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Her eve lazim olan ~ok 

faydal1 bir eserdir. 
Telefon: Baemubarrlr ve evt: 22366. rabrlr heyet1: 24298. !dare ve matbaa klSmJ 24299 - 24290 

Milli hayat 
muvazpnesinde 
·iki unsur: 

Ziraat ve endustri 
r ~Qtzlan end iistriyi ya,atmak i<;in 

1
' tara/tan binnelis endiistrinin 

~aliyet liatlanm asgari hadlerile 
t ernin etmege bakmak, diger taraltn da ziraatte verimi ~ogaltacak 
~kamiilleri temin eoerek bUhassa 
~l(f~ilerden ibaret halk ~oklugunun 
lffira kuvvetini artrrmalr Uizrmdrr. 

~ unya muvazenesindeki buyuk 
I!:::::J} bozuklukta goriilen <;e§idli tesir
A. lerden biri §Uradan ileri geldi: 
h "'tupanm ileri teknikli memleketleri bil-

assa endiistri iizerinde <;ah§arak yap1p 
sahy I 'h · 1 I · 'd • Ill or ar ve 1 hyac an o an 1ph a1 
t' aclJeleri salm ahp memleketlerine geti
~lYorlardJ , Bununla beraber endustri ha
rah hazl memleketlerde daha miitekasif· 

d
1
:. lllllUmi olarak da gene Avrupada en
Ust · · b I tlnm yamba§mda herhalde ona nis-/1 e daha <;ok miktarda insan i~gal eden 

dl:aat hayatJ vard1. Avrupamn diger 
1 ~k~a memleketlerine nisbetle diger bir 

b~.1 l.Yeti de A vrupa haricine yatmlml§ 
u ''k 1 Yu sermayelerin her y1l mensub olduk-

1~'11 lllemleketlere faiz, temettii ve amor
S11llan olarak bir siirii para getirmesi idi. 
~ <ln Yiilarda endiistrisiz memleketler bir 
~c~ndan kendi ihtiyaclan olan endiistrile
d·· 11rmaga ha§ladllar. A vrupamn diger 
1 u?Ya memleketlerindeki buyuk sermaye
h~'ll de fazla para getirmek imkanlannda 
d~.k~~n dah \ ziyade zay1fhyan bir yola 
~()I ulmii§ oldu. Boylelikle muvazene ho· 
ltu bnca eski hayatm degi§en §ekli yeni Is• 
~~ lara meydan verdi. ~imdi yeni haya
Q 111bbak etmek laZJmd1r. Ba intibak er
'ttler; tahaklc.uk edecektir aroma kolay o1a
l' adtgi hergiin goriiliip duruyor. 1 •te as1l 
ouy··k ' h' ~ buhran buradad1r, ve diinyanm 
~~f~·lt memleketi onun lesirinden haric de
,;k lt. Dikkatli yurumegi bilmiyen .mem
d :tieri daha buyuk buhranlann daha 
l~ertn Jstuablan bekledigini c;ok iyi bilmek 
~ 1llld1r 

)~~er ~emlekette milli hayatm iki bu
ilt Unsura dayandigmi goriiyoruz: Zira
ha \'e endiistri. Buyiik Britanya gibi butun 
i~t~tlatJ yalnr: Londranm dort he§ ayhk 
Ia lYacma yetecek buyiik bir adada yapJ
ti~~ lira at bile otedenberi lngiliz siyase
bil e ehemmiyetli rol oynamaktan bir yu 
~tJ hali kalmam1~hr. Fransa kendisini 
)a Ulll?lasJya bir ziraat memleketi sa
~i/' k1 hakikatte de oyledir. Almanyada 
e~d·~te . veri! en ehemmiyet hi<;bir vakit 
l\j Ustnden geri kalmaml§hr. Biitun Av· 
Alada yiiksek teknikli en temiz ziraatin 
~e lttanyada yap1ldigmJ ~ahsi mu~ahede 
b/~tkiklerimize istinaden biz temin ede
lq:tt~. ~imdiki Nasyonal • Sosyalist AI· 
~~ ll.Yas1 ziraate taalluk eden bu itinay1 
r~~~~ h.addine isal e~i§ bulunuyor. ltal
l~jl\ 11 Ziraatte terakhler husule getirmek 
ve ne buyuk hamleli gayretler sarfetmi§ 
hnetlllekte bulunmu§ oldugunu ise bilmi-

Yoktur. 

t~~arbsonu diinyasmda husu]e gelen 
'a~ Uk muvazenesizliklerden biri de zirai 
~or~~~. tahakkuk eden biiyiik buhranda 
leriu· clu. Endiistri mamulati eski mu§teri
titel\1 l1ybederken Avrupa memleketleri 
~.,/ s.uretle kend; kendilerine yetmek 
Ye tettle ziraatlerine ehemmiyet verdiler 
te~nu himayeve koyuldular. ~imali ve 
~litub.i ~merikalann yuksek miktar ve 
~~~~ bh Zitai istihsalatJ kendisine kafi pa
d~f'ku~.amiyarak biiyiik ol<;ulerde fiat 
hali\~~kleri gosterdi. Zaten diinyanm 
toefl, 0 Yie: Y an diinya fiat dii§uklugii ile 
di~e llc hale gelince bunun aksi tesirleri 
hati 

1
kYan diinyay1 da miiteessir etmekten 

lr;de alam1yor. Dunya hayatmda endus
tok ~ daha ehemmiyetli ve herhalde onun 
lerle Uktiinde olan ziraat bu du§uk k1ymet
~~lt· endisine mensub aileleri, yani in
~klll~tn c;oklu~unu mu§kiil vaziyetlere 
b~lll u~ bulundu. Buna kar§I her tarafta 
~tttiktn. tedbirlerin sun'i bir mahiyet ar· 

<:· en bilhassa kayda layikllr. 
t fahlt<tat has1lah erbabma kifi nimet ve 
~e~ltt ~ernin etmiyor diye ziraatten vaz
~ ~~ d~· llli laz1mdJr~ Hay1r. Ziraat bu
~~1 rn.Yada hayatm ba§hca istinad nok
~e j:k~ugu i<;in ondan sarfmazar etme
Re'l lll ~n yoktur. Zaten ziraatten vaz
d~~lll en~~ . be§eriyetin tabiatine uygun 
~lttab~1 ~I §undan bellidir ki kotu ylllann 

ar1le kavruldu2u halde c;iftc;i bu 
YUNUS NADI 

[Arkast Sa. S siitun G da] 

Singapurda hahri lecemmii 
lngiltere, Uzak~ark sular1na bir 
takviye filosu gOndermeyi dii~iiniiyor 

Akdenizde yeni kontrol mtntakalan tesbit edilecek 
Tokyo, Cindeki Japon 
ingiltere, Amerika 

harekatt 
ve Almanya 

vaziyetinden endi~e Rusyantn 

karststnda 
' 

ile Sovyet 
duyuyor 

Londra 20 (A. 
A.) - M. Eden, 
bugiin Kral tarafm- ' 
dan kabul edilmi~tir. 
M. Eden, Krala U- , 
zak§ark vakayii hak
kmda malumat ver
mi§tir. 

Bu kabil istisnai 
kabullerin, yalmz 
pek ciddi · ahvalde 
yapdmakta oldugu 
soylenmektedir. 

lyi malumat al -
makta olan mehafil. 
M. Eden'in Kral ile 
mulakatmm ba§hca 
mevzuunu Singa • 
pour'a bir fngiliz filosu 
Japonyanm Hong-Kong 

Kabine azasmm 
ekserisi ve bahri -
ye mutehassislan, 
ancak biiyiik bir 
filonun bir tesir icra 
edebilecegi miitale • 
asmda olduklarm -
dan dolay1, bir filo 
gonderilmesine mu -
am olduklan kay • 
dedilmektedir. 

Bu zevat, ayni za
manda A vrupada 
kontrol mmtakalan • 
nm yeniden taksimi 
zarureti has1l olaca
gmJ dii§unmektedir • 

ingilterenin «Anavatan» filosunun havadan ahnan bir fotograft ler. • 

gonderilmesi v~ jtehdidl~ri te~kil etmi~ oldugunu bey an et-1 
mmtakasmdak1 mekted1r. · [Arkasl Sa. 7 sutun 3 tel 

Bilakis baz1 hahriye mehafili, ha~ve-
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· Dayalar 6 y1 buldu . 
-Di, tabibi Avni · Bayer diin Ad~yeje geldi 

ve dayas1ni a~h. Adl~yede · ve Belediyede 
tahkikat devam ediyor 

Avni Bayer diin Adliyeden !<lkarak otomobi.le l:linerken 

Ad1, otobiis dedikodusunun ha§hca dogruca ikincf tetkik biirosu §efi Nured
kahramanlanndan biri olarak ortaya ali - dinin odasma girmi§tir. Avni Bayer, bir 
Ian di~ tabibi Avni Bayer, diin sabah sa- saat kadar Nureddinin yanmda kalrru§, 
at dokuz bu<;ukta. bizzat ve yanmda avu- bundan sonra da Istanbul Miiddeiumu-
kati oldugu halde Adliyeye gelmi§ ve [Arkasl sa. 7 sutun 5 teJ 
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Tetuel kapdannda 
kanh bogu~malar 

Cumhuriyet~ilerin .,ehre girmek iizere olduklari 
bildiriliyor. Barselon, gece 'iddetli bir 

ha va bask1n1na ugrad1 

ispanyada Trujillo ~eluinden bir goriinii~ 

(1': QZISI SOn haberler sutunumuzda) 

General Ludendorf 
diin vefat etti 

Hitler ~ektigi bir tel
gra ta «Ebediyen ona 
minnettarim>> diyor 

Miiteveffa Generalin son resimlerinden 

Munih 20 (A.A.) - Ludendorf, ol
mu§tiir. 

Kalbi birdenbire durdu 
Miinih 20 (A.A.) - Birkac; hafta

danberi Miinihte bir klinikte tedavi edil
mi~ olan General Ludendorf, son demine 
kadar akli melekallm muhafaza etmi§tir. 

Kalbinin birdenbire durmas1, miiessir 
surette mud hale edilmesine mani olmu§· 
tur. 

Hitler, Ludendorl'a ebediyyen 
minnetlartm diyor 

Munih 20 (A.A.) - General Lu • 
dendorf, pek yakmda hukumet hesabma 
§arki Prusyada Hindenbourg'un metfun 
bulundugu T annenberg muharebe mey • 
danmda bir tiirbeye defnedilecektir. 

[ArkaSt Sa. 5 sutun 1 del 
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V ergi tenzilat1 1 

Komisyon yakmda ka
rarlarinl tesbit edecek 
Ankara 20 {Telefonla) - Vergiler 

uzerinde tetkikler yapmakta olan komis
yon Maliye V ekaletinde bugiin de top
land!. Eski siyasi musle§ar F aikin riya -
setinde toplanmakta alan bu komisyon, 
memur maa§larmdan kesilen vergiler uze
rinde de esash tetkikler yapmaktadir. 
Komisyonun §imdiye kadar bu yolda ba
ZI esaslar hamladigi anla§Ihyor. Bu esas~ 
lara gore, vergilerden yap1lacak tenzilat 
hakkmdaki karann bu yakmlarda veri! -
mesi muhtemeldir. Ancak bu kararlann 
bir kanun layihasi halinde Meclise mart
tan sonra tevdii kabil olacak ve varidat 
fazlas1 kar§1hk gosterilerek, indirilecek o
lan vergi nisbeti oniimiizdeki hazirandan 
itibaren tatbik edilecektir. 

Ftrttna . ve deniz kazalan 
<;anakkale bogazinda 

iki vapur ~arpi§b 
Hava rasad istasyonlar1 Karadenizde bir firtt
nardn ba,Iamak iizere oldugunu haber verdiler 

Dun Lodos dalgalart arasmda bocaliyan Kadlkoy vapuru 

Evvelki gece <;anakakle Bogaz1 met
halinde, Nara i:iniinde biiylik bir faci
aya meydan verilmeden atlatJlan bir 
vapur kazas1 olmu~tur. Musademenin 
tafsilah §iiyledir: 

Yunan bandrrah Theraki vapuru, 
K1bnstan ald1g1 1300 ton demiri Kalas 
limanma gotiirmek lizere yola r;1km1§ 
ve evvelki gece saat 20,20 de Nara fe -
neri onlinde tabii bir seyirle Bogazdan 
ir;eri girmi§t.ir. Tam fen!!ri~ onlinii ge-

r;en Yunan ~ilebinin kapdam Papado~ 
lo, bu esnada arka taraftan bir hi§Irtl 
i§itmi§ ve ayni rota lizerinden bliylik 
bir §ilebin, siiratle iizerine dogru gel • 
mekte oldugunu deh§etle gormli§tiir. 
Kaptan bu vaziyet kar§ISlnda hir;bir §ey 
yapmaga imkan bulamaml§, arkadan 
gelen koca §ilep biitiin sliratile Thera
ki'nin sancak bordasma yliklenmi§ ve 
s1y1rarak ger;mi§tir. Bu sademe ile ya-

[Arkast Stt. i siitun 4 tel 
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Cemil Miirdiim gitti . 
· Muhterem misafirimiz Suriye Ba,vekili diin 

ak~am Ankaraya hareket etti 

Misafirimiz, Valinin verdigi ziyafette 

Suriye Ba§vekili Cemil Miirdiim dun muavini Hudai, Merhz Kumandani, ls· 
de muzeleri ve camileri gezmi§tir. fstan • lanbul Kumandam, Hariciye Kalemi 
bul Valisi Muhiddin Ostiindag dun Pe- mahsus mi.idurile Polis mudurii de haz1r 
rapalas otelinde mi:;afir Ba§Vekil ~erefine bulunmu§lardir. 
bir ogle ziyafeti vermi~tir. Ziyafette Vali [Arkast Sa. 7 siltun 2 de] 
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Ihtiyar Onnik'in · katili 
nihayet yakay1 eleverdi 

A vrupada gordiigiinii bur ada da tatbika yeltenen 
katil, i~ledigi cinayeti tamamen itiraf etti 

Katil ihsan · 

Bundan alb giin evvel Oskiidarda 
Yenimahallede 65 ya~larmdaki Onni.k'i 
oldiiren ~ah1s diin yakalanmi~Ilr. Bu. lh
san admda §iipheli bir adamdir. Katil 
~~c;unu oldugu gibi itiraf etmi§ ve diin 
Uskiidar Muddeiumurniligine teslim edi
lerek tevkif olunmu§tur. Emniyet ikinci 
~ube cinayel masas1 memurlan, elde hi<;
bir emmare, hatta parmak izi bile bulun-

Apartunan kaptctst Agob 

mamasma ragmen katili cok k1sa bir za· 
manda bulmakla meslek k1ymetlerini bir 
kere daha isbat etmi§lerdir. 

Katil kimdir? 
Katil ihsan, maktuliin oturdugu sokaga 

yakm ~im§ek sokagmda annesile beraber 
ikamet elmektedir. Kadmm ad1 Behiye, 
diger ismi de Araksi'dir. 

[ArkaSt sa. 7 siitun 1 cteJ 
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Yazan: yevirenler: 

MAUREEN FLEMING 8 MlTHAT CEMAL • S. ZlYA 

CUMHURfYET 

( · f$ehir ve Memleket Haberleri 
K1zdayin 60 IDCI 

ytldoniimii 
Halk1n \iikiyetleri 

~iiriiyen elmalar 

Diik, tek ba,lna dans ediyor, kizi Sisi de kal~a- Hazirlpnan program, son 
lar1ni oynatarak, el ~1rparak usul tutuyordu ve kat'i ~eklini ald1 

ineboluda tiiccar Ziya Cebeciog
lu imzasile ald1gumz mektubda 
deniliyor ki: cTakriben on be§ giin 
evvel Denizyollarmm Karadeniz 
vapuru limamm1za geldi. 1000 san
dtk elmayt Mrsrra gidecek vapura 
aktarma ettirmek iizere Karademz 
vapuruna sevkettim, fakat vapur
da yer olmad1grndan bahisle ancak 
iki kay:tk yiikiinii aldtlar; aktarma 
vapuru kac;rrd1k. lkinci posta ile 
M1s1ra sevkedilen bu elmalar c;iirii
diigii igin yalmz sandtk parasrm 
temin ettik. Sermaye ve navlun 
masraflan tamamile mahvoldu. 

Tramvayda omuz 

omuza yolculuk 

~clr~Ikaptda hissedilen 
bir hafiflikle bitti 

~ehrin murahhaslar heyeti de Sisi'yi 
\'e onun on yedi ya~mt selamlamJya gel • 
tnistiler. Habsbourg'larm mar~J ziller, da
vullarla ~ahnm1ya ba~lad1. imparator 
F ran-;ois - Joseph bile miistakbel zevcesi
n, kar§tlamak i~in ona dogru yiiriiyordu. 

Bu, Sisi'nin indinde eglenceli bir ope
reti andmyordu ki kendis1 bu oyunda kra
li~e roliinii almaktan haz duymu§tu. 

Davetliler geceyi Linz' de ge<;irdiler. 
Sisi babasile siyah Miinih birasm1 i<;er 

i<;mez uykuya daldt; babast bu Miinih 
birastm beraberinde getirrni~. ktzmm si -
nirlerine bunun iyi geldigini si:iy liiyordu, 
ve dolaytsile kendi sinirlerine de. 

Ertesi giinii -;ok miiessir bir sahne ol
du. Bu nisan giiniinde aga~lar bahar ~i
~eklerile bezenmi§ti. F ran~ois • Joseph 
admda bir kii<;iik nehir vapuru misafirleri 
bekliyordu. V apur Schonbrun saraymm 
parkmdan gelen ~i~eklerle ve sayts1z bay
raklarla donanmi§h. Kibar ailelerden 
gene ktzlar, beyazlar giymi~ler, tipk1 -;i
~ekler gibi, gene evlilerin yanlannda yii • 
riiyorlardt. Ve onlar vapura binerlerken 
lmlar. tath seslerile §arkuar roylemege 
ba~ladtlar. 

lmparator ve maiyeti arkadan ba~ka 
bir vapurla geliyorlardt. 

Bu alay Tuna dan Viyanaya dogru 
giderken muhtelif kii~iik kiliselerin giimii~ 
sesli <;anlan ~abyordu. Melk manashnmn 
oniinden, sonra Avusturyanm en giizel 
lttsmt olan Vaehau' dan, Krems' den, ba • 
har ~i-;eklerinin ve kokulu aga<;larm ytgm· 
lannda goriinmez hale gelen eski ve Iatif 
tatolann onlerinden ge~tiler. 

Vapur yolcularmt alm1~ gidiyor, uzak· 
la~tyor, daima uzakla~Jyordu. 

Biiti..in bu §eyler o kadar harikuladey· 
di ki 1mparatorun kaymbabast Diik Mac, 
birdenbire: «Hurra I>> diye hayktrdt, §ap· 
kasmt havaya att1, ve kendinin musiki ho
cast olan Johann Pet lmacher' den bir ha
va ~almasm1 istedi: 

- Ne§'eli bir §ey ~al bize Johann. Va
purdaki §U halk1 ne§' elendirelim biraz. 

lmparatorun kaynanast Di..i§es Ludo • 
vique kocasmm bu hafifligine tutuldu, iti-
raz etti. Di..ik Mac bu itiraza kar§Ihk ka
TJSint yakaladt, giivertede dans ettirip don· 
ciirmege ba§ladt: 

- Etme kanctgtm, bahtiyar olacagtz. 
Bu, diigiin alayt! Cenaze alayt degil kil 

Ve kansmm tuylii §apkas1 kulagmm 
iistiine sarkn. Kocas1 kendisini dans etti
rirken, kadm, dar korsasmm i~inde nefes 
alam1yor, ikide hirde duruyordu. 

Sisi biiyiik bir ne~'e i~inde, erkek kar
de~lerinden birine dogru ko§tu, ellerinden 
tuttu, ve gitgide co§an musikiye en ~1lgm, 
en giizel ad!IDlarile i~tirak etti. Ve bira
derile beraber Bavyera daghlannm §arkt
lanm soylemege ba'lladllar. Soguk bira • 
lar i~tiler. Annesi ve ktzkarde!jleri utam· 
yorlar, rezil oluyorlard1. F akat onlann 
bu haline ten ve §akrak Sisi ile biradc:ri 
aldm§ etmiyorlard1. 

Ve Avusturyaya lmparatori~e olmtya 
siden Sisi hayk1rd!: 

- Aman ne egleniyoruzl 
Sonra: 
- Haydi tayfalan ~ag1rahm, gelsin-

Ier, bizimle dans etsinler. 
dedi. 
Babast bu arzuyu hem en tasdik etti: 
- Ne enfes bir fikirl dedi; haydi ba-

hllm, arkada§lar, gelin .. Bu, mes'ud bir 
bayram giinii.. Somurtmaym, aramtzdan 

Ortakoy F1karaperver 

Cemiyetin bu sene 

Ortakoy Ftkaraperver cemiyetinin se
nelik kongresi pazar gtinii kalabahk bir 
aza kiitlesi huzurile akd ve kongrede 
okunan c;ah~ma raporunda cemiyetin 
yaphg1 yardrmlar heyeti umumiyeye 
arzedilmi~tir. 

Cemiyet, 1937 y:tlmda gelirini 2020 li
ra 86 kuru§a c;1karmaga rnuvaffak ol
rnu~. bu varidatile ve teberru edilen er
zak ve saire ile 23 ve 39 uncu ilk okul
larda bulunan, gJdastm alam1yan 120 
yoksul yavruya haftada 4 gun srcak ye
rnek ve tatl1 verdigi gibi gene bu mek-

cenaze <;Ikmadt. 
Sisi hay k1rd1 : 
- Anne, kendini bu zevkten mahrum 

ediyorsun. Bu, emsalsiz bir eglence. 
Kocasm1 ve kiZlnt mhayet bir ko§eye 

~eken dii§es Ludovique soylendi: 
- lmparatorun kaymbabasi i~in neler 

diyecekler ~ 
Diik Max cevab verdi: 
- lmparator, kaymbabasile iftihar et· 

sin. Sen as1l lmparatonin babasma bak da 
aram1zdaki fark1 var ktyas et. 

Sisi attld1: 
- Baba, dedi, kim olursa olsun, 

herkesten ziyade diinyada ben seninle if
tihar duyanm. 

Y eniden bir dans daha ba§lad1. 
Diik tek ba§ma dans ediyor, hZJ Sisi 

kiic;iik ayaklarile yere vurarak, kalc;alan· 
m salhyarak, ellerini birbirine ~arparak 
U!UI tutuyordu. Baba k1z, bir bayram gii· 
niindeki §en iki koyliiyii andmyorlardJ. 

Y enid en herkese biralar sunuldu, ve 
hcrkes bahtiyardt, yalmz dii§es Ludo -
vique'le birkac; ba§ka dii§es miistesna. 

Bunlar vak' a §iiyu bulaeak, dedikodu
lar olacak diye korkuyorlard1. Nasi! ki 
Viyanada f!Silhlar oldu; fakat gazete -
Jerden korku yoktu; c;iinkii lmparator 
matbuatJ murakabe altma almi§tl. 

Eger Sisi c;Ilgmmm Tuna iizerinde 
ciimbii§ yaparken babas1 gibi bir Fan • 
tasio'nun yard1m1 ve te§vikile iizerindeki 
imparatori~elik mes'uliyetini ne derece 
reiihimsemedigini ve Avrupamn en sah
te vekar, en te§rifat~J bir saraymm impo
ratoric;esi olmaga giderken bir koylii k1z 
gibi nastl hareket ettigini gazeteler yaz
salardt, bu, yalmz Avusturyada degil, 
biitiin Avrupa saraylarmda ne dediko -
dular uyandJrmazdt. 

*** 
Ak§am olmak iizereydi. Vapur Nus-

sodorf' a yana§ti, Viyanamn T unadaki 
l.imanma. 

Bugiin Sisi'nin zifafmtn arifesiydi, ve 
Sisi ic;in bu, ne heyeeanh bir arifeydi I 

Sekiz tane giizel ve oynak at, Sisi'nin 
bindigi arabamn oni..inde, kabJanna Slga• 
miyorlar, yerlerinde duram1yorlard•; ve 
Sisi'yi Hietzing' de Sehonbrung sarayma 
gotiirdiiler. Sanmbrak merrnerlerile, pen
cerelerinin ye§il kanadlarile, bin dart yiiz 
kuk bir odast olan fakat tek bir hamamt 
olm1yan saray I 

Sisi gec;irdigi gunun yorgunlugundan 
bi.tkin bir haldeydi. N efes almadan Yl -
hndt, fakat odasma getirdikleri seyyar 
bir legende ytkandt. Mahir ve terbiyeli 
tuvalet kadmlan, kendisini, ~abucak giy
dirdiler; c;iinkii balkona ~tkaeak, lmpara· 
totun yanmda duracaktt. Ve ~iinkii bin
l~r~e ~alk §atonun parrnakhklan dt§mda 
bmlum,Ier, miistakbel imparatoric;elerini 
mutlaka goreceklerdi. 

Ortahgt birdenbire hiirmetin ve mera
km siikutu kaplad1. Beyazlar giyinmi§ 
narin ve nefis bir ktz gene lmparatoru~ 
kolunda balkona geldi. Saraytn uzun 
kollu §amdanlarmdan yay1lan l§tklar ze· 
mininin iizerinde, iki viicud, iki narin sii· 
tun gibi irtisam ettiler. 

Binlerle ses bag1rdt: 
- Ya§al Ya§al 

fJnde sara}'ln azametli, debdebeli 
bah~eleri seriliyor, sahneyi sa}'lsiz fe • 
nerler aydmlahyordu. Biitiin gi:iniiller kt· 
zm giizelligine zebun oldular. 

<Arkasl var) 

Cemiyetinin kongresi 

giydirdigi yavrular 

teblerdeki 400 fakir yavrunun bir sene
lik ders levaztrnmr temin eylemi§ ve 
keza 50 mektebliyi ba§tan ayaga kadar 
giyindirmi§ ve bir k1smma da ayakkabr 
vermi~tir. 

Cemiyet, mektebli yavrulara yaptlan 
bu yardtmlardan maada, muhitindeki 
yoksullara ~a hergiin verilmek suretile 
bir senede 2800 kilo ekmek, 8000 kilo 
komiir tevzi ve ayrrca elli kiisur fakir 
aileye de nakdi yardrmda bulunmu§, 
muhim bir losmmm ila!< paralannl te
min eylemi§tir. 

K1ztlaym altmi~mct yildoniimiinii kut
lamak ic;in biiyi..ik bir program haztrlan~ 
mt~tlr. 

Diin KIZIIay merkezinde, yaptlan 
toplantJda, program son ve kat'i §eklini 
almi~hr. 

Birincikanunun 25 inci cumartesi gii
nii, ogleden sonra, saat 14 te Beyaz1d 
meydanmda, halkm da i~tirakile bir top
lantJ yapiiacaktJr. T oplantJda nutuklar 
soylendikten sonra, onde askeri bando 
ve K1Z1lay bayragt oldugu hal de, Y e
dek Subay Okulu, Kuleli ve Maltepe, 
Askeri Lise talebeleri, kara ve deniz ef
radJ, Sehir Bandosu, K1Z1lay miimessil
leri, KIZIIay Hem~ire Okulu talebeleri, 
genclik te§kilat miimessilleri, itfaiye ban
dosu, itfaiye kamyon ve efradt, esnaf ee
miyetleri ve diger bir<;ok te~ekki..il ve bir
liklerin i~tirak ettigi muazzam bir alay 
halinde, Beyaztddan hareket edileeek, 
Bankalar caddesi, Si~hane yoku§U ve Ga
latasaray iizerinden dogruea T aksime gi
dilecektir. T aksimde lstiklal mar~1 soyle
neeek ve abideye K1ZIIay namma r;elenk
ler konulacaktu. 

0 giin ir;in, biiyiik meydan ve cadde
lere, Ktztlay vecizeleri gerilecektir. Alay 
Kopriiden ge~erken, limanda bulunan de
niz nakil vasttalan, diidiik <;almak sure· 
tile alaYJ selamltyacaklardir. 

Radyoda a}'ln 22 sinden itibaren Kr
Z!Iay hakkmda soylevler verilecektir. 
Gece, biri Beyaz1d, digeri T aksim mey
damnda olmak iizere iki bando ~;alacak
tlr. KIZilay kaza ve nahiye binalan, bay
raklar ve elektriklerle siislenecektir. 

SEHIR ISLER/ 

Bina intaat talimatnamesi 
Belediyenin hazrrladt~ ,yeni bir ta • 

Iimatnameye gore badema bina in~aa
bm yalmz in§aat miihendisleri yapabi
Ieceklerdir, Mezkfu- talimatname, Da • 
imi enciimenden ge!rtikten sonra 9ehir 
meclisine sevkedilecektir. 

Ustalar ve sivaciiar i~in 
ln§aat ustalarr ve stvac1lar Belediye 

tarafmdan tesyil edilecek ve kendileri
ne vesika verilecektir, VesikaYJ haiz o
lamtyanlar bu i§i yapamryacaklardtr. 
Bu hususta bir talimatname haz1rlan • 
mt§trr. 

6 otobiisiin rubsatiyesi 
Beyazrd • Mac;ka hattmda i§liyen 6 

otobiise verilmi§ olan ruhsatiyeler, tes
bit edilen durak yerleri haricinde dur
duklart i!<in istirdad edilmi§tl. 

Dun bu otobiisler-in sahibleri Beledi -
yeye miiracaat ederek kabahatin ken -
dilerine aid olmadrgtm, bu suc;larm §O· 

forlere aid bulundu!ttmu ileri siirerek 
i§letme ruhsatiyelerinin iadesini iste • 
mi§lerdir. 

lki ayda evlenenler 
Temmuz ve ajtustos aylarrnda !stan -

bulda 1511-roi!tin nikAhlan yaptlmr!$ttr. 
Tramvay tirketinin ii~ ayhk 

varidati 
istanbul Tramvay §irketi agustos, ey-

10.1 ve te§rinievvel aylannda 18,020.183 
yolcu ta§tffil§ ve bu yiizden 627,031 lira 
varidat kaydetmi§tir. 

lki ayda ka~ yangin oldu? 
EylUl ve te§rinievvel aylarmda §eh • 

J;"imizde 56 yangJn olmu§tur. Bunlardan 
25 i istanbul cihetinde, 13 ii Beyoglun
da, 6 s1 Kad1koy, 5 i tJskiidar, 2 si Ba
krrkoy, 51 de istinyededir. Yanan 56 ev 
iqinde on tanesinin sigortah oldugu an
la~tlmistrr. 

Kuleli ~op yerleri yap1lacak 
Belediye iiiehrin muhtelif serntlerlnde 

kuleli !<OP yerleri yaphracakttr. Bu yer
lerin altmda tanzifat i!rin kullamlan el 
arabasr ve saire gibi e ya muhafaza edi
lecek, iist krsmr da afi§e tahsis edile • 
cektir. 
0~ tip ~op arabasi kabul 

edildi 
Belediye GOP arabalarr nfimunelerin

den iiq tipi rnuvaftk bulmu§, bunlarm 
yayh ve Jastikli olanlarmr secmiii!tir. 
Bu arabalar, hem daha az giiriiltii Gl -
karmakta hem de daha dayamkh go -
riilmektedir. Arabalarm herbiri k1rk H
raya mal olacak ve Belediyenin elinde
ki c;op arabalarr say:tsi, bu sene sonun
da 370 e ~Jlkanlacakttr. 

CEMIYETLERDE 

Garsonlar cemiyeti idare 
heyeti intihabi 

Garsonlar cemiyeti yeni idare heyeti 
se!Jimi bugiin yaprlacakhr. Dokumact • 
lar cemiyeti idare heyeti intihab1 ya -
rm olacaktlr. 

MOTEFERRIK 

Altin fiatlarindaki dii§iikliik 
Altm fiatlarmda on giindenberi go -

riilen dli§iikliik, diin de devam etmi~
tir. Dtin piyasada alhn 1048 - 1050 ku -
ru§ iizerinden muamele gormii§tiir. 

16/12/937 tarihinde gene Kara • 
deniz vapuruna 275 sandrk elma 
gonderdim. Tahkikatrrna gore iki 
numarah ambarda yer oldugu hal
de bu yiikii de almadtlar. Yiiklen
mi~ kaytk geri geldi. Ben de mec
buren mah MlSlr vapuruna yet-i~
tirebilmek i~n Karadenizin bu frr
tmah havasmda 275 sandtgr 25 ton
luk bir kayrga yiikliyerek ve Alla
ha emanet ederek yola <;tkardtm. 

Size bu idarenin hangi bir halin
den §ikayet etmiyeyim. Ankara 
vapurunun on altmc1 seferinde sa
londa idarenin yiiksek salahiyetli 
bir memurunun oniinde on sekiz 
liralrk ~apkamt kamarota verdim. 
Bu §apkam da kayboldu. Mfifetti!$
lige yaptig1m §ikayetten de MIA. 
bir netice ~Jrkmadi. 

Elma rnemleketi olan kazamtz
da devletin gosterdigi yollarda am
balajlanrntzr yapar ve mallanmtzr 
giinii giiniine Mrs1r ve FUistine 
sevketmege <;alt§Ir ve bu 1~ i!<in 
gece giindiiz <;abalarken nakliye 
vaSJtalanmtzt !dare edenlerin ha
reketleri neticesinde zarara uwar
sak klme b~vurahm? Gazetenize 
yanan yilregimle milracaat ediyo
rum. Aid oldujtu makamm nazan 

~) d_ikkatini celbetmen·lzi rica ede -
~\ rim ... 

Antrepo · buhrant 

Liman idaresi, yeni 
binalar ara,tiriyor 

Lefter isminde birinin cebinden, elli 
lira parastm <;alan sab1kah yankesiciler
den David, dun birinci sulh ceza mahke
mesinde sorguya <;ekilmi§tir. 

Lefter hadiseyi ~oyle anlatmi§hr: 
«- Tramvay son derece kalabahkh. 

F ena hal de stk1~1p kalmt§tlk. Tam bu sl
rada, tammadtgJm iki adam, biri sag1ma, 
obiirii soluma ge<;erek, kalabahktan bilis
fade beni stkJ~hrmaga ba~ladtlar. Sul
tanahmede kadar vaziyet boyle devam et
ti. 

Car~tkaprya geldigim zaman, kendim -
de bir hafiflik hissettim. Bir de elimle 
yoklaymca, i~inde elli lira para olan ciiz
dammm ceble birlikte jiletle kesilip a§ml
d!~tJDI gordiim.» 

Davact Lefter, su~lulardan yalmz 
Davidi te~his edebiliyordu. Hakim Re
§id, suc;lulan ikametgaha bagltyarak 
muhakemelerinin gayrimevkuf olarak de
vamma karar verdi. 

ONIVERSITEDE 

Oniversite talim heyeti 
kadrosu 

'O'niversitenin profesor, do~ent ve a -
sistan kadrosuna yeniden elli asistan 
7 bll§asistan ve 24 d~entin ilavesi ka : 
bul olunmu§tur. 

Y eni in§aat tahsisab 
tJniversitenin fevkalade biit~es-inde • 

ki bir milyon 145 bin lira, T!b Fakiiltesl 
ihtiyaclarrnm kar§llanmaSJna tahsis e
dilmi§tir. Bunun 503 bin llrast yeni ya
ptlmakta olan kliniklerin tesisat1 mas
raflarma, 120 bin lirast Gureba basta -
nesinde yeniden yaprlacak mutfak in
§aatma, 100 bin liras1 Gureba hastane· 
sinin tanzimine ve 300 bin lirast da ye
n! yap1lacak Anatoml Patalojik, Ana -
t"Omi Exprimantal, Mikrobiyoloji, Far
makodinami, ijiyen Enstitiilerinin yer
le§ecegi binamn tesisine sarfedilecektir. 

Atatiirk heykeli 
AtaturkUn tJniversiteye dikilecek o -

Ian heykelinin plan ve projeleri profe -
Son zamanlarda limammtzda umumt sor Beling tarafmdan • yap1Imaktad1r. 

har.eketin artmas1 rnevcud vesait buh - Heykel Atatiirkiin cumhuriyeti gencli
rammn yanma bir de antrepo buhram- ~~ .emAnE)t ~di§inl, g~ncl.igin bunu kav
m eklemi~tir. Blr taraftan ihracat mev- · rayt:pnt temsif edecektlr. Tariht~ e~siz: 
siminde, diger taraftan ithalat i~lerinin bir yiicelik te§kil eden bu mevzuu can
en hararetli blr zamanmda bulunu~u • land1racak olan heykel, dfinyamn en 
muz, Liman i§letmesinl kafi vesait bul- manah eseri olacaktrr. 
makta mii§kiilAta sokarken hiikO.metln Heykelin a<;Ilma meras!mi tJnlversite 
ithalat mallanna kar§t mil.said bir 
giimriik sistemi takib etmesi de mevcud !~in biiyiik giin olarak tanrlacakttr. 
antrepolar1 tamamen doldurrnu§tur. Rektor, profesorliigiiniin 
Bunun ic;in Liman i§letmesi gerek li • 30 uncu doniim y1hnda 
man yakmmda, gerekse HaUcde yeni 
antrepo olabilecek binalar aramakta - 'ttniversite Rektorii Cemil Bilsel, diin 
d 1' · hukuku diivel profesorlii~~niin 30 uncu 1 • 5"' 

Esasen antrepo ihtiyact meselesl, 'bu- doniim ythm idrak etmi§tir. Profesor -
giiniin f§l degildir. Mevcud antrepolar liig!iniin 13 senesi dogrudan dogruya 
lstanbulun umumt lhtiyaclanna cevab gencligln hizmetinde ge<;en illm ada -
verebilecek bir viis'atte bulunmamak - mtrnlZl tebrik ederiz. 
tadtr. Bunu nazar1 dikkate alan L!man 
i~letmesi, Murnhane antrepolanm ye • 
niden yaptlrmaktadtr. Fakat bu in~aat 
bitince dahl antrepo !htiyactntn kar§t -
lanamryacajp anla§Ihyor. 

Liman idaresi buhrana Scil bir lear -
§thk bulabilmek i~in Halicdeki atolye 
ambarlarrm antrepo halinde kullanmak 
karartm vermi§tir. 

DENIZ ISLER/ 

Halicdeki yeni atolyeler 
Lirnan !§leri miidiirii Raufi Manyash, 

di..in beraberinde bir heyet oldugu hal -
de Halicde liman i~ln kurulan yeni ta
mirat ve inii!aat atOlyeler·ini tetkik et -
mi§tir. Atolyeler ilcmal olunmu§tur. 
Teselliim muamelesi per§embe giinii 
ya ptlacakhr. 

ADLIYEDE 

Kur§un hirsiz1 hademe 
tevkif edildi 

Kereste ambarmm iizerindeki kur -
§Unlan sokiip !<almaktan SU!llU Sanayi 
mektebi hademesi Sttlo, diin, birlnci 
sulh ceza mahkemesinde iki ay hapse 
mahkfun olmu§tur. Hakim Re§id, su~
luyu derhal tevkjf etml§tir. 

• •••• 
Mangal komiirii ithal 

edilecek 
Diin §ehrimizdeki alakadar makam -

lara bildirildigine gore, Vekiller Heye
ti, Bulgaristandan yeniden 10,000,000 
kilo mangal komfirfinfin ithaline mii -
saade vermi§tir. Bundan evvel de Bul
garistand!J.n 15 milyon kilo komiir ge • 
tirtllmi§ti. 

Bursada tayyare model kursu 

Bursa (~~susi) - $eh~i.miz~eki Tiirkku§u salonunda a~Ilmr~ o]an tay
yart! rnodelcthk kursunda gogdestz tayyare rnodeli imalinde muvaffak olan
lar §imdi gogdeli ~~yyare imaline ba§lamt:,jlardtr. 

Yakmda .. Atatu~k. stadyomunda bu tayyarelerin uc;u§ tecriibeleri yaplla
caktlr. T~c~ubele~ ·~lD .~aztrh~lar yaprlmaktadtr. Gogdesiz tayyare modeli 
kts~mr btttrenler. Zuh~~· Nedu~. ve Bayan Hadicedir. Diger muallimler d.e 
bugunlerde ~u kt~m1 bttJrerek .. gogdeli tayyare modeli imaline ba§hyacaklar
drr. Yulwnk1 resim. Bursa Turkku§u tayyare modelcilik lrursundaki cah§
malarr gostermektedir_. 

Lehistan ve Milletler 
Cemiyeti 

a talyanm Milletler Cemiyetinden 0 nlmasmm biiyiik ve kiic;iik . 
den bir -;ogunun bu beynelmilel • 

esseseden uzakla§masma sebeb olaca!!l 
na dair yap1lan tahminler fazla;ile• 
~1ktyor. Filvaki, ltalya devlctile . 
kom§usu Yugoslavya arasmda b1r 
evvel akdedilen ve ahiren 
Mussolini'ye yaphgt :ziyaret miin 
yeniden saglamla§hnlan anla§ma ile 
cudiyeti ve hududlan emniyet alu~a. 
nan Arnavudlugun kendi miittefiki 

hamisi ltalyanm arkasmdan 
ayriiacag1 ve gene hem Almanyaya . 
de ftalyaya s1k1 bagh bulunan Macarts 
tanla Avusturyanm da bu 
c;1kacaklan §iiphesizdi. 

Lakin biiyiik devletler 
Piifusu, askeri kuvveti ve siyasi 
bulunan Lehistan ile garbm miihiJII 
devleti olan Bel~ikamn hemen 
Cemiyetinden uzakla§mak i<;in eiddi 
rekette bulunacaklan pek bd;lerrmrY~~·-J 
~imdi bu iki miihim devlet, 
dan sonra Milletler Cem1yetinin 
vaziyetinde. bu miiessesede '~"'""B'~""I 
lanm a~1k bir surette ba~ta !ngiltere 
F ransa oldugu hal de aza devletlerc: 
latttlar. 

Fransa Harieiye Nazm 
ba§hyarak orta A vrupad« yaptlgl 
batten heniiz Parise donmeden evvel 
histan hiikfuneti F ransanm 
en biiyiik dilegi olan Milletler 
politikasma esas tutmak karanm 
megi dii§iindiigiinii V ar§ova 'da ilan 
mekle kalmay1p Milletler Cemiyeti 
dindeki murahhas heyeti vasttasile, bt 
yanname §eklinde Cenevrede 
miimessillerine de teblig etmi§tir. 

Lehistan, bu beyannamede, f 
Milletler Cemiyetinden ~;Ikmast ve 
manyamn da bir daha bu miiesseseye 
miyecegini ilan etmesi iizerine aldigl 
siyasi taVJr ve hareketin muhik 
izah etmi§tir. ~oyle ki Lehistan, 
bugiinkii vaziyetin meydana 
men ic;in ~ok ~ah~hgmt ve bu 
olarak !talyaya kar§l Milletler 
tinin vaktile ald!gl zecri tedbirleri ilk 
d1ran Lehistan oldugunu, Habe§istan 
selesinin arttk tasfiye edilmi~ ve t 
kan§rnl§ hir it saytlarak Avrupa de~le 
leri arasmda anla§ma ve uzla§ma h~su 
li.ine engel btrakmamagt resmen tekhf 
den gene kendisi bulundugunu '!tattr191 

mt§tlr. Daha sonra ltalyanm 
c;Ik.mast ve Almanyamn bir daha 
mesi vaktalarmm ehemmlyetsiz 
iddia edenlerin fikrine i§tirak etn1eCIIII!':: 
c;iinkii eihan§i..imul ve hie olmazsa 
Avrupa devletlerine §ami! olmak 
kurulmu§ olan Milletler Cemiyetinin ar 
hk · bu mahiyetini kaybeyledigini zikre! 
mi§tir. 

Leh hiikumeti, Milletler Cemiyeti 
yiik meclisinde bundan sonra ayni 
rvzhebde bulunanlann ekseriyeti 
etmeleri yiiziinden bu meclis siyasi 
heb sava§tna sahne oldugu takdirde, 
dl politikasmm esasatma miinafi 
etmemek i~in, Milletler Cemiyetile 
takbel miinasebatmt yeniden tayin 
gi dikkatle dii§iinecegini bir netice 
beyannamesine kaydetmi§tir. 

Bu beyannama, Lehistamn 
Cemiyetinden aynlmagt tasmim 
gmi ve bunu tahakkuk ettirmege 
bulmak ic;in, bu miiessest>nin diger 
!ere kar§t cebir ve §iddet gostermek 
alet ittihazma temayiil gosterrnesini 
liyor. 

Daha a~tk~ast Mil!etler Cemiyeti 
di misakmm on altmct maddesi 
ce Aldmanyayt yahud ltalyayJ 
viz sayarak Lehistan yahud Bel~ika 
zisinden asker ge~irmek te§e 
bulunmakta hala ISTar ettigi takdirde 
iki devlet buna muvafakat ederek 
suz yere harbe girrnek 

kalmamak i~in bu miiesseseden 
kararla§tirmi§lardir, Meger ki 
Cemiyeti biisbiitiin mahiyetini . 
cebir ve §iddet yerine sulh ve salah st• 
sesesi olsun. ~imdi lehistan bu hUr ~· 
teminat istiyor, demektir. Bel~ika, ~~~ 
bitarafltk politikasma donerken on 8 

maddenin kaldmlmasmt istemi§ti. .• u~ 
Milletler Cemiyetinin kalan iic btl~~ 

azasmdan F ransamn, bu miiess~e 11 

bekledigi yegane faide, muahedelc:r)ll d• 
~fll~ 

mevcud hududlarm muhafazas1 ug ttif• 
cebir ve kuvvet gostermesinden iba~~~~· 
Rovyet Rusyanm dahi kendi hudtJ l • 
mn emniyeti ic;in bu miiesseseden bei; 1 

digi faide de bundan ibarettir. Bioa;e~ 
aleyh bu iki miittefik biiyiik de~ J~~ 
M~l~e~ler ~emiyeti mahiyetin~ esaslll 11 ~ 
degi§hrmesme taraftar degildtrler. ~ .~ 
nun zorile Milletler Cemiyeti dahl t 1 

mahiyetini muhafazada JSTar ettigi 18 te 
~irde, ~ehistan, Bel~ika, hatta !s~~~~e~ 
Iskandmavya devletlerinin Cenu>' 
aynlacaklan muhakkakttr. . ~ 

Muharrem Feyzi TOG~ 



~:::2l:B:•:'r•:'n:ci:k:an:u:n:l:9:37::::::::::::::::::::::::::::::::~~H~A~d~ls~e~!=e~r~~a~r~a~s~ln~d~a~~C~UM~~H~UR~lY:Ei:~~~~;;~~;;~~~~~~~~:-;-~:··:~~~====~~)~,I~Af~O~L~)l~JI~)l~Z~)l~L~)l~R~~~~3~~~~ 

Cr Bilviik davalar ~ ~ehirler ve giivercinler _ ., Katil kasdile ... 

T eruel kap1lannda 
kanh bogu§malar 

Ctunhuriyet~ilerin ,ehre girmek 
bildiriliyor. Barselon, gece 

iizere 
siddetli , 

olduklar1 
bir 

hava baskin Ina 
,leruel cephesi 20 (A.A.) - Havas 

lJansimn muhabiri bildiriyor: 
d" Curnhuriyet~ilerin T eruel §ehrine kar~1 
~n saat 18 de ba§lad1klan taarruz mu -

V~f~akiyetle neticelenmi~tir. Bi.itiin giin 
lnthsler §ehri miidafaa eden Franco'cula • 
h11 .Jnevzilerine taarruz etmi~lerdir. Cum
~~IYet<;iler, Escandon kalesile mevzile -

lint Ye Castrellon sutlanm zaptettikten 
~nra ~ehrin mezarhgma girerek T eruel'in 

evlerinin oni.ine kadar gelmi~lerdir. 
Her tarafta anudane ve pek ~iddetli 

fa~l§rnalar olmu§tur. Gecenin ilk saat -
~11lde kuvvetli projektorlerin J~Igi ve 
I lllbard1man neticesinde <;Ikan yangm
al'ln alevleri i<;inde §ehrin surlan oniinde 
~llharebeler olmu~tur. Hiikumet<;ilerin 
!ehrin tahliyesi ic;:in sivil ahaliye mi.ihlet 
Vtrllli§ olduklan malumdur. 
~ Barselon 20 (A.A.) - Cumhuri -
tt hiikumetinin tebligi: 

t 1' eruel'in muhasaras1 muayyen bir sis
ern dahilinde devam etmektedir. 
llj 1' arafumzdan mi.ihim miktarda harb 
d al~ernesi igtinam edilmi~tir. Bu meyan
ts~ birka<; tane de top vard1r. Birka<; yi.iz 

It ahnm1~hr. 

b·t :~nkistler tarafmdan y ap1lan muka -
~~ h.~cumlarla hava akmlan geri piiskiir
) lllU§tiir. Muharebe esnasmda iki tay
arerniz ziyaa ugrami§tlr. 

gece ~ehir i.izerinde yapm1~ olduklart ha
va seferleri esnasmda §ehrin merkezint 

atmi§ olduklan bombalar, niifus~a tele • 
fata sebebiyet vermi~. bir<;ok evleri hasa
ra ugralmi§tlr. 1ki hastane binas1 da ha
sara ugrayan binalar aras:nda bulunmak
t&dlr. 

Hava seferleri, gi.izel bir ay aydmh -
~mda yapilml§hr. 

Barcelonne 20 (A.A.) - Evvelki 
gece asilerin tayyareleri, Barcelonne'u 
bombardtman etmi~tir. 20 ki~i olmi.i§tiir. 

30 kadar yarab vard1r. Frans1z ve Ame
rikan konsoloshaneleri yakinine iki bom
ba dii§mii~se de patlamamt~tlr. 

F asta isyan yokmuf 
Seville 20 (A.A.) - General Queip 

de Llans, lspanyol F asmda yerli ahalinin 
isyan ettigi hakkmdaki haberi tekzib et-
mi~tir. 

General demi~tir ki: 

«- Bilakis ahali General F ranco'ya 
kaq1 sempati ve sadakatini izhar etmege 
devam etmektedir.» 

Cebeliittarrk hududu a~tldr 
Cebeli.ittank 20 (A.A.) - Havas 

ajansmm muhabiri bildiriyor: 

Birka<; giindenberi kapah bulunan hu
dud, bugiin yeniden a<;Ilml~hr. 

1_bS·~~amanca 20 (A.A.) - Frankist 
~ hgl: /ngiliz miimessilinin sozleri 
·/ eruel havalisinde cumhuriyet<;ilerin Londra 20 (A.A.) - lngilterenin 
ro det!i hiicumlan geri pi.iskiirtiilmii§ti.ir. Salamanka miimessili Hodgson Franco 
It cumhuriyet tayyaresi dii§iiri.ilmii§tiir. makamatma yapt1g1 ziyaretten sonra 

Qraelon gece bombardrmamna matbuata beyanatmda ,ahsi temaslanmn 
ugradr anla§mazhklan izale edecegi iimidinde 

Barselon 20 (A.A.) - Asilerin bulundugunu soylemi§tir. 

belbos ·~~- ·;~;:h:ti""Y:;;;J~;;~da yeni 

I \'e Orta A vrupa intihabat 

~?:!!!!!. uvercini sever misiniz? An
~ anenin, kendisini ugursuz, 

tersini ugurlu saydtgl bu 
tombul, sakin, yumuk ba§t ve strtl 
ipekli kadife yuvarlaklarla parhyan 
hayvancagtza, fazla uredigi ve abide
leri kirlettigi i~in du~man olan Paris 
Belediyesinin ofkesini hakh bulur 
musunuz? 

Ben bu ofkenin bizim Belediyeye 
sirayet etmesinden korkuyorum. Son 
t:fo salgmmm mes'uliyetini . insanlar
dan evvel hayvanlara yiikliyerek he
men kedi katliamma giri~n Istanbul 
Belediyesi, bu sefer de biitiin cadde
leri ve sokaklart giivercinlerin kirlet
tigine hiikmederek onlann bir ba§tnt 
geth·ene be§ kuru§ vadetmege kalka
bilir. 

A vrupamn bir ~ok biiyiik §ehirleri 
giivercinlerile me~hurdur: V enedik, 
Lizbon, Stokholm, Miinih ... V e bu 
§ehirlerin ~ogunda, giivercinler, bi
zim Beyaztd camiinde oldugu gibi 
he!" biiyiik mabedlerin etrafm1 doldu
rurlar. Lizbonu ve Stokholmu bilmi
yorum; fakat V enedikte ve Miinihte 
belediyeler, giivercinleri turizm bah
mmdan istismar ediyorlar. Her i!d 
§ehirde, iki biiyiik katedralin oniine 
seyyah kalabahklar1 ii§ii§iir. Hususi 
memurlarn. kii~iik bir iicret mukabi
linde giivercinlere serptikleri yem, 
ayni zamandr hem onlan, hem de 
seyyahlart ~ekm~k i~indir. Giivercin 
tersi, bu bak1mdan, o §ehirlere cidden 
ugur getiriyor l 

FransJZ matbunb giivercinleri mu
dafaaya ba§laymca, zannederim ki 
Paris Belediyesi bu hayvanlara kar§l 
a~may1 tasarlad1g1 miicadeleden vaz
g~ti. Figaro gazetesinin ftkraclsl, 
§ehrin manzarasmt kirletmekte gii
vercinlerin bir ~ok mimarlardan ve 
miihendislerden daha az zararh oldu
gunu yaz1yordu. Evet, zevksiz mi
mar, teknikten ba§ka endi§esi olmt
yan oturakh ve kaba yap1 dii§kiinii 
miihendis yalmz bize mahsus degil. 
Diinyanm en giizel sehirlerini giiver
cinden evvel, basitlikten ve saglam
hktan ba§ka bir§ey aram1yan hende
se kafalar1 kirletiyor. Bunun i~in, §e

hirlerin ~irkinlel!mesinde mes'ul a
randlgt zam~ -, ku§lardan evvel kUJ 
beyinlileri gi:irmek lazun. 

PEYAMI SAFA 

htgiltere, miistemleke 
i,inin kabuliinii ,arta 

Se~imde hiikiimet biiyiik ~ekerden abnan istihlak 
bir ekseriyet kazand1 ve giimriik resimleri indi 

' Ankara 20 (Telefonla) - VekillPr 

bagbyor 
~ ~~ris 20 (Hususi) - Diin Cumhur 
~ elsJ!e Ba§vekile orta ve §arki Avrupada 
~~Phg1 seyahatler hakkmda malumat 
~~l'lni§ olan Delbos, bugiin ayan reisi J e-
0llneny ve meb'usan meclisi reisi Herriat 
~ &iirii~mii~tiir. 

1 !vf. Delbos, ayan ve meb'usan meclis
;r1nin harici enciimenlennin reisi Beren
Dt Ye Mistler ile de gorii~mii~tiir. M. 
~ ~lbos, meb 'us an meclisi hariciye encii -
~~nile ayan meclisi hariciye enciimeninin 
~~akerelerinde de bulunacaktlr. 

1~ !v1. Delbos, ogleden sonra lngiltere se
•t1 Phiss'i kabul etmi§tir. 

Orta Avrupa meselesi 
halledilmedik~e ... 

~ Londra 20 (A.A.) - Delbos'un or-
11,AYrupa seyahati, Londrada biiyiik bir 
~i~·~. ile takib edilmi§tir. Burada zanne-
1~ 1&tne gore, yakmda lngiltere ile Fran· 
~~ arasmda diplomasi yolile bir noktai 
~r teatisinde bulunul:tcakhr. 

~~tl ol?nya ile Kii<;iik ltilafm mutlaki -

11• e 1dare edilen devletlerin niifuzuna 
~~~lllen F ransa ve Bi.iyiik Briyanya ile ne 
Qikjt:ye kadar te~riki mesai etmek iste -
~;I er1 ve Frans1z Nazm tarafmdan ya· 
~·~n seyahatin umumi bir Avrupa anla§
~~·~na ne kadar faideli olabilecegi Lon
~~· a merak edilmektedir. ~iinkii Avru
~~ lllese!eleri halledilmedik<;e, Londra 
!de!t~rnleke meselesini tetkik etmegi kabul 
~IYecektir. 

~U .. ilhassa V ar~ova hakkmda Londranm 
~i;t~~iigi.ine gore, Lehistan, Sovyetler 
1j~ iltle Almanya arasmda bir muvazene 
~ ~Setj takib etmekte olmasma ragmen, 
tt lllernleketin harici siyasetinin mihveri 
~Slz - Leh ittifakid1r. 

tor ltgosla vyaya gelince, anla§Jldtgma 
~~ ~ bu memleket, miistakil bir siyaset 
~ etmege devam etmektedir 

1.~ rans1z - 1ngili7 ni.ifuzunun bu mem
~tj:tlerde teessiisii, bu mii§ahidlerin kana
~~/ &ore, ayni zamanda bu iki memle -
V~ 1b ordu ve donanmalannm - kuvvetine 
~~ Unlarm ikt1sadi unsuru da ihmal et
}~:ek §artile orta Avrupa devletlerine 
~a~ acaklan mi.izaherete baghd1r. Alman
letjln ni.ifuz tesis etmek maksadile bu dev
~~t~en iktlsadi mi.izaheretini esirgeme -

1 
U rniinasebetle kayded1lmektedir. 

Filistinde olenler, 
l yaralananlar 

QU Ondra 20 (Hususi) - Filistinde bu
d.!\ cle bir Arab oldiiriilmii~. iki Y ahudi 
'a· 

illr surette yaralanmi§hr. 

j~tima a y SOnunda Heyeti haricden ithal edilen §ekerden 
alman 15 kuru~ istihlak ve giimriik rc~
rnini kiip ~ekerden 13 1/2 ve kristalden 
on bir bur;uga indirilmesini kararlasttr
mi§hr. Bu tenzilath tarife 938 se~esi 
haziranma kadar muteber olacakt1r. 
1936 mali senesine mahsuben sipari§ 
edilen ~ekerler bu kaYJddan istifacl.e 
Pdemiyeceklerdir. 

Belgrad 20 (A.A.)- Yap1lan intiha
bat, hiikumete biiyiik bir ekseriyet temin 
etmi~tir. Y eni meb'usan meclisi bilhassa 
mutedil nasyonalistlerden mi.irekkeb bu • 
lunmaktad1r. 

lyi haber alan mahfiller, meb'usan 
meclisinin riyasetine eski ayan azasmdan 
Mevlud Pa~a Muhlisin intihab edilece • 
gini zannetmektedir. Y eni meclis, 28 ilk
kanunda toplanacakttr. 

Diinkii Mecliste 
Ankara 20 (A.A.) - Kamutay bugiin 

Hilmi Uramn reisliginde toplanmr~br. 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me -
murlan kanununun iic;:i.incii maddesinin 
degi~irilmesine ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun Iayihas1 ka
bul edilmi§ ve sanayi miiesseseselerin • 
de, sigorta ~irketlerinde kullamlan ec-

italya·Aimanya arasinda 
miihim bir anla,ma 

Roma 20 (Hususi) - Hariciye Na
zm Kant Ciano ile Alman elc;isi bugiin 
baz1 iktisad! anla~malar imzalam1slard1r. 
Salahiyettar meha filde temin edildigine 
gore, anla~malar italyan mi.istemlake • 
lerinde ftalyan • Alman te~riki mesaisile 
ltalya ile Alrnanya arasmda ~imendifer 
miinasebatmm inki~afm1 derpi§ etmekte
dir. 

nebilerin yerini dolduracak Turk me - ( KISA HABERLER '\ 
mur ve miitehassrs yeti§tirilmesine, _ .J 
Vakfa aid hisseli mahlUl yerlerin hisse- l ... ~_e_r_i_d_e ________ ,.. 
darlanna ne suretle sahlacagma dair 
kanun layihalarmm birinci miizakere -
leri yapilmi§tlr. 

Kamutay, ~ar§amba giinii toplana -
cakhr. 

Enciimenlerdeki layihalar 
Ankara 20 (Telefonla) - Deniz Bank 

kanun layihast, ikhsad, Maliye, ve Biit
c;:e enciimenlerinden ~rkh, ruznameye 
almdr. 

Saadabad paktmm tatbikma dair layi
ha da Hariciye enciimeninde g1irii~iil -
mektedir. Meclis ikbsad enciimeni hu
giin de toplanarak tiitiin kanun layiha
smm miizakeresine devam etti. Encii -
men inhisarlar Umurn Miidiiriinden rle 
miizakereler srrasmda bazt izahat a1 -
d1. Meclis Adliye enciimeni noter ka -
nun layihasmm miizakeresine devam 
etti. 

M1s1rdaki siyasi ihtilaf 
Londra 20 (Hususi) - MISir Krall 

F arukla kabine arasmdaki ihtilaf elan 
devam etmektedir. Kral bul:(un !ngiliz se
firi Sir Mires Laml)son'u kabul ederek 
b•1 hususta uzun bir mi.ilakatta bulun -
mu§tur. 

Rusyada 8 ki§i daha 
kur§una dizildi 

Moskova 20 (A.A.) - Sovyetler Bir -
ligi yiiksek mahkemesinin askeri ko -
leji, hiyanet, tethi~r;ilik ve casusluk 
ciiriirnlerinden dolaYJ 8 ki~iyi idama 
mahkum etmi~ ve idam hi.ikmii infaz 
olunmu~tur. 

Tas ajansmm bildirdigine gore, maz
nunlar ciiri.imlerini itiraf etmi~lerdir. 

* Ankara - Blr derece yiiksek memu -
rlyete almacak l!.san bllen memurlar hak
kmda hasJI alan tereddiid iizerine Maarif 
Veka.Ieti kanunda yaztlJ cOarb l!.sanian, 
tabirinin tefsiri !gin Meclise miiracaat et
mi~tlr. * Tekirdag - incecik nahiyesinde Ata
tiirk heykeli merasimle ac;rlml§tlr, * Erzincan - Buraya on kilometro me
safede demiryolu kiipriilerinde c;all~an mo
tiircii Sabri lie f?evki, be~ giin ara ile olii o
larak bulunmu§lardlr. * Ankara - Trabzon - iran yolu tizerin
de l§letilecek vesait hakkmdakl nlzamna
me Vekiller Heyetinden gec;mi§tlr. * Kars - Hava birdenbire karlaml§tiT. 
Drf!artda 
* UZHOR - Macar kiiylillerl cemlyeti 

bugtin val! de haz1r oldugu halde Bereko
vo'da blr toplantr tertib etmi§tlr. Bu top
lantrda Macarlar, Qekoslovakyaya sadakat-
lerinl beyan etml!llerdlr. . * ROMA - Polonya htikumetlnin Ital
yaya hediye ettigl Mare:;;al Pilsucisk!'nin 
mermerden bii.stii, Polonya lejyonerlerin!n 
blr murahhas heyetl tarafmdan buraya ge~ 
tirilmi§ ve Pilsud.sk1 adl verllen caddeye 
dikllmi§tit. * VA&;;OVA - Dantzig'dekl Mllletler 
Cemiyeti komlseri Var~ovaya gelml§tlr. 
Hariciye Naz1n Beck'! ziyaret ederek Dant
z!g §ehrinin vazlyeti hakkmda uzunuza -
d1ya giirii:;;mti~tiir. * NAPOLi - Pallaso ismlndekl torpito 
muhr!bl bu sa bah den!ze lndlrilml!itlr. Muh
rlbln uzunlugu 80, genl§ligl 8 metro ve sti· 
rat! 34 mlldlr. * Londra - Hariclye Naz1r1 Eden Avam 
kamarasmda yapt1g1 beyanatl, italya Fllis
tindekl propagandasma nlhayet vermedigl 
miiddet~;e ita!yan - ingil!z rniinasebetlerl
nin iylle$tlrilmesl lc;ln yap1Iacak konu§ma
lara mtisald bir hava yarat1lmasma lmkan 
olmadrgm1 italyan biiyiik elc;isine ihtar et-
t!ginl siiylemi~tlr. ' 

Amerikadan na bekliyabiliriz? 
Rocheuses daglarmm ufak bir ~ehrin

den ge<;tigim mada, ash 1sko<;yah alan 
bir Amerikah miihendisin evinde <;ay i~
mi~tim. Benimle beraber, ev sahibinin bir 
iki dostu da orada haz1r bulunuyordu. 
Hepsi ingilizce konu§uyorlardt. Y almz, 
ev sahibinin kariSI, biraz frans1zca bili -
yordu. 

Bir araltk, bu kadmcag1z, d1~an ~Ikh, 
biti§ik bir odaya ge<;ti. Biraz sonra, iki 
kiic;iik kiZJnm, ellerinde bir giirni.i~ tepsi 
ile i<;eri girdiklerini gordiim. T epsinin 
i<;inde garib bir~ey vard1: Pembe korde· 
lelerle siis]'j biiyiik bir defter. 

Ev sahibi kadm bana dedi ki: 
- Evlenmeden evvel, Pariste, Quar

tier Latinde, bir sene, harikulade bir ha· 
yat siirdi.im. Bu defter, benim fransJZca 
tahsil ettigirr. zamana aid hatlra defteri
dir. ~imdiye kadar hi<;bir i§ime yaramarl· . 
Bueiin onu, sizin ho§unuza giden b=--~y 

olarak gosterebildigim i<;in bahtiyaniT' . 
Sonra, gizli bir~ey soyliiyormu~ g:~): 

ilave etti: 
- Burada bulunanlardan hi~birisi tek 

kelime franSIZca bilmez. F akat ben klzla
nma bir par<,:a franstzca ogretmege c;:ah§l· 
yorum. lleride, hahra defterirni okuyabil
sinler ve Quartier Latini ogrensinler. 

Bu sahne ortasmda en hazin manzara, 
eskidiinyanm tamamen yabancisl alan ba
bamn vaziyeti idi. KariSinm heyecanmt 
ve c;:ocuklarmm cidd! tavulanm, kiinhiine 
vanlamaz bir s1r gibi uzaktan seyrediyor
du. 

Bir ba§ka sefer, Texas'ta bulundugum 
s1rada, mahalli gazeteler yeni petrol kay
naklan ke~fedildigini haber vermi§lerdi. 
Bu haber, bende sanayi ~ehirlerinden bi
rini ziyaret etmek merakm1 uyandud1. 
Kimseyi tammad1g1m gibi, elimde bir 
tavsiye mektubu da bulunmad1gmdan 
dogruca, §ehrin en biiyiik bankasma git
tim ve . direktorl, gorii§mek istedigimi 
soyledim. Direktor gene bir adamd1. Y a
nma ~1khm, ziyaretimin sebebini anlat
hm, bana baz1 malumat vermesini rica 
ettim. 

Pasaportumu ald1, iki ii<; dakika mua~ 
yene etti, yiiziime baktt, sonra hi<;bir mu· 
kaddemeye liizum gormeden dedi ki: 

- Y eni kuyular buradan on be§ mil 
mesafededir. Arabam, ogleye kadar em
rinize .amadedir. 

Hay ret ve tereddi.ide di.i~mi.i§tiim. Y a
mma adam kat1lmasm1, maiyetindekilere 
bir i§aretle emretti ve tekrar i§ine koyul
du. 

Bunlar, belki de, geli§igiizel se<;ilmi~, 
ehemmiyetsiz misallerdir. F akat Ameri
kanm, ihracat, sinema perdesi, yahud bar 
Amerikasmm degil, seyyahlar tarafmdan 
hemen hemen mec;:hul, diinyamn en insan 
ve en miiltefit milletini temsil eden hakiki 
Amerikanm esasmda nekadar biiyiik bir 
kibarhk mevcud bulundugunu gosfermege 
kafidir. 

Bu Amerika, benimsedigini gormek is
tedigimiz rolii neden dolay1 reddeder go
ri.iniiyor? 

*** 
Onun, tasastz ve rahat bir hodbinlik 

i<;inde bile bil! infirad etmek istedigi id -
dias1, fazla yanh§ olur. Pasifik sahilinde, 
ytld!Zh bayragm himayesinde, bizim harb 
meydanlanmizdan nakledilmi~ oliilerin is
tirahat ettigi mezarhklan gorenler, §U su
ali kendi kendine sormaktan geri kala -
mazlar; kendi menfaatlerile, goriiniirde 
alakas1 olm1yan bl. dava ugrunda, acaba 
ka<; Avrupah, mes'ud yuvasmt b1rak1p 
sekiz on bin kilometro uzakta olmege gi
Jerdi? 

Amerikanm derin ve saglam tabakala
n, siirgiin veya mazlum ailelerinin ahfa -
dmdan miite~ekkildir. Bunlar, hiirriyet ve 
itil a ugrunda yaptlan ferdi miibadelelerin 
ve 1shrablarm, unutulmaz tecriibesine te
variis etmi§lerdir. Hakikt Amerikalmm, 
darda kalmt- her insana el uzatmas1, ta· 
lihini tecri.ibe etmek istiyen herhangi bir 
kimseden asia yardtm esirgememesi gibi 
giizel hasletler, i~te bu irsiyetin neticesi -

Yazan: LUCIEN ROMIER 

dir. Onun, hayata kar§I alan itimadt, is • 
tikbal iizerine oynad1g1 oyun ve yaphgt 
spekiilasyon, cedlerini serbestiye kavu§ -
turan, kurtaran ve zengin eden ciir' etkar
h~m bakiyyrsidir. Onun, <;ok kan§lk, hi
leli fazla mahirane ve fazla rasyonel 
§eyiere kar§I duydugu nefret de bundan 
miitevelliddir. 

Hakiki Amerika, bugiin, be§ere kar§I 
en fazla hi.irmetkar, ferdin hiirriyetini ha
yale ve ya ziyrietten ibaret fedakarhklara 
esir eden her§eye kar~1 hilkaten en fazla 
dii~man be~er kut:esidir. 

*** 
Amerika halkt Avrupaya kar§J miithi§ 

bi1 itimadSIZbk besler. <;:unki.i, Avrupanm 
tudettigi insanlann ahfad1 ve onlann bes
t ~digi kinin varisidir. 

F azla olarak, Amerika, ne bir siyasi 
0irlige sahibdir ne de Avrupa devletleri 
t,. rzmda i<;timai bit biinyedir. 0, diinya
, r. dort bucagmdan gelmi§ eski muha -
c1r gruplannm te§kil ettigi muazzam bir 
aileler federasyonudur. F akat bu fede
rasyonun kokleri, muhte!if an' anelerden 
w muhtelif miza<;lardan kuvvet almak • 
tad1r. Porthana' ddki Norve<;li, San-Di -
ego' daki lspanyol, Boston veya Gear • 
s;(e' deki 1ngiliz, Nevyork d1§ mahallele -
rindeki Balkanh, Louisiane' daki melez, 
Minneapolis' deki Alman birbirinden fark
hdlrlar. Bir me;kezden obiir merkeze o
lan mesafenin muhafaza ettigi bu farklar, 
bir mmtakadaki halkm oteki mmtaka hal
kile, fikri ve i<;timai sahada hemen hemen 
hi<; temas etmemesini inta<; etmektedir. 
Mesela, Nevyorkta dogan bir fikir cere
yam, ekseriya ,Sikago'ya kadar sirayet 
etmez; hele daha uzaklara hi<; gitmez. 
Bunun i<;indir ki, Amerika, son harbin 
ehemmiyetini kavraymc1ya kadar aradan 
iic; sene z~man ge~mi§tir. 

Gene o sebebledir ki, bugi.in, ~in de
nizlerinde, en ciddi menafii mevzuubahs 
iken bile, ktsmi ve gev§ek hareket ediyor. 

*** 
Am erika psikolojisi, onun A vrupada 

dogrudan dogruya ve miistacelen miida -
haleye haztr olmasma mani te~kil ettigine 
gore, bizi, emniyet ve selarnetimiz i<;in 
tedbir almaktan ve <;ah§maktan hi<;bir za
man ahkoyamamahdu. Fa kat, Avrupa i§
lerine mi.idahale hususundaki bu imtina
ma ragmen, Amerika, netice itibarile, 
muhtemel bir harbin, gerek maddi gerek 
manevi bak1mlanndan bakemi vaziyetini 
muhafaza etmektedir. Biitiin mesele, o ~ 
nun, nihal hakemlik roli.ini.in bi.itiin kiy
metini vaktinde anlay1p, bu vaziyetin~ 
bir anla§!Ilazhk zuhurunda hakemlik ya
parak degil 0 anla~mazhga mani olarak 
kullanmak karanm verip vermiyecegin
dedir. 

Deniz teslihat1 

Amerika yeni bir filo 
daha in~a ediyor 

Va§ington 20 (A.A.) - Bahriye 
N ezareti kongreden, evvelce in~asma me
zuniyet verilmi~ alan iki mhbdan ba§ka 
her biri altm1~ milyon dolara mal olacak 
iki mhh, iki hafif kruvazor, 6 denizaltJ 
gemisi, 8 torpido muhribi, bir mayin ta
rak gemisi, bir denizalt1 muavin gemisi, 
bir petrol gemisi ve bir remorkor filotil -
las1 in~as1 i<;in tahsisatm arttmlmasm1 is -
temi§tir. 

Liizuma binaen harice 
gideceklerin maa,I 

Ankara 20 (Telefonla} - Umumi, 
miilhak ve hususi bi.it~elerle Belediye 
biit~eleri ve sermayesinin yansmdan 
fazlast devlete aid olan miiesseselerden 
maa§ alanlardan llizum g1iriilenlerin ec
nebi memleketlere izamlarmda iki se -
ne mliddetle maa§lanmn ve gidip gel
me harcirahlarmm verilebilecegi hak
kmda bir layiha Meclise geldi. 

1938 Cumhuriyet Almanag1 

AldlniZ ffil ? 
ge~ kalman1z ihtimali 

bitmek iizeredir 
Eger heniiz almadmiZsa 

vard1r, ~iinkii mevcudu 

Cumhuriyet Alma nag• 
Tiirkiyenin en maruf imzalar1, saylSlz makale ve faydah bilgiler, tarih, 
takvim, grafik, istatistik, eglenceli f1kralar, hikayeler, karikatiirler, 

biitiin hiidisahn resimlerile dolu, bir cildlik bir ansiklopedidir. 

Her yerde arayintz 

Eskiden, yani §U sekiz on sene evveline 
kadar, futbol alemimizde me§hur bir Ga
latasaray • F enerbah<;e rekabeti vardt. 
Bu iki kuvvetli kuliibiin kar§Ila§malan 
futbol i§lerile en ufak ili§igi olanlan bile 
gi.inlerce dii~iindiiri.ir, sinirlendirir, iizer
di. 

.5imdi gori.iyoruz ki bi.itiin bir devir 
gencligini senelerce oyahyan ve artik son 
zaman.• dogru gev~emege ba~lami§ alan 
bu heyecan yava~ yava§ yerini bir ba~ka 
rekabete, Galatasaray • Giine§ rekabeti
ne, birakmJ~tlr. Hadiseyi biliyorsunuz: 
ldari bazt anla~amamazhklar yiiziinden 
Galatasaray kuli.ibu bir miiddet evvel iki
ye aynld1. Bir k1sm1 Giine§ ismile yeni bir 
te§ekkiil vi.icude getirmek iizere san kir· 
mizlhlarm <;atJsmt terkettiler. Bugiinkii 
hararetli rekabetin esas1 bu aynbktan 
ba~lar. 

Son yap1l an pazar giinkii ma<;ta da, 
evvelki kar~1!a§malarda oldugu gibi, bir 
ka<; oyuncu asabiyetlerine ve heyecanla
nna hakim olam1yarak yak1~1k alm1yacak 
hareketlerde bulunmu~lar, birbirlerine ve 
hatta galiba hakeme de tokat tekme at• 
mak istemi~ler. Biitiin bunlarm yap1lma· 
mas1 laz•md1; spo· her§eyden evvel vii· 
cudleri oldugu kadar kafalan da disiplin 
altma, nizam altma almakla faydahd1r 
ve ba§hca gayesi de zaten budur. Ancak 
bu istenmiyen vak' amn en <;irkin tarafi. 
di.inkii gazetelerden bir k1sm1mn ma<;tan 
bahsederkeP tuttuklan yoldur. Mesela 
bir spor mecmuasmda ~u satlrlan okuyo
ruz: 

« ... Buna ragmen bir Calatasarayli 
oyuncu, bir Ciinqli oyuncuya, katil kas• 
dile atdd,, .. » Muharrir aynca yaz1smm 
sonunda Galatasaray • Giine~ ma<;ml 
Cin • Japon harbine benzetmege kadar 
da ileri gitmi~tir. 

Burada mubalagamn <;irkinligine hay .. 
ret etmemek elimizden gelmiyor. Memle" 
ketin, bir<;oklanm §ahsan tamdtg1m1z mi.i· 
nevver genclerinden miirekkeb iki futbol 
tabmmm bir spar sahasmda kar~Ila~mala
n (:in - ] apon harbine benzer mi? Ve hie; 
bir Tiirk gencinin, arkada§mm i.izerine 
katil kasdile ahlmasma imkan var m1d1r? 

Biz gene sporculann efkan umumiye
ye bu ~ekilde takdim edilmesine raZJ de
giliz. Gazete siitunlannda vak' alarm 
boyle sun'i izammdan hi~bir diiriist men
faat beklenmemelidir. Nihayet esas itiba· 
rile kazanmak azmi gibi giizel bir heye
camn miifrit bir iki tezahiiri.inii §U veya 
bu tara£ lehine ~alakalem tefsire hakki
miz olmasa gerektir. 

Pahahya maloldugu i<;in k1ymeti bir 
kat daha artan son zaferini her ti.irlii teb
rike deger buldugumuz Gi.ine§ kuliibii 
mensublan dahi, §iiohe yok ki. Galatasa
rayhlara kar§l kullamlan bu lisam hayli 
miinasebetsiz bulmu§lard1r. 

Spor bu nevi dedikoduhn reddeder, 
DOCAN NADI 

Milli hayat muvazenesin
de iki unsur: Ziraat 

ve endiistri 
[Bct§makaleden devam I 

sene in~allah iyi olur diye gene sapana 
sanlmaktan kendisini ahkoyamaz, ve y1l 
o sene de fena gitse gelecek sene i<;in de 
gene ayni his ve kanaatle tarlamn yolunu 
tutmaktan geri durmaz. ~ift<;inin bu ha· 
reketi dogrudur. 0 ne kotii olsa <;ah§ma· 
smdan hie;: olmazsa ailesini oliimden kur· 
taracak az1g1 tedarik etmi§ olur da onun 
I<;m. 

Bizde endi.istri hayah yeni yeni ba§h· 
yor, ve ziraatle me§gul niifusun bir ktsml" 
m yava§ yava§ kendi sinesine <;ekmege 
koyulmu§ bulunuyor. 

Bunun haricinde mevsimlik oyle i~ 
merkezleri biliriz ki koylii ziraatin kendi· 
sine temin etmedigi fazla para noksamm 
telafi i<;:in vilayetler a~m mesafeler alarak 
oralara gider ve amelelik ederek ihtiyacl 
alan paray1 tedarikle koyi.ine doner. 0 
boylelikle vergisini vermi§ ve yahud olen 
okiiziiniin yerine yenisini satm alarak ~if
tini tamamlami§hr. Bu hadisede §Una dik· 
kat ediyoruz: Memlekette ziraatten ba§· 
ka kazanc yollan bulunmas1 ve ezciimle 
endiistri faaliyeti hatta koyli.i c;ift<;i ic;:in de 
~ok faydah surette munzam bir iyiliktir. 
Ziraati buakmamah, fakat endiistriye de 
yer vermeli. Bu iki unsur yekdigerini ik
mal edecekti:. 

Burada as!l mesele ortaya '>•ktyor: 
$imdiki buhranh devrinde ziraat kendi 
m~nsublanm kafi refahla ya§atamadigl 
halde memlekette <;oklugu te§kil eden 
<;ift<;ilerin yeni endiistriye kuvvetli mii§teri 
olabilmeleri nasi! mi.imki.in olacaktn? 
Yarat1lan endiistriyi ya§atmak i<;in bir 
taraftan binnefis endiistrinin maliyet fiat
lanm asgari hadlerile temin etmege bak· 
mak, diger taraftan da ziraatte verimi 
c;ogaltacak tekamiilleri temin ederek bil
hassa <;iftc;ilerden ibaret balk ,.oklugunun 
i§tira kuvvetini artlrmak laz1md1r. Biitiin 
diinya memleketleri ve ezci.imle ~imdiye 
kadar daha ziyadr ziraat~i alan memle
ketler i~te halen en makul ~ekillerde halli 
laz1m boyle biiyiik iki mesele kar§Jsmda 
bulunuyorlar, 

YUNUS NADI 



CUMHURlYET 

~tr=K=u~=u=k :::;::8=. ==d=d==b=l====k===b 1 izmitte meyvactbk 
hikaye Ir cese e u unan me tu 11 . • • 

Guy de Maupassant'dan =11 yen1 ,ekle giriyor 
Madame, sizinle alay edip etrnedigimi J re11klerle i.irperen nehir i.izerinde bi.itiin 

soruyorsunuz? Bir erkegin bugi.ine kadar h1zile siiriikli.iyordu. Etraftan kurbaga 
a§km tuzagma dii§rnedigine inanarnaz sesleri yi.ikseliyordu. Suyun §mltlSI, kan
mtslmz? Hay1r, inanm ki, ben hi~bir ka- §Ik, kulak! a hissedilmesi gii~. endi§eli bir 
dm1 sevrnedirn. ifade ta§tyor, ve bizde esrarl1 bir hassasi-

Bu sevememek -tabir caizse- hissi ne- yet uyandmyordu. 
red en ~ehyor? Bilm.em. Ha!atimm hi~b.ir lhk gecenin ho§lugu ve ay l§lgl altmda 
d~vres1~de, a§k demlen ve msan kalbmm parhyan nehrin fiisunu i~imize niifuz edi
hll n~Vl .sarho§lu.gu dem.ek alan o tu~~f yordu. Y ammda insam kendine ~eken ve 
haleh h1ssetmedim. B1r kadm hayalmm giizel bir kadm bulununca k _ 
b. · · · w b h b d' b , ya§ama , su 

JZJ 1~me athg1 u ulyay1, u vee 1, u yun iistiinde hafif hafif sail k h 1-
. d B · · · b' d b" anrna ve u 

c.~nnetJ dya§lamda tmd. h enflm II~JD ll edn'l u- yay a dalmak ~ok zevkli birseydi. Gece-
tun saa et er en a a az a arzu e 1 en, nin solgun parlak!J"') · d b' k 
b" .. hl4kl d d h .. 1 1 gl eve yamm a lr a-
utunb.~~ ku4. ar land a da hguz~'h' o huvle- dm bulundugu dii§iincesile piraz heyecan-

ren, utun amat ar an a a mu 1m a e II biraz •a•kt f k t t 'd' 
I. b' · b kl k • y ' n, a a mes 1 1m. 

ge 1veren IT msaru e erne veya on a B · 1 k y 
sahib olmak azabile kendimi yormad1m, · 1.~. a~a 1 : « am rna oturun I>> dedi. 

1 · · .. d" tm d' 1 · · d Istedtgmi yaphrn. Soma: «Bana •iir oku-
gece enrn1 gun uz e e tm. ~1mz en 1 d d ' . . . . ' 
hi~biriniz i~in aglarnadtm, 1shrab ~ekme- yun .» e 1: F azla 1len g1d1yordu: <<Ola-
dim Bir kadm hahrasmm ben1· uzu maz !» dedJm, akumarnl tsrarla istedi. 0-

. n uzun b" "k b' d I I • 
rne§gul ettigi giinler olrnamt§hr. Gelecek nu~ uyu IT ~. ~~ u.ga,. ay l§tgmdan 
bir kadmm verdig·i iimidle k lb' h' ~a~lyeye kadar butun b1r hts orkestrasma 

a Im ~~ ht d N'h b' .. 
!;arprnadl, ve adarnda hafif bir rnenek e I tyact var I. t ayet, Ir §amn §U rnis-

k k b k k b
. § ralanm akudum · 

ve et o usu Ira 1p a!ran 1r kadmm ar- · k d rh4 d 'J Onlar elbet flaht muslklyi anlam:yacaklar, 
asm an I a I em en melankoliyi de Tltre#en seslerde ezeli tabiati goremiyecclc-

duymadim. ler • 
Asia sevrnedim. Qii.nkii. onlar c;ukUT vadilere yalmz gide~ 
Arama, ben de kendi kendime bunun (,lii.nkii. ormanlann gii.rii.ltii.sii.nde bir ~~:;; 

Eebebini sordurn. Sahiden sebebini bilmi- tahawii.l ederler. 

yorurn. Maamafih, kendi kendime baz1 Beni ayibhyacagmt sanrni§tlm. Aldu-
izahlarda bulundum. F akat, bu izahlann mad1. Aksine: «Nekadar dogru !» dedi. 
hepsi, anlatsam, goreceksiniz biraz meta· Afalladirn. Acaba manas1m anlaml§ m1y~ 
fiziktir ve canm1zJ pek stkar: d1? SandahmiZ, yava§ yava~. sazltklar 

Maarnafih, kadmlan, §uhluklanna i~in~ girdi, biraz sonra da durdu. 0 za-
:kendimi kaphrmJyacak kadar, kth ktrk man, kadm1 yakaladtm, dudaklanm1 boy
~~rarak .tahlil ediyorurn. Bunu soyledigim nuna yakla§tirdlrn. Fa kat, ~iddetli ve 
l!riD hem affediniz. !zah edeyim. Her in- asabl bir hareketle beni itti: «Sa!rmahyar
s~nda biri rnanevl, biri de rnaddi veya fi- sunuz. ~ok kabasm1z I» dedi. 
Zlk almak iizere iki ayn varltk dii§iiniile- Onu cezbetmek tecriibelerinde devam 
bilir. Sevrnek i!rin, bu iki varhk arasmda, ettim. Beni durdurmak i!rin bir !rare bul
bugiine kadar hi!rbir kadmda §ahid alma- du: Yiiziime su serpiyordu. Nihayet de-
dtglrn bir ahengin mevcud olmas1 •arthr. d F k ~ vam an vazge~tim. 0: <<F azla iistiime 

a at, dikkat ederseniz, siz de goriirsi.i- vanrsamz, gezintiden vazge~erim. Hal • 
niiz ki, insanlarda bunlardan ya biri, ya- buki. burada o kadar iyiyim ki .. Hulyaya 
hud da oteki daha fazla galibdir. dahyorurn.» dedi. Sanra, alay ederek: 

Sevecegimiz kadmda aramak hakkma «Biraz evvel soylediginiz rnmalan unut
rnalik aldugumuz zekanm, hay at! olmas1- tunuz rnu I» dedi. Dogru, hakhyd1. Sus

Valinin Ankarada yap· 
bgr temaslar miisbet 

neticeler verdi 
izmit (Hususi) - Vilayete aid muh

telif i~ler ic;in Ankarada bulunan Vali 
ve Parti ba~kammtz Hamid Oskay seh
rimize donmli§tlir. Valimiz bu seyahati 
hakkmda ~unlan soylemi§tir: 

c- Ankarada vilayetin faaliyet saha
sma giren muhtelif vekaletlere taalluk 
eden biitiin i§lerle me§gul oldum. Ru 
me~guliyeti §U suretle hulasa edebili -
rim: Cumhuriyet bavram1m1zda vaz'1 
esasmt yaphgimiz Arifiye meyva istas
yonu hakkmda Ziraat Vekaletinin ala -
kadar ~ubelerile ve Yiiksek Ziraat Ens
titlislinde meyvac1hk ve sebzecilik mii
tehassTsl profesi:ir Glovisberg'le gorli§
tiim. Bu istasyanun vilayetimizde ye -
mi§~ilikle ge~inen koyllilerimize yalmz 
agac dikmeyi, 8§1 yapmaYJ, agac buda
mayJ, giibre vermeyi ve piyasanm ara
dJgl makbul mahsulli almay1 i:igret -
mekle kalrmyarak profesoriin koyleri -
mize daha c;ok mlif-id alacak yeni bir 
takl.m projeleri haz1rlamakla me§gul al
dugunu gi:irdiim. 

Bu projeler yemi§lerin tapland1ktan 
sanra peyderpey piyasaya arzedilinciye 
kadar uzunca mliddet bozulmadan mu
hafazastnl temin edecek binalarla ye -
mi§leri en fenni bir §ekilde kurutacak 
f1nnlard1r. 

Y emi.§r;ilik mmtakam1zda bu 'tesisat 
yakmda yaptlacak ve bu suretle buglin 
gayrifenni ~ekilde toprak Ustiinde veya 
ac;tk adalarda saklanan yemi~lerin c;lirli
meden ve bozulmadan uzun miiddet 
muhafazas1 ki:iyliiye i:igretilecektir. 

!ktJsad Vekaletinde standardizasyon 
miitehasstsl profesi:ir Baade ile gorii~ -
tlim. Meyvalanmtz hakkmda kendisine 
izahat verdim. Almanyada yemi§ san
diklarmm eb'ad1 kanunen muayyen ol
dugunu soyledi. Bu sand1klarm Olr;li -
slinii aldtm. Bundan sanra vilayetimiz
de bu eb'ad esas ittihaz edilecektir. 

n~ .liizum yaktur. Y almz, kadmm a~1k tum. 

~;::~:· ~:~ik~:;~sbi.i~:~ij§~~J~st:t~~~ Emretti: «Haydi, kiirekleri .. » Nehir Me~~a~:~i::\~!:f:~~i~~ui~ta;:z~= 
yal gosterir kabiliyete sahib olrnast •art iistiinde kaymaga ba§ladtk. Geceyi uzun, hane, ki:iyllilerimizin gonderecekleri ye-

d 
Y vaziyetimi fazla komi'k bul w b ) miQleri en emniyetli ve piyasaya uygun 

~gildir, fakat iyilik, elegans, §efkat sahi- maga a§ a- ~ b b I d1m. Arkada~1rn sordu: «Bana bir vaidde bir surette satma~a ba~lam1~ oldugu ci-
1 u unrnas1 ve biraz da ~apkm tabiatli bulunmak ister rnisiniz?» hetle bu izahattmla yemi§ i~inin ana~-

olu~u ha§urnuza gider. Astl kadmm mezi- tan ve a~masmdan ba~hyarak mlisteh -
Y t' · h 1 - Rahat durmak vadi.. ~ayed ben e m1, ayatm1 pay a§hgJ erkekle k1sa za- I ~ like arza kadar biitiin safahatl Uzer·inde 
manda anla§masml temin eden int1bak ka- giz ice bazi §eyler yapmamza.. icab eden ilerletici ve karuyucu blitlin 
biliyeti te§kil eder. - Ne? Ne dediniz? tedbirlerin almmt§ oldugu tezahi.ir e-

Bun.l rnukabil, bir !rok giizel kadmlar, - Kay1gm arkasmda, sizin yammzda, der.> 
giizellikleri nisbetinde zeki degildirler. ylldlzlara bakarak arkaiistii yatmak isti • Vali bundan sonra haricde yaptlan 
~~ha ilk bab§ta inttbaksJZitldan gozii- yorum. ambalaj sandtklarmm pahahya mal al-
muze ~arpar, ve a anda kar§ImiZdaki ka- HayktrdJrn: «Ben burada neciyirn ?» dugunu, bu sebeble ki:iyliinlin bizzat 
dmla anla§mak imkanlanm kaybederiz. 0 cevab verdi: yapmalan i~in bliyiimesi ~abuk alan ka-
Halb k' b d 1 kl h Ben' 1 y vak agacmm dikilmesine ehemm.iyet u 1, unun ost u a e emmiyeti pek - I an am1yorsunuz. anyana ya-

d D I k h 1 
t w F k · · b d k verilecegini ve ambalaj sand1klan 'bu 

az 1r. ast u , ata ara da, lnymetlere acagtz. a at, SIZI ana a unrnaktan, d h k b · .. k h ~ekilde maliyetsiz elde edilecegini ila -
e a veren bir misaktJr. Bir erkek ve bir em oprne ten, ve ni ayet beni ... ok•a ... 

k k 
• ve etmi§ ve: 

adm arkada§ hakkmda, iyiliklerini hesa- rna tan rnenediyarurn.» Vadettirn. «E • 
b k 

w b' k k ld c- Yemi§ i§lerim.iz en fenni ve dUn-
a atarak, fakat kusurlann1 ihrnal ede- ger, IrazcJ lin! amrsamz, geri done • 
k h 

· 
1 

d d' ya terakkiyatma uygun bir §ekil ve is-
re iikiim verilebilir. nz » e 1. tikamete girdikten sanra profesi:ir Gla-

Halbuki, sevebilmek i~in, kor olrnak, .Simdi, gozlerirniz y1ldtzlarda, mtiistii yisberg, vilayetimizin iizlim illlerini e
kar§ldaki kadma baglanmak, hi!r bir§ey yatJyoruz. Sandalm ag1r hareketlerile sal- line alacak ve en nefis c;avu§ lizlimle -
goremernek, dii§iinrnemek, hatta anlarna- lamyoruz. Sandal i~inde gecenin en hafif rini yeti§tiren Degirmendere, Tav§an
mak laz1rndtr. Hi.ikiim vermekten, dii§iin- giiriilti.ileri bile kulaklanm1za kadar ge- ctl, Geyve ve havalisi iiziim istihsalatJ 
mekten tarnamile ~ekinerek, giizelliklere liyor, bizi ?rp.ertiyordu. 1!rirnde garib, fa- Uzerinde tevakkuf edecektir. 'ttziim i§i
oldugu kadar, zaflara da tapmasim bil - kat. kasveth b1r heyecanm, sonsuz bir §ef- ni sebzecilik takib edecektir. Pendikten 
mek, sevebilmenin belliba§h §arttdlr. k~h? ~iiyiidiigiinii, hissediyar, ve herhan- izmite kadar alan saha turfanda seb -

Bu korle§me, ve bu rnanhksiZ igfale ~~ bu .. msan.a .sevrnek iizere kalbimi arma- ze yeti~tirmege ~ok mi.isaid oldugundan 
b w • kA k - b 1 b ,..... ileride buna da ehemmiyet verilecek -

oyun egrnerne lin an yo tur. g.~· oy ~ . 1r msana kendimi vermegi, dii- tir .• 
Dahast var. Ahenk hakkmda oyle hu • §Uncelenml, hayahrnl, biitiin varhglml fe-

susi bir fikrim vardu ki, hayatta gordiik- ?a. e~e~i istiyordurn. Arkada§1rn ri.iyada 
lerimin idealimi tahakkuk ettirrnelerine 1m1~ g1b1 rnmldamyordu: «N eredeyiz? 
kat'iyyen imkan tasavvur edemem. Bun. Nere~e. gidi.voruz? Bana arzdan aynltyo
lan soyledikten sonra, belki bana deli di- ruz g1b1 gehyor. Gece bitmesin istiyorum. 
yeceksiniz. Beni dinleyiniz. Fikrime gore, Oh! Beni sevseydiniz.. Birawk 0 } _ 

bir kadm temiz ruhlu ve giizel viicudlii sun 1». 
alabilir, fakat bu ikisi arasmda b1'r anla•- K lb' " b I d C b , a 1m !rarprnaga a§ a 1. eva ve-

Nikah 
tstanbul sab1k A~rceza reisi avukat 

Sabri Sevenin a~lu avukat Semih Se -
venle Oza Sevgenin nikahlan gec;en cu
martesi giinli Beyo~lu Beledlyesi nlkah 
memurlugunda yaptlml~hr. iki tarafa 
da sansuz saadetler dileriz. 

ma almas1 lazlindJr. Demek istiyarurn ki, rernedirn; onu sevdigimi sand1m. ,Siddetli 
burnu hususi tarzda yap1lm1~ alan bir a- hi!rbir arzu duyrnuyordum. Onun yamn- ~EHZADEBA~I 

John Boles bir senaryo yazd1 
Artist bu eserinde, casusluk servisinde ~ah~bg1 

anlatmaktad1r srrada ba~rndan ge~en maceralar1 

Y arm ak~am genc;lerin arad1g1 

M E ~ E K' te Y ~~hlar1n hattrladigi 
Haktkaten ya§anmJf nefis • Muhte§em - ilmi bir film 

B 0 Y 0 K 
A$K 

Ba~t rotlerde : Slnemaann en biiyiik iki y1ld1Z1 
CLARK GABLE MIRNA LOY 

Sinemada pek az goriilmtit bir derecede giizel olan bu tilim 
Fransazca s6zliidUr. 

Numarah bi etlerin bugfinden temini ric~ olunur. 
Telefon: 40868 

'imdikl fevkaiAde program lie ----. 

GARDEN 
Salonundaki NOEL REVEYONU ziyafeti 

Mevsimin en biiyiik bedii hadisesi olacakbr. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrasu 

Bu gece (Baktrkoy)' 
Miltiyadi sinemasmda . 
Yarm gece (t.Jskiidat) 
Hale s-inemasmda 

Hir;bir fedakarhktan YJlrmyan 
sinemamtz bu hafta gene istanbul· 
da inedi alarak 2 biiyiik filmi bir· 
den gosterecegini blitiin istanbul 
halkma arzeyler. 

WARNER BRODERS §irketinin 
frans1zca sozlii Alkapcm filmine 
nazire olarak yap1lm1§ 

Amerika polis te~kilatJm §8§1! ~ 
tan, memleketleri bir felaket gibi 
a§an, bir afet gibi saran senenin en 
bliyiik Gangster filmi. 

2-HUDUT 
KAHVESi 
Vak'a Meksikada g~meketed~:· 

tspanyalca ~ark1larile dalu, sergu· 
ze§t, dans ve kahramanhk fi.J.mi . damm, hususi bir dii§iinii§ tarz1 da vardu. daki bu halim iyi idi, ve bu kadan bana TURAN TiYATROSl ' 

.Si~an adamlann, zay1f ve karakuru a • kafiydi. Bu gece saat 20,30 dfl 

damlann kullandlklan kelimeleri ve ciim- Uzun zaman hareketsiz kaldtk. Elleri- san'atkar Na§id ve 
leleri kullanmalan icab etmez. Siz, rna- rnizi tutu§tuk. T ath bir kuvvet bizi hare- Halide Pi§ kin ve Mu
dam, Ia~i:er? go~lii. oldugun'ftza gore, e§- ketsiz hale getirmi•ti: Bu kuvvet bilinrne- ammer Karacamn 

Sofralar tUkenmek Uzeredlr, acele ediniz. 

1,... v ..... 3. 4 ••• •••• • • . 

l aenenin 2 bilyuk filmi birden TURK S1NE IIASINDA 

YARIN mat·inelerden itibaren 

ALKAZAR 
sinemasanda ba,hyor· 

yay1 ve .JadJselen styah gozlii bir kadln d k ' ·i§tirakile i , yi.iksek bir•eydi ·, afif, derun·t ve mut- B' ~ l'k G · 
gibi izah edernezsiniz. Bak1~m1zm incelik- l k I • Ir .,.en I eces1 
l 

· . · d" .. . . a o an ilahi bir birle•me. Birbirimize Vodvil 3 perde 
en, 1ster 1sternez U§uncemzm incelikleri- d k ' 

I d k . B o unmadtg1m1z halde bizi birle§tiriyor • 
ne tekabii e ece hr. unlara belki gii - d B 
lersiniz. Bilin ki, soylediklerirn dogrudur. u. u neydi? Biliyor rnuyurn? Acaba, 

a§k rn1ydt, dersiniz? 
Maamafih, bir saat~ik, hatta bir giin -

ciik olsun bir kadmt sevdigimi zannediyo- Y ava§ yava§ ortahk aganyordu. Saba-
rum, fakat, bunda etraftaki e§yanm bii - f10 saat ii~ii idi. Semayt bir parlakhk kap· 
yiik bir tesiri aldu. Size hikayesini anlata- amJ§h. Sandal bir§eye ~arph. Oldugum 

yerde dagruldum. Kii!riik bir adaya ya • 

ytrnBir ak~am, garib bir vecd i~inde ya~l- ~af~l§~~· F akat, ben mest ve vecidli bir 
yan giizel bir k1za raslad1m, §airane bir a ey Jm. Kar,umzda uz1yan sonsuz se-

ma k1rm1Z1, pembe menek kl l .. 
fantezi tesirile alacak, benimle nehir iize· ")" 'd' b 1 ' §e ren ere or-tu u 1 1, u utlar altmdan dum I 
rinde geceleyin bir sandal gezmesi yap • d d an par!ra a-nm an myor u. Nehir ate• kt b' 
mak istedi. Bana kalsa, oday1 ve yatag1 . • rmJZISJ 1r 
tercih ederdim. Maamafih, nehir ve san· ~C:!n:;;::~~.sahtldeki ii~ ev ktpklrmiZI 

dal iizerindeki 1srarma boyun egdim. 
Bir haziran giini.i idi. Arkada§lrn gat- Arkada~lma dagru igildim. Ona: 

tyolabilmek i!rin mehtablt bir gece intihab «Bak» diyecektim. Sustum, §a~ITmi§tlm. 
~tmi~ti. Bir ktr otelinde ak§am yemegini Y ammdaki sanki a degildi. Rengi pembe 
yedik, saat ana dogru sandala bindik. Bu idi, bu et pembeligi iizerine giiya semanm 
ergiize§ti pek budalaca buluyordum, fa~ renginden bir par~a akml§h. Sac;lan pem

kat arkada§Im ha§urna gittigi i!rin, fazla be idi; gozleri, di§leri, elbiseleri, dante! -
k1zrnadJm. Ben kiireklere ge~tim, ve nehir Jeri, giilii§ii, her~eyi pembe idi. 0 kadar 
· 1.erinde a<;Ildtk. Manzaranm harikula- §a~Jrrnt§ttm ki, arkada§IID bana, bizzat 

deligini inkar edemem. l<;inde biilbi.illerin ~afagm kendisi irni§ gibi gori.ini.iyordu. 
otii~tiigii aga<;ltklt bir adayT yakmdan ta- 0, yava§ yaVa§ dogru}uyar, dudaJc.la -
:J.:J ediyarduk, ve cereyan bizi gi.irni.i§ nm bana dogru uzatlyordu. Ben de ana, 

titriyerek, ddice arzular duyarak, sema
YI opecegimi, saadet: opecegini, kadm -
la§Inl§ alan hulyayl opecegimi, insan eti
ne gomiilmii§ alan ideali opecegimi sana
rak dudaklanna dogru uzamyordum. 

Bana: «Sa~lanmzda bir sam an !rOpi.i 
varl» dedi. Bunun i!rin giili.iyordu. 0 za
man ba§lma ha§lar su dokiilrni.i§ sand1m; 
ve birden, sanki hayatta bi.itiin i.imidlerimi 
kaybetmi§im gibi biiyi.ik bir teessiir duy -
dum. 

Anlatmak istedigirn bir giinciik a§k 
hikavesi budur. Tatstz, ptsmk, korkak bir 
a~k ... F akat, bu hadiseden sanra hie; sev
rnedigimi, bundan sonra da sevmiyecegi
mi zannediyorum .. Amma, kimbilir? 

Ozerinde bu rnektub bulunrnu§ alan 
delikanlmm cesedi, Seine nehrinde bu -
lunmU§lUT. Cesedi !rtkaran ve ismini og -
renmek i!rin oli.iniin ceblerini ara§ttran ge
rnici, yalmz bu mektubu bulabilmi§tir. 

c;eviren: 
$erif HuUisi 

BE K ARE T ASRt i1? ADAMI 
LIL DAGOVEA ve SABINE PETERS RAIMU ve LUCIEN BARROUX 

taranndan emsalaiz film taranndan net'e ve kahkaha filmi 
Sean alar 1 4.2S ve 8 Sean1lar 1 2.30, 6 ve 9.30 da 

••••••• Suvare seat 8 de her lkl flllm blrden ______ .. 

ilahi 
yJJdJZ MARLENE DiETRiCH dUn 

ak,am SAKARYA 
ROBERT DONAT 

jle ~evirdigi ve senenin 
2 nci zaferi olan KIZIL iZDiVAC 

sinemasmm vAsi 
salonunu doldurttu. 

goriilmek hrsab ka~1• 
rtlmJyacak Frans1zca 

sozlii ,aheser 
~ 

SEZAR 
BORJiYA 

TARiHt MUAZZAM - TURK~E SoZLi.i 

Yak1nda i P E K sinemas1nda ,. 



21 Birincikanun 1937 CU1\IHUR1YET ,_ 
m:: 

~~~l~~ti~l~ ikttsadi hareketler [~-~~ ............... =F=-ik=i=r =-o=· ·r=g=iis=u--=----..........._ __ ) PENcERESiNDEN _______________ , ______ __ 

Solisti dinlerken ... 
Bir arabk bana oyle geldi ki onun 
bu sozleri tekrar eden istanbul 

agztndan 
hallod1r 

Anketi yapan: SAL.i.HADDIN GONGiJR 

-4-
lkincite~rinin 1hk gecel~rinden biri ba§·l Biiyiik §ohret, hala sihirli sesini, biz -

latnak iizere . . . Beyoglu caddesinde omuz den esirgiyor. Masa arkada§lm, bu sefer 
Otnuzu sokmiyen bir kalabahk var. Dar daha teklifsizce gi.iliimsedi: 
bir oluktan bo§anan koyu bir mayi gibi - Siz de herkes gib1 solisti bekliyor-
aglt ag1r kaldmmlara yay1lan bu kalaba- sunuz galiba! .. 
ltgin bir bsmm1: 1~1ktan harflerin i~inde -.. - Evet dedim solist. 
flattlpanl yanan bir kadm ad1, kendine Oteki: 
~~kiyor. - Ah, bu solistler ... diye i~ini c;ekti, 

Aralarma ben de kan§llm. T avandan sab1k hanende ve lahik solistler. !stan -
"e duvarlardan dokulen renk renk am- bullulara, bu bir tek <<hlime» nin neh
llulierle, bir filim stiidyosu kadar aydm- dar pahahya mal oldugunu, kendi tee -
latl]tlli§ steak, hf'm de liizumundan ~ok rubemle biliyorum. 
11

Ca.k bir salon .. hendesi bir zarafetle s1- Eskid.en en parlak se:;li, kadm §arkici, 
talanrn,~ masalar .. ve bu masalann etra- gecede on liraya, on kere boyun hrardt. 
1111

da Yer aim!§, birka~ yiiz ins an... Ad! an so list olduktan sonra, hepsine a· 
Burast bir c;alg1h kahve olacaktJ. Ve zamet geldi. Kiic;uciik d.~glan biz yarat

bu &ordiigiim balk, gecesinin yanm sa- Ilk, diyorlar. Burunlan Kaf dagmda 1.. 
;~nki: aralannda gec;irmege si.iz veren bii- Bu solistlerin ic;inde oyleleri var ki, ses -

bir ses §ohretini dinlemege gelmi§ - lerinin bir yi!hk kirasile bir aparhman ya
lercli. Fakat sahnede c;alan ve okuyanlar p1hr. Soyledikleri de nedir? K1rk yiihk 
arastnda ( 0 ), 0 biiyi.ik ses §Ohreti yoktu. §arblar ... Hele nedir o, ki.itii tekerlemeli 

- Ne vakit gelir? diye sordum. tUrkiilerl .. 
- Daha vakit var, dediler, hele ba- Maze ret olarak: 

kahtn, saat os buc;ugu, on biri bulsunl.. - Ne yapahml diyorlar, halk, boyle 
Anla§thyordu ki, biiyi.ik ses §ohretJ, hafif §eyler istiyor I 

~edise en sonra gelen ekabir» gibi nim Halbuki hie; de oyle degil. Halk ah§· 
1~111llan peymanelerle kafalar tamam ol- hgmt ister. Bizi, bu haf:f §arblara ah§ti· 
liukta.n sonra gelecekti. ranlar, kendileri degil mi? Soranm size: 

\1 e biz, §imdilik onun te§rifine intiza - T abii vaziyette, yani ay1k vaziyette bu 

Bir nakliyat meselesi 
karfiSinda mtytz? 

S1rt hamalhgmm kalkmasmdan son
ra, §ehirde nakil vas1talarmm gosterdi
gi karl§lk c;e§ide ve bir tiirlii ahenk 
temin edilememi~ olmasma bakarak, 
boyle bir sual sormak hie; de yersiz ol
maz. Hatta bu sualin cevabm1 miispet 
~ekilde vermek lazirnd1r. ~u kurulu~u 
yedi tepe iizerine oldugu soylenen, bu
giin ise belki de yetmi~ yedi tepeye ya
yilan ini~li yoku~lu §eh!rde nakli vat 
i~ini siiratle modernize etmek, muhak
kak ki kabil olamazd1. Nitekim de oy
le oldu. Kaldtnlan s1rt hamalmm, at! -
Ian tablanm, §ehir d1§ma siiriilen mer
kebin yerini • goriinii§ itibarile onlar -
dan hi~ de a~a~1 bir ~irkinlikte olm1 -
yan - t;e~idli el arabalan kolleksiyonu 
tuttu. f?imdi ~ehrin sokaklan boyle bir 
kar1~1k manzaraya sahne olmaktad1r. 

$iiphe etmemek Iaz1rndir ki, bu ~eh
rin umumt nakliyahnm istinad etti~i 
vas1talar, dunkiiler oldu~ kadar, bu -
giinkiiler de de~ildir. Gozlere c;irkin ~o
riinen evvelki ~eklin yerine kaim olan 
bugiinkiiler de goze hi~ de iyi goriin
medi~i · gibi ihtiyac1 kar§Ilamaktan cla 
c;ok uzakbr. Bundan dolaYJ yaptlan i~in 
yarun oldugunu iddia etmek yanh~ sa
yllamaz. 

$imdi ~ehrln caddelerini, sokaklanm 
- biiyiik bir mebzuliyetle - dolduran el 
arabalannm k1smen bir ihtiyaca cevab 
verdigi !nkar olunamaz. Yalmz ne 
bunlarm, ne de ath arabalarm ihtiyacm 
tam kar~1h~ olmad1gt da a§ikard1r. 
Bunu her ne bak1mdan miitalea etsek, 
gerek ticari nakliyatm icras1, gerekse 
halkm umumt nakil i~lerl itibarile boy
le kabul edebiliriz. !;)u halden, bu i~i 
yapanlar kadar Beledlyeyi de mes'ul 
tutmak hakstzhk olur. Giinliik nakli -
yat gibl acil olan bir ihtiyacm ka1':lllan-

Manzara 
I 

Yazan: NECIP FAZIL KISAKOREK 

Samatamn ses, depre&menin hareket uygunsuz tavtrlar takman biinyeleri, 
olmad1gmi, bize bugiin kadar hic;bir giin palyac;o halinde teTLil eder. (Don Qui
gi.istermedi. Gazete, di.inya hadiselerini chotte), bu ilk ve son biinye mizanmm, 

ajanslara emanet etmi&. edebiyat anket- her hadise kar~tsmda terazisini kuracak 
Jeri ac;1yor. Fikrac! giinliik niikte ve teker- ters miyandtr. 
Iemelerini bir tarafa koY.mU§ edebiyat Bugiiniin curcunast, gencli ihtiyarh, 
mevzularma dala~ 1yor. La£ ba~m1 aim;~. yiizlerce sahte vekarm, tenekeden kal-

kanlanm, mikadan kihc;lannt ve kag1ddan ne uzun, ne tiikenmez, ne dola~1k ~ey ol-
migferlerini birbirinin ba~mda patlatmadugunu; hmlt! dudag1 yirtml~, kac; tiirlii, 
smdan ba§ka hic;bir &ey degil. kac; perdeden, kac; nisbette c;Ikabilecegini * * * 

ilan ediyor. 

lc;inden in cin gec;miyen yangm yer
lerinde, yiizlerce mart kedisi e&iniyormu§ 
gibi, tozu dumana katan bir c;eki~me var. 

hte, bu yangm yerindeki ana vas1f olan 
hakirlik, pintilik ve sessizligin, YJkmt!lar ve 
c;okiintiiler arasmda, bdem, tarih ve hak 
fark! naralarile birdenbire yUzsiizliik, ,a
mala ve (nefsi emmare) haline gelmesi
dir ki, TUrk edebiyatmm en biiyiik ayl
btm doguruyor. Bu ay1pla beraber, bula
mk bir utanc; suyunda g1rtlagma kadar 
batml$ gizlenen bi.itiin kiilc;esini, biitiin 
maddesini, biitiin k1t'asm1 gozi.inUne seri
yor. 

Cirkin ve aptalm b1YJk burmas1, yoksul 
ve dilencinin nargile tokurdatmas1, basta 
ve canslZln palikaryahk satmas1 kadar, 
ruhumuzun asil hicablan oniinde, igrenc; 
ve iffetsiz duracak tav1rlar tasavvur edi
lemez. Kainatm ezeli nizam1, kendilerine 

Biitiin nezaketlerimizi, pazarhklanmi
ZI, temkinlerimizi, kanaatkarhklanmlZI, 
olarma baglama tesellilerimizi bir tarafa 
b!rakarak, diinya ol«iileri oniinde, bugii
ne kadar gelmi~ biitiin kiYmetleri (Revi
sion - yeniden muayene) altma c;agtrma
mn ve temizleyici kritigi bina etmenin gii· 
nii bugiindUr. 

Her meselede bu satth iizeri ciimbii§ii, 
bu kof ve giiniibirlik tecelli gayreti, bu 
lath camm 24 saat ic;in kurtarma ac;Ikgoz
liigu, bu yaradana stglmp savurma kiis
tahhgl, diinya k1ratmda bir ic; ve dt~ he
sabla~masma bir tlirlii yana~amamaktan 
doRan netice. 

Klasik c;atmm klasik temeli olunc1ya 
kadar iizerinde i~lemege mahkum oldu
gumuz bu hesabla~ma borcu oniinde, bii
yiik ~ahsiyetin tek hummasl olan oliim 
korkusu ve var olma htrsrm duymu~ her 
Tiirk san'atkan taahhiid altmdad1r. 

Manzara 
~tn, biiyiik bir tahammiil rokoru tesis e- §arkilan dinlemege kac; ki§i takat geti • 
erek, saatlerce di§ gtclrttstna benziyen rebilirl .. 

bit kernamn sesini ve leylek gibi taktrdl- Onlar da bunu bildikleri ic;in, si.iziim 
tan bir kanunun ahengini dinliyerek avu- ona konserlerini, bize hep meyhanede11 

II 
zadstz bir cemiyetin halis yemi§idir. 

masl icin bugii.nkiinden ba$ka bir~ey TORK ORTACAG SAN'ATKAR 
yapmak pek de miimkun degidi. Fa kat, VE ENTELLEKTU .. ELI. NE 
bu mesele iizerinde bundan sonra ehem-

bacakhk. bozma salonlarda dinletiyorlar I 
b l~te, kanunlar, udlar, kemanlar, hep Masa kom§um, ic;inin derdini doker -

miyetle durmak bir zarurettir. KISA BIR BAKI.S 

1 itclen harekete geldiler. !nceli kalmh ses- ken, biiyiik ses §i.ihreti de, salonda kopan 
~kt' arasmda aglr ezgi nstiki makam bir alki§ flrtmasma tutulmu§ da sallamyor -

_ F. G. Turk Orta~ag san' atkar ve entellek-
~!"""-..:...._~-~'!"- .-~.-.-!'!""-'!"!'!"'!!~!!!!"'~- tiieli, diinya mikyasile, ruh ve kafasmm 

§ark1: mu§ gibi nazh nazh sahnedeki yerini aldt. Sl.shane faciasJnJ butiin mimarisine, san'at ve ideolojisinin 
, , biitiin miyarlanna ermi§tir. 

ta.rtg olmam, me§rebt rtndaneden, Garsonlar, derhal faaliyetlerini arhr-
u~ t;evirmem naftle pevmaneden/ '' d1lar. Rak1lar, biralar, mezeler tazelendi. 

Dikkat ettim: «C1kmam, Allah etme - Ortahkta ~It yok. Boyunlar, kah saga. 
rn tneyhaneden ... » soziine ma gelince, kah sola c;arpliiyor. Yiizlerce ki§i, tek bir 
ircokJ .. I · d k' k d h Id 1 kulak gibi onu dinleme~e hamlamyor. 

0, i~inde ya~ad1g1 cemiyetle ve cemi-
hatirlatan artza yeti, yerle§tigi medeniyet kaynagile tam 

an on erm e 1 a e e san 1 ar. l o 

j,k~ir meyhanede de, ancak bu kadar §le c;ok gec;meden, ba§ladt: 
Bozulan tramvay, biiviik 
mii,kiilatla durduruldu s 1 i~i!ebilirdi. Hatta belki, ic;ilemezdi. ~ahane gozler §ahane, 

~;rk1n1n bir ba~mda, bir ortasmda, bir ~%z~~U:::nv~~::~ b:~~~. 
, sonunda mutlaka, eller, masaya uza· Gonii.Z e(Jlenmez e(Jlenmezl 
·:~0 

,.,r- Biiyiik ses §ohreti, devam ediyordu: 

Oiin ak~am, saat 16,30 raddelerinde 
vatman 793 numarah Hiisameddinin ida
resindek.i 48 numarah Sirkeci - T ophpt 
tramvayt, Sirkeciden kalkm1,, Laleliye 
yakm bir yerde yoku§tan inerken birden· 

~ahte~ kelimesi, bu ~algth gazinodaki 
~k ahhg1 ifadede bir a vue; kar kadar so
~!llc kahr. Oyle iken, ic;erisi gene hmca -
t~ · Y amba§Imda oturan bir gene, liste-

Roz atllglmi gi.iriince, giiliimsedi: 
"'"' Siz de benim gibi yapm I 
......._ Ne yapllmz? 

......._ Bir fin can kahve Ismarladlm I 
~~~ eklifi pratik bularak kabul ettim. 
I. 11Ine, yanm kilo kahve fiatma, bir 
'~c 

J.l an kahvenin suyunun suyunu getir • 
~~ ert 
~ 

General Ludendorf 
(:' CBcutaratt 1 tnm eahttecte) 

l~cl iihrer, Generalin refikast Mathilde 
bit endorf' r. derin sempatisini if a de eden 
~~htelgraf gi.indermi§tir. Bu telgrafmda 

ter, §oyle yazmaktadtr: 

Akan sular ~arab olsa, , 
Ut;an ku~lar kebab olsa, 
Meyhaneler mesken olsa, 
Gonul eiJlenmez, eOlenme;jf 

Bir araltk bana oyle geldi ki solistin 
agzile bu si.izleri tekrar eden, Istanbul 
halkid1r: 

... hire h1zlanmt§hr. Arabanm vatmam, 
frenlerin ani surette bozuldugunu ve tut
madigmi goriince biitiin gayretile u~an 
tramvay1 durd'urmak istemi~, hatta, palto
: lnU da ~Ikararak arabamn online atml§· 
tJr. Bir tiirl;i durdurulam1yan arabadaki 
yolcular feryda ba§lamt§lar, kendilerini 
cad• !eye atiDI§lardu. 

o~ §arki dinliyebilmek i~in, avuc; do -
lusu para veren, §i§eler dolusu i~ki i~en 
ve gene de bir tiirli.i gi.inul eglendiremiyen 
Istanbul halk1 ..• 

SALA.HADD/N GVNGiJR 

diin vefat etti 
bi · taarruz nlam tertib etmi§ti. Bu p)anm 
baz1 kiic;iik degi§ikliklerle tatbikt Hin • 
den burg 'Ia Ludendorff' a nasib olmu§ ve 
biiyiik T a!'lnenberg zaferi kazamlmi§IIr. 
B mdan sonra, Ruslarm ikinci bir ordusu 
da! a hemtn akabinde gene ~arki Prus -
yada maglub edilmi§tir. 

AtiiYanlar, yirmi kadar yolcudur. Bun· 
lann ekserisi kol, ayak ve ba~larmdan 
yaralanmt,lardJr. Bilhassa T1b Talebe 
Yur ~u son stmf talebelerinden 592 Re
ceb oglu Enver, polis ikinci §Ube memur· 
larmdan i.ic;iincii komiser Mehmed olduk
c;a miihim yaralar almt§lard1r. 

Bu arahl: arabada yalmz ba§ma kalan 
vatma:J Hi.iMmeddin, gene itidalini boz
mamt§, Vak'! camii oniinde tramvaym 
arkl:·u cereyan telinden ayum1ya muvaf
fak olarak el frenini kullanabilmi§, ara • 
bay1 zorlukl" durdurmu§tur. 

Hadiseden sonra caddede bekle~en 

bir anla~ma halindedir. Kendisini yogu
ran cemiyet, nas1l bir dlinya ic;i ifadesine 
ve bir dtinya d1~1 telakkisine malikse o da, 
(objet) ve {sujet) halinde, bir san'at 
diinyasmtn biitiin unsurlarma sahibdir. 

Dili, nahvi ve kahblan; ilmi, manttib 
ve naslan, ahlak1, mizac1 ve ruh haletleri; 
hulasa bir varhgm tecelli aynalanndaki 
biitiin akislerile o, sistemli bir platform 
iizerindedir. 

Bu p]atformu ona cemiyeti, cemiyetine 
de lslam iman ve ideolojisi bina etmi~tir. 
0 devrin muvazenesine gore, !slam iman 
ve ideolojisi giine~li bir gok, cemiyet bu 
gokten s1cakhk alan bir toprak, san' at
kar ve entellektiiel de, ferdiyetinin ki.ik
lerini bu topraga salan ve istidadma go
re yemi~ veren bir agacd1r. 

Agac, toprak ve gok; ferd, cemi.11ef ve 
ideoloji halinde ahenk ve diizene girince 
HAY AT ve onun sonsuz deveram do
gar. 

Hic;bir insanl1k devri, giden kim ve ge
len ne olursa olsun bu ana unsurlar d •• 
~mfla bir terkib yaoabilmi~ degildir. 

lmdi, ~imdilik hic;bir k1ymet hiikmiine 
\Tana~madan kabul edebiliriz ki, Tiirlr 
OrtaC'a~ san' atkar ve entellektiieli, belli
ba~h bir goriis merke7i etra fmda, saikle
rini, gayelerini ve sebeblerini c;erc;evele
mi~. zamam m!\zi, hal ve i~tikbal olarak 
iic; ritmile temsil etmi~. kendi omrii ve an
lavm ic-i!'lde hadi·f'lere hakim olmu~. te-

Bu cemiyetin: 
Dint mizac1 (Siileyrnan Qelebl) de, 
Derinlik ve mavera hummas1 (Yunu.s 

Ernre) 6e, 
Niikte ve hicvi <Nasraddin Hoca) da, 
Ha.ssa.siyet kal1tes1 (FuzuU) de, 
Eda. ve esteti~i (Bald) de, 
Kuru manttk ve akl1 (Nab!) de, 
Belagat ve hli~mllit (Nef'l) de, 
~iyve ve zara.fetl (Nedlm) de, 
Irfan ve inceliti (f}eyh Gallbl de, 
Giirgii ve merakt (Evllya Qeleb1J de, 
Metod ve teknlgl (Katib Qelebi) de, 
M~bed, mekteb ve saray flkr1 (SinanJ da, 
Nagme, se.s ve ahenk ruhu (Dede Efen· 

dlJ de, 
ve biitiin bunlann hepsi, ba~ka ba§ka 

mikyas ve kuatlarda hepsindedir. K1saca 
ve kabaca: 

Tiirk Ortac;ag san'atkar ve entellektii-
eli, kendisine gore: 

A - Bir diinya giirii§ii, 
B - Bir e§ya ve hA.dise zavlyesl, 
C - Bir cgiizeb ve cdogru• hti.kmli, 
D - Bir kemal olc;iisii, 
E - Bir yarm !~tlyaki, 
F - Blr tenldd ve tayin lwtA.st, 
G - Blr kii!tiir ba~. 
H - Blr cem!yet halkrun, 
i - Bir ferdiyet maya.s1, 

gibi «criterium>> Ian ic;inde ta§tyan ve me
safeleri ve istikametlerile, hacimleri ve 
nisbetlerile, mii,ahhas ve hakiki bir dun
yay! temsil eden oz san' atkar ve entellek
tUel i.irnegidir. 

0, bahtmt ortak ettigi cemiyet devam 
ettikc;e biitiin ha~metile ya~adt. Cemiye
ti ana zeminini kaybeder etmez de, biitiin 
heyetile giic;tii. Zira o, bir vahdet ve ke
mal ammn yemi~iydi ve agacla, toprak 
ve gok arasmdaki diizen bozulur bozul
maz, bu unsurlardan hic;birinin tereddi ve 
lsbrabma i~tirak edemeden soniivermege 
mahkumdu. 

NECIB FAZIL KISAKOREK 
[•J Bu yaZJ, antolojl milnaka§alarl esna

smda kaleme almmi§tlr, 

~o~~iiyiik asker ve General Luden
!~ l.ln §ahsmda Alman milleti, en iyi, 
lit $ladtk. evladlarmdan birini kaybetmi§· 
k' srm, Alman tarihinde i.ilmiyecektir. 
~ asYonal - sosyalist hareketi kadar ben 

~~~ Iniltetin biiyiik bir iimidsizlik i~inde 
\1~ 1111dugu 1-:r mada kendini tehlikeye 
lavt~k Almanyamn daha iyi bir istikbale 
~h-k~Inas1 ir-;n miicadeleye giri§enlere il • 
~e~ ~ttiginden dolayt kendisine ebediy· 

Bund'ln sonra, Ludendorff, Alman 
or 1..1sunu sevk ve idare eden General 
Falkenhayn ile miitemadiyen miicadele 
etmi~tir. Bu miicadele, harbi evvela §ark
ta bitirip sonra garba donmek miinaka§a· 
s1 etrafmda cereyan etmi§, hadiseler Lu
dendorff'u hakh ~1karm1~hr. Bu miicade
leye ragmen, Ludendorff Carhk Rusya· 
nm ordusunu m~temadi maglubiyetlere 
ugratmaga muvaffak olmu§tur. 

yarahlar hastaneye kaldmlml~, tramvay 
polis nezareti altmda Aksaray deposuna 
c;ekilmi§tir. 

lkinci bir ~i§hanc faciasm1 hamhyabile
cek mahiyette ola:- bu vak' a, ancak vat • 
man Hiisameddinin itidal, soguk kanh -
hk ve ga:y reti sayesinde c;ok hafif savu§tU· 
rulmu~tur. 

Roma protokollar1 Cora~ sokiigii gibi 
C Intnnettar kalacagtm.>> 

~o~ UMHURIYET- General Erich 
~ill) lt.~dendorf! Biiyiik Harbin en mii -
litj askeri simalanndan biri ve belki de 
ttit:tisidir, General 1865 te dogduguna 
~~y:-{2 ya§mcla olmU~tiir. Ludendorff, 
qt, b· Harbe kadar muhtelif vazifeler -
li b tlhassa Alman bi.iyiik erkamharbiye· 
~1e;hek&t dairesi §efliginde bulunmu§tur. 
~- Y ll Graf von Schliffen'in mektebin
~b~,) ~~§rr.~. onun fikirlerile me~budu. Bii-

1 '"1arb ba~lad1g1 zaman, o, terfi ede
b,1(~ i~,o;n k1t' a hizmetine c;Ikmi§h. Harb 
~ab aylnca, Belc;ikay1 istilaya memur AI· 
h~1 ~ 8'-'g cenahmdaki ikinci ordunun er
··~d~tbiye ikinci reisligine tayin edildi. 
it 1 

1 ba§ma yapttg! fevkalade ciir' etkar 
~,~~aarruz ve §ahsi bir hareketle Liege 
llr~ e~ kalesini zaptetmJ§It. Bu s~tada 
q~~, tephe~indeki Alman ordusu kuman
ekil1111• Ruslann tazyiki kar§Ismda geri 

t. Ine k · ·· · b k . ,,~bcl aran vermest uzerme, u u -
4~in an . azledilerek yerine Hindenburg 
~ 1barb:diirn:~. Ludendorff da onun erka
~~ lr 1Ye reisi olmustu. Ludendorff, da
\i A.jnle ~arka giderken §arki Prusyada
~lt!:ultla.n ordusuna emirler vermege ba§-
~ It, 

~ ~ esnada ~arki Prusyadaki Alman 
~~ oil! erkamharbiyesi harekat §ubesi re· 

'~ll rne§hur General Hoffmann, yeni 

1916 da Romanya harbe girince, F al
kenhayn istifaya ir.bar edilmi~ ve yenne 
Hindenburo;r, onun erkamharbiye reisli -
gine de Ludendorff tayin edilmistir. Lu
dendorff bundan sonra, Alman, ordusu

Bir diierinde de yangrn ~tkll 
Evvelki ak§am 17,30 da 851 numaral1 

vatmanm idaresindeki tramvay, Aksa· 
rayda Yusufpa~a caddesinden gec;erken 
yanmaga ba~laml§hr. Y olcular heyecana 
kap1larak kendilerini eaddeye atmt4lard1r. 
Bu arada Sultanahmedde oturan Burha
nm kanst 20 ya~lannda F alma aRir su· 
rette yaralannu&, hastaneye kaldmlml§· 

nun ve hatta biitiin ittifak manzumesi or
dularmm dimag1 olmu~tur. Romanya:ya 
Lr§t yap1lan muvaffakiyetli taarruz pt&
mnm e.saslanm o hazirlami§hr. Caporet -
to'da Italyaya indirilen miithis darbe de 
onun eseridi... 2 I mart 1918. de, garb llr · 

cphesinde, biivUk bir taarruzlar silsilesi 
haZITlamt§, bunlar, biiyiik zaferlerle ne • 
ticelenmi§ olmakla beraber, Amerikanm 

Sokede go~men ev leri 
yap1hyor 

1 iidahalesi viiziinden kat'i zaferi kaza· 
ramaml§, bundan sonra, dii~manm c;ok 
azim say1 iistiinliigii karsJsJnda Alman or
dusu ricate ba~lam,~ttr. Fa kat, bu ricat 
esmmnda d ~ Ludendorff, Alman ordu
mnu kat'i b:: hezimete uihamaktan kur • 
tarm1~t1r. B·1 esnada, vazifesinden istifa
ya mecbur olmu~tur. 

Sulhtan sonra Lucfendorff, kendi~ini 
ele gec;irmek istiyen itilaf devletlerinden 
1-urtulmak i~in !svere kat;:mi~, sonra tek
rar vatamna donerek memleketini Ver -
sailles muahedesinin tazvilond~n kurtar
mak ic;in c;ahsmi§, Hitler'le beraber bir ih
tilal yapmak tstemlJ, fakat, vaktJ!e ku -

Sake (Hususi) - Kazam1za baglt Ak
koy nahiyesile Yenikoy ve Yenihisar 
koylerine yerle§tirilen 430 evlik gog • 
menlere .dag1tllmak iizere in§as1na ba~
lanan modern ve s1hhi evlerden 150 ~a -
nesi bitmek iizeredir. Bu evler tek ve 
c;ift olmak uzere iki tip iizerine haztr -
lanmakt;J.dirlar. 

lllliHa ettigi Alman ordmu yeni ,efleri
nirt ·elinde eski ~efinin ihtilalini basltr-
ml§hr. 

Ll:dendor&e son zamanlarda « T opye
kun Harb» diye bir eser yazml§hr. Bu 
eser, askerlik aleminde biiyiik akisler u-
yand1rmt§ltr, 

0~ devlet Hariciye Naz1r1 
tekrar toplaniyorlar 

Budape§te 20 {A.A.) - Reggeli Uj
sag gazetesi, Roma protokollanm imza et
mi§ olan devletler konferansmm a§agida
ki meselelerle me§gul olacagmi yazmak
tadtr: 

1 - Duc;e'nin Berlin seyahati, 
2 - M. Stoyadinovi~'in Roma se • 

yahati, 

3 - M. Delbos'un seyahati, 
4 - Alman - Leh miinasebatt, 
5 - A vusturya ile C:ekoslovakya ara

smda ge~enlerde yap1lan mahremane go· 
rii§meler, 

6 - Macaristan ile Kii~iik ltilaf ara
smdaki miizakerelerin bulundugu hal. 

7 - ltalyanm Milletler Cemiyetinden 
c;ekilmesinin Avusturya ve Macaristan 
Uzerindeki muhtemel tesirleri, nihayet, 
ftalya, Avusturya ve Macaristan arasm -
daki ticaret miinasebetleri. 

M. Ciano ile M. Schuschnigg'in 9 
sonkanunda buraya gelecekleri si.iylen -
mektedir. 

-=--...... ~~--=-
Giridde zelzele 

Atina 20 (Hususi) - Atina rasadha -
nesi evvelki ak§am merkezi Atinanm 
cenubu garbisinde Girid denizinde bu
lunan §iddetli bir zelzele kaydetmi§tir. 

Alb eroinci de arka 
arkaya yakav1 ele verdi 

Emniyet KaGakc;thk burosu memur • 
lart diin de alh uyu§tUrU$U madde ka -
gakgiSI ya'kalamJ~lard1r. Yakalanan ka

c;akGtlarda miihim miktarda eroin bu • 
lunmu~tur. 

Kas1mpa~ada Kiic;iikpiyalede Tahta • 
koprii soka~mda 5 numarah evde otu • 
ran Galatah sab1kahlardan kahveci Ta

latla metresi 16 yaslannda Sabahatin 
eroin sabciligi yapbg1 haber ahnm1~tlr. 
Su~lulann aranan evinde 25 gram eroin 

bulunarak musadere edilmi1itir. Talat 
ve Sabahat, eroini Yenigar!itda 19 nu -
marah evde oturan sab1kah marangoz 
Vehbiden ald1klanm soyledikleri i~in o
raya da bir baskm yap1lm1~, Vehbi de 
bir miktar eroinle yakalanml!ihr. CUr • 
mii rne§hud yap1hrken, eve Cun-huri
yet Merkez Bankas1 arkasmdaki Tap
tas ham kap1cts1 Anastas gelmi§, yiiz 

gram eroin verirken o da tutulmu~tur. 

Bunlardan ba§ka Tahtakalede $e -

kerci sokagu~da ahg1hk eden Nail oglu 
Alinin iizerinde iki gram, tJskiidarda 

Bulgurlumes~id sokagmda oturan me~
hur ka~akc;1lardan Giilizarda da iki pa

ket eroin bulunmu§tur. Alh kagakg1 da 

mahkemeye sevkedilmi§tir. 

Derkenarlar ! 
D stanbul Liman idaresi Galata nhtt• D m1m ktsmen tamir etti. F akat tamir 

bitince nhllmm Belediyeye aid olan 
kaldmmdan biraz yiiksek kaldigi gi.inil· 
dii ve bu, iki claire arasmda mlinaka§ah 
bir muhabereye yol ac;tJ. 

Ben yenile~en nhl!mm kohne ve yer 
yer c;okiik kaldmma yiiksekten baktigml 
ilk gordiigiim gun eski vezirlerden Sun 
Pa~amn bir derkenanm hahrladJm. Der• 
kenar. a~k ve ~iir lisanmda sevgililerle 
ba~ba&a kahp can si.ihbeti yapmak mana· 
sma gelir: 
Buseden sonra kenar tster, visal ister goniiZ 
Sevdigtm mazur tut, dii.nya tama' dilnya-

suizr 

Beytinde goriildiigii gibi!.. Fa kat ya
ZI dilinde derkenar, Arablann mi.iraselnt 
ve tevkiat dedikleri sozlerdir ki eski Yu
nanblann {Iakonizm) ini and1ran ~ekilde 
i.iz.lu ve bsa olursa edebi bir k1ymet ahr. 
S1rrt Pasanm ~imdi anlatmak istedigim 
derkenar; o ciimledendir. Gerc;ekten ir• 
fan ve kalemi kudret sahibi olan bu pa~a, 
Stvas Valisi iken bir cadde ac;hrmaga. 
teF~bbiis eder ve bir tak1m evler bu te~eb .. 
biis yiiziinden yanm kapi!t denilecek va .. 
ziyete dii~er. Ciinkii - Galata rihlimimn 
bugunkii halinde gi.iriildiigii .gibi - §Ose 
yiiksekte, evler a~agtda kahr. I~te bu yiiz• 
den bir miilk sahibi Sm1 Pa~aya arzuhal 
sunup da &ikayet edince edib vezir kagt• 
dm altma &U derkenar1 yazar: 

«Kapml kaldtr, alhm doldur, sokaga; 
uydurl» 

Bakahm ayni sozii Belediye mi Li· 
mana, Lim an m1 Belediyeye si.iyliyecek) 

"'** T arih boyle zarif derkenarlardan bir• 
c;ok i.irnekler kaydetmi~tir. Hatmma ge .. 
lenlerden birkac;m1 i~te yaz1yorum: Bas• 
ra valilerinden Rebia adh birinin yapttr• 
mak istedigi ev i~in kendisine on iki bil\ 
direk verdirilmesini rica maksadile gon• 
derdigi mektubun altma Muaviye ~u der .. 
kenan y~m1~tl: «Basrada bir ev mi. 
yoksa evinde bir Basra mt yapmak isti .. 
yorsun?.. Anlamad1m !..» 

Emevi hi.ikiimdarlanndan Abdiilazi:~: 
oglu Orner, hakkmda pek c;ok §ikayet ya .. 
p1lan bir valiye ~oyle bir mektub gon• 
derdi: «Senden sll.lananlar c;ogaldt, seni 
begenenler azald!, ya adil ol, ya c;ekil !» 

Abbas ogullarmdan Mehdinin Hora• 
san Valilerinden birine yazd1g1 §U tevki 
de beligdir: «Ben uyamg1m, sen uyuyor• 
sun!» Barmak ogullarmdan Yahyaya 
bir mektub sunularak nereli oldugu belir .. 
siz. bir tacirin oldiigii, giizel bir cariye ile 
heniiz sut emer bir ~ocuk ve pek biiyi.ik 
bir serve! b!rakhgt haber verilmi~ ve bu 
servetin miisaderesi tavsiye olunmu§lu. 
Y &by a, mektubun altma $U ciimleleri yaz• 
d1: «Tacire rahmet, c;ocuga afiyet, ser .. 
vete bereket, mektub sahibine Ia net!» 

Bu f1kray1 Y avuz Sultan Selime de 
isnad ederler. Eger arada tevariid yok~a 
soz, Y ahyanm olarak kabul edilmek icab 
eder. Ciinkii bu derkenan kaydeden ki· 
tablar Y avuzdan evvel yazllmt~lardir, 

Siyasi mahiyette derkenarlar da var• 
d1r ve bunlann en me~huru, kendisine 
barb tehdidini tazammun eden bir mek• 
tub yol!amt~ olan fspanya Krait Alfons'a 
Magrib hiikiimdarlarmdan T a§km oglu 
Yusufun verdigi ~u cevabdtr: 

«Sen yaztyorsun. Ben yapacag1m !>> 
Bu arada Rumeli Valisi Hakkt Pa• 

~antn dillerde dola&an $U buyurultusunu 
hahrlamamak nas1l miimki.in olur} 

«Silivri naibi, $eriat haini, ilammt gor• 
diim, kahkaha ile gUldiim. Hi.ikmii hilaft 
Kur' an, mazmunu serapa hezeyan, miih· 
ri miieyyedimi basanm, seni mahkeme 
kapmna asanm !» 

- M. TURHAN TAN 

GOMROKLERDE 
Kap1kale giimriigU i~in 

yeni bina 
Tiirk • Bulgar hududu iizerindeki 

Kap1kale giimruk binas1 yerine tam 
hudud yanmda yeni bir giimriik binast 
yaTJtmlacaktlr. 

Y eni sundurmada ~ah§ma
lara ba~land1 

Liman idaresinin Sirkeci nht1m1 iize
rinde yaptlrd1g1 yeni sundurmada dun 
filen gumriik muamelesine ba§lanm1~ -
hr. Gerek bu sundurmamn, gerekse Si:
kecideki yen i yolcu salonunun kii~ad 
resimleri aym 31 inde yap1lacakhr. 

Sirkecide yap1lan yeni tesisatla diin 
den itibaren ba~hvan mesai ~ekli, giim 
ruk i~Ierimizde siirate dogru ahlmr~ b;r 
ink1lab ad1m1 sav1labilir. Simdiye ka 
dar bahren muameleye tabi olan ve 
ayni musaid iskeleler iizerinde yapllnn 
f:l'ilmruk muameleleri, diinden itibaren 
Sirkecide yap1lmaktad1r. Bu e~ya, ~u 
~ekilde liG k1sma aynlm1~tlr: 

A - Dogrudan dogruya muayenes 
orada yapllarak r;1kacak e§ya. 

B - Mavnalarla gelip muayenes 
mavna iizerinde yaptlan ve sonra iske 
lelere sevkedilen e§ya. 

C - Buraya hie; ugramadan ge~ecek 
e~ya. 
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Ah - Ben tuzaga 
dii~iiriildii? 

Japon Mata Harisi, sigaras1n1 
• • • • bizzat verdi ICti, ates emrtnl 

' Japon Mata Hari'si lakabile amlan 
casus kadm Yo§hiko Momoaki'nin, <;inli 
bir asker tarafmdan vurularak oldi.iriildii
giinii iic; gUn evvel haber vermi§tik. DUn
kii posta ile gelen bir Avrupa mecmuasJ, 
J apon casusunun, ~inliler tarafmdan de
gil, bizzat J aponlar taraf:ndan Tokyo' da 
resmen kur§una dizilerek idam edildigini 
yaztyor. 

Bu mecmua, ikinci lakab olarak Ah
Ben admt ta§lyan bu kadm hakkmda et
rafh tafsilat vermektedir: 

<<Ah-Ben, bundan iic;; sene evvel, Ja -
pon ~ayhanelerinde §ark1 soyJiyen, dans 
eden, ziyafetlerde hizmet gormege giden 
gey§a'lardan biriydi. Charlie Chaplin 
Japonyaya seyahat ettigi esnada, Maarif 
Nazm onun §erefine bir ziyafet vermi§ ve 
Ah-Ben, bu ziyafete gey§a s1fatile c;;agt· 
nlmt§h. Charlie Chaplin, bu J apon klZlm 
goriir gormez onun tesiri altmda kalml§ 
ve ]aponya mevzulu bir filim c;;evirmege, 
bu filimde ba§rolii ona tevdi etmege ka -
rar vermi§ti. 

Onun bu fikri ve bu fikir etrafmda ga
zetecilere verdigi beyanat kUc;;iik gey§a'yt 
bir giin i~inde §ohrete ula§ttrmaga kafi 
geldi. Ve Ah-Ben'i Amerikahlara kap -
t1rmak istemiyen J apon sinemactlan, ona 
avu~ dolusu para verdiler, kendi yaphk
lan filimlerde ba§rolleri ona tevdi ettiler 
ve kii~iik dansoz, J aponyamn ba§tac1 et -
tigi me§hur bir artist oldu. 

F akat, J apon casusluk servisi, bir se
nedenberi memlekette cereyan eden bazt 
garib hadiselerle me§gul olmaga ba§la -
mt§h. Diinyanm en mUkemmel casus te§
kilatmdan biri olan J apon casusluk biiro
suna mensub iki ajan, bu Siralarda, A -
merikan casusluk servisi tarafmtlan yaka
lanmt§h. Gerek o garib hadiseler, gerek 
bu ajanlann tevkifini hamhyanm kim ol
dugunu ara§tlrmaga koyulan ]apon ca -
susluk servisi, T okyoda'ki Am erika se -
farethanesini tarassuda ba§lami§, daktilo
lanna, hademesine varmctya kadar bii -
tiin memurlanm ve miistahdemlerini s1k1 
bir goz hapsine almt§h. Bu meyanda, se
farethaneye girip c:,;Ikan yabanc1lar da 
tarassud ediliyordu. Bunlarm arasmda 
Ah-Ben'in bulundugu goriildii. Fakat, 
a:-uc dolusu para kazanan artistten hi~ 
kunse §iiphelenmegi aklma getirmcdi. 

Ah-Ben, giiniin birinde, kendi ayagile 
~ apon casusluk servisine gidip, memleke
tme hizmet etmek ic;;in casusluk vazifesi 
istemege kalki§mami§ olsaydt, belki on -
dan §iiphelenmek hala akla gelmiyecek 
ve §U dakikada Ah-Ben kur§una dizilmi1 
olmiyacakh. Onun bu mUracaati, iki yiiz
lu casuslann klasik ihanet usuliinii c;;ok 
fazla andud1g1 i~in, Amerika sefaretha -
nesindeki tamd1klan sayesinde oramn es
ranm ogrenip J aponl ara bildirmek tekli
finde bulunan artistin, hakikatte J apon
yamn esranm Amerikahlara bildirmegi 
tasarladtgmi, casusluk servisi derhal an
lamt§ ve o giinden itibaren Ah-Ben'in en 
ufak hareketini tecessUse ba§lami§hr. 

0 malarda, Amerika sefarethanesinin 
diplomatik kuryesi bir haydud hiicumuna 
ugramt~ ve ~ahnm!§h. Biitiin taharriyat 
bo§a ~tkh. Evrak meyanmda Ah-Ben ic;;in 
c;;ok tehlikeli olabilecek baz1 vesaik de bu
lunuyordu. J apon hiikumetinin, biitiin 
hiisnii niyetine ragmen haydudlan ele ge
c;;iremedigini soyliyerek Hariciye N eza -
reti vasttasile Amerika hUkumetine tarzi-

Kur!$una dizilirken •Ate&!• emrini 
bizzat kendisi veren Japon Mata 

Harisi: Ah - Ben 

ye vermesine ragmen, bu evrak, mec;;hul 
eller tarafmdan J apon casusluk servisine 
teslim edilmi~ti. 

Ah-Ben, vaziyetinin tehlikeye girdigini 
goriince, memleketten uzakla~magt muva
ftk bularak Amerikada bir turne yapmak 
maksadile pasaport istedi. Pasaportunu 
kendisine verdiler, fakat, pek yakmda 
Mikado'nun y1ldoniimU miinasebetile ya
pilacak merasime dansoz stfatile i~tiraki 
icab ettiginden, seyahatini biraz tehir et· 
mesini rica ettiler. 

Bu teklif kar§tsmda hic;bir ]aponun 
mutavaat gostermemesine imkan olmadt
gmdan Ah-Ben de seyahatini tehir etti. 

Birkac; gUn sonra, bir sabah, erkenden 
dansoziin evine gelen gene bir Amerika
h, ona: 

«- Ben sefir tarafmdan geliyorum. 
Sizi kurtaracagtm. Derhal beni takib e
diniz. Bir saat sonra tevkif edileceksiniz» 
demi§ti. 

Dansoz, alelacele giyindi. Amerikah, 
evde J aponlann eline gec;;mesi muhtemel 
tehlikeli ~eyler var!a onlan imha etmesini 
soyledi. Dansoz, evinde, sadece bir §i§e 
gizli miirekkeb bulundugunu soyliyerek 
bu §i§eyi aldt ve bo~alttt. Sonra, Ameri
kah ile birlikte, evin oniinde bekliyen bir 
otomobile binip uzakla§tJlar. 

Fa kat, Amerikalmm, sefir tarafmdan 
gonderilmi~ bir mernur de gil, J apon ca
susluk servisinin iicretli bir ajam oldugu
nu, Ah-Ben, ancak, otomobil, casusluk 
servisi binas! oniinde durdugu zaman an
!tyabilmi§ti. 

] aponyamn bu en giizel artisti divam
harbde, miitemadiyen masumiyetini iddia 
etmesine ragmen, idama mahkum edildi.» 

Japon gazeteleri, onun, mavi ipekli bir 
gomlek ve kur§uni bir pantalon giymi~ ol
dugu halde idam mahalline geldigini, el
lerinde, dolu silahlarile kendisini oldiir
mege haz1rlanan neferlerin kar~Ismda, 
son arzusu bir sigara i~mek oldugunu soy
ledikten sonra, verilen bu sigaray1, gayet 
sakin bir tavula ve giiliimsiyerek ic;tigini, 
bitirince, miifreze kumandamna hitaben: 
«Hazmm» dedigini ve: 
-Ate~! 

Emrini bizzat verdigini yaz1yorlar. 

Bir kadm ~ocuk dad1hg1 
istiyor 

Kad1koyde Hasirciba§I sokak 22 nu
marada Bayan Siireyya, 90cuk dad1hg1 
yapmak istedigini, ta§raya da gidebile
cegini ve arzu edenlere hiisnlihal va -
rakas1 da ibraz edebilecegini bildirmek
tedir. 

CUMHURIYET 

I f!lg1ii.1el 
• 

Biikre' muhteliti 
bugiin geliyor 

Misafirler Ankarada iki 
ve istanbulda bir rna~ 

yapacaklar 
Ankara ve Istanbul muhtelit taktmla -

rile miisabakalar yapacak olan Biikre~ 
muhteliti bugUn Romanya vapurile §eh -
rimize gelecek ve merasimle kar§IIana -
cakttr. 

Dost milletin misafir tak1m1 per§embe 
giinUne kadar burada istirahat ettikten 
sonra Ankaraya gidecek ve cumartesile 
pazar gUnleri Ankara muhtelitile, ikincisi 
intikam mac:,;1 olmak iizere mac;;lar yapa -
cakttr. 

Biikre§ muhteliti TUrkiyede iic;;Uncii ve 
son mac;;mt 31 birincikanun cuma giinii 
§ehrimizde !stanbul muhtelitine kar§I oy
myacakttr. 0 gUn ytlba§mdan bir evvele 
tesadUf ettigi ve resml devairle miies· 
seseler tatil oldugu ic;;in bu mac;;t bilaistis
na herkes seyredebilecektir. 

BUkre§, Romanyada futboliin en iyi 
cynandtgi bir §ehir haline gelmi§tir. Es -
kid en T ami§Var tak1mlan hoi bol Macar 
oyunculanm oynatarak Romanya §am -
piyonasmda daima ba§ta gelirlerdi. Fa -
kat zamanla bunlar ve yeni yeti§en Ma
car oyuncular profesyonellik kanallarile 
biikre§e g~ etmi§ bulunmaktadtrlar. Bu
giin §ehrimize gelecek olan Biikre§ muh
telitinde Romanya milli tak1m1 oyuncusu 
olarak yedi ki~i bulunmaktad1r. Bu iti -
barla misafirlerin gerek Ankara ve ge
rekse §ehrimizde yapacaklan mUsabaka
lar her halde biiyUk bir alaka ile takib 
edileceklerdir. 

Rapid tak1m1 Atinaya geliyor 
Atina 20 (A.A.) - Rapid futbol 

tak1mt yortular miinasebetile Uc;;ii atinada 
biri de Selanikte olmak iizere dort mac;; 
yapmak ic;;in bu cuma giinii buraya gele -
cektir. 

F rans1z amator milli tak1m1 
galib 

Paris 20 (A.A.) - Frans1z amator 

F~rttna ve deniz 

kazalar1 
~anakkale bogaztnda 

iki vapur ~arp1~tt 
<Ba~taraft 1 fnd sahftede) 

na yatan Yunan ~ilepinin biitiin efrad1 
batmakta olduklanm zannederek te -
la~la denize atlamaga te§ebbiis etmi~ -
lerdir. 

Bu tela~ arasmda sogukkanhhgm1 
muhafaza ederek kendine c;;arpan va -
purun k1cmda cHanne• kelimesini o • 
kuyabilen' Papadoplo, bunun bir lngiHz 
~ilepi oldugunu anlamakta gecikme -
mi~, fakat bu esnada cHanne• karanhk 
arasmda kaybolup gitmistir. 

Musademeden sonra Theraki'nin kap
tam, vapuru Nara koyuna sokmu§ ve 
karaya yakm bir yerde demirlemi§tir. 
Bu esnada Turk Gemi Kurtarma §irke
tinin bir motorii ald1g1 telsiz iizerine 
- imdad istenmemi§ olmasma ral{men • 
Naradaki §ilepin yanma gitmi$tir. 
Ya~1an muayene sonunda Yunan ~i

lepile 1ngiliz ~ilepinin musademeleri -
nin bir hayli §iddetli oldugu anla~Ilmi§· 
br. Hanne'nin kt~ omuzlugu, Theraki -
nin sancak ba~ omuzluguna (,!arpmi~ ve 
goz demirinin 'bir par9asmt kopard1~ 
gibi sancak demir Iocasmm etrafmdaki 
sa~lan da 9okertmi~tir. Yunan ~ilepi -
nin bodoslamas1 da biikUlmu~tiir. 

c;arpt§map miiteak1b yoluna devam 
eden Hanne bir miiddet sonra donmii§ 
ve c;anakkaleye gelerek demirlerni§t-i.r. 
Theraki de c;anakkaleye gitmi§tir. c;a
nakkale Liman riyaseti musademenin 
sebebleri etrafmda tahkikata ba§larni§· 
tir. 

Frrtrna gene bClflt.vor mu? 
Diin saat 12 de Liman tdaresine !stan

hula civar meteoroloji ·istasyonlarmd·m 
memleketin daimi kapah ve yag1~h ola· 
ca~, yukanda kuvetli bir hava bulun -
dugu hakkmda malumat gelmi§tir. Ay
nca, Karadeniz kiJllannda garb istika
metinden kuvetli bir f1rtmamn ba~?la
mak lizere bulundugunu da bildirmi§tir. 

Haber, Iimanda bulunan ve Karadeni
ze !,!Ikacak olan biitiin gemilere, motor
lere, aynca telsizle seferdeki vapurlara 
bildirilmi§tir. 

Karadenize sefere haz1rlanan, vapur
lardan bir k1smi, Kavakta demirleml~
lerdir. Seferde bulunan gemilerden de 
bir~ogu, limanlara sigmmi§lardir. 

milli futbol tahmile lngiltere amator milli General F erid defnedildi 
taktml arasmda her ytl yaptlan kar~Ila§ma Vefahm haber verdigimiz sab1k Har-
bu yJI Pershing stadmda yaptlmt§ttr. Fran- biye Nazm emekli General Feridin ce
stz rnilli takJrnJ listlin bir oyundan sonra nazesi, bir<;ok dt>stlannm ve siiah ar -
5-2 galib gelmi§tir. kada~larmm i§tirakile Kad1koydeki 
<;ekler fngiltereden antrenor evinden kaldmlarak defnedilmi§tir. 

I Allahtan rahmet diler, kederli ailesine getiriyor ar taziyetlerimizi sunanz. 
Prag 20 (A.A.) - ~ekoslovakya mil- Miitekaidini Askeriyf! Cemiyetinin 

li futbol takumnm 1938 de yapacag1 mac;;- telekkiirii 
!arm programt tesbit olunmu§tur. Bu pro- Umum Miitekaidini Askeriye cemi -
gram a gore, 18 maJ'ISta Prag' da ~ekos - yeti riyaseti vekaletinden: trtihal eden 
lovakya - lrlanda mac;;1 yaptlacakhr. Bu - Umum Miitekaidini Askeriye cemiyeti 
nun revan~t 1939 y1h mayts aymm ilk pa- ba~kam General Ali Feridin cenaze 
zarmda Dublin'de yaptlacaktlr. 1938 ilk- merasimi ve bilciimle masraf1 cemiyet 
baharmda Viyana ve Budape§tede mac;; tarafmdan temin edilerek hizmeti mes
yapacak olan !ngilterenin Gal milli tak1m1 bukasma ve §erefine lapk bir surette 
Prag' da ~ekoslovakya ile kar~tla§acakttr. merasiml fevkaladei askeriye ile kal • 
F utbol federasyonu, ~ekoslovakya milli dmlarak Karacaahmed ~ehidligine 
futbol takimmt 1938 de yaptlacak olan defnedilmi~tir. Son vazifei ihtiram1 !fa 
diinya §ampiyonasma hamlamak Uzere eden arkada§la;! .~~~te§ekkiir ederiz. 

bir !ngiliz antrenonU getirmege karar ver- FranslZ bUt~eai ayan 
mi§tir. Namzedler arasmda Arsenalin mecliainde 
me§hur muhacimi David Jack da vardtr. Paris 20 (A.A.) _ bu sa bah Cail • 
lave~ glire' tak1m1 Finlindi- laux'nun riyaseti altmda toplanan ayan 

yayl yendi meclisinin maliye enciimeni umumt ra-
Stokholm 20 (A.A.) _ !sve~ _ Fin- portor Gardey'in 1937 senesinin biit~esi 

hakkmdaki mufassal dzahatmt diJnle -
landiya milli gUre§ ekipleri arasmda ya-

1 k d 20 t mi~tir. 
pi an ar§Ila§ma a / 8 sve~lilerin ga· Enciimen bundan sonra Bonnet'nln 
libiyetile neticelenmi§tir. mali ve iktisadi vaziyet hakmda verdigi 

(B) milli tak1mlan arasmda Helsins- tafsilah dinlemi§tir. 
ki' de yaptlar kar§Ila§ma ise 19/9 ls • Enciimen ogleden sonra toplanarak 
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ANSIZLI 
Norastenf, 

zanyet v• 
Chloros• 

benlzslzlilt lcln yeglne deva kant ihya eden SIRQP DES CHI£- NS p • nl~ 
En muntahipetibba tarafm<tan terlipcdilmi~tir. I AJUol' 

ViTRiN 
B 

MOSABAKASI 
i T T i 

fnhisarlar idaresinin tertib ettigi vitrin miisabakas1 

15 kanunuevvelde bitmi,tir. 
.• ~!itirak e~~n vitrinlerin. miikemmeliyetinden dolay1 idare, evvelce il 

ettig1 11ekl~ ~la~~ olarak, Istanbulda; dordiinciiiUk, beljincilik, altmcdJk,~' 
karada da Ikinc1hk, ii~iincUltik, dordtinciiltik ihdas etmiljtir. 

. fstan.bul Vt'. Ankarada mtisabakaya giren vitrinleri ayn ayn iki jUri b' 
yeh tetk1k etmu~ ve ljU neticcleri tesbit etmiljtir : 

iST ANBULDA KAZANANLAR : 
Birincisi - Ankara Erzak Pazan. Halaskargazi caddesi No. 192/2. 

MUKAFATI 100 LiRA 
fkinci - EKONOMi BAKKALiYESt. Kalyoncukulluk 13 • 15 No. 

MUKAFATI 50 LiRA 
O~iincii - ARTEMiS VAFiYADiS BiRADERLER. Kalyoncukulluk 

MOKAFATI 25 LiRA 
Dordiincii - YILDIZ KOOPERATiFt. Osmanbey No. 192/1 

MUKAF ATI 20 LiRA 
Be!lincl • ARAM SffiTE - Yild1z bakkaliyesi, fstasyon eaddesi 

58 No. da Baktrkoy 

MUKAF ATI 15 LiRA 
AI tine• • 'f"ANt V AFiY AD iS. Taksim kooperatifi. Aydede 

No. 32. Talimhane. Taksirn. 
eaddesf 

MUKAFATI 
BESER LiRA MUKAF AT 

' 

15 LiRA 
KAZANANLA.Il 

ERMiS • Beyoglu Bahkpazan - Ahmed M. Albayoglu 
Ordu caddesi No. 36 Beyaz1d. 

ALl HAYDAR Ctct MACAZASI: Ihlamur caddesi ·~2 No. Ktziltoptll~ 

ANKARADA KAZANANLAR: 
Birinci • ESAD: SUMER BAKKALiYESt. Yeni~ehir. Ankara 

MUKAFAT 100 LiRA 
tkincl - AHMED ENVER ; Bankalar caddesi. Ankara. 

MUKAFAT 25 LiRA 
ANKARA MEMURLAR KOOPERATiFt. Anafartalar caddJ O~iincii -

MUKAFAT 20 LiRA 
Dordiincli - M. SAVA~: fzmir bakkaliyesi. Yeni!lehir No. 45 

MUKAFAT 15 LiRA 
BE~ER LiRA KAZANANLAR: 

RE~AD TANER: Ugrak bakkaliyesl. Necatibey caddesl No. 62. 
iHSAN MESCt: ~enyiiz bakkaliyesi. Atatiirk Bulvart. 
MAHi~ ES~: Esenlik bakkaliyesi. Atatiirk Bulvan No. 33 Yeni~ehlr ~ 

• 
Istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden : 

Fe~erbah9e yanmadasmm ~imal cihetindeki kii~iik limamn temizlenltle~ 
ve bu hmamn tekrar dolmamas1 i!,!in bat1 cihetinde eskiden mevcud sedde !1 
~ark cihetinden yeniden bir dirsegin in§aSI kapah zarf usulile miinakasll1~ 
konmu~tur. Tahmin bedeli 9950 lirad1r. % 7,5 teminatl muvakkate 746 lirll 2 

kuru~tur. Mlinakasa 4/1/938 sah gunu saat 15,30 dadrr. 
Bu i§le i§tigal ettiklerine d.air, vesaik, teklif mektublan ve temin•tl: 

Defterdarhk Muhasebe Miidiirliigiine yatmld1gma dair makbuz veya ba~ 
rnektublanm havi zarflan saat 14,30 da Galatada Deniz Ticareti Miidurlii , 
Satmalma Komisy&nuna tevdi etmeleri ve liartname ve izahat almak istiYe~) 
Ierin Mudiriyet !dare ~ubesine miiracaatleri ilan olunur. (847 

Bat, dit, nezle, grip, romatizma nevralji, ku1khk ve biit~ 
agrdarm1z1 keaer. lcabmda glinde 3 kate ahnabilir• 

T aklidlerinden sakmmrz ve her yerde rsrarla 
Gripin isteyiniz. 

vec;;lilerin lehine neticelenmi§tir. maliye kanununu tetkik edecektir. 

:::;;:::=:=:=:=::::::===:::;;:;:;::;:~;;;;;::::::::;:~~~~~~7~~;.:.:.~~-=-~~~i=~~~~~~~;;;;;;;~~=~;~~~~~~;:::;~~==-~/le~ 
me§ru olmaktan gelen zilletini bu feda- - Zavallt Zehra ..• dedi, ka~ defa :;-:- Bunu konu~~tyahm. ~ok dU§iine- \leri i<;inde k1vranan Zehramn haY' 

Korkuyorum ! 
Telrika: 69 

Omerle tam§tlgt zamanlar Zehra bu me
seleyi bilmiyormu§. Sevi;irler. T abii klZln 
anas1 da, oglanm babas1 da bu izdivaca 
§iddetle itiraz ederler. Hakikati de <;o -
cuklanna soyliyemezler. 

Hayretten bogulacak bir halde .. ~eri
manm yUzUne bakiyordum. Kiz gulum -
siyerek sustu, gozlerini bana dogru kaldt

rarak: 
- Akhmz ba~tmzdan gitti mi? diye 

sordu. 
Uykudan yeni uyanmt§Im gibi ~a§km 

gozlerle etraf1ma bakarak: 
- Hala bir masal dinliyormu§um gt· 

biyim, dedim, hala inanamtyorum. 
- Nic;;in inanmtyorsunuz? Koylerde 

bu vak 'alan nadir mi samyorsunuz? 
- Hayu ... Miimkiindiir ... Olagan -

dtr... F akat l"e bileyim... Birdenbire ... 
Dii~iiniiyordum: 
- Omerin bundan haberi yok mu? di

ye sordum. 
- Y ok. Bir kadmm namusuna aid bir 

SIT <Jldugu ic;in ogluna bile hakikati soy· 
lememi§. F akat Zehramn annesi hakikati 
Zehraya soylemi~. Bunun iizerine kiZ 0-

Yazan: Server Bedi 

merden de, annesinden de, koyUnden de 
sogumu~. kendisini dereye atmi§. Bunun 
Uzerine Zehramn iivey babas1, kansmdan 
aynlmi§, ba§ka birine varml§; Zehranm 
anas1 da ba§kasma varmi~. Zebra bunun 
ic;;i11 anasm1 sevmiyor ve affetmiyor. Bu· 
nun i<;in koyiinden aynlmak istemi§ ve u
zak yerlerde beslemelik etmege razt ol -
mU§. 

- Hayret! 

- ~imdi inamyorsunuz, degil mi? 
- !namyorum degil, bir masal dUn -

yasmda . !a§amaga ah§mak istiyorum. 
Masal g1b1. 

- Ben de c;;ok hayret ettim. Fa kat 
Zehra bana koylere dair oyle §eyler an· 
lath ki tabii bulmaga ba~ladtm. Degil mi? 

Riiya ic;;inde mmldandJm: 
- Evet ... 
Biitiin bunlan Zehr~. ni~in bana soy

lememi§ti ~ Hakikati Omerden saklama
sma da ne liizum vardt ~ Birinde izzetine
fis, ot~kinde Omeri hazmedemiyecegi bir 
kederden korumak endi§esi, bu kadma 
·imdiye kadar hep kendini feda etme za
ruretini mi ilham etmisti? Onun ~ravri -

karhk bol bol telafi ediyordu. bogula bogula aglad1, c;ok c;;ekti bu ktz, cegtm. Son defa Omer nastl buraya gel- geldi. tJ~ 
Gozlerimin i~ine bakan Nerimana de· c;;o ... k. diginin erte i gijnii onu buldu~ - Fakat Zehranm korkulanni 

dim ki: - Bu sefer Bursaya itiraf etmek kara- - Zebra ile beraber sokaga c:,;tkml§tJk. buluyorum, dedim. . tJ. 
- Bu meseleyi !stanbulda sizden ba§· rile mi gitti? Ko~eyi doner donmez Omer yamm1za - Onunkisi yalmz korku degild1• 1,r. 

ka bilen yok mu? - Ne yapacagmt bilmiyordu. Ben o- geldi. Ben onlan yalmz buaktJm. Konu§- hyorsunuz tabii ... Zavallmm buhrlllld~· 
- Bu mcseleyi fstanbulda degil, bii- nJ hep itirafa te~vik ettim. Ba§ka yol var tular. Dah1 dogrusu, her zaman oldugu na birc;;ok ha§ka hisler daha kan§lyor ~rl 

tiin diinyada Zehradan, annesile baba - mtydt ~ Zehray1 burada ancak hakikat gibi Omer soylemi§, Zebra dinlemi§. - Zehra size Bursaya gittikten t J' 
smdan, Omerin babasmdan, sizden ve kurtarabilirr';, degil mi? Hep ayni sozler: hic;; bir§ey yazmadt mt~ Nic;;in bu ~/ 
benden ba§ka bilen yok. - Ben, bir tUccar kafasile dii§iiniince, «- Zebra, demi~. arhk takatim kal - c;;ok kahyor orada? Mesele nihayet di 

Gene gozlerim dahyor, dii§iincelerle a- bu kadar gizlemesini c;ok rnanastz buluyo- madt. Simdiye kadar o adamt dii§iinUyor- le iki lak1rdt konu§maktan ibaret 
g1rla§m1~ gibi oniime sarkan ba§lmt hafif rum. Evvelce bunu bana soylerni§ olsay- dum, arttk o da yok... rni? 
hafif salltyarak susuyordum. dt Omeri de ben idare ederdim. Ben sordum: Neriman giildii: I J( 

- Nic;;in benden gizledi? diye mml - N eriman bana yalvanr gibi ellerini u- - Kimrni§ 0 adam? - Cidden c;;ok pratik adamstn!Z: 
dandtm. zatarak: - Siz. Y ani tehdid ediyor. Simdiye di. 

- N astl soyliyebilirdi ~ - Bunu §imdi de yapabilirsiniz, dedi. kadar sizi dii§iinerek fena bir1ey yapma· - Ni~in? ~ 
- Benim ona hususi bir §efkatim var- Ba~tmt oniime igdim, dii~Undiim ve mt- m1§. - Zehramn senelerdenberi ()mere~( 

dt. Soyliyebilirdi. nldandtm: GiilUmsiyerek sordum: tUrlU soyliyemedigi ~eyi itiraf etmesi ~ti 
- Haytr. Size kar§I o mazisinden za· - ~ok §iipheli. - Siz Omerin fena bir~ey yapabilece- dar kolay mt? Zaten ktz gider S111' 

ten utamyordu. Hem bir koylii klZI, hem Neriman t;lrptmr gibi kollanm salltya· gine ihtimal veriyor rnusunuz~ hast!l:lanmt§ da ... Sokaga c;;tkamaJT11~·~~~ 
de bir besleme olmak yeti§miyormu§ gibi rak: - Korkmuyor degilim, F az1l Bey. bii Omeri de otele kabul edemez... ~~~' 
bir de bunu itiraf edebilir miydi? - Siipheli mi? diye bag1rd1, nic;;in, ne A§k bu. 0 adamm Zehray1 gozleri kara· gUne kadar gorU§emediler. Bugi.in kO 

- Omerden nic;;in sakladt? fark var, F aztl Beyefendi? rastya sevdigine eminim. §acaklardt. l 
- Cesaret edemiyordu. Gec;;en sefer OnUme bakmaga devam ederek ba§tmi - Buna ~iiphe yok. - Bursaya nic;in gidiyorlar, btl 

Bursaya gittikleri zaman ona hakikati salladtm: - Degil mi? Omidini kesince her~eyi konu§aiTlazlar mt ~ tl 
soylemege karar vermi§ti. Yapamadt. Di- - Ne fark rn1 var? dedim, siz zeki yapar. Dogrusu bunun ic;;in Zebra onun - Bu da kadmca bir his. ZehrS ,i' 
Jinin UCUna kadar geJmi~, soyliyememi§. bir k!ZSIDIZ, herhalde bu farki anJarsJDJZ. iimidini tamamiJe kesmekten korkuyor, dtgi bir §ehirde birj,, kaJbini a~arsS cl' 
Burada hiingiir hiingiir agladt. - Anlamtyorum, Faz1l Bey. onu yava§ yava§ kendinden sogutmaga zmdan c;;tkacak sozleri herkesin dvd i~ 

Neriman pencerenin oniindeki koltugu - Anlarsmtz. Bugiin bir§eyler kml- ~ah~tyordu. Fakat ne gezer!.. Oglan git- gmt zannedivor. Yabanct bir §ehir .e Jt• 
gostererek: mi~hr. tikc;e daha fazla alevi ahyordu. Siz 0 - raf ona daha kolay gorUniiyor. ~~e~e 

- Burada, dedi ... Su koltukta... - Ne kmlmt§hr? Bilakis, her§ey size merden endi§e etmiyor musunuz ~ Zehramn arada bir Anadoluyu go Jd11 

Bir ka§tm kaldtrarak ve gozlerini sii - Zehranm masumiyetini ispat etmiyor - Sizin kadar degil. ihtiyacJ var. Ne de olsa koy ktzi ~'' 
zerek: mu ~ Gozlerimin online tekrar korku nobet- mi) tc;inde tabiat a~ki var. (ArJcaSf fl 
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lhtiyar Onnik'in katili 
nihayet' yakay1 eleverdi 

Avrupada gordiigiinii burada da tatbika yeltenen 
katil, i~ledigi cinayeti tamamen itiraf etti 

[Ba~tara!J 1 fnct aahttede 1 

28 Ya§mda bulunan fhsan, 1920 de 
l>asaportsuz olarak lstanbuldan Marsil
l'aya kac;mi~hr. F ranSIZca, ingilizce, ital
~anca, rumca, ermenice ve tiirk<;e olmak 
11lere 6 lisan bilmektedir. Avrupanm bir 
~ok Yerlerinde dola~m~~. gemilerde serdii
lllenlik yapmi§hr. iki nlifus kag1d1 ve ay
l1ca sahte pasaportlan vard1r. 

Cinayet nasrl i~lendi? 
h katil 1hsan bundan bir mliddet evvel 
er nasJlsa mr kolayml bulup 1stanbula 

~elzni~ ve annesi Ar~~si'nin yamnda o
trznaga ba§lami§hr. Uc; buc;uk ay evvel 
~san annesinden para istemi§tir. Kadm 

oglunun blitlin mlicevheratm1 icab ederse 
~ahp gotlirecegini bildiei i<;in lizerinde 
~lunan ve yekii.nu 60 lira kadar tutan 
~IYnetlerini bir mendile sarmi§ ve Onnikin 
~\'inin kar§Ismdaki arsaya gommli§tlir. 
tnra civardaki bakkaldan bir lira bore 

ban Araksi, bu paraYJ !hsana verip onu 
h a~l.ndan sa VIDI§hr. Kadm, biraz sonra 
allnesini (I) sakladigi yere giderek top-

t -t'i,l kazmJ§sa da bir~ey bulamam1~, etra-
lna ~a~km ~a~km bakm1rken evinin pen

c7.resinde kendisini gozetliyen Onnik'i 
jotznii~tlir. Derhal Onnik'in yanma gi-
en kadm yalvarmaga ba~lam1~: 

.
1 

<<- Aman Onnik day1l demi~. param 
1 e zniicevherlerimi sen aldm, ver.» 

Onnik, glilmege ba~lami$ ve: 

<<- Haydi kiZlm. Galiba diin gece 
~ok Yemek yedin de ~imdi riiya goriiyor
~n. Cit, ba~kalarile alay eb> diye muka
elede bulunmu~tur. 

lhsan harekete ge~iyor! 
. Ak§am olmu~ . lhsan eve gelmi§, Arak
I' de ba§mdan gec;enleri birer hirer og
b~na anlatmJ§tlr. thsan, annesinin sozleri 

0ter bitmez, hiddetle evden <;Ikm1~ ve 
d'll?ik'in evine giderek ihtiyann kar§Isma 
/kdmi~. paralan ve miicevherleri istemi~
lt, H~§eyden bihaber olan Onnik, A
j•ksi'ye verdigi cevab1 !hsana da tekrar
•~tu~ ve nihayet: 

d «- Beni bir daha rahats1z etme ... » 
~llli~tir , 

1~ bu kadarla kalmami~. lhsan agzma 
~eleni say1p dokmege ba~lam~. Onnik de 
b tiyar!Jgma ragmen yerinden kalkarak 
~~~ zorba ziyaret<;iyi kap1dJ~an etmi~tir. 

U beklemedigi harekete <;ok k1zan lh
ban, arttk buglinden sonra ihtiyara kin 
•&lami~ttr. 

Ayrn on befinci gecesi 
d Nihayet aym 15 inci gecesi, T ophane
te Denizyollan ldaresi kar§Ismdaki bak
lhl Az~!yandan bir ~i§e 49 luk rak1 al~n 
r san, Uskiidara gec;mi§, orada rakiYJ I<;
t'kten sonra Onnik' in kaplSlna dayanmi§· 
It, Saat 22 de lhsan elindeki maymun
~kla kap1yJ ac;1p sessizce eve girmi~. pa
ktdl Yapmadan orta kata kadar <;Ikmi§ ve 
0llsollann gozlerini ara§tumaga ba§la
~~hr. Arad1gmi bulam1yan hiTSJZ, evde 
1tltse bulunmadJglnl tahmin ederek fu-

l&ttan bilistifade eline ge~irdigi giimii§ten 
~•ltlul c;atal, ka§Ik ve b1c;ak tak1mlanm: 
j!taniyeleri, ve aynca iic; kavanoz rec;eh 
~ lll1~, merdivenlere dogru yiiriimii~tiir. 
1' •rn bu mad a uyanan Onnik, idare 
d~lllb~sile sofaya t;Ikmi§, lhsam k~r~Ism-

Roriince §a§mp kalmi§hr. Onmk bu 
b'lklnhk esnasmda bagmrken fhsan da 
~urmam1~, Onnik'in odasma girmi~ 

Yazan: 
Vicki BAUM 

ve orada buldugu bir ~i§eyi kaparak bli
tiin kuvvetile ihtiyarm ba§ma indirmi§tir. 
Kanlar i<;inde yere yuvarlanan Onnik, 
<;trpmmaga ba§lami§, zaten intikam hir
sile k1vranan katil, ihtiyann gutlagma sa
nlarak agzmdan takma di§lerini <;Ikartml§ 
ve cebinden de mendilini alarak girtlagl
nm ic;ine kadar tJkmi§hr. Onnik, biraz son
ra olmii§tlir. Siikunetini hie; bozm1yan ka
til, kalem kag1d c;1kararak lizerine On -
nik'in namussuz oldugunu yazmJ§, (faka 
basmaz Zeki ve Kurbahdereli ... ) imza
Slni atJp kagidi bir kenara igneliyerek ev
den c;Ikip gitmi~tir. 

Katil anlatryor 
Diin adaletin penc;esine teslim ed1len 

katil, i§ledigi cinayeti §Oy)e anlahyor: 
«- A vrupada c;ok bulundugum ic;in 

ora zab1tasmm katillerle nastl ugra§arak 
muvaffakiyetsizlige dii§tiiklerini gormii§
tiim. Bu yiizden tam Avrupadaki hay
dudlar gibi hareket etmegi dii§iindiim ve 
bir kag1d yazd1m. Y akalanacaibm1 hi<; 
iimid etmiyordum. 

Cinayeti i§lerken ayag1mda annemin 
eski siyah lastikleri vard1. Cinayeti yap
tJktan sonra c;aldigim e§yalarla birlikte 
evime geldim. Rec;elleri yedim, yathm. 
Heyecan ic;inde bulundugum i<;in sabaha 
kadar uyuyamad1m. Ilk vapurla lstanbula 
gec;tim. Beyoglunda Niimune sokagmda 
25 numarah Goniil aparhmanmda kaptci 

annemin akrabas1 A gob' a gittim. Caldi
gim e§yalan ona 6 liraya sattJm. Paralan 
almi§hm. Galatada bir liraYJ bozdurdum 
ve yemek yedim. Ak~ama kadar kahve
Ierde dola§hktan sonra Romanya oteline 
gidip yathm. Fa kat pazar giinii yakalan
dim. Ben tutulmazd~m. Fa kat beni annem 
yak h.» 

Katil ihsan diin de sorguya c;ekilmi§, 
karanhk baz1 noktalar etrafmda isticvab 
olunmu§tur. Katilin c;aldigJ e§yalan satm 
alan Agob da yakalanmi§hr. 

~ 

Cemil Miirdiim gitti 
[Ba~tara!1 1 tnct saht!edel 

Suriye Pa§vekili saat 18.35 vapurile 
Haydarpa§ava gec;erek, diin geceki eks
prese baglanan hususi vagonla Ankaraya 
gitmi§tir. Muhterem misafirimiz Haydar
pa§a gannd-, Vali Muhiddin Dsti.indag, 
V .1li muavini Hiidai, Polis Mi.idi.irii Sa
Iih Kihcla Frans1z konsoloshanesi me ~ 
murlanndan M. Crepin tarafmdan ugur
lanmi§hr. Bir miifreze polis garda resmi 
seJ a IDI if a etmi§tir. 

Cemil Miirdiim fstanbulda kendisine 
kar§I gosterilen hlisnii kabulden dolay1 
<;ok memnun oldugunu soylemi§ ve Vali 
ile Polis Miidlirline ayn ayn te§ekklirle
rini bildirmi§tir. 

Muhterem misafirimiz Ankarada iki 
giin kalaral· hiikumetle temaslarda bu ~ 
lunacak ve Ankaradan T oros ekspresile 
dogruca Beyruta gidecektir. 

Fransrz askeri heyeti Ankaratlan· 
ayrrldt 

Ankara 20 (Telefonla) - Frans1z 
askeri heyeti bu ak~am T oros ekspresile 
Suriyeye donmek iizere §ehrimizden aynl
ml§ ve istasyonda Ankara garnizon ko -
mutam Tlimgeneral Mustafa Kemal 
Gokc;e, merkez komutam albay Ali De -
mir, ve mlizakerata i~tirak etmi§ olan su -
baylar tarafmdan ugurlanml§hr. 

-l 
,) 

Ceviren: 
Hamdi VAROCLU 
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t lli!akis, bu, gayet basit bir~eydi ve 
~1 Otis, bu rab1tanm teesslisiine bizzat yar-

nu ba~tan c;1karmaga te§ebblis etmeyince, 
bunu Doris bizzat yapmak mecburiyetin
de kald1. Linden, sonralan, olduk<;a tak· 
dirkar bir lisanla, ana: 

llt etti. 

b~ ~rbk, erkekler lizerinde az<;ok tecrii
~ 11 \'ard1. Tiyatro mekteblerinde, kon
b;~il~arda, hatta Milano operas! gibi 
~u;ncl Slmf sahneJerde soyJenen §eyJer, 
tn ~~lu insanlarla miinasebet peyda et
~i:~11l muvaffakiyet kazanmaga kafi gel
l~~ iddias1 yanh~h. Bu i§, goriindiigii 
~~ ar basit degildi. Niifuzlu adamlar, 
~V~ldan, daha fazla bir~ey bekliyorlar, 
~1)1 tnek istiyorlard1. Hayranhga, te§cie, 
~ 1llllmaga, mutavaat gormege ihtiyacla
~:atdl. Biitiin bunlann ic;inde, as1l rabJ
~0 ~ kendisi bir sembolden ibaret kah
l~~ u. Niifuzlu adamlar, M. Wallert 
~~ <~r basit degillerdi. 0 bile, otuz dolan
ijil kar~1hk, harikuJade bir a§tk teJakki e-

t;ek istemi§, bu medihten ho§lanmi~h. 
ir oktor Sardi ona, mesela, herhangi 
q to) oynar gibi, seven kadm rolli oyna-
SIIll .. k "] f' \] • s1rasma gore, o ~ayiCI, mu te :t 
er sovlemesini ogretmi~ti. Linden, o-

- Sen, bo~ bir kadm degilsin. 
Demi§ti. Kullandigi kokuyu, boyal1 

sa!;lanm, konu~tugu, muhite uygun, yap
rna sahne lisamm §imdi begeniyordu. 
Kendi kendine dli~iiniiyor, <<madem ki 
beni seviyor, demek ki bir degeri olma
lf>> diye muhakeme yiirlitiiyordu. Do-. . 
ns e: 

- Once tahmin ettigimden daha mii
kemmelsin. 

Diyordu. F akat, Doris, a vans olarak 
bir miktar para istedigi zaman ofkelendi. 
Ancak, Doris' den vazge.;mesine artlk 
imkan kalmami§h. 

- Provalarda ilhama ihtiyac1m var, 
diyordu; mugannilerimle benim aramda 
ilham dalgalarmm dola§hgmi hissetmeli-
y1m. 

«Mugannilerim» derken, sesi «Han
del» inden bahsettigi zamanki ahengi all· 

CUMHURlYET 

Singapurda bah.ri tecemmu 
ingiltere, Uzak~ark sular1na bir takviye 

filosu gondermeyi dii,iiniiyor 
(Bastarafl 1 fnct sahttect.e) 

kil M. Chamberlain'm bu tedbire taraftar 
oldugunu ve Avustralyanm filonun gon
derilmesi hususunda 1srar etmekte bulun
dugunu soylemektedirler. 

Akdenizde mmtakalarm yeniden tak
simi hususunda F ransamn mlizaheretine 
giivenilmektedir. Bahri tecemmiiiin ihti
mal Singapour' da yapiiacagi ilave olunu
yor. 

Y eni mrntakalar tesbit edilecek 
Londra 20 (A.A.) - ingiliz filosu

nun biiyiik bir kism1mn Singapour'a gon
derilmesi ihtimali dolayisile Akdenizin 
miivazenesini temin ic;in F ransa ile lngil
terenin daha s1k1 bir mesai birligi yapma
lan zaruret halini almt§hr. 

Eger !ngiliz kabinesi, onlimlizdeki 
<;ar§amba giinli akdedecegi i!;timada U
zak§arka harb gemileri gondermege karar 
verecek olursa Frans1z ve !ngiliz amiral
hk daireleri, Akdenizde ve Atlas Okya
nusunda derhal yeni bir tak1m mmtaka
lar tesbit edeceklerdir. 

Bu mmtakalar ihtimal §U suretle tak
sim olunacakhr: 

I - fngiliz filosu, Atlas Okyanusu
na nezaret edecektir. 

2 - F rans1z filosu, garbi Akdenizi 
muhafaza edecektir. 

3 - ,Sarki Akdenize fngiliz filosu ve 
miimkiin oldugu takdirde iki taraf filosu
nun ciiziitamlan nezaret edecektir. 

Takviye nastl yaprlacak? 
Londra 20 (A.A.) - Daily Tele

graph gazetsi, Mauticus imzasile ne§ret
tigi bir mektubda ingilterenin Uzak§ark 
filosunun 5 mhh, 7 biiyiik kruvazor, 
9 hafif kruvazor, I tayyare gemisi, 9 
torpito muhribi ve 15 denizalt1 gemisile 
takviye edilebilecegini yazmaktad1r. 

Daily Chronicle, herhalde Cinde ha
rekete g~mek laz1m geldigini, aksi tak
dirde Uzak§arktaki !ngiliz menfaatlerinin 
J aponlann eline gec;ecegini zannetmek
tedir. 
T okyo'ya kar~r miisterek tesebbii• 

Londra 20 (A.A.).- 1ngilt~re hii • 
kumeti, Hankovda bir emniyet mmtakas1 
teskili liizumu hususunda T okyoda te§eb
bliste bulunmu§tur. 

_ Haber ~lmdrgma gore. Amerika ve 
F ranstz hiikii.metleri de bu te§ebbiise i§ti· 
r11k cylemi§lerdir. 

Hi.dise, heniiz kapanmad1 

Japon selirinin nutku 
Londra 20 (Hususi) - Va§ington

daki Japon sefiri radyoda Amerikan 
milletine hitaben bir nutuk irad ederek 
Panay hadisesinden dolay1 teessiiriinli bil
dirmi§ ve hadiseye sebeb olan zabitin az
ledildigini soylemi~tir. 
/ngiltere, yeni bir Cin hiikumetini 

tammtyacak 
Londra 20 (Hususi) - Hariciye 

Nazm M. Eden bugi.in Avam kamNa
smda beyanatta bulunarak demi~tir ki: 

«- lngiltere hlikumeti, merkezi <;in 
biikumetinden ba§ka herhangi yeni bir 
<;in hiikumetini tammiyacaktJr.» 

Amerika ve Uzakfarktaki 
taahhiidler 

Londra 20 (Hususi) - Amerika 
Hariciye Nazm M. Hull Uzak§ark hak
kmda beyanatta bulunarak demi~tir: 

«- Amerikanm Uzak§arkta hususi 
menfaatleri ve beynelmiiel taahhiidleri 
vard1r. Bu itibarla Amerikahlar <;ini der
hal terkedemez. Amerika hiikumetine ge
lince: U zak§arkta deruhde ettigi beynel-

yordu. 
Salzburg mevsimi gec;mi§ti. Beynelmi

lel seyyahlar c;ekilip gitmi§, uzaklarda 
goriinen daglar karla ortlilmege ba§lami§ 
ve bu cicibici ~ehrin slislii sokaklannda, 
kendi halinde yerli burjuvalardan ba~ka 
dola§an kalmaml&h. Bo~ fu;t kokan bir 
birahane salonunda, Handel'in Sezar ve 
Kleopatra'smi prova ettiler. Linden'in 
yeni fikirleri vard1. Kohne opera iislu
bundan uzakla§mak istiyordu. Oksiire 
oksiire sahnede ko~uyor, kollanm hava
ya kaldmyor, f1rlak gobegini salhya sal
hya sic;nyor, yerlerde yuvarlamyordu. 
Bunun bir i~e yaramad1gmi goriince, bir 
muavin kullanmaga karar_ verdi. Bu mu
avin, giinlin birinde c;Ikageldi. Axel A
zur diye acayib bir ismi vardr. Mary 
Wigman'm talebelerindendi. Provaya 
geldigi giin, mtmda, dik yakah bir siyah 
gi:)m]ek, ayagmda, kalc;alanna tesadiif e
den klSlmlan miithi~ surette dar, pac;alan 
!;lplak ayaklarmm iistiinde bir eteklik 
gibi sallanan siyah bir pantalon vardt. 

Bu adam, blitiin aktorlerin, ~orablarmt 
ve kunduralanm <;Ikarmasm1 istedi. Ilk 
pat1rd1 buradan c;1kh. 

Bariton Basevi<;, kunduralanm <;lkar
maktan kat'iyyen imtina etti. Birahanenin 
soguk parkesi iizerinde t;Iplak ayakla yii
riiyerek zatiilcenbe yab lanmaga niycti 
yoktu. Y a~h bir adamd1. Y a>tm gi 7 !iyor 
du, fakat ellisinde vard1. Ter i<;indo, s:rl 

mile! taahhiidlerden feragat etmiyecek -
tir.» 

Japonya notalara cevab verecek 
Londra 20 (Hususi} - Tok;J'dan 

bildirildigine gore, J apon hiikumeti A -
merikan ve lngiliz notalarma cevab ver
mege karar vermi~tir. Cevabi notanm ya
nn sefirlere tevdi edilecegi soyleniyor. 

<;indeki muharebeler 

Y eni bir hlidise 
Londra 20 {Hususi) - Lady Bird 

admdaki fngiliz gemisi bugiin Nankin ci
varmda iki C::inli yarahy1 kurtard1gmdan 
yeni bir hadise zuhur etmi§tir. Japonlar 
tarafmdan <;Ikan!dJgl haber verilen bu ye
ni hadise hakkmda heniiz tafsilat alma • 
mami§tlr. 

J apon taarru~u bafladt 
Sanghay 20 (A.A.)- ]apon k1taatl, 

bugiin Hangchow' a kat§! taarruza ba§la
mi§Iardir. 

~in hiikumetinin miihim bir 
beyannamesi 

Hankeo 20 (A.A.) - <;in hiikumeti 
<;unkkeind' den ne§rettigi bir beyanname
de diyor ki: 

} apon}ar, binJerce vatanda§JmlZI oJdlir• 
n:ek ve bir<;ok C::in §ehirlerini istila etmek
lc kanaat getirmiyerek Man.;uride yaptik
hn gibi C::bin hakimiyetini ihlal ederek 
bir tak1m §lipheli adamlara miiracaat et
r .i§ler ve ellerind 1 oyuncak olacak bir 
muvlkkat idare de Pekinde kurmu§lar -
d1. Bu idar•nin gerek dahili, gerek hari
ri' siyasete aid blitiin hareketleri hiiklim -
si'zdiir. Ve Lu hareketlere i§tirak edecek
ler vatan haini addolunacaklar ve o su -
retle cezalandmlacaklardu. 

Japonyada 

Konleran• tehir edildi 
Tokyo 20 (A.A.) - Japon hiikii.me

tile askeri ve bahri makamati, <;ine kar§I 
takib edilecek hath hareketi kararla§bra ~ 
cak olan konferans1 tehir etmege karar 
vermi§lerdir. 

Anla§IIdigma gore, J apon makamat1, 
Canton'un muhasarasmdan ibaret olan 
planlann icrasma devam etmeden evvel 
son hadiseler i.izerine lngiltere, Amerika, 
Sovyet Rusya ve Almanyamn ne. gibi bir 
hath hareket takib edeceklerini ogrenme
gi miireccah bulmakta ve Canton' a kar§l 
yap1lacak bir taarruzun §imdiki ahval ve 
§erait dahilinde gayrimlisaid akslilamel
ler tevlid etmesinden korkmaktad1r. 

Y angmlar hakkmda tahkikat 
ba,ladc 

Tokyo 20 (A.A.) - Domei ajans1 
bildiriyor: Ba§vekalet miiste§an Atira bli
tlin glin T eintau hadiselerinin tahkikile 
me§gul olmu§tur. Oradaki Japan mliesse
selerinin yanmas1 hadisesini incelemi§tir. 
Bu hususta Hariciye, Harbiye ve Bahri-

Nazularile mlilakatlarda bulunmu§ -
tur. As1l nazan dikkati celbeden husus, 
bu yangmda J apon iplik imalathaneleri -
nin ve 200 milyon yen k1ymetinde tah -
min '!dilen pamuk stokunun yanmi§ olma
sJdir. 

Maamafih tahkikat neticesi her ne olur
sa olsun Japon hiikumetiniR <;ine kar§I 
tesbit etmi§ oldugl' hattt harekette hi<; bir 
~~gi~i!~lik olmiyacakhr. Bu program Nan
kin;., sukutundan sonra kabine azasile 
Biiyiik Erkamharbiyc arasmda yap1lan 
miiteac'did mlizakereler masmda tesbit e
dilmis buh•'luyor. 

iistii yere yatlp bacaklanm havaya kaldir
mak onun yapacagi §ey degildi. lnadmda 
1srar etti, kovdular. V e provalara devam 
edildi. 

Linden, trupun direktorii, vaz1i sahne
si, rejisorii idi. Paray1 o sarfediyor, gece
leri, §ark1lan o kopya ediyordu. Bu Ca
rolus Linden, haddi zatmda iyi bir adam
dl. Doris, bazan onu begenirdi. Gece ge.; 
vakit ziyaretine gider, onu, heniiz yazd1p 
doldurulmu§ nota defterlerinin ba§mda a
deta uyu~lar vaziyette bulur, bir <;ocuk 
gibi esvabm1 soyar, onu yataga yatmrd1. 

Linden, Doris'i minnettarane kucaklar, 
Handel'e dair bir iki ulvi soz soyler ve 
onu evine yollard1. Miinasebetleri fasi!a
larla devam ediyordu. Doris'e yalmz 
kendisinin sahib oldugunu bilmek Lin
den' e kafi geliyordu. Doris, onu yatagma 
yatmr, uyuyunc1ya kadar ba§mcunda 
bekler, yorganm, her nefes ah§ta inip <;Ik
tJgmi goriince lambayJ sondiiriir, yaya 
olarak evine donerdi. Mevsim heniiz te§· 
rinisani oldugu halde, havada bir dag ve 
kar kokusu hissediliyordu. Sarho~ birka<; 
talebeden ba§ka, sokaklarda kimse dola~
mlyordu. Doris, Salzach kopriisii lizerin
de durur, karanhklar ortasmda beyaz gii
•iinen suyu seyrederdi. 

Doris'in ne garib bir mazhariyeti var
dJ I Hayat, onu, mlitemadiyen yeni ufuk
' ·Ha, veni diyarhra ahyordu. Dii~iinemi-
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Davalar 6 y1 buldu 
Di, tabibi A vni Bayer diin Adliyeye geldi 

ve davas1n1 a~tJ. Adliyede ve Belediyede 
tahkikat devam ediyor 

(Bal!taratt 1 fnct sahttecte) 
misi Hikmet Onah ziyaret etmi§tir. 

Avni Bayer, Adliyeden <;Ikarken etra
fmi saran gazetecilere, elile «yamma yak· 
la§maym» der gibi i§aretler ederek, resim 
almmamasJ i~n yiiziinli orterek: 

- Bu meseleyi, neden izam ediyorsu
nuz L. diye sormu§ ve kendisile degil, a
vukatile konu§malanm soylemi§tir. A vni 
Bayer, bir arahk da yeni tuttugu avukat1 
Nuri ile birlikte ikinci sorgu hakimligi o
dasmda kalmi§hr. Avni Bayer biraz son
ra kendisini bekliyen gazeteciler arasm
dan hJZ!a ge<;erek, kap1da bekliyen oto • 
mobile binmi§tir. 

Av'!li Bayerin, Adliyeye yapt1g1 diin
kii ziyaretinde, avukahmn hamladigl is· 
tiday1 Miiddeiumumilige verdigi anla§tl· 
maktad1r. Gazeteciler, Adliyeden <;Ikttk
tan sonra, Avni Bayerle, avukati Nuri -
nin yaZihanesinde giirli§mii§lerdir. 

A vni Bayer, k1saca demi§tir ki: 
«- Bir surehm Miiddeiumumilige 

verdigim protesto haklunda benden isteni
len izahab verdim. Hakk1mda ne§riyat 
yapan gazete ba§muharririnden bin liram1 
istiyorum. Aynca da aleyhine hakaret 
davas1 a<;llrr. Miiddeiumumiligin daveti
ne hasta oldugumdan dolay1 gelememi§ -
tim. Polis, cumartesi giinii benden Adli
yeye miiracaat edecegime dair teminat 
ald1. Bugiin de, i§te gordligiiniiz gibi, 
kendiligimden bizzat miiracaat ediyo -
rum.» 

Miitldeiumumi ne diyor? 
Miiddeiumumi Hikmet Onat, diin 

kendisile gorii§en bir muharririmize §U 

izahah vermi§tir: 
«- Hadise, pek yakmda, tamamile 

aydmlanacakhr. Otobiis tahkikatile, e -
hemmiyetli surette me§gul olmaktayiz. Bu 
i§in siiratle bitirilmesine <;ah§Iyoruz. Ca • 
h§malarimiZa fas!las1z devam edecegiz. 
Mesele hakkmda, baz1 kimseleri, malu • 
matlanna mliracaat etmek iizere davet 
ettik.» 

Avni Bayer i§ine el koyan bir makam 
da, i~in hawhk tahkikatl safhasmda ol
dugunu, tahkikatm yakmda neticelenece
gini soylemi§tir. 

Avukat Nurinin •oyletlikleri 
Muharririmiz, Avni Bayerin yeni ve

kiJi Nurile de konu§mu§tur. Nuri demi§tir 
ki: 

«- Miiekkilim Avni Bayer, ne§ir va
sltasile terzil, te§hir ve tahkir edilmi§tir. 
Istanbul Mi.iddeiumumiligi ikinci tetkik 
dairesine verdigimiz gazete niishalan, ne 
s: :1tedir, ne de mliekkilim tarafmdan hu
susi bir matbaada imal edilmi§lerdir. Ga
zete ba§muharriri, miiekkilimi tahkir etti
gini inkar edemez. Gazete ba§muharriri
nin protestonameyi almca, usulii claire -
sinde mliekkilime cevab vermesi laz1mdi. 
Y almz §U var ki: Miiekkilim, hukuk er -
babmdan olmadJgl ic;in protestoyu bir 
mektub gibi yazmi§, ortadaki kan§Ikhk 
da bundan ileri gelmi§tir. 

Mliekkilim Bayer, kendisi aleyhinde 
ne§riyat yapan gazete ba§muharririnin, 
T epeba§mdaki muayenehanesine gelmi§ 
oldugunu iki §ahidle mahkemede ispat 
edecektir.» 

Davalar altr oldu 
Diin ak~ama kadar, otoblis dedikodu

sundan dolay1 a<;Ilan davalar, alhya ba
lig olmu§tur. 

P ecai Nlizhet, ~ahsina hakarette de -
vam edildigi ic;in, diin kendisine hakarette 
bulunan gazete ba§muharriri aleyhine 

ikinci bir dava a<;ml§hr. 
Mezkilr gazete ba§muharriri, diin 

Miiddeiumumilige .;agmlmi§ ve Avni 
Bayerin protestosu etrafmda malumatma 
miiracaat edilmi§tir, 

Miiddeiumumilik makammca, gazete 
aleyhine a<;1lan davaya, aym yirmi seki • 
zinci sah glinii, birinci asliye ceza mah • 
kemesinde bak1lacaktu. Gazete aleyhine 
a.;1lan diger davalarm da ayni mahkeme· 
de gorlilmesi muhtemeldir. 
Miilkiye miiletti~lerinin lahkikatr 

Belediyede otobiis i§ini tetkik eden 
miilkiye miifetti§leri dUn de i§lerine de • 
vam etmi§lerdir. Miifetti§ler, diin, gene 
Belediye Varidat miidiirii Ne§etten baz1 
izahat almi§lardJr. Miilkiye mlifetti§leri, 
§imdiki halde, otobiis meselesi hakkmda• 
ki ne§riyah tasnif etmekte olduklan gibi 
otobiislere ne suretle i§letme miisaadesi 
verildigini, bu miisaadenin kimlere veri! .. 
mi§ oldugunu, halen hangi hatlarda, kim .,. 
!ere aid otobiislerin i§lemekte bulundu .. 
gunu ve bunlara ne gibi §erait altmda vc 
ne zaman miisaade verildigini ara§tJr " 
makta, bu hususta, kanuni mevzuat vet 
belediye nizamlanm tetkik etmektedir " 
ler. Bundan sonra miiracaat edenlere kar .. 
§I yap1lan muamelelerle mevzuat arasm .. 
d .. farklar varsa bunlan alakadarlardan 
soracaklar ve kendilerini aydmlatacak 
malii.mat alacaklardir. 

Heniiz hi<;bir otoblis.;ii dinlenmit de o~ 
gildir. 

Bu i§le alakadar bir gazete, diin, mu4 

fetti§lerin tahkikatlanm daha selametld 
yiiriitebilmeleri i<;in Belediye binasmda: 
degil, Adliyede .;ah§malan icab edece" 
gini, <;iinkii baz1 kimselerin Belediyede 
ifade vermekten korktuklanm yazmakta 
idi. Alakadarlar buna liizum olmadJgmi, 
her mii§teki vatanda§m mi.ifetti§lere miira· 
caat ederek tam bir serbesti ile bildigini 
soylemekten asia <;ekinmemesi lazJm gel
digini, Cumhuriyet kanunlannm herke .. 
sin haklanm kafil oldugunu soylemekte• 
dirler. 

Prenses Sivekarla kocasi 
' 

aleyhine bir dava 
Paris gazeteleri, Prenses f,?ivekar a .. 

leyhinde agllan bir dava hakkmda taf
silat vermektedirler. Daha dogrusu, da• 
va prensesin kendisi aleyhinde degil, 
zevci 1Ihami Hiiseyin aleyhinde at;1lm1~ 
ve prenses, davaya, zevcini kurtarmak 
maksadile dahil olmu§tur. 

Gazetelerin verdigi malfunata naza • 
ran, 1Ihami Hiiseyin, 1933 senesi yazm• 
da, Deauville oteline, bir milyon frank• 
hk !<ek kudirmi§br. Otel idaresi, bu <;eK 
bedellerini tahsile te§ebbiis ettigi za .. 
man, bunlarm kar§Ihkstz ~ekilmi.§ olclu~ 
~unu gorunce i~i mahkemeye tevdi et· 
mi§tir. 

Deauville otellerl ve kazinosu §irke~ 
tinden lstikraz edilen bu para, tamamen 
kumara verilmi§ olmaYJp, kismen prens. 
le prensesin, gerek Deauville'de, ger0k 
diger eglence ~ehir inde zevk ve slifa 
hayab siirmelerine sarfedildigi i~in, 
kumann me§ruiyetini tamm1yan ve ku· 
mar ic;in yap1lan istikrazlan hiikumlerl 
haricinde b1rakan Frans1z kanununun 
§iimulii dairesine girmektedir. 

Prenses 9ivekar, Frans1z kanunlanmn 
kuman istisna etmeleri keyfiyetinden 
istifade ederek zevcini kar~Illksiz c;ek 
k1rd1rma suc;unun ak1betinden kurtar " 
maga ~ah§maktaysa da, dava, 1lhaml 
Hi.iseynin mahkumiyetile neticelenecek 
gibi goriinmektedir. 

ne de betbahttJ. Yalmz, yolunu, ad1m a- \dan ak1p giden garib bir sevim; vard1. 
d1m takib edecegi kanaatini besliyordu. Ciinkii, ~ark1 soyliyebiliyordu. E vet, yii· 
Ve her ad1m, yalan istiyen bir erkek rna- zli projektore doniik, sahnede ayakta 
nas1 tazammun ediyordu. durabiliyor, mavi 1~1gm yanaklannda do-

Kanunuevvelde, bu dokiintii trupu ka- la~t1gm1 hissediyor ve ~ark1 soyliyebiliyor· 
fi derecede olgunla~ml~, Linden, halka du. Ay l§Iginl taklid eden bu pi:ojektorii, 
mahsus bir temsil vermegi kararla~brmJ~- ay 1~1gmm kendinden de fazla seviyor• 
h. Y eni bir bariton bulunmu~tu. Bu. du. Sahnede, a§kl, hakiki hayattakinden 
alnma dogru sarkan siyah per<;imli, sesi daha kuvvetle hissediyordu. Y a§ad1gml 
derinlikten mahrum glizel bir c;ocuktu. da, ~ark! soyledigi zaman daha kuvvet
Doris' e, muhaceret etmi~ bir Rus prensi le, daha hakiki olarak duyuyordu; bir 
oldugunu soylemi&ti. Ad1 Aleksandr birahanede, kendisile alay eden budala se· 
Ki~miryof' du. Doris, once sebebini bil- yircilerin kar~lSinda bile olsa I 
meden, bu gencin sesinden ho~landi. Soz Temsilden sonra, Linden'e: 
soyl~yisinin Bazil'i andir.di~IDI da ilk - Ben ~ark! soylerken, seyirciler hi<r-
temsJiden sonra farkede?Ildi. . _ bir ~ey demediler, bi: hareket yapmad1lar, 

OperaYJ. Salzburg b~rahanesmde, uy- Dedigi zaman, Lmden, bu sozii, is
durma bir sahnede verd1ler. Dekorlan ve temiyerek tasdik etmi§ti. 
kostlimleri bizzat Linden temsil etmi~ti. Opera, Zurich'de de muvaffakiyet
Bunlarda da, her el si.irdiigii ~eyde gorii- sizlige ugrad1. 0 ak~am, Doris, bir yan
len amatorliik ve deha hevesi farkedili- dan i~i ~akaya, alaya vurmak isterken, bir 
yordu. Aktorler biisbiitiin <;Iplak ayakh yandan da titriyen Aleksandr\ yanm· 
degillerdi; fa kat ba~ parmaklanm mey· da ahkoymu~tu. 
danda bnakan sandallar giymi§lerdi. Ki~- T emsilden sonra, Linden: 
miryof'un, ~ark1 soylerken. sag ayagmm - Otele doniin, uyumaga gayret e-
ba~parmaV,ml oynatarak usul tutmak mu- din, dedi, devam edip edemiyecegimizi 
tad1 idi. Bunun farkma varan olmaml~- yann kararla~tmnz. 
t1. F akat, temsil esnasmda, seyirciler kah- Biitiin rolleri kendisi teganni etmi~ gi· 
kahay1 bashlar ve bu kepazelige sebebiyet bi nefesnefese idi. Sapkasm1 ba§ma ge• 
veren ~cyin, Ki§miryof' un ba§parmagi ol- c;irdi, paltosunu giydi ve ok gibi f1rladx, 
dugu anla~IIdi. gitti. T erp: 

Doris betbahtt1, fakat, ye'sinin altm- <Arka.ri var> 

I' 
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GONON BULMACASI 
1 ~ S 4 II ft T 8 9 10 11 
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8 I I I I I ~ •I I I• 
' I 1•1 I I I I I I 
I> I I 1•1 I I 1•1 k 

~ ,. 
I 

6 _j I I 1•1 I I 1•1 I , ,., 
8 

I 1•1 I I 1•1 
I 1•1 I I I I 

I ,. I I II 1•1 I I 1•1 I• I 
1(),.1 I I I 1•1 I I '. I II 
1' _I ~J_LLLLJ• _j I_ 

Soldan sa~a: 
1 - Goriinmeden gelen miithi~ felaket

ler (miirekkeb kelime>. 2 - Rahat, ortada. 
3 - Sigara mahfazas1, bir edatm tersi. 4 -
Bir musiki a.Ieti, ziyarete gelen. 5 - Afrlka
da bir <;61, bir emir, bir yemi~. 6 - Cennetle 
Cehennemln aras1, bir emir, alfabede bir 
harfin okunu§u. '1 - Almanlarm ve Ermeni
lerin c;ok kulland1klan bir kellme, kuliibe, 
~u. 8 - Akill1, kanuna ya-km bir §ey. 9 - Ak
toriin oynad1g1, tecriibe gormemi~. 10 - Bir 
kag1d oyunu, Qanakkale civarmda bir ka
saba. 11 - Kesme amellyelerl, bir ic;ki. 

Yukandan a§ag1ya; 
1 - sat1lan mal i<;ln verllen ka~ldlar. 2-

:E:fsaneler, Asyada bir yanmada. 3 - Bir 
~yin batarken ~tikardi~l ses, 1yilik. 4 - Yok 
etmek, yumurtanm yumurtlanacagi yer, 
bir soru edatl. 5 - Kokulu blr ot, ku§larm 
elblsesi. 6 - Bir klmyevi madde. 7 - Qogun 
akslnln tersi, sinirllllk. 8 - Her§eyl anll
~an, bir hayvan. 9 - Blr edat, biiyiik. 10 -
Isim, say1, blr soru edat1. 11 - Sir, Allah, bir 
mustki alet!. 
Evvelki bulmacanm hall~dilm.I~ tekll 
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jGIAlZ E ITIEISIAITIAIN,I 
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DIAIRI•IKI•IMI I IMI t.lK 
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EI•I•ILIEIRI•I•IAIRII 
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YILBA~I GELDi 
Herkesi Dii~iince Aldi .. 

Acaba, ne hediye vereyim? Diye dii
§iinenlere, biz 

Junior yelek cebi fenerini 
tavsiye ederiz. 

Bir kelime ile : Bundan iyi hediye 
bulunamaz deriz. Tiirkiyenin her tara
fmda. bulunur. 

Ferrer ve pillerde Junior markasma 
dikkat ediniz. 
Sab~ deposu: Galata, Voyvoda caddesi 

No. 30. ismail Orner isc,:en 

CAFER MUSHiL $ekeri 
Tesiri kat'i, i~imi kolay 

en iyi miishil !lekeridir. 
Biliimum eczanelerde buJunur. Posta kutusu 1255 --•• 

(/ ,, 
liL 

ile ovala!finiz 
aJrllarJnlz 

se~er 

Ankara asliye birinci hukuk mahke
mesinden: 

Ankarada !kttsad Vekaleti muvak1{at 
miistahdemin tertibinden iicret alan ve 
Yeni§ehirde Me§rutiyet caddesinde 29 
numarada ikamet eden Osman Nuriye: 

ist. Borsas1 20/12/937 I .-• Dr. iHSAN SAMi 
GONOKOK A~ISI 

Kanmz ikttsad Vekaleti Evrakt U • 
mumiye kaleminde Hamdiye tarafm -
dan aleyhinize ac;tlan ihtar davastnm 
arzuhalinde: 29 nisan 937 tarihinde ev
lenerek 1 haziran 937 tarihinde evlen -
menin tahmil ettigi vazifeleri ifa et -
memek rnaksadile terketmi§ oldugu -
nuzdan evinize donmeniz. hakkmda ih· 
tarma karar verilmesi hakkmdaki ar -
zuhalin sureti yukanda yaZih adresini
ze gonderilmi§ ve miiba§irce yap1lan 
tahkikatta ikarnetgahmtzm mec;hul bu
lundugu tesbit edilmi~tir. Davact Ham
diyenin talebile arzuhal suretinin on 
giin zarfmda cevab verilmek iizere teb
ligine ve muhakeme giinii olarak da 
24/12/937 cuma giinii saat 14 te icrast· 
na mahkemece karar verilmi§tir. i§bU 
davaya tarihi nandan itibaren on giin 
zarfmda cevab vermekle beraber mez
kur giin ve saatte Ankaranm Adliye sa
raymm iic;iincii katmda asliye birinci 
hukuk mahkemesinde haZir bulunrna -
mz ve yahud musaddak bir vekil gon -
dermeniz liizumu arzuhal suretinin bu 
suretle tebli!F ve davetiye makarnma 
kaim olmak iizere H. U. M. K. 142 nci 
maddesi rnucibince ilan olunur. (3115) 

I 
\.. 

P A R A L A 

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

Ah~ 
623.-
122.-
80.-

100.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-Kron lsvec; 

Altm 
Banknot 

1048.-
269.

E K L E R 
A~. JI$ 
625.-

0.7993 
23.54 
15.1920 

4.7050 

c 
Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
CeneVTe 
Sofya 
Amster d. 
Pra~ 

Viyana 
Madrid 
Berlin 
Va~ova 
Budape~te 
Biikre$ 
Bel grad 
Yokohama 
Moskova 
Stokbolm 

E 

87.44 
3.4575 

64.-
1.4375 

22.7488 
4.2288 

13.76 
1.9840 
4.2192 
4.02 

106.72 
34:52 
2.7486 

23.6025 
3.1032 

S H A M 
A~1hs 

Asian c;imento 9.40 
Merkez Bankas1 96.75 

R . I y 
San~ ·Belsoguklugu ve ihtil&tlanna kar~ 

28 p'!k tesirli ve taze a!jtdir. Divanyolu 6 .-
Bultanmahmud tiirbesl No. 113 126.- ' 

88.-
108.-
84.-
23.-

580.-
23.-
70.-
82.-
2:1.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

1050.-
270.-

Kaparu15 
624.-

0.7995 
23.5775 
15.32 1 

4.7133 
87.58 
3.4640 

64.1025 
1.4410 

22.7858 
4.2355 

13.7820 
1.9675 
4.2260 
4.0264 

106.8910 
34.575 

2.7530 
23.5650 

3.1087 

Kanant$ 
9.45 

96.75 

Zayi - tlskiidar Bankasmm mutasar
nf oldugum yiiz aded muvakkat hisse 
senedini zayi ettim. Esas senedi alaca
gundan mezkur muvakkat senedin 
hiikmii kalmadiV Han olunur. 

Eski istanbul saylaVI Arif 

SAQ BAKIMI 
Giizelligin en birinci §arhd!r. 

Kepekleri ve sag dokiilmesini tedavi 
eden tesiri miicerreb bir ilacd1r. 

.--Kad1n ,apkac•s•---
iSTiKRAZLAR TUR KAN Ac111s Kanam~ 

Turk B. I Pe~in 14.50 14.50 
... I Vadeli 14.55 14.50 

Er~ani 96.75 96.75 
S1vas - Erzu. J 

,. ,. II 95.- 95.-
,. .. DI 95.- 95.-

../) .. J'l&l 

Bahce Mimar1 , 
Mevlud Baysal 

Paris Akademisinden mezun son 
moda $apkalar 8 -12 lira. Bryoglu 

ParmakkapJ Rumeli han No. 1 • 

DordiincG Vaktf Han dordiincil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 ..................................... ······ ............ . 
Biiyiik ~ebir ve kasaba parklart; 

An1t, meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bah~eleri ic;in modem proje 
ve plitnlar banrlar; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikabru deruhde ve taabbiid 
eder. 

Biiket, ni~an sepeti ve 4;elenkler 
il:in vaptlan siparisler siir'atle ba
ZIJ"Iamr. 

Gi~ek, sebze tohumlan: fide ve 
fidanlar; sus, meyva aga~ ve ajtac;
clklan; bah~e alat ve edevat1 ve 
ehliyetli Bahcivanlar ~onderlr. 

Katalogu (50) kurw;tur. 
Alakac'larlara paraSlz ~nnderi!ir 

Dr. Haf1z Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miltehasstst 
Pazardan baska ~nlerde o~ledet 

~onra saat (21h tan 6 va) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Sail, cumartesl giinlerl saba! 
r9 1h • 12• saatleri hakiki flkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 38 • 48. 

Zayi §ehadetname - 1917 senesi Ga· 
latasaray lisesinin Franstzca ktsmmdan 
406 numara ile almt§ oldugum §ehadet
nameyi bu kere zayi etmi§ bulundu -
gumdan ve yenisini alacag1mdan eski -
sinin hiikmii olmad1gml ilan ederim. 

Mehmed Seyfullah 

( l- ali tasfiyede ) 

DUHAN 
T. A. ~irketi 

31 birincikanun 1937 tarihine musa
dif olan cuma giinii toplanmas1 mukar
rer bulunan (hali tasfiyede) cDUHAN, 
T. A. !iirketi heyeti umumiyesinin, ta • 
rihi bilahare tayin edilecek bir giine 
tehir ve talik edildigi mezkllr !iirket 
hissedarlarma ilan olunur. 

Tasfiye memurlan 

Odemi§ asliye hukuk hakimliginder,; 
Odemi§ Hazinei Maliyesi tarafmdan 

alii avukat N azif veresesinden kans1 
Fatma ve ogullan Nizameddin Nazif vr 
Eyytib Ensari ve k1z1 Saniye aleyhleri
ne ac;1lan tazminat davasmm duru~ma
smda mtiddeaaleyhler namlarma c;tka -
rllan celbnamelerin gosterilen adresler· 
de olmad1gt ve ikametgahlan mec;hul 
bulundugu miiba§irin rne§ruhatlarmdan 
anla§Ilmakla ilanen tebligat icrasma ka
rar verildiginden miiddeaaleyhlerin du· 
ru§mamn muallak bulundugu 30/12/ 
937 tarihine musadif per§embe giinii 
saat 10 da Odemi§ asliye hukuk rnah -
kemesinde haz1r bulunmalan ve yah•1d 
bir vekil gonderrneleri liizumu ilanen 
teblig olunur. (3114) 

BiR KA~E 

OKALMiNA 
GRiP e BA!? ve 
ARTRiTiZM e 

Bi.iTUN 

Di!? AGRILARI e NEVRALJi e 
R 0 M A T i Z M A e K I R I K L I K ve 
AGRILARI DiNDiRiR 

Ankara Miizik Ogretmen 

Okulu Direktorliigiinden : 
Okulumuza 75 lira iicretli (ia~esi okula aid) bir erkek DAKT!LO alma

cakbr. (Almanca bilenler tercih olunur.) isteklilerin 27/12/1937 pazartesi gi.i
nii saat 14 te okulda smavlan yaptlmak iizere evraklarile birlikte Ankarada 
Muzik Ogretmen okulunda bulunmalan. «847h (4637) 

MEYVA TUZU 

EN HOS VE TAZE MEYV ALARIN USARELERINDEN tSTiHSAL 
EDiLMtS TABit BiR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebilmesf mO.m
kiin degild.ir. H~:~zimslzh~. mide yanmalarm1, e~iliklerini ve muannid 
inktbazlan giderir. Ag1z kokusunu izale eder. Urnumi hayatm intizamstz
hklanru en emin surette tsl~h ve insana hayat ve canhhk bah~eder, 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYO(i.LU- iSTANBUL 

Ayvabk Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Ayvahkta Sezai Madra tarafmdan Abdiilaziz motorii sahibi ~aban aley

hine a!;tlan tazminat davasmm cereyan eden muhakemesi neticesinde: (49,170) 
kuru!iun, (45) lira iicreti vekalet, (5367) kuru§ m~sarifi muhakeme ile miid
deaaleyhten tahsiline 1 te11rinievvel 937 tarihinde karar verild.igi, ikametgah1 
mec;hul mi.iddeaaaleyhe teblig makamma kaim olmak iizere ilan olunur. (8475) 

OROZD • 
I BAK -

MUessesatln• ziyaret etmeden 
Hediyeliklerinizi ve oyuncaklar•n•z• 

SATIN ALMAYINIZ. 

Elektrik Makinisti Aran1yor 
135 lira iicretli Tokad Hidro elektrik santralma ehliyetnameli bir rna • 

kinist ahnacakttr. isteklilerin ehliyetname, bonservis, ve diger vesikalarile 
Tokad Belediye Reisligine miiracaatleri. (8476) 

Say•n Bayanlar1m1za 
konan Devlet ku,u 

Cumhuriyet devrinin Bayanlar1 ne kadar iftihar etseler azdtr. 

FEMiL ve BAGLARI 
sayesinde ktymeti olc;iilmez saadet ve rahata kavu~tular, 

i§te, vazifede, mektebde, seyahatte, baloda, yazhkta ve kt~
hkta hic;bir rahats1zhk gormeden ve hie; belli olmadan seve seve 
kulland1klan ufak, yurnu~ak, SICak, temiz ve sJhhi adet bez)cri 
o1an ( F E M i L ) i ne kadar candan sevseler azdu. 

( FEMiL) umum cihanda takdirle kar~danml~hr. 6, 8, ve 12 
lik ambalitjlan her eczane, tuhafiye ve parfiimori magazalarm· 
da ve kadm berberlerinde hizmetlerine hazudu. Umumi deposu: 
ismd Eczane ve Laboratuart istanbul, Galata. Telefon: 49247 

Adresini bildiren saym mii§terilerimize pek k1ymetli bir he
diye takdim edecegiz. 

Avrupada giizellik 
miistahzarah 

T efhir ve miisabaka ser~ 
gilerinde en son yap1lan 
tecriibe ve tetkikatlar ne~ 
ticesinde VENO S pudra ~ 
smm fevkalade terkib ve 
safiyeti ve cildler i~in en 
miikemmel ve s1hhi bir 
pudra oldugu juri heyet· 
lerince ittifakla kabul ve 
tasdik edilerek granpri 
miikafab verilmi~tir. 

Diinyada mevcud pud· 
ralarm muhakkak en iyisi 
olan VENOS pudras1 yag· 
h ve yagsiZ en narin ve 
nazik cildliler i~in kulla· 
mlmaga lay1k tayam iti· 
mad ve tavsiye emsalsiz 
bir pudradu. Nureddin 
Eliya Zade Eczayt kimye• 
viye alit ve 1triyat depo ( 
su, Istanbul. 

ARTIK BA$KA 
DOLMA KALEM 
ARAMAYINIZ 

COnki en son 
tekemmOiatla mOcehhei 

MOMT 
BLA 
kalemlerl 
garantilidil' 

0 
Kat'lyyen akmU 

ve hazinesi fazla 
mOreHep altr. 

Ayn1 elnsten MONT BLANC 

otomatik kurtu" k•llemterl de 
vardtr . 

Sa1t1 ·yerlo CITURIS BIIUOEALE" 
BeyoA'Iu. latlkltll Cad. 337 
Galata. Mertebanl Sokak Q 1lt 
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Son Glkan son dcrece muessir K ESKiN K A$ E L E R i u~utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. SALiH NECATI 
Bah~ekapa 

EViNiZDE 
I 

I 
•• 

YAPINIZ 

KuUandagmtz pud,:anm rengi ne olursa olson belki de size uygun gel
miyor. Baza sara~anlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandlklarmda ken
dilerine daha uygun gelditl gibi ban esmerler de, san!itnlara mabsus bir 
pudra kullandiklarmda keza kendilerine daba uygun gelebilir. Bunu 
anlamanm c;aresi, yi.iziiniiziin bir taraftnda bir renk ve diger tarafmda 
ba§ka renk pudra tecriibe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife kar!illlk olmak iizere Istanbul 622 
Posta kutusu adresine ( T. C. 5 ) rumuzile 12 kuru:!! gonderdiginiz tak
dirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nilmu
nelik 4 ufak paket pudra ve iic; kalem dudak ruju gonderilecektir. Mek
tubunuzda her vakit kuUandagmtz pudranm rengini de bildirmegi unut
maymtz. Bu suretle yalmz kendi ba~mtza veya arkada~mazla beraber tec
riibe ederek hakild bir pudra mlisabakast yapmt~ olursunuz. 

Tokalon pudrasmtn her tene uygun yenl ve orfjinal renklerf vardtr. 
Bu pudra havalandmlmq, gayrl mer'i ve kat'iyyen sudan mtiteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikah yiizilcUsUni.in sudan mi.iteessir ohmyan 
hu pudrayt kullanarak i4tlrak ettikleri olimpik oyunlanndan sonra bile 
tenlerinin kat'iyyen bozulmadtiuu yanyorlar. 

Preventorium Sanatorium Direktorliigiinden: 
5 ikincikanun 1938 tarihine miisadif ~ar§amba gi.inu saat 15 te Yuksek 

~ekte~ler muhasebesindeki Eksiltme Komisyonu oda~mda 950 lira bede-
1 ke§£1 bulunan :Uayd.arpa§a Valdeba~mda Prevantormm ve Sanatorium 
lo.tiidiriyet binasmqa yaptlacak tamirat ve tadilat ac;tk eksiltmeye konul
~u~tur. Mukavele, eksiltme ve baymdtrhk i~leri genel ve hususi ve fenni 
b~rtnameleri proje ve ke§if hiilasasile buna muteferri evrak Baymdtrhk 
lrekti:irlii~nde gi:iriilecektir. 

Muvakkat teminat 72 liradtr. fsteklilerin en az sekiz yilz lirahk bu i§e 
f.~nzer i§ yaphgma dair gi:isterece~i vesika uzerine Baymdtrhk Direktor· 
~~giinden alrm§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri 
~ olunur. (8404) 

. Jsaatr·aran ne aldrgmi' blllr ~ 
c;Qnkl eo aenellk t:ecrube glbl blr~ 

.. l&arent:lye mallkt:lr. ,_ 
MOdiller, en 'eon1 ve zarlf 'lleklldedl~ 

REVUE saatlar. tanmmr"' saatcrlarda 

~nnimt , .... ., 
lsatrlmaktadr r.) 

f.tanblll, ~~Ta' han, Bl~lncl kat 22.( .l."~'~lefon 218154l 

'-==== 
Urfa Vilaveti Daimi Enciimeninden: 
q liususi Muhasebenin 1937 mali yilt ihtiyac1 i~in 1500 lira muhammen be
hell~ 25 nevi defatir ve evrakt matbuanm a~tk eksiltmesi hakkmdaki ilan Cum
d.u.r~yet gazetesln~. 11 ve 13 kanunuevvel 1937 tarihli nushalarmda 16/12/937 
e thale olunmak uzere ilan olunmu§tu. 

l :S:.t kere goriilen liizuma binaen eksiltme miiddeti on gun uzahlarak iha· 
e 27/12/937 pazartesi giinu saat 10 da yaptlacaktir. 

l . isteklilerin listeyi gormek iizere istanbul Vilayetine ve eksiltmiye girmek 
~tn de ihale gun ve saatinde Urfa Vilayetine muracaatleri ilan olunu!'. (8469) 

I 9 3 8 

1-Iava 
Ytlba,l 

Kurumu Biiyiik Piyangosu 
B tJYtJK lKRAMl y E 

lirad1r fFiOO.OOO .) 
s 1 

Aynca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60 000, 50.000, 30 000 
20:_000, 15.000 liraltk ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) lirahk iki ~ded 
ll'lukclfat vardtr, 

Keside Y zlbasl 
' ' 

• 
~ecest 
L 

Biletler: (2.5), (5) ve 

yapdacaktzr ••.• 

(10) lirad1r. 
Vakit kaybetmeden hemen biJetinizl ahntz ...... 

EM N-1 YET 'M}(N I AS I 
SAY_ESL~ DE 

\'epne emniyet.,...~asite _:aioeehbe:& olao Eversbarp 

talemi. blitiio miirekkep . feke "C bula~~alann~~ 

\!ermi~tir. Bo blem artJit akamU: · 

\()srundeld bpa2t: vidalaytotZ: Mu;:ellep .. otoinatik bir -- . 
Osuretto ~ kalemio deposanda haps .. edii~Jlit olarj 

Everabarp ' kalemlerinde, , .lazla olarak ayar"editir uclan] 

\Oe m~ebin goriilmesi _ ve. cazip giizelliti n.rdrr! 

EVERS HARP 
tiER ltALEM lCIR AYNI ~EKILDE BIR KUR~N KALEMI VARDIR 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: -----200 kilo Cekerinde 3 aded baskiil 
300 ,. ,. 2 ,. ,. 
500 ,. ,. 15 .,. ,. 
500 .,. .,. 3 .,. .,. 

I - Yukanda tartma kabiliyetile miktan yazll1 muhtelif ~ekerde 23 
aded baskiil ~artnamesi mucibince pazarhkla satm almacakbr. 

II - Pazarhk 12/1/938 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te Ka· 
bata~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesind.eki Alrm Komisyonunda yaptlacakttr, 

III - $artnameler parastz olarak hergiin sozi.i ge~en ~ubeden ahnabilir, 
IV - Eksiltmi,ye i§tirak etmek istiyenlerin fiatsr~ teklif mektub ve 

kataloklarm1 miinakasa tarihinden bir hafta evveline kadar tnhisarlar Umum 
Mudi.irli.igi.i Tiiti.in Fabrikalar §Ubesine vermeleri laztmdtr. 

V - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gi.in ve saatte yiizde yedi 
buQuk giivenme paralarile birlikte yukanda adt ge~en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ·M... (8001) 

~ 

I - $artname ve resmi mucibince Qamaltt Tuzlast trmpanalarma aid 
5 aded Qelik akson pazarhkla satm almacaktrr. 

II - Pazarhk 27 /XII/9~7 tarihine ras 1yan pazartesl giinil saat 15 te 
Kabat!l§ta Levazrm ve Mubayaat 9ub indeki Alun Komisyonunda yap1 • 
lacakttr. 

III - $artnameler parasiZ olarak hergiin sozi.i ge~en §Ubeden abnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

buQuk giivenme paralarile birlikte ad1 gel¥en Komisyona gelmeleri il•an olunur. 
(8363) 

Cibalide Nakliyat ~ubesi Miidiirliigunde mevcud Berliye ve Savrole 
marka iki aded hurda kamyon 25/XII/937 tarihine rashyan cumartesi gii
nu saat 10 c1a pazarhkla satilacaktxr. tsteklilerin kamyonlan hergiin ma
hallinde gorebilecekleri ve pazarhk i~in de tayin olunan gi.in ve saatte yilz· 
de on be~ teminat paralarile birlikte Kabata~ta Levaz1m Miidurliigundeki 
Sah~ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8329) -I - ~artnamesi mucibince Denizlide yaptmlacak kara barut deposu 
in~aatt 9/XII/937 tarihinde ihale edilemed~inden yeniden ve pazarbk usu • 
lile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 2695 lira 17 kuru§ ve muvakkat temlnatt 202.14 lirad.lr. 
III - Pazarhk 5/1/938 tarihine rashyan ~ar~mba gunu saat 15 te Ka • 

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
IV - $artname ve projeler 13 kuru~ bedel mukabilinde fnhisarlar Umum 

Miidlirliigii tn§aat ;iubesile Denizli Mudi.irli.igiinden almabilir. 
V - EJ~siltmiye i~tirak edeceklerin fennt evra~ ve vesaikini fnhisarlar 

1n~a!lt $ubesine ibraz ederek munakasaya i~tirak i~in ayrtca fenni ehliyet ve· 
sikas1 almalan laz1mdtr. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 
bu~uk guvenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri 

f";~:~:~ DemiryollarJ l$1elme Umum MiidUrliigiind:
85

> I 
Muhammen becleli (13,600) lira olan kilometro 27 de vagon i.istiinde tes· 

limJ ~artile (8000) metro mikabt balast 1/1/1938 cumartesi giinu saat 10.00 
da pazarhk usulile Sirkecide 9 uncu t§letme Mubayaa Komisyonunda sa
tm almacakttr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin Nafta ve diger vesikalarile beraber ve (1020) 
lirahk muvakkat teminatla Komisyona miiracaatleri. 

$artnameler paras1z olarak Komisyondan ve Ankarada Malzeme Dai-
resinden verilmektedir. (8392) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttim1a 
ve Eksiltme Komisvonundan: 

Muayene ve tedavi evleri i~in satm almacak olan 4,000 kilo yerli koton 
hidrofil kapab zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve ic;timai Muavenet Miidurliigu 
binasmda kurulu Komisyonda 5/1/938 ~ar~amba guni.i saat 15 te yaptlacaktir. 

2 - Muhammen fiat: Beher kolisu 135 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti: 405 liradtr. 
4 - iste~liler ~artnameyi hergiin Komisyonda gorebilirler. 
5 - fstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 saytll ka

nunda yaztlt belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte teklifi havi zarflanm ihale saatinden bir saat evvel Komis· 
yona vermeleri. (8491) 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlan 

Muhammen B. Muvakkat teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 
5266 35 395 00 

651 78 49 00 

KadJkoyiinde Rasimpa§a mahallesinde 
Diiz sokak 14, 14/1, 16 ve 1 saytll altmda 
di.ikkam bulunaq iki kargir ev ile arsamn 
tamamt. 
Kad1k6y Osmanaga Bek~i sokak 17 saYih 
ah~ab evin tamamt. 

Yukanda yazllt vaklf yerler satllmak iizere a~1k artttrmtya Qtkarllmt§· 
tlr. ihaleleri 3/1/938 pazartesi giinu saat 15 tedir. !steklilerin Kadtkoy Va
k.tflar Mudurlugune muracaatleri. (8403) 

BALSAMiN KREMi 
Bi.itiin cihanda elli senedir daima 

i.isti.in ve e$siz kalt:m:!!tll'. 

KREM BALSA.MlN 

Biiyi.ik bir bilgi ve uzun bir tee
rube mahsuli.i olarak viicude ge
tirilmi$ yegane sthht kremlerdir. 

KREM BALSAM1N 
eohretini soz ve $Brlatan1Ikla 
degil, stbht evsahnm Londra 

.....,......,. .... IU&'""""...i:.'!..&.;il' Paris, Berlin, Nev-York GiizelHk 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafatiDI 
kazanmt$ olmakla isbat etmi$tir. 

KREM BA.LSA.JUJN Giind.ilz l~in yalSIZ, gece i~in ya~lJ ve 
halia aCibadem kremleri olarak dort 

nev'i varchr. 

KREM BA.LSA.MJN Otedenberl tanmnu§ husust vazola• 
nnda sattldtltt gibi son defa suretl 

mahsusada imal ettirdi~imiz gayet ~lk ve beraber ta~unaga elveri~li 
husust tiipler deruniinde dahl sattlmaktachr. Fiat~a daha ehven oldu· 
~ kadar pek kullaru~lJ ve zarif olan 

KREM BA.LSA.MJN tilpleri biitiin nevilerile tarunnn§, ecza 
ttriyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
lNGfLtz KANZUK ECZANESt 
BEYO~LU- ISTANBUL 

Vekaletinden: 
1 - Muhammen bedeli on bin lira olan satm almacak yiiz elli nu • 

maralJ dahill telefon santralile buna aid tesisat kapah zarf usulile eksilt • 
miye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 22/12/1937 salt gi.inii saat 15 te LevaZim Miidurlii~nde 
toplanan Eksiltme Komiysonunda yaptlacakttr, 

3 - Fermi ve idarl ~artnameleri Levazun Miidiirliigiinde ve •tstanbulda 
Dobl'tabahc;ede Maliye Evrakt Matbua ambanndan parastz ahntr. 

4 - tstekliler 2490 sayth kanunun 2 ve 3 i.inci.i maddelerinde yazth 
belgeler ve 750 liraltk teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile bir
Ukt.e kanunun tarifab ve §artnamelerdeki §eraitine tamamen uygun ve nok· 
sans1z olarak yazacaklan teklif mektublarm1 ihaleden bir saat evvel Ko
misyon Reisligine vermelert c4455• (8173) 

PAT I 
Kan ~l?anlan, el ve ayak parmaklanrun ka~blar, dolama, meme 

iltihabt ve ~atlaklan, flegmonlar, yamklar, trrq yaralart, 
ergenlikler, koltukalb ~1banlart 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

~ark ispen~iyari Li.boratuar1 T. A. ~· 

~anku•1 Belediyesinden : 
1 - Musaddak proje mucibince 37974 lira ell[ kuru~ ke#ll Canlan 

§ehri £:lektrik tesisatt kapah zarf usulile eksiltmiye konulmul!tur. 
2 - lhale 14 kanunusani 938 cuma giinu saat 15 te Belediye Enclime

ninde yaptlacaktir. 
3 - Talibler 2490 numaralt arthrma, eksiltme kanunu mucibince mult· 

tazi teminatt muvakkatelerile bu i~i ba§arabileceklerine dair Nafta Vekl • 
letinden 11ld1klart 937 senesine aid vesikalan ve Ticaret Odasmda kayidli ol· 
duklarma dair vesikalan teklif zarflar1 i~erisine koyacaklardtr. 

4 - Bu i§e aid proje, ke§if vesairenin birer sureti istanbul, Ankara Be• 
ledlyeleri Heyeti Fenniyelerinde ve <;anktrtda Belediye Fen Memurlugun• 
dad1r. Fazla izahat almak istiyenler buralara mi.iracaatta bulunmalar1 ll • 
zrmdtr. 

5 - Yaptlacak i§in bedeli pe§in ve Belediyeler Bankasmd.a tediye edi· 
lecektir. (8472)' 

T0RK ANTRASiTi 
Her cins aoba ve mobilyalar i~in 

ideal bir komilrdilr. 
Oduo komiiriinden yar1 yar1ya ucuzdur. 

Satit merkezi: Galata, Yo'eu salonu kart•smda Tahir han Sinei kat 

elefon : A--4915 

Istanbul S1hhi Miiesseseler · Artt1rma 
ve Eksiltme Komisvonundan: 

Muayene ve tedavi evlerine laZim olan 20,000 metre gaz idrofil a~tk ek
siltmiye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme Ca~alo~lunda Sihhat ve t~timat Muavenet MildUrlii~ 
binasmda kurulu KOJ;nisyonda 5/1/938 ~ar~amba giinii saat 14,30 da ya • 
p1lacakbr. 

2 - Muhammen fiat 1995 lirad1r • 
3 - Muvakkat garanti: 149 lira 63 kuru~tur. 
4 - tstekliler ~artnameyi hergiin Komlsyonda gorebilirler. 
5 - tsteJrJiler carl seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth ka

nunda yazth belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya ban· 
ka mektubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. (8490) 
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GENERAL 
Tiirkiye Umum sat•• yeri: ELECTRIC 

• 

RADYOLARIMDA 
BULUMUR 

istanbul, Beyoglu, istiklil caddesi No. 28 - Telefon : 43849 - Telgraf : - Dekawe - istanbul 

Galata Sallt yeri: MiTAKiDiS Biraderler, Galata, Hezaren sokak No.2 

EN KIYMETLi 
YILBA$1 HEDiYESi 

NE OLABiLiR? 

• 

Mutlaka soylememi istiyorsan, beni 
en ~ok memnun edecek hediyeniz 

bir 11 VEBOLi D '' olacakbr~ 

0 L i 

• 

KiRE~Li SU FiliTRE CiHAZLARI 
GUZELLiGiN SIHHATiN .. SERVETiN 

MUHAFIZIDIR. 
VEBOLID LIMiTED iDARE MERKEZi : Istanbul, Galata Voyvoda caddesi No 40-42 

Telefon : 44507 Posta kutusu : 1094 

Ankara ,ubesi : Ankarada Bankalar caddesi 
Ankara sat11S yerleri: Vehbi Ko~ Ticaret Evi ve ~ark Merkez Ecza Deposu. 

<;oli miithi§ anlar ge~irtir. 
F akat bir tek ka§e GRlPlN 
almakla, biitiin §iddetine rag
men Romatizma agrisim ~a
buk sindirmek kabildir. 

Qiinkii busu,si bir tertible yap1lan 
GR!PiN ka§eleri en muannid agnlan 
klsa zamanda ge~irir. 

HIZlr gibi imdad1mza yeti§ir, agnla-
' rm1z1, acllarm1z1 defeder. 

tcabmda giinde 3 ka§e almabilir. Tak
lidlerinden sakmm1z ve her yerde 

marla GRiPiN isteyiniz. 

M Dtefiilslp-·bl~--«<anf 
.J. l'loue111 Kortelerl (Oelfte) •• K•·~ 

ftltrltrl •Dcudu t~km•kiiZ111 ten~tObD 
temlot ldtr. Sevlmllllnl helol golmek• 
1lzla vOcotu wuno•t•l" VI locoltl" 

l'lyoll., : Komerler e III'Odl .. 
Ke,..l., (Oelnl) eutronlo botlblr 

25 Ur1d1n ltlblrlft• 

Satot JOfl ralfto• I 

Salttb '" BQ.fmullarTtN: Yanaa Nad1 
Umuml ne11111at1 fdare ei!en FIZZ1 lflen 

j M1ldflrl1: Hikmet Munil 

Ctlmhunue' matbaan 

(./. t-1 
~ "t \ 

\ ~ E. s ~fl. 0 \.~ 
\ "< E. t-11 ~ R '' 

E. l'/1 N ('; \ N \1. t~t t ... 
fl.\.. 0 \ "'''''" ~ ~ p. s;f'A" \.... ~~\(. 

UeJ.A ~eu \~ 
10 ,. \ s "t ,.. \ t. t-4\ 

. ____./" 

istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden : 
srl 

11/12/1937 Cumhuriyet, 15/12/1937 Tan, ve 20/12/1937 tarihlerinde ;\~iii' 
ga.~et.~lerind~ inti~~r eden m.ndaki eksiltme giiniiniin cuma yazllCJ.gl go~9Jl 
mu~tur. Ekslltmenm cumartesi giinii ayni saatte yapllacag1 tavziha!l 1

1sl 
olunur. (84 

Grip, Bat ve Dit Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 


