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£ger, bir giin millet, vatan ve cumhuriyetin yiiksek menfaatleri 

ge~mi~ te oldugundan daha yiiksek 

hizmetleri 
.... 

Anteblilerin ettirirse 

kahramanbklar 

... 
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ingiliz- italyan 
ihti l8f1· devamda 

T. eruel mevkiindeki muharebeler 
bir arahk dikkat gozlerini ister 
istemez gene lspanya iizerine 

tekti. <;indeki J apon istilas1 ehemmiyet 
lleyda edeli lspanya ikinci plana atJimi§, 
hatta .. 1e~hur kan§mazhk komitesinin ni· 
hayet bir muvaffakiyeti gibi say1lan ecne· 
b.i goniilliilerin geri c;ekilmesine aid baz1 
kararlarm iptidai icra sa£halanna aid 
llluameleler bile unutulmu~tu. Hatlrlarsi· 
ll12: belki: Bu ecnebi goniilliilerin her iki 
l~taf ic;in tesbit olunacak bir usul dahi
hnde geri altnmalarma prensip itibarile 
llluvafakat olunmu§ ve .hatta buna Sov
l'etler Birligi de i§tirak . eylemi§ idi de 
\taziyeti mahallinde tetkik etmek lizere 
~6Panyaya , komisy~nlar sonderilmesine 
karar verilmi~ti, -ve hatta bu komisyonlar
~an birka~Inln azalan da taayyiln dmi§
ij_ f§te ispanya i§lerini bu safhada buak
tnt§ ve sonra da diger diinya hadiselerine 
~illarak lspanyay1 unutmu§tuk. Komis· 
l'onlar lspanyaya gittiler ve c;ah§maga 
ba§ladiTiar mt? ltiraf ederiz ki bunlan 
~ek iyi bilmiyoruz. 

~· Buna mukabil bildigimiz bir nokta var 
1 o da kan§mazhk komitesinin o karan 

runlerinde biraz iyile§ir gibi olan ltalyan
llgiliz miinasebetlerinin bilahare pek zi· 
~ade hu§unet peyda etmi§ olmasidir. Bir 
~tahk ftalya ile lngiltere arasmda iki ta
taftn miinasebetlerini diizeltecek gorii~
lllelere bile imkanlar goriilerek adeta bu
~~ hamlamhyor gibi idi. Hususile Lord 
•:talifax'm Almanyay1 ziyareti tarihle
ttlldenberi ltalyanm lngiltereye kar§I ta
~r ": hareketlerinde emsali az gori.ilen 
~ §tddet meydan ald1, ve denebilir ki 
~· Mussolini biiyiik F a§ist meclisinin 
·~·~lletler Cemiyetini terketme karanm 

Unyaya meydan okuyarak- ilan eden 
~te§li nutkile bu yeni husumet devrini 
i~llll§ oldu. M. Mussolini bu nutkunda 
. 1~1Yaca Milletler Cemiyetini terketmek 
~1 1'1 verilen kararm biiyi.ik tarihl ehemmi
t etine bilhassa i§aret ederek bundan son
a ·ve bunun neticesi olarak· diinyada 
b~d~n daha az ehemmiyetli olm1yan nice 
t~~uk hadiseler goriilebilecegini beyan 

1Yordu. 
li)'Anla§Ihyor ki ftalyamn Milletler Ce· 
~ 1Yetinden ~1kmasJ kararile beraber ls
) any a i§lerin.de herhangi bir anla§miya 
~ ana§1lmamas1 kararma da vanlmi§ ve bu 
/

1
11i vaziyetin ma.nttki neticelerine gotii

l~ lllesi ic;in her§ey goze almml§tlr. T rab
~~s&arb ve Bingazi taraflarma yeniden 
~ ·~lYan f1rkalan gonderilmesinde. kuvvetli 
b 111llayi§ manzaralan vardu. Italy an mat
t 

11<~h biiti.in hi.icum bataryalanm lngilte· 
t?j c;.evirmi§tir. F azla olarak her ak§am 
~"tan Bari radyosundan Arab memle
l~t :rine hitaben arabca yap1lan ne§riyat 
lell!!l~tereyi -ve bittabi F ransay1 da· sinir-

d'trnektedir. 

~ ~itnali Afrikadaki yerli halk arasmda 
~ ~ a ziyade ekonomik stkmblardan ileri 
ll)e l'lle baz1 karga§ahklar vard1r ki son za· 
~ ~lllarda siyasi §ekiller de ·a!mi§tlr. 0 
q a ar ki F ransa bunlara mahsus fevkala
~t 1edbirler almaga mecbur oldu ve eski 
~~i~"eki! M. Albert Sarraut'yu bu fev
lert?e vazife ile bu havalinin i§
bi t1.Yakmdan tetkik ederek gereken ted
le~:l't hi.ikumete teklif etmege memur ey
bu 1:. M. Sarraut miistemleke i§lerinde 
Ill Yuk ihata sahibi bir adam olmak iizere 

al'llftur, ve ilk raporlanm da hiikumete 

YUNUS NADI 
lArk.aa1 sa.. 'i .tiltu1S ' tel 

gosterecegine yoktur 

Halkevindeki merasimde bulunanlar 

Ankara 25 (T elefonla) - Biiyi.ik de yaptiklan toplantlyi §ereflendirdiler. 
Onder Atatiirk, Ankaradaki Gazianteb - Ba§vekil Celal Bayar, Dahiliye ve 
Iili 'genclerin Gaziantebin kurtulu~ yil - Maarif Vekilleri daba orrceden gelmi~ler-
doniimii miinasebetile ·bu· gece Halkevin· [A-rkast Sa. 8 siltun 4 tc] 
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Japon bahk gemileti · 
Kaliforniya · scihillerinde! 

.- i~lerinde . torpil . kovanlan bulundu · 
Amerikan bahriye heyeti, Panay mes'uliyetini 
Japonlara yiikliiyor. San · Fransisco'da Japonlar 

i~in ·~ab~n bir casus yakalandt 

Va§~~gton. 25 (A.A.) - ~ura~a .do-l h~beri ne teyid, ne de . tekzib etmekte
la§an b1r §ayiaya gore Kahformya nm duler. 
cenubunda manevra yapmakta olan Miihim bir casusluk hadisesi: 
muhriblerden miirekkeb filotilla sahillere San Francisco 25 (A.A.) - Federal 
yakm ,bir mesafede ] apon bahkc;1 gemile- giimriik memurlan diin San Francisco' dan 
rini teftl~ etmi§tir. hareket etmeden evvel "] apon band1ralt 

Bu filotilla zahiren zarars1z gibi go- T atsuha Maru vapurunda bir ara~tlrma 
riinen bu gemilerde torpil kovanlan bul- yapm1~lar ve bir adamm iistiinde bazt 
mu§tur. Deniz mahfillerinde bu kovan- mektublar bularak miisadere etmi~lerdir. 
lann bir iki dakika ic;inde kurulabilecek- Hiiviyeti mektum tutulan bu adamm ii-
leri soylenmektedir. Resmi mahfiller bu [Arkast Sa. 3, sutun 1 de] 
lllllllllflllllllllllllt111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Siddetli fut1nan1n tahribatl 
« Hisar » facias1na aid 
adli tahkikat ilerliyof 

Miiddeiumumilik, batan vapurun hareketinden 
once muayene edilip edilmedigini ara~bracak 

. . Diinkii merasim esnasmda ge~id :alay1 Koprii i.istiinden ge~erken .... 

H ..... l~t ... J .. e ... r ... l;D· .... _.m ...... U .... a .... V ... l~D .... I~·D .... I;·D.... Kllllaym 60 .nci . yildoniimii, diin ! V ali mua~ini Hiidai, Belediye Reis mu• 
§ehrimizin her tarafmda CO§kun ve ic;ten avini Rauf, General Osman T ufan, 0 .. 
gelen ?ir tezahiiratla tes'id edilmi§tir. niversite profesorleri ve daha birc;ok ileri 

Noel beyanat1 Bir~ok i~lek caddelere K1ztlaya aid ya- gelenler merasimde ham bulu~uyorlard1. 
z1lar ve Beyaz1d meydanmda Oniversi - M · b l k 

Almanya si.dh i~inde 
emniyet hissinden 

miilhemdir 
Miinih 25 (A. 

A.) .....- Hitler'in 
Rudolff 

. . 
muavm1 

Hess, diin ak~am 
rady.oda biitiin diin
yadaki Almanlara 
hitaben Noel beya -
nahnda bulunmu§ -
tur. 

Rudolf£ Hess, AI- Hitlerin muavini 

manyanm sulh ic;inde M. Hess 

emniyet hissinden miilhem oldugunu kay
dettikten sonra diger memleketlerde de 
ne erkeklerin ve ne de kadmlarm harb is
temediklerini ve biitiin medeni milletler -
deki sulh arzusunun A vrupa siikununa 
en kuvvetli garantiyi temin eyledigini 
soylemi~tir. 

[Arkast Sa. 5 siltun 2 de] 

···························································· 
Milletler Cemiyeti 
konseyi toplan'Iyor 

~in hiikumetinin Japon 
taarruzu kars1s1ndaki mii • 
racaatini tetkik edecek 

Cenevre 25 (A.A.) - Milletler Ce-

· b" "k ·k· ·1 B d .. d eraatm as ar en temn uyu aplSI e eyall camisi - u· ' 
varma da Kllllaym yardtmlanm teces · • Merasime e\1-'ela bandonun i§tirakile 
siim ettiren biiyiik k1t' ada resimler as1J. ve hep bir ag1zdan soylenen lstiklal mar· 
ffil§tl. §ile ba§land1. Bundan sonra kiirsiiye ge-

Oniversiteli gender, Y edek Subay len Istanbul vilayeti Kllllay miimessili 
okulu, Kuleli ve Maltepe askeri liseleri. Ne§et Osman Uzman a§agi~aki k1sa soy· 
mektebler, K1Z1lav azalan ve kalabahk levile merasimi a~h: 
bir halk Oniversi.te konferans salonunu <<Aziz arkada§lanm! 
kap1lanna kadar doldurmU§tU. istanbul fArkast sa. 7 siltun 5 tel 

s~;iy·~ .... · .. s·;:$;~kiii ........ ;iih·i; 
bir nutuk ·sOyledi 

Ba,vekil Cemil Mardam, Suriyenin Tiirkiye ve 
Fransa ile te,riki mesai arzusunda bulun· 

dugunu ehemmiyetle kaydetmi~tir 
Haleb 25 {A.A.) - Paris ve Anka

radan buraya gelen Suriye Ba§vekili Ce
mil llvfarda-,, bu ak~am verilen bir ziya • 
fette soyledigi nutukta, Suriyenin Tiirki· 
ye ve F ransa ile te~riki mesai arzusunda 
bu1 ·ndugun · ehemmiyetle kaydetmi§tir. 

Cemil Mardam, ekalliyetler hakkmda 
demi~tir ki: 

«- Fransaya icab eden biitiin temina
tl verdik ve huistiyanlara cemaat huku -
kunu vermekte hi~bir mahzur gormiiyo -
ruz.:" 

Suriye idaresi hakkmda da Cemil 
Mardam ~unlan soylemi~tir: 

Karadenizde, giinlerdenberi devam e-~ 
den ve bi.iyiik facialar doguran f1rtma ni· 
hayet di.in siikunet bulmu§tur. Bir taraf
tan evvelki geceden itibaren §ehrimizde 
yurdun muhtelif yerlerinde kar yag • 
makla beraber, muhtelif limanlardan ge -
len telgraflar havanm dondiigiinii, yalmz 
kahn deniz ve yiiksek dalgalar oldugu -

1 

miyeti Konseyinin yiizi.incii i~tima dev
resi I 7 kanunusanide han miimessilinin 
riyasetinde toplanacakhr. 

<:- Millete tamamile istinad eden bugiin
kii Suriye hiikfuneti sonuna kadar vazife
sine devama ve nasyonalist bloku haricinde 
hic;bir siya.i partiye yer vermemege az _ Suriye Ba~vekili Cemil l\fardam 

nu bildirmektedir. 

Dun de, son f1rt1namn kurbam olan 
teknelere dair yen; malumat gelmi~tir. 
Bilhassa evvelki gi.in ge~ vakit Zongul -
daktan gelen bir telgraftll abbetinden en
di§e edildigi kaydolunan ;lule vapuru 
Eregli limamna girmi§tir. 

Hisar vapuru kurbanlarr 
Hisar vapuru facias! etrafmdaki ara§· 

t1rmalar devam ediyor. Hadiseye teknik 
bak1mdan Deniz Ticaret miidi.irliigii el 
koYmustur. Diger taraftan T ahlisiye u -

{Ar leas~ ~a_. :l sutf!~ .1 ae J 
Hisar faciasm1 biiyiik gii~;liikle 

atlata.u 'Iemel 

Konseyin ruznamesinde 25 mesele 
vard1r. Bunlarm birc;ogu idari mahiyet· 
tedir. Fa kat diger bir takimlan vard1r ki 
enternasyonal ehemmiyeti haizdir. Bun
Jar arasmda <;in hi.ikumetinin J apon ta
arruzu kar~Ismdaki mi.iracaati, mi.iltecile· 
re enternasyonal yard1m, iptidai madde
lerin taksimi, enternasyonal tethi§crilerin 
tenkili, pakt prensiplerinin tatbiki ve si-

lspanyol meselesi ruznameye konul -

metmi§ bulunuyor. Hie; sikilmadan soyli- mesaisine v~ F rans1z memur ve fen a • 
yebilirim ki, Suriye, Fram;onm te~riki dr.mlarmm yard1mma muhtacd1r.» 

==:~~~~;~~~~~ 

Gabriele 
d'Annunzio . j 

lahsiZianma ko.!lferansmm ic;timaa d.1veti 
meselesi vard1r. 

manmhr, Fakat Barselona hiikumetinin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(Arkast Sa. 5 siltun 3 tel iii 
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<;evirenler: aid tetkika t 
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Yazan: 
-13 FLEMING MAUREEN 

Yeni imparatori~e her gittigi yerde 

goniilleri fethediyordu 

- Gormii§ler. Pencereden uc;mu§, 
gitmi§ ve solgun bir §afak bulutu iistiinde 
uzamp yatmi§. 

V e kadm, donuk ve degi§mez bir ses· 
le Habsbourg'lann maceralanm anlatJp 
durdu, gene imparatori«;e yorgun dii§iip, 
gilmesini irade edinciye kadar. 

Derken, §afak heniiz sokmemi§ti ki 
lmparatori«;enin odasmda bir ~Ighktu 
koptu. Ve gene lmparatori~e. deh§etler 
ic;inde, hizmet«;ilerinin kollarma s1gmd1: 
Coziine «beyaz hdm>> goziikmii§tii. 

lmparator, hadiseyi duyunca, ka§lan
m ~attJ. imparatoric;enin sinirleri fena 
halde bozulmu§tu. lmparator meseleyi 
viikelasmdan Bach'la gorii§tii. Bach Bo
hemyaya gitm~ini tavsiye etti: Bu seya
hat gene lmparatoru dinlendirir, hatta 
belki lmparatorluk ic;in de hay1rh olabi
lirdi. 

Elisabeth yola «;1kmak i~in sab1mzla • 
myordu. Y ol hamhklannda bulunurken 
kendisine bir yeni oyuncak verilmi§ ~ocuk 
kadar seviniyordu. 

dururlarken imparator tasvib etmekle kal
digi bir ~iyasl!ti kend; bulmu§, kendi dii
~iinmii§ zannetmeliydi! ve bu adamlar o
na bu zanm veriyorlardi. 

Ciinkii bu devlet adamlan fmparatoru 
~ok iyi tamyorlard1. imparatorun kibrini; 
tacidarlarm gokten inmi§ bir hakla salta
nat siirdiiklerine cibilli imamm, an' ane 
a§km1, teamiil iptilasmi, te§rifat merakJ
m, halktaki cezri temayiillerden yilgmh
gim, bunlan hep biliyorlard1. Bunlar bi
linince de lmparatoru istedikleri gibi kul
lanmalan pek giic degildi. 

Sophiye'nin lmparatoru ve devleti 
idare. eden elinde goze goriinmez bir de
mir eldiven vard1. V e imparator dogdu
gu giinden evlendigi zamana kadar anas1 
Sophiye'nin boyundurugundan kurtula
mam.J§tl; sa de, Sisi'yi kan diye se«;erken 
istiklal tadm1 ke§fetmi§ti; ve anaslDJ yese 
dii§iiren, gelininin aleyhine hamhyan da 
bu hal olmu§tu. 

Y almz lmparatorun "u hurriyeti az 
surdii. 

Bu seyahatte her gordiigii §ey onu Concordat'nm imzalanmasile Sophie 
teshir etti: T abiatin manzaralan.. Kar ~ en biiyiik emellerinden birine kavu§mu§
pat'lann ha§in giizellikleri .. ,Sarkllar soy· tu; fakat bunun imzalandJgl 0 mes'ud 
liyen gi.iler yiizlii koyliiler. Bilhassa lmpa gi.inde Sophie'yi sevindirecek daha ba§ka 
rator ve lmparatori~eyi selamlarlar, hiir ~ §eyler de vard1: F ran~ois • Joseph, evlen
rnetle kar§llarlarken yerli rubalan i~inde digindenberi, ilk defa olarak o gun, kan
tuhaf luklalara benziyen koyliiler. smm aleyhinde anasile anla§Jyordu. Ve 

~ekler bile Pragda !mparatorla lmpa- anasma hak verdi: Elisabeth «idaresi 
ratori~eyi, 1imdiye kadar goriilmedik yo}- gi.ic bir kadm» d1. Ve !mparator, §imdiye 
d.a agJrladJlar. Bunlann tebessiirnlerine kadar, annesinin tekrarlay1p durdugu mu
:mukabele ederken Elisabeth hep egiliyor, talealara ragmen, lmparatoric;enin genc
kiic;uk narin ellerini birdiiziye sallay1p ligine verilecek hafif su~lanm, ana, vak1a, 
duruyordu. bagJ§lamJ§b; mesela sokaklarda tekba-

Y eni lmparatori~e her gittigi yerde §IDa dola§IP durmakta in ad edi§ini .. Me· 
goniilleri fethediyordu. sela resmi ziyafetlerde eldiven takmayJ-

Ceklerin siyasi ihtiraslan hakkmda §IDI ... Sonra mesela an'anelere, teamiil
Elisabeth'in, timdiye kadar, hi<; bir§eY lere kar§l kay1dsJzhgm1... Haydi bunlar 
bildigi yoktu; ve ona bunu bildirecek hi<; neyse ... F akat ortada yeni bir hadise var
bir §ey de yap1lmadJ. Kocasile yaptJg1 d1 ki, bu, sukutla ge<;i§tirilemezdi: Eli
hu seyahat bir ge«;id resmini andmyordu. sabeth cam istemedi mi, kiliseye gitmiyor
Cekleri.l acaba meydana vurmad1klan du. F ran~ois ~ Joseph anasma soz verdi, 
bir kinleri, acaba gizli bir ho§nudsuzluk- «icabmJ icra edecek» ti. F akat, lmpara
lan var m1du~ Ne imparator oralarday- tor, kansile miinaka§aya giri§ince «icabJ
dJ, ne lmparatori~e. m icra» kolay olmad1. Elisabeth siikfulet· 

Esasen Fran«;ois • Joseph'in de bildigi, le, fakat metanetle: 1 

kafis,p.mkinden pekll'~z 'lazla'Y~f:' Zaten ~ Beo.. lu:yfim ·ne ~ten.e conu yapa -
mii§avirlerinden olsun, Nazm Bach'dan nm, Fran~oisl 
olsun, lmparatorun alcbgt malUiliat; k~tr' I Dedi. 
disinin hep lehinde olan §eylerdi. lmpara· - Fakat, Sis~ bu seninki ~ocukluk .. 
tor halkla temas etmiyordu ki... Bir de Sen, hususi bir §ahsiyet degilsin ki.. N e 
hiikumet adamlan lmparatorun kulakla- sen, ne ben keyfimizin istedigini yapama-
rmJ aleyhteki dedikodulara kar§I itina ile k' 

YIZ 1 ... 

ttkami§lardJ. V e lmparator, daha ziyade tathhlla 
Elisabeth bu seyahatten sonra fmpara-

ilave etti: 
tori<;eligin vecibelerini benimsemege ken-
dinde daha ziyade kuvvet, daha. fazla - Bugiin senden bunu biiyiik bir lu-
kabiliyet ve arzu duydu. tuf olarak rica ediyorum. Bugiin benim 

1855 agustosunn 18 inde Fran<;ois • y•ldonumiirn .. Bugiiniin hahn i<;in .. 
Joseph'in yirmi be§inci yJldoniirnii lmpa· - Bugiiniin hatm i~in ne istersen ya-
ratorlugun her tarafmda kutluland1. Ve o parnn F ranc;ois f 
gun fmparator Concordat'y1 imzalad1; Ve, Elisabeth, kocasma soz verdi, pa· 
papahkla imzalanan bu uzla§ma muka· zarlan, bir de· yortularda kiliseye gide
:velesi Sophiye i«;in, Kardinal Rauscher cekti. 
~~in. Mettemick'le Bach i«;in ve katolik- Bu soz almd1ktan sonra, !mparator 
ler i«;in bir zaferdi. ~erefine Hofbourg saraymda yap1lan ka-

Ye bunu~ imzalanmasile, lmparator, bul resminde bulundular. Merasim, §im
ruhani i~lere lcan§mak salahiyetinden el diye kadar goriilmemi~ derecede, parlak
~ekiyor, kilise kanunlan hiikumet kanun· t1. 
larmdan oluyordu. Ahlak ve talim ve ter- Prens Mettemich, merasim masmda, 
biye i§leri, hatta kitablann sansur edilme· lmparatorun §erefine kadehini kaldudJk
li, bu mukaveleyle, kiliseye _buakJlmJ§tJ. tan sonra, lmparatori«;eyi nezaketle se -

Fran~ois • ]oseph'in etrafmda zamanm lamladz. Ve her zamanki gibi teriitaze, 
en kabiliye•'i adamlanndan bazi1an var- her zamanki gibi kusursuz ~1k olan Met -
d1: Metternick, Bach, Kuebeck, Kens • ternich seyrek sa~lan her zamanki gibi 
pen, Hess ve Buol gibi. liile li.ile sarkarak, ince endam1 her za-

Politika satrancmda bu «feres» ler, manki gibi dar korsesinde s1k1~arak, ka· 
lmparatoru bir «paytak» gibi kullam- dife rubasmda her zamanki gibi ni§anlan 
yorlar, menfaatlerine gore, onu, bir ileri klVllcJmlar sa<;arak, kadmlara kar§J her 
bir geri oynatlyorlarru. Ve bilhassa bu zamanki gibi <;ok nazikti. Fa kat bu sefer 
devlet adamlan §una dikkat ediyorlardz: biisbiitiin co§tU: 
Onlar lmparatoru istedikleri g1bi oynatlp (Arkass var> 

Kiliste Bo_drurd "' oymagt kuruldu adile bir • • 
IZCI 

Kilis (Hususi) - Kemaliye ilkmek - mektedir. Bu ya§taki izcilere Kurd yav
tebine mudavim bir kiSlm talebenin ar- rusu denildigine gore, Oymagm Boz -
tusu ve mekteb idaresinin himmetile kurd ismi kendisine tam yara§rnl§ -
•bir izci t~kilatt vucude getirilmi§ ve hr. 
buna Bozkurd Oymag. isrni verilmi§tir. Gonderdigirn resim, Bozkurd Oyma -
tzcilige dahil olanlann biiyiik bir k1s- g.na mensub izcileri mekteb miidiirle -
muu ~rok ku~riik ya§ta olanlar te§kil et- r.ile birlikte gos-termektedir. 

T efti, heyeti reisi de 
yartn ~ah~m1ya ba~hyor 

Otobi.is meselesinin tetkik ve tahkikile 
me§gul bulunan mi.ilkiye miifetti§leri diin 
de Belediye dairesinde mesailerine de
vam ederek evrak ve defterler iizerinde 
yapmakta olduklan ara§tlrmayJ biran ev
vel bitirmek i«;in c;ah§mi§IardJr. Bu tetki
kat SITasmda Belediye Varidat mudiiru 
Ne§et gene miifetti§lerin yanmda buluna· 
rak kendilerine istedikleri izahatJ vermi§· 
tir. Diin §ikavetc;i otobii~iilerden mi.ira • 
caat eden kimse bulunmamJ§tlr. 

T elti11 heyeti reisi, yann 
faltfmtya ba,lzyacak 

Dahiliye V ekaleti tefti§ heyeti reJSJ 
T evfik T alat, yanndan itibaren istanbul 
vilayetinde ~ah§acak ve otobiis i§le
rile uzak ve yakmdan alakadar baz1 
zevah davet ederek dinliyecektir. T evfik 
T alata vilayett.! bir oda tahsis edilmi~
tir. 

Belediyede tetkikatla me§gul bulunan 
diger miifetti§ler evrak iizerindeki incele· 
melerine devam edeceklerdir. T evfik T a
latm tetkiklerinio umumi mahiyette cere
yan edecegi zannediliyor. 

Otobiis i§inin Belediyeye aid cephesi 
ikmal edilmi§tir. Bu i§e aid nekadar evrak 
varsa hepsinin suretleri daktilo ile ~Jka
nlarak miifetti§ler tarafmdan almmi§tlr. 

Sabur Sami, aleyhinde ne§riyata devam 
eden gazete hakkmda ii~iincii bir dava 
daha a«;mi§br. Bu suretle, otobiis dediko
dusu etrafmda, a«;uan davalann adedi 
sekize balig olmaktac:Lr. 

Di1 tabibi Avni Bayerin, vekili Nuri 
marifetile, bugiinler ic;inde, Hukuk mah
kemesine miiracaatle, §ahidler huzurun
da verdigini iddia ettigi bin liramn istir -
dad1 i«;in, bir dava ac;mak niyetinde oldu
gu royleniyor. 

Miiddeiumumiligin mezkur gazete a • 
leyhine a«;ml§ oldugu davanm riiyetine 
oniimiizdelci sah giinii, birinci asliye ceza 
mahkemesinde ba§lanacaktJr. 

$EHIR ISLER! 
Dort duba daha gelecek 
Ataturk koprtisiiniin dubalarmdan 

yedi tanesi• ge~n:terde ge1h:l'i§ ·Ve>bunra'F 
Balat atolyesinde monte edilmege bru; -
lami~tl. Dort (luba.,dcma .Alm.anyad,m , 
yoTa <;1kanhm§ olup bunlar da birkac; 
giine kadar gelecektir. Kopriintin demir 
aksammdan mtihirn bir kisrn1 da hazu
lanml§hr. Bu klsrm da gelir gelmez e
sash §ekilde ameliyata ba§lanacaktrr. 

Elektrik lambalarJ yerine 
konuyor 

~ehrin muhtelif yerlerine yeniden 
konmakta olan iki bin elektrik lamba -
smdan muhim bir k1sm1 yerlerine kon • 
mu§tur. Bunlardan bin iki yiiz tanesi 
direk ve sekiz yiiz tanesi de teller tize
rine konulacaktJ. Tel iizerine konmasJ 
lanm gelen sekiz yiiz lamba ile direk U
zerine konacak bin iki yliz lambad<tn 
sekiz yiiz tanesi konrnu§tur. Geri kalan 
ve direk iizerine konacak olan dort yiiz 
lamba da yakmda konmu~ olacaktlr. 

Bundan ba§ka $ehir Meclisinin ge -
c;en ic;tirna devresinde bayram ve mera
sim giinleri yapllacak tenviratm esash 
bir §ekilde temini i~;in KJ.Zkulesi, $em -
sipa§a, Taksim ve Beyaztd meydanla -
rile muayyen daha birkaG yerde tesisat 
yap1lmas1 karar altma ahnmi§tl. Bu -
nun ic;in de Belediye, $irketle temasa 
ha~lamJ§br. 

Bakkallar da s1k1 bir tefti§e 
tabi tutulacak 

Son zamanlarda Belediye tarafmdan 
ahc;1 ve lokanta dukkanlarile f1rmlann 
s1'1n bir surette tefti§ine ba§lanrnJ§tll'. 
Tefti§lerden iyi neticeler ahnrnaktad1r. 
Havayici zaruriye satan bakkal ve saire 
gibi dukkanlarm da ayni !Jekilde tefti§· 
leri bususunda alakadarlara emir ve -

MOTEFERRIK 

Be§ miihendis Karabiike 
gidiyor 

Karabukteki demir ve Gelik fabrikaSl 
memurlarmdan 5 ki~ilik bir miihendis 
grupu Londradan §ehrirnize gelm!~ ~e 
Ankara yolile Karablike hareket etmi§· 
tir. 

VI LAYETTE 

Devair, cuma giinii ogleden 
sonra tatil 

Yen! sene dolay1sile resmi devai.r cu
ma giinu i:igleden sonra tatil edilecektir. 
Daireler, cumartesi giinu de kapah bu
lunacakbr. Mutad mesai, pazartesi !fJ
niinden itibaren basllyacaktrr. 

Bursada tifo vak' alar:i 
tevali ediyor 

Bursa (Hususi) - $ehr,imizde yeni -
den alti tifo vak'as1 daha tesbit edilmi§
tir. Biitiin mekteblerin ve toplu yerler
de c;ah§anlarm a§Ilanmalan i~ine be~ 
koldan devam edilmektedir. 

Dr. Mazhar Osman, velileri, muallimleri ve biitiin 
gencligi beyaz zehirle miicadeleye davet ediyor 

Ye~ilaym diinkii kongresinde bulunanlar 

Y e§ilay Kurumunun senelik kongresi, Degerli profesor alko~ bahsinden sonra 
diin saat on dorlte Eminonii Halkevi sa- mi.ihim bir memleket meselesine de temas 
}onunda akdedilmi§tir. -Kongreye kuru "· ederek ezcumle §Unlan soy}emi§tir: 
mun ikinci reisi doktor lbrahim Zati ri- «- Eroine kar§I seferber haldeyiz. 
yaset etmi§tir. Bu seneki kongre diger se- Hiikumetin biiti.in vasJtalarile beyaz ze
nelere nazaran c;ok kalabahk olmu§tur. hir satanlara kaT§! ac;mJ§ oldugu mi.icade-

Umumi katib doktor F ahreddin Ke • leye ragmen bilhassa genclik arasmda bu 
rim bir senelik icraatJ anlatm1~ senelik beyaz toz ortahg• kmp gec;irmektedir. 
vezne raporu da okunarak tasvib olun - HalihaZJTda Baknkoy Ak.I hastanesinde 
mu§tur. 200 gene tedavi edilmektedir. Bunlar i«;in 

Doktor Ibrahim Zati bir tebligde bu- senede 35,000 lira masraf yap1hyor. 
lunarak bilhassa ~u noktalan tebariiz et - Cocuklanmz sigaraya veya alkole 
tirmi§tir: ihr.i gorii§lerle alkolizm. Alkol ali§sa derhal farkedebilirsiniz. F akat bu 
nedir? G1da m1du? Diinyadaki i«;ki sar- be§eriyet dii§mam tozun ne kokusu, ne le
fiyah nisbetleri. Alkolden gelen hasta- kesi, velhas1l belli edecek hi~ bir§eyi yok
hklar. Veraset ve babalardan gelen me· tur. Vatamm seven mekteb hocalan, aile 
yiller.» babalan ve genclik gozunu a«;rnahd1r. 

!brahim Zati sozlerinin sonuna dogru Hastanede tedavi ettigimiz gender, ara
ic;ki al .Jhtarlanna c;atanlara cevab vere- dan dort ay ge«;meden gene ah§Jyorlar. 
rek kutublarda ke§fiyatta bulunan A ~ Bu i§in yegane «;aresi memlekette eroin 
mondsen ve Nansen'in en soguk hava - yapanlann kokiinii kurutmakhr. 
larda bile alkol kullanmadzklanm, profe- Aile babalan I Evladlanmza fazla pa-
sor Picard'm atmosfer ke§fiyatmda da ra venneyin. Sonra cezas1m ~ekersiniz. 
ayni surette hareket ettigini soylemi§ ve Analar I Siz de <;ocuklanmzm kusurla-
alkoliin hi«;bir zaman viic .. diin 1smmas1 rm1 musamaha ile kar§Ilamaym. 
ic;in kullamlam1yacagm1, bilakis alkoliin ~iikumet e~oin satJCI!anna bir .sene 
viicudii uyu§ukluga, l§ gormemezlige hap1s _ve 500 l~ra para ceza~1 . veny?r. 
sevkettigini anlatmJ§hr. Ka~ kere tekhfler yaphm. Hu;b1r nehce 

M h 0 .. I . «;Ikmad1. Bu beyaz zehiri satanlan lin~ 
az ar smanrn soz en etmeli ... » 

Alki§Ianan bu ilmi sozlerden sonra Profesoriin soz1eri bittikten sonra ida-
profesor Mazhar · Osman· kiirsiiye gelmi§ re~ey~i \eti,9abJ ya~nlm1~ ye koy.gre~ 
ve alkol hakkmda izahatta bulurunu tur. son ~l?r'ilml ni'. ' 

....... ~ .................. ;;~~1i'i$I~kiT::· ......................... ; .. ·::~~~~·~~;;£ 
Y olcu salonunun tezyinine Adliyeye davetli polisler sivil 

aid projeler elbise ile gidecek 
Galatada yapllmakta olan yenl yolcu 

salonunun dahill tezyinatma aid proje 
mtisabakas1 neticelenmi~tir. Projelerin 
yarlSI tetkik olunmu§tur. Yarm yapJla
cak bir toplanhda digerleri de tetkik o
lunacak ve bundan sonra karar verile • 
cektir. 

Deniz Ticaret miidiirii gitti 
Deniz Ticaret miidlirii Mufid Necdet, 

diin Kostece yolile Biikre~e hareket et
mi§tir. MUfid Necdet, Bukre~te Roman
ya ile aram1zda yeni bir ticaret anla§ • 
mas1 akdi ·ic,;in muzakeratta bulunan he
yete iltihak edecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Japon el~isi Ankaraya gitti 
Bir rniiddettenberi §ehrirnizde bulu

nan Japon elc;isi dun ak§amki ekspresle 
A.nkaraya gitmi§tir. 
lsvi~renin yeni Ankara el~isi 

!svigrenin Ankara elc,;isi M. Henri 
Martin diger bir vazifeye tayin edHdi -
gmden, !sviGrenin ~anghaydaki masla -
hatgiizan M. Etienne Lordly, Ankara 
elc,;iligine ta:vin edilmisUr. Yeni elc;i ay
ni zamanda !svic;reyi Sofyada da temsil 
edecektir. 

Polislerin, ifadeleri almmak iizere 
davet vukuunda ve suc;lu olarak sorgu
ya c;ekildikleri esnada Adliyeye sivil el
bise ile gonderilrneleri llizumu Adliye 
Vekaletinden alakadarlara teblig edil • 
mi§tir. 

0 skiidar Adliye binasi 
projesi 

tJskiidar Ad1iye binasmm projesl, 
Adliye miidtirliigunce ikmal edilmi§tir. 
Proj eye gore, bir iki aya kadar in~aata 
ba§lanacaktJr. Yanan binamn enkaz1, 
bir muteahhide verilmi§tir. Miiteahhid, 
bunlan yakm bir zamanda kaldrraralc, 
sahaYJ temizliyecektir. 

~uuru mu bozukmu§? 
tJskiidar Adliyesini. kasden yakmak

tan suc;Iu Nureddinin rnuhakemesine 
dun, Ag1rcezada devam edilmi§tir. 

Suc;lu vekili, Nureddinin hazuhk tah
kikatmdaki ifadesinde vaki itirafmm, 
klic;iik ya§tanberi kendisinde mevcud a
Ian §UUr bozu'klugundan ileri geldigini 
iddia etmi§ ve suc;lunun mii§ahede alh -
na ahnmasmr isterni§tir. 

Mahkeme, bu talebi kabul ederek Nu
reddin·in mii~ahede altrna ahnmasrna 
karar vennh;;tir. 

Limanda babk birdenbire bollasb 
' 

Frrtma ve kar yiiziinden Halice hiicum eden bahklar, bahk~Wdar1 harekete getirdi 

Birkac; giindUr devam eden futma ve Havamn bozuk olmasma ragmen 
yagan kar, istanbula bir balrk bollugu mebzulen her cins bahk c,;Jkml§br. Bil
venni§tir. Kar dolay1sile derin sulardan hassa palamut, istavrid ve liifer pek 
s1g sulara dogru giden bahklar §ehrin bolla§m~hr. Son zamanlarda bimanda 
kiyilarma, bilhassa Halicin agzma dog-
ru hucum etmi§tir. Diin Iirnan agzmda bahk beklemekte olan 20 kadar Yunan 
ve Halicde balikc;Ilar, sandallarla bu ve italyan bahkc,;t vapur ve motoriine 
bahk akmml takib ediy~lard1. de bahk yuklenmesine ba§lanml§ti»a 
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Milletler Cemiyeti ve 
kii~iik devletler 

a talyanm Milletler Cemiyetinden 0 kat'i olarak aynlmas1 ve ayni zaman• 
da diinya ahvalinin c;ok fenala§arak 

biiyiik devletlerin adeta iki muhas1m cep' 
hede birle§meleri bu beynelmilel mues: 
sesede hala aza bulunan ki.i~iik devletle!l 
endi§eye dii§iirmii§tii. Giin ge«;tik«;e bU 
devletler Milletler Cemiyetine mensub 
bulunmalan yiiziinden mevcudiyetlerinill 
bile a§ikar bir tehlikenin tehdidi altmda 
bulundugunu daha iyi hissettiklennded 
ba§lannm ~aresini . miinferiden yahu 
mii«;temian aramaga ba§lami§lardir. 

llk defa miinferiden hareket edell 
1svic;re miittehid hiikfunetleri devleti ol• 
mu§tur. Milletler Cemiyeti merkezi kell' 
di ulkesi dahilinde, Cenevrede bulunall 
bu kii~iik devlet; amlardanberi dahil! 
huzurunu muhtelif 1rklara mensub balk' 
Ianna federal hirer hiikumet hakkm1 vet' 
mek ve harici emniyetini mutlak bitarafh' 
ga riayet etmek suretile muhafaza etrni§' 
~ . 

,Simdi ise lsvic;re Milletler Cemiyetl 
azas1 olup bunun misak1 ahkamJ mucibilld 
ce miitecaviz sayzlacak devlete yahu 
devletlere kar§J bugiin iktJsadi ve hatta 
askeri tedbirlere i§tirak etmek mecburiyt' 
tinde kalarak bitarafhktan aynlacaglJII 
dii§iindiigiinden emniyetinin tehlikede o~: 
duguna kanaat has1l etmi§tir. (:iin~ll 
Milletler Cemiyetinin · bugiin miiteca.VIt 
saymas1 muhtemel bulunan devletlerdell 
biri isvic;renin §imaldeki biiyiik korn§usll 
Almanya, digeri cenubdaki buyuk korn' 
§USU ltalya ve iic;iinciisii de bu iki biiyiik 
devletin muttefiki bulunan J aponyadJr. 

Milletler Cemiyeti bir giin bu de-viet: 
lerden birine yahud hepsine kar§I ikt1sad~ 
yahud askeri mahiyette zecri tedbirle~l 
tatbika karar verip, lsvic;re de buna i§U' 
rak eyledigi takdirde bu hareketi husurnet 
sayan gerek Almanya, gerek 1talya bll 
memleketin bitarafhgma riayet edecek 
degildirler. • 

B u tehlil ! kar§Jsmda lsvic;re emniyell' 
ni muhafaza i~in «;ok tereddiid etmedi "e 
§imdi''' Milletler Cemiyetinden aynlrna: 
makla beraber bu miiessesenin herhan~ 
bir devlete kar§J kararla§hracagi z:ecr~l 
tedbirlere ikhsadi mahiyetle olsa bile i§11' 

rak etmiyecegini §imdiden ilan eyledi. . 
,Sayle ki lsvic;re federasyon devletin111 

·harici politrkasmdan mes'ul iSfi , ·~~ 
milli mediste beyanatta bulunarak 1\11 uf 
letlet. Ce:miyetine kararlarmda.. teeilllll 
ve dikkatle hareket eylemesini §iddetle 
ihtar etmi§ ve herhangi devlete kar§I rne:t' 
kur muessesenin luzmn gosterecegi iktJ5~' 
di mahiyetteki zecri tedbirlere 1svic;reD111 

asia i§tirak etmiyecegini bildirmi§tir. !s: 
vi~renin bu karan Pariste derin bir teslf 
bJrakmJ§tlr. 

Avrupanm muhim kii«;iik devletlerill 
1 

den Holanda dahi Habe§istamn ftalyai3 

ilhakmm Milletler Cemiyeti tarafiDdd~ 
hala tanmmamJ§ olmasJ yiizi.inden kend ~ 
si dahil oldugu halde A vrupanm §imal .j 
ki kii~iik devletlerinin bir giin !talya 1 e 
miittefiki Almanya ve J aponyanm hu~IY 
metini iizerlerine celbedeceginden en?117~ ederek Oslo rnukavelesile ikhsadi b1r 1 • 

y'\ptJgJ §imali Avrupa devletlerine yaJII 
Bel~ika, Danimarka, lsve«;, Norve~ "~ 
Finlandiyay~ miihim bir teklifte buluJI 
mu§tur. · • Je 

Bu teklif dahi Habe§istan iiz:etlll , 
ftalyanm hukuku hiikiimranisinin taJllll 
mas1 i~in garbdaki biiyiik devletlerd~ 
lngiltere ile F ransamn nezdinde alll k.II 
~iik devletin mii§terek bir te~ebbiiste ~~; 
lunmalanna dairdir. Amerikadaki kii~11 ~ 
devletler daha pratik hareket edere tl 
miinferiden Habe§istandaki yeni vazi~e 

1 
tammaktadular. Ahiren hattl iistll~ 
( Equatear) Cumhuriyeti ltalya Krah11 (II 
ayni zamanda Habe§istamn impar~!~·~ 
oldugunu resmen tamd1. Hulasa buttl~ 
diinya ku«;iik devletleri kendi emniye~e' 
kaygusuna dii§tiiklerinden Milletler e1 
miyetinde sureta aza kalmakla berab ol 
bu miiessesenin eski ve yeni kararlarl ~ 
artJk tammaktan istinkaf ediyorlar. ~e' 
hal Milletler Cemiyetinin esasmdan 
gi§tirilmesine yol a~maktadir. f 

Mohtn'rem Feni TOG~ 

Biiyiikdere - Maslak yo)uJ1°~ 
bir ~arpi§ma ~ 

~ofor Celalin idaresinde Zeytinbut'~ll 
demir fabrikasma aid 3594 numa! 1 

kamyon, dun a~§am tizeri Btiyiikder: 1 

Maslak yolunda §Ofor Mes'udun ida! lf 
sindeki 3381 numarah otobiisle c;arP)lif 
mJ§br. Patinaja mani olrnak ·ic;in at fl~ 
stiratle seyretmekte olan arabal!\ot 
musademesi hafif olmu§ ve yalnl:Z ~0 

Celal ~lmndan yaralanm1stJr. / 

Cumhur iyet__../ 
N llsha111 5 kuru:,tur. 

Ab one $erafti { TU~kiye n arfc 

Sea elik 
Alb ayhk 
o~ ayhk 
Bir aybk 

ltm i"ill 
1400 Kr. 2'700 (Ct• 

750 • 1450 -
400 • 800 -
150 • ~okt11t 
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japon bahk gemileri 
Kaliforniya sahillerinde! 

iclerinde torpil kovanlan bulundu 
Alllerikan bahriye heyeti, Panay mes'uliyetini 
Japonlara yiikliiyor. San Fransisco'da Japonlar 

i~in ~ah,an bir casus yakaland1 
(8a,Jtarah l fnC1 sahttectel 

lerinde t;ikan bu mektublar Bremerton 
Amerikan deniz tezgahlannm faaliyeti 
hakkmda baz1 malumah ihtiva ehnekte 
idi. 

IQponyamn cevabt eshi teminatt· 
nrn tehrarrndan ibaret: 

Va~ington 25 (A.A.) -Tokyo ta
tafmdan verilen teminat muhasematm 
ba~langicmda verilen teminatm tekrann
dan ibarettir. 

Hariciye memurlan bu hususta malu
lnat vermekten imtina etmekte ve Roose· 
'~'elt, Hull ve baz1 yiiksek memurlar ara
Sinda yapilan gorii§melerin neticesini 
beklemekteclirler. 

Cevab Amerihada gayrihali 
goriilmii$ ..• 

Paris 25 (A.A.) - Fransiz gazetele
ri, 1 aponyanm Amerikan notasma ver
digi cevabla me~gul olmaktacl1r. Gazete
ler, bu cevab hakkmcla resmi komman • 
lerlercle bulunulmamakla beraber gayri
tafi goriilmekte olcluguna clair verilen 
haberleri manah buluyorlar. 

Petit Journal diyor ki: 
F'ilhakika ]apon cevabmm gayr!kafi 

gi:iriildiigiine clair Amerikan hiikumetinin 
i~ae ettigi haberler ~;ok manahdir. Bu 
gi:istermez mi ki, Amerika ] aponyanm 
Yahim enternasyonal ihtilaflardan behe
lnehal ka~;mmak mecburiyetinde bulun
dugu fikrincledir. Sayed Japonlar, icldia 
tdildigi gibi fngiltere ile Amerikamn e-
llerjilerini ol~;iiye vurmak istemi~lerse, bu 
le~ebbiisleri ~imcli kendi aleyhlerine don
lnii~ bulunuyor. Simdi kuvvet te~ebbiisii
lle, itidal ile olmakla beraber Amerika 
giri~mi~ bulunuyor. Amerikahlar herhangi 
bir bahrl miidahaleyi andiracak hareket
lerden i~;tinab ediyorlarsa da Japonlarm 
'~aziyeti anhyabilecekleri derecede azim
kar bir hath hareket tutmu~larchr. 

T ahhihat raporu J aponlaTln 
aleyhinde: 

Va§ington 25 (A.A.) - Amerikan 
~anay top~ekeri hadisesi hakkmda 
~anghay'c;la Amerikan bahriye heyeti ta
tafmdan yapilan tahkikat raporu ne§redil
llli~tir . 

Bu rapora nazaran, Panay top~ekeri 
~anmda Standard Oil'in harb sahasmdan 
~Zakla§makta olan ii~ vapuru oldugu 
halde nehirden yukan t;Ikmaga ba§lami§
hr. ]apon makamah Amerikan gemileri
llin bu hareketinden haberdar edilmi~ler 
Ve bu makamata vapurlann bulundugu 
~er hakkmda sarih izahat verilmi§tir. Va· 
~Urlann iizerinde direkteki Amerikan 
bayragmdan ba~ka ufkl olarak ac;IImi§ A
ltlerikan bayraklan da vardi. 

, .. Saat 13,30 a dogru iki motorlii otuz 
u~ }apon tayyaresi Panay topt;ekerile 
reiping vapurunu bombardimana ba~

' ~i~tJr. Panay mitralyozlerile mukabele 
jbni~tir. Bunun iizerine bir motorlii alh 
~Pon tayyaresi Panay' a hiicum ederek 

httnj dakika zarfmda yirmi bomba almif 
\'e gemiyi bahrmi~hr. Bu esnada Pa: 
~ay'da bulunan insanlan kurtarmaga gi-
en Amerikahlar batmakta olan bu va-

t~lltun iizerine bir motorden mitralyoz a
~ . 
t !' a~;Ildi~mi ve bunu da J aponlarm yap· 
1 ~IIli tesbit etmislerdir . .Taoonlar, Pan~y 

batmadan birka~; dakika evvel de gerniye 
yana~mi~Iardir. 

J apon tayyareleri bundan sonra ilk hii
cumlar neticesinde oradan uzakla§an ti
caret gemilerine taarruz eylemi§lerdir. 
Bu suretle Meiping ve Hel§ia da batml
mi~Iardir. 

Nehrin sahilinde bulunan ]apon as • 
kerleri bombardtmam durdurmak ic;in sa
hilden J apon bayraklan sallami§lar ve 
hatta bunlardan baZilan pathyan bomba
lardan yaralanmt~lardrr. ] apon askerleri, 
kurtulanlan toplami~lar ve bu Amerikah
lara kar§I hic;bir dii§manhk gostermemi§
lerdir. 

Raporda fngiliz ve J aponlann kurta
nlan gemi miirettebatma yaptiklan yar -
dim tafsilatile anlatJlmakta ve hadiseye 
~ahid olanlarm hath hareketi memnuni -
yetle kaydedilmektedir. 

Zaviat dart alii ve II i agir olmak ii
zere 50 yarahdir. 

Ameriha ihinci bir nota 
gondereceh mi? 

Va§ington 25 (A.A.) - Royter a
jansi bildiriyor: 

1 aponyaya ikinci bir nota gonderilme
si icab edip etmiyecegi ancak Japon ce
vabile, Amerika deniz konseyi raporunun. 
ve Hughesin raporunun etrafile tetkikin
den sonra belli olacakhr. 

hi malumat alan mahfillere gore, sala
hiyetli makam sahibleri, Hughes japon 
taarruzunun ba~lang1cmda yaralanmt§ ol
dugu i~;in, deniz konseyinin raporuna da
ha biiyi.ik bir ehemmiyet atfine miitema
yil bulunmakla beraber, bu husmtaki ilk 
malumat, Hughesin taarruzun kasdi ol
dugu hakkmdaki noktai nazarmm Kon
sey tarafmdan teyid edilmekte oldugunu 
gostermektedir. 

Cin huvvetleri Suiyan hududunda 
bir ,ehir ald1lar 

,Sanghay 25 (A.A.) - <;in seyyar 
kuvvetleri Suiyan vilayeti hududunda bu
lunan Yuya'yi almi§lardir. 

Diger taraftan <;inliler hala Hang • 
C<eu'yu miidafaa ediyorlar. Bu §ehir hal -
kmm bi.iyiik bir kismi C<Ok evvelden geri 
almmi§tlr. <;inliler HangC<eU korfezine a
kan Tsiengtang Irmagtni kapatmi~lar, bii
tiin fabrikalan tahrib etmi§ler ve nehirde
ki mi.inakale vasitalanm da batJrmi§lar • 
dir. 

Cang§ov - Hangc;eu demiryolu iize • 
rinde de <;in kuvvetleri Hangc;eu'da rna· 
ruz bulunduklan tazyiki hafifletmek mak
sadile Ka§ing istikametinde bir mukabil 
taarruza gec;mi§lerdir. 

<;in kitaah keza Tientsin'le Pukeu ara
smda ,Saopo'yu zaptettiklen sonra Yang
<;e iizerine ilerilemege ba§lami§tlr. 

$anghay ·Nankin fimendiler 
hattr tamir edildi 

Tokyo 25 (A.A.) - Resml teblig: 
Hankow iizerine yiiriimekte olan lie; 

] apon kolu 23 ilkkanunda §ehrin i§galini 
tamamlami§lardir. 

24 ilkkanun sabahi saat sekizde Han· 
ko'W surlan!" n bi.itiir kap1lanm zaptettik
ten sor.ra bu kuvvetler ~ehre girmi§lerdir. 
SehirdA §imdi sokak muharebeleri yap1l • 
maktad1r. 

................................. .,,,,,,,,,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIummuu ................... . 

lngiliz Krahn In 

radyodaki nutku 
Japonyada miihim 

• A. styasi tedbirler 

1\t-al, Noel miinasebetile Rn~lada. miin'aki.d ba t.l{. 
tnillete saadet diledi <;Ihk itilaf, +emdid edildi 

q londra 25 (A.A.) - Bugiin ogle
~ ell sonra saat 15 te, Kral Altmc1 Geor
~s r~dyoda biiti.in Britanya lmparatorlu
l~ '_lulletlerine hitaben kisa bir nutuk soy-
lrlt~tir. 

b ~abasmm Noel mesajlarmi mevzuu 
~ ~ Sederek soze ba~hyan Altmci Geor
il~!, ta~; giyme merasiminden sonraki bu 
l~tl ~oe! miinasebetile, fmparatorluk mil
Q erinin gosterdikleri muhabbet ve sa
lll~katten dolayi kendisinin ve Krali<;enin 
Q'~llllettarhk hislerine terciiman olmu~ ve 
~~ll~anm bir~;ok kit' a Ianna ~;oken «ge
~~lrlsi2)ik ve korku golgeleri» ni bilhassa 
v Y~ederek: «Noelin bize getirdigi sulh 
b: 1:Yilik mesajma dogru donelim ve ni
h, Ytt bu zihniyetin muzaffer olmasma ~a-
~tn» demi~tir. 

1~1 tal, nutkunu, biitiin Britanya j mpa
'Q orlugundaki tebaalarma s1hhat ve sa

~t temennilerile bitirmi§tir. 

Tokyo 25 (A.A.) - Hiikumet pek ya • 
kmda Sovyetlerle miinakid bahkc1hk 
itilafmm temdidi hakk.mda miihim dip
lomatik tedbirler alacakhr. Japan er -
kamharbiyesi, C,::in kuvvetlerini takib ~t
mekte alan Japan kitaatma ecnehilerin 
mal ve ·canlanm muhafaza icin ihtiy;J.t 
tedbirleri almak iizere vermi§ oldugu 
emri tecdid etmi~tir. 

Diyet, adi ve fevkalade biih;eleri, ver
~ilerin tezyidini, fevkalade ·istikrazlari, 
milli vesaitin seferber edilmesi proje -
lerini, elektrigin kontrolunu, zirai Isla
bah ve Man9uko'nun sanayiinin inki -
~af1 ic;in bir kumpanya ihdasmt miiza -
kere ve kabul etmek iizere 26 ilkkanun
da ictimaa davet edilmi§tir. 

Yalmz elektrik sanayiinin kontrolu 
hususunun ciddi bir muhalefete maruz 
kalacagt soylenmektedir. 

CUMHURIYET 3 

HAdise!er aras1nda 

Tercih buhran1 
(E5} ugiinkii diinya harble sulh 
(g) arasmda bir tercih buhran1 

g~iriyor. Diin Ba§muharri
rimiz Yunus Nadinin i§aret ettigi gi
bi sulh yapmaktan da, barb yapmak
tan da iciz bir Avrupa kar§JsmdayJz 
ve bu, zerre kadar mubalagasJ olml
yan bir te§hisle, onun irade felcinden 
ba§ka bir§ey degildir. 

Silihstzlanmak harbe gotiiriir, fa
kat silihlanmak dogrudan dogruya 
harbe siiriikler. F ormalite noksanla
nna balo.lmazsa hu barb ~oktan ba§
lamJ§br bile. lspanyada lspanyollar
dan ba§ka hangi milletlerin dovii§tiik
lerini biliyoruz. Cinde Japon toplar1 
yalmz <;inlileri degil, A vrupa ve A me 
rika menfaatlerini de doviiyor. Ver· 
say muahedesi, Kellog • Briand misa
lo ve baz1 milletler arasmda dostluk 
anla§malarmi tesbit eden kagJdlar, 
sepete namzed bir hale gelmek iizere
dirler. 

Bugiin, herhangi bir millete, YJlha· 
§1 hediyesi olarr 1~ §Unlardan birini 
teklif ediniz: Biiyiik bir .kiitiibhane. 
Modern bir hastane. Diinyanm en 
zengin liboratuan. Bir miize. Y ahud 
da miikemmel bir dretnot! Son hedi
yeyi evvelkilere tercih etmiyecek bir 
millet yoktur. 

Can ~eki§en ifritlerin oliimle hayat 
arasmdaki son tereddiidlerine benzi· 
yen bugiinkii vazive~ i~inde, Avrupa 
nedeniveti, ge~irdigi tercih buhram
mn neticesine gore, ya kalacak, ya 
mahvolacakt1r. Bu medeniyetin son 
giinlerini yasadtih iddialanmn dogru 
olun olmadJittm i§te o zaman anhya-

PEYAMI SAFA 

T eruel, hala 

mukavemet ediyor! 

Y eni F rankist takviye 
k1t' alar1 ~ehre dogru 

ilerliyorlar 
Salamanca 20 (A.A.) -Umuml ka

rargah teblig ediyor: 
T eruel'in sivil ahalisi, cumhuriyet~ile -

rin taarruzlarma mukavemet etmekte ber
devamdir. Cumhuriyetc;ilerin zayiatJ a -
zimdir. 

T eruel civarrnda muharebeler 
fiddetle devam ediyor 

Henday 25 (A.A.) - Bir Frankist 
membamdan bildirildigine gore, T eruel 
~1'1 rinin §imalinde ve cenubu garbisinde 
bulunan Concud ve Villa Star kasabala· 
nnda §iddetli muharebeler cereyan et • 
mektedir. 

Franco takviye kit' alan T eruel' e iki 
kilometroluk bir mesafede bulunmakta -
dtrlar. Sehrin yukan k1smmda muharebe 
devam etmektedir. 

Franco k, vvetleri kumandam General 
Aranda'nm Teruel'i tamamile dii§man 
elinden kurtarmak iizere biiyiik bir taar -
ruz hamladJ:tl soylenmektedir. 

F ranhist tahviye h1t' alart 
imdada yeti~iyor 

Saragosse 25 (A.A.) - Yeni Fran· 
kist ta~-viye kit' alan Teruel' de muhasara 
a!tmda kalan kuvvetleri kurtarmak ic;in 
siiratle bu §ehrr: dogn· ilerlemektedirler. 

Bir taraltan top ... diger taraltan 
hitar sesleri! 

Barcelona 2r (A.A.) - Teruel'in 
haricl cephesindeki birc;ok taarruzlar, a
kamete ugramJ§hr Zarro tepesindeki mu· 
ha.ebe bilhassa §iddetli olmu§tur. F akat 
cumhuriyetC<ilerin mevzileri oldugu gibi 
kalmi§hr. CumhuriyetC<ilerin biitiin cep -
hel~rinde Reveillon gecesi ne§e iC<inde 
gec;mi§, kitarla;·, akordiyonlar, armonik
ler ~;almmi§, efrada mebzul miktarda 
1 lyat- ve §ekerlemeler dagitJim!§tlr. 

Bugiin bayram yap1lryor 
Barselon 25 (A.A.) - Biitiin anti 

fa§ist te§ekkiiller, bi.itiin mensublanm T e
ruel'in zaphm kutlulamak iizere yann ya
pilacak biiyiik lorene i§tirake davet et • 
mektedir. 

Musademeler devam ediyor 
Barselon 25 (A.A.) - Febus ajan

smm bildirdigine gore, T eruel' de eski 
§ehirde halen mevcud bazi asi miidafaa 
yuvalarmm tahribi i~;in bu sabah da mu
sademelere devam olunmu§tur. Diin ge
ce asilerin ~iddetle miidafaa ettikleri ls
panya bankasJ binasi etrafmda lcuvvetli 
~arpi~malar vukua gelmi~tir. Cumhuriyet
~iler, Saint - Jean kilisesinin damlanm 
i~gal etmi§ler ve sivil muhafaza ktt' alar!· 
mn ki~Iasile katolik papaz medresesim 
tamamile ku$atmi~lardJr. Halen ele gec;
memi~ olarak, ancak eski ~ehrin alhda bi
ri kaclar bir yer kalm!§tlr. Asiler, binalara 
iltica eder' en cuhmuriyetc;i rehinele -
ri de l:er ...• er gotiirdiiklerinden cum
huriyetc;i k1t' alar fazla dikkat gaster -
mek mecburiyetinde kalmaktadir. Asiler, 
yeniden, artik hi~;bir mukabil hiicumda 
bulunmami§lardir. 

M. Flandinin bir makalesi Prens Otto'nun 

miihim beyanat1 
«Unutmamak lazimd•r ki 

ninnisile uykuda 
sulh, arbk Cenevre 
beklemiyor>> Tahta avdetim zaruri · 

Sabik FranSIZ Ba§vekili M. Pierre
Etienne Flandin, gec;enlerde Almanyaya 
bir seyahat yapmi§tl. Bu seyahatinin 
muhtelif ~ekillerde tefsirlere ugramas1 ve 
resmi bir ziyaret maksadile yapi!d1g1 tar
zmda ~ayialar deveran etmesi iizerine, 
bu iddialan zamanmda tekzib eden sab1k 
BaFekil, Berlin seyahatinin hakiki sebe
bini ve neticelerini izah ic;in, avdetinde bir 
makale ne§retmi§tir. Gerek beynelmilel si
yaset noktasmdan, gerek Frans1z - Al
man mi.inasebatJ bakimmdan ~ayam dik
kat buldugumuz bu salahiyetli kalemin 
yazJSlm, Paris - Soir gazetesinden iktibas 
ediyoruz: 

Fransa ile Almanyanm bir anla§ma 
zemini bulmalanm bi.itiin Fransizlar te
menni ediyor, ve biitiin F ranSIZiar, bu
nun, muvakkat ve geC<ici bir yakmla~ma
dan ibaret kalmamasmi, belki, Avrupada 
bir emniyet ve sulh rejimi tesis edilmesini 
istiyor. Sayed, F ransa ile Almanya ara
smda vukuu melhuz anla§ma diger mil
letlerin emniyeti aleyhine olacaksa, ya
hud Avrupada devamh bir sulhun tesisi 
ihmal edilecekse, ayni FransiZiar, bu an
la~manm sahte bir anla~ma olduguna ka
naat getireceklerdir. 

Berlinde yaphg1m miilakatlarda, hiis
nii niyetlerini hiirmetle yadetmek istedi
gim muhatablanma bunu anlatmaga c;a
h~hm. 

Bir anla~maya varmak arzu edildigi 
zaman, biiyiik ihtilaflarm bertaraf edil
mesi esashr. Bu ihtilaflar izale edilmiye
cek olursa miizakerat, bir neticeye varmak 
iimidinden mahrum olarak at;Ihr ve iki 
millet arasmdaki miinasebatm diileltil
mesine, faydadan ziyade zarar iras eder. 

Harbden sonraki Fransiz - Alman 
miinasebah tarihinin, ic;inde bulundugu -
muz safhasmda ilk dii§iincemiz bu bey • 
hude muhatarayi ortadan kaldlrmak olma
hdir. Bunun c;aresi de, her iki tarafm, mev
cud veya ileride mevzuu bahsolabilecek 
beynelmilel biiyiik meseleler kar§Ismdaki 
miitekabil durumlanm kat'iyetle bilme • 
leridir. 

Seyahatimin ba§IJca hedefi Alman nok
tai nazanm ogrenmekti. F rans1z efkan 
umumiyesinin bu noktai nazan bilmesini 
faydah telakki ediyorum. 

Almanya Afrikadaki miistemlekeleri
nin iadesini istiyor. Almanyamn noktai 
nazan, Lord Halifax' a etrafile anlat!l • 
m1~ ve Frans1z hiikumeti, onu takib eden 
Londra miilakatmda bundan haberdar 
edilmi§tir. Bu gorii§melerden sonra ne§ -
redilen teblige nazaran, her iki hiikumet, 
Almanyanm miistemleke mutalebah hak
kmda ne menfi ne de miisbet bir karar 
vrrmeden bu meselelerin hallinden evvel, 
umuml bir tesviye tam tesbit edilmesi lii
zumunu ileri siirmii§lerdir. 

Doktor Schacht'm, 1936 yazmda, res· 
men tav;.if edilmek suretile Leon Blum'ii 
ziyaret ettigini ve Almanyanm Milletler 
Cemiyetine avdetinin, miistemlekelerin 
iadesi hususunda bir anla§ma yapilmasma 
vab~ste bulundugunu soyledigi keyfiyeti 
muhakkak gibi goriinmektedir. Fa • 
kat, o tarihten sonra Alman nok • 
tai nazan degi§mi§tir. Alman zimam· 
darlannm, yakmda yapilacak tadilat 
ne olursa olsun, kollektif vecibeleri ihtiva 
ettigi miiddetC<e. Milletler Cemiyetine as· 
la avdet edilmiyecegi yolundaki alent ifa
delerini, bilhassa ftalyanm Berlinle an
la~mak suretile Milletler Cemiyetinden 
C<«>kilmesinden sonra, kat'i ve nihal telakki 
etmek gerektir. 

Almanya, herhangi kollektif tesviye 
tarzma muhalefette bulunmasm1 hakh 
Postermelc ic;in Milletler Cemiyetinin, 
kollektif ve miitekabil yard1m programJ
nm tatbikmda gosterdigi aczi ileri siiri.iyor. 
Bilhassa Fransa mevzuu bohsolunca, 
fransanm, emniyetini, Milletler Cemiye
tinin mufa~~1I umuml pakt sisteminden, 
onu itham etmek iizere muhtelif devlet -
!erie yaptlgi muahedelerden ziyade, AI -
manva ile dogrudan dogruya yapacagi 
iki tarafh bi· paktla daha iyi temin ede
cegini iddia eylemektedir. 

Sulhun Avrupada tanzimi meselesine 
~elinct, Alrnanva, bir F rans1z - Alman 

a :a§mas! akdedildigi takdirde, bunun memleketime 
tatbikaita daima sukutu hayal uyand1ran 
:v1.illetler CP.~a~iyeti nizamnamesinden c;ok. 
daha parlak bir siikunet ve itimad amili 
olacagm1 ileri siirmektedir. 

Milletler Cemiyeti umumi pakh yeri • 
ne, seri halinde iki tarafh anla§malar ika
mesi, bittabi, inkisam kabul etmez sulha 
veda manasim tazammun eder. Fransa • 
nm bu tezi kabul etmesi, harbden sonraki 
siyasetin taklib~ ugramasi demelctir. Bir 
F ransiz • Alman anla§masmm temin ede· 
cegi fevaid, bu siyasetten vazgec;mege de
ger mi? 

Almanya, bu miilahazaya itiraz ede • 
rek, tarihl tekamiiliin dinamik bakimdan 
telakkisile F ransanm statiiko hakkmdalu 
muhafazakar telakkisi arasmda tezad 
mevcud oldugunu ve ilk telakkinin mazi • 
deki vakialarla dogrulugu kabul edilmi§ 
oldugunu soylemektedir. Almanya, me • 
nafiimizin dogrudan dogruya mevzuu 
bahsolmadigl i§lerde, ba~ka memleketler 
i.tzerinde bir nevi vesayet tesisine salahi • 
yettar olu§umuzu inkar etmekte ve kom • 
§Uiarmdan baz1larile dogrudan dogruya 
akdettigi anla§malar sayesinde, Milletler 
Cemiyetinin, ic;inden c;IIcamadtgl eski pii
riizlii meseleleri hallettigini, iddiasim is
pat makammda ileri siirmektedir. 

Ve nihayet Almanya bize diyor ki: 
Fuhrer, badema, Fransa ile Almanya a· 
rasmda araziye miiteallik hic;bir ihtilaf 
kalmadigml, Sarre reyiammm ferdasmda 
ilan etmi§tir. Fransa ile akdedilecek bir 
muahede, bu sozi! takviye eclebilir. Her 
iki memleket arasmda zuhuru muhtemel 
ihtilaflarm halli iC<in cebir ve kuvvete mii
racaatten ebediyen sarfmazar etmek su

Paris gazetele -
rinden L'intransige
ant, Habsburg Pren
si Otto' nun, ilk de
fa olarak verdigi 
beyanatJ ne~retmek • 
tedir. 

Prens Otto, bu 
beyanatmda Habs -
burg 'lann A vusturya 
tahtma avdeti me • : 
selesi hakkmda ez • Prens Otto 

ci.imle ~u sozleri soylemi§tir: 
«- Ben, intihab edecegim tarih 

sunda, §ahsan bir telc miilahazaya 
bulunuyorum. 0 da, tahta avdetimin, 
vusturyahlarm menfaati i~in zaruri 
olmadigidir. Zaruri ise gidecegim, 
takdirde bekliyecegim. 

Reyiama miiracaat meselesine gel' 
ce, bu reyiamm yap1lmasma §ahsan 
anzim. Bunun sebebi ise, ekseriyet ~a•~an:·• 
makbgim ihtimalinin ~iipheli .... a.tuH»utud 

ziyade, muayyen bir partinin beni intihab 
ettirmege muvaffak olmas1 ihtimalidir. 
Bu takdirde, ben, o partiye lmmen bagh 
kalacag1m ve aleyhte rey veren veya a· 

leyhimde telkinatta bulunan kimseler be
ni daima dii§man telakki edeceklerdir. 
Her§eyden evvel, istedigim, siyasi parti
lerin fevkine C<Ikmak ve onlan uzla§tlrma· 
ga ~;ah§makhr. 

A vusturyaya, bir reyiam yap1lmak su
re tile a vdet ettigim takdirde, mille time 
ittihad gotiirmekten ibaret olan en asil 
vazifelerimden birisi mii§kiilatla kar$Ila~
mi~ olacakhr. 

retilc, Almanya, Fransanm hayatl mena- Avusturyamn istiklali meselesi hi~bir 
fiini ihlal arzusunu beslemek ~oyle dur • zaman miinaka~a kabul etmez bir mev· 
sun, bilakis. kendi menafiine Fransa tara- zuclur. Zira, Avusturyahlar bu istiklali 
fmdan miimanaat edilmemesini istemek- miidafaa i~;in canlanm feda edecekler· 
tedir. dir. 0 zaman goreceksiniz ki, Kraliyet 

Boyle bir anla§ma, bittabi, ancak mii. • lehine hareket etmiyenler, devle • 
tekabil bir itimad paktJ olabilir. T eslihat tin mevcudiyetini temin ic;in, Kral ta • 
iizerinde bir anla~ma yapmak suretile, bu raftarlarile yanyana bulunacaklard1r. 
pakt tekeffi'' altma almtr. Mesela, evvelce sosyalist olan i§C<iler, son 

F ransa, mazide, biiyiik sukutu hay aile- seneler zarfmdaki miiessif miicadeleler· 
re ugram1~hr. Bir c;ok da fmat kaybet • den ve dokiilen kanlardan sonra, siya~i 
mi§tir. ftimada miistenid bir hareket bel- dii~iinceye sahib olabildiklerini sarahaten 
ki ihtiyatSIZI·': olur. F akat sistematik bir gostenni~lerdir. 

itimads1zhk da belki pek akllane degil· A vusturya sosyalistlerinin bu hareke· 

dir. tini ~;ok takdir ettigimi itiraf ederim. Si-
Bazi l:adisata mani olabilmelt. ic;in, zi temin ederim ki. Avusturyamn istikla

bunlara mani olacak kadar kuvvetli bu • li aleyhinde yapilacak her te~ebbiis mii
lunmak lazimdir. Y almz degiliz, ve ez- tecavize pahahya mal olacakhr.» 
ciimle dost ve miittefik lngiltere ile isti•a· 1 

• Prens Otto, spanyaya yapbgi seyahat 
re etmeliyiz. h k'-

a l.tnda da ~unlan soylemi§tir: 
Bugiin teslihat divaneligine yakalan • 

«- Filhakika lspanyaya gittim ve orami§ bir A vrupamn, etrafmda dondiigii iki 
mihver arasmda bir uzla§ma imkan- da ancak be~ giin kaldim. Sebebini size 
lanm veya imkansJZhklanm once soyliyebilirim. Annemin biiyi.ik kardesi 
kendi kendimize, sonra biitiin alakadar- Gaetan de Bourbon-Parme, agir surette 
!aria yapacagimiz tetkikat ne netice ve- yaralanmi~hr. Kirk sekiz saatlik Cimrii 
rirse versin, §Unu unutmiyahm ki siiratle kaldigi bile ~iipheli idi. Onun yamna git
hareket etmemiz ~arthr. Sulh, artJk Ce- tim. Allaha ~iikiir, kurtuldu. Ne Gene
nevre ninnisile uvkuda beklemivor. ral Franco'yu gordiim, ne de siyasi rical 
~~~~!!!'!!'!'~~~~"'!!......!!!'!!!'~~------""'!_ ile konu~tum. 

D lb ' h t• fspanyol meselelerinde hic;bir menfaa• e OS UD seya a 1 tim yoktur. Beni yalmz Avusturya i~leri 
alakadar eder. 1spanya hakkmda giizel 
hatJralarim vardir. Bugiin o memleketi 
mahva si.iriikliyen miicadelelere ve ihti· 
laflara kan§mak istemem.» 

Fransa Ayan meclisi, 
yeniden izahat ald1 

Paris 25 (A.A.) - M. Delbos dun ak
~am ayan meclisinin hariciye enciime
ninde Lord Halifax'm Berlin seyahatile 
Londradaki Fraas1z • ingiliz gorii§me -
lerinin ve orta Avrupaya yaphgt seya
hatin neticeleri hakkmda izahat vermi~
tir. Bu izahattan sonra enciimen reisi 
Henri Berenger kazand1g1 muvaffaki -
yetlerden dolaYJ enciimen namma na -
zm tebrik etmi§tir. 

Bir c;in devlet adam1 
Moskova'da 

Honkeou Z.J (A.A.) - Sunfo'nun 
Sovyetler Birli~ine <;in el~isi olarak tayin 
edildiiZi hakkmda c;1kan haberi resml 
mahfiller tekzib etmekle beraber bu za -
tm bir vazife ile Moskovaya gittigini ve 
diin hava yolu ile Honkong'a hareket et
tigini teyid etmi~lerdir. Sunfo'nun son • 
kanunun ba§langirmda Moskovada bu • 
lunacailt tahm:n ,.(lilrnrh·dir. 

Macar Hariciye 

Vekilinin beyanat1 

Macaristan, Roma proto• 
koluna baqb kalacak 

Budape§te 25 (A.A.) - cPester Lloyd~ 
gazetesi, Hariciye Nann de Kanya'mn 
beyanabm n~retmektedir. Hariciye Na
zm demi§tir ki: 

.- Macaristan dostlanna kar§t sar • 
s1lmaz bir sadakatten mlilhem olmak • 
tad1r. Macaristan bu dostlan idame et -
tikten ba§ka biitiin miinasebetlerinde 
faal bir sulh siyaseti takibine de ~ah§ • 
maktadir. 

1938 Cumhuriyet Almanag1 

Bu ciimleden olarak Kii~iik Antantla 
giri§mi§ oldugumuz miizakereleri ha -
hrlatmak isterim. lleride de bizi Roma 
protokolu devletlerine ve Almanyaya 
rapteden baglann daha ziyade s1lola~ • 
tmlmasma ~ah§acao'IZ . Hi~bir entrika 
veya iftira ve keza Tuna havzasmda si
yasi havaYJ iyile~tirmeyi istihdaf eden 
siyasette mii§ahede olunan ban gayri
miisaid alametler, bizi yolumuzdan asla 
dondiirmiyecektir. 

Aldm1z m1 ? .-
Eger heniiz almadiniZsa 

vard1r, ~iinkii mevcudu 

Cumhuriyet 

ge~ kalmanJZ ihtimali 
bitmek iizeredir 

Almanai• 
Tiirkiyenin e.n maruf imzalar1, say1s!z makale ve faydah bilg.iler~. tarih, 

takvim, e:rafik, istatistik, eglenceh ftkralar, hikayeler, kari~"U~urler, 
biitiin hadisahn resimlerile dolu, bir cildlik bir ansikloped1du:. 

Her yerde araytniz 

Bu gayretlerimiz, neticesiz kalsa bile 
- ki buna samimiyetle miiteessif olaca • 
g1z - bedbin veya asabi olmam1z i~in bir 
sebeb goremiyorum. Giinkii bu ihtimali 
nazar1 itibara alm1~ bulunuyoruz. Mil
nasebetlerimizi biitiln Tuna devletlerile 
normal bir ~ekle sokmaktaki arzum'.lz 
15ayet samimidir. Fakat mutlak surette 
hir anla§ma pe§inde de kO§muyoruz.» 

Hariciye Nazm, nihayet Roma proto
kolu devletlerinin oniimiizdeki sene 
ba§larmda Budape§tede toplanacakla • 
nru soylemi§tir. 

. "' ".\.: - .. . . . ~ 
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0 ak§am, Beyogluna t;lklp da hovar ·I bahatin yiizde doksam hayattad1r, ha -
dahk etmek imkamna malik olmad11h yat beni o kadar me§gul ediyor ki, ba
ic;in, odasma erken di:inmii§tii. Pek yo;- ~1m1 ka~1yacak vakit bulam1yorum. Fa
gun SaYJ.lmazdt, dairede biitiin giin bir kat bu didi§me arasmda seni stk s1k ve 
daktilo makinesinin ba§mda oyalan • <56zlerim ya~ararak dii~iinmiiyor de .~i -
m1~h. Bununla beraber, giinlin blitun lim. Yorgun ve ugultulu ba§1m1 dizle -
vak'alanm, bir siirii cebir muadelelerilE rinde dinlendirmek arzusile yanmad1 • 
doldurulmu§ bir siyah tabtanm iizerin- g1m saniye yoktur ... 
den slinger gegirir gibi, haf1zasmdan sil- Kalemin ucu kmlmi§h. Kmk bir u
mek, hayatmm en tam hazzt olan uy _ cun in.~am nekadar sinirlendirdi1Hni 
kuya, miinasebetsiz ve korkulu riiy~lar yaz1 yazanlar pek iyi bilirler. YiiziinU 
piirmemek i~in, kendini bir cocuk saf- buru~turarak ktnk ucu kalemden ct • 
fetile btrakmak istiyordu. Bu ·istekle k~;d1 ve nefretle yere attt. Parmaklart 
soyundu; pijamasm1 yasttgmm altmda mu:ek~.eb olmu§tu. Musluga kadar git
bulamaymca, yorgam karyolamn ayak mege usenerek mendilile miirekkebli 
ucuna dogru h1zla c;ekti, . do~ek c;ar§af1 - parmaklanm kurulad1 ve mendili eta • 
nm titrek beyazltgmdan ba~ka bir sey ierin iizerine f1rlath. Masanm gi:iziin -
yak. Gardroba ko~tu , asktsmdan di.i~ _ den yeni bir uc alarak kaleme geqirdi Vf' 

mii~ olan pardesiisi.iniin altmdan pija _ mektuba devam etti: 
rna pantalonunun pa~as1 goriiniiyordu; •Ben ~ok de.~istim anne. Arhk e~ki 
pardesiiyii yerine asarak pijamastm derbeder ~~l~ndan eser kalmam1~tk 
giydi ve yatagma uzand1. Bir sigara da Hayabm1 mhzama soktum, sabahlevin 
yakmtsb. Uzlet anlarmm halden anlar i~ime gidiyorum, ak~amleyin yemegimi 
bir arkada§l olan sigarasmm evvela sa- yedikten sonra odama c;ekilerek sevgili 
rib ve muntazam halkalar halinde yiik- kitablanmla m~gul oluyorum. Rakrv1 
selen, sonra ~i:iziiliip dagllan ac;1k mavi terkettim, sigaraVI azalthm, kendime 
dumanlarma dalarak, renksiz, sekilsiz, iyi bakryorum , s1hhatim yerindedir. GP
hiiviyetsiz, isimsiz, me~hul §eyler dii- cenin bu saatinde annecigimle konus -
§iiniiyor, yabud bir ~ey dii~iinmiiyordu, maktan ba~ka bir zevk pesinde kosrnn
sadece ya~adt~mm mestedici bir idraki vorum. Odamt bir giirsen anne! Bir b
iginde idi. Fakat yava§ yava~ hissedi _ dm elile dlizeltilmis kadar munta7am 
yordu ki, uyku bu ak§am nazlanacakhr temiz ve i~ a<;1c1 ... Seni temin ederim ":i 
ve onun bu sab1r tiiketen cilvesine ote- havabm ve odam miivazi gidiyorlar.~ 
denberi ahey1k oldu~ i~in, ~<iinlii olasi- Bu minval iizere mektubu bitirdl. Bi
ya kadar, bir §eylerle me~gul olmak ge- raz nezle oldu~ icin Slk s1k mendil ih
rektir. tiyac1 duyuyordu. Etaierin iizerinde du-

Bir pansiyon odasmda yalniz ba§ma ran kirli ve mlirekkebli mendili yerin
yatan bir adam uyumadrgr zaman ne ile de b1rakarak, p;ardrobun alt goziinii ~ek
me§gul olabilir? Ya sevgilisini _ varsa ti. mendil boh<'asmt actt, mendil yak. 
eger - dii§iiniir, ya kitab okur, yahud Gi:imlekleri, fanilalart, pantalonlart, 
- mevsim yazsa ve mehtab varsa - pen- havlulan blrbir <;tkardi, gene yok, gene 
cere i:iniinde oturup mehtab1 seyreder. vok. Muntazam §ekillerini bozarak, da
Sevgilisi vardt, vard1 amma, o vefas1z1 g1tarak Cikard1i1t ~ama$nlan torton edip 
dii§iinmenin uykusunu biisbiitiin ka~l- rasgele ~toze doldurdu ve gi:izii iifkeyle 
racagm1 tecrUbe ile bildi~i i~in, bundan kapad1. Havlulardan birinin bir piiskii
vazge~ti. Kiitiibhanesinde okuyacak kl- lii d1c;anda kalm1§h. 
tabt kalmami§b. Vak1a mehtab vardt, Diger elbiselerimin ceblerinde unut -
fakat havanm fazla serinligi, onu sey- mu~ olmiyay1m diyerek ~ardrobu a~ti, 
retmenin tadtnt bozacakh. Halledilecek yanm saat evvel diizelttigi ceketleri, 
giindelik bir meselesi de yoktu. Allahm pantalonlan tartakhyarak ceblerini ka
hakikaten var olup olmad1gmt, ni~in ri§hrdi, nihayet bir ceketin koyun ce
ya$adlgtmlzl, iildiikten sonra dirilip di.- binde bulabildi. Gardrobu kaparken, 
rilmivecegimizi ve daha bunun gibi a- ic;ini altiist ettigini unutmu§tu. 
srrlard1r di.inva filozoflarmm hallede - Ertesi giin, bras giiniiydii. Ak~amdan 
rnedikleri bii~iik meseleleri dii§iinme - baz1rlamak laztmdt. Ttras br~aO:m1 mu -
nin s1ras1 de~ildi; bu meseleleri masal - ayene etti, fazla kullamimts. Sandalye· 
lardaki klrkmci ada gibi a~mamak, ya- nin arkalt~ma gecirdii~i yelejtinin ce -
rnlacak - hele uyumak istiyen bir adam binden bir yenisini <;1kartp maklneye 
iqin • en ak1lhca bir hareketti. takh. Bir gazete yaydt, bra~ kabmt ve 

Fakat bir §eyle me~rru1 olmak bir za· tlra§ makinesini saga. sabunla f1rcaYJ. 
ruret halini ahyordu. Ne yapsam gibi - sola btra 1. Aynayt ·a 1rken kolonya si
lerden etrafma bakm1r ve e§:v.adan me- sesi_ devrildi ve bpas1 olmadrg1 ic;in, bii
ded urriarken, mi.itereddid dii§iinceli tiin masa mlirettebatJ bir kolonya ban
gozleri, etajerin raflarmdan ta§an ve yosu icinde yiiziivordu. $iseyi mas:mm 
bu sikmk vaziyetten hallerile §ikayct altma koyaVIm derken, masamn sag u
eden kitablara, masamn iizerinde, yan- cunda bir kavas ~ibi duran elbise nr
pmdan kacmlan esyanm sokak kap1s1 
iini.inde, birbiri iistiine YJ.ihh~l gibi, ra
hatsiz ve karmakan~1k duran elbise 
ftrc;asma, kolonya §isesine. sabuna, di§ 
Placununa, siirahiye, bardaga, hra§ ma
kinesine ili]ti. Arad1g1 aday1 bulan bir 
gemici sevincile, yorgam iizerinden a
tarak yere atlad1, terliklerini ayagma 
pe~irdi. Odasmt di.izeltmek istiyordu. 
Bu, onda gayrimuayyen zamanlarda 
gelen bir intizam a§k1yd1, sabun ki:ipi.igi.i 
gibi ~abuk kabaran ~;;abuk sBnen bir a§k; 
kemale gelmemi§ bir i.§tiyak demek 
daha dogru olur. Haftada birka~ defa 
odaSim diizelttigi halde, her §eyi yerli 
yerine koymak itiyadmi bir tiirlii ka -
zanamadrg1 i~in, zavalh odac1gm bir 
giin olsun intizama, siikuna kavu§tu~u 
vaki degildi. t§te ~imdi de odasm1 di.i -
zeltmek istiyordu. Evvela etajerden i§e 
ba!?lad1, kitablan yere indirdi, tozlarmt 
aldt, boy s1rasile raflarma yerle~tirdi. 
Masa iizerindeki muhtelif eeyyaYJ. da is
timal ehemmiyetlerile miitenas-ib olan 
yerlerine koydu. Duvarda c;arptk duran 
resimleri diizeltti. Karyolamn ba§ucun
daki demirden yere dii§mii~ olan yi.iz 
havlusunu yerine astl, gardrobun i~in
deki karga§ahgt da bastlrarak asayi§i 
iade etti. i;1ini bitirdikten sonra odaYI 
bastanba§a, memnun baki§larla siizdii, 
miikemmel! Dudaklarmdan gayriihti -
yari, pek sevdigi bir §airin §U mrsralan 
~lkh: 

Orda her ~ey liiks, siik1ln ve ~ehvet, 
intizam ve giizellikten ibaret. 
Fakat gi:iz kapaklarmda, bekledi~i 0 

tatlt, rehavet verici ag1rh$ Mla duy
muyordu. Bir yartm saat daha o:valan -
mak gerekivordu. Biraz evvel di.izeltti
gi res.imlerden birine kayan gi:izleri, be~ 
sene evvel, annesi, babast ve kardeeyle • 
rile, memleketteki bi.iviik evlerinin bah
cesinde. havuz baeymda clkard1klart bir 
fotograf li7erilide 1slanarak durdu. Hep
s'ni nekad11r p:i:irece<H gelmisti! Hele 
a"lnesini! Zavalh kadma aylardanberi 
mektub yazmam1sh. Her biiyiik i§i ya
rma buakmak tabiati kendisini. annesi· 
ne mektub yao:mak l!ibi zahmetsiz, se • 
vincli bir vazifeyi bi:ivle avlarca ihma le 
kadar ~i:itiirmiic;tii. Nankiirli.ikle itham 
edilecegini di.i iinerek iirperdi. Bu i~ 
SJZJsmdan kurtulmak ve annesini mem
nun etmek icin oturdu masanm basma 
ve annesine bi.itiin hasret ve i§tiyakm1 
soyliven bir mektuba ba§ladt: 

.Annecigim, 
ihmali itiyad haline getirmi§ oglunu 

affet. Sana her an yazmak istedigim 
halde buna muvaffak olamtyorsam, ka-

<;as1 vere dii~tii. Sumenin i~inden kurut
ma kag1d1 c1kararak masayt kurulad1, 
sandalvevi lJiddetle masava dogru itti 
ve etaierden rascrele bir kitab cekerek 
vatag111a atl;.rh. Aksi ~ibi, ~everim iimi
dile ald1g1, fakat bir tiirlii seveTT1edigi 
ukala bir muharririn romamyd1. Yan -
sma kadar zorla okumus, b1rakm1~h. 

Bu sefer de okuyam1yacagmt anlad1 ve 
kitab1 h1rsla, od:mm i:ibiir ucundaki se-
dirin iizerine f1rlath . Kitabt f1rlahrken 
kolu, sigara iskemlesine siirtiinmiis ve 
sigara tablasm1 yere yuvarlam1~tl. is -
kemleyi uzaga itti, si,rtara tablasm1 da 
kitabm yanma gi:inderdi. Fena halde si
nirlenmisti. Elektrik diil:1mesini cevirdi 
ve yor~tam basma ~ekerek vata<hn mah
rem derinliklerine gi:imiildii. Bir saat 
kadar sa~a, sola diindii; homurdand1, 
dalar gibi oldu, uyuyam~di, tekrar klv
rand1, nihayet uyku §efaat etmi§ olcak
h ki uyudu. 

Fakat pencereden giren mehtab: 
•Mektubda yalan seyler yazdm: sen. de
gil hayahm, kutu kadar odam bile inti
zama sokmaktan aciz bir adamsm!. 
der gibi, sahij>inden ~ikayetci olan oda
nm ha.,.in perisanh!!tm soh1k ve miis -
tehzi bir t§lkla avdmlatiVordu. 

CAHID SITKI TARANCI 

Evlenme 
!stihkam binba§!Sl merhum Ahmed 

Nafiin klZl, top~u tegmenlerinden Tank 
Tanerin karde§i ve arkada§lanmtzdan 
Salahaddin Giingi:iriin yegeni Muzaffer 
Tanerle, topc;u teitmenlerinden Baha -
eddin Ertiirki.in diigiinleri yaptlml§hr. 
Gene evlilerin yeni yuvanlarmda bah • 
ti:var olmalanm dileriz. 

( r. a nnlar ~ ~ont erans! ar , konureler) 
Beyoglu Halkevinde 

konferans 
Beyoglu Halkevillden: 
1 _ 28/ 12/ 937 salt gUnii saat 18,30 da 

Evim!zln Tepeba§mdakl merkez blnasmda 
Bayan NazAn ~ami Da~l§me~d tarafmdan 
cTarih ve edebtyatta Turk guzell!gb mev
zuunda konferans ver!lecektlr. 

2 - Konferans!yenin arzusu Uzerlne bu 
mevzu Uzer!nde munaka~a yapllabllecek
tlr. 

3 - Herkes geleb!lir. 
Toplanttya davet 

istlklal L!.ses! Mezunlarl Cemiyetlnden: 
Cem!yetlrnlzln ylll!k kongres! 26/12/ 937 

pazar giinti saat 15 te Emlnonii Halkevl 
konferans salonunda yaprlacaktlr. Mezun 
arkada§l&rlmlZln gelmelerl. 

CUMHURlYE'l' 26 Birincikanun 1937 

para 

kazananlar 

Holivudda yiizlerce 
ki,i boyle hayat 
ge~irmektedirler 

Me~hur olmazdan evvel iki sene bo!$ 
oturmu~, fakat muntazaman ayhgma 

da almt$ alan Robert Taylor 

Evet, Holivud'da hic;:bir i§ yapmadan 
para kazanan yiizlerce adam vard1r. Bu
na misal rni istcrsiniz.. Evvela, hafif~e 
maziye biraz egilelim, bugiin diiny amn 
her tarafmda ismini duymad1k, lilmini 
gormedik hie; kimsenin kalmadtgl Robert 
Taylor tam iki sene sin em a payitahtm· 
da kollanm kavu&turarak i§siz oturdu, fa· 
kat rnensub oldugu ~irketle mukavelesi 
bulundugu ic;.in her hafta ttklr hk1r para
smr da ald1. Onu bir resmini gorerek an
gaje etmi~ olan kumpanya uzun miiddet 
kuntratt altmda boyle bir ~ahsiyet mev
cud oldugunu unutmu§tu. Fa kat astl bu 
~ekil maceralann en tuhah Avrupadan 
c;agmlan tiyatro muharrirlerinden birinin 
ba§ma gelmi§tir. Adam, Holivud'un en 
biiyiik sinema §irketlerinden birinin ~efile 
kuntrat imzalayrp Holivud' a gitmi~. bir 
iki hafta intizardan sonra: 

- Bana ne i§ vereceksiniz? 
Diye sormak ic;.in stiidyoya ugram1~, 

ona «6 numarah biiro» ya miiracaat et
mesini soylemi~ler. Tabii muharrir der
hal tavsiye edilen mahalde solugu almt§. 
Oradaki zata: 

- Eh .. Nihayet ~alt§maya ba§l1yoruz, 
degil mi? 

Demi§. Masa ba§mda oturan hayretler 
i~inde: 

- Cah~aya ba§hyor muyuz., 5~-' 
leyse goziimiiz aydm .. _ ~e.n~ de altt ,aX~Jr, 
ne i~ verecekler diye bekliyorum. · Hafta
da muntazarn 5 bin frangJrnJ da ahyo • 
rum .. Oh .. Keka !.. 

- Ne, siz de mi i§ bekliyorsunuz? 
- Evet, gec;:en ay k1zdun .. lki hafta 

biiroya ugramad1m. O n be§inci giin gel
digim vakit, masamm iistiinde iki zarf 
buldum. i«;inde be~er binden on bin frank 
haztr .. Simdi artJk yalmz cumartesileri 
geliyorum, param1 almak ic;.in .. Bana bu
rada tesadiifiiniiz s1rf bir talih eseridir. 
Ba§ka bir zaman gelmi§ olsaydmtz, 
kat'iyyen bularnazdm1z I Binaenaleyh si
ze i§ vermek ~oyle dursun, ben de' bana 
i§ verecek birini gozliiyorurn .• 

D urun, daha bitrnedi I Bu c;e§id ~ergii
Ze§tlerden bir eglencelisi daha var. T a
mnmJ§ bir fngiliz musiki§inast «Ah.. 0 
senin giizel gozlerin I» ,arkiSimn bestekan 
miihirn §irketlerden birinin Londra mil· 
messili tarafmdan angaje edilip koynuna 
da imzah kuntrati koyarak Holivud' a 
gelir. Oogru stiidyoya gider, kendisine 
giizel bir odada miikellef bir yazthane 
tahsis olunur.. Bir giin bekler, be~ gun 
bekler, ii<; hafta bekler.. Kendisile 
kat'iyyen alakadar olan yok. T am sine
rna payitahtma rnuvasalatmm yirmi ii
~iincii giinii bir garson kapah bir zarf 
getirir. Mektubda 14 numarah stiidyo
ya gelmesi rica edilmektedir. Bestekar, 
piirtela§ oraya ko§ar, tammadJgl yirmi 
otuz ki§i hararetli hararetli konu~yorl ar, 
ona dikkat eden bile yok. Nihayet: 

- Beni <;agu!ml§Stnlz I 
Diye bagmr .. f~lerinden birisi ilerler: 
- Evet, diye cevab verir, 1u <<Ah .. 

0 senin siyah gozlerin l» ~arklSlmn bes
tekannm adresini ogrenmek ist\yorduk. 
Kendisini derhal buraya getirtecegiz .. 
Cayet miisaid §artla bir kuntrat teklif e
decegiz .. 

Sirndi, siz veya ben olsak, cebimiz
den kuntrah <;1kanr: 

- Y ahu aradJgtmz benim.. Siz dal
gada IDISlnJZ? 

D eriz, degil mi? 
tekan alolh adam .. 
sonra: 

HaYJ.r., t ngiliz bes
Biraz d ii§iindiikten 

- Durun, demi~. onun bir ajani var
dJr, ona telgraf c;ek~im!. 

Hakikaten kendi ajanma telgraf «;eker, 
«;eker amma, §U mealde. Evvelki kuntrat
ta yazth paranm iki mislini istemesi icin .. 
Ertesi giin ald1g1 cevabt da stiidyoya 
yollar. Bir hafta sonra da kendisi , sanki 
alelacele ilk vapura atlaYJ.p gelmis gibi 
gidn. Bu defa art1k bestekan bo~ btrak
mazlar .. Ginger Ro~ers'in burad1 da 
"Ormi.is oldu~umuz bir filminin musikisi 
ni hamlamaStnl soy lerler !., 

· ~EHZADEBA$1 
TURAN TiY A TROS1 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na§id ve 
arkada§lan okuyucu 
kii~iik Semiha ve Mi 

§el varyetesi 
Giindiiz: 0 olmazsa bu olsun 

,operet 4 perde 
Gece:· Zehirli ~i~ekler, komedi 3 perde ·- --

ERTUGRUL SAD! TEK 
'T'iY ATROSU 

Kad1kiiy (Si.ireyya) 
sinemasmda 
Yarm gece 

HAMLET 
Salt: Bak1rki:iyde 

Carsamba: Uskiidarda 

MUessif bir olUm 
Esbak ~urayi 

Devlet azasmdan 
merhum Yusuf Hac 
mahdumu Nansi 
Ziraat 'O"niversites' 
ve sair yiiksek i· 
lim miiesseselerin -
den mezun ve §eh 
rimizin ticaret ale
minde tamlm1~, mi' 
hendis Halil Har 
ahiren berayi teda
vi Pariste bulundugu s1rada, heniiz kly
metli irfanmdan, memleketimizin isti
fade edecegi pek gene cagmda vefat et
mi§tir. Kederdide ailesine beyam tazi
vet Pderiz. 

r ' ITOKATLIYAN otellnde 
BUG UN 

G R E C 0 R ve Caz1 ile 
PQGANY ve Macar kad,nlan orkestrast 

( Bu aksamki program) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mus!klsl • 12,50 hava· 

dis - 13,05 Beyoglu Halkevl gosterit Ico!U 
tarafmdan blr tems!l - 14,00 SON - 18,30 
plakla dans mus!klsi - 19,00 Sad!ye: Piya• 
no ve keman refakat!le - 19,30 konferans: 
Bellm S1rr1 Tarcan (Omriimiin defter!l • 
20,00 Miizeyyen ve arkada~lan tarafmdan 
Tiirk rnuslkisi ve halk §arkrlan - 20,30 ha· 
va raporu - 20,33 Orner R1za tarafmdan 
arabca soylev - 20 ,45 Muzaffer ilkar ve 
arkada~lan taraflndan Tiirk mustk!si ve 
halk ~ark1!an, (.saat ayan) - 21,15 oR· 
KESTRA - 22,15 AJans haberlerl - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet paq;a!arl • 
22,50 son haberler ve ertesi gtiniin progra· 
ml - 23,00 SON. 

ViYANA: 
18 PiYANO MUSIKISi - 18,25 kan~lk ya· 

ym - 19,10 CAZBAND TAKIMI - 20,05 spor 
ve salre - 20,40 ASKERt BANDO - 21,10 
EOLENCELi KONSER • 22,40 yen! plaklar· 
23,15 haberler, spor ve saire - 23,35 DANS 
MUSiKisi - 2~ haberler - 24,05 DAlfS 
MUSiKiSi. 

refakatinde 2 GALA - ~AYI 
Mutad flatlar I 

PE!iiTE: 
18,05 HAFiF MUSiK.i - 18,40 konferan-54 

_ 19,10 QiNGENE ORKESTRASI • 20,20 ken-

~~~=~~=~~~~~ ferans- 20,50 OPERET: ~EN DUL- 23,20 ; haberler - 23,40 DANS MUSIKiSi - 24,20 

K R
BethoEven'uin enTnefisz miiEzigi R-Tolstoys'un oen guN'zel eAseri I Qi:g~~siKisi- 1,10 son haberler. 

T 18,05 ASKER! BANDO - 19,05 havadt.s. 
gramofon - 20,05 ~?AN KONSER.i: - 20,40 

~~~~~~~!_~Y~a~k~m~d~a:.__T~~O~:R~K~___:s~in~e~m~a~s~lfl~d~a~~~~~~~~~ ~ gramofonla cSevU Berberb operas1- 23,211 = dans plak.lart. 

S A K A R Y A VARiiiOVA: 
Yann ak§am si n emasmd a ... 17,10 PiYANO VE ~;~AN KONSER.i: _ 17,50 

P k klraat • 18,05 DANS MUSiKISi - 19,35 
Umumi heyreant uyant1um1~ vt aria s~r.~iain de birinci mil Afah kazanmt · 

SUii8TiMAL DAVASI 
Emsalsi z filminin ilk ira t11 d ir. 

Ba~ r o ilerde : Parlak y1ldJz 

DANIELLE DARRIEUX- CHARLES VANEL 
PiERRE ~iNGAND • YVETTE LEBON • Jean Worms 

Y er'erin:zi e vveld en a ldmmz. Telefon : 41341 

Geo~ bit ilah gi bi guzel, Biltun filimler indtn daha seh'tar goriinen ~ 

Goz kama~tmca jon oromve 

ROBERT TAYLOR 
Bu hafta S A R A Y sinemas1nda 

BARBARA STANWICK ile beraber ~evirdigi 

KISKANCLIK 
. J .i.l.J. .A it A t r 

Fran11zca siizl 11abeserinde aevireileri ga$vediyor ve takdfr alkJtlan top 
, • , , luv.or. ilivtten fOX JU~NAL diinva hav~di1 l'ri 

8uq(in 1aat 11 dl' teo7ilalh matine 

BUGiiN 

iPEK sinemastnda 
TURK~E SOZLO 

SEZAR 
BORJiYA 

FLORANSA'NIN DEBDEBE VE i HTi$A
MI • 10 BtNLE;RCE FIG'O"RAN . MUTHi$ 

ve MU AZZAM MiZANSEN 
SEZAR BORJtYa'nm zehiri • L'UxRES 

BORJtY A'nm ate~li ihtirast. 
Halkla birle$en bir kahramarun 

zulme kar~1 isyam 

A~K - OLUM · MACERA 
ve TARiH 

BugOn saat 11 de tenzilath matine 

mus!k!, gramofon, spor, konu§ma, haber· 
ler - 22,05 eA-lencel1 yaym, edeblyat, kan~J.lt 
yaym - 23,35 DANS MUSiK.iSi, lstlrahat " 
Ierde haber ler. 

LONDRA: 
19,05 EOLENCELi KONSER - 19.55 

MANDOtiN VE ~AN KONSER.i: - 20,30 pi
yes, Org mus!klsi ve saire - 23,10 oRKES~ 
TRA VE ~AN KONSER.i:: Wagner, Mozart 
ve Franck'm eserleri - 24,35 hattralar. 

NOBETCiECZANELER ... 
Bu gece §ehrirnizin muhtel!f semtlerln~ 

de~ nobety! eczaneler ~unlardlf: 
Istanbul cihet!: 
Emlnoniinde <Be~lr Kemal), Fat!hte cfs~ 

mail Hakkl), Karagiimrukte (Ali Kern aD • 
Bakrrkoyde <HI!U), Aksarayda (Etem Per~ 
tevJ, Balatta (H\l.sarneddln), BeyaZidda. 
(Asadoryan), Kiiyiikpazarda <Necat!), Ca
galoglunda (Abdtilkadlr), Sarnatya KOCIL" 
mustafap~ada (Rldvan), Sehremind8 
(Ahmed Hamdi). 

Beyoglu cihetl: 
~1§1! Pangalt1da (Nargileclyan), Taksltn

de CL!monclyan), Beyoglu istlkl~I cad de• 
s!nde (Della Suda), TepebMtnda (Klnyo-
1!), Ga!atada (Hiiseyln HiisnUJ, KasunpMa.
da <VasrfJ, Haskoy HallCloglunda <Barbudl, 
Be:;!kta!}ta·• <Vld!n), Sar1yerde (Asat), Ta~ 
raby Yen kOy, "Erntr !n, Rumellhl.sar, '88~ 
bel,<, fo.J;IA&V11>flkoy, Ortakoy ecza.neleri. 

Kad1koy Sogiidlii caddes!nde (Hulil.sl os~ 
man), iskele caddeslnde (Saadetl, ti'skil
darda cimrahor), Heybel!adada <TomadLS) • 
Buyiikadada (Merkez) eczaneleri. 

Te§ekkUr 
$i§li Marmara kliniginde vefat edell 

aziz babamm iiliimii dolay1sile yazara.l< 
ve si:iyliyerek taziyet lutfunda bulunan 
ve cenazeye bizzat i§tirak etmek zah • 
metini ihtiyar eden biiyiiklerime, dost· 
lanma ve arkada§lanma, merhumun 
hastahg1 esnasmda biitiin gayretleril~ 
ihtimam ve emeklerini sarfeden degerll 
doktorlarma acth yi.iregimin §iikranla· 
rmr ve ailemin ve benim minnetlerimi2:i 
muhterem gazeteniz·in sahifelerinde ar• 
zederim. 

Hasan Ali Y!icel 

T~ YOSiVARA 
N EKLER JURNAL A E Her gun .ilk seansta 

r: ingiltere 
N ~ tacm1n incileri 

·--27,272 ki§i S. U M E R sinemasanda 
Set~enin en bUyiik TUrkt;e Sozlii ve ~arkth muazzam ve muhte§em §ark h lmi 

B 

RAMON N 0 VA R R 0' nun terns iii 

$EYH AHMED 
.$ark musiki ve farlnlarile dolu mfikemmel ,aheserini gormfi~lilr. 

Bu~fin mutlaka bu tilmi gidip gorunfiz. Saat 11 de tenzilath matine 

•• u y 

BugUn T iJ R K 
AliNA 

Slnemasmda merakll, heyecanll bUyUk film. 
KA~AK~ILARI 

Ba, rolde: H A N S A L B E R S 
Yunanfatan ~ahil erlnde ge~en fevkal ade meraklt mevzu, sefahet yerlerlne 

dG4en b1r gene ktzJD maceralar1. Ka~ak~thk milcadeleal, Rumea 
sulu 'ar, danslar v. a •.• IIAvtten : EKLER dilnva habP.rleri. 

BugDn saat 11 de tenziiAth matlne 

Goreceginiz en giizel bir tilm : 
BIR MEVZU I~INDE \iAHANE 

u K A· K 
Frans1zca soziU 

$ 
aa, rollerde : 

KLARi( GABLE 
IVt YRN A LOY MELEK sinemas1nda 

I•••••••••• Seanslar : 11 • (Tenzi lath matine) - 2 • 4,15 • 6,30 • 9 •••••••--'-
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i ktLsadi h.areket.ler 

------------------------Deniz ticaret 
filomuzun hali 

Garson gitmi~ti. Benimle ahbabhg1 ilerletmek 
i~in yiizlerce adama tekrarladigi hikayeyi anlat
nuya ba~lad1: Gene ya~ta annesini kaybetmi~··· 

Buna birkac; kelime daha ilave ede -
rek; acmacak bir manzara arzediyor, 
diyebiliriz. Son f1rtmanm ortaya koydu
gu facialar - bilinmez kacme1 defa ola
rak - bu ac1kh hali gozoniine kovdu. 
Bun dan bir ibret dersi c;tkarabilirsek 'ne 
mutlu ... 

Anketi yapan: SALA.HADD/N GONGiJR 

-9-

Son Hisar vapuru faciasmtn yegane 
sebebi, vapurun kohneligi gosteriliyor. 
Ne yaz1k ... Bes yiiz tane yap1hp aneak 
besi di.inya yiizi.inde kalan bu ah~ab tek
nelere be~ senelik sefer :miiddeti konnl
mu~ken on sekiz :va~ma gelmi~ olmala -
rma ragmen hala Tiirk sularmda i§livP
biliyor. Her biri ayn bir k1ymet olan 
ve $liphesiz bu memlekete daha hi?:mPti 
dokunabUecek yirmi vatan evladt bu 
yi.i7den Kar:~rlPnizin kara sularma go -
miiliiyor. 1883 senesinde in~a olunan 
bir hurda tekne - hem de Tayyar i~mi
ni alarak - sulanm1zda dolastyor. Ge -
c;en asrm yadigan alan bu tekneve Ka
radenizin sulan bile tahammi.il edemez
ken biz el'an onu oturdui'iu kumluktan 
kurtarmaga c;almyoruz. Cok iyi biliyo
ruz ki. Denizyollar1nm elindeki vaour
larm dortte iic;ii kabili istimal degildir. 
Bundan bes sene evvel satm ahnan ida
renin en biiyiik vapurlarmdan birine 
Liman Fen heyeti sefer miisaadesini 
vermek istememi§tir. 

Bu, bir kabare k1z1 idi. Uykusuzlugu 
inkar etmege ~;ah~an yiiziinde sondiiriil
mU~ ihtiraslann izini ta§lyan yorgun bir 
kabare k1z1. .. 

Kii~;lik bir el i§aretile yamma c;agu
dJm. 

Kalc;alannm biiti.in te§hir kabiliyetini 
kul!anarak, topuklan iizerinde bir topac 
&ibi dondii.. Blisbiitiin aeemile~tirmege 
&ayret ettigi giiliinc tiirkc;esile, gozi.iniin 
birini a~;lp, otekini kapJyarak: 

- Siz istiyog?.. diye sordu. 
T eeriibesiz bir ~;ocugu, iliklerine kadar 

titretecek bir bakJ§I vard1. ilkin davetimi 
&erc;ek sanmad1. Bunda hakk1 da vok 
degildi. Bir dilim gravyer peyniri ile, ya
IISJ bo~alm1§ bir ~i§e bira kar§Jsmda, ar
PaeJ kumrusu gibi dii~linen bir mii~teri, 
kabare kiZim, hangi cesaretle masasma 
da vet edebilirdi? ... 

Kendisini tatmin ic;in, garsonu ~;agmp, 
bir bardak ~arab Jsmarlamak laz1m geldi. 
Onun, ancak o zaman, giilerek bir kedi 
so.kulganhgile yammdaki iskemleye c;o
kii§ii, nekadar manah idi. 

Bir bardak ~arab, belli ki, bu gene ka
dm ic;in, onu Jsmarhyandan daha entere· 
sand!. 

$u dakikada, admt bilmedigi, sormaga 
da liizum gormedigi bir erkegin misafiri 
bulunuyordu. Beni savdtktan sonra; bir 
ba§kasmm ve bir ba§kasmm yanma soku
lacaktt. Sarma§tklar, na!nl gogdeli agac 
ararlarsa; sefahet yerlerinde biten bu pa
razit mahluklar da, hep kalantor mii§te
rilere musallat olurlar. 

Bu da, i§te onlardan biri idi. Dikkatli 
bakmca, ordek ye§ili elbisesinin, yer yer 
rneze arttklarile lekelenmi~ oldugunu gor
diim. 

Kolunda adi cam bilezikler, ,anglrdi
Yor, kulagmda, rengi solmuo menek~e 
taklidi kalay par~;alan sallamyordu. E
lio?e h.ir kadeh §arabia yammtza gelen 
!larson, tam ~arabi masaya b1rakaeag1 SJ· 
rada - her nas1lsa - eli titremi§, kadehin 
Yandan fazlasJ yere dokiilmii§tli. 

y osma, garso!'la sozde l;lkl§tl: 
- Ah, beeeriksiz! Cok beeeriksiz a

dam sen!! ... 
Bunu soylerken, kendi de bir becerik

sizlik yaph: Garsonun ayagma, masamn 
altmdan hafifc;e dokundu. 

Aralarmda gizli bir anla§ma bulun
duguna, bu karamboldan ba§ka oahid a
tamaga li.izum yoktu. $arabm, dokiilme
si, kadehlerin kmlmas1, mukadder alan 
§eylerdendi. 

Garson ~;ekilip gittikten sonra; ktzr:a
giz, benimle ahbabhgi biraz daha ilerlet
lllek ihtiyac1m hissederek, yiizlerce ki§i· 
:Ye tekrarhya tekrarhya, arhk iyice ez
berledigi hikayesini kimbilir kac;mct r:1efa 
anlatma~a b"~lad1: Annesini gene ya§ta 
kaybPtmi§ .. !Ik koeasile mes'ud olama

lar. Nihayet bir giin gelmi§ ki ... 
Fa kat, hikayenin burasmda, astl vazi

fesini hahrhyarak, kadehin dibinde kalan 
son yudumu da yuvarladtktan sonra, yii
ziime derin derin bakh. 

Anlamamazhktan gelmegi tercih edi
~im, eantm s1kmt§ olaeaktt. Sinirli bir 
hareketle, ayaklarmt yere vurarak ~ordu: 

- Siz ba~ka bir~ey ic;miyog? .. 
- Haytr! .. 
-A. .. Nic;in? 
- Bu geee fazla kac;trdtm da ... 
<;apkm <;apkm giildii: 
- !stiyog, siz .. Sugada bir ko§e var ... 

Oraya gidecek I 
Kendi ken dime: 
- Dikkat I dedim, boguntu ba~ltyor I 
Kabare kiZI, ~u dakikada, yan a~;Jl-

mi~ agz1 ve pan! pan! yanan gozlerile di
~i bir kaplana nekadar benziyordu. 

Ele ge<;irdigi avm1, rahatc;a bogabil
mek i<;in, kendi inine siiriiklemek i~tiyen 
bu di§i kaplamn teklifini, ne kabul ehni§, 
ne de etmemi$ goriinerek, sordum: 

- Perdenin arkastna gidersek ne ola
cakL 

lc;eriden gelen, ~akrak kadtn kahkaha
l~rma kulak vererek cevab verdi: 

- Kim ki eglenmek istiyog 1.. Oraya 
gidiyog !.. 

Eglenmek sozii, bu bahiste ve bu de
kor i<;inde, tuhaflma gitti. Vak1a, elli ku
ru~luk fnhisar ~arabma sekiz buc;uk li
ra odemegi goze alanlar bu herkesin ka
dtnt ile, ba§ba~a kalabilir ve eger eglen
rnek bu ise, pekala eglenebilirlerdi. 

Beni perde arkas1 safasma davet eden 
kadmt yammda daha fazla altkoymak 
tehlikeliydi. Nezaketle savd1m. 

Biraz sonra, ileride bir masadan ken
disini <;agudtlar. Teklifsizce yakla§tJ ve 
orada da, evvel.l, kadehle ba§hyarak, 
sonra, kafalar kJZI§tnca, i§i §i§eye bindire
rek bir hayli §arab yuvarlad1. 

Bizde denizcilik i9in, eger hic;bir ~ey 
yamlmasayd1 dahi, on be~ yasmdan bu
yiik alan vapurlarm satm ahnmamast 
ic;in bir karar vardtr ki, bunu minnetle 
kaydetmemiz laztmdtr. Yalntz bu ka
rann, eledeki c;iiri.ik teknelerin batmct
ya kadar kullamlacag1 $eklinde tefsiri
ne meydan vermemek de icab eder. 

Elde vapur yoktur. Yeni vapurlar ge
linciye ve devlet yeni §ilepler IS -

marlavmc1ya kadar eskilerin kullaml -
mast bir zarurettir. Biitiin vapurlan 
baghyarak kabotaj hizmetlerini geri bt
rakmak veya yabane1 gemilere arz1 if
tikar etmek hic;bir kimsenin aklmdan 
g~emez. Yoktan var edilen bu mem -
lekette, ilerileyi$ hareketinde, biitiin 
vasttalardan istifade edilecektir. Fakat, 
yuzde yiiz tehlikeli alan bir maceraya, 
gene yiizde yiiz liizum has1l olmad1kc;a 
sebebiyet vermek giinahttr. 

F. G. 

Milletler Cemiyeti 
konseyi toplan1yor 

·• .................................. .. -... .... CBa.#araft 1 met ta7&f/«<f.fl 

Ben burada ham ~~1~~u~· e e ball~: "!llunasitJ gor..:C~~i ber arttht' meclisi bu i§ll! 
perde ve paravan arkalarmda, lo~ J~tklt, ?!akadar ed~bthr. 
localann i~;inde ~oyle rezaletler ve boyle K~n~ey l r tar~ft~n to~la.ntrken, Uza~
kepazelikler oluyor, diye, ukalaca laHar sark tstJ~.are kom1test de I.yh~.a edecekttr. 
edeeek degilim. y almz, ~u konsomasyon- Bu kotmtt;ye Letonya J:IancJye N azm 
eu k1zlann insafs1zhklanm ele alaeagtm. Munters nyaset edecektJr. 

Bir kere, kabareye, bara gelenlerin Milletler Cemiyeti pakh orensiplerinin 
hepsini mirasyedi zannetmek hatad1r. tatbik1 komitesine gelince, Milletler Ce -
Sonra da, bir gecelik gafleti, insana bu miveti toolanttsindan hemen sonra ictima 
kadar ag1r surette odetmege kalk1~mak. eylivecektir. Bu komitenin reisi de Bel~
bizzat bar ve kabare sahiblerinin aleyhi- kah Bourgun' dr. 
nedir. --~~--

F ransada grevler biiyiiyor! Kadm, miizik... ic;ki!.. Bu ii~ ne§'e 
unsurunu, c;atts1 altma toplamasm1 bilen 
miiesseselerin, oraya gelenleri, bo§almt~ 
bir kese, harab olmu~ bir mide ile, adeta 
kiifelik hale getirerek, kaptdt~an etmek
le, hi~;bir zaman devam!t mii~teri edine
miyeceklerini de bilmeleri laz1mdtr l 

SALAHADDIN GVNGiJR ll'IJ§. fkinei kocast, haymlzml§, aynlml§· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Paris 25 (A.A.) - NakH vasttalan 
miistahdemlerinin grevi 2650 ki§iden 
2500 ki§iye sirayet etmi~tir. ivry rna -
hallesi miistesna olmak iizere temizlik 
~leri §ehrin her tarafmda normal bir 
~ekilde devam etmektedir. ihtilaf git -
tikC<e biiyiimektedir. Antrepolar tama -
mile, magazalar da ktsmen grev halin • 
dedir. 

Lim an 

mavna 

i~in 24 

ahnacak 

Bir heyet, diin ak, am 
Pireye hareket etti 

b Istanbul limanmda son zamanlarda 
b~§gosteren nakil vasttast buhram had 
lr devreye girmi§tir. Liman ldaresi ihra

~at ve ithalat bak1mmdan en hararetli i~ 
evresini te§kil eden bugiinlerde bir ak

sakhga meydan vermemek ic;in azami 
fa.Yretini sarfetmektedir. ldare, giinliigii 

1 
2:5 liradan vas1ta kiralzyarak buhramn 
eszrJerini izaleye c;ah~maktadir. 

fa lkt~sad Vek~leti. memleketin bu en 
~I ltmamnda 1~lenn sekteye ugramama· 

~ Ic;in evvelce bir heyetin Pirede muaye-

l
e ettigi demir nakil vasttalartnm Mtm 

" 1nm f k · · B .. ~ . asma muva a at etmt§ltr. unun u-
erine Liman hleri miidiir muavini Ha-

lllid s ~ l . . d k' b' h 
31 aracog unun nyasetm e t tr e-
~~ dUn ak~am Pireye hareket etmi•tir 

e:yette Liman fen heyeti $efi Kamil ve 
<'~I''] 
~ 0 Y.~ ba§ustast Y a~ar da ~ulunmakta-
~:· Ogrendi~imize gore Pireden 24 de
l !r fllavna almaeakt1r. Bunlarm pazar-

1111 Pirede v<~ollacakhr. 

lngilterede kuvvetli sis 
le londra 25 (A.A.) - Biitiin fngil • 
tii~ ~zerine, birdenbire, kuvvetli bir sis 

1,1 lllu§ ve bu yiizden birc;:ok 8por toplan
.~_'1r1 YapzlamamJ~hr. Sisin kaltnhgz Lon-'l,a . 
ill CJ~armda trenlerin muntazam surette 

etnesme de mani olmaktadtr. 

M1s1rda siyasi 

vaziyet degifmedi 

Sara y, taleblerinde 1srar 
ederek bekliyor 

Kahire 25 (A.A.) - Siyasi vaziyet 
degi§memi§cir. Saray, taleblerinde 1srar 
etmekt~ ve beklemektedir. Ali Mahir Pa· 
§a ile Natas Pa~a arasmda bu sabah ic;in 
kararla§tJrtlan goriisme yaptlmami§hr. Sa
mldtgma gore, hiikumet, ezciimle «Mavi 
gom!tklilm> terkilatmm dagihlmasi bah
sinde saraym taleblerini is' a fa miitemayil· 
dir. Nahas Pasa·, tetkiklerine devam et
mektedir. Vazi~etin birkac; zaman daha 
siirmesi pek muhtt>mt>ldir. 

Hitlerin 
Noel 

• • • muavininln 
beyanab 

c Ba~taratt 1 tnct sahf1elfel 

Rudolf Hess, nasyonal sosyalistligin 

Almanya ile eenebi memleketlerdeki 

Cermenler arastnda mevcud mi.ina~ebatt 
sikzla§tuaeagmt ve Almanyanm iyi niyet

ler besliyen milletlerle dostluk miinase -

betleri idamesine devam eyliyeeegini bil· 
dirmi~tir. 

Nihayet Ludendorff'un ve beynelmi -

lel bir vazife ve Alman bayragmtn §erefi 

ugrunda fspanyada olen Alman deniz • 

cilerinin hahras1m yadeden Rudolf Hess, 

biitiin Almanlara Hitler'in selamlanm 

bildirerek nutkunu bitirmi~tir. 

Askeri kamyonlar iJ bastnda 
Paris 25 (A.A.) - Miinakalat grevin

de hic;bir degi~iklik olmadt~ndan §eh -
rin ia~esi diin ak~am da aqkeri kamyon
larla temin edilmi~tir. istasyonlardan 
e§ya nakliyatmt da keza askeri kamyon
lar yapmaktadtr: Bu suretle i§liyen as -
keri kamyonlarm sayiSl diin yiize c;tka
rJlml§br. 

Siitc;iiler de dun ak§arn greve iltihak 
eylemislerdir. Bunlar hastanelere icab 
eden siitleri verme~e devam edecekleri.
ni bildirrni!llerse de son anda bundan 
eavmt§lardtr. 

F ilistindeki §akiler tayyare· 
ler taraftndan takib ediliyor 

Kudiis 25 (A.A.) - Filistinin ~imalin
deki haydudlarm takibi hareketi biiti.in 
((ece devam etmistir. Ktrk kadar Arabm 
olmii~ oldugu tahmin edilmektedir. 

Muharebe, hudud yakmmda Akkii ile 
Safed ve Hayriye arasmdaki daglarda 
vukua gelrni§tir. Takriben 800 ki§i ta't,;:i
bata istirak etmi~tir. Bu takibata bu 
sabah da devam edilmesi muhtemeldir. 
Tayyareler de takiblere ~tirak etmek -
tedirler. 

Karamanin su ve elektrik 
i§leri 

Karaman (Hususi) - Kasabay1 ten
vire muktedir bulunmtyan elektrik fab
rikasi yeni ve biiyiik bir dinamo ile tak
viye edilmi~tir. Diger taraftan Belediye 
meclisi ic;timt.annda Karamanm i~me 
suyu i~i de halledilmi§, haztr bulunan 
projenin derhal tatbikile ilkbahara ka
dar suyun §ehre isalesi kat'i karar alti
na ahnmt§hr. Bu miinasebetle Beledi -
yeler Bankasmdan bir istikraz akdine 
tesebbiis edilmesi muhtemeldir. 

IDAZAODA N DAZAOA I PENcERESiNDEN 
Siyasette korebe oyunu 

A Umumi harb 

ki!f geldi 

ve umumt sulh - Nihayet 

mahkemesinde -
Deniz Bank m1, Deniz Bankasi m1? 

Umumi Harb ve umumi sulh 

Umumi Harbden sonra sulh, tam on 
dokuz sene stirdli, hal a da sliriiyor. Fa
kat buna «sulh» demege nastl agzmtz 
vam ki, bir F ranstz mecmuas1, bu « 19» 
y1i i~inde, tam «25» muharebe oldugunu 

kaydediyor. Ufak tefek askeri c;arpt§ma

lar, ihtilaller, ktyamlar bu hesaba dahil 
degilmi§. 

Umumi Harb dort sene siirdu ve ufak 

tefekl~ri hesaba kahlmazsa yirmi kadar 

milleti bogazbogaza getirdi. Bu kanh 

devreye <<Umumi Harb» denmesini tabii 

buluyoruz. Fa kat, neden, yirmi milletin 

bogazla§ttgl ve ancak dart sene siiren bir 

devrenin adt <<Umumi Harb>> oluyor da, 

on dokuz sene sliren ve ic;inde yirmi be§ 
milletin harbettigi bir devreye «U;umi 
Sulh» ismi veriliyor} 

Nihayet krr geldi 
KI§, adeta yaz ~ 

mevsimini tekmeli -
yerek, ba§tm gozii- )...) 
nii yararak, biiyi.ik ~ 
bir velvele ile gel- '"'\ 
di: V apurlan ve 
mavnalan bahrdt, ~ ____.-
damlan uc;urdu, du- ....._~ 
varian ve tahtaperdeleri ytktt. Sanki uzak 
bir yerde imi§ de gelmege gee; kalmt~ gibi 
halinde bir tela§, bir ofke, bir klyamet 
vard1. 

Fa kat gee; geldigine gore bari erken 
gitse ..• 

M eclise gee gelip ca'buk gitmek, 
t3ayledir adeti kibarane ... 
Derler. Geli§inde kibarltktan eser ol -

madtgma gore kl§m ~abuk gideeegini pek 
iimid etmiyelim. 

ingiliz • italyan 
ihtilaft devamda 

lBIZ§makaleden devam] 

vererek icraat kararlanm aldtrml§tlr. in
giltere ve Fransada italyamn bu vaziyeti 
istismar etmek istediginden ve o yolda 
~ah§ttgmdan kuvvetli surette §liphe edili· 
yor, Filistin hadiselerinde ltalyan elleri 
aramltyor, ve hatta ltalyanm K1z1ldeniz 
boyunca <;alt§ttgl zan olunuyor. Libya 
k1t'asma gonderilen yeni ltalyan askeri 
ktt' alan mukabil tedbirler davet etmekten 
hali degildir. lnsan vaziyetin gittikc;e 
daha ziyade kan§arak teakub eden bu 
inki§aflartnJ. baktikc;a nerede ise giiniin 
birinde Akdenizin ortayerinden yanmaga 
ba§ladtgtm gorecegiz hislerine kap1hyor. 

Hakikaten ovle mi? Akdenizi ate§e 
vermek istiyen kim? 

Eger bu italya ise o halde Almanya
mn boyle bir sergiize§ti tasvib ve takviye 
ettigine hiikmetmek laztm gelir ki bu ko
lay degildir. Gerc;i Almanya · kapah bir 
esrar kutusu halini muhafaza ediyor am
rna hem c;abuk, hem muvaffakiyetli bit
miyeeek bir harb Almanyayt gec;en harb· 
den fazla tahrib edebilir. Zan olunur ki 
ltalya ic;in tehlike daha biiyiikti.ir, ve her· 
halde muhakkak olan §Udur ki ltalya Al
manyastz kendi ba§ma, boyle bir sergii
ze§te siiri.iklenmel. istemez ve siiriiklene: 
mez. 

ftalyan matbuah Uzak§arkta J apon
lar lngiliz menfaatlerini baltalamaga ha· 
ztrlandtklan halde !ngiltere Akdeniz ve 
Avrupa korkusile yerinden kimtld1yamr 
yor ve k1m1ldtyamtyaeakttr demekte hak
ltdir. Hakikaten oyledir. Alman - Japan 
ve ltalyan ittifak ingiltere ile F ransay1, 
hatta Rusyay1 yerlerinden kJmtldatmJyor. 
Bu devletlerin gozleri Almanya ile ltal
ya iizerine dikilmi§tir, J a pony a (:in i.ize
rinde geli§igiizel hareket ettigi nisbette 
onlar da A vrupadaki vaziyetlerinin ko
ruymasmJ birinci §ar• olarak gozoni.inde 
bulunduruyorlar, ve gizlikapaklt bir§eY 
degildir ki bunun ic;in de hergiin daha iyi 
haztrlamyorlar. 

lngiliz Hariciye N azm M. Eden ge· 
~;en gi.in Avam Kamarasmda bazz sorgu
lara eevab verirken fngilterenin 1talyan 
matbuat ve radyosu ile yap1lan aleyhtar 
n~§riyattan dolayt ltalya hiikumeti nez
dinde te§ebbiislerde bulundugunu, fakat 
neticenin miispet ~tkmadtgml beyan et-

BoJanma mahkemesinde 
Kan koea bo§an

mak ic;in mahkeme
yc mi.iracaat eder -
ler. 

!ki taraf da ay
rdmak arzusunda -
dtr. 

Kadm tarafmtn avukatt da, erkek ta
rnfmm avukah da <<iki taraftn tabiatleri 
birbirine hi<; benzemedigt i~in» talak is -
terler. 

Kadm tarafmtn avukab, erkek I<;m 
der ki: 

- Cok muvazenesiz, huysuz, ge~im -· 
siz bir adam ... 

Erkek tarafmtn avukah ayaga kalkar: 

- Kadm da ~ok muvazenesiz, huysuz, 
gec;imsiz f der. 

Mahkeme reisi iki tarafa da donerek 
sorar: 

- Hani «iki tarafm tabiatleri birbirine 
benzemiyor I» diyordunuz? 

Birc;ok gec;imsizliklerin benzemekten 
dogduguna tam yerinde bir i§aret! 

Deniz Bank mr, Deni% Banka•r mr? 
Biiyiik Millet 

Meclisinde, Sadri 
Maksudi, yeni ac;t· ~ 
laeak «Deniz Bank» 
mlie$sesesmm adma L;:-...oA:kL--\ 

1hraz etmi§. Bii -
yiik dilcimizi haklt 
buluyorum. Tiirk .. ede «Dniz Bank» §ek
linde bir terkib kaidesi olmadJgt gibi 
«bank» diye de bir kelime yoktur. Fran
stzlarm «lampe» kelimesine biz «lamba» 
dedigimiz gibi «banque» kelimesine de 

<<banka» deriz. «Vaktf han»,«Ege palas», 
«Kiiltiir park» gibi terkibler de tiirkc;e 
degil. ingilizcedir. «Beyaztd kulesi» ye
rine «Beyaztd kule», <<Eminonli meyda

m» yerine «Eminonii meydan», «1zmir 
belediyesi» yerine «1zmir belediye» diye

bilir miyiz? Bunu anhyan Kamutay, pek 

yerinde bir kararla <<Deniz Bank» unva

mm ekseriyetle reddetmi§ ve te§ellklil e
decek biiyUk bir milli bankamlZln adm1 

gayrimilli bir terkibden ve kelimeden kur

tarmt§. DansJ «Siimer Bank» m baoma I 

SERVER BED/ 

Bir eroin ka~ak~ISI karar 
okunurken ka~b 

Beyoglunda eroin satarken yakala -
nan me~hur kac;ak<;tlardan Pic; Ali ka • 
c;akc;lltk i§lerine bakan be§inci ceza 
mahkemesine tevdi edilmi§tir. 

Mahkemede sab1kahnm bir sene ha
pis ve 200 lira para cezastna mahkfun 
edildigi hakkmdaki karar okunurken 
kac;akc;t bir kolaym1 bulmu~ ve kac;ma
ga muvaffak olmustur, aranmaktadtr. 

Frans1z • ltalyan t icaret mu
ahedesi temdid edild i 

Paris 25 (A.A.) - Ticaret Nezareti 
teblig ediyor: 

11 agustos 1936 tarihli Frans1z • ttal
yan ticaret itilAflart, 13 ilkkanun 1937 
tarihinde bir ay miiddetle temdid edil -
mi§tir. Tiearet N ezareti tieari itilaflar 
direktorii M. Alohand'm riyasetinde bir 
heyet, yeni bir Franstz - italyan ticaret 
itila£1 akdi ztmmnda miizakerelerde bu
lunmak uzere. Romava J;tidecektir. 

Y enisehirde bir radyum 
lambas1 kazas1 

Bursa (Hususi) - Yeni§ehirde feci 
bir kaza olmu11 ve ekserisi memur ol -
mak iizere yedi ki~i yaralanmt§br. 6mer 
Gokgiizel kazinosundaki radyum lam • 
basmm gaz deposu patlamt§ ve bu yiiz
den etrafta oturanlardan vedi kisi muh
telif yerlerinden yanm1s ;e varalanm1~
Jard1r. Yaral1lar, muallim Hasan, mu -
allim Cemil. Fususi muhasebe memur
larmdan Nihad, jandarma ba5c-avu~u 
K~rnil, tiiccardan H'I~an Tahsin. k;~'l,ve
ci Orner ve kahvecinin ciraihdir. Bun • 
lardan kahveci C<tral'TJ a .~Ir surette vara
landl~mdan Bursa hastanesine getiril -
mistir. 

mi§tir. !talyan sefiri Bari radyosundaki 
ne§riyatm Arab matbuatmdaki yazJiarJ 
tekrardan ibaret oldugunu sovlemi~. ovle 
dahi olsa yap1lmasm teklifine de ku· 
lak asmami§tlr. 

ltalyadaki lngiliz aleyhtarlzgmm fn
giltere ile dah~ iyi anla§mak gibi bir 
maksad1 istihdaf ehnesi pek mlimkiindiir. 
Filhakika bu da bir usuldi.ir. Nitekim iyi
likle temin olunmtyan anla§malar bazan 
bir muharebenin sulhu ile elde edilir. Bu 
yukanki usuliin en ileri §eklidir. 

YUNUS NADI 

(E=I be kelimesine izafe edilerek ya· 
~ ptlan c;ocuk oyunlanm hepimiz 

biliriz, ic;imizde ka~ ki§i bulunur 
ki ~ocuklugunda, bu oyunlan oynamamt~ 
ve ebe rolii yaparken dokuz dogurur gibi 
ter ve heyecan dokmemi§ olsun. 

Bu oyunlar malum oldugu i.izere kor
ebe, ebe~tldir, ebeme pilav pi§irdim adla· 
rile -esas baktmtndan- ii<; c;e~iddir. Ebe, 
saklambac ve kayd1rak oyunlarmda da 
vard1r. Su farkla ki korebe oyununda bu 
rol, ba~h gozle yap1hrken saklambacda 
saklananlan anyan, kaydHakta oynatJlan 
ta§l yerine s;(etirdikten sonra oyun hudu
dunu a§anlan tutmaga ve kendi vazifesini 
onlara devretmegt.. <;ah§an ebenin gozii 
ac;1k btrakth •. 

Ebeli oyunlartn mihverini oyuneular 
tarafmdan ebeyi k1zd1rmak ic;in yap1lan 
hareketler te§kil eder. Mesela «ebe<;tl
dtr!» oyununda -kur'a ile, yahud yenil
mi§ saytlarak· ebe sec;ilen ve giizii bagla· 
nan c;ocugun etrafma toplamltr, «ebe c;Il· 
d1r, ebe .ytldir !» diye bagn§maga ba§la
mr. Hiirriyeti, gciziindeki bag dolaytsile, 
tahdid edilmi§ olan c;ocuk zaten sinirlen -
mi§tir. Arkada§larmm boyuna «c;tldtr, 
<;Ildm> nakaratile kopardtklan giiriiltii, 
onun bozuk sinirlerini biisbiitiin oynattr 
ve korebe, gen;ekten kor bir hm ic;inde 
dortyanma saldzrmaga giri§ir. Zavalltnm 
korliikten ve ebelikten kurtulmas1 artzk 
tesadiife baghd1r. Arkada§lanndan biri -
nin gafleti imdada yeti§melidir ki bo§luk· 
larda dola§an eli bi: hedefe erebilsin. 

«Ebeme pilav pi§irdim» oyunu da 
a§agt yukan otekinin aynidir. F akat ebe
yi tahris ic;in kullc.mlan soz ba§kadtr ve 
daha htrslandmcidir. (:iinkii ebeyi kiz
d:rmak ve ko§turmak istiyen c;ocuklar 
yalmz «ebeme pilav pi§irdim» demekle 
iktifa ehnezler, «ic;ine fare dii§iirdiim» 
soziinii de ilave ederek fareJi pilaVI ebeye 
sunmu§ ve yedirmi§ olmak iddiasmt ileri 
siirerler. Eb~ de, masum bir inant§la, o 
pilaVI yemi§ gibi heyeeanlamr, arkada§la· 
nm kovalamaga koyulur. 

Siyaset alemi bir~ok Lenzerliklerile bu 
oyunlan andmyor. {Sulh) i.ilkiisii §imdi 
korebe halindedir. Oyuna i§tirak eden en 
glir sesli c;ocuk }aponyadtr. Muazzam 
toplannm agzile boyuna «ebe c;1ldtr, ebe 
<;IIdtr» diye bagmp duruyor. Sulh iilkii· 
slinii temsil edip de tek viieud halinde 
ebe roli.inii iizerlerine alan devletler, ihti· 
yat ve teenni zaruretinin remzi olarak 
gozlerine konulan bagdan siynlamadikla· 
rmdan ve kulaklanna c;arptp duran miis· 
tehzi yaygaradan da heyeeana dii§tiikle· 
rinden saga sola yalpa vurup durmakta• 
dular. Oyun kadrosuna girmemi§ olmak· 

Ia beraber korebe aleyhinde vaziyet alan 
ve ktskzs giilen seyireilerin sinir iizerinde 
yapttklan naho§ tesir de ba§ka! 

Bakahkl, siyaset aleminin korebeleri 
ftrsattnt bulup en yaygarac1 oyuneuyu ya
kaltyacaklar mt ve ebelik kiilfetini ona 
devrederek geni§ bir nefes almaga mu
vaffak olacaklar m1? 

Simdilik netiee mec;hul !.. 
M. TURHAN TAN 

H: 
1 - Unlversiteden Bay SaHihaddln Kara• 

yavuza, Gedikpa~ada Emlnsinanhamaml 
caddesinde oturan ±zzet Unde~ere: 

Ayn ayr1 mektublarla yazJ.l.masma de
vam edilmes!nilstedi~inlz mevzua avdet e• 
dilecektir. iltlfatmJ.Za te~ekkiir ederim. 

2 - Mecldiye koytinde Bay Halime: 
Zattilcenb hastall~mm halk dillnde adi 

sathcandlr, 
3 - Mal!ye avukatlanndan Bay i.brahim 

Akcteye: 
Ta~hcalt Yahyanm dlvam basll.mJ~ de• 

~Udir. iltifatmlZa te~ekkiir ederim. 
M. T. T, 

_ ____ $ 

Kif her tarafta 

fiddetlendi 

Muglada, hava, birden· 
hire sogudu, Konyaya 

kar yag1yor 
Mugla 25 (A.A.) - Dort gi.inden .. 

beri havalar c;ok sogumu§tur. Derece s1• 
ftrdan a§agt 5 tir. Maamafih havalar a· 
<;tk gitmektedir. Kasabaya odun, komi.ir 
gelmekle beraber pahahd1r. 

Konyada ~iddetli kar 
Konya 26 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Sabahtanberi ~iddetli kar ya
gJyor. 

Vapurlar yollarrna devam 
ediyorlar 

Ankara 25 (A.A.) - Karadenizdeki 
ftrtma esnasmda Denizyollan idaresine 
aid vapurlardan hic;birisi tehlikeye dii~ -
memi§tir. 

Bugiin, ftrtma seyriisefere imkan ve • 
reeek dereeede hafiflemis oldugundan va· 
purlar yollanna devam etmektedir. Ak1 • 
betinden haber almamad1g1 bildirilen Sa· 
dzkzade vapuru f:rtma esnasmda Ereiai 
limanma s1gmmt~tlr, 
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Bugiin yapdacak 

ma~lar 

Galatasaray • Eyiible 
kar,da,ryor 

Lik ma~larmm sekizinci hafta kar~1 • 
la~malanna bugiin T aksim. ~eref ve Ka
dlkoy stadyomlarmda devam edilecektir. 
Bu miisabakalarm kimler arasmda ve 
hangi stadlarda yap1Iacagm1 gosteren 
~er~eve i~indeki cetvelimiz iizerinde bir 
goz gezdirilecek olunursa, $eref stadyo
mundaki Be~ikta~ • Vefa ma.;mm en mii

him kar§IIa§ma oldugu kolayca anla~I -
labilir. 

Be§ikta§lilann bu ma9 lc:azanmalan 
kendilerinin kat'i tasnifde de ba§ta kalma
larmi a§agi yukan temin edecektir. Ahi 
takdirde ise V efal:lar m1lli kiimeye dor

diinciiliikle olsun i§tirak hususunda gene 
iimidli bir halde buluna~aklard1r. Birin -

ciligi dden ka~umamak emelinde olan 
bir tak1mla, milli kiimeye i§tirak edebil • 
me iimidlerini biisbiitiin kaybetmemege 
~aii§acak olan bir tak1mm muhakkak ka-

zanmak azmile oymyacaklan §iiphesizdir. 
Ayni staddaki Beykoz - T opkap1 rna· 

~1 da ge~en haftaya kadar ikinci derece
de bir kar§lla§ma olarak telakki edilmesi 

laz1m gelirleen Beykozun Eyiibe yenilmesi 
iizerine ellemmiyet kazanml§br. ~imdiye 
kadar yaphg1 yedi ma.;tan birini bile ka
zanamlyan T opkap1hlar bugiin sahaya 
her halde pek iimidli bir halde ~1kacak -
lard1r. 

Kad!ldiy stadyomundaki F enerbah.;e • 
fstanbulspor ma~;mm Sanlaciverdlilerin 
lehine neticelenmesi ~ole muhtemeldir. 
Fa kat Giine§le berabere kalan, Galata -

saraya kar§I oynad1g1 ma~ta da 75 dak.i
ka beraberligi muhafaza edebilen !stan· 
bulsporlularm iyi tak1mlara kar§l giizel 

oynamak ve giizel neticeler almakla ta -
nmm1§ olduklar1m unutmamak lazimdtr. 

Bu itibarla yukanki satJrlarda ortaya at
tigimlz tahminin dogru ~1kmamasi da va· 
riddir. 

T aksim stadyomundaki iki lik ma~m
dan Galatasaray - Eyiib kar~IIa~masi di

geri'le nisbetle daha ziyade alakabah~tJr. 
F utbolda bir mantik silsilesi takib edile

rek vanlan neticeler dagru olsayd1 Ga • 

latasarayla berabere kahn Beykozun E
yiibe yenilmesini nazan itibara alarak 
hugiinkii ma~tan Eyiibiin ga)ib ~1kacagmi 
soylemek Ibm gelirdi. Biz bunu kabul 

etmemekle beraber Eyiiblulerin ge~en 
hafta elde ettikleri zaferin kendilerine 

verdigi azami bir manevi kuvvetle 
miicehhez oiarak sahaya ~1kacaklanm 
iimid ediyoruz. 

Giine§ - Siileymaniye mal;! i~in de 
yaz1lacak fazla bi~ey olmasa gerektir. 
Umumi tasnifde biri ba~. digeri de son ta

raflarda bulunan bu iki tak1mm ~arp1' -
masmdan, fevkalade ahvali daima unut· 

mamak §artile, Giine§ tak1mmm galib ~rk
masi tabiidir. 

Barutgiicii sahasmdaki ma~lar 
Bugiin Bakirlci:iyiinde Barutgiicii sa -

hasmda Ni§anta§I spor leuliibiiniin A ve B 

takunlarile Barutgiiciiniin A ve B taklm· 

lan arasmd t (:uc,:1r sporun B tak1mile de 

Barutgiicii gene tale1m1 ma~lar yapacak -
lard1r. 

Mevsimin ilk lor kotusu 
Beyogh Halkevi spor komitesinden: 
1 - Evimiz tarafmdan tertib edilen 

seri halindeki k1r ko§ulanmn ikincisi 2 
kanunusani 1938 pazar giinii yap!lacak
br. 

2 - Mesafe F ener stadile Kalall\1§ 
yolu aras1du. 

3 - T ak1mla,. ii~er atletten te§kil edi
lecek her kuliib istedigi kadar atletle mii· 
,abakaya girecektir. 

4 - Kulubler atletlerin listelerini 29/ 
12;937 ak§amma kadar Beyaglu Hal
hvi spor komitesine vereceklerdir. 

5 - Ha:...emler: Yiizba§l Hi.isamettin, 
ihsan Belor, C. $ahingiray, Naili, Firu· 
zan, M. Nuri Sanca, Mufahham. Re • 
ceb. 

6 - Miisabaka sabah saat 9,30 da 

yap•lacakllr. 

Bugiinkii ma~lar 

T aksim stadyomunda 
Saat 

Galatasaray - Eyiib 13 
Giinel? - Siileymanlye 14.45 

$eref stadyomunda 
Beykoz - Topkap1 13 
Be§lkta§ - Veta U.45 

Kadrkoy stadyomunda 
Fenerbahc<e - istanbulspor 14.45 

CUMJIURlYET 

SPOR MUSAHABELERI Ankara Giines 
' 

kuliibii kongresi Bir futbol ma~1n1 
kazanmak • 

1~10 
• Toplanbda yeni idare 

heyeti se~imi yapdd1 

Bir futbol ma!;IDI kazanmak i~in saae
ce oyundaki iistiinliikten gayri baz1 me§· 
ru hilelere miiracaatin iportif ve ahlaki 
hak1mdan caiz olup olmadigi meselesi, 
etrafmda biiyiik dedikodular uyand1rm1§ 
bir mevzudur. F utbol ingiltere ve Ame
rikada oidugu gibi bizde de ana spor 
vaziyetini ald1~ ic;in bu merakh mevzuu 
incelemek her halde faydadan hali olmt· 
yacakhr. 

Yazan: NVZHET ABBAS 
Ankara 25 (Telefonla) - Ankara Gii

oyunculann ma~Iardan haftalarca evvel ne§ kuliibiiniin ilk kongresi, bugi.in Ha
bu gibi asab bozucu tesirlerden uzak kal· vuzba§mda Halk Partisi binasmda top-
malanm temin §arttlr. landi. 

y azimlzm astl mevzuunu te~kil eden iqtima1, muvakkat idare heyeti reisi 
hasim takimtn maneviyahm bozmak me- Cevad Abbas ac;arak kuliibiin gayeleri-

ni anlatan bir nutuk verdi. 
selesine gelince bu i§te c;ok dikkatli dav-

26 Birincikinun 1931 

NovoTNi'de •!MAFSAL AGRILARI 
Budape~e operet ~antozii 

RUDOLFFY 
ve teDor YUNKA'mn i~tirakile 

Miikemmel miizik 
Ytlba~1 gecesi i~in masalan
DIZI evvelden tedar;k ed niz. 

Tesisatl Elektrikiye Turk 
Anonim .$irketi 

Miihim tlan 
T_esisah Elektrikiye Tiirk Anonim §ir

ketJ, memurlarmm 1937 senesine aid 
cmavi. renkli hiiviyet kartlarmm 1 
ikincikanun 1938 den itibaren iptal edi
lerek 1938 senesi icin muteber olmak 
iizere c bej • renkte kartlarla degi$tiri -
lecegini saym mii§terilerine arzeyler. 

Bu kartlann ba~ tarafmda §irketin 
unvam olan cTesisab Elektrikiye Tiirk 
Anonim §irketi. yaz1hdu. 

Yukanda gi:isterilen evsafa uygun ol
miyan kartlar sahte addedilmeli ve ha. 
milleri polise haber verilmelidir. 

(:ok miithit anlar ge~irtir. 

F akat hir tek kate GR1P1:N 
almakla, biitiin tiddetine rag• 
men romatizma agrisiru c;a• 

bucak sindirmek kabildir. 
<;iinkii hususi bir tertible yap1lan 

GRiPiN ka!?eleri en muannid agnlarl 

Bir futbol ma~tnl kazanmak i~in hi~ 
~iiphesiz ki ilk akla gelen §ey hasma iis
ti.in bir tak1mla sahaya ~1kmak meselesi -
dir. Kiloca, ciissece, kuvvet~e ve nihayet 
oyundaki ustaiik~a hasma iistiin olan bir 
tak1mm ma~1 kazanmamas1 ~ok uzak bir 
ihtimald1r. Bu itibarla hasma iistiinliigii 
temin etmenin rna~ kazanma yolunda bi
rinci §art oldugunu §Oyle bir kalem ge~ • 
tikten sonra kuvvet~e birbirinden ~ok az 

farkh tak1mlann ma~1 kazanmak i~in baz1 
hilelere miiracaat etmelerinin caiz olup 
olmad1gin1 tetkik edelim. 

ranmak ve gayriahlaki telakki edilebile • 
cek §eylerden kac;mmak lazimdu. Yuka
nda da soyledigim gibi bu i§i yaz1 vadi
sine dokmemek birinci §arthr. T akimmi
zm en iyi formunda oidugunu hasun ta
kim oyuncuiarma duyurmak ve boylece 
onlar iizerinde tesir yapmak faydah bir 
tedbir ise de bunda da kabale tad1 verir-

cesine fazla mar caiz degildir. <;unki.i 
aksi tesir yapmas1 ihtimalleri de vardu. 

Has1m tahm iizerinde tesir en iytsi o
yun sahasma ~Ikild1g1 zaman yapllmall
dir. Mesela oyuncularm sahaya <;ikl§ 
tarzlanndan bile bu hususta istifade ka
bildir. Bir kere oyuncularm hepsinin yi.i

zi.inde tazelik ve zindelik ~ok ac;1kc;a go
riilebilmelidir. Sa<;lan iyi taranmi§. k!ya

fetleri c;ok diizgiin olmahd1r. Sahaya <;1-
la§lan sert ve tam formda olduklanm bel· 
li edecek tarzda olmahd1r. Sahaya <;1kll· 
d1ktan sonra oyun ba~lamadan evvel 
«ISinmak ic;in» yap!lan iic; be§ dakikahk 
antrenmana dort be~ yeni top tahsis et· 
mek c;ok iyidir. ~ilhassa bu top antren
manmda tak1mm en iyi ve kuvvetli §Ut~u
lan kendi kalecilerine ~ole s1k1 §i.itler c;ek· 
meli ve kaleci de bunlan belli etmeden 

$irket mii~terilerinin bu ilana riayet 
etmemelerinden ~1kabilecek neticelerin 
mes'uliyetini kabul etmiyecegini ~imdi

maJl R1za, Devlet Demiryollan hasilat den beyan eyler. 
reis muavini Cemal ve t§ Bankas1 par- DfREKTORLUK 
tisipasyonlar miidiirii Rii§tii; yedek aza- rlll!~~·~-!llll!lllll!!•••••ll 
hklara Ziraat Bankasmdan Baha, Mer- Dr. Suphi C:enses 

Yap1lan intihabatta haysiyet divamna 
Necib Ali, Tahir Hitit, Naf1a hukuk mii
~aviri Avni, Eti Bank idare meclisi a
zasmdan Sadeddin Enver, Vehbi Koc;, 
Stadyom miidiirli Kerim, !~ Ticaret U
mum miidlirii Miimtaz; idare heyetine 
Cevad Abbas (reis), I§ Bankas1 1lUbeler 
direktorii Faz1l (reis vekili), matbuat 
mii§avirlerinden Emin (umumi katib), 
Devlet Demiryollarmdan Rifat, di§ t.a
bibi Ali R1za, Ziraat Bankasmdan S~l-

k1sa zamanda ge~irir. 

I I 

I I 
kez Bankasmdan Muzaffer Dogan, Si - V 
nema i~ miidiiru $evket; muraklbhklara idraryollan hasfallklan mfifehaSSISI HlZlr gibi imdadm1za yeti§ir, agnlarL· 

ntZl, acllanmz1 defeder. 
tcabmda gi.inde 3 ka§e almabilir. Tak· 

Hdlerinden sak1mmz ve her yerde 
1srarla GRiPtN isteyiniz. 

Ziraat Bankas1 merkez miidiirii Veli Bevo!llu Ydd 2 sio~man kan1sa 
lt>klergo Ap•. ~· uavene 4 ten sonra 

eumartesl faklrlere paras·z Malumdur ki kuvvet~e a§agl yukan 
mi.isavi tak1mlardan birinin ma~1 kazan -
mas1 i~in en biiyiik rol psikoiojik amiller 
tarafmdan oynanmaktad1r. Bir misal 
alarak tak1m halinCie almd1g1 takdirde 
Be§ikta§la Ankaragiicii tak1mlannm iki 
hafta sonra oymyacaklan bir mac;a ayni 

kuvvette ~tkacaklanm farzedelim. T a -
k1mlar ayni kuvvette olduklanndan mac;1 
kim in kazanacagm1 tahmin gii.;tiir. Fa • 
kat oniimiizdeki iki hafta zaman zarfmda 

Necdet, t~ Bankas1 Ankara merkez mii
diir muavini Adnan Cemal se~ildiler. 

Kuliibiin umumi kaptam t~ Bankas1 
kontrol §efi Ahmed Ferid ve Neriman, 
muavini de Ziraat Bankasmdan Baha 

Serencidir. 

Ankara muhteliti Biikre' 
muht~litile berabere 

kald1 
acaba bu tak1mlar ne gibi psikolojik a - kurtarmaktan acz izhar etmelidir. Ankara 25 (Telefanla) - Biikre§ -
millerden istifade; tahmlarmm kuvvei T opun bollugu c;ekilecek §iitlerin ade· Ankara muhtelitleri bugi.in tribiinleri 
maneviyelerini yi.ikseltebilir ve hasunlan- dini arhracag1 gibi miithi, birt faaliyet 10 binden fazla sayirci ile dalmu§ alan 
mnkini di.i§i.irebilirler. Bunu temin 1~m manzarasi da yaratlr ki haslm oyuncular $ehir stadmda kar§Ila§hlar. Ma~ 14,30 

miiracaat edecekleri hileler me§ru sayua- iizerinde tesir yapmaktan hali kalmaz. da ba§ladi. ilk yirmi dakikada taktmi -

bilir mi? Tak1m halinde sahaya <;Ihld1ktan mizm bariz hiikimiyeti vard1. Sonradan 

Bunlan incelemeden evvel §Unu kat'i sonra hepsi de yan~a sabrrs1zlanan atlar Rumneler de aqlldtlar. Bilhassa sol a
alarak si:iylemek isterim ki matbuat vas1- gibi olduklan yerde duram1yan oyuncu- ~lklarile merkez muhacimlerinin de -
tasile rakib tak1mm maneviyahm bozacak farm bu hali • bittabi yapmaclk oldugu gerli hirer oyuncu aldugu nazar1 dikkati 
ne§riyat ahlaksizca bir hiledir. Buna te- belli edilmeden • iyi tatbik edildigi tak- celbediyardu. Ankara muhteltinin ha:.d
v~ss~~ etmek sporcular i~in bir tenez· • dirde faydah bir tedbirdir. Hastm eyun'.J 'tniyetine ragmep ilk golii Rumenler at.

zuld~r. • • .. . culan iizerinde mutlak surette tesirini gos- hlar. Ankara aka bin de bir golle muka-
Blr futbol ma~mt kazanmak 1r;m mu • • · "- • ' + 1 , tt"· B u- ikinoi gol takib etti. Fa" 

I k 'k l , .. t. A 'II L ..~.enr. oe e e 1.• un 
racaat o unaca ps1 o OJIK am1 et ata- . . . d b b l"k 1 '"' 

d k d" k · "k Oyunculardan h1c;birmm yiiziinde en- kat Rumenler e era er l sayJ.sm -s-· 
51~t a kebn' ~ t~ dlmmmdmanehvlyatl~l ytl~ - di§eden zerre kadar eser bulunmamah- k.ard1lar ki ilk devrenin bu neticesi 
se, me mnc1 erece e e emm1ye 1 ve . ed' 
birinci planda miilahazas1 icab eden bir d1r. Bilakis hepsinin de neticeden emin ikinci devrede de de~§m 1 ve mac; 
tedbirdir. T ak1m1n maneviyatmt yukselt· olduklan yiizlerinden belli olmalidir. 2 - 2 beraberlikle bitti. ... • 
mek meselesi telkinle olur. Ancak bu tel- Hasmm moralini bozmale yolunda o- Kuleli, 13 puvanla Askerl h· 
kini yapacaklarm da uluorta ve geli§igii - yun ba~ladtkt~n. sonra miiracaat olun3.bi- aeler giire§ §ampiyonu oldu 
zel se~ilmi§ oimamalan ~arttu. Herkes iyi lecek ba§hca 1k1 me§ru hile vard1r. Biri A k • 1. I . . nda u" r hafta • 

. . I d k s en 1se erun1z aras1 ... 
tdelkikn' ybapa

1
maz. Nice kuli.ib hastalan v

1
ar· en 1yd1 oyuncu anna a -~. athrmiyaca danberi devam eden giire§ miisabakaia • 

1r 1 un ann oyuncularla konu§ma an tarz a marke etmek, d1gen de has1m o· f r dun Kuleli Iisesinin biiyiik sa· 
bile caiz degildir. Ciinki.i soyledikleri can- yuncularmm asabmi bozacak laflan on- rlmm dma I lml•tlr 
d I kl b b .. · . . 1 b u b u d v·l h f"f onun a yap1 , • 

an o rna a era er, I§m ve vaz1yetm ~~ ara ag1ra ag1ra eg1 , a 1 ~e ve yan· H k h t" antrenor Pellinen 
·· 'I d u "I f h' I · d · lh I I d "k .. I k · a em eye 1 gene yuz1 e eg1 SIT 1s enn en mu em o a· ar an ge~tl c;e soy erne hr. .11• .. .1 · "zden Saim Yusuf 
k .. 1 · ·· ) d. Akl b d M lA . • .. .. .. ve m1 1 gure§~l enm1 • 

ra soy enml§ soz er 1r. 1 a§m a ese a has1m tak1mm en IYJ $Utoru Asian, y a§ardan ibaretti. Seyirciler ara-
ve muhakeme kudretini haiz alduklannda adamak1lh marlee edilir ve oyun oynama- d r b Mehmed ve Adnan da var· 

I I I b f 'I k'b k b sm a yO an .. b' ~iiphe 0 miyan oyuncu ar 0 sa olsa un - sdma :rsadt ~eln m~zse . ra II ta IBm unk- dl. o~ mektebin gene sporcularl 11k41 3me 
Ian nezaketen dinlerler. an z1ya es1 e muteesm o ur. u ta - yakm seyirci talebe oni.inde saat , te 

T elkini yapacak ba§taki iki insan el- dirde !a~~lacak i~ }oktur. Takir?m ~elli- giire§e ba~lad1Iar. 0<; mektebin ~ok kiy
bette ki antrenorle taklm kaptamd1r. Bil- ba~h am1h felce ugram1~ demekhr kt rna- metli miidi.irleri, ogretmen ve subaylan, 
hassa antrenoriin bu vadideki rolii ~ok neviyat iizerinde ~ok biiyiik tesirler ya- hepsi biiyiik bir alaka ve heye<:anla gi.ire§· 
verimli olabilir. Bundan sonra da tak1m1 par. Jeri seyrettiler. 
te~kil edecek oyunculann has1m tak1m Hastm oyunculanm terbiye ve neza- Kulelinin bu kadar seyirci alan bi.iyiik 
oyuncuianie miimkiin oldugu kadar az ket dairesinde - kiifiirle degil • kizd1rmak salonunda giizel bir ring kurulmu§tu. 
tern as etmelerini temindir. T emas ettikleri ve boylece onlann asabm1 bozmak fut- Miisabakalar ba§tan nihayete kadar 
takdirde de; terbiye. ve nezaket dairesin- bold a miiracaat olunabilecek hilelerin en ~ok zevkli ve heyecanh oldu. Miisabaka· 
de olmak iizere onlara kar§I daima kendi son haddidir. Bu i~te son derece dikkatle !arm teknik neticesi: 
kuvvei maneviyelerinin yi.iksek oldugunu hareket etmek ve agiZdan fena bir soz 56 kiloda: Birinci Denizden Sungur, 
ve mac;1 mutlak surette kazanacaklarma c;1karmamak ~artttr. Her oyuncu birbirini ikinci Maltapeden Ali, ii~iinci.i Kuleliden 
emin olduklanm gostermektir. azc;ok tamd1g1 i~in anun bzacag1 ~eyi de Mehmed. 

Antrenor ve taklm kaptam ma~a te • bilir. Bunun ic;in esasen gergin olan asab 61 kiloda: Birinci Kuleliden Kemal, 
kaddiim eden iki hafta zarfmda ~ocuklar iizerinde bu sozler bile matlub aksiilameli ikinci Maltepeden Muzaffer, u~uncu 
la clan temaslanm daha sikla§tlrmah, on- husule getirmege kafidir. Bunun ic;in Harbiyeden Kemal. 
I arm ruhan hic;bir bak1mdan dii§memele • fazla ilerisine gitmege hacet yoktur. 66 kiloda: Birinci Lise den ~iikrii, ikin

rini temin etmelidirler. Herhangi bir se- Has1m oyunculardan biri yere dii~tiigii ci Kuleliden Cihad, i.i~iinci.i Maltepeden 
beble, ailesinde ~Ikan bir hastahk yahud ve ona; kaldmlmak iizere el uzattld!ih Biilend. 
da hayatta herhangi bir muvaffakiyetsiz- zaman «Ne oluyorsun yahu, miitemadi- 72 kiloda: Birinci Maltepeden ~ani, 
lik yiiziinden ruhan b1kkm ve bezgin bir yen yerlerde yuvarlamyorsun, yoksa ba'- ikinci Liseden Erciimend, iic,:iincii Kule -
hale gel en bir oyuncu varsa bunu tak1ma caklann m1 tutmuyor ?>> gibi bir ciimle Iiden Osman. 
almak kat'iyyen caiz degildir. Kuvvei rna- kafidir. Biraz sonra da gene alayi ba~ka 79 kilada: Birinci Kuleliden Hasan, 
neviye faziahg1 veya noksanhg1 son de- sozlerle tekrarlamak maksadm husuliine ikinci Harbiyeden Ahmed, ii~iincii Mal
rece ge~ici bir hastaltk halinde bir§eydir. tamamile yard1m etmi~ olur. Iska geGtigi tepeden Necdet. 
Bunun i~in maneviyah bozuk bir oyuncu zaman «Sinek mi avhyorsun ?», ko~uda 82 kiloda: Birinci Kuleliden Suad, 
digerlerinin i.izerinde miithi• menfi tesir- k d k Id ~ d N f'l I J •· ·· ·· M I 

h I • ar a a a tgt zaman a « a 1 e yoru - ikinci Harbiyeden Kema , u~uncu a te-
]er usu e getirecegini dii•iinerek taklm • b" d b · 1 "b" • rna Ira er, sen em tutamazsm .» g1 1 peden Cerna!. 
dan hatta mumki.inse kuliib binasmdan sozler hasmm asabm1 bozmak i~in yeter Umumi tasnifde: 14 puanla Deniz 
da birka~ zaman ic;in uzakla§tmlmaltdir. de artar bile! I b . . 13 I Kulell' ikinci, 

k · isesi innc1, puan a T a lffiln maneHyahm yi.ikselten ami!- t f b ld b' k k . . I .. .. .. I ~te ut o a Ir mac;1 azanma u;m Maltepe tak1m1 da I 0 puan a u~uncu o • 
Jerden biri de 0 taktml te~kil eden ferd- miiracaat olunabilecek me~ru hilelerin dular. 
lerin aralarma bir sogukluk girmi~ ise bu- boylece bir taslagu m1 rizmi• oluyoruz. k "k · I · b'ld" 
nun oyundan haftalarca evvel tashihi ve .,. ' Hakem heyeti te m nehce en 1 Ir 

kl · · • b" h Bunlarm haricinde nezaket ve ahlak kai- d1'kten sonra Kuleli miidiiri.i Kurmay al-bu sogu ugun yerme samJmi tr avamn 
ikamesidir. Bu, ilk nazarda goriindugiin· delerine aykm hareketler ve sozler her bay T evfik T op~u bi.iti.in talebelere ~ok 
den ~ok daha biiyiik tesirler husule ge _ yerde oldugu gibi spor muhitinde ve spor veciz bir soylev verdi. 
tirir. Miihim ma~tan evvel oyuncularm sahasmda bir kat daha menfur olmahd1r. Sporun memleket miidaf~asma alan 
kendilerini biiyiik heyecanlara maruz b1 - Merdce rekabet c;er~evesinden c;tktldigi ~ok k1ymetli yard1mianm anlattt, .. mes· 
rakmamalan da miihim bir mt"seledir. He- zaman sparun cmk bir~ey oldugunu u- leklerinde kafalan kadar bedenlennm de 
yecan kimin i.izerinde olursa olsun az ve- nutmtyarak her zaman i~in centilmence kudretli olu§lanmn ehemmiyetini teba • 
ya ~ok iz buakan, menfi tesir icra eden hareket her sporcunun ~ian olmahd1r. riiz ettirdi ve co§kun alk,~larla miisaba 
bir amildir. Bunu nazan dikkate alarak NVZHET ABBAS kalara nihayet verildi. 

r el. 43924 -iliiiillil•l 

Beykoz Sulh Mahkemesinden : 
Dava olunan: Beykozda Yahkoyiinde olii HafiZ Emin miras~liarmd.'in 

oglu $iikrii >e k1z1 Emine Muzaffere: 
Avukat Kirkor Muhndisyan namma temelli.iken Arda~ Bagdadhaglu ta· 

r~~~n?an aleyhmize a~llan alacak davasmm muayyen duru~masmda gelme· 
?1gm1zden giyabmizda duru~ma yapllmasma ve g1yab kararmm tebliginden 
1bbaren be~ giin i~inde bir itirazm1z varsa yaz1h olarak bildirmeniz ve 
g1yab masrafm1 da durw~madan once mahkeme veznesine yatlrmamza ve 
bu i§le:i yapmadigmiz takdirde bir daha duru~!paya kabul edilmiyeceginiz 
ve yemdeu tayin olunacak giinde dahi gelmedikleri takdirde davanm de -
liUeri toplanarak belirecek hale gore duru~manm bitirilecegi ve duru~ma
nm 12/1/938 carsamba saat 11 e birak1lmi~ oldugu ilan olunur. (8611) 

istanbul Liman isletme idaresinden : 
' 1 - istanbul ve Trabzon limanlan icin almacak vin~ler hakkmda 15/ 

12/937 tarihine kadar ~artname alan muhtelif firmalarm kat'i tekliflerini 
1 mart 938 sllh gi.inii saat 14 te !dare $efler Enciimenine getirmeleri. 

2 - 16/12/937 tarihinden sonra ~artname almak istiyen firmalar yu
kanda ilan edilen tarihte tekliflerini vermek kayd ve §artile fen heyetinden 
bu §artnameleri alabileceklerdir. (~fil n) 

istanbul Defterdarbgmdan : 
K1ymeti 
Lira K. 

Beyoglu Kurtulu~ mahallesinin Kas1mpa$a caddesinde eski 133 
yeni 169 sayl11 172,38 metre murabba1 arsanm tamam1. 387 86 
Buylik~ar~1 'Ierlik~iler sokagmda kain eski 15 yeni 15 ve 15/1 
sayth diikkan miilkliniin nlSlf hissesile deruniinde miistakar iki 
gedikten birisinin tamam1. 75 00 
Uskiidard,a Selamiali mahallesinde eski Gemiciohanes yeni 
Rei~iilkiittab sokagmda eski 15 yeni 17 say1h evin yan pay1. · 200 00 
Bogazi~ind.:! Kuruce~mede K1r sokagmda eski 10 i·la 16 yeni 12 
ila 18 say1h ~61,57 metre murabba1 arsamn 16 da 2 hissesi. 81 35 

Yukanda yazd1 mallar 28/12/937 sah giinii saat on di:irtte satllacakhr. 
Sat!~ bedeline i.stikraZl dahili ve yiizde be~ faizli hazine tahvilleri kabul 
olunur. Taliblerin yi.izde yedi bucuk pey akc;e~erini vakti muayyeninden 
evvel yabrarc.k Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigunde miite~ekkil Sat~ 
Komisyonuna miiracaatleri. eM.. (8326) 

NEOKAl~IMA 
Grip, Baf ve Dif Agrllar1, 
Nevra lji, Artritizm, romatizma 

Elektrik isleri 
' 

ilan1 
S•nd1rgt Belediye Riyasetinden : 

1 - Smd1rg1 kasabasmm elektrik tesisahnm santral in~aab ve agac 
direkler Be>lediyece in~a ve ihzar edilmek ~artile makine ve elektrik techi· 
zatile ~ebeke ve teferriiah (13,655) lira (75) kuru~ ke§if bedeli iizerinden 
kapah zarf usulile miinakasaya kanulmu~tur. 

2 - Ekmltme 17 /l/1938 tarihinde saat 15 te Smd1rg1 Belediyesinde En· 
ciimen huzurunda yapllacaktlr. 

3 - Bu ise aid evrak ~unlard1r : 
A- Proje. 
B - Ke~if cetveli. 
C - F'enni ~artname. 
D - 1\Iukavele prajesi. 
E - Ek"iltme ~artnamesi. 
F - ~aymd1rhk i~leri genel ~at mamesi. 
4 - Istiyenler bu evrak1 Smdrrg1 Belediyesinde gorebilecekleri gibi 

hirer kopyP~;n; bedeli mukabilinde !stanbulc!.a Galatada Selanik Bankas1 be· 
~inci katta miihendis Hasan Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltmiye i~tirak edecekler % 7,5 teminatlan tutan alan (1024) 
lira (18) kurw~luk muvakkat teminatlanm ve 1937 yllma aid Naf1a Veka· 
letinden almm1~ miiteahhidlik vesikasm1 veya bu nevi i~leri muvaffaki • 
yetle ba~ard1gma dair kanaatbah$ vesaiki ve Ticaret Odas1 vesikasm1 249.0 
numarah kanunun hiikiimlerine gore ihzar ederek teklif mektubunu iht1• 

va eden miihi.\rlii bir zarf icinde ihale saatind~n bir saat evvel Belediye 
Reisligine gi:indermeleri laz1md1r. 

6 - Postada vaki gecikmelerden mesuliyet kabul ed.ilmez. (8550) 
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~iddetli fnt1nan1n tahribafl 
<< Hisar » facias1na ·aid 
adli tahkikat iletliyor 

Miiddeiumumilik, batan vapurun hareketinden 
once muayene edilip edilmedigini ara~bracak 

[ Ba~tara!t t lnet sah.lfelle 1 

mum miidiirliigii de E~ekadas1 iizerindeki 
ara~tirmalanna h1z vermi~tir. Ara~tuma -
!arm hizlandmlmasma sebeb, adada son 
clef a sag olarak bulunan ismail T emelin 
kendisile beraber dort ki~inin daha ayni 
noktaya dii~tiiklerini ve sua ile can ver
diklerini soylemi§ olmasJdir. 

Bu tiiyler iirpertici hadiseyi T emel 
• diin gece iyice baygmhktan kurtulduk
tan sonra - §oylece anlatmi§hr: 
«- Ben kayahga c;Ikhgun zaman o • 

raya c;Ikrni§ olan ve sonra bize iltihak eden 
dort arkada§Im daha vard1. Bunlar ikinci 
kaptammiz Mehmed Giridlioglu, serdii • 
lllen N ecati, ate~c;i fsmail ve yagc1 Receb 
Ali idi. Hepimiz bitkin bir halde idik 
a::nma ate§c;i lsmail oliim halinde bulu -
nuyordu. Aradan iki saat kadar gec;ti V\ 

@~ . 
Soguk, kafalanmiZa garib bir uyu§uk

luk vermi§ti. fnsam c;IIdirtacak kadar feci 
olan bu hal kar§Is:nda birbirimize bile 
bakamadan boyunlanmiZI biikmii§ du • 
ruyorduk. Ben oliimiin Slra il~ hepimize 
gelecegini anlarni~hm. 

Birer birer hepsi oldii 
0 gece titremeler arasmda zavali1 

serdiimen Necatinin de oldiigiinii gor -
diik. 0 zaman donmarnak ic;in birbirirnize 
sokulmagi akrl etmi~tik. Arkarn1zda ni • 
hayet hirer gomlek vard1. Kucak kucaga 
vererek bir araya geldik. Bir ayag1 kt -
TJ[mi§ olan Mehmed kaptan miithi§ Jstrrab 
c;ekiyordu. Sabah ~afak sokerken o artrk 
konu§arntyordu. Ogleden sonra o da Al
lahma kavu§tu. Receb Ali dayamkh go
riiniiyordu. Fa kat ac;hk ve soguk onun 
lllukavernetini tiiketti. 0 giin aksama dog
ru agzmdan birdenbire kan bo§andJ. Y ere 
Yuvarland1. Onu kurtarrnak, ya§atmak 
i£in c;ok ugra§hrn. Bir arkada§a ihtiya -
C!llJ Vardi. Q oJiirse benim de c;ok ya§Iya
TIHyacagirni anl1yordum. F akat biitiin e
tneklerim bo§a gitti. 0 da oldii. 

Ben tek ba§Ima kalrni§t:m. Donup ole -
cegimi hissediyordum : «Su geceyi de at
latmam yann kurtanrlar» diyordurn, 0 
&~eyj do]p~arak. vapunlll enkazmdan 
karaya dii§en agir parc;alan kaklmp ta
~Iyarak gec;.irdim Ertes1 giin kuvvetim 
kalmamJ§h. Y ere y:kildJm. F akat biraz 
sonra kurtanld1m.» 

Kalyoncu ogullarrndanmzf 
Diin elde ettigimiz malumata nazaran 

1' emelin bu ayni noktada atlattJgJ ikinci 
kazad1r. Bun dan birkac; sene evvel T emel 
Rene Riva yakmmda bir kaza gec;irmi§ ve 
Yiizerek karaya c;Ikmi~h Kalyoncu ogul
larmdan olan T erne! in biitiin ailesi er -
l<:kleri F atih devrindePberi denizcidir. 
Babas1 da Lim an idares1 rna vnactlann • 
cl,!ndrr. Fa kat bu ail eden §imdiye kadar 
kirnse denizde bogulrnatnl§IJr. T emelin 
bilbasi Lrnail ogluna kavu~mak iizere 
l<ivaya gitmi~tir. 

Garibi ~udur ki T ernelin bdbasJ, E§eka
~asi civannda iki defa gemile batml§ ve 
1bsinde de yiizerf' k kurtulrnustur. 

Arastrrmalarzn neticesi 
Dun havanm miisaadesizli!iine ragmen 

t::~ekadasmda ara~hrmalara iki can san -
clah ve motorle devam edilrni§tir. Adaya 
Cikrnak icin her c;areye ba§ vuru lmu§, bir 
habere '(Ore adaya <;Jblm•~tJr. F akat a
t,1$hrmalard'in ne netice almdigi son da
kikaya kadar anlasiiarnamJ~tlr. 

-

$ulenin vaziyeti 
Diin bazt gazeteler Sule vapurundan 

haber almamamast keyfiyetini adeta bir 
kaza haberi gibi verrni§lerdir. Bunun i<;in 
dun ~ule vapuru sahibi bulunan Barzi • 
lay kurnpanyas1 bir matemhane manzara· 
s1 arzediyordu. V apurda kocast, oglu ve 
babast bulunan zavalhlar, gozya§t doke
rek malurnat istiyorlardJ. Halbuki ~ule 
vapuru Ereglidedir. 

Kumpanya direktorii Remzi §U rna -
lurnah verrni§tir: 

«- ~ule Eregli limamndadtr. Baz1 
gazeteler vapurun kaMya ugrad1gm1 
yazarak ortahgt beyhude yere tela§a ver· 
diler. Bunu «Cumhuriyeb> «e tekzib et
rnenizi rica ederim.» 

Diger taraftan Denizyollarmm SadJk· 
zade vapurundan da haber ahnrnJ§hr. 
Ere~li lirnanmdan denize ac;Ilan Sadikza
de Karadenizin ortasmdil iki gun dalga· 
larla rniicadeleden sonra diin sabah Zon· 
guldak lirnamna girrni§ v~ saat 1 0 da tel
sizle vaziveti bildirmi§tir. 

Y eni kaza haberleri 
Deniz Ticaret rniidiirliigiine yeni ge· 

len haberlere gore, Tiirkeli adas1 oniinde 
60 tonluk Dervi~ yelkenlisi, Bodrurn o
niinde dort tonluk T ur~ud motoru, Kiilliik 
lirnanmda Halilin yelkenlisi, Karamiir -
selde bir buc;uk tonluk Ceylan rnotorii 
batrni§hr. fmanca zayiat olrnarnt~hr. 

Diin lirnan!IDIZa gelmesi icab eden 
Giineysu 24 saat teahhurla Karadeniz -
den bugiin ve bugun gelrnesi icab eden 
Cumhuriyet de gene 24 saat teahhurla 
yarm geleceklerdir. 

lzrnir, Oskiidar, Sarnsun, Y1lmaz, 
Kanlernal ve Herdk!is vapurlan Sinob 
lirnamna sigtnmJ§lar ve diin denize ac;tl· 
ml§lard!r. 

Sefere miitehammil degil miydi? 
istanbul Miiddeiurnurniliginin Hisar 

vapuru tahkikatma vaztyed etmi$ oldu
gunu yazml§hk. Muddeiurnurnilik. hya
lara c;arparak batan vapurun, Zongul
daktan hareket ettigi stralarda sefere mu
tehammil olup olmad!gJ etrafmda tahki~ 
kata ba~iamt§tlr. 

Hisa1 v,ourunun !tuelte~ lirmmm"'a, 
rnuayene edilmesi icab etrnekteydi. Bu 
muayenenin ciddi ~ekilde yapthp yap!}
madtgJ etrafmda, tahkikatm tamikma 
liizurn goriilrnii§tiir. 

Diinkii hava vaziyeti 
Diin sabah yataklanndan kalkanlar 

!stanbulu beyazlara biiriinmii~ gorrnii§· 
lerdir. Kar bir rniiddet daha yagma~a 
devarn etmi§, fakat sonra yagi§ durmu$
tur. 

Y e§ilkoy meteoroloji istasyonu diinkii 
hava vaziyetini §Oyle kaydediyor: 

Memleketirnizin cenub ve Ege rnmta· 
kalar1 k1srnen bulutlu, diger taraftan ka· 
pal1 ve yagt~h gec;mi§tir. 

Yagi~lar Sinob ve Elaz1gda yagrnur, 
Eski~ehir, Konya, Corlu, Ankara ve S!
vasta kar §eklinde olmu§tur. Riizgarlar 
T rakya, Ege ve Orta Anadoluda §irnal
den, Karadeniz kJyJlarmda §arktan hafif 
esmi§tir. fstanbulda hava tarnamen kapah 
germi&tir. Saat 14 te hava tazyiki 764.5 
milimetre, stcakhk en az 0,3, en c;ok 24 
santigrad olarak kaydedilmi~tir. Yirrni 
dort saat icinde yagan karm metro murah
bama btrakhgi su rniktan be~ yiiz gram· 
d1r. 

MODElL 

T 

l<;ukurova pamuklarii 
deger k1jrmetini bulm1yor 

Kiztla}7In altmi~Inci yiidoniimii 
Memleketin her kosesinde 

' 
biiyiik coskun ukla kutlulandi Bu seneki rekolte 164 bin balya oldugu halde 

fia tlar yar1yar1ya dU.tii 
Adana (Hususi muhabirimizden) - yapllmamasma bakrntyarak, maliyeti 

Hemen her yll kurakhk, sel, ye~il kurd, gozi:iniinde bulundurmak suretile mi.i -
pembe kurd ve saire gibi tabiatin tiirlii nasib fiatlarla biiyiik miibayaalara gi· 
afetlerile kar~?tla§an <;:ukurova ~ift~:isi, ri§mek ve boylece piyasada oynakhk 
bu sene havalarm mi.isaid gitmesi ve a- husule getirmek .. Halbuki, §imdi vazi
lakah devlet te§ekki.illerinin tohum i§- yet tarnamen aksinedir. Kombinalar1 • 
lerine, ha§arat rniicadelesine verdigi e- mtz, miibayaalanm dogrudan doi!ruya 
hemmiyet sayesinde iyi bir mahsul al- borsadan yapmay:Ip ikinci veya iici.inrii 
mt§, yiizii giilrni.i§ti.i. Artlk herkes yiiki.i- ellerin tavassutile mal almaktadtrlar. 
niin hafifliyecegini, geni§ bir nefes ala- Bu komisyoncular ise. tabiatile kendi 
cagmt umuyordu. Ekim sahalan da bir menfaatleri icabma ~ore davrann-:Uctn, 
nisbet dahilinde artml§ olmakla hera - piyasanm giin hiikmii satl§lanm nazart 
ber, Seyhan mmtakasmda 1935 - 1936 itibara alacak yerde, ftrsat kollamak 
y1lmdan ahnan 107,000 balyaya muka • suretile miibayaa yapmaktadt.rlar. Ge • 
bil 36 • 37 rekoltesinin 140,000 balyaya ~en svnelerde strasma gore giinde bir 
c1kma!1, elbette sevinmege deger bir mt'lyon ki'lod ' f 1 ' 1 k d f kt an az a muame e ay e • 
ar lr. . den borsamiZda, bu seneki sah§lar hie; 
. Fa~ at maai:se~ bu defa da ht~ bek1e • mesabesindedir. Boyle nuh altctlar yii

mlmlyen yem ~rr de.:dl~. k~:_~~ ka~!1t~'~ ziinden gerek koylii, gerekse tiiccar bii
bulunuyoruz: Ftat du§kunlugu .. <;lft<;I, yiik zarara ugramaktadtr. Pamuk mii'!-
bugiin, olancfl emek ve varhgmt sarfe- tahsilleri bu gibi komisyoncularla bol
der.~k .. mey~ana. getirdigi pamuk m~h - gemiz dahilindeki fabrikalann yaratbk
sulunu mai~yet~nden. daha a§a~ f1atla lar1 piyasaya ba~hd1rlar. Nihayet pa
satmak vaz1yetmded1r. muk i§lerile u~a§an kiic;iik sermaye -
Ge~en sene vasati olarak kilosu 36 ler de !;ekilerek meydant tamamen bo§ 

kuru§a kadar giden pamuk, bu sene, btrakmak mecburiyetinde kahyorlar. 
mahsuliin ilk ~1kh~1 s1ralarda nisbeten G~en sene namugun kilosu 36 - 40 
timid verici piyasaya ragmen 20 - 24 kuru~ken, koyli.i bezinin topu 820 ku
k~ru~a g~~ h.a~le ~li§t~:i . bulabil~!or. ru~tu. Bugiin pamuk yan yanya dii~tii
Vakta kahte t!1bar1le du;ermden yuk • gii halde, tamamen aksine olarak, bez 
sek olan Klevland pamugu 38 • 41 kuru- - ayni fiatt muhafaza etmesinden vaz -
~a kadar fiat bulmu~tur ve ge~:en sene- gec;tik _ 940 kuru~a ~tkh. 
ye bakarak bu nevide ehemmiyetli bir t 11·k r· tl · V kAl t t bftl .. .. .. . . . p 1a anmn e a e c;e es , 
du~ukluk yokt~r demleblhr. A~~ak, fabrikatorlerin ho~una mtmemis ve o 
Adana pamuk p1yasasmdan bahsed•hr - zamandanberi, iplikten elde ettikleri V@ 

ken, ilk hahra gelen yerli cinstir. Koza bir tiirlii kafi ~oremedikleri normal kA
halinde kalmaSt ve mevsimsiz ya~mur- rm aclSlnl, el birligi yaparak bez fiat • 
lara kar§l daha emniyetli olmas1 itiba- Ianndan c;1karmaga koyulmu~lardtr. 
rile - Klevlandm olduk~a geni~ olc;iide Bunun iizerine, kendi ihtiyacm1 kendi 
taammiim etmesine ragmen - en ~ok e- el tezgahile dokuyan ve ahcllarm ek • 
kilen yerli c~~stir ki, ~amu~ . ~eriya~ seriyetini te~kil eden koylii, giyece~ini 
yekfulunun yuzde yetmi§ seklZim te§kil temin i!jin bez almaytp daha ziyade ip-
eder. lik tedarik etme~e ba~lamtljhr. Fabri -

Piyasam1zdaki bu gerilik gosteriyor kacllar ise ~k gec;meden buna da c;are 
ki, ikinci bir MlSlr yaratilmasmt mum- bulmu~lar ve bez almlyan mii§teriye ip
kiin kllacak kadar feyizli topraklara lik satmamt§lardtr. 
malik alan <;ukurovada, pamukc;ulu~u, Bu i§ten anhyanlar §U miitaleayt yii-
ziraat cihetinden oldugu kadar, ekono- rlitmektedirler: 

mi yoniinden de kollamak zarureti var- YukarJda da zikredildilti gibi, pamu
dtr. Memleketin her derdile yakmdan gun kilosu 40 kuru~a oldu~u zamanr:ia 
alaka~ar ola.n Cumhuriyet .. h?k~eti, bez 820 kuru§tu ve zmten o vakit bile 
onun tkttsadi kalkmmas1m gozonune a- k 1 h dd' f k' d b' k. t · rna u a m ev m e t.r ar emm e· 
larak, miista~sil~n s1kmt~ya d.ii§memesi dild,i~ine ~Uplle yoktu. Simdi pamuk he
ve daha venmh c;ah~abllmes1 yolunda men yan fiatma dii$tiigi.ine $(ore b"'z 
her tiirlii tedbir ve imkanlara ballvur • !i.atlan da ayni nisbette .fndirilirse' fab-
maktan ~eri durmuyor. Bazt mahsulle- . .. . ' 
· · · d'' ··k · 1 k''IA nkator ancak kArtmn b1rkac; katm1 ter-nmtzm Ul!U p1vasa ara ve spe u as - . . 

.. , . . . ketm1~ olacak, gene pamuk p1yasasmm 
yona mahkum olmamast t<;m, tcabmda .. k kr;w· d k' b 1 k 
onlar1 uygun fiatla satm ahyor. Bugi.in yu se 1S 1 zan:an1m. 8 •• 1 0 • aza.ncmt 

·· ·· k' k d d':t. . tih 1 alacak demekttr. §~1 ucretler1ndekt art-goruyoruz 1, pamu a - l.o;er ·IS sa A . . 
dd 1 · · kl' d d •. 1 b'l ma, bun a man! tesk•l edecek msbe~te 

rna e enmtz §e m e e;(I se 1 e - d l'h}d' z· .. 'T' k' h"ku t 
mutlak korunm1ya muhtac bir haldedir .. e~" Jr. Ira goru u~or 1• u me. • 
Bu sene Cukurovamn umumi istihsali 1phkle beraber bez ftatlarm1 da tesb1t 
(Mer sin. d~hil) 164,000 balyayt bulmu§· etm~dikce,. spekiillsyonun oniine g~i
tur. Bu miktarm yans1 kendi fabrika • lemtyecektir. 
lartmtzm ihtiyacma kafi geliyor. Ge - =~~~~~====~!!!!!"'~~!'!!'!!!!' 

riye kalan 82,000 balya ise, ahc1 bekli· 
yecektir. 

Diinya piyasast bizim piyasadan da -
ha dii~klindiir. Amerikada, bizim yerli 
nev'ine muadil Hind pamu~unun kilo
su 18 kuru~tur. Buna nazaran biz·im pa
rnuk Adanada 14 kuru~a olmal1d1r ki, 
dt:j piyasalara normal olarak siiriile -
bilsin. Buna mukabil bizdeki ekim mas
raf ve §eraiti ve sair baz1 arniller, ran
tabilite noktasmdan di.inya piyasasma 
adtm uydurmak imkamn1 verecek vazi
yette de~ildir. 

Buna nazaran, pamuk mi.istahsilini 
ya§atabilmek ir<in §imdiki halde - acil 
bir tedbir olmak iizere • dokuma fab
rikalarrn1lza dii§en bir fedakarl!k var: 
Dt§ piyasaya, dolaytsile ihracat yap1hp 

Saint - Raphael'de, i~ler, gene olduk
~a yolunda gitti. Fakat, sonra, kazanc 
gitgide azaldt. Riviera'da, art1k, ufak 
iradlan kendi memleketlerinde ya§ama -

Bir Frans1z tayyaresi yere 
dii§erek par~aland1 

Prag 25 (A.A.) - Camyd ismindeki 
Air France kumpanyasma aWl bir tay • 
yare Prag'a gitmek lizere diin saat 15,55 
te Viyanadan hareket ettikten sonra 

siste yolunu !J8§trarak Kasherske Hosy
nm cenubunda Bohemya'da yere dii§e
rek par~:alanmJ~tJr. 

Tayyarenin <;:ek olan pilotu Wlehi<e 
ile Frans1z alan telsizcisi Astsne ve yol
culardan Prag'lt bir avukat kaza neti • 
cesinde olmii~lerdir. 

Tayyarenin dii§tiigii nokta, ancak bu· 
giin ogle zamant tesbit edilebilmi§tir. 
Tayyare di.in ak~amdanber-i telsizle a -
ranmakta idi. 

tB~taratr 1 InC! SUfi!Teae• I Gesi binalannda saa·. 20 d~n itibaren mu· 
Mukadde.s Ktzllay cerniyetimizin alt- sarnereler ve soylevle: verilrni§, bu arada 

llll§.mcl seneJ devriyesi Tiirkiyenin biitiin K1ztlaym muvaffakivetlen ve memlekete 
§ehu v~ kasabalarmda bugiin tes'id edil • vnttg1 s'ly1s1z yardtrnlan amlrni§tlr. 
mek~ed1r. 60 ~enelik hayatmm 45 senesi Saat 21.30 da Beyoglu ve Si§li Halk
devn sab1ka aid olup ancak 15 senesi evlerinde toplanl!lar ve miisamereler ter
Cumhuriyet h.ukfun~ti de~rine isabet edi- tib edilerek K1Z1laym 60 nc1 ytldoniimii 
yor .. 45 s~elt~ ~sltJ d.ev~.me mukabil 15 samimi bir hav 1 ic;mde tes'id edilmi§tir. 
senehk yem devrmdeb s~rat ve terakki 0 k''d b · d 
· kA •. 1 · k b. kk'd' s u ar .fU estn e m ar - ernJyece IT tera I IT. u·. L •• d d 1 I k ! •. I 

B b .. ··1c kk' · A .. k'' sru ar a c.1 par a teza.mrat yap1-
u uyu tera mm tatur un bu n.J§tir. 

cemiyet hakkmda ibzal buyurduklan S;:at 13 te iskele rneydamnda toplan-
yiiksek tevecciil-t ve himaye sayesinde ol· PH§ olan balk, onde Halkevi bandosu ol· 
dugunu ve tes'id rnerasirninin ba§ladigmJ dugu halde Halkevine gitrni§tir. Orada 

anederim.» K1Z1laym tarihc;e~: anlablmi~. Cemiyetin 
NC§et Osman Uzmanm ac;.th§ nutkunu I 

t mem ekete gordiigii t;ok biiyiik ve c;ok 
rniiteaktb doc;ent operator KazJrn smail k1ymetl' hizrnetlere a~d rnuhtelif hatibler 
kiirsiiye gelerek bir hitabede bulunmu§ ve t"raf!ndan konferanslar verilmi§tir. 
K1Z1laym ba~ardigl hizmetleri tebariiz et- Bundan sonra gene kafile halinde 
tirerek vatanda§lara dii§en vazifenin bu • -{all.evinden <;Jk1larak, Kts•kh ve Beyler• 
Cemiyete dairna yardJrn etmek oldu - beyi KIZIIay ~ubelerine gidilrni~ ve bura· 
gunu ilave etmi§tir. larda da muhtelif rnerasim yapJirnt§hr. 

F atih KlZllay ~ubesi ba~kam Rii§tii de Gece H ~~~ .. vi ~alonunda KizJlay §e· 
lusa bir nutukla K1Z1laym c;ok biiyiik ve refine parlak bir mii•amere ve•ilmi§tir. 
verirnli ba§anlarmdan bahsetmi§tir. 

Bunu miiteak.Jb konferans salonundan Ankaradaki merasim 
t;Iki!arak yiiriiyii~ rnerasimine ba§lanrnak Ankara 25 (T elefonla) - KIZIIaym 
iizere BeyaZJdm geni§ caddesinde sua 60 nc1 ytldoniimii Ankarada rnuazzam 
ahnrnt~. rnerasirne i~tirak edenlere K1Z1lay merasimle tes'id edildi. Sehir ba§tanba~a 
bazubendleri verilmi; bulunuyordu. On- KIZllay bayraklarile donahlrnl§h. Biiyiik 
de ~~lenkler ve askeri bando oldugu hal· bir alay tezhiirler yaparak Ulus meyda· 
de Universite, Yedek Subav okulu, Ku- n· 1a geld!. K1Z11ay fabrikasmm rnamulatt 
leli bandosu, Kuleli ve Maltepe Jiseleri, gaz maske ve elbiselerini giyrni§ bfileler 
Deniz Harb lisesi, K 1z1lay Hem§ire rnek- d, alaym bi · kolunu te§kil ediyordu. 
tebi, Darii§§afaka, K 1z1laym muhtelif su· Atatiirk hevkeline <;elenkler konuldu. 
retlerde yardlmJOI tecessiirn ettiren can - Heyecanh nutuklar soylendi. Saat 17.30 
h tic; tablo, itfaiye, KIZilay ve rnuhte • da K1Z1lay urnumi rnerkezi tarafmdan 
!if te§ekkiiller ve kalababk bir halk kiitle- Ankar .1palasta I 000 ki•ilik hi! c;.ay ziya· 
si muntazarn bir yiiriiyii&le caddelere biri- feri verildi. Ba§veki' Celal Bayarla di· 
ken halkm siirekli alki§lan arasmda bii - ger bazt V ·killer de <;ayda bir miiddet 
yiik caddeleri takibe1 sa at 16.10 da bulundular. 
T aksirn meyd~ '1'l'a gidilmi§tir. 

Taksimde 
Alay biiyiik bir intizam dahilinde 

T aksirn abidesinin etrafmdaki biiyiik as -
fa! t1 c;evirmi§, burada bandonun c;aldigt 
ve halkm hep bir agizdan soyledigi 1stik
lal mar§ile direge sancak c;.ekilerek mera
sime ba§lanml§hr. Abidenin sol tarafmda
ki bayrak direpinin iistiine §anlr Turk 
bayrmg1, ve onun altma da 60 mc1 y1hm 
bitiren KlZllaym bayrag1 <;ekilmi§, miite· 
abben mib,fon ba§ma gelen Meliha 
Avni t;ok heyecanh bi:- nutuk soylerni§tir. 
Gene hatib, K1zilaym nas1l c;ah§hgim ve 
ne facialarla kar§IIa§hgmi k1saca anlata • 
ak bu mukaddes kurumun Tiirk milleti 
kadar biiyiik, Tiirk milleti gibi ebedi ol • 
uasm1 ternenni etmi§, bu nutku doktor 
Salim Ahmedin ktsa ve giizel bir nutku 
takib eylerni~f·. Sonra Curnhuriyet abi
desine Ktztl~.v nammc. haztrlanan biiyiik 
bir c;elenk konulmu§, meraslffie nihayet 
verili~tir. 

Eminonii Halkevinde 
Diin saat 14.30 da Eminonii Halke • 

vi salonunr'.._ tertib edilen toplantJda, 1s
tiklal mar§• soylenrni• doktor Osman Se· 
refeddin ve doktor Celal T ahsin tarafm· 
dan KIZilaym hizrnetlerine clair iki nutuk 
soylenmi~tir. Nutuklan. Eminonii Halke
vi ternsil kolundan Niyazinin giizel bir 
monolo~u takib etmi§ ve bundan sonra 
dansh bir c;ayla toplanhya nihayet veri! -
mi§tir. 

Gece saat 20 de Culhane parkmdaki 
A lay ko§kiind ~ veri! en rniisamere de c;ok 
giizel olrnu~tur. 

Beyoglu ,ubeainde 
Diin gece Ktztlaym Beyoglu §Ubesine 

bagh, Si§li, Galata, Kastrnpa§ ve Has -
koy nahive ~ubeleri1f' Y eni•ehir sernt §U • 

Balzkesirde 
Bahkesir 25 (Hususi rnuhabirirniz • 

d ~n} - KIZII"yir 60 nc1 yildoniimii, 
miistesna bir §ekilde Halkevinde kutlu • 
Iandi. Halkm Kizllaya olan alakasm1 ar~ 
hran Vali Etern Aykutun k1ymetli soyle· 
vi §ehrin muhtelif semtlerinde bayrarn ic;in 
toplananlara oparlorlerle dinlettirildi. Se· 
hir bayrak ve I~Iklarla siislenmi§ti. 

Cay ziyafetinde 
Ankara 25 (Telefonla) - K1zi!aym 

60 mel yiidoniirnii miinasebetile Anka· 
rapalasta verilen ziyafette B. M. Medisi 
Reisi Abdiilhalik Renda, Ba~vekil Cc
lal Bayar, Dahiliye ve Parti Gene) Sel.:
reteri Siikrii Kaya, Maarif Vekili Saifct 
Ankan, S1hhiye Vekili Dr. Hulusi A!a
ta$. Giirnriik ve inhimlar Vekili Ali 
Rana T arhan, rneb'uslar, muste•:uhr, 
Kmlav l'{enel rnerkez azalan haz1r bulun· 
mu•lard1r. 

Bu ziyafette Trabzon rneb'usu ve K1· 
ztlay gene) merkez ikinci reisi Hasan Sa· 
ka, bir nutuk sovlemi~tir. 

Muhtac analara baglanacak 
. maa§ layihaa1 

Ankara 25 (Telefonla) - Muhtac ana
lara da yetim maa§I baglanmas1m temin 
edecek olan kanun lavihas1 Meclis Ma
liye Enciimeninde gorii§iiliiyor. Yeni la~ 
yihaya gore, dul analarm hi~bir ge~i -
necek mali kudreti ve kanunen bakacalt 
kimseleri yoksm, oglu hayatmda beyan· 
name vermemi§ olsa dahi talebi i.izeri
ne birinci derece yetimler arasmda ma
a$ tahsis olunur. 

Bu kanun, beyanname vermeden ve. 
fat edenlerin dul analanm, ihtiyarhk 
hallerinde sefalet i~inde kalmaktan ko
ruyacakhr. 
-- -- ~ 

Doris cevab vermedi, fakat Rene bu hie;. rnanas1 yokken, Doris'i optu. Doris 
hiizniin sebebini anlarnJ§h. Ertesi gun hayretle sordu: 
otomobiline hindi ve kayboldu. Doris, - Bu yene iyi? 
§iiphe ve k1skanc;hk ic;inde kaldt. Onsuz - Hie;. 1kimiz de ayni nesildeniz de 

~-----------..-........ _.--===---=-=-=-========--===;========~A Ianna kafi gelmiyen ihtiyar fngiliz ve A
rnerikan kadmlarmdan ba~ka hie; kimse 

caya mahal buakmadan piyanonun ba§t· 
na gec;iyordu. 6nce Debussy' den, Sa -
tie'den bir,eyler c;ahyor, sonra daima. 
ilerliyecegini iirnid ettigi o mahud Blan· 
cenoir' dan parc;alara gec;iyordu. 

Doris, derin bir koltuga gorniilup otu· 
ruyor, az konujuyordu. <;iinkii, franstzcm 
konu§urken zarif soz soyliyemiyordu. 
Ho~. ba1ka lisanlarda da zarif olrnak o· 
nun haTCJ degildi. Fa kat, hem en her soy
lenilen sozii anhyordu. Kimisi onun, 
sandallar it;indeki t;tplak ayagm1 ok~u -
yor, kirnisi elini opuyordu. Rene'nin pi -
yanosu, ':ulaklarmda, hafif bir mmlll ile 
otuyordu. Doris, biitiiiJ bu alemin rnahy
d!. Bu muhit Bazil'in rnuhitiydi, kendi 
muhiti; kendi hanstydt. Doris, her iki
sine de en fazla yakt§&n bu yere, Bazil'le 
birlikte geldigi hissine dii~iiyordu. Rene 
ve Bazil, bir te} ~ahts halinde garib bir 
~ekilde irntizac; ederken, gece aydmlam
yor, ve denizden ye§il bir seher yiikseli • 
yordu. 

her ~eyin nekadar bo~ oldugunu ve za • ondan. Hic;.bir §eye inanrn1yoruz. 
rnanm nekadar yava~ ge~tigini hayretle Mii~terek hayatlanmn bu devresinde, 
goriiyordu. Bereket versin ki, ternsil ic;in Doris 'in, Rene' den i§ittigi en ciddi soz 

¥azan. CevJren: 
Vicki BAUM · Hamdi V AROGLU 

-56-
- Size Vlrffil frank odiinc verebilir 

!iyim, ey d:.i§es? 
Diye bir §ark1 tutturrnu§tu. Daha ko -

1 <~Yca bulusal.nlmek ic;in, Doris. onun oda· 
81nm yanmda bir yer tutmu§tU. Kira ver· 
lnege gittigi z a man, daha evvel verilmi§ 
old•.tgunu gii1 iiyordu. 

Prova bittigi zarnan, ilkbahar gelmi§
:i. Ak§arnlan, Seir,e nehri k1y1smdaki a· 
ga,rJarm ratib kokularile, <;iftlerl<' ve ii • 
hiclle dolu, ozlii ve tath bir bahar havasl 
~t taraf1 kaphyordu. B::lZan ormana gez· 

lhege gidiyorlar, bazan da bir kahvenin 
l . 
<~tac;asma oturuvorlar, 1l1k hava ortasm-

cla, yiizlerini ok;1yan riizgarm ternasile 
8~rinliyorlard1. Rene'nin sayesinde, Do -
tJ,, hicbir eza duyrnadan sigara ic;i -
}'or, dans ediyor, ~ark1 soyliiyordu. Ha· 
hhnda ilk defa olarak siikunete kavu~
~:l~tu. Hay<~t, go?.iine basit, bazan tath 
Boriiniiyordu. 

Provalar bittikten sonra, ellerinde, 
~ endilerine gore iyi elernanlar bulundu
llnu gordiiler. Rene, en iyi iki parc;anm 

kendi eseri oldugunu ve bunlan repertu -
ara gizlice soktugunu soylemerni§U. Bun
lardan biri «Mum 1~1gmda» isirnli bir 
vals, oteki «Kuc;iik yelpazemin arkasm
dan» adh, koro ile kan§tk bir diio idi. 
Rene, eski operet stilini almt§, bundan, 
eglenceli, yeni bir§ey c;•kml§lJ. Gamaud'
nun ic;.ini ~ekerek zoraki kabul ettigi 
kostiimler 1900 modasJydt. 

Bir nisan sabah1, Parisien Marsilya· 
ya hareket ettiler. T ren hareket ettigi za· 
man, Pariste mutad oldugu iizere, istas
yon meydanmda, akrabadan, dostlardan, 
a§JkJardan Ve seyirciJerden rniirekkeb bir 
te§yici kafile~i kaldt. 

Marsilyada, kii<;iik bir tiyatroda oyun 
\'erdiler. Bu oyun c;ok begenildigi 1c;.m 
bir hafta ?rada kaldtlar. Sonra Riviera'ya 
gittiler. Oc; hafta sonra, Rene, yarnac;lan 
1kma s1kma t1rrnanan kiiciik bir araba sa
lm alrni~tt. Doris'le ikisi, bu sayede, trup
taki arkada§larrnm, tads!z gelmege ba§ • 
hyan alaylarmdan ve §akalanndan kac; • 
maga rnuvaffC!k oluyorlardJ. 

yoktu. Bunlar, ayagmda siyah pantalon, 
boynunda sanh ktrmizt bir mendille do
la§an Doris'e, fena fena baktyorlar, Mat
maze! Pompon temsillerine gitmiyorlard1. 

Cannes' da, trup, mevsimin gec;tigi ce
vabile kar§JiandJ. Antibes' de, mevslffitn 
heniiz gelrnedigini soylediler. Beynelrni • 
lei Boheme tipleri, her c;e§id rnuharrirler 
ve ressamlar, juan-fes-Pins' deki villala • 
nndan, bazan Matmazel Pompon'u sey· 
retmege geliyorlar, inkisan hayale ugra· 
y1p doniiyorlard1. Operet, ne ciddi telak· 
ki edilecek kadar iyi, ne de gii • 
liinc olacak kadar fenaydt. Rene 
ile Doris'i, ternsilden sonra, bir iki 
defa davet edip gotiirenler oldu. 
Bir otomobil kafilesile, civardaki bir 
koye gidiyorlar, orada, bir gemici mey
hanesinde, gemiciye benzer zaytf deli • 
kanhlarla dans ediyorlar, oradan c;Iklyor
lar bir tepeye llrmamyorlar. bir ko~kiin 
kapmna gidip, bagtra c;ag1ra ic;.eridekileri 
uykudan uyctndmyorlardJ. Ko~k halk1, 
pijamalarile d1~an dokiiliiyordu. Onlar 
da, or tda, kanlan veya rnetreslerile otu
ran bohernler, muharrirler ve ressarnlardJ. 
~arab, likt apsent i<;iliyordu. Rene, ri-

Haziranda, daha serin havaliye, Nor· 
mandie'ye gittiler. Once kazanc azd1, 
~onralan, mii~teri tuttular. Doris paray1 
<rekiyordu. 0 mada, bir tek endi,esi var 
d1. Hergiin operet soyliverek !esinin bo
zu1masmdan c;ekiniyordu. 

Rene, her zamanki gibi, §arlu ile ona 
'lOTIDU§lU: 

- Nic;in bu kadar mahzunsun, ey 
'ua'icem? 

vaktinde yeti~ti. Carmen, T osca, Mann bu oldu. 
ve Richard Strauss'un Salorne'sinden 
miirekkeb bir siirii nota satm alml§ll. Bii· 
tiin gece bunlan c;aldJlar ve ancak kopek· 
ler evin oniinde havlarnaga ba§ladlklari 
ve tek yJid1zla kalan sema, incelip nerin
le§ti~i zarnan sustular. 

Bir hafta sonra. Rene. mahud Blan • 
cenoir'm, nihayet kendi eserini yaratabil
digini haber verdi ve bunu, Dons' e c;aldt, 
dinletti. Doris bu eseri fevkalade yeni ve 
falso buldu; lakin, suf bu sebebden do
layt ona gayet zevkli goriiniiyordu: 

- As fait kokusu gibi bir§ey ..• 
Dedi. Bu te§bihi bulurken, bu musiki 

eserindeki acihgl, kekrernsiligi, safiyeti 
vr bunlarla kart§lk yan §effaf!Igi dii§iin· 
mii§tii. 

- Bir heykeltra§ tamd1m, eserleri bu 
Mosyo Blancenoir'm rnusikisine benzi • 
yordu. 

Dedi. Doris, Rene'ye heniiz Bazil' den 
bahsetmem~ti. Bu mevzu, c;ok derin, t;ok 
agtr ve t;ok karanhkt!. Aralanndaki mii • 
nasebete uygun dii~miiyordu. Rene, pi -
yanonun ba§mdan birdcnbire kalktJ ve 

*** 
N ormandie' de otlar kuruyunca, hava· 

Yl sonbahar serinligi kaplaymca, ve Mat• 
maze! Pompon'u gorrnege gelen kalmaytn· 
ca, trup Marsilya'ya avdet etti. Biitiin bu 
rniiddet zarfmda Pariste kabp i~in mali 
cihetini uzaktan idare ile iktifa eden M. 
Garnaud, Rene ile gorii§mege geldi, 
korist'lerden kirninin yanagJDJ ok§adJ, 
kimini kucakladJ, hepsine hirer parc;a il· 
tifat etti. Doris, oteldeki kiic;.iik odasmda 
oturuyor, opera mevsimine yeti~rnek ic;in 
Viyanaya gitmek uzere truptan aynlrnak 
zamammn geldigini du§iiniiyordu. F akat 
gitrnedi. Rene'nin yanmdaki rahat ve gii
zel hayattan vazgec;.rnek kolay degildi. 

Bir c;ar§arnba sabah1, trupun Jimali 
Afrikada bir angajrnan yaphgmt haber 
a]d,Jar. Artistler, kostiimler, dekorlar hep 
birlikte kii<;iik bir vapura yiiklendi. Rene, 
ufak otomobili de gotiirrnek ic;in mar etti. 
Bu araba, bir rniidettenberi, Doris 'Ie 
Rene'nin rnii§terek hayatmda biiyiik bir 
rol oynarnaga ba§lami§tJ. 

c .trktut "arl 
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gece k1yafetleri 

I 

~u gordiigiini.iz kii~iik kiirk bolero soguk havalarda ak§am Bu emprime lameden yap1lan ceket ise dansSJZ hususi da-
elbiselerinin iistiine giyilmesi ~ok modad1r. Buradaki model vetler i~in giyilebilir. Buradaki modelde eteklik siyahttr. Fa
marabudandir. F akat herkes kesesine gore ince ve hafif ol- kat tabit emprimenin esas renklerine gore diger renkte eteklik
mak i.izere ba§ka kiirklerden de yaphrabilir. Adma «Budu- lerle de imtiza~ ettirilebilir. Pat geni§, omuzlar bombe· 
var bolerosu» diyorlar. lidir. 
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Jimnastik 

Boyun hareketleri 

Giizellik re~eteleri 
1§te size, ak§amlan makiyajmiZI temiz

lemek ic;in pek faydah bir kremin terki
batJ .. Bunu bizzat kolayhkla wcude ge
tirebilirsiniz.. Bu krem, bilhassa kuru 
tenlilere ~a yam tavsiyedir: 

Beyaz vazelin 42 gram 
Parafin 3 » 
Lanolin 12 » 
Maimukattar 18 » 
Vanilin 0,05 » 
Saf ve en iyi aikolden bir miktar da 
bu mahluliin i<;ine katmaYJ unutma
YJniZ I 

*** 
Bir<;oklanntz, terkibahm bilmediginiz 

Gazi Aniehin kuriulu§ giinii 
heyecanla les'id edildi 

Atatiirk, gece Ankaradaki toplanbya 
yiiksek huzurlarile ~eref ve:rdiler 

• • (BCZ$t_,ara/1 ~ t~C1 .~ahtlede> j Ianna ragmen sadece mllhdud Tiirk kah-j Demir Dat gelerek Anteb sava§Jnl anlat· 
d •. Saat on hire ~dodgru1 . Bulkyuk

1 
Onder her ramanlanmiZin Gaziantebin yiiksek kah- t1 ve sozlerini §oyle bitirdi: 

tarafi ~mlatan §I et 1 a I§ ar (ya§a 1 'I b' 1 'I k · 1 N 1 · '!AI kl ~ I) d l d H lk '. . f' raman an e 1r e§mesl e en av1 zanno u- << apo yo:t 1sb a anm say1 1yan mag• 
varo. .~a a aS rasm d ld a ev1m. §ere - nan has1m ordusunun ~ok faik ve mii - ·ur Frans1zlar nihayet anladJ!ar ki, Ga· 
lcndtrdJ ~r. b' ~ onu 0 ur~n .. bdle~t cehhez kuvvetlerinden kutsal yurdlarmJ ziantebe trampet ~alarak, zafer ne§idele• 
geA e§.~lt IT b'~Y.~~an v~ ne§ e IC<In e ldl. kahramanca kurtarml§ oimalan, i§te bu. ri soyliyerek girilemez. 

1ta~ur • Ju 5~_onr~ I ort~sm a onlara manevt bir ptrlanta ktymetinde §im- Yena' muzafferiyetleri hulyasile yeni 
ge;;c Bmh araK a r::.v -\ a Gar.. u b~J- di la§Jdiklan unvam vermi§tir. 0 heye - bir Orterli~ sevdasJ pe§inde ko§an gafiller 

k
ra a I e ~detl e~la T':r.~~ ar, .

11
• azJkanhte m canh kahramanhk giinlerini o giin cere- en sonunda gordiiler ki Gazianteb em· 

urtu U§U o ayJSI e uu. m1 1 a ra - ·•· 'b' · d ' h 1 k Jd • J' t II b • k b' "lk I. . r·· . 'f d d b' .. . yan ettJg1 gt 1 §lrn 1 ahr ama ta o ugu- perya ts erne ere oyun egece 1r u e 
n;abn tgmmf e§stzktghmt 1 a~~ e ~n 1

1~ §lin- rna bu telgrafJmt dinliyecek olan biiti.in degi!dir. 
m u §ere ve a raman 1gm hmsa 1 hu - dd I · 1 1 d'l · B h' d M d k h 1 ') 

• C::" • k'k d B" "k yur a§ ann emm o rna anm 1 enm. u §e 1r e ne a agas ar ava an e 
zuruna arzettJ. ..,un tet 1 e en uyu E~ b' .. 'II h ) t 1 d C · d" b 1 k O d f k .• . ger, 1r gun rn1 et, vatan ve cum u- YJ an oyna 1 1r, ne e ezay1r urn e e • 

b
n edr, etkra 1?1. SJmb'sJ 1 .. s~r~.n g~ndchgde hJ- riyetin yi.iksek menfaatleri icab ettirirse, lerile esrar ~ekilir. 

ta e ere §amn tr sozu uzerm e ur - k h 1 · Jd F 1 · · · 
d I b .. d'kk . lb .1 o ~evre a raman annm ge~m1~te o u - ranstz ar btlmtyorlar mtydt k1 Ante• 

u ar ve u soze nazan 1 at1 ce ettJ er. • d d h ''k k k h 1 kl .. b' "d f d 1 d ·1 
A .. k T" k 'II . . k h I gun an a a yu se a raman 1 ar gos- 1 mu a aa e en er e, vakil e F rans1z 

tatur , ur m1 etmm a raman 1 - d b 1 d kl d .. 1 • 'f · · b' k f I . t<"rmeye ama e u un u anna a §Up - ova annda at ko§turmu§, Avrupaya deh· 
gm1 tavs1 J~m 1r ta 1m e sane er pe§m- h 1 d • b'l' I'd' C" 1 · · 1 A ')A' k 
d k k 

'h . l em o rna 1g1 1 mme 1 1r. urn emzm §et sa IDJ§ tJ a nm am var. 
e O§IDJya, uza tan ten mtsa aramtya d · k I .. 1 .. 1 • d · 

h t b I d • k k 'h erm ve YJ 1 maz guven e goz enn en Gaz1anteb bugiin Tiirkiyenin cenu• ace u unma Jgtm, pe ya m tan te or- . 
dumuz ie<inde vatan ve istiklal mudafaas1 openm. bunda guru:Ia maz1!e. bakan u~amk ve 

K. Atatiirk k hr b b k d 1 t ugrunda silah kullanan binlerce kadm ol- a ama.n IT • ~ ~~ 1r. s enm1yen ve 
dugunu beyan buyurduJar, lstanbuldaki merasim bekJenmiyen hadiseJer kaf§ISJnda onun, 

At r· k" k d 'l . h't b . d lstanbuldaki Gaziantebli gender, dun tekrar mucizeler yaratmas1 i~in <;ankaya 

I 
a ur1 .~~n en I eb~me ,1 a Ve lf§a • ufukJanndan beJirecek bir i§aret yeter. 

an gene 1g1 sonsuz 1r sevmc ve heyecan Eminonii Halkevinde, aziz yurdlarmm 0 I b b k . .1 k 
i!<inde b1raktJ. Alk1§tan her tara£ samh - 16 net kurtulu§ yJ!doniimiinii heyecanh b h zal rna~ vey u e ~ 1 1 e t;atl§aca 

d a ts1z ara J> 
yor u. bir torenle kutluladilar. 

Bundan sonra Biiyiik Onder saz t;a- Halkevi salonlanm, koridorlanm dol- Salonu sarsan alkl§ tufanmm dinmesi• 
Ian ve §arb okuyan ya§h bir Antebliyi duran kadm, erkek Gazianteblilerin bu ni bekliyen gene klz, Antebli talebe Bed· 
dinlemek lutfunda bulundular: bi.iyiik giiniin hahrasile dolu §en sohbetle- riye Araz da hararetli bir ifade ile duy• 
•- Bu arkada~m c;aldigmJ zevkle ri ortabg1 bir bayram havasma biiriiyor ve gulanm §oyle anlath: 

dinledim. Kendisine te§kkkiir ederim.. birbirlerini en sJcak bir samimiyet i~inde «0 gi.inlerde top sesleri at; analann 
buyurdular. tebrik eden insanlann dudaklarmda, sade bag1rlarml kemiren t;ocuklara ninni oldu. 

Ve bu hitablan masmda, bugiin ipti- 0 gazi iilkenin ve onu kurtaranlann mu- Anteb, Tiirkiin cesaretini, azmini, fera· 
dat addedilmesi lazJm gelen bu sazm ar- barek adlan bir dua gibi titriyordu. gatini tarihe bir daha gosterdi ve anlattt 
hk bizim me~k edecegimiz bir <;algi alma- Saat dart bu~ukta, kahramanlar di- ki medeniyetin <;elikleri ve ona biiriinen 
d1gmt, ancak Tiirkiye Cumhuriyeti hu- yarmm ~ocuklan, !stikial mar§ile lorene biitiin hm1, biiti.in ate§i ve bi.itiin kudreti 
dudlan dt§mda bililtizam geri bJrak1lmak ba§lad1lar. bir araya gelse bile, bunlar Turkiin gog· 
istenen milletlerin saz1 oldugunu beyan Onlarm agzmda er meydanlarmdan siinii delemez. 
buyurdular ve: kopup gel en bora! ann co§kun ahengini Antebin surlan Anteb yigitlerinin go· 
•- Bunu merakhlar, miizelik bir~ey bulan mar§ bitince kiirsiiye doktor Osman giisleri oldu. Bu manevi <;elige degerek 

olarak dinliyebilirler, MUzik diye de- Barlas geldi ve yurdlarmm kurtulu§unu par<;alanan Frans1z siingiisii geldigi isti• 
gil...• Dediler. kutlulamak i~in toplanan Anteblilerin kamette geri gitti. Bu avdet teranesini on· 

Antebli genclerin oyunlanm seyir ve sevincine ortak olan misafirlerini selam - lar asia unutamazlar.» Bilhassa gece elbiselerile boyun adam
ak1!h meydana ~1kar. <;ok defa yiiziin te
ninin parlakhgmJ ve tazeligini muhafaza 
etmesine mukabil boyunda ya~m ilerldi
&ine iniihim bir deli! olah kih~tklar '\'lieu
de gelir. Onun ic;:in eski ihtiyar kadmlar 
daima yiiksek yakah elbiseler giyerlerdi. 
Onlar, bugiinkii gencle§mek vas1talanm 
bilmekten uzak olduklan ic;in bu suretle 
hareket ederlerdi. Halbuki biz asri usul
lerle hareket edecek olursak miimkiin ol
dugu derecede gee; ya§lanmak hususunu 
elde edebiliriz. Boynumuzun yirmi ya
~mdaki gibi kalmas1 ic;in biiyiik zahmet
ler ihtiyarma hacet yoktur. Yalmz oranm 
evvela, fazla yaglanmamasma dikkat et
mek lazJmdJr. F azla yaglanma neticesi 

giizellik ilaclanm kullanmaktan c;ekinir
ler. Onun ic;in size hamlanmasJ gayet ba
sir ve aytt' •zamanda c;ok faydah bir gii
zellik maskesi tertib ettik. 

takdir eden Biiyiik Onder, biiti.in salon- ladtktan sonra nutkuna §oyle ba§ladJ: Bedriyeden sonra, programda olma ,. 
da bir ne§'e ~aghyam yarattJlar. Gencleri «Cihan harbi sonunda Franstzlar ce- d1klan halde, kendilerini tutam1yarak 
yiiksek huzurlan ve iltifatlarile ~ereflen- nub vjl,~yetlerimiti jsgak k~lk~IIar. Suri - kiirsiiye <;1kan Antebli muallime · Medihll 

J Hiren Atatiirk. saat 24 te salondan aynl- d 'b' k ., ye en su gl 1 a. arak. tarif edilmez bir ce- ile doktor Riikneddin de miicadeie ofui• 
d1lar ve toplantJda bulunanlara veda e- l ll d o 

husule gelen km§Jkhklarm merkezi belke
miginin en iist noktas1d1r. Oray1 sag ve 
sol ellerle resimde gordiigiiniiz \Tec;hile s1k 
s1k masaj yapmak icab eder. 

Simdi size yap1Iacak hareketlerin te
ferruahm anlatahm: y ere oturunuz, one 
dogru egiliniz, c;eneniz yere miivaz1 bir 
vaziyet ahnc1ya kadar ba§mizt kaldmmz. 
Bu mada ba~miZI yava~c;a arkaya dogru 
eginiz. Su vaziyet hast! olur: Dirsekleri
niz vere davamr, basm!Z muallakta kal1r, 

boynun~zun adaleleri f!:erilir. Birkac; da
kika bu halde kahmz. Sonra vaziyeti bo
zup dinleniniz ve tekrar ayni hareketi ya· 
p1mz. Bu suretle, giiniin hemen biitiin sa
atlerinde tembel kalmt~ olan boyun kJs
mmJZ1 harekete getirmi~ olursunuz. 

Bundan maada biitiin bu resimierde 
gordiigiini.iz hareketler, elleri kenedle:vip 
ba~m iistiinden boynun arkasma ge~ir
mek, bir mi.iddet oyle kald1ktan sonra 
ellerin vaziyetini bozmadan dt~an almak 
ve tekrar enseye gotiirmek, ba§t mi.itead
did defaiar saga sola c;evirmek, ba~I kal
dmp boynun i:in taraflanm ic;ten dtsa ve 
yukanya dogru masaj yapmak da en 
faydah hareketlerdir. 

Arpa unu 90 gram 
Beyaz bal 35 » 
Kopiik haline gelinciye kadar do
giilmii~ bir yumurta akt. 

Bunlan birbirine iyice kan§hrdtgmtz 
zaman onlar hafif bir hamur haline gelir
ler. Bu hamuru yiiziiniize siirerek birkac; 
saat oylece durunuz. E&er tahammiil e
debilirseniz bununla yahp uyuyunuz. Er
tesi sabah s1cak su ile y1kaym1z. Bu mas
ke, bilhassa herhangi sebebden dolay1 o
lursa olsun k.Jzarm1~ yi.izler 1~m ~ayam 
ta vsiyedir. 

*** 
Soguktan biiziilmii~ ellerle, riizgar ve 

soguk c;arpmasma ugramt~ c;ocuk yiizleri 
i~in sec;tigimiz bu kremi de icabmda kul
lammz l 

Balmumu 16 gram 
T ath bademyagJ 45 » 
T oz haline getirilmi~ bir yumurta 
sarlSI. 

Y umurta sansm1 toz haline getirebil-

Bin;oklanmz ~iiphe yok ki, son derece 
temizlige riayet etmektesiniz. Hatta ba
zan i§i titizlige kadar vard1rarak hergi.in 
banyoya giriyor, giin a§m i~ ~ama§ITlniZI 
degi§tiriyor, <;orablarmiZI ayaklanmzdan 
c;tkanr ~1karmaz yJkanmaga veriyorsu
nuz .. Fa kat viicudiiniizii, adeta ikinci bir 
deri gibi kaphyan lastik korsalan ne ya
ptyorsunuz? 

Baz1lanmz, muhakkak ki bozulacakla
rmdan korkarak onlan temizlemegi 
kat'iyyen aklma getirmiyor, bir k1sm1mz 
da adet yerini bulsun diye senede bir iki 
de fa yikamakla iktifa ediyor. 

Lastik korsalara benzin, alkol ve saire 
gibi maddeler temas ettirmek de dogru ol
madJgma gore onlan nas1l temizlemeli? 
Bu. o kadar fazla di.i§iiniilecek bir mese
le degildir. Lastik korsalan sabunlu su ile 
y1kamak kat'iyyen onlan bozmaz. Bih\
kis i.izerinde birikmi~ terleri ve kirleri pek 
kolayhkla giderir. Y almz bu hususta bi
raz ihtiyath davranmak, tavsiye edecegi
miz usullere riayet etmek laz1md1r. 

Bir kere lastik korsalannlZI vi.icudii
niizden c;1kanrken sakm c;ekmeyiniz, yu
varhyarak c;1kanmz. Haftada bir sabunlu 
suya bat1rarak her tarafm1 eski bir di~ 
fm;asile miikemmelen ovunuz I Eger c;ok 
kirli degillerse bu ameliyeyi kat'iyyen 
miibalagah bir ~ekle gotiirmeyiniz. Ciin
kii kau~ugun fazla sabun ic;mesi ona ma
zarrat verebilir. Sudan c;1kardJgm1z zaman 
giine~te, yahud fazla s1cak odalarda ku-

mek i~in yumurtay1 yanm saat kaynatmak 
laztmdrr. Bu ameliyenin akabinde yu
murtanm sans1 kupkuru olur. Bunu par
<;ahyarak bademyagma kan§hrmca ikisi 
~ar~abuk hallolunur. Mumu da ISitJr, 
sonra hepsini su buhan iistiine konmu§ 
kabda bir rnahlul haline getirirsiniz. 

*** 
Beyaz ten modas1 tekrar doniip geldi. 

Onun i~in cildinizin rengini a~aga yan
yacak ~u mahlul de i§inize yanyabilir. 

T aze siit lki bardak 
Limon suyu Y anm limon 
Rak1 Y anm likor kadehi 
~eker lki par~a 
T oz §ap Bir parmak tutami 

Siit, limon ve rakiyt be§ dakika kaynat-
tJktan sonra iyice ~ap ve §ekeri koy:nah
dJr. F akat bu mahiulii yirmi dort sa at 
zarfmda muhakkak kullanmahdJr. <;iin
ki.i fazla durmaz, bozulur. 

rutmaga kalkmaym1z. Evvela bir havlu 
i~erisinde yuvarhyarak fazla riitubetini 
ahmz. J arretiyerli olanlan ba§a§agl serin 
ve golgelik bir yere asm1z! Kurumaya 
yakla§tJlar m1, mutedil dercede Js:tJ!mJ§ 
bir iiti.i ile yava~ yava~ i.itiileyiniz I 

Bir mesele var ki bunu tabii ancak 
bi.it~esi geni~ olanlara ta vsiye edebiliriz. 
insanm iki veya daha ziyade korsas1 ol
mah, miimkiinse, ayni korsay1 hergiin giy
memelidir. 

Korsalanmzm, kombinezonlanmz ve 
gecb gomlekleriniz gibi ~~k olmasma dik
kat etmek de kadmhgm en miihim icaba
tmdan biridir. Kabilse muhtelif renklerde 
korsalanmz bulunmah, tayyorlanmzla ve 
ak~am elbiselerile giydikleriniz ba§ka ba§
ka olmahdtr. E ger bir korsa alacaksamz, 
bunun her iki ktyafete de uyan bir renkte 
olmasma dikkat etmelidir. 

1 ~'J uu., .1 • < -' ' ''' 'kl ' · "t " ~ a l:et Ve JlC~e l c; yo arma eVjl.{ll ettiler,. , Jerini, 0 gijn~er ' I sayJSIZ kahraman!Jk)annt 
derKen ne• elt bir gece yara11J ai'lm oe- F k T k kl ~ a at iir topra anna yakla§hklan uzunuzadtya anlatarak millt heyecana. 
Yan etmek suretile iltifatta buiundular. d 1 d'l d za~an sen e e 1 er, ve urmak mecburi- c;ok giizel terciiman oldular ve co§kun te• 
Halkevindeki toplantlda olanlar, · §erefli yetmde kaldilar. <;i.inkii ilk adJm!arda, zahiiratla alki§land1lar. 
hatJraSI ebedi bir geceyi ya§ami~ olma- c:: h' B d d k' T ..,a m ey a m a 1 iirk kahramanm-
mn bahtiyarhgt ic;indedirler. dan ilk silleyi yediler. Sadece bir Turk 

M. S. §ehri olan Anteb, bu miistemleke arayJcJ-
Anteblilerin Atatiirke telgrallarr Ianna kar§J bir anda silaha sanlmJ§ bulu· 

Ankara 25 (A.A.) - Gaziantebin nuyordu.» 

Salonu sara:J. sonsuz ne~e i~inde Kon~ 
servatuar ogretmenlerinden tskender ye 
arkada§lannm muvaffakiyetle ba§ardtk• 
Ian konseri Antebh genclerden Enver 
Kutlunun Bozuk denen sazla <;aldigl mil• 
li ha vaiar takib etti. kurtulu§unun 16 nc1 yJldoniimii miinase • Gene hatib, en miikemmel silahlarla 

betile Halkevinde yap1lan biiyiik toplan- mi.icehhez FransJZ kuvvetlerile ~arp1§an 
tlda' G azianteblilerle toplanhdaki biitiin A t bl'l · k h I kl Bu gi.izel giiniin biti§ine i.iziiierek, is• n e 1 enn a raman 1 anm anlatt1k - · 
h lk At t .. k "1dak1' telaraf termye istemiye yerlerinden dog~ rulanlara a namma a ur e a§ag o tan sonra, soziine §oyle devam etti: 

k') · · T Antebli gender zarif paketler irinde An• ~e 1 mt§hr: « eslim olmamJz i~in tehdidkar nota- ,. 
B "k K 1 - A 1 I" k 1 tebin me§hur f1stlgm1 hediye ediyorlardt. iiyu ur anc1 aAuNr KARA ar vererek beyaz bayrak e<ekiimesini isti-

yen Frans1ziara, hergiin Anteb kalesinde Ve paketleri a~anlar, ho§ bir siirprizle 
Gazianteb kurtulu§unun 16 nc1 YJl - dalgalanan al bayragmm gururu cevab kar§Jia§tyorlardl. Bunlann i~inden <;Ikan 

di:iniimiinii kutlulamak i~in bugi.in Halke- veriyordu. ve (Gaziantebli g'!nder) imzasm1 ta§Jyan 
vinde salonlan doldurup ta~an binlerce . F a~at harb uzadikc;a yiyecek, cepane, matbu pembe kag1dlarda ezciimle §U sa• 
balk top Iandi. Millt tarihimizin Ana~a.rta, msan azahyordu. Erler act kaysi ~ekirde- tJr!ar okunuyordu: 
Sakarya gibi ~anh sahifelerinden b1~1 o- ginden yapJirnJ§ simid kadar kii~iiciik bi- «A§Ilmaz yal~m daglarm magrur ve 
Ian ve ge~en seneki ytldoniimiinde c1han rer ekmekle ak§ama kadar harbediyorlar, asil meyvas1 f1stJgm; koyu ye§il yapraklar 
deger takdir ve iltifattmzla en biiyiik mii- halkm eline ise, bu bile gee<miyordu. Ben arasmda gozleri <;elen parlak al rengi 
kafat1 kazanan ve gene siz Biiyiik Kur- 0 zaman c;ocuktum; fakat kopeklerle iti· Tiirkliigiini.in bir delili degil midir~ 
tanc1dan ahnan kuvvetle ba~anlan Gazi- §erek bir parc;a et koparmak i~in beygir Onun ~amh oldugunu bugiin ne tarih, 
anteb miidafaasma dair kahramanhklar le•le · .. · ld k d I ne cografya, ne de Tiirkli.ik kabul eder. , n uzenne sa uan a~ ar e§ erimi 
amld1. T arihimize bu ~anh kahramanhk gozlerimle gordi.im. 0, yalmz Antebde yeti§ir ve ad1 (Anteb 
misali gibi bir~ok ~eref destanlan kazandt- Biitiin bunlara ragmen, Antebli, si- fJshgl) dtr. 
ran ve her aiiniimiizii bir kurtulu§ bayr_aml )Ah 'lA k I A bl b Ona ~am f1shgJ diyenler iyi bilsinler o a SIZ, 1 acstz, a~ ve yo su nte i iran 
haline getiren Biiyiik Kurtanc1ya mm - bile .azim ve imanmdan bir zerre kaybet- ki: Bu, Tiirkliigii i~in aylarca yavrusunu 
net ve tazimlerini sunm1ya beni memur e- medt ve sonuna kadar bogu§tu. kaptnml§ di§i bir pars gibi ytlmadan dii§" 
den Gazianteblilerin ve toplanttdaki bii- F 1 • 'kl 1. tiikc;e kalkan, vurulduk~a yeni bir hamle l l rans1z ar, vatam, ISh a 1 ve namusu 
tiin halkm duygularma terciiman o mak a i~in Ti.irki.in nasJ! kiikremi§ aslanlar gibi yapan Anteblilerin bagrma han<;er sapla• 
kendimi diinyamn en bahtiyar insam ad- sava§h5mi bir daha gordiiler. Aradan makla beraberdir. 
deder, sonsuz sayg1larla ellerinizden ope- o It 1 · · · h Hay1r .. Kabul etmiyoruz. 0 gaf1'llere n a 1 y1 ge~h, emm1m eniiz unutma-
rim biiyiigiim. IDI§lardtr. biitiin Antebliler hep bir ag1zdan, bu 

A li K zlu; Frans1ziar gene unutmamahdtrlar ki, mill! giiniimiizi.in heyecam i~inde sesimi• 
Atatiirkiin iltilatlarr o zaman kar§ilannda bir yal~m kaya gibi zin ~Iktlgt, giiciimiiziin yettigi kadar ba• 

Ankara 25 (A.A.) - Atatiirk, Hal- bulduklan Anteb saflannda bizimle ele- gmyoruz: (Fishk Tiirk Antebin Turk 
kevindeki Gaziantebliler toplantlsma a§a- le, omuz omuza sava§an Hatayhlar da meyvasJdtr I) 
gJdaki cevab telgrafm1 gi:indermi§tir: vard1, Anteb davasmda onlarm da kan· Onun, verdigimiz 11 ,000 §ehiCiin mu• 
Ankara H alkevinde Cazianteb saylavr Ian vard1r. bddes kanlanm:: rengini ta§IYI§l Tiirklii• 

Krlrca Biz, her birimi.: ya karde§imizin, ya gii i~in ez :i ve ebedt en biiyi.ik bir delil• 
Gaziantebin inktlab tarihimizde silin • babamiZ!n, anamiZin veya kom§umuzun dir. 

I h'f te•k1'l eden yu"k Anteb .. ] · d F k 1 Antebli gender, diin gece Dagvc1hk mez ve unutu maz sa 1 e • - gun enn e ransJZ UT§Un an ve-
sek kahramanhklarmm 16 nc1 yiidoniimi.i- ya siingi.ilerile a! kanlar ie<inde can ver· kuliibiinde de bir (Anteb gecesi) tertib 
niin kutlulanmakta oldugunu miijdeliyen diklerini gormii§ ve unutmamJ§ bir nesiliz. etmi~ler, ve orada samimi bir hava i~inde 

1 f ld Unutm d k r .. k" b' b sabaha kadar eg"lenerek, yurdlannm kur• te gra mtzl a 1m. a 1 . .,...un u 1ze ugiin o gi.in-
Bundan duydugum sonsuz zevk ve leri hatnlatanlar gene FranSJZlardJr. Ve tulu~ giini.inii tes'id etmi~lerdir. 

Siladeti §imdi orada ham bulun.an bii~i.in bugiin eger kalblerimiz kin ve intikam c Yeni E serler ") 
k1ymetli, fedakar arkada§lann bJimelerme dolu ise, eger bu duygularla kaymyan .... -------- ------
delaletinizi rica ederim. kamm1z damarlanmiza stgm1yorsa ve 

Gazianteb ve Gaziantebliler, cidden eger Hataydaki oz karde§lerimizin de bi
biitiin Tiirkiyenin en bahths1d1r. Ciinkii zim gibi kurtulmalan ugrunda bu kam se
Ti.irkiyenin her ko§esinde ihtilal ve inki - ve seve akttma!7a ham oldugumuzu bagi
lab, hakikt Tiirkliige kavu§ma miicadelesi nyorsak giinah kimdedir~ 
olmu§tur. Bu meyanda yalmz Gazian - Hay1r, Hatay da Anteb gibi, onun ka
tebin bi.iyiik Tiirk milletinin yi.iksek Ita- dar Ti.irktiir, ve onun gibi kurtulacak
mutaymca gazilikle, muhariblikle unvan hr! » 
almi§ bulunmast ic;in elbette sebebler Gazianteb mi.idafaasmda can veren ~e-
vardJr. hidler ic;in derin bir hu§u i~inde bir daki-

Yalmz ve yardtmcisiz btra'kilmi§ olma- ka ayakta d•nulduktan sonra kiirsiiye 

Agah Efendi 
Matbuat Um!Jm Mtidiirli.igii mii~av!rle' 

rlnden server !skit tarafmdan haz!rlaJlllfl 
ve Tti.rk matbuat tarlhlne aid kiymetl! ha." 
tl.l'alan lhtlva eden chu.susi Ilk tti.rk~Ye ga.• 
zetemiz Terefunanl Ahval ve Ag~h Efenc!l' 
adll e.ser ~onkmt§tll'. Nefis blr kapak lc;inde 
lntl~ar eden bu eserl okuyucularimiza tav· 
slye ederlz. 

Ses 
Sabahaddln Allnln temlz ve llfYik b!r i!S' 

lfibla yazd1g1 hiHyelerl ta~tyan eserl ~~Jt· 
t1. Ta vslye ederlz. 
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26 BirinclkAnun 1937 

Z irai bah.isler 

Memleket tavuk~Ulugu 
yumurtan1n rolii ve 

<;e~idli iklim ~artlan ve elveri~li ge- ihracat istatistiklerine goz gezdirile-
ni§ topraklarile yurdumuz, her yonden cek olursa; tiitiin, pamuk, iiziim, incir 
bir ziraat memleketidir. Niifusunun ve fmdtk gibi ba~hca ziraat mahsulleri 
~oklugu koyliiye ve d'OlaYlsile ~ift~iye arasmda (yumurta) nm kabank bir 
dayanan memleketimiz; ikhsadi varh- ktymetle ifadelendi.~i goriiliir. 
gtm, yeti§tirdigi ~~idli ziraat mahsul - Bu hususta bir fikir vermek i~in a§a-
lerine baglamt~ bir durumdadtr. ihdaki cetveli koyuyoruz: 

Bundan otiirlidiir ki millet ikbsadt - 930 - 935 ytllarmda memleketimizden 
mtzda ziraat, ba§ltba§tna bir btittin ola- muhtelif memleketlere yaptlan ihracat 
rak yer almt§br. Bu btitiin i<;inde de ta- ktymet ve miktarlart 
vuk yeti~tiriciligi, memlekete gelir ge- Ytl Lira (Milyon) Ton 
tiren bir §Ubedir. 930 8.325 17.870 

Tavuk yeti§tiriciligin tarihl !;Ok es - 931 10.346 24.466 
kidir. Yeti§tiriciligin ilerleme gosterme- 932 8.026 24.753 
si ve ktymet kazanmast son elli ytla da- 933 9.806 17.911 
yanan bir meseledir. Bilhassa barb son- 934 2.628 10.438 
rast ytllarmda tavukculuk kendini bel- 935 1.369 6.086 
li etmi~ ba§hba§ma bir ikhsadi unsur Son ytllarda bir~ok devletlerin iG ve 
olmu~tur. dt~ ticaretlerini muvazeneli tutmak 

Bugiin bu ilerleme seyrinin verimll kaygusundan dogan yeni ikhsadi rejim
tesirlerini kiilttir memleketlerinde ku- ler, yumurta allCllanmlZln bir<;oklan • 
rulan binlerce damtzhk ve yumurta nm elden qtkmasmt mucib olmw; ve 
c;iftliklerinde gormek mtimktindiir. yumurta fiatlarmm ini§i ytiztinden son 

Yakm zamanlara kadar fantazik ye- Ylllarm yumurta ihracat ktymetlerinde 
tistirme diistincesile sUs ve eglence i~in biiytik dii§tikliikler meydana gelmi§tir. 
elde tiirlti tavuk trkt tutmak, bugtin a- Bugiin ba§hca mti§terilerimiz Almanya 
rnatorlerin mes$llivetleri masma gir- ve Filistindir. 
rnis, astl yeti§tiricilik ihtisasm kuvvetli Kalite itibarile yumurtalanmtz tisttin 
k~Iu_ ile rasyonelle§me yoluna ~evril • bir ktymet ta§tmaktadtrlar. Ancak bu 
mt~hr. . kaliteyi, yumurtalanmtzm, dt§ pazarla-

Memleket tavuk~ulu~u mcelenecek ra arzedilinciye kadar saklamalan ge -
olursa ;bizde de bu yolda bir~ok emek- rektir. 
ler sarfedildigi, tiirlti maksadlarla mem- . 
lekete tiirlti tavuk trkt sokuldugu ve fa- _ S~n zam_anlar~a <:rurkofis) in yaptl
k t 1 k .. t k b' t' gt btr tetktk nettcesmde· yumurtalan • 

r 
al vadr ~ gosl erlece lr ne tceye va - m1zm yiiksek vas£1 ve t~rkibleri orta -
1 ..oma tgt an a~1 u. k t M · · · 
Bunun sebeblerini bircok ~artlarda ve ya onmu§ ur. emleketrm1zde yerll 

.,... 1 k t t. · t' t d yumurtalar iizerinde Tiirkofis tarafm _ ... em e e e uvmtyan ye 1§ 1rme me o - d . 
1 d · k kt. · an yaphnian tahhl, yumurtacthgm 
arm a arama gere 1r. .1 • b' 1 k · 1 

1934 l d I h bi .. 1 en 1r mem e eh o an Amerikan yu-
YI m a yap1 an esa ara gore . . 

...... 1 k t' · d (1S) .1 k'" murtalan terk1blenle mukayese edile • ... em e e 1m1z e m1 yon umes k v • .. .. 

h b I d - 1 1 kt d re yumurtalanmtzm degerh ve ustun 
ayvam u un ugu an a~1 rna a tr. k I . . . 

H ·Ib k' D · k 'b' "f tymet en belli ed1lm1§ bulunmakta • a u 1 ammar a gt 1 nu usu az ve d 
arazisi memleketimize nazaran <;ok kii· tr. 
~i-ik bir memiekette (25) milyon ki.ime,s Kalitenin ve istegin rol oynad1g1 bu 
hayvam bulundugu ve kom~umuz Bul- zamanda; ikttsadi sahalarda beliren 
garistamn 1892 Ylimda (3.5) milyon ka- mti§ktilleri onlemek, dt§ pazarlara uy -
dar alan kiimes hayvaniart saYlStnl son makla mtimkiin oldugu gibi, i~ pazarm 
Ytllarda (15) milyona ~tkardtitl dii§iinti- kaYld ve §artlara baglanmasmt, gtda i§
liirse; memleket tavuk!;ulugunun bu lerinin organize edilmesini ve memle -
baktmdan nekadar tizerinde durulacak kette yumurta istihlakinin en kti~tik 
bir halde oldugu kolayca anla§thr. c;e - kasabaya kadar yaY!ffimi temin etmek 
§idli yeti~tiricilik yonleri gosteren geni§ ltizumunu da duyurmaktadtr. 
topraklanmtz 40 - 50 miyon ktimes hay- Yumurtamn en ~ok arandtgr devre, 
vam besliyecek ve barmduacak bir ka- kl§a yakm ve la.§mdtr. Yumurtanm ya
biliyettedir. Diger yandan ktilttir mem- zm bol olmast memleket i~inde sarfm1 
leketl~rinde yuz niifus ba§ma dii§en zorla§hrmakta ve kesif bir ihracat du
kiimes hayvam saYlsmm (700) rakamile rumu meydana getirmektec{ir. Yerli ta
ifadelendHU yerler bulunurken, 1927 Yl- vuklanmlZl kt§m yumurtlatmak kabil 
hnda yamlan bir saYlm bizde bu mikta- olsa bu Siln~tk durum ortadan kalkaca
rtn ancak (57) oldugunu gostermekte - gt gibi eldeki mal da, kt§m piyasada 
dir. Kom~umuz Bulgaristanda bu miktar fazla mal bulunmtyacagmdan la.ymet -
(184), Yunanistanda (154), Romanyada lenmi§ olacakbr. 
(267) ve Yugoslavyada ise (121) dir. Halbuki yerli tavuklar1m1z tabiat ka-

Memleketimizde yapllan denemeler, idelerine uyarak s1cak mevsimde ku -
Yerli yumurta tavui!'unun kifayetsizli - lu~ka olmakta ve yazm yumurta bolla
gini ortaya koymaktad1r. <;iinkii elde §arak degerinden kaybetmektedir. 
mevcud yerli tipler, yeti§tirme i§lerin • Memleket gtda i§leri organize edile -
deki bilgisizlikten dolaYl bir 1rk teca - rek, piyasaya iyi kalitede yumurta ar
niisti ve karakterini gostermekten ~ok zedilmesi miistahsilin say1sm1 arbra -
uzakhr. Bu yonden yiiksek verimli yu- cag1 gibi, mtistahsil de te§vik gorecek
murta tavugu ihtiyac1, memlekette ken- tir. 
dini ~iddetle duyurmaktadtr. Bu ctimleden olarak htikt1metimtz 

ieyte bu ehemmiyetli noktaYl dikkat yumurtac1hgtm1zm geli~mesi ve ras -
nazanna alan cumhuriyetin uzag1 go • yonelle§tirilmesi yolunda ~ok verimli 
ren ktymetli htikt1meti, bu i!!e bir mem- tedbirler almaktadtr. D1§ pazar duru -
leket meselesi olarak el kovmu§ ve ilk munu daimi bir incelemeye tabi tuta -
adtm olarak Ankarada (Tavuk~uluk cak organizasyon takviye edildigi gibi, 
Enstitiisii) nii kurmu§tU. ihrac maddeleri de s1k1 bir kontrol gor-

Memleketin ihtiyact olan yumurta ve mege ba§lamt§hr. 
et tavugunu bulup memlekette yerle§ • Dtizenlendirilme'k yolunda bulunan 
tirmek ve yerli tiplere bir trk tecanusii yumurta ihracahmt~la beraber istihsal 
Vermek iizere kurulan bu miiessese, di- i§inin tanzimi de dii§iiniilmti~?tiir. Bu 
siplinli ve sistematik bir ~ah~ma ile bu memleket §artlanna uygun yiiksek ve
lhemleket i~i Uzerindeki ~ah§malarma rimli tiplerin de yurdda yerle§tirilmesi 
devam etmektedir. i11ine btiyiik bir enerji ile crah§tlmakta-
Tavuk~uluk Enstittisiiniin da~ttbgt dtr. $imdiden varhkh eserleri gortil -

damtzhklarla birer siirti te§kil eden ve mekte olan bu ~ah~malarla tavuk<;ulu -
~evrelerine yararh olmaga ba~liyan Zi- gumuzun i<;inde bulundugu eski ~art -
raat okullan tavukc;uluk ~ubeleri de bu lardan kurtanlmas1 iGin, pratik ve ras
Yoldaki cah~malara kahlmt~lardtr. yonel esaslar, hastahklarla sava§ma ve 

Son y1llarda istanbul vil.ayetinin !;Ok yeti§tiricileri bilgilendirme gibi ba§hca 
Yerinde verdigi bir kararla, teskilahm mevzular iizerinde ISrarla durulmakta -
J:\'eni§leten ve vilavet adma <;ah~ma~a dtr. Memleket tavuk<;uluguna htz veri
ba~hyan Halkah Ziraat okulu Tavuk!;U- ci bu ~ah§ffialarm dtizenlendirecegi ye
luk ~ubesi de elinde mevcud Legorn ve t~tiriciligimiz, yaktn bir gelecekte te -
~od damtzhklarile ve yerli tipler iize - sirli ve varhkli neticelerini verecektir. 
l'indeki c;ah~ma ve denemelerile bu u- **** 
ll'lumi «;ah~maya yeni bir hamle ile ka... m•mm•mmnnm•mm••n•nmm•n•munuwnnnnmumuunuu•m 

l't~mt~ bulunmaktadtr. 
Bovle ttirlti ~artlarda saytlan <;o~ala

eak olan ve ~o~almas1 da her cihetle 
elzem olan yetistirme istasvonlarile et 
ve yumurta verimi ytiksek Rod ve Le -
J:\'orn uklan yurda mal edilerek. mem· 
leket tavukrulugu koklti bir kalkmma
Ya erecektir. 

Ttirkiye tavuk yeti~tiriciliginin bu -
lt\i.n beliren esasli vechesi ve yarm ic;in 
de vaidli goriinen taraft, yumurta istih-
8~1 ke:vfiyetidir. Tavukc;ulugumuz bu -
INn eski ~artlardan kurtulamad1g1 ve 
arzu olunan varl1g1 gosteremedigi halde 
~rnurta istihsali i<; ve ?1~ pazarda ka-
artk bir yekun ve kuvvetli bir yer 

tutrnaktadu. 
<;Unkti yumurta; balk yiyecegi ara -

8111da biiyiik rol oymyan ktymetli bir 
~addedir. Terkibi gtda faktorleri ba -

1llltndan mtikemmel ve zengindir. 

CUltuUJtUYET 

Man~uri Lavrensi 

General Doihara Asyada 
bugiinkii vaziyeti haz1r· 

byanlardan birisidir 
J apon generalle • · 

rinden Doihara'mn 
Hankov Pekin 
demiryolu lizerir. -
de cereyan eden son 
bir muharebe esna -
smda oldiiglinli a -
jans haberi olarak 
yazmt§ttk. <;in mem
hat olan Tsinan'dan 
verileb bu haberde, General Dothara 

« Manc;uri Lavrensi » lakabile amlan 
General Daihara'nm cesedinin, Tien· 
Cin'de yak1ldtktan sonra Japonyaya nak
lrdildigi de bildiriliyordu. 

Bir F rans1z gazetesi, J aponyamn hari-

ci siyasetind~ c;ok hayati roller oynam1§ 
olan bu adam hakkmda, §imdiye kadar 
bilinmiyen, dikkate deger ~u malfunab 
vermektedir: 

l§lCumhuriyetJJI 

Gemlikte zeytin fiatlar1 
~ok diitiik 

Gemlikte Orner Polatkan tmzaslle aldl -
~Jmtz mektubda denWyor kl: cKazam.z se
ne!erdenberi bekledigi bol ve Iyi zeytin 
mahsultine nihayet bu yll kavu~tu. Fakat 
ne yaztk ki bundan ztirra hi~blr Lsti!ade 
temin edememektedir. EyliH ve birlncit.e§· 
rln aylarmda 6 - 7 kilo zeytinden blr kilo 
yag r;tkarken zeytinin kilo.sunu fabrikaiar 
7 kuru~ tan .satm a.Ima.ktaydllar. Bugiinkii 
mahsul 3,5 kilo zeytinden blr kilo yag ve
recek nelasete ~tktlgl halde zeytlnln !Dlo. 
sunu 5 kuru~tan allyorlar. Kazadakl agac
larm en babayigiti 25 kilo zeytin verm.!kte
dlr. Her a~acm .senevl ma.sraf1 90 kuru§ ol
duguna gore zavallt ztirram ellne ne kal
dJj!mt hesab etmek blr iptldai talebesinin 
l§idir. Btiyiiklerimizln bu l.§i ele alarak 
koyliiyti kurtarmalarmt d!lerlm.) 

lt artyor 
Fatihte Kadtr;e~mesl clvarmda Hanooan 

sokak 19 numarada oturan filam!l Y1lmaz 
blze gonderdigi mektubda azr;ok okuyup 
yazmak bild!ginl, Lstlfaen r;ekildigl memu
rlyetten sonra blrlktirdlgi paralarla 1:, yap
maga r;all~rak muvaffak olamadtklm ve 
halen laalettay!n blr vazifeyl kabule ho.zli' 
bulundugunu blldlrmektedlr. 

Bursada kofteci Mustafaya 
Mektubunuz alakadar yiik.sek makama 

gonderllml~t!r. 

GUNUN BULMACASl 

General Dohiara, J apon Entellicens 
Servisinin «kontinantal §Ube>> ~efi olarak 

~ah§hgt son ytllar zarfmda, J aponyamn 
gtzli diplomasisini, mutlak denilebilecek 1 t 8 4 5 ~ ~ 8 11 10 11 

bir salahiyetle idare etmi§tir. Manc;uri'yi, -
Mogolistam veya uzak Tiirkistam ala -

1 I I 11 I I l I I II 
kadar eden her i§te, General Dohiara, : _jl 11 j 1•1i. j j •

1 
I~ j 1'/ 

muammah, esrarengiz, hatta ekseriya . . . I _ I . 
kanh hadiselerin geri plamnda kalmak ' I 1•1 I I I I i• 
suretile mutlaka ortaya ~tkar. ~ 1•1 I I 1•1 I I I I I 

Yiizba~J Nikamura, esrarengiz §erait fi I I 1•1 1•1 I I 1•1 
i~inde katledildigi zaman Tokyo, tahki- 1 I •I 1 1• •1• 
kata, o zaman miralay riitbesinde ulu • 1 1 1 1 
nan Dohiara'yt memur etmi§ti. Tahkika· ' • I • 
tm, <;in mahmah aleyhine c;tkan neti -

1 
J I •I I 

cesi, l932 tedib seferini intac etti. Man· 11 •1 • · I •I J-11 
c;uri'deki kttaatm ayaklanma hareketini 11 I L .. lJ I I LJ I•_Llj 
tertib etmek suretile, ] apon idaresi altm
da bir muhtariyet devleti kurulmasmt te
min eden odur. Prens Teh-Vang\ Mo
golistan'm muhtariyetini istemek lizere 
bir Kurultay toplantlsJ yapmaga sevke -
den gene odur. Tlirkistam <;inden ay1r • 
mag1 kuran ve Tiirkistan miisllimanlarma, 
Tokyo' nun intihab ettigi bir prensi kabul 
ettinnege c;ah§an da odur. Man~uko'nun 
yeni kanunu esasisini tanzim eden ve 
Prens Teh-Vang'm dostu olduktan son
ra, lmparator Keng - T eh'in en mahrem 
adam1 mevkiini tutan gene General Do
ihara'dlr. 

Ylizba§t Nikamura oldiiriildiigii vakit, 
bu Mdisedea istifade etmege karar veren 

J apon askeri partisi, <;inlileri su~lu ~tkar· 
mak maksadile Doihara'yt dne yollam~
gJ miinasib gonnii§tli. Onun bu vazifeyi 
pek parlak bir surette ifa etmesi General 

Hanjo'nun nazan dikkatini celbetmi§ ve 
birkac; ay sonra Entellicens Servisin siyasl 
biirosu §efligine tayin olunmu§tur. Doiha
ra'mn yiikseli§i o kadar siiratli olmu§tur, 

ki 1932 muhasamatmm nihayetinde, §i
mali <;indeki ]apon kttaatma aid mesele
lerin halli ic;in <;inlilerle yaptlacak mliza· 
kerata o memur edilmi§tir. Doihara ile 
Nan kin hiikumeti mi.imessilleri arasmda 
o zaman akdedilen iic; muahedenin metni, 
bugun bile mec;hul bulunmaktadtr. Nan
kin, Tokyo il"! mutab1k kalarak bu me • 
tinleri gizli tutmu§tur. V e general Doiha
ra'mn astl ehemmiyeti de bu noktadad1r. 
Her iki hi.ikumet tarafmdan, mektum kal
mast tensib edilecek derecede biiylik bir 

ehemmiyet arzeden bu muahedelerin bu
giinkii 'harbin ba§hca sebebini te§kil etti
gini de unutmamak laz1mdtr. HatJrlarda 
oldugu i.izere, §imdiki <;in - J apon harbi
n in zahiri sebebi, Marco - Polo kopriisli 
yanmda tah§id edilmi§ bulunan J apon ef
radmm yapttklan manevralardtr. Harb 
aylardanberi devam ettigi halde, <;inliler 
elan, Doihara muahedeleri mucibince 
hareket ettiklerini, J aponlar ise, bu mua· 
!tedeleri asia ihlal etmediklerini iddia e -
dip dunnaktadtrlar. Muahedelerin metin
leri, dedigimiz gibi, mec;hul bulunduguna 

gore, ]aponyada, Manc;urinin Lavresi'nin 
§ahe:-eri denilen bu muahedelerin pek bii
ylik bir ehemmiyet arzettiklerine §iiphe 
yoktur. 

General Doihara'ya, Manc;uri Lav
rens 'i isminin verilmesi, La vrens gibi, o • 
nun da emsalsiz bir riyaziyeci olmasm • 
dandtr. General Doihara'nm en biiyiik 
eglencesi. ~ )§ zamanlarmda mii§kiil riy a
ziye meselelerini halletmekti. 

Vaktini, desiseler tertibile, eski el ya
ZJ~anm okumakla, karanhk i§lerle ve zen
gi 1 koleksivonlarmt setretmekle gec;iren 
Genera) Doihara, miikemmel bir diplo • 
mat polis memuru ve Uzak§ark ihtilalcisi 
tipi idi. Oliimii, nekadar feci olursa ol • 
sun, hayatmJ dolduran esrarengiz mace
ralarla tezad te~kil eder mahiyette degil
dir. Doihara, herhangi bir burjuva gibi, 
raha~ do§eginde, c;oluk ~ocugunun ara -
smda hayata veda etseydi, oliimii asii 0 

zaman garib goriinebilirdi. 

Soldan .sa~a: 
1 - Heqeyi duyan. 2 - Romanyah, sucu. 

3 - Bazt §eyleri gizllce anlatan .saz veya ~a.
ret, bir ciDS ktirk. 4 - Akll, eski al!abede 
bir harfin okun~u. 5 - Yagmaya ba~ladJ, 
kirllllkten ho~lanmtyan, 6 - Fazla fiyen, 
§ahsi zamlrlerden blrinln tersl. 7 - Istas
yon, blr emir. 8 - Bir vezin, fazla anlayl..!j
h. 9 - Me§hur komig;!miz, fakat. 10 - Hubu
battan, alfabede blr har!ln okunu§u. 11 -
Bir ~e~d .. II'pmmak. 

Yuk.andan 8,\iaglYa: 
1 - Yemegin lezzetlnl verenlerden blrl. 

2 - Millet, tahta kuliibe. 3 - E.skl alfabede 
blr harfin okunu~u. blr clns para. 4 - Gii
zel gozlti hayvanlar, karanlt~m d\i4mam. 
5 - Blr oyun -va.s1tas1, karLSI veya koca.s1 ol
m~. 6 - Sahib, gortir.se kllavuz Lstemez, 
nota. 7 - Qagli'l, soz. 8 - Zer'edllen, ba~. 9-
Yapllmasl icab eden §eY, b!r edatm ter.sl. 
10 • ikttsad Vekaletlnln blr ~ubes1, siclm. 
11 - Devamll garez, ktir;il.kse de mide bu-
1andJrll'. 
Enelld bulmacanm halltldUmit ,ekll 

P A R 

Sterlin 
DoJar 
Frank 
Liret 
Bel~ika Fr. 
Drahmi 
lsvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron f;ek 

II 10 11 

A L A R 
Ah!i 
624.-
122.-
80.-

100.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-

SatQ 
629.-
126.-
88.-
110.-
84.- 1 
22.50 

$ilin Avusturya 
Mark 

21.-
26.-

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

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsve~ 
Altm 
Banknot 

C E K 

20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1062.-
269.-

L E R 

1064.-
270.-

A~l!i Kapam~ 
Londra 625.50 625.75 
New-York 0.7985 0.7985 
Paris 23.5325 23.525 1 

Milano 15.1875 15.1835 
Rriiksel 4.71 4.7085 
Atina 87,37 87.335 
Cenevre 3.4553 3.4540 
Sofya 63.9489 63.9~25 
Amsterd. 1.4374 1.4366 
Pra~ 22.7516 22.7425 
Vlyana 4.2254 4.2238 
Madrid 13.7490 13.7435 
Berlin 1.9824 1.9816 
Vafliova 4.2258 4.2141 
Budape~te 4.016!! 4.015 
Rtikre$ '16.795 106.7525 
Belgrad 34.4525 34.431!1 
Vokohama 2.7465 2.7454 
Moskova 23.6225 23.63 I 
Stokholm 3.1013 3.10 

tSTIKRAZLAR 
Kapant~ Saklanmast ve dt~ pazarlara yollanma

;1 mlirnktin oldugu i~in, yumurta nii • 
b~su pek kesif olmtyan memleketlerde 

Bu, ktsme" kendi sebebiyet verdigi 
Londra - Bu hafta patina]· "ampl·- . d'b d k I k I I Tiirk B. I Pe$in -. g1r 1 a a ya a anma sureti e o iime sli- 1 v d 

yonluk mtisabakalan yaptlacakttr. $im- • a eli 14.75 15.-
lr ihrac maddesi olarak kymet kaza

lltr. 
diki ~ampiyon Cecilia Colledge antren- riiklenmi§, yani, her Samuraym tahayyiil ,. n Vadeli 14.20 14.40 
man yaptyor. dtigi en guzeJ oJiime kaVU§IDU~tur. l_~========---=-...__......._;;:-,;A 

ELEKTR • 
I K 

S0P0RGESi 
Her ev kad1n1na llz1m Ide I bir alettlr. 

SAT i E' de 
VERESiVE SATILIR. 

Devlet Meteoroloji i,Ieri Umum 
Miidiirliigiinden : 

Devlet Mett>oroloji !~leri Umum Miidiiriii~ i~in tl'niversite Fen fakiil· 
tesi fizik ve riyaziye k1srmlar1 diplomalarm1 ve devlet memuru olmak §art
lanru haiz ve en az bir garp dilile kar§Ihkh terciime yapabilen ve mecburi 
hizmeti olmtyan ve askerlik hizmetini de yapmt§ ol&nlardan U<; MEMUR 
~hnat:akbr. Istekli olanlarm Ankara Posta kutusu 401 ile Devlet Meteoroloji 
I~leri Umum Mtidtirliigiine en son 8/1/1938 tarihine kadar miiracaatleri ilan 
olunur. c4648) (8560) 

Bolu Nafta Miidiirliigiinden : 
Bolu - Diizce yolunun 22 + 650 - 40 + 819 uncu kilometreler ara -

smda 10218 lira 93 kuru~? ke§if bedelile yaptlacak 3 ii 2.00 ve biri 1 00 ve 
biri 6,00 metre a!;tkhgmda betonarme kapakh menfez ve betonarme 

1

koprii 
ile 11261 metre uzuniugunda haztr kuma ta~ile esash §Ose tamiratt 2490 
sayth kanunun 40 nc1 maddesi mucibinee 17/12/1937 tarihinden itibaren 
proje ve evrak1 ke§fiye, fenni ve hususi ~artnameleri ve ilk ilan §eraiti 
dahilinde bir ay i<;in& pazarhga <;tkanlmt& olmakla ehliyet vesikasm1 haiz 
olanlarm Bolu Naf1a Miiqiirliigiine bu miiddet zarfmda miiracaatleri ilan 
olunur. (8549) 

Soguk algtnh~ - Nezleye kar~I 
PASTiL ANTiSEPTiK 

T eneffiis yollarile ge~en 
hastahklara kar§I koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron§it, grip 
ve bogaz rahatsizhkla
nnda, ses k1sJkh&'tnda 
pek faydahd1r. Biitiin ec-

zanelerde bulunur. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu, Istanbul 

• , Operat6r 
Cenevre ttniversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
oQGUS VE DA.Hii..t HASTALIKLAR 

MUTERASSISI 

Her giin ogleden sonra 
hastalartnJ kabul eder 

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

Goz H ek imi 
Dr. !?likrii Ertan 

Ca~alo~lu Nuruo.sman!ye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman ~refeddln 

a arttmam) 

RIZA UNVER 
Ool}um ve kad1n hastallklarl 

mi:ltehaSSISI 
CaRalo~lu, Nu.ruomlanlye caddes 

No. 22, Mavt yap1 
T ele~on 22683 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Ka~d~lhk 
Btitiin mekteb kitablarmm sabs 

yeridir. Mekteb kutasiye ~.;esidleri 
en miisaid sartlarla temiu edilir. 

Tel: 3377 
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EViNiZDE 

YAPINIZ 

KullandJgmtz pud;ranm rengi ne olursa olson belki de size uygun gel
miyor. Bazt san~mlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandudarmda ken
dilerine daha uygun geldigi gibi bazx esmerler de, sarx&mlara mahsus bir 
pudra kullandudarmda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu 
anlamanm <;aresi, yiiziiniiziin bir tarafmda bir renk ve diger tarafmda 
ba§ka renk pudra tecriibe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife kar~Ilxk olmak iizere Istanbul 622 
posta kutusu adresine ( T. C. 5 ) rumuzile 12 kuru& gonderdiginiz tak
dirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde niimu
nelik 4 ufak paket pudra gonderilecektir. Mektubunuzda her vakit kul
Jand•gmxz pudramn rengini de bildirmegi unutmaylJllz. Bu suretle yal
mz kendi ba!?miZa veya arkada~m1zla beraber tecriibe ederek hakikl bir 
pudra miisabakas1 yapm1~ olursunuz. 

Tokalon pudrasmm her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardiT. 
Bu ptidra havalandmlm•!i, gayri tner'i ve kat'iyyen sudan miiteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikah yiiziiett tiniin sudan miiteessir olm1yan 
bu pudrayt ku1Ianarak i~tirak ettikler1 olimpik oyunlanndan sonra bile 
tenlerinin kat'iyyen bozulmadtgm1 ya~nyorlar. 

Babkesir Vilayeti Daimi Enciimeninden : 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Bahkesir merkezinde yap1lacak cDogum ve 

<;::ocuk Bakrmevi ve Ebe mektebh binas1d1r. 
2 - Eksiltme 6/1/938 per~embe giinii saat 15 te Bahkesir HiikumE:t bi

nasmda Enciimeni Vilayet odasmda kapah 2:arf usulile yapllacaktlr. 
3 - Eksiltme ;:;artnamesi ve miiteferri evrak Vilayet Naf1a Dairesinde 

ve Enciimen kaleminde goriilebilir. 
4 - Eksiltmiye girmek i<;in isteklilerin 5340 lira 74 kuru~? muvakkat 

teminat vermeleri ve Naf1a VekB.letinden 1937 y1h i<;in almmi§ yap1 mil -
teahhidligi vesikas1 ibraz etmesi l'az1mdir. 

5 - ist£>kliler teklif mektublarm1 ikinci maddede yaZih saatten bir sa
at evveline kadar Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul ed.ilmez. (8466) L KadlkOy Vak1flar DirektOrliigii ilanlan I 
Muhammen B. Muviikkat teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
5266 35 395 00 

651 78 49 00 

Kad.Ikoyiinde Rasimpa~a mahallesinde 
Diiz sokak 14, 14/1, 16 ve 1 say1h altmda 
diikkam bulunan iki kargir ev ile arsanm 
tamam1. 
Kad1k6y Osmanaga Bekc;i sokak 17 say1h 
ah~ab evin tamam1. 

' Yukanda yaz1h vaklf yerler satilmak iizere a<;Ik arttlrm1ya <;Ikanlmi!i
br. !haleleri 3/1/938 pazartesi giinii saat 15 tedir. !steklilerin Kadlkoy Va
klflar Miidiirliigune miiracaatleri. (8403) 

i~me Suyu 
Kalecik Belediye 

• • 
Isalesi Miinakasasi 
Reisliginden : 

1 - Kalecik kasabasma isa1e edilecek ic;me suyunun kaptaj, c;elik isale 
borusu, fer~i ve depo in~as1 vesair teferri.iah 15/12/937 tarihinden 14/1/938 
tarihine kadar bir ay miidi.ietle kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - KeiJif bedeli 18219,99 lirad1r. 
3 - Proje, ke$ifname ve ljartnamesi 225 kuru~ mukabilinde Kalecik 

Belediyesinden almabilir. 
4 - Miinakasaya i&ti=ak etme~ istiyenlerin Dahiliye Vekaleti !mar 

Heyetinden musaddak ehhyetname Ibraz eylemeleri ~arttlr. 
5 - Ist£>klilerin 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki 

~eraiti haiz olmalan elzemdir. . . 
6 - Muvakkat teminat m1ktar1 1367 hrad1r. 
7 - Taliblerin teklif mektublanm 14/1/938 cuma giinii saat 14 e kadar 

Kalecik Beled1ye dairesinde miite~ekkil Ihale Komisyonuna gondermi$ ol
malan 2az1md.Ir. 

8 - ih'l.le 14/1/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kalecik Be-
lediye Enci.imeninde yap1lacakt1r. (8608) 

Bir aded Tay-Dus (Taille Douce) pres 
Giyotin makinesile 

( Gillotine ) 

bir aded makas 

makinesi sat1n abnacakbr. 
Giizel San' atlar Akademisi Direktorlugilnden : 

Akade!TJ; Graviir AtOlyesi i<;in yukand.a cinsleri yaz1h iki a~e~. ~akine 
satm almacr.kt1r. Miinakasa a<;1k eksiltme ile 10/1/1938 pazartes1 gunu saat 
15 te Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yapllacakhr. 

Muhammen bedel 2300 lira ve muvakkat teminat miktan 172 lira 50 
kuru~tur. ~artname Akademiden paras1z verilir. Taliblerin Ticaret Odasm
da mukayyed ve kanuni evsaf1 haiz bulunmalan I·azund1r. (8578) 

CUMHURfYET 26 Birincikinun 1937 

Tabii giizellik 
ve 

Goz boyay1c1 
reklamlar 

Tabii giizel gorunmege muvaf
fak olmak ic;in diinyanm en biiyiik 

cild giizelle§tirme alimi olan P. 
Dr. E. WiNTER'in formiilii muci
bince haz1rlanan yagh, yags1z ve 
ac1badem VENUS kremlerini kul
lananlar omi.irlerinin sonuna ka
dar VENUS gibi giizel ve caziblik 
ahrlar. Masa ba§mda uydurma 
ve halkim1Z1 aldatan goz boyaJ'lCl 

reklamlara inanmaym1z. Terkib, 
tesir ve k1ymet itibarile diinya yii
ziinde KREM VENUS'ten daha 
iistiin bir KREM mevcud olmadl
~ru sa11n halkim1za kat'iyetle ar
zederiz. 

Nureddin Evliyazade 
Miiessesesi, istanbul. 

istanbulda Havagazi ve Elektrik 
ve Te,ebbiisab Smaiye Tiirk 

Anonim ~irketi 
Miihim Han 

!stanbulda Havagazi ve Elektrik ve 
Te§ebbiisah Smaiye Tiirk Anonim §ir -
keti, memurlarmm 1937 senesine aid 
ckiremid» renkli hiiviyet kartlarmm 1 
ikincikanun 1938 den itibaren iptal edi
lerek 1938 senesi ic;in muteber olmak 
iizere ckirmiZI:> renkte kartlarla degi§ -
tirilecegini saym mii§terilerine arzeyler. 

Bu kartlarm ba§ tarafmda §irketin 
unvam olan cfstanbulda Havagazi ve 
El~~trik VI'! Te§ebbi.isah Sm~iye Tiirk 
Anonim §irketi• yaz1hd}r. ' 

Yukanda gosterilen evs.afa uygun o
rtnyan kartiar sahte addedilmeli ve ha
milleri polise haber verilmelidir. 
~irket miisterilerinin bu ilana riayet 

etmemelerinden ~1kabilecek neticelerin 
mes'uliyetini kabul etmiyecegini §imdi
den beyan eyler. 

D1REKTORLUK 

---~~~~~~. 

Haydar Rifabn 

eserlerinden 
Karagomlekliler thtilall 
Etriisk Vazosu 
tli~in Oliimii 
Efendi lle U~ak 
Vikontun Oli.imli 
tklimler 
tlk A~k 
Kiic;i.ik Hik§.yeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 

iza 
ede 

c}!R 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

~~~YILBA$1 MUNASEBETiLE~~~ 

Hediyeliklerinizi 
intihab i~in endi'e etmeyiniz ... ~linkii; Beyoglunda: 

KARLMAN PASAJINDA 
Makbul ve faydah hediyeliklerin en miintehab ~e§idlerini ve oyuncuklarm en za

rif ve giizellerini her keseye elveri§li fiatlarla bulacakSimz. l,te; kat'iyyen rekabet 
kabul etmez fiatlarla sah§a ~1kardan makbul ve faydah hediyeliklerin listesi: 

BAYANLARA MAHSUS Sahte miicevherler, kolyeler, bro~lar, klipsler, giimii~ yiiziikler, 
: kiipeler, saatler, pudriyerler, para ciizdanlarJ, el i~Iemeli iyi ba-

tist ve ipekli mendiller, deriden ve a sri: formalarda el <: antalarmm zengin <;e!?idleri, Vual ve velur e!?arplar, i~

lemeli pantuflalar, nak1~ sepetleri, her nevi parfomler, sabunlar, alhklar, pudralar, rimeller, sentiirler, kiirk ya
kalarl, ronarlar, liitr, kuzu, karakiil, astragan ve kaplan kiirkleri, ipekli <;oraplar, ipekli kiilotlar, kombinezon
lar, eldivenler, ipekli ve jersey gecelikler. Ku&tiiyii yas hklar, pijamalar, onliikler, jileler, kimonolar, dan tel ya
kalar, liiks ~emsiyeler, §effaf sellofan in.u§ambalari, e!!a rplar vesaire binbir <;e§id e~ya ... 

BAYLARA MAHSUS: 
~ambrlar, askdar, jartiyeler, eldivenler, 
sentiirler, mendiller, vesair binbi}:' <;e&id 

Zengin kravatlar, ka§koller, sigara tabakalar1, miirekkepli kalemler, 
ntaroken portf(}yler, gomlekler, pijamalar, puloverler, k1sa rop do

<;oraplar, bastonlar, kol diigmeleri, kravat igneleri, kazaklar, podsiiet 
e!!ya ... 

{_;QCUKLARA MAHSUS : Her nevi elbiseler, oyuncaklar, vesair liizumlu e!?ya .• 

MUHTELiF E c:y A Gayet zarif ve miintahap <;e~idlerde biblolar, hokkalar, blok notlar, kristal 
t.f : vaporizatiirJer, ku~tiiyii yashklar, saatler, duvar saatleri, porselen ve ziic-

caciye tak•mlarx, ~ay, komposto ve Iikor taktm1arx, giizel <;e§idlerde Japon vazolar1, ~in ve Japon porselenleri, 
<;ini mamuHih, porselen talumlar1 ' v.s .... v.s .... 

QYUNCAKLAR: Baba ve anne diyen, miiteharrik gozlii, g~ymmi$ ve g•ymmemi!! Selluloid be
bekler, kii<;iik el arabalar1, kii<;iik toplar, in!!aat kutular1, askerler, murabba oyun. 

Iar1, aile oyunlar1, bebekJer i<;in cihaz tak•mlarx, i~ levnziml ve el i!?lemeleri ... Boya takJmlari, fuddaklar, ~i

mendiferler, musiki alab, armonikler, tayyareler, beygirler, silahlar v. s .... v. s .... 

A vrupa mamulab oyuncaklartn biiyiik me,heri 

Mubayaa mecburiyeti olmaks1zm 

KARLMAN PASAJI' DID 

... biitiin daireleri serbest~e ziyaret edilebilir. -
Harb Akademisi Komutanhgmdan : 

Harb Akademisi erat ihtiyac1 i<;in ikincikB.nun ve ljUbat - 938 aylarmda 
belli giinlerde ve istenilen miktar dahilinde ahnmak iizere (2700) kilo 
prasa ve (2700) kilo lahana ve (2700) kilo ispanak pazarhkla almacaktlr. 
ls ~r1n BP~kta:s kazaSl Malmiidilrllij:l;Une yatri'llacak (37) lirahk pey 
ak esile bi1likte 28/12/1937 sah giinii saat 11 de HR. AK. Satm Alma Ko
rr . • mfuaca leri. (8582) 

HAY/IETTilt 
f:{ZGR 

TiFOBiL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastal klanna tu· 
tulmamak i~in aflJzdan ahnan tifo 
hahlaradar. Hi~ r h I 11hk vermez 

H rkea alabillr. K.utusu 50 Kr. 

• • 
1r1 



.. 
EN KIYMETLI 
YILBA$1 HEDiVESi 

NE OLABiLiR? 

• 

Mutlaka soylememi istiyorsan, beni 
, en ~ok memnun edecek hediyeniz 

bir •• VEBOLi D ,, o1acakhr. 

• 

E B 0 L i 
KiRE~Li su FiLiTRE Ci AZLARI 
GUZELLiGiN SIHHATiN 

SERVETiN MUHAFIZIDIR. 
VEBOLID LIMITED IDARE MERKEZI : Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No 40-42 

Telefon : 44507. Posta kutusu 1 1094 

Ankara tubesi : Ankarada Bankalar caddesi 
Ankara satJ' yerleri: Vehbi K~ Ticaret Eri ve Sark Merkez Eeza Depom. 

-
oksUrenlere va 

gogUs nezlelerine TRAN HAKKI EKR£rM'1 
Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 

Miktan Muhammen 
Cinsi Gogu Azt fiatt 

c;ogu tutanna nazaran 
muvakkat teminatt 

Lira K. 
Kriple maden 
k6miirii 

Ton Ton Lira K. 
100 80 16 00 

c;ogu tut~rx 
Lira K. 
1600 00 120 00 

Mektebimize liizumu olan muhammen fiatt, miktan ve muvakkat t<!ml
nah yukanda yaz1h Kriple maden komiiriiniin 6/1/1938 per§embe giinii saat 
on d6rtte c>r;1k eksiltme suretile mubayaa ve ihalesi yapliacaktrr. 

Taliblerin §artnamesini g6rmek iizere mekteb muhasebesine ve 2490 sa
ylii kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki §artlan haiz olmalan laz1m gelen ek
siltmiye i§tirak edeceklerin de yukanda yaz11I muvakkat teminatlanm is -
tanbul Yiiksek Mektebler Muhasebeciligi veznesine yahrd1klanm g6sterir 
makbuzlarile veya banka mektublarile ve Ti.caret Odas1 yeni y1l belgelerile 
Mektebde miite§ekkil Komisyonu mahsusuna belli giin ve saatte miiracaat -
~- · ~m 

3 ayda ve dikis • 
Az diki~ bilenlere 3 ayda bi<;ki ve diki~i metod d.ahilinde ogretmek 

iizere yurdumuzda kurs ar;1lmu~trr. Kurs 1 ikincikAnun 938 de ted.risata 
ba~hY.acakhr. Kayid i<;in ~imdiden miiracaat ediniz. Kurstan mezun clan
lara Kiiltiir Direktorliigunden tasdikli diploma verilir. 

Adres: Be11ikta!l Bic;ki, Diki11 Yurdu Akaretler No. 87 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
1dare ihtiyact i~in 12,5 ton benzinin ahmt a<;1k e'ksiltmiye konulmu!jtur. 

Eksiltme 4/1/938 sah giinii saat 15 te Biiyiikpostane binas1 birinci katta is
tanbul P . T. T. Vilayet Miid.iirliigunde miite~ekkil Ahm Sabm Komisyonun
da yap1lacakhr. Beber kilosunun muhammen bedeli 21.65 kuru~, hepsinin be
deli 270C.25 lira, muvakkat teminat 202 lira 97 kuru~tur. isteklilerin !jartna
:rnesini gormek ve muvakkat teminatlanm yahrmak lizere c;alu;ma giinlerin
de mezkfrr Miidiirliik ldari kalemine, eksiltme giin ve saatinde muvakkat te-
tninat ve Ticaret OdaSJ vesikasile birlikte Komisyona miiracaatleri (8446) 

I 9 3 8 

Hava Kurumu 
BUYVK iK 

Ytlba~J 

Biiyiik Piyangosu 
RAMiYESi 

fFiOO.OOO) lirad1r 
Aynca: 200.000, 150.000, 100.000. 70.000, 60 000, 50.00!J, 30,000, 

20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) lirahk iki aded 
miikafat vardJr. 

Keside 
' 

Y zlb~-, gecesi 

Biletler: (2.5), (5) ve 

yapllacaktzr •••• 

(10) liradtr. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahmz ...... 

lahlisive Gene) Direktorliigiinden: 
Son frrtmalarm tesirile Anten ve Aparey klSlmlarmda husule gelen an

Zalarm tamir ve 1slahma kadar Rumelifenerindeki Radyofar tesisatmm faa• 
liyeti'li tatil etmi§ oldugu DEN:iZCiLERE ilan olunur. (8583) 

rTURKUAZ 
Galatasaray - IstikJAl Cad. No 220 

YILBA'I 
i~in bfiyilk fedakirhkla getirilezs 

ye-ni artistler n aynca 

CORViN 
REVUSU 

26 ve 31 Kinunuevvel 
geceJeri 

BUYuK BALO 
Kotiyon, aiirpriz ve blr ~k et
lenceler. 

Masalartn hemn tedarikl 

Curnartesi ve Pazar tekmil 
programla 

Biiyiik Matine 

Turk Anonim EJektrik ~irketi 
Miihim tlan 

Elektrik §irketi, memurlarmm 1937 
senesine aid cpembe» renkli hiiviyet 
kartlarmm 1 ikincikanun 1938 den Iti
baren iptal edilerek, 1938 senesi ic;in 
muteber olmak iizere cye§it. renkte 
kartlarla degi§tirilecegini saym mii~te
rilerine arzeyler. 

Bu kartlarm bas tara:fmda ~irketin 
unvam olan cTiirk Anonim Elektrik 
§irketh yazthdu. 

Yukanda gosterilen evsa:fa uygun ol
miyan kartlar sahte addedilmeli ve ha
milleri polise haber verilmelidir. 

~irket mii~terilerinin bu ilana r·iayet 
etmemelerinden t;Jkabilecek neticele • 
rin mes'uliyetini kabul etmiyecegini 
§imdiden beyan eyler. 

DiREKTCRLOK 

SaiU!> llt Bcumunarrtn: Yunu• Nod• 

omuml nemuatt Cda,. eden fczzs trter• 
MO.dflrll: Hikmet MiiniJ 

CumnunlleC matbaalt 

Dr. Hafiz Cerna) 
l.okma11 H ekim 

Dahiliye miltehautst 
Pazardan ba~?ka ~nlerde o~leden 

,onra saat (21,; tan 6 va) kadar tstan 
bulda Divanyolunda (104) numaraJ 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e 
der. Sab. eumartesi ~nlerl sabal 
c9 1,2 • 12. saatlen hakikl fikarava mah 
sustur Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

BALSAM. 

DiKKAT: 
KREM BALSAJUlN 
nev'i vardrr. 

Ustiin ve essiz kalnusbr. 

KREM BALSAMiN 

Bii:riik blr bOld ve uzun bir tee
riibe mabsulil olarak vUeude ge
tirilmis :vedne sthhl kremlerdir. 

KREM BA.LSAMiN 

~ohretinl 13:a ve !i&rlatanhkla 
de2il, slhhl evsafmm Londra, 
Paris, BeriiD, Nev-York Giizellik 
EnstitiiJerinden yiizlerce krem 
arasmda birindlik miikifahm 
kazanm~ olmakla isbat etmi!ltir. 

Giindii.z f~ln ya~Sl%, gece !~In ya~lJ ve 
balis ac1badem kremleri olarak dart 

KREM BALSAMJN Otedenberi tanmm11 husust vazola-
rmda sahld1~1 ~bl aon defa sureti 

mabsusada lmaJ ettirdi~imiz gayet ~1k ve beraber ta!$lma~a elveri~ll 
hususi tiipler deruniinde dahl sahlmaktadl.r. Fia~a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam~ll ve zarif olan 

KREM BALSA.MlN tiipleri biitiln nevilerlle tanmml§, eeza 
ttriyat ve tuhafiye :rnagazaJannda 

bulunur. 
lNG:fLtz KANZUK ECZANESI 

BEYOCLU - iSTANBUL 

Kiiltiir Bakanhg1ndan : 
1 - Bazt Klz Enstitiilerile Ak~am KlZ San'at Okullannm Moda - <;i~It 

derslerine, yapdacak bir smavdan sonra kazananlar arasmdan iicretle stajiyer 
almacaktir. 

a 2 - Smav 3/1/1938 pazartesi giinii saat 9,30 da Istanbul Ak§am Klz .. 
San'at okulunda yaptlacaktrr. 

3 - Smava girebilmek it;;in : e 

A- Klz Enstitiilerinin birinden mezun olmak; B - Yirmi ya~mdan kii- , 
c;iik olmam&k; C - Ogretmenll~e m~i slhht ve bedent bir noksanh~1 olmadt
~mt Hiikfrmet veya Beled.i.ye doktorundan veya resmt hastaneden verilen bir 
raporla tevsik etmek. D • iyi san1 old.ugu polist;;e verilecek bir vesika ile :m
la§Jlmak. E - Bakanhk~a gosterilecek mahalde vazife kabul edecegini kendi 
yazx ve 1mzasile taahhiid etmek. 

4 - isteklilerin bir istida ve 3 iincii maddede yaz1h vesikalarile birlikte • 
en ~ok 29/12/1937 ak§amma kadar istanbul Kiilttir Direktorliigiine miira - -caatleri. c4644• (8497) 

~~~ 
OTOMOBil ve MAKiNiST OKULU 

Taksim- STADYOM 
Tel: 42508 

Yenl devre 10 ikincikanunda 
ba~hyacaktJ.r. ~o:for olacaklar 
~imdiden miiracaat edebilir. 
Am a tor ler 7 direksiyon tall
mi ve birkac; saat stajla Bele· 
diye imtihanma haZJrlamr. 

Beykoz Malmiidiirliigiinden: 
1 - A. Kavag1 ile Umuryerl arasmda Siitliice mevkiinde meveud 

KALKER ta§ oca~1 at;;1k arthrma suretile ve iic; sene miiddetle kiraya ~lka· 
nlm1~1r. 

2 - Tah:rnin edilen icar bedeli senevt (160) liradll'. 
3 - Arttrrma 5/1/1938 per~embe gii.n\i saat 11 de Beykoz Malmiidiir ~ 

lii~iinde :rniite~ekkil Komisyonca yap1lacaktrr. 
4 - Taliblerin artbrm1ya i~tirak edebilmelerl t~ln :rnuvakkat teminat 

clan (27) lira (50) kuru~u mezkiir saatten evvel MaJsandtgma yatlrtXll§ ol
malan laz1mdrr. 

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

..--------------------------· t;im tobumu 
Londrada me$hur Raynes Park mfiessesesintn ekstra ekstra marka 32 

librelik bakiki Raygras <;im tohumu Tiirkiyede yalmz muessesem namma 
gelmi~tir. Dir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu c;im tohumunu 
bahce sahiblerlnin, Belediye ve miiesseselerin tecriibesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii Vak1f han. 4 Oneil kat 18 No. da Bah(;e Miman MeviGd Baysal Tel: 23426 

Miitercim ve Katib Aran1yor 
Orman F akiiltesi Dekanhgtndan : 

Fakiilteve 125 lira iicretli bir cMiitercim ve Katib,. almacakhr. Tiirk
c;eden alma~raya, almancadan tiir~<;eye salahiyetle terciimeye ve daktilog
rafiye muktedir olan istekiilerin 10/1/938 giiniine kadar evrak1 miisbite• 
lerini BiiyiikdPre - Bah<;ekoy Orman Fakiiltesi Dekanllgma gondermeleri, 

Evrakl kabul olunan namzedlerin 14/1/938 euma giinii saat 10 da ter
ciime ve daktilodan imtihan olmak iizere Fakiiltede bulunmalan. 

Miisavi derecede muvaffak olanlar arasmda bir ikinci dil bilen tercih 
olunur. (8607) 

I inhisarlar Umum Miidiirlii2i.inden: I 
'-------------------------.. ~------I - ~artnamesi mucibince <;ift renkte kabartma etiket basan bir aded 
otomatik tabt makinesi a<;lk eksiltme usulile satm almacaktlr. 

II - Muhammen bedeli 3225 lira ve muvakkat teminah 241.88 liradu. 
III - Eksiltme 9/II/938 tarihine rashyan ~a~amba giinii saat 15 te 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la -
cakttr. 

IV - Sartnameler paraSJZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak et~ek istiyenlerin fiats1z teklif mektub ve ka

taloglanm makinenin yaptlgl etlket orneklerini tetkik edilmek iizere miina
kasa giinUnd€n bir hafta evveline kadar 1nhisarlar Umum Miidiirliigii Tii
tiin Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinli mutazammm 
vesika almalan Iazrmd1r. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme parah:rile birlikte eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
ad.t ge~;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8614). 
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AIGIOAIA! 
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e l t' ama111 • • • 

,Dosflulflar-bU,Uic olsun. 

lfUcUic olsun • lterlcesln lkfl· 

darrna srare. bllrUif v e' a 

1c u c u 1c ltedl»elerle ldame 

edfllr. Bllltassa FA 'I 0 A l I 

H ! 0 I 'I E L E R I N Ita· 

t1taS1 dalta co lc om Or IU· 

dUr. LUIIen mUessesemlzJ 

zl»arer edlnlz. MD tea d d It 

cesfllerlmlz arasuiJda ltedl· 

»elllc ,es»an•z• behemellal 

bulacaksrmz. 

Siz bedelini c;:oktan 

unutacaksanaz, 

fakat hataranazt 

Claima m i n n e t 1 e 

saki iyacaklard a r. 
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