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F1rt1nan1n tahribat1 
Sinob ve Kurtulu~ vapurlar1 
da Ereglide karaya otur.du 

Bursada yedi ki~i dondu. Nilufer tast1 
Hisar · vapuru facias1nda kurtulan 

goriilmemi' felaketi 
ate,~i Seyfullah bu 
anlat1yor: 

Fakat «Kaplan demir at emrini verdi. Demir abldigint duydum. 
tutturamadtk. Gemi, tar1yarak adan1n poyraz taraftndaki enkaza dogru 

siiriiklenmege ba~lad1 ve nihayet iki dalga gemiyi par~aladn> 
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Ataturkten Suriyeye -
selam ve muhabbet 

'i iirk milletinin timsali olan 
Atatiirk, Ba§bugu bulundugu 
iftimar heyet gibi ~ok vefalz
drr, ve sayrlr biiyiik bir asker 
olmasrna ragmen milletler 
Clrasrnda muhabbetin kuv -
vetten daha kuvvetli bir 
nizam ve siikun unsuru 

olduguna kanidir. 

A nkarada iki gun Cumhuriyet 
hukumetimizin. ~as mis~firi olan 
Su<, :! Ba§vek1h Cemll Mar

dam Bey orada devlet adamlanm1zla sa
mimi temas ve mi.ikalemelerde bulunduk
tan sonra Atatiirkiimiizle de mu~erref 
olmaga fllSat ve imkan bulmu~tur. Kom
~u ve karde~ memleket Ba§Vekilile devlet 
adamlanmiz arasmdaki konu~malan hu
lasa eden resmi teblig, Turkiye ile Suri· 
Yeyj alakadar eden butiin meseleler tize
tinde fikir mutabakatini ve bilhassa atiye 
aid i§lerde samimi elbirligi liizumunu 
lliiruzsuz bir sarahatle ifade eylemi~tir. 
Memleketimizin kom~u ve karde~ Suriye 
hakkmdaki dostlukla me~bu hissiyahm 
llek yakmdan bildigimiz ve Suriye Ba§· 
Vekili Cemil Mardam Beyin Turkiye ile 
iyj ge~inmek kanaat ve kararmdaki isabe
~ olanca ehemmiyetile takdir ettigimiz 
1~in resmi tebligin guzel bir sadelikle ar
~ettigi vaziyetin hakikat ve sadakatinden 
hem emin olduk, hem de memnun. Tur
kiye ile Suri~·e ic;inde ergec; teessus ede
bek munasebetlerin en makul biricik §ekli 
Undan ba§ka olamazdJ. Ve Cemil Mar

~arn Bey Ankara temas ve munasebetle
tinden ald1g1 guzel neticeler hamulesile 
Suriyeye giderken bunlan biitiin Tiirk 
talblerinin duygulanm hulasa eden ag1r 

1Yrnetli diger bir hediye ile tetvic eyle
l'll.i ~tir ki o da Atatiirkun kom~u devlet 
~·~~vekilile aziz Suriye halkma gonder-

1&1 halis ve samimi selam ve muhabbet
ti.r. Suriye i~in memleketimizin besledigi 
~tddi ve kalbi karde§lik hislerinin bundan 
b~h~ yuksek ve bundan daha belig ba§ka 
It Ifade §ekli bulunamazd1. Zaten biitiin 

~eziyetlerinde Turk ulusunun mii§ahhas 
111llsali olan Atatiirk Cemil Mardam Be
h tevdian Suriyeye gonderdigi selam ve 
~uhabbette de elbette Ba~bugu bulundu
gu rnemleket ve milletin belagatli tercu· 
~an1 olmu§tur. Bu samimi selam ve mu· 
abbetin kom§u memlekette ayni saffet ve 

~a.llli~iyetle derin akisler uyandiracagm-
a. b1zim §iiphemiz yoktur. 

k Dl§ memleketlerin i§lerine kan§mamak 
k 1~ Tiirklerin koklu an' ane haline gelmi§ 
lllllvvetli prensipimizdir. Suriyeye karde§ 
Ill uhabbeti gostererek onun iyiligini iste
k·ekten kendimizi alam1yorsak bunu ha
dlkaten karde§lil· derecelerindeki ciddi 
/ stlugumuzun ~ok hay1rhah bir tezahti
triJ. gibi telakki etmelidir. Suriyenin i~leri
~ e kari~miyoruz, fakat onun iyiligini isti
b 0)Uz. Bu, herhangi derecesinde muda
s a e ile hie; alakasr olm1yan bir goniil 
~"&isidir, ve nihayet hayatmda re~id ve 
k U.htar fail olmas1 beklenilen bir ku~iik 
lll<ltde§e kar~I bir agabey alaka ve ihti
t alllid1r. Bizi Suriyeye kar~1 boyle ga
k~~S!z iyilik hislerile miitehassis olmakta 
s'trJ Ve ne hakla ten kid edebilir? Kald! ki 

IJ.tiyenin biitiin tamh~ma malik bir dev-

YUNl!S NADI 
[Arkasl Sa. 6 siitun 3 te) 

Evvelki giin faciaya kurb.an giden Hisar vapuru 

Sal1 ak§ami bozan ve geceyansmdan I iizere Eregli limamnda beklerken futina 
sonra futmaya ~eviren hava, diin karla ~JlonJ§, iki gemi de limandan aynhp a~Il
beraber ayni karakteri muhafaza ebni~ ve m&k istemi§lerdir. Liman dahilind.~ bir 
ak§am nisbeten siikan oulmu§sa da Ka - hayli bocahyan ve miitemadiyen istimdad 
radenizdeki karayel fitttn&si durmami§ • diidiiklcri ~alan Sinob, tahlisiyc istasyo
tJr. y almz, deniz evvelki giinkii kadar nu oniindeki kumsalm iizerine dii§mii§ -
azgm bir hal almamJ§, fakat heniiz acJsl tiir. 
unutulm1yan facia kurbanlarmm yanma Fakat burada evvelce batmJ§ bir gemi 
yenilerini ilave etmi§tir. enkaz1 bulundugu i~in ona ~arpmi§; iki 

Diin de bir c;ok ufaktefek kazalardan numarah ambanndan yara almi§hr. Sino
ba§ka iki vapurumuz daha kazaya ugra • bun miirettebatJ tahlisiye istasyonu tara • 
mi§hr. Bu iki vapur Sinob ve Kurtulu§ fmdan kur{anlmi§hr. F akat geminin va
vapurlandir. ikisi de Eregli limanmda ziy.,:ti tehlikelidir, Vapur, ~ilep~ilik Turk 
karaya dii§mu§lerdir. Anonim ~irketine aiddir. 17 42 rejister 

Sinob nastl yaralandt? tondur. 1913 senesinde in§a olun • 
Sehrimize gelen malumata gore, Sinob mu§tur. 

ve Kurtulu§ vapurlan komur yuklemek [Arka81 sa '1 sutun 1 de] 
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Japonya, Dokuz d~vlet 
pakltndan ~ekiliyor mu? 

Cinde gUQfis gDQfise muharebe 
~in kuvvetleri, cenuba dogru ~ekilerek yeni ve 

kuvvetli miidafaa hatlart haztrbyorlar -fliL 
.:-oP.TH C'Hl:":A 
DAlL'r' "'f.:~'S 

•. $ 
Hf.R ~LD t.:,l) 

{inde bir gazete idarehanesi boyle muhafaza olunuyor 

I 
J 

Londra 23 (A.A.) - lyi bir kay- I her zaman mahdud kadrolu bir naz1rlar 
naktan haber verildigine gore, lng;Jiz ka- meclisinin toplanmas1 mumkiin olacaktn. 
binesi dunkti toplantlsmda Uzak§ark su- Salahiyettar mahfillerin miitalealanna 
Ianna derhal harb gemisi gondermege ka- gore, Uzak~arka takviye kuvvetleri iza
rar vermemi§tir. Bununla beraber kabine m1 ihtimali hertiirlii yeni hadiselerin onii
vaziyetin inki§afmi dikkatle takib ve ve- ne ge~ebilecek derecede ehemmiyeti ha
hamet peyda ettigi takdirde icab eden bii- izdir. Herhalde beklenilmekte olan ]a • 
tun kararlar1 ittihaz etmek iizere BaFe- pon cevab1 Uzak§arka bir lngiliz filosu 
kil Chamberlain'! tavzif etmi~tir. gonderilmesi muvaf1k olup olmJyacagi 

Noel tatilleri esnasmda ba§hca nazu- hakkmda karar verilmesini temin edecek 
lar Londrada kalacaklardJr, Bu suretle [Arka;, Sa. 'l siltun 5 tel 

1 iirk parasznzn kzgmeli 
kararnamesi deji~li . 

Y eni kararla, bankalar1n vezaifi, para tebdiline dair esasb 

ve biitiin kredi ve doviz i~leri yeni bir ~ekle konuldu 
Ankara 23 (Telefonla) - Turk parasmm kJYmetini 

kNuma hakkmdaki 11 numarah kararname, mer'iyetten 
kaldmld1. Vekiller Heyeti bunun yerine kaim olacak yeni 
bir kararname hamlami§hr. Bugun mer'iyete ge~en 12 nu
marah kararnamenin ba§hca esaslann1 bildiriyorum: 

oradan talebe mecburdurlar. 
Madeni ecnebi paralann ithali ve ahm satim1 serbesttir. 

Ancak bunlarm memleketten ihracJ kambiyo murakabe 
mercilerinin miisaadesine baghd!T. 

Bankalarm Maliye Vekaletinin mezuniyeti lahik ol
madikca ecnebi kambiyosunu ve niikudunu kar~Ilik tutarak 
Turk liras1 olarak avans vermeleri memnudur. Ecnebi 
memleketlerdeki efrad ve miiessesatm Turkiye-deki banka
lar veya ~ubeleri veva muhabirleri nezdindeki TUrk liras1 
matlublanmn istimali lc:ambiyo murakabe mercilerinin vi
zesine mutevakk1fhr. Bloke paralann sureti istimali Maliye 
Vekaletince bir talimatname ile tayin ve kambiyo muraka
be rnercilerine teblig olunur. 

Tiirkiyedeki bankalar mii§terilerine aid olarak nezdle
rinde halen mevcud ve bundan sonra tevdi edilecek alelu
mum dovizleri Cumhuriyet Merkez Bankasr veya §ubele
rine tevdie mecburdurlar. Ancak bankalann yukandaki 
f1krada gosterilen doviz mevduah haricinde olmak iizere 
diger bankalardan bulduklan doviz kredileri bu hukiimden 
haricdir . 

Kambiyo ve ecnebi hanlinot ve evraki nakdiyesinin al1m 
satJmi yalmz bankalar marifetile yap1hr. Borsa acentalan, 
ancak bankalardan ald1klan al1m ve satJm emirlerini icra 
edebilirler. Bankalar, kambiyo murakabe mercilerinin mu
saadesini haiz olanlardan gayri ihtiyac erbabma hmbiyo 
ve doviz satamazlar. Kambiyo borsas1 bulunan mahallerde 
bankalar hergun ahp sattJklan kambiyolan gi§elerinde ta
kas etmeyio a!dJklanm borsaya arza ve sattJklarmJ da 

Kambiyo ve ecnebi nukud isleri pesin olarak yapilir. 
Bunlaim teslim ve teselliimii akid guniinun ertesi abamma 
kadar ifa ~ ikmal olunur. Alivre mal sahslarmm mubbili 
olan dovizler, bankalarca vadeli olarak ~atm almabilir. 
Banblar, bu dov.izleri borsava arzetme?e mecburdurlar. 
Bu akidlerden miitevellid doviz borclar1 doviz olarak odenir. 

(Arkast Sa. 7 siltun 4 te> 

Sancak 

yedi 

verilen 

alayimiZ 

Ktrklarelinde biiyiik 
askeri merasim yapddt 
~orlu 23 (A.A.) - Birind ordu 

miifetti§i Orgeneral F ahreddin Altay, 
Vize, Pmuhisar, K1rklareli, Babaeski, 
Hayrebolu, Alpullu, Lii.leburgazda bu • 
lunan muhtelif sm1flara mensub alaylara 
Atatiirk namma sancaklarim vermi~ ve 
bu vesile ile bu yerlerde biiyuk tezahtirat 
yapilmi§tlr. Orgeneralin c;ok k1ymetli 
sozleri, her tarafta derin akisler buakarak 
alki§lanmi§tlr. Ordu ve halk, aziz Ba~ • 
buglanna bu vesile ile de sonsuz saygJla
rmm ve baghhklarmm arzmr sevgili Or
generallerinden rica etmi§lerdir. ............................................................. 
Devlete aid olan 

~iftlikler 

i~letme i~in yeni bir idare 
tesis ediliyor 

Ankara 23 (A.A.) - Devlete aid 
arazi ve ~iftliklerin bir elden idaresi ta -
karrur etmi~ bulunuyor. Ziraat Vekale -
tinde haznlanmakta olan bir kanun la
yihasile bu arazi ve ~iftlikleri i§letecek bir 
devlet i§letme idaresi tesis edilmektedir. 
hletme idaresi, §ahsl hukmiyeti haiz bir 
muessese olacakt!r. Diger taraftan mem· 
leketi zirai mmtakalara aymnak iizere 
tetkiklere devam ediliyor. Ataturkun nu
tuklarmda ziral sahaya aid miihim direk
tiflerin tatbik plamm te§kil edecek bu 
kanun layihalan pek yakmda Meclise 
veri! ecektir. ............................................................ 

Numan Rifat 

Hangisi dogru? 
Teruel'de 

yet~iler 

-------------------
ispanyol ihtilalcileri de Cumhuri· 
de muvaffakiy~t iddia ediyorlar 

lspanya §ehirlerinde miidafaa i~:in yapilan tertibattan 

Salamanca 23 (A.A.) - Biiytik umu- dir. Frankist esirlerin miktar1 
mi karargah bildiriyor: gegmi§tir, 

Frankist k1taat, kahramanane muka- Bir vapur Jaha tecaviiz.e ugradt . 
vemet etmekte olan Teruel'e kar§l mi - Tanca 23 (A.A.) - Cebeltittank ya • 
lisierin yapmi§ olduklan taarnizu · k1r - kmmda bulunmakta olan Chors admda· 
mi§lardir. ki Sovyet vapuru, istimdad i§aretled 

Seville 23 (A.A.) - General Queipo gondermi§tir. 
di Llano, §U beyanatta bulunmu§tur: Vapur, iginde ara§tirmalar yap1ldl1(4 

c- Teruel bali ha;mda bize aid ol - tan sonra Ceuta'ya gotiiriilmli§ oldugu• 
makta berdevamd1r.~ nu bildirmi~ ve yard1m talebinde bu • 

Londra 23 (A.A.) - Saat 22 de Lon- lunmu§tur. 
dradaki ispanyol matbuat biirosuna ge- lngiliz. muhalelet liderinin nutkti 
len bir telgraf, Teruel'in Cumhuriyet- Londra 23 (A.A.) - Muhalefet lideri 
giler tarafmdan tamamile zaptedilmi§ Attlee diin ak§am radyoda Amerikada 
oldugunu bildirmektedir. dinlenmek iizere bir nutuk verml.§ ve 

Teruel 23 (A.A.) - cCephe• Teruel- bu nutkunda Cumhuriyet !spanyasma 
deki Frankist garnizonunda hayatta ka- yaptig1 seyahatten bahsederek binlerce 
lanlar ~ehrin §imalinde Frankistlerin ivi insamn 1spanyol hiikumetine muza• 
son mukavemet noktas1 olan bir papas hir ve beynelmilel alaya mensub asker4 
mektebine Utica etmi~lerdir. lerin hakiki hiirriyet goniilliileri oldu• 

Sivil ahali, Teruel'i tahliye etmekte- gunu bild irmi~ti r. 
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Cezalandudan sporcular 
Menemencioglu 

F.Bah~e-Enosis ma~tnda Y unanh oyunculara tokat 
35 dakika siiren ameliyat atan, G.Saray - Giine' ma~tnda fena hareketleri 

iyi ~ekilde neticelendi goriilen hakem ve oyunculara cezalar veriliyor 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu

man Menemenciogluna dtin cerrahpa§a 
hastanesinde profesor Nissen tarafmdan 
bir an.eliyat daha yapilmi§tlr. Berlinde 
yapilmi§ olan eski ameliyatlardan kalan 
bir yara iizerinde cereyan etmi§ bulunan 
ameliyat, 35 dak;ka siirmii§ ve tam bir 
muvaffakiyetle neticelenmi§tir. Numan 
Mene:-~ncioglunun s1hht vaziyeti iyidir. 
Kendisine a~ :1 §if alar dileriz. 

···························································· 
M1s1r Krah ile kabine 

arasmdaki ihtilaf 
Londra 23 (Hususi) - MISir Krah i e 

kabine arasmdaki ihtilaf halledilmek u
zeredir. V~fd f1rkas1 bugiin toplanarak 
bu i!?te kabinenin takib edecegi, hath 
hareketi tesbit etmi§tir. 

Miiessif bir bi'i.dise ile biten Fenerbahc;e:Enosis ma4;mdan heyecanh bir sahn~ 
(Yaztst 6 net sahilemizde) 
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Yazan: Cevirenler: 

MAUREEN FLEMING 11 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

kaynana ile gelin Giinler ge~tik~e, 

aras1ndaki kavgalar 

Elisabeth' e §oyle diyordu: 
- Size demem ki. Kendi yapmad1gtm 

fedakarhklan siz yapm. lmparatorlugun 
selameti i<;in benim katlandJgJm §eylere 
siz katlanmaga mecbur olacak degilsiniz. 
Sizden boyle §eyler beklemem. Sade sa· 
raytmtzm te~rifat kaidelerine uygun hare
ket etmek.. iste sizden rica ettigim §ey 
bu .. V e zan~ederim ki bu da <;ok bir§ey 
degil. 

Elisabeth cevab veriyordu: 

- Ben eldivenli ellerle yemek yiye· 
mem. Siikiir Allaha, ellerimin aytblana• 
cak hi<;bir kusuru yok; eldivenle yemek 
modast kendisinde cild hastahgt alan bir 
krali<;e tarafmdan c;tkanlrru§tJr mutlaka. 
Ben de tamamen yepyeni bir moda c;tka· 
racag1m. Eldivensizlik modas1l V e sara
ym son modas1 olacak: Arhk eldiven 
)"okl 

*** Giinler gec;tikc;e kaynanayla gelin a-
Jasmdaki hararetli kavgalar sJkla§lyordu. 
Elicabeth heniiz yirmisine varmaml§ ve 
kimsenin emri altmda ya§amaga taham· 
miilii olm1yan bir gene k1z... Kaynanas1 
ise hiisniiniyet sahibi, fakat c;ok inadc1 
bir kadm .•• V e bu kadm tarafmdan hiT· 
palanchgm1, tahakkiim edilmek istenildi
gini gormekten bu gene kiZln duydugu 
tehevviir bu izdivac1 daha ha§langJcmda 
tehlikeye soktu. 

Sisi bu hall ere ctok kere giiliiyordu; fa
kat gi:izya§lanm zaptetmek ic;in giiliiyor· 
du; ve bunlar ba§lamasile bitmesi bir 
olan zavahirden ibaret tebessiimlerdi. 
Saraym balolarmdan, te§rifat giiriiltiile· 
rinden Sisi'nin hali <;ok harabd1. Arasua, 
yalmzba§ma, gezmege <;Jkabiliyordu. Ve 
azmetmi§ti, bu gezintileri cam istedigi va· 
kit, can1 istedigi yerde yap1yordu. Ata 
biniyor, tekba§ma ormanlara gidiyordu 
ve tercihan ortahk karard1g1 saatlerde. 

Bu gezintiler saraym te§rifatmdan, 
ogiid vermekten ve soylenmekten ba§ka 
i~i olm1yan kaynanasmdan, kaidelerine 
dakikas1 dakikasma riayet edilen bir mu· 
a§eretten, hayn sever fakat az cazib ko
casmdan bir nevi firard1. 

0, bir serseri kadm hiirriyeti istiyordu. 
Ah babas1 nekadar hakhym1~, oyle hiir 
riyetler varmJ§ ki yalmz imparatori~elere 
haramml§l 

*** 
Fakat bu hiirriyet azimleri sabahlan 

tutan miithi§ bulanh nobetlerile altiist ol~ 
c!u. Hekimler c;agmld1. Saray halkmm 
yiizii giildii: Elisabeth gebeydi I 

Bu sevimli ve gene 1mparatoric;enin 
hususi hayat namma hi~ bir§eyi yoktu. 
~ahsma taalli'.ik eden arzulanna, itiyadla
rma kaynanas1 kadar saray erkam da 
ehemmiyet vermiyorlard1. Bir !mparato
ric;enin hususi hayah hakkmdaki kurunu· 
~usta telakkisi bu Viyana saraymda hala 
ta§Jyordu. 

Kaynanasmm hlrt;mhklan giinden gi.i~ 
be arhyor, Ishrab ic;inde aylar ge<;ip gidi
)'ordu. Art1k Elisabth'in hayah muayyen 
teylerden ibaretti: Saraym balolan .• He
kimler .. HastabakJcJ!an .• Hie; degi§miyen 
tiyaretc;iler .• Dogacak c;ocugun oglan ol
lnasml Allaha yalvaran papazlar, ve o
luyup iifliyen kardinaller. 

Sophiye saraYJ parmagmda c;eviriyor, 
bir taraftan vah§i kiictiik kralit;eyi insanla· 
ta. ah§hrmak iizereyim diye hulyaya ka
pihyordu. 

Elisabeth ise bir tak1m «dik ba§ll §a· 
lrler>> i okumaga ba§lamJ§h: Bayron gi
bi, Heine gibi, Blake gibi §airleri. Rus 
romanlarmdan da ho§lamyordu. Fa kat 

s:dda!fiyordu! 

bu kitablan kaynanasmdan gizliyordu; 
bunlar, kaynanasmm demesine gore, in
sanda din iman buakm1yan kitablard1. 

Elisabeth haklan ve kanaatleri it;in 
cidale gire§ecek kadar heniiz kuvvetli de
gildi. Imparatorile ve viikelasile beraber 
bulundugu zamanlar giiniin hadiselerini 
ogreniyordu. Ve bu hadiselerin baztlan 
onda ctok heyecan uyandmyordu. 

*** 
Avusturyanm Paris biiyiik elc;isi, bil-

dirdi ki U<;iincii N anoleon T unanm Ef
lak ve Bugdan beyliklerini Avusturyaya 
pe§ke~ <;ekmege raz1ydi, fa kat bir ~artla: 
Lorr bardiyr ve Venedik kralhgi Ut;iincii 
Napoleon' a birakiiacaktJ.. Halbuki bir 
defa bu Eflak ve Bugdan beylikleri Na· 
poleon'un degildi, sonra da bu tertib esa· 
sen Frant;ois • Joseph'in ho§una gitmiyor• 
du. Ciinkii lmparator da viikelasmdan 
Bach gibi Karadeniz yJkiianna dayanan 
«hiiyiik bir Avusturya» kurmak hulyasm
daydi. imparator, kendi, bu Eflak ve 
Bugdan't niimune eyaletler haline koy· 
maga kalki§acak ve bunlar kendisinin ola~ 
cakh. V e bu yerlerin saglam ahlakh, 
Allahtan korkar, erkek f1trath koyliiler 
olan halk1 lmparatorun tebaas1 olacaklar, 
ugrunda can vereceklerdi. 

Franc;ois • Joseph'in ve viikelasmm ne
ler kurdugunu duyunca Octiincii Na
poleon i:ifkesinden kudurdu. 

Bach, sonra ihtiyar Meternich, sonra 
dev-in devlet adamlan neler soyliiyorlar, 
Elisabeth hic;birini ka<;1rm1yor, hepsini 
dinliyor ve evlendikten sekiz ay sonra po· 
litika §eylerinde bir fikir edinmiye, Avru
pa i§lerinden anlamaga ba§hyordu. 

F akat siyaset i§lerine onun fazla alaka 
gosterecegi devir heniiz gelmemi§ti. 

Bir giin Elisabeth ogrendi ki F ran<;ois
Joseph kendine dostluk eden bir adama 
kar§I diiriist davranmamJ§h: Rusya Ca· 
rma kar§l. Bu hal imparatorictenin hict 
ho§una gitmedi. 

Ve Prusyanm biiyiik devlet adam! 
Bismarch'm bu vak'ayl teyid eden §U 
yaz!Slm okuyunca Elisabeth §a§h: 

«Avusturyal.tar siyaset oyununda hile 
yaparlar ve onlar iyilik kadri bilmezlcr !» 

2 mart 1855 te Rusya Can Birinci 
Nikola i:ildii. 

Bunun i.izerine lmparatoric;e Elisa
beth'e babasl diik Max §UDU soyledi: 

«Rusya Canm Franc;ois • Joseph'in 
nankorliigii i:ildiirdii.» 

Petersburgdakiler de ayni §eyi soylii
yorlardJ. Ciinki.i F ran<;ois • Joseph'i Car 
tutmu§ ve sevmi§ti; 1840 ta Macar isya· 
mm bastnmak ictin ona yard1m etmi§ti. Ve 
buna miikafaten Car Avusturyahlann 
nankorliigiine ugramJ§ti, Rusyay1 biisbi.i • 
tiin yakalarmdan atan Avusturyahlann. 

Ve Rusya ile Avusturya birbirlerine 
amans1z dii§man kesilmi§lerdi. Ve Avus· 
turyahlara arllk ne F ransanm emniyeti 
kalml§h, ne de fngilterenin. 

*** 
Aylardanberi Kmmda harb oluyordu. 

Bu muharebede Avusturyanm biiyiik 
mes'uliyetleri vard1. 

Elisabeth babas1z kalan c;ocuklara, za· 
valh dullara yamyor, bu bit;arelere taci
darlann h1rs ve tamah kurbanlan diye 
bak1yordu. 

May1s aymda Elisabeth ~iddetli bir 
nezleye tutuldu, ate~ yiikseldi. mtmda 
sanc1lar ba§ladi. Deh§etli agnlar viicudii
nii harab ediyordu. Hekimler c;agnld1; 
saray halk1 meseleden haberdar edildi: 
fmparatori<;e dogurma sanc1lan c;ekiyor
du. 

( Arkast varl 

<;orumda himaye edilen yoksul yavrular 

Corum (Hususi) - Sehrimiz Halkevile <;ocuk Esirgeme Kurumunun 
mlisterek ~alu;masile birka~ y1ldanberi kimsesiz talebeden 50 - 60 ~ocuk 
iizerinde tatbik edilegelmekte olan giydirme ve onlara hergiin siCak ogle 
yemegi verme i~i bu kere geni~letilmi~tir. Halen bir~ok me~kur ve miismir 
te~ebbiisler neticesinde muhtelif yard1mlar temin edilmi$ ve hergiin 200 
c;ocuga s1cak yemek verilmesine ba$lanml$ ve yiizden fazlasma elbise lS· 

marlanmJ§br. Gonderdigim resim son defa giydirilip sevindirilen yavrular
dan bir ktsmm1 gostermektec;.-

• tahkikat1n seyr1 

Baz1 otobiis~iilerin 
ifadeleri dinlendi 

Otobi.is i~ini tetkike memur Miilkiye 
miifettisleri diin de Belediye Varidat 
Miidiirii Ne§eti yanlanna dave! ederek 
bu i§lere aid evrak iizerindeki tetkiklerine 
devam etmi§lerdir. Ogleden sonra bu tet
kikat SITasmda §ikayett;i otobi.is<;iilerden 
biri gelerek miifetti§lige mliracaat etmi~ • 
tir. Miifetti§ler bunun da ifadesini alarak 
bir saatten fazla kendisini dinlemi§ler • 
dir. ~imdiye kadar miifetti§lige miiracaat 
ederek §ikayette bulunan otobiisl!riilerin 
§ikayetleri hep otobiis ruhsatnamelerinin 
yolsuz olarak verildigi, miiracaat sahible
ri arasmda tercihler yapJldigJ; baZJianna 
kanunsuz ve yolsuz cezalar tayin edil ~ 
mek suretile mal sahiblerinin izrar edil • 
digi gibi noktalarda birle§mektedir. 

Miifetti§ler heniiz evrak iizerinde yap· 
makta olduklan tetkikatJ bitirememi§ ol· 
makla beraber §ikayetc;ilerin de miiracaat· 
lerini reddetmiyerek bir taraftan da bun
lann ifadelerini almaga ba§lami§Iardir. 

Alman bu ifadelere nazaran alakadar 
daha baz1 kimselerin de mali'.imatlanna 
miiracaat luzumu has1l olmaktacLr. T ah
kikat safhasma gec;ildikten sonra bunlar 
da davet edilecegi gibi bunlardan ba§ka 
ifadelerinin almmasma liizunt goriilecek 
olanlar da c;agmlacaktir. 

Bir ak§am gazetesi mi.ifetti§lerin tetki· 
katJ ikmal ettiklerini hatta bu ak§am An· 
karaya gideceklerini yazml§ ise de alaka
darlar bunun dogru olmadigmJ, hatta tah
kikatm heniiz tetkik safhasma girmedigini 
soylemektedirler. 

AJli salha 
Otobiis dedikodusu yiiziinden ac;IImi§ 

olan davalann evrakl, peyderpey Miid
deiumumilikcte tasnif edilcrek aid olduk
lan mahkemelere havale edilmektedir. 

Diine kadar, be§ davaya aid dosya, 
birinci asliye ceza mahkemesine tevdi e
dilmi§ bulunuyordu. 

Bu davalar §Unlard1r: 1 - Miiddei -
umumiligin Tan gazetesi aleyhindeki da; 
vas1, 2 - Sabur Sami tarafmdan ac;1lan 
ikinci dava, 3 ve 4 - Recai Niizhet ta· 
rafmdan birbirini miiteak1b a~1lan dava· 
lar, 5 - Di§ tabibi Avni Bayerin a~bg1 
dava. , 1 , 

Sabur Saminin ilk davasile Tan Ba§
muharririnin A vni Bayer aleyhine at;hgl 
dava, heniiz ilk tahkikat safhasmdadir. 

Bunlann da c;ok k1sa bir zamanda ne· 
ticelendirilmesine ~ah§llmaktadJr. 

MOTEFERRIK 
Y dba§l Tayyare piyangosu 
Yllba~I Tayyare piyangosunun ke~i • 

desine aid haz1rhklar tamam olmak ii
zeredir. Ke§ide kanunuevvelin otuz bi
rinci giinii ak~am1 saat sekizde Beyog • 
lunda Asri sinemada yap1lacakbr. <;e -
kilecek numaralarm radyo ile ilam il!rin 
salonda tertibat ahnacakt1r. 

Hamid Nacinin cenaze 
merasimi 

Vefahm teessiirle bildirdigimiz, Yiik
sek Deniz Ticaret mektebinin banisi ve 
Deniz Harb okulunun eski mezunlarm
dan Hamid Nacinin cenazesi dlin me -
rasimle kald!nlml§hr. Cenaze, onde 
deniz bandosu ve muhtelif miiessese -
Jerden gelen c;elenkler bulundugu halde 
Deniz Harb lisesi oniinden Heybeli 
mezarl1gma c;Jkanlmi~ ve orada haz1r -
lanan kabre tevdi edilmi§tir. Mc
rasimde merhumun dostlarile Deniz 
Harb ve Deniz Ticaret mektebi muallim 
ve talebelerinden miirekkeb kalabahk 
bir halk kiitlesi bulunmu§tur. 

Gureba hastanesinde yeni . pav1yon 
1;li§li seririyatmm Gureba hastane -

sinde yap!lan yeni paviyona nakline 
ba~lanm1~br. 

Nakil ameliyesi bittikten sonra, ta -
lebe derslerine yeni paviyonda devam 
edecektir. 

Tiirkku§unda kay1dlar 
devam ediyor 

Tiirkkm~u talebe kaydma devam o
lunmaktadir. Kay1dlar, aym onunda 
kapanacak ve yaz1lmi§ olanlarm s1hhi 
muayeneleri Hava Kurumu merkezinde 
yap1lacakbr. Muayenede kazananlar 
Tiirkku$unun talebesi olacaktJr. Ders -
!ere ilkbaharda baslanacakhr. Bu sene 
taliblerin say1s1 pek iioktur. Yalllanlar 
arasmda 'Oniversiteli k1z ve erkekler de 
vard1r. 

Basm Birligi balosu 
Bu sene, istanbul Basm kurumu ba • 

losu, bir kanunla resmi bir te§ekkiil ma
hiyetini alacak olan Basm Birligi namt
na olmak iizere Ankara, istanbul ve 1z
mirde verilecektir. 

Bunlardan istanbul Basm Birligi ba
losu §ubatm on ikisine ve Kurban bay
rammm ikinci giiniine tesadiif eden cu
martesi gecesi muazzam bir ljekilde ve
rilecektir. 

yiikseliyor bir konusma 
' 

albnla- insan minyatiirii, bugiin T ereffii, ziynet 
r1na da sirayet etti 
Altm fiatlaTJ evvelki giin oldugu gibi 

diin de yiikselmekte devam etmi~tir. Ev
velki giin 1 046 • 1048 kuru§a kadar 
yi.ikselen altm, diin dort kuru& daha yiik
selerek I 050-1052 kuru§U bulmu§tur. Bu 
suretle mali mehafilde evvelki giin altm 
fiatlannda miitemadi bir yiikselme ola • 
cag1 hakkmdaki tahmin tahakkuk ctu,i~ 
olmaktad1r. 

Diin yiikseli~ ziynet altmlanna da si
rayet etmi~ ve be~ibirlik ziynet altmlannm 
fiatlannda vasati olarak 25 kuru~luk bir 
yiikselme goriilmii§tiir. Ziynet altmlar1 
~1kanldzklan devirlere gore ayn ayn kly
metler almaktad1r. En ziyade k1ymetli 
olanlar Re~adiye altmlandJr. 

Diin alakadar mehafile gelen maluma
ta gore hiiki'.imetin altm fiatlannm gayri
tabii yiikseli§ini i:inlemek iizere alacag' 
tedbirler esas itibarile takarriir etmi~tir. 
Bu kararm bugiinlerde ilam beklenmck
tedir. 

Deliligi kabul 

etmiyen deli 

Akd hastanesinde tedavi 
albna abnacak 

Bundan bir miiddet evvel, Band1rma • 
dan i~ aramak iizere 1staubula gelen Nu
ri isminde biri, Y enicamide namaz k1l • 
makta olan Ahmedin iskarpinlerini c;al • 
maktan su<;lu olarak birinci asliye ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmektedir. 

Nuri, gec;en eelsede, abl hastas1 oldu
gunu iddia ederek, mii~ahede altma alm
masmJ istemi§ti. 

Diinkii celsede, hakkmda verilmi~ olan 
rapor okundu. Bu raporda, Nurinin bu 
suc;u bir buhran neticesinde i§ledigi ve 
kendisinin akd hastal1gma miiptela oldu
gu tesbit edilmekte idi. Fakat Nuri, has • 
tahk iddiaszm kabul etmedi: 

- Ben deli degilim! Ak1lh bir ada
mtm 1 diye bagmnaga ba§ladJ. 

Raporun kat't sarahati kar§Jsmda iddia 
mabum, kendisinin ak1l hastanesinde te· 
davi altma almmasma liizum gosterdi. 

Mahkeme de, kendisine ceza kanu ~ 
nunun 46 nc1 maddesi mucibince ceza ke
silemiyecegine gore evrakmm Miiddeiu • 
mumilige tevdiine karar verdi. 

KVLTOR ISLER/ 

Mesken bedelleri i§i 
llk tedrisat muallimlerinin mesken 

bedellerine dair Maarif Vekaletinden 
gelen teblig iizerindeki tetkikler bitiril
mi§, tezkere, hesab i§leri direktorliigu
ne gonderilmi§tir. Mesken bedellerinin 
biran evvel verilebilmesl hususunda 
mali imkanlar aranmaktad1r. 

DENIZ ISLER/ 

Y eni atolye binalar1 diin 
a~1ld1 

Liman idaresinin Halicde Cami altm
da yapttrdigx yeni atolye binalarmm 
kiisad resmi diin yapilmJ~br. 

Binalarm ac;ll1§mda Deniz kuman • 
dam Mahmud, deniz subay]an ve Li -
man I§Ieri miidiirii Raufi ile muavin 
Hamid Saracoglu ve §efler bulunmu~ • 
lard1r. 

Yeni binalarda makinelerin kurulma
sma derhal ba§lanacakbr. 

Y eni bir sundurma yap1lacak 
Liman idaresi limandaki antrepo buh

rammn online gec;mek ic;in antrepo ola
cak bina aramakta idi. Fakat boyle bir 
bina bulunamaml§hr. Bunun iizerine 
idare cB• antreposu yanmdaki arsaya 
bir sundurma yaphrarak e$yaYJ burada 
muhafazaya karar vermi~tir. 

iki 

sorguya ~ekiliyor 
Beyoglunun me§hur simalanndan, can

h insan minyatiirii kiic;i.ik Simonu, diin 
Adliyede gordiik. 0, buraya ciice bo -
yile sandalyanm iizerine t;Ikarak, mah • 
keme dinlemek it;in gelmemi§ti. Bir dava 
takibi ictin de burada bulunmuyordu. V a
ba minimini ellerine heniiz kelepcte vur
mami§lardt. Fakat, silahh ii<; jandarma· 
nm arasmda bulunduguna gore, o, §U da
kikada bir su~tlu idi. Evet Ciice Simon, 
bir adam yaralaml§II. Hadiseyi biliyor -
sunuz. 

Simon birkac; gece evvel evine di:iner
ken, icteride, gi.iriiltii duymu§, «kim o ?» 
diye seslenmi§, sorgusuna bir homurdan
rr.a ile kar§Ihk verilince tela§a dii§mii§ e
vine girenin bir h1rs1z olabilmesinden hak
h olarak §Uphelenmi§, yanmda ta~Id1g1 
lilbancaya el atarak, o mada iizerine hii
cum etmege haznlanan bu tammadigi a
dama geli§i giizel bir kur§un sJkmi§lJ. 

hte Simonun suctu! .. 

tkinci sorgu hakiminin kap!Sl oniinde; 
herkes onu seyrediyor. 1ki jandarma, ye
re dii§en boncuk tanelerini arar gibi, iki 
biikliim olmu§lar: 

- Simon! N eredesin? diye soruyor • 
lar. 

Neye yarar ki en somurtkan adama bi
le ne§esini iade ettiren Simonun bugiin 
o eski §enligi yok. Yiizii, bir limon ka
bugu kadar san ve gozleri yumruk gibi 
§i§ 1.. 

- Gectmi§ olsun I diyorlar. 
Ba§IDJ salhyor: 
- Ne yapahm, oldu bir kere ..• Bir 

kazad1r ba§lffiiZa geldi I 
0 SJTada, avukatlardan biri, yanma 

sokuluyor ve bir elile kiic;iik Simonu, SITa
nm iistiine c;1kararak soruyor: 

- Y ahu I diyor, sen boyle i§ler yap
mazdml.. 

Simoncuk guli.imsemege ~ah~arak: 
- Gene de yapmam amma, ben ne 

bilirim onun kim oldugunu... Bag1racak 
oldu isem, birdenbire iizerime atzld1. 
Korktum, yammda 70 - 80 lira kadar 
para vard1. Para, benim olsa, gene ney
se l.. Piyango bileti paras• idi. Vaktile de 
ba§lma, bun a benzer bir iki vak' a gelmi§ti. 
Silaha davranmaktan ba~ka c;arern ·kal• 
mad1. 

- Silah1 c;eker <;ekmez, dii§iip bayil
mJ§sm, dogru mu '? 

Ba§IDI esefle sallad1: 
- Belkim de oyle olmu§tur, c;iinkii, 

ne yaptigiml bilmiyordum I 
Kiictiik Simonun sorgusu vaktin gee; 

olmasmdan dolay1 diin ak§am yapilama
mJ§hr. Kendisi heniiz mevkuf degildir. 
Sorgusu bugiin yap1larak hakkmda karar 
verilecektir. 

F akat Simon, neticeden, emindir; i:i
niine gelene: 

- Siz de oyle diyorsunuz degil mi?.. 
Serbest b1rakacaklar degil mi? 

Diye soruyordu. Zavalh Simon I 

ADLIYEDE 
Boyle azizlik olur mu? 

Hiiseyin isrninde biri, arkada~I Avni -
yi oliimle tehdid etmek suc;ile birinci 
sulh ceza mahkemesine verilmi:;tir. Av
ni, diin mahkemede: 

c- Kendisi aziz arkada~1md1r! Bir a
zizlik olsun diye yaptJm!. dedi. 

Hiiseyin ise: 
- Bu nasll §aka! diyordu. Yaphg1 teh

did yiiziinden iic; gece uyku uyuyama -
d1m! 

Hakim Re:;id, neticede, Hiiseynin fi~ 
giin hapsine karar verdi. 

ECNEBI MEHAFILDE 

ltalya sefiri gitti 
ltalya sefiri M. Carlo Galli noel tatilini 

ge~irmek iizere memleketine gitmi~tir. 

~abs1 
• evm yand1 

DUnkU yang1nda ~ah~an itfaiye 

Diin saat 16 raddelerinde Gedikpaf;ada Tiilbendci sokagmda 6 numarah 
Leon'un evinden yangm c;1klm~br. Ate~ k1sa bir zamand.a yanmdaki 8 nu
marah Onnik'in evine de sirayet etmi~tir. Yeti~en itfaiye ate~i Leon'un evi
nin ~;abs1 tamamen, Onnik'in evinin c;ahs1 da k1smen yand1ktan sonra bashr
Ml§hr. Yangmm neden ~1khg1 tahk.ik edilmektedir. 
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.. si-yasi · iclnaf 
- . 

Japonya - Amerika 
R aponlar, ~anghay ile Nankin'i 

t::::J} z.aptettikten. sonra dii~ya poli ... 
ht1kas1 miih1m ve naz1k btr dO"' 

niim noktasma gelmi§ti. Bunun ic;in gerek 
Japonya, gerekse ingiltere ve Amerika, 
uzun uzad1ya di.i§iinmek liizumunu hisset• 
mi§lerdi. J aponya dii§i.inccegi kadar dii• 
§UDmU§ ve tekrar biiyiik hareketlere ge~· 
mege karar vermi§tir. ~imdi sua lngiltere 
zle Amerikanm harekete gec;melerine gel• 
mi§tir. Eger Angolo-Sakson devletleri 
Japonyanm 250 milyon niifusun ya§adigl 
orta Cini te§kil eden Mavi nehir havzasl 
ile yiiz milyon Cinlinin ya§ad1g1 enubi 
<,:::ini zapt ve i§gale ba§lamasma kar§I bir 
harekette bulunm1yacak olurlarsa J apon• 
lar Okyanus'un yansmdan ziyadesine ve 
Asyanm iil!rte ikisine, rakibsiz hakim o!a• 
caklard1r. 

Nankin dii§tiikten sonra Mavi nehirde• 
k, Amerikan harb gemilerinin nehrin as· 
zma inerek ]apon harb gemilerinin ve sa• 
hildeki kuvvetlerin serbestt;e nehrin yu· 
kan tarafma gitmelerine mani olmamalarl 
icab ediyordu. F akat Amerika, Amerikan 
bezi ve Amerikan petrolu ictin 250 milyon 
miistehlik ve mii§leri olan orta Cini kola)' 
kolay J aponyaya b1rakmak istemedigin• 
den Mavi nehirdeki harb gemilerine ve 
bunlarm arasmda Nankin'deki Ameri • 
kan sefareti erkamm hamil Panay top<;e• 
kerine nehrin yukan tarafma dogru ctlk • 
mak il!rin emir vermi§tir. lngillere dah~ 
Mavi nehirdeki filotillasma ayni emrl 
vermi§tir. 

J apon harb gemileri, tayyareleri ve ka• 
radaki top~u kuvvetleri Amerikan ve fn• 
giliz harb gemilerine ate~ actmi§Iar, met• 
kur Amerikan harb gemisini ve diger A" 
merikan vapurlanm bal!rml§lar ve fngilit 
h.ub gemilerini de hasara ugrat1p uzak • 
la§llrml§lardJr. Bu hadise Japonyamn ha• 
reketine miidahale taraftan Amerikah • 
!arm ve bahusus bahri mehafilin davasmi 
kuvvetlendirmi§tir. Ciinkii Amerika ef
kan umumiyesinden bir bsm1 Amerikan 
gemilerinin ugradzg1 ak1beti bu devletin 
v~ milletin §erefine sebebsiz bir taarruZ 
saymi§hr. 

Lakin kongre yani Amerikan parla • 
mentosunun ekseriyeti bu fikirde bulun ~ 
mami§hr. Amerika devletinin harid i§k' 
rini kontrol eden komisyonun reisi me~ ~ 
hur Borah ve arkada~lan, Amerikan harb 
ge'milerinin J apon harb harekatmm orta· 
smda ne i§i vard1, diye sordular. Meb'us· 
lardiin bir ~u da Cumhurrcisinin ve 
parlamentonun J aponyaya kar~1 sonunu 
du~iinmiyerek harb ac;mamasm1 temin 
maksadile ilamharbin reyiamla yapiima ~ 
s1 il!rin alelacele bir kanun teklif ettiler. 

Amerika hi.ikumeti, orta Cinde, Mavi 
nehirdeki Amerikan barb ve ticaret ge-
milerinin herhangi bir taarruza ugrama • 
mas1 ictin teminat istemi§ti. J aponya temi• 
natJ verecek olursa Mavi nehirdeki ArrW 
rikan niifuz ve menafiini z1mnen tamiJil~ 
olacakllr. Bu takdirde orta Cindeki ken· 
di tasavvur ve hareketlerini tahdid etllli~ 
olacakhr. 

. Japon ordu ve donanmas1 ise, boyle 
b1r vaziyete ve Amerikanm orta Cinde 
y~rle~mesine miisaade edecek degi}dit• 
Bmaenaleyh J aponya, Amerikanm iste ~ 
digi devamh ve esash teminah vermektell 
istinka£ edecektir. Amerika hiikumeti de 
bunu .• biliyor ~e ne yapcagm1 dii§iiniiyor. 
Bahru mehaf1l Amerikan donanmasmll1 

<;m sul~rmda gi:ir~nerek bir niimayi~ y~P' 
mas1m Istemektedir. Hatta KaliforliiY" 
sahillerindeki donanmanm baZI kii~Uk 
par~talarmm ani harekatmdan boyle bir 
mana ctikanlmi~h. Bu haber derhal A ~ 
merika makamlan tarafmdan tekzib edil• 
~i. ~~erikanm herhangi suretle lngiltere 
1le h1rhkte bahri niimayi§ ve harekette 
bulunacag1 haberleri de Amerika hiikU ' 
meti tarafmdan kat'! olarak tekzib edi!di. 
Ciinkii J aponyamn §iiphelenerek ansJz:lfl 
Amerikaya kar§I harekete ge~mesindefl 
korkulmaktadJr. }aponyanm cevabmdafl 
sonr~. Amerikamn harekete gec;ip ge~Jlli' 
yeceg1 anla§Ilacakhr. F akat Amerika ef• 
kan umumiyesinin kahir ekseriyetinin te' 
mayiilii ve sevkiilceni vaziyet Amerikll' 
mn harekete gec;mesine §il]ldiden imk~fl 
hJTakmami§I!r. J aponlar ~imali Cinde ol• 
dugu gibi orta <;:ini de silah kuvvetile hii' 
kiim ve niifuzlan altma alarak buralard<~ 
da istedikleri gibi bir idare kuracaklardiT-

~=~ t:' o,,.,; rnr. ~ 
Erzurumda be~ ki§i ~~tJ 

albnda oldii 
Erzurumun <;at nahiyesinde Mall ' 

mud <;avu~, evinde bulunmad1g; bir g~11 

kans1 yemek pi~irirken ve ~ocuklari d~ 
oynarlarken evin dam1 ~okmti§ ve 1\3. 

dmla dort c;ocuk enkaz altmda kalar11~ 
olmii!:lerdir. ~ 

Cu~hurlyet / 
NUshasJ 5 kuru!$-tur. 

Abone seralti { Tiirkiye Harte 
kin kio 

Seoelik 1400 Kr. 2700 f<r· 
Alb a.vhk 750 • 1450 • 
o~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • 'foktur 
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Hadrse!er arasmda 

SON HABER LER . . . San' at • •• • • 
JUriS! 

B •• •• k B . • • f e d (E=I vvelki giin, Cumhuriyet 

Uyu r ltanya In Ira ~ «ink11abm ilk giinlerinden-
beri yer yer dikilen bir ~ok • d I k heykellerin ve abidelerin, gerek pro-

slyasetl•n en ayr1 aca m1 je, gerek asillar itibarile miitehassiS 
bir heyetin murakabesinden ge~medi-
gi dii~iiniilerek, bundan sonra, harca

M. Eden, miistemlekelerdeki italy an Aiman nan paralarm yerine masruf olabil
mesini temin etmek i~in, V ekiller 
Heyetince bir san'at jiirisi le§kiline 
karar verildigini» bildiriyordu. 

ve 
anlatacak propagandastna kar~1 abnan tedbirleri 

Londra 23 (A.A.) - Daily Herald ga- ya kar§I ittihaz etmek tasavvurunda 
zetesi, ingilterenin siyasetinde sessizce bulundugu yeni ctedafi.ii. tedbirler hak
'ltlkua gelmi~ olan degi§ikligi kaydet - kmda beyanatta bulunacaktJr. italyan
tnekte ve bu siyasetin infirad siyasetin- larm ingilterenin Ac;ores adalanm il -
den c;1karak ittifaklar ve dostluklar si - hak etmek niyetinde oldugunu ilan eden 
Yasetine istihale etmekte oldugunu yaz- son radyo ne§riyatmdan sonra ingiltere 
Inaktad1r. hi.ikfimeti, menfi hatti hareketini ter -

lngiltere • ltalya miizakereleri ketmi§tir. ingilterenin radyo ne§riy'i -
Roma 23 (A.A.) - Tribuna gazetesi bnm arabca ve ispanyolca olarak 1938 

l>1:araviglia, ingilterenin Akdeniz me • bidayetinden itibaren tevsi edilmesine 
selesi hakkmda italya ile miizakereler- intizar etmek muvafik olur. 
de bulunmak hususunda gostermekte ltalycmlar tarafrndan lngiltere 
oldugu suiniyettan ~ikayet etmektedir. aleyhine yaptlan propaganda 

Bu gazete, ezciimle diyor ki: Londra 23 (Hususi) - Haricive Ne-
cAvam Kamarasmdaki son miizakere- zareti miiste§ari Lord Crambon, ingil -

ler. t;ok manidar olmu~tur. !ngiliz poli- tere aleyhine italyanlar tarafmdan y'l.
tikacllarmm tenakuzlan, nisyanlan in- p1lan propaganda hakkmda ~u beya -
gilterenin ac;1k bir hatti hareket ittihaz natta hulunmu~tur: 
etmek arzusunda bulunmad1gm1 goster- c- italyan matbuatile !talyan radyo-
Inektedir. lan bilhassa Yakmsarkta ve baz1 dii1er 

ingiltere, ihtimal boyle bir hath ha- memleketlerde !ngiltere aleyhine sid -
reketi teslihatlm ikmal ettikten sonra detli prooagandalar yap1yorlar. Hiiku-
ittihaz edecektir.~ metimiz italyan hiikumeti nezdinde pro-

lnt?ilterenin alacaiir tedbirler testoda bulundu; fakat buna ra~men son 
Londra 23 (A.A.) - Dola~an bir sayi- zamanlarda italyan propa<:1andas1 faa • 

aya gore, M. Eden parlamento tatilin - liyetini arhrml§ bulunmaktad1r. Hii -
den evvel Avam Kamarasmda !ngiltere kumetimiz bu vaziyeti ciddivetle naza
bukti.metinin tntriliz miistemlekelerinin n itibara alarak s.iddetli tedbirler al -
Ve !ngilterenin dostu alan memleket - m1ya karar vermi11tir. Bu gibi menfi 
ler arazisinde !talvanlarla Almanlar ta- propagandalar !talya ile aram1zdaki 
tafmdan yapilmakta olan nronaJ:ranria- dostlui>u bozacak mahiyettedir.~ 

-•••n•n•nn•n"""'"'""'UUUU1111111illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiii11111JII111111U11U11UOUU"n"•n••n•••••••••···•• 

Romanyada ayan I Finlandiya - Rusya 

neticeleri aras1nda hadise 

Son intihabatta hiiku- Hududda u~an Rus tay-
met partisi biiyiik yarele'"i kin ,,eni bir 
ekseriyet kazandt nota veriliyor 

Biikre~ 23 (A.A.) - Romanya ayan 
tneclisi i~in yap1lan intihabatm son saf
hasl, liberal hiikumet f1rkasmm biiyiik 
bir ekseriyet kazanmi~ oldugunu gos • 
termi~tir. 
. Diin 113 ayan azas1 intihab edilmi§tir. 
Oniimiizdeki hafta it;inde 92 ayan bele
diye meclislerile del:Jartmanlar meclis -
leri ve mesleki odalar tarafmdan inti • 
hab olunacaktir. 

Bir Yonan zengininin 
hediyesi 

Atina 23 (Hususi) - M1mda yerle~
lni~ zengin Yunanh tiiccarlardan Sar -
llakos isminde birisi Yunan hava filosu
lla iki askeri tayyare hediye etmi~tir. 

Bugiinkii vaziyet ve kabine 
Biikre§ 23 (A.A.) - Pazartesi gii· 

~i.i yap1lan sec;imden sonra siyasi vaziyet 
fir .. diye kadar goriilmemi~ derecede kan
flk bir hal dmi§h•. Hangi partiye men • 
St.b olurs3. olsun biitiin Rumen kabineleri 
~~~imlerde daima mutlak ekseriyeti elde 
j.'llli§lerc · Halbuki bu sefer hiikumetc;i 
1beral partisi ancak 1 05 veya 11 0 meb • 

JJ~k kaza.,mi§hr. Sec;im karteli miittefik
~flle birlikte meb'usan meclisinde hi.iku;llt partisi, 3QO meb'usluktan ancak 
SQ sini etrafmda tophyabilecektir. Bu 

"a~iyet ise, T ataresco kabinesinin, uzun 
~i.iddet iktidar mevkiini tutmasim pratik 
:k1mdan imkans1z bir hale getirmekte • 
't 

ls~i~re·Milletler Cemiyeti 
Bern 23 (A.A.) - Cumhur Ba~ka

~1 Motta, 1svic;re ve Milletler Cemiyeti 

I akkmdaki bir radikal istizah takririne 
,ederal konsey adma cevab vererek a§a
~ldaki beyanatta bulunmu§tur: 

1
9 
«Arhk bilmekligimiz laz1m gelen §ey, 

1),··37 Cemi,etinin 1920 de di.i~i.indiigii • 
11' Cemiye~.! bencemedigidir. Statiimiiz 

1 ~rsa:· muahedesinin 435 inci maddesile 

;l'id, 13 ~ubat 192(' tarihli Londra dek
~tasyonunda tasrih edildi ve biz bu sta
nUn bizi tatmin ettigini kabul edebildik. 
~&iin, bu statiiniin emnivetimi7in icab • 

ar111 
t a tamamen uygun olup olmadigml 

0~1~ tetkik vaziyetir.de bulunuyoruz. 
~ ~ Y1llar zarfmda, birkac; defa bizde 
~~ e uyand1. Biitiin kom~ulanm1z Mil
i ~r Cemiyet' azast kaldigi miiddetc;e, 

a~~~ ic;:inde bulunmakhgirniz hakh ve 
11 Idi. HatL Almanyanm t;Ikmasi bile 
1 ~ . ·i~eler uvAnd•rmami~h. Hic;bir kim

a 5\'Jcrenin Milletler Cemiyetinden c;Ik-
51111 i-.tivernez. » 

r Muthi§ bir zelzele 
\ ~ek~iko 23 (A.A.) - Bugiin §ehir 

··Iii! ak,ka mi.idde•' · ~imdiye kadar emsali 
len ?Jemi~ bir §iddetle sarsilmi§ttr. Zel
~lll-'11 merkezi 40C kilometre mesafede 
• 10 olur.makt:idir Biitiin rasad alet-

t 3;-.Slt.~I.. siddetinden kmlmi§hr. F az
a. SI!:t heni.iz mevcud degildir. 

Helsinski 23 (A.A.) - Finlandiya tel
graf biirosu, Sovyet hi.ikumetinin 12 
Sovyet askeri tayyaresinin Finlandiya 
hududu iizerinden ut;masi hadisesi do
laylsile Finlandiyanm vermi§ oldugu 
notaya Sovyetler tarafmdan cevab ve
rilmi~ oldugunu bildirmektedir. 

Bii.ro, Sovyet cevabmm tatmin edici 
mahiyette olma~;llgm1 ve Finlfmdiya 
hiikfimetinin Sovyet hiikfunetine yeni 
bir nota verecegini ilave etmektedir. 

Bursada Radyum lam
basindan yaralananlar 

Bursa 23 (Hususi) - Yeni~ehirde 
bir kahvede radyum lambasi patlami§ ve 
yedi ki~iyi yaralamt§hr. Y aralananlar 
§Unlardir: 

Muallim Cemil, muallim Hiisni.i, hu • 
susi muhasebe memuru Nihad, jandarma 
ba§<;avu§U Hamid, ti.iccardan Hasan 
T ahsin, kahveci Orner ve c;uag1. <;1ragm 
yaralan <;ok ag1r oldugundan Bursaya 
getirilmi§tir. 

Deniz Bank layihast 
bugiin g:oriisiilecek 

' 
Ankara 23 (Telefonla) - Deniz Bank 

kanun layihasmm miizakeresi Meclisin 
diinkii ruznamesinde iken layihamn a
zaya tevziinden itibaren 48 saat gec;:me
mi~ olmas1 hasebile yarmki celseye bi
rakilmi~ti. Layihamn Meclisin yarmki 
toplanhsmda mi.istaceliyetle gorii~ii le -
cegi tahmin ediliyor. Yarm bundan ba~
ka memleketimizle Sovyetler arasmda 
ticaret ve seyrisefain muahedel~rinin 
bir mi.iddet daha temdidine dair layiha
lar da goriisiilecektir. 

M ecNs!n krs tatili 
Ankara 23 (Telefonla) - Biiyiik Mil

let Meclisinin kanunusaninin 15 ine 
doP.:ru elindeki layihFJlan c;1kararak k1~ 
tatiline karar vermesi muhtemeldir. 

B:c.tavd~ veni meseleler 
Antakya 23 (Hususi) - Hatayda te~

kil edilen yiiksek mahkeme katibleri -
nin se~ilmesi i§i de bir mesele halini 
alm1sbr. Azamn bu mahkeme katibleri
ni haricden celbe karar vermi§ olduk
lan anla~1hyor. 

Bir A levi kt1.liibii mii afrl•yor? 
iskenderun 23 (Hususi) - Garreau

nun tertib ettigi ittifak1 anas1r cemiye
tinin bir i§ beceremiyecegi daha ilk 
giinden anla~Ihyor. Ne Rum ortodok~u. 
ne de siinni Arablar, Alevilerle birle~ -
mege taraftarhk gostermemi1lerdir. Bu
nun iizerine miistakil bir Alevi kuliibii 
a~'Ilmasma te~ehbiis edilmi§tir. 

Almanya ile <;ekoslovakya 
arasmda gizli miizakereler 

Londra 23 (Hususi) - Danzig ga -
zetelerine gore, Almanya ih~ <;ekoslo -
vakya arasmda gizli miizakereler cere· 
yan etmektedir. Miizakerelerin iki mem 
leket arasmdaki matbuat miinaseba -
tmm Islahi ile <:;ekoslovakyada Nazi fir
kasi kurmak meselesi etrafmda cereyan 
ettigi haber verilmektedir. 

Celal Bayar hiiki'imetinin verdigi 
bu karar1, ·eryiiziiniin hi~bir medeni 
par~ast iistiinde goriilmemi§ bir aca
ibligi ortadan ka.ldiracagi i~in, mem· 
nuniyetimizin olanca sicakhgile al
ki§hyahm. 

Bugiine kadar memleket belediye
leri, elli bin, yiiz bin lira gibi masraf
lar ayuarak, Tiirk ve ecnebi san'at
karlanm heykeller ve abideler yap· 
maga ~agmm§lardu. Gelen projeler 
i~inde kab· 1 ve reddedilenler vardu. 
Bu temyiz hiikmiinii veren veya 
verenler kimlerdir? i§te bunu memle
kette heykelden ve abideden anhyan 
tek bir insan bilmiyor. Herhalde §im
diye kac'ar tercih karan verenler sa
dece idari salahiyetlerdir. Bir projeyi 
begenmek i~in §ahsi zevklerinin mi
yarmi kafi bulmu§lardir. 

Heykelden ve abideden anlamak, 
ho§lanmaktan ibaret estetik bir te
mayiile irca edilemez. Tenkid ve ter
cih salahiyeti, mimarhk ve heykel
tra§hk san'all kadar tekniginden de 
anhyabilmek §artiie mukayyeddir. 
Devlet bir insamn smhatte olup ol
madigmi tayin etmek i~in onu bir he
yeti s1hhiyenin muayenesinden g~i
riyor. Bir insamr s1hhati hakkinda 
doktor olmtyanlar tarafmdan verilen 
bir karar nekadar acaibse bir san'at 
eserinin s1hhati hakkmda san'atkar 
ve teknisiyen olmiyanlar tarafmdan 
verilen karar da o kadar tuhafbr. Ni
tekim bu salahiyetsizler tarafmdan 
verilen s1hhat raporlarile kabul edilen 
eserler, Taksimdeki zafer abidesi gi
bi, miistakbel as1rlarm degil, birka~ 
y1hn sarsmtJsma bile dayanam1yarak 
soluyor, ciiriiyor ve ~atl1yor. 

Celal Bayar hiiki'imetinin bu kara
n, bir san' at eseri oniinde verilecek 
hiikmiin sadece §ahsi bir zevk ve te
mayiil i§i olmachgm1 kavnyan ilk 
devlet ltuurudur; devletin san'at an
layl§mda ilk biiyiik idrak merhalesi-
dir. PEYAMI S.4.FA 

M. Stoyadinovi~ Almaniaya 
gidecek 

Berlin 23 (Hususi) - Salahiyettar 
mehafilden alman haberlere gore Yugos
lavya Ba§vekili ve Hariciye Nazm M. 
Stoyadinovic; kanunusaninin on be§inde 
resmen Almanyayt ziyaret edecektir. 

M. Stoyadinovic; dort giin Berlinde 
kalarak Alman ricalile mi.ilakatlarda bu
lunacakhr. Bu miizakerelerden sonra Yu 
goslavya Ba§vekili garb! Almanyadaki 
bi.iyi.ik sanayi merkezlerini ve fabrikalan 
zivaret edecektir. 

( __ K_JS_A_H_A_B_E_R_L_E_R __ ,) 

lferide: 
* ANKARA - Bakm;ay 1slahat projesl 

NafJa Vekaletl Sular idareslnce ikmal edil· 
dl. Su komisyonu da projeyl tetklk ederek 
ekslltmeye konulmasma karar verdi. * SINOB - DUn gece, slnema binas1 
onUnde _motorcU Tahsin, terzi Hakkl lle 
karde~l Ibrahim! ve kay1kc;1 Neclb! bic;akla 
yarala~l. Hakkmm yaras1 agiidii. * SINOB - Gen!§ olc;Ude a~ac d!kme 
hareketi ba§lam1~t1r, 
D 1 sa r 1 d a: 
* Londra - Noel ve yilba§l yortulan 

mUnasebetile parlamento ~ubatm b!rine 
kadar tatile karar verml§tir. * KudUs - Fili.st!n - Maveray:1 ErdUn 
hududunda Maveray1 ErdUn kuvvetlerile 
b!r Arab 9etesi arasmda kanll b!r miisade
me cereyan etm!§tlr. MUsademe netlces!n
de onbir Arab oldUrU!mii~, b!r Arab da eslr 
edilml~t!r. * VAR.l?OVA- Edeblyat milli mUkafah, 
me~hur ingiliz edebiyat mUnekkid! ve Lon
dra Un!versitesinln eski Leh edebiyatl pro
fesorU Waclaw Borowy'ye verllml§tlr. * MANTES - Bu sabah, Beograd torpi
tosunun denlze lnd!rllme meraslml !era e
dllmi~tlr. * BUKRES - ~hrln en bUyUk t!yatrosu 
olan Voks - Erforle t!yatrosunda diin ak· 
§am yangm <;1kmi~t1r. Birkac; ki~! yaralan
m,~tlr. * LONDRA - 14 mart 1938 lle 29 n!san 
1938 arasmda Amerika tilosu Pasiflk deni
z!nde manevra yapacaktir. Bu menaVl·ala
ra en az 150 gem! lie 500 tayyare l~tirak 

edecektir. * VASiNGTON - Te~rlnisanide I§SlZ1e
rln acted! 570 bin artmi~tlr. * BA6DAD - Kral bugiin Irak parla
mer>tosunu merasimle a<;rnl§tlr. 

Selim S1rr1 Tarcamn 
te§ekkiirii 

K1z1m Selemanm parmagmda ~tkan 
kiiqiik bir sivilceden viicudiine giren 
.Streptocoque~ mikrobu cSepticemie~ 
vapb. Bu ~ok tehlikeli hastabktan onu 
kurtaran miitehassiS hekimlerimize ve 
Ankara Niimune hastanesinde bir ay 
klZlma biiyiik bir itina ile bakan kiy -
metli doktorlanm1za ve ~efkatli hem~i
relere derin minnettarhklanmi bildir -
meme delalet etme-nizi rica ederim. 

Ordu saylav1 Selim S1rn 

NALINA 
MIHINA ~~~~R=il=yi~ik~da=v=al~ar====~=JI fiE~ 

Amerikada buhranlar ... L-ud-en-d-or-ff'-un-ta-lih .. i 

Yazan: R. DE RUSSY DE SALES 

Halihamdaki Amerikada hiiki.im sii
ren ik!Isad! ve mall gerileme, gec;en agus· 
tos ortalanna dogru ba§lami§!Ir. 0 tarih
tenberi bu tedenni hareketi si.iratle ve 
durmadan ilerilemi§ olup yakmda bir 
salaha erecegine clair emare de yoktur. 
193 7 senesi endeks1 8 mart tarihinde, ya· 
ni 8 ay zarfmda 50 puvandan fazla bir 
sukut gostermi§tir. 

Makine ve tezgah imalat1, eylulde 
210 iken, te§rinievvelde 152 ye di.i§mi.i§
tiir. Gene te§rinievvel aymda, 30 izabe
hane kapanml§llr. Maden! imalat mer -
kezlerinin bir c;ogunda, mesai haftada 
i.ic; dort gi.ine inmi§tir. Otomobil fabrika -
Ian, yakmd1 i.ic;: giinliik hafta mesaisi 
sistemini kabul edeceklerdir. -5imendifer 
kumpanyalannm verdikleri sipari§ler hi~e 
inmi§tir. 

Y egane salah ihtimali, stoklarm biitiin 
memlekette az miktarda bulunu§u ve pe
rakende ticaretin heniiz fazla zarara ma
ruz kalmaml§ olmas1d1r. 

Bu buhramn sebebleri nedir? Bu hu -
susta, ik!Isad eksperleri biribirine z1d fi
kirler yiiriitmekle beraber, xn kuvvetle 
ileri siiriilen sebebler §Unlardir: 

Birinci sebeb, iptidai maddeler piyasa· 
smm, ilkbaharda gosterdigi ifrath faali
yet bir aksi.ilamel tevlid etmi§tir. Diinya 
piyasasmm istihlak kabiliyeti, izam edil
mi§ti. Silahlanma programlanna gi.ivenil
mi§, fakat sukutu hayale ugramlrni§hr. 
Amerikanm, Avrupada yakm bir harbi 
muhakkak farzederek, bundan temin ede
cegi istifadeleri pe§inen hesaba katrni§ ol
masJ ihtimali de vard1r. 

1kinci sebeb sermayedarlann itimad· 
SIZhgldlr. Hi.ikumet, 1932 denberi, am· 
me hizmetlerinden bir c;ogunu kendi uh
desine almak suretile hususi te§ebbi.islere 
ac;1ktan a<;Iga rekabete girmi~ti. Bi.iyiik 
korporasyonlan mutazarnr eden mall Is
lahat ve sermaye zararma olarak c;Ikan
lacak yeni kanunlar da buna inztmam 
edince, i§ alemi, atiye taalluk eden taah
hiidlere girmekten c;ekinir olmu§tur. Di
ger taraftan, hiikumetin, bi.itc;ede bazi 
tenkihat yapmas1, biiyiik i§lere muavenet
ten ve tahsisat ayumaktan tedricen sarfJ
nazar etmesi, kredi mekanizmasmda bir 
durgunluk tevlid etmi§tir. Hi.ikumet, hu
susi sermayenin kendi yerini tutabilmesi 
miimkiin olacak nisbette bir refahm av
det ettigi kanaatile bu yolda hareket et
mi§ti. F akat hususi sermaye a til, daha 
dogrusu faaliyete ge~mek hususunda ce
saretsiz kalrnl§hr. 

Oc;iincii sebeb, Roosevelt'in umumi si
yasetidir. ikinci defa intihabmdan sonra, 
onun, biiyiik sermayedarlara ve biiyiik 
sanayi riiesasma kar§l daha az ha§in dav· 
ranacagi i.imid olunmu§tu. F akat Roose
velt bunun tamamen hilafma hareket et
mi§ ve «ekonominin kralcilan» adm1 ver
digi sermayedarlara ~iddetle hi.icum hu
susunda hic;bir fmah kac;Irmarnl§, ikinci 
riyaset devresini te§ki! eden dort seneyi 
kamilen onlarla mi.icadeleye sarfedecegi
ni soylemi§t=r. Ayni zamanda, hi.ikume -
tin, amele ayaklanmalarma ve fabrika i§· 
gallerine kar§l tamamen atil bir vaziyet 
almas1, Roosevelt'in, sosyal 1slahat pro
grammi, miinhaman amele s1mf1 lehine 
takib ve i§ adamlanm tamamen ih • 
mal etmegi gaye edinmi§ oldugu kanaa
tini uyandirmi~hr. Dordiinci.i sebeb, 
New Deal (Y eni K1ymet) dii§man
larmm, refah aleyhindeki harekttleridir. 
Sermaye grevi ve bunun tevlid ettigi 
buhran, New Deal taraftarlannm elin -
den iktidan almak istiyen Wall Street'in 
ve «ekonomi kralcilam> nm kasden yap
tJklan bir harekettir. 

hte bugiinkii tedenni, bu dort sebebe 
atfedilmektedir. 

Son isti~arelerin fill neticesi heni.iz sara
hatle malum degilse de psikolojik ve siya
si neticesi a§ikard1r. Cumhurreisi Roose· 
velt, ilk yap1laca!-- §eyin hususi sermaye
ye itimad !elkin etmek ve kalkmma saha
smda elbirligile yapilacak mesaiye i§tira
kini te§Vik etmek oldugunu, 1 5 te§rinisa
ni tarihinde kongreye bildirmi§tir. 

Y ani, Roosevelt~ §imdilik New Deal'i 
bir tarafa b1rakmak ve i§lerin canlandml
masma, i§ adamlanmn yardimile ba§la -
mak vadinde bulunmu~ demektir. 

Bu miihim degi~ikligin mi.istakbel te
siri hakkmda bir hi.ikiim yi.iri.itmek heni.iz 
mevsimsiz olmakla beraber, bugi.ine ka -
dar §ayam kay1d bir netice almmad1gmi 
miisahede edebiliriz. 

h adamlarmdan ve sermayedarlardan 
bir c;ogu, siyasi bir gizli emel beslemeden, 
hiikumetle, hiisni.iniyete mi.istenid bir el
birligi yapmaga amadedirler. Fa kat, ba
Zilan da, bu vakfeyi, New Deal'i lama
men ortadan kaldumaga ve uzun zaman
danberi biriktirdikleri kini tatmine vesil e 
ittihaz etmek istiyorlar. 

Diger taraftan New Deal taraftarlan ve 
belki de bizzat Roosevelt, bugiinki.i vak
feyi, sadece, hadisatm icabatmdan alan 
bir mi.isaadekarl1k telakki etmektedirler. 
Fa kat, yeni mesai arkada§lan, yani ser· 

mayedar patronlar Roosevelt' e nekadar 
az itimad besliyorlarsa, onun, bu patron
lara o kadar az itimad ettigine §iiphe yok
tur. Elbirliginin mi.i§kiil olacagi muhak· 
kakhr; zira, Roosevelt, kendisine kar§I 
miitemadiyen hasmane vaziyet takmmak 
ve iic; senedir memlekette bedbin bir ha
va yaratmak suretill' buhramn ba§hca 
mi.isebbibleri olduklanna otedenberi kani 
bulundugu kimseler kar§Ismda hic;bir za
man boyun igmiyecektir. 

Memlekette bedbin hava yaratmak 
meselesi, mutedil veya muhafazakar, fa
kat alelumum New Deal'e aleyhtar i~ a· 
damlarmm, her vasitaya ba§VUrarak, A
merikada bir cesaretsizlik ve bir korku 
cereyam uyand1rmalannm eseridir. Hat· 
ta, ge<;en sene, mahud refah devresinin 
avdet ettigine mecburen kanaat getirmek 
icab ettigi halde, patronlar mehafilinde 
ve yi.iksek mali mehafilde son derece 
bedbin bir zihni halet hiikiim si.iri.iyordu. 
Bugiin, o bedbinlerin hakh <;:Ikt1g1 ve bun· 
dan bir nevi memnuniyet duyduklan go
riiliiyor. Fa kat, psikolojik bak1mdan, 
Amerikah i§ adamlan fasid bir daire ic;i
ne stki§rnl§ vaziyettedirler. 6tedenberi, 
Roosevelt aleyhinde, sistematik bir su
rette, itimadSIZhk ve hatta kin telkinine 
c;:ah§tiklarma gore, bugiin, birdenbire va· 
ziyetlerini degi§tiremezler. Bu sebeble, 
Reisicumhurla aralarmdaki elbirligi siya
seti, mi.itekabil bir samimiyet ve itimad 
havas1 i<;inde ba§hyamarni§hr. 

Hulasa, Amerika, be§ senelik, bir tec
ri.ibeden sonra, gene, biitiin modern de • 
moraksilerin maruz bulundugu derin 
mii§ki.ile saplanml§ kalmJ§hr. Devletle 
hususi te§ebbi.is arasmdaki elbirligini na
si! tanzim etmeli? Modern di.inya §eraiti 
it;inde, hiikumetin, mill! ikhsad hareketi
ne miidahalesi hududlanm nasi! tesbit et
meli ve husus! sermayeyi, mahvetmeden, 
nasi! disiolinlendirmelidir? 

Amerikahlar, hususi ve tamamen ser
best kapitalizmin, memleketi, hakikaten 
vahim bir buhrandan kurtarmak mes'uli· 
yetini tekba§ma iktiham kabiliyetinde ol
madigml, son yedi sene zarfmda anladi
Iar. Ve bu mi.iddet 7arfmda, Amerikada, 
hi.ikumet kuvveti, cidden azametli bir nis
bet dahilinde artml§l!r. Avni hiikumetin, 
Amerikamn hayatmda, 1929 senesinde 
oynadigi rol ile bugiinkii rolii mukayese 
edilecek olursa, bu hakikat derhal teba· 
riiz eder. 

Bugi.in Amerika ic;in mevzuu bahsolan 
mesele, felaketli devrenin gec;mi§ bulun
dugu §U SITada hi.ikfunetin icraatma biraz 
gem vurup bunu hususi te§ebbiise ilave et· 
mek imkam olup olmad1g1 meselesidir. 

F akat, ikt1sad mi.itehasstslanmn fikrine 
gore, bugiinkii gerileme hareketi, 1929 
da ba§hyan biiyiik buhranla kabili kiyas 
degildir. Kredi di.i§i.ikli.igii gibi, spekiilas
yon da o zamana nazaran daha azd1r. 
Buna ragmen, en salahiyettar §ahsiyetle
rin miitaleasma nazaran, vaziyetin hisse· 
dilecek derecede salah bulmas1 ic;in, asga
r! bir sene beklemek laz1mdir. Filhakika, 
hiikumetle husus! serrr.ayenin ve i§ adam
lannm elbirligi tahakkuk sahasma c;1ksa 
bile, bunun neticesi pek c;:abuk goriilemi
yecektir. 

Ayni zamanda, bu elbirligi formiilii -
niin akamete ugramas1 ihtimalini de der
pi§ etmek laz1mdir. Gerek Roosevelt'le 
te§riki mesaiye alehtar olanlann menfi 
mesaisi, gere1: kongrenin gosterecegi siya
s! mi.i§kiilat, p,erek hiikumetin herhangi 
bir idaresizligi veya §imdiden tahmin edi
lemiyecek herhangi diger bir sebeb boyle 
bir akibeti dogurabilir. 

Bu takdirde ne olacaktu? · 
.Sayed Amerika Cumhurreisi Herbert 

Hoover adm1 ta§Isaydi, bu sualin cevabi 
a§ikard1. Bu takdirde hie; bir§ey olm1ya -
cak, ve buhran «tabii kanunlar» m cere· 
yanma uyup devam edecekti. Fa kat 
Roosevelt, kollanm baglay1p duracak bir 
dam degildir. « V akfe» neticesiz kalacak 
olursa, i§lerin idaresini, 1932 de oldugu 
gibi tekrar Jine alacagmi ac;Ik<;a Soy)e • 
mi§tir. 

Bunun manas1, hi.ikumet otoritesinin 
tezyidi ve New Deal'in takviyesi olsa ge· 
rektir. Diger taraftan, memleketin ikinci 
bir bi.iyiik buhramn sefaletlerine maruz 
kalmasma ~oz yummak, Reisicumhur 
Roosevelt ic;in, siyaseten ve manen miim· 
ki.;n olmadigma gore buna mani olmak 
i<;in elinde mevcud salahiyetlere miiraca
at edecek ve yard1m siyasetini, kredi tevsi 
siyasetini, i-tikraz siyasetini tekrar tatbika 
ba§hyacaktu. Bunun manasi da, a§ikar 
bir inflation ve bunun tevlid edecegi bi.i
ti.in akibetlerdir. 

Fa kat bu ihtimaller, §imdilik faraziye
den ibarettir. ,Su dakikada, hi.ikumetin 
karan, i§ adamlarile elbirligi yapmak ve 
onlara filen ve manen muzaherette bu • 
lunmakhr. 

Bu vakfenin, hakikatte, Reisicumhur 
Roosevelt'in yeni bir tecriibesi olmas1 ih
timali vard1r. 

R. de Roussy de Sales 

Do k.i gun evveJ, uzun bir yaz1 iJe asker· 1 
hk hayatm1 hulasa ettigim General -
Ludendorff, diinyanm siyasi c;ehresi- ~ 

ni bi.isbi.iti.in degi§tirebilecek bir vaziyet- l 
teyken talih ve tesadiifi.in garib bir cilve- r 
sile buna fmat ve imkan bulamami§t:r. • 
Bakm1z, nasil? 

Lulendorff Biiyiik Harbden pek it,5a 1 
bir zaman evvel, Almanlann «Biiyi..ik r 
Erkamharbiyei Umumiye» dedikleri Ge· ~ 
nelkurmaym Birinci Harekat §ubesi mii• • 
diiri.i idi. Ludendorff, daha evvel Ge- • 
nelkurmay ba§kam alan Mare~al Graf • 
von Schlieffen'le beraber c;ah§mi§, onun l 

taarruz planmm ruhunu kavrarni§ ve bu • 
planm tatbibna &iddetle taraftar bir as· • 
kerdi. (Nitekim Schlieffen'in plam ha· l 

kikaten c;:ok iyi dii§i.iniilmii~ ve ni.>lcsa'l 
tatbik edilmesine ragmen Franstzlan bii· i 
yiik bir sevkulcey& baskmma ugratm1~tl.) • 

Biiyiik Harb <;1kmadan biraz evvel, • 
Ludendorff k1t' a hizmetine gonderildi. • 
Harb ba§ladigi zaman, Alman ordusuna, • 
Biiyi.ik Erkamharbiyei Umumiye rem • 
Orgeneral Moltke kumanda ediyordu. i 
Gev§ek ve hasta bir adam alan Moltke, • 
harbi cepheden hayli uzakta bulun~n • 
karargahmdan idare ediyor ve Alman • 
ordu kumandanlanna biiyi.ik salahiyetler L 

vererek onlara pek ktsa direktifler ydl•1· 
yordu. Alman ordusu, ilk muharebeleri 
kazanarak si.iratle Marne nehri civanna 
geldigi zaman, Paris i.izerine yiiri.iyen sag L 

cenahtaki birinci ve ikinci ordularm kt~· 
mandanlan von Kluck'la von Bi.ilow pek 
iyi anla~amadilar ve baz1 hatalar i~ledi· 
ler. Boylece Marne meydan muharebesi• ' 
nin en can alacak gi.iniinde bu iki ordu 
arasmda 30 kilometro geni§liginde bir 
bo§luk basil oldu. Moltke, vaziyeti tet • 
kik etmek ve icab eden tedbirleri dlmc;k 
iizere erkamharbiyesinden miralay Hint· 
ze'yi buraya gondermi§ti. Bu adam, ken· 
di ordusunun sag yam ac;1k kald!g1 ic;in 
fazla tela~a dii§en General von Bi.ilow'un 
tesiri altmda kald! ve bu yiizden Alman 
ordusu, kazanmak i.izere oldugu muhare• 
beyi keserek geri c;:ekildi. 

Daha evvel, §arkta Ruslarm taarruzu 
kar§Ismda Almanlarm geri c;ekilmesi iize
rine Moltke, garb cephesinden, hem de 
en miihim ve miiessir roli.i oynamaga me· 
mur sag cenahtan iki kolorduyu, Ruslara 
kar§I gondermek i.izere, geri c;ekmi~ti. Bu
nu, YJllardanberi haz1rlarum~ olan harb 
plamm pek iyi bilen, binaenaleyh F rans1z 
ve lngiliz ordulan tamamile maglub edil· 
meden garbdan §arka kuvvet gonderil • 
memesine taraftar olan Ludendorff'un 
biz kendi yagim1zla kendimiz kavruluruz; 
demesine ragmen, yaprm~l!. Nitekim, Lu
dendorff, bu kolordular §ark cephesine 
gelmeden evvel, T annenberg zaferini ka· 
zanmi~h. Demek ki bu iki kolordu 
Marne meydan muharebesi esnasmda, 
garb cephesinde olsaydi, ya Almanlann 
rica tine sebeb ola~ gedik hie; ac;Ilmiyac'ik, 
yahud da ac;tlsa bile bu kolordular tan· 
fmdan kapahlacaktJ. 

Moltke, once iki kolorduyu garbdan 
ahp §arka gondermekle acele etmi§, ~on
ra da, cephede 30 kilometroluk bir bo&luk 
has1l olunca fazla tela~ ederek orduya 
ricat emri vermi~. yahud da miralay 
Hintze'nin, kendi namma, bu emri ver· 
mesine mi.isaid davranmi~l!r. 

Halbuki eger, harb ~Ikl!gi zaman 
Ludendorff, Genelkurmaym harekat §U -
besi §efi olsaydi, Moltke'nin yamnda bu· 
lunacak ve daima isbat ettigi miithi§ azim 
ve iradesile §efini destekliyerek iki kolor· 
dunun vaktinden evvel §arka gonderilme· 
sine raz1 olmiYacakti ve Marne meydan 
muharebesi esnasmda iki Alman ordusu 
arasmda bir bo§luk has1l olunca hemen 
ric'at emri verilmesinin o~i.ine gec;ecekti. 
Boylece, Marne meydan muharebesini ve 
arkasmdan da • aglebi ihtimal • Umumi 
Harbi Almanlar kazanacaklard1. Bu 
meydan muharebesinin Moltke'nin gev • 
§ekligi yi.izi.inden kaybedildigi bugiin 
kat'iyetle tahakkuk etmistir. Ludendorff 

o c;elik enerjisile bu gev§~k ba§kumanda
m si.iri.ikliyebilecek bir adamd1. 

Demek ki Umumi Harb birka~ ay ev
vel <;IkrnJ§ olsayd1, yahud bi.iyi.ik erkam
harbiyei umumiye harekal §Ubesi miidiirii 
Ludendorff harb ba~ladigJ zaman k1t' ada 
degil de, bu vazifenin ba§mda kalmi§ bu
lun~aydi, diinya tarihi degi§mi~ olacakh. 
Kudretli bir adamm tam zamanmda mi.i
him bir yerde bulunuo bulunmama~l. ba
zan i~te boyle bir milletin, hatta biiti.in 
~iinvanm t~ lihini d,..;:;j~tirebilecek kadar, 
l,iiyiik bir ehemmiyeti haiz nJ,J-;J; •. nr. 

~ 

Amerikamn yeni sefirleri 
Va§ington 23 (A.A.) - Siyasi meha

fil, M. Hugh Wilson'un Berlin, M. Ken
nedy'nin Londra ve bali haz1rda Mos. 
kova sefiri alan M. Davies'in Roma se. 
firligine tayin edilecegini beyan etmek.! 
tedirler. 



4 

Her sene, saat dokuzla on bir arasmJa I c;;uktu. Rutubetli ve fena kokusu olan bir 
Baba Antoine'a biiti.in i§ini b1rak1r, otelin onijnde durdum. Burada oturuyor
muhbirlerin gazete idarehanesine getirmi§ du. Baba Antoine'i sordum, ve kap!cJmn 
olduklan havadisleri k1saltmasmt veya rehberligile odasm1 buldum, kap1y1 c;;al -
biraz §i§irmesini soylemek zevkini duydu· dJm. KapJCI, a~agJ inmeden evvel bana: 
gum gunlerden birinde ona bir buhran - Daha kuvvetli vurun l dedi. 
gelir, o zaman bu adamla ~ yapmak bir- Kap1 aralandt, ve bir ses: 
den giic;;le~iverirdi. Bu hal, hemen hie;; de- - Kim o? diye sordu. 
gi~ez bir ~ekilde, te§rinievvelde • terci • Cevab vermeden kap1y1 ittim... Hissi 
han aym 20 sinden sonra -, ve bu §llyam kablelvukulanm beni aldatmamt§b. Hie;; 
dikkat adam, ajans havadislerini lmpttgJ tammadJgtm, hrk ya~lannda bir adam 
ki.ic;;iik odamn pislenmi~ ve agtrla§tnlf ha- beni manastz bir tarzda selamlad1, ve son
vasmda, miyop ve yorgun gozile §U k1sa: ra, cesedin yattJgt yataga yakla§arak, 
«Brianc;;on, 24 eylUl - Geceleyin senenin vah§i bir eda ile bana baktt. Arkasmda 
ilk kan di.i§tiigii haber veriliyor» havadi- YJpranmJ~ bir redingot, boynunda eski 
sine ili§ince vaki olurdu. devir adamlanmn sevdikleri me§hur fu· 

Fransadaki adete gore, te~rinievvelde lar vard1. Masa iistiinde, bitmek iizere 
ilk k.ann ve temmuzda ilk sinegin matbu- olan hir mum yaruyordu. 
ata haYJrh olmast temenni edilir, ve bir- Adam, birden: 
c;;ok gazeteler inti~arda devam edi§lerini - Evet! diye mmldandJ, Antoine 
sahiden gayritabii, veya hi~ deguse, ala- kendini ast1.. Siz onun akrabasi miSimz? 
kaya deger bulurlar. Baba Antoine, saat - Kendi mi asb'? 
on bir bu~ukta, Havas ajansmm telgra • - Evet, asti ... 
fmdan bir giin evvel Brian~on'a lear yag· Epey devam eden bir siikut.. Sonra 
dJglnl i§itince, batmdan ha,lar au dokiil· adam cehd sarfederek: 
mii1 gibi oluyor ve: - Mosyol dedi, Antofne ve ben, bir 

- Ah l diyor, ve bu «ah I» tan sonra vakitler Brian~on' da 15 inci alayda hera· 
buhran ba~hyordu. Baba Antoine i§ini her askerlik yapmt§tlk. Bunu soyleyi§im, 
h1raluyor ve bana geliyordu: size, o zaman kurdugumuz giizel hulya-

- Mosyo! larm membam1 anlatmak i~indir. Ben ~a· 
- Ne var Antoine'? irim .... Antoine da bir gazeteci .. Biiyiik 
- Ben ... Degilim.. bir gazeteci kabiliyeti vardt, ve ~imdi go-
- Hasta mlSimz '? riiyorsunuz ki .• 
- Hem de sahiden .. Kendimi iyi bul- Biiyiik ve yiiziinden akacak kadar 

rnuyorum, bu ak,am ... Ve bana miisa,.de mii§ahhasla§an bir tstJrabla: 
etmenizi rica ediyorum.. - Bu hulyalar, bu vehimlerin ba§lan· 

- Hay, hay l g1c1 bugiin degildir l dedi. Mosyo, hayat, 
Baba Antoine hemen ortadan &ll olu- onu da heni de yedi bitirdi ... Bize ancak 

yordu, ve ertesi gi.in, ondan, fena halde birbirimizi anladJ~bmJZJD tesellisini ya§a
gogsii agnd1gma, ve 1sttrab ~ektigi grip- mak kal1yordu, zira her sene •• 
ten - daima ayni nakarat • kurtulunctya - 1Ik kar yagmca m1? 
kadar, bir miiddet daha izin verilmesine - E vet, oyle! Fa kat, bu ilk kann, 
dair bir mehub... hfzim ic;;in ne kutsl bir ehemmiyeti oldu-

Fakat, Baba Antoine'in gripile, Ha- gunu, ve • lnfernet, Janus, Croix de Tau
vas telgrafmm ilk k.ann yagd1g1 hakkm- louse • gibi miistahkem mevkilerde k11 ge
da verdigi havadisin ayni gi.ine raslamas1 celeri hizde ne giizel habralar uyandJrdt
beni hayrete dii1iirmemii degildi, ve bu ~m bilemezsiniz I.. 0 tatlt konu§malar ... 
adamm gazetede bulunma)'l§ile - herke- Mosyo l Y a o delikanlJI1k iimidlerimiz .. 
sin hiirriyetine hiirmet etmek i~in - alaka· Antoine olgun, hi~bir ~eyden ytlmaz bir 
dar olmuyonnu§ gibi goriinmege ~a1111 • adamdt .. fstikbali bir mimar gibi in1a edi· 
yorsam da, bu garib tesadiif iizerinde dii- yordu ... Giizel, iyi bir istikbal.. Ne merd 
§iiniiyor, bir gi.in bu sunn hikmetine vara· adamd1 .. Diin gece gene .. Mosyo .. Son-
cagJmJ kuvvetle umuyordum. ra ~ok di.i~iindii .. Ve kaybolmu~ varlJgmi 

Bakm, bu stm nasll ogrendiml bir aral1k yokluk olarak farzetti de ... '? 
Bu sene, me§hur grip ebedileiince, ya· Miimldin. Her senenin bu gecesinde yap

ni 28 te§rinievvele kadar Baba Antoine bg1m gibi, beklemek ic;;in yukan ~Uthg1m 
hakkmda alii veya diri haberi alamaym· zaman (zira, mosyo, hurada, yazllacak 
ca, ha~ma hir felaket geldigi kanaatine baz1 ~eylerim olur), onu astlmJ~ buldum ... 
vard1m. Yerime birini b1raktJm ve der· NasJisa, lcap!YJ. kilidlemegi unutmuttu. 
hal, evinin bulundugu Fosses • Saint -
Jacques yolunu tuttum. Saat dokuz bu-

Londra - tmparatorluk birliki tarafmdan tertib edilen ziyafette Ba!!
''ekil Chemberlain He zevcesi, eski Miistemleka.t Nazm M. Anery ve Dahi
liye Nazm Sir Core Simon hazu bulunmu~lardtr. 

Bu ak,am 

iPEK sinemasmda 
TURK~E SOZLO 

SEZAR 
BORJiYA 

FLORANSA'NIN DEBDEBE VE iHTi$A· 
MI • 10 B!NLERCE FtGfiRAN . MtJTHi$ 

ve MUAZZAM M1ZANSEN 
SEZAR B<?RJ!Y~'mn zehiri - LttKRES 

BORJIY A'mn ate~li ihtiras1. 
Halkla birle~en blr kahramanm 

zulme kar~1 isyam 

ASK - OLUM · MACERA 
, ve TAR i H 

~--------------..................... ~ 

CUMHURiYET 

Zeytin bayramt 

Tirilyeliler mahsul bollu
gunu kutluladdar 

Bursa (Husust) - Marmaranm en 
giizel zeytinlerini yeti§tiren Mudanya, 
Gemlik ve Orhangazi kazalarmda zeytin 
faaliyeti artm1~1Jr. 

Haftalardanberi esen lodes, miistah -
sili toplama zahmetinden kurtararak 
mahsulii yere dokmii§tiir. F akat bu do
kiilii~ten sonra yagmur yagmadtgmdan 
dokiilmi.i~ olan zeytinlerin toplanmas1 c;;ok 
kolayla~t~hr. Mahsuliin giizelligini boz• 
m1yan bu lodoslu ve iyi havalar yiiziin • 
den halk rahatc;;a i§ini gormektedir. Top· 
lanan zeytinlerin satJ§l ba§lami§hr. Kap· 
hk zeytinler 7 kuru§! a l 8 kuru~ arasmda 
sahlmaktad1r. Dip ve yaghk mahsulse 
be§ buc;;uk kuru§tan muamele gormekte • 
dir. Gemlikte bir zeytin sal!$ kooperatifi 
de kurulacaktu. Mudanyaya bagh Tiril
ye nahiyesinde halk bir zeytin bayramJ 
yapmJ§br. Bu bayram mahsuliin bereketli 
olu~ndan dogan sevincle yaptlmi,ttr. 
Halkm hu sevinci biiyiiklere telgraflarla 
bildirilmi§tir. Tirilyeliler Cumhuriyet a • 
lanmda toplanmJ§lar ve bereketli zeytin 
mabsulii ir;in tezahiiratta bulunmu~lard1r. 

Bursa kanalmda ~ahtan 
amelenin §ikayeti 

Bu:rsa (Hususi) - Kana} in§aahnda 
c;ah§an yiizlerce amele bir miiddettenberi 
yeni kanal miiteahhidinden paralanm a· 
lamadiklan ic;in buradaki miiteahhidlik 
binasl oniinde toplanmJ§lar; hepsi de 
koylii olan bu i§c;;iler kendilerine yine pa• 
ra verilmedigini goriince topluca vilayet 
makamma 1ikayete gitmi§lerdir. Kanalda 
c;;alJ§tJklan giinlere aid yevmiyelerini is • 
tiyen bu i§c;ilere para verilmemesi sebebi 
bir tiirlii izah edilememektedir. 

Holivud, 
kulesini 

bir Babil 
and1nyor 

Her milletten yiizlerce ve binlerce insan muhtelif 
sinema i~lerinde ~ah~rak hayatlartni kazan1yorlar 

Evet Holivud adeta bir Babil kulesi
dir. Diinya iizerinde diger herhangi bir 
§ehir sinema merkezi kadar biitiin millet
lerin miimessillerini bir araya topladtgmi 
iddia edemez. Her trktan, her dinden 
muhtelif cinste ve ya§ta insanlar filim sa
nayiinin birc;;ok §ubelerinde c;;ah§arak ha· 
yatlanm kazanmaktad1rlar. 

Bilhassa biiyiik stiidyolann artist ve 
figiiran listeleri bu iddiam!Zl c;ok vazth 
olarak ispat edecek delillerden biridir. 
Mesela United Artists'in son viicuue ge
tirdigi ve ba§rolleri Gary Cooper'le Sigrid 
Gurie'nin oynad1klan «Mares Polo'nun 
maceralan» filminin bazt sahneleri ic;;in 
700 Cinlinin birden figi.iran olarak bu -
lunmasma ihtiyac goriilmii§tiir. Fakat lis
tede ancak 298 erkek Cinli ve 3 J 2 kadm 
Cinli kaYJdhydt. Gerisi ic;;in ba§ka bir 
yoldan yiiriimek mecburiyeti hissedilmi§, 
67 de Kora ve Cin Hindi ahalisinden o -
lanlar davet edilmi§tir. T abii onlann da 
Cinliden pek farklan olmadJgt ic;;in filim
de trklan ve milliyetlerinin meydana ~~k
mast ihtimali yoktur. 

Di&er taraftan gene ayni filmin bir 
sahnesi ic;;in de l 00 ltalyamn figiiran o
larak oyuna i§tirak etmeleri icab etmi~tir. 
Bunlan tedarik Cinlilerden daha kolay 
olmu§lur. Ciinkii Iistede tam 738 ltalyan 
yazJhydJ. Onlarm arasmdan en iri vii • 
cudliileri sec;ilmi$tir. Holivud' da figiiran 

Marco Polo'nun maceralart filminin 
ba$kadm miimessili fsve~li 

Sigrid Gurie 

olarak c;;alJ§an bunlardan maada 93 Tiirk 
ve Ermeni, I 4 F rans1z, 165 Rus, I 19 
]apon, 197 Arab ve M1sJrh, 300 Hiudli, 
17 san derili mevcuddur. 

Sinema payitahtmda en az alan AI • 
man ve lngilizdir. Bunlar orada uzun za
man kalamiyorlar. Ya, daha kazanch i§ 
bularak figiiran listesinden c;JkJyorlar, ya
hud da artistlik payesine eri~iyorlar. 

Buna mukabil koyliilerden baztlan 
bana ~ ac;; kaldtklannt bile soylemi~lerdir. c B i r i k i s a t I r I a ) 
Bu zavalhlann bir an evvel haklannJR _ _ 
verdirilmesini; buradaki Naf1a Vekaleti "----------------:---------------

1 * Me•hur Franstz p1'yes muharrirt' ve * S1"ze M1'ckey Maus'un yap1IJ tar 
su i§ eri mmtaka miihendisliginden temen- y § • 
ni ederiz. filim amili Marcel Pagnol'un «Fanny» zma aid miihim bir istatistik. Eger Walt 

Sil BakanhkJna 
ve aile ahbablanmtza 

A~1k tetekkiir 
Kurtul~ sava~1 !Jlfalarmda Yozgadda 

e§kiya takibinde ~ehid olan e§im seyyar 
jandarma alayJ. 2 nci B. L. komutam 
yiizba~1 Ahmed Hamdinln bana blraktl
#1 loymetli mlrastan birisi de oklum 
Hakla idi. Haklam da seyyar jandarma 
te~eni olarak son Seyid Rtza hadise • 
sinde kahramanca yurduna hizmet e
derken ~ehid oldu. Beni teselliye c;alt§an 
pek ~ok ahbablar1ma ve oglumun §eha
detinden 1itiiri.i de (800) lira ikramiye 
veren yiiksek Si.i Bakanh~na sayg:t ve 
te§ekkiirlerimi gazetenizle duyurmanlZI 
dilerim. 

E§ref 6zugu§ 
Bursa, Sedba§I, Sakalooken cad. No. :n 

JACQUES THIBAUD 

nammdaki eserinden iktibas edilerek Disney her Mickey filmindeki resimleri 
Fransada evvelce bir filim yap1lmt§h. Ay- yalmz ba§ma ~izmege kalksayd1, bunun 
ni esastan almarak Amerikada tekrar bir ic;;in tam 230 sene c;ah§masJ laztmdJ. Be
kordela viicude getirilecektir. Orada ese- reket versin bu i§ ic;in I 934 tenberi tam 
rin ad1 «Madelon» konmu§tur. Ba~ er- 5 70 ressam kendisine yard 1m etmektedir. 
kek rollerini Franck Morgan ve Wallace ,Sayed, her Mickey filminin resimlerini 
Beery oynJyacaklardJr. Ba$ kadm roli.i- yapmakta kullamhp biten kur§un kalem • 
nii Louise Reiner'in temsil etrnesi mu - ler birbirinin ucuna eklenip goke dogru 
karrerdi. Son zamanda yap1lan bir degi- kaldmlsayd1 9,500 metro tutacakt1 ve E
§iklik neticesi bu vazife Mauren O'Sulli- verest tepesinden daha yiikseklere uzan
van'a verilmi~tir. $irket Louise Reiner'in mi§ hir kalem olacaktt. Her renkli Mic
hastalandJgmdan bahsediyorsa da sala - key filmi i-;:in kullamlan boyalarm miktan 
hiyettar mehafilde Avusturyah artistin ise mutavassJt biiyiikliikte 22 evi boyaya· 
bu rolii kendisine muvafJk gormiyerek cak miktardad1r. 
kabul etmedigi soylenmektedir. * Alman kumpanyalarindan biri ta· 

rafmdan c;;evrilecek olan <<Meyus k1z -
lar» ismindeki filimde ba~roliin Kathe 
von Nagy tarafmdan oynanmas1 karar -
la~mlmJttJr. Bu kordelamn senaryosu 
me~hur Alman senaryocusu Ernst Ma -
ri~ka tarafmdan tertib olunmu~tur. Rejis1 
ise Geza von Bolvary tarafmdan idare 
edilecektir. lkinci derecede rolleri Lucie 
Englisch, Theo Lingen ve Hans Moser 
temsil edeceklerdir. 
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( Bu aksamki program) 
ANKARA: 
12,30 muhteill plilk ne§riyatl - 12,50 plalt: 

Tiirk musikl.si ve halk fiark1lan - 13,15 ds.· 
hill ve harict haberler - 18,30 plA-k ne§riya• 
t1 - 18,35 1ngiiizce ders: Azime ipek - 19 
Tiirk musikl.si ve halk §arkllan (Servet Ad• 
nan ve arkada§lan) - 19,30 saat ayar1 ve 
arabca ne§riyat - 19,45 Tiirk musikisl va 
halk §ark1lan (Belma ve arkadafilan> • 
21,15 kon!eran.s: Parazitolo~ Nevzad - 20,30 
!liit solo: A. Haydar Andicen - 21 ajans 
haberlerl - 21,15 stiidyo salon orkestrasl • 
21,,55 yarmkl program ve istlkl§.l mar~l. 

1 
ISTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musik1s1 - 12,50 hava· 

dis - 13,05 pl!kla Tiirk musikisi - 13,3u 
muhteiif plak ne§rlyatl - 14 son -17 inkl• 
lab dersi: Universiteden naklen Rcceb 
Peker tarafmdan - 18,30 plakla dans mu· 
sikisi - 19 Osman Pehiivan: Tambura, hall' 
§arktlan - 19,30 radyo!onlk dram (Zinclr) • 
19,55 borsa haberleri - 20 Necmeddin .R1za. 
ve arkada~lan tarafmdan Tiirk musikl.sl ve 
halk fiarkllan - 20,30 hava raporu - 20,33 
Orner R1za tarafmdan arabca soylev - 20.45 
Bayan Muzaffer ve arkada§larl tara!md<lll 
Tiirk musikl.si ve halk ~arkllarl, saat aya• 
n - 21,15 orkestra - 22,15 ajan.s haberleri "' 
22,30 plak!a sololar, opera ve operet par• 
calal'l. - 22,50 son haberler ve ertesl giiniill 
progranu - 23 son. 

ViYANA: 
17,50 kart§lk yaym - 19,05 Noel1c1n toro 

konseri - 20,40 OR.KESTRA KONSI:.Ri • 
21,05 Noel musikl.si - 22,05 konufima -' 22,30 
ORKESTRA KONSERi - 23,15 haberler, ha• 
va ve saire - 24,30 gramofon, org kons~ri • 
1,05 dint yaym. 
BUKRE~: 
18,05 HAFiF MUSIK:t - 19,05 havadl.s '" 

19,20 HAFiF MUSiKi - 19,50 konu~ma. "' 
20,05 KONSER - 20,40 Noel §arkllarl - 21 
konferans, piyes, haberler, gramo!qn. 

PARiS [P. T. T.]; 
18,05 ~ARKILAR - 18,20 konU§ma - 18,35 

~AN VE MUSiKi - 19,05 EOLENCEL.i KOI'l• 
SER - 20,05 konferans - 20,35 §ARKILA.R '" 
20,50 PIYANO MUSiKISi - ;!1,05 haber!er '" 
22,05 Noel: Radyo fantezisl - 22,35 ORKES" 
TRA VE KORO KONSERi - 24,35 haberler"' 
24,50 DANS MUSiKist - 1,20 Noel §arkll&" 
r1 • 2,05 DANS MUSiKisi. 

LONDRA: 
17,20 HAFiF MUSIKi - 17,55 DANS MO'• 

SiKisi - 18,25 karl§lk yaym - 20,05 PiYA" 
NO MUSiKisi - 20,25 HAFiF MUSIKI '" 
21,05 haberler - 21,35 DANS MUSiKISI ., 
22,05 ASKER! BANDO VE KORO KONSE· 
Ri - 22,35 filim part;alarl - 23,15 ORKES" 
TRA KONSERI: Strauss, Offenbach ve sail' 
bestek!rlarm eserleri - 24,05 haberler • 
24,30 DANS MUsiKisi - 1,35 haberler va 
gramofon. 

Selim S1rr1 Tarcamn 
konferans1 

Yarm ak§am saat 7,30 da tstanoul 
Radyosunda Ordu meb'usu Selim S1rrl 
Tarcan cOmriimiin kitabb mevzulu bil' 
musahabe yapacakhr. 

NOBET~iECZANELER 
Bu g~:ce §e'hrimlzln muhtelif semtlertn· 

de!tl nobet~l eczaneler ~unlardtr; 
Lstanbul c1het1: 
Emlnontinde (Sallh NecatlJ, Fatlhte 

(HamdO, Karagfunriikte (Ahmed suad>. 
Baktrkoyde (Merkez), Cerrahp~ada (§eref) 
Fenerde (Emllyadll, Kumkap1da (BelkJ.s), 
Kuciikpazarda (Hasan HulusU, Alemdarda 
(All Rlza), Samatyada (Qola), §ehreminln" 
de (Ahmed Hamdi). 
Beyo~lu ciheti: 
§1~11 Kurtulu' caddeslnde <Necdet>, Talt• 

s!mde (Nlzameddin), Beyo~lunda (Kan • 
zuk), Yen!~h!rde (Baronakyan>, Gale.ta 
Fmd1kllda (Mustafa Nail), Galatada (is • 
met>, Kastmpa$ada <Vaslf), Haskoy }{all• 
c1o~Iunda (Barbudl, Be§ikta~ta (Siileymall 
Receb), Sanyerde (Osman), Tarabya, ye• 
nikoy, Emirgfm, Rumel!hl.san, Bebek, A.!" 
navudkoy, Ortakoy eczaneleri. 

Kadtkoy Pazaryolunda (Ri!at M{lmtaz), 
Modada (Alrteddin), Uskudarda <itttbadl• 
Heybeliadada (Halkl, Btiyiikadada (Hallt>· 

* Holivud' daki Cinli artistlerden 
Philip Ahn frans1zca ve ingilizceyi mii· 
kemmelen konu§tugu halde ancak be§ on 
kelime c;;ince bilmektedir. Son defa Anna 
May Wong ile birlikte «Sang hay k1z1» 
filmini c;eviren Ahn Kaliforniya'da dog· 
mu§ ve orada biiyiimii~ti.ir. Ki.i~iikken 
annesi, babas1 onu bir Amerikah miireb· 
biyeye b1rakarak memleketlerine gitmek 
mecburiyetinde kald1klarmdan, sonra da 
Amerika mekteblerinde okudugu ic;;in c;in
ceyi ogrenememi§tir. Philip Ahn ilk e· 
hemmiyetli roliini.i, Gary Cooper'in c;e
virdigi «Asi generalm son emri» kordela
stnda almt~h. 

* Paris Opera - Comique tiyatrosu 
artistlerinden Olympe Gracia yakmda ilk 
filmini viicude getirecektir. Bu kordelanm 

ad1 «Gangster a§kt» d1r ve birc;ok k1s1m- ""'Il••• •••••=--1 
Ian musikili olacaktir. I B U G E C E 

Burkulmalar 
Ezme yaralar1 

Mafsal agnlan, ezilme veya kaza 
stzilan: Sloans Linimentin kuvvet -
lendirici hararetile ~abuk tedavi bu
lur. Friksiyonsuz ve hafif~e siiriildii
gii anda, agnyan mahallin etrafma 
s1cak kan toplamr ve cereyan1 yeni -
den temin eder. Agn hemen zail olur 
ve agnyan yer si.ikun bulur. <;1klk ve 
topuk kemigi, Sloans Linimentin tat • 
bikile hemen tedavi bulur. Sloans'1 
senelerce kullanan atletler, bunun 
pek miiessir ve bir atlet i<;in elzem bir 
mtistahzar oldugunu tasdik ediyor
lar. Az bir miktar bile kafi oldugu c!
hetle ekonomiktir. Ugarak beyhude 
yere sarfetmeyiniz. Sloans kendi 
kendine derin niifuz eder. Hemen bu
giinden bir §i§e tedarik ediniz ve her 
ihtimale karlil ihtiyath bulununuz .. 

• NOEL GECESi 
Hergiin daha ASRi SiNEMA Bugiinden itibaren 

iyisini gosteren emsalsiz program 
Yalmz 15 kuru,la 2 biiyiik ve mukemmel tilm birden : 

REVEYONU 

r 

Albn sesli ~antoz Aglarcas1na guleceginiz film 

JEAN:z:::~~~~:ALD L o R E L - H A no i 
ile beraber ~evirdikleri 

SAN FRANSiSKO 
Bliylik a~k romant 

HiNDiST ANDA 
TUrk~e StiziU 
Ne11e ve kahkaha sa~an nefis 

bir komedi. 

E'n BUyUk A,k Fllml, Frans1zca soziU 
•• •• 

BUYUK 
KLARK GABLE 
MYRNA LOY A$K 

M E L E K sinemasmda biiyiik muvaffakiyetlerle giSsteriliyor. 
Seanslar : 2 - 4,15 - 6 30 suvare 9 da 

ic;in $ehrimizin en mi.ikemmel ve 
en li.iks salonlar1 olan 

GARDEN 
ve 

MAKSiM 
salonlarma gidiniz. 

Miintahab programt ve ikf 
orkestrasile 

GARDEN 
ve AMBASAD5R JAZ'i ve yeni 

numaralarile 

MAKSiM 
de ho~ bir suvare ge~;irmi~ 

olacaksmtz. 
NOEL ACACLARI, <;t<;EK MU· 
HAREBESi, kotiyonlar, konfetis 

ve serpantinler. 

YILBA~I REVEYON 
i~in de sofralanmz1 evveldan 

aldtnmz. 

Bu ak~am T U R K sinemas1nda 
Merakh, heyecanh bUyUk film. 

ATiNA KACAKCILARI 
Ba¥ rolde : H A N S A L 8 E Fl S 

ERTUGRUL SADt TEK 

'.YATROSU 
Kad1koy (Siireyya) 

sinemasmda 
Pazartesi ak~anu 

HAMLET 

~EHZADEBA$1 
TURAN TiYATROSl 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na~id ve 
arkada:?lan okuyucu 
ki.ic;;iik Semiha ve Mi-

. l I N I M E NT 

Yunanistan sahil erinde ge~en fevkalide meraki1 mevzu, aefahet yerlerine 
dii11en bir gen~ kmn maeera ar1. Ka~ak~thk miicadelesi, Rumea 

11arkdar, danslar v. s •.. llivPten: EKLER dilnva haberleri. 

~cl varyetesi 
(Ge~ti Borun pazan) komedi 3 perde 

r 
F~i~:':~:. SUiiSTiMAL DA V ASI r~~~~e 
--~ ........................ a..-~~--------------·~--------------------~----~ 

DANiELLE DARRiEUX 
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•• gore 
«Eglence miiesseselerinin de 

kanunundan istifadesi 

•• sanayu 

laz•m>> 
te~vik 

Anketi yapan: SALJ.HADDIN GONGiJR 

-7-
- Eglenmek bir sanattirl 
l §inin ba§mdan aymp masama davet 

etti~im kazino sahibi, soze boyle ba§lad!. 
l~ine damla damla 1~1klarm di:ikiil.diigii 

sahnenin tam kar§Jsmdaylz. Herkesm k1-
Yas1ya eglendigi bu kalabahk salonda, 
Umumi ne§eyi idameye ~ah§an bir adamm 
agzmdan, garib §eyler dinlemege kendimi 
haz1rhyordum. Kazino sahibi, soziine 
§oyle devam etti: . . . 

- Buraya, herkes eglenmek 5m gel.lr: 
F' a kat, i~lerinde ger~ekten eglenmesm1 
bilenler, say1lacak kadar azd1r I 

V ak1a, hepsi de eglendiklerini samr~ 
lar. Halbuki yaptiklan i§, eglenenlen 
taklid etmekten ibarettir. 

Ben, sahnede yeti§mi§ bir adam1m. 
Eglendirdigim halk arasmda her tabaka
d&n binlerce insan tamd1m. Y akm§ark 
tr.emleketlerinden <_;ogunu gezdim. 1tiraf 
edeyim ki, onlar, bizden daha iyi egle
niyorlar. 

Mesela M1s1rda eglenceler, o kadar 
~e§idli ve 'eglence hayatl o derece geni~
tir ki en somurtgan, en mii§kiilpesend bu 
adam bile ho§lanacag1 eglenceyi bulmak
ta gii~liik c;ekmez. M!s!rhlar, seviyece biz
den yiiksek midirler? Hayu! Bu, esasen 
b1r seviye meselesi degil, bir sistem mese
lesidir. lstanbullulann giinliik ~ah§ma ha
Yati, bilirsiniz ki ak§am saat yedide niha
Yet bulur. 1§ giic; sahibi bir adam, dokuz
dan evvel, eglence yerine gelemez. 

Dii~iiniiniiz ki, saat dokuzda eglenme
ge ba~hyan halk1, ne§esi tam k1vamma ge~
digi bir saatte, kap1d1§an etmek mecbun
Yetindeyiz. 

Oc; saat zarfmda, insan nekadar egle
nebilir?.. Halbuki ba§ka memleketlerde, 
eglence saatleri mahdud degildir. Eglen
Inege karar verenler, diledikleri yerde, 
diledikleri kadar kalabilirler. 

Sefihlerden bahsetmiyorum. Onlar, 
barlar ve kabarelerde de ne§' elerini te -
tnadi ettirebilirler! 

Kendi boyle konu§urken, benim ma
samn iistiindeki listeye goz ucile baktt -
g1m1 goren kazino sahibi, zeki bir giiliim
serr.e arasmda: 

- Siz, dedi, belki §U dakikada, bir 
§i~e biranm 90 kuru§a satJlmdsml c;ok go-
ttirsiiniiz I 

Ve ilave etti: 
- Hakkm1z da var. <;iinkii bunun 

sermaye fiat! 35 kuru§ oldugunu bilir -
srnjz I 

Dogrudur, bir §i§e bira, 35 kuru§a mal 
olur. Fa kat soranm size: Sahnesmde yir
tni ki§ilik bir miizisyen grupunu tophyan, 
ilyda yalmz elektrik masraf1 larak i.i~ yi.iz 
lira odeyen, senede ii~ bin liraya yakm 
k'lzanc vergi~i. ve bir mevsim zarfmda 
l3e!ediyeye 1200 - 1300 lira lubiyat res
tni veren bir mi.iessese, biray1 ka<,; kuru§a 
satmahdir ki, bu masraflanm ~Ikarabil
sin? 

Y a, konulan sermayenin amortismam? 
Y a, miistahdemlerin kazanc vergileri? .. 
Y a, kazinocunun geccli giindi.izlii sar-

fettigi emekler ... 
Yiirtiti.ilecek hesabda bunlarm da payt 

l'ok mudur ? .• 
Ci:iri.iyorsunuz ki, neticede mize c;ok 

~~ey kalm1yor. f.glence miiesseselerini 

i§letenlerin, ne ag1r, ne yo~ucu. kiilf~tle~i 
oldugunu, bu i§i kendilenne I§ edmm1~ 
olanlar bilir. Yalmz kapmm oniindek1 
elektrikli reklam ic;in ayda yiiz elli lira 
iidiiyoruz. 

Halkm manevi istifadesini temin 1~m 
c;ah§tiklanna gore, eglence miiesse.se~eri ~ 
nin de sanayii te§vik kanunundan 1st1fade 
etmeleri lazimdir. 

<;alg1h kazinolarda, yalmz yerli mali 
i~tihlak edilir. Sattiklanmlz, hep devlete 
gelir temin eden maddelerdir. 

Gordiigi.iniiz §U salonda, elli iki ki§l 
c;ah§I

1

r. Bir adamm, en ziyade di:irt ki§iye 
bakhgm1 di.i~iini.irsek, mi.iessesem iki yiiz 
ki§iyi gec;indiriyor demektir. Sonra •. p~k 
ala bilirsiniz ki, bizde, her gece, zevk! !<;In 
bi.itr;esinden para ayuabilenler pek mah
duddur. 

Biiti.in Beyoglunda, • sinema ve tiyat
rc seyircileri, meyhane miidavimleri ha: 
ric olmak iizere ~ kazino, kabare ve bar
larda eglenebilen s1mf, en hararetli mev
simlerde bile 1000 - 1500 ki§iyi ge~mez. 

Bu 1000 - 1500 ki§iyi, Beyoglunun 
eglence yerlerine taksim ediniz! Hisse -
mize isabet eden seyircilerin, bizi tatmin 
etmekten c;ok uzak oldugunu giireceksiniz. 

Su anda, ben bir kazino sahibiyim. Fa
kat, biraz sonra, memnun edilemiyen bir 
mi.i~teri gi:iriirsem, hpki bir garson gibi 
c;ah§mak mecburiyetindeyim. 

A~1kc;a siiylemeli ki, seyircilerimiz ve 
dinleyicilerimiz arasmda ne yapt1gm1 bi
lemiyecek derecede sarho§ olup hi~ yok
tan gi.iri.ilti.i ~1karanlar eksik olmaz. Bun
Ian, iirkiitmeden, zab1tanm mi.idahalesine 
liizum b1rakmadan kazinodan c;1karabil -
mek, bizi hayli yoran bir i§tir. 

Demek istedigim §U ki, vazifemiz, hem 
agu, hem de mes'uliyetlidirl 

Muhatab1m, bundan sonra mevzuu, 
§ehirdeki eglence yerlerinin azhgma ve 
~e§idsizligine getirerek si:izi.ine §iiyle de· 
vam etti: 

- Y abanct trup getirmek, egl~nce te
nevviiiinii arhrmak ic;in zaruridir. F akat 
bunun, kazino sahibine nekadar pahahya 
mal olan bir te~ebbiis oldugunu size layl
kile anlatamam. 

Daha ilk ad1mda, doviz meselesi kar
§miza c;1kar. Artistleri angaje etmek i~in 
dJ§anya para gonderemezsiniz. 

Yiiksek san'atkarlar, bu mii§kiilatl 
gi:iriince, teklifinize yana§mazlar. Siz de 
neticede, ikinci ve i.ic;iincii s1mf artistlerle 
angajmanlan giri§mek mecburiyetinde 
kahrsm1z. 

Artist elbiseleri i~in c;ektigimiz giic;
liikler de ayn.. DI§anda on liraya mii§
teri <,;Ikm1yan bir artist elbisesi i~in bazan 
300 - 500 lirahk depozito yahrmak la
zim gelir. 

Gec;ende bir M1mh k1zm, kolsuz, ve 
bacaks1z bir oyun elbisesi ic;in benden 
350 lira giimriik depozitosu istediler. 

0 bunlan siiylerken, ilerdeki masalar
dan da yiiksek sesle garsonu c;agmyorlar· 
di. 

Kazino sahibi yerinden firladJ :· 
- Beni mazur goriirsiiniiz degil mi?. 
- Nereye?.. diye sordum. 
Giiliimsiyerek cevab verdi: 
- Garsonluk vazifemin ba§ma 1 .. 

SALA.HADDIN GVNGiJR 

Tasarruf haftas1 tezahiirleri 

Tasarruf haftas1 miinasebetile memleketimizin her tarafmda oldugu gibi 
~ehrimizin muhtelif semtlerinde de yer yer toplanhlar olmu~tur. Resmimiz 
~adJkoy Altryolajlzr 13ayanlar BiGki ve Diki11 Yurdunun Tasarruf haftas1 

,,ll'liinasebetile tertib ettigi meyva ziyafeti toplanhsmr gosteriyor. 
I I 
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S1rt hamalhg1 yasak 

Fakat posta miivezzileri
miz adeta hamalbk 

ediyorlar 

Srrbnda koca bir c;anta ta~ryan 
bir posta miivezzii 

Sut hamalhgl yasakt1r, fakat po~la 
miivezzilerimiz adeta mt hamalhg1 edi
yorlar. <;iinkii miivezzilerin sayis! azd;r, 
hergiin dag1ttlklan mektublar, matbu:Iar 
gittik~e c;ogalmakta ve c;~nta~ar~na s.g : 
mamaktad1r. Foto muhabulenmJzdcn bi
rinin tesadi.ifen giiriip resmini ald1g1 mii· 
vezzi, yagmurlu ve karh havalarda, Sl.~
tmda bir hamal yi.ikii e~ya ta~1yan n:u
vezzilerden biridir. Bu mektub ve mat
bualann c;antalara sJgmJyacak kadar c;ok 
olmas1, yalmz posta mi.ivezzilerini yor -
makla kalmtyor, ayni zamanda bunlarm 
1slamp bozulmalanna da sebebiyet veri
yor. Posta, T elgraf ve T elefon Umumi 
Miidiirliigii, i§lerin -te~ekkiire lay1k olan· 
c;oklugundan ileri gelen bu hale c;areler 
bulmahd1r. 

Oyle zannediyoruz ki, i§leri ~ok olan 
postanelerde, miivezzilerin .§aYJSinl arl:r -
mak, ayni zamanda bunlara daha kulla
m~h ve daha iyi muhafazah ~antalar le
darik etmek laz1m geliyor. 

yoktur 

<;ocuk ka~•rild1gi haberi 
de dogru degil 

Dskiidarda N emlizade tiitiin dep0 -
sunda c;ah§an dart amele birdenbire orta
dan kaybolmu~tu. 

Bu hadise l.izerine Emniyet ikinci §uba 
mi.idiirliigii tarafmdan tahkikata ba§lan: 
mi§ ve amelelerin Boziiyi.ik k_:reste fabn· 
kasma giderek orada c;ali§maga ba§ladik
lan tesbit edilmi§tir. 

Bir ak§am gazetesi de §ehrimizde on 
mektebi c;ocugun kayboldugunu yazmi§· 
hr. Salahiyettar bir zat, bu mesele hak -
kmda bir muharrirmize §Unlan si:iyle -
mi§tir: 

«- Baz1 yaramaz c;ocuklar zaman za
man evlerinden kac;maktad1rlar. Bu ya -
ramazlan memurlanm1z bulup ailelerine 
te.slim etmektedirler. Y oksa §ehirde bir 
c;ocuk ka<,;Irma. hadisesi yoktur.» 

Filhakika, Uski.idarda alh gene evle
rine gitmemi~lerdir. Esast::!l b~n~ardan iic;ii 
hamalhk ederek ge<,;inmekte Jd1ler. Ha -
malhk kaldmlmca kalk1p ba§ka yerlere 
gitmi§lerdir. . . . . 

Behc;et, Vahdet ve Orner Jsmmdekl 
diger iic; c;ocuk ise esasen haylazdirl~r. 
Mektebe devam ettikleri yoktur. Kendi ~ 
lerinde sinema artistligi merak1 da var ~ 
d!r. Birisi annesinin iic; ayhk maa§Im ala
rak kac;1p gitmi§, digerleri de bu §ekilde 
her zaman goriilebilen garib meraklar 
pe§inde ko§mu§lardir. Maamafih, bunl~r 
bulunacaktJr. Hi~ birisi esrarengiz mah!
yette ortadan kaybolmu§ veya kac;mlml§ 
degillerdir. 

Miidiirler ne diyorlar? 
Diin lise ve mekteb mi.idi.irleri nezdin ~ 

de yaptJgimlz tahkikat da bu §ekilde bir 
hadisenin vukuunu tekzib etmektedir. 

Miidiirler, her zaman oldugu gibi mek
tebe devam etmiyen baz1 talebenin mev
cud oldugunu, fakat hic;bir velinin evla· 
dmm eve gelmediginden, kayboldugun -
dan §ikayet etmedigini, ~ele polise intikal 
etmi§ bu nevi bir hadiseden haberdar ol
madJklanm si:iylemi~lerdir. 

lki soyguncu ile bir !rOcuk 
yakaland1 

Tozkoparanda iranh Mehmedin 79 
umarah dii.kkam evvelki gece kepenk

. eri kmlrnak suretile soyguna ugram1~ 
•1e c;ekrneceden 55 lira qalmml~tl. Yap!· 
'an tahkikatta bu soygunu sabtkah Re
"cb oglu Enverle Ali oglu Btirhanm 
nphklan anla~Jlm1~ ve suqlular diin 
•rakal anrnl~lard!r. 

1 Cantayr kaptp ka~an da tutuldu .. 
Bundan dort giin evvel Galatada ku

'iik Hendek sokagmda oturan Esterin 
Beyoglunda elindeki qantasm1 kaparak 
ka~;an Yako oglu isak a~mda 15. ya~l~
nnda bir qocuk da Beyoglu Emmyet a
mirlii!i tarafmdan yakalanrn1~hr. li'Jorjda'da diinYanm en bliviik ~;~_lmvarvomu Yaurlmaktadrr. 

Harab olan bir medeniyet enkaz1 PENCERESiNDE 

E ti Imp a rat or I ug u nun c;m :::i:~.: .. ~:.: K'"''" 

k d v h•r t:::J) lerinde dola§hgml 

Uf ugu muazzam §e I ziimiin iin~::sd:~~::~~~~~;nokb~;en 
Eti tarihi ve Eti medeniyeti i~in cihan deger bir 

bazine mahiyetinde olan bugiinkii enkaz, Tarih 
Cemiyetinin vuracag1 kazmayt bekliyor 

Kayseri Halkevi tarafmdan tertib edilen t~rihi tetkik 
gezilerine i!ltirak eden kaf1le 

serildi. Onuncu asrm ilk y11larmda 
kiy!lanm dola§arak <;in iilkesine 
uzanan · mi.iverrih Mes'udi, 
man ad1 altmda yirmi cidlik bi.iyi.ik bir 
rih yazml§tl. Bu eserin ic;ine 
garib mii§ahedeleri, acib hikayeleri, 
vak1alan sonradan Miiruciizzeheb 
Meadiniilcevher isimli kitabmda 
hte bu kitabda yaz1h olduguna &?~e 
dinci amda !bni V ehban adh bm B 
radan yola <;!kip Hinde geldi,. 
Cine gec;erek Kantona <;lktl, dm 
gandasma giri§ti, az zamanda yi.iz 
ce <;inliyi Confucius'iin, Bouddah 
iimmetliginden ay1rdt, 

Mes'udinin rivayetine bakllmo. 
V ehban, Nankin §ehrinde oturan 
ratorla da giirii§mii§, ondan sayg1 
sonra islam dinine soktugu <;inlileri 
nya emanet edip lraka diinmii§ ve 
larda gordi.iklerini halka anlatmak 
tile uzun y11lar dillerde dola§an bir 
ma~in masah viicude getirmi§tir. Bu 
k1mdan lbni Vehban garbm Markopulo 
suna benzer. F akat ondan alt1 yiiz yll 

Kayseri {Hususi} - Kme~; zalim I kii iktisadi emniyet di.isturlarina 
bir hadisenin adm1 samm cihan haritasm- edilerek· bankalarda saklamyor. 

ce <;ine gitmi§ ve orada -mevzii olmakl 
riayet beraber hala diri duran- bir akide 

dan silip Yirminci am ki.ilti.iriiniin 6000 6000 y1l evvel kabank ni.ifusile Ana
yll sonra topragm1 hrnakla e§eliyerek, kii- dolunun merkezinde hiikiimran olan bu 
li.ini.i avucla havaya savura savura mey ~ Eti lmparatorlugunun, §imdi iizerinde 
dana <,;lkardlgl ve soyunu sopunu ogrenip bayku§lar tiineyen harabeleri iistiinde ge
cihan tarihine malettigi Etilerin muazzam zerken, kipkizll bir hazine ve muazzam 
bir §ehir harabesidir. bir tarih iistiinde yiiriiyormu§ gib~ bir hu-

Miladdan 4000 yil evvel harab olan §U ic;inde iirperer:k geziyoruz. B1r profe· 
eski Kayseri §ehrini, ba§ta Vali oldugu soriin ac;t1g1 hafnyatm duvar~a;mda, de· 
halde Halkevimizin iyi bir isabetle tertib virler iistiiste sabun k~hb~ g1b~, z~r_n~~ 
ettigi kadmh erkekli knk ki§ilik bir kafile denilen. ~efh~m~n ta~nbk.ar el1~e ~mbm 
'I · ret ettik Otomobillerimiz, · diiz iistiine Jshf edilmi§. B1r tanh sahifes1 okur 
1 e z1ya · . . 'd b d · 1 • .. h 
ve yepyeni Kayseri ~ Bi.inyan §osesinin gibi devnhp g1 en u ev1r e~ mute ~ss1s 
27 nci kilometrosundan sola aynlarak ar~e?loglar ok~~p e~~erlem1~ ~e ~1han 
Gi.imec istasyonunun arkasmdan gec;en t~nhme ~epye~1 b1r Turk medemyeh he
ince bir kiiy yolunda da iir; kilometre ka- d1ye etml§lerdir. 
dar sarsmhh bir yo! ald1ktan sonra sol Her devrin biraktlgl tortu, yalmz k:
taraftaki tepenin kenarmda durdu. hte mikten ibaret. Elimizi soktugumuz b1r 
dUnya iizerinde me§hur olan Kme§, bu yanktan insan bilegine benzettigimiz ko
tepenin iistiidiir. ca bir kemik parc;ast ~1ktt. Avucda biraz 

Kayseri Halkevinin tertib ettigi bu ge- siktm1z m1, kiil oluyor. 
zi tarihi bir harabeyi ziyaretle beraber Koyliiler, vaktile buramn topragm1 
h~kikatte l~ayserinin, dedesi yerindeki tarlalarma r;uval ~uval ta§IYIP giibre diye 
eski kom§usunun ayagma kadar gidip avuc avuc atarlarml§. Bunu duyunca 
e!ini opmesi, gencin ihtiyara sevgisi, ye~i ic;im slzlad!. 600(' yt!hk eEki bir medeni· 
devrin eski devirlere sayg151d1r. Bu gez1, yetin eserlerini, k1ymetli bir tarihin enka
i~inde bulundugumuz asn 6000 y1l once- z1m kiiyliiye gi.ibre diye kulland1ran ce
ki TUrk tarihine baglamak i<,;in Tiirk halete lanet ettim. Bu topragm atildigl 
kiiltiiriine hizmet eden Halkevinin ac;hgl tar Ia, gayet bol mahsul verirmi§. T abii 
ilk ve kiiltiirel bir yoldur. verir, hangi pis giibre, milyonluk bir insan 

Evvela tepenin batt tarafma §oyle yas· kiitlesinin komprime haline gelen altml§ 
lamvermi§ 30- 40 evlik (Karahoy~k) amhk enkaZ! kadar kuvvetli olur~. Tari
ki:iyiine gidilerek tetkikat yap1ld!. <;1fte hi, giibre diye kullandiglmlz, hafirlerden 
doktor, miiracaat eden 76 ki§iden 12 sin- c;1kan eski ve k1ymetli eserleri Avrupaya 
de muhtelif hastahklar ve artanmda da kucak kucak sathglmtz devirlerdeki ca
miizmin s1tma ve dalak bularak rec;etele- hil ve her§eyden bihaber idare kadar, ta· 
rini yaph. Bir arkada§, (N amazhk) ta rihe ve bilhassa Tiirk tarihine hiyanet et· 
toplanan kafilemizle kiiyliilere Kme~ mi§ hic;bir hiikumet tasavvur edilemez I. 
hakkmda tarihi malumat verdi. Asil ad1 Cumhuriyet idaresi, bu tepeye de bir 
Ki.iltepe halkm arasmda da Karahi:iyiik bekc;i dikmi~. Arttk ne yabanc1larm bura
diye an;lan bu harabelerin ehemmiyetini da hain ve kirli tlrnaklan gizli rol ?ymya~ 
yeni yeni idrak eden koyliiler, bu konfe: bilir, ne de canh bir tarih gi.ibre d1ye tar
rans1 hayretle dinliyor ve boyle k1ymeth lalarda kullamlabilir 1.. 
bir hazineye kom~uluk ettiklerini ogrene· Ki:iyliiler, damlanm SIVayacaklarmJ§. 
rek i<,;in i~in seviniyorlardt. Buradan toprak almak i~in Valiye rica 

Kme§, Etilerin Erciyes ve havalisinde ettiler. Vali, Maarif mi.idi.iriimiizle gorii
ilk defa kurduklan muazzam bir §ehir- ~erek, buna asia mi.isaade edilemiyecegi
dir. Bagn didik didik, delikde§ik edilen ni hem ki:iyliiye ihtar, hem bekc;iye s1k1 
bu tepe di:irtleme 2180 metro geni~liginde s1k1 tenbih t''·i. 

ve yerden 20 metro yiiksek bir yer! · ~u- Buras!, Eti tarihi ve Eti medeniyeti 
ras1 ilkonce Santeri tarafmdan ke§fed,le· ic;in oyle samyorum ki cihan deger bir 
rek kaztlml§ ve §ehrin volkanik bir tesirle hazinedir. Bu tepe, Tiirk T arih Cemiye· 
harab oldugunu ispat edecek eserler bul- tinin vuraca~1 kazmaya kipklZll bagnm 
mu§tur. Etrafmda bir sur, ortas~nd~ .sar.~y ve delikde§ik edilmi§ cigerlerini ac;ml§, 
enkazlarm1 giisteren tuglah dag gibi k1,1t· muntazndtr. Mez~rda gezerken iirkeriz, 
Ieier elan gi:iriiniiyor. burada gezerken hem iirkiiyor hem iirpe· 

lkinci hafriyat, Umumi Harbin sonun· riyoruz. T arih c;ignemekten iirpererek, 
da olmu§tur. Buna sebeb olan da bir kiis- mezar tepelemekten iirkerek buradan 
tebek. Ki:iyli.iniin birisi buradan ge~erken uzakla§hk. 
yolda bir kiistebegin ac;hgl delikte yaZlh 

bir tak1m ta§tan tabletler buluyor. M~- ~~~----==~-~~~~-~~~ 
raklanan kiiyli.iler, hiikumete haber ven-

SAHIR UZEL 

yorlar. Kostebegin deligi bi.iyi.itiil~p ~ir 
c;ok eserler meydana <,;Ikanhyor. Brr kos· 
tebegin tarihe yaphg1 hizmete baktmz!. 
Oc;unci.i hafriyatl 1925 te <;ekoslovakh 
bir Oniversite profesorii yaptyor. Buldu
gu eserlerle bun:.nm ehemmiyet ve mahi
yetini biiti.in cihana ne§ir ve ilan ediyor. 
<;1kan eserlerden anhyoruz: Kme§, b!r 
vali veya bir hakim tarafmdan idare edi
liyor. Medeni kanun ve nizamlan vard1r. 
Anadoluda bankalarile, faturalar tanzim 
eden ticarethanelerile a~ag1dan Asur ve 
Mimhlarla yukandan Roma!Jiarla ah~
veri~ eden miihim bir tica ret merkezi olu· 
yor. Bu ticareti tanzim eden cezai, huku
kl, ticari kanunlar yap1hp tatbik ediliyor, 
her tarafa muntazam yollar ac;1hyor. 

Burada kadm, §imdiki kadar serbesti
sine maliktir. Ah§Veri§te, haricle yap1lan 
ticaret muahedelerinde kmah parmaklar 
biiyiik rol oynuyor. Ve bu kmah parmak
larm imzalad1g1 muahede, mukavele ta.t
bik hususunda bi.iti.in taahhiidlere temh 
ediliyor. 

T edavi.il eden para, giimii§ ve bakn
dir. Bunun kar§Ihgl olan altmlar ·bugi.in-

SEHIR ISLER/ 

Tramvay hat1arl 
uzab1acak m1? 

Belediye, Tramvay §irketi nezdinde 
te§ebbiiste bulunarak mevcud k1t'alann 
ziyadele~tirilmesini ve §ebeke iizerin -
deki seferlerin uzablmasm1 istemi§tir. 

~imdiki hatlarm hepsi de yedi k1t'a 
iizerine taksim edilmi§tir. Hatlar uza -
bld1jp takdirde kit'alar da ziyadele§e -
cektir. Halbuki, Tramvay ~irketinin mu
kavelenamesi yedi k1t'a iizerine tasdik 
edilmi~ olup iicret tarifesinin de yedi 
kit'a iizerine tesbit edilmi~ bulunmas1, 
hatlar uzad1g1 takdirde ilave edilecek 
k1t'a adedi nisbetinde tarifeye de zam 
·ap1lmasmr icab ettireccktir. $irket, bu 

noktay1 ileri siirmii§tiir. Tetkikat ya • 
mlmaktad1r. 

Miizeler idaresinin Belediye
den bir talebi 

Miizeler idaresi Belediycye miiraca -
atle eski Adliye sara}'l enkaz1 altmda 
ilkbaharda hafriyat yap1lacag-J cihetle 
burasmm siiratle molozlardan tathirini 
istemi§tir. 

~ikligi yaratml§hr. • 
<;in Hindinde yerle§melen 

F rans!Zlar da !bni V ehban 
alaka gostermi§lerdir. Su farkla ki 
udi biiyiik seyyahm Iraka 
yazd1g1 halde Franstzlar onun 
giimi.ili.i oldugunu -<;inlilerin ifadesine b 
karak- kaydediyorlar. , 

lbni Vehban ister Kantonda, Jster 
Basrada gomi.ilii olsun. Onun bir seyyah 
s1fatile girdigi <;in i.ilkesinde Bouddhis
me'e vurdug darbenin izi hala yirmi otuz 
milyon <;inlinin imanmda pmld1yor. <;iin· 
ki.i Yunnan mtntakasmdaki <;inli miislii~ 
manlar onun ektigi tohumdan iiremi§ler
dir. 

<;in tarihi bak1mmdan dikkate deger 
bir nokta da Yunnan mi.isliimanlarmm 
obiir <;inliler gibi bir miktar afyonla bir 
avuc pirinc bulduktan sonra suti.istii yat
mayl hahtiyarhk sayan, «diinya yansa 
i~inde hasmm yok» demegi §iar edinen 
tak1mdan olmay1p harbe, darba ehliyet 
sahibi bulunmaland1r. Nitekim altmi§ be~ 
y1l kadar once Yunna'hlar Mufti Sah 
Suleymamn bayrag1 altmda Pekin ~<1ra· 

yma kar§l ayaklanml§lar ve iizerlerine gi:in 
derilen ordulan yenerek miistakil bir hii~ 
kumet te§kil etmege muvaffak olmu~lar
dt. 

Bu hiikumet ya§amadJ, daha dogrusu 
ya~atilmadJ. <;iinkii Yunnan'da silah 
kullanmay1 bilir bir devletin kurulmas1, 
kuvvetlenip liikle~mesi Avrupahlann 1~1~ 
ne gelmiyordu. Bu sebeble birc;ok entri
kalar ~evrildi. Mi.itfi $ah Siileymanm 
eseri, heniiz teriitaze iken kurutuldu. 

hte Kanton iinlerinde dola§an J apon 
donanmast, yann o kiytlara ~Ikaraca~l 
a.skerle <;in tarihinin bu yapragm1 da 
c;igniyecek 1 •• 

M. TURHAN TAN 

K1zday bayramma hazirhk 
KlZllay cerniyetinin 60 mc1 senei dev

riyesi Jlliinasebetile 25/12/937 cu~artesi 
giinli yap1lacak merasim iqin kom1syonu 
mahsus tarafmdan tanzim olunan pro~
ram hakkmda §ifahen izahat vermek 
ve Iaztm gelen direktifleri alrnak iizere 
diin KIZllay istanbul rniirnessili doktor 
Ne~et Usman, Vali ve. Belediye :e~si 
Muhiddin UstiindaW. z1yaret etrn1~t•r. 
Merasirnin parlak olrnas1 ic;in miimes -
sillikqe istihzarata devam olunrnakta. <# 

d1r. -···-T ehlikeli yaralandl 
Anadoluhisarmda halat fabrikasmda 

qali~an amelelerden Ahmed, dun urgan 
makinesine elini kaptrrarak tehlikeli 
surette yaralanm1~tlr. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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LONDRA - KaqakGihk su~;ile sene~ 
lerce hapisanede yatan bir t.ngiliz; ?a
pisaneden C<Ikmca siyah elb1seler g1v
mi~ ve ben cpeygamberim» diyerek so· 
kaklan dola~rnaga ba~lam1~hr. ·~ey
gamber. biitlin dtinyayr d.ola~ac.agml 
ve vaizler verecegini soylemekted1r. 



Atatiirkten Suri- I 
yeye selam ve 

muhabbet 

Bulgaristanm 
satllg1 tiitiinler 
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VROZi 
F.Bah~e-Enosis ma~1nda Y unanb oyunculara tokat 
atan, G.Saray - Giine' ma~mda fena hareketleri 

goriilen hakem ve oyunculara cezalar veriliyor 

[Bafmakaleden devam] 

let olarak biran evvel hakiki hiirriyet ve 
istiklaline kavu§mast biz Tiirklere gore 
herhangi bir memleket i~in gosterecegimiz 

Ge~en sene 1,268,670,683 
leva ktymetinde 

ihracat yaptldt 

Ba§, dit, nezle, grip, romatizma nevralji, lor1khk ve biitiin 
agrdarmizl keser. lcabmda gi.inde 3 kate ahnabilir. 

Ankara 23 (T elefonla) - 1stanbul
da F enerbaht;e ile Enosis taktml arasm · 
da oynanan m.a~ta Yunan muhacimlerin
den birine yumruk a tan F enerbah~e ka
lecisi Hiisameddinle F enerbaht;eden 
Esadm inz1bati baktmdan tecziyeleri i~in 
nmtaka Disiplin divanma verilmeieri ta· 
karriir etmi~tir. 

Son Galatasaray - Giine~ m.at;mda da 
gerek oyunculann ve gerek hakemin fena 
hareketleri goriildiigiinden huniarm tee • 
ziyesi i§i de lstanbui mmtakas1 Disipiin 
divamna havale edilmi~tir. 

izmir mmtakasmda son hafta oynanan 
rnac;larda Doganspor kuliihiinden Hakb 
ve Selimin de fena hareketlerde bulun -
duklan anla§IImi§ ve bu iki oyuncu hak-
mda lzmir Disiplin divanmca hirer sene 

;>oykot karan verilmi1 ve bu karar Umu
:ni Merkezce tasdik oiunmu§tur, 

Son hadiseler dola}'lsi1e mac;Iarda ta
~addiis eden ve sporculuk ruhuna yara.•
;myan hareketlerin mmtakalar disiplin 
divanlarmca hir hafta zarfmda tetldk edi
[erek m.iisebbihlerinin tecziye edilmesi 
F uthol F ederasyonunca bi.itiin te§kilata 
lamim edi1mi,tir, 

Biikret muhteliti Ankarada 
Ankara 23 (Teiefonla) - BUkre§ 

:nuhtelit taktml, birinci sm1f dort kuliib -
den miite§ekkil 18 ki§ilik bir kadro ile 
bugiin Ankaraya gcldi. Merasimle kar§l· 
h:md1. Kafileye federasyon delegesi Vur
saki, Romanya futbol federasyonu genel 
ekreteri Su~itilesco ve Romanya milli 

ta.k1m antrenorii Herr Bravn refakat et
mektedir. Muhtelit tak1mda 7 Rumen 
milli oyuncusu vard1r. Bunlarla kar~1la -
§acak olan Ankara muhtelitinin fonnun -
da oldugu soyieniyor. Ma~lar cumartesi 
e pazar giinii yapdacakbr. 

lzmirli oyuncular 
a§Irlhyormu§ 1 

hmir (Hususi) - Bura gazeteleri 
on iki gun i~inde, lstanbul kuliihlerinden 

baztlarmm tamnm1~ lzmir oyunculartn1 
miisaid ~artlarla kendilerine ~ekmege ba~
ladtklanm miinaka ~a mevzuu yaparak, 
;kuliiblerde gizli bir yar1m profesyonelli· 
~in mevcud bulundugunu, lzmir oyuncu
Iannm hirer hirer bu rnuhitten uzakla~tt
rJid:gmi iddia etmektedirler. Filhakika 
Ate~sporun en iyi oyuncusu ve lzmirin en 
kuvvetli miidafii Adnan da lstanbula 
gitmi~tir. Gazetelere bakt!trsa, kendisini 
~agtran Galatasaray kuli.ibtidUr. 

Adnandan ba~ka Alsancak tak1mile 
Dogampor tak1mmdan haz1 oyunculara 
da teklifat yap!ldtgl soyleniyor. 

Adnan, yeni yeti§mi~. ~ok gene, fakat 
Tiirkiyenin en iyi miidafileri arasmda :o;er 
tutmaga namzed bir oyuncudur. 

Aakeri liselerin giiret 

miisabaltalan, bermutad milli giire§ ta -
ktmumzdan Saim, Yusuf Asian, Y a§arla 
antrenor Pellinen idare edecektir. 

Babaeski • Edirne Yavuz 
apor ma~1 

Edime (Hususi) - Edimeye gelen 
Bahaeskililer Edime spor alanmda Y a -
vuzspor taktmile bir rna~ yapmi§Iardtr. 
Oyun ~ok heyecanh olmu§tur. Neticede 
ilk devrede Edirncliler ve son devrede 
Bahaeskililer hirer sayt yaparak oyunu be
raherlikle hitirmi§lerdir. 

Fransa kupa ma~lar1nda bir 
aiirpriz 

Fransa kupast i~in profesyonel ve ama
lor olmak iizere biitiin tak1mlann i§tirakile 
Fransanm her tarafmda yap1lan iptidai 
tasfiye miisabakalan s1rasmda biiyiik bir 
siirpriz olmu§tur. 

Ge~en senin kupa galibl, bu sene de 
birinci profesyoi likinde 5 puvan avan -
taj1a hirinci vaziyette olan So§o tak1ml 
ikinci kiime profesyonellerinden bir takt· 
rna 4-0 maglub oiarak tasfiyeye ugra -
m•~tJr. 

Eminonii Halkevinin tertib 
ettigi miiaabakalar 

EmlnBnu Halkevlnden: 
26/ 12/ 937 pazar gunii 11k ma!flart a§a~t

daki 'ekilde yapllacaktlr. 
~akttkoy saha.st ; Saha komiserl: Rtza 
Istlklal - Alemdar 13 B, 14.30 A, Rakem: 

Can 
Davudp~a sahast; Saba komiseri: Meh

med Sttn 
Altsaray - Lang& 10 B, 14.20 A, Hakem: 

Tah.sln 
Akmspor - Demlr.spor 11.20 B, 12,30 A, 

Hakem: Biirhan 
KaragftmrU:k. .saha.si: Saha. komlser1: 

Avn1 
Altlok - Fa.tlh 10 B, 12.30 A, Hakem: All 

Rtza. 
Bozkurd - Qa.tllyan 11.20 B, 14.30 A, Ha

kem: Sllreyya 
Haltcto~lll sa.hast: Baha komlser1: Yekta 

Ant! 
Hal!Clo~lu - Ram! 18 B, 14.30 A Hakem: 

Guve!f ' 
Cumarte.n giinU &.qam.ma kadar 1Lstele

r1n1 vermlyen kulilbler bu hafta hiikm.en 
maA'l1lb addedllecektlr. Llsteler Halkevl kft.
tibine verUecekt1r. 

Bir sineman1n kasasm1 
k1rdJiar 

Beyo~lunda Sakarya sinemasmda ev
velki gece blr hlrstzhk olmu§tur. Sine -
mamn arka taraflndak! yanhanenin ki
lidlerl kmlrn1§ ve i!iinden 78 lira 
kadar bir para t;almrni§hr. Met;hul hir
SIZ aranmaktadtr. 

Van Zeeland Londraya 
davet edildi 

Londra 23 (A.A.) - (jgreJ!ildigine go· 
re, tngiltere hlikfuneti, Van Zeelana'1 
lngiltere ve Fransa hlikfunetlerinin 

§ampiyonaal kendlsini tanzime memur etmi~ olduk • 
llcl haftadtr devam etmekte olan as • Ian ikhsad1 raporun ne~ri mlinasebetile 

keri mektehier arasmdaki giire§ tampiyo- yakmda Londraya davet etmi§tlr. 
nasmm final kar~IIa~malan yann Kuleli ltalyan gazeteleri Mtslr Ba§• 
lisesinin salonunda yapllacakttr. vekiline hiicum ediyor Jar 

Bundan evvel Heyheliada, Deniz ve 
M 1 I

. I · d d d Londra 23 (Hususi) - italyan gaze -
a tepe 1se erm e evam. e en ~arp11- t 1 · M B k.1. N h p 1 I d . 'b .I D . 1' n e en tstr ~ve 1 1 a as a§a a ey-

ma ar a pu~an Itl ~n e Keniizi'I l!e 1 ekr hine §iddetli hiicurnlar yaprnaktadtrlar. 
i!.~e~ ~enen~ §amp1yonu u e I ere c;o La Stamps gazetesi Nahas Pa~ayt tngi-
Iddi h1r rak1b tavn takmmi§Iardtr. Bu lizlerle elbirli~l ederek Filistindeki A

ttibarla yannki final miisabaka1art biiyiik rab karde§lerine zuli.irn etmekle itham 
bir ~hemmiyet kazanml§tlr. Bu miihim ediyor. 

Korkuyorum ! 
TeiTika1 71 Ytu:an: Server Bedi 

_ .A 

hasbi temennilerden b1raz ileri bir§eydir, Sofya (Husust) - Bulgar ihracatmm 
adeta vazife ile kan§tk temenni mahiyetli ilk kalemini tlitiin te~kil etrnektedlr. 
bir§ey. 1936 yth zarfmda Bulgarlar bir milyar 

Sebehini izah etmege hacet var m•? 268 milyon 670 bin leva k1ymetlnde tii
Suriye Osmanh lmparatorlugundan ay· tiin ihrac etrni§lerdir. Bu ihracatm han-

T kl 1 gi memleketlere yaptld1~m anlamak i-
n1an ve amlar imtidadmca iir ere dn a"a)l.,daki hul• 1 t tk'k ed 1' . .. k h .. .. I b' I .. ~ 6' asa an e 1 e 1m. 
mu§tere ayat surmu1 o an 1r mem e- Alrnanyaya 13,234 ton ihrac edilmi~ • 
ket ve millettir. Ve fazla olarak kap1 hir tir. Bunun tutan 768 milyon 117 bin Ie
kom§U bir memleket ve m1llet. Osmanh vad1r. Yan! bliti.in tlitiin ihracatmm 
lmparatorlugunun tasfiyesini biz yapbk yiizde 66 nisbeti Almanyaya aiddir. 
ve bunu yaparken hizden aynlan bu kom· Avusturyaya 1,170 ton ihrac edilmi§ 
JU karde§ memleketlerin kendi mukadde- ve 75 milyon 544 bin leva almrnt~hr. 
ratianna kendilerinin tcsahub etmelerini Lehistana 1,096 ton ihrac edilrni§, 103 
§art koyduk. Bu 1art1n tahaklc.ukunu gor- milyon 137 bin leva ahnrnt§tlr. 
mekte bizce bir vazifenin ifa olunmasl M!Slra yap1Ian ti.iti.in ihract 810 ton-
zevki hulundugunun takdir olunmasmi dur. 38 milyon 995 bin leva tutrnu~tur. 
isteriz. !§te Suriyenin iyiligini istiyen has- Cekoslovakya, Bulgaristandan 747 ton 

alrn1~hr. Bunun tutart 77 milyon 340 bin 
hi TUrk temennilerinde hoylece tam ta- levad1r. 
haldtukuna kadar vicdan1anmtz iizerinde Birle~lk Amerikaya 603 ton ti.itiln sa
agtr basacak bir vazifenin manevi mecbu- tllrnt§, 74 milyon 986 bin leva almmt~hr. 
riyetile omuz opii~en maddi bir ~e§ni de Bu rakamlar 1936 ihracat ythna aid • 
vardtr. Buniann hi~biri olmasayd1 kapl dir. Bunlar1 1935 ihracatile kar§tla§tlra
bir kom§umuz olan Suriye memleket ve cak olursak gor!irilz ki, 1936 ihracat1 
milletinde ancak me§ru emellerinin tam 1935 senesine nisbeten hem kemiyet ve 
tahakkukile tekemmiil edebi1ecek bir is· hem keyfiyet itibarile daha azdtr. Ciin
tikrann teessiis ve itilas1n1 gormek ister ve kii, 1935 senesi tiitiin ihracat yek\l.nu 
bunu en a§agisi bir kislm hududumuzun 24,324 tondur ve bir milyar 390 milyon 
emn1yeti itibarile kendi menfaatlerimiz 460 bin 549 leva tutmu~tur. 
dim1esinden sayardtk, Tlitiin ihracatlrun Bulgar ihracatmda 

nas1l onemll bir yer l§gal ettl~inl anla-
Ankarada ne1er konu~uldugunu bi1mi· rnak ic;in tlitUnUn biitlin ihracat malla -

yoruz. Fakat yukanki sattriarla Suriye rmm yiizde 32,4 unii te~kil etti~ini ve 
muvacehesindeki Turk duygu ve fikirieri- u~ milyar 910 milyon 382 bin levahk 
ni hulasa etmi~ oluyor ve buniarda mem- ihracat kar~1hk yek\l.nunun bir milyar 
leketimize tam terciimanltk ettigimize ka- 268 m!lyon 670 bin 638 levasmt, tiltiiniin 
ni bulunuyoruz. F az1a oiarak daha diine temln eyledigint dii~iinmek kafidir. 
kadar bizimle mii§terek bir hayat yoida§- Maamafih Bulgar varidat biitliesinde 
ltgt etmi1 o1an Suriye haikmm dahi bizim onernli blr rol oymyan tiitiln, yalmz ih
izahlanm1zda tam bek1edigini bu1acagm· racat hesabile Bulgaristsna iyi bir verirn 
da §iiphe etmiyoruz. Muhtclif ihtiras1ann tern~n etmekle kaln:arnaktadir. Tiit~n, 

I d 'b I' 'k h dah1lde de devlet 'butc;esl tc;in <;ok o -
c;arpt~a arm an 1 aret po 1h a areket• 11 b' 'd t f 1 d H"k·"'- t 1936 
1 · h · · d S · d k' b" "k h lk k" nern 1r van a as 1 tr. u wue 
en . a.ncJ~ e .. unye e 1 uyu . a . u~- senesl zarfmda t!itiin tmalathanelerln -

lelermm btz Turkl~re . kar11 aym sam~~~· den miiruriye ve bandrol hakkt olarak 
: et ve m.uhabbet htslenle me§bu ve mute- 666 milyon 318 bin leva varldat alnn§ -
hassis ol~uklanna piiriizstiz olarak inam- ttr. Bu yek\l.n 1935 senesi zarfmda daha 
yoruz. l§te Atatiirk Suriyenin degerli azdt ve 639 milyon 47 bin leva kadard1. 
Ba§veki1ile Suriyenin biitiin bu ha1k kiit- Bulgaristan bi.it~esinde bu kadar o-
1elerinedir ki ltendi selam ve muhabhetini nernli bir yer i!jgal eden tiltiini.in haricde 
ve kendi selam ve muhabbetinde biitiin de Bulgar levasmm istikranm tutan 
Tiirk milletinin aelam ve muhabbetini ba~hca ihracat maddesi olduguna ~iip-
gondermi~ bulunuyor, he yoktur. Tiitil.n, ayni zamanda Bulga· 

At t .. k fi b 1 d ~ 'l'· k" rlstanda miihim bir halk tabakasmm a ur , men u un ugu 1 ~; er anl- t 1 · h b .. b I v .. I · d . 'b gec;inrne vasttaSidtr. Cenub Bu gatlstan 
ar yuz a~ t tgt gun enn en 1tt aren h lla k. 'l t "'t"n ziraatile me"gul-

h l'f 'f .1 I .1 S . • a arn1 en u u -s mu te 1 vaz1 e vest e en e unyey1 ve d" 
Suriyelileri yakmdan tantmaga ftnat bul- ur. Tuna lizerinCltt feribot 
mu§tur. Irk ve din farkt olmaksiZlD bUtiin Romanya He Bulgaristam Rusc;uk -
Suriyede kendi1erine kar~1 kok1ii bir hiir Giirgevo arasmda :feribotla ba~larnak 
metin devamh bir hahras1 vardtr. Tiirk iizere her ik! devlet mi.imessilleri ara -
milletinin timsali olan Atatiirk Ba§bugu stnda aylardanberi devarn eden mi.iza -
bu1undugu i~timat heyet gihi ~ok vefai1· kereler bit~ ve bu l§ n!hal bir safha
dJr, ve say!l1 biiyiik bir asker olmasma ya ererek, montaj ve sair biltlln masart
ragmen milletler aras1nda muhahbetin fat dahil oldugu halde, 34 milyon 689 
kuvvetten daha kuvvetli bir nizam ve sii- bin 894 levaya Niirenberg'de Ma~inen 
kun unsuru olduguna kanidir. ~i.iphemiz Fabr!k Augsburg ' firmasma ihale edil -
yoktur ki Tiirkiye ile Suriye miinasebet- mi~tlr. Feribot 1939 yazmda :faaliyete 

I · d 'k' k 1. d · . gelimi~ bulunacakttr. enn e 1 1 om~u v~ ur e§ mtlletm zaten 

k?klu. ~u~ette mevcud miitekabil dostiuk FranllZ soayal f1rkaama dair 
htslen 1k1 tarafm da haynna yanyan en • 
kudret1i amii roliinii oymyacakhr. b1r karar 

. YUNU.S NADI Paris 23 (A.A.) - Bir mahkeme ka-

Bir ~ocuk yanarak oldii 
Karagfunrtikte, Tev:fik !smlnde 4 ya§

larmda bir ~ocuk, maltlz oniinde oy -
narken, yi.izUkoyun ate§e dli§rnii~ ve vil
cudiiniin rnuhtelif mahallerinden a~1r 
surette yaralanrnt§br. Tev:fik, kaldml
digi $i§li <;ocuk hastanesinde olrnii§ ve 
Adliye tabibi Enver Karan tarafmdan 
rnuayene edilerek gorniilrnesine izin ve
rilrni§tir. 

ran, Franstz sosyal f1rkasmm cAte~ 
ha~~ narru altmdaki mefsuh parlamento 
te~ki!Atmdan ba~ka bir §ey olrnad1~m1 
a~tk<;a beyan etmektedir. 

Franstz sosyal f1rkas1 liderlerinden M. 
Creyssel, bu ftrkanm salifiizzikir ka • 
rar1 !stinaf edecegini beyan ve bu ka
rarm Frarunz sosyal f1rkasmm otorna
tik infisahml inta~ etmiyecegini, boyle 
b!r rnefsuhiyete ancak hiikurnetin 1sdar 
edecegi kararname ile karar verilecegini 
ilave etrni~tir. 

I -Onu nb~eden haiyorsun ';I I rusu ytlan olur. Zehra hiiyiidii, etti, sen 
Rukiye yan goz1erle beni siizerek gii- de gordi.in, ktl kadar namusuna ~I do

li.imsedi: kand1rttl m1? Annesine benzer h1r hare
- Gelecek, gelecek... dedi, ben senin ket yaptt m•? 

yiiregini bilirim. Ba§tml salladtm. Ahlakiyata aid bir 

- T evekkeli degil... dedi, tevekkeli 
degil... Zavalh kadm, zavallt k1z, zavalh 

- Hele dur bakahm ... Orner ne ya
pacak L. Ben hala endi§edeylm.. 

Ba§kalanndan kendimi daha iyi og- meselede Rukiye i1e konu§ulacak §eyin. 
renebilirmi§im gibi bir hisle, Rukiyenin hududuna geldigimi anhyarak sustum. 
hususi rneyillerim hakkmdaki fikirlerini Bu noktay1 arttk yalmz kendimle miina-
de merak ederek soruyordum: ka§a etmern lanmdt. 

- Bilir misin? Y ani? Yukar1 <;Ikttm ve yemege kadar divana 
yavrucak, tevekkeii degil.... . 

_ T evekkeli degil nedtr ~ dtye sor • 

dum. 
- Biitiin o korkular, o aglamalar, stz-

lamaiar ... 
- Eve•? 
- Daha ne olsun beyefendicigim? .. 

Ben olsam, onun yerinde, oynabrdtm ma· 
azallah I 

- Kocana hakikati soylemez miydin? 
- Soyler miydim hie;? 
- Neden soylemezdin? 
- tlahi F aztl Bey! .. 1nsanm velediz~ 

na oldugunu soylemege dili vanr mt? 
T evekkeli mi kadmcag1z kendini kuyula
ra atmak istiyordu. Biz de ne kotii insan
lanz, Allahtm ... Ne fena §eylere yorduk, 
durduk. 

- Y a... oyle ... Rukiye Hamm. 
Kadm hoynuma sanlacakm1~ gibi Zip· 

l1yarak yamma geldi: 
- Beyefendicigim, dedi, arttk .. 
- Arttk ne? 
- Artlk ... Anlarsmtz i ~ te ... 

Rukiyenin yi.iziine bak1yordum. Zeh • 
ramn ba~ma bir felaket gelmesi ihtimalini 
benden fazla di.i~iinen bu ladmm endi§e· 
me ne dereceye kadar i§tirak edecegini 
merak ettim. Dedi ki: 

- Y ok ... Ben §imdi o kadar korkmu
yorum. 

- Nic;in? 
- A yavrum ... lnsan sevdaltsm• oldii· 

riir am a yok yere ktz karde§ine ktyar mt? 
- Ama Rukiye Hamm, hu yan k1z 

karde~. yan sevdalt gibi bir§ey ... 
_ fJ,i ya beyefendici0im... lyi ya ... 

Zehra Omerin yanm degil, tam sevgilisi 
iken bile herif ona pek dokunamadtyd1, 

arttk §imdi bir~~y yapar rot? .. Gozi.i pek 
ktzarsa bilmem ... 

Rukiye, z1hninden son tereddi.idleri de 
savmak i~in dii§iintiyordu: 

- Bilmem, dedi. ni<;in gozii ktzsm? 
- Demek sen korkmuyorsun. 
- Haytr haytr .. Allah gostermesin ... 

Bir~eycik olmtyacak ve ZehraciglmJZ bu
raya guzel giizel gelecek. 

- Bi1irim. Sen iyi1ik seversin, heye- uzandtm. Y astlkta hal a Zehranm koku-
fendicigim. Cok merhametlisindir. su vardt. Verecegim karar iisti.ine hir te-

- Fa kat ... boy I e ... si.idii bozuk bir sir yapmamas.1 i<;in bu yashgt ba§Imm al-
kadm... tmdan ~·kardtm ve sandalyenin iistiine 

- Siidii bozuk ned en olsun? Anast- koydum. Arkalisti; yatarak ve ha~1rn1 el
nm siidiinii emmi§ ... Anast da siirti.igiin, lerimin iistiine koyarak dii§iinmege ba§la
fahi~enin hiri degi1 ki .. , Giiniin birinde dtm. Zehranm dogumunu lekeliyen 
goniilcegizi birini sevm1§, ba§ma bir fel.i- vak' ay1 ve onu benden ay1ran ya§ farkmt 
ket gelmi§, derken... di.i&iinerek yeniden birle~me ihtimalini 

SozUnii kestim: §iddetle reddetmeli miydim? 
- 0 tarafmt btrak, dedim, miidafaa Bu §iddet i<;imde yoktu. Fakat, kabul 

edilmez... Ben vaktile bi1seydim tahii etmege lear§! da bir tiksintim vardt. 0 ka
ZehrayJ almazdtm ki. Boyle her fenaltga dar ki bir karar vermek ihtiyacile bu me
goz yumarsak diinyanm ha1i ne o1ur, Ru- se1eyi dii§liniirken, birdenhire, hangi dii
kiye Hamm? §Unceden geldigini anlamadtgtm bir asa· 

- Fa kat ZehracJgm ne kabahati biyete dii~tiim. Y erimden kalktp otur
var? Diinyaya nastl geldigini biliyor mu§tum. Bir sigara yakttm ve iki nefes 
muydu? Anasmm kabahatinden ona ne? <;ekince e1imden htrakttm. 

- Y1.lan yavrusunun da hi~hir kaba· Ayaga kaikttm ve odada gezinmege 
hati yoktur. 0 da di.inyaya nastl geldigini ha§ladtm. 
bilmiyordu. Fa kat onu evimizde hesliye- Rukiye yemege ~agmyordu. A§ag1 in-
meyiz, degil mi? dim. Kadm, sofraya bir taktm daha faz· 

- A. .. F aZJI Beycigim ... Y1lan yav- Ia koymu§tu. 

. . . 
• p • • '" r , • . : - • r : ""' • ' t , .. ' • 

Akhisar Belediye Reisliginden: 
Akhisarda yaptlacak Belediye binasmm projesi miisabakaya konulmu~

tur. lstekli mirnar ve rniihendislerin §eraiti anlarnak iizere Belediyernize 
miiracaatleri ilan olunur. (8555) 

Kiiltiir Bakanhgtndan: 
Bakanhglrntz i~in bir almanca bir de ingilizce miitercimi almacaktir. 
Miitercimlerin her birine verilecek ayhk licret 200 lirad1r. 
Mi.itercimlige ahnacaklarda aranan §artlar §unlard1r: 

1 - Tiirk olmak 
2 - Mernur olrnak i~in Hiz1m olan biitiin ~artlan haiz olmak 

3 - Bakanhgumzda yapacag1 rniitercirnlikten ba§ka bir vazifesi olmamak. 
4 - :;lirndiye kadar c;ah§tlgl yerlerden aldtgl hi.isnii hal ve ba~an belgel~ 

rini _gondermek. 
5 - Ankarada bulunacaklar t~in Ankara Dil, Tarih ve Cografya Faki.ilte• 

sinde, !stanbulda bulunacaklar i~in de V'niversiteye ba~h Yabanc1 Dil 
o~lunda. yap1lacak imtiham kazanmak. 

. . Yukanda yazth §artlan haiz olanlarm kendilerinden !stenen belgelerle 
btrhkte 31/12/937 tarihine kadar Bakanhg1m1za ba~vurmalan laz1mdu. Mii• 
racaat sahibleri i~inde yukanda yazth §artlan haiz olanlara imtihan giinii 
ayr1ca bild.irilecektir. (8380) 

Grip, L .-, ve Di' Agrllart, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

- Bu ne Rukiye Hamm? diye sor
dum. 

Ellerini oniinde kavu~turarak giilmege 
ba§1adt. 

- Bu tahak, dedi, durdu. 
Giiltiyordu. 
Hayretle yiiziine bakarak: 
- Ey?.. dedim. 
-Zebra Hammml 
- Zehra Hamm1n m1?. Ne miinase-

het! 
- Erge~ gelec&k degil mi? ~imdiden 

koyuyorum. Hem siz bu tabag1 goriirse
niz onun ho~lugunu daha ~ok anlarsmtz. 

Bagtracakhm: «Kaldtr §U tabagl !» 
diyecektim; fa kat it;imden gel en b1r his 
bu niyetimi bogdu, hiitiin irademe hakim 
oldu, sustum. Hatta giildiim. 

Rukiye boynunt: biikerek dedi ki: 
- Beni ktrmak istemezsen, heyefen· 

dici~im ... 
Neden hu kadar yalvanyordu? De

vam etmesini istemedim: 
- Peki, sus, Rukiye Hamm, dedim, 

dii§iinecegim. 
- Daha ne dihiineceksiniz? Dii§iine

cek hir§ey kaldt m1? 
Bu sefer de Rukiyenin bende aksi te

sir yapmaga ba~hyan bu tsrarma hayret 
etmege ve sinirlenmege ha§Iam1,11m: 

- Sus I Y eter I dedim, JU tabagt kal
dJr! 

<Arkast Par) 

SAMSUNDA 
Hafk Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bil
tlin mekteb kltablan, lnrtasiye. 
rnecmua ve l:(azetelerin tevzl yerl· 
dir. En son model daktUo ve fo • 
to/traf makinelerini de burada bU· 
lursunuz. 

Samsun- Gaz, caddest 

Fatih sulh 3 lincii hukuk hakimli~iflA 
den: 

Ba§katib lhbarnamest 
Teblig edilecek tara£: Vefa Kat!b<;e ' 

lebl sokak 62 sayth hanede oturmaJ<t:l 
iken halen ikarnetgaht me<;hul bulunaft 
1brahirn. 

Teblig eden tara£: Fatih sulh 3 unci1 
hukuk hakimligi. 

Asiye tarafmdan kendisile 3 ~ocu~~· 
na nafaka takdiri davasmm yaptlan soil 
20/12/937 tarihli gtyab1mzdaki celsesi!V 
de davac1 ile 3 iiOcuguna dava tarihill • 
den itibaren ayda k1rk bir buiiuk lit: 
nafaka takdir edildigi ve miiddetin.~11 
ternyiz edilrnedi~i takdirde hiikrllu 
kesbi kat'iyet edecegi teblig olunur. 

...... 

Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastahklan mUtehassJSI 

Bevo!}'lu 'V aldtz sio~mas1 kars••• 
Leklergo Apt. Jlluavene 4 ten aoor' 

cumartesl faklrlere Daras•:t -
fel, 43924 
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24 Birincikanun 1937 

(Ba~tara/J 1 tnCJ aahfJeaeJ I oldugunu soyleyip herkesi susturdu: 
Kurtuluf da ayni akrbete uiradz «- Y a hep beraber batar, ya hep be-

Kurtulu§ vapuru da o esnada limandan raber kurtuluruz, dedi. Gemicinin namu· 
!rlkmak istemi§, fakat o da Bozhane o· su boyle temizlenir.» 
ntine dti§mii§tiir. Bunun rniirettebati da Kaptan, biraz sonra biitiin rniirettebati 
kurtanlmi§hr. Kurtulu§ evvelce T avil is- davlumbaza toplad1. T ahlisiye yelekleri 
~ini ta§Jyan vapurdur. 1883 senesinde giyildi. Bir dalga gemiyi oturdugu isti -
In§a edilmi§tir. Deniz ticaret filomuzun kametten boldii ve akabinde ikinci ve ii· 
en eski vapurudur. Mustafa T a vii ogluna ~iincli dalgalar ba§ ve k11r tarafi sulara 
aiddir. I 742 rejister tonluktur. giimdii. Hepimiz denize diikiildiik. Ben 

Bu kaza haberi duyulunca Deniz Ti • arhk hi!;bir arkada§lml gormtiyordum. 
~aret miidiirliigli derhal Eregli liman re- Dalgalarm sesi her§eye hakimdi. Adamn 
lsliginden telgrafla malumat istemi§, bu anafor sularma kapilmi§, siiriikleniyor • 
telgrafa §U cevab gelmistir: dum. 0 suac!:l elime bir tahta par!;aSI 

«Futmanm ~iddetinden Sinob ve Kur- gec;ti onunl.1 bir rniiddet yiizdi.im. Fakat 
tutu~ vapurlart karaya dii~tiiler. Be~ b' ' I' d k d S h'ld k' 
lllotor de karaya dii~tii. Ftrtma devam kirazl skolnra ed'I'm ekn . a.!;lr dim. Ha I be I 
ediyor.• urn u ara u~me Isbyor urn. ep u· 

Hisar faciasz nu dii§iiniiyordum. Bir an kendimi kay • 
Diin par!;alanarak battigmJ bildirdi • betmek lizere oldugumu hissettim. Deni· 

gimiz Hisar vapuruna aid tafsilat gelmi§- ze atJlah yan:-:'1 saat kadar olmu§tu. Gii • 
tir. 21 vatanda§m hayatlarma mal olan ziimiin onUnden koylim, kanm, ~ocugum 
bu btiyiik faciay1 takib eden Riva tahli- ge!;iyordu. N as1l oldu bilrnem bir el beni 
siye istasyonu arnirligi, §U §ekilde rapor bu uykudan uyandudJ. Talih beni gene 
vermi§tir: hayata k.avu§turmu§tu ... » 

•Zongu]daktan komiir hamulesile ha- Seyfullahm bugiin §ehrimize gelmesi 
reket eden Hisar vapuru, 21/12/1937 gil- beklenmektedir. 
nu Bogaza gelmelde idi. 0 suada c;ok V apur •ahibinin verdiii malii~at 
kuvvetli esen ydd1z karayel riizgan ve Vapurun sahibi olan Kalkavanogulla • 
Yaimurlar sis hasebile Bogaz arasmda nndan Hiiseyin kaptan da §U malumatl 
olan vapur, saat 13,5 te Riva • Cansan-
dal istasyonu oniinde sahile bin metro verrnektedir: 
lllesafede Merkeb adasma yar1m mil me· «- Hisar vapuru, 4300 tonluktur. 
safeye kadar yakla~?mi!I ve sis ic;inde 1919 senesinde in§a edilen bu vapur ah· 
giiriilen karalhm:t bir vapur oldugu ta- sabdir. Amerikahlar tarafmdan yap!lrni§
tassud diirbinile sec;ilerek karaya bin- tJr. Biz vapuru Kirzadelerden 60 bin li
direcegi muhakkak olarak tahmin edil- raya alrni§tlk. ~imdi vapur piyasast ylik· 
tni~tir, Dakika fevtedilmiyerek Riva-
~ansandal istasyonu ve Kelon • Roket sek oldugundan 150,000 lira kadar kly· 
tstasyonu miirettebah kamilen roket - meti vard1. 
I ere tahmil edilen malzeme ile her Vapurda 22 ki§i vard1. F akat son se
iki istasyon arasmdaki iic; kilometroluk ferde bu vapur Romanyaya gidecek olan 
bir mesafenin ortas1 ve adamn dogru diger vapururnuzla tayfalanm degi§tigi 
cihetinden sahile bindirecegi tahmin e- irin hepsinin isrni malum degildir. Bildik-
dilen bir istikamete kadar ancak yeti!$i· " 1 1 lerimiz •unlard1r: Siivari Giridli brahirn, erek taktm fora edilirken ada dokiintii- • 
letini savu~turanuyarak karaya oturan ikinci kaptan onun amcazadesi Giridli 
"apurun iic; cesim dalganm sademesile Mehmed kaptan, ii!;iincii kaptan ve tel • 
lO dakikada kamilen parc;alandt~ ve siz memuru bizim akrabarn1zdan Hiise • 
"apur enkazmm ada etrafma yaytldigi yin Kalkavanoglu, ~ark~1ba§t Kadri, 
ll'oriilmii~tiir. Bu vaziyet kar~1smda can· ikinci ~ark~t Siileyrnan, giiverte lostro -
kurtaran kemerlerile cankurtaran ipleri mosu Ka•if ve tayfalardan Ahmed, Sab-
lli ku~anan miirettebatlDllz, deniz iize- • 
tine yay1lan ve biiyiik dalgalarla sahil ri, Ali, Akif, Necati, Mustafa ve kama • 
ta~hklarma yakla~an parc;alan takib et- rot Hiiseyin ... 
~~ler, bir kazazedenin gelmekte oldu- Vapur sigortas.izd1. fc;indeki ki:imiir 
~nu gorerek kurtamnljlardtr. Billihare Hasan R1Zaya aiddi. Hisar sah giinii 
llisar ateljc;ilerinden Rizenin Mapavri saat 15 te Eregliden kalkmi§tl. l~inde 
kiiYii ahalisinden Koran· ogullanndan 
~aban oglu Seyfullah isminde biri ol- 2000 cankurtaran, 25 tane 70 er ki§ilik 
dugu anla~dan bu ~ahsm dalgalara kar- sal ve dart sandal vard1. Bunlardan isti
lt Yarun saat mukavemet gosterdigi an· fade olunamadigma hayret ediyorum.» 
la~unu!lttr.• Mete geldi 

Seyfullah anlatzyor 
1 Ayni kumpanyanm Mete isimli vapu· 

Bu ~ok feci kazanm yegane talih isi runun ak1betinden de dun ogleden son • 
<\le§c;i Seyfullah §U dakikada Riva tahli· raya ltadar endi§e edilmekte idi. Hatta 
liye istasyonunda bulunrnaktadJr, Diin bir arahk Metenin akibetinden de timid 
bir muharririmiz Rivaya telefon hath F k d M d d b 1 kesilmi~ti. a at, iin ete, saat or ii 

II unmamasma ragmen hususi tahlisiye b f f d 
I] on ge~e havamn iraz ha i lernesin en 
e efonlarmdan istifade ederek onunla B d • 

istifade !!derek ogaz an i~eriye girml§· 
Biirii§mii§tiir. Kazamn tesirile asab1 bo • 
~llliiiu§ olan Seyfullah ba§tndan gec;en 
~ak' ayi ~iiyle anlatmJ§br: 
.. «- F1rtma, gemimiz Kefken adast 
011Unde iken patlad1. Bu esnada saat ge
b:llin yirmisi idi. Son siiratimizle Bogm 
Iran evvel tutrnak ic;in ilerliyorduk. Sa-

~t 24 raddelerinde Karaburun onlerine 
~eliiii§tik. Bu mada deniz ve hava §idde-
1~1li artJrml§tl. Sular, guverteden ic;eri gi
ttrordu. Riva onlerinde bocaladigirniZ 
'ttada sintineleri su istila etrnege ba§la • 
~!h. Bir an geldi ki, ocaklar sondii. 
b aptan demir atma emrini verrni§ti. Ben 
~lllundugum yerden demir atiid!giDI duy-
11rn. F akat demiri tutturamadik. Tanya
~a~ adamn noyraz tarafmdaki enkaza 

0Rru siiriiklenmege ba§ladi. 
t Zabitan ve tayfadan bir kismi gemiyi 

lerketrnek istiyorlardi. Allah rahmet ey -e • 
~11n, buna 1brahim kaptan kar§I koydu. 
~ bir lisan1a bu geminin bize emanet 

Yaza.n: 
Vicki BAUM 

tir. 
Mete siivarisi Rami kaptan atlattlan 

badire hakkmda §UDJan soy)emi§tir: 

«- Salt giinii tam geceyansmda Zon
guldaktan hareket ettik. Aym yirmi iki
sinde saat ii~ sularmda Bogaz1 tutmu§ • 
tuk. F akat bir taraftan goklere yiikselen 
deniz, diger taraftan sisli yagJ§, bana 
Bogaza giremiyecegimizi anlattl. T ekrar 
denize a~Jld1k. 

Daima Bogaz1 kolluyor, sahile yana§· 
m1yorduk. Hi~ boyle deniz gi:iriilmemi§ -
tir demiyecegim aroma boylesini gi:iren • 
ler azd1r. 24 saat daha deniz iizerinde 
dola§tik. Bu esnada neler !;ektigimizi hi~ 
Sormaym. Her an oliimle kar~I kar§Iya 
idik. Sular giivertemizin iizerinden a§l -
yor, makine dairesini tehdid ediyordu. 
Omid kestigim zamanlar c;:oktu. Nihayet 
i~te bugiin binbir ~;npmrnadan sonra Bo
gazdan i<_;eriye girebildik.» 

Qevlren: 
Hamdi VAROCLU 
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t Almanya garib bir §ekilde degi§rni§ti. 
I' ski baba bucagmdaki kumiZI abajurlu 
~<\0ba l~Igi manzaras1 kar~lSinda olduii;u 

1t
1 t, bu rnilliyetperverlik cereyam kar§l· 
llda da: 

~··- Bu benim hawm degil, diye dii§iin-
11. 

l t 11~inden~~· D?ris_'i .tiya~rodan u.~~~la$ • 
if lllas1 soylemlmi~h. Lmden, du~unmek 

Ill llliisaade istedi ve Doris' e: 
tj :- Azami gayretini sarfetmelisin, em

lit \'erdi. 
Do. · · a· I · k Ia· · ns, htnyen Iz en ve urumu~ gJrt· 

lt~:l~ Carrnen'i soylemek i~in sahneye 
'o' t~1 ak~am, parterden sahneye dogru 
~i ~b~ \'e aleyhtar bir havanm yiikseldigi
t~1 1~setti. Siyah, kirrniZI ve sandan iba
~a sa~masapan bir dekorun oniinde, ha
di.51 ahnm1~ bir bo~lukta dola~1yor gibiy-

ha 0nce tektiik bir iki Ishk i~itildi, sonra, 
dailer, Ishklar, kahkahalar, hak.aretlerle 
1.1 

11 Ugultulu bir deniz haline ~eldi. El
Ve cehreler, Do?is'in <>or .. h;l,:!;;;.j ~iv'l~ 

kalabaliibn arasmda beyazimsl, kirnildl
yan kiipukler gibiydi. Sanki ortada hi<;bir 
~ey yokrnu~ gibi, bir sagir ve dilsiz eda
sile, ptirtebessiim, orkestraYJ idare eden 
Hahn'a baktJ. Orkestra durmadan ~rah
yordu. Y almz c;alg!cJlardan bir ikisi, san
dalyelerine bas1p ayaga kalkml§lar, aha
liyi seyrediyorlardJ, 

Direktor locasmm perdesi klrn!ldad! ve 
sonra loca bo§ald1. Linden kac;m1~h. Fa
kat Doris hala ~ark, soyliiyordu. 0 anda 
dii~iindiigii ~ey $arkiSI degildi. Goziini.in 
oniinden, bir siirii kahramanbk menklbe
leri ge~iyordu: Kazaya ugr1yan geminin, 
vazifesi ba~mdan aynlmiyan kaptam; a· 
levier i~indeki evden c;ocuklan kurtarma
ga ko~an itfaiye neferleri; arkada§IDI bo
gulmaktan kurtaran iic; ya§mda bir ~o -
cuk... 

Doris si:iyliiyordu ve sesi, salonu dol
duran pabrb arasmda kayboluyordu. 
SarkiS!m bitirdigi zaman, giiriilti.i i~;inde 
kayna§an ·partere bakti. Sahnenin on ta
rafma vakla~t1, elini gozlerinin listijne go-

CUMHURlYET _ 

Cesedler arandz 
Cankurlaran idaresi, diin havanm bi

raz yatl§rnasmdan istifade ederek can • 
kurtarma sandallarile denizde ara~hrma· 
lar yaptirrnl§. F akat bi.iti.in ~rali§malar bo
~a C<Ikmi§hr. 

F1rtma dolay1sile intizarnm1 kaybetrni§ 
olan seferler, diin de di.izeltilememi§tir. 
Bartm ve Bandirma postalan hareket et· 
memi§, Karadenize vapur ~lkmarni§tlr. 

Gerek burada ve gerekse diger lirnan
larda kayik, motor, rnavna gibi birc;ok 
vesait karaya oturmu§ ve batrnl§hr. Bun· 
lar hirer hirer tesbit edilmektedir. 

Evvelki giin batan rnavnalardan yalmz 
bir tanesi, Liman idaresine aiddir. Diger
lerinin sahibleri ara§hnlmaktadir. 

Karadaki hasarat 
Belediye, karadaki harasati tesbite 

c;ah§maktadir, Goztepede bir!;ok havaga· 
zi larnbalanna aid direkler ylkllrnl§, bu 
arada yeldegirmeni polis karakolu da ha
sara ugrarni§tlr, 
Avrupa ek1pre1i 5,5 1aat ge~ kaldz 

Bulgaristanda yagan §iddetli kar yii· 
ziinden Avrupa ekspresi diin be§ buc;:uk 
saat teahhurla ve saat 13 de Sirkeciye 
gelebilrni§tir. Konvansiyonel treni de Al
pulluda kar f1rtmasma tutUldugundan 
ancak saat 14,05 te Sirkeci istasyonuna 
gelrni§tir. 

Mersine P'iderlcen F enikeye ugnyan 
Erzurum vapuru I 2, Dumlupmar vapuru 
da 79 saat rotar yapm!§tlr. 

Sinob limamna szgzTUZn gemiler 
Sinob 23 (Hususi muhabirimizden) • 

Diin gece ba§hyan firtma, gittik~re 1idde· 
tini artrrrnaktadu. Gi.ineysu, lzmir, Sam
sun ve Yilmaz vapurlarile bir Yunan §i· 
lepi, limamrn1za sigmmi§lardu, 

Diinkii hava 
Hava vaziyeti hakkmda Y e§ilki:iy 

rneteoroloji istasyonunun verdigi malU!nat 
§Udur: 

Mernleketimizin Trakya, Kocaeli mm· 
takasile Marmara havzas1 ve §arki Ana• 
dolu ile Karadeniz k1y!lan tamamen, orta 
ve cenubi Anadolu kiSmen kapah ge~ • 
mi§tir. Eski§ehir ve Kocaeli mmtakasmda 
kar yagrol§tlr. Riizgarlar Trakya ve Ege 
rnmtakalarile Marmara havzasmda §i -
malden, orta Anadoluda garbdan orta 
kuvvette, Karadeniz kiy!larmda garbdan 
f1rtma §eklinct. devam etmi§tir. ~arki A
nadolu sakin g~rni§tir. fstanbulda hava 
kapah goriilrnii§, evvelki ak~m yagan 
kar gece de devam etrni1tir. DUn sabah 
saat 9,50 de tekrar hafif kar aerpintisi ol
mu§tur. 

Riizgar 1imalden saniyede 4 metro 
h1zla esrni§tir. Saat I 4 te hava tazyik1 
768!7 rnilimetre idi. S1cakhk en az 0,5, 
en c;ok 2,6 santigrad olarak kaydedil • 
mi§tir. 24 saat zarfmda yagan kar ve 
yagmurun metro murabbama buaktig! su 
miktan I 2 kilogramd1r, 

Hava gene bo:zuyor 
Diin gece Y e§ilkoy Meteoroloji istas

yonu, havanm tekrar bozacagmt ve Ka
radenizde f1rtma kopmak i.izere oldugu
nu bildirmi§tir. 

Saadet vapuru geliyor 
Band1rma 23 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Futmanm hafiflemesi iizerine 
Saadet vapuru limamm1za geldi ve yolcu 
alarak istanbula hareket etti. 

Bursada 1 kisi dondu 
Bursa 23 (Teiefo;la} - Di.inkii ka· 

rayel ve kar firtmasmda Bursa civarmda 
7 ki§i soguktan donmu§tur. Bunlardan 
be§i Mudanyaya zeytin toplamaga gitrni§ 
olan Zirafta koyiinden Mehmed kiZI V e· 
sile, Kadirga koyiinden Ibrahim oglu A· 
li, Dansari kiiylinden Ramazan oglu Ha· 
san ve henliz htiviyetleri rn~hul iki ka • 

tiirdii, giiziine giren aydmhga aiper ede
rek ileriyi giirmege 1<8h§tl. Yiiksek sesle: 

- Dornuzlar! 
Dedikten sonra ag1r aibr uzakla~tl. 

0yle samyordu ki bunu soylemese, ole
cek, yahud ~athyacakt1. 

Linden o ak~am goziikmedi. Doris, 
eve geldigi zaman, hizmet~i kadmm bJ
raktJgl bir kag1d1 buldu. Bu kag1dda «an
nero acele beni ~raglrtmi§. Y ernek ocak· 
tad~r» diye yaz1hyd!. 

Doris'in cam yernek istemiyor, «p1l1 
p1rhy1 toplarnah>> diye dii§iiniiyordu. 
Pencereler, 1irnal riizgan altmda sarslh
yordu. Oda soguktu. Soba yakilrnaml§h. 
Doris: «Cok yorgunum, bavullanrnl yer
le§tirecek halim yok. Boyle giiliinc $eyler 
de hep beni bulur» diye dii§iindii. Biitiin 
hayatm1 dolduran ani vak' alan, felaket
leri, mtiphem vaziyetleri giiziiniin oniine 
getirdi. 

Cok s1cak bir banyo yaph. Az 'kalsm, 
banyonun kinde uyuyordu. Ertesi sabah 
uyandigi zaman, yatagma nasii girdigini 
hahrhyamiyordu. Fakat viicudii dinlen • 
mi§ti. Bavullanm yerle§tirdi ve ocakta 
buldugu yernegi yedi. 

Tiyatronun Alman olrn1yan unsurlari 
uzakla§tmlml$ ve eskiler tekrar yerlerine 
avdet etmi~lerdi. Linden Rusyaya gitti. 
Ki$miryof, yi.iziigiinii rehine koydu ve 
Doris'i Parise gotiirdi.i. Yatak kiras1 ve
recek kadar oaralan olmadi~I ic;in, tren· 

Tiirk paras1n1n 
k1ymeti 

• names I 
karar
degi§ti ----<Ba~tara!1 1 fnct tahfte4eJ 

Tiirkiyede mukim Tiirk ve ecnebiler· 
den kendi nam ve hesablanna tahsil, tet· 
kik ve tetebbii maksadile seyahat edecek
lerden: 

A - Seyahat edeceklerin beyanna· 
melerine raptedecekleri seyahat evrak1 
miisbitesi olarak vizeleri ikmal edilmi~ 
pasaport, 

B - ikamet eden namma hareket 
edenlerin beyannamelerine raptedecekleri 
rnektebe kayid ve devam miiddetini mii· 
beyyin mahallindeki Tiirk talebe mUfet· 
ti§liginden, bunlann bulunmad181 yerler
de Turk konsolosluklanndan musaddak 
mekteb vesikas1 ibraz eylemeleri §arthr. 

Efrad1 ailelerine para gondermek isti
yen resrni devair ve rnliessesatta ~ah§an 
ecnebi miitehassislarla kendi hesablarma 
c;.ah§an ecnebilere maat veya iicretlerin
den veya §ehrl kazanclanndan hertiirlii 
vergi ve tevkifat <;Jkanld1ktan sonra elde 
kalan miktarm iic;te biri nisbetinde doviz 
miisaadesi karnbiyo murakabe mercile • 
rince verilebilir. Bu haddin fevkinde do
viz verilrnesi para giinderilecek rnemleket• 
teki hesab vaziyetine gore tayin olunur. 

I 2 numarah kararnamede yazilt olm1· 
yan ve hakiki ve rne§ru sebeblere miiste
nid olduguna kanaat getirilen ahvalde 
doviz talebleri elli liraya kadar kambiyo 
murakabe mercilerince dogrudan dogru
ya tern in edilir. 

58 maddeden ibaret olan yeni karar· 
name, alakadarlara bugiin teblig edildi. 

-
dmd1r, Hasanaga koyiinden Balyas ko· 
yiine giden 70 ya§mda Hanife isminde 
bir kadm da yold{l donmu§tur. 

V ak1f Susurluk ki:iyii civannda bir a
gac kovuguna iltica eden 35·40 ya~lann
da henliz hiiviyeti me~hul biri de don • 
mu~ ve olii olarak bulunrnu§tur. 

Ozerinde bulunan rniihiirde fbrahim 
oglu Etern yazJhdir. Bursa civannda kar 
f1rhnas1 devam ediyor, Orhaneli yolu 
karla kapanrn1~tlr. Di.in Y alovaya gele
rniyerek geriye donen vapur Bursa yol • 
culanm Kartala !ilkarrnJ§tlr. Bunlar tren
le Karakiiy yolile Bursaya gelmi,ler, fa· 
kat Ahidagmda ~ok biiyiik tehlike atlat
IDI§lard!r. 

Niliiler ta1t1 
Bursa 23 (Hususi rnuhabirirnizden) • 

Niliifer ~ay1 ta§rc.l§, sular koprii rekula • 
toriinii a§'ITiak istidad1m gostermiatir. 
Kana! idaresi derhal tedbirler alm!§tlr, 

Uludagda, oteller sahasmda kar 3 
metroyu ge!;mi§ bulunmaktadJr, 

Karamiirtelde •oiuhtan olenler 
Karamiirsel 23 (Hususi) - <:akula 

Mahmudiye arasmda soguktan bir ~o • 
cukla bir ihtiyar kadm donarak olrnii§ • 
lerdir. Kar §iddetle devam etmektedir. 

lzmite kar yagtyor 
lzrnit 23 (Hususi) - Vilayet ve rniil

hakatma bol kar yagiyor. 
Yunanistanda htf 

Atina 23 (Hususi) - Yunanistanin 
her tarafmda §lddetli kit ba,IarnJ§br . .Si· 
mal taraflannda iki giindenberi yagan 
§iddetli yagrnurlan kesif kar takib etrni§• 
tir. Mora taraflarmda bora ile kan§Ik 
yagrnur ve kar yagmaktad1r. Kalavidaya 
yagan kar 80 santimi bulrnu§tur, 

Biitiin bu taraflann denizlerinde bil • 
hassa honiyen denizinde nrtma pek ,id
detli bir hal alm!~hr. Vapurlar seferlerini 
yapamarnaktadular. 

Y unanistanm rnuhtelif limanlanndan 
gelen haberlerde bir~ok yelkenli ve va • 
purlarm kazaya ugrad1klan ve bir ~ole • 
lannm da limanlara iltica ettikleri bildi • 
rilmi~tir. 

de, biitiin geceyi kar§lhkh oturarak ge • 
!;irdiler. tplerinin ne tarafa ~ekilecegini 
bilemiyen, yorgun ve kaskah iki kiic;iik 
kukladan farks1zdilar. 

*** 
llkbaharda, Doris, Rene'ye a§lk oldu 

ve onu tamd1g1 giin de metresi oldu. 
Rene, Doris'ten bir ya§ kiir,;iik bir 

gencdi ve bu ya§ farki. Doris' e, kendisi
nin ak1lh uslu, tecriibeli ve bir ana gibi 
tedbirli bir kadm oldugu zehabmi veri • 
yordu. F akat, bazan da, Rene ondan bin 
ya§ biiyiik giiriintiyordu; bunun sebebi 
de, damarlarmda dola§an F rans1z kamy
d!. 

Doris, alh hafta, onun yaka taktlgiDI 
gormedi. Rene'nin boynu, yakahgm orta
smda, yirtlci bir hayvan boynu gibi dik 
ve kahn goriiniiyor-du. Rene'nin gozleri, 
bir insanda bulunabilecek ye§il giizlerin 
en koyusuydu. Y umu§ak, siyah sar,;lan 
vard1. Sag elile, cebinin ir,;inde sigara sa· 
nyor, tulumbac1 gibi 1shk c;almasJm bili
yordu. Ne §apkasl, ne terligi, ne i~ c;arna
§Iri, ne paras! vard1. Y atakta ~1plak ya· 
hyor, sabahlan, viicudiine kova kova so
guk su di:ikiiyor ve iki parc;adan ibaret es· 
vabmm ic;ine, sirsiklam viicudile giriyor
du. Bu iki par!;a esvab, 'kahverengili ye
§illi bir fanila caketle, ac;Ik kiil rengi bir 
pantalondu. F anila cakete hie uyrn1yan 
bu hazJrci mah pantalon, Rene'nin, hi~rbir 
pantalon uyduramadigl kakalanndan da-

' 
japonya, Dokuz devlet 
pakbndan ~ekiliyor mu? 

Cinde oouus nonuse muharebe 
c;in kuvvetleri, cenuba dogru ~ekilerek yeni ve 

kuvvetli miidafaa hatlar1 haz1rbyorlar 
<Ba8tara!t 1 fnct •ahttede> zuhuru takdirinde ve fngilterenin filosu • 

olan ba§hca unsuru te~kil edecektir. nun miihim bir kismmi giinderrnesi takdi-
Ayni mahfillerin fikrine gore, Ll"'ndra rinde, bir filo gonderecegi tahrnin olun • 

hiikumeti ciddi bir hadise vukuu takdi • rnaktadir, " 
rinde Va~ington'a bagh olmlyarak hare- Muharebe ~iddetlendi 
ket edecektir. 

,Sanghay 23 (A.A.) - Hang-
Japonyaya ailah ihracz chow'un zaph i!;ir. giri§ilmi§ olan muhare-

menedilemiyor be, §iddetini arhrml§tir. 0!; Japon kolu, 
Londra 23 (Hususi) - Dahiliye Na- (:inlilerin anudane mukavemetine rag • 

ztn Sir Samuel Hoare Avam kamarasm- men §imalden, §imali garbiden, §imali 
da beyanatta bulunarak demi§tir ki: §arkiden §ehre dogru ilerlemektedir. 

«- Son iic; ay z.arfmda ancak bir se· Chango' da giigi.is gogiise §iddetli mu• 
fer Japonyaya silah ihrac1 miisaadesi ve· harebeler olmaktadu. ]aponlar, akurane 
rilmi§tir. J aponya ile aram1zda 1911 ta· bir hiicumu rntiteak1b bu §ehre girmi§ler· 
rihinde imzalanml§ bir ticaret rnuahedesi I dir. (:inliler, Sanghay yo lunda Chien ,. 
rnevcud oldugundan ]aponyaya silah ih- tang demiryolu kiipriisii altma dinamit 
racm1 rnenedemeyiz.» koymu§lardir, 

Japonya 9 devlet anlaJmaszndan ]apon kitaat1, Champuling'i i§gal et • 
~ekilecek mi? rni§lerdir. 

Londra 23 (Hususi) - Japon kabi- Cinliler cenuba ~ekiliyorlar 
nesi yann fevkalade bir toplantlya davet Nankin 23 (A A ) _ Ce h d 1·. 
d'l . . B 1 d d' 1 'k . . p e en a I 

e I rnl§tlr. U top anti a 1P ornah rna· nan rnaliimata g"re Yan ts h · · h' "h' b' k .1 w• • . I o • g e ne nmn 
Iyette mu 1m Ir arar ven ecegl soy e- §imalinde harekat icra etmekte olan ]a .. 

myor. pon kuvvetleri, sevkulcen bak~rnmdan 
Bir rivayete gore, Japonya dokuz dev· fevkalade ehemmiyetli olan T chanpga • 

let anla~masmdan ~ekildigini ilan edecek- ling'i i§gal etmi§lerdir. Bu sabah Hang .. 
tir. Diger bir §ayiaya gi:ire, Manc;ul.o, chow iizerine yiiriimekte olan ]apon k1 .. 
ltorniinizrn .aleyhindeki pakta iltihak ede· taatJ, Hangchow'un §irnali garbisinde 
cek tir. kain W akang ·, i~gal etrni§l erdir. Cinliler. 

lngiltere takviye ktt'alan cenuba dogru c;ekilmektedirler, 

gondermiyecek /ngili:z kruva:zorii 
Londra 23 (A.A.) - Kabine, diin ,Sanghay 23 (A.A.) - Capetown 

dort bu!;uk sa at devarn eden toplanhsm • admdaki lngiliz kruvazorii, Yangtze ii .. 
da Uzak Dogu vaziyetini tamamen goz· zerindeki Kiangyin barajmda a~11m1§ 0 • 

den ge!;irmi§tir. Ian rahneden ge~rmi,tir. Kruvaziir, ogle-
Verilen rnalumata gore, kabine Uzak- den sonra Woosung'a vasii olacaktir, 

; .rka miihim takviye kuvvetleri gonderil • Cin, be, mtntakaya ayrrlacak 
rnesi ic;in hi~bir liizum olmad1g! kanaatine ~anghay 23 (A.A.) _ Bir Japon 

varm!§tlr. membamdan ogrenildigine gore, (:in kuv-
Japonya uzl~mak i1tiyor vetlerinin yiiksek kumandanhklan, Han• 

Londra 23 (A.A.) - Ogrenildigine kow'da bir konferans akdederek, umu " 
gore, Y angte nehri iizerindeki hadiseler rni seferberligin icras1m temin rnaksadile. 
hakkmda lngiltere tarafmdan verilen no· heniiz (:inlilerin elinde bulunrnakta olan 
taya J aponya tarafmdan verilecek olan be~ askeri mmtakadaki araziyi taksim 
cevab belki de yannki cuma gtinii T ok • etmege karar vermi§lerdir. 
yodalci fngiliz sefirine tevdi edilecektir. Japonyada IClfist temayiilleri 

fyi haber alan Japon mahfilleri, baz1 Tokyo 23 (A.A.) - fc;timal ki.itle-
kii~iik riitbeli Japon zabitlerinin te§ebbU- ler fukas1 icra komitesi, fa§ist temayiille
sile tahrik edilmi~ olan bugiinkii gergin • rile rnaruf olan Yoshida ile sol cenaha 
ligin nihayet bulmasmt Japonyamn son rntiternayil Kuroda ve Omishi'yi firkadao 
derece arzu ettigini beyan etmekte ve ihrac etmi§tir. 

Tokyo hiikU!netinin lngiliz gemilerine Bu karar, i~timai 1slahata muanz olan 
kar~1 yapi!an taarruzun oldukc;a karl~lk kuvvetli nlifuzlarm bu fuka iizerinde 
ahval ic;inde vuku buldugunu kabul ede- tesir icra etmi§ oldugunu gostermektedir. 
cegini ve aglebiihtimal Londra hiiknme· 
tini tatmin eyliyece!jni ilave eylernekte • Tokyo poli•inin tedbiri 
dirler. Tokyo 23 (A.A.) -Tokyo polis 

rniidiirii, iiniversite civarmdaki biitiin 
kahve, lokanta, bilardo salonlan, ilah .• 
nm kapahlrnasmJ ernretmi~tir. 

Zannolunduguna gore J apon hiikli • 
rneti bir tazrninat meselesini tetkik edece· 
gini bildirecek. Bu gibi hadiselerin teker
riiriine mani olmak i~in miimkiin olanm 
yap!lmasJ hususunda rnahalli otoritelere 
talimat vermegi vadeyliyecektir. 

Amerikadaki galeyan yahfh 
Va§ington 23 (A.A.) - lngiliz ka

binesinin Uzak§arka bahri takviye kuv • 
vetleri gondermek hususunu tecile karar 
vermesi, Amerikanm Uzak§arkta derhal 
bir harekette bulunmasim iltizam eden • 
lerin faaliyetini batile~tirmi§tir. 

Panay hadisesinin husule getirmi~ ol
dugu galeyan biraz hafiflerni§tir. Ameri· 
kanm Uzak§ark<!, ancak yeni hadiseler 

ima di.i§er gibi duruyordu. Hulasa. Re
ne, eglenceli bir mdeliydi. Bazil' e hi~r 
benzememekle beraber onu hattrlatiyor
du. Belki de, Doris, sevdigi Bazil'in, sa· 
dece begendigi Rene' ye benzemesini te
menni ediyordu. 

Marsilyada verilen Matmazel Pompon 
ternsili, Rene'nin ilk defa olarak bir gom· 
lek satm almasma ve kira ile bir frak kal
dirmasma vesile oldu. Rene piyano c;ah
yor ve §arkic!lara antrenman yaptmyor • 
du. Opereti tetkik etmi~. haZirlarnl~. re
pertuarm bu kohne eserini ba§tanba~a ye
niletecek. derecede degi§tirrni~ti. T emsil
den sonra, seyircilerin alkl§lanna te~ek • 
kiir etmek iizere sahnede goriindiigii za
man, frakm altma sarnani lap<;mlar giy
mi~ oldugunu goren seyirciler giilii§tiiler. 

Doris onun kar~lsmda bir piyanocu 
magazasmda ilk defa 1ark1 siiyledigi za
man, Rene derhal: 

- Sizi begendim, demi~ti. Size Mat
maze! Pompon'u si:iyletecegim. Beraber· 
ce her taraf1 dola~acag1z ve giizel bir rna· 
cera ya~Iyacag!Z. 

Doris: 
- Muhaltkak rn1'> 
Diye sonnu~tu. Bu sualinde yaprnac1~ 

yoktu. Eger bir rnukavele yaprnak imka· 
m goriiliirse, Rene ile bir maceraYJ gaze 
alacakti. Rene, glilerek izahat vermi§ti: 

- Matrnazel Pornpon'un rnuganniye
leri iki nevidir. Bir kisrnl Garnaud Baba 

'100 bin Cinli yol yapryor 
Londra 23 {A.A.) - Daily Teleg .. 

raph gazetesine bildiriliyor: 

~anghaydan gelen haberlere gore. 
700 bin C::in i§!;isi Se!;uan vilayetile Sov .. 
yetler Birliri arasmda bir yol yapmak 
ic;in gece giindiiz c;ali§maktadir. (:in hii • 
kumeti merkezini, bu vilayetin merkezi 
olan (:unkking' e nakletrni§tir. $imdi Sov .. 
yetler Birliginden alb ayda yap1lan silal\ 
nakl;.,atmm bu yolun in§asl tamamland!k• 

t :.1 sonr~ 15 giinde yapJ!acagJ bildiril " 
rr.ek tedir, 

ile ya§arlar; bir kisml da benim ma§Uka· 
lanmdir. 

Garnaud, bu kiic;iik trupun sahibi ve 
sermayedanyd1. Sekiz muganniyeden ve 
dansozden rniirekkeb olan kadm koro he• 
yeti de onun haremini te§kil ediyordu. 

Rene, sonra ciddiyetle §U suali aor • 
ffiU§tU: 

- Bu tertib bir operet turnesi yaphniz 
rn1 hi~? Ha, sahi, siz opera dan geliyor• 
sunuz. Onceden haber vereyim ki, operet 
turnesine tahammiil edebilmek ic;in insan 
a~1k olmah. Amma, Tristan ve Y seult'iin 
a~klan gibi bir a~k dernek istemiyorum, 

Rene, Doris'in ho~una gidiyordu ve o• 
nun, sade zevklerini, ~airane hissiyatla 
iirtmege yeltenmeyi§ini de memnuniyetle 
goriiyordu. Rene, profesyonel bir tavnla l 

- Dans biliyor musunuz? diye sor .. 
mu~tu. Bilmiyorsunuz oyle mi? Rol icabt 
dansa ihtiyacm1z olacak. Ben iigretirim. 
Operet i<;in zaruri olan ufaktefek biitiin 
dalavereleri de ogretirim. 

Sonra, kurnaz bir giiliimseme ilt-: 
- <:ok latifsini:z:, demi~ti, a§k ic;in ya

rattlrm~smlz. Sizi tarnamile tan1mak ic;in 
ellerinizi gorsem kafi. 

Doris, endi~e ile ellerine bakti. Haf • 
talar var ki manikiire gidememi§ti. T e • 
la~la eldivenlerini giydi. Rene, onun bu 
tela§IDa kat!la katJla giilerek salonda dans 
etmege ba§lad1. Doris giderken: 

<A.rkan Dar) 
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Kus - adam' In maceralar1 
' 

[Evvelce ~tkmt§ olan krsrmlarm hu -
l<isasr: Clem Sohn ve William Rey on 
altr on yedi ya§larrnda Amerikalt iki gene 
arkada§ .. Clem Sohn havada ku§lar gibi 
kanadla u~mak hevesinde .. William Rey 
lse tayyareciligin pratik yeniliklerinden 
isti!ade fikrindedir. Clem' in ]ames Rower 
isminde ihtiyar bir baba dostu, onun da 
on dart ya§inda fane admda bir kl% to
runu vardrr. Dordii birlikte ilk u~ma tee· 
riibelerinin yaprlacagr araziyi ke§f e gidi
yorlar. T ecriibenin yeri ve giinii tayin 
olunuyor.] 

IV - }LK TECRVBE 
Uc;ma tecriibelerinin icra edilecegi a

raziyi tayin gezintisinin yaptldigl haftayt 
takib eden giinlerde Clem Sohn kanad • 
!ann imali hususundaki faaliyetine bir 
kat daha kuvvet venni§ti. William Rey 
ilt James Rower de bu tecriibe ile gitgide 
fazla alakadar olm1ya ve Clem'in bu i§te 

gosterdigi cesaret ve metanetten biraz en· 
di~eli ve biraz da §a§km gene ~ocugun 
atolyesine daha stk devama ba§lamt§lar
dt. 

. William Rey yere serilmi~ uc;ma va -
~Jtalanm son defa olarak dikkatli bir §e
kilde gozden gec:;irdikten, evirip c;evirip 
otesini berisini ihtimamla yoklad!ktan 
sonra: 

han Ishrab c;ekmekte ve iiziilmekte oldu
guna biiyiik bir delildi. 

Jane'm de birlikte gelmesi laZimdt. 
c;:inkii ogle yemeginin haz!rlanmasmda 
gene k1z miihim bir rol oymyaeakh. Diger 
taraftan onun me§hur kutusu da yanm· 
dayd1. Kutunun i~i riizgann istikametini 
tayine yanyan kiic;iik c;ic;ekler ve tiiy lerle 
doluydu. 

Nihayet, bi.iyiik tecriibenin yaptlacagl 
saat yakla§ml§h. Clem Sohn arkada§l 
William Rey ve ihtiyar dostu James 
Rower'in de muvaf1k bulduklan vec;hile 
yiiksek noktalardan birine c;1karak oradan 
kendisini bo§luga kap1p koyuverecekti. 

Jane 'in sahvermi~ oldugu kiic;iik c;i -
c;ekler ve tiiyler, sade hararet dolayisile 
yerde havaya dogru bir cereyanm degil, 
ayni zamanda hissolunacak derecede 
kuvvetli ufki bir riizgann mevcudiyetini 
gostermi§ti. 

Kanadlar biiyiik ihtimamla Clem 
Sohn'un viieudi.ine tak1ldt. Gene c;ocuk, 
tlpkt bir yarasaya benzemi~ti. Kurnlu ta
racaya tumamp ~Ikarken ise bir kartalJ, 
bir akbabay1 hatirlatiyordu. William Rey 
kanadlan arkada§mm viicudiine rapte -
den baglan son defa olarak bir daha dik
katlice muayene etti. James Rower; ha • 
vada ne suretle sahnmas1 ve yere ne §ekil
de inmesi laz1m geldigi hakkmda uzun 

- Karde§im, dedi, bunlar pek de ku§ uzun nasihatler verdi. 
kanadlarmm ayni degill., 

Jane ise miitemadiyen ~irek ve tiiy 
Clem giilerek cevab verdi: 1 .,. sa tveriyor, riizgann muvaf1k istikamette 
- Evet ku§ kanadlarma benzemedigi esmekte devam ettigini gordiikc;e memnun 

gibi boeek kanadlanm da and1rrnJyor. oluyordu. 
Zaten ben, hi~ bir zaman, ku§ kanadla - William Rey sordu: 
n:un aymm viicude getirmek iddiasmda 
bulunmadJm ki .. Ku§lann ekserisinin ka- - Nasi!, dostum, kanadlann ic;inde 
nadlan saniyede iic;, be§ hatta on defa kendini rahat hissediyor musun? 
ac;thp kapamr. Dort kanadh kelebekle - Clem Sohn giilerek cevab verdi: 
rinki saniyede 28 hareket yapar. Sinek - F evkalade.. F akat vaziyetimden 
ve anlarm kanadlannm hareketi ise sani· havada daha ziyade memnun olaeagun1 
yede yiizii buldu. Ben bunlarla yan§a zannediyorum I 
c;:kmak niyetinde degilim. Benim maksa· Jane bo§luga birka<; <;i~ek ve ti.iy daha 
d1m insanm yere dii§mesine mani olacak sahverdi. Onlann salma salma a§ag1 ini
ve onu bir miiddet havada u~uracak bir §In! seyrederken titremekten bir ti.irlii 
vas1ta ele g~irmektir. Eger bo§lukta ktsa menedemedigi sesile: 
bir zaman dahi olsa uc;ar, durur ve istika- - c;ok §iikiir, ri.izgar iyi esmekte de-
met degi§tirebilirsem, kafi I vam ediyor! diye bagird1. 

Clem Sohn bu sozleri o kadar emniyet Ku§ adam, bu ciimle biter bitmez 
ve itimad i~erisinde soyliiyordu ki Willi- kendini bo§luga kap1p koyuverdi. Kollan 
am Rey, htta James Rower onun muvaf- ac;:lml§, kanadlan gerilmi§ti. Hafif bir 
fak olacagma aid kalblerindeki son tered- riizgar da mevcud oldugu cihetle bir 
diidi.i de silkip att1lar. miiddet havada kald1. Saga sola donerek 

W 'll' R k dl b' istikamet deg~i•tirmek istiyor, bunun 1'r1'n 1 Jam ey, . ana ara son 1r n:1· • ,. 
zar daha atfederek: de kanadlarJ kimi!datmiya c;ah§Iyordu. 

- E vet, dedi, hava ktsmen sa kin ve Fa kat riizgarm esi§i biraz kan~ligmdan 
az riizgarh olursa bu aletlerin, ku§lann dolaYl midir, yoksa viicudiiniin aglrhgma 
kanadlarmm vazifesinin aymm gormele • nazaran kanadlar kiic;iik geldiginden mi-
nne bir mani tasavvur olunamaz! dir nedir, bir tiirlii muvaffak olam1yor -

James Rower de bu fikri tekid etti: du. 
- ,Siiphesiz, insanlann §imdilik ku§ - Biraz sonra kumlann iistiine bi.iyiik 

farm uc;u§lanm tipatlp taklid etmeleri im· ku§lardan biri imi§ gibi siiratle indi. Willi
kansizdir. Fa kat miihim olan nokta bun- am Rey ve James Rower hem en yamna 
larla bir miiddet olsun havada durabil • ko§arak arkada§lanm kaldirddar ve ka
mek ve bu hususta hafif riizgarlardan is· nadlan viicudiinden sokmege koyuldu • 
tifade yolunu bulmakt1r. lar. 

William Rey ile biiyiik babasmm bu James Rower'in : 

kadar biiyiik iimid beslemelerine ragmen - Bir yerin ac1mad1 ya?.. 

kiic;iik ] ane kalben miithi§ bir korku ve Sualine Clem Sohn bitaz yiiziinii ek • 

heyecan duymaktan geri kalmiyordu. §iterek §U cevabl verdi: 

Clem Sohn 'un bo§lukta havaya alihp, - Hayu.. Fa kat sag ayagJm biraz 

bizzat kendi yapligt kanadlarla uc;m1ya burkuldu ! .. 
c;:ah§masJ muhakkak ki tehlikeli bir te - ] ames Rower giilerek: 

§ebbi.istii - Birkac; giin istirahatle kendine ge· 

Tecriibenin yap1lmas1 ic;in evvelce ka- lirsin korkma, dedi, Allah saklasm ba§t· 

r"rla§ml§ olan gi.in geldi. Hava, fevka- m1za daha biiyiik bir felaket gelebilirdi !.. 
lade giizeldi. William Rey, arkada~mm Jane hem en Clem'in burkulmu~ aya -

ihtimamla sanp sarmalaml§ oldugu ka • gm1 bir sarg1 ile baglad1 ve arkada§lan 

mdlan getirdigi midilliye yi.ikledi. J a • onu kanadlan getirmi§ olan midillinin iis

mes Rower miitemadiyen hikayeler soy- tiine oturttular. SarsilmamasJ ic;in de yan· 

li.iyor ve miimkiin oldugu kadar ne§' eli larmdan tutarak yola diiziildiiler. 
g;;r;;..,,.,~r;.e calJ<Jvordu. Bu. hir<~7 da ru· - Arkast gelecek defa -

Ktzilaym kurulu§unun altmt§tn· 
c1 y1h yann kutlulanacak! K1Z1lay 
sade hastalara, yarahlara, alillere 
yardtm eden bir haytr cemiyeti ol
makla kalmtyor, yoksul c;ocuklan, 
fakir talebeleri himaye ederek 
yediriyor, ic;iriyor, giydiriyor, o
kumalanm, bir san'at sahibi olma
lanm temin ediyor. 

Siz, aileniz sayesinde bir sikmtJ 
duymadan biiyiiyiip adam olacak 
alan yavrular, ayni ya§ta kimsesiz 
kalrni§lan biran dii§iinerek onla -
rm hamisi Kizilaya §imdiden ah-

~m, biiyiiy~~~c~,~~~ bu §efkat mii- ~ 
essesesine ~ 

IFAYDALI B7LGiLER I 
Almanyada yol reklamlar1 
Alrnanyada yeni yaptmlan otomobil 

yollarma biiyiik ehemmiyet veril • 
mek~edir. Milyonlarca mark masrafla 
viicude getirilmi§ olan bu yollarm ik • 
tlsadi ve asked noktadan biiyiik bir 
ktymeti bulunduguna §liphe yoktur. Fa
kat hiikumet, bu yollan, etrafmda ve 

yakmmda mevcud giizellikler ve saire 
dolaYJsile de halka sevdirmege c:;ah~ • 
maktadtr. Mesela gordiigiiniiz resimde 
bu yollardan birinin kenarma elektrik· 
le tenvir edilmi§ bir levha konulmu§tur. 
Bu levha oradan BOO metro mesafede ka
raca cinsinden bayvanlar bulundugunu 
bildirmektedir. Fakat §U garib manza
raya baktmz. Bir otomobil gec:;erken ' o
rada tesadiifen av hayvanlarmdan biri 
de tam levhanm yanmda goriilmli§tlir. 
Fenerlerin kuvvetli ziyas1 altmda gii • 
mii§ten bir hayal gibi parhyor! 

Kanadh kahraman 
fie; haftadtr macerasm1 yazmakta ol

dugumuz cKu§ - Adam• Clem Sohn 
hayali bir kahraman degildir. Bir miid
det evvel Amerikada ya~arni§ ve ka • 
nadla w;ma tecx:iibP.lerinde biiyiik ce • 
saretler gostermi§, nihayet bu cesare
tinin kurban1 olmus bir fedakardtr. Fa-

kat Clem Sohn'un yerinin bo§ kalmadi
gt anla§Ihyor. Gene onun vatanda§la -
rmdan Mickey Morgan gec;en giin bir 
tayyare 3000 metro yiikseklikte uc:;ar -
ken atlaml§ ve yalmz kanadlarma gii -
venerek a§ag1ya inmek istemi§tir. 19 
saniye masallardaki dev ku§lan gibi 
silratle topraga dogru uc;mu~ ve ancak 
400 metro yiikseklikte para§iitilnii a~
mt§br. Mickey Morgan bu suretle sag 
ve saglam, bir domates tarlasmm orta
sma ayak basmt§br. 

------·-·----Ka§ifler! .. 

1937 

y eni bir rokor 
Htzh ko§mak, hayvanlar arasmda bir 

"-... 0..1111:.,...._ _________________ ~--------...f sevki tabii, bir yaradth§ istidad1d1r. in· 
"' sanlar arasmda ise uzun bir idman ve 

Asyamn cenu -
bunda ve Hindis
tamn §arkmda bii
yillt bir yanm ada 
vard1r. Bu yanm 
adaya c<;ini Hin
di. derler. <;ini Hin· 
dinin §ark ktsm1 
bir Frans1z miis
temlekesidir. Garb 
taraf1 ise 1ngilizle
rin Hindistan miis
temlekesine bagh -
dtr. Bu iki arazi • 
nin ortasmcla mils
takil yerli bir hii
kumet olan Siyam 
Kralhg1 vard1r. 1~
te ~u gordiigiinilz 
yavru Siyam Kral
hgt halkmdand1r. 
Heniiz dort ya§m
da oldugu halde 
milkemmel ok at • 
masm1 biliyor, sin
cablan ve bambu 
agaclarma musallat 
fareleri meharetle 
avl1yor. 

Siyam, ~ocuk -
larmm zekaveti 
ve beceriklikleri -
le mellhur bir mem
lekettir. Her yer
de yavrular on be~ 
on altt aydan ev-

talirn neticesi elde edilen bir meziyet -
tir. Her memlekette yap1lan atletizrn 
miisabakalarmda siirat ve mukavemet 
yanslanmn miihim bir mevkii oldugu 

gibi milletler arast tertib olunan olim • 
piyadlarda da ko~ulara miithi§ bir kiYJ 
met verilmektedir. 
Ge~en giin bayvanlardan hangisinin 

daha siiratle ko§tugunu anlamak ic;!n 
Londrada taz1 yan~larlna mahsus sa ~ 
halardan birinde merakh bir miisabaka 
tertib olunmu~ ve birinciligi 100 metro 
mesafeyi 5 saniyede kateden bir Afrika 
kaplam kazanm1~hr. Bir taz1 ayni me• 
safeyi 6 saniyede almt§br. Halbuki bu· 
giin, insanlar arasmdaki 100. metro ro • 
koru 10 sani.yedir. 

S1~rama §ampiyonu 
Bu da Amerikada yap1lan garib mil• 

sabakalardan biri .. Los Ancelos'da muh· 
telif cinsten tetbiyeli ve idmanh kur -
balar arasmda bir stc;rama yart§l ter "' 
tib olunmu~tur. Ecdad1 Avruoah. Arr'"' 

vel yiiriiyemedikleri halde Siyam'da on ayhk bir c;ocuk bir biiyiik adam 
kadar degilse de ona yakm bir vaziyette adtmlar atmaktan geri kalmaz. 
Fakat bunu nas1l yapar bilir misiniz? iki degnek al{r, onlara dayanarak 
gider. Annesi, babas1 bu hareketi ancak bir defa gi:isterirler. <;ocuk fazla 
anlayi!II sayesinde hemen taklid ederek faaliyete gec;er. .......................................................................................................................... 

Bil1neceyi 

Bilmeceyi dogru c:;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas • 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi c:;1kmak mutlaka hediye kazan -
mi§ olmakhga delalet etmez. Miikafat 
kazananlarm ismi her aym ilk haftasm
da ne~rolunan biiyiik listeye yaz1hr. Sol
dan saga s1ra ile: 

1 - Uskiidar Selimiye kt§last caddesi 
71 numarada Hakk1. · 

2 - Gazianteb lisesi 356 Seyfi. 
3 - Simav orta okul 53 Miinib. 
4- Taksim S1raselviler Japon aparh

mam No. 1 de Said. 
5 - trskiidar 24 iincii ilk okul 115 Is-

mail. 
6 - istanbul Erkek lisesi 1398 Ra§id 

Kurtulu§. 
7 - Kw-tulu§ Tepealh 67 numarada 

Giizin. 

~ozenler 

8 - !zmit Akc:;acami Muradiye sokak 
13 numarada Suphi. 

9 - Eyilb Oyuncak~tlar ~1kmaZ1 2 nu
marada Avniye. 

rikah kara ve ye§il cinsten bir~ok kur· 
balar bu miisabakaya i§tirak etmi~?tir. 
Neticede en c:;abuk ve en yiiksek s1~ra· 
rna §ampiyonu olarak Mis Helen Par • 
ker'in Bobby ismindeki kurbas1 se~il • 
mi~tir. Resimde Mis Paker'le §ampiyoll 
Bobby'yi goriiyorsunuz! 

En ucuz tayyare 
Amerikada yava§ yava§ otomobil pet 

harcl alem bir nakliye vasJtasi baliJlel 
geldi. Yaptlan istatistiklere gore, Bit • 
le§ik·devletler dahilinde her be§ adarna 
bir buharh araba dii§liyor. ~imdi Arne• 
rikahlarm birc;oklart hususi tayyare1e 

10 - Galata nahiyesi ikinci kdmiser- merak sardtlar. Boyle giderse bi.itii!l 
liginde polis memuru Fikri oglu Bed • yeni diinya halkmm kendilerine mahs1.1) 
redd~ ~ birer uc;agt bulunmast devresi pek uz 

~1 - izmit Den!z komutanh~1 ceza degildir. <;iinkii resmini gi:irdiigiiniiz ~e· 
evmde elektrik<;i Mustafa Rauf. kilde kiic;iik,' fakat saglam, ayni zarna11' 

12 - Gebze. dag topu alay1 kamactsi da pek ucuz tayyare tipleri viicude ge-
oglu Muhlis Tilrkmen. tirilmi§tir. Bunlardan bir tanesi bizirtl 

13 - Konya Siiel orta okul hesab i~- paramtzla yalmz 700 liradtr. Kullantl ' 
yan oglu Hikmet. malan gayet kolayd1r. Otomobil gibi b!f 

14 - Kiitabya lisesi 589 Salih. ' direksiyon ve ayakla idare edilen rna ' 
15 - Pmarhisar ilk okul 363 Siyanu nivelalarla sevkolunmaktad1rlar. 

Ozel. 
16 - Erzurum lisesi 276 Nevzad Ere· 

zen. 
17- Trqkya Saray ilk okul482 NeelD.. 
18 - Mersin orta okul 201 Cavide. 

r 81rinc;kanun bulmacast J \._ ______ _ 
N e deveyim, n~ ku§um, 
<;ok garibdir, duru§um! .. 

till 11111 I I Ill I I I IIIII ltltllllllll lllllllt 11111 ltlltl lllllllllltl till ltltttltl lilt till 1111111 It I till Ill II 1111111 I I I 111.111 •:r.• 
Seneba~I yakla~Iyor! .Ba§Im eel. dir, sonum cyeme~ 

Bil bakallm, bu ne demek; 

*** 
Ba§Im crenk• tir, sonum insan, 
Koyunlar1m olur yaman. 

*** Evvelce bir papasbm! 
~imdi biiyiikliik kasdim! 

tl' 
Di:irt beyitten ii<;ii Anadoluda bir \ 

layet, bir dag, bir kasabaya, bir be{;, 
de Afrika hayvanlarmdan birine de··~ 
let ediyor. Bunlarm isimlerini bular~, 
bir kag1da yazm1z ve gazeteden kese, 
ceginiz beyitlerle beraber bize go!l 
deriniz! . ~ 

Ogretmen - Oglum Denis Papins'in 
buhan, Gutenberg'in matbaa basktsim, 
Berthold'iin barutu ke§fettigini soyle -~ 
dim. Peki, Kristof Kolomb neyi ke§fetti, 
onu da sen soyle! I 

Bu bilmecey-i dogru halleden]ercl~; 
birinciye be~ lira, ikinciye iki Jira. 0' 
~"uncii~e miinasib bir hediye takdi!1l 11r 

'unacak, diger yiiz ki~iye de muhtef' 
"Tliikafatlar verilecektir. Cevablarl!l. ·el 
.. incikanun sonuna kadar cCumhurt~ ci 

'":ocuk Sahifesi. .adresine gonderil!1le;. 
·arttlr. Gee; kalanlar hediye kazanarTl:(. 
''lr. Bulmacay1 dogru ~ozenlerden btd 
•"ltograf gonderenlerin resimleri de · 

Talebe (uzun uzun dli§iindiikten son
ra) - Her zaman Kristof Kolomb'un 
yumurtast diye bir laf i§ittigirne gore 
''Urnurt:1v1 kesfetti efendim! Oyuncak<;t diikkanmda oyuncaklan biiyiik bir :.:e,:ldc s~y1·cden yavrulu1 

.. ~~..:..... -

, . "'lart gelince sahifemize bas1hr. 
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GONON BULMACASI 
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Soldan sa~a: 
1 - Oca~mdan duman c;1kan. 2 - Hak· 

hn hakslZl ay1ran kuvvet, teferruata taal-
11lk eden. 3 - BII erkek Ism!, tavuklarn\ 
lkametgahl. 4 - Qok bilenlere yaki~U' ~e· 
kllde, arabca korlilk. 5 - Blr emir, Anado
lllda kii~iik b!r nehlr. 6 - Blrls!nln aley
hlnde bulunmakllk.. 7 - Sofra levazuna
tmctan, pe9!n verllen para. 8 - Kokulu blr 
at, zeytinya~l! blr yemek. 9 - Eskl harfle
r!n b!r yaz1Ima §ekll, blr emir. 10 - Haflf
~e JSJtan, nota. 11 - BaZI aparttmanlarm 
kapJSmda gordii~iiniiz levha. 

'Yukandan a§a~1ya: 
1 - Aya~mm keml~l zedelenm~. 2 -

V'iicudiimiiziin et k!Sml, blr emir. 3 - Hic;
bir ~ey bilmlyen, blr defa daha tekrar ed!
l!rse oynarken c;1kanlan ses olur. 4 - Qok 
bl!en, ahlrette gec;ilecek olan koprii. 5 -
B!r erkek Ism!, blr renk. 6 - Eskl harfler
<len blrinln okunu§unun tersl, cllve, blr in
gU!z para.s1. 7 - Ucuza alman. 8 - Qama
§Jr diizelten, prat!k. 9 - Noksans1z, b!r 
emir. 10 - Unsur, s1fat edat1. 11 - Blr ay, 
bir yeml~. 
Evvelki bulmacanm hallt!dilmi' ,ekD 
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P A R 

Sterlin 
Dolar 

A L A R 
Ah~ 
624.-
122.-

Sah~ 
629.-
126.-
88.-
98.50 
84.-· 
22.50 

Frank 
Liret 
Bel~;ika Fr. 
Drahmi 
lsvi~;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron <;ek 
$ilin Avusturya 
Mark 
Zloti . 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsve~; 
Altm 
Banknot 

C E K 

Londra 
New-York 
Paris 
Miliino 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra~t 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var$ova 
Budape$te 
Biikre11 
Beh~rad 
Yokohama 
Mo~kova 
Stokholm 

E S H 

Anarloln $m. 

80.-
98.50 
80.- 1 

18.-
570.-
20.-
65.-
78.-
21.-. 
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1050.-
269.
L E R 
Aclt$ 
626.-

0.7984 
23.5375 
15.1675 
4.7033 

87.30 
3.4513 

63.8975 
1.4362 

22.7225 
4.2225 

13.7380 
1.9820 
4.2125 
4.0135 

106.55 
34.425 

2.7443 
23.64 
3.09R7 
A M 

A.;th~ 

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

1052.-
270.-

KapaDI$ 
625.-

0.7987 
23.545 
15.1967 

4.7125 
87.44 
3.4572 

64.-
1.4382 

1 

22.76 1 

4.2288 
13.76 

1.9850 
4.2192 
4.02 

106.72 
34.48 
2.7487 

2=1.611?.5 
3.1037 

Kapam~ 

% 60 Pesin 43.10 4:1.10 
Bomonti-Nektar 7.50 7.50 

iSTiKRAL:LAR 
Ar1ll!'l 

Turk B. 1 Pesin 14.425 
• I Va"'rli 14.475 
• l1 Varleli 1:),70 

TAHVtLAT 

~n,rl . T v,.t..,H 
"' ......... ... 

i\nad. M. Pe~in 

Ac•l•s 
40 . .10 

40 . .<10 

38.75 

Ka'll11n1• 
14.425 
14.45 

13.70 I 
Kauams 

40.40 i 
40,.<10 

38.75 

:~========~~~J r;:------------· 
~· \nann'ar. ~on'erans'ar. konnreler) 
~ 

Kongreye davet 
Calatasaraylllar cemiyetinden: 

d Cemiyet nizamnamesinin 11 inci mad· 
lllesi rnucibince 8 k~nunusani 1938 cu-

6' h artesi giinii saat 15 te sem•lik umum] 
~?~t i<;tima1 yaPilacaktir. Biitiin aza. 

11 l§tiraki rica olunur. 

Konferans 
~adtkoy Halkevlnden: 

l' 2t 4 blr!nclkanun 937 cuma ak~ami saat 
{e tar de Evimlz salonunda Reflk Gorbon ta

~0 1tldan (Seyahat hattralanml 1simll bir 
~ferans verllecekt!r. 

0 tlferansa herkes geleb!llr. 

Siz de bu kremden ~a~mayiniz! 

BAI-SAMiN KREMi 

DiKKAT: 

Biitiin cihanda elli senedir daima 
iistiin ve essiz kalm1sbr. 

KREM BALSAMiN 

BUyiik bir bllgf ve uzun blr tee
rUbe mabsuiU olarak vUcude ge
tirilmis yedne sthhl kremlerdir. 

1\.REM BALSAMiN 

$ohretini soz ve fiarlatanhk.Ja 
degil, slhhi evsahnm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York GUzellik 
EnstitUlerinden yilzlerce krem 
arasmda birincllik miikafahn• 
kazanm1s olmakla isbat etmistir. 

KREM BALSA.lUlN Gfindiiz t~tn ya~siZ, gece f~fn ya~h ve 
halls ac1badem kremleri olarak dort 

nev'i vard1r, 

KREM BALSAMlN Otedenberl tamnm1~ hususi vazola· 
nnda satdd1gJ gibi son defa suretl 

mahsusada fmal ettlrdiltfmlz gayet !ilk ve beraber ta~?lmaga elverisli 
hususi tiipler deruniinde dahi satllmaktadll', Fiatc;a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullamljh ve zarif olan 

KREM BA.LSAMJN tiipleri biitiin nevilerile tanmm1~, ecza 
1triyat ve tuhafiye ma~azalarmda 

bulunur. 
fNGfLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU- tSTANBUL 

~vlel DemirJollar• iflelme Umam Miidiirliigiindea 
Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve isimleri a~ag1da yazll1 iki 

grup malzeme 7/2/1938 pazartesi gi.inii saat 15,30 dan itibaren s1ra ile ve ka
pah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm almacaktll'. 

Bu i~e ~t!rmek istiyenlerin teklif edilecek maim yerli veya ecnebi oldu
guna gore hizalarmd.a yaz1h muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi vesi
kalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini aynl giin saat 14,30 a 
kadar her grup ic;in ayr1 zarf halinde Komisyon Reisligine vermeleri lazimdir. 

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

Grup 1 S M t 

1 8 kalem kii!;iik yol 
malzemesi. 

2 28 kalem muhtelif 
cins ve eb'adda bu
lon ve vidalar. 

Yerli mala aid 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

70.183,21 4.759,16 
MIIIW 

Ecnebl mala aid 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

91.701,48 5.835,07 

38.716,84 2.903,16 

Muhammen bedelleri, rnuvakkat teminatlan ve ekslltme saatl a~ajt1da 
yaztlt lokomotif tender ve vagot'l bandajlan 2/2/1938 ~ar:jamba giinii kapah 
zarf usulile Ankarada idare binasmda ayr1 ayn satm ahnacaktJr • 

Bu i§e girmek istiyenlerin a~&t1da yaz1h muvakkat teminatla kanu -
nun tayin ettigi vesikalan ve N af1a miiteahhidlik vesikasile tekliflerini ayni 
giin saat 14 te kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdll'. 

l$artnameler 219 kuru~a Ankara ve Haydarpa11a veznelerinde satllmak-
tadll'. (8382) 

! S M ! Muhammen bedeli Muvakkat teminat Saat 

1 - Loko ve tender 
bandajlan 

2 - Vagon bandaj1 

Lira Lira 
43857 3289 

96000 6050 
l>tNW 

) 
) 
) 

15 

Muhtelif yerlerde bulunup nizami miiddetlerini dolduran cem'an 497 
kalem e§ya a!;tk arttlrma ile satJhga ~Jkanlacakhr. Hepsinin muhammen 
bedeli 174 lira 66 kuru~tur. Ac;1k arthrma 29/12/937 tarihine musadif c;ar -
§amba gi.inii saat 15 te Haydarpa§a i§letme Miidiirlii~ii Komisyonunda ya
ptlacaktlr. 

istiyenler hergiin !~letmeye miiracaatle e~yayt gorebilirler. Miizayedeye 
i§tirak edceklerin mezkur tarihd.e muhammen bedelin yiizde yedi buc;ui:tu 
nisbetindeki teminat akc;elerile haztr bulunmalan lazimdll'. (8322) -Muhammen bedeli 750 lira olan 4300 kilo muhtelif eb'adda demir tel 
27/12/1937 pazartesi gi.inii saat 10,30 d.a Haydarpa!jada gar binas1 dahilindeki 
Komisyon tarafmdan pazarhkla satm ahnacakhr. 

Bu i!je ~irmek istiyenlerin 56 lira 25 kurulj muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte pazarhk giinii saatine kadar Komis· 
yona miiraca:ltleri laZJmd1r. 

Bu i~e -aid ~artnameler Haydarpa~?ada Satmalma Komisyonu tarafmdan 
paras1z olarak dag1hlmaktadlr. (8506) -6/12/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te kapah zarfla yapt
lan eksiltmiye talib c;1kmamasmdan dolayt ihale edilemiyen Devlet Demir
yonan ve Limanlan Birinci 1$1etme Miid.i.irliigiiniin ihtiyac1 olan a$ag1da 
cins, miktar. muhammen bedel ve muvakkat teminah yazJ11 adi bina tug • 
lasile sonmemi!i kirec ayn ayn ihale edilmek i.lzere pazarhga konmu!itur. 
Pazarhk 3/1/1938 pazartesi giinii saat 15 te Haydarpa!jada Gar binas1 ic;in
de birinci 1$letme Komisyonunda yapJlacakhr. 

:i:steklilerin eksiltme !iartnamesinde yazllt muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettigi evrak ve vesaikle beraber pazarhk giinii saat 15 e kadar 
Komisyon Reisligine miiracaat etmeleri lazJmdir, 

Bu i~e aid !iartnameler iicretsiz olarak Haydarpa§ada Yol Ba§miifetti~? -
liginden ahnabilir. (8376) 

C t N S t 

Adi bina tliglasl 
Sonmemi~ kirec; 

Miktan 
Aded K. G. 
70,000 

60,000 -
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat1 
Lira K. Lira K. 

945 00 70 88 
600 00 45 00 

Haydarpa~a deposuna bir sene zarfmda viirud edecek 40,000 ton rna-
den kiimi.iriiniin vagonlardan yere bo~altJlmas1 ve yerden makine ve vagon
lara yiikletilmesi 'i~i 7/1/1938 tarihine musadif cuma glinii saat 15 te Hay
earpa~a gar binas1 dahilinde 1 inci t~letme Komisyonu tarafmdan kapalt 
zarf usulile ihale yapJlacaktlr. 

Beher ton komiiriin tahliyesi it;in 10 kuru~ ve tahmil ic;;in de 13 kuru~ 
muhammen bedel konmu~tur. 

!steklilerin 690 lira rnuvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesika
lan Resm1 Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah ntishasmda inti~ar 
etmi~ clan talim atname dairesinde almmi~? vesika ve tekliflerin ayni giin 
saat 14 e kadar Komisyon Reisligine verilmesi lazimdir. Bu ilje aid ~artna
meler Haydarpa$a Depo 9efligile Haydarpa&ada 1 inci !llletme Komisyonu 
tarafmdan paras1z olarak verilir. (8552) 

Bir dokuma ustas1 arantyor. 
Bir dokuma fabrikasmm umum teknik hususahm, dokuma tezgahlan 

~amirini, desen dokuma iljlerinden anhyan iyi bir ustaya ihtiyac vard1r. 
Isteklilerm cDokuma• rumuzile istanbul 176 No. posta kutusu adresine 

azmalan. 

BENHUR 
Tra$ makineleridlr. 

Her yerde aray1n1z. 

Gazianteb icra memurlugundan: 
Gaziantebde As1m Kepkebe (1096), 

bostanc1 Kiiro~lu Ahrnede (574), Kara 
Bekire (1190), Mehmed Ali Veliye (585) 
bostanc1 !brahim o~lu Memige (755), 
Daricwglu Mehmed ve Tatar o~lu Mus
tafaya (641), bostanc1 Koroglu tikkalla 
(565) lira borcundan iitiirii Antebde 
Belediye hamnda tiiccar iken ikametga
hmt terkeden Urfalt Emin Baykulun 
if!flSlna ve iflasm 19/8/937 tarihinden 
itibaren &!;Ilmasma ticaret i§lerini go -
ren asliye hukuk mahkemesinin 18/5/ 
937 tarih ve 504 No. h kararile hiikme
dilmi§ olmakla ilan olunur. (3222) 

Sultanhamde 5 inc! sulh hukuk M
kiml!ginden: 

1stanbul Ca~aloglunda Narhbali~e so
ka~nda 3 numarah evde mukim iken 
kendisini asmak suretile olen ve tereke
sine mahkememizce el konulmu§ olan 
Mikail Kaplanoglu Yorgide alacag1 o
lanlarla verece~i bulunanlan iljbu llan 

tarihinden itibaren bir ya ve mira~1 -
lartnm da ll!; ay i~inde evrakt milsbite-
1 Hi birllkte Divanyolundaki mahke
memize miiracaatleri liizumu ilan olu
nur. (3224) 

Uykusuzluk, asabl oksiiriikler, 
asabi zaytfhk, ba$ ve yarun ba$ 
pmh ve sinirden ileri gelen biitiin 
pmt ve sinirden ileri gelen biitiin 
rahatsiZhklan iyi eder. 

g 

EViNiZDE 

YAPINIZ 

Kullandr~z pudJ:"anm rengl ne oluna olsun belld de size uygun rel
miyor. Bau s~mlar, esmerlere mahsus blr pudra kullandlklarmda ken• 
Jilerine daha uygun geldigi gibi bau esmerler de, san~mlara mahsus bir 
pudra kullandtklannda keza kendilerine daha uyzun gelebilir. Bunu 
anlamamn ~aresi, yiizUniizUn bir tarafmda bir renk ve diier tarafmda 
bal!ka renk pudra tecrUbe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife kar~lltk olmak iizere istanbul 622 
posta kutusu adresine ( T. C. 5 ) rumuzile 12 kuru' gllnderdifiniz tak
dirde size husust modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde niimu
nelik 4 ufak P.,aket pudra gonderilecektir. Mektubunuzda her vakit kul
landJgmtz pudranm rengini de bildirmegl unutmaymtz. Bu suretle yal
n•z kendi b&!$1Diza veya arkada~lDIZla beraber tecrlibe ederek hakild bir 
pudra mUsabakas1 yap~ olununuz. 

Tokalon pudrasmm her tene uy~n yenl ve orijinal renkleri varchr, 
Bu pudra havalandml~, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan miiteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikall yUzUciisUnlln sudan miiteessir olm.tyan 
bu pudra~ kullanarak i!ltirak ettikleri olimpik oyunlanndan sonra bile 
tenlerinln kat'iyyen bozulmadtguu yaztyorlar. 

V ak:Iflar Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Ankarada Hat1pc;ay1 kenarmda Uzunoluk ae~rmen ve arsasmm 

miilkiyetinin sahlmas1 kapah zarf usulile ve pe§in para ile arttll'nuya ko " 
nulmu$tur. 

2 - Arthrma miiddeti 9 birincikanun 937 gi.iniinden 7 ikincikAnun 938 
gllniine kadar 30 giindiir. 

3 - !hale 7 iklncikanun 938 g{lniine tesadiif eden cuma giinil saat 16 
da !kinci Valof apartunanmda Vaktflar Umum Miidiirlii~ii Varidat Miidiir
lii~nde yaptlacaktlr. 

4 - !stekliler teminatt muvakkate olarak 525 llra vereceklerdir. Bu te
minat ya Vaktflar veznesine makbuz mukabilinde yatmlm~ nakid veya hii
kumet~e muteber bir bankadan almmi§ mektub olacakbr. 

5 - Teklit mektublart 7 lklncikanun 938 cuma giinii saat 15 e kadar 
iic;iincu madded.e yazth mahaldeki !hale Komisyon Reisligine verilmi~ 
olacaktir. 

6 - Teklif mektublarmda ~artnamenin tamamen okunup kabul edildigi 
tasrih olunacaktll'. 

7 - SatJ1l ~artnamesi Ankarada Vaklflar Umum Mildiirlii~ Varidat 
Miidp.rlii~ lle !stanbulda Vak1flar Ba~miidiirlii~nde bulundurulacakttr. 

Isteklilerin ad1 gec;en Miidiirli.iklere milracaatlerl. c4488• (8270) 

Mtthbiab, .Haritab.H,~ya! . akvimi <;tkh 
'
1 
•• ' •• • Bu etliz :Ye, emaa.lsiz. takvi~ t~itleri varclJi. ,Taklttlertril almamak i~ln clikkat etmelidJr. 

· . ' Takvime au· her · tiirlii malumab, dunya tarihlerlnl. inlnlap tarihlerl . doni tarihler, ihtiralar tarihl, 
. ' .· 'diioya devletlerlnln nufua ve: kuvvetlen,":riliyet Ye . kazalanmaz: DUMdiDUZ tren lstu)'onlan, liman 't'e 
.. - iakeleler: . ~anurilii.nnnz. ,;ibl( . b~gileri, guzellik ~a'iel~ri ve Lerkeai~ itlne yaray&n daba btr cok fay dab 

· .. Dialllmab, mu~eminet · bir muhtora _deft_erlni. yedi renkli bir Tiirld1c haritaa•m havi: 
· ( HAY AT T AKVlMI) nin takltUeri . ~tlantfbr ' Aldanmaniak i~in ( Mubbrah Harltab. HA \"AT tabtml ) 
· · achna clikkat etmelidir: Fiab 25, bez ctltliai 35 kuru tur: Markezl Istanbul M ldta banealdJr. 

OSMANLI BANKASI 
30 Eyliil 1937 tarihindeki vaziyet 

AKTiF PASiF 
lsterlin ~· P. lsterlln ,. P. 

Hisle aenedlerinin odPnmeai 5.000.000 Sermaye 10.000.000 
istenmemilj olan k1smJ Statu mucibince aynlan 1.250.000 
Kasada ve Bankalarda bu- 4.776.122 16 9 ihtiyat ak~esi 
lunan paralar Tedaviilde bulunan banknotlar 302.470 11 7 
Ktsa vadeli avanslar ve rO- 1.169.833 4 4 Goriildiigiinde odenecek se- 2£0.543 2 
porlar nedler ve vadeli aenedler 
Tahsil olunacak •enedler 4.367.534 10 4 Alacakh carl hesablar 15.285.690 11 9 
Ciizdanda bulunan ktymetle1 3.444.026 16 9 Vadeli bonolar ve carl 1.625.835 5 3 
Borclu cari hesablar 7.319.801 12 2 hesablar 
Rehin mukabilinde avanslar 2.366.061 15 5 Kabuller 614.032 11 4 
Kabul yolile borclular 416.03.! 11 4 Miiteferrik 417 .fl77 ]~ 5 
Gayrimenkul mallar vc 59!.213 2 1 29.7~6.449 

--. 
mobilya 16 6 

,\'1 iiteferrik 107.823 7 4 -29.756.449 ' lb 6 

Kuyuda muvaf1k oldugu tasdik olunur. 
Mes'ul Murahhas ve 

Umum• Muhasebe ~efi Tiirkiye Umum Miidiirii 

G. DELLA SUDDA PH. GARELLI 
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Neden 
Aspirin?~ 

Cunku ASPiRiN seneler
denberi her tUrlu sogukal

grnl,klanna ve agnlara kar~1 
tesiri ~a~maz bir ila<; oldugunu 

isbat efmi~tir. 

A S P i R i N in tesirinden 

emin olmak ic;in lutfen 

srna dikkat ediniz .. 

·_ma~ka.J 

Kocaeli Vila yet Daimi Enciimeninden : 
Vilayet Memleket hastanesi iGin (1238) lira muhammen klymetli ecza 

ve al·at a~lk eksiltme suretile satm almacakbr. !hale birincikanunun 29 uncu 
~ar~amba giinii saat 15 te Vilayet makammda yapilacaktlr. isteklilerin (92) 
lira (85) kuru~luk muvakkat teminat mektub veya banka makbuzile o gun 
zikredilen f:aate kadar Vilayet makamma ~artname ve ecza ve alat listele
rini gormek istiyenlerin de Memleket Hastanesi Ba~doktorluguna mtira • 
caatleri. (8372) 

• TOKATLIYAN OTEliNDE 
GREGOR taraf1ndan idare olunan 

NOEL VE YILBASI Reveyonlar1 
Liiks ve ne§'e reveyonlan olacakbr. 

Miintehab bir program -Original bir kotiyon 

istanbul Defterdarlg1ndan: 

Cins ve mevkii 

Muhammen 
senelik Kira 
kiras1 rniiddeti 
Lira 

Ayasofyada Alemdar rnahalleslnln Yerebatan caddesinde 
altmda bir di.ikkam bulunan 10, 12 No. h ah!$ab ev. 225 !ki ytl 
Sultanahmedde Divanyolu ca&:iesinde Slhhiye Miizesi 
altmda eski 150 yeni 136 numarah diikkan. 108 :o :o 

Ah1rkap1da iskele caddesinde evvelce T1bbiye rnektebi 
olarak kullamlan eski 5 yeni 7 numarah bina. 144 :o :o 

BogaziQinde Baltalimamnda Kulelibostana biti~ik 114,600 
metro murabba1 arazi. 98 tl"~ :o 
Tophanede Necatibey caddesinde 343 No. h diikkan. 114 !ki ,. 

Yuk:1nda cins ve mevkileri yaz1h emlak hizalarmdaki kira ve miiddet
ler fizerinden aQik arttlrma usuliie kiraya verilecektir. isteklilerin ve tediye 
~eraitile diger ~artlanm ogrenmek istiyenlerin 27/12/937 pazartesi giinii sa
at on dortte yiizde 7,5 pey akc;elerile Millt Emlak Miidiirltigiinde toplanan 
Komisyona gelmeleri. eM.. (8313) 

KU$TUYU • nden bir yasbk: Daima yum§ak, daima 
• makbul bir YJlba§l hediyesidir. 

Bir liradan ba~lar. Her keseye uygun ~e~itleri vard1r. 

Yorgan, ,nte, ~ocuk yataklari "esaire ••• 
Fabrika ve depo•u : Istanbulda <;akmak~1lar Sandalyac1lar sokag. 

Orner Bali oglu Tel. 23027 Sah~ yerleri : Beyoglunda ve 
Ankarada Yerli Mallar Pazarlarlrllr. 

Canktrt Belediyesinden : 
1 - Musaddak proje mucibince 37974 lira elli kuru~ ke~ifli Cankm 

~chri clektrik tesisatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - 1hale 14 kanunusani 938 cuma giinii saat 15 te Belediye Enciime

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

tazi teminatl muvakkatelerile bu i~i ba~arabileceklerine dair N af1a Veka • 
letinden ~ld1klan 937 senesine aid vesikalan ve Ticaret Odasmda kayidli ol 
dul:larma dair vesikalan teklif zarflan i~erisine koyacaklardtr. 

4 - Bu t~e aid proje, ke~if vesairenin birer sureti istanbul, Ankara Be
ledlyeleri Heyeti Fenniyelerinde ve Cankmda Belediye Fen Memurlugun
dadir. Fazla izahat almak istiyenler buralara miiracaatta bulunmalan la -
z1mdrr. 

5 _ Yap1lacak i~in bedeli pe~in ve Belediyeler Bankasm& tediye edi-
lecektir. (8472l 

p OFiLAKSiN 
Belsoguklugu ve frengiden korur. 

Orman Fakiiltesi Mubayaat 
Komisyonu Ba~kanhgtndan : 

Cinsi 
Urf:l birinci nevi 

sade yag1 

Miktan Mu.Fiah 

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

Mu. Teminatl 

45 Li. 

1-Bi.iyiikderede Bah~ekoyde bulunan Orman Faki.ilt~s~ iQ!n yu~an& mik
tan, muhammen fiah, muvakkat teminatl yaz1h Urfa btrmci nev1 sad.e yag 
eksiltmiye <(tkanlml~tlr. 

2 - Eksiltme Vilayet Muhasebesi Direktorliigunde toplanan Fakiilte 
Mubayaat Komisyonu huzurunda yap1lacakhr. 

3 - Eksiltmiye girebilmek i~in muvakkat teminatm yat~nld1gma d,air 
makbuz gi:istermek ve 2490 say1h kanunda yaz1h evsaflan hruz olmak la • 
Z1md1r. 

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

LUMBAGO 

·siYATil< 
A(;RILARI 
TESKI n EDEll 

Y ap1 i~Ieri ilan1 

Naf1a V ekaletindett: 
1 - Eksiltmiye konulan ill: Devlet mahallesinde Emniyet abidesile 

Giimriik ve inhisarlar Veka.leti arasm&ki sahaya yap1lacak alan Adliye Ve
kaleti binas1 in~aatld1r. 

Ke~if bedeli: 547,000 lirad1r. 
2 - Eks:Jtme 6/1/1938 per~embe giinii saat 15 te Naf1a Veka.leti Yap1 

!~Ieri Umum Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
yap1lacakhr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak 27 lira 35 kuru~ he
del rnukabilinde Yap1 !~Ieri Umum Miidiirliigiinden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 25,630 lira muvakkat temi
nat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden ahnm1~ yap1 miiteahhidligi vesikas1 
ibraz etmesi ve yaphg1 en biiyiik i~in 150,000 liradan a~ag1 olmamas1 la -
Z1rnd1r. 

5 - !steklilerin teklif rnektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazid.ir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4544• (8378) 

IKTISAD VEKALETI 

I~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 ikincite~rin 1330 tarihli kanun hiikiimlerin tevfikan Tiirkiyede i~ yap

ma~a izinli bulunan ecnebi ~irketlerinden cDoy~e Bank Und Diskonto Ge
zel§aft. bu defa rniiracaatle unvamm •Doy<(e Bank• olarak tad.il ettigini 
bildirmi~ ve lazrm gelen vesaiki vermi~tir. 

Keyfiyet kanunl: htiktimlere muvaf1k gOriilrnii~ olmakla ilan olunur. 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk ha • Pazarhkla sahs 
kimliginden: 

1 - Oliimiinden otiirii terekeslne Ta~raya gitmek dolayrsile iyi cins 
mahkememizce el konulan ve tereke -
nin tasfiyesine karar verilen Evkaf hu
kuk mii~aviri Murada aid a~agrda ma
halle ve sokak ve No. Ian ve muham
men klymetleri yaz1h gayrimenkuller 
tasfiye memurunun dilegile 28/1/938 
cuma giinii saat 14 ten 15 e kadar Di -
vanyolunda Sultanahmed be§inci sulh 
hukuk mahkemesinde ac;tk arthrma ile 
sahlacakhr. 

2 - !stiyenler artbrma ~artnamesini 
ve dosyadaki diger tafsilah 17/12/938 
tarihinden itibaren mahkememize mi.i
racaatle gorebilirler. 

3 - Sab~ giinii olan 28/1/938 cuma 
giinii arthrma paras1 gayrimenkullerir. 
muhammen klymetlerinin %75 ini bul
madtgt takdirde en c;ok artbranm ta -
ahhfidii baki kalmak !lartile arthrma 15 
giin daha uzahlarak 12/2/938 cumartesi 
giinii saat 10 da en c;ok artbrana kat'i 
ihalesi icra olunacakhr. 

4 - !potak sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm i§bU gayrimenkuller iize
rindeki haklarmt evrakt mtisbitelerile 
20 giin ic;inde mahkememize bildirme -
leri ilan olunur. 

Satdacak olan gayrimenkuller 
A - Sultanselimde Debbag Yunus 

maballesinde Cifte<;esmeler sokagmda 
eski 8 numarah ii« sokaga cephesi bu • 
lunan 671 metro murabba1 arsa ic;inde 
ta~ ve tui!ladan yamlm1s ve iizeri te -
neke ile orti.ilmi.is bir kuli.ibe mevcud -
dur. Muhammen ktymeti 681 lirad1r. 

B - Beyoglunda Ferikoviinde Eo:ref 
(Efendi) sokagmda eski 51, 52, 55, 5fl 
No. h 213 metro murabbamda bir k1t'a 
arsa. Muhammen ktymeti 426 liradtr. 

C - Aksaravda Avratpazannda Ke -
cihatun maballesinde Haseki caddesin
de Tonrak sokagmd::t eski 27 miikerrer 
yeni 25 numarah 34!l metro murabba -
•nda bir k1t'a arsa. Muhammen k1ymeti 
696 lirad1r. 

D - Ki.ic;iikayasofyada yeni !shakpa
sa mahallesinde eski Mehmedpa§a ye
~i Suterazisi soka~mda 5, 7. 9 numarah 
diikkam mii~temil ev. Muhammen kiy
meti 3000 liradtr. (3223) 

Fatih sulh 3 iincii hukuk Mkimligin
den: 

Merkezefendi mahallesi Tekke sokak 
6 numarah hanede oturmakta iken 2, 3 
ay evvel Cerrahpa§a hastanesinde olen 
Mihal Saradovit;in tarihi nandan itiba
ren alacak ve borclularmm bir ay ve 
iddiayi veraset edenlerinin iic; ay i<;inde 
mahkemeye mliracaatleri, aksi takdirde 
terekenin hazineye devrolunacagt ilan 
olunur. (3218). 

kadife ve marukenden 1smarlama ya -
p1lm1~ kanape taklmlan ile biife, dre -
suvar, rnasa, portmanto, sar1 kesme Av
rupa karyolas1, gardrob, tuvalet, komi.i
din, ~ok k1ymetli elektrik abajur taklm
lart, soba ve saireden ibaret olan ev e~
yast 26/12/937 pazar giinti saat 10 dan 
itibaren Kadtkoy $ifa sokak 5 No. h 
Bay Ziyamn evinde sattlacakhr. 

rTURKUAZ. 
Galata•arav - Istiklal Cad. No 220 

NOEL ve YILBA$1 
i~in biiyiik fed all ir'•k' a getirilen 

yoni artistler ve ayr1ca 

CORViN 
REVUSU 

24 25-26 ve 31 Kanunuevvei 
~eceleri 

BUYi.iK BALO 
Kotivon, siirpriz ve bir ~ok eg
lt>nceler. 

MasalarJD hemen tedariki 
Curnartesi ve Pazar tekmil 

pro~ramla 

Buyiik Matine 

Ankara asliye mahkemesi ikinci hu
kuk dairesinden: 

Ankarada Ate§ hanmda avukat Ha . 
mid $evket !nee tarafmdan 1stanbulda 
Beyoglunda Mac;kapalas aparhmamnda 
4 iincil kaptda 4 iincii dairede mukim 
kumiisyoncu Ahmed Asaf aleyhine zim
metinde iicreti vekaletten matli'.ibu olan 
500 liramn tahsiline dair ac;tlg1 alacak 
davasmm icra ktlman muhakemesinde: 
7/11/933 tarihli dava arzuhali kendisi . 
ne 15/11/933 te teblig edilmi§, bundan 
sonra 15/11/937 tarihinde mahkemeye 
celbi ic;in <;Ikartlan davetiye de adrest
nin mec;hul olmasmdan bilateblig iade 
edilmesi iizerine davacmm ilanen teb -
ligat icra hakkmda sebkeden talebi H. 
U. M. K. nun 141 ve miiteakib madde -
Jeri hiikiimlerine uygun goriilerek ila
nen davetiye tebligine karar verilmi~ 
olup muhakeme giinii alan 12/1/938 
c;ar§amba gi.inii saat 14 te Ankara asliye 
mahkemesi ikinci hukuk dairesinde ha
Zlr bulunmamz veya bir vekil ikame et-

meniz, aksi halde i~~u il~~m tebli~. ma-

1 kamma kaim olacag1 b1lmmek uzer~ 
keyfiyet ilan olunur. (3227)_ 

2<1 Birlncikbun 1937 

MEYVA 

EN 90$ VE TAZE MEYV A LARIN USARELERiNDEN iSTiHSAL 
EDiLMi~ TABU BiR MEYV A TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebllmesi mum
kiin degild.ir. H&zimstzhgi, mide yanmalanm, ek~iliklerini ve muannid 
ink1bazlari giderir. Ag1z kokusunu izale eder. Umumi hayatm tntizamstz
llklarml en emin surette 1slah ve insana hayat ve canhhk bah!;leder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
BEYOCLU - iSTANBUL 

Kiiltiir Bakanhg1ndan : 
1 - Baz1 Ktz Enstitiilerile Ak~am K1z San'at Okullarmm Moda - Cic;ek 

derslerine, yap1lacak bir smavdan sonra kazananlar arasmdan iicretle stajiyer 
almacakhr. 

2 - Smav 3/1/1938 pazartesi giinii saat 9,30 da Istanbul Ak~am Ktz 
San'at okulunda yapilacaktJr. 

3 - Smava girebilmek iQin : 
A- K1z Enstiti.ilerinin birinden mezun olmak; B - Yirmi ya~mdan kii· 

~iik olmamr.k; C • Ogretmenlige mani sthhi ve bedeni bir noksanhg1 olmadl· 
gmt Hi.ikumet veya Beled.iye doktorundan veya resmi hastaneden verilen bir 
raporla tevsik etmek. D - !yi sam old.ugu polis~e verilecek bir vesika ile o.n· 
la!Jtlmak. E - Bakanhk~a gi:isterilecek mahalde vazife kabul edecegini kendi 
yaz1 ve 1mzasile taahhi.i.d etmek. 

4 - lsteklilerin bir istida ve 3 tinci.i. maddede yaz1h vesikalarile birlik1e 
en c;ok 29/12/1937 ak~amma kadar istanbul Ki.ilttir Direktorli.igline miira -
caatleri. c464h (8497) 

ADEMi iKTiDAR 
KAR!?I 
• 
I 

Tabletleri. Her eczanede araymez. 
(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
I - $artnamesi mucibince lh beygir kuvvetinde 5 aded rediiksiyonlU 

elektrik motori.i pazarhkla satm almacakhr. 
II - Muhammen bedeli beheri 200 liradan 1000 lira ve muvakkat te· 

minah 75 lirad1r. 
III - Pazarhk 26/1/938 tarihine rashyan c;ar~amba gi.inii saat 15 te 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonui).da yap1 -
lacakhr. 

IV - ~artnameler par~lZ olarak hergi.in sozii geQen ~ubeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z tekliflerini eksiltme 

guniinden en az bir hafta evveline kad.'l.r tasdik edilmek tizere inhisarlar 
Umum Miidtirliigii Tiitiin Fabrikalar ~ubesine vermeleri laz1mdir. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi 
buc;uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelme -
leri ilan olunur. (8294) -I - !daremizin Pa~abahc;e mtiskirat fabrikast I<,:m ~artnamesi mucibin· 
ce 1 aded bir tonluk seyyar elektrikli iskele vinci pazarhk usulile satlll 
almacakhr. 

II - Montaj1 da dahil biitiin teferruatile vincin muhammen bedeli si! 
Istanbul •8000• lira ve muvakkat teminah ·600· liradrr. 

III - Eksiltme 18/1/938 tarihine rasthyan salt gtinu saat 15 te !{a• 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacak· 
hr. 

IV - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge<(en ;~ubeden alma· 
bilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen firmalar fenni mufassal teklif 
rnektub ve kataloglanm, kaldtrma, indirme ve firen tertibahm a<(tk olara]l: 
gosteren resimlerini, kataloglanm birinci smtf bir firma olduklanm goste· 
rir evrak1 eksiltme gi.iniind.en en az 7 giin evveline kadar inhisarlar Umu!ll 
Mi.idi.irltigii Miiskirat Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve mtinakasaya i~ti• 
rak cdebilmek ic;in de tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalart 
laztmdtr. 

VI - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte -V- inci mad· 
dede yaz1h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;ell 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8558) 

ERGANiBA IRI 
Tiirk Anonim $irketinden : 

Sanayi mektebi diplomasmt haiz birka~ san'atkar izabe us

tast stfatile ~irketimiz hizmetine ahnacakttr. 
Namzedler ba~langtcda bir miiddet Kvarshanda baku made· 

ninde ~ah~tmlacak, ve bilahare bir ktsmt l(lirketimiz hesabma 
Almanyaya gonderilerek orada bir fabrikada staj gordiikten 

ve baktr izabesi ameliyahnda meleke sahibi olduktan sonra, 
Ergani madenindeki i,Ietme idaremizde tavzif edilecektir. 

Talibler ya,lanm, muhtasal' terciimeihallerini ve istedikleri 
iicret miktarmt bildiren talebnamelerini sthhat vesikalarmut 
suretile birlikte Ankarada Ulus meydanmda Ko~ hanmdaki 

gondermelidirler. 

' ... . . '~ . ·~. . ' . · .. ; "" 
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EN KIYMETLi 
YILBA$1 HEDiYESi 

NE OLABiLiR? 

• 

Mutlaka soylememi istiyorsan, beni 
en ~ok memnun edecek hediyeniz 

bir •• VEBOLiD 11 olacakhr. 

EBOL 

• 

• 
I 

KiRE~Li su FiliTRE CiHAZLARI 
GiJZELL,GiN SIHHATiN SERVETiN MUHAFIZIDIR. 

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

Telefon : 44507. Posta kutusu : 1094 

Ankara 'ubesi : Ankarada Bankalar caddesi 
Ankara satlli yerleri: Vehbi Koe< Ticaret Evi ve ~ark Merkez Ecza Deposu. 

bksUrenlere ve 
gogUs nezlelerlne 

HAYRE7TO. 
f;IZEJI 

11 

VILBA$1NDA VERECEGINIZ 

HEOiVEnih 
Makbule ge(fmesinr ~uphesiz· istersiniz 

Oilnyanm bu ·harilculade lcalemin• 
de Parkerin a~mmayan ucu her 
lcesi memnun etmi~tir. 

$ayet bir kalemim ucu akttlr, ka~1da tak1hr veya. milre~k~b 
vermezse, o kalem muhakkak lei Parker Vacumabc deR"tldtr. 
Parker kaleminl kullananlar itiraf ederler ki bu lcalemin Ut;• 

lariyle yaz1 yazmak bir zevlc haline ~relmi~tlr. Parker Vacu• 
malic kalemlerine ve u'rlarma bir~ok benzerlerinin daha lyi 
oldulclannl iddia edenler vard•r F alcat, ·~•k aoylemek laz•m· 
aa, aize ilk glinlcrde iyi goriinen bu kalemler losa bir mild· 
del sonra ba~m1za bela olacaj!'t muhakkakttr. Binacnaleyh· 
diklcal cdiniz, Parker Vacumatic miirekkebli lcalemlerine em· 

,niyet ediniz, 

1'arler ~ VACl!MATIC G> 
06rt boyda plan bu kalemlel' 

Standard 10.- T . 1.4 MaJor '"· -~d'.IIJ\ 
Selander .. •a .eo T .. L. Max1ma ao.-lTa 1.f 

Umumt acente ya eat19 ye1'1 1 

IEKAIIO~LU HAMOI, KITABIHlMI BA~MAN f , IIIKITITS £RIEl 
Ytnl Posllblnl caddlll No. 61 8tb~t bpU. Arp&Ctllr Coddlll IS/II 

Avrupada giizellik 
miistahzarab 

Te,hir ve miisabaka ser
gilerinde en son yap1lan 
tecriibe ve tetkikatlar ne· 
ticesinde VENO S pudra • 
smtn fevkalade terkib ve 
aafiyeti ve cildler i~in en 
miikemmel ve s1hhi bir 
pudra oldugu juri heyet
lerince ittifakla kabul ve 
tasdik edilerek granpri 
miikafab verilmi,tir. 

Diinyada mevcud pud
ralarm muhakkak en iyiai 
olan VENUS pudras1 yag· 
h ve yagstz en narin ve 
nazik cildliler i~in kulla
mlmaga lay1k 'ayan1 iti
mad ve tavsiye emsalsiz 
bir pudradtr, Nureddin 
Evliya Zade Eczayt kim
yeviye alat ve 1triyat de· 
posu, Istanbul. 

ZENiTH 
1938 Modell 

En eski ve biitiin Amerika-
da en fazla ragbet bulan rad
yodur. Sati§ yeri: Yalmz, Bey
oglunda BAKER magazalan. 

Eminonii kazast Beyaz1d nahiyesi nii
fus memurlugundan: 

BeyaZid Siileymaniye mahallesi As • 
keri T1b rnektebi sokak 3/84 hanede ka
ytdh Hasan oglu Hac1, istanbul asliye 
5 inci hukuk h&kimliginin 13/12/937 ta
rih ve 937/1657 No. h ilamile ismi Bay
can olarak dei!i§tirildii!i ilan olunur. 

Sahtb 11e BQ.IImuharrtrh Yunu• Nadi 

Umumt nefr1tlatt fdare eden f aZI (§len 

Mlldllrl!: Hikmet Miinil 

R E V U E saatlart' 

eo ... senell~ll" tecrube".mahsuiQ.Ciur. 

•••todakl aaatcllarda "''"' t ' 
'-arott;;iiaa;" M ISIIUI, . lstlkiAI oaddeet 8Q9 

Galata'da SAATCI MEYE", TUnal caddeil 20 _ 

I 
OROZDI-BAK M0ESSESATI, Bahcek&PI 
A. KEslsYAN, Sultan Hamam, Vanl Caml 

caddaat 4 
latanbul'dat VAKSEVANOI"ULO llfRADE"LER, ' Bah

cekapu, Arpacolar sokak 48 ve Slrkecl, 
Hamldlye aokak 65-69 

L DIA"YAN, Slrkeol, Hamldlye liCk• 20 
Ankara'da•, RIZA GOZL0K(:0, Bankalar caddeel 8 
laMir'da .• .ERNA" A. ZAHAROF, HUkUmetcad:' SO 

•• Muhtallf Anadolu Vlllratlerlnde 

'\1mumt DePOII\1'1, Istanbul, Baht;e Kap1, Ta' Han .2a r.felefon ' 213&4 

izmir Emrazt Sariye Hastanesi 
Ba,tabibliginden : 

Hastanemizde yeniden yapllacak 6947 ~ra 23 kut'U§ bedeli ke~ifli kalO
rifer tesisab kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur, !steklilerin ~artname 
vesaireyi gormek i.izere hergi.in Hastane Ba~tabibligine ve eksiltme 1937 se
nesi birincikanunun 29 uncu r;;arijamba gi.inii saa~ on birde yapllacaitmdan is· 
teklilerin 2490 sayth arttrrma, eksiltme ve ihale kanununa gore icab eden 
teminat ve teklif mektublan ve diger vesaikile birlikte eksiltme saatinden 
bir saat evvel Tepecikte Emraz1 Sariye Hastanesinde miite~ekkil Komisyona 
miiracaatleri. c4349· (8360) 

p A T I 
!~ ve d.l$ basur memelerinde, basur rnernelerlnin her tiirlii iltlhablannda, 
cerahatlenmi1; fisti.illerde, kanayan basur roemelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle liifayi temin eder. 

istanbul Posta T. T. Vila yet Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyact i.~;in 29 aded iki kiloluk bir aded beli kiloluk 12 aded 10 

kiloluk, 15 aded 20 kiloluk, 11 aded 50 kiloluk ki cem'an 68 aded kefeli ve 
oturak terazinin alum a~tk eksiltmiye konulmu$tur. Terazilerin yerll ma
mulattan ve iilGiiler kanununa tamamen uygun olmast li&rtbr. 

Eksiltme 28/12/937 sal1 giinii saat 15 te Biiyiik Postane binas1 birincl 
katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinde rniite~ekkil Ahm Satim Ko • 
misyonunda yaptlacaktlr. Muhammen bedeli 633 lira, muvakkat teminat 
47 lira 48 kuru~tur. Taliblerin ~;;artnamesini gormek ve muvakkat teminat
lanm yatlrmak iizere Gah1;ma gi.inlerinde mezkiir Miidiirliik !dart kalemine 
eksiltme gun ve saatinde de Komisyonuna mi.iracaatleri. (8310) 

1 9 3 8 

Hava Kurumu 
BUYUK iK 

Y1lba~I 

Biiyiik Piyangosu 
RAMlYESi 

fFiOO.OOO) liradtr 
Aynca : 200.000, 150.000, 100 000, 70.000, 60 000, 50.000, 30,000, 

20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) lirahk iki aded 
miika.fat vardrr, 

f!eresi 
L. 

Biletler: (2.5), (5) ve 

yapzlacaktzr •••• 

(10) lirad1r. 
Vokit kaybetmeden hemen biletinizi ohmz ...... 
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A. 

ECZACI K ZIM C N' n 
BAYANLARI MAHREM SIHHi TUVALETLERi HAKKI DA 

•• 

BiR SOYLE • 
I • • 

Adet zaman1, kad1n sagl1k devresinin OI~UsUdUr. 
Tam s1hhatte olanlarda muntazam bir 

saat gibi i$1er. 
Evsaf, intizam ve m1ktar bozuklugu; 

hastallk alametidir 

Sagzn Baganlar : 
Cilian liel{imlerinfn uzun zamanCJanherl devam eden mucadelelerine ragmen gene ve hassaten biiyiik merkezlerden uzak yerlerde bazi kadmlarimizm ayhk tenasiil azas: 
tuvaletlerinin eaki ve temizlikleri tiipheli bezleri kullanmak ve bunlar1 y1kamak suretile tecdid ettikleri veya baz1 miinevver ve temizlige daha itinakar olanlarm tenasiil 
a..c.1~aa.~aua. tedarik ettikleri pamuktan yapilmi§ bir bkaci (Tamponu) kullandiklari goriilmektedir. Bu yiizden bir ~ok kadm hastahklarma yo] a~1lmakta ve dolay1sile ciim• 
lei asabiyeleri ve nihayet umumi a1hhatlerini bozan hadiaeler zuhur etmektedir. Bunlarin tedavisi, hasd olan vaziyete gore bazan uzun, miitkiil ve masrafh aafhalar arzet• 
tiiinden her zaman muntazam tedavi edilmemekte ve ailenin mea'ud hayatl sekteye ugramaktad1r. Bu ar1zalardan bir k1sm1mn kiairhgi mucib olabilmesi niifus siyasetine 
ehemmiyet veren memleketimiz i~in aadece a1hhi bir tedbir almakla kalmayJp dikkate ahnmasi icab eden milli bir vazife tetkil etmektedir. 
Bu ihtiyact kartthyabilmek i~in dort sene evvel hiirmetkari oldugumuz bir~ok kadm haatahklar1 miitehassislari profeaorler, doktorlar ve kimyagerler toplanarak geceli 

~ah§mlf ve nihayet bunlar1n hi~bir ilim adamma nasib olm1yan goriiniitte baait, fakat ilmi bak1mdan harikalar kadar k1ymetli olan 

• 

icad ve biitiin a1hliatinin klymetini bilen miinevver cihan bayanlarinin hizmetlerine amade kilmittir. FEMIL, bu dort sene i~inde kendisinden sonra yapilan benzerlerine 
yiik mikyasta tefevvuk etmit ve en miitemeddin memleketlere Tiirkiyemizden milyonlarca kutu ihracat yap1lmay a batlanml§br. 
FEMIL'in en birinci miimtaziyeti, viicude intibak eden beyaz tabakanm sikletinin 16 misli kan ve ifrazab ~ekmeai, harice gelen kirmiZl tabakamn ise §ayani hayret 
rette bu 16 miali kani muhafaza edip d1§ar1 aizdirmamasidir. Umum diinya kimyagerleri FEMlL'de tebariiz eden bu inceligin viraj noktasm1 takdirle karttlamJ§tlr. 

FEMIL'in diger markalartna nazaran iistiinliigii §U ae beblerdendir: 

1-Viicuda tam bir aurette intibak1 ve en ince elbiseler albnda ~1kmtl gostermeyi§i, viicudiin biitiin harekabnda kolayhk ve rahati temin editi, 

2- Tenaaiil i.zaai ifrazabni hemen emdigi ve bunlarin hararetle tegayyiir ve tefeaaiihiine meydan vermedigi i~in cild bulatmalarma, kokular netretmesine mani olmasi. 

3 - Cildden kaldlrildigi vakit eser ve iz buakmamaat ve iiatiinde bulundugu aksamm taravetini muhafaza edip ka t'iyyen cildi tahri§ etmemesi, 

4- Ufak, yumutak, hafif ve sicak olup el ~antalarmda bile ta§lnmasl kolay ve pratik olmasi, kam kat'iyyen harice sizdirmamaai, 

5- Y1kamak, altiist edecek meaelesi olmad1gmdan ve 120 derecede taakim edildiginden hi~bir mikrobun iiremesine meydan vermemesi, 1936 aenesinde lsvi~rede toplanan 

Beynelmilel Kad1nlar cemiyetinin birincilikle takdirini kazanan (FEMIL) evde, vazifede, sporda, yazhkta, kithkta, aeyahatte, mektebde ve baloda seve seve kullamlan 
ufak, yumutak muakkam son derece kullanl§h, kad nhgt saadete kavu§turan bir idea ld1r. 
S1hhatinin klymetini takdir eden bayanlarm biitiin hayab nca ayrdamiyacagl ebedi bi ricik dostu yalniz (FEMlL) dir. 

Adresini, l8boratuvar1m1za bir kartla 
bildirmek llitfunda bulunan her say1n 
mu,terilerimize klymeti OI~Uimez ·bir 

hediye takdim edeceQiz. 

Piyasada 8 
Umumi deposu : 

ve 12 lik yeni ambulijlari daima emrinize a adedir. 
lsmet Eczane ve liboratuvan, Istanbul -·Galata, 

T elefon : 49247 


