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Her eve laZJm olan ~ok 

faydab bir eserdir. 

Hatay i~leri iGin 
Milletler Cemiyeti 

~inde te~ebbusumuz 
FrQ . l 

1'18q, Hatayda temellr ka -
!}J?k istiyor ve Milletler Ce
~IJ!eti buna goz yumuyor. E-
~er b l h . "l un ara e emmryet verz -
~ezse, bu takdirde yalntz 
l)}?fQy meselesi halledilme
t··'f olmakla kalmryarak bii
~11 cenub hududumuzun da-

biiyiik bir mesele halinde 
OrfQyq ~zkmasz gayrikabili 

ictinab olur. 

Ankara: 11 ilkkanun 
Ba,muharririmizden 

~ .&I illetler Cemiyetince istiklaline 
U WU kavu§masi takarriir eden Ha-
1~1. • • tayda tatbik olunacak yeni 
l~tl 111 1~•n bundan bir miiddet once Mil· 
te er Cemiyeti tarafmdan Hataya bir 
~e~et &elmi§ti. Gazetelerde goriildUgiine 

1/1~n bu heyet Hataya verilecek yeni 
,{~In usuiUni.i tesbit ic;in tetkikler icra
llite I§tigal etmek vazifesile tavzif ki!m· 
deih. l-Ieyetin Hatayda bulundugu miid
lt]~ ~e daha ziyade F ransiz miistemleke 
~ ~urlarile temas ettigi nazan dikkati • 
lok1 celbetmi§ ve Hatay Tiirkleri de bir
ltiU tok.talarda heyetten §ikayet~i gi:iriin
Ce § erd1. Anla§Ilan bu tetkikler iizerine 
~~~·~evrede Hatayda bilhassa se~im i§· 
ai~ e bunlann neticesi olacak te§ekki.illere 
~~· alarak seksen bu kadar maddelik bir 
lt]j lfllatname hazulanmt§ ve tatbikati te· 
~~ ol.unmak iizere mandater Fransiz hii
ti ehne tevdi olunan bu talimatnamenin 
~{ •ureti de malumatnruz olsun diye 
k~~e. Yani Tiirkiye Cumhuriyeti hii
~~etine teblig olunmu§tur. Bu suretle 
d~ 1 l etler Cemiyetince Hataya mandater 
~~~~ etle mi.i§tereken tatbik olunacak usu· 
r~/tensipleri ve §ekilleri iyiden iyiye te
~i \1~ etmi~ bulunuyor, ve Milletler Ce
:.1Yeb heyetinin Hatayda yapttgi tetkik
~: hakim oii;.lUS olan zihniyet de art1k .• ,a .I l3 lllt e anla§IImi§ oluyor. 

~~t b hareket tarz• Tiirk noktai nazanna 
~~ a tk degildir. (;Unkii Hatay davas1 
Q~•~adan evvel ve elbette Fransadan «;ok 
la~a e olarak bizim davamizdir. Bu da
~1! 111 halline taalluk eden usullerde ve §e· 
~-k~tde hi~ olmazsa Fran sa ile miisa vi 
~iit·· ara malik bulundugumuz asia soz 
lite~rlllez bi: hakikattir. ileride naho§ ne· 
lltat. ve hadiselerle kar§Ila§tlmamt~ ol
Yetl· Uzere hiikumetimiz bu pek ehemmi· 
~~i 1 lloktalar iizerine Milletler Cemiye
ilt~~ llazan dikkatini celbetmi§ ve vaziyet 
ill~~ acehesinde icrasma mecbur oldugu
ltii·t· Tltotestoyu Milletler Cemiyetine ver-

nr 

~.~illetler Cemiyetinin Hatay i§inde 
t~ill · 1 Ve hakikati kabul eylemek suretile 
la1ikl ettigi muvaffakiyeti, icraya aid sa
~il; aria bozmamas1 temenni olunur. 
~tikl=;~e: Cemiyetinin sarahatle Hatay 
btrl a 1UI istihdaf eden ve yalmz bu iti
lt\ 1 ~1" biziM kabuliimiiz gibi §iikranlan· 
ti~i da davet eden karan aneak bir pren
~aff llluzaffer k1lmak itibarile ve onu mu· 
~~q~ klldtgt. kadar. muhteremdi.~. ~ir 
tti~e ptenben tevah eden tezahurlenne 
~Y .. tansa Milletler Cemiyetince Ha
iliq 1tn kabul olunan haklan, tatbikata 
'ak b az1 usullerin kart§tkhgma dayana
~Yeq a.ltalamak ve Hataydaki, hatta Su
~~lak1ki bazi F rans1z memurlannm bazi 
~~~\l ara fisildadiklarma gore el «;abuk
l,kla lllarifet denilecek bazi usul kan§tk
Ct~1ll11ttdan bilistifade Hatayda temelli 
te t:'p kalmak istiyor. Bu dii§iinceye go· 
ta'~e;anstzlar ic;in husulii istihdaf olunan 
. I( er ~.unlar olmak laz1m gelir: 
lq&r e~Iaine sureta kendi kendini 
q~~~ eill~ a.kkt verilen Hataym Suriye-

llkasa kesilecek ve fakat buna 
YUNUS NADI 
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Bugiin baflad~ 

£P.-Ienemiyen 

istanbul 

1\~:lld~~~ntiz Salahaddin Giingoriin 
b(l .l:'llzel anketinden ilk yaz1y1 
~i sahifemizde bulacaksm1z. .) 

Telefon: Ba$munarrtr ve evt: 22366 rahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa klBilll 24299 • 24290 

F ransizlaila miizakerelere 
. 

diin Anl<clrada ba~land1 
Hariciye Vekili, Umumi Kitib ve 
Konsey dainii murahhasimiz Hatay 
intihab raporu .etrafinda gOrii~tiiler 

Daimi murahhasimiza talimat verildi, pazartesi 
giinii . Cenevreye giderek Konseyde bulunaCJlk 

Fransu; heyetinin Ankarada istikbalinden iki 

Suriye Ba,vekili 
Ankaraya geliyor 

Ankara 17 (A.A.) - Rariciye Vekili 
doktor Rli§tii Aras, Katibi Umumi Nu
man Menemencioglu ve Milletler Ce -
miyetinde Tiirk daimi murahhas1 Nec
meddin Sadtk bugi.in Ratay intihabatt 
hakkmda Milletler Cemiy'eti tarafmdan 
Rataya gonderilen komisyonun haz1r -
ladtgt rapor etrafmda gorii~mii~lerdir. 

Rtikfunetimizin bu husustaki noktai 
nazan hakkmda talimat alan daimi mu
rahhasimlz Bay Necmeddin Sad1k, Mil
Ietler Cemiyeti konseyinde haz1r bu -
lunmak lizere pazartesi giinii Cenevre 
ye gidecektir. 

Fransrz askeri heyetile 
miizakereler bafladr 

Ankara 17 (A.A.) - $ehrimize gel -

Suriye Ba§vekilinin ~ehrimizde Numan 
Menemencioglu ile bir arada 

almm1~ resmi 

mi§ alan Frans1z askeri heyetile mi.iza
kerelere bugi.in Genel Kurmay Ba§kan
hgmda ba§lanml§hr. 

int1ba 
Misafirler ogle ve ak~am yemeklerini 

Ankara palasta yemi~lerdir. 

Cemil Miirdiim geliyor 
Ankara 17 (Telefonla) - Suriye Ba§· 

vekili Cemil Miirdiim birkac; gi.ine ka
dar Ankaraya gelecek ve devlet ricali
mizle temaslarda bulunacakbr. Ba~ve
kilin Paristeki konu§malan nihayete 
ermi§iir. 
Kom~u Suriyenin istiklAline gider bir 

yol ac;makta olan Franstz - Suriye mu
ahedesinin nihayet - mevcud piiri.izler 
izale edilerek - tatbik mevkiine konul
masl §liphesiz bizi de memnun edecek
tir. Esasen otedenberi soyledigimiz gibi 
Tiirkiye bu istiklale taraftarhgmda sa
mimidir ve Ratay meselesi ise bundan 
tamamen ayn olarak miitalea olunmak 
Iaztmdlr, 

[Arkast Sa. 3, siltun 1 de] 
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Amerika, ikinci bif 
nota daha ·. verdi 

50 fukallk bir Cin ordusu vucude getiriliyor 

Otobus ·mes'elesi 
Miiddeiumuniilik 
de . bir dava· a~t1 

Miifetti,Ier, tahkikata 
devam ediyorliu 

Otobiis meselesi tahkrkati, diinden iti
baren, yeni bir safhaya girmi§ bulunmak

italyamn -Gekili~inden' sonra 
Polonya ve . Bel~ika da 
CeneVreyi b~rkediyor 

Serbest . irlanda hiikumetinin Romaya bir sefir 
gondermege ve 

karar vermesi 
Habe,istan ilhakinl 
Londrada hayret 

tammaga 
uyand1rd1 

Belgrad 17 (A.A.) - Avala ajansi 
bildiriyor: 

Gazeteler, Lehislan ve Bel~ikanm 
milletler Cemiyetinden ~ekil:neleri ihti -
mali hakkmdaki haberleri hususi bir dik
katle takib etmektedirler. Bu miinasebet
le ecnebi matbuahmn tefsirlerine ve bil
hassa information Politique Polonaise' de 
~tkan ve milletler cemiyetinin yalmz ci -
han§iimulliik mefkuresinden uzakla~mak
la kalmay1p bir Avrupa miiessesesi s1fa· 
tile hakim bir hoi oynamaktan da aciz kal
digi hakkmdaki tefsirleri iktibas etmek -
tedirler. 

Diger cihetten Briiksel' den gel en ha -
berleri tefsir etmekte olan Vreme gaze -
tesi, ltalyanm milletler Cemiyetinden 
<;ekil.nH!sinin Belc;ika hi.ikumet merke -
zinde kuvvetli bir tesir bJTakhgi ve bura
da Cenevrenin italyaya kar§I biiyiik ve 
sayiSiz kusurlarda bulundugu soylenildi -
gini yazmaktadJr. 
lrlanda, kararmr Krala bildirdi 

Londra 17 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin bildirdigine gore irlanda «hal
ya Krah ve Habe§istan fmparatoru» nez
dine bir fevkalade murahhas gi:indermek 
tasavvurundad1r. 

Mussolini, fa~ist meclisinin son kararm1 
saraym penceresinden halka bildirirken 

De. Valera, bu tasavvuru altmct Ge " 
otge' a bildirmi~tir. 

Londr(lda hayret ve telsirler 
Londra 17 (A.A.) ~ lrlanda hUku
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lhtiyar1 kimler·. Oldiirdii? 
Bu1unan· cesecl, feci bir 

gosteriyor. Katiller 
cinayetin i,Iendigini 

heniiz · yakalanamad1 
DUn Oskiidar Miiddeiumumiligi ve 

Emniyet lkinci §Ube miidiirliigi.i, bulunan 
iki kanh cesed iizerinde tetkikler yapmi§· 
tir. Bunlardan birinin i:iliimiine aid esrar 
derhal c;oziilmii§tiir. Diger cesedin esrar 
perdesi biitiin c;ah§malara ragmen heniiz 
yutilamami§tJr. 

Cinayet 
Diin bir muharririmizin mahallinde 

yaphgt tetkiklere gore cinayet §i:iyle ce • 
reyan etmi~tir: 

Evvelki ak§am saat 17 raddelerinde 
Oskiid~r Emniyet amirligine bir ~ah1s ge· 
lerek Oskiidarda Y enimahallede otur
makta oldugunu, kom§usu Onnik'in yirmi 

dort saattenberi evden «;Ikmadtgmt, bu 
vaziyetten §iiphelenerek kaiakola haber 
vermek mecburiyetinde kaldigmi soyle • 
nU§tir. Bu ihbar iizerine muhbirle birlikte 
Y enimahallede f&rioglu sokagmda 1 06 
numaralt Onnik'in evine giden polisler, 
kap1y1 biraz zorladtktan sonra ic;eriye gir
m~ler ve Onnik'in cesedini yatak odasm• 
da a~.ZI t1kah ve kanlar i~inde bulmu§lar~ 
d1r. Uskiidar Miiddeiumumiligi vaziyet • 
ten haberdar edilmi§, muavin orhan eve 
gelerek tahkikata ba§lami§hr. 

Yap1lan tahkikatta Onnik'in agzma 
mendil tikamak suretile ba§ma b1c;ak vu• 

[Arkast Sa. 6 siltun 4 te] 
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-M. Delbos ziyaretleririi 
bugiin hi tiriyor· 

Frans1z matbuati, Avrupaldara elbirligi teklif 
ediyor: «Ecnebiler, aralar1ndaki manas1z rekabeti 
b1rakmab, miitesanid 'ekilde hareket etmeli» diyor tadir. 

Miiddeiumumiligin a~ttgt Java Diin Prag' da yapilan miizakerelerde ~ekoslovakya ' 

Bir tank himayesinde nehri a~an bir Japon kit'as1 

Siyasi vaziyet 

Londra 17 (A.A.) - Gazetelerin 
yazdtgma gore, Amerika Tokyo'ya 
Yangtze hadiseleri hakkmda yeni bir pro
testa notas1 tevdi etmi~tir. 

Amerikamn ~iddetli hareketi 

Va&ington 17 (A.A.) - Panoy top 
<;ekerinin batmlmasi hadisesi etra fmda 
Hariciye Nezaretine gelen son malumat, 
Va~ingtonda c;ok fena bir lesir hasii et-

mi§tir. Amerikan hiikumetinin J aponyaya 
kar~1 daha azimkar bir hath hareket itti· 
haz edecegi anla~IImaktadir. 

Di!i;er taraftan Nankin'deki Ameri
kan biiyiik el<;iliginin J apon askerleri tara
fmdan i~gal edildigine dair gazetelerde 
<;Ikan haberler resmen teeyyiid edecek o
lursa, Am erik an hiikumeti Tokyo nez
dinde &iddetli ikinci bir protestoda daha 
bulunacaktlr. 

LArkas1 Sa. 7 siltun 1 de] 

Miiddeiumumilik, bu mesele etrafm • • ekalliyetleri meseJesi mevzuu bahsoJdu 
da, birka~ giindenberi ne§riyat yapan ga· 
zetenin diinkii say1smda <<Sef Atatiirke 
minnet ve §iikran» ba§hgi altmda c;1kan 
yazmm baz1 f1kralanm memurlann §ere£ 
ve haysiyetine nakise verecek mahiyette 
buldugundan matbuat kanununun 30 un
cu maddesine istinaden bu gazete aleyhi· 

. ne re' sen bir dava ac;mi§tlr. 

Gazete ba~muharririnin davasr 
Diger taraftan ayni gazete ba§muhar

riri tarafmdan da diin §ahsi bir istida ile 
Miiddeiumumilige miiracaat edilmi§tir. 
Ba~muharrir istidasmda, Avni Bayer ta
rafmdan madde tayini suretile iftiraya 
maruz kalarak haysiyet ve §erefinin ren
cide edildiginden bah~tmekte ve manevi 
zarar ve ziyan olarak 35 bin lira istemek
tedir. 

[Arkast Sa. 5 sii.tun 4 te] 

Tedfin . . 
meras1m1 

Halil Vedad U§akhgilin Tirandan 
nakledilen cenazesi Bakukoy <;:ar§l· 
ic;i camiine gotiiriilmii§tiir. Y annki pa
zar gUnii oradan Baktrkoy mezarhgi
na nakledilerek defnolunacaktir. Top
lanh saat birde camide olacaktir. $e
hirden ham bulunmak istiyenler ic;in 
Sirkeciden saat 12,10 da ve Ye~il
ki:iyden gelecek olanlar i<;in saat 12,45 1 te tren vardtr. 

' . 
~· !t' 

1\1. Delbos'un Belgrad ziyaretinden iki intiba: istasyonda istikbal 
ve miiteveffa Kral Aleksandu'tn mezarmda 

Yunan Kralz ]orj 
Belgrada geldi 

Prague 17 (A.A.) - Lany'de, 
Delbos, Masaryk'in mezan oniinde egil
dikten sonra Prague' a avdet ederek 
Hodza'nm ziyaretini kabul etmi~tir. 

Delbos, Benes ile ba§ba§a ogle yeme
gini yemi~tir. Yemekte F rans1z NaziTl 

ziyaretinin en miihim miilakatim yapmak 
fusatm1 elde etmi§tir. Ak§am Delbos, 
F ransanm Prague ~efiri tarafmdan veri
len ziyafette haz1r bulunacak ve yann 
saat 11.55 te Parise avdet edecektir. 

Miizakereler 
Prague 17 (A.A.) - Diin Delbos 

ile Krofta arasmda yap1lan miilakat <;:e
koslovakya ile Fransa arasmda tam bir 

[Arkast sa. 7 sii.tun 5 tel 



Yazan: Cevirenler: 

MAUREEN FLEMING 5 MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

beyaz Biiyiik mavi ku~agile, 

sanki bakire giizelliginin bir 
esvabile Sisi 

hayaliydi 

«Fakat nekadar da durgundular! Tip· 
k1 bir cenaze alaymda gibi! Halbuki ba
bamla ben i~in alaymdaydJk; ve oyle 
keyifli idik ki at cambazma gidiyorduk 
sanki! Arabada ic;lerine sa man doldurul
mu§ hayvan oliilerine benziyen kocakan
lar vardi, oyle bir somurtuyorlardt ki 
bunlan ne§elendirmega kalkt~mak bo~tu. 
Ham meyva yemi§lerdi de sanciianmJ§· 
IardJ sanki ... Oyle bir tavJr.» 

Bu, temmuzun steak giinlerinden biriy· 
oi. Zavalh atlar c;ok eziyet c;ekiyorlard1. 
Hayvanlan sulamak istiyen arabac1ya ve 
babasma Sisi yard1ma gitti. F akat bun a 
miikafaten hayvanlann bir salya sagna
gma tutuldu, Sirsiklatr oldu, Jslak pabuc· 
larla arabaya diiniince anasmdan iyi bir 
'uar yedi. 

Ludovique: 
- lgrenc hal, aman I 
Dedi. Ve <<eger boyle bir sokak klZI 

gibi hareket edip duracaksa babasmm ar
zusuna baktlm1yarak eve giinderilecekti 
IM> 

Y olculari lschl' e Sophie ve kocast 
~ ~r§idiik Franc;ois • Charles budalast bii
l' iilc dostluk tezahiirlerile kar§JladJlar. Bu 

'\dam, altt y!l evvel, Avusturya tahtmda
.~~:i hukukunu oglu F ranc;ois • Joseph' e bJ
rakmJ§h. 

Fakat Franc;ois ·Joseph hala meydan
aa yolctu. 

Bu, gayet gizli tutuluyordu, oyle bir 
sir ki yalmz kara ordulan, yalmz deniz 
oldulan, bir de yaln1z miiteaddid kimse
ler biliyorlardJ: lmparator miimkiin olan 
son dakikaya .kadar sevgilisinin yanmda 
kalmJ§h, Macar Ar§idii§esi Elisabeth'in. 

Bu kadmm «~i~ko, sofu, ukala» dedigi 
Helene hakkmdaki kini F ranc;ois • J o
seph'te de iz buakmi§h; ve eskidenberi 
bu bz aleyhinde doldurulmu§tu. 

Kendisine anasmm kan diye sec;tigi bu 
ktzla imparator, vaktile de, gorii§mu§tii. 
0 zaman birbirlerine sade karde~ c;ocuk
lan, sade arkada~ diye bakmJ§hlar. Ve 
Ludovique teyzeye ve c;ocuklarma misa· 
firlige gittikleri giin nezaketini takman 
imparator bu misafirlik bitince geni§ nefes 
almJ§tJ. 

*** Ni§anhsimn bulundugu yere imparato
run kiic;iik karde§leri kendinden evvel gel· 
diler: Y aki§Ikh Ar§idiik Maximilien, 
Ar§idiik Louis • Victor, ve Ar§idiik 
Charles - Louis. 

Nihayet imparator goriindii; giinler • 
den agustosun 17 nci giiniiydii, yani do
gumunun 24 iincii senei devriyesinin ari· 
fesi. 

lmparatorun ni§anhsim gormege geli· 
4inde ho~a giden bir memuriyeti ifa et· 
mege gelen bir adam tavn vardi, 
kiilfetli bir vazife giirmege gelenin degil. 
Mii§ir iiniformasi giymi§ti: 

Beyaz setre, altm apuletler, goz ka
Jna§tmcJ ma SJTa ni§anlar, c;ok adaleli 
bacaklara suns1k1 yapi§tk kJpkJrmJZI pan· 
talon. 

Asil yiiztini.i lmrl bir sahl sarmi§h. 
Giir kirpikler ve ka§lar nafiz baki§h, ic;er
lek, mavi gozlerine golge sahyordu. Bir 
~ocugunki kadar taravetli alan, s1hhat sa
~an, giine§ten yanm1~ teni vard1. Ufak ve 
ipek gibi bJylgi §ehvetli dudaklar iistiine 
dii§iiyordu. Viicudii atlet grbi c;evikti. 

V e bu adam! kadmlaTm begenmesi sa· 
de evlenecek bir hiikiimdar oldugu ic;in 
degildi. Ve Sisi'nin kalabahga sokularak 
!mparatoru seyrederken bu adamda ~iirin 
ve ihti§amm tecellisini gormesine ~a§mah. 

Ak§am yemeginde Sisi miirebbiyesile 
beraber bir tarafta, bir ko§ede kalmJ§tl. 
Y emek salonunda iki kaynana, gelinle 
giiveyiyi, iki tarafm ailelerini birbirine 

kayna§tlracak alan bir anla§maya te§Vik 
ediyorlard1. F ranc;ois-Joseph kusursuzlu· 
gun halesini ta§Jyan ni§anhsJ Helene'in 
ac;, haris bab§lanna hedefti. !mparatorun 
endi§eli anas1, bu baki§lardan haz duyu
yor, fakat lmparatorun bu ni§anhdan ic;i 
s1bhyordu. 

Gene lmparator ic;in itina ile bir prog
ram yapilmi§tJ. Bu programa gore diik 
Max'la dii§es Ludovique'ten kiZlanm 
lmparatorun istemesi merasimi yemek 
ba§ladJktan muayyen bir miiddet sonra 
olacaktJ. Y emekler birbirini takib ettikc;e 
gerginlik arhyordu. lmaparotrun s1kmhh 
bir hali vard1, bir hap yutmak istiyor, fa
kat yutam1yor gibi. !c; sJkmtisr sade sale
nun havasmda degildi, yemeklere kadar 
sinmi~ti. Kapmm yakmmdaki c;alar saa· 
tin akreble yelkovam gitgide mukarrer 
saate yakla~Jyordu. Oyleyken lmpara • 
torda hala harekete gec;ecek bir tavn 
yoktu I Halbuki ni§an merasimine ancak 
birkac; saniye kalmJ~tl. Bu ic; s1kmhsmdan 
ilk bunalan diik Max oldu. Sisi'nin yan
daki odadan gelen kahkahasi diikte 
iksir tesiri yapti; ve diik, sandalyesinin 
iistiinde, yerinde duramaz bir halde, h
zmr c;agmL. Etrafma saadetler sac;an, bii
tiin dii§iincelerden azade bir k1z yemek 
salonundaki magmum toplantmm ortasma 
ko§tU, geldi. Biiyiik mavi ku~agile, beyaz 
esvabile Sisi sanki bakire giizelliginin bir 
hayaliydi. 

K1Z1n ~en, kara giizleri lmparatorun 
dikkatli, miitehayyir gozlerine, ac;Iktan a· 
c;1ga, bakakaldt. Bu, ikisinin giizlerinde 
b: · hareketsizlik am oldu. 

Heyhat! Evdeki pazar c;ar§Iya uy • 
maz! !§te bu sefer de diizenbazhkta ga· 
yet usta bir kadmm plan! an suya dii§tii; 
ve F ranc;ois· Joseph anasmm arzularma, 
omriinde ilk defa, aldm~ etmedi; biitiin 
kay1dlan a§tl, diledigi gibi hareket etti. 

Put gibi donmu§ davetlilerin etrafmda 
biriken elektrikli hava birdenbire patlad1. 
lmparator, ni§anhsr Helene'e manah rna· 
nah bakh, af diledi, ve Sisi'ye yava§c;a· 
cik sordu: Kendisile bahc;ede biraz do • 
la§mak ister miydi ~ 

Evet, bah~ede §oyle bir gezinecekler
di! V-e Sisi ile F ranc;ois-Joseph, aile ef· 
radm1 yeisle kan§Ik bir hayret ic;inde, bir· 
birlerine bah§Ir vaziyette bJrakip gittiler. 
Helene kiic;iik dii§mii~ vaziyette ... Ludo
vique ve Sophie bitkin hal de ... Franc;ois· 
Charles soytar1hk etJnekle me§gul.. • Ve 
diik Max iifkeler ic;inde ..• 

T athhgma doyulmaz bir an ic;inde 
Franc;ois-Joseph yeni bir a§k ke§fetmi§, 
ic; sikmtiSindan kurtulmu§tu. 

Sisi'yi ufacik elinden tuttu; kendi eli
nin ic;inde bu el, ona, o kadar munis go· 
riiniiyordu ki ... 

,Sen iki mekteb kac;km1 gibi, birlikte, 
agachklarm dolambac;h yollanna dald1 -
lar. Elisabeth atlan gidip gormek istedi· 
gini c;ekine c;ekine F ranc;ois-Joseph· e soy
Iedi; atlan o derece seviyordu. Bu, bir 
c;ocugun ne giizel bir ac;1k yiirekliligiydi. 
Bu samimiyet lmparatoru rametti. K1 • 
zm cins atlar hakkmdaki CO§kun medih
lerine !mparator da i§tirak ediyor, her 
dedigini dogru buluyordu. Birdenbire 
lmparatorun kolu hzm ince endamma 
doland!. 

Sisi c;evik bir hareketle fmparatorun 
kolundan siynldi, iirkmii§ ceylan gibi or
manlara kac;t1. 

!mparator, hayret ic;inde, kiZin pe~in
den ko§uyor, c;evik adJmlarla Sisi lmpa • 
ratoru kola yea geride bnak1yordu. Fa kat 
k1z ic;in bu ne ho§ bir§eydi: lmparatordan 
kac;mak, sonra onun tarafmdan yakalan
mak ..• 

(Arkasz var> 

Bir koyde yapdan giizel bir koy konagt 

!negol (Hususi) - Kazamrza tabi koyler hergiin yeni bir bina, yeni bir 
bahc;e ve yahud yeni herhangi bir eserle miitemadiyen siislenip il~rlemek
tedir. Bu ciimleden olmak iizere, ileride Belediye te~kilatmm dah1 kurul
ma!'' muhtemel olan en kalabahk niifuslu Yenice koyiinde iki kath, kargir 
bir kay konag1 bitirilmek i.izeredir. Gonderdigim resim koy i~c;isinin ba~ar
dtgl Yenice koy konagmm in§a halini gostermektedir. 

CUMHURiYET 

( eehlr ve 
Muallimlerimizin 

mesken bedelleri 

istihkaklar, nihayet 938 
ydtna kadar verilecek 
flkmekteb muallimlerinin miiterakim 

mesken bedelleri hakkmda diin Maarif 
V ekaletinden Vilayete miihim bir teblig 
gelmi§tir. Bu emirle m\.iterakim mesken 
bedellerinin nihayet 938 mali senesine 
kadar tediyesi kanun iktiZasmdan oldugu, 
bmaenaleyh bu paramn verilmesi esbabJ
nm behemehal temini liizumu bildirilmi§
tir. Vali Muhiddin Ostiindag Maarif 
V ekaletinin bu tebligini tetkike ba§lamw 
t1r. 

Diger taraftan ilkmekteb muallimle • 
rinden iki yiiz kadan evvelce terfi ederek 
harem dereceleri yiikseltilmi~ oldugu hal
de hususi muhasebe biitc;esinde tahsisat 
bulunmamas1 yiiziinden heniiz maa§ fark
lanm alamami§lard!r. Bunlardan baz1lan 
Maarif Vekaletine miiracaat ederek hak
lanm istemi§lerdir. 

Vekalet, esasen maa§lan az kendilerini 
zorlukla gec;indirebilen ilkmekteb mualim
lerinin terfi farklarmm verilmesini bildir
mi~tir. • 

DENIZ ISLER/ 

Karakoy meydam ve yeni 
rthbm 

Liman idaresi, Rthhm boyu caddesini 
asfalt olarak yeni ba~tan yaphracak ve 
bu suretle nhtJmla yol arasmdaki se • 
viye fark1 da kaldmlacakhr. !dare, Ka
rakoy meydanile bu caddedeki c;okme 
ve kayma hadisesinin seneden seneyc 
azaldigrm tesbit etmi§tir. RJhhm yeni 
~ekilde takviye edildikten sonra bunun 
tamamen zail olacagt muhakkak gorii
liiyor. 

Denizle pen~ele~en aandalcl 
kurtuldu 

Gec;en f1rhna esnasmda Ye~ilkoy 6-
niinden sandalile kaybolan inebolulu 
65 ya~mda Mustafa Soguksu, iig giin iig 
gece denizle penc;ele$tikten sonra yil • 
zerek Bandrrmanm Bey~e koyii yakm
larmda karaya ~tkmt~hr. 

Umum miidiir dondii 
Bir miiddettenberi Ankarada bulu • 

nan Liman t§leri miidiirij .~.auf} ¥a1.1 -
yash dun §ehrimize donmi.i§tiir. Liman 
!~leri miidiirii liman i~letmesinin bi!an-
90sunun Biiyiik Millet Meclisi encu -
menlerinde miizakeresi dolayrsile An -
karada bulunuyordu. 

Y eni almacak vin~ler i§i 
Liman idaresinin limamn mihaniki 

vesaitle takviyesi it¥in almaga karar ver
digi yeni elektr-ikli ve buharh kara ve 
deniz vinc;lerine aid teklif miiddeti diin 
bitmi!;;tir. Diin ak§ama kadar diinyanm 
her tarafmdan 15 miiracaat yapllmr~hr. 

Y olcu salonunun tezyinine 
aid projeler 

Liman idaresin·in yeni yolcu salonu -
nun dahili tezyinat ve tefri~ah ic;in a~ -
hg1 miisabakanm teklif miiddeti dUn 
bitm~tir. Bu miisabakaya aid projelerin 
diinden it·ibaren verilmesine ba§lanmu~
hr. Pazartesi giinii limanda bir toplanh 
yapllarak proj elerin tetkikine ba~lana· 
cakhr. 

ADIAIYEDE 

Oskiidar Adliyesini yakan 
adam mii§ahede altma 

almtyor 
ttski.idar Adliye binasmt kasden yak

maktan sU<;lu Nureddinin mii§ahede al
tma ahmp ahnmJyacagmm tesbiti dc;in 
Ag1rceza mahkemesince ehli vukuf ta
yin edilen Adliye tabibi Enver Karan, 
diin mahkeme salonunda yap1lan heyeti 
hakime toplantismda su~lu Nureddin 
hakkmda izahat vererek, kendisinin 
mii$ahede altma almmasma liizum gos
termi~tir. 

Ten cere i~indeki §iipheli 
maddeler 

Taksimde, Siinbiil aparhmam kaplCI
Sl Mehmed Ali, arkada~larile yemek 
yerken tencerenin i~inde §iipheli baz1 
maddeler gorerek ~iiphelenmi~ ve kom
§USU kadmm kendisini zehirledigi iddi
asile, tencereyi kaphgr gibi Miiddei -
umumilige getirmi§tir. 

Adlive tabibi Enver Karan, tencere • 
nin adli hb isleri kimyahanesinde tah· 
tiline liizum go~tPrmist-ir. 

fJNIVF.RSITEDE 

Bir grup da lmraliye gidecek 
Somestr tatilinden istifade ederek 

memleket haricinde seyahate c;tkacak 
olan iic; gruptan ba§ka gene Hukuk Fa
kiiltesi son stmf talebelerinden bir di
~er grup 1mrali adasma giderek mah -
kumlar iizerinde mesleki tetkikler ya
oacak ve bu meyanda Adayt da geze -
ceklerdir. 

Yurdda~! 
B!r m!lyon TUrk ayda b!rer lira b!r!k

tirseler y1lda 12 m!lyon lira b!rikir. i.~te 
m!llet servetler! bOyle toplamr ve boyle 
~o~a!Jr. 

Ulusal Ekonomi ve Artt~rma Kurumu 

Memleket Haberleri ) 
Bes otomobil 

' 
kazas1 oldu 

Bir kad1n oldii, be~ 
ki~i de yaraland1 

Son yirmi dort saat ic;inde ~ehrimizde 
be~ otomobil kazasr olmu§, bir kadm ol
mii§, dort ki§i de yaralanmJ§tlr. 

Siflide 
$ofor Arifin idaresindeki I 795 numa

rah otomobil, $i§lide Halaskargazi cad
desinde Hiiseyin kiZI Halimeye ~arpmi§, 
zavalh kiz 4 metro kadar siiriiklendikten 
sonra olmii§tiir. Adliyeye verilen §Ofor 
tevkif edilmi§tir. 

Kii~iikfekmece yolunda 
$ofor Etemin kullanmakta oldugu 

Burgaz plakah otomobil, Kiic;iik~ekme
ce yolundan ge~erken Hiiseyin admda bir 
kiiyliiye ~arparak yaralamJ§tJr. 

C arftkaprda 
Diin sahah saat 11 raddelerinde Car

§IkapJda kahvecilik eden lranh Kerim, 
tramvay caddesinden ge~;erken §afor Ah
medin idaresindeki 164 7 numarah oto
mobilin altmda kalmi§, ayaklanndan ve 
ba~mdan yaralanmJ~tJr. 
Be~ikta~la Karakoy arasrnda 
Sinem koyiinde Alemdar apartlmanm

da oturan komisyoncu Hulusi, hususi o
tomobilile Be~ikta~tan Karakiiye gelir
ken Nuri admda bir ~ocuga ~arpmi§tlr. 
Cocuk yaralanmJ§, Hulusi yakalanmi§· 
hr. 

Bu da SiJhane yoku,unda 
$ofiir Hayrinin i~aresindeki otomobil, 

$i~hane yoku~undan inerken Miiriivvet 
adh bir ~ocuga ~arpmi~hr. 

Cocuk Adliye doktoru Enver tarafm
dan muayene edilerek hastaneye gonde
rilmi~. $Ofor yakalanm1~hr. 

KtJLTOR ISLER/ 

lzin nas1l ahnacak? 
fzin almak istiyen muallim ve maarif 

memurlarJ, bundan sonra evvela Kiil -
tiir direktorliigti.ne miiracaat edecek 
lerdir. 

Askerlik dersi imtiham 
te§mil ediliyor 

Haricden lise bitirme imtihanlarma 
girmek istiyenler ayni zamanda asker
lik dersi imtihanma da tabi tutulacak -
lardir. 

Askeri imtihana girecekler ortamek -
tebde gordiikleri askerlik dersine aid 
bir vesika goseterecekler, ~ayed askerlik 
dersi gormemi$lerse talim taburlarma 
i§tirak ederek ders gorecekler ve hila
hare lise bitirme i.mtihanlarma gire -
ceklerdir. -···-Koyliilere yap1lan yard1m 

Bursa (Hususi) - Viliiyetin dag mm· 
takasmdaki Orhaneli kazasmm toprak 
bakrmmdan krsrr ve fakir oldugunu, bu 
civar halkmm ekseriyetle odun, komiir 
gibi mahrukat yiiziinden ge~indigini 
nazan dikkate alan hiikumet, bu kaza 
halkma bagcllik, dutc;uluk, koza ve 
meyvacrhk yaphrmtya karar vermi§tir. 
Bunun ic;·in oniimiizdeki sene ic;inde vi
layetc;e bu kaza halkma e1li bin dut fi
danile be§ bin a!/Ih meyva fidam ve 
kiilliyetli miktarda asma verilecektir. 

~ ......... 
Gaziantebde bir cinayet 
Gazianteb (Hususi) - ~ehrimizde 

kadm yiiziinden bir cinayet i§lenmi§tir. 
Katil Ahmed Nedim admda biri, mak
tul dort c;ocuk babasr evli bir adam, ci
nayete sebeb alan da Fatma admda uy
gunsuz bir kadmdrr. Maktul defnedil
mi§, katil Adliyeye verilmi~. Fatma da 
emraz1 ziihreviyeye sevkedilmi§tir. ---Elini kapbrmi§ 

Eyiibde Bahariye caddesindeki men
sucat fabrikasmda ~ah§an amelelerden 
35 ya§larmda Zeyneb, diin tarak maki
nesine sag elini kaphrml§ ve agrr suret
te yaralanmt§hr. 

ikttsad Haftas1 
Ulusal Artlrma 

haftast, bugiin ni • 
hayete ermektedir 
Bu miinasebetle vit· 
rin miisabakasr iii -
ri heyeti, yerli mal 
Jarla tezyin edilmi 
alan vitrinleri geze 
rek not vermi§lerdir 

Jiiri diin ak~ar 
Ulusal Artuma Kt· 
rumu lstanbul mii 
miiessili Dani§i' 
nezdinde bir toplan 
t1 yapml~ ve saa: 

Sahte evrakla 

~hnan ispirto i'i 

Su~lular, Agtrcezada 
hesab veriyorlar 

Askeri levaz1m komisyonunun ve 
Giilhane hastanesinin ba~hkl1 kSg1dlanm 
taklid ederek lnhisar Idaresinden sekiz 
bin kilo ispirto al:naktan suc;lu olan lnhi· 
sar idaresi ambar memuru Abdullah, ko
lonyaci Dimitri, arabacJ Ahmed, hakkak 
ve matbaaCJ Y ako ve karde~i Riipenin 
Ag1rceza mahkemesinde diin, mevkuf o
larak muhakemelerine ba§lanmJ~tJT. Sor
gusu yap1lan suc;lulardan Abdullah: 
«- Ben ambar memuruyum. T ezkere

ler satJ§ amirine gider, onun gonderdigi 
fatura iizerinde istenilen ~eyleri ben am
bardan c;Ikanp veririm. Sahte tezkereleri 
giirmedim. Alakam yoktur.» dedi. 

Dimitri de kendini §oyle miidafaa etti: 
«- Abdullah, bana memurlarm his -

sesine dii~en ispirtolan satmak istediklerini 
soyledi. Kilosunu 160 kuru~tan pazarhk 
ettik. ArabacJ Ahmed ta§!d!. Ben de he
sab ederek parasm1 teslim ettim.» 

Ahmed ise, hamalhk yaphgmi, siiyli
yerek dedi ki: 

.. «- Bana bir tabm damgah kag1dlar 
gostererek, §Unlardan bashr.. dediler. 
Y akoyu tamd1g1m ic;in kendisine gotiir • 
diim. 1ki liraya 200 tane kag1d bashr -
d1m. Sonra Abdullah, bana bir miihiir 
niimunesi verdi. Y akonun kardesi Riipene 
gotiirdiim. «Ben yapamam !» d~di. Sonra 
Abdullah, resmi bir kag1d yaz1p verince, 
miihiirii hamladJ.» 

Suc;lu Abdullah her ikisinin de sozle -
rini yaland1r, diyerek kabul etmiyordu. 

$ahidlerin, ~agmlmas1 i~in duru§ma 
ba~ka giine bJrakJ!dr. 

VlL.A. YETTE 
Vilayete tehlig edilen karar 

Askerligini yapmamr~ olanlarm hu • 
kumet memuriyetine almmamalan hak
kmdaki karan kaldrran yeni bir ka~ar 
diin Vilayete teblig edilmi~tir. Buna go. 
re, lise ve yiiksek mekteb mezunlarm • 
dan olup da askerlik hizmetini ifa et . 
miyenler hakkmda evvelce haz1rlanan 
ve memuriyete ahnma ~artlarma dair 
alan kararname hiikiimleri mer'iyetten 
kaldmlmi§hr. 

BORSA LARD A 

~ Altm fiatlar1 
Altm fiatlan diin de dii§mekte devam 

etmi~tir. Diin fiatlar 1055 kuru§ ah~ ve 
1057 kuru§ satl§ta kapanmt~trr. 

SEHIR ISLER! 

Harbiye - Taksim hulvar1 
Harbiye ile Taksim arasmdaki bul • 

vara Belediyece c;i~ek dikilerek buranm 
tanzimine karar verilmi§tir. Bunun i9in 
icab eden ameliyata ba§lanmt§hr. _ .. _ 
Tavandan dii§en ydan cocu

gun dii!fmesine seheb oldu 
Taksimde Yeni§ehir mahallesinde 

Babadag sokagmda oturan Naciye, oda
smda diki~ dikerken tavandan oldukc;a 
biiyiik bir yrlan dii~mii§, vaziyeti goren 
zavalh kadm korkarak bayllmt§ttr. Bu 
korkma neticesi kadmca~zm dort aybk 
c;ocugunun dii§mesine sebeb olmu§tur. 
N aciye Haseki hastanesine kaldmlml§· 
hr. -···-Bir berber ortadan kayboldu 

Srraselvilerde, Beyoglu Ziikur hasta
nesi civarmda berberlik yapan Rrza 
Tekson on be§ giindenberi ortadan kay-
bolmu§tur. · 

Rtza Teksonun birc;ok kimselere hor
cu oldugundan Samsuna kac;tlg1 soy -
lenn:ektedir. Polis tahkikata ba~lamr~ • 
hr. I!iin feci tarafr; esasen annesi olmii~ 
bulunan ve babasmm da tegayyiibii.n -
den sonra biisbiitiin yalmz kalan Riza
mn kiiciik klZl Sabahatin, Dariilacezeye 
gonderilmi§ olmasrdrr. 

bugiin bitiyor 

J 7,30 dan itibaren 
vitrinlerin tetkikine Bir vitrin tetlQ.k edilirken 

ba~lamJ§tJr. Evvela Istanbul tarafm;n 
yerli mallarla tezyin edilmi~ vitrinle
rini tetkik eden jiiri, bundan sonra Be -
yoglu tarafma gec;mi§ ve oradaki vitrin -
Jeri de gormii§tiir. Miiteak1ben Kadtkii • 
yiine gidilmi§ ve oradaki vitrinler de tet
kik olunmu§tur. 

Bu sene miisabakaya giren 40 kadar 
ticarethanenin vitrinlerini tetkik i§i, saat 
yirmiye kadar siirmii§tiir. Jiirinin karan 
bugiin ilan edilecektir. 

Miisabakada kazanan vitrinlerden bi -
rinciye ve ikinciye madalyalar verilecek
br, 

Milletler Cemiyetine, 
kar~t milletler cemiyell 

n· 

N ankin'in sukutu iizerine Ja~:t 
yanm himayesile Cinde yenl fill 
cumhuriyet hiikumetini~ ~~deJT 

mast ve ftalyanm Milletler Cemiyellh It' 
c;ekilrnesi hadiselerinin vahamet ve \~~u 
miyeti gi.in ge~;tikc;e daha ziyade dJ U· 
celbediyor. ltalya, Alrnanyamn zo~Jil; 
ze~i?e•. C:n~vre m~es~es~sinden . aYr

1

0
!113 

degrldrr; lakm, bu hadrse 1le Berhn-R 01• 

mihverinin her hususta saglamla~lllii 
dugu da muhakkaktJr. k·h 

Ciinkii, ltalyanm c;ekilmesini rniite~lv: 
Almanya, herhangi sebeb ve suretle .. 
letler Cemiyetine bir daha diinmiyec~S~~ 
ve i~tirak ehniyecegini kat'i ve resllll Ill' 

lisanla ilan ettiginden iki biiyiik de~l~it• 
iic;iincii biiyiik devlet J aponya ile bifaJ11 

te Milletler Cemiyetine kar§l hasJil J; 
bir vaziyet aldiklarma ~iiphe kal~j(n 
1ngilterenin en c;ok okunan gazeteler~ ~ 
Daily Mail' in diplomasi muhabtf li~ 
yazd1gma gore, Londra mehafilinde. ~-II' 
Ieder Cemiyetine kar~J olmak iizere. /.JI' 

kanda ismi gec;en iic; biiyiik devlet taJdll' 
dan ba~ka bir milletler cemiyeti kur 
guna hiikmedilmektedir. Je 

Bu mehafilin nazarmda AlmanY3 
J• 

• 0 ~ ,,. 

ltalya arasmdaki tesaniid ve imuza ~; 
tJkc;a yeni milletler cemiyeti d~ kfvr)l 
bulmaktad1r. Buna yeni bir dehl 0 a 11' 

Dr. Stoyadinovic;'in Roma s;yahati P'~· 
· 1 1 ara'· ces1 o arak talya ile Yugoslavya os' 

daki dostlugun teyid edilmi~ olrnasl g 
terilmektedir. . JeO 

fngilterenin en biiyiik gazeteiM-!lel' 
Daily Telegraph dahi ltalyamn 

1 !~' 
ler Cemiyetinden aynlmasmm beY?' 0~ 
lei miinasebat sahasmdaki ehernlll 1~.1 .:;t 

0 bJJ' 
~u suretle izah etmektedir: « c; ~~~· 

devlet Almanya, !talya ve J apo?Y 11 N'~ 
letler Cemiyetinden c;ekilmi~lerdir· .. 01· 
"k b ·· k ciihU n anm u muesseseye ar~I tevec . k 1t· 

sa da, herhangi bir mes'uliyete i~tJTB Jsl 
mege taraftar degildir. Sovyet RusYB tl' 
~iddetli temizlik hadiselerinden dola~ dl 
y1f bulunuyor. ArtJk beynelmilel sB~nr 
halledilecek herhangi bir mesele. ·netlel 
yetle ve bir fayda beklenerek M!. hiil' 
Cemiyetine havale edilemez. Cunk11 

mii gec;miyor.» CeJili· 
Times dahi diyor ki: «Milletler ,~ 

yetini bakiyyetiissiiyuf haline geti~t 11t· 
kilmelerin ehemmiyeti istisgar ed1• en il 
Milletler Cemiyetinin, miiessislerin•n ·r il 

' k ··es~l misa lnm dii~iindiikleri tarzda rnll · bir 
gorebilmesi ic;in cihan~iimule yakJII bir 
~ekli haiz olmasr iitedenberi )azt~ jo11! 
~arttJr. $imdi ise Amerika haricde a d$ 
olup Almanya, Japonya ve !t~ly~i 
kendisine kar~1 a~;Ikc;a dii~man biT ~~f r tV 
yet alm1~ olduklanndan ne terns! 1• tt-~; 
ve mahiyeti, ne de niifuz ve kudretl• 81t,l 
zamanmda dii~iiniilen vezaifi ifaya 
kafi bulunmuyor.» . ,fiPl 

Times gazetesi, Milletler Cer~IIY1,~1 
kurtarmak i~;in kendisine yeni -~~r Jllil 
vermek icab ettigini ve bugiinku i v') 
Cemiyetin, bir simf devletlerin 111eelll:~ 
vaziyeti herhangi suretle degi~tir~ t it' 
ic;in diger bir s1mf devletlerin aleyhlll sis' 
tifakJ ve binaenaleyh eski miivazellee ~~ 

•j'V 
temine avdet demek oldugunu I a 
mi~tir. Jl1~· 

Bu gidi~le iki s1mf devlet arasJnd~ tif't 
sademe ihtimali artacagmr ve bu "ti ~~ 
kar~Jsmda kiic;iik devletlerin sela111\Je~ 
narda anyarak Milletler Cerniyetltet~ 
aynlacaklanm da biiyiik lngiliz gil 
ihtar etmi~tir. 0rl· 

Bu gazetenin buldugu neticeY"e :3yt' 
Milletler Cemiyeti, Kellog misakl ,,~. 
. I d . I lttrll ~ sme uygun o arak evletlen uz a d~rll· 

siyasi ve ikt1sadi meseleleri alaka h3r11' 
anla~tJrmak suretile halledere.k de 1!1•~ 
meydan vermemek esast dairesiii 
edilmelidir. ')Itt!'~ 

Hulasa, biiyiik devletlerin )\1! k 1~1 

Cemiyeti taraftan ve dii~manl oJarllesi 
.. ss lj 

cepheye aynldiklan ve bu rnue 51n~ 
hikmeti viicudii kayboldugu nokl:t~ ,~ 
!ngiliz ~at~uab ~iittefik bulunrn~l, !~.~~ 
bu CemJyebn ceb1r ve kuvvet d~s. 1 rJle;~ 
ve salah miiessesesi haline getJTI. 6~1~ 
zaruri bulmaktadJr. lslah meseJest 
aid bir i~tir. b:11~~ 

0 t "' ' 
$imdi_ o~t~da bulunan hak1ka ulllnJI11

1 
devletlerm rk1 cepheye aynhnl~ ~ ~ucu1 
land1r. Times'in dedigi vet<htle 11 j~t 
devletler ~imdi bu miiesseseden a;. JG'~ 
ba~lanmn selarnetini temin etrner ~~~~ 
niiyorlar. Bu devletlerin basin ;·stl ~ 1 
letler Cemiyeti merkezinin bulunk tlrJl,tJ! 

vic;re vard1r. !svic;re, iki buyiik / Jl ~'~ 
nun aynldJgJ bu miiessese yuziio ~ e~~~ 
di emniyeti tehlikede kalacagtnda. ;o ,1 

§e ediyor. Vaziyetini kurtarrnak 
1 ~Af~~r· 

. d" r,,,l' 
karar verecek devlet lsv1~;re. Jf·elece~ ~ 
smdan !skandinavya devletlen ~ n ~o~·i 
Kiic;iik devletler, Umumi Harb e bUYlil' 
ilk de fa kendilerini c;ok ciddi ve rl~r ' 
tehlikede gormekte ve kat'i kar11d 1rl'~ 
mak mecburiyetinde bulunmakta oP· 

Muharrem Feyzi 1° 1 



18 Birincikanun 1937 CUMHURIYET 

SON HABER LER · 

Fransizlarla miizakere 
diin Ankarada ba§ladi 
ariciye Vekili, Umumi Katib ve Konsey daimi 
UrahhasimiZ Hatay intihab raporunu gorii~tiiler 

. • <Ba~tarats 1 fnct sahjfedel I ihtiiaflar <;Ikararak birbiri aieyhine tahrik 
u Ibbarla Suriye Ba~vekilinin An - etmektir. Bu maksadla yurd karaklann-
aya gel · h"k' t .. l ,. asia m~s~ ve u ume rhuesamtz a dan ve irtica eiemanlarmdan hoca Celali 

ra g1n~ecek olmas1 O§Umuza d I I I - b 1 ebilir b' h. d ' d' ' e e e a ffil§ ve <;a I§tlrmaga a§ ami§tlr. 
lr a Jse Ir. H C I'l A bl S · b -* * * oca e a , ra an unye ayragm1 

'It d M l H" "d k . <;ekmek yolunda te§vike memur edilmi§-e arte rca:z:a gt ece mts t' 
atn gazeteleri Fransanm Suriye v~ Jr. ~ 
nan komiseri Kant de Martel'in ya- lskenderun Arabltgtnt koruma 
.~ Ricaza giderek Ciddede Kral 'tb- cemiyeti 
~Udla giiru§ecegini yazmaktadtr1ar. lskenderun 17 (Hususi) - Burada 
1 gazeteler Suriye Ba§vekili Ce - Garreau'nun himayesi altmda (lskende
Miirdumlin de Paristen avdet eder run Arabbgmi Koruma Cemiyeti) na
ez Mekkeye gidecegini haber vcre- mmda bir te~ekkiil vucude getirilmek is
(pe~ yakmda Arab memleketlerin- teniyor. Cemiyetin ba§ma Hiisnii Ceb-

ll'luhim bir inkllab vukua gelecektir) barenin babas1 Sahin Cebbarenin getiril-
ektedirler. mesi mevzuubahstJr. Hiisnu Cebbarenin 

HaUi mt tedhi,? faa! adamiarmdan ve Frans1z muhible-
. ntakya l 7 (Hususi) - Hatayda rinden bir zat da Y eni§ehir mahallesinde-
1 rejimin ilam dolayisile koylerde ki evini kuliib binasma tahsis etmi§tir. Bu 
rallla i§tirak eden Tiirkler, kiSim k1 - cemiyetin Arabian degil, FransiZ mena
htevkif ediliyor. Mos?ama koyiin~en fiini korumak yolunda ~,;ah~acagi ve Fran
. llledle Sanarah Bek1r ve Reyham - SIZ taraftarlarmdan miirekkeb bir cephe 
tn Celi koyiinden Akka§ oglu Ziya, birligi viicude getirecegi anla~Ibyor. 
eraga karakoluJ?a ve Cum nahiyesin- Humusta Tiirkler aleyhine 
1-Iaydar oglu Orner de Cum kara - bir toplantr 
ha sevkedilmi§ler ve Fransizlann em- Haleb 17 (Hususl) - Humustan ge-
apsolunmu§lardir. len haberlere gore, Suriye izcileri namma 

k Ve Arablartn arastnt bo:z:mak ortodoks karde~lik rabJtasi cemiyeti ku-
ifin liibiinde bir miisamere verilmi~tir. Miisa-

Uinus l 7 (Hususl) - Garreau'nun merede Biiyiik Harb ve Cerna! Pa~anm 
cakta tahrikatmm bir cephesi de bil- Suriye harekatJ miinasebetile Tiirkler a
a Tiirklerle Arabian, ortaya kiiGiik levhinde propagandalar yapilmi~br. 

"""""'""'"'""'"'""'"""lllllllllllllllllfilllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIJinlllllllfiiiii\IIJIIIIIIIIIIIIIO"II"""""'"""'""'"""'""' 

sirketleri 
' 

h~hrdiklari ecnebiler 
• m. «miitehassis yeti, •. 
tne iicreti» verecekler 
nkara 17 (Telefonla) - Hususl 
sermayesinde devlet i§tiraki bulu -

Veya devlet sermayesile kurulan im
h Ve imtiyazs1z bilumum smai mii -
~lerle sigorta §irketleri herhangi bir 
lstihdar. edecekleri her ecnebi i<tin 
. Vekilleri Heyetince aybk olarak 
r edilecek bir (miitehassis yeti§tir -
iicretini tediyeye ve verecekleri bu 

Ieri her altJ ayda bir pe§inen yatlr -
a Ve mukabilinde alacaklan makbuz
tarih ve numaralanm !ktisad V eka

. bildirmege mecbur tutulacaktir. 
llle, kendisine tesviye edilen bu pa -

Siimer Banka verecektir. Paralar, 
•11de Hazineye yatmlmadigi takdir -
lr misli fazlasiie miikelleflerden tah -
~llaca ktir. 
~er Bank bu para ile memleket sa
~.IIl muhtac oldugu anasm yeti§tir -
Uzere ecnebi memleketlere talebe 
erecek ve bunlarm iyi surette yeti§
elerini teminle miikellef tutulacak -
i:inderilecek talebenin hangi meslek 
Ifta, ne miktar yeti~tirilecegi ve ye
e tarz1 ve usulleri fktisad Vekaie -
tayin olunacaktJr. 
na clair hamlanan kanun layihasi, 

~~e. Biitc;e encii~~nlerinden ge<;erek 
hnt aid I. T eFiki sanayi kanunu -

8 inci maddesi mucibince ecnebi is
m eden smai miiesseselerin bu ecne-
trine Turk yeti§tirmeleri mecburi -
e ayni layiha ile kaldmlmaktadir. 

&.zianteb meb'uslugu 
k:ara 17 (A.A.) - Gazianteb say -

Urnan Menemencioglunun istifas1 
b· ?o~alan Garianteb savlavhgma 

1li Tetkik cemiyeti azasmdan Dr. 
, ed Ali Agakay, Parti genel ba§ -

1 
Inca Parti namzedi olarak onay -
~hr. 

· R.ii§tii yeni vazifesine 
ba§ladi 

:kara 17 (Telefonla) - Ankara Nu· 
hastanesi ba!itabibligine tayin e

ll.~·errahpa~a hastanesi eski ba~he
U§tti !lehrimize gelerek yeni vazi· 
ba§ladt. 

liye memurlart arasmda 
,ara 17 (Tele:fonla) - Beyoglu :t tniidurlu.i'!unde ~emur Esad Ba

tahsil §efligine, Istanbul tahsil 
tlanndan Necmeddin istanbul 
till~e ~eflH~ine, Sason Malmlidi.iru 

ihtiyat tedbirleri 

Almanyada demir ve 
~elik kullandmas1 

tahdid olundu 
Berlin l 7 (A.A.) - Ekonomi Neza

retinin resmi gazetesinde diin ne§redilen 
bir emirname mucibince garaj, telefon ka
bine, hala, gazete sal!§ ko§kii, pencerelere 
star ve buna miimasil §eyler in§aah i<;in 
bundan boyle demir ve <telik kullamlmtya
cakhr. Memnuiyet, silo ve yalak gibi zi
raatte kullantlan ~fl'<l ile mezar ba§mci 
dikilecek ha<t. ticaret ilanlan, §amdan ve 
saire gibi daha bir taktm e§yaya da §a
mildir. 1938 kanunusanisinin birinden iti
baren meriyete ge<;ecek alan bu emirna
meye gore, biitiin bu in~aat, Alman mah 
errliistri mahsullerinden yapilacaktir. 

ispanya sular1nda 

Bir F rans1z vapuru 
taarruza ugrad1 

Tanca 17 (A.A.) - Sidney adm
daki F rans1z vapurundan alman bir tei
sizde, vapurun Cebeliittank a<;tklannda 
bu sabah bir harb gemisinin taarruzuna 
ugrami§ oldugu bildirilmektedir. 

Sidney vapuru, Ceuta'ya sigmmi§hr. 
Vapur, bir lngiliz torpitosunun yardimt
m istemi§tir. 

Birbirini tutmtyan diger haberler 
Salamanca 17 (A.A.) - Teblig: 
lki giin siiren <;arpi~malardan sonra 

Teruel cephesinde Cumhuriyet~iler geri-
ye piiskiirtiilmii~lerdir. 

Barcelonne 17 (A.A.) 
teblig: 

Resmi 

T eruel cephesinde Cumhuriyet kuv
vetlerinin taarruzu havamn fena gitmesi
ne ragmen memnuniyete §ayan bir §ekil
de devam etmektedir. 

Diin tarafimJZdan i§gal edilen mevzi
ler tahkim edilmi§tir. Dii§mandan 200 e
sir almmi§tir. 

Tifo salgtnt mt? 
Londra 17 (A.A.) - Times gaze

tesinin bildirdigine gore Aragon cephe
sinde hiikG.metc;i milisler arasmda &iddet
li bir tifo salgmJ hiikiim siirmektedir. 

Kart~tkltklartn aslr yok 
Hendaye 17 (A.A.) - !run ve Sa

int - Sebastien'de «Requetes» lerin kan
~Ikhklar ~Ikardiib hakkmdaki haberler 
tekzib edilmektedir. 

Radyodaki konferans 
Ankara 17 (A.A.) - Sekizinci ar· 

hrma ve yerli mah haftas1 miinasebetile 
Tiirkiye Curnhuriyet Merkez Bankas1 
gene! direktorii Salahaddin Cam, bu ak
qm radvoda bir konferans vermistir. 

j HAdlseJer aras1nda 

S koyii misali 
endikte Y anyah vatandq· 
larm rumca komqmak iti· 
yadma hala k1ramamt§ ol

malarma teessiif eden bir yazt yaz
mt§bm. Oramn Belediye reisi ve dok· 
toru bana hirer mektub gondererek 
Pendikte Y an yah Tiirklerin rumca 
konu§tuklara iddiasmm dogru olma
dagma bildirdiler. Fakat Gender Bir· 
liginin sabak reisinden ba§ka Pendik 
yerlilerinden birka!rt ve Kamutaym 
giizide bir uzvu, o iddianm dogru ol
dugunu bana mektubla ve sozle te
min ettiler. 

Ortada ba§hba~ma bir Pendik me
selesi yoktur. Pendik, biitiin bir mem
leket ve biitiin bir tarih i!rinde yiiriit
mek ve ko§turmk istedigimiz tiirk!re 
davasamn ilk istasyonu olmadaga gibi 
sonuncusu da degildir. Pendik, hat
ta soylendigine gore biraz da Ayva
hk, vatanm s1mrlan kadar geni§ da
vamiztn hirer mii§ahede ve le§his 
noktasa olarak bize alaka verir. Her
hangi bir mahalli teessiire meydan 
vermemek icin, bu noktaya wiicer
red ve riyazi bir sembol olarak ·s ko
yii diyelim. 

S koyiinde huistiyan degil, hatta 
miisliiman Turk vatanda§lar, :z!llman 
zaman, kendilerine ana dillerini u
nutturacak kadar, kollektif !fUurlari
mn kokiine i§lemi§ bir sakarhk ve pa· 
tavats1zhkla malul olurlarsa ne yap
mak laztm ~elir? Bircogu lmkmt, el
lisini &§an bu ya~h ba11h adamlarm 
di§aridan yaPJlacak kiiltiirel tesirlerle 
yanm asuhk itiy;adlarmi hemen ter
kedeceklerine inamyor musunuz? 

Hayu! Bu vatanda§lara «tiirk!re 
konU$ h> emrini veren i!rtimai tazyi • 
km §iddet ve kesafeti ne olursa olsun, 
ayraca bir sanksiyona da ihtiyac var
dar. Tiirk!re konu§, iyi; fakat konU§· 
mazsa? .•• 
Konu~mazsa ne olur? 
t,te S koyiiniin rumca konu§an 

miisliiman, hatta haristiyan Tiirkii, 
umumi yerlerde tiirk!re konu§mazsa 
bir§eyler, fena bir§eyler olacagmt bil
melidir. Kiiltiirel tesir bu §UUru ona 
be§ on senede veremez. Bizim o ka
dar da beklemege sabnmaz yoktur. 
Hem o kiiltiirel tesir ki nereden, kim
lere ve nastl yaptlacagmi kimse bil
miyor. Daha miisoet ve daha ani te
sirlerin kubacam kullanan ink1lab, en 
biiyiik davalanndan birinin hallini u
zun ve me~hul bir zamana b1rakmab 
mtdu ? 

PEYAMI SAFA 

Hariciye tayinleri 
Ankara 17 (T elefonla) - Hariciye 

Vekaleti nerkez memurlanndan Basri 
RIZa Var§ova biiyiik el<;iligi miiste§arhgi
na, Kadri Riza Briiksel el<;iligi miiste§ar
bgma, Muzaffer Kamil Bayur Tiran el
<tiligi ba§katibligine, Sadullah Goren Cid· 
de el<;iiigi ba§katibligine, ;>akir Emin 
Moskova biiyiik ei<;iligi Htibligine, 
Semseddin Belgrad el<;iligi katibligine, 
Salih Beh<;et N evyork ba~konsoloslugu 
muavin konsolosluguna, Nejad Ago 
Marsilya ba§konsoloslugu kan~ilarhgma, 
Kaz1m Akman Selanik konsoloslugu 
kan~ilarhgma tayin edildiler. 

lskenderun konsolosu Necati Mene -
mencioglu ;lama, Sam konsolosu F ethi 
lskenderuna, lskenderun kan~ilan Hay -
dar Sarna, Sam kan<;ilan Cerna! lsken -
deruna naklolunmmlardu. 

Cidde maslahatgUzari Muhiddin, Var
§OVa el~ilik miiste§an Zeki Nebil, Bel -
grad el~iligi katibi ismail U§akh, Nev -
york ba~konsoloslugu rnuavin konsolosu 
Saffet, Selanik kanGilan Arif dereceleri
le merkeze nakledildiler. 

C KIS ACA ••• ~ __________________J 
* LONDRA - Avam Kamaras1, ~seta

let mmtakalan• hakkmda hukumetln sl
yasetinl tenkid eden amele partlsinin tak
rlrini 140 reye kar§I 352 reyle reddetmi§
tir. * AMSTERDAM - Otomobil ka211.SI do
Iaytsile ag1r yaralanm1~ olan Prens Bern
hard'm s1hhi vaziyetl hakkmda blr teblig 
ne~redilml~tir. Tebligde s1hh vazlyetin ha
H\.s bulmakta oldugu blldirilmi~tir. 

* BERLIN - Bir milyar mark11k yen! 
bir istikraz, kanunusaninin tiqiinde piya -
saya arzedilecek ve kay1d muamelesi 18 
kanunusanide kapatJlacaktJr. Bu istlkraz., 
Almanyamn siliihlanmasma harcanacaktir. * BERLiN - Bu sabah cem'an 218 kl -
lometro tulundeki yen! lkmaJ edilml~ oto
mobil yollarmm alt1 parc;asmm ku~ad res
ml yapilmJ~tir. * TIRAN - italyan htikumeti, Arna
vudlukta son zamanlarda vukua gelen fa
yezanlar dol ayJ.s!le ziyana ugnyanlara yar
dJm olmak tizere 1,500,000 liret verml~tir. 
Arnavud gazeteleri, italyanm bu alicenab 
hareketlnl derin te§ekkiirle kar~Ilamakta
dJr. 

ehbolu Malmudurlugune, Mara~ 
~~~dat miiduru Huseyin Ilgm Mal
t Ugune, incesu Malmliduru Nev
hsnat kontrol memurluguna, Pa
nnakaml Ahmed Dalktl!c da 250 

cretle Milli EmJak miidiirlligu tet-
ernurluguna tayin edildiler. 

qzine avukatlart arastnda 
Cumhuriyet Alma nag• 

~ra 17 (Telefonla) - Avukat ~a
a \tn U~ak Hazine avukathgma 
"ekili Enver Sayman Menemen 
~ avukathgma, Suad Bengiil ts -

llazine avukathgma tayin ed.H-

Tiirkiyenin en maruf imzalart, sayistz makale ve faydah bilgiler, tarih, 
takvim, grafik, istatistik, eglenceli f1kralar, hikayeler, karikatilrler, 

biitiin hadisatm resimlerile dolu, bir cildlik bir ansiklopedidir. 

Her ygrde 1srarla aray1n1z. 

istanbul nastl imar edilebilir? 

Ekonomik za1 uretler 
bedii esaslar1 bozmaz 

Yazan: CAFER SENO 

- 2 - 1*1 
lstanbul !imam bugiinkii halile yanmn 

ihtiyaclanm kar~Ihyamaz. Bunu tevsi et
mek, yahud yeni bir liman yapmak Ia -
Zimdir. Bunu Y enikap1da veya Haydar -
pa~ada kurup ~ehrin harici manzarasm -
daki bekareti ihlal etmektense, limanP 
Unkapam kopriisiine kadar uzatmak ve 
oralanm 1slah etm\k, iktisaden hem daha 
az bir kiilfeti mucib, hem giizellik ba -
kimmdan daha iyi bir harekettir. 

T ren hath istanbulun en giizel bir sa
hiiini iptal etmek suretile Sirkeciye ka
dar sokulmu~tur. Simendiferin bu ~ekilde 
~ehir iGinden ge<;mesi ~irkindir. Kat'i bir 
zaruret olmadigi takdirde ileri siiriilen 
diger bazi fikiriere gore hatt1, ~ehrin ka
ra muhitinden dola~tirarak Bogazm en 
dar mahallinden ge~irip Haydarpa~aya 
ula§hrmak miireccahtir. Bu takdirde 
Marmara sahilleri palmiyelerle siislii, 
bulvar halinde geni~ ve muntazam nh -
timlarla tezyin ve imar edilecegi gibi, bu
giin merkezden uzak kaldigi iGin virane
ye benziyen kenar semtlere de trenin ge<;
mesile canh bir faaiiyet imkam verilmi§ 
olur. 

Geli~igiizel aldi$bmiz bu misaller, imar 
i~lerinde ekonomik zaruretlerin bedii 
esaslarla tearuz etJniyecegini, bilakis iste
nirse iyi bir telif fikrile daha miispet ve 
giizel neticeler almacagm1 gosterir. 

*** Y azimizm ~ert,;evesi geni~ ve etrafb 
tafsilata gayrimiisaid oldugu ic;in biz bu
rada tebariiz ettirecegimiz baz1 hususi -
yetler iizerinde mii~ahedeler yaparak ~eh
rin mahdud bir sahasma aid gorii§lerimizi 
tesbit etmekle iktifa edecegiz .. 

Eminoniiniin a~IldigiDI, camiin dii~iin
diiriicii ve derinle~tirici bir dekor i~,;inde 
biitiin ihti~am ve giizelligile meydana Gik
hgmi farzederek Sirkeciye ve oradan Sal
klmsogiide dogru geliyoruz, nihayette 
parkm yiiksek duvarlan goriiniiyor. Bu 
manzaranm bizde has1l ettigi tesiri tahhl 
edelim. 

Y enicamiin giizel dekorunu geGtik -
ten sonra, etraf1 muntazam binalarla be
zenmi~. manzaras1 yeni bir c;e§ni veren a -
gach bir caddeyi takib ediyoruz. Sert ve
ya hafif bir inhinay1 rniiteakib kar~Imiza, 
arkasmda me<;hul ve efsanevi bir alemin 
esranm gizler gibi yiikselen kale beden
leri, yani surlar Gikiyor. Burada yeni bir 
hissin tesirindeyiz.. Sonu gelmiyen am
larm melalile sararmi~ gibi goriinen bu 
duvarlar hayalimizi i~letiyor, acayib bir 
merakla bizi kendisine c;ekiyor. 

Bu yeni tahassiisle yiiriiyoruz. Simdiki 
Alayko~kiiniin bulundugu ko~eyi doniin
ce, yiiksek duvarlann arkasmda saklanan 
meGhul cenneti dii~iinerek heyecanlanan 
ruhumuz, bu defa biG beklenmiyen, aza
metli ulvi bir manzaranm ra§esile saTSih
yor. 

Simdi biGimsiz halile Ayasofyay1 na
zardan sakhyan eski Saghk Y urdunun 
bulundugu ada ortadan kalkm1~, yerine 
mermerlerle siislii kademeli bir bah<;e ya
pilmi~.. Biz, u~urumun dibinden yiiksek 
~ahikalan seyreder gibi bir tecessiisle ba
~IffiiZI gokyiiziine kaldmyoruz: Bir ta -
rafta bir san' at abidesinin kat kat yiikse
len cidar, kubbe ve minareleri, beride dik 
bir irtifaa yiikseldikGe daha azametli, da
ha efsanevi bir mahiyet alarak uzanan 
kale duvarlan ve kuleler goriiniiyor. 

Ruhumuz en nadide hislerle iirpermi~ 
1larak Alemdar caddesine dogru ilerli -
yoruz, geGerken bas1k kemerlerin arasm
dan duvarlann esranna niifuz etmek isti
yen gozlerimize yemye~il bir alemin se
rinligi ve tecessiisii doluyor. 

Esrarh ~eylerin ~iir ve cazibesini an -
lamiyanlar bir zamanlar, bu duvarlarm 
yikilarak parkm meydana ~Ikanlmasmi 
istemi~lerdi! Halbuki bu duvarlar lstan
bulun en giizel hususiyetlerinden biridir. 
Biitiin rnahiyet ve esranm ta uzaklardan 
bize ke~fettirecek, bizde merak ve teces
siis hissi uyandirmtyacak bir goriinii§iin 
hiGbir cazibesi yoktur. 

Alemdar caddesinden Sultanahmede 
dogru ~Iklyoruz, yoku~un ba~mda sagda 
Z'!Jif bir sebil ve onun ilerisinde agaclarm 
ye~il golgeleri arasmda gizlenmi~ bir ca
mi vard1r. Bugiin Tibbiadlinin bulundu
gu• binayt ve arkasmdaki bic;imsiz evleri 
kaldmp orasmi vaziyetile miitenasib bir 
~ekle koymakla ayasofyanm ihti~amh de
koruna uygun ne giizel bir manzara viicu
de getirilmi~ olur. 

Ayni cadde a~ag1dan bak1lmca niha
yette bir~ey goriintniiyor. Adeta ufuk gi
bi bir§ey te~ekkiil etmi§ .. Sanki yoi son -
suz bir bo&luga miintehi gibidir. !Ierledik
c;e semamn fonunda yava~ yava~ mina -
reler, kubbeler, hpki bir sinema perdesinc 
akseden sihirli &ekiller gibi birbirini ta -
kib ederek meydana ~Iktyor ve ilahi bir 
mabed biitiin ha~met ve giizelligile hay
ran nazarlanmlZin objektifi oniinde can 
lamyor. Burada manzara tamamen de -

gi~mi§tir. Muhtelif dekorlarile geni~ bir 
meydan.. Sanki ba~ka bir aleme dahil 
olmu~ kadar ruhumuzda bir geni§lik, bir 
ferah duyuyoruz. 

Alemdar caddesi bu heyecam ~imdi 
tamamen veremiyor. Daha kuvvetli inh
balar altmda kalabilmemiz i~in nasi! bir 
tadile muhtacdir. 

Sultanahmed meydam bugiinkii halile 
giizel midir? Giizei degilse ne tiirlii tadil 
edersek goriinii~iinde daha cazib bir hal 
a hr.. Mesela: Meydanm denize bakan 
cihetlerini geni~ bir teras haline getirip, 
Hapisane ve "(apu idarelerinin bulundu
gu klSimlan ac;arak, oralanmn mermer 
si.itunlara istinad eden sedli bahc;eler ha
line getirildigini farzedelim. Marrnaranm 
hulyah denizine yiiksek teraslarile hakim 
olacak alan bu meydan; eger tarih bilgi
sinden ve san'attan mahrum olmtyan bir 
zevkie ikmal edilirse emsali arasmda e§
siz bir giizellikte ve harikulade bir~ey o
olur. 

Buraya miintehi cadde ve sokaklarm 
meydana nazaran vaziyetlerinde ne gibi 
hislere inki~af vermelidir. Hafif inhina -
lardan sonra has1l olacak ani heyecanla
ra m1? Y oksa ta uzaklardan nazarlan ~e
kecek imtidadh tesirlere mi? Meydamn 
sahil tarafmdan gelen caddelerde camiin 
nihayetten goriinmesi bilhassa yoku~ ol
mak dolayisile imtidadh tesirlere muvaf1k 
oldugu halde mesela Divanyolu tarafm
dan gelen caddeler ayni tahassiislere mii
said midir? hte: Ufak bir sahaya aid 
sualler ki fstanbulun her noktasma te§
mil edilebilir. 

1stanbulu bir ucdan bir uca katedecek 
miistakim caddelerden bahsediliyor. Bu 
giizeldir, lakin ~ehrin ancak bir iki cad
desine miinhaSJT kalmahd1r. Diger kisim
lar tenevvii ve degi~ikliklere miisaid bir 
~ekilde olmahdir. Ciinkii, lstanbul diiz 
ve miistakim caddeler $ehri olamaz. 0 -
nun amah vaziyeti diiz gitmek ic;in de
gildir. Hem diiz ve miistakim caddeler 
gozleri ve asab1 yorar, tenevvii ve yenilik 
ihtiyacimlZ! tatmine miinkesir caddeler 
daha elveri§lidir. 

istanbulun umumi c;izgilerine aid rnii
lahazalar yanmda miihim olan, ~ehrin 
biitiin hususiyetlerinde ince bir zevk ve 
san"atkarane bir gorii~le inki~af ettirilecek 
tarihl ve bedii dekorasyonlardir ki as1l ha
kim bediiyatmi te~kil edecektir. 

Biz burada muayyen bir plan iizerinde 
me~gul olarak bir tetkik yapmadigimJz 
ic;in herhangi bir projede tatbik1 miimkiin, 
fakat bediiyat noktasmdan ihmali caiz ol
miyan ~eylerden, hem de pek az olarak, 
bahsettik.. Bu hususta soylenecek o ka
dar ~ok ~ey vardu ki hududu dar bir ma
kalede bunlarm geni& bir izahma imkan 
yoktur. Ancak baz1 noktalara ktsaca i§a
ret etmekle iktifa ediyoruz. 

lhtimalki yap1lan projede biitiin bu ci
hetler gozoniinde tutularak ona gore bir 
esas kabul edilmi~tir. Bunu bilmiyoruz. 
Fa kat bu takdirde bize dii~ecek derin bir 
haz ve memnuniyettir. Aksi halde, lstan
bulu seven, onun giizelliklerile alakadar 
bir $ehirli sifatile vazifemizi yapm1~ olu
yoruz. 

CAFER SENO - ------
[•J Blrincl makale 17 birinclkanun tarlh

!1 nushamlzdadlr. 

Turk - lsvic;re ticaret muahe
desi temdid edildi 

Ankara 17 (Telefonla) - 1svi~re hli
kfimeti tarafmdan feshedilmi§ alan 3 
sonkanun 1935 tarihli Turkiye - 1svicre 
klering anla§masmm yeni bir anla~~a 
yap1hnc1ya kadar iki memleket arasm
daki ticari munasebat ve tediyatt sel{
tedar etmemek uzere iinumiizdeki mar
tm 31 ine kadar mer'iyetinin temdidi 
l(ararla§hnld!. 

Rasadhanemizin kaydettigi 
zelzele 

Istanbul l 7 (A.A.) - 16 birincika
nun 1937 de saat 19 u 37 dakika 3 sa
niye ge<te lstanbul Rasadhanesi, §iddetli
ce bir zelzele kaydetmi§tir. Merkez iistii
nlin lstanbuldan mesafesi 520 kilometre 
tahmin edilmektedir. 

l ngiliz Krah bir kaza gec;irdi 
Londra 17 (A.A.) - Tiyatrodan diin

mekte alan Kral ve Krali~eyi hamil oto
mobil diger bir araba ile ~arpi§ml§tlr. 
Yarah yoktur. 

Nobel muk8fatma 
lay1k ffiiJIZ? 

Edib arkada,tmtz Peyami Safamn 

bu f &yant dikkat makaleai 

yar mki saytmizdadtr. 

3 

ingiliz muharrir 

ferefine ziyafet 

Toplanb, Tiirk • ingiliz 
dostlugunun tezahiiriine 

vesile oldu 
Birka~ glin evvel ~ehr·imize gelerek 

Ankaraya gitmi§ alan Deyli Telgraf 
gazetesinin maruf muharrirlerinden Si
debotham, Ankaradan diinmli~tiir. is • 
tanbul Valisi, ingiliz muharrir ~erefine 
dun ak§am Tokathyanda bir ziyafet 
vermi§, ziyafette istanbul gazetecileri de 
bulunmu§tur. 

Turk ve ecnebi bir~ok gazetecilerle 
ingiliz konsolosu ve guzide zevatm ha
ztr bulundugu bu ziyafet, samimi bir 
hava i~inde gec;mi§tir. 

istanbul Belediyesi namma Lutfi bir 
nutuk siiylemi~ ve ezcumle demi~tir ki: 

c- Turk - ingiliz an'anevi dostlugu· 
nun bir kere daha tezahlirline vesile o· 
lan bu ak~,;amki samimi toplanbmtzm. !n
gilterenin en yuksek bir gazetecis'ni 
istanbul matbuatmm dei'ferli erkanile 
bir araya toplamas1 itib;rile ayn bir 
k1ymeti vard1r. Ge9en gun Buyu.k ;iefi
miz Atatlirk ve memleketimiz hakkmda 
sarfettiginiz glizel siizlerdero bizi iyi ta· 
mdtgtmzt, hakk1m1zda glizel hisler bes· 
lediginizi biiyiik bir hazla gordum .• 

tngiliz muharriri verdigi cevabda son 
derecede mutehassis oldugunu ve Tiir· 
kiyeyi !ngilterenin yalmz dostu dcgil. 
Akdenizin emnivetinin muhafazas1 nok· 
tasmdan mlittefiki bulundugunu beyan 
etmi§ ve Turkiye gazetecileri aras1~da 
bulunmakla bliyuk bir haz duydugunu, 
Ti.irkiyenin Bliylik Sefi Atatiirkle go • 
ru~rnek serefine nail oldugunu ve Ata
tlirkli yalmz bir ~ef degil, ayni zaman
da bliyiik bir demokrat stfatile selam • 
ladtgmt ve yakm zamanda tekrar Tiir • 
kiyeye J!:elerek uzun tetkikatta buluna· 
ca!Dm siiylemi§tir. 

Gee; vakte kadar devam eden toplan• 
h, Turk ve ingiliz dostluk mlinasebet • 
lerinin sarnimi tezahiirline vesile olmu~
tur. 

Meclisin diinkii toplanbsi 
Ankara 17 (Telefonla) - Biiyiik 

Millet Meclisi bugiin Fikret S1laym re • 
isliginde toplanmi§, baz1 maden hurdala
nnm di§an <;Ikanlmasmm yasak edilmesi
ne, askeri ve miilki tekaiid kanununun 66 
veya 69 uncu maddelerine birer f1kra ila
vesine, Y alova arazisinin istismanna ve 
paras1z arazi dagihlmasma dair kanun la· 
yihalannm ikinci miizakereleri yapilmi§ ve 
kabul edilmi§tir. Askeri fabrikalar barb 
sanayii kit' alan erlerine verilecek yevmi • 
ye, devlet hesablannda liranm esas itti • 
haz edilmesine, miiteaddid zevata hide • 
mali vataniye tertibinden maa§ tahsisi 
hakkmdaki 27. nisan 134 l tarih ve 649 
numarah kanuna bagh cetvelde yaz1h 
maktu kaydmm kaldmlmasma, Hava ku• 
rumu tarafmdan Milli Miidafaa Vekale· 
tine teberru edilen meblagm sureti sarfma 
aid kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun layihalarmm birinci miizake ~ 
releri yap1lmi~hr. Gene bugiinkii toplan
tida 1262 say1h ve 21 may1s 1928 tarihli 
ispen<;iyari ve tibbi miistahzarlar kanu " 
nunun l 6 nc1 rnaddes~nin: 

« Tiirkiye dahilinde imal ve haricden 
ithal olunan miistahzarlar, fiatma gore is· 
tihlak resmine tabidirler. Bu resim miis • 
tahzarlann zarflan iizerinde muharrer sa· 
~~~ fiah, 26 kmu~tan «26 dahil» 50 kuru• 
~a kadar «50 dahil» olanlarda iki yiiz 
kuru~a kadar «I 00 dahil» olanlarda iic;. 
yiiz kuru~tan fazla olanlarda 5 kuru§tur. 

Zarflan iizerinde muharrer sail~ fiati 
25 kuru~tan a~ag1 olan miistahzarlar bu 
resimden rnuafhr.» · 

Seklinde degi~tirilmesi hakkmdaki ka• 
nun layihasmm ikinci miizakeresi esnasm• 
da bu maddenin kaldmlmasma dair veri· 
len takrir kabul edilerek layiha enciimene 
verilmi~tir. 

Biiyiik Millet Meclisi pazartesi gi.ini.i 
to .... Ianacakhr. 

o ... man i$letmesine d~ir 
t~ lhnatname 

Ankara 17 (Telefonla) - Ziraat ve 
Maliye Vekaletleri bir orman i§letme 
talimatnamesi hazJrladilar. Bugun mer· 
iyete gken bu talimatnameye gore, dev
let orman i~letmesi kereste imalile i!'l • 
tigal etmeyip istihsalah ham olarak sa· 
h§a ~1karacak, vaziyetin icab ettird:gi 
ahvalde istihsaJatml yan mamul bir 
hale getirecektir. 

. . . " ·, 
Miiessif bir z1ya 

T1b Fakiiltesi esbak te~rih ve dahiliye 
muallim muavini ve senelerdenberi Su· 
adiye ve civarmda hay1rseverligi ve ha· 
zakatile tamnmt~ etibbam1zdan 

Doktor VAMIK iSVAN 
dun hasta yathgt Te§vikiye Saghk E
vinde vefat etmi§tir. Merhumun cena· 
zesi buglin saat 11 de Te~vikiye cami· 
sinden kaldmlarak lJskiidardaki aile 
kabristanma defnolunacakhr. 



--------
~ - ~-

tP v J~l ( Eserler aras1nda ) 
II :.~::: Unuttugum roll_er Mevliina, Tib ve Felsefe 
~============ Mahmud Yesar1 .p Tarihimiz 

- Ben, diin gece, sendeydim, camla bulu~acak olursamz onu, labrdtya 
Bir riiya anlattyor sandtm: bile tutmaym, Vaktile evcegizine gelsm. 
- Allah hayular versin, diye ba§la. Sokakta, kadmm sesi, bir yaban anst 

Mevlanamn yedi ogiidii. Holivud'u kapllyan musiki merak1 
T etikte imi§, betellendi: vmlttsile kulaklanmda uguldarken dii§ii-

M. F. Nafiz Uzluk yoniinden 
bastm.ld1. Fars~a metin 122, 
terciimesi 147, mukaddeme ve 
Mevlana terciimei bali 108 sa
hife, istanbul Bozkurd Basim

Biitiin yddtzlar ve artistler ~n ve 
almaya ba~laddar 

ANKARA: ,~~; 
13,30 muhtelif plak ne~riyatl - 13,50 f'6~. 

Tilrk musikisi ve ha.lk §arkilarl - 14,1 118• 
hili ve harlci haberler • 18,30 plak ~e~~JJ)• 
t1 - 18,35 ~ocuklara karagi:iz. (Kucuk git• 
19,10 Tiirk mu.sikisi ve halk §arkllarJ. ~ sB• 
met R1za Sesgi:ir ve arka.da~lan) • 19,3 'l'iit~ 
at ayan ve arabca ne~riyat • 19,50 d!lg.J) 
mus!kLs! ve halk §arkllan. (Servet J\Jllusl• 
ve arkada§lan) - 20,15 plA..kla. dans r~l· 
kLsi - 20,30 Tiirk musikisl ve nalk ~~~ oO 
ian. (Salahaddln ve arkacta~lan) • ~;~· 
Ajans haberleri - 21,15 stiidyo salon,o~IJ'lal 
tras1 - 21,~5 yarmki program ve Ls 
mar~I. 

- Soguk esprileri btrak I Ben, diin ge• niiriim: Ben, giinlerdenberi bu arkada§l 
ce, sendeydim. gormemi§tim, ve acaba hasta mt? diye 

Dost iltifattl Ne denir~ merak ettigim i~in, evine ugramt§ttm, 
- Aytb degil ya, anhyamadtm. Dostlanmm evlerinde, bazan ~ok garib 
Daha iist perdeden ~tkt§tl: vaziyetlerle kar~tla§hgtm da oluyordu. 
- N astl ay1b degil? Elbette ay1b I Saym bayanlar, - tekrarlamaga liizum 

Diin gece, ben, seydeydim. Senin evinde var ffil, bilmem I • somurtur; sitemle, ki-
ka!d1m. Sen, beni, zorla evine ~agtrdm! naye ile sorarlar: 

l~ime korku gelmi§ti: - Y eni ko§kiiniize bizi davet etmek 
-Neier saytkhyorsun? yok mu~ Bag zamam, muhakkak gele -
Arkada§tm, tutuklugumun farkma var· cegizl 1kram, iltifat, yalmz arkada§t -

mt§lt, hiddeti soniiverdi, giiliimsedi: mza ffil? 
- Ahkhgt b1rak!.. Beni dinle. Sen, - Bizsiz, mehtab sa fast ha? Kocamt, 

beni evine ~agudm. Beraber i~ki i~tik. baltk~thga ah§htmi§SlllJZ. 
Hatta bana, i~kiyi zorla i~irdin. Ben, - Kocam, yeni aldigmtz plaklan pek 
ic;mek istemiyordum. Sen, kanmm, ~o - begenmi§ I Kendini o kadar kaptJtmt§ ki 
cugumun ha§J iizerine yeminler ettin. Be- vapur vaktinin geciktiginin bile farkmda 
nim vaziyetimi dii§iin: lc;iyordum amma, olmaml§. Bir giin, biz de dinliyelim! 
igne iistiinde oturuyordum. lkide bir sa- - Neye o kadar uzak semtte oturu -
c.te bak1yordum. Saatim de geri kalma • yorsunuz? !nsanlardan mt ka~JYOrsunuz? 
mi§ rot?.. Kocam, sizi, hastal diye duymu§, merak 

- Sonra? etmi§. Ge~ vakit i§inden ~tkar c;1kmaz size 
- Vapur..I ka~1rd1m, sizde kald1m. gitmi§. F akat donii~te, tramvay, otobiis, 

Bugllnlerde, bizim eve gelirsen, yahud otomobil bulamamt§, treni ka~YJrmt§. Ge
bizimkine rastlman, bu agtZI kullanacak- ~en gece eve gelmedi. Ytldmm telgraft 
sm! ~imdi anladm mt? c;ekmemi§ olsayd1, ~ok iizUlecektik. 

Kafamm ic;inde sanki blr pencere a· Bazan, kurnazlan da ~tkar, beni ga • 
~tlmi§b: fil avlamak isterler: 

- Anladun. Evet, sen, dUn gece, ben- - Kocam, ka~ gundur, sizi anyor. 
aeydin. Ben, dersimi o kadar miikemmel ez -

Snttmi ok§adit berlemi§imdir ki, bu ag1z arayt§tn ceva • 
- Zeki adamsmdir, vallahir bmt vermek i~in, hie; dii§iinmem, ve kuru-

Azarlamadan sonra, boyle koltuk veri§ Ian tuzaga dii§mem. 
ancak dostlara vergidir. Zekanm, insanla· Bu, somurtan kadmlann gozllnde, ben, 
nn suyunca gidildigi miiddet~e degeri art· kocalanm ba~tan ~tkaran, onlan ayartan, 
tJibm bildigim ic;in, zeki adam olduguma ic;kiye ah§ttran, sefahet alemlerine dadan· 
degil, ahkhktan kurtulu~uma sevindim. dtran, evlerinden sogutan, lanetleme bir 
<<Anladtm I» dedigim vakit, daha toy ken, mahluk, bir ifrit, soziin ktsasl, IDUZIT bir 
beni ~a~trtan, sersemleten: pi~kinle~ince insammd1r! 
keyiflendirip eglendiren eski giinler, go· Halbuki, ne yaltm, ne sandahm, ol -
ziimiin online gelmi§ti. tam, agtm; ne ko§kiim, bagtm; ne de eski, 

T ann, kulunu ah§ttgmdan etmesin! lki yeni plaklanm vard1r. 
y1l siiren bir stajdan sonra, asri evlilik Vakit vakit ka~amaklar yapmakla be
hayahmn kabulii zaruri telakki edilen raber, -Sezar'm hakkmt Sezar'a vermelil
bazJ inceliklerini kavramaktaki kabiliyet- Giinlerce, gecelerce bir odaya kapantr, 
~izligimi gordiim; kendi kusurumu kendim ~ah~mm: kimseleri gormem. Ho§, buna 
affederek s1kmhdan kurtuldum. da kulp takar: 

lki y1l diyip de g~ivermiyelim. • Y a· - Gene kimbilir nerede kapandt ~ 
lam yok! Hatta kiisuru da var I • Knk Derler amma, ald1rmam. 
yilhk ah~kanhklanmm !;Ogunu unutma - l~ boyle iken, • dostlar sag olsun, sa • 
m1§ miylm) Y almz kendimi alakadar e· yelerinde I • «hamamda kurnaya, diigiin· 
denleri btrakay1m; gel gelelim, arkada§· de zurnaya», «vur patlasm, ~al oyna • 
lara, hastahg1mda aram1yan: telefonla, sm>>, «nerede sabah, orada ak~am», 
mektubla bile hatmm1 sormtyan: §imdi «meyhanede yat, evde ne derlerse desin

beni ayakta gori.ince, • T ann dimlesin • ler ~». «hane berdu~u cihan», <<keyif eh
den razt ve ho§nud olsun • saghg1ma se- li» goriiniiri.im, gosterilirim I 
vinen: Arkada§lanm dostlanm, hatta uzak-

- Arttk sthhatine bak I lyisin ma • tan merhaba ahbablartm bile, istedikleri 
§allah I Gene i<;iyor musun) lnkar etme, kadar, benim evimde, aparttmammda, 
i~iyor, diye duydum. Kendine actm1yor pansiyonumda, yahmda, ko§ki.imde, ar • 
san, bize, dostlarma act! hk nas1l bir yeri haysiyetlerine, §ereflerine 

Diye candan baghhk gosteren dost • miinasib, muvaftk goriirlerse, neresi i§le· 
lara, gadir oluyormu§ da farkmda degil· rine gelirse, orada, bir iki giin degil; haf
rni§im! tal area, aylarca kaldiklanm; kendilerini, 

Kafamm I~inde a~tlan pencereden gi- benim ba§tan ~1kardtgtmt soylemekten 
re-n riizgar, hayali, - cihan degmese bile, • ~ekinmesinler. 
insam avutan ve ~ok defa ibretle dii§iiD· lnsan, yiiriidiigii yolun icablarina uy -
Cliiren eski giinlerin yapraklarmt hirer hi- mah. Evlilik, madem ki elimden gelmiyor, 
rer c;evirmege ba§lad1. bari, evlilere yardtrntm dokunsun. Bunun 

Bir arkada§m evine ugrarim; <<hanime- i~indir ki unuttugum rolleri, • sahneden 
ftndi» de bir surat! Bunun bir sitem, bir c;ekilip de tekrar sahneye donen aktorler 
kinaye ba~langJCI olacagmt sezinlemekte gibi, ~ yeni ba§tan ezberliyorum! 
gecikmem. Seyrek ugradtgtm i~in, bunlar M AH MUD Y ESARI 
cilvelerdir. Fa kat biraz sonra, samimiyet 
sitemi, cilvesi olmadtgl «hammefendi» nin 
sertle§en sesinden anla§tltr: 

- Bu, yapt1gmtz dogru mu? 
Evli kadmlar, ah§kanhkla olacak, ta

hakkiimle konu§urlar; kocalarma ~Ikt~t -
yorlarmt§ gibi, bana da kafa tutarlar ve 
cevab vermeme de vakit btrakmazlar: 

- Di..in gece, kocamla berabermi~si -
niz. Bu, hi~ dogru degi! ... Kendi sthha
t!nize bakmtyorsunuz, paramza aclmtyor 
sunuz, fakat ha§kalarma, bilhassa dost -
larm1za aCJym! Arkada§hk boyle mi o· 
lur? 0, sizinle oturup i~mek istese, siz: 
haydi, evine git, kann, ~;olugun ~ocugun 
bekliyor, demeniz laz1m gelir. Evli bir 
erkegin i~mesini ve d1~anda kalmasmt 
anlam1yorum. Siz, belki bunu ho§ gore -
bilirsiniz amma, herkes, sizin gibi ho§ go-

remez. 
!~imden aikada§tma «hayu dua (I)» 

Jar ederek, biiti..in bunlan, g1k demeden 

dinlerim. 
Evden ~tkarken, bir dizi ogiid ilave 

etmegi de unutmazlar: 
- Y apmaym. Kendinize de ac1ym. 

.Sonra, c;ok rica ederim, ~ayed gene ko • 

Candan eglenllen yegane yer olan 

GARDEN' de 
Eglenceli numaralann1 seyrediniz. 

Eksantrik muvazenecller 

ROLA • ROLA 
Em&alslz cambazlar 

THE MYRONS 
BUyUk Stil dansHrrer 

TRiO NALDY 
ve diter 20 muhtelif numaralar 

Pazar 17,30 da matine 

NOEL REVEYONU 
Iff in 

GARDEN 
de 

sofralarJDIZl temin ediniz. 
Surprizleri sizi hayrette b1rakacaUu 

BUG ON 
MELEK 

ANNA BELLA 
VE 

HENRY FONDA 
sinemas1nda tarahndan ~ahane bir surette yarahlan 

Ba§tan 31f8~1 tabii renkli oefis bir a~k ve giize!lik 11aheseri olan 

<;iNGENE PRENSES 
Fran&IZCB soziU 

Bu film'n heyecanh bir sahnesi Londramn me§hur Derby at yariiJlar~nda 
filme almm•~tJr. 

Ayr1ca: Paramount dunya haberleri FRANS A - I TAL YA futbol rna~· 
Seanslar saat 2 ~ 4,15 • 6,30 ve 9 da 

evi, fiat! 3 lira. 
Tiirk tefekkiir tarlhl yen! bir eser daha 

kazandi. Degerli alimimiz doktor F. Nat!z 
Uzluk Anadolu Selt;ukllerl guniinde Mev
levi bltlklerl blrincl numarasm1 te~kll eden 
Mevlananm Yedi O~udu namile bu mu -
him eseri ne~retmekle bahtiyardrr. Ibni 
Slnanm Kanununu 1k1 as1r evvel tercume 
eden Tokadh heklm Mu.stafa E!endinln 
buna takt1g1 Tahbizulmathum yani ekmek 
yap!.lmak it;in hazirlanmi~ un manasma 
bihakkln Hi.y1k biitun flk!r adamlarmuzm 
kendi sahalarmda istH::Ue c.~ece!cleri yant 
ekmek yapabilecekleri L_.. ..! mii~ ve ha -
zirlanmi~ bir un gibldi•. 

Mevla.na ~iiphesl2dir lti ~ark ve Tiirk fel
se!e ve metafiziglnde btiy iik blr mevkli na
i.zclir. Yiiksek bir ~a1rdir. Onun lncelikleri
ne vak1f olanlar ve olmJyanlar da bu f1 -
kirdedir. Lakin bir§eyin lnceli~inl duyma -
dan s1rf taklidle takdirin de blr manasi 
yoktur. 

nota dersleri 
Holivud'dan son gelen haberler, bii

tiin sinema ytldtzlarmm ve artistlerinin 
~arkt soylemek illetine tutulduklanm bil
dirmektedir. <;unkii sesi giizel olan 
san'atkarlar, temsil kudretleri zay1f dahi 
olsa digerlerinden daha fazla kazamyor
lar. Hi~; kimsenin malumu degilken bir
den ortaya c;Ikip ilk filmile ciham kendi
sine hayran eden Deanna Durbin bu id
diamn en kuvvetli delilidir. Onun ic;in 
sinema payitahtma yeni giden Simone Si
mon «Lakme» operasmm baz1 pasaj]an
m sokmekle, hatta musikiye istidadlan 
olmast ihtimali kendilerinden pek az bek
lenilen ]ames Cagney ile Mickey'in ha· 
basi Walt Disney bile me~hur orkestra 
§efi Stokowski' den nota dersleri almak· 

Sinemadakinden ba~ka radyodan da 
haftada 5000 dolar kazanct olan 

Jannette Mac Donald Fakat bu eserler mahiyetleri 1t1barlle o 
kadar ktymetlidir kl anla~llmasi kolayla~
trr!.lmi§ blr halde insan i:inunde bulduk«;a 
takdlrln taklidden men§e1ni alamiyacagm
dan sevlnlyor. Yanl kendl anladlg_l §eylerle 
insan daha ~ok iftlhar hissedlyor. ~te Mev
lananm bu Yed1 Ogiidii ve dolayJSile hak
kmda yaz!.lan mutalealar 1nsancta bu hlssl 

Ia me~guldiirler. Fa kat kendilerine miithi§ meblaglar tek· 
Maamafih Holivud artistlerini umumi- !if edildigi halde bu i§e yana~mak istemi

yetle musikiye heves ettiren sade beyaz yenler de mevcuddur. Sarlo (bariton), 
perdedeki muvaffakiyet ve kazanc de- Greta Garbo (soprano), Mae West 
gildir. Orad a bir de radyo i§i vardtr ki (kontralto) seslere malik olduklan hal de 
gi..izel sesli san' atkarlar ora dan da sine- radyo ile alaka peyda etmekten c;ekin
madaki kadar kiilliyetli bir para c;ekerler. mektedirler. Greta Garbo bir defahk 
Mesela }annette Mac Donald'm radyo- radyo yaym1 ic;in kendisine verilmek ts
dan haftahk lleliri tam 5000 dolard1r. tenilen 15,000 dolan reddetmi~tir. 

hasll ediyor. 
Yedi Ogiid diylp ge~memel1. Burada eski 

TUrk felsefesl ve Buhara mekteblnln ve 
§B.rk !olklorunun en miitekamll dii§iincelerl 
vardll'. Bunlar i:iyle dii§iincelerdir k1 Hade 
olunamaz. Lakin insam zevkll bir surette 
dii~iindiirtir. 

Yed1 O~iidler1 okurken 1nsan bir~olt ICY· 
lerl hatrrltyor. 0 eta temsll kuvvetlle !fade. 
0 zaman ~ark tem.sillerinln ve bir§eyl hi
kaye Ue 1fadenin mahlyetlndekl derin hik
met his.solunuyor. Demek ge~ml~in ba.dlsa

(~~~-B __ ir __ i~k_i~s~a~t_•_r_la _______ .) 
* Lionel Barrymore ve Conrad * T 'h' "h' f · I d b' 

tmctan hl.s.se kapmak an'anesl ~arkta. ~ok «Rasputin» i sinemada temsil etmesi ka-

an m en mu 1m ac1a arm an t-
Weidt'den sonra Harry Baur'un da ri olan Avusturya Archiduc'ii Maxim • 

eskl. ~arkln bu 1tinah cephes1ni garb bu j rarla~hgmt evvelce yazm1~hk. FransiZla-
vaslfta kazanamanu~tll'. ~ b 1 d kl b f.l · .. 

Ruhun mahlyetindeki e.srar perdesinl rm yapmaga a~ a 1 an u I mm reJl· 
h8.d1sata bile te~m!l etmiljler ve f8.rk te - sini Marcel L'Herbier idare edecektir. 
fekkiiriiniin daha ulvl esaslara. dayancilgJnl Simdiye kadar Rasputin hakkmda belli-
gtisterm!§lerdir. insamn ruhunda menku:;; b 1 · · b f 1 1 
olan bu hLs daha asllle~1yor. MevlAna glbl a~ t y1nm e~ten az a eser yaz1 mt~t1r. 
ruhan yiikselrni§ 1nsanlarm ne !nee hislere Bu son filmin senaryosu Alfred Neu· 
ve bulu§lara. sahib oldu~unu gormekle de man'm kitabmdan iktibas olunmu§tur. 
hayran kal!yor. F k H B b'lh D ' Mevl!namn o~Udlet1nde zikrett1~1 tern- a at arry aur, 1 assa umur un 
slllerin bugiinkii medeniyet ve t1bbm men· «Rasputin ve kadmlar», Muller'in «Ras
.,el olan folklor noktasmdan da ehemml»:et- putin» nammdaki eserlerini okuyarak pa-
ler! pek biiyi.lkttir. Bunlardan bu kJSa sii • h . . . .. 
tunlara mlsaller se~mek k.itabt yenlden pazm §a s1yettm ona gore yaratmak ka-
basmak demekttr. Ba:nlmiO bir kita.bm as- ranm vermi§tir. Simdiye kadar ne~rolu
luu okumak onun incellklerine vukuf 1~1n nan kitablar ve viicude getirilen piyesler· 
~ok Hizrmdrr. Pek 90k flkir adamlaruun d R · ,. b' • 
Mevllma gibl bu !nee bul~lara mallk ol • e asputm m 1lhassa manev1 kudretle-
mactiklarmda.n iizillmelerlnde mana yok • rine ve manyatizmaCI!1k kuvvetlerine e
tur. Onu okuyup anbyabilmek de §ah..si te- hemmiyet verilerek o taraflar tebariiz et-
kii.miile blr mlsaldir. Bugi.ln bile fen Ale • · 'I k · · 1' 'k 1 k ki h 
m1nde ahiA.k. tekA.millU blitUn tQkAmilllerin tm me IStenmJ~, po 1h ac1 1 ta me a-
miintehasi g1b1 iOrUliirken onun ne 4emek reti golgede bnakJlml§hr. Harry Baur 

lien'in hayatJ Amerikah · sinema ~irketle
rinden biri tarafmdan filme c;ekilecektir. 
Malum oldugu iizere Oc;iincii Napoleon 

tarafmdan Meksikaya hiikiimdar olarak 
gonderilen Maximlien hertiirlii yardun • 

dan mahrum bir halde Meksikah vatan
sever Juarez ile taraflartmn hiicurnuna 

maruz kalmJ~, bir miiddet mukavemetten 
sonra nihayet tutularak kur~una dizilmi~. 

kans1 da bu facia iizerine c;Ild1rmt~, daha 

sonra da ayni ~eametin devamt gibi Ma

yerling hadisesi ve fmparatorke Elisa -
beth'in katli vak'as1 vukua gelmi~tir. Bii
ti.in bu maceralan ihtiva edecek filmin a

d! «Tac heyulasl» olacakttr. Rejiyi, ta

ntnmt§ sahne vazu William Dieterle ida-
re edecektir. 

istedigl dahl\ iyi anlQ4Jliyor. boyunu bosunu, Rasputin'e tamamile Pl!ll•••••~ll!l••••llil~ 
Bu Yed1 Ogtidiln M. HUltl.!l tarafmd:t.n b b'l k . . d h"l• .. k k . MAKSJ" M'd dlkkatle ttirkt;eye tercfune edi~ bulun • enzete 1 me tc;m a 1 1 yu se c;1zme· 

mas1 eserin bu noktadan cte~ter1ni artu1 • ler giymektedir. Bir ay evvel de kiir yap- e 
yor. maga ba~lam1~ ve epeyce zayiflamt§tlr. 

F. Naf1z Uzlu~ mu'k.addlmeslnde Mev- F 
l!na. ve Sel~uk heklmler1, lnsan nefs.l !tan Diger miihim rolleri Comedie rancai-
lle ml ctirl veya. ba§ka. fl!Yle m1 diye se'den Denis d'lnes, Jean Worms, Mi
Mevlanamn bir izah1, Mevlana ve t1b, Sar- halesco, Marcelle Chantal (Cari~e) 
mJSak, San H~lllle, Heklmler1 §B.~ll'tan bir 
h!dLse gib1 Ttirk tib tarlh1ni ala.kadar eden Gabrielle Robinne ( Cari!;enin annesi) 
bahlsler vardll'. J any Holt oynamaktadnlar. 

Mevlinanm fikirler1 TUrk heklmlerlne de * Bir miiddet evvel Amerikah me§hur 
miiesslr olm~tur. Nlteklm heklm Emir 1 
Qelebl 1035 (1625) te Enmuzec eserin1n musevi aktor George Arlisse me~hur n-
hekimlere ve.sa.ya. kl.snunda Mevl&na.cta.n giliz diploma!t Disraeli'nin hayatmt tas
mlsal almi~trr. vir eden bir filim c;evirmi~ti. Bu defa Dis-Mevlwamn resm1ni yaptmnas1, onun ne 
a(;ak fikirll ve miiteka.mil insanliga. tam bir raeli'nin ba~vekil olmazdan evvel baltn
mlsal oldugunu gO.Sterir. MevlA.nanm i:illi - dan ge~en vukuatt hikaye etmek iizere 
mii dikkatle okunma~a Iaylk blr bahist-ir. yeni bir kordela daha yap1Imaktad1r. Bu 

Bu veslle ile Ttirk t1b tarlh1ne dair ~u kl
sa millahazayt yapmak lstlyorum. Tlb tarl· eserde Disraeli roliinii yeni parhyan jon-

HARRY FLEMiNG 
ve Revfisfi ile 

Ambasador 
son giinleri 

Her ak~am saat 10 da suvare 
Yar1n saat 17,30 da matine 

NOEL Reveyonunda 
iyi dana etmek, iyi eklPnmek ve 
iyi taam etmek i~in 

MAKSiM'i 
intihab ve tf'rcib ediniz. 

him1zin bu kaynaklar1m bllmlyenler belkl promiye, Tyrone Power oymyacakttr. ..•••••••••••••••• 
TUrk t1b tarlhl esaslarmm zengin olmadJ~I 
zlhabma kap!.labllirler. Fakat haklkat boy
le de~ldir. Bu bulunan ve bugUn t!nllin.Uze 
hamlanrn~ konan bu e.serlerin taranma
sile t1b ta.rlhimiz ~ok zenglnle~iyor. B1da.
yette Selt;uk tababetl b1r1nc1 mt\.sveddesl -
nl Tiirk Ta.rlh Kurumu adma hazrrla.rken 
tetklk membalarmm az olaca~lm tl~iine
rek iiziiliiyordum. Fakat ilirdfun k1 gimd1 
tekrar tevsian yen1den yazmah ~all$tlgun 
bu eserl bir tiirlti. 1kmal edem1yorum. 

Bugiin T U R K sinemas1nda 
2 biiyiik filim birden: 

I· A sri i, adam• 2 • B E K A R E 1 

I 

Raimu ve Lucien Barroux ve Muvaftkiyetlerin muvatfakiyeti 
Edwig F euillere'in Ba§ rolde: 
en giizel filimleri Lll Dagover - Sabine Peters 

Bugiin saat 1 de matine vardu. 

iSTANBUL: afP" 
12,30 plakla TUrk mu.s1kls1 - 12,50 1114.~ dis - 13,05 plakla Turk mu.siklsi • rerJ 

SON - 18,30 Sekizlnci Tasarruf ve sW 
mah haftasi. konferans: Ak~am gazeteo ve 
den Selaml Izzet - 19,00 Safiye: ptyan pr. 
keman refakatlle • 19,35 konferans: i\ 1e 
~iikrU Haz1m tarafmdan (Qocukta zek s~· 
karakterJ - 19,55 borsa haberleri - 20,o0usl ' 
di ve arkada§lart tarafmdan Tiirk Jll pO • 
kLsl ve hal~ §ark1lar1 - 20,30 hava ra.e.bC' 
ru - 20,33 Orner R1za t~~:rafmdan ar rJ;J" 
soylev - 20,45 Semahat Ozdenses ve 11

11,;J 
da~lan tarafmdan Tiirk mu.sikisi ve 22,1! 
§arkllarl (S.A.) • 21,15 ORKESTRA • ope· 
a.jans haberleri • 22,30 plakla sololar. rtet 
ra. ve operet par~alan - 22,50 son lli!.~ 
ve ertesi gUniin program1 - 23,00 SO••· 

ViYANA: r • 
18,35 gramofonla konser, mu.sik.l ekzt Jl} 

sLsleri • 20,05 kan~Ik yaym - 20,55 OP)!:Jia• 
YAYINI: Paris hayat1 (Me!lhac ve ~S 
levy'nin)-23,15 haberler, hava - 23,25 Il~~~· 
MUSi:KiSi, istlrahatlerde haberler ve 5 

PE:;;TE: W 
18,35 CAZBAND TAKIMI • 19,05 }tO~s! 

rans - 19,35 QiNGENE ORKESTRASI • :~:~~ 
spor resmigegidl ve kari§Ik yaym - ter • 
ORKESTRA KONSERi - 23,05 ha:tle;,_~ 
23,30 CAZBAND TAKIMI • 24,20 QJ:Nv 
ORKESTRASI - 1,10 son haberler. 

BUKRE:;;: ]II ' 
19,05 kan§lk yaym • 20,40 Rumen §~si • 

lan, mektub kutusu - 21,20 DANS M jJ! 
Kisi - 22,35 kan~Ik yaym - 22,50 AJ{.fj 
KONSERI - 23,50 haberler. 
VA~OVA: . g!5 
18,20 :;;AN VE KEMAN KONSERI • l ~ 

konu~ma, Ukrayna §B.rkJlan, gra.mofo~s· 
k1lar - 19,50 kart$Ik yaym - 21,05 0 p!JIS 
TRA KONSERI - 22,50 ske~ - 23,05 ,o~' 
MUSiKisi - 23,55 havadis, gramoton. 
ra DANS ORKESTRASI. 

MiLANO: ~~~~ 
18,20 PiYANO KONSERf - 18,55 ~ear r~ 

yaym - 21,35 kan~1k muslkl • 22,06 °~ ' 
binasmdan naklen: cMERAKLI l{~rJefo 
LAR, OPERAS!, istirahatlerde 11a 
hava, sonra DANS MUSiKis:t. 

~ ~~~~~~~~~~~ 

NOBET<;i ECZANEL~ 
uerlil· 

Bu gece §ehrimlzin muhtelif sexn 
dek1 nobet«;i eczaneler §Unlardll': 

istanbul clhetl: c11erde 
.. Emlnoniinde csallh Necatl), Vezne eJ!lsJI• 

(Ul'li versiteJ, Kara.giimriikte (Ali g ()!:telll 
Bakrrki:iyde (Merkez), Aksarayda es• 
Pertev), Fener Balatta (Hiisameddlll\rw 
yaZldda (Asadoryan), KU~iikpazar~e~~), 
ca.tll, Alemdar Ankara. caddesinde <, h!lled 
Samatyada (Qola), :;;ehreminlnde (tv· 
Hamdi). 

Beyo!tlu clheti: ~), 
~!i~lide (AslmJ, Ta.kslmde <KiirkOIYdde• 

Beyoglunda (Zafire>pulos), ist!k!Al ~~"~~), 
slnde (Galatasaray), Tiinelde c:Mat 11(116& 
Galata Okt;umu.sa.da (Yeniyol), Fint_.,1tlr 
(Mustafa Nail), Kas1mpa~ada < 111' ' 
Haski:iyde Hal!cJoglunda (Bar bud), :see.bY$1 
ta§ta (Nail), Sanyerde (NurlJ, 'I'a~ ,.r• 
Yeniki:iy, Emirgrm, Rumel!hLsar, Be!>e ' 
navUdkoy, Ortakoy eczaneler1. 1 OS' 

Kadikoy Sogiidlii caddeslnde (Etuli1St)s~n· 
man), iskele caddesinde (BaadetJ • a,dl-'1' 
darda C[ttihad), Heybel!adada ('l'OXll 
~adada (Merkez) eczan~ 

t.Jskiidar Hale sinemasl ct 
<;6LDE BiR Tt.TRK GEN 

Tiirk~e ~ 

T T Matmazel doktor 
A3 EKLER JURNAL. I 

En aon dunya havadi.Jer 

A Ilk seansta 

N ~ Her yerde $B!. Zira. bu hu.susu tenvir etlen ve~1kalar 
tahminlmin fevkinde ~ok 9lkmUJtll', ve da· 
ha da ~1k.acakt1r. BiitUn boyle eserler d!k
k.atle taranmakta devam olunacak olursa 
ya.nll§hkla Arab ta.babeti 9er9eveainde yok 
olan, lA.kin is!A.m tababetinin sag kolu me
sabes!nde olan TUrk ttb tarlh1 ~ok zengln
liyecektir. Bu tababetln Sel~uklara t.ld kl8· 
mm1 ve bunun bugiine k.a.dar b1l1nmlyen 
karanl1k taraflarim aydlnlatmak §eref1nt 
doktor F. Naf1Z Uzluk kazanrnt§tir. Bu gene 
ve de~erli allm her vec;hlle oldugu glbl bu 

BUGUN iPEK sinemas1nd8 

c!hetten de takdlre !A.y1ktrr. 
MevlA.namn Yedl O~iictler1 eser1 garbda 

oldu~u glbl blzde de mii~terek ~ah~ma~a 
b1r mLsaldir. Kastamonu saylaVI Veled Qe
lebl izbudakm fars~a ve tiirk~e tahr1z1 
eserln kiymetln1 tebariiz ettlrlyor. Ahmed 
Remzl Akytirek eserin dikkatle lstlnsahlm 
ve tashlhlerinl Uzerine almigtll'. Bu di:irt 
zat bir pulanta iizerlncte ~!yen 'kuyumcu
lar glbl vazl!elerinl if a etmi§lerdir. Bu zat
larm viicllde getlrdlkler1 esas U.zerlne F. 
Naf1z Uzlugun kurou~ a.b14e cidden 'a • 
yam iftlhardrr. Onun viicudile bu m~mle -
ket iftihar etmekte haklldrr. Zlra o blitiin 
maddl va.rl1g1m son raddeslne kadar tiike
terek blzim kiitiibha.nemizl bu glbl hediye
lerle ~ogaltmag1 kendlslne zevk edlrun1.7 • 
tir. 

Her mUnevverlmlz cldden kJymetli olo.n 
bu eserl almakia kiitUbhanesini ve te!ek -
kUrii neka.dar zenginle~tlrdlgin1 ve diger 
kitablarm ne~rlne de ne biiyiik zemln ha
Zirliyaca~mJ unutmamalldlr. 

Dr. A. Siiheyl Unver 

~EHZADEBA~l 
TURAN T1YATROS1 
Bu gece saat 20,30 d 
San'atkar Na§id ve 

arkada§lart okuyucu 
kli~lik Semiha ve Mi· 

§el varyetesi 
Denaetkar kadm)_ komedi 3 perde 

Muthi~ ve muazzam bir filim ba~ladl, ba~tan a~a01 olduQu renklerde 

KAN DAVASI 
Frans1zca sozlii 

Ba~ kollerde : S I L V I A S I D HI£~ 
FRED MAC MURRA 1o 
HENRY FOND 

Atk • Kin • ihtlras ve intikam IJaheseri 
relen bir filim. BusrOn 1aat 1 de ta•ebe matlnesi •f 

kaldt haYd1
' IST ANBULLU UNUTMA! Birka~ giin 

MAHKOMLAR KALESi (Annabella) 

Kiir;ilk, Biiyiik herkesin gormesl IAzrm 

ve ~ E N H A Y D U D Nino Martini 

....-(ALEMDAR) iki sinema C MiLL i ,,,_,..,~1" 
_ _ birden _./ 

SEZAR BORJiVA 
TURK~E SoZLU TARiHt MUAZZAM FiLM ~ .. --------------------------------·----------~-~~ 



Ba§ta 
0~ bardak 

kac 
~ayla iki kadeh 

olur? 
~ 

mal liraya 
Anketi yapan: SALA.HADDIN GONGiJR 

-1-
Sabah k 1- b' . d' 0 I <;:' d' . d'" v• d d" h~ .. In <;o er,.en IT saatly 1. rt~- - -.:lm 1 ~ve ~~ oneceg~z, ·v. e. 1, 
~~~l. karanhktt. Kapnmn oniinde biT ke§ke h1<; gelmiyeyd1k I Masraf ethgimize 
~ ~tk I! durdu. Pencereden bakhm: Es- degmedi. 
~ldJ~da§lanmdan biri. Kans1 ve iki ta- Kadmcagmn hakk1 vard1. Daha ge -
a I!Jrn misafiri de yanmda... ceyariSI bile olmami§h. 

~tta~, "a.kitsiz ziyaretin i<;ime .. a~IIad1g1 VUzatmiyahm, kazinod.an !~~~ca Be • 
OQlar btr an evvel gidermek I<;m kap1y1 yoglunun me§hur Cadde1kebmm boyla -
lot]~a .ben ar; tJm. Beyoglundan donii· d1k. 
~~. ~~~ da §oyle bir ugTJyahm.. demi§- Ver elini filanca bar! .. 
~~ ~ saatte Beyoglundan donmek?! Kenardan, ko§eden numaralan seyre -
, e.boyle yorgun argm.. derek bir miiddet de orada kaldik. Ka -
~- Btr kahve ahrsm1z degil mi? nm, bu sefe· bir dondurma getirtti. Mi • 

~~If! koca birbirlerine baki§tilar. Ar - safirlerim, c;ay ic;tiler. Ben de tek, amma 
...._'~'~~Ia£ olsun diye: tek bir viski ile kana at ettim. 
Ne I{ahats!Z etmez miyiz? diye sordu. Hesab puslasm1 getiren garson, bana 
...... la~et icabJ: siirpriz yaphgml hissettiren bir tavula, o-

~tlakis .. diye soziinii kestim, ihya niimde iki biikliim oldu: Rakamlann 
!.. miithi$ belagati kar~ISinda bize ancak sus-
. yukan kata <;Iktik. Arka • mak dii~erdi; portfoyiin bir klSim aguh-

~lr sigara tellendirerek anlatmaga gm1 da, bu s1cak salonda erittikten sonra, 

b nc1, kendine yeten her erkek 
enirn de haftada bir gece, mesela 

kahveye, bir (bar) a, bir (ka-
1 Ye gitmek hakkimdir elbette I Hak
b f akat bu hakk1 kullanmanm, in
k al.an neye mal olabilecegini bu ge

D badar isabetle hesabhyamami§hm . . 

~ lnlan anlatuken, kahveler de gel· 
~Uga, biraz daha gomiilen arkada-

candan ilk sesli yudumu alarak 
§oyle devam etti: 

y Bu gece aram1zda masum bir eg
aprnaga karar verdik. Kanm ala -

h !aldan ho§lamr. Ben de onun hatm 
~t 01 ~nrn1§ goriiniiriim. 

Yoglunda bir kazino varm1~. Pek 
Oraya gidemez m1y· 

etmedim. lki ahbabimiZI da ya
alarak evden ~Ikbk. Bakhm, 

tJklm: tJklnr. dolu.. Otomobil 
ba§ka <;are yak. 

1.~ksi ~agmp i<;ine yerle§tik. Kazi
kniine gelinciye kadar takSi, yiiz 
Uru~ yazd1. 

h~&lenti gecesinin ba§langicmda, bu 
' ~ 1~ de hayuh bir siftah degildi am· 
t>el'a I '\~ . Pa 1m. 

~llloda, bizi dogruca vestiyerin onii
. Palt<' ve mantolanmiz i<;in 

onardan kiTk kuru§U, bayildik. 

~aha iyi dinlemek istiyen kanmm 
t on s1rada bir masa bulup yerle§
e1.:bbusiindeyken garson, elinde lis
~~0Tiindii. Listeye, goz ucile bakar-

eta beynimin kanncalandigmi his-

gazoz istedi. Cocuklar, hirer 
kandi!ar. Ben de, - Allah 
affetsin • bir kiic;iik ~i§e rak1 

.. <::erez olarak da, bir par<;a do
U<; Yesil zeytinden ve biiyiik bir 

Q')' §effaf hale getirilmi§ ince bir 
11,rninden ibaret me§hur «envai 

1 sec;tim. 

alki§ seslerile havas1 sars1lan 
Ve i.,;ki kokulu, hmcahmc bir ka
llekadar eglenmek miimkiinse, 

~ kadar eglendik. 

on bir buc;uga dogru, kazino bo
ba§ladJ. Herkes gibi kalktJk. 

!<( kanm, pek memnun goriinmii • 
8§1anm c;atarak: 

tiiy gibi hafiflemi§ olarak di§an ugrad1k. 
Kanm, yolda yutkunarak sordu: 
- Ne verdin? 
Onun yutkunmasma, ben homurdanma 

ile mul:abele ettim: 

- 1ki kadeh <;ay (150) §erden 300 ... 
Dondurma ile viski, ( 175) erden (350) 
de o .. Eder 650 .. Vestiyeri, garson bah
§i§ile yedi yiizii ge<;er ! ... 

Kanm, belli belirsiz i<;ini <;ekti. 
Tramvaylann arkas1 kesildigi i<;in, o • 

tomobille donmek bu sefer kat'i bir za -
ruret halini almi§ti. 

Ve i§te dogruca sana geliyoruz. Bu -
radan da evimize gidecegiz. 1namr miSin, 
~u dakikada, bir korkulu riiyadan yeni 
uyanml§ gibiyim! Bir gece eglentisi, bize 
tam on ii<; lira, doksan kuru§a mal oldu. 

Biisbiitiin giiliinc vaziyete dii§memek 
i<;in, ~Walg1h kazinosile, «bar»ile, i<;kisile 
sabah saatlerine kadar devam eden bir 
eglenti mukabilinde, on dort liranm pek 
de klyllamiyacak bir para olmad1gma 
kendi kendimi inand1rmaga ~ali~Iyorum. 

F akat miimkiin mii) Dii§iiniiyorum da, 
bu bir gecelik eglentinin i~Winde kadm 
yak ... Kumar yok. Siirekli i<;ki yok. U
zun bir otomobil gezintisi yok. 

Kanm, ben.. 1ki de misafirim, birka~ 
yavan ~ark1 dinledik. Biitiin marifeti, te
pinmekten ibaret alan bir numarac1 herifi 
seyrettik. hte hepsi bu I 

Yiiziime dikkatle bakarak, daha agu 
bir toni a ilave etti: 

- hte sana bir roportaj mevzuu!.. 
Y azmm ba§hgmi da §imdiden koyabilir
sin: Eglenmiyen istanbul... 

- Eglenmiyen fstanbul mu dedin'?. 
- Evet ... Begenmedin mi yoksa ... 
- Begenmedim degil amma; uzun 

y1Ilar, giindelik bir gazetede lstanbulun 
nasi! eglendigini; yazdigim i<;in tereddiid 
ediyorum. Boyle bir yaz1 serisine ba§la
mak, tuhaf bir ricat olmaz m1L 

Giildu: 
- Bilakis I Eglenmek ba§ka, eglendi

gini zannetmek gene ba§kadtr. Nasi! eg
leniyorlar, soziinden mutlaka egleniyor· 
lar manas1 c;1kmaz ki !.. 

fstanbul, kim ne derse desin, eglenemi
yor. <;iinkii, eglence c;e§idleri hem gayet 
az, hem de bu c;e~idi az eglencelerden is
tifade edebilenler, son derecede mahdud l 

Arkada§Im <;ekilip gittikten sonra ken
disine hak verdim. 

«Eglenemiyen Istanbul» u, onu eglen
dirmege memur olanlarm agzmdan size 
dinletmege <;ah§acagim. 

SALA.HADDIN GONGiJR 

Enstitiisiindeki 

ikttsadi hareketler 

-----------------------Vitrin miisabakas1 
Ulusal Ekonomi ve Artuma haftas1 -

nm son giiniindeyiz. Haftanm. bu yll, 
fazla canl1 ge<;m~ oldugu iddia edilemese 
bile daha ziyade alaka uyandmc1 bir §e· 
kilde cereyan ettigini soyliyebiliriz. Bil -
hassa mekteblerimizde tasarrufa ve eko
nomi terbiye daha esash bir §ekilde 
yer verilmekte oldugu goriiliiyor. 

Hafta miinasebetile, her sene oldugu 
gibi bu sene de tertib edilen vitrin miisa
bakasmm neticelendigi bugiinde miisa -
bakanm ~ehrimizde arzettigi §ekil ve ala
ka derecesinden bahsetmek faydas1z ol
miyacak. 

On bine yakm ticaret miiessesesi bu -
lunan fstanbulda yerli sanayiin yiikseli
§inin, yerli mallann tekemmiilliniin ve ni
hayet halkm yerli mallara alan sonsuz ala
kasmm ticaret alemine aksetmesinin teza

hiirii alan bu miisabakaya giren ancak 
k1rk kadar vitrin vard1r. Evet, koca 1stan
bul, Beyoglu, Kad1koyiinde anca~. k1rk 
vitrin ... Muazzam bir ~ar§ISI olan Uskii
dar, her nedense bu i§le alakadar olmak

tan miistagni ve diger kazalar ise haber
dar bile degilmi~ gibi gori.iniiyor. Hi~ 
§iiphe yak ki dogrudan dogruya geni~ 
halk kiitlesine hitab eden milli ikbsad ve 
tasarruf fikrinin yay1labilmesi o nisbette 

geni§ bir propaganda i§idir. Eger bu sa
hada §imdiye kadar miisbet bir netice a
hnmi§Sa bu elbirligile yap1lan propagan
damn tesiriledir. Bizce vitrin miisabakasi, 
bu propagandamn en belig, en canl1 ve 
her seviyede dimaga hitab edebilen kis

mJdir. Vitrin miisabakas., liizumlu oldu -
guna §iiphe bulunm1yan bir propaganda 
unsuru ise bunun etrafmda daha biiyiik 
alaka uyand1racak herhangi bir tedbir 
ve fedakarhktan ~ekinmemek lazimdir. 
Y oksa, bugiin alman neticenin tesirlerinin 
de zail olmasmdan korkulabilir. Bir kisJm 

magazalarm vitrinlerini yerli mallarla siis
ledikleri halde miisabakaya girmege Iii -
zum gormemeleri, bu neticenin kuvvetine 
bir delildir. · 

F. G. 

Eski Harbiye Naz1rla· 
rindan emekli General 

Ferid oldii 
Eski Harbiye Na

zirlarmdan ve mii -
tekaidini askeriye 
cemiyeti reisi e -
mekli General Fe
rid diin vefat et -
m~tir. Merhum 
vaktile iki defa 
Harbiye Naz1rligJ 
yapmi§b. 

Cenazes! bugiin 
ogleyin Kad1ko -
yiinde Miihiirdarda Dumlupmar soka· 
gmdan kaldmlacakbr. 

Kendisine rahmet diler ve kederli a
ilesine taziyetlerimizi sunar1z. -···-Bir deli iki ki,iyi oldiirdii 
Bey~ehir (Hususi) - Bey~ehrin Hi1-

yiik koylinde feci ve kanh bir vak'a ol
mu~, bir deli bacanagm1 ve bir koyliiyii 
oldiirmiisti.ir. Deliren adam bu koy hal
kmdan Nuridir. Nuri tedavi edilmck ii· 
zere sevkedilirken kac;rm§, koye don -
mii§, eline geqirdi~~ bir mavzerle ba -
cana~m oldlirerek kac;mi!ibr. Bu vak'a 
iizerine aramlm1ya ba~lanan Nurl bir 
arahk tekrar koye girmi!i, birka~ koylii 
ile birlikte oturan kov halkmdan Os -
man o~lu Siilevmam oldiirmii~tiir. Koy
liiler bu az1h deliyi kovalamaga ba5la
mi~lar, fakat deli evine ¢rmi~, bu sefer 
de evin online toplanan halka ate§ ac -
m1~hr. Ev abluka edilmi~. jandarmaya 
haber verilmi~. delinin atttgt silahlarm 
kimseye zarar vermemesi iqin tertibat 
almmt~br. Deli mii~kiilatla yakalan · 
m1~br. ····-Adapazarmda ruam 

miicadelesi 
Adapazan (Hususi) - Ruam miicade

le heyeti mmtakamtzdaki faaliyetine 
devam etmekted.r. :;lehrimizde muaye
ne edilen pek <;ok hayvan iqinde doku
zunun hastalikli bulunduklan ~oriilmii§ 
ve bedelleri odenerek bunlar Itla£ edil -
mi§lerdir. 

Te§ekkiir 
Refikamm karnmdaki biiyiik bir uru 

I 
t;Ikarmak suretile ameliyatmt yaparak 
muhakkak bir oliimden kurtaran gene 
ve muktedir operatorlerimizden doktor 
Sadreddin Onaranm yiiksek hazakat il-

K1z Enstitiisii, Tasarruf haftast mlinasebetile diin bir miisame-
etrni~tir. Bu miisamerede Be~ Yllhk Sanayi Flam isimli bir piyes 
l3ir Ev Kadm1 nammda bir monolog soylenmi~, Enstitii talebesi 

b· haz1rlanan manto ve !Iapka gibi muhtelif e!jyalardan miirekkep 
f!.1.~ Sergi davetlilere gezdirilmi§tir. Resim, miisamereyi veren tale • 
osterrnektedir. 

mine faziletkar vc ~efkatli, ·insaniyet -
perver 11ahsiyetine kar§I medyunu ~iik
ran oldugumun candan ve samimi ola
rak kendisine bildirilmesine gazetenizin 
tavassutunu rica ederim. 

K. Boyactoglu 

Kaynak~I 
Sekiz senelik teknik oksijen ve elek

trik kaynak<;ISlJlm. i§ anyorum, her 
yere giderim. Baktrkoy Osmaniye rna
hassell Camii§erif sokag1 No. 66 Rii§tii. 

Muhtemel 
Diinya borsalanmn yeniden ni~in ko

tii dakikalar gec;tigi kuru lafla iz:th 
edilebilir mi? Amerikada son dii~jkiin -
liik ba~lad1~ zaman hemen sebebinin 
izah1 da bulundu: Sebeh, dahili ticaret 
ve sanayiin ehemmiyetle gerilemesi 
imi§! Fakat ing.nterede istihsal artmak
ta ve gittik<;e diizelmek istidad1 gaster -
mektedir. Ba§vekil bize, §imdiden, mut
hi~ silahlanma program1 ic;in daha pek 
c;ok senelere yeti§ecek sipari§ler temir. 
edildigini teyid etmi~tir. Bununla hera -
her borsa senelerdenberi gostermedigi 
endi§eli bir gev§eklige dii§Illii§tiir. 

En saglam esham, biiyiik sigorta kum
panyalarmm piyasa te§kilatlan sayesin
de borsa vaziyetindeki eski intizamm1 
kazanmt~tir. Fakat diger hisse senedleri 
sukutta devam etmektedirler. Hatta sag
lam senedat bile epeyce a~ag1larda bu· 
lunuyor. Saglam ka~1dlar hazirandan 
bugiine kadar %20, digerleri de %50 
nisbetinde bir sukut kaydetmi~lerdir. 
Maahaza biitlin bu aylar zarfmda mem· 
lekette istihsal fazlahgr da goriilmii~tiir. 

Harici siyasetin me~kuk ve anormal 
oldugu dogrudur. Bu vaziyet dort sene
denberi de boyle idi. !ki sene evveline 
nisbetle son aylarda bulutlar daha siyah 
ve korkunc; goriiniiyordu. Fakat ge<;en 
haftalarda Avrupamn bir tehlike tehdi
di karslSinda bulunduguna dair bizi 
tahminlere sevkedecek hic;bir hadise 
zuhur etmemi~tir. Hatta daha ziyade 
bunun aksi vard1r. Avrupa devletleri a
ralarmda resmeri dostluk miina.sebet -
lerinde bulunuyorlar. Akdeniz variyeti 
tehdidkar olmakla beraber iic; ay evvel
kinden daha fena degildir. Hatta ispan
yadaki yabanc1 goniilliiler meselesinin 
tanzimi ihtimali bile vard1r. 

<;inde korkunc bir barb var ve 
bu, aylardanberi devam edip gelmek -
tedir. Briikselin dokuzlar konferans1 a
lakah bulunan her hangi bir devlet ta
rafmdan, harbin hemen durdu -
rulmasm1 intac edecek bir faaliyete gi
r~ecegini gosterebilecek bir arzu mey
dana koymaml§hr. Zaten kimse boyle 
bir ~ey de beklemiyordu. Biiyi.ik millet· 
lerin diplomatlarmi, talimatstz veya 
pratik neticeler haztrlamak salahiyeti 
vermeden Brliksele ni<;in gonderdikleri 
bugii.nkii diplomasinin anla§Ilmaz esrarh 
budalahklarmdandir. Japonyanm konfe
ransa yegane cevab1 Hong Kong'u teh
did -~ttneSi. olmu~tur. Buna ra~en do
kuz devlet veya bunlardan birkac;ile 
harbe ba~hyacak da degildir. 

Roma - Berlin mihveri arhk eski bir 
hikayedir. Bu mihverin mevcudiyeti 
ilk defa ilan edildigi zaman ne Nevyork, 
ne de Londra borsalarmda panik do -
gurmu§tu. Almanya ve !talya, bu iki 
biiyiik borsayi endiseye vermeden bir 
sene miitemadiyen !spanyada birlikte 
qah§hlar. 

Bugiin diinyada beynelmilel vazlyetin 
1931 senesinden daha fena oldugu bes
bellidir. Fakat muhtemel hareketleri, 
harbden evvelki diinyada ayni §artlar 
ic;inde neler zuhur etmis olduguna gore 
takdir etmemeliyiz. 1931 senesinden 
~imdiye kadar kuvvetli milletlerin sii -
kununu altiist eden birc;ok buhranlar -
dan ve aralarmda dii~manhk yaratan 
hadisattan her hangi birisi 1914 ten ev
vel Umumi Harbi dogurmaga ka -
fi gelirdi. Fakat o, miithi~ ~arpt!fmanm 

Yazan: LLOYD CEORGE 

nekadar insan hayatma, ne derecede 
mahrumiyete, elemlere ve biriktirilmi~ 
servet ve samanm z1yama mal oldugu -
nun hahrlanmast bu biiyiik felilkete 
ugnyan biitiin milleHerin vicdanlarma 
c;ok derin i~lemi~tir. Ac1h hatlrat , hii
kfunetler ve milletler iizer-inde asab1 tes
kin edici tesirler yapan bir kuvvet ol -
mu~tur. Milli liderler tarafmdan kom~u 
devletlere kar§I savurulan tahkir edici 
nutuklar Harbden evvel soylen -
seydi, milletleri topun agzma gotii -
riirdii. 

l;limdi ise, mutad diplomat 1sblah -
lart, meb'usan meclisinde muhalif~e -
rin isnadlarmdan ziyade nazan dikbte 
almmamaktad1r. Silahlanmt§ memle -
ketler arasmda yakm harbi tehll -
kesine karljl bir zaman vardrr. Birbiri
ne ka~1 ordugah kurmu~. devletler 
harbe haztr de~illerdir. Japonya is • 
t·isna edilirse daha ziyade mutecaviz 0-

lanlar, sulhc;ulardan daha az harbe ha
Zir bulunuyorlar. 

Almanyamn - eger kom~ulanndan bi
risi ~<lldmp da iizerine saldmrsa - teda
fiii bir barb yapmaga muktedir 
vaziyette bu1undugunu kac; defa a<;Ikc;a 
soyledim. Buna mukabil de ba~ka bir 
devlete kar~1 hiicum i~in ordusunun 
kafi derecede kuvvelenmesi senelPre 
miitevakklftlr. En muktedir askeri mu
harririmiz Lidell Hart, Almanya !tu -
dudlarmr mudafaa ic;in kullamlan ordu
nun iic; misline malik olmadan hi<;bir 
tecaviizde muvaffakiyet gostermE"s:ne 
ihtimal olmadr~m1 iddia ediyor. 

Almanya, tecaviiz halinde Fransadan 
ve Rusyadan bile a~a~ kalmaktad1r. 

Otokrat devletleri idare edenler her 
ne sekil ve suretle olursa olsun kacma
bildikleri takdirde umumi barb 
c;Ikarmiyacaklardtr. Heniiz karadan, de
nizden ve havadan haz1r degillerr:Hr; 
~imdiye kadar ki muvaffakiyetleri. Ha
be!iistan, <;:in ve 1spanya gibi zayif dev
letlere kar~ad1r. 

Lord Halifax konu§malarmm birkac; 
hafta rc;m vaziyeti sakinle§tirmesi 
muhtemeldir; hakiki mii!ikiilAta hcniiz 
temas edilmem~tir. Simdi konu~ulan -
larm tanzim ve terkibi iqin miizakere -
lere ba~Ianmas1 vakte muhtacd1r ve bir 
itilaf elde edilebilmesi i~in miistemleke 
meselesinin yenilmez bir mania hus11le 
getirmesi miimkiin de~ildir. As1l Al • 
manya ile 1talyamn tavizatta bulunma
~a davet edlldiklerlo zaman meydana 
c;1kacakbr. Mevcud hava, ticareti tak -
viye eden cesaret havas1 ic;in hie; mil
said degildir. 1bresi, ne vakit zelzele 
zuhur edecegi ve nerelere kadar §Bmil 
olaca~l meselesinln ol~iilmesine imkan 
b1rakmadan sismograf aleti sallanmnk
tadir. Orta Avrupa ve biitiin Akd~niz 
ve Arab memleketlerinde gavritabiil\k 
vard1r. Diger taraftan ikt1sadi sedlerin 
biitiin memleketlerin hakiki ikhsadi 
hareketlerini tahdid ettigi fikri gittik<;e 
kuvvetlenmektedir. Her nekadar bir 
c;ok memleketlerin diplomatlan giimriik 
riisumlarmm azalblmas1 lehinde bu -
lunuyorlarsa da ic;lerinden hic;birisl c;I
ktp da memleketinin giimriiklerini a
zaltmak teklifinde bulunmaga cesaret 
edememistir. Bu halin, degi~mesi, kabil 
olmtyacak bir netice olabilir: Beynel -
milei ticaretin hakikaten diizelmemesi... 

Otobiis meselesi 
(BClftCJTIJ/1 1 met IIJhl/6tUJ 

Davaci gazete ba§muharririnin dava 
istidas1 otobiis i§ile me~gul olan Miiddei· 
umumi muavinlerinden Nureddine hava· 
Ie edilmi§tir. Avni Bayerin ve diger tara
fm iddialan, heniiz hamhk tahkikatJ saf· 
hasmdad1r. 

Y eni bir hakaret d avas1 
Bundan ba§ka mezkur gazete ba§mU

harriri aleyhine, kendisine hakarette bu • 
lunuldugu iddiasile, Recai Niizhet Ba -
ban tarafmdan da hir dava a<;llmi§tlr. 

Davaya sebeb, bu gazetede, «Maske
lerden biri dii§tli! » ba§hgi altmda ~1kan 
bir yaz1ya, Recai Niizhetin adt kan§tml
IDI§ olmas!d!r. 

Recai Niizhetin iddia ettigi su~. mat· 
bua vas1tasile i§lenmi§ oldugundan, isti -
das1 derhal asliye ceza mahkemesine gon· 
derilmi§tir. 

Avni Bayer dava etmedi 
Malumatma miiracaat edilmek iizere 

Miiddeiumumilik~e davet edilen di§tabi
bi Avni Bayer heniiz Adliyeye miiracaat 
etmediginden di.in, zorla getirilmesi i~in 
hakkmda ihzar miizekkeresi ~Ikanlmi~tir. 

Avni Bayer, dava a~acagm1 soyledigi 
halde diin de Adliyeye miiracaatte bu -
lunmami§tJr. 

Miifetti~ler ife baflad1lar 
Otobiis i§ini tahkike memur Miilkiye 

miifetti§lerinden Ali Seyfi Tiiriimenle 
Abidin Erener evvelki giin tahkikat!n 
haricdeki safhasile me~gul olduktan son
ra diindenberi de Belediye dairesinde c;a· 
h§maga ba§lami§lardir. ,Sehir mecli~i sa
lonunun yanmdaki ada miifetti~lere tah· 
sis olunmu§tur. Miifetti§ler diin Beledi • 
y_eye geldikleri zaman evvela Yali ye Be· 

lediye Reisi Muhiddin Ostiindagla go
rii§erek otobiis imtiyazmm Belediyeye 
devri hakkmdaki kanun etrafmda kendi
sinden malumat almi§lar ve ondan !onra 
dairelerine <;ekilerek mesailerine devam 
etmi§lerdir. ,Simdiki halde evrak iizerinde 
icab eden tetkikat yap1lmakta olup bu -
giin yann alakadarlarm malumatlarma 
miiracaate ba§lanacakhr. 

T ahkikatm hen liz ba§lang1cda olmas1 
itibarile bu hususta son derece s1k1 bir ke· 
tumiyet muhafaza edilmekte ve miifetti~
ler hie; kimse ile temas etmemektedirler. 

Nahiye miidiirleri 
arastnda yeni tayinler 
istanbul Vilayeti dahilindeki Nahiye 

miidiirleri arasmda yeni ve miihim de· 
gi~iklikler yapilmi~lr. Beyoglu merkez 
nahiyesi miidlirliigiine Galata nahiyesi 
miidiirii Talat, Galata nahiyesi miidi.ir
liigiine K1Z1ltoprak nahiyesi miidlirii 
Ba~komiser Ahmed Hamdi, KlZiltoprak 
nahiyesi miidi.irliigline Beyoglu merkez 
nahiyesi mudiirii Ba~komiser Vas1f, 
~i~li nahiyesl miidiirliigiine Taksim na
hiyesi miidiirii Kemal Dagdev!ren, 
Taksim nahiyesi miidiirliigline $i~li na
hiyesi mlidiirii Hulusi, Rami nahiyesi 
mudiirliigiine eski Biiyiikc;ekmece na -
hiyesi miidiirii Vasfi tayin olunmu§ -
Iard1r. 

' .. 
KudUste olenler ve 

yaralananlar 
Kudiis 17 (A.A.) - Bir asker mufre

zesile silahh bir Arab qetesi arasmda 
~ivar daglarda yaptlan bir musademede 
dort Arab olmii§ ve birkac; Arab da ya
ralanmi§hr. !ngilizlerden yarah bir as
ker vard1r. 

Aforoz 
t?::!!. azetelerde Papa Eftimin afo• 
~ rozdan kurtulmak i.izere bulun~ 

dugu yazildi, Patrikhane bu 
haberin dogru olmadJgmJ soyledi. Og
lum da merak etmi~ . Diin yamma soku~ 
larak aforozun manasm1 sordu. Heniiz 
kiiciik bir ya§ta bulunmasma ragmen 
fransJzcasi hayli kuvvetli bulunan oglu
ma aforozun Excommunication demek 
oldugunu hatJrlattJm. 

0, kelimenin tlirk~e kar§JhgmJ ogren~ 
mek istedi. Tiirkcede boyle manasiZhklar 
bulunmad1gmi soyledim. Sonra kelimeyi 
izaha giri§tim. Arabcaya Huriim diye 
terciime olunan aforozun Majeure vc 
Mineure olarak ikiye aynldiginJ anlat
hm. Vaktile aforozun ne yaman bir silah 
oldugunu belirtmek ic;in de Alaman im
paratorlanndan Dordiincii Hanri'nin 
Y edinci Creguvar' a «Sen Papa degil, 
sahte bir papassm» dediginden dolayJ ug• 
rad1g1 a foroz yiiziinden r;ektigi sikmttla
n ve o aforozu affettirmek i~in Kanosa 
§atosu oniinde Papaya yapt1g1 yalvan§~ 
Ian hikaye ettim. Cocuk, koca bir impa
ratorun karlar iistiinde iir; gun yahnayalt 
bekledigini, Papamn ayag1m ve katmmn 
nallanm optiigiinii dinlerken hayretten 
dona kahyordu. 

Ona bir aforozname ornegi gosterme'IC 
lazimdi, bunu da yakm tarihin vesikalan 
arasmdan se<;erek okudum. Patrik Gri
goryos'un fkinci Mahmud devrinde Bugoo~ 
dan Beyi Mihal ile Aleksandr fbsilan~ 
ti'yi aforoz i~in ne§rettigi bu beyanname 
§oyle ba§hyor: 

«Biz ki Allahm inayetile Istanbul ba~· 
piskoposu ve umumi Patrik Grigor• 
yosuz. Havvariyuna mensub ve mukad· 
des Patriklik makamma bagh aziz met• 
repolidler ve serpiskopos ve piskopos
Iarla muhabbetlu karde§leri•. Onl~a, 
hiirmetlu papazlara, §erafetlu riihbanlara 
ve sevgilu evladmuz ~ubarek hiristiyan
lara selam ve dualar olunur.» 

Bu ba§langJcdan ve uzui'I satJrlarclan 
sonra maksada ger;ilerek aforoz emri §U 

suretle tesbit olunuyor: 
«Mihal ve fpsilanti ile onlann !i:izlerine 

uyup ardlarma dli§enler ve hala gaf!etle~ 
rini, dalaletlerini anhyarak hak yc-lun 
di:inmiyenler kilisemizden matrud ve 
rozlu ve mel'un ve affe «namakrun:~> 
durlar. Vefatlarmdan sonra viicudleri e
rimeye. Ebedi Janet altmda kala.» 

Bugiin bize ve biitiin medeniyet ale
mine anla"§Ilmaz bir muamma gibi gelen 
bu sozler, hele Ortar;agda, ne yamao he
yecanlar uyandmr ve ba§lan goklere erer 
gibi goriinen hiikiimdarlara ne korkunc 
dakikalar ya§abrdi?. 

Ey koca ~amlar, zaman sizi nas1l bar• 
dak etti? .. 

H: 
M. TURHAN TAN 

_Tar!h ve edeb!yat miintes!blerlnden M. 
Kamu Bedr ogluna: 

1 - Bir takun k!tabelerde adl g5rlilen 
Z!ver, Zapt!ye NaZlrhgi yapan zat deglldlr. 
Ya 1861 de olen Ziver Ahmed Sadik yahud 
1892 de olen All Pa§azade Z!ver Paialardll'. 
Bunlarm her !ltls! de §alrdi. K!tabelerln lki 
Z!verden hang!slne aid oldugu tar!hler!ne 
bak1larak tesb!t olunur. Bu, gayet kolay
dlr. Ciinkii Z!ver Ahmed Sad1k Pa..,a.run ol .. 
diigii yll obiirii ii~ ya~mda !d!, 

2 - Ce§melerdek! Saffet de Saffetl Pa.· 
JJa olmadigi g!b! Sa!fet1 Pa~a Sadnazam· 
lik da yapmami§tlr. o makama gecen Sat
!et Esad Mehmed Pa~dll' ve Abdlilmee!d 
deg!l, Abdiilham!d Sadnazamlanndandlr, 
Ce~elere k!tabe yazan Saffet D!yarbeklr· 
It ve.ya Galatall Saffet Mustafa. E!end!ler .. 
den b!r! ol.sa. gerek. Bununla. beraber Sat .. 
!et ve Sa!feti adll blr!#ok ~air daha vardll', 
Gordtigiiniiz eserler!n bunlardan hang!le
r!ne aid oldugunu tar!hler!ne bakarak tes
blt etmek lazimdir. 

3 - Halet Efend!nln sakallnt beyazlattt• 
g1 ~yhiil!sliimm admda ben hata etml• 
~im, lakin tarih~i dostumuz da ziihule d\i§· 
mfu?, Cevdet tarihinin 11 inc! cild!nde Cs:· 
42 - 43) yazildigi veghlle o adamm fsmt 
Mekk!zade Asimdir. M.T.T. 

Miiessif bir oliim 
Tarsus hlikfunet r-~-,~·---

tabibi olup bir se
neden fazla bir za
mandanberi !stan -
bulda tedavi edil _ 
mekte olan doktor 
Cafer Sad1k Dag
seven 12/14/937 de 
~i§lideki hanesinde 
vefat etmi§tir. S1 -
vas ve ,Diyarbak1r '-""-~--"---'"' 
S1hhiye miidiirlliklerile S1vas Datil .. 
kelp miiessesesi miidiiriiiklerinde, Hi .. 
1.3.liahmer ve Himayeietfal ve bilhassa 
Tiirk ocaklannda Tiirk~iiliik ve mem
leket ic;in qok degerli hizmetler eden 
ve heniiz olgun bir ya§ta ve bu vadide 
daha c;ok faydah hizmetler edebilecegi 
bir ya~ta oliimii kendisini tamyan ve 
sevenleri biiyiik bir ye'se dii§iirmii§tiir. 
Cenazesi Si§li <;ocuk hastanesinden kal
drnlarak Ferikoy kabristanma defne -
dilmi§tir. Allah rahmet eylesin. 

Mev lid 
Merhum General Kolsuz Etem ile re· 

fikas1 merhum Bayan Behicenin ruhla
larmi taziz it;in k~nunuevvelin 19 uncu 
pazar giinii Beyoglunda Agacamisinde 
ikindi namazmdan sonra Bay Hafiz R1· 
za tarafmdan Mevlid okunacakhr. Ar· 
zu edenlerin te§rifleri rica olunur. 
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6 CUMHURlYET 

Bulgar Adliye Nezaretinin bir karan 
~er'iye mahke:q~elerinin 
vazifesi tahdid edildi 

Katil Weidmann'In izmit 
diisen 

Halkevine 
Bi~ki 

Bu karar, Filibedeki yobazlar1 hiddetlendirdi 
' Tiirk gencleri de te~ekkiir telgraf1 ~ektiler 

Sofya {Hususl) - Gazetelere gore 
Bulgar Adiiye N ezaretinin ittihaz ettigi 
bir karar, artJk kesbi kanuniyet etmi§tir. 
Bu, Bulgaristandaki §er'iye mahkemele
rinin vazifelerini tahdid eden bir kanun
dur. Bu kanuna gore ~er'iye rnahkemeleri 
baderna veraset i§lerile me~gul olam1ya -
rak mi.inhaSITan kan - koca, evlenme ve 
bo§anma davalanna bakacak; veraset i§
leri de nizamiye mahkemelerinde goriile
cektir. Bu kanun, Bulgaristanda ink1lab 
ve yenilik taraftan olan Ti.irkleri sevindi
rirken yobazlan fena halde §a§Irtrnt§hr. 

redi!en komunikeye gore Kral, Avrupa
daki temaslanndan c,:ok mernnun olarak 
do?mii§ ve Bulgaristanm Avrupa deviet
len arasmda c,:ok biiyiik bir itimad ve 
~:mpati kazanmi§ bulundugunu soylemi§
hr. 

Bu toplantiyi mevzuu bahseden Siovo 
gazetesi, Bulgaristanm Avrupada mazhar 
oldugu bu sernpatinin Krahn §ahsi prestiji 
sayesinde kazamlmakta bulundugunu ve 
binaenaleyh bu cihetin bi.itiin milletc;e 
takdir edilerek c,:ok degerli bir yurd ve 
millet serveti halinde muhafaza olunma
sim yazrnaktad1r. 

• yen1 itiraflari 

Caninin heniiz biitiin 
esrarini soylemedigi 

kanaati var 

Weidmann'm bitkin halde 
ahnm1~ son resmi 

bir vazife 
' 

Muhitindeki vatanda,Iari 
tiirk~e konu,maga te~vik 

etmek luamdir 
lzmit (Hususi) - Sehri:nizde, iize -

rinde durulmast <yok lazun olan iki miihim 
mesele, mi.inevverlerimizt iizecek bir hal
de devam edip gitmekt~dir. Bunlardan 
birincisi lisandtr. Kocaeli mmtakast haddi 
zatmda bir Tiirk muhiti olmakla hera -
ber bir ktstm vatanda§lar SITf bir itiyad 
saikasile (:erkez, Giircii, Kiird, Rum ve 
Arnavud lisanlanm konu§maktadirlar. 
Bu hal umumi yerlerde bile nazan dikka
ti celbedebilecek ve insam iizecek bir mik
yasta olmasma ragmen vaziyete miida -
hale eden ve gii:rel tiirk~emizi konu§ma -
Ian hususunda kendilerine tenbih ve ih
tarda bulunan yoktur. Bu hususta hmit 
Halkevimizin iizerine dii~en vaziteyi yap
mas! umumi bir arzu halinde belirmekte -
dtr. 

TEKDUGME 
slzin lcln dO~Onen 
blr ayar otomati~idir 

PHILIPS 

Evinde hocastz bigki ve diki~ 
renmek istiyenler igin 
Diki~ Yurdu direktorii 
Cal tarafmdan yaztlan ki:ab 
lann birinci cildi iki, ikinCI 
i.igi.incii cildleri iki~er buc;uk ura ~ 
larak yalmz Yurdda sattl!r. 'fair, 
sipari~leri bedeli geldiginde derbl' 
gonderilir. Posta paras1 altnJ1'1~0. 

Adres: Be~ikta~ Diki§ yur 
Akaretler No. 87 

T ekirdag ~arbayhg1ndan: 
Tekirdag Belediyesi itfaiyesi ic;in (400) metro hortum ac;1k eksiltJ1'1e 

s~tm _almacakbr. Eksiltme 21/12/1937 sal1 giinii ogled.en sonra saat 15 te 
ktrdag Belediye Enciimeninde yaptlacakhr. Sartnamesinde yaz1ll 
u~gun olarak verebileceklerin :?artnameyi gormek iizere istanbul ve 
ktrdag Belediyelerine miiracaat eylemeleri ve eksiltme gun ve 
kanuni teminatlarile birlikte Tekirdag Belediye Enciimeninde haz1r 
malar: ilan olunur. 

Kendine beyhucl' 
yere eziyet ediyor 

I 

Filibede ~Ikan Pravda gazetesine go
re yobazlar Adliye N azm nezdinde baz1 
te§ebbiislerde bulunarak kanunun tatbik 
edilmi.y.erek eski halin ipkasmi rica etmi§
ler, F1hbe gencleri ise bilakis Adliye Na
zmna telgraf ~ekerek yeni kanundan 
memnun olduklanm bildirmi§lerdir. 

Kralm Avrupa seyahatinden 
aldrgr intrbalar 

Zora gazetesi de bu toplantlda intihab
lar hakkmda malumat alan Krahn mart 
bidayetine kadar meb'us se<;iminin yapii
masi arzusunu izhar ettigini yazmaktadir. 

Dnes' de eski c;iftc,:i namlarmdan 0 -
mar<;efski, yazdtgJ uzun bir makale ile 
normalizasyon keyfiyetine temas ederek 
bundan, 1934 inktlabmdan onceki za -
manlara gidilecegi manasm1 c,:1karmanm 

Avrupa seyahatinden avdet eden Kral dogru olamiyacagmi, siyasal partilerin 
Bori~. biitiin namlan davet ederek yur- Bulgaristanm politik hayatmda onemli 
dun I<; ve di§ durumu hakkmda kendile - terakki ve inki§af rolleri oynarn1~ bulun-
rinden izahat almi• ve Avrupada yaptigw1 I w I d k d 

Altmct cinayetini de nihayet itiraf eden 
katil Weidmann'm ve sue,: ortaklannm, 
sorgu hakimligi tarafmdan isticvabma de
vam edilrnektedir. Diinkii niishamizda da 
bildirdigimiz gibi, Strazburg'lu Madam 
Janine Keller'in cesedi, Pariste Fonta -
inebleau ormanmda bir rnagarada gomii
li.i olarak bulunmu§tur. 

ikinci miihim mesele de sancagimiza 
kar~t sevgi ve sayg1 hislerimizin heniiz ta
lebemizde dahi kOkle§memi§ bulunmas1 -
d1r. Her ak§am tiim komutanhg1 bina -
smda yap1lagelmekte olan sancak mera -
simini goren ve fakat bundan bir§ey an
lamJyan saym pek c;ok talebeye rasgeli -
yoruz ve bu hususta muallimlerimizden 
c;ocuklanmiza sancagimJza sevgi ve My
gi hislerinin a§Jianmasmi istiyoruz. 

I 
V ark en Jst.rab ~ekilir mr ? 

BAS, Di~ 
• rna anna ragmen, son zaman ar a en i-

temaslar hakkmda namlara malumat lerini inkar edecek kadar miithi~ bir te
vermi§tir. Gazetelerin bu toplanh hakkm- reddi arzettiklerini ve bu yiizden yalmz 
daki ne§riyatma gore Kral Boris bilhassa devlet ve milletin degil, devlet reJSJnm 
ekonomik i§lerle me§gul olmu§ ve 1938 bile nazik ve tehlikeli zamanlar ge<yirdigi
bi.it~esile ya~mdan alakadar olarak biit- ni ve binaenaleyh bugiin milletin de dev
<;enm masanfat kismmda fazlahk yap!l - letin de Krahn §ahsmda en biiyiik halas-

~~~.~~.~~:. !~~.s.i.~~. :.t.~!~~!::. ~~ .~.~~.~~.t.~ .~~§- kan bekledilr I erini izah evlernektedir. 
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Briiksel - Belgika Krall Birinci Alber igin garbi Bel~ikada bi.iyiik bir 
'tbide yap1lmaktadtr. 

Nevyork - Willaughoy Ferrier admda bir Amerikan papaz1 kedilerle fa
releri ahbab haline getirmege muvaffak olmu~tur. Resmimiz tabiat kaideleri 
hilafma olarak dost olan iic; kedi ile bir fareyi bir arada gosteriyor. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 66 

- Hay1r. 0 da vazgec;ti. $apkasmJ 
c,:1kardJ. Sonra bakmiz ne oldu, bi.ifenin 
aynasma gitti: <<A ... dedi, gideyim, sac;
lanm pek uzami§. Cadi gibi. Gece misafir 
de gelecek.» Geceleyin de Nazi£ Beyler 
gelecekti. Hi<; aklma fena §eyler koyan 

geceyi du§iini.ir mi.i? . . 
- Belki sizden gizlemek tstJyordu? 
- Haytr hayir... KIZ1m da biliyor. 

Onun niy,.ti ba§ka idi. 
- Seyahate mi ~Ikmak istiyordu? 
- Evet. Hepimiz ona bunu tavsiye 

ettik. Hem o adamm kabusundan biraz 
kurtulur, hem de biraz gezer, a<;Ihr ... di
yorduk. Ne bilelim... Boyle sokaga <;I
kar c;1kmaz o herifin penc;esine dii~ecegi
ni ... Eskiden <;aylak fes kaparmJ~ derler
di. Onun gibi bir~ey ... Ne oldu, ne bitti? 
N as1l kapti? N ereye gittiler? Akhma 
durgunluk ge]iyor... T abii polise haber 
verdik. 

Ben susuyor ve ba§IrnJ salhyordum. 
Kadm sordu: 
- Ne dersiniz? Mutlaka o herif mu

sallat olmu§tur, degil rni? Ba~ma bir fe
laket geltni~ mid iT? 

Yazan: Server Bedi , 

- Mi.imkundiir, fakat bir defa oldugu 
gibi, konu§mak i~in Bursa gibi bir yere 
de gitmi~ olabilirler. 

- A ... 0 zarnan bize mutlaka bir 
h~ber gonderirdi. Meraktan olecegimizi 
b1lmez mi? 

- Di.i§iini.ini.iz ki o zaman ben koca -
siydim, bana da haber gondermedi. 

- Siz ba§ka ... Siz kocasiydmiz ... Siz
den korkulan vard1. 
-hi ya .. . 

· - Dogru ... 0 da c;ok garib ... Kendisi 
bize bahsetmi~tJ bundan ... Unuttum ne 
demi§ti ... Ben de §a§!Im kaHm ... <;ok iyi, 
d .. rust, . r ab1tah, terbtyeli kadm am a boy
le acay1b huylan da yok degil. 

Kadm, ic;ine bir hakh c,:ok gee; teslirn 
etmenin utancJ kan§an sesile, ba§Ini sal
hyarak, ilave etti: 

- Sizin de biraz hakbmz varmt~. Ko
lay m1? Belli. <;ok iiziilmii~siiniiz. 

Hakk1mm tahdid edilmesine raz1 ol -

miyarak sordum: 
- <<Biraz» mt hakk1m var, hammefen

di, biraz rni? 
- H"rko< s;7e o kadar da hak vermi-

Weidmann, bu bic;are kadmi nasil ol
diirdiigiinii, diger itiraflarmdaki gibi ayni 
sogukkanhhkla ve ayni tafsilatla anlat -
m•§hr. Katilin son itiraflan, ci.iriim ortak
larmdan Roger Millon'u, biisbiitiin itham 
eder mahiyettedir. Katil, Madam Keller'i 
soymak ic;in Million'Ia birlikte plan kur
duklanm, sonra bundan vazgec,:erek ka -
dmJ oldiirmege karar verdiklerini soyle -
rni§, Leblond'u oldiirenin de bizzat Milli
on oldugunu iddia etmi§tir. Weidmann'm 
bu iddiasma gore, Roger Millon, enseden 
tabanca sikarak adam oldiirme dersini 
ondan almt§, ve bu dersi ilk defa Loblond 
i.izerinde tatbik etmi§tir. 

T ahkikatm en son §ekline ve parmak 
izlerinin verdigi rnenfi neticeye gore, ka
tilleri heniiz mec;hul bulunan §ofor Mar
kofla §Ofor Douillard't oldiiren, Weid -
mann degildir. 

Weidmann, bir haftadanberi yirmi se
ne ihtiyarlami§ gibi bltkin bir halde bu -
lunmaktad1r. 

Weidmann'm, alh cinayeti itiraf etmi§ 
olmasma ragmen heniiz biitiin esrannt 
soylernemi§ oldugu kanaatinde bulunan 
Adliye, La Voulzie villasmda miitema -
diyen yerleri kazd1rarak. ara§tlrmalar 
yaphrmaktadir. Katilin, Million'un met
resi Colette T ricot'yu su~suz gostermege 
<;alt§masma ragmen, itiraflan esnasmda, 
1\t!adarn Keller'in iizerinde bulduklan 
posta havalesinin postaneden onun tahsil 
ettigini ve maktul kadmm parmagmdaki 
altm yiiziigii de Colette' e hediye etm§i 
oidukianm soylemesi. ciiriim ortaklan a
rasmda bulunan bu kadmm da gerek bu 
cinayette, gerek diger kanlt islerde bilfiil 
alakadar oldugunu gostermektedir. 

Futbol ajanhgmm bir tashihi 
T. S. K. Istanbul bolgesi futbol ajan

hgmdan: 

19/12/937 pazar giinii Femerbahge 
stadmda yap1lacak olan Davudpa§a -
Dogan rna~t bir yanh~hk neticesi olarak 
Davudpa§a - Si.imer §eklinde yaziimt§h. 
Davudpa§a ile mag yapacak olan kuli.ib 
Sl.imer olmaytp Doganspor kuliibii ol -
dugu tavzih olunur. 

yor. 
1§te, kar§Ima gene: <<Herkes>> c,:Ikmi§h. 
Ayaga kalkar gibi dogrularak: 
- Kim bu herkes? diye sordurn. 
- Y almz bizim ev halk1 degil, korn-

wlar da, tamdikJanmiZ da. 
- Ne diyorlar? 
- Diyoriar ki Zehrayt hasta farzet-

mek laz1m. Hasta. Bir hasta kolundan 
tutulup sokaga ahhr rn1? 

- Ben Zehrayi sokaga atmad1m, ha
mmefendi. Bu soz benim onu ac,: ve <;Ip -
lak biTaktigimJ iddia etmektir. Boyle bir
~ey yapmadim. Hem aslma bakarsamz 
belki biitiin su<;lar hirer hastaltk ve biitiin 
suc,:lular bir hastad1r. Bana kar§t i§lenmi§ 
bir suc,:un tedavisi bana mi du§er? 

- Size kar§I i§lenmi§ bir su<; yok. 
- Y a kime kar§I var? 
- Daha ziyade otekine kaT§!, degil 

mi efendim? Ona ~itmek ve sizden aynl
mak istemiyordu, Zehra. 

- F akat onu evin i<;ine alabiliyordu. 
- Gene bir rnesele <;Ikmasm da siz i.i-

zi.ilmeyin diyc. 
- Bir mesele ~Ikmasm diye fedakar

ltgt daha iieriye gotiirebilirdi. 
- Goti.irmemi~ i§te. 
- Hem bunu ben iiziilmeyim diye de-

gil, korkusundan yapti. 
- Sizi de seviy,or biraz, sizi de. Ernin 

olunuz. 
iki ,,.r .. .,.,., ch k~rl n"' cl ·""; •u !17'''""1. 

ihtiyarJ kimler oldiirdii? 
<Ba~taratt 1 tnc1 sahtteae) 

rularak oldiiriildi.igii tesbit edilmi§tir. 
Maktul, 60 ya§larmda malul bir a -

damdtr. Kansile kizt Beyoglunda bir ev
de hizmetc,:ilik etmektedir. lhtiyann ev -
velki giin evde yalmzken oldiiri.ildiigii 
anla~Jlmi§hr. 

Emniyet fkinci §Ube cinayet masasJ 
§efi Abdurrahman ve muavini Ali§an, 
geceleyin Oskiidara gec,:mi§ler, Miiddei
umuml muavini Orhana yard1ma ba§la -
mJ§lardir. Sabaha kadar on ki§inin ifade
sine miiracaat edilmi§ ve cinayetin kasden 
i§lendigi de sabit olmu§tur. 

Diin sabah memurlar tekrar i§e ba§h
yarak evde lazim gelen yerlerden parmak 
izlerini almi§lardir. Bu izler iizerinde tah
kikata devarn olunuyor. 

Di.in gee; vakit bazt ipuc;lan elde edil
mi§tir. Katillerin bugiin yakalanmasl 
muhtemeldir.' 

lkinci bir ceaed Jaha ... 
Erenkoyde eczacr kalfas1 Ahmed de 

odasmda kanlar ic,:inde, yiiziikoyun yere 
yuvarlanmi§ bir halde olii olarak bulun
mu~tur. 

Y apilan tahkikat sonunda esasen has
tahkh bir adam olan eczact kalfasmm 
bir buhran neticesinde yere dii§tiigii ve 
nefes alamtyarak oldiigii tesbit edilmi§tir. 
Adliye doktoru cesedin gomiilmesine izin 
vermi§tir. 

Turgudlu Belediye reisi 
beraet etti 

Turgudlu (Hususi) - Belediye reisi
miz Cevdet Oktem hakkmda iki sene 
evvel irtikab sugundan ba§hyan adli 
takibat ve tahkikat Manisa asliye ceza 
mahkemesinde intac edilmi~ ve kendi -
sinin beraetine karar' verilmi~tir. 

Yurdda~! 

Bankalarda bir!ken paralar memle
kette 1~ yarat1r. Kii~tiik artt1rma hesab
lan bir araya gellnce ulusal ekonomtm!z 
i<;ln biiyiik b!r kredi kaynagi olur. 

Ulusal Ekonomi ve Artttrma Kurumu 

ve gozierimi kapayip ac,:arak: 
- Susunuz, dedim, ben a§k sadakasi 

isterniyorum. lnsan bir ki§iyi sever ... 
- Hatta bana kahrsa Zehra Omeri 

sevmiyor. 
Giilme~e ba§ladim. 
- Vallahi, dedi, kadm kaibi hie,: belli 

olmaz. 
- T e§ekkiir ederirn. Ben bu tiirlii 

psikoiojiierden hic,:bir §ey anlamiyorurn. 
Zehranm a§kma da talib degilim. Onun 
tarafmdan sevilmenin giizel bir§ey oi ma
d1gma Omerin hali ~ahid. Zehra beni 
sevseydi ~oktan bunu soylerdi. 

_A ... h, Fazil Beycigim, siz Zehra
YI anlamami§StniZ, bt. kadm oliir. fakat 
bunu soylemez. 

- Nic,:in? Beni sevmek cinayet mi? 
- Degil am rna ortada Orner vak' asJ 

varken size bunu soylemenin kiyrneti ol
rnazdi. Fa kat size sizi sevdigini hareket-
lerile ispat etmege c;alJ§h. . 

_ Hareketlerile mi? Y ani Omeri bi-

zim eve alarak I 
Vakit ogleye geldigi i~in ayaga kalk

ttm. Miisaade istedim. Kadm yolumu 

kesti: 
Sizi birakmarn. Sirndi Aziz de, 

Neriman d.::. gelecek. Oturunuz. Beraber 
yemek yeriz. <;ok mernnun olurlar. 

Israr ediyordu. Kabul ettim. flkonce 
Aziz Bey geidi. Beni goriince samiml bir 
nvinr g" ·-rp-: •i; fc>!:~t hic;hir dii~iince-

agr1lar1 
ve u~iitmekten mutevellid bntnn 
agrr, SIZI, sanc1larla nezlezeye, 

romatizmaya kar~1 : 

NEVROZi 
lcabtnda gUnde 3 kat;e ahnablllr. 

Tsim ve markaya cikkat. Tak itlerinden sakmmtz. 

Giimriik Muhafaza Gene) Komutanhgt 
istanbul Sabnalma Komisyonund~fl :1 

1 - 2921 tane minder ve yasttk kthfmm 23/12/937 per§embe giinil s8 
11 de kapah zarfla eksiltmesi yaptlacakttr. 

" - 'i'asmlanan tutan 6513 lira 83 kuru~ ve ilk teminatl 489 lirad!l'· 
3 - ~artn~m~ ve evsaf1 Komisyondadtr. Goriilebilir. 24¢ 
4 - Istekhlerm o giin eksiltme saati.t;lden bir saat evveline ~adar ~!r 

say1h kanunun 32 nci mad.desi hiikmiine gore haztrhyacaklan teklif JJlelc\3) 
lanm Galata eski ithalat Giimriigii binasmdaki Komisyona vermeleri. <82 

Beyoglu Tahsilat Miidiirliigiinden : ~ 
Ortakoy Rum ilk okulunun Be!iikta:? Maliye ~ubesine kazanc ve~gisi~o~~ 

olan b~rcundan dolay1 Ortakoy Ayafuka ve Ayayorgi kilise, kabnst~JJe9 
mf'ktebJ· vakft namma oldugu anla:?tlan Ortakoyde eski Ortakoy rna. M•~' 
M~cidiy~ sokagt 94. 96, 98, 100, 102 ve 104 ve yeni Divanyolu mahalleSI0prV' 
alhmnact sokagt 78, Btl, 82, 84, 86 ve 88 kapt numarah diikkanlann J{ jell! 

ba~1 2/4 numarah methal Tahsili Emval kanunu hiikiimlerine tevfikan s 
miizayede suretile sablacakhr. . . giill6 

Talib olanlarm ihalei evveliyesi olan 10/1/93~ tarihinde paza~~esl )'•ill 
saat 14 ten sonra Be!iiktali kazasmda miiteliekkil Idare Heyetine yuz~s4~) 
buc;uk pey akc;elerile beraber miiracaatleri ilan olunm;,. 

sini gizlemege liizum gormiyen adamlann 
tok ve yiiksek seslerile: 

- Azizim, dedi, iki giindiir bizi tela§ 
ic,:inde b1raktm. Belki de sen bizim kadar 
merak etmiyorsun. Ma~allah sogukkanh
hgmiza hepimiz hayretteyiz. 

Sonra kansma donerek bana aid bir 
mesele degilmi~ gibi Zehra hakkmda po
lisin yaptigi son tahkikati anla_tti: 

- Sirkecide o tarafm, neresiydi o, 
Sivrihisarhlann oturduklan bir kahve 
varmi§. Polis orada tahkikat yapmt§ ve 
Omeri yakmdan tamyan bir adam bul -
mu§. Herifin iddiasma gore Omerin mak
sadi Zehradan para c;ekmekmi§. 

Bu iddia bizirn o arkada§m rniitaleasi
na benziyordu. Dii~iinmege hie; liizum 
gormeden itiraz ettim : 

- Olamaz, dedim, ben Orneri tam
dim, gozya§lanm gordi.im, verdigim ikra
miyeyi de reddetti. 

Aziz Bey hep kansma bakarak devarn 
etti: 

- Gene herifin iddiasma gore Zehra 
Umerle koyiine gidip evlenmi§tir. 

Kadm sordu: 
- Hani polis koyiinden tahkik ede -

cekti. Cevab gelmemi§ rni? 
- Gelmi§: Y ok. 
- T abil... 0 adamm soyledikleri 

sa<;ma ... Belki Omerin arkada§Idir da 
polisi §a§utmak istiyor. 

- Polisin de aklma gelmi§ bu ... He-

rifi takib ettirecekler. ..,e i 
Aziz Bey gelip yamma oturdu ~ 

dizirne koydu: aot1 

- Soyie bakaltm, kibirli ve 'dr!lli bi" 
kd 

. ·'gie ,, 
ar a a§! ded1, buradan gittt d.Jil¢·, 

• r).P '11~ 
unuttun. Daha dogrusu ,SazJye 5 el~· 1 
felaketinden sonra bizirnle adet~ f~~~ 
kestin. Bak ben ac,:tk konu§urur.· e j- '1 
senin de huyun boyle. Y alniZ tZ. f3j' 
degil. Onun i<;in giicenmiyoruz. Ji 
gene a<;1k soyliyeyim: ZehraY~ . 

hakSIZsm! lc Jll~r-'1 
Hayretler i<;indeydim ve artl··yle~ 

ka~a etmek istemiyordum. Ne so -1 
Gi.iliimsemekle iktifa ettim. . . yiiJ11 

Aziz Bey gonliimii almak 1~111 
• : 

§ami§ bir sesle devam etti: ()yld~. 
- Bak neden haks1zstn. s 1ifll ~ 

Bu kadm senin karm filan amma· O"' 
laf aramJZda, senin kiZin saY1Jtr.,ydJ1 
ver bana o ya§ta kiZin oiamal Jl'l 

- Olurdu, diye mmldandut' Jif 

Aziz Bey dizimc vurarak: . Jc1tlll, 
- Hah, dedi, farzet ki. senJ!l gel~J; 

ve ktzmm ba§Ina boyle bJr§e~ rife Y~l 
narnusunu muhafaza ediyoN e 3par!1 

,

vermiyor; on dan korkuyo_r. ek yg-' !111 

Kmm mi.idafaa mi edersm. so a 
ta rsm. d1Jll· 1·J 

- Ben Zehray1 sok~ga. atma zellt$· 
- Yani ... Soz rntsaJt ... dtn? 

yaphgmi kiZina da yapar mJY ~rl 
~east 

- Aynen! (AT 



,, 

CUMHURiYET 'I 

Amerika, ikinci bir 
nota daha verdi 

jHatay i.~Ier~ i~in ~illetlerl Balat kilisesindeki I M Delbos ziyaretlerini 
Cem1yeb nezd1nde , • 

te~ebbiisiimiiz vak a kahramanlari 

translZ matbuab, Avrupablara elbirligi teklif 
ediyor: «Ecnebiler, aralar1ndaki manasiZ rekabeti 
btrakmab, miitesanid ,ekilde hareket etmeli» diyor 

<B~Utaratt 1 fnct tahtted.e) 
Japonya karlflk bir aiyaset 

takib ediyor 
~ londra 1 7 (A.A.) - Daily Herald 

C! tzrvor: 
~ ~ ~aponlar, hi<; olmazsa $imdiki halde 

b~r . devletlerile kan§lkhklar ~Ikarmak 
, t'e11ll:Yorlar. J aponya blof ile ciir' et, sii· 

l.~jet verici teminat ve tahribkar darbet e kan~Ik bir siyaset takib ederek §im
~rh kadar sulhcu devletlerin beynelmilel 
~ lltn tniidafaast ic;in birle~melerine ma

o lllU§tur. 
p t ransrz matbuall endi~ede 

~ k aris 17 (A.A.} - Matbuat, Uzak
~\ llleselesinden dolaYJ endi§e izhar et
ette devam etmektedir. 

cho de Paris gazetesi yaz1yor: 
~ tf>anay'a isabet eden bombalar, !ngil
~~~in haysiyetine de bir darbe indirmi~
r It, Yapllacak ~ey, nedir? Uzak~arka 
,~d~rilecek bir filo Avrupa deniz kuv
~~ er~nin muvazenesini mutlakiyetle ida
t~ttdtlen devletlerin lehine olarak boza-
(ht.» 

le Peuple yaZJyor: 
~~~X angtze hadiseleri iizerine verilen 
la:I:Yeler, ]apon ta~kmhklarma belki ni
]1 et ~erecektir. F aka t bunlann, ] apon· 
totln <;me yerle~erek ecnebi menfaatlerini 
~~~ak hakkmdaki arzusuna kar~1 hi~bir 
~ ~lll!Iyacakbr.» 

tbt J oumal diyor ki: 

~tkerine kar§J yapiimi§ olan taarruz hak
kmda Amerikanm Asya filosu nezdin -
deki Amerika hiikumeti komiseri tarafm· 
dan resmi bir tahkikat icrasma ba§laml • 
m1~hr. 

Harb vaziyeti 

Londra 1 7 (Hususi) - Sanghay • 
dan alman son haberlere gore, Nankin'i 
miidafaa etmekte olan ii~ <;in fukas1, 
Japon hatlanm yarmi§, ag1r zayiat ver • 
dirdikten sonra ileri harekete ba§lami§ • 
lardir. 

Cenubi <;inin istilaya ugramasmdan 
korkan Mare§al San·Kay-Sek, Kvang • 
tung asker! makamlanna harbe hazulan· 
malanm emretmi§tir. Cenubi <;inde askeri 
harekat icras1 ihtimaline binaen !ngiliz 
memurlan, <;in • fngiliz hududunun canh 
noktalarmda be§ tarassud mahalli viicude 
getirmi§lerdir. 

T ok.1o 'dan alman haberlere gore, bu
gi.in Prens Asaka, General Matsui ve A
mira! Hasegawa ile birlikte bugiin ogle
den sonra muzafferane Nankin'e girmi§· 
tir. 

Nankin'in zapt1, <;in hi.ikumetinin eski 
umumi karargah binasmda resmen tes'id 
edilmi,tir. 
50 ltrkalrk yeni bir ~in ordusu 

Sanghay 17 (A.A.) - Changhai Ti· 
mes gazetesinin bildirdigine gore, <;in ka
rarg&hl umumisi seferberligin ikinci saf • 
basile, elli flrkadan miirekkeb yeni bir or· 
du vi.i~ude getirmektedir. Bu ordu, ilkba
har bidayetinde harekata i§tirak edecek
tir, 

t~ «1ngiltere olsun, Amerika olsun, iki 
4r] tar~lS!nda bulunuyorlar: Ya Japon • 
111 a (:Inliler aralarmda miikemmelen an
~· acaklar • ki bu pek muhtemel degil • 
~~ • \'e diger devletlere <;inde yer kal -
' 'cak yahud da harbe devam edecek- Bir top~u di.iellosu 
~g • ki bu daha muhtemeldir • ve gene Nankin 17 (AA.) - 0~ J apon 
~ eB devletlerin menfaatleri mahvolacak- barb gemisi Y angtse nehrinin mansabma 
1,' unun oniine ge~mek i~in tek bir ~a- dogru giderek Ankwei eyaletindeki sahil 
~~~ard1r ki o da, ecnebilerin aralarmdaki ''ataryalarile top~u diiellosu yapm!§lar • 
~u~as1:~ rekabeti bir tarafa b1rakarak d1r. 

esanid hir ~ekilde hareket etmeleridir. Bir Cin generali kur,una dizildi 
Panay hadisesi haberleri Sanghay 17 (A.A.) - <;in matbua· 

~ tmda .,.1kan haberlere gore, <;in k1t' alan· 
IJ anghay 17 (A.A.) - Lady Bird S h W 
'~'~d k II nm ang ay ve oosung' dan ~ekildikleri 
~i~d a i ngiliz top~ekeri ile Oah1l is - zamana kadar bu k1t' alarm kumandanr r. eki Amerikan to~ekeri, Panay ile 
•ngt bulunan General Yanghu gec;enlerde 
~ 1 ., ze nehrinde batmlml§ ol an gem~_ler- Hank ow' da, kendisini riitvet almtt-- ve 
~~ll/&1 kalmi~ olanlan, bugi.in buraya ge· askeri emirlerin tatbikmda muvaffakiyet-

1§ erdir. 
J;' sizlik gostermekle itham eden San-Kay· 

elaketzedeler ne diyorlar? Sek'in emrile kur~una dizilmi§tir. 
~~llti ~anghay 17 (A.A.) - . Augusta General Yanghu, Kvomintang•m en 
tdiJ stnde gazeteciler tarafmdan isticvab kidemli azas1yd1. 
l~nJn Panay felaketzedeleri i~inde bu -
~~ fllklan gemi batmakta iken Japonlar laponlar cenubda ni~in 
lllla 'lldan mitralyoz ate§i altma almdlk ilerliyeme%? 

~~~. te:yid etmi§lerdir. .Sanghay 17 (A.A.) - Buradaki 
t,~ 

1
1 Japan ~atanasmda bulunan miif • umumi kanaat, Japonlarm, Peiping • 

'"ke :r. Panay'm Amerikan bayragmt Hankeu demiryolu boyunca, en fazla 
l~1t1§ olmasma ragmen gemiye girmi~ • San nehirden cenuba sarkmalanmn im-

tr. kanSJZ oldugu merkezindedir. Aksi tak· 
N T:I adisenin kurbanlarr dirde, J apon ordusu, sag cenahm1, Ho -

11 A. ank1.n 17 (A.A.) __ Oahu isminde· pei • Sansi hududunda bulunan yirmi bir 
~~~ ~enkan topc;eken, Panay felaketze- bin ki§ilik <;in kuvvetine tehlikeli surette 
~n e~tni almJ§hr. Bunlar bitkin ve soguk- a~1k b1rakm1§ olacaktlr. 
~~b! on~u§ bir halde bulunuyorlard1. Es- Bir Cin gazetesinde grev 
4ne att hyme liyme olmu~tu. Oahu'ya 4 Sanghay 17 (A.A.) - Mi.idiriyetinin 
aJa~ de tabut yiikletilmJ§tir. Bir cenaze kararile Japon sansiiri.inii kabul etmi§ o· 
lq~at .te§~kkiil etmi§tir. Ba~ta giden Ka- Ian Yin Van Pao adh miihim <;in gaze
l~, Isnundeki ]apon harb gemisinin ar· tesi, muharrir ve mi.irettiblerinin grev yap· 
1,~ ~an bayraklan yanya indirilmi~ o· mas1 i.izerine bu sabah ~rkmami§hr. Ga • 
~ R ahu Lady Bird ve Kotore isminde- zete idarehanesini i§galleri altmda tutan 

etniler gitmi§lerdir. grevciler, J apon sansiiriinii kabul etmek-
~ 41'J1erika tahkikata ba,ladr tense gazetenin ,Sanghay'da ne§riyatma 
allghay 17 (A.A.) - Panay top • nihayet vermesini istemektedirler. 

(B~akaleden devam] 

mukabil orada Fransamn belki ilani· 
haye bitmiyecek hakimiyeti tesis olu
nacakhr. 

Milletler Cemiyeti pek iyi takdir eder 
ki Hatay istiklali iizerindeki Tiirk davas1 
boyle bir neticeye vanlmak i~in degildi. 
Belki tamamen bunun aksine olarak Tiirk 
Hataya hakiki surette milli ve samimi bir 
istiklal temin olunmak i~indi. Milletler 
Cemiyetine Fransanm teklifile gittik. Ce
miyet Tiirk davasmdaki dogrulugu kabul 
ve tasdik etti. Bu neticenin usule ve §ekle 
aid dolambach yollarla ihlal ve iptal edil
mesine mi.isaade edemiyecegimizi soyle
mege hacet bile olmasa gerektir. 

Milletler Cemiyetine hatirlatmaga lii
zum goriiri.iz ki biz boyle ,eyler olmasm 
diye istiklal hakkma mazhariyeti cemi· 
yet~e kabul olunan Hatayda usule ve §e
killere aid tatbikat neticesine kadar Ha· 
taym Cemiyet hakimiyet ve idaresine 
tevdi olunmasm1 teklif etmi§tik. F rans1z 
itirazile kabul olunm1yan bu teklifimizin 
hangi endi§elere istinad etmi§ oldugunu 
bugiin bizimle beraber cemiyet de tak· 
dire fJTSat ve imkan bulmu§ olsa gerek
tir. Siiphe gotiirmez fena bir niyetle 
Fransa miistakil Hatayda kendi hakimi· 
yetini idame etmek ic;in bin kan§Ik tedbire 
ba§vurmaktadu. 0 hal de ne istiklali?. 
Cemiyetin, kendisi tarafmdan hallolun
mu§ bir mesele iizerindeki bu kan§bncl 
ve bozucu hareketlere alet olmas1 elbette 
dogru bir siyaset olmaz. Hatay istiklalini 
tesis edecek usulleri tayin i~in cemiyet 
olsa olsa bu davanm astl sahibi olan Ti.ir
kiye ile elbirligi etmek ve bilhassa dava 
sahibine itminan vermek mecburiyetin
deydi. Fransamn iyi niyetten mahrum ol· 
dugunu gordiigi.imiiz hareket tam oniin
de '-Iatay m~selesi sadece hi~ halledilme· 
mi§ olur. Hele Milletler Cemiyeti Fran
saya ve yalmz F ransaya miima§atkar bir 
yolda yi.iri.imek sakatbgma bir an once 
nihayet vermezse. 

Hatay i§inde Tiirkiye Cumhuriyetinin 
nekadar muslihane hareket etmi§ oldugu 
Pariste layikile takdir edilemiyor. Bunu 
a~1k gordiik. Hie; olmazsa cemiyet bunu 
takdir etsin ve kar§I tarafm vanlan hal 
neticesini bozacak hareketlerine goz yum· 
masm ve hele asia onlara aletlik etmesin. 

Hatayda icra k1hnacak intihablarda 
takib edilecek usul tatbik sahasma konul
mak i~in Fransaya tevdi olunmadan once 
ve elbette Fransadan daha ehemmiyetli 
olarak Tiirkiyenin takdir -ye tasvibine 
arzolunmah ve bu i§ler i.izerlriCie tarafJ
mizdan serdolunabilecek hakh itirazlar 
iizerinde elbette lay1k oldugu ehemmiyet· 
le durulmahyd1. 

Eger bunlara ehemmiyet verilmezse bu 
takdirde yalmz Hatay meselesi halledil
memi§ olmakla kalm1yarak biitiin cenub 
hududumuzun daha biiyiik bir mesele 
halinde ortaya c;IkmasJ gayrikabili ictinab 
olur. Dogrusu istenilirse biz Hataym ah
den mecburi istiklali kadar hom§umuz 
Suriyenin de piiriizsi.iz bir istiklale mar 
hariyetinde kat'iyyen samimiyiz. T ah
rikat~Ilar ne yaparlarsa yapsmlar biz Su
riyenin Arab halkm1 dahi daha diin biz
den aynlmi§ karde~ler olarak telakki et
mekten ve tamamile hasbi olarak onla· 
nn kayJdsiZ ve §artsJz iyiligini istemekten 
asia farig olamayiz. 

YUNUS NADI 
-->+··~--

Tiber hala yiikseliyor 
Roma 17 (A.A.) -Tiber nehri su

larmm seviyesi b~.: ak§am da yiikselerek 
17 metroy'.l bulmu§tur. Biitiin merkezi 1-
talyada yagmurlar hala devam etmekte· 
dir. 

l ginde biikiilmii§ ve hususi bir tarzda kat· 
lanmi§h. Bunu diizeltmege ugra§h ve i~in-

----- deki yaz1y1 gece lambasmm l§Igl altmda 
sokmege c;ah§h. Bazil'in, c;ok bitkin gorii· 

Yaza.n: Cev!ren: 
Vicki BAUM Hamdi V AROCLU 

,, D0tis, birden laft degistirdi: 
-48-

J nii§iine ragmen, boyle gizli kagrd yaza -
cak kadar te§ebbiis kabiliyetine hala sa
hib oldugu dii§iincesi, dudaklarmda bir 
tebessiim uyandirdt. Kag•d parc;asmda §U 

yaz1 vard1: «Colton'un niifuzu c;ok bii • 
yiiktiir. Hapisanede herkes ondan kor • 
kar. Washington' a giderse i~in ic yiiziinii 
ke§fedecektir. Burada dayak fazla. En u
fak bir smltJda goz hapsine alm1yoruz. 
Colton isterse beni buradan c;Ikartabilir. 
Morning Star gazetesini o ne§reder. Eski 
bir arkada§hr. imkan bulduk~a hepimize 
yard1m eder. Adresi ~u: Philipp Colton • 
Garden - Mushford cadr.lesi. Hapisane • 
nin yemekleri de gayet berbad. Cowen, 
d·~andan yiyecek tedarik etmeme de mii
saade alsm. Derhal Cowen'le konup> 

~~:-- Sana birisi selam ;ollad!. Bil ba
J~q~ kim? Juddy. Bryant'm kanst 
~~ Y. ;limdiki ismi Markiz de Ia Bru • 
t~~· .. Salzburg'da, ilanda yaZII1 ismimi 
~ttrkll§, bana geldi. Senden, hap!sten 
~ 1a.n sonra, biiyiik §eyler bekhyor. 

ll]~d a.~ll, bu haberi, kaba bir kiifiirle kar· 
l~lllr' t. Doris, soyledigine nadim oldu ve 

te l ....._ ~a I§h. 
~l}>il Sersemin biri, dedi. Fa kat ihtiyar 
~~ id~t c;ok diiriist adam. ~. da Salzburg· 
'thlll ··· Onu ne zaman gorsem, babam 

tl a. gelir... · 
1o~r:~il gene dalgmla~mt~tl. Bir miiddet 

....._ sustu, sonra birden sordu: 
~ akmda Cowen'i gorecek misin? 

....._ Vet, tabit. Ni~in sordun~ 

~~.llli ~0:Yle ona, Colton'la temc.s etsin. 
. C) N hnda tutabilecek misin? C 0 L

ht'ndj ' Onunla goru§siin, mesele mli • 
1\ r. 

~ika:tib, defterinin ba~mda krmildadJ. 
et edas, se?ilir bir sesle: 

Nemirof, dedi, buna izin yoktur, 
biliyorsunuz ... 

Bazil derhal sustu. Vakit, manaSIZ bir 
gevezelik ic;inde agtr agtr ge~ti. Doris c;1· 
k1p gittigi zaman ortahk karanyordu. 

Doris, §ehre yaya olarak indi. !kindi 
trenini nasil olsa ka~Irml§l•. Artlk, hapisa
neye giden yolu, tarlalan, agac;l<m, kop · 
:iiden biraz evvelki benzin depo~unu ez· 
berine alml§ti. Buralardan ge~erek kii~iik 
~ehre geldi. Onun hapisanede birini ziya
ret ettigi arbk otelde an ~IImt~tl. Siit~ii 
diikkanmda kendisini darmi bir mii§teri 
gibi karsrhyorlardi. 

Doris, gece sinemaya gitti. Lili::.n Gish'i 
seyretti ve biraz agladr. 1~inin gerginligi 
yava§ yava§ gec;iyordu. Otele dondiigi.i 
zaman, holdeki seyyar hcaret simsarlan -
nm arasmdan geGerek d,.gru odasma ~1k· 
!I. Bazil'i gormege gittigi vakit, hep boyle 
olii gibi yorgun di.i§liyordu. 

Odasmda soyunurken, bliiziiniin i~in· 
den ufak bir kag1d parc;as1 dii§tiigiinii 
hayretle gordii. Bu kag1d firkete inceli -

Doris, kag1dm arkasm: ~evird1, katla
rim di.izeltti. Kendisine aid bir soz an -
yordu. Fa kat bulamadr. Buna da giildii. 
Bazil'in hakiki hayahndan, mahkum s1 -
fatile duydugu endi§elerden, hapisanedeki 
derdlerinden, i.imidlerinden bahseden bir 
kagrd1 ilk defa olarak elinde tutuyordu . 
t<Burada dayak fazla» diyordu. Acaba 
onu da doviiyorlar m1ydi? 

Doris, Nevyork'a avdet ettigi zaman, 
trend en inince ilk i§i Cowen' e gitmek ol
du. Fa kat onunla yanm yamalak konu • 

Zina halinde yakalanan 
bugiin bitiriyor 

papas ve kadm Umumi Diin Prag'da yapdan miizakerelerde <;ekoslovakya 
hapisaneye sevkedildiler ekalliyetleri meselesi mevzuu bahsoldu 

Vak'amn kahramam ke§i§ Dositeos 

Umumi hapisaneye sevkedilmi§ olan 
Balattaki zina su~lulan ke§i§ Dositeos ile 
Eleni, arkalarmda, hala ~alkamp dur • 
makta olan bir dedikodu buakmi§Iardir. 

Eleni, yakalanmazdan dort be§ giin 
evvel, kendisine ikaz yollu sozler soyliyen 
bir arkada§lna «sevmek giinah degildir. 
Dort degil, kuk dort ~ocuklu bir ana ol
sam bile beni kimse sevmekten menede • 
mez. Ben bile bu hususta kalbime meram 
anlatabilecek bir kudrette degilim» de • 
mi§tir. 

Diger taraftan ke§i§in Eleniyi sevme • 
digi, fakat daha bir~ok kadmlarla dii§iip 
kalktigi, hatta baz1 gecelerini Beyoglun
da, Adada ge~irdigini, bazan da bilinmi
yen yerlerden bulup getirdigi kadmlarla 
Balattaki ke§i§lik dairesinde sabahlara 
kadar zevk ve safaya daldJgl soyleniyor. 

Diindenberi vazifesine ba§lami~ olan 
T urisina manastm yeni lstanbul vekili 
ke§i§ Kipriyanos ise, manastmn 1stanbul
da ve 1zmirde bulunan irili ufaklt evka • 
fmm senelerdenberi goriilmiyen ve eski 
ke§i§in elinde kalan hesabm1 ara~t1rmak· 
la me§guldiir. 

M1mdan gonderilmi~ ve Beyoglu ikin· 
ci noterliginde tasdik edilmi§ bir umumi 
vekaletnamede ( eskiden lstanbulda ma
nastmn mi.imessili olan Arhimandarit Do· 
~it~pspn i§l~re kan§masmm online gec;me
ge ve emlaklerin hepsi ic;in hesablar iste • 
mege ve kanuni teslim ve teselliim maz
batasJ yap1larak gelirlerine en koymaga) 
yeni ke§i§ Kipriyanosun memur edildigi 
yazilmaktadir. 

Bir senedenberi makamma oturam1yan 
yeni ke§i§ §imdi bilfiil Turisina manastm
nm emlak ve akarma vaZ!yed etmi§ ol -
makla beraber, i~inden ~JkilamJyacak 
kadar kan§tlnlmi§ bu hesablan eski ke • 
§i§ten usuli.i dairesinde devir ve teslim ala· 
mamakla mustaribdir, 

Ke§i§ Kipriyanos fili vaziyeti kanunen 
tevsik edebilmek ic;in, dUn, Mtsir Adliye 
ve Hariciye Nezaretlerince tasdik edilmi~ 
vekaletnamesile mahkemeye miiracaat et
mi~tir. 

Manisa yolunda feci bir 
traktor kazas1 

Manisa 17 (Hususi muhabirimizden)
Bugiin Manisaya ii~ kilometre mesafede 
c;ok feci bir traktor kazas1 olmu§tur. Ak
hisar §Osesinin banketi iizerinden yiiriiyen 
traktor hendege yuvarlanmlf, ~ofor par -
c;alanarak i:ilmi.i~tiir. Hadisenin bir kaza 
eseri oldugu anla~Ilmaktadir. 

~abildi. Cowen'in kafasmm ic;i karmakan
~!kh. Y almz onun kafasJ degil, biitiin 
Nevyork oyleydi. Ortaltkta bir heyecan, 
bir sarsmtJ vard1. Doris, bu halin sebebini 
neden sonra anhyabildi. 

Borsada biiyiik bir buhran husule gel
mi~ti. Doris, hapisane ile otel arasmda sa
kin sakin gidip gelirken, Nevyork, asrm 
en biiyiik borsa iflasma sahne olmu§tU. 
~ok kolay elde edilecegi umulan c;ok bii
yi.ik bir refah ve bereket hulyas1 soni.iver· 
mi§ti. Kazanc heyecam, ac1 bir §ekilde, 
iflas heyecamna ink1lab etmi§ti. Yiiz bin· 
lerce dolar kazanan insanlar, bu parala· 
r1 bir an i~inde kaybediyorlardJ. Herkes 
yakasm1 bu felakde kaphrmi§ti. Zengin
ler, spekiilasyon yapanlar en fazla zarar 
gorenlerdi. Fa kat, biriktirdigi paray1 bor
sa i~lerine yatJran orta snnf da elindekini, 
avcundakini vermi§ti. Bankalara giive 
nenler, ellerinde, kuru kag1d par~ala • 
rmdan ba§ka bir§ey kal.nadJgmJ birden · 
bire gormii§lerdi. Kii~iik i~c;i, miistah · 
dem, hizmetkar gibi fakir halk da, pat • 
ronlanmn iicret veremiyecek hale gelme· 
si yiizi.inden, bu umumi felakete i~tirak 
etmi§ bulunuyordu. 

Cowen, bankadaki alt1 yiiz dolar pa • 
ras1m kaybetmi§ti. Doris, ayhgmt almak 
iizere avukat V anderfelt' e gittigi zaman, 
onu birka~ saat beklemek mecburiyetin -
de kald1. Vanderfelt, tamamen §a§JTrnl~ 
bir vaziyette idi. Simdilik, gayrimuayyen 
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gorii~ birligi mevcud oldugunu teyid et
mi§tir. lki devletin ba~hca me§galeleri 
sulhun idamesidir. Bunu temin etmenin 
de en iyi ~aresi, mii~terek emniyettir. Her 
iki devletin de Milletler Cemiyetine em
niyetleri vard1r. 

Ekalliyetler meselesi hakkmda Krof • 
ta, bunlara <;ekoslovakyada diger mem
leketlerden daha iyi muamele edildigini 
soylemi§tir. 

Ekalliyetler meseleai 
Paris 17 (A.A.) - Matin gazete

si, Hodza'nm Delbos'a Sudet Almanlan 
hakkmda, Londraya da gonderilmesi 
muhtemel, bir muhtira vermi~ oldugunu 
yaz1yor. 

Bu gazeteye gore, fngiltere bu mesele 
hakkmda Almanya ile <;ekoslovakya a
rasmda mevcud olan gerginligin izalesini 
istemektedir. 

Paris 17 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesi, Cekoslovakyanm askeri salve
tine i§aret etmektedir. 

Matin gazetesi, ekalliyetler meselesin
de Cekoslovakyamn hiisnii niyeti hak • 
kmda fngiliz efkan umumiyesine bir de
Iii gosterilmesinin Prague'da pek ak1lane 
ve miidebbirane olacag1 miitaleasmda bu
lundugunu yazmaktad1r. 

Oeuvre gazetesi, bilakis M. Benes'in 
M. Delbos'u <;ekoslovakyada hakikatte 
bir ekalliyetler meselesi mevcud olmadJ
gma ikna etmi~ oldugunu yazmaktadu. 

Yunan Kralr Belgrad'da 
Belgrad 17 (A.A.) - Yunan Kra

h George, diin Belgrada gelmi~tir. Kral, 
Naib Prens Paul'iin misafiri olarak sa
rayda kalacaktJr. 

Samuprava ga%ete•inin bir 
makale11i 

Belgrad 17 (A.A.) - Avala ajan
SJ teblig ediyor: 

Samuprava gazetesi, ba~akalesini 
Y unan Krah George' un ziyaretine tab
sis etmi~tir. Bu gazete, Krah Yugoslav
ya ile her zaman dostane mlinasebetler 
idame etmi~ olan dost ve kom~u bir mem· 
leketin hukiimdan s1fatile selamlamakta
dJr. 

Samuprava, Yugoslav • Yunan dost· 
lugunun miitekabil anla~ma an'anelerine 
istinad ettigini kaydetmekte ve bu dost
lugun, her ~eyin iki memleketi birle~tirdi
gi ve hic;bir §eyin aytrmadigJ i~in hi<;bir 
zaman sarsJlmami§ ve eksilmemi~ oldugu
nu ilave eylemektedir. 
Frans!% Hava Nazrri Londraya 

gitti 
Londra 17 (A.A.) - Fransa Hava 

N azm M. Pierre Cot, diin sabahtanbe
ri Londrada bulunmaktadir, Kendisi 
diin ogleden sonra ingiliz Hava N azm 
Lord Swinton ile olduk~a uzun bir gO
rii~me yapm1~tlr. 

Daily Telegraph, iki Nam arasmda
ki gi:irii~menin mevzu· 'lU bilhassa askeri 
tayyarecilige mUteallik meseleler te§kil 
etmi~ oldugunu yazmaktadir. 
Macar Harbiye Ntulrl Romada 

Roma 17 (A.A.) - Diin ogleden 
sonra Macaristan Milli Miidafaa Nazm 
General Roeder, beraberinde Hava 
Miiste~an General Valle, Macaristanm 
Roma sefiri ve maiyeti oldugu halde 
Guidonia'y1 ziyaret etmi~tir. 

bir miiddet i~in para Umid etmemesini, 
Doris'e once §ifahen, birka~ giin sonra da 
mektubla haber verdi. Doris, ihtiyar 
Bryant'! gormek istedi. Fa kat, o da, Ad· 
riyatik denizinde bir yat gezintisi yap1 • 
yordu. Kendisile, telsiz telgraf vas1tasile 
gorii§iiliiyordu. 1flas edenlerin gazeteler 
de c;1kan isimleri arasmda onun ad1 da 
vard1. Alacakltlan bir anla~ma zemini 
bulunmasma muvafakat ettikleri takdirde, 
taahhiidlerini yerine getirmesi ancak 
miimkiin olacag1 soyleniyordu. 

ihtiyar Bryant, Doris' e kat~! kanuni 
bir taahhiid altma girmi1 degildi. Doris, 
birikmi, paraslnl almak ic;in bankaya gitti. 
Yiyip ic;mek, otel masraflartnt vermek, 
doktor Sardi'ye dram san' ati derslerinin 
iicretini, Delmonte'ye, teganni dersi ucreti 
olan ayda bin dolar1 vermek ic;in para la
zlmdJ. Bankada, ona, hisse ~enedlerinin 
c;ok dii§tiigiinU haber verdiler. Doris, ban
kadaki parasmm hisse ''medlerine tahvil 
edilmi§ oldugunu hayal meyal hatJrhyor
du. Onun: 

- Fiatlar tekrar yiikselmiyecek mi? 
T anmdaki safiyane sualini, banka me-

'llurlart, giiliimseme ile kar~tladtlar . 
- Birka~ sene beklerseniz, belki. 
Dediler. Doris bekliyemezdi. 
- Satahm mr) 
Diye sordular. Doris: 
- Satlmz. 
Dedi. Hisse senedleri sabld1 ve Do • 

' 

Guidonia'ya muvasalatmda kendisine 
askeri ihtiramat yapJlmi~tlr. General, son 
avc1 istik~af ve bombard1man tayyarele· 
ri niimunelerine kar$1 bi.iyiik bir alaka 
gostermi$ ve hava cambazhklan talim· 
lerinde haz1r bulunmu~tur. 

Romanya Ba~vekili Paris ve 
Berline gidecek 

Bi.ikre~ 17 (A.A.) - Gazetelerin 
bildirdigine gore, Ba§vekil M. T ataresco 
kanunusani ay1 zarfmda, V ar§oVa yolile 
Parise gidecek ve ayni zamanda yolda 
Berlinde de bir iki giin kalacakhr. 

Alman if cephesi lideri 
Napoli 17 (A.A.) - Alman i1 cep• 

hesi reisi Dr. Ley, tayyare ile Venedik • 
ten buraya gelmi§tir. Bugiin Katanya'ya 
gitmi~tir. 

Reami teblig 
Prag 17 (Hususi) - Bu ak§am res• 

mi bir teblig ne§redilmi§tir. Bu tebligde 
ezciimle deniliyor ki: 

«iki hiikumet, Kii~iik Antantm sala• 
betini ve kom§u devletlerle sulhperver i!l 
birligi §eraitinin yaratilmasJ ve temini hu· 
susundaki gayrelterini mii§ahede etmekle 
memnun olmu§lardrr. 

Ekonomik miibadelelerin geni§letilme .. 
si li.izumu kabul olunmu~tur. Halen Pa " 
riste miizakerelerde bulunmakta olan ti• 
caret heyetlerine, faaliyetlerinde bu azim· 
den ilham almalan ic;in talimat gonderile• 
cektir. 

<;ekoslovakyanin kurulu§undanberi <;e
koslovakya ile Fransa arasmdaki miina • 
sebetlerin tetkiki, bu miinasebetlerin hie; 

• 
bir zaman bozulmadJgmJ ve i§ birliginin 
her sahada daima lllkl bir halde yap1lmr~ 
bulundugunu tebariiz ettirmektedir.» 

italyan1n ~ekili~inden 
sonra 
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metinin «ftalya Krah ve Habe~istan lm· 
paratoru» nezdine siyasi bir mlimessil 
gondermek hususundaki karan, 1ngiliz si
yasi mahfillerinde oldukc;a biiyiik bir 
hayretle kar~Jlanml§hr. 

Bu mahfiller, de Valera'nin lngiltere 
hiikumetile dominyonlarm fikrini alma • 
dan bu hususta bir karar ittihaz etmiye • 
cegini zannetmektedirler. 

Bununla beraber de Valera•nin Daimi 
Meclis oniinde boyle bir karann Habe .. 
~i!tan istilasmm hukukan tamldrgt §ek .. 
hnde tefsir edilemiyecegini beyan ettigi 
ve meselenin sadece bir beynelmilel neza· 
ket eseri mahiyetinde oldugunu soyledigi 
tasrih edilmektedir. 

!ngiliz mahfilleri Romada bir frlanda 
sefiri bulunmasmm mii§kiil bir vaziyet ih
das edecegini gizlememektedirler. Serbest 
frlanda devleti §iiphesiz hakkmt kullan " 
maktad1r ve itimadnameye imzasmt at • 
makla da Kral Altmc1 George, lrlanda: 
Krah s1fatile hareket edecektir. 

Manchester Guardian gazetesi, de Va~ 
lera'mn, miistakil lrlanda devletini di.in .. 
yaya ilan ettigi mada !talyantn muhtemel 
bir itirazmdan korktugunu yazmakta, fa• 
kat yeni sefirin itimadnamesine Krahn im• 
zasm1 koymasJ fngiliz lmparatorlugunun 
diplomatik birligi i~in muhakkak yeni bir 
darbe te§kil t"decegini ilave eylemektedir. 

ris'in eline di:irt yiiz yirmi iki dolar para 
gt~ti . .;limdi, Doris'in aklmdan, tekrar 
Schuhmacher lokantasma girmek, altmci 
caddede bir odaya .ta§tnmak, bir miireb· 
biyelik bulmak gibi §eyler ge~iyordu. F a• 

kat, memlekette i§ namma bir~ey kalma• 
mt§h. Herkesin vazifesine nihayet verili· 
yordu. Sokaklar, bo§ta kalan, ~a1km, me4 
yus ~ehreli insanlarla doluydu. hinden 
olan hu insanlar, birbirlerine, kazamp 
kaybettikleri, yahud patronlarmm kaza • 
mp kaybettikleri paralan anlahp duru • 
yorlard1. 

Doris, bir an ic;in, M. Wallert'Ie bir .. 
likte ge~irdigi geceyi hatulach. 0 zaman~ 
danberi ~ok ~ey ogrenmi§ti. Simdi otuz 
dolardan fazla degeri vard1. Aynada 
kendini seyretti. Sonra, «daha olmazsa 
§ark1 da si:iyliyeb!lirim» diye dii§iindii. 
Fa kat bun a kend1 de pek inanamJyordu. 

Delmonte ile doktor Sardi onun yiiziin• 
d~n .. miithi~ bir kavga ettller. Doktor Sar., 
di, oc alma zamanmm geldigine hiikme • 
diyordu. Mademki Doris'in paras1 kalma· 
mt§IJ, mademki arttk zertgm bir Amerikali. 
kadtn degildi, unutulup gitmesi lazJmdJ. 
J<Sendisini istismar ettirmemesini, pahrdJ!~ 
br ag1z kalabaltgl ic;inde, Delmonte' del\ 
rica ediyor, yeni yapbrdigJ emaye di§leri 
agzmm i~inde pmld1yordu. ' 

( Arka!i "ar) 
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Soldan saga: 
1 - Oyuna muhabbetl fazla olan Cmii

rekkeb kelime). 2 - Tatl! c;orba, giizel yazt
Iar stmfma mensub. 3 - Salonlardakl ayak-
11 perde. 4 - Alfabeden ikl harf yanyana, 
bir kadm lslnl. 5 - Pantalonunun en a~g1 
klSIIll geni~ (miirekkeb kel!me). 6 - Fazla 
bilgili, yayla attlan ~eyln tersl, cefa. 7 -
italyada bir liman, Afr!kada b!r nehir. 8 -

• ill§ik, arabca <bilglc;len. 9 - Blr emir, no
ta, blr rrko 1 o - Blr c;ift mas a! omaCISl, b!r 
edat. 11 - Bir soru edat1, miikemmel, eskl 
bir Tiirk devlet!. 

Yukandan ~ail'lya: 
1 - G!rllecek yer!n kanadmi ~v!ren 

(miirekkeb kelime). 2 - H!zmetl}!, Marlene 
Dietrich'in cMavi meleb f!lm!ndeki ad1. 3-
ic;!m!zde ya~1yan b!r kavmln tersi, zeyt!n
yagl! bir yemek. 4 - Bulmaga c;aii§mamak, 
alfabede bir harf. 5 • Ragbet, sakat. 6 -
Nezir, bir cografya tabir!. 7 - Y1iln nihayet! 
Cmiirekkeb kel!rne) . 8 - Hareketler! c!lve
li, zam. 9 - B!r edat, dogurtucular. 10 - A
rabca cbaba•, topragm !nces!, cam glbidlr 
:takat kmlm.az. 11 - Fransada b!r §ehir, su
Iu p!Hl.v, blr soru edatmm ters!. 
Evvelki bulmacanm balltldilm.i~ ~ekll 
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SAMSUNDA 
Bart Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii· 
tun mekteb kitablan, ktrtasiye, 
mecmua ve ~azetelerin tevzl veri· 
dir. En son model daktilo ve fo -
tograf makinelerinl de burada bu-
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesf 

ROMANYA SEYRtSEFAiN !DARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

DACiA vapuru' 21 K. evvel sah saat 
18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve iskende
riye) ye. 

LUCEAVA vapuru 25 K. evvel cu
martesi saat 13 te (Kostence) ye. 

Tenzilath fiatlarla Berlin, Breslau 
Dresden, Londra, Bruksel, La Haye, 
Lwow ve Warszawa i~in dogru biletler, 
biitun Romanya i~in e§yayi ticariye 
sevkiyah, gayet elveri~li yeni tari!c 
mucibince Tuna limanlan i~in, Turk -
Rumen itilaft mucibince §arki ve mer
kezi Avrupa i~in tenzilath fiatlar -
la sevkiyat. Fazla tafsilat i~in Ga
lata Yolcu Salonu kar§ISmda Ta
hirbey hanmda istanbul umumi acen
taligma miiracaat. Telefon: 49449-49450 

.. ~ DOKTOR ~iPFlUT 
Cildiye ve Ziihreviye mUtehassiSJ 

Beyoglu Yerli Maliar Pazar1 
kar~tsmda Posta soka~ k5~esindE' 
Meymenet apartrmam. Tel: 43353 

Kirahk konak -
Ni§anta§mda Hacunansur soka

gmda 23/ 25 numarah konak kira
hkhr. 

Y aghboya, elektrik, terkos ve ha
vagazi gibi vesaiti cami olup geni§ 
ve ~ok giizel tarh ve tanzim edilmi~ 
bahc;esile ve bilhassa bol giine~ ve te
miz havasile s1hhat ic;in c;ok elveri§· 

lidir. T aliblerin mezkur konaga 
miiracaatleri. 

~ --·-, 
ist. Borsas1 17/12/937 

p A R A L A R 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
tsvic;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
~ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

A hi$ 
628.50 
122.-
80.-

100.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Sah!l 
628o50 
126.-
88.-

108.-
84.-
23.-

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-Kron tsve~ 

Alhn 
Banknot 

1055.-
269.

C E K L E R 

1057.-
270.-

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amster d. 
Pra~ 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var!jova 
Budape!jte 
Biikre!l 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ac;ilt~ Kapana~ 
625.- 625.-

0.7995 0.7997 
23.545 23o55 
15.2192 15.2192 
4.7050 4.7058 

87.44 87.44 
3.4575 3.4575 

64.- 64.-
1.4375 1.4375 

22.7488 22.7488 
4.2288 4.2288 I 

13.76 13.76 
1.9825 1.9832 
4.2192 4.2192 
4.02 4.02 

106.72 106.72 
34.52 34.52 
2.7486 2.7486 

23.6025 23.6025 
3.1038 3.1038 

s H A M I 
Acdi!l Kapam~ 

E 

Merkez BankasJ 96.- 96.- I 
tSTtKRAZLAR 

Ac;d1!l Kapam~ 

14.50 I 
13.95 

Tiirk B. 
• I Vadeli 
• IllPe~in 

S1vas - Erzu. J 
• • n 
• • Df 

• • IV 

14.45 
13.95 

95.-
95.-
95.-

95.-
95.-
95.-

~~============~J 
Fatih sulh ii~iincu hukuk hakimligin

den: 
Vefat tarihi 

6/7/937 
6/7/937 
9/7/937 

14/7/937 
17/7/937 
18/7/937 
21/7/937 
23/7/937 

Adt 
Mehmed Receb 
Remzi Huseyin 
Hiiseyin Mehmed 
Bilal Hasan 
Mustafa Huseyin 
Orner Lutfi Mustafa 
Hi.iseyin Halil 
Ruhi Ahmed 

28/7/937 Fer had Mahmud 
2/8/937 fbrahim Sadullah 
3/8/937 Mustafa Ali Musa 

15/8/937 Fazlr Adil 
22/8/937 Sakir Hasan 

Berve~hibala Gureba hastanesinde 
vefat edenlerin tal'ihi ilandan itibaren 
alacak ve borclarmm bir ay ve iddiayi 
veraset edenlerin ii~ ay ic;inde ma!J.ke -
meye muracaatleri, aksi halde tereke -
lerinin hazineye devrolunacagt ilan o
lunur. (3037) 

Zevkimi 

ok§Iyan 
yaln1z 

Saati o:mufftur 

ZAR1F • SAGLAM • HASSAS 

162 birinci mukafat kazanmt§hr. 1938 
ytlba§I Movado deposu: Sultanhamam 
Havuzlu Han 1. 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
idare ihtiyact ic;in ~2.~ ton benzinin ahmr aGik el)siltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme 4/1/938 sah gunu saat 15 te Biiyiikpostane binas1 birinci katta is
tanbul Po T. T. Vilayet MiicW.rlugiinde miite~ekkil Altm Satrm Komisyonun
da yap!lacakhr. Beher kilosunu-r: muhammen bedeli 21.65 kuru~. hepsinin be
deli 270Co25 lira, muvakkat temmat 202 lira 97 kuru~tur. isteklilerin §artna-
mesini gi:irmek ve muyak~at tem~natlaru~r yabr~ak iizere Gahljma gunlerin
de mezkur Miidiirliik !dan kalemme, eksiltme gun ve saatinde muvakkat te
minat ve Ticaret Odast vesikasile birlikte Komisyona mliracaatleri. (8446) 

TANGO KRALl-, 
EDUARDO BiANCO I 
ve me§hur Arjantin orkestras1; bu ak§am 

PARK OTEliNDE 
icrayt terenniim edecektir. Yarm saat 171/2 ta matine 

F b •k } Muamele ve ham madde defterleri 25, 50, 100, a fl a ara 200 yaprakh. Sab~ merkezi: Y enipostane kar· 

§ISJDda Meydanc1k hanJDda { Anadolu TUrk Kitab Deposu. 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Kurumumuz talebeleri i~in satm ahnacagt evvelce ilan olunan el

bise, palto ve tayyorun aded ve :?artlan degi§tirilerek a§agtdaki §artlarla 
yeniden ilana liizum has1l olmu~tur. 

2 - Miktarlan altta yaz1h 3 kalem elbise ve palto kapah zarf usulile 
eksiltmiye konmu~tur. 

3 - ihale 3/1/938 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 15 te Yuksek 
Enstitii Rektorluk binasmda yap1lacaktrr. 

4 - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat teminat 863 liradtr. 
5 - istekliler teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline ka~ar 

makbuz mukabilind.e Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Ko _ 
misyonda hazrr bulunmalan. · 

6 - Daha fazla izahat ve parastz ~artname almak istiyenlerin Enstitu 
Daire Miidurliigune muracaatleri iian olunur. (8448) 

C i N S i Aded Muhammen krymet 

Erkek elbisesi 
» ve k1z paltosu 

Ktz tayyor 

414 
174 
32 

Lira 

11500 

Devlel Demiryollara i$1elme Umam MUdirligiinden I 
Muhammen bedeli 933;12 lira olan 19,44 metre mikab1 bir taraf1 rendeli 

ve kordonlu ~am tavan tahtast ile muhammen bedeli 787,50 lira alan 15,75 
metre mikabt ~am dilme 30/12/937 per11embe gunu saat 10,30 da Sirkecide 
Dokuzuncu !§letme Satmalma Komisyonunda a~tk eksiltme usulile mu • 
bayaa edilecektir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin yuzde yedi bu~uk nisbetinde pey akc;eleri 
ve kanuni vesikalarile birlikte muracaatleri. 

Sartnameler Komisyondan parastz verilmektedir. {8381) -fdaremizin Haydarpa~a deposuna bir sene zarfmda gelecek tahminen 
40,000 ton maden komiirunun vagonlardan yere bo~alttlmast ve yerden rna
kine ve vagonlara yukletilmesi i~i 21/12/1937 tarihine musacl.if salt giinu 
saat 15 te Haydarpa§a gar binast dahilinde Birinci !~letme Komisyonu ta
rafmdan kapah zarf usulile ihale edilecektir. Beher ton komiiriin tahliyesi 
ic;in on kuru~ ve tahmili i~;in on u~ kuru~ muhammen bedel konmu§tur. !s
teklilerin 690 lira muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi ve Resmi gaze
telerin 7/5/1936 tarih ve 3297 numarah niishasmda inti~ar etmi§ olan tali
matname dairesinde almmt~ vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri laztmdrr, 

Bu i§e aid ~artnameler Haydarpa§a Birinci i§letme Komisyonu tara-
fmdan parasrz olarak verilir, {8176) -Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve eksiltme saati a~agtda 
yazth lokomotif tender ve vagon bandajlan 2/2/1938 ~ar§amba giinu kapah 
zarf usulile Ankarada idare binasmda ayn ayn satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin a~a~da yazi11 muvakkat teminatla kanu -
nun tayin ettigi vesikalan ve Nafta muteahhidlik vesikasile tekliflerini ayni 
gun saat 14 te kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdrr. 

l;jartnameler 219 kuru~a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sahlmak-
tadlr, {8382) 

1 S M t Muhammen bedeli Muvakkat teminat Saat 

1 - Loko ve tender 
bandajlan 

2 - Vagon bandaj1 

Lira Lira 
43857 3289 

96000 6050 

) 
) 
) 

Kiitahyada 6. Sayd1 J. Okul Komutanhg1ndan: 
Tutan Az1 

Kilo Kilo 

Tahmin edilen Yiizde 7,5 
flati 

Kuru~ Sa, Lira K. 
19,000.00 190,000 160,000 10-9 50 

Trabzonda yap1lacak AT A TURK 

an1d1 miisabaka ,artlari 

Trabzon ilbayhgindan: 
1 - Trabzonda bir Ataturk amdt yaptlacakhr. 

15 

2 - Amd projesi 1 birincite~rin 937 tarihinden 1 mayts 938 ayt sonuna 
kadar musabakaya konulmu~tur. 

3 - Talibler bu hususta Kiiltur Bakanhg1 Yiiksek Ogretmen Genel Di. 
rektorliigu ile istanbul Giizel San'atlar Akademisinden mufassal malumat 
alabilirler. 

4 - Trabzonda yaptlacak olan Ataturk amdr bir portre heykeli olmaytp 
Trabzonun milli mucadeledeki rolunu ve Ataturkiin Trabzonu muhtelif za • 
manlarda te§riflerinde halkm heyecanlanm ifade eder mahiyette bir abide 
olacakttr. 

5 - Bu abide iGin azami 140.000 lira kadar sarfed.ilecektir. 
6 - Miisabakaya en az istanbul Giizel San'atlar Akademisini bitirmi~ 

clan Turk heykeltra~lart girebilirler. . 
7 - 31 mayts 938 giinii ak~amma kadar maket ve pro]eler !stanbulda 

Guzel Stn'atlar Akademisi Direktorlugline teslim edilmi~ bulunmahdtr. 
8 - Maketler en az 1/50 buyuklugunde olacakttr. 
9 - Projeler amdm nihai ~ekil hakkmda tam bir fiklr verecek vuzuhta 

olmahdtr. 
10 - Amd kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile kabar~T?a

larm bronzdan olmasr ~ayani ar~u ise de bu cihet heykeltra~larm takdtrme 
brraktlmt~hr. 

11 - Proje ve maketler Giizel San'atlar Akad.emisinde Tiir~ ;;e _vabancr 
san'atkarlardan te~kil olunacak juri heyetince tetkik edilerek bmnc1ye 1000 
ve ikinciye 500 lira mukafat verilecektir. . 

12 - Amd yaptlacak mahal tam bir mustevi sek1lde ka~_ul .. olunmu~tu_:. 
Amd mahallinin fotograflarile mevzua esas olacak yazrlar Kultur B~k.anl~gr 
Yiiksek Ogretim Genel Direktorliigunden ve Giizel San'atlar Akademlsl Dl -
rektorli.igunden parastz almabilir. (7457) 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlari 

Muhammen K. Teminat 
Kad.1koy Rasimpa~a Aynllk~e§me sokagmda 78, 80 54 91 4 12 
numarah arsa tamamt. 
t"sktidarda KepGedede mahallesi Ctkmazbostan so
kagmda 1 numarah arsa 10/18 hissesi. 
Uskudar Selimiye mahallesinin Eczahane l!Okagm!fa 
3 numaralt evin tamam1. 
Kadtkoyi.inde Osmanaga mahallesinde Haydarpa§a 
caddesinde 62. miikerrer arsanm 1/2 hissesi. 

177 30 

480 36 

128 10 

13 30 

36 02 
I 

9 61 

Yukarrda mevki ve cinsi yaz11t yerler sattltkttr. 28/12/937 salt gunu sa-
at on be~te Kadrkoy Vaktflar Miicfurlugunde ihaleleri yaprlacaktrr. (7986) 

KiRALIK KOMOR DEPOSU 
Kuru~e~mede Altmc;apa namile maruf tramvay cadc1esinde denize kadar 

uzanan komur deposu kirallkhr. Taliblerin Ti.ituil' Gumruk Kemerli sokak 23 
numarada Ali Rrza Pi§kine muracaatleri. 

Telefon: 21104 

Belediye Sular idaresinden: 
Haydarpa~ada D. Demiryollart tarafmdan a~tlan ge~idin altmdan ge~en 

su borularmm yerlerini degi~tirmek gerektiginrlen 19/12/937 pazar glinii ak
~amt saat 18 den itibaren sekiz saat Karacahmedden Bostancrya kadar olan 
yerlere Elmah suyu verilemiyecegi saym halka bildirilir. (8447) 

18 Birincikanun 1937 / 

Grip, Ba, ve Di!; Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Kilis Belediye Reisliginden: 

---~ 

tll• 
1- Buz fabrikasr, makinast ve teferruatmm mubayaa ve tesisi ac;tk ekS 

miye c;tkanlm!~tlr. 
2- Ke~if pedeli 4,000 liradtr. 
3- Muvakkat teminat 300 liradrr. · . ~~ 
4- Plan ve ke~ifleri istiyenler Belediyede gorebilirler. Eksiltme ve 1b a· 

20/12/1937 pazartesi gunu saat 15 te Kiliste Belediye Enciirneninde ~~ 
pdacakhr. (81 

I inhisarlar Umum Miidiirlii2"iinden: ' 
-·--~ I- Ki.ic;uk Yozgadda ~artname ve projesi mucibince yaptmlacak 3 °~ 

h memur evinin insaah 23/XI/937 de ihale edileme>diginden yeniden ve pa 
zarhk usulile eksiltmeye konmu~tur. . dJI· 

II - Kesif bedeli 3730 lira 95 kuru~ ve muvakkat teminatt 280 hra dl 
III - Pazarhk 20/XII/937 tarihine rasthyan pazartesi ~nu saat 16 ~~· 

Kabataljta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaP 
cakttr. p.!O' 

IV - $artname ve projeler 19 kuru~ mukabilinde !nhisarlar Umurn 
diirliigii insaat $ubesile Ankara Ba~miidlirliigunden ahnabilir. 

0 

t~· 
V - Eksiltmeve istirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaik!Jl1 i~' 

hisarlar !n11aat $ubesine ibraz ederek munakasaya istirak iGin aynca veS 
almalan laz1mdrr. .. en· 

VI - isteklilerin pazarhk i~;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gu8~g1) me paralarile birlikte ad.! geGen Komisvona gelmeleri ilan olunur. ( - 8id 
I - Sartname ve resmi mucibince c;amaltr Tuzlast bmpanalanna 

5 aded Gelih. akson pazarhkla satm almacakbr. te 
II - Pazarhk 27 /XII/937 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 15

1 
, 

Kabatasta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Alim Komisyonunda yaP 
lacakhr. oJi!o 

III - ;;;artnameler parastz olarak hergun sozii geGen ~ubeden allna~edi 
IV - lsteklilerin pazarhk iGin tayin edilen ~n ve saatte yuzde 0ro 

bu~uk guvenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri Han o~~~~ll - 8' 
I - tJskiidar depolar grupuna bagh $ark Tiitiin Bakrmevi iGin ~at~r) 

mesi mucibince satm almacak 2 tonluk maateferruat 1 aded yi.ik asans ye
i~in ekl'iltme gunu olan 22/XI/937 tarihinde talib zuhur etmedigindell 
niden ve pazarhk usulile P.ksiltmeye konmustur. 

II - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradJfo5 te 
III - Pazarhk 22/XII/937 tarihine rasltyan Gar~amba giinu saat 1 

113' 
Kabata§ta Levaztro ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yaP 
~kh~ ~ 

IV - $artnameler 30 kuru§ mukabilinde hergiin inhisarlar in~aat 
besinden almabilir. 1·e 

V - Eksiltmeve istirak etmek istivenlerin fiatstz teklif mektubU ot11 
katalo~larmt pazarhk ~niinden UG gun evveline kadar !nhisarlar 11~1~' 
Mudurli.igii Tlitun Fabrikalar $ubesine vermeleri ve tekliflerinin k8 

nu mutazammm vesika almalan laztmdrr. ;Y• 
VI - !steklilerjn eksiltme iGin tavin edilen ~n ve saatte % '!·5 11~o 

venme paralarile birlikte yukanda adr geGen Komisyona gelmelerl (SZpS) 
olunur. • - 01e 

Qb~iq~ N a.kliY.at ..S1J.besi MiidOr~iigunde mevcud Berliye ve Sa_vt ~~ 
~~rka fTti aded hurda kamyon 25/ift/937 tarihine rashyan cumar~~sl J!l~· 
nu saat 10 d.a pazarhkla sattlacakhr. isteklilerin kamyonlan hergun ··~· 
hallinde gorebilecekleri ve pazarhk iGin de tayin olunan gun ve sa~t.t~ re~.j 
de on be$ teminat paralarile birlikte Kabata§ta LevaZlm Mi.idi.irlugilll

83
zg) 

Satl!j Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ( 

- ot' 
I - $artname ve projesi mucibince Aydmda yaptmlacak karabartlt 

posunun in~aab pazarhk usulile eksiltmeye konmu~tur. rra' 
II - Ke~if bed.eli 2695 lira 17 kuruij ve muvakkat teminatt 202.14 1 

dxr. te 
III - Eksiltme 20/XII/937 tarihine rasthyan pazartesi gunu saat 1!1w 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda Y8 

cakbr. tl• 
IV - $artname ve projeler 13 kuru!i bedel mukabilinde inhisarlal' 

mum Mudiirliigu 1n~aat $ubesile Aydm Ba~mudurliiWnden almabilir .. rl8f 
V - Eksiltmeve i~tirak edeceklerin fenni evrak ve vesaikini tnh15~l>as1 

in~aat $ubesine ibraz ederek munakasaya i~tirak iGin aynca ehliyet veSl 
almalarx laztmdtr. .. re~' 

VI - !steklilerin eksiltme iGin tayin edilen ~n ve saatte % 7,5 g~~~~(· 
me paralarile birlikte yukanda adt geGen Komisyona gelmeleri ilan °}8nJ!Il1 -3500 kilo xskarta c;ul, Ahtrkapl deposunda 

1 aded dinamo teferruab $emsipa~a deposunda 
3500 kilo 1skarta c;ul, Ahtrkap1 deposunda 
1703 kilo rskarta GUl, Ahtrkapt d.eposunda. clljll' 

.. _yukanda cins ve miktan yazth e~ya 24/Xll/937 tarihine rasl~yan i~9J$' 
gunu saa+. 10 da pazarhkla sablacaktJr. isteklilerin maHan her~n 1\11111~ 
nnda yazrh mahallerde gorebilecekleri ve pazarhk iGin de taym 0 ~~~)1) 
gun ve saatte yuzde on bes teminat paralarile birlikte Kabata~ta Le~ ;Ia~ 
ve Mubayaat $ubesi Mudurlugundeki Sab~ Komisyonuna gelmeler(8zg51 

clunur. 

- ;b9' 
I - Miktar ve eb'adt, ~artname ve listelerinde yazth 386 parGada~ te' 

ret yemek masast, stra, elbise ve yemek dolabt ile akajo renkte sandalY ' 
sim ve planlan mucibince pazarhkla yaptmlacakbr. J<'' 

II - pa7arhk 24/XII/937 tarihine rashyan cuma gunu saat 15 t~1)9 ' 
bata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda Y8 

~~ ~ 
III - $artnameler parasrz olarak hergun sozii ~eGen ~ubeden alrn~·ve~· 
IV - tsteklilerin pazarhk iGin tayin edilen gun ve saatte % '! 0 5 ir11vf· 

me paralarile birlikte yukanda adt geGen Komisyona gelmeleri jloa~ 

istanbul Vilayeti Defterdarltgtndan: esiol: 
1 - Muamele ve istihlak vergileri. oyun aJatt, nakliye ve tayyare [a ego 

lerinin tarih, tahakkuk vesair muamPlatile i~tigal etmek iizere Gala sllbe~ 
hkpazan Kur~unlu han ittisalindeki Enomotar]:l.i hamnda bir merkeZ 

1 
ihdas edilmi~tiro ril'ltc, 

2 - Bu ~ube 1/1/938 den itibaren faaliyete geGece~inden bu tan dOl 
sonra :vukanda yaz1h vergi ve resimlerle alakah miikeJlefler, dogruda 

0 1 
ruya bu 1?Ubeye mlirflcaat edeceklerdiro 1er1\ 

3 - Kanunen 15 ikincikanun 193R tarihine kadar Varidat tdaterilliJi 
tevdii laztm gelen muamele ve istihlak beyannamt>leri bu ~ubeye ve , 
bulunacakhr. ll'liig , 

4 - Yukanda yazth vergi ve resimler haricind.~ kalan kazanc,:rtl11)19 , 
tahdemin, seyyar miikel1efiyet, veraset verogilerine aid muamelat ve r¢;Je~ 
berat kemafissabrk eski ~ubeler tarafmdan ted vir edileceginden bu ~e c8 J>!~8, taalluk eden kanuni mecburiyetler d.aima gi:iz i:inunde bulunduru ~i f1 • 

Alakah mukelleflerin ona gore hareket etmeleri ve bu hususlara ade r )19~) 
yetten tevelliid edecek kanuni bir muamele dolavrsile vuku bulacak he (843 
gi bir muddeanm nazan itibara almmtyacagr Han olunur. 

BANKALARA VE BANKERLERE: t1' 
}<ar;lsl 

Muamele defteri ve beyannameleri sah~ merkezi: Yenipostane 

da Meydanctk hanmda {Anadolu Tiirk Kit:lb Deposu). 



CUMHlJR1YET 9 

ARTIK BASKA 
DOLMA KALEM 
ARAMAYINIZ 

COnkl en son 
tekemmOiatla mOcehhez 

MOMT 
BLA 
kalemlerl 
garantilldir 

Kat'lyyen akmu 
ve hulneal fula 

mDrtkktp ahr. 

Ayru clnaten MONT BLANC 

/lAx 
otomatik kur,un kalemlert de 

verdrr. 

Sato, rerlo r;: ITURiS BIR4DERLER 
Beyoglu, lstlkli!.l Cad. 337 
Calata, Mertebanl Sokak 9 t ll 

'-:::::::~~~::::::::~ 

~ 1Uz.trm:4VER'"' 
Dofium ve kadln hastallklan 

C mlltehaSSISI 
a~alo~Iu, Nuruosmaniye c:addes 

No. 22. Mavi yapt 
~ T eleton 2268J 

d,~atih sulh 3 iincii hukuk bakimligin-
•n: 

1 ~§ehrernini Uzunyusuf Suyolcu sokak 

D llurnarah hanede oturmakta iken 

.. •rUlacezede veiat eden Salihin tarihi 
~nd 
t~ an itibaren alacak ve borclarmm 

a ay ve iddiayi veraset edenlerin ii~ 
~ . 
~ 1~inde mahkemeye miiracaatleri, ak-
'· ha.lde terekesinin hazineye devrolu
·~agl ilan olunur. (3038) r---------· i~in ufac1k 

FENER 
Deposu: 

Sultan Hamam 
GamCiba~t han 

No. 10 
Vahe 

iJtiiciyan 

Ac;1k Arthrma ile 
F evkalade SatJ~ 

A. 'i a.rlnki pazar giinii saat 10 da 

t.,:aspa~ada 61 No. 1I Giimii§ apart! -
~~ 111tn 2 No. h dairesinde Alman se
~th 

~~ a.nesi kar~1smda mevcud e~yalar 
~-~~~ artttrma suretile satilacag1 ilan o-

r. 
\ritr· . 

~~~,. 1nh biife, dresuar, kare masa ve 
'Ill) k: 

e~~ 1 aph 6 sandalyeden ibaret gayet 
~ e 'I· 1>4 

1ennuaz yemek oda taktmt, ktr· 
~~t. lnaroken kaph yeni halde bir ka· 
, e, 2 k 
~~'lll oltuk, yemek odasma mahsus 
\y' . aynah dolab, gece masas1 ve 
~s e)[ 2 karyoladan miirekkeb cA. 

~et 
l'at de Lyon. fabrikas1 mamulatl 

·~ at~ 0da taktmt, me§in kaph 2 koltuk, 

~~;ob~ar, yeni halde mu§ambalar, gaz 

~olar ve sa·ire. 

/j Operator • U rolog 

r. Mehmed ALi 
~~ iDRAR YOLLARI 

' 1~hldar~ miitehaasJsJ -Kopriibast 
~onii han Tel.: 21915 ••II 

~4;alYi - Is. t b l D . T' .. . U'·· an U emz ICaret mu -
:~~~ g~.nden almi§ oldugum liman hii
't,g1~llzdammt kaybettim. Yenisini a
~illl dan hiikmii olmadtgml ilan e-
t' 
· 'l.r. t. Konya vapurunda Bartmb 

li:useyin oglu tayfa Mustafa 

6870 lirahk Marangoz i~Ieri Miinakasasi 
Giizel San' atlar Akademisinden : 

Giizel San'atlar Akac.!.emisi iGin 90 aded Gekmeceli ve dolabh resim ma
sast, 90 aded tabura, 12 aded vitrin yaptmlacaktir. 

Mi.inakasa kapah zarf usulile 5/1/1938 Gar~amba giinii saat 15 te Cagal
oglundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yapilacaktir. Yaptlacak 
i~in muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat miktan 515 lira 25 
kurulitur. 

~artname ve resimler Akademiden parastz verilir. Talibler teklif mek
tublanm sozii geGen giinde saat 14 e kadar mezkur dairede toplanan Ko -
misyona vermelidirler. Eksiltmiye i~tirak edecekler Ticaret Odast vesika -
larm1 ve nnvan tezkerelerini ve bir marangoz fabrikasma sahib olduklarmt 
isbat edecek diger vesikalan ikinci zarfm i~ine koyacaklard.l.r. Koym1yan -
!arm teklifleri hiikiimsiiz addolunacaktir. (8358) 

TURK ANTRASiTi 
Kadtkoyiinde Rthttm caddesinde 36- 38 numaralt FAZIL ZA!M KO

MOR TlCARETHANESlNDE TORK antrasitinin depoda teslim 

BEHER TONU (24) LiRAYA 
sattlmaktadtr. Satm almak arzu edenler Galatada yolcu salonu kar~1smda 
Tahir hamnda TORK ANTRAS!Tt SATIS MERKEZtNE (Tele
fon: 44915) veyahud dogrudan dog ruya Kad1koyiinde F AZIL ZA!M 
DEPOSUNA (Telefon: 60728) e miiracaat edebilirler. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebimiz talebesi iGin !jartnamesi mucibince c270• Gift iskarpin ya
pilacakhr. Beher Giftin muhammen bedeli •5• lira olup ilk teminati c10h 
lira •25.. lruru!itur. Eksiltmesf 23/12/937 tarihine rasthyan perliembe giinii 
saat cl4• te yapilacaktir. tsteklilerin ~artnamesini gormek iGin hergiin ve 
eksiltmeye girmek iGin de belli giin ve saatte Giimii~suyundaki mekteb hi
nasi dahilinde miite!jekkil Komisyona miiracaatleri ilAn olunur. (8146) 

Ke~n Kazast T. H. K. Ba,kanltgmdan : 
Kurumumuz i~in 50 lira iicretli bir mes'ul muhasib ahnacaktlr. 
T. H. K. Memurin talimatnamesinin 2 nci maddesinde yazth evsaf1 haiz 

olanlarm 30/1/938 tarihine kadar evrakt miisbitelerile §Ubemize miiracaat 
etmeleri liizumu ilan olunur. (8419) 

Naf1a Vekaletinden: 
1937 takvim senesi i~in muteber olmak iizere vesika alanlar nihayet 

kanunuevvelin 20 inci giiniine kadar ellerindeki vesikalarmm mezkfi.r vesi
kalan ald1ktan sonra yaptiklan i~leri ihale bedellerile zikretmek ve alacak
Iarl referanslan da dilekGelerine baglamak suretile tebdili hususunda Vila
yete miiracaat etmeleri, aksi takdirde ellerinde yalmz 1937 senesi i~in ve
rilmi!J olan vesikalarla yeni sene taahhiidlerine i~tirak edemiyecekleri ilan 
olunur. (8377) 

HAZIMSIZLIK 
Hayabn zevklnden insant mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 
f,;ok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mU~kiilat 

goz oniinde tutularak yaplhnl!$br. 

HER ECZANEDE SATn.IR. 

Kad1koy ikinci Sulh 
Hukuk Hakimliginden: 

Ktztltoprakta Bagdad caddesinde Fevzi Pa§anm 101 numarah evinde 
mukim iken olen Hatice Melekin, miras~tlan tarafmdan mirast reddedil • 
mesine ve terekesinin mevcudu borcuna yeti~medigi anla§1lmasma binaen, 
icra ve iflas kanununun 180 inci maddesi mucibince terekenin iflas yolile 
tasfiyesine 14/12/937 tarihinde karar verilmi~tir. 

1 - Alacakhlarla istihkak iddiasmda bulunanlarm, Hakimligimize mii· 
racaatle alacaklanm ve istihkaklanm ilan tarihinden itibaren bir ay i~inde 
ltaydettirmeleri ve vesikalanm tevdi eyletpeleri. 

2 - Hilafma hareket cezayi miistelzim oldugundan oliiniin borclularmm 
da ayni miiddet iGinde kendilerini ve borGlanm bildirmeleri. 

3 - Llliiniin her ne stfatla olursa olsun mallanm ellerinde bulundu • 
ranlarm o mal iizerindeki haklart mahfuz kalmak !Jartile bunlan gene ayni 
miiddet iGinde mahkeme emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul maze
retleri bulunmadtkGa cezai mesuliyete ugnyacaklan ve riichan haklarm
dan mahrum kalacaklan. 

4 - Alacakhlarm 21/1/938 per~embe giinii saat 10 da ilk alacakldar 
toplantismda bulunmalan ve olii ile mii$terek borclu olanlarm ve kefilleri
nin ve borcu tekeffiil eden sair kimselerin toplanmada haztr bulunabilecek
leri ilan olunur. (8425) 

Babkesir Orta Okullart Saltnalma Komisyonundan: 

E~yanm nev'i 

Kumafiile beraber 
tak1m elbise 

Az1 

370 430 

Tahmini 
fiat 
Lira 
8170 

Muvakkat 
teminati 

Lira 
613 

Eksiltme 
§ekli 

Kapah zarf 

!skarpin 370 430 1935 146 AGtk eksiltme 
Babkesir yabh orta okullarmm ihtiyact olan yukar1da yaz1h iki kalem 

giyecek e~yast on be~ giin miiddetle eksiltmiye konulmu~tur. Elbise ve kun
duralarm ihaleleri 30 birincikanun 937 periiembe giinii saat 15 te Bahkesir 
Hiikumet Konagmda Kiiltiir Direktorliigu ocl.asmda yapilacakttr. Elbise ek
siltmesine aid ve 2490 numarah kanunun tarifatma uygun olarak haztrla
nacak olan teminat tekliUerini havi zarflann yukanda yazth giinde nihayet 
saat 14 e kadar Komisyon Ba~kanhgma verilmesi. 

!skarpine talib olanlarm da kanuna uygun teminat makbuz veya mek
tuplarile yazth giin ve saatte Komisyona ba~vurmalan .. 

Bu i$lere aid liartname ve niimunelerin Necatibey Ogretmen okulu ka-
leminde bulundugu ilan olunur. (8421) 

KIZILAY 

0YUNKAGITLARI MONOPOLU 
Say•n mu,terllerlne, plyaaada en ziyade aranmakta olan : 

No. 15, 16 ve buna mUmasil OYUN KAGITLARI'ndan 
Y eni stokun haz1rlanm1~ oldugunu ve 

istenilen miktar1n depodan ahnabilecegini ilin eder. 
'-~---

YENi BiR 

CiLD 

A~ak me
sameler 
siyah 
benler 

Beyaz ve 
yumu§ak 

Ebediyen kaybolmu§tur I 
<;irkin siyah benler, sivilceler, cildin 

sert tabakalan, renksiz ve solmu§ bir 
ten .... Biitiin bunlar a~Ik masamattan 
ileri gelir. Bu mesameleri kapatan gay-
irsaf yagh maddelerin ne su, ne de sa-
bunla izalesi kabil degildir. Her ar;Ik 
mesame, cildin taharr'ii~iine sebeb olur. 
Beyaz rengindeki (Yags1z) yeni Toka-
lon kremi hemen mesamata niifuzla 
cild guddclerinin taharrii~iinii aniyen 
teskin eder. Mesamatm derinliklerinde-
ki gayrisaf maddeleri ve siyah benleri 
hal ederek harice tard ve ar;tk mesame
leri tabii hadlerine irca eder. Esmer ve 

SA~ BOYALARI 

j .U VAN TIN 
KUMRAL - SiYAH 

Ter ve yakanmakla kat'iyyeo 

~tkmaz; tabii renk vereo ta

DlDIDl§ yegane s1hhi sa~ 

boyalandtr. 

iNGiliZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

·----------------·-------1 

-MUHENDiS ARANIYOR 
Anadolu vilayetlerinde dola~arak miiteahhidler ve idarehaneler i~in 

sert bir cildi beyazlahp yumll§attr. En makineler satl§ile me~gul olacak miihendis aramyor. !ngilizce bilmesi §art-
kuru bir cildi kuvvetlendirir ve tazele~- ttr. cMuhendis:o rumuzile !stanbul 176 posta kutusu adresine yaztlmast. 
tirir. Almn yorgunluk ~izgileri ve bur- ••••••••••••••••••••••••••••••11 
nun parlak ve yagh manzaras1 tama -
men zail olur. Beyaz rengindeki bu ye
ni Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edilmi§ zeytinyagt gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlahc1 mad
deler mevcud oldugundan 3 giin zarfm
da cilde yeni bir giizellik verir, ve be -
yazlahp yumu§ahr. Bu kremi her sabah 
kullammz. 

NOT - Yiiziiniizde buru~ukluklar 
varsa, yiiz adaleleriniz zaytflamt~sa, 
cildinizi Biocel ile beslemeniz laz1mdtr. 
Cildinizdeki Biocel'in ayni olan bu kly
metli cevher, §imdi gene hayvanlarm 
cild hiiceyrelerinden istihsale muvaffa
kiyet has1l oltnU§tur. Pembe renginde
ki Tokalon kremi terkibinde tam cildi
nizin gene ve taze kalmas1 ir;in matlub 
nisbet dairesinde kart§hrtlmt§ olarak 
Biocel cevheri vardtr. Ak§amlart yat -
mazdan evvel tatbik ediniz. 

ZENiTH 
1938 Modell 

En eski ve biitiin Amerika
da en fazla ragbet bulan rad
yodur. Sah~ yeri: Yalmz, Bey
oglunda BAKER magazalan. 

Satdtk Ev 
Biiyiikdere Mekteb .sokak No. 30 ve 32 

Birisi be§, digeri iir; oda, mutfak ve 
bah~eli iki miistakil iki boliikten mii -
rekkeb olan ah~ab ev sahhkhr. 

Almak istiyenlerin Biiyiikdere Baytr 
sokak No. (10) da Bayan Ferideye ve 
yahut Ni~anta§mda Ihlamur caddesinde 
Giilistan sokak 31 numarah eve mUra • 
caatleri. 

Dr. IHSAN SAMi --•-
BAKTERIYQLQjl 
LABORATUARI 

Umumi kan tah!ilah, frengl nok
hl nazarmdan Vasserman ve Kahn 
tt!.amiilleri, kan kiireyvat1 saytlmasJ 
'l'ifo ve 1s1tma hastahklan te$hisl, 
ftlrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilat1, iiltra mikroskopi, hu
sust a$llar istihzan. Kanda fire, 
!Wker, Kloriir, Kollesterin miktar
l~rmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Cocuk Esirgeme Kurumu 
Gene) Merkezinden : 

Kurumumuz Ankarada Ker;iorendeki Anakuc~ miiessesesine ilaveten 
yiiz yatakh bir GOcuk paviyonu in§asma karar vermifi ve paviyonun proje
sini miisabakaya koymu~tur. Projeleri muvaftk goriilenlerden birinci ve 
ikinciye cem'an 500 lira miikafat verilecektir. Miisabakaya girmek istiyen· 
ler Kurumun Muhasebe Direktorliigiinden izahat istiyebilirler. _ (8418) 

- -

-~~·. · · \Vorgun .ve -~itki_n··'~.~\-~: . · · 
~ -~-- . . . - ,. :.· . .-~. . -·. ~·;': -_ .' :' , . -_ . >- ,.Y~~~~. ~;-:~-~·::{.~-~~~-:-~{<~<~--~·_. ~:. :··. . . 

. As,aP .. i l~,.·yqcu.t~ :;_f'l,P.§•I :· G~~~!!~H£.~ ~~~~ .. 
Irk verip asabi , dinlendiferi~.~· hafakan . 

- ve .· heyecan'• def ed_~n. :,:~~RDQL 
I ' f._, ·,-,• «.•' : '• .::..: 1 ..... ' '·. . • -~ :~·-:. -::-...;.: .._,~ ~-

. isminde il~c; var. -·~ .- .;: .. /;.::. ;.·>·~. 

T.C. 

ZIRAAT . BAN~ASI 
PA~A\1 CLANIN 

'IOZO GULER 

\ 

12 Birinkikanundan 18 Birincikanuna kadar 

Ulusal Tasarruf aftas1d1r 
.. B:X ha~ta i~inde Kumbaras1 olmtyan her Turk bir Kumbara alarak para 

bmktirmege ba$lamah, Kumbaras1 olanlar da mumkiin oldugu kadar para 
yahrarak ulusal tasarrufu arttirmaga GBh$mahdular. 

Bu hafta iGinde Bankamm:!.aki tasarruf hesablarma en 8$8.~1 clO• on 
lira yabranlarla c10• on lirahk yeniden bir tasarruf hesab1 a~branlar ara
smda 2 mart 1938 de kur'a c;ekilerek kazananlardan yiiz ki~iye muhtelif 
nisbetlerde cl.OOO• bin lira ikramiye dai?;thlacaktir. 

Yalmz, bu kur'aya i$tirak edebilmek iGin yatmlan paradan !iUbat 1938 
nihayetine kadar en a~ag1 c10» on lirahk bir bakiye bJrakilmasJ icab eder. 



10 CUMHUR1YET 

Diinya mevadd1 g1daiyesi aras1nda en biiyiik 
miikafat ile zafer ni§an1n1; diplom donOr ve 

albn madalyay1_ kazanan ve bu suretle 
birinciligi bihakk1n tasdik Olunan 

ViTAMiN 

KALORi 

G IDA 

SIHHAT 

M1s1r ozii 
Tiirlii ozii. 
Irmik ozii 
Yulaf ozii 
Pirin~ Ozii 
Bademozii 
<;avdarOzii 
BugdayOzii 
Patates ozii 
Bezelye Ozii 
Mercimek» 

:Allahm yaratbgt saf hububattan alman vitamini ve kalorisi, kuvvef g1daiyesi ~ok alan HASAN 5ZLtl' UNLARINA aoktorunuz §ehadet eder ki 
hayatm ve tabiatm en mugaddi ve en miikemmel g1das1d1r. Hasan Ozlii Unlan ~ocuklarm1za tam afiyet temin eder, Ne§viinemalarma yardtm 
eder. Onlan ~abuk biiyiitiir. Ne§eli, tombul, hastahkstz yapar, Hasan Ozlii unlarile ~ok leziz mahallebi ve ~orba ve yemek yapthr. Mutlaka HASAN 
markasma d.ikk:at. 

EN KIYMETLi 
YILBA$1 HEDiYESi 

NE OLABiLiR? 

• 

Mutlaka soylememi istiyorsan, beni 
en c;ok memnun edecek hediyeniz 

bir 11 VEBOLiD ,, olacakbr. 

L i 

• 

K i R E ~ L i SU F i l i T R E C i H A Z L A R I 
GUZELLiGiN SIHHATiN SERVE 

TiN MUHAFIZIDIR. 
VEBOLiD LiMiTED iDARE MERKEZi : Istanbul, Galata, Voyvoda cadde~i No 40-42 

Ankara ,ubesi : Ankarada Bankalar caddesi 
Ankara satt~ yerleri: Vehbi Ko~,; Ticaret Evi ve ~ark Merkez Ecza Deposu. 

_, 
AKSIRIK, 

NEZLE 

Butun uouus 
hastahklanmn 

kara habercisidir. 

Hastahk ihtimaUerini 

GRiPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 

Radyolin miiesseselerinde fevkalade 

itinalarla hamlamr. RahatsJZhklan, 

agnlan defetmekte bir panzehir 

kudreti gosterir. Kalbinize, mideni

ze ve bi.ibreklerinize yorgunluk ver-

mez. 

icab1nda 3 ka,e ahna
bilir. 

Ve her yerde 1srarla 
grEpin isteyiniz. 

Taklidlerden sa.k1n1n1z. 

Sahfb ve Ba~muharrf.rt: Yunaa Nodi 
amumt ne~nyat1 fdare eden l'aza l1tert 

Miidilril: Hikmef Miinit 

•• 

·H S oz 

!iiife 25· biiyiik 40, dort misli 60 

HASAN GAZOZ Oz0 
Limon, Portakal, Mandalina ~e§idleri vard1r. Meyva u~arelerinaen; 

pllmtfihr. $ampanya gibi lezzetli ve midevidir, Misafirlr:rinize Hasan G 
6zii tkram ediniz. vi 1 

Yakmda Ananas, Cilek, Muz, Frenk fizumii, KaY..lSl, :Aga~~ilegi oe 
leri ~tkacaktrr. 

l;li§esi 25, bUyiik 35, dort misli 50 kuru§tur. 

Sa~larinizi dokiilinekten koruyuntl~ 

• 
SA~ EKSiR• 

KOMOJE~ 
SadarJD koklerini kuvvetlendirit• 
Diikiilmesini keser. Kepeklerl ~~: 
mamen jtiderir ve biiyiime kabil 

·deiS yetinJ arhrarak saclara yen• 
bayat verir. Kokusu Iatif, kullaJllSl 

kolay bir sae eksiridir. 

iNGiLiZ KANZIJt< 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANS~ 

A~1k Eksiltme ilan1 

Belediye Sular idaresinden : l 
·Je 

idaremizin bir yllhk ktrtasiye malzemesi ihtiyact a~tk eksntme 1 

t• tm almacakhr. e ce 
1 - Bu husus iQin tanzim edilen ~artname ile ktrtasiye maize~ gil 

veli paras1z olarak Levaztm servisinden almabilir. Ve niimunele!l 
. I 

le bilir. 
7 

~sr I 

2 - A<;tk eksiltme ~artname hukiimlerine gore 22 ilkkanun 93 
1
.,<fl'r 

I{ Jil "" 1' §amba giinu saa.t on be!'lte Taksimde idare binasmda miite~ekkil ~ 
da yapilacakbr. 

ALETUAL L. HOVAGiMYAN- .~ 
437 Beyoglu istikHH caddesi Tel. 43752 

Pariste A. KLAVERi'nin lastikli 
Danteld.en Liiks hakiki SKANDAL GENLER ve 

SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Miitehassts korsetyer Bayan tarafmdan 1smarlama 

LASTEKS ve kuma!?tan son moC.a korseler, sutyengorjlar 
ve sthhi kemerler yapthr, 

·~----· BiR TECRUBE KAFiDiR. ----
.,., 

Kadtkoy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden: t9ri~!' • , 
Merdiven ktiyiinde 42 numarah hanede mukim iken 24~11/93~al<irtll~,~ 

de olen Mubarrem kans1 Zehranm miras~tlarmm ii~ ay i~mde ]ols!l 1·• 
gimize miiracaat edrek stfatlanm beyan eylemeleri alacak ve b_or~J!l ~~l 
bir ay zarfmda alacak ve borclan kaydettirmeleri, aksi hald~ ~1r8 ii ts:~J) 
neye c!.evri ve alacakhlar hakkmda K. M. 569 uncu maddesl hukJtl (8 
olunacaih nan olunur. 


