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Franszz $ark ordularz ali Amerika, imparatordan teminat ISfiYor 
komulanz heganalla hulundu Panay hidisesinin kasden ~Ikarildigi 

anla§IIdi. Efkin umumiye galeyanda ((Cenevre mukarrerat1 ~er~evesi i~inde bulunan 
bu temaslar, Tiirk · 

......... daha ziyade 
ltllttttlltlllllllt llltlltll flllllllltllllllll II II I 

F rans1z ·dostluk baglarini 
sas!'lamla$ti:r-acaktir)) 

vu~~e~ tahsil Cezire hududunda · yeniden 
!nGIIgtntn huzurlu I I d 

eah3m8SI i~in- ~lddetlt propaganda ba~la I 
cUniv • Ob • • d • 
) er11te aai» tea1sme atr B d k• A b 
il:~lll1z Ba~bakan tarafmdan alaka Ura a I ra asiretleri, kendilerine 

' 
istiklal verilecegi vadile loskirtihyor ., 

t& ~r~danmif ve bizzat kendisi: 
~~k~ ·~in tatbik ve icra mevkiine 
lt &.rllabilmesi i~in imkan artyaca· 
~~~ \>e :zannederim ki araymca da italyan 
)Ukcagiz» demi~tir. Ba~bakamn 
dek~ek tahsil gencligimiz iizerin • 
ltk 1, hu k1ymetli alakasmt, mem • 
~okhn parlak istikbaline hizmet 
~ettas1ndan alk1flara lay1k bir him· 

Garreau'nun keyfi gazeteleri, delege 
tevkifatnu siddetle tenkid 

&aymakt" tereddiid etmeyiz. 
1 

\n iiksek ~~~sil gencligi i~in adma f' bizim (Universite Obas1) dedi
~ev gimiz yab yerleri yaptmlmas1 
~~ bttu etrafmda yazd1gumz yazmm 

J' ~~ akan C'elal Bayarca zaten o yolda 
o1 l~ knrnekte olan kanaate tevafuk ederek 

~~~-anaati teyid ve takviye ettigini ve 
1 t~. Urnet reisimizir bu i§e lay1k oldugu 

'Ill . % kk1Yeti vererek yakm zamanda onun 

' 
ediyorlar 

~}l ukunv. imkan aramak kararma var
~~~b biiyiik memnuniyetl ··grend.ik. 
~l·f sonu hayahmn ikt!sadi Jartlan bir italyan gezetesinin ba,htJ 
~~~~tan alelitlak tahsili aileler i~in biraz Ankara 18 (A.A.) - Frans1z Sark ,_._ ......... ....__~----~--...... 
~~at§an bi:- yiik haline koydugu. diger ~rdulan ali komutam General Huntziger Suriye Ba,vekili 
)~~!ansa gene ayni sebebden dolay1 Anadolu Ajansma a,agidaki beyanatta 
~~ ~k tahsil gencliginin bu tahsil devre- bulunmu§tur: 
Ye b~~ok s1kmh ile ge~irdigi malumdur. «- Ankarada biiyiik Tiirk ordusunun 
~~~~ ~ h~I yalmz memleketimize mahsus genelkurmayile temasa gelmek ve lsken
ltr a, b~r v .aiyet olmay1p diinyamn di- derun Sancagmdaki Fran~IZ • Tiirk te~ -
le~t~:~!eketlerinde dahi yii~sek tahsil riki mesaisi icabmdan olan teknik mesaili 
~-~f1nm vaziyetlerini kolayla§hracak tetkik etmek iizere hiikumetim tarafmdan 
' ere ba§vurulmak mecburiyeti hisso- tayin edilini§ oldugumdan bilhassa haz 
~tbi~~ Ve bin;ok memleketlerde bu. yolda duyuyorum. 
ttle jta ~ahi ~~~ilmi§tir. Bir~ok memle- Cenevre mukarrerati r;er~evesi ·i~inde 
~i~ De. b1zim Universite Obasi dedigi- bulunan bu temasa gelme~ eminim ki, 
~i~ ~ n,~ersi~e ~itel.eri .. -~esis olu~mu§tur. Turk • Frans1z dostluk baglanm daha zi-
1jilt ar1ste1·t s1tey1 gorup gezmege fmat yade saglamla~ttracakhr. 

Cemil Miirdiim, bu 
sabahki ekspresle 

bekleniyor 
Suriye Ba§Vekili Cemil Miirdiimiin 

bu sabahki Avrupa ekspresile Paris
ten §ehrimize gelmeS~i belkenilmek • 
t€-dir. Maluin oldugu iizere kom§U 
memleket Ba§Vekili Fransa • Suriye 
muahedesinin tasdik1 i§ini gorii§mek 
iizere Parise gitmi§ti. 

h4.rkasz sa. 7 -siitun 3 tel ~~~yll§tuk. Paris Oniversite sitesinde [Arkas1 Sa. 7 siltun 5 tel 
q~lll~ belliba§b memleketlerinin hepsi '''"'"''"'"""''''"'''"'''''''"''"'"'''''''"'.'''''"'''''''''''''.''''""'''''"''""'''''''"""""······ 

~lal~rll!e aid guzel paviyonlar yaptu- Ot b •• d d•k d 
~'etk_lt. Orast biralem.dir. Her iki tara- . 0 . us e I 0 usu 
~q~111i _edenler Lyon Oniversite sitesinin 
i<e 1 e 1nden dahi mi.ikemmel oldugunu 
~ e~in ettiler. 

~.~ u ttn· . . I . d h d Ia) Ivers1te s1te erm e er§ey en ev-
1•l y ~beye temiz, konforlu ve s1hhi ola

Di, tabibi Avni Baye~, yar1n 
gelecegini soyliiyor. Diin bir 

sabah Adliyeye 
dava daha a~dd1 
' 

Amerikanm Passifik filosu hareket halinde 

Siyasl vaziyet 
Hadise kaiden ~tkarzlmtf 

Va§ington 18 (A.A.) - Efkan u· 
mumiye Panay hadisesinin fena bir te -
saduf eseri olmaytp mes'ul Japon rna • 
kamlan tarafmdan kasden ika edilmi§ ol
dugu hakkmda Reisicumhurla Hariciye 
Nezareti tarafmdan izhar olunan kanaa· 
te i§tirak etmektedir. 

Sulh ve tecerriid taraftari olan mah • 
fillere bile hiikumete hucum etmekten 
vaz ger;mi§lerdir. Efkan umumiye Ja • 
ponya ile silahh bir ihtilafa miincer ola
bilecek maceralara muanz bulunmakla 
beraber §imdiki ittihad hisleri ge~mi§teki 
ihtilaflarla tezad te§kil etmektedir. Filha
kika Panay badisesi. serbest seyrisefain 
haklarma bir tecaviiz addedilmekte ve 
bueusf menfaatler plamndan milli plana 
intikal etmi~ bulunmaktad1r. Sureti umu
miyede zannedildigine gore J apon lm • 
paratoru, Japon ordu ve bahriyesinin yiik
sek §efi stfatile Ruzvelt' e taleb edilen 
teminatt vermedik~e Amerika hi.ikfuneti 
tatmin edilmi§ olmtyacakllr. 

Kuvvetle dola,an fayialar 
Nevyork 18 {A.A.) - Nevyork Ti

mes gazetesinin Va§ingtondaki muhabi • 
rine gore, M. Roosevelt Amiral Leahy • 
den Amerikan filosunun kuvvet ve vazi
yeti hakkmda malumat alml§hr. Gerek 
b,u isti§ate ve gerek bunu takiben M. 
Roosevel'in reisliginde akdedilen ve iki 
saat siiren kabinedeki miizakereler. ]a • 
ponya tarafmdan miinasib teminat veri! • 
medigi takdirde Pasifik filosunun hare • 
ketine dair olan §ayialan kuvvetlendir • 
mektedir, 

Elkari umumiyeC/e biiyiik 
degi,.iklik 

Va~ington 18 (A.A.) - Royter A
jansi bildiriyor: 

[Arkast Sa. 8 sii.tun t tel 

Japonya tahkikat1n neticesini bekliyor 
Bir japon muhribi 
top~u ate§ile babrdd1 

~inde Japon· icraab ha,Iadt. Ecnebi sermayeleri 
mii,tereken i,Ietilecek, liman, yol ve postalarla 

madenler kontrol albna aiJnacak 

Japon i~galin~ dii~en ~ehirlerde ac1kh manzaralar, ko!iede fngiliz 
ve Amerik~n gemilerini bahran Japon Amirah Hasegava 

Harb vaziyeti buna dosru ilerledikteri takdirde Cin 
kuvvetleri Tientsin • Pukow - Lunghai 
§imendifer hathmn iltisak noktasi · olan 
Hsuchowfu· da ~idde-tli bir mukavemet 

Cin mukavemet eClecek 
Hankou 18 (A.A.) - ]aponlar, 

Pukow'un §imaline veya Tsiman'm cenu- [Arkasz Sa. 8 siltun II tel 
)~1. t:1P ~alkacag1 bir yer temin olunu- Miiddeiumumilik<;e zorla getirilmesine 
~~~~~~~~er 1sterse talebenin . _ia§es~ de si~e karar verilerek hakkmda ihzar mi.izekke· 
. ~i~~· an deruhde olunab1hr. Btz Pans resi kesildigini haber verdigimiz di§ tabibi 
~IQ~ 1 l!e:zdigimiz zaman yatma ve yiyip Avni Bay~·· dun. Adliyenin tatil saatine 
~~~~~ fasrafmm mecmuunu bizim para- kadar Muddeiumumilige celbedilmi~ de -

······································· ................................................................................................................................................• 

~~. ~i 8 bu~uk lira olarak hesab etmi§- gildi. 
~~~~~ \ok _ucuz oldugunda §Uphe yoktur. Avni Bayerin, ne muayenehanesinde, 

~~II) ~~llcinde universite sitesinde otur- ne de evinde buJunmad!gl soyJeniyordu. 
~~~~ b~uksek tahsil gencine temin ettigi Gazete fotograf~tiian, dun sabahtan iti -
ltq1r.'t~ok maddi ve manevi iyilikler baren Avni Bayerin, fotografmt ~ekebil-
1 ' mek i~in saatlerce bo§ubo§una beklemi§ -

' ~~~~~ Orada oturan talebe bir nevi in- ferdir. A vni Bayerin, Adliyeye -gelmemi§ 
' )o~~ll 

1
"'ltroluna tabi gibidir, Her pavi- olmas1, diin ak§am baz1 rivayetlerin orta· 

t't:~ k a
1
lebe ile, onlarm girip <;Ikmalarile, ya <;Ikmasm!l sebeb olmu§tur. Bu arada 

!t ha a krnalarile, site i<;:inde muntazam Avni Bayerin, ka~ttgi da iddia edilmek
)'~t ;~ ge~irmelerile alakadar basit, te idi. 
l~li/!!lam bir idaresi vardir. Genclik Bir ak§am gazetesi, kendisinin aramlan 
'''ll kll adeta ailevi mahiyetteki bu inzt- yerlerde bulunamadigmt, buyiik bft§ltklar 

1 < 1}'tnetini izaha hacet bile goriilmez. altmda karilerine bildiriyordu. Halbuki 
~ '-- s· d dun, ge<;: vakit Avni Bayer, muayeneha-~- t t~rl·· Ite e talebenin toplu hayah i~in b I k 
! k II b d b · 1 d k I nesinde u unma ta idi. Kendisile tele -
~ 0111 e en ter Iye erin en onser 4!re fonda konu~tuk · BE'lediyede tetkikat yapan miifetti~ Ali 
~ ~~vt ~t~nslara kadar bir siirii maddi ve rArkast Sa.. 7 ~iitun 5 tel Seyfi Tiiriimen ve Abidin Erener 
b t~t sttfade kaynaklan temin olun- •uu•unnmmnm••n•m''"''''""m•mu'''"'''ll•nuummun•••u••u•mnnnnmu••mnn••nnmnmrnmu•n••••••mnummu•u•uwmu•nnuu 

Dun geceki yangtn 
· Y enimahallede 

., 

dort ev yandt 

itfaiye grup amiri agtr 
surette yaraland1 

Diin gece, Bogazic;inde Yenimahalle
de oldukc;a biiyiik bir yangm c;Ikmi§, a
te§, dart ev yand1ktan sonra sondiiriil
mii~iir. 

Gee; vakit yaphg1m1z tahkikata gore, 
saat yirmi ikide YEmimahallede jandar
ma karakolu kar§Ismdaki doktor Riik
ned,dinin evinin ikinci katmda birden • 
bire alevler goriilmii§, alt katta oturan 
ev sahiblerine haber verilmi§tir. 

3 ' . 
~1h' Sit · • k" "bh • .,. ~ •. ~ ~ \' enm umum1 utu anes1 1 1m 

l''ttl· e tetebbuiinu talebenin · a.yagma 

d . h I r ArkaS1 Sa !! ~ilf1111 5 t.sl 
fade temin e eceg1 mu akkakhr. hatta pek ~ok talebemiz bulundugunu go· r--------------~ 

Bizde ttb tahsil eden bir ktstm gencli· riiyoruz. hte biz bunlann hepsini huzurlu T c. dfin merasimi 

~ ~\!~~ haldedir. 
g;n ileride mecburi hizmet taahhiidile bir tahsil hayallmr> esas §arh ofarak yurd 
S1hhiye Vekaletince mahsus surette tesis ni!lletinden mustefid etmegi du~iindiik ve · Halil Vedad U~akhgilin Tiran-

Frans1z · Nazirinin 
Prag' daki faaliyeti 

M. 
ile 

Delbos, ekalliyetler 
~ekoslovakyan1n 

Almanya 
arasm1 bulmaga 

olam:ad1 muvaffak 

1 ~lli 11 kin hic;biri olmay1p da yalmz ta
~d~t onforlu ikameti ve temiz oldugu 

1, q. b11ltb~:z yiyip i~mesi ~em~n ~lunf!!~§ 

o!unan talebe yurdunda bir nevi leyli ~ok samimi bir temenni olarak bu i§in dan nakledilen cenazesi Baktrkoy 
tahsil hayall ge~tirdigini biliriz. Burada- ehemmiyetli bir mesele gibi tetkik ve hal- Car§Ii~i camiine goturulmii§tiir. Bu· M. Delbos'un mtihim mtilakatlar yaphb <;ekoslovak devlet rtiesas1: 
ki talebenin tahsillerine daha itina ile sa- ledilmesi temennisini izhar etmi§tik. Bu giin oradan Bak1rkoy mezarhgma Reisicumhur M. Benes (ortada), Ba&vekil M. Hodza (solda). 

~·t!Jt •. l)e ba§hba~ma b1r mmetttr. Om
' Sit • ~.~ k ak esmde talebe odalarma steak ve 

"1l~t ar su konulduktan ba~ka aynca 
~liti!r-n~e _diii;er hamam tesisall da viicude 
~~.~.~~hr. Bu kolayhklara malik olan 
~ ~lbtn hu:rurla <;:ah~maga imkan bula-

ette Yiiksek tahsilinden azami isti-

nlmaga fusat ve imHn bulmu~ olacakla- defa Ankarada saym Ba~bakammtztn nakledilerek defnolunacaktu. Top-~ Ilariciye Nazm M. Krofta (sagda) • 

rma ~uphesiz nazarile bakmakhgumzda kendisince zaten bu i§e bizim kadar ehem· la~h saat birde camide olacakhr. Londra 18 (Hususi) - Fransa Ha - ile <;;ekoslovakya arasmda lam bir anla§'" 
hata olmasa gerektir. miyet vermekte bulunmu§ oldugunu og- 7~hir~en ?am bulunmak istiyenler riciye Na.zm ~· D~lb?s. ~r.ta Avrupa rna mevcud oldugunu bildirmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi de mahdud renmekten bilhassa ve pek ~ok memnun 1~1n Strkectden saat I 2,1 0 da ve Y e·l merkezlenndek1 seyahatm1 b111rerek . bu - Ekalliyetler meselesi halledilemedi 
miktarl1 bir talebe yurdu idare ediyor. olduk. Ba§bakan Celal Bayar bize dedi §ilkoyden gelecek olanlar i~in saat gun Pragdan Parise hareket etmi§tir. Prague 18 (A.A.) _ Salahiyettar 
Bunlann haricinde ucuz ve konforlu yat- ki: YUNUS NADI 12,45 te tren vard1r. Pragda ne§redilen resm) teblig eski ve bir membadan bildirildigine gore Benes. 
rna ve yiuip t'rme ihtiyacmda daha birrok, [Arkas% sa. 5 siitun 1 de] L··-----·------ 'yen' b'IA 1 }" •· f d f , ... ... • 1 1 umum mese e .-r e ... a m a ransa [Arkas% Sa, 8 siltun c; tel · 

• 
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~~1~LiZA~_gJr 
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Yazan: yevirenler: 

MAUREEN FLEMING 6 MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

Krali~e Kardinal' e: «- Allah a~kma, imparatorluk 
a,kma, hnparatoru yola getirin !» 

lmparator bi.iyi.ik bir heyeean ic;inde, 
kiZI, ipek gibi yanagmdan, alnmdan, gi.i
zel sac;mm karanhk kadifesinden usulca 
optii. Bu ormanlar diyannda yanyana o
turdular; ve bu ormanlar serseri bir pren
sese yaki§a 1 ne gi.izel bir dekordu. Ha
yattan, a§ klan bahsettiler. Fa kat on a:ltJ
smda olan Sisi'nin ne hayat hakkmda bir 
fikri vard1, ne de a§k hakkmda. 

Hayatmm 24 iincii yildoniimiinde o
lan Franc;ois-Joseph bilinmesi miimkiin ne 
'Varsa hepsini biliyordu. Ortahk karanr
ken - bu Sisi'nin en sevdigi demdi - ni -
§anlandilar. 

Ar~idii§es Sophie oglunun Sisi'le ev -
. lenmek istedigini duyunca kah ofkelendi, 

kah kiic;iildii, kah aglad1. 
Ate~ piiskiiriiyordu: 
- !stemem bu klZI ... On altiSindaki 

bu yumureaii;I... Bu ka§arlanm1~ c;oeu -
gu ... Tam bir Wittelsbaeh'tir bu k1z ... 
Sen farkmda degil misin bunun oglum? 
Halbuki Helene tJpki benim gibi.. In 
ehli, giizel bir klz.. Tam ana olabileeek 
bir k1z.. Hadi evladcigim, hadi benim 
Franz'e1grn. annenin soziinii dinle, ap
tal!Jk etme .. Sa~1yorum sana vallahi.. 

Ve kadm aglamaga ba~lad1. Dii§es 
Ludovique de onu taklid etti. Gene lm
paratorun yiiziinde okunan sakin ve bii
ki.ilmez azim, kimi olursa olsun, aglata
bileeek gibiydi. ·tki diizenbaz kadm bir

sin oniinden Sisi ~ahane bir yiiriiyii§le 
gec;ti. Bunun i.izerine, orda bulunanlar 
anladii&r ki Sisi <<Avusturya !mparatori
c;esi» oluyordu, Helene degil. 

Havadis ortahg1 alti.ist etti. Gazeteler 
hep bunu yaziyorlardi. Hi.ikumetin res
ml gazetesi, 1 tJ agustos 1 ~)4 tarihli niis
hasmda izdivac1 yazd1 ve dua etti. 

Ancak Sisi'nin babas1 damadmdan 
memnun degildi. Franc;ois • Joseph'in 
yi.iksek mevkii di.ik Max'm i.izerinde hie; 
bir tesir yapm1yordu. Hatta onun gozi.in
de bu yi.iksek mevki 'bir kabahatti bile. 
Sisi'ye koca olaeak adam insanhk esas
lanna gore itibarh bir adam olmahyd1. 
Halbuki diik Max'm goziinde Franc;ois
J oseph kendini begenrni§, klZII pantalonlu 
o miilazimlerden biriydi ki Allahm ve bir 
y1gm ordu zabitlerinin yard1mile Avus· 
turyay1 asker! bir devlet haline komu§tu. 
Matbuatm agz1 kapatJlmi§tl. Halk vergi
den ezilmi~ti. Ordu ic;in c;Ilgmca masraf 
yap1hyordu. Franc;ois ·Joseph kur~undan 
yap1lm1~ bir oyuncak askerdi; ve bir o
yuneagm nekadar olabilirse onun da o ka
dar ruhu vard1. Sonra bu gene !mparator 
daha 24 ya§ma basmadan 2000 idam 
karan imzalanu§tl. Halbuki tahta gec;eli 
be§ sene olmu§tu. V e bir c;ogunun .goziin
de lmparator k1zii pantalonlu, sevims-iz 
bir «miilazimi sani>> di ki bir imparatorlu
ga tahakkiim kudreti eline, tesadiifen 

'denbire mecalleri kalmam1~, gozya§lanm gec;mi§ti. 
tutam1yan birer hammefendi olmu§tular. Ve diik Max, kiZlna ogiid verdi: 

Derken Sohpie cesaretini topladi, ye- - Ben, sen olsam bununla evlenmez-
niden 1srara ba§ladi: dim. Benim anladigima gore bu adam 

- Aroma ev}adun, kanm sen adi bir aptaJm, kararSIZID, di.i§iineesizin, basitin, 
i.l§ak gibi sec;emezsin I Bir imparatorsun kafasmn biri ... Ba§ka degil. Bu herifi 
sen .. Avamdan bir adam degilsin ki .. 0- unutsan iyi edersin! 
zerinde mes'uliyetler var, devlet mes'uli- Sisi babasmm reyini kazanmal ic;in 
yetleri! ugra~1yor, fakat emegi bo§a gidiyordu ve 

Sophie'nin bu itiraz1 Ludovique'in ah- bz bu vaziyette tereddi.ide benzer bir 
Ian, eninleri ic;inde boguldu. Kadm soy- golgenin iistiine c;oktiigunii hissediyordu: 
lenip duruyordu: «Boyle kararsiZ, itibars1z birile evlenmek 

- Allahim, Helene' cigim nekadar ic;in verdigi karardan vazgec;mek miirec-
kiic;iik dii§ti.i. cahti galiba!» Fakat bu golgeyi, bundan 

Biitiin bunlar lafu giizaft1. Aneak kuvvetli bir ba~ka golge dagitti. Oniinde, 
Franc;ois-Joseph ic;in boyle lakirduar ha- Franc;ois • Joseph te§rifatla egildigi, du
yatmda ilk defa lafc giizaftl. dagtm eline degdi,rdigi zaman Sisi, bir 

Oii§eS Ludovique gitti. 1mparatorun ku§un, goze gi5riinmiyerek, kanadlannt 
anas1 inadc1 Sophie tekrar taarruza g~ti. klmildatriuyarak, !Cendi iizerinde durdu
« V az1yeti miinaka§a etmeleri lazimmip> gunu hissetti. 
Kadm karar vermi§ti. Bu miieadeleden, Bu ku~. Habsbourg'lar hanedanmm 
aneak, zafer kosiinii c;alarak, ancak ga- saltanat ~ahiniydi. 
lebe bayraguu ac;arak c;Ikaeakh. Ve Sisi bakh, lmparatorun kafasiz, 

Sophie'nin saraydaki dairesi dort ki5- dii§iineesiz oldugunu gosteren hic;bir hali 
§e, dimdik mobilyelerile boyle bir muha- yoktu. Egilen kocasmm kumral ba§I iis
rebeye yak1~an bir c;erc;eveydi, fikirlerini tiinden, k1zm gozleri babasmmkilerle 
kabul ettirmek ic;in giri§ecegi bir muhare- c;arp!§tl. Fakat arhk babayla k1z arasmda 
beye. V e inadci ogluyla geeenin gee; irtibat kalmami§ti. 
vaktine kadar yaptig1 bu miieadelede, bu Dii§es Ludovique son bir tahlille vazi
dekorun kadmr yard1m eder gibi bir hali yetten memnun olrnaga ba~hyordu. Ciin
:vardi, ki.i nihayet o, ki.i~i.ik kmm imparatora 

Miilakat bitti: oyleyken, kadm, hala vermekle c;oeuklan namma ve fakat ken-
miil~katm ba~lang1emdaki noktadayd1. di hesabma bir saltanat kuruyordu ki bu 

Safak sokiiyordu; kadm, Allaha gon- vaziyet tmparatorla evlenemiyen biiyiik 
Jiinti gostermek ic;in ,ortahk aganrken klZlmn kiic;iik dii§mesinden hakikl bir 
kardinah c;agnttl Kardinal geldi; fakat anamn duyacag1 sevgi hissine galebe c;al
bir dogum, bir oliim, yahud bir teberrii mak lazJJDdi. Ve nihayet unutamiyordu 
ic;in c;agmld1gml sandt ve asil sebeb hie; ki klZl Avrupamn en biiyiik tacl~nndan 
aklma gelmedi. birini eline gec;irmi§ti. V e bir de kendisi-

Salona girer girmez kardinal hac; c;I- nin Max gibi dengi olm1yan birile evlen
kardi. Kadm ve kardinal koltuklarma mesi, bu talihsiz izdivac;, klZlnm bir im
yerle§tiler. Franc;ois • Joseph ayakta du- paratora varmas1 sayesinde ilk defa ola
ruyordu; yorgun fakat biraz muzaffer bir rak telafi edilmi~ oluyordu. 
taVIrla. Samyordu ki anas1 razi olmu§tU. Eger Di.i§es Ludovique nktile istedigi 
Halbuki anasmda lastikten bir kukla gibi gibi hareket edebilseydi, Di.ik Max'm 
tekrar s1c;ramak hasiyeti vardi. yerine Prens do Bragance ile evlenirdi 

Ve kadm son bir hi.icum ic;in dudak· ki bu adam Portekiz Krah olrnu~tu. Ve 
lanm biizdii. Kardinale dondii: o zaman belki daha talihli bir zevee olur-

- Allaha§kma, imparatorluk a§l.ana, du, o kadar bahth bir ana olmamakla be-
dedi, lmparatoru yola getirin. raber. Amma ~imdi, bzlan babmmdan, 

Kardinal lmparatora vaizler vermege kendisinin Avrupada en talihli bir ana 
ba§ladi: <<Majeste, mukaddes annesinin oldugu fikrindeydi. Vak1a F ranr;ois -
ded:klerini yaparsa c;ok akilane hareket Joseph, onun biiyiik kizma kiir;iigiini.i 
etmi~ olacakm1p> Ve kardinal, lmparato- tercih etmi$ti, fakat bun dan ne r;1kardJ) 
ru bu hmz1_ inadmdan vazgec;irir, etrafm- Bu 0 kadar ehemmiyetli bir~ey degildi. 
dan §~ytanlan kovanm iimidile bu §ahane Nihayet, lmparator, gene onun kiZlann
basa <<okunmu~ su» serpiyordu. dan birini almi$h. Daha ne isterdi? Bii-

F a kat F ranc;ois • Joseph dediginden bir ti.in bir Avrupada kocaya vereeek k1zlan 
ti.irlii donmiiyordu. Ciinkii Helene'in hie; olan analar onu kiskamyorlardi ~imdi. 
bir yeri ho~una gitmemi~ti. ~erhan.gi bir ~=-~~~-~~-~~<A:;.:r.::k;:;:a,.;_:st~va::,:r;.:>_ 
gene adam bu vaziyette boyle madei GO M RO KLERDE 
olurdu. 8 

Oc; renk halindeki bu iic; insana tan ye- a§miidiiriin Ankaradaki 
ri bir esmer I~Ik sac;1yordu. Safakla bera- tetkikleri 
ber bir galebe, bir de maglubiyet sahne- Bir miiddcttenberi Ankarada bulu -
sinin perdesi indi. Sisi'le, yani Pren~es nan Giimriikler Ba~mildilrii Mushfa 
Elisabeth'le lmparator Franc;ois • Jo- Nuri, Ankara.dan ~ehrimize gelmi~tir. 
seph'in ni~anlanmalarmi, kardinal, resmen Mustafa Nun, Ankarada bilhassa yeni 
kutluladi. sene kadrosu isile me~gul olmu$tur. 

Yeni senede istanbul limamnda nak . S'Jphie baygmhk ~~:ecirdi. * * * liyat i~lerinde Lim an idaresi tarafmdan 
birc;ok yenilikler yapilacaktlr. Bahren 

Ertesi sabah kilise c;anlan ortahg1 c;m- muamele goren e~yamn k1sm1 azamt 
lahvordu. Biiti.in aile ayine gitmisti. Bu, bundan sonra karada muamele gorecek 
feci bir an oldu. Sophie kulaklan di.i~iik, ve e~yanm antrepolardan daha siiratli 
aemacak tarzda hafiften mahzun, kilise ~eqmesi temin olunac~khr. Gilm~~k i
kapismda durdu, debdebeler, tebessiimler daresinin de ayni §ekllde bu suratle 
ir;indeki Si.i'ye yol verdi, koeaman bir milvazi yiirilyecek tertibat almasi icao 
saray reverans yaparak! etmektedir. Ba~miidiir, Ankarada kadr0 

Kabank ipek jiipler ic;inde, muhte~em isile birlikte baZI nakliyat isleri ve ye
bir ar~idii~es, on alh ya~md<~ki bir gene ni malzeme milbayaas1 ic;in de te§ebbiis
l.,:z.a sayg1lanm sunuyordul Bu ar§idii§e- lerde bulunmu~tur, · 

3ehir va 
milli 

tiiccart tarif eden 

· vecizeleri 
Haz1rlanan levhalar diin 

Ticaret Odasma asdd1 
Biiyi.ik Onder Atatiirk, Biiyiik Millet 

Meclisinin ac;Ih~I miinasebetile soyledik -
leri biiyi.ik nutukta milli tiiecann belig bir 
§ekilde tavsifini yapmt§lar, ve milli tiie
cardan neler beklenildigini gozoni.ine koy
mu~lardir. 

lstanbul Tiearet ve Sanayi Odas1, Ulu 
~efin bu yiiksek sozlerini dahili tiearet 
ve: milll ihraeat i§lerimiz i~in en biiyiik 
direktif telakki ederek bu veciz sozleri 

• Ticaret Odast salonlanna astian 
levhalardan biri 

hirer levha iizerine tesbit ettirmi§tir. 
Hamlanan levhalar §U vecizey-i ihtiva 

etmektedir: 
«A tatiirk diyor ki: 
«Tiiccar, milletin emegi ve iiretimi 

laymetlendirilmek i~in eli ve zekastna 
emniyet edilen ve bu emniyete Iiyakat 
gosterilmesi gereken adamchr.• 

Levhalar, dun sabah Odada memur -
!ann huzurile, meclis salonuna ve kori • 
dora asilmi§tlr. 

ADLIYEDE 

Bu da bir §ey m.i? 
Karakoyde, herkesin ~inden dondii

gii bir saatte yankesicilik te§ebbilsiinde 
bulunan Bedri isminde biri, diln asliye 
birinci ceza rnahkemesinde sorguya ~e
kilrni§tir. Hakim, §ahidleri dinledikten 
sonra: 

c- Bak, dedi, bir yolcunun cebine e
lini sokrnu~sun!. 

0 dakikaya kadar, bir ta~tM ~ g~ytl
§iiuri haller gosteren suc;luyu, bu soz 
harekete ·getirdi 11~ penceredeh stlkil~a 
bakmaga, omuzlanm silkrnege, arada 
bir, gi.ilrnege ba§ladi. 

Mahkerne, ktsa bir rniizakere netice • 
sinde su~lunun iic; ay hapsine karar ver
mi§ti. Bedri, hakkmda verile~ rnahku
miyet karanm duyunca hiddetlendi ve 
adeta kendisine hakaret edilmi§ gibi 
taVIrlar gostererek: 

c- Bu da bir §ey rni? Ben dort sen':! 
ceza yerni§ ada!mm! tl'c; ay nedir ki!.. 
VIz gelir, bana, ... diye bagmnaga ba~ -
lad1. Koridorda da bir tiirlil susmak bil
miyen Bedri jandarma muhafazaSI al· 
tmda giicliikle tevkifaneye sevkedildi, 

Adliye koridorlarmda 
Diln, ogleden sonra, saat on dortte, 

Adliyede, adeta bir cinayet i§leniyor 
hissini veren feryadlar duyulmu§ ve 
biraz sonra, orta ya§h, bir kadmm, mer
divenlerde kendini yerden yere atarak, 
sac;m1 ba§ml yolarak Miiddeiumumilik 
muavin heyeti odasma girdigi gorill -
milstiir. 

Ogrendigimize gore badise §Udur: 
Giiriiltiiyii koparan Fatma Sabiha is • 
minde bir kadmd1r. Bu kad1mn c;ocugu 
evvelki giln, tramvaydan atlami§, Be -
lediye polisi tarafmdan iki lira ceza ke
silmi~tir. 

Diln, polis memurlan, cezayi almak 
iizere Fatma Sabihamn Kas1mpa~ada, 
Tozk~paranda, Mezarhk sokagmdaki e
vine gitmi!?ler, fakat iddiaya gore, Sabi
ha tarafmdan bakarete ugram1~lardn·. 

Hakkmda ciirmii meshud yapilarak 
Adliyeye sevkedilen Fatma Sabiha, 
Miiddeiumumiligin kap!Sl oniinde tek -
rar heyecana gelmi§ ve: 

c- Beni oldiirilyorsunuz! Miiddeiu -
mumiyi gorece~im! Polis miidilriinii go
recegim!o diye bayk1rmaga ba§lamishr. 

Fatma Sabiha hakkmda tanzim edi -
len evrakla ciir~ii me§hud mahkemesi
ne sevkedilmi§tir. 

Morga naldedilen cesed 
Aym 13 ilncii giinii Eyilb battma i~ -

liyen bir otobiis, Balattan gec;erken, Ta
na§ admda bir c;ocuga c;arparak yaralan
masma sebeb olmu§tu. Tana§, kaldml
digl Balat Musevi hastanesinde diln ~~
mii~tilr. Adliye tabibi Enver Karan, o
liimii §ilphelf bularak, cesedin Morga 
nakline li.izum J;(ostermistir. 

Su~lu bir bek~i 
Gece vakti Unkapanmda, Gaspar ve 

Aramm i§lettigi meyhaneye giderek 
zorla rakl istemek ve istedigi rakl ve • 
rilmeyince, Aram1 kolundan, .Gasp~rl 
omzundan yaralamaktan suc;lu Ilyas IS· 
minde bir bekc;i, Adliyeye verilmistir. 

Bir ay hapse mahkum oldu 
Gazaros isminde birine, sokakta da

yak atmaktan suc;lu Nisan, jkinci sulh 
ceza mahkemesinde suc;u sabit goriile
rek bir ay hltpse rnahkfun olmu§tur. 

.. 

Memleket H.aberleri ) 
lkhsad haftasi kapandi 
Vitrin miisabakas1nm 

edildi, mekteblerde 
neticeleri diin ilan 

miisamereler verildi 

• 
Fransa ve miittefikler1 

H . . N Delbo! (E=I ransa ar1e1ye azm ~ u-- §arki ve orta A vrupa !eyah~ , 
tamamlad1. Pragda <;ekos ~~ 

vakya Cumhurreisi Benes, Ba§Ye ~~ 
Hodza ve Harieiye N azm Kroft~ rtl 
gorii§ti.i. F ransiz N azmnm bu se!,a h~l 
en ziyade memnun kaldtgi yer. §UP 
seyahatinin bu son merhalesi olmu§l;t , 

(:iinkii Fransanm Umumi Har~ e~e 
beri takib eyledig~ Milletl~.r Ce.~lllY;ik , 
ve mii§terek emmyet usulune mutte laD 
lerinden bilakayd ve §art sad1k k3 d
devlet yalmz <;ekoslovakyadJr. ~: B;,. 
za ve Delbos Pragda kar§1hkh soY~ , 
leri nutuklarda bu nokta iizerinde Ill' 
mu§lard1r. e 

Fransiz Nazmnm ziyaretinin bin::~ 
evvel inkiraz bulan Bohemya kralhg dl 
<;ekoslovakya Cumhuriyeti nami al~~~~ u· 
yeniden dirilmesinin yirminei ~!donu;!JII 
ne tesadiif etmi~ olmas1 aradak1 muha ~ 

istanbul Ku; Orta rnektebinde verilen miisamerede milli oyunlar ve i§ birliginin teyidine iyi bir vesile t~ , 
oyntyan ~ocuklardan bir grup ve M. Hodza nutkunda CekoslovakY~d 

Milli ikhsad ve Tasarruf haftas1 diin ortarnektebde giizel bir miisamere ve - daki siyasi partilerin bu devletin. h;rt~ 
nihayete ermi§tir. Yurdun her tarafm- rilrni§tir. Kalabahk bir davetli kiitlesi- siyasetinin temeli; Fransiz • Cek Itll ~, 
da hareketli gec;en bu seneki haftanm nin bulundugu bu miisamereye istiklal olmasmda miittehid olduklanm kayde 
da rniisbet ve faydah neticeleri goriil - mar§ile ba§larum§, mekteb miidilriiniin mi§tir. · ~ 
mii~tiir. Bunun en canh misalini hafta k1sa nutkunu bir talebenin sozleri takib Mumaileyh bu sozle memleketin Y~ 
zarfmda halkm ve bilhassa minirnini etmi§tir. Bundan sonra talebeler tara - niifusuna yakm bulunan Cek unsur~1 , 
mekteb talebelerinin kumbara almak ve fmdan §iirler okunmu§, rnilli danslar d JliU 
kumbaralarmt doldurarak muhteviya - yap1lm1§, monologlar soylenmi§ ve tk partilerini kasdetmi§tir. Yoksa ort hir 
hm bankalara yerle§tirmek hususunda be§ yilhk sanayi plam adh giizel bir pi- yona yakm alan Si.idet Almanlari ka· • 
gosterdikleri tehaliik te§kil etmi§tir. yes temsil edilmi§tir. ekseriyetinin mensub bulundugu 1-Je~,D 
T f bl d ''h' b' ''k lein partisi ve bir milyona yak1n ° ,, asarru hesa arm a mu lffi li' yu - Yiice tJlkii lisesinde ~· 
selme kaydedildigi §iiphesizdir. . Yiice t.Jlkii lisesinde de bilyilk bir Maearlarm siyasi te§ekkiilii ve hatta r 

Hafta rniinasebetile bir klSlm t1caret- toplanh yapllml~tlr. ler harie olarak diger lslav unsurla~·W 
h 1 · 1· llar u''zer1'nde yap tJ'leri· bu hart'e•I si'yasete taraftar deS' ane erm yer 1 ma • Torene konferans salonunda Atatiirk 

tl · ' ' I hklan fiat tenzilah ve bu sure e plya- biistli oniinde biitiin talebenin hep bir cr. ~· 
sada ~yand1rd1~larl. c.anh hare~e~, ~al- agizdan soyledigi !stiklal maqile ba~- Su kadar var ki M. Delbas•un e~. 1 

Ian alaka ve ragbetmm derecesml gos - lanm1~br. Talebeden Jale misafirleri ee ugrad1g1 diger payitahtlarda bv ~il 
termi.§tir. • • selamlami~, sonra tale bed en Abdi, 11 - yiik devletin politikasma hila! , ,, 

Vitrin miisabakaanrn nehceler~ hami, Celal, Perihan, Nihad ve !?aziye ~art merbutiyet gosterilmemesinde bill1~1 
Haftanm en canh tezahiiriinii te§kil milli ikbsad ve artmna rnevzulan iize- ami] bu memleketlerdeki hakim ~~s ~~ 

eden vitrin miisabakasmm §ehrirn·izde- rinde c;ok canh ve giizel nutuklar soy· b d f ktr 
J .. · · mensu siyasi partiler arasm a 1 ~.;. 1 ki neticesi dun anla§tlml§tlr. urmm lerni§lerdir. L lP' 

kararma gore, miisabakarun birinci, E. Ada, Melin ve Nejadm verdikleri kanaat ziddiyeti olmu§tu. Gerek e ~ 
ikind ve iic;iinciileri Sl.I'asile ~oyledir: konser takdirlerle dinlenrni§, miiteaki- tan, gerek · Romanya ve Yugosla~3itti' 

tstanbulda: Hasan Pertev, ipeki§, Ha- ben kiirsiiye gelen muharr·ir arkada§I- zimamdarlan Fransa ile olan tedafiil b:' 
san Hiiseyin ve mahdumlan. mtz Turban Tan eski giinlere donereil:, faklarda sad1k bulunduklarma ,up~~ 0!• 

Beyoglunda: Yerli Mallar Pazan, lm- israfa kapllml§ devlet ve milletlerin ib- rakmamakla Franszz politikasma bag 1je-
ren, Co~kun. ret ahnacak §a§ktnllklanm tarihten a- mad1klarm1 ve miistakillen hareket e{~e 

Kadtkoyiinde: Asador, Ali Sincabi, lmml§ hikayelerle gozlerde canland1r- diklerini bu defa da Frans1z miirnesst 
Turk Karde§ bakkaliyesi. ml§ ve bugiin yerlerinde yeller esen bu anlatm1~lardtr. ~ 

Ulusal Ekonomi ve Artbrma cerniye- kudretlerin ""lah§ sebeblerini izah ede- M lA L h' · · · ii~ter' 
•• J- ese a e 1stan siyasehm Ill ~~ 

ti, birincilere altm, ikincilere giimU§ rek gencleri biraz evvelki sozlerile bu . d w'l AI R ys 
madalyalar verecek, iic;iincillere de bi- milli dava"" da lay1kile kavraml§ ol - emmyet egi • manya ve oman!dtli'l 

J- ayn ayn yaphgi anla§malarda o '·' r,er dip. lorna hedi~e ed~e~tir. • • .duklarll).dan dolayi tebrik et_mi§tir. 'b" I •1.• f h 1e~"' 
k 1r ·II 1 i · d u1 t g1 (ya mz IKI§er tara h olan mull eu "' latanbul kr:z ortame teornae Zarif paket er c;m e sun an va an IJJI'" 

verilen miisamere topraklannp:" olgu~.?t ye,mi~eri lez~etle iizerine kurmu§tur. Romanya da A p' 
Haftamn son giinii oldugu i~ln 1nz yenerek toplantlya nihayet verilmi~tir. ya ve 1talya ile iki§er tarafh anla§Ill8 YJir• 

·················································••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···············•••••••••••• mak usuliine ~ok temayiil gOstermekte is,~ 

Y emiste nakliyat 
' 

gii~Ie,iyor 

Tiiccarlar, hususi tedbir 
ahnmas1nt istiyecekler 
Sehrin tiearet merkezini le§kil eden 

Y emi§ ve eivan yollan, son zamanlarda 
c;ok bozulmu§ ve gec;ilmez bir hale gel -

mi§tir. • _ 
Simdiye kac:lar, buralarda nak~1yat. mt 

hamalhgile yapihyor, tiieean? I§!en d: 
durmadan yiiriiyordu. F akat §tmdt nakl~
yat §eklinin degi§mesi, esasen ~ozuk b1r 
halde bulunan bu yollarda nakhyah sek
teye ugratmi§tir. Y emi§te bilhassa Y a~ 
iskelesi eivannda, oyle yollar vardir ki, 
araba gec;emiyecek kadar dard1r. Diger 
bir kisim yollarda c;okiintiiler, c;ukurlar 
seyriseferi gii~le§tirmektedir, • 

Ogrendigimize gore, bu c1varda bulu
nan tiearet miiesseseleri bir mazbata ha· 
mhyarak Tiearet Odasma miiraeaat ede
cekler, ticari i§lerin siirat, emniyet ve se
lameti ic;in hususi tertibat almmasim isti
yeeekler, aynea sahilde nhttm yap1lma -
s1m diliveeeklerdir. 

$EHIR ISLER/ 

Hususi idareler de yiizde be~ 
verecek 

Belediyeler var·idatmm yiizde be~i 
Belediyeler BankaSI ic;in aynlrnaktad1r. 
Oniimiizdeki sene iptidasmdan itibaren 
idarei Hususiyeler varidatmdan da ayni 
suretle yiizde be§ ayrtlmas1 karar altl
na a1mml§ ve alakadarlara tebligat ya
pilm1~tir. Yeni biitc;e buna gore tanz\m 
olunacaktir. 

Cihangirde ~ocuk bah~esi 
yapbrdacak 

serseri . bir 

tiiccan tehdid etti 

«Cuma giinii, mezarhga 
1500 lira gonderiniz» 
T aksimde Sehidmuhtar caddesinde 

oturan zahire tiieean Y orgi Sari • 
dise evvelki giin imzas1z bir tehdid 
mektubu gelmi§tir. Bu mektubda §unlar 
yazihd1r: 

«Cuma sabalu §i~Iide rnezarbk l~inde 
bekliyecek adamtmtza 1500 lira teslim 
etmeniz lazrmdtr. Aksi halde sizi ve 
~ocuklarmtzt oldtirecegiz.• 

Tiieear yorgi, mektubu almca imza 
yerine * i§aretini ta§Iyan bu kagidi Em
niyet ikinci §Ube miidiirliigiine vermi§. 
tahkikata ba§lanmi§br. 

- Mektubun T aksimde F rakh sokagmda 
32 numarah aparllmanda oturan Lam -
beki oglu Andirya, Hamalba§t Kordela
siz sokagmda Alexsandri aparllmanmda 
oturan Dimitri oglu T ana§, Lambro ve 
ayni sokakta 20 numarah evde bulunan 
i§siz tak1mmdan 1stavri oglu Dimitri a • 
dmda ve 16 - 17 ya§larmda iic; ~oeuk ta
rafmdan hamlanarak yollandigi tesbit 
olunmu§tur. 0~·- serseri c;oeuk evlerinde 
yakalanmt§tir. Uc;ii de suc;lanm itiraf et
mi§lerdir. Adliyeye teslim edileeekler • 
dir. 

Hatta Biikre§te M. Delbos ile esaSl fer• 
rarla§tlnlan tiearet ve silah i~lerinin. d~J 
riiatim tanzim i~in yakmda Parise gl" , • 
Ba§vekil T atareseo yolda Berlin~. ~g~ 
YIP Alman devlet adamlan ile goru~ ~~ 
gini §imdiden haber vermi~tir. Bu su;,. 
Romanya, F ransamn politikasma . t ,o' 
mile baglanmad1gm1 ve Almanya ile ~I 
la§ma kaplSiru kapatmad1gm1 anla 
oluyor. J• 

Yugo!lavyanin ba§mda bulunanlar ~· 
M. Delbos'un Belgradi ziyareti esJlj~ • 
da Fransamn politikasma bagfapJilll~ 
lanm hir daha tasrih etmi§lerdir. ) 11~ 
lav Ba§vekilinin Romaya giderek t• .~ 
ile bir sene evvel akdolunan anl~~:jril• 
~e Jevkalade a~valde iki devleti~ biT !u .' 
ISh§are etmelen muahedesini saglaJll ttl1~ 
tlrd1ktan sonra M. Delbos'u kabU~ e j 
olma!I ve yakmda da Berline gt~. ' ru·· karar 'Vermesi Yugoslavyamn; po 1 J11P~ 
smda muayyen gayeler iizerine akdo e~· 
ittifaklarma sad1k kalmakla bera~erdif 
niyet ve selametini muhafaza i~tn. bir 
~:~letlerle uzla§mak, anla~mak ~e 11 de 1 

hg1 yapmakta istiklal ve serbest1Y'e 
vam edeeegini teyid etmi§ oluyor. $1''~ 

Lehistan ve Yugoslavya fr~i 
harici politikasmm temeli olan 1\1! tti'J 
Cemiyetine bagh kalmakta deva~. bii~~ 
§oyle dursun bu miiesseseden bUS 1~i~ 
aynlmag1 bile derpi§ ediyorlar. J3e d/ 
mutlak bir biratafhk politikas~na b•1!1 

diikten sonra Milletler Cemiyet!Pe Jef 
kalmag1 mahzurlu bulmaktadir. J31llt0Ji 
letlerin Milletler Cemiyetinden llyrt i 

MOTEFERR/K te~ayii!ii g~stermeleri Belgrad ii~e~/ 
denn h1r tesu yaplni§hr. Y almt ~ ii'~~ 
lovakya kendisinin c;ok nazik ve ~ 1~r~ 
olan mevkiini ve meveudiyetini IJIUjl 

emniyet ve Milletler Cemiyeti sllYe 

Amerikan K1z Kolejinde 
miisamere 

Yarmki pazar gilnil saat 17,30 da Ar
navudkoy Amerikan K1z Koleji rnilsa -
mere salonunda Kiz1lay menfaatine 
(Hancel And Gretel) isirnli bir operet 
oynanacaktir. Biletler 25 kuru§tur ve 
salonun kaplSlnda tedarik edilebilir. --Bursa kasablartnm teklifi 

reddedildi 

muhafaza etmek istiyor. cJ.i 
Muharrem F eyzi 1'!!;/ 

~~~~~~~~~ 

Koro .... de~~leri 

~· 

Belediye tarafmdan Cihangirde b1r 
qocuk bahc;esi yaptmlmasma karar ve
rilmi~tir. Bu bahc;;e, evvelce burada tar
la kaidesine tevfikan ac;Ilan klSlmlarda 
Belediyeye kalan bir kis1m arsalar iize
rinde olacaktlr. Ameliyat oniimiizdeki 
ilkbaharda ba§hyacal<:hr. -···-. 

Bursa (Hususi) - Bursa kasablar1 
Belediyeye milracaat ederek kl§m hay

van besleme zorlugu dolay1sile et fiat -
larmm elliye c;Ikanlmasmi istemi~ler • 
dir. Belediye enciimeni, fiatm yiiksel -
mesi i~in ileri silriilen ·iddiaYJ. reddetmi§ 
ve fiatlarm eskisi gibi rnuhafaza edil -
mesine karar vermi~tir. Eti 50 kuru§tan 
satan kasablar hakkmda da zab1t tuta -
rak kendilerine ceza vermi§ti.t. 

~yo~lu Halkevinden: ~~~~ 
Iklncl devre koro derslerl ~~1erl ·~ 

Dersler ~r§amba ve per~embe gull ~rt'e ~ 
17,30 • 19 arasmdadir. Kayid rn~ ,. 
kapanmak Uzered!r. Arzu edenler 
Evlmlze miiracaatlerl mercudur. 

!~ 
I !)-

Komisyonculara aid bro§iir 
Giimriik komisyoncular1 birligi, bu 

sene ilk defa olarak biitiin komisyoncu
larm resimlerini ve adreslerini gosteren 
bir bro§iir tabettirmektedir. Gtimriik -
lerde ve piyasada salahiyeti olm1yan 
kimselerin i~ yapmalarma mani olmak 
ic;in bu yerinde bir tedbir telakki olun· 
maktadlr. 

~· 

Cumhu~~ ~ 
NiishasJ ~ ~ru~tur·88tfe ~ 

Ab one $eraiti { r~;~ye teiP ~r ~ 
· , 2700,' 

Senehk 1400 Kr. 1450 , 1~ 
Alb aybk 750 • soO ~E 
t)~ ayh.k 400 • folr.t? 
Bu ayh.k 15Q • 
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SON HABER LER 

lspanyaya 
• • Ingiliz 

gidecek olan 
nteb'uslari ~~~~ 

liareketlerinden evvel hiikumete taahhiidname 
\'erecekler - Bir FransiZ pilotu ispanya sularmda 

italyan harb gemileri gormii' 
londra 18 (A.A.)- Attlee'nin ls -~ Alicante'da karaya inen bir Frans1z 

ranya seyahati dolay1sile siyasi ve par - pilotu Akdeniz iistiinden u~ark~n Colum
trnento mahfillerinde yap1lan polemik- brettes adalannm cenubunda bn~ok ltal
ter arnele partisinde bir ka~ meb'usun ya- yan harb gemileri gordiigiinii soylemi§tir. 
tlnda cumhuriyet~i lspanyaya gitmege Bu gemiler asi harb gemilerile birlikte 
~tar 'Vermeleri iizerine yeniden alevlen- bulunmakta idiler. 

llll§tir. Alicante 'in asker! valisi, bun dan ba~ -
t' Gec;en pazartesi giinii baz1 muhafaza - ka 1talyan filosile asi lspanyol gemileri 
,.ar rneb'uslar, sozlerile ademi miidahale arasmda miitemadi bir irtibat mevcud ol
{"asetine muhalefet etmi§ alan, Attlee dugunu bildinrektedir. 
t akklllda sansiir tatbik edilmesi i~in bir Cumhuriyet~ilerin T eruel' deki 
h ar1a r sureti kabul etmi§ler, fakat Cham - taarruzlarr inki,al ediyor 
er ain, bu karara i§tirak etmemi§ti. 

D Dun hususi bir toplant1 esnasmda Barcelonne -IS (A.A.) - Milli 
uff Miidafaa Nezareti teblig ediyor: «Cum-

! . Cooper, Attlee tarafmdan soylenen 
e§ huriyetc;ilerin T eruel cephesindeki taar -

J ~I edici sozlerin top ve mitralyoz gon- I k f t I ~ ff 
11errn k ruz an ar 1r ma arma ragmen muva a-
h e ten

1 
daha ziyade k1ymeti oldugunu kiyetle inki§af etmektedir. 

ey1n etmi§tir. 
k Bu sozler, amele partisi mahfillerinde T eruel tamarnile muhasara edilmi§tir. 

1 1r~ok tefsirlere yol a~ml§hr. Bu mahfil- Cumhuriyet kuvvetleri §ehir mezarhgmm 

1er,. Yeni parlamento heyeti tarafmdan parmakhklanm zaptetmi§lerdir. Asilerin 
ter~1b edilen seyahatin Hariciye Neza _ biitii, mukabil taarruzlan geri piiskiirtul

:IJ~in muvafakatile yapJ!acagmi hatJrlat- mii§tiir. 
a;c;tad1rlar. Fransrz gemisi taarruza 

td Meb'uslar, hareketlerinden evvel imza 
d tcekleri bir beyanname ile ademi mii -
tdha!e prensipini ihlal etmemegi taahhiid 

tceklerdir. 

Bir Franstz pilotunun 
verdiii haber 

d ~arcelonne 18 (A.A.) - Milli mii
a a a N ezareti teblig ediyor: 

ugramamtf · 
Cebeluttank 18 (A.A.) - Sydney 

admdaki Frans1z yiik vapurunun lspan -
yol '\silerine mensub harb gemilerinin hii
cumuna ugramad1g1 tasrih edilmektedir. 
Bu gemiler, yalmz birka~ §ey sormakla 
iktifa etmi§lerdir. Sydney vapuru yoluna 
devam etmi~tir. 

""""'"""""""'"""'"'""""lllllllllllllllllnJIJIIJIIIIIJifllllfiiJIIJIIIIIffiiiiiiiiiiOIIIIIIIIIIIIHHIUomouuoumuuuuuuu•u-

Amerika yeni 
gerniler yapbr1yor 

irlanda, italyaya 
sefir gonderiyor 

~eisicumhurun salahiye- Bu hareket Habe~istan 
tltli azaltan bir kanun ilhakm1n hukukan ta-

ninmasi demek degilmi' 

MUIAhazalar: 

Milletler Cemiyeti 
F rans1z Radikal • Sosyalist partisi 

ikinci .eisi M. Jacques Kayser, ge~enler
de ne~rettigimiz bir makalesinde Milletler 
Cemiyetinden bahsediyor ve «Son giirul
tulu istifasmda l.talyayi diger baz1 dev
letlerin de takib etmemelerini temin ic;in» 
derhal ve mii§tereken harekete ge~ilmesi 
liizumuna i§aret ediyordu. Filhakika Mil
letler Cemiyeti bugiin yeni bir buhran 
devresine ginni~ bulunmaktad1r. Mute
veffa Amerika Reisicumhuru Wilson'un 
E,uzel prensiplerinde mes'uliyetlerini ve 
menfaatlerini biitiin devletlerin imkan da
hilinde ayni haklarla payla§acaklan bu 
beynelmilel miiessese daha ilk giinlerin
de bizzat Amerikanm mev'ud i§tirakini 
reddile birinci buhrana girmi§ bulundu. 
F akat Amerika her nekadar Cemiyette 
bu iskemle sahib: olmaktan ~ekiniyorsa 
da gene maddi ve manevi miizaheretler 
vadinden geri kalm1yordu. Binaenaleyh 
Milletler Cemiyeti haytrhah i§ine ba~la
makta tereddiid etmedi. 

Bir miiddet sonra <;:inle ] apon arasm
daki Manc;uko ihtila£1 zuhur etti. Bu ihti
laf ]aponyanm Cemiyeti terkile netice
lendi. 

Da.ha sonra muahedeleri tammamakla 
Cemiyetin en belliba§h maddelerine aykl
n hareketlerde bulunacak alan Almanya 
bir serbesti kazanmak ve guya kendini 
hakh gostermek zemini hamlamak mak
sadile Cenevreye veda etti. 

Bunu takiben Cenubi Amerika da 
Urugu.ty ile Paraguay arasmda ,Sako 
kavgas1 ba§gosterdi. Gene bir buhranh 
devre gec;irildi. Bu sefer de Cenubi Ame
rih devletleri memnun edilemedi. 

Nihayet Habe§ harbi, Almanyamn 
Versailles maddelerini yutmas1 ilah ... 
ilah ... 

Denebilir ki Milletler Cemiyeti haya
ta gozlerini a~hgt gundenberi daima sJ
kmhh devreler ic;inde ya§Jyagelmi§tir. Ve 
ltalyanm istifasile ortaya 1;1kan yeni huh
ran «ilk» olmadJgl gibi hie; §iiphe yak ki 
«son» buhrar da degildir. Cenevredeki 
beynelmilel muess·esenin koridorlannda 

giidiilen gizli veyn a§ikar gayelerle uzak
tan olsun biraz alakadar olanlar 1imdiye 
kadar gelen ve daha gelecek olan anla§a
m.-..mazhklan tabit kar§Jlarlar. 

Bu sogukkanhhgm ilk ve basit sebebi 
§Udur: Milletler Cemiyeti bugiin birc;ok 
kafalarm hazmetmege ah§ml§ olmadJklan 
yepyeni bir miiessesedir. Yeryiiziindeki 

layihasi hazirlandi 
~a~eVJ:ork 18 (A.A.) - New-York He
li~i T1mes gazetesi, Amerika hiikfune
\·a ~ 35,000 ton hacminde iki yeni kru
di ~or in~asm1 kabul etmi§ oldugunu bil
dal'rnektedir. 1938 deniz program1 bun
a~ nJaada 7,500 tonluk iki kruvazorle, 
i ~rpito muhribi, 6 denizalb gemisi ve 
dir ta~in gemi in~asmt derpi~ etmekte
lllain kJ kruvazor in~a edilmekte oldugu 

Dublin 18 (A.A.) - Samldtgma gore, cemiyetlere medeni nizamlar vazolundu
trlanda serbest devletinin Rom a elc;isi · gu zaman onlara muhalif hareket eden-
1 §Ubatta vazifesine ba§hyacakbr. !erie nastl ayn ayn miicadele etmek zaru

~ llldur. 
bu1 lll~mi masarif yekunu, 1937 senesi 
la.s·iesme nazaran 47 milyon dolar faz-

1 e 565 milyon dolard1r. 

V .'Y eni haztrlanan kanun 
11 
a§Jngton 18 (A.A.) - Reisicumhu • 

1llt harbi Uan etmeden evvel reyiama 
lo:acaat etmesini derpi~ eden ve Bud

r ~arafmdan hazirlanmJs olan karar 
breet1 ~i. Roosevelt, ctemsill hukumetin 
l~ llstpine muhalif• olarak tavsif ey -

ll ektedir. 

Royterin salahiyettar bir membadan reti has1! oldu ise Milletler Cemiyeti -ki 
ogrendigine gore, Romaya bir el~;i gon- biitiin cemiyetlerin tecemmii ettigi yerdir
derilmesi karar1 irlanda serbest devle- elbette boyle aykmhklara maruz kala
tinin Milletler Cemiyeti siyasetine 'mu· cakhr. 
halefet edecegi manasm1 ihtiva eyleme
mektedir. !rlanda serbest devleti hiiku
meti, Milletler Cemiyeti ve kollektif 
emniyet siyasetine s1k1 surette bagh 
kalmaktad1r. italya Krahm Habe§istan 
!mparatoru olarak filen tammak, huku
kan tammay1 tazammun etrnemektedir. 

Cenevredeki ltalyan memurlart 
Cenevre 18 (A.A.) - italyanm Mil -

letler Cerniyetinden ve enternasyonal 
i~ biirosundan r;ekilmesi neticesi olarak, 
!talyanm Cenevredeki mumessili M. 
Bovascoppa, dun o~leden sonra, bu te -

Ancak bu ne zamana lcadar siirer diye 
b:- sua! habra gelir? 

Mukadder sua!. 

M. Jacques Kayser'in «rnii§tereken 
harekete gec;me» tavsiyesi de -buhranlar 
gibi- yeni bir§ey degildir. ,Simdiye kadar 
her ihtilafta hepimiz bunu dii§iinduk, bu
nu soyledik, hatta, bunu bekledik. 

OlmadJ, olamad1. 

tt)~ u karar sureti sonkanunda parla 
~~~a muzakere edilecektir. 

llle a:lciye Nezaretile matbuat, harici 
!a,~3~lde Reisicumhurun salahiyetini 
II)~ 1. atacak ve Arnerikamn bar be gir -
~r31~i r;ok geciktirecek alan bu karar 

llettne itiraz etmektedirler. 

• §ekkiillerde c;ah~an !talyan memurlan
m tophyarak bu enternasyonal memur
lara, !talyamn r;ekili~ kararmt resmen 
bildirmi~ ve memurlan, hareketlerini 
hiikumetin hareketine ittiba ettirmege 
davet etmi§tir. 

Siyaset alemi manhki her hareketin 
serbest tatbikma miisaade etmez. Tevek
kiille beklemek bu marifetli sahnede rol 
oymyabilmenin birinci §arhdJr. 

Giiniin birinde, uyur gibi goriinen bu 
§imdilik hareketsiz kiitlenin kJm!ldtyaca
gmJ tabii bilmek laz1mdJr. 

DOCAN NADI 

l.tb~l kimseler. biiyuk bir ekseriyet 
~ lehinde rey verse bile reyiama 
ir~•:aat etmek usulunun memleketin 
11Q l~tne hale! .~etirecegini iddia etmek
l]~tler. Baz1 demokrat ~eflerile birc;ok 
~r~ ~araftan ve dini cemiyetler karar 
vl.~ i n kabnliinii istemektedirler. 

llksek sl~hat surasmm 
~ yeni azalari 
atll~ara 18 (Telefonla) - Yiikst>k Slh
OJtt~Uras~ azahklarma doktor Mura~. 
'1) . r Sa 1m Ali ve Cevdet Fuadm yem
l'tb ~lltih:l.blan tasdik edildi. 

t.,".rlar her sene Avru.,aya 
~ 12 lllemur gonderecek 
ll!~ltara 18 (Telefonla) - !nhisarlar 
tt1r lll llludurlugu bilgi ve gorgiilerini 
1 ~ak ic;in her sene 12 memurunu 
~~AICin ecnebi rnemleketlere gonder -
l karar verrni~tir. 
talya • Amerika ticaret 

'· muahedesi 
va~· 

. ~~i lngton 18 (A.A.) - !talva ile A -
ll)~a, Ramada 16/12/937 den §im

~de~·~kere edilmekte alan yeni mua
~c!a~~ ~kdine kadar iki memleket ara
~\>alt1 t tcart mubadeleleri tAnzim eden 
llJi~] kat bir ticaret anla~rnast irnza 
i Ia erdir. Bu anla~ma rnucibince her 
U~a tat Yekdigerine en ziyade mazhan 
'l2~de devlet hakkm1 ve !talyaya, 
~g0 ~37 tarihine kadar Macaristan, 

\>es a"Ya, Arnavudluk ve Bulgarista
~~1.t bu tarihten sonraya kadar da A
~~ ryava hususi menfaatler temin et
a~aSaJ&hiyetini verrnektedir. Arne -
id b?a Ruba ile tercih esasma mu>

tilll} .1r tnuahede akdetmek salahiyeti 
I~ tit. 

Bu !talyan memurlarmdan dordii esa-
sen Milletler Cemiyeti genel sekreter - ( K 1 5 A C A ) 
ligine bildirilmi~ bulunmaktad1r. Geri • • • 
kalan ttalyan mernurlarm adedi 15 tir. -----·----------""' 
Memurlar, kararlanm, kendi mes'uli - * STOKHOLM - Gazetelerln blldirdi
yetleri altmda vermek salahiyetini haiz gine gore, Bering bogazmdan 70 mil $1mall 

garblde kain Wrangelland ada.smda t<Ok 
lyi muhafaza ed!lmi~ dort mamut cesedi 
bulunmu§tur. Mamutlardan b!r tanesi go
glisten kuyruk sokumuna kadar a!tJ metro 
kadar uzunluktadJr, 

bulunmaktad1r. Roma hukumetinin ~im
diye kadar bu memurlara muhakkak 
surette tazminen i!i vermegi taahhiid et
tigi samlrnamaktad1r. M. Bovascoppa
mn Cenevrede btrakilm btraktlmtyacag• 
da heniiz malum degildir. 

Filistin isyan1 

Bir Arab ~etesi ingiliz 
kuvvetlel'i tarafJndan 

tenkil edildi 
Kudiis 18 (A.A.) - Tiilkerirn havali -

sinde otuz kadar haydudun dola~hg1 
bildirilmi~ oldugundan hiikumet rna -
kamlan bunlan yakalamak iizere as -
keri k1t'alarm yardtmile buyuk mik • 
yasta harekat yapmaga karar vermi~ -
lerdir. Vuku bulan bir c;arp1~ma neti -
cesinde uc; Arab olmu!? ve bir !ngiliz 
askeri hafifc;e yaralanmt§hr. 

Yafa civarmda Hayfa ve Kud~sun bir 
mahallesinde bombalar ahlm§thr. Mad
dt hasarat kaydedilmi§tir. 

Belediye reisligini de yapa
cak kaymakamlar 

Ankara 18 (Telefonla) - Mardin Vi
layetine bagh olarak yeniden te§kil e
dilen idil ve Maz1dag1 kazalarmm be
lediye reisiigi vazifesinin kaymakamla
n uhdesine verilmesi kararlaljtrrildt. 

* BERLiN - Harbde gozlerl kor olmu§ 
bulunan Frans1z meb'usu ve Fran.sa - Al
manya muhadenet komitesi re!sl Georges 
Scapin! hususi mahlyette olarak dun ak
§am M. Hitler taratmdan kabul ed!lml~tlr. 
Bu gor~me uzun surmii~tur. * P ARi:s - Fran.sa He Macar!stan ara
smda. dun burada bir tedlye anla~ma.s1 lm
zalanmJ~tJr. * LONDRA - Kral, Krall!fe ve prenses
ler Noel yortusunu Kral!t<e Mary ve Kral 
a!lesl azas!le birl!kte ge~;innek iizere ~;ar
~amba gunu Sandrlngham'a gldecekler
dir. * V~iNGTON - Ayan mecl!sl, zlral 
mahsulatm kontrolunu derpl§ eden Farm
bill'! kabul etmi~t!r. * ROMA - Harlclye Nazm Kont Ciano 
lie Alman buyuk el<;!sl ton Hassel bugiin 
birka!f ekonomik anla§ma imza etml§ler
d!r. 
* VA~OVA - Hava kuvvetlerl ba§ku

mandam General Rayskl bugiin Alman
yadan buraya donmii~tur. 
* viYANA - 10 kanunu.sanlden 12 ka

nunusaniye kadar Budape~tede toplanacak 
blan Roma anla§malart devletlerlnin kon
teransmda l;l~nlg'ln haz1r bulunaca~l bll
dir!lmekted!r. 
* PARiS - Kablne, bugiin dort saat 

siiren blr toplantt yapm~ ve blr tak1m e
konomik tedblrlerle dt§ t!caret kontrolu 
hakkmda bir karar kabul etml~tlr. * LONDRA - Danimarka Krall ve Kra
llt<esl saat 15,15 te Londradan Danimarkaya 
hareket etml~lerdlr. * BA<:iDAD - Bugiin parlamento se~;t
ml yaptlmi§tlr. Netlce yarm sabah belll 
olacaktll'. 

Edel,iyat 

Nobel mukafattna 18ylk m1y1z? HEM NALINA 
MIHINA 

Tiirk~e istiyoruz, tiirk~e! 

- Nobel miikafatma namzed isimler 
arasmda neden bir TUrk muharriri habra 
gelmiyor? 

Bunu bana bir arkada~ sordu. 
Mesele §oyle de konabilir: «Neden 

Turk edebiyat1 beynelmilel bir k1ymet 
degildir ?» 

Bu sorgu, pe§inden bir~ok meseleleri 
dogurur ve emzirir: «Acaba sebeb, tiirk
~enin ya§lyan bir dil olmamas1 m!dtr? 
Turk edebiyah frans1zca yaz1lm1§ olsay
di, i~inde Nobel mukafatma lay1k tek bir 
muharrir bulunamaz m1ydt? Turk~enin 
elveri§siz ve dar bir lisan olmas1, Tiirk 
edebiyatmm beynelmilel itibamzhgml 
izah etmez mi? Y ahud cihan§iimul bir 
edebiyat, cihan§iimul bir dil yaratmaz 
m1?» 

Bu sorgulann cevablanm ister bir an
ket~i yanm sutunluk dar bir yaz1ya s1 -
kl§hrsm, ister bir profesor on dokuz cild
lik muhte§em eserinde vermege ~ah§sm, 
hence edebiyahmllln beynelmilel bir kre
diden mahrum oiU§U, lisan meselesinden 
evvel ve lisan meselesinden ayn dii§iiniil
mek laz1m gelen, buyiik bir esas ve mev
zu davasJdJr. 

EdebiyahmlZin ya§Jyan dillerden bi -
rine topyekiln terciime edildigi takdirde 
alacag1 beynelmilel kambiyo ktymetini 
§imdiden tahmin etmek zordur; fakat 
§imdideri bir§ey biliyoruz ki tiirkc;e edebi 
eserler arasmda cihanm bugiinkii endi -
~elerine hirer §ifa yeti§tirmek hummasile 
yaZIImJ§ olanlan - varsa - birka~ taneden 
fa zla degildir. Dunya edebiyat~1larile bir 
hizada, bir mihnet ~emberi i~inde bu en
di~elerin c;ilesini ~ekmek degil, nelerden 
ibaret oldugunu terciime yolile bile an
lamak zahmetinden ka~ml§ bir edebiyatm 
Nobelden mmk istemege hakk1 olamaz. 
Bu zehir zemberek hiikme vanrken, F ecri 
Atiden ba~hyan ve heniiz te~ekkul halinde 
bulunan nesilleri hesaba katmamak lazlffi 
geldigine i§aret etmek isterim. 

Fiizulinin a§kmdan Nrdimin zinasma 
tereddi etmi§ ve biitiin mevzuu kadehle 
gonul arasmda birkac; mazmunun birka~ 
yiiz bin defa tekranndan ba§ka bir§ey ol· 
m1yan Divan edebiyatJmlzl, muas1r dunya 
endi§elerinden uzak bir mazide kalmt§ ol
masJ mazeretile bir tara fa b1rakmJz; N a· 
m1k Kemali ilk vatan §airi olarak vatana 
bagt§laymJz ve Turk s1mrlan dt§mda bir 
davast olmamasmJ tabii, hatta giizel bu
lunuz. Hamid den F ecri Atiye kadar ge
l en edebiyahm1zda, on dokuzuncu ve yir
minci am diinyasmt halecan i~inde bua
kan endi§elerden hangilerinin akislerine 
tesaduf edebilirsiniz? 

Hie; I diyemiyorum; fa kat oldugu ka
dan. olmamasmdan daha beter bir mesele 

Polonya - Sovyet 
hududunda bir hadise 
Moskova 18 (A.A.) - Tas ajansmm 

bildirdigine gore, Var~ova Sovyet kon -
soloshanesi 14 ilkkanunda Leh - Sovyet 
hududunda vukua gelen bir badiseyi 
Polonya hukumeti nezdinde protesto et
mi~tir. 0 tarihte Zdolbonnove'ye git -
mekte alan bir Sovyet treni durdurul -
mu~ ve trenin Sovyet kondoktoru tev -
kif edilmi~tir. 

Arab ricali Kahireye gidiyor 
Kudiis 18 (A.A.) - Havas ajans1 bil

diriyor: Arab istiklal partisinin nafiz a
zasmm Kahireye giderek partinin su -
riilen reis ve eski yiiksek komite azasm
dan Avni Abdlilhadiyi ziyaret edecek -
leri bildirilmektedir. Bundan rnaksad. 
Abdiilhadi ve f1rkasmm azas-ile Suriye 
milliyetperver lideri Abdurrahman ~an
hadar arasmda, Filistin meselesinin tak
sim projesine miiracaat edilmeden halli 
temin ir;in bir goriisme yaptlmasJd!r. Bu 
gorusmelere eski Irak Ba~vekili Nuri 
Pa~a Saidin i~tiraki de mevzuubahistlr. 

Enternasyonal seyrisefain 
konferansmda 

Londra 18 (A.A.) - Enternasyonal 
seyrisefain konferanst, seyrisefain en • 
dustr·isine devamh bir enternasyon.ll 
i~birligi yamlmas1 prensioini ve !ngiliz 
armatorleri tarafmdan 20/10 tarihinrie 
kabul edilen nza ile i~birligi projesini. 
ittifakla tasvib etmi~tir. 

Bu toplanbda, Danimarka, Estonya. 
Finlandiya, Fransa, Alrnanya, YunaTlis
tan, Yugoslavya. Rolanda, Norvec;, ts -
panya ve isvec; delegeleri haz1r bulun -
mustur. 

Aralarmda Belc;ika, Kanada, !talya, 
Polonya da oldugu halde bu toolanb • 
da bulunrntyan birc;ok memleketlerin 
delegeleri de, i~birligine devam niyet ve 
azirn l~>rini, sonradan bildirrnislerdir. 

«Dogu» ~azetesi inti§ara 
batladi 

Erzurum 18 (A.A.) - cDogu:o gazetesi 
giinliik olarak intisara ba~laml§hr. Do
gu bolgenin en miibrem ihtiyaclanna 
cevab verecek bir ~ekilde teknik mal -
zerne ve geni§ mundericatla c;tkan bii
yuk bir gazetedir. Erzurum sokaklarm
da sabahlan taze memleket ve yabanct 
iller havadisi vermekte ve ~;ok ragbet 
ve alftka ile okurunaktadtr. 

Yazan: PEYAMJ SAFA 

k1thg1 i~inde muam edebiyahm1z, kiif, 
mars1k ve pi:isteki kokan bir tekke misti • 
sizminden heniiz kurtulmu§ olmamn §a§· 
kmhgile, gene, insanm etile kalbi arasm
daki facianm bir tek mevzuundan, a§ktan 
ba§ka de§ilecek hi.;bir muamma bulama -
mt§hr. Bu edebiyat ic;inde, a§ktan ve bazt 
milli endi§elerden ba§ka ne bir ahlak ve 
etik buhranl, ne bir metafizik endi§e, ne 
sosyal kavgalann ve ofkelerin verdigi bir 
kopiirii§, ne bir tarih ~~gbg1, ne de bir is
tikbal miijdesi, ne gokten, ne topraktan, 
ne cemiyetten, ne de insan ruhunun di -
bindeki ~ah§malardan gelen bir kayg1ya 
tesadiif ediyoruz. 

Bu edebiyatm kendi ~er~evesi i~indeki 
harikulade giizel hususi k1ymetlerini inkar 
etmedikten ba§ka onun beynelmilel kifa • 
yetsizliklerini butun bir imparatorlugun 
s~yyielerine baglad1ktan sonra bugiinkii 
edebiyahmlza gelebiliriz. 

0, eserden ziyade iimid veriyor. T e
§ekkiil c;agmdad1r. Dun Romain Rolland, 
bugiin Roger Martin du Card gibi, k:.il
liyatile, muam tarihin ferde ve cemiyete 
bagh butiin i§gillerini eserlerine aksettiren 
bir muharririn kemalini idrak etmege ~;ey
rek asn dolduran tarihi miisaid olmarnl§
tlr. Hem bu. harb iistune harb, ac;hk, is
yan ve ihtilal, istila, inbraz korkusu ve 
deh§etile dolu, yazJcllarmm miirekkebin
den fazla kan dokmii§, bogu~malar, ~;tr -
pmmalar, haybn§lar i~inde gec;en bir ta
rihtir. Muharririn ba~J, ic;ine dald1g1 bii
}"iik deh§etlerin ugultusundan hala kur -
tulrnu§ degildir. ,Suurunu patlatacak ka
dar slki§tlran ve dolduran intJbalan tas
fiye ederek, yaratmanm birinci §artJ alan 
sakin bir tercihe imkan verecek huzura 
kavu§ah birka~ sene var, yok; bu birkac; 
sene, yirminci Turk asnm dolduran iic; 
ihtilalin ve dort harbin ic;indeki sayiSiz 
meselelerin muam cihan davalarma bag· 
h ~izgilerini kan, irin ve p1htt bula§Jklann· 
dan temizleyip ay1khyarak net ve olgun 
bir idrake yara§an sarahatile ortaya 1;1 -
karmak ic;in elbette kafi degildir. F akat, 
h~ ~iiphe yok ki, tarih, cemiyet ve dev
let, muharrirden, hususi hayatmm binbir 
kederile de parc;alanan bir huzuru ktskan
maz da, eserini yaratmak i~in muhtac ol
dugu nisbi siikunu ve refah1 ana ~ok gor
mezse, pek hsa bir zaman i~inde Nobel 
mukafatmm namzedleri arasmda Turk 
isimlerine tesadiif etmek de miimkiin olur. 

<;iinkii, yaltm tarihinin kendi~ine ver -
digi heyecan ve dii~iince malzemesinin 
bollugu itibarile, bugiin, yeryiiziinde, 
Tiirk muharriri kadar inun nasibinin bii
tiin facialartnJ bizzat ya~arnt§ ba,ka bir 
millet muharriri yoktur. 

PEYAMI SAFA 

Yonan Krab Atinaya 
avdet etti 

Bel~ad 18 (A.A.) - 1ki giindenberl -
dir Kral Naibi Prens Paul'iin misafiri 
olarak Belgradda bulunan Elen Knb 
!kinci Georges, dun ak§arn, Atinaya ha
reket etmi§tir. 

Diin geceki yangin 
£Ba1taraft 1 tnef 1ahffe~1 

$iddetli esen ruzgar ate§in ~abucak ge
ni§lernesine sebeb olmu§, !stinye !tfal
yesi yangm yerine yeti~tigi zaman ya
nmdaki iki evin daha yanmakta bulun
dugu gorillmii§tiir. 

ttfaiyenin ~;ok s1kt ~ekilde r;ah~mas1 
sayesinde ate~in daha fazla buyiimesi
ne meydan blrakJlmamJ§ ve yangm dok
tor Rukneddinin 88, Karbiyan'm 86, Ba
hki;Jiar Cemiyeti katibi Fahrinin 90 nu
marah evlerile sahibi heniiz tesbit ed!
lemiyen 92 nurnarah ev tamarnen yan
dtktan sonra sondiiriilmii~tiir. 

Sonduqne faaliyeti strasmda buyilk 
bir enerji ile ~ah§an !stinye grup ami
ri Ali, gozunden ve belinden yaralan -
m1~, fedakar mernur Beyoglu hastanesi
ne yabnlarak tedavi altma almrnl§
tir. 

!tfaiye Mildurii ihsan, yangmm bii
yumek istidadmda bulundugunu haber 
almca, derhal Yenimahalleye giderek 
t~rtibat ve faaliyete nezaret etmi~, icab 
eden emirleri vermi~tir. 

Doktor Rilkneddinin evinden e~ya 

kurtarmak kabil olamamt§br. Diger ya
nan evlerden bir kts1m e§ya c;1kanla -
bilmi§tir. 

Yangmm l;lkt§ sebebi heniiz belli de
gildir. Tahkikata -Cumhuriyet 

ff==\\ iin, Beyoglunun caddelerin· 
1.!::::::/J den birinden ge~tiyordum. Bir 

duvara yapl§tmlml§ iki tane 0. 
liim ilam gordiim; hani, birinin oldiigunii 
haber vermek i~in htristiyanlann kilise 
kaptlanna, oteye beriye yapt§tlrmak ad~ 
tinde olduklan kahn siyah c;erc;eveli ilan• 
lar ... 

Bilmem neden, bunlan okumak arz.u 
ve merakma kap!ld!m, Bir tanesi iki sa4 

hifeli, bir tanesi tek yaprakhyd1. T ek o• 
lamm okuyamad1m. Ciinkii yalmz rumca 
yaz1lml§h. lki sahifeli olammn bir tarafl4 

m okuyabildim, c;unkii franSIZca yaz1l• 
ffil§h; bunun da oteki sahifesini okuya• 
mad1m. <;:iinkii rumcayd1. 

Etraf1ma bakmd1m; neredeyim acaba 
diye bakmd1m. Pariste miyim yoksa A .. 
tin ada m1y1m? Hay1r, ne birinde, ne de 
otekisinde ... Tiirkiye Cumhuriyetinin ts .. 
tanbul §ehrinde, Beyoglu tarafmda, 
T aksimde, S1raserviler caddesindeydim. 
Tiirkiyede oldugumuz halde, bu i:iliim 
ilanlarmm yalmz rumca veya frans1zca. 
ve rumca yaz1larak tiirk~;eye yan~iz.ilmi~ 
olmasmdaki hikmet ve manay1 anhya4 

mad1m. Acaba diinyadan elini etegini 
<;ektigi teessurle ilan edilen bu oliiler, 
tiirk~e bilmiyorlardJ da onu, gostermeli 
ic;in mi, hayatta kalan aileleri, vefatmi 
tiirkc;eden ba§ka dillerle ilan ediyorlardJ. 

Olenler, isterse bir Tiirk vatanda~J, is• 
terse ecnebi olsun, onlann vefat1, duvar• 
lara as1lan umumi ilanlarla bildirilmek is• 
tenildigi takdirde, bu ilanda mutlaka. 
tiirkc;e de bulunacaktJr. Hele, bu ilanlart 
da, tiirk~eyi b1rak1p frans1zcayt kulla .. 
nanlara §Unu hatJrlatmak isterim ki 1stan• 
bul ~ehri, Tiirktiir ve Tiirkiye Cumhuri .. 
yetinin bir ~ehridir; yoksa bir F ransu:: 
beldesi veya miistemlekesi degil! 

Nas1l, tabelalardaki yaz1lann tiirk~esi 
daha biiyuk olmak §artile oteki dillerle 
de ya.:1lmasma miisaade ediliyor ve yal• 
mz ecnebi dilile magaza ve miiessese is• 
mi yaZJlmasma izin verilmiyorsa bu oliirn 
ilanlannda da, umumi yerlere asJ!d1klan 
i~in, mutlaka tiirk~enin yeri bulunmah• 
d1r. Hem efendim, olen yurdda~larumzm 
veya ecnebi hem~erilerimizin vefatm1 biz 
Tiirkler neden ogrenmiyelim? 

Bu kapitiilasyoncu veya anasJTCJ zih• 
niyete tahammul edemeyiz. Cadde ve so• 
kaklanm1zda as1lan her ilanda tiirk~e, 
hem de digerlerinden buyuk olarak bu• 
lunma!Jdlr; ba~ka tiirlii hareket edenler, 
cez.alandmlmahd!r. Tiirkiyede resmi dil 
tiirk~edir. Tiirk~eye hiirmetsizlik edilme• 
sine miisaade ve musamaha edemeyiz. 

Romada feyezan 

Tiber nehrinin yiikseli~i 
17 metreye kadar ~1kb -Roma 18 (A.A.) - Kral, refakatinde 

Roma Valisi oldugu halde, feyezandan 
miiteessir olan mahalleleri ziyaret et.. 
mi§tir. 

Tiber nehri, 17 metroya kadar r;tkmt§• 
br. Bu seviye, 1900 deki feyezan seviye• 
sinin biraz altmdadtr. Sabine ile miina• 
kalat tamamile kesilmi§tir. Dun ak~am .. 
danberi, su, ortas1 kalk1k ve mukavveg 
bir ~ekilde in~a edilmi~ bulunan Milvius 
kopriisuniin buyuk bir k1sm1mn iistiin
den gec;mektedir. Floransadan gelen 
trenler, iki saat, Civitaveochia'dan ge .. 
len trenler bir saat teahhurla vasll ol • 
maktad1r. 600 ki§i, evler·inden ~Ikarll • 
mi§br. Sular, bir~k e§ya ta§trnaktadn·. 

S1vas Evkaf miidiirliigu 
Ankara 18 (Telefonla) - istanbul 

Vaklflar - Mebanii hayriye kaleminde 
mumeyyiz Mevlud Rifat SlVas vak1flar 
mudiirliia,iine tayin edildi. 

Petrol kuyulart gene delindi 
Londra 18 (Hususi) - Filistinden bil~ 

dirildi~ine gore, Arablar, Irak petrol 
borulanm bugiin yeniden delmi§lerdir. 

Kudiiste iki h1ristiyan Arab me9hul 
mutaarnzlar tarafmdan olduriilmii§tiir. 

VEFAT 
!zmir meb'usu k1ymetli fikir adam

lanmizdan Hasan Ali Yiicelin babast, 
mutekaid telgraf milfetti!?lerinden Bay 
Ali R1za diin, tedavide bulundugu, Et
fal hastanesinde olmu~tur. Cenazesi bu
gun oradan kaldmlarak namaz1 Fatih 
camiinde ktlmacak ve Topkap1 haricin
deki aile makberesine defnedilecektir. 

Merhuma rahmet diler, k1ymetli ar ~ 
kada~IrniZla ailesine taziyetlerimizi he
van ederiz. 

Alma nag• 
Tiirkiyenin en maruf imzalan, SBYJSIZ makale ve faydah bilgiler, tarih, 
takvim, grafik, istatistik, eglenceli fikralar, hikayeler, karikatiirler, 

biitiin hadisatm resimlerile dolu, bir dldlik bir ansiklopedidir. 

Her yerde 1srarla aray1n1z. -
. 

~ ·- ' . 
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SALI ak~am1 $ehzadeba$1 TURAN TlYATROSUNDA 

II~::~: ~Ohret 
~~=========== Hamdl Varoglu =] San'atkar NA~iD, 

ktymetli artistlerden Oscar Homolka 
( Bu aksamki progra;J 

F erid, o ak§am da, i§inden ~1kmca, ne 
yapacagm1 bir rniiddet tayin edemedi. 
Kamt, yirmi giin evvel, muazzam bir kav
gadan sonra bavulunu yiiklenince Bursa~ 
ya, babasmm yanmil gitmi~. onu yiiziistii 
bJrakrni§h. F erid, o giindenberi avare bir 
~ey olmu~tu. Hergiin ayni saatte i§inden 
c;1ktp evine gitmege alt§Ik oldugu ic;in, 
biten bir i~ giiniinii ba§ltyacak bir i~ gii
niine baghyan bo§ saatleri neyle doldu· 
racagm1 bilemiyordu. 

Kavgayt takib eden ilk iki ,gi.in, ytllar
dir ayni saatlerde ayni yollan yiiriimege 
ah§an ayaklan, onu erkenden eve si.iriik
lemi§ti. Fa kat i.ic;iinci.J giin, ~oyle bir dola
§lp vakit gec;irmek ic;in Beyogluna c;tkmt~; 
caddede a~ag1 yukan biraz dola§ml§: bir 
meyhanede gee; vakte kadar ic;tikten son· 
ra, son vapurla eve gitmi§ti. Evinin, Bo
gazic;inde, dagba§t saytlacak kadar tenha 
bir yerde oiU§U da tereddi.idiinii arhran 
sebeblerden birisi idi. Sehirde nasll olsa 
vakit gec;irecek, eglenecek bir yer bula
bilirdi. Lakin, evi yapyalmz b1rakrnanm 
c;ok tehlik~li olacagm1 dii~iindi.ikc;e, hie; 
bir~ey ic;ine sinmiyor, son vapura olsun 
yeti§mek kaygusu, onu tereddiid i~inde 
bocalattmyordu. 

0 gun de, kopriiye dogru inerken dal
gm ve miitereddiddi. 0 saatte eve git -
menin manast yoktu. Cidip de ne yapa
caktt sanki? Karanhk, stkt s1k1 orti.ilii pen
cerelerile, g )zleri kapah bir olii kadar 
cans1z ve kasvetli goriinen ev; kaptyt a
c;arken kilidin ic;inde donen anahtann, 
bo§ ta§hkta yuvarlamr gibi uzun akisler 
yapan soguk hktrdJsi, kap1lan, pencerele
ri yirmi gi.indiir kapah duran odalarda 
mahpus havanm Jsmmi§ ki.if kokusu, bii -
tiin bunlar F eridin cesaretini kmyordu. 
Bunlan, iki ak§am iistiiste tecriibe etmi§· 

ti. Senelerdenberi kadms1z gormegi ak
lma bile getirmedigi bu evde, iki lokrna 
yemek yiyip karmnt doyurmak ic;in ate§ 
yakmag mecbur olmak; yemekten sonra, 
yapacak i§ kalmaymca, bot kira evi gezer 
gibi, elleri cebinde odadan odaya dolat -
mak; erkenden yataga girip saatlerce uy
ku beklemek ~ekilir §ey degildi. F erid, 
i~inden c;Iktp da eve gitmek zaruretile kar
§lla~mca, burada tek ba~ma gec;irdigi o 
iki ak~am1 dii~iiniiyor, s1rtmda iirpertiler 
dola§Iyordu. 

Bir kadm, ba§hba~ma, sanki koskoca 
evin en kuytu ko§esini bucagmt dolduru
yormu§ gibi, o gidince, havas1 bile bo§al
hlmi§ hissini verecek derecede Jsstzla~an 
bu yer, ad1m athkc;a ah§Ilmami§ sesler ve· 
ren do§eme tahtalarile, durmadan ~Ihrdi
yan tavanlan ve kap1larile, yabanc1 gol· 
gelerin sinsi kipudam§larla canlandigi 
ko~e ve bucaklarile, korkulu bir hal al
mi§lJ. Ozerinde hergiin bir kadm elinin 
dola§masma ah§Ik yatak odasi, darma • 
dagm karyola, iistiinde bir kant toz birik-

mi~ gece dolab1 bu miihrnel manzaralarile 
acmacak halde idiler. Hele misafir oda
smdaki kohuklann, bo~ bir iimide dogru 
a~1lmi~ kollar gibi, ileri dogru uzanan 
tahta dir5ekleri: gev§ek kiVrmlilar ic;inde, 
mecalsiz sarkan tiil perdeler, oturma o -
dasmda, bi;· demir kiilc;e liizumsuzlugile 
~okiip kalan diki§ makinesi, evin bo§lu -
gunu, kimsesizligini, sessiz bir feryadla 
hayk1ran §ahidlerdi. F erid, o ak§am da 
son vapura dar yeti~ti. Koye geldigi za • 
man, geceyans1 olmu§tu. Diikkanlan ka· 
pah, Jambalan SOnuk c;ar§Idan ge~ti, koy 
ic;ine girdi ve evine ~tkan yoku§u hrman
maga ba~lad1. Y oku§ bir mi.id • 
det diimdiiz c;IktJktan sonra bir doneme<f, 
ondan sonra da, yiiz ad1m ileride F eridin 
evi vard1. 

F erid donemeci bi.iki.iliip ileriye dogru 
bakmca, oldugu yerde kald1. Hayret! 
Evde I§lk vard1, hem de yatak odasmda. 
F erid, bu aydmhg1, once tiitsiilii kafas1 -
ntn bir azizligi zannetti. F akat dikkatle 
bakmca, gordiigii §eyin hayalle alakasJ 
olmadi:':mi anlad1. 

Durdu. Dudaklarmda magrur bir te
bessiim dola~h. Bunun boyle olacagtnl 
zaten biliyordu. Ve kansmm, doniip do· 
a§IP gene kiirkc;ii diikkanma gelecegini 
Jildi~i ic;indir ki, yirmi giindiir onu sorup 
uamam1s, Bursaya bir mektub bile yaz-

mami§ti. Erkegin, kadm kar~l5lnda hay
siyetini, izzetinefsini korumas1 nihayet ka
dmi yola getirirdi. Nitekim kansmm bur
nu i§te si.irtiilmi.i§. akibet doniip evine gel
mi§ti . 

F erid bir an dii§iindii. Acaba, arala
nnda hi~ bir§ey olmami§ gibi davranmak 
mt daha dogru idi? Y oksa, dargm bir 
~ehre takmmak, kansm1, yaptJgma biraz 
daha pi§man etmek, biraz daha burnunu 
si.irtmek mi muvaf1k olurdu? Eve as1k su
ratla girerse k1hb,k bir erkek olmad1gmt 
bir kere daha is pat edecekti. Fa kat, ne de 
olsa kendi ayagile doni.ip gelen ve yaph
gma nedamet getirdigine §i.iphe buakmi
yan bu kadma, biraz da gi.iler yi.iz goster· 
mek pek yanl1§ bir hareket sayJlmazdl. 
Bir kere olan olmu§tu. N asil olsa ban§a• 
caklardJ. lyisi mi, yigitlik kendisinde kal· 
sm daha iyi idi. 

F erid, i§i daha ileri gotiiriip, eve sessiz
ce ginnege, kammm si.irprizine, bir ba§ka 
siirprizle rnukabele etmege karar verdi. 
Y oldaki ~ak11lara ~arpmamaga ve gi.iriilti.i 
etmemege c;ah~arak, dikkatli ad1mlarla 
eve dogru ileriledi. Gozii yatak odasmm 
penceresinde idi. l~eride, odanm yirmi 
gi.inliik dagmtkhgmt toplamakla me~gul 
kanstnm, gece dolabmm iistiindeki lam· 
banm l§lgl ontinden, tela§h hareketlerle 
gec;en golgesini goriiyordu. Anahtan so
kak kapmmn kilidinde yava~~a c;evirdi; 
kaptyt sessizce ac;tt, gene sessizce kapad1. 
Ayaklanmn ucuna basarak ta§hktan ge~

ti. Ev, her zamanki gibi biiyi.ik bir sessiz
lik ic;indeydi. Fa kat, kansmm eve avdeti, 
sanki oraya ba~ka bir hava getinni§ gibi, 
F erid, i~inde el yordamile hareket ettigi 

karanhkta yirmi gi.indenberi devam eden 
kofluk yerine bir doluluk, bir yumU§akhk, 
ok§aytct bir temas duyuyordu. 

Y atay odasi, sofamn nihayetindeydi. 
F erid, merdiven ba§mdan odamn kaptst· 
na kadar olan rnesafeyi, parmaklannm 
ucuna basa basa yiiriidti, fakat tarn kapt
ya iic; ad1m kala birdenbire durdu. Aklt
na ba§ka bir§ey gelmi§ti. Onun i~eri gir
diginden haberi olmtyan ve kendini evin 
i~inde yapayalntz zanneden kans1, ya 
bu siirprizden korkuverirse I F erid, ka§ 

yapay1m derken goz c;Ikarmi~ olacagtm 
dii§iindii. Boyle §akalann bazan c;ok fena 
neticeler verdigi olurdu. Durup dururken 
bir i§ ac;rnakta mana yoktu. Kadmt kor· 
kutup yiiregine indirmek §akaya s1gar §eY 
degildi. Fakat, siirprizden de b~biitiin 
vazgec;mek istemiyordu. Nihayet, odaya 
birdenbire girmemege, once kapmtn oniin· 
de, hamhk nev'inden bir par~a giiriiltii 
etmege karar verdi ve ayaklanm siler gi
bi, yol hahsmm iistiinde hafifc;e bir iki 
tepindi. Onun tepinmesile beraber, oda -
nm kapiSinin altmdan SIZan J~Igln sonmesi 
bir oldu. F erid gi.ilmemek ic;in kendini 

zor zaptetti. Oda kapmmn oniinde hi~ 
beklemedigi bir ayak pahrhsJ i§iten kans1· 

nm i~erideki korkusunu, biraz sonra onu 
kar§Ismda goriince dii§ecegi hayreti goz
oniine getiriyor, kahkahayJ basacagi geli
yordu. Ayagmi yere bir iki defa ' daha 
siirttii ve oda kapmnt birdenbire ac;t1. 

!c;erisi zirifi karanhkh. Kap1y1 ayni h1zla 
kapatb ve korkudan, kanadtn arkasma 
sinen kansmt bir abh§ta kollan arasma ai
d! ... 

Odanin ic;inde, ayni zamanda iki fer -
yad bird en c;mladi; sonra, F eridin: 

- Kumldama! 
Diye giirliyen sesi i§itildi. Bir el, elek

trik diigmesini c;evirdi ve odaya, f1rtma 
gibi girip birdenbire iizerine c;ullanacak 

kadar ciir' etkar adam a omriinde tesadiif 
t • • • . :ven, korkudan beti benzi atmJ§ pala
biyiklt bir hnSJZ!a, onun kar§Ismda, elini 

pantalonunun bo~ arka cebine gotiiriip 
«eller yukan !>> diye haylmacak kadar 
cesaret gosterebildigine kendi de §a§an, 
beti benzi hmiZinkinden daha soluk Fe
rid, kama~an gozlerile bak1~hlar ... 

0 giindenberi, F eridin Iaf1 gec;tikc;e, 
onu tamyanlar: 

- Yiirekli delikanlldir, derler: onun 
bir htrslz yakalayt~t vardtr, degme baba· 
y!gitin harct degildir alimallah I 

HAMDI VAROCLU 

24 ya~tndaki aktris Baro· 
ness Vally Hatvany 

ile evlendi 

Oscar Homolka ve karlSI Vally Hatvany 

Londrada ve Holivudda ~evirdigi bir
~ok filimlerle bi.itiin diinyaca tamnm1~ o
lan Oscar Homolka ge<;en hafta, kendisi 
gibi tema~a alemine mensub bir san'atkar 
alan Baroness V ally Hatvany ile evlen
mi~ ve izdivac merasimi Canton Hall' de 
yapilmi~lir. 

Oscar Homolka, bugiin facia temsil
lerinde Emil Y annigs, Charles Laughton, 
Peter Lorre derecelerinde tohret kazan
ml~ bir san' atkard1r. Aslen Viyanahd1r. 
Onu evvela Alman filimlerinde ikinci de
rece rollerde oynarken tamd1k. Tabiatile 
digerleri gibi Oscarda sinernaya tiyatro
dan ge~mi~ti. Berlinde bilhassa maruf re
jisor Max Reinchardt ile birlikte c;ah§ml§ 
ve ]iii Cesar't sahnede ya§atmakla tamn
mt~ bir artistti. Ana lisam derecesinde bir 
kolay!tkla ingilizceyi konu§makta oldugu 
ic;in Londra filim aJJ}illeri onu lngiltereye 
c;agJrdilar ve Oscar o zamandan itibaren 
bir daha Alman filimlerinde oynamad1. 
Hep ingiliz kordelalarmda rol ald1. Bir 
miiddet evvel de Holivud' a gitti. Or ada 
«Ebb - Zide» ismindeki ba§tanba~a renk
li filimde birinci derecede bir role ~1kt1. 
Simdi, vaktile se'ssiz olarak c;evrilmi~ alan 
«Goniillii kahraman» filminin yeni sesli 
versionunda, o zaman Wall ace Beery 
tarafmdan canlandmlm1~ olan ba§~avu~\1 
ya~atacakt1r. Fa kat Oscar'm a5tl en sev
diji rol «fki yi.izlii adam» dtr. Bahltm, · 
Fredric March'm hakikaten miikemmel 
olarak temsil ettigi bu faciay1 Amerika
hlar yeniden bir de Oscar' a oyna tacak
lar m1? * Edward. C. Robinson 1893 sene
si birincikanununun 12 sinde Bi.ikre~te, 
Victor Mac Laglen 1886 senesi birinci
kanununun 11 inde Londrada, Sally 
Eilers 1908 senesi birincikanununun 11 
inde Nevyorkta, Norman Foster 1900 
senesi birincikanununun 13 iinde Rich· 
mond' da, Barbara Kent 1908 senesi bi
rincikanununun 16 smda Kanadada, Ka
ren Morley 1910 senesi birincikanununun 
12 sin de Ottumva' da, Gilbert Roland 
1905 senesi birincikanununun 11 inde 
Meksikada dogmu~lard1r. * Jeannette Mac Donald ile Gene 
Raymond izdivaclanmn yirminci haftaSI 
dolayisile get;en per~embe giini.i dostlan
na bir ziyafet vermi~lerdir. * «Birinci ve sonuncU>> fngilterede 
London - Film hesabma yapilmakta a
lan bir kordelamn adJdJr. Ba~rolleri Les· 
lie Banks, Lauvrence Olivier, Vivian Le
igh oynamaktad1rlar. 

HALiDE PiSI(iN 
' 

ve Muammer Karaca 
birlikte : BlR ~ENLiK 

r Bugiin S A R A y 
2 biiyiik filim birden, 

sinemasmda 
istifade ediniz: 

Sessue Hayaka,wa 
~?ark ve Garb arasmda bir aljk 

miinazaasm1 tasvir eden 

JAPON 
G 0 L 0 

Hakikatler filmi.. Gizli ihtiraslar 
i.izerindeki ac;llan perde .. 

CEZAYiR 
Batakhaneleri 

Jean Gabin ve 

M ireille Balin 
Giizel "Iii~ zengin filminde tarafmdan biiyiik filim 

Kornple seanslar: 11 - 2 • 5 ve 8 de. Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

Bugiin T U R K sinemas1nda 
2 buyiik filim birden~ 

1-A sri is adam• 2 • B E K A R E T • 
Raimu ve Lucien Barroux ve 

Ed wig F euillere'in · 
en giizel filimleri 

Bugiin saat 1 t 

Muvaftkiyetlerin muvaHakiyeti 
(l'rans1zca) Ball rolde: 
Lll Dagover • Sabine Peters 

de tenzilath matine 

SAKARYA sinemastnda 
HENRY BATAtLLE'in me~hur romam 

A L I K u u 
A~k ••• thtiras ... Ve vazife fil~ini yaratan 

HUGUETTE DUFLOS ve JEAN PIERRE AUMONT 
Urnumi bir heyecan uyand1rrnaktad1rlar. ilaveten: PARAMOUNT 

JURNAL, Fransa - italya futbol mac;• 
Bugi.in saat 11 de tenzilath matine 

iSTANBUL: 
11

, 

12,30 p!Akla Tiirk muslklsl - 12,50 b~o!U 
dis - 12,05 Beyo~lu Halkevi gosterit a)O 
tarafmdan bir temsU - 14,00 SON • i·rs• 
p!Akla dans musiklsl - 19,00 Saf!ye: l0pu 
no ve keman refakatile - 19,30 Ernln tJl' 
Halkevl gooterit kolu tara!mdan blr te $ • 

sil • 20,00 Mi.izeyyen ve arkada§lari ta~l , 
!mdan Ttl.rk mu.slklsi ve halk ~arltlla 1• 
20,30 hava raporu - 20,33 Orner R1Za ~1r 
fmdan arabca soylev - 20,45 Bay MuZfl1~j,il ve arkada~larl tarafmdan Ti.irk m~S • 
ve balk ~rkllan <S.A.> - 21,15 OR -~~ 
TRA - 22,15 Ajans haberlerl - 22,30 pla2sl 
sololar, opera ve operet par~:alan • ~, 
son haberler ve erte.sl gi.iniin progra 
23,00 SON. 

viYANA: gj. 
18,45 konu~ma - 19,10 viYANA MU .s· 

Kisi (orke.stra ve l_ilan) - 20,05 spor ve~~ 
Ire - 20,40 OPERA PARQALARI: M!lC !Ill 
(Verdi), Tosca (Puccini), O!mii§ §:1,1! 
(Korngold), Salome (Strausse) • )ll' 
HALK KONSERi - 22,05 kan~1k yaY 
24,10 dans pH!.klart. 
P~TE: S~ 
17,50 <;:iNGENE ORKESTRASI • l Ji 

konferans - 19,05 EOLENCELi I{ON~! (} 
20,05 konu§ma - 20,25 §ARKILAR Y"' , 

PERA PARQALARI - 20,55 ;tan~Ik ye.~~, 
21 ,35 ORKESTRA KONSERI: Bizet, 2,51 
zart, ve salr bestekarlarm e~rl~ri. • : •. ~ 
h~berler - 23,15 DANS MUSIKISI • Jef• 
QINGENE ORKESTRASI - 1,10 haber 
BUKR~: , 
18,05 KORO KONSERt - 19,05 Mvad!S, 

19,20. dans plAklart - 19,55 KORO I{~~J' 
SERI - 20,25 kon!eraru - 20,35 Puccii1 0' 
cMADAM BUTI'ERFLAY:t OPERASI: )ll' 
pera bina.~~mdan naklen, istlrahatlerde 
ber ler ve salre. 

VAru;!OVA: • 
18,05 KARI~IK MUSiKf - 19,05 hllbef~· 

ler, plyes, konu~ma - 20,55 BUWK 1{2~,0 SER - 21,45 konusma. halx>r~er spor • \1 
kabara numaralan - 23,05 !}ARKI~still: 
OPERA HAV ALARI - 23,30 KON 
Brahms'm eserleri - 23,55 haberler. 

ROMA: !el'' 
18.0S SENFONi:k KONSI!m, lstlraha\er~ 

de haberler - 20,35 spor, radyo sahn~, 
haberler, konferaru - 21 ,35 KARISI"it o!l(} 
SiKt - 22,05 ASKER! BANDO - 23,20 }.'{S 

.----· R 0 8 E R T T A y L 0 R 'un ----· KONSERi - 24,05 haberler - 24,20 p . W MUSiK:isi. ,/ 
8 ARB A R A S T A N W Y C K ile ~evirdigi en bOyuk filmi ~ 

K I 5 K A N ~ L I K N2~~Te~~~~c!~~~~~~~ 
(frane,zca 102lO) deki nobetl:l eczaneler §unlardll': 

P k k d S A R A Y S• d istanbul clheti: Ill~' e ya 10 a lOemaSIO a Eminoni.inde (ltU.snii Okan), rat dl. 
- - (HamdiJ, KaragUmrlikte (Mehme~ FU~11,, 

' Bugiin 

iPEK 
slnemasrnda 

Ba~tan a~a~1 oldu~ renklerde 
miithi~ ve muazzam bir filim 

K AN 
DAVASI 

Franstzca sozlii 

Ba~ rollerde : 

SILViA SIDNEY 

FRED MAC MURR.4Y 

HENRY FONDA. 

A,k · Kin • ihtiras ve 

intikam ~heseri 

Beyaz1dda (CemiD, Bakll'koyde (IsteP11
10• 

Aksarayda (Zlya Nurl), Kii~:i.ikP~a. ed' 
(Yorgl), Alemdarda (Ali Riza), Yedllt~l tt• 
(Teofllos), Topka.p!da (Naz1ml, Ba a. 
(Merkez). 

Beyol!"lu cihetl: cV' 
Pangalttda (Nargileelyan), Ta.'ks!rnd~11dl monclyan), Beyojtlu IstlklAl cadd o~· 

(Della Sud a), Tepeba~mda CKinyolD. a.dl 
latada (HUSe:rln Hu.sni.il, Kasm1Pa$ ~ 
(MUeyyed), Haskl>yde (As eo), Be~llc~l· 
(V!dln), S:myerd!3 (Asa!), Tarabyg., 1el1&' 
koy, E!mirga.n, "'Rumelthlsar, Bebek, }.1 
vudklly, Ortakoy eczanelerl. dJSl• 

Kadikoy fskele ca.ddesin.de (SOtlrfll /Jo' 
Yelde~lrmeninde C'O'c;ler), tl'ski.idarda .~!(' 
med1ye), Heybelladada (Tomadls), B\IJ'~ 
adada (Merkez) eczanelerl. ~ 

Zayi 
Giilhane hastanesinden: 1'11 
Gi.ilhane hastanesine aid 22451 ~~

ecza ayn!yat makbuzu Jtaybolmu~tur. 
mil olmadijtl llan olunur. __.-/' 

~EHZADEBA~I 
TURAN T1YATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na§id ve 

arkada§lan okuyucu 
kiic;uk Serniha ve Mi· 

§el varyetesi r· 
Gi.indiiz: (Kayser-i giilleri) vodvil 3 pede 
de, gece: (Cici beyimize) vodvil ~ 

ERTU~RUL SAD! TEK 
TtYATROSU ). 

Kad1koy (SureJ111 

sinemasmda 
Y arm gece <')ll 

BRAVO :REJiS er&e 
Me§hUr v'Odvil 2 P 

1 tablo 
(G6LGE) piyes 1 perde 

Yar1n ak~m SAKARY A sinemas1nda NOEL ve YILBA~I REVEYONLARINDA 
tlahi yil&z, sinerna krali~esi ve sehhar artist .•• 

MARLENE DiETRiCW~ 
unutulrnaz (Monte Kristo) yu yaratan ROBEP,T DONA 

ile beraber ~evirdigi 

KIZIL iZDiVAC 
Frans1zca sa"beseri ba~?hyor. Yerlerinizi evvelden aldmntz. Telefon: 41341 

Candan eglenmek ve giizel dans etmek ic:in 
Ayni safda bulunan 

GARDEN 
ve 

M A K s i 
11alonlarmda sofralann!Zl temin ediniz. 

Biiliin Istanbul halk1 BUG ON 
MELEK 

ANNA BELLA 
VE 

Siimer Sinemastna slnemasanda HENRY FONDA 

Ko,makta ve senenin en biiyiik Tiirk«;e sozlii ve ~arkth filmi o!an 

taraftndan ~ahaae bir surette yarablan 
Battan a,aA't tabU renkll nefis blr a~k ve giizellik taheseri oJaP 

(;iNGENE PRENSES Seyh A med Fransazca slSziU 
Bu film n heyeeanh bir tahnesi Loedranm mP,hur Derby at yan,tannda filme altnmt~br. 

Ayr•ca : Paramount dOaya haberlrri. FRANS A • ITALY A futbol ma~t 
Seanslar saat 11 • 2 • 4,15 • 6,30 "e 9 da 

~aheserini takdir nazarlarile seyretmektedir. 
Bat rolde : 

RAMON NOV ARRO 
Bugiin saat 11 de tenzilith matine 

Senenin en giizel, en hissi filmi 
A~k ve macera dolu mevzuu, nefis ~ark musikisile VEDtA RIZA, CEVDET KOZAN, NiHAD, $EREF vesaire 
gibi memleketin en biiyi.ik san'atkarlarnruzm alaturka llark1larile dinleyenlere ho~ vtkit gec;irtmektedir. 

Bugiin saat 11 de tenzilath matine 
CVCK 
CLARK GABLE 

A$K 
MIRNA LOY 
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Eia]k buralarm pahabbgmdan ,ikayet~i; bar sahibi 
de rnii,teri azhg1ndan, kazanc azbgmdan mii,teki! 

Anketi yapan: SALA.HADD/N GONGlJR 

-2-
~ s11lnah iiniformasi it;inde dimdik duran 
k encj kapici, bir protokol 1efi vakarile 

riiltiiniin yamnda (Bethoven) in (sen
foni) si yerine get;erdi. 

~ arl11llda boyun kud1. Daracik kap1dan, 
~erek, salonun kalaballgl it;ine kar!~ -
n·· · F akat ilerlemek kolay olmad1. 0 -
b~j kapanma§ti. Birt;ok kimseler, yer 
~i t~I~arak, varyete numaralanm, bir -
la:tlllm omuzlan iistiinden seyrediyor
bak 1• Sicak ve bol I§Ikh salonda, her ta-

Bdan, her k1yafette insan vard1. 
, en, it;eri girdigim taman, at;tk nefti 
euntol .. .. k lA . d k ti . on ustune, oyu ac1ver ce et ge -
• l'lni§ halis bir lath su ktrmast, garsonu 
•ti 

aq azar!Iyordu. 
nu Carson, bu ~an§Jk elbiseli adamm o -
N llde riiku edercesine egilmi§ti. Belli ki, 
hi~tad.din Hocamn «buyur kiirkiim ... >> 
ln Yesme burada aldmt eden yoktu I 
y 1kn1n yeter ki odeme kabiliyeti olsun I 
be~ sa frak, yahud- smokin degil de cen
ti hul!esi giyse, kimseden iltifat gorece-

Yok B k d I .. .. · · Ill' . • • • ar a m an goruyorum, mm1· 

1~n1 sedef diirbiinlerle ~ahneyi goz hap
Y alrni§lar. 

a~ k a, §U san§m kadm.. Biife oniindeki 
~u a h iskemlede, ne t;apkm, hatta ne 
~~ht;a bir duru§u var. 

doh?~h vestonlu bir delikanh it;i sigara 
Ia. h1r tepst ile masalar arasmda dola -
t>~ saltciyi t;agudi. Bir paket sipahi siga
~lll b' ~ad a, Ir lira uzattJ. Sonra yamndaki 
altnlna caka olsun, diye paramn iizerini 
barl~an, ba§mi ote tarafa t;evirdi: Ki -

t.J ba§ka §ey I 
t~ 2:un boynuna golde yiizen bir kugu 

Itt " . .. k h I' d n1 le .aZiyetml verere a§met 1 en am1-
lal't lhtr eden §U kadma bakm1z: Dudak
n1 arasma kistlrdigi siyah yaka sigarasl-

. te 118h11 derin bir §ehvetle t;ekiyor ve son
!1/8 nede tepinen numarac1 Araba, goz
~de ne derin i§tiha ile bak1yor. 

~~1.akat, Arab da yaman dogrusu .. Bu 
tit lp bukiilii§leri t;ocuklugunu, golgesi 

lllda . d' w' b b w d C~ get;Ir 1g1 am 0 agacm an mt 
~~4 acaba?.. Y a §U, yt!an derisi is
b~k11llh!. kadm ... Adeta bir yapma be -
~d ·· 0y!e sars1la sars1la giiliiyor ki; £1· 

y'Yor da denilebilir. 
~int 3Diba§Imda bo1 bir masa goriiyorum. 
N~ se oturmak istemiyor. Ni~in acaba ~ 
~ ~arasma bakmca anlad1m: 113 ... 
fb.~~1• oliim i§aretli elektrik muhavvile 

't~~:e I . r.. ~~~ 2: en vard1r. vniinden get;erken, in-
d~ <:leh§etle irkilir, 113 numarah masa 
hk)hpkl oyle ... y anma yakla§anlarm a-

't~tJ geri g~ri gid!yo~: .. . . 
~~k afimdak1lere b1r turlu al!ci goZJie 
~~~ k':IIYorum. 0 kadar kan11k tuvaletler 
111~ 1• hangi birile me§gul olaYim? Ara 
~o~. §U hiikmii vermekte tereddiid etmi • 

'"Ill : 

41~:; EYet I Belli ]d egleniyorlar. Eglen
~i)}'ll§ olsalar, ortada hi:; sebeb yokken 
1~1 e Yiiksek sesle kahkahalar savurur -

tnJ 1 Sonra, gene kendi kendime: 

~~~ Hayir, diyorum, insan bu kadar 
~RI~ ahkta, istedigi gibi miimkiin degil 
~~~~~1\ernez. Bunlar eglenmiyor, eglendik-

S \ kendilerini inandmnak istiyorlar I 
•i~i~\~e~e k1rk be§lik artist - ve ne der-
41~~ ala ad1 matmazel • §ark1lanm oku
•rt11.a ~a§lay1~c~ seyircil.erde co§kunluk 
~~ a ller, kaf1 gelmeymce, dudaklarile 
~d~akl~rile alk1§ tutm~tga ba§lad1lar: 
~~in· klanle 1shk t;ahyor ve ayaklarile 
~ 1Yorlar. 

~~a \I: ~erc;ekten Ultra modem bir cur -
!~va(]1dl.. Bizim. yerden yere vurdugumuz 

1 c;Iftete!II, bu ahenksiz kuru gii -

Derken, arkada kalanlardan, kesif bir 
cemaat, artiste ho§ goriinmek it;in, onun 
soyledigi §arklyl, biraz da sarho§lugun 
tesirile hep bir ag1zdan tekrara ba§laym
ca, harm it;i, kadmlar 'bamamma dondii. 

Arama, konu§ulanlara kulak kabartJ
yorum. Herkes, bir ba§ka dilden soyli.i • 
yor: Asri bir Babil buras! ... Oyle sam
rim ki Milletler Cemiyetinin kulisleri ara
smda da, ancak bu kadar t;e§idli dil ko
nu§ulabilir. Bir Tiirk, di.inyanm en uzak 
memleketinde de, kendini ancak burada
ki kadar yabanc1 hisseder. 

- Garson I Dondurma getir! 
Oh, hele §iikiir, tiirkt;c bir ses i§itmi§ -

tim. F akat ba§Imt t;evirdigim zaman gor
diim. Garsona bu emri veren zat, harm 
TUrk olan idare mi.idiirii idi. 

Daha evvel haber gonderdigim i~in ya
mma geldi. Soze ben ba§lad1m: 

- T ebrik ederim. Y eni (T rup} unuz, 
biiyiik siikse kazamyor I 

Giiliimsemege t;ah§tl: 
- Bu geceki kalabahga bakarak hiik

miiniizii vermekte acele etmeyiniz I Oyle 
gecelerimiz olur ki; mii§teriler bir kuy
ruklu yild1z kadar nadirle§ir. Yirmi otuz 
ki§inin oturup yemek yedigi geceleri, tak
vimin say1h futmalan gibi, bar tarihine 
get;en hadiselerden sayanz. 

Bize gelenlerin yiizde sekseni, it;ki it;· 
mezler. Bir fincan kahvenin kar§lsmda 
uyukhyanlar pek t;oktur. 

Gec;enlerde, bir gece, barda tek bir a
dam vard1. Parasm1 t1k1r ttk1r odedigimiz 
caz, bu bir tek gece ziyarett;isini memnun 
etmek it;in, gene en sec;me parc;alanm t;al
makta kusur etmedi. V aryete artistleri, 
programda kiic;iik bir aksakhk yapmad!
lar. Ve bar, bu koca bar, boyle biitiin 
masraflan sineye c;ekerek, bir fincan kah
venin k1rk y1lhk hahn i~in, sabaha kadar, 
tek mii§terinin emrinde kald1. Ben, bura· 
nm yalmz idare i§lerine bakanm. Eger, 
miisteeiri, -olsam, ~oktan ltendime b~ttka 
i§ bulmu§tum. Bar, i§letmek mi? Allah 
etmesin... Bir kere boyle yerlere, yiik
sek sosyete adamlan gelirler. <;ogu, Av
rupada uzun seneler kalan kimselerdir. 
Burada da, ayni eglenceleri bulmak, §oh
ret yapm1~ artistleri kar§IIarmda gormek 
isterler. Goremeyince de bara ugramaz
lar. Bir fincan kahve ve iki pastamn ge
liri bu kadar masrafa yeter mi?.. S1k stk 
biiyiik oyun truplanm getirtecegiz. Bu 
da neyle olur? ve bar i§letenlere neye mal 
olur ? ... Artist denilen mahluk, az emek 
verip t;ok para kazanrpak ister. Kendini 
miithi§ surette naza t;eker. 

Orta derecede bir oyuncu trupunu 1s -
tanbula getirebilmek ic;in, ne fedakarhk
lara katlandJgimiZI yalmz biz biliriz. 1s
tanbula, yiiksek artistlerin celbi, doviz 
mii§kiilah ve daha bir~ok sebeblerden do
layi kabil olam1yor. 

Buradakilerle de, mii~terileri tatmin 
edemedigimiz i~in, iyi kotii kar§tmlza kim 
t;Jkarsa, biitiin §artlanm kabul etmege 
mecbur oluyoruz I» 

Bar miidiiriiniin ~ikayetlerini dinledik
ten sonra, ayaga kalktlm. 

Smokinli garsonlar, gene siralanarak 
selam~ d~rdular. S1rma iiniformas1 ic;in • 
de, dimd1k duran zenci kapiCI, bir pro -
~okol §efi vakarile ve hie; degi§tirmedigi 
]estlerle tekrar boyun k1rd1. 

SALA.HADD/N GONGlJR 

Yiik k- t h 'I I'.... :- h se a Sl gene Ig1n1n uzurlu ~ab,mas1 i~in 
,, (Ba~makaleden devam) dan alk 1 1• I b' h' • ......._ S 1~ ar ay1 IT 1mmet saymakta 

~~~ izin de iizerirlde durmu§ oldugu· tereddi.i~ etmryiz Onun it;in bu yoldaki 
~!~~tntnbs.e}~ cidden yerinde ve yapllmasl ~ok sam1mi dii~iincelerini biiyiik bir ihti
Jti~Cttn It ~~ ~larak esasen benim de dii- yaca cevab te§kil etmesi itibarile gerek 

l't•llbu e ~a~1l ~ul~n~~or~u .. Siz Obay1 genclik namma, gerek memleket hesabma 
~ ~1 1111 I On1vemtes1 u;m 1lenye siirmii~ en co§kun te§ekkiirlerimize lay1k buluruz. 
:Ill ,.\"orsunuz. Ben onu hem !stanbul, YUNU.S NADt 
~~~ \J nkara ic;in liizumlu buluyorum. 0 ... k -···-
~~k~~kUnda~ .Ankarada da ba~lam1§ olan Y a~ak~1 yakaland1 
, It b tahs!)l', munlazam ve miireffeh Giim~iik muhafaza te~kilab, son giin-
1\i~ iYat ic;mde huzurla ileri giitiiriilmesi lerde hmammiza gerek haricden, ge -
~~ stanb 1 'b' A k d d rekse dahilden gelen vapurlarm gene 
~· · t~lt .. u gi 1 . n ~~r·a .a a .talebe bir tak1m kac;ak91ltk unsurlarmm muz1r ~CIJb Yucude gellrmekhgimlz kat i bir hareketlerine vasita oldugwunu tesbit e
~~vl ·· altmdadlr. Bu i~in tatbik ve icra ~ ,'-line k I b 'l . . . . k. derek ald1g1 tedbirleri slkila~ttrmi§hr. 
I ~~~ ~~ an a 1 mes1 It;m IrtJ an anya- Giimriik muhafaza te~kilah, ayni 
•cag' Ve zannederim ki araymca da bu- giinde limana gelen iki vapurda ayr1 

•. i11 1
11· Bu imkanm hududunu ol~mek ayr1 lie; ka~akc;tyt birden yakalam1!lttr. 

~~~~~ta ebe hayah uzerinde yakmdan tet- Bunlar, ikisi Romanya band1rah Recel 
~~~a/aPmag1 yakm i§lerimin program! Karol vapurundan ~1kmakta iken ~iip
~bli} ltJa kvymu~ bulunuyorum. Yiiksek he iizerine tutulmu§tur. Dimitri ve 
1ti11 btt~e~cligimize miikemmel yeti§meleri Zolta isimlerini ta~1yan bu iki ~ahsm 
~·~ l'le' tu~li_i kolayhklar temin edebilmek- iizerleri arandi~l zaman viicudlerine 
~i\ · z1 d · ~· · · 1 dolanmi§ oldugu halde onar metroh1k 
~~bile ~:k~r~:vmecegimiZI soy emege iki top ipekli kuma~ bulunmu§tur. Ka-

~· a~ba.k .. . ·v· . radeniz yolcularmdan ME"hmedin e~ -
1 <~tind .anm yuksek tahs1l genchgimiz yas1 arasmdan da 14 kilo koylii sigaraSJ 
t~~tin ek1 b·1 muhabbetli alakasmi mem- ~Ikanlmi~hr. Su~lular hakkmda kanu-

Parlal~ istikbaline hizmet noktasm- ni takibata baslanmlllhr. 

CUMHURfYET 

iktuadi IJ,areketler 

Bir ticaret mintakasina 
ihtiyaeJmiz var 

Ticaret mmtakasma olan ihtiyaclmlZl 
ortaya koymak ve soylemek bile zaid 
goriiniiyor. Kii~iik veya biiyiik medeni 
bir §ehrin elbette ki ihtiyaclarma uy -
gun bir ticaret mmtakasma ihtiy ac1 
vard1r. Hele, bu 1;1eliir, Avrupa ile As -
yanm birlestigi bir noktada ve ikhsadi 
mevcudiyetile biitiin Tiirkiyenin ikh -
sadi hayatmda en milhim rolii oynamak 
vaziyet ve mevkiinde bulunursa ... 

!.stanbulun imanm istihdaf eden plan
da bu nokta da nazan dikkate ahmm~ 
ve §ehir ic;in bir ticaret ve bir de sanayi 
mmtakas1 yeri aynlmi~tJr. 

Bir tonlantt milnasebetile verilen iza
hattan ogrendigimize gore, bu mmtaka
larm biri, §ehre liman mmtakast ittihaz 
edilmek istenen Yenikap1 koyunun ge
rHeridir. Eger sonradan degl§medi i5e. 
miistakbel §ehir planmda yeni ticaret 
mmtakasm1 oralarda gorecegiz. 

Milstakbel tstanbulun imar ve 1slahi 
i§i ka~ y!lda tahakkuk eder, bilemiyo
ruz. Yalmz bilinen ve hatta goze gorii
nen bir' cihet varsa, o da ihtiyacm aci
len kanplanmas1 zaruretidir. Bu ihti -
yac bilhassa s1rt hamall!~nm kalkma
smdan sonra kendini §iddetle goster -
rni§tir. Ana caddesinde bile iki kamyo -
nun yanyana ge~emedi~i Yemi§in ic; S'>· 

kaklarmda ticari nakliyatm yapllmasm
daki mii~killat B§ikardir. ~ehrin ticarPt. 
mmtakasmi, dar, karanhk ve bozuk so
kaklarda gayris1hhi binalar i~inde kah 
sellerin, kah deniz sularmm hilcumuna 
maruz kalan bir mmtakada b1rakma.k, 
hie; de dogru bir hareket saYilmaz. Ti -
caret mmtakasmm §irndiki yerinde hi· 
rak1lmas1 §ehircilik bak1mmdan bir za
ruretse, buralarm tslahl cihetine gidil
mesi Iaz1mdir. Bize gore, Bizans devrin· 
den kalan bu bina ve yollarla yirminci 
as1r ticaret zihniyetinin imtizac etme -
sine imkan yoktur. 

F. G. 

Kahirede Dang 

hastabg1 var 

Hiikumetimiz s1hhi tedbir 
ve kay1dlar koydu 

Kahirede hiikiim silrmekte olan Dang 
hastahg"l miinasebetile Misir limanla -
rmdan Ege ve Akdeniz k1ytlarmdaki 
Tiirkiye limanlarma gelecek. vapur!ar 
doEtruca Sahil Sthhiye te!ikilah bulunan 
blr limana demirliyerek yap1lmak kavd1 
altmda muayenef t1bbiye ve vapurdaki 
sivrisineklerin oldiiriilmeleri tedbirle -
rine tabi tutulacaklardtr. 

MlSir limanlarmdan gelen vapurlar
daki ate§li ve ~iipheli hastalard-an yol -
larma devam edecekler gemide ve ka • 
raya ~1kacak olanlar karada sivrisinek
lerden masun olmak iizere be~ giin tee
rid edilecekler, i~inde hasta bulunsun 
bulunmasm MISlr limanlarmdan gelen 
vapurdaki sivrisinekler filit ve emnli 
mayi ile oldiiriilecek ve bu. gemilerden 
yurdumuza ~Ikacak salim yolcular se
kiz giin tlbbi nezaret altmda bulundu -
rulacaklard1r. 

M1s1r limanlanndan gelen yelkenli ve 
motorlii kii~iik gemiler §imdilik bu ted
birlerden muafhr. 

Kaybedilen gene 
Haydarpa§a lisesi 

mezunlarmdan ve 
giizide bir istikba
le namzed talebe -
lerimizden N ecdet 
Bagdadh bir bu~uk 
senedenberi miip -
tela oldugu basta -
hktan kurtulami -
yarak evvelki gece 
V'skiidardaki aile -
sinin yan nda vefat 
etmi~ ve dUn Karacaahmed mezarhgma 
defnedilmi;?tir. Zavalh gencimize rah -
met diler ve kederli ailesine taziyetle -
rimizi beyan ederiz. .. ' 

Midyatta su derdi 
Midyat (Hususi) - Kasabamtzm ev 

masraflan arasmda su paras1 giinde 50 
kuru~tan a~ajtl degildir. Kaza halkl bir 
kat; defa kasabaya su getirtmek istemi$ 
ve mevzii teliebbiislerin bu i~te muvaf
fak olamiyacagmi anhyarak iimidleri 
kmlml$ ve hasretini yenememi~tir. Her
kes yagmurda t;ahsma dii§en suyu kaz
digl kuyulara toplay1p sarfetmekte, bu 
suretle her tiirlii hastahklarm kayna -
gile kucak kucaga gelmektedir. Mekteb
lerine giden yavrularm arka ceblerine 
veya ~antalarma bir ~i~e su koymadan 
evden ~1kmamalari cidden acmacak bir 
manzara te£;kil etmektedir. 

Te§ekkiir 
Pederim emekli albay Salim ilkuc:a • 

mn bayram giinii ani olarak olilmiinii 
duyup cenaze merasimine bizzat gele -
rek bizleri taziyette bulunan, telgraf ''E' 
mektubla teessiirlerimize i§tirak eden 
sevgili dostlarile biltiln ahbab ve akra
balanmlza ayr1 ayr1 te§ekkiir etmel< 
imkans1zhlh kar~Ismda muhterem ga -
zetenizle alenen te§ekkiir ederiz. 

E§i Oglu 
Bedriye tlkuc;an Sermet !lkuc;an 

--- - --- -- -

I DAZARDAN DAZARAI PENcERESiNDEN 
Sigortan1n bizde 

ilk tarifi! Tramvayda bir nezaket vak'as1 - Nobel 
kimdir ? - Cesaret 

Yalane1 bahar 
Tramvayda bir nez.ahet vah'ast 

vermek isterken ..• 
~oforiin eezas1 

Cesaret vermek i~'erhen ... 
Me§hur hanen ~ 

\) de Bayan ( ... ) nin 

lll art!k ne umumi yer- ~ 
Jerde, ne de mec • 
lislerde hit;bir §ark! 1 

Ill 

Nazik bir adam, tramvayda yerini bir 
kadma vermek it;in ayaga kalkar. Nazik 
adama te§ekkiir eden kadm, yamnda du
ran kocasma donerek, bo§alan yeri ona 
vermez mi~ 

Yak' ay1 ban a bizzat bu nazik adam 
anlattJ ve dedi ki: 

- Nekadar pi§man oldugumu tasav
vur edersiniz. Ben yerimi ancak benden 
daha zay1f bir cinse mensub oldugunu 
farzettigim bir kadma verebilirdim. Bu 
kadmm kendisine verdigim yeri kocasma 
ikram etmege hakkt var rn1d1r? 

- Vardir, zannederim. Siz yerinizi 
ona verdiniz. Arllk bu yerin miilkiyet 
hakkt ona aiddir. Bu hakk1 diledigi gibi 
kullamr: Hibe eder, sa tar, vefaen firag 
eder, §ayi hisselere aymr, ipotek yapar. 

- Bana bir avukat gibi degil, bir cen
tilmen gibi cevab veriniz: Ben bu yeri 

o kadma hediye olarak verdim; hediye o
larak verilen bir§ey tekrar ba§kasma he
diye edilebilir mi? 

- Biiyiik bir arsa hediye etmi§ gibi 
soyliiyorsunuz. Sizin maksadmJZ kadmi 
memnun etmek degil midir? Kadm koca· 
smi memnun etmek suretile memnun ol -
mu§; siz de kadmi memnun etmek suretile 
memnun olurdunuz. Hediyenizden iki ki
~i yerine iit; ki§i memnun kahyor, fen a m1? 

Muhatabima kanaat gelmedi. 

- Hay1r, haytrl diyordu, bir daba 
tramvaylarda kadmlara yerimi verirken 
§Oyle diyecegim: Buyurunuz efendim, o
turunuz... F akat yerimi size veriyorum, 
hediyem 1ahsa mahsustur.» 

- Oziilmeyiniz, dedim, bir daha ye
rini kocasma veren kadma tesadiif ede -
mezsiniz. ZamammiZda c;ok nadir bir §ey
dir bu. Eski kadmlarm kendilerinden ya§
h ve kuvvetli erkege kar~1 bile duyduklar1 
ana §efkatinden eser kalmad1 gibi bir ~ey ... 

Nobel himdir? 
N amma her se -

ne biiyi.ik sulh mii
kafatlan dagthlan 
Nobel kimdir, bili
yor musunuz? Bii • 
tiin hayatm1 muha -
rebelerde adam ol -
diirmege yarar ke • 
§iflerde bulunmakla l · 
ge~irmi§ bir fsve~ kimyageri: 183 3 de 
!stokholm' de di.inyaya gelmi§, dinamiti ve 
diimans1z barutu ke§fetmi§tirl F ransada 
ve ltalyada t;ah§hktan sonra milyoner o

larak memleketine dondii. Havaya ut;u
rucu ke~iflerile, bugi.ine kadar, kimbilir 
kac; milyon adamm oliimiine sebeb olan 
Alfred Nobel, olmeden evvel, 1896 da 
be§ tiirlii miikafat ihdas etti: Edebiyat, 
kimya, fizik, t1b veya fizyoloji ve sulh 
miikafah. 

okumiyacagl, soy \ 
leniyor. Rivayete 
gore ya§lanmt§ ve .,.r-
sesi bozulmu§. Y a - l 
km tamd1klarmdan ~ 
birine inanmak laz1m gelirse, me~hur san
atkann nefsine itimadmt kuan hadise ~u
dur: 

Bir giin onu kalabahk bir meclise da
vet eden ev sahibi, yemekten sonra ya -
nma yakla§ffil§ ve demi§ ki: 

- Rica ederim ... Hatmm i~in bir 
kat; §arkt okur musunuz? 

- Ben de size rica ederim, Israr et -
meyiniz ... Sesim ~ok bozuldu . .. ~ark1 
okurken miithi§ utamyorum. 

- Utanmaymiz camml .. Kimse din
Jemez ki! 

Y alancz bahar 
!stanbulda ya -

lanc1 bahar devam 
ediyor. Caddelerde 
iki s1mf insana tesa -
diif ediyoruz. Bir k1s· 
m1, sabahleyin pen
cerelerinden gordi.ik
leri havanm ak§ama 
kadar devam ede -
crginden emin ola • 
rak sokaga paltosuz, 
§apkasJz, yeleksiz 
~1kanlard1r. Bun -
!ann ~ogunu spor • 
cular ve gender te§kil ediyorlar. Bir k1s~ 
rru da, pek t;ok tecriibelerle, lstanbulda 
ye§il gozlii ve hain gokyiiziiniin vaidlerine 
inanmak dogru olmadtgmi anhyanlard1r 
ki, bu s1cak havalarda, paltolanm, hatta 
lastiklerini ve ~osonlanm giyiyorlar, ~em • 
siyelerini ahyorlar, boyun atkllanm san -
yorlar, gozlerine degil, takvime inanarak 
sokaga t;Iklyorlar. Bunlann t;ogu da ya§
hlar ve ihtiyathlard1r. 

F akat 1stanbulun muzib havas1, her gun 
bu tedbirli insanlar1 hayrete dii§iinnege 
dcvam ediyor ve tecriibelerinin hit;bir i§e 
yaramad1gm1 onlara gosleriyor. Bir giin 
gelecek ki ans1zm ayaza c;evirerek tepeden 
a~ag1 bo§altacagi saganaklarla, c;ivi kesti -
ren riizgarlarla tedbirsiz gencleri de §a
§Irtacak. Maksad1 herkesle alay etmek. 
Bu karamz hava oyununda hangi tarafa 
koyarsamz bo§ t;Ikar: fster pal to ile soka
ga f1rlaym ve buram buram terleyin, ister
seniz yaz k1yafetile t;Ikm ve ani bir hava 
degi§ikligine kurban olarak yataga dii -
§iiniiz. 

Bir dostumuz k1§ hastahklannm mas • 
rafm1 hesab etmi~. 

- Nezle on liraya, grip otuz liraya, 
zatiirree dort yiiz liraya patlar I dedi. 

- Birdenbire nit;in o kadar farkedi
yor ~ Otuz liradan dort yiize ... 

Dostumuz bu fark1 iki kelime ile huliisa 
etti: 

- Cenaze masraf1l 

$oloriin cezart 
Bilmem yalan, ~ 

bilmem sahi. Bir h w - ·~1J. 
arkada§ an lath: " \ :·- .,_ ...(;)?' 

- Bir gece tak- ~~ f" 
siye bindim, dedi, 

.;,i§liden kalkhm, \ u 
T opkap1da bir arka- / 
da§a kadar g1tbm. l 
Y olda bir de baktJm ki ciizdan1rn1 evde 
unutmu~um. N e yapaytm? T opkaptya 
gelince otomobilden indim ve ~ofore de

a stanbulun hergiin bir yang1n c;1kmak 0 yiiziinden cayJr cay1r yand1gm1 go-
rerek i~i yanan tariht;i, hekim, mii

neccim ve edib ,Sanizade Mehmed Ata
ullah Efendi, yiiz yirmi y1l once sigortayt 
haJka ogretmek istemi§ Ve §U sat1rlan 
yazm1~t1: 

«Londra gibi §ehirlerde ~oyle bir ni
zam vard1r: Evini, e§yasim yangm sebe
bile telef olmaktan korumak istiyen kim
se ~ehrin birc;ok yerlerinde kargir hane
leri olup tulumbacJba§l makammda ha
rik emini manasma sigortaci tabir olunur 
ve o s1fatla gec;inir kimselerden birini da
ve! eder, evini ve e~yasm1 - do§emelere, 
giimii§ tak1mlanna kadar - ona gosterip 

bir deftere yazdmr, her yll evinin e§ya
smm degeri nisbetinde bir akt;e vennek 
~artile yangm vukuunda gelecek ziyarnn 
odenmesini taahhiid ettirir, sigortacJya 
boyle bir mukavele ile emanet olunan ev .. 
lerin birinde yangm yiiz gosterdikte asker· 
ler hemen sigortac1ya haber verirler. 0 
da dorder, alh§ar beygir t;eker tekerlekli 
biiyi.ik tulumbalarile adamlar yollaYip 
sokaklarda yeryer yangm it;in yap1lmi~ 
demir kapakh musluklardan su aldtrtarak 
ate~i az bir zaman i~inde sondiirtiir. Si .. 
gortaya kesilmi~ evlerin t;ogu tamamile 
yanmadan kurtanlmaktad1r. Ciinkii sigor .. 
tacmm adamlan o evler kendi mallany• 
m1~ gibi gayret gostennekte ve yangmi 
sondiirmege ~alJ§maktadJr. 

«Sigortah bir evde yangin t;ikmca miiliC 
sahibi asia tela~ etmez, i§ile giicile me§gul 
olur. Y angma alaka ve tela§ gosteren 
sigortacidir. Sonra bu adamlar, yans1 ve" 

ya biitiinii yanan evlerin ya bedelini ve· 
rirler. Y ahud eski §eklinde olmak i.izere 
~rc;abuk yenisini yaparak miilk sahibine 
teslim ederler. Y angmda telef olan e§ya .. 
Yl da • avize ve aynasma varmc1ya kadar• 
yerliyerine korlar. 01 yangmc1 bu san'ati 
yiiziinden kati t;ok para kazamr, lakin 
halk1 da yangmm zararlarmdan korur !>>: 

Bu tarifte dikkate deger bir nokta var
dir. Sanizade sigortamn tiirkt;e kar§thgmi 
bulamJyarak ve sigortayt yangma miin• 
hastr farzederek o i~le ugra§anlan « T u· 
lurnbacJba~I», «Harikemini>> diye goste .. 

riyor. Bu, yabanc1 kelimelere, tabirlere 
- he1e ~iimullii ve c;e§idli mefhum da ta• 
~1rlarsa - kar~Il1k bulmaktaki gii~liigii te
bariiz ettirir. 

Fa kat ibretle bak1Iacak taraf. rahmet• 
li tarih~inin sigortaYI anlatt1ktan sonra yii. 
riittiigu miitalead1r. Bakm1z, adamcag1z 
ne diyor: 

<<Gerc;i bu gibi nizami i~Ier 1slam di· 
yannda heniiz miilahaza dahi edilmedi• 
ginden ag1za almmas1 kusur sa.y1hrsa da 
tarihte nizami (I) i§lerin yaz1lmasi caiz 

oldugundan din ve millet karde§lerimizin 
mallanmn, miilklerinin selametini temen· 
ni maksadile o bahse bu kadarc1k temas 
olundu 1.» 

.Sanizade Islam diyannda evler: 
ve her§ey «Ailaha emanet edilegelmekte>~ 
olduguna ve tevekkiil akidesine uygun o· 
Ian bu hareketi degi§tirtmegi dii§iinmeiC 
giinah bulunduguna gore sigortaYI anlat• 
mak, sigortaci!JKt tavsiye degildir. Sade• 
~e. bir hakiki hikayeden ibarettir, demec 
Jstlyor. 

Onun o devircte kimseye «MJI ve fay .. 
daiiYI» anlatam1yacagt zaten malum• 
dur. Nitekim sigortaYI halka 5gretmelC 
istemesine ra~men soziine kulak asan 
olmaml§ ve Istanbul ,Sanizade tarihi ha· 
sild1ktan sonra da birka~ bin yangm ge ... 
t;irmi~tir. 

Ho~. b"ugiin de sigortaslz evler, slgor· 
talJlardan yiizde bin nisbetinde t;ok degil 
midir? 

Sulh miikafah, milletler arasmda kar -
de§lik temayiillerinin yay1lmasma en t;ok 
t;a!J§an adama verilir. Yanm amdanberi 
verilegelen bu miikafatlarm sulha hit;bir 
hizmeti dokunmadtgm1, yirminci asnn ba§

langicmJ dolduran kanh harb manzarala
rmdan anhyoruz; fakat iki yiizlii Nobel'in 
ke§fettigi diimansiZ barut ve dinamit, §im
diye kadar ne canlara k1ydtl 

dim ki: 
- Bana kibritini verir misin? Oto - ~-~=-::--....... ~--""'"'!-~~..._~~---~ 

mobil in it;ine bir elli lirahk di.i~iirdiim. T e§ekkiir 
,Sofor kibrit arar gibi yaph ve oto • 

mobilini birdenbire siirerek uzakla~tt I 
SERVER BED/ 

Stokholm - Nobel edebiyat miik8fatm1 kazanan M. Martin du Gar<! 
bizzat !svec; Krall tarafmdan verilcn mukafah ahyor. 

Babanuz Selim Berkiiniin hastah~ .. 
mn tedavisinde ~ok c;ah§an doktor !:lin· 
ba§1 Hadi Uysala ve oliimilnde biiyiik 
yard1mlan dokunan ve kederlerimize 
i§tirak etmek suretile taziyette bulun::.n 
biitiln akraba ve merhumun biitiin ar
kada§lanna ve akrabalar1m1za te~ekkiir 
ederiz. 

E~i: Hadiye Berkiin, c;ocuklan: Muaz
zez Dermen, Melek Berki.in, Bahiret 
Berkiin, Hiimeyra Berkiin, tegmen K~
mal Berkiin, aste!hnen Muzaffer Berktin 

OLOM 
~emle~etimizin yiiksek ve tamnmt~ 

muteahhJd ve miihendislerinden Ada • 
Jar Kaymakam1 $evket ve istanbul 
Tiirkofis raportorii ihsan Altmalevin 
karde§i 

lrfan Faik Altun Alev 
gegirdigi apandisit ameliyatt neticesin
de Te~vikiye Saghk Evinde gene ya~m
da vefat etmi§tir. Cenazesi bugiinkii pa· 
zar giinil ogleyin namaz1 Te§vikiye ca
miinde kilmd1ktan sonra Yahyaefendi 
dergahma nakledilerek defnedilecektir. 
Allah rahmet eyliye. 



Sil8htn yuttugu hazineler 
Teslihata giinde bir 
milyar frank veriliyor 

Milletler Cemiyeti hesab1na gore Sovyetlerin 
harb tah~isab 593 milyon, Almanyanm 

520 milyon ingiliz lirasidir 

Bef biiyiik devletin 
teslihat masralrnt 
Fransaz lrangrna gO
re gosterir bir gralik 

Bir Frans1z gazetesi, diinya memleket
Ierinin silahlanma yolunda sarfettikleri 
hummah gayreti ve milyarlan ehemmi -
yetle tebariiz ettiren bir istatistik ne§ret -
mi1tir. HesabJ yapan Milletler Cemiyeti, 
~iinyamn, silahlanma i~i i~in, 193 7 sene· 
smde, harbden evvelki para ile 7 milyar 
I 00 milyon altn dolar sarfettigini bul -
mu§tur. Bu, 355 milyar frank, yani 
giinde bir milyar eder. 

Bu rakam bir rokordur. Diinyamn as
keri masarifi 1935 senesinde 5 milyar 
600 milyon altm dolar ve 1932 de 4 mil· 
yar 300 milyon altm dolar iken, be1 sene 
zarfmda yiizde elliyi mutecaviz l'lisbette 
artmJ~tJr. 

Milletler Cemiyetinin istatistikleri kafi 
derecede beligdir. Fakat, lngiliz endiis -
triler federasyonu, teslihat i~in yap1lan 
buyuk masraflan lngiliz lirasJ uzerinden 
milyon esasma irca ederek, Avrupanm 
ba~hca be§ devletinin masarifini §U ra
kamlarla ifade etmektedir: 

Sene Sene 
1931 1936 

Fransa 139,0 143,0 
Inglltere 89,8 169,2 
Italya 54,4 174,2 • 
Almanya 49,4 520,0 
Sovyet Rusya 56,2 593,0 

M. Paul Reynaud bu sabah inti§ar 
eden bir makalesinde §oyle diyor: «Bii • 
tiin memleketlerin, birka~ senedenberi 
teslihata verdikleri tahsisatl bir ~ok defa
lar mevzuu bahsetmi§tim. Bu kuvvet ya
TI§Jnda Fransamn geri kald1gmJ da birka~ 
defa soylemi§tim.» 

Yukanda gorulen rakamlar, bir ihtar 
ihtiva eden bu sozleri daha belig bir §e
kilde gostermektedir. Fransamn milli 
mudafaa butt;esi, ltalya da dahil oldugu 
halde, Avrupa biiyiik devletleri biit~esi -
nin hepsinden daha zay1ftlr, 

Esasen ltalya, ge~en sene, teslihata 
Buyiik Britanyadan fazla para sarfet
mi§tir. F akat, nihayet, 1ngiltere kendi 
madun vaziyetinden muteessir olmu§ ve 
bu sene, ltalya ile arasmda fazla tehlikeli 
bir mesafe buakmamak iizere, fevkalade 

· bir teslihat biit~esi tanzim etmi§tir. Be§ 
senede 250 milyar sarfedecektir. 

Almanyaya ve Rusyaya gelince, on -
1 lar, ordulanna, F ransadan dort be~ de fa 
1 daha fazla para sarfedeceklerdir. 

T eslihat masarifi, baz1 memleketlerde, 
sinai faaliyetin yuzde altmJ§Jnl temsil et
mektedir. Y ani, harb hamhgma ~h§an 
i·,.i nisbeti, iic;te ikidir. M. Henry La -

porte, 1936 senesinde bir Almanya se -
yahatinden avdetinde ~oyle yaz1yordu: 

«Eger aldtibm malumat, tahminim gibi 
dogru ise, silablanma i§i, Almanyada c;a
h§an 15 milyon i§c;inin takriben yiizde 
altmJ§JOJ i§gal etmektedir.» 

lngiliz endustrileri birliginin ne§rettigi 
rakamlar, bu F rans1z tahminlerini teyid 
ediyor. 

Bu kadar fe.ci bir vaziyet ilanihaye de· 
vam edebilir mi? T ayyarelerin ve top! a
nn bu kadar pahahya malolmasJ ve bu 
kadar ~abuk eskimesi, baz1 milletler ic;in, 
bunlan istifade mevkiine koymak husus
sunda nekadar biiyuk bir te§vik sebebidir. 

M. Mussolini'nin orgam olan Popolo 
d'ltalia §U miitaleay1 yurutiiyordu: 

«Modern bir teslihat viicude getirebil~ 
mek i~in kan ter ic;inde kalan fakir millet· 
lerin, bu silahlarJ, modas1 ge~meden kul
lanmak sevdasma dii§meleri muhtemel -
dir. <;unkii, ayni silahlan bir kere daha 
yaptJracak paraYJ ele gec;iremiyeceklerini 
bilirler.» 

Demek oluyor ki, bugiin yalniz butc;e· 
ler degil, ruhlar da gergindir. Milyarlar· 
la oynamyor. Ayni zamanda milletlerin si 
nirleri ve arzularile de oynanmaktad1r. 
Endiistriler ve sennayeler seferber edili -
yor ve ayni zamanda, baz1 memleketler -
de hakiki bir harb haleti ruhiyesi yarat1l· 
mak suretile §Uurlann seferber edilmesine 
de te~ebbiis olunuyor. 

Oyun, tehlikeli bir oyun. Y aln1z bu 
oyunu sevk ve idare edenler ic;in degil, 
bunun, aleyhlerine sevk ve idare edildigi 
kimseler ic;in de tehlikeli. Zira. modern 
harbin tahrib kudreti kar§Jsmda, kazan -
d1g~ zaferden sonra ya§Jyacagma, hangi 
gahb devlet guvenebilir? 

Bu suretle, bizzat tehlikenin azameti, 
sul~u koruyacak en biiyii:k amil oluyor, 
yennde rahat duram1yanlara tedbir tavsi
ye ediyor. Sulhsever milletlerin teyakku -
zu, geri kalan vazifeyi yapmaga kafi gel· 
melidir. 

Alman miistemleke cemiyeti
nin bayramt 

Berlin 18 (Hususi) - Alman miis • 
temleke cemiyeti yarm be~inci ylldonii
miinii kutluhyacaktir. M. Hitler bu mii
nasebetle cemiyete r;ektigi tebrik tel -
grafmda Alma yanm yakmda yeniden 
miistemlekelerine kavu§acag1 iimidini 
izhar etmi§tir. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 67 

Aziz Bey dogruldu ve canland1: 
- Y 00 ! .. dedi, olmadJ bu; cevab gii

zel degil. Sen kiZim masum oldugu bir 
macerada feda etmezdin, hazret. 

_ Ben kiziml bu kadar dedikodu ~ik
bir meselede o adamla evlenmege 

mecbur ederdim. Zehraya da bunu teklif 

ettim. 
- Y a kJZm o adam Ia evlenmek iste· 

lm•vnT.,, ? .• Bu aSJTda zorla evlendirmek 
mJ? 

- lstemiyorsa kendi dli§i.inur, ba§mm 
· bakar. Mademki bir k1z miista~ 

habasmm reyine muhtac degildir, 
vaziyette de kendi kendini korumaga 

- Korumaga ~ah§IT da ne yapar? 
- Bunu ben bilir miyim? Benim fik-

soruldugu zaman soyliiyorum: 0 a • 
mla evlenmelidir. Dinlemezse geri ta

kendi dii~iiniir, degil mi? 
- Degil! K1Z1m seviyorsan bunu da 

dii§linlirslin. 
Aziz Beyin kansi itiraz etti; kocasma 

t~ogru bir elini salhvarak: 
- Yo ... k! dedi, sen de c;ok oluyor~ 

Ya.zan: Server Bedi 
.. A 

sun. Daha neler ..• Ben yava§ yava§ Fa~ 
z1l Beye hak vermege ba§ladim. Zehra 
geliyor, bizi dolduruyor, hep onu hakb 
buluyoruz. <;unkii hep onun vaziyetini 
dii§uniiyoruz, bir kere de F az1l Be yin va· 

b
ziyetini gozonline getirsene... Hayat m1 

u? 

- Cue; tabii ... Ve lakin ben insanhk 
namma soyliiyorum. 

- E .. • Y ok .. • 1nsanhk bu kadar o~ 
lur. 

Kan koca munaka~a ederken ic;eri Ne
riman girdi. Beni goriince ba§ile soguk 
bir selam vererek babasma polisten ne ha· 
ber oldugunu sordu. Anladim ki bu evde 
aleyhime en biiyiik cereyan, Zehra kana
lile Nerimandan c;Ikiyordu. 

Biraz sonra davef kabul ettigime 
memnun olm1yarak sofraya oturdum. 
Neriman harbde bir kolordu kumandam 
kadar ciddiydi. Evir: ic;inde ya§ma ve se
viyesine lay''' oldugundan fazla bir otori· 
te sahibi gibi goriinen bu kJZm hali, sof· 
ramn havasma tesi~ ediyor ve herkesi sus· 
turuvordu. Bu havayJ dag1tmak ic;in, A
ziz Bev k1 z;na d"lkavukluk etmek ihtiya· 

CUMHURIYE':t 

1~1 • • cinayeti Oskiidar 

failleri aran1yor 

Zab1ta, katillerin 
izi iizerindedir 

Bugiinkii ma~lar 

G. Saray- Giine,, Fener • 
Vefa kar~da,Jyorlar 

Lik mar;lanmn yedinci hafta kar§Jla§~ 
malanna bugun T aksim, Seref ve KadJ· 
koy stadyomlannda devam edilecektir. 
Bugtinkii kar~da§malardan ba§ka miitea
kJb iki mar;tan sonra milli kiimeye ayn· 
lacak dort tak1mm meydana ~JkanlmasJ 
i~i nihayete ereceginden bu son miisaba
kalar bi.iyuk bir ehemmiyet kazanm1~ hu· 
lunmaktadirlar. 

Bugiin T aksim stadyomunda Galata· 
sarayla Gune§in, 1stanbulsporla Suley
maniyenin; Seref stadyomunda Beykozla 
Eyiibiin, Be§ikta§la T opkapmm; KadJ
koy stadyomunda da F enerbahc;e ile Ye· 
famn mac;lan vard1r. 

Galatasaray - Gi.ine~ musabakasi hic; 
§iiphesiz ki haftanm en miihim ma~m1 
te§kil etmektedir. Malum oldugu iizere 
bugun Giine~ takJmJ, iizerinde her tiirlii 
vasJtalarla ~ah~malar sayesinde, Galata
saray, F enerbahc;e ve Be~ikta§m ayarma 
yiikselmi~ bulunmaktadu. Galatasaraya 
gelince, son birka~ sene zarfmdaki her 
c;e§id sarsmt1lar.a ragmen manevi kudre
tinden bir zerre bile kaybetmiyen bir te· 
§ekkiildiir. 

Cok taze bir ge~i§e malik Giine§le 
pek eski bir tarihi olan Galatasaraym lik 
tasnifinde bir puvan farkla ba§ taraf1 i§gal 
etmeleri ve iki kulub arasmda mevcud 
hususi vaziyetler bu ma<;I biisbutun ehem
miyetli bir ~ekle sokmaktad1r. Bu ma~m 
galibini, iki tak1mm bugiinkii normal va· 
ziyetlerini nazan itibara alarak, tahmin
ler yiirutiip meydana <;Ikarmak imkans1z· 
d1r. Muhakkak olan bir§ey varsa o da 
Giine§in miidafaasJ, GalatasaraYJn ise 
hiicum hatbnm daha kuvvetli olu§udur. 
Giine$ hiicum hattmda, netice iizerinde 

rol oymyabilecek kudrette mevcud birka~ 
oyuncuya mukabil Galatasaray mudafa
asmda da bunlan onliyebilecek degerde 
elemanlar vard1r. Bu gibi muhim mac;lar
da futbolun teknik hususlarmdan ziyade 
asaba hakim olmamn buyiik rol oynadi
ibm da unutmamak lazJmdJr. 

Binaenaleyh hangi taraf sogukkanhh
glm muhafaza eder ve alelade mac;larm~ 
dan birini oynuyormu~ gibi davramrsa 
biiyiik bir avantaj elde etmi~ olur, kana
atindeyiz. Bundan ba~ka tak1mlarm kuv~ 
vetc;e miisavat gosteren kar§Jhkh hatla
rmdan biri bariz hatalara du§er ve rakib 
tara£ da bundan istifade etmek liyakatini 
gosterirse netice kendiliginden meydana 
~1kar. 

Biz bu mar;m r;ok heyecanh olmakla 
kalm1yarak c;ok zevkli olacagJm kuvvetle 
tahmin ve mac;m temiz sporculara yakJ§an 
nezih bir §ekilde cereyamm hararetle te
menni ediyoruz. 

Hakem F eridun Klhcm da, kendi ida~ 
resinin mac;m temenni ettigimiz tarzda ce
reyam uzerinde c;ok muessir oJacagml U• 

Bugiinkii ma~lar 
Taksim stadyomunda 

sa at 
istanbul.spor - Siileymanlye 13 
Galatasaray - Giinet 14.45 

$eref stadyomunda 
Beykoz • Eytib 13 
Be1)1kta!1 • Topkapl 14.45 

Kadrhoy stadyomunda 
Fenerbah~;e - Vefa. 14.45 

c1m duydu: 
- Guzel nonom, dedi, sevgili k1z1m, 

bugiin pek ciddisiniz! Sebebi nedir aca
ba? 

Ben hemen cevab verdim: 
- Sebeh benim. 
Neriman c;ahlm1~ ka§lan altmda online 

bah., gozlerini ban a dogru kald1rdJ: 
- Evet, dedi. 
Siikunetimden hi~ bir§ey kaybetmeden 

§Un)arJ soyJedim: 
- Anhyorum ki bu evde aleyhime 

peyda olan cereyan sizden doguyor. Be
ni en ~o~ haks1z bulan sizsiniz. 

N eriman gozlerini tabagma indirerek: 
- hte bunda c;ok yamhyorsunuz I de

di. 
- Y amhyor muyum? 
- Cok. 
- Siz d~ beni haks1z bulmuyor musu-

nuz? 
Neriman ba§Jni silkeledi: 
- Hic;b: · zaman! dedi, siz ba§mdan 

sonuna kadar ideal bir erkek gibi hareket 
ettiniz. Zehra da, ben de bu fikirdeyiz. 

- T e§ekkiir ederim, N eriman Ha-
nun. Sizden hie; beklemedigim §eyler soy
liiyorsunuz. 

- Benden nic;in beklemiyorsunuz? 
- Beni goriince o kadar dargm bir 

h: liniz vard1 ki boyle dii§iindiiguni.izii u· 
mid etmedim. 

- Siz c;ok hakl1siniz; fakat Zehraya 

Oskiidarda Yenimahallede lgrioglu 
sokagmda 1 06 numarah evde oturan 60 
ya§larmda Onnikin bogazma mendil tJ -
kiimak suretile bJc;aklanarak olduruldii -
gunu yazm1~tik. 

Geceli giindiizlu c;ah§malar sayesinde 
cinayetin esran c;ok zorlukla c;oziilebilmi§ 
ve elde edilen ipu~lan ile de katillerin iz
leri bulunmu§tur. Parmak izi miitehassJs
larmm ~ah§malan bir netice verememi§
tir. <::?~ku cinayet mahallinde hic;bir par· 
mak IZlne tesadiif edilememi§tir. 

Evde yapilan aramada Fakabasmaz 
imzah bir de mektub bulunmu§tur. Bu 
mektub katilin c;ok kurnazca hareket ede
rek ~er ~eyi evvelden haZJTladJgm1 ve . 
tahk1katJ i§kal ic;in planlar tertib ettigini 
gostermektedir. Cinayet esnasmda katilin 
kullandJgi b1c;ak da dun evde bulunmu§· 
tur. Hiiviyeti tesbit edilmi§ olan katil k1sa 
bir zamanda yakalanarak Adliyeye teslim 
edilecektir. ZabJta, iz iizerindedir. 

nutmJyacagmJ timid ediyoruz. 
F enerbahr;e - V efa ma~J da on be§er 

puvanla ikinci .vaziyette bulunan iki tak1• 
m1 kar§Jla§tJrmasi itibarile ehemmiyetli
dir. Futbol oyununun nazari kavaidine 
mlimkiin oldugu kadar uygun, seyredil
mesi ho§ bir tarz tatbikma ~ah~an Vefa
!Ilar bugunkii hallerinden kolay kolay 
maglubiyete boyun egecek bir halde de· 
gildirler. Son oyunlannda Lutfiyi de 
merkez muhacim,e ge~irerek akm kudret· 
lerini ~;ogaltmaga c;ah§an V efahlara kar§J 
san-laciverdlilerin ne gibi bir kadro ile 
~1kacaklan malum degildir. 

Bugun miihim olarak bir de Istanbul
spar w Suleymaniye ma<;J vard1r. Bu ma
~m galibi son tasnifte ortalarda ve dige· 
rinden daha iistiin bir vaziyette kalabil
mek ihtimalini de kazanmJ§ olacakttr. 

Halen diimenci vaziyetinde olan Eyiib 
ile T opkapJ tahmlan Be§ikta§la Beykoz 
gibi yenilmek ihtimalleri r;ok az olan ra
kiblerle kar§Ila§acaklarmdan bu hafta da 
sonunculuktan kurtulacaklanm zannet
mJyoruz. 

B. takimlari ma~lari 
Dun Seref stadmda Galatasaray-Be

~ikta~ B tak1mlan kar§Jla~m~. Galatasa
ray 4- 2 galib gelmi§tir. Taksim stadmda 
yap1lan Gi.ine§ - Vefa B tak1mlan ma~J 
da 3 - 2 Gi.ine~ kazanmJ§tJr. 

Barutgiicii sahasrnda 
Buglin BakJTkoy Barutglicli sahasin

da ~u miisabakalar yap1lacaktu: 
Bak1rkoy Rum taklmile Si,li Enneni 

tak1mlan; Barutgiicii A ve B tak1mlan 
arasmda revane ma<;l. 

Biikref muhteliti sab 
giinii geliyor 

T. S. K. lstanbul Bolgesi Ba§kanh
gmdan: 

Ankara ve !stanbulda mac;lar yapacak 
olan dost Romanya federasyonuna bagh 
Biikre§ muhtelit takun1 21/12/1937 sah 
guni.i Romanya vapurile §ehrimize mu
vasalat ede<:ektir. 

SayJn konuklanmJZI kar§Ilamak uzere 
bolgemize bagh biitun kuliib delegelerinin 
o gun saat tam 14 te Galata r1htJmmdaki 
yolcu salonunda haziT bulunmalan teblig 
olunur. 

H arbiye - Anharagiicii ma~t 
Ankara 18 (T elefonla) - Y ann 

Ankara lik mac;lanna devam edilecek, 
Harbiye ve Ankaragiicii taktmlan kar§I· 
lasacaklardJr. 

kar§l hareketinizi gene dogru bulmuyo -

rum. 
- Aman I Biraz evvel soylediginizi 

hemen geri aldm1z. 
- Hay1r I Ben ka~ defa sizinle konu§~ 

maga gelecektim. Nebile soylemi§tir. Fa
kat vakti degildi. Sizinle konu§acagim 
~ok §ey vard1 . Gene de var. hi ettiniz de 
geldiniz. Art1k tam vaktidir. 

- Buyurunuz I 
- ,Simdi olmaz. Y emekten sonra. 

Hususi goru~mek istiyorum sizinle. 
Aziz Bey sordu: 
- Bizden gizli mi? 
- Gizli. 

N erimanda latife eden bir ins an 
hali yoktu. Bende merak uyandJrdJ. Soy· 
liyecegi §eylerir bir takJm §ahsi mutalea
lardan ibaret olmadigmJ zannettiriyordu. 
Sesimi <;JkarmadJm. Umumi §eylerden 
bahseden Aziz Beyi dinledim ve piyasa
Yl dair sorduklarma cevab verdim. 

Y emekten sonra Neriman beni babasJ~ 
nm kutiibhane odasma goturdii. Geni§ bir 
koltuga oturttu. Elime babasmm havana· 
lanndan birini tutu§turdu ve yaktJ. 

Sonra kar§Jmda, ellerini arkasma ko
yarak, ayaktP durdu. Alagarson kesilmi§ 
kumral sac;lan, k1sa etekligi, ciddiyetle 
~atilm1§ ince ka§lan, ona k1z elbisesi giy
mi§ bir erkek ~ocuk bali veriyordu. 0 · 
niimdeki sigara iskemlesinin iistiindeki 
sedef kakmah oryantal ceviz kutudan bir 

Ho~ bir vakit ger;irmek i<;in 

N 0 V 0 TN i'da 
Miintehab bir ORKESTRA refaka
tinde Budape§te Operet ~antiizii 

RUDOLFFY 
ile sevimli tenor 

YUNKA 
nm ~arkilarm1 dinleyiniz. 

(Fiatlarda zam yoktur) 
.. __ Tepeba§l - Daire 
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Zayi - 933 - 934 senesinde T1b Fakil1; 
tesinden ald1gtm 651 numarah hiiV1Ye 
ciizdanum kaybettigimden hiikrnii ol ' 
mad1g. arzolunur. 

934 senesi T1b Fakiiltesi mezunlar!ft• 
dan Dr. $eref Oktern ~ 

Zayi - Hususi otomobilimin !stall • 
bul Belediyesine aid 706 numaralt pia' 
kas1 Avrupada zayi oldugundan hiikiJIU 

kalmad1g. ilan olunur. 
Mithat Nemli 

Beykoz Malmiidiirliigiinden: 
1 - A. Kavag1 ile Umuryeri arasmda Siitliice mevkiinde mevcud 

KALKER ta~ ocag1 a<;1k arthrma suretile ve ii<; sene miiddetle kiraya <rJka• 
nlm11?hr. 

2 - Tahmin edilen icar bedeli senevi (160) liradll'. 
.. , .. 3 - ~~thrma 5/1/1938 per~embe giinli saat 11 de Beykoz Malmiidiit • 

lugunde mute~ekkil Komisyonca yapllacaktlr. 
4 - T~liblerin artt~:rm1ya i~?tirak edebilmeleri i~in muvakkat terninat 

alan (27) hra (50) kuru~u mezkur saatten evvel Malsand1gma yatlrmi§ ol• 
malan lazimdlr. 

5 - Bu i§e aid hususi ~artname Malmlidiirliigunden bedelsiz olarak te" 
min olunabilir. (8396) 

Nezle 
Biitiin gojiis hastabk

larma yol a~abilir : 
F akat bir tek 

GRiPiN 

Ba,, di~, adale agrdarile diger agnlar• en k1sa zamanda ve eO 

kat'i ,ekilde dindirir, nezleye, soguk algtnhgana, gripe vo 
emsali hastahklara kar1• bilhassa miiessirdir. 

icab1nda giinde 3 ka,e ahnabilir 
Taklitlerinden sakmtoa~ ve her yerde 1srarla "GRiPtN, isteyinis." 

Urfa Nafta Direktorliigiinden: 
Vilayetin cenub huoodu iizerinde Akc;akale ve Resulliaym istasyonla .. 

rmda yeniden in~a edilecek olan iki aded Giimriik Muhafaza Boliik l{otfl11" 

tanhgt binas1 (55,462) lira (80) kuru~ bedeli ke~if iizerinden kapah zarf uJU• 
lile eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - .. E~s~~~~-tme 11/1/1938 tarihine musadif sah giinii saat 14 te r.Jrfll 
Naf1a Mudurlugu odasmda toplanacak Komisyon marifetile yapllacaktJt. 

2 - Bu iki bina in§aahna aid muvakkat teminat miktan (4023} lira (14) 
kuru~tur. · 

3 - isteklilerin teklif mektublarma a~ag1daki evrak1 baglamalarl ~arttll"~ 
v A-:- Yukanda miktan yaz1h teminat akc;esinin Malsand1gma yabrM~ 
gma da1r Sand1k makbuzu veya hiikumetr;e muteber bir bankadan aJlllaca 
terr.mat mektubu. 

B ~ Teklif . sahiblerine Naf1a Vekaletinden verilmi§ asgari (30,000) Ji• 
rahk ehhyet ves1kas1 veya musaddak sureti. 

C - Teklif sahib1erinin mensup olduklan Ticaret Odasmdan aldJJdal"l 
1937 senesine aid vesika veya musaddak sureti. 

. D - t~t.eklilerin milhendis veya fen memuru olm'fsl veya bunlardan ~~ 
nnde~ bu 1~m mesuliyeti fenniyesini deruhte edecegine dair alacag1 taabhll 
sened1. 

4 - isteklilerin arttll'ma ve eksiltme kanununun umumi hiikUrnl_eril~ 
k~pah zarf usulile eksiltmiye dair alan madd.eleri ve eksiltme §artnameS1 a}li 
kamma ve yukanda yazll1 maddelerin icabma riayet eylemeleri §artt1r . .AkS 
halde hie; pir m~ze:et ka~ul e~ileme~. . rfll 

5 - Istekhlerm bu I~e atd pro]e, evrak1 ke§.fiye ve §artnameleTI rJ 
Naf1a Miidii.rlliglinden istiyerek gorebilirler. t 

6 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm ihale saatinden bit ~aa. 
evveline kadar Eksiltme Komisyonuna varmas1 ~arttlr. Postada vaki gecJ~2) 
melerden dolay1 Komisyon mes'uliyet kabul etmez. (84 / 

sigara ald1 ve yaktt Dumanlanm tavana 
dogru iifledikten sonra, sigara ir;mege 
ah~mam1~ insanlann kirpt§an ve k1zaran 
gozlerile yiiziime bakarak dedi ki: 

- Siz §imdi Zehranm nerede oldugu
n•t biliyor musunuz? 

Arkama yaslanarak ve ayak ayak Us
tune atarak: 

- Hay1r! dedim. 
Sigaramn kullerini yere silktikten son-

ra bana dogru kuc;uk bir ad 1m ath: 
- Ben hili yo rum! dedi. 
SJ~!.ldim: 
- Biliyor musunuz? diye bag1rd1m. 
Biraz evvelki yerine ~ekildi ve yiizi.i~ 

me dikkatle bakarak: 

- Biliyorum, dedi, sizin bilmediginiz 
~ok ~eyler daha biliyorum. 

- Beni meraka dii§uriiyorsunuz I 
- Evet. Nekadar merak etseniz yeri-

dir. Merakm1z bo§a <;Jkm1yacak. 
Bir vi.izuh ihtiyacile dogrularak sualimi 

tt•krarladim: 
- Siz, ~u dakikada, Zehramn nerede 

oldugunu ve ne yaphgm1 biliyor musu -
nuz? 

- Biliyorum. 
- Sag m1? diye bag1rdim. 
-Sag! dedi. 
- Omerle beraber mi? 
- Beraber. 
- Bunu sizden ba~ka kimse bilmiyor 

mu? 

- Bilmiyor. 

- Anneniz, b41bamz? 
- Onlar da bilmiyor. 
- Siz yeni m: ogrendiniz? 
- Hay1r I Zehra giderken biJjyor 

dum. tU' 
- Peki ... Ni~in polise miiracaat e 

niz? , bll)ll 

- Ben miiracaat etmedim. Bll y&' 
miiracaat etti. Zaten merkez mernurll Je 
km tamdJgidJr. Sabredemedi. BeJI ··r • 
online ge~mek istemedim. Mahzur go 
medim. ~""j 

goz:JeflV' 
Hayretler ic;inde buyiiyen 

Nerimandan ayirmJyarak: . J'e' 
- N eler soyliiyorsunuz? dedJtJI· 

ki... N erede onlar? 

- Bursada. . . doS' 
- Gene mi Bursada. TahrnJnld o1• 

ru imi§. Biraz evvel annenize soyle 'h~ill 
d · · ta · 

- Evet. Her§eyi bu ka ar 1Y1 elei1 

etmi§ olsaydm1z Zehraya o muaiJI a~t)f 
yapmazdm1z. Fa kat sizi hakh ve IJI 

goruyorum. <;unkii bilmiyorsunuz. eJede 
- N eyi bilmiyorum) Bu mes k11)dl 

hala benim bilmedigim bir nokta 
mi} ··rda 

N . .. .. .. b t du oksll ,, 
enman yuzunu uru§ ur :. d""rereJOo 

Ve bogaZinl yakan sigarayl soJI U k US' 
kar§tma oturdu, benim gibi ayak aY' 
tune attJ. .. ,at> 

c.Ar'ktt~· 



......__ 19 BirinciMnun 1937 
-~-

~~i];i bahisleri 

Cosi1na 
Cani 

Wagner 

CUMHURlYET 7 
- --==e: - - -

Weidmann· Franz Leharm Otobiis dedikodusu 
bafina gelenler 

-------------------
Dahi san' atkar1n sevgilisi, karist ve kurtarici· 

Amerikab artisti havlu 
ile bogarak oldiirmii, Di, tabibi Avni Bayer, 

gelecegini soyliiyor. Diin 
yar1n sabah Adliyeye 

daha a~IId1 bestekar1 bir dava 
Slnin yiiziincii yd1 i~iri merasim yap1hyor 

«Sen Dui » 
dulun 7 iz'actndan 

kurtulamivarak ka~h! 
<Ba:taratl 1 fnd sahtteaeJ 

Ortadan kayboldugunuz soyleni -
yor ... Dogru mu? 

rafmdan otobiis ne~riyatm1 yapan gazete 
ba§muharri1 ' aleyhine, ve gene mezkur 
~azete ba~muharriri tarafmdan Muhiddin 
Ostiindag aleyhine, davalar ac;JlmJ~ oldu· 
;;una dair, baz1 gazetelerin verdikleri ha~ 
ber do~ru degildir. 

vtt~·unda~ yedi sene ev· 
se olen h1r kadm, yiiz 
~ evvel dogmu~tu. 

te hu Pazar giinii «Bay-
Ill » u k' k" "k k' lis • n es 1 u<;u 1-

Yazan: MES'UD CEMIL 

Katilin avukatlarr Mme. Renee Jardin, 
M. Robert Planty, M. Jean Raoult 

Viyana matbuab ve Viyanahlar, blr 
ka<; giindenberi, eglenceli bir davamn 
dedikodusile me~guldiirler. Davanm 
mevzuu, c$en dui. operetinin bestekarr 
me~hur Franz Lehar'la, garib bir tesa
diif neticesi olarak onun evinde kiracJ 
stfatile oturan cyedi dul kadm:o arasm
da q1kan bir kavgad1r. 

- Goriiyorsunuz ki i§imin ba§mday1m. 

Ne Osti.inda~ ve ne de, mezkur gaze· 
te ba§muharriri, biribirleri aleyhine heniiz 
dava ac;mamJ~lardrr. 

Boyle bir clava a<;Jiacak olursa, bunun 
fLmit asliye mahkemesinde goriilmesi ih
ti :ali :~uvvetlidir. 

.Miiletti~lerin tetkikleri 

~ee~~~de <<A Gabrielli» 
o! 0 en kadmm babasr 
~a~~ ~Franz Liszt» in 
11bd Ran olan sesler ara
~ad a 0.n~n ad1 hiirmetle 
du I ed1hyor ve ruhu i<;in 
h ~ ar okunuyor. Bi.itiin Cosima 
~~ l afta en gi.izide san' atkar ve miinev· 
onr erie san' atr ve «insan» 1 seven herkes 
di~1anacak, namma yeniden heykeller 

11! 
1 ecek, kitablar <;1kacak, makaleler ya

bi~ca.k ve nihayet dogdugu gi.in olan 25 
t\Vctkanunda «Bayreuth» lcabesinin 
~enk~hnfried» giilistanmdaki kabrine ~e-
li er konacak. 

K1rkm1 <;oktan a~mJ§ 
olan Wagner'le gene ka
dm, bir giin, Berlinde
ki « Tiergarten» de do
la~Jrken, ayni yollarda, 
ayni agaclarm altmda, 
ayni tahta srralarda, 
yiizlerce, binlerce ~;ift 
tarafmdan, hergiin tek
rar edilen me~hur sah
nenin miitevaZJ birer 

Wagner kahramam oluverdiler. 
F akat ugursuzluklar, felaketler, Wag

ner'i kovalay1p duruyordu. Binbir hiya
net, suikasd, tel'in ve te~nie kar§t koya
rak, skandallerden kac;arak, yeis ve hiis
ran i~inde, bazan intihara bile yakla~arak 
diyar diyar dola~Irken 20 ya~mdaki gene 
Bavyera Krah (Ludwig II) imdadma ye
ti§ti. Planlanm tatbik imkanlanm bulmak 
talihi bu suretle Wagner' e goriinmii~ olu
yordu (1863). Wagner, dostu ve hami
si olan Krahn yamnda ve talebesi «H. 
V. Bulow» ile talebesinin kans1 ve kendi
sinin gizli sevgilisi Kozima ile beraber 
faa) ve verimli birka<; sene ya~adr. Bayan 
«Kozima von Biilow» kendisine orada 
hususi Htib olmu§tu. 

Altmct cinayetini de itiraf eden katil 
Weidmann'm son oldugu tahmin edilen 
kurbam Madam Janine Keller'·in cesedi 
de nihayet Fontainebleau ormanmda 
bir magarada bulunduktan sonra, cina
yet ve itiraf silsilesinin arkast kesilmi§ 
gorUnmektedir. 

La Voulzie villasmda yapilan yeni a
ra~brmalardan miisbet bir netice ~lk -
mamJ§br. Villadaki ilk taharriyatta ele 
ge~en markah kadm ~ama§Jrlanmn, 
Madam Destrnel isminde bir kadma aid 
oldugu anla§tlrnJ§ttr. Madam Destrnel, 
kocasile birlikte zab1taya rnuracaat e
derek, Voulzie villasmda bulundugu 
s1iylenen <;ama~trlarm kendine aid ol -
dugunu, zevcile birlikte bir otomobil 
seyahatinden avdet ettikleri giin, yol
da bavullarmm c;almdtg1m, bu ~arna§lr
larm da 0 bavullarda bulundugunu soy
lerni§tir. 

Bestekarm, Viyanada Theobald~asse 
denilen caddede bir evi ve bu evde 28 
kiracrsr vardrr. Bu kirac!lar, giinUn bi
rinde, evin <;arna§lr iplerinin eskidigin
den ve kuflendiginden bahsederek bun
lann degi§tirilmesini istemi:?lerdtr. 
Franz Lebar bu arzuyu kemali memnu
niyetle kar§JlarnJ§ ve c;arna§Jr iplerini 
derhal degi§tirmi§, fakat ay sonunda, 
her kiracrya bir <;ama§tr ipi puslaSl p:5n
derip para istemi~tir. Bu para birkar; 
yiiz §ilin tutuyordu. 

Kiracrlarr ofkelendiren bu hadiseyi, 
bestekarrn kiracrlardan kaprct iicreti 
diye r;ok yiiksek bir para istemesi takib 
etmi§tir. 

Hakk1:t1 ar1yan bir adam nic;in kac;sm? 
Zorla getirilmekligim i~in hakk1mda ve· 
rilmi~ bir karar oldugunu ogrenerek, diin 
sa bah erkenden Adliyeye gitmi§tim. Fa
kat kapmm iki taraf1, gazeteciler tarafm
d ·.n tutuldugunu goriince geri dondiim. 
Bugi.in evraktmJ tanzimle me§guliim. Pa
zartesi giinii {yarm) Adliyeye bizzat 
miiracaat ederek, aleyhimde ne§riyat ya
pan gazete ba§muharririni dava edece -
~.m.» 

Diger taraftan otobiis meselesi hakkm
da yap1lan ne§riyat SJrasmda ad1 g~mi§ 
olan Sabur Sami, bu ne§riyah yapan ga
zctenin ba~muharriri aleyhine, di.in Miid· 
deiumumilige §ahsi bir istida ile miiracaat 
etmi~tir. Sabur Sami, istidasmda, §ahsma 
kar§t hakaret edildigini ileri siirerek, dava 
ac;tJgmJ soylemektc ve verilecek karann 
gazetelerde ne§rini istemektedir. 

Evvelki giindenberi Belediye daire • 
sinde kendilerine ta!1sis olunan odada oto
biis i§i hakkmda tetkikata ba§hyan miilki
ye miifetti§leri ayni giin gece . saat ona 
kadar mesailerine devam eyledikleri gibi 
diin de ogleye kadar bu i§ iizerinde me§
gu~ olmu§lardir. Miifetti§ler diinkii tet • 
kikleri s1ra~mda Belediye varidat miidii
rii Ne~eti davet ederek otobi.is ruhsatiye· 
leri:1in ne §ekilde ve kimlere verildigi 
hakkmda malumat almi§lard1r. ~imdiki 
hide i§ heniiz tetkikat safhasmda olup 
tahkikat safhasma ge<;memi~tir. 

illak avva anamrzdanberi ana v~ di~i ol
~· tan maada meziyetlerine ekseriya kor 
' s • 
~ I agtr kald1grmtz «kadm» m ba~ka 
~ij 1 

etlerile de nekadar bi.iyiiyebilecegini 
~~eten misallerden bir tanesini gormek 
~11 «Liszt» ve Kontes «d'Agoulb> un 
tK1 v~ «Richard Wagner» in kar1s1 olan 
~zu~a» nm hayattm bilmelidir. 

liin··0Zima 1837 kanunuevvelinin 25 inei 
'<b·n <~Bellagio>> da dogdu. Kasabanm 
lun 

1 ~file kom~uluk eden «Cosmo» go-
10}'~ tzafeten admr <<Cosima - Kozima» 
'!tl ular. Bir zaman sonra Liszt Kontes
~a~ aYrthnca, Kozima annesile beraber 
!on• se gotiiriildii. Orada Liszt gibi bir 
fd•~tkarr seven ve anl1yan bir kontes 
'e ta:~ult» un klZina lay1k olan terbiye 
\s s1le ba~lattld1. Paristen sonra bil
qtid: bab~s1~dan al~tgt yii~s.ek mu~iki 
~It' ~n1 mk1~af ett1rmek J<;m Berlme 
~~~~ akat on dokuz ya~mda iken baba
~ir ~n sevdigi ve begendigi tilmizi olan 
~~ Bllzade ile, gene piyanist ve orkestra 
~ B aron <<Hans von Bulow» ile evlen
~1! t evlenme bilfiil musiki~inas olmaga 
lj~ b anan gene k1zm hayatmda, biisbii
~~d· a!ka neviden, bi.iyi.ik hamlelerin ve 

~lerin ba~langlcJdtr. 
ne~· <ln Bulow~ ile evlendikten sonra 
~~~ 111deki evi payitahtm biitiin giizJde
!u4 e dol up bo~alm1ya ba§lamJ~ ve bir 
~~ lsvic;reye, balayr seyahatine <;lkhk
., v k' 

\~b a Jt, gene kocasrmn, ilk hocasJ ve 
~~t~ do~t~ olan <<R. Wagner» e rasth: 
~ h had1se ve heyecanlarla dolu yem 
~~~at atatm kapJsmJ <;aldrgmJ bilmemi§, 
1!1 ke e)~!· daha diinyaya gelmeden ev
·~u .11?1sme mukadder yolun, uzun bir 
~Uph 1\lndeki biiyiik ve <;etin vazifelerinin 
l~1 ern sezi§ile i.irpermi§ti (I). Daha . (a~ 

k sene evvel, on be§ ya§mda, beyaz 
~e eteklerini dondiirerek kibar ve san'at
lio~ylllisafirlerini kar§tladrgt Paristeki 
"'ad arda, bi.iyiik annesinin evinde, i§te 
tlre arnm. bu yi.iksek alnmda her gozun 
~~:edigi bir panlt1 ta§Jyan adamm 
~}'] .~ltiist eden musikisini tammJ§lJ. 
() il suratle yakmla~maga ba~lad1. 

~~~]J Zaman! a~: kollarmd~, ceblerind~, 
'!titc!i~~lnda dunyaya yemden halk edtp 
~1,1c! &l sesli mana! ann karakuru no
~Utadan YaptlmJ~ ~ekillerini ta~Jyarak 
\~as' ele eden, ko~an, k.ac;an, kovahyan, 
~~ 1 

gUriiltiiler, gJCJTdJyan di§ler, salla
lt111~lllruklar, alb~lara kaman kiifiirler 
~'tlf a ~alkamp duran «Wagner» ise 
~~f~~ ~ir sahil bulmu~. yeni bir krt' a 

fliJs R:ibiydi. 

Yazan: 
Vicki BAUM 

Fa kat gene dahili siyasi galeyanlara 
kan~an kinlerle, Wagner'in gene Madam 
«Bulow» ile serbest miinasebetinin biiyiik 
bir dedikodu haline girdigini ve Wagner 
Miinih'i terketmege mecbur oldugu za
man sevgilisinin ii~ ~ocugu ile beraber 
kendisini takib ettigini gordii. 

Terkedilen koca, namdar san'atkar, 
Krahn sazendesi (2), asil «Hans>> yeis 
i~inde Floransa'ya giderken, onlar da 
Lucerne civarmda yerle§iyorlardl. Bura
da gec;irdikleri birka<; sene Wagner'in en 
velud ve harikulade eserlerini verdigi 
zamanlardrr. Kozima'nm Wagner iize
rindeki biiyiik tesiri bu zamanda ba§lar. 
«Kozima .. », «Wagner» in ma§ukasJ, 
kansJ, talebesi, hem§iresi, arkada§t, yar
dlmclsl, ilham kaynagJ ve kurtancJSJ ol
mu$tur. 

Dahi adamla boyle me~gul olurken 
bir taraftan Alman $airlerini frans1zeaya 
terci.ime ediyor, tiyatro eserleri, binlerce 
mektublar ve Wagner' in biyografisini 
ne§rediyor, bir taraftan da Wagner'in i
deali olan yeni tiyatroyu (3) tesise c;ah
§Jyordu. 

Bu kadm, bunlann hepsini yaptr. 
Wagner oldi.ikten sonra Bayreuth festi
vallerinin miidiirii oldu ve 20 sene bu 
festiva!Ieri idare etti. Diinyanm her tara
fmdan akm akm «Bayreuth» a ko~an in
san kiitleleri, uzun etekli eski tuvaleti ve 
ba$mda siyah dantelden ortiisile biitiin bir 
devrin canh sembolii halinde kar~1lanna 
<;Jkan bu muhterem kadmm kar~ISinda 
ba~lanm egdiler, 

Wagner, 70 ya§mda Venedikte oliir
ken: 

- Bir insan bin sene ya§asa ancak bir 
defa ... 

Diye bir ciimleye ba§lamt§tl. Ciimle 
yanda kald1. Fa kat son nefesini veren 
dahinin iistiine egilen Kozima onu anla
mr~tJ. Wagner: 

- Bin senede ancak bir defa insan 
boyle bir dosta tesadiif edebilir. 

Demek istemi~ti. 
Bayreuth ahalisi birka<; sene evvel a

ralannda ya~ryan Wagner'in dul kansmr 
hala unutmam1~lardJr. Hergiin ayni saat-

Cevtren: 
Hamdi VAROCLU 
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, ~i~li I k F' II'' . \~e1 ce evlenen a ~a 1amare 1 y1 
~~~~lte $ark! soylemege kalkt~lp ce
~4t~· . istidadsJZ!tgl yiiziinden Del
~ alr/~n ~d:m ~irl.eten klZll. . sac;h 
·~ ile ~~ m1sal getJrd1. Hatta, 1~1 da
~ttp ~.~otiirdii, kendi ac1 tecriibelerini 
~li~j h oktii; Doris' e bu kadar iyilikler 
~trdu-~l~.e, ondan nankorce mukabele 
;~• b ~~nu soyledi. Nihayet, Delmonte 

c;ag1rd1. Paolo, onlarm ne konu§tuklanm 
kaprdan dinliyordu. Saatlerce, Doris'le 
ba§ba§a oturmu§, onu teselliye c;ah§ml§tr. 
Ostad: 

• 1tc!e e ava ders vermekte JSTar ettigi tak
{~i4i ~~zifelerinin hepsinden istifa ede
' tdi 80Yiedi; ya Mis Hart, ya doktor 
~ ' ded' · Uel r. 

1,tt
0 
~onte, simsar Mosse ve papaz 

''i~ 1
111 ile istisare etti. Kopegi T roub -

· 1 as · 
,ql v lllas1 elinde, ak~am gezmhsme 
~~~le1/ sa.atlerce dola~h. ihtiyar Lucia 
·~ b\ltp duruyor, biitiin kabahati Doris-

~'- ~Yord 
~ '-tte . u. 
~. b1• 

51 sabah saat dokuzda, Delmonte. , r A;·d 
{(1.1}' 1 a provasr vard1. <;oktanberi 
e, ot1 YatmJ§ olmasr laZimgeldigi hal-
~~J. e e b' 1 ' '~1. D' . gece yansmdan Jraz evve 

orls'i ve doktor Sardi'yi odasma 

- Mis Hart, dedi, ge~iminizi kendi -
niz temin edebilirseniz, si7e ders vermege 
devam edecegim. Buna karar· verdim. 
<;:iinkii, sizi bugiin mii§kiil vaziyette bJra
kacak olursam, altJ aya varmaz bir kaba
rc sahnesine <;JkacaksmJz, sesiniz berbad 
olacak, sonra da elaleme, benim talebem 
c.ldugunuzu soyliyeceksiniz. 

Delmonte, soziiniin burasmda hayk1r -
mag a ba§ladJ: 

- Tiz perdelere hala c;1kam1yorsunuz. 
Piano hie; yok. Mezzo sesiniz berbad. 
Sizi bu vaziyette ba§t bo~ nas1l b1rakmm? 

Delmonte, gitgide co§arak bir miiddet 
daha bagudt, Doris'in bir iki kusurunu 
daha maya dizdi. Doktor Sardi, bir is -
kemleye oturmu§, miistehziyane giiliiyor
du. Delmonte, bag1racag1 kadar bagmp 
kan ter i~inde bir kanapt·ye y1grlmca, o, 
Doris'e hitaben: 

Le Blond'il oldiirenin §erik! ciirmii 
Million oldugunu soyliyen Weidmann'm 
bu iddiast dogru goriinmektedir. Zira, 
katilin kulland1gr rovolverle Million'un 
r1ivolveri muayene edilmi§, maktuliin 
ensesindeki yara, Million'un birkar; se
neden beri kulland1gt silahm kalibresine 
uygun bulunmu§tur. 

Esasen W eidmann'm, sur; orta~na bu 
cinayet silsilesi arasmda yalmz bir tek 
vak'amn failligini isnad edi§i de, iddia -
smm dogrulugunu gostermege kafidir. 

Artist Jean de Kaven'le Frammer'in 
cesedleri iizerinde yap1lan otopsi neti
cesinde, Amerikah artistin bogazt bir 
havlu ile s1krlmak suretile bogularak 
oldiiriildiigu tesbit edilmi§tir. 

Bu ikinci vak'a iizerine kirac1lar stz
lanmaga ba§laml§lar ve bunlardan «Ye· 
di dul kadm:o hepsinden iistiin r;1karak 
el birligi yaprnl$lar, ev sahibini mahke
meye vermi§lerdir. 

Mahkeme davaYJ. gorrnii§, Franz Le
har'l, <;arna§tr ipi ve kap1c1 paras1 mese
lesinde baksrz qrkarmt~hr. 

Bestekar, mahkemede kaybettH~i da
vasrm istinaf ve temyiz edecegini, icab 
ederse ali mahkemeye kadar baf?vura -
cagrm s1iylemi§se de cyedi dul kadtntn• 
tacizatma tahammiil edemerni§, Viya -
nadaki evini b1rak1p sayfiyeye ka<;mt§· 
hr. 

Diin gece bir otobiisle 
bir tramvay ~arp1'b 

Diin gece saat 20 de Altmct daire ile 
$i~hane yoku§U arasmdaki virajda bir 
otobiis ve tramvay ~arpl§rnast olmu~ • 
tur. 

Kazaya, 3414 numarah Fatih - ~i~li 
otobiisii sebebiyet vermi~tir. Bu otobiis, 
igi yolcu ile dolu oldugu halde, $i~hane 

Suriye Ba,vekili yoku§u donemecini, yukan dogru bii • 
[Ba~tarat1 1 fnef sahlfedel tiin suratile donerken, ilerideki 150 nu-

Suriyenin 9alt§kan Ba§vekili, Suriye marah Magka • Eminonii. tramvaymm 
istiklali ic;in miicadele edenlerin ba~m- oniinden dola§rnak istemi~ ve bu yiizden 
da bulunan bir §ahsiyettir. Tiirkiyenin otobiisiin arka ktsmt, tramvaya ~iddetle 
ise Suriyenin istiklalini candan arzu c;arparak tramvaym on camlarmt ktr -
edenlerin en ba§tnda gelen bir dost dev- mt§br. Su~lu ~ofor hakkmda takibata 
let oldugunda §iipheye mahal yoktur. ba§lanrni§hr. __ ...,..., __ 

Aradaki baz1 manialar kalktrktan sonra Maarif te§kilabmn tevsii i~in 
bu dostlugun sarSllrnaz rabttalara bag- • 
lanmas1 beklenen ve istenen bir §eydir. haz1rlanan proje 

Suriye Ba§vekili hukfunet merkezi - Maarif Vekaleti, teskilata aid baZI lS-
mizde birkac; giin kalacak ve aradaki ih- lahatm yap1lmasi ic;in haz1rlamakta bu
tilaflann halli ic;in dost~a gorii~meler lundugu kanun projesi etrafmdaki t.et
yapllaeakbr. Binaenaleyh bu defaki zi- kiklerini bitirmek iizeredir. Vekaletin 
yaret bundan evvelkilerden ba§ka bir §irndiye kadar me§gul oldugu mevzular 
hususiyet arzetmektedir. arasmda bilhassa tefti§ teskilatl on 

Cemil Miirdiimiin bu ak§amki trenle planda gelmektedir. Ogrenildigine gore, 
Ankaraya gitmesi muhtemeldir. Kendi- §imdiki tefti§ kadrosuna 15 • 20 umumi 
sini bugiin istasyonda Vali ve hukfunet miifetti~ daha almacakbr. Aynca, Mien 
erkam kar~Ihyacaktrr. <;ah§rnakta bulunan ilk tedtisat miifet-

te, yamnda iki §irin kopekle ayni yollar
dan ge~erek, «yabani kiraz» ko§kiine gi
der, ormanda dola§tr, gene yalmz ba§ma 
donerdi. 

Yiiz sene evvel dogan bu kadm, yedi 
sene evvel oraya gomiildii. 

MESUD CEMIL 

(1} « 0, diinyaya bu vazifelerl ya.pmak 
!<;In gelmliitl.:. - <Franz Llszt>. 

(2) cVorspieler des Konlgs:.. 
(3) Orkestra yerl a§agJda ve amphithe

atre liekllnde. 

- T ebrik ederim, Mis Hart, dedi. 
Kazandmrz. Ostad, sizi terketmesine im
kan olm1yacak derecede istidada sahib 
bulundugunuzu lutfen soyledi. Birbiri -
m1ze di:i§man olmam1za ragmen, sizde ilk 
kJVJlcJmJ tutu§turmu§ olmakla daima ifti
har edecegim. 

Sonra, Delmonte'ye dogru ilerledi: 
-- !stifamJ geri ahyorum, dedi. Kara

nmza mutavaat ediyorum. Omid ederim 
!ti Mis Hart, bana yapt1g1 nankorliigii si
ze kar§J da gostermez. 

Delmonte, sadece: 
- Senin kadm davalanndan arttk u -

sand1m. 
Demekle iktifa etti. Doris' e fikrini so· 

ran olmam1~t1. Dizlerinin titredigini ne -
den sonra farketti . 

Odadan ~1k1p da kendisini merdiven 
ba§mdaki aynada goriince, orada durdu. 
Y orgun yiiziindeki boyalar biraz bozul -
mu§tu. Gogsiinde bir yaras1 bulundugunu 
o 11nda tekrar hatrrlad1. «Bir dakika 
ic;in her §eyin mahvolabilecegini unutmU§• 
tum» diye dii§iindii. ~akaklarma biraz 
pudra siirdii. Milano' da ne ile ge~ineee
gini dii§iindii. Delmonte, ona, istidadm· 
dan bahsetmi§ti. ihtiyar Bryant'la konu§· 
maga karar verdi. 

0 esnada, yan aydmhk aynamn i~in
de, doktor Sardi'nin yakla§tlgtnJ gordii. 
Sardi, onun yamna kadar geldi ve: 

-- Bizi istedigin gibi oynatJyorsun, de-

ti§lerine verilecek mmtakalar aynla -
cakbr. Bu arada, muhtelif orta tedrisat 
i§leri i<;in birkac; direktorliik ve onun 
kadar biiro kurulmast da liizumlu go -
riilmii~tiir. Tetkikler bitirildikten sonra 
te§kilat projesi kat'1 seklini alacakbr. 

_..... .. ~ 
Elen Birliginin miisameresi 
~ehrimizdeki cElen Birligi> gencleri, 

diin ak~am Kaza Ditalyada bir miisa -
mere vermi~lerdir. Miisamerede me~.
hur Yunan miiellifi Dimitri Bogri'nin 
(Yeni Hayat) isimli komedisi oynan -
mt§, gene amatorler ~ok alkr~lanrnJ§ -
lardrr. 

di. Bak sana bir §ey teklif edecegim. ls
tersen, sana bedava dram san' atJ dersi ver
mege devam edebilirim. Anla§ahm, ol -
maz mr';l 

Doris'in eevab vermedigini goriinee, 
yaVa§~a dirst'ginden tuttu. Dehlizde yan· 
yana yiiriidiiler. 

*** Carolus Linden sordu: 
- Sahnede tecriibeniz var m1? 
--Milano operasmda, koroda ve ufak 

rollerde ~ah§tJm. 
-- N ekadar zaman? 
-- Dort ay. Delmonte Milano'da §ar-

b soylt>.digi miiddetc;e. 
-- Delmonte sizi bana tavsiye ediyor. 

Hangi rollerde §ark1 soylediniz? 
Doris, sesini a~mak i~in oksiirdii ve 

ccvab verdi: 
- T rovere' de !nes roliinde Rigo -

letto' da Giovanna roliinde. 
-- Hulasa, repertuanmzda on altJ 

moziirii a§an rol yok oy!e mi? 
- Olabilirdi amma Delmonte bana 

rollerde heniiz §arkt soyletmek istemiyor
du; sesimi bozmryay1m diye. 

- Pekala. F akat koroda sesiniz bo -
zulmadr mr? 

- Hayrr. MIZlkc;1hk ettim, sryrtldJm. 
- Nasi! 'mlZlkc;Ihk? 

.- y almz agztmJ a<;Jyordum, soyler 
gibi yapryordum, ses <;JkarmJyordum. 

- T oscanini gibi bir adam bunun far-

Sabur Saminin dava istidasJ, otobiis 
hadisesile me§gul olan Miiddeiumumi 
muavinlerinden N ureddine havale edil -
mi§tir. 

Dava a~ttgm1, diinkii sayrm1zda haber 
verdigimiz Recai Niizhet Baban, diin 
ogleye dogru Adliyeye gelerek, evrakm1 
takible mP<gul olmu§tur, 

Recai ~iizhetin, otobiis meselesine 
kendi isminin kan§tmlmasm1 ve gazeteye 
resminin konulmasim te§hir mahiyetinde 
gorerek clava a~ttg1 anla§Jlmaktadrr. Da
vamn riiyetine oniimiizdeki ~ar§amba gii
nii birinci asliye eeza mahkel!lesinde ba§
Ianacakttr. Vali Muhiddin Ostiindag ta-

FransiZ sark , 

Mi.ifetti§ler, Belediye dairesinde i§e 
ba~Iamadan evvel haricde de bazr kimse· 
lerin malumatma miiracaat eyledikleri gi· 
bi otobiis hatlan iizerinde de baZJ tetkilcat 
yapml§lard·~. Evrak iistiinde yaprlmakta 
olan bu tetkikler k1sa bir miiddet daha 

devam ettikten sonra tahkikat safhasma 
ge<;ilecek ve alakadarlarm ifadeleri alma~ 
caktJr. Y aprlmakta olan bu tetkikler yal~ 
mz otobiis i§ine inhisar etmektedir ve Be
lediye vazifelerinden ba§ka i§lere §iimulii 
yoktur. 

ordular1 ali 
komutan1 bevanatta ., bulundu 

CBa$tarata 1 tnd sa'htfeae J 

Tiirk ordusundaki arkada§lanm tara -
fmdan en samimi bir hiisnii kabul gor -
diim. Bu hususta kendilerine ~ok minnet
tanm.» 

Miizakereler devam ediyor 
Ankara 18 (T elefonla) -- $ehrimiz

de bulunan F rans1z askeri heyetile bugiin 
dahi Genel Kurmayda miizakerelere de
vam edilmi~tir. 

Misafirler ogle ve ak~am yemeklerini 
Ankarapalasta yemi§lerdir. 

Cezire hududundaki 
propagand alar 

Haleb 18 (Hususi) - Cezire mm
takasma F ransa himayesinde istiklal ve
rilmesi yolunda yap1lan F rans1z propa
gandast gittik<;e inki~af ve kesafet peyda 
etmektedir. Propaganda faaliyetini bir 
taraftan da fili hareketler takib etmek· 
tedir Arabpman F rans1z istihbarat za -
biti bu mmtakadaki Kiird a§iret reislerini 

bir hafta evvel davet ederek kendilerine 
~unlan soylemi§tir: 

«- F ransa, sizin istiklaliniz i<;in ~ah· 
~Jyor. Eli silah tutar ka<; adam1n1z varsa, 
koylerini ve isimlerini gosterir bir defteri 
en <;ok bir haftaya kadar bana getiriniz.» 

!stihbarat iabiti, bu emirlerinin kat'iy

yen if~a edilmemesini aynca tenbih et
mi~tir. 

A~iret reisleri, eli silah tutarlann def
terlerini haZJTlamaga ba§lamJdardrr. Bu 

haberin §Uyuu, burada halk arasmda he
yecan uyandtrmt~hr. 

kma varm1yor m1yd1 ';I 
-- T oscanini her §eyi gorur. Fa kat, 

her halde Delmonte'nin hahn ic;in gorme
mezlige gelmi§ olacak. 

- Siz ltalyan degil misiniz? 
- Hay1r ... Tamamile degil. 
-- N esiniz oyle ise? Carib bir ~iveniz 

var. 
- Ben daha ziyade beynelmilel sa

yJlmm... <;ok dola§hm. 
Linden, i~inden <<belli 1 » diye dii~iin· 

du. Doris'in biitiin sozleri ona sevimsiz 
goriiniiyordu. Bu kadm, onun oteldeki 
odasm1, ucuz neviden bir koku ile doldu
ruyordu. Onunla, hem kiistah, hem ~uh 
tavula konu§uyordu. Arkasrnda, zarif bir 
ikindi kostiimii, ayaklannda eski ayakka
bJlan vard1. <;ehresi kat kat boyalara 
bulanmJ§tl. Sa~Ian boyah gibi goriinii -
yordu, fakat dagrmkb. Hulasa, k1yafeti, 
birbirine uym1yan ~eylerle dolu idi. La
kin, Delmonte'nin verdigi tavsiye mek -
tubunda «on dart senedenberi, bunun ka
dar miistaid bir talebeye tesadiif etme -
dim» deniliyordu. 

Linden: 

- Delmonte ile ~ah~maktan ni~in vaz 
ge~tiniz? 

Diye sordu. Pencereye dogru yiiriidii, 
a~t1 ve Salzburg §ehrini kaphyan yag -
murlu havay1 kuvvetle leneffiis etti. 

Doris, eevab verdi: · 
- Amerikaya gitti. Beraber gideeek 

Deleee malUm laaliyetinde 
devam ediyor 

1skenderun 18 (Hususi) - Delege 
Garreau, intihabatta unsurlan birbirine 
di.i~iiriicii tedbirleri almakta ihmal gaster· 
miyor. Ge~;enlerde muhtelif Ermeni 
ziimreleri miimessillerini kabul ederek 
F ransanm Ennenilerin hamisi oldugu ve 
bu himayeye devam edecegi yolundaki 
sozlerini tekrarlamJ~hr. 

Siiveydiye nahiye miidiiri.i ba§ta olmak 
iizere, Hatay nahiye miidiirleri aldJklan 
direktif mucibince, halka F ranSJZlarm 
Sancaktan asia aynlmiyacagmJ telkin et
mektedirler. Garreau, Sancakta intikal 
devresi i<;in te~kil edilecek yiiksek mah
kemede miiddeiumuminin ve bir azamn 
F rans1z olacagm1, ikinci azahga da 1s· 
kenderun Mi.iddeiumumisi Hikmetin ta• 
yin edilecegini soylemi~tir. 

ltalyan gazetelerinin ne~riyafl 
Roma 18 (A.A.) -- Antakya ve !s

~enderun hadiselerini mevzuu bahseden 
I talyan gazeteleri, F rans1z delegesi Gar~ 
reau'nun yolsuz hareketlerini tebariiz et• 
tirmektedirler. 

]ournala d'1talia'mn ne~rettigi bir tel
grafta deniliyor ki: Saneaktaki vaziyet 
iizerine F ransrz delegesi ~iddetli tedbirler 
alm1~hr. Biitiin Tiirk mahalleleri zab1ta 
kuvvetleri tarafmdan i~gal olunmu~ ve 
ekalliyetlere aid diikkanlar ac;1k oldugu 
halde Tiirklerin diikkanlan kapal1 kal
mr~trr. Bazr keyfi tevkifat yapJlarak 
mevkuflar 1skenderuna gonderilmekte
dir. 

kadar param yoktu. 

-- Peki, §imdi i§ mi istiyorsunuz? ~ar· 
k1 rolleri almak m1 istiyorsunuz? Gene mJ· 
ztk~rhk ederek i§in i~inden Slynlmaga mJ 
~a!J§acaksmJZ? Hakiki rollerde bu 1 
sokmez. Sesinizi kaybetmekten artrk k~;k
muyor musunuz? 

Doris, siikunetle: 

- HayJr, diye cevab verdi, ya~amak 
meeburiyetindeyim. 

. ~u siiz Lindeni <;iledr.n c;1karmaga ka
f1yd1. Ona dogru iki ad1m ilerledi, ate~ 
sac;an nazarlarmr onun yi.izi.ine dikti ve 
hayk1rdr: 

- Y a~amak mecburiyetindesiniz. N e 
?iizel sebeb I Y a§amak mecburiyetinde 
1seniz ni~in daktilograf olmuyorsunuz? 

Doris, magrur bir omuz silki§ile muka
bele etti ve siikunetle cevab verdi: 

- Bu. uzun bir hikayedir, kimseyi de 
alakadar etmez, 

Linden, onun yiiziine biraz daha dik

katle baktJ ve ~1k1~maga ba§ladJgJ kadar 

ani olarak durdu. Sonra, odamn bir ko· 
§esine s1gdrrmaga muvaffak oldugu falso 

ses!i, ~irkin piyanoya dogru ilerledi, ka
pagml bir diirtii~te ac;tJ: 

- Y ammzda nota var m1? Bir ~· ' 
soyliyebilir misiniz? 

C ArkaM var) 



8 CUMHURlYET 

Seneba~I haziriiklari 

Seneba§l i~in i~te size fevkalade bir tuvalet. San§m iseniz 
koyu tafta, esmer veya bugday rengi iseniz a~1k renk taftadan 
yaptmmz. Etek k1smmm iizeri ba§tanba§a tiil ile ortiiliidiir. 
Korsajmm yan taraflan ipek laselerle tutturulmu§tur. 

Diger resmirniz ise bu seneki vuvalet modasmdan ge
eeleri nas1l istifade edebileceginizi gostennektedir. Ba§ta si
yah kordeladan hemen hemen kii~iik bir §apka tarzmda vii
cude getirilmi§ tertibat gene k1zlara iyi gider. 
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~apkalar 
Yeni modeller 

Ellelinizin s1hhat ve tu
valetini ihmal .etmeyiniz! 

C~en hafta ye- Ellerimizin bozuklugundan §ikayet e-[ 
ni moda §apkalar4 denlere kar§l bazJlanmmn sureta ~ok 
dan biraz ifrata ka4 hakh goriinen miidafaa esaslan vardu: 
~an acayib modelle4 

_ Ne yapay1m efendim, hizmet~im 
ri koymu§ ve bun- yok, her i~i kendim gormege me:.:burum !.. 
!arm ~imdilik bizim Ala.. Biitiin hemcinsimizin hizmet~isi 
bayanlar tarafmdan olsayd1, tabii diinya cennete donerdi. 
pek fazla kullamlma Eczanelerde sahlan lastik eldivenler ne 
makta olmas1 dol a- giine duruyor. Fa kat bir kiSim bayanlar 
YJsile onlan alki§la- gene itiraz avazesini yiikseltecekler: 
m1~hk. Bu sefer mu- - 1nsan eldivenle rahat i§ goremiyor 
tedil tarzda niimu - ki!. 
neler bas1yoruz ki karilerimiz tiplerine go4 Rahat j~ goremez olur mu? .Amerika-
re yakJ§acak bir tanesini intihab ederler- da sade ev kadmlan degil, fabrika, la
se §iiphesiz fazla zarif goriiniirler. boratuar amelesi bile eldivenle c;ah&IYOT" 

Bunlardan biri uzun ve tepesi kapah lar. Keza, operatorler, en ince ve hayati 
bir «tok» dur ki ortasmdan ta~h bir tezyi- ameliyatlart eldivenle yapm1yorlar mi ~ 

natla boliinmii~tiir. Onun i~in gerek sogan soymak, sebze a
Rengi ye~il, kuma~! YJklamak, gerekse bula~1k y1kamak ame
fotr' diir. Bir digeri liyeleri pekala eldivenle icra edilebilir. 
gene fotrdendir. Sa- Diger taraftan eldiven kullanamlyor
ga dogru ~ok derin samz, mutfaktaki i§lerinizi bitirdikten 
bir ahenkle egilmi~- sonra her defasmda ellerinizi limonla ov
tir. O~iinciisii bu se- mak, sonra gliserinle masaj yapmak gii~ 
ne ~ok moda olan miidiir~ 
drape denilen tarz- Bu. tekayyiid ve ihtimam1 bileklerini
da ve fotrdendir. ze kadar uzatmakla pek iyi hareket etmi§ 
KirmiZI bir kordela olursunuz. Y almL, bu hareketten sonra 
fotr'iin drapesinden ellerinizi iyi kurulamayt unutmaYJniZ. 

ge~erek sag ve sol taraflan siislemekte- Ciinkii riitubet insanm viicudiinii mahve-
dir. den en biiyiik tehlikedir. 

1 F akat birc;ok ~apka modellerl res1mler- F akat elleri de parmaklan yere dogru 

1 de ve camekanlarda miikemmel goriin- tutarak degil, havaya dogru dikerek ku-
1 diikleri halde ba~a giyilince insana pek de rulamak lazimdir. Bu arada diger elin 

• 1 iyi gitrnezler. Onun ba§ ve i§aret parmaklarile brnaklanmzm 
; 1 1~m size halisane her birinin dibine biraz masaj yapmakla 
! 1 tavsiyemiz, bilhassa parmaklannlZin uclanm zarifle§tirmi~ o-
1 bu koydugumuz lursunuz. Tunaklann kenarmdaki olii de-
1 ) modelleri bile ayna ri ciizii ferdleri de bu suretle dii§mii~ olur. 
• c kar~1smda uzun u- * * * 
1 zun size yakJ§IP ya- Eger ellerinizin iizerinde siyah lekeler 

ki§mJyacagmJ tahmin varsa bir slinger ta§mi biraz alkolle ve li-
ettikten sonra ya~ mon usaresile JslatJp hafifc;e iizerine siir-

' r. [ brmamz, yahud bi- tiiniiz, derhal gec;er. Sayed elleriniz ~ath-
1 

1 
rini 1smarlamaga karar vermeden her- yorsa onlan beyaz vazelinle masaj yapl-

1 halde biiyiik bir itimadmiZa mazhar olma- mz. 
s1 ieab eden §apkacmiZin reyini almamz- T1rnaklanmzi temizlemek ic;in bir c;o-
dJr. piin ucuna pamuk sano oksiienli suya ba-
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E v ve E~ya: i~ masas1 
1~ masas1 dedigimiz §ey, vaktile yazJ

hane veya kirli ~ama§Jr dolabt olarak kul
lamlmi§ bir mobilyadan da yap1labilir. 
Eski e§ya satan mobilyacilarda en adisin-

z den tutun da en pahah ve antika olamna 
ll kadar binbir c;e~idi bulunabilir. Ekserisi 

Onsekizinci aSJr iislubu ve Louis-Philippe 
tawd1r. F akat asri §ekilde olanlan da 

yok degildir. 
Niimunesini buraya bashgJmlz I§ ma-

n sas1 herhangi bir ev veya apartlmanm sa: 
Ion, yemek odas1 ve sair ko§esinde mevki 
tutabilir. Bilhassa iist tarafmm icabmda 
kalkmas1 ve ortasmm derinliginin mey4 

dana ~1kmas1 lazund1r. Fakat bu kapak
lar iki tarafa ufki tarzda siiriilerekten a
c;Jhr. Alt tarafmdaki c;ekmecenin ise bir
c;ok gozleri vard1r. Onlarm her birine 
yiin, iplik, ipek, diigme, agraf ve saire 
konulur. 

Bazan bu i~ masas1 muhtelif gayelere 
hizmet ic;in kullamhrsa c;ekmeceye diki§ 
alat ve edevab yerle§tirilir, yukandaki 
k1smm bir tarafma pudra, lavanta, blon

ya gibi tuvalet levaziml, diger tarafma 
hokka kalem, mektub kag1d1 ve saire ko
nulur. 

Goriiyorsunuz ki i~ masas1 pek miiteva
ZI gori.indiigi.i halde birc;ok i§lere yara
maktad1r. Ayni zamanda da evde bir siis 
olarak durur, aile ic;indeki kadmlann, 
biiyiik hamm, kiic;i.ik hamm veya gene 
kiZ!n bo~ vakitlerini tenbellikle degil, c;a
h~makla gec;irdiklerine miihim bir deli! 
te~kil eder. 

tmmz ve tlrnaklanmzm alt k1smmda gez
diriniz I 

TirnaklannlZ! sakm pincelerle kesmege 
kalkmaym1z. Onun sarsmhsJ hrnaklan 
harab eder. Eu i§ ic;in hususi imal edilmi§ 
maLslan kullammz. 

Hele t1rnaklan parlatrnak ic;in mahiyeti 
mec;hul mahli.iller kullanmaktan ~ekini
niz. Bilhassa Asetonlu ilaclan bu hususta 
tavsiye ederler. Halbuki onlar kadar tJr· 
naklan harab eden hic;bir madde mevcud 
degildir. Ayni zamanda parlakhk cihe -
tinden de melJinuniyeti mucib bir netice 
vermez. 

Giizel parmaklara sahib olmak istiyor
samz gi.inde be§ defa §U hareketleri yapl
mz: 

I - Elinizi a~m1z, parmaklarinizi ka
bil oldugu kadar birbirinden aYJrmaga 
c;ah§Imz. Sonra oynak yerlerinden biikii -
ni.iz. 

2 - Ellerinizi, sanki birine yalvan -
yormu§ gibi birle§tiriniz, sonra parmak· 
!arm uclan yekdigerine dayanmak ve 
birbirlerinden aynlmamak §artile aya ki
simlanm ay1rmaga ~ah§mlz I 

3 - Ellerinizi bileklerinizin etrafmda 
evvela saga, sonra sola dogru birka~ defa 
dondiin.iniiz! 

4 - ParmaklanmzJ birbirinden ay1 -
rarak uzathktan sonra onlardan her birile 
ayn ayn elinizin ayasma dokunmaga ~a
h§mlz. 

Biitiin bu hareketler eller yukanya 
kalkmi§ vaziyette yapllmahdir. Korkma
ym, sizi fazla yoracak degiliz. Bunlarla 
be§ dakika me§gul olmamz kafidir. 

*** 
Eger ell.,.rinizin derisi c;ok ince ve has-

sas ise sert ve fazla kire~li sabunlar kul
lanmaymiz. Ekseri yikayi§Iardan sonra 
ise badem yag1 veya badem yagmdan 
yap1lmJ§ patlarla masaj yapmak ~ok fay· 
dahd1r. 

;layed elleriniz k1zanyorsa, bunun 
biiny 'nizin lenfav: olmasmdan ileri geldi
gi muhakkakhr. Sade mahalli §ekilde 
yapiiacak ilaclarla kizartmm oniine ge~
mek kabil olmaz. S1hhatinizin umumi va
ziyetini diizeltmek icab eder. F akat umu
mi s1hhatini~;de bir bozukluk yoksa o za
man asabi bir sebeb var demektir ki yu
kanda tavsiye ettigimiz dart hareket bu 
c;e§id eller ic;in tatbik olunursa ~ok iyi ne
ticeler almabilir. 

F azla terliyen ve 1slanan ell ere gelince 
bunlann da ekserisi asabi ciimledeki 
bir kan§1khktan ileri gelir. Miitehass1s bir 
doktorun verecegi ilaclan kullanmak ve 
radiotherapi'! tedavileri de yaptJrmakla 
kat'j SUrette online ger,iJebiJir. 

Am erika, 

tordan 

impara-
• tem1nat 

• • 1stiyor 
(8a$tara/1 1 lnct sahttelfe) 

Dogrudan dogruya salahiyettar ve 
mes'ul olm1yan baz1 deniz mahfillerinde 
be§ ath giin evvel miinaka§a edilen bir 
deniz niimayi§i imkam §imdi hiikfunet 
mahfillerinde de mevzuu bahsedilmege 
ba§lanmi§hr. 

Panay tayfasmdan sag kalanlarm ge
miden aynld1ktan sonra da kur§una tu -
tulduklan hakkmda gelen resmi malumat 
iizerine, efkan umumiyede biiyiik bir de
gi§iklik olmu§sa da heniiz Uzak~arktaki 
Amerikan menfaatlerinin muhafazasJ i~in 
§iddetli tedbirler almmasmi tasvib etmege 
miisaid bir hale gelmedigi gibi hiikumetin 
de meseleyi hal ic;in c;ok §iddetli bir hare
kette bulunmay1 derpi§ etmedigi §iiphe -
sizdir. Resmi makam sahibleri ancak ge
lecek ic;in istenen teminat verilmedigi ve 
yahud Panay hadisesine benzer bir hadi
se tekerriir ettigi takdirde bir hath hare
ket karan verilebilecegi fikrindedirler. 

lcab eserse ... 
Va§ington 18 (A.A.) -Deniz mah· 

fillerinde Amerikan filosunun ham bu -
lundugu tam bir emniyetle soylenmekte 
ve }aponya tarafmdan ittihaz edilecek 
ta TZl hareket icab ettirdigi takdirde B ii -
yiik Okyanustaki Amerikan filosunun bir 
ka<; sa at zarfmda her ihtimale kar§J koy
mak iizere kafi te~hizatla <;in sulanna 
gonderilebilecegi ilave edilmektedir. Boy
le bir niimayi§ §ahsi bir mahiyeti haiz ola
cakhr. <;iinkii !ngiltere ile mii§tereken 
yap1lacak bir hareket bilhassa, cenubi 
<;indeki menfaatleri Amerikanm menfaat
lerinden ziyade tehdid altma girmi§ gibi 
goriinen fngiltere tarafmdan teklif edildi
gi takdirde, efkan umumiyenin muhale -
fetine maruz kalacaktu. 

Deniz mahfillerinde soylendigine gore 
Amerikan efkan umumiyesine Amerika
nm !ngiliz menfaatleri i~in bir dama ta§J 
gibi kullamldigJ hissinin verilmemesi la
zJmdir. 

Vaz.iyette yeniden gerginlik var 
N evyork 18 (A.A.) - Deniz hare

kah §efi Amiral Leahy Reisicumhur Roo
seYelt'i ziyaret ettikten sonra demi§tir ki: 

«- Panay'm bombard1mam hadise -
si neticesinde has1l olan vaziyette yeniden 

ir gerginlik husule gelmi§tir. Simdiki hal
de orada zahiren bizc laz1m olan mm -
akalarda -g milerimiz mevcuddur.» 

Amerikan notaarna cevab yok 
Va§ington 18 (A.A.)- }apon sefiri 

Saito Hariciye N azm Holl ile gorii§ -
mii§tiir. Bu miilakattan evvel Saito, Re
isicumhur Roosevelt'in taleblerini Tokyo
nun cevabm1 getirmedigini fakat Hull ile 
mf malfunat edinmek maksadile bir mi.i
lakat yapmak istedigini soylemi§tir. Sefi
rin ziyaretinden sonra Hull miilakat es
nasmda teferriiata aid meselelerden bah
sedildigini beyan etmi§tir. 

N az1r Amerikan protestosuna J apon -
yanm ne zaman cevab verecegi hakkmda 
mali.imat almad!glnl soylemi§tir. 

Cevab zaruri Jeiil mi? 
Londra 18 (A.A.) - Royter ajans1 

esasen tarziye verilmi§ oldugu i~in 1ngiliz 
ve Amerikan notalanna cevab vermenin 
zaruri olmadtgl hakkmda ] aponya nam1-
na soz soylemege salahiyettar bir zat ta
rafmdan yaptlan beyanatm Londrada 
vaziyetin derpi§ edildigi §ekle hi~ uyma
dJgmJ bildirmektedir. 

fyi haber alan mahfillerde soylendigi
ne gore, 1ngiliz notasmda ~ikayet edilen 
hallere kat'i surette nihayet verilmesi ic;in 
alman tedbirlerin !ngiltere hiikiimetine 
bildirilmesi istenilmi§tir. 

fngiliz mahfilleri, bu talebe riayet edi
lecegini ~iiphesiz addetmektedirler. 

Japonya, tahhikatrn neticeaini 
behliyor 

Tokyo 18 (A.A.) - Hariciye Neza
reti namma soz soylemege salahiyettar 
bir zat, J aponya tarafmdan Amerikamn 
notalarma verilecek olan cevabm heniiz 
ham olmadli'iml ve tahkikat heniiz bit
medigi ic;in bu cevabm ne zaman verile
bilecegini tayin etmenin miimkiin olmadi
gmJ beyan etmi§tir. 

J aponya, bun dan sonra Am erika ile 
fngiltere tarafmdan ileri siiriilen taleble
rin miinaka§aYJ mucib olmasma ragmen 
her iki hiikumeti de tamamile tatmin ede
bilecektir. 

Bu zat, tahkikat i~in Amiral Mitsu
mami'nin T okyoya c;.agmlmas1 muhakkak 
surette inzibati bir tedbir almmasm1 intac 
etmiyecegini ilave etmi§tir. 

V aziyet vahimleJiyor 
Hankou 18 (A.A.) -D. N. B. A

jansi bildiriyor: Dart a.ydanberi Yang -
tsede demirli bulunan lngiliz Caperown 
kruvazorii ans1zm ve beklenmedik bir 
surette Sanghay istikametine hareket et
mi§tir. 

Hankoudaki lngiliz mahfilleri bu 
beklenmiyen hareketin vaziyetin daha 
ziyade vahimle§tigini gosterdigi kanaatin
dedirler. 
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Franstz Nazirinin 
Prag' daki faaliyeti 

M. Delbos, ekalliyetler 
ile (;ekoslovakyantn 

~ab~b, muvaffak 

Almanya 
bulmaga araSIDI 

olamad1 
<Ba~taratl 1 met sahtfedel 

diin ogled en sonra Delbos' a Cekoslovak 
hi.ikiimetinin Alman - <;ekoslovak miina -
sebetlerindeki gerginligi izale etmek mak
sadile Alman ekalliyetleri meselesinin 
halli ic;in laZJm gelen tedbirleri ittihaz et
mege haZir bulundugunu soylemJ§tir. 

Bununla beraber bu hususta <;ekoslo -
vak hiikfuneti a§ag1daki §artlan koymak
tadJr: 

1 - Cekoslovakya devletinin birligi 
muhafaza edilecektir. Bir federal hiiku -
met te§kili ihtimali mevzuu bahsolamaz. 

2 - Cekoslovakya hiikumeti, memle· 
ketin dahili i§leri ~er~evesi i~inde tam bir 
istiklal ve hakimiyetle kararlar ittihaz e
decektir. 

Delboa, Alman fellerile de 
gorii,tii 

fki devlet adam1 arasmdaki miilakat sa
at 13,30 dan 16,30 a kadar siirmii§tiir. 
Delbos, ge~en per§embe giini.i Alman 
Sudet partisinin iki Hitlerci §efi olan ayan 
azasmdan Profner ve meb'us Kunat ile 
yaptlg1 miilakat hakkmda Benes'e rna -
lumat vermi§tir. Bu iki §ef Almanhk hak
larile Cekoslovak vatanperverligini telif 
e~mek istediklerini Delbos' a soylemi§ler -
d1r. 

Her iki §ef, Fransa ile Almanya ara
smda hi~ yakmhk istediklerini, bunun Al
manya 1le Cekoslovakya arasmda da bir 
yakmhk husule getirecegini ve <;ekoslo -
vakyadaki Alman ekalliyeti meselesinin 
hallini kolayla§tJraeagmi beyan etmi§ -
lerdir. 

. . fki .~evlet adam•. ~eni bir Rhin pakh 
I<;m muzakerelere giTI§mek ihtimalinden 
bahsetmi~ler ve boyle bir paktm imzasmm 
memnuniyetle kar§Ilanacag1 hususunda 
mutab1k kalmJ§IardJr. 

F ransrz nazzrrnrn beyanatr 
Prague 18 (A.A.) - Sefarethanede 

soyledigi bir nutukta Delbos, F ransanm 

Japonya tahkikabn 

ta ahhiidlerine ve dostluklanna sad•k. kaJ: 
digmi, bir A vrupa gerginliginin za1l ; 
masm1 arzu ettigini beyan etmi$ ve e• 
mi§tir ki: • ~ 

«- Bu, benim arad1g1m maneVI b 
netice idi. Bu netice tamamile has1l ol ' 
mu§tur. <;ekoslovaklarla FransJZlar bir; 
birlerini anlamak ic;in isti§arede bulunJT1.3 , 

il.tiyacmdan miistagnidirler. <;iinkii, 51 .. 

yasetleri arasmda daha evvelden teess~l 
etmi§ bir ahenk mevcuddur.» . 

Delbos, <;ekoslovakya hiiki.imetine ~~ 
muht1ra tevdi ettigi ve bu hiiki.imetin ,,e 
bilmukabele kendisine bir nota verd~ 
hakkmda dola§an §ayialan tekzib et!llil 
ve her iki memleketi birbirine baghyan 
karde§likten israrla bahsederek <;ek~sll: 
vakyanm F ransanm bir imtidad1 gibl o 
dugunu kaydetmi§tir. 

Delbos, soziine devamla §Unlan sorle
mi§tir: 

«- Milletler Cemiyetine itimad ed~ 
ve Milletler Cemiyetinin miimkiin oJdug~ 
kadar otorite sahibi ve cihan§iimul o)JTiad 
smJ istiyen iki devlet, kendilerince mevcU 
anla§ma zihniyetini ayni zamanda izbar 
edebilirler .>> 

Bundan sonra soz alan Krofta, fra~ 
517. ve <;ekoslovak noktai nazarlannda 
birligi tebariiz ettirmi§tir. 

Delbos'un Prag'dan hareketi fraJ151 

lehinde biiyiik tezahi.irata vesile olmu§tul• 

Naz.mn aelirlerle miilakaltd~ 
Prague 18 (A.A.) - Delbos 

I f' ak§am F ransa sefarethanesinde Yugos a
1
. 

!3. I' 
ya, Polonya, !ngiltere ve Sovyetler If , 
ginin Prag el~ilerini kabul etrni§ ve ke~ 
dilerine <;ekoslovak devlet adamlarl ~ 
yaphg1 gorii§meler hakkmda malUr08 

vermi§tir. Nam, saat 20 de FranslZ se' 

firi Delacroix tarafmdan verilen ak~~ 
yemegine ve miisamereye i§tirak etmi~: 

Benes, Hodza, Krofta ve bir~ok Y' 

koslovak ricali bu ziyafette ham buluP' 
mu~lard1r. ~ 

neticesini bekliyor 
(Ba~tarata 1 !net aahttetfe) k k d .. ert 

k er, agi ve petrol da dahil olmak uz 
gosterece lerair. Merkezi hiikOmetin bir J 0 k 1 II' 
k f k I a em e§yamn giimriik resminden Jll 
a~ Ir asi e N ankinden ricat eden lnt' a· f u1 s1 

I k k a veya yiizde 5C tenzilata tabi tut JTI3 

a. nn. ISmJ iillisinden maada bu cephede · · .. k f Ute' d l~m gumrii tari elerini degi§tirmek 
§liD 1ye kadar harekata i~tirak etmemiJ re te.tkikatta bulunmaktad1r. i 
olan Kwangsi' deki iic; ftrka bulunmakta- B k ~.til 
d IT a~ giine kadar bu hususta reo>~ 

Jr. beyanatta bulunulmasJ beklenilmektedll• 
Lunghai §imendifer hath uzunlugunda 'I 

kuvvetli bir mi.idafaa hath hamlanmak- $imali Cinde neler yaprlacak· ~ 
tad1r. Burada bu harbin en biiyiik mu _ ~ okro lk~k(A.Ak.) - ,Simali ~indbil 
harebesinin cereyan edecegi zannedil • vazJYeh tet 1 etme te olan komisyoll ·, 
mektedir. ' ··ogram haZirlami§hr. Bu program 11111j 

90 bin Cinli telel olmu, bince ba§l.Ica endi.istrileri kontrol edeJ, 
Tokyo 18 (A.A.) _ c;: h d k" m~rkezi b1r te§ekkiil viicude getiriJec , 

~ang ay a 1 Cm • J .. k'" b' eJ1113 
]apon umumi karargahmm ne retti¥' bir . a~on ve m~m ~nse ecne I .s Jl3' 
teblige gore Nankini terketmi/ olangJ. <;in I yele? mu§tereken I§letJiecek, demtrYo ,-e 
ordusu takriben 90 000 k' . t I f t n, hmanlar, yollar, posta ve telgrafd·•' 

, 1§1 e e a ver- t I f I 1 k 'k k" .. d . ... mi§tir e e on a e e tn , omur, emir, mil 
. 1 . k ktil• 

l;in Mare,ali beyanname tt• en ve tuz ontrol altma ahnaca '!'~ 
ne,re l M t d" . . b" b 5tJJI' 

Sanghay 18 (A.A.) _ Hankou'dan ~ns~c~ en ustnsme tam 1r ser e 
b 'ld' 'ld'¥ · .. · • . venlmi§tlr. 1 m Igm~ gore, sJyasJ mehafJI, Mare- ••• 
§al Cang- Kay- ,Sek'in, <;in hi.iki.imetinin B I k k d . e 
sonuna kadar miicadeleyi idame ettirme- a J tutar en eniZ 
ge az~~tmi~ bulunmasm1 bildiren beyan· 
namesm1 ~ok biiyiik bir memnuniyetle 
kar§Ilami§h:. Bu mehafilin kanaatince, 
bu beyanname, ]aponya ve biitiin diinya 
kar§Ismdaki Cin hath hareketini tesbit et
mekle kalmamJ§, ayni zamanda derhal 
bir sulh yap1lmasJ i~in miizakere imkan
lanm dii§iinen baz1 <;in siyaset adamlan
na da son darbeyi indirmi§tir, 

Berlinde bir resmi kabul 
Berlin 18 (A.A.) -Alman- ]apon 

cemiyeti, diin Nan kinin sukutu miinase -
betile biiyiik bir kabul resmi tertib et -
mi§tir. 

Denizde neler oluyor? 
Bir Japan muhribi battr 

. Hongkong 18 (A.A.) - Amoydaki 
Cm membalarmdan verilen haberlere go
re, Wushan kalelerile J apon harb gemile
ri arasmda yap1lan bir to~u diiellosu ne4 

ticesinde bir J apon muhabiri miihim hasa
ra ugnyarak Kuma' daki iissiine donmii§ 
ve orada batmi§hr. 

Amo'ya asker mi ~zkarzlacak? 
Hongkonk 18 (A.A.) - Muhtelif 

cinslerden miirekkeb 30 }apon harb ge
misi, Amoy'un d1§ !imam olan Kimoi a~I
gmda toplanmJ§hr. Amoy'da vaziyet 
gergindir. Burada ]aponlann karaya 
~Ikmasmdan korkulmaktadir. 

Cinin cenubunda muhasamatm ba§la • 
mas1 ihtimaline bin a en Kwongtung' dan 
~ongkong'a yiizlerce miilteci gelmekte -
du. 32 kilometro uzunlugunda olan 
Hongkong hududu boyunca miidafaa a
meliyah yap1lmaktadu. 

Cinde Japon icraaft 
Giimriik tarileleri degi;tirilecek 

Pekin 18 (A.A.) - Cin Cumhuri -
yetinin muvakkat hiikumeti hububat •e-

' ' ' 

dii,tii, boguldu . 
Dii.n ak§am, saat yirmi sularmda J{o~ 

"d f . b' .. , l<' ru e ee1 1r kaza olmu§, Koprunu,. ,.!'' 
d1koy iskelesi tarafmda bahk avlaJl'l bit 
ta bulunan 15 ya§mda Hakla admda. . ~ 
gene muvazenesini kaybederek de~it~ 
yuvarlanrm§ ve bo~ulmu§tur. c;ocU~, 
ge~ vakte kadar aranan eesedi bultlll if• 

m>m'""· T•hkik•t dmm etme~ 
( Yeni Eserler 

Oiku ~~ 
Halkevlert derglsl Ulktiniln blrtnclle~ol' 

tarihll 58 Inc! sayLSI her zamanld gibJ 10' 
gun yazJ!arla blr ktilttir orgam halln. erfll' 
tl.!iar etml§tlr. l}u !mzalan goriiyoruz. 

0
JI)el 

fesor Fuad Ki:iprillii, Dr. §. A. Kansu.. 0~' 
Barkan, Dr. Ali Nlhad Tarlan, Prof. J. ret' 
ga.s, Nacl Kum Atabeyll, Murad EJclP·\'. ~· 
tev Nalli Boratav proresor A. :MeZ, ll ~ 
Bartold, S1tk1 Ak;zan, Hans Helnt!C oii~el 
Kemal Qa~lar, Nahld Strn ve r~~· 

San'atlar Akademlslnden haberler, !fit-' 
cis de Cro!.s.set, roman ve hlkAye ye. ~0' 
!~;In blr ibret dersl, blbliyografYS.• 
valsk! 'nln blr eser! ve yaz1lan. 11,iiJ 

it It • ·I Hacmlne nazaran 25 kuru~ glbi ~o c:Jfl11 ~l 
blr ticretle sat1lan bu k1ymetl1 me 
btitiin okurlanmiza tavs!ye ederlZ· 

ASICEIRiK iSLERI 
.. ~ubeye da vet . o&sf~~ 
Uskildar Askerllk §ubes!nden: t)'slC J!la.J'~1 

Beylerbey Kiipliice caddes!nde 20 nua.!l ~
da lkamet ettlgl kaydlnden aniMll vile~, 
Naf1a Vekaletl §OSeler fen heyetl ~1 S , 
dlsll~lnde miistahdem !ken 19/5/ 1 e ~'1 
ntinde blr ay mezunlyet alarak ~~m~(es!JI~, 
dar avdet etmedl~! anla~IIan ve a te~ , 
de bu!unam1yan muhabere yedek ~ r.!~, 
n! 325 dogumlu Hiiseyln Tevflk o8' u Jtfl}~ 
ta!a En verln burada lse blr haftaYil clB> ~' 
hemen miiracaat eylemes! ve tM!~et11 1, blr ay zarfmda bulundugu yer ve JTI!fe 
rlyetlnl ar;Ik olarak bild!rmesl ehe!Jl 
le Han olunur. 
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GONON BULMACASI 
1 'l ~ 4 r, 6 1 8 II 10 11 

ITI-11"811 I IU 
I lal I I 1•1 I 1•1 

_I I I I I 1•1 I I I 
I 1•1 I I I 1•1•1 I• 

_I I lnl•l I I I I I 
I I I I I 1•1 I I I I 

I 1•1 IBI -, 
1•1 I I I Ill-' ,., ~~ · ~·~ lt ____ +, -+-+-ll=•+-1 -i-H---t--r-

Soldan saga: 
1 - Zevzek (miirekkeb kelime). 2 - Qok 

~Yen, cesed. 3 _ :i:sJa.m an'aneslndekl haya
hayvanlardan biri, gectmek. 4 - Su, ctek

~ek, soru edat1. 5 - :;;ark1, tarladaki bu~day. 
Itt·, Alfabeden iki harf yanyana, askeri bir 

tanm eski ism!. 7 - Hem di§ hem ya§, 
~~Zretmek. a - Vasll olan, nazik olm1yan. 

-~ 9iillerdeki tabii blr hM!se. 10 - Eski bir 
'!:irk devlet!, sofrada yenen §eylerden. 11 • 
"'llamn me~hur blr eseri, dl§ gegiren. 
~Ukandan ~liag1ya: 

l 1 - Koyunlar1 giidene a§lk (miirekkeb 
el!tne). 2 _ ±slamm ilk halifesi, nota. 3 -

ZiYa, bal!gile me~hur blr ay. 4 - Dullar, 
lltakta. 5 _ B!r hayvan, erkek. 6 - Vilayet, 
lltasal!arm korkunc §ahsiyetlerinden. 7 -
~~Orten isim bir emir. 8 - Viicudiinde so
O ~u hts.s'etme: bir renk, bir s1fat edat~: 9 -
rtak, bir millet. 10 - Liizum, uzag1 goote-

tene yardim eden bir tabir. 11 - Uzuvlan
llt!Zdan biri ~;ama~Ir y1kama levaZimatm-
dan. • 

tv'VeiJd bulmaeanm ball~dilmi~t ~ekU 
I 2 S 4 ~ II 1 ~ II 10 11 

1 KiD IMTAI R ,- • TslE 1 v 1 E lliJ 
2 A.!-51uiRIEI•IEID'EIBI t 1 

a tlAIRIAIVIAINIAI•I•Is 
1 liKI•IMIAIDIEILIEITI•~ 
~ .~J·IPIAIGIAISI I IBIOIL 
' AI Ll t IMI•IKiol• E I z IA1 
1 i\OILIAI•I•INI i ILI•lf.. 
R AILIAIKIAI•IuiLIEIMIA 
8 YIAIKI•ILIAIBIA'Rill•. 
lor~l•l 1 IKI 1 I olE lvl•IKitll 
1t~I•IAILIA~EIU~ ,'- - __ , 
ist. Borsas1 18/12/937 

p A R A L A R 
Alt~ Satq 

Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
l.iret 100.- 108.-
Bel(;ika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.-
isvi(;re Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin ~ "65.- 70.-
l<.ron Cek 78.- 8Z.-
!SiHn Avusturya 21.- 23.-
~ark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
l<.ron tsvec: 30.- 32.-
Altm 1053.- 1055.-
Ban knot 269.- 270.-

c E K L E R I 
A~;•l~ Kapam~1 

Londra 625.50 625.- I 
New-York 0.7987 0.7992 
Paris 23.5325 23.55 
l'.lilano 15.1925 15.2050 
Briiksel 4.7025 4.7065 
A tina 87.37 87.44 
Cenevre 3.455 3.4575 
Sofya 63.9488 64.-
Antsterd. 1.4366 1.4375 
l>rasr 22.73 22.7486 
Vi:vana 4.2254 4.2288 
l'.ladrid 13.7490 13.76 
nerlin 1.9820 1.3836 
Var!!ova 4.2158 4.2192 
nlldane!!te 4.0168 4.02 
nukrel,! 106.635 106.72 
nelsrrad 34.4925 34.52 I 
'Yokohama 2.7464 2.7486 
l'.lo~kova 23.6225 23.6025 
Stokholm :U013 3.1038 

E s H A M 
Actlt~ Kan~tt1t~ 

1\slan cimrnto 9.35 9.40 . 
tSTtKRAZLAR 

'l'Urk B. 
A(;dJl,! Kapant~: 

,. I Vadeli 14.55 14.55 
sl\ras - Erzu. J I 

• " III 95.- 95.-

""'--- -------' 
Ccit11ar. Konferanslar, konoreler 

Ordu Maluller Birliginin 
daveti 

~e~du Mahiller B!rli~i Uskiidar l;lubesin· 
~~~~ ~Ubemize kay!dli malil! subay arka
l'llle ar1n kayidlerin! yenilemek ve ke~dUe
c~ZC! lll~rkezi urn umlden gel en yen! hiivlyet 
do11l anlanm vermek ve bu meyanda Ana
le~1tl.l Clhetinde muklm arka<la§larm kayid
~aza <ie yapmak iizere dorder fotografla 
ta l'tes1 ve peroembe gunleri o~leden son
Ia~ 8;:-t 14 ten ltlbaren Usktidar Do~ancl
lt)Ut aik Partisi merkezindeki §ubemize 

1\:caat etmeleri !l!n olunur. 

~'.terhum General F eridin 
cenaze merasimi 

r Cazib Bir istiha ••• • 

Bir ked.iyi 
su ic;erken 

~ordiiniiz mii? 
Yalmz dilinin u

cunu kullamr. Pe
likan dolma kalemi 

de aynen oyle yapl· 
yor. Doldurmak i<(in 

yalmz bir santimetre 
kadar kalemi miirekke

be babrmak kafidir. Bu 
suretle kalemin bogaZI 

kirlenmez. 
P e 1 i k a n kalemi difter bir 

c;ok tekemmiilatile piyasada 
emsali arasmda en temiz, en 

zarif bir kalem olarak tanmmt§tlr. 
Fiat! 750 Kr. Pelikan dolma kalemleri 
iGin Pelikan dolma kalemi mi.irekke
bi kullammz. Doldurulmaga elveri~li 
gayet pratik §i§elerde satlhr. 

ell Han 
BasiiCa kJrtasiye maQazalannda bulunur. 

Haydar Rifabn 

eserlerinden 
Karagomleklller thtilall 
Etriisk V azosu 
Ili~in OHimii 
Efendl tie U~ak 
Vikontun Oliimii 
tklimler 
tlk A~k 
Kfi~i.ik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 
Anar~izm 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 t 

100 t 

100 t 

100 t 

125 t 

150 t 

75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

~':t::::::@.nuiiW~RiGU~ ~H 
AY --N 

I I • 1938 Y.TI 
B LG 51 HII:R YEROE 
AJANDASI ARAYINIZ 

Cebl kabartnuyan en temiz ve en 
i dogru ceb takvimi 5, muhtlralar 30, 35, 

40 kuru§tur. 

to 
Londrada me~hur Raynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelfk hakikf Raygras ~im tohumu Tiirkiyede valntz mii.essesem namma 
gelml~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu <(im tohumunu 
bahr;e sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecrfibesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iineii Vaktf han, 4 iineii kat 18 No. do Bahr;e Miman MevlM Baysal Tel: 234.26 

I lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: .......................... -......... . 
300 kilo c;ekerinde 1 aded baski.il cTiitiin fabrikalar §Ubesi» 

1000 " ,. 1 " ,.' cMiiskirat .. .. 
1000 ,. " " ,. .. cAmerikan sistemi sehpah, cMfis. Mua. $. 

I - Yukanda tartma kabiliyetile miktan yazl11 muhtelif c;ekerde 3 
aded basklil ~artnamesi mucibince pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk 12/1/938 tarihine rashyan Garf;amba giinii saat HI te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktlr. 

III - $artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ahna
bilir. 

IV - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektubu ve 
kataloklanm pazarhk giiniinden bir hafta evveline kac!.ar yukanda hiza
larmda gosterilen f;Ubelere vermeleri ve tekliflerinin kabuli.ini.i mutazammm 
vesi~<a almalan lazimd1r. 

V - isteklilerin pazarhk i«in tayin edilen gfin ve saatte yiizde yedi 
bu~uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri 
Ha.n olunur. (8293) 

~ 

I - Sartnamesine ekli listec!.e yaz1h muhtelif eb'adda 1590 metre yu -
varlak k1vnlm1~ ve yass1 kay1~ pazarhkla satm ahnacakhr. 

II - Fazarhk 27 /XII/937 tarihine rashyan pazartesi giinii sa at 16 da 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat .$ubesindeki Ahm Komisyonunda yapt • 
lacakt~r. 

III - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozfi ge<(en f;Ubeden almabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

bu!fuk giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri il•an olunur. 
(8362) 

~ 

1000 ade~ Sa~ Karol 
1000 " Sol Karol 
4000 ~ Mayan 
2000 " Mayan zinciri 

I - 24/XII/937 tarihinde · ihale edilmek iizere $&rtnamesi mucibince 
pazarltkla satm almacag1 illin edilen sag ve sol karol ile mayan ve mayan 
zinciri yukanda yaz1h miktara iblag edilmi~tir. 

II - Pazarhk 3/l/1938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka
bataf;ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllaca~t~r. 

III - ~artnameler paraSIZ olarak bergiin sozii ge~en $Ubeden ahnablhr: 
IV - 1steklilerin pazarhk i«in tayin edilen gun ve saatte yiizde yed~ 

buGuk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmelen 
illln olunur. (8460) 

izmir ':riitiin Fabrikasmda her a;-;;;Ianacak tahminen 10.000 kilo tiitiin 
tozu 3/1/938 tarihine rashyan pazart~si ~nii saat 10 da ljartnamesi mucibince 
pzarhkla sattlacaktJr. tsteklilerin pazarhk ic;in muayyen giin ve saatte yiizd~ 
on be!i teminat paralarile birlikte Kabataf;ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesl 
Miidiirlii~iinceki Sahs Komisyonuna gelmel~ri ilan olunur. (8461) 

lle~~Utn Miitekaidini Askerlye Cemlyetln- Her ak~am p A R K Otelinde 
~~~~~tnly~tlmiz- ba~kam, esbak Harblye Na- Kirabk ApartJman 
ttr~ General Ali Ferid Tekiyi vefat etml..$- Tango krah 

~--- Acele devren •••'-

" Her tiirlii konforu havi alan A-
llU ~azes1 19 kanunuevvel 1937 pazar gil- E D u A R D o B • A N c o yaspa~ada Asri apartlmam~ dor-~adtk~C:hkoyiindeki hanesinden kaldmlarak I diinci.i katl azimet dolayisile ve 1
ttta 

0
Y Osmana~a cam!lnde namaz1 kl- ehven fiatla devren kirahktrr. Ar-

tentcalt, l{aracaahmeddeki l}ehidl!kte met- ve me,hur ArJantin orkestrasl zu edenler Karakoy Palasta dor-
~Za. \llllahsusuna naklolunacaktlr. Cemiyet diincii katta 7 numaraya miiracaat 
butll11 e lnensublanmn cenaze merasimlnde Bucru''n saat 17 1/2 da M A T i N E 
~~~~~~~~~e~~ri ~L---~~~~~---••••••••••••••••-~~~e~de~b~i~li~ri~E~----••••••i 

I 

BALSAMiN KREMi 

DiKKAT: 

Biitiin cihanda elli senedlr daima 
iistiin ve e$Si:z kalnu$br. 

KREM BALSA.MlN 

Biiyiik bir blllf ve 1m1n blr tee
rube mahsulii olarak viicude ge
tirilmis yegAne athhi kremlerdir. 

KREM BA.LSA.MiN 

~ohretinf 182 Ve li!Bt}atllDlJ.kJa 
degil, alhhJ evsafuun Londra, 
Paris, Berlin, Nev•York Gflzellik 
Enstitillerlnden ytlzlerce krem 
aras1nda hfrinclllk mflklfatuu 
kazanmts olmakla fsbat etmittir. 

KREJU BALSAJUlN Giinc!ilz l~fn ya~sl%, gece l._ln yath ve 
halls ac1badem kremlerl olarak dart 

nev'i vardll'. 

KREM BALSA.MlN Otedenberi tamnm1~ huauat Vlll!!Ola-
nnda aahld1~ ~bl aon defa auretf 

mahsusada fmal ettlrdlltfmiz gayet !Ilk ve beraber ta~unajta elveri~ll 
hususi tiipler derunfinde dahi sat1lmaktad1r. Fia~a daha ehven oldu• 
gu kadar pek kullant$11 ve zarif olan 

KREM BALSA.MlN tuplen butiln nevilente ~. ecza 
ttriyat ve tuhaflye matazalannda 

bulunur. 
INGfLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Manisa Vila yeti Daimi Enciimeninden : 
1 - TurgudJ.u - Manisa yolunun 1 + 074 - 17 + 430 uncu kilometre· 

lerl arasmda yaptmlacak $Ose, tesviye ve menfez fn~aatt c105687» lira c34» 
kuruf/luk ke~ifnamesi iizerinden kapah zarf suretile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu i~e aid ke~if vesair evrak c525» kuru$ mukabilinde Manisa Na
fia Miidfirli.igi.inden almabilir. 

3 - Eksiltme 23/12/937 per$embe giinft aaat on birde Manfsa VUAyeti 
J)aimt Enciimeninde yapllacakhr. 

4 - Muvakkat teminat c6534» lira c37• kuru!itur. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin ic;inde, Naf1a Vekaletinden a~ ehli • 

yet, bu ylla aid Ticaret Odas1 vesikalarile teminata aid banka mektub veya 
makbuzu ve teklifname bulunan kapah zarflarmt 2490 saytlt kanunun 32 inci 
maddesine gore haztrlanmt~ oldujhl halde bu il!nm ftc;iincil maddesinde ya
Zih vakitten bir saat evvele kadar makbuz mukabilinde Daimi Enciimen Re· 
isligine vermeleri ve kapab zarflarm1 pasta Ue gondereceklerin ayru kanu • 
nun 34 i.incii maddesi hiiki.imlerine riayet etmeleri HAn olunur. (8192) 

Oksiiriik, 
Nefes darl1g1 
Soguk-alg1nl•g• 

VE 

gogus nezlelerinden 
Sizi kurtaracak en iyi 

ilac budur. 
Her eczaneden 1srarla 

isteylnlz. 

M. Z. B 0 Y E R 
Laboratuan • 

Tavsanb Belediyesinden: 
' Kazam1z Memleket eczacihgi bo§tur. Kaza merkezi c6,000» niifuslu olup 

Kiitahya • Bahkesir battl i.izerinde ve 114 par!fa koyii. ihtiva etmekte oldu -
guncl.an bir eczahaneye ~iddetle ihtiyac vard1r. 10 - 40 K. M. mesafede ve ci
varmrla miiteaddid ve zengin maden, komiir ocaklan ve kereste fabrikalan 
oldugundan i$lek bir kazadrr. Halkm fenne ragbeti olup s1hhatini sever hayat 
ucuzdur. Kazamn suyu ve havas1 da iyidir. Gelecek eczac1ya bir defaya mah
sus olmak iizere Belediye biit~esinden c200:. lira nakdi yardunda bulunacakt~r. 

Talib olanlar ic;in ilan olunur. (8454) 

1 9 3 8 

Hava Kurumu 
BUYVK iK 

Y1lba'l 

Biiyiik Piyangosu 
RAMiYESi 

(500.000) lirad1r 
Aynca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, .30,000, 

20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) lirallk ilti aded 
miikafat vard1r. 

Ke§ide Yzlb~t 

Biletler: (2.5), 

geccsi yapzlacaktlr •••• 

(5) ve (10) lirad1r. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnl% ...... 



Soguk algtnhgt - Nezleye kar~I 

PASTiL ANTiSEPTiK 

T enetfiis yollarile ge~en 
hastahklara kar§I koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron§it, grip 
ve bogaz rahatsizhkla
nnda, ses kisikhgJnda 
pek faydahdu. Biitiin ec-

zanelerde bulunur. 

iNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu, Istanbul 

T. C. Ziraat Bankastndan: 
Mi.inhal bir silo §efligi i~in fstanbulda miisabaka lmtiham a~1lacaktrr. 

raliblerin a~agrdaki 11eraiti haiz bulunmalan Hizunc.tr. 
1 - Tiirk olmak. 
2 - Hi<;bir ve~;hile mahkfuniyeti bulunmarnak. 
3 - En a§a~ lise derecesinde bir fen veya san'at rnektebinden mezun . 

olmak. 
4 - 30 ya~mdan a~agr ve 50 den yukan olmamak. 
5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni anza ve has· 

tahklarla malfrl olmamak. 
6 - Bubar ve elektrik makinelerlnP.e ihtisas1 olmak. 
Yukandaki maddelerde yaz1h §artlan haiz olup ayni zamanda silo fab

.dka ve degirmen fibi miiesseselerin fenni krsmm1 idare etmi§ olanlar ve 
ziraat miihendisi diplomasmr haiz olup da makinecilikte ihtisasr olanlar ter
cih edilir. 

Kazanana meslek! bilgisine ve imtihand.a gosterecegi muvaffakiyet de
recesine gore 150 - 175 lira iicret verilecektir. 

Taliblerin bu aym 28 inci sah gi.ini.ine kadar istanbul §ubemize miira· 
caatle evrak ve vesaiki tevdi etmeleri §arttrr. 

imtihan buhar, elektrik, degirmen makineleri nazariyat ve ameliyatm
dan yapilacaktir. 

1mtihan 30/12/937 per!lembe gi.inii istanbul S.ubemizde icra edilecektir. 
(8361) 

Grip, Baf ve Di' Agrllar1, 
Nevralji , Artritizm, romatizma 

CUMBURIYET 

SON MODA 
RENKLERDE 

Yeni Veniis Rujlar• 

ORANJ, MANDARiN, RU • 
Bt, KAPSiN, PURPUR VE 
KIRMIZI renklerde her sima
ya yara~an ve yaku~an VE • 
NOS Rujlan reklam fiatma 
sab~a ~Ikanlmu~ttr. <;ok sabit 
ve cazibeli ve ,ayam tavsiye 
bu yeni VENOS Rujlarm1 
muhakkak tecriibe ediniz. 

Nureddin Evliya Zade 
Miiessesesi. Istanbul 

Beyoglu birinci sulh hukuk mahke -
mesinden: 

Teranedil, Muhiddin, Melek Necmiye 
ve sairenin hissedar olduklan Beyog -
lunda Kamerhatun mahallesinin Dura~ 
sokagmda: 

1 - (1000) lira muhammen krymetli 
(21) No. h hane. 

2 - (1100) lira muhammen klymetli 
ayni sokakta (23) No. h han e. 

Tamammm izalei §i.iyuu i~in a<;rk art
trrmrya konuldugundan 20/1/938 per
~embe gi.ini.i saat 15 ten 16 ya kadar 
Beyoglu sulh mahkemesi ba§katibligin
ce mi.izayede ile satilacaktrr. 

1 - Arttirma bedeli tahmin edilen 
krymetin %75 ini bulursa o gi.in ihale 
edilecektir. Bulmadigi takdirde 15 inci 
gi.ine gelen 4/2/938 cuma gi.inii saat 15 
ten 1& ya kadar icra olunacak ve en ~ok 
artbrana ihale edilecektir. 

2 - ihaleye kadar birikmi§ maliye. 
belediye vergileri ve vakrf icaresile 20 
senelik evkaf taviz bedeli ve tellaliye 
mi.i§teriye aiddir. Miktarlan dosyasm -
da yazllrdrr. 

3 - Arttrrm1ya girmek istiyenler mu-
hammen bedelinin %7 bu~ugu nisbe -
tinde teminat akr;esi veya ulusal bir 
bankanm teminat mektubunu getirme
leri §arthr. 

4 - Arthrma bedeli ihaleden Uibaren 
5 gti.n ir;inde mabkeme kasasma yaf1r1 -
lacakhr. Aksi takdirde ihale bozularak 
farkr fiat ve zarar, ziyan ve faiz biHi.hii-
ki.im ahnacakhr. 

5 - 2004 say1h icra ve iflas kanunu • 
nun 126 nc1 maddesine tevfikan gayri -
menkul i.izerindeki ipotek sahibi alacak-

1 
hlarla diger alakadarlar gayrimenkul 

I D I D II I I t Um"m M"u"d"u"rlu··g-"u"nden uzerindeki haklanm, hususile faiz ve ev et emiryo ar1 ' e me II masarife dair olan iddialanm ispat ic;in 
••••••••••n••••••••••••••••••- ilan gi.inlinden itibaren 20 gun d9inde 

Muhtelif yerlerde bulunup nizami miiddetlerini dolduran cem'an 497 
kalem e§ya a~rk arttlrma ile satrhga ~Ikanlacaktrr. Hepsinin muhammen 
bedeli 174 lira 66 kurulitur. A~rk arthrma 29/12/937 tarihine musadif <;ar -
§amba gi.ini.i saat 15 te Haydarpa~a i§letme Miidiirliigu Komisyonunda ya
pllacaktrr. 

istiyenler hergiin t~letmeye miiracaatle e§yay1 gorebilirler. Mi.izayedeye 
i§tirak edceklerin mezkfu tarihd.e muhammen bedelin yiizde yedi buc;ugu 
nisbetindeki teminat akr;elerile hazrr bulunmalan lazrmdrr. (8322) 

f/INIIIIII 

Muhammen bedell 13320 lira olan hava kompresoril, tazyiki hava su 
tulumbasi, per forator hava ~eki~leri, portatif hava maskaplan, siklet ba • 
lansori.i, beton vibratori.i, beton ve siva pi.iski.irme makineleri gibi 16 kalem
den ibaret alat ve edevat 29/12/1937 <;ar~amba giinii S?at 15 te Haydarpa§a
da gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan kapah zarf usulile satm ah
nacakhr. 

Bu ilie girmek istiyenlerin 999 lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesaik ve Resmt Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 veya 1/7/1937 G. 
3645 No.h ni.ishalarmda inti§ar etmi~ olan talimatname dairesinde almmi!? 
ehliyet vesikasm1 muhtevi teklif zarflanm eksiltme gi.ini.i saat 14 on di:irde 
kadar H. Paliada Gar binas1 dahilind.eki Satmalma Kornisyonu Reisligine 
vermeleri lazrmdrr. 

Bu ilie aid ~artnameler Komisyondan paras1z olarak dagitilmaktadtr. 
(8336) 

NtiW 

Almanyada Teknikum tahsili 
Devl~t Demiryollar1 hesab1na 

rilmek iizere miisabaka 

yapmak i~in 

talebe gonde
a~IIacakbr : 

1 - Mi.isabaka 3/1/938 pazartesi gi.inii saat 9,30 da Ankarada Devlet 
Demiryollan ~at 1$l.eri dairesinc1e Haydarpa~ada Birinci i§letme Mi.idiirlii • 
giinde icra edilecekbr. 

2 - Taliblerin en a$agr orta rnekteb veya o derecede san'at mektebi me-
7unu olmalan, 20 ya$mi miitecaviz bulunmamalan ve ahvali sthhiyelerinin 
§imendifer hidematmi ifaya rni.isaid oldugunun idare hekimleri tarafmdan 
tasdik edilmesi ~arttlr. 

iki sene her hangi bir mi.iessesede bilfiil tesviyecilik, demircilik veya 
buna miimasil makine krsmmda ~ah~rnt1;1 oldugunu isbat edenlerle San'at 
mektebi mezunlan 24 ya~ma kadar mi.isabakaya kabul ecl.ilirler. 

3 - Talibler mi.iracaatn.an:ele.:in: aile"!_ vaziyetlerini ve pederlerinin 
tcrci.imeihalini, polisten tasd1kh husnuhal .kagr~rm,_ rnekteb $ehadetnamesini 
ve ba~ka yerde c;ahlimi$ ise aldri!I bonservlslen baghyarak Ankarada Devlet 
Demiryollan Zat 1$1eri Miidiirli.igiine ve istan~ulda Haydarpa~ada i1;!letmr 

' Mlidi.irli.igiine rni.iracaat edeceklerdir. En ~on. murac.aat tarihi 25/12/937 dir 
Bu tarihten sonraki mi.iracaatler kabul edJlmiyecektir. 

4 - Mi.isavi numara kazananlardan almanca lisanma vaklf olanlar ter 
cih edilir. c4537» (835' ' 

Soru1acak sualler: 
1 - Umum1 malumat ve tiirk<;e 
2 - Hesab, henc!.ese, cebir 
3 - Fizik, kimya 
4 - Almanca bilenler almancadan. 

Muhammen bed.eli (13 600) lira cl:: kilometro 27 de vagon iisti.inde tes
limi ~artile (8000) metro ~ikab1 balast 1/1/1938 cumart0si gi.ini.i saat 10,00 
da pazarhk usulile Sirkecide 9 uncu i§letme Mubayaa Komisyonunda sa
tm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin Naf1a ve diger vesikalarile beraber ve (1020) 
lirahk muvakkat teminatla Komisyona rniitacaatleri. 

$artnarneler paras1z olarak Komisyondan ve Ankarada Malzem"' D1i-
resinden verilmektedir (83D2) 

evrakl mi.isbitelerile birlikte satr~ me
muruna miiracaat etmelidir. Aksi tak -
dirde haklan tapu kiitligile sabit olm1 -
yanlar sah§ parasmm payla~masmdan 
haric kahrlar. 

6 - $artnarne mahkeme divanhane -
sinin herkesin gi:irebilecegi yere as1l -
mi§tlr. Fazla rnalumat almak istiyenle -
rin 937 de 34 say1sile ba§katiblige rnii -
racaatleri ilan olunur. 

ARTIK B A $ KA 
DOLMA KA LE M 
A R A M A Y I N. I Z 

COnki en son 
tekemmOiaHa mOcehhez 

MONT 
BLA 
kalemleri 
garantilid•r 

0 
Kat'lyyen akmaz 

ve hazinesi fazl a 
mOrekkep ahr. 

Ayn1 clnsten MONT BLANC 

otomatik kur~un kalemleri de 
vardor. 

Sal•t-yerlo CITURIS eiRAOERLER 
Beyolflu, iatlklal Cad. 337 
Galata. Mertebanl Sokak 9 i h 

David kimdir? 
Gene bayanlar her birisi 200 liradan 

JO liraya kadar DA ViD'e borcludurlar. 
Bu borcu nas1l i:idiyecekler? 
Ni§anlandrklan zaman ni§anhlarmm 

<;eyizlerini DAViD magazasmda yaph
racaklan, fevkalade rob do§ambrla.t'L 
ipekli pijamalan, gornlekleri, ic; ~ama -
§Irlan, boyun baglan ve mendilleri i.i 
zerine verecekleri sipari§lerle babala -
rrna odetecekler. 

DiKKAT: Adres, Beyoglu, lstikl51 

addesi, G~' " '" -"nv T.i sesi kqr:;,~m-1 

'l'i8 nUtiW.l alt .UA I, 1L moi'at.aSl. 

19 Birincikanun 1937 ,J 

-=-

.... 

EML AK VB EYTAM BANKASI 
Merkezi: ANKARA 

~ubeleri : istanbul • izmir • Bursa 

Yap1lacak ve yap1s1na ba~lanm1~ meskenler ic;in 

Vatanda!ilara mUmkUn olan kolayhkla yard1m eder. 

MEV CUT GA YRiMENKULLER 

.KAR$1LIGINDA iKRAZAT YAPAR 

Faiz senede % 9.112 dur. Ayr1ca Komisyon almaz. 

Ekspertiz iicreti ( 1,000) Hraya kadar 

istekler i~in 1, fazlas1 i~in 2 liradtr. 

Gayrimenkul ipotegi va esham ve tahvilit reh"i 

kar,1hg1nda Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve Vadesiz mevduat ahr. (8031) 

HAYRE1Tilf 
~IZIR 
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CUMBURIYET n 

B I 0 C E L ••• Cild hiiceyrab 
merkezinden istihsal edilmit ci!d 
icin yeni ve kiymetli bir cevher 
28 gUn zarf1nda yatll kad1nlar1 

daha gene gosterir. 

Cildinizin gene, teril taze ve pembe kalmaat i~in onu 
besleyiniz. Arbk buru,ukluklar kalmadu 

Z5 y~mdan soma; 
cildinb, laymet1i 
Bioeellnl kaybet• 
mete ba~tlar, Eger 
hemen beslenip ih· 
ya edilmezse bu
ru~p solar ve ih· 
tiyarlar, 

~0 yqlannda mil· 
yonlarca kadmlann 
karakterleri gene o
labilir. Fakat, ihti· 
yarlamt~ gibi go. 
ri.indiilderi cihetle 
erkeklerin yfiz{inde 
hic;bir ftibarlan yok· 
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir Alim, 

Bloeel bu yenl 
did uniJUl'UJlda dl
dinlzinklnln ayni· 
dlr. Adeta be~tere
Diztn IAZIIDl gayrl 
mtifarikidlr. Cildi
llizi ac;hktan oldUr· 
meyfnlz. Onn Bi
oeel lie bealeybds 
ve )'llllancbfmu: 
zamularda bile 
eildinlzln dab:u 
taze ve eazlp gO
rilnm.eslnl ~m.ln 

ediniz. 

BiOCEL 

tesirini gosterdi 
Teeriibe edebilirlz. 

Bioeel'i zengin bfr eilde 
malik olan 50 ya11lannda 
blr kadm 30 ve 30 y~la· 
nnda bir kad.m 24 ya11m• 
da gorUnebllir. Gene ka
Jar da hlc;bir vakit gore• 
mlyeceklerl !f&yant bayret 
blr tene malik olurlar. 

Viyana T1b Fakiilteslnin profes5· 
rii tarafmdan ke~fedilen bu yeni 
eild unsurunda kemall itina ile 
intihab edilmi~ gene hayvan
larda gizlenmi$ eild hiiceyratJ 
merkezinden istihsal edilmi~ saf 
Bloeel vardxr. Bu eevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinip beslemek ve gencle§tir• 
mek ic;In matl-np nisbet dail'e • 
sinde meveuddur. Geceleri yat • 
mazdan evvel kull81UIUZ. Beyaz 

renginaeld ·c ya~slZ )' Tokalon 
kremini sabahlan kullamruz. 
Terkibinde cBeyaz Oksijen• bu· 
lundu~dan birkac; ~n zarfm
da birbirinden daha beyaz iic; le· 
vin iizerine cild.inizi !layan1 hay
ret bfr surette beyazlatrr. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanma~a 
ba~laylD.lZ, Memnuniyetbah~ ne • 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksllllZ. 

Biocel'li TOKALON Kremini 
ve her sabah kullan1n1z 

daha .. .. .. .. gorununuz •• gene 

Binlerce Tokalon miitteriainden miieasesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en k1ymetli 
delillerdir. 

(Tokalon 
Yibiimdeki 

Kreminlz'Jen 'bilaakkrn latilaile 
firkin kalxucaklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. 0. 

ettim. 

Fatsa 

( Tokalon kreminin benim cildimin neacine 
aygun ,eldiiini itiral etmeyi bir vazile bilirim. 
Cildim e.rmer olduiu laalde Tokalon aiirdiikten .ronra 
beyazlanmakta ve ulak. kabarcrklar tamamile zail 
olmaktadu.) 

B. $ehir I. B. M. Eti .. Tii. Konya 

Mektuplaran asallar1 dosyalar1mazda sakhdar. 

~ . 

• 
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!· C. Catalca Ziraat Bankasmdan: 
~~~lusu: <;atalea IslAm mahallesinden Mutahhar oglu Mehmed Rifat kefili ayni mahalleden Mehmed ktzl Emlnf 
ltt anunen Koyii Mevkii Miktan Hisses! Tapu senedinin 
lllleti Nev'I Kazas1 M2 Tarihi No. 
60.01 · Arsa <;atalca Merkez Kasaba 2587 Tam T. Sani 338 40 

~e ~'~safx yukanda gosterilen gayrimenkul 3202 numarah kanun hiikiimleri d,airesinde sahlma~ jizere a~lk arttrrma 
'~tl~a konulmu!}tur. 

·~~ttbrma 15/12/937 tarihinde ba~lamak ve 31/1/938 tarihinde bitmek ilzere bir buc;uk ay devam edeeektlr. Ahc1 
trt~q a<Ugx veya siirillen pey alacagx kar§tlamadl~ t1akdirde en son arttrranm taahhiidii baki kalmak iizere arthrma 

deti 15 gi.in daha u:zat!labilecektir. 
Itt-, .~uvakkat ihale 31/1/938 pazartesi gi.inii saat on be~te Catalca Ziraat Bankastnda ve en ~~k artbrana yaptlaeak· 
~~~e~~ttxrma §artnamesi 15/12/937 tarihinden itibarenCatalca Ziraat Bankasmda herkes tarafmdan goriilebi • 

"'t1r, 

~afl. ~at'i ihaleyi yaptmp ·yaptrrmamakta Banka muhtar bulundugu gibi ihaleye kadar borclu boreunu faiz ve mas
~a~;"hlle birlikte oderse muvakkat ihale fesh ve iptal olunarak mii~teriye pey ak~:esi redAolunur. Mii§terinin b~ -

ak ve mutalebesi mesmu olmxyacakbr. 
'ile l~~nkamlZdati ba~ka ipotek sahibi alacakhlarla di~er alacakhlann gayrimenkul iizerindeki haklarmt ve husu· 
lall1.1. 81~ • ve masrafa dair olan iddialarmt evrakx miisbite ile yirmi gi.in i~inde bildirmeleri ve aksi halde haklan 

81Clllerile sabit olmadtk~a sah~ bedelinin payla~masmdan harie brrakxlacaklan ilAn olunur, (8435) 

1't1iitereim • Muhabere memuru aran1yor r. Suphi 'enses 
htr 'I'~rk~e ve fransiZcayx ve kabilse almancayx bilen Turk tebeasmdan ld 11 h f 1 kl Of h lSI ~i~ !llutercim • muhabere memuru aramyor. Kendilerini kabiliyetli gar- raryo an as a I an m e ass 

'l'en~erin mi.iracaat etmemeleri rica olunur. Bevo~lu Ytldut llaeman ke"tn 

.... ~al•lb•I•enll·iinli(MIIiiiliii. tlieriicliimii)i.lruiii .. miiiiiiulizilileillltsiltaiiiniibiiuiilllilli76iillipliosiiitiiallikuiiiituiiisuiiliniialiyliaiilzmiiiilalliailinii . .l IIIL•elli~ii~eii.!,ii~0iirtii~ii!~ r~:r!.!: !~~~=:ra 
fill, 0924 • 

Qt.KALulli 

~35WATT ~ 
OS RAM 

D 7'o vo{-
Ampul iizerindeki mark~ 
ziya kudretini ve istihl.ak. 
edilen vat mtktannJ garanti 
eder. Her vata mukahil da
ha ziyadar hiD 1~Ik vere~ 

Osram ~ ampullerini ahr .. 
san1z daha ucuz bir l§lk 

ot.~AlCJAt 
O<O 35WATT ~1-

elde edersiniz. 
1 0SRA 

D 

Dekaliimen lambas1 asgari nir istihlak temin eder. 

TtiRKiYE BtiYOK MiLLET MECLtSt 

iDARE HEYETiNDEN: 
1 - Seksen bin litre benzin almacaktrr. 
2 - :;>artname hergiin Biiyiik Millet Meclisi Muhasebe Miidi.irliigiinden 

bedelsiz olarak almabilir. 
3 - Eksiltme 10/1/938 pazartesi giinii saat 15 te Biiyiik Millet Meclisi !dare 

heyeti odasmda olacaktrr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktll'. 
5 - Muvakkat teminat 1110 liradrr. 
6 - Teklif mektublan 10/1/938 pazartesi giinii saat 14 e kadar idare heye

tine verilecektir. Bu saatten sonra mektublar kabul edilmez. 
7 - :;>artnamenin 4 iincii maddesinde istenilen vesikalar teminatm kondu~ 

zar£ i~;erisine konulmu~ olacaktrr. c8348,. (4511) 

istanbul P. T. T. Vila yet Miidiirliigiinden: 
fdare telgraf hatlart l~in 20 tanesi sekizer metre, dort tanesf onar met

re uzunlu~da olmak iizere 24 tane on alh santimetre d.emir potrelin ah
rnl pazarhga konulmu~tur. Pazarllk 24/12/1937 cuma giinii saat 15 te Bii • 
yiikpostane binast birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirlii'gi.inde 
miite§ekkil Alrm Satim Komisyonunda yaptlacakttr. Muhammen bedeli 
(417) lira (20) kuru~, kat'i teminat (62) lira (58} kuru~tur. 1steklilerin §art
namesini gormek iizere ~ah~ma giinlerinde mezkO.r Mi.idiirliik id.ari kale .. 
mine, pazarhk giin ve saatinde de kat'i teminatlarile birlikte Komisyona 
miiracaatleri. (8394) 

PHILCO RADYO'nuzu 
A YIN 20 sin de 

gelecek olan partiden onceden 
temin edinfz. 

HELlOS M'O'ESSESATI 

Galata, Voyvoda cadde. 124/6/8 

Telf: 44616, Telg. HELlos 
iSTANBUL 

Dogum ve kad1n hastallklarr 
mliteha••••• 

Ca~alo~lu, Nuruom~.aniye eaddes 
No. 22, Mavi yapt 

Telefon 22683 --•• 

MERKEZi • • ANKARA 

Her bank a • nevz muamelatz 

Her ay faizleri odenen: 

KUPONLU VADEL1 MEVDUA1 

ANKARA : 
T elefon : 2316 

~UBELER 

Adapazar1 
Ban duma 
Bart1n 
Bolu 

BozoyUk 
Bursa 
DUzce 
Eskitehlr 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Teklrdag 

iSTANBUL 
T elelon : 22971 

Tiirkiyenin her taraf1nda muhabirleri vard1r. 

TELGRAF ADRESi 

Umum Miidiirliik : TRKBANK - ~ubeler: TiCARET 



Nezlenin ve agrilarin tek ve kat'i ilicJ 
Havalartn bir soguga, bir s1caga donmesile sizi hastahk
lara ve agrdara en ~ok maruz btrakt1g1 bugiinlerde 

N'E V R 0 Z • 

Ka§eleri · yegine tedbir ve ilicdu 
Nezle mi oldunuz ? 

« NEVROZiN » allmz I 
Ba, ve di, agr•lar1n1z m1 var? ' 

« NEVROZiN » ahmz I 

Beni giinlerdir yataga dii,iiren bel, 
mafsal ve romatizma agrdarini: 

NEVROZiN 
kullanmak suretile kolay ve ~ok 
~abuk bir zamanda ge~irdim. 

Nevrozin sizi kzsa zamandti szhhcite, rahala · kavu~iurut 
Kalbi ve inideyi yormadtgi i~in giinde 3 

benzerlerinden sakintniz, ecza e 
taneye kadar 

r e 1srarla 
alabilirsiniz. Ancak 

« Ne-vrozin )) ist eyiniz ! 
taklid ve 

-::::~---•••-:•-:--:--~-=---=--:~~=,! Kadtkoy sulh mahkemesi ba~katib -~ 
~ J u liginden: 

Mi.iddei doktor Cemal Orner Arz1k ve 

K-i;,.. ·u·k b·lr 1.htl-r&dlr. e~i Fatma Halet Arz1k ve muddeaaleyh-
... 'T ler Fatihte Mutaflar caddesinde 35 nu· 

Voluna tBfllBD insana JUNIOR bir reh- marah hanede Sabiha nezdinde iken 
berdir. Yelek cebiode kolay tattntr. halen nerede olduklari bilinemiyen ve 

furkiyenin her taraftoda bulunur. Feuer mahkemece ilfmen kendilerine tebligat 
ve pillerde Junior markaaJDa dikkat icra ktlmarak muhakemeleri netice -

ediniz. lendirilmi§ bulunan Hi.isnii oglu Ali 
Sati!J deposu : Galati!_, Voyvoda Haydar ve ~i.ikri.i oglu Fevzi ile ~ayian 

c:addesl No • .30 ve mii§tereken mutasarnf olduklan Ka-

Beledive 

JSMAlL {)MER I~<;E\11 dtkoyiinde Osmanaga mahallesinin Ba-

1--~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.--~··-----------~--· hariye caddesinde ve bir taraft Emine Dervi§e hanesi ve bir taraf1 Emin ha -
Sular ldaresinden: nesi ve elyevm Rontken aparhmam ve 

arka ciheti Piri~avu~ ve on ciheti tram-
Haydarpa§ada D. Demiryollar1 tarafmdan a~!lan gec;idin altmdan ge<;en 

su borularmm yerlerini degi~tirmek gerektiginden 19/12/937 pazar giinii ak
§amt saat 18 den itibaren sekiz saat Karacahmedden Bostanc1ya kadar olan 
yerlere Elmah suyu verilemiyecegi saym halka bildirilir. (8447) 

vay yolile mahdud 517 metro miktarm· 
da 4500 lira ktymeti muhammeneli eski 
10 yeni 46 ve 48 numarah arsamn izalei 
§Uyu suretile sahlmast hakkmda Kadt
koy birinci sulh hukuk mahkemesi ila-

• 
lza e 
edec--

~!R 

mma miisteniden ve tarihi ilandan iti
baren ashabt miiracaate a~tk bulundu
rulan sah§ §artnamesinde yazth ~erait 

dairesinde ve pe~in para ile 18/1/938 
tarihine tesadiif eden sah gi.inii saat 10 
dan 12 ye kadar a~tk artbrma ile Kadt
koy sulh mahkemesi ba~katibliginde sa
b!acakhr. Yevmi mez.klirda sah§ bedeli 
k1ymeti muhammenenin ylizde yetmi~ 
be~ini buldugu takdirde ihale edilir. 
Bulmadtgt takdirde en son artbramn 
taahhi.idii baki kalmak uzere miizaye -
denin on gun daha temdidile 2/2/938 
tarihine musadif c;ar§amba giinii saat 
10 dan 12 ye kadar en ~ok arttirana iha
lei kat'iyesi icra k11Inacakhr. Taliblerin 
sab§a i~tirak etmeleri ic;in yiizde yedi 
bu~uk pey akc;esi vermeleri laztmdtr. ALGOP~ & 1111t.1 
Sab§ tarihine kadar muterakim bin a ve -" 
evkaf ve 20 senelik vakif tavizi ve be-

DiH:DiR1R 

lediye vergi borclan ve riisumu tellali
yesi ve sab§ baret hissedarlarma ve iha
Ie pulu mii§terisine aid olmak iizer.e sa
bltkbr. !era ve iflas kanununun 126 nc1 
maddesi mucibince ipotek sahibi al a -
cakhlarla diger alakadarlann hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarmt 20 
giin i~inde mahkeme ba~katibligine bil
dirmeleri, aksi halde haklan tapu sicil
lerile sabit olmadtk~a sati§ bedelinin 
payla§masmdan baric kalacaklan ve 
ikametgahlan me~hul bulunan Hi.isnii 
oglu Ali Haydar ve ~iikrii oglu Fevzi 
haklarmda dahi teblig makamma kaim 
olmak iizere ilan olunur. 

Dr. lhsan Sami ~ 
Gksiiriik ~urubu 

Oksiiriik ve nefes darh,!tt. bolt· 
maca ve ktzarmk oksuriikleri ic;in~ 
pek tesirli ilacd1r. Her eczanede 
ve ecza de.Polarmda bulunur. 

Sa/l.tb ve Btllmu"ar71Ta l'unua Noda 
Umumt nef1it!att fdare eden YCJ.ZI lrtert 

Mtldflrll: Hikmet Munil 

KiRALIK DEPO • VEY A F ABRiKA 
!stanbulda R1zapa§a yoku~unun iist tarafmda 400 metre mura~~~ 

arsamtzt depo veya fabrika ic;in kullamlmak iizere istenilen plan dahlll~ • 
de bina yapacag1z. 1sticar etmek istiyenlerin 293 numarah pasta ~ 

tusuna yazmalan. V" 
izmir Emrazi Sariye Hastanesi 

Bastabibligindel1 : 
Hastanemizde yeniden yap1lacak 6947 lira 23 k~ru~ bedeli ke§ifli J<a;; 

rifer tesisah kapah za.;f usulile eksiltmiye konulmu~tur. 1steklilerin §artna se• 
vesaireyi gormek iizere hergi.in Hastane Ba~tabibligine ve eksiltme 1937 W 
nesi birincikanunun 29 uncu c;aqatnba giinii saa~ on birde yaptlacagmdatldefl 
teklilerin 2490 sayth artttrma, eksiltme ve ihale kanununa gore icab. e dell 
teminat ve teklif mektublan ve diger vesaikile birlikte eksiltme saa~ltl of!~ 
bir saat evvel Tepecikte Emrazt Sariye Hastanesinde miite§ekkil Korn15~ 6o) 
mi.iracaatleri. •4349• ~ 

E n 

~ 0 k 
da yan., ve 

deha fazla lflk 

verir. DUnyan•n en 
tyilerl olen Eveready 

pillerini israrla isteyiniz. 

8l11ADEIU.EII ve 


