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Suriye Ba~vekili Ankarada 
merasimle istikbal edildi 

Cemil Miirdiim <;ankayada defteri 
mahsusu imzaladt ve Ba~vekilimizle 

Meclis Reisini ziyaret etti 

Suri!e 8.~s~~ki~.i . M i s a f i r i m i z i i z a z 
Cem1l Murdum un 
Ankara temaslan · 

Ankara temaslarrnda Suriye 
Ba§vekili Cemil Miirdiimiin 
S'flriyeye kar§z Turk samimi 
~issiyatrnz ogrenmekle T iirk 
dostlugunun Suriye i~in ne 
krymetli bir emniyet unsuru 
0 lduguna bir kat daha kanaat 
getirecegini kufivetle umud 

ediyoruz. 

~ uriye Ba§vekili Cemil Miirdiim 
~ diindenberi Ankarada bulunu· 
, yor. Kendisini istanbulda oldu
Ell gibi Ankarada dahi gayet s1cak ve 
db. ?st bir kabul kucagt bekledigini pek iyi 
tliyoruz. Suriye Ba~vekili istanbuldan 

Ankaraya giderken gazetecilere beyana· 
~1llda devlet merkezimizde devlet adam
araruzla yapacagt temas ve miizakereler 
beticesinde iki memleket arasmda daha 
iYade maz.iden miidevver pi.iriizli.i mese-

lelerin kaffesini halletmek. azmile mi.iceh
l'e~ bulundugunu soylemt§, Ha.taya ge· 
b~ce onun gayet kolay ~allolun~r .kiic;i.ik 
•1t mesele oldugunu tasnh eylemt§hr. Su
~Ye Ba§vekili Cemil Mi.irdi.imii. bu pek 
~~lavt§b oldugu kadar azimli ve ac;1k 
bderin~~n dolayt .. tebrik etmek ist.~riz. 

a.ha dune kadar suren as:rlarca mu§te· 
lek bir hayat ya§aml§ iki kom§U millet ve 
~ernleketin bundan sonraki miinasebetle
~ne en uygun gelecek muamele §eldi an· 
lak ve ancal~ ikisi arasmda teessiis edecek 
ll"vetli bir dostluktan ibaret olabilirdi de 

~nlln ic;in. Hususile Suriye hesabma ki 
tttlan peyderpey tamlanacak bir istiklal 

Ya.tmm heniiz e~igine ayak basmak ii
~ete bulunuyor. Biz diinya milletleri ara
lna. miistakil bir devlet hal ve §anile yeni 
bal'J§acak bu milli varhgm yeni g.irmekte 
v lllllndugu yolda anzastz, kend1 me§ru 
/ktnuhik emellerine tamamile uygun .ol~
l a Jni.imkiin alan siiratle tekamiil ve tnkt
q:ftnl c;ok. haytrhah gozlerle takib ve .e~-
1 n gelebtlecek yard1mlanmiZtn azam1s1· 
~ ta.kviye etmege ham ve azimliyiz. Su
!r)Ye Jnuvacehesinde dostumuz F ransanm 
h'et;hulu olmamak laz1m gelen bu Tiirk 
~ssjYa.tma Cemil Mi.irdiim bu defaki 
~ nka.ra ziyaretinde hie; §iiphesiz yakm· 
all Vahf olacakhr. 

~· F'ilhakika Suriye denildigi zaman bi
rj1In. en az iki elemam gozoniinde bulun
~l!trna.miZ laztm geldigini ac;tk soyleriz: 
~~~~lin biri Suriye. digeri M illetler Cemi
~ etlllden bu havalinin mandaterligini 
~endi i.izerine almi§ alan F r~nsad1r. Su
e~~ lopraga, millete ve hakikate taalluk 
linell bir ifadedir. Mandater devlete ge· 
~ifte bu da o vesayetin zahiri hak ve va· 
ln~e ~ekil!erinden ba§ka siyasi maksad ve 
~~..,~ala.n itibarile de daha ziyade anzi 
~~ Inak laz1m gelen ba~ka bir safha ar
kll~b· Suriye bir realitedir, manda bir 
~iy lnezondur. Bununla beraber va
iki ~~erin bu sure~I: _tasrihi kar§tmtzdaki 
hili ..~etnanm her IkiSlle makul hadler da· 
lne 

11
\le dostane miinasebetler tesis ve ida

~i b etmekligimize mani degildir. Elverir 
~e \t elemanlar hareketlerinde ve gaye
t1a~stt} ic;in kabul ettikleri usullerde ve 
lne~ea.:~a makul olmaga ve lflakul yiirii-

13 I tina etsinler. 
bi~j ~ Vaziyeti izah etmek ic;in Fransanm 
~~t ~ e .oldugu gibi ve bizimle oldugu ka
~~~ . UtJ:ye ile de sarnimi olmasm1 temenni 
Trtakci~e ha§lamak icab eder. Mandamn 
b0~ 8jdtnda manda altma alman iilkenin 
t~In. \t tnas1 ve parc;alanmast degil, bunun 
~atu~ersine onun serbestlendirilmesi, yani 
II)ki f tabirile hiirriyet ve istiklal yolunda 

§a. 10In temini vard1r, ve bu cihet 

YUNUS NADt 
[Arkcm Sa. 5 siltun J. del 

Hariciye Vekili Dr. · Aras diin ak~m Suriye 
Ba,vekili 'erefine Ankarapalasta bir ziyafet verdi 
~ 

Cemil Miirdiim · 

· Ankara 21 {Telefonla) - Suriye 
Ba§vekili Cemil Miirdiim bu sabah An -
karaya geldi. · lstasyonda Hariciye Veki
li Doktor T evfik Ri.i§tii :A.ras, Ba~veka· 
let Miiatefan, V a]i ve Belediye reisi, Pro
tokol §efi, Hariciye Erkam, Merkez ku
mandam, · Polis · Miidiirii, Franstz sefiri 
tarafmdan kar§ilandt. lstasyonda bir ihti· 
ram ktt' ast ve bando miZika bulundu. Mt· 
ztka milli mat§lan c;aldt. Cemil Miirdii • 

Dr. Rii!ttii Aras 

miin refakatinde refikast F erhan Mur • 
diim, kaymvalidesi ve maiyetinde divan 
katibi Emir Adil ve hususi kalem mUdiirU 
Auf bulunmaktadtr. Ba§vekil Ankara 
pal&sa ·misafir edilmiitir. 

. Canhayada 
Ankara 21 (A.A.) - Bu sabah §eh· 

rimize gelmi§ olan Suriye Ba§vekili ekse· 
lans Cemil Miirdiim saat 11 de Riyaseti

<ArlcaS1 Sa. 7 siitun t te> 
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Yolsuzluk iddialar1ria 
Vali cevab veriyor 

Son nefriyatta is~i s1k s1k mevzuu bahsedilen 
· Sabur Sami bir dava daha a~b 

Dun Vali ve Belediye Reisi Muhid -
din Ostiindagdan, ne§ri ricasile §U mek
tubu ald1k, aynen koyuyoruz: 

21/12/937 tarihli Tan gazetesinde 
bir tak1m resmi i§ler hakkmda gene ac;tk 
veya kapah bir tak1m laflar ve imalarla 
asli mahiyetleri tahrif ve efkan umumi • 
yeye hakikate asia uygun olm1yan §ekil· 
de aksettirilmek istenilen bazt haberler 
c;tkmt§tlr. Bunlarm dogrusu §udur: 

1 - Si.irpagob mezarhg1 meselesi: 
Belediye kanunu, metruk ve sahibsiz 

mezarhklarm Belediyeye aidiyetini temin 
dince bu mezarhk hakkmda tasarruf iddi
asile ortaya mahkeme cephesinde evvela 
Pat~ikhane, sonra da bir miitevelli heyeti 
c;tkhgt gibi, aynca Ermeni ekalliyetine 
mensub ba§ka bir te§ekkiil hak iddiasma 
kalkmi§tlr. Bunlar yillarla siiren dava ve 
muhakemelerden sonra masile ve ayn ay
n bertaraf ediliyor. biri bitince oteki yeni 
ba§tan i§e ba§hyor ve biitiin muamelat ye
niden bir kere daha tekrarlaniyordu. 
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Macar •• • davas1 reJIIDI 
Amiral Horthy 

I 
« Ben ne diktator, 

ne de Kral olacak degilimn dedi 
Kral Naibi, vazifesinin Kralbk miiessesesini 

muhafaza oldugunu ve bunun parti 
miicadelelerine kari~briimamasinl soy ledi 

Budape~te 21 (A.A.) - Macar a ·l 
janst bildiriyor: 

Macaristan Kral N aibi Amiral Hor· 
thy, biiyiik karde§i General Etienne 
Horthy'nin bir fotografmm talikt mera
simi dolayJsile, Szolnok ~ehri belediye 
meclisinde soyledigi bir nutukta ezciimle 
demi~tir ki : 

«- Bugiin, her zamandan fazla ola
rak, Macarlar arasmda bir anla~mazhga 
varabilecek herti.irli.i ~eylerden tevakki et
memiz laz1mdtr. Zira, memleketin bu -

giinkii kat'! ehemmiyetli saatlerinde, ta -
mamile miittehid bir efkan umumiyeye 
ihtiyac vardn., 

.[.tr ka.n $a. 6 siltun i te 1 
Macar Kral Naibi Amiral Horthy 
IWJUanya Ba§v~kili M. Tataresco 

Japon donanmas1 Kanton a~1klannda 
Amerikan muhriblerile hava 

filolarz harekele hazzr 
............................................................ , 
Rumen intihabat1 

Hiikumet p~rtisi gene 
ekseriyet kazan1yor 

Rumen Ba~vekili M. Tataresco 

Bi.ikre§ 21 (A.A.) - 72 eyaletten 
40 mda yap1lan intihabatm neticeleri §un· 
lardu: 

Liberal partisi (iktidar mevkiinde) 
yiizde 41, mill! koylii partisi {muhalif) 
yiizde 22, «her§ey vatan i~in>> partisi 
{Hitler taraftan) yiizde 14, milll huis
tiyan partisi (rasist) yiizde 8, muhalif 
liberaller yiizde 6.. · 

[Arkasl Sa. 7 sfltun 3 tel 
............................... , •••••••••••••••••••••••• 111,. 

Emre hazll' bulundurulan Amerikan tayyareleri bir niimayi~ esnasmda 

Japon fabrikalan h818 yan1yor 
lngiliz Ba~vekili diin 
miihim bir nutuk sOyledi 
M. Chamberlain, Japonyanm Uzak,ark ihtilaf1ni 
sulhan degil cebirle halletmek istedigini bildirdi. 
Japonlar beynelmilel hadise ~1karmaktan ~ekiniyor 

San-Diego 21 (A.A.) - Dokuz Arne • 

Tahfif edilecek rikan torpito muhribi, geceleyin birden
bire San-Diego'dan filonun .umumi ka

· Diplomasi mehafili, Japonyanm ec • 
nebi ticaret ve harb gemilerinin emni • 
yeti hakkmda evvelce vermi§ oldugu te· 
minatl tekrar ve bu suretle ingiliz no • 
tasmda mevzuubahs noktalardan birini 
tatmin edecegini beyan etmektedir. 

rargahl alan San Pedro'ya hareket et -
m~tir. ·vergiler 

lngilterede 
Dokuz tayyare filosuna San-Diego 

hava iisslilharekesine gitmek ve orada 
T en~ilat nisbeti, tetkikler me~hul bir istikamete hareket etmek U· 
· zere haz1r bulunmak emri verilmi§tir. Avam hamarasrnda 
' bitince belli olacak Nota ne vahit gondetileceh? Londra 21 (Hususi) - Avam Kama-

- Londra 21 (A.A.) - Japonyanm ingi- rasmm bugiinkii celsesinde harici siya· 
:Ankara 21 (T ~lef.o~la) - ~uhran liz notasma verecegi cevabm pek ya. ·I set hakkmda miihim miina~.a~alar cere· 

ve muvazene vergllermm yakm b1r za • kmda buraya gelmesi beklenilmektedJr. [Arkast Sa. 7 sutu1~ 5 tel 
d hf'f d'l ~· d 0 

• I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttllllll man a ta 1 e 1 ecegtne atr ne§riyat ve .............................................................. ' 

t~hminler miinaseb:tile. alakadar res~i M 1 s 1 r d a h a" d 1• s e 1 e r 
brr kaynaktan ald!glm IZahah aynen bil· 
diriyorum.: 

«- Biiyiik Sefin nutuklamidaki yiik- I.h .1,.. fl halledilemedt·, Nahas 
sek direktif dahilinde hizmet erbabmtn b a ar 
odemekte olduklan buhran ve. muvazene 

[ArkaSt Sa. 6 sii.tun 3 tel 

Rusyada temizlik 

Kursuna dizilenler ara-. 
s1nda eski Ankara sefiri 

Karahan da var 
Moskova 20 (A P!':'!~:""!'i-: 

A.) - Tass ajans1 
bildiriyor: 

Sovyetler Birligi 
temyiz mahkeme -
sinin askeri koleji 
16 ilkkanun 1937 de 
akdettigi gizli eel -
sede ihanet, tethi§ 
faaliyeti ve yaban
cr bir devlet hesa -
bma muttarid bir 
surette casusluk i§i- Karahan 
ni tetkik etmi§tir. Biitiin su<;lular ken -
dilerine isnad edilen suc;lan tamamen 
itiraf etmi§ler ve mahkeme, Enukidze, 
Karahan (eski Hariciye Komiser mua
vini ve eski Ankara biiyiik el~isi), Ora
hela§vili, $ebo1daef, Larin, Metelef, 
Tzukerman ve Steiger'i oliim cezasma 
mahkfun etmi§tir. 

Hiikiim infaz edilmi§til'. 

ingiliz albninin k1ymeti 
tesbit edildi 

Ankara 21 (T elefonla)- Giim
riik ve inhisarlar Vekaleti borsada 
kote olan ve olm1yan dovizlerle, !n
giliz altmmm vasati fiatJm alaka· 

· darlara bildirdi. Kanunusaninin ba-
~ · ~mdan sonuncu giinii ak§amm~ ~a- ' 
~ . dar iti~ara alm~cak alan ye?I f1a t• ) 
\ cetveline gore, lngiliz altm1 vasati (i 
'I olarak 624 kuru~ 16 paradtr. /, 
~ ------- ~- -~--=- --=--=--=--=-=---= 

istifa mecburiyetinde 
Diin Kahirede Krallehine biiyiik tezahiirat yapdd1, 

Ba~vekalete Ali Mahir Pa~ getirilecek 
Kahire 19 (Hususi muhabirimizden)- lar. Krahn, Nahas Pa§anm istifasm1 ka• 

Gec;enlerde Kral Farukla Ba§vekil Na- bule karar vermi~ olduguna inamlmak· 
has Pa~a arasmda ~1kan ihtilat, resmi tad1r. 
saray mehafili tarafmdan ehemmiyetsiz Soylendigine g6re. Nahas Pa~anm is• 
ve g~ici olarak gosterilmek isteniyor- tifas1 iizerine Kral Faruk, Ba§vekiilcti, 
du. Fakat bu ihtilafm §iddetli bir §ekil saray Ba~mabeyincisi Ahmed Mahir Pa· 
alm1 ~ oldugu bugiin pek bariz bir su • ~anm karde~i ve meb'usan meclisi re1si 
rette gorlilmege ba~lam1~hr. Ali Mahir Pa§aya tevdi edeeektir. 

Salahiyettar siyasi mahfiller arbk sa- Krahn, memleketi yeni bir intihflo 
rayla Ba~vekilin arasmda bir itilaf elde giiriiltiisiine sevketmek istemedigi tah
edilebilecegi limidini ta~1mamaktad1r • min olunuyor. I Arkast Sa. 6 siitun 3 tel 
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Almanya matemde 
----------------

General Ludendorf milli merasimle kaldirdacak, 
fakat Tanenberg abidesinde Hindenburg'un 

yantna gomiilmiyecek 

Tannenberg'de Hindenburg'un medfun bulundugu abide 
(Ya.zzsz 6 ncz sahilemi.zde) 
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Onu bir defac1k gormek Hfi gelmi§. 
ve o, yeni memleketinin «mahbube» si ol

mu§, gururu olmu§tu. 
Artlk halkta bir iman vard1, bu k1z A

vusturyaya saadet ve muvaffakiYet geti
rrcekti. Dugiin giiniine tesadiif eden bu 
ilkbahar, goniillere sa<;llgl kokular, ver· 
digi itminanlarla, bir mevsim olmaktan 
daha fazla bir~eydi. 

« Y a§a» lar, tebrikler biitiin bir gece 
devam ederken Sisi gene k1zhgmm son 
ti!yasml goriiyordu. 

*** Diigiin §enlikleri i«in naz1mlar, nesir -
ler yazJldJ; A vrupa gazetelerinde siitun· 

larla yaz1 ~tiktl; devletin evrak hazinele
rinde diigiin merasiminin teferruatlm gos
terir vesikalar dag gibi yigildi. 

Saltanat arabasm1, siitbeyaz, sekiz A

rab ali c;ekiyordu. Atlarm ba§mda, bem
beyaz deveku§u tiiyleri sallamyor, ha§e· 
Jeri ve dizginleri altm pullar ic;inde par
hyordu. Y eleleri kirmiZI ve altm renkli 
kordelalarla oriilmii§tii. 

Muhte§em kiyafetlerile saray agalan 
lki kec;eli yiiri.iyorlard1. Arabanm arka 
tekerleklerinin ortasmda Habsbourg'lann 
altm kartah durmu§, iki penc;esinde im -
paratorluk asasile ki.iresini tutuyordu. T e
kerleklerin c;ubuklan halis altmdand1. A
rabanm kap1larmdaki resimler de Ru • 
bens'in elinden c_;1kma. 

Arabanm ic;i, c;ok agrr tarzda i§lenmi§ 
s1yah kadifelerle do§eliydi. Bu lo§lugun 
iistiinde on yedi ya§mdaki Elisabeth'in 
giizel ba§I kibirli ve tumturakh anasmm 
giiliimsiyen c;ehresinin yamnda goze c;ar
piyordu. 

tup. yava~ seslerle medihler fiSilda§tiklan
nt lmparatoric;:e Elisabeth gorrrledi. 

0, ~ranc;:ois • ]oseph'in koluna dayan· 
ml§, g1derkeu bahtiyardJ. Nekadar giizel 
oldugunu kocasmdan duyacak, kendisini 
kocasJ hafif hafif ok~Jyacaktl. Bu neka
dar lath §eydi. 

F akat Elisabeth gerc;:ekten yorgundu. 
Peri masallarmdaki prensesler gibi kana 
kana sabaha kadar uyumag1 her~eye ter
cih ediyordu; kocasmm operek uyandua· 
cag1 sabah vaktine kadar. 

*** 
Upuzun etegi pahada ag1r dantelalar

la siislenmi§ ve pml pml parhyan bir elbi
se ic;inde, Elisabeth ke~disini giydiren sa
ray kadmlannm ellerinden ve hay1r du
alan arasmdan c;1kt1. Fa kat bakt1, kadm
larm yiizleri bir tuhaftl. Ve bunu onlara 
soylemekten kendini alamad1, «Haytrh 
geceler!» derken babasmm yiizii de on
larm gibi tuhafli. 

Vakta lmparator husus1 dairelerinde 
kimse bulunmasm, herkes gitsin diye emir 
vermi§ti . ., Oyleyken dedikodu sarayda 
c;abucak yayild1. 

Elisabeth'i giydirip ku§atmaga memur 
olan kadm, onu peri§an bir halde, h!c_;kl· 
nklarla aglar bulmu§tU: 

Saraym zurefadan gec;:inenleri bu va· 
ziyetten niiktelerle, alaylarla bahsediyor· 
lard!. Bereket ki bu niikteler ve alaylar 
lmparatorun kulagma gitmedi. fmparator 
bundan daha hafif sebeblerle adam ashr· 
mt§tJ. 

Y1lba~mm c;ok yakla§hgl §U suada 
meyva piyasasmda miihim hareketler ve 

fiat yiikselrneleri goriilmektedir. Noel ve 
yJ!ba~l dolay1sile ~ehrimize miihim mik • 
tarda meyva getirtilmi§tir. Fa kat alaka • 
dar ~cirler mevcud stokun kafi gelmedi
gi kanaatindedirler. Bu sene, Hfi dere-

cede meyva getirilmemesinin ba§hca se
bebi, Denizyollan idaresi vapurlanmn 
ihtiyac1 kar§IlJyamamasi ve f1rtmalar do
layisile miitemadi teahhurlar vukua gel-

mesidir. 
Bu sene, yaz meyvalanmn mebzul ol

rnasma mukabil sonbahar ve k1§ meyva
lan az olmu§tur. En az olan meyva el • 
madu. Filistin ve M1sira yap1lan ihracat 
da buna inzunam edince elma fiatlan c;ok 
yiikselmi§tir. 

Portakal mebzul olmasma ragmen bir 
taraftan Akdeniz miistahsillerinin mun • 
tazam sevkiyata ba§lamamalan, diger ta
raftan elmamn yoklugu ve nihayet ora· 
lardan dogrudan dogruya Almanyaya 
ihracat yap!lrnas! yiiziinden fiatlar yiik
selmektedir. Akdeniz kiYJlanndan ~im -
diki halde bol bol mandalin gelmekte -
dir. 

K1~ meyvalarmdan armudun da az ol
dugu goriiliiyor. 

Y1lba~mda c;ok siiriimii olan f1shk. ii
ziim, incir, cevizli sucuk ve leblebi gibi 
kuru yemi§lerin fiatlarr, gec;en senenin 
aynidir. Fmd1k biraz daha ucuzdur. 

MOTEFERRIK 
Mektebli olmad1~ halde 
mekteb kasketi giyenler 

Dogru degil mi? 

F1rt1na 

Bir milyon 850 bin 
lira fazlahk var 

Istanbul vilayetinin bu seneki ilk alt1 
ayhk tahakkukat ve tahsilatl gecen sene
nin altt ayma nazaran 1,85o:ooo lira 
fazlad1r. 

Bu sene seyyar sahc!larm vergileri a
zaltJlmi§, aynca i§c;:i yevmiyeleri tenezziil 
ettigi i~in kaz~nc ve:gisi hasJiatt inmi§. 
Baz1 §Irketlerm faahyetine nihayet veril
:n~§ i?diasma ragmen alh ayda goriilen 
1k: tmlyon liraya yakm bir varidat fazlasl, 
Defterdarhk te§kilatmm muvaffakiyeti 
sayJ!abilir. 

V ergilerin tevhidi kanunu ~tktiktan 
sonra tahsilat miktarmm bir miktar daha 
artacag1 iimid ediliyor. 

? • 

Siy_asi icm-al 
Siivey' kanab 

ll-JI alihamda, ln[iltere, ne Uzak• 
lrlJ ~rk, ne de §atki ve Orta Av• 

rupa i§lerine kan§acak vaziyet• 
te degildir. Ciinkii, Habe~ meselesinden 
dolay1 ltalya aleyhine zecrl tedbirler a• 
lmmasma onayak olmaSJ iizerine MussO" 
lini, Akdenizde !ngilterenin m~vkiini cid• 
di olarak miitemadiyen tehdid etmekte" 
dir. Muahharen «centilmen anla§masl» 
yap1lroasma ragmen, fngilizler biitiin dik• 
kat ve gayretlerini Akdenizin muha{aza' 
sma hasretmi§lerdir. 

!ngiltere ~imdi en biiyiik deniz kuV"e' 
tini Akdenizde bulunduruyor. Nefsi fn• 
giltere filosunu da ya Akdeniz donan • 
masma yard1m edebilmek, yahud ital:Y~' 
mn miittefiki Almanyanm muhtemel bir 
hareketine kar~1 koymak ic;in ihtiyat ola' 
rak sakhyor. !ngiltere, biiyiik teslihat 
plamnt ikmal etmedik~e, Akdeniz hari
cindeki i~lere ciddi surette miidahale ede• 

ADLIYEDE cek degildir. 
Bugiin, lngiltere, ordusunun, donall ' 

Tovbesinde durm1yan ~Irak 
mahkum oldu 

Ankara caddesinde kahveoilik eden 
Hasan, eski c;tragmt c;~okararak . yerine 
sab1kahlardan Ahmed isminde birini 
haftada iki lira iicretle yanma c;trak o
larak a:mu~ ve bir daha htrstzhk yap • 
mtyacagma dair, kendisine yemin ettir
mi§tir. 

Fakat, sabtkalt c;1rak, daha diikkana 
girdigi gilniin ak§amt, emanet olarak hi
rakllan bir boya kutusunu a§tiTnl§hr. 

Birinci sulh ceza mahkemesi, tovbe
sinde durmtyan bu sabtkah c;tragt, yedi 
ay ha~se mahkum etmi§tir. Suqlu Ah • 
med, yedi ay da zabtta nezareti altmda 
kalacaktlr. 

Lise talebesi hakklndaki 
rapor 

masmm ve hava kuvvetlerinin en muhiJII 
klSlmlanna, Akdenizin ~arkmdaki me"' 
kiini muhafaza edip edemiyecegini tecr~· 
be ile anlarnak i<;in, Siiven kanah mtll' 
takasmda manevra yaphrmaktadlr. o~ 
giindenberi devam etmekte olan bu lll3' 

nevralara Frans1z donanmas1 da !ngilte' 
renin miittefiki olarak i&tirak etmi~tir. 

Akdenizin ortasma italya mutlak stl' 
rette hakim bulundugundan lngiltere il~ 
F ransa Akdenizin garb ve ~ark havzala• 
rmm, bahusus bunun methalleri Cebeliit' 
tankla Siivey~ kanalmm ayn ayn mii ' 
dafaasm1 dii§iiniiyorlar. Garbi havzall111 

ve methalin muhafazas1 ir;in ingiliz "e 1 

Frans1z donanmalan ve ordulan lspall' 
yanm himayesindeki ~imali F asm yall1~ 
ba§mda ve Cezayirin rne~hur beldesl 
Oran·m garbmda kain yeni harb IitnaJI1 

Mersalkebir'i merkez ittihaz etmi§lerdir· 
$arki havzada ise Siivey§ kanal1 mer• 

kez ittihaz edilmi~tir. lngilterenin K1br15' 
Biitiin Viyana kiliselerinin r;anlari 

c;ahmyor. toplar a!Ihyordu. Alk1§hyan • 
]arm izdihammdan gec;ilmez hale gelen 
sokaklarda diigiin alayi ilerlerken mlZI -
kalar c;ahmyordu. Nihayet bir boru sesi 
duyuldu: alay yeni kopriide durdu, iis
tiinden Prenses ger;erek ki.i§ad resmi ya
p!lan kopri.ide. 

Sophie•ye olam biteni haber venni§ti
ler. Ve kadm ertesi sabah gelinine «habe
rim var l» gibi bir tavula, fakat miisama· 
hah bir eda ile giiliimsedi ve gelininin 
tatb ve solgun yiiziindeki elemi miihimse
medi. 

Bununla beraber bu zifaf gecesi Eli
sabeth hayatlmn seyrini degi§tirmi§ti. 

Son zamanlarda mekteb talebesi ol -
madtgl halde baZI kimselerin mekteb 
kasketleri giyerek ·i§e gittiklerl, c;ah§ • 
tiklan goriilmil§tiir. Polis mildiriyetl, 
evvelce verilen karara ve konulan ya
saga aykln hareket ederek mektebli ol
madtgr halde mekteb kasketi giyenle -
rin cilrmii me§hud mahkemelerine sev
kolunmalanm alakadarlara bildirmi§tir. 

Bekleyen gemiler seferle
rine · devam ediyorlar 

Karagii,mriikte eni§tesi Mehmede bir 
el tabanca atan lise talebesinden Murad 
hadise esnasmda eni~tesi tarafmdan bt~ 
<;akla yaraland1g1 iddiasile muayenesini 
istemi§tir. Adliye tabibi Enver Karan 
suc;luyu muayene ederek raporunu ver~ 
mi§tir. 

Ia Filistindeki Hayfada ve Fransamn Sll' 
riyede ihtimal T rablus§am ve Beyrut o: 
larak iki noktada viicude getirecekl~~ 
harb limanlan, hava ve deniz iisleri Sll" 
vey§in miidafaasma yard!mc! olacaklar• 
d1r. lngilterenin Filistini, miistakil bir N 
rab hiikumet ve idaresine birakmayiP btl' 
nu iic;;e taksim ederek ebedi surette bu • 
rada yerle§mek i~tin biitiin Arab ve isla!ll 
alemlerine rneydan okurcasma vaz-iyet al• 
masmm ba~ltca saikt Si.ivey~ kana1J0111 

miidafaasi dii§iincesidir. 

Elisabeth'i, burada, belediye reisl ve 
§ehir meclisi kar§ilad!. Cadde iki kec;eli 
b..:..ho.t- t;ir;l'klrrik.- portaka.l <;ir;eklerao do
nanrol§ll. Diigiin alay1 imparatorluk sa • 
ray1 olan Hofbourg'un biiyiik kap1sma 
vard1. Burada Elisabeth'i lmparator 
F ranc;ois-Joseph ve hanedan erkam se • 
lamladiiar; ve buradan da hep birlikte 
kiliseye gidildi. 

Oc; bin mum, Augustins kilisesinde, 
mihrablan aydmlahyordu: ASJT!ardan -
beri imparatorluk hanedanmm kilisesi o • 
Ian bu kii~iik mabed giimii~ ve altmla i§
lenmi§, kumiZI ve san renkte ipek ku -
ma§larla :ve Habsbourg'lann Goblen ha
hlarmdan baz!larile do~enmi§ti. 

MIZika sesleri ve trampete sadalan a
rasmda ni§anhlar kiliseye girdiler. Gii • 
zel prenses kilisenin mihrabma ag1r ag1r 
yakla§trken ergononun lath nagmesi du
yuldu. 

Prenses giimii§ i§lemeli beyaz ipekler 
giymi§ti. Siyah sac;lanm saran paha bi -
r;ilmez tac1m beyaz ve klrmiZI giillerden 
oriilmii§ bir c;elenk gozlerden sakhyor, 0· 

muzlanm kJYmetli bir dantela atk1 ortii
yordu. 

Biiyiik iiniformalartm giymi§ zabitle -
rin ve astlzadelerin esvablan kadar iki 
kaynananm, dii§eslerin ve ar§idii§eslerin 
Pariste yap1lm1§ tuvaletleri de siisliiydii. 
lpekler ve kadifeler, tuglar ve elmaslar 
i~inde, Macarlarla Polonyahlar herkesi 
golgede b!rakiyorlard!. 

lkinci safta al kaftanlarile kardinaller 
ve mor ciippelerile yetmi§ piskopos duru
yordu. 

Kilisenin, iistiine cti<;ekler YJgth biiyiik 
mihrab1 uzun kollu murassa §amdanlann 
t§lklarile parhyordu. 

Kardinal Rauscher'in oniindeki sedire 
lmparatorla lmparatoric;:e diz<;oktiiler ve 
nikah ayini yap1ld1. T oplar at!ldt, ctanlar 
ctaldl, borular ottii, trampeteler vuruldu 
ve I 7 ya§mda bir kiz cihan imparatorluk
larmm en bi.iyi.iklerinden birinin impara

toric;esi olarak kiliseden c;1kt1. 
Diigiin yemegi altm tabaklarda yenil

di. Y emekten sonra Elisabeth tahta go -
ttiriildii, kocasmm yamnda oturdu. Ve 
birlikte tebealannm tazimlerini kabul et

tiler. 
Biitiin bu §eyler Elisabeth ic;:in sevimli 

bir sahne eseri gibiydi. Kemal derecesine 
c;tkan bu giizellik, sonra bu sahne heye· 
cam onu ezmi§ti. At cambaz1 kralic;esi ol· 
may1 istemek artik hatmna gelmiyordu. 
Sade §U ag1r tac1 ba§mdan bir atabilsey
di, §U fazla s1k1 esvab1 bir c;ozebilseydi ... 
Fa kat o zaman de. biliyordu ki bu komed
ya bitecekti. 

Ancak on bUI;ukta meras1mm arkasl 
almd1. fmparatoric;e c;ok yorgundu: ve 
dalkavuk mizach saray adamlannm fm
paralor ve lmparatoric;eyi hususi dairele
rine te§yi ederlerken ellerini ag1zlanna tu-

Dordiincii fasd 
Eski lspanyol adetleri 

Elisabeth'in kap!Sint, kocasma kar§l 
kapamaga kalb§mast, F ran~ois - J o
seph'in ona mey!ini biisbiitiin arhrd1. Ve 
kansmm sevgisini ve itimadm1 tekrar ka
zanmak ic;in her r;areye ba§vurdu. Fa kat 
ne §ahane hediyeler, ne heyecanh a§k 
mektublan, hi<;biri, bir§eye yaramad1lar. 
Ancak Elisabeth kocasmm iizerindeki nii
fuzunu tebaasma daha hiir bir politika 
tatbikm1 tavsiyede kullanmakta gecikme· 
di. 

Bunun tesiri pek ctabuk goriindii. Ve 
tahta gecttigindenberi F ranc;ois - Joseph 
tebaasma ilk defa merhamet gosterdi. 
!mparatorluk hanedamna ihanetle kaba
hatli be§ yi.iz ki§i vardt (ki hanedana iha
net denen bu suc;lar umumiyetle ya geli§i· 
giizel soylenmi§ bir taklm lakudtlardan 
ve yahud adi bir tak1m vak'alardan iba
rettiler, fakat bunlarm adt <<hanedamn 
emniyetine suikasd» di.) hte bu be§ yiiz 
maznun Elisabeth'in sayesinde hapisten 
c;Ikanldllar. Bunu idarei orfiyelerin kal
dmlmasl takib etti: Sicily ada, Macaris
tanda ve Voyvodahktaki or fi idarelerin. 

Hermanstadt divamharbinin idama 
mahkum ettigi iic; kadm vard1: Biri arazi 
sahiblerinden Kenderessy Ju Mikefalva
mn, biri profesor T orok'un, iic;iinciisii de 
Syentkiretyi'nin dul kans1yd! .. Daragac1· 
na c;ekil ecekleri mada, iic;:i.inii de, fmpa
ratoric;e Elisabeth kurtard1. Ve bu iic; ka
dm mf imparatorlugun aleyhinde bulun
dular diye as!lacaklard,; halbuki aleyhte 
bulunduklan ispat edilememi§ti. hte 
Franc;ois • ]oseph'in istibdad1 bu tiirliiy
dii ... Onun devrinde bir r;ok insan sadece 
«maznun» olarak as!ldt. 

Elisabeth, kaynanas1 Sophie'nin «mer
hamette israf» diye ad takllg1 bir devir 

(ArkaS1 var) 

Konyada elektrik tesisatt 
takviye ediliyor 

K Konya (Hususi muhabirimizden) -
onyada elektrigin herhangi bir anzast 

kar~Ismda •ehr' k k I .. . .' m 1~1 s1z a mamast 1<;m 
Elektnk Suketi baz1 tedb' 1 1 ~ I" .. .. .. 1r er a maga u-
zum g~rmu~tur. Sirket 130 bin lira sarfe
derek tslasy.onda ihtiyat bir santral tesis 
edecek, yemden alt1 bin metroluk kablo 
do$enecektir. 

Elektrik .Sirketi c;ar~1 ic;inde biiyiik bir 
soguk hava deposu tesisine de karar ver

mi~tir. 
S1vas vilayetinde f1nd1k 

ziraati 
Stvas (Hususi) - Mmtakammn nn • 

dtk ziraatine elveri~li olup olmad1g1 
hakkmda Ziraat Vekaletince tetkibt 
yaphnlmasma ba§lanml§br. Halen bir 
heyet vilayetimize bagh Kavilhisar ka
zasma giderek fenni tecrlibelere ba~la
ITII§tlr. 

40 pantalon ~alm1~ 
:;levket admda bir pantalon htrsm ya

kalanmt§tlr. Suc;lunun §imdiye kadar 
40 panlalon '<ald1gt tesuiL edilmi tir. 
Hakkmda tahkikata devqm olunmak -
tadtr. 

Bir ~ocuk pencereden 
dU§erek oldii 

Galatada Necatibey caddesinde Mi -
mar hanmda 3 numarah odada oturan 
Hiiseyin km alb ya§larmda Fatma, diin 
ogle iizeri pencereden sokaga bakar -
ken muvazenesini kaybetmi.§ ve cadde· 
ye dii§erek feci bir surette Olmiistilr. 

Numan Rifat Menemencioglu 
§ehrimizde 

Gec;enlerde bir rahatstzhk ge<;iren 
Hariciye Vekaleti Umumi katibi Nu -
man Rifat Menemencioglu, tedavi i<;in 
Ankaradan tstanbula gelmi§tir. 

OskUdar ve <;atalca 
baytarlari 

'O'skiidar baytarhgma Mugla baytar1 
Hasan, Catalca baytarhgma da Basri 
tayin edilmi§lerdir. 

Edirne Ziraat miidUrii 
Eski Edirne Ziraat miidiirii Ziya, tek

rar avni miidiirliige tayin olunmu§tur. 

DU§kUnler Yurduna !=tO yatak 
daha konulacak 

Dii§kilnlerevi krres. klsmma yeniden 
elJ.i yatak ilavesi takarriir etmic:tir. 

Prens Seyfedd1l'in refikasi 
M1s1ra gidiyor 

Merhum Prens Seyfeddinin rahats1z 
bulunan refikast Prenses mviye iyile~ -
mi~tir. MISlra naklolunan zevcinin ce· 
nazesini takib etmek istiyen Prensese 
MlSlr konsoloslugu vize vermemi!iti. A
hiren bu ihtilaf dilzelmistir. Prenses 
mviye bugiin, yanmda biiviik biraderi 
Semih Milmtaz oldugu halde M1s1ra ha-
reket edecektir. Kendilerine, halen An
karada bulunmakta olan avukat tsmail 
Rami de refakat edecektir. 

DF.NIZ ISl.PRI 
lki motorcUnUn §ikayeti 

Orner ve Htiseyin nammda iki motor
eli dun Deniz Ticaret mildilrliigiine mii
racaat ederek senelerdenberi Hastr is
kelesile Kadtk5y arasmda e§ya ve yiye
cek maddeleri nakliyati yapbklan hal
de ~imdi baZl ellerin bu i§e kart§mala -
rmdan §ikayet etmi§lerdir. Bu hususta 
tahkikat yaptlmaktadtr. 

F enerbah~e koyu tanzim 
edilecek 

Deniz Ticaret mtidilrliigli, Heybeli-
ada ve Bostanct mendireklerinden son
ra Fenerbaho:;e lroyunun tanzimi i§ine 
ba§lamak ilzeredir. Fenerbahc;enin §i -
mal ktsmmdaki kii<;iik li.man taranacak 
ve bunun onilne bir mendirek yaptla • 
cakhr. Bu suretle kilc;iik liman, kts.m 
ve bozuk havalarda kotra, yah ve bot 
gibi ufak deniz vasttalanmn s1gmma -
sma elveri§li bir hale gelecektir. 

Geqen gece <;anakkale Bo~an a~zm
da N ara feneri oniinde c;arpt§an §ilep -
lerden !ngiliz bandtrah Hanne, dun 1i • 
mammtza gelmi§ ve transit muamelesi 

ic;in lasa bir milddet kald1ktan sonra 
Kostenceye mi.iteveccihen hareket et -
mi§tir. Diger §ilep, Yunan band1rah 

Theraki el'an c;anakkalededir. Yunan 
§ilepinin yarast ehemmiyetlicedir. 

Her iki §ilep de ayni sigorta §irketlne 
sigortah olduklar1 .io:;in bu o:;arpt§madan 
dolayJ. aralarmda protesto mahiyetinde 
hir;bir muamele cereyan etmemi~tir. 

Fzrtzna yatr,tr 
Evvelk.I gece Karadenizde ba§lama -

smdan korkulan ftrtma, fazla htzh gerr
memi§, lodos diin de oldugu gibi devam 
etmi§tir. !stanbula civar meteoroloji is
tasyonlarmdan gelen malumata gore, 
hava daim1 ya~l§h gec;ecektir. Vapurlar 
seferlerine devam etmiye ba§laml§lar
d!r. 

SEHIR ISLER/ 

Konservatuarm bUt~esi 
Belediye Dai.mi Encii.meni, 938 senesi 

b\ito:;esinin vilayet ktsmt ilzerinde yap -
makta oldugu tetkikatl bitirmi§, Kon • 
servatuarm yeni biitc;esini tetkike ba~
laml§hr. Yakmda diger miilhak bii.t<;e
lerle Belediye klsmmm da tetkikine 

ba§lanacakttr. 

Alti ayhk tehir kararina 
ragmen .•• 

Ekmek ve francalalarm kag1dlar ic;in· 
de sablmas1 hakkmda Belediyece veri
len karar, alb ay daha uzahlml§h. Fa -
kat baZl mmtakalarda tefti§ler yaptla • 

rak kagtd ic;:inde ekmek satmtyan fmn
lar hakkmda zabtt varakalart tutulmak
ta oldugu anla§lliDl§br. Buna mahal ol-
mad1g1 ve karann tatbikma ancak alb 
ayhk miiddet bittikten sonra gec;ilecegi 

alakadarlara tekrar bildirilmi§tir. 

Tehdidciler 
Taksimde, $ehidmuhtar caddesinde 

zahire tiiccan Yorgi Saridis imzasma 
bir tehdid mektubu gondererek kendi
sinden (1500) lira istemekten suqlu, 
Anderya, TanS§ ve Dimitri Miiddeiu • 
mumiJ.iko:;e tevkifleri talebile yedinci 
sorgu MktrriH~irle )verllrb.'i~lerdir. 

Peynir h~rsizl 
Tahtakalede Mehmed isminde blrln!n 

peynir ardiyesi kaplSlnda ilstilste duran 
peynir tenekelerinden birini a~tran sa • 
btkah Mustafa, diin ikinci sulh ceza 
mahkemesince dort buc;uk ay hapse 
mahk'Cim olmu§tur. 

Hakim Salahaddin, suc;lunun derlial 
tevkifine karar vermi§tir. 

lcra dairelerinde seneha§i 
devri 

938 senesinln gelmesi hasebile yapt -
lacak devirden dolayJ. kanunuevvelin 
25 inci cumartesi, 27 nci pazartesi, 28 in
ci sah, 29 uncu c;ar§amba, 30 uncu per
~embe giinlerile 31 lnci cuma ogleden 
evvel ve 3 kanunusani 938 pazartesi, 4 
sah, 5 c;argamba giinleri 1stanbul icra ve 
iflas dairelerinde h'aczi ihtiyati ve me
vaddt miistacele gibi hususat milstesna 
olmak ilzere para ahp vermek de dahil 
oldugu halde ashabl masalihin miira -
caati kabul edilmivecektir. 

KfJLTOR ISLERI 

Birinci mektebde mUsamere 
veriliyor 

istanbul birinci ilkmektebde bugiin 
saat ikide bir miisamere verilecektir. 

Mesken bedelleri 
verilebilecek mi? 

ilk tedrisat muallimlerinin mesken 
bedellerinin verilecegi gazetelerde ya· 
ztlmt§h. Vilayet, bunun io:;in tetkikat 
yapmakta ve tahsisah temin edecek im
kanlan ara§hrmaktad1r. 58 bin lira tu
tan k1dem zamlarmm da ayba§tndan ·iti
baren verilmesi muhtemeldir. 

S1vasda l\1aarif faaliyeti inkisaf • ediyor 

Stvas (Hususi) - Vilayetimizin umumi Maarif faaliyeti §ayam memnu
niyet bir safhada bulunmaktadtr. Biitiin mektebler tam kadro ve tam 
randrmanla e<ah§rrken ya~1 ilerlemi§ ve okuyup yazma ogrenememi§ olanlar 
da Millet mekteblerine adeta hilcum etmektedirler. ~ehrimiz oniimiizdeki 
ders .. ythna yep?'eni ~~ giizel bir me~teble girecektir. Gonderdigim resim 
.t\taturk mekteb1 1smm1 alacak olan bmay1 in§a _halint\e gostermektedir, 

Ciinkii Siivey§ kanahmn denizden het 
iki taraftan ciddi tehdid altmda bulun • 
mas1 lngiltereyi son derecede tela§a d~' 
~iirmii~tiir. 1talya bir taraftan FransJZ Set 
malisinden ald1ih yerler ve Perim ad

851 

gibi Babiilmendeb bogazma hakim pu• 
'e' 

meireh adas1 ve diger taraftan £rythre 
nin hinterland! Habe§istan lmparatorlll/ 
gunu zaptederek Siivey§in cenubull ~ 
KlZildenizin garb sahillerine ve bu de!ll 
. b h 1· I · · piget zm cenu met a me yer e~mJ§br. , 

t 

l 
h 

taraftan Akdenizin ortasma hakilll ol ~ 
duktan ba~ka Bingazideki ve Rodostad• ) 
mevkiile Siivey~ kanahm Akdenizden ··t• 
tehdid etmektedir. hte lngiltere ve J1lflt l~ 
tefik~ F ransa Siivey$ kanalmm iki tarj - lij 
tehd1de kar&I miidafaas1 kabil olup 0 

, le 
mad!ginl anlamak i~in mii~terek 1Jl811r, li; 
ralar yap1yorlar, Ayni zamanda Trab tl~ 
ve Bingazideki ltalyan ordusu karad~., ~i 

) ~. 
MISln ve Siiven kanahm tehdid etJIIe ~ 
tedir. Manevraya kanal mmtakas!t11

8 
1 

8000 piyade ve Filistindeki 30,000 .~ # 
giliz askerinden muvakkaten tefrik ed1.r~ 
kuvvetler ve Y akm~arktaki umum lnS

11r ~E 
kara, deniz ve hava kuvvetleri i~tirak ~. 4 ~t1 

mi~tir. lki giin evvel Portsaide gelen ie ~ 
biiyiik F ranSIZ kruvazorii fngiliz filor. \Ia 

beraber kanalm methallerini miid8 8 
till 

manevrasma i§tirak etmi§tir. . V 
!ngiliz ve F rans1z deniz kuvvetlerl ·!il 

nalm agdanm miidafaa ederken 111~fl 
kara ve hava kuvvetleri de kanala ya e~ 
s1r, yahud Arabistan tarafmdan gele' &' 

muhternel taarruzlara kar~1 miidafaa )11 e' 
~ 

nevralan yapml§hr. Bu manevralartll 't' 
tice~inde t.ngi~t~re ile ~ransa, Akde~:~ 
dekt mevk1lermm temeh Siiven kat! (I 

denizden ve karadan ltalyan donan!ll$9~ 
ordusunun muhtemel taarruzlanna .~-~ 
miidafaaya imkan olup olmadigJ!ll 0~11 
neceklerdir. Bugiin diinya politika~ 9~ 
s1klet merkezi giiriiltiisiizce Siivey~ k3

P 

ve Filistin olmu§tur. f 
_ _ _Mnharrt'!m Fevzi T~!!!,/ 

Garsonlar cemiyetinde 
intihab i' 

Garsonlar cemiyetinde idare llejl 
seo:;imi dun yapilm1~hr. Bugiin ~e sef 
rna ve Dokumac1 Esnaf1 BirligiD: .) 
mi yaptlacakbr. ~ 

Cumh~!!!/ 
Niisbas1 5 kurustur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye a~rte 
~ ic:in ic:i11 

1400 Kr. 2700 f)• Seoelik 
Alb ayhk 
Oc: ayhk 
Bu aylak 

750 • t450 : 
400 • soo t 
150 ,. Yokt11 
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SON HABER-LER 
HAdise!er aras1nda 

---~_:.__;__...._...;; 

Ciice Simon 

T I'd h b \J t • c iice Simon adam vurmu§. erue e ar Vazlye I Deh§ete degil, hayrete dii· 
§iiyor ve belki de biraz giilii-

b • d b • d v • • yorsunuz. Cinayet bile onun, alb ya· Ir en Ire egi~ti §•_nd~~--bir !r~cugun biinyesine mu~-
~ dtl ku!rumenc1k boyunun ve hacmi· 

Franco'nun ihtiyat kuvvetleri de muharebeye 
miidafaaya ge~tiler _ i~tirak edince milisler 

T erruel cephesi 21 (AA) - T er -
ruel'i §arktan miidafaa eden Puerto d'Es
t~ndon'un dii~mesini miiteak1b, hiikumet
~IIer, iieri hareketlerine devam etmi§ler -
dir. Hiik\imet<;i bataryaiar, ~ok §id • 
detii bir ate§ a~mi§Iard1r. Dun og
le iizerinden!:>eri T erruel - Saragosse yo-
1~ kesilmi§ ve ag1r makinelitiifek mermile-
11 §ehrin gobegine kadar dii§mege ba§la -
Tn!§hr. Garbde, §imalde ve cenubda, u
rnumj hiicum inki§af etmi§ ve miicadele 
hahas1 varu§Iara kadar dayanml§hr. Mu-
asara halindeki asiier bir <;ok defa, 

~ernberi lmmak ic;in mukabil taarruza 
gec;rni§lerse de hi~birinde muvaffak oia -
rnarnJ§lardJr. Biitiin gece, biiyiik pro]· ek -
r· I borer, harb sahasJI"I aydmlatmJ§hr. Sa -
aha dogru, top<;u ate§i yeniden ba§la -

~l§hr. Sehrin cenub varu§larmda §iddetli 
sllah ate~i teati olunmaktad1r. 

Saint- Jean· de- Luz 21 (A.A.)
F'rankist !spanyadan aiman son haberlere 

gore Teruel.de vaziyet degi§memi§tir. 
HiikO.met milisleri Franco'nun ihtiyat 
k1t' ala rile c;arpt§mak i<;in kuvvetlerini ye
niden toplamak ihtiyacmdad1rlar. 

Bu kuvvetleri11 faaliyetleri zayJflami~
hr. Franco'nun ihtiyat kuvvetleri tedricen 
harbe i§tirak etmekte ve milislerin hare
katma mani olmaktad1r. Milisler bir ~ok 
noktada miidafaa halinde bulunmakta • 
dular. 

Alman pilotlarrn idare ettigi 
tayyare 

Madrid 21 (A.A.) - Teblig: 

Cumhuriyet<;i tayyareler, Guadalajara 
eyaletinde bir asi tayyareyi yere inmege 
mecbur etmi§lerdir. Bu tayyarenin kac; -
m1~ olan dort ki~ilik miirettebatJ, bugiin 
ele ge~irilmi§tir. Bunlarm dordii de AI • 
mandtr. Bunlar, Almanyada askeri pilot 
olduklanm ve hi.ikumetlerinin emrile fs -
panyaya geldiklerini bildirmi§lerdir. 
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Delbos'un seyahati 

Nazir diin 
izahat 

kabinede 
verdi 

Paris 21 (A.A.) - Bu sabah Leb
l'Un'iin riyasetinde akdedilen nazular 
llieclisi i~timamda Delbos, orta Avrupa 
aeyahati hakkmda izahat vererek bu se
rahatin kendisine, ziyaret ettigi memle -
etierle F ransayt birle§tiren bagiann 

saglam!Jgmi mii§ahede etmek ftrsatmt 
\'errni§ oldugunu soylemi~tir. 

Delbos ile mes'ul de:vlet adamlan ara
~;nda yaptlan samimi fikir teatileri F ransa 
~- dostlannm akdettikleri itilaflara ve 

tlletler Cemiyetine olan sadakatlerini 
\'e A vrupadaki gerginligin zail olmas1 ve 
herbestc;e miizakere ederek bu maksadm 

as1l olmasma c;ah§mak hususundaki ar • 
~lllanm meydana koymu§tur. 
I Lebrun, meclisin hissiyatma terciiman 

0 arak Delbos'u hararetle tebrik etmi~tir. 
M. Benes Parise gidecek 

. Paris 21 (A.A.) - Temps gazetesi· 
~~~~ ogrendigine gore <;ekoslovakya Rei • 
bcurnhuru Benes Fransa Hariciye Nazm 
b elbo~'un davetini kabul ederek ilkba • 
arda Fransayt resmen ziyaret edecektir. 
Prens Paul'un Prag'r ziyareti 

~/)rag ~~ (A.A.) -. Yugoslavya 

1 
a! N atbl Prens Paul 1le refikasi Pren· 

,;s Olga, mart nihayetinde Praga resmi 
o,r . 

Ziyaret yapacaklardtr. 

Kudiiste miistakbe] 
Y ahudi devletine haz1rhk 
I' ~Udiis 21 (A.A.) - Yahudi beledive-
~ . 

llli ve ::~hudi ?e~aat. konseyleri umu-
l~k rnechst, garbm 1dan usullerini mem
Q ete ithal ic;in haz1rhklarda bulunmak 
~~re bir ~ube te~kiline karar vermi~tir. 

n· U tedbir, miistakbel Yahudi devleti
U In idari c;erc;evesini viicude getirmek 
~ere ahlm1~ olan ilk ad1mdir. 
Piiistin $eyhiilme.eayihi tevkif 

edildi 
~ Itudiis 21 (A.A.) - Zab1ta, Filistin 
~?~ulme§ayihi Yasin Bahriyi tevkif 

lbtstir 
~c 'Y a pi.! an bir ara~brma, kendisinin 
"allebi memleketlerdeki miifr·itlerle de
~11~h miinasebetlerde bulunmakta ol-

1111nu mevdana c;Ikarml§hr. 

Van Zeeland'm ikbsadi 
tetkikleri 

] ~aris 21 (A.A.)- M. VanZee· 
~lld, bu sabah saat 8,30 da Ramadan 

arise gelmi§tir. 
Ill londra 21 (A.A.) - Diplomatik 
Ia ahfiller Van Zeeland tarafmdan ham
~~ lla~ ikhsadi raporun N oelden evvel 
~o"'d1 edilecegini zannetmektedirler. Ra • 
l)j Tun tatbikt ic;in heniiz hit;bir tedbir alm
tajl1§lir. Rapor evvela Van Zeeland'! 
~/ 1kat yapmaga memur eden !ngiliz ve 
l~t?ns1z hiikumetlerinin alakadar servis-

varafmdan tetkik edilecektir. 
hak a.n Zeeland'm Londraya gidecegi 
~'lldkJnda dola§an ~ayialann s1hhati hak-
1 a henliz malumat almamamJ~hr. 
llgiliz • Fransiz hava kuv-
~etlerinin te§riki mesaisi 

~ 0ndra 21 (A.A.) - Fransa Hava 
~i]~~lr1 Cot'un Londrada F ranstz ve in
&a_j1~ hava kuvvetleri arasmda te~riki me
lak tesisi hususunda !ngiliz namile mii • 
dir,"tlarda bulundugu teyid edilmekte • 

~li~0Yter'in ogrendigine gore, ikinc.ika
ls[llll. ba&lannda F rans1z hava mi.itehas
raar,ndan miirekkeb bir komisyon Lon
a\''Yt ~iyaret edecek ve iki memleketin 
~at?. fJiolan hakkmda teknik malumat 

151nde bulunacakhr. 

Miithis facia 
' 

12,178 Haitili katli-
A am a 

V a~ington 21 (A.A.) - Va • 
§ington' daki Haiti el<;iligi, ne§rettigi 
bir tebligde te*rinievvel katliamlan 
esnasmda San-Domingo arazisinde 
oldiiri.ilenlerin 12,178 ki*i oldugunu 
tasrih etmektedir. Teblig, San-Do
mingo cumhuriyetini, 1874 sulh mu· 
ahedesini ve 1929 dostluk muahe
desini ihl~lle itham evlemektedir. 

San'at Jiirisi 

Heykel ve abide projele
rini tetkik edecek bir 

heyet kuruldu 
Ankara 21 (T elefonla} - Cumhuri

yetin teessiisiindenberi memleketimizde 
yer yer dikilen heykel ve abidelerden bir
c;ogu gerek proje, gerek asi!lan itibarile 
mi.itehass1s bir heyetin murakabe ve kon
trolundan ge~memi§tir. Sarfedilen para • 
mn tamamen mahalline masruf olabilme
sini temin ic;in bir «san' at jlirisi» te~kiline 
Vekiller Heyetince karar verildi. San' at 
jiirisi Gi.izel San' atlar Akademisinin re
sim, mimari ve heykeltra& *ubelerine ge· 
tirilen beynelmilel ~ohreti haiz i.ic; mi.ite
hasSISia Akademinin §ehircilik mi.itehas
Slslan, Maarif Vekaletinden2, N aft a ve 
Dahiliye Vekaletlerinden hirer, ve Parti 
Umumi merkezinden de bir azadan mi.i
te~ekkil olacaktJr. 

Kavseride Atatiirk 
giinii kutlulandt 

Kayseri 21 (A.A.) - !Iimizin en 
$erefli bayram1 olan Atatiirk gununun 
18 inci ytldoniimii diin biitiin halkm ve 
gencligin i$tirakile Cumhuriyet alanmda 
co~kun tezahiiratla kutlulandJ. Atati.irk 
amtma Halkevi adma c;elenk konuldu. 
Bu biiyiik ~iin miinasebetile $ehir dona -
tilmt~. meydan ve caddelerde ~enlikler 
yap1lm1shr. 

Kizilaym yildoniimii . . rnerasJml 
Ankara 21 (T elefonla) - Kmlaym 

60 mc1 ytldoniimi.i mi.inasebetile bu cu -
martesi ~iini.i saat 17 de Ankarapalasta 
cemiyetin umumi ba~kam tara fmdan bir 
c;ay ziyafeti verilecektir. 0 giin, cemiye
tin 60 mc1 ytldoni.imi.inii tes'id i~in muh
telif yerlerde miisamereler ve gosteriler 
tertib edilmi$tir. 

Amerika bahri tahsisabm 
arbrd1 

Va§ington 21 (A.A.) - Miimessil
ler meclismin sonkanun aymda miizakere 
edecegi bahnye biitc;esi 576 milyon do -
lara balig olacag1 soylenmektedir. Kre -
dilerin arttmlmasmm Uzc\ksarktaki vazi
yetten ve ingilterenin deniz .kuvvetini art
t:rmasmdan mi.inbais oldugu beyan edil
mektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 21 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan ~unlardir: 
Londra 147,15, Nevyork 29,44 1/4, 

Berlin. 1186, Bri.iksel 500,12 1/2, Ams . 
terdam 1636,75, Roma 154,95, Lizbon 
133,75, Cenevre 681, kur§un 15,16,3, ba
kir 44 - 45 1/2, kalay 188,12,6, altm 139,9, 
giimii§ 18 7/8, ~inko 15,9,4 1/2. 

nin nisbetlerine inince, korkunc de
gil, giiliinc oluyor. 

F akat giilmiyelim. 
Ciice Simon tabiatin ve cemiyetin 

katmerli haksxzhklanna ugrami§ bir 
insandxr. Tabiat ondan tabii bir hac· 
min biitiin buudlarm1 ve nisbetlerini 
loskanmi§; cemiyete gelince... Ben 
Ciice Simonu ka~ defa, cigerine i§li
yen insan kahkahalanmn ortasmda, 
yiizii derin bir kederin ~izgilerile siin· 
gerle§mi§, etrafmm insafs1z ve ~irkin 
istihzasmdan ka!racak delik ararken 
gordiim; bir defa da onu, Ni§anta· 
§mda, iistiine sald1ran ·bir tabur mek· 
teb talebesinin elinden kurtararak 
tramvaya bindirdim. Ciice Simon, 
her an, i~inde nereden gelecegini bil
medigi haksxz tecaviizlerin soluk al
dJrmtyan korkusunu ta§tyarak, bu 
koskoca yeryiiziinde ufac1k ciissesine 
bir hayat haklu ar1yan adamdx. Ge!ri· 
nebilmek i!;in her i§i becermege ~ah§I· 
yor ve son defa piyango bileti sab· 
yordu. Ge!ren gece, Taksimde, karan· 
hk bir sokaktaki evine girince, mer· 
divende bir ayak sesi duyarak hemen 
geriye doniiyor, pe§ine takdan bir 
sarho§a: «Sen kimsin ?» diye soruyor 
ve «sana ne ?» cevabxm ahnca silahxm 
!;Ikararak ate§ ediyor. 

y aralanan ve bereket ki olmiyen 
adam, ger!ri bir hus1z degilmi§, !stan· 
bulda tatilini ge~innege gelen bir 
muhafaza memuruymu§; fakat sar
ho§mU§; fakat Ciice Simonun peJine 
takllarak evinin i!rine kadar ginni§! 
Cebinde satbg1 biletlerin kendisine 
aid olm1yan parasile, Ciice Simon, 
kendi meskenine bile taarruz edildi
gini gori.ince, belki me§ru bir hare· 
ketle degil, fakat !rOk me§ru bir kor
ku ile, cebinde vatanm hava miidafa
asma aid bir paray1 muhafaza edebil
mek i~in silah kullanmaga mecbur ol· 
mu§. 

Y aralanan vatandqtan rica ede
rim: Ciice Simonu anlum ve mazur 
gorsiin. 

Polisten rica ederim: 
nu hor tutmasm •• 

Ciice Simo· 

Tahkikat hakiminden rica ederim: 
Ciice Simonun yalmz sozlerini degil, 
onun altmda ~arpan kalbini de dinle
sin. 

Ve nihayet, onu muhakeme ede
cek ada let divanmdan rica ederim: 
Ciice Simonun elinden !;tkan bu ka· 
zada, bqka insanlarmkinden !;Ok 
farkh ve ~ok daha me§ru bir miidafaa 
zaruretinin amil oldugunu anlamak
ta gecikmiyerek isabetinde zerre ka
dar ~iiphemiz olmtyan adil karanm 
siira.tle versin. 

Bu kararx tahmin etmemize cevaz 
varsa, §imdiden onu ii!r kelimeye sxg· 
duabiliriz: Ciice Simon masumdur. 

PEYAMI SAFA 

C KISA HABERLER ) ----
lferide: 

* ANKARA - Har!c!ye Vek~let! te~kllii.
h hakkmdaki kanunun dordiincii madde
sinl degi$tiren Hiyiha. !le, beled!yeler ka
nununa ek diger blr Iayiha hiikumet tara
fmdan Mecllsten ger! !stenllm~tlr. 
* TRABZON - Trabzon koylerinden ba

ZI!armda insanlarda ~rbon hastal!!1;I go
riilmii~tiir. 

* TRABZON - Kradenizde hava degi
§lk gidiyor. Esen karayel yiiziinden baZI 
gemiler llmanlarda beklemektedlr. 

D tsar 1 d a: 

* BACDAD - Kral tarafmdan ne§redi
len bir kararname muclbince pa.rlamento 23 
llkkii.nunda a<;Ilacaktir. 
* VAI;liNGTON - Senato, ge<;en mayiS

ta Londrada imzalanan ~ker enternasyo
nal anla§masim tasvib etml~tir. 
* PARis - Bayan Stoyadinovi<;'le Visa

mira! Marian Poli<; ve baz1 Yugoslav ricali 
Beograd ismindeki Yugoslav torpitosunun 
denize indirme merasiminde bulunmak u
zere buraya gelmi~lerdir. Beograd, 23 llk
kanunda Nantes'da denize ind!rilecektir. * LE BOURGET - Reisicumhur Lebrun 
hava meydanmda deniza~In hava manev
ralarmda bulunmu§ olan tayyarelerin mii
rettebatmi kabul etml~tir. Merasimde Ha
va ve Mi.istemleke nazirlarlle genera!ler ve 
ecnebi ata~eler hazir bulunmu§lardir. 

Reisicumhur bu miinasebetle soyledigi 
nutukta Fransanm uzak miistemlekeleri 
tizerinde Fransanm bayra~ml $erefle dal
galandiran bu miirettebatl hararetle tebrik 
eylemi~tir. 

* LONDRA - Yilba§mda bir Franslz 
hava heyeti Lomlrayi ziyaretle ingillz ha
va kuvvetleri erkanlle temaslarda buluna
caktir. * LONDRA - Bahriye Nezareti 7 mil
yon sterlln klymetlnde dort kruvazor daha 
yapmaga karar verml§tir. Bu kruvaztirlerin 
ln§aatma derhal ba§lanacaktll'. * BELGRAD - Bulgar Krall~;esi ionna, 
beraberlnde Prenses Marie-Louise oldu~u 
halde Sofayaya gitmek iizere Belgraddan 
ge<;mi§tlr. * ATiNA - Ba§vekil Metaksas diin sa
raya glderek Kral tarafmdan kabul olun
ffiU$ ve Avrupada bulundugu esnada ce • 
reyan eden hadisata dair izahat verm~tir. 

Avrupay1 isgal eden dava 
Siidet Almanlari 
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<;ekoslovakya nii£usu taksimatile Siidet Almanlan miktarmt gosterir harita 

Umumi Harbden sonra galib devlet • da bu iki unsur bir tiirli.i uzla~amamt~lar • 
lerin orta Avrupada viicude getirdikleri d1r. Ayn ayr1 i.iniversiteler, yiiksek mek· 
bi.isbiiti.in yeni bir devlet olan <;ekoslo • tebler, hesabstz fabrikalar kurmu~lard1r. 
vakyanm hududlan dahilinde ve Alman· Umuml Harbde <;ekler Almanlarla be -
yanm hududu boyunda dort milyona ya· raber mi.i§terek dii§mana kar~t harbetmi~
km Almanm buakilml§ olmas1; §imdi Av· lerdi. Fa kat <;ekler Rusya ve ltalya cep· 
rupa sulhu ic;in vaktile Alsas Loren'in helerinde flTSat bulduk~a firar ediyorl.u
te§kil ettiginden daha bi.iyiik bir tehlike d1. 
arzetmektedir. Bunun yanmda lspanya Bunlar haricdeki <;eklerle birle§erelc 
ve Akdeniz meseleleri bile pek ehemmi · hila£ devletlerine muavin kuvvet te§kil 
yetsiz kalmaktadtr. j eden <;ek lejyonlart te~kil etmi§lerdi. 

Almanya di.inyanm en bi.iyiik askeri Rusyadaki efradmm miktan elli bine 
ve ha va devletlerinden birisi halini aldik- balig olan <;ek lejyonlan bol§evikl~re 
tan sonra kendi hududu boyunda ya§tyan kar§I harbederek bir zaman Kazan ile 
ve asian biiyi.ik Almanyaya aid Bavye • J aponya denizi arasmdaki biitiin 
ra'hlann, Saksonya'hlann ve Silizya'hla- memlekete hakim olmu§lardJ. Bol§evik -
rm siyasi hudud otesinde kalan birer ciizii ler tarafmdan !nki§hnldtktan sonra Si -
bulunan Si.idet Almanlarmm <;ekoslo • berya'ya giren ]apon ve Amerikan flrka
vakyaya tabi ve hukuksuz bir unsur ola • lan tarafmdan kurtanlmt§lar ve yeni ku
rak ezilmesine mi.isaade edecegi hi~ bek- rulan <;ekoslovakya'ya gonderilmi§lerdir. 
lenmemektedir. Bunun ic;in Almanya ya Y eni bir lsVifre kurulacaktt 
bu dort milyon Almam kendi idaresine a- Pariste toplanan sulh konfroransmda 
lacak yahud !svic;re ve §imali Amerika <;ekler'in, !slovak'Iann ve Ruten'lerin ya
gibi miittehid hiikumetler haline konula- §ad1klan yerlerde yeni bir devlet kurul • 
cak yeni bir <;ekoslovakya cami'lsJ i<;inde mas1 esas itibarile kabul edilmi~ti. F akat 
federal bir hiikumet te§kil etmelerini te • Amerika, !ngiltere ve diger baz1 devl~t
min edecektir. ler Si.idet Almanlannm bu yer.i fslav 

Hitler mahsus surette nezdine gelen devletinin idaresi altma verilmesinde tt:
fngiliz meclisi has lordu Halifax'a AI • reddiid etmi§lerdi. 
manyanm ikinci §Ikk1 yani Siidet Alman· Bu Almanlarm Almanyanm kiic;iiltiil
lannm <;ekoslovakya ile miittehid bir hii- mege <;ah§IIdtgi bir mada kendilerinin 
kO.met te§kil etmelerini istedigini kat'i o- bu devlete iltihakma galib devletlerin raz1 
larak bildirmi§ti. Binaenaleyh Avrupamn olm1yacaklanm bildiklerinden mf bir 
mukadderah Alman devlet §efinin bu ar- Alman hiikO.meti haline getirilen yeni A
zusunun yerine getirilmesine bagh bulun- vusturyaya ilhak edilmderini istemi§ • 
maktad1r. lerdi. 

Aksi takdirde Almanya bir taraftan 
ikinci bir Alman devleti olan Avusturya 
ile birle§ip iic; tara ftan <;eklerin askeri 
mukavemetini faik asker) ve hava kuv • 
vetlerile k1sa bir anda mahvedebilir. <;e
koslovakyanm ne Fransa, ne da Sovyet 
Rusya ile yaphg! ittifakla ve kiic;iik dev
letlerle akdettigi itilaflar AlmanyaYJ hu
dudunun yanmdaki dart milyon halis 
Almam kurtarmaktan menedemiyecektir. 

,Su kadar var ki Almanyamn Avustur
yayJ ve arkasmdan §imdiki <;ekoslovakya
nm Bohemya, Moravya ve Silizya ha • 
valisini kendisine ahkoyup !slovakya ilc 
Rutenia'yt da Macaristana b1rakarak 
A vrupanm niifus, arazi ve sevkulcey§ ci· 
hetinden en biiyiik ve en kuvvetli devleti 
halini almasma ve biiyiik Macaristanla 
ittifak yapmasma diger devletlerin kola}' 
kolay raz1 olacaklan ve mi.idahaleden ic;
tinab edecekleri de beklenemez. 

hte bundan dolayidtr ki A vrupa sulhu 
~ok biiyiik bir tehlike kar~!Sinda bulun· 
maktadtr. 

Siidet daglarz 
MukadderatJ bi.iti.in Avrupay1 titret -

mekte olan bu dort milyonluk umura eski 
Avusturya Almanlan denilmeyip Siidel 
Almanlan denilmesine sebeb nedir ~ 
Si.idet orta Avrupamn bugi.in <;ekoslo -
vakyanm garb bsmm1 te~kil eden Bo -
hemya, Moravya ve cenubi Silezya ic;inde 
gec;en daglarm heyeti umumiyesine veri • 
len isimdir. Cern olarak kullamhr. Bin!" 
enaleyh dogrusu Siidetlerdir. Bu dagla
~-m b~lundugu yukanda isimleri ge~en il~ 
ulkenm heyeti umumiyesine (Siidet ara
zisi) denilmektedir. Almancas1 Siideten
liinder 'dir. 

Siidet Almanlart 
Si.idet daglan Karpat'lardan Elhe 

nehrine kadar imtidad eder. Uzunlugu 
31 0 kilometro ve geni§ligi 30 ila 45 kilo
metrodur. Bu daglarm bulundugu mem 
leketlerin kadim sekenesi Markoman d~ • 
nilen eski Almanlardt. Bunlar inkuaz 
buldu~tan sonra Rusya steplerinden akm 
eden Islav kabilelerinden <;eklerle lslo -
vaklar §arktan ve bi.iyiik Almanyanm 
p~rc;ala~J bulunan Bav!era, Saksonya ve 
S1lezya dan gelen yem Almanlar Si.idct 
arazisine hulfil ederek kar§tla~mt§lardJ•. 
Bu arazide yerle§en yeni Almanlar (Su
det Almanlan) adm1 almt~lardir. 

f;ek • Alman zuldiyeti 
<;eklerle Almanlar ilk giinden itibaren 

Lirbirinin rakibi ve hasmt olmu§lardrr. 
<;ekler hayli Almanla~1p dillerinin yanst 
almancadan almmt~ oldugu halde arala
nnda ikt1sadi ve siyasi z!ddiyet itidal bu
lacagt yerde bir kat daha §iddetlenmi§tir. 
Bohemya ve Moravya ve cenubi Silez • 
ya Avusturya idaresine girdikten sonra 

Lakin cografl vaziyetleri huna miisaicl 
degildi. <;iinkii Si.idet Almanlan Avus • 
turya hududu boyunda degil, Almanya 
hududu boyunda ya~tyorlardi. Bunlann 
Avusturyaya ilhakile yeni Avusturyamn 
bir taraft birkac; yiiz kilometroluk dar bir 
§erid gibi Almanya ile <;ekoslovakyamn 
arasma uzamas1 icab ediyordu. 

Simdi <;ekoslovakyamn Cumhurreisi 
bulunan M. Benes Avrupa devletlerinin 
Si.idet Almanlarmm <;ekoslovdkyaya il • 
haklannda tereddi.id ettiklerini goriince 
bunu izale ic;in 1919 senesi 20 mayiSlnda 
galib devletlere verdigi muhttrada yeni 
devletin !svic;re kanunu esasisini kabul e
derek kendisini te§kil eden mu~elif millet
lerin hususiyetlerini ve muhtariyetlerini 
muhafaza edecegini bild:rmi~ti. 

fsvic;rede Alman, F ra nstz ve Italy an 
unsurlan serbestc;e ve karde~e ya~adtk -
lanndan ve haricdeki trkda~!an biiyuk 
~evletlerle alakadar olmadJklarmdan ga
hb devletler 1919 senesi 10 eyluliinde 
akdolunan Saint Germain-en-Laye mua· 
hedesi ile Si.idet Almanlanm <;ekoslovak
ya camiasma ithal etmekte bir mahzur 
gormemi§lerdi. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Balkanlarda sulh 
M. Stoyadinovi~ miihim 

bir nutuk soyledi 
Belgrad 21 (A.A.) - Parlamento

nun mali enciimeninde bir nutuk soyliyen 
Stoyadinovi<;, Yugoslavyamn harici si • 
yaseti hakkmda memnuniyetini beyan et
mi~ ve demi~tir ki: 

«- Bu siyaset sayesinde eski dostluk
lanmJZI muhafaza ve yeni dostluklar ila
ve ettik. Sulhu temin etmekten ibaret 0 • 

I an harici siyasetimiz Balkanlarda, Tuna 
havzasmda, Adriyatik sahillerinde, her 
yerde muvaffak olmu~tur. 

Avrupanm bu ktsmmda ya~tyan millet
lerin $imdiki kadar emin bir sulh i<;inde 
ya&amadJklan soylenebilir.» 

Bir gemi babyor 
Londra 21 (A.A.) - Lloyd kum • 

panyast, 8000 tonluk City of Hamburg 
ismindeki Amerika vapurundan saat 
15,58 de imdad telgraflan ahndJgmJ bil· 
dirmektedir. Bu telgraflarda: 

«Musademeden sonra T erschelling'in 
dogusunda si.iratle bahyoruz» denmekte
dir. 

Y eni Hahe§istan valisi 
Roma 21 (A.A.) - Habe§istamn 

yeni umumi valisi Aoste Diikii Zara kru
vazorile Mussaua'ya vanru~ttr. 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

T ekzib hastabgma tutuJ
miyan bir kaymakam 

~?:!!!!. ec;en giin, bu siitunda, cadde
~ Jerde duvarlara yapl§tmlan 

oliim ilanlannda tiirk<;e bulun
mamasmdan ~ikayet etmi§tim. 

Di.in, bu hususta Beyoglu kaymakamt 
ve Belediye ~ubesi miidiiri.i Dani§ten §U 
mektubu aldtk: 

!9j /2 j 937 tarihli Cumhuriyet gaze~ 
lesinin (Hem nalma, Hem mthma) sii· 
tununda (Tiirk~e istiyoruz, tiirk~e) ba§• 
lrgr altrnda Beyoglunda duvarlara asll1 
oliim ilcinlannrn yabancr dil ve yaztlarla 
yazrlmr§ oldugundan pek haklr bir sure!• 
te bahsedildigi goriilmii§liir. 

Her zaman tetkik edilen ve musebhih· 
leri hakkrnda srk stk takibat yaptlan 
mezkur ilcinlar, her nasrlsa, zabrtanm 
goziinden ka~mr§ltr. 

Bu miiessif halin tekrar etmemesi ve 
kat'i surelte oniine ge~ilmesi i~in ilgililere 
kat'i emirler verilmi§ ve icob eden tedbir
ler almmt§ltr. Saygtlar. 

Beyoglu kaymakammm bu mektubu 
dogrusu ho~uma gitti. Ci.inkii, bu gene 
memur, resmi devlet dairelerinin miiptela 
olduklan «tekzib» illetine tutulmadan 
§ikavetimin hakh oldugunu kabul etmi§ 
ve bu ilanlann zab1tanm nas1lsa goziin~ 
den kac;tigmJ da ac;Jk~a soylemekten ~e· 
kinmemi§tir. Aksini yapabilir, «her neka• 
dar boyle bir§ey iddia edilmi§se de tahki• 
katumz neticesinde tiirkc;esiz oliim ilan• 
Iarmm asia as1lmadtgt anla~tld1gmdan 
keyfiyet tekzib ve bu tekzibimizin gaze· 
tenizin ayni siitununda ne§ri matbuat ka· 
nununa tevfikan laleb olunur» diyebilir .. 
di. Ben de, o zaman, gordiigi.im tiirkc;esiz 
ilanlarm fotograflarmi aldutmadiglma te• 
essiif ederdim. 

Nitekim rumca refiklerimizden biri bu 
ftkram iizerine yazdJgl bir yazJda, oliim 
ilanlannda tiirkc;enin bulunmas1 mecburi 
oldugunu soyliiyor ve ti.irk<;esiz ilan basan 
matbaamn cezalandmlmast 1c;m hangi 
matbaada bastldtgma dikkat etmem Ia • 
z1m geldigini ihtar ediyordu. Bu ilanlarm 
hangi matbaada basJ!dJgmt yazmayi$1mtn 
bir sebebi vardt. Y azm, hem feci bir tiirk
<;e ile yazilmi~, hem de pul yapJ§tmlma· 
m~ bir el ilant gormu,tum. Y ;nd1~1m Y"- · 

z1da bunu da kaydederek ilam alakadar 
memurlar arad1klan zaman vermek iize· 
re sakladigtml da ila ve etmi~tim. Fa kat 
kimse bu pulsuz ilanla alakadar olmadJgi 
ic;in bu defa da ayni alakastzhkla kar§l• 
la~acagum dii~iinerek matbaa ismi yaz • 
maga liizum gormedim. Halbuki Beyog· 
lu kaymakamt, bana yanddtgtmt anlattt. 
Hem bu oliim ilanlan hakkmdaki yaztm· 
Ia alakadar oldu, hem de dogruyu da 
tekzib etmek hastahgma tutulm1yan dii· 
riist bir devlet memuru oldugunu ispat 
etti. 

Kendisine te§ekkiir ederken gazeteler
de gordiikleri her $ikayeti hemen tekzibe 
kalk1~arak resml tekziblerin k1ymetini Sl• 

f1ra indirenlerin Beyoglu kaymakamm• 
dan ibret almalanm tavsiye ederim. Y a· 
Ian haber tekzib edilir, yanh~ haber tas
hih edilir, fakat dogrusu da i§te boyle 
kabul edilmek laz1m gelir. 

Denizbank kanunu 

Meclisin bugiinkii i~tima
Inda miizakere ba,hyor 

Ankara 21 (Telefonla} - Deniz 
Bank yeni y1lba§mdan ittbaren kurularak 
faaliyete ge~ecektir. Haz1rlanan layiha 
Meclisin yarmki i<;tima ruznamesine aim· 
dt. Layihamn son aldtgt §ekilde banka 
merkezinin Ankara olmas1 tesbit edilmi~
tir. Denizyollan, Akay, Fabrika ve Ha· 
vuzlar, !stanbul ve lzmir liman i§letme ida
releri, tahlisiye umum miidiirliigii, istan
bul limamnda k1lavuzluk ve romorkor • 
ciiliik i§leri ve Tiirkiye sahilinde ktlavuz· 
luk i~lerini idare eden miidiirliikler ve 
Van golii i§letme idaresi, hususi kanun • 
!aria kendilerine verilmi§ olan inhisar ve 
imtiyazlar her nevi haklar ve vecibelerle 
I kanunusani 1938 den itibaren Deniz 
Banka intikal edecektir. Deniz Banka 
bu miies~esele~i hiikmt §ahsiyeti haiz ida· 
rel~r halm~e 1dare etmek salahiyeti de 
venlmektedll. Bu miiesseseler hiikumetin 
t~kli~i ve banka umumi heyetinin kara • 
nle §trket haline dahi ifrag edilebilecektir. 
~u takdirde, hissedarlarm Turk olmas1 ve 
h1sse senedlerinin nama muharrer bulun -
mast §artttr. 

Deniz Bank umumi heyeti Biiyiik Mil· 
let Meclisinin Biit~e. ikt1sad ve Divam 
Muhasebat Enciimenlerile, Ba~vekaletten 
gonderilecek ii<; murahhastan mi.ite§ekkil 
olacakttr. 1937 15 §Ubatmda kurul • 
mu§ olan tekai.id sand1g1 da, Deniz Bank 
tekaiid sandtgi unvamm alacaktir. 
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,.. FERAH'ta ~ i II :.::~: Randevu I 
= ~IIIJyandan E oaruttali~ · E HAFIZ ~ Komik ., 

Yll :den mualum : : Dumbul-

Mualli ~ F ahri l BUr han~ tu '•mau 

~============ Cahid s.tkl TaranCI --'./ 
Orgi.ileri omuzlanm cloven kumral \ c;tlgm bir arzu uyandtran gi.izel ve ahmh 

sac;larile, dizkapaklanm ancak orten c;i- bir gene ktzla kar~Ila§l!m. Dikkat ve !!" 

~ekli pazen entarisile, uzun ipek ~orabla- rarla bakmca tamd1m. 0 da gi.ili.imseme
rm §effafhgmdan meded ummak ya§ma ge ba§lami§h. Emin ve sevincli adimlarla 
heni.iz gelmemi§, gi.ine§te oynamaktan kt- yamna yakla§arak: 
zarmt§, ktsa c;orabh bacaklarile, kahvemin - Ooo .. Sen misin Nimet, dedim. Az 
oni.inden bir bahar ri.izgan gibi gec;erken, daha tamm!Vacakllm. Merhaba, nasd -
~ocuk hayretile mi.itenasib iri ela gozleri- sm? Seni gokte ararken yerde buluyo -
nin «pe§imden gel!» der gibi benden ya- rum. 
na, emreden, mesteden bir bakt§l vardt ki, lhtizazlarma a§ina oldugum o tath ve 
§apkamt, pardesi.imi.i kaptlglffi gibi d1§an gevrek sesile: 
ftrladJm. Vakit ak§amdl, caddede yer yer - Bonjur Semih Bey .. dedi. Siz ne
elektrikler yanrru§h. 0, karanhkla bera· relerdesiniz? Nimetinizi bu kadar ihmal 
her c;ogalan ~a§km ve yorgun bir kalaba- edeceginizi .. 
hk arasmdan bi~ geyik c;evikligile sekerek Sozi.inii keserek: 
gidiyor, beni de adiiDlanml Slkla§tirmaga - Boyle soyleme Nimet, dedim. Oc; 
mecbur ediyordu. 0 Beni israil, ben Fir- senedenberi Anadoludaydtm, daha ge -
avun. Bu kovalamaca oyunu, bizden bi- c;en hafta geldim. Ve gelir gelmez ilk i~im 
haber insanlar arasmda, ve gokteki loca· seni aramak oldu. Fa kat evinizin etrafm· 
Ianna teker teker te§rif eden y•ldtzlann da dart dondi.igiim halde seni goremedim, 
anlayl§h bakl§lan altmda biiti.in cadde annen ve ablan da pencerede yoklardt. 
boyunca inki§af etti. Nihayet yan sokak- Kar§tmzdaki bakkala sordum, ba§ka bir 
lardan birine saparken, pe§inden gelip semte ta§mdtgmlZl soyledi. 
gelmedi~ime bir kere daha emin olmak - Evet.. 0 musibet evden <;1kttk. Ge
ic;in doni.ip de c;apkmca bakmca arkasma, c;en sene ablam zengin bir tiiccarla evlen
sokagm karanhgma ve tenhahgma bir di, annemle beraber ablamm yanmda, §U· 
harmaniye gibi sarmarak ko§ar adtm iler- rada {kahve rengi podosiied eldivenli eli
ledim. Y anma vard1gtm zaman, yalan - le, Ni§anta§mdan Osmanbeye giden Ru
dan ayagmt bir ta§a c;arpml§, parmag1 meli caddesini gostererek) Hidayet apar
hakikaten actml§ gibi oldugu yerde dur· t1manmda oturuyoruz. 
mu§, endi§eli gozlerle etrafma bakmtyor- T uvaletine bakarak bahsi degi§tirmek 
du. Bu serseri bakJ§lar benim iizerimde mecburiyetini hissettim: 
karar k1lmca, bozmtyarak: - N e degi§mi§sin Nimet? Hem neka-

- Bir yeriniz acJdt mt? dedim. dar gi.izelle§erek.., 
Sevincini if§ a eden tath, gevrek bir - T e§ekkiir ederim .. Komplman yap· 

sesle: mak huyunuzdan vazgec;mediginiz belli .. 
- Haytr .. Te,ekki.ir ederim .. Bir§ey - Vallahi degil.. Ciddi sayli.iyorum .. 

olmadt, dedi. Hem o kadar ciddi ki, bir mani yoksa, 
Ve karanhklarda ahbab olduk. Ne refakatimi kabul etmeni rica edecegim. 

gi.izel, !jltlr p1t1r konu§uyordu. 1sminin Ni- Nereye boyle? 
met oldugunu, Ytld1zda, arka cephesi - Kuvafore gidiyorum .. Oraya ka-
bakJmsiz bir bostana bakan, iki kath, ah- dar refakatiniz beni memnun eder. 
§ah bir evde annesi ve ablasile beraber - Kuvaforden sonra bulu§amaz m1· 
oturdugunu, bir ay once on dordi.ine bas- YlZ? 
tJgm1, ortamektebe devam ettigini, bir c;tr- - Miimkiin degil Semih Bey .. Nec-
pJda soyleyivermi§ti. Yiiri.irken yemi§ do- Ia gelecek, §apkac1ya gidecegiz. 
lu bir sepet gibi koluma as1lmasJ erkeksiz - Oyleyse yann .. , 
evlerinin bir erkege nekadar muhtac ol- Tramvay gelmi§ti. Atlad1k. Sualimi 
dugunu, ben kendisini ismile ~agud1gtm tekrar ederek: 
hal de kendisinin ban a «Semih Bey» diye - y ann bulu§sak Nimet, dedim. 
hi tab etmesi aramiZdaki s1mf ve seviye - y ann kabul giiniimiizdiir.. B:r 

Greta Garbo 

Alb ay oturmak iizere 
memleketine geldi 

Greta Garbo 

Stokholm' den 18 tarihile bildirildigine 
gore bir mi.iddet evvel Holivud' dan hare· 
ket etmi~ olan Greta Garbo memleketine 
vastl olmu~tur. Orada 6 ay kadar kahp 
dinlenmek fikrindedir. F akat heniiz bu 
miiddeti nerede ve ne suretle gec;irecegi 
malum degildir. E vvelce kendisile evlc
necegi hakkmda rivayetler ~1kmt~ olan 
orkestra ~efi ve bestekar Stokowski, ls -
vec;li yildtzt vapurdaki kamarasma kadar 
te~yi etmi~tir. Bu mi.inasebetle artistin 
memleketine izdivac i§lerine aid icab eden 
muameleleri yapttrmak iizere gelmi~ ol
duguna dair ~ayialar deveran etmege 
ba~lamJ~ttr. $ayialann dogru olup olma
digmt ogrenmek istiyen tsve<;li gazeteci
lere Greta: 

«- Her filmimi bitirir bitirmez mut
laka birisile evlenmek iizere olduguma 
dair dedikodular ahr yiiri.ir. Evlenmekli
gim muhakkak laztm m1 ki bu kadar iis
ti.ime di.i~i.iyorlar? .. » demi§tir. 

Greta ayni zamanda, vakti geldigi za
man memleketinde hem rejisini idare et
mek, hem de ba~rolii oynamak iizere bir 
filim ~evirecegi hususunu da ilave etmi§ 
ve iki kec:;e dizilmi§ olan bahriye askerleri 
arasmda halkm tehaciimi.inden muhafaza 
edilmek suretile gec;mi§, kendisini bekli • 
yen otomobile binmi§tir. 

Yar1n geca : : : toplulugu 
3 biiyiik konaer ve memleketin en maruf musiki-Klarnet RAMAZAN 
tinaslan blr arada. Aynca: Hermine H~pfen -lkiz- c -
ler varyeleal ve zeng•D teferruat. Bu aksamki program 
Blletler pek az kalm1~br. Localarm1Z1 ~lmdiden " 

• gecest 
T eleton : 21359 ald!rlnJZ, 

Bugiin SAKARYA sinemas1nda 
MARLENE DiETRlCH'in 

KIZIL iZDiVAC 
filmini gormeye gidiniz. 

Biiyiik Rus ink1Hibmm tamamile gi:izleriniz i:iniinde canland1gmJ gorecek, 
biiyiik bir heyecan i~inde ya~ayacaksmtz. Akl tRide fjgr::a:mE::-. -:u:-e =N===1 

G 
Salonundaki NOEL REVEYONU ziyafeti 

Mevsimin en ·biiyiik bedii had1sesi olacakttr. 

Sofralar tUkenmek Uzeredir, acele edinlz. 

ROBERT TAYLOR'u 
Biltiin kadmlar takdir nazarlarile seyrederler, biitiin erkekler gtpta ederler 

Fakat; BUTt)N $EHiR HALKI 
Yarm akllam 

S A R A Y 
S!NEMASINDA 

BARBARA. ST ANWYCK 
ile beraber ~evird.igi ve zafer kazandtgJ 

KISKANCLIK 
Frans1zca si:izlii filminde alkl§hyacaktlr. 

Her§eyi ihtiva den, her~eyi soyliyen bir §!lheser ...... 

Yer bulamaYJp geri donmek mecb~riyetinde kalan 
yuzlerce ki~inin vaki talebleri iizerine 

SOMER SiNEMASI 
Biitiin rekorlan ktran ve senenin en biiyiik 

Tt)RKc;E stlzLt) .ve $ARKILI 

$eyh Ahmed 

ANKARA: 
12,30 muhtelif pl~k ne~rlyatt - 12,50 plM 

Tiirk mu.siklsl ve halk §ark\lan • 13,15 di 
h!lt ve harlci haberler - 18,3~ muhtellf pia 
ne~riyatl - 19 TUrk mu.siklsi ve halk 98-rk 
lar1 (Hikmet R1za Sesgor ve arkada~lanl 
19,30 saat ayan ve arabca ne§Tiyat - 19/ 
Tiirk mu.slklsl ve hal-k .(>arkll&n (SerVl 
Adnan ve arkada~Ian) - 20,15 !}. SiireYj 
Aydemir: iktiSadi konu§ma - 20,30 pHi.It: 
dans mu.sikisi - 21 aj an.s haberlerl - 21,: 
stiidyo salon orkestras1 - 21,55 yar1n: 
program ve istlklil.l mar~!. 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.siklsi - 12,50 haV! 

dis - 13,05 plakla Tiirk mu.siklsi • 13.~ 
muhteur pl!k ne~riyat1 - 14 son - 18,: 
mandolin tak1m1 konserl: Kadtkoy Halke 
tarafmdan - 19 Bayan inci §an: Plyano' 
keman refakatile - 19,30 radyofonik koJII.I 
dl (A§kl Atlkl - 19,55 borsa haberleri - : 
Mustafa ve arkada§lan tarafmdan Till 
mll.!likisi ve halk §ark1lar1 - 20,30 hava rE 
poru - 20,33 Orner R1za tarafmdan arabC 
soylev - 20,45 Nezlhe ve arkada$larJ tara 
fmdan Tiir·k mu.slkisl ve halk ~ark1lar1, s! 
at ayan - 21,15 Julya: ~an stiidyo orkel 
tras1 refakatlle - 21,45 orkestra - 22,15 a 
jans haberleri - 22,30 plakla sololar, opel 
ve operet part:;alan - 22,50 son haberler 1 
ertesi giiniin program! • 23 son. 

viYANA: 
18,35 ~AN VE PiYANO KONSER:i: - 19,l 

karl§lk yaym - 20,30 f}ARKILAR - 21,1 
cB!n !kine! gece) masah ve salre - 23,! 
ORKESTRA KONSERi: Strauss ve salr bel 
tekarlann eserleri - 24 haberler - 24,( 
KONSER. 

BUDAPE§TE: 
18,05 konferan.s, gramofon ve salre - 19,! 

QiNGENE ORKESTRASI - 20,35 opera )J: 
nasmdaki temsilin nakli • 24,05 haberler 
24,15 dans mu.siklsl - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 HAFiF MUSIKI - 19,25 mu.slkill ltC 

nu§ma - 20,25 KORO KONSERi - 21 ftU 
men ~ark1lan, konferans - 21,35 KONStli 
Beethoven'ln eserleri - 22 FLUT VE Pi~ft 
NO KONSERI - 22,35 haberler .; 22,50 Ji~ 
FIF MUSiKi - 23,50 haberler, 
VA~OVA: 

18,20 SOLiSTLERIN KONSER:i:: Mozar 
Qaykovski ve sa!r bestek!rlarm eserleri . 
18,55 kan~1k yaym - 22,05 PiYANO ].itJSI 
Kisi: §open'in eserlerl - 22,50 in§ad - 23,0 
ORKESTRA VE !}AN KONSERi: Wagne: 
Saint-Sean.s, Verdi ve Bizet'nin eserleri 
23,55 haberler. 

ROMA: 
18,05 haberler - 18,20 viYoLONS:F: 

KONSERi - 18,55 kan§lk yaym - 22,0 
SENFONIK KONSER: Bizet, Wagner ve sa. 
1r bestekArlarJn eserlerl, lstlrahatlerde bll 
berler ve sa!re, sonra DANS MUSiKi:SL 

farkm1 anlad1gmt pek giizel gosteriyor, yerlere k1m1Id1yamam. 
bu hallerile, farkmda olmadan, sadeye, _ Obiir giin de bulu§amaz mJyiz? 

Y1ld1Zl bu §ekilde pek c;abuk aralann
dan kac;tran gazeteciler, Greta'yt kar§J -
lamaga gelenler arasmda bulunan amcasi 
eski taksi ~oforii 0. Gustafson'u aralan- ~ahesirini bir hafta daha gortermege karar vermi!Jtir. Haleb. Sancak -lskenderunda 
na alarak ondan artistin c;ocukluk haya- Ba1i rolde : Jan R. Kilrdl 

miitevazta, samimiye olan hasretimi gide· _ T erzi gelecek, ablamm ve benim 
riyordu. Nihayet, c;ok soyledigini ve c;ok ki§hk mantolamruzm provasJ var .. 

tma dair malumat istemi~lerdir. 0. Gus- k A M 0 N N 0 V A R R 0 Cumhuriyet Gazetesinln 

tafson muhtelif zamanlarda gazetemizde ~:::;;z::;:::::::::::::::::::::::::~.;;;;;;;;;t;e;vz;l;;;m:d.lr;;·;;;;;;~ rloJastlilliDJZl anbmts nl,.rakh .b, oz~ir _ y .,_ '<"-'~<>.muaya "l' 
diJeyen bir sesle: V - ecdilerin r;ayma davetliyiz. 

- Eve gee; kaldtm, annem merak e- - Per§embeye de bir kulp tak1Iacak 
der .. Mi.isaade ederseniz gideyim, dedi. degil ya? 

0 arahk mendil aramak iizere ceble· - T enis mac;1miz var .• 
rimde dola§an ellerim pardesi.imi.in sag~ C - uma gi.iniine ne buyurulur? 
csebinde bir limon bulmu§ ve bu ke§if 
-sonra hatJrladtm ki bu limonu, salatast - Vallahi bilmem .. !yisi mi, ben size 
· · b o giin daireye telefon ederim .. 
1c;m ir arkada§ tsmarlamt§tl" bu ak§amt 
asia unutturmtyacak bir arzu peydahla- Galatasarayda Nimeti kuvafore bJrak-

~tkan tatsilatl tekrar etmi§, onun berber i 
diikkanmda <;Irakhk ettigi, hatta bir ara• I 
ltk i$ bulamadtgi i~in birinin yanma hiz
met~i olarak girmege razt oldugu zaman
lan hatlrhyarak: 

- .Sa§tyorum, demi§tir, bizim birade
rin o c1hz klZI nas1l oluyor da §imdi mil
yonlar kazamyor! 

CHARLES BOYER - MARLENE DiETRiCH 
En biiyUk muvaffakiyetleri 

ALLAHIN BAHCELERi , 
Kudretll ve muazzam bir §aheser 

B U G t) N matinelerden itibaren 

mt§tJ bende. Ayrtlmak istedigini duyma- ttm. Daireye giderken, orgiileri omuzlan
mt§ gibi yaparak limonu c;aktmla ikiye m cloven kwnral sac;larile, dizkapaklanm 
boldiim ve yarmm Nimete uzatarak: ancak orten c;ic;ekli pazen entarisile uzun 

- Limon sever misin Nimet, dedim. ipek c:;orablann §effafhgmdan :neded 
- <;oook, dedi. Baytlmm. ummak ya§ma heniiz gelmemi§, giine§te 

Greta Garbo haziranda Holivud' a 
donecek ve La Dame aux Camelias kor· 
delasmm rejisori.i George Cukor'un ida
resi altmda <<A~k. zannedildigi kadar ba
sit birsey degildir! » isminde bir filim c:;e

C--A--Z--A--K--..) ( M i L L i ) slnemalar•nda - ve .... _________ _. birden ba,hyor. 

r.--.;;.iiiiiiiiiiiii~A;y:r::Ic:aQ~: -:;A~o;ti:;;s~;i;le~rii""u~kii~ ~oc;id~ ~te;k~ ~ze~ b~ komedi I -
\ r 

oynamaktan ktzarmt§, ktsa c;orabh ba -
Ve ba§ladtk yanm limonlanmlZl kar§t· kl 'I k h 

1 
ca an e, c;ocu ayretile miitenasib iri 

tkh emmege. Nimet eve gee; kald1gm1 !" · 1 'I k e a goz en e iic;iik Nimeti dii•i.iniiyor, ve 
tekrar etti : k ' 

- Arhk mi.isaadenizle.. art! ' nic;in bir limonu ikiye boli.ip yanst-
nt kendisine veremiyecegimi bi.iyi.ik bir 

- Y oo .. Oyle kolay kolay bnak· hiiziinle anhyordum. 
mam .. Ba§ka bir giin bulu§mtyacak mt - ~~~-...... =-=~=~~==== 
y1z? Ben bu ak§am doymadun ki. Me • - - ----
sela yarm ak§am?.. VEFAT 

- Y ann ak§am mt? (Biraz dii§iine· 
rek) Olmaz, mi.imkiin degil, yann ak§am 
mevlide gidecegiz. 

- Peki .. Obi.ir giin olsun. 
- Obiir giin mii? Y ani c;ar§amba de-

gil mi? Kat'iyyen olmaz. <;ama§IT giinii
diir, o gi.in mektebe bile gidemiyecegim, 
c;iinki.i bi.iti.in i.iti.i i~i benim boynumadtr. 

- Eh arhk per§embeye de bir mani 
yok ya? 

- Per§embeye mi dediniz? Per§embe 
giinii Laleliden yengem gelecek, gece ya
ttsma .. Mel:tebden c;tkmca dogru eve git
mem laztm. 

- Anla§.Ian hafta ic:;inde kii'<iik ham· 
mt gormek lmmet olm1yacak.. Bari cuma 
gi.inii ( o zaman pazar tatilini heniiz ka
bul etmemi§tik). 

Hafta ic;inde gelemiyecegine kendisi
nin de be-nim kadar iiziildiigii belliydi. 
Cum a kelimesine sevinerek: 

- Cuma giinii oiur .. Zelihalara ders 
c;ah§ma~a gidiyorum diye c;tkarJm evden .. 

- Peki .. byleyse cuma giinii saat iki
de vapur iskelesinde seni beklerim .. 

Ve gitmek ic;in kolumu buaku gibi bir 
1->areket yapmasma meydan btrakmadan, 
~::~nhp dudaklarmdan optiim, mayho, bir 
o')ii§.. Yiizii ktzararak, ba§mt online ege
rek gitti. 

Arkasmdan seslendim: 
- Unutm1yasm Nimet.. Cuma .. Va

our iskelesi.. Sa a~ iki .. 

*** 

Kad1koy Pazaryolu manifaturac1 Bay 
Asadur Gidudyanm validesi 

Bayan ZtlMRtl'T G!DUDYAN 
vefat etmi§ olup, cenaze merasimi bu
giin saat 11,30 da Kad1koy Ermeni kili
sesinde icra ktlmacakbr. 

KADIKOY 
A 

H A L E de bugiin : 
Y ALNIZ 3 G ON t<;iN 

LA GARSON 
- ERKEK KIZ-
MARtE BELL'in 1;edovrii 

Cumartesiden itibaren: 

D6RD1.JNC1.J IDEAL st)PER FiLM 

MAHI(UMLAR 
KALESi 

ANNABELLA 
~~~E 9_37-938 Beyoglunun 3 
buyuk smemasmm butiin re· 
pertuvarm1 inhisan altma 
almakla iktifa etmedi. Bu de
fa biitiin mak_inelerini degill
tirerek yerlerme son sistem 

yeni techizat koyd.u. 

virecektir. 

( Bir iki sat1rla • • • ) 
* Vaktile Charles Boyer'nin Natalie 

Paley ve Pierre Richard Wilm ile bir -
likte c;evirdigi «Atmaca» filmi Amerika -
da tekrar yap1lacakhr. Ba~ rolii Tullio 
Carminetti oymyacakhr. * «Adalar ~arklSI, Aloha!» filminin 
musikisi P ariste veri! en biiyiik konserler
den birinin programma ithal edilerek c:;a
ltnml§hr. Klasik bir konser programma 
filme aid bir musiki parc;asmm girmesi si
nema ve musiki tarihinde ilk tesadiif edi
len bir hadisedir. * Robert Taylor ile Barbara Stan
wick'in birlikte c;evirdikleri «Son talih 
tecri.ibesi !» filminin kazand1g1 muvaffa· 
kiyet neticesi bu iki artistin «Giant 
Swing» kordelasmda tekrar beraber oy -
namalan karanm verdirmi~tir. 

-ALEMDAR 
-siNEMASI 

BUGUN GENE MUAZZAM 
iKi FiLME BA~LIYOR : 

LONDRA 
POSTASI 

MADELEN KAROL 
ve : Dillere destan olan eser 

Unutmaym1z ki ALEMDAR 
butiin Tiirkiyede be~inci ola
rak cihan~umul Western ma-

kinelerile miicehhezdir. 

Ni§anta§mda, tramvay duragmda, goz
lerimi Mac;ka istikametine dikmi§, tram
my bekliyordum. Bir tiirlii gelmek bilmi
yen tramvay sabtrsJzbgtmJ artmyordu. 
\)yalanmak ic;in ba§lml Harbiye tarafma 
<;evirince, sagda, tiiti.inciiniin onUnde, ga
yet §lk giyinmi§ ve ilk bakl§ta insanda 

Yalmz 3- 4 giin daha t• •RK S NE ASIND 
senenin 2 biiyiik filmi birden U i h A 

BE K ARE T ASRi i!? ADAMI 
LIL DAGOVER ve SABINE PETERS RAIMU ve LUCIEN BARROUX 

tarafmdan emsalsiz film tarafmdan ne~'e ve kahkaha film! 
Seanslar : 4.25 ve 8 Seanslar: 2.30, 6 ve 9.30 da 

••••••• Suvare saat 8 de her lkl flllm blrden ••••••lllliii 

r DANiELLE DARRiEUX _._ ___ _..J 
SUiiSTiMAL DA V ASI filminde ~~ 

A TiNA 
Ba~ rolde • • 

KACAKCILARI 
HANS ALBERS 

Yunanistamn biiyiik ve gUzel manzaralart, parlak kli~iik nehirleri, limanlan, adalar1 ve s1cak cenub 
gUnt§ile kaplanmJ§ Marmara denizi... Bu biiyiik ve dramatik maceralar 

tilminin ba§hca unsurlarJDI te§kil etmektedir. 

Oniimiizdeki Cuma ak§amtndae itibaren TURK sinemas•nda 
___.,--

i P E K' te 
VE MACERA. 

Oniimiizdeki Cuma Ak~m1 
TARiHiN A~K - iHTiRAS 

DOLU BiR SAHiFESi 

S E Z A R BORJiYA 
Tiirk~e sozolil 

Halkla birle~en bir kahramanm zulme kar§l isyam... On binlerce 
atlmm <;arp1~hg1 muazzam harb sahneleri. 

FLORANSA'mn me~hur SEFAHAT ve tHTf$AMI 

Bu ak,am 

MELEK 
A§ktn Her§eyden Ostiin Oldugu

nu iddia Eden 
sinemas1nda 

•• 

B u 
Frans1zca stiziU 
Ba§ rollerde : 

Nefis ve ~ahane Bir Film 
•• 

Y U K 
A$K 

CLARK GABLE - MYRNA LOY 
AyrJca : Paramount dUnya haberlerl 

Numarah koltuklar•n erkenden ald1rllmas1 rica o:unur. 
Telefon : 40868 
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«istanbul 
temin 

eskisi kadar 
balk a • • 

1~1n 

bile eglenemiyor. Bunu 
~ok kolayhk gostermek 

ve yenilik yapmak 
Anketi yapan: SALAHADDIN GONGl5R 

-5 
Biiyiik halk san'atkan «Na~id>) i, ge

ce oymyacag1 oyunu prova ederken bul
dum. Beni goriince, c;evik bir ha1eketle, 
sahneden yere atlad1: 

- Bir davam1z var .. diye sozc ba~
ladim. 

Ciildii: 
. - Aman, beni &ahid yazd1rma I 
- Merak etmeyin, dedim, bu dava

nm, tahide, ispata ihtiyac1 yok: «I stan • 
bu}, eglenemiyor» diyoruz. 

Biitiin bir omrii, istanbulu eglendirme 
Yolunda haTCiyan bir komedi iistadmm, 
bunca sene sonra, hala <<eglenemiyen bir 
1stanbul» dan bahsedilmesine cam sJktla· 
cak sanmi~tlm. 

Bilakis, bana hak verdi: 
- Cok dogru soylediniz I Istanbul. 

eskisi kadar bile eglenemiyor. Vaktile is
tanbulun ~imdikinden daha geni~ bir eg
lence program! vard1. Gece hayati, he ~ 
niiz ba~lamad1gi halde, kac;amak suretile, 
evlerinden dt§an c;lkabilenler, «bu gece 
nereye gidelim ?» diye du~iinmezlerdi. 

Sehzadeba§mm yirmi, otuz sene ev ~ 
"elki ramazanlanm hat!rhrsmiz degil mi~ 
Buralan, adeta bir panaYJr yerine doner
di. Her kahvede c;alg1.. Her ki:i~ede, 
lneddah.. Ad1m ba§mda karagoz.. Son· 
l'a, yer yer orta oyunlari, cambazlar, ti
l'atrolar .. Simdi, Sehzadeba~mda kim 
tald1? Bir ben, bir de Diimbiillu I 

Eglence ~e§idleri; sinema ile tiyatroya 
lniinhasir kald1. Halkm sevdigi oyuncu· 
lar, hirer birer ~ekildiler. Kimi ihtiyarla
dl, kimi oldu; yerlerine yenileri de yeti~ 
ltledi ki 1.. 

Eskiden eglence ~e~idi ~oktu. Fa kat 
t&lenen insan azd1. Kadm, erkek bir a • 
l'ada bulunamadJgl ic;in, eglentiler de ga
l'et yavan gec;erdi. Sonra; biitiin eglence 
Yerleri, bir tak1m zorbalarm, haracc1larm 
~deta emri altmdayd1. Vur tut, hie; yok
~an bir giiriiltii c;1kar, herkesin eglencesi 
urnundan gelirdi. 
Bu ve buna benzer bir<;ok sebebler 

~ziinden, eglenebilmek, Istanbul halk1 
1<;in bir nevi imtiyazh i~ti. 
~ .. Eskiden Sehzadeba§mda helliba§ll 
<Vlanakyan, K. Hasan ve Abdi vardt. 
~unlar, haftada ancak hirer oyun verir· 

1
erdi. Giinduz kadmlara, gece de erkek
ere .. 

~imdi ise, her gece oyun var. Demek, 
b:}'irciler bir eglence miiessesesini besliye· 
llecek derecede c;ogald!lar. F akat, ne 

~arib bir nisbetsizliktir ki, eglenenler ~o
@a.idlkc;a, eglence ~e§idleri de hirer birer 
attadan kalkttl 
d' lstanbul gibi bir $ehirde, herkes, ken
• 1 kesesine ve me~rebine gore, eglenmek 
1ll'l~anlanm bulabilmelidir. 
l E:skiden, buraya yabanc1 memleket • 
tden varyete gruplan, cambazlar, sirk
et ~elirdi. 

Bunlar, ~ecesi, son derecede soniik 
~e~~~ muhitlerde, derhal goze c;arpan bir 
t<>Is1klik yaratlrlardi. 
~edl"ni havata kend;ni uvduran hal-

Suriye 
I)) !Ba§makateaen aevaml 
bQanda tevcihatmm kaffesinde ac;Ik ac;Ik 

}'le yazihdir. 
II Biz Turklerin ba~kalan ic;in dahi man
' a.nlll §ekline de, esasma da muanz oldu
~tnuz malumdur. Binaenaleyh, daha 
1'"'-'el komsumuz lrak ic;in oldugu gibi, 
~~11\di de Suriye ic;in bu manda kombine
~~l'lunun biran evvel ortadan kalkhgmi 
ll?htnek isteriz. Bunu boyle temin ederek 
i~k:Yet Suriyenin hiirriyet ve istiklaline 
h a.n ve meydan haziTiamak F ransanm 
ll)ell\ §erefine muvafik, hem menfaatine 
ll)~tabik olur. Boylelikle F ransaya kar~I 
oi11l'let ve ~tikran hisleri biiyiik olacak 
ba:~ Suriyenin Fransaya kar~1 dostluk 
lie~ ar1 da elbette ona gore kuvvetli ve 
llleka~l~ olacaktu. F ransa ile dost gec;in
~at 15tiyen Turkiye bu devletin Suriyeye 
le]'t ?oyle p:.iruzsiiz bir dostlugunu iyi 
bit\ ki etmege daima hamd1r. Puriizsiiz 
~oll'tb~an3IZ - Suriye dostlugu ise manda 
lie. 11lezonu iizerinde herhangi §ekil ve 

•ec · 
le es1nde oyun sayilabilecek hareketle-
Ve ~Vaz vermemekle tahakkuk edebilirdi, 

lt~ daima boyle olacaktu; 
~~t'! ltaf ederiz ki bu safhada i§ler biraz 

i~b, daha dogrusu kan§tinldJ, ve Fran
be aramiZdaki Hatay meselesi dahi 

llle~ rsllsta istismanna miiracaat olunan 
lie ),:!er?en biri oldu. Hatay meselesin

urk,yeye taahhiid olunan hakiki 
i§kal edilmek ic;in Suriyenin tahri
d'! c;ekinilmedi, ve maatteessiif Su· 

bu oyuna kap1lmaktan kurtula-

~· 
cak aradan gec;en uzunca bir za· 

San'atkar Na~id 
hm1z; bugiin modem bir tiyatro binasm· 
dan mahrumdur. Eglence c;e~idlerimiz, 
ebildi, artmad1. Ne~eye susayan halk 
kiitlelerine arad1klanm vermek mecburi
yetindeyiz. 

Avrupadan yeni bir trup geldigi za -
man, Beyoglu harlan, hmcahmc doluyor. 

Biz bile programda kii~iik bir yenilik 
yaphgimiz giin, tiyatronun kapilanm vak
tinden evvel kapatmak mecburiyetinde 
k.ahyoruz. 

Demek, halk eglenmiyor degil. Sade
ce eglenemiyor. !nsan, hergiin ayni ye -
megi yese, b1kmaz m1? Nitekim, ayni 
sahnede, i~ine hi<;bir yenilik kahlmiyan 
oyunlan seyretmekten de halk, bikip usa
myor. 

Sonra, semtlerin uzakhiiJ, nakil va • 
s1talarmm pahahhih birc;ok aile babala • 
rmm gozlerini korkutarak, onlan eglene
bilmek imkanlanndan mahrum b1rakrror. 

Aksaray, F atih, Edirnekap1 gibi, bs
men orta halli, k1smen de fakirler vntag1 
olan yerlerde, gece c;ok erken gelir. Halk; 
daha ortahk karamken, evlerine ~ekilir. 
Sabahleyin i§inin ba&ma gitmek mec
buriyetinde bulunan bir adama istirahat 
saatlerini feda ettirmek g~tiir. Gormedi
gi bir~ey giistermeli ki adamcagJZ, gece -
leri evinden c;tkmagJ goze alsm. 

Biz de, bunu dii~iinerek, programJmizJ, 
miimkiin olabildigi kadar c;e~idlendiriyo
ruz. Halkm nabzma gore ~erbet vermek 
lazim!. 

N e orta oyunu, ne de karagoz, arhk 
dirilemezler. Onlan diriltmege ~h§mak, 
bo~ bir emek olur. Eskiyi yenilemektense, 
halkimiZa yeni eglenceler bulmaga c;ah • 
$al1m! 

San'atkar Na~id Ozcam, provaya bek
liyorlardi. hinden ayudigim i~in oziir di
lemek istedim. Halk tarafmdan o kadar 
c;ok sevilen degerli san' atkann zeki goz
leri i~inde bir kmlcim parlad1: 

- Bilmem, dedi, dii§iinduklerimi, size 
layikile anlatabildim miL Ben, her sa
hada ink1lab taraftanyim! Eski eglence 
alemlerini buakahm. tarih kitablan yaz-
sm ... 

Y eni muhitlere, yeni seviyelere, yeni 
zevklere gore yeni eglenceler! .. 

SALAHADDIN GVNGlJR 

Ankara temaslari 
man mesafesinde Tiirkiye Cumhuriyeti
nin kendi hissiyatma hakim olarak soguk
kanhhgmi muhafaza etmesi, zannediyo· 
ruz ki, kar§lmizdaki F ransa ve Suriye 
elemanlannm dahi derece derece hakika
te yakla§malanna yarami§tir. Hatayda 
bize oyun oynamak istiyenler bizden sa
mimi dostluk bekliyemezlerdi. Biz bir ta
raftan sag! am da vam1zdaki ac;1k hakkm 
kuvvetine kaniiz, diger taraftan dostlugu
muzun kJVmetsiz say1lmasma imkan ol
madtgmi biliyoruz. Kim ne derse desin 
Hatay meselesindeki hakk1m1z hie; ol
mazsa Milletler Cemiyetinin karar verdi
gi §ekil ve derecede, fakat piiriizsiiz ola
rak tahakkuk etmek lazimdir ve tahak
kuk edecektir. Burast boyle olunca ola
cagm olmasmt kolayla§hrarak Turk dost
luguna inki§af imkam vermekte elbette 
basiret vard1r, ve isabet vard1r. 

Ankara temaslarmda Suriye Ba§Vekili 
Cemil Murdumun Suriyeye kar~I Turk 
samimi hissiyatim ogrenmekle Turk dost
lug,.mun Suriye ic;in ne kiymetli bir emni
yet unsuru olduguna bir kat daha kanaat 
getirecegini kuvvetle umud ediyoruz. Bu 
takdirde Tiirk • Suriye hududu mavera
sma aid vaziyetin giizel ve bilhassa Suri
yelilerin hakiki menfaatlerine uygun inki
~aflarma hic;bir mani kalmami~ olur. 

Cenub hududumuzun Suriye kismmda 
Turk • Frans1z dostlugunun ~arb da ha
kikati seven ve insani ideallere uygun 
boyle bir siyasete baghdir, ki onun ta
hakkuku da asia zor olmadJgmi bizim 
kadar F ransa da bilir. 

YUNUS NADI 

CUMHURTYE'J: 5 

Oliimii miinasebetile: KO~e 

General Erich Ludendorff 
PENCERESiNDEN 

Kad1n ne zaman 

Biiyiik Harbin biiyiik !imalanndan biri 
daha oldu. General Erich Ludendorff, 
Btiyiik Harbin, muhakkak, en me§hur 
kumandamdir. !ngiliz asker! muharrirle
rinden yiizba§l Liddell Hart, «~ohretler» 
i$imli kitabmda ona «makine Napoleon» 
der ve Biiyiik Harb vesikalara dayamla
rak aydmlatildikc;a Ludendorff' un « 1914-
1918 harbi kumandanlarmm belki de en 
biiyiigii» olarak meydana c;tkacagmi say
ler. 

Harbden evvel 
Ludendorff, 9 nisan 1865 te vaktile 

Prusya idaresinde bulunan Leh toprak • 
larmdan Kruszevina'da dogmu~tur. Bir 
c;iftlik miidi.iriiniin ogludur. Kendisi aile
sinin zengin olmadiglnl soylerken <<her 
ferdin, ailesi i~_;in ve devlet ic;in ya~amas1 
mecburiyeti hususundaki sarih kanaatine 
i:lZimam eden vatan a§kl ve Krala sada
kat. !§te hayata ad1m atarken ebevey • 
nimden tevarus ettigim §eyler bunlard1.» 
diyor. 

HatlratJnda, gene ve kiic;i.ik bir riitbeli 
zabitken, miitevaz1 odasmda siyasi ve as
ker! tarihler, cografya kitablan okuyarak 
mektebde ogrendigi bilgilerini artirmaga 
c;ah§tigml soyliyen Ludendorff vatam ve 
onun biiyiik adamlarile iftihar ettigini, 
Bismark' a kar§I adeta mukaddes bir hiir
met duydugunu. Almanyamn medeniyet 
ve insaniyete ifa ettigi sulhperver hizme
tin azamet ve ehemmiyetini anladigmi» 
ilave ediyor. 

Ludendorff 1883 de Prusya ordusuna 
ve 1894 te Alman biiyiik erkamharbiyei 
umumiyesine girmi~. orada ya§ma ve riit
besine nazaran c;ok biiyiik bir niifuz ve 
ehemmiyet kazanmJ§tlr. 

«Biiyiik Erkamharbiyeiumumiye» o za
man, Alman htikiimdarm: da oynatan en 
mi.ihim ve en kudretli te§ekkiildti. Lu • 
dendorff, harekat ~ubesinde, Almanyanm 
harb planlanm hamhyan ba§kan Graf 
von Schlieffen ile beraber ~ah§ml~ ve 
1908 de bu ~ubenin miidurii oldugu za • 
man, Schlieffen'in planlannm tatbikm1 te
min edecek §artlari hazulami§hr. 

1913 te kabul ~dilen Alman askeri ka· 
nununu o hazJr!amJ§, fakat Alman ordu
suna hazarda lie; kolordu daha ilavesini 
kabul ettirememi§tir. Bu hususta o kadar 
~iddetle 1srar etmi§tir ki nihayet kit' aya 
sevkine mecburiyet hast! olmu~, 39 uncu 
tiifekci alayma tayin edilmesi, kendisi ic;in 
bir gozden dii§me telakki edilmi§tir. 

Harbin baflangacrnda Liege'de 
Oc; ay sonra Biiyiik Harb c;Ikmt§ ve 

ikinci Alman ordusu erkamharbiye ikinci 
reisligine tayin olunmu§tur. Liege' e hii -
cum eden General von Emmich'in kuvvet· 
lerile 2 nci ordu arasmda irtibat teminine 
memur edilen Ludendorff'un ytldizi, bu 
andan itibaren parlami§tJr. Liege' de, Bel
~ikahlar, ilk Alman taarruzunu tardet • 
mi§ler, fakat Ludendorff kumandam olen 
bir livanm ba§Ina gec;erek c;ok cur' etkara
ne bir taarruzla 8 agustos sabaht Liege'in 
merkez kalesini ve §ehri zaptetmi§tir. 
Liege etrafmdaki istihkamlar, ancak 30 
buc;ukluk ve 42 lik ag1r obiislerle tahrib 
edildikten sonra Almanlann eline gee; • 
mi§tir. Bu mada, §ark! Prusya'da azledi· 
len orgeneral Prittwitz'in yerine emekli 
Orgeneral Hindenburg ve onun erkam
harbiye reisligine de Ludendorff tayin e
dilmi§tir. 

Tannen berg zaferi 
Sarki Prusya' da Hindenburg ile Lu • 

dendorff, Rus Generali Samsonov'un or 
dusunu T annenberg' de magliib ve imha 
ederek 90,000 esir alm1~lardir. Bu zafer 
fevkalade bir ciir'et ve meharetlt kaza -
mlmi§tlr. Ludendorff bundan birkac; giin 
sonra ~arld Prusya 'da General Rennen • 
kampf'm kumandasmdak1 ikinci bir Rus 
ordusunu da magliib ederek 45,000 esir 
d!mt~tlr. Fakat, Ludend01ffun §arkta harb 
san' ah bak1mmdan N apoleonvari bir za
feri vard1r ki onun yiiksek kumandaniik 
kudretinin en gtizel misali ve harb tarihi· 
nin klasik §aheserlerinden biridir. 

0 zamanlar Rus silindiri denilen Rus 
ordusu yedi orduluk say1s1z bir kuvvetle 
harekete gec;erek Silezya'y1 i~gale te~eb
biis etmi§tir. Bu muazzam kuvvet kar§l
smda Ludendorff, Alman ordusu Ba§ -
kumandanhk vazifesini filen ifa eden 
F alkenhayn'in kendisine gondermekten 
i~tinkaf ettigi takviye kit'alarmJ alamamJ§ 
olmasma ragmen, az kuvvetle c;ok daha 
biiyuk bir orduyu nas1l maglub etmek 
miimkiin oldugunu isbat etmi~tir. AI -
man demiryollanndan da istifade e -
derek yapt1gr miikemmel bir manevra ile, 
Rus taarruz kiitlesinin cenahmdaki iki or
dunun birle§tik leri hatta taarruz ederek 
bu iki orduyu birbirinden ayirmi~, birini 
V ar§OVa iizerine atmJ§, otekini de hemen 
hem en T annenberg' deki kadar miithi~ bir 
hezimete ugratmi§t•r. Buna, harb tarihin
de Lodz meydan muharebesi derler. 
F alkenhayn' den istedigi takviye kuvvet
leri gelmi§ olsaydi, bu meydan muharebesi 
k.at'i neticeli bir tabive zaferi olacaktl. 

Ludendorff, Biiyiik Harbde $ark cep
hesinde Mare~al Hindenburg'lf beraber 

F akat garbden gonderilen dart kolor -
dunun bir hafta sonra gelmi§ olmas1 Lu • 
dendorff'un biiyiik Rus taarruzunu sade
ce akamete ugratarak Silezya'y1 istila -
dan kurtarmasi gibi bir netice vermi§tir. 

Falkenhayn ile miicadelesi 
Bu tarihten sonra Ludendorff ile F al· 

kenhayn arasmda bir miicadele ba§la -
mi~tir. Birincisi, evvela garbda mudafaa
da kalarak §arkta Carhg1 kat'i maglubi
yete ugratmak, sonra garba donmek isti
yor, ikincisi ise, as1l kat'i neticenin alma
cagl yer garb cephesi oldugunu. garbda 
muzaffer olduktan sonra §arka donmek 
laz1m geldigini iddia ediyordu. Fa kat, 
F alkenhayn Ruslann tazyikma dayana
miyan Avusturyahlan kurtarmak ic;in 
defeatle §arka kuvvet gondermek mecbu
riyetinde kald1. Yalmz, bunlan, hep A
vusturya cephesi si:ikiildukc;e parc;a parc;a 
gonderdiginden <;ar ordularmm kat'i he
zimete ugratiimasi c;ok gee; kaldt. 

1915 maYJsmda Galic;yada Tarnow
Gorlice'de Mackensen, Rus cepnesm1 
yard1ktan sonra, iimidin fevkinde bir za
fer kazarulmca, Almanlar bu zaferi bii
yiitmek istediler. 0 zaman takib edilecek 
plan hakkmda Falkenhayn'la Luden • 
dorff'un arasmda gene ihtilaf c;1kh. Ne
ticede F alkenhayn'm dedigi oldu; fa kat 
Rus ordusu imha edilemedi; bu ordu, yal
mz azim zayiatla geri c;ekildi. Luden -
dorff'un plam ise, Rus ordusunu yiizde 
yiiz imha edecek bir plandi. F alkenhayn 
kendi plam bo&a c;tkmca Ludendorff'un 
plamm tatbik ettirdi. Cok kiic;iik kuvvet
lerle yap1lmasma ragmen, ~ok iyi netice
ler almd1 amma, kat'i netice elde edileme
di. Fa kat Ludendorff' un hakh oldugu 
kat'iyetle anla§Jldt. F alkenhayn'in hatasi, 
Ruslann iki sene daha mukave • 
met etmelerine ve Alman ordusunun an
cak iki sene sonra 1918 bahannda garb
da taarruza gec;mesine sebebiyet vermi§ 
ve kaybedilen bu iki sene Almanya ile 
miittefiklerinin harbden maglub c;1kma -
Ianna mal olmu~tur. 

Bafkumandanltkta 
F alkenhayn, 1916 da Verdun'de 

F ransizlara kar~1 y1pratma harbi yapa • 
ytm derken Alman ordusu y1pranmaga 
ba§lazru§b. Bu s1rada rahat h1rakilan 
Ruslar da kendilerini topladilar ve Brus
silov ordusu taarruza gec;erek Avusturya· 
IIlan peri~an etti. 

F alkenhayn, miittefiklerini kurtarmak 
ic;in tekrar Verdun' den ~arka kuvvel 
gi:indermek mecburiyetinde kaidJ. Bu SI
rada Romany a da harbe girmi~ti. F al • 
kenhayn de ~arkta ve garbda yaptlgl ha
talardan sonra iktidardan dii~tii. 29 agus
tos 1916 da Hindenburg'la Ludendorff 
ba&kumandan mevkiine gec;tiler. Bu ta -
rihten itibaren Ludendorff Almanya ile 
miittefiklerinin, iflasa mahkum olan va
ziyetini kurtarmak icin, harikulade bir 
~~;ayret sarfetti. !ngiliz askeri muharriri 
diyor ki: 

«l,udendorff daha evvel i~ ba~rna (:a· 

Yazan: ABIDIN DAVER 

gmlmad1g1 i(:indir ki ltiluf devletleri 
kat'! maglubiyetten kurtulmu§lardlr. T a· 
rihin hiikmii boyle olacakt1r.» 

Romanya ve ltalyaya kar,t 
Ludendorff Romanyaya kar~J ana 

hat! an onceden F alkenhayn tarafmdan 
c;izilmi~ alan taarruz plamm degi~tirme
di; fakat Romanya cephelerinde harbe
den iki ordunun harekatmi tanzimde ve 
onlan mii~terek hedef iizerine yiiriitmek
te fevkalade bir enerji ve meharet gos
terdi. Bu sayede 600,000 ki~ilik taze Ru
men kuvvetleri, kat'i bir maglubiyete ug
rat!larak ittifak manzumesi, elindeki ih • 
tiyatlarm yok denilecek kadar az oldugu 
bu zamanda, biiyiik bir tehlike atlattJ. 

Ludendorff, garb cephesinde, Hin • 
denburg hattma c;ekilerek hilaf planlan· 
m altiist etti. Alman denizcilerinin 1sran 
iizerine, ~iddetli denizalb harbinin ilamm 
kabul etmekle Amerikanm harbe girme· 
sine sebebiyet verdi. Bu onun biiyiik si
yasi hatasJ oldu. Siddetli denizalti harbi, 
!ngiltere ile miittefiklerini maglub edeme
dikten ba~ka Amerikay1 da onlara ilhak 
ettirmi~h. Maamafih Ludendorff ~id • 
detli denizalt1 harbinin fiyasko ile netice
lenecegini bilemezdi ve o, Amerika or
dulan gelinciye kadar garbda Fransiz ve 
!ngiliz ordularmm i§ini bitirecegini san • 
mi&h. 

1917 de ihtilal Rusyayt yikml§ti. Lu
dendorff Avusturyahlarla beraber !tal -
yay a bir darbe indirdi. Y almz 6 Alman 
ve 9 Avusturya f1rkasmm i~tirakile yap!· 
ian bu taarruz 1talyan ordusunu Capo • 
retto'da miithi~ bir hezimete ugrattl. 0 
kadar ki Ludendorff bile bu netic~en 
§a§JrdJ. Fa kat elindeki ihtiyatlar, Italy an· 
I arm yardunma ko~an 1ngiliz ve F ransiz 
kuvvetlerini de maglub ederek bu tabiye 
zaferini, kat'i neticeli bir sevkulcey~ za
ferile tamamlamasma yetecek miktarda 
degildi. 

Garbdaki biiyiik taarruzlar 
Ludendorff, 1918 baharmda, §arktan 

getirdigi kuvvetlerle F rans1z ve lngiliz 
ordularma kar§J taarruza gec;ti. T abiye 
bakimmdan bin;ok yeniliklerle yap1lan 
bu taarruzlar 21 mart, 9 nisan, 27 rna • 
y1sta yaptld!. Hepsinde, dti~an kuvvet
leri biiyiik maglubiyetlere ugratildi; az.im 
miktarda malzeme ve esir almd1. Fakat, 
Alman ordusu, Amerikanm da maddi ve 
manevi yardtmma ugnyan dii~manlanm 
kat'i neticeli bir maglubiyete ugratama
di. Alman ordusu, bu taarruzlann U~_;iin
de de nefesi kesilerek durdu. F azla ihti
yatJ olmadJgl i~in elde edilen tabiye za
ferlerini geni~letip kat'i bir sevkulcey§ za
feri haline sokamJYordu. 

Ludendorff'un 15 temmuzda haZirla
dJgi son taarruz akamete ugrad1 ve 18 
temmuzda ba~hyan ltilaf taarruzile Al
man taarruz dalgas1 geri dondii ve yerine 
!tilaf taarruz dalgasi kaim oldu. Alman 
ordusu harbederek c;ekiliyordu. 

1918 eyluliinde Bulgaristan miinhe -
zim olup da miitareke ve sulh isteyince 
Ludendorff arttk partiyi kaybettigini an· 
lad1 ve sulh istemege badad1. 

8 birincite§rinde vazifesinden c;ekilme
ge mecbur oldu. Alman ordusu ricat ede 
ede he& hafta daha dayand1. Sonra, Al
man topraklanm c;ignetmemek ic;in 11 
ikincitqrinde, miitareke istedi. 

!ngiliz muharriri Liddell Hart, Lu -
dendorff hakkmdaki yaZISmm sonunda 
«Biiyiik Harbin «dii&iinen bir makine» 
nev'inden biiyiik bir kumandana ihtiyac 
gosterdigini soyledikten sonra, biitiin di
ger kumandanlann bu i&i beceremedikle
rini, yalmz Ludendorff'un hayli uzun 
miiddet muvaffak oldugunu ve tarihin 
Ludendorff hakkmda verecegi hiikmiin 
~u olaca~mi 3ovliiyor: 

«Makine ·Napoleon». 

ABIOIN DAVER 

gene say1hrm1~? 

M adam Sheridan adh bir ka· 
dm Havva k1zlannm ancak 
kirk yct~mda genclige ayak 

basmi§ olacaklanm iddia ediyor, ayni 
ya§a bast1g1 gtin bu iddiay1 ortaya alan, 
heniiz e§igine yakla§tlgi genclik ~erefine 
ziyafetler tertib eden, gazete muhabirle
rine heyecanlanm anlatan, imzasile de bir 
siuii yazt bashran Madam Sheridan, di§i 
in~anlann yirmi ya§ma kadar c;ocuk, kuk 
ya§ma kadar da tecrube devresi gec;irmege 
mehkum olduklanm adeta bir hakikat 
olarak kabul ettirrnege c;ah§maktadlr. 

Ben, biitiin erkekler g:bi, otuzunu a~ .. 
m1~ bir kadm tamrnakla henliz mubahi ol
mu~ degilim. Zaten kadm denilen mah· 
lukun sonmez bir mehtab, solmaz bir giil 
ve bilhassa susmak bilmez bir biilbiil ol· 
duguna iman edenlerdenim, bu iman id· 
rakimi tath bir gaflet ic;inde ya§atttkc;a ka• 
dmlann tic; vuz altmi§ g!inde bir ya§ de .. 
gi§tireceklerine ihtimal vermek elbette e
limden gelmez, hence kadm, muhitini de~ 
gi~tiren yJidizlar gibi, gi:inulden goniile 
gec;er. A~k degi§tirircesine kostiim degit" 
tirir. Y aylak ve k1§hk hayatma ah§km 
ku§lan ornek tutarak kaprizden kaprize 
intikal eder, lakin ya~mda sahittir. Yll .. 
lar, sadist bir buse de olsa kadm yiiziin• 
de - mehtablarda degi§iklik hapamiyan 
hrtmalar gibi • iz b1rakmadan gec;er~ 
Y ahud biz erkeklerin goziinde o gec;i~ .. 
lerin izini gorerek ciir' et yoktur. ,Su tak .. 
dirde Madam Sheridan ic;in, kadmhgm 
ezeli latifesini yeni bir iislub ile tekrar ~ 
diyor, yani tath bir yalan soyliiyor diye
biliriz ! .. 

*** T arihte bir erkegin de boyle bir iddi-
ada bulundugu yazihydJ. Kuk ya§ma 
basarken yirmi ya§ma girmi~ bir gene agzi 
kullanan o erkegin hikayesini de i§te Na• 
ima tarihinden ahp yaz1yorum: 

«Kmma Han yap1lan islam Giray 
~II' at giymek iizere huzura c;Ikti. Sultan 
Ibrahim bir havuz kenarmdayd1. Sumah 
bir yast1ga yamm verip yan uzanmi§ va
ziyette bulunuyordu. Basmda yalmz bir 
takke vard1. Han yer i:iptii, geri geri ~e· 
kilip durdu. Hiinkar durumunu bozma • 
dan soze ba~ladi: 

- l§te, dedi, seni han ettim. Goreyim 
seni; benim dostuma dost, dii~mamma 
dii§man olmak gereksin. Benim duam s~ 
ninle biledir. Sen de bana dogruluk ile 
kulluk etmelisin. Hemen bana bakip gayri 
kimsenin soziinii zinhar dinleme. 

lslam Giray: «Htinkanmm ekmegile 
yeti§mi§ kuluyuz. Kullugumuzu biliriz>> 
diyerek tekrar yer i:ipiince Sultan !brahim 
sordu: 

- Kac; ya§mdasm, inmekte, binmekte 
nicesin? 

Han, §U cevab1 verdi: 

- Padi~ah1m, heniiz kuk ya§mda • 
y1m. Binip inmege §imd1 ba§lami§Illl. Se
nm sayende ~ok iyiyim. 

0 da, Mad:em Sheridan gibi yalan soy
liiyordu. <;iinkii ata binio inmege dort be§ 
ya§mda iken ba§laml§, Ruslar ve Lehlerle 
saylSiz sava§lar yapmi§, hatta esir dii§erek 
Lehistan saraymda tam yedi y1l rna 1pus 
kalmJ§tl. Fa kat bir erkek ic;in kuk yu ya• 
~amanm biiyiik bir omiir sayiiamiyacag:na 
mandigmdan boyle bir ag1z kullamyordu. 

Bununla beraber bir erkegin «hentiz 
kirk ya~mdayim» demesinde bir kadmm 
<~k1rk ya§ma basttm, genclige ula§tlm» 
demesi kadar tad yok. Zira birinde 
«tabii>> lik, birinde «gayritabii» lik var 
ve gayritabiilik daha fazla ho§a gidiyor I 

M. TURHAN TAN 

~ok ~ocuklu bir aile 
yard1m istiyor 

Macar rejimi davast 
[ Ba$taratl 1 tnct •al'l.ltea~ 1 

Me~rutiyet meydanmda, muhalefete 
dii~en, kontrol ve tenkid roludur. F akat, 
son gunlerde, parti toplantilannda irad 
edilen nutuklarda, objektif tenkidler ye
rine, ekseriya «herhangi bir diktatoriin ik
tidan eline almasma mani olmak lazlm -
dm> denmektedir. 

Bugun, kim diktator olmak istiyor? 
Hie; kimse. F akat bununla beraber, itima
da layik umumi kuvvetlerin, herturlu ser
giize~t hareketlerinin online gec;ebilecek 
saglamhkta bulunmasm1 istemiyecek kim
se de aram1zda yoktur sanmm. 

Bu mesele ile alakadar olarak, son za
manlarda, &ayam teessiif bir surette ve 
devamh olarak kralhk meselesi mevzuu 
bahsedilmektedir. Ben, amdide kralhk 
miiessesesini muhafaza etmegi kendime 
bir vazife bilmekteyim. Surasm1 bir kere 
daha tebariiz ettinnek isterim ki bu sa
hada muallakta bulunan meseleleri bir 
hal suretine baglamamn zamam gelmi§ 

olduguna karar vermek salahiyettar me§
ruti muesseselere aiddir ve bu mliessese
ler, karanm, milletin salahiyettar organ
Ian vas1tasile arzusunu bildirmek istedi<1i 
bir zamanda tatbik mevkiine koyacaktt;. 
Biitiin iktidar, tac;dad1r. Ve biitiin hukuk 
ondan in~ia etmektedir. Hepimiz, bu 

fikrin etrafmda toplanabiliriz. Bu bahis-
te hic;bir endi$eye mahal yoktur. Uzunkoprlinlin Muradiye Kavak ma-

hallesinde Osman oglu Tahir imzasile 
Kralhk meselesinin hallile alakadar o· brr' mektub ve yuk k' f t x. f 1 an 1 o o5 ra 1 a -

larak iki de fa ismim ortaya atJlml~tir. Bu. d1k: Bu mektubda deniliyor ki: c Yedi 
bir kere, bundan 17 sene evvel endi~e u- e:lad babasty1m. Devletin ~ok 9ocuk~u 
yandirmak niyetile, simdi de kayidsiZi:k ailelere ikramiye verdigini ogrenerek 
sebebile yapJlmJ~tir. Bundan 17 sene ev- ~imdiye kadar kazam1z kaymakamhfn· 
vel de, Kral Naibine herhangi bir kimse· na arzuhalle dart defa miiracaat ettik, 
nin yakla~tmlmasma miisaade etmiyece- fakat netice ~1kmad1. Miiracaat edilecek 
gimi soylemi~tim. Du~iincem bugiin de ba§ka makam bilmiyoruz. Bize yol giis-

terilmesini rica ederim .• 
aynidir ve ben, vazifemi bu tarzda telak- •, 
ki ediyorum. Bundan dolaY'l biitiin Ma- Y e§ilkoy sis diidiigii bozuldu 
carlardan rica ederim, asudide kralhk Ye~ilkoy sis di.idli/Tli tesisah bozul -
muessesesini siyasi miicadelelere kan~hr- mu§tur. Tahlisiye id';.resi dudiigi.in ta .. 
masmlar.» mirine ba§larm§tlr. 
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Mtsrrda hadiseler Almanya matemde Hastallk, OIUm ve pislik getiren fareler 
ihtilaflar halledilemedi, General Ludendorff milli 

kadar Romanyah futbolcular per,embeye 
sehrimizde kalacaklar ve ilk ma~1 cumartesi 
' 

giinii Ankarada yapacaklar 

Diin §ehrimize gelen Biikre~ muhteliti Galata nhhmmda 
kendilerini kar~iliyanlarla bir arada 

Ankara ve Istanbul rnuhtelitlerile rna~- hadiseyi yapan sporcu hakkmda en hafif 
lar yapacak o~an Romanyanm Biikre§ bir ceza vermemi~ olmastd!r. 

Nahas Pa,a istifa 
mecburiyetinde kahyor 

(Ba$tara!t 1 fne1 rahttede> 

Sarayla hiikumet arasmdaki ihtilafh 
me·selenin halline ugra§an ingiltere el
<;isi Sir Lampson'un tavassutundan da 
bir netice ~Ikrniyacagt anla§Ilrnl§ ve el· 
yevm basta bulunan Ba§vekil Nahas 
Pa§amn iyile~ir iyile§mez istifasm1 ve
recegi biiyiik bir ihtimal dahiline gir • 
mi§tir. 

ingiltere hiikfunetinin, :i:rnparatorlu
gun rniidafaas1 hususunda kendisile 
s1k1 bir te§riki mesaiyi kabul etrni§ bu
lunan Nahas Pa§amn iktidar mevkiinde 
kalrnasm1 arzu ettigi §iiphesizdir. Hatta 
son giinlerde ingiltere, Mtsirdaki ordu
sunun takviyesi it;in bir rniktar daha 
asker gondererek buradaki lataati on 
bin ki§iye iblag etrni~ti. M1s1r ordusu • 
nun yeniden te§kil ve tanzimi her tiir
lii gayretlere ra,ii;men gecikecegi i<;in 
tngiltere buradaki ordusunu her ihti -
male kar§I takviye ediyordu. 

!talyanm Libya'daki ordusunu :q;tiite
madiyen arturnakta bulundugu §U s1ra· 
da Britanya hiikurneti M!Slrla te~riki 
mesaiye biiyiik ehemmiyet vermekte -
dir. 

muhtelit takirnl di.in Kostenceden deniz lzmirde de kavgah bir rna~ Jhtilaflar halledilemiyor 
yolile §ehrimize gelrni§tir. Misafirler Ga- 1zmir {Hususi) - Milli kiime birinci Londra 21 (A.A.) _ Kahireden gelen 
lata nhtJrnmda alakadar te§ekkiillere devre rna~lan, dun kav~~h. hararetli bir haberlere gore, dahil1 siyaset baktrnm -
mens~b .olanl~r tarafi~da.n .kar~tlanrni~ ve ma~la berabere bitti ve Uc;okla Alsancak dan saravla hiikumet arasmda ~1kmw 
kend1lerme buket venlmJ~hr. Rumen ta- tak1mlan, birinci devre neticesini ayni pu· olan ihtilil.f1 hal i~in yap1lmakta olan 
kummn oyunculan per§embe giiniine ka- vanlarla kazanmi§ olciular. mi.izakereler bircok noktalarda itilafla 
dar §ehrimizde kalarak rniize, cami ve Ma~. Oc;okla Doganspor arasmda oy- neticelenrni§tir. Fakat bilhassa i.ic; nok
sair yerleri ziyaret edecekler ve cuma sa· nand1. Hakem, y amanlarspordan Esaddi. tad a heniiz anlasrna elde edilememi§tir. 
baht Ankarada bulunmak iizere Haydar· Doganspor bu oyuna, §imdiye kadar hi~ Kral hakk1 k~zasmdan iic;te birini 
pa~adan trene bineceklerdir. oynatamadJgl maruf iki elemam, F uadla kendisinin tayin etrnesi hakkmdan vaz· 
. B.ii.kre§ ve Ankara rnuhtelitleri arasin· F ethiyi almic olarak rJktt. Oyunun birin- ge<;mek isternemektedir. Bu mesele bir 
·_~ k Ik ~ ¥ defa daha bundan evvel mi.iteveffa Kral 
u.a J I mac; cumartesi giinii Ankara §e- ci devresi, her iki taktmm giizel, seri ve 
h d d k b 

Fuadla Vefd partisi arasmda ihtilaf <;I -
1r sta yomun a yap1lacak, miitea 1 pa- canh bir oyunile gerti. U··okun, bu marJ 

¥ ¥ .. karrnt§h. 0 zarnan tayin edilen hakem, 
zar gi.i.ni.i de iki muhtelit ayni stadda re • da muhakkak kazanmak istedigi goriili.i- hiikumet lehine karar vermi§ti. iyi rna-
van§ rnahiyetinde tekrar kar§IIa§acaklar • yordu. Fa kat kar§Ihkh akmlar hic;bir ne- lurnat alan mehafil, hi.ikurnetin bu hu
dtr. Bundan sonra misafir takim §ehri - tice vermiyor ve asabiyet gittikc;e yiikse • susta hit;bir tavizde bulunmiyacagmt 
mize donecek ve cuma giiniine tesadiif liyordu. beyan etrnektedir. 
eden 31 kanunuevvelde 1stanbul muh • Uc;ok, bir aral1k kazandigi bir penalh Kral, keza Vefd te§kilatmm yeni btr 
telitile yalmz bir rniisabaka yapacakhr. ile avantah aldi, fakat ba§ka say1 da <;tk- tensikata tab!. tutulrnasmda da tsrar 

Lik mac;larma bir buc;uk aydanberi de- mad1. gostermektedir. Hiikumet bu hususta 
vam edilmes1 bir taraftan !stanbul muh - fkinci devrede oyunun daha ciddi, da- uysal davranmaga meylediyorsa da 
telitini sec;ect>k olanlara esash bir fikir ve ba sert ve seri bir ~ekil aldtgm1 goriiyoruz. Mavi gomlekliler t~kilatm1 feshet -
kanaat edinmek irnkamn: vermi§ diger ta· Bu meyanda favuller de ba§lamJ§tl. Ha- rnek niyetinde degildir. Maarnafih bu 
raftan oyunculanmizm idmanh bir halde kern oyunun tats1z bir netice almamasJ te§kilatm milise veya hava mi.idafaast 
bulunmalanm temin eylemi§tir. Bu iti - ic;in sik sik ihtarda bulunmak liizumile kuvvelterine baglanmast suretile me -
b 1 . selent"n halledilebileceg"i soyleniyor. 

ar a mevsim ba§langtcmda Istanbul muh· kar~Ila§ml§ti. ·· Nihayet Kral, yiiksek mernurlarm ta-
telitini sec;ebilmek ic;in ugramlan mii§kii - Uc;ok, giizel bir akmla ikinci golii de yini i§ine de miidahale etmek ·istemek
l~tin tekerri.ir etmiyecegini zannediyoruz. <;tkannca, Dosansporun sertligi artttrd1g1 tedir. 
Yalmz oniimi.izdeki hafta i<;inde, Biikre§ ~;oriildii. Hakern, evvela Hakkiyt, sonra Umumt kanaate gore, bu ihtil!flar, 
muhtelitine kar§l oynatilacaJ;: fstanbul ta- Irfam t;Ikardi. Doganspor dokuz ki~ile ancak iki taraf da biiyiik tavizlerde bu
kimma kat'i bir §ekil verdikten sonra, bir kalmi~tl. Bu mada O~ok, iic;iincii ga~ • Iundugu takdirde halledilebilecektir. 
ekzersiz ma~J yap1lmasmm <;ok muvafik biyet say1sile neticeyi garantiye baglad1. Bugiin muhtelif siyasi te§ekkiiller ni.i
olacagi kanaatindeyiz. Ciinkii bu suretle Oyun bozulmu§ ve Dogansporlular mayi~lerde bulunmak Isterni~lerse de 
hareket edilmiyerek son dakikada bir ta- §ikayete ba~lami§Iardi. Devrenin bitmesi- polis tarafmdan hil.disesiz dagtblmt~ -
kim yapiidJgi takdirde, mac; esnasmda o- ne yirmi dakika kala, Dogansporlular lardtr. 
yunculann birbirl<::rine yanrn yamalak a- itirazlar i~inde sahay1 terkettiler ve bu Krallehine diinkii niimayi~ler 
li§abilmeleri i<;in vakit kaybetmeleri c;ok suretle O~ok da 3-0 oyunu kazand1. Londra 21 (Hususi) _ Kahirede Kral 

muht:meldir. Tokyo olimpiyad1 24 agustos Faruk lehine biiyiik tezahiirat yap1l • 
~az1 T ezcan hakkmda miieb- 1940 ta a~Ihyor rnJ§hr. i.Jniversite talebesi Abidin sa -

b d b k k T k 
rayi online giderek Kral lehine teza • 

e oy ot arar1 o yo 21 (A.A.) - Olimpiyad ko- hiiratta bulunmu§tur. Kral Faruk be§ 
Bundan bir miiddet evvel Taksim m!tesi Tokyo Olimpiyadlanmn a~Ih§ ta - defa balkona ~1krnak ve te~ekkiir et -

stadyornunda F enerbah~e ile Yunanista- rihini 24 agustos 1940 olarak tesbit et • mek rnecburiyetinde kalrnt~tlr. 
nm Enosis tak1m1 arasmda yap1lan rna~- rr.i§tir. Olimpiyadlarm kapam~1 8 eylul- Niimayi§ler esnasmda Maliye Nazm 
ta mi.iessif bir hadise olmu§, F enerbahc;e de olacakt1r. Makram Pa~a talebenin taarruzuna ug-
kalecisi Hiisameddin, Fener kalesine go! ---------- l"tlr 

Tramvay llirket•'n•'n yapacag"'• ram" __ · --------atan bir Yunan rnuhacimine yumruk vur- '3:' 

mu~tu. Bu rna~1 idare eden .Sazi T ezcan, yo liar 
yurnruk hadisesini gormedigini ileri siire
rek raporuna yazmamJ§, alakadarlar, ha
diseye gazetelerin ne§riyatile muttali ol· 
mu§lardir. 

F utbol F ederasyonu, hakemin bu ha
diseyi raporuna yazmamas1 i.izerine .Sazi 
T ezcanm tecziyesine karar vermi§, .Sazi 
T ezcamn miiebbeden hakemlik yapama
rnasma karar vermi~tir. hin garib tarafi, 
F ederasyonun hakeme ceza verirken as1l 

• 

Naf1a Vekaleti, Tramvay ~irketinin 
yapmaga mecbur olup da heniiz yap -
mamJ§ bulundugu yollarm bir listesini 
istern~tir. 

T edris f§leri miidiirliigii 
Universitede at;Ik olan Tedris i§l~i 

miidiirliigune dort, be§ namzed gosteril
mi§tir. Bu namzedler arasmdan se~ile
cek birisi, ayba~mdan itibaren bu va
zifeye ba§hyacaktJr. 

I ' .., l~ll\ 
Londra - K1~ mevsirninde thk bahar havasile §ohret bulan cenubi in

gilterede bu sene ~ok fazla soguk olmu§, kar ve f1rtma yiizi.inden te1gr8t 
direkleri yikilmi§hr. Bu resim telgraf telleri iistiine yagan kar manzarasm1 

gostermektedir. 

Tahfif edilecek vergiler 
(8a§tarat1 1 tne1 aahtfedel 

vergileri iizerinde, biitc;e rnuvazenesine 
hale! gelmiyecek derecede ve imkan nis~ 
betinde bir tahfif yaptlmasi i~in laztm 
gelen tetkikler devam etmektedir. Mev· 
zuu bahsolan tahfif BaFekilin nutkunda 
da tesbit edildigi iizere biitl;e muvazenesi 
esas1m bozm1yacak surette senelere bag
lanarak icra edilecektir. 

Y ap1lacak tahfifin nisbetini ve bu nis
betin her seneye isabet edecek olan mik
tanm ~imdiden erkamla beyan etmek ka
bil degildir. Hizmet erbab1 maa~lan ii -
zerinden almmakta olan ve bi.it~enin i~in· 
de mi.ihim bir mevki tutan buhran ve mu
vazene vergilerinden yapiiacak tahfiflerin 
nisbet ve miktarlan ve bunlarm biit~eye 
yapacag1 tesirler halen Maliye Vekaleti 
mall tetkik heyeti tarafmdan hesab edil
mektedir.» 

Y ap1lmakta olan hesablarm neticeleri 
ktsa bir zamanda ahnarak, bu husus i~in 
bir kanun projesi hazulanacagi ve Bi.i -
yiik Millet Medisine sevkolunacaih yo
lundaki haberimiz teeyyiid etmektedir. 
Bu tahfif yap1hrken muvazene, buhran 
ve kazanc vergilerine aid hi.ikiimlerin de 
bir!e§tirilecegi anla~1hyor. __ ... ,., ... ,_ 

GOMROKLERDE 

Y eni muamele §ekli 
Giimriik Vekaletinin, giimriiklerde 

k1rtasi usulleri kaldtrmak ve gumruk 
muarnelatma azami siirati verrnek hu • 
susunda ittihaz etrni~ oldugu kararm 
hangi hususlarda tatbik edilebilecegi 
tetkik ediliyor. l;)imdiye kadar evrak 
havale usulii yi.izi.inden be§ alh elden 
ge~en muarnelelerin miihim bir kiJrni 

I telefonla bitirileccktir. Yeni ~eklin tat
' bikatma heniiz ge<;ilmerni§tir. 

merasimle kald1rdacak 
Berlin 21 (A.A.) - General Lu • 

dendorf'un evvelce bildirildiginin hilafma 
olarak T annenberg' e gomi.ilmiyecegi an
la~Ihyor. 

Doy~e Algemanya Caytung bu hu • 
susta Ludendorf'un Mare~al Hinden • 
burg i~in yap1lan merasimde ham bu • 
lunmam1~ oldugunu ve T annenberg abi
desini franmasonlugun bir remzi olarak 
telakki ettigini hat!rlatmaktadir. 

Ludendorf'un cesedi Mi.inih'te Hitler 
de ham oldugu halde 22 kanunuevvelde 
yap1lacak merasimden sonra Tutzing'e 
goti.iri.ilerek orada gomi.ilecektir. 

Berlin 21 (A.A.) - Bi.iti.in gazete
ler hemen yalmz Ludendorf'tan bahset
mekte ve bi.iyi.ik askerin oli.imii dolayisile 
Alman milletinin yasma terci.iman olmak
tadJr. Gazeteler, ilk sahifelerinde M. 
Hitler'in millete beyannamesile Harbiye 
Nazm Mare~al von Blomberg'in orduya 
emri yevmisini ne~retmekte ve daha bir
~ok sahifelerini de Ludendorf'un hayatl
na tahsis eylemektedirler. 

Cenaze merasimi talsilatr 
Miinih 21 (A.A.) - General Lu • 

dendorf'un milli cenaze merasimi §U su
retle tesbit olunmu~tur: 

Car~amba sabah1, saat 1 0 da cenaze 
Zafer kapiSI oniinde tabuta konacak, res
mi merasimi miiteak1b, tabut Zafer ka • 
p1smdan Mare§aller locasma getirilerek 
orada ge~id resmi yapJlacaktJr. Ge~ide, 
iki piyade taburu, bir top~u mi.ifrezesi. 
bir bahriye miifrezesi ve bir hava taburu 
i§tirak edecektir. Harbiye Nazm Mare • 
§al von Blomberg, mi.iteveffamn mezayasJ 
hakkmda bir nutuk soyliyecek ve mi.itea· 
bben von Blomberg, von Mackenzen, 
muhtelif ordular ba§kumandanlan ve 
muhtelif heyetler, tabula ~elenkler koya· 
caklardir. T abut, buradan motorlii kit' a
larla T utzing mezarhgma gotiiri.ilerek as
ker! merasimle gomiilecektir. 

Mi.inih halb, ~ar~amba sabah1 saat 9 a 
kadar tabutun oniinden gec;erek bi.iyi.ik 
askeri selamhyahilecektir. 

Hitler'in beyann«meai 
Berlin 21 (A.A.) - Ludendorf'un 

oliimii dolay:sile, M. Hitler, millete hita· 
ben, bi.iyiik oli.ini.in hahrasml tebcil eden 
bir beyanname ne§retmi§tir. 

Bu beyannamede ezciimle deniliyor ki: 
<<Ludendorf'la beraber, biiyiik bir 

tatihl sima aram1zdan gitmi§tir. Luden • 
dorf ismi, daima, Alman milletinin kah
rarnanca bi.iyiik miicadelesine bir sembol 
te~kil edecektir. Etraf1 adi siyaset adam • 
larile muhat olarak, Ludendorf, Biiyiik 
Harb esnasmda, Hindenburg'un yamn -
da, yalmz ba§ma, milletin kuvvetini ve 
mukavemetini samlmaz kahramanhk ha
reketlerine kadar yiikseltmeye c;ah§mi§ 
ve bunu Almanlar ic;in ve Alman dev • 
leti ic;in hi.irriyeti elde etmek emeliyle 
yapmi§hr. Karaktersizlik ve acizlik zih
niyeti, kendisinin di.i§mesine sebeb olun -
ca, Almanya ~okmii§ ve Versailles haca
lctine kadar alc;almi§hr. Bu hacalet sene· 
lerinde, di.inya harbinin biiyiik askeri 
Ludendorf, rnilletin dahili ve harici can
lanmasma ~ah§an rniicahidlere kahlmi$ ve 
o zamandanberi kendi yolunda, bu hi.ir 
riyet i~in miicadele etmi§tir. Ludendorf 
ile milletlerimizin §eref galerisi, Alman • 
yanm §evketinin yeni bir §ahidini daha 
kazanmi§hr.» 

Harbiye Nazrrrmn beyannamesi 
Berlin 21 (A.A.)- Harbiye Nazm 

Mare§al von Blomberg, Alman ordusu 
zabitlerine ve askerlerine hitaben ne§ret
tigi bir ordu ernri yevmisinde ezci.irnle di
yor ki: 

«- Biiyiik Alman, biiyiik asker biz
Jeri terketmi~tir. Ludendorf, bi.iyiik or • 
dunun yanma gitmi§tir. Ludendorf'un 
hayah, ba~tanba~a. Almanya i~in bir mii
cadeledir. Harbden evvel, ordunun kuv
vetlenmesine, harb esnasmda, ordunun 
zafere iri~mesine ve harbden sonra "AI • 
man devletinin hiirriyetine ve Alman mil
letinin vahdetine nefsini hasretmi~tir. Lu
dendorf, asker! yarahct, te~kilat~I ve 
mes'ul ~ef stfatlarile, diinya tarihinin 
gordiigii en iyi ordunun vi.icude getirilme
sinde esash bir rol ovnamishr.» 

Bir komisyonun tetkikleri 
Gil.mriikler kanununun, bugiiniin i

cablarma ve giimriik muamelahmn icab 
ettirdigi hususiyetlere uygun bir ~ekil
de tadil edilecegini yazrni§hk. Ogrendi
gimize gore, bu i§le me§gul olan komis. 
yon, sair memleketlerde tatbik edilen 
kanunlan gozden ge~irmektedir . 

Paket giimriigiindeki tadilat 
Giimriik ·idaresinin !stanbul Paket 

giimriigii binasmda uzun miiddetten • 
beri yaptird1gt tadilat ikmal edilrni§tir. 
Ba§rniidiir Mustafa Nuri, binada son bir 
tetkik yaprnt§br. Kalemlerin vaziyeti 
yeni §ekle gore tanzim edilmi§tir. 

Paket giimriigiiniin alt kah bir banka 
salonu gibi tanzim olunmu§tur. Bu SU· 
retle ashab1 masalih muamelelerini ko
layhkla takib edebileceklerdir. 

HAJAN: M\\\~:0.: 
FARE 2EHiRI 

i I e OldUrUnUz 
Macun ve bugday ,eklinde olup biiyiik ve kii .. 

~iik her nevi fareleri, Sl~anlari derhal oldiiriir. Te .. 
siri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlari 
yagh bir ekmege ve herhangi bir g1daya siirerek 
farelerin bulundugu yerlere koymabd1r. Kutusu 
?El, ikisi bir arada ~0 kuru~tur. 

Kulag1n1za Kiipe Olsun ! 

EN MUoHi$ 
(STiRAl'TAN 
~oKRA··· 

NEVROZiN 
Kullanmakla Kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gripi g~irir. Hararetl siiratle dii~ilrUr. 
Ba§, di§, sinir, mafsal, adale agnlan ancak NEVROZ1N almak 

suretile ~art;abuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icab1nda giinde 3 ka,e ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakmmtz. 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Genel Direktorliigiinden : 

Fenerbah~e mevkiindeki sis diidligu, makine la.smmda vukua gelen bit 
anzanm tamir ve 1slahma kadar faaliyetini tatil etmi§tir. <;ah~maga ba~· 
lad1g1 aynca ilan edilecektir. (8~ 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Miktan Cinsi Tahrnini tutan Muvakkat pey ak~e~ 

5000 metre Tela 900 lira 67,5 lira 
Bas1rnevimiz ic;in yukam1a yaz1h miktarda a<;Ik eksiltrne ile tela allrt11 

caktu. ist~klilerin 7/1/1938 cuma giinii saat 15 te muvakkat pey ak~eleril~ 
Bas1mevi !dare Komisyonuna miiracaatleri. :;>artnarne paras1z olrak Direk 
torliikten almabilir. (85 

Bat, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, ku1khk ve biitiit' 
agrdarmtzt keser. lcabmda giinde 3 kate ahnabilir • 

T aklidlerinden sakrnrnrz ve her yerde rsrarla 
Gripin isteyiniz. 
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Y olsuzluk iddialar1na 
Vali cevab veriyor 

Ciice Simon 

Gece, korku yiiziinden 
bir adam1 yaralad1 

Suriye Ba,vekili 

Ankarada mer a-

simle istikbal edildi 

japon donanmas1 
Kanton a~tklarinda 

Amerikan muhrib ve hava filolar1 
harekete haz1r bulunuyorlar 

ne,riyatta ismi s1k s1k mevzuu 
Sabur Sami bir dava daha 

bahsedilen 

a~tJ 

istanbulun en k1sa boylulanndan olan 
Simon, evvelki gece Beyoglunda Nane 
sokagmdaki evine girerken arkasmda bir 
ayak sesi duymu~. derhal belinden taban
casmt ~!kararak baglrml§hr: 

CBastaraf1 1 fnct !ahttetf.e> 

cumhur ko§kiine giderek defteri mahsusu 
imzalamt§ ve mi.iteak1ben Hariciye V ekili 
Tevfik Ri.i§tii Arast, Ba§vekil Celal Ba
yan ve M. M. Meclisi Reisi Abdiilhalik 
Rendayt ziyaret etmi§tir. 

[Ba~taraft 1 tnct fahttecte I 

Dava ve muhakemenin vast! oldugu bir 
noktada, mahkeme mezarhgm bo~ ve 
metruk olan ktsmile uzerine bina in~a edi
len ve akara kalbedilen veya bunun i~in 
haz1rlanan kts1mlanm birbirinden ayud1, 
bu suretle meselenin rengi ve aktbeti arttk 
a§agt yukan taayyiin etmi§ti. 

Davact mi.itevelli heyeti bu mada sulh 
istedi. Bu mevzuda Belediyeye muhas1m 
olabilecek ve her dava bittik~e yenisini 
t<ltleliyebilecek meYkide bulunan Ermeni 
ekalliyetlerinin de bu sulh arzusuna mu -
vafakatleri inz1mam etti. Muamele biitiin 
VUzuh ve §iimulile kanuni mercilerden 
bUtun safhalanm ge~irdi ve sulha kanu
nen merci olan umumi meclis uzun tet -
kiklerden sonra karar verdi. Bu sulh 
mevzuunda mahkemenin metruk ve sa • 
hibsiz olarak Belediyeye aidiyetini ka -
bul ettigi mezarhk aksammdan hi~biri 
Yoktur. Sulh mevzuu, i.izerine in§aat ya
Pilmt§, mezarhktan cr•kanl1p miilke ve 
akara tahvil edilmi§ kiS!mlardtr 'ki Evkaf 
ldaresile Belediye arasmda ayni mahi
Yetteki ihtilaflar dahi mahkemece olsun, 
hakemler marifetile olsun, hep ayni §e" 
kilde ve ayni esaslar dahilinde halledil -
mi§tir. Bu sulh i§inde Belediyeye muha -
tab olanlar arasmda Bay Sabur Sami 
Yoktur. Ve Belediye kendisile bu i§e dair 
hic;bir muamele yapmamt§hr. Belediye 
ile sulh yapan heyetin hi.ikmi §ahsiyeti: 

E:rmeni Gregoryan cemaati Dc;horan kili
sesi miitevelli heyetidir. Bu §ahsiyet na • 
mma kanuni salahiyetle hareket edenler 
de: Doktor Andre Vahram, Karabet 
Gii!ibulyan, Y ervanl Yusufyan, M1g1r -
d1c; Otiici.iyan, Leon Siirenyan, Artin 
Ke<;eciyan, Melik Kazarosyand1r. 

2 - Belediye i~lerinde bir miiddet • 
tenberi <;ok niifuzlu bir adam roli.i oyna
dJgt soylenen Recai Niizhet Baban'm 
Prost plamnm F enere aid kiSimlarmt altt 

1 ay evvelinden bildigini gosterecek suret
te hareket ettigine ve bundan da Beledi
}'e Reisinin muateb olmas1 laztm gelece
Bine dair clan ftkrava gelince: 

Prost plamnm F enerbahc;eye taalluk 
eden k1srnJ c;ok evvel umumi meclise ar
zedilmi§ ve orada milletin gozti ve filtri 
oniinde muzakere edilerek 24/11/ 936 
da, yani bundan on tic; ay evvel tasdik e
dilmi~ ve kanunun emri mucibince Naf1a 
\1 ekaletince onaylanarak son ve kat'i 
§eklini almt~ttr. Sehir Meclisi miizakere

leri giinii giiniine gazetelere ge~mi~ ve on 
u~ aydanberi i§in gizli kapakh yeri kal -
l'narnt§hr. Bundan ~onra yap1 ve yollar 
kanununun 3 iincii maddesi hiiki.imlerine 
\lyularak biitiin fenni vesikalan ve plan -
larile birlikte vatanda~lara ilan edilmi~ 
0ldugu gibi, baz1 gazeteler de, bunu plan
larile birlikte aynen sahifelerine ge~ir • 
llli§tir. Bu hakikati boylece gosterdikten 
sonra, Umumi Mecliste, matbuat ve ef
kan umumiye muvacehesinde miizakere 
\le tasdik ve aynca da halka ilan edilen 
bir plam herhangi bir kimsenin ogrenme
lllesi ic;in Belediye ve Vilayetin bir tedbir 
ahnasJ rn1 istenmektedir? 

h Verilen izahattan anla~1lacagma gore, 
''-ecai Niizhet gazetenin dedigi bu i§i al
It ay evvel ogrenmi§se c;ok gee; kalmt§hr. 

Belediye i§lerinde bir miiddettenberi 
~ok nufuzlu bir adam oldugu ne§redilen 
~ecai Niizhetin bu ni.ifuzunun hangi i§
lerde ve ne suretle tecelli ettigini Tan ga-

l !.:,tesinin tenvir etmesi arzuya §ayandir.» 

Adli salha 
Otobi.is dedikodusu tahkikatma el ko

yan Miiddeiumumilik makamt, bu i§i en 

«- Hey. Kimdir o b 
Mec;hul adam bu sozlere ~oyle cevab 

ktsa voldan neticelendirmek iizere, faali · vermi~tir: Sa at 12.30 da Hariciye V ekili misa -
fir Ba~vekile iadei ziyarette bulunmu~ ve 
B. M. Meclisi Reisi Abdtilhalik Renda 
ile Ba§vekil Celal Bayar da kart b1rak -
mak suretile ziyareti iade etmi§lerdir. 

yetine devam etmektedir. Diin de bir ~ok «- Zarars1z bir adam!» 
kimselerin malumatma miiracaat edil • Simon son zamanlarda tayyare bileti 
mi§tir. sathgl ic;in cebinde bir hayli para bulun-

Evvelki ak~ama kadar, bu mesele et • dugunu dii~i.inmii~ ve mec;hul adam1 hlr· 
rafmda a~tlan davalann alt!ya balig ol- SIZ zannederek derhal tabancasmm teti
dugunu kaydetmi§tik. Otobiis dedikodu • gini ~ekmi~tir. C1kan kur§un adamm boy
sunu takiben diger bir tak1m i§lere de is- nundan girerek arka tarafmdan c;tkmt§ -
mi kan§hnlmt§ alan Sabur Sami; aley- hr. 

Ekselans Cemil Miirdiim ogle yemegi
ni hususi olarak Ankarapalasta yemi§ler· 
dir. 

hinde ne§riyat yapan Tan gazetesi ba§ - Silah sesi iizerine devriye polisler ye
muharriri aleyhine diin bir dava daha ti§erek Simonu yakalam!~lardtr. Y arala
tahrik etmi~tir. Boylece, bu mesele ile a- nan adamm $ile muhafaza memuru Hay
lakah davalann adedi yediyi bulmu§tur. ri oldugu ve yanh~hkla bu eve girdigi an-

Recai Niizhetin hakaret iddiasile ga • la~tlmt~ttr. Y aralt ted a vi altma almml§· 
zete ba§muharrir: aleyhine a~ttgt dava - ttr. 

Saat 20,30 da Hariciye Vekili Ru§tii 
Aras tarafmdan Ankarapalasta misafir 
Ba§vekil §erefine bir ak§am yemegi veril
mi§tir. 

nm ri.iyeti, aym 28 inci giiniine kalmt§ltr. 
Mi.iddeiumumiligin gene bu gazete 

ba§muharriri aleyhin~ resen a~IDI§ oldugu 
davanm goriilmesine de ayni giinde, hi· 
rinci asliye ceza mahkemesinde ba§lana
cakttr. 

Miilkiye miiletlifleri tetkiklere 
devam ediyorlar 

Otobiis i§ini tetkikle me~gul bulunan 
Miilkiye miifetti§leri mesailerinc: devam 
etmekte ve evrak iizerindeki tetkikall bir 
an c:vvel bitirerelr tahkikat safhasma gee;· 
mek ic;in c;ah§'lllaktadtrlar. Maamafih de
vam eden bu yoldaki tetkikatm bir miid
det daha siirecegi anla§tlmaktad!r. Ciin
kii tahkikat safhasma ge~tikten sonra ifa· 
delerine miiracaat edilecek kimseleri din
liyebilmek i~in ilk tahkikatm esash bir ne
ticesini almak laztm gelmektedir. Mii • 
fetti§ler diin Belediye Varidat rniidiiri.i 
N e§eti dave~ ederek kendisinden tekrar 
malumat aldtklan gibi otobiis seferlerine 
aid baz1 muamelattan dolay1 Seyri.isefer 
~ubesinden de icab eden malumat1 iste
mi§lerdir. 

$ikayet~i otobiis sahiblerinden bir kls
mr di.in Belediyeye giderek Miilkiye mii· 
fetti§lerine miiracaat etmi§; ve ifadeleri -
nin almmasmt istemi§lerdir. Fa kat i§arc:t 
ettigimiz gibi heniiz evrak iizerindeki tet· 
kikat bitip tahkikat safhas1 at;tlmadtgm • 
dan otobiisc;iilerin bu talebleri yerine geti
rilememi§tir. Bununla beraber yap1lan bu 
miiracaat reddedilmi, de degildir. Simdi
ki mesai bitip ifadeler almmaga ba§la -
ymca bunlann da malilmatlan toplana -
caktlr. 

Y eni itltlialar 
Otobiis i§ini ortaya atan gazete bir iki 

giindlir Belediyeye aid diger baz1 yol • 
suzluklara daha temas etmektedir. La -
kin; bugiin Belediye dairesinde c;alt§an 
iki miifetti§ yalmz otobiis i§inin tetkik ve 
tahkikine memur edilmi§ olmalan itibarile 
ancak bu Gerc;eve dairesinde c;alt§'lllakta -
dtrlar. Eger otobiis meselesinde oldugu 
gibi Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Ostiindag diger i§ler ic;in de tahkikat ta
lebinde bulunur ve yahud V c:kalc:t buna 
liizum gori.irse miifetti§ler ancak o zaman 
ba~ka i~ler hakkmda da harekete gc:c;e • 
ceklerdir. 

Sabur Saminin bir mektubu 
Sabur Sam!den diin §u mektubu ald1k: 
«Ahmed Yalmanla hesabtmtzl yakmda 

Cumhur!yet mahkemeler! huzurunda go -
rece~lz. Onun !~In iftiralarma eevab ver
m!yorum. 

Yalmz bugiinkii gazetes!nde c;ok bayag1 
yen! bir lftlrada bulunuyor kl bunu cevab
stz b1rakmak !stemed!m: 

Giiya dl§c;l Bayer meseles!nl ben tertib 
ett!rmi§!m. ismln!, c!sminl asia tammadl
~lm, yuziinu hie; gormed!~!m d!~c;i Bayer 

Parti Grupuntla Hatay meselesi 
goriiliiildii 

Rumen intihabab 
Ankara 21 {A.A.) -C. H. P. Gru

pu bugiin 21-12-93 7 ogleden sonra An -
CBa1tarat~ 1 me~ sah.t!edeJ talya meb'usu Dr. Cemal T uncamn reis-

Hitlerci lrrkanrn muvallakiyeti liginde topland1• 

Biikre§ 21 (A.A.) - lntihabatm ni- Son giinlerde Balkanlan alakadar e -
hat neticeleri malum olmamakla beraber den siyasi seyahatler hakkmda ve Hata
liberal hiikumet partisinin, 1933 intihaba- ym son safhalarma dair sorulan suallere 
II esnasmda oldugu gibi musaid bir vazi- Hariciye Vekili Dr. T evfik Ru~tii Aras 
yette bulunmamasma ragmen ekseriyeti uzun ve etrafh izahat verdi. 
muhafaza edecegi tahmin edilmektedir. Bu beyanat Grup<;a tasvib olundu. 

Muhalif milli koylii partisi vaziyetini 
muhafaza etmektc:dir. lskentleruntla serbeat mrntaka 

Hitler taraftan olan «her§ey vatan hakkmda yaprlan letkikat 
ic;in» partisi reylerin Y.iizde 20 sini kazan- fskenderun {Hususi) - 1skenderun 
mak suretile parlak bir muvaffakiyete na- limamnda kurulacak Turk serbest mmta-
il olmu~tur. . kas1 ic;in tetkika tta bulunan Turk liman 

Eyaletlertle hadiseler heyetinin faaliyeti ilerlemektedir. 
Biikre§ 21 (A.A.) - intihabatm ilk Gec;en hafta Yiice Komiserlikle te -

neticeleri, liberallerin, reylerin yiizde masta bulunmak iizere Beyruta gitmi~ o
ktrktan fazlasile hakim olduklartm ve ian heyet azasmdan Siireyya Beyruttan 
milll c;ift~ilere vasi mikyasta galebe c;al - §ehrimize gelmi§ ve burada tetkikatma 
makta bulunduklanm gostermektedir. ba§lami§hr. Siireyya §ehrimizin ikttsadi 

Eyaletlerde kanh hadiseler olmu§tur. vaziyetini inceliyecek ve memleketimizin 
tki ki§i olmii§, birc;ok ki§i yaralanmt§hr. belliba§h tacirlerile gi:iri.i§ecek, ithalat, ih· 
Bir~ok ki§i tevkif edilmi§tir. racat hakkmda mah1mat alacak ve zirai 

Biikre~ 21 (A.A.) - Rador ajansJ mahsulat hakkmda istatistikler tophya • 
bildiriyor: cakttr. Bu incelemelerin bir hafta kadar 

Meb'usan intihabahntn neticeleri hak- si.irmesi muhtemeldir. 

kmda bu sabah saat 10 a kadar Dahili- Mahkum olan Usbacrlar 
ye Nezaretine gelen malumata gore, hii
kumet partisi alan radikaller biitiin rey
lerin takriben yiizde 42 sini kazaml'h§hr. 
Bu suretle ana yasa mucibince siiliisam 
ekseriyeti tem.in etmi~ oluyor. Radikaller
den sonra koylii partisi ve miifrit sagc1 -
lar gelmektedir. 

Md!sesinde uzaktan yakmdan en kiic;iik 
bir alaka ve miinasebetim varsa her lsnadt 
kabUl ediyorum, aksl takdirde miifter!lerin 
bu vazlyeti ikabul etmeleri 1~z1m gelir. 

Arasua tesadiit ettigim ve :takat 15 giin
diir yiiziinu gormedlglm Recai Niizhetin 
k1zmm yantma. dakt!lo olarak almdtgt da 
sureti kat'iyede yalandu. 

Bayer hact!sesi hakJkaten miirettebse 
Yalmamn bunu blr tarafa. mal etmek tcln 
"ll'pmmas1 ka~lSmda insan hakkJle ~iip
heye dii§iiyor. 

Bu mektubumun muhterem gazetenlzle 
ne§rini rica eder!m.:. 

Recai Babamn tavzihi 
Recai Babandan da ~u mektubu ald1k: 
cOtobiis i~leri hakkmda sutunlarca. yaZl 

yazmakta olan gazetelerden blrinin bugiin
ki.i (diinki.i) niishasmda i.i"iincii maskeli a
clamm Bay Sabur Samiye aid olduguna dalr 
miinderlc yaz1da gene ben!m !smlmden ve 
"ocugumun Sabur Samlnin yazihaneslnde 
dakt!lo oldugundan bahsedilmektedlr. Qo
cuklarlmdan hi"blri herhangl blr yazlha
nede call§mamaktadlrlar. Bay Sabur Sa
m!nin yazlhaneslnln nerede bulundugunu 
dahl bilmezler. KtZliD yalmz evde kendl 
ev ve el i§ler!le me~guldiir. Allemln "ocuk
larlma hariode i§ yaptutmad1klarma. bu 
gazetenln ba~muharirinln en yak1n aile 
dootu Bay Cevadl !§had ediyorum. LO.tfen 
ta vz!hlni rica ederlm.:. 

Antakya 21 (Hususi) - UsbacJlar
dan Zeki Arsuzi ve arkada§lan Mehmed 
Ali R1zka, Nedim Berk, son hadiseler 
dolay1sile mahkemeye verilmi§lerdi. Al
tl~ar aya mahkum olmu~lardtr. Bunlar 
mahkumiyet miiddetlerini muhtelif nahi
yelerde ikamet etmek suretile gec;irecek
lerdir. Bir nevi fa~ist te§kilah yaptlklan 
ithamile Frans1z memurlan Zeki Arsuzi
den ba~ka diger bir tak1m Usbac!lar1 da 
mahkemeye vermi§lerdir. 

F ranazz memurlari a,iretlere 
&ilah tlagrtryor 

Haleb 21 (A.A.) - Bazi a~iretlere 
F ranstz memurlan tarafmdan silah dag1· 
ttlmasma devam ediliyor. Bu arada, Ala
eddin ve Kethomlu &§iretlerine binlerce 
silah verilmi~tir. 

Paras1z halk muaiki dersleri 
Ernlnonii Halkevlnden: 
1 - iklnclkanun 938 ba§mdan 1tlbaren 

Evirnlzde (paras1z halk muslkJ dersleri) ne 
ba§la.nacakttr. 

2 - Bu dersler: Sotrej, koro, keman, pl
yano, viyolon.sel, alto ve bas derslerinden 
ibarettl.r. 

3 - Bu der.slerden herhangt btrlne devam 
etmek arzu edenler Cagaloglunda. mertez 
blnam1za gelerek biiroda kay1dla.rmt yaptl
rlp bu husustakJ §a.rtlartmtzl oitrenebillr
ler. 

CBastaratz 1 lnct rahjfectel 
yan etmi§tir. Muhalefet lideri binba§l 
Atlee miinaka§ay1 a~arak §U beyanatta 
bulunmu§tur: , 

•- Umumi siyasi vaziyet hakkmda 
haricde her tarafta biiytik endi§eler var
dlr. Umum1 sulha yard1m etmemesi ba
klmmdan italyanm Milletler Cemiye -
tinden aynlmas1 bizi mliteessir edemez. 
Mutaarnz devletler demokratlara kaqt 
misli goriilmemi§ bir propaganda yap
maktadtrlar. Hiikfunetin bu meseleyi e
hemmiyetle nazan -itibara almas1 lazlm· 
dir. 

MUstemleke meselesine gelince; bu 
mesele, diplomatik pazarhklarla halle
dilemez. Bu itibarla hiikfunetin pazar • 
ltga giri§mesi dogru degildir.~ 

Ba§vekil M. Chamberlain hiikfunet 
namma cevab vererek demi§tir ki: 

c- Evvelce de soyledigim gibi harici 
siyasetimiz hakkmda ~·imdilik miinaka
~a yapmak dogru degildir. Lord Hali -
fax'la M. Hitler arasmda cereyan eden 
miizakere degil, konu§madan ibaretti.. 

Demokrasiye kaq1 yap1lan propagan
dalara gelince, hiikumet bu meseleyi 
lay1k oldugu ehemmivetle nazan itiba
ra almt§ bulunmaktad1r. 

Uzak§ark badisesinde Japonva ihtila
fmm muslihane bir surette halli ic;in en 
ufak bir gayret bile sarfetmedi. Brlik -
sel lronferansmm akamete du~ar olmas1 
Japonyanm Uzak§ark ihtilafmt sulh yo· 
lile degil, cebir vas1tasile halletmek is
tedigini ispat etmi§tir.~ 

Liberallerin lideri M. Arshibald Sinc
lair de !iUnlart soyletni§tir: 

•- Uzak~ark meselesini hal i~in hii -
kumet Briiksel siyasetine devam etmek 
hususunda son bir te;?ebbiis daha yap
mahdlr.~ 

M. Etlen'in beyanah 
Londra 21 (A.A.) - M. Eden Avam 

Kamarasmda miizakerah kapahrken ez
ciimle ~u beyanatta bulunmu§tur: 

•- Bazt mahfillerde, !ngiliz hilkume
tinin Almanya ile miistemleke mesele
sinde diger miistemleke devletlerine za
rar verecek bir muamele esasma daya
nan bir tarn hal bulmak niyetinde ol -
dugu hakkmda iddialar mevcud oldu -
gunu gordiim. !ngiliz hiikumeti bu ne
viden her hangi bir teklif ileri siir -
memi§ oldu~ gibi her hangi bir teklifi 
de te§ci etmemi§tir. Avrupa zorluklarl· 
m Avrupada di~er devletlerin zaranna 
olarak halline de ~ab§1yor degiliz.~ 

<;inde vaziyet 

ne hareket etmi§tir. Diger taraftan Ja
pan donanmasmm Canton civarmda tc
cemmu ettigi haber verilmektedir. 

Beynelmilel hadiselerden 
fekiniyorlar 

Tokyo 21 (A.A.) - Baz1 mehafil, Ja ~ 
ponyamn biiti.in Chantung'un fethini is· 
tihdaf edecek askeri bir hareketin pek 
yakmda vaki olmasmdan bahsetmek • 
tedirler. 

Japon mehafil!, beynelmilel yeni ha
diselere meydan vermemek i<;in ecnebi 
menfaatini himaye etmek kaygusun ~ 
dadtr. 

Cinlilerrn muvalfakiyeti 
$anghay 21 (A.A.) - Hankeu'dan bil

dirildigine gore, Nankinden ricat et .. 
mekte alan 20 bin. kadar Qin askeri U
hu'nun §arkmda 18 inci Japan piyade 
f1rkasm1 arkadan bastrrmi§hr. Bunu 
haber alan ve Uhu'nun garbinde bulu .. 
nan ~in kuvvetleri de derhal taarruza 
i~tirak etmi§tir. Muharebe <;in kuvvet• 
lerinin lehine olarak devam ediyor. 

Japonlar asker ihrac etliyor 
Hankeu 21 (A.A.) - Yan resmi ~in 

Saotangpao gazetesinin verdigi habere 
gore, Japonlar diin Bias korfezine on 
bin kadar asker ~tkarmt§lardlr. 

Japonlar Hongkong ile Kanton ara .. 
smdaki demiryolunu keserek Qinin In• 
giliz topraklarile alan munakalatml dur• 
durmak istiyorlar. 

Cine karft yeni siyase't 
Londra 21 (Hususi) - Japon kablnes·~ 

bugiinkii toplanbsmda hukumetin Qi .. 
ne kar§l takib edecegi yeni siyaseti m\.it. 
tehiden tasvib etmi~tir. 

Matbuata akisler 

ltalyanrn likirleri dinlenilseytli! 
Roma 21 (A.A.) - Gi-ornale d'halia 

gazetesinde Virginio Gayda ~inl·ilerin, 
Brilksel ve Nankin'deki !talyan mii ~ 
messillerinin tavsiyesi ve~hlle, dogru .. 
dan dogruya Japonlarla miizakereve 
ba~Iamalart laZlm geld i~ini yazmakta
dir. 

Gayda diyor ki: 
.• ttalyan fikirleri dinlenmi~ olsayd1, 

Gm harbi ~oktan bitmi~ olurdu. Mare~al 
~an - Kay • $ek'in beyanah ~inin im. 
kanlarma tevafuk etmemektedir. <;in 
sahillel'i Japonlar tarafmdan kontrol e
dilmektedir. ~inin ordulart dagtlml~hr 
ve kendisl mali gii~li.ikler ir;indedir, 
~in, delice bir mukavemet gostermesi 
i~in te§~i ediliyor, fakat herkes om! yal
mz b1rak1yor.~ 

Ecnebiler ne olacak? Franarz gazetelerine gore ... 
Londra 21 (A.A.) - tngiltere huku - • Paris 21 (Hususi) - Republique ga

meti, Hankeoudaki ecnebilerin alobe -
zetesi, Uzak§ark hadiselerinden her 

tile §iddetle alakadar olmaktad1r. Bu -
rada bin kadar tngiliz tebaasile birr;ok halde Japonyaya kar~l koymak i~in bir 

Sovyet - ingiliz yakmhgt ve Avrupada 
Amerikah ve Avrupah vardlr, !ngiliz nlifuzunun azalmasma m~ni ol· 

Her millete mensub bir~ok gemiler mak i~in de ingiltere ile Fransa arasm· 
nehrin iistlinde toplanml~lardtr. $ehir- da daha slkl bir ittifak c;tkacagml yaz • 
deki ecnebi menfaatleri pek milhimdir. maktadlr. Bu gazete, Nankin bombar .. 

Bazt devletler Qinin Hankeou'deki 
dunammn Avrupada pek miihim akisler 

imtiyazlarmt kendisine :lade etmi§lerse btrakacagmi ilave eylemektedir, 
de bu §ehirde heniiz miihim bir Frans1z Petit Journal diyor ki: 
imtiyaz1 mevcuddur. · + 

«Fransa, eger Ingiltere isterse, mgil-
Japon labrikalarr ltaUi yaniyor terenin mi.ittefiki ve eski dostu s1fatile 
Hankeu 21 (A.A.) - Tsingta-o'dan ge- miidabale edecek ve !ngiliz deniz kuv

Ien haberlere gore, Japon fabrikalan vetlerinin k1sm1 kiillisi Uzak§arka gi ~ 
Mia yanmaktad1r. Yangm gitgide ge - der gitme.z Akdenizde statuquo'yu mu
ni§liyor. $ehir a~tklarmda 16 Japon hafaza etmek vazifesini iistiine alacak
harb gemisi goriilmil§tlir. Liman tama- ttr.:. 
mile kapabl~t§ olup Qin lotaatt tab • Temps da Uzak~arka Akdenizden bir 
yalarda mevzt alm•~lard1r. • _ • fngiliz filosu gonderildigi takdirde 
Japon donanmast Canton crvartnCla Fransamn Akdenizde daha agu bir va· 

Londra 21 (Hususi) -Be§ Japan nak- zife yliklenmesi ic;in Londra ile Paris 
liye gemisi bugiin on bir bin Japon as- arasmda isti§areler yaplldt~ hakkmda 
kerini bamilen $anghay'dan cenubi ~i- dola§an §ayialara inanmamaktadtr. 
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me~hur oldu. Linden ki.iltiir cemiyc:tinin 
da veti i.izerine verdigi bir konferansta: 
<<Operada yap1Ig1 tslahat>> tan bahsetti. 
Alman ~ivesile fasih franSIZca konu~u
yordu. Otelde, gazeteciler ~erefine bir 
c;ay verdi vc: ikinci s1mf bir y1ldtz gibi, 
Doris'i yanma aldt, Onunla, <<hen ke§· 
fettim» diye ogiiniiyordu. y alan da de
gildi. 

gelen bir c:rkek simast tahayyiil etmege llarile c;m crm otiiyordu. Kiicruk §ehirler 
koyuldu. halkt, bu kadar beynelmilellik kar§Jsmda 

Bingsheim'a vard1g1 zaman giin kara· hayret ve hayranhk duyuyordu. Alman
rtyordu. Gokyiizii, kalay gibi soguk bir hk Almanyada bir hususiyet ifade etme
parlakhkta idi. Col, buz tutmu§tU. Doris, diginden, Linden, Doris'i ltalyanla§ttr • 
biraz ara§hrdtktan sonra doktorun ev'ni m1~, me§hur Delmonte'nin talebesi Dorina 
buldu. Bu ev ve sokak, ancak riiyada go- Rossi diye tamtml§tl. Doris, erkekleri, on· 
rebilecegi neviden garib ~eylerdi. Burada lardan elde ettigi istifadelerle ol~mege a
her§ey ufakh, onun tasavvur edebildigin- h§ml§h. Doktor Sardi'den kazand1g1 §ey, 
den c;ok. fazla ufakh. Beyaz tahta par - bztl sac;lan, nefsine kar~1 biraz itimad 
lllakhklara dayanarak bahc;eye baktt. ve icab1 kadar pi§kinlik olmu§IU. Linden 
Evin ic;inde bir lamba yamyor, kirmlZI bir ise, ana, ~imdi sahib oldugu stili, ilk mu
abajunin altmdan, 1hk ve san bir ziya vaffakiyetini ve ismini kazandtrrnl§ bu -
ne§rediyordu. Lamba, bir masanm lis - lunuyordu. 

idi ve Linden'in kar§lsmda, ikisi de nas
yonalist bir belediye reisile bir muavin 
vardt. Buran ~ok ri.izgarh bir memleket
ti ve ri.izgar, daima §imali ~arkiden, bir 
ka~ yiiz kilometro otedeki denizden, buz 
gibi soguk esiyordu. Yazan: 

Vicki BAUM 
Qevtren: 

Hamdi V AROCLU 
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- Bu i§ bitti, dedi. Goreceksin ki ka
~1'P gidecektir. Y arm hepimiz eli bogri.in
b~ kalacagiz, otelden nasJ! c;tkacaibmlZl 
tlemiyecegiz. Elektrikc;iler de cammJZa 

0kuyacaklar. Ciinkli paralan verilmedi. 
Alehandr: 
- Benim bir yiiziigiim vard1, duru

b~r. dedi. Rehine koyup tren biletimi ala
tlirim. 

1' erp sordu: 
- Bilet mi? Neresi i<;in? 

~ Aleksandr magrur ve muhte§em bir 
Ytrla cevab verdi: · 
. - Y apacak hi<;bir §ey kalmaymca, 

~ld'] k d . p .. t ece yer atma anstir. 
. 1' erp, sadece homurdand1. Aleksandr, 
~~~lice Doris'in elini s1ktt. !kisinin eli de, 
.;rktnm heyecanile hala titriyordu. T em
k esnasmda, Aleksandr, arkasmda mu
~~"vadan z1rht oldugu halde Doris'in 
11lden tutup tahta gotiirmii§tii. 

t' Doris, eli mukavva mhlt Sezar'm tit
\~1t~n. terli elini tutarken, ana kar~1 ge-
1~1• fakat siddetli bir merhamet duy-

mu~tu. 

Biraz geride kaldJk!an zaman, Alek
sandr ona: 

- Beraber gideriz, demi§ti, yiiziik iki 
bilet parasma yeter. 

Doris, bunu hi<;bir zaman unutmlya
cagml di.i~iindii ve bir hafta sonra unuttu. 
F akat, o gece, ikisinin de tahmin ettigi 
kadar iimidsizlik i~inde geGmedi. Y aida 
bir kestaneciden bir ki.ilah kestane aldtlar, 
otele birlikte gittiler. 

Ertesi sabah, gazetelerde, hie; bekle
nilmiyen tenkidler inti~ar etti. Ogleye 
dogru Linden goziiktii ve heyecanh bir 
sesle, o ak~am ikinci temsilin verilecegini 
soyledi. Muvaffakiyet ba~lamt~ll. Oc; 
gun sonra Zurich' de her ag1zda on! ann 
ismi dola~1yordu. Linden, koltuklannt 
kabartarak dola~Jyor «benim muvaffaki
yetim, benim Handelim, benim aktorle
rim, benim tertibim ... » deyip duruyor
du. 

Trup, Belediye tiyatrosunda tic; ak~am 
ii~lu "!e vcrdi?j p~rluk tem"ilde-n sonra 

Oradan Cenevreye gittiler, iiniversite
de oyun verdiler; Berne' e gtttiler, kii<;i.ik 
bir tiyatroda oynadtlar. Hududu gec;ti • 
ler, Fribourg'da temsil verdiler. Doris, 
ilk defa olarak tekrar Alman topragma 
ayak basmt~ bulunuyordu, fakat her §eY 
ana yabanc1 geliyordu. Almanca konu§ • 
mak ic;in bile zahmet c;ekiyordu. 

Bir §ehirden digerine giderlerken tic; 
gun bo§ vakit bulmu§ ve Linden' den izin 
istemi§ti. 

Linden hayretle sordu: 
- N e ic;in izin istiyorsun? 
- Memleketime, Bingshetm'a gitmek 

istiyorum. 
Linden'in cam sJkllmJ~ gibi goriindii. 
- Seni Amerikah zannediyordum, 

dedi, 
Doris, Irene bindigi zaman, onun bu 

hayretini ve ho§nudsuzlugunu dii§iine
rek i~in i~in giild:.i. Sonra, alaca karanhk
ta, tabiat, kt§ ak§ammt kar§Ilamlya ham
lanarak sisten ortiiye biiriiniirken, o, mem
lcketini ziyuete kendisile birlikte, elele 

tunde yamyordu. Aile efrad1, yemek 1Ikbaharda, Linden' e, iyi bir operaya 
ic;in, masamn etrafma toplandtlar. His - sahib yanm milyon niifuslu kii~iik bir ~i
siyata kaptlmak ic;in, bu manzara iyi bir mal §ehrinin tiyatro direktorliigii teklif e
hsattJ; fa kat Doris bunu yapmadt. Ora· dtldi. Linden, truptaki artistlerden <;ogu· 
da, evin ic;inde hiikiim siiren sessizlige, nun iimid etmedigi bir diiriisti gosterdi. 
huzura durgunluga ve JsSIZhga bak:yor, Bunlan? c;.ogunu tiyatrosuna aldt, eski 
dudagmm kenannda bir kmmh peyda o- muganmle~m mukavelelerini feshetti, pri· 
luyordu. Kendi kendine: <<bu benim har- rna donna Y1 azletti, onun yerine Dorina 
ctm degil» diye dii§i.indii. ilk rasgeldigi Rossi'yi ge~irdi. 
trene atlad1 ve trupun temsil vermek iizere Doris kii~iik bir apart1man ve bir hiz-
gittigi Mayence ~ehrine hareket etti. metc;i tuttu. Bu hizmet~i ile almanca ko-

Bir miiddettenberi, programda ismi nu§mak, onceleri ona biiyiik bir eglence 
Dorina Rossi diye gec;iyordu Linden, olmu§tu; sonra sonra, bu, biiyiik bir cehid 
trupun kozmopolit mahiyetini tebariiz et- haline geldi. Linden, kendisini ltalyan gi
tirmekten, hatta mtibalagalandtrmaktan bi gostermesini ona sureti kat'iyede emrel
ho§lamrdl. Trenler ve otellc:r, artistlerin mi§ ve ancak bu ~artla mukavele yapml~
karmakan~lk konu§tuklan almanca, rusc;a, h. Kendisi, bilakis, Almanhgm1 alabildi
frans•zca, ltalyanca ile, hatta Azur'un gine ilan ediyordu. Bulunduklan §ehir 
konu§tugu, anla~1lmaz Danimarka lisan- halk1, milliyete son derece kuvvetle baglt 

Doris, gogsiindeki §iddetli aciyi tekrar 
duymaga ba§lami§lJ. Nevyork'un, 1iddetli 
kuru sogugunu ve Milano'nun donuk ha
vasJm habrhyor, ikisine de hasret ~ekiyor
du. Kendini, hie; bir yerdc:, Almanyada· 
ki kadar yabanc1 hissetmemi§ti. 

Doris'in cigerile, bogazile ve kalbile 
miicadele halinde ge~irdigi, Alman ol • 

dugunu hizmet~isine ihsas etmemege c;a
ll~tlgl vc: Aleksandr Ki§miryof' dan kac;m
digl haftalar zarfmda, Linden, operada 
t!lahatla me~~rul olmu§tu. Baz1 aktorleri 
tekai.ide sevkediyor, yeni aktorler tutu • 

yor, her §eyi degi~tiriyordu. Doris, onun 
arkasmda bir dti§man siiriisii peyda oldu· 
~unu. goriiyor ve bu delice gidi§ini be • 
genmtyordu. 

Handel'in Sezar ve Borjiyasi ile tem
sillere ba~lad1lar. Parlak ve umulmad1k 

bir muvaffakiyet kazamld!. Temsilden 

sonra, Doris sahnenin on tarafmda du .. 

1 up alkt§ toplarken, §Uuruna tam amen 
sahib degildi. Nezleli olmasrna ragmen 
sahneye <;Ikml§, Delmonte' den ogrendigi 

tcknik sayesinde ~arktslnt soylemi§ti. 
(Arkan par) 
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Soldan saga: 
1 - Metellkslz (miirekkeb kellme) . 2 -

Baz1 maklnelerdeki cam pencere, haz1r. 3 -
Daglarm kenar1, Amerikada blr nehir. 4 -
Tayin etmek, eskl alfabede bir harfln oku
nU$U. 5 - Afrikada bir memleket, kagid
dan kibrit. 6 - ili§igi olan, inglllz alfa be-
slnde bir harfin okunu~u . 7 - Alfabede blr 
harfin olmnu§U, krall~eler. 8 - Evin k1 -
sunlarmdan biri, e.ski bir MlSir hiikiimda
n. 9 - Bir ~aguma vasitasi, bazan fasul
ye de kendinl ondan sayar. 10 - Kahra
:man, elln bir kiSml. 11 -Para lie oyun oy
natllan yer, lkametgah. 

Yukandan ~ag1ya: 
1- Ehemmlyetsiz (Argo). 2- Gramerln 

fas1llarmdan biri, i:ngillz bayam. 3 - Pa
raslZ, diinya, 4 - Ad, blr parc;amn tersi, 
giizei san'atm tersl. 5 - Blr edat, yaramaz 
~ocuk. 6 - i!im enciimenl. 7 - Eski alfa
bede bir harfin okunu~u. blr· Yunan lima
nmm tarlht ad1. 8 - Giizelle~tirmek, ka -
pidakl tertibattan. 9 - Biiyiik sopa, blr Al
man kadmmm isml. 10 - Nota, bir hay
van, blr emir. 11 - Blr mahsul kuma§m 
tiiyii, ' 

Evvelki bulmacanm ball~dilmi1 IJekU 
l 2 II 4 II 6 1 8 9 10 11 

t (FIEIC IIKIA z !AIL lAIR I' 
:zAislu DIE I• AIRIAIDIAI 
8 TIAIBIAIKIAI•ItiKI•Iz l 
4 UITI•IMIIISIAIFI t IR. 
b Rl t IFI•IKIE si•INIA~ 
6 AIRIAIFI•ITIAIKI•IKIAI 
,il•lzlol•lo BIAI.IA~ 
8 AjKI t ILI•INI t IZIAIMI•, 
'I RloiL •ITiolv'•lz I•IN 
toj•IRIE IMIOI•IE lz It INIE 1I 
u KlP.ITI f IYIAirl•IMIElY - -

Hususi ve Miinferid 
Dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar~tsmda Nur 
Ziya sokak No. 3. Muracaat saatleri, her 
gun (12 - 14), (17 - 21). 

Profesor Panosyan 

Dr. Suphi $enses 
idraryollan hastallklan mUtehass1s1 

Bevo2'lu Y1ldiZ sinema11 kar$111 
Ll'klergo Apt. IV'uaveoe 4 ten sonra 

cumartesl taklrlere-.piiaiiriais'iiz ... 
Tel, 43924 • 

~~k~ 
OTOMOBil ve MAKiNiST OKULU 

Taksim - STADYOM 
Tel: 42508 

Yenl devre 10 ikincikanunda 
ba~hyacakt1r. $ofor olacaklar 
§imdiden miiracaat edebilir. 
Amatorler 7 direksiyon tali
mi ve birkag saat stajla Bele· 
diye imtihanma haz1rlamr. 

ist. Borsast 21/12/937 
P A R A L A R 

Sterlin 
Dolar 
Frank 

Ah~ 
623.-
122.-

Liret 
Bel~ika Fr. 
Drahmi 
tsvi~re Fr. 
Leva 

80.-
98.-
80.-
18.-

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

Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron isvec; 
Altm 1042.-

269.
E K L E R 

A~ h~ 
625.-

0.7996 
23.535 
15.2075 
4.7040 

Banknot 
c 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra~t 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var~ova 
Budape~te 
Biikre~ 
Bel grad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

E 

87.44 
3.4574 

64.-
1.4382 

22.76 
4.2281 

13.75 
1.98.f8 
4.2194 
4.02 

106.72 
34.48 
2.7487 

23.6025 
3.1038 

S H A M 
A~ll1~ 

Anadolu Sm. 

Sah~ 
628.-
126.-
88-

106.-
84.-
23.-

580.-
23.-
71).-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

104:i.-
270.-

Kapam~ 
624.25 

0.7995 
23.57 
15.2263 
4.7125 

87.fi45 
3.41113 

64.0768 
1.\4 

22.7!175 
4.2331. 

13.7165 
1.981l8 
-1.2243 
4.025 

106.~582 

34.5214 
2.7~40 

23.575 
3.1075 1 

Kapam~ 

% 60 Pe~in 25.40 25.40 
tSTtKRAZLAR 

A('Ihs Kannms 
Tiirk B. I Pe~in 14.!>0 14.50 

• I Vadeli 14.55 14.45 
S1vas • Erzu. I 

" • IV 95.- 95.
A 

Birinci smtf operator 

Dr. CAFER TAYYAR 
Umumi cerrahi ve sinlr, dima~ estetlk 

cerrahisi miitehasslSl 
Paris T1b Faktiltesi s. asistan1, erkek, 
kadm ameliyatlan, dimag estetlk 
cyiiz, meme, karm buruliuklugu ve 
gencllk amellyat1~. (Nisalye ve dogum 

miitehasslSI.) 
Muayene sabahlarl Meccanen 
8 den 10 a kadar 
O~leden sonra ucretlldlr. Tel. 44086 
Beyoklu, Parmakkapi, Rumell han. .................. 
DOKTOR ~iPF'lUT 

CUdiye ve Ziihreviye mfitehass1s1 
Beyoglu Yerli MaHar Pazar1 

kar~tSinda Posta sokagi ko~esindE' 
Meymenet aparhmam. Tel: 43353 

I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: ............................. ~------
! - :;lartnamesine ekli listed.e yaz1h muhtelif eb'adda 1590 metre yu • 

varlak k1vnlm11l ve yass1 kay11l pazarhkla satm almacaktir. 
II - Pazarhk 27/XII/937 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 16 da 

Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat :;iubesindelti Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktir. 

III - Sartnameler parasiZ ~l~rak h:rgu": sozii .~eGen ~ubeden .~lmabilir: 
IV - fsteklilerin pazarhk 1gm taym ed1len gun ve saatte yuzde yed1 

bu~;uk giivenme paralarile birlikte ad.t gegen Komisyona gelmeleri il'an olunur. 
(8362) 

I - Miktar ve eb'ad1, ~artname ve listelerinde yazth 386 parGadan iba
ret yemek. masas1, stra, elbise ve yemek dolabt ile akajo renkte sandalya, re
sim ve planlan mucibince pazarhkla yaptmlacakttr. 

II - pazarhk 24/XII/937 tarihine rashyan cuma gunii saat 15 te Ka
bata~ta Levazrm ve Mubayaat :;iubesindelti Ahm Ko'misyonunda yaptla • 
caktrr. 

III - $artnameler parastz olarak hergiin sozii geGen ~ubeden almabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gliven· 

me paralarile birlikte yukanda ad1 ge<;en Komis~ona gelmeleri Han olunur. 
(8229) -3500 kilo 1skarta GUl, Ahtrkapt deposunda 

1 aded dinamo teferruab ~emsipa~a deposunda 
3500 kilo 1skarta ~ul, Ah1rkap1 deposunda 
1703 kilo tskarta ~ul, Ahtrkapt d.eposunda. 

Yukanda cins ve miktan yaz1h e1lya 24/X~I/9~7 tarihine rashyan cuma 
giinii saat. 10 da pazarhkla sattlacaktir. fstekhlerm mallan hergiin hizala
rmda yaz1h mahallerde gorebilecekleri ve l?azar~tk. iGin de tayin olunan 
giin ve saatte yuzde on be$ teminat paralanle birl?kte Kabata~ta Levaz1m 
ve Mubayaat :;lubesi Mudiirlugundeki Satl~ Komisyonuna gelmeleri ilan 
clunur. (8295) 

I istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlan I 
Cinsi 

Defdir ve ev
rakt matbua 

Miktan 
Kalem 

37 

Muhammen 
be deli 
Lira 
2311 

ilk 
teminat 

Lira K. 
173 32,5 

ihale gunii 

6/1/938 per§embe 
saat 15 te 

istanbul Vak1flar Ba~miidiirlugu ile ta§ra Vak!flar !darelerine liizumu 
olan otuz yedi kalem defatir ve evrak1 matbua ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 
ihalesi yukanda yaz1h gun ve saatte Vak1flar Ba~mudurlugu binasmda top
lanan Komisyond.a yapllacaktJr. Numune ve ~artnamesi hergun Levaztm Ka
leminde goriilebilir, (8508) 

CUMHURIYET 

A BOYALARI 

JUVANTIN 
KUMRAL - SiYAH 

Ter ve ytkanmakla kat'iyyen 

~1kmaz; tabii renk veren ta· 

nmmtf yegAne s1hhi sa~ 

boyalandtr. 

INGiliZ KANZUK EGZANESI 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Kiiltiir Bakanbg1ndan : 
1 - Baz1 K1z Enstitulerile Ak~am K1z San'at Okullarmm Moda - <;iGek 

derslerine, yaptlacak bir smavdan sonra kazananlar arasmdan ucretle stajiyer 
ahnacakhr. 

2 - Smav 3/1/1938 pazartesi giinii saat 9,30 da istanbul Ak~am K1z 
San'at okulunda yaptlacaktir. 

3 - Smava girebilmek iGin : 
A- Ktz Enstitiilerinin birinden mezun olmak; B - Yirmi ya~mdan kii

c;uk olmam&k; C • Ogretmenlige mani sthhi ve bedeni bir noksanhg1 olmadt
gmt Hiikumet veya Beled.iye doktorundan veya resmi hastaneden verilen bir 
raporla tevsik etmek. D - iyi sam old.ugu polisGe verilecek bir vesika ile an
la~Ilmak. E - BakanhkGa gosterilecek mahalde vazife kabul edecegini kendi 
yaz1 ve 1mzasile taahhud etmek. 

4 - isteklilerin bir istida ve 3 iincii maddede yazth vesikalarile birlikte 
en GOk 29/12/1937 ak~amma kadar istanbul Kiiltur DirektOrlugune miira -
caatleri. c4644• (8497) 

TOKATLIYAN OTELiNOE 
GREGOR taraf1ndan idare olunan 

NOEL VE YILBASI Reveyonlart 
Liiks ve ne§' e reveyonlan olacakbr. 

Miintehab bir program - Original bir kotiyon 

SATILIK MOTORLAR 
Miistamel bir aded yatlk tek silind.i.rli cCROSSLEY • markah 75 bey

gir kuvvetinde Gazojen motOrii ve gene mustamel bir aded dik ~ift si!in
dirli cALLENBURGER· markah 80 beygir kuvvetinde mazut ile i ~Ier de· 
niz motorii acele sahhkhr. Taliblerin izmirde Alsancakta Tahsin Piya!e 

Makarna ve !rmik fabrikalarma muracaatleri. ••••• .. 

6 Takvim ve mubbralan piyasanm en temiz 

A Y UN mahd1r. 27 se~edir t;Jkar. En do~ru ta~v~m-
dir. Aygiin d1ye araym1z. Ceb takv1m1 5, 

mubhralar 30 ~ 35 • 40 kuru~tur. - DepO!U : Yenipostane eaddninde. 

1938 

·ERGANi BAKIRI 
Tiirk Anonim fiirketinden : 

Sanayi mektebi diplomasmt haiz birka~ san'atkar izabe us· 

tast stfatile firketimiz hizmetine ahnacakttr. 
Namzedler ba~langtcda bir miiddet Kvarshanda baktr made

ninde ~ah~tmlacak, ve bilahare bir kiSmi firketimiz hesabma 
Almanyaya gonderUerek orada bir fabrikada staj gordiikten 

ve baktr izabesi ameliyabnda meleke sahibi olduktan sonra, 
Ergani madenindeki ifletme idaremizde tavzif edilecektir. 

Talibler ya,iarmi, muhtasar terciimeihallerini ve istedikleri 

iicret mildarmt bildiren talebnamelerini sthhat vesikalarmm 
suretile birlikte Ankarada Ulus meydamnda Ko~ hanmdaki 

idarei merkeziyemize gondermelidirler. 

0 k s ii r ii k, 
Nefes darl1g1 
Soguk alg•nl•g• 

VE 

gog us nezlelet in den 
Sizi kurtaracak en iyi 

ilac budur. 
Her eczaneden l&rarla 

isteylniz. 

M. Z. 8 0 Y E R 
Laboratuan • 
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Kullanzlan mayi ... 
Otomobi.llerde oldugu ka
dar, dolma kalemlerde 
de miihim bir rol oynar. 
$effaf P E L t K A N 
dolma kalemleri !Gin 
kullamlacak en mu
nasib ve en uy
gun murekkeb, 

Pelikan 

lem murekkebidir. 
t;unkii kalem ucun

dan kolayca akar ve 
doldurulmaga elveri~ 

li gayet pratik §i~elerde 
sabhr. 

PELiKAN 
murekkebi; her sistem ve 

marka dolma kalemlerde de 
dolma ka- kullamla bilir. 

Kalemlerin fiat• 
750 kuru,tur. 

ellHan 
Baf1hca kartaslye maaazalaranda satshr. 

[oevlel Oemiryollar• i,lelme Umam Miidiirliigiinden I 
Muhammen bedeli 13320 lira olan hava kompresoru, tazyiki hava su 

tulumbas1, per forator hava GekiGleri, portatif hava maskaplan, siklet ba • 
lansorii, beton vibratoru, beton ve stva puskiirme makineleri gibi 16 kalem· 
den ibaret alat ve edevat 29/12/1937 Gar~amba giinii saat 15 te Haydarpa§a• 
da gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan kapah zarf usulile satm all· 
nacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 999 lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesaik ve Resmi Gaze ten in 7/5/1936 G. 3297 veya 117/1937 G. 
3645 No.h nushalarmda inti~ar etmi1l clan talimatname dairesinde almmt!f 
ehliyet vesikasm1 muhtevi teklif zarflanm eksiltme gunii saat 14 on dorde 
kadar H. Pa~ada Gar binas1 dahilind.eki Satmalma Komisyonu Reisli.gine 
vermeleri lazimd1r. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak dag1tilmaktadtr. . 
(8336) -Muhammen bedeli 933;12 lira olan 19,44 metre mikabt bir taraft rendeli 

ve kordonlu Gam tavan tahtas1 ile muhammen bedeli 787,50 lira olan 15,75 
metre mikabt Gam dilme 30/12/937 per§embe gunu saat 10,30 da Sirkecide 
Dokuzuncu !~letme Satmalma Komisyonunda aGtk eksiltme usulile mu • 
bayaa edilecP.ldir. 

Bu ieye girmek istiyenlerin yuzde yedi bu~uk nisbetinde pey akc;eieri 
ve kanuni v~si,kalarile birlikte miiracaatleri. 

Sartnameler Komisyondan para~1:r. verilmektedir. (8381) -Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve eksiltme saati a§a,!t1da 
yaz1h lokomotif tender ve vagon bandajlan 2/2/1938 Gar~amba giinii kapah 
zarf usulile Ankarada idare binasmda ayn ayn satm almacakbr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin a~ag1da yaz1h muvakkat teminatla kanu • 
nun tayin ettigi vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikasile tekliflerini ayni 
gun saat 14 te kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdrr. 

Sartnameler 219 kuru$a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sahlmak· 
tad1r. (8382) 

i S M ! Muhammen bedeli Muvakkat teminat Saat 

1 - Loko ve tender 
bandajlan 

2 - Vagon bandaj1 

Lira Lira 
43857 3289 

96000 6050 -
) 
) 
) 

15 

Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve isimleri a§agtda yazth ild 
grup malzeme 7/2/1938 pazartesi giinii saat 15,30 dan itibaren s1ra ile ve ka· 
pah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm almacaktJr. 

Bu i~e g!rmek istiyenlerin teklif edilecek maim yerli veya ecnebi oldt1· 
guna gore hizalarmda yazllt muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi vesi· 
kalan ve Naf1a muteahhidlik vesikast ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a 
kadar her grup iGin ayn zarf halinde Komisyon Reisligine vermeleri laztmdlf· 

$artnameler 190 kuru~ mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde 
satJimaktadir. (8487) 

Grup 

1 

2 

iSM! 

8 kalem kuguk yol 
malzemesi. 
28 kalem muhtelif 
cins ve eb'adda bu
lon ve vidalar. 

Yerli mala aid Ecnebi mala aid 
Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 

bedel teminat bedel teminat 
Lira Lira Lira Lira 

91.701,48 5.835,07 

70.183,21 4.759,16 38.716,84 2.903,16 -Muhammen bedeli 750 lira olan 4300 kilo muhtelif eb'adda dem1r tel 
27/12/1937 pazartesi giinii saat 10,30 d.a Haydarpa§ada gar binast dahilindeld 
Komisyon tarafmdan pazarhkla satm almacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 56 lira 25 kuru~ muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte pazarhk gunu saatine kadar Komis• 
yona muraca:J.tleri lazimdtr. 

Bu i~e aid ~artnameler :fiaydarpa§ada 
paras1z olarak dagtblmaktadJr. 

Satmalma Komisyonu tarafmdan 
(8506) 

# u -Kad1koy Vaktflar Direktorliigii ilanlart 

Taeyd.elen suyunda kullamlmak iizere 30 ve 50 litre hacmi istiabisinde 
k.iil.liy:tli miktarda damacana pazarhk suretile satm almacakbr. $artnarn_~~ 
~m1. gormek ve anlamak istiyenlerin hergiin Kadtkoy Vak1flar Miidurliigll 
lie I~tan~ul Vak1flar Ba$mudiirliigunde Su Komisyonuna muracaatleri, ~~· 
zarhga g1rmek istiyenlerin 30/12/937 per1lembe gunu saat on be~te Kad1koY 
Vaklflar Mudiirliigune gelmeleri ilan olunur. (8280) 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
Cinsi 

Kriple maden 
komuru 

Miktan Muhammen 
Cogu Az1 fiatt 
Ton Ton Lira K. 
100 80 16 00 

Cogu tut~n 
Lira K. 
1600 00 

<;ogu tutarma nazara.11 

muvakkat temiuatl 
Lira K. 
120 00 

Mektebimize liizumu clan muhammen fiatt, miktan ve muvakkat terni• 
nah ~ukanda yazth Kriple maden komiiruniin 6/1/1938 per~embe giinii saat 
on dortte <>c;;Ik eksiltme suretile mubayaa ve ihalesi yaptlacakhr. 

TaliblE>rin ljartnamesini gormek uzere mekteb muhasebesine ve 2490 sa.' 
Y.ll1 k.anu~u~ 2 ve 3 iincii maddelerindeki ~artlan haiz olmalan laztm gelen ek: 
SJltmtye J.~brak edeceklerin de yukanda yaz1h muvakkat teminatlarmi ts. 
tanbul Yu~sek Mektebler Muhasebeciligi veznesine yahrd1klanm goste:tr 
makbuzlanle veya banka mektublarile ve Tiparet Odas1 yeni v1l belgeJenle 
Mektebde mute~ekltil Komisyonu mahsusuna belli giin ve saatte miira!:aat • 
leri, (8507) 
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Son Glkan son der~ce muessir K ESKiN K A~ E L E R i u~utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. SALiH NECATI 
Bah~ekap1 

'Her vakit garanti markas10a 
dikkat ediniz. 

Gozlerinizi muhafaza etmek 
i~n bol1~1ga ihtiyaciniz var
du. Osram lmJ bu ihtiyac1ni· 
z1 tatmin eder. Asgari istih
lak temin ettigi cihetle daha 
bol 1~1gtn tedarikini teshil 
eder. Gozleriniz dahi muha. 

faza edilmie ol ur. 

Dekaliimen lamhas1 asgari hir i.stihlak temin eder. 

EViNiZDE 
BiR PUDRA M0SABAKASI 

T E R T i B E D i N i Z. 
Krema kopiiklii Tokalon pudras1ndan 

2 • 

; ' ~· ll" h t 

• HUSUSi KUTU 

PARASIZ 
Atafi•kl tafsllit dairesinde yap1lacak pudra 

miisabakas• i~in meccanen dagat1lacakt1r. 

---------------~ ... ---------------------
HolivuC:I 1inema ytldtzlari, • yiizuniize adi bir makiyaj teklini 

veren • biitiin pudralar1n bir fihristini yapmttlardtr. Kulland1gt· 
n1z pudran1n rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. 
Haz1 santmlar, esmerlere mahsua bir pudra kullandtklannda 
kendilerine daha uygun geldiii gibi baz1 esmerlere de, saru~m
lara mahsus bir pudra kullandtklarmda keza kendilerine daha 
uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegane ~aresi, yiiziiniiziin bir 
tarafmda bir renk ve diger tarafmda bal}ka renk pudra tecriibe 
etmek ve aradaki fark1 anlamakttr. Krema kopiiklii Tokalon 
pudrasmm, her tene uygun orijinal ve tayam hayret renkleri 
mevcuddur. Bu pudra havalandmlmtl}, gayri mer'i ve kat'iyyen 
audan miiteesair olmaz. Bi~ok Amerikah sporcu ve yiiziicii ka
dJnlar, sudan miiteeuir olmtyan bu pudrayi kullanarak mutad 
olimpik oyunlarmdan ve yiizmelerinden sonra bile tenlerinin 
hozulmadtgmt beyan etmitlerdir. 

T okalon pudra11, imtiyazh bir usul dairesinde istihzar ve bu 
irntiyaz T okalon miieaaesesi tarafmdan miihim mali fedakarhk
larla temin edilmittir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife kartlhk olarak Istanbul 622 
Posta kutuau adreaine (T. C. 3) rumuzile 12 kurut gonderdigi
llizde hususi modelde bir kutu krema kopiiklii T okalon pudra
aile muhtelif renklerde niimunelik 4 ufak paket pudra adresinize 
irsal edilecektir. Bu auretle yaln1z kendi batmtza veyahud arka
datlarmtzla beraber tecriibe ederek hakiki bir pudra miisabaka
&t yapmlf olursunuz. Ayni zamanda (biri giindiiz ve digeri gece 
i~in) hakiki cild unsuru olan iki tiip Tokalon kremi de gondere
~egiz. Bu kremler krema kopiiklii T okalon pudrasile beraber 
kuUamlacak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit kullan
dtgmtz pudranm rengini de bildirmeyi unutmaymtz. 

SAADETINIZ~ .MUCIP 

BU MECCANI 
TECROBEYI YAPINIZ 
yOzOnQz:Qn taze ve 
daha aenole~mlf 
olduaunu g 0 r e • 
cek•iniz. 
Sol taraltakl mufAiial 
maiOmah okuyunuz. 

Cocuk Esirgeme Kurumu 
• 

0 Zayi - 930 - 931 ders senesi Kars orta 
~~~lundan ald1g1m §ehadetnameyi zayi 
}' hrn. Yenisini ~1karacagundan hlikmli 

0lttur. 
~hmed Salim oglu Siileyman Fethi 
~- ~c 

t1 atuo 1711 Bafmuriarnra: ]'una• tvtJda •· 

Genel Merkezinden: 

~ttmt ne111vat1 «dare eden FIW Iaten 
M1U%tlrlh Hiltmet Miinil 

CUmllunve' matbatlll 

Kurumumuz Ankarada Ke~iorendeki Anakuca~ miiessesesine Ha.veten 
yuz yatakl1 bir ~ocuk paviyonu in~asma karar vermi§ ve paviyonun proje
sini miisabakaya koymu~tur. Projeleri muvai1k gorlilenlerden birinci ve 
ikinciye cem'an 500 lira miikafat verilecektir. Miisabakaya girmek istiyen
ler Kurumun Muhasebe Direktorliigiinden izahat istiyebilirler, (8418). 

SON MODA 
RENKLERDE 

Yeni Venus Rujlar• 

ORANJ, MANDARIN, RU -
Bl, KAPSlN, PURPUR VE 
KIRMIZI renklerde her sima
ya yara,an ve yak1~an VE -
NOS Rujlan reklam fiatma 
satlf& ~·karJlmi~hr. {::ok sabit 
ve cazibeli ve f&yam tavsiye 
bu yeni VENOS ~ujlann1 
muhakkak tecriibe ediniz. 

Nureddin Evliya Zade 
Miiesaesesi, Istanbul 

Profesor K. Komurcan•m 
Amell re r.atbtk1 kambtyo Kr. 35 
Yen1 muha.sebe usulil 122,50 
Ttcart ILAliimat ve bankaclllk 105 
ikttsad llm1 87,50 
iht13a.s muhasebelert (§lrket, sanayl. 
ztraa.t, bankal 175 
Ttcar! ve mall hesab 1 1ncl ktsrm 70 
Zthn! hesati kaldelert 20 
Logarltma cetveller1 (yen1 rwkam) 56 
Yen1 hesab1 ttcart <murassal eser) 200 
Malt cebtr Usttkraz ve sigorta he-
sa.blan> 100 

Ba.,llea sat!.$ yert: fkbal Kitabevt 

Cenevre "Oniversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
GOGUS VE DA.Hi:Lt HASTALIKLAR 

MitTEH.AssiSI 

• 
Her giin ogleden sonra 
hastalarm1 kabul eder 

istanbul Belediyesi kar~tsmda Sinan 
A~ a daireleri. Telefon: 23565 

Antalya asliye H. M.. Ticaret klsrmn -
dan: 

5,6/12/937 gecesi f1rlmadan hasar ve 
kazaya ugr1yarak Antalya Fenerinin iki 
mil garbindeki Konyaaltl mevkiinde 
karaya oturan Alman band1rah Manissa 
vapuru slivarisi Haustein tarafmdan 
berayi tasdik mahkemeye verilen vuku
at raporu hakkmda ticaret kanununun 
1065 ve 1066 nc1 maddeleri mucibince 
tetkikat yap1lmak lizere 28 kanunuev -
vel 937 sah giinii saat 14 te tayin edilmi~ 
oldugundan mezkfu gemi veya yiikle a
lakah ve kazadan zararh olanlann mu
ayyen giinde Antalya asliye hukuk 
mahkemesinde bulunabilecekleri veya 
vekillerini bulundurabilecekleri ilan o
lunur. 

SA(; BAKIMI 
Giizelligin en birinci §arhd1r. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesini tedavi 

eden tesiri mucerreb bir ilacdJ.r. 

Dr. iHSAN SAMi 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilatl, frengi nok
t.ii nazanndan Vasserman ve Kahn 
tnamulleri, kan kiireyvah sayllmasi 
T.ifo ve JSttma hastahklan teehisi, 
tdrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilati, iiltra mikroskopi, hu· 
sus! a~Ilar lstihzarL Kanda fire, 
enker, Kloriir, Kollesterin miktar
lunmn tayini, Divanyolu No. 113 

l'el: 20981 

Sa~larinizi dokiilmekten koruyunuz 

SA~ EKSiRi 

.KOMOJEN 
Satlarm koklerini kuvvetlendirfr. 
DokiilmesinJ keser. Kepekleri ta· 
mamen IOderir ve biiyiime kabiJi. 
yetini arbrarak sadara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, lrullalll$1 

kolay bi.r sa~ eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Manisa Vila yeti Daimi Enciimeninden : 
1 - Turgurl.lu - Manisa yolunun 1 + 074 - 17 + 430 uncu kilometre

leri arasmda yaptlnlacak ~ose, tesviye ve menfez in~aah c105687• lira c34• 
kuru~luk ke~ifnamesi iizerinden kapah zarf suretile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu i~e aid ke~if vesair evrak c525• kuru~ mukabilinde Manisa Na-
:fla Miidiirliigiinden almabilir. 

3 - Eksiltme 23/12/937 per~embe giinii saat on birde Manisa Vilayetl 
Daimi Enciimeninde yapliacakhr. 
. 4 - Muvakkat teminat c6534,. lira c37,. kuru~tur. 

5- Eksiltmiye gin:ceklerin i~inde, Naf1a Vekaletinden a~ ebli • 
yet, bu ylia aid Ticaret Odast vesikalarile teminata aid banka mektub veya 
makbuzu ve teklifname bulunan kapah zarflarm1 2490 saytl.t kanunun 32 inel 
maddesine gore haztrlanmtiii oldujhl halde bu Ha.nm ii~iincu maddesinde ya• 
Zlli vakitten bir saat evvele kadar makbuz mukabilinde Daimi Enclimen Re
isligine vermeleri ve kapah zarflanru posta ile gondereceklerin ayru kanu .. 
nun 34 iincii maddesi hukiimlerine riayet etmeleri ilan olunur. (8192)' 

3 ayda bi~ki ve d_iki, 
.. Az diki~ bilenlere 3 ayda bi~kl ve diki§i metod ctahilinde o~etmek 
uzere yurdumuzda kurs a~Ilml§hr. Kurs 1 ikincikanun 938 de ted.risata 
ba~hyacakhr. Kayid i~in ~imdiden miiracaat E:diniz. Kurstan mezun olan
lara Kiiltiir Direktorliigiinden tasdikli diploma verilir. 

Adres: Be&ikta& BiC<ki, Diki& Yurdu Akaretler No. 87 

Muhafaza Genel Komutanbgt 
istanl>ul Satmalma Komisyonundan: 

1 - 2921 tane minder ve yasbk klhfmm 23/12/937 per~embe giinu saat 
11 de kapah zarfla eksiltmesi yapliacakbr. 

:' - Tasmlanan tutan 6513 lira 83 kuru§ ve ilk teminab 489 liradrr. 
3 - ~artname ve evsait Komisyondad1r. Gorillebilir. 
4 - Isteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayll1 kanunun 32 nci maddesi hiikmiine gore hazrrhyacaklan teklif mektub
larmt Galata eski 1thalat Giimriigu binasmdaki Komisyona vermeleri. (8213) 

68 70 lirahk Mar~ngoz isleri Miinakasasl 
Giizel San' atlar Akade~isinden : 

Giizel San'atlar Akad.emisl i~in 90 a~ed ~ekmeceli ve dolabh resim ma
sast, 90 aded tabura, 12 aded vitrin yaptmlacakt1r. 

Mi.inakasa kapah zarf usulile 5/1/1938 c;;ar§amba giinii saat 15 te Cagal
?~lundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yapllacaktrr. Yap1lacak 
1~m muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat miktan 515 lira 25 
kuru$tur. 

$artname ve resimler Akademiden paras1z verilir. Talibler teklif :rnek
tublarml sozii ge~en giinde saat 14 e kadar mezkur dairede toplanan Ko -
misyona vermelidirler. Eksiltmiye i§tirak edecekler Ticaret Odast vesika -
lanm ve unvan tezkerelerini ve bir marangoz fabrikasma sahib olduklarmt 
isbat edecek di~er vesikalan ikinci zarfm i~ine koyacaklan¥r. Koym1yan • 
lann teklifleri hiikiimsiiz addolunacakhr. (8358) 

I-IUSUSi ~ARTLAQIMIZ f..IAI(K'INDA 
Gl~tL~QlMiZO!;N MALUMAT ALINI z 
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KiRECLi • 
su • • 

CUMHURIYET 

S1hhatinizin dii§man1du: 
iizelliginizin d ii§man1d1r: 

c;ok kire!;li su, romatizmanm, bobrek ve karaciger ta~larmm, arteriosc 
lerose, inklbazm miivellididir. (Semaverlerde, ~aydanhklarda, bardak
lardaki kire!; tabakalarm1 tetkik ediniz.) 

Kire~li su, cildinizl, yiiziiniizii tahri§ eder. Sa!;larmlZl sertle§tirir ve 
vaktinden evvel sizi ihti~·ar gosterir. 

Kudretinizin dii§man1du: Kir~li su, yemelkerde, banyoda, tuvalette ve ~ayda zamamrun Iiizum
suz yere bir misli fazla nahak yere i~gal eder. 

Zevkinizin dii§man1d1r : Kir~ll su, ~ama§rrlanmzda fena koku yerle§tirir, beyazhgxru kaybet
tirir. c;aylarmlZm, kahvelerinizin ve biitiin me§rubabmzm koku ve renk· 
lel'ini bozar, yemeklerinizi ~iy buakll' ve lezzetini bozar. 

ParaniZin dii§man1d1r : Kaloriferlerinizt, kaynama kablarm1z1 ve ~ama§Irlanrun vaktinden 
evvel ~iiriitiir. Mutfak ve kristal, nikel ve giimii§ taktmlarm1Z1 bozar, 
~izer. Fazla mahrukat, fazla sabun ve fazla zaman kaybeder_. 

Rahatrh ... , ~evkiniz, srhhatiniz, ikt_••ad1n1z i~in bir 

L • I 
Kire~li su tasfiye almaltSintz. 

KataloglartmJz, mUtehasstslar•m•z emirlerlnize derhal gonderilir. KonsUitasion ve su tahllllerl parastz yapthr. 
ldare merkezl: ( lsvl~re A. G. fUr WEBBOLITE) TUrklye ve 11ark1 karib sahlbl lmtlyaza: Galata, Voyvoda caddesl No. 40· 42 

Telefon: 44507, posta kutusu 1094. 
Merkez IJUbesl : Ankara, Bankalar caddesl. 
Sata' yerlerl : Ankarada Vehbl Ko~ ticeret evl ve fiark Merkez Ecza deposu. 

Memleketin her taraf1nda sat1' yerleri vard1r. 

Babkesir Vilayeti Daimi Enciimeninden : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Bahkesir merkezinde yapxlacak cDo~m ve 

Cocuk Bakxmevi ve Ebe mektebh binasxdxr. 
2 - Eksiltme 6/1/938 per§embe giinii saat 15 te Bahkesir HiikCimet bl

nasmda Enciimeni Vilayet odasmda kapah 2:arl usulile yapxlacakttr. 
3 - Eksiltme §artnamesi ve miiteferri evrak Vilayet Nafta Dairesinae 

ve Enciimen kalemi.nde goriilebilir. 
4 - Eksiltmiye girmek ic;in isteklilerin 5340 lira 74 kuru~? muvakkat 

teminat vermeleri ve Nafxa Vekaletinden 1937 yl11 ic;in ahnmt§ yap1 mii • 
teahhidligi vesikas1 ibraz etmesi I•azrmdll'. 

5 - istPkliler teklif mektublarm1 ikincl maadeae yanh saatten bir sa
at evveline kadar Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muk~ 
tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul ed.ilmez. (8466) 

En korkunc dii§man ve 
en miikemme silah 

:Soguk al~Al tehlikesine ka!§l kendinlzi G R 1 P t N 
ka§elerile koruyunuz. 

1 SOOUK AL"GINLIOI: Ba~, di§ GR!PiN ii§iitmeden miitevellid 
bel, kulak agnlarma sebeb olur. hastaliklara mani olur. 
GRiPiN biitiin agnlart dindirir. SOCUK ALGINLIOI: Kmkllk, 
SQ(;UK ALGINLIGI: Nezle ne§'esizlik tevlid eder. 
Grip ve birc;ok tehlikeli hasta- G R i P t N : Kmkh~ ge~irir, 

liklar dogurur ne§'enizi iade eder. 
~---

icab1nda giinde 3 kafe ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Ve her yerde tsrarla GRfPIN isteyiniz. 

Belediyesinden : 
! - M1;1sadd~k proje mucibince . 37974 lira elli kuru~ ke~ifli c;ankln 

§ehn &lektnk tesxsatl kapah zarf usuhle eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - !hale 14 kanunusani 938 cuma giinii saat 15 te Belediye Enciime

ninde yaptlacaktlr. 
3 - Talibler 2490 numarah arttlrma, eksiltme kanunu mucibince muk

tazi teminatl muvakkatelerile bu i~i ba~arabileceklerine dair Nafxa Veka • 
letinden aldtklan 937 senesine aid vesika~an .v.e Ticaret Odasmda kayidli ol
duklarma dair vesikalan teklif zarflan xc;erxsme koyacaklardrr. 

4 - Bu ise aid proje, kesif vesairenin hirer sureti istanbul, Ankara Be
lediyeleri Heyeti Fenniyelerinde ve c;anklnda Belediye Fen Memurlugun· 
dadu. Fazla izahat almak istiyenler buralara miiracaatta bulunmalan la • 
zrmdrr. 

5 - Yapllacak i~in bedeli 'Pe§in ve Belediyeler Bankasm& tediye edi-
lecektir. (8472) 

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

nam1na 

£'NO ....,"''Frl.tlt Salt .. l r ••se• 
de Fruit" ve ••Meyva Tu. 
zu.. kellmelerl fabrlka,1 

m?orkast o 1 a r a k ~escil 
edllml!i!tlr. 

£NO'S 'ot rmt Salt": l>iitiift 
Jliinyada 1nhhabn ~n Iatif ve eB 
milessir yardtmctstdtr. He men' 
Jtergiin kiit;iik nhatstzltklartn 
biiyiik hastaltklar tevlit etti~i' 
goriilmektedir, JJu kii~iik rahat· 
lltzllk,Jartn men~ei, · inkiba't oldu• 
R'U .b.az~" {u:k,Jr,ll bil9 vanlmat, 
Muntazatlleft aftndt~l takditli~ 
·ENO'S, tabii t.edbirlerle dahih 
temizli~i ~miQ eder ve barsak.·• 
lart yakan ve zehirliyen ;zehir+ 
leri giderir. Bugiinden bir ~i~e 
ENO'S ahmz. ENO'S un hit;bir( 
miimasil miistahzarla kabili ktyas. 
olmadt~tnl hemen anhyacakstntZ', 
EN0'5, sonderece teksif edil· 
mi!; bir toz olub, g'l"&niile §ek• 
lindeki miimasil miistahzarlay. 

dan daha kat'l bit 
tesir icra eder. Mu• 
kayeseden sonra 
£NO'S almakda isra! 
ediniz. 

butun 

taklltlerlnl 

MUzik Ogretmen Okulu 
Direktorlii2-iinden: 

1 - Muzik ogretmen okulu ve Konservatuar okullarma elbise yaptx
rtlacaktxr. 

2 - Niimunesine gore bir taklm erkek elbisesinin kumasile malzemesi 
ve dikme i.icreti muhammen bedeli 2350 kuru~ ve klzlar ic;in kuma~ile mal
zeme ve dilane iicreti muhammen bedeli 2200 kuru~tur. 

3 - Erkekler iGin 80' • 90, kxzlar ic;in 55 • 70 asgari 135, azamt 160 
tak1md1r. Teminab 274 lira 12 kuru~tur. 

Niimune ve :!!artnamesini gormek istiyenler Okul Muhasebesine hergiin 
miiracaat edebilirler. 

!hale. ar;xk eksiltme suretile 28/12/937 sa.h giinii saat 15 te Okullar sayi§· 
manhgmda yapxlacaktrr. 

Teminat saat 14 e kadar Okullar Sayx§manb~ veznesine yatmlmi§ 
olacakbr. (8271) 

p A T I 
t~ ve dt~ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlii iltihablannda, 
cerahatlenmi~ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle ~;~ifayi temin eder. 

Klrecl almm1~ su - Tatll su 

Portatif cihazlar 
Panyoda ve mutfakta 

Sabit cihazlar 
Kalorlferlerde 

senaylde 15 llradan 125 liraya kadar 

Biitiln masrafi: 20 sertlik derecesinde 1000 litre 

i~in yalmz 2 1/2 kuru§tur. 

Cihazlar ve 
• • sene ·~•n 

kudretleri 
garantidir. 
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J"aksitle de satit yapilir • Taleb iizerine katalog 

ve miitehass1s gonderilir. . 

P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden l 
fdare ihtiy;l.Cl I~;ln 12,5 ton benzinin ahm1 a~1k e~siltmiye konulmu§t~r, 

Eksiltme 4/1/938 sali giinii saat 15 te Biiyiikpostane binasx birinci katta Is
tanbul P. T. T. Vila.yet Miid.iirliigiinde miitesekkil Ahm Satlm Komisyonun· 
da yaptlacaktrr. Beher kilosunun muhammen bedeli 21.65 kuru~;~, hepsinin be• 
deli 2706.25 lira, muvakkat teminat 202 lira 97 kuru~tur. isteklilerin §artna· 
mesini gormek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere Gah§ma giinlerin· 
de mezkiir Miidiirliik idari kalemine, eksiltme giin ve saatinde muvakkat te• 

l
minat vo Tiomt Od"'' "'''k"'il' bidikto Komizyona mil"eaotlori. (84461 

Emniyet Sand1g1 ilinlar1 _ 

Caddebostan1n1n en giizel yerinde 
iskelenin yan1ba!f1nda 

Tak itle Satdlk iki Arsa 

Jl.14 1 

_ ... 
_;4til 

T 
v ,. 

2 

', · l ..:_ :Arsanm yer! ve ol~iisii yukandaki krokide gosterilmi~tir. '(1) No.1~ 
arsamn muhammen kxymeti (3250), (2) No.h arsamn muhammen kxymetl 
(3000) liradxr. 

2 - Arttxrma 10/1/938 tarihine dii~en pazartesi giinii saat 15 te yapl• 
lacak ve ar!!alar muhammen kxymetten a§agx olmamak iizere en c;ok bedel 
verenlerin i.izerlerinde bxraktlacaktxr. 

3 - Arttxrmxya girmek ir;in muhammen klymetlerinin % 10 u nisbetinde 
pey akc;esi yatrrmak laz1mdxr. 

4 - Arthrma bedelinin dortte biri pe~in ve geri kalam sekiz senede se· 
kiz miisavi taksitte odenir. Taksitler % 5 faize tabidir. . 

5 - Taksitler odeninciye kadar arsalar Sandxga birinci derecede ipotek11 

kalrr. ~ 

Bevkoz Malmiidiirliit=riiriden: -1 - A. Kavagx ile Umuryeri arasmda Siitliice mevkiinde mevcud 
KALKER ta§ oca~ ac;Ik arthrma suretile ve iiq sene miiddetle kiraya c;1ka" 
rllmJstlr. 

2.- Tahmin edilen icar bedeli senevt (160) liradxr. 
3 - · Arttxrma 5/1/1938 per~embe giinii saat 11 de Beykoz Malmiidiir • 

liigiinde miitel?ekkil Komisyonca yapxlacaktxr. 
4 - Taliblerin arttxrmxya i~tirak edebilmeleri iGin muvakkat teminat 

olan (27) lira (50) kuru§u mezkur saatten evvel Malsand1gma yatirmi§ ol· 
malarx lazxmdxr. 

5 - Bu i~e aid husust §artname Malmiidiirliigiinden bedelsiz olarak te) 
min olunabilir. (8396 

•• 

TURK ANTRASiTi 
Her cins soba ve malbzlar i~in 

ideal bir komiirdiir. 
Odun komiiriinden yan yar1ya ucuzdur. 

Sa.tJ~ merkezi : Galata, Yoleu salonu kar!fiiiDda Tahir han 5 inei kat 
Telefon 1 44915 


