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Suriye Ba,vekili giHi 
Ataliirk, Surige halkznz 

mulzabbetle selD.mladz 
Biiyiik ~ef, Tiirkiyenin . Suriyeyi miistakil ve mes'ud 

. gormekle bahtiyar olacagtni beyan buyurdular 

Cemil Mardam gazetemize verdigi 
aras1ndaki biitiin meseleleri iki 

niyetle hallettigimizi soylemegi 

Suriye 

karde, millete yaraf1Ir bir hiisnii 
zevkli bir vazife bilirim» diyor 

beyanatta «Tiirkiye ile 
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San tehlike 
beyaz tehlike ile · 
kan3t1ktan sonra 

'E:ier i§ler boyle giderse A"· 
tupa kendi hatalarrnrn cez:a· 
arnr en leci §ekillerde ii~ be§ 

katlr olarak odiyecektir. 

inde Bokserler isyam, yani <;in· 
lilerin Avrupahlara kar§l feve· 
ram goriildiikten sonra, ~ok de· 

~il bundan ancak otuz, otuz be§ yll once 
A.vrupay1 bir san tehlike korkusudur al· 
trll§h. 0 tarihlerde modern terakkileri 
b.yretle kat§J!anan J aponya daha ziyade 
J\vrupah say!larak san tehlikenin bil· 
hassa <;inden ~1kacag1 · zannolunuyordu. 
Bu iddiaya gore dort yiiz milyon <;inli 
as1rlar siirmii~ uylmsundan uyanarak 
hrb istikametine tevecciih edince biiyiik 
tutleli eski akmlarm bir daha tekerriir ve 
lahakkuk edecegi tiiyler iirpererek goz· 
~nilne abmyordu. Mubalagalandmlmt§ 
bir korku ile o vakit ii~ be~ y1l i~inde san 
tb~hlikeye dair yaztlan kitablar ba§hba§ma 

lr kiitiibhane te§kil edecek kadar t;ok 
ahnu§tu. San tehlikeden bahsetmek bir 
llevj moda haline gelmi§ oldugundan Av· 
~Panm giindelik gazetelerile mecmualan 

1.! yolda yaz1larla dolup ta§Jyordu. San 
lehlike meger Cinden degil, Japonyadan 
S1kacakmt§. ]apon lmparatorlugu Uzak· 
larktan ba§hyarak Avrupayt ve daha u· 
lnurni bir tabirle beyaz trkt Asyadan kov· 
lnak hareketine ba§lamt§ bulunuyor. Bu
ll~n diinya bkimiyetini dii§iinen biiyiik 
~~r istila hareketi oldugunda §iiphe yok· 
~~· Bu istilada Japonya dort yiiz milyon 
>-lnliyi kendi beraberinde ve kendi emir 
\>e kumandas1 altmda yiiriitmek plamm 
lakib ediyor. Eger bu hulya tahakkuk et· 
lttek laz1m gelse ~ok degil bir astr zarfm
fa rnilyonluk ve milyonluk san trk ordu
ar1nm Ural daglannt a§arak Avrupaya 
~lllirler dikte etmege geldigi goriilebilir. 
A.. 1.1 boyle olmak i~in o tarihe kadar biitiin 
b 8Ya ktt' astnda, hatta biitiin Pasifikte 
eyaz 1rk hakimiyetinden zerre kalm1ya· 

tak oralarda hiikiim ve iradenin tamamen 
~t1 1rk eline ge~i§ olacagm1 da dii§iin· 

ek gerektir. 

I Bundan otuz, otuz be§ yll onceki san 
:~like mubalaga edilmi§ bir hayaldi. Bu
~llku san tehlike de oyle tiiyler iirperte· 
~:k kadar korkunc bir hakikat degildir. 
~ lllldiki san tehlikeyi ~ok daha kuvvetli 
~an bir am'! vard1r ki o miihimdir: Sim· 
~ sar1 tehlikeye beyaz tehlike kattlrnt§· 
t ti ~irndiki san tehlikeyi az~ok korkunc 
ltk an tek sebeb, bir klSim Avrupah beyaz 

1ll her ne hesabla ve her ne hisle olur~ 
1~ olsun J aponyaya muzaheret etmegi iJ. 
~ ~alll eylemesidir. Bu hesabda yaman 
\> anh§hk ve bu histe t;ocuk~a bir §a§kmbk 
ard1r. $imdi Uzak§ark miicadelelerinde 
i "{l.lpa o yanh§hk ve bu §a§kmhkla ken· 
t· endisinin aleyhine hareket etmektedir. 

a?;er i§ler boyle giderse Avrupa kendi 
e lalannm cezasm1 en feci §ekillerde ii~ 
~ kath olarak odiyecektir .. 

\t tvleselenin ne suretle mevzu oldu· 

1 ~\l biliyorsunuz. Almanyadan sonra t Ya da J a pony a ile sozde komiinist 
e~ht h k'k · 'dd. · • b' lif an, a 1 atte tse en c1 1 styast tr 
a bk ~ombinezonu kurmu§lardtr. Japon-
i b-~ .~ttifaka istinaden Uzak§ark ve bel
er ~tun Asya ve biitiin Pasifik hakimi
t1J1111 Yiiriitmek te§ebbiisiine pervas1z 

Ill!§ bulunmakta ve A vrupay1 bu ha-

YUNUS NADI 
(Arkast Sa. 7 sutun 4 te) 

Suriye Ba~vekili Ekselans Cemil Mardanun Ankarada istikbalinden bir inhba 

Ankara 22 (Telefonla) - Aziz mi· 
safirimiz Suriye Ba§vekili Cemil Mar • 
dam bugiin ogleden evvel §ehirde bir ge· 
zinti yaprnl§, enstitiiyii ziy a ret etmi§ ve 
Baraj1 gezmi§tir. · 

Ekselans §ere fine Dahiliye V ~kili ta· 
rafmdan Anadoh' . ku}iibiinde bir ogle. zi
yafeti verilmi§tir. Cemil Mardam gece sa
at 7,30 da Irak sefaretine giderek §erefi· 
ne verilen kokteyl particle bulunduktan 
sonra dogruca istasyona gitmi§tir. 

Ekselans Cemil Mardam bu ak
§amki T oros ekspresine baglanan hu • 
susi vagonla Ankaradan memleketine ha· 
reket etti. 

Misafir' Ba§vekil istasyonda Haridye 
V ekili Doktor T evfik Rii§tii Aras ve 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre • 
teri ,Siikrii Kaya ile Ba§Vekalet miiste· 
§art, Hariciye Protokol umum miidiirii 
ve muavini, Vila yet erkam, F ransa , ve 
Irak sefirleri tarafmdan ugurland1. 

Hariciyeden Basri, Cemil Mardama 
hududa kadar refakat edecektir. 

Ba,vekilin gazetemize beyanail 
Cemil Mardam hareketinden evvel ba· 

na §U beyanatta bulundu: 

«- Tiirkiyede gordiigiim iyi kabul 
ve misafirperverlikten derin memnuniyet 
hislerile aynhyorum. Tiirkiye ile Suriye 
arasmda mevcut biitiin meseleleri iki kar· 
de§ millete yara§tr bir hiisniiniyetle hal ~ 
lettigimizi ve mii§kiillerin tamamen ber -
taraf edildigini beyan etmegi zevkli bir 
vazife bilirim. lki memleket miinasebet ~ 
lerinin vadettigi parlak istikbali yalmz 
temenni degil, mutlak bir hakikat ()larak 
da kabul etmek laz1mdJr. 

Soziimii tamamlamadan evvel hakk1m· 

Suriye Ba§vekili 
'Atatiirkiin nezdinde 

Ankara 22 (A.A.) - Atatiirk, An
karada ~ehir lokantasmda davetlile· 
rile bulunurken, bundan malflniattar 
olan Hariciye V ekili, Dahiliye V c· 
kili arkada~ile birliklerinde, misafir
leri bulunan Suriye B~vekili Cemil 
Mardam Beyi Reisicumhura miisa· 
adelerile takdim etmi~lerdir. Ata
tiirk, Suriye Ba~vekilini ve seyahat 
arkada~I Adil Arslan Beyi nezdlerin
de ahk()yn)U~lardir. Cereyan eden 
miikaleme esnasmda Atatiirk, Suri· 
ye halkm1 muhabbetle selamladikla
nm ve Tiirkiyenin Suriyeyi miist.a
kil ve mes'ud giirmekle bahtiyar O· 

lacaguu beyan buyurmu~lardrr. · 

Resmi teblig 
'Ankara 22 (A.A.) - cResmi teb

lig»: 
Ankarada bulunduklar1 miiddet 

zarfmda, Suriye . Ba~vekili Cemil 
Mardam Bey Tiirkiye Ba~vekili Ce
lal Bayar ile miilaki olmu~, Hariciye 
Vekili doktor Aras'la miiteaddid de
falar giirii~mii~ ve Cumhuriyet hii· 
ktimetinin diger ricalile de temaslar
da bulunmu~tur. 

Bu giirii~meler esnasmda iki mem· 
leketi aliikadar eden biitiin meseleler 
bahis mevzuu olmu$ ve biiyiik bir 
samimiyet ic;inde cereyan eden bu 
noktai nazar teatisi neticesinde bun
dan sonra, hasd olan mutabakat dai
resinde c;ah~llmas1 takarriir etmi~
tir. 

\.. _) 

da nazik bir alaka gosteren Turk matbu· 
atma da te~ekkiirlerimi sunmak isterim.» 

········Ill •••••••••••••••••• Ill ........................................ Ill •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni §imendifer hatlar1 
Diyarbak1r - Cizre - lrak hatbnda 65 kilometroluk 

k1smin etiid i~leri tamamland1 

Naha Vekili seyahatinde 
(], 7 . ' . . . ' ,. ) 

a~rsr _ nc, s....:! • ~ •••• .;; .. ;.-.t 

BoOaz dl§mda mfithis bir facia 
6 bin tonluk bir vapor biitiin 
miirettebatile beraber battt 
Batan Hisar vapurundan yaln1z bir ate~ci kurtuldu . 
F trtina liman1 altiist 

batt1, karada / da 
etti, otuzdan fazla mavna 
bir~ok kazalar oldu 

Epey zamandanberi t;ok giizel gidenj , -
havalar, evvelki gece birdenbire bozmu§ 
ve k1§ mevsiminin en §iddetli devresi ba§-· 
lam1~tJr. 

Karada ve <lenizde bir~ok kazalara ve 
altJ bin tonluk bir vapurun batmasile 24 
ki§inin bogulmasma sebeb olan f1rtma, ge· 
ce ytld1z karayelden ba§lamt§ ve biitiin 
gece fasJlasJz bir §ekilde devam etmi§tir. 

Simdiye kadar pek az goriilen bu f1r· 
tmamn dogurdugu en biiyiik facia, Ka • 
radeniz Bogan ac;1klarmda lrva civa • 
nnda E~(:;kada6t onlerinde olmu§tur. Ko
miir hamulesile Zonguldaktan limamm1za 
gelmekte olan Kalkavanzadelere aid alb 
bin tonluk Hisar vapuru E§ekadast onle· 
rinde karaya vurarak par~alanmJ§ ve on 
dakika i~inde, biitiin miirettebatile bera • -
ber batml§hr. Geminin 25 miirettebatm· 
dan ancak bir ki§i kurtanlabilmi§tir. 

Eminiiniinde altiist olan bir magaza danu 

Gece ge~ vakit yaphglmtz tahkikata 
gore, Zonguldaktan ko!Jliir yiikile hare
ket eden Hisar vapuru. bir miiddet sonra 

ftrhnaya tutulmu~ ve gittik~e azmiJ,ga 
ba§hyan dalgalarla miicadeleye ba~la -
m1~hr. Fa kat Karadenizin her dakika 
biraz· daha kabaran d~lgalarile miicadele 

etme'k pek zor olmu~tur; dalgalar vapu • 
run iistiinden a~maga ve giivertede bulu
nan biitiin e~yay1 i!hP gotiirmege ba~la • 
rnl§hr. . . [Arka.n Sa. 7 :oiltun 1 ae1 
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Hatayda Garo'nun 

~evirdigi dolablar 
Tiirkleri · ekaUiyette br
rakmak i~in yeni bir 

cemiyet te,kil etti 
Antakya 22 (Telefonla) - Ratay se~l.

mine Garreau'nun arzulan dahilinde ha· 
z1rlanmak maksadile kurulan muhtelif 
gruplar mumessillerinden mtirekkeb c1t
tifakl anas1r• cemiyetinin a~llma toreni 
aym 16 smda iskenderunda Garreau • 
nun evinde yap1lml§tlr. Merasimde A· 
dah Mehmed, Mustafa Kuseyri, doktor 
Mithat, kaymakam Salahaddin, ~ekib 
Berekat, Belediye reisi Etem, doktor 
Alber Biloti, doktor Bazil, Moset Der
kalosyan, !zmirliyan ve Hasan Cebbare 
haZJr bulunanlar arasmda idi. Cemiye
tin birinci reisligine Delege Garreau se
~ilmi§tir. 
Te~kil edilen yiiksek mahkeme aza • 

larmm tahlifi yaplld1. Azanm ikisi ve 
miiddeiumumi Franstzd1r. Yiiksek mah
keme sadece Frans1z orgam olacag,. aza 
vaziyetinden bellidir. 

Hukuk i§lerine bakmak uzere kuru • 
Ian mahkemelerin ba~larma getirilen 
§ahtslar da koyu Tiirk dii~anlarmdan 
se~ilm~tir. 

···························································· 
Bugday, komiir ve 

maden ihracat1 

ihracat i~in ikbsad 
Vekaletinden miisa

ade almacak 
Ankara 22 (Telefonla) - Bugday 

ve komiir dahil oldugu halde bilumum 
madenleri ihrac edebilmek it;in lkhsad 
Vekaletinden ihrac lisanst ahnacakhr. 
Ancak firma tarafmdan ayni vastta ile 
sevkedilecek olan ve fop bymeti bin lira· 
y1 a§mJyan mallar ve ecnebi tabiiyetinde
ki gemilere ihrakiye olarak verilecek ko • 
miirler bu husustaki talimatnamede tasrih 
olunan ihrac lisanst almaga liizum kal • 
maks1zm ihrac edilebilecektir. 

Lisans almak istiyenler bir talebname 
ile Tiirkofis ba§kanhgma miiracaat ede· 
ceklerdir. Bu lisanslar yalmz talebname· 
yi tanzim eden firmaya aid olup hi!;bir 
suretle devredilemiyecektir. 

Buna dair talimatname bugiin meriyete 
girdi. Daha evvel akdedilmi§ olan mu • 
kavelelerin hiikiimleri mahfuz tutulacak • 
ttr ve giimriik ihrac beyannameleri giim • 
riik idarelerine tes~il ettirilmi§ olan malla· 
rm ihrae lisanslan ahnmaksmn ihracla • 
nna giimriiklerce mi.isaade edilecektir. 

Amerika, <;inde. yeniden 
tee a ·· ze . ugradi 

lngiliz Hariciye· NaZJri, 

biitiin hakika ti 
Avam Kamarasinda 

a~Ik~a soyledi 

Hong-Kong'dan 

$anghay 22 (A.A.) - Royter ajan· 
smm muhabirinden: 

1timada §ayan ecnebi membalardan ge· 
len baz1 mektublarda Wuhu'da yeniden 
iki kere Amerikan bayragma hakaret e ~ 
dildigi bildirilmektedir. 

bir man:zara 

1 - }apon askerleri Wuhu umumt 
hastanesine aid bir vapurdan Amerikan 
bayragm1 indirerek nehre atmJ~lardJr. 
Hastanedeki memurlar ]apon kumanda
nma hadiseyi bildirmi§lerdir. Ve kuman-

[Arka31 sa. 7 siltun 5 tel ........................................................................................................................... 

Madrid, T eruel'in diin 
i§gal edildigini hildiriyor 

Salamanca ve Londra aksini iddia ederek 
ihtili\Jcilerin ilerledigini soyliiyor 

Miitemadiyen bombardrman edilen Madridden bir manzara 

(Y aztlt s.on haberler siitunumuzda) 



2 CUMHURfirET 

Ili~BE~ (~~ ~'~e_h~~r __ v_a~M_e_m_le_k_e_t~H_a_be_r_le_r_l~) 
<>$'!> HAVATI Bebek ve lsbnye Otobiis tahkikab I La.gamda bulu~an 

- 10 MITHAT ~e;;:~er: s. ZIYA asfalt yolu Davalar tevhid edilerek kadtn cesedt Yazan: 

MAUREEN FLEMING 

A vusturya - Macaristan 
i~ebilir, eldivensiz 

I.mparator1" ,.e51" b~r" a · ay1n yirmi sekizinde 
~ Ilkbaharda haritaya gore 

gezebill·r m1"yd1·?. • 1 k riiyet edilecek 

Sophie bir gtin, Elisabeth i~in, Prens -
kardinal piskapos Rauscher'in oniinde 
§oyle diyordu: 

- Eger «balmumundan yapma bu 
Bavyerah bebek» her aklma geleni boy
le yapar, C:uru., ve buna da ses ~tkaran 
olmazsa memhkette ne kanun kahr, ne 
de asayi§! 

F akat bu malarda bu ihtiyar kaynana 
artlk i§lere kan§amtyo• gibidir. V e diyor
du ki onun §imdili\ yapabilecegi §ey lm· 
pa~atorun yola gelmesini beklemekten 
ibarettir. Bir taraftan da karar veriyor
du: 

Gelini halayol· . komak, hakiki bir im
paratoric;e olarak yeti§tirmek ic;in elinden 
:.;eleni yapacakh. 

Bu mubarek gayretinde Sophie sa -
rayda herkesin yardtmtm temin etti, yal
mz lmparator miistesna. 

F akat lmparatoru da, c;ok gec;meden 
elde edecegini, wnuyordu. Ancak bu, 
Sophie gibi sarayt parmagmda c;evuen 
bir 1ahsiyet ic;in bile giicdii. 

*** 
Hofburg saraymda ilk ziyafetin veril-

digi bir geceydi, yemek devam ettigi 
miiddetc;e Elisabeth herkese anlath k.i 
kendisi «kendh olmak istiyordu I 

Yemek salonunt. Elisabeth inci i§leme
]i, ipekten, beyaz bir elbiseyle girmi§ti; 
siyah sac;lan c;ok gtizel ba~mm Ustiinde 
bir tac ,elclinde orulmii~tii. Koyu kara 
gozleri parltyordu. 

Alayct ve ani bir tebessfunle herkesi 
teshir etti. Sonra emir verdi : 

- Bana lutfen bir bardak bira geti
rin! 
Metrdotel: 

- Affmtza st~nmm Majeste, dedi, 
korkuyorum ki emrinizi yanlt1 anladtm, 

lmparatoric;e: 
- Bira emrettim, dedi... Bir bardak 

bira ... Hemen §imdi ..• 
Metrdotel, ktpbrmlZl, ortadan kaybol

du. 

lmparatoric;e c;ok giizel ve. tath yi.izi.inii 
Prens Schwartzenberg' e ~evirere~: 

- <;ok susadtm, dedi: halbuki bira 
kadar hararet sondiiren §ey yok. 

Prens cevab veremedi, terbiyeli ter
biyeli hafifc;e i:iksiirdii.. Y almz «Majes· 
te» ye yol gi:istermek ve onu mua§eret 
kaidelerine davet etmek ic;in oniindeki 
§arab kadehini, onun sthhatine ic;mek 
istiyen bir taVJrla c;ekine c;ekine kaldtrdt. 
Elisabeth de oniindeki §arab kadehini 
kaldtrdt, faka t ic;indekini ic;medi. 

Metrdotel lmparatoric;eye birasmt ge
tirdi; ve lmparatoric;e kadehi son damla
sma kadar keyifli keyifli ic;ti. Sonra her
kesi hayretler, deh§etler ic;inde btrakarak, 
beyaz eldivenlerini c;tkardt, havada salla· 
d1, U§aga uzattt. 

Sofradakilerin dilleri hltuldu. 
Y emekten evvel yenmesi mutad c;erez

ler i§tah ac;tct ve nefis 1eylerdi: Elisa
beth'in ho,una gittiler: ve hep Miinihte 
)'apttgl gibi bunlan i§tahla ve tekelliifsiiz 
yedi. Sonra ekmegine tereyag1 siirdii, ve 
ekmegin bir ucunu geli,i giizelmrdt; hem 
He ekmegi eldivensiz elile tutuyordu. Sa· 
ray halkmm agiZlan hayretlerinden ac;tk 
kaldi. 

m,aat yap1 aca 

1 I b k d Bebekten lstinyeye kadar asfalt ola -1 ya mz u a aria bitmedi: Prens 
Schwartzenberg'in anlathgt bir vak'ayt rak yaptmlacak olan yolun ~artnamesi 
El. b th k h h f b ld d' hamlanmaktadtr. Oniimiizdeki ilkbahar-tsa e c;o 1 a u u, on ye 1 ya~m- . 

da, sthhati yerinde toy bir ktz gibi alabil- da tatbikata ba~lanacakhr. Ayni zaman-
digine giildii. Sonra elini uzattJ, yemek- da bu ktsmm on sekiz metro geni~ liginde 
te d t b. · I ac;Iimasma da karar verilerek istikamet yanm a o uran tr prensesm sac; annt 
ok§tyarak: haritast tanzim edilmi~tir. lstikamet ha-

- N ekadar da gi.izel! N ekadar da ritasma nazaran giizergahta birc;ok yer-
yumu§ak 1 lerin istimlaki laztm gelmektedir. On se-

Dedi. Ve ilave etti: kiz metroluk yo! Bebekten Emirgan is-
- Kadife dersiniz, 0 kadar yumu§ak.. kelesi online kadar gelecek ve buradan 

HayJr, kadifeden de giizel.. iskeleden sonraki iki yalmm bahr,:elerinin 
ortasmdan gec;erek Emirgan c;ar~tsmdaki 

Bu miinasebetsiz tavtrdan kaynanaSI d mey anhga inecektir. Bu suretle Dor -
Sophie donakaldt. Zurefadan gec;inen diincii Murad devrinde yaptmlarak Mir-
bir adam, sofrada yanmda oturana Eli· giine ogluna verilen ve bugiin Serif Ab
sabeth ic;in, usulcactk, <<Possenhofen in- dullah Pa~a ailesinin elinde bulunan ve 
cisi I» dedi. Ve bu tabir riyayt zarafet ve c;ok biiyiik tarihi ktymeti clan yah da 
mahviyetin esastdtr sanan, 19 uncu astrh muhafaza edilmi~ olacaktJr. Bu ameliya
hem§ireleri arasmda Elisabeth'in lakabt tm ba~anlmasJ ic;in icab eden tahsisatl 
oldu ka!dt. N af1a Vekaleti temin etmi~tir. Tam amen 

Kaynanast, gelinile yalmz kalmayt veya ktsmen istimlak edilecek binalar Vi
bekliyecek kadar sabtrlt degildi, oyley- layet miihendisleri tarafmdan tesbit 0 -

ken herkesin oniinde ofkesini belli etme· lunmaktadtr. Bu i~Ier bitince N af1a V e
di. Fa kat nihayet gelinile yalmz kalmca kaleti laZJm olan parayt Belediyeye ve
onu iyi bir azarladt: recek ve istimlak muamelesine ba~lamak 

- Kuzum siz, samyor musunuz ki iizere Belediye harekete gec;ecektir. 
adi bir Bavyera kOylii kanst gibi hareket Sahil yolundan ba~ka; Si~li • Biiyiik· 
edebilirsiniz "> Y oksa Habsbourg'lar ha- dere yolunda 1stinye baym iizerinden 
nedanmt, saraytm, lmparatorunu kepaze Emirgan korusunu takiben sahile inen 
etmege Allahla ahdiniz mi var"> Herkesi yolun da asfalt olarak yaptmlarak hem 
rezil ettiniz .•• Sizi bir koy bile hazmet- yukan ktstmda mevcud clan asfalt yola 
mez. ve hem de Bebekten lstinyeye kadar ye-

- Size teessi.if ederim eger beni ol- ni yaptmlacak asfalt k1sma baglanmasma 
dugum gibi kabul etmezseniz, yani bu ta· karar verilmi~tir. Bu ikinci k1sma sahil 
bii halimle. yolu yaotmld1ktan sonra ba&lanacakttr. 

- Bir lmparatoric;e ic;in tabii olan hal 
eldiven takmakttr. Bir eski pabuccu kan
SI gibi hareket etmek bir lmparatoric;e ic;in 
tabii hal degildir. 

Ve kaynanast uzunuzadtya soylendi; 
herkesin oniinde nastl davranacagml ona 
anlath durdu: 

<<Bir lmparatoric;eye eldiven takmak 
vacibdi; bira denilen §ey, bir imparatori
c;enin alenen ic;ebilecegi §ey degildi; kah
kahayla giilmege bir imparatoric;enin 
mevkii musaid olamazdt; yorgunken, ya
hud ic; stkmhsmdan patlarken, ve yahud 
son derece ne§eliyken biitiin bu z1d §eyle
ri bir imparatoric;e miisavi c;ehreyle kar§t· 
!tyacak, tahane ve nim bir tebessiimle, 
gec;i§tirecekti. 

Zavalh Ar§idii§es Sophie! 0, hayatl 
boyle anlamt§tt. V e o, her tstlrabmt o de· 
rece siikun ic;inde gec;irmege ah§mt§b ki 
artJk hie; bir§eyi hissetmiyor gibi bir hali 
vardt: hislerini belli edenleri de hoi gor
miiyordu. Eger Birinci Napoleon'un og
lu sag olsaydt, o zaman, ahval belki ba§· 
ka olurdu. (iinkii bu kadmm hayatmdaki 
a§k Napoleon'un bir tanecik ogluyla be
raber olmii§tii. 

Sophie'nin bu a§k romam actkh bitti, 
o tarihte Sophie gene bir kadmd1, Na
poleon'un og!u da oJdiigii Zaman yirmi 
bir ya~mdaydt. Ve Sophie'nin omriiniin 
hu parc;ast, sevgilisinin yathg; Capucins
ler tiirbesi kadar iicra bir yere gomiilmii§· 
tii. Biitiin bu a§ktan, bu kadma kalan §ey 
yalmz yeisti, zehrini daima tadacagt bir 
yeis ... Ve §imdi oyalandtgt tek bir§eY 
vardt: Gelini Elisabth'e bir imparatori
c;eye tevecciih eden tadstz vazifeleri ha
ttrlatmak. 

(Arkast var) 

SEHIR ISLF.RI 

Biiyiikdere fidanhgtnin 1slahi 
Biiyiikdere fidanhgt glinden giine IS· 

lah edilerek mi.ikemmel bir hale kon -
maktadlr. Birc;ok yerlerin yeti~tirdigi 
nadide §eylerin fidanlart da ahmp bu
rada yeti~tirilmektedir. Fidanhk mii -
diirii ibrahim, Ankaraya giderek orada 
yeti~en armud fidanlarmdan tedarik e
dip getirecektir. 

Fidanhk miidiirii 1brah!min pek ya -
kmda italyaya gonderilerek yiiksek zi~ 
raat enstitiisiinde staj gormesine karnr 
verilmi§tir. !brahim, !t alyada $eldz. ay 
kadar kalacak ve avdetinden sonra fi
danh~n daha esash bir §ekilde 1slahma 
c;ahsacakttr. -···-Hendege yuvarlanan' 

otomobil 
Doktor Nureddine aid 1159 numara'h 

hususi otomobil, gece Maslak yolundan 
gec;erken Zincirlikuyuda bir taksi oto
mobilile kar§tla§ml§hr. 

Taksi, lambalanm sondiirmediginden 
~ofor direksiyonu ·idare edememi§ ve 
kenardaki agaca c;arpmt§tlr. 

Otomobilde bulunan Osmanla Kaztm 
admdaki §ahtslar yaralanmt§lardtr. 0-
tomobil de hasara ugram1~hr. -···· Bir hamal tramvay altinda 

kaldt 
Sirkeci - Topkap1 hattmda i§liyen 33 

numarah vatman Hasamn idaresindeki 
tramvay dun Sirkeciden geGerken Ah -
med admda bir hamala Garpmt§ ve ha
mal kafa tasmdan aihr surette yaralan
mt~hr. Vatmamn vaktinde fren ya-p -
masile zavalh adam tekerlekler alhna 
gitmekten kurtulmu~tur. 

Elazig K1z Enstitiisiiniin faydah ~h,malarJ Ahmed, cankurtaran otomobilile has
taneye kaldmlmt§tlr. Vatman yakalan
mt§hr. 

Elaztg (Hususi) - ~ehrimizde Cumhuriyetin en ehemmiyetli abidele
rinden biri halinde ylikselmekte clan Enstitii tarn_ randrmanla ~ah~mak saf
hasma girmi~tir. Tuncelinin dortbir tarafmdan burada toplanmt~ olan ktz
larm okumak, bi~ki ogrenmek, yemek pi~irmek ve ev idaresini kavnyabil
mek ic,in gosterdikleri heves, gayret ve dikkat her tiirlii takdirin fevkinde
dir. Ekseriyetle koylerden gelmi~ bulunan talebe, evlerine dondiikleri za
man iigrendiklerini orad.akilere de gostereceklerini ve bu suretle umumi ha
yat seviye ve §eraitinin yiikselecegini dii~iiniip sevinmemek miimkiin degil
dir. 

Enstitiiye koyiinden ko~up gelen koylii k1zmm ilk ktyafet~~e t~lebelik 
hayatma kattldlktan sonraki hallerini gosteren iki fotograf gondenyorum. 
Bu iki resimdeki biiyiik farkm pek yakm bir istikbalde koylerinde kalan 
diger k1zlar iizerinde de hasll olacag1 §iiphesizdir. 

s;r esrar ka<;akcisi yakalandt 
Kartalda ihsan admda birinin esrar 

ahm sahmile me~gul oldugu giimruk 
muhafaza teskilatt tarafmdan haber a
lmml~ ve te~kil at memurlan yaphklan 
bir ciirmii me<hudda be~ kilo esrar va
kalamt§lardtr. ihsan, Adliyeye veril -
mi§tir. .......... _... 

Giilhane bbbi miisameresi 
Glilhane Askeri Tababet ta+bikat 

mekteb ve klin i,~inin 39 uncu hbbi m~1-
sameresi rontgen profesorii $iikrii Can
~toriin reisli/1indP tonlanmtshr. Bu mii -
~amerede profesor Sani Yaver tarafm
dan veridi vidaci halicinde tromboz 
vak'as1, profesor Abdiilkadir Noyan ta
rafmdan rie pnomotoraksmda munasstf 
fttkt vak'ast, profesor Niizhet $akir ta
rafmdan iiltra viyole ile tedavi edilmi~ 
bir sioina vantoza vak'as1, asabiye As. 
Dr. Sami tarafmdan elektrokiisyonu 
miiteakib teessiis etmi§ bir tasalliibii 
levhavi vak'as1, dahiliyeye miidavim 
rontgen asistam Dr. Halis tarafmd:.m 
diyabetJ.i bir hastada, post • pnomonik 
bir rie apsesinin yalmz insiilinle teda
visi vak'as1 gosterilmi§, miinaka~aya 
profesor Abdiilkadir, profesor Murad 
Cankat, profesor Naztm $akir, profesor 
Lutfi Aksu, profesor Niizhet $akir ve 
profesor Biirhan i~tirak etmi§tir. 

Otobiis dedikodusu tahkikatt devam 
etmektedir. Dun, yeniden dava ac;!lma -
m1~ttr. 

Tan gazetesi ba~muharriri aleyhine 
ikame edilmi~ olan biitiin davalann tev
hid edilerek, hepsinin bir tek mahkemede 
goriilmesi, kuvvetle muhtemel oldugunu 
yazmi~tJk. Bu haber, kat'ile~mi$ p;ibidir. 
Diin de, yazdtgtmtz p;ibi, tevhid edilecek 
olan bu davalar, birinci asliye ceza mah· 
kemesinde goriilecektir. 

Baz1 arkada~lanmtz, Recai Niizhet 
tarafmdan Tan ba&muharriri aleyhine a
c;tlan davamn riiyetine diin ba§lanacagmJ 
yazmt&lardt. 

F aka t, bizim evvelce haber verdigimiz 
gibi, Recai Niizhetin davasma, aym 
28 inci salt giinii, birinci asliye ceza mah
kemesinde ba~lanacaktJr. 

Miiddeiumumi, Hikmet Onat bir mu
harririmize hamhk tahkikahmn ikmal 
edilmek iizere bulundugunu si:iylemekle 
iktifa etmi~tir. 

Miilkiye miiletti~lerinin laaliyeti 
Otobiis meselesi etrafmda tetkikat 

yapmakta clan Miilkiye mlifetti§leri me
sailerine devam etmektedirler. Belediye 
Varidat miidiirii Ne§et diin de miifetti~
lerin nezdinde uzun miiddet kalarak ken
dilerine laztm olan izahatt vermi~tir. Ev
velce de i~aret ettigimiz gibi miifetti~lerin 
evrak iizerindeki tetkikleri bir miiddet 
daha devam edecektir. Bu i~ bitip de tah
kikat safhasma gec;ildikten sonra hirer hi
rer alakadarlarm ifadeleri ahnmaga ba§
lanacakttr. 

Otobiisc;ii T ayyareci namile maruf 
Ali ile diger be~ ~ahts diin miifetti~lere 
miiracaat ederek miistahdeminin kabahat
leri yiiziinden ellerinden ruhsatiyelerin a
lmdtgmt beyan ve ~ikayet etmi§ler, ruh
satiye almma miiddetinin muayyen bir 
zamanla tahdid edilmesini istemi§lerdir. 
Otoblisc;iiler ruhsatiye ahnma miiddeti 
tahdid edilirse ana gore hareket· ederek 
zarardan kurtulmak ic;in c;are anyacakla
rtm veya arabalarm1 satmak istiyecekle
rini, fakat bu miisaadenin ne zaman ve~ 
rilecegini bilmedikleri i~in gUnlerce ' bek
lemek mecburiyetinde kaldtklanm soyle
mi~ltr1lir. 

Alttn fiatlar1 

Fiatlar diin birdenbire 8 
kuruf yiikseldi 

Altm fiatlannda ayba~mdanberi gorii • 
len sukut diin birdenbire tereffiie don -
mii§ ve son giinlerde iki§er iic;er kuru§ 
dii§en fiatlar diin yedi, sekiz kuru~ birden 
yiikselmi§tir. 

Ogrendigimize gore alakadar makam
lar bu ani ylikseli§ hakkmda dun piya
sada tahkikat yapmt§lardtr. Altm i§ini 
elinde tutan sarraflar buna sebeb olarak 
talebin birden arti§Ini gostermektedir -
ler. 

Mali mehafildeki kanaat, altm fiatla
rmm dii§ii§iinde bu i§e hiikumetin el koy
mak iizere buJunU§U amiJ oJdugu gibj 
§imdi c;tkt§mda da bu tedbirlerin gecik
mi§ olmasmm tesiri bulundugu merkezin
dedir. Bu suretle fiatlarm §imdi de de -
vamh bir yiikseli§ gostermesi ihtimali ileri 
~iiriilmektedir. 

ADLIYEDE 

Canakkale Bogazmda batan 
ltalyan vapuru 

<;anakkalede, italyan band1rah Ka -
popino vapurunu bir musademe netice
sinde babran ispanyol bandtrah Ma • 
gellanos vapuru aleyhine a~tlmt~ olan 
davaya, diin ikinci ticaret mahkeme -
sinde devam edilmi~tir. 

Her iki taraf mahkemede men'i mu
sademe nizamnamesi iizerinde, miina -
kasalar yaomislardtr. istanyol vapur a
centast vekilleri, hamule sahiblerin\n 
dava ikame etmek hakkt olmadt!Ym1 i
leri siirmii~lerdir. Mahkeme, bu husus 
hakkmda karanm vermek iizere mu -
hakemeyi ba~ka bir giine btrakmtshr. 

KtlLTOR ISLF.RI 

Y eni yap1lacak ilkmektebler 
istanbul Maarif miidiirliigii biri Ak

sarayda Valide camii civarmda, digeri 
tlskiidarda olmak iizere iki ilkmekteb 
in§a ettirecektir. ---···-lki hir&IZ yakalandi 

iki giin evvel Adliye binast arkasm
da Elkatib hanmda tiitiincii Halilin diik
kamm soyarak firar eden Tekirdagh 
Mustafa ile sabtkahlardan Ligor diin 
Emniyet ikinci §Ube memurlan tarafm
dan yakalanmt§hr. Htrstzlar suc;lanm 
itiraf etmi~lerdir. Buglin Adliyeye tes
lim olunacaklardll'. 

Esmay1 oldiiren Rifat 7,5 
seneye mahkum oldu 
Bundan bir sene kadar evvel, KasJm

pa§a lagamt ic;inde Esma admda bir ka
dma aid oldugu sonradan anla§Jlan bir 
cesed bulunmU§ ve tahkikat neticesinde 
cinayetin Esmanm kocas1 Abdullahla ar
kada~t Rifat tarafmdan i§lendigi, suc;lu -
!ann Esmayt, kafasmt ta§la ezmek sure
tile oldiirerek cesedini lagama attiklan 
tesbit edilmi§ti. Agtrceza mahkemest, Es
mamn katilleri hakkmda diin karanm 
vermi§tir. Esmanm kocas1 Abdullahm 
T evkifanede oldiigii anla§thyordu. Bu 
noktadan, kendisi hakkmda ac;1lmt~ olan 
hukuku umumiye davast sukut etmektey
di. Rifate gelince: Cinayetin miinhaman 
kendisi tariJ,fmdan i§lendigi kat'! surette 
tesbit edilemediginden, yani Esmayt Ab
dullahla Rifatten hangisinin oldiirdligii 
mutlak ~ekilde anla~tlamadigmdan, cezas1 
derece derece indirilerek suc;lunun yedi 
sene altt av aihr haosine karar verilmi~tir. 

MOTEFERRIK 

Noter daireleri tefti§ ediliyor 
Noterliklerde yaptlan mutad Yilhk 

tefti§ler ba§lamt§tlr. Diin, Miiddeiumu
mi muavinlerinden Necati, istanbul ii
\';iincii N oterlik muamelelerini gozden 
ge\';irmi~tir. Tefti§lere devam edilecek
tir. 

Prens Seyfeddinin zevcesi 
Munra gitti 

Merhum Prens Seyfeddinin refikast 
Prenses tnviye Seyfeddinle Prensin 
kaymbiraderi Semih Miimtaz diinku 
Taros ekspresile Mtstra hareket etmi§
lerdir. Bu trene 1§ Bankast hukuk mil
~aviri ve Prensesin §ahsi dostl'armdan 
!smail fsa da Ankarad'an binmi~ir. 

Gerek Prenses, gerekse refakatinde
kiler bu seyahati sadece Prensin kabri
ni ziyaret maksadile yapbklartm soy -
lemektedirler. Maamafih bu vesile ne 
Prensesin mesru haklarmm ve Prenstn 
Mtstrdaki emlakinin de mevzuu bahso
lacagr §iiphesiz bulunmaktadtr. 

F enerler idaresi Deniz Banka 
ge~iyor 

Htikumetin Fenerler idareslnin sahn 
almmas1 hakkmdaki karanmn bir aya 
kadar tatbil{ me\tltiine girecegi anla§tl
maktadtr. Fenerler idaresi dogrudan 
dogruya Deniz Banka devredilecektir. 

llk Tiirk bakir~ Amerikaya 
gonderiliyor 

Buglin, memleketimizden Uk defa o
larak diinya piyasasma Tiirk bakm ih
rac edilecektir. Bu baktr Eti Bankm llk 
defa i§letmege ba§ladt~ Kuartshan ba
lm madeninden istihsal edilen ilk mah
suldiir. 400 ton miktarmda clan bu ilk 
mahsul Amerikan band1rah Examilia 
vapurile dogruca Nevyorka gidecektir. 

Diin ftrtma dolaytsile cevherler va -
pura tahmil edilememi~tir. Buglin ftr -
tma hafifledigi takdirde tahmil yap1 • 
lacakttr. -···-Uluburluda bir cinayet 

Uluburlu (Hususi) - Kazamtzda 
iki kom§U arasmda c;1kan bir ihtilaf bir 
ki§inin maktul, bir digerinin de agtr suret
te yaralanmasile neticelenmi§tir. Hadise 
Karagi:iz oglu Mehmedle kansmm duvar· 
dan sarkan kuru dallan kesmesine kom • 
§USU Asian oglu Mustafa ve Siikrii ile 
kanlarmm miidahalesinden c;tkml~, kavga 
ba bir zamanda biiyiiyerek Mehmedin 
maktul kansmm da agtr yaralanmasile 
bitmi§tir. Siikrii yakalanmt§tlr, kac;an 
Mustafa aranmaktad1r. _._._ 
lzmir Cocuk Esirgeme kuru· 

munun faaliyeti 
hmir (Hususi) - Sehrimiz <;ocuk 

E~irgeme Kurumu faaliyetine hararetle 
devam etmektedir. T utulan istatistiklere 
nazaran F:e<;en ay ic;inde kurumun dispan
serinde 254 basta c;ocuk muayene ve te
davi edilerek ilac;lan paras'z verilmi§tir. 
Seker bayram1 arifesinde de kalababk ve 
fakir ailelerin 21 0 c;ocuguna elbise, ayak
kabt ve c;ama§trhk e§ya dagttmak suretile 
yard1m edilmi§tir. -···--Elbistanda un fabrikas1 ve 

elektrik 
Elbistan (Hususi) - Gec;en seylab 

neticesinde Ceyhamn iizerindeki adi de
girmenler kamilen ytk1lmi~ ve bu yiizden 
ktsabanm un ihtiyacmt temin i§i glinden 
giine giic;le§mi§ti. Buna bir c;are bulmak 
iizere Halkevinde yaptlan bir toplantlya 
kaymakam, belediye ve Parti azalarile 
zenginlerimiz i§tirak ederek miihim ka -
rarlar vermi&lerdir. Bu karara gore Cey
han iizerinde kurulacak biiyiik bir un fab
rikasmm in§aat ke§fini yapmak iizere Ma
latyadan bir miihendis c;agmlacakttr. Bu 
fabrika giindiizleri un yapmak geceleri 
de 1ehre elektrik vermek Uzere c;ah§ttn -
lacakttr. 

23 Birincikiinun 1937 -
Siyasi icmal 

Romanyadaki intihabll1 
neticesi 

t?:!!. ec;en pazar, Romanyada umu • 
~ mi intihabat yap1ldt. Bundan 

evvelki intihabat 21 kanunueY' 
vel 1933 te yaptlmt§tl. Eski intihabda 
§imdi Ba§vekil bulunan Tataresco'ntJII 
mensub oldugu milli liberal partisi kazan• 
mt§tl. Gec;en meb'usan meclisinin 387 a• 
zasmdan 290 ki§i ve ayan meclisinin zo7 
azasmdan 172 ki§i bu partiye mensubdll· 

Y eni intihabda dahi bu parti reylerin 
yiizde hrkmdan fazlasmt aldt. RomanYa 
intihab kanunu yiizde k1rk reyi alan par• 
tiye meb'uslarm yiizde ellisini c;tkanna~ 
hakkmt verdiginden bu intihabda dah~ 
milli liberal partisi parlamentoda kendt 

ba§ma ekseriyeti haiz olacakt:r. Ayni za' 
manda bu parti, intihab miicadelesin~e 
saf Krahn miizaheret ve himayesi ile blr 
miiddet Ba§vekil clan profesor Y orga'nlll 
milli demokrat ve memleketin milli libe : 
rallerle beraber iki biiyiik partisinden birt 
milli koylii partisinden aynlan Vaida 
Voivode'nin Rumen cephesi ve Transil• 
vanya' daki Alman ekalliyeti partisile itti• 
fak etmi~ bulundugundan bunlarla bera' 
ber hiikumet grupunun meb'uslan yiizde 
yetmi§e c;tkacagl anla§tl:yor. 

Eski parlamentoda bu partilerin, yir ~ 
miye yakm meb'usu ve on kadar ayall~ 
vardt. fntihabt kaybeden biiyiik <<Milh 
koylii» partisine gelince, bu siyasi te§ek' 
kiil Macar idaresi zamamnda, T ransil ' 
van'yadaki Rumen milli partisi, Ulah .".e 
Bugdandaki Mihalake'nin milli part151• 

eski me§hur Rumen devlet adamt Take' 
yonesko'nun demokrat partisi ve General 
Avaresko' dan aynlanlarm birle§mesind~ 
hast! olmu§tU. Partinin belkemigi esk~ 
Rumen milli partisi ve bunun liderle~ 
Maniu ve Vida Vorivode idi. Sonraki 
politikacmm daha ziyade mahalli olall 

partiyi umumile§tirmek iizere Rumell 
cephesini te§kil ve son intihab miicadclt' 
sinde biiyiik hiikfunet partisi milli Jibe • 
rallerle ittifak etmesi iizerine biiyiik roll" 
halif parti zaytf!amt§ttr. 

Filvaki milll koylii partisi diger birkay 
kiic;iik parti ile intihab miicadelesin~e 
ittifak etmi§ti. Lakin bunlar arasmda hly 
tecaniis yoktur. Mesela milll koylii par' 
tisi esasen ademi merkeziyet~i. koylii ull' 
surunun diger her stmfa tefevvuk ve hakilll 
olmast, ecnebi sermayesi ve miifrit demok• 

rasi tara(f;m oldugu halde bu umdele • 
rin en bliylik dii§mam Demir"' Muhaftt. ' 
larla ittifak etmi§tir. Demir Muhaflzlarla 
birbirinin can dii§mam olan eski HariciYt 
Nazm Titiilesko'nun ayni grupa dahil o' 
mu~ bulunmalan bu siyasi heyet ic;indt' 
ki tezadlann en bariz misalidir. Mi!li )i• 
berallerden itizal eden George Bratian11 

dahi bu muhalifler grupundadtr. 
Garibdir ki §imdiki Krahn siirgiin bit 

prens iken haricd~n gelip tahta oturrna' 
sma en ziyade muhalefet eden mill! libt' 
railer bugiin gozde olup daha ziyade btl 
sayede ekseriyeti kazanmt§ olduklan ha~: 
de, Kral Karol'u tahta getiren milli koYI.il 
partisile Krahn avdetine milli libera!leJ'I11 

muhalefet eylemelerinden dolayt bu par' 
tiden itizal eden J orj Brationu bu defa da 
hezimete ugramt§tlr. 

Memleketin iic;iincii biiyiik partisi olul' 
miifrit milliyetc;i, §iddetli Y ahudi dii§ ' 
mam ve Hitlerin hayram profesor Cuza 
ve Goga'mn partisi milli huistiyanlann ~~~ 
kadar rey aldtklan heniiz malum degild•· 
Eski mecliste 18 meb'uslan vardt. DeJllir 
Muhaf1zlann da nekadar meb'us c;tkar 1 

dtklan merakla bekleniyor. Ciinkii bll 
miifrit sag partiler, memlek~tin siyasi ha' 
vasmt ve bahusus gencligi §iddetle dalg~' 
landmyorlar. Zaten intihabt kazanan par' 
tiler dahi mutlak otorite esasma taraft'r 
tiler dahi mutlak Romanyamn SovYel' 
!erie dost olmasma ve F ranstz politikasJ]'l1 

bilakayd ve §art bagh kalmasma imW 
yoktur. 

Romanya hiikumeti ve parlamentoda~ 
yeni ekseriyet Almanya ve ltalya ile Jll11 

nasebatt samimile§tirmege c;alt§acak11' 
Tataresku'nun Delbos'un ziyaretini ia e 
ic;in yakmda Parise giderken evvela 13~{ 
line ugraytp Almanya devlet adamla.J'I'e 
gorli§mege karar vermi§ olmas1 da bJ.I)Id 

isbat ediyor. Hulasa, son intihab netice' 
sinde Romanya, dahili ve haricl politi ' 
kasmda iyice saglamla§mt§ bulunuyor• 

Muharrem Feyzi TOGAf 
~~~~~~~"' 

CEMlYETLERJ!}. 

Dokumacdar cemiyeti 
idare heyeti ~ 

Dokumactlar cemiyeti idare be1e 
sec:;imi diin yaptlmt~br. """"" 

Cumhuriyet .../ 
NUsbas1 5 kuru!jtur. 
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Madrid, T eruel'in diin 
i§gal edildigini bildiriyor 

Salamanca ve Londra aksini iddia ederek 
ihHialcilerin ilerledigini soyliiyor 

Madrid 22 (A.A.) - Teruel cepne
sinde cumhuriyetc;ilerin alti giindenberi 
Yaphgi hiicumlar kayde ~ayan bir degi -
§iklik husule getirmemi~tir. $ehir Fran kist 
lspanyadan tamamile tecrid edilmi~ bir 
Vaziyettedir. Cumhuriyet topc;u ve hava 
kuvvetleri ~ehrin ba~hca noktalanm mii -
essir surette bombardiman ederek yangm· 
lar c;Ikarmi~lardir. 

Muhasara edilenlerin gayreti kendile
tini miidafaaya inhisar etmektedir. Fran
kist mmtakasmdaki kit' alar hiikumet mi -
lislerini yan ate~ine alm'aga ugra~makta • 
dir!ar. 

Barselon 22 (A.A.) - Teruel ~eh
rinin cumhuriyet kit'alan tarafmdan zap
tedildigi resmi bir tebligde bildirilmekte
dir. 

tetmi~lerdir. Hava karardigi zaman hi.i
kumet kuvvetleri ~ehrin di~ mahallelerin
deki evleri i~gal ettikten sonra kopri.iden 
gec;erek dii~manm ~iddetli ate~ine ragmen 
~ehre girmi~lerdir. Bu kuvvetler ~iddetli 
ate~ eden topc;ularm himayesinde T eruel 
§ehrinin ~ark kismmi i~gal etmi~lerdir. 

Salamanka tek:zib ediyor 
Salamanka 22 (A.A.) - Resmi 

teblig: 
Franco kuvvetleri T eruel mmtakasm

daki ileri hareketlerine devam etmekte -
dirler. Bu bt' alar dii~mamn biitiin hli -
cumlanm tardederek Los Morrones mev
kiini i~gal etmi~lerdir. 

Salamanka 22 (A.A.) - Diin ak -
~am saat 20 de radyo ile ne§redilen bir 
tebligde ezciimle ~oy le denilmektedir: 

M. Companys'tn beyanatz ve «Teruel cephesinde son iic; giin zar-
resmi teblig fmda 1 0,000 maktul veren dii~manm 

Barselon 22 (A.A.) - M. Com - nevrnidane taarruzlan geri piiskiirtiilmli~
Panys, Teruel'in zaptmdan dolayi Neg- tiir. Hiikumet milislerinin taarruzlan gev
rin ve Prieto'yu tebrik etmi~ ve «cesur ve ~emi~tir. Dii~man tamamile muhasara e • 
rnukayese gotiirmez cumhuriyet ordu - dilmi§tir. Hiikumetc;iler ricat etmek ic;in 
SU» na sempati ve minnettarhgmm iblagi· Fran kist hat! an arasmda bir gedik ac;ma-
n! kendilerinden rica etmi~tir. ga uil;ra~maktadnlar. 

Resmi tebligde ~oyle denilmektedir: On hiikumet tayyaresi dii~lirlilmii~tiir. 
21 - 22 giinii cumhuriyet kit' alanmn Londrantn verd;gi malrimat 

'feruel'e girmesile bitmi~ ve ~ehrin biiyiik Londra 22 (Hususi) - lspanyada 
bir kismi tarafimiZdan i~gal edilmi~tir. bugiin ak~ama kadar kanh muharebeler 

Dii~mamn, birc;ok takviye ht'alan al- ce~yan etmi~tir. Teruel'in hiikumetc;ile -
nu~ olmasma ragmen, mukabil taarruzlan rin eline dii~tiigiine dair diin verilen ha
akim kalmi~hr. Saat 16 da cumhuriyetc;i- berler teeyyiid etmemi~tir. !htilalciler ~e
ler ~ehrin methalinde tahkim edilmi~ olan hir civarmda mukavemete devam ettikle
stadyoma hiicum etmi~ler ve saat 18 de rini, birc;ok hiikumet tayyareleri dii~iir • 
Sitalann iistiinde siingii siingiiye yap1lan diiklerini ve miiteaddid Rus tanklan zap
kanh c;arpi~malardan sonra buras1m zap· tettiklerini bildiriyorlar. 
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M. Chamberlain'1n 

nutkundan akisler 

Parlamento 
Basvekilin 

' 

mehafili, 
sozlerini 

iyi karsdamadt 
Londra 2" (A.A.) -Havas Ajan • 

S!nm muhabirinden: 
Chamberlain'ir Avam Kamarasmda 

soyledigi nut•Jk, hi.ikumetin Uzak~ark si
l'aseti hakkmda sarih malumat alacakla
tinJ iimid eden parlamento mahfillerinde 

bir hayal inkisan olmu~tur. Baz1 meb'us
lar bu nutkun sadece hiikumetin hakiki 
siyasetini gosterdigini soylemekte ve hii -
kurnetin maksadlannm son dakikaya ka
~ar gizli tutulmasi memleketin menfaati 
1ktizasmdan bulundugunu ilave eylemek
ledirler. 

Chamberlain'm Alman meselesinden 
hezaketle bahsetmesine mukabil halya 
l akkmda oldukc;a pervasiz bir lisan kul
anmi§ olmas1 meb'uslarm nazan dikkati

lli celbetmi~tir. Nihayet nutukta beklen -
l'nedik bir §ekilde Cenevreye kar~1 Israrla 
sadakatten bahsedilmesi Chamberlain'in 

iutlakiyetle idare edilen devletler tara-
Indan Cenevreye yap1lan hiicumlara 

kar§I bir mukabelesi §eklinde ve Del-
bo ' · ·~· I k I 1 'l s un ziyaret ettlgi mem e et ere ngi -
1trenin umumi bir Avrupa anla§masi vii

tilde getirmek hususundaki fikrinden 
"azgec;medigi hakkmda verilen bir nevi 
1tminat mahiyetinde telakki edilmekte -
dir. 

10,000 frankhk edebiyat 
miikafatl 

b·· ~aris 22 (A.A.) - 10,000 frankl~k 
~Yuk balk romam miikafati «Le Dahha 

1 °Uge» <<Kirmizi Dalya» ismindeki ki-
1 abindan dolayi Madam Simone Sine • tr' e verilmi§tir. 

talyada Y ahudi aleyhtarhgl 
, R.oma 22 (A.A.) - Havas Ajan -

111111 mu ha birinden: 

y Affari Esteri gazetesinin eski miidiirii 
\ ahudi gazetecilerden Giovanni Engeli 

b~"kif edilmi~tir. !talyan yahudileri aley-
ll'lde §iddetli hiicumlar yapan T evere 
h~et . E ]'' . h' .. .. d d esi, nge 1 mn JYanet curmun en 

1 olayl tevkif edilmi~ oldugunu yazmak-
adtr. · 

PARiS BORSASI 
b llaris 22 (Hususi) - Paris borsasmm 
ltlf' t Unku kapam§ fiatlan §Unlard1r: 

lta 0lldra 147,20, Nevyork 29,45, Berlin 
I)) 

7• Bruksel 500, Amsterdam 1637, Rc-
a 1 . s81 54,95, Lizbon 165,25, Cenevre 

ts •37 l/2, kur~un 15,13,9, bakir 44 -

ta ~/2, kalay 189,5, altm 139,8, glimli§ 
1116, ~inko 15,8,9. 

Pariste 

tekrar 

grevler 

baslad1 
' 

Polis, grevcilerin i~gal 

zorla ettigi yerleri 
tahliye ettiriyor 

Paris 22 (A.A.) - la~e ihtila.£1 pe· 
rakende mal satan diikkanlarla biiyiik 
magazalara sirayet etmi~tir. Polis ge~en
de i~c;iler tarafmdan i~gal edilen antre • 
polan tahliye ettirdigi gibi bu sefer de 
grevciler tarafmdan i§gal edilen binalan 
tahliye ettirmi§tir. 

Paris havalisi filim endiistrisi i§c;ileri 
de grev ilan etmi§lerdir. Eyaletlere sira -
yet etmek istidadmi gi:isteren bu grevden 
maksad, patronlarm mii§terek i~ muka • 
velenamesini imzadan imtina etmelerini 
protesto etmektir. Grevciler tarafmdan 
i~gal edilen bazi stiidyolan polis tahliye 
ettirmi~tir. 

Nihayet «maddi ve manevi vaziyet~~
rmm diizeltilmesini» Ishyen tiitiin V\ 

kibrit fabrikalarmm atolye ve kiSim §ef
lc-ri de biitiin fabrikalarda i§leri durdur -
mu§lardir. 

Ludendorff'un cenaze 
merasimi diin yaptldt 
Miinih 22 (A.A.) - Diin Luden • 

dorff'un cesedi tabuta konmu§lur. Sekiz 
zabit, tabutu umumi kumandanhk daire
sinin bayraklar salonuna gotiirmii§tiir. 
Salonda §imdi k1hc; c;ekmi~ bir muhafaza 
k1t' as1 cesedi beklemektedir. 

$ehirde tramvaylar matem bayrakla • 
rile gidip gelmektedirler. 

Buglin cenaze merasiminin yapilacagi 
«muzaffer kumandanlar» mabedini siis
liyen bayraklar siyah tiillerle i:irtiilmii~ • 
tur. 

Miinih 22 (A.A.) - lc;inde General 
Ludendorff'un cenazesi bulunan tabut bu 
sabah alh siyah beygir tarafmdan c;ekilen 
bir top arabasmm iistiinde zafer kap1sma 
gotiiriilmii§tiir. Cenazenin arkasmdan Ge
neralin ailesi ve dostlan gitmektt idi. Bii
yiik bir balk ki.itlesi matem alayma i§tirak 
etmi~tir. 

Fuhrer yamnda namlar oldugu halde 
saat 1 0 da gelmi§ ve cenazeyi zafer kapi· 
s•ndan muzaffer kumandanlar mabedine 
kadar takib etmi~tir. T abutu gotiiren alh 
zabitin yanmda dort General bulunmakta 
idi. 

General Von Blomberg Ludendorff'
un askeri hayatmdan sitayi§le bahsetmi§ 
ve bilhassa muharebede ifa eyledigi hiz· 
metleri ve muharebeden sonra da Hitler 
ile beraber Alman milletinin birligi ic;in gi
ri§tigi miicadeleyi hatirlatmi~tlr. Bundan 
sonra Hitler bir c;elenk koymu§tur. \=e -
lenkte sunlar yaZilmi§ idi: 

«Birle~en Alman halki namma bir min
nettarhk ni§anesi olmak iizere bu c;elengi 
koyuyorum.» 

CUMHURlYET 

1MOLAHAZALAR --- -
Maazallah ! .. 

Ulus gazetesi bir miiddettenberi Y a
kub Kadrinin «Bir Siirgi.in» isimli yeni 
romamm tefrika ediyor. Eski eserlerin
den bir c;ogunu zev kle ve istifade ile oku
mu~ oldugur-uz muhterem muharririn bu 
son tefrikasm1 takib edemedik. i§tihamm 
eserin kitab halinde <;Ikmasma sakhyor
duk. Fakat gec;en giin Ulus'un Yakub 
Kadriye tahsis etmekte oldugu siitunlan
na tesadiifen bir goz gezdirdigimiz zaman 
hayrette kaldJk. Romanm pek c;ok yerleri 
fransizca idi. 0 kadar ki bir an gene Ulus 
tarafmdan ne§redilmekte olan fransizca 
haftahk Ankara gazetesine girecek bir 
yazmm Y Jkub Kadrinin tefrikasile ka· 
n§tmldigmi zannettik. F akat bereket ver
sin romam takib eden bir arkada§ bizi te
min etti: 

- HayiT, hay1r. Y anh§ degil. 0 bir 
miiddettir boyle gidiyor. 

Filhakika kolleksiyona ba§Vurdugumuz 
zaman «Bir Si.irgi.in» iin birc;ok yerlerin
de giizel giizel fransizca ciimleler kulla
mldigmi gordiik. 

Anla§Ilan «Erenlerin Bagmdan» mii
ellifinin yeni eseri Pariste cereyan ediyor 
olmahydi. !htimal yolu oralara dii§mii§ 
bir Tiirkiin macerasidir. Fa kat o takdir
de biitiin romanm frans1zca yazilmasi da· 
ha kestirme ve sa de olmaz miydi? 

$imdi «Bir Siirgiim> iin 49 uncu tefri· 
kasmdan aldigimiZ §U satiTlan beraber 
okuyahm: 

«- A, diyordu; siz bir doktor mu
sunuz? Ne doktoru? - Hayret; de
mek Tiirkiyede hekimlik tahsil edile
biliyor. Cok memnun oldum, bunu 
ogrenmekle... ~imdi, bana soyleyin, 
kuzum; Tiirk erkeklerin bir~ok k~ 
dmla birden evlendikleri dogru mu? • 
Yalmz dort taneye kadar oyle mi? 
Bu hak kadmlara da verilmi§ midir? 
hte, bu olmadi. (Burada bayat bir 
kahkaha) Peki, mesela erkek birinci 
kadmla bulunurken ikinci veya ii~iin
cii ne yapar? - Suasm1 rm bekler? -
Ka!; giinde bir? Mais, c' est enorme; 
c' est cruel. Ne trouv·ez - vous pas? -
Siz de evli misiniz? - Burada ne ya
plyorsunuz? 

V e doktor Hikmeti yamba§mda 
bir pufun iistiine oturttuktan sonra 
yava§ bir sesle: 

- V enez me voir un de ces jours. 
Voulez-vous? dedi.» 

Yukar1ki par~ada icab ettigi zaman 
pekala tiirkc;e de konu§tugunu gordiigii
niiz F rans1z kontesini • zira bu bir kon
testir • muharrir nedense zaman zaman 
fransiZca konu~turmaktadJT. Daha sonra 
ba~kalannm ba~kalarma si:iyledikleri 
fransizcalar ayn ve pek c;ok, frans1zca 
bilmiyenlerin eseri anhyam1yacaklan ka· 
dar c;ok; yalmz bir tefrikada 25 satlr 
fransizca olarak yazilmi§tlr. 

Hepimiz biliyoruz ki bir~ok eserlerin 
bazi yerlerinde ecnebi kelimeler hatta 
• c;ok seyrek de olsa • ecnebi ciimleler as
lmda oldugu gibi kullamhr. Fa kat bu ka
dar sik ve bu kadar liizumsuz olarak ro
manm ymldigi dilden ayr1 bir dil kulla
mldigmi gormemi§tik. Kald1 ki bir seri 
franSJZca miikalemeye ba§lanacagi SJra· 
da «franSIZca konu~uyorlardi» gibi iki 
basit kelime bize biitiin hadiseyi anlatmi§ 
olurdu. 

Haydi franSIZca neyse; fakat temenni 
ederiz ki muhterem muharrir miistakbel 
bir romanma sahne olarak mesela \=ini in
tihab etmesin. Maazallah . .. 

DOGAN NADI 

Biiyiik bir sulh 

hadimi oldii 

Me,hur Amerika Hari
Kellogg ciye Naz1r1 

vefat etti 
Saint-Paul «Min

nesota» 22 (A. 
A) - Zatiirree
den mustarib bulu • 
nan Frank M. Kel-
logg diin ak~am 81 
ya§mda oldugu hal
de vefat etmi§tir. 

Miitevdfa me§ -
hur Briand • Kel
logg misakm1 im -
za etmi~ti. 

-I:R'.,., 

Coolidge'in riya - Mr. Kellogg 
setinin sonunda siyasi hayattan c;ekilerek 
eski meslegi alan avukathkla me§gul ol
maga ba§lami§ti. 1929 da Nobel sulh 
miikafatmi alan Kellogg, 1930 da bey • 
nelmilel La Haye divanma habm tayin 
edilmi§ti. 

Japonyada bir yangtnda 
78 kisi oldii • 

Tokyo 22 (A.A.) - Tomita'da 
Miami mektebinde c;Ikan bir yangm neti
cesinde 78 ki§i i:ilmii§tiir. 

Edebiyat 

Kalp yaz1n1n 
Y azi yazan her adam, bilhassa her e

debiyat amatorii gene, Maurice Maeter
linck'in §U dii§iincesi iistiinde biraz durak
lamahdir: «Bize soyliyecek bir~eyi alan 
muharrir, adeta zaruri olarak, klasik bir 
§ekil ahr; soyliyecek bir§eyi olmiyan mu
harririn tercih ettigi §ekil de, hemen da
ima romantiktir.>> , 

Evvela, c;ok sarih oldugu halde, kisa
hgmdan ve ozliiliigiinden dolayi tefsire 
muhtac gordiigiim bu sozden ne anladi
giml yazmak isterim. Klasik ve romantik 
tabirlerine alabildigine §ahsi manalar ve
rilmi§tir. Burada muharrir, her iki tabirle 
de hirer mekteb ve nazariyeden ziyade, 
hirer §ekil, iislub ve eda kasdediyor. 

Klasik ve romantik eda nedir? 
Klasik eda, ic;inin kaynayi~lan ve kO

pi.irii§leri, zekasmm displini ic;inde maz
but bir muharririn ihtiraslarile akh arasm
daki muvazene mahsulii, benliginin feve
ranlanm kiilll ve riyazi prensiplerin di§a· 
nsma ta~Irm1yan, son haddinde olc;iilii, ne 
bir kelimesi fazla, ne bir virgiil eksik, 
muhtevasma viicudiin derisi gibi t1pat1p 
yapi~Ik ve tastamam uygun, kemalini bul
mu§ bir yaz1 ifadesidir. Kendi giirbiizliigii 
ve tazeligi kendine yeten bu muhtevanm 
fazla makiyaja, fazla alhga ve diizgiine 
ihtiyac1 yoktur. Bunun ic;in, bir siirii §iip
heli gazlerle, esanslarla, boyalarla istih
sal edilmi~. karanhk ve kan~1k cevherini 
sun'i bir renk ic;inde sakhyan bazi likorler 
gibi bulamk degil, memba suyu gibi ha
lis, ~effaf ve berrak §ekilleri arar. Basit 
olmakslZin sade, kof olmakslZin ac;Ik, sat
hi olmakslZln geni~ bir dii§iinceden ba~ka 
bir~ey olm1yan bu muhteva, ifade ekono
misini sarih oldugu kadar da veciz bir ya
ZI ~eklinde bulur. 

Romanti:~ eda bu degildir. K1t bir 
cevheri §i~irmekle i§e ba§lar. Kendisini, 
benligin deprenmelerile azmi~ bir muhay
yilenin biitiin fantezilerile siisliverek, cici
li bicili, telli pullu, bir siirli fahi~e cilvesi
le kmtan, ya~macikh bir ifade halini ahr. 
Romantik eday1 §i§iren fantezileri, hayal· 
Jeri ve kelime oyunlanm aymrsamz geri 
kalan muhteva, klSlr ve cihzdir: Y a bin 
kere soylenmi§ bir fikrin sun'i bir cila ile 
tekrand1r; yahud antitezinden korkan bir 
iddianm, ka~amak bulmak i~in c;apra§Ik 
ve gizli ke~i yollarmda si<;rayi§Idir .. 

Yazan: PEYAMI SAFA 

En yenilerine, hatta en romantiklerine 
vannciya kadar, §aheser denilen eserlerin 
hepsi klasik ifade ile yaZIImi§lardn. T ek 
kelime ile, bu eserlerin hepsi: Samimidir
ler. 

Bunun ic;in hemen her amati:iriin ilk 
yaz1lan, fikirlerini siislemek ihtiyacmdan 
dogan romantik bir eda ile ba~lar ve ol
gunla~mak saadetine ererse klasik bir §ekil 
ahr. hte o zaman, Maurice Maeterlin
ck'in yanm aSIThk bir kalem tecriibesini 
hulasa eden vecizesinde anlatmak istedi
gi gibi, «muharririJ soy liyecegi bir§ey 
var» demektir. 

Romantik bir eserin mutlaka romantik 
bir edasi olmak lazim gelmez; nitekim 
klasik (fakat giizel olmiyan) eserlerdcn 
c;ogu da klasik edadan mahrumdular. 
Romantik eda demek, romantik bir fikrin 
~ekli degil, bu fikri ihtiva etmeden, ~ekli
nin taklidi demektir. Bunun ic;in makale
min ba~mda, Maeterlinck 'in «klasik ve 
romantik ~ekil» tabirlerile hirer mekteb 
de gil, hirer iislub ve eda kasdettigini y az
dim. 

Muhtevasma tipatJp uygun oldugu ic;in 
klasik eda, i<;ini tastamam dolduracak biJ 
fikir bulmak imkanSIZhgmdan dolaYJ tak
lid cdilemez; fakat romantik eda, c;ok 
daha eski klasisizm devirlerindenberi, her 
amator yazmm $ekli olmaga devam et -
mi~tir. Ciinki.i romantizmin, merkezini 
benlik deprenmeleri ve fantezileri te~kil 
eden mevzuu, ~eklinin taklidine daima 
miisaid olmu~tur. Bunun i~in halis ve ha
kiki romantik eserlerin bile edalan kla -
siktir. 

Y az1ya yeni ba~l1yan edebiyat gene
Jeri i<;in M aeterlinck 'in soziinden alma -
cak ders, ifade cilasmdan ziyade muhte
va cevherine verecekleri kiymeti tayin et
mektir. Bu ders, okuyucu olarak hepimi
ze de halis yaz1yla kalp1 arasmdaki farki 
sec;ebilmenin olc;iisiinii verir. 

Kalp yazmm siislii, dolambac;h, ~i~ir
me, sun 'i ipek gibi c;iy panlhlarla, sahte 
hikmetlerle, acele yaPJlmi$ istidlallerle, 
diizme alimane ve dahiyane hiikiimlerle 
dolu ibaresini halis yazidan aylran bu ol
c;ii, yazan ic;in de, okuyan iGin de, tenkid 
eden ic;in de elden hie; birakilmiyacak bir 
kiymet miyand1r. 

PEYAMI SAFA 

lngiltere ile Italyanin 
arasini bulmak i~in 

Londrada yeni muzakereler cereyan eHi 
F elemenk hiikumeti, Balttk devletlerinin Habe,is

tanda italyan hakimiyetinin taninmasJ Iehinde 
ta vassutta bulunmasint teklif etti 

Londra 22 (A.A.) - Havas muha
birinden: 

hi bir kaynaktan haber ahnd1gma go
re, ltalya hiikumeti, Roma ile Londra a
r:asmda miizakereler ac;IImasi, !talyanm 
lngiltere aleyhindeki propagandalara ni
hayet vermesi §arhna muallak oldugu 
hakkmda, 1\1. Eden tarafmdan yapilan 
telkini reddetmi§tir. 

Verilen malumata gore ltalyamn Lon
dra sefiri M. Grandi, M. Eden'le yap • 
hg1 son miilakatlardan birinde, a§agidaki 
beyanatta bulunmu§tur: 

1 - Bari istasyonunun yaphgi ne§ -
riyat, bir ~ikayet mevzuu te§kil edemez. 
(:iinkii bu istasyon, lngilterenin kontrolu 
altmda bulunan veya miittefiklerine aid 
alan memleketlerde Arab dilile ne§redi
len gazete rnakalelerini yaymaktad1r. 

2 - fngiliz • ltalyan miizakerelerinin 
ba§hca hedefi, Afrikada bu iki devlet 
arasmda bir musademe vukuunu bertaraf 
etmek iizere, miinasebetlerinde salah te
minine matuftur. 

3 - Habe§istan etrafmdaki toprak
larda, italya aleyhine propaganda yapii
maktadir. 

Haber verildigine gore, Roma, M. 
Grandi'nin bu miitalealanm teyid etmi~
tir. Bu itibarll', miizakereler esnasmda 

italyanm Londra el~isi M. Grandi 

Avarn Kamarasmda yap1lan beyanah 
tefsir eden Messagero gazetesi: 

«Bu sozler !ngiltere hiikumeti tarafm
dan gosterilen Suiniyetin bir tezahiirii • 
diir.» demektedir. 

Hariciye tayinleri 
Ankara 22 (T elefonla) - Hariciye se
kizinci derecede memurlanndan Sadul
lah Goren yedinci dereceye terfi etti ve 
diger nakiller de yiiksek tasdikten gec;ti. 

propaganda meselesinin de miinaka§a e- ( KISA HABER ) 
dilmesinde Israr etmektedir. . L ER 

F elemengin tavassut teklifi * BERLIN - Ne~redilen bir emlrnamc-
Oslo 22 (A.A.) - Norsk Telegram de bundan boyle yabanci memleketlerdeki 

nasyonal - Sosyalist te§kllii.tl §efi alan M. 
Byro gazetesinin verdi~i bir habere gore Bohle tarafmdan verilecek kararlarm ne-
Felemenk hiikumeti, Habe~istanda ita!- zaretlerce miittehaz kararlar mahlyetinde 
yan hakimiyetinin tanmmasi lehinde Os- olacal\'I bildlrilmektedlr. 
lo mukavelesine dahil memleketler tara • * VA§iNGTON - Amerikan I~ !ederas-

yonu murahhaslarlle endiistrlyel te$k1Hi.t 
fm~an tavassutta bulunHimasmi teklif et- komltesl murahhaslarl arasmdakl muza -
mi~tir. N orvec; hiikumeti heniiz cevabm1 kere iic;iincii defa akamete ul\'ramJ~tlr. 
,.,•rmemi§tir. * VAru}OVA _ ic; Bakanl!gJ, miistak11 

Bir ltalyan gazelesinin telsiratz I~ sosyetesinln gayrlkanunl 1lii.n ed1ldigln1 
teblig etmi§tlr. 

Roma 22 (A.A.) - halyanlar Fi - * BEUENOS-AiRES _ SaHi.hlyetll mah
listinde propaganda yapmaga devam et - flller Buenos Aires mmtakas1 vallslnin ta
tikleri miiddetc;e ingiltere ile italya ara - ~lzmln girmeslnl temln lc;in italyadan sl

lah satm aldJgl hakkmda yabanct memle
smda!.i miinasebetlerin diizelmesine im • ketlerde c;Jkan ~ayialarm asllsiZ oldugunu 
kan olmadigi hakkmda Eden tarafmdan blldirml§lerdlr. 
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HEM NAliNA 
MIHINA 

Medeniyet ilerledik~e ... 

M edeniyet ilerledik~e bakm1z 
neler oluyor? Yalmz 20 nci 
asnn habra gelen baz1 vak

alanm ahyoruz: 
Eskiden, devletler, birbirlerine res .. 

men ilam harbederek muhasamata ba~
larlardi; medeniyet ilerledikc;e bu mer
dane hareket ortadan kalkh. 20 nci 
asirda harb baskm §eklinde ansizm 
ba~lad1. 1904 Rus - Japan harbinde Ja
ponlar boyle yapmi~lard1. Yannm barb
Jeri de boyle bashyacakhr. 

Eskiden devletler arasmda herhan~i 
bir sebeble ~1kan bir ihtilaf lizerine po
litika sahasmda rniicadele baf;;lar, dip .. 
lomasi mlizakereleri neticesiz kahrsa 
ihtiHifm halli silaha blraklhtdi. 20 nci 
aSirda, diine kadar dostluktan dem vu
ran bir devletin, bir sabah oteki devlete 
Ultimatum vermesi suretile siyasi bas· 
km yapmak moda oldu. 1911 de italyan
lar Trablusgarbi almak i~in boyle Y'lP" 
m1slard1. 

Eskiden mlittefik devletler, verdik .. 
leri sozleri tutarlar, birbirlerine ihanet 
etmezler, ancak, ele ge~irdikleri gana
imi taksim ederken ban baz1 bogazla .. 
$Irlardl. 20 nci aSitda bu adet de orta
dan kalkt1, 1915 te !talya, 30 senelik 
miittefiki alan Almanya ve Avustur .. 
va - Macaristana cmukaddes hodkam ,. 
hk• nakaratile arkadan hlicum etti. 

Eskiden , cephede ordular birbirlerile 
harbederler, cephe gerisinde harbin te
siri duyulmazd1. 20 nci as1rda bu da, 
ortadan kalktJ. Biiyiik Harbde !ngiltere 
Almanyayr a~hkla maglub etmek iste
di . Alman kiyilarma abluka koydu ve 
Alman ~ocuklanm bile slitsiiz b1raka. 
rak ollime rnahkum etti. 

Harb gemileri, dii§rnan gemilerini ve4 
ya dli~mana barb ka~ag1 gotiiren bita .. 
raf gemileri deniz ganimleri mahke • 
melerine gotlirerek onlann kararile 
musadere ederlerdi. Bahrmak mecbu • 
riyetinde kald1klan gemilerin yolcula .. 
nm ve mlirettebahm mutlaka kurtanr .. 
lard1. 20 nci asirda bu insanca usul C:e, 
ilga edildi. Umumi Harbde, Alman de .. 
nizalh gemileri online gelen gemi:Vl, 
hatta ihbarsiz torpilleyip denizin dibi· 
ne gondermege ba§ladtlar. MeGhul ko, .. 
san gemileri de, ge~en yaz Akdenizde 
online geleni babrmak yolunu tuttular. 

Eskiden, muharibler, bitaraflarm hak
lanna riayet ederlerdi. 20 nci asirda. bu 
haklar da tamnmaz oldu. 1914 - 1918 
harbinde bitaraflar da, iki muharib ta
rafm ~errine ugrad1lar. ikhsadi tazyik
lara rnaruz kald1l ar, gernHeri batmld1, 
ticaretleri imha edildi. Harb kac;agt ta
~Iyan t icaret vapurlan zorla musadPre 
edilerek kullamld1. Muharib memleket
lerdeki bitaraf devlet tebealan bile 
zorla askere almd1. Veya askeri hiz .. 
metlerde amele olarak kullamld1. 

Eskiden, bir harbin sonunda galib ve 
maglub kar~1hkh oturup azcok mliza .. 
kere ederek devamh bir sulh teminine 
c;ah§IrlardJ. 20 nci as1rda bunun da mo
dasi gec;ti. Bliylik Harbin sonunda ga .. 
libler, hazulad1klan esaret hliklimleri .. 
ni maglublarm burnuna dayay1p cim " 
zalaym1z• dediler ve imzalathlar. 

Eskiden, iki muharib devlet, birbirle
rile ac;Ikc;a , kendi topraklarmda veya 
denizlerinde harbederlerdi. 20 nci as1r• 
da iki taraf ba§kalarmm mem1Pketinde 
~izlice harbetmege ba~lad1lar. iki ytl .. 
d1r, komiinist ve fasist devletlerin is~ 
panyada yaptJklan gibi. 

Eskiden, bir devlet ba§ka bir devlete 
harb ilan etmeden onun topraklarma 
kocaman ordularla taarruz etmez, ya • 
k1p yikmazdi. 20 nci as1rda, bu usul de 
degi~ti. Japonya kac; aydir, Cinin altm1 
listiine getiriyor. Koca ordularla Cini 
istila ediyor. Ne Japon:va <;:ine ilaru 
harbediyor, ne de Cin Japonyaya ... 

Eskiden, barb yiiziinden ~ehirlerin, 
kasabalarm, koylerin yakihp YJ.kilmaSl, 
yalmz cepheye inhisar ederdi: muha5a• 
ra altmda bulunan ;~ehirlerdeki gay4 
rirnuhariblerin <;Ikarilma~ma umumi4 
yetle mlisaade edilirdi. Boyle bir~ok 
zavalh ~luk ~ocuk oliimden kurtulrnu~ 
olurdu. Ac1k 1)ehirler bombardim:m 
edilmezdi. 20 nci asrm kiZil pen<;esi, 
bu insanhk dii~iincelerinin lizerinden 
kanh bir siin .~er gec;irdi. Simdi, tayya4 
reler bii.tiin bir memleketi, yaklp vJ!n
vor, blitii.n bir mmeti zehirleyip oldii
riiyor. Biiyiik Harbde ba~ltvan bu usul, 
Habe~istanda, !spanyada. Cinde ~ok re
vac buldu. Yarmm harbinde ise en t;ok 
lrullamlacak kahramanca sava§ bu o
lacakhr. 

Medeniyet ilerledikce ... 
Bu misalleri saymakta devama hacet 

yok degil mi? 
Medeniyet ilerledikr;e insanhk gerili

yor. 

Filistinde tethi§~ilerin evleri 
berhava ediliyor 

Kudiis 22 (A.A.) - Filistinin §i
malinde ve bilhassa T ulkerim havalisin
de polisle miisellah c;eteler arasmda ~ar
PI§malar devam etmektedir. Bu havalide 
polis tethi§c;i §eflerine aid iki evi dina -
mitle berhava etmi§tir. Bir musademe 
esnasmda haydudlardan iki tanesi oldii
riilmii§, ikisi yaralanm1~ ve biri esir edil· 
mi§tir, 
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~=================================~ 

~ :.::~: A~hanede ] 
M. Piedunois, o sabah kunduralanm 

bcyarken, bir tekinin y1rtilmaga ba§ladJ· 
gm1 gormii§ti.i. !~ini bir iiz.i.intii kaplad1. 
~vablan, ufak tefek e~yasl gibi, oteki 
ayakkablanm da hirer birer satmJ§tJ. A
yagmda kalan eski kunduralardan ha§ka 
giyecegi yoktu. Fa kat, fazla i.izi.ilmedi, 
cmuzlar1m silkti, gec;ti. Hic;bir §eyin ile· 
risini fazla di.i§i.inmek adeti degildi. Aya· 
g•ndakiler nas1l olsa bir mi.iddet daha da· 
yanud1. Sonra, Allah kerimdi. 

M. Piedunois, vaktile parah bir adam· 
d •. Bir zamanlar tiyatro ile me§gul ol • 
mu§, fakat, s1hhati sahne yorgunluklanna 
mi.itehamrnil olmadlgl ic;in bu i~i bJrakrni§
tJ Nefsine oldugu kadar ba~kalarma kar· 
~' da c;ok cornerd oldugu ic;in, elindekini 
avucundakini az zaman zarfmda bitirmi§, 
kendine bir gec;im yolu ararken, zengin 
aile k1zlarma mahsus bir tiyatro mektebi 
a<_;mag1 dii§i.inmii§ti.i. Ayt~ea yan ama -
tor, yan profesyonel aktor s1fatile, hususi 
toplantJlarda verilen miisamereleri idare 
ediyordu. Az c;ok bir ~eyler kazamyor, 
tasas1z ya§Jyor, biitiin kazancmt elbiseye, 
kuavata, araba masraflarma, davetlisi 
bulundugu ev sahiblerine hediye olarak 
aldigl ci«<eklere, kendisini c;ok seven tale· 
belerine ta§Idigt §ekerlemelere sarfedi • 
yordu. 

-5imdi Piedumois'nin, bembeyaz tak • 
rna di§leri, boyah siyah sac;lan, korsah 
dimdik viicudiine ragmen, ya§J elli be§i 
bulrnu§tu. Harb, biiti.in derslerini elinden 
almi§, ne mekteb. ne aylik, ne hususi mi.i· 
samere bJrakmt§tl. Evindeki irili ufakh 
e§yay!, ucuz pahah, azar azar elden «<'k~ 
ran Piedunois, kala kala, amcasmm kaydi 
hayat §artile bJrakhgl elli frank ayhga 
kalmi~h. Herhangi bir i§ gormek kabili • 
yetinden tamamile mahmm oldugu ic;in 
bu iradla iktifa ediyordu. 

Uzakc;a bir mahallede bir ~arabc1 diik· 
kim ke§fetmi§ti. Hergiin, kimseye goriin· 
memege <;ah§arak oraya gidiyor, ogle ye· 
megini t;ok ucuz bir para ile orada yiyor, 
ak§amlan da, evinde bir dilim ekmek, bir 
fincan kakao ile karmm doyurup, l§tklan 
ve ate§ten tasarruf etmek ic;in erkenden 
yetJyordu. Buna ragmen yakahklan da· 
ima kar gibi beyazd1. Hergiin, ogleden 
sonra bulvardaki kahvelerden hi1ine gi • 
dip ahbablarile bulu§abiliyor, orada, es
kisi gibi kemali vakarla oturup gazetesini 
ckuyor, sohbet ediyor, bir tek fincan kah· 
ve mukabilinde bir masay1 nekadar zaman 
i•gal etmek yakl§lk alma, kahvede o ka
dar miiddet kaltyordu. 

*** Piedunois, tJra~ oldu, eskirse yenisini 
nas1l tedarik edecegini akhna bile getir· 
mek istemedigi ve son derece itina ile kul· 
landtgl tek kostiimiinii giydi, sokaga c;tkh. 
Paraya miiteallik baz1 meselelerden dola
Yl apartlman kap!Cisile aras1 ac;1kh. Onun 
kuJubesinin oniinden, vakur Ve tela§SIZ 
adtmlarla gec;ti. 

Hava giizeldi. Piedunois, ka!dmm ho· 
yunea aheste bir yiiriiyii§le ilerlemege ha§· 
lad1. Heniiz elli adtm gitmemi~ti ki, ken· 
disini c;aguan bir ses i§itti. Dondii, bakt!. 
Vaktile yiiksek sosyete aleminde tamd1g1 
iki ki§i ile kar§Ila§tl. 

Bir tanesi ona dogru yakla~tJ: 
- Size tesadiif ettigimize fevkalade 

rnemnun oldum M. Piedunois, dedi. Biz 
de size geliyorduk. Belki rahats1z etmi§ 
olacakt!k am rna ... 

-lstagfurullahl Ne miinasebetl 
- ••• ziyaretimizin sebebi bu rahatslz· 

lerin arasmda yazthyd1. T ereddiid etme
den elini yeleginin cebine soktu, be§ 
frankhk iki kag1di kaq!Slndaki zata uzat· 
t:. Aynld1lar. 

-5irndi, Niedunois, elinde cemiyetin 
nizamnarnesi ve on frankhk bir makbuzla, 
caddenin ortasmda kalakalrn!§tl. -5uursuz 
adtrnlarla yiiriirnege ba§ladJ. Ogle yerne· 
gi yernerni§ti. Cebinde altmJ§ santimten 
ba§ka bir metelik, evde para edecek e§ya
dan eser yoktu. Ayhgm1 almasma da 
alh giin isterdi. Vaziyet, olc;iisiiz bir fe· 
caat arzediyordu. 

0 esnada, birdenbire aklma bir~ey gel
di. Ceblerini yoklad1 ve biraz ferahlad1. 
Altt giin kahveye c;Ikmiyacak, ak§amlan 
kuru ekmekle vakit gec;irecek, fakat, hie; 
olmazsa ogleyin karmm doyurabilecekti. 
T alebeleri arasmda bulunan giizel bir 
k1z, Piedunois'nin heni.iz bu kadar pa • 
rasJZ kalmadJgi bir tarihte, ona mi.iracaat 
etmi~ ve fakirlere c;ok az bir para ile s1 • 
cak yemek dag1tacak bir a§hane tesisi ic;in 
iane topladJglnl soyliyerek ondan da para 
istemi§ti. T alebesi, bu paraya mukabil 
ona be§ on marka vermi§ti. Bunlardan 
bir k1smmi fakirlere dag1tan Piedunois, 
§imdi, cebinde birka«< tane marka daha 
kaldigml gormii§, sevinmi§ti. 

Bir saniye tereddiid etti. Y oksullan 
doyuran bu a~hanede ogle yemegi yeme
ge mecbur kalmak c;ok feci bir ak1betti. 
Fakat ba§ka «<are de yoktu. Esasen, a§
hane, uzak, kenar bir mahallede idi. Ora· 
cla karm doyurmaga gidenlerin hie; birisi 
Ptedunois'i ta.mmazd1. 

Y ola di.iziildii. Ostii t;athyan kundura
sJmn bu uzun yolda bii!biitiin eskiyece • 
gine iizi.ile i.iziile yi.iri.idii. 0~ c;eyrek saat 
sonra a§hanenin kap1sma vard1g1 zaman 
yorgunluktan ve ac;hktan harab bir halde 
idi. SJk1larak, «<ekinerek ic;eri girdi. Bi.iti.in 
masalar dolu idi. Markasm1 verdi ve goz· 
lerile, ili§ecek ho§ bir yer arad1. 

Piedunois birdenbire k:pkirmlZl kesildi, 
sonra sarard1. Kar§Ismda bir gene kiz 
duruyordu ve bu gene k1z, a~hane ic;in 
kendisinden iane istiyen talebesiydi. 

Piedunois'in yiiziini.i, mi.ithi§ bir hicab 
kJzarlisi kaplarken, onu uzaktan goren 
gene k1z da bi.iyiik bir hayrete di.i§rnU§tii. 
Fa kat, Pied uno is, nevmidinin verdigi bi.i
yiik bir cebri nefis sayesinde akhm derhal 
ba§ma toplad1, gene k1za dogru iki ad1m 
ilerledi; sakin ve tabii bir selam verdik
ten sonra: 

- Sizi burada gordi.igi.ime c;ok mern
nun oldum, dedi. Valideniz, pederiniz 
nasi! Jar? 

KJZcagJZ onun hesabma ~a§alami§h. 
Kekeliyerek cevab verdi: 

- lyidirler ... Te§ekki.ir ederim .... 
Sonra, ila ve etti: 
- Bu hafta benim nobetim de ... 0-

nun ic;in burada bulunuyorum. Miiessis • 
ler, ma ile burada ~ah§Iyoruz. 

Piedunois bunu bilmiyor degildi. Na
si! olup da unutmu§tu? 

- Bo§ yer mi anyorsunuz? 
Diye saran talebesinin gozlerinin ic;in· 

de, haline ac1yan bir ifade sezdi. A§ha· 
neyi dolduran i§tihaaver yemek kokula • 
nndan biraz sersemliyen ba§IDI salhya
rak giildii: 

- Bo§ yer mi? dedi, hayu matmazel. 
Tiyatro arkada§lanmdan birisi ic;in bir 
marka btrakmaga geldim ..• Di.i§ki.in, es
ki bir ahbab ... Hem de, f1rsattan istifade, 
miiessesenizi goreyim dedim... c;ok mi.i
kemmel dogrusu I 

Sonra, sesini biraz ktsh. Miiltefit ve 
c;ok kibar bir eda ile ilave etti: 

- Bilhassa, gi.izel talebemi, kadma 
yakl§an en ulvi vazifelerden birinin ba • 
§!nda gormek gibi ender bir zevkten, goz
lerimi nasibedar etmek arzusile buraya 
geldim... fnsamn hizmetinde bulunan 
bu giizel eller oldukc;a hangi sefalete ta
hammi.il edilmez ki ... 

Bir lahza sustu, sonra: 

CUMHURiYET 

Mary Astor 

<;ocugunu elinden almak 
istiyenlere kar't 
miicadele ediyor 

Mary Astor Amerikanm zengin ve 
asil ailelerinden birine mensubdur. BaZJ 
yJldizlar gibi tali ve tesadiifi.in sevkile 
degil, kiic;iikliigi.indenberi intihah ettigi 
meslege miikernmel bir surette hazirlana
rak artist olrnu§tur. Gencliginde bilhassa 
!talyan artisti «Duse» nin ve F rans1z ar
tisti Sarah BernHardt'm hayatlanm me· 
rakla okur, biiyiidiigii zaman onlar gibi 
olmak isterdi. Mektebi bitirip birka<; tec-

Midyatta petrol ara,ttrmalart 

riibeden sonra gerek sahnede, gerekse si- Midyat (Hususi) - Mmtakamtzdaki petrol araeytrrma 1~me hararetle 
nemada hakiki bir muvaffakiyet kazanm· devam edilmektedir. Kerburan nahiyesi yakmmda kurulmu~ olan petrol 
ca annesi babasJ da ktzlarmm bu zaferin- sondaj alatl ile ~imdiye kadar c;ok mlisbet neticeler elde edilmi§tir. Yalnn 

d b I d bir istikbalcl.e Tlirkiyenin kendine laz1m olan mayi mahrukatl Anadolu top
en biiyiik bir iftihar duymaga a§ a 1 • raklarmdan c;1kararak ihracata dahi giri!jmesi <;ok mlimklindiir. Gonderdi

lar. Fa kat otedenberi son derece hassas g;m resim bu mes'ud ikhsadi safhay1 haz1rlamakla me§gul sondaj faaliye
bir mahluk olan Mary Astor'u bu mad- tini gostermektedir. 
di yiikseli§ tatmin etmiyor, sade annesi • ~N- ~0.:7 ....... Bi,;;,;E:.:.;T;;;..::.:.C~I.~E~C.:...Z......,.A .... N""""!"""E-L-E-R~~~~E!!!!!!H!""!zAD~E!!!!!!B~A'!!!!~~r~----~ 
nin, babasmm kendisile me§gul olmalan ... TURAN TiYATROSl' 
ona kafi gelmiyordu. Bunun i«<in ruhuna Bu gece liehrirnizin muhtelif semtlerin -

dekl nobetc;:l eczaneler §unlardll': 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na§'id ve 
arkada~lan Hakk1 

Ru§en birlikte oku
yucu Semiha ve Mi-

Mary Astor 

uygun bir arkada§ anyordu. Nihayet ta· 
li ve tesadiif kar§Jsma cesur ve yaki§tkh 
tayyareci Kenneth Hawks'! ~1kard1. Bir
birlerini pek az bir zamanda sevdiler ve 
<;ar~abuk izdiva<; merasimi yapi!di. 0 
vakit Mary'nin hayah birden degi~ti. 
Stiidyoda biitiin ruhile c;ah§maga ba§la
dt. Bi.iyi.ik, kii<;iik demiyor, teklif olunan 
biitiin rolleri kabul ediyordu. Arhk hayat 
miicadelesi ona VIZ geliyordu. Mes'ud bir 
yuvasJ, ~efkatli bir kocasJ vardJ ya, otc
sini dii~iinmiiyordu. 

Hey hat.. F elek, zaval11 kadma bu sa
adeti <;ok gormii§tii. Henneth Hawks 
Biiyiik Okyanusu gec;mek isterken dalga· 
lar arasma kan§Ip gitti. Bic;are Mary a§• 
km1 ve yegane istinadgahm1 kaybedince 
makine ile hareket eden bir heyu]aya 
dondii. Yemeden, ic;meden kesildi. Bii
ti.in ziyaretl;ilere evinin kapiSin! kapadt. 
Ne sinema, ne de tiyatro ic;in hic;bir rol 
kabul etmemege karar verdi. 

istanbul clheti: 
Yeml~te (Bensa.son), Fatlh §ebzadeba -

limda CUnlverslteJ, Karagumrukte (Meb -
rned Fuad) , Bakll'koyde <H!la!), Aksarayda 
(Zlya NurD, Fener Balatta (MerkezJ, Be
yaZldda (Cernill, K~iikpazarda (Yorgll, 
Alerndar Ankara caddeslnde (Ne§etl, Sa -
matya Kocamu.stafapa§ada (Rldvanl, Top

§el varyetesi (Talibsiz k1z) 
3 perde 

komedi 

kaptda (Naz1rn). ERTUGRUL SADi TEK 
Beyoglu clhetl: l'iYATROSU §l§llde <Mac;:ka), Takslm ist!k!D.l cadde -

slnde <Kernal Reb\i.!), Beyoglunda <A. Ga
lopulosl, Galatasaray Posta sokakta <Ga
rlhl, Galata Top<;ular caddes1nde <Hlda -
yet), Kas!IDpa§ada (Mueyyedl, Haskoyde 
(Aseo), Be~lkta~ta (VIdln) , Sanyerde (A -
safl, Tarabya, Yenlkoy, Ernlrgan, Rurnell
hlsan, Bebek, Arnavudkoy, Ortakoy ecza

Kad1koy (Siireyya) 
sinemasmda 

Pazartesi ak§aml 
HAMLET 

nelerl. 
Kad1koy fske!e caddeslnde (Sotlryad~), 

Yeldeglrmenlnde CU<;lerl, ti.skudarda (0-
mer Kenan), Heybelladada (Tomadisl, Bii
yukadada (Merkez). 

Haleb- Sancak tskenderunda 
Jan R. Kiirdi 

Cumhuriyet Gazeteslnfn 
tevzl yerldh'. 

PEK vAKiNoA MELEK'te 
CIPLAK MELEK 

MARLENE DiETRiCH 
Rejisorn: ERNST LUBiTSCH 

Me,hur edip 

FERAH' da u~~a Klirnet RAMAZAN Gecesi 
3 bilyiik kon1er ve memleketin en me~hur musikio~inaslara bir arada 

Mualla Daruttalimden • .~aflz ve 

K . muallim Fahri Burhan Dumbullu onser1 
Blletlerlnlzl IOtfen evvelden ald1r1n1z. 

... 

23 Birincikanun 1937 

( Bu aksamki oroJUam) 
ANKARA: 
12,30 rnuhtellf plak ne§rlyatl - 12,50 plak: 

Tilrk rnu.sikisl ve balk ~ark!.lan - 13,15 da· 
hili ve barlci haberler - 18,30 muhtelif p!alC 
ne§riyatl - 19 Tilrk mu.sikisl ve balk ~ark!· 
lan (Haluk Recai ve arkada~lanJ - 19.30 
saat ayan ve arabca ne~riyat - 19,15 TU.r!C 
mu.slklsl ve balk §ark1lan (H!krnet R1za 
Sesgor ve arkada§lan) - 20,15 rnusiki ko• 
nu§mas1: Halll Bed! • 20,20 plD.kla dans 
mu.slkisi - 21 ajans haberlerl - 21,15 studYO 
salon orkestras1 - 21 ,55 yarmkl program ve 
Lstlklii.l rnar§l. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.siklsl - 12,50 bava· 

dis - 13,05 plakla Tilrk mu.slklsl - 13.30 
muhtelif plak ne~r!yat1 - 14 son - 18,30 
plf~;kla dans mu.sikisi - 19 Necdet ve arka· 
da§lan tarafmdan Tiirk mu.siklsl • 19,30 
spor rnusahabeleri: ~ref §eflk - 19,55 bor• 
sa haberleri - 20 Cerna! Kamil ve arkada§• 
lan tarafmdan Tiirk rnuslklsi ve halk §ar· 
k!.lan - 20,30 hava raporu - 20,33 Orner Rl· 
za tarafmdan arabca .soylev - 20,45 rasil 
saz heyeti: Okuyucular: ibrahlm, Kii~tiik 
Saf!ye, All, kern an: Cevdet, kanun : Muaro• 
mer, klarlnet: Hamdl, tambur: Salahad • 
din, ud: Cevdet Kozan - 21,15 Bedr!ye Tii• 
ziin ~an orkestra refakatile - 21,45 orkeS• 
tra - 22,15 ajans haberleri - 22,30 phi.kla 
sololar, opera ve operet parr;alan - 22,50 
.son haberler ve erte.sl giiniin progranll • 
23 son. 

viYANA: 
18,20 Noel mu.sikisl • 18,50 kan§Ik yayJn • 

19,05 §ARKILAR - 19,45 haberler ve salre • 
20 MUSiKiLi PIYES: (Richard Strau.ssJ 
Arabella - 23,30 hava ve salre - 23,50 DANS 
MUSIKiSi- 24 haberler - 24,05 DANS Mtr" 
si:Kisi. 

BUDAPE§TE: 
18,35 QINGENE ORKESTRASI - 19,15 

KANARYA OTU§LERi - 19,35 ORKESTRA 
KONSERI - 21,05 Noel plyesl: Qocukl • 
22,35 haberler - 23 MUSiK.i - 23,35 konte• 
rans, grarnofon, baberler. 

BUKRE§: 
18,05 DANS MUSIKISi - 19,55 konferans'" 

20,10 KEMAN MUSi:Ki:Si - 20,45 Noel §at• 
k1lan - 21,05 konferans - 21,20 ORKES'l'RA 
VE §AN KONSERi - 22,35 haberler - 22,50 
HAFiF MUS:i:Ki - 23 ,50 haberler. 

LONDRA: 
18,20 HAFiF MUS:iKi - 19,05 <;ocuklarlll 

zarnam- 20,05 ORKESTRA VE FLUT KON• 
SERi • 21 ,05 haberler - 21,35 HAFiF MU "' 
siKi - 22,05 k.onu§ma - 22 ,20 Noel mu.slkl" 
si - 23,05 varyete, konferr..ns, haberier .-
24,30 DANS MUSiKisi - 1,35 haberler, gra• 
mofon. 
VA~OVA: 

18,20 PIYANO MUSIKISI: Schumann 
ve Liszt'ln eserlerl - 18,55 spor, konu~ma. 
genclik yay1m, piyes, grarnofon, konu~rna • 
21,05 OPERET: Vlyana valsi (J. StraussJ .. 
21,50 haberler, edebt yaym - 23,05 ODA 
MUSi:Kisi: Beethoven ve Schurnann'lll 
eserleri - 23,55 haberler. 

Te§ekkiir 
Babam1z doktor Vamtk !svarun ce .. 

naze merasimine i~tirak etmek veya 
evimize kadar gelmek, mektub ve tel· 
grafla taziyette bulunan dostlarl.ffilZa 
ve merhumun hastahgmda biiyiik ihti· 
mamlar gosteren meslek arkada~lanna 
ve cenazeye 9elenk gonderenlere ve Sii· 
mer Bank umum mlidiirliigune gazete· 
niz vasttasile te§ekklir ederiz. 

KlZl: Semiha 
O~ullar1: Aziz ve Dani§ isvan 

Eger gene doktor Franklyn'le sevi§ -
mege ba~lamasayd1, belki gene ya§mda 
solup gidecekti. Uzun bir tereddiidden 
sonra onunla evlenmege karar verdi. La
kin, balaylarmm hemen akabinde pi§man 
oldu. Ci.inkii bu adam Kenneth aya -
nnda bir koca degildi. Bundan da sarfi
nazar, uzun zaman birlikte ya§anaeak 
bir insan bile olamazdt. Cok asabi mi -
zac;hyd1. Ne yaz1k ki, c;ocuklan da ol • 
mu§tu. Franklyn'den aynlan Mary bii
ti.in muhabbetini klZI Marylyn'e verdi ve 
onun i«<in her fedakarh~b goze alarak ~a
h~maga koyuldu. « T a til aylan» filmin • 
deki muvaffakiyeti bu zamanlara tesa • 
diif eder. 

Y ar1n ak~am T U R K sinemas1nda 

Derken ortaya ii~iincii bir ~ah1s daha 
girdi. Manuel del Campo .. Mary'nin ii· 
~~ncii ~~kl, i.i~i.incii kocas1 olmakta ge -
cikmedJ. Fa kat o vakit Franklyn Thorp 
~ah~emeye miiracaat ederek ~ocugunu 
Istedt. Heniiz mahkeme kararm1 vermi§ 
degildir. Gerek Mary, gerekse yeni ko
casi Manuel hertiirlii vas1taya mi.iracaat 
ederek c;ocugunu kurtarmaga ~ah~1yorlar. 

Mary bugiin acmacak haldedir. Co -
eugundan aynhrsa arhk san'at i<;in kay
bolmus demektir r 

r 

A TiNA KACAKCILARI 
rolde: HANS ALBEFlS 

Yunanistan sahil "erinde Cl!reyan eden fevkalade merakh mevzuu Atina 
et ence ve aefahat yerlerine diiten bir gnn~ kiZID maceras1. Ka~ak

cllaran zab1ta kuvvet·erile c;arpl$malan, Rumca 11arkdar v.s ... 

DANiELLE DARRiEUX 

SUiiSTiMAL DA VASI 
• 

filminde .J 
-Bu ak§am SARA Y sinemas1nda 

Giinun kahrama01, en miikemmel jonpromiye 

ROBERT TAYLOR' un 

lrg1 mazur gosterebilirdi. Y oksul artistle
n yard1m ic;in kurulmu§ bir miiessese na
mma sizden bir ricam1z var. Siz de ar· 
tistsiniz; dii§kiinlere muavenet hususun • 
daki yiiksek fikirleriniz miisellemdir. Si
zi c;igneyip gec;emezdik. Bahusus ki, si • 
zin gibi, muvaffakiyetin §ahikasma yiik· 
sdmi§ artistler, bu saadeti idrak edemiyen 
meslekda§larma yardtmt bir saadet bilir
ler. Size, cemiyetin nizarnnamesinden bir 
niisha takdim edeyim. Ricamiz, cemiyete 
aza kaydedilmenizdir. Aidat1 on frank 
olarak tesbit ettik. Bu suretle, fazla aza 
kaydetmek imkamm bulmu§ olacag1z. 

- Sizi bu ulvi i§inizden daha fazla c Bir iki satlrla • • • ) 
ahkoymak istemem. _ _ 

BARBARA STANWYCK ile beraber ~evirdigi 

KISKANCLIK Piedunois, kendisine uzat!lan kag!d! 
ald1. Dalgm ve §a§km gozlerle bakt1g1 bu 
kag1dda, kendi ad1, tamd1g1 bi1c;ok isim-

Dedi, hiirmetle egildi, gene kJZJn par
maklarmm ucuna zarif bir buse kondur • 
duktan sonra, piirvakar uzakla~t1. 

<;eviren: 

HAMDI VAROCLU 

Kalkiita - Hindistanda sokak ortasmda !eli Saidi Fit..ri kutluhyan 
mlisliimanlar. 

* Ba~roliiniin Norma Shearer tara
fmdan oynanaeagm1 di.in yazm1~ oldugu· 
muz Marie Antoinette filminin rejisini 
<<San esirler» kordelasmm sahne vazn 
Sidney Franklin idare edeeektir. * Carole Lombard hzam1ga tutulmu~ 
olrnak ihtimali kar§Jsmda on be~ giin e· 
vinden ~1kmamaga ve kimse ile temas et· 
memege mecbur tutulmu~tur. Bu ~iiphe 
doktorlara ~u suretle gelmi§tir. San Fran
<;isco'daki sinema salonlarmm sahiblerin
den biri gene yJidJza miiraeaat ederek, 
filimlerinden birinin ilk temsili i<;in sine
masmda sahneye ~1kmasmi rica etmi§, 
Carole'iin red cevab1 vermesine aldJrrnt
yarak tam dort saat intizar salonunda bek
lemi~ ve binbir vesile ile artiste ricasm1 
tekrar etmi~tir. Nihayet fikrinden cay
madJginl goriince kalk1p evine gitmi~. la
kin o ak~am k1Zam1ga tutulmu~tur. Bunun 
i.izerine hususl doktoru rnikrobun Carole 
Lombard'a da bula~m1~ olrnast ihtimalini 

• 
Frans12ca sozlii emsalsiz filmioin ilk iraesidir. 

Muvaffakiyeti, bir zater derecesine isal edecek muhte§em bir Him 

Yarin ak~am i 
TARiHiN A~K - iHTiRAS 

DOLU 

ilaveten: FC X JURNAL diinya havadisleri 

p E K' te 
VE MACERA. 

BiR SAHiFESi 

SEZAR BORJiYA 
SOZ'Iii 

dii~i.inerek onu ihtilattan menetmi§lerdir. Halkla birle§en bir kahramanm zulme kar§I isyam... On binlerce * Me~hur i.ic; karde§ komikler, Harpo, athnm c;arpt~tlg1 muazzam harb sahneleri. 
Gru§o, -5iko Marks biraderler, R. K. 0 
~~etie~rm~~ili~Odi.ide~rt~krii~~~~~F•L•O~R·~~S·A~~.m~m~e•~•u•r~S•E•F•~~.A·T~v·e~lH~T•i•~•A•M•I~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
celi filim ~evireceklerdir. 4

' 
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ikttsadi hareketler 
KO~e 

PENCERESiNDEN 

Umumi bir eglence yerinde 
Meyva 

Meyvalartmtzm satl§t i§i - ba§tan ni -
hayete kadar - tanzim edilmege muhtac 
bulunuyor. Bu oyle bir acil ihtiyac ki, 
ge~en her zamanm yaztk olduguna ~iip 
he yoktur. MeyvalanmlZin en biiyiik is
tihlak merkezini te§kil eden lstanbulda 
bu ticaret §ubesinin son vaziyetini tetkik 
edersek neticeyi daha siiratli gormii1 olu
ruz. 

Avrupay1 i~gal eden dava 
Siidet Almanlar1 ManasJZia~n meseller 

1 - Ziya P.a~a. Harabatm ba~mda 
§oyle diyor: 

Azab ~ekmenin bir ad1 da bizde eglen Diinkii yaztmiZda, <;ekoslovakyada 
mevct..d Si.idet Almanlarmm men§eini ve 
Biiyiik Harbden sonra <;ekoslovakyanm 
muahedelere gore almasJ mukarrer §eklile 
bugiinkii vaziyeti izah etmi§tik. 1919 da 
imzalanan Saint Germain • en • Lay mu· 
ahedesile <;ekoslovakyanm lsvi~reye mu-

Sinnim kt ~ilii. ~ehan ge~tl 
At' alan Uskudan ge11ti 

At hakkmda darbolunan mesellerin 
en me§huru budur. (At binenin, ktltc ku· 
§ananm), (At i:iliir meydan kahr • Yigit 
oliir §an kahr). (At sahibine gore e§er), 
(Bir siir~en attn ba§t kesilmez) meselleri 
de s1k s1k soylenirse de atla Oskudan 
ge~mek mazmunu dillerde daha fazla 
dola~tr. Vaktile Oskiidarda at ahm sat!• 
m1, lstanbuldaki Atpazarile rekabet ede· 
cek kadar boldu ve istanbulda sur; i~li· 
yenler, yahud nefislerini herhangi bir se
beble tehlikede gi:irenler Oskiidara ge<;ip 
oradan Anadolu ir;erilerine - ~iiphe yok -
atla a§tverirlerdi. Simdi devir temelinden 
degi§tigi i~in mesel de manasiZla§mi~tJr. 
Maksad, istiare suretile, meslekte, yahud 
hayatta ilerlemegi, hedef tutulan menzile 
ermegi ifade ise <<uc;aga athyan kutba 
ula~h» demek laztm gelir. 

cedir. derlerse arbk inanmab! 
Anketi yapan: SALA.HADDIN GONGlJR 

-6- Bu sene, fstanbul piyasasmda, umu • 
miyetle meyva fiatlan ge~en seneye na
zaran yiiksekc;edir. Bu vaziyet kar§tsmda 
neticeden, miistahsil hesabma, belki de 
memnun olmamtz laztm gelir. Fa kat i§i 
ba§langicdan ele ahrsak biisbiitiin ba§ka 
bir vaziyetle kar§tla~mz. 

adil federal bir §ekilde idaresi kabul edil
mi§ oluyordu. Nastl bir yere girdigimi, gozlerimden 

evvel, burnum ve kulaklanm haber verdi. 
l~erde o kadar miithi§ bir giiriiltii vard1 
ki, adeta sersemledim. Sigara diimanm -
dan oriilmii§ sis tabakalan, baslk ~atmm 
altmda, perde perde dalgalamyordu. 

dans ediyor, bir iic;iinciisi.inde, gobek ~al
kahyor. 

Keyfinden agz1 kulaklarma varacak 
dereceyi bulan zavalh seyircilere baktyo
rum: Am an, ne egleniyorlar l 

Egleniyorlar elbette .. 

Fakat bir defa dort milyon Alman ve 
bir milyona yaktr Macar yeni devletin 
siyasi hududlan ic;ine almd1ktan sonra 
bunlara lsvic;redeki serbesti ve muhtari· 
yet verilmesi §Oyle dursun en iptidai ekal
liyet haklan da dirig olunmu§, Rusyadan 
gel en <;ek lejyonlan efrad ve 'zabitanma 
memuriyet ve i~ bulmak i~in Alman me -
murlar ve miistahdemin yerlerinden mah
rum edilmi§tir. 

Nikotin dolu cigerlerden ~1kan nefes 
artJklan, kiif kokulanna kan§arak havay1 
hulanh verecek derecede bozmu§tu. 

Burada, herkes birbirinin kafasma fts· 
IIk kabugu atarak egleniyordu. 

N eresi oldugunu sormaymtz. Y almz 
biliniz ki, bir umumi eglenti yerindeyim. 
Kapmm oniindeki ~Igtrtkan; ktstk sesile 
durmadan bagmyor: 

- Haydi, baylar ... Ba§hyor ... Var· 
Yete, oyun, sinema, kanto ... Komik!.. 

Sandalyaya, ata biner gibi oturup, be
Yaz yiin c;orablanm kan§hra kan§hra ya
nmdakilerle yarenlik edenlere baktyorum. 
Belli ki buraya sefahet yapmaga gelmi§
ler. 

Baksamza: -5i§esi yiizliige gazoz i~i
Yorlar. lc;lerinde, be§ kuru§a k:y1p nefsi 
nefislerine kavrulmu§ fmdtk ziyafeti ~e
kenler bile var. 

Sinema da, ne heyecanh bir filim gos
teriyor ya: On ki~ilik bir haydud ~etesi, 
tiifeklerile pat1r kiitiir ate§ ederek, biitiin 
bir koy halkma deh~et >ahyorlar. Koyiin 
i~i allak bullak oluyor. Derken. yiizlerce 
azgm at, ahtrlanndan bo§anarak etrafa 
da~tbn::a panik biisbiitiin arhyor. 

F akat filimde b~~gi:isleren panik, salo
lla da sirayet etmekte gecikmedi. Herkes, 
deh§et ic;ir.d~! Y erlerindcn kalk:p: 

- Y a~'a !.. Ha gayret! Dur beL T ut 
bre! Yuf ulan! diye hayk•n§anlar, gitgi
de c;ogaliyor. f-!cle, neyoe ki filim c;abuk 
bitti. 

Perde - amm:1, ne perde! - agtr agtr 
k.lpamyor. ~a!> ! r ~abr degil, tak1r tak1r, 
ell(! degil, ayakh alkt§lar ba§ladt. 

Arada bir, d;kla giiriiltiiye tempo tq
tanlar da var. S!nema devam ettigi miid
det~e sesleri c;:•kmiyan fistikc;:IIar, gazoz
tulrr, yeniden boy gosterdiler. 

Mtztka halkt oyalamak ic;in giimbi.ir 
t:Umbiir oterken, onlar da bo§ durmuyor
lar: 

- Ftsttk var, taze badem .. 
- Hani ya, eglencelik ... 
- Hararet sondiiriiyor gazoz! 
Nihayet perde ac;tltyor: Ktztl dudak

lorm arasmdan §akrak olmaga c;alt§an za
Valh bir ses; hazinesi kurumu§ bir mus -
lt1ktan su bo§amr gibi hmld1yor: 

«Aleme cellad m1 geldi, can yakzc1 
f!ozlerin.» 

Derken sagdan soldan te§Vikler yag
lllaga ba§ladt: 

- Bir daha!.. lsteriz!. Biz .. Biz .. 
k Ayni §arktctyt, birkac; defa, ba§ka ha§
.a k•yafetlerde, sahnede goriiyoruz. Bi
~de kanto soy!iiyor, oteki ~Iki§Jnda 

Eglenmeseler, buraya gelmezlerdi. 
Hem, buraya gelmesinler de nereye 

gitsinler? 
T ercih yapmtyorlar ki .. Bir zaruretin 

icablarma uyuyorlar. Uzun kt§ geceleri, 
ba§ka nastl gec;er? .. 

Agzmm ic;ine alevden ~ubuklar sokan, 
bir avuc; igneyi bir lokrna ekmek gibi ra
hatc;a ~igneyen adama bakarken, siz, sa
de omuz silkiyorsunuz amma, bu ha
reketleri hirer kahramanhk sahnesi gibi, 
iuanarak seyredenler var. 

Deniliyor ki: «Bu mevsirnde bilhassa 
Akdeniz ktytlarmdan gelen meyvalar, 
yan yanya c;iiriik c;tktyor. Ciinkii Deniz
yollan vapurlan vaktinden gee; geliyor. 
Daha ge~n hafta Sadtkzade bir hafta, 
Dumlupmar iic; giin teahhurla geldi. Bu 
vapurdaki meyvalar ne olur ~» 

Hal boyle olunca, lstanbulda meyva 
fiatmm neden yiiksek olacagr da ktsmen 
anla§tlabilir. Hele rokolte de dii§iik o -
!ursa ..• 

Almancanm resmi dil olarak kullaml
mast menolunmu§tur. <;ekler kendilerini 
hakim millet ilan etmi§lerdir ve Alman -
lar, hiikumetten uzak tutulmu§lardtr. 

Siidet daglarmdan bir manzara 

tir, Neticed; dort milyon Alman siyasi 
ve medeni haklar §oyle dursun ya§amak 
ve ~ah§mak hakkmdan da mahrum kal • 
dtklanm gorerek biitiin iimidlerini Al
manyamn yarcLmma baglamt§lardu. hte 
Avrupa sulhunu temelinden sarsan va • 
him mesele Siidet Almanlannm mukad· 
deratt bulunuyor. 

2 - Atalar san'att evlada miras ka• 
hr. 

Bu meselin de artJk manast kalmamt§
hr. Ciinkii atalarm san'att evlada miras 
kalsaydt Evliya Celebinin straladigl yiiz• 
lerce san'atm ve smaahn bugiin de mev· 
cud olmast icab ederdi. Halbuki zama• 
mmtzda Sahaflan;ar~Isi r;orab pazanna 
dondii ... Kitabctlann ~ocuklan c;orab sa· 
ttyor. Obiir san'atlar da oyle!.. 

Y erde iki biikliim k•vnlan §U kmk do
ki!k kadm, salonu ba§tan ba§a dolduran 
§U gordugiin!iz masum halkm goziiniin 
paslanm silmege ve i~inin ate§ini sondiir
mege yetiyor. 

Buradaki vaziyete gelince, denizdeki 
nakil vasttasmdan Haldeki magazaya ka
dar binbir mii§kiilatla c;tkan mal bundan 
sonra astl mii§kiilatla kar§Ila~tyor: Sut 
hamalhgmm kalkrnasmdan sonra seyyar 
sahct adedi yandan fazla azalmt§tlr. 
Haldeki kabztmal ic;in mii§teri olabilecek 
seyyar sahciYJ bulmak c;ok miihim bir 
meseledir. Ciinkii bu seyyarm bir arabas1 
olmast laztmdtr. Bu arabayt ise ~ehrin 
c;apra~Ik yollannda bir ki~inin siirmesine 
imkan yoktur. Su halde almacak bir kii
fe mevvanm gelirinin iki ki~iyi daha dog
rusu iki aileyi doyuracak kadar olmasi 
lazimdtr. hte fiatm yiikseli~inin ikinci sc
bebi .... 

-5i§man kadmm soy!edigi memleket 
§arktlarmt bir agtzdan tekrarlarken, ko -
yiinii gi:irmii~ gibi oluyor. 

Ne§eye susayanlara tariz etmege hak
ktmiz yok. Halk, giilmek istiyor. Birkac; 
saat ic;in derdini, gammt unutmak istiyor. 

Ne yapsm? Kendini avutmak ihtiya
CI'ldadir. Kar§ISina aglanacak bir sahne 
de <;:Ikarsamz, o, gene kahkahalar savura
caktJr. 

Giilecek elbette!. Ciinkii aglamak is
lese, buraya gelmezdi. 

Sinema, tiyatro, komedi, varyete, han
gi ad1 verecegimi &amdtil,Im bu karmk ve 
giiriiltiicii muhitte biitiin bir geceyi ge -
~irenlere actmah mtyim? Y oksa bu ka
dar ~e~idli eglencesi olan bir yerde de 
eglenememekten &ikayet ettigim ic;in on
Jar m1 ban a ac1smlar? Kafamm ic;ini al • 
lak bul!ak eden davulun sesile, kulakla -
nm1 y1rtan zurna bozuntusu fliitiin mi -
yavlayt§mdan fJTSat bulup da bu suallere 
cevab vermek imka.m yok. 

Ortada bir kuru kiiriiltiidiir gidiyor. 
Ne alan belli, ne satan l Hepsi seyirci 
amma ic;lerinde seyredeni gormiiyorum. 
Zaten neyi seyredecek ve neyi dinliye -
ceklerL 

Ben, beni bildim bileli, degi~miyen 
kantolar... Hal a o «Alh yemeni>> §ar -
ktst ... Hala o kmtmalar ve o gobek sal
lamalar .. Hala alkt~ SJTasJ geldigi zaman, 
tepinmek ve gee; ac;tlan perdeyi vaktinde 
ac;hrmak ic;in, Jshk calmaktan ba§ka c;are 
ke~fedilemedi. Sigara yasagma hala kim
se kulak asmtyor. Salonun ir;i hala eski 
t'iryaki kahveleri gibi, buram buram tiit· 
mekte !.. 

Azab c;elcmenin bir adt da bizde eg -
lencedir, derlerse, artJk inanmamazhk 
edemiyecegim. 

SALA.HADDIN GONGlJR 

Simdi kt&hr. Kt~ meyvalan hertiirlii 
sarsmlt ve tazyika daha miitehammildir. 
Y a yazm. lncecik zarh iiziimler. olgun 
incir, ~eftali ve kays1lann, nazik vi~ne ve 
kirazlann ne olacagmt dii~iinmeden gece
bilir miyiz? Bunlar iizerinde tesadiif edi
lecek her mii~kiiliin, fiat iizerine tesir ede
cegine ~iiphe etmemek laz•m gelir. 

F. C. 

En eski bahriyelimiz 
diin vefat etti 

Yiiksek Deniz 
Ticaret mektebinin 
banisi ve Deniz 
Harb okulumuzun 
rn ktdemli mezun -
lanndan Hamid Na
ci vefat etmi§tir. 

82 ya§mda haya
la gi:izlerini kaptyan 
merhum 1876 tari -
hinde bahriye mek -
tebini bitirerek mi.i -
lazim ~tkrnt§ ve 93 Hamid Naci 
harbine Necmi§eV· merhum 
ket znhhsmda to~u zabiti muavini ola • 
rak i§tirak etmi§, bu harbdeki yararhgma 
binaen yiizha§thga terfi ederek bahriye 
mektebine to~u hocas1 tayin olunmu§tur. 

Me§rutiyetin ilamna kadar gerek bu 
mektebde gerek ona me~but Deniz Tica
ret mektebinde top<;uluk 've hukuku dii -
vel muallimligi yapan Hamid N aci bu
giinkii deniz<:ilerin biiyiik bir ekseriyeti
nin hocastdtr. 

1909 senesinde §ahsi te~ebbi.isile kur -
dugu ve 18 sene ba§mda bulundugu kap· 
tan ve c;arkc;t mektebinde de ticaret filo
muza Aziz ve Siireyya kaptanlar gibi 
bir~ok giizide elemanlar yeti§tirmi§ olan 
merhum bu mektebin 928 de devlete gee;· 
mesi i.izerine esasen ya§I da ilerlemi§ ol
dugundan arbk istirahate ~ekilmi§ bulu
nuyordu. 

Merhumun deniz to~uluguna ve hu • 
kuku diivele aid birc;ok ktymetli eserleri 
de vardtr. 

Ancak Lokarno misakt akdolunduk • 
tan sonra Cekler zahirde Almanlara mii· 
saadekar davranmak istemi§lerdir. On 
sene sonra da kabineye Almanlardan ii~ 
aza almmi§hr. Fa kat bunlardan ikisi ne
zaretsizdi, di~eri de i<;timai muavenet gi
bi ehemmiyetsiz bir nezaretin ba§ma ge
tirilmi§ti. Diger taraftan Almanlann mil· 
liyetperver ve milli sosyalist partileri da
gthlmt§hr. 

Bu vaziyet kar§tsmda Siidet Almanlan 
1933 te Hitler'in Almanyada viicude 
getirdigi birlikten ibret alarak Alman 
cimnastik ittihadt reisi ve beden terbiye 
muallimi Dr. Korad Henlein'm bayrag1 
altmda tophnarak «Siidet Almanlan 
partisi» nam1 altmda yeni intihab miica· 
delesine girmi§lerdir. 

Siidet Almanlannm yiizde yetmi~i bu 
partiyi tuttugundan hiGbir <;::ek ve ekalli
yet partisi Almanlann bu yeni partisi ka
dar, meb'us c;tkaramamt~hr. Henlein bu 
muvaffakiyet iizerine yeni kabinenin te~
kili kendi,ine tevdi edilece~ini beklemi~ 
ve bunu kabul etmege taraftar oldugunu 
da ilan etmi§ti. 

Lakin yeni devletin basmda bulunan
lar Almanlann yeni partisile i~birligi yap· 
maktan imtina etmi§ler ve Alman sosya
lis~lerinin kiic;iik partilerine yukanda si:iy
ledigimiz nezaretleri vermi§lerdir. T abii 
by1;1lar Siidet Almanlarmm efkan umu
miyesini temsil etmemekte idi. 

<;ek zimamdarlan yeni parti ile i~bir
ligi yapmak §oyle dursun bunu Hitler 
partisinin bir §Ubesi ve ba§tnda bulunanla
n dahi Almanyanm hirer ajam telakki 
etmi§lerdir. 

Almanlara kar§t siyasi ve ikttsadi taz
yik bir kat daha artmlmt§tlr. 0 ~ekilde ki 
miinhaman Almanlann ya§adtklan yer
lerde i§sizlik son dereceyi buldugu halde 
buralarda elektrik fabrikast ve emsali 
devlet tesisatmda miinhastran haricden 
getirilen Cekler kullamlmt§hr. 

Siidet Almanlannm ya§adtklari yerler 
hududa miicavi· bulundugundan buralan 
memleketin emniyetini korumak vesilesile 
orfi idare altma almmt§ttr. Her Alman 
bir casus telakki edildiginden buralarda 
biitiin memuriyetlere almanca bilmiyen 
ve uzaktan getirilen Cekler yerle&tirilmi~-

Bu miinasebetL <;ekoslovakyanm nii • 
fus ve arazisi hakkmda biraz malumat 
verelim: Mesahast 140,393 kilometre 
murabbatdtr. Bundan 52.064 lcilometro
sunu Bohemya, 22,314 kilometrosunu 
Moravya, 4454 kilometrosunu cenubi Si
lezya, 48,932 kilometrosunu Slovakva ve 
12,597 kilometrosunu da Karpat Rus • 
yas1 denilen Rutenia te5kil rder 

Niifusu 14.726,158. ki•idir.. Umumi 
Harbden evvel bu memleketlerde 3 mil -
yon 752.7 I 3 Alman niifu•u vard1. Bun· 
dan 2.500,000 Bohemvada. 719,000 ki
si Moravyac:1a ve 305. I 06 ki•i cenubi Si· 
lezyada ve kalam Ji<Yer rvalAtlerde idi. 
Ceklerin miktar1 7,000,000 olun umum 
niifu•un yaTISmdan azdu. Slovaklar 
1,500,000 ki§idir. Eksrri~i Slovakvada 
ve Rutenia'da olarak 800,000 Macar 
vard1r. 

Cenubi Silezyada niifusun yansmdan 
ziyadesi (Leh: olup 235,597 ki§i tut· 
maktadtr. Diger ekalliyetler 4,000,000 
Karpat Rusu ile 200,000 yahudidir. 

<;eklere hayuhah lngiliz gazetelerinden 
Dey]i Heralddan ikhbas ettigimiz harita
da Almanya hududu boyundaki Alman 
ekalliyetinin niifusu 3,250,000: Maca
ristan hududu boyundaki Macar ekalli
yeti 750,000 ve memleketin ortasmda ya
§tyan <;eklerin miktan 7,000,000, Slo • 
vaklann miktan 1,500,000 ve diger 
ekalliyetlerin heyeti umumiyesi 1,500,000 
ki§i gosterilmi§tir. 

Eski Avusturya devleti ekalliyetler 
hiikumeti diye tarif olunurdu. Zaman1 • 

mtzda ekseriyet ve hakim saytlan unsur 
ekalliyette olup ekalliyetlerin heyeti u • 
mumiyesi ekseriyet te§kil eden devlet Ce· 
koslovakya bulunuyor. Bu yiizden ve 
muhtelif milletlerin tsvi~redeki usuliin hi
lafma olarak miisavat ve muhtariyet 
hakkmdan mahrum edilmesinden <;ekos
lovakya rneselesi Avrupamn sulhu i~in 
daimi bir endi§e kaynagJ olmu§tur, 

Muharrem F evz; TOGA Y 

Bu arada «Ata sozii tutmtyan yabana 
atthr» meselinin manastzla~hgmt da kay• 
detmek isterim. Simdi «Eskiye ragbeE 
olsa bitpazanna nur yagardt» meseli da· 
ha mergub olup atalardan ancak eskimi§ 
paltolar ic;in duyulan merhamete benzer 
bir duygu ile bahsolunuyor. 

3 - Ate~ kenan kt& giiniiniin laleza• 
ndn. si:izii • bilhassa bu k1~ mevsiminde .. 
soguk ka~1yor. Ciinkii ki:imi.ir neredeyse 
vesika ile almacak. 0 metam bu kadar 
btlashih bir zamanda hangi ate~ kenan 
lalezar safas1 verir ki?. 

[Not: Ate~e taalluk eden meseller a· 
rasmda «Ate~le pamu~un oyunu olmaz» 
sozii de vardJr. ilk mekteb c;ocuklarmdan 
~ir ktsmmm o kargac1k burgactk yaztla· 
nle a~k mektubu miibadele ettiklerl go .. 
riildiigune gore atesle pamugun yava~ ya· 
va~ siitle ~eker durumuna ge<;ecegi anla· 
siiiyor. J 

4 - A<; esner, a&Ik gerinir, meseli de 
artJk tashihe muhtac. Ciinki.i a<;lar bu 
devirde esnemiyor, esniyemiyor, sadec.e 
dii~iiniiyor. Esniyen astklar, gerinen de 
toklardtr! 

[Not: Bizim bir de «Ac; aYI oyna .. 
maz» §eklinde meselimiz var. Japonlar, 
bu soziin- hi<; olmazsa Uzak§arkta • d0g· 
~ o.lmadtgmt ispat ettiler ve zavalh Cin· 
ltlen hem ar; btrakttlar, hem oynatttlar! Ji 

5 - A<;ttrma kutuyu, soyletme ki:itii• 
yii, meseli de k1ymetten diistii. Ciinki.i 
Milletler Meclisi, kapah bir kutuyken 
Almanlar, 1talyanlar, }aponlar tarafm• 
dan birbiri ardmca a<;tldt, ic;inde ne varsa: 
ortaya sac;!ldt. Lakin meselin tazammiin 
ettigi tehlikeden eser bile peyda olmadt. 
Anlasthyor ki kapah kutulardan korkan 
arhk yok! 

Tataresco kabinesi/Konya Vilayetinde 

6 - Adamakla mal tiikenmez, meseH 
bugiin hayli ragbet goriiyor ve A"TUPa• 
daki miistemleke davast ona dayamlara~ 
yiiriitiilmek isteniyor. Fa kat adayanlami 
nefesi, adak alanlann sabn tiikendigi giin 
meselin de kwmeti stftra inecektir. 

M. TURHAN TAN 
• • 

ge~1r1yor sars1nt1 

Parti yiizde 40 rey 
almazsa kabine mii,kiil 

vaziyete dii,ecek 

mad en arasbrmasl 
' 

Toroslardaki kiymetli 
madenler meydana 

~1kartlacak 

Kizilay menfaatine k~~ser 
Radyo artistlerinden Sadi Ho~ses, 

Semahat, Salahaddin Pmar ve arkada~· 
lanndan miirekkeb mlimtaz bir heyefl 
tarafmdan bu gece saat dokuzda Kadt 
koyiinde Siireyya sinemasmda Ktzilayo 
menfaatine konser verilecekt.ir. 

Bu mlistesna geceye halk1m1zm bii • 
yiik ragbet gosterecegine ~iiphe yoktur. ...... 

Do gum 

,_ ROMA - Tiber nehri ta~tJg"Jndan Roma civarmdaki yollar sular altmda 
•.!;alrnt~br. 

Turk denizcilerinin kalbinde derin bir 
act btrakarak hayattan uzakla§an Hamid 
N aciye magfiret ile ailesile biitiin onu se· 
venlere taziyetlerimizi sunartz. 

Konya (Hususi muh~birimizden) -
Konyada vilayetin devam eylemekte ol
dugu su aramalan yeni ve c;ok haytrh bir 
safhaya girmi§tir. Su arama makineleri 
ayni zamanda mevcud madenleri de tes
bit eylemekte oldugundan elde edilen ne
tice ve malumat Tiirkiye Maden Arama 
Enstitiisiiniin nazan dikkatini celbeylemi§ 
ve Kenya Vilayetinin maden arama hu
dudlan ic;ine almmast takarriir etmi~tir. 
Vilayet su i§leri dairesi jeologu ile te§riki 
mesai eylemek iizere bugiinlerde Maden 
Arama Enstitiisiinden miitehassts bir he
yet Konyaya gelecek ve mmtakamtzda 
maden aramalarma da ba§lanacakttr. 
MmtakamlZin maden hususunda miisbet 
neticeler verecegi ve faydah birc;ok rna
denier bulunacagt iimid olunuyor. 

Gemi Kurtarma ~irketi muhasebecisi 
Enver Ertiimenin evvelki gece bir k1z 
c;ocugu diinyaya gelmi§ ve Sevengoniil 
isrni verilmi§tir. Yavruya uzun omiir 
dileriz. 

' ' •····~······························································· ··············································· 

t4J_ Paris - Siit fiatlarmm yiikselrnesi miinasebetile yap1lan protesto mi· 
Rlerinden bir manzara. 

Cenaze bugiin saat 1,15 de Heybelide
ki evinden kaldmlarak Heybeli mezar
l:gma defnedilecektir. 

•• 
Karamanda belediye itleri 
Karaman (Hususi) - Orta Anadolu

nun birinci s1mf kazalarmdan olan ka
zamtz bilhassa ticari ve zirai baktmdan 
zengin bir muhitte bulunmakta, halio 
da hergiin vagonlar dolusu yapb~ hu
bubat, afyon, yiin, yapag"J ve saire ih -
racatla miireffeh bir surette ya~amak
tadlr. 

Kazanm imar faaliyeti bu refah ve 
zenginlik nisbetile ol~iilecek derecede 
degildir. Belediyenin varidah yerinde 
ve kasabanm miistakbel plam haz1r ol· 
masma ragmen hemen hemen hic;bir i~ 
goriilmemektedir. Su cereyanmdan is -
tihsal edilen elektrik Karamam kuv -
vetli bir surette tenvir ettigi halde de
miryolu istasyonu bala karanhklar i~in
dedir. 

intihabat miinasebetile Biikre~ 
sokaklarmda niimayi§ler 

Biikre§ 22 (A.A.) Muhalefet 
mahfillerinde si:iylendigine gore, mevkii 
iktidarda bulunan liberal partisi yalmz 
yiizde 3 7,5 nisbetinde rey alabilmi§tir. 
Resmi neticeler heniiz bildirilmemi§tir. 

Hiikumet yiizde ktrk nisbetinde rey a
lamadtgt takdirde mii§kiil vaziyette kala-
cakttr. , 

113 ayan azast sec;mek iizere bugiin 
intihabat yaptlacakhr. Bu se~ime yalmz 
ktrk ya§mdan yukan olanlar i§tirak ede -
cektir. 

Konyadan senede elli bine yakm insan 
baska yerlere giderek i~ aramak mecbu
riyetinde kalmaktadtr. Herh&ngi bir rna· 
den faaliyeti bunlara da i$ temin edebile
ceginden bu te§ebbiise biiyiik bir ehemmi
yet atfolunuyor. T orosi arm rna den hazi
neleri itibarile nekadar zengin bulundugu 
$imdiye kadar birc;ok miitehass1slann id
dialanndan anla§thyor. Bunlan hakikat 
mevkiine koymak zamamnm gelmi~ oldu
gunu gosteren bu faaliyeti halk sabtrstz· 
hkla beklemektedir. 

I lilt 111111111111111111 ttllllllllltl tlllllll ltflllll I 111111, 

LONDRA - Noel miinasebetile Bre. 
men vapurile ingiltereden Amerikayl!l 
3000 torba mektub gonderilmi~tir, 



' 
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KERLIK BAHISLE 
~ 

lngiltere U zak§ar ka 
filo gOnderebilir • 

m1 ? • 

CUMHURIYET 

Kapatdan pis 

Lik 
birahaneler 

ma~lart 
Beyoglu mintakasinda da 

Haftan1n en miihim ma~1 Belediye faaliyete ge~ti 
G.. d ,. .. k .. i n· d . Besikta, • Vefa arasmda Eminonii mmtakasmda oldugu gibi 

on eremez; ~un u ng IZ onanmasJ, ayru ' I k Beyoglu mmtakasmda da birahane ve 

d .. d . d b" d h ... ki I k yapt aca 1 k t I d t tk'k I k d zaman . a u~ eniZ e Ir en a m 0 aca I 
0 an a ar a e I at yap! rna ta lr. 

T. S. K. istanbul bolgesi futbol ajau - Bu tetkikat neticesinde baz1 diikkanlar-
kadar kuvvetli degi)dir hgmdan: da tarifelerin masalarda saklamlarak mi.i~-

2511211937 cumartesi giinii t.:rilere gosterilmedigi, diikkanlarm temiz 

t. 

fngiliz Anavatan filosuna mensub Royal Sovereign dretnotlar futmah bir 
havada Atlas Okyanusunda manevra yaptyorlar 

Japonyamn ald.I~ tehdidkar vaziyet Singapur barb limanma giindermek is -
kar~ll!nnda 1ngilterenin Uzak§arka, Sin- terse, Akdenizde !talyayt ve ~imal de -
gapur mi.istahkem limam ve deniz iissii- nizinde Almanyay1 dii§iinmege mecbur 
ne biiyiik bir filo giinderecegi siiyleni - demi§tik. Akdeniz hakimiyetini, esas iti
yor. Bizim fikrimizce, !ngiltere, bugiin- barile Franstz donanmasma btrakabilir
kii gergin siyasi vaziyette Uzak§arka se de bu denizde gene bir klSlm kuvvet 
kuvvetli bir filo gonderemez ve sevkul· btrakmaga mecburdur. Boyle bir vazi -
cey~ bakrmmdan gondermemesi laz1m yette, FransiZlara yard1m i~in, nekadar 
gelir. Sebebini izah ed.elim: 1ngiliz gemisinin Akdenizde kalaca~ an-

lngiltere, !talyaya kaqt Akdenizde cak ikl taraf donanma kumandanlar1 ta
ve Almanyaya kar;;1 Atlas Okyanusun- yin edebilirler. Fakat, !ngilterenin her 
da hayli miihim birer deniz kuvveti bu- halde italyanlara yalmz ba~ma da kar;;1 
lundurmaga mecburdur. Uzak~arka da koyabilecek bir ztrhl! filo birakmasi 
bir filo gonderirse ingiliz donanmasmm muhtemeldir. Demek ki drednotlarmm 
ii~e aynlmas1 laz1m gelir. Bugiinkli in- dart tanesinl Akdenize ayiracaktir. ;ii
giliz donanmas1 ise, lie; denizdekl muh- mal denizinde ve Atlas Okyanusunda 
temel dii~maniara kar;;t iistiinltik temin Alman donanmasma kar§l koymak i<;in 
edecek kadar kuvvetli degildir. de Almanlarm seri ceb ztrhhlarma kar-

Biiyiik Harb bittif(i zaman tngiliz do
nanmast, cidden mlithi~ kuvvetti; 1Ju
giin ise, diinyamn gene birinci derecede 
donanmas1 olmakla beraber, hemen he
men ayni kuvvette Amerika ve be~te 
lit; nisbetinde Japonya, be§te iki nisbe
tinde !talya ve kuvveti gtinden giine 
artan Alman donanmas1 vard1r. 

1918 ve 1938 YJllan arasmdaki !ngillz 
donanmasrm muka:vese etmek 1 !ngilte
renin denizde nekadar zaytflad1gmt gos
termege kafidir: 

1918 1938 
Dretnot: 33 12 
Dred.not kruvazorii: 10 3 
Z1rhh: 21 0 
Zuhh kruvaz5r: 22 0 
Biiyiik kruvazor: 0 15 
Hafif kruvazor: 102 40 
Lider ve muhrib: 428 182 
Denizalh gemisi: 160 55 
Tayyare gemisi: 0 7 
Bir donanmamn esas kuvvetinl te~kil 

@den zirhli filolar, 1918 de 43 gem! oldu
~ halde 1938 de 15 gemiden !baret kal
mt...~tr, 

!ngiliz donanmasmm kar~smda, mli!
takbel ve muhtemel dii~man olarak Ja
ponya, italya ve Alman donanmalan 
bulunmaktad1r. Bunlann esas kuvvetle
rini ~yle hulasa edebiliriz: 

.fepon:J'• luf:r• Alan.,.,.. 
Drednot: 6 4 0 
Drednot kruvazorii: 3 0 3 
Biiyiik kruvazor: 12 7 0 
Hafi! kruvazor: 22 17 6 
Lider ve muhrib: 107 101 12 
Denizalh: 64 67 32 
Tayyare gemisi: 4 0 0 

ingiltere, donanmasmm bir klsmmt 

~ en az ii~ muharebe kruvaziirlinii ve 
iki seri Zirhl!Slm b1rakacagmt kabul et
mek laztmd1r. Geriye altt drednot kaltr. 
Halbuki Japonyanm alh drednotile iir; 
drednot kruvazorii vard1r. lngilterenin 
Uzak~arkta Japonyaya kar~ en az on 
drednotu olmahd1r ki pek az bir iisttin
liik temin ed.ebilsin. ~u halde bir !ngi.liz 
deniz mlitehasslSlmn yazd1g1 gibi, !n -
gilterenin Singapur'a 5 nrhl!, 7 biiyiik 
kruvaziir, 9 hafif kruvazor, 1 tayyare 
gemisi, 9 muhrib ve 15 denizalh gemisi 
gondermesinden bir fayda '<lkmaz. <;iin
kii, bu kuvvet, biitlin gemiler·ini kendi 
sulannda bulunduran Japon donanma
sma kar~1 Japonyadan 3000 mil uzakta 
kain Singapur iissiinden yapaca~ hare
katla Uzak~ark denlzterinde hakimiyeti 
temine kafi gelmez. Binaenaleyh Japan 
donanmasmt maglub ed.ip deniz haki. -
miyetini ele ge«<iremez. Burada, bir 
cFleet in being. yani uzaktan abluka 
sevkulcey~i de fayda vermez. <;linkli 
bu sevkulcey~. ancak dii§mandan iis -
tun ve denize bakim bir kuvvetle tat
bik edilebilir. 

Buglinkii siyast vaziyette, ingiltere, 
ancak Akdenizde Fransanm ve Biiylik 
Okyanusta Amer·ikamn yard1mm1 te -
min ettikten sonra, Singapur'a bir iilo 
gonderebilir. Bunun aksini yapmak, !n
giliz donanmasm1 ii~e aYJnp zaYJf dii
§iirmek ve Akdenizden ba§ka hit; bir 
yerde emin bir sayt ustiinlligii temin e
dememesine sebebiyet vermek olur ki, 
tngiliz amiralleri de bOyle bir hataya 
asla dii.~mezler. Hulasa Japonya, Al -
manya, !talya ittifakt, !ngiltereyi U
zakiiarkta, zaytf kalm1ya ve Japonyaya 

Korkuyor~m ! 
Telrika: 70 

- Pek giizel! 
Dedim ve verilmi~ bir karanm Yanm~ 

gibi kat'i bir hareketle ayaga hlktun. 
Neriman hemen yamma ko~tu: 

- Durunuz, dedi, bana soz vermeden 

bir yere gitmeyiniz I 
- Soz ve1D!ege liizum var mt? Elbet-

te kimseye aoyl~mem. 
- Elbette ... Bundan eminim ... Bunu 

soylemiyecektim. 
-Ya? 
- Bana sot veriniz ki ... 
Neriman yalvaran gozlerini bi:r mud -

det yi.izumden aymnad1; sonra Ciniine ba
karak sustu. 

- Size §imdi hi~bir soz veremem. de
dim, dii~iinecegim, ~ok du§iinecegim, 
s&y!ediklerinizi heniiz hazmetmedim, ha
la bir masal ic;indr. gibiyim. 

Neriman iki yakamt tutacakmq gibi 
l'lllerini uza ttl ve c;ekti: 

- Olmaz, olmaz, buakmam sizi ... Ne 
«lii§iineceksiniz? Hemen avutatln!Za gi
~ liniz ve davay1 geri aldmmz ... 

- Hay1r ... Simdi benim ic;im bulamk 
,jr su gibi... Hic:bir fikrimi iyice $tDremi-

Y aum 1 Sncer Betli 

yo rum. 
Kap1ya dogru yiiriidi.im, yanWldan ge

len N eriman sordu : 
- N ~ zaman cevab verirsiniz? bu ak

~am} 

- Olamaz. 
- Belki Zehra bu ak§am gelir. SOy-

leyinil. de ona miijdesini vereyim. 
- Hayu ... Zabttaya akseden bu ka

dar dedikodudan sonra ben c;ok dii~iin -
mege mecburum. 

-12-
Kanamadtglm bir uykudan erken u

yanmt§ da ist:m_e?i&im halde yataktan 
kalkml§IID gib1, ~~~mde s1cak bir §ilte has· 
reti ve ba§tmda b1r sersemlik vard1, Aziz 
Beyle kansma da c;abuk veda ederek ev
den aynldtm ve o gun yaz1haneye gitme
mek kararile evime dondiim. 

Y oJlarda ba§tmm ic;i bulut ve sis do· 
luydu. Her§ey bana esrarl1 ve garib go
riinuyordu. Y ammdan ge~en insanlann 
en tabii hareketlerinde, yiiriiyii§lerinde 
ve lconu§u~lannda, bir araba ge<;i§inde ve
ya bir c;ocug1,Ul haykm§mda bile bir fev
kalade!ik, hayahmm ba~ka hic;:bir giiniin-

yapzlacak ma~lar tutulmadtgl goriilerek, bunlar hakkmda 
"Faksim stad1: sed karan ve para cezas1 verilmi~tir. 
Istanbulspor - E.yu~. B .. tak1mlan saat Beyoglu mmtakasmd:1 bu suretle ta • 

14.30 hakem Tahsm Ozsoz. hakkuk ettinlen para cezalanrun miktan 
Sere£ stad1: . ._ · b' 1· 11u m 1ray1 miitecavizdir. 
Fenerbah~e - Topkap1 B tak1mlan sa-

at 14,30 hakem Tank. ~elediye, sed kararlarmt idare heyet-
26 I 12 I 1937 pazar giinii Jenne tasdik ettirdikten sonra alakadar • 

l k l Ian sulh ceza mahkemesine vermekte idi. 
yapz aca ma~ ar M h 

Taksim stadi: a keme bu kararlan tetkik etmi§, idare 
Saha k·omiseri: Nuri Bosut heyetlerinin yalmz sed kararlan vermele-
Galatasaray - Eyiib A tak1mlan saat rini kafi gormiyerek kanunun ayni za -

13 hakem Ahmed Adem Gogdun. manda bunlann para cezasma ~arpmala-
Yan hakemleri: Ahmed ve Dincer nm da amir olduguna kanaat hast! ede-
Giine~ - SU!eymaniye A taklmlan sa- rck idare heyetlerinin bu noktay1 sed ka-

at 14,45 hakem Nvri Bosut. rarile birlikte tesbit etmelerini istemi§tir. 
Yan hakemleri: Ekrem Ersoy ve Ba- L k l 

haeddin Uluoz. 0 anta ardaki el yzkanacak yerler 
Sere£ stadt: Bazt lokantalarda el y1kama yerlerinin 
Saba komiseri: Feridun K1hc;. yemek yenilen mahallere yakm olmas1 
Anadoluhisar - Altm ordu A taktmla- yiiziinden halb tiksindirecek manzaralar 

n saat 9.30 hakem Tank. has1l oldugu ve bunlann beh~:nehal sakh 
Ortakoy - Beylerbeyi A tak,mlan sa- mahallere almmas1 liizumu icab edenlere 

at 11.15 .hakem Halid Galib Ezgii. bildirilmi§tir. 
Beykoz - TopkaPI A tak1mlan saat 13 

hakem Nihad Bekdik. 
Yan hakemleri: Hayri ve Said. 
Be§ikta§ - Vefa A taktmlan ~aat 14,45 

hakem Feridun Kthr;. 
Yan hakemleri: Tank ve ~evki. 
Fenerbahc;e stad1: 
Saha komiseri: Adnan Akm 
Hilal - Karagiimrtik A taklmlan saat 

13 hakem Adnan Akm. 
Fenerbahc;e - fstanbulspor A takim

lan saat 14,45 hakem Blirhan Atak. 
Yan hakemleri: Halid ve Salahaddin 

6zbaykal. 

Bursada yapdan ma~lar 
Bursa (Hususi) - Bu hafta Atatlirk 

stadyomunda lie; :futbol mac;1 yapilmt~
tir. Hava <;ok giizel oldugundan stad -
yom binlerce seyirci ile dolmm~tur. Ma
amafih mac;lardan ikisi yanda ve neti
cesiz kalmi§hr. 

Evvela Akmspor birinci taklmile fne
gol tak1m1 arasmda yap1lan mac; ine -
golliiler lehine devam ederken di~er ta
ktmlann mac; zamam geldig·inden yan
da btrakllm1~ttr. 
Ma~ tatil edildigi zaman 1neg51 takt

mi bire kar~1 iki saYJ ile galibdi. Miite
akiben Merinos sporla Duraspar birinci 
takrmlan kar§Ila§mt§lardir. Merin'()slu
lar M.kim bir vaziyette oynam1~lar, fa
kat ~iddetli bir riizgar ctkbftlndan orta
hk toz duman ic;lnde kalmt§, bunun ic;in 
hakem oyunu tatil etmi~tir. Mac; sifira 
kar~1 ii<; saYJ i1e Merinoslular galib 
bir vaziyette iken tatil olunmus.tur. Di
ger rna<; ikinci taklmlar arasmda yapil
mt~, Duraspor ikinci tak1m1 Merinoslu
Ian s1frra kat§l iki sayt ile maglub et -
mistir, 

Giine§ kuliibiiniin Ankara 
tubesi 

Ankara 22 (Telefonla) - Ankarada 
ac.llacak o1an Giine§ kuliibii §Ubesinin 
ilk 'kongresi cumartesi giinii ogleden 
sont·a yap!lacakbr. ,.. 
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kar~1 boyun igmeye mahkum etmi§tir. 
Onu, bu vaziyetten ancak, bir ittifak 
kurtarabilir. !ngiltere, Amerika, Fran
sa, hatta Sovyet Rusyayt birle~tiren bir 
dortler ittifak1. Maamafih Amerika ve 
Fransa, ingiltere ile beraber hareket 
ettikleri takdirde, J aponyaya kat§l U
zak~arkta mi.ihim bir deniz kuvveti top-
lanabilir. ABIDtN DAVER 

de ve ba§ka bi~bir anmda duymadJglm 
bir acayiblik seziyordum. Bu gorunen 
diinya arkasmda pek az insanm bildigi 
ve ekseriyetin gozlerin,. kapah kalan ne 
gizli alemler vard1. Zehranm ic;imdeki 
manas1, hiiviyeti, hatta bic;imi c;ok de
gi§mi§ti. Gozl'!rinir rengini bile ba§ka 
tiirlii tahayyiil ediyordum. Omeri sev
mege ba§ladtgJ ve sonra hakikati anladl
gl giindenberi ruhunun gec;irdigi say!l1 
f1rtlnalan bir tasaVVUT ettim. Koylii k1Z1 
der gec;etiz ve onun yalmz ttrnaklanm 
cilalamast, yahud tenis oynamast bize 
ehemmiyetli bir vak' a gibi goriiniir. Ne 
miinasebetl En basit insan ruhunu dol
duran mlann ve miicadelelerin mahiye
tini ogrendigimiz zaman dii~l:iigumiiz 
hayret yanmda bu §ekil inktlabmm ne 
hiikmii var? 

Bir yandan da, ic;i lezzetli ve giizel 
kokulu slcak bir tencerenin kapagt a<;1ltr 
a<;1lmaz yiikselen dumana benzer bir se
vinc hissi ruhuma yay1hyordu. Bu kapak 
hangi iimidlerin kaynadt8-J ~anagm iis -
tunden kalkm1~h? N eden i~imde bir ra
hathk ve bahan miijdeliyen bir esmh 
hissediyordum? Zehranm Omeri sevme
digine emin olmaktan gelen bu in§irahm 
kokiinde beni gizli gizli kemiren bir kts
kancltktan kurtulmu§ olmamn bayram 
sevinci mi vatd1? ? 

Hie; ~iiphe yok ki bir anda Zehrayi es
kisinden c;ok fazl;. sevmege ba§laml§tlm; 

Halicdeki facia 

Dart ki,inin oliimiine 
sebeb olan kaptan ii~ 
seneye mahktim oldu 

.. Gec;en temmuz aymm yedinci giinii, 
Uzeyir isminde ehliyetnamesiz bir rna -
kinistin idare ettigi ,Sahinibahri motorii, 
Ayvansaray at;1klanndan gec;erken, Ba
lattan ald1~ sekiz yolcuyu lastik fabrika
sma gotiirmekte olan Alinin sandalma 
c;arpmt~ ve sandaldaki yolculardan dor • 
diiniin bogularak olmesine sebeb olmu~
tu. 

A!hrceza mahkemesinde, bu feci ha • 
disenin miisebbibleri hakkmda, uzun 
miiddettenberi devam eden duru§ma dun 
neticelenmi§tir. 

Mahkeme, evvelce para cezasma mah· 
kum edilmi~ olan motor sahibi Ahmed 
kaptanm, hadisede cezai mes'uliyetini go
remiyerek kendisinin beraetine karar ver
mi§tir. Makinist Ozeyire gelince, sw;lu • 

nun dikkatsizligi, ve deniz ve Iiman ka
nunlarma muhalif hareketleri tesbit edil
mi~ ve vak' ada olenlerin c;oklugu, cezay; 
§iddetlendirici sebebler arasmda goriile -
rek, kendisinin iic; sene miiddetle ag1r 
hapsine karar verilmi§tir. 

Bursada giizel bir §ose 
yapddt 

Bursa (Hususi) - Vilayetin en sapa 
bir yerinde olan Orhaneli kazas1, kala
bahk ve enerjik bir niifus kesafetini 
barmd1rdig1 halde ;;imdiye kadar, Bur-
saya uzak oldugundan ikbsadi kalkm -
mada ·istenilen pay1 alam1yordu. Bunu 
nazan dikkate alan hiikumet, Orhane
liden, Kiitahya - Bahkesir hattmm ge~
tigi mmtakaya §Ose yaptmmya ba~la • 
mt§br. ;>osenin 17 nci kilometrosu da 
ikmal edilmi§tir. Bu §"OSe Orhanelilileri 
§imendifere de kavu§turmu~ ve boyle
ce kendilerini yeni bir ekonomik bin -
terlanda baglami§ bulunmaktad1r. 

yahud onu sevdigimi §UUrumdan gizliyen 
gururum, vak' amn bu ~eldinde kendisine 
bir taarruz miindemic olmad1gmi anlaym
ca aradan c;ekiliyor, perdeyi kaldmyor ve 
sevgimi idrak etmeme meydan veriyordu. 
Bunu hisseder etmez i~ime endi~ler dol· 
maga ba§lad1. Hemen Bursaya gi\mek 
istiyordum. Merak ediyordum, Acaba 
Zehra hakikati Om ere s6yliyebildi mi? 
Tesiri ne oldu~ Seven bir adam, kar§I • 
smda sevgili yerine bir klZ karde§ gordu
gii zaman ne yapar? Bitdenbire bo§lukta 
kalan bir cisim gibi, altmdan biitiin isti
nad noktalan c;ekilen bu a§k, hemen dii· 
§up par~alamr m1? Y oksa insan ruhu, 
boyle bir bo~Iuk i~inde kudurur mu? Bii
tiin iimidlerini kaybeden Omerin as1l 
§imdi silaha sanlmast ihtimali daha fazla 
degil mi? 

Eve gitmeden evvel Zehraya §oyle bir 
telgraf ~ekmek istiyordum: «Hem en gel, 
seni bekliyorum. Neriman bana her§eyi 
anlattt.» Orner meselesini kendim daha 
iyi halledebilecegime kanidim. Fakat 
Zehraya kar§l bu kadar zaf gostermekten 
hemen vazge({tigim gibi onun gene ayni 
otele inmi§ olduguna da emin degildim. 

Eve geldim. Rukiye mutfakta idi. f... 
Iinde mangal yelpazesile bana kap1y1 a~
h ve ate§ kar§Ismda k1zarm1~ yiizunde 
parhyan ter damlalarmt kolunun yenile 
silerek: 

- Ne naber, beyefendi? diye bagtr· 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, k1r1khk ve biitiili 
agrtlarmtzt keser. lcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

T aklidlerinden saktnmrz ve her yerde rsrarla 
Gripin isteyiniz. 
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Ogretmen Ankara Miizik 

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

· caktlr. (Almanca bilenler terclh olunur.) !steklllerin 27/12/1937 pazartesi gii• 
nii saat .. 14 te okulda stnavla!'t yaptlmak iizere evraklarile birlikte Ankarad!l 
Muzik Ogretmen okulunda bulunmalat1. c847h (4637) 

GRiP, BA§ ve Di$ AGRILARI, 

NEVRALJI, ARTRiTiZM, ROMATiZMA 

ve . biitiin agr1lar1n1 dindirir. 

TURKiYE BtJYtiK MiLLET MECLtSt 

iDARE HEYETiNDEN : 
1 - Seksen bin litre benzin ahnaeakttr. 
2 - $artname hergiin Bliyiik Millet Mecllsi Muhasebe Mlidi1rlii~ndef! 

bedelsiz olarak almabilir. 
3 - Eksiltme 10/1/938 pazartesi giinii saat 15 te Biiyiik Millet Meclisi !dar& 

heyeti odasmda olacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktrr. 
5 - Muvakkat teminat 1110 liradtr. 
6 - Teklit mektublan 10/1/938 pazartesi giinU saat 14 e kadar idare beye

tine verilecektir. Bu saatten sonra mektublar kabul edilmez. 
7 - $artnamenin 4 iincu maddesinde istenilen vesikalar teminatm kondu~ 

zarf tc;;erisine konulmu~ olacaktrr. c8348· (4511) 

VROZi 
Dogrusu, bu meseleyi ona. an1atmadan Ka1lanm kaldtrara.k: 

d1. I fark oniinde 1a,nd1. 

duramazdml.. Bir de, biitiin dedikodular- - Y a 1... diyebildi. 
dan sonra bu hakihti birka~ ki§inin daha Onu daha fazla meralta htu.lcmad~ 
bilmesini istiyordum. anlattlm; ha~mdan sonuna lea dar herte11 

- <;ok i§in var mt? diye sordum. anlatllm. . Sozlerimin daha ha§llld~ 
- ~imdi gelirim, dedi. «Zebra Omerin loz karde~i imi§» dedi' 
Ben yernek odastna girdim. Bir iki gim zaman bir SI<;ray1~ Sl~raml§: «A·( 

giin sonra Zehray1 tehar bu evde ve bu Y alan I Valla hi de, billahi de yalatl 
odalarda gormek iimidinin gozlerime bu kan seni tekrar aldatmak istiyor, o~ 
verdigi cila, sanki biitiin eiyay1 da parla· d .. n gene s1tklm s1ynd1 !» diye bagmwt 
hyordu: «lnsan ruhu zannettigim kadar ll, F akat ben anlathkc;a, inanmllk~11 

basit degilmi§. 1c;imde ne garib hisler geldigi besbelli bir hayretle: <<A. .. A··' 
peyda oluyor!» diye dii~iindiim. Eski A. .. A .. » diyip duruyordu. 
edebiyat a§lum, tiiccar taraf1m1 ay1bla- Lak1Td1m bitince i~aret parma8Jntn rl' 
maga ba§lamJ§tr. «l~te her§eyi basit ve ta mafsahm di~lerinin arasma stkt§tlr• ~ 
ameli gormenin budala!tgtl» · dedim. rak: 
.Simdi goziimde bir sandalye bile kendine - A. .. Vallahi, dedi, ba,tm dot~da, 
gore bir ruhu, bir e,meli ve iradesi olan afyon yutmu§a benzedim, aaa ... A .• P..: 
canh bir mahluktu. Biitiin hiiviyetim ter- Omriimde boyle feY duymadJmdt. J-1•~1 

sine doner gibi oluyordu. Kendimde bir- «bir ya~1ma daha girdim» derler ben bill 
birine yabanc1 iki insan ruhunun ya,ad!- ya~1ma girdim. Sac;lanm ton teli~e ka~1 

gmt ke§feder gibi oldum. agard1 sandu~. . 
Bir anda biitiin bunlan yazmak, ro - Fakat ben omm Zehra baldund'i

1 
1 

mana benzer bir ha,tlra ~eklinde yazmak hiikmiinii merak ediyordum. c.Vay to1; : 
arzusu da icimde uyamverdi. Hatta bu suz, c~?illiyetsiz, siidii bozuk ktt» mt di, 1 

yaz1lara <<Korkuyorum I>> diye ba~lamak yecekh? Eve tekrar gelerel: onu saVJII" 
fikri de o anda geldi. tehlikesi iizerine Zehraya te~rar duflll*' 

Rukiye i<;eriye girdi. Yiiziime bak1yor· mt kesilecekti, yok$a methametine ,e 
du. miidafaastna devam tnt edecekti) 

- Haberler deh§etl dedim. Yiiziime baloyor. ba~lltt salhyor, a~' 
Onun §iiphelerini teyid eden bu sozle da bir gozferini iki yana ka~1rarak dii~11' 

yijziimiin sevinci ve aydmhg1 arasmdaki niiyordu: (Arka8f flarl 

I 
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Booaz. d1~mda mUthi~ bir facia 
6 bin tonluk bir vapur biitiin 
miirettebatile beraber batt1 

[B~taratJ 1 fnct aahttecte 1 

Hisar vapuru, ah~ab bir gemi oldugun
dan, bu ~iddetli dalgalara mukavemet 
edememege ba§laml~ ve binbir mii§kiilat 
i<;inde E§ekadas1 onlerine kadar gelebil
zni~. fakat burada facia ba~gostermi§tir. 
Vapur, biiyiik bir giiriiltii ile kayalara 
bindirmili ve derhal par~alanml§trr. Bu 
Slrada riizgar bir bora halinde esmekte, 
Yagmur goz gozii goremiyecek bir ~ekilde 
Yagmaktayd1. V apurun kayalara bindirir 
bindirmez par~alanmas1, gemi miiretteba
l:!nm kurtanlmasm1 imkansiZ bir hale ge
tirmi~tir. 

Fa cia, T ahlisiye tarafmdan haber a -
hnmakla beraber tahlisiye sandallan hadi
se mahalline yetiliinciye kadar 25 ki~iden 

ki kazalar §Unlardir: 
Saat 12,30 da Marmara postasm1 al

mak iizere Sirkeci nht1m.ndan hareket e
den Antalya vapuru, o Slfada nht1ma 
yanlarnl§ olan lnonii vapurunun ustiine 
dii§mege ba§lam•§ fakat deni1. fevkalade 
kabank oldugundan Antalya vapu -
runu kurtarmak kabil almami§hr. Bu 
esnada Anafarta vapuru da Antalya 
vapurunun uzerine dii§mege ba§lami§tlr. 
Gerek Antalya ve gerek Anafartanm at
tiklan demirler tutmamJ§, iki vapur Ha· 
];c istikametinde siiriiklenmege ba~latnl§· 
hr. Bu vaziyet bir saat kadar devam et -
mi§, sonra gelen romorkorler mii§kii -
latla iki vapuru da T opane nhtlmma c;e
kebilmi§tir. 

lniirekkeb alan gemi miirettebatmdan yir- Batan, par~alanan mavnalar 
ll1i dordii dalgalar arasmda kaybolmu§ - Biiyiikada oniinde dalgalara mukave-
tur. Y almz miirettebattan ate~<;i Rizeli met edemiyen komiir yiiklii bir mavna 
.Saban oglu Seyfullah bir tahta par<;asma sahilden istimdada ba~lami§, Biiyiikada 
sanlml& bir halde tahlisiye sandah tara - polis ba§komiserligi keyfiyeti telefonla 
fmdan kurtanlmJlihr. limana haber vermi§tir. Bu mavna gonde-

Vapurun birinci kaptam Rizeli Girid- rilen romorkorle ge<; vakit kurtan!mJ§tJr. 
lioglu lbrahim, ikinci kaptam Giridlioglu Umur yerinde $iikrii kaptanm Turn a 
Mehmed kaptanlarla heniiz isimleri tes - ismindeki motorii karaya vurarak par<;a
bit edilemiyen diger miirettebat dalgalann lanml§llr. Bu motoriin miirettebat1 kurta-
kucagmda can vermi~lerdir. rilmJ§tlr. 

Vapur ve hamulesi sigortaSIZ bulunu - Limamn 82 numarah mavnas1 Haydar-
Yordu. Keyfiyeti diin gece Kalkavanza - pa§ada tahta iskelede batml§, miirettebat1 
delerden de sorduk. Hadiseden ge~ vakit mii§kiilatla kurtanlml§tlr. 
haberdar olduklanm ve heniiz tafsilat a- Tahmil ve Tahliye §irketinin 268 nu-
lamad.klanm soylediler. marah Kahya mavnas1 Haydarpa§a ve 
RasaJ merhezinin verdigi haber Kad1koy iskeleleri arasmda arpa yiikile 

Y e§ilkoy Rasad merkezi f1rhnamn vu- batml§, miirettebah kqrtanlmi§hr. 
ku bulacagm1 daha evvelden limana ha- ~emsipa§a oniinde Liman idaresinin 1 
ber vermi§tir. Rasad merkezinin raporu ve 3 numarah romorkorleri f1rtmanm te
bir taraftan limandan heniiz hareket et - sirile karaya vurmu§ ve istimdada ba§la
D!emi§ gemilere, diger taraftan da liman ml§lard•r. Bu romorkOrler uzun miiddet 
tiyasetlerine bildirilmi§tir. izllmdad diidiiklerine devam ettikten son-

Flrhnanm en §iddetli devresi dun og- ra kendi kendilerini kurtarm•§lardJr. 
le iizeri gorulmu~tur. Bu esnada lim an Y edikule a<;1klarmda bir romorkorun 
i~inde bile deP.iz ender gorulen bir §ekilde istimdad sesleri duyulmu~ buraya da ci
kabarm•~. riizgar, her online geleni SUIUk- heti askeriyeden bir rom0rkor gonderil -
leyip gotiiriir bir hal alm1~tlr. mi§tir. Bu romorki:iriin ak1betinden ge~ 

Demir tarayan vapurlar vakte kadar bir haber almamam1~hr. 
Bu s1rada Sirkeci nhtlmmda bulunan Liman idaresinin 68 numarah mavna-

Yapurlar demir tutturamiYarak birbirinin 51 Haydarpa§a onlerinde batrnl§hr. 
lizerine dii§IDU§ ve ac1 istimdad di.idi.ikleri Liman idaresinin 15 numarah mavnas1 
butun !imam kaplami§h. bugday yiiklii oldugu halde Haydarpa§a 

Sirkeci nhhm1 onundeki vapurlann kur- mendire&i ic;inde pa.rc;alanarak batrnl§hr. 
lanlmasma r;ah~•lnken liman ve gemi Liman idaresioin 82 numarah mavnas1 
kurtarma §irketinden telefonla miitema - bo§ olarak Haydarpa§a mendiregi ir;inde 
diyen istimdad istenmekte idi. Futlna ak- batm1~t1r. 
§am ge<; vakte kadar §iddetle devam et • 267 numarah bir orta kay1g1 da bug
likten sonra biraz hafiflemi§ ve kar yag- day yiikile batml§hr. Bu kay1k vapurlann 
lnaga ba~larn!§tlr. sefer yolu iizerinde bathgmdan bir tehlike 
K.araJenizJe goriilmemif ltrttna te~kil etmektedir. 

Karadenizden gelen haberler havanm Liman idaresinin 138 numarah mav -
§izndiye kadar e~ine ender tesaduf edilir nasmm Haydarpa~a nhtlmma c;arparak 
bir derecede kotu oldugunu gostermekte- kiipe~tesil par'<alanml~tlr. Gene idarenin 
clir. Birr;ok vapurlar limanlara sigmamiya- 13, 8, 282, 36, 35 ve 54 numarah mav
tak denizde kalml~lardlr. Zonguldak ve nalannm kupe~teleri kmlml§hr. 

k
E:regli limanlarmda bulunan vapurlar ise Danca limanmdan ~imento hamulesile 
•\raya dii~memek i~in denize ac;Ilml§lar- hareket eden llyasm idaresindeki motor 

d:r. Moda ac;1klarmda su almaga ba~lam1~ ve 
Karadeniz Bogaz1 d1~mda olduklar1 Emniyet Be~inci ~ube vas1tas1 tarafmdan 

bilinen birkar; vapur dun gee; vakte kadar kurtanlmJ~hr. 
]jogazdan girememi~lerdi. Bir htstm telelon hatlart bozuldu 
karadenize hi~bir vapur ~thmadt F1rtlnadan dolay1 §ehirler aras1 tele -

Dun limamm1zdan Karadenize hir;bir fon muhabereleri yamlamamaktadu. Ba
Vapur hareket etmedigi gibi Marmara se- z1 yerlerde hatlann bozulmas1 buna se -
ferJeri de yapllamami§tlr. beb olmu§tur. 
&irbirinin iistiine Jiifen vapurlar Bursa, !zmir hath da bozulmu§tUr. 

Dun futmadan vukua gelen kazalar Ankara ile temas ancak bir iki hatla te -
say1s1z denilecek kadar r;oktur. Denizde- min olunabilmektedir. 
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Yazan: 
Vicki BAUM 

Qevtren: 
Hamdi VAROCLU 
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Linden, kendi hesabma kazamlan bu 

llluvaffakiyetin, Doris i~in nekadar bu
~iik bir gayrete mal oldugunu herhalde 
bilmiyordu. 

Doris locasma giderken, kendi ken· 
dine «nihaye~. ode§ffii§ sayilabiliriz» diye 
~~§iinuyordu. Esvabc1 kadma, it;eriye 
kiDJseyi b1rakmamasm1 tcnbih etti, hatta, 
lllu bile ic;eri almad1 ve mihaniki hareket
~tle, makyajm1 temizlemege ~oyuldu. 

Bu, sadece sarfettigi gayretin asabma 
~~tdigi gerginlikten ileri gelen bir §ey de
~11di. 0 gun, Amerikadan posta gelmi§ti. 
boris, Salvatori' den, dizkapaklarmdaki 
taD!atizmadan §ikayet eden bir mektub 
~~l"rll§tl. Doktora ihtiyaCI oldugunu soy -
l~l~or, Doris §imdi para kazanmaga ba§· 
~d1g1 ic;in, vaktile aldigl derslerin iicretini 
v~tip vermiyecegini soruyordu. 

Avukat Cowen'den de bir mektub gel
llli§ti. Bazil'in vaziyetinm iyi c.ldugunu, 
~~l.!n miiddet t;ok §ayam memnuniyet tarz

<1 hareket ettigini yaztyordu. Maalesef. 
hltnla.~da, asabma hakim olmamaga 

I 

ba§lami~ gibiydi. Hapisanede \!kan ufak 
bir isyana i§tirak etmi§ti. Gardiyanlardan 
birine hiicum ettigi ic,:in, kendisine verilen 
musaadeler, bir muddet i~in geri almmi§· 
t1. Bittabi, bu vaziyet, onun kefaletle tah
)iyesi zamamn1 hissedilecek nisbette ge -
ciktirecekti. Mektuba 89 dolarhk bir 
masraf puslas1 merbuttu ve Cowen, bu 
paranm tediyesini istiyordu. 

Bazil'den de bir mektub vard1. Bunun, 
i5yandan evvel yaz•lrnl§ oldugu besbelli 
idi. 

«Sevgili Doris, diyordu, ben iyiyim. 
Sen de iyisin. iimid ederim. Burada t;ok 
yagmur yagd g• i~in bizi gezmege gotu -
rt>mediler. Harekt>tsizlikten stkthyorum. 
Fa kat, ha vanm fenahgma kar§l elden ne 
gelir? Kutubhanedeki kitablardan bir ta
r.esini okudum, r;ok ho§uma gitti. lsmi 
<<Dagdaki ev». Kendi hayatJmdaki ha -
diseleri hahrlat1yor. Seni <;ok dii§i.inuyo
rum. Y akmda, senin portreni yapmak 
it;in miisaade alacag1m1 iimid ediyorum. 
Bu benim 1<;m biiviik bir sevinc olacak. 

Bir tramvay teli hoptu 
Ogle uzeri ki.iprii iistiinde bir tramvay 

teli kopmu§tur. Bu yuzden tramvaylar bir 
saatten fazla hat yap1hnc1ya kadar bek
lemi§lerdir. 
Sular altznda halan otomobiller 

Y agmur yiizunden §ehrin c;ukur ma
hallelerinde her zamanki gibi su birikinti
leri olmu§tur. Bu yiizden Florya asf.alt 
yolunda bir de hadise olmu§tur: 

Bak1rkoyiine yakm Ayamama t;iftligi 
civanndaki asfalt yol uzerinde bulunan 
kopriiyii sel basrnl§tlr. 0 suada koprii -
den gec;mekte olan hususi bir otomobille 
bir otobiis sulann hiicumuna ugrami§ ve 
olduklan yerde kalmJ§lardir. 

~oforler bu tehlikeli vaziyet kar§Ism -
da imdad istemege ba§larnl§tlr. Devriye 
jandarmalar tarafmdan derhal imdada 
gidilmi§ ve kazazedeler hic;bir zayiata 
ugramadan kurtanlmi§Iardir. 

Bir magazamn ~attst ~ohtii 
Eminonunde Selanik bonmaqesinin 

<;atiSI riizgardan hasara ugramJ§ ve teh -
likeli bir hal alml§, itfaiyenin merdivenli 
vastas1 gelerek c;ahyJ tehlikesiz bir hale 
sokmak ic;in ugra§Irken ruzgardan itfa
iyenin merdiveni devrilmi§ ve tramvay te
linin uzerine dii§mu§tur. Buyuk bir tesa -
diif eseri olarak insanca bir eksiklik ol -
maml§hr. 

U ~an hurfunlar 
Y enicamiin, Adliye binasmm kubbesi 

ve daha birt;ok yerlerdeki kur§un damlar 
f1rtmadan dolayJ hasara ugrami§tlr. Ev -
lerin carnian kmlml§, baz1lanmn r;inko -
dan dam sundurmalan, diikkanlarm da 
tabelalan u~mu§tur. 

Diinhii hava vaz.iyeti 
Memleketimizin ,§ark mmtakalarmda 

hava bsmen bulutlu ve sisli, diger yerler· 
de tamamen kapah ve yer yer yagi§h ge~
mi§tir. Y agl§ Ankara, Bilecik, Bahkesir 
ve Zonguldakta yagmur, Eski§ehir, <;or
lu, (anakkalede kar §eklinde olrnu§tur. 

Ri.izgar T rakyada §imalden, Egede 
garbdan kuvvetli, orta Anadoluda ce • 
nubdan hrtma halinde esmi§tir. Karade
nizde §arktan kuvvetli esen ruzgar, §ark! 
Anadoluda sakit kalml§tlr. 

lstanbulda evvelki gece kuvvetli ruz -
garla kan§lk ba§hyan yagmur, sabaha 
kadar devam etmi§, sabahleyin hafifle -
mi§tir. 

Dun sa bah sa at 1 0.5 ta riizgarlar §i -
malden futma halinde esmi§ ve devam1 
muddetince kar yagml§hr. 

Futma suasmda ri.izgar saniyede 26 
metro siiratle esmi~tir. Hararet en ~ok 8. 
en az 2 santigrada kadar dii§rnu§tiir. 
15,55 te §ehre hafif kar gibi yagmur da 
yagml§tlr. 

Bursaya da kar yag1yor 
Bursa 22 (Hususi muhabirimizden)

Haftalardanberi devam eden lodos, ka
rayele di.indii. $ehrimize devamh kar ya
glyor. Uludagda atelier sahasmda kar iki 
metroyu a~m1~tlr. 

Saadet vapuru Kap1dag 
limanma iltica etti 

Band1rma 22 (Hususl muhabirimiz
den) - Diin ak~am ba~hyan f1rtma ve 
kar tipisi devam ediyor. Saadet vapuru 
yolcusunu ~1karamadan Kamdag lima
nma iltica etti. lstanbula bugiin posta 
yoktur. 

Haylice resim yap1yorum. <;ogu tren re· 
simleri. Sinirlerimi teskin ediyor. Seni ne 
zam an gorecegim ?>> 

Doris, m~kyajm1 yan silmi~. Bazil'in 
tren resimleri yapl§IDI gozi:inune getiriyor
du. MektubdAki bu ifadc i.iyle hiiyiik bir 
ye 'sin ifades1ydi ki. .. hte §irndi de sinir -
lerine hakim olamdmaga ba§lam.§tl; uzun 
zaman tren resmi yapmas;na bile izin ver
miyeceklerdi. Mektubu, ihtimarda, rna· 
sanm ustiindeki makyaj boyalar,nm ara -
sma hlrakh ve bir muddet daha. dalgm 
gozlerle onu seyretti. Aynanm iki tara • 
fmdan kuvvctli iki ampul sark.yor, ufac1k 
t.facJk harfleri, beyaz b1r l§Ikla aydmla
tlyordu. 

Amerika postasmm getirdigi mektuh· 
!arm arasmda en sevimlisi, ihtiyar 
Bryant'm mektubuydu. Bryant bir iki te
mennide bulunuyqr, s1hhatini soruyor, ka
zand!gi muvaffakiyetleri bir yerde oku
yup ogrendigini ve bundan memnun ol
dugunu soyliiyordu. Kendisile hic;bir ra
b1tas1 ve ondan bir bekledigi olm1yan bir 
kimsenin bu mektubu yazmas1 hakikaten 
giizel bir~eydi. Doris, kendisini tekrar se
falete dulii.irdiigu ic;in Bryant' a giicenmi§ 
degildi. Herhalde onun vaziyeti de pek 
iyi olmasa gerekti. Mektub kag1dmm i.ize
rinde Saint-Louis'deki ku~uk bir otelin 
ad1 yaz1hyd1. Mektublarm hepsini c;an
tasma yerle§tirdi ve makiyajm1 silmege 
devam etti. 

Sar1 tehlike 
beyaz tehlike ile 

kari,bktan sonra 
[Ba~makaleden deooml 

validen kovmaga hamlanmaktad1r. 0-
nun hesabmda Avruoa Uzak§arka gele· 
rek }aponyaya dur diyemiyecektir. <;iin· 
kii boyle bir hal vukuunda Almanya Av
rupanm altm1 ustune getirecek, i talya ise 

Akdeniz yollanm kesecektir. Kuvvetli 
muttefikler dogrusu. Bu sayede Avrupa· 
h hic;bir milletin yerinden klpirdiyamiya
cagl §iiphesizdir. Onun ir;indir ki Sang
bayda ne yapacagm1 saklam1yan Japon

ya Hong - Kong iM:ikametine dogru iler
lemekte tereddiid etmiyor. 0 taraflarda
ki menfaatleri itibarile de lngiltere ve 
F ransa yeni tehlikelere maruzdurlar. 
Japonyaya butiin bu hareket serbestligini 
bugun Almanya ile ltalya temin ediyor· 
lar. Boylelikle san tehlike beyaz tehlike 
ile katmerle§mi§tir. Acaba Almanya ile 
ltalyamn Japonyaya bu muzaheretleri 
hangi menfaat mukabilindedir? 

Bize sorarsamz J aponyadan ba§ka 
kimseye faydas1 olm1yan boyle bir muza
heret ancak A vrupada ve A vrupa mil
letleri arasmda zuhur edecek bir harbi 
daha §iddetli k1lmaga ve netice itibarile 

Avrupay1 daha iyi y1karak ]aponyanm 
ekmegine yag slirmege yanyabilir. Japon
ya Uzak§arkta kazanacaklanndan Al
manya ve ltalyaya pay m1 ay1racak ~ J a
ponya kendi elindeki Alman mustemleke

lerini bile iade etmedigine gore herhangi 
bir Avrupahya yeni ganimet hisseleri ver
mez elbet. Verecegini dli§unsek bu hal bile 

Avrupada zuhur edecek bir harbi ancak 
tacil edebilir. Simdiki Uzak§ark i§lerinin 
ilanihaye bu hade gidecegini farzetmek 

gi.i<;ti.ir. Oraya taalluk edecek bir muda· 
haleden evvel Avrupada bir harb ~
mak laz1m geliyor. Hangi ziimre bu Av
rupa harbinden galib t;Ikarsa Japonya ile 
hesab gi.irmege gidecek olan zumre de o 

olacakllr. <;unku J aponya hal en Avrupa 
milletlerinin kendi aralarmdaki ihtilaflar
dan istifade etmekte olup yann Almanya 
ile ftalyaya dahi dirsek c;evirmiyecek de
gildir. 

Eger insanl1gm §imdiki lstlrabJ diinya 
yuzunun ekonomik imkanlar itibarile da
ralmasmdan ileri geliyorsa bu imkanlan 
daha ziyade daraltan hareketlere yard1m 
etmekle Almanyamn ve halyanm Avru
pa menfaatlerini ve bu menfaatler it;inde 
kendi kendilerini darbelediklerine §Uphe 

yoktur. Kimse anlam1yor, anlamak iste
miyor ki harb ancak yeni yeni felaketlerin 
kaynag1 olabilir. 

hte §imdi Uzak§arkte oynanan facia
da san tehlike boylece beyaz tehlike ile 
takviye edilmi§ bulunuyor. Diinya tarihi 
biitun cereyamndz bu kadar biiyiik bir 

gaflet ve dalalet kaydetmemi§tir denilebi
lir. 

YUNUS NADI 

Van Zeeland Paris ten sonra 
Londraya gidecek 

Londra 22 (Hususi) - Eski Belt;i· 
ka Ba§Vekili M. Van Zeeland Ramadan 
Parise giderek F rans1z ricalile temaslara 
ba§lami§hr. Bir beynelmilel iktlsad kon

ft:rans• akdi it;in ~ah§makta olan M. Van 
Zeeland ingiliz hukumeti tarafmdan res
mt>n Londraya davet edilmi§tir. 

Bel~ikanm Fransadan yapbgi 
istikraz 

Bruksel 22 (A.A.) - Meclis, finans 
komisyonu Fransada yap!lan 800 mil

yonluk Bel~ika istikrazmm vaktinden ev
vel odenmesi hakkmdaki layihayi kabul 
etmi&tir. 

Doris, ondan sonraki aylar zarfmda, 
her zamankine nazaran ~ok fazla <;ah~tl. 
Halka ltalyan primadonnas1 diye tan. -
!lld1gma gore, ltalyan operalanmn reper· 
tuanm bilmesi laz1m geldigi a~ikard1. 
Linden, onun hesabma bir muddet mii
saade istedi. B iitun operalar almanca te
ganni edildigi ic;in, rolunii almanca ola -
rak ezberlemesi icab ettigini rna zeret o
larak ileri surmu~tu. Doris '<ah~h. San -
tuzza' Yl ilk de fa teganni ettigi ak~am, 
korkudan ecel terleri doktu. F akat o ak
~am ~ok !llk.~landl. 

Biitun aktorlerle birlikte, 'Seyircileri se
lamlamak uzere sahnenin online dogru 
ilerledikleri mada, k1ranta orkestra §efi 
Hahn' a, yava~ sesle sordu: 

- Memnun oldunuz mu? 
Hahn, ~u cevab1 fls!ldad!: 

- Evet. Yalmz bir tek hala yaph • 
DIZ. 

- Hangisi? 
- Almancay1 fazla guzel telaffuz et-

tiniz. 
Hahn, bu cevab1 verdikten sonra, onu, 

perdenin arahgmdan d1~an dogru itmi§ti. 
Doris'in tebessumu dudaklarmda kattld1 
kald1. Muvaffakiyetine ve butiin bu al
kl~lara ragmen korkuyordu. 

F elaket, ~ubat aymda geldi ~att1. Ha
Sirn zumre bo~ durmam1~, <;ah§rnl~h. Lin
den'in ast! isminin Levi oldugu meydana 

., 

IAmerika, c;inde yeniden 
tecaviize ugrad1 

ingiliz Hariciye Naz1r1, Avam 
biitiin hakikati a~1k~a 

Kamaras1nda 
soyledi 

(Ba~taratl I lnct sah.l!eelel 

dan Ja teessi.iflerini bildirmi§tir. 
2- Japan askerleri Amerikahlara aid 

bir binamn Cinli olan kapicisma binadaki 
Amerikan bayragm1 indirmesini emret -
mi~lerdir. Askerler binay1 arami§lar ve 
bir kasay1 berhava etmi§lerdir. 

lngilterenin yeni protestosu 
Londra 22 (Hususi) - On bir giin 

evvel bir J apon muhribi Honkong kara 
sularmda bir Cin gumruk gemisine taar
ruz eltiginden, Tokyo' daki ingiliz el<;isi 
bugiin ]apon hukumetine yeni bir prates
to tevdi etmi~ ve Hongkong bitaraf mm
takasmda bu gibi hadiselerin tekerri.ir et
miyecegine clair ka t'i teminat istemi~tir. 

lngiliz Hariciye Naz.m hahihi 
vaziyeti afth~a soyledi 

Londra 22 (A.A.) - Avam Kama
rasmda Uzak§ark hakkmda Eden demi§
tir ki: 

«- Muhalif f1rkalar, Milletler Cemi
yetinin zecrl tedbirler tatbik etmesini is
tiyorlar. Halbuki zecri tedbirlerin iki §ekli 
\'ardJr. T atbik edilmege degmiyen gayri
muessir zecri tedbirlerle harb degilse bile 
tehlikeyi davet eden miiessir zecri ted -
birlerdir. At;Ik<;a si.iyliyeyim ki hir; kim
senin Uzak§arkta bu §ekilde hareket et· 
mesi tasvib edilemez ve yahut da bu siya
seti yiirutebilmek i~in ezici bir kuvvete 
malik olmak laz!mdlr. 

Muhalif f1rkalar, Milletler Cemiyetin
de §imdi biz ve Fransa olmak uzere yal
mz iki buyuk deniz devleti mevcud ol -
dugunu unutuyorlar m1 ~ Bu ezici kuvve
tin mevcud olmad1gmi herkes iyice bilme
lidir. Herkes<;e iyice bilinmesi laz1m gel en 
bir nokta daha vard1r ki o da, §Udur: 

Uzak§arkta harekete ge<;ilmesi ir;in 
§imdi Milletler Cemiyetinde mevcud ol -
m1yan diger devletlerin de te§riki mesai
sini temin etmek laz•md1r. Bizim Uzak -
§arkta pek buyuk ve diger devletlerinki • 
lerle kabili telif olm1yan menfaatlerimiz 
vard1r. Bu menfaatleri korumak i<;in eli
mizden gelenleri yapacag1z. Bizim nok -
tai nazanm1za gore hali hamdaki ihtilaf, 
Uzak§arktaki milletler it;in, ~imdiki as • 
keri kazanclan ne olursa olsun buyuk ve 
gayrikabili i~tinab bir fakirlik dogura • 
caktu. 

Bizim takib etmekligimiz laz1m gelen 
ii~ biiyuk prensip vard1r: 

1 - Sulhu tesis etmek ir;in namus dai
resinde nc yap1lmak laz1m gelirse yapmak. 
2 - Beynelmilel taahhudleri ifa husu -
sunda hissemize dii§en vazifeyi tamamile 
iizerimize almak. 

3 - Kendi menfaatlerimizi ve labia
tile !ngiliz arazisini muhafaza etmek. 

Uzak§arkm §imdi arzettigi vaziyetlerin 
en mi.ihimmi ve belki de en §ayani mem • 
nuniyet olam Amerika hiikumetile da • 
ima s1k1 bir temas halinde bulunmakhg1 • 
m17d1r. 

Bir~ok defalar Amerikanmkine muva
zi veya benzer bir tarz1 hareket ittihaz 
ettik. Bu hal aradaki te~riki mesamm 
samimiyetine alamettir. lngiltere bugiin 
dunyada dostsuz degildir. Amerika ile 
F ransay1 zikrettik. Turkiyeden ba~lay1p 
Cekoslovakyaya kadar giderek Ku~uk 
ltilaf ve Balkan hilafm1 da zikretmek la
ZimdJr. Bu te§ekkullerin biitun azalarile 
s1k1 dostluk munasebetleri idame etmek
teyiz. Bu dostluk munasebetleri arasm
da ingiliz imparatorlugunun Amerika ile 
olan dostlugunu ehemmiyetle kaydetmek 
laz!md!r. Arada bir muahede imzasi 

c;IkrnJ~tl. Biitiin ~ehir halki, yekavaz ola
rak ta~km bir Y ahudi aleyhtarhg1 ve ta§
km bir Cermenlik daiyesi gutmege ba§· 
ladr. Linden, gazetelere yollad•g• a<;lk bir 
mektubla bu cereyam protesto etti. lsmi
nin Linden oldugunu, ezeldenberi bu ad• 
taliJdJgml, h1ristiyan olarak dogdugunu ve 
huistiyan terbiyesile yeti~tigini soyledi. 
Ara~tlrmalar yap1ldJ, niifus evrak1 goz -
den gec;irildi ve nihayet, onun, adm1 ve 

dinini degi~tirmili bir Y ahudi siilalesinden 
geldigi meydana '<1kt1. 0 andan itibaren, 
biitun gazeteler ondan bahsederken mii
temadiyen Levi adm1 kullanmaga ba§la
d.!ar. 

0 tarihte, Almanyada Levi adm1 ta
§lrnak. Yahudi olmak miimkiindu. O~un
cu orkestra ~efi olan gene adam Y ahu • 
diydi. Y almz, Y ahudi olup da su kalll
mam•~ Alman oldugunu iddia etmek hak
ki verilmiyordu. Doris'in vaziyeti daha 
vahimdi. Gazeteler, onun Linden'le mi.i
nasebette bul undugunu a'<•k'<a y.a zd1lar 
ve tiyatroya kabul edili§ini bu rab1taya 
bor~lu bulundugunu ima ettiler. Alman 
oldugu halde bunu inkar ettigini. bu ha
reketin, Levi'nin kirli ismini gizlemege 
~ah~maktan daha fena oldugunu da yazi
yorlard!. Doris, utamp utanm1yacagmda 
miitereddiddi. Oradan oraya dola~hrdigl 
mevcudiyeti, Almanyanm hasretile doluy
du. F akat, bir muddettenberi, 

<Arkast var) 

mevcud veya mevzuubahs degildir. Fa· 
kat hakiki bir goru~ birligi vard1r. 

Hulasaten diyebilirim ki mu~kulatm 
buyiik olmasma ragmen bozguncu bir ruh 
ta$Imak i~in ortada hit;bir sebeb mevcud 
degildir. Silahlanm•zdan '<ok bahsedildi
gini i~itiyoruz. F akat silahlanm1zdan da
ha miihim bir ~ey vard1r. 0 da bu silan
larm arkasmdaki milletimizin ruhudur. Bu 
hususta hic; kimsenin !ngiliz milletinin 
inadc1 ruhunun son senelerde degi§tigini 
dii§iinmek gafletine kapllmamasi laz1m• 
d1r. Biz bozgunculuk gostermeden sabirh, 
fakat ciddi ve uzla$maya meyyal olmaga 
ve silahlanmaya devam etmeliyiz. (lin· 
ku silahlar hakkmda yalmz bu suretle bir 
itilaf temin etmege muvaffak oluruz. T a· 
kib edilecek siyaset bundan ibarettir.» 

Muzakere hi<;bir karara baglanmadan 
nihayet bulmu§tur. 

l;in ordusu hazzrlamyor 
Londra 22 (Hususl) - \-inden ah

nan son haberlere gore, yiiz bin ki§ilik 
bir Cin ordusu bugiin §imali Cinde J a
pan kuvvetlerine taarruza ba§lami§tlr. 

Jaeon humandam azleJilJi 
Sanghay 22 (A.A.) - Emin bir 

memb.adan bildirildigine gore, miralay: 
Hashimoto, Wuhu mmtakasmdaki ]apon. 
~uvvetleri kumandanhgmdan azledilmi~
hr. 

Japon habinesinin yeni hararlarz 
Londra 22 (A.A.) - Nazular saat 

11 de bilhassa Uzak§ark vaziyetini tet.kik 
~~i~lerdir. Eden Uzak§arkta vaziyetin. 
mk1§af1 hakkmda arkada§laima malumat 
vermi$ ve Washington' dan ald1g1 haber
leri bildirmi§tir. 

Ogrenildigine gore, kabinede verilen 
kararlar gizli tutulacaktu. 

Diifiiriilen <;in tayyareleri 
Tokyo 22 (A.A.) - Sanghay'daki 

ii~uncii ] apon filosu tarafmdan ne~redi
len bir tebligde Sanghay'a 1760 kilomet• 
ro mesafede kain Kansu eyaletinin mer
kezi olan Lancow'a ]apon tayyareleri ta• 
rafmdan yap1lan bir akm neticesinde 
tahrib v~ ~er~ dii§iirulmek suretile 18 Cin 
t~yyaresmm •mha edildigi bildirilmekte
dir. 

General Yanghu olmemif 
Sanghay 22 (A.A.) - Cin makam~ 

l~n Sanghay'la Woosung' daki <;in gar .. 
mzonlarmm kumandam Kuomintang a .. 
zasmdan General Yanghu'nun Hankow· 
da kur§una diz.ildigi hakkmdaki haberleri 
tekzib etmektedirler. General Y anghu 
sag ve s1hhattedir. 

M. Roosevelt vaziyetten memnun! 
Va§ington 22 (A.A.) - M. Roose~ 

velt, Uzak§ark vaziyeti hakkmda tuttugu 
hatll harekete matbuat ve efkan umumi .. 
yenin zahir olmasmda dolay1 memnuni
yelini izhar etmi§tir. 

Heisicumhur, bu hath hareketi muha
fazada kendisini te§vik etmek iizere A .. 
merikanm her tarafmdan birc;ok mektub· 
lar almJ§tir. Bu mektublan imza edenler 
ayn ayn siyasl te•ekl<iillere mensubdur. 

Y eni ,imendifer hatlar1 
Ankara 22 (T elefonla) - Diyarba

ku - Cizre - lrak hattile T a tv an - lran 
hatb uzerindeki in§aata siiratle devam 
ediliyor. Bu hatlar 300 kilometrosu Ciz
re, 11 0 kilometrosu T a tv an k1smmda ol
mak uzere 41 0 kilometrodur. 

Diyarbak1rdan itibaren 65 inci kilo .. 
metroya kadar yeni hattm eti.id ve abli· 
kasyon i§leri tamamlanml§ ve giizergah 
zemine ta tbik edilmi§tir. 

65 ila 115 inci kilometroya kadar olan 
kiSlmda eti.id i~leri de zemin iizerinde bi
tirilmi~tir. Bu hafta i<;inde burolarda ha
ritalarmm ~izilmesine ba§lanacakt1r. 

Yirmi kilometroluk birinci kmm in§aa
tma gec;en aym 26 smda imzalanan mu
k~veleden on gun sonra ba§lanml§tlr. 22 
k1lometro uzunlugundaki ikinci k1smm in• 
~aat miinakasas1 da ilan edilmi§tir. 

Bu hatlardaki buyuk koylerin maha!Ii 
havzalarile arazinin cinsleri ve meyilleri 
tayin edilmi~tir. Projeleri yapllmaktad:r. 
Bu arada Dicle, Ambar, Kuru~y. Pa
muk c,:ay1, Halatsuyu, Sinansuyu ve Bat• 
man <;ay1 uzerinde de kopriiler yap1lacak• 
llr. Bu kopri.ilerin a'<1khklan I 00 metro• 
dan a~ag1 olmadJgl gibi i'<lerinde 300 
metro ac,:1khgmda olanlar da vard1r. 

Diger taraftan Naf1a Yekaleti Srvas 
k1smmda pancar zeredilen mmtakalara 
tesaduf eden Kavak, Hac1bayram, Ka
yaba~J. Boztepe, Aloslug ve Kunduz is
tasy~nlannda koyliiye kolayhk olmak ve 
nakhyatJ teshil etmek maksadile birer 
pancar rampas1 yapml~tlr. 

Son zamanlarda inki~af eden nakliyat 
dolayisile Haydarpa&a r1hhmi iizerindeki 
manevra yollan kafi gelmediginden De
miryollanna aid matbaa binas1 Yikhnl -
ffil§tl. Bu sahada yeniden dort manevra 
yolunun yap1lmasma ve icab eden rna -
kaslarm konulmasma ba§lanml~hr. 
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I§Cumhuriyetijll 

Bir ~ikayetin cevab1 
Gec;enlerde Kayser! Halkevl hakkmda blr 

karlimizln mektubuna atfen ne§rettlfpmlz 
yaZl iizerine mezk\ir Halkevi relsllginden 
ald!gimJz mektubda hulii..saten den111yor kl: 
cEvimlzin temsll salonu ta~ ve oldukc;a bii
yiik oldugundan ISJt!lmasJ zordur. Bu se
beble ekser toplantllarJ Evin kitab saraym
da yapmak mecburlyetlnde kahyoruz. Ye
n! blna yapmak hususundakl flkrimlz kuv
veden file c;IktigJ zaman bu mahzur ber
taraf edllmi~ olacaktlr. iki giinliik gazete 
birden gelince bunlardan birinl tuhakika 
kaldJnyoruz. Fakat bunu · gazete gelm1yen 
giine sakl!yoruz., 
. . Bir koy muhtarmdan ~ikayet 

Silivrlnin CeHi.liye koyiinden Behzad o~
lu Halld kaiiSI matbaam1za gelerek goz 
ya~lan arasmda bize ~unlan soyle~~: .. 

c:Gec;en mevsimdekl kurakl!k yuzunden 
tarladan pek az miktarda bir §eY temin et
tlk. Bu yiizden biitiin koyliiler glbi biZ de 
kooperatlfe borcumuzu veremedik. Bunun 
iizerine bugdaylarrmiz koy ~ooperati!l na
mma tayin edilen muhtar Ismail tarafm
clan haczedildl. Bizim borcumuz c;ok azdl. 
Muhtara giderek: c:Oglum askerdir. Bug
daylffilZJ haczetme. Borcumuzu yava~ yava~ 
veririm, dedim. A1d1r1§ bile etmedi. l;lmdi 
biz iic; nii!us ac; kaldlk. Bu ac;~~gimiz har
mandanberi devam edlyor. Oniimiizdeki 
sene de ac; kalacagiz. AHikadarlarm naza
rl dikkatlni c;ekrnenlzi rica ederim.• 

Y anltf anla,Ilan bir tamim 
islm ve adresinln saki! kalmasm1 arzu 

eden karilmizden aldlglm!Z mektubda de
nlllyor kl: cMaarlf Vekaletlnln: sac;larm 
talebell!;"e yak1~acak bir §ekilde kesilmesi 
:bakkmdakl emrl Uskiidar Blrlncl Orta
mekteb miidiirliigii tarafmdan yanl!§ anla
liliml§ ve mektebe miidavlm talebenin sac;
lanm 2 numara maklne ile kestlrmeslnl 
mecburi k!lmml~tJr. istanbul gibi lkllml c;ok 
miitehavviil ve riitubetll bir muhltte bunun 
mahzurlarmt doktor olmad1grm halde go
renlerdenlm. Maarif Miidiirliigiiniin mez
.kiir mektebe bu hususta izahat ve direktif 
vermeslni temenni ederim.:t 
Bir tekaiid maa!fl i~tinden ,ikayet 

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Qeneslnin altmdakl k1IIar ak (mii

rekkeb kellme). 2 - Mllli, Tlbetli papaz. 
3 - Bir cern! edatmm ters!. nefesl kesilen. 
4 - imdad lstlyenln feryadJ, cokta gi:izli 
olmak h'rs1. 5 - Yanl1~, mimi. 6 - Dl~ ge
c;irerek, stfat edat1. 7 - Biiyii·k ve kJdemll, 
gergln ve ZlplatJCJ §ey. 8 - B!r gi:iz rene;l
n!n ters!, parc;a, blr hayvan. 9 - Nota, sf

mall Anadoluda blr s1rada~lan. 10 - B!r 
Arab yeme~l. genl~ toprak par<;asl. 11 
iran tarlhlnde blr hiikiimdar siilalesl. 

Yukandan a$ag1ya: 
1 - Yiizii slyah lmiirekkeb kelime). 2 -

Minarenln tepeslndek!, blr clhet, blr eda
tm kiSaltJ!mJ~ ve kahn!Rljttr!lmi§l. 3 -
Her~eyl duyan (miirekkeb kellme). 4 - Blr 
emir, sarho~un bajtJrtiSJ, su ortasmda top
rak. 5 - Ki\bede lslamlyetten evvel bulu
nan putlardan birl, bir clns kuma~. blr 
emir 6 - Suyu orta derecede ISJtarak. 7 -
Bir maddeye ba~k.a madde karJ§trran, ha
yatJmizm esas1. 8 - Eskl blr Tiirk devlet!, 
zevce. 9- Yiiziimiizden bir parc;a, b!r emir. 
10 - Arabca ckorliik•, blr vilayetimlz!n es
ki Ism!. 11 - ~iiphe, ku§un elblsesl, blr so
ru edatJ. 
Evvelki bulmaeanUJ ballt!dilmf, tekU 

2 8 • ~ ft ' II 10 11 

IICIEIBI(ID EILI1IK1. 1KI 

CTJMRURfYET 

K. UR T U LU~ 
Doktorlar, bankactlar, kAtibler, mektebliler velhastl biitlin rnlirekkebli 
kalemle yazt yazanlar miirekkebin ceplerine akmasmdan, kurumasmdan, 
ucun bozulmasmdan kurtaran ye
gane T i K U dolma kalemi 

A vrupada C.ahi tasdik olunduitu gi
bi, Almanyanm bu icad1 mlirek
kepli kalemle yaz1 yazmak mecbu
riyetin-le olan halkt hakikaten bu 
yaz1 yazmak eziyetinden kurtar· 

T J K U ucu a~mmaz, bol mli

rekkeb ahr kuvvetli basthr 3 - 4 
kopya ~rkarabilk, ve a~1k brrakrld!
gr halde her ne !iekilde durursa 
dursun mi.irekkep akmaz ve kuru· 
maz. T J K U en saglam ve kullam§h mi.irekkepli kalemdir: 

Siyahtan maada Ye,il, Mavi ve KJrmJZJ 
renkleri de avni fiatta satdmaktad1r. 
Her yerde ara:vm1z. Deposu: Havuzlu han No. 1, istanbul 

Ta~raya posta ile gi:inderilir. 

Enstitiisii Rektorliigiinden : 
1 - Kurumumuz talebeleri i~in satm almacag1 evvelce ilan olunan el

bis-e, palto ve tayyoriin aded ve l?artlan degi~tirilerek a~agtdaki l?artlarla 
yeniden ilana li.izum has!l olmu~tur. 

2 - Miktarlan altta yazrh 3 kalem elbise ve palto kapah zarf usulile 
eksiltmiyE.' konmu~tur. . 

3 - 1hale 3/1/938 tarihine rasltvan pazartesi giini.i saat 15 te 
Enstitli Rektorliik binasmda yaptlacaktrr. 

4 - Muhammen bedel i1500 ve muvakkat teminat 863 lirad1r. 
5 - istekliler teklif tnektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilind.e Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Ko -
misyonda haztr bulu:nmalarr. 

6 - Daha fazla izahat ve paras1z sartname 
Daire Mudiirli.ivune mliracaatleri ilan olunur. 

C t N S t Aded 

Erkek elbisesi 
• ve ktz paltosu 

K1z tayyor 

414 
174 

32 

almak istiyenlerin Enstitli 
(8448) 

Muhammen k1ymet 
Lira 

11500 

BAI-SAM i N KREMi 

DiKKAT: 
/(REM BALSAlUlN 
nev'i vardtr. 

Biitiin cihanda eJU senedir daima 
iistiin ve e~siz kalmt~hr. 

KREM BALS.4M1N 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tee
rube mahsulii olarak vUcude ge· 
tirilmi~ yegane st.hhi kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

$ol!retinl soz ve ~arlatanhkla 
de2'il, sthhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-~ork Giizellik 
Enstiti.ilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafahru 
kazanmi$ olmakla isbat etmi~tir. 

Giindiiz lt;fn yagstz, gece t~ln yagh ve 
halis ac1badem kremleri olarak dort 

KREA-1 BALSAJUJN Otedenberl tanmmt~ hususf vazola· 
rmda sahldtgl ~ibi son defa sureti 

mahsusada !mal ettirdi~imiz ~ayet !ilk ve beraber ta$rmaga elveri$li 
hususi ti.ipJer derunlinde dahl satllmaktadrr. Fiat~a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam$11 ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tliplerf blitiin nevilerile tamnm1~, ecza 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
iNGhJz KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU- iSTANBUL 

Edirnede Kalelc;l, Mlthatpa§a mahalle
sinde 18 numarada sab1k Miisteclb nahlye
sl miirliirii Mehmed Saminin allesl serez 
m iibadili Sellm k1z1 l}adlye imzaslle aldJgl
nuz mektubda deniliyor kl: •Kocamm on 
{lokuz kiisur senellk devleti hlzmetlne mu
.kabil tekaiid maa§l baglanmast ha,kkmda 
blrc;ok ugra$malardan sonra 21 hazlran 936 
tarih ve 7536 numara altmda tahsls evra
kJrnlZ Ankara Mallye Vekaletine gi:inde
rildi. Dlger taraftan 26/ 10/ 937 tarlhlnde 
ve 8051 numara lie Dahiliye Vekaletine ya
Z!ldJgJ halde her lki taraftan hlc;blr cevab 
hlc;bir netice almamadi. Magduriyet!mlze 
daha fazla meydan verllmemek iizere ala
kadar yiiksek makamlarm dlkkat nazarla
rmr c;ekmenlzi dllerim., 

?IAIDIEISIEI• IAIM AIDIEi 
8 VIAIDIII • IAIMIA z 0 Nl 
·~TIA_LMIA 1 K • IR I • fE 
hE • lvi • IF Alsi • IK AlV 
K A LIAIKIA D AIR . T I 

3 ayda ve dikis • 
Az dikili bilenlere 3 ayda bi~kl ve diki$i metod d.ahilinde ogret.mek 

iizere yurdurnuzda kurs a~tlmt~br. Kurs 1 ikincikanun 938 de ted.nsata 
ba~hyacakt.rr. Kayid i~in $imdiden miiracaat ediniz. Kurstan mezun clan
lara Kliltiir Direkti:irliiglinden tasdikli diploma verilir. 

EKSiLTME ~ A RTNAMESi 

Adana T. H. K. ~ubesi Ba, kanhgindan: 
I Adanad~ in~ edilecek Tiirklru~u binasma aid 

eksiltme sartnamesidir. • 
'C EJ• IEICIE LIEIR . R 
~o DIAI• IAIMIAIZ l s\11 
M z IILI• IN I IM E T • IH 0. • IEIRI• I• I t ,. ,A YIAII 
tii<IUIM &RIAlNJEI!_E V r Yeni Eserler ) 

~------------- r ~ 
Akmc1 Tiirkiileri 

Glizide §air Faruk Nafiz <;amhbel ta
rafmdan Akmc1 Ti.irklileri ismile yeni 
bir kitab ne~redilmi§tir. Bu kitabda 
Akmc1 tlirklileri, Yayla tlirklileri, Kr~la 
tlirklileri ve Destanlar namile di:irt fasla 
bi:illinmli~ gilzel, kuvvetli manzumeler 
'vardrr. 

Mesela bu climleden olarak .Athla
rm tlirki.isii• ni.i ahyoruz: 
Turk o~lu boyledir, do~u$tan atll, 
Her yerde §eret, §an arar, ge~eriz. 
Attm!Z, gonliimiiz gibi kanadll, 
Da~lan ovaya serer, ger;eriz 

·Bu tunr; m!Zrakltlar, dtnr; siivarfler 
SeJere ~tkznca yerle gok titrer. 
Dii$mana veririz ecelden haber, 
Dostun hattrtnt sorar ge<;eriz. 

Kalkznca sava$ta atlar dortnala, 
Benzer §ahlanan birer kartala. 
Btr elde dtzgtnler, btr elde pala, 
K ar:;tya <;tkant ktrar ger;eriz. 
· Bunun gibi, daha ziyade herkesin an-
1ay!p sevecegi §ekilde yaztlmt§ §iirlerle 
dolu olan bu kitab1 Kanaat Kitabevi ($1-
karmt§hr. Herkese hararetle tavsiye 
ederiz. 

VARLIK 
15 i!kka.nun 1937 tarlhll 107 nci sayrs1 

Ya§ar Nab!, Prof. Dr. Kessler, Nihal Yala
za K. Erol, Muammer Necib, Rii~tii ~ar
da·~. Umran Nazif, Hayri R.ii~tii, Vasfl Ma
hlr, Zlya Osman, M. Denll, Mehmed All 

1 Bel. Orban Veil, Mellh Cevdet, Oktay Rl
fatm makale, hikaye, ~llr ve terciimelerlle, 
Vedad Nedlm Toriin Koksiizler adlJ plyesi-
le c;;IkmJ~tJr. Okurlanm1za tavslye ederlz. 

Cocuk Duygusu 
Qolt faydall yaz1lar ve reslmlerle inti~ar 

etmekte olan haftal!k Qocuk Duy~tusu ga
zetesinin on iic;iincii say1s1 c;rkm!$tlr. 

Qocuklanmiza bllgi veren ve yurdumuzda 
en cok okunan bu gii?.e! mecmuayr biitiin 
.;ocuklara tavsiye ederlz. Flat! her yerde 5 
kuru~tur. 

Havac1hk ve Spor 
Tiirk Hava kurumu tarafmdan ne~edil

mekte olan Havacll1k ve Spar mecmuasr -
nm 205 inc! sayiSl zene:ln miinderlcat ve 
giizel reslmlerle cJkml§tlr. Biitiin okuyucu
lna tavsiye ederlz. 

ist. Borsas1 22/12/937 
P A R A L A R 

Stertin 
Dolar 
Frank 

Ah:f 
623.-
122.-

Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
isvic;re Fr. 
Leva 

80.-
98.50 
80.-
18.-

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

Florin 
Kron (:ek 
$ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsvec: 
Alhn 
Banknot 

c; 

Londra 
New-York 
P11ris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var$0v& 
Budape!jte 
Biikre$ 
Bel grad 
Vokol!ama 
Mo~kova 

Stokholm 
E 

1046.-
269.-

E K L E R 
A~lt:f 
624.75 

0.80 
23.55 
15.21 
4.7086 

87.475 
3.4582 

6U256 
1.4391 

22.77 
4.23 

13.7655 
1.9852 
4.2208 
4.0216 

106.7625 
34.4937 
2.7497 

2:1.5925 
3.1050 

S H A M 

Sah:f 
628.-
126.-
88.-
98.50 
84.-
22.50 

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.
H.-
52.-
32.-

1048.-
270.-

Kap&Dl!i 
624.-

0.7995 
23.5875 1 

15.2275 
4.7167 

87.58 
3.4625 

64.1075 
1.4408 

22.7965 
4.2355 

13.7825 
1.9875 
4.2260 
4.0265 

106.8910 
34.5a5o 1 

2.7530 
2:1.5650 
3.1087 

Ac''"' Ka'"'"'" 
Asl11n cimf'nto 9.45 9.40 

tSTtKRAi':LAR 
A~th' Kapamc 

Tiirk B. 
• I Va""'l 

Adres: Be$ikta, Bic;ki, Diki$ Ym:du Akaretler No. 87 

Canakkale Vila yeti Daimi 
Enciimeninden: 

.a 

Cinsi Muhammen bedeli 
Lira K. 

· Muvakkat teminat 
Lira K. 

Mualece, laboratuar ve 
ameliyathane rnalzemesi 2000 00 150 ~0 
1 - Canakkale Memleket hastanesinin eczane, ameliyathane ve l-aboratu

an ic;in liizumu olan yukanda muhammen bedeli yaz1h mualece,. alat 
. . ve edevat 24/12/9~7 giinline tesadlif e~en cuma gun~ saa:. 15 te thale 

olunmak iizere 3/12/937 tarihinden ibbaren (20) gun muddetle a~1k 
eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - lstekliler mualece, alat ve edevatm cins ve nev'ini ogrenmek i~in 
listesini Canakkale Sthhat Mi.idiirlii~nden istiyebilirler. .. 

3 - isteklilerin 2490 say1h kanunda yazrh vesaikle tayin olunan gun ve. s.a
atte Canakkale Vilayeti Daimi Enclimeninde hazrr bulunmalan llan 
olunur. 

Y t lba, I 

Hava 
1 9 3 8 

Kurumu 
U K i K 

Biiyiik Piyangosu 
R A.M i YES i B v y 

( fiOO.OOO) lirad1r 
Ayma : 200.000, 150.000, 100 000, '70.000, 60 000, 50.000, .. 30,000, 

20.000: 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) lirahk rkl aded 
mlikafat vardlr. 

Ke~ide • 
~eces1. 

<.;.. 

Biletler : (2.5) , (5) ve 

yaprlacakhr •••• 

(10) lirad1r. II Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahmz ··•·•• 

Kadrki:iy ikinci sulh hakirnliginden: 
Kad1koylinde Hunkarimammda Ha -

~imbey sokagmda 15 ~o. h evd~ .muk~m 
iken 1935 senesinde olen Nerg!Sm m1 -
rasc;1Iarmm lie; ay i~inde hakimligimize 
mliracaat ederek slfatlanm beyan ey · 
lemeleri, alacak ve borclularmm da bir 
ay zarfmda alacak ve borclarmr ka?'det
tirmeleri, aksi halde mirasm hazmeye 
devir ve alacakhlar hakkmda K. M. 

1
569 uncu maddesi hlikmuni.in tatbik o
lunacaet ilan olunur. (8526). 

Eyiib Fakirlerl Koruma Derne~!nden: 
. Dernek 9/1/1938 pazar giinii saat 14 te 
yJ!l!k umumi toplantiSml yapar~k yen! !da
re heyet!nl sec;;eceg!nden saym uyelerln te~
r!flerl rica olunur. 

1d 475 
13.85 

1d.d75 
13.75 • n Vadeli I 

S•vas - Erm. 
1 Kadtkoy Vaktflar DirektorliiiHi iianlarJ 

~;==·====·=ll=I==95=.~==9=5.=J I.~~;;~ ............................ .. 

*** l;ll~l! Halkevlnden: 
24/12/1937 cuma giinii ak~amt saat 21 de 

Halkevlmlzde profesi:ir Sallh Murad tara -
!mdan (Fiz!k ve cemlyet) hakkmda blr 
konferans verllecekt!r. Hel'kes gele b!llr. 

Operatlir • Urolo g 

Dr. Mehmed Ali 
iDRAR YOLLARI 

Hastahklart miitebassJSJ Koprilba~1 
Eminonii han Tel.: 21915 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk ha • 
kimliginden: 

!stanbulda Belediye oivarmda Mah -
mudiye otelinde ikamet etmekte iken 
tedavi edilmekte oldugu Senjorj hasta
nesinde 30/4/937 tarihinde vefat etmi2 

olan ve !ngiliz tebaasmdan bulunan 

Ktbnsh Mustafa Nurinin zuhur eden 
vasiyetnamesi terekesine mahkeme • 

mizce el konularak a($tlmr§hr. Bu vasi

yetnameye kar~t bir itiraz1 olanlarm i§-
bu ilan tarihinden itibaren bir ay, ala. Or H 0 R H 0 R N i cakh ve borclularmm da kezalik bir ay 

I a Ve miraS($rlarlDID U~ ay zarfmda evrak1 
Hergiin hastalarmt EmirlonU muaye- miisbitelerile birlikte mahkememize 
nehanesirlde kabul eder. Ev adresl: 

miiracaat etmeleri llizumu ilan olunu:.-. Agacaml yanmda Tel: 43152 
(3180)_ 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

J.ira Kr. Lira Kr. 
631 26 47 35 

79 30 6 00 

76 18 5 75 

19 26 1 50 

Kandillide iskele caddesinde 28/30 sayrh dlik
Icanrn 108/240 hissesi. 
tiskiidarda Avazma mahaJlesinde Do9anctlar 
caddesinde eski 110 yeni 112 sayth Ci.ikkamn 
291/864 hi~sesi. 
tisklidar Tavaf'ih<>san mahalle!'inde Karacaah
med caddesinde 157 eski ve 433 yeni sayrh maa
bahc;e hanenin 2/8 hissesi. 
Uskiidarda Solaksinan mahallesinde Crkmazoda
lar sokagmda 3 say1h arsanm 5/8 hi~~esi. .. 

Yukanda yaz1h hisseli vakrf yerler sattlmak iizere. 31 .. g.~n murne;le 
a~tk arthrm1ya ~Ikanlm1eyhr. ihaleleri 24/1/938 pazartes1 l(u?u saat 1

8
5 

4
;)-

dir. isteklilerin Kad1koy Vaktflar Mlidlirliigune mliracaatlen. ( 5 
---

. BANKALARA. VE BANKERLERE: ·:· .. 
.. , . l 

Mu~ele defter! ve beyannameleri sal!$ merkezi : ~enipostane .kaJ1tslQ• 
da Meydanc!.k hanmda (Anadolu Tiirk K.itab Deposu) . · " , . : 1 

Faydas1 X §Ual ile i:il<;;lilen yegane 1~t.k 

J UN i 0 R'un J~1g1dJr 
JUN!OR'un oldugu yerde karanhktan 

bahsedilmez. 

JUNiOR YELEKGEBi FtNERLERi 
Tiirkiyenin her tarafmda bulunur. Fener 

ve pillerde JUNIOR markasma 
dikkat ediniz. 

Sahli deposu: Galata, Voyvoda caddesi 
No. 30. 1srnail Orner i~t;en 

Kapah zarf usulile eksiltme ilant 

Giresun Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Giresun Vilayet merkezinde yeniden yap1lacak hastane binastntil 

yalmz kargir ve betonarme aksam1 vahid fiatlar uzerinden eksiltmeye kO' 
r>ulmulitur. Bu insaatm muhammen bedeli 48835 lira ise de 937 senesindC 
yap1 lacak miktan 25000 liraya tekabiil eden ktstmlardtr. 

2 - Bu ise aid evrak ~unlardrr: 
A - Eksiltme $artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymdtrhk ilileri genel $Srtnamesi. 
D - Hususi sartname. 
F - Vahid fiat cetveli. 
G - Proje ve pl~n. 

1stiyenler bu evrakt 240 kurU$ bedel mukabilinde Nafra Miidiirlligiindefl 
al::~b > lirler. · 

3 - Eksiltme 13/1/9:-l8 tarihine rasthvan per~ernbe rriinii saat 15 te "'(1~ 
lavet Hususi Muhasebe binas1 i~inde toplanacak olan Vilayet Enciimenill~ 
re yanrlaC'~khr. 

4 - F.ksiltme kapah zarf usulile yaotlacakhr. 
5 - Eksiltmeye JtirebilmPk icin isteklinin 3fG2 lira 61 kuru$1uk Jtltl' 

vakkat tE>minat v~rmesi, bundan bal?ka a~ag1daki vesikalan da haiz oltll' 
giistermP~i l-a71md1r. . . • !l 

A - Naf1a VPk~letinden almmu; 9:!7 ve 938 seneler1 ic;m can e 
asaih 2!1000 liraltk miiteahhirllik vesikasr. 

B - Mahalli Ticaret Odasmda 937 senesinde kayidli olduguna de.' 
ir vesika. tl' 

(': - Mukavelenamenin akdini miiteak1b bir ay zarfmda insaatm II1 
krtVPmPt ve betonarme hesablanm diplomah bir mlihendis veva mima.r~ 
vartmhktan sonra Nafta Nfudurlii<Tiine tasd,ik ettirmege miiteahhid mecbtl 
tutul'lc&k vp nndan sonra ihale kat'iyet kesbedecektir. ~ 

7 - TE>klif mektnblan :vnkar1da 3 lincii madd~e v~z1h saatten bi~-~a.e 
at fvveline kadar Vil.3vet EnriimPnine ~etirilerek Enciim~n Reishf-(111., 
rr.akhuz muk11bilinde verilecektir. Posta ile ~i:inderilecek rnr>ktublann 11~, 
h~>vet 3 i.indi marldecle ya7.1h sa ate kad::~r ,t!ehni!i olma!;l ve dtc; zar~m ~t! 
hi:r mnmu ile iyice kapatrlmlli olmas1 lazrmd1r. Postada olacak gec1kme.,:) 
kabul edilmez. (85~ 

Bt~~d-3n Beled;uesinden: .. 
24/12/937 tarihinde ihalesi rnukarrer Buldan su yolu yaptsma ve bO~ 

satm almmasma istekli ctkmad1lhndan 24/12/937 tarihinden itibaren bir ~g. 
iriT'dP evvelce ;H, erlilen !iartlar dairesinde boru ve teferruah pazarl ·fJ 

1 
satm ahnacak ve yolu da pazarhkla yaorlacakhr. isteklilerin mliracaatle;, 
ilb~un~ ~~ 
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Beyoi(lu. Istanbul 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: -----Cibalide Nakliyat $ubesi Miidiirliigunde mevcud Berliye ve $avrole 
marka iki aded hurda kamyon 25/XII/937 tarihine rashyan cumartesi gii
nii saat 10 d.a pazarhkla sahlacakt:tr. isteklilerin kamyonlan hergiin ma
hallinde gorebilecekleri ve pazarhk i~;in de tayin olunan giin ve saatte yiiz
de on be~ teminat paralarile birlikte Kabata§ta Levaz1m Miidiirliigundeki 
Satl§ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur, (8329) 

~ 

1000 aded Sag Karol 
1000 ,. Sol Karol 
4000 " Mayan 
2000 ,. Mayan zincirl 

I - 24/XII/937 tarihinde ihale edilmek iizere §artnamesi mucibince 
pazarhkla satm almaca~ ilan edilen sag ve sol karol ile mayan ve mayan 
zinciri yukanda yaz1h miktara iblag edilmi~tir. 

II - Pazarhk 3/1/1938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat fiUbesindekl Ahm Komisyonunda yapllacakt:tr. 

III - $artnameler paraSJz olarak hergiin siizii, ge~en §'Ubeden abnabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

buc;uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8460) 

ERGANi BAKIRI 
Tiirk Anonim 'irketinden : 

Sanayi mektebi diplomasm1 haiz birka~ san'atkar izabe us
tasi s1fatile firketimiz hizmetine ahnacaktir. 

Namzedler ba,Iangicda bir miiddet Kvarshanda bak1r made
ninde ~ah,tmlacak, ve bilahare bir k1ami firketimiz hesabma 
Almanyaya gonderilerek orada bir fabrikada ataj gordiikten 
ve baku izabesi ameliyatmda meleke sahibi olduktan sonra, 
Ergani madenindeki itletme idaremizde tavzif edilecektir. 

Talibler ya,Ianm, muhtasar terciimeihallerini ve istedikleri 
iicret miktanm bildiren talebnamelerini s1hhat vesikalanmn 
suretile birlikte Ankarada Ulus meydanmda K~ hanmdaki 
idarei merkeziyemize gondermelidirler. 

tahsili Almanyada Teknikum 
Devl~t Demiryollart 

rilmek iizere 
hesabtna 

miisabaka 

yapmak i~in 

talebe gonde
acdacakbr: 

~ 

1 - Miisabaka 3/1/938 pazartesi giinii saat 9,30 da Ankarada Devlet 
~~miryollan Zat i~leri dairesinrl.e Haydarpa§ada Birinci t~letme Miidiirlii • 
!Nnde icra edilecektir. 

2 - Taliblerin en a~aj!p. orta mekteb veya o derecede san'at mektebi me
~nu olmalan, 20 ya~m1 miitecaviz bulunmamalan ve ahvali s1hhiyelerinin 
~t:rnendifer hidematm1 ifaya miisaid oldugunun idare hekimleri tarafmdan 
tasdik edilmesi ~arttn•. 
h fki :'.ene .her ha.ngi bir miiessesede bilfiil !esviyecilik, demircilik veya 
Una mumasll makme k1smmda c;a~m1~ oldugunu isbat edenlerle San'at 

tt'tektebi mezunlan 24 ya~ma kadar miisabakaya kabul ec!Jlirler. 
t .? -: T~li?ler ~iiracaatn.a~el~:in: aile"! vaziyetlerini ve pederlerlnin 
ercumeihahm, pohsten tasdtkh husnuhal kagtdm1, mekteb ~ehadetnamesini 

be ba~ka yerde c;ah~m1~ ise aldtgi bonservisleri baghyarak Ankarada Devlet 
emiryollan Zat 1!ileri Mildilrliigiine ve !stanbulda Haydarpa~ada f~letme 

~l.idiirliigune miiracaat edeceklerdir. En son miiracaat tarihi 25/12/937 dir. 
ll tarihten sonraki miiracaatler kabul edilmiyecektir. 
. 4 - Miisavi numara kazananlardan almanca lisanma vaklf olanlar ter -

~ih edilir. c4537• (8350) 
Sorulacak sualler: . 

~ - Umumt malumat ve tiirk~;e 
a - Hesab, henrl.ese, cebir 

- Fizik, kimya 
4 - Almanca bilenler almancadan. 

~ 

1. Muhammen berl.eli (13,600) lira olan kilometre 27 de vagon iistiinde tes
dtni ~artile (8000) metro mikab1 balast 1/1/1938 cumartesi giinii saat 10,00 
,..,~ Pazarhk usulile Sirkecide 9 uncu !~letme Mubayaa Komisyonunda sa
·~ ahnacakhr. 

1. Bu i~e girmek istiyenlerin Nana ve diger vesikalarile beraber ve (1020) 
ll'ahk muvakkat teminatla Komisyona miiracaatleri. 

l' . :Sartnameler paras1z olarak Komisyondan ve Ankarada Malzeme Dai-
esmden verilmektedir. {8392) 

Tabii giizellik 
ve 

Goz boyay•c• 
rekli.mlar 

Tabii giizel goriinmege muvaf
fak olmak ic;in diinyanm en biiyiik 
cild giizelle§tirme alimi olan P. 
Dr. E. W!NTER'in formiilii muci
bince haz1rlanan yagh, yags1z ve 
ac1badem VENUS kremlerini kul
lananlar omiirlerinin sonuna ka
dar VENUS gibi giizel ve caziblik 
al:trlar. Masa balimda uydurma 
ve halkimiZI aldatan goz boyayto 
reklamlara inanmaym1z. Terkib, 
tesir ve Jnymet itibarile dilnya yii
ziinde KREM VENUS'ten daha 
iistiln bir KREM mevcud olmadi
~m saytn halkmuza kat'iyetle ar
zederiz. 

Nureddin Evliyazade 
Miiessesesi, istanbul. 

J Operattir \. 

RIZA UNVER 
Dojium ve kad1n hastallklar• 

mDtehaUISI 
Ca~alo~lu, Nuruoananiye caddes' 

No. 22, Mavl yap1 
T elefon 22683 

ISTANBUL 

Turk Eml8k 3irketi 
Hissedarlar1na llln 1 

istanbul Tiirk EmUk §irketi idare 

meclisi taraimdan 8 ilkkanun 1937 ta -
rihinde ekseriyetle Utihaz ve 17' ilkk~ ' 
nun 937 tarihli Resmi Gazete ile ilan o
lunan kararda hfssedarlann taahhiid 

eyledikleri sermayeden heniiz tediye e
dilmemi~ miitebaki yiizde ylrmlnin de
faten tesviyesine liizum gosterilmi§tlr. 
Bu karar ve ilan iizerine ~irket serma -
yesinin onda birinden fazla hisse sahib
Jeri tarafmdan ticaret kanununun 859 
uncu maddesine istinaden karan veren 
idare meclisi azas1 aleyhlerinde blzlere 
milracaat edilmi§ ve malik olduklan 
hisse senedatmm !§ BankaSI fstanbul 
§Ubesine tevdi olundugunu miibeyyin 
vesika dahi ibraz olunmu§tur. Esasen 
gerek sozii gec;en kararm mevzu ve ne
tayici, gerek vuku bulan §irketin mahi
yet ve §iimulil dahl bizce ticaret ka -
nununun 357 nci maddesinde miinderic; 
esbab1 miibreme ve miistaceleden g5 -
riilmii§tiir. Binaenaleyh bu meseleyi 
miizakere etmek ic;in heyeti umumiye -
nin fevkalade olarak derhal ·ic;timaa da
vet olunmasrm kanunun tasrih ettigi 
salahiyet ve mecburiyet dairesinde Iii -
zumlu bulduk. 

$u halde hissedarlan 1938 senesi son
kanunun 25 inci sah giiu"ii saat 15 bu· 
c;ukta §ir'l{etin Taksimde Cumhuriyet 
meydamndaki f. T. E. ~· hamnda ka.in 
idare merkezinde fevkalade olarak top
lanacak alan umumi heyete davet ede
riz. 

Ruzname §Udur: 
Yukandaki hususa miiteallik olarak 

muraklblarm fikir ve miitalealanm 
muhtevi raporun klraati ve sozii gec;en 
meclisi !dare kararmm tetkik ve miiza• 
keresile icab eden mukarreratm ittihazt. 

$irket esas nizamnamesi mucibince 
laakal yiiz hisseye malik alan hissedar
lar i§bu i~timaa bizzat i§tirak etmek ve
ya gene mezkfu- heyet azasmdan olan 
bir zah tevkil eylemek hakkm1 haizdir
ler. icabma gore istimal edilmek iizere 
duhuliye varakalan ve vekaletname nii
muneleri 18/1/938 tarihine kadar §irket 
merkezinde hissedarlarm emrine ama
de tutulacakhr. 

Muralnblar 

SATILIK 
OTOBUS 

20 ki§ilik 35 model $evrole iki ve 
yedi tona kadar kamyonlar Galata 
Mumhane caddesi No. 66, 

I~ 

..... 

BiOCEL hiiceyratt 
merkezinden istihsal edilmif ci!d 
icin veni ve kJvmetli bir cevher ., -

••• Cild 

28 giin zarf1nda 
daha gene 

ya,h kad1nlar1 
gosterir. 

Cildioizin gene, terii taze ve pembe kalmas1 J~tn onu 
besleyiniz. Arbk buru,ukluklar kalmad1: 

ZS ya!jmdan sonra; 
eildiniz, k1ymetli 
Biocelinl kay bet
mege ba$lar, Eger 
hemen beslenip ih
ya ed.ilmezse bu. 
ru~p solar ve ih· 
tiyarlar. 

B to e e 1 bu yeni 
eild unsurunda cil• 
dinizinkinin ayni
d.ir. Adeta be$ere· 
nizin l8zUD1 gayri 
miifarikid.ir. Cildi· 
nizi ac:;hktan 61dflr· 

BIOCEL 

tesirini gosterdi 
TecrUbe edeblllrlz. 

50 YB$larmda mil
yonlarca kadmlarm 
karakterleri gene o
labilir. Fakat, ihti· 
yarlarru~ gibi go • 
riindiikleri cihetle 
erkeklerin yiiziinde 
hic;blr itibarlan yok
tur. Son zamanlar• 
da biiyiik bir Alim, 

meyiniz, Onu Bi
ocel ile besleyiniz 
ve ya$1andiiJmz · 
zamanlarda bile 
eild.inlzin daima 
taze ve cazip gii
riinmesini temin 
ediniz. 

Biocel'i zengin bir eild• 
malik olan 50 ya~lannda 
bir kadm 30 ve 30 ya,Ja. 
nnda bi.r kadm :U ~ 
da goriinebilir. Gefte tm. 
Jar da htc:;bir 'V81dt g6:re· 
m.iyecekleri ,ayam hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana T1b Fakiiltesinin profeso· 
rii tarafmdan ke~fedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihab ~dilmi§ gene hayvan
larda gizlenmis cild hiiceyrati 
merkezinden istihsal edilmi~ saf 
Bioeel vard:tr. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinip beslemek ve gencle:?tir
mek i~in math1p nisbet daire. 
Iinde meveuddur1 Ge~leri yat. 
mazdan. evvel kullanmlZ. Beyaz 

rengindeki ( yajtm )' Tokalo 
kremini .sabahlan kullanlOlZ. 
Terkiblnde cBeyaz Oksijen. bu• 
Iundujttmdan birka~ giin zarfm. 
da birbirinden daha beyaz u-: le· 
vin iizerine cildinizi 11ayam hay• 
ret bir surette beyazlatll'. Si% de 
hemen bu fkl kremf lrullanmajta 
ba11laymiZ. Memnuniyetbah!i ne• 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksllllZ. 

, .... jl -. I -- o· ... e,.,. , 1 ... I 

Biocel'li TOKALON Kreminl 
kullan1n1z ve her. sa bah • 
daha gene goriiniiniiz •• 

Binlerce T okalon miitteriainden miiessesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en loymetli 
delillerdir. 

(Tokalon 
Yiiziimdeki 

Kreminizilen bihakkrn lstilade 
firkin kabarcrklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. 0. 

ettim. 

Fafsa 

( Tokalon kreminin benim cilclimin nescine ~o~ 
uygun geldigini itiral etmeyi bir vazile bilirim. 
Cildim esmer olduiu halde Tokalon siirdlikten •onra 

beyazlanmakta ve ulak kabarcrklar tamamile zail 
olmaktadrr.) 

B. $ehir I. B. M. E,i.. Tii. Konya 
Mektuplar1n asallar1 dosyalar1m1zda sakhd1r. 

Kad1koy ikinci sulh hakimliginden: 
935/16 tereke PARK . OTELiNDE 

HER AKSAM 
Haydarpa§a Rthhm !skele caddesinde 

1 No. h evde 4/3/1935 tarihinde olen 
Katinamn miras~llarmm iic; ay lc;inde 
hakimli~imize miiracaat ederek s1fat • 
lanm beyan eylemeleri, alacak ve borc
lularmm da bir ay zarfmda alacak ve 
borclarini kaydt!ttirmeleri, aksi halde 
mirasm hazineye devir ve alacaklrlar 
hakkmda K. M. 569 uncu maddesi hiik
mii tatbik olunacag1 ilan olunur. (8527) 

KADIN TERZI 

BAYAN ERGUN 
Paris akademlslnden mezun 

Fasonlar 10 -12 llradn. 
Bevn~lu Parmal!kap1 Rumell han Nn. 1 

Kad1koy iltinci sulh hukuk hakimli
ginden: 

935/6 tereke 
Kad1koyiinde Ac1bademde Mecidiye 

mahallesinde Faikbey sokagmda 14 sa
Yih evde mukim iken 20/1/935 tarihin
de olen Fatmanm mirasc;Ilarmm iic; ay 
i~inde hakimligimize miiracaat ederek 
stfatlanm beyan eylemeleri, alacak ve 
borclularmm da bir ay zarfmda alacak 
ve borclarm1 kaydettirmeleri, aksi hal
de mirasm hazineye devir ve alacakhlar 
hakkmda K. M. 569 uncu maddesi hiik· 
mii tatbik olunaca~ ilan olunur. (8525) 

Sahtb N Bcmnuflarm1: Yanua Nadi 
Umumt Mf11¥att fdare e4e1'1 F~ZZ~ trim 

M~cJQ.rl!:. 'filnnet MU.nil · 

CtUiliJ.Iu1viH matbaa.n . 

EDUARDO BiANCO'nun 
Me~hur Arjantin Orkestrasini 

gidip dinleyiniz. 

istanbul Vak1flar Direktorliigii hinlan 

SATILIK 
Pey Metre Beber 

Degerl paraa1 murabb:u metreal Yllz!l Derlnllfi Harita 
Vr. Kur. Llr. Kur. M2. S. Lir. Kur. Ml. S. M2, S. No. 
630 63 47 50 180 18 3 50 7 00 25 74 2 

1255 24 94 20 179 32 7 00 8 58 20 90 3 
1075 92 80 70 179 32 6 00 8 58 20 90 4 
1075 92 80 70 179 32 6 00 8 58 20 90 ~ 
341 00 25 60 85 25 4 00 7 00 13 00 6 
908 85 68 10 259 67 3 50 22 10 13 00 7 

Fatihte Hocahayred.din mahallesinde Maltada 30 metroluk Fevzipa~a 
tr~mvay caddesindeki vakfa aid arsa yukanda gosterildi~i ~ekilde ifraz edil
mt~ ve ifraz suretile sahlmak iizere (15) giin miiddetle a~Ik artbrm1ya ko
nulmu~tur. thalesi 7/1/938 cuma giinii saat 15 te yapllacakbr. !steklilerin 
muayye~ giin ve saatte pey ~.kc;elerile beraber Vakrflar Ba~miidiirlii~ !ha
le K?mt.~~onuna; haritasm1 .g?rmek v~ fazla izahat almak istiyenlerin de 
hergun ogleden sonra Mahlulat Kalemme gelmeleri. (8534) 

F abrikalara Muamele ve bam madde defterleri 25, 50, 100, 
. 200 yaprakh. Sabf merkezi: Y enipostane kar-

~smda Mcydaoc1k han1nda ( Anadolu Turk Kitab Deposu.) 



A OziU nlan 
Vitamin, Kalori, S1hhat 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 
Patates, Misir, Tiirlii, Bezelye, Badem, ~vdar, 

•• 
Ozii Unlanni <;ocuklarmiZa Y ediriniz. 

Allahm yarathg1 saf bububattan ahnan vitamini ve kalorisi, kuvvei 
gidaiyesi ~ok olan Hasan Ozlii Unlarma doktorunuz ~ehadet eder ki 
hayatm ve tabiatin en mugaddi ve en mi.ikemmel gtdastdtr, Hasan 
Ozlii Unlan c;ocuklarmtza tam afiyet temin eder. Ne~vi.inemelartna 
yardtm eder. Onlarx ~;abuk bi.iyi.itiir. Ne§'eli tombul, hastab.kstz, yapar. 
Hasan Ozlii Unlarile c;;ok leziz muhallebi ve ~;orba ve yemek yaplltr. 

Mutlaka H A S A N markasma dikkat 

Miinakasa ilan1 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 

Giindelik cSicilli Ticaret gazetesi ve Piyasa Cetveli• ile haftaltk ve 
ayhk Borsa fiat tablolarmm tab't kapalt zarfla miinakasaya konmu§tur. Ta
lib olanlarm 28 birincikanun sall gi.ini.i saat 10 da teklif mektublarile miira· 
caat etmeleri ilan olunur. 

Mukavelename projesile niimuneler Oda Ne§riyat ~ubesinden ahmr. 
(8532) 

GRiPiN .................. 
Nezle, grip, bron,itle tekmil agrllaran 

yegine ve en kuvvetli ilica? 

Harareti siiratle dii§iiriir, 
U§iitmeden ileri gelen rahat· 
~nzhklari onler' mideyi boz
maz, kalbi yormaz, bobrek-

)ere zahmet vermez. 

Romatizma: ve mafsal ag· 
r1lariDi durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 

lcabmda giinde 3 kate ahnabilir. 

Taklidlerinden saktmmz ve her yerde tsrarla cGR!PiN. isteyiniz. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanb~ 
istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Muhtelif biiyi.ikli.ikte 300 tane milli bayragm 8/1/1938 cumartesi 
gilnu saat 11 de ac;tk eksiltmesi yapilacakttr. 

2 - Tasmlanm1~ degeri (1104) lira, ilk teminati (83) lirad1r. l;)artname, 
evsaf ve §ali niimunsi Komisyondad1r. Goriilebilir. 

3 - !steklilerin kanuni vesikalart ve ilk teminat makbuzlarile birlikte 
giin ve saatinde Galata eski ithalat Giimri.igiindeki Komisyona gelmeleri. 

(8533) 

Grip, sa, ve Db; Agrllart, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

CUMHURIYET 23 Birineikinun 1937 

sizin ve ailenizin s1~~al1 U;in .... 
" 

Haklkf FRIGIDAIRE'l arayuuz .• 

n buna alt BE$ SENELII< 

RESMI TEMINAT $EHAOET.! 

~AMESINI almaya cia unutme· 
~onaz. 

$lmdlye kadar hl~blr 
buz dolab'"'" halle.S 

demedi0i mUtkUIO hellaltl 
ve lui eltiOI E K 0 V A T 
kompresihU ••r•slncle 
etektrik sarfiyat1n1 yUzde 50 
kadar nallt1. 

c;:ocukrar•n•n ra
zla yemek arzu
lar•n• yaln•z gl
dermekle kalma
Y•P· Slhhat:•n• de 
d0$iinen bir an
ne bit:t:abi basi~ 
ret:li davran•r. 
Viyecekleri t:am 
manasile s • h hi 
bir t:arzda muha
faza eden birFRi· 
GiOAiRE'e malik 
olan anneler, bir. 
c;ok ist:iraplar• 
dan kurtulmu$ .. 
lard1r. 
c;:ocuklar•n sth .. 
hat:ln1 t:emin e· 
den annenin sa
adet:ine payan 
yokt:ur. 
Modern bir lhtl
yac; olan FRiGi· 
CAiRE ile hem 
kendi s•hhat:•n•z• 
hem aile efradl· 
n•z•n s1hhat:ana 
muhafaza etmi$ 
olacaks•naz. _, 

,. 

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

r: Arada biiyiik fark var 
Pertev «;ocuk Pudras1; §imdiye kadar hi!;bir benzeri tarafmdan 
d. edilmemi§tir. l!!u pudranm, en biiyiik meziyeti bilhassa ~;ocuk 

cildleri ic;in haztrlanmt~ olmas1 ve terkibinde tahri§ edici hic,;bir madde 
bulunmamastdtr. 

PERTEV COCUK PUORASINI 
~i§man, viicudlii, ya~lt kimseler de kullantnaktadtrlar. Vi.icudiin 

iltivalarmda ve koltuk altlarmm pi~iklerine kar§l bundan daha mi.ies • 
sir bir pudra heniiz ke~fedilmemi~tir. 

ONU DiGER ADI (TALK PUDRA) lan ile kart~tirmaytnlz. 

Cank1r1 Belediyesinden : 
1 - Musaddak proje mucibince 37974 lira elli kuru~ ke§ifli c;anktrt 

§ehri e:lektrik tesisati kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - 1bale 14 kanunusani 938 cuma gi.inii saat 15 te Belediye Enci.ime

ninde yap1lacakhr. 
3 - Talibler 2490 numarah artttrma, eksiltme kanunu mucibince muk· 

tazi teminab muvakkatelerile bu i~?i ba~arabileceklerine dair Nafta Veka • 
letinden t~ldtklan 937 senesine aid vesikalan ve Ticaret Odasmda kayidli ol· 
duklarma da1r vesikalan teklif zarflart ic;erisine koyacaklardtr, 

4 - Bu t~e aid proje, ke~if vesairenin birer sureti istanbul, Ankara Be· 
lediyeleri Heyeti Fenniyelerinde ve Cankmda Belediye Fen Memurlugun· 
dadrr. Fazla izahat almak istiyenler buralara miiracaatta bulunmalar1 la • 
zundrr, 

5 - Yapilacak i§in bedeli pe~in ve Belediyeler Bankasm& tediye edi· 
lecektir. (8J72). 

J 30 ton Aleminyom 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
Fabrikalar ihtiyact ic;in yukartda miktar ve cinsi yaztlt malzeme 10 

rkincik~mun 938 pazartesi gi.ini.i saat 14 te sahn altnacakttr. 
!steklilerin ayni giin ve saatte yi.izde on be§ teminatlarile beraber gel~ 

meleri. 
~artnameyi gormek istiyenler: Ankarada Ticaret kaleminden, istanbul· 

da Fmd1kltda Yollama Mi.idiirliigiinde hergiin saat 13,5 tan 15,5 a kadar 
f!orebilirler. c449h (8291) 

' r= 

PAT I 
Kan ~tbanlan, el ve ayak parmaklanmn ka~1ntilar, dolama, meme 

iltihabt ve c;atlaklan, flegmonlar, yamklar, ttra§ yaralan, 
ergenlikler, koltukaltt ~1banlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

~ark ispen~iyari Laboratuar1 T. A.~· 


