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Grip, · nezle, bron!;it, ba$, di$, i-omatizma; neVralji, · 
k1r1khk ve tekmil aQr1lann yegine devaS1 

1st rab1 siikllna, 
hastaiigi s1 hat 

GRDPON 
Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son sistem usul

lerle imal olunur. c;ahuk tesir eder, kalbi ve mideyi boz
maz, yormaz. En inadc1 ha§ a grdarim, en sinsi di§ ve sinir 
agrdarm1, romatizma sancila r1m derhal ge~irebilirsiniz. 

Nezle ve gribi, daha ilk i§aretler belirdigi anda bir 
kate «Gripin» alarak defetm ezseniz ba§ka hastaJ+ ara 
yol a~ml§ olursunuz. 

, 
ne§e ye, 

~eviren eksir 
GRDPDN 

Y Illardanberi tecriibe olunmu§ ve agr1larla, grip, nezle 
tedavisinde kat'i bir deva olduguna umumi kanaat geti• 
rilmi§ bir ilacd1r. ~imdiye kadar biitiin beynelmilel sergi• 
lerde 38 fevkalade diploma, 120 altm madalya, binlerce 
takdirname kazanmi§br. 

Zamamnda ahnmi§ bir tek «Gripin» s1hliatinizi agrila• 
rave hastahklara kar§l garanti eder. 
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· cabtnda gUnde 3 ka$eye k ar alabirrsinit l~d· 
Her eczanede bulunur, fakat markasma dikkat ediniz, « GRiPiN » i 1srarla isteyiniz I r.:~ 
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M. TURHAN T AN'm eserleri 

Jtactm AVCISl 
Tlmiirlenk 
~Ill Sultan 

KurU!i 
100 
75 

100 
100 
150 
150 

Akmctan Akma 
liurrem Sultan 
\1iyana donli~li 
1.~rihte Tlirkler ir;ln 
Soylenen Sozler 25 

• DUnya muharrirlerind n 
TercUmeler serlsi 15 

TULLIO MURRI 

KUREK CEHE N 
I 
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Noiamzz F ransaga verildi 
Milletler Fransiz hiikiimetiitin 

Cemiyetinin kararlanna ve imzas1na 
sad1k kalmasini istiyoruz 

Suriye Ba$vekili Pariste 
bir netice elde edemiyor 

Fran sa dan soruyoruz : 
Dost muyuz, 
degil miyiz? 

fi:::? ransanm Hataydaki memur • r ian, §a§Jlaeak bir gafletle Tur-
kiye ile Fransanm aras1m ac;a

tak bir yo! tuttular. Onlarm bu yanh§ 
~~}itikasJ, Hatay meselesini buyiik bir 
a aka ile takib eden Turkiye efkan umu
lllt 1Yesinde derin tesirler husule getirmek
ed· It, Ne yaptJklanm bilm1yen bu me • 
0\Jrlarm yanh§ ve fena politikasJ, Tur -
ii~Ye halkmda F ransaya kar§J igbirar ve 
IllJadSJZhk uyandumaktadJr. Hatay da-

~'~31: Turk - Frans1z dostlugu ic;in, iki • 
h eb1rde s1kJ bir imtihan olmaktadu ve bu 
da!, boyle devam ederse, bu dostluk, 
h <~ha dogrusu F rans1z siyaseti, bu imti • 
'~lldan s1f1r alarak c;JkaeaktJr. 

t F' tansanm, yani Parisin hatasJ, mus • 
:llJieke memurlarmm hatas1ru gormeme-

11nde, gormek isternemesinde ve onlann 
/a~si dii~iineelerine, mum gayretke§lik -
el'lne, hatta koti! dalaverelerine alet ol
lllasindadJr, 

F'ransa, bu hataya s1k s1k dii~er. U
tnurni Harb i<;inde, Yunanistana kar§J 
tuttugu siyasette de, gene boyle bir iki 
l'nernurunun yanh§ faaliyetlerine kap1la -
r~k. Yiiz k z tJ • hath harek t ta ib 
e illl§tir. 0 zaman, F ransanm Atinadaki 
kta§enavali ile Selanikteki ;lark ordusu 
yrnan?am General Sarrail (Saray), 

Unamstam zorla harbe suriiklemek ic;in, 
~ tnemleketin dahili i~lerine kan§ml~lar, 
\Ita~ Konstantin'i tahtmdan indirmi~ler, 
b en1zelos'u isyana sevketmi§ler, AtinayJ 

1 ?rnbardJman ettirmi§ler, hulasa Fransa 
~~~~ cidden yuz k1zarhe1 dalavereler c;evir
II§lerdir. Paris, bu iki adamm ilk hata -
b~l1n1 tasvib etmek hatasma du§tugii ic;in, t daha, geri donememi§ ve tarihin §id
ytle t:nkid edeeegi guna~l~r i§lemi~ti.r. 
h ~llamstam zorla harbe suruklemek Jc;m 

1
1tiin Yunan kJyJ!annm abluka edilme -

~1 \>e Yunan halkmm a<; buak1lmasJ, her
da~~e. F ransaya §eref vereeek bi~ h.areket 
ei!Jldir. Butiin bu yanh§ ve feel s1yaset, 

0 
\'akit Parisin, General Sarrail ile Ati

~tdaki Frans1z ata§enavaline aldanmJ§ 
~ llJasmdan ileri gelmi§, i~knen siyasi ha
alar c;oga!dJkc;a, i§ buyiimii§, muhtiler 
~o;; ld k h I . . .. I . ..,a 1 c;a a ta arm tamm guc; e§rnl§, 
~alan ve dolan uzun miiddet hakikate 
€<\lib gelmi§tir. 

h' Aneak, harbden sonra bitaraf mii§a
t Id ve munekkidler, Fransanm Yunanis
hal'ta kar§J, o za~an nek.adar ~ali~ane ve 
~ks1z davrandJgmJ vesJkalanle 1spat et· 

ln1§lerdir. 

't··F' ran sa, Miitarekenin ilk y11lannda 
\lrkiyeye kar§J da, gene mustemleke 

~ern.urlannm hatalarma kapllarak yanh§ 
It SJyaset tutmu§, halis Turk topraklannl 
b~Ptetmege kalkJ§mJs; Cazi Aymtab gi
~:. tek ba§Jna bir devlete kar§J koyan 
ti llrk §ehirlerinin kahramanea mukaveme
~ k~r~Ismd;-, hatasm1 anlamJ§, Franklin 
.. otullon gibi akl ba~mda ve geni§ go-

~.~lii F ranSJZ!ann miidahalesile nihayet 
llrkiye ile anla~ml~hr. 
Bugun F ransay1, Hataya, Tiirkiyeye 

~: Mil!etler Cemiyetine kar§J iki yiizlii
~~k Yapmaga meebur eden ami!, gene, 

ra..,slz 1nustemJ~keeilerinin tuttuklan 
~' nh~ siyasete Parisin de uymas1d1r. 

F'ransamn Suriye ve Hataydaki me
;··rlan fena bir yoldan yuriiyorlar. Pa· 
b18• onlan bu yoldan c;evirecegine o da 
k~ Yola giriyor ve nihayet Ataturk Tur
tcsinin ve Hatayhlarm azim ve imam, 
.. 1rllrnaz, yJkilmaz. a§Jlmaz bir kaya gibi 
}lliine c;1kmca, tekrar yumu§uyor, hata
sa.tJ. tashihe c;a!J~Jyor. F akat, bir miiddet 
~011ra, miistemleke memurlan gene dogru 
,,

0ldan sap1yorlar, gene miicadele ba§h
'or. 

}:' Bu oyun, boyle devam edip gidemez. 
~ ransa, ya miistemlekeeilerinin yurudugu 
I '~nh§ yolu QITakJp yalmz sozle degil i~
Qe de Turkiye ile dost olacakhr, yahud 
a Jniistemleke~ilerinin yanb§ yolundan 

,, 
.. fl 

• 

Antakya sokaklarmda kurulmas1 yanm kalan taklardan biri y1kihyor 

Ankara 3 (Telefonla) - Halayda- sine diin tevdi edildigi bildirilmi~tir. 
ki son vaziyet dolayJsile haZJTianmJ§ ol- Turk efkan umumiyesinin biiyuk bir 
dugunu bildirdigim notam1z, F rans1z hii- hassasiyetle takib etmekte ~ldugu Hatay 
kumetine verilmek iizere Paris Biiyiik i~inde hukumetimiz, Cemiyeti Akvam 
El«;imiz Suad Davaz'a gonderilmi~tir. mukarrerahnm t mamii atbikull · te
Paris Biiyiik Elc;i.mizden Harieiyeye ge· mektedir. Fransa hiikiimetine verilen no-
len telgrafta notamiZin F ransa Harieiye- [Arka.n Sa. 5 silt":n • te) .......................................................................................................................... 
ingiliz ErkAnlharbiyesinde milhim degisiklik 
Yiiksek kumaDdayi gene 

Unsurlar ele aldt 
Bu sebebi, 

yerine getirmek, eski 
harbin 
usulleri 

yeni ~rtl~rm1 
kaldirmakltr 

Biiyiik Erkamharbiye ve Yiiksek Kumanda heyetinden ~ekHen 
Sir Crie Devorell (sagdan ikinci zat) 

Londra 3 (A.A.) - Royter Ajans1 Deverell istifa etmektedir. Reis muavin-
bildiriyor: ligine de 52 ya§mda olan a! bay Ronald 

fmparatorluk umumi erkamharbiyesin· Adam ve umumi lcvazJm reisligine de 54 
de muhim degi~iklikler yap!lmaktadJT. ya~mda bulunan T uggeneral Liddell 
Dort ~eften uc;ii ~ekilmekte ve yerlerine geleeektir. Harb imalah gene! direktoru 
daha gene unsurlar gelmektedir. Visamiral Brown, umum topc;u kum~n -

T uggeneral Cart 51 ya§mdadir. Ti.im- danbgmJ da deruhde edeeek ve bu iki 
generalbga terfi ederkek imparatorluk vazife birle~tirileeektir. Biitun bu degi
biiyiik erkamharbiye reisligine tayin olu- ~iklik[er sene sonuna kadar yap1lrnJ~ ola-
naeakt!r. 62 ya§mda bulunan Korgeneral eakhr. [Arkasz Sa. 3 siitun 5 tel 
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yiiriiyerek Tiirkiyenin dostlan arasmdan 
<;JkaeaktJr. Birinei §Jkta Suriyeye ve Ha
taya akh ba§mda, uzag1 gorur, durust a
damlar gondermek kafidir. 

Ataturk Tiirkiyesinin siyaseti, asia iki 
yuzlii degildir; hie; kimseye kar§J dost 
goriinup du§manl1k etmez. Siyasetimiz, 
diiriisttiir, ac;JktJT, merdeedir. Kar§JrnJZda, 
bize dost olduklanm soybyenlerden bi -
zimki gibi durust, ac;1k ve merdee bir 
dostluk · ve siyaset istemek hakklmizd1r. 

Fransa ic;in yap1lacak tek §ey, iyic 
du~unup ta§Inlp Y.aranm vermek ve bize 

bildirmektir. Hatay meselcsini muzmin ve 
iyi olmaz bir yara haline getirmek isteme
-ligimiz i<;in F ransaya soruyoru;z:: 
«- Dost muyuz, degil miyiz ?>> 
B·1nu bilelim ve ana gore yi.iruyelim. 
Hatay meselesi, §imdi, ic;inde, Fran-

oanm Tiirkiye ile hakikaten dost olmak 
isteyip istemedigi meselesini de ihtiva 
eden c;ok ehemmiyetli bir mesele halini 
alm1~hr. Onun ic;in Fransadan bu sualin 
eevabm•, ac;1k ve kat'i eevabm1 bekliyo 
' UZ, 

ABIDJN DA VER 

cumhuriyet! Zafer resmi gecidinde h3dise! 
Muhterem okuyucu2artntn I 

bayram•n· kutlular B . r . 1. J I 
Gazetemiz bayr~m .:nuru:s:be.tile I r ':s' I n I, a p 0 n a r I n 

:::~.::.:,.~"'"" ""·"" ,.,.,., iizerine hom ba a tb 
Alman ekonomisi 

Siyasetin degi~tirilmesi 
mevzuubahs degil 

Berlin 3 (A.A.) - General Goring, 
Ekonomi N ezaretinin memurlanm top
hyarak kendilerine oniimiizdeki alh 
hafta i~inde yap1lacak i~i anlatmi§tlr. 

Goring, Sahacht'1 fevkalade rnetet -
tikten sonra ekonominin ve<;hesini de
gi§tirmek mevzuu bahsolmadJgml, an
cak urnumi bir temerkiizle mesaiyi tek
sif etmek oldugunu soylemi§ ve bunun, 
biitiin alakadar rnakamlar arasmda tam 
bir el birligi i<;in. oniimiizdeki altl hafta 
ic;inde tahakkuku icab eyledigini ila
ve etmi§tir. 
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Ac1 bir kay1b 

Tiran el~iligimiz Ba~ka
tibi Vedad U~kbgil 

etti 

Merhum Vedad U§akhgil 

Tiran elc;iligimiz B a§katibi V edad 
U§akhgilin, k1sa bir hastahk buhramm 
miiteak1b, gene ya§mda hayata veda et
mi§ oldugunu buyuk teessurlerle ogren -
dik. Vedad U§akhgil, maruf ve sevgili 
edibimiz Halid Ziya U§akhgilin biiyiik 
ogludur. Otuz uc; ya§mJ henuz bitirmi§ 
alan bu gene, en sahih manasile yeti§mi§ 
bir Turk yavrusuydu. Klasik bir tahsille 
Hukuk mezunu alan kendisi, ondan da
ha ehemmiyetli bir yeti§me ornegi olarak 
kendi kendini halk etmi§ mukemmel bir 
adamd1. Almanea ve ingilizeeye c;ok iyi 
vakJf olduktan ba§ka fransJzeaya her 
F ransiZJn onun gibi bilemiyeeegi kadar 
biiyiik bir nufuzla mutasarnfh. V e bu li
sanlar onun elinde bir anahtar olarak 
V edad U§akbgil bugiinkii medeniyetin 
edebiyattan ilimlerin ve fenlerin hernen 
hemen her bran§ma kadar her sahada 
butun ansiklopedik malumatmJ, eiimlesi 
hazmolunmu§ bir tetkik ve tetebbii ile, 

(Arkast Sa. 3 siltun 6 da) 

-
Pek yak1nda: 

Avusturya Krali~esi 
Elizabet'in hayab 

Avrupanin yakin tarihine1e-; 
en merakh ve heyecanh 

aahifeler ..• 

Tercilme edenler 

·:,'""1/AT CEMAL - SUPHI ZJY .t 

Cumhuriyet 
Gene pel{ yaklnda: 

kiymetli §air 

NECJB FAZIL'ui 

Edebi makalelerini ne§re 
ba§liyacaktir. -

~inliler, iki 
ilk 

Nankin'" goliin sedlerini y1ktdar, 
kapdart su albnda kaldt 

Japon taburu Man~;uko sokaklarmda 

~anghay 3 (A.A.) - Royter ajans1 - par~alarmdan yaralanmt§lardtr. fki 
nm rnuhabirinden: pan neferinin a~r ve bir tanesinin 

Japonlarm «Zafer resmi g~idh bu hafif~e yaraland1~ soylenmektedir. 
sabah saat 11 de ba§lamt§br. Bir !ngiliz raz sonra bir hadise daha cereyan et 
polis c;avu§ile dort Sikhs askeri onde mi§tir. Bir ecnebi Japon seyircilerind 
gitmekte ·idiler. Alay gec;erken bir <;inli birinin elinde bulunan kag1ddan 
tarafmdan ahlan kiic;iik bir bomba Japon bayragm1 kaparak parcaJami:S'Lir 
Nankin Rood sokagmda bir <;in maga- Sivil Japonlar bunun iizerine 
zasmm yanmda patlami§hr. Japon as - ecnebiyi kovalam1ya ba§lam1§lard1r. 
kerleri derhal s1raYl bozarak muhtelif nebi §imdi bir <;in magazasmda 
istikarnetlerde dagJlTni§lardJr. milel mmtaka polisinin nezareti altm 

Bir <;in polis rnemuru bombayt atana bulunmaktadrr. 
derhal ate§ ederek 6ldiirmii§tiir. Bir !n
giliz polisile bir <;in polisi bombamn 

• • ransa ariciye az1r1 
Polonya'ya gidiyor 

M. Delbos Berlinde Alman Hariciye NazirJ 
ile miihim bir miilakatta bulundu 

Berlin 3 (Hususi) - Frans1z Hari
ciye N azmm V ar~ovaya goturmekte olan 
tren bu sabah Berlinden gec;mi~tir. Alman 
Hariciye Nazm Baron von Neurath 
F rans1z meslekta§ml istasyonda bizzat se
lamlamJ§tlr. lki Harieiye N azm istas
yonda k1sa bir mulakatta bulunmu§lardJr. 
Bu miilakatta F ransanm Berlin elc;isi M. 
F ranc;ois Poneet de bulunmu§tur. Fran
SJZ ekisi bundan sonra M. Delbos'a 
Frank fort §ehrine kadar refakat etmi~
tir. 

Alman Harieiye Nazmnm bu nazika
ne hareketi istisnai mahiyeti dolayisile 
hususi bir ehemmiyeti haizdir. 

Muteveffa F rans1z Harieiye N azm 
M. Barthau ayni yolculugu yaptJgt za
man yalmz protokol §efi tarafmdan se
lamlanmJ§tJ. 

·M. Delbos Baron von Neurath 

Fransr:z matbuatrnrn nefriyatr 
Paris 3 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesi, M. Delbos'nun seyahatin-den 
maksad, ihata siyasetine devam olmay1p 
eski ittifaklan eski dostluklan teedid et 
mek oldugunu yazmaktad1r. 

· (Ark'ast sa: 7 siitun 4 te) 
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HAdise!er aras1nda 

Biiyiiklerin elleri 
ocuklugumun bayramlan 
mavi bir aydmhkla bll§lar
dx. Giin dogmadan uyamr

dim. Fecrin ~ivid mavisi, pencere· 
nin camxnda, sabahxn ~ini ma visine 
doniinciye kadar, biiyiimii§ gozlerle, 
bayram1 doguran bu rengin B.!;Ih§Ina 
bakardxm. Giyecegim yenilerin, yi
yecegim tekerlerin, alacag1m hediye
lerin ve dinliyecegim iyi sozlerin se
vincinden evvel ~imi ,i§iren iimid, 
uyur gibi yapbg•m Strada, annemin 
beni uyandmrken yiiziinii parlatacak 
ne§eyi gormekti. Benim ilk sevincim, 
onun beni sevindirecegini bilmekten 
gelen sevincinden ba§ka bir§ey degil
di ve belki buna biitiin yenilerimi, 
biitiin §ekerlerimi, biitiin hediyeleri~ 
mi feda etmege hazudun. Sonra 
bayram aahahmm derin ve uzun ma
visini yaldJ.Zhyan giineJ; sonra i~inde 
yalmz 0 giiniin degil, biitiin ornrii -
miin \imidleri ~mhyan davul; 10nra 
ev halkmm merkezini bende bul
dugunu sandJiun mii§terek sevinci. 

Daha sonra, damakta ya-pt§kan ve 
kaypak bir tar~xnh akide lezzetile, 
cli§ler araamda tirfillenen latilokum 

par~alarmtn saktzile, midede hafif bir 
ezili§~e. avucda ipekli mendillerin gx· 
dxklam§ile, cebde bozuk paralann 
§&.ngtrbsile, ba§ta athkanncalann ver
digi goz kararhsile, yanaklarda bii • 
yiikanne, hala, yenge dudaklan
mn buakttix xslakhk hattrasile, du
daklarda opiilen ellerin ~izdigi hafif 
kanncalanma inttbalarile g~en bir 
giiniin derin bir uykuya hemen aar· 
loveren aktamt. 

Biz ya§takiler i~in bunlann hi~biri 
arbk yoktur. Fakat bunlann i~inde, 
olmamalanna en ~ok yandtklartmtz, 
pek ~ogu bir daha bize hi~. hi~ uzan
mamak iizere giden ve avudannda 
bayramlarxmtzm biitiin sevinclerini, 
siirprizlerini kendilerile beraber go • 
tiiren ellerdir. Simdiki ~ocuklara, bu
giin, iizerlerine dudaklartnx kondura
caklart ellerin ol~iisiiz laymetini bil
meleri i~in, bizim ya§untza, bizim ya
flrntztn iki ii!; misli otesine varmala
nm dilerim. Her bayram birka~ ~ifti 
eksilen bu ellerin iistiinde hemen bii· 
tiin saadetlerinin yiiksekligini o za
man anhyacaklardtr. 

PEYAMI SAFA 
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Suriyede bir tiirlii 
Fransay1 bu amad1m ! .. 
Orada, muztarib, mazlum, esir ve bahtsJZ 

Suriye ile 
k1rbach 

Suriyelinin kan1n1 emen 
FransiZ miistemlekecileri var 

eli 

Yazan: KANDEMIR 

Ge~enlerde Suriyede haftalarla. ~ola§·J par~aladJ!ar ve topunu hakaretle kogdu
hm. Ne koyunu buaktJm, ne §ehnm, her lar. 
yamm kan§ karl§ gezdim. Ortada ~izilmi§, kat'i §ekil aim!§ bir 

F akat, ne yalan soyliyeyim, orada, hudud yoktu, fa kat, Frans!Z elile atilmi§ 
Fransay1 bulamadJm. bir husumet tohumu, art1k olgun mahsu-

Vakia Frans1z iiniformas1 giyinmi§ be- liinii gender arasmda da veriyordu. 
yaz, san, esmer, kumm, kara yuzlu, §ap- Akh ba§mda Suriyeliler gibi, Liib -
kah, kiilahh, fesli, kalpakh, sankh as - nanhlar da yeis ic;indeydiler: 
kerler, sakallan gobeklerinde zabitler, ve Yarln Fr b d 'd' b" c: k kl d al - ansa ura an g1 mce, 1-
zaman zaman ...,am so a ann an k d1- ze bJr k v b" · ·k d' A · t b 

k a acag1 mc1 · ya 1gar 1§ e u gayz 
nmlan sarsa sarsa ge~en tan lar ... var- ve k1'nd "b tt' d" 1 d d en 1 are 1r; 1yor ar 1. 

l. " F b" · ki ¥ Onlardan birc;oguna sormu§tum: 
rr.una, ransa, o !Zim c;ocu ugu - y b' T" kl d . d" A 

d b · d · d' · kl - a 1z ur er en size ya 1gar 
muz an en me emyet 1ymce a ImJza k I d' ) 

I d . k d d'¥' . F a an ne 1r. ge en, me emyet a ar sev Ig1m1z ran- H d' · 1 d"I 
d d'} - asret... 1ye me 1 er. 

sa,1o: nferede~ 1 k' 'd k d .. Ve ba§ka ba§ka ciimlelerle ayni §eyi 
hra e errm 1, g1 er en tren e §oy- .. I d"I ' 

le dii§iiniiyordum: «~imdi Suriyeyi kim - soy e 1 er: ¥ • •v. 
bilir ne halde bulacagJm. 17 senedir ora- - ~ns~nhgl, ~.er~~~. m.erdl!g~, refahl.: 
ya yerle§mi§ olan F ransa, bu memleketi ~er§eyi SJ~d.en ~or~uk. Siz gidmc~ hepsl 
herhaide cennete ~evirmi§tir. Muhakkak bir anda h•tt_:: ~~~~~. bunlarm hepsme_a~l 
her taraf degi§mi§ ve tam bir medeni, ac1 ya~~n .yuregi~lz~e. bunlann hepsm1? 
avrupai §elr=! alml§hT. Acaba §ehirleri sembolu size, dmm1yen, avunm1yan b1r 
olsun tamyabilecek miyim ?>> hasret ya§lyor. 

Ve boyle dii§iiniirken, Osmanli lm - Antakyada a~.Iabyor]ard!: 
paratoriugundan (kurtulduguna} sevinen - Delege Duryo oglunu neden bu -
Suriyeiiler gozlerimin online geliyor, da- r~da. evlendirdi, biliyor mus~nuz? Bi~ .de 
ha yiizlerini gormeden ve hi~ de giina • b~lmiyorduk, ve. mahremierm?en ~m~e 
hun olmadan, onlardan, bir esaret paha- b~zz: ~ bu ~~rn If§a etmeseyd1, belh hl~ 
sma da olsa, bizden goremedikieri bam- bPIIm.Iyecekhk. Bakmiz:.v~e.~hur delege, 
ba,ka bir refaha ermi§ bu insanlardan, ans dururken. ?u dugunu Antakyayda 
utamr gibi oluyord yapi§mm sebebm1 nas1l anlatm1~: «Eger 

H I bd S · urn. k b demi§, F ransada yapsayd1m, fazla masraf 

l
A ab.e e, I udnyeyBe aya aksmcka, eh~- edecek ve hi~bir §ey kazanmiyacakbm. 

ve a 1r §a§a a 1m: u §en, §a ra §e 1r H lb k" b d h h h' b" k"'l 
d · b" h'" .. · · d d' 1 B b If a u I ura a emen emen 1~ IT u -

enn 1r uzun 1~m ey 1. §le a 1 arac f · d' b' 1 1 1· 1 k h d' 
h n h . b' . 'k "beY' t ete girme lm, ve mere ITa I e lye 

gene ~ a 1 e §e ~m mc1 go. . g1. §te topladim.» 
~ar§l, 1§le pazar, l§te her§ey blZ!m buak- y 'lA d" 1 d 

¥ h ld b" . b k w 'b" e 1 ;..ve e 1yor ar 1: 
hgumz a e, JZirn 1ra hgimlz 81 1. 0 .. d .. k'I d h lk 
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r 1 k .. 'd · l'k · h t r.. mutemad1yen hed1ye ta§Imaga ali§hrml§· 
as1z 1 , um1 s1z 1 ve ye1s er aran sar- I d B 1 · M" 1 k 

ar 1r. oyuna ge sm... ustem e e 
m1~... F 

ransas1 i§te budur. Sade yerliden c;eken, 
,Sam.·· fakat buna mukabil bir§ey vermiyen bir 
Cerna! Pa§amn a~l!g1 ve onun adm1 kudret. 

ta~1yan bulvar hala §ehrin en giizel bul
van. F rans1z kumandam hal a bizim eski 
Mii§iirliik dairesmde oturuyor, Frans1z 
askeri bizim eski ki§Ialarda banmyor, 
hastalan bizim eski hastanelerde yatJyor, 
Suriye hiikumeti biitiin namlarile bizim 
eski Yilayet konagma slgmmi§ bulunu -
yor. 

Fa kat otede, §ehrin en zengin mahal
lesi bir harabe halinde. 

0 biiyiik konaklarm yerlerinde yeller 
esiyor, ta§ Ia§ iistiinde buakilmaml§: 

- Ne oldu buraya? 
- Halkm son k1yammda F rans1zlar 

buray1 saatlerle, giinlerle topa tuttular, 
bombard1man ettiler ve i§te boyle hak ile 
yeksan ettiler. 

Liiks otomobillerde pipolanm tiittiire· 
rek ge~en Frans1z zabitleri var. Kazino
larda §arab kadehlerini toku§turan Fran
S!": askerieri var. 

Ve otede, yerlinin tezgahlan durmu§. 
i§leri altiist olmu,, iimidleri sonmii§ ... 

- Ne oldu size} 
- F ransa medeniyet getirdi i§te ..• 
Bir giin, Merce meydanmda, eline al

dJgJ gazeteye goz gezdirdikten sonra, 
frankm biraz dah? yuvarlandigmJ okuyan 
bir Samh avaz1 ~Ikhgi kadar bagmyor, 
Fransaya agzma geleni soyliiyordu: 

- Sus I. dedim, ba§ml belay a soka -
caksm. 

Adamcag1z sinirii sinirli · bana dondii: 
- Belamn en biiyiigiinii Allah ba§l· 

m1za musallat etti, daha bundan beter 
ne •olabilir ki, neden korkacag1m. Asa -
caklar m1 beni? Zaten oli.iden ne fa~k~
miz var ki ... 

V e, kendi ken dine, diigiinerek devam 
etti: 

- Ah biz gafil Suriyeliler ... Yirmi 
y1l evvel saadetimizi kendi elimizle yik-
ttk .. Budala gibi bir kahbe vaide aldan

dlk .. 
Suriyede boyle konu§an bir ki§i de -

gildir; Suriyede boyle dii§iinen biitun bir 

millet var. 
Bana, Su·iyede, Fransanm getirdigi 

<<medeniyet,> ten bir eser, bir iz, ~e bu 
hayalden yiizii giilebilmi§ tek yerh gos
termediler. 

F akat, binbir entrika, binbir desise ve 
fitne ile aralan a~llmi§, sebebsiz ihtilaf -
larla birbirlerine dii§man kesilmi§ halki. 
daha diine kadar kardes gibi ge~inirken 
bugun birbirlerine di§ biliyen, birbirlerini 
bi- ka§Ik suda bo~maga hamlanan kar· 
de§leri, §ehirleri, kasabalan, koyleri, a§i
retleri gosterdiler: 

- i§te, diye ac1 ac1 giildiiler, i§te 
Fransanm getirdigi medeniyet! 

Bir giin Suriyeli izciler dalgmltkla, 
hatta ah§kanltkla Liibnan topragma ge<;· 
mi§ler, orada kamp kurarak nefes almak 
istemi§lerdi. Liibnanhlar bunlann <;adu -
lanm ba~lanna gec;irdiler, bayraklarmi 

Beyrutta soyiiiyorlard•: 
- Ka~ senedir buraya gelen biitiin 

Frans1z memurlannm birer birer hayat -
lanm tetkik edin, bunlann hemen hepsi
nin buraya on paras1z geldiklerini ve bir 
iki sene ic;inde, hatta ka§la goz arasmda 
hirer servet sahibi olduklanm goriirsiiniiz. 
B~z. hirer sagmal ineg)z ki; babalannm 
<;iftligine gelen bu eli k1rba~h mirasyedi
lere, bugiin siitiimiizii, yagim!Zl, yann da 
kammizl ve r~mmiZI vermege mecburuz ... 

Bu sozlere kulak misafiri olan gene 
Suriyeli kendini tutamaml§h: 

- Her§eyimiz; alabilirler ... Fa kat §e· 
reSmizi asia! 

lhtiyar hazin hazin giildii: 
- ~iikret ki, oglum, dedi, bir milletin 

topsuz tiifeksiz, paras1z ve yalmz, hatta 
iimidsiz kald1g1 zaman bile, en kudurmu§ 
salgma kar§I ,erefini koruyabilecegini 
Tiirk karde§Ierimizden ogrenmi§ bulunu-
yoruz. 

Gene, birdenbire sinirienmi§ti: 
- 0 halde ne bekliyoruz? 
- Bir ba~. Bir ata !. 
Ve ag1r ag1r yerinden dogrulan ihti -

yar, ellerini ac;arak, ag)Iyan bir sesle: 
- Allah1m ... dedi, ne zaman bizi de 

bir kurtanc1ya, bir Atatiirke kavu§tura • 
cahm? 

hte, mustarib. mazlilm, esir ve bahts1z 
Suriyenin sesi budur. 

Bu ses, miistemlek Fransasmm vur -
dt..m duymaz kulaklarmd~ hergiin bir ya
man samar gibi cmhyan bu ses, bilmem, 
as1l F ransamr ku!? ldanna ula~m1yor mu? 

As1l Fransa ... Fa kat, bani ~ocuklugu
muzdanberi, hatta amlardanberi medeni
yet pi~tan bilerek sevdigimiz hakiki Fran
sa, o, nerede? 

KANDEMIR 

Sancaga hiirmet 
gosterilecek 

Ba§vekalet, sancaga hiirmeti temin et
mek ~c;i~ vilayetlere yeni bir tamim gon
dermi§hr. Bu tamime gore, merasimlerde 
alay sancagJ gec;erken dokuz metro me
safede bulunan herkes, §apkasmJ ~Ikara
cak, gozlerile sancag1 takib edec~ktir. 
Resmi iiniformah memurlarla polis, as • 
ker ve subaylar selam resmini ellerile ifa 
edecektir. 

Sancaga hiirmetsizlik gosterenlerin ka
nt;n yollarile cezalam:hnlmalan kararla§
tmlmi~tlr. 

Giiragac linyit ocaklar1 
i§letilecek 

Siimer Bank, Tav§anli civannda bu
Iunan Giiragac linyit ocaklanm i§let -
mege karar vermi§, projeler haZirlan
mi!ihr. Komiiriin demiryoluna nakli 
i~in ocaktan Kii~ukilet mevkiine kadar 
hat do§enecektir. 

CUMHURiYET 

( 3ehir ve Memleket Haberler.i ) 
Sapka '. ahrken ... adam! Elektrik Sirketinin 

' 
Bir loz, koynundaki 

~antayt kaptJrd1 
ka~ak~1hk da vast Bir ten eke petrolii doktii, 

Dun ogle iizeri, <;ar~I i~inde §apk~cl 
Markonun diikkanma Sacide, Fatma II
han ve Mebrure adlanr.da ii~ kiz gelmi§ 
ve Sacide i~in §apka alacaklanm soyle -
mislerdir. 

AI h I d I evi ate,Ierken yakaland1 
ev te a~3. an ava ar1n -

• • "}d" Galatah Osman Y1lmaz admda bir 
tevh1dme karar veri I gene, diin sabah Kemeraltmda oturan 

lddiaya gore, Marko, Sacideye ;>apka 
begendirmege ~ah§hgl bir mada, k1zm 
koynundaki ~anta nas1lsa a§mlm!~, bu es
nada diikkan sahibi Marko da biraz sonra 
geJecegini soyliyerek yukdnya ~Ikml§tlr. 

Sacide, begendigi §apkanm parasm1 
vfrmek i~in elini koynunc- sokmu~. fakat 
<;antayJ bulamamJ§hr Diikkanda Marko
dan ba§ka kimse olmad•g1 ic;in, ii~ gene 
k1z, ic;inde yirmi be~ lira bulunan c;anta
mn Marko tarafmdan a~mldigtni iddia 
ederek, zab1taya miiracaat etmi§, Mar -
koyu yakalatmi~lardir. 

~apkac1 Marko, dun Sultanahmed bi
rinci sulh ceza mahkerr.e-sinde sorguya 
c;ekilmi§tir. Suc;lu, ne yirmi be~ liray1, ne 
de ~antay1 gormedigini, iftiraya ugradigl
m soylemi§tir. 

Duru§ma, §ahid ~ag•r:lmasJ i~in ba§ka 
aiine b•ra k•lmi~hr. 

MVTEFERRIK 

<;ocuk Esirgeme Kurumunun 
yardimlari 

<;ocuk Esirgeme Kurumunun muhte
lif §Ubeleri bayram dolay1sile fakir ve 
yoksul c;ocuklan, kendilerine elbise. 
kundura, ~orab ve saire vermek sure -
tile sevindirmi~tir. 

Bugiin gelecekler 
1khsad Vekaleti Muste~ar vekili Hiis

nu Yaman ve Tiirkofis ba~kam Bi.irhan 
Zihni, bugi.in ~ehrirnize geleceklerdir. 

Konferans 

Giimriikten muaf obrak ge~irilen 17 
ton bak1teli Satgazel ve diger baz1 §ir
ket ve hususi e§hasa sa~tJgmdan dolay1 
Elektrik §irketi aleyhine a~1lan davaya, 
diin de ka~ak~1hk su~lar.r.a bakan be§inci 
asliye ceza mahkemesinde devam edildi. 

Gec;en celsede, vakit ~eciktiginden do
lay! dinlenemiyen Marsd sorguya c;ekil· 
di. 

Miiddeiumumi. §irket aleyhine ac;IImi§ 
davalarm tevhidini istedi. Mahkeme de 
bu istegi yerine getirerf!k. sirket aleyhi
ne ac;1lan davalann birl.•§tirilmesine karar 
verdi ve tetkikata devam edilmek iizere, 
duru§ma ba§ka giine buaktld1. 

Anadolu cihetinde kullamlmak iizere, 
giimriik~iiz olarak ge~irilen muaf malze
rr•eyi, Rumeli yakasmda kullanmak sure
tile kac;ak~1hk yapmak su~undan dolay1, 
ac;1lan davaya, diin de 2yni mahkemede 
devam edildi. 

Sirket miidiirii Lazyan ve diger su~lu
lardan idari ve teknik mahiyette baz1 
sualler soruldu ve neticede, tetkikata de
vam ic;in muhakeme ba~ka giine buak1ld1. 

Sebze hali 

Proje ve ke~ifnameler 
haz1rlanarak Vekalete 

gonderildi 
Meyva halinin yamnda yeniden yap!· 

lacak olan sebze haline aid ke§ifname ve 
projeler, N afu• Vekaletine gonderilmi§
tir, tasdiktan gelir gelmez in§aata ba§la-

!stanbul Umumi Hapisane ve Tevki- nacaktJr. Tamamile asri tertibatJ ihtiva 
fane Ba§doktoru ibrahim Zati bugun 
saat yedi buc;ukta istanbul Radyosunda edecek olan bu binamn ke§fi iki yiiz elli 
(Merrilekette c;ocuk htfz•ssihhasi) is-imli bin lirad1r. 
blr konferans verecektir. Belediye kanunu sebze ve meyvadan 
Miilkiyenin kurulu~ y1ldonii- ba§ka peynir, zeytin, yumurta ve saire 

gibi Jirc;ok §eylerin de hallerde satJ!mast· 
mii kutlulamyor m amir oldugu halde biit"e darhgl yii -

Bugiin, Miilkivenin kurulu~ ytldonii- ziinden §imdiye kadar bunlar yapilama
mii kutlulanacakttr. Bu miinasebetle IDI§hr. Fa kat bundan sonra biit<;enin mii
sehrimizdeki Miilkiye1iler, bu aksam 

saadesi nisbetinde hepsinin hirer hirer Tokathyan otelinde toplanacak ve hep 
birlikte yemek viyerek e?leneceklerdi~. ~eydana c;tkan.lma~ma karar verilmi§ ve 
Londrll a iir en ormasyo tcab eden tedbul~nn almmasm ba Ian ~ 

mJ§tlr. Sebze hah yapJldtktan sonra so • 
biirosu kuruldu ' ' ' gukhava depolan tesisatmm da meydana 

Osmanh Bankas1 meclisi ·idare azala- getirilerek hal faaliyeti tezyid olunacak
nndan baz1 zevatm da i§tirakile Lon • hr. Bir taraftan sebze halinin in§aatma 
drada bir Turk enformasyon biirosu te§- ba§lamrken bir taraftan da bu depolann 

kil edilm~tir. projesi hazulanacaktJr. Bu suretle pey -
SEHIR ISLER/ nir, yumurta ve saire gibi sogukhava de

Y1ldiz - Aksarav otobiis 
servisi a~1ld• 

YildiZla Aksaray arasmdaki otobus 
servislerine diinden itibaren ba§lan -
mt§tlr. ~i§li ile Fatih arasmdaki sefer
ler de bugiin bashyacaktlr. Bu suretle 
~ehir ic;inde bugiine kadar ac;tlan oto -
biis batlarmm adedi on hire bali~ ol -
mustur. Bu hatlar ~unlard1r: 

Sirkeci - Balo.rkoy, Sirkeci - Topka;Jl, 
Sirkeci - Kocamustafapa~a, Sirkeci -
Rami, Kurtulus - Beyaz1d, Ma~ka - Be
yaz!d, Yild1z Taksim, Y1ldtz - Aksaray, 
Eminonii - Emirgan, Taksim - Yenima
hallP ve $isli - Fatih. 

Elmadag - Dolabdere yolu 
Belediyece asfalta c;evrilmesine ka -

rar verilen yollarm biran evvel in~aah
na ba~lanmast icin tertibat almmakta -
d1r. Elmadagmdan Lolabdereye giden 
yo1un da asfalt olarak yaptmlmas1 ka
rarla§ffil§tlr. 

CEMIYF.TT.F.RnE 

AyakkahicJlarm fevkalade 
toplanbsi 

Ayakkabtcilar cemiyeti merkezinde 
sal! giinii fevkalade bir toplanti yaptla· 
cakbr. Tonlanbda i~ kanununa tabi bu
lunan bi.iyiik atolye sahibi ayakkablC!la
rm i§ kanununa nazaran miikellef ol -
duklan hususlar Uzerinde gorii§iilecek
tir. ---·-·-

polannda saklanmas1 icab eden §eylerin 
de toptan sat1s1 hale almacakhr. 

Maliye, u~ aybklar1n 
tediyesini diin bitirdi 

Defterdarhk, eytam, eramil ve miite -
kaidinin ii~ ayhklarmm ii~ giin zarfmda 
tevziine muvaffak olmu§, hatta tevziat 
diin erkence ikmal edilmi§tir. Bu arada 
Eminonii Malmiidiirliigii, mmtakada 
m~vcud biitiin istihkak sahiblerine maa~
Ianm vermi§, tediye muamelesini diin ak
~am bitirmi~tir. Gee; vakit alman malumat, 
tediyenin dige~ malmiidiirliiklerinde de 
ayni intizam i~inde ikmal olundugunu 
gostermi§tir. 

Burada bulunmad•klan i~in maa§lan
m vaktile aimtyanlann sayJsJ, diger tev -
ziat aylarma nisbetle ~ok azd1r. Bu bii -
yiik muvaffakiyetlerinden dolay1 Def • 
terdanwzla biitiin malmiidiirlerini teb -
rik ederiz. 

Sahte memur 
Tevfik admda bir gene, di.in <;aq1da

ki marangozlara giderek memur oldu
gunu soylemi~ ve diikkanlarm ruhsa -
tiye ka~1dlanm sormu~tur. 

Marangozlar, bunun sahte bir memur 
oldugunu anlami§lardir. Vaki mi.iracaat 
iizedne sahte memur yakalanmt§hr. 

Hayriyenin evine giderek kadm1 bulmu§ 
ve: 

«- Sen beni nic;in evinden c;tkardm ?» 
ctiye SOTIDU§IUT, 

Hayriye bu suali cevabs1z b1rakmca 
~sman y1lmaz kiifiir etr.~ege ba§lami§, 
bu miiddet evin ic;inde dolas.t1ktan sonra: 
. «- Evini yakay1m da bdk gar» demi§

tu. 

Bu soz iizerine bir teneke petrol bulan 
Osman Y1lmaz evin her tarafma petrolu 
dokmii§ ve tam kibriti c;akacag1 mada 
Hayriye feryada ba§lamt~tlr. 1mdada ko
§nn polisler sm;luyu yak1lamtslard1r. 

VILAYETTE 
T atbik1 tehir edilen karar 
Karadeniz, Marmara ve Akdeniz sa -

hillerinde baz1 iskelelerden istifade hak
k1 Heyeti Vekile kararile Devlet Deniz
yollarma verilmi~ti. Bu iskelelerin bu
lunduklan vilayetlerin valileri hiiku -
mete mUracaat ederek iskelelerden all
nan riisumu ~ecen seneki varidat kar
sthgma mukabil tuttuklanm ve hatta 
baz1 taahhudlere l!iristiklerini bildir -
mislerdir. Heyeti Vekile bu vaziyeti go
zoniinde tutarak vukandaki kararm 1 
haziran 938 den itibaren tatbikma karar 
vermis ve keyfiyeti vilayetlere teblig 
etmi§tir. 

Bayram tatili 
Devair, bayram mUnasebetile bu sa -

bahtan itibaren pazartesi ak~amma ka
dar kapah olacak, mutad mesai sah sa
baht ba§hyacakhr. 

ADLIYEDE 

Memur, zorla eve girer mi? 
Kas1mpa~ada As1klar meydamnda E

mine isminde bir kadm, Miiddeiumumi
J.ige miiracaatle, ev kirasmdan borcu o
lan parayt tahsil etmek iizere icra me
murlarmm evine zorla girdiklerini ve 
bu yiizden hevecana ducar olarak, has
talandtgmi iddia etmistir. Emine, diin 
Adliye tabibi Enver Karan tarafmdan 
mu11yene edilmi§tir. 

V eznedarm katili alevhine 
bir clava daha a ddt 

Gillata postanesi veznedan Hliseyin 
Hiisniiyii oldiirdiiilii sabit olarak 24 se
ne a~r hapse mahkum olan Abdullahla 
mabkumlardan Kadri hakkmda d•~an
dan tedarik ettikleri bir tamdtklan va
sttasile mahkumlara sahte fakn hal il
mi.ihaberleri haZJrla,mak su<;undan do -
!av1 ayr1 bir dava ac;tlmt§br. 

DUn, bu davaya Ag1rceza mahkeme -
sinde bakilmtshr. Su<;lular, · inkar et -
mi~lerdir. $ahidlerin c;agmlmast ic;in 
duru~ma ba§ka giine btraktlmt~hr. 

Bir ~ocuk yanarak oldii 
Ferikoyi.inde Kuyu sokagmda oturan 

Romanyah Mehmedin dort ya§tndaki 
lo.z1 Gungor, mangal kenarmda oynar -
ken aya.~t kaYJp ateslerin iizerine dii~
mii~, vi.icudiiniin bogazmdan midesine 
kadar olan k1Smi yanm1§hr. Agtr yarah 
olarak Etfal hastanesine kaldmlan kii
~i.ik Giin~Zor, birkac; saat sonra olmu~ -
tiir. Cesedi muayene edilerek gomiilme
sine izin verilmi~t.ir. 

KOLTOR ISLER! 

Gelecek sene a~1lacak 
mektebler 

Pertevniyal lisesinde yap!lan ve on 
bin liraya mal olan paviyonun insaah 
bitmi~tir. 1nonu k1z lisesi iizer.ine ilave 
edilen katm in§aah da tamamlanmak 
iizeredir. Gelecek sene Aksarayda ya
pilacak mekteb binas1 in§aab da ibale 
edilmi§tir. Yakmda Ni~anta~I ortamek
tebinin de lhalesi yap1lacaktJr. 

Fatih ve "U'ski.idarda in§a edilecek iki 
ortamektebin projeleri tamamlanml§ 
bulunmaktadtr. Bu suretle gelecek sene 
istanbul, yeniden iic; orta mekteble bir 
ilkmekteb daha kazanmt~ olacakhr. 

KaYih taka ve kay1k hala 
aran1yor 

~aphaneliler ~ok giizel bir mekteb yapbrddar 

Bir hafta devam ettikten sonra fas1la 
veren f1rtmanm daha tesirleri zail ol -
madan evvelki gece sabaha kar~1 saat 
3,30 da Marma,.a ve Karadeniz veni bir 
ftrtma ile c;alkalanma~a ba~lamt~hr. 
Bu siddetli ftrtma ~iikiir kl uzun siir -
med~n diin ogleye dogru sukunet bul -
mu~tur. 

F1rbnadan dolavt Kuc;Ukcekmece on
lerinde demirlerini tarayarak kavbo1an 
bir taka ile bir kum kayt<h ve takadaki 
Siileyman ismindeki tavfa biitiin aras· 
hrmalara ragmen bala bulunamam•~t'1". 
Bunlarm bathgt ve Siileymamn bogul
dugu zannedilmektedir. ---Elini ~arka kapbrmi§ 
Kas1mpa~ada Leonun odun deposun

da c;ah§an Hasan oglu Mehmed, di.in 
testere makinesinde odun keserken sag 
elini ~arka kaphrml§ ve parmaklan ke· 
silmi§tir. 

Saphane (Hususi) - Nahiyemiz halkt ge~en senedenberi devamh mad
di ve manevi yardtmlarile ~ocuklanm okutacak ~ok giizel bir mekteb binas1 
yapbrdt. Mektebin ac;Ilma resmi biiyiik bir kalabahgm candan tezahiiratl 
arasmda yap1ldl. Resim ~aphanenin tertemiz yap1ll mektebini gostermektedir. 
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ilan1 harb 

U zak§arktaki harbin sahasl 
derecede geni§lemektedir. 
hay'! zapteden 1apon 

ISO kilometroluk bir cephe iizerinde 
nin payitahtJ iizerine birbirlerile 
dercesine siiratle ilerliyorlar. 
~imal cenah1, Mavinehre giden 
bir 1 apon filosu tarl\fmdan himaye 
mektedir. Cinlilerin karada 
viicude getirdikleri istihkam 
ve sedlerin ciimlesi yanlm1~tlr. 

1 apon cephesile Nan kin 
mesafe yiiz kilometrodan azdtr . 
rin biitiin kopriileri ve yollan 
berhava ederek J aponlarm ·l,.rieu•v, 
geciktirmege <;ah~maktan ba§ka 
kalmamJ~IJr. Nankin sukut ettikten 
ne olacaktJr? Simdi Cinin m~'""·uuv· -. 
elinde bulunduran Kuomintang 
komiinistlik taraftan sol cenah1 c;ok 
!ere <;ekmek suretile harbi uzatarak 
siyasi ve beynelmilel vaziyeti kan~tk 
neticesiz bir halde bulundurup vakit 
zanmak ve fJTSat beklemek istiyor. 

1 aponya ise, bir an evvel, Cindeki 
ziyetin tavazzuh ederek kendisinin 
memleketle miinasebetlerini saglam 
devamh esaslar iizerine yeniden 
etmege biiyiik ehemmiyet veriyor. 
kii J aponyamn as II gayesi Sovyet 
ile Asyada kat'i hesab1 gormek 
biiyiik bir harbe bir an evvel ba~lama 
Bu isticalin sebebi, Rusyanm cihan 
buatmm siitunlanm dolduran 
dahili hadiselerinden istifade etmektir. 

Kuomintang partisi hiikumetin 
ve sonu belli olm1yan vaziyeti "~'rrHJJ•· 

dud bir zaman i<;in uzatmasma mani .. 
mak ic;in en miiessir c;are, J aponlara 
re, Cinde merkezi gene Nankin'de 
mak iizere yeni bir hiikumet kurmak!JI· 

Boyle bir hiikumetin me~ru olup 
ponya ile miizakerede bulunarak iki 
leket arasmdaki miinasebetleri yeni 
lar iizerine kurabilmesi ic;in J 
resmen Cine ilam harbeylemesi ve 
kin' de teessiis edecek yeni hiikiimetill 
evvela miitareke, sonra da sulhu 
ederek harb haline usulii dairesinde 
yet verilmesi icab ediyor. Bunun ic;in 
ponyanm Cinin modern ordusunu 
Cinde ve Sanghay' da eritip muk 
tini stfira indirdikten sonra kendisine , 
lam harbedeceiH bekleniyor. Honan Ce~~-
1 . d . "d f lrl etm e 1m en a n a ta a tar , 
li bir hiikumetin te~ekkiil etmi$ oldugoO~ 
nazaran, Kuomintang partisi hiikiim~~
yerini tutacak yeni bir merkezi Cin I , 
kumetinin kurulmas1 kolay olacag1 an~ 
~1hyor. 

Boyle bir hiikiimetin Manc;uri 1fllP': 
ratorlugu ve yeni Mogol devleti gibi ~~~ 
pon:ra ile miittefik olacak ve komunisl :, 
aleyhindeki ittifaka dahil olup 1 apoJile' 
ile beraber Sovyetlere kar~1 harekete ~It 
<;ecegi ~iiohesizdir . .J aponyamn himaY~·I· 
kurulan Man<;uri lmparatorlugunu, A' 
letler Cemiyeti tarafmdan verilen ve , 
merika tarafmdan teyid edilen karar d~~ 
cibince, devletler, simdiye kadar tad.\ 
etmiyorlard1. Simdi ise ltalya ken ~~·; 
Milletler Cemiyeti meclisinin daimi at:, 
s1 bulundugu halde Manc;uri lmpar.at~~ 
lugunu resmen tamm1~ ve pay1t3 

Hsinking' e eki gondermi~tir. 

Almanya ~imdiki Cin hiikumetile ~·: 
ponya arasma tavassut etmek tecrii~et, 
de bulunacagmdan ~imdilik Man~un ~a 
paratorlugunu tammam1~tJr. Bu tavasslld 
imkan, yahud liizum kalmadJgi dakika. 3

' 
• }!!I' 

Almanya da eski Cin hakanmm yen! da 
paratorlugunu tamyacakt1r. J aponyad ... 1 
1talyanm yeni lmparatorlugunu tan• ~~j 
gibi 1talyanm miidafaa ve himaye ettlg 
General Franco hiikiimetini de tanJ.lll1r 
tJr. 

h., 
Am erika, lngiltere ve F ransa gibi a 

Ia eski muahedelere ve Milletler Cemiye' 
ti prensiplerine bagh olan biiyiik devt' 
lere gelince, J aponya, bunlan yeni Ill 
hiikumetini tammaga icbar ic;in tazyik "~: 
sJtalanm ~imdiden hamlarnl$hr. $oyle 

1 

merkezi Sanghay' da bulunan ve has1Iall 
fngiliz, Amerikan ve F rans1z istikratla' 
nna kar~1hk gosterilen Cinin deniz giilll' 
riikleri idaresi J apon memurlan tara~!~' 
dan cebren Cinli memurlarm ve ln!!:1ht 
miif~tti~lerin elinden almml~hr. Bund<~ll 
sonra bu paralar1 Amerikan, lngiliz ve 
F rans1z sermayedarlarma verecek, kll' 
rulmas1 diisiiniilen yeni Cin hiikumeti o' 
lacakhr. Bu hiikiimet kendisini ta»1j'' 
yanlara ne para verecek, ne de bunlar; 
siyasi ve ikttsadi miinasebatta bulunac;l< 
ve biitiin Cin piyasasmi J aponya 1 e 
miittefiklerine hasredecektir. 

~., '·rcrrP,.., F l"''%i ror. A r 

Cu~.~~~~y~ 
NiishasJ 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { rurki:ve 
idn 

Senelik 
AltJ a.vhk 
0~: a:vltk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
41111 • 
150 • 

Haric 
i~;io 

271111 gr. 
14511 • 
suo • 
~oktUf 
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Zafer resmi oecidinde h8dise ! 
Bir <;inli, Japonlann 

•• uzer1ne • bomba att1 
~inliler, iki 

ilk 
goliin sedlerini yikblar, Nankin'in 

kapdari su altinda kald1 
<Bastaratt 1 111e1 !Ohtfedel ordusunun sag cenah1 ic;inde bulun:tn 

Gec;id resmi saat 14 te bitmi§tir. Wuhu'dan ba§laytp Shihkiuhu ve Chih-
l Sivil J aponlardan miirekkeb kala ba- shan bu golleri civarmdan gec;erek <;in 
tk bir ki.itle polis merkezini muhasara ordusunun sol cenahm1 te~kil eden ve 
ederek bayrak badisesini c;tkaran ec - Nankinin 60 kilometro §arkmda bulu -
~eb.inin ismini oi!renmek istemektedir nan Chinkiang'da nihayet bulacakttr. 
k ohs bu ecnebinin line; edilmesinden Bu haberde <;inlilerin bu iki goliin 
orkarak kendisini maii:azanm arka ka-

~lstndan "Ikanp merkeze goti.irmi.i§tiir sulanm zapteden sedleri y1karak bu 
" havaliyi su i<;inde b1raktlklan ilave e· 

Hadise yerinde tertibat dilmektedir. 
~anghay 3 (A.A.) - Royter ajansmm 

lU h Japonlar miihim bir yeri daha 1' abirinden: 

1 Bombanm abldl1~1 mahallede Japon - aldtlar 
ar rnitralyozleri kurmuslard1r ve dev· Tokyo 3 (A.A.) - Japonlar, Nankine 

tiyeler gezdirmektedirle~. Hie kimse - 50 mil mesafede kain ve fevkalade sev
llin binalardan c1kmasma mllsaade e- kulcey$ ehemmiyetini haiz Tanyang'1 
dilrnemektedir. Bu mmtakaya yeni k!t- i<>gal etmi~ olduklanm bildirmektedir -
alar sevkedilmektedir. ler. 

T(Jhkikat yaptltyor Meri.vete giren protokol 

0 Sanghay 3 (A.A.) - Janonlar born - Hsinking 3 (A.A.) - Japan ordusuna 
, ""1 atanm <;inli bir talebe oldugur.u Man<;ukov'da sulh ve nizamm idamesi 
lddia etmekte iseler de ce~edi muavene hususunda imtiyazh bir mevki veren 
eden nolis memurlan, mi.itecavizin hir Japon _ Manc;ukov protokolu, diinden i
l\oralt'va bemedigini soylemektedir!Pr tibaren mer'iyete girmi~tir. 
. Janon piyadesi muzaffer bir ordu va- d 
~~"etinde imtiyaz mmtakasma girmic;tir. laponlar imtiyaz mmtakastn an 
.~anghay'da bircok kimselerin soyle- r•ktrlar 

"'"ine gore, gec;id resminden maksad Tokyo 3 (A.A.) - Domei ajansmm 
~illlilere J aoon ordusunun kuvveti ni $anghay'dan ogrendigine gore, gec;id 
gCistermek ayni zamanda ingilterenin resmi esnasmda vukua gelen bomba ha-
~ . . 
e Amerikanm Uzak~arkta niifuzlar1 disesi, Japon kuvvetlerile enternasyo -
~~lrnad 1gtm a_nlatmak ~e hav~iyetlerine nal imtiyazh mmtaka makamatl ara -
lt d:1rbe ind1rmekten tbarettJr. smda muslihane bir surette halledilmi§ 

lki gi;l;in sedlerini vtkf.lar ve bunu miiteaktb Japon ktt'alan, im-
Sa~:thav 3 (A.A.) _ Nankinde bir ec· tiyazh mmtakay1 terketmi~tir. imtiy.~z

hebi me~bamrhn alman bir habere go- h mmtaka makamlan, m1~t~kada .. su.
~e. Nankinin ilk mi.idafaa hatb. Nanki- kun ve asayi§i muhafaza t<;m muess1r 
~in 90 kilometro renuhu Parhi~h•rlP rh1 . tedhirler alacaklanm vadeylemi§lerdir 
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Lloyd George ispanya meselesi 

<<Dmumi Harbdenberi bu 
derece vahim vaziyet 

gormedim» diyor 
- I 

Londra 3 (A.A.) -Lloyd George sulb 
terniyetinin bir toplanhsmda totali -
1•ire devletlerin emperyalist siyasetine 
~e demokrat devletlerin hath hareketi
~e §iddetle hi.icum ederek demi~tir ki: 
t- $imdiki ingiliz hi.ikumeti, iktida

;• gelelidPnberi, vaziyet cidden vahim
~ll1i§tir. itiraf ederim ki, trmumi Harb
denberi bu derece ciddi vaziyet gorme
di!U.~ 

Lloyd George, Lord Halifax'm Berlin 
le)'ahati hakkmda §Oyle demi§tir: 
•- Ben otedenberi oldugu gibi AI -

~anya ile yakmltga taraftanm. Alma~-
1 mi.istemleke taleblerinde makulat 

dairesinde olmak i.izere tatmin olunma
'•dtr. Fakat boyle bir yakmhk her nok-
1•da umumi bir ban§ esas1 dahilinde 
o]!U ak 9arthr. • 

liaricive V ekilimizle Arna· 
vudluk Hariciye Naztri 

arasmda 
Ankara 3 (Telefonla) - Arnavud

luk istiklalinin ytldoniimii miinasebetile 
liariciye Vekili doktor T evfik Rii§tii 
Arasla Arnavudluk Hariciye N azm a -
tastnda samimi telgraflar teati olunmu§
lur. 

Vergi kanunlarmdaki 
tadiller 

Ankara 3 (Telefonla) - Vergi kanun 
lartnda ;aptlacak degi~ikliklerin mev -
~ltu lizerinde cahsan komisyon. i~ini bi· 
~rrni$ ve tesbit ettHti esaslan bir rapor 
alinoe haztrlamt~hr. 

Di~i siiliin avt yasak! 
Ankara 3 (Telefonla) - Di§i siiliin 

a\7lamak yasak olmasma ragmen bilhas
sa istanbul ve Samsunda bun a ria yet e
<liimedigi anlastlmt§hr. Hlikumet, bu 
~eltilde avlananlan ehemmiyetle takibe 
~arar vermi~tir. 

Erzuramda ~iddetli kar 
b ~rzurum 3 (A.A.) - iki giinden-
en yagan kar her taraft kaplami~ ve 

llliinakalatt zorla§hrmt§hr. Gi\1; gec;id ve
len_ Kap dagmdr vilayetc;e esash tedbir
e~ almmt~, -:ankurtaranlar takviye edit -
it~, iandarma devriyeleri c;ogalttlmt~ ve 
aunj amele partiler; geni~letilmi§tir. M'ti

hakatenin kesilmemesi ve nakil vasitala
hntn s:rbestce sefer yapabilmesi ic;in c;ok 
{a 11,1lmakta::hr. 

V' unanistanda ~iddetli k1~ 
. A. tina 3 (Hususi) - $iddetli kar ti 

~lsi Yiiziinden Atina ile Selanik arasuo. 
.aki telgraf ve telefon muhaberat1 ke· 

~1 lll1i$tir. Tipi ehemmiyetli surette h11t
~r1 bozmu$ oldugundan muhaberah"' 
~~ka<; gun yap1lamtyacagt anlas1lmak -

Ir. 

Komite, goniiHii i!?inde 
iki taraf1n teklifipi telife 

imkan bulamtyor 
Londra 3 (A.A.) - Ademi Mi.ida

hale Komitesi goniilliilerin geri almmas1 
meselesi hakkmda lspanya cumhuriyeti 
tarafmdan verilen notanm tetkikine ba~
lamt~hr. Bu notanm niishalan biitiin mu
rahhas heyetlere daibttlmt~tlr • 

Umumi kanaate gore Burgos ve Bar
selon hiikumetlerinin cevablarmt telif et
mek imkam yoktur. Fakat Ademi Miida
hale Komitesi goniilliilerin geri almma
Sl hakkmda bir karar vermeden evvel 
Burgos ve Barselon hiikumetlerile tek -
rar nota teati etmek mecburiyeti has1l o
lacakttr. 

lki tarafm cevablart tetkik 
edilecek 

Londra 3 (A.A.) - Ademi Miida
hale Komitesi, oniimiizdeki hafta bidaye
tinde toplanarak goniilliilerin c;ekilmesi 
meselesi hakkmda Burgos ve Barselona 
hiikumetleri tarafmdan verilmi~ alan ce
vablan tetkik edecektir. 

Mamure kopriisiin,iin tamiri
rine ba§landt 

Ankara 3 (Telefonla) - Sel yiiziin · 
den harab olan Diyarbaktr civarmda 
Mamure kopriisiiniin tamirine ba§lan•il. 
Devlet Demiryollan yo! reisi Ertug:·u1 
Kemal, sellerin tahribat yaphg1 kts1m -
Jardaki <;ah~malan gormek iizere bu -
giin hareket etti. 

Miistahzarlardan ahnan 
resim 

Ankara 3 (Telefonla) - Mi.istahzar -
·Iardan alman istihlak resmi hakkmdaki 
kanunu degi~tiren layiha, son ~eklini 
ald1. Buna gore, 26 kuru9a kadar alan 
verli ve ecnebi miistahzarlardan resim 
;1Inm1yacakttr. Bu suretle bilhassa fa
kir halkm istifade ettigi ve perakende 
surette aldtgi bazt ilaclar ucuzlahlmt§ 
olmaktadtr. 

Bir haftada yakalanan 
ka~ak~dar 

Ankara 3 (A.A.) - Gec;en bir hafta 
ic;inde giimriik muhafaza te~kilatl, biri 
alii ikisi yaralt 58 kacakc;J, 2270 kilo 
gi.imriik kac;ash, 45 kilo inhisar kac;ag1, 
800 kilo bugday, 1546 defter siczara ka
gJdJ, 139 Tiirk liras1, 2 silah, 42 mermi. 
31 kesim hayvanile 41 kac;akc;t hayvam e
le gec;irmi~tir. 

Satm almacak ada 
Montreal 3 (A.A.) - Saint Laurent 

korfezinde bulunan Anticosti adasmm 
satm almmasi miizakereleri Alman ve 
Rolanda sermayelerini temsil eden 12 
kisilik bir Alman grupu ile devam et _ 
mektedir. Bu adada bir sulfite fahr! -
kas1 kurulacakhr. Fabrika senede Z00 
bin tonluk verimde olacaktlr. 

CUMHURiYET 

Konya seylahinin 

bilan~osu 

37 ev tamamen, 35 ev de 
k•smen y1kddi. Zarar 73 

bin lira radrlesindedir 
Konya 3 (Hususi muhabirimizden)

Bugiin Ba§vekil Celal Bayar, telefonla 
Konya Valisile gori.i§mii~, sel felaketi ve 
felaketzedelerin vaziyeti etrafmda mu -
fassal malumat almt§ttr. Halk, bizzat 
gosterilen bu yiiksek alakadan dolayt 
son derece sevinmi§tir. F elaketzedelerin 
bayramhk ihtiyaclan ic;in ken~ilerine pa
ra dagttJimasma ba§lanmi§hT. Ilk yard1m 
be~ bin lirahkttr ve as1l yardtmla alaka
dar degildir. 

Birc;ok tiiccar ve memurlar felaketze
delere yard1m ic;in iane vermege ba§la -
mtslardtr. 

'sellerin yapttg1 hasarat1 mahallinde 
tetkik eden heyet, raporunu vermi§tir. Bu 
rapora gore, 37 ev tamamen, 35 ev de 
ktsmen ytktlmi§tlr. Zarar, 73 bin lira 
raddesindedir. 
Ktztlay, Konya lelaketzedelerine 

1000 lira gonderdi 
Ankara 3 (A.A.) - Konya vilaye

t!nden KtZilay gene! merkezine verilen 
rna lumata gore, seylab neticesi olarak yi
ktlan evlerin sayJsJ 80 kiisurdur. 

KIZllay gene! merkezi, seylab neti -
cesi ac;tkta kalanlara ilk yardtmlann ya
ptlmasmt temin ic;in Konyaya 1 000 lira 
gondermi§tir. 

Hitlerci gencler 

Kafile, iranda dola~acak, 
konferanslar verecektir 

Londra 3 (Hususi) Baku'dan 
bildirildigine gore, yakmda lrana gide -
cek olan Hitlerci gender kafilesi biitiin 
lranda dola§acak ve hanm miihim mer
kezlerinde durarak konferanslar ve umu
mi nutuklar tertib eyliyecektir. Alman 
genclik reisi von Shirach.' m riyaseti al -
tmda bulunan bu heyete lrandaki Alman 
kolonisi parlak bir kabul resmi haZJrla -
maktad1r. 

Bu seyahate Almanlar iran - Alman 
dostlugunun bir tezahi.irii mahiyetini ver
mek istiyorlar. Bu sene ic;inde ba§ta Al
mail BankasJ direktoru Saht ve Alman 
Harbiye N azm von Blomberg'in oglu 
oldugu halde birc;ok Alman ricalinin lra
na yapttklan ziyaretlerin bir mabadt olan 
bu seyahatin siyasi mahiyeti kat'iyyen 
~iiph~ gotiirmez. 

Manisada sdmadan kur· 
tulan koylerimiz 

Manisa 3 (Hususi muhabirimiz -
den) - Vilayette kurutma ameliyesinin 
etiidii 936 ythnda Sthhat Vekaleti fen 
heyetince yaotmlmi§tJ. Bu kanalm kuru
tulmasmda 4510 amele c;ah~mi§ ve 23191 
metro mikabt hafriyat yaptlmi§tlT. Batak
hgm kurutulmasile meydana c;tkan arazi
nin yekunu 250 hektardtr. Kana! uzun
lugu 16 kilometrodur. Meydana c;tkan a
razi c;ok bereketli topraklard1r. Bu top
raklar goc;m~:nlere verilecektir. Batakli -
gm kurutulmasile Akgedik, Gi.irle, Ka -
raali, Evkafteke, Muradiye, Samar koy
leri sttmadan kurtulmu§ bulunmaktadtr. 
Evvelce civarma felaket ve hastahk sac;an 
batakhk §imdi bir servet kaynagt haline 
gelmi§ bulunmaktad1r. 

lzmit tiitiinciilerine avans 
veriliyor 

lzmit (Hususi) - lnhisarlar idaresi 
fzmit ve miilhakatmdaki tiitiin ziirrama 
avans vermege ba§lami~hr. % de 8 - 10 
kadar verilen avanslar, ti.itiin ziirra1 tara
fmdan hararetle abnmt~ktadtr, Y erli tu· 
tiin tiiccarlan da avans ve.-mege ba§lamt§· 
lardtr. !zmitte avans vazJyeti her sene §i
kayeti mucib olmaktad1r. Bu sene de o
lacagJ goriiliiyor. lnhisarlar idaresinin 
naztmhk vazifesini IYI gormesi temenm 
cdilmektedir. 

Amerika 12 petrol gemisi 
yapbriyor 

V a~ington 3 (A.A.) - Deniz komis
yonu 12 petrol gemisinin in~as1 ic;in petrol 
kumpanyalarile miizakerelere giri§mi~tir. 
Hiikumet bu vapurlan c;ok siiratli motor
lerle ter;hiz ederek icabmda milli miida
faada kullanmak fikrindedir. Hiikumet 
~irketlere para ile yardtm edecektir. 

Tibet ruhani reisi oldii 
Yeni Delhi 3 (A.A.) - Tibet ruhani 

reisi Tashilamo'nun 30 sonte~rinde gar
hi <;inde Jyekunda dvarmda vefat etti· 
gi bugi.in haber verilmektedir. 

Cisman1 meslekta~ile aralannda c;t -
kan ihtilaftan sonra burada miinzevi 
varo bir hayat ge<;irmekte idi. 

F rans1z harbiye biitc;esi 
Paris 3 (A.A.) - Meb'usan mecli•; 

'>03 reyin ittifakile Harbiye Nezarel· 
biitc;esini kabul etmi§tir. 

.Meseleler 

Bayram hediyeleri 
------------------

F ransada Loncourt Aka demisi, her 
St;ne, birincikanunun on be§inde se<;ttg1 
esere miikafat verir; fa kat bu eserin mii -
ellifi i<;in astl miikafat, kir abmm bas1lmast 
ve rakib eserlere tercih edildigi ic;in fazla 
sattlarak ona bol bir telif iicretinden 

ba§ka, biiyiik bir vitrin ~ohreti kazand1r -
mastdJr. Bu sene Gonrourt Akademisi, 
begendigi eserin ytlba~ma kadar hamla -
nabilmesini temin i<;in miisabaka neticesini 
bu aym on be§inden ilk giiniine almtya ka
rar verdi. (:iinkii, biitiin Avrupa memle -
ketlerinde, ytlba§J hediy~si olarak en <;ok 
sat!lan e§yadan biri de kitabdtr. 

Biz, milli ve dini bayramlanmtzm ari
fesinde, vermege hamlandtgtmJz hediye -
lerin zihnimizde ilk beliren listesi ic;ine ki
tabJ da ilave etmege al:~madtk. Pek c;o
gumuz i<;in hediye denincP. hattra gelen q
ya, siisler, giyecek ve ytyecek maddeler 
ve yahud oyuncak nev'inden §eylerdir. 
Omiirleri bayram kadar kt>a veya fayda
lan omiir kadar uzun iki tiirlii hedtye serisi 

ic;inden ikinci maksada U_Yanmt tercih e~
mek istedigimiz zaman b1le hattnm1za kt
tab gelmez; dii§iinmeyiL ki ister maddesi, 
i;ter tesiri itibarile kitab kadar uzun omiir
lii hic;bir hediye yoktur. (:ocuklugumdan
beri aldtgtm hediyelerd~n pek ~ogu, yadi
gar veya habra olmak vadine uzun miid
det sadtk kalmadan bend en aynld1; fakat 
bunlann arasmda yalmz bir tanesi, yirmi 
dokuz, otuz senedenberi bana terciimanltk 

vazifesi gormege devam ediyor ki, o da 
Abdullah Cevdetin seki2. ya§tmda bana 
hediye ettigi kiic;iik bir Larcusse lugatidir. 
0 zaman franstzcayt degil, Latin harfle -
rini bile bilmiyordum; fa kat gec;ici bir se
vinc giiniiniin fani lezzetlerinden ziyade 
istikbalimi dii~iinen Abdullah Cevdet, son
ralan, binlerce defa sahifelerini a<;Ip ka -
padtgtm o lugatin binlerce defa bana ufak 
ufak lezzetler, gtdalar, nimetler ta§Iyaca -
gm1 biliyordu. 

Biiyiik bayram giinlerinin arifelerinde, 
A vrupa kiitii.bhaneleri, oyuncak mag a -
zalan ve tuhafiyeciler kadar dolup ta§ar· 
lar. Tiirkiyede ise, kitabct, bayramlardan 
kitabm matem giinleri imi§ gibi iirker. 
Dogrusu da o dur ki bayramlanmiz, ki -
tabm matem giinleridir. Okumamn tadt
nt biraz alm1ey olanlanm1za bile, ~ok de
fa, kasvet verici bir madde gibi goriinen 
kitabm, net'emizi kac;mnamas1 ic;in bay -
ramda yiiziinii bile gormek istemeyiz. 

Ben bu umumi, hat~a - c;ok §iikiir! -
beylik olm1y a ba§hyan fikirleri, hediyele
ri hususi an' anelere tabi olan dini bayram· 
larlmiz ic;in degil, bugiiniin vesilesile, da
ha ziyade ytlba§I ic;in yaztyorum. 0 gun 
r,;ocuklara veya dostlanna hediye vermek 
niyetinde olanlan, magazalann vitrinleri 
oniinde bir intihab krizi ge~irmekten kur
t<:rmak ic;in, kitab alm1ya bugiinden te§
vik etmek istiyorum. 

«Bizde hediye edilecck hymette eser 

------------------------
Biitiin senenin 
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Sabfa ~Ikar1hyor 

-

Yazan: PEYAMJ SAFA 

var mtdJr ?» gibi bozguncu ve bedbin iti
razlara da siikunetle cevab vereyim. 
( (:iinkii muharrirlere ittdallerini kaybet
ttrebilecek en miithi§ sorgu b~dur!) 

Biliyorum ki bunu soranlar, ytlda bit 
kere bile bir kitabct diikkanma yollan 
dii§memi§ olanlardtr. Onlara mesleki bir 
kiiavuzlugun tabii bir mukaddemesi ola
rak ~u kadanm haber vermek isterim ki, 
Tiirkiyede, ister baskt temizligi ve giizel
ligi, ister san' at ve ilim ktymeti olarak 
hediye edilmege laytk her tiirlii eser ba
silmt~tlr. Devlet tarafmdan ne~redilen ve 
bizdeki biitiin ne§riyatm isimlerini ic;ine 
alan bibliyografya cetvellerine bakt!dtgl 
zaman - okuyucunun alakastm kemmiyet 
olarak tayin eden bask! miktarlan ayn 
hesab - c;tkan kitablann mesleki mevzu 
olarak tenevviilerinin zenginligi hayret 
verici bir §eydir. Bunlarm arasmda, Turk 
telifine ktymet vermiyenleri tatmin edecek 
bol miktarda terciimeler de vardtr. 

Biraz da, 1stanbulda kitab yaytmmt 
ve sah~Im giic;le~tiren ve tamamile kitab
danmiza aid bir kusurdan bahsetmek is
terim. Kitab evlerinin hepsi, Babtali de
nilen bir yoku~un ortasile etegi arasmdaki 
dar mesafeye stki§Jp kalmt~lardtr. Halk:n 
bir kitab almak ic;in ~ehrin en uzak semt
lerinden bu yoku§a kadar gelmesi zahme
tini hesab eden tek bir kitabctmJz yoktur. 
Ne Beyoglunda, ne Kad1koyiinde, ne 
Bogazic;inde ve - biraz Beyaz1d miistes
na - ne de oteki semtlerde hie; olmazsa 
yeni c;tkan biitiin kitablan bir araya top
lamt§ tek bir magazaya tesadiif edemez
siniz. Bu eserlerden pek c;ogu da goze 
c;arpacak derecede ilan edilmedikleri ic;in, 
inti~ar ettiklerini bilmek istiyen okuyucu
nun ya fala' bakmast, yahud, mutlaka 
Babtali kitabc1lanm teker teker dola~mas1 
laz1m gelir. ( Ciinkii birinde alan kitab, 
yalmz bize mahsus bir rekabet yiiziinden, 
yamba~mdaki diikkanda bulunmaz.) 

Kitabdanmizm hepsi bir araya gele
rek, mii~terek sermaye ile, §ehrin kalaba
hk semtlerinde yeni c;tkan eserleri te§hir 
edecek birkac; magaza, reklam, hatta sa
t!§ kuleleri tesis edebilirler. Kitab da, he
men biitiin e§ya gibi, manzarasmm va
dettigi zevkin ve faydanm cazibesile ahct 
bu,ur. Oyle bir aSJTdayiz ki ayagtmiza 
kadar gelmiyen nimetleri tepmek yeni za
manm an'anelerinden biri olmu§tur. ilk 
veya orta zamanlarda oldugu gibi, bir 
nazariyenin veya bir alimin pe§inde §ehir
den ~ehre goc;eden ilim a§tklan ariyan 
Bab1ali kitabCJ!an, kendi diikkanlarma 
Eminoniinden bile mii§teri c;ekemezler. 

Okuyucuya bayram ve daha ziyade 
yilba§I hediyesi olarak kitab almasm1 
tavsiye ederken, kitabc1ya da bastJg1 e
serleri karanhk, dar ve dagmtk magazasJ
mn zindamnda miiebbed kiirege mahkum 
etmemesi laztm ~eldi!Zini hat!rlatmak ic;in 
bu sevinc giiniinii ve•ile yaphm. 

PEYAMI SAFA 

ingiliz erkaniharbiyesin
de miihim degi~iklik 

[Ba~tarat2 l tnct saht/ed.e J 
imparatorluk biiyiik erkamharbiye re

isligine tayin olunan General Gort, ge
c;en eylulde Harbiye Nezareti askeri miis
te§arhgma tayin edilmi§ti. Ondan daha 
evvel de Camberly harb akademisi direk
torii bulunuyordu. ingiliz miisellah kuv

vetlerinin miistakbel erkamharbleri ona 
«kaplan general» adm1 vermi§lerdi. Ge
neral Gort Umumi Harbde yiizba§J ola
rak temayiiz etmi~ti. 

Degi~ikliklerin hedefi 
Londra 3 (A.A.) -- Asker! tarihc;i 

ve miinakkid yiizba§I Hart, erkamharbi
yede yap1lan degi§iklik!'::r hakkmda Roy· 
tere beyanatta bulunmu§tur: ingiliz silah
larmm yiiksek kumanda heyetinde yap1lan 

degi§ik!iklerin hedefi birinci derecede ye
n; harbin yeni ~artlanm yerine getirmek
tir. Ilk hedeftir ki son harbde kiic;i.ik su
bay olarak temayiiz eden veya askerlige 
Bi.iyiik Harbde ba~hyan1k bu harbin on 
safmda c;arpl~mt§ alan !ngiliz ordusunun 
idaresini ele ahyorlar. 

Degi~meler bildirildi 
Londra 3 (A.A.) - Harbiye Neza

reti fngiliz kuvvetlerinin yiiksek kumand a 
heyetinde yaptlan degi§lklikleri bildirmi§

lir. Yeni vaziyete nazaran askeri §UTa a
zasmdan lie; dort ki§i kendiliklerinden isti
fa etmi§ler, yerlerine de ba§kalan tayin 
edilmi§tir. 

Harbiye N azm Leslie Horebelisha 
kadrolann gencle§tirilmesini sol cenah 
partilerinin taleblerine uygun bir §ekilde 
bazi eski usullerin kaldmlmasmt istiyor. 

Filistin komiseri degi~ti 
Londra 3 (A.A.) - Yiiksek kuman

da heyetinde yaptlan degi~iklikler Filis
tinde de tatbik olunmu~tur. General 
\V a vel' in yerine Filistin lngiliz ordulan 
'·a~kumandanhgma General Haining ta
yin olunmu§tur. 

:::::z::::_ 

liEM NALINA 
MIHINA 

Bayramlar 
(C5} u bayram sabahmda, dii§iin
l,g) diiM ki bi· bayram yaZISI o-

kumak istersiniz. Kaygusuz 
c;ocuk ruhlan bayram giinleri, bizden 
biisbiitiin baska tiirlii duygular ve sevinc· 
!erie bayram yerlerine ko§arlarken ben, 
s·~e nas.! b' bayram yaztst yazmahy1m, 
bilmem ki ... 

Eskiden ·Javram giinleri gazetelerin 
birinci sahifelerinde dydi saidi f1tm> 
ha§ltgt altmda yaztlar yaztlmak adetti. 
Bu yaz1lar ta Sultan Hamid devrinden
beri umumiyetle kli§t. halini almt§ beylik 
yaZIIardt. Sultan Hamid devrinde, istib· 
dad bir kabus gibi milletin iistiine c;ullan
mt$tl 0 zaman, gazeteler padi§aha ya -
landan dua edip dururlarken biraz ken
dini bilen c;ocukla bile korka korka bay
ra:n ederlerdi. 0 bayramlar da, rama • 
zanlar gibi siirii siirii yasaklarla doluydu. 
Her bayramda, mutlaka birkar,; ki§i ye· 
niden siirgiine giderdi. 

Daha sonra, me§rutiyet bayramlan 
geldi. F akat dahili ve harici tehlikelerin 
dogurdugu siirii siirt siyasi kaygular 
me§rutiyetin daha ilk bayramlarmm se -
vincini lekeledi. isyanlar, ihtilaller, idam
lar. harbler ic;inde gec;en ac1 bayramlar 
birbirini kovalad1 Dii~man toplarmm ses
lerini dinliyerek ya§adtgimiz Balkan 
Harbi ve Biiyiik Harb bayramlanna 
bayram mt diyebilirdik? Tiirk yurdlan 
yagma edilir ve bi, diizine cephede ya
nm milyondan fazla Tiirkiin kam akar
ken gec;irdigimiz C' bayramlarda i<;imiz -
den kan giderdi. Her ev, en az bir ~ehid, 
bir yaralt, bir kaytb vermi§ti. 

Miitareb bayramlan biitiin bayramla· 
rm en JstlrabllSI oldu. Biiyiik Harbde 
beslenen iimidler hep ytkilmt§, hep kml
ml~; harici diisman padi~ahla elele vere
rek Tiirke, bir daha diinya yiiziinde 
bayram ettirmemege karar verml§tl. 

Nihayet, o kabuslu bayramlar da ge~
ti. Ancak, 30 agustos 1922 Zafer bay
rammdan sonrad1r ki bayramlanmtz bay
ram oldu. 

istibdad devrinin bogucu y1llannda 
dogmu~. ya§amt~ ve arhk ihtiyarlami§ a
lan bizlerin bugiin, hertiirlii kaygudan ve 
korkudan uzak, miistakil ve ba§lmtz dik 
bayram ederken duydugumuz sonsuz saa· 
deti, Cumhuriyet devrinin mes'ud dog • 
IDU§ c;ocuklan asia duyamazlar. Ya§mi 
ba~m1 almJS, kocam1~ nesillerin bayram1, 
ba§ka bir bayramd1r; c;iinkii, yiirekleri
mize bayram sevinci ve saadeti yeni yeni 
girmi§tir. 

Ac1 bir kay1b 
f Bastaratr 1 fne1 sahffedel 

iktisab eylemi§ti. Bu gene, vatan bahc;e· 
sinin bir c;ic;egi degil, adeta kendi §ahsm
da ideal Tiirk gendigi adma o bahc;enin 
ba§tanba~a bir ornegiydi. Onu bu yiiksek 
kemal kabiliyet ve miikemmeliyetile ye
ti§tirmi§ alan iistad Halid Ziyanm bu act 
kaytbJa kaT§JJa§tJgJ feJaketin derecesi oJ• 
c;iilmege muhtacd1r. 

Vedad U§akhgilin hayat ufkundan 
~ekilip gidi§i onu yakmdan tamyanlann 
kaffesini miiteessir etmi§ ve edecek oldu
gunda §iiphe yoktur. Kendisini yakmdan 
tammiyanlar dahi yukanki k1sa izahla bu 
ktymetli gencin §ahsmd:.ki kaybimizm 
GOk biiyiik ve c;ok ac1 oldugunu takdir 
edeceklerdir. 

Vedad U§akligilin hastahgi iizerine 
Hariciyeden verilen miistacel mezuniyet
le kardesi Biilend U§akhgil hemen Bi.ik
re§ten Tirana hareket etmi§ oldugu gibi 
pek miiessif irtihali haberi iizerine dahi 
hiikumetimiz cenazesinin vatana nakli 
ic;in icab edenlere derhal emirler vermi§• 
tir. Hiikumetimizin bu kadir§inas hare -
ketlerini te§ekkiirlerle kar§tlanz. 

Ostad Halid Ziyay1 tesliye ic;in ne 
soyliyelim. ~u kadar diyebiliriz ki niha
yet be~erin kudreti kadar aczini de ihtiva 
eden be§er hayatmm iistiinde ondan, sJ
mrstz denilecek vec.:hile c;ok daha kuvvetli 
bir mukadder vardtr. Herseye tahakkiim 
edebiliriz, yalmz ona dei!il. Onun i<;in • 
dir ki bugiin pek haklt olarak c;ok mah
zun alan iistad Halic! Ziya Ti.irk gene -
liginin biitiin istidad ve kabiliyetlerinde 
hep kendi Vedadm1 gormekle ancak mii
teselli olabilir. Vatanda bir degil, bin 
Vedad yetistireregiz, daima elimizde be§i 
onu kalabilsin diye. Biz hergiin pek far
kmda olmuyoruz, fakat bir taraftan olan
ca itina ile yeti§tirdigirniz ba§aklan ote 
taraftan kulag1 tozumiizde geli§igiizel 
sallanan bir orak boylece rasgele bic;ip 
gidiyor. Hayat iste bu. 

Son tesellimiz §udur: Ne yaoahm, va· 
tan ve millet sag olsun ve Turk gencligi 
gumrah hayatm1 yiiriit~iin gitsin. 

_.._.._ 
Y eni Filistin komiseri 

Londra 3 (A.A.) - Sir Wanc~JO • 
pein yerine Filistin AF Komiserligine ha
len T anganika vz lisi Sir Harold Mac 
Mihael tayiH edilmi§tir. 



Eger oturdugum pastact diikkanmm 
onii, i§lek bir cadde olmasaydt, stkthr, 
verdigi sozde iki saat geeiken arkada§unt 
beklemekten vazge~;er, ~tkar giderdim. 
F akat gelen ge~renlere bakarak goniil eg· 
lendiriyordum. 

Pastaet diikkanmm ic;i de epey eglen· 
eeliydi; insanm goziinii ~releeek bir ic;im 
su bayanlar vardt. 

Diimam iistiinde, yepyeni bir hakikat 
degil amma, gene soyliyeyim. Arttk ~;ir 
kin, - ve miisaadenizle! • ya§h kadm kal
madt! Beyazt, sanst, kumrah, esmeri; 
uzunu, ktsast; zayth, §i§mant, hepsi giizel, 
hepsi gene! 

Bunu sadeee, kadmm kendi zekast, 
beeerikliligi, marifeti, biiyiisii, albenisi sa· 
mrsak aldanmz. T erziler, kuma~1lar, 
kunduraetlar, ~;orabetlal, §apkaellar, ma• 
niki:irler, pedikorler, maslje!lar, kimya -
gerler, eezae1lar, hatta operatorler, has -
taneleri, laboratuarlan, ati:ilyeleri, fabri
kalan, tezgahlarile biitiin bir «teikilat» 
elbirligi etmi§ler, kadmm giizelligi ve 
gencligi i~in, durmadan dinlenmeden ~a -
lt§tyor; erkekler de bu biiyiik «te§kila» m 
durmadan dinlenmeden i§lemesini temin 
edeeek parayt kazanmak i~;in, geeeyi gun· 
diize katarak, goz nuru, aim teri dO
kiiyorlar. lnsanlar, hele hdmlar, biraz 
ya§lamnea, kolay tanmmazlar, degil mi? 
F akat §imdi, hi~; tanmmtyorlar. 

Beni b1rakm. Ben, e&ki tamd1klanmt, 
artlk, hie; mi hie; tantyamtyorum. T asav
vur edin, kuk ya~mda oldugunu bildigim 
l.ir kadm1, §imdi yirmi bC1 ya§mda goriir
sem, nas1l tamyabilirirn '? Gec;enlerde, 
gene bir kadmla dans eden bir arkada§tm 
goziime ili§ti. Bu gene kadm, arkada§t -
mm annesine c;ok benziyordu. Ktzkarde
§idir, diye dii§iindiim. Danstan sonra yam· 
na yakla§hm, sordlJIIl. 0, giilerek cevab 
verdi: 

- T anima elm mi yanu? Ann em 1' 
Bu degi§meler, bazan umumi bir ,ima 

alrteriyor. Sa~rlan enseden §akaklara dog
ru ktvrllmt§; eimeimenin ii.stiine oturtul -
mu§ Amerikan bahriyelilerinin takkele -
rini and1ran kenarlan yukanya kallok 
~apkalar giymi§ gene bayanlar, size Yincl
sor Dii§esini hattrlatmtyor mu? Eger Dii
~esi gormege merak ediyorsamz, gazete -
lerde, meemualarda resimlerini aramaga, 
beyaz perdede golgesini seyretmege kal • 
ki~maymtz, Sokakta etrafmtza baktm • 
mz; ktsa giinde, birka~t yiiz Vindsor 
Dii§esine rasgelirsiniz. Evet, onlar, tant
digmtz Ay§e, F atma, Eleni. Katina, Pe
ruz, Mannik, Ra~el. Sara degil; dii§e· 
sin, - ta§ basma tablolar gibi, - bozuk kop
yalandtr, 

Sokaga bakmaktan yorulunea, diikka
nm i~ine goz gezdiriyor; konup kalkan 
giivereinlere, kanaryalara, siiliinlere bakt
y~·rdum. Onlara bakarken, ic;im, gaze ate§ 
dii§miit gibi yamyor; lath bir JUrub ic;mi• 
§im gibi yiiregim bay1ltyor; arastra ldo -
riiform koklahlmlt gibi baygmhklar se -
!;irdigim de oluyordu. 

Siyah sa~;lan bukle bukle aarkan bir 
gene, sagrmdaki masaya dogru geldi: 
ham koltugu ~ekip oturdu, etrafma balu
mrken gozgoze geldik. Gene kiz. atina 
bir baki§la giiliimsiyerek beni selamlad1. 

Onunla tant§hglmtz muhakkaktt. Fa kat 
nereden tamyordum. Giizler, burun, ~;C -

nenin bic;imi, bana, hi~ yabanq gelmiyor
du. !nsan, tamdtgma da dik dik bakmaz 
ya I Arada bir, goz ueile bakmaktan ken
dimi alamtyordum. 

Belki uzak akrabalanmdand1. Belki 
de eski semt, mahalle kom§ulartmdandt. 
Birdenbire lcafamm ic;inde, sinema rek • 
lamlan; gazetelerin sinema sahifeleri, sli
t nlan eanlanmaga bailadt. Beni selam
hyan me~hur y1ldtz Lilyan Harvey' di 
F akat Lilyan Harvey olmasma ragmen, 
Lilyan Harvey olmasmm imkim, ihti • 
mali yoktu. Kafam tekrar kart§h, ve yll
dizm hay ali bir an silindi; yerine, bir ah· 
bab evinin duvarlan Lilyan Harvey'in ga· 
zetelerden kesilmi§ resimlni, kartpostal -
lerile dol u bir odast goriiniiverdi. V e ben, 
Ltlyan Harvey'le, sinem<>da degil, o oda
da te§erriif ettigimi hat!rlad1m. Beni se
Iamhyan Lilyan Harvey, orta halli bir 
ailenin kiZ1yd1. 

Lilyan Harvey'i tanimak i~in bu kiZI 
tammak laztm, yoksa bu ktzt tammak 
i<;in mi Lilyan Harvey'le tant§mah? 

*** 
Yapurda kar§1mdaki maya oturan 

I Seker BayramJ filmi 

kumral kadmt, goziim mnyor. Kafasmt 
geriye iterek ~;enesini havada bir dik tu
tu§u var ki ben, bu jesti, ~ok iyi hahrhyo
rum. Bu duru§u, bu kadmda mt gor • 
diim~ 

Elimdeki gazetenin yapraklanm ~;evi
rirken kar§undaki kadmm resmini gar • 
mez miyim? Evet, ayni hal, ayni eda, 
ayni kafa tutu§! Demek bu, me§hur bir 
kadmdt. Hemen resmin altmt okudum: 
Greta Garbo! 

Kar§tmdaki kadmm tavnnda, o kadar 
emniyet vardt ki, dii§i.indiim; aeaba, bu 
mu Greta'ya benziyordu; yoksa, Greta mt 
bun a? Benzeyi§, daha dogrusu benzeti§, 
yalmz goriini.i§te, gi:isteri§te degil; ruhlan
m, benliklerini de sarmt§; o kadar tam, 
eksiksiz .. ~ 

*** 
Matbaada yalmzun; J§SIZ, pinekli -

yo rum. 
- Sizi, bir gene bay gormek istiyor, 

dediler. 
- Buyursunlar, dedim, 

Odaya, §apkasiZ, sa~lan pennananth, 
favurili, siiliik b!y1kh, f1rlak omuzlu bir 
delikanh girdi, 

1Ik bakJ§ta, • her nedense I - beni. go
zii tutmami§a benziyordu: odanm ic;ine 
§oyle bir baktp da benden ba~ka kimse 
gi:iremeyinee, ilerledi, masamm i:iniinde 
boyun ktrdt : 

- Ser Metrl dedi. 

Bu. bizim gazeteeilik aleminde, kahve
ei lrlTagma kadar soyJemege alt§ttgtmtz 
«iistad» m modem istihalesi olmaltydt. 
Demek ki yeni yeti~en ve yeti~ecek nesil
ler, «iistad» yerine, «Ser Metr>> diyeeek
ler l Hasta eigerlerimin beni, o giinlere 
eri,tirecegini hi~; ummadtgtm i~in, giiniin 
birinde, kahveci ~;tragm" «Ser metr» di
yemiyeeegime eseflenir gibi oldum, 

- Emriniz, ii.stad? dedim. 

Sa~rlan permanantlt, favurili, siiliik bt
yrkh, ftrlak omuzlu gene, kartunda a· 
yakta duruyor, ellerini ugu§turuyordu: 

- Pardon ... sizden rieaya geldim ... 

Bir iskemle gostermeroe, ag1z a~mama 
vakit blrakmadan soylemege ha§ladi: 

- Benim hayahm, ~rok enteresandtr, 
§er metr. Size, biiti.in ~ venti.irlerimi anla ~ 
taeagun. Sizin, bunlardan bir roman yap
mamzl istiyordum. 

- Af buyurunuz; evvela, kiminle te
~erriif ediyorum ? 

Onuruna dokunulmu§ gibi yiizii bu • 
TU§tu; berber elile perdaht edilmi~ ka§la
nm <;attt, gogsiini.i gererek, dimdik dur • 
du: 

- Nas1ll Beni tanimiyor musunui) 
.Su<;lu bir bak~la: 

- Af buyurunuz, dedim. Pek birden 
hattrhyamad1m. 

Beni, hakaretle siiziiyordu: 

- Ben, Con Barrimor'a benzemiyor 
muyum? 

Bu eevab i.izeriqe ayaga kalktlDl, ka
PIY1 gosterdim: 

- 0 halde, lutfen !aat be~te gelir, si
nema muharririmizle gorii§iirsiiniiz t 

*** 
Arhk, bu «modern istihale» lere rasla· 

d1k~a. onlan vaktile nerede tantdigtmt, 
onlann vaktile kimler oldugunu dii§iin • 
miiyorum. Onlann, §imdi, kimler oldu -
gunu di.i§iiniiyorum. 

Bu, benim ic;in, daha biiyiik bir yor -
gunluk. <;iinkii, eskileri hafJzamm yar -
dunile bulabiliyordum. F akat hemen 
hergiin gibi biri battp biri ~rtkan sinema 
YJld!Zlannl nastl tamnm, nastl akhmda 
tutarun} 

MAHMUD YESARI 

riniHADI MiLU, ve II UNYO~ 
I Slgorta !flrketlerl 

Biirolarmm nakli 

«ITI!HADI MlLLl» ve «ON-
YON» sigorta ~irketleri, i§lerinin 
tevessiiii ve inki§afi hasebile ve muh
terem mii§terilerinin biirolanna ko
lay hkla girip c;tkabilmeleri ic;in, ser
vislerini «0NYON» hamnm 3 iin
eii k&tmdan zemin katma naklet~ 
mi~lerdir. 

Y eni biirolannm methali: 
Yoyvada eaddesinde 12 numara

dadJr. (Hara~~~ sokagt kar~tsmda) 

Bugun i P E K sinemasmda 
En biiyiik serguze~tler .. En heyecanh 

maceralar ve en miithi§ hakikatler 

CUMHURlYET 4 Birincikanun 1937 

Mtsir filmi 

Fir a vunlar diyar1nda 
biiyiik bir kordela 

yap1byor 

cLashin» filminde ba~ rolU oyruyan 
Mlsrrh artist 

$imdiye kadar Mtmda birka~ tane fi
lim yapJld1ysa da onlar vaktile bizde vii
eude getirilenler kabilinden teeriibe kor
deJalan gibi bir §eylerdi. Son giinlerde 
Kahire eivanndaki stiidyolarda miihim 
bir eser viieude getirilmektedir. Filmin is
mi «Lashin» dir. Mevzuu Mtsum Onii
c;iineii amdaki hayahm, Tiirk memluklar 
devrinde ge~irdigi inktlablan tasvir et· 
mektedir. Bu eser, sade tarihi vukuab e
sas almt~ degildir. Ayni zamanda ic;timai 
ve kiiltiirel tekamiillerin izahmt da gaye 
edinmi§tir. Kordela, M1strh artistler tara
fmdan <;evrilmekte, teknik ve sair husus
larda Alman miitehass1slanndan istifade 
edilmektedir. Senaryo, konu§malarm e
sast bir Alman muharriri tarafmdan ha
ztrlanmt§, rejiyi de Alman sahne vazu 
Fritz Kramp deruhde etmi~tir. 

( Bir iki sat1rla • • • ) 

* Bir vakitler «Siyah inei» namile bir 
filim <;evirmi§ ve ~ehrimize de gelerek 
numaralar yapmt§ olan miizikhol artisti 
Josephine Beaker Frans1z tayyarecilerin
den Jean Lion ile evlenmi§tir. * «Mayerling» filmini yaptlktan 
sonra Amerikan ~irketleri tarafmdan an· 
gaje edilerek Holivud' a gotiiriilen reji
sor Anatol Litwak orada evvelce Fran
sada vi.icude getirmi~ oldugu «Son u~u§» 
filminin bir Amerikan versionunu yapml§ 
ve bu kordelada ba~rolleri Annabella ile 
Charles Venel'in yerine Miryam Hop
kins ile Paul Munni oynaml§lardt. 0 fil
mi idare ettigi esnada Miryam Hopkins 
ile sevi§en Anatol bu ~enc artistle evlen
mitti. Son olarak Claudette Colbert ve 
Charles Boyer ile me§hur F rans1z piyesi 
«Tavari§» ten iktibas edilen bir filim 
yapmlt ve son giinlerde de Parise gel
mi~tir. Miryam Hopkins Nevyork tiyat
rolanmn birinde angajmam oldugu i<;in 
kocasma refakat edememi~tir. Anatol. 
Noel yortulanm kamile birlikte gec;ir· 
mek iizere Amerikaya donecektir. 

Bugiin M E L E J( sinemas1nda 
BiR SiNEMA HARiKASI 

EN NEFiS - EN ~EN • EN E~LENCELt BIR MEVZU iCiNDE 
~AHANE BiR iHTi~AM " EMSALSIZ B1R L0KS 

A$K 
TERZiHANESi 

~~ 
~ 

~' ~ 1937 y1hnm en son ke~fi iizerine ,yapuan 

'\~* '1.,6\~~~ , ? birinci ve mukemmel tabii renkli 
U 7 ~-~ (' Ba~ rollerde: 

-~-f r JOAN BENETT • WARNER BAKSTER 
~~ ~r ~ t~~~~~~~ Seanslar! Hergiin saat 
~J ~'\?7~ t__~ 2-4.15 • 6.30 ve 9 da 
~~~~~ 

Bayram miinasebetile SOMER sinemas1 
2 bUyiik filimden miirekkep fevkalade bir program takdim ediyo:r 

Sinemanm en giizel film! ve diinya I y I L M A z 
muvaffakiyetini kazanan 

3 
MODERN KIZ 

Frans1zca sozlii 
Ba§ rolde: Yeni artist 

DEANNA DURBiN 
15 y~larmda gene lnzlarm filmi 

KAPTAN 
Sergiize§t ve macera sahnelerile 

dolu pek mukemmel bir film 

Ba!,! rolde I 

JACK HOLT 
' I 

Senaslar : 3 Modern Ktz 1 11 • Z • 4 :lh • 7 ve 9 lh ta 
Ytlmaz Kaptan : 12 :lh • 3,30 • 6 ve 8,30 

3 giiniUk radyo pr;,1 
gram• sekizinci 
sahifemizdedir 

'-------~-----) • 
$EKERCI 

H aftz Mustafa 
Mahdumu 

ve 
,_ 

Saym yurdda~larmm bayramtnt 
kut ular. 

TsMiLTON 
~ Gene Ktzlar Mekfebin de 

A E EKLER JURNAL 
M ve hergiin ilk seansta 

I N: Donanma Geliyor 
I Dick Powel ve 

Ruby Keeler 

BAYRAM M0NASEBETiLE 
2 BUWK FiLM BiRDEN 

1-YOROYEN 
KALE 

~imdiye kadar goriilmemi~ deh§et 
sa~an gangsterler filmi 

2 - CANA V ARLAR 
V ADiSi 

Ba~tan a~ag1 Afrikada lSSlZ 

ormanlarda canavarlarla 
heyecanh milcadele 

BUG UN 

ALKAZAR 
Sinemasmda 

..-- SHIRLEY TEMPLE -~~~ 
Gene me•leA-inin ell 

miikemmel eseri 

GiN-GiN 
(Sanghay'm yetlmO 

filmi 
Pek yak1nda 

SAKARYA'da 

TUrk~e sCSziU ve 'ark1ll 

RAMON NOVARRO 

SARAY Bayram miinasebetile 
HARRY BAUR'u KORSAN 

• s1nemasi 

Sergiize~t, 

KIZII 

SAiD ALi roliinde 

dolu macera, kin, ihtir as ve atk sahnelerile 

Denizin Esrar1 * Alkapon, Ben bir pranga kac;agt· 
ytm, San esirler filimlerinin kahramam 
Paul Muni kansile birlikte Parise gel • 
mi§tir. Paul bir mi.iddet F ransada kaldik- ikl saatlik heyeean, ha:reket, entrika, a§k ve ihtlras siiper filminde takdim ediyor 

Bugiln saat 11 de tenzilath matine 
tan sonra Rusyaya gidecek, oradan tek- l.••••••••••••••iiiiliil-iiliiiilllii.ii-lliiiiii;lii.iiiiiiiiiiiii.••••••••••••••,_ 
rar Amerikaya doneeekrir. Malum ol -
dugu iizere Paul Muni Rus musevilerin
den oldugu ic,;in Sovyetler memleketi o
nun vatamdtr. 

__ s_a_,_ra-m.•n-en-gu-·z_e._t_i._m_i Bugun TURK sinemas1nda 
TURK~E SOZLU BiiyUk filimlerln 

en biiyiigU 

Cennel Perisi 
GUzel 

DOLORES DEL RIO 
ve JOE MAC CROE 

* Gene Fransiz artisti Ketty Gallian 
bundan birkac; sene evvel Amerikaltlar 
tarafmdan Holi~d' a gotiiriilmii§tii. 
Ketty orada biiyiik muvaffakiyetler kaza
narak birc,;ok filimler c,;evirdi. Simdi bir 
miiddet lngilterede c;ah§mak ic;in Londra
ya gelmi§tir. Orada da muhtelif kordela-
j~~.:~~~~~:;:~---..J!::::::::.~B:i:n:le:r:ce:.;f'~tg~ii~r:an~I;a Havayan adalannda yapdan a~k, zevk ve heyeean filmi ~rda basrolleri oymyaeaktir. 

BAYRAM GUNLERt 1\IUNASEBETiLE 

ASRi sinema 
B A"Y'm=T'E'K i N 

Me~hur artist B U S T E R G R A B B E tarafmdan 
Vah~i hayvanlarla mucadele, Mogo kuyruklu ytldtz, diinya 

tehlikede, in sana benziyen hayvanlar ... 
26 BUWK KISIM TEK.MiLi BiR DEFADA 

.Seanslar: Adi gunlerde: 2 %, 5 lf.!, 8 I/2 ve Bayramda eumartesi, 
pazar ve pazartesi gi.inleri: 12 - 2,45 - 5,3~ 8,30 dad.lr. 

S A K A R Y A sinemas1nda 
B0Y0K GUNDE .... B0Y0K FiLM··~: 

Tamamen renldi Franslzca sozlii 

ALLAHIN BAHCELERi 
Oymyanlar : Diinyanm en biiyiik iki artisti 

MARLE DiETRiCH - CHARLES BOYER 
~arkm ~ekici esran .... Sahranm sihirli giizelligi .... K1vrak ve insant 

mesteden ~ark rak1slan ... ve ... biiyiik bir a!!k mevzuu ... 
ilaveten: Fvkalade renkli bir SiLLY SENFON1. 

Bu i.in saat 11 de tenzilath matine 

til m i B A .S R 0 L 0 E 

T u R K ~ E GARY COOPER I 

AS i 
GENERALiN 
SON EMRi 

·-------------=$~CJ=·~z:_;L:~u~·~.__._. .......... ._ ................................. M•A•D•E1L•E•i•NE .. C•A•R•O•LL .. ·•A•K•IM•T•A•M•I•R•O•FF_. 



:t BirincikAnun 1937 

Almanyan1n vaziyeti 
l; ~lman siyasetinin metin taraf1, Lord 
I ahfax'm, Berlinde 1ktitaf ettigi <<evet» 
derden ziyade, kar§tla§hgt «haym> larda-

tr, 

b ~ayed, ecnebi inemleketler, kendisine 
~~~ Iicari, mali veya miistemlekelere aid 

lllusaadekarbklarda bulunurlarsa, AI -
r~nya, zahmetli otar§isinin icab ettirdigi 
bulf~tlerden vazge~meg~ ve smai sefer-. 
erhk ve silahlanma sahalanndab siirath 

~di§ini hafifletlemeg nz• olacak mtdtr? 
b a~II. Almanya, evvelce oldugu gibi, 
Ugun de, bu pazarhgt rr.ddediyor. Mii -
kkerat~ . girmekten imtitta .~ttigi yoktur. 

uvvehm arthrma bahst mustesna I Bey
jelrnilel maliyecilerle irhbata memur o -
an doktor Schacht i§ten c;ekilmi§tir. 

.Almanya, orta veya ~ark! Avrupadaki 
SUJtefehhiimleri izale etmek c;arelerini 
lnii§terek tetkikten gec;irmegi kabul ede
tek midir? Haytr. Alm<!nya, serbestisini 
huhafaza etmek ve biiyuk. veya kiic;iik t devletle, miinferid olarak miizakere -
e bulunmak arzusundad1r. 

Almanya, kendi mendfiinin, !ngiliz 
~enafiine esas itibarile muhalif oldugu 
anaatinde midir? Haytr. Almanya, 

llJ'' b lls~:~Iekelerde huk~k mii~avat~ ~e kay-
t eth~t miistemlekelenn ya Jadesml yahud 
allnmini istiyor. 

¥¥-¥ 

Demek oluyor ki, Almanya, silahlan -
ra Yan~mt, bundan zarar gi:irmii~ olmak
~. beraber, gene tahfif etmekten imtina 
£osteriyor. 

.
1 

Bu imtinam sebebleri nedir? Evvela, 
It 'hj ~a anma yan§J, sonunda. demokratik 
:;Ietlere istedigini yaptlrmak ic;in en 
~Uessir c;aredir. <;unkii, dahili gaileler, 
:~rii vadii vaidler, biitc;e ac;Jklan, bon; 

~Ukleri, ic;timai vecibeler altmda ezilen 
trnokratik devletler, bir parc;a ferahla -
~ak maksadile siikune kavu§mak emelini, 
~It 'd !)'~1 e daha pahahya mal edeceklerdir. 
k. 1!ler taraftan, Almanyanm, orta ve §ar
kil Avrupa ile karh ve muhatarasJz bir §e· 
J ~e anla§mas! ic;in, demokratik devlet -

ertn bir uzla§ma ricas:nda bulunmalan 
ke kendisinin de, son derece biiyi.imii§ bir 
d UVvet halini iktisab etmi§ olmas1 laziiD-

tr. 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

terenin ordu mevcudunun azhgmJ goriin
ce duyacag1 ihtiyath hareket ihtiyac1, bii
Wn bunlar onun miidah:..!esine tereddiidlii 
bir mahiyet verecektir. F ransa, ancak isti
laya ugrad1g1 takdirdedu ki o namaglub 

vatanperverligini tekrar istishab edebilir. 
Bununla beraber, bu ii'> biiyiik demok

ratik devlet, tam manasile mii§terek bir 

harb mevzuu bahsolmadigi takdirde zec
ri tedbirler tatbik1 hususunda oldukc;a 
siiratli bir mutabakat yapabilirler. 

Bu zecri tedbirlere kar§l Almanya 
kendisini ancak otar§i ve Roma - Berlin 
mihverile miidafaa edebilir. Otar§i mev
cudiyetinin en iptidai §t!kilde idamesini 
temin edecek, Roma - Berlin mihveri, 
!talyan bahriyesile cenubi !talyadaki ve 
Libiya'daki kuvvetler sayesinde Alman
yanm §arktaki iptidai m ... dde ve mahsul 
menabii ile serbestc;e miinakale temin et -
mesini miimkiin ktlacakttr. 

*** 
illeti evveliyesi teslihat y atl§J olan 

otar§inin nihai illeti !mparatorluk erne -
lidir. T akyidat koymak, tabii madde -
lerin yerine sun 'ilerini ikame etmek gibi 
ilk sebebler haddi zatincle bir gaye ala • 
maz. Gaye, iktisadi sahaum geni§letilme
si suretile her tiirlii tekayyiidden ve sun'i 
maddelerden tamamen azade tabii bir o
tar§iye varmakhr. 

Birle§ik Amerika ve Biiyiik Britanya, 
ekonomik tipten, iki «tam» imparator -
luktur. T e§ekkiil halinde bulunan diger 
iki tam imparatorluk da Sovyet cumhuri
yetile J aponyadtr. Sovyet cumhuriyeti, 
bu seviyeye, biiyiik bir cihazlanma mesa

isile yeti§mege c;ah§Iyor. J aponya, §imali 
Cinin tabii kaynaklanna sahib olduktan 
sonra, Sovde adalarile Malezya'mn pet
rolundan ve kaucrugundan ba§ka bir§eye 
ihtiyac hissehniyecektir. 

Almanya, bugiinkii imparatorluk mef
humunun menabi ve ticaret bak1mmdan 
ifade ettigi istiklal ve muvazeneyi temin 
hususunda eski miistemlekelerinden, k1sa 
bir zaman zarfmda istifade edemez. 

Buna mukabil, §arki ve orta Avrupa
da ikt1sadi niifuzunu tesis ettigi takdirde, 
mesele, en geni§ §ekilde ve biitiin anasm
m cami olarak halledilmi§, hertiirlii me· 

b·· Otar~inin tevlid ettigi mahrumiyetlerin vad, mahrecler, miibadelelerde ve nakli -
Uyukliigi.me ragmen, Almanyanm, bu yatta insicam gibi icabat yerine gelmi§ ve 

11stemden dahi aynlmamakta !STar edi§i imparatorluk tekemmiil etmi§ olacaktJr. 
~edendir? Ayni zamanda, Almanya, maddeten 

0 namaglub bir hale gelecegine gore, Av-
. tar§i, yahud diger bir tabirle, iktJsadi d h k' 

~~ kl 1 rupa a a 1miyeti ele gerirmi• olacak -ll· a e dogru gidi§. silahlanma yan§ma ,. ~ 
1 ~ghd1r. Filhakika, demokratik devlet - hr. 
·~t, nefsi teslihat i§inde geri kalmi§ bile 
~salar, gene bir tefevvuk muhafaza et -
~ktedirler. Bu da, de:nizlerin, iptidai 

lladdelerin, malzeme ve g1da tedarikinin 
~t kredinin bu devletlerin kontrolu altm
. ~l bulunmas1 keyfiyetidir. Harbe liizum 

1 e kalmadan, kat'! ve miisbet, zecri ted
ler tatbik edebilirler. 

t... Otar§i, c;ok geni§ esasla ra ihtiyac-;5s
''tnekle beraber, bu iistimliigii, bir miid· 
Qet i~in zafa ugratacak yegane c;aredir. 

••• 
t l H!tler ve fa§ist erkamharbiyeleri, §U 

\Qtnmler iizerine hiikiim yuriitiiyorlar: 
.. Amerika, badema, Avrupaya asker 

Bondermiyecektir. 

f lngiltere, ancak denizde ve havada 

1&tbedebilecek tarzda siiJhhdtr. A vrupa 
~It' asma, velev ufak m1kyasta, sevkiyat 

~~Pmasma, ordu mevrudunun kifayet -
11diginden dolay1, imkan yoktur. !mpa
:~!orJuk arami, ve muhafaza mecburiye
tnde bulundugu irtibatlan, donanmasm1 

~.~ hava vesaitini, Avrupa sahasmdan ha· 
liccle tutmasm1 icab ettirt:cektir. 

~ F' ransanm kudretli bir ordusu vard1r. 
, a kat F ransa devletinin. ic;inde bulundu
et; za£, idari i~lerinin agtrhgJ ve icrai un
hlltlanmn zafi, efkan umumyiesindeki a
_~nksizlik, Amerikanm imtinatm ve !ngil-

Mazkirdde Atatiirk 

Stresemann zamamna aid vesaika na
zaran, Sovyet htikumeti, 1924 te, AI -
manyaya sadece bir anla~a degil, ikh
sadi ve siyasi bir ittihad teklifinde bulun
mu§tur . 

0 tarihtenberi, iktJsadi miinasebetler 
durmami§hr. Almanya tarafmdan Sov -
yetlere verilen makineler ve te~hizat e§· 
yas1, frank1n bugiinkii ktymetile, k1rk mil
yar kadar bir ktymet ifade etmektedir. 

Buna mukabil, Hitler rejiminin iktidar 
mevkiine geldigi tarihtenberi, Sovyet 
Rusya ile Almanya arasmdaki siyasi 
miinasebetler c;ok fenad1r. Sovyetler, si
nai istihsal sahasmda ve nakliyatta ugra
diklan ag1r sukutu hayaller dolayJsile 
tedbirli davranmak liizumunu duymam1~ 
olsalardJ, bu miinasebat daha bozulabi
lirdi. 

Hitler rejimile Sovyet rejimi arasmda 
siyasi inbtaam esas1, mahiyet itibarile, 
Irkc;1 ve Alman olan Hitler .akidesinin 
Rusyaya sari olmamasma mukabil ko
miinizm, Almanya ic;in fevkalade ;ari -
dir. 

F akat, zaruret, Sovyetleri, teminat ver
mege sevkedebilir ... Herbal de, Fransa 
ve tngiltere zaf gi:isterdikleri takdirde ara 
devletlerin vaziyeti nezaket peyda ede -
cektir. 

biistii rekzedildi 

... ~azkird (Hususi) - Tarihi ~ohreti haiz alan kazam1zda Atatlirk blis
.llnun rekzedilmesi bliylik bir bayram halind.e kutlulanmt~ttr. Mlilki ve askeri 
~tn~ra ~~1h~ merasiminde bulunmu~lar, balk. Mazkirdin boyle klymetli bir 

~ter,.~ su~.lE'~.m~sindrn sevinclerini izhar evlemi~lerdir. Giinderdigim resim 
aturk bustunun aGlh~ resminden bir am c:i:istermektedir. 

CUMHUR1YET -
ikttsadi hareketler 

Muhtekirlere ilk darbe 
lpekli kuma§lann standardizasyonu ni

zamnamesi mevkii meriyete girdikten son
r;,, bu nizamname hiikiimlerinin yerine 
getirilip getirilmedigi hdkkmda hic;bir tef
h~ ve tetkik yaptlmamast zihinlerde haklt 
bir §iiphe uyandtrmJ§hT. 

Diin gazetelerde, !ktJ~ad Vekaleti ta· 
rafmdan verilerek, ne§r;:>)unan bir teblig, 
Vekalet te§kilatmm bu i§te bo§ durma -
mi§ oldugunu gi:isteriyor. Vekalet mura -
k1b ve miifetti§leri, baz1 {abrikalarda ani 
tefti§ler yapmt§ ve bu ani tefti§ler neti -
cesinde !stanbulla Bursada be~ fabrika
n:n nizamnameye muhali£ imalatta bu -
lundugu tesbit edilerek Adliyeye teslim 
olunmu§tur. iktJsad Vekaleti te§kilatmm 
f:rsattan istifade ederek §ahlanmi§ olan 
§U muhtekirane harekete vaktinde hareket 
suretile vurdugu darbeden memnun ol -
mamak miimkiin degildir. Hicr §iiphe et
memek laz1mdtr ki, bu h.mket, arzu edi
len tesiri fazlasile yapml§hT. 

lpekli kuma§larm standardizasyonu 
i§i iki vec;he arzetmektedir: Bunlardan bi
ri ve en miihimmi, Vekaletin el koydugu 
bu noktad1r. 

Nizamnameye uygun olmadtgJ ic;in 
Ticaret Odas1 tarafmdan damgalanmast 
lazJmgelen kuma§lar vard1r. Y ap1lan 
kuvvetli tahminlere gore, bunlarm ancak 
di:irtte ikisi damgalanahilmi§tir. Muhak
kak olan da bu kuma~lar.n yalmz Odamn 
damgaladtgi 203,000 metrodan ibaret 
olmadtgJdJr. ~u hale gore, ortada ikinci 
bir mesele daha vard1r. Birincisi iizerin -
de hassas davranan Vekalet te§kilatmm 
bu i§i de takib edecegi muhakkaktJr. 

F. G. 

Bir tard karar1 

Arjantin hiikumeti, aley
te ne~rivat yapan muha
biri hudud d1s1na ~tktyor 

Buenos - Aires 3 (A.A.) - New-York 
Times gazetesinin muhabiri John White 
aleyhinde Arjantin hiikumeti tard l:a. 
ran vermi§tir. Bu karar mucibince m•J
habiril'l; Arjantin topraklanm bu aym 
on be§mden evvel terketmesi Hl.ztmdtr. 

Critica gazetesine gore, bu tedbir 
Brezilya Cumhurreisi Vargas'in bir te
qebbiisii iizerine almm1~tJr. Cumhurre -
is! muhabirin gazetesine Brezilya aiey
hinde yaztlar gondermi§ oldugunu be -
yan etmi§tir. -------

istanbul carsdartnm . 
diinkii hali 

Bugiin $eker Bayram1 ... Giinlerden • 
beri haz1rlanan !stanbulun c;ar~ISJ, pa
zan, dUn, gorlilecek bir manazara arze
diyordu. Yliz binlerce ki~i - kadm, er -
kek, c;oluk c;ocuk, her ~e§id e§ya satan 
dlikkanlan doldurmu§, bayramhklartm 
haztrhyor, harnretli bir alt~veri§, ba§ 
dandi.iriicii bir faaliyet gaze carptyordu. 
Bu hal, dUn geceyarlSlna kadar devam 
etti. Mutad hilafma gee; vakte kadar a
GJk kalan Kapa1Jcar§I ve Mahmudpa~a. 
bu sonsuz gibi gelen faaliyetin siklet 
merkezini te§kil ediyordu . 

Diin gece sabaha kadar c;ah§an yer -
ler eksik degildi. Umumi Harbin vesika 
ile ekmek dag1tan fmnlarmt bile ara -
tacak kadar kalabaltk olan sekerci diik
kanlarl ve berberler, hi~ kapatmadan 
c;ahsmt§lardJr. 

Diger ~eker bayramlarmdan olduk<;a 
farkh olan §U vaziyeti doi!uran ve ts -
tanbullular1 hep beraber boyle faaliye
te g~iren §ey, hie; §iiphe yok ki, ayba~1 
olmas1, lie; ayhklarm verHmi§ bulun • 
mastdtr. 

Ankara trenlerinJe 
Ankara 3 (Telefonla} - Bayram do

laytsile tstanbula 1-areket eden trenler, 
C'Ok kalabaltkbr. Bir haftahk tatil ol -
dugundan birc;ok meb'uslar da Ankara
dan hareket ettiler. --·-·----Degerli bir Miiddeiumumi 

Bozdogan MUd -
deiumumisi Rlik -
neddinin Konya • 

Mliddeiumumi mu
avinligine getiril -
digini yazmJ§hk. 
Hukuk Fakliltesi -
nin yeti~tirdigi de
<Terli hakimlerimiz
den biri alan Riik
neddin §imdive ka
dar bulundu/tu adli 

. I 

vazifelerde bliylik bir liyakat ve ehli 
yet gastererek halkm ve amirlerinir 
takdirini ka~anmt~hr. Yeni vazifesin -
cie de muvaffakivet ~rostermesini diler'z 

Ayini ruhani 
etHAN KOTUBHANESI SAHIB! 

M1HRAN ACUNUN vefahmn sene· 
devriyesi mlinasebetile merhumun ru -
huna ithaf edilmek iizere 5/12/937 pa
zar gi.inii Balat Ermeni kilisesinde ya -
ptlacak dini merasimde kendisini tam
van ve sevmi§ olan dostlarmm haz1r bu
l.,..,mqlan rica olunur. 

Notam1z Fransaya verild.i 
Franstz hiikilmetinin Milletler Cemiyetinin kararla

rina ve imzastna sadtk kalmastni istiyoruz 

(Bastaratt 1 fnet sahl!ectel 

tada pek hakh olan talebimiz tebariiz et
tirilmekte ve bu meselede soz vermi& olan 
Frans1z hiikumetinin de ayni kanaat ve 
noktai nazara sahib oldugu yolunda ii
midler izhar edilmektedir. Nihayet, her 
ahdine azaml riayetkar olan Tiirkiye hii
kumetinin ayni riayetin kar~thkh olmasJ
m istemekteki hakk1 bildirilmektedir. 

Cemil Merdamm Paristehi 
temaslarz 

Paris 3 (A.A.) - Paristeki Suriyeli 
mehafilden alman malumata gore, bura

da bulunan Suriye Ba§vekili Cemil Mer
dam, F ransa Hariciye erkanile vuku bu
lan temaslanndan bir netice elde edeme
mi§tir. 

Cemil Merdam, Fransa ile Suriye ara
smda evvelce imzalanan muahedenin 
F ransa tarafmdan tasdikim istemJ~tlr. 
Kendisine verilen cevabda, Suriyede bu

lunan ekalliyetler hakkmda Fransa hiiku
metinin Suriyeden istedigi teminat veri! -
medikc;e bu muahedenin tasdikma imkan 
olmadJgt bildirilmi~tir. 

Suriye Ba~vekili Elcezireye bir idari 
muhtariyet verilecegi hakkmda deveran 
eden haberlerden bahsederek bu i~ hak
kmda F ransa hiikfimetinin noktai naza -
nm sormu~ ve buna da, bu i~in ekalliyet
lerle alakasJ bulunan aynca bir i§ oldugu 
kendisine bildirilmi~tir. 

F ransa, Suriyedeki ekalliyetler hakkm
da Suriyeden laz1m gelen teminatJ al -
d1ktan sonra Elcezireye bir idari muhta
riyet verecegini ve oraya Suriyede bulu

nan. vo Suriye hiikumeti tarafmdan iste
nilmiyen Cerkesleri, Siiryanileri ve belki 
de Ermenileri yerle~tirecegi si:iylenmek -
tedir. 

Antahya Halhevinde 
Antakya 3 (Hususi muhabirimiz -

den) - Ge~en sene yaptlan Suriye in -
tihabatmda Sancak meb'usu olarak sec;i

len Adah Mehmed ve Kuseyirli Musta
fa agalar, diin gece Hatay Tiirlderinin 
milli te§ekkiilleri olan Halkevine gelerek 
ba§kanla uzun uzad1ya gi:irii§mii§lerdir. 

Onlan miiteak1b, Antakya Belediye 
reisi HaC1 Etem de Halkevine gelmi~ ve 
b~kanla uzun bir miilakatta bulunmu§ -
tur. 

Frans1z miistemleke memurlarmm Ha
tay biiyiikleri arasma soktuklan cidden 
sebebsiz ve manas1z ihtilaflarm bu suret· 

le ki:ikiinden kazmarak sona erecegm1 
iimid eden halk bu temaslan biiyiik bir 
memnuniyetle kar~tlamJ§hr. 

Sadullah Cabirinin entrikalarr 
Haleb 3 (Husust muhabirimizden)
Suriye meclisi ve hiikllineti, Cemiyeti 

Akvamm yapltg1 uzla§mayt kabul etmi -
yor. Hatayda Suriye bayragmm F rans1z 

idaresince indirilmesi meselesi, Suriy.e 
Meb'usan meclisinin hiikfimetten istizam

m mucib olmustur. Ba§Vezir vekili Sa -
dullah Cabiri, keyfiyeti aid oldugu rna -
kamlar nezdinde protesto ettigini, Arab 

fskenderun livasmda Surive bayragmm 
dikili kalacagmt soylemi~. lskenderun an
la§masmi red hususunda Suriye meclisi -

nin de hiikfimetle hemfikir oldugunu ila
ve etmi§tir. Suriye hiikumetinin §imidiki 
halde Sancak uzla§masJm meclise vermi
yecegi anla§Ihyor. 

Azmi 

Eski Sancak delegesinin 
gi:zli laaliyeti 

Antak:va 3 (Hususi) - Eski Sancak 
delegesi Diiryo'nun son zamanlarda ls -
kenderuna gelmesi, nazan dikkati calib 
gi:iriiliiyor. Diiryo'nun Sancakta bu alela· 
ca:vib gizli faaliyeti, gozden kac;mamak
tadtr. 

Diiryo, te§rinisaninin 23 iinde ! skende
runda kendi adma izafe edilen hiikumet 
bahc;esinin ac;Ilma merasiminde bulunmak 

iizere gelmi• gi:iriiniiyorsa da ikametini 
daha fazla faaliyetlere imale etmek ii -
zere uzatmJ§tJr. Ziyareti sebebini: 

«- Dostlanm1 gormege geldim.» tar
zmd-: ifade ediyor. 

F aaliyetleri arasmda baz1 hesab i~leri 
de mevzuu bahsolmaktad1r. Haber veril
digine gore, Ziraat Bankasmdaki parala
nm alacak, Amerikan - Fransiz ~irketi 
namma el'an Reyhaniye ve civannda ya
pilmakta olan asan atika hafriyatmdan 
kendi hissesine dii§en eserleri ahp gi:itiire
cektir. 

Sancak maarif miifetti§i Bazanti vasl
tasile antikalan sevketmege c;ah§makta -
d1r. Onun ic;in sand1klar ve ambalajlar 
yapllrmi§br. • 

Hatay bayranu ve tuhaf tamim 
Heleb 3 (Hususi) - Hatayda reji

min ilam dolayJsile yap1lacak bayrama 
mani olmak iizere Frans11 memurlannca 
tedbirler almdtgJ malfimdur. Bu ciimle -
den olmak tizere 27 ikincite§rinde rejim 
bayramma i§tirak etmemeleri ic;in koy ve 
nahiyeler halkma hirer tdmim gonderil -
dj. Suretini elde ettigim bu tamimde de
niliyor ki: 

"Z? le§nnJSaHI I 'XJ ';t •-· :l.:,.J,. Let..! ... -

niJen komiser hazretlerinin Antakyaya 
olan ziyareti, iptal edilmi~ oldugundan 
yevmi mezkurda ahalinin merkezi kazaya 
gelmelerine liizum kalm:.ml§hr. Keyfiye
tin siiratle biitiin karyelere tamimi ehem
miyetle matlubdur.» 

T amimden sonra koylere silahhmiif
rezeler sevkedilerek halkm bayrama i§ti
raki menedilmek isteniln1i§se de muvaffak 
olunamamt$, halk bayrama umdugun -
dan biiyiik bir alaka gastermi§tir. 

Manisada koy muhtarlar1 i~in bir kurs a~ddt 

Manisa (Hususi) - Burad.a muhtarlar ic;in bir kurs ac;tlmt~hr. Bu kursa 
devam edenlere kay kanul'lu ve tatbikatl, kalkmma ieyleri, saghk, ziraat ve 
hayvan bilgileri, pratik maliye ve yurd bilgileri agretilmi~tir. Gonderdigim 
resim koy muhtarlarmdan bir k1smm1 Valimiz ve muallimlerile birlikte gos
termektedir. 
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Brezilyada • yen1 idare sekli 

KOS~ 

PENCERESiN~EN 
Degi~miyen hiikiin 

2328 y1l i:inceydi. Roma, kendi •ii§iin• 
cesizligi, kendi attlganhg1 ytiziinde ya· 
man bir felakete ugrad1. Gouloi'lar~ara· 
fmdan muhasara edildi. Ordu, ilk ~rb
de bozulup dagllmt§tl. Halk Capit~e' a 
sJgmmi§tJ. Y almz eski konsiiller, dii~tan 
oniinden firan ar sayarak §ehirde kahl§ 
bulunuyorlardJ. Bunlar - kenarlan er&l• 
vani i§lemeli togalanm mtlanna gec;ire. 
rek, fildi§i bastonlanm ellerine alarak ~ 
gene fildi§inden yap1lma iskemlelerine o 
turarak - Gouloi'lann ge~i§ini seyrediyor· 
lard1. ,Sehri bo~ bulan galibler bu hare • 
ketsiz ihtiyarlan da birer heykel sanmi§• 
lard1. !c;lerinden biri onlann sakallannt 
ho§ buldu ve bir ok§ama tecriibesi yap • 
mak istedi. Fa kat sakalma dokundan 
konsiil, bastonile miitearnzm kafasru 
yannca heykel samlan §eylerin canh a . 
damlar oldugu anla§Ild1 ve biitiin ihtiyar 
konsiiller bir ~Irptda parc;alandt. 

!§te bu gibi sahneleri de ihtiva eden o 
muhasara sonundayd1 ki Roma, ac;hk 
yiiziinden Gouloi'lara boyun egmek zo• 
runda kald1, sulh dilendi. Galibler bin 
kilo altm fidye verilmek §attile bu dile• 
gi kabul etti. F akat s1ra altmlan tartma• 
ya gelince, Gouloi ordusu kumandamnm 
ihtiras1 §ahlandi, bozuk kantar kullanmalc 
suretile bin kilo yerine iki bin kilo altm 
almak istedi ve Romahlann bu diizenci• 
lige itiraz etmege yeltenmeleri iizerine de 
belki elli kilo aguhgmda bulunan koca .. 
man k1hcmi terazinin dirhem goziine a • 
tarak bagud1: 

- V e vic tis I Ve vic tis l 
Tiirk~esi «vay maglublann halineh'l) 

demek alan bu haykm~. Romanm odey~ 
cegi kurtulu§ fidyesini tic; be§ misli ag1r .. 
latmaga kafi geldll ... 

*** Yirminci asnn ilk YJlmdan, yani 
Boxer harbinin sona erdigi giindenbe .. 
ri ( ~anghay) da hic;bir tarih devrinin '§a· 
hid olmadigi bir vaziyet vard1. F ransa. 
fngiltere, Amerika, 1 aponya orada mii~ .. 
terek bir miistemleke niimunesi ya§ahyor• 
lard1. Liman ve §ehir <;inin mahych. 
Giimriikleri, pasta - telgraf idaresini ve 
bunlara benzer miiesseseleri <;in memur
lan idare ediyordu. Milyonlarca <;inli 
de bu §ehirde oturuyordu. Fa kat ~ang• 
hay, dort devletin mii§terek miistemleke· 
siydi. 

On be§ gi.indenberi 1aponya, be§ bay
rak altmda ya§Jyan ~anghay' dan <;in 
nax:tmJyennJ JtaJOJrdJ, §ehnn 1daresm1 eiJ· 
ne ald1. Berikiler bu vaziyeti o be§ bay• 
raktan birinin dii§mesi ~eklil'lde telakki 
ederek gene ah§veti§lerine devam et • 
mek istiyorlard1. Fa kat 1 aponya, <;in 
htikumetinin yalmz haklanna tevariis et
tigini ve o hiikumetin herhangi bir vazi
fesini, borcunu, taahhiidiinii kabul et • 
mekten uzak bulundugunu ilan edince i§ 
degi§ti, tela§ yiiz gosterdi ve J apon payi
tahtma ba§vurularak §ikayet olundu. 

Oc; biiyiik devlete Tokyo'da verilen 
cevab, Gouloi'larm yirmi iic; aSIT evvel 
Romahlara verdikleri cevabm aynidir. 
<<Yay maglublann halinel» si:iziinden iba· 
rettir. 

Hakkm ancak kuvvette tecelli edecegi 
akidesine gore ] aponlarm hakk1 var: Si· 
ya!ette maglub olanlar da harbde ye• 
nilenler gibi her§eye tahammiil edecekler• 
dir! 

M. TURHAN TAN 

Altm 1109 kuru§! 
Altm fiatlan dtin de yi.ikselme~e de

vam etmi~tir. Fiatlar, 1109 kurU§U bul • 
mu§tur. 

lkbsad Veki'I'e~i-Deniz miis· 
te§armln tetkikleri 

1kttsad Vekaleti Deniz ve Hava t~leri 
miiste§art Sadullah Gtiney dUn Ar)~a • 
radan ~ehrimize gelmi§tir. Sadullah Gti
ney, Deniz Ticaret miidiirliigune gele • 
re~ a~§am: ka?ar me§gul olmu~, muh
tehf J§ler uzermde izahat almJ§tlr. De
niz Bank te~kilab i§lle rne§gul olan miis· 
te§ann burada bayramdan sonra da ka
larak ayni mevzu lizerinde tetkikler 
yanmasJ ihtimal dahilindedir. 

Sadullah Glineyin Deniz Bank Umum 
mi.idlirliigiine tayin edilmesi muhtemel 
oldugu gibi !ktJsad Vekaletinde kuru!
masi mutasavver nakliyat miiste§arhgt
na getirilrnesi de ihtimalinden bahso • 
lunmaktad1r. 

OLOM 
Sirkeci Glimrlik miidlirlligiinden mu

tekaid Rtfkt Seyavu§oglu vefat etmi§ • 
tir. Cenazesi buglin saat on birde ~i§li
de Kodaman sokagmda 138 numara!t e
vinden kaldmlarak namaz~ Te&vikiye 
camisinde k1hndtktan sonra Ferikay 
mezarligma defnedilecektir. Kederli a
i)esine taziyetlerimizi sunanz. 

I *** I Giimriik Kumusyonculan birligin -
den: ' 

Brezilyada Reisicumhur Vargas'm Ayan ve Meb'us Meclislerini ilga ede
rek yeni bir idare tarz1 ilfm ettigini yazm1~tlk. Resmim1Z Reisicumhur rad
yoda beyannamesini okurken almmt§hr. 

I Aramtzdan ebediyyen aynlmasile elem 
duydugumuz arkadasimJz Rlfkt Seya
vii§iin cenaze merasiminde bulunmak 
iizere blitlin birlik azalanmn da i§tirak 
etmelerini rica ederim. 

Glimriik Kumusvoncular1 Birligi 
ikinci reisi Ziya 



6 CUMHURfYET 

~Pi'!:> 4" p 0 ~ ~ ~ Cenubi Amerikada Prens Seyfeddinin I 
fasizm tehlikesi miras1 meselesi 

Bayram giinlerinde spor «L~tin zimamdarlar 

B;.yramm ii~ giiniinde de miihim ve heyecanh 
futbol ma~lar1 seyredecegiz 

Hitler ve Mussolini'yi 
;Itizam ediyorlar» 

Simali Amerikada c;1kan Fortune mec· 
muas1, Almanya ile italyanm cenubi A
merikadaki faaliyetlerini teksif edecek· 
lerine dair olarak ne~rettigi uzun bir rna· 
kalede, Birle~ik Amerika ile diktatorliik
lerin orada c;arp!~acaklanm, Roma ile 
Berlinin Brezilyada miidahaleye kalkt1gi 
takdirde Amerikanm herhalde mukabele 
zaruretinde kalacagm1 soylernektedir. 

F.Itbol merakhlan bugiinden itibaren 
ba~1yan bayramm tic; giintinde muhte
lif ehemmi:vette rnac;lar seyretmek flr
s&ile kaqila~mJ~ bulunmaktad•rlar. 

Hava bozmad1g1 takdirde bu milsaha
)Ellarm zevkle seyredileceklerini tah • 
nin ediyoruz. 

Trikolor ma~lart 
Rumenlerin Trikolor tak1mi bugun 

den itibaren sua ile ti~ giin Taksim 
stadyomunda ~i§li, Pera ve Galatasa -
rayia tic; matt yapacak, diger taraftan 
ya:m Taksim, ~eref ve Kad1k1iy stad -
yJmlarmda lik ma<;lanmn be§inci hafta 
~aqJla§malanna devarn edilecektir. 

F ener - Giine' 
Bu haftaki kar~1la§rnalarm en mii • 

himmini Fenerbah~e • Giine§ mac;1 te!l-
kil etmektedir. • 

Fenerbah~e - Giine~ ma<;mm neticesi 
hakkmda isabetli tahrninlerde bulun -
rnanm irnkam yoktur. iki tak1mm ol -
duk~a tadil edilm~ §ekillerle ortaya c;r
kacaklanm duyduk. Bu sebeble son bir 
ayhk inhbalartmlZa gore, iki taklm hak
kmda §1iyle bir mukayese yapabilir!z. 
Fenerbahc;e tak1mmda hafbekten ba§ • 
ka diger hatlar olduk~a k•vmetlerinden 
kaybetmi§ vaziyettedirler. Tak1mm mii
dafaasmda Ya~arm aynh§J yliztinden a
<;Ilan btiyiik gedik kolay kolay kapah
lamlyacaga benzemektedir. Hticum hat
tmda da bilhas.sa Niyazi ile Fikret eski 
oyunlanm tutturamamaktad•rlar. Kom
bine ve mtiessir oyunile rnaruf olan Fe
ner hiicum hath dart oyunda on sekiz 
gol t;JkarmJ§ olmakla beraber miless!r 
ve mukemmel bir oyun t;lkarmaktadlr. 

Gtine~ takrmma gelince; mlidafaas1 
nazan dikkati celbedecek derecede sa~
lamdJr. Hticum hattmda da atletik me
ziyetleri fazla oyunculardan azami ran
d•man verdirecek §ekilde istifade et • 
mesini bilen ve bunu tatbik edebilen 
futbolcular vard1r. iki tak1mm bu du • 
rurnlanm nazan itibara alarak, bir fev
kaladelik olmad1~ takdirde, muvaffa • 
kiyet ihtimallerini daha ziyade Gtine§· 
lilerin lehine giirrnekteyiz. 

Be,ikta, - Beykoz 
· ~eref stadmdaki Be§ikta§ - Beykoz 

macmm siyah beyazhlarm lehine ne • 
ticelenmesi beklenebilir. Fenerbahceye 
5 - 1, Giinese de 3 • 0 maglub olan Bey
kozun kar~lSlnda Be§iktasm ne g1bi bir 
say1 farkile galib gelecegi meselesi bu 
mac;larm en merakh taraftm te§kil et
mektedir. 

Galatasaray • Vela 
Taksim stadyomundaki Galatasaray • 

Vefa mac;1 ba§ta giden ve ayni puvam 
haiz olan iki tak1ml kar§lla§hrmasi it!
barile miihimdir. Herkes bu seneki hk 
mac;larmda Beykozlularm miihim bir 
rol oymyacaklanm tahmin ederken, 
kendi kii§elerinde sessiz ve mlitevazJa
ne bir surette c;ah§an Vefahlar §ayam 
takdir bir varhk giistermek ve §imdiye 
kadar yaphklan mac;lan • beraberlik 
mtistesna - kazanmak suretile nazan 
dikkati celbettiler. Bu mar;ta bir tara
fm galibiyeti, puvan vaziyetinde, diger 
tarafJ a§agiya dogru siiriikliyeceginden 
musabakanm c;ok heyecanh olacagml 
zannediyoruz. 

Siileymaniye - T opkapt 
Kadrkiiyunde yap1lacak olan Siiley 

rnaniye • Topkapt ma~t Galatasaray • 
Vefa kar§Ila§masJmn makusu tarafm • 
dan ehemmiyetlidir. Filhakika bu iki 
taklm be~er puvanla umumi tasnl.fin 
son saflanm i§gal etmektedirler. Bu se
neki lik sonuncusu ikinci kumeye ge • 
<;irilecegine gore, iki tarafm da kiime 

Bayram giinlerinde apor 
faaliyeti program1 

Bugiin 
Taksim stadyomunda 

Saat 
Trikolor - ~l§li 14.45 

:jere! stadyomunda 
Beylerbeyl - Si.imer 11 
Altmordu · Do~an 12.45 
H!lal • Kasimpa.§a 14.30 

Yarm 
Taksim stadyomunda 

Trlkolor - Pera 
Istanbulspor · Eyiib 
Galatasaray - Ve!a 

:jere! stadyomunda 

11 
13 
14.45 

Davudpa~a - Karagtimriik 11 
Be§lkta~ - Beykoz 13 
Fenerbah~e - Gtine~ 14.45 

KadJkiiy stadyomunda 
FenerYJimaz - Galata Genc!er 13 
Silleymanlye - Topkap1 14.45 

Pazartesi gunii 

Takslm stadyomunda 
Trikolor - Galatasaray 14.45 

tjerej stadyomunda 
Anadoluhisar · Siimer 11 
Ortakiiy - Dogan 12.45 

~--------------~ 
degi§tirme namzedliginden kurtulmak 
itrin biitiin mevcudiyetlerile ma~1 ka • 
zanmaga c;ah~acaklanm umuyoruz. 

lstanbulspor - Eyiib 
Taksim stadyomundaki 1. Spor - Eyiib 

kar~Jla§masrm, gec;en hafta Galatasara
ya kar§l oynad1klan gibi olmak §artile, 
!stanbulsporlularm kazanmalan bek • 
Ienir. 

Barutgiiciiniin bayram spor 
faaliyeti 

Bayramm uc;iincu giinline rashyan 
pazartesi giinii Barutgiicti alanmda gii~
liilerin A ve B futbol taktmlart ile Dev
let Demiryollarmm !stanbuldaki Demir 
spor A ve B tak1mlar1 kar§Jla§acaklar • 
d1r. 

Davet 
., 

istanbul Anadolu yakas1 ath sp01' ku
liibunden: 

Kullibtimuz arkada§larmm 4/12/937 
gunu saat 1'1: • 10 arasmda ~eker Bay • 
ramrm kutluhyacagrz. !stiyen arkada~
larm gelmesini rica ederiz. 

Bu mecmua, lspanyanm halihazJrda
ki vaziyetinin Amerika krt'asmda rnutla
ka tekrarlanacagm! iddia ederek: «Ce· 
nubi Amerikada cereyan eden hadiseler. 
Birle§ik Amerikanm, fa~izmi miinhaman 
A vrupay1 alakadar eden bir i§ telakki e· 
derek demokrasinin miidafaasmdan imti· 
na edebilecegini soyliyenlere bir cevab 
te~kil eder>> dedikten sonra, Almanya 
ile ltalyamn gerc;ekten miistemleke iste· 
mediklerini, c;iinkii istimann c;ok aheste 
yiiriiyen bir usul oldugunu; onlarm ya· 
km pazarlan istisrnardan ba§ka bir arzu· 
Ian olmadJgm•; bu pazarlann Latin A· 
rnerikada mevcud ve siyasi niifuzla ko· 
layca ele gec;er mahiyette oldugunu ila
ve etmektedir. 

For tune mecmuasma gore, cenubi A
merikadaki Alman ve ltalyan niifuzu, 
bugiine kadar goriilen bu nevi niifuz ha
reketlerini c;ok geride b1rakacak derecede 
geni§tir. Cec;en sene, Naziler. §imali A
merikahlan, Brezilya, Sili, Kolombiya, 
Ekuator, Peru' da ve Veneziiella' da, ti
cari sahada geri buakmJ§lardrr. Kolom· 
biya ve Bolivya miistesna olmak iizere, 
tekl,llil Latin cumhuriyetlerde zimamdar 
s1mf, Franco'nun, binaenaleyh Hitler'in 
ve Mussolini'nin tarafm1 iltizam etmekte
dir. Her tarafta. sarahaten Fa§ist ve Nazi 
hareketleri hamlanmaktadJr. Roosevelt, 
Amerikamn, pek yakmda bir tehlikeye 
maruz bulundugunu soyledigi zaman 
zannedildigi kadar safdillik gostenni§ de· 
gildir. __ ..... __________ __ 

Galatasarayhlarm ~ayi 
$eker Bayrammm ii<;iincii giintine 

tesadiif eden 6/12/937 pazartesi gunti 
saat 17 de Tokathyan salonlarmda Ga -
latasarayhlar cerniyeti tarafm~. ~ill 
dansh <;ay verilecektir. 

Davetiyeler cemiyet brnast, Galata -
saray mektebi kaprst ve Galatasaray 
Spor kuliibiinden tedarik edilebilir. 
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Tekirdag1nda tertib edilen spor miisabakalari 

Tekirdag (Hususi) - Vilayetimiz spor mmtakasmm tertib ettigi geni§ 
mikyastaki mtisabakalar btiyiik bir intizamla cereyan etmi§ ve c;ok heyecanh 
olmu~tur. Kulublerimizin gencleri 100 ile 1500 metrolar arasmdaki muhtelif 
kol)ulara, disk, giille, cirid atma, tek ad1m, tir; ad1rn ve yliksek atlama yan§
larile, piramid hareketlerine, serbest giire§ ve bisiklet miisabakalarma i§tirak 
etmi§lerdir. Neticede en fazla puvan kazanan Y!lmazspor kultibii bu miina
sebetle ortaya konan kupay1 kazanmJ§hr. Giinderdigim resim kupay1 ka
zanan Y1lmazspor kultibiinun genclerini bir arada gostermektedir. 

Korkuyorum ! 
isteksizlik ve iradesizlikle uyand1m. 0 · 
damdan d1§ar1 c;•kmak, onlarla kar§Ila§ • 
mak istemiyordum. Y atag1mm ic;inde bir 
zindan sJkmtJsile, bir miiddet uyamk yat
tlm. 

Telrika: 54 

Ben ilk gencligimdenberi sokaklan, 
kahveleri, eglence yerlnrini sevmedim. 
miinzevi ve sakin tabiat1m beni daima e
ve evin de en sessiz odasma baglami§tJ. 
y ~di sekiz ya~1mdanberi ayn odada Y.a: 
tardim. !zmirde ve 1stanbulda, her g1tt1· 
gimiz evde en iist katta ve bahc;e iistiin -
de, giiruitJye en uzak oda beni~d.i. Bii
yiik bir mecburiyet olmad1kc;a h•?bu b.a§· 
ka eve, geceyatlsJ misafirligine gJtmedJm. 
Gitmege mecbur oldugum zamanlar, sa· 
baha kadar uyumamay! goze ahrd1m. 

0 gece evime gitmek istemiyor, otelde 
kalm1ya da kendimi rear edemiyordu~: 
Birdenbire kimsesizligin biiyiik deh~etmr 
duydum. Kmltopraga giden insansJZ, 
kedisiz, kopeksiz, riizgaro!Z, I§IkSJZ yol • 
da, her adJmlmJ zorla atarak, iliklerime 
i§liyen bir yapma i§tahsllhg• ic;inde yii • 
riiyordum; fakat bir tara han da hissedi
yordum ki nefret gibi en c;irkin hislerin bile 
b1r §iiri vard1r; ya§amaktan igrenmeyi in
tihara kadar gotiirenlerin garib ve karan
hk sarho§luklwm anhyordum. Kendime 
kaT§! aciz oJdugumu hissP.ttigim an)ar ic;in· 
de idim. Diinyada kendi evimden ba§ka 

Yazan: Server Bedi 

s1gmacak yerim olmad1g; halde. beni bu 
kadmla ve bu adamla, bir gece olsun, ay· 
m t;ah altmda yatm1ya mecbur eden ka· 
derimi, hi<; §uphe yok. sakin mizac1m ve 
merhametim elinden tutuyor, bana kar§l 
t;Ikanyordu. Biitiin bu meselede, her ~eyi 
bir anda kokiinden halleden biiyiik ofke· 
) i duymam1~ olmama k•z.m1ya ba§lamJ§· 
ttm .. Y abanc1lar benim en hususi hayatJ • 
m1 1dare ediyorlard1. 

.E~e geldim ve anahtar~a kap1y1 ac;t1m. 
H<;bJr katt~ _1§1k ~oktu. lkisinin de uyu· 
mu§ olmasJ lt;Jme buaz ferahhk verdi. y a· 
lak odama girince biraz daha kuvvet bul
dum. Yo! y~rgunlugile ~ezlonga uzan • 
d1m ve b1r s1gara yaktJm. Ne yapacagJ· 
m: daha sarahatle dL§i.ir.mege muvaffak 
oluyo!~um. T abil, ertesi sabahtan tezi 
yok, Omere yol vermek ),azJmdJ. Bu he -
rifle yiizyiize gelmek dii§iincesi beni iir
pertiyordu. Onun yerine Rukiyeyi ge • 
tirrnek iimidi biraz tesell; etti. 

Zehraya kaT§! ne yap:~cagJmJ sonradan 
diisiinrnek kararile yataga girdim. 

Ertesi gun biiyiik bir yorgunlukla, ic;i· 
rr.e ezinti ve baygmhk veren biiyiik bir 

Sonra t;Jktlm. orta kattan gec;erken mi
safir odasma korku ile bakmJ§tlm. Divan
da yatan Zehranm da hala uyanmamJ§ 
oldugunu gordiim ve sevindim. En biiyiik 
mesele herifle kar§.Ia§makh. Onu bahc;e· 
de bulacagJmJ biliyordum. 

Oniime bakarak bah~eye c;1khm ve 
kameriyedeki uzun iskemleme uzand1m. 
Beni goren Orner biraz sonra kahvemi ve 
gazetemi getirecekti. Fakat onu etrafta 
goremedim. Biraz gec;ti. BaktJm, bag ta
rafmdaki dar yoldan agJT ag1r geliyor. 
Hakiki §ekli. dun gece circ;ok defalar 
goziimiin oniine gelen haydline uygundu: 
Geni§ omuzlar iistiinde, L iraz one dii§iik. 
esmer, kuru ve ufarak bir ba§. Bir §ehirli 
itinasile tarand1g1 halde, en hafif bir riiz
garla laiibali olm•ya all'§tJgJ ic;in kabaran 
ve dag1lan, sert ve simsiyah sac;lann c;er
c;eveledigi dar alnm altmda, c;ukura kac;
IDI§, golge ic;inde panldayan giimii§i goz
ler. Yiiziine halis bir uk damgasJ vuran 
c;Jk1k elmac1k kemikleri, biiyiik ve bic;imli 
bir burun, alelade bir ag1z, fakat sebat· 
kar bir ihtiras ifade eden, kendine giive· 
ni§li, magrur ve boyuna dogru c;ekik bir 

c;ene. 
Ona, viicudiiniin her k1sminda, Kepen 

M1s1r gazetelerinde 
yap1lan ne~riyat 

Prens Yusuf Kemal iskenderiyeye 
muvasalah srrasmda 

Kahire (Hususi) - istanbulda vefat 
eden Prens Seyfeddinin mirasc;ilarile te
rekesi meseleleri M1s1r efkan umumiyesi 
tarafmdan merakla takib edilmekte ve 
matbuat bu husustaki ne§riyatma devam 
eylemektedir. 

Simdilik varis olarak prensin annesi 
Nevcivan, k1z karde§i ,Sivekar, birader· 
zadeleri Prens Mehmed Ali ibrahim ve 
N ebil Amr Ibrahim gosterilmektedir. 

Merhum Kral Fuad zamanmda saray 
meclisi tarafmdan verilen bir kararla 
prensin istanbuldaki izdivac1 kabul olun
mamJ§h. 0 vakit prense vasi tayin edilen 
Yusuf Kemalin izdivac arifesinde muva· 
fakati almmad1gmdan bahsederek yuka
nda sayd•g•m veresenin, terekenin taksi

mine ba§kalanm ithal etmemek hususun
da 1srar edecekleri ve bu suretle i§in mah
kemeye intikal eyliyecegi tahmin edilmek
tedir. 

Miras alt1 milyon MISir lirasi radde • 
sindedir. 28,000 feddani arazi ve diger 
kism1 Kahire ve lskenderiyedeki gayri • 
menkullerle 400 bin lira nakidden ibaret 
bu servetin senevi safi irad1 120 bin M1· 

Sir lirasJydJ ve miiteveffanm fstanbulda 
ikameti s1rasmda ayda 1400 lira gonde· 
rilmekteydi. 

Miitevef:"a prensin emvaline Yusuf 
Kcmnl, ~ahsma da karde§inin oglu Prens 
Mehmed Ali lbrahim vasi olarak tayin 
edilmi§lerdi. P .vrupada bulunan bu ze
vat M1s1ra donmek iizeredirler. Oniimiiz

deki hafta hepsi MJSJra avdet etmi~ bu
lunacak olan varisler umumi bir toplantl· 
ya davet edilerek mirasla bunun taksimi 

meseleleri konu§ulacaktJr. Mirasm taksi· 
mi burada feraiz usulile halli derpi~ edi· 
liy~rsa da ortaya hareminin hukuku ve 

Turk kanun1• medenisi mucibince taksimi 
gibi nazik bir meselenin c;•kacag1 zanne • 
dilmektedir. MJSJr usuliine gore mirasm 

yans1 hem§iresine ve miitebakisinin sekiz 
hissesi annesine, bakiyye de biraderzade
lerine dii~mektedir. 

T oz yumurta fabrikas1 etra
fmda tetkikler 

Hiikumet, yumurtalanm1zm yaln)z 
tane veya kan§tinlrnl§ halde degil, bir 
c;ok memleketlerin istedigi gibi, toz ha
linde de ihrac1 i§ini ehemmiyetle tet • 
kik ettirmektedir. Vekalet miitehass•s
larmdan doktor Baade bu i§e memur e
dilmi§tir. Umumi Harbden evvel Eskl
§ehirde bir toz yumurta fabrikas1 ya -
p1lmi§, fakat bilahare terk~dilmi§tir. 

ve K1mk koylerinin kdanm teshir eden 
giizelligin sJrnm anyarak bak1yordum. 
Bir harikuladeligi olmad1gma kendimi i
nand1rmaga c;ah§tlm ve muvaffak oldum. 
K 1skancbga ve ofkeye benzer hic;bir his 
duymuyordum. Fa kat onun yerinde ken
dim den nefrete benzer duygulanm var· 
d1. Bunlar belki de gayriihtiyari ve ~uur· 
suz bir k1skanchgm rnaskeli hassasiyetiy-

di. 
Orner beni gormedi. Elleri arkasmda, 

hafif bir ~arkr mmldanarak, orta kat 
pencerelerine bak1yordu. .0 anda, iki 
kiirek kemiginin ortasma bu b~<;ak sapla· 
mak arzusu ic;imden gelip gec;ti. Cans1z 
bir hayaldi bu. Pek k1sa siirdii. Ona 
kar&l Iakayd oldugumu kendime kabul 
ettirmek ihtiyacJ ic;indeydim. 

Y erimden kalkt1m ve kameriyenin ka· 

p1smda durdum. 
Beni gorrnesini istiyordum. 
Cozlerini orta kat penceresinden ay1r· 

mad1. Hie; ~iiphe~z Zehranm uyanmasJ· 
.fll bekliyordu. ,Sarkr mmldanan sesi yiik· 

selmege ba~lad1. 
Oksiireyim dedim, vazgec;tim. Ne ya· 

pacagiml ~a~Jrmag~ ba§lam.J~bm .. v. Herif 
benim orada oldugumu bJlmedigt 1c;m 
beni c;1gnmdan t;Jkaracak bir hareket ya· 
pabilirdi. Bir hadiseyi onlemek ic;in onu, 
sabah riiyasmdan uyand1rmaga mecbur

dum. 
Kameriyenin ic;inde kapalJ duran is-
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Fena havalarda kendinizi 
• 
I p N GR • 

I 
ile koruyunuz. 

Ba~. di~. a dale a~nla, ile il~utmek
ten miitevellid biitiin 1st rablar 1 

durdurur. Nezle, kmkhk. grip ve 
emsali hastahklara kar~J bilhassa 
miiessirdir. 

Kullammz. 
icab1nda giinde 3 kafe ahnabilir. 

T aklidlerinden sakmm1z ve her yerde 1srarla 
Gripin isteyiniz. 

~---~ istanbul · Defterdarbg1ndan : 
Haskiiyde eski Mahmud.aga yeni Siitltice mahaUesinin imrahorkii~kil 

caddesinde i~;inde 112 metre murabbat saha tizerine yap1lm1~ kargir bir binast 
ve ekserisi di~budak olmak tizere 57 yeti~mi~ agac1 bulunan eski 35 mii ~ 
k.erre.r 35 yeni 183, 185, 187 numarah denize pek yakm olmas1 hasebile fab 4 

nka 1maline elveri~li 3985 metre murabbat arsa parasJ s1rf nakid veya yiiz~ 
d~ be~ faizli. hazine tahvili olarak pe~in verilmek ~artile 5580 be~ bin be~ 
yuz seksen hra muhammen bedel tizerinden bir ay i~;inde pazarhkla satila• 
c~.kt.~r. !steklilerin 419 lirahk muvakkat tem~nat akc;elerile 3/1/938 pazarte~i 
gunu saat on dorde kadar Milli Emlak Mtidiirliigtinde toplanan Komisyonn 
gelmeleri. •M.. (S175) 

HASAN DEPOSU ~ 
Sahibi eczac1 Hasan 

Muhterem mii,terilerinin, ah bablarmin ve biitiin din kardet• 
lerinin bayrammt kutlular. 

Konya. Belediye ReisliQ:inden : ...... 
Yeni tam~r e.dilip 29(11/1_9.37 pazartesi giinii iki buc;uk senelik ican ka.• 

pah. zarf u~uhle. 1hale ed1l~cegr evvel<;e ilan edilmi~ ulan Alaeddin tepesin ~ 
deki Beled1ye SINEMA BINASI i~;in ihale gunti getirilen zarflar 2490 nu ~ 
~~:ah arthrm~, ek.siltme kanununun bu babdaki tarifatma uygun giirtilrne• 
d1gmden mezkur bmanm 15 kanunuevvel 1937 tarihinden 31 mav1s 1940 ta• 
rihine kadar iki sene be~ bU<;uk ayhk ican 14 birincikanun 1937 sah gunii 
saat 14,30 da ihale edilmek iizere gene kapah zarf usulile tekrar artbrm1Yll 
c;Ikanlmi~br. Bir senelik icar ic;in muhammen bedel 4,000 lirad1r. Talib olan• 
l~rm ve ~artnameyi giirerek fazla malumat almak istiyenlerin Konya Bele• 
d1ye Riyasetine miiracaatleri ilan olunur. (8170) --------.......... ----.......... _______ .......... __ ............... -----~ 

ALETUAL L. HOVACiMYAN-
437 Beyoglu istiklal caddesi Tel. 43752 

Pariste A. KLAVERi'nin 18stikli 
Danteld.en Liiks hakiki SKANDAL GENLER ve 

SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Mutehass1s korsetyer Bayan tarafmdan Jsmarlama 

LASTEKS ve kuma!7tan son rnoC.a korseler, sutyengorjlar 
ve sihhi kemerler yaprhr. 

·----·BiR TECRUBE KAFiDiR. ----· 

istanbul Bakkallar Cemiyetinden: 
. Bakkallar Cemiyeti idare heyetinin niSif azast 12/11/937 giinii yap1lan se· 

t;Irn neticesinde ekseriyet has!l olmad1gJ anla~lld1gmdan 10/12/937 curna giinii 
saat ond.an on altiya kadar ikinci defa olarak sec;im yap1lacakhr. Cemiyet men· 
sublarmm rnezkur gun ve saatte cemiyet idare merkezi olan Ttirbe.BabJali 
caddesinde 10 numarah daireye htiviyet ciizdanlarile gelerek reylerini kul• 
lanmalan rica olunur. 

kemlelerden birini giiriiltii ile ac;tlm. He· 
rif o zaman bana dogru ba§ml c;evirdi, 
fakat hulyalarmm ortasmda yakalandJgJ· 
m zannettiren hic;bir tela§ emaresi goster· 
medi. Bana dogru ag1r ag1r yakla§tJ ve 
kameriyenin oniinde durarak, bir kelirne 
soylemeden, emir bekledi. 

Arhk yiiziine bakamiyordum. 
- Kahve getir, gazete istemez l de • 

dim. 
Y ere bakarak ilave ettim: 

- Seninle biraz konu§mak istiyorum. 
F akat bu sozler agz1mdan o kadar ya-

V~§ c;Jkml§h ki duyup duymadJgmJ bil • 
m1yorum. 

Kahveyi getird:, kameriyenin ic;indeki 
demir masanm iistiine koydu ve ba§J da
irna biraz one dogru dii§iik, ince uzun 
kollanm sarbtarak, iki ad1m otemde dur
du. 

Ben kahve fincamm ald!m, iskemleye 
uzand1m ve bir sigara yakt1m. Elimdeki 
tabaga bakarak, titremesine bir tiirlii rna· 
ni olamadJgJm bir sesle, agu ag1r §unlan 
soyledim: 

- Osman! Biz hammdan aynhyo • 
ruz. Senin buradaki hizmetin devam ede
miyecek. 

Durdum. T ek bir kelime daha soyle
mege muktedir degildim. 0 da duruyor, 
hic;bir §ey soylemiyordu. Yiiziine baka • 
mad1m. 

Hala duruyor ve bir§ey soylemiyordu. 

Biiyiik bir yiik kaldmr gibi ba§JDI kal• 
dJrdJm ve sordum : 

- Anladm mi) 
Fakat gene yiiziine degil, ba§mm ar• 

kasmda sallanan yaJ!lraklara bakJyordurll• 
Hie; k•mildamad!. Ba§IIDI dondiiren 

bir sessizlik ve hareketsizlikte tsrar edi ~ 
yordu. 

Y erimden kalkar gibi bir sabmJZIIk 
hareketi yaptJm. 

0 zaman ba§J biraz oynadJ ve hie; is• 
temedigim halde go;: goze geldik. Dii§ "' 
manca bir bak1~ bekliyordum. Aksine, 
kalbden gelen yumu§ak bakl§larla dolu, 
samirni gozlerle kar§Jla§hm. 

Biitiin omriimde hie; unutamiyacagrlll 
bir sesle: 

- Beyim, sana diyeceklerim var, de" 
di. 

Bu ses hie; yiiksek olmadJgl halde ic<in 
ic;in haykmyordu. 

- Soyle! 
Diyecektim, fakat bu adamm Zehra 

mevzuuna ginnesi ihtimali beni yeniden 
biiyiik bir nefret i<;ine soktu. Sesimi c;• • 
karmad1m. 

V e lakin, dedi. ~imdi degil. 
Ba~1yla tevekkiile ve isyana delalel 

eder gibi goriinen, birbirine z1d iki hare" 
ket yaptJ. 

Sonra birdenbire dogruldu: 
- Ba§iistiine! dedi, hay hay l 

(Arkasl varl 
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(~ Spor Pedagojisi )I 
lier ya~ta spor yap1lmaz 

Diinyayi dola~an 

bir sohret 
Fransa Hariciye 

Naz1r1 Polonyaya 

gidiyor 
Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

d Stokholm ~ehrinin Anatomi enstitii5iin- da yan~tJrmazlar. insanlar da boyledir. 
e profesiir (Retzius) un himmetile vii - Avamm ve kitabs1z sporcularm filan 

t.ude getirilmi§ ~ok k1ymetli bir goz kollek· zatl tamyor musun, ya~1 elliyi ge~tigi hal-
11Y0nu vard1r. Bunlar gayet itina ile kris - de hala kolunu kimse biikemiyor, fi!an 
tal camekanlara suah.nmi§br. Doktor zat altffi.l~l buldugu halde elli kiloluk bir 
(R.etzius) en kii~i.ik ya§ta ~ocuklardan. giilleyi bir hamlede kaldmyor veya fil5.n 
~~~ Ya§h ihtiyarlara kadar muhtelif ~agda zat ya~mm c;ok ilerlemi~ olmasma ragmen 
b~sanlann ~esedl:rinin gozlerini ~1kanr.~~· bir delikanh gibi daglara t1rmamyor gibi 
.. r lak1m k1myev1 mahlu!ler sayesmde go- iddialannm ilmi hic;bir k1ymeti yoktur ve 

hun hayattaki revnakhgm: oldugu gibi mu· o zahiri kudret hic;bir ~ey ifade etmcz. 
b afazaya muvaffak olmu~tur. Bunlardan Kalb sektesinden olen c;ok boks~u ve peh
azJlannJ yukandan a§ag, ortasmdan ke - !ivan gordiik. 
h~re~.uzv~n i~ ensices~n~e vukua gelen Ia· Beynelmilel Olimpiyad miisabakalar;-
•vvul!en de gostermi§tlr. na i~tirak eden sporculann umumiyetle 
Bu gozler hirer, hirer tetkik edildigi ya§lan 18 ile 35 arasmdad1r. Baz1 mi.is

z.~rnan, gorme uzvunun pek kiic;i.ik ya§ta tesna hilkatte sporcular vi.icudlerinin bu 
~~Yet kudretini kaybetmege ba§lad~~~ an - yi.iksek kudretini 40 ya~ma kadar mu-
yhr. On diirt on be§ ya~mdan Iliharen hafazaya muvaffak oluyorlarsa da bu 
~ozde ri.iyete hail olan elyaf peyda alma· · herkes i~in mi.imkiin degildir. HayatJmi
ga ba§hyor, otuz ya§mda bu elyaf ~ogali - zm muhtelif devrelerini daima goziiniin
~~r, .Ya§ ilerledikc;e giizler de zay1fhyor. de t~tmahyJz. Her devrin hareket ihtiya-

11&Ide iyi gormez oluyo!. Cl b1r olmadigmJ unutmamahy1z. <::ocuk 
Coz biiti.in uzuvlanm1z i~inde t-n ~abuk oyun oynar, jimnastik yapar. Gene, de

~~~ranandJr. Bundan anl :yoruz ki viicu • likanh oyun oynar, jimnastik ve spor 
d~tnii~i.i le§kil eden azalarm hay at miid : !.a par. _Y a§h adamlar ellisinden sonra 

1 
b, tler1 ba~ka. ba§kadJr. Hatta o k~~ar k~ )Imnasllk. yapar: spor mahiyetinde olma-

r kJsm, daha kemale er"Jleden, d1gerlen mak ~arllle tems oynar, golf oynar, yii
bevale yi.iz tutuyor. Nitrkim gozlerimiz on zer, at gezintileri yapar, ava gider, a~:k 
/' Ya§Inda tamamile kemale eriyor, on - havada yiiriiyi.i~ yapar. 
h:n so?ra ya":a§ ~V~§ sukuta. ?a§I?;~~ ~~~pada ve Amerikada hi.ikumet ri-
~uk, kemiklenmiz ve etlenm1z butUg caiJ, tuccarlar, bangerler, fabrikatorlar, 

l~ginda kemal ~iiyle dursun, daha tama· biiyiik mi.iesseselerin ba§mda bulunanlar, 
lillie le§ekkiil bile etmem·~ oluyor. hulasa kafalanm fazla i~letmek mecbu
k Yucudiimiiziin en mi.ih:m cihazlanndan riye~inde alan ki~seler bu yorgunluklan
ltt de deveram dem ci~aZJdtr. Kalb ve m g1dermek ve b1raz dinlenmek istedikleri 

lltnn:zt kan damarlan eberi kimselerde zaman ya kotra ile deniz gezintisi yapar
lhtz be§inden itibaren kudret ve kuvvetim lar, ya k1rlarda dola§Jrlar, ya tenis ve 
~•Ybetmege ba§hyor. Bir\.oklannda ensice golf oynarlar, ya ava giderler veya seya
l sal!ubu (Sclorose) otm: be§inde ba§ • hate ~Ikarlar. Bunlar mi.imkiin olmazsa 
1~0 r. Ev'iyenin alastikiyeti azahyor. Yir- bir jimnastik miiessesesine devam ederler. 
rlsine dogru kemale eren ve bu kudretini Hulasa ya§larmm icab ettirdigi beden 

1:rk Ya§ma kadar muhar11za eden adale· f:al~y~tl~rine ~evam ederler v~.bunu s:h-
1/e aldamp da insan yirm~ be§inde yap· ~~ ~~r. Ih~1yac b1ler:k y.aparlar. Oyle oldu
b~~ atletik sporlan k1rk brimde de yapa- gu H;mdtr hem af1yeth hem '<ok ya§arlar. 
d~.~~. hiikmi.ini.i vermemelidir. Boyle bir Bazan yetm~~. hatta seksen ya§mda bir 
la~§unce on sekiz ya§mdan evvel viicut- ~v.ru~.a~~nm elmde raketi ile tenise gitti
l t'! heniiz te§ekkiil devrinde alan ~ocuk- gm1 gorup ~a~anz ve a~kolsun seksen ya
arln fazla heyecan veric: sporlan yapma· ~ma geldigi hal de spar yap1yor! diye tak

~~ &ibi tehlikelidir. $iddeti, fazla cehdi is· dir ederiz. HaYJr, o giirdiigliniiz ihtiyar 
~lzarn eden yan~lar (ko~mak degil) fut- spor yap!myor, tenis oynuyor. Yani vii-
~~ rna~lan eskrim, gi.ire~. boks, yiizme cud ekzersisi yap1yor. Bizi hep yamltan 

tnusabakalan gibi zorlu stterla~a.haun hu tahirlerdir. Hep hu yiizden degiL midir 
hdajeJ~r dayandiib hald~. §iryanlar ta • k~ on ~~~ .. ya§mda futbola heves eden ve 
I ~lllmul eclemez. Y a§J kt:km1 , ~m\§ ol~p- b1rer kuc;uk sporcu (!) 0 )an TUrk. ~Qcuk
l~tJn sporda ~ok ihtiyath hareket etmeleri Ian yirmi be~. nihayet otuz ya§mda teka
<lZirndir ve bilmelidirler ki onlann kan da- iide c;Iklyorlar! HayatJ idame ve temdide 
IIJarian §iddetli sarsmt1lara o kadar daya- medar olmas1 laZJin gelen bir kuvvet ve 
l~tn~z: Zaten §i~yanlarm az 5ok el~s~.i .~ kud~~t vas1tas1 gencleri kukma varmadan 

Yehm kaybetmJ~ olmas.nm Ilk tezanuru tekaude sevkederse acmmaz m1? Y eni 
~~Ugun c;abuk k.esilm.es;Je' ~elli olur. So- neslin spor ve be~~n faaliyeti sahasmda 

1~\!Un ~~buk k~sJI~esJ blbm. yorulmak • g~nc ya~mda. tekaud olduklarmt gormek 
Q' oldugunu gostenr. $JddetJ, fazla ceh- btze elem verwor. Onlan her zaman zin-
1 Veya si.irati icab etti~~n herhangi bir de ve harekette gormek istiyoruz. Bunun 

'Por faaliyeti - §iryanlann k1smen elastiki- ic;in de bir yol var. Her ya~m icab ettir
~etj zayi etmi§ olmasmdan · aksi tesirini digi beden faaliyetini takdir etmek ve 
la.bucak kalbde giisterir. beden terbiyesi ilminin gosterdigi yoldan 
. ~iryanlar nekadar ~ok elastikiyeti kay- yi.iriimek. 
tderse, kalb o nisbette f.az~a f~al~yet sar- Selim Srrrr Tarcan 
•na mecbur olur ve tahud1r k1 yorulur. 
) 0 halde ~acuklar gibi kukm1 a§ml~ o
<nlar da fazla yorgunluk veren sporlar

Qan sakmmahdular. Cor.uklar veya olgun 

~a~ta olanla~. ko~a~i!irler. k~r~k ~ekebi: 
b~·ler, yUzebJhrler, !tidal dah1lmde kend1 
~nyelerinin kudret ve kabiliyetine gore 

aiJama, hrmanma, kaldmna, alma ek -
~etsislerini yapabilirler, fakat mi.isabaka, 
~al'l§ riikor gibi cehdi san hadde ~1karan 
1florlardan mutlak sakmmalan lz1mdu. 

Hayvan merakhlan bilirler ki siir' at 
\lar1slarma minimini taylan GJkarmadikla
t, gibi, genclik c;agm1 gec;mi~ olan atlan 

Mezarhldarda ne i§i var? 
1ddia edildigine gore, son zamanlarda 

sab1kah Celal admda birinin Uskildar
da tenha zamanlarda mezarhklara gide
rek mezarlan a~tlg1 ve baz1 §ilpheli ha
reketlerde bulundugu haber almm1~, 
bunun ilzerine sw;lu diin yakalanml§ttr. 

Celal, yalmz mezan a~makla iktifa et
memekte, mezarlarm parmakhklanm 
da sokerek evine gotlirmektedir. Diin, 
karakolda her §eyi inkar eden CelaJ, 
mezarhklardaki hareketleri etrafmda 
da hi~bir ~ey soylememi~tir. Sugl.u, Ad· 
liyeye tE'slim edilmi~tir. 

' 
Lily Pons'un ismi Ameri
kada her~eye alem oldu 

Lily Pons 

IBa~tarat1 1 tnCf sahlfedl'l 

Exelsior gazetesi, M. Delbos' a Leh • 
lilere Lehistanm Rhin i~lerine kar§l ala
kasJzhk gostermesinin F ransanm Dantzig 
ve «koridor» meseleleri.u kar§J giisterdi
gi alakas1zhk derecesinde Avrupa emni
yetinin aleyhinde olacag.m anlatmasmJ 
tavsiye etmektedir. Bu ga.zete, M. Del • 
bos'nun gorecegi ba§hca vazifelerden bi
rinin halihamda <;ekoslovakyadaki Leh 
ekalliyetinin tabi tutulmakta oldugu mu
amele dolayJsile <;ekoslo"akya hakkmda 
bu tak1m §ikayetleri alan Lehlileri Prag 
hiikfimetine kar§J daha itilafcuyane hare
kete te§vik etmek oldugunu ilave etmek
tedir. 

Polonya gazeteleri ne diyorlar? 
Var§ova J (A.A.) Gazeteler 

Delbos 'nun seyahatinin ehemmiyetinden 
bahsetmektedirler. 

Be§ alt1 senedenberi, §Ohreti diinya - Hiikumetin na~iri efkan olan «Kurjer 
ya yayJlan ve bilhassa Amerikada, ne- Polski» gazetesi bu miinasebetle ~oyle 
hirlere ve §ehirlere alem olacak kadar 

yazmaktadn: yiikselen bir isim var: Lily Pons. Bu a-
YJn be§inci giinii.nii, Amerikahlar, Lily «Delbos'nun Var§ova miilakahnm ik1 
Pons giinii yaptJlar ve 0 giin, btitiin A- rr-emleketin harici siyasetini idare edenler 
merikada, sinemalar, tiyatrolar, kon - arasmda tam bir itilafla neticelenecegin
serler, gazeteler, onun resmi, onun sesi, den §i.iphe etmiyoruz.» 
onun bahsi ile doldu. Ge~enlerde, ~ika- Gene hUkumetin na§iri efkan olan 
go'da verdigi konser diinyanm en kala- «Kurjerroranny» gazetesi §U miitaleada 
bahk konseri olmu§, 200,000 dinleyici ile bulunmaktad1r: 

dolu ta~ml§h. «Bu ziyaret ge~en sene zarfmda kuv· 
Lily Pons'un hayah hayli merakh - vetlenmi§ oln Frans1z • Leh i§ birliginin 

d1r. Bundan otuz sene kadar evvel, miisaid bir §ekilde inki§afmm bir tezahi.i
Fransanm Cannes §ehrinde diinyaya ri.idi.ir.» 
gelen Lily, daha on be§ ya§mdayken 
Paris konservatuarmdan, piyano biiyiik Ordunun na§iri efkan olan «Polska 
ikramiyesi alml§h. Fakat, musikiye o- Zbrojna» gazetesi diyor ki: 
Ian istidadmdan ba§ka, Lily Pons'un ti- «Frans1z - Leh ittifakmm sulh, asayi§ 
yatroya da merak1 vard1. Varyete tiyat- ve hertiirlii miistakar siyaset i~in gittik~e 
rosuna girdi, orada ~ah§b~ mada, Ho- bi.iyiiyen bir ehemmiyeti oldugundan 
landah bir avukatla evlendi ve tiyat- Delbos emin olabilir.» 
royu b1rakt1. Sosyalist gazetesi olan «Robotnik» de 

Kan koca seyahate ~tktllar ve Lily ~u sahrlar okunmaktadu: 
Pons, bir miiddet piyanoyu b1rakarak «Reich hiikumetinin Fransanm vasati 
lisan ogrenmege merak sard1rdl, ingiliz- ve ~arki Avrupadr. roli.inii ki.i~Ultmekten 
ce, italyanca ve ispanyolca ogrendi. ibaret olan siyaseti Polonya i~in tehlikeli-

Artistin, bugiinkii §iihretini medyun dir. Boyle bir siyasetle te~riki mesai et
bulundugu §arkiya ilk ba§laYJ.§l gayet mek i~in kor olmahdJr.» 
garibdir. Hastalanml§tl. Doktorlar, ken- Sag cenah muhaliflerinin gazetesi alan 
disine, sogukalgmh~ tedavi ~areleri K · W 

« ur)er arsawski», Parisle Var•ova meyamnda, teneffiis jimnastigl yapma- ' 
sm1 da tavsiye etmi§lerdi. Lily Pons, arasmda mevcud olan metod ve sistem
sadece teneffiis etmektense, bu tedavi- lerin mi.ibayeneti miinaka~a edildikten 
yi §arkl soyliyerek tatbik etmegi daha sonra bu seyahat neticesinde Fransa ile 
muvaf1k bulmu§ ve biiytik musiki iis - Lehistlm arasmda gorii~ birligi oldugu 
tadlanmn fikrini de ald1ktan sonra, mii~ahede edilecegini yazmaktad1r. 
~rln derslerine ba§lamr§tl. M. Delbos VarfoCJada 

Dersler U" sene si.irdii. U,..iincii sene- V 3 (A A ) F H · · -. -. ar§ova . . - ransa aTJcJ-
nin sonunda muganniyelige ba§llyan ye Nazm M. Delbos, saat 16,30 da bu
Lily Pons, bir ak~am Lakme operasm1 raya gelmi~tir. 
siiyledigi Slrada, Nevyork'lu iki tiyatro M. Delbos'nun refakatinde, hususi ka· 
direktiiriiniin nazan dikkatini celbet -
mi§, onlarm 1sran iizerine bir Amerika !em direktoriinden ba§ka, Polonyanm 
sevahatine ~1kmaga karar vermi§ti. Paris BUyiik ekisi Lukasiewicz bulun • 

tlk §ark1sm1 4 kanunusani 1930 ak§a- makta idi F ransamn Var§ova bi.iyiik el
ml Metropolitan operasmda soyliyen ~isi ile de M. Delbos'yu hududdan kar§l• 
Lily Pons, mtithi§ bir muvaffakiyet ka- lamt§hr. 
zand1 ve o giinden itibaren §6hretini !stasyonda M. Delbos'yu Hariciye Na-
yapml§ bulundu. zm M. Beck kar§JlamJ~ Polonya hi.iku • 

Fakat, §6hreti gitgide biiyi.iyen, ser - meti namma kendisini selamlami§hr. !s
veti de o nisbette artan artist, s1rf bu tasyon Fransa ve Polonya bayraklarile 
yiizden, iyi bir zevce olacak vakit bu - sUslenmi§ti. !stasyondan ~1karken halk. 
larmyordu. Holandah avukattan bo§an- M. Delbos'yu alkl§lam1§hr. 
dl. Bundan sonra, onun, miitemadiyen Saat 18 de M. Delbos, M. Becke ilk 
turnelerde dola§bgml goriiyoruz. Ve, ziyaretini yapm1~hr. Bu ak§am Fransa 
san'atmda gosterdigi meharetle oldugu bi.iyiik elc;iliginde bUyUk bir ziyafet ve -
kadar, sevimliligi, giizelligi, zarafetile rilmektedir. 
herkesin muhabbetini kazanan Lily !""- -:-~=~====~-====~ 
Pons, Amerika Cumhurreisi Roose - motiften losyona, nehirden §ehre kadar 
velt'in agzmda, isminin, La Fayette'in her§eye alem olmu§tur. 
ad1 ile mukayese edildigini ~itiyor, ~imdi, Lily Pons, bir ak§am §arkiSlm 
Mussolini'den, Be§inci Gustave'dan bah- dinledigi Slrada kendisine a§Jk olan or
sederken, cdostum Mussolini., cdostum kestra §efi Kostelanetz'le ni§anhdir ve 
Gustave. diyor, Siyam Kralmm kendi- biitiln Amerika halln, bu artist ~iftin 
sine verdigi hediyeleri gosteriyor. a§k macerasm1 biiyiik bir alaka ile ta-

Amerikada, Lily Pons'un ismi loko - kib ediyor. 

ll ve yiiziini.in cildi ile, bu adama, ihtiyar 
demek manas1zdJ. Doris'in oradan oraya 
dola~an gozlerine sabit nazarlarla baka • 
rak ilave etti: 

Doris, Salvatori' nin bu sozU iizerine 
hayretle sordu: 

- Delmonte mi~ Ne miinasebet~ 
Salvatori egildi, eteginin i'< tar~fma di

kili bir cebden, buru~uk bir mektub ~Ikar
dJ ve italyanca bir ag1z kalabahg1 i~inde 
dedi ki: 

Yazan: Qevtren: 
Vicki BAUM HamdiVAROGLU 
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Bunu soylerken, sesinin sahte bir a

henk ta~JdJgml kendi de hissediyordu. 
liatta, bunu, ihtiyar Bryant da anlad1. 
«1-J.epsi ayni komediyi oynar ... » diye dii
IUndi.i. Fa kat, bu komedinin bir noksam 
"a.rdJ. Doris'in yi.irii boyah degildi; sac;
lan taraz taraz, yanaklanna diikiiliiyor
clll. Oteki kadmlara benzemiyor, fakat 
Papagan gibi, ayni lisam konu~uyordu. 
Bryant giil i.imsiyerek cevab verdi: 

- Tabii, tabii. Onun ic;in geldim. 
Sizinle bir mukavele akdedecegim. 

Doris. eski oda arkada~J masajc1 Borg
hild'in «~u mendeburlardan bir milyon 
1a.zminat iste, mutlaka kopanrsm ... » de
cligini ha hrladt ve on dan aldig1 bu dersi 
1atbik etti: 

- Cigerimdeki kur~un deligile, SIZJ 
"e o~Hunuzu dava edip bir servet denecek 
kadar tazminat alabilirdim. 

- Fakat, bunu yapmadmJZ. Zeki bir 
k12: oldugunuza da o zaman hiikmettim. 
Hesab etmesini ve vaziyeti heyeti umu • 
lniyesile ~orme~ini bilivor•1muz. Mahke-

melerde zarar ziyan davalarile ugra§mak
tansa, Mrs. Bryant olmag1 tercih ediyor-
sunuz. 

Simdi beni dinleyin. Ben, saglam bir i~ 
adamiyim. Biitiin Wallstreet buna ~ahid
dir. Maksad1m sizi kand1rmak degil. hin 
hakiki degerini verecegim. Amerikadan 
aynhp, memleketinize, yahud herhangi 
bir yere gitmek ve oglumun pe~ini bJrak
mak ic;in kac; para istiyorsunuz? 

Doris, ihtiyar Bryant'm bu sualini 
dinledigi mi.iddetc;e, mi.itemadiyen, onun 
tahmin ettigi bratta bir kadmm bu suale 
nasi! bir cevab vermesi ihtimali oldugunu 
dii~Unmi.i~tii. 

- Oglunuzu gerc;ekten sevmemi ne -
den dolay1 kat'iyyen imkanSlZ telakki edi
yorsunuz? 

lhtivar Bryant: 
- Ben oglumu bilirim, dedi, kadmlan 

da bilirim. 
Geni~ omuzlan, her harekette ceketinin 

altmda ~erildi~i hissedilen mt adaleleri, 
en ufak bir k1r•••k bif,. a;jriilrniyrn elinin 

- Ka~ para istiyorsunuz '? 
Doris: 
- Bilmiyorum ... Simdiye kadar boy

le bir pazarhga hi'< giri§medim... de • 
di ve biiti.in zah, bir anda meydana ~lktl. 

- Evime donecek degilim, dedi. Ev
vela, iyi bir muganniye olmak emelinde· 
y1m. 

Salvatori, birden kendine geldi. De· 
mindenberi, muhavereyi can kulagile, 
gozleri ate§ sa~arak dinlemi§, siiylemek 
istedigi birGok siizleri yutmu~tu. Simdi Sl· 
ra ondaydt. 

- Mis Hart'm iki §eye ihtiyac1 var, 
dedi. Evvela, muganniye olar-ak birinci 
s1mf bir ders gormesi laz1m. Be§ sene 
Delmonte'den ders almast icab ediyor. 
Be~ sene miiddetle, Delmonte' den her
gun ders alabilmesi, onunla birlikte seya
hat etmesi, giyinip ku~anmas1, yiyip ic;· 
mesi ic;in aydan aya bir para tahsis etmeli. 
Be~ sene sonra, Mis Hart, sizden bir san
tim bile istemiyecektir. Me§hur olacak, 
bir bankerden fazla para kazanacakllr. 

Bryant, miistehzi bir tavula egildi ve 
nezaketle: 

- Omid ederim. 
Dedi. Kendi istedigini yaphrabilece· 

gini hissetmi~ ve derin bir nefes alm;~tl. 

- Hast~ydm da onun i~in sana bah
setmedim. Senin ic;in Delmonte'ye mek
tub yazd1m. Su verdigi al~akca cevaba 
bak. 

Salvatori, soylemek istedigi §eylerin 
hepsini birden soylemek istiyordu. De
vam etti: 

- Senin kim oldugunu yazd1m. Sesin 
hakkmdaki £ikrimi anlatt1m. Fakir oldu
gunu, para veremiyecegini, fakat biiyiik 
bir muganniye olmaga namzed bulundu
gunu anlatllm ... 

Salvatori, nefes nefese sustu. Lane! o
kumamak ic;in ii<; kere yere ti.iki.irdi.i. Do
ris'in, hakkmdaki methiyeleri inkar yollu 
cevab vermemesi ic;in, elile onun agzm1 
kapadJ: 

- Y avrucugum, dedi, sen Baxter
ville' e gitmeden evvelki konu~tuklanmlZ 
hep hahnmda. Mi.itemadiyen onlan du~ii
nUyorum. Senin hayatma mi.idahale et· 
menin ne bi.iyiik mes'uliyet ifade ettigini 
anhyorum. Sana, pek c;ok gozya§I 
dokmeme sebeb olan bir §ey soy
Jiyeyim. Ben, sana lay1k alan bir 
profesiir degilim. Sen in gii zel se-

T 

Bo~una boy atan adam! 
M1s1rh Said'in uzunlugu 

2,70 santimi buldu 
Zavalh, felaketin nasd anlatiyor 

M1mda hergiin 
boyu uzayan Said 
Mehmedin hayall 
cidden ac1kh ve nak
le deger derecede 
merakhdJr. o~ YII 
evvel boyu 2 met -
roydu; ~imdi ise ta
mam 2 metro 70 
santimdir. 

Kendisini gorme • 
ge giden bir gazete 
muhabiri Said Meh
med Gazinin haya -
tm1 ~iiyle anlat1yor: 

«- Onu, kaba 
bir hama uzanm1~ 
buldum. Etrafmda 
mahalle ~ocuklan, 
hamambocekleri do
la§Iyordu. Pek yeisli 
ve kederli gori.ini.i • 
yordu. Sordum: 

- N as II Said, i§
ler yolunda degil 

') 

mJK. · .. d' . . k' Said Mehmed, iki hastabakici arasmda 
en Isml es 1 -

den tamyordum. Hatta bir gi.in, baz1 fJ-,80 santimdi. Herkes §a§Jyordu. Arkada§" 
karasever madamlarla beraber gitmi§, el- larun alay ediyorlard1. Biitiin beni go .. 
bise filan gotUrmi.i§, biraz da para ver • renler, doniip diiniip bak1yorlar, gi.il • 
mi&tik. mekten kendilerini alamiyorlardt. 

Said Mehmed, uzand1g1 minderden Boyum uzad1g1 nisbette zaylfhyor, 
dogruldu, i~ini '<ekti, ve: kuvvetten di.i~i.iyordum, ~ah§amJyordum. 

- Beni kederlendiren i§lerin iyiligi T amam 2 metroya yakla§ml~tun. 
veya fenahg1 degil, boyumun miitemadi- • 1§t~ o giindenberi hayatunm zevki 
yen uzamas1d1r. Bilmem, Allah beni kac;tl. Hergiin bir doktor geliyor; beni 
cezaland1rmak m1 istiyor, nedir? Hergiin gonnek, muayene etmek istiyordu. Ya§h 
uzuyorum, uzuyorum. Dikkat ettim, bah- teyzem, onlardan para istememi tavsiye 
c;edeki hurma agacmdan daha fazla uza~ ediyordu. Hakki da vard1. Zira, bi.itiin 
m1~1m... bu doktorlar beni soyuyorlar, eviriyor .. 

- Bana hayatJm anlahr mmn?... lar, c;eviriyorlar, uzun uzun muayene edi-
Dedim. Bir de sigara verdim. Siga - yorlard1. 

ray1 yaktJ, derin bir nefes c;ekti, sonra: F akat, bir tUrlii boyumun neden bu 
- Peki, dedi. Anlataytm. Fa kat bu kadar uzad1gm1 anhyamJyorlardJ. 

pek ac1khd1r: Herkese benzemedigim i~in bilseniz 
nekadar kederleniyorum. Boyumun uza· 
mas1 yi.izi.inden ni~anhm1 da kaybettim. 
<<Bir ziirafa ile evlenemem !..» dedi, 
kac;t1. Doktorlann eglencesi oldum !.. 

Ailemin hali, vakti yerinde degildi. 
Anam hergi.in sefaletten §ikayet eder, 
gozya~lan dokerdi. Baham da, sabahtan 
ak~ama kadar i~ arkasmda ko~ar, fakat, 
~ok defalar eli bo§ donerdi. Ben ; sokak
ta, mahalle yocuklarile oyun oymyarak 
bi.iyiidi.im. Yerden izmaritleri topluyor; 
~una, buna satJyordum. Elime gec;en pa-

ralan da anama gotiiriiyordum. Bir gun 
~ok~a kazanmi§hm. Bunu goren mahalle 
c;ocuklan elimden almak istediler. V er -
medim. 1~lerinden biri, beni ~iddetle itti, 
yere di.i~ti.im, belkemigimde ~iddetli bir 
ac1 duydum, bay1lacak gibi oldum. Ma
hallenin dispanserine goti.irdiiler. Doktor 
muayene etti, ameliyata lUzum gordii. 

Ameliyatm ne demek oldugunu bilmi
yordum. F akat, mademki agnm ge~e -
cekti, peki dedim, kabul ettim. 

Ameliyat yap1ldi, agnlardan kurtul • 
dum. Hasta~eden ~1ktim. Hayal!mJ temin 
edecek bir i~ aramaga ba§ladun. 
Bir gi.in, ya~h teyzem koye geldi. Beni 
gori.ince hayretle: 

-Said, dedi, bu ne boy! Ameliyat
tan evvel bir c;ocuk gibiydin. $imdi kos
koca bir adam olmu~sun I ... 

Anam cevab verdi: 
- T abii degil mi? Gi.in giinden ya§· 

lamyor ... 
F akat ben, boyuna boylamyordum. 0 

kadar ~abuk ki az vakitte mahallenin ~a
vu~unu da ge~tim. Onun boyu 1 metro 

sinin bozulmasma, kisiimasma sebeb 
oldum. Arhk, kaybedecek vaktim 
yoktur. Pariggi ve Gemini iildi.ikten son· 
ra, hayatta kalan en mi.ikemmel profesor· 
den ders almahsm, yani Delmonte ile be· 
raber ~ah§mahsm. Halbuki, D oki.iz, bi.i
tiin bunlan kendisint- izah ettigim halde 
bana ne cevab verse begenirsin? AI, ken
din oku dl bak I 

Salvatori, buru§uk mektubu, Doris' e 
uzatl!. <;ok iyi italyanca bilen Bryant, 
bu ahenkli siizleri, once hayretle, sonra, 
gitgide artan bir zevkle dinlemi§ti. 01 • 
duk~a can sJkJcJ bir hayat gec;irdigi ic;in, 
kendisini eglendiren insanlara kar§I da • 
ima §i.ikran d•1yard1. Sonra da, bu iki ka
dmm, ba~kalannm bilmedigini zannettik· 
leri bir lisanla konu§tuklan bu sozlerde, 
hi-; beklenmedik bir namuskarhk ~e§nisi 
vard1. 

Salvatori'nin verdigi mektub §U meal • 
deydi: 

«Profesor Delmonte, mevzuubahs kim· 
styi talebe olarak kabul edip etmemek 
hususunda bir karar verebilmek i.izere, 
kendisini bir imtihana tabi tutmak mecbu
riyetinde bulundugunun size tebligine be· 
ni rnell'ur etmi§tir. Profesiir, talebeleri 
meyanma, baz1 nadir istidad sahiblerini 
kabul etmektedir. Bunlar, seyahatlerinde 
kendisine refakat etmek ve giinde bir te
ganni dersi almal: mecburiyetindedirler. 
Profesiir Delmonte, mev. imin iki aym~ 

Said Mehmedin bu ac1kh halini i&ilen 
Majeste Kral F aruk, yok mliteessir ol • 
mu~ ve bu zavallmm 1skenderiye hasta • 
nesine yatmlmasmJ, masarifinin de hu • 
susi hazineden verilmesini irade etmi§ • 
tir. 

Hastane ba~hekimi (El-Nakeed), 
Said Mehmedin kuliibesine gitmi~. ira • 
deyi teblig etmi~ ve kendisini bir otomo· 
bile koyarak hastaneye gotiirmi.i~ti.ir. 

Hastanede 3 metro boyunda bir kar
yola hamlanmt§l!r. Hizmetine de iki 
hastabakJcl verilmi~tir. 

Zavalh adam! Odasma girince he • 
men k1bleye diinmii§, iki rik' at namaz kt
larak Kral F arukun saadeti, saltanatmm 
devam1 ic;in dua etmi§tir. 

El-N akeed MISlnn en maruf doktor• 
larmdand1r. Said Mehrnedin tedavisile 
me~gul olac.ak, boyunun daha ziyade u
zamamasma c;ahsacakl!r.» 

Miindericatimizin 
c;oklugundan Cocuk sahifemizde 
kazanan kUc;iik talihlilerin listesini 
:zaruri olarak bayramertesiye h1rakJ-
yoruz. 

Nevyork'ta, iki aym1 Viyana'da ge~mr; 
yazm biraz Salzburg'da kahr; mlitebaki 
zamanlar, kendi memleketi olan Milano· 
da oturur. Ar.ada, Londraya ve Parise 
yaptig1 ufak seyahatler bunun haricinde· 
dir. Ilk imtihanm i.icreti iki yiiz dolar, 
derslerin iicreti ayda bin dolard1r. Profe
siirun ~artlan, her talebenin, teganniye 
kendisile ba§lamasi ve be§ sene ders al • 
magi taahhi.id etmesidir. Derse, istedigi 
kadar s1k stl· fas1la vermek hususunda, 
profesiir muhtardu.» 

Mektub, profesoriin katibi tarafmdan 
imzalanmi~lJ ve imza okunmuyordu. 

Doris mektubu elinden buakh ve dal
gJr gozlerle onUne bakt1. 

- Bin dolar, diye di.i§iiniiyordu, ay• 
da bin dolar ... 

Bryant'm orada bulundugunu ve pa· 
ra hakkmdaki sualine cevab bekledigini 
unutmu~ gibiydi. Belki de, M. W allert'i, 
ve ondan otuz dolar alabilmek i'<in ~ek
tigi azab1 dii§uniiyordu. 0 paradan, on 
sekiz dolar yetmi§ be§ santim sarfetmi§ti. 
Geri kalan oara, diinyada yegane serve· 
tini te§kil ediyordu. 

Bryant: 
- Miisaade eder misiniz? 
Diyerek mektubu ald1. Salvatori derha1 

ahld1: . 
- ftalya,cadir. 
- Goriiyorum. 

I Arlcas1 varl 
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GUNON BULMACASI 
1 1 I 4 II ll 7 R 9 10 11 

( Bu ak~amki program) 
ANKARA: 

• I 1•1 I I 1•1 I I I 
~ I I 1•1 I I I I 1•1 
6 

13,30 muhtellf pla.k ne¥1yatl • 13,50 
plak: Tiirk muslkisi ve halk §ark!lan-14,15 
dahili ve harici haberler - 18,30 plak ne§
riyatl - 18,35 ~;ocuklara karagoz: Ki.i9iik A-

, 
el 
~ 

I~ I 

I 

I I I 1•1 I I 1•1 I 
I I I I I I 1•1 I I 
I I I 1•1•1•1 I I I• 
1•1 I II 1•1 I I I 
I 1•1•. . I I IJ:bl 
I I_Ll I I 1•1 L_l_l 

ll • 19,10 Tiirk musikls1 ve balk ~rkl!ar1 . 
(Hikmet R1za Sesgor ve arkadB§lanJ -19,35 
saat ayan ve arabca. ne~riyat - 19,50 Ti.irk 
musi.kisl ve halk §arkllan. (Miizeyyen ve 
arkada~lan) - 20,15 solo viyolonsel: Cum
bur Ba§kanh~ filarmonik orkestrSSl so
llstlerinden David Zirkin tarafmdan. (Pl
yanoda Marsel Bl) - 21,00 Ajans haberleri- 1 

21,15 sti.idyo salon orkestras1 - 21,55 yarm- Soldan sa~a: 
ki. program ve istlklal mar~!. 

ISTANBUL; 
12,30 plakla Tiirk muslkisi - 12,50 hava

dl.s - 13,05 pli!.kla Ti.irk muslkl.si - 14.00 
SON - 18,30 plakla dans musiki.sl - 19,00 
Safiye; Plyano _ve keman refakatlle-19,30 
konferans: Dr. Ibrahim Zatl. (Qocuklarm 
hifzJSSlhhasma dairl-19,55 borsa. haberlerl-
20,00 Sa.di ve arkada~lan tarafmdan '.L'urk 
muslkisi ve balk ~ark!.lan • 20,30 hava. ra
poru • 20,33 Orner R!Za tarafmdan arabca 
soylev - 20,45 Semahat b:z.ctenses ve arka
da~larl tarafmdan Ti.irk musikisl ve halk 
§arkllari, (saa.t ayan) - 21,15 ORKESTRA: 
1 - Schumann: Genoveva. 2 - Pu9~;lni: 
Madame Butterfly, 3 - Scrlabine: Prelu
de. 4 - Manfred: Tonwellen Potpourri 
5- Siede: Flltterwochen- 22,15 Alans ha~ 
berleri - 22,30 plakla. sololar, opera. ve o
peret parc;alan - 22,50 son haberler ve er
tesl gi.ini.in program! • 23,00 SON, 

VIYANA: 
18,35 karl§lk yaym :" 20,30 OPERA KO

ROSW.UN KONSERI .. 21,30 KONSER: 
EN ~UZEL HAVALAR- 23 AMERIKAN 
MUSIKISI: Hausserman, Mac Dowell, Gra
inger ve sair bestekarlarm eserlerl - 23,15 
haberler, hava ve salre - 23 25 - EtiLEN
CELi MUSi!Q. - . 24 haberler'- 24,05 QiN
P'ENE MUSIKISL 

PE§TE: 
18,05 QiNGENE ORKESTRASI .. 19,05 

roporta.J - 19,50 ORKESTRA VE ~AN KON
SERI - 21,05 OPERET: Ratti ii.stiiva a~kl -
24,20 CAZBAND TAKIMI - 1,10 son haber
ler. 
B~: 
18,05 gramofon, konferans, gramofon, 

!konferans - 20,05 dans pla.klan, konferans-
21,20 ~AN VE ORKESTRA KONSERi-22,50 
hava, haberler, spar ve salre - 23,05 GECE 
KONSERi - 23,50 haberler. 

LONDRA: 
20,05 ORKESTRA VE ~AN KONSERt -

21,25 spar, haberler • 21,35 KLARNET VE 
PIYANO KONSER.i • 22,05 piyes • 23,15 
ORKEsTRA KONSERi: Moskowski, ~ho
mas ve sair bestekarlarm eserlerl. 

PARis [P. T, T.]; 
18,20 ~ARKILAR. PIYANO KONSERi, 

~ARKILAR - 19,05 ORKESTRA KONSE -
Ri: Franck, Dukas ve sair bestekarlarm e
serlerl - 21,05 haberler, kan§lk yaym - 22,35 
ORKESTRA VE ~AN KONSERi- 23,15 pi
yes: Mavi KU§ (Maeterlinck'in) - 23,55 
KARII;iiK KONSER - 24,35 hava, haberler-
24,50 FLUT VE PiYANO KONSERi .. 1,05 
DANS MUSiK:i:Si 

( ___ 5_B_ir_inc_ik_an_un_P_a_za_r __ , 
ISTANBUL; 
12,30 plakla Ti.irk muslkl.si - 12,50 hava

di.s - 13,05 Beyoglu Halkevi giisterit kolu 
tarafmdan blr teJnsll - 14,00 SON - 18,30 
pli!.kla dans musikisl - 19,00 Safiye: Piya
no ve keman re!akatlle - 19,30 Eminonii 
Halkevi giisterlt kolu tarafmdan bir tem
sil - 19,55 Borsa haberleri • 20,00 Bayan 
Muzaf!er ve arkada~lan tarafmdan Ti.irk 
muslki.sl ve halk 11arkllan - 20,30 hava ra
poru - 20,33 bmer Riza tarafmdan arabca 
soylev - 20,45 Bay Muzaffer ve arkada!ilan 
tarafmdan Turk muslki.si ve halk ljarklla
rt (S.A.) - 21,15 Milll.no Scala tlyatrosu 
dram Sopranolarmdan Madam Letltya A
nu§ka Firaccinl tarafmdan k.onser • 22,15 
Ajans haberleri - 22,30 plakla sololar, ope
ra ve operet paryalan - 22,50 son haber -
ler ve ertesi gUni.in program~ - 23,00 SON. 

VIYANA: 
19,05 gramofon .. 19,50 DANS MUSiKi

S:i: - 20,05 spar ve saire - 20,4{) ~ARKILAR 
VE OPERA HAVALARI - 21,10 OPERET 
PARQALARI - 22,40 gramofon - 23,15 ha -
berl~r. spar ve salre - 23,35 DANS MUSi
KIS~ • 24 haberler - 24,05 DANS MUS! -
KISI. 

PE§TE: 
18,05 EOLENCELi KONSER • 18,55 kon

ferans - 19,25 Fir!.landiya. gecesi - 20,25 
QINGENE MUSOOSi - 21,05 OPERET: Or
lof ~ 23,25 haberler - 23,45 DANS MUSt -
KISI • 24,20 QiNGENE MUSIKISI ~ po 
haberler. 

BUKRE§: 
18,05 ASKER! BANDO • 19,05 havadls, 

gramofon, konfera.ns, p!yes - 21,35 KORO 
KONSERi: - 22,05 haberler - 22,15 ORKES
TRA KONSERI - 22,05 spor • 22,50 ORKES
TRA KONSERi - 23,50 haberler. 

LONDRA: 
19,05 ASKER! BANDO • 19,50 HAFiF 

MUSlKi - 20,35 :;lAN VE ORKESTRA: 
Mendelssohn, Walton, Strauss ve sair bes
tekarlarm eserleri - 22 kar1~1k yaYln - 24,10 
HARPA KONSERI - 24,35 karl.§lk yaym, 

PARIS [P.T.T.J: 
18,35 EOLENCELi KONSER - 20,05 kay

Iii yayml - 20,35 plyes, gramofon, haberler, 
kari§lk yaym - 22,35 pl~es, haberler, gra
mofon - 1,05 DANS MUSIKISI. 

6 Birincikanun Pazartesi 

ISTANBUL; 
12,30 plakla Ti.irk musikisl - 12,50 hava

- 13,05 pli!.kla Tiirk muslkisi - 13,30 
plak ne~riyat1 • 14,00 SON-18,30 

dans musiki.sl - 19,00 yOCuk t!ya:ro-
Falaka) - 19,30 konferans: All Kami 

· : Qocuk terbiyesi - 19,55 Borsa ha
- 20,00 Rifat ve arkada~larl tarafm

Turk muslklsl ve halk ~rkilari - 20,30 
raporu - 20,33 Orner R1za tarafmdan 
a soylev - 20,45 Belma ve arkada§lan 

1 - Solugu tlkanm~. 2 - Haneye avdet, 
nota. 3 - Yer, fa.sulye ile yap1l!r. 4 - Giizel 
san'at, futbol oyuncularmdan, Asyada bir 
nehlr. 5 - Fasta bir c;ol, katibi adil. 6 - Fe
ci, Avrupada bir nehir, nota. 7 - 20 ncl as1r 
lcadlarmdan, miitemadi garaz. 8 - Yoku~un 
aksl, bir clhet. 9 - Qok anlaYl~ll. duvar Ha
m. 10 - Bir emir, mekteb, blr edat. 11 - U
cuza alman, insam ya~atan. 

Yukandan a.11ag1ya: 
1- Fazla manzara goren. 2 - Ba§goz e

dllen, bir emir. 3 - Eskl dllde cagiZ», aga
cm yeni Clkan dall. 4 - Giizel yaz1 yazan, 
bir cins agac. 5 - Ate~ ve alevi kararan, ~ar
kt Anadoluda bir dag. 6 - Bir emir, §ark! 
soyl!yen kalabahk, bir saYl. 7 - Su kab1, bir 
agrrl!k iil9ii.sii, viicuddekl §l§klnllk. 8 - Ka
Zllan, nehir ve gol nakl!ye vas1tasi. 9 - Arz, 
ic;l bo~. 10 - Bir §eyi herkese bildlrmeklik, 
kiic;iik sandal. 11 - Kaybetmlyen, manevl 
!eke. 
EvvelkJ bulmacanm ballt!dUmi~ ~ekll 

2 8 4 ~ ~ 7 H II 10 11 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler lb.tila!i 
Etriisk V azosu 
ni~in Oli.imu 
Efendi he U~ak 
Vikontun Clliimii 
tklimler 
!Ik A~k 
Kii!;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Felsefe 
Tarih Felsefesf 

SAMSUNDA 
Balk Kitabevi 

100 Kr. 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 

75 • 
35 • 

125 ' 
60 • 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii· 
tiin mekteb kitablan. lortasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri· 
dlr. En son model daktllo ve fo • 
to~af makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazl caddesi 

ra binasmdan naklen) - 23,50 QiNGENE 
ORKESTRASI • 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 E!iLENCELi KONSER - 19,05 hava

d!s - 19,20 EOLENCELi KONSER - 19,50 
konferans, gramofon - 21,20 OPERET 
PARQALARI- 22,35 haberler - 22,50 HAFiF 
MUSiK:i: - 23,50 haberler. 
VA~OVA: 

18,20 Finland!ya ~arkilari, konu~malar, 
gramofon, koyliiler i~in - 20,05 mi.inaka~a. 
konu~ma - 21,05 HAFiF MUSIKi VE DANS 
HAVALARI - 22,45 k1raat - 23,05 SENFO
NiK KONSER: Haydn ve Wagner'in eser
lerl - 23,55 haberler. 

PARis [P.T.T.]: 
18,05 Org muslklsi, krraat, Brltanya §ar

kiiari, konu§malar - 20,35 I;!ARKILAR P:i:
YANO MUSiKisi - 21,05 haberler - ·22,05 
MUSiKi: VE l;iARKILAR - 22,35 Basklar ge
cesi - 23,05 ODA MUSIKisi VE §AN - 24,35 
haberler, gramofon. 

sinemas1 - Diinya ed.ebiyah - F1kralar • 
Karikatiirler - Acayib §eyler 

I 
CUMHURJYET 

T. H. K. Piyangosu 

UGUR Gi$ESi 
Saym miitterilerinin bayrammt kutlular. 

Gerek ikinci ke,ide ve gerek Ytlba't biletlerini almak i~in gife· 
miz bayram giinleri a~1ktu. 

Adres: Galata, Karakoy postanesi karttsmda Ugur Gifesi 

timer R. Ugur Tel. 40021. 

(Ba~ka hi~bir yerde tubesi yoktur) 

Terzi $evket M uslubas 
I I~ -Muhterem mii~terilerinin Bayramtm kutlular, saadetler diler. 

Beyoglu- tstanbullstiklal caddesi No. 257 Telefon: 43144 

TASARRUF BASIMEV i 
Y enipostane caddesi No. 21 
Saym miitterilerine bayram1 kutlular ve derin saygllarile sag· 

hk diler Penik 

~ 
HAT AY Pastahanesi 
An~opulos ve ogullar1 

Saym mii,terilerinin bayra• 
mmt aayg1yla tebrik eder, sag

hklar diler. 

Angelos Ro~sos ~ 
BOyUk ~apka MaQazast 

Muhterem miitterilerinin 

bayrammt kutlular. 

j . B E Y KO 
K iirk ticarethanesi 
Muhterem miitterilerinin 

bayramlanm kutlular. 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordiincll Valnf Han dordiincll 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

I IIIII 1111111 I 11111111111 1 11 1 111 1 Ill I I II l ttlt ll I 1 1111 1 11 

Biiyiik §ebir ve kasaba parklan; 
ADit, meydan, ~;ocuk park.lan ve 
viiJi bab~;eleri i<;in modem proje 
ve plantar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatUlJ deruhde ve taahhlid 
eder. 

Biiket, ni$Bn sepeti ve eelenkler 
iein vapuan sipari::~ler siir'atle ha
Zll'lann. 

<;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva agac; ve agac
clklan; bahce alat ve edevau ve 
ehliyetll Bahc;lvanlar g~ndertr. 

istanbul ·ikinci iflas memurlugun -
dan: 

Mi.iflis Zare Kocumiana aid olup Tak· 
simde Hrisoveloni aparhmanmda ema
neten durmakta olan di§. macun ve su
yu levaz1mma mi.iteallik makine, e~ya 

ve motor ve sair e~yanm birinci artbr
masmda takdir edilen luymetin yi.izde 

yetmi~ be~ini bulmad1~ gibi ragbet 
dahi olmad1~ndan ikinci arthrmtya 
konmasma masa memurlugunca karar 
verilmi~tir. Arthrma 11/12/937 cumar

tesi gi.ini.i saat 14 te aparbmamn oniin
de icra edilecegi ilan olunur. (2558) 

HakikT 

8 Lambal• 

PiLOT 
RADYO 

Fiab 

160 
LiRA 

Voyvoda caddesi N. 55 
Galata - Istanbul 

Dr. l-lafJ:r. Cemal 
Lokmatt 11 ekim 

Dahiliye miltehasstsl 
Katalogu (50) kuru~tur. 

I Alakadarlara paras1z gonderillr 

Jr..:a;g = • • z • • • ra • a • • 

Pazardan ba~ka ~lerde 6jtleder• 
&onra saat (21h tan 6 va) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Sah. cumartesi giinlerl sabal 

c9 1,2 • 12• saatlerl haklkt hkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 

22398, 38 • 48. 

H AFT A LIK 
GENCLiK 

GAZETESi 
P AZARTESi gilnii t;zkacak 

ikinci saytstnda : 
!tiyadlarumz - Atom par<;alamrsa - Murad Reisin oglu - Bir adam 
yaratrnak. Dort bucsktan dort dille - Yedizler - Bir milyon verseler 
yapar m1ydm1z? - Sinema, Robert T;lylor - Katib <;elebi • Tabiat 

DE.NiZAI .TT KOR~ANI .ART ! 
Ti.irk musiklsl ve halk ~arkuan 

- 21,15 radyo fonlk opera (Faust) 
orkestras1 refakatlle - 22,15 Ajans 

- 22,30 plakla sololar, opera ve 

Diinyamn §ekercisi 

parcalan - 22,50 son haberler ve er-
giiniin program! - 23,00 SON. 

VIYANA: 
20.30 FILARMONiK KONSER: Smetana, 

Brahms'ln eserlerl - 21 ,45 halk 
- 22,10 kJSa flkralar - 22,30 HA
~ARKILAR - 23.15 haberler ve 

- 21.35 EC7LENCELi KONSER - 24 ha-
- 23,05 EC7LENCELi KONSER. 

P~TE: 
20,35 BUWK KONSER: Llszt ve sa!r 
'-~Tr.ll..,.l~t"ln on~r"l~,.,"rt.,,., l",.,,..,...,,t),. (rynn-

ALi UHiDDiN HACI BEKiR 
Akide 60 kurut 
Bayram , ekeri 80 » 

SatJ~ yerleri : BAHf;EKAPI • 

F1st1kh lokum 120 kurut 
Kaymakh lokum 120 » 

BEYOGLU • KAHAKOY - KADIKOY 
Ta~radan sipari~ i~in : ALi MUHiDDiN Bah~ekapt, istanbul 

4 Birineikanun 1937 

Istanbul Birinci lcra 
Memurlugundan: 

Beyoglu Kamerhatun mahallesinde eski <;akmak yeni Tarlaba§I cadde· 
sinde e:;ki 47 - 49 yeni 45 - 47 numerotaj 227 • 229 No.h apartlman ve altln• 
da 229 numaray1 alan bir diikkam bulunan apartrmanm 14/2 hissesi. 

Ve Galatacl.3 Yenicami mahallesinde Topc;ular caddesinde Harrac;~1 

sokak eski 7 ve 9, 11, 40, 42, 44, 46, 48 yeni 5, 7, 36, 38 kap1 numarah kayden 
sekiz bap diikkanm yiiz bin sekiz yi.iz hisse itibarile (4680) hissesi daire
mizde ac;1k arthrma ile satllacagmdan luymet ve miktarlarile hudud ve ev· 
satlan a~ag1da gosterilmi~tir. 

Gayrimenkul: Kamerhatun rnahallesinde eski <;akmak yeni Tarlaba~l 
caddesinde eski 47, 49 yeni 45, 47 ve ni.imerotaj 227, 229 numarah apartunan 
v~ altmda bir diikkan 229 numarah diikkand1r, demir kepenkli zemini c;i • 
mento ve altmda bir bocl.rumu vard1r. Diikkamn vitrini kirac1ya ait olup 
i~;inde elektrik vard1r. 

227 numarah binad1r, demir kap1dan ic;eri girildikte mermer sofa uze
rinde bodruma inen bir kapt ile bir oda ve birinci kata !;lkan ah§ab mer ~ 
d1ven vard1r. 

Bodrumda: iki sarmc ve bir sabit ocak ve tekneli bir mutfak bir ~ama• 
~1rhk vard1r. Birinci kat: Bir sofa iizerinde iki oda. tkinci kat: Bir sofa uze• 
rinde iki od.3 ve bir merdiven iizerinde bir hala. lJ .. iincii kat: Bir sofa uze• 
rinde iki oda. Diirdiincii kat: Bir sofa i.izerinde iki oda ve merdiven uzerin• 

de bir hala. 'Ost kat: Taras kahdrr. Zemini kiremit iizerine ah~ab do~emeli 
etraf1 demir parmakhkh korkulugu vard1r. Binanm ic;inde elektrik ve s\1 
tesisah vardtr. Binanm dahili aksam1 ah~ab, beden duvarlart kargirdir. Bi• 
rinci katm hem Tarlaba~1 ve hem de Omersiyam cadclesinde <;Ikmalan var· 

dir. ikinci katta bu <;1kmalarm i.istiinde demir parmakhkh balkonlan var ~ 
d1r. ikinci kattan itibaren beden duvarlan ah~ab kaplamahdrr. Hududll: 
Bir tara£1 Tarlaba~t bit taraft Hamalba~1 elyevm Omersiyam caddesi ve 
bir taraf1 Mehmed Necib Mardan ve bir taraf1 Ethem oglu Salahaddin· 
Sahas1: 57,3 metro murabba1. Mezkur gayrimenkuli.in halilfttz1r piyasa ve 
bulundugu mevkie nazaran tamamma (5962) lira luymet takdir edilmi~tir. 

Diger gayrimenkul: Galatac.a Yenicami mahallesinde Top~;ular cadde· 
sinde Harac;c;t sokak eski 7, 9, 11, 40, 42, 44, 46, 48 yeni 5, 7 ve 36, 38 kapl 
numarah kayden sekiz bap magaza. 

(7) numarah diikkan: Demir istor kepenkli zemini c;imento d1i§eli vit• 
rini malsahibin'e aiddir. (1) numarah di.ikk&n: Dernir istor kepenkli ze • 
mini c;imento do~eli olup elyevm bo~tur. Bu diikkamn ic;inden tahta bir 
merdivenle 7, 9, 11 numarah di.ikkanlarm iistiinii kamilen i~gal eden bi• 
rinci ve ikinci katlara <;1k1hr. Birinci katta merdiven iizerinde bir oda ve 
iist katta keza iki odas1 bu kahn Harac;c;1 sokagma bir balkonu vard1r. Me
sahasJ: 7, 9, 11 numarah di.ikkanlar bir binadan ibaret olup 44 metro mu· 
rabbmd1r. Hududu: Tarafeyni Avni vesaire binalarile arkast han cephesi 
Harac;c;t sokag1. Muhammen loymeti: (4840) lira k1ymet takdir edilmi§tir. 

Digeri: Gene Topc;ular caddesinde halen Kara.koy meydanmda Necati• 
bey ve Harac;c;t sokaklarmm birle~tigi ko!?ede tapu kaydma nazaran 5, 7, 38 
numarah binamn altmdaki 38 ve 7 numarah magaza: Demir istor kepenkli 
zemini tahta do~elidir. Vitrinler aradaki mukavele mucibince malsahibine 
terkedilecektir. Bu magazadan ittisalindeki 36 numarah diikkanm iistune 
t;Ik1hr tahta bir merdiveni olup bu katta bir oda vardrr. Bu magazan!Jl 
altmda bodrum ve ic;inde elektrik vardn. 

Necatibey caddesinde (5) numaray1 alan rna aza: em o penkli 

zemini c;ini do~elidir. Tavanlan ve katlann taJ:!anlan demir potrel ve voltll 
kemerlidir. Mermer rnerdivenle birinci kata c;tkihr zemini mu~amba do· 
§eli biiyiik bir salqn iizerinde bir oda ve bir hala vard1r. Kiic;i.ik tahta mer• 
divenle ikinci kata <;1luhr, burada bi.iyi.ik bir salon ve bir oda vard1r. Bina• 
mn i.istii kapah ve kiremidlidir. Elektrik ve su vard1r. Binamn birinci ve 
ikinci kattaki salo~lar1 Necatibey caddesi ve Harat;!;I .sokag1 cepheleri ka • 
rnilen camhd1r. 

36 numarah magaza: Zemini tahta do~eli demir istor kepenkli olup vit
rin malsahibine aiddir. Diikkanm i.isti.inde bir oda olup 38 numarah diik • 
kandan bir merdivenle buraya ~llolarak istifade edilmektedir. Bu di.ikkan• 
dan i.ist kata t;llulmaz. 

Mesahas1: (5, 7, 38) numarah 188 metro murabbat (36) numarah 27 
metro murabba1. 

Hududu: (5, 7, 38, 36) numarah bir taraf1 Necatibey soka~ bir tarafl 
Harac;c;1 sokag1 bir taraf1 Poli Hurunu bir taraf1 Ohanyan ve Beniyan. 

K1ymeti: (36 numarah diikkan) (3780) lira (5, 7, 38 numarah maga· 
zalar) (86480) lira k1ymet takdir edilmi~tir. 

MezkO.r gayrimenkuller hisseleri ac;1k artttrm1ya vazedilmi~tir. Arthr
ma pe~indir. Arttirm1ya i~tirak edecek mli~terilerin k1ymeti muhamrne • 

nenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat mektu· 
bunu hamil olmalan icap eder. Mi.iterakim vergi tanzifat, tenviriye ve 
vaklf borclan borcluya, yirmi senelik evkaf taviz bedeli mii~teriye aiddir. 
Arttirma ~artnamesi Han tarihinden itibaren dairede mahalli mahsusuna ta· 
lik edilecektir. 

Birincl arthrrna 6/1/938 tarihine musadif per!iembe giini.i dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arthrmacl.3 bedeli klymeti mu· 
hammenenin yi.izde yetmi!i be~ini buldugu takdirde i.istte b1rak1hr. Aksi tak· 
dirde son arthranm taahhiidii baki kalmak i.izere arthrma 15 giin daha tern· 
did edilerek 21/1/938 tarihine musadif cuma giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede yap!lacak ikinci arthrma neticesinde en c;ok e.rthranm i.istiinde b1 • 
rak1lacakhr. 

2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 nc1 macl.desine tevfikan hak
larl tapu sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn 
ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialanm ilan tarihinden itibaren 20 gi.in zarfmda evrakt miisbitele • 
rile birlikte dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklan tapu si· 
cillerile sabit olm1yanlar satt~ bedelinin payla~masmdan haric kahrlar. Daha 
hzla malumat almak istiyenlerin 937/348 numrah dosyada mevcud evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklar1 ilan 
olunur. (2554) 

ROMANY A SEYRtSEF AiN !DARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

RECELE KAROL vapuru 7 K. evvel 
sah saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve 
1skenderiye) ye. 

PELES vapuru 9 K. evvel per~embe 
saat 8 de (izmir, Trablus, Beyrut ve 
Portsaid) e. 

Tenzilath fiatlarla Berlin, Breslnu 
Dresden, Londra, Brliksel, La Haye, 
Lwow ve Warszawa ic;in dogru biletler, 
bi.itiin Romanya ir;in e~yayi ticariye 
sevldyatl, gayet elveri§li yeni tarifc 
mucibince Tuna limanlar1 ir;in, Tiirk -
Rumen itilaf1 rnucibince ~arki ve mer
kezt Avrupa ic;in tenzilath fiatlar -
Ia sevkiyat. Fazla tafsilat ic;in Ga
lata Yolcu Salonu kar~ISmda Ts
hirbey hanmda !stanbul umumi acen
tahiima miiraraat. Telefon: 49449-494!i0 

F oto Siireyya'da 
BaFekil Celal Bayarm, Heyeti 

Vekilenin, or ve kor generallerin 

fotograflanm Foto Siireyyadan te· 
darik ediniz. En begenilen, en yeni 
resirnler Foto Si.ireyyadad1r. Ta~ra 
sipari§leri siiratle gonderilir. Te-

diyeli olarak da gonderilir. .J 
.,._. Operatti r • Urolog -· 

Dr. Mehmed ALi 
IDRAR YOLLARI 

Hastahklar-1 miitehass1sJ Kopriiba~J 

- Eminonii han Tel.: 21915 -
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DiKKAT 
EDiNiZ! 

Ufak bir ktnkhk, 
hafif bir ii§iitme 
ba§mtza biiyiik 
hastahk ~Ikara

bilir. Bunun i~in 
cebinizde, evi -

nizde mutlaka 
bir kutu 

SEFALiN 
bulundurunuz 

NEZLE ·GRiP 
BA!; • Di~ 

ve biitiin ag
rllar• . yiizde 
100 ge~irir. 

T aklitlerinden sakintmz ve 1srarla SEF ALiN'i her eczanede aray1n1Z. 

• 
BIR KA~E 

LMiNA 

.. ~ ~ ....... - ~ ',. •' I; -~-/ . ¥ .: ~ •• ' ': : ~.. • • • 

<;ektigi IStirap
larin mes'ulii 

kendisidir 
NEVROZiN 

Ka~elerini tecriibe etmi~ olsayd1 
ona cehennem hayatl ya~atan 

bu muann-id ba§ agnsmdan 
eser kalm1yacaktl. 

NEVROZiN 
Biitiin tstlrablan dindirir, ba§ ve 
di§ agnlarile ii~iitmekten miite
vellid agn, s1z1 ve sane1lara kar§l 

bilhassa miiessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

bobrekleri yormaz. 
icabnnda giinde 3 

k&fe a hnabilir. 
isim ve markaya dikkat 
T aklidlerinden sakimniz 

r 

T aklid hi~bir zaman 

ayni olamaz. 

J" aklid benzeri 

demektir. 

KREMPERTEV 

Bu itibarla en iistiin 

kremdir. 

SAF iSVE~ ~ELiGINDEN 
VE YALNIZ 

TUrkiye ve TUrk milleti 
i~in yapbrdan 

BOZKURT 
T1ra§ b1~aklan 

Tiirk piyasas1nda eenebi markah 
ve yabanc1 s_ahibli biitiin bi~rak· 

lardan iistiindiir. 

Her verde 10 tanesi 35 kurus. 

~efkatli bir ana 
Ktz evladma adet gordiigii vakit 

(FEMiL) kullandrran anadtr. 
Yavrusur.u biitiin hayatmda 

ne~'e ve s1hhatle ya~ahr. Biitiin a
sabi ve rahim hastahklarmdan ko
rur. 

FE MiL 
Biitiin ~efkatli analarm ktz ev

ladlarma ogretecekleri ilk vazife
dir. Gayet srhh1, kam r;ekici ve mu
hafaza edici hassas1 fazla, husus1 
yumu§ak bir pamukla haZirlan -
m1~tlr. 

Her eczanede, parfiimori ve tu
hafiye magazalarmda, kadm ber -
berlerinde kutusu 65 kuru§tur. 

Umum1 deposu: tsmet Eczanesi 
ve laboratuan, istanbul, Galata. 

Tel: 49247. 
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KUMRAL - SiYAH 

T er ve y1kanmakla kat'iyyen 

~dcmaz; tabii renk veren ta

nmmi§ yegane s1hhi sa~r 

boyalar1d1r. 

iNGiLIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU -ISTANBUL 

SiHiRLi GOZ 

Bu yeni ve 

sihramiz 

renkleri 

MECCANEN 
tecrube ediniz. 

Pudra r nkl ~ 
rinde inkdab 

yapt1. 

On kadmda dokuzu, Artik; sfzi YB!jiDlzdan fazla ihtlyat• 
yan bir renkte pudra kul- latm!j ~tosteten ve yilztiniizde cPla-
lamrlar ve yiizleri sun'i kaJar• halinde yap1~an adi l'Udtalan 
cmakyaj gormii§• bir §ekil I bt.rakm~z ve ~lr giizellik miitehas-
aldtklart gibf ya~lanndan stsuun dedJklerinl okuyunu~:..._.... 

fazla ihtiyarlami~ goriinilrler. yap1~an adi pudralara nihayet 

• 

Yeni icad edilen ~ayan1 hayret veriniz ve bugiinden Tokalon 
cChromoscope" makinesi, pudra pudrasmm sihramiz renklerinJ • 
renklerinde bir inkilab yaphg1 gi- tecrilbe ediniz. Yiizilniizlin bir. 
bi sihirli bir goz, mevcudiyetin • tarafma bir renk ve di~er taraft• 
den bile ~iiphe edeceginiz nisbet- na da ba$ka renk bir pudra sliril-
te pudra renkleri arasmdak:J nUz ve cildinize hangisi daha uy-
ahengi if~a etmi~tir ki bu, Toka- gun geldigini goriinilz. Bu yenf 
Ion miiessesesi kimyagerlerine bir 
~ok tabU renkleri esash bir tarz· pudraYl kullanarak cazib, sehhar 
da mezcetmek imkAmm vermi~tir, ve adeta tabil bir giizellik temin 
Arhk yiiziiniizde plakalar halind.e edin.iz. 

Kad1koy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden : 
ro~~~ . 

Kad1koyiinde Hasrrc1bal$1 sokagmda 29 numarah evde mukim iken olen 
ve terekesine hakimligimizce el konan 1ilii Mehmed Cemilin terekesinin iflas 
yolile tasfiyesine karar verilmi~ old.ugundan Oliiniin mutasarnf oldugu Ka
dik1iy Osmanaga mahallesinin Has1rctba~1 soka~mda eski 7 yeni 29/6 kapt 
ve 5 harita numarah Sultanselim han kadim vakfmdan ve 731 &r§m mik
tarmda ve Emvali Eytama ipotekli arsasile gene mezkfu- sokakta eski 7 yenl 
29, 29/1 kap1 ve 6 harita No.h Sultan Selim vakfmdan 2398 ar~m mikta .. 
rmda ve Emvali Eytama ipotekli hane ve bah~e ll~~k arttrrma suretile sa .. 
hlacaktlr. 

1 - Ev zemin katmda iic oda, bir ufak kiler, bir sofa, ikf hala, birinc{ 
katta bir sofa, be:j oda, iki hala ve bah~e icinde bir mutfak ve ~;atl arasmx 
havidir. Evin muhammen krymeti 1500, arsanm muhammen k1ymeti 500 li· 
radtr. Her iki gayrimenkul birbirine biti§iktir. Her taraf1 a~r1k fevkal!de 
manzaras1 vard1r. 

2 - Miiterakim vergiler yiizde bir kanuni hare sah~ bedelinden 1;1 • 
kanlacakhr. 20 senelik evkaf taviz bedeli ve riisumu tellaliye, ihale pulu ve 
intikal masraflan mii~terisine aid olacakttr. 

3 - Sah~m birinci arthrmas1 30/12/937 tarihine tnusadif per§embe 
giinii saat 9,5 ila 11,5 ta yapuacaktrr. 

4 - Birinci arthrmada muhammen klymetin yiizde yetmi§ be~ini bul
madtgt surette en son arthranm taahhiidii baki kalmak $artile ikinci art .. 
t1rmas1 13/1/938 tarihine musadif per§embe giinii saat 9,5 ila 11,5 ta icra 
olunacakt1r. 

5 - Talib olanlarm klymeti muhammenenin yiizde yedi bu.;ugu nis
betinde pey ak~esini yahrmalan veyahud milli bir bankanm teminat mektu
bunu getirmeleri lazrmdrr. 

6 - thalesi iistiine yap1lan zat bedeli miizayedeyi yedi giin zarfmda 
mahkeme kasasma tevdi edecektir. Aksi halde ihale fesih ve bundan miltevel
lid zarar ve zlyan tazmin ettirilir. 

7 - Miizayede Kadlkoy !kinci Sulh Hukuk HAkimlik odasmda yap1 .. 
lacakhr. 

8 _ !potek sahibi alacakhlarla di~er alAkadarlarm gayrimenkul iize • 
rindeki haklanm hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarm1 evrakt 
miisbitelerile birlikte 20 giin ir;inde mahkemeye bildirmeleri laz1md1r. Aksi 
halde haklan tapu sicillerile sabit olmad.1k~a satJ~ bedelil).den haric kala -
caklardtr. Bu mecburtyet irtifak sahiblerine de ~amildir. 

9 - Miizayede aleni ve herkese a.-;1ktrr. Fazla tafsilat almak istiyen
ler 936/23 numarah dosyay1 gormek iizere mahkeme kalemine miiracaat ey• 
lemeleri. Talib olanlarm gosterilen saatlerde mahkemeye gelmeleri ilan olunur. 

(8178) 

istanbul Belediyesi ilanlan 

Taksi Otomobilile Otobiis Sahiblerinin 
Nazari Dikkatine 

Taksi ve otobiis talimatnamelerinin hiikiimlerine tevfikan 1 §Ubat 1938 
tarihine kadar arabalarmd.aki adi camlarm dagllmaz cama tahvilleri aksi 
takdirde adi camla miicehhez taksi ve otobiislerin ~p.h~malarma kat'iyyeJl 
izin verilmiyecegi hakkmdaki Enciimen karan i~bu vesait sahiblerine ehem
miyetle ilan olunur. cB.,. (8081) 

. ' 

't 
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I Emniyet Sand•!}• ilinlar!::] 

Taksitli emlak sabs1 
Semti 

Biiyiikadada eski Bahc;1vanoglu yeni 
Alpaslan sokagmda eski 59 miik. ye
ni 42, 44, 46, 48 No. h. 

Heybeliadada eski Bay1r yeni Baha
riyebaym sokagmda eski 12 yeni 6 
No. h. 
Kmahadad.a Sahilhaneler sokagmda 
yeni 4 No. h. 

Fatihte Sofular mahallesinde Molla
hiisr~v sokagmda eski 9 yeni 15 nu
maral!. 

:Aksarayda Gurebahiiseyinaga mahal
lesinde eski Mehmedefendi yeni Gii
mii!ihane (Kakmac1) sokagmda eski 
14 yeni 2 No. h. 
Be!iikta~ta eski Koyic;i yeni Cihannu
mav mahallesinde eski Yildiz yeni Ak
dogan caddesmde eski 34 yeni 38 nu
marah. 
Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesin -
de Golba~ sokagmda eski 54 yeni 23 
No. h 
Kartalda tl"skiid.ar caddesinde eski 3 
yeni 5 No. h 
Kartalda '"Uskiidar caddesinde eski 4 
yeni 7 No. h 

Muhammen 
Cinsi k1ymeti 

Lira 
iki bw~uk katta sekiz odah sar- 5250 
nH~h ve elektrik tesisabm havi 
bah~eli ah$ab bir ko~kiin ta
maml. (Aynca iki kat iizerinde 
ii~ oda bir mutfakla bir kat iize-
rinde ah1r ve arabahg1 vardrr) 

!ki katta dart odah bir sofah 200 
maabah~e ah!iab bir evin ta-
mami 
iki katta dokuz odah elektrik 2900 
tesisahm havi sarm~h yarrm 
kargir bir evin tamarm. 

'"U~ buc;:uk katta on odah iki 2000 
sofah Terkos ve elektrik tesisa-
hm havi bah~eli ah$ab bir evin 
tamam1. 

Uc; buc;uk katta dart odah iki 700 
sofah, kuyulu ah!iab bir evin 
tamam1. 

'"U c; katta on bir odah elektrik 1750 
tesisahm havi sarmc;h ve ku -
yulu ah§ab bir evin tamam1. 

1ki buc;uk katta dart od.ah kar- 500 
gir bir evin tamaml. 

Kargir bir diikkan 400 

Kargir bir diikkan 400 

1 - Ar.thrma 9/12/937 tarihine dii!ien per~embe giinii saat 15 te yap!la
cak ve gaynmenkuller en c;ok bedel verenlerin iizerlerinde kalacaktrr. 

2 - Arthrmaya girmek ic;in muhammen k1ymetin yiizde 10 u nisbetinde 
p~ ~kc;esi yatrrmak laz1mdrr. 

. 3 .-:- Arthrma bedelinin diirtte biri pe§in ve geri kalan1 sekiz senede, se
klz musavi taksitte odenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler odeninciye kadar gayrimenkul Sand1ga birinci derecede ipo
tekli kahr. 

, 

0 k s ii r ii k, 
Nefes darl1g1 
Soguk alg1nl•g• 

VE 

gogus nezlelerinden 
Sizi kurtaracak en iyi 

ilac budur. 
Her eczaneden 1srarla 

isteyini z. 

M. Z. 8 0 Y E R 
Laboratuan. 

3 ayda bicki ve dikis 
~ , 

Az dilti§ bilenlere 3 ayda bi~ki ve diki!ii metod d.ahilinde ogretmek 
iizere yurdumuzda kurs a~Ilmi~hr. Kurs 1 ikincikanun 938 de ted,risata 
ba~hyacakbr. Kayid ic;in ~imdiden miiracaat ediniz. Kurstan mezun clan
lara Kiiltiir Direktorliigiinden tasdikli diplom'a verilir. 

Adres: Be~ikta~ Bic;ki, Diki~ Yurdu Akaretler No. 87 

Eczac1 Aran1yor 
Simav Belediyesinden: 

Belediyemiz ic;in diplomah bir eczac1 anyoruz. Sermaye kendisi veya -
bud Belediye tarafmdan temin edilecegine gore dermeyan edecegi §artlan 
ayn ayn bildirmesi. (8145) 

·cAFER MUSHiL ~ekeri 
Te.s_iri k at'i, i~ imi k o lay 

en iy i miishil fekeridir. 
Bihimum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

Malatya Naf1a Direktorliigiinden: 

E 

Kad1koy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden : 
Kad1k6yee Kumlukta 4 numarah hanede mukim iken olen ve terekesinin 

resmen tasfiyesine karar verilen ve alacakl!lan 7/8/936 tarihli Kurun gaze
tesile davet edilmi~ olan Yorgi Kaloyaninin terekesi mevcud borclarma ye
ti~mediginden terekesinin iflas yolile tasfiyesine ahiren karar verilmi~ oldu
gundan evvelce davet edilmi~ clan alacakhlarm tarihi ilandan itibaren on 
gun ic;inde miiracaatieri ve 14/12/937 sah giinii saat 10 da ilk alacakhlar 
toplantlSlnda haZlr ,bulunmalarl ilan olunur, (8177) 

CUMHURiYET 4 Birincikanun 1937 

AGRIIJIRI. HSI<iN Vt IZALt WtQ 

~ Operator ~ 

RIZA UNVER 
Dol um ve lead In hastal1klar1 

. miJteh&SSISI 

Cagaloglu. Nuruosrnaniye caddes 
No. 22. Mavi yap1 

T eleton 22683 

Harikulade giizetll 
yeni bir 1 

pudra bu:unmu~!ur: 

Bu yeni pudra terkibine altm kre
mi kanlj-bnlan ve 48 saat hava• 
landinlmlf VENUS pudras1d1r. 
Fevkalade ince ve hafif bu VENUS 

pudrasile tuvalet goren bir cild diin
yanm en taravetli giizelligini ifade 
eder. Okr, jon okr, Ra§el, bej, Roze, 
pembe ve beyaz renkleri san§m, 
kumral ve esmerlere tanmm1yacak 
gtizellik ve cazibe verir. Btittin §lk 

ve kibar familyalar §imdi Venus 
pudrasmr tercihan kullamrlar. 

Umumi deposu: Nureddin Evliya 
Zade eczay1 kimyeviye alah hbbiye 
ve 1triyat deposu, istanbul. 

Zevldmi 
ok~1yan 

yaln1z 

Saati o mufilur 
ZARiF - SAGLAM - HASSAS 

162 birinci miikafat kazanmi§hr. 1938 
y1lba§l Movado deposu: Sultanhamam 
Havuzlu Han 1. 

Ziihrevi ve cild hastahklan ... 

Dr. Hayri Omer 
c'S~Iadan sonra Beyo~lu Agacaml 

kar, asmda No. 133 Talefon : 4358 

I C:ioz Hekimi 
Dr. !?iikrii Ertan 
aloglu Nuruosmaniye cad. No; 5 

Tel. 22566 

OZiPEK PALAS 
OTEL ve LOKANTASI 

S I• Z E Sureti mahsusada otelde Cikartalan 
halis TEREY AGt ite yapdm1~ 

En ne f is yemekler haz~rlamaktad.r. LQtfen tec:r libe ed;niz. 

Sirkeci, Orhaniye caddesi No. 7 Tel. 24394 ~~S 

Macar Ziraat Makineleri F abrikas1 
Hofherr • Schrantz - Clayton • Shuttlew orth Anonim ~irketi 

TUR Ki YE MERKEZ !?UBES i 
istanbul Sirkeci Ankara caddesi No. 154 

Telefon: 23577. Telgraf adresi: Hofherton - ~ube: A D A N A 

1937 MODELLERI 
25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 

tekerlekli veya tank sisteminde 

ASCS <;E L i K 

MAZUT 
TRAKT6RLERi 

Emsalsiz derecede miikemmel, saglam ve sadedirler. 
i&Iemeleri en ucuz ve en emindir. 

<;elik pulluklar, orak ve harman makineleri, motor ve 
kineleri, ekremozler ve yay1klar, santrifiij tulumbalar, 
her tiirlii ziraat makineleri. 

lokomobiller, degirmenler, yem k1rma ve ezme ma
el ve motorle miiteharrik c;eltik soyma makineleri, 

~AGLAYA~ GAZiNOSU 
Bayram miinasebetile 

M1s1r film y1ldtz1 

T AHiYYE MUHAMMED' in 
en yeni programa. Aynca 

Bay an MUALLA 
•••• Memleketin eu yfilcsek musiki arkada~lar•mn refakatile. Tel. 40335 ---IIIII'~ 

k ri 
Asked Mtize bayramm ikinci ve uc;iincii giinleri a~lktlr. On kuru~a gi-

rilir. c636• (8153) 

Devlet Demiryollan l'lelme Umum Miidurliigtinden 

idaremizin Haydarpa!ia deposuna bir sene zarfmda gelecek tahminen 
40,000 ton maden komiiriiniin vagonlardan yere bo~alhlmast ve yerden rna
kine ve vagonlara yiikletilmesi i~i 21/12/1937 tarihine musac!.if sah giinii 
saat 15 te Haydarpa~a gar binas1 dahilinde Birinci 1§letme Komisyonu ta
rafmdan kapah zarf usulile ihale edilecektir. Beber ton komiiriin tahliyesi 
ic;in on kuru~ ve tahmili ic;in on iic; kuru~ muhammen bedel konmu§tur. !s
teklilerin 840 lira muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi ve Resmi gaze
telerin 7/5/1936 tarih ve 3297 numarah niishasmda inti!iar etmi§ olan tali
matname dairesinde ahnm1~ vesika ve tekliflerlni ayni giin saat 14 e kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri lazimd1r. 

Bu i§e aid ~artnameler Haydarpa§a Birinci i~letme Komisyonu tara-
fmdan paras1z olarak verilir. (8176) 

Belediye Sular idaresinden: 
KI$ mevsiminde su saatlerinin dondan kmlma tehlikesi vardtr. Bunun 

oniine gec;mek ve yok yere tamir paras1 vermemek i~in ted.bir almmas1 hu
susuna saym abonelerin dikkati celbolunur. (8162) 

i~el Vilayeti Daimi Enciimen Riyasetinden : 
Memleket hastanesine almacak rontgen miinakasas1 tehir edilmi~tir. 16/ 

11/937 tarihli il'amn hiikmii kalmadigl alakadarlarca malum olmak iizere ilil.n 
olunur. (8167) 

Taksim 
Stadyom 

OGiLOK 
Amator ve t;ofor talebesinln Bayram•n• kut 'ular 

istanbul Deniz Ticareti 
Miidiirliigiinden: 

Cinsi Aded Teminah Muh. Eksiltme Ta. Saati 
Diirbiin 20 97,50 13/12/1937 10 
Yazl makinesi 50 - 55 188,62 » 11 
YaZihane 52 - 55 103,12 » 14 
Dosya dolab1 50 - 55 68,75 » 16 

Miidiirliigumiii ic;in almacak diirbiin, portatif yaz1 makinesi, yaz1hane, 
dosya dolablan ic;in 2/12/937 tarihinde yap1lan a<;Ik eksiltmede diirbiin 
ve portatif yaz1 makinelerine verilen fiat haddi itidalde goriilmedigi ve ya
z1hane ve dosya d!Jlablarma da talib zuhur etmedigi cihetle keyfiyet 10 giin 
miiddetle ve ayni ~erait dairesinde 13/12/937 tarihine temdid edilmi:? ve iha
le saatleri yukanya yazilml~hr . Taliblerin mezkur giin ve saatte Galatada 
Deniz Ticareti Miidiirliigiine ve ~artnameyi gormek istiyenlerin de idare 
§ubesine mtiracaatleri ilan olunur. (8163) 

I 

T"elefon a 21942 

CQJeoen eks-ema kaoer hestelanrll t<etrul ;der 

Pau.rttal. Perwembe COnlert nat 18,5dan 17,5a ud" 
ralnu: 2 !5 kurut muk.abllinde Have K urumu menr,r 

• l1na muay1ne we dllmat l~lne enjek1lyontar yap1lw. 

Dr. iHSAN 
GONOKOK 

Belso~klu~ ve lhtillitlanna karS1 

pek tesirli ve taze a~Idrr. Divanvo!U 
l\ultanmahmud tlirbesl No. 113 

r 
Dr. Y. Halacyan 
Nansi T1b Fakiiltesi LorealanndaU 
Dahili, Mide ve Barsak hastahk]arl 

Muayene: Hergiin 15 ten 20 ye kadar 
Pazar giinleri 10 dan 13 e kad,ar .. 

Taksim, Abdiilhakhamid caddest 
Dirlik aparbman No. 18 (2 nci kat) 

s 
Cenevre t~niversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
OOGUS VE DAHiLt HASTALI~ 

MtlTEHASSlSI 

Her giin ogleden sonra 
hastalarm1 kabul eder 

Belediye kar!liSlnda Sinan Aga 
daireleri Telefon: 23565 .. 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye miitehassiSJ 

Beyoglu YerlJ MaHar Pazar1 

kar~!Slnda Posta sokagl k5~esindl.' 
Meymenet aparttmam. Tel: 43353 

Dr. Ihsan Sami 
TiFO A!?ISI 

Tifo ve paratifo hastahklanna t~· 
tulmamak !~in tesi ri kat'i, muafl· 
veti pek emin taze as1d1r. Her ecza· 

~~~n~ed~e~b~u~lu~n~u~r~. ~K~u~t~u~su!!4~5~ku~ru~ilc'l!tu~}e ~ ~ 
Sa/l.lll ve 8 Q4muh arrtrt: Y~nu;-Nad• 

Umumt ne§Ttyatt tdare eden Y az• h1efi 
Mud1l.r1l: Hikmet Miinil 
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<;abuk r;ignemeden yemek yiyenler, fazla M A z 0 N Haz1ms1zh~t, Mide Ek~ilik ve Yanmalan giderir. 
baharath ve biberli yiyenler, bilhassa lr;kf ink1baz1 defeder. Bugiinden bir :si$e MAZON 

ir;enler midelerini tahri11 ederler ve almiz. Hir;bir miimasil miistahzarla ktyas kabul MiDENiZE EKC:iLiK HAZIMSIZLIK M E y v A T u z u etmez. MAZON isim Horoz markasma cl.ikkat 
y Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu. 

Dikkat ve !Yl HAZIM ediniz. a~~rhk ball donmeleri hissederler. !stanbul Yenipostane arkasmda. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sa~lanmzi dOkiilmekten koruyunuz 1 ~ Yiiksek musiki bavesk arlanntn arzulan iizerine 

bu kere Bavram1n birinci ~ilnilnden itibaren 

Bestekar BiMEN ~EN riyasetinde 
ALATURKA SAZ HEYETiNi 
Beyoglunda lstiklal caddesinde 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa.;lann koklerini kuvvetlendlrlr. 
Diikiilmesini keser. Kepekleri ta
mamen l{iderir ve bUy(lme kabill· 
yetini arbrarak saclara yeniden 
bayat verir. Kokusu Iatif. kullarn:!jl 

kolay bl.r sac eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

B"EYOGLU • ISTANBUL 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbgt istanbul 
Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Giimriik muhafaza erah ir;in 3409 taktm yazhk elbisenin 10/12/937 
cuma gtinii saat 15 te kapah zarfla eksiltmesi yapllacaktt.r. 

2 - Tasmlanan tutan 18749 lira 50 kuru:!jtur. 
3 - ~artname ve evsaf Komisyondad1r. Gorebilirler. 
4 -- isteklilerin ilk teminat olarak 1407 Iirabk vezne makbuzu veya banka 

lnektublan ve kanuni vesikalarile birlikte eksiltme saatinden bir saat evveli
tte kadar teklif mektublanm Galata eski !thalat Giimriigu binasmdaki Ko-
tlli~ycna vermeleri. (7708) 

$irketi Hayriyeden: 
Bavramm ikinci pazar giinii miiste,na olmak iizere adi giin

ler tarifesi tatbik edilecek ve yalmz o giin kopriiniln son pos 
ta'art : 182 ve 184 numarab seferJeri 25 er ve 188 numarah 
se ~er de 15 dakika sonra yapJiacakbr. 

Vila yeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Bahkesirde miice&ieten yap1lacak Dogum ve <;ocuk Bak1mevi ve 
];b"' mektebi binasmm Naf1a Vekaletinden musaddak projesi geregince ve 
Rl814 lira 66 kuru~ ke~if bedeli iizerinden in~as1 kapah zarf usulile eksilt
Iniye konuldugu halde istl!kli t;tkmad.tl(mdan 16/12/937 tarihine rashyan 
Per~embe giinii saat 15 e kadar bir ay zarfmda pazarhkla verilmesine karar 
\'eril::ni~tir. . 

2 - Bu i~e aid evrak liUnlardir : 
Hususi $artname 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiat vetveli 
Ke~if cetveli ve projeler 
Eksiltme !Jartnamesi 
Mukavele iirnegi. 

istiyenler bu evrak1 Bahkesir Vilayet Daimi Enciimen kaleminde veya 
l3abkesir Nafta Miidiirliigunde giirebilirler. 

3 - Bir ay zarfmda pazarhkla ihale yeni hiikilmet dairesinde teiiiekkiil 
edecek Daimi Enciimen tarafmdan yapilacagmdan Enciimenin toplanti gii-
1'1\i olan her pazartesi ve per~embe giinleri saat 15 te Vilayet Daimi Encii -
lhenine miiracaat ederler. 

4 - tsteklilerin 1937 y1h ir;inde Naf1a Vekaletinden ahnml$ miiteah -
hidlik vesikasmt ve bu i~e girmege salabiyet veren resmi vesaiki ibraz et -
hlesi fiarthr. (7951) 

1". Belediyeler in,aat miiteahhitleri ve 
tiiccarlar1n nazar1 dikkatine 

'' K 0 ~ '' SiRKETi DEMiR BORU LiMiTED , 
Fabrikasmm imal etmekte oldu~ 3/8•-3• kutrundaki demir ve galvaniz 
borulan; su, kalorifer ve havagazi tesisahnda kullamlabilir. ihtiyaci olan
larm miiessesemize miiracaatleri menfaatleri icabmdandtr. 

Telefon: 42093 • Posta kutusu : Galata : 1355 

·--------------------------~ Biitiin arkada~lariniz (( L Q N D R A )) 
Varyete 

MASA 

Salonundad1r .•. Kosunuz 
' 

ALINIZ - (; 0 N K 0 ? ? ? ? 

YENi AR TiSTLER 
PARiSTEN- KiNO- YILDIZI 

GELMi~TiR 
Telefon : 40227 

3 giin bayram miinasebetile 17 den 20 ye kadar 

MATiNE Tekmil Varyete Programt 

BELER OTELi 
salonunda saat 18 den itibaren 

her gece dinliyecekainiz:. 
Dil~iln, Ni~an vesair ziyafetler i~in otelimizin liiks aaloolarJ Alaturka 

ve Alafranga musiki talnmlar1 ile Leranl'r kiralamr. 

Kullanzlan mayi .•• 
Otomobillerde oldugu ka
dar, dolma kalemlerd.e 
de miihim bir rol oynar. 
~effaf P E L i K A N 
dolma kalemleri ir;in 
kullamlacak en mii
nasib ve en uygun 
miirekkeb, 

Pelikan 

miirekkebidir. 
<;iinkii kalem ucun

dan kolayca akar ve 
:loldurulmaga elveri:jli ga

yet pratik $i~elerde sahhr. 
PELiKAN 

;niirekkebi; her sistem ve 
marka dolma kalemlerde de 

kullamlabilir. 

Kalemlerin fiatt 
750 kuru~tur. 

• 

'Han 
Ba!fhca kntaslye magazalar 1nda sail hr. 

Giilnar Hukuk -Haki liginden : 
Umumi Harbde askere gitmi$ ve ~imdiye kadar diinmemi~ ve nerede bu

lundugu bilinmemi~ ve kendisinden haber almmamili olan Giilnarm Tozko
van ki:iyiinden Hanifi Ahmed oglu Mehmedin kaytbhgma karar verilmesi 
istenmekte oldugundan kanunu medeninin 32 nci maddesi mucibince nerede 
bulundugu ve ak1beti hakkmda malumah olanlarm bir sene zarfmda Giil
nar mahkemesine bildirmeleri ilan olunur. (8132) 

1 9 3 8 s 1 
I 

Y 1 I b a 

Biiyiik Hava Kurumu 
BUYUK iKRA 

Piyangosu 
s i 

(500.000) 
MiYE 

lirad1r 
Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30,000, 

20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) lirahk iki aded 
miikafat vard1r. 

Keside 
' 

Yzlba.n 
' 

• 
~ecesz .._ 

Biletler : (2.5), ( 5) ve 

yapzlacaktzr .... 

(10) lirad1r. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahmz ...... 

Karacabey Merinos Y eti~tirme 

Ciftli~i Miidiirliigiinden: 
Karacabey Merinos Yeti$tirme Ciftligi 'hayvanatl ihtiyacl i~in satm ah

nacak iki maddede zikredilen hayvan yemleri a~agtda yaz1h oldugu ve~:hile 
eksiltmeye konmu1;>tur. 

1 - •529.500· kilo yulafm eksiltmesi kapah zarf usuliledir. 
A - Yulafm beher kilosu tahmini fiat be$ kuru~ on iki bu~uk 

santimd.ir. 
B - Muvakkat teminat olarak «2035» lira almacaktir. 
C - ihale giinii 9 birincikanun 937 tarihine musadif per~embe gii

nii saat on bir olarak tesbit edilmi~tir. 
2 - •264.100• kilo arpanm eksiltmesi kapah zarf usuliledir. 

A - Arpanm beher kilosu tahmini fiat be~ kuru~ yetmi~ be!;! san
timdir. 

B - Muvakkat teminat olarak •1140• lira almacakhr. 
C - !hale giinii 9 birincikanun 1937 tarihine musadif per~embe 

giinii saat on bell olarak tesbit edilmi$tir. 
3 - !hale yeri Karacabey Harasmda miite~ekkil Merinos Yetl§tirme 

<;iftligi Miidiirliigu binas1dtr. 
4 - !steklilerin yukanda giisterildi.il;i giin ve saatlerde ve 2490 sayth 

kanunun tarifatl dahilinde Komisyona miiracaatleri. 
5 - hbu istenilen havvan yemleri evsaf1 yazth 

istekliler istanbul, Bursa, Bahkesir, Eski~ehir Baytar 
rebilirler. 

oldugu sartnameleri 
Miidiirliiklerinde go

(7846) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV~EKLiGiNE KAR~I 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

<;unku ASPiRIN senerer· 
I 

denberi her fUrlu sogukal· 
4 

gmhklanna ve agrdara kar~1 
tesiri ~a~maz bir ila~ oldugunu1 

isbat efmi~tir. 

AS P i R i N in ·tesirinde~ 
emin olmak i9in lutfen . ffi-mar~ 

kasma dikkat ediniz. ., 

Tarsusta 
Kuyusunun 

A~1lacak Bir Artezyen Arafbrma 
Eksiltmesi Pazarbkla 

Dahiliye V ekiletinden: 
Tarsusa 2,5 kilometre mesafede ve Berdan vadisi civannd.a bir artezyen 

ara~ttrma kuyusu ar;1Imast pazarhkla eksiltmiye ~Ikanlmt§tir. 
1 - !~in muhammen bedeli 4000 lirad1r. 
2 - i_stekli~e~ b~ i~e aid ~arn:~me, ves_air. evrakt bilabe~el Belediyeler 

Bankast bmast tkmci katmda Dahthye V~kaletl Belediyeler Imar Fen Sef. 
liginden alabilirler. 

3 - Pazarhk 16/12/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat on birde 
Ankarada Belediyeler Bankas1 binast ikinci katmda toplanacak Belediyeler 
!mar Heyetince yapllacaktir. 

4 - Pazarhga girebilmek it;in istekliler a~agtda yaz1h teminat ve 
vesaikl Komisyon Reisligine vermege mecburdurlar. 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci madd.elerine uygun 300 liral.tk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun diirdiinci.i maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir 

mani bulunmadtgma dair imzah bir mektub 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen S~fliginden pazarhga i§tirak i~in 

alacaklan vesika. 
5 - Posta ile gi:inderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii ol • 

mast ve nihayet saat 10 a kadar Komisyona gelmi§ bulunmast Iaz1md1r. 
Bu i$ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar Heyeti 

Fen Sefligine miiracaat etmeleri. c4384• (8056) 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1- Buz fabrikast, makinas1 ve teferriiatmm mubayaa ve tesisi a~lk eksilt-

miye ~tkanlmi§hr. 
2- Ke§if bed eli 4,000 liradtr. 
3- Muvakkat teminat 300 liradtr. 
4- Plan ve ke~ifleri istiyenler Belediyede giirebilirler. Eksiltme ve ihale 

20/12/1937 pazartesi ifrnii saat 15 te Kiliste Beledoiye Enciimeninde ya
pilacaktir. (8169) 

Muhtelif flekil ve renklerde ve yeni modellerde 

(:ELiK KARYOLA, S01V1YA ve bilhassa KOBiK 
(:ELiK MADENi MOBL ME~HER ve fabrikamizJ 

ziyaretle gormelerini muhterem mii~terderimden dilerim. 
Istanbul, Salk•msagUt, Dernirka k1 No. 7 Tel. 21632 

in~aat Miihendisi ve 

Fen Memurlari Aran1yor 
Memleketimizin muhtelif ~ehirlerinde in$aat ve su i11lerinde ~antiyede 

Gah~mak iizere bu i~jlerde ihhsas1 olan miihendis ve fen memurlarma ih· 
tiyac vardtr. Taliblerin 10 kanunuevvel 1937 ye kadar istanbul posta ku
tusu No. 616 ya . azile miiracaatleri ve diploma vey~ ruhsatname suretlerile 
§imdiye kadar yaptig1 i§leri ve referanslarnu bildirmeleri. (8128) 


