
i<; SAHiFELERDE 
3 iincude : Siyaset rueminde 
. Muharrem Feyzi Togay 
4 iinciide : Hikaye: Masal 

Peride Celal 
Aglayalrm m1, ktzahm Dll? 

( Hayat 

Ansiklopedisi 

Kandemir 
Eglenemiyen istanbul 

Salahaddin Gungor ISTANBUJ.;- CAGALOGID • 20 B" • lr 1937 OndorduncD yrl sayr : 4886 Telgra! ve mektub l!.dresl: CUmhurtyet. f.stanbUl • Posta lrotusu: fstanbul. No 2411 Pazartesr rrmcir.anun 

Her eve lazim olan ~ok 

faydab bir eserdir. 
Teleron: Ba.,muharru ve evt: 22366. rahrtr heyetl: 24298. !dare ve matbaa · IWml 24299 • 24290 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~----~~~-===~=-~-~~~-~.~~~~==~~~~====~~~~==~~=== 

Suriye Ba~vekili diin geldi 
Cemil Miirdiim «Ankara konusmalar1ndan iyi 

' 
lleticeler alacagimizi iimid ediyorum)) · dedi 

Pranszzlarla 
Suriye Ba3vekili 
Cemil Murdum 
memleketimizde 

&;~ · • h ·a· 1 · k'll • .. B"e~zcr a r.se errn t;e r err uz.e· 
ri'~de faz.la durmaga asla liiz.um 

iorrneksiz.in her ne olursa olsun 
sllr- • • • • 
, 1Yenrn istiklal ve tamamryetrnr 
lttihdf . A ••• , k a eden samrmt .sryasetrmrz e 
0illfu memleketin her z.aman dos· 

1
1.! v k d . I d .. "l ~· e ar esr .sa rn a goru ecegr· 
~~ . , . . . . . . 

~z, memleketrmrz.r z.ryaretle brz.r 
llternnun eden Suriye Ba~vekiline 
~e onun muhterem t;ahsrnda biitiin 

Suriyelilere temin ederiz. 

ll,Q om§u Suriyenin Ba§vekili Cem!l 
~ Miirdiim diin Semplon eksprest· 
d le lstanbula gelmi§ ve istasyon· 
~a daha bizden diin aynlmi§ kom§u ve 
i·atde§ bir memleketin Ba§vekili olarak 
~Yik oldugu samimiyet ve hiirme~le ka~
~ a~lllt§tJr. Cemil Miirdiim Panse Sun· 

1 ~lltll istiklalini de tazammun eden Fran· 
ILS· hd''F l llt unye mua e esmm rans1z par a· 
d entosundan geo;:irilmesine aid temaslar· 
b a bulunmal i~in gitmi§ti. F ranstz mat· 
bila.!Jnda arama ne~rolunan malumattan 
~1 temas ve miizakerelerin yaptldigmi ve 
~~ ayet F rans1z • Suriye muahedesinin 
1 1~di cereyan halindeki biit~e miizakere· 
''ttni t k'b 1· I d . 'l . ~ a 1 en mec JS er en gec;m mesme te· 
~~sUJ edilecegini ogrendik. T afsilatmt ve 
llt kacl ettigi yeni §artlan tafsilatile bilme
~ie I_e beraber nihayet Suriye istiklali me· 
d 811\e bir ad1m daha attmlml§ olmasm· 
~:~ llmumi surette memnun oldugumuzu 
~/ ellleliyiz. Suriye io;:in ne olsa bir ka
~·~~ olan bu netice elbette F ransa io;:in de 
t1:. tr, Unutulmamahdu ki Fransa bu 
~~ antn muvakka• idaresine tesahub eder· 
t~11 

?nu miimkiin olan en k1sa zamanda 
llt lit kendini idare edecek bir istiklale 
d:\ar etmegi iizerine alrni§ bulunuyor· 
•· · ransa io;:in bu vazifenin yap1lmas1 
"tek . 
llted It, ve nihayet dostluklara halel gel-
14kl en, bilakis i§lerin teselsliliinde dost· 
~'ti aT! kuvvetlendirerek onlan hep iyi 
~~ hele_re baghyarak gitmekte ciimlenin 
y aktki sulhun menfaati vardtr. 

l~tn ukanki ifadelerden anla§thr ki biz 
llta ~~ ve karde§ Suriyenin istiklal ve ta· 
~a lll1Yetini kay1dsJz ve §arts1z olarak ilti
ti~ltl ~deriz. Suriyenin F ransa ile iyi ge· 
~ldlll:sini fena nazarla gormekten uzak 
:\ 

11&umuzu soylemege hacet bile yoktur. 
laht~k Suriyenin istiklal ve tamamiyeti 
~;il)j~llde daha diine kad~r as_Irla~~a ~i
b;1 berabt::r ya§amJ§ az1z bu kutlemn 
lj an once ve hakkile emetine nail olma
h;~eselesinde bizim noktai nazanm1z 
'ailitr .siyasi miilahaza giitmiyen kat'i bir 
la h~1Yetle tecelli etmek hususunda ba§
~at tbir memleketle k1yas1 miimkiin olmJ
~u~a bir saffet arzeder. Bunu ao;:tk ve 
~ek so:lemek hakku~u.zdJr. . 

llti~· llkuk1 bak1mdan bJZlm manda s1ste· 
laj

1 e~asen ne kendimiz i~in, ne de ba§· 
lna~l'J l~in asia kabul etmemi§ oldugumuz 
~!d 11

1'ttdur. Lozan muahedesinde Tiirki· 
<~ ek aynlmt§ olan memleketler i~in bi
le1 • tul ettigimiz prensip bu memleket
diie~·.a _ktnm kendi mukadderatlanna ken· 
1e~;110'1l hakim olacagt kaziyyesinden iba· 
llta11 ' be bu prensiple bizim kasdettigimiz 
l;t a.a u d;jnkii karde§ memleketlerin 
Qj~ k once kendi kendilerini idare etme
QI~· ~ endj mukadderatlanna hakim olma· 
~' tl. ~turj neticesi olan istiklal. ve hakimi· 
de~il~?e kavu§malarmdan ba§ka bir§ey 
~kib tr. Bilhassa hemen hududlanmiZJ 
J, ;11k_eden yerler ic;in vaziyetin bu suret· 
<e aid~aftnda kendi siikun ve emniyetimi
~e g-· k:.Jvvetli bir unsur da gordiigiimiizii 
tilt, llrecegimizi soylemege hacet bile yok-

d 'turk· a y·· .. 1Ye 1918 den itibaren hep bu yol· 
~lilt~ llll.idii. Milli Misakla kendi hakla
tinq:~ hadlerini c;izerken bu hudud hari

alan di.inkii karde~ milletler ic;in de 
YUNUS NADI 

[Arkas% Sa. 5 siltun 1 de] 

askeri miizakereler bitti 
1Cemil Miirdiim sah giinii 

Ankaraya gidecek 
«Tiirk dostluguna ve kuvvetlenmesine giden 
yoldaki biitiin manileri ytktp devirmek azmin

de ofdugumu a~Ik~a soy)iyebiJirim» 

F rans1z • Suriye muahedesinin Fran -~ 
stz meclisinde tasdikmt temin yollanm 
aramak maksadile ii~ hafta evvel buradan 
ge~erek Parise giden Suriye Ba§vekili 
Cemil Miirdiim dun sabahki ekspresle 1s
tanbula gelmi§tir: 

Refakatinde refikas! ve hususi kalem 
direktorii bulunan kom§u memleket Ba~· 
vekili Sirkeci istasyonunda lstanbul VaTi 
ve Belediye Reisi Muhiddin Osti.indag, 
Emniyet Direktorii Salih Khc, ve F rans1z 
konsoloshanesini temsil eden bir memur 
tarafmdan kar§Ilanmi§, selam resmini ifa 
eden polis miifrezesinin oniinden ge-;erek 
Vali ve Belediye Reisile beraber dogru
ca Perapalas oteline gitmi§tir. 

Otelde bir miiddet istirahat eden Ba§· 
vekil, sa at I 0 da lstanbul Valisini maka· 
mmda ziyaret ve Vali de Perapalasa gi
derek bu ziyareti iade etmi§tir. 

Kom~u Ba!lvekilin Vali tal'afmdan 
istikbali ve §erefine verilen ziyafette 

Hiikumetin misafiri, olan Suriye Ba§
vekili, ogle yemegini Vali Ostiindag, Po
lis Mi.idiirii ve sair zevatla birlikte To • 
katl1yanda yemi§, yemekten sonra Boga· 
zi-;ine bir otomobil gezintisi yapmi§, ora-

[Arkast Sa, 6 sfltun 5 te] 
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Pcinama kanah civannda 
Japon gemileri gOriildii 

Amerika mutemmim bir nota daha verdi 
~inde bulunan bir~ok Japon iplik fabrikalartnda 
yangin ~Ikarddtgl soyleniyor. Nankin'de emniyet 
teessiis etmedi. ~ehirde 20 bin ~in askeri var 

Amerikadaki vaziyet 
Bir beyanname ne~redildi 

Va§ington 19 (A.A.) - Beyaz Sa
ray tarafmdan ne§redilen bir beyanna • 
mede hi~bir deniz niimayi§inin derpi§ 
edilmedigi kaydedilmektedir. Reisicum • 
hurun etrafmda bulunanlann soyledigine 
gore Roosevelt, Panay hadisesi hakkm
dr. memleket ve matbuatm heyeti umumi
yesince gosterilen siikunetten memnundur. 

Hariciye l-lezareti memurlanndan bir 
zat, J apon imparatorunun, Amerikamn 

merhale olacak §ehir: Kanton 

Cindeki haklanna yeniden tecavi.iz edil
miyecegi hakkmda Roosevelt'e teminat 
vermesi mi.imki.in oldugunu soylemi§tir. 

Panama kanalr civarrnda giz.li 
hareketler 

Va§ington 19 (AA) - Cumhuri • 
yetc;i meb'uslardan M. Thomas, askeri 
ve bahri makamata vermi§ oldugu bir ra· 
porda ]aponyamn Panama kanah mmta
kasmdaki ~iipheli harekatma kar§l tedbir
ler almmasmt taleb etmektedir. 

[Arkas' Sa. 7 siltun 5 te] 

Aragon ceph.esinde, Umumi bir anla~ma cereyan1 
siddetli harhler / A} F 

is~anyada iki taraf da m a ... n y ~ ran San I~ 
Teruel'e hakim olduk- UZalbgt eh reddetmemeb 

Salamanca 19 (A.A.) - Frankist'lerin 
resmi bir tebligi, hiikfunet milislerinin 
Teruel oniindeki taarruzlarmm lur1l -
mt§ olduguEu bildirmektedir. 

Madrid 19 (A.A.) - Be~ giindenberi 
Teruel cephesinde cumhuriyetc;iler ta
rafmdan yapllan taarruz, cumhuriyet 
kuvvetlerinin miikemmel bir surette 
haztrlanmt§ olduklarm1 meydana koy
mu~tur. 

Teruel'e on be§ kilometrodan fazla bir 
mesafede bulun.an bir noktadan hareket 
etmi§ alan cumhuriyet~iler, on· kasabayt 
i§gal edip 600 esirle miihim miktarda 
harb malzemesi aldtktan sonPa §ehri ta
mamile muhasara etmi§lerdir. Sehrin 
en miihim miidafaa mevzii olan Muela 
diin saat 16 da cumhuriyetc;iler tarafm. 
dan zaptedilm~tir. 

f ArkaSt Sa. 3 siltun 8 ifal 

Otobiis davalar1 

dal budak sald1 . 

Sabur Sami yeni bir 
dava daha a~1yor 

tzmirden getirilen otobiislere alma • 
cak ruhsatiye ic;in Sabur Saminin on 
bin lira ald1g1 ve aynca kendisine 450 
lira da maa§ bagland1~ hakkmda bir 
gazetenin ortaya attlj'tl Baber iizerine 
diin keyfiyeti Sabur Samiden sorduk. 
Bize §Unlan soyledi: 

«- Bu, bir ift·iradtr, kat'iyyen astl 
ve esas1 yoktur. Bu hususta cumartesJ 
giinii mahkemeye miiracaat ederek 
miifterileri adaletin penc;esine tevdi et
mi§tim. Fakat goriiyorum ki, hala bana 
iftira etmekte devam ediyorlar. Yarm 
tekrar mahkemeye miiracaat ederek 
ve esbab1 mii§eddide gostererek ikinci 
bir dava ac;acag1m. 

Ben, bu otobiisleri i!iletenlerle orta • 
~m. Karm taksimi ic;in tabii aram1zda 
bir mukavele vard1r. Fakat soyledigim 
gibi boyle almml§ ne on bin lira var
dtr, ne de maa§ bagland1~nm as!l ve e
sasi.. Bunlar tamamen yaland1r.• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IIIII ••• Ill 
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F ranstz. gazetelerinin itil8f~1 . ne3riyat1 
Eski Bel~ika Ba~vekili, umuini bir ikbsad kongresi 

akdi i~in devlet merkezlerini dola$Jyor 

ingiliz • Anwrikan ticari 
milzakereleri de ba~la· 

mak iizeredir 

Paris 19 (A.A.) - Bu sabahki ga
zeteler miitalealanm yeniden Delbos'un 
seyaha tine tahsis etmektedirler. 

Le Jurnal,de Sant-Brice, diyor ki: 
«Garb blokunun muvakkat harabisi ve 

Berlin • Roma mihverinin te§ekkiili.iniin 
Tuna havzasmdaki huzursuzlugu bilhas· 
sa agirla§IIrmi~ oldugu muhakkaklir. <;e
koslovakyanm bir tazyika maruz bulun • 
dugunu ve bu tazyika kar§J onu himaye 
etmege ne Ki.i~iik 1tilafm, ne F ranstz it
tifakmm ve ne de Milletler Cemiyetinin 
kafi olmad1gt a§ikardir. Bu sebebden do
lay! lngilizler, <;ekoslovakya devletinin 
vahdetini ihlal etmiyecek olan bir tak1m 
fedakarhklar mukabilinde Almanyamn 

' M. Van Zeeland, M. Eden'le gorii§iirkeq 

gosterecegi z1mam esas ittihaz ederek A v .. 
rupaJI yeniden tensik etmek ic;in yeni bir 
plan tasadamaktadirlar. 

[Arkas1 Sa. 3, siltun 1 de] 
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Diinkii lik ma~lart 
Giine~ Galatasarayt 6 • 0, Feiu~rbah~e VefaYJ 3 · 0, 
Be,ikta' Topkaptyi 9 • 1, i&tanbulspor Siile}rma-. ' . 

niyeyi 3 • 0, · Eyiih Beykozu 2 • 1 yendiler 

Galatasaraym neticesiz kalan hiicumlarmdan bir inhba 

Lik ma~lannm yedinci hafta kar§Ila§· 
malarma diin T aksim, ~eref ve Kadtkoy 
stadyomlannda devam edilmi§tir. Bun -
lann i~inde en miihim mac; T aksim stad • 
yomunda Giine§le Galatasaraym arasm· 
daki k-ar§Ila§ma oldugu i~in burada pek 
biiyiik bir seyirci kiitlesi toplanmt§h. 

Giine§: 6 • Galatasaray: 0 
Giine§le Galatasaray arasmda oyna -

nan bu -;ok miihim ma~1 Feridun K1hd 
idare etti. 

Cune~: Cihad - Re§ad, F aruk - 0 4 

mer, R1za, Yusuf • Rebii, Murad, Melih1 

Rasih, Salahaddin. · 

Calatasaray: Necmi • Suavi, Salim 4 

Faz1l, Nubar, E§fak· • Danyal, Ha§im, 
Biilend, Si.ileyman, N ecdet. 

[Arkas' sa. 6 siltun 1 de] 
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Diinkii maf; miinase~tile Mer hum Vedad Ufakhgil diin gomiildii 
Diin, Galatasaray ve Gii.ne§ kuliibleri 

futbol taktmlart arasmda yaptlan ma
~m tafsilatmt mahsus ktsmmuzda oku
yacaksmtz. Her ikisi ay1ti asla mensub 
olduklart halde bazt idari ihtiltiflar do
laytsile yekdigere kar~t az ~ok iddialt 
ayrt te§ekkiiller haline gelmi§ olan bu 
iki kuliib taktmlartmn diinkii ma~mda 
Galatasaray aleyhine 11§trt bir netice 
vardtr. Bu neticenin her iki kuliibii.miiz
den birini fazla yerindirmesine, digeri
ni ise hududsuz sevindirmesine mahal 
olmadtgtnt soylemek i~in §U birka~ sa
ttrt yaztyoruz. 

Hakem, ufak tefek kusurlar yapm~ 
olabilir. Nitekim Galatasarayltlarm bil
hassa ikinci haftaymda ~ok §iddetli bir 
oyun tarZt ihtiyar ettiklerinde de ittifctk 
vardtr. Muhakkak alan cihet §Urastdtr: 
Giine§ daha iyi c;alt§ffl-t§, ne yapmak 
icab ediyorsa yaparak sahaya daha Jcuv
vetli c;tkmt§ ve kuvvetine giivenerek 
~ok sogukkanlt gii.zel bir oyun da oyna
mt§ttr. Onun hak ettigi bu muvaffaki • 
yet biUiin kuliiblerimiz i~in imtisal or· 
negi tutulmaga laytk bir hareket tar • 
Ztdtr. 

!yi c;alt§an elbette muvaffak olacak· 
ttr. Bugiin Giine§in elde ettigi muvaffa· 
kiyeti yartn diger kuliiblerimizin ve ez
ciimle en eski spor te~ekkiiliimiiz olan 
Galatasaraym tekrar elde etmesine hi~ 
bir engel yoktur. Hissi teessiirlere asla 
kaptlmtyarak sogukkanltltkla c;alt§ma -
lartmtza devam etmeliyiz. Yaptlacak i§ 
bundan ibarettir. Ve yalntz Galatasaray 
ic;in degil, biitiin kuliiblerimiz ic;in. .¥ 

Cenaze merasiminden iki inhba 

Tiranda vefat ederek hi.ikumetimizin yetle cenaze toreninde Tiirk edebiyat ta• 
emrile cenazesi 1stanbula nak1oluuan rihine intikal edecek bir mevzu aghyordu. 
Tiran El-;iligi Ba~katibi Vedad U~akltgil Vedadm §ahsl k1ymeti, yann ic;in c;ok 
diin kara topraga birakiidi. Bu rasime, §eyler vadeden olgun meziyetleri olmasa 
ger~ekten hazin ve cidden matemi deni- bile Halid Ziyamn oglu olmasJ onun mev· 
lecek bir hava i-;inde yapiidt. simsiz z1yama saytsJz kalblerin elemli 

Bu, olenin; biiyi.ik edib Halid Ziya alakasuu celbedecekti. Nitekim Tirandan 
U1akhgilin oglu olu§undandi, Bu haysi- [Arka3a Sa. 5 siitun 3 teJ 
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Yazan: yevirenler: 

MAUREEN FLEMING ? MITHAT CEMAL • 

Giizel mavi Tunantn aktnbsma uyarak, 
S. ZlYA 

biitiin 
aile, da vetlilerile Linz' e dogru ak1p gittiler 

Hem de kiic;iik kizimn boyle bir izdi
vac; yapmasJ oteki kJzlan ic;in de bir mi
sal olacaktl. Ogullanna gelince, onlara 
o kadar soz ge~iremiyordu. Y 11larca son
ra k1zlanmn izdivac; cetveline gurur du
yarak bakacakt1; fa kat ogullarmmkine 
degil. Ve bu izdivac; listesi bu kadar ~ok 
evlad evlendirmi§ bir ana i~in bile mii· 
essirdi. Biiyiik oglu bir aktrisle evlenmek 
ic;in saltanat hukukundan vazge<;mi~ti 
(ki buna Diik Max ve Sisi c;ok sevinmi~
tiler.) Biiyi.ik bir hekim olan ve fakat 
«koca sersem» diye tamlan bir oglu ku
zinini almi~h; ogullanmn, en genci ki 
«enayi» diye ad1 ~Ikmi§tJ, bekar ka!mJ~
tJ; biiyi.ik k1z1 Helene, betbaht olmaga 
mahkum alan bu klz, Thurne et Taxi 
saltanat hanedadmdan bir prensle evlen
mi~ti; Napoli Krali<;esi olan bir km 
hal'edilmi~. ve olen kocasmdan kalan 
memleketini ve saltanatm1 kaybetmi~ti; 
«serc;e ku~u» diye Jakab tak1lan bir k1z1 
da Napoli Krahmn karde1ile evlenerek 
kontes olmuttu; ve nihayet onun kii~iigii 
de Orlean hanedanmdan Dtik do Ne
mours ile evlenmi~. Dii~es d' Alen<;on ol
mut. fakat Pariste fakirler menfaatine 
kurulan tefkat pazan yangmmda yana
rak fed surette olmii~tU. 

••• 
Sisl ~eylzini diizmek i~in Miinih'te ma

iua magaz.a dola§tyordu. Cmriinde ilk 
defa emrine b1rakilan diinyalar kadar pa
ra ile bir fi.isun ~emberi i~inde ~Irpmtp 
duruyordu. BabasJ da bu ah§veri§lerde 
ona yard1m ediyordu. 

- Kime benziyorum ben baba} 
- Kii~i.ik bir ktr ilahesine, imparato-

ric;e 1.. Sen hakikaten bahtiyar olmak i~in 
yarattlml§Sin. 

- Bak baba, i§te t;u dogru bir sezh .. 
Ben de biliyorum, bahtiyar olacag1m. 
Dii§iin bir kere! F ranc;ois ne zarif adam. 
Elimi onun kadar nevazi~le kimse iipe
miyor. Yanag1m1 ok&adJgt zaman, bu o 
kadar giizel bir $ey ki adeta olen midil
lim pembe burnunu avucuma si.iriiyor sa
nJyorum. DU~iin bir kere, beni hergiin 
boyle ok~1yacak bir adam henim olacak, 
bu ne giizel ~ey! Bu, insanm munis bir 
midillisi varmi} gibi bir ~ey !.. F akat ya
kmla~an izdivac1mdan soz a~tlkc;a senin 
<ok mahzun, ~ok durgun bir halin var 
baba! 

Diik co~uyordu: 
- Mahzun ve durgun bir halim mi? 

Am an Allah ... Sanmm sen de bilirsin ki 
'kiZlm, yapacagm izdivacda el optlirmek
ten ve bir midillinin burnunu avucuna 
siirttiirmekten ba~ka ~ey de var ..• Yani 
demek istiyorum ki evlenmek biisbiitiin ... 
tey ..• 

Diikiin o derece ,a§mni~ ve acinacak 
bir hali vard1 ki Sisi giilroege ba~lad1; 
babasmt kucaklad1; ve itminanla ona: 

- T abii ki, dedi, biliyorum ba~ka 
eey de var, ve bu fey ba~ka ~eylerden o 
ladar daha ho~ ki ... 0 kadar daha tath 
)d ... 

Diik Max rahat bir nefes ald1. 

O~iincii Fastl 
Dugun 

Ailesi erkanmm ve diigiin davetlilerinin 
j\vusturyaya hareketinden evvel Dii~es 
Ludovique son hamhklan bitirmek i~in 
~gratJyor, titizleniyordu. 

Sisi ve babas1 Possenhofen ~tosunun 
bahc;esinde oturmu§lar, Mi.inih biras1 i~i
:rorlar, Frankfort s~gu yiyorlard1. 

Babas1 kiZlna diyordu ki bir lmpara· 
tori~enin boyle ~eyler yiyip ic;.mesi miina
sib goriilmiyebilirdi. Halbuki klZ!nm 

Vitrin miisabakastnda 

Birinciligi kazanan Yerli 

Sekizinci Y erli Mallar haftas1 kapan
fk Vitrin miisabakasmm neticesi belli ol ·· 
.,lu. Vitrinleri tetkik eden iiiri heyeti ka
tanm verdi ve ilan etti. 

Bu seneki tutum haftas1, gec;en sene
lere msbetle daha ~ok canh ve hareketli 

«kaba» namma hi<;bir §ey semtine ugra
maml~h. Ve ,imdi on yedi ya§mda olan 
Elisabeth uzun boyluydu, narindi, mev
zundu. Fa kat oyle iken Miinih birasm1, 
Frankfort sucugunu seviyordu. lmparato· 
rice olunca bu sucuklan yiyemiyecek -
mimi~? Bu mi.italea ana sac;ma giiriinii· 
yordu. 

Ve babasma cevab verdi: 

- lmparatori<;e oldugum mliddet<;e 
bu biralan, bu sucuklan bJrakmiyacagJm, 
hi~ tasalanma baba I 

Babast suratm1 asar gibi yaptt, ve: 
- Bilirsin Sisi, dedi, senin ve benim 

yaptlglmiz bir<;ok §eyler var ki, bunlar 
!spanya saraylarmm te§rifabm benimsi
yen Avusturya saraymda ho§ goriilmez
ler. Galiba bir~ok §eylerinden vazge~e
ceksin: Mesela tav1rlarmdan, k1hgmdan, 
hatta yemeklerinden ve i~kilerinden ... 
lmparatori~elerden Frankfort sucugu ve 
birasmdan daha ba&ka ve kibar ~eyler 
yiyip i~meleri beklenir. Mesela pek muh
temel ki bir imparatori~e s1fatile §arab 
merakhs1 olman laz1m gelecek. 

Sisi berrak ve §en bir kahkaha att1: 
- Ne yeyip i~ecegimi hele bir gelip 

soylesinler ban a... Hepsini astmnm! 
Boyle iptidai memleket i§itilmi~ mi hi~~ 

Diik Max anlattt: 

- Hi~bir memleket, halkma bira i~
meyi menedemez; fakat halkm bir takrm 
haklan ve hiirriyetleri vard1r ki saltanat 
hanedam erkaruna bu haklar, bu hiirri
yetler yasaktlr. 

Bu sefer Sisi anlahyor, babas1 eglene
rek dinliyordu: Neyi yapabilip neyi ya
pamJyacagmi ana soylemek kimsenin 
haddi degilmi~. 

Bu strada Ludovique geldi, gitmek za
mam geldigini soyledi. 

Bir alay kucakla§malar, vedala§malar .. 
V e Sisi hi~ kimseyi unutmad1, bah~1 • 

vandan ve kansmdan sandalc1ya, tavla 
seyislerine, miirebbiyelere, hizmet~ilere ve 
§atodaki en kii~iik adamlara kadar her· 
kesle vedala§tl. 

Giderlerken yol iizerinde, kasabalarda 
olsun, ~hirlerde olsun, tiifek sesleri J§iti -
liyor, mJZJkalar ~ahyor, ahali alkt§lar ko
panyor, ~ocuklar ,arkilar soyliiyordu. 

Sisi bir y1gm ovey kardet ve k1z karde§· 
lerini giiri.ince bunlarla da vedala§mayi 
unutmad1, onden Sisi, arkadan babas1 a
rabadan indiler; ve bu atk mahsullerile 
kucakla§tllar. Giizya,larile veda opiit -
meleri birbirine bol bol kan~1yordu. 

Dii§es Ludovique bu hallerle i~in i~in 
egleniyor, ve hedefine varam1yan ga • 
zablt nazarlar f1rlattyordu. 

Diikiin armah arabas1 yolcularile iler
liyordu. Bir araba dolusu heyecan: Dii
§eS Ludovique'in bir galib gururu .. Si -
si'nin genclik hulyalan .. Evlenecek ~ag• 
daki ktzkarde§lerinin keskin iimidleri .. 
Ve Diik Max'm hiiznu ve endi~esi gibi 
heyecanlal' .. 

Tuna vapuru Strauhing'de yolculan 
bekliyordu. 

Giizel mavi T unamn akmhsma uyarak 
biitiin aile davetlilerile birlikte Linz'e dog
ru ak1p gittiler. Nehir boyunca, bayrak
larla donanmJ§ §ehirlerden toplar atlhyor
du. Vaktaki Linz' e geldiler, kiliselerde 
~anlar ~almJYa ba§lad!. Bayramhklanm 
giymi§ y1gm y1gm halk varch. ~ehir, renk
l~r ciimbii§ii halindeydi. Her tarafta be
yazh kirmlZih A vusturya bayraklan si
yahh sanh Habsbourg bayraklarile bir -
birlerine kan§JyorlardJ. Sonra goz kama§· 
t:ran alay iiniformalarile generaller, ve 
selam vaziyetinde asker saflan ... 

<Arkast !'ar> 

kazanan miiesseseler 

MaHar Pazanntn vitrini 

ge~mi~tir. Vitrin miisabakasma i§tirak e
den mi.iesseselerimizin gosterdikleri alaka, 
cidden tebrike ~ayand1r. Yukandaki re
simde miisabakada derece kazanan Y erli 
Mallar Pazannm vitrinini giiriiyorsu-
nuz. 

Meteoroloji i~leri 
Memlekette ~ift~inin faaliyetini 

tesadiife b1rakmamak, koyliiye ve 
biitiin yurdda~lara faydah olmak, 
havac1hk faaliyetini, deniz seyriise
fer ve nakliyahm tabiatm ani tehlike
lerinden korumak maksadile hava 
istidlalleri yapmak iizere yurdun bir 
~ok yerlerinde meteoroloji istasyon· 
Ian kuruldu. ldareleri, Ba§vekalete 
bagh bir umum miidiirliige verildi. 

Diin ak§am, Y e§ilkoy meteoroloji 
istasyonundan bugiinkii havamn na
sil. olacag1 hakkmda hamlanan is· 
tidlal raporunu rica ettik. Bizce, 
kurulu§undaki sebebi hikmet, aa· 
dece hava istidlali (Television) yap
mak ve yurdda gelecek muayyen bir 
zaman zarfmdaki hava hadiselerini 
tesbit ederek halka haber ver· 
vermek alan bu meteoroloji istasyo
nu, elindeki raporu bildirmek iste· 
medi. Bu istasyonlann vazifesi, 
sadece ildim mmtakalarmm cev· 
vi ·anasmm tophyarak senelik, 
ayhk vasatiler ne§retmek midir~ Ha
yir .. , 

f9nde bulundugumuz giiniin ha· 
va vaziy~tini Rasadhaneden ogren· 
mek kabildir. Yurdda~m bu mi.iesse
seden bekledigi malumat, pek iJ. 
mi olmasa dahi, g~enden ziyade 
gelecege aid hava tahminleridir. 
<;iinki.i, gemiye mal yi.ildiyecek tiic· 
car, yola ~1kacak yolcu, tarlasmda 
~ah§an ~ift~i bu malfunatJ istiyor • 

Yalmz Istanbul merkezinde son 
giinlerde kar§:la§Ilan §U gayritabii 
hali bir tarafa b1rakahm, neticeye 
gelelim: 

Meteoroloji te§lilan, gelecekteki 
hava hadiselerini tesbitlc ya mi.ikel
leftir, yahud degildir. Bir miikelle
fiyeti varsa Devlet Havayollanna 
bildirmekte oldugu tahminlerini ni· 
~in yurdda§tan esirgiyor) Degilse bu 
i§le ugra§an daire nerededir~ 

Soruyoruz! 

Vergilerde tenzilat 

Ankaradaki komisyon, 
tetkiklere b~•ladi 11 

Kazanc, buhran ve muvazene vergile· 
rinin tevhidile bu vergilerin heyeti umu· 
miyesi iizerinden almacak verginin tenzil 
edileceginin karargir oldugunu yazm1~t1k. 

Duydugumuza gore bu vergileri birle~
tirmek ve yap1lacak tenzilab tesbit etmek 
iizere M aliye V ekaletinde eski siyasi 
mi.iste§ar F aikm riyaseti altmda vekalet 
idari miiste§an ile §ube miidiirlerinden 
miirekkeb bir komisyon te§kil edilmi1 ve 
faaliyete gec;mi§tir. Komisyon, evvelce 
Vekaletin tetkik biirosu tarafmdan viicu
de getirilmi§ alan layihayt gozden g~ir • 
mekte ve icab edenlerin miitaleasmJ al
maktadir. Hamlanan avan proje alaka
darlara gonderilmi§tir. Bu projede ahka
ml umumiyeye aid tesbit edilen tadilat 
mevcuddur. 

Vergilerden yap1lacak tenzilat mikta· 
n heniiz kat'i tekilde tesbit edilmemi§tir. 

ADLIYEDE 

Para cezasina mahkum oldu 
Sultanahmedde bakkalhk eden Na -

Zima, evvelki gece Kanm admda bir 
§ah1s gelerek veresiye rak1 istemi~tir. 
Bakkal istedigini vermeyince KAz1m 
diikk~mn camlanm kmm§ ve Naz1m1 
dovmii~ti.ir. Ciirmii me~hud mahkeme
sine. sevkedilen su<;lu, 38 J.ira para ceza
sma mahkum olmu!?tur. 

Polise de hakaret etmit 
Haydarda kahveci Ali ile kahveci Ah

med rekabet yiiziinden kavga ederler
ken kahveci Ahmed, Aliye ve kendis!ni 
ayrrm.ak istiyen Ya§ara hakarette bu -
Iunmu§, neticede polisler tarafmdan 
yakalanarak ciirmii me~hud mahkeme
sine g1itiiriilmii§tiir. 

Yap1lan muhakemede Ahmed, 10 giln 
hapis ve 38 lira para cezasma mabkum 
edilmi~tir. Yalmz hadise strastnda bir 
polise de hakarette bulundugundan 
Miiddeiumumilige tekrar iade olunmu~
tur. -···-<;aldigi okiiziin etini satarken 

yakalandi 
Bursa (Hususi) - Burada, ~ehir i~in

de tuhaf bir okiiz hlrSIZh~ OlmU§tUr. 
Sile mahallesinden Cambaz Hasan oglu 
!smail Y1ldmm mahallesinden Muhar-, 
rem oglu Recebin (80) lira kiymetinde
ki okiiziinii ~alarak evinde kesmi~ ve 
etinl satarken su~ iistiinde yakalanml§· 
hr. -···· Kokmu§ et satan bir kasab 

yakaland1 
Fatih kazas1 dahilinde diin yap!lan 

kontrolda bir kasabm kokmu~ et , satti~I 
goriilmii§, yakalanarak hakk.mda ka -
nunt takibata ba~lanro1~hr, 

k I IF H · · N Delb~ e • h • ran sa anc1ye azm let mu )ffi . arar ar Pragda. <;ekoslovak_y~ d~:nn 
adamlanle yalmz 1k1 deY .1 

Belediyeye senede bir 
temin edecek varidat 

bu~uk milyon lira 
membalar bulundu 

tzmir Fuarmda bir gece manzarast 

fzmir (Hususl) - Ankaradan donen 
Belediye reisimiz doktor Beh<;et SaHh 
Uzla konu~tum. Doktor, Ankarada tz -
miri alakadar eden bir~ok miihim i§ -
ler iizerinde durmu~tur. Bunlar meya -
nmda, biri §ehir Belediyesine varidat 
teminine, digeri de bu varidahn ba§la -
masile beraber §ehrin imarma aid ol • 
mak iizere lid program vard1r. 

Birinci programa gore, senede bir bu· 
~uk rnilyon lirahk var-idat temini i~in, 
200 bin liraya bir §ehir garaj1, rnezbaha 
civarmda hayvan sat!§ yerleri, bir hal 
santrali, $ehidlerde bir ekmek fabrika
sJ, Kordonda 100 yatakh giizel bir otel 
in§a edilecek, irntiyaz1 Belediyeye ge -
c;en rnezbahada kandan giibre, tutkal, 
istihsal ve aynca sucuk, pashrrna ile 
temiz barsak imal olunacakhr. 

Hal santrali, Kiiltiirpark yakmmda 
olacakbr. $ebir garajile bugiin Belediye 
tarafmdan i§letilen ve i§letilecek olan 
otobiislerden senede 200 bin, hal san
tralinden de 300 bin lirahk bir varidat 
j!lde edilebilecektir. Digerlerile beraber 
varidat YJ.lda 1 5 milyon liraYJ. bulacak
br. Bu suretle ikinci geni~ imar P!'Og • 
ram1 tatflik- ' olunma~a ba§ltyac'ak ve 
yirmi YJ.lda, §ehrin kana1izasyon, kaldl
nm i§lerine, seylaba kar§l korunmasma, 
batakhklarm kurutulmasma, yukar1 
mahallelerin normal §ekilde suya ve e
lektrige kavu§masma, gene bu mahal -
Ielerde biilvarlar ac;Ilmasma ve Kadife
kalede bir otelle bir kazino in§asma 12 
milyon lira sarfedilecektir. 

Bu -i§lere hiiktimet yard1m1 da olursa, 
prograrnlarm tahakkuk rniiddeti daha 
eksilecektir. 

!kinci pianm diger miihim mevzuu da 
§Udur: 

Kanak oniinden Re§adiyeye (Yah • 
lara) kadar uzanan sahilde • Birinci 
Kordonla !nciraltml birle§tirecek §e -
kilde - !stimlak yaparak bir nhhm ac;
mak .. Tasavvur hakikaten parlakhr. 0 
takdirde sahil, Kordondan degil, Kar§l: 
yakadan itibaren !nciraltma kadar aym 
§ekilde ac;1lmt§ olacaktu. . . 

Belediye reisimizin verdigi dJ.iter iza-
hata gore; Ba§bakanlrolz,_ gerek fu~~· 
gerekse tzmir §ehir i~lerme kar§l, bu-
yiik bir alal$::a gostermi§tir. . 

Belediye reisi, fuarda~ alman ~ehce
ler·i bir raporla BasvekJle arz~tml~, fu
an~ dahili ve harici miinasebetler, t~ -
mtma ve tam!;imalar, ziyaretler ve sa1re 
noktasmdan faydalar1 anla§llm_l~.br. ~~
. b"lhassa sunu tebariiz etbnyor Kl, 
IS, I • A "1 
fuarm muvaffakiyetinde yegane mt 
ve kuvvet hiikumet.tir. Nitekim, yap! -
lacak i!Jler'de de gene ayni yiiksek mu -
zaheret temin olunmu~tur. 

Kiiltiirparkla fuar1 tamamlan:ak 550 
bin liraya ihtiyac g1istermektedtr. Mu
zaheret tahakkuk ederse iki, olmazsa 
dart sene i~inde bu ~~ tamamlan~ca~hr. 
Fuar kuvvetli bir kanaat ve um1dle, 
Yakt~~arkm, hatta Avrup~mn pa:lak, 
giizel bir eseri olarak !zmrrin sinesmde 
yiikselecektir. 

938 fuarmda eglencenin tenevviiiine 
ve bolluguna dikkat edilecektir. Pavl -
yonlarda sati§ azamt ~ekilde serbest ve 
kolayca ge<;ecektir. E':sasen bu hu~st~ 
ziyaretc;ilerin fazla ala.ka v: h~sasJyc:l 
de goriilmii~tiir. Bele<hye, ~lrodiden, b1r 
milyon ziyaretc;iye gore sab~ e§ya ve 
maddesi haztrlanma~mt tavsiye etmek
tedir. Hiikfunet (100) bin lirahk doviz 
verecektir. 

Biiti.in Ege ve memleket zirat n:a~ : 
sullerile ziraat usul ve kiymetlenrnlZl 
tamtacak olan miizenin in§aab, yakm· 
da ihale edilecektir. 

3000 metro murabba1 saba iizerinde, 
iki senede ikmal edilmek iizere in§a o
lunacak sergi saraYJ., fuar iizerinde gos
ter.flen titizlik ve alflka ile miitenasib 
olacak, kt§ vakti burada eglence yerleri, 
dansingler, kazinolar a<;Ilacak, §Ubesine 
gore, geni§ spor hareketleri yapllacak
hr. 

Ecnebi devlet ve firmalarm1n i§tirak
lerinin artJ..rllmast i~ln hiikfimetc;e te -

§ebbiiste bulunulacakhr. 
Fuarda 10 bin metro murabba1 bir sa

ba iistiinde sun'i bir gal ar;Ilmas1 da ka
rarla§hnlml§hr. Goliin ic;inde adac1klar 
ve dola§mak ic;in mot1irlii kiic;iik nakil 
vaSJtalan da bulunacakhr. 

Adliye Vekilimiz $iikrii Saracoglu, 
Belediye reisinin hapisane hakkmdaki 
fikirlerini alaka ile kar~Ilarni§br. Yan -
gtn yerinde asri bir hapisane, yamba -
§mda <Ja bir adliye saraYJ. in§a edilecek
tir. Hapisanenin park1 da bulunacaktir, 
imalathanesi de ... !n§asJ, yiiz bin liraya 
~tkacakt1r. :;iimdiki hapisanenin yeri 
Beled·iyeye kalacak, burada parklar ve 
caddeler ac;llacakbr. 

Maarif Vekili de, imar sahasmda ln~a 
olunacak k1z enstitiisile iki ortamekteb 
mevzuu iizerinde tetkikat ic;in miitehas
sts Toven'i !zmire gonderecektir. Mii • 
tehass1s ayni zamanda asari atika mii -
zesinin kurulacag1 mahalli gozden ge -
c;irecektir. 

S1hhat Vekilimiz de, tzmir Vilayet ve 
Belediyeslnin mii§tereken in~asma ka
rar verdikleri c;-ocuk hastane&ine 20 bin 
Jira il~ yard1m1 kararla§hrmt§tn:. Has. • 
tane ik1 sene ic;inde kuru1mu§ olacakhr. 

Hiikfunet, biitiin bunlardan ba§ka, e
lektrik, tramvay ve su §irketlerinin Be
lediyece rnUbayaas1 hakkmdaki fikre, 
muzaheret vadinde bulunmu~tur. Ciin
kii Elektrik ve Tramvay §irketile Hal
kapmar Su ~irketinin rnesai tarzlan, 
bilhassa §U son bir iki sene zarfmda, 
halkm azamt §ikayetini mucib olmak -
tad1r. Yukan mahallelerle §ehrin ball 
klsJmlan su ve l§Ik noktasmdan tatmin 
edilememekted-ir. Buna muvaffakiyet 
has1l olur.sa, §ehirde, medeni ve beledi 
biitiin vas1talar, §ehir miiessesesinin e
line gec;mi§ olacak demektir ki, boyle 
bir netice, c;ok yiiksek bir idealin ta -
hakkuku demek olur. 

Merakh bir dava 

Otomobil haczedilecekti, 
ortaya bir kad1n ~tkb 
~imdiye kadar Adliyemizde mi.ihim 

vazifder ifa etmi§ maruf bir avukat1m1z 
aleyhinde kazanc vergisi dolay1sile alaka

dar mahkemede miihim bir clava a~llml~
tlr. Cok alaka uyand1ran bu davanm 
mevzuu ~udur: 

Sozii ge~en avukatm hi.ikumete kazanc 
vergisinden yedi bin kiisur lira borcu var
dir. Kendisi hazine aleyhine ikame ettigi 
bir davay1 kazanml§ ve bunun neticesi o· 

larak hiikumetten istihkakma mahsuben 
daha birka~ giin evvel yirmi be§ bin lira
hk bir taksit alml§l!r. Maliye memurlan 
kendisinden bir senelik kazancmm vergi
sini istedikleri halde bu paray1 tahsil et
mek imkamm bulam1ymca haciz i<;in 

evine miiracaat etmi§ler, fakat kendi
sine aid hi~bir e~ya ele ge<;irememi§lerdir. 
Bu zatm §ahsma aid bir otomobili sat

mak iizere bulundugunu haber almmca 
hazinenin hakkm1 tahsile memur alan ma
liye memurlan derhal otomobile haciz 
koydurmu§lardtr. 

h. bu §ekilde neticelenmek iizere iken 
Beyoglunda oturan bir bayan mahkeme· 
ye miiracaatle maliye tahsil §Ubesi ba§ • 
memurile Emniyet 6 nc1 §Ube miidiiriinii 

ve otomobi''' sahibi olan avukatt dava 
etmi§tir. Kadmm iddiasma gore, avukat 

otomobili kendisine sathgt halde devir 
muamelesini yapmami§, alhnc1 §Ube mii· 
diiri.i de kendisine sablml§ bir otomobili 
maliye memurlanna teslim etmi~ ve en 
nihayet Defterdarhk memurlan da miilki· 
yeti ba§kasma aid olan otomobile haciz 
koymu§lard1r. 

Merakh bir safha arzeden bu davamn 
riiyetine yakmda ha~lanacaktrr, 

gaye ve esaslan otedenberi miittehid ~ 
ayni alan harici politikalan iizerinde g eD 

ri.i§mekle kalmay1p A vrupa sulhun~n. btl' 
nazik ve tehlikeli meselelerinden b1.TI ~~ 
lunan <;ekoslovakyadaki dart nulY~ll' 
yakm Alman ekalliyetinin mukadd~ra 
~ok ehemmiyetle mevzuu bahsetmi§tJr. f 

(ekoslovakyanm garb k1smm1 ~eiS~ 
eden Bohemya, Moravya ve cenubl •Ia' 
lezyay1 ba§tanba§a kateder, Siidet da~le!i 
rma izafeten (Siidet Almanlan) deP\i~ 
bu unsur yedi milyon <;eke nazaraD ~~ 
ekalliyet olsa da hakikatte Danil1131 ~~ 
devletinin umum niifusundan daha ~ ~ 
bir kiitledir. ,Suras1 da dikkate §ayandld~ 
bu Almanlar Avusturya Almanland hi 
ziyade Almanyadaki Almanlara \r 
yakm olduklar gibi ya§ad1klan Y~1 

, 

dahi ba§tanba§a Almanya hududu 0 

yundad1r. b''' 
Ver~ailles sulh konferansmda _bu.d tlrt' 

yiik Alman ki.itlesinin yabanc1 b1r 1 de' 
nin altma verilmesinde, galib devletler .• 
~ogu ve bahusus Amerika tereddiid etllll

1
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lerdi. ~imdi <;ekoslovakya Cum~urr'~· 
bulunan Benes, yeni devletin lsv!C;re k~~ 
bi miittehid hiikumetlerden miite§e Ia' 
olacaijm1 ve binaenaleyh Siidet Alma( bir 
rmm lsvi~re Almanlan gibi feder.a 'h&' 
hiikumet halinde ve Cekoslovakya .~~~ 1e 
d1 camiasJ i~inde kendi kendilerinl 1 3 ~ 
edeceklerini beyan eden bir muh11'.~d• 
konferansa vererek devletlerin tereddu 
lerini bertaraf etmi§ti. de' 

Lakin bu vaid ve taahhdiid muahe !!' 
ye ge<;mediginden <;ekoslovakya ne de 
vi<;re k' nunu esasisini kabul etmi§, ~e ft' 
diirt milyona yakm olan Alm~na bJr tJll 
deral hiikumet hakk1 vermi§tir. J3uPuoi 
i<;in Almanya tekrar eski askeri sat"j I• 
iktisab ederek beynelmilel mevkiini .~:eo 
ya ve ]aponya ittifakile takviye ett\ur' 
sonra ilk i~ olarak Si.idet AlmanlarJJ11 

tarmag1 dii§iinmiistiir. , 
fngiltere BaFekili Chamberlaill N;, 

rupada sulh ve huzurun devammi tedii' 
etmek hususunda Almanyamn nefer ;si 
§iindiigiini.i ogrenmek i~in meclisi has re , 
Lord Halifax'1 Berline gonderdigi ~~e' 
man Hitler Siidet Almanla~1 i<;in !s~~ el 
deki Ahnanlar gibi federal bir hii~~Jlll' 
kurmak hakla verilmesi asgari dile1!1 0 

dugunu bildirmi§ti. p.l , 
Avrupamn §arkmda ve ortasmda Ia' 

manyamn Avusturya ile Siidet Alm311 1b 
nna aid dilekleri is'af edilmedik<;e d~ 
ve salahm tesisine imkan olmadJS111 ft' 
Lordun avdetini miiteak1b lngiliz J3a~ •Ja 
kili Londraya davet ettigi Chautemrs (' 
Delbos'a vaziyeti anlatm1~ ve fra;~. 
Hariciye Nazmndan orta AvrupaY\

0
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pacag1 seyahatte bu dileklerin tahak oJJ 
kuna <;ah~mas1m ve Siidet Almanlatl 
memnun edilmesini tavsiye etmi§tir •. Ct' 

Bu tavsiyeye binaen Delbos da~; ve 
koslovakya Cumhurreisi, Ba§veklh e, 
Hariciye Naz1rile Siidet AlmanlaTI .'J 1'i 
selesinin hem bunlan, hem de }:1! fie' 
memnun ve tatmin edecek §ekilde hdo~' 
dilmesini istemi§tir. Hatta Delbos, d hili 
rudan dogruya (:ekoslovakyanm a Ja' 
i§lerine miidahale ederek Siidet AIIJI~'fs~' 
nndan Hitler taraftan politika ada!JI 
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le gorii§erek bunlardan vaziyeti (igretl~Y' 
ve bu ogrendiklerini de <;ekoslo"3 

devlet adamlanna bildirmi~tir. p.l ' 
<;ekoslovakya Cumhurreisi Sudet j\t 

manlan meselesinin halli ve AfrnanY\,· 
Cekoslovakya arasmdaki gerginlig~ 1ha' 
lesi i~in laz1m gelen tedbirleri alrnas~, ' 
ZIT bulundugunu Fransa Hariciy~ s··Je! 
zmna bildirmi§tir. ,Su kadar var k1 u pJll 
Almanlan meselesinin <;ekoslov~k~jliP 
dahili bir meselesi ~eklinde telakkl ··~U(II' 
bu devletin mi.ilki vahdetine ve htJk t1 ' 
ranhk hukukunun tamamiyetine do tlJII6' 
mamasm1 istemi§tir; yani Siidet A)J1lll t6' 
nnm federal bir hiikumet kurmalat1118 

raftar goriinmemi~tir. s~' 
Delbos, ald1g1 bu neticeleri fr11115 (!~' 

avdetini miiteakib Paristeki fngilit se 111~, 
ne bildirecektir. lngiltere, F ransanld tti~ 
dahalesini ve Cekoslovakyamn . '~11 \;~ 
miisaadeleri Almanyay1 tatmtne h "tU 

giiriirse orta Avrupa meselesinin I ~iW' 
umumiy .. si salaha yi.iz tutmu~ saY1 11 ,,,! 
Aksi takdirde biitiin Avrupa sul~ll sktl 
ve biiyiik bi· tehlike kar~Ismda ka IJI 
devam edecektir. c).Y 

Muharrem Feyzi T~ 
==----~ 

Be§inci kattan dii§tii til ' 
Beyoglunda !stiklal caddesind~ .~ ~ 

ran 13 ya~larmda Kemal, diin e~Ul~d~~~ 
~inci kat pencerelerinden sokagll farg•1 

rek ag1r surette yaralanm1~tlr. 
hastaneye kaldmlm1~tlr. / 

CumhuriY~ 
NiishasJ 5 kurustur. riC 

Ab one feralti { Tii~kiye 811 
iJI 

'i i~JD iC.: "f• 
Seuelik 1400 Kr. 2!~~ ' 
Alb ayh.k 750 • 1800 ' 
c~ ayh.k 400 • C1 J;tll' 
Bir ayhk 150 • ... 0 
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HAdiseler aras1nda 

SON HABER LER Fransada Kralbk riiyas1 ( Siyaset iileminde J HEM NALINA 
MIHINA 

Umumi · bir anla~ma cereyan1 
Almanya Fr ansan1n 
U.zathgl eli reddetmemeli 

F rans1z · gazetelerinin itil8fGI ne~riyat1 

JE"I ransada otuz ii!r senedenbe
g-- ri: «Y&Jasm Krall» diye ba

gJran iki adam vard1r. O,.iin
cii cumhuriyet biitiin ihti§amJ ve za
ferlerile memlekette yerle§irken kral
hk riiyasJ i,.inde say1khyan bu iki 

Lehistan mUstemleke istiyor 
Yazan: MUHARREM FEYZI TOGAY 

~ski Bel~ika Ba~vekili, umumi bir ikbsad kongresi 
akdi i~in devlet merkezlerini dola,Iyor 

adam1 deli zannedilmekten kurtaran Lehistan cihanm yedi biiyiik devletin ~ 
§ey, birinin ilim ve felsefe, otekinin den biri degildir. F akat niifus ve arazisi 
edebiyllt diinyasmda hak etmi§ ol- ve serveti ve bahusus askeri kuvveti ve 
duklar1 §Ohrettir. Bu §Ohret, Charles tec,:hizatl itibarile filen biiyiik devletler 
Maurras'a ve Leon Daudet'ye deli derecesindedir. ~oyle ki niifusu 33 mil
degil, birer manyak te§hisi koymak- yon olup her sene vefiyata nazaran level
tan da Fransayt menediyor. liidatm fazlahgi 400,000 ki§iden a~ag1 

Otuz senedenberi bu iki adam, degildir ve bu nisbet seneden seneye art
L'action Francaise adh giindelik maktadir. Bu hesabla on iki sene sonra 
gazetelerinde parlamenlo sisteminin niifusu elli milyonu gec;ecektir. Arazisi 
Fransayt oldiirdiigiinii ve mutlakiyet 389,000 kilometro murabbaidir. Diinya 

<Ba~tarata 1 fnC1 sahttedel lemmim malumatr toplamaktir. idaresinden ba§ka memleketi hi,.bir denizlerine mahreci §arki Prusyayi asil 
1 ~~ag'da ne§redilmi§ olan nihai teblig, Roma 19 (A.A.) - M. Van Zee- rejimin kurtaram1yacagm• idd'ia et- Almanyadan karadan ayuan Leh kori
{rbz telakkisine prensip itibarile ~uva- land, birc,:ok ftalyan ricalile gorii§mii§se mekten bir an yorulmamJ§lardu. Fa- dorunun miintehasmda bulunan Gdgnia 
a a~ edilmi§ oldugunu gostermektedir. de M. Mussolini'ye miilaki olmami~hr. kat, otuz senedenberi muhayyel bir limamd1r. Serbest bir Alman hiikumeti o-
~~~trndi bilinmesi laz1m ~telen nokta, ha- M . Van Zeeland'm Duc;e'ye baz1 tek- tahta namzed olara.k gosterdikleri lan Danzigden Lehistan transit cihetin -

aten bo§ arzular beslemekten vazge • liflerde bulunmak tasavvurunda oldugu- Comte de Paris ve arkasmdan Due den istifade etrnekte, Danzig ve hinterlan
lttek ameli tahakkuk sahasmda ciddi na clair olan haberler kat'i surette tekzib de Guise birer beyanname ne§rederek d1 da Lehistan piyasasmdan miistefid ol
layretler sarfma karar verilmi~ olup ol • olunmaktadir. M. Van Zeeland, pazar bu gazetenin politikasile hi!< alakala- maktadir. 
n•dtgidir. F akat bu, her§eyden evvel tesi giinii Parise gidecek olup raporunu n olmad•gm1 diinyaya bildirdiler. Bu- Lehistanm arazisi otedenberi mevcud 
erline baghdir.» tevdi etmeden evvel herhangi bir teklif na ragmen iki me§hur gazeteci, miis- niifusu beslemege kafi degildir. Bunun 

1.; E:>:elsior gazetesinde Marcel Pays, serdetmek niyetinde degildir. takbel kral kendileri i~in ne soyle- ic;in milyonlarca Lehli ziraat ve sanayi a-
tti ar§ova, Biikre§, Belgrad ve Prag go ~ Orta Avrupamn iktzsadiyatz mit olursa olson, «y&§asm Fransa ve melesi Fransay ve Amerikaya gOc,: et ~ 
1 ltnelerinin netayicini tekrar ettikten son- Londra 19 (A.A.) - A vusturya ta- ya§asm kral !» demege fasJla venni- mi§lerdir. ~imdi ise bu kapilar kapanmi§" 
a !oyle demektedir: rafmdan verilen ve Tuna memleketleri yeoeklerini ilan ediyorlar. hr. Hatta Fransa Lehli muhacirleri 
~ ((Franstz Hariciye Nazmmn dostluk kambiyolanmn istikran ile ihracatlanmn Butiin nazariyelerin yaphkla.rt gibi memleketlerine iade etrnektedir. Bu yi.iz~ 
d l'llesinin bilanc,:osu miispet bir bilanc,:o - inki~afm1 istihdaf eden bir proje Londra- hayab ve tarihi bir ~anaga, ideolojiyi den iki memleketin miinasebati bile hayli 
~t. )) 

E: da tetkik edilmi~tir. Bu proje, Tuna mem~ de b&§ka bir !ranaga koyarak ikisi ara- miiteessir olmu§tur. 
b Poque gazetesinde Donadieu, yazt ~ leketleri tarafmdan kambiyo murakabe~ smda hayali miinasebetler kunnaga Lehistan niifusunu besliyemedigi halde 
lOt: f 

lerinin ilgasma dair itilaflar irnza edilece- !rah§Jhrsa en abes rejimlerin bile mii- <;;:arhk Rusyas1 Y ahudilerin her tara a 
lf~belbos'un seyahati, Fransa ve miit ~ gi hakkmda Viyana tarafmdan yapilacak dafaasma giritilebilir. Fransada saray yay1hp memleketin biitiin iktisadiyatma 
~ tlerinin muhtemel tehlikeye kar§l koy- bir vaid mukabilinde lngiltere ve Fransa~ ve aristokrasi klrmll&l birka!r mahzun hakim olmamast ic;in bunlardan pek c;o~ 
11 k hususunda siki surette birbirine. b~g: nm bulunacaklan ihracat ile A vusturya ihtiyardan ba§ka bu iki muharririn gunu Lehistanda tesis eyledigi hususi 
~·· alrnakta beraber biitiin kom§ulanle 1Y1 parasmm istikranm temin etrnegi istihdaf iddiasma inanan yoktur. Geri tarafJ, mmtakalara toplami§ti. Bu yiizden Lehis
l ~nasebetlerde bulunmak temayuliinii etmektedir. Tuna memleketlerinin Fran- demokrasinin zaferi Jerefine, yahud, tanm niifusp bu gibi yapanc1 bir ukm zor
tsl:tnekte olduklanm gosterecektir. sa ve lngiltereye ihracat yapmalan da bu abesi miidafaadr. gosterdikleri hari- Ia tehcir edilmesile bir kat daha ag1rla~ -
ttndi soz, Hitler'le Mussolini'nindir. meyanda taleb edilmektedir. Anla~1ld 1g1 kulade fikir ustahgm1 seyretmek i,.in mJ§tl. Lehistan bir taraftan Slav ukmdan 

~ elbos'un Berlinden gec,:erken von na gore, bu proje eksperler tarafmdan bu saytklamalara arada bir kulak ve- olan kendi yerli niifusu ic;in haricden i§ 
~ ,elirath'm gostenni§ oldugu miicamele - biiyiik bir dikkatle tetkik edildikten son- rir ve goz yumar. Demokrasinin nef- ve muhacir ararken diger taraftan Yahu
•1J1ane hareket, Fransada sempatile kar- ra Eden'e verilmi§tir. Cite mahfillerinde sine itimadtm hergiin imtihana ,.eken di tebaasma haricde yurd anyordu. Fi ~ 
.•ntnt§hr. F akat bu hareketi Almanya- soylendigine gore projenin kabul edilme- bu miisamaha nekadar giizel birtey listinde Yahudiler ic,:in lngilterenin va

sulh arzusunda oldugunu bize ispat si ihtimali azd1r. Ciinkii lngiltere Avus- olursa olsun, hiirriyetin oz miidafile- deyledigi milli yurda muhacir gondenne
olan sarih ef'a1in takib etmesini turyaya ikrazatta bulunmak ve yeni bir rini rahatstz etmekten geri kalm1yor. ge en ziyade gayret eden Lehistan olmu§~ 

111 Fuhrer, lngiltere ve Amerika creditanstalt meselesi ihdas etmek iste- Kendisine bornha alan bir fikrin hur~ tu. 
tl erkezi ve §arki Avrupa ile birle§mi§ memektedir. Bundan ba§ka siyasi rnah- riyetini kabul edecek kadar geni§ bir Bu i§i kolayla§tlrmak iizere Lehistanm 
1tan transanm uzattlgt eli acaba redde- filler Berlinin bu planmm kabul edilme~ hiirriyet, cihamn bu korkunc politika Karadenize transi~ mahreci Kostence ile 
~· tek rnidir ~ Hitler'in verecegi cevabm sine iyi bir nazarla bakilmiyAcagmi bey an anaforu i!rinde, o miisamahasmdan Filistin limanlan arasmda transatlantik 
:~.ted olmiyacagi heniiz iimid edilmek • etmektedirler. pek !rabuk pqman olabilir. FransJz vapurlarmdan bir muntazam bahri muva~ 
' it.)) Jngiliz • Amerikan mii:zakereleri demokrasisi her an bu tehlike i!rinde- sala batt! tesis etmi§ti. Lehistan biitiin 

T ekzib edilen bir haber dir. •ark milletlerile dost oldugu halde Filis~ l baflzyor • 
~ h o~dra 19 (A.A.) - Salahiyettar Londra 19 (A.A.) _ Bir lngiliz ti~ PEY.4MI SAF A tine Yahudilerin muhacereti serbest ol • 
e afi!, M . Eden'in M. Delbos'un mer~ caret heyetinin bir fngiliz - Amerikan iti- masJ hususunda !STar eylernesinin ba~hca 

Avrupada icra etmi§ old\18u seyabat Ft•J1•5 t1•nde ~ete amili de kendisinin fazla niifusunu hafif -laf1 akdetmek iizere gelecek sonkanun 
mumaileyhten malum at almak letmek dii•iincesidir. Fa kat Filistinde 

da Va~ingtona gidecegi ogrenilmi§tir. • 
, Yakmda Parise gidecegine clair o ~ h k Y ahudi yurdu devam edip haricden Y a· 
·~ l b Miizakerelerin UC( ay siirecegi tahmin e- are At tt 

dilmektedir. 

kald1klanndan Lehistan muhafaza eyle ~ 
digi hakk1 kullanmak zamam geldigine 
hiikmetmi§tir. Bunun i~in Lehistan Hari
ciye N azm F ransa Hariciye N azmndan 
baZI miistemlekelerin beynelmilel imti
) azh §irketlerle idare edilerelc Lehistanm 
ham maddeve ve fazla niifusuna yer bul
mak ihtiyacmm tatmin edilmesini istemi§
tir. 

Miistemlekelerdeki imtiyazh §irketler 
kumpanya §eklinde hi.ikumet idaresinden 
ba§ka bi~ey degildir. Hindistam lngil -
tere bidayette §arki Hind imtiyazh kum -
panyas1 vas1tasile idare etmi~ti. Mogol 
imparatorlugu denilen Hindistandaki 

T urani devlet lngilizlerin hakimiyet ve 
istismanna kar§J son bir miidafaa hareketi 
yaptlktan sonra lngiltere dogrudan dog ~ 
ruya bu memleketin idaresini eline alm1§~ 

tl. lngilizler diinyanm en zeng]n altm 
madenlerini ihtiva eden cenubi Afrikay1 
Kongoya kadar gene boyle bir kumpanya 
vas1tasile almi§IardJ. Bu kumpanya bir 
devlet gibi orduya sahibdi. Ordusile Ho~ 

landah muhacirlerden bulunan Boer'le • 
rin te§kil ettigi iki devletten biri bulunan 
Transval hududuna hiicum ettiginden bi.i
tiin fngiliz lmparatorlugu kumpanyanm 
davasm1 benimseyip tarihin en miihim 
harbleri;den biri t;Ikmi§h. 

Binaenaleyh Lehistanm imtiyazh tir ~ 
ket Jeklinde istedigi yer hakiki miistemle~ 
keden ba§ka bir§ey degildir. Zaten miis ~ 
temlekeye sahib olmak meselesi Avrupa 
devletleri ic;in ayni zamanda bir §eref 
meselesidir. Almanya bile ham rnaddeyi 
mevcud topraklannda temin etse bile 
§eref ve medeniyet seviyesi noktasmdan 
miistemleke Almakta 15Tar edecegini AI ~ 
man devlet adamlan her vesile ile beyan 
etrnektedirler. 

Lehistan da Ayni dii§iincededir. Lehis
tan kendi Y ahudileri i<;in Madagaskar a~ 
dasm1 istiyor. Lakin Slav 1rkmdan olan 
fa-z:la niifusu i<,:in neresini istiyecektir? flk 
akla, cenubi Afrikamn §arkmdaki Porte
kizin Mozambik miistemlekesi geliyor. 

Ciinkii Umumi Harbin arifesinde bu 
miistemlekenin Angola k1smmm Alman
yaya terkedilmesi hakkmda Almanya ile 
Portekizin ve bunun rniittefiki ve hamisi 
fngiltere arasmda bir anla§mll. yapilmiJ-

h. Buna aid muahedenin imzalanacagi 
giin fngiltere harbettiginden imu mua
melesi yapilamami§tt. Almanyaya eski 

Mazuta yaz1k olur ! 
~ janslar, Panay gambotunun 
~ Japonlar tarafmdan batmlmasJ 

iizerine, Amerikan donanmas1· 
nm J aponyaya kar§t niimayi§ yapmas1 ih· 
timalinden bahsediyorlar. F akat gene 
New·Yorktan gelen telgraflarda, Arne· 
rika efkan umumiyesinin c,:ok heyecanda 
olmakla beraber, bu meseleden dolay1 
J aponya ile harbe giri§mek istemedigi 
bildiriliyor. 

ltalya, Habe§istana taarruz ettigi za· 
man, ingiltere, Atlas Okyanusu filosunu 
da Akdenize gondennek suretile ltalya· 
ya kar~1 tehdidkar bir niimayi§ yapm1~, 
hatta, ingilterenin Siiven kanalm1 kapa· 
tacag1 bile soylenmi§ti. F akat Mussolini, 
Siivey§ kanah kapamrsa harbederim, di· 
yince lngilizler, italyan deniz kuvvetle
rine say1ca c;ok iistiin olan donanmalanm 
Siive:n kanah yakmlarma toplaml§ bulun· 
malanna ragmen, geri c;ekildiler. Boyle
ce, lngiliz blofii ·c;iinkii her askeri niima· 
yi§ nihayet bir bloftiir- suya dii§ti.i. Kim· 
bilir, belki M ussolini de blof yap1yordu 
amma lngilizler, geri c;ekilince, onun blo· 
fii tuttu. 

Simdi .de, Am erika ile J aponya arasm· 
daki vaziyet atagi yukan aynidir. Mu· 
hakkak ki .T aponya, Amerikamn harbe 
kan§tlgml istemez. Ciinkii, bu takdirde 
Sovyet Rusyanm da bu fmah kac,:JnnJya· 
rak i~e kan§acagmt bilir. F akat, buna 
ragmen, Amerikan donanmasmm bir nii· 
mayi§i, Japonyay! korkutup tuttugu yol· 
dan geri dondiirecek degildir. Ciinkii A· 
merikan milleti J a pony a ile harbetmek 
istemiyor diyip de arkasmdan ni.imayi~ 
yap1hrsa, bu kadar acemice blofii -ami· 
yane tabirile· kimse yutmaz. 

J aponya, Amerikahlara tarziye, hatta 
belki tazminat da verecektir amma Cin· 
deki miicadelesine durmadan devam ede· 
cek, Cin topraklanndan ve Cin piyasum
dan Amerika ve Avrupa sermayelerini 
de, niifuzlanm da, topyekun, siipi.iriip 
atrnaktan geri durmiyacakbr. 

Amerikanm izzeti nefsini tarziye ile 
tatrnin kabildir amma, Cindeki men
faatlerini korumak ic,:in diinyanm en 
miikemmel tarziyesi bile kafi degildir. 
F akat, bunun ic;in, Am erik an milletinin 
de tipk., J aponlar gibi, harbetmegi goze 
ald1nnasi lazimdtr. 

Boyle kat'i bir harekete karar venne· 
dikc;e yap1lacak niimayi§lerin tesiri siftrll. 
yakmd1r, Donanmanm yakacag1 mazuta 
yaztktlr. 

ltflla erleri tekzib etmektedir. • a 1 ar 1 hudilerin muhaceretine ileride dahi ser ~ 
' Van Zeeland'zn tetkik ve best olsa bile buradaki saha ve mai§et im-

h tesebbiisleri lngiliz • ltalyan itiltilrmn teminine Karakolu basarak bir kam c;ok dar oldugundan Lehistandaki 
miistemlekeleri verilirken Lehistana da '!!!-.....,~~~~~~!!""'!!!~-!!!""!!"--~ 

I " 0 tna 19 (A.A.) - M. Van Zee • gayret ii<; buc;uk mil yon Y ahudiyi almaga Hfi 
Milletler Cemiyetinin mali ve ik~ Londra 19 (A.A.) - Observer ga- polisi oJdiirdiiler gelmiyecektir. 

komiteleri yerine kaim beynelmilel zetesinde Garvin, lngiltere ile Almanya Bunun ic;in Lehistan Y ahudilere ote ~ 

I bi~ te§ekkiil ihdas1 maksadile, Fran- arasmdaki gerginlige nihayet verilmesi ve Kudiis 19 (A.A.) - Otuz ki~iden mil- denberi ba§ka bir yurd daha aramakta ~ 
ttgi!tere, Ameri'ka, Almanya ve ftal~ Habe•istanm tanmmasma mukabil bir rekkeb bir ~ete, Tayba kasabasl polis d B · · 'b · H' d 
~ • t merkezine girerek bir tenkil seferine i~- 1r. unun •c;m en miinas1 yerm m 
tas1nda ikt1sadi bir konferans1 irti - Akdeniz itila£1 imza edilerek eski ngiliz- · k Okyanusunda ve Afrika sahilinde Fran-d .,. hra etmi~ olan bir polis memurunu is-

avet tasavvurunda bulunduguna ltalyan dostlugunun ihya edilmesi laz1m temi~lerdir. <;ete efradi, bu memuru he- sanm idaresinde bulunan Madagaskar a· 
olan haber dolayisile Havas ajans1 geldigini yazmaktadir. Bu itilaf, lngiliz men tepeliyerek oldUrmU~lerdir. das1 oldugu zannedildiginden Lehistan 

· · boyle bir haberin hakikate mu· donanmasma diinyanm diger denizlerin- <;ete, bundan sonra bUtUn polis me - hiikumeti Fransa ile miizakereye ba§la ~ 
olrnadigmi beyan edebilecek bir va- de daha serbest<;e hareket etmek imkam- murlanm silahlarmdan tecrid etmi~ ve mJ§hr. Bu adada Avrupahlann miktan 

oldugunu bildirmektedir. m verecektir. kendilerini tedhi~ hareketine iltihak et- 20,000 ki§iden fazladtr. Lehistan buraya 
Van Zeeland'm Romaya yapml§ Avusturya cemiyetten ~ekilmiyecek medikleri takdirde OlUmle tehdid ey - bi: kact milyon Yahudinin yerle§tirilece ~ 
seyahat hususi mahiyettedir. Mu- Viyana 19 (A.A.) - lyi malum at lemi~lerdir. gini iimid ediyor. 
. maksad1 muhtelif devletlerin almakta olan mehafil, Avusturyanm Mil- :;;eriada petrol borusunda yangm <;t- Lehistan hiikumetinin as1l dii§iincesi 

· h ·1 · Id kl 'f · 1 1 C k kanlm1~, Kudiisle Hebron arasmdaki d ' t ta m1 etmi§ o u an vaZI ey1 et er emiyetini ter etrnek niyetinde ol- kendi sanayii ic;in elzem olan ham rna ~ 
lllls d · · l telefon hatlan kesilmi~tir. 

Usun a I§me yanyacak o an mii - madt;;mt bevan etmektedir. d de menabiini temin edecek ve ayni za-
.......................... , ..... ,,.,.,,. ... nnnmlllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnm""~""'""''"""'""""'""""'"" Bir ~ocugu kurdlar par~ala I manda fazla Slav niifusunu yerle§tirecek V • II J I AI d t Var~ova 19 (A.A.) - Kiwance ko- miisterr.lekeler elde etmektir. Ciinkii Y a-eni usu er e manya a 0 omo• yunde bir kurd SUTUSU 10 ya~mda bir C(O• hudi)ere geni§ bir yurd bulmak yalniZ 

l cugu mektebden ge<; vakit eve gelirken L-histanm degil, ehemmiyetli miktarda 
Qava miidafaaSI biJ yollar1 Ve sanayi parcalamishr. Yahudi niifusu bulunan diger devletlerin 

j r ""\ de ba§hca gailesi bulunmaktad1r. Ham 
~!)'f• l K I S A C A • • • ) madde ve fazla niifusa goc;ecek geni§ 
t ' 1 l7 ler' s;:. I, it balonl=lrla Hitler « MotosiklP.t arazi tedariki gibi meselelerdir. Milletler (\:. * BERLiN - Paris meb'usu ve Fransa -
~\>ai sedler yaomagl fiabna otomobil Almanya kom!tes!nin re!s! M. Scap!ni bu- Cemiyetinde ve devletler arasmdaki mii

giin Alman esk! muharibleri tarafmdan ve- zakerelerde temas edildik<;e Lehistan hii· 
du~iiniivorlar yapacaQoJZ)) diyor rilen b!r ogle zlyafet!nde haz1r bulunmu~- kumeti bu meselelerin hallinde kendisine 

~ tur. Milli sosyal!st partis!nln b!n;ok dele- miistemlel: ~ istemek hakkmi muhafaza 
'l>•l~dra 19 (A.A.) - Bazl gazetelerin Berlin 19 (A.A.) - DUn biri Rhur'de, geleri resepsiyonda hazir bulunmu~lardlr. I . . H' 1 'l "" o * LONDRA - Ba~vek!l , Naz1rlar Komi- ey edigini daima ihsas etmi§h. tt er e 

"'
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a gore, dU~man hava akmlarma digeri Saxe'da olmak Uzere iki otomo- tesln! pazartesi giinii l~t!maa davet etm!§- Lord Halifax arasmda gorii§iilen mese -
Sabit balonlara I'sti·nad eden rna - bil yolunu k'' d r · I t B t! K !te H ! · N 11 - M" , n u~a esm1 yap1 m1~ 1r. u r. om ar c1ye azm e Mil11 u- lelerin en miihimlerinden biri Almanyaya 

a.bg levhalan yerine ags1z binlerce suretle Almanyanm otomobil yollan dafaa Nazirlarmdan miirekkebd!r. Komlte 
alon kul lanilmasi hava mu''dafaa· Uzak~arktak! vaz!yet! tetklk edecek ve ~ar- miistemleke verilmesi oldugu anla§thp ~ebekesinin uzunlugu 2 bin kilometroya 

eri tarafmdan derpis edilmek- 1 1m ~amba giinkii kab!ne toplantL'nm hazirll- Londrada ingiliz ve F rans1z Ba§vekilleri 
~ . ba ig o U§tur. yacaktir. b k'k h 11 

Uhtelif' uzunluklarda kablolara Bu mUnasebetle M. Hitler bir nutuk * VAR§OVA _ Yapllan muvakkat tah- u meselenin miistacelen tet 1 ve a e -
olan balonlar hakiki bir rna- soylemi§tir. FUhrer, Almanyanm oto- m!nlere gore Gdyn!a Jlmanmm den!z tlca- dilmesi icab eyledi~i noktasmda mutab1k 
te$kil edecekler ve dU!iman mobil yollannm 10 bin ila 12 bin kilo . ret! gelecek senen!n sonunda 9 m!lyon tonu · 

Angola'mn verilmesi c;ok muhtemeldir. 

Muharrem Fev~:i TOGA Y 

34 iincii alaya sancak verildi 
Burdur 19 (A.A.) - BugUn 34 iincU 

to~u alayma Ordu MUfetti$i Orgene
ral izzeddin <;ah:;;lar tarafmdan Reisi -
cumhur namma sancak verilmi$tir. To
rene, kadm, erkek hemen bUtUn Burdur 
halk1 i~tirak etmi$tir. Generalin veciz 
sozleri alay komutammn hitabesi heye
can ve alaka u yand1rm1§, bu k1ym~tli 
hitabeler bayrak sevgisini ve kutsiye -
tini kuvvetli blr duygu ve :;;uur halinde 
dinliyenlere telkin etmi§tir. 

Bu ak:;;am komutanlar :;;erefine Halke
vi salonunda bir $Olen verildi. Orta oku
lun tasarruf haftas1 miinasebetile ha -
zirladJgi mUsarnereyi generaller 
reflendirmis1erdir. 

Y eni Anteb meb'usumuz 
Ankara 19 (A.A.) - Bo$ olan Gazian

teb saylavhg1 i<;in 19/12/937 pazar glinU 
yap1lan se~·imde Cumhuriyet Halk Par
tisi namzedi TUrk Dili Tetkik cemiyeti 
azasmdan doktor Mehmed Ali Agakay 
ittifakla se~ilmi~tir. 

1ngiliz ordusunda 1Slahat 
Londra 19 (A.A.) - Harbiye Nezareti 

tarafmdan ordunun yUksek kumanda 
heyetinde yap1lan esash 1slahat alma -
cak, daha kat'i tedbirler ir;in bir ba~lan
gtc telakki edilmektedir. Bu 1slahatm 
daha ~imdiden orduda iyi neticeler ver
digi goriilmil§tUr. 

Almanag1 
bun lara ~aroacaklardir. tecaviiz edecekt!r. Bu mlktar ger;en seneye 

metroya iblag edilecegini beyan etmi11- nisbetle yiizde 17 fazladir. 
vada ht•aday sama- tir. Hatib, motosiklet pahasma chalk * BERLIN - FranSIZ Dl§ Bakanli~l 1938 Cumhuriyet 

Aldm1z m1? 
" llt ... dan selli~loz yu··nu'" b 'll · · 1 d k f b k 1 matbuat servisl d!rektorii M. Conert diin q~r]· •• .... otomo 1 erb Irna e ece a ri a ar sabah Alman matbuat serv!sl memurlarl-
~1~ •.n 19 (A.A.) _ M. Goering'in em- vUcude getirecegini de haber vermi§tir. le gorii~mii~tiir. 

0
r'ne cavdar v £> bu gday samanlar il£> Bir bek~inin marifeti ' * ROMA- Koyliiler heyetl murahhas-

; ~ Vlinii imali if'in bir ~irket te~ki l lari Ramada, !ktiSadi otar§l !<;in biiyiik 
" " " Dun saat 13 raddelerinde kii<,:iik N u- b!r toplant1 yapnu§lardir. 

·Dominik kavg~lar1 
k 19 (A.A.) - Ciudat - Tru -
hildirildigine gore, hududdaki 

l'llmtakalarda Haiti'lerle Domi -
arasmda yeniden k1taller ol -

Q.,~ .I A 'k ~~ Yamn mer1 aya 
1'tn I I 

b. * BERLiN - Alman gencl!k re!sl von 
ruosmaniyedeki IT aparhmanda kiriiCI Schlrach, Almanya - Fransa dostluk ceml-
bulunan 35 ya§larmda Vahid isminde bir yeti merkez!nde, kom!te rel.sl Scapin! §ere
adam, banyo esnasmda iizerine gelen bir fine b!r kabul resml yapmi~tlr. * PARiS - Harlclye Nazm Delbos, Re
fenahk neticesi, birdenbire bayilrni~br. !slcumhur Lebrun tarafmdan kabul ed!l-
Kom~ular, mahallenin bek<;isi 15 numa- m!~ ve merkezi Avrupada yaptigJ seyahat 

hakkmda lzahat vermi§tir. Bunu miitea
rah Receb oglu Mehmede bir doktor bul- k1b Bal?vekll Chautemps lie lk!ncl blr mii-
masmi soyledikleri halde, bek<;i, aldm§ lak~tta daha bulunmu~tur. * BUKRE~ - Meb'usan lntlhabati ya
etrnemi§, hasta iict saat ictinde oliivermi§- rm yapilacaktir. Miintehlbler blr derecell ~"~r a.r ad1g1 tayyare er 

l't!•tlgton 19 (A.A.) - Salahiyettar tir. 
ernbadan ogrenildigine gore, Los Biraz sonra <;agmlan doktor, oliime 
h iki tayyare fabrikas1 Bre . vaktinde haber verilmeyi§in sebeb oldu
il esabma derhal 30 tayyare yap - gunu soylemi~tir. Bekc;i hakkmda tahki-

umumi ve gizl! rey usulii !le 387 saylav se
.;eceklerdir. * AJAccio - Kors!ka'mn biitiin llman
larmda amele, iicretlerln artmlmasm1 lst!
yerek grev !lan etml~lerd!r. Vapurlara ne 
e§ya yiikleniliyor ve ne de gelen e~ya va
purlardan lnd!rlliyor. ~ere sipari§ alm1~hr. kata ba~lanmi§tlr. 

Eger heniiz almadtniZsa 
vardtr, ~iinkii mevcudu 

Cumhuriyet 

ge~ kalmaniZ ihtimali 
kalmamak iizeredir 

Almanag• 
Tiirkiyenin en maruf imzalan, saylSIZ makale ve faydah bilgiler, tarib, 
'<~kvim, grafik, istatistik, eglenceli fllsralar, hikayeler, karikatiirler, 

biitiin hadisahn resimlerile dolu, bir eildlik bir ansiklopedidir. 

Her yerde araytntz 

- .. ~- -~ ... ~." · .......... . ;:·~·-:": . 

Aragon cephesinde 
,iddetli harbler 

[ Ba$taratt 1 tnct aahlfedt>l 
Bu sabah saat 9 da yap1lacak olan son 

hUcumdan evvel sivil ahalinin §ehri 
terketmesi tenbih edilmi~tir. 

Cumhuriyet tayyareleri asiler tara!tn· 
dan gonderilen takviye k1t'alarmm yak
la:;;masma mani olmu~lard1r. HUkumet 
topc;u kuvvetleri bUtiin ~ehre hakimdtr 
ve :;;ehrin ~imalindeki bUtUn -istihkam -
Ian dovmektedir. 

l•panyollann verecegi tazminat 
Paris 19 (A.A.) - Temps gazetesi ts

panyol hiikumetinin Fransa - ispanya 
hududunda oldUrUlen FranSIZ Sebastien 
Juanolen'in ailesine 200 bin frankhk bir 
tazminat vermege amade bulundugunu 
bildiren bir te1graf ne:;;retmektedir. 

Gazete, Juanolen'in ailesinin Bar5e~ 
lon'da mevkuf bulunan mes'uller ceza
landmlmak §artile bu tazminah kabul 
edecegini zannedivor. __ ............ -

M1s1rda aarayla hiikumet 
arasmdaki gerginlik 

Kahire 19 (A.A.) - Eski Niyabet 
meclisi reisi Prens Mehmed Alinin biitiin 
bari§ te§ebbiislerine ragmen saray ile hii
kumet arasmdaki gerginlik devam eyle • 
mektedir. 

K1pti patrigi ne§rettigi bir mektubda 
kipti ekalliyetlerinin saTSilmaz bir sada· 
katie bagh olduklanm ilan etmi§tir. 
Kabine ne vakil istila edecek? 

Kahire 19 (A.A.) - Reuterin ogren
digine gore, siyasi buhran oniimiizdeki 
hafta Nahas Pa~a kabinesinin Kral Fa • 
ruk tarafmdan istifaya davet edilmek su~ 
retile halledilecektir. 
V ar§ovada kanh niimayi§ler 

Var~ova 19 (A.A.) - Bundan 15 
sene evvel bir nasyonalist tarafmdan oldii~ 
riilen ilk Polonya Reisicumhuru Naruto~ 
wicenin hatirasma sosyalist partisi tarafm~ 
dan tertib olunan tezahurlerin son giinii 
olan bugiin, Y ar§ovanm birc,:ok noktala • 
rmda kavgalar c;Ikmi~ttr. Bir polisle bir 
niimayi§c;i agu surette yaralanml§hr. Po· 
lis, birc;ok tevkifat yapmi§hr. 

Viyanada yahudi 
a leyhdarhgi 

Viyana 19 (A.A.) - Viyanada ye~ 
niden baz1 yahudi aleyhdan hadiseler ~~k
ml§llr. Ottakring mahallesinde niimayi~· 
c;iler yahudi diikkanlanna aid bir~ok carn
Ian k•nni§lardir. 



~:====~=============================~ 

I~:.::~: Masal =JI ~ Perlde Celli .., 
Penceremin online oturmu~tum. Gok

te elmastan yildrzlar vardr. Ay sedeften 
bir yuvarlaktr ve etraft dalga dalga bir 
beyazhkla aydmlabyordu. Bir bulut par
c;ast belirdi, yakla§ttkc;a biiyi.iyerek ve bir
ka~ elmas ytldtzt orterek tam penceremin 
kar§tsma gelip durdu. Ortasmdan iki kapt 
a<;tldt, ic;inde gene buluttan bembeyaz bir 
snanm iizerinde oturan bir ihtiyar mey· 
dana c;rktt. Krrmrzt atlastan uzun bir 
ciibbe giymi§ti. Ba~t ac;rktJ ve beyaz sac;
lan, bulutlara kan§IDI§h. Gozleri sema • 
mn ipek laciverdi iizerinde parhyan elmas 
yrldrzlara benziyordu. Bana dikkatli dik
katli baktr. Sesini kulagtmm dibinde duy
dum. 

- Beni dinle, dedi, nihayet her§eyi 
sana soyliyecegim, Yrldrz Sultanm ba§tna 
gelenleri ogreneceksin. 

Bana ne anlatacaktl ~ Ytld1z Sultan 
kimdi ~ Bilmiyorum .. 

lhtiyar derin derin ic;ini c;ektikten son
ra anlatmaga ba~ladt: 

- Yrldrz Sultan, habasi gokler ha -
kiminin; giildiigi.i zaman yanaklannda a
c;an giilleri, aglaymca gozlerinden dokii· 
len nadide incileri ve yiiriirken arkasmda 
btraktrgt krymetli elmas par~alannt top
lamast ic;in yanma verdigi Habe~ koleyi 
sevdi. Zaten ben bunu ne zamandanberi 
sezmi§tim. Hele onlan ibir havuzunun 
ba§tnda gordiigum zaman her§eyi iyice 
anladtm. Habe§ kale Ytldtz Sultanm diz
lerinin dibine oturmu§tu. Ytldtz Sultan 
giili.imsedikc;e yanagmda beliren gonca -
Ian topluyordu. 

Koleye dikkat ettim. Gozleri bir kor 
gibi yamyordu, ~rplak. esmer viicudiini.in 
bi.itiin adaleleri ihtirasla gerilmi§ti. Y an· 
lanna yakla§ltm, koleyi savd1m, Yrldrz 
Sultana nic;in agladtgmt sordum. Boynu
nu biiktii, kalbini avuc;hyarak: «Ah, onu 
seviyorum .. » diye, cevab verdi. «0 bir 
kole, dedim. Sultana sultan gerek. Sana 
e~ olmast haddine mi dii§mii§ ?» Yrldrz 
Sultan ic;ini ~ekti: «Onu bana kale diye 
verdiler, dedi. Sonradan kalbimin efen· 
disi oldu. Omuz yapamam art1k. 0 za· 
valh da yamp tutu§uyor benim ic;in .. » 

«- Aman sultamm, baban, gokler 
hakimi duyam., ne der ~» 

Birdenbire ayaga kalktu 
«- lyi hahrlattm, dedi. Zaten ben 

de arhk bahama gonliimii a~maga karar 
vermi§tim.» V e siiratle yiiriimege ba§ladr. 

Onu takib ettim. Gokler hakiminin 
huzuruna c;tkttk. Ben yere kapand1m. 
YrldJZ Sultan bir giine~ par~ast gibi ar • 
kasmdan siiriinen ipek eteklerini tutarak 
ilerledi. Babasma yakla§tt ve hi~bir mu
kaddeme yapmaga liizum gormeden: 

- Ey benim babam, ey goklerin ha
kimi I diye, bagud1. Krzma act, kiZlna 
rnerhamet et. <;iinkii o a§k denen gozleri 
donuk canavara kalbini kaptrrdJ .. 

Gi:iklerin hakimi tahtmda dogruldu, 
~illur '-'asm1 havada salhyarak: 

- Kimdir sevdigin ~ dedi. Hang! soy· 
dan bir asildir o?. 

Yddrz Sultan gozlerinden yerlere in -
ciler serpilerek inledi: 

- 0 bir asil degildir efendimlz. 0 
bir koledir. lncilerimi, ~i~eklerimi, elmas
lanmr tophyan kole., 

Bu si:izleri duyunca Gokler hakiminin 
gozleri hayretten biiyiimii~tii. Hiddetle 
ayaga kalkli. V e asasrm taht!na c;arp1p 
ikiye bi:ilerek fulath: 

- Peki soyle benim sefil yiireldi kr
zrm, dedi. N e istiyorsun) 

Yildtz Sultan yalvanr gibi ellerini ba
basma dogru uzattl: 

- Bizi birbirimize bagt~laymiz efen • 
dimiz .. 

Goklerin hakimi, oldiirmek istiyen na
zarlarla klllna baktt: 

- Bir daha bu sozii tekrar edersen 
sana edecegim bedduadan sakm Yddtz 
Sultan .. 

Yild1z Sultan biiyiik bir kederle yiizii 
golgelenerek inledi: 

- Bizi birbirimize bagt§laymrz efen • 
dimiz!. 

0 zaman Goklerin hakiminin vi.icudii 
bir yay gibi gerildi. ellerini semaya dogru 
uzatarak bagtrdt: 

- Ey ulu T annm I Onun arzusunu 
kabul ediyorum. lkisi birbirlerinin olsun· 
lar. Y almz sen kalbini bir koleye veren 
bu ~erefsiz alc;ak ktzr cezalandtr. Dilerim 
senden ona verdigin meziyetleri geri al. 
Arhk ne aglarken gozlerinden inciler do
kiilsiin, ne giilerken yanaklarrnda ~i):ek -
ler a~sm, ne de yiiriirken arkasrnda kry
m_etli elmaslar bnaksm .. 

Goklerin hakimi soziinii bitirince krzt· 
na dondii: 

«- -5imdi habe§ kolenle saraydan c;t
klp gidebilirsin.» dedi. 

0 zaman Ytldtz Sultan sevincinden 
giildii. Fa kat yanaklarmda gi.iller a~ma· 
dt. Sonra vedala§mak ic;in babasma ko§· 
tu ve babas1 onu gogsiinden itince agla -
maga ba§lad1. Gozlerinden inciler dokiil
medi. Arlik yiiriirken basllg1 yerlerde es
kisi gibi elmaslar da parlrumyordu. Yiizii 
solgun, gozleri fersiz bir hal almt§li. 

Goklerin hakimi bana dondii: 

«- Bunun sevgilisini c;agu, onu altp 
gitsin» dedi. Ko§tum. Habe§ koleyi ka
pmm dt§mda buldum ve getirdim. Gok· 
lerin hakimi ona kaqmnda boynu biikiik 
hareketsiz duran krzmt gosterdi. Gozle • 
rinde miistehzi bir mana belirerek: 

- f§te7 dedi, krztmt sana veriyorum, 
§imdi artJk ne aglarken gozlerinden inci
lei dokiilliyor, ne glilerken yanaklannda 
~ic;ekler ac;1yor, ne de yiiriirken elmaslar 
ayaklannm bashgt yerde parhyor. Bii -
tiin bu meziyetlerini kaybetti, yalmz bir 
meziyeti var: Seni sevmek .. Onu al ve 
saraytmdan ~1k git.. 

«Krztmt sana veriyorum>> soziinii i§it· 
tigi zaman habe§ kolenin gozleri sevinc· 
le parlamt§ll. Fakat Goklerin hakiminin 
son sozlerini duyunca birdenbire sevinci 
kayboldu. Di:iniip hayretle Y1ldrz Sulta· 
na bakli ve onun gozlerinden siiziilen ha
kiki gozya~lanm gordi.i. Sevgilisinin ger
~ekten arttk biitiin meziyetlerini kaybet
tigini anlad1. Birdenbire ko§up Goklerin 
hakiminin ayaklarma kapand1: 

- Ey efendimiz! diye, bagud1. Kx
zmrz beni sevmekle bir kusur i§lemi§. 
Yalntz onu cezalandmmz. Beni nic;in bu 
giizel saraydan, ve huzuru saadet ic;inde 
ya~ad1gtm yerlerden, krymetli huzuru -
nuzdan koguyo~unuz) 

Onun bu sozlerini duyan Yrldrz Sui· 
tan act bir ~1ghk atarak yerinde salland1, 
yiizu §U sedef ay gibi beyaz oldu. Ciinkii 
habe§ kolenin kendini degil, hi~ kimsede 
bulunmtyan meziyetlerini sevdigini anla
ml§h. Dii§memesi ic;in yarduruna ko§tum, 
fakat o uzanan ellerimi iterek fulad1, sa
londan bir ~tlgm gibi ~tkh. Pe§inden git· 
tim. Kapmm e§iginde ipek elbisesini but
dum. Bah~eye ~1khgtm zaman Yrldtz 
Sultan yan c;rplak agaclarm arasmda su

yu iksirli havuza dogru ko§uyordu. Ha -
vuza yakla§tnCa hie; duraklamadan kal
dmp kendini i~;ine att1. Havuzun ba§ma 
ko§tum. Onun beyaz viicudii iksir i~inde 
erimege ba§lami§li bile.. Sonra her taraf1 
koyu bir duman kapladr ve bu duman 
kaybolunca havuzun tam ortasmda bern· 
beyaz bi.iyiik bir nergis meydana ~Ikli. 
Elimde Yrld1z Sultamn elbisesi, aghya· 
rak saraya dondiim. Gi:iklerin hakimine 
her§eyi anlattrm, o arkasmdan gelmesini 
emrettigi habe§ kale ile beraber bah~eye 
~rkh ve havuzun ba§ma gelip de beyaz 
nergisi gi:irdi.igli zaman kendini tutamtya· 
rak aglad1, sonra tekrar saraya avdet et· 
tik. Gozya§lart dinince Goklerin hakimi 
habe§ koleyi arath, bulduramadr, ertesi 
giin onu havuzun ba§tnda bulduk. Oldu
gu yerde ta§ kesilmi§ti. Uzun bi~imli vii
cudii esmer boyah bir statU gibi dimdik 
duruyordu. Bakt§lan sularm i.izerinde. 
riizgar estikc;e yapraklan hafif hafif kt· 
pud1yan btiyiik beyaz nergise dogruydu.» 

1htiyar sustu ve birdenbire beyaz bu
lut parc;asmm kap1lan ortiildii. Etraf sim
siyah oldu. 

Uyandrm. Viicudiim ter i~inde kal -
m1~h. Kalbim hala hiZh hrzh ~arpryordu. 
kendi kendime «ne uzun bir riiyadr» di
ye, si:iylendim ve tekrar uyuyuncrya ka
dar epey zahmet c;ektim. 

P erid e C elcil 

- 21 ilkkanun SALI ak~ann ~ehzadeba!!l TURAN TiYATROSUNDA 
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San'atkar NA~iD, 
klymetli artistlerden 

HALiDE PiSKiN 
' 

ve Muammer Karaca 
birlikte : BiR $ENLiK GECESi vodvil 3 perde 

En BUyUk Afk filml 
En Hlssi GonUI Maceras• 

•• •• 

B u y U K 
KLARK GA BLE 

ve 
MYRNA LOY'un 

BugUne kadar yapltklar1 

YAK INDA 

A$K 
EN NEFIS FiLiMDiR. 

M ELEK'te 

CUMHURIYET 20 BJrJneikinun 193'1 

Eskisehirde at 
' 

nesli diizeliyor 

Vekaletin gonderdigi bir 
heyet tetkikat yapb 
Eski~ehir {Hususi) - Eski~ehir vi • 

layeti ilerdenberi iyi ve giizel at yeti~tir
mekle tanmmi§ bir mmtaka idio Bu vila
yette kara sapan ve koca okiizle ziraat, 
yiizde seksen nisbetinde azalm1~, bunlarm 
yerini makine ve traktor i~gal etmi§ti. <;ift
c;ilikte atm roli.inli pek 1yi takdir eden 
koyliilerimiz, nakliyat i~lerini de at araba
larile temine ba~lamr~lar bir taraftan da 
ko§U hayvam yeti§tirmenin zevkini tat -
mi§lardrr. 

Vekalet mi.itehassJs Dr. Cikinin ba~ • 
kanhgt altmda Eski~ehirde bir tetkik he
yeti gonderdi. Bu heyet ~imdiye kadar 
seksen dart koy gezdi. Y edi bin krsrag1 
muayene etti. Her koyde nadas, ekim, 
iiriin, ot, niifus vaziyetlerini ihsai esasla
ra dayanarak ihttsasm siizgecinden gec;i
ren heyet hayvan ah1rlanmn ne halde ol
duguna, mevcud hayvanlann ne gibi biin
yevi bir hususiyet ta§tdtgma, stfat ve te· 
nasiil i§lerine de bi.iyi.ik bir ehemmiyet at· 
feyledi. ~imdiye kadar memlekete yi.iz • 
lerce damrzhk ayg1r dagitmt§ olan <;ifte· 
ler harasmm at iiretme i§indeki roli.inii de 

hesaba katb ve anla§JldJ ki Eski§ehir 
<,::ifteler bolgesi Ziraat Vekaletinin te~eb· 
biisi.ine en elveri~li bir mmtakadrr. Bura• 
da kayde deger bir nokta daha varsa o da 
koyliilerin bu te§ebbiise kar~t gosterdik
leri derin alakadiT. Hatta koyliilerimiz 
bu te§ebbiisiin neticelerini pek iyi takdir 
ettiklerinden derhal harekete gec;mi~ler, 
heyete birc;ok kolayhklar gostermi§ler ve 
Ziraat V ekili ~akir Kesebire te§ekki.ir 
telgraf1 g()ndermi~lerdir. Srfat mevsimi 
olan ilkbaharda faaliyete gec;ilecek ve 
at i.iretme, at yeti§tirme, krsrak besleme, 
slfat usulleri, devlet elile or~anize edile
cek, fenni ahrrlar, muntazam yemlikler 

kurulacak, damrzlrk hayvanlar satm ah
nacak, ko§u, ttmar, bakun ve yaytm i§leri 
tanzim edilecek ve pek k:sa bir zamanda 
vilayette ats1z, bir tek koyli.i kalmtyacagl 
gibi iiretilen hayvanlar memleketin dart 
bucagma da gonderilecektir. 

Koy muhtar1 i'te 
boyle olur 

Koy varidabnt artlrmak 
i~in giizel usuller buldu 

lnegol {Hususi) - Koyiin umumi 
masrafrm kar§Ilamak, koyde yeni yeni 
i§ler yapmak ic;in koyiin yegane varidatr 
buglin salgm denilen usulle her koyliiniin 
vakti ve haline uygun olarak koy biit~e • 
sine aytracagt bugday veya mahsulatm 
giinliik piyasaya gore satr§mdan ibarettir. 
Bugiin kazamrzda bu usulden daha ba§ka 

ve daha iyi~ini bulup tatbik eden bir koy 
goriiyoruz: Duma koyii.. Duma koyii 
Bursa ~osesi iizerinde lnegoliin hududu
nu 

0 

te§kil eden 12 kilometroluk mesafede 
geni§ bir araziye malik yalmz ekinle ge
c;inen bir koydiir. 12 senedir orada muh

tar bulunan Orner, koyliiye agtr gelen 
bu salgtm kald1rma c;arelerini aramt~ ve 
koyiin tasarrufundan elde ettigi para ile 

koy sand1gma koy namma 340 doniim 
arazi satm almt§ltr. Bu 340 di:inum a· 
razide senede ii~ glin biri c;ift, biri orak, 
biri de harman olmak iizere biitlin koy 

halkt ~ah§rr ve bu tarladan elde edilen 
para ile koyiin ihtiyaclan temin editir. 
l§te bu koy namma ~ah§:lan giinden ba§ka 
koylli kendi mahndan hic;bir klSim koye 
vermez. <;iinkii bu tarladan c;tkan mah -
suliin bedeli bol bol ki:iy ihtiyactm kar§l· 
hd1gmdan koyliimi.iz c;ok memnundur. 

Duma koyiinlin a«;tkgoz ve c;ah§kan 
halkt koyiin mektebine daimi bir gelir 
teminini dii§i.inmii§ ve 7 donlim ayuarak 
buraya da ekin ekmi§lerdir. Bundan ba§
ka 4 doniim arazi de gene koy mektebi 
ic;in bag olarak hamlanmaktadrr. 

Bu suretle 11 doniim araziden elde e
dilecek para kendi mekteblerinin noksan
lanm ve ~ocuklannm kitab paralarmr te
min edecektir. Bu tarlal;;nn koy namma 
almmasmda Duma koyli kooperatifinin 
biiyiik yardrm1 dokunmu~tur. Koopera -
tif de c;ok verimli bir me&ai gostermekte -
dir. 

G iimriik antrepostinda 
inhidam tehlikesi 

!stanbul Giimri.ik Ba~miidiirliigii Sir
kecideki binasmdan nakledildikten son
ra bu binanm antrepo olarak kullaml _ 
rnasma karar verilmi~ ve evvelce Mii
diriyet dairesini ihtiva eden kalem oda
lan birle~tirilerek burasr diiz bir salon 
haline konulmu§tUr. Limana :fazla e§ya 
gelmege ba§laymca buraya da e§ya bal
yalanmn yerle§tirilmesine te§ebbiis e
dilmi§se de yeni antrepo binasmm teh
likeli surette sallanmakta oldugu gorii.l
mii§ ve bir inhidam tehlikesi ba§goster
mi§tiro Ancak alt kattaki bir, iki antre
po yerinden istifade edilmektedir. 

Norma Shearer eaiJ~maya ba~ a 1 
Kocas1 irwing Tahlberg'in oliimiindenberi ortada 

goriinmiyen artist tekrar hayata kar••ll 

\ 

Norma Shearer, Basil Rathbon taraf1ndan tertib olunan bir suvarede 
artist David Nivon ile yanyana 

1936 senesi eyluli.inde kocas1 lrwing 
Thalberg i:ildiigii vakit Norma Shearer 
biiyiik bir yeis ve matem i~ine dii§mii~tii. 
<;iinkii Holivud' da bir a§k izdivact yap· 
trktan sonra devamh ve mes'ud bir aile 
hayah ge<;iren miistesna ~ahsiyetlerden bi
riydi. Onun i~in bu miithi§ tsttrabm kar§I· 
smda sinema sahasmdaki faaliyetine fast· 
Ia verdigi gibi, kocasmm hattralarile dolu 
Holivud' dan, hatta Kalifomiya' dan u • 
zakla§mt§b. 

Aradan aylar ge):ti. Bulundugu yer • 
den bile az~ok o sinema i§lerile me§gul ol
mak mecburiyetinden kendisini kuratara· 
mad!. <;iinkii lrwing birc;ok biiyi.ik filim 
kumpanyalarmm hisselerine sahibdi. Bu 
hisseler veraset suretile giizel y1ldrza in
tikal etmi§ti. Bu arada evvelce oynamas1 
kararla§tlnlmt§ olan Marie - Antoinette 
kordelasrn1 yaptp yapmryacag1 hakkmda 
da bir karar vermesi laztmdJ. 

Kendine hakim oldugu bir mada se· 
naryoyu okudu. F azla ho§una gittigi ic;in, 
ne olursa olsun, Avusturyah krali~eyi be
yaz perdede ya§atmak arzusundan ken -
disini menedemedi. Zaten yava§ yava§ 
kii~iik gezintiler yapmaga, ~ocuklarm 
tahsil ve terbiyesile ugra§maga ba§laml§lt. 

( Bi r i k i 
* «Newyork • Miami» ve «Bakir 

delikanh>> filimlerinin rejisorii Frank 
Capra'nm bir miiddettenberi mensub ol -
dugu Columbia §irketile aras1 ac;Ilmi§b. 
Holivud' dan son gel en haberler sinema 
kumpanyasile sahne vazn arasmda bir 
itilaf zemini bulundugunu bildirmektedir. 
«Kaybolmu§ ufuklar» eserinin de yara • 
tictst olan Frank Capra «Onu birlikte 

gi)turebilirsin l>> isminde Brodway' da fev
kalade muvaffakiyet kazanmt§ olan bir 
piyes perdeye aksettirdikten sonra beste· 

kar ~open'in hayatma aid bir kordela c;e· 
virecektir. ~open roliinii Charles Boyer 
oymyacakttr. Frans1z artisti Greta Garbo 

ile c;evirdigi «Maria Walewska» filmin
den sonra sade F ransamn degil, Ameri
kanm da en bliyi.ik aktorlerinden, Paul 
Muni derecesinde bir san'atkar addolun
maktadtr. 

* Rejisor John Beal Holivud'da u
gursuzluga inanmtyan mlistesna §ahsiyet
lerden biridir. 13 rakammdan digerleri 
gibi korkmamakta, bilakis bu saymm ken
disine saadet getirdigine kani bulunmak
tadir. «F edakar miifreze» isminde c;evir
mekte oldugu son filmi onun idare ettigi 
on ii~iincii kordeladrr. Maamafih bu 13 
rakamr diger baz1 hadiselerde de ona 
hi~bir felaket getirmemi~tir. Bir agustos 
aymm 13 iinde dog an John, bir tern • 
muz aymm 13 iinde Helen Craig ile ev
lenmi§tir. T esadufe bakm ki kansmm 
dogum tarihi de 13 mavrshr. 

1937 eyluliinde tekrar Holivud'a don· 
dii ve orada hukuk. talebesi, ayni zaman
da yiizme hocaltgi yapan bir gence te -
sadiif etti. Bu delikanh ona o derece bii
yiik bir itimad vermi§ti ki kendisini ~ocuk
lanna miirebbi tayin etmekte gecikmedi. 
Arttk yavrularma aid endi~esi de bertaraf 
olmu§tu. Binaenaleyh c;ah§abilirdi. 

Marie-Antoinette filmi i«;in haznhklar 
ba§ladt. Evvela, Franstz rejisorii Re -
dbir'in ~evirmekte oldugu Marsceillaise 
filminin 18 inci amdaki F ransa tarihine 
miiteallik par~alan satm ahndt. Bugiin· 
lerde de sti.idyo faaliyetine germi veri • 
lecektir. Norma Shearer'in F ransa tah • 
tmdaki Avusturyah krali~eyi temsil et -
mesine mukabil Charles Laughton 
XVI net Louis'yi ya§atacakttr. Fersen 
rolii de F em and Egravey'e verilmi§tir. 
Bi.iyi.ik Douglas Fairbanks ise Philippe 
d'Orleans'z canlandrracaktir. 

Bu kordela bittikten sonra Clark Gable 
ile «Budalanm zevkleri» isminde bir fj. 
lim, bunu takiben de Charles Boyer' le 
diger bir filim viicude getirece'ktir. Gorii
Jiiyor ki bir bu~uk senelik bir fasrladan 
sonra giizel, artist miithi~ bir ~ah§ma dev
resine ablmtt bulunuyor. 

sat1rla ) 
* Biiylik Harbin nasll ~1ktigma dair 

bi.iyiik bir filim hamlanmaktadir. Bu 

kordelamn seneryosunu «Son u~U§», 
«Mayerling» filimlerinin senaryosunu 
yazmi§ olan Fransrz muharriri Joseph 
Kessel tertib etmi~tir. Bu senaryoda A -
vusturya Veliahdini oldiiren Prencip'in 
bir karde§i mevcud oldugu tahayyiil edil
mektedir. Bu adam V eliahdin muhaftz • 
larmdan biridir. Katille muhaftzm anne· 
leri bir, babalan ayr1drr. Ayni zamanda 

idealleri de aynd1r. Biri Strbistamn bii -
yiimesini, digeri A vusturyanm yiikselme

sini istemektedir. Evvela, katil karde§i 

seven gene bir Srrb krzt sonra digerine 

a§tk olmaktadrr. Ve Prencip'in Veliahde 

siktJgJ kur§unlardan biri de karde§ine isa

bet ederek onu i:ildiirmektedir. Bu filmi 

de digerleri gibi rejisor Anatol Litwak 

idare edecektir. Joseph Kessel diger ta

raftan Amerikada ~evrilecek olan Jeanne 

d'Arc kordelast i~in de bir senaryo ha • 
zrrlamt§br. * Gelecek ilkbaharda Pierre Blan -
char ltalyada bir filim c;evirecektir. Kor

delamn heniiz ismi konmamt§tlr. * Fransizlartn tayyarecilige aid yap

tJklari «Guynemer, efsaneler kahramam» 

kordelasr bitmi~tir. Bu filmin senaryosunu 

hamhyan ve rejisini idare eden Rene 

Hervouin' dir. 

~ADVO 
( Bu ak$amki progra~ 

ANKARA: !Ar 
12,30 muhtelif p!Ak ne~riyat1 - 12,50 P d•; 

Tiirk muslkls1 ve halk ~ark1lan - 1S,15 11, 
hili ve haricl haberle! - 18,30 plAit ne~rlfw~ 
18,35 1ng111zce ders: Iz1me ipek - 19,00 ];Sf 
muslklsl ve balk ~ark1lan. (Makbule Q!l 3 
ve arkada§lan) - 19,30 saat ayan ve a.r~~. 
ne;;rlyat - 19,45 Tiirlt mu.slk.lsi ve halk ~ Ja• 
kilar1. (IUkmet Rl.za Sesgor ve aruda§ • 
rt) - 20,15 Nizameddin Klr§an: SpoT kO iJ(l 
nu~mas1 - 20,30 plakla dans musiklsi - 2\, 
ajans haberlerl - 21,15 sttidyo salon orke,.... 
tra.s1. 1 - Moussorsky. in der KriJn. ;,ul 
Ma.sseneto Menuet et Gavott. 3 -
Lincke. Lonclo Flcht. 4 - Tschalko\i5~ 
Andante Cantabile - 21,55 ya.rmki progfS 
ve istlklal mar§I. 

isTANBUL: s• 
12,30 plakla Tiirk muslkls1 - 12,50 bll~ 3a 

dis - 13,05 plakla Tiirk mu.slkisl • 13•0a 
~uhtelif plak ~~§rlyatl • 14,00 soN • 1\. 
Ink1Iab dersi: Unlverslteden naklen. !vi~, 
mud Esad Bozkurt tarafmdan - 18,30 pl ()o!d 
Ia dans muslkisi - 19,00 ~ocuk ttyatr 3o 
(Tiltil ve Mitil mavl ku., pe~inde) - 19'r· 
~ocuklara masal: Bayan Nine - 19,55 bO•· 
sa haberleri • 20,00 Rltat ve arkada§larl 1 , 
rafmdan Tiirk musikisl ve halk prk!la.1'1•, 
20,30 hava raporu - 20,33 Orner RIZa. t.eJ • 
fmdan arabca soylev - 20,45 Belma ve ~~ 
kada~lan tarafmdan Tiirk musiklsl ve ll33• 

§arkilan (S.A.) • 21,15 radyo fonik opt\j 
Maruf stiidyo orke.stra.s1 refakatlle • :12· , 
ajans haberleri - 22,30 plll.kla sololar. 0~r 
ra ve operet par~alan - 22,50 son bAbe~ 
ve ertesl giiniin progranu - 23,00 501'' 

V:i:YANA: 
18,35 FRANSIZ MUSiKisi: J)eJ)tJ,!Sts 

Faure ve sair bestekarla.rm eserlerl • 19·3a 
Noel yaym1, haberler, hava ve saire • 2~10 
a11k sevincleri ve IStuablarl - 21,30 ra c'l< 
sahneleri - 22,05 BUWK KONSER: Ol1l all 
Wagner ve sair be.stekarlarm eserler1 <S 1e 
ve orkestra lie) - 23,15 haberler, ha."• t' 
satre - 23,50 DANS HAVALARI - 24 babt 
ler - 24,05 DANS MUSOOSi. 

PE§TE: 
18,35 PiYAN~ MUSOOSi • 19,011 kO~;; 

rans - 19,35 QINGENE ORKESTR.ASI-2 's• 
k1raat - 21,05 ~AN KONSERI - 21,55 ~0' 
berler - 22,15 ORKESTRA KONSERi: e• 
zart, Viltes, Trapp ve salr be.stekA.rlartJl r• 
serleri - 23,~0 dans plaklar1 - 24,05 b!l~3• 
ler - 24,25 QINGENE MUSi:Kisi • 1,10 " 
berler. 

BUKRE§: 0 
18,20 gramofon, havadis - 19,20 &~. 

KONSERi - 19,50 konferans - 20,05 s5 
LENCELI KONSER - 21,20 konferans·2~ , 
PiYANO KONSERi: • 22,10 !;IAN KONS l, 
R~ - 22,35 haberler - 22,50 HAFIF :M1JS 
KI • 23,50 haberler. 

VAR/iiOVA: tJ' 
18,20 KORO KONSERi - 18,55 spor.J1 , 

mofon, ve saire - 21,05 viYANA MUS.....-11• 
Si: Schrammel, Beethoven, Mozart,' SC~ 45 
bert ve sair bestek!rlann e.serleri - 2 .1:.: 
edebi yaym- 23,05 SENFONiK KONSJ)>' 
Mozart ve Beethoven'in eserlerl. 

PARIS [P. T. T.J: e• 
18,!10 PIYANO KONSERi: Schumo.t1'1JI • 

serleri • 19,05 kan~Ilt yaym - 20,35 e~>~ , 
KILAR - 21,05 haberler • 22,0S KONSot o ; 
22,35 radyo fantez1 - 23,05 ODA MUS~r· 
S:t VE "AN - 24,05 radyo tantezisi, llll 
ler, gramofon. ~ 

OLOM 
~· Bahriye miralaylarmdan Adf pa~ , 

zade Rrfk1 Ozdeniz vefat etm~tir. c:J. 
nazesi Fethiyede Fal sokak 2 No. 11 s.l' 
nesinden bugiin saat 10 da kaldirllat , 
Kocamustafapa§a Ziimbiilefendide !1\, 
mall ktlmacak, Merkezefendi aile ~t• 
ristamna defnedilecektir. __,.. 

------------------~ 
~EHZADEB~I 

TURAN T!YATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atUr Na~id ve 

arkada§lan okuyucu 
kii~iik Semiha ve Mi-

§el varyetesi 20, 
Halk gecesi: Localar 100, her yer 

paradi 10, (Ka~dhane safasl) 
komedi 3 perde __../" 

ERTU~RUL SAD! TEK 
'T'fYATROSU 

Bu gece ,; 
Kadtkoy (Sure1Y 

sinemasmda 6:1t 
BRAVO REJ1S r&e 

Me§hur wdvil 2 P~ 
1 tablo. Ayrtce.· 

( GOLGE) piyes 1 perde 

SAMSUNDA 
B alk Kttabevl 11 bu· 

Cumhurivet Gazetesinin ve sifB• 
tiin mekteb kitablan, Iorta tf• 
mecmua ve gazetelerin tevzf v; , 
dir. En son model dakttlo ve 0,, 
toih'af makinelerinf de burada b 
lursunuz. 

Samsun - Gazf eaddesf 

SEZAR BORJiYA 
TURK~E SoZLli TARiHi MUAZZAM FiLM 

r-- Bu ak,am 

Vasi salonu, ilahi y•ld•:z, 
dehakar sinema krali~esi 

SAKARYA s inemastntn 

MARLENE DiETRiCH'in b .. tUJI 
Kadm, erkek u 

peresti~karlaru:u 

istia ba kati gelmiyecektir. <;unkli; Bu mevsimin ikinci biiyiik zaferi olan 

ve ROBERT DONAT 
ile beraber ~evirdigi KIZIL iZDiVAC 

·,i 
Franszzca ~aheserk 

gorm ege kofacll 
ve takdir 

noazarlarile seyrederek candan alkz~hyacaklard1r. Rus ihtilali zamantnda cereyan eden btiyiik 
bir dram, hakiki ve ihtirash bir atk, muaz?am bir temsil ... 

Y erlerinizi evvelden aldJnnJz. T elefon : 41341 



20 Birlndkl"nun 1931 CUMHURIYET 

San' atkir Sadiye gOre 

Vedad Mer hum 

U~kbgil diin 

gomiildii 

liele orta halli 
nundan hie de 

sinif eglenti bakJ
edilemiyor 

<Bcutara/1 1 fnct sa11.t/ede) 
Bak1rkoyii camisine getirilen na'§m etra
fmda toplanan bi.iyi.ik kalababk bu pek 
tabii hali ~ok canh surette tebariiz ettiri
yordu. tatmin ... 

Anketi yapan: SALA.HADDIN GtJNGlJR 

-3-

Sahne ac1kl1 idi. 1simlerini edebiyat ve 
san' at tarihine kabul ettirmi§ dizi dizi 
sec; kin insanlann fel aketzede az:iz iistadln 
oniinde egilmeleri, onun gozlerinden do
killen matem ya§lanndan birka~ katresini 
kendi yi.ireklerine ge~irip bir ko§eye ~e
kilmeleri e§ine nadir tesadiif olunur bir 
samimi teessiir manzaras1 te§kil ediyor • 
du. 

~ llla'ktan uzaga .alk1~ sesleri duyulu
b ordu. Kapmm arahgmdan c;ekingen bir 

a4 Uland1: 

tal._ Arhk bilet kesmiyoruz I Biitiin lot. doldu. Balkonda da yer yok 1.. 
~I 1Yatro mi.idiirii masasmm ba~mda ha
~t dogruldu: 

t!~ ~ ~turacak yer olmaymca tabii bilet 
S tsdtnez. Kapil an kapatm I 

onra bana donerek: 
t~ ':"- Halk, dedi, kendisine giizel vakit 
da~ll'ttnlerin aim terini odemek hususun
)a ~ok comerddir. Sahnesinde hareket 
t:~trnaga muvaffak olanlar; neticeyi 
~lYetle l::ekliyebilirler! 

i'iik trah tiyatrosunun miidiriyet odasmda 
h~ stk san' atkar ,Sadi ile kar~1 ka1§1ya -

Ben .. .. k d' .. 
~Oh. • sozu, en 1 mevzuuma gore ac;J-
·~rn: 

~~d ~stanbullulann ihtiyaclan derece -
se ~glenebildikleri kanaatinde misiniz ;I 

1, an atkar Sadi, iimidsizlikle ba§mJ sal
>or~ 

~~ ~itndiki halde, bOyle bir kanaat 
I~IJIIlek, hayale kap1lmak olur. fstan • 
\ha t~lencder, c;ok mahduddur. Hele 
~Ill!· alh s1mf, eglenti bak1mmdan hie; de 
~~ b edilemiyor. Geceleri, sinemalar -
thid· a§ka populer eglence yeri kalmaml§ 

It, 

· ~alk, nereye gitsin ve nerede eglen -
~k: Beyoglundaki tiyatroyu bazan 
~~ ~ne ve mizacma uygun bulm1yarak, 
· 1 d~·f: da, tramvay, otomobil masrafla
~~ U§unerek programmdan hazfehnege 
~~ \Jr kalanlpa «bar» lann yolunu gos
llh{k· fakir aile bi.itc;elerine kar§J saygJ
ts 01tnaz m1? 

~iii asen, (bar) a oyun seyrebnek ic;in 
D:. sefahet yapmak ic;in gidilir. 
·t b ~§iiniin bir kere: Koca !stanbulda 
~~rlt tglence merkezimiz var: ~Mz:ade
'i Orada da, varyete ve oyun seyret -
l~ ~Usaid yalntz iki tiyatro binas1 go-
1,~\J~, Acaba bu kadan yeter mi~ 
~ill ed1gi ~ununla da sabit ki, halkm 
~~{.aktini, kahve ko§elerinde tavla ile, 
Si 1lie oldiiriiyor. 

~ .. 4gatas1m yaktJ, bir sigara da bana 
,rak. soziine devam etti: 

\
1 

B1zde, eglence yerlerinin tenevvii 
~~ trnesinin en kuvvetli sebebi, bu i~in 

: ~l\Jlllet~e heniiz: bir mevzu halinde ele 
~ami§ olmas!dlr. 
!~~rk Y1lhk lubiyat nizamnamesi hala 
i et tnevkiindedir. Yeni ihtiyaclar ve 
.,."aziyetler goz:oniinde tutularak, o-

·~~ tl eglence yerleri ic;in biitiin esaslan 
~ • an geni~ bir nizamname haz1rla -
l11~aruteti vard1r hence ... 

' ,~a.kbuldaki eglence miiesseselerinin 
~~~ Ian idari mii~kiilatJ size saymak
~U~~ernem. Has1lahm1Zln yiizde on be
~~~~tnetin, yiizde yirmi biri de beledi
~~~ 1 ~· Boylece kasalanm1za giren pa· 
~~,1l'b~de otuz altiSI, elimizden gider. 
·~~.:... .1z, bundan ~ikayetc;i degiliz. Si

"'lllz, tabi oldugumuz vergi ve re -

simlerin tahsil ve cibayet tarzmdan dola
y1d1r. 

San'atkar, soziiniin burasmda, ayaga 
kalkt1 ve elinde k1rmiZI bir ko~anla done
rek: 

- Size bir bilet gosterecegim, dedi, 
§U anda, hic;bir k1ymeti olm1yan bir bilet.. 
Bunu seyircilere, kendi duhuliye bileti -
mizle birlikte verebilmek ic;in, kiymetlen
dirmek Iaz1m gelir. 

Bakm1z nas1l: Evvela bir istida yaza· 
cag1z, ve bu matbu biletleri istidaya rap· 
tederek Darbhanede Damga miidiirliigii
ne gonderecegiz I Sonra Damga miidiir -
liigii, bunlan damgalatacak ve damga 
parasm1 ald1ktan sonra, biletleri bize iade 
edecek! Eskiden i§ daha kan§Ikh: Para
YJ ayn yere yahrmaga, bileti ayn yere 
damgalahnaga mecburduk. Hele neyse, o 
kiilfet kalkt1. 

Fakat dahas1 var: Belediye ve Darii
laceze resmi ... Miiesseseniz, 1ehrin hangi 
semtinde bulunursa bulunsun, bu iki res
mi. mutlaka Beyoglu damga idaresine 
gotiiriip muamelesini yapbracaksm1z. 0-
yun ve eglence yerlerinin tabi olduklan 
vergi ve resimler, neticede, halkm cebin· 
den c;Ikacakhr. Fakat, miiessese sahibleri, 
bu paray1, halktan tahsil ebneden evvel, 
damga idaresine ve Belediyeye tediye et
mek mecburiyetindedirler. 

Eglence muesseselerini idare edenlerin, 
halkm manevi ihtiyaclanndan birini lr.ar
§lhyan kimseler oldugu kabul edilmedik
c;e, formalite mi.i§kiilab devam edip gide
cektir. 

Bunu soylerken, eglence yerleri ba11 -
bot b~rak!lsm, demek istetniyorum. Bila· 
kis, daha kuvvetli, ancak zamamn ihti
yaclanna uygun nizamlar konulmasmm 
tar.aftanyJID. 

- Halkm eglence temayiillerini nas1l 
bulursunuz? ,Sehirde gece hayatim u • 
yand1rmak i~in De yapmah;l,, 

San' atkar ,Sadi: 
- Halk1 eglendirebilmek i~in, her

§eyden evvel, eglence c;e§idlerinin ~ogal -
hlmasJ lazJIDchr. Bununla beraber, halk1-
m1z, bugiinkii noksan vas1talarla da ken
dini eglendirmekte giic;liik c;ekmiyor. ~e
hirde gece hayatl da uyanml§hr. Biitiin 
bir y1l, evinin dart duvan ic;inde mahpus 
hayah ya§ayip da, ramaz:an gelince ken
dini dJ§an atan, somurtkan ve bedbin in
sanlara artJk raslaml}'oruz. 

Ne§elenmek, derin ve koklii bir ihti
yac halini ald1. Bu ihtiyac1 hakkile kartJ· 
lamak i~in, eglence yerlerini, sm1flara a
yJrmak ve her tabakadan halkm kendi 
ke5esine, seviyesine ve mutihine gore eg
lenmesi imkanlanm du§unmek zaruretin -
deyiz. Bizde, bilhassa ortahalli aileler 
ic;in, eglence vasJtasJ yoktur. Zengin, ba
ra, ~alg1h kazinoya gider, fakir de, eline 
gec;en be§ on kuru§u sinemada eritir I 

Bu iki c;e§id eglencenin tam ortasm1 
buldugurnuz gi.in «eglenemiyen !stanbul» 
diye bir mesele kalmlyacakt~rl. 

. SALA.HADDIN GONGIJR 

Ostad aghyordu, cenaz:ede bulunanlar 
da aghyordu. F akat ~uras1 da muhakkak
tlr ki bu aglayJ§a halikmt matemde goren 
«A§kl Memnu» lar, «Mai ve ~iyah» .lar, 
<<Kmk Hayatlar» ve biitiin b1r edeb1yat 
devri de i§tirak ediyordu. 

*** 
Cenaze merasimine tam saat birde ba§

landl. Edebiyat ve san'at aleminde te -
meyyiiz eden, Halid Ziyanm Turk irfa
runa yap!Jg1 biiyiik hizmetleri takdir ey -
liyen yiizlerce insan Bak1rkoy camisinde 
toplanml§tJ. Muayyen olan vakit gelince 
tezkiye yap!ldJ, onde ~elenkler olmak ii -
zere tabut omuzlar uzerinde hareket etti
rildi ve hazin dualar terenniim oluna olu
na mezarhga vanld1. 

Matemli baba oglunu ahiretin e§igine 
kadar te§yi etmekte tsrar ettiginden bit -
kin halile tabutun ardmda ve agbya ag
hya yiiruyordu. 

Bu te§yi ~ok hazindi. Lakin ebedi ya
tagma bJrak1larak iistii toprak yorganla 
orti.ilen gene oliiden aynlmak daha hazin 
oldu ve bu felaketi yetmi1 ya,mdayken o
muz:lanna alan baba ile beraber butiin ce
maat bir daha agladJ. 

SOylenecek soz yok. 
En sevmedf4!n maraz cthanda 
En sevd!Dini altr lnr anda 

Diyen tairin hakk1 var. Tann biiyiik 
iistada tahammtil versin, V edada Allah 
rahmet etsin. 

Merhum Vedadm kabri Amavudluk 
vis konsiilii, Yunus Nadi ailesi, Parti Ba
kJrkoy idare heyeti, Parti Y e§ilkoy idare 
heyeti, Hilmi Giilgan, Salahaddin Re
fik, Diyakon ailesi, Antalya Nakliyat 
Sirketi, Majik sinema 1irketi, Tramvay, 
Tiinel. Elektrik, Satiye, Havaga
zi ve T e,ebbiisatt Smaiye Sirketleri naml• 
na gonderilen telenklerle bez:enmi~ti. 

u,akltgil ailesinin 
tetekkiirii 

Tiirlil uzun emekler neticesfJe $&hsm
da memlekete birc;ok hizmetler ifa ede
bilecek kabiliyetler viicude getirilmi$ 
olan sevgili oglumuz Sefaret Ba,klitible
rinden Halil Vedad kara bir talih dar
besinin kur)Jant olarak vefat etmi~tir. 
Matemimize i§tirak eden birc;ok iyi 
kalbli insanlardan nevi nevi muhabbet 
ve merhamet ni$aneleri alchk. Mektub
lar ve telgraflarla taziyetimize ,itab e
denlerden ba~ka birc;ok dostlartmtz 
~ahsan evimize kadar geldiler ve birc;ok
lan da zavalh yavrumuzun ebediyete 
te~yii rasimesine i~tirak etmek zahme• 
tini ihtiyar ettiler. Bu teselli kaynag1 
c;ok samimi alakalara mecruh yiirekle
rimizin te~ekkiirlerini takdim ederken 
kimseye boyle act gostermemesi i~in 
Ailaha dualar ediyoruz. 

Karde$1eri ve biitiin aile nanuna 
A.nast Babast 

Fatma Memnune Halid Ziya 
U!iakhgil 

Basvekili 
' 

Cemil Miirdiim memleketimizde Kamyon ve araha miiaaadesi 
verilmiyecek 

~I , [Ba§makaleden deoom] 
~~l'ltnizin ko§esinde en kuvvetli mu
~~~ kaynaklar: ya~att1k. Ve nihayet 
it11 tnuahedesile vaziyetler kat'iyyen 

1 
~:lu?urken bizden aynlan ~i.itl~l~r 

~~~~ 11d1 mukadderatlanna kend1lennm 
.~t ol~cagi diisturunu koyduk. .~u 

' b1zden aynlan memleketler 1c;m 
lt~~art~tniZd! ve bizim §artlm1zd1r. 
~ tn Itt Istiklaline kavu§masmdan neka
d~ ~nun oldugumuzu ve bu kom§U 
• 

1
, llletnleketlc ne piiriizsi.iz surette 

··~~ ~?stluY. miinasebetleri kurup yii
~\tl tnuz;· bi.iti.in di.inya goriiyor. Irak 
\ lQ et Cemiyetine dahil olurken Ti.ir
bitllta~asJ ayni mazhariyeti pek ya
ij ~ <lhd~ Suriye i<;in alenen temenni 
·~~~an Cumhuriyet hiikumeti ve 
·~b Iileti ancak kendi noktai nazann· 

~~ " b' d 1'1' . Qr~ e 1srannm mutantan 1r e 1 1m 
tl J· Buna §i.iphe yoktur ki gec;ici 

\~: 1ko?ulann manaSIZ giiriiltiilerine 
~trt Sur1ye Tiirkiyede kendi istiklal 
~~tniyetinin ancak ve yalmz ·samimi 

afaac1s1m ve yard;mc1sm1 bulabi-

tilll 
~Raadan avdet ederken memleketi-
~ttt~·an ve burada birka~ gun kala
U~~Ilan Suriye Ba§vekili Cemil 
i 11: kendi memleket ve milletinin is
! ~~tunda <;ok <;ab§mJ~ vatansever 
Qj. a~lanndand1r. Vatanseverligin 

"1\ ! .. kl t11 ur er kom§u ve karde§ Suri-
1 ~.?'uhabbetlerinin de inz1mamile 

\>e b~~diirniin §ahsmda Suriyenin 
Uyiik himmetli bir devlet ada-

mm1 selamlamakla ancak zevk ve iftihar 
duyarlar. Cemil Miirdiimi.in bu hakikati 
kendi gozlerile mii~ahede ve takdire fu
sat bulacagm1 ve bundan iki memleket 
mi.inasebetlerinin c;ok kazanacagml §up· 
hesiz addederiz. Suriyenin istiklal ve ta
mamiyeti Turklerce bu kadar matlub ve 
multez:em olunca bunun tam ve kamil bir 

!skele ve nhtJmlaTdaki kamyon ve a
raba kadrosu dolmu~ oldugundan bade
rna hir;bir kimseye kamyon ve araba 
miisaadesi nerHmemesi alftkadarlara 
teblig edilmi§tir. Yalmz hususi miies -
seselere kullanacaklan araba ve kam -
yonlar fr;in izin verilebilecektir. 

Ayasaga koyiiniin yolu 
tahakkukunun Ti.irk ve Arab milletleri Ayasaga kasri Siivari Binicilik mek -
arasmdaki muhabbeti alabildigine artlra- tebine verildikten sonra bu kasrin etra
cak bir amil vazifesini gorecegi muhak- fmdaki arazi tel orgli ile ~evrilmi§, bi
kak say1lmahd1r. hte Ti.irkiye ile Suriye naenaleyh Ayasaga koyii ile ~i§liye gi
arasmdaki hakiki vaziyet budur. Bu vazi- den yol kapah kalmi~hr. 

Kay kanunu mucibince Ayasa~a koy
yetin tabii inki§aflarmda F ransanm da liilerinin kendilerine mahsus bir yo1 
dostluk kazanclarile temayiiz ebnesi en yaphrmalart icab ediyorsa da bu i§i 
samimi temennilerimize dahildir. Fransa ba~aracak mali takati bulunmad1jp. an
bu havalide kendi mill! an'anesine de 1~1Im1§, koyllilerin eski yoldan istifade 
muvaf1k olarak hiirriyet ve istiklalin ta- etmeleri, olmad1gt takdirde Vilayet tah
hakkukuna yard1m etmekle manen ve sisatile yol yaptlmast icab edecegi ala -
maddeten <;ok kazanm1~ olur. kadarlara bildirilmi§tir. 

Prensip itibarile hallolunmu~ olan mil- -
li Hatay davas1 Suriye ile Ti.irkiyenin etmekle iki kom~u memleketin yukanda 
arasm1 at;acak bir mesele degildir. Biz soyledigimiz miinasebetlerini ve binnetice 
Hatayi Tiirkiyeye ilhak etmek istemedik Suriyenin menfaatlerini takviye etmi§ 
··: istemiyoruz. Suriye ile devlet alakasJ· olur. 
m muhafaza eden bu k1t' anm Ti.irk c;ok- Herhald ~ biz ge~ici hadiselerin ~ekil
lugu esasmda mi.istakil bir idareye maz- leri i.izerinde fazla durmaga asia liizum 
hariyeti mevzuubahistir. Bu halile Hatay gormeksizin her ne olursa olsun Suriyenin 
bilakis Tiirkiye ile Suriyeyi yekdigerine istiklal ve tamamiyetini istihdaf eden 
daha ziyade yakla§tlran bir koprii vazife- samimi siyasetimizle kom§u memleketin 
sini gorecektir. Ve nihayet orada di.inya- her zaman dostu ve karde§i safmda go· 
ya kiit;uciik bir k1t' anm kendi kendini ida- ri.ilecegimizi memleketimizi ziyaretle bizi 
resinden nasi! bir crnBet hayab c;Ikabile- memnun eden Suriye Ba§vekiline ve onun 
ceginin bir niimunesi gosterilmi§ olacak- muhterem §ahsmda biitiin Suriyelilere te
hr. Suriye zaten kabul ettigi bu prensipin min ederiz. 
kolay, tam ve kamil tahakkukuna vard1m YUNUS NADt 

Aghyallm m1, k1zal1m m1? 
Bu sefalet ~ar~IS.I m1 
Mimar Sinan caddesidir? 
Y apdacak iki i' 
yoldan kald~.rmah, 

var : Y a o ~evhayt o pis 
yahud oras1n1 da Sinanm 
bir «cadde>> yapmab adtna 

Mimar Sinan eaddesi.. i~te budur ! 

Ko§eba~mda, oymah, i§lemeli beya.z I 
ta§ duvarlann iistiinde bembeyaz b1r 
kubbe, ve albndaki aydmhkta heybetli 
sangile dimdik duran taom dibinde, hirer 
solgun beniz gibi sararml§, minimini ve 
kapkara fitilleri hirer istifham i~are -
ti gibi kiVTUIDI~, c;oktan sonmu§ iki boynu 
biikiik mum vard1. 

Erimi§ mum art!klannm etrafmda ga
zoz tapalan, bo§ kibrit kutulan, kestane 
ve portakal kabuklan, kag1d parc;alan 
vard1. 

Kimsesiz, bak!mslz, metruk bir mez:ar .• 
Bu, Koca Sinanm mez:an idi. 
Siileymaniyeyi hayran hayran tavaf 

eden yabanc1lar, onu yapant arad1klan 
z.aman bu mezarm ba§ma gelirler, ve bu· 
rada, her§eyden evvel, en velud bir kud
retle bunca §aheser yarahm§ bir dehanm, 
milleti tarafmdan nas1l saylld1gm1, nas1l 
sevildigini gozlerile gormek isterlermi§ ... 

Hay1r, hi kimse Koca Sinam sevme
digimizi iddia edemez. Benim de boyle 
bir iddiam yoktur. Mimar Sinan eaddesinin sakinlerinden 

Fa kat gizlenemiyecek bir hakikat var- biri hf',rgiinkii i§inde ... 
d1r ki: o da, bilmem neden, bilmem ni~in, 
sevmesini- bihneyi§imiz, daha dogrusu 
sevgimiz:i izhar etmesini bir turlii becere -
meyi§imizdir. 

hte bunu pervasiz ve tereddudsiiz ba
girabiliriz. 

Sinanm mezarim kirleten ~oplerl: o d
vardaki yalmayak ba§lka,bak <;ocuklann 
yaramazhgma verip susamay1z. Siileyma
niye camiini temizliyenler, hatta o soka -
gm temizligilP. me§gul olanlar arama bu 
mezara da bir goz gezdirseler, onlara 
boyle bir vazife tahmil edilse giinaha m1 
girilir? 

Ancak, bunu yapmakla da, yaz:1k ki, 
bugiin Sinana kar11 sayg1 borcumuzu o
deyebilecek vaziyette degiliz:. 

Ciinki.i koca iistadm adma kar§l i§len
mi§ bir hata vard1:· ki, her§eyden evvel o
nu ortadan kald1rmak mecburiyetinde • 
yiz. 

Mezan solda buakarak, sekiz on ad1m 
ahn, orada, kJrmizJ iizerine beyaz harf
lerle yazJimi§, Belediyenin malum ema
ye levhalanndan birini goriirsiiniiz: » Mi
marsinan caddesi». 

1stanbuld', bu kadar pis, bu kadar ig· 
rene ve peri§an bi gec;idin mevcut olu§U· 
na §a§abilirsiniz, bu sefalet c;ar§lsma 
{cadde) adm1 verenlerin gafletine acJya
bilirsiniz. Fa kat omru sa de guzellik ve 
san' at a§kile gec;mi§ bir biiyi.ik Turkiin 
admm buraya yapl§tlnlmasma isyan et -
mek laz1mdir. 

Kaskatl ta§l usta ellerinde §iire biirii -
mii§ ve birbirinden nefis eserlerini yurdun 
her yanma bol bol serpmi~ olan biiyuk 
san'atkar, bir giir. admm bu hakarete ug
nyacagml bilseydi, boyle bir§eyi aklma 
getirseydi, ki'mbilir belki bu toprakta ta~ 
ta§ listiine koymaktan bile iirker ve ismini 
duyurmakta,.. c;ekinirdi. 

Mimar Sinan adm1 §ehrin en guzel, en 
temiz, en i§lek caddelerinden birine tak
mahylz. 

Y ok, eger, en biiyiik eseri (Siileyma -
niye) nin yanmdad1r ve kabri ba§mdad1r, 
diye bu sokag1 (Mimarsinan caddesi) 
yapmak istiyorsak, o zaman, burasm1 
bu ada lay1k ~ekilde, hi<; olmazsa temiz
lemek ve tam manasile bir (Mimarsinan 
caddesi) yapmak mecburiyetindeyiz:. 

Y a o, ya bu olmahd1r. F akat, bugiin
kii halin devamma goz yummak asia caiz 

bu ak§am yiyecegiz de .• 
- Bu kadar ekmegi neden par~a par

c;a ettin de, boyle, yere attm? -
- Parc;ahyan ben degilim ki .• Ka -

p1lardan oyle veriyorlar. Kim c;1kar da 
dileneiye biitiin ekmek verir .. 

Oteki kapmm onunde ba~1 llrtulii ihti
yar bir kadm sigarasm1 tuttiirerek, c;omel
mi§, mangalm iizerindeki karaTmJ§ gaz 
tenekesile c;ama§Jr suyu hazuhyor .. 

Kar~Jdaki duvara boydanboya c;ama· 
§IT asJlm!§ .• 

Kir ic;inde ~ocuklar, kiifiirler savura • 
rak birbirlerini kovahyorlar. 

Karanhk bir delikten boyalt yiiziinii 
uzatmJ§ bir kadm, avazt c;Jkbgl kadar 
-goriinmiyen birine- bagmyor. Mirnarsi
nan caddesine yay1lan bu tiiyler iirperten 
sesi bu siitunlara aksettiremem. 

Diikkanmdan fuhyan biri, on ad!m o
tede, etrafma bakma bakma, keyifli ke
yifli duvan kirletiyor. 

Demirci diikkanlanndan bitmez tii
kenmez guriiltiilere kan~arak kara bulut
lar fl§kmyor. 

- Bu di.ikkanlar kimindir? 
- Evkafmd1, satm1§ .. Simdi her biri-

nin ayn sahibi var. 
- N e kira verirsiniz? 
- Ayda iki lira. 
lstanbulun hangi (cadde) sinde ayl1g1 

iki liraya diikkan tutabilirsiniz? 
lstanbulun neresinde ayhg1, iki liradan 

fazla etmiyen di.ikkanlann sualand1g1 ge
c;ide cad de ad1 verilmi§tir ;I 

Kasdimiz Mimar Sinana m1d1r ;I 
Y a §U eski medrese... Gene Koca Si

namn elinden ~1km1§ §U Sani medresesi. 
Kur§unlan sokiilmii§, S!Valan dokul -

mli§ kubbelerile, camlan kmlml§ pencere
lerile, her yam peri~an ve harab halile 
giivercinlere mesken olan bu medresenin 
sahibi kimdir? 

Yok mudur? 
Varsa nerededir] Bulsak da ona sor-• 

sak; Sinanm bu eserini, yava~ yava§, 
kendi kedine y1kJlsm, c;oks\in diye mi bu 
halde b1rakm1§hr? 

La£1 nekadar uzatsam nafile ... 
Sinana borcurnuz var. Ve borclulann 

ba§mda, en ba§mda, iistadm bunca san' at 
eserile oviinen bu §ehir halkmJ temsil eden 
lstanbul Belediyesi var. 

KANDEMIR 

olamaz I Arabanm altmda 
Eski tahta ve pasl1 teneke parc;alarile par~alanacakb 

kaph soziimona evlerden birinin onlinde Belediye fen heyeti memurlarmdan 
durarak ac;1k kap1dan it;eriye bak1yorum: Mahir, diin ~ehremininde gemi aztya 
Y1rt1k put!k bir hamla orti.ilii yerde bir alan bir yiik arabasmm hayvanlan a! -
y1gm ekmek parc;as1 var. Orac1ktaki ya- tmda kalmx§ ve agxr surette yaralan -
malara biiriinmli~. bagda§ kurmu§ kadma m1~bx. 
soruyorum: Polisler, arabayx idare eden 13 ya§la-

- Kola'' gelsin .. Ne yapiyorsun~ nnda Asaf admdaki ~ocugu yakala -
- Kuflenenleri aymyorum.. Onlan llll§lardlr. 
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PENCERESiNDEN 
Gender aras1nda 

t?:!!f!. encligi bahara benzetmek ve bu 
~ hayat bahannm ardmdan ha· 

zanlar, kl~lar mahyarak omrii 
dort mevsirnli k1sa bir YJla te§bih etmek 
adettir. Halbuki genclik bahardan <;ok 
daha fazla rengin bir ~eydir. Ona kahka
ha §afa~ iizerinde yiikselen alem denile
bilir ve bahar, gencligin ancak bir tebes• 
siimiidiir. 

Gec;en gun, nazik mudiiriiniin lutufkar 
davetinden istifade ederek, Yiice Olkii 
Lisesinde bulundum ve bu tebessiimiin 
§iirini doya doya okumak zevkine erdim. 
0 gi.in, tasarruf haftasmm sonu idi. Lise 
talebesi bu rni.inasebetle bir miisamere 
tertib etmi§ti. K1z ve erkek be$ alii gene, 
mi.isamereye mevzu te§kil eden tasarruf 
vecibesi hakkmda soz soylediler. Gozi.imii 
kapad1m, ve kahkaha ~afag1 iiz:erinde 
yi.ikselen genclik adh alemin biz:de nastl 
§Uurlu bir tekamiil mi.ijdeledigini dinliye
rek siirur i~inde, gurur ic;inde kald1m. 
Samlmaz bir kanaatle s<iyliiyorum ki 
genclik aklm ya~ta degil, ba§ta oldugu 
- duygusundaki incelikle, gorli§iindeki isa .. 
betle, bilgisindeki kuvvetle - riyazi bir 
miitearife haline koymu§tur. 

*** 
Bu gender arasmda benim de bJr va• 

zifem vard1, tasarruf hakkmda birka~ soz 
soyliyecektim. Fa kat tasarrufun ilmi ve 
asri manasm1 aralarmda bulundugum 
genclerin benden c;ok iyi kavrad1klaruu. 
hatta bu kavray-J~m §UUr iistiinde kalmt
yarak kamil bir iman halinde ruha indi· 
gini goriince tasarlad1g1m ciimleleri zih• 
nimden attftll, o mevzu.a ba§ka bir ceP" 
heden temas etmegi kendi hesab1ma ma• 
kul gordiim. 

Cok iyi anla§llrni~ bir mevzu iiz:erinde 
<<malumu ilam» etmek gafletine dii§me
den durabilmek ic;in buldugum ~re, es• 
ki israflardan ornekler gosterip tasarrufun 
k1ymetini tebariiz ettirmekti. hte bu esa
sa dayanarak gene muhatablar1ma §U mi
salleri verdim: 

1 - Kisralar devrinde fran §ahin§ah
lan dorder ki§ilik giimu§ sofralarda .altm 
tabaklarla misafir ag1rlarlard1 ve ziyafet 
bitince o tabaklan - sofralarda hizmet e• 
den halay1klarla beraber - davetlilere ih· 
san ederlerdi. 

2 - Emevilerden Hi~am bin Abdiil
melikin ( l 2) bin ipek gomlegi, ( l 0) bin 
s1rma u<;kurlu c;ak§m vard1. Bu hiikiim
dar bir yere giderken elbiseleri (700) 
deve ile ta§Imrdt. 

3 - Abbas ogullarindan Muktefinm 
terekesinde (300) bin ic; ~ama§m, 
(63000) kaftan, (13000) sank, 
( l 8000) §al ~1km1§b. 

4 - Gene Abbas ogullarindan 
Miisteinin anas1 ( 130) mil yon dirhem 
vererek bir hah i§letmi§ti. 

5 - Barmak ogullanndan Y ahya 
yedi milyon dirheme bir sepet elmas sa• 
tm alml§h ve onun efendisi Harunerre§i• 
din karm Ommii Cafer ayagma kl.Yffiet• 
li elmaslarla bez:enmi~ papuc;lar giyerdi. 

6 - F abmilerden Muizzin klz:t R~i
denin bir bu<;uk milyon dinar {yedi yiiz 
elli bin lngiliz alhm) lciymetinde elmas1 
vard1. 

7 - Endiiliis vezirlerinden Ebl Amlr 
oglu Mansur, bir havuz:a ektirdigi nilu
fer ~i~eklerinin ortalanna dort kantar 
altm, dort kantar giimli§ doktiirdii ve 
sonra bunlan bir elc;inin huzurunda he§ 
yiiz alhn ve be§ yiiz giimli§ tepsiye dol· 
durtarak - aklmca - niimayi~ yaptJ. Gene 
bu Mansur, kralic;eye som gumii§ten bir 
ko§k hediye etti. 

8 - Endiiliis hiikiimCiarlarindan Mu· 
temed, sevgili e§i 1 timadm bir kaprizini 
tatmin i~in saray bahc;esinde giilsuyu ile, 
anber ile, misk ile, kafur ile bir ~amurlu 
saha yapbrd1 ve ltimad, bu gijzel kokulu 
tamur i<;inde yalmayak dola§arak mem
nun oldul 

9 - Osmanhlar devrinde ~alrlerin a· 
g1zlarma elmas dolduran, havuzlara al· 
tm doken hUkiimdarlar vard1. 

1 0 - F ransada Onaltmc1 I.:ui • k1sa 
bir miiddet i<;inde - bendelerine, nedimle
rine ve ailesine 650 milyon frank bah§il 
dag1tt1. 

Misallerimi bu ~ekilde uzabrken gene 
muhatablanmm gozlerinde ilmi ve asrt 
tasarruf i<;in besledikleri imamn l§lgmt 

bir kere daha gordum ve sustum. Cunkii 
onlar tasarrufun li.izumunu, israfm zarar
larrm dii~iinmekten ziyade bugiinkii bey• 
nelmilel hayatta ikt1sadi rekabetlerin oy• 
nad1g1 muazzam rolu mi.ilahaza ederek 
§Uurlanna kabul ettirmi$ bulunuyorlard1. 

Bu, milli istikbalin nurlu bir ikbale 
biiri.inerek do~acag1m miijdeliyen bir ke
mal eseridir. lftihar ederiz. 

M. TURHAN TAN 

Lamha patlaymca .• 
Fener ar;1klarmda demirli duran Yel

ta vapurunda kazancx c;rrajp. Hamdi, 
diin karpit lambasile c;all§lrken lamba 
patlanu§, ag1r surette yaralanmx§tlr, 



CUMHURIYET to Birlnelklaml tJ3l 
=--

Diin yap1lan lik 
[BCZ§tara!1 1 fnef sahf!ede1 

ma~larl'c:u:!~: ~~::~~::a!~~ij~ 
ten ba~ka digerlerinin geli§igiizel ve ez
bere oynamalan yiiziinden netice alama
dtlar. Buna mukabil, 32 nci dakikada 
kii<;iik Nejad lstanbulspora giizel bir go] 
kazandndt ve birinci devre 2 • 0 Siiley
maniyenin aleyhine neticelendi. 

Bu mac;m ancak birinci devresi futbol 
denmege laytk bir ~ekilde cereyan etti 
demek ic;in tereddiid etmege liizum yok
tur. 

Oyuna Galatasarayltlar ba~Iadtlar. 
San ktrmtzthlarm yapllklan bu ilk akm 
kornerle neticelendi, fakat c;ekilen korner 
avuta gitti. Bundan sonra Giine§!!leri_n 
C:erhal kendilerini tophyarak rnuavmlen· 
nin miitemadiyen desteklemelerile Gala • 
tasaray mstf sahasmdan aynlrnaz olduk
lan goriildii. E§fakm sag muavin yerini 
yadtrgtyarak ic;eri kac;masmdan istifade 
eden Giine§liler, ilk dakikalarda miite -
madiyen solac;tklan Rebiiyi i~lettiler. Fa
kat biitiin ortalayt§lar bilhassa Salimin ye
rinde, c;abuk ve fedakarane miidahalele
rile bertaraf edildi. Buna mukabil Gala
tasaray hiicurn hath darmadagmtk bir 
halde bir tiirlii inki§af edemiyen akm te
§ebbiislerinde bulundu. 

Onuncu dakikada Giine§liler soldan 
bir ahn yaplllar. Murad, kale yakmla
rmda Salimle miicadele halindeyken ha
kem Galatasaray aleyhine birinci penaltt 
cezasmt verdi. Galatasarayhlarm §a§km -
hklan arasmda Murad, Giine§e birinci 
golii kazandtrdt. 

Penalhdan yaptlan bu go] iizerine Ga
latasarayhlar zaten bozuk olan oyunla -
rmt diizeltrnekte biraz daha geciktiler. 
Top tam a mile Giine§lilerin sevk ve ida • 
resinde, oyun Galatasaray mstf sahasmda 
oynanmaga ba§ladt. Devre ortalarma 
dogru sari ktrmmhlarm oyunlannda bir 
salah goriildii. T aktm miitemadi bir taz
yik gormekten kurtularak hiicurn hattt da 
i§lemege, Giine§ kalesine tehlikeli ini§ler 
ya.pmaga ba§ladt ve oyun miitevazin bir 
§ekil aldt. 

Haftaym bitrnek i.izereyken hakem Fe· 
ridun Kthc Giine§ lehine ikinci bir penalll 
verdi. Bu penaltmm verilmesine sebeb 
sagdan ortalanan topa Nubann ceza c;iz
gisi i<;inde kafaya stc;ramast ve Rasihin 
ustahklt bir §arjt iizerine muvazenesmt 
kaybederek tehlikeyi elile defetmesidir. 
Murad, Galatasarayhlann penalllya iti
razlan arasmda Giine§ hesabma ikinci go
Iii kaydetti. Top ortaya geldi. Oyuna tek
rar ba§lamrken birinci devre 2 • 0 Gala
tasaraym aleyhine neticelendi. 

lkinci devre 
1kinci devreye, Galatasarayhlar, rna

ltteessiif ak1llan ba§larmdan, kendileri 
de c;ileden <;tkmt§ bir halde ba§laddar. 
Hakem, bu halin online gec;mek ic;in zec
ri tedbirlere stk stk ba§vurrnaga, ba§ladt, 
Giine§liler, adama, topa veya bo§luga 
geli§igiizel stc;nyan Galatasarayhlann bu 
hallerinden azami istifadeyi temin ic;in 
c;ah~maga koyuldular. 

Nihayet, iyi futbol oymyan taktm, 
bunun semeresini de gordii. 7 nci dakika· 
da Salahaddin, 15 inci dakikada da 
Melih Giine§in ii<;iincii ve dordiincii gol
lerini yaphlar. Bundan sonra hakem, E§· 
fakt sahadan <;tkardt. Pek az sonra da 
Muradt sakatladtgt ic;in Salimi de oyun • 
dan <;tkard1. Bu suretle Galasaray taktmt 
9, Giine§liler de 10 ki§i kaldtlar. Bir ara
ltk Suavi de topu kaptp gol atmaga gi· 
den Melihe arkadan yeti§ip c;elme takttgt 
ic;in, hakem hem kendisini oyundan <;tkar· 
dt, hem de Galatasaray aleyhine bir fri
kik cezast verdi. Bu suretle sekiz ki§i ka
lan Galatasarayhlar, Rasihin ayagmdan 
be§inci golu yediler. Sahayt mutad iizere 
i§gal eden 22 oyuncudan be§te bire ya
km nisbeti, rnuhtelif suretlerle, c;ekildik
ten sonra, ortaltk adeta tenhala§ml~tJ. 
Gune§ taktmt, Rebiinin §utile altmct golii 
de yaptt. Bundan sonra, hakem, Galata· 
saray lehine de bir penaltt verdiyse de 

Cihad giizel bir kurtart§ yaparken 

Galatasarayltlar, topu Cihadm eline at· Siileymaniye: Muvaffak : Burhan, 
tilar. Ma~. bu §ekilde 18 ki§ile bir rniid- Ruhi - 1brahim, Orhan, Sabn • Rauf, 
det devam ettikten sonra 6-0 Giine§in ga- Dani~. Ibrahim, Hamdi, Si.ireyya. 
libiyetile bitti. Aldtgl neticeden dolay1 Bu mac;tn ilk devresi !stanbulsporlula-
Gi.ine§ taktmt tebrike laytkttr. nn hakimiyetile ba§ladt ve bu hakimiyet 

1. Spor: 3 - Siileymaniye: 0 18 inci dakikada Enverin sakatlamp o
Taksirn stadyornunda ilk rna<; Be§ik- yundan ~1krnak pahasma taktmma ka-

Giine§ - Galatasaray mac;mt alaka ile takib eden seyirciler 
ta~tan Rii§tiiniin idaresinde istanbulspor· 
Ia Siileymaniye taktmlan arasmda oynan
dt: 

1stanbulspor: Fikret • Sabih, Samih • 
Ismail, Hayri, Orhan • fsmet, Enver, Sa
mi, Hasan, Nejad. 

zandtrdtgl birinci gole kadar siirdii. Bun
dan sonra, Siileymaniyeliler, rakib takt
mm on ki~i kalmasmdan istifade ederek 
oyunda evvela bir tevaziin, sonra da bir 
hakirniyet tesisine muvaffak oldular. Fa
kat siyah-beyaz hucum hattmda Dani§· 

Kuliiblerin puvan vaziyeti 
Mac; adedi Galib Berabere MaglO.b Athgt gol Yedigi 

Be§ikta§ 
Fenerbah~e 

Giine~ 
Galatasaray 
Vefa 
istanbulspor 
Beykoz 
Eyiib 
Siileymaniye 
Topkapt 

7 4 3 34 10 
7 5 1 1 32 8 
7 5 1 1 27 8 
7 4 2 1 23 15 
7 4 1 2 18 13 
7 2 2 3 13 11 
7 1 3 3 7 13 
7 1 1 5 8 39 
7 1 1 5 7 24 
7 1 6 5 33 

tertib 

!i91 Puva14 , 
18 
18 

' 18 
17 
16 
13 
12 
10 
10 
8 

Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib edilen mevstmm ilk ko~usu diin ya
pilmi~hr. Ko~uya kalabahk bir atlet kafilesi girmi!l ve miisabaka l;Ok mun
tazam olmu~tur. Yukanki resim, ko~uya giren atletleri bir arada goster -
mektedir. 

Korkuyorum ! 
yordurn. Belki de Nerirnan boyle bir ha
disenin bendeki tesirini rnubalaga ile ifa
de ediyordu. 

Yiizune bakmaga devam ettim. Gii • 
I iimsiiyordu. Telriha: 68 

_ Zaten bilmediginiz ic;in mazursu • 

nuz, dedi. . . 
_ Carib §ey! Zannedenm kt Bursa-

ya tekrar beraber gittiklerine gore arala
rmda arttk hic;bir ihtilaf kalmJyacaktiT. 

MaksadJm bir taklm tahminlerde bu • 
lunm-.ktan ziyade N erimam kon.u§tur~ • 
rak, bildiklerini soylemekte gectkmesme 
mani olmaktl. 

- in§allah! dedi. 
- Tam am! diye bagtrdJm, siz de her· 

kes gibi onlann birle§melerini dogru bulu
yorsunuz, degil mi? 

N eriman ba~mt salltyarak: 
- I-t aytr! Kat'iyyen! dedi. 
- Anlarnadtm. 
- Onlann birle§melerine imkan yok-

tur. 
- Peki, nic;in biraz evvel «in§allah» 

dediniz? 
- Aralannda ihtilaf kalmaz in§allah, 

demek istedim. 
- Evlenmezlerse miimki.in olur mu 

\u? 
- T abil, beyefendi !.. Meselenin bi.i· 

i.in ruhu burada. ~;7 !--""'' '"'~-""'"""'-

Ya.zan: Server Bedi , 

nuz, fakat anhyacaksmtz l 
- Filvaki ne demek istediginizi anla

mtyorum. 
- Anhyacakstmz. ,Simdi. 
Ayaga kalktt. Kaptya bakh. Durdu. 

Sesini alc;altarak: 

- Size iic; kelime soyliyecegim. Akh
mz ba~tmzdan gidecek. 

Ben de ayaga kalkacakmt~lm gibi dog· 
ruldum. N erimamn ciddiyetinden emin 
oldugum ic;in hayretim arttyordu: 

- Benim akhm mt ba~1mdan gide • 
cek? diye bagtrdtm. 

- y ava~ soyleyiniz, dedi, yava~ ... 
Evet... Sizin aklmtz ba~tmzdan gidecek. 

Benim akl1mt ba~tmdan alacak bir vak
anm ne olabilecegini dii~iinerek yuzune 
bak1yordum · Om eric Zehra ~u bir iki 
gun ic;inde evlenmi§. ~labi.lirl~r miydi? 
Hay1r! Neriman bu thhmah btraz .. evvel 
~iddetle reddetmi~ti. Y oksa Zehra Omer
den ba~ka birini mi seviyordu? Ciinkii 
ben ona Omeri sevir sevmedigini sordu
gum zaman miispet, menfi hi~bir cevab 
v~:rrnemi~ti. Fa kat bunda d'l henim akhmt 
l , ., ,.. ,,,,,.u . .J..,~ '"IT.., ,..., lr 1.,,;,.. f...,._ .l .. ... l~.J .... l:T~ ,..."-,.....!~ 

- T ahmin edemezsiniz, dedi. 
- Bir tek ihtimal akhma geliyor, de-

dim. 
- N edir? diye sordu. 
- Zehra Omerden ba§ka birini sevi· 

yor. 
- Evet, bu tahmininiz dogru. Zehra 

Omeri sevmi·•or, ba~ka birini seviyor. 
- Tam am. Zaten dedikodular ara -

smda mevki sahibi bir adamdan bahsedil
digini duymu§tum. 

- Haytr haytr! .. Emin olunuz .. Zeh
ramn hayatmda Omerden ve sizden ba§· 
ka erkek yoktur. 

- 0 halde? 
- Anlarntyor musunuz? 
- Haytr! 
- Sizi Omerden fazla seviyor. 
Giildum. Annesi tarafmdan da one 

siiriilen bu faraziyenin -ki bir manevraya 
~ok benziyordu- bana kabul ettirilemiye
cegini anlatmak i~in ba§tml kat'i bir hare· 
ketle geriye atarak: 

- Haytr! dedim, bu nokta iistiinde 
hie; tsrar etmeyiniz. Siz degil, biitiin diin
ya bunu iddia etse beni inandnamaz. 0-
nu gec;iniz. Bu neviden sozler benim ak
t,.,..,, J, ~ r 1~rlo- .,T,a7. hil~ki~ aklJmJ ha,J-

fkinci devrede, Suleymaniyeliler oyu
na stkt bir surette ba~ladtlar. Fa kat Fik
ret iyi bir giinunde oldugunu giizel kur
tan~lar yapmak suretile gosterdiginden 
Siileymaniyeliler go] c;tkaramadtlar. 15 
inci dakikada hakem favullu ve tekmeli 
bir surette oymyan Siileymaniye sag a<;t· 

gmt oyundan <;1kanp iki taraf da onar ki
§i kalmca 1stanbulspor kalesi tazyiktan 
kurtuldu. Mac;m sonlanna dogru Hasan, 
Samiden aldtgt yerinde bir past stkt bir 

~iitle gole ~evirmege muvaffak oldu ve 
bu suretle oyun 3 • 0 1stanbulspor takt
mmm galibiyetile neticelendi. 

F enerbah~e: 3 - V efa: 0 
Kadtkoy stadyomunda birinci kiime

nin yegane lik mac;t Galatasaraydan Ni
hadm idaresi altmda Vefa ile F enerbah
c;e taktmlan arasmda oynandt: 

F enerbahc;e: Hiisameddin • Lebib, 
Sedad - Mehmed Re~ad, Angelidis, E
sad • Naci, Niyazi, Bi.ilend, Fikret, Or
han. 

Vefa: Muvahhid - Suleyman, Saim • 
Sefer, Lutfi, Mustafa • Latif, Siikrii, 
Hiiseyin, Abdu§, Muhte~em. 

Oyuna F enerbahc;eliler ba~ladtlar. Fa· 
kat yapttklart bu ilk akm Vefa muavin 
hattmda kesildi. Oyun bir miiddet miisa

vi bir cereyan takib ettikten sonra F ener
liler bir go! yapttlar. Hakemin <;aldtgt 
diiduk Vefahlar tarafmdan ofsayd, Fe· 
nerbahc;eliler tarafmdan ise gol karan 
olarak telakki edildi. N eticede bunun 
go[ oldugu anla~tldt. 

Bu kiic;iik hadisenin akabmda inki§af 
eden bir F enerbahc;e akmt V efa kalecisi 
Muvahhide kadar uzandt. Fa kat bu o
yuncu topu iyi bloke edemediginden sa
n-laciverdliler ikinci saytlanm da bu su
retle kazandtlar. Bu go] Vefah oyuncu
larm kuvvei maneviyeleri iizerinde te~vik 
edici bir rol oynad1. Ostiiste giri§ilen Ve

fa hiicumlan masmda F enerbahc;e mu
dafilerinden biri topu elile c;evirdigi ic;in 
hakern Vefa lehine bir penaltt verdi. 
Muhte§emin, kaleci yerinden ktmJldadJgl 
ic;:in, iki defa c;ektigi bu cez.a gol ile neti· 
celendi ve birinci devre 2 • 0 F enerbah
c;enin fehine bitti. 

1kinci devrenin ba§langicinda Vefaltlar 
Abdu~. Huseyin ve Lutfinin giizel c;ah~
malarile F enerbahc;elileri bir hay1i srkt~
hrdtlar. Bu arada top iki defa Hiisamed
dinin korumaga c;ah~hgt kalenin direkle
rine c;arph; fakat go! olmadt. Devre orta
larmdan biraz sonra sol ac;1k Orhan gii· 
niin en giizel golunii stkt bir ~iitle yaparak 
F enerbahc;eyi 3 • 0 galib vaziyete c;rkar
dt ve oyun bu netice ile bitti. 

~eref stadmdaki ma~lar 
Diin Be§ikta~ta Sere£ stadmda yapi

lan mac;larda Eyiib Beykozu 2 - 1, Be
§ikta§ da T opkaptyl 9 • 1 rnaglub etmi~
lerdir. 

Ankarada 
Ankara 19 (T elefonla) - Lik mac;· 

Ianna bugiin de devam edildi. Gender • 
birligile Demirspor kar§tla~masmda De -
mirspor, ilk devrede ii<; akmdan iic; go) c;1· 
kardt. Oyunun ilk 75 dakikasmt 4 · 1 va
ziyette kaybeden Genclerbirligi, be§ da
kika ic;erisinde 3 gol yaph ve oyun iki ta
rafm beraberligile 4 • 4 netice ile bitti. 

Harbiye - Ankaragiicii rnac;t da 3 • 3 
beraberlikle neticelendi. 

ma 1etirir. 
- Fakat benirn soylemek istedigim 

~ey bu degildi ki. Siz soyledi~iz de ben 
de tasdik ettim. Evet, Zehra Omeri sev
miyor, ilk erkek olarak sizi tamyor, belki 
biiyiik bir a§kla degil ama ciddi bir sev
gile val~tz size bagh. 

- Bunu gec;iniz de ne soyliyecekseniz 
onu soyleyiniz. 

- fnanmtyor musunuz? 
- Haytr. 
- Simdi buna inancakstmz. Evet, be§ 

dakika ic;inde, hakikati ogrendikten sonra 
buna inanacakstmz. 

Neriman sandalyesini bana dogru ~ek
ti, kaptya bakt1, i.istiime dogru igilerek, 
al~ak sesle: .. 

- Siz Zehranm Omeri nic;in istemedi-
gini ogrenmek iste; misiniz? 

Dedi ve yiizlime baktt. 
- Nic;in! diye sordum. 
- (:i.inku ... 
Dedi, i:iniine baktt, ba§mt birdenbire 

yukanya kaldtrarak ilave etti: 
- Orner Zehranm karde§idir! 
Nerimanm boyle bir efsane uydurma· 

ga liizum giirrnesine ve benim buna ina· 
nacagtmt iimid etmesine sa~arak yiiziine 
bakttm ve ka§lanmr kaldtrdtm. 

Benim bu hayretimin manasmt anhya
rak, siikunetle devam etti: 

- Evet, iivey karde~i! fnanmtyorsu • 
nuz am a sirndi inanacaksm!Z! 

neticeler alacagimiZI iimid ediyorum» dedi 
(BC%$taraf1 1 fnef •ah.ttecte) 

dan dono§'te de miizeleri gezmi§tir. 
Saat 6 da Perapalasa avdet eden Ba~

vekil, iki saat istirahatten sonra ak§am 
yemegine davetli oldugu Park oteline git
mi§tir. 

Bugiinii de lstanbulda gec;irecek olan 
kom§u memleketin Ba§vekili hiikumeti • 
miz erkanil ~ temaslarda bulunmak iizere 
salt gi.inii Ankaraya hareket edecektir. 

B b d I ~ onun yenmekse... en, u ost uga ve , 
kuvvetlenmesine giden yolda kar§Jla§aca, 
gtmlz bi.itiin manileri ytktp devinn:~ a% 

minde oldugumu ac;tkc;a soyliyebihn!11· • 
- Ekselans, Sam gazeteleri, sitin~al 

km bir zamanda Hicaza giderek r:. 
1bnissiiudla miihim miizakerelere ba~hY 
cagmiZI yaztyorlar. iln' 

- Boyle bir~eyden haberim yok. ~ 0' 

di sizden duyuyor ve buna hayret edtY 
Misafir Ba§Vekil, geren seferkinin ta· 

y rum. ~ 

mamile aksi olarak, bu defa hie; soz- soy- _ Bazt gazeteler de, Sarna avdet ~ 
lemek istemiyordu. dince, istifan!ZI vereceginizi, hatta yea' 

Bu kat'i kararma ragmen kendisini nize ge<;mek ic;in Pariste ,Seyh Tactn Y 
«Cumhuriyeb> namma kar~thyan muhar- man bir faaliyete attldtgml yaztyor.la~··iJtl 
ririmizin suallerini busbiitiin cevabs1z Gene ve zeki Ba§vekil, alabJldtg 
btrakmamak nezaketini gostermi1 ve o· giilmii§ ve: ··rii• 
nun] a §oyle gorii~mii~tiir: - Bu habere sadece guliini.ir ... Go

1 
.. , 

- Seyahatinizden memnun musu - yorsunuz ki ben de ba~ka bir cevaba u 
nuz? zum gormiiyorum... demi§tir. 

- Gi.izel §ehrinize ayak bashgtm §U Ba,vekil bugiin Adalara gi~iyo~~ 
dakikada hakktmda gosterilen iyi kabul Suriye Ba§vekili Cemil Mi.irdu~· bit 
kar§tsmda son derece miitehassis ve mem- sabah Akaym ihzar edecegi hususl 

31 
nun bulunuyorum. Paristeki temaslara ge- vapurla Adalara giderek gezecek ~e s; 

1
, 

Iince, onlar i~in de arttk (bitrni§tir) de • bir buc;ukta Perapalasta verilecek ztY3 e 
mek yal'lh§ olmaz. te bulunacaktJr. 

- Buradan giderken, seyahatinizin Franstz aakeri heyetile 
bir bu~uk ay kadar siirecegini tahmin edi- k b' · 

mii.za ere rttr bd 
yordunuz. Halbuki bir ay bile siirmedi... Ankara 19 (A.A.)_ ,Sehrirnizde re' 

- Hayatta biitiin tahminlerimiz dog- lunan Franstz askeri heyetile miizake 
1 

ru c;tksaydt.... Maamafih fena mt? An- ler bugiin sona ermi§tir. Genelk~.rJT!d~;t 
karaya daha tez vanyorurn, demektir. k' b k 0 1 A Gun " 

i mci a§ am rgenera stm j:d' 
- Ekselans, bundan evvelki seyahati· tarafmdan bugiin saat 13 te Anadolu e' 

nizde Paristen Sarna dondii&iiniiz gi.in !iibiinde misafirler §erefine bir ogle yett! 
hiikumet kone.gmm balkonundan halka 

b gi verilmi~tir. a• 
hita en (bilmem ki size ne soyliyeyim ?) M' f' 1 k ~· · A k raP tsa tr er a §am yemegm1 n a 
diye ba§ltyan me~hur nutkunuzu hala ha- lasta yemislerdir. 
ttrlanm. Bu defa Sarna gidince, onlara ----------
ne diyeceksiniz? Gemlikte tuz buhrani ~ 

Manah manah gulumsiyen Ba~vekil: Gemlik (Hususi) - Bu y1l ze~·a• 
- Boyle bir sua! soracagmiZ! hie; ak- mahsuliiniin bereketli omas1 ya~ P1i1r. 

ltma getirmemi~tim. Maamafih, elbette sasmt <;ift<;imiz aleyhine <;ok sarsll1 1~ 1,e 
S Bu sarsmtidan kurtulmak istiyen ~· ama gidince gene soyliyecek sozlerim l k t' . . . . fra ze, 
b I k H esasen mem e e Imizm en IYI so .. '~a 

u unaca ttr. erhalde bu seyahatimin tinini c;tkaran Gemlik1iler mahsu.l~~ , 
hesabm1 memleketime verrnek mecburiye· kaplarda muhafaza etmek mecbur~~ t' 

tindeyim. demi§tir. tindedir, bunu da bittabi tu~la temlll 
- 1ki giin sonra Ankarada ba§ltyacak decektir. . dt 

olan temaslanmz hakkmdaki du§unceniz ~ Buradaki !nhisar idaresinin elt~, 
- Ktsaca, fakat biitiin bir samimiyetle bulunan on bin <;uval tuz stoku, m. t'f 

·tmJ< · §U kadar soyliyebilirim. Bu de.fa iyi ne- sul fazlallgmdan pek c;abuk bl ' 
ticeler elde edecegimizi kuvvetle umid e- ve yerine :venisi gonderilememi§tir. Is!' 
diyorum. Bu iimidin tahakkuk etrnesi emin Civar ambarlardan fazla tuzu olan Ill:?' 
olunuz, hi~; kit:nseyi benim kadar sevindi- dan • bermutad • muavenet isten 
remez. bu da kabil olamamt~hr. . •Jt!l 

!zmirden yola <;tkarllacag1 bild~~art 
- Tiiric~~ • Surlye dostlugunun sag· bin alb yiiz <;uval g·ibi ciiz'i bir rn1lt ge-

lamla§masJ t<;m? 'ta~tyan motor de henilz limannnlza $ 

- Devlet adamlanmn vazifesi inan • lememi§tir. Bu haller burada bi~ ~tl 
dtklan, ozledikleri gayeye dogru yiiriir - buhram uyandirml~ ve zeytinciJeriJlll 
lerken onlerine c;tkan her tiirlii mii~kiilah mii§kiil bir mevkide bJrakmi§tir. ,/ 

·~i 
Nevyork - Profesor kayak<;tlar §ampiyonluk mi.isabakasmda birinci1' 

kazanan Casey Jones'in l2ayani dikkat bir enstantanesi. / 

··-- ~ -- ~ . -.--: letifl~ 
Ka§lanmt bir daha kaldmp indirerek: N eriman o kadar ciddidi kr, soz ~ tt' 
- Neriman Hamm, dedim, ciddi ko- inanmasarn bile, onun beni aldatlll~etllitl' 

nu~uyoruz. ~ebbiisiinde bulunmak istemedig.in~dd'&}J 
- Ben de ciddi konu§uyorurn. dim. 0 halde kendisi efsanevi btr 1 1 

- Siz Zehrayt miidafaa edebilmek aldaniJH~ olacaktt. diJl1' 
. . h t d' s· d h k . . de ' I<;m er vast ayt me,ru zanne tyorsunuz. - tz a a c;o gencsmtz, . . ·J)

1
t· 

Ona kar§t dostluk hissinize hiirmet ede- boyle filim mevzulanna inanabJhr~&~ 
rim, fa kat zannettiginiz kadar bud ala ol- Fa kat benim c;ok tecriibem var, N er 
madtgtml da... Hamm. ,Ji• 

Birdenbire sozi.imu kesti: _ Bunu da tecrubelerinize ilave 
- lstagfurullah ... Annemin, baba • niz ve inanuuz, F aztl Bey. 

mm ba~t iizerine ve sizin, benim mukad- - N a file zahmet etmeyiniz. cell 
des bildigimiz ~~r~ey i.istiine yemin ede - - Beni dinlemeden, bu kadar 3

11
e:i' 

rim ki Zebra, Omerin i.ivey karde§idir I hiikiim vermeyiniz. Siz Zehrantn an I' 
Ostume biraz daha egilerek ve gozle - nin ilkonce Omerin babasile ni~anlt 0 

rimin i<;ine bakarak sordu: dugunu biliyor rnuydunuz? 
- !nanmtyor musunuz? - Hay1r. b ba!l 
Gozlerimi ac;arak ba§1m1 genye rek • z h ·1 0.. erin 3d··r ,.. - e ramn annes! e m r 1l. 

tim: sevi§mi§ler. Zehra bu a§km mahsU ~5~tr 
- Hayret ediyorum, dedim, di.inya - Nikahlan olmadan Omerin babasr 

811
ot' 

nm en inamlmaz §eyi iisti.ine bu kadar olmu§ ve Y emene gitmi§. Zehrantn da 
11

i• 
biiyiik yemin etmenize §a§tyorum. si iki ayltk gebeymi~ 0 zaman. Ara u~ ,e 

- Nic;in hayret ediyorsunuz ~ Dogru kah olmadtgt ic;in rezaletten kork~ oo~ 
soyliiyorum. Olamaz mt~ hemen koyde ba§ka biriyle evlen!lll\ab!J 

- Nastl olur, Neriman Hamm, nastl 1 d h · b'l' u• ve r: olur ~ a an a am er§eyt 1 tyorm , da 5 

_ Nic;in olmasm? etmi~. Ciinkii Zehranm anasmt di.inya1' 
.. viyormu~. Yedi ay sonra Zehra hiiktlle' 

- Orner uvey karde§ini mi seviyor~ gelmi§. Cocugun eksik olduguna sker I 

Bu derece kac;tk mtdtr~ dilmi§. Sonra Omerin babasl da 8

111
e

5
elt 

- Orner iivey karde~ini seviyor, fakat den doner, ba§ka bir ktz ahr ve bu bi.iY~r· 
Zehranm iivey karde§i oldugunu bilmi • kapamr. Seneler ge<;er, c;ocuklar arl 

(Arkast " yor. 

b 



~ ~rinclklnun 1937 CUMHUR1YET 

Ankarada en elveri~li ve en Oskiidar • • c1nayeti 

Onnigin oliimii bir rehin 
i,ile mi alakah 7 ucuz memur mahallesi 

Dart giin evvel bogaztna mendil tt • 
kanmak ve ba~!na bt~ak vurulmak sureti
le katledilen Oskiidarda Y enimahallede 
oturan 60 ya~larmda Onnik'in oliimii 
hakkmdaki tahkikata devam edilmekte -
dir. Cinayetin neden ileri geldigi ehem • 
miyetle ara§bnltyordu. Diin ihtiyar On
nik'in bir rehin meselesi yiiziinden oldii
riildiigii kat' iyetle tesbit edilmi§tir. 

liiikumetin, 
masmdan 

memur meskenleri yapmag1 
meydana ~1kan bir 

kararlast:ar. 
' • sonra proJe ~ok 

miisaid bir 'ekil arzediyor 
Jar~nkaramn hiikUmet merkezi olal!, te- 1 

1';11 ~ilememi~ bir eksigi, hatta daha 
bu~ b~r tarifle bir derdi vard1r: Mesk~n 
~~ ram .. Orada, eski sekene, ilave edi-
d ll on binlerce niifus - memurlar - var
~ ki devlet biit~esinden maa§ ahrlar. 
h Cak birden kalabahkla~an ~ehirde 
ltta~at hacmi, muayyen ~er<;eveyi liizu
~ ~lldan fazla ve ~abuk a~h~ igin, bun-
~~' hem oturacak yer bulmakta mii§ -
d ~at ~ekerler, hem. bulduklan yerlere 
~~~erinden ~ok para verirler. Cumhu -

1~et hiikfuneti memurlarm bu vaziye
~ e lnedar olmak iizere cmesken zam
llli' .ad1 altmda ayn bir para tahsis et-
4 ~~. Ankara Vilayeti dahilinde bu 
~~Slsat y1lda 1,000,000 lirayt bulur ve 

iba hatta gec;er. 

l!t~eye yarar ki mesele gene halledil -
lar . degildir. <;iinkii ev ve apart! man -
~~ ihtiyact Mia kar§tlamt§ olmaktan u-
1!! oldugu ic;in memur vatanda~ hal~ 

1 edigi gibi bir yer bulup da oturmald.a 
to~luklar c;ekmekte, iistelik fiatlarm 
;dsizligini mesken zammma as1l rna -
~an da para ekliyerek kar§thyabil -
~ eJttedir. Demek memurlanm1z daima 
Ustarib ya~amakta devam ediyorlar. 
to~evzuun devlet ve bazine cephesi de 
" lniihim ve calibi dikkattir. Hiikft -·oer In memurlara senevi verdigf mes-
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Onnik, olduk~a zengin bir adamdt. 
Bu yiizden parasm1 i§letiyor, elmas, alttn 
gibi ktymetli e§yalar mukabilinde bore 
para veriyordu. 

Y aptian tetkikat sonunda fhsan adm
da bir §ahsm annesinin Onnik'e rehin ve
rerek para aldigi ve paraYl Odemeden re
hini almak istedigi anla§tlmi§hr. 

Bu iz iizerinde yiiriiniince lhsan ya -
~alanmi§ ve diin ak§amiizeri Emniyet 
Ikinci §Ube miidiirliigiine sevkolunmu§tur. 
Nezaret altma ahnan fhsan, cinayet et -
rafmda heniiz bir§ey soylememi~ olmakla 
beraber keskin sualler kar§tsmda kaldigi 
vakit afallamakta ve bazt §iipheli hare -
ketlerde bulunmaktadtr. Feci cinayeti i§
liyen katilin §U bir iki giin ~inde meyda
nll t;Ikanlmasma muhakkak nazarile ba
k:lmaktad•r. -------AmerikaniD Londra el~isi 

PHimn heyeti umumiyesi vefat etti 
miihendis H. Z. Tiirkkan, bu neticeyl 
c;ok evvelden kestirerek, daha §imdiden 
giizel bir proje He kar§Imtza t;tkmi§ bu
Iunmaktadtr. 

Plan, Ankara 1stasyonu civarmdaki 
araziye ve Biiyiik Millet Meclisi, Sa • 
manpazan, !~tiklal caddeleri arasma go-

ada - Marmara adas1 - vardtr ve sahanm 
muhtelif yerlerinden buraya yollar a
c;thyor. Aparhmanlar her iit; cephenin 
kenarlarma sll'alanmt§br ve goliin yu
kan klsmt park ve bah<;elerle, meydan
larla siislenm~tir. Havuzun kenarlarm
da sulara egilmi§ sagiid a~aclarmm gal
gesinde sandallarla dola§mak kabildir. 

Bu yeri sec;mekteki faydalar ktsaca 
§Unlardir: 

1 - ~ehrl.n faaliyet sahalarma c;;ok 
yalondtr, 

2 - Her tarafl miikemmel asfalt yol-

Baltimour 19 (A.A.) - Mezunen A -
merikada bulunan Londradaki Ameri
ka sefiri M. Robert Bingham, ani olarak 
ve£at etmi~tir. 1870 tarihinde ~imali 
Karolin'de do~u~ olan miiteveffa se
fir, 1933 te Londra sefirligine tayin edil
mi~tir. 

M. Bingham'a ge~en sah giinil blr 
ameliyat yapilmt~ti. 

nakliye masraf1 yapmadan ~cuklanm 
c;ok kolayhkla okutacakttr. 

7 - Bu §art! arm ifast memurlarm ma
R§larma bir nevi zam gibi tesir yapa -
cakt!l'. 

8 - Bu saba dahilinde bilyllk bakka
liye ma~azalar1, sinema, tlyatro, mani
fatura magazalart, c;;ar§l ve pazar ola -
caktxr. 

PUn, blraz da Berlindeld Tirgarten 
ve bunun nihayetindeki N oerzi glilii 

Marmara adasmda aslanlar misal almarak haztrlanmt§br ki bu gole 
fi~luran sular aid giizel baz1 manzaralan da bu yanda 

larla muhatttr. Esas i~in yol a~a~a, gormektesiniz. 
yapmaga liizum yoktur, Projenin, ~ehr!n biinyes! !tibarile de 

3 - Bina ln§aSt !~in yer hazmhr, f.aydalan epeyce t;oktur. MeselA ten -

Apartunanlar arasmda boyle yollar ve agac;;lar, derecikler olacak 

~~ Zamnn bir milyon liray1 tutuyor, re hamlanrm~ ve muhendis, apartt • 
~~llli~tik:. ~u halde bu tarihten hesab manlan, parklan snalad.Iktan sonra or
/ Sek, otuz sene !Onra, hazineden 30 mil- ta yerdeki bo§luga bir de biiyiik havuz, 
a011 '!'iirk IiraSI t;tkmi~ olacak, demektir. adeta bir gal oturtmU§tUr, 

virat ve tanzifat gibi beledlye ·i§leri ba-
4 - Bu derli toplu in~aat Ankaraya sitle§ecek, maballe it;inde bir mekteb 

Avrupanm en giizel mahallelerinden bulunacak, su tevziatt, kaldmm ve la
daha gilzel bir mahalle flave ede,cekt1r, ~m in§aatl asgarl hadde inmi~ olacak, 
5- Memurlar ve aileleri i~in en s1h- aparhmanlar toplu olaca~ it;in her bi-

ht §eraiti camidir, rlne ayn kalorlfer tesisah yapmaga lil-

d ~~un muazzam bir yekun; mahalleler Marmaray1 tanzir eden goliin orta • . :~~.u, §oyle boyle bir §ehir in§asma bi- smda c;aghyanlarla ytkanan bir kuc;iik 

10 Yetip de artacak bir servet oldu~unu 
,~lelnege hacet yoktur. Binaenaleyh 
~ ~Uinetin, hemen bugiinden verilecek 
•. ~i bir kararla makule irca edjlecek 

6 - <;ok ikbsadidir. Bu aparbmanlar zum kalmadan binalar cmerkezi teshin, 
hududu dahilindeki sahada yaptlacak suretile ISiblacakbr . 
mekteb sayesinde aile babalan vesaiti Umumt ve pratik olarak plAnt cazlb 

.. ve isabetli bulmamak kabil de~ildir. 

~ 1 
111 tnesele kar§tsmda bulundu~ an a-

1Yordu. 

~ ~t':. bu sebebler hiiklimetl, ~v;rellti 
lllku niisham1zda haber verdi~IJniz, 
.'tara sevketmi§tir. Hiikftmet, Anka -
~•ria Inemurlar ic;in meskenler in§Minl 
illlt~rla§brarak yerlerini tesbit ettir -
·aege ve gerekli tedbirleri almaga ba~-
lllt~t•r. 
~,·~\lxnhuriyeh, otedenberi boyle bir 
1• ~1l'etin hakikat olmas1 i~in c;ah§ml§ 
~ tatnan zaman bu yolda ne§riyat yap
hi§h. 0 hakik:atin tecellisi §iiphe yok 
ti.?e memnun ve mii£tehir edecektir. 

r1 ll.k<lmetin tasavvuru, fikir adamla • 
!ll\1<:dan sonra san'at mensublanm da 
~te getirecektir. Nitekim diplomah Goliin a~a~lan kar§ISmda yelkenli ile gezi~ 

Belki yegane muhalif fikir olarak cefen
dim, miitemadiyen tevessn eden ~ehrln 
en iyi bir yerine bir gal yap1p da etraft
na aparttmanlar stralamakta mana vnr 
m1?• diyenler bulunabllecektir. Her ye
ni fikir bu §ekilde mukabeleler gormil§
tiir. Ancak projenin ·in§aatmda millt ik
hsada uygunlu~, sekenesinl.n biltiln 
medenl ihtiyaclanm kendi ~evresinde 

toplamast, beledl vazlfeleri lse azami 
§ekilde kolayla§brmasi gozden kac;mns1 
imkans1z kuvvetli sebeblerdir. Hatta bu 
projeyi chin bir ·ihtiyac1 derli toplu ve
ya toptan halletmesi. itibarile biitiin 
vilayet merkezlerine tavslye etmekte 
hata olarnaz. 

Soziimiizii, mfthend~ H. Z. Tiirkkam 
takdir ve tebrikle bitirirken plAnm tet
kike Ia)'lk bir eser oldulunu da te -
bariiz ettirmek isteriz. 

nad1g1 &ahneyi temsil etti. Desdemo· - l1in ne oldugunu biliyor musunuz '? 

l ne'nin odas1. Vakit, gece. Kalbinde miip- - $oyle boyle. Ufak bir opera trupu 
hem bir endi~e, JSSizhk. Doris, kendi a- ile turneye ctkmak istiyorsunuz. 
c1kh halini dii§iinerek «Son mesta tanto - Bir opera trupu ile, evet amma ne MODEL 

j tanto ... » sozlerini teganniye ba~lad1. Ot- bic;im trup ~ 
....._===--Y;;;az-.-an=: ============""'"'":c:"e""vtr~en-:=====o;;§ hello'nun gelecegini ve onu bir buse ile Linden, onun omzuna koydugu elini 

Vicki BAUM Hamdi VAROCLU oldiirecegini biliyordu. Fakat. Amerika· c;ekti ve talebesini derin bir dikkate davet 
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ya gidemedigi ic;in, gogsiinde bir yara ye- etmek istiyen muallim edasile, parmagmt 
ri bulundugu i~in, parast olmadigi ic;in Doris'in yiiziine dogru sallad1, devam 

ne sokulup, temsillerin devam1 miiddetin- ve yegane alakadar oldugu erkek hapiste etti: D· D · 1· d v b" ~~I·· 1Ye sordu. ons, e m e tuttugu u· 
~ell llotaYI derhal a~tl, piyanonun iistii· 
~i~~etle§tirdi. Kolu, ¥nota ~a~;dma dogru 
~~ tken etrafa sao;tigi yem b1r koku dal-
'11l'd ''b .. f . tt ' In en 1 a§tm ote tara a c;ev1rme -

lllecbur etmi~ti. Doris : D Pardon. 
~tt ernege mecbur oldu. Son derece he
b~t~k i<;indeydi. ;;arkt soyliyecegi zaman, 
d11. ~~<lr1 daima titrer, dl.i§ecek gibi olur
ltll) , u, iyi alametti. Bizzat iistad, her 
tq11~llde, perde a<;tlmcaya kadar heye • 
ltlllean, ecel terleri dokerd~. On~~ ho.c~
l;11d §hut Benvenato Perug1 de boyle 1d1. 
~ib- hn, parmaklanm kirletmekten korkar 
l1~ 11 a.t~ketlerle nota defterinin yaprakla-

~evndi. 
!;: l-Ia.ngisini soyliyeceksiniz? 
Dl~e sordu. 
,:tis, iimid i~inde, cevab verdi: 

h, y h1' osca'nm duasmi. !sterseniz Aida
D a ~d Otello'nun son perdesini. 

b~tleot~s. Delmonte' den gizli, roller ez
tn•sti. Milano tiyatro$unun kulisleri-

ce, biiyiik muganniyeleri ve onlarm te- bulundugu i~in miiteessirdi. Biitiin bu - Biitiin temsillerimiz Handel'in 
ganni tarzlanm seyretmi1. tiz perdeden dii~iincelerde vuzuh ve intizam yoktu. Fa- eserlerinden ibaret olacak. Bilirlll.isiniz 
ba§ladiklan bir §ark1y1 yav~ yava~ pese kat, zihninde daima mevcuddular. Bun· ki Handel otuzdan fazla opera yazmi~
indiri~lerini, nerelerde seslerini yiikseltip lar, onun soyledigi ~ark1ya viicud veren 1 t1r ve bunlar tamamen me~hul lcalmt~hr? 
nerelerde agula§brdtklanm, sesi yanda cevheri te~kil ediyor ve her yapt1g1 hare-! Muazzam bir servettir bu, muazzam ve 
kesmemek ic;in, nefeslerini nastl tanzim et- keti, her soyledigi §arkiyt, koyu, siyah bir i~lenmemi~ bir servet l 
tiklerini ogrenmi~ti. hi bir c;ocuk olan su gibi dolduruyordu. Sahne bitip de, I Doris'e, endi~eli ve itimadsiz nazarlar
Paolo, ona bu i§te biraz yardtm ediyor- Doris, iizerine yikihp kald1g1 kanapeden Ia bakb. 
du. Ba§ka bir yerden muzaheret gordiigii I kalkhktan sonra, Linden, iizerine egildigi - Cah§acak insanlardan miirekkeb 
yoktu. piyanoda, Othello'nun sahneye giri§ine bir grup toplamak istiyoruz. he. canla 

Daha §arkiya ba§lamadan bogazmm tekaddiim eden son par<;aYI da c;ald1. £. 'Ja§la sanlacak, heyecanh ve istidadh 
kurudugunu hissetti. Elini cebine sokmak sasen, onun piyano c;ah§I, Doris'in §ark ;endere ihtiyacimiZ var. 
ve Salvatori'den ders aldigt zamandan- soyleyi§inden daha fena oldugu i~in, Do- !timadstzhk gostermek Sirast Doris'e 
beri alt§tlgi eriklerden bir tane agzma at- ris, bundan cesaret ahyordu. gelmi§ti. 
mak ic;in miithi~ bir istek duydu. Fa kat Linden, piyanonun ba§mdan kalkb: - Fa kat iicret vereceksiniz degil mi? 
bun a imkan yoktu. Erkekler, bilhassa ar- - F ena degil, dedi. Snf ya§amak Diye sordu. Linden, iistiiste on falso 
tistler, c;ok c;abuk sukutu hayale ugrarlar- mecburiyetinden dolayt §ark I soyliyen bir qns i§itmi~ gibi, nevmidane almm ka~Jdl: 
d1. Bu tecriibe, Doris'in, doktor Sardi'ye insan ic;in hie; de fen a de gil. - T abii, iicret verecegiz. dedi. Mila
medyun oldugu faydah ~eylerden biriy- Ayakta, Doris'in yamba§mda duru· no operasmdaki, yahud Amerikadaki gi
di. Linden, sabJmzhkla, c;almaga ba~la- yordu. Uzunca boylu, biraz ~1k1k karml1. bi c;ok degil, amma gene bir ~ey verece
dJ. Piyanonun kof ve CITlak bir sesi var- ufak, fakat manah yiizlii bir adamdt. Bil l ~iz. Y almz, ben paradan ba~ka bir §ey 
d1. hassa aim geni~ ve giizeldi. Ciddi bir ta· dii~iinmiyen mesai arkada~I istemem. 

Doris gozlerini kapad1 ve zihnen, oy- VI ria sordu: Sahs1ma, te~ebbiisiimiize, yeni ba~tan ya-

., 

Panama kanal1 civar1nda 
japon gemileri gOriildii 

Japon memurlan kanall tetkik ediyorlar 
~inde bulunan bir~ok Japon iplik fabrikalar1nda 
yangm ~Ikardd.g. soyleniyor. Nankin'de emniyet 
teessiis etmedi. ~ehirde 20 bin <;in askeri var 

<Bcutarafl 1 tnct santtecte) j makta olan mehafil, Amerikamn Tokyo 
Bu rapor, Japon memurlannm kana! sefirinin bu sabah M. Hirota'ya Panay 

hakkmda askeri in~aatl gosteren etrafb hadisesi hakkmda yeni bir protesto notasi 
tetkikat yapmakta olduklanm ve Japon vermi§ oldugunu ve bu notamn birinci n~ 
bahk~I gemilerinin Bi.iyiik Okyanusta Pa- tadan daha ~iddetli tabirlerle kaleme a
nama sahilleri boyunca Japon ihtiyat za- hnm1~ bulundugunu beyan etmektedirler. 
bitlerinin kumandas1 altmda cevela~lar Harb vaziyeti 
yapmakta olduklanm beyan etmekted1r. 

Miitemmim bir nota daha 
Tokyo 19 (A.A.) - Amerika Bii

yiik el~isi Hariciye Nazm Hirota'ya mii
temmim bir nota daha vermi§tir. 
Japon efyaama boykotaj meaeleai 

Nevyork 19 {A.A.) - Elliden faz:
la sulhseverler te~kilatmm miimessilleri, 
Japon emtiasmm boykot edilmesini isti
yen bir karar sureti kabul etmi§lerdir. 

«Harici siyaset» cemiyeti reisi M. 
Buell, Amerikamn yalmzb&§In!l Japonya 
ile ihtilaf halinde bulunmanm muhatara· 
Ianna i§aret etmi§tir. M tiJilaileyh, J apon
ya emtiasma kar§I boyk.otaj yap1lmasm1 
iltizam etmi§ ve milletlerin boyle bir boy
kotajt tatbik edeceklerini i.imid etmekte 
oldugunu soylemi§tir. 
lngilterenin Siyam lilo1u takviye 

edildi 
Londra 19 (A.A.) - Singapurdan 

bildiriyor: Siyam milli Miidefaa Bakan
hgi, matbuata verdigi bir tebligde, Bang
koga 150 kilometre mesafedeki Satihan
da bir deniz iissii ihdas edilecegini bildir • 
mi~tir. Keza Lobure de bir aslteri §ehir 
ve Donm.uangda bir tayyare karargah1 
in~a edilecektir. 

Siyam filosu lngilterede yap1lan 25 
harb gemisile takviye edilmi~tir. Siyam 
hava kuvvetleri §imdi 200 bombardtman 
ve avc1 tayyaresini gec;mektedir. 

Panay meselesl 

Japon ileri karakollan geri 
piiakiirtiilJii 

,Sanghay 19 (A.A.) - Taihu, golii. 
nun cenubundaki yeni ~in hattmm Hang· 
Tcheou'dan Sih • Hsien'e uzand1g1 og • 
renilmektedir. Sanghay - Hang T cheou 
yolunun iistiindeki J apon ileri kollannm 
diin T ching - Chen - Si.de ag1r zayiatla 
geri piiskiirtiildiikleri bildirilmektedir, 

Nankin'de emniyet 
Sanghay 19 (A.A.)- Japon ordusu 

namma soz soylemege salahiyettar bir 
zat, Nankindeki tathir ameliyesine de • 
vam edilmekte oldugunu, fakat heniiz: 
emniyetin teessiis etmemi§ bulundugunu 
beyan etmi§tir. 

Bu zat, ~ehirde heniiz 20 bin <;in as
keri bulundugunu ve ba§Ibozuklann fcv• 
kalade faaliyet gostermekte olduklann1 
ilave etmi§tir. 

Bir J apon generali maktul 
Sa.nghay 19 (A.A.)- Bir Cin mem· 

bamdan bildirildigine gore, ]apon Gene
rali Doihara get;enlerde §imali <;in cep • 
hesinde malctul dii~mii§tiir. 

Japon labrikalarrnJa yangrnlar 
Sanghay 19 (A.A.) - lyi malumat 

almakta olan bir membadan i:igrenildigine 
gore, Tsingtao' da vaziyet, c;ok vahimdir. 
Bir c;ok. ] apon fabrikalannda yangm c;;•· 
kanlmit oldugu soylenmektedir. Malum 
oldugu vec;hile Japonyanm Tsingtao'da 

F ran•aya teminat verilJi yatmlmi§ miihim sermayeleri ve bilhassa 
Londra 19 (Hususi) - Eski J apon bir c;ok iplik fabrikalan vard1r. 

Hariciye Nazm Horinuchi Tokyodaki Sekiz labrika harab oldu 
Fransiz sefiri Arsene Henry'ye diin bir $anghay 19 (A.A.) - Tsingtau'da 
mi.ilakat esnasmda Yangtze' deki Fran • Cinlilerin ate§ledikleri J apon miiessesele
slz harb gemileri hakkmda her tiirlii te • ri yanmaktad1r. Harab olan miiesseseler 
minatJ vermi§tir. arasmda sekiz dokuma fabrikasx v.ard1r 

lkinci nota fiddetli ki, bu fabrikalarda yirmi dort bin amele 
Tokyo 19. (A.A.) -lyi malumat al- c;ah§Iyor ve 416 bin mek.ik i§liyordu. 
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Nevyork - Michigan tlniversitesi profesorlerinden Dr. Funk tarafmdan 
icad edilen bir makine yumurtalardan t;Ikacak civcivlerin cinsini evvelden 
haber veriyor ve icabmda yumurtalardan c;tkacak civcivlerin cinsiyetini de 
degi§tiriyor. 

ratmak istedigim esere kar§J tam bir mer- Linden' den evvel, ikisi de bu dedigi 
butiyet §arttu. adama ~tm·~lar, ac1 bir tecriibe gec;ir-

Doris, eldivenlerini giydi. F akirdi, til- mi~lerdi. 
ki k.iirkiinii sabm~. ki§hk mantosunu rehi- Doris, dalgm dalg1n ba§Jnt sallad1• 
ne koymu~tu; fakat eldivenleri vard1. $ehrin arka kismtnda bir tavan arasmda 

- Ne karar verdiniz? oturuyordu. Oturdugu yerin kirasm1 ver-
Diye sordu. Linden, dald1g1 hayalden memi~ti. Ak~am yemeklerini hezfetmi~ti. 

birdenbire uyandmlmi§ gibi irkildi: Bu vaziyette ya~amaga nas11 devam ede-
- N as1l ~ dedi. Heniiz bir karar vere- cegini bir tiirlii tayin edemiyordu. 

miyecegim. Size yazarun. Fakat, devam etti. Linden onu ikinci 
Otelin dehlizinde, Linde~'in kapiSI o- defa olarak c;a~brdi. Bu sef~r. koridor 

~?nde, ye~il kadife yiizlii bir sua var~:·· gec;en defaki gibi miiracaatcilerle dol~ 
Oteki narnzedler orada otunnu§lar, no- degildi. Linden, bin tiirlii merasimle biz
bet bekliyorlard1. Doris . <;Ikmca, Lin- zat hamlad1gt kahveden ona ikram etti 
den'in odasma samm b1r kadm girdi. K h D · • d k d F k · 

D . • d a ve, ons e o unuyor u. a ·at 
T erp de oradayd1. ons e sor u: b d k d' · · d.¥· k h ·1 . .' 

- N astl oldu ~ ~ a .. ~~~~. en 1 VP1 ~1~ Ig~ ~ ve 1 e o-
. 1. . I vundugunu anladigi I<;m, 1~mege ve <<eli-

Dons, e m1 a mna gotiirerek manidar . ¥! k k ·· 1 · · · · 
b. . t tJ mze sag 1 • ~;o guze PI§Jrim~smiz» de-

Ir 1~are yap · ¥ b Jd · T • mege mec ur o u; sonra da, kalbmde 
erp£. t d d' b d . . . . ~arpmh ba§ladi. Linden, her ~eyden ev-

- ve , e 1, en e J§Itmi~tlm. . . b v 

Doris ve T erp, siiriiyii takib edemiye- vel: ke.ndmJ e~enmi$ bir adamdt. Kah-
d ves1 p1yanosu 1d 1· · H'' d !'' 'I cek ka ar zay1f olduklan i~in ondan .... • .. • . ea IZrnJ ve an e 1 1 e 

aynlm1~ iki ku~ gibiydiler. Barmacak yer ovu?uyordu. Bdinen operalan c;almak is
bulamadtklan bir a dada s1gmmaga t;al•~l- temJyordu; gizli kalm1~ §eyler ke~fetmege 
yorlardt. Doris: merakhyd1. Tanmmi~. ~ohret kazanmit 

- Handel opera bestelemi§... Sen muganniler istemiyordu; ona, kar§ISinda 
boyle bir§ey biliyor muydun ~ diye sor· elpen~e divan duracak miiptediler laztm
du. d1. Doris, bu mevkii elde etmek kin 

- Cenub! Amerikada Richard Stra- Carolus Linden ile hususi miinasebet te
uss'un eserlerini c;almak istiyeil tiyatrocu- sis etmenin ~art oldugunu anladigi zaman, 
nun yapbgi neviden bir dolandmc1hk ol- hkbir iirkiintii duymad1. 
sa gerek. CArkast !'ar> 



GUNUN BULMACASI 
1 2 8 4 5 II 1 8 9 10 11 

Soldan saga: 
1 - Tramvay duraklarmda ~ok rastgel

dlglnlz kii~iik esnaftan (miirekkeb keli
me). 2 • Parmakl! uzuvlarmdan blrlnde 
hlc;blr ~ey yok (miirekkeb kel!me), geg
ml~. 3 - Blr adamm fikir ve igtlhadi, eski 
bir Tiirk kabllesL 4 - Mahk.emeden almrr, 
temlzllgl ortadan kaldtran. 5 - Sikl§Ik, ~eh
re hareketlerL 6 - Borcunu vermemek, si
!at edati. 7 - Vazth, giizel, yenecek ~eyler
den. 8 - Cern edati, ~ah§kan blr hayvan. 9-
Arabca dn.san~. blr cln.s kiirk. 10 - Bir ye
m!~!n ham1, yemeg!n lezzetlni temln eden
lerden. 11 • istanbuLda blr semt, hlle. 

Yukaridan a§agtya: 
1 - Avdet. eden (miirekkeb kellme). 2 • 

Tablatte oldugu gib!, Yunanlstanda ya~a

IDI§ esld Tiirklerin relslerL 3 - Blrlnl gor
mege gltmek, arabca. c.sovmeb. 4 - Baba, 
nota. 5 • Qocuklarm ve baz1 biiyiiklerln b!r 
oyuncagt, oturulacak yerlerden blrL 6 -
Blr hayvan, blr Rum kadmmm Ism!. 7 • 
Ye§lllik. 8 • Yen! diinya, kuru ~!men. 9 -
Gtine§ln dogdugu yer, lnadct. 10 - Kafkasya 
clvarmdaki blr yer!n vata.nda§lan, alfabe
de bir harfln okunll§u. 11 - iran dllinde 
ely!,, yalan. 

Evvelki bolmacanm ballt!dilmi~ 15ekll 
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Dordiincii saylSI ~tkh. Hay
riye lisesi boliimii - Duygula
rtmtz bizi aldattyor mu? - Ne
den korkartz?- Dort dille dort 
b:.tcaktan - En heyecanh ro
manlar, en giizel resim ve hi
kayeler. 

:~:~: 7,5 Kurus -• Acele devren 

Kirabk Aparbman 
Her tiirlli konforu havi alan A

yaspa~ada Asri aparbmanm dor
diincii katl azimet dolaytsile ve 
ehven fiatla devren kirahktir. Ar
zu edenler Karakoy Palasta dor
diincii katta 7 numaraya miiracaat 
edebilil'ier. 

Dr lhsan Sami 
TiFO A~ISI 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu· 
tulmamak !cin tesiri kat't, muafi· 
veti pek emin taze a~1drr Her ecza· 
nede bulunur. Kutusu 45 kuru tur 

ipek <;oraplarm en ince -- ,. 
ve dayamkhs1 

FiNES 
markad1r. Tasarruf haftasr i~in ya
pllan tenzilatm bugiin sonudur. 
istiklal caddesi 387 No. Margerit 
Sapka magazasmda Solid <;arab 
deposu. 

Dr. H 0 R H 0 R N i, 
Hergiin hastalarmi Emlnonii muaye
nehaneslnde kabul eder. Ev adresi: 

Agacami yanmda Tel: 43152 

Ba§ agrrsr 

NEVROZiN 
ile get;er! 

c;ektigi 1sbrablar bu hakika
ti ogreninciye kadar aiiriip 
gidecektir. 

NEVROZiN 
Biitiin agri, srzr ve sancrlarr 
dindirir. 

Bat ve dit agr1larile nezleye, 
ii§iitmekten miitevellid lab

rablara kar§l bilhaasa 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Sabnalma Komisyonundan : 

Mekteb i~in resmi mucibince yaptmlacak olan (22) aded Storlu dolap 
ile bunlann vaz'ma mahsus merdivenle beraber do§eme ve dort aded yazr 
ve dor• aded daktilo masas1 actk eksiltmiye konulmu~tur. ilk teminah ·162 
lira ve muhammen bedeli 2157,45 liradtr. Eksiltmesi 5/1/1938 tarihine ras -
hyan ~ar~amba giinii saat 14,30 da yaprlacakhr. Sartnamesini gormek is -
tiyenlerin hergiin ve eksiltmiye gireceklerin belli giin ve saatte GiimiiliSU -
yund.a mekteb binas1 dahilindeki Komisyona miiracaatleri ilan olunur. (8359) 

Buldan Beledivesinden: 
24/12/937 tarihinde ihalesi mukarrer Buldan su yolu yap1sma ve boru 

satm ahnmasma istekli <;tkmadtgmdan 24/12/937 tarihinden itibaren bir ay 
ic;"inde evvelce ilan edilen 11artlar dairesinde boru ve teferriiah pazarJ J[da 
satm almacak ve yolu da pazarhkla yap1lacakhr. isteklilerin miiracaatleri 
ilan olunur. (8307) 

Orman Fakiiltesi Mubayaat 

Komisyonu Ba~kanhg1ndan : 
Cinsi 

Urf:l birinci nevi 
sade yag1 

Miktan Mu.Fiah 

600 Kg. 100 Ku. 
ihale : 4/1/938 Salt saat : 14 te 

Mu. Teminati 

45 Li. 

1-Biiyiikderede Bah~ekoyde bulunan Orman Fakiiltesi i<;in yukancl.~ mik
tan, muhammen fiatt, muvakkat teminah yaz1h Urfa birinci nevi sad.e yag 
eksiltmiye \?Ikanlmr~hr, 

2 - Eksiltme Vilayet Muhasebesi Direktorliigiinde toplanan Fakiilte 
Mubayaat Komisyonu huzurunda yaprlacaktir. 

3 - Eksiltmiye girebilmek i~in muvakkat teminatm yatmldtgma dair 
makbuz gostermek ve 2490 say1h kanunda yazrh evsaflan haiz olmak la • 
zimdir. 

4 - Sartnameyi gormek istiyenler hergiin Biiyiikdere Bahc;ekoy Or 
man Fakiiltesine miiracaatleri ilan olunur. (8463) 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Genel Direktorliigiinden : 

Fenerbahc;e mevkiindeki sis diidiigu, makin~ k1smmda vukua gelen bir 
anzanm tamir ve 1slahma kadar faaliyetini tati.I etmi§tir. <;ah~maga ba~
ladrgr aynca ilan edilecektir, .(8458)_ 

CUMBURlYET 

Grip, sa, ve Di' Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Kapab zarf usulile ilan 

Mardin Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Mardinde Firdevs nam mevkideki Niimune fidanhgmda 22946 lira 

50 kuru~ bedeli ke~ifli yenid.en bir Vali Konagt yaprlacakttr. 
2 - Kapah zarf usulile eksiltmeye Cikanlan bu in~aat 31 birincikanun 

937 cuma giinii saat 12 de Mardin Daimi Enciimeninde ihale edilecektir. 
3 - Muvakkat teminat miktan 1721 lirad1r. 
4 - in~aata mart 938 aymm ilk haftasmda ba~lanacak ve 180 i~ gii

niinde in~aat ikmal edilecektir. 
5 - Bu i~e aid evrak ~unlard1r: 
A - idari liartname, fenni ~artname, baymd1rhk gene! §artnamesi, 

ke~if hulasas1, metraj cetveli, mukavele projesi. 
Istiyenler, bu evrakl Mardin Vilayeti Daimi Enciimeni ile Naf1a Daire

sinden paras1z alabilirler. 
6 - Miiteahhide, ihale bedelinin si.iliisiinii tecaviiz etmemek ve teminat 

vermek ~artile pe~in avans verilecektir. 
7 - !steklilerin yukanda yaz1h muvakkat teminab vermekle beraber 

fenni ehliyet ve ihhsaslarma gevenilir olmast ve 3645 sayth Resmi Gazete 
ile ne!?ir ve ilan edilen talimatnamed.e yazth evsaf ve $eraiti haiz olmalan 
liartt1r. 

8 - isteklilerin teklif zarflanm, ihale saatinden laakal bir saat evveli
ne kadar Mardin Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri ve yahud gonder
meleri ve postada vaki olacak gecikmelerin mazeret telikil etmiyecegi ~ibi 
munyyen saatten sonra gelecek teklif zarflarmm kabul edilmiyecegi ilan 
olunur. (8187) 

Ankara Yiiksek Ziraat EnstitiisiiRektorliigiinden: 
1 - Yiiksek Ziraat Enstiti.isii dershaneleri i~in 34 ad.ed s1ranm yerinde 

yaptinlmasr ac;tk eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - ihale 27/12/937 pazartesi giinii saat 15 te Rektorliik binasmda ya -

ptlacakhr. 
3 - Muhammen bedel 2340 ve muvakkat teminat 176 Iirad1r. 
4 - Daha fazla izahat ve paras1z $artname almak istiyenlerin Enstitii 

Daire Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. •8269• ( 4484) 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyacJ i~in 29 aded iki kiloluk bir aded be$ kiloluk 12 aded 10 

kiloluk, 15 adec!. 20 kiloluk, 11 aded 50 kiloluk ki cem'an 68 aded kefeli ve 
oturak terazinin ahm1 ac1k eksiltmiye konulmu~tur. Terazilerin yerli ma
mulattan ve ol~iiler kanununa tamamen uygun olmas1 liarthr. 

Eksiltme 28/12/937 sah giinii saat 15 te Biiyiik Postane binas1 birinci 
katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinde miite§ekkil Ahm Sahm Ko -
misyonunda yap1lacaktrr. Muhammen bedeli 633 lira, muvakkat teminat 
47 lira 48 kuru§tur. Taliblerin §artnamesini gormek ve muvakkat teminat
lanm yahrmak i.izere ~ah$ma giinlerinde mezkur Miidiirliik !dari kalemine 
eksiltme giin ve saatinde de Komisyonuna miiracaatleri. (8310) 

Akav isletmesinden : 
Nefsi Kadrkoy iskelesi ig biife 
Bostanc1 iskelesindeki diikkan 
Samatya vapur iskele arsas1. 

Yukanda yaz1..h mahaller a~rk artbrma usulile 1 kanunusani 1938 tari
hinden itibaren bir sene miiddetle kiraya verilecektir. Arttrrma 23/12/1937 
per§embe giini.i saat 15 te idare merkezinde ~efler Enciimeninde yaptlacak
trr. ~artnameleri !dare Levaz1m §Ube&inde goriilebilir. isteklilerin mezkur 
giin ve saatte teklif edecekleri senelik kira bedelinin yiizde yedi bu~ugu nis
betinde pey ak<;elerile Enciimene gelmeleri. (8379) 

Oevlet Oemiryollan ltletme Umum Miidirliiginden I 
idaremizin Haydarpa~a limanma bir sene zarfmda gelecek olan tahmi

nen 126615 ton maden komiirii ile 7197 ton kok komiiriiniin deniz meraki
binc!.en supalana ve supalandan vagonlara tahmil edilmesi i$i 27/12/937 ta
rihine musadif pazartesi giinii saat 11 de Haydarpa~a Gar binas1 dahilinde 
Birinci i~Ietme Komisyonu tarafmdan kapah zarf usulile ihale edilecektir. 
Bir senelik maden ve kok komiiriiniin tahmil ve tahliyesi icin 12389 lira 53 
kuru$ muhammen bedel konmu~tur. 929 lira 21 kuru~ muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettigi ve Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah 
veya 117/937 tarih ve 3645 numarah niishasmda inti$ar etmi$ olan talimat
name dairesinde ah.nm1~ vesika ve tekliflerini ayni giin 'laat ona kadar Ko
misyon Reisli,iHne vermeleri laZimdtr. 

Bu i~e aid liartnameler Haydarpa~a Birinci i§letme Komisyonu tarafm-
dan paras1z olarak verilir. (8268) ,.,._ 

Muhammen bedeli 11000 lira olan iki kalem ye$il ve ktrmtzi renkli do
§emelik ke~i derisi 28/12/937 sah gtinii saat 16 da kapah zarf usulile An
karada idare binasmda satm ahnacakttr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin 825 lirahk muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettigi vesikalan ve N af1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni 
giin saat 15 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

Sartnameler parasrz olarak Ankarada Malzeme c!.airesinden, Haydar-
pa§ada Tesclliim ve Sevk Sefliginden dag1hlmaktadtr. (8315) -6/12/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te kapah zarfla yap1· 
Ian eksiltmiye talib <;tkmamasmdan dolayr ihale edilemiyen Devlet Demir
yollan ve Limanlan Birinci hletme Miid.i.irliigiiniin ihtiyac1 olan a~agtda 
cins, miktar. muhammen bedel ve muvakkat teminah yaz1h adi bina tug -
lasile sonmemi$ kirec ayn ayn ihale edilmek tizere pazarhga konmU$tUr. 
Pazarhk 3/1/1938 pazartesi giinii saat 15 te Haydarpa~ada Gar binasr i<;in
de birinci ililetme Komisyonunda yaptlacakbr. 

isteklilerin eksiltme ~artnamesinde yazth muvakkat teminat ve kanu
nun tayin eWgi evrak ve vesaikle beraber pazarhk giinii saat 15 e kadar 
Komisyon Reisligine miiracaat etmeleri laztmdtr. 

Bu i~e aid ~artnameler iicretsiz olarak Haydarpa§ada Yol 
liginden almabilir. 

Ba§miifetti~? -
(8376) 

Muvakkat 
C iNS i 

Adi bina h;glasi 
Sonmemi'? kire<; 

Miktan 
Aded K. G. 

70,000 
60,000 
,.,._ 

Muhammen 
bed eli 

Lira K. 
945 00 
600 00 

teminah 
Lira K. 

70 88 
45 00 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve eksiltme saati a1iag1da 
yaz1h lokomotif tender ve vagon bandajlan 2/2/1938 <;ar~amba giinii kapah 
zarf usulile Ankarada idare binasmda ayn ayn satm almacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin alia.l'ttda yaz1h muva~kat. teminatla kanu • 
nun tayin ettigi vesika1an ve Naf1a miiteahhidlik ves1kasrle tekliflerini ayni 
gun sa.at 14 te kadar Komisvon Reisligine vermeleri lazrmd1r. 

Sartnameler 219 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde 
tadtr. 

satilmak
(8382) 

Muvakkat teminat Saat 
Lira 

i: S M t 

1 - Loko ve tender 
bandajlan 

2 - Vagon bandaj1 

Muhammen bedeli 
Lira 

43857 

96000 -
3289 

6050 

) 
) 
) 

15 

Muhammen bedeli 933;12 lira olan 19,44 metre mikab1 bir taraf1 rendeli 
ve kordonlu ~am tavan tahtas1 ile muhammen bedeli 787,50 lir<t olan 15,75 
metre mikilbt <;am dilme 30/12/937 per$embe giinii saat 10,30 da Sirkecide 
Dokuzuncu I$letme Satmalma Komisyonunda a~rk eksiltme usulile mu -
bayna edilecE'ktir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin yiizde yedi bu~uk nisbetinde pey ak~eleri 
ve kanuni vesikalarile birlikte miiracaatleri. 

~artnameler Komisyondan paras1z verilmektedir, (8381) 

En muannit oksiiruklerle Bron~it, Astm, ve Bogmaca oksiirugiiniin 
kat'i ilactdu. Gogiisleri zaylf olanlara vikaye ed.ici tesiri §ayaru 

dikkattir. Bi.itiin eczanelerde bulunur. 
iNG1L1Z KANZUK ECZAN 

Beyoglu, istanbul 

Y ap1 i,Ieri ilan1 

Naf1a Vekaletindeit: 
1 - Eksiltmiye konulan ill: Devlet mahallesinde Emniyet abidesil~ 

Giimriik ve inhisarlar Vekaleti arasmd.aki sahaya yaptlacak ola~ Adliye '!Je 
kaleti binasr in$aabdrr. 

Ke§if bedeli: 547,000 lirad1r. 1 
2 - Eks:ltme 6/1/1938 per~embe giinii saat 15 te Nafra Vekaleti Y~fe 

!§leri Umum Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usull 
yaprlacakhr. 

3 - EksHtme $artnamesi ve buna miiteferri evrak 27 lira 35 kuru~ be' 
del mukabilinde Yap1 !~leri Umum Miidiirliigiinden almabilir. i· 

4 - Ek~iltmiye girebUmek icin i.steklilerin 25,630 lira muvakkat t.e~1 
nat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden ahnmtll yapt mi.iteahhidligi ves1lt. , 
ibraz etmesi ve yaptrg1 en biiyiik i§in 150,000 liradan a~ag1 olmamasi la 
zrmdu. 

! ~ 5 - steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten 
1 

ri 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verrne ;S) 
muktazid.ir. Postada olacak ~ecikmeler kabul edilmez. c4544• (83 

TURK ANTRASiTi 
Kad1koylinde R1hhm caddesinde 36- 38 numarah FAZIL ZA!M 1(0-

MDR TtCARETHANESiNDE TURK antrasitinin depoda teslim 

BEHER TONU (24) LiRA VA 
sahlmaktadJr. Satm almak arzu edenler Galatada yolcu salonu kar~1smd<~ 
Tahir hanmda TURK ANTRASiTt SATIS MERKEZ!NE (Tele
fon: 44915) veyahud dogrudan dog ruya Kad1koyiinde F AZIL zAlM 
DEPOSUNA (Telefon: 60728) e miiracaat edebilirler. 

~nk1r1 Vilayeti Daimi Enciimeninde11: 
f' 

.1 - Talib <;tkmamasi dolaytsile pazarhga konulan i~: <;ankm il J11:11• 
kezmd.e yap1lacak hastane paviyonu olup kellif bedeli 36569 lira 20 
ru$tur. e' 

2 - Buna aid llartname ve evrak ~unlard1r: A - Eksiltme $artnaJ11,....... 
si, B - Mukavele projesi, C - Baymd1rhk illleri gene! $artnamesi, 9 fBI 
Fenni liartname, D - Hususi ~artname, E - Ke1iif cetveli, F - Silsilel 19~ 
cetveli, G - Metraj cetveli, H - Proje ve grafiktir. tstiyenler bu ~vr!Ji' 
ve $artnameleri <;ankm, Ankara, istanbul Naf1a Miidiirliiklerinde gore 
lirler. 

3 - Hastane in~aat bedelinin yirmi bin liras1 937 biit<;esine rnevf,: 
tahsisattan verilecek, miitebakisi 938 senesi biit~esindeki tahsisattan te"

1 

ye edilecektir. 1r1 
4 - Pazarhk 29 birincikanun 937 ~ar~amba giinii saat 16 da <;an]( 

Vilayet Daimi Enciimeninde yapilacakbr. rt~i' 
5 - Pazarhga girebilmek i<;in isteklilerin 5485 lira 46 kuru$ kat'i te .;e 

nat vermesi, bundan ba~ka en az be~ bin lirahk yap1 i~i yapmr~ olmaSl 51, 
Naua Vekaletinden almm1~ ehliyet vesikas1 ibraz etmesi ve Ticaret 0~~5) 
na kayidli bulunmas1 ~arthr. (~ 

<;ocuk EsirP."eme Kurumu ..... 

Genel Merkezindet1 : 
Kurumumuz Ankarada Ke<;iOrendeki Anakuca.ih miiessesesine Uavett; 

yiiz yatal!li bir <;ocuk paviyonu in$asma karar vermi~ ve paviyonun P:0 ,.e 
sini mi.isabakaya koymu~tur. Projeleri muvaftk goriilenlerden birin~1 e!l' 
ikinciye rem'an 500 lira miikafat verilecektir. Miisabakaya girmek isti~1 sJ 
ler Kurumun Muhasebe Direktorliigiinden izahat istiyebilirler. ~/ 

<;anakkale Vila yeti Daimi 
I 

Enciimeninde~'' 
'1191 

Muvakkat tetnl Cinsi Muhammen bedeli 
Lira K. Lira I{. 

Mualece, laboratuar ve 
ameliyathane malzemesi 2000 00 150 00 ttl' 
1 - Ganakkale Memleket hastanesinin eczane, ameliyathane ve l·abor~l~l 

an i<;in liizumu olan yukanda muhammen bed eli yazth mualece. ·pBJe 
ve edevat 24/12/937 giiniine tesadiif eden cuma giinii saat 15 te 1 3 c1~ 
olunmak iizere 3/12/937 tarihinden itibaren (20) giin miiddetle 
eksiltmeye konulmu~tur. ici!l 

2 - lstekliler mualece, alat ve edevatm cins ve nev'ini ogrenmelc 
listesini <;anakkale Sthhat Miidiirliigiinden istiyebilirler. sB' 

3 - !steklilerin 2490 sayrh kanunda yaz1h vesaikle tavin olunan giin veiJ811 
atte <;anakkale Vilayeti Daimi Enciimeninde hazrr bulunmalart 
olunur, 
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CUMHUltfYET 9 

Son ~1kan son derece muessir K E 5 KiN K A~ E L E R i usutme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. SALiH NECATI 
Bah~ekap1 

Sa~larinizi dokiilmekten koruyunuz 

Beledive 
A~Ik 

Sular 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~larm koklerinl kuvvetlendirlr. 
Dokiilmesinl keser. Kepeklerl ta· 
mamen ~iderir ve bUyiime kabiJi. 
yetini arhrarak sa~lara yeniden 
bayat verir. Kokusu Iatif, kullllD.l$1 

kolay bir sac ekslridir. 

iNGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Eksiltme ilant 

idaresinden : 
1 1daremizin bir yxlhk krrtasiye malzemesi ihtiyac1 a<;1k eksiltme ile sa~ 
tn almacakbr. 

v 1 - Bu husus ic;in tanzim edilen ~artname ile kxrtasiye malzeme cet
, e]j Paras1z olarak Levaz1m servisinden abnabilir. Ve ni.imuneleri gori.i
•ebn· 1r. 

1 2 - Ac.1k eksiltme ~artname hiikiimlerine gore 22 tlkkanun 937 ~ar • 
d:l"tlba glinli saat on be~te Taksimde !dare binasmda miite§ekkil Komisyon
~Ilacakhr. (8420) 

Istanbul Garsonlar Cemiyetinden : 

Tabii giizellik 
ve 

Goz boyay1c1 reklamlar 

Tabii giizel goriinmege muvaf
:fak olmak i<;in dlinyanm en bliylik 
cild gilzelle§tirme alimi alan P. 
Dr. E. WiNTER'in formiilii muci
bince haz1rlanan yagh, yagsxz ve 
ac1badem VENUS kremlerini kul
lananlar i:imiirlerinin sonuna ka
dar VENUS gibi glizel ve cazibeli 
kabrlar. ~asa ba§mda uydurma 
ve halkim1z1 aldatan goz boyaytci 
reklamlara inanmaytmz. Terkib, 
tesir ve klymet itibarile diinya yii
zlinde KRE~ VENO'S'ten daha 
iistiin bir KRE~ mevcud olmadt
gml saym halklm1za kat'iyetle ar
zederiz. 

1r•• sIt •••t..~t .. \.lll 
Slit ,~E 

.s.~·-· L.~.~••••t. 

YERLi 
MALLAR 

K I Z I .L A Y ~ 

OYUNKAGITLARI MONOPOLU 
Say1n mUtterllerlne, piyasada en ziyade aranmakta olan : 

No. 15, 16 ve buna mumasil OYUN KAGITLARI'ndan 
Y eni stokun hazulanmt~ oldugunu ve 

Nureddin Evliyazade istenilen miktartn depodan ahnabilecegini ilin eder. 
........ ~ .. li•e•ss•e•se•s•i•'•t~ .. a•n•b•ul ......... ,'ll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M~-~ K.~::!.!~,~~!~~!g~~~:~~"' HUkQm,, Kon·~ ikincl Kiiltiir Bakanhgindan: 
kat in§aatx kapali zar£ usulile 26/11/937 tarihinden itibaren eksiltmiye ko- Bakanligimiz it;in bir almanca bir de ingilizce miitercimi 
nulmu~tur. ~iitercimlerin her birine verilecek ayhk licret 200 lirad1r, 

2 - isteklilerin bu i~e aid: Mi.itercimlige almacaklarda aranan §artlar §unlardxr : 

almacakhr. 

s37 Birinc..i c.ah~ma y1hm bitiren idare heyetinin ms:fmm tebdili i~in 10/12/ 
&U .~arihinde yapllan sec.imde ekseriyet olmadxgmdan intihab 21/12/937 sah 
<ltll.u tekrar yapllacakhr. Cemiyet mensublarmm se<;im gi.inii saat ondan on 
te 1Ya kac'.ar Tlirbe Bab1ali cad. 10 numarah Esnaf Cemiyetleri birle§ik ida
~i l'llerke:nne hliviyet ciizdanlarile birlikte gelerek reylerini kullanmalart 

I ca olunul.rn. hi·sarlar I 
Umum Miidiirliigiinden: ----Muhammen bedeli 

A- Eksiltme ~artnamesi, 1 - TUrk olmak 
B- ~uka\rele projesi 2 - ~emur olmak ic;in lazxm olan blitlin ~artlan haiz olmak 
C- Baymduhk gene! ~artnamesi 3 - Bakanhgrm1zda yapacagx mlitercimlikten ba§ka bir vazifesi olmamak. 
D- Yapx i§lerine aid fennt ~artnamesl 4 - ~imdiye kadar ~ah§tlgl yerlerden ald1g1 hi.isnii hal ve ba§an belgele-
E- Metraj ke§if ve silsilei fiat cetvell rini ,gondermek. 

2 Elevatorlli araba (f1~1 istifi i~in) Pa~abah<;e Fab. i~in 1000 lira 
Elevatorlii araba (f1<;1 istifi ic.in) Likor Fab. ic;in 1000 ,. 

a]j I - Yukanda mlifredah yaz1h Elevatorlii arabalar pazarhk usulile satm 
llacakhr. 

II - ~uvakkat teminat 150 lirad1r. 
ba./li - Eksiltme 13/1/938 tarihine rashyan per§embe gilnii saat 15 te Ka

a~ta Levaz1m ve ~ubayaat 1/Ubesh,deki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 
IV - $artnameler parasJZ olarak hergiin sozli gec.en !jUbeden almabilir. 

!)<If V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin mlinakasa gilnlinden bir 
tna}a evveline kadar fenni mufassal teklif mektub ve kataloklarmx yerli fir· 
lte ar mufassal imalat resimlerini bilhassa Elevatoriin indirme kald1rma ve 
ta~ll. t

1
ertibahm gosterir resimli katoloklarm1 idarenin liizum gosterecegi ev~ 

Ve 1 
.. nhisarlar Umum Mlidiirliigli Mliskirat Fabrikalar !jUbesine vermeleri 

daj rnunakasaya girebilmek ic;in de verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna 
r l'llezkur ~ubeden vesika almalan laz1md1r, 

Ina. VI - !steklilerin pazarhk ic;inde tayin edilen giin ve saatte 
~ellddecte yaz1h vesika ve % 7,5 glivenme paralarile birlikte yukanda 

l 
l(omisyona gelmeleri ilan olunur. 

. -'ste ,.? 2s "~o. Miktarx c 1 N s t 
26 50 Aded Amerikan makkabx 1-12 m/m 
27 50 ,. ,. ,. 10-20 • 
ao 1 ,. Elektrik tezgaht 
e0_62 

100 Kilo Bak1r c.ubuk 5/8 yuvarlak 
63,71 100 ,. Bandelli kay1~ c.ivisi muhtelif eb'adc1a 
79 20850 Aded Vida muhtelif eb'adda 
ao 1500 ~etre Celik Slrma tel 16 m/m 

126 100 Kilo !nee Galvanizli tel 

be§inci 
adx ge

(8021) 

200 ,. Metal London veya Mangen veya Amerikan 
Marin marka 

200 Metre Motor kayl!ll 7,5 m/m 
4 Aded ~iidevver su bilegi ta~1 50 X 12 Sm. 

bu. 1 - Yukanda cins ve miktan yaztb malzeme niimuneleri mucibince 
~<lthk'la satm almacakhr. 

ta11 li - Pazarhk, 21/XII/937 tarihine rashyan sah gi.inu saat 14 te Kaba
a Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktlr. 
~II - Niimuneler her,glin sozii gec;en 1/Ubede goriilebilir, 

~ll~ ~.- isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu
tj~ll RUvenme paralarile birlikte yukanda ac:h gec;en Komisyona gelmeleri 

Dlunur. (8190) 
~ 

4000 kilo Alct 
4000 ,. Rec;ine 

. 1 1000 • Litepan 
%ill - Yukanda cins ve miktan yazl11 i.i~; kalem malzeme §artnamesi mu

l~e Pazarhkla satm almacaktlr. 
~•bat- Pazarhk 30/XII/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 14 te 
aca~ta~ta Levaz1m ve ~ubayaat ~ubesind.eki Alrm Komisyonunda yap1 • 

It 

i~ :._ $artnameler parasiZ olarak hergiln si:izii gec.en 1/Ubeden ahnabilir. 
fll~~k - 1steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte ylizde yedi 
~~ll 1 gUvenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelm~leri 

0 Unur. (8384) -~~lll~a~abahce fabrikasmda mevcud tahminen 15 - 20 bin aded alaturka ki. 
• 1~<~cak 23/Xll/937 tarihine rasthyan per~embe giini.i saat 10 da pazarhkla sa
:~~ll d hr. isteklilerin mah herglin mahallinde ,gorebileceklerini, pazarhk 
<1ta. ~ tayin olunan glin ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kaba
~~ltne]•eyazim ve Mubayaat ~ubesi ~i.idiirliiglindeki Satl~ Komisyonuna 

er1 Han olunur. (8243) 
t ,__ 

~0~u ~~ir Ti.itlin Fabrikasmda her ay toplanacak tahminen 10.000 kilo tlitlin 
~a.rhk]l/938 tarihine rashyan pazartesi glinli saat 10 da ~artnamesi mucibince \tl .. he a sa~Ilacaktlr. is~eklil~r~n pazarhk ic;in muayyen glin ve saatte yiizde 
1u.<iu~1.~:~mat paralanle b1rhkte Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesi 

Ugund,eki Satl~ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8461) 

F _ Projeyi. 5 - Ankara.da bulunacaklar ic;in Ankara Di!, Tarih ve Cografya Fakiilte-
Mu~ Defterd.arhgmdan gorebilirler. sinde, Istanbulda bulunacaklar i<;in de Universiteye bagll Yabane1 Dil 

3 - Eksiltme 26/1/938 tarihine musadif c;ar~amba giinli saat on be~te okulunda yapllacak imtiham kazanmak. 
~U§ Defterdarhgmda yapilacakhr. Yukanda yazill §artlan haiz olanlarm k~ndilerinden istenen belgelerle 

4 _ Eksiltme kapah zar£ usuliledir. birlikte 31/12/937 tarihine kadar Bakanhg1m1za ba~vurmalan laztmi::hr. ~ii-
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 1577 lira 66 kuru~ muvak • racaat sahibleri ic;inde yukanda yazlh §artlan haiz olanlara imtihan gilnii 

kat teminat vermesi ve bundan ba$ka da Naf1a Vekaletinden verilmi11 yapx ayrxca bildirilecektir. (8380) 
mliteahhidligi ehliyet vesikasile 937 ytlma aid Ticaret Odas1 vesikalanm 
gostermel~>ri ~arttlr. 

6 - Teklif mektublan li~lincii maddede yazth saatten bir saat evveline 
kadar Mu~ Defterdarhk dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilmelidir. 

Posta He gi:ind.erilecek mektublarm nihayet iic;lincii maddede yaz1h sa· 
ate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm mlihlir mumile iyice kapatllmi§ bu • 
lunmas1 lazund1r. Postada alan JZecikmeler kabul olunmaz. c452h (8349) 

I Istanbul Vak1flar Direktorliigi.i ilanlan I 
Cemaatlerce idare olunan vakJ:flarc1an Balatta Pulya~en ve Sel'anike ve 

Unkapam ~usevi Sinagonu vak1flarma 2762 say1h vaklflar kanunile nizam
namesine ve olbabdaki talimatname hlikiimlerine tevfikan tek mlitevelli ta
yin edileceJtinden alakahlarm 5/1/938 tarihine kadar istanbul Vaklflar Ba§· 
miidiirliigiine alelusul miiracaatleri ilan olunur. (8436) 

Ke~n Kazast T. H. K. Ba,kanbgmdan: 
Kurumumuz ic;in 50 lira iicretli bir mes'ul muhasib almacaktrr. 
T. H. K. ~emurin talimatnamesinin 2 nci maddesinde yaz1h evsaf1 haiz 

olanlarm 30/1/938 tarihine kadar evrakx mlisbitelerile ~ubemize mliracaat 
etmeleri 1iizumu Han olunur. (8419) 

Kocaeli Vila yet Daimi Enciimeninden : 
Vilayet Memleket hastanesi ic;in (1238) lira muhammen k1ymetli ecza 

ve al'at a~1k eksiltme suretile satm ahnacakhr. !hale birincikii.nunun 29 uncu 
~ar11amba ~tiinii saat 15 te Vilayet makammda yapilacaktlr. 1steklilerin (92) 
lira (85) kuru~luk muvakkat teminat mektub veya banka makbuzile o glin 
zikredilen e:aate kadar Vilayet makamma ~artname ve ecza ve alat listele
rini gi:irmek istiyenlerin de Memleket Hastanesi Ba~doktorluguna mlira • 
caatleri. (8372) 

Deniz Levaz1m Satmalma ] J 

Komisyonu ilanlan Saadet; 

Gazianteb Belediyesinden: 
Halihazrr Gazianteb Belediye buz fabrikast binas1 ic;erlsine Have edile

cek ikinci bir motor ve tesisatx kapah zar£ usulile eksiltmeye konmu§tur. 
1 - 'J'esisatm muhammen bedeli 10517,05 lirad1r. 
2 - fstekliler bu i~e aid i$Brtname ve sair evraki Gazianteb Belediye

sinden paras1z olarak alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/1/938 tarihine rashyan sah gilnii saat 15 te Gazfanteti 

Belediyesinde yapllacakhr. 
4- 2490 numarah kanunun 16, 17 nci madd.elerine uygun 788,78 lira 

muvakkat teminat. 
5 - Kanunun tayfn ettig-1 vesikalar. 
6 - Teklif mektublan !hale gilnii saat 14 e kadar tlmiihaber mukal)f. 

linde Belediye Reisligine verilecektir. 
· 7 - Posta ile gonderilecek mektublarm iadeli taahhiidlii olmasx ve nf· 

hayet bu saate kadar riyasete ~elmi~ bulunmas1 laZimdu. 
8 - Bu I:~ hakklnd.a fazla izahat almak istiyenlerin Gazianteb Belediye 

Reisligine mliracaat etmeleri ilan olunur. (8237) 

istanbul Defterdarhg1ndan : 
Cins ve bulundugu yer ~uhamm,en bedeli 

O"skiidarda Pa~akap1smda gec;enierde k1smen yanmi§ olan Adliye 
binas1 ankaz1: (P.arasx s1rf nakid verilecektir) 
Dolmabah<;ede eski istabhamire denilen binada S'lkh 2815244 
motor ve 2281571 11asi numarah 329 model alb silindirli Buik 
m~rka kapah binek otomobili. 
Ayni yercle sak11 2597699 motor ve 228276 §asi n11marah alt1 

Lira 

2400 

70 

silindirli Buik marka a~1k binek otomobili. 40 ~ 
Yukanda cins ve mevkileri yazdx. emval hizalarmde>.ki bedeller uzerin

den ac;1k ~rttirma usulile sablacaktir. Isteklilerin ve tediye §eraiti ile diger 
~artlanm ogrenmek istiyenlerin 27/12/937 pazartesi giinii saat on dortte 
yiizde yedi bu~;uk pey ak~;elerile ~illi Emlak Miidlirliigiinde toplanan Ko
misyona gelmeleri. eM.. (8312) 

1 - Tahmin edilen bedeli (125) lira 
olan bir aded romorkor teknesi, 21 bi
rincikanun 1937 tarihine rashyan sah 
gunli saat 11 de pazarhkla satllacaktir. 

SIHHATLE 0LC0LOR 
2 - Bu romorkor, Kas1mpa~ada De • 

niz yollama memurlugunda her giin go-

1 

rlilebilir. 
3 - isteklilerin %7,5 hesabile (938) 

':uru~ tutan pey ak<;elerini istanbul Def
~erdarhg-t muhasebe miidiirlii~iine ya -
:1rarak mukabilinde alacaklan makbuz 

, veya banka mektubu ile ve belli giin ve 
>aatte Kas1mpa~ada bulunan komisyo -
'la mliracaatleri. (8400) 

lian.ttl oe Ba~mun.arnrt: Yunu• Nod• 
Umumt nev-111att !dar• eden Yaz• lrtert 

MfldflrfJ: Hikmet Miinil 

cumnunve£ matllaan 

Yirminci asnn Bayanlan ne kadar iftihar etseler azdar. c;unkii; 

FEMiL ve BAGLARI 
sayesinde ktymeti olc;lilmez saadet ve rahata kavu§tular. Evde, i~;~te, vazi
fede, mektebde, seyahatte, sporda, yazhkta, kt~hkta, baloda hi~bir rahat
Sizhk gormeden, hic;bir lizlintli c;ekmeden ve en ince elbiseler altmda bile 
kat'iyyen belli olmadan kullamlan ( F E 1\1 i L) ufak, s1cak, yumu~ak, ga- _ 
yet s1hhi adet bezleridir. Kadm!Jk alemini ihya eden ( FEMiL) umum ci· 
hanm takdirile kai'§llanmi~tir. 6, 8 ve 12 lik ambalajlan piyasada hizme
tinize amad.edir. Her eczanede, tuhafiye, parflimori magazalannda ve kadm 
J;>erberlerinde bulunur. Umum deposu, 1smet eczanesi ve laboratuan, 
Istanbul - Galata, Telefon : 49247. 

Adresini bir kartla lutfeden saym mii!lterilerimize pek k1ymetli bir 
hediye takdim edecegiz. 



86 ~4 Modell 

8 lambah 

T. L. 105 

Birincilere $Unu derlz I 

!5 T·4 MOdelt 

5 lambalt 

T. l. 125 

RCA "ntn gOzel hatlart, hem zevku seli· 

me hem ekustik leaplarma u ra rt Bu 

nokta muslkl netretme hususunda ne 

dereee mDhlm oldugu derAlird~r. 

Cihezlar1 dfnlerken &deta orkestra kar· 

ttsmda b u I u n d ito u n Liz hissinl veren 

tabilhk, R C A'ntn teknisyenlerl teraftn• 

'dan_Jl~ 9Q.n vO~d~ getirilen tekemmO· 

Jlt 11etlces1dir) - ... -
StOdyonurf"inikrofonunda-;"' sifonunuzun 

opa~lorOne\adar her teYf kendlsfimal 

ederi1.R C A radyci hu~usunda:-en bOyOk 

laborafuvarfara malik olduftun~ve b~ 

ltibarla; bu sahada_.en bUyOk tecrObe 

sahlbJ oldugunu-amutmaymtz. 

Radyolann .harikulade . ~e$iti.ne gelince, 

~CA kendl . zevkinl dO!;Undti~O kadar 

m~tterilerlnln zevklnl tat mIn etmek 

ttannt besler. 

BUyDk man menbalart sayeslnde ·rakip 

markalann ekserlst gibl ma,terilerine 

yalntz 2 iiA 3 model degil, herkesin 

zevkine "e kesesine gore, m u h t e I i ( 

~e!Jit!er pirasaya arz edebilmi,tir.' 

Bu ~el;itteri burada yalntz 5 ad e d f n 

reslm!erl g~sterilmi,tir, 

Gelip radyolart gortlnUz, i$itiniz ve sene 

nihayetinden evvel behemehal bir 

RCA'ntn sahib! olacakslnlz. 

CUMHURIYET 

86 T·44 Modeli 

6 lambah 

T.._b 170 

Bourla Blraderler 
iSTANaUL ANi<ARA iZ.MiR VI 1~ 

RCA markas• tarafinCian: 
mi.i~teriler~ arzedilen 

muhtelif_ ahizeleri seyre

derkeo baz•lar•: ·ne kadar 

guzeldir diye d0$i.inurler. 
Radyolara l$itm i$ olan 

diger klmseler, ahengi 

harikuladedir. sesi c;ok 

tabiidlr. derler. Ba$kalar! 

da ne deh$etll bir c;e$it 

en t<Ocugunden en bi.iVii" 
guf1e kadar bir tekamm.UI 

es_eri_dJr.__' d~rfer: BOtOn 

buniar radyod~n. · anllyor 

ve · dEfdilderi' do~rudur~ 

88 T·4 Mcideli .. 

810 T·4 Modeli 

to lambah 

T. C.. 260 

20 Birinciklnuu 1931 
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