
r "'\ 
M. TURHAN TAN'm eserleri 

ltadm A VCISl 
'l'lrn iirlenk 
Cern Sultan 
Aklndan Akma 
li_urrern Sultan 
"~liyana don ·· ·· 'l.' u~u 
S arlhte Ti.irkler !~:in 

Kuru$ 
100 
75 

100 
100 
150 
150 

' I DUnya muharrirl 
tercUmeler seris 

Turgenief 

Babalar ve 
0Ylenen Sozler 25 

'l.'arlht Mnsahabeler 75 - tsTANBUE- cAnALonLu p b 9 B' k 937 
\.___ Altnlz, okuyunuz, miiste!id olunuz OndordOncO Yll sayl : 4875 'l'elgrat ve mektub ad.resl: CUmburlyet, istanbUl - Posta k:utusu: fstanbul. No 245 er~em e :rinci anon 1 

- ) Telefon: Ba§muharrlr ve evt: 22366. Tabrlr heyett: 24298. !dare ve ma.tbaa klSilll 24299 • 24290 '-

2 citd bir arada 100 kuru' 

Remzi Kitabevi 

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

istanbulun ·imanna 
~metimizin alakasJ 
llu •eh · · · b"t'' l' .. :r rm mamur1yeb u un 
' Urkiyemiz i~in §eref, haysi
~et Ye servet olacakbr. Bu iti
h aria Atatiirkiimiiziin latan-
tdu ilnar etmege matuf emel 

)e iradesi, Biiyiik ~efin her 

dii§iincesi gibi isabetin 

Ba~vekil Ankaraga gitti 
Celil Bayar diin · Oniversiteyi gezdi 

ve etrafh tetkikler yaph 

Bfikre~ ve Roma temaslan 
M. Delbos diin Biikre§e 
geldi, Kralla gOrii§tii 

ta kendisidir. 

~ a§bakan Cdal Bayar, !stan· 
~ bulda ge~irdigi bir iki giin zar· 

1 I fmda 1stanbulun imanna mii· 
dea lik ~ah§malar iizerinde de uzun uza· 
~Ya, ehemmiyetle ve dikkatle me§gul ol· 

1 ~[· ezciimle salahiyettar dairelerden et· 
~.1 ~alumat alml§tlr. Ba§bakamn ~eh· 
Ill IZ 1~in pek hay1rh bir alamet olan bu 
b ·:~~uliyeti, Atatiirkiin y1lba§1 nutkunda 
1 Uyuk §ehirlerimizin ve o meyanda bittabi 
~~a~bulun imarma devlet~e yard1m edil
~ tstnj emreden k1ymetli ve pek yerinde 
~ -~tet. hukiimlerinin yerine getirilmesine 
1: b1r ba§langt~ sayilabilir. Bu vesile ile 
lin:n~~lda ~ok biiyiik ehemmiyetli bu 
b r l§min art1k bir ucundan tahakkuk sa
~ asrna ~1kanlacak olmas1, hiikumetimize 
~tek bu §ehrin ve gerek biitiin memleke-
1<) sonsuz ~iikranlarmJ kazand1racagmJ 
& tahat ve kat'iyetle bey an edebiliriz. 
llt~dan dolayi !stanbullulann ~iikranlan 

Ba§vekilimizin ti"niversitedeki tetkiklerinden muhtelif intlbalar 

Biitiin laboratuarlar ve 
enstitiiler goz~en ge~irildi 

···························································· 
Alman genclik 

teskilat1 
' 

• • reiSI 

Frans1z Naz1r1 'erefine yapdan resmi kabullere 
Rumen Milli Koylii partisi i,tirak etmiyor 

M. Beck, Delbos'a 

Berlini ziyaret tat,· 

si yesinde bulundu. 

Biikre§ 8 (A.A.) - Delbos bu 
sabah sa at I 0 da Biikre§' e gelmi§ ve 
· 'asyonda Hariciye Nazm Antenes· 
co ile Rumen hiikumetinin diger aza· 
lan ve Sovyet, ~ekoslovakya, Yu -
goslavya sefirleri, Polonya maslahat· 
giizan ve Romanyamn Paris sefiri 
tarafmdan kar§llanmJ~tlr, 

Delbos dogruca Romanyada kal
dJgJ miiddet~e oturacag1 Frans1z se • 

[Arkast Sa. 7 sii.tun S tel 

M. Stoyadinovi~ 

Romadan Belgra

da hareket etti 

Roma 8 (Hususi) - Yugos· 
lav Ba§vekili M. Stoyadinovic; bugiin 
Belgrada hareket etmi§tir. M. Musso· 
lini ile yap1lan miizakereler neticesin· 
de iki memleket arasmdaki ticaret 
miinasebatmm geni§letilmesine karar 
verilmi§tir. 

Roma 8 (A.A.) - M. Stoyadi
novi~ diin saat 18 de Du~e ile ikinci 
bir miilakat yapml§hr. 

(Arlcan Sa. 7 siltun 4 fe) 

1 h· tabiidir. ~iinkii netice itibarile kendi 
~e trleri mamuriyet ve k1ymet kazanacak
/· Butiin memleketin ~iikranlanna gelin
~ onun sebebi de · ~undand1r: !stanbul 
tn as~n. bi.itiin Tiirkiye i~in biiyiik bir k1y
~·~ltir. Bu ~ehir diinyada misli bulunmaz 
n

11 
Zen.ginlik ve giizellik haznesidir. 0-

~~n lllamuriyeti biitiin Tiirkiyemiz i~in 

Ba,vekilimiz gazetecilere, gordiiklerinden memnun Von Schirach ve maiyeti 
oldugunu soyledi ve ak~m Haydarpa,aya bugiin Ankarada olacak 

. . Ankara 8 (T ele-

(:ill . ordusu her §eyi 
yak1p yikcirak ka~1yor 

Almanya tavassut teklifinde bulundu ge~erek Ankaraya hareket etti fonla) - Alman l 

~ tef, haysiyet ve servet olacaktu. Bu iti· 
llar~a Atatiirkiimiiziin !stanbulu imar et· 
ti ege rnatuf emel ve iradesi, Biiyiik Se· 
J.n her dii§iincesi gibi isabetin ta kendisi· 
~It, 

ls_tanbulun hakkile iman ~ok para sar 
~~. lstiyen biiyiik bir i§tir. Ancak bu imar 
,
1
.
01

h bugiinden yanna tahakkuku miim· 
: n olmadtgl cihetle onun bir plan dahi· 
~ ~e tedricle ba§anlacak i§leri niha~t l1tn hakkmdan gelemiyecegimiz bir me· 
~ e _de degildir. Y almz bu giizel §ehrimi· 
~ 11llanna tahsis ve peyderpey tatbik o
~~~ak plam heniiz memleket~e ogrene· 
~e 1k. Belki onun tanzimi heniiz ikmal 
tl~01llaml§hr da ondand1r. Herhalde bu 
. itt kanunile§en bir §ekil alma dan bir 
11j~ bas1hp ortaya konsa matbuat yolile 

1n ona alakas1 yiiz kat, bin kat fazla 
~tillas, temin k1lmabilirdi. Hatta, kimbi
L etraftan serdolunacak baz1 miitalea
~ '~an da istifade olunarak, onun §urasm-
11a 

1
blirasmda kalm1~ olabilecek baZI nok

ll!t 
0 artn ikmali de bu tarikle miimkiin kJ· 
Illt§ olurdu. 

ha. lstanbulun imarile alakadar yerli ya
~n llc1 bir tak1m salahiyet sahibi kimsele
~~0~11 i§ iizerinde yiirekleri titredigini ya
te0/n biliyoruz. Bu bsm1 hi~ masraf is
G~ 1~erek bu §ehrin en dogru imar §ekli 
hi etlnde bymetli fikirler soylenebilecegi 
ta.~be rnuhakkak bulunuyor. Onun ic;in !s
~ 1\ ulun imar plam etrafmdaki ~ah§ma
tn t kat'i ~ekillerini ald1g1 zaman, bunlann 
toecrnu heyetinin bas1lmasml ve ortaya 
~.ll~asm1 biz pek laz1m say1yoruz. Bun 
!ok ht'Ybir ziyan ve zorluk yoktur. Fa kat 
Va. .J fayda ve hatta belki de c;ok tasarruf 

11ll t 

!~nfv!;sela biz laalettayin bir fikir olarak 
b] \J soyliyebiliriz: Arsa fiatlarma aid 
~trak Ankarada i~ine dii§iilen ve hala 
~kde Yiiziilen hata !stanbulun imarmda 
ba. tar edilmemelidir. Devlet merkezi ya
~i~tak en c;ogu devlet elile yap1lmak iizere 
~~ •. ~oktan bir mamureye ~evrilmi§ ve 

•tt] k ~~I· me te olan Ankarada toprak spe-
d~ ,asYonu Ankara imarmm ve mamur ol
lenRu kadar miireffeh olmas1 da laz1m ge· 
be]• Ankara §ehrinin ba§ma ba§hca bir 
be~'\-olrnu§ tur. Ankarada bugiin metrosu 
A.nk lradan k1rk liraya kadar arsa vardu. 
~lq ·tanm devlet merkezligine karar ve-
1a.j 1 ten sonra eger biitiin arsalar ve tar
fa.~~r 0 zamanki k1ymetlerinin be§ misli 

Ba~vekil, llaydarpa§ada te§yicileri arasmda 

Ba~vekil Celal Bayar dun §ehrimizde la'boratuarlan gezmi~, profesi:irlerden 
tetkiklerine devamla Universiteyi ziya- izahat almu~ ve gordligii intizamdan do
ret etmi~tir. Celal Bayar, refakatinde layt memnuniyet beyan etmi§tir. Bu zi.
Hususi Kalem miidlirii bulundugu hal- yaret esnasmda Celal Bayar, etrafm1 
de saat 12,30 da Universiteye gelmi~ ve saran talebelerle de konu§IDU§, ken • 
profesorlerle talebe tarafmdan tezahii- dilerine muvaffakiyetl~r temenni etmi~ 
ratla kar§llanm1~hr. ve bir daha geli§inde Universiteyi da -

Ba§vekil, dogru RektOrllik odasma gi
derek Rektorle yanm saat kadar go -
rli§mli§, burada blitiin profesi:irler ken
disine takdim edilmi§tir. 

Celal Bayar bundan sonra enstitiileri, 

ha iyi gezecegini soylemi§tir. . 
Ba§vekilimizin Universitedeki tet -

kikleri bir saat kada:r devam etmi.§ ve 
avdette de talebe tarafmdan tezahlirat
la ugurlanml§tlr. 

[Arkast Sa. 6 siitun 2 tfel 
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verme §artlari 
ikbsad Vekaleti, dahili talimatnameler 

• • miihim bir • tam1m I~ID 

Bir fabrikada i:j~iler 

Ankara 8 (A.A.) - 1ktlsad Veka -
letinin tebligi: 

• nesrettl 

tni aslna belediye hesabma istimlak edil
~e ; olsayd1 arsalarm metrolan belediye
f,~11~n kuru~a mal olurdu, ve belediye 
~U~ k11 bilahare metrosu yalmz elli veya 
~a.ll uru§a s~tmakla hem bir~ok para ka· 
've It, hem in§aata hakim olmu~ olurdu. 
~a. r ~oktan bir §ehir haline getirilen An· 
~a.k~ a bu ancak Ankara Belediyesinin 

J(tydl. 

YUNUS NADI 
[Arka.n sa. 3 autun Cl dal 

3008 numarah i§ kanununa tabi i§ 
yerlerinin dahili talimatnameleri hakkm· 
da Resmi Gazetenin 15 eylul 193 7 ta -
rihli ve 3709 say1h niishasmda ve Ana
dolu AjansJ vas1tasile ayni tarihli giinliik 
gazetelerde ne§redilmi§ alan • resmi teb
lig • e gore yap1lacak • dahili talimatna
meler • in i§ verenlerce tanzimini kolay -
la§hrmak J~m. bunlara dercolunmasl 

mecburi tutulan esaslar a§agJda yaz1h 
rnaddelere hasredilmi§tir: 

1 - h yerinin ticaret sicillinde kayJd
h alan unvam, adresi ve yapt1g1 i§. 

2 - h verenin ismi ve adresi. 
3. - hin hergiinkii ba§lama ve bitme 

saatleri. 

4 - Mecburi dinlenmeler. 
5 - Fazla saatlerle ~ah§ma. 
6 - h~i iicretleri. 

[Arkasa pa, fl .siitJLn 1 de] 

genelik te§kilah re· 
isi Baldur von Schi
rach'm bugiin §eh -
rimize gelmesi bek
lenmekteydi. Gene·· 
lik te§kilati reisinin 
bu sabah saat 11 de 
Halebden tayyare 
ile hareketi ve dog -
ruca Ankaraya in- """'''-'>A0-.. .... 11!1! 

mesi mukarrerdi. Bu Baldur von Schirach. 

!UTet)e ogleden son· (~irah) 

ra hava meydanma Alman sefiri, sefaret 
erkam, Maarif Vekaleti Miiste§an R1d -
van Nafiz ve diger bir~ok kar§llaylcJiar 
toplanm1§lard1r. 

T ayyare, tahmin edilen saatte goriin· 
meyince etraftan telefon ve telgrafla ma
lumat istendi. T ayyarenin Adanadan 
benzin alacag1, Halebd<>n diin ak§am ge
len bir telgrafla bildirildigi fakat Adana
da goriilmedigi ogrenildi. Konyadan da 
ayni cevab almd1. Ge~ vakte kadar mu
vasalat etmeyince Halebden hareketin 
tehir edildigi anla§Jid1. 

r Arlcast Sa. 6 sii.tun 3 tel ··················· ................ ··················· ..... . 
Sahte damga pulu 

Dost bir memlekette pul 
ka~ak~Ibg1 yapddigi 

soyleniyor 
Haber aldigJmlza gore, son zamanlar

da gizli bir §ebeke dost bir memlekette 
damga pullanmlZl taklid ederek klilli
yetli miktarda pul yapml§hr. Bu §ebeke 
sahte pullan memleketirnize sokm1ya 
~ah§IDI§trr. Vaziyetten haberdar olan 
Maliye Vekaleti biitiin te~kilatile bu ka
<;ak<;Ih .~a mani o}acak tedabiri a}ml!?hr. 

Necib F azd K1sakiirek 
«Cumhuriyeb> te 

Hakkmda fazla 
si:ize hie; de liizum 
olmtyan giizide §a· 
ir Necib FaZII, 
bugiinden itibaren 
(Cumhuriyet) sii -
tunlannda yazmaga 
ba~hyor. N ecib Fa
zt! K1sakiiregin ( Fi
kir Orgiileri) ba~
hgJ altmda <;Jka
cak yaztlan, fmat 
dii§tiik~e ve akla geldigi gibi kaleme ah
nan, mevzudan mevzua s1~nyan ba§Jbo§ 
bir musahabe serisi degil tamamile aksi
ne, ~airin san' at, cemiyet ve diinya go· 
rii~lerini, birbirine bagh zincir halkalan 
halinde veren, vahdetli ve inzibath bir 
clava manzumesi olacakhr. Bugiin ilk ya
ZIYI 5 inci sahifemizde bulacaksm1z. 

Nankin_ demir ~ember i~inde ve ,ehir 115 
inci defa olarak havadan bombardunan edildi 

, 

Japonlarm eline dti~mek tizere olan Nankin'den bir manzara 

Sanghay 8 (A.A.) - Japan urnumi 
karargah1 teblig ediyor: 

tki Japan miifrezesi bugiin ogle za
mam Kianyin'in garbinden Yangtse neh
rini gec;erek Tienchenkiang ve Tsingki
ang mmtakalanndaki ~in kuvvetlerine 
taarruz etmi§lerdir. 

Sanghay 8 (A.A.) -Japan kuvvet· 
leri bu sa bah Nankin kalesine kar§J umu• 
mi bir taarruza ge~mi§lerdir. Ogle zamani 
muharebe biitiin ~iddetile devam etmekte 
idi. Kaleye ayni zamanda ii~ taraftan 
hiicum edilrnektedir. 

[Arkasl Sa. 7 siltun 5 tel 
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Hatay hapisanelerinde 
Tiirklere i~kence 

Y abancdari da Hatay halk1 imif gibi 
gostererek niifusa· kaydettiriyorlar 
!skenderun 8 (Hu 

susi) - Beylan • 
da milli mar§ soy • "1f • 
ledikleri i~in tevkif 
edilmi§ clan Mus • 
tafa Diirri ve 1b • 
rahimzade fbrahim frl• ~iiilill;j~~~~: 
hapisanede gayet · · 
feci i§kencelere ma
ruz bulunrnaktadJr • 
lar. Bilhassa hapi • 
sane gardiyanlan ve 
jandarmalar rejim 
bayram1 miinase -
betile has1l alan 
hiddetlerini Turk 
mevkuflarma i§ken • 
ce yapmakla yen • Antakyada halk 

rnege <;ah~m1§lard1r. 
Tiirk olmiyanlarl Tiirk gos· 

termek istiyorlar 
Antakya 8 (Hususi) -Gareau, San

cakta Tiirk olm1yan yabanc1lan Sancak 
halk1ym1§ gibi gostermege var kuvvetile 
~ah~maktad1r, Hatta bu §ekilde Sancak CArkas1 Sa. 6 sutun 4 tel 
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yapraklar 
( eehir ve Memleket HaberJeri ) .. s·iya·st · i'cm·al 

Stzdtr na siyaseti 
Ftrbna dindi, 

seferler yaptbyor 
Halk1n tikiyetleri 

Sandalcdar tarifesinin 
diizeltihnesi isteniyor 

Yazan: M. TURHAN TAN 

16 ncr asnn sonuna dogru ve 17 nc.i 
amrdan ba llyarak Osmanb imparator
lugunda yer tutan bir para siyaseti var
dlr. Bu siya et mali ve ikttsadi fikirlere. 
diisturlara, zaruretlere istinad eden bir 
§ey degildir. Diipediiz soymak si:vaseti
dir. Ba~ta Padi§ahla saray, arkada Ba
btali olmak uzere blitiin devlet miie -
sese1erinde bu siyaset pervastz bir kiis
tahltkla ve - ftiraf edelim - parlak bir 
muvaffakiyetle tatbik olunurdu. 

yordu. Lakin onda Padi§ah ve Sad1ra • 
zam kuvveti yoktu. Bir cacaba. ile Ha
san Pa~a Hazretlerini SlZdtramazdJ. 
Bundan otiirii ba~ka bir yo! tuttu, bir 
~lin donanma ile Cezayire geldi, Hasan 
Pa~a hakkmda tahkikata giri~i ve onun 
c;ok zengin oldugunu bir kere daha tes
bit ettikten sonra s1zdtrma sivasetini 
yliriitmek .ic:in c;areler aram1ya · kovul
du. Kaptan Paqamn plf.nma gore Ha -
san Pa§ayt kizd1rmak laztmd1. <;iinkii o 
ktzarsa ya agzile, va kalemile bir miina
~ebetsizlik yaoacakh. 0 vakit saray ve 
Bab1ali, c;ok niifuzlii bir sahsivet .olan 
Kthc; Ali Pa~anm haysiy~tini . korumak 
ic;in Cezayir Beylerbeyisini feda etmek 
mecburiyetincle kalacakt1. Bu mecburi
yet ise onun Kaptan Pa§ava verilmesile, 
yani cezasmt vermek salahiyetinin ona 
terketmesile tatmin olunabilirdi. 

Y eniden bir~ok deniz 
kazalan meydana ~1kt1 
Lodos fiitlnaSJ evvelki gece de tesirli 

bir §ekilde devan' ettikten sonra dun sii
kunet bulmu§tur. Diin illt defa olarak se
ferler intizama girebilmi§tir. F akat ak. -
§amiizeri lodos hafif olmakla beraber tek· 
rar ba§lamt§tlr. 

Futmanm dinmesinden sonra <;anak -
kale Bogazmda Doganaslan feneri civa
nnda karaya oturan F rans1z. banduah 
Brisbane §ilebi, Turk Gemi Kurtarma 
§irketi vesaiti tarafmdan kurtanlm1~ ve 
diin gece vapur Malta'ya miiteveccihen 
hareket etmi§tir. 

Devlet Demiryollart memurla -
rmdan Ahmed K.lll~ KoCikoy im
zasile aldtgnmz mektubda denili -
yor ki: 

1 cGeo;enlerde Mudanyadan istan· 
hula gelen vapurumuz Iodos yii -

) ziinden Tophane r1htimma yana
~amaymca Sirkeciye kt~tankara 

) bagladt. Oradaki sandalc!Iar da 25 
1' kuru§ mukabilinde d.tsanya qtkar-

dllar. Bu fiatm bahahhgmdan bah-
1 sedecek olduk, Belediyenin tarife
JI sidir, cevabmt verdiler. Tarifeyi 
' merak ederek arad1m, buldum ve 

Soymak siyasetinin birkao; ~ekli var
dt. Bu §ekilleri musadere, S1Zd1rma ve 
hediye olarak tic; esasta toplamak miim
klindlir. Musadere, yalmz Padi~ahm ve 
Sadtraza~nn yapabilecekleri soymak 
§eklidir. Icra tarz1 da gayet basittir. 
Hiinkiir veya Sad1razam topluca bir 
vurgun vurmak istedikleri vakit etrafa 
~oyle bir goz gezdirirlerdi, zengin bir 
adamt se~erek emir verirlerdi: Kafas1 
kesilsin, mal! hazineye almsm! 

Kimse ~1k1p da bu adamm giinah1 nt:> 
idi, ~iye .soramazdi. Hatta onun c;oiugu 
~ocugu b1le agtzlar1m ac;tp: .Babam•ZJ 
oldiirdiiniiz. Malinda ne hnkklmz var?• 
aemege cur'et edemezdi. <;:iinkii musa
aerenin devlet siyasetinde miihim bir 
tol oynadtgmi herkes bi1irdi. Daha dog
~su bu gibi vaziyetlerde agrz a~ak 
devlet siyasetini tenkid etmek olaca -
gmdan ve bunun cezas1 da ya surgi.ine, 
ya mezara gitmek oldugundan degme 
babayigitin ortaya ahlmasma imkan 
yoktu. 

Ktsmt musadere demek olan sizdtrma 
~ekll, derece derece her memurun yap· 
tt#J. blr i~l, elinde rern1t kudret bu1u -
nan her devlet adam1, muhitinde buln· 
nan zenginleri birer bahane ile arastra 
sizdmrdi. Stzdtranda kuvvet ve stzdm
landa o kuvvete kar§I boyun ·igmek JZ· 

bran bulundugundan Sizdtrma siyaseti 
giindelik polltika saythrdi. 

Hediye usulii mali.imdur. Bayramlar
da, nevruzlarda, diiglinlerde, hastahk -
lardan kurtulu~larda, memuriyete ge -
lislerde ve gidi§lerde, hulasa bin bir ve
sile ile saraya, vezirlere, valilere, ka -
d1lara, derebeylerine hediyeler verilir
di. Soylemege liizum olmadJi\1 uzere bu, 
istege bagh degildi, mecbur1 idi. Padi
§ah, Sadtrazamdan; o, vezirlerden; ve
zirler daha a§agt memurlardan hedive 
al<bklan i~in bu soymak siyasetinde bir 
de zincirleme §ekli vard1. 

Fakat soymak siyasetinin en k1vrak 
fashm s1zdmnak usulii te~kil ettigin -
den biz bu musahabemizde aziz okuyu
culartmlza o fas!ldan bir sahne arzede
cegiz: tl'c;iincii Sultan Murad tahta ~lk· 
hgi Strada Milanh bir donme kendisine 
bir kag1d sundu, Cezayir Beylerbeyi 
Hasan Pa~anm Akdeniz bahklarmdan 
bile vergi alarak milyonlar tedarik et
ti~ini haber verdi. Hasan Pa~a bu don
menin kansmt bo~atarak kendi sarayi
na alm1~h. Bu sebeble herif oc; almak is
tiyordu, bu jurnah veriyordu. 'O'~uncu 
Murad, ka~dm uzerine tek bir kelime 
yazdi ve Sadtrazam Sokullu Mehmed 
Pa~aya yolladt. 

Mehmed PB.§a cacaba'h dan ibaret o
lan o biricik kelimeyi goriince Padi~a· 
hm ne demek istedigini anlad1. Biz ol -
sak bunu: c$u ihbar acaba dogru mu
dur?• manastna ahrdtk. Halbuki Sad.t
razam o kelimP.nin cacaba Hasan Pa~a
yt Slzdiramaz miYJz?t demek oldugunu 
anlami§tl ve kagtdt Cezayire gonder -
mi~i! 

Hasan Pa~a da SokuUu kadar arif ol
i:iu~ igin Padi§ahm ne demek istedigi
ni anlaytvermi§ ve hemen Sad1razam 
hazretlerine iki yuz bin altm yollamJ§h. 
Bu parayt tstanbula gotiiren adamm bir 
vazifesi de jurnalc1 Milan donmesinin 
kellesini Cezayire getirmekti. 

S1zmalar, sizdirmalar gizli olmazdl. 
Hasan Pa§adan bir tahtada iki yuz bin 
lira SIZdmldti\1. da dillere dii~miiiJtii, bir 
taktm devlet adamlanm imrendirmic;ti. 
Bunlardan biri Kaptamderya Kthc; Ali 
Pa~a idi. Bu devletli, Cezayirde bol bal 
bulundugunu, §U parlak misalle anla _ 
mi§ti: Bir avuc da kendi yalamak isti -

K1hc; Ali Pa~a boyle diisi.indii ve Ha
san Pa~amn goz bebegi say1lan bir gene 
koleyi bir gece yakalatatak gemiye ge
tirtti. Darbe tam yerinde indirilmi!lti. 
Hasan Pa~a. kolesinin astnlmasmdan 
dolayt son derece miiteessir olmul!, a .~
layip sizlanmi§ ve Kaptan Pa'?a hak -
kmda biivlik bir kin besleme~e basla -
mt;Jh. Lakin onunla anla§mak tesebbii
siine giric:megi tehlikeli gordli[(iinden 
doi>ruca saraya arzuhal sunmustu. 

U".;iincu Su.ltan Murad paray~ taalluk 
eden islerde hassasti. Kaptan Pasamn 
bir SIZdirma hamlesi yapmak istedii'ini 
sezdi, kendisine ag1r bir haber gonde -

Antalya sevahilinde Bogazdere civann
da karaya oturan Manissa isimli Alman 
:jilebinin futmanm tesirile direginin kml
dJgJ ve teknenin k1~ taraftan delindigi ha
beri gelmi§tir. F akat bu vapur kurtarll -
mak i~in el' an bir miiracaatte bulunma -
m1shr. 

F1rtma esnasmda Biiyiikc;ekmece o -
niinde denize a~Ilan taka, i~indeki tayfa 
Siileymanla beraber bulunamami~br. Ta
hnm bathgi ve Siileymamn boguldugu 
ta~akk.uk etmi~tir. 

F 1rtlnanm tesirile, evvelki giin, Deniz 
Ticaret miidiirliigiini.in Bostanc1 mendire
ginin in~aat i~lerinde kullandJgi ii~ kum 
kav1ib da oarcalanmistir. 

ADLIYEDE 
rerek Hasan Pa§amn kolesini hemen s· h f B I d h 
geri vermesinl ve bu miinasebetsiz i~i lr a ta e e iye izmetin-
ni~in yapttgmt da bildirmesini emrctti. de ~ahtacak 
Ktll~ Ali Pa~a. hesabmm yanhs qtkhgt- Vanh R1fk1 isminde biri, Ankara cad-
m goriince, plan! <iegi~irdi, Padisaha desinde dilenirken yakalanarak birinci 
bir mektub yazarak koleyi almaktan sulh ceza hakimi Re~idin huzuruna ~~
maksadmm Cezayirde sakh hazineleri kanlm1~ttr. 
soyletmek oldugunu bildirdi ve Hasan Suc;lu Rlfkr, Vandan i~ bulmak iizere 
Pa§amn bir hamamda buyiik bir servet geldigini, birka~ gun Fmd1khdaki de -
saklad1gmi da ilave etmegi unutmad1. polarda ~ah~tigmt, sonra i~siz kaldigmi, 

Bunun iizerine Defterdar (Maliye Sirkecide dola§Irken klhgma bakarak 
Nazm) :tbrahim <;elebi saraydan Cez::t- kendisini dilenci sand1klanm soyle -
yire yQllandi, o hamam bastmldt, yiiz di ve: 
otuz bin altmla bir~ok elmas ve inci bu- Ha§a ki dileneyim. Ben sultani 
lundu, gemilere yiikletilerek istanbula tahsili gormii§ adam1m, dedi. 
ta§mdi. Hakim Re§id, su~u sabit gorerek, bir 

Kaptan Pa§a agzmt poyraza ac;m1~ ol- hafta miiddetle kendisiil.in Belediye 
makla beraber saray memnundu. 0 de- hizmetlerinde ~ah§hnlntasma ka;ar 
recede ki biraz sonra K1hc; Ali P.a~a O· vardi. 
liince, HUnkar, Cezayir Beylerbeyi Ha- Rtfkt, karan ogrenince: 
san Pa~aYI habrladt ve onu daha yakm- Millet sayesinde, yer i9er, ~ah~1 -
da bulundurup s1k s1k Sizdtrmak ' i~in rim, yalmz havalar bu ara iyi gidiyor. 
Kaptamderya yapti. Belki bir i§ bulurum. Yagmur yagdtk -

Hasan Pa~a, bu biiyiik tevecciihiin ne- tan sonra, beni Belediyeye gander, diye 
reden dogdu~nu pek iyi anladt~ndan hakime yalvanyordu. 
ve Kaptan Pa§ahk sayesinde denizleri Mahkemede bayildi 
haraca kesecegine de §iiphe etmedigin -
den goniil bo~lugile yeni bir stzmaya 
raz1 oldu, istanbula gelirken Padi~aha 
ii~ yiiz bin altm, otuz gene kole ve elli 
halaytk getirdi. 

i~te eski devletliler bOyle stzdmrlar
dl, memleket de bu S!Zdirmalar yiiziin
den yagt siiziilmii~ kuzuva donerdi! 

M. TURHAN TAN ...................... l((j"i'ro"R.'iSiiRI 

Okuma kitab1 meselesi 
6Ien maarif mensublarmm ailelerine 

yard1m cemiyeti tarafmdan a~tlan ilk 
mekteb yard1mct okuma kitabt miisa -
bakasmm miiddeU bitmil?tir. 

Miisabakaya yedi ki~i i~tirak etmiiJ -
tir. Verilen miisveddeler bir ay !cinde 
tetkik edilecektir. Birinci ve ikinci ge· 
lecek esere 150 ve 50 lira miikafat ve
rilecektir. 

Birincili~i kazanacak kitab istanbul 
Maarif miidiirlii~ii hesabma bastmla -
rak biitiin istanbul mekteblerinde oku
tulacakhr. 

Ekalliyet mekteblerinde 
Orta ve lise derecesindeki ecnebi ve 

ekalliyet mekteblerlndeki yardirektor
liikler kaldmlarak tedrisat direktorliik
leri ihdas edilmi~tir. 

Tedrisat dlrcktorleri dun ogleden 
sonra Kiiltiir direktOriiniin ba§kanlt -
gmda toplanarak vazifelerini tesbit et
mi~lerdir. 

Ev sahibleri Ltttfiyeye hakarette bu
lunmaktan sur;lu Mehmedle kar1s1 Ne
rimamn diin, ii~iincu sulh cezada mu -
hakemeleri yaptldl~l strada, su~lular -
dan Nerimanm sar'as1 tutarak bay1l -
mt~hr. 

Nerimam bir muddet aytltmak ic;in 
ugra~Ilm1~sa da muvaffak olunamam1~ 
ve neticede hakim, duru§mayt tatile 
merbur kalm1~hr. 

Bir arabac1 tevkif edildi 
Ruhsats1z arabaCilik yaph~t anlaS.Ilan 

Nihabet isminde biri, arife gi.inli Beya· 
z1ddan gec;erken, 75 yaslarmda bir kad!· 
na o;arparak yere dii§iirmii~ ve kadm, 
kaldmld1i:!I hastanede olmii§tii. 

Su~lu, Nihabet dun birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya ~ekilmi§tir. 

Nihabet demi~tir ki: 
Bu kadm, onums1ra gidiyordu. Ba

girdim. Aldumad1. Yoluna devam etti. 
Nihayet arabamn arka tekerlegi ken • 
disine ~aroh. Amma, zaten c;ok ihtiyar
dJ. Olecegi varml§, oldii. Yoksa, insan, 
ayagt iizerinden tekerlek ge~mekle ol
mez!. 

Hakim Re§id, neticede su~lunun tev
kifin<> karar vermistir. 

San'atk~rl~r aleyhine 
acdan dava 

1

1 gOz gezdirdirn. Filhakika vapur -
dan o;tkma iicreti olarak 25 kuru~ 
yaZJhydt. Fakat ayni tarifede Sir-

1 keciden Karakoye veya aksi isti -
kametteki nakliyat ir;in 10 kurus 
konulm~tu. Vapurdan karaya 25 

91 metroluk yere 25 kuru~ konuyor 
da kars1dan kar!?IYa neden 10 ku· 

'' ' l'U§ ahmyor. Bu ne bi9im nisbettir'r 
1

)

1 Alakadarlann bu tarifeyi tekrar 
11' gozden geo;irmelerini temenni ede· 

rim .• 

Istanbul - Oskiidar 
Adliye saraylar1 

in,aata yak1nda ba,Ian~ 
mas1 takarriir etti 

'O'skiidar Adliye saraymm in~aahna 
ba~Ianmak iizere, icab eden tahsisat, 
Adliye Vekaletinden gonderilmi§tir. 

Oniimuzdeki mali ytl i~inde in~aata 
bas.lanacak ve ayni ythn nihayetine 
dogru bitirilecektir. 

Tahsisat, projeye gore takdir ed.j}di -
ginden §imdilik iniJaahn kac; liraya mal 
olacagt, kat'i surette· belli degildir. 

Bununla beraber, yeni bina i~in 50 -
60 bin liraya ·ihtiyac olacag1 anla~11 -
maktadtr. 

istanbul Adliye saraytntn in§a edi
lecegi sahada da, istimlak muamelesl 
neticelenmek ilzeredir, Eski Hapisane 
binasmm ytktmhnaSI, Defterdarhkc;a 
bugiinlerde eksiltmiye konulacakhr. 

1stanbu1 Adliye saraymm mali sene 
bas1nda temeli ahlabilece~i umu\ma1t
tadir. 

$EHtii!IJliR1 
Kag1dhanedeki bend 

Yikbr1hyor 
KA~dhane strhndaki bendin kapak -

lart tikah oldugu i~in ge~enki ~iddetli 
yagmurlarda burast ta~m1~ ve Ka~dha
neyi sel basmi§b. Bundan sonrast ic;ln 
se1 baskmma mani olmak iizere esasen 
biiyiik bir faydas1 olmtyan bu bendin 
y1ktmlmast ve yahut kapaklarmm o
tomatik ~ekilde a~thr, kapamr blr hale 
lronmast dii§unuhnektedir. Verilecek 
kar:tra gore hareket olunacakttr. 

ltfaiye biitiin miiessesati 
kontrol ediyor 

Belediyece yeni yap!lan bir talimat -
nameye gore, itfaiye miidiirliigli fabrl
ka, magaza, han ve saire gibi biitiin mii
essesah kontrola ba~hyarak buralarda 
yangm tehlikesine kar~I ne gibi vesait 
kullamlmasmi tesbit etmekte ve bu hu
susta miiessese sahiblerine tebligat ya
parak laz1m olan vesaiti tedarik etme -
lerini bildirmektedir. 

Miiessesatt resmiye ile hastane ve 
mektebler gezilm.i§, bunlarm da nok -
sanlart tesbit edilmi~tir. Buralarda ay
nca hava tehlikesine kar~I almacak 
tedbirler ve boyle bir tehlike vukuun
da resmi evrakm ne ~ekilde muhafaza 
olunmas1 laZim gelecegi de dii§iiniil • 
mektedir. 

(:emberlita~ta yap1lacak 
bah~e 

Muglada yeni bir spor kuliibii kuruldu 

Bestekar Sadeddin Kaynak tarafm -
dan eserlerinin miisaadesiz olarak ca
lmdJgi ve okunduiJ"u iddiasile solist Mu
alla4 kanuni Artaki ve <;a~hyan kazino
su sahibi Faruk aleyhine a<;tlan davaya 
diin de Beyoglu iiciincii hukuk mahke
mesinde devam edilmi§tir. 

Sadeddin Kayna!!tn vekili, ortada te
lif hakkma tecaviiz mevzuu bahsoldu -
gunu soyliyerek, miiekkili namma, di
ger taraftan 200 lira tazminat istemi§tir. 
Miiddeaaleyh vekilleri ise, bu §arkiia -
rm kendi miiekkilleri tarafmdan ~ali -
mp okunmad1gmt ve boyle dahi olsa, 
bu eserlerin tabedilip plaklarda teksir 
edildigini ve binaenaleyh okunmast, 
tazminat verilmesini icab etmiyecegini 
soylemi§lerdir. Mahkeme, bazt tetkikat 
i~in duru§mayt baska gi.ine btrakmi~t!r. 

<;emberlita§la Atik Alipa~a camii a
rasmdaki arsamn tesviyesine devam e
dilmektedir. Bu ufak meydan, tesviye 
biUikten sonra o;ic;eklerle siislenerek u
facik bir bahc;e haline getirilecektir. 

Bu suretle iki tarihi eser arasmda bu
lunan ve hayli zamandtr bir o;opliik 
§eklini alan bu arsanm temizlenerek 
muntazam bir baho;e ~eklini almas1 bu 
iki ktymetli eserin caddeden goriinii§u
nii gok giizelle~tirecektir. 

Mugla (Hususi) - Vilayetimiz yeni bir spor kuliibii daha kazanm1§ bu
lunmaktadtr. Bu te$ekkiil Turgud nahiyesindedir, adr da Turgudspor kulii
biidiir. Bu gibi kuliibleri himaye edecek makamlann alaka ile kar~tladiklan 
bu kuliibe uzun ve ~erefli omiirler temenni ed.eriz. Gonderdigim resim Tur
gudspor kuliibii birinci futbol taklmt oyuncularm1 gostermektedir. 

--···-Bekir Kaptanm ifadesi almd1 
Liman riyaseti Kadtkoyiinden vak -

tinden evvel hareket eden ve haddi is
tiabiden fazla yolcu alan KalamJ§ va -
puru kaptam Bekir Kaptanm ifadesini 
almt~hr. Bekir Kaptan vapurun bu §c
kilde hareketi i~in idareden direktif al
dtgmi, vapurda haddi istiabiden fazla 
yolcu bulunmadigml, fakat trenle gel~n 
yolculann e§yasimn fazla olmasmdan 
bOyle gOriildi.igiini.i sOylemi§tlr. 

-···· Somikok komiirii haklanda 
bir emir 

Dun, tkttsad Vekaletinden Vilayete 
gelen bir tebligde, somikok komiirii -
nun yalmz Gilberist Voker kumpan • 
yast tarafmdan sahlacagt zehabmm 
yanl!§ oldugu, her istiyenin Zongul -
daktan htiktlmetin tesbit ettigi klymet 
uzerinden bu komtiru serbest~e miiba -
yaa edebilecegi, mezki.ir kumpanyanm 
deposunda komiir mevcud degilse, di -
ger tiiccarlarm istedikleri kadar komi.ir 
getirebilecekleri ve tstanbula aid sev • 
kiyahn tecili i~in Zonguldaga emir ve
rildigi bildirilerek istanbulun komlir -
siiz kalmamas1 esbabmm temini i.stenil
mi§tir. 

Albn fiatlar1 
kontrol edilecek 

Ankarada toplanan 
komisyonun kararlar1 
Altm fiatlanmn gayritabii yiikseli§inin 

oniine ge~mek io;in, hiikfimetin yeni ted -
birler almak iizere oldugu hakkmda diin 
verdigimiz haber teeyyiid etmi§tir. 

Hiikumet, evvelk.i giin bu hususta slir
atle hareket etmek. karanm vermt§ ve 
biz.zat Maliye Vek.ili F uad .AgraLmn ri
yaseti altmda bir komisyonun derhal 
toplanmast muvafik goriilmii§tiir. Bunun 
lizerine komisyonda bulunmas1 liizumlu 
olan Borsa ve Osmanh Bankas1 Komiseri 
fhsan Rifat, evvelki ak§am geo; vakit An
karaya ~agmlmi~tir. 

Sehrirnize gelen malfimata gore ko -
misyon ilk ic;timam1 dun yapm1~tlr. Ko -
misyonda Maliye Miiste~an Cezmi, 
Cumburiyet Merkez Bankasi Umumi 
Miidiirii Salahaddin <;am, Maliye Ve ~ 
kaleti Nakid hleri Umum Miidiirii Ha
lid Nazmi, fkbsad Vekaleti urnum mi.i -
diirlerinden biri ve Borsa Komiseri lhsan 
Rifat bulunmaktadrr. Gelen haberler, 
Altmm Borsa kotuna ithal edilmesinin ve 
bu suretle altm iizerindeki muamelelerin 
hii.kfimet murakabesi alt!na almmasmm 
takarriir etmi~ oldugunu gostennektedir. 
Bundan ba~k.a altmm memleket haricine 
ka~mlmasma rneydan verilmemesi i~in 
baz1 tedbirler de almacag1 anla~Ilmakta
dir. 

Altm fiatlan diin de yiikselmekte de -
vam ederek 1115 kuru§a kadar ~Ikmi§ ~ 
hr. 

' . 
• 

Y eni bir cihan meselest 
n ondrada lngiliz ve F ransiZ 
16 vekilleri arasmda gorii~iilen 

selelerin en miihimmi ve en 
hs1 §imali Afrikadaki miistemleke impa 
ratorlugunda bu devletin 
kaq1 devam eden hareket ve miicahede 
dir. Dogrudan dogruya F ransa 
Nezareti tarafmdan idar~ olunan Ceza 

yir ile Fransanm' himayesi altmda 
Hariciye Nezaretine merbut Fas 
hgl ve T unus Beyligi dahilinde 
senedenberi devam eden milliyet ve 
Ia! hareketi son zamanla.1da oniine 
mez bir derecede kuvvet ve §iddet 
ffitl§hU, 

K1hc ve diplomasi yollarile bu me!fl 
leketleri ele ge~iren F rans1zlar veF raos•• 
bu mernleketlerin asll sahibi 
nazannda bugiin biitiin niifuz ve 
kaybetmi§ bulunuyor. Fransanm 
birer alet olan F as Suit am ile T unus 
yi ve guya hiikfirnet adm1 ta§Iyan 'Jl 1 
r1n tevabii yerliler taraf•ndan hirer nJI e 
haini say1lmaktadir. 

Bu memleketlerin genc.leri ve bahrsu~ 
Cez.ayirliler Solferino' da A vusturyah ad, 
ra kar§J F rans1z ordusunun on saflal'lll , 
harbettiklerindenberi F ransamn A~~ 
daki topraklannm miidalb.asmda IXJU ~t( 
bir amil olmu§lard1. ;limdi ise Fransa 

ralardan A vrupaya asker getinnegi dJ; 
§Unrniiyor. Bilakis buralarda F ran!3 .. 'C" 
sevkettigi halis F rans1z efradmdan Illu~, 
§ekkil iio; kolordu ile yerlilere kar§l f r 
s1z hakimiyetini miidafaaya o;ah§Jyor. , 

Ahiren F asm rnerkezinde, yiiz eJli b~ 
yerli F ransaya ve bunun mahmisi Suldn~ 
kar§J niimayi§ yapt1g.ndan bura 8 tl' 
F rans1z fevkalade komiseri ve Ba§kulll~ 
dan General Nogves lejyonlan ile ~eh 

1
, 

MVTEFERR/K Merine denilen yerli maballesini h~c~~ 
Hapisane duvarlar1 iistiinde almaga mecbur olmu§tu. Lakin yerhler aJ' 

dola§an adam hucum kar§Ismda susmakla beraber fr eJl 
saya kar§I kin ve husumet besleroek~a' 

Hapi.sane duvarlan iizerinde, ~iipheli vazgeo;mi§ degildirler. Bilakis Frans1t 11~ hareketlerle dola~an bir ~allis, yakalan- rm askeri §iddeti kar~Jsmda bu kindar 
m1~br. Yap1lan tahkikatta, bunun Dik· b' k d h 
ran isminde biri oldugu anla§tlmi§tJr. tr at a a artmi~tJr. . jtl 
Dikramn, hapisanede, ka~ak~lhktan do· ;lim ali Afrikada F rans1z hakimiyet1°d, 
layt mahkfun olan Petyo isminde bir sarstlmt§ olmas1 bu yerlerin sevktilceYjJaP 
oglu vardlr. Dikranm, i~er-iye esrar ve hetinden fevkalade miihim olmasll1 ··r 
saire gibi bazt kac;ak maddeler atmak dolay1 lngiltereyi endi§eye dii§iinnii~~u ~ 
ic;in duvarlar uzerinde dola~hgt tahmin F asm Atlas Okyanusu · sevahili Ra ~ 
edilmektedir. Maamafih, Dikramn u- Mogadir, Dariilbeyza (Kazablank~) ~t 
zerinde·~up'helf"bir madde· bulunama- Agadit llmanlarile cenubt .Amertk4

0e
mt§ttr. · cenubi Afrika deniz yollarma ve p..k eh' 

Adliyece' fiikran haklmid'~ tahkikat riizdeki k1sf yolun 1talya tarafmdan 1 ill 
yap1lmaktad1r. did edilmesi iizerine lngilterenin eD1. 

•• ztlv 
lalahhaneye aevkedilen sayd1g1 Umid burnunu dola§an u 1e 

.rocuklar Hind yoluna ve Macellan bogat!deJI 
-so Arzunnar'm cenub sevahilinden S1 

Muhtelif cezalara mahkfun olup da, 
ya~larmm ku~uklugu dolaytsile hapi -
saneye gonderilemiyen ~ocuklarm E -
dirnede a~Ilan ISlahhaneye sevklerine 
ba~lanmi~ttr. 

Bu kabil ~ocuklardan tstanbulda bu
Iunanlar da bugiinlerde sevkedilecek -
lerdir. 

Muamele vergisinde yapda· 
cak tadilat 

B,iiyiik Okyanus yoluna hakimdir. !i• 
Diger taraftan Cezayir ve T unU5 'Jll 

manlan, bahusus F rans1zlarm OrBVrsJ 
garbinde yeni viicude getirdikleri ~e rt' 
Elkebir ve T unusun §imalindeki BJteiJll 
Arab limanlarl; Malta ile Cebeliittal'l , 
ehemrniyeti sukut ettikten sonra Akde . 
· d 1 'I' d · · d 'o ~r mz e ng1 12 onanmas1 1~m e emJ ,1• 

rer ussiilhareke ve melee te§kil ediyorl vU 
;limali Afrikadaki Arab ittihad1 ve Jill• 

Bundan bir miiddet evvel muamele istiklal hareketi son derecede kuvvet ~r, 
vergisinin bugiinkU cibayet §ekJ.intn puktan sonra, F ransa ile beraber losde' 
degi~tirilerek mevadd1 iptidaiyesini ha- !<"renin de Atlas Okyanusunda ve Ak ut• 
ricden getiren sanayiin muamele vergi- nizdeki sevkulceY§i mevkileri sarsJllfll~ 
sinin tamam~n giimriikte ve diger sa - Bunun io;in Londrada lngiliz ve f~~ 
nayiin de Maliyece almmas1 l?ekli uze - d Jt~"" 
rinde tetkikler yapilmi~h. 0 vakit bir SIZ evlet adamlan arasmda F as Su 1' 

bg1, Cezayir miistemlekesi ve T unus }3e"' 
proje halinde tesbit edilen bu i§ yenl - l'V' d h'l' d k kt• 1g1 a 1 m e i yerlilerin siyasl hare ... ,1, den ele almmt~ bulunmaktad1r. Bu hu- I 1)1 

susta hukttmete yeni bazi miiracaatler eri, ikhsadi vaziyetleri iizerinde gorll~s' 
de yamlmt~br. diigii gibi bu yerlerin harid emniyeti , 

Degirmenler hakkinda hi ehemmiyetle derpi§ edilmi§tir. ~~j~ 
lan burada miihim kararlar veri!digJll ~ 

tetkikler. yap1hyor Frans1z biiyiik erkamh:nbiyesi Tun115~ 
iktisad Vekaleti degirmen sanayiintn 

vaziyeti hakkmda bazr tetkikler yaphr· 
maktad1r. Bir sanayi miifetti§i bu i§e 
memuren ~ehrim-ize gelmi§ ve tetkik -
lere ba~lam1~hr. 

Degirmenciler, Ticaret Odasmda bir 
toplanh yaparak miifetti!?le gorii§mii~ -
lerdir. 

Matbuat Umum miidiirii 
Vilayet makamma aid i~leri devir i~in 

Sinoba gtimi§ olan Matbuat Umum mu-
diirii Naci, Sinobdan ~ehrimize don -
mii§tiir. Bu ak~am Ankaraya gidecek -
tir. · 

Avrupadan avdet 
Maruf doktorlanm1zdan, Yalova kap

bcalart Ba~hekimi doktor Nihad Rel?ad 
bir miiddettir Avrupada mesleki tet -
kiklerde bulunuyordu. Kendisi dun ~eh-
rimize donmii§ ve tekrar ~al!~ma~a ba§
lami~hr. 

Trablusgarbda ltalyanlann yeniden Yl~ 
d!klan kuvvetlere kar~! karadan miida 
filasJ i~in fevkalade tedbirler a!mJ§tlr• • 

Fransa Harbiye Nazm Daladier shl' 
ren rneb'usan meclisinden Harbiye Ne, 
zareti i~in 3 7 mil yon lngiliz lirahk tah ~ 
sisal isterken demi§tir ki: «<;ok soylellle 
istemiyorum. Y aln1z §Unu ilave etmek 

1 
terim ki Harbiye Nezareti biitiin di~' 
goziinii §imali Afrikaya ve bahusus ~: 
nus hududuna tevcih etmi§tir.» Biitiin ~. 
mali Afrika i§lerine bakmaga memur ye~ 
NazJr Sarrout dahi meb'usan meclisill~ 
miistemleke i§leri enciimenine k,abineJll~ 
tasvibile verdigi raporda miisliimanlal'l0 

baZ! devlet ve belediye i§lerinde istihd~~ 1 

edilmesi, miisliiman koyl;.ilere yer venl,t 
mesi ve emniyetin muhafazas1 i~in miies-11 

~areler almmas1 gibi ta vsiyelerde bul~~ 
mu1 olmakla §imali Afrikanm iclari cl ,,1 1 
h~tten ~mniyetini korumak istemi§tir. L)~ 1 

BORSA L A R 1J A km vaz1yet kolay kolay diizelmekten ~ 

Tiirk borcu tahvilleri 
yiikseliyor 

Turk borcu fiatlar1 dun birdenbire 
yiikselmege ba§lami~?hr. Dun sabah 
144,55 te yiiksek bir fiatla ao;1lan Turk 
borcu dun ak§am 14,70 liraya kadar 
yiikselmi§ti. Bu arada ikinci tahviller 
de 14,05 lirayt bulmu§tur. 

Tiirk borcu fiatlarmda kupon bedel -
lerinin odenmesi akabinde boyle bir 
)'iikselq fevkalade telakki edilebilir, 

uzaktu. 1 

Maharrem Feyzi TOG~ 

Cumhuriyet/ 
NilshasJ 5 kuru15cUr. 

Abone ~eraiti { Tilrkiye Harte 
lein I(ID 
1400 Kr. 2700 gr. ' ~ Senelik 

Alb aybk 
0( ayhk 
Bir ayhk 

750 • 1450 , 
400 • 800 , t. 

150 • ~okwl 
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SON HABER LER 

lspanyol ihtilalcileri 
kraliyete dogr u gidiyor 

General Franco'nun 
emirname bunu 

~ ~alarnanca 8 (A.A.) - General Fran
eo ~un resmi gazetede inti~ar eden bir 
tnJrnamesi biitiin milli akademileri, 

sonka_ • b' 
1 nunun altlsmda umum1 1r top -
antJya ~ag1rmaktad1r. 
kBundan ba~ka. emirnamede muhtelif 

; ademilerin, yeniden «Academies ro
tnales, unvamm ta~1yacaklan kaydedil
d ekte ve biitiin akademilerin bir ara
t a 1spanya enstitiisiinii te§kil edecegi 
asrih olunmaktad1r. 

tn 6 sonkanundan sonra, akademilere 

5 
ensub her aza devlet rei~ine ve reji:ne 

adktk kalacagma merasirnle yemin ede
ce tir 

~ad;id ve Banelon bombardzman 
edildi 

rj Madrid 8 (A.A.) - Diin ak~am Mad
tn~ fasi)alJ surette bombard1man edil -

1 I§tir. ~ehrin merkezindeki mahalle -
ere bir<;ok obiis isabet ~tmi~tir. 
b Barcelona 8 (A.A.) - Diinkii hom -
S!ard1rnan esnasmda telef olanlar ara -
rnda Katalonya Jeneralitesi mecli~i 
J1>'asetindeki matbuat servisi §efi M. 
oaouin Villa bulunmaktad1r. 

Diger cephelerde 
h Ara~on cephesi 8 (A.A.) - Havas mu
abir·inden: 

~--Aragon cephesinde tam bir siikun hii
~ llJn siirmektedir. Bu cephede mebzul 
ar Yagrnaktadir. Karm kalmhg1 elli 

santirnetroya balilt olmu~tur. 
1 t1adrid cephesi 8 (A.A.) - Frankist -;r tarafmdan ne~redilen tebligde de -
llivor ki: 

h··l:l~tiin mmtakalarda tarn bir sukun 
Qllkum siirmektedir. Venezuella yakm
a :Franco hiikumet-ini tamvacakbr. 

'ri.l'Y enevuella konsolosu, Madridden ay
lll!§tJr. 

24Madrid 8 (A.A.) - CumhuriyetGilerin 
tayyaresinin diin Palma de Major -

~lle'un hava ve deniz ilssiilharekelerini 
0Inbard1man etmi~ oldugu cumhuri -

~:t~ilerin tebliginde beyan edilrnekte-
4lt, 

bun bir hava mubarebesi olmu~ ve 
~allkistlerin lie; tayyaresi dtisiiriilmti~ 
rur, Cumhuriyetc;iler yalmz bir tayya -
, e kaybetmi§lerdir. Kumandanhk he
{;tinin tayin etmi~ oldugu hedeflerin 
~affesi rnuvaffakiyetle bombard1man e
Ilrni~tir. 

ne,rettigi yeni 
gostermektedir 

bir 

lngiliz amele 11eli11in tetkikleri 
Madrid 8 (A.A.) - !ngiliz Avam Ka

marasmda muhalif amele partisinin Ji. 
deri binbas1 Attlee, refakatinde Noel 
Baker ve Miss Wilkinson oldu.~u halde 
di.in !ngiliz. Amerikan ve !spanyollar -
dan miirekkeb beynelmilel bir livanm 
konak mahallerini ziyaret etmi~tir. 

1837 de sarayJ.n tazyikma kar~1 ac1lan 
dahili harbe telmih edPn Noel Baker 
o devirde !n,gilterenin !soanyol halkma 
yard1m etmek iizere 10.000 goni.illi.i yol
lamis oldugunu hahrlatm1~hr. Baker 
demi§tir ki: 

c- Bugiin de ayni suretle hareket e
dilmesini arzu ederim. tnj!ilterenin de · 
mokrat !snanyaya kar§I ittihaz ettigi 
tarzt hareketten dolay1 iftihar edecek 
va~iyette dei;iilim .• 

Barcelona 8 (A.A.) - M. Attlee ve 
Noel Baker'le Miss Wilkinson Madrid
den buraya gelmislerdir. 

M. Attlee, j!azetecilere beyanatta bu
lunarak askerlerin ve sivillerin ~ecaat. 

•evk ve tesani.idii karsJSmda duymu~ ol
du<!u takdirkar hayranhk hislerinden 
bahsetmi~ ve cumhuriyetci kltaatm ma
nevivatmm fevkalade miikemmel oldu· 
gunda Jsrar eylemistir. 

Attlee aleyhine bir takrir 
Londra 8 (A.A.) - Muhafazakar meb

uslardan Lidall, diin ak•am Avam Ka -
marasma, isc.i muhalefet partisi re1s1 
M. Attlee aleyhine bir sansi.ir takriri 
verrni~tir. Lidall, bu takririnde, AttleP
vi tsoanyaya gitmeden evvel ademi mil.
dahale sivasetile tezad teskil edE'cek hk 
bir harekette bulunrnJyacai!'ma dair hii
kumete verdigi sozu tutrnamakla itham 
etmektedir. 

200 ki~i old ii 
Londra 8 (Hususl) - Barselon bu~.in 

tekrar bombard1man edilmi§tir. Di.in
ku bombard•manda olenlerin saylSl iki 
yi.ize balig olmu~tur. 

lngiltere tavassnta haztr 
Londra 8 (A.A.) - Hariciye Nazm 

Eden, A vam Kamarasmda ispanya hak
kmda sorulan bir suale cevab vererek 
!)imdiye kadar hi<;bir taraftan ingiltere
ye tavassut teklifinde bulunulrnamJ~ ol
dug-unu soylemiey, maamafih 1n!tilte -
renin muhasamata nihayet verdirml"k 
lizere tavassuta amade bulundugunu 
faqih evlemi$tir. 

""""""""""""""""'""""""''IIIIIOIIIIflllllniiiiiiiiiiiiJIIIJIIIIIIIIIIlllllfllllllllllllllll\nnnnuuunoo"'"""""'"""'"'"-

Me,hud su~lardan Meclisin diinkii 

lnaznun subaylar i~tima1nda 

~dliye Vek~leti vanda- Bir~ok kanun 
tak muameleyi bildirdi miizakere 

layihalar1 
edildi 

}•ttkara 8 (Telefonla) - Adliye Ve- Ankara 8 (AA) - Biiyiik Millet 
, ·letj rne~hud su~ vak'alarmda maz - Meclisi bugiin Refet Camtezin reisliginde 
lin ~ subavlar hakkmda yap1la - toplanmJ~tlr. 
lk muarn~leyi alakadarlara bildirdi Ankara Belediyesinin bor~larile Y eni· 
~~lirnatname hilkrnline aykm bulun -
h aq1~1 cihetle vazivetleri itibarile ser . §ehird .. ki evlere aid tediye miiddetinin u-
Q:st b1rakllmalarm.da mahzur goriil • zatilma~l, birinci, iic;iincii ve dordiincii 

11&U takdirde bunlarm polis nezareti Umumi Mi.ifetti§liklerde mii§avirliklerin 
'lt1ltd · ·· t te§kilat kadrolan hakkmdaki kanunun i-} a tutulm1yarak ertes1 gun saa 
ll)edide dogruca Cumhuriyet Mi.iddeiu . kinci maddesinin degi§tirilmesini, sefaret 

, ill lltnilii!ine teslim edilmek kaydile he- ve konsoloslvmelere verilecek arsalar hak
' h;n aid olduklan garnizon knman.~~~- kmdaki kanun layihalarile tapu miinaka
' llr~na teslim edilmPleri !Tl11Vllf1k gorul- lele:-inin merkezdr te§kili i~in ~ah§tmla -
a h·U§tur, Kanunun j!ozettigi siirati rnu- cak memurlara verilecek iicrete ve milli 

~I her hanl!i bir teahhura kat'iyycn hiikumet biit~esinl' aid hizmetler i~in ya-
~ !)! e>'dan verilmemesi ve garnizon ku · p1lm1~ tediyatm tasfiye ve mahsubu hak

~ andanhi:J.na teslim edilmi!? olan maz- kmdaki miizeyyel kanuna ait layihalarm 
~ Unlarm ertesi giin vaktinde Cumhuri- geri verilmesi hususundaki Ba§vekalet 
~~ Miiddeiumumili j!ine teslim edilme- tezkereleri okunduktan sonra ruznamede 

•, ~ leri surette mi.isebbibleri hakkmna 
1 iian\J.n muktezasma tevessi.il olunmak bulunan ve miizakeresine ge~ilen madde-
' ~~ere keyfiyetin VekalPte haber veri!· lerden Havayollan Devlet hletme ida-

h.~si de al~kadarlara bildirilmi~tir. resinin 1933 mali hesab1 kat'isine aid mu

U~"let Havavollarl miidiirii tabakat beyannamesinin tasdiki, askeri 
memurlar kanununun altmc1 maddesinin istifa etti 
degi§tirilmesi, devlete ait bir kisJm binalar 

~a"-ttkara 8 (Telefonla) - Devlet Ha sat!~ bedellerile resmi daireler yap1lma -
~t Y?l!an Umum miidiiru Sabri istifa sma dair kanunun birin'ci maddesine bir 
g,tnJ~tir. HavayollarJ miidiir muavinli - f1kra ilavesi, nalhand mektebleri ve nal-
~-~~ tayin edilmi~ olan Bitlis Valisi ve , 
~~~~ Istanbul Tavvare cemiveti reis; bantc;lhk san ati hakkmdaki kanun layi-
~~asan Fehmi miidiirliigu vekaleten ifa halarmm ikinci miizakereleri yapllm!§hr. 
l~ektedir. Giimriik tarife kanununa bagh tarifenin 

' fl~Yeti mahsusalarda aleyh- 351 inci pozisyonunun «Sanayii mimariye 
J 1 fenne, talim ve terbiyeye miiteallik re -
erine karar verilen er simler, planlar, levhalar - mevadd1 saire 

aq "-ttkara 8 (Telefonla) - Heyeti mah- ile miirettep veya gayrimiirettep, cildli 
~e salarca aleyhlerine verilip kendileri- veya cildsir. • yaZilml§ veya basJlml§ mu
~ tebJig edilmiyen kararlara kari?l ala-
ad 1 siki notas1 - cildr olanlar da dahildir • q<lk~r artn itiraz edebilmeleri hakkm • 

le . 1 kanun Jayihasi Meclis enciimen - muaftm> suretindt tadiline aid layihanm 
rlnde gorii!)uimektedir. da birinci miizakeresi yap1lmi§hr. 

Arnerikada 9 ayda 2757 Biiyiik Millet Meclisinin bugiin birin-

tayyare yap1ld1 ci miizakeresini yaphg. kanun layihalaTI 

~~~a~ington 8 (A.A.) _ Tic!lret Neza _ arasmd<.. Devlet Demiryollan ve Liman
Ya 1ntn bildirdigine gore, Amerikan tay- _lan umumi idaresinit. te§kilat ve vazifele-
'• te fabrikalart, 1"dnde bulundu<5-urnuz · d · k 25 · · dd · · •,n " ""' rr :e atr anunun mc1 rna esmm ta-
ter:llin ilk dokuz a:on zarfmda 484 ii as- diline aid layih~> da bulunmakta idi. 
!)!· 1 olmak iizere 2757 tayyare imal et-
ta~~lerdir. Bu tayyarelerden 452 si ih· Biiyiik Millet Meclisi cuma giinii top-

olunmu~tur~ lanacaktJr. 

CUMHURlYET 3 - _: __ 
HAdise!er aras1nda Goncourd Akademisi 

Bir mukayese 8 •• k d 35 k• • 
ehistan diyor ki: ugune a ar l§Iye 

HEM NALINA 
MIHINA 

- Napoleon harbetmek d 
irin para, gene para, aa- ~0··hret ve servet ver I• 

ima para lazzm oldugunu soylemi,. ~ (E)} azJ miiesseselerimiz bayram 

Biraz daha kibarca ... 

ti. Biz, fOyle diyoruz: Sulh yap • (,g) giinlerinde halka rozet dagtta• 

mak irin ham madde, gene ham Fakat bu ,ohret ve servet ekseriyetle rak para toplarlar. Bu, iyi bir 
madde, daima ham madde lcizzm- yard1m usulii iken yaz1k ki bizde bozul-

kl t Olm kazanan muharrl.rlerJ·n c-og" u rna vga, soysuzla§maga (bur ada soysuzla•-dzr. Halbuki, bizim ham maddemiz muva ta U,, ~ • 
may1 tereddi etmek, degenerer, manasma 

yoktur, bundan ba,ka niilusumuz sonradan susmu' ve unutulmu~tur J.-ullamyorum) ba§ladi. 
da gittikre arhyor, lazla gelen ii~ ilkonceleri, bt: rozetleri gene kiZlar. 
milyon adamz banndzracak topra- Fransanm me§hur Goncourt A.kade-~ takarlardi. Onlann ince ve zarif elleri, 
gva ;ht;yac·m·z var. misi, y1lhk miikafahm, bu sene Bel~ikah .. I .. 1 .. I . b . k 

• • • • guze ve gu er yuz en u J§e ~o yara§Jr• 
FransJz Hariciye Naztn M. Del- muharrir Charles Plisnier'ye vermi~tir. dt. Biiyiik has1lat eldr edilirdi. Yava~ 

bos'nun Var~ova'YJ ziyareti iistiine Teessiis tarihinden bugiine kadar 35 mu- yava§ i§ irili ufakl· mekteb talebesine in-
Lehistan gazetelerinin hepsinden ~~- harrire miikafat dagitan, 35 insam ~ohre- tikal etti. B•mlarm arasmda kii~iik ktzlar 
kan bu ses, Fransadan, Madagaskar- te ula~tnan bu akademinin banisi, bugiin, da vard1; fakat sonra onlar da ~ekildi. 
da Leh muhacirlerini yerle§tirmege ismile amlan akademinin ad! gec;tigi za- Nihayet, bir iki yJldiT, mekteb ~ocuklan-
miisaid bir iskin mmtakasJ koparmak man ~ahsJ akla gelmiyecek kadar ebedile- mn arasma bir tak1m hupani k1yafetli, 
JC<tn yiikseliyor. ~iinkii Lehistan, ~en Edmond de Goncour' dur. kaba hareketli gender de kan§h. hittigi· 
{:arhk Rusyasmm sanayi merkeziy- Edmond de Goncourt ve Jules de Con- mize gore, bu yard1m i§i, profesyonel bir 
di; Buyiik Harbden sonra Almanya court, ikisi de Fransiz edebiyat tarihinin §ekil drnl§hr. Rozet dag1tip para tophyan 
ve Avusturyadan geri alman arazi belliba~h simalan arasmda yer alm1~ iki ~ocuklara, kutulardan c;1kan paranm 
de umumiyetle sanayi §ehirleridir; karde~tir. Ayn ayn amldiklan zaman ifa- yiizde hesabile bir miktan verilmektey • 
iistelik, Fransada -rah§an Lehistan i~- de ettikleri mana, bu iki ismin Con- mi§. h. boyle profesyonel bir §ekil almca, 
crileri, buhran yiiziinden memleketle- court'lar ~eklinde cemilendirilerek kulla- rozet dagJhc1lar, bu i§i hie; ho§a gitmiyen 
rine ia.de edildikleri i~in nufus fazla- mlmaga ba§lamasile ayni manay1 ifade e- bir tarzda yapmaga ba§ladJlar. Birbirle-
hgile beraber ham madde ihtiyact §id- der olmu§, sonra, bu iki isim, Goncourl rinin mmtakalanna tecaviiz ettikleri i~in 
detle artm1~. K1sacas1: Lehistan miis- Akademisine ve Con court miikafatma kutu kutuya gelip dogii§enler bile oldu. 
temleke istiyor. alem olarak kalmJ§hr. Terbiyeleri bt baz1 ~ocuklar ve gender 

Almanya da sanayi memleketidir, Edmond de Goncourt 16 temmuz rozet yapi§hracaklan insanlann iistiine 
ham maddeye muhtacdu, niifus arb- 1896 tarihinde vefat etmi§ti. Vasiyetna- Edmond ve Jules de Goncourt'un K::iprii tahsildarlarma yara§an hareket • 
yor; Almanya da miistemleke isti- mesi a~1hp okundugu zaman, onun, bii- bir karikatiirii lerle saldirmaga ba§ladiiar. Kutuya ata· 

yor. Bu iki memleketin stki§masJ, tiin servetini, edebiyat alemine terkettigi, dan bir~ogu olmii~. yahud edebiyatla ala- cak ufakhklan olmlyanlarla alay edecek 
miistemleke isteklerine dogrudan istikbalin romanCI!an lehine, kendi adile kalanm kesmi§, bir eser verip isimlerini ve hatta alay1 hakaret derecesine c;1kara• 
dogruya veya dolayJSile muhatab o- amlacak bir edebi miikafat tesis ettigi ve muvakkaten i§ittirdikten sonra ba§ka mes- cak kadar terbiyesiz ve kiistahlan bile 
Ian Fransay1 da epeyce terletmege gene kendi adile bir akademi kurulmasml leklere intisab etmi~ kimselerdir. var. 
hR§IadJ. istedigi goriilmii~. bu hadise, aylarca sii- Mesela 1907 senesi Goncourt miika- Bir f1kra muharriri arkada§, bu bay • 

Bu manzara kar§JSmda, Tiirkiye, ren bir davaya sebebiyet vermi§ti. Ed- fatml kazanan Emile Moselly, 1918 se- ram profesyonel rozet~ilerin konu§mala -
basit bir mukayeseden dogabilecek ,mond de Goncourt'un veresesi, onun, ol- nesinde harbde olmii§tiir. 1910 miikafa- nm not etmi§, teessiifle siitununda yaz1 .. 
nikbinlikle, derin bir ill§irah solugu diikten sonra bi~. biitiin servetini edebi- tmJ alan Louis Pergaud gene Harbi U- yordu. 
alabilir. Bizim vaziyetimiz bunun yat ugrunda feda edecek kadar edebiyat. muminin ilk giinlerinde cephede olenler Sonra, bu rozet dagJtmayJ stk s1k yap-
tersinedir: Komiiriinden ba,ka esash a§Ik1 olmasmi bir tiirlii hazmedememi~. arasmdadir. mak da dogm degildir. Mesela, bu bay• 
ham maddesi olm1yan Lehistamn SJ- ellerinden giden bu serveti kurtarmak i~in Harb esnasmda Goncourt miikafatJ ramm birinci ve ii~iincii giinleri iki defa. 
kmbsmt ~ekmedigimiz gibi, fazla nii- mahkemeye baFurmu~lardJ. F akat, da va, 1914 te de, Adrien Bertraud' a, 1915 te rozet dag1hldi. Rozet dag1tmanm c;ocuk· 
fusumuzu yerle§tirecek topraga da aleyhlerine neticelendi ve Goncourt A- Rene Benjamin • e, 191 6 da me~hur «Le Ian, ad eta dilencilige ah§hnci zararh ma• 
ihtivacJmJz yoktur. Ham madde kademisi te~ekkiil etmi~ oldu. Feu» eseri muharriri Henri Barbusse' e, hiyetinden ba§ka, halk ve bilhassa ecne
~emleketiyiz; bunun i~in de pek es- Akademinin ilk azasJ meyanmda, bit- 191 7 de Henry Malherbe' e, 1918 de de biler iizerinde fen a bir tesiri vard1r. Ben 
ki d?stumuz Lehistamn koydugu tabi, Daudet, Zola, Banville, Loti, Flau- Georges Duhamel'e verilmi§ti. ke'ldimden biliyorum. Bu yaz Viyanada 
prenslple, sulh memleketiyiz. . . bert ve Bourget bulunuyordu. Bu ilk Harbi Umumiden sonra Goncourt galiba i§siz kalmJ§ i§c;iler i~in, boyle rozet 

Fakat, bize sorarlarsa, Lehistanm dag1tarak para topluyorlard1. h. galiba, 
h miikafah kazanan eser sahibleri, bugiin 

sui u ham maddeye baghyan bu hemen tamamen hayattadJrlar ve munta- orada da profesyonelle§mi§, erkek kadm, 
prensipini daha ziyade kendisi i~in zaman eser veriyorlar. gene ihtiyar bir tabm insanlar, biiyiik 
dogru buluruz; hatta biz, kendimiz C t .. kAf t h"b' t . caddelerde, her yirmi ad1mda bir yolu-• • k · · 1· k oncour mu a a mm, sa 1 me emm , • 
I<;Jn a Slni soy tyere diyehiJiriz ki: tt"" · ··h t ft b k b" d d nuzu keserek §Jrak diyL yiiziinuze bir te• 5 lh k · · e 1g1 ~o re ve ~ere en a§ a 1r e rna - k . . 

u yapma J~Jn sanayi, gene sana- dA f t t f d ld " t ne '! salhyor, para JstJyorlard1 Viyana· 
• d • • lA d 1 men aa ara 1 mevcu o ugunu unu -~ d k ld v • 

y1, a1ma sanay1 azun Jr. Pamugun- k lA d G t ··kAf t a a Igim be§ altJ giin miiddet~e bu 
d k.. ·· ·· k d b h mama az1m 1r. oncour mu a a 1, h ] d . "h , 

an omurune a ar iitiin am h 'b · I . . f I 'k d b I a evam ettJ; gaym hyari sinirlenme• 
maddeleritr'izi opiip bR§tnuza koy- sa 1 me eser ermm az a m1 tar a as1 IP v b 1 d C" k"' . . , d .. 
mak •art1"Je.l satilmasi, muhtelif nesriyat evleri tarafm- gbel a~ a Iffi, un u I§ IZ ac; erecesm1 

" d "k" · ki"fj · · , U ffiU§tU, an te~n 1 mesal te 1 en temm etmes1 E v I .. . . PEYAMI SAFA 

Yalova arazisinin istismarma 
dair kanun 

Ankara 8 (Telefonla) - Meclisin cu
ma giinkii toplanhsmda Yalova arazisi
nin istisman ve paras1z dagihlmast hak
kmdaki kanun layihas1 da gorii~iilecek
tir. 

Meclis enciimP-nlerindeki 
layihalar 

' 
Ankara 8 (Telefonla) - Tunceli Vi-

layeti halkmdan olun da niifus ve as -
kerlik kanunlarma gore kendilerine ve
rilmesi laz1m gelen bazt cezalarm affi
na ve niifus yaz1mile askerlik i§lerine 
dair olan kanuna bir madde eklenmek
te ve baz1 maddeleri de deili~tirilmek -
tedir. Buna dair laviha Milli Miidafa11. 
Dahiliye ve Adliye Enciimenlerinde gi:i
ru•i.ilecektir. 

lrak sefarethanesinde ~ay 
ziyafeti 

Ankara 8 (Telefonla) - Irak sefare -
tinde sefarethanenin <;ankayada yapt -
Jan yeni binaya tasmmast miinasebetile 
bu aksam 17 den 20 ye kadar devam e
den bir ~ay ziyafeti verildi. 

ve imzasmm hymetini manen ve madde- ger, top anar. paralar, muhJm bJr 

ten arhrmasJ gibi vesilelerle, senede, iist- ~ekun tutmuyol:sd~· byurokzet vdagJtma i§in· 
iiste I 00 000 frank temin eder en vazge .. me I IT, o ' eger, toplanan 

G ' t Ak d · · ··kAf. h"b' paraiar, ehemmiyetli bir miktara balig 0 • oncour a emtsJ, mu a at sa 1 i· I . . 
· f t f t 1 · "lk h"f I . uyorsa - kt pek zannetm1yoruz • hiiku • nm o ogra m1 gaze e enn 1 sa 1 e enn- d v •• • • 

d · I · · b' met ve rozet ag1thran muesseseler bu J§I 
e ne§rethren, eser enm mlerle sathran, d h 'k d h h k'b ' 

radyo, sinema gibi ne~ir vasitalarile ismi- a a nazi ' a ba k 0~ lvde 
1

1 area yaphr• 
· d "" 'lA d "]A k" I . m1nm ._aresine a rna 1 u ar. m unyaya 1 an e en, VI ayet O§e erme 

varmc1ya kadar, her kitabc1 camekamn- ~ 
da, rniikafat kazanan eseri, Goncourt a-
dmi ta~1yan kw~akla siislii olarak te~hir 

aza, vasiyetname sahibinin arzularmt ye- eden, Frans1z edebiyat aleminin, fiatlar1 
rine getirmek iizere topland1g1 zaman iki en yiiksek ve saglaru borsasldir. 

Edmond de Goncourt'un ressam Car
riere tarafmdan yapdmJ§ bir portresi 

istanbulun imar1na 
hiikumetimizin alakas1 mesele kar~1smda kald1lar. Birisi, aza a- G k f 

oncourt mii a ahm kazanan muhar· 
dedini, vasiyetname mucibince ona ~Ikar- riri ilk bekliyen iki ~ey, bir hamlede etii 
mak, digeri de gene vasiyetnamede tarif bin niisha sat!~. yani en asag1 iki yiiz elli 
edilen ~ekilde bir eser bulup ona miika- b" k 

)ll 0 UVUCII Ve edt>bi sohrettir. fat vermek. Y ap1lan hesab neticesinde, in- ________ .;.;.,...;.;,;~.;.;;,;.;_ __ _ 

tihab edilecek eserin muharririne be§ 
bin altm frank miikafat verilmesi karar
la~tmldi. 

Akademi, 1897 senesinde te~ekkiil et
mi~. fakat bundan alti sene sonra faaliye
te ge~ebilmi~ti. 0 zaman i~in miihim bir 
-para say1lan be~ bin frank miikafat, ilk 
defa, 1903 senesinde «force Ennemie» 
isimli eserin sahibi, John-Antoine Nau'
ya verilmi~ti. 

Tunceli mahkumlar1 lzmirde 
lzmir 8 (Hususi muhabirirnizden) -

Tuncelindeki muhalefet hadisesi ami! -
lerinden olup ya~lanmn fazlahgmdan 
idamdan kurtulan ve otuz sene hapse 
mahkum edilen Haydarani a~ireti reisi 
Kamerle diger be~ m~hkum buraya ge
tirildiler. Cezalarmt Izmir hapisanesin
de ikmal edeceklerdir. 

[Ba§makaleden devamJ 

Eger vaktinde tedbir almmazsa ls
tanbulda imar hareketinin bir arsa, arazi, 
toprak spekiilasyonuna meydan vereceg" i 
muhakkakhr. Ve eger boyle olursa ~ok 

Akademi, yilhk toplanhsmJ, her ka-
( nunuevvelin ilk ~ar~ambasmda, Parisin 

l K I S A C A • • • j Gaillon meydam lokantalarmdan birinde 

·-------------- akdediyor, intihabt orada yap1yor, miika-

Cumhuriyet 
Alma nag• 

yaz1k olur. Bizce muhakkaktJr ki ba§tbo§ 
buablacak boyle bir spekiilasyon 1stan
bulun imanm baltalar. lmar sahalannda
ki toprak sahiblerinin yeni vaziyetten bir 
parc;a istifade etmelerine miisamaha olu
nabilir. Fa kat bir par~a. Hakkm iisttara
fi imar hesabma deh§etli kiilfetlere gire
cek olan Istanbul §ehrinin ve Istanbul Be· 
lediyesinindir. fstanbulun imar i§ine ba~
lanmadan evvel hakkmda karar verilecek 
ve kanuna baglanacak muhim i§lerin biri 
ve belki birincisi budur. 

* PRAG - Qeteka ajans1 bildiriyor: Tu
na .seyrisefa!n §lrketleri gene! d!rektiirlerl 
konferan.si, 8 ve 9 !lkkanunda Piestany'de 
toplanacakt1r. Bu konferansa, Qekoslovak
ya, inglltere, Almanya, Rolanda, Fransa, 
Avu.sturya, Macar!.stan, Yugoslavya ve Ro
manyadan 40 kadar delege i§tlrak ed~cek
tlr. * LONDRA - Qeteka muhab!rl bUdirl
yor: Orta Avrupada yakmda seyahate «;1-
kacak olan !~c;! part!.sl §eflerlnden Lans
bury, Qekoslovakyaya da ugnyacak ve 
Prag'da b!r miiddet kalacaktJr. * LONDRA - Avam Kamaras1, miiza
kere etmeden ve lttifakla tayyare hiicum
lanna kar~l tedbirler kanunu projes!ni ta.s
vlb etml~t!r. * PRAG - <_;:eteka bildirlyor: Skoda §lr
ketl mecli.s! !dares!, :,;!rket gene! d!rekti:ir
liigiine M. Hromadko'yu sec;mi:,;tir. * LONDRA - Prens Mehmed All Ha
lim!n oglu ve Kral Farukun yegeni Pren.s 
Said Hal!min yakmda i.sve<;ll Kontes 
Blanche Louise Mar!ka Posse lie evlenece
gl blld!rUmektedir. * LAHAYE - M1lli miidafaa biitc;esinin 
ayan mecl!.s!nde miizakeresl esna.smda, 
kamharblyeslle yabanc1 erkamharb!yeler 
Mllli Miidafaa Nazm, Rolanda biiyiik er
ara.smda hl<;blr anlalima mevcud olmadl
gml ta.srlh eyleml§tlr. * A TiNA- Evvelkl gece saat 11,40 ta Se
lan!kte iic; san!ye siiren §lddetll blr zelzele 
olmu:,;tur. Bu esnada slnema ve sa!r eglen
ce mahaller!nde bulunan ahal! pan!ge tu
tulup b!rb!rlerinl c;igniyerek .sokaklara di:i
kiilmii§tiir, 

fah orada veriyordu. 

i~in en mii§kiil tarafi, akademinin da
ima on azas1 olmas1 mecburiyetiydi. Bu 
saymm muhafazasi i~in Goncourt'un ve
fatmdanberi tam otuz be§ aza sec;ilmesi 
icab etmi~tir. 

Goncourt miikafahm ilk kazanan An
toine N au ile bu seneki miikafatt alan 
Plisnier arasmda, akademi, otuz ii~ mii
kafat dagitmJ§hr. F akat, bu miikafatlar: 
alanlardan ekserisi o miikafata lay1k go
riilen tek kitab1 yazmakla kalmi~, ~ohret 
merdivenine ayak bast1g1 anda nisyana 
yuvarlanmi~, o andan itibaren susup, tek 
eser vermemi& kimselerdir. Biitiin Gon
court'larm, yani Goncourt Akademisinin 
edebiyat tac1 giydirdigi muharrirlerin ro
manian, ayn ayn tetkik edildigi zaman, 
hepsinin giizel eserler oldugu goriiliir. 
Ancak, bunlar arasmda, pek azmm ha
kikaten roman muharriri oldugu tecriibe 
ile sabit olmu~tur. 

Bugiin Fransa Akademisi azasmdan 
olan Claude F arrere, F ransanm me~hur 
ikiz muharrirleri Tharaud biraderler, 
Francis de Miomandre, Alphonse de 
Chateaubriant, Andre Savignon gibi ma
ruf muharrirler rniistesna, Goncourt'lar· 

On dan sonra i§ tatbikata gelir: fstan• 
bulun iman, §ehri ve hinterlandmJ ayn 
ayn nazan dikkate alarak ikiye ink1sam 
eden esash bir plana baglanmak ve de
digimiz gibi bu plan ortaya konularak 
kat'i §eklini almak icab eder. Biz zanne
diyoruz ki fstanbulun iman i§ile hergiin
liik idaresi i§ini birbirinden ay1rmak ve 
imar klsmm1 kendi fevkalade tahsisatile 
gene Belediye Reisinin ba~kanhg1 altmda 

' §ehirci bir imar miidiriyet veya heyetine 
vermek laz1m gelecektir. Umumi bir pla
na bagh olnakslZln 1stanbul u geli§igiizel 
§Urasmdan burasmdan imar etmek bizi 
as1l maksudumuz olan fstanbulun !man 
gayesine gotiiremez. 

1stanbulu~ imar plam i§ileo me§gul o
lanlar, belh bu dediklerimizin hepsini 
dii§iinmiislerdir ve dii§iinmektedirler. Fa
kat onlardan halkm ve milletin haberi 

Her evde, her kiitiibha- yoktur, Bittabi 0 meyanda bizim de. 

d Umuma aid olan bu tiirlii i~lerin efkan 
ne e bulunmasJ lazun u:.mmiyeden alabildi~ine miizaheret gor-

kii~iik bir ansiklopedidir mesi j._jn onJarm vakit Ve zamanile efkan 
umurniyenin alakasma aT?olunmasl laz1m-

yaklnda ~lklyOf d1r. Kendimizce ehemmiyetli saydJgim•z 
y bu noktayt Belediyenin ve Hiikumetir 

iiii~iiii-iiiiiia·iiiiii·i dikkat gozii oniine k;;;;~~ NADI 



~ :.~::: Siiheyli kayboldu! 
\'=:=============Ahmed Hidayet =:1/ 

Siiheyla, her sabahki gibi hammm oda
sma perdeleri ac;mak ve kahvaltiyi gotiir· 
mek ic;in girdigi vakit c;ok feci bir manza· 
ra ile kar§Jla§tl. T epsinin altmdan kalkan 
eli ihtiyars1z §akagma gitmi§, gozleri tah
min edilemiyecek kadar biiyiimii§tii. ~e
ker kab1, c;aydanhk kapmm arkasma yu
varlanml§, zavalh kizc!!.glZ bulundugu 
yerde donakalml§h. 

Hay1r, riiya gonniiyordu, Bu bir ha· 
kikatti: Hamm olmii§ti!. Perdelerin ke
narlanndan ~!Zan I~1klann altmda saga 
kayml§ ba§m istinads1z kah§t, yiizii kap
hyan korkunc; sanhgm ifade ettigi mana 
bundan ba§ka bir§ey ola.mazd1. 

Bic;are kadm senelerdenberi o ak1beti 
hasretle bekledigini soyler dururdu. Ni
hayet dilegine kavu§mU§tu. On iki y!l -
d1r yerinden kalkam1yan, en liizumlu 
uzuvlanm bile ba§kasmm yardtmi alma
dan klp!rdatamlyan bir hasta T anndan 
veya tabiatten ba§ka ne iyilik bekliye -
bilirdi. 

Siiheylay1 yedi sene evvel Cevdet Bey, 
kimsesizler yurdundan ev!adhk olarak 
.ahrken ona biitiin hakikati oldugu gibi 
anlatml§, Muhsine Han1mm vaziyetini 
teferruatile hikaye etmi~tl. 

Gene k1z fazla yorulmasma, bir an bir 
ilakika durup dinlenmemesine ragmen 
halinden tikayetc;i degildi. Varidatlan 
az, i§leri ~;ok, ya§aYl§lan stkmt!h olan bey
le hammm tath dilleri, giiler yiizleri onu 
kendilerine baglaml§tl, 

Muhsine Hamm, sanc1lan olmadigl 
zamanlar Siiheylaya c;abuk i§ini bitirme -
sini soyliiyor, sonra karrsma ahp ev i§le· 
rine, giyinme, siislenme tarzlarma hatta 
musikiye dair dersler veriyordu. Uzak ~ 
tan yapt1g1 tariflerle ona piyanonun per -
delerini ve kiir;iik havalar r;almasmt bile 
ogretmi§ti. lkisi de, ayagl ~ukurda sayl
]Jrlardl. Gozlerini kapad1klan vakit bu 
lnzm sersefil kalmast dogru olur muydu? 
Mademki onlara dort elle Mnlml§ bak1 • 
yordu. Kendilerinin de bu yavrucagm is
tJkbalini dii~iinmeleri laZ!mdl. 

Cevdet Bey de ak~amlan bof durmu
yor; Siiheylaya okuma yazmay• soktii -
riiyordu. Hatta i§, knaat, imla fashm gee;· 
rni§, edebiyat sahasma bile ginni~ti. Gene 
ktz Fikretten, Akiften ~iirler ezberliyor· 
du. 

Siiheyla on sekizine basmca onu biraz 
insan ir;ine <;lkarmak, gezdirmek de icab 
ec::Uyordu. T abii hanim kalkamadtgtna 
gore bu vazjfe de heye dii§iiyordu. Ak -
§amiistleri Muhsine Hamm1 yalmz blrak
mamak ic;in a§ag1 katm hanunma rica e· 
diyorlar, hizmetc;isini bir iki saat i~in kom· 
§Usunu beklemege gondt'rmege muvafa -
kat ediyordu. Cevdet Beyle Siiheyla da 
kalk1p sinemaya gidiyorlard1. 

Muhsine Hamrn, yiizii kadar kalbi de 
temiz bir kadmd1. Hele yataga esir ola
lrdanberi iyi kotii her hareketi. hatta ba
§lna gelen felaketleri bile tevekkiil ve te
bessiimle kar§llamtya alt~mi~h. Gozii <;op· 
liikte kalml§ horo1lar misali kocasmm ha· 
Ia ihtiyarhg1 bir tiirlii ii~tiine kondurmak 
istemedigini kat'iyetle bildigi halde on
larm bu gezintilerini k•skanmay1, fenaya 
yormay1 aklma getirmiyordu. Hatta be ~ 
yin odasmda Siiheylanm yatag1 diizelt -
rnek, ortahg1 toplamak bahanesile uzun 
uzun kalmalanna da goz yumuyordu. 

0 adama da kendi ahiret hayahm ya· 
§abmya ne hakk1 vard1? 

Zavalh oliiniin biitiin bu yalmz me • 
leklere has zannolunabilecek huylar1, ka
rekterleri Siiheylamn gozleri oniinde bir 
daha tecelli etmi~ti. 

Bey, daha uyaninam!§tl. Siiheyla ka
nsinm artlk ebediyyen kendilerini terket
tigini ona nas1l haber verecekti ~ 

smm yamna kadar yiiriidii. Bu adam1 na
si! sevmi§, Muhsine Hammm biitiin bu 
altm kalbliligine ragmen ona nas1! bir ra
kib olmak ciirmiinii irtikab etmi§ti? 

~imdi bu evde, bu feci hattra ile gene 
Cevdet Beyle birlikte ya§ayip gitmege 
tahammiil edebilecek miydi? Hay1r.. im
kam yok .. Uzakla§mah, ka~mahydt l Fa
kat nereye .. Hie; kimsesi yoktu. Bu muhit 
ona ba§kalarile tam§mak, ahbab, dost ol
mak firSatlm vennemi§ti. 

Cevdet Bey yava§ yava§ gozlerini ac;-
11. Onu ba§ucunda gormekten dogan 
memnuniyetle biy1klarmm altmda geni§ 
bir tebessiim belirdi. Fa kat gene k1zm yii
ziindeki feci ifade onu korkutmu§tu. 

- Ne var~ 
-Hie; .. 
- Ktz soyle.. Y oksa hamma bir hal 

mi oldu~ 
1htiyar, kendisinden timid edilmiye -

cek bir r;eviklikle yataktan s1c;ram1§, ace· 
le ile robdo§ambrmi sutma ters gec;irmi§
ti. Cevdet Bey, Muhsine Hammm oda -
sma ko§arken Siiheyla gozya§lanna ve 
hic;kmklanna serbestr;e yo) vermi§ti. 

;;imdi bey de aghyor. oksiiriiklii boga
zmdan korkunc hmlt!lar 9k.yordu.. Bir 
miiddet her ikisinde teessiirle birlikte ne 
yapacaklanm bilmiyen adamlara mah -
sus §a§kmhk hakim oldu. Sonra yava§ ya
Va§ kendilerine geldiler. Cevdet Bey ka
p!clyt c;ag1rdt, doktoru getinnek iizere o
nu belediye dairesine gonderdi. 

Bey, gene kiZln teessuriinii azaltmak 
ir;in mevzuu ba§ka bir vadiye sevketmek 
ihtiyacim duydu. Siiheylanm istikbalin -
den bahsetmege ba~lad1. Ellerini avuc;la~ 
rmm ic;ine alarak eger Muhsine Hamm 
vaktinden evvel oldii ise biitiin kabahatin, 
biitiin mes'uliyetin kendisine raci oldu -
gunu soyledi. Evet, yalmzhk, kimsesiz ~ 
lik ona bu hatay1 irtikab ettirmi§ti. Otuz 
ya§ daha kiic;iik bir kiZI sevmek, sonra 
bunu eli ermiyen, giicii yetmiyen kansm· 
dan saklamak affolunur bir kabahat de
gildi. 

Fa kat yaptJidanm tamir edecekti. Si.i
heylah gene, istikbali parlak birisine ve
recekti. Siiheylanm birc;ok r;ocuklan ola
caktt Goriiyordu ya, evlad sahibi alma
dan ihtiyarlamak insana birc;ok miinase • 
betsiz r;IIgmhklar yaphnyordu. 

Cevdet Bey, bunlan sanki karyolada 
Y a tan oJiiye de i§ittinnek istiyOTffiU§ gibi 
yiiksek sesle soyliiyordu. Lakin Siihey • 
laya biitiin bu lakirdilar kahn duvarh bir 
ba§ka odadan aksediyormu§ gibi miip -
hem geliyordu. Ba§l <;ok dumanl1, kulak
Ian c;ok ugultulu idi. 

Koridordaki zilin <;ahm§l, Siiheylanm 
iizerinde bir halas c;am tesirini yaph. El
lerini Cevdet Beyin avur;larmdan kurtar
dl. Kap1ya ko§tU. Gelen doktordu. Muh· 
sine Hammm odasma Cevdet Beye te • 
selli vererekten girerken gene k1za da bek
~iye kadar gidip haber vcrrnesini rica etti. 

*** Y anm saat.. Bir saat.. fki adam, olii-
niin .ba§ucunda beyhude beklediler. Ne 
b.rk~1 • ne de Siiheyla gelmedi. T abii bek
<;l b!raz sonra kap!CI vas1tasile kolayca 
bulundu, cenaze kalktJ. Fa kat, gene k•z 
h~l~ donmedi. Hergece Cevdet Bey kor
kutuk, sallana sallana kap!SIDI ar;tlg1 a • 
part•manda gene k1z1 bulacagm1 iimid e· 
derek: 

- SiiheylL Siiheyla I 
Diye avaz1 c;lktlgl kadar haykmyor 

amma, kendisine beton duvarlarm sag1r 
akislerinden ba§ka cevab veren olmu -
yor. 

Ahmed Hiclayet 

~EHZADEBA$1 
TURAN T1YATROS1 

Tel: 22127 

Sofyada yakalanan 

komiinistler 

Haricden f!lenecle 3 milyon 
leva ahvorlarrm~ 

Sofya (Husus1 muhabirimizden) 
Sofya siyasi zabitasi 9oktanberi takib 
ettigi Bulgaristan komiinistlerinin rei
sini gec;en <;ar~amba gi.inii yakalaml§hr. 
!smi Yorgi Stefano£ Nikolaf Avramof
tur. Fakat iizerinde Kulinof Yorgief 
namma sahte bir hiiviyet varakas1 bu -
lunmu~tur. Evvelce komiinistlik cur -
mile 12,5 sene prangabendlige mahkum 
edilmi§ti. Evinde yap1lan taharriyat!a 
komiinistler merkezinin cok miihim giz
li evrak1 yakalanmt§br. Bu evrak ara
smda Bulgaristanda kanun harici ad • 
dedilen komiinist partisinin haL~. faa -
liyette oldugu ve haricden senede 
3 milyon leva tahsisat ald1~1 anla:pl -
maktadu. Gene evrak arasmda bulu -
nan 5280 dolarhk bir hesabm yabanc1 
bir memlekette cihtisas• sahibi olmas1 
i<;in tahsilde bulundurulan bir §ahsa a
id oldugu goriilmii~tiir. Bir9ok ~ifre lt:
gatc;eler·i elde edilmi~tir. Bulgaristan 
dahilinde ve haricde bulunan gizli mu
habere adreslerile sahte mi.ihiirler, ko
miinistlere verilen gizli parti talimat -
Ian, Sofya merkezinin icraat bi!an<;osu, 
partinin diger azalanna verilen haber
ler ve birc;ok memnu gazete ve risale -
Ier ele gec;en evrak meyamndad1r. 

A vramof, istintaktnda faaliyetlerinin 
hic;birisini inkar etmeyip ac;lkc;a soyle -
mi§tir. Polis, evvelki gun de Bulgaris
tandan kac;makta bulunan diger uc; ko· 
miinisti yakalami§tlr. 

Merkez komitesinin vas1tas1 Miha -
ilof'la gizli muhaberatl ta~1yan maki -
nist Stefan Kara<;of tevkif edilmi§ler -
dir. Biitiin bunlar miiddeiumumilige 
teslirn edilmi§lerdir. 

Milletler Cemiyeti ikbsad 
komitesinin beyannamesi 
Cenevre 8 (A.A.) - fptidai mad -

delere mahrec; hakkmdaki beyanname 
projesinin miinaka§aslna devam eden 
Milletler Cemiyetinin ikt1sadi komitesi 

iptid ... i maddeler komitesi tarafmdan tek· 
lif edilen a§agtd~ yaz1h iir; prensipi be -
yannameye ithal etmege karar vermi§tir: 

I - Merkez bankalan arasmda daha 
stkl bir te§riki mesai. 

2 - Ecnebi lc.ambiyolann1n kontro -
lundan vazgec;megi kabul eden devletle
re hinihacette mal~ yard1m. 

3 - Her kredi muamelesi kambiyo 
kay1dlarmdan muaf tutulacaktJr. 

Eski Amerika Maliye Nazul· 
nm vergi borcu 

Va~ington 8 (A.A.) - Federal is -
tinaf mahkemesi, eski Maliye N azm, M. 
Andrew Mellon'un hazinei maliye i§le • 

rine hile kan§tlnnl~ olmak suretile hak -
kmJa yap1lmt§ olan ithamdan masumiye
tine karar vcnni§tir. Maamafih M. Mel
lon, 1931 senesine aid 750,000 dolar 
miktannda munzam muamele vergisi ve • 
recektir. 

General Ludendorf iyile§iyor 
Berlin 8 (A.A.) - General Luden

dor+'un s1hhi vaziyeti hakkmdaki son biil
ten, hastanm va7iyetinde memnuniyete 
~ayan bir salah husul bulmu§ oldugunu 
bildirmekteclir. 

Haiti' de hadiseler 
Port-Prince 8 (A.A.) - Hiikume -

tin bir tebligi, miisellah bir c;etenin 5 ilk
kanun gecesi Haiti'nin Thomonde kasa • 

basmdaki bir ileri mevziini istila etmi§, 
sefaletten kurtulmak ic;in Dominicain 
rdletib karde§c;esine birle~mege Haiti 
milletini davet eden beyannameler atmi~. T epsiyi ald1. <;aydanhgi, §ekerligi kal

Clrd!. Mutfaga dondii. Y eniden bir kah
:nlh hamlad1. Cevdet Beyin odasma 
girdi. lhtiyar her §eyden bihaber sakin ve 
miisterih nefesler ahp veriyordu. K1z, 
ayaklarmm ucuna basa basa gece masa -

Bu gece 20,30 da 
San'atkar Na§id ve 

arkada§lan okuyucu 
kii9iik Semiha ve Mi-

' Ur. Haiti hiikumeti. Saint-Dominique hii
kumeti nezdinde protestoda bulunmu§ -

f.::,~~ 
"~1\ .;y 
fJ1l~\~)-A 
~~~~ 
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§el varyetesi (Kendi dii~en aglamaz) 
§Brk1h komedi 3 perde 

Bu ak,am 

S A R A Y sinemasmda 

Sabrrs1zhkla beklenen ve 
ilahi ytld1z 

PAULA WESSELY' nin 
Bu senekl yegAne fllml 

ERTUC.RUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Kad1k1iy (Siireyya) 
sinemasmda 

pazartesi giini.i ak~am1 
DONANMA GECES! 

Vodvil 3 perde 
Yazan: Re~ad Nuri 

Sah Baklrkoyde, <;ar§am ba fiskiidarda 

Avrupamn 
en me~hur 
iki komedi 

YildiZI 

R AiM U ve 
LUCIEN BARROUX 

Greta Garbo'nun esran cozuldu 
Bir FransiZ 

hayatm1 

muharriri, isve~li ydd1Z1n hususi 
ogrendi gizlice tetkik ederek 

F ranstz gazetecilerinden Jean Masson 
Holivud' dan «Paris - Soir» a yaz1yor: 

«Ugra~a ugra~a nihayet 1svec;li ytldiZ!n 
adresini bilen kadm1 ele gec;irdim. Fa kat 
ismini zikretmege liizum gormiiyorum. 
K1sa boylu, esmer bir kadm .. Ve zanne-1 
derim ki sade bununla gec;iniyor. Ciinkii 
«Brentwood, Carmelina caddesi numara: 
301 » sozlerini jf~a etmek ic;in bend en tam 
30 dolar ald1. T abii derhal yola c;1ktJm .. 
Geni$ arsalar ve birkac; ev harabesi or
tasmda bir ko~k .. Etrafmda duvar bile 
yok. Y almz biiyiik bah~enin kenarlan bir 
c;itle ~evrilmi~. Bir tepecigin iistiine ~·k
hm, diirbiinle bah~eye bakmaga koyul
dum. Gene yJ!diZI ~ic;ekler arasma u- Greta Garbo'nun enteresan bir pozu 

zanm1~ giine§ banyosu yaparken gormi- Siertel Salka, reiisor Berthold Viertel'in 
yeyim mi~ ve facia muharriri John Goldon'un kan-

Ne ic;eride, ne de d1~ar1da muhaf1z, ha· Ian .. Bunlar, c;ok az konu§an Havva k•z
fiyeye benzer kimseler yok. Biri erkek, lar1.. Erkek ahbablarma gelince Doleres 
biri kad1n iki zenci hizmetc;i .. Sonradan del Rio'nun kocas1 Gedrix Gibbons, re
i§ittigime gore bunlar kan koca imi$ler. jisor George Cukor. 

Ak$ama kadar orada kalmama ragmen Greta, sabahlan s1ra ile bunlardan 
daha fazla bir ~ey goremedim. Y almz birile ;tt gezintisine c;Jkarml§. lsvec;li yll
biraz ilerideki ufac1k ~ar~1da konu~tugum d1z, erken kalkarml$, pi~mi~ mlslr, bal1k 
kasab ve bakkal gibi esnaftan ~u malu- filetosu yermi~. Kat'iyyen telefon etmez
mah toplad!m. lsve~li artist 9 odah ko~- mi~. FranSIZca ogrenmek ic;in, «0kyanus 
kiiniin en ziyade iki odasmda otururmu~. Postasl» isminde San Fransisco'da ~~
Son satm ald•it• otomobiline 7000 dolar kan bir mecmuay1 okurmu~ .. Arama da 
vermi~. Bo§ zamanlarmda piyanoda So- filim c;ev: ,ek ic;in stiidyoya gidermi§!.. 
pen'den parc;.alar ~alarm1~. Ondan btktl Her sene M. G. M. kumpanyasmm 
m1 filozof Nietzsche'yi okurmu~. idare meclisi reisi kendisile kuntrallm ye-

Greta'nm en fazla miinasebette bulun- niledi mi, Nevyork borsasmda $irketin es
dugu dostlan eski Alman sahne artisti . ham ve tahvilah da yiikselinni~! .» 

( _______ B_i_r __ i_k_i_s __ a_t_•_r_l_a _______ ) 
* Vaktile Greta Garbo'nun Avrupa

aa c;evirmi§ oldugu «Kasvetli sokak» fil· 
minin sesli version'unun yap1lmak iizere ol
dugunu evvelce haber vermi§tik. Bu kor
delamn rejisini Frans1z sahne vazu Andre 
Hugon idare edecektir. Ba§rolleri Dita 
Parlo, Albert Prejan, Line Nero, lnki
jinop, Jean Boitel, Maksudyan, Larquey, 
Pauley, Alcover, Jim Gerald oymyacak-
larEhn• • ,, * Frans1z tiyatro muharrirlerinden 
Pa'tll Nivbix:, Amerikada Marlene Diet· 
rich'in son r;evirdigi «Angel~ Melek» fil
minin mevzuunun vaktile Pariste «Dau
nou» tiyatrosunda Fernand Cravey, 
Constan Remy ve sair artistler tarafm • 
dan oynanml§ olan «Kralic;enin ugrad1g1 
hezimet» ismindeki piyesinden intihal e
dilmi~ oldugunu iddia etmekte ve yakm
da mahkemeye miiracaat edecegini 50yle
mektedir. * Normll S+tearer'in ba~rolii oynad1g1 

«Marie Antoinette» filminde Peter Lor
Je veya Charles Laughton'dan biri Fran· 
sa Krah XVI nc1 Louis'yi temsil edecek
tir. * Ermeni rejisorii Rube Mamulyan 
tarafmdan sahneye vazedilecegini evvelce 
yazd1gunJz me§hur italyan artisti Eleonore 
Duse'nin hayatlm tasvir eden filimde 
san' atkan Greta Garbo temsil edecektir. * Don Amech ile Dorothy Lamour'un 
birlikte c;evirecekleri komedide Meksika-
11 orkestra heyeti «Ensanda» orijinal ha· 
valar c;alacakllr. Paramount ~irketi Fox 
kumpanyasmdan Don Amech'i Randolph 
Scott'le miibadele suretile almt§hr. «Mad
rid' den kalkan son tren>> kordelasmda 
muvaffakiyet kazanm1~ olan Anthony 
Luinn ile Charles Bickford da bu eserde 
miihim vazifeler alml§lardlr. * Douglas Fairbanks Junior, Ginger 
Rogers ile « T ath zamanlar» filmini ~e
virmekteeiir. 

TOKATLIYAN OTELiNDE 
Bu ak~am saat 20 den itibaren Holivud kadrosundaki 

«SiNEMA 
GALASI; biitiin teferruatile FiL~ ALINACAK ve liehrimlziq 

ba~ltca SiNEMALARINDA GOSTERiLECEKTiR. 

Me,hur GREGOR CAZI 
ELViRA MA Y'in ve A. GARSON'un i,tirakile 
Ayrzca: POGANY MACAR ORKESTRASI 

Sofralanmz1 h'itfen evvelden temin ediniz. Tel. 44778 

WiLLiAM POWELL - MYRNA LOY 
ELiSSA LANDi ve JAMES STEWART 

tarafmdan fevkalade bir tarzda canlandmlan 

KOCAMIN i$i COK! 
FranslZca s1izlii ve tamamen NE~E, ZARAFET ve NtlKTE dolu 

2 saatl~k kahkahah ve eglenceli bir komedidir, 

Bu hafta M E L E K sinemasmda 

Paris;n eglence ve 
rnoda muhitinde ge• 
~en tevkalide eg· 

lenceli. De§eli, 
zarif tilm 

A SRi i~ ADAMI 

( Bn aksamki proSlraJJ!.) 
ANKARA: O 

12,30 muhtelif plak ne~riyat1 • 12·;5 
plak: Tiirk musiklsi ve halk ~arkilari - 13·u! 
dahtii ve har!ci haberler - 18,30 mubte It 
plak ne§riyat1 - 19,00 Turk musiklsl ve 11~ 1 • 
~arkilari. (M~kbule <;:akar ve arkada!illlt115 
19,30 saat ayan ve arabca ne~riyat • 19·el 
Tiirk mu.sikisi ve halk §arkilari. (SerfpS 
Adnan ve arkada§lan) - 20,15 plakla d~ 55 
mu.sikis! - 21,00 Ajans haberleri • 2 • 
yarmki program ve istiklal mar§!. 

iSTANBUL: 
12,30 plil.kla Tiirk musikis! - 12,50 b~"~; 

dis - 13,05 plakla Tiirk mu.sikisi - 13·;0 
muhtel!f plak ne§riyatl ~ 14,00 soN ~ .. 18•11 
pHl.kla dans muslkisl - 19,00 Suad oun vi 
arkada§lan tarafmdan Tiirk mus!kiSl 1. 
halk ~ark1larl - 19,30 spor musahabele~ 
~ret ~efik - 19,55 Borsa haberler! - 2~· ~ 
Cerna! Kamil ve arkada~lan tarafm ~· 
Tiirk mu.sikis! ve halk §arkllan - 20,30 ll • 
va raporu - 20,33 Orner R1za tarafmdan ~. 
rabca soylev - 20,45 Fas1! saz heyet!: O!tU ll 
yanlar: Kti.giik Saf!ye, Ibrahim, Ali, kent~1 
Cevdet, kanun Muammer, klarnet }Ja!ll ' 
tambur Salahaddin. ud Cevdet Kozan, (S~ 
at ayan) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 /LJave 
haberlerl - 22,30 plakla sololar, opera r• 
operet pargalan - 22,50 son h~.berler ve e 
tes! giiniin program! - 23,00 SON. 

viYANA: , Jl 
18,05 kan~Ik yaym - 18,35 HARPA ~0 

$ARKILAR - 19,05 kan~Ik yaym • 2 til• 
MUSixi VE 1?ARKll,AR - 21,30 E<"*L 20~ 
CELl MUSIKI VE NUMARALAR ~ 2 ',~ 
,AK9AM KONSERi - 23 ,15 haberler. h~~. 
yaym1 - 23 35 C.\Z'HND TAKIMI - 24 ll 
berler, sonra c.; '\?BAND TAKIMI. 

PEE;;TE: 
18,35 §AN KONSERI - 19,05 konfere.!!S!l: 

19,35 CAZBAND TAKIMI - 20,40 plyes. ll • 
meceler, haberler - 22,35 <;:iNGENE O!~
KESTRASI - 23,35 konferans - 23,55 g., 
FONi:K KONSER. 

'BUKRE§: ~· 
18,20 gramofon, 20,Q5 PiYANO KONS ~· 

Ri: Beethoven'in e.serleri- 20,35 $AN 1{0~ 
SERi - 20,55 gramofon - 21,25 SENFOl<~,, 
KONSER, istirahatlerde: Haberler, ba r• 
spor ve saire - 23,15 gramofon, son babe 
Jer. 

VAR§OVA: 5 
18,20 PIYANO KONSERi: Saint saell: 

Gluck, Brahms ve sa!r bestekarlarm ese~!· 
lerl - 18,55 kan§lk yaym - 21,05 MELO e• 
LER (operet ve f!llm par9ala~1l .- 22,50 edu• 
bi yaym - 23,05 ODA MUSIKISI: SC 110~ 
bert'in eserleri - 23,55 haberler, gran1of 
ve salre. 

ROMA: 
1(9' 

18,20 KONSER (keman ve tenor) • 19 o! 
r1~1k yaym- 21,35 KARI§IK MUSixi • 22,, 
opera b!nasmdan naklen opera: MiiteC~6 
sis kadmlar, istirahatleDde haberJcr 

NOBET<;i ECZANELE~ 
:Bu gece $ehrlmlzln muhtellf semtler!JI' 

de~! rl.obet~;l eczaneTer §Unlard1r: 
, IstanQUl elhetl: 

Em!noniinde <Mehmed Kaz1ml, Fat!~\~ 
(Hamdi), Karagiimriikte (Mehmed M d• 
Bakukoyde <Merkez), Aksaray YenUcaP1,9• 
(Sanm), Fener Defterdarda (Arlf), seY , 
z1dda (Yen! Lalel!), Kii9iikpazarda (!JI~ 1• 
met Cemm, Alemdarda (Ali R1za), sallla 
yada (Qola), Topkap1da (Nazim). 

Be yogi u c!het!: 
§l§llde (Mac;ka), Taksim istiklal cadcle~: 

slnde (Kemal Rebiil). Beyoglunda (A. 0. 
lopulos), Galatasaray Posta sokakta (0:. 
r!h), Galata Top~lar caddesinde (gldde 
yet), Kasunpa§B.da (M\ieyyed), HaskbY , 
(A.seo), Be§!kta~ta (Vidin), Sanyerde <ft, 
saO, Tarabya, Yen!koy, Em!rg§.n, Ru!116 , 
hisar, Bebek, Arnavudkoy, ortakoy ecz' 
neler!. 

Kad1koy Pazaryol~!Jda (Merkez), MOe!~~ 
da (Nejad Sezer), Uskiidarda (SeJ!ml~~~ 
Heybel!adada <Tomadis), BUyukad~~'-' 
(Merkez) eczaneler!. 

OLOM 
Eki Tophane Divamharb reisi rsb • 

metli Hakk1 Pa§amn e~i ve emekli bW 
ba§l Ahmedin anas1 Bayan Cemile ve• 
fat etmi~tir. Kendisi <;ok zarif bir b!l • 
yand1. Hay1rseverlikte niimune say1lS. • 
cak derecede s~kinle§mi§ti. Bu sebe~' 
le oliimii biitiin Kad1k1iy muhitini mil• 
teessir etmi§tir. Tanndan kendisine 
rahmet dileriz. 

Bi.iyiik Cllg•nhklar 
f&heserlni takdim edlyor. 

Yartn akfamdan 
ltlbaren TURK sinernas1nda. Y erlerinizin 1imdiden temin edilmesi rica 'olunur. 

.SEYH AHMED 
TUrk~e s6ziU ve ~;ark1h 

Hareket, §etkat ve heyecan itibarile bu tilm, ytldtzm evvelki 
tiJimlerioe tefevvuk etmektedir. 

ilavden : FOX jURNAL diinya havad'sleri. 

DANiELLE DARRiEUX 
(Paris Sergisinde birinci mukafah kazanan) 

SUiiSTiMAL DAVASI 
Fevkalade filminde. Yakmda S A K A R Y A da 

YARIN 

I 

Me,hur lnglliz deniz kahramana Amlral NELSON'un hayat 
ve sergUze,tlerinden bir safha ve Macera olan 

( FranSIZCa sozlii ) 

Londra Postas1 



...._ 9 Birlncikanun 1937 

Fikir 1 
J 

Orgiileri 

mecmuantn hikiyesi 
Yazan : NECIB FAZIL KISAKVREK 

b ~enim 1936 y1lmdaki (Agac) tecrii
enu bilmem ki ka~ ki~i bilir? 
~Unu soyliyebilirsiniz: h En fazla satt1gm niisha ka~ taney

ae .. erhalde o kadar ki§i ... 
Oyleyse miisaade edin de ka~ tane 

•athg,m .. 1 · · r.. k" 1 b 1 1 soy em1y1m. yUn u stan u -
un en hiicra semtinde iki kundura boya

k131 kavgaya tutu§sa, muhakkak ki bu 
"auga etrafmda halkalanacak alaka, za
h a!, (Agac) mecmuas1 etrafmdaki 
~ kay1, kemiyet balummdan daha hakir 

gosterecektir. 

Y arabbi! Memleketin en tanmm1§ bir 
raz1Cl grupunun bir arada ~1kard1g1 ses -
~erdsokaktan ge~en bir belediye bandosu 
a ar da m1 alakaya degmez? 

Vak11 mecmua ~1karken ~u veya bu 
razetede neler yaz1lmad1? Ne iyi te~vik
ler, ne k1skanc tarizler, ne esrarh fJsllh
/r· ne garib hmltllar duyduk. F akat ne· 
~ce itibarile okuyucunun fili mukabelesi, 
~ esela bacas1 tutu§mu~ bir fmm gormege 
d o!an merakhlar kutlesi kadar da olama-

1, 

~· Arada bir, hesab almaya gittigim pi~
~~n bayi, bir giin, dudag1mm kenarmda
d1 lllahzun ~izgiye dikkat etmi§ olacak ki, 
ahnamad1 : 

~- Necib Faz~l Bey dedi. (Agac) bu 
i adar az satlyor diye hay1flanma I AI, 
f~ ~esablar burada, bak! Mecmuan 
l)Urk,yede ~1kan biitiin edebiyat meemu
~ ar1nm meemuu kadar sat1yor .Ne ya -
A.~lrn, kabahat senin degil, edebiyatm. 
g ~1n varsa (X) gibi bir§ey - bu bir ma
az,n ismiydi - ~1kar! 

d Bayiin uzatt1g1 kag1da baktim. YIIlar-
1 anberj ~1kan bir edebiyat meemuasmm 
d~~anbulda yalmz 17 niisha sattJgmi gor· 
ulll. Aghyaeak gibi oldum. 

ttJ Ben Frans1zlann (Examen de eonsi • 
~··]e - Nefis muhasebesi) dedikleri fa • 
l!!u teyj ~ok severim. Kuvvetli ve eesaretli 
d san, korkmadan nefsine aid kuvvetleri 
de~ Zaflan da ortaya doker. Kuvvetli ol
~~&~mu iddia edemem. Fa kat pervas1z 
Ia Ugurnu soyliyebilirim. Bir taklm insan
~ tl Vard1r ki, yamah bir gomlegi, yamas1 
I'Qt ek altmda kalmak ve ba~kas1 gorme
~ e.k §artile giyebilirler. Y amay1 kendile-
11111\ bilmeleri, gomlegi giymemek husu -
lllcl.a sebeb te§kil etmez, Halbuki ben 

ill sail!, ya o yuhgJ nefsime kabul ettire -
,ell!, yahud giyeeek ba§ka bir§eyim yok
;· Yamas1m en goze ~arpacak §ekilde 
I e~dana ~lkanr, oyle giyerim. Boylelik
~· nefsime duydugl1lll saygmm, ba§kala
~na .. duydugum sayg1dan eksik olmad1g1· 

gostermi§, gizlememi§ olurum. 

~ Bu duygunun tesiriledir ki okuyueula
t jla politikasJz derdle§ebiliyor ve kolay 
~ ay itiraf edilemiyeeek §eyleri a~1ga 
. tabiliyorum. Esasen giri§tigim teerii -
h~dekj sah§ muvaffakiyetsizliginin uta -
~~tak bir taraf1 varsa, bunun bana ve 

ada§lanma isabet edebileeegine inan· 

1:Yorurn. Sonra, bir heveskar olmad1&1m 
~hbakk1mda yazilan §eyler eserlerimden 
~ a kalm oldugu i~in §Ohret ve itibar de
~!temi bir meemua vesilesile beklemek • 
~ de miistagniyim. 

~.Y.almz §U noktay1 itiraf etmekten miis
d ~~~~ degilim ki, (Agae) teerubesi ben • 
1!!: tuh doktorlannm (Trauma) dedik -
~~· k1yamete kadar unutulm1yaeak bir 
b' at tesiri yaptt. Sanki evinin bah~esine 
/t tiip alt111 gomen ve onu y11larea emni· 
, ette farzettikten sonra bir giin ara§hnr 
ta;hrmaz yerinde yeller estigini goren 

ba~is gibi, en saglam giivenlerimin ne 
kaidelere dayand1gm1 anla • 

Basit bir §ekil par~asmda sihirli 
er vehmeden, sonra bir giin onun 
bir iman sahibi tarafmdan haka • 

lepelendigini, yerlerde siiriindiigiinii 
aciz ve miskin, uyukladJgmt seyreden 
(putperest) gibi, kendi goziimde kii

ba§ladJm. Sanki ruhum bu tee
evvel ismetli bir bakireydi ve ar· 

degildir. Cemiyetime, muhitime. dost
kar§J bir~ok emniyetlerimi, iimid
tahminlerimi ve biitiin bunlarm 

oldugu saffetlerimi kokiinden kay
Fa kat mademki sa mimi olmak ni· 

derhal ilave edeyim ki, biitiin 
kaybedi§ler arasmda, nefsime ve da • 

aid hi~bir emniyet duygumu kay • 
degilim. Yam an bir teeriibeden 
dost gibi, yazJe• gibi, okuyucu gibi, 

gibi, abc! gibi, biitiin bir ~artlar ale
unsurlanna aptaleasma inam,nJ§ ol

ba§ka, nefsime hi~bir isnadda bu· 
1''111<1,.,,_ 

Atnan yanl1s anlas1lmasm! 
(A&ac) vesilesi d1§mda, zavalh nef • 

~t~tgtm ve atmakta oldugum ~imdik
IZJ, besleme viieudiil'!deki morartt • 

daha knrkuncdur. Beni nefsinden 
ve nefsile mes'ud sanmayml 

( ~ neyse I 
Agae) mecmuasmm ye§il gozlerini 

. kapamak iizere bulundugu giin -
1~ ve d1~ yiiziimiizii konu§mak i~in, 

kadrosundan ihtir.ama ~ayan bir 
fendinin ~iftehavuzlardaki ko§ • 

kiinde bulu§tuk. Oniversite profesorii, do
~ent, §air, ressam, otuz kuk ki§iydik. A • 
ram1zda, Tiirk san'at ve fikir hayahm 
tetkike gelmi§ Avrupah muharrirler de 
vard1. Hasta bir ~ocugun, iyile§ir iyile§ • 
mez atilacag1 hayattan, ak sakalh haline 
kadar ge~irecegi biitiin safhalan belirten 
bu konu§malar, meger onun tabutu ba§m
da eereyan etmi§. Saffetimiz hala devam 
ediyordu. Belki de boyuna devam ede -
cektir. Sonunda, bir arkada§m haber ver
digine gore ink1tasJz 3 saat devam eden 
sozlerim, Tiirkiyede bir meemuay1 hayat 
hakkmdan mahrum eden §U 3 nsktaya 
baghyd1: 

I - YAZICI: Yaztcmm san'at ve 
fikir cevheri, yani istidad1. Davasma bag· 
hhk dereeesi, yani ate§i, heyecam, Dostu
na yakmhk duygusu, fedakarhk ol~usii, 
verdigi soze riayet kaygusu, yani ahlah 

2 - OKUYUCU ve okuyueunun 
yaptlan hareketle alakasJ, hazlan, nef • 
retleri, reaksiyonlan, yani varhk mikyas1. 

3 - SATICI: ve sahemm boreunu 
odemekteki intizaml, i§in maddi piyasada 
arryaeag1 emniyet §arh, yani iktisadi te
meli. 

Bu ii~ k1stas iizerinde de, tamamile 
menfi neticeler aldJgJmiZI, bu esaslardan 
hic;birini yerinde bulamadiglmlZI ve i§i 
yiiriitmege niyetimiz varsa, kavga hedef· 
Ierimizin bunlar oldugunu soyledim. Da
vayl tek kelimeye irea edelim! Her§ey 
bir BOR(: meselesiydi. Yaz1e1, eser, fi
kir, heyeean, ahlak borcunu odemez, o
kuyueu, alaka, ihtiyac, varhk boreunu 
eda etmez, bayi, satttg1 niishalann para 
boreunu vermez. Sonra da bir meemua 
naSJl ya§ar? 

Burada kii~iik bir dikkatir:1iz var. Bu 
hiikiimler bir ekseriyet miilahazasile ve
riliyor. Y oksa (Agac) yazJeJlan i~inde, 
yalmz dostluklarile iftihar ettigim oyle 
kalem sahibleri ve okuyuculan arasmda, 
mecmua kapamnea telefonla soran, idare· 
hanesine kadar gelip takib eden oyle tak
dir ehilleri vard1 ki, zaten bu menfi hii' -
kiimler, keyfiyeti temsil eden bu asil 
ekalliyeti korumak ic;indir. 

hin kahkahayla giiliinecek veya ka • 
lila katila aglanacak taraflanndan birisi 
de, bu meemuanm bir edebiyat orgam 
oldugunu bir tiirlii anlatamamastdir. Bir
~ogu (Agac) 1 bir ziraat mecmuas1 sa • 
myordu .. Bir giin m~leke,tt~. , ~iiltjir . VI! 
terbiye i§lerinin ba§mdaki en biiyiik ku
ruma bagh bir zat, meemuaya aid bir i§ 
talcib ederken bana samimiyetle dedi ki: 

- Sizin gibi bir insamn ziraat dava • 
larile ugra§masJ ne giizell 

Bir~ok Anadolu bayileri de, ismi yi.i
ziinden meemuamn sahlamJyacagml yaz
mi§lardJ. Demek ki bir~ogumuzda anla -
YI§ haddi, henuz sembolik bir ismi kav -
rayabilmekten uzaktJ. Bir maddeyi dos· 
dogru ismile anmadan gozoniinde tuta -
bilmek kabil degildi. Be§ parmagma be§ 
b.rde§ diyen be§ ya§mdaki ~ocuklarda 
bile sembolik idrak seviyesine varan ze • 
ka, buyuklerde i§lemiyordu. Eyvah! Bii
tiin fikir ve biitiin san' at sembollerden 
ibaret degil midir? Sembol, e§ya ve ha
diselere aid karakterlerin birbirine sira -
yeti ve birbirini temsil etmesi keyfiyeti de
gil midir? Bu keyfiyetin en basit tezahii· 
riinii izah edemezseniz ya en girift, en 
miirekkeb ifadelerini nasll anlatabilecek
siniz? Kotiiriimleri plastik dansa davet 
edebilir misiniz? F akat yumurtas1m de -
len bir ordek, nasll derhal suya atthr ve 
yiizerse, siz de bir ~obandan bile, insan 
olmak haysiyetile, bOyle bir anlayt§ bek
lemekte mazursunuz. 

hte bir mecmuanm hikayesi. Hepsi bu 
kadar! 

ArtJk nefsime (Agac) mecmuasile et
tigim ag1r hakareti bir daha tazelemege 
niyetim yolc. Amma belli olmaz. San' at 
ate~i bu I Cirmetten farks1z bir§ey. Olur 
da her§eyi unutur, yahud bu defa hak • 
kmdan geleeegimi umar, tekrar ba§hya· 
bilirim. hin ~ok ihtirash oldugu muhak -
kak. 

( Agac) ba§Jm ald1 gitti. Fa kat ona 
yemi~ verdirmek i~in humma ate§leri i~in
de yanan biitiin tohum taneleri ambarm • 
dad1r. Bu tohumlar, kendilerine muvak • 
katen tarla diye intihab ettikleri bir kag1d 
tomannm ihanetinden miiteessir degildir
ler. T arlalanm her yerde aray1p bulabi • 
lirler. Nitekim i§te boyle bir maeera so • 
nunda ve (Cumhuriyet) gibi biiyiik bir 
mahsul meydanmm bir ko§esinde, kendi 
agae1m1 yeti§tirmege bakaeag1m. 

Arhk tiiy gibi hafifim. N e akametli 
yazJc!lara barsaklanm yumu§aheJ terkib
ler, ne t<ahl• ka§h bayilere insaflanm u • 
yandme1 formiiller, ne para, ne matbaa, 
ne murettibhane pe§inde ko~mak derdi ... 

Bizde bir §aire 12 ya§mdan 92 ya§Jna 
kadar (gene §air) demek modad1r. lsmi· 
min gene §air diye pek c;ok amlmasma 
mukabil arbk gene olduguma inanmJyo
rum. 1c;imde, fani dii~a yollanmn ya -
nsmdan fazlasJm bitirmi§ olmak merareti 
var. Halbuki ben, bu ana kadar ne yap· 
lim? Bana sorsalar derhal (Hl(:) diye 

CUMHURIYET 

ikttsadi hareketler 

----------------~--------Siir'atle inki~af eden bir 
san'at ~ubesi 

(:orab sanayii son iki y1l i~inde hi~bir 
san' at §Ubesinde goriilmemi§ bir inki§afa 
mazhar olmu§tur. San'at ve tiearet i§le • 
rind.: inki§af talebe bagh olduguna gore 
bun a; «bizde ~oraba ragbet artmJ§tlr» 
diyebiliriz. Biraz garib amma bu, boyle
dir. Bunun bovle olduguna da giinden 
giine ~eni§liyen, adedleri artan c;orab fab
rikalan ve miktan yiikselen ~orab ima -
lab en a~1k misallerdir. 

Y ap1lan tetkikler gosteriyor ki son iki 
y1l i~inde ~orab imalatJ yiizde 50 - 60 
raddesinde artmJ§tJr. Bu arb§ da biiyiik 
§ehirlerde olmaktan ziyade Anadolu ka
sabalarmdadir. Filhakika fabrikalar A -
nadoludan, daima artan bir taleble kar
§Jia§maktadJrlar. Gene bu tetkikler en zi
yade artl§m, liikse dogru yakla§an ipekli 
~orablar ve ~oeuk ~o]ablannda oldugunu 
g)steriyor. 

Kanaat §U: Kadm ~orablan liikse dog
ru gidiyor ve kullamlmasJ ~ogahyor. 
<;:iinkii; biiyiik §ehirlerden kasabalara 
dogru giden memu: aileleri moda ornegi 
oluyor. Bunun ic;in hi~ iimid edilmedik 
. ' tadolu kasabasmdan en inee kadm ~o
rabmm istendigini goriiyoruz. 

Cocuk ~orablan kullamlmast da ~oga· 
hyor. Bunun ba§hea sebebi maarifin in
ki§afJdJr, Mektebler ~ogald1kc;a ve tale
benin k1yafetine itina edildik~e ~oeuk ~o
rabi istihlaki de artlyor. 

.$u netieelerin ikisi de umumi refaha 
delalet eder ve binnetiee bir san' at §Ube -
sinin yiikselmesini dogurur. F akat i§in bir 
de liikse ka~an taraf! olmasa ... 

F. C. 

lzmitte agac dikme faaliyeti 
lzmit (Hususi) - ~ehrimizde aga~ 

dikme faaliyeti ba§lamak uzeredir. lzmit, 
agae1 pek bol olan bir §ehirdir. Bununla 
beraber belediye butiin, yol ve eaddeleri 
aga~landirmaktadir. Daha §imdiden hii
kumet onu ~am aga~larile biiyiik bir ~am
Ilk manzarasm1 aldJgJ gibi Cumhuriyet 
meydam da nadide aga~ ve c;i~eklerle 
tarhlanmak iizeredir. Bu maksadla bah~e 
miman Mevlud Baysal §ehrimize gel • 
mi§tir. 

Her sene daha fazla inki§af eden vi -
layet fidanhg1, bu sene de halka meyva 
·fidam tevzi etmege ba§larnJ§lir. Fidan!tk 
bu sene, 14,857 a§Ill armud 5,780 elma, 
4,780 kiraz, 5,808 vi§ne, 4,543 ..§'eft~i. 
2,357 kay1sJ, 2,900 erik, 90 dut, 330 
akasya, 200 giil, 300 ineir, 180,000 dut, 
120,000 Am erik an asmasJ, 38, I 00 ah -
lat, I 000 yaban elmasJ, 6,250 glodi~ya 
yeti§tirmi§tir. 

eevab veririm. Tiirk san'atkar ve entellek
tiielinin, bir giin ona oliim mukadder de
gilmi§ gibi, nefsine bol keseden bah§ettigi 
ebedi miihletlerden ~ok §ikayet~iyim. 
1~imde, ba§kasJ i~in yalan, benim i~in 
ger~ek bir ifade aleminin tazyikmt her an, 
bir di§ agr1st gibi, duyuyorum. Zaten bu 
tazyik yiiziinden degil midir ki, her §arb 
k1sJr bir akamet planmda i§e giri§ecek ka
dar kendimi kaybettim ve (Agac) 1 ~~ • 

kard1m? ~imdi orad a bJraktJgJm yerden 
burada devam edeeegim. (Agac) da 
yazd1g1m ve pek bagh oldugum birka~ 
ba§ yaz1y1 s1rasile (Cumhuriyet) te de 
ne§redeeegim. Bu yaz1lann vaktile ~1k -
IDI§ oldugu habra bile gelemez. 0 kadar 
degi§tiler ki eski hallerine nisbet edilseler 
tanmamazlar. Bir~oklan yumurta kap1ya 
gelince karalanan ve bir an evvel yeti§sin 
diye eiimle eiimle miirettibhaneye verilen 
bu yaz1lar acele yiiziinden ~oziilmez hi
rer §ifreye donmii§lerdi. Bu §ifrelerin yal
mz bana if§a ettigi ehemmiyet olmasayd1 
onlara bir daha elimi siirmezdim. F akat 

bir davamn orgiisu halinde ba§hyan ve 
bana gore aziz hakikatleri ~er~eveleyen 
bu yaz1lar, evvela yeniden yaz1lmaya, 
sonra da kald1klan yerden devam edil -
meye muhtaed1rlar. Bu §ekiide (Agae) 
da ~tkmi§ birka~ yaz1y1 hem yeniden yaz
mak suretile kazanmJ§, hem de (Cumhu· 
riyet) gibi bir organda ne§retmek suretile 
ne§retmi§ oluyorum. 

Bir san' atkann (nihayet son una erdi) 
diyebileeegi hi~bir faaliyet .nev'i yoktur. 
Soziimiiz son nefesimizle biter. Buna rag· 
men ana zeminleri haz1rlayJe1 oy)e sozle· 
rimiz bulunabilir ki muhakkak soylenme· 

ve ve bitirilmeye mahkumdur. Bu biti§ 
bir operada uvertiiriin biti§i gibi aneak 
ba§langJedJr. Ben de san' at i§imin piyasa 
faktorlerini ~izeeek ve riiyasm1 gordiigiim 
san'atm ideolojisini kurmaga sava§aeak o· 
Ian fikirler serisini bitirdikten sonrad1r ki 
i§e ba§lamJs olacagim. Ondan sonra has· 
retile yand1g1m kitabhk mikyasta bir iki 
metafizik hamleden ba§ka bana, omrii • 
miin sonuna kadar yalmz §iir yazmak dii
§iiyor. Ah, yegane san' at ve en yiiksek 
ifade telakki ettigim ~iirden ba§ka kaygu 
su olm1yan bir nefis kifayetine ula§abil -
sem! 

Hadi hay~rlml 

NECIB F AZIL KISAKVREK 

Lodos baskml altmda istanbul 
Deniz azgtn, vapur 
gelmez, yolcu sabustz .. 

Daglara ~1kan 

onun kopiiklii 
deniz k1ydari dogerken 
dalgalar1 kadar sayisiZ 

mustaribdir hemseri ' . lodosun ~errinden 

Kadtkiiy sahillerinde azgm dalgalarm bir hiicumu 
Hi~bir riizgar, lstanbulun biinyesine - Sen de mi lstanbula inemedin? 

lodos kadar tesir edemez. - N as1l ineyim .. T elefon ettim i§te ... 
Bunu anbyabilmek i~in Rasadhane - Kime? 

Direktorii F atini sorguya ~ekmek ieab ~a§alad1, yutkuna yutkuna yalam uy· 
ehnez. durdu: 

Hele gazetelerin futma kazalanm hy- - Berbere... Beklemesin diye. Sen 
deden kuru satlrlarmda durmak hi~bir i§e de et istersen., 
yaramaz. - Benimki berber degil..-. 

Vak1a, iki sene evvel oldugu gibi mi- - Seni kafir seni .. d~mek .. 
nare kiilahlanm u~urup kubbeleri tariimar - Ne fena k1zsm ... Terziye gidecek-
r:derek, ~atilan yJkip, carnian k1rarak, Lim. Provam var. Bugiin olmazsa elbiseyi 
nhtJmlan sokerek bir felaket halinde esen baloya yeti§tiremiyecek. 
lodoslar da yok degildir. I Y amba§lannda bir ii~iincii dost peyda 

Ancak bu ~e§idi • Allc1ha §iikiir • nadir oluverdi: 
goriilen lodosun, her zamanki tahribatJ, - Sinemaya gidiyordum.. Bugiin son 
gazete siitunlanna ge~mek §oyle dursun, se;ms ... 
her goze bile kolay kolay goriinmiyeeek Gulii§iiyorlar: 
dereeede sinsidir. - Sabahleyin sinema: olur mu? 

Daglara ~1kan azgm deniz homurdana Oteki kipklrmizl dudaklarm1 mnyor: 
homurdana k1y1lan doverken, onun yii • - Camm sinemadan evvel ugnyaea • 
ziindeki kopiiklii dalgalar kadar say1sJz gm yerler vard1 da ... 
hem§eri, her biri bir ba§ka §ekilde, fa kat - Ha §oyle ... 
hepsi de lodosun §errine ugrad1g1 1~m N eden sonra, nih a yet, yolunu §a§trrDI§ 
lJlUstaribdir. b;r sarho§ gibi yalpa vur" vura gelen va-

hte Kad1ki:iy vapur iskelesinde, vakti pur, gii~ halle iskeleye yana§h ve hop -
saati geldigi halde bir tiirlii kendi gele - laya hoplaya yolculan ald1. 
miyen vapuru bekliyen endi§eli yolcular.. ABurada, bir kenarda durup yerle§me· 

lri gobekli zat altm kosteginin ueun - ge ~abahyan kalabahga bakm: 
daki koeaman saatini bir tiirlii cebine ko- - A§ag1 inelim .. Az sallamr .. 
yamadan yanmdakine derd yamyor: - Yukan ~tkahm hava vardtr, 

- Mahvoldum birader ... Bittim. ~u Ve gozleri fml fml donen delikanh • 
anda Galatada bulunmam laz1mdi .. ~im- lar sessiz sadas1z sec;tikleri yerlere kuru
di ne yapaeag1m. Yiiz Lin tiitiin i§i ~ahr luyor. 
c;atlr gozii korolas1 lodosa kurban gidiyor. Ilk dalganm sarsmt1s1m ineecik ~Ighk
Mukaveleyi imza edecek herif de bu ak- larla kar§lhyan ba§lar, ikinciyi solgun bir 
§am yolcu. br:nizle atlattlktan sonra, birdenbire sag· 

- T elefon et bar!. lannda veya sollanndaki omuzlara dii§ii-
- Bulu§aeagJmJZ yerde telefon yok veriyorlar. 

ki ••• Olsa da ne ~1kar, imzayt telefonla Haydarpa§adan hinen yolcular arasm· 
m1 atahm.. daki lstanbula ilk defa geldigini, boyleee 

Zarif bir bayan kocasmm kolunda, denizi de heniiz gordiigiinii soyliyen hir 
ha~m h1r~m soyleniyor: S1vash, kollanm a~arak kanapenin iki ya-

- Gordiin mii ba§JmJza geleni., Og • nma yapl§ffil§, gozleri f:dta§J gibi a~Jlm1~: 
leye kadar pey vermezseniz ba§ka kira· - Dimedilerdi bana bu,nu, diyor, 
c1m var, diyordu. Goz gore gore ka~u- Haydarpa§adan vapura bininee lstanbula 
d:k camm evi.. ge~ersin .. Bu ecel be§igi~in adt vapur mu, 

lki kadm yana yakila konu§uyorlar: bu ne bi~im deniz boyle .• 
- Yavrucag1m bu sabah ameliyat o- - Bugiin lodos var da. ·~ 

laeak.. Diin boynuma sanlarak aghyor - Adamcag1z bir lahavle ~ekerek boy • 
du; ille ba§Jmm ucunda bulun anae1g1m nunu oiikiiyor: 
diye, deli olaeagun hem§ire.. - Bula bula bizi mi buldu bu lodos 

- Benimkinin de bu sabah nikah1 var. dedigin .• 
Gelmezsen anam degilsm, dedi. Baksa· Ve veriyor kendini., 
mza §eker paketile §UracJkta kala kal - Bir arah:; arkada§J, Sarayburnunu 
d1m. Lodosa meram anlatJhr m1} gostererek, sevincle kolunu diirtiiyon 

Bir gene k1z, yerinde duram1yor. Si • - Aha .. Burun goziiktii .• 
nirli sinirli dola§lrken gozleri, iskelenin Bi~are gozlerini bile a~amadan inli -
biiyiik saatile keyifli keyifli kueakla§an yor 
eo§kun dalgalar arasmda mekik doku • - Giinaha sokma bent., Ba§lanm 
yor. Nihayet dayanamad1: §imdi bumundan .. 

- T elefon var m1? Kopriiye ~1karlarken bu yolcularin 
Gosterilen odaya ko§l'll. Gelin is terse- yiizlerine dikkat ederseniz; kiminde tadJ

niz, kap1 arahgmdan bu heyecanh gorii§- na doyulmaz bir seyahatin pek ~abuk bi· 
miye kulak misafiri olalun: ti§ine yanan bir hJTSm, kiminde de bir da-

- Lodos var .. canLm nas1l geleyim?. ha vapura binmemege yedi ceddine tov· 
Ben hep boyle miyim .. Allahtan kork • be etmi~ bir nedametin izlerini goriirsii ~ 
muyor musun.. Sandall a m1? Ayol va - nuz. ' 
pur i§lemiyor diyorum.. Si§lide biqey F akat, lodoslu havanin, bir de !stan· 
yok mu .. Denize baksana .. Goriinmiiyor bu!dan donii§ fash vard1r. 
mu, yemin ederim ki... Miisaade ederseniz, onu da, mevsim 

Gene ktz telefon odasmdan !;1kar ~1k- icab1, eli kulagmda olan gelecek lodosa 
maz bir arkada~ma rasgeldi. buakalnn. KANDEMIR 

Zarada iki kalpazan yakaland1 
Zara (Hususi) -

Z a b 1 t a, faaliyet 
merkezi Elaz1gda 
bulunan bir §ebe • 
keye mensub iki 
kalpazam yakala -
rnJ~tlr. Bunlar, ii -
zerlerine ald1klan 
kalp paralar1 Er -
zincanda siirmek 
iizere yola ~Ikmi§
lar. Zarada da bir 
miktar bozdurmU§· 
lardJr. 

Suc;lularm iize -
rinde bulunan kalp 
paralar musadere 
edilmi~, kendileri 
Adliyeye verilmi§· 
tir. Yakalanan kalpazanlar polist«: 

KO~e 

PENCERESiNDEN 
Bir ko~k hikayesi 

fE5) undan sonra yeti§melerine im· 
l.g) kan olm1yan ayakh kitabhane• 

lerden birile AkmtJburnundaki 
bah~eli gazinoda kahve ic;iyorduk. Mu· 
sahabesini ger~ekten nimet tamd1g1m de .. 
gerli arkada§lm bir arahk dalgmla§ll. 
gozlerini Marmaraya kavu§mak ister gi .. 
bi ko§a ko§a akan sulara ~evirdi, sonra 
kendini toplad1: 

- Hi~. dedi, Amavudkoyii mtlann• 
da dola~tm m1? 

- Hay1rl 
-.- Bir giin dola§ ve Hasankalfa ko~-

kiiniin tarihini ara! 
E&leneeli veya ibretli bir hikaye dinli .. 

yecegimi anlad1m, iistad1 ricalanmla Sl• 

kl&hrdJm ve §U sozJeri dinledim: 
- 1 798 yilmdayd1. izzet Mehmed 

Pa~a Sadnazamd1, O~iincii Selim de 
Padi§ahh. Vezir, efendisine hulus ~k
mak istiyordu. .$u gordiigiin akmtmm 
iist ba§mdaki Hasankalfa sirlim goziine 
kestirdi, bol amele dokerek oraya nefis 
bir ko~k kurdurdu. Ko§kiin iki yam ha .. 
vuzlarla ve havuzlarm etraf1 da agaclarla: 
c;;evriliydi. 0 devirde yap1 i§lerine hayli 
1termi verilmi~ olmakla beraber bu ko~K 
kadar zarif bir bina viieude getirilmemi~~ 
ti. Gorenler parmak ISlnyorlardJ ve ko§~ 
kii peri yuvasma benzetip bir siirii masal 
uyduruyorlard1. 

«Sadr1azam ne on para masraf etmJ~. 
ne kiic;;iik bir s1kmtJ ~ekmi§ti. ParaYJ ve~ 
ren milletti, fakat bina Sultan Selime ar• 
magan edileeekti. fzzet Mehmed Pa§a• 
ko§kten goriinmez ve ko§kii gormez bir 
mevkie K1zlar Agas1, Silahtar Aga, Ha~ 
zinedar A&a gibi saray ululan i~in de da• 
ireler yapt1rd1ktan sonra Padi§aht davet 
etti. 

«Sultan Selim, §ohreti dillerde gezen 
ko§kii gormek ic;in zaten merak edip duru .. 
yordu. Bu davet uzerine kalktJ, Arnavud .. 
koyiine geldi, ko§kiin ac;;1lma rasimesm1 
yaptJ, hamlanan yemekleri yedi, on bin 
altm k1ymetinde e~ya ile dolu bohc;;ay1 al .. 
d1, ha vuz ba~ma getirilen sazendeleri din• 
ledi, meydanhkta yap1lan giire§leri sey• 
retti ve geeeyam1 saraYJna dondii. 

«.$imdi ko§kiin resmi surette teslimi ve 
teselliimii lazimdl. Padi§ah bu miihim i§i 
de bitirmi~ olmak i~in vezirine §oyle bir 
mektub yazd1: 

«Sad1k vezirim. Y apt1rd1gm ko~k ga• 
yet ferahh bir yerdedir. Hazettim. T ak~ 
dim ettigin hediyelerden ise aynca mem• 
nun oldum. Dogrusu tam yerinde ho§ bir 
mesire y"apmJ§sm. Allah «safayi hatm>; 
versin !» 

Sadnazam da on a §U cevab1 verdi: 
«Karmcadan hymetsiz olan kolenizi 

miibarek hazzinizle dil§ad buyurdunuz. 
Ne bu inayetinizin, ne de ko§ku te§rife te• 
nezzul buyurmak suretile bana lay1k gor· 
diigiiniiz iltifatJn te§ekkiiriinii eda ede .. 
mem. Kulun nefsi ve mah efendisinindir • 
Efendime lay1k degilse de hakkimda bir 
miiriivvet olmak uzere ko§kun kabuliinii 
dilerim.» 

«l§te bu muhabere ile ko§k «emlaki 
hiirnayun» arasma ge~ti. 0 suada Rumeli 
ve Anadolu e§kiya elinde inim inim in .. 
liyordu. Me§hur Pazvanoglu da yak1n 
bir inhilalin miijdeeisi rolunli oymyarak 
Tuna boyunaa hiikumet kurmaga savllJI 
~1yordu. !§te Hasankalfa ko§kii boyle 
bir devirde milletin omzuna yiikletilen 
dalkavukluk abidesiydi • .Simdi onun ye• 
rinde ger~i yeller esiyor. Fakat o esen 
yellerde eski bir tarihin iniltisini de duy. 
mak miimkiindiir. Vaktin olursa gez, do· 
Ia§ ve o iniltiyi dinle I ... » 

Ayakh kitabhane dedigim dostumun 
hikayesile iktifa ettigimi soylemege zan .. 
nederim ki liizum yok. Zira enkaz arasm· 
da mazinin kirlerini aramak da insana 
elem veriyor. 

M. TURHAN TAN 

Feci bir asansor kazaa1 
Belediye kar§LStndakl Dilberzade a

parbmamnda diin ak§am bir asansor 
kazasi olmu§ ve aparbman kapiclst Va· 
~~n ag1r surette yaralanmi§tlr. Hadise 
§Oyle cereyan etmi§tir: 
.. Vahan, asansore binerek aparbmantn 
ust katma t;1karken yolda asansor bo .. 
zulmu§tur. Vahan, bu vaziyet kar§IStn
da asansoriin biitiin dtigrnelerine bas • 
mi§, fakat asansor hareket etmeyince 
kap1yt ar;arak iir;iincii kata tlrmanmak 
istem i§tir. 

Tam bu s1rada asansor a~ai{lya do~ru 
kaymi§ ve zavalh kapiCI asansorle ii· 
c;;iincii kat arasmda kalarak ezilmi§tir. 
Vahanm feryadlan iizerine kans1 ye • 
ti~mi~ ve kocasm1 zorlukla kurtararak 
bir kenara c;ekmi§tir. 

Vahan tedavi altma almmi§tJr. -···--Olu olarak bulundu 
Doganc1larda Halk caddesinde otu -

ran 85 ya§larmda Kafkasyah Lalezar 
isminde bir kadm diin evinde olii ola-' 
rak bu!unmu§tur. 

Adliye doktoru tarafmdan goriilen 
liizum tizerine cesed Morga kaldmlmi§• 
hr. Uskiidar Miiddeiumumiligi tarafm • 
dan bu oliim hadisesi hakkmda tahki .. 
kata ba§lanml§hr. 



6 CUMHURiYET 

verme §artlart 
------------~--

ikbsad Vekaleti, dahili talimatnameler F ransa - italy a 

ma~I nasd oldu? icin miihim bir tamim nesretti 
{BQftata!t 1 tnct •ahtJede 1 

7 - Hafta tatili, ulusal bayram ve 
gene! tatiller. 

8 - Saghk koruma ve i~ emniyeti ba· 
k1mxndan i~ilerin riayete mecbur olduk
lan hususlar. 

9 - h inzibatJ hakkmda i~c;ilerin ria
yete mecbur olduklan hususlar. 

10 - Cezalar. 
11 - h yerinde, i§c;ilerin §ikayet ve 

miiracaatlerinin nereye ve kime yap1l.a -
cagJ. 

Yukanda yaz1h bendlerden baz1larma 
miiteallik izahlar: 

3 numaralr bend hakkrnJa 
A - ft yerinde 16 ya§JDJ doldurmt -

yan i§~iler bulunup da bunlarm c;ah$ma 
saatlerile diger bi.iyiik ya§taki i§c;ilerin 
~ah,ma saatleri arasmda fark varsa, bu 
«;ocuklara mahsus clan c;ah§ma saatleri 
aynca gosterilecektir. 

B - h yerinde i§in ba§lad1g1 ve bitti-
8! saatler muhtelif mevsimlere gore de • 
gJ§mekte ise, bu degi§rneler aynca yazl • 
lacakhr. 

-. C - f§c;i postalarile «;ali§Ihyorsa, her 
I:l!r postamn vardiya - nobet • saatleri ve 
PJ~t~lann gece ve gpndiiz ~ah§ma saat
l~nm~ haftadan haflaya m1, iki haftada 
b1r m1 veya aydan aya m1 degi§tirildigi 
gosterilecektir. 

lhtar: ~mumi memleket saati olmiyan 
yerlerde • I§ kanunu • nun 41 inci mad· 
d:si mucibince i§ yeri saalinin hangi res
rot saate gore ayar edildigi yaZI!acakttr. 

4 numaralt bend hakkrnda 
Cah§rnanm ortalama bir zamamnda, 

kanunun 42 nci maddesi mucibince ve • 
rilecek «mecburi dinlenmeler» in ba§la • 
rna ve bitme saatleri yaz1hr. 

• ltc;i postalarile «;ah§IidigJ takdirde, her 
bu postanm dinlenmc saatleri tasrih edi
Iir. 

, Umumiyet itibarile dinlenmeler biitiin 
I§ ~e~i i«;in ayni saatlerde olmay1p da j~ 
yennm muhtelif kiSJrnlannda ba§ka ba§
k~ saatlerde veriliyorsa, her k•sma aid 
~nlenm~ sa~t~eri aynca gosterilir. Sayed 
t§m .mahayetJ Jcab1 olarak, biiti.in i§ yerin· 
~ek1 vey.a muhtelif kisimlanndaki i~c;ile • 
nn hepsane birden ayni saatte dinlenme 
vermege imkan bulunmayip da bunlara 
nobetle§e dinlenmeler veriliyorsa, bu din
l~nme nobetlerinin saatlerile ka~ar ki~i • 
hk gruplar halinde malandigJ da tasrih 
edilir. 

5 numaralr bena hakkrnda 
1, yerinde ve yahud bunun yalmz 

baz1 kisJmlannda kanunun 3 7 nci mad -
~e~i m~cibince «fazla saatlerle «;ah§ma» 
1htimah olup olmadJgt yaz1hr. 

6 numaralt bend hakkrnda 
Hangi i§ler ic;in gi.inliik ve haftahk ve

ya ayhk ve hangi i~ler ic;in saat hesabile 
veya parc;a ba~ma, yahud yap1lan i§ mik
tanna gore iicr~t verildigi ayn ayn goste
rilecektir. 

fhtar: Ocretin mukannen olarak haf • 
tanm hangi giini.inde verildigi de tasrih 
edilir. 

1 numaralt bena ha~krnda 
A - !§ yerinde haftada 35 veya 24 

saatlik tatilden hangisine tabi oldugu. 
B - hin mahiyeti dolayisile mukan • 

nen olarak pazar giinlerile «Cumhuriyet 
bayramJ» nm 29 ilkte§rin giinii dahi c;a
h§rnak mecburiyeti oiup olmadigt ve bu 
«;ah§manm bi.itiin i~ yerine mi yoksa yal
mz baz1 kJslmlanna mJ §ami! bulundugu. 

C - Ulusal bayram ve gene! tatiller 

kanunun ikinci maddesinde i§ yerleri ic;in 
hpanrna mecburiyeti konmaksiZin say1J. 
Jill§ olan tatil giinlerinde dahi c;ah§•hp c;a· 
hsJlrnadJgJ v ~ayed c;ah§Ilmtyorsa i§bu 
ihtiyari tatil giinleri ic;in i§c;ilere iicret ve
rilip verilmedigi gosterilecektir. 

Frans1zlar, beraberligi 
kalecilerine medyun 

bulunuyorlar 
8 numaralt bend hakkrnda 

t ') · Pariste oynamp 0 • 0 beraberlikle bi-
11<1 enn saghk koruma ve i• emniyeti F 1 h kk d f · b k • ten ransa - talya mac;t a m a ta st-

a Jmtndan ne gib1 usullere tabi olduklarJ 1 F 1 k I at veren rans1z gazete eri ta 1m armm 
ve ne gibi hareketlerde bulunmalarmm muvaffakiyet §erefini miittefikan kale • 
yasak oldugu yazJlacakhr. fh cileri Di Lorto'ya vermektedir. 

b 
tar: Saghk koruma ve i§ emniyeti Bu mac;ta ltalyan tak1m1 tamamile ha-

"k•mmdan bilhassa aramlacak hususlar k F 1 I I d §unlardir: im oynamJ§ ve ranstz ar a ara ann a 
klas fark1 mevcud oldugunu gostermi§ ol-

Y angmdan korunma, malarma ragmen gol atarnamJ§lardJr. hal-
l§ yerlerinin ve i•rilerin temiziJ'g·J·, I 
t "' yan muhacirnleri mac;m ekseri zaman a • 
§ elbisesi ve itc;inin kullanacag1 ko • nnda F ransa kalesini c;erc;eveliyen 18 c;iz-

run~a e§yast • korunma gozliigii, hususi gisi ic;inde oynarnJ§larsa da Franstz kale • 
eldtven, ayakkab1 v. s. gibi - • cisinin harikulade oyunu ile §anss1zhk ve

Makine, alat ve edevatm ve iptidai ya beceriksizlikten say1 yapamarni§lardJr. 
maddelerin tehlikesizce kullan~lmast ka • I. k' d ] d 1 I l · · mci evrenin orta arm a ta yan so u;:1 
ideleri, Ferrari bir go! atrnJ§Sa da hakem bunu 

Noksanlann ve hasann bildirilmesi u- cfsayd addederek saymarni§tlr. 
sulii, Ayni giin Marsilyada kar§Ila§an ltal -

Tehlikeli yerlere girme ve orada bu • yan B takimile Cenubi Fransa muhteliti
lunan §artlarl, i§ yeri doktorunun muaye- nin futbol mac;1 da 2 - 2 beraberlikle ne
ne saatleri ve herhangi bir zamanda ara- ticelenmi§tir. Cenub muhtelitinde Frans1z 
mn~a bulunacag1 yer, profesyonel takimlarmda bulunan Ko • 

Ilk imdad, tedavi tertibab, ecza dolabt ranyi, Kohut gibi ecnebiler de oynami§· 
ve bunlarm ne suretle kullamlacaklan, Jardir. 

Revir, hastane ve saire. 1 1 
9 numaralr bend hakkrnda Dariiuafaka zmit dman 

h yerinin mahiyetine gore inzibat ted- Yurdunu yendi 
birleri ve ~artlan §Unlardir: lzmit (Hususi) - lzrnit idman Yur· 

1, ve dinlenme saatlerine riayet, du ile Darii§§afaka birinci tak•mlan ara-
r§c;ilerin giri§ ve <;Iki§Ianm kontrol, smda yapllan rna<;!, 2 • 4 Darii§§afaka 
l§«;ilerin ansiZin bir sebeble i§ yerinden takirni kazanrnJ§br. 

k1sa miiddetle aynlmalan, <;ek milli takimi lsko~yada 
f§c;ilerin, i§inin ba§mdan k1sa miiddet-

le aynlmas1 ve i§ yerinin diger k•sunlarma 5 • 0 maglub oldu 
girmesi, Lasgow 8 (A.A.) - fsko«;:ya • Ce-

hc;inin amirleri ve arkada~larile miina- koslovakya futbol milli rna«;:! 5 .. 0 ts
sebetlerinde riayet edecegi muamele tarz- koc;yanm galebesile neticelenrni§tir. 
Ian. ~~~~---~~~~~~~~~ 

Yukanda yaziiJ hususlardan ba§ka i§ Alman 
verenin aynca koyrnak istedigi i~ §artlan 
varsa bunlar - i~ kanunu • ile i~ hayatma 
miiteallik sair mevzuatm hiikiimlerine 
muhalif olmamak ve bu mevzuattaki hi.i
kiimlerin tekran mahiyetinde bulunma • 
mak kaydile, dahili talimatnamelere ila • 

genclik 
te~kilab reisi 

ve edilebilir. ----------------
Ba~vekil Ankaraya gitti 

<Bastaratt 1 lnct 1a1mecte) 
Celal Bayar, ti'niversiteden aynhr • 

ken gazetecilere; ti'niversitede giirdiik
lerinden memnun oldugunu ve buras1 • 
nm tekemmiilii ic;in icab edenlerin ya • 
p!lacagmi soylemi§tir. 

B~vekil Ankaraya gitti 
Celal Bayar ak§am 6,35 vapurile Hay

darpa§aya gec;mi§tir. B~vekilimiz va
purda halkm arasmda oturmu§ ve Hay
darpa§aya kadar Vali Muhiddin 'O'stiin
da~ ve §ehrimizdeki baz1 meb'uslarla 
gorii§mii§tiir. Celal Bayan, Haydarpa
§ada istanbul Kumandam vekili Gene
ral Osman Tufan, Vali muavini Hiidai, 
Polis miidiirii Salih ve daha birc;ok ze
vat kar§Ilamt§hr. 

Celal Bayar, trene binmeden evvel, 
kendisini te§yie gelenlerin ellerini sJka
rak iltifatta bulunmu§tur. Ba§vekilimiz 
19,10 da trene baglanan hususi vagonla 
Ankaraya hareket etmi§tir. 
Dahiliye, Milli Miidalaa ve Maliye 

V ekilleri Ankaraya gittiler 
$ehrimizde bulunan Dahiliye Vekili 

Si.ikrii Kaya diin sabahki trenle, Milli 
Mi.:dafaa v .. Jci)i Kaum Ozalp ve Mali
ye Vekili Fuad Agrah da ogle trenile 
Ankaraya gitmislerdir. 

[B(tftara/t 1 tnct sahttet!e 1 

Genclik te§kilat reisinin burada kala
cag• gun i<;in yap1lan programm yarma 
tehiri zarureti has1l oldu. Von Schirach, 
Ankaraya gelir gelmez <;ankayaya gide
rek defteri mahsusu imza edecek, Maarif 
Vekilini ziyaret edecek ve ziyaret kendi
sine iade olunacakhr, 

Misafir §erefine Alman sefaretinde 
ogle yemegi, ak§am 20.30 da da Maarif 
Vekili tarafmdan Anadolu kuliibiinde 
bir ak§am yemegi verilecektir. 

Von Schirach ertesi sabah tayyare ile 
lstanbula gidecektir. 

·~· $ehrimizde 
Von Schirach ve arkada§lan Y e§il • 

koyde Istanbul Vali muavini Hiidai 
ile Emniyet Miidi.iri.i Salih ve Istanbul 
Alman konsolosu ve konsoloshane erkam 
tarafmdan kar§Jianacaklardtr. Misafir • 
ler, emirlerine amade bulunduruladlk o
lan otomobillere binerek dogruca Pera -
palasa geleceklerdir. 

Alman genclik te§kilat reisi ve arka -
da§lan hiikfunetin misafiri olacaklar, §e
reflerine Perapalasta ve Arnavudkoyiin
de ziyafetler verilecektir. 

Misafirlc:r §ehrin goriilecek mahal • 
lerini gezecekler bu meyanda mii
zeleri, camileri, <;ar§Iyl, Dolmabah«;e sa
raymi ve tarih sergisini goreceklerdir. Mi
safirlerimizin mekteblerimizden bazllan· 
m gormeleri de muhtemeldir. 

Korkuyorum ! 
mek odasmda gorebilecegini soylersin, 
hem de onu gorrni.i§ olursun. 

Y emek odasma gittim. 
Orner cok bekletmedi. Kapmm e~gin

de goriindii. Ba~1mla i§aret ettim. Cirdi. 
Gene durdu. En kiic;iilt hareketlerinin 
miisaadesini benden almak istiyen itaat
kar bir adam hali vard1. Ben masanm ba
~mda oturuyordum. Ona kapmm yanmda 
bir sandalye gosterdim. !li§ti. Ba~1 hep 
one dii~iiktii ve s1k s1k nefes ahyordu. 
Serbest konu~abilmesi i<;in ona daha fazla 
bakmad1m. Hatta bir sigara ikram etmek 
bil~.istiyordum, vazgec;tim. 

Tefrika: 57 

- Allahnn, neler duyuyorum l diye 
bagmh. T evekkeli degil... Bak... Zehra
mn ba§mda bek<;ilik etmek ic;in buralara 
kadar gelmi~. V allahi yaman herifmi§ 

0, 
- Yam an. Bana da pek yumu§ak a-

g1z kulland1. «Senin i«;in kendimi ~u pen

cereden atanm.» dedi. 
Rukiye gegiriyor: 
_ A .. A... Merak1ma dokundu ... 

A ... $a§tlm kald1m vallahi... . 
Ayaga kalkarak iistiime geldt: 
- Ben sana bir§ey soyliyeyim ml. og

lum, sen Zehrayt iyi muhafaza et. 
Rukiyenin yiiziine hayretle bakt1ro: 
-Sebeh~ dedim, birdenbire ~zlll de

gi§ti. 
- Bu adam. o kany1 vuracal:. Coriir-

siin. 
Biz Rukiye ile konu~urken bahc;eden 

il;eriye bir ~ocuk girdi ve etrafma bakm· 
maga ba~lad1. Seslendim. Ko§arak yam
rna geldi: 

- F aZII Bey siz misiniz} diye sordu. 
- Evet, dedim. 
- Bt'ni o~m~~n Efendi sronderdi. 

Yazan: Server Bedi 

Kahvede. 
- Osman Efendi kim} Y amm1zda 

c;ah§an bir adam vard1, o mu? 
- Evet. Beyefendi evdeyse, diyor, 

gelip konu§ayim diyor, miisaade ... eder
lerse ... dedi. 

l<;imde ham bir karar oldugu halde 
c;ok dii~iiniir gibi yaparak: 

- Gelsin! dedim. 
Onunla konu§ma)'l ben de istiyordum. 

Rukiyenin yiiziine bakhm. 
- Celcileyim mi? diye sordu. 
- Ha)'lr. Y ernek odasma gidecegim. 
Cocuk gitti. Rukiye merakla soruyor-

du: 
- 0 mu~ Orner mi? 
- Evet. 
- Ay pek meralc ediyorum. Yiiziinii 

bir gorsem ... Fakat... Fazil Beycigim ... 
Yiiregim ~rpmaga ba§lad1. 

- Ne var} 
- Bilmem ki... Herif... Sana bir 

fenal1k ederse .. ' 
- Hay1r! 0 kadar zaman evimde o

turdu, bir ~ey yapmadt da ~imdi mi yapa
cak ~ Sen burada bekle. Gelirse beni ve-

Oksiirdii. Bu, benden dikkat istiyen bir 
i~aretti. 0 zaman gayriihtiyari yiiziine 
bakhm. Cozgoze geldik. Hayret ic;inde 
kald1m. Me~hur c;ak1r gozlerinde ya§lar 
vard1. K1s1k bir sesle ba~ad1: 

- Beyim ... Sana bir ~ey diyecegim ... 
Eger beni haks1z bulursan ... Su .... 

Cebinden bir revolver c;•kard1, ag1r ag•r 
geldi, silahl rnasanm iistiine, oniime koy
du: 

- Su silahla beni vurl dedi. Sana 
kagld da vereyim, beni kendini oldiirdii 
bilsinler! SOziimden donersem namer
dim. 

Oniime bakarak. agir bir sesie: 
- SOyle, Orner! dedim. 
Y anm gorunen §eklinin salland1gma 

farltetmi~tim. Sa~Jrmi~ olacaktJ. Yi.iziine 
1-,~lr,...,.~,m. 

~imdi de Komiinist gaze
tesinin i~ine bakdacak 
Paris 8 (A.A.) - Albay de Ia Roc

que'un davasmda albay Guillaume'un 
ikinci avukatJ olan Metr Petit, de Ia Roc
que'un M. Tardieu'ye gondermi~ oldugu 
mektublarm mumaileyhin tahsisah mes -
tureden para alrnl§ oldugunu isbat etmek
te bulundugunu beyan etmi§tir. 

Metr Petit, Guillaume'un beraetini ta
leb etmi§tir. 

Diik Pozzo di Bogo'nun avukatJ clan 
Metr Xavier Vallat, albay de Ia Rocque 
aleyhindeki hiicurnlann Petit Journal'm 
satm almmasile hi<;bir rnunasebeti olma -
d1g1 gibi F rans1z sosyal ftrkasmm hiirri -
yet cephesine girmekten imtina etmesile 
de bir guna miinasebeti bulunmad•gm1 
soylemi~tir. Avukat, bundan sonra de Ia 
Rocque'un M. Laval ve eski Dahiliye 
Nazm M. Paganen'un beyanatma isti • 
nad ederek kendisine hiicum etmi§ clan 
gazete miidiirlerine ayn, tarzda hiicum 
etmemi§ oldugunu beyan etmi§tir. 

M. Vallet'nin miidafaasmdan sonra 
mahkeme reisi, Choc mecrnuasma aid mii
zakerelere nihayet vermi§ ve le Journal 
gaz.etesi i§ini riiyete ba§larnJ§tJr. Bu gaze
t~mn miidiiri.i M. Leon Bailley, kendisi
mn de Ia Rocque aleyhinde bir rnakale 
yazrni§ oldugunu beyan etmi§tir, 

Dava, bugiin de devam edecektir, A
~kat Leon Bailley'nin miidafaanamesi 
dmlenecek, miiteaktben komiinistlerin 
orgam clan Humanite gazetesi i§ine ge • 
<;ilecektir. , 

Hatay hapisanesinde 
Tiirklere i~kence 

<Bcutara/l 1 lnct 1411.1/etJe) 
Sancaktaki resmi ve hususi miiessese • 

!ere ancak F rans1z bayragmm c;ekilebile
cegi tamim edildi. Hilafmda hareket e • 
denier §iddetle cezalandmlmaktadir. 

Mektum niilu• kaydine karf& 
goaterilen giifliikler 

Antakya 8 (Hususi) - Mektum nii
fusun meydar.a c;•kmast ic;in yeni niifus 
memurlan tayin edilecekti. Sancakta bu 
yoldaki c;ah§malarm korletilmek istendi
gi goriiliiyor. Memurlarm miktan artml
madJgJ gibi niifusa kaydedilmek istiyen
lerin miiracaatlerini iptal etmek kin yeni 
usuller ihdas olunmu~tur. N iifusa kayde
dilecek §ahislarm usulen be§ kuru~lul pul 
yap!§hrmalan iktiza eden evraklan'l'l'a 25 
sun kuru§ pu) yapi§hrmak mecburiyeti 
konuldu. 

Ankaraya gelecek Franarz 
askeri heyeti 

Ankara 8 (Telefonla) -'Tiirkiye ve 
Fransa biiyiik erkamharbiyeleri arasmda 
H'atay i§i dola)'lsile yap1lacak temaslarm 
aym 14 iinde olmasa mukarrerdi. F ranstz 
askeri heyeti azasmdan bir k•srn1 Suriye· 
den, bir k1smt ise Paristen geleceklerin
den Ankarada ba~lanacak mi.izakere ta· 
rihinde degi§iklik yapJlrni§hr. F ransaz as
keri heyeti evvelce takarriir eden tarih • 
ten iki giin sonra, yani aym 16 smda §eh
rimizde bulunacaktJr. Heyet, Suriye as -
keri kumandam General Hutzinger'in ri
yasetindedir. Generalin, erkamharbiye re
isi ve General Foje ile hava kumandam 
da askeri heyet azasmd<~ndir, 

Misafirlerin memleketimizde buluna -
caklan miiddete aid programm hamlan
masi yolunda iki taraf hariciyesi temas • 
larda bulunmu§lardJr. Misafirlerimiz §ere· 
fine Ankarada Biiyi.ik Erkamharbiye, 
Hariciye ve F ranstz sefareti tarafmdan 
ziyafetler de verilecektir, 

Biitiin ac1, agrt, 
SIZI ve ISttrab• 
larda yegane 
cankurtaran : 

Hakk1 var! 
' 

Sofiuk a lg1nhg1ndan mute• 
v ellld nezle, gr ip ve b ro11• 
, ttl hem tinier, hem teda'lfl 
eder. sa,, dhh mafsal• 
adale ve s lnl r a§rllar•"1 

ge~lrlr. 

Gunde 3 kateye kadar ahnabi lir. 

Gripini tercih ediniZ· 
Taklitlerinden sakmtniZ ve her yerde tsrarla 

Biiyiik E,ya 
Piyangosu 

ikramiye: 
15,400 Lira 

t;eklll!l 1 18 • 12 • 1937 Cumarteal gUnU 
Blr Bllet 1 L i ra 

Blletler : Cemlyet Merkez ttubelerlle Yenl poetane kar,•• 
••nda Erzurum Han1nda IIAn l ' lerl BUroa d ve IIQm ,r 
Plyango bayilerlnde aabhr. ( 7790 ) 

Vapurlan isletmesinden: 
' 

31/12/.937 tar~in.de kuntrat miiddetleri bitecek olan Koprii, KasunpB~3' 
ve Fener ISkelelenmtzdeki btifelerin yeniden bir sene mtiddetle arttirma ve 
ihaleleri 23/12/937 per~embe giinii saat u· de Miidiirliik komitast huzUrile 
yaptlacag1~dan istekliierin daha evvel ~a'rtnameleri giirmek iizere Gala,tad~ 
Mebmedahpa~a hanmda 51 numarah !dare Merkezi Biirosuna miiracaatiet). 

(8222 

Madenl kutularda oldugundan terkibi ve tesiri degi~mez. Nezleye 
soguk algmh~na, Nevralji ve b8§, d i~t agrJ1anna senelerdenberi 

tecriibe edilm~ en tesirli ve emsalsiz iUu;tll, 

A L G 0 P A N her eczanede bulunur, 
ismine ve markas1na dikkat. 

A&lamaga ba~hyan bir sesle: I dun? I - Evet. Boyle yanacagum bilse.rdini 
- Biliyorsun demek beyim, ad•m1 bi- Cevab vermedi. Ba§J oniine dii§tu. 0- babam1 dinlemezdim, 

liyors~n._ nun bana hef§eyi anlatmasim istiyordum. - 0 zarnan ka~ ya§indayaan~ 
SesliDI c;Ikann~d~. Zehranm gelrnesi ve birdenbi!.e bu odaya - O n yedi. 
- Ben demmki halmdan anladirndi. girmesi ihtimalini dii§i.inerek Omeret 0 k · d d .. 

B
'l . - a~ ya~m ay lr 
1 iyorsun. - Su kap1y1 kapa I ?edlffi, . _ O n iir. 
M •r•ldandlffi: K d Ot t tt tu " apa 1, urmasmt I§are e un, o r- r.. · .. I · d I · ~ bar' 
- Biraz .. ~ 
Oturmaya gidiyordu, birdenbire tek • 

rar bana dondii: 
- Beyim, dedi, ben merd bir adamim. 

Emme nidersin ki buras! ..• 
Kalbinin iistiine iki hafif yumrulC vur-

du: 
- Burasi koymuyor. 
Boguk bir sesle ila ve etti: 
- Ate~ dolu. Sekiz y1ldrr yamyor. 
Kiic;iik parmagm1 gostererelc: 
- Ben sana §U gadar fenahk dii§iin

diimse Allah beni par<;alasm. Hani bu 
yana geidim emme onu bir kula~ oteden 
kokladimsa yere batay1m. 

Bunu bana inandumak ihtiyacJ onu 
bogacak bir hale gelmi§ti. Siikunet bul-
mas! ic;in: 

- Biliyorum, dedim. 
- Hah! diye bag•rdi, i§te sen bun a 

inanm1yorsan «;ek §U silah1 beni vurl 
- Biliyorum, fakat senin bu evde i§in 

neydi? 
T ekrar kalbini gosterdi: 
- Buras1 beyim ... Bu ... Kulhan! 
- FaydasJ neydi, ne i.imid ediyor -

d vmenn goz erm en yaJ ar uunege 

u.Ben ayaga kalktJm ve gezinmege ba§- ladJ. f 
lad1m. Bahsin en esash noktasma bir de- - stanbula ne z.aman gel din} 
lik a«;mak istiyordum. Oniinde durdum: - Y edi ay, 

- Onu ne zamandanberi tamyorsun ';\ - Maksadm neydi} 
• I 

diye sordum. Gene cevab vermedi. Y a~lar c;enestll 
Derin bir nefes btraktt ve ba~mi oniine d~n yakasma damhyordu, 

sark1tarak: - Cevab ver! dedim. 
- On sene, dedi. lc;ini <;ekti. Gene sustu. l srar ettilll• 
- Kepen'de mi tamdm? - Soylesene, Orner. 
- E vet. Bend en boncuk al•rd•. Y e~il Ba§ml l!>iraz daha oniine egereli: 

ufak boncuklar. «Murad>> derdim o za- _ Vuracakhm 1 diye mmldandi. 

man. - Bana vard!g1 ic;in mi? 
- Seni seviyor muydu ';\ 
Silkinerek bir h1<;kmk savd1. Fakat he- - Evet. 

y~:camn tlkad!gl bir sesle: - Ni~in vurmadm? Jd 
- Hala sever, dedi, emme ilk taksir - Kac;t1, sakland1, sonra yuk3.1'1 t' 

bende oldu. BabamJ tepmedim. 0 anas1- pencereden bagm duvanna bir Hgtd '• 
m tepmege haZJrdi. 11. Or ada yazm1~h ki: <<bmer, ben ssll• 

- Sana varmasmi istemiyorlar m•y • soziimde durdum. sen durmadm. S~~, 
d1} arhk t1ma&tmt bile vermem. Emme gollJI 

- Aah. Onun ;mast kan, benirn ba- li.imde senin sevdan var. Beni vururs8 

bam. Emme onun anas1 daha gahahath· o sevda da oliir.» , 
d1r. Eskiden babamla <;eki§tiydi. - Sen ondan sonra vurmaktan va't 

- Bunun ic;:in sen bahanm si:izi.inden g~«;tin mi? 
c;1krnak istemedin. 



~ 9 Birincikanun.1937 CUMHURIYET 7 

Belc;ika Krah Leopold I M. Beck, Delbos'a 

nihayet evleniyor mu ? Berlini ziyaret tav· 
siyesinde bulundu 

Gene hiikiimdar1n tekrar ingiltereyi ziyareti bu 
rivayetleri ~·kardJ, fakat tekzib edildi 

Bundan iic; haf • hirkac; ttirltidtir. Krahn evlenecegine ihti-
~~ evvel Londraya mal vermiyenler, ana Kralic;e ile yaphgl 
;r seyahat yapmi§ bu seyahatin, birader; Prens Charles de tr Belc;ika Krah Brabaut'yu evlendirmek ic;in oldugunu 
~Uncii Leopold soyliiyorlar. Krahn, Kralic;e ile beraber 

dort .. 1 h gun evve , ya- son seya ate <;1khg1 Ciergnon ~atosunun ve 
t~da Ana Kralic;e feci kazanm vuku buldu~u yer olan 1svic;-
• hsabeth bulundu • reyi gi:irmek istemedigi ic;in, istirahat mev-
~~ halde, miitenek· simini lngilterede gec;irmege karar verdigi 
/en, tekrar Lon - de soylenmektedir. Krahn seyahati se -
raya gitmi§tir. Bi- b ·bleri arasmda, bu sene yedi ya§ma ba-
~d ·p t en rens Char • san Veliahdin ngilterede yapacag1 tah • 
l~s'1n da, ona miila· Lady Margaret silini hamlamak maksad1 da zikredil -
~1 olmak iizere, OstenJc' en hareket et- mektedir. 
hgj si:iylenmektedir. Maamafih Kralic;e Astride'in vefa -
. Bu seyahat, derhal, Belc;ika Kralmm tmdanberi devera1 eden ilk izdivac ~ayi
~~divac maksadile Londraya geldigi ~a - as1 bu degildi•. Gec;en sene Belc;ika Kra
Yiaslfll ortaya c;1karml§tlr. hnm Prensf; Marie de Savaie ile, sonra 
d ~raJ ve Kralic;e, Londrada durmadan bir biiyiik dii§esle ve nihayet bir fsvec; 

0&ruca, Portland Diikiine aid olan prensesile evlenecegi mevzuu bahsedil • 
~elbeck • Abley mali1<iinesine gitmi~ler- mi§ti. Biitiin bu haberler gibi, bu son ~a
~~: ~imdilik malum olmtyan bir miiddet yianm da tekzib edilmes1 ihtimali yok de· 

ukun misafiri olacaklardlr. gildir. 
I Cerek Kral, gerek Bel;ikanm Londra Miiteveffa Belcika Krah Birinci AI -

h5iligi, bu seyahatin tamamen hususi rna- r 

BYet.te oldugunu soylemel~ri~e ra~men, 
el~1ka Kralmm evleneceg1 nvayeh JS -

tarla devam etmektedir. 
l Kral ve Kralic;enin, ~atosuna misafir 
~.duklan Portland DiiktiArthur Caven -
11h Bentinok, miitevefla Belc;ika Krah 

A.lbert'in dostlarmdan idi. Bugiin seksen 
Ya11nda bir ihtiyar olan Diikiin ~imdi 21 
Ya11ndaki k1z1 Lady Anne ile, Kral Leo
Pold'iin biraderi Kont de Flandre ara ~ 
bllda bir izdivac dahi vaktile mevzuu 
ahsolmu~tu. Belc;ika Krahnm, iic; hafta 

!.,.,.elki Londra seyahatinde, Buckingham 
lray~nda, Lady Anne 1:e ve kiZkarde~i 
ady Margaret ile dans etmi~ olmas1 ve 

a~adan az bir zaman ge<;tikten sonra in
ilitereye validesile birlikte ikinci bir se
Yahat yapmas1, bu izdivac §ayialannm 
01taya c;1kmasma sebeb olm~tur. 
r K!·al Leopold'un, Krali~e Astride'in 
b::i oliimiinden sonra hala devam eden 
~ 11Yiik matemini, miiteveffa Kralic;enin 
b ayalini ~albi?~e el' ~n ?Tiuh~faz_a ettigi~.i, 
alay1 gimlenm gec;JrdJklen evm, o gu

nUn hahrasma hiirmeten, son dakikadaki 
~lliyetini aynen muhafaza ettigini, hiitiin 
~i'as1mn yerli yerinde buakJldJgiDI, hat
b~ Kralic;enil' elinden <;1kanp bir kenara 
.. :raktl~ beyaz giideri eldivenlerin bile 
?Ieee durdugunu bilenler, Belc;ika Kra· 
1111n evlenecegi §ayialanm dogru bulmu
~otlar. 

\ 
\ 

Kral Leopold, hala matemini ~ektigi 
kar1s1 Krali<;e Astrid'le bir arada 

be;t'in kiZI, bugiin Piemont prensesidir ve 
!talya kralic;eligine namzeddir. ltalya 
Kralmm kiZI olan Prenses Marie'nin de 
BPlc;ika Krah Leopold'la evlenmek su -
retile Belc;ik:t kralic;esi olmas1 ve bu su ~ 
retle iki memleket arasmda s1k1 bir dost
luk rab1tas1 teessiisii ihtimali, italyanm 
kibar mehafilinde biiyiik bir memnuniyet 
tvandJracakbr. 

. Maamafih, Kral1r ingiltereye yaptlgl 
bu son seyahat, hakikaten izdivac mak • 
sadma mebni ise, Leopold'un bir ingiliz 
kiZim tercih edecegini gostermektedir. 

Duk tekzib ediyor 
Londra 8 (A.A.) - Diik do Port

land, Belc;ika Kralile biraderi Prens 
~arl'm Welbeck • Abbey'e yaptiklan zi
yaretin evlenmek maksadile yap1ld1gma 
clair clan ~ayialari manurz diye tava.if 
ve tekzib etmi§tir. 

Hat1rlardad1r ki gazl'teler, Prens ;>arl 
i!e, Diik do Portland'm kiZI Ann Ca • 
vendish arasmda yap!lacak bir izdiva~ 

, Bu mesele etrafmda donen rivayetler projesinden bahsetmi§lerdir. 
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l<.onyada Sel~ukspor bolge ~mpiyonu oldu 

I{onya (Hususi) - Bu y1l Konya mmtakas1 futbol ~ampiyonlugunu 
Sel~ukspor kazand1. Sel~ukspor ~ok eski bir kuliib olmadigl halde miitemadi 
~a.J.~~malart neticesinde ~abuk temayi.iz etmi~ ve muhite kendini seydirmi~tir. 
au ~ampiyonluk etrafmda her nekadar dedikodular oldise d.e neticede ~am
Diyonluk gene kuli.ibiin uhdesinde kalml$h.r. Gonderdigim resim Sel~ukspor 
~itmci tak1m oyunculanm idarecilerinden ikisile birlikte gostermektedir. 

l 
_____A 

Qevtren: 
HamdiVAROCLU 

fazao: 
Vicki BAUM 

-40-
Viyanadan gelmi~ti ve bunu ba~hba§ma a§llaml§. ~imdi bu kadm, Donat\ ken
bir imtiyaz say1yordu. Blitiin meziyetle- disini ba~mdan defettigini samyor. Ka
tinj ve kusurlarmt hep bu cepheden mu • tib i~in iist tarafm1 deruhde etti, Donat da 
bakeme eder: «Malum ya, ben Viyana· para! an veriyor. 
hYim» diye izah ederdi. Scsi, butiin du- Doris: 
\'arlardan a~1p etrafa yayrlan bir sopra- - Katib dediginiz kim? diye sordu. 
llo idi. - Doktor Sardi. 

Zay1f ye ciddi tav1rh bir !svi~;reli olan Birka<; giin sonra, Palfy de katibden 
l' erp, iistadm baso talebesiydi. Baz1 ak- bahsetti. Doris, bu katibin kim oldugunu 
lamlar, Doris'le birlikte, otelin miitalea o zamana kadar ke~fetmi§ti. Kendisinden 
Cldas1nda oturur, ona Delmonte'nin kii • iki yiiz dolar iicreti tahsil eden ve imti
~Uk Palfy'yi talebelige nas1l kabul etti - handa muvaffak olamadJgmJ haber veren 
~ini anlat1rdi. En saglam malumat bu .!s- adamd1. AraSJTa, ona, otelin dehlizlerin-
\'i<;relideydi. de, asansorde, yahud ciimJe kap!Simn o-

Terp, kahn baso sesile anlat1rd1: niinde Delmonte'yi beklerken tesadiif e-
- Palfy, katibe giivenir; ihtiyar da, diyordu. Bazan, Doris'i, nerede gordiigii

katibin soziinden d1~an c;1kmaz. Ostada nii hatrrlam1yor gibi bir tav1rla selamlar, 
~la&abilmek ic;in, kadmlar katibin odas1n- bazan da hi<; p;ormemezlikten gelirdi. Do
dan, erkekler onun kesesinden ge<;erler. ris, T erf'in soyledigi ~eylerin hakikatle 
~alfy, Donat isminde bir maliyecinin alakas1 olup olmad1g1m anlamak i<;in, bel
lnetresiydi. Bu adam, harbden sonra bir li etmeden Palfy'nin ail;zm1 arad1. Fakat, 
havai fi~egi gibi yiikselmi~. biitiin Avus - meger fazla ihtiyath harekete liizum 
luryay1 avcu i<;:ine alm1~t1. I yokmu§. Palfy. daha ilk sualde co~tu: 

Palfy'den b1kmca, ona ~ark1 merak1 - Aman o katib olacak miirdar he-

[Ba~taratt 1 fnC1 sahffedel 
fa;ethanesine, onda1. sonra da Hariciye 
N ezaretine p;itmi~tir. 

N am, Kral Carol tarafmdan kabul 
ediJmi~ Ve §CTefin bir ogle yemegi VeriJ
mi§tir. 

Delbos, Rumer> mrtbuatma beyanat -
ta bulunarak gec;en martta yaphg1 ziya
retten dolay1 Krala te§ekkiir etmek ve 
Hariciye N a mill' diger Rumen ricalinin 
ziyaretlerini iade etmek maksadile Biik
re~e geldigi'li soylemi§tir. N am seyaha
tinin F ransa hiikil.rr.etinin Rumen ve 
F rans1z milletleri arasmdaki dostlugu bil
hassa beyntlmilel vaziyet dolay1sile inki
§af ettirmek bususundaki arzusunun bir 
ifadesi olarak telakk; edilmesi laz1m gel
digini i' :.1e etmi§tir. 

Muhalil parti resmi kabule 
iftirak etmiyor 

Biikre§ 8 (A.A.) - En esash muha
lefet partisini te§kil eden milli koylii par
tisi, kendi azasmm, bu sabah Biikre§'e 
varacak olan M. De!bos ~erefine ve -
rilecek kabul resimlerine i§tirak etmeme
lerini kararla§tlrml§hr. 

Gazetelere verilen krsa bir tebligde, 
parti, bu kararmm halen tavzih edilmesi 
zamam olm1yan §ayam tl'eosiif sebebler -
den dogmu§ oldugunu bildirmi§ ve bu ka
ranmn ne Frans1z Naz:nnm §ahsm1, ne 
de «partinin samimt doHluk hissiyah ile 
bagh bulundugu» Fransay1 kasteylemedi
gmi tasrih etmi§tir. 

Umuml kanaat, partinin bu karanm, 
dahili: siyaset sebeblerinin tesiri altmda 
aldtg1 merkezindedir. Filhakika, 20 ka
nunuevveld~ yap1lacak olan se<;:im arife
sinde milli koylu partisi ile bugiin iktidar 
mevkiinde bulunan liberal parti arasmda 
o;.ck §iddetli bir gazete miinaka§aSJ devam 
etmektedir. 

M. Beck'in tavassut teklili 
Paris 8 (A.A.) - Oeuvre gazetesi 

yaz1yor: 
bgrenildigine goreDelbo~ ile Beck a

rasmda yap1lan gorii§meler esnasmda Po· 
lonya Hariciye Nazrn meslekda~ma, Del
bos'nun Alman liderleri tarafmdan f' ~r
Ime kat'i surette davet edilmesi io;.in §ah
san tavassutta bulunmag1 teklif etmi§tir. 
F akat Delbos bu teklifi ihtiyatla kar§lla -
mJ§hr. 

Rumen gazetelerinin ne,riyatt 
Biikre§ 8 (A.A.) - M. Delbos'nun 

muvasalah miinaseb.etile Universal gaze
tesi, , _.zlyor: 

F ransa, bizim io;.in yalniz bir ziya, bir 
kultiir memba1 degildir, belki istikbalimi
zin zam1md1r, c;erc;evesi dahilinde Ru -
me~ istikbalinin biinyesi viicude gelmi§ o· 
Ian snlh ve adaletin zam!mdir, 

Diminetza, yaz1yon 

M. Delbos, pek biiyiik icraat imkan • 
Ian arzeden Frans1z • 1ngiliz cephesinden 
te§c;i edeaek ~eyler getirmi~tir. 

Tim ,uJ, diyor ki: 

M. Delbos, hi<" kimse aleyhine miite • 
veccih olm1yan ve biitiin diinyaya ac;1k 
bulunan cihan sulhu fikrini muvaffaki ~ 
yetle miidafaa etmi~tir. 

Lehistantn miistemleke talebi 
Var~ova 8 (A.A.) - Salahiyettar 

mehafil, M. Beck'in Cracovie treninde 
M. Delbos'la gorii§iirken Lehistanm miis
temlekat meseleleri hakkmdaki noktai na· 
zanm sarih miitalebat serdetmeksizin an
cak bu meseleleri tetkike memur konfe -
ransa Lehistamn i~tirak etmesini muhik 
gosterecek olan iptidal maddeler, muha· 
ceret gibi muhtelif meseleleri izah ve te~~ 

rif mi? dedi. 0 ne s1rna§1k, laiibali ~ey
dir. Teklifini derhal kabul edip i§in ala
yma ge~ekten ba§ka yapacak §eY yok
tur. Mesela Dorelli, hayJT dedigi ic;in on 
be~ giin sonra atlad!. Halbuki sesi siz· 
den de, benden de iyi idi. Sanbrini gibi 
iic; tanesini cebinden <;1kamd1. Doktor 
Sardi, bir kadmm san' attaki istidadml, 
ancak onu kollan aras1na alma goriir, 
tasdik eder. 

Doris, kendisi de bu fikirde oldugunu 
soyledi. F akat, uzun miiddet, gozlerini 
kapay1p dii~iinceye dald1. Bu muhavere, 
Palfy'nin odasmda cereyan ediyordu. 0-
dadaki e§yanm iistiinde, upuzun kollu, 
ipiri gozlii bir siirii bezden bebek vard1. 
Doris, i~itti&i sozlere fazla ehemmiyet 
vermiyordu. N e 1;1kar? diye dii§iiniiyor
du. Doktor Sardi, yolu iizerinde tesa
diif etmesi mukadder gibi goriinen birc;ok 
W allert'lerden birisi olacak demekti. 

Doktor Sardi ile ikinci defa olarak 
tam~t1. Ostadm maiyetindekileri bir tara
fa b1rakml§tl. Bu maiyet erkam arasmda, 
Paolo isminde, kiVlwk sac;h, bodur bu
runlu gene bir piyanist vard1. Gece giin
diiz, giirler gibi akseden bir sesin onu c;a
ibrd!gl i~itilirdi ve Paolo, odasmdan ok 
gibi f1rlar, kJrmiZI ipekliden bir klyafet
le, koltugu altmda notalar oldugu halde 
ko&ardl. Biraz sonra, ders alan talebe
ye, imtihanlara, yahud provalara refakat 
eden piyano scsi i~itilirdi. 

M. swyadinovit; I <;in ordusu her §eyi 
Romadan Belurada k k k k 

harel~et e:i ya lp YI ara a~Iyor 
CBa.ftarata 1 fncl rahlfede) 

bgleden sonra Yugoslavya Ba~vekili 
Mussolini furumunda birka~ bin gene 
fa§ist tarafmdan yap1lan jimnastik hare
ketlerini seyretmi~tir. 

Kont Ciano'nun ziyaleti 
Roma 8 (A.A.) - Hariciye Na

zm Kant Ciano, diin ak~am Yugos
lavya BaFekili M. Stoyadinovi<; ile re
fikasmm ~erefine bir ak~am yemegi ver
mi~tir. 

Hiikil.met, ordu ve parti miimessilleri
le siyaset, ilim ve san • at alemlerine men
sub bir~;ok zevat ak§am yemeginde ham 
bulunmu~lard1r. 

Stoyadinovi~ bu sabah Littoria ve 
Sabaudia'ya gitmi~tir. 

Y ugoslavya sefarethanesinde bu ak ~ 
~am biiyiik bir veda ziyafeti verilecektir. 

Roma gazetelerinin ne~riyalt 
Roma 8 (A.A.) - Biitiin gazeteler, 

Yugoslavya ba~vekilinin Roma seyahati
nin yap!CI mahiyetinden bahsetmektedir. 

Giornale d'ltalia gazetesinde Gayda, 
ezciimle diyor ki: 

«ltalya ve Yugoslavya arasmdaki 
dostane i~ birligi, ge<;ici bir mahiyet arzet
miyecek, fakat Prens Paul'iin tasvib ey
ledigi an' a nevi iyi miinasebetler siyase
tine riicuu te~kil eyliyecektir. Bu siyaset, 
herhangi ii<;iincii ~ahsa miiteveccih de
gildir. Bundan dolay1 baz1 yabancx me • 
hafilde fena kar§lla~masma ancak §a§a· 
r1z.» 

Yugoslav Ba$Vekilinin Berlin 
seyahati 

B"rlin 8 (A.A.) - M. Stoyadino
vi~. M. von Neurath'm gecen sonkanun 
ay1nda Belgrada yapm1s o1dugu ziyareti 
iade etmek iizere oniimii·deki sonk~nun 
I'Vmm ikinci on be~ giinii zarfmda Ber
line gelecektir. 

Filistinde igti§a§lar 
Hayfa 8 (A.A.) - Filistinde tethi§<;i

lik devam etmektedir. Bir Arab, Hayfa
da bir Yahudi otoblisiine bir bomba at
ffil§hr. Bomba hic;bir zarar1 mucib ol -
mami§tlr. Polis, suikasdi yapam oldlir -
mi.i§tiir. Birlisebi'de de mliteaddid bom
balar atJlml§ ve polis karakolu §iddetli 
bir atese maruz kalmi§tlr. 

Musul petrol borulari 
tahrib edildi 

Lonclra 8 (Hususl) - Musul petrol 
borularmm Filistinden ge~en k1sm1 Arab
Jar tarafmdan bugiin tekrar tahrib edil-

-···-Asfalt yapdacak yerler 
Onlimi.izdeki ilkbahardan itibaren as

falta crevrilmesine karar verilen cadde 
ve meydanlara ilaveten Kad1koylinde 
Ihlamurdan Fenerbahcreye giden yolun 
U skiidar iskele meydamrun ve bir de 
Cerrahpalia hastanes-i oniinlin de asfalt 
olarak yaptlnlmasma karar verilmilitir. 
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rih etmi~ oldugunu beyan etmektedir. 
Leh elkfi.rt umumiyesinin kanaati 

Var§ova 8 (A.A.) - Resmi Iskra 
ajans1 teblig ediyor: 

Leh efkan umumiyesi, M. Delbos'un 
ziyaretinden sonra, Fransa ile Lehi~tan 
arasmdaki miinasebetlerin, vash miimey
yizini iki memleketin yekdigerin~ itima
d, ve yekdigerini anlamas1 ve beynelmilel 
sahadaki gerginligin izalesine ve bu saha
da istikrar teminine matuf mesaiye mii
tekabilen devam edilmesi hususundaki 
arzu te~kil eden mes'ud bir inki~af saha
sma girmi§ olduguna kanaat has1l etmi§
tir. 

Paolo, iistadm ii~;iincii talebesi olan 
gene ftalyan baritonla bir odada oturu
yordu. Ad1 Fiamarelli olan bu gene, fa
kirdi. Delmonle, ona bedava ders ver
mekle iktifa etmiyor, nereye giderse, onu 
da pe~inde siiriikliiyordu. Bu itibarla, bu 
ftalyana yaptlg1 masraf! s1f1ra indirmege 
c;ah~1yordu. 

Delmonte'nin maiyetinde, doktor Sar
di derecesinde miihim, Lucia isminde bir 
ihtiyar kadm vard1. Zay1f, siikuti, yiizii
niin rengi ye~ile c;alan, beyaz sac;h bir 
kadmd1. Delmonte'nin esvabc1hgm1 ya
par, onun makiyajma yard1m eder ve 
sahnede iken daima kolislerde bulunur
du. Bir de, Madam Butterfly'deki 
c;ocuk gibi, Trouble adm1 ta~1yan bir kii
<;iik kopek vard1. Delmonte ile kopek 
yanyana bulunduklan zaman, kocaman 
bir 0 harfinin yamna minimini bir virgi.il 
konmu~ hissini verirlerdi. 

Bir Aida temsilinden sonra, Doris, ilk 
defa olarak doktor Sardi'nin yolunu bek
lemege muvaffak oldu. Onun avdetine 
kadar holde dola~h ve Sardi, odasma git
mek iizere altmcr kata ~1karkell'; asansiire 
onunla birlikte bindi. Bu sefer doktor 
Sardi onu tamd1. ikinci katla ii~iincii kat 
arasmda, o ak~amki temsilden bah!etti -
ler. 0, sanki biitiin muvaffakiyet kendi 
eseriymi~ gibi, sahte bir tevazula; Doris, 
heyecan ve gizli bir endi~e ile titriyen, ha
raretli bir sesle konu~uyorlard1. Asansor 

Almanya tavassut teklifinde bulundu 
Nankin demir ~ember i~inde ve ,ehir 115 
inci defa olarak havadan bombard1man edildi 

!Ba~tara!t 1 tnC1 sah.tJed.e> 

Ecnebilerin Nankin'i bo~altmalart 
teblig edildi 

~anghay 8 (A.A.) - Resmi bir 
membadan ogrenildigine gore, J apon ma
kamlan Nankin' deki ecnebi konsolosla
rma miiracaat ederek kendi tebealarmdan 
olanlan Nankin'i hemen terketmege da
vet etmeleri ihtiyath bir hareket olacagl
m bildirmi~lerdir. 

] apon makamlaf! namma soz soyleme~ 
ge salahiyettar bir zat arazinin vaziyetile 
C:inliler tarafmdan yapdan miidafaa is
tihkamlarmm N ankin'in biiyiik ve miis
tahkem bir C:in $ehri telakki edilmesine 
sebeb oldugunu, bu itibarla ] aponlarm 
«emniyet mmtakas))) ismi verilen kiSim i
c;in teminat vermiyeceklerini ve muhase
mat bu mmtakaya sirayet ettigi takdirde 
mes'uliyet kabul edemiyeceklerini bildir
mi~tir. 

Cin ordusu her feyi yakarak 
ka~tyor 

Tokyo 8 (A.A.) - Teblig: 
Nankin cephesinde, ~imal mmtahsin

da ]apon ordusunun iler; k1t'alan 7 ilk -
kanun sabah1 §afak vaktinde Nankin'in 
18 kilometre ~arkmda T sihsiashan, gene 
Nankin'in 8 kilometre ~arkmda Tsing -
hung ve 15 kilometro ccnubu ~arkisinde 
F angshan mevkilerini ihtiva eden hattl 
gec;mi~lerdir. ] apon ordusu Nan kin 'in 
ku§agmr te§kil eden eski duvarlara yak -
la§maktadJr. Maneviyatx bozulmu§ olan 
(in ordusu her yere ate§ vererek biiyiik 
bir karga§ahk ic;inde rice.t etmektedir. 

Nankin'in sukutu pek yakmd1r. 
Cenub mmtakasrnda, Wuhu iizerine 

ilcrlemekte devam eden Japon ordusu, 
(in k1t'alarmm Wuhu'nun §arkma dogru 
olan ricat hatlanm kesmege muvaffak ol
mu§tur. 

Nankin istikametinde ilerliyen Japon 
kolu 7 ilkkanun sabah1 lcheng'i i§gal ve 
durmakslZ!n dii§mamn takibine devam et
mi§tir. 

115 inci bombardtman 
]apon hava kuvvetleri 115 inci defa o

larak goriilmemi§ bir kc.;a fetle Nankin' i 
bombard1man etmi§lerdir. Bu bombard! -
man eski payitahtta hiikum siirmekte olan 
intizams1zhg1 ve karga§ahgl arttlrml§tlr. 

Japonlartn alclrgt fehirler 
~anghay 8 (A.A.) - ]apon hatla -

nmn arkasmda, Nankin'in 70 kilometro 
§atkmda ve Yangtse nehrinin cenubunda 
kain Chinkian1, miistahkem §ehri bu sa
bah saat 9 da Japon k1t'alan tarafmdan 
yap1lan bir hiicurr.. neticesinde zaptedil -
mi§tir. 

Tokyo 8 (A.A.) - Wuhu cephesin
den Domei ajansma bildiriliyor: 

Nankin'in cenubunda bulunan Japon 
k1t' alan Ningluofu §ehrini i§gal etmi§ler
dir. <;in kuvvetleri i~in cenub ve ~imal is
tikametlerinde ricat etmek imkam kalma
mJ~trr. Bu kuvvetlerin Yangtse nehrinden 
gec;ecekleri zannedilmektedir. 

Almanya tavassut teklil etti 
Cenevre 8 (A.A.) - «Santral Ni -

yi.iz» <;in ajansmm Cenevre muhabirine 
Hankeu' daki <;in umuml karargahmdan 
gonderilen bir telgrafta, <;in • Japon mu
hasamasma nihayet vermek ve diger muh
telif meseleleri halletmek uzere Alman 
hiikumetinin tavassutta bulunmayi teklif 

kiic;iiktii ve Doris, doktor Sardi'ye, lii
zumundan fazla sokuluyordu. Sardi, 
kaba bir ~ive ile almanca konu~uyor, ve 
almancamn ana lisam oldugunu soylii • 
yordu. 

Dordiincu katla be~inci kat arasma 
geldikleri zaman, Doris' e: 

- Sapkamz1 iyi intihab etmemi~siniz, 
dedi. Benim, kadm i~lerine biraz akhm 
erer. Almn!Zl kapasan1z daha iyi ola
cak. 

Asansorden, birlikte indiler. Doris, 
koridorun aynasl oniinde durarak: 

- Nas1l yapay1m? Tarif eder misi
niz? dedi. 

Doktor Sardi, onun almna bir kikiil 
indirdi. Soguk, kuru ve kolonya kokan 
elleri vard1. Doris, kollar1m yukan kal
dirarak sa~;lanm di.izeltti. Sardi, arkasm

da durmu~. gozlerini siizerek, onun ayna
daki hayaline bak1yordu. 0 giin, Sardi, 
Doris'in bekledigi sozii soylemedi. 

Dort gun sonra, Doris'in odasmda iki· 
si yalmzd1lar. Doris, elektrikli ~;aydan
hkta <;ay pi~iriyordu. Sardi, ne Amerika
hlann, ne de ftalyanlann c;ay pi~irmesini 
bilmediklerini soyliyerek, kendini ~taya 
da vet ettirmi~ti. Sardi, o gun, Doris' e. 
sac;larm1 kmla boyarsa c;ok iyi edecegini 
soyledi. 

Doris, ertesi gun sa<;lanm boyatmi~. 
bunu kendisi de be<Y,('nmisti. Llgleyin. ye-

ettigi tasdik edilmektedir, • 
Ayni zamanda ] aponya tarafmdan, 

<;inin idari istiklaline ve miilki tamamiye
tine riayet hususunda samimi bir arzu 
gosterilinciy: kadar, <;in hiikil.metinin 
mukavemette devama azmetmi§ oldugu 
ilave edilmektedir. 

Japon kabinesinin tetkik ettigi 
noktalar 

Tokyo 8 (A.A.) - Reuter ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

lyi bir membadan haber verildigine 
gore askeri 1apon makamlan Nankin'in 
hiicumla almmasi facialanna meydan 
vermek istememektedirler. Diger ci· 
hetten ] apon kabinesinin a§ag1daki ahval 
zuhurunda ne suretle hareket edilmesi Ia• 
Zlffi geJecegini tetkik etmekte oJdugu SOY" 
lenmektedir: 

I - Uzun bir mukavemet hazulamaW 
iizere ,Sang-Kay-,Sek'in <;inin garbma ~~ 
~mes~ 1 

2 - $an-Kay-$ek'in dii§mesi ve het 
ne pahasma olursa olsun 1 aponya ile sulll 
akdetmek istiyen bir rejimin ortaya ~1k 4 

rna! I. 
Lomira gazetelerine gore 

Londra 8 (A.A.) - Nankin'in zap4 
tmdan sonra J aponya muharebeye devarr( 
edecek midir" Londra gazetelerinin bii ~ 
yiik bir k1smJ bugiin bu suali sormakta~ 
d1rlar. 

Times gazetesi ezciimle §oyle yazmak· 
tad1r: 

Mare~al ~an-Kay-~ek'in izzeti nefsi 
kmCJ sulh §artlan kabul etmesine pek az 
ihtimal vard1r. Esasen <;in mukavemet 
edebilir. Mare§al, Japonyanm bu y1pratJ• 
c1 harbe nihayet vermekle bahtiyar olaca
gm, bilir. 

Avam Kamarastnda Uzaksark 
meseleleri hakktncla: miizak~reler 

Londra 8 (A.A.) - Avam Kamara· 
smda meb'uslar bugiin gene Uzak~ark 
meselesini mevzuu bahsetmi§tir. 

Eden eski ] apon namlarmdan !shinin 
Londray1 ziyareti hakkmda Kont lshinin 
AvrupayJ ziyaretinin kat'iyyon hususi 
mahiyette oldugunu soylemi§tir. 

Man~uonun ftalya tarafmdan tanln • 
mas1 hususunda bunun 26 eylul 1933 de 
Milletler Cemiyeti asamblesinde ittifakla 
kabul olunan kararla telif edilemiyecegi· 
ni tasrih etmi§tir. 

$anghay giimriikleri meselesinde In • 
giltere, Fransa, Amerika tarafmdan ya
pilml~ olan protestoya dair de bunlan 
soylemi§tir: 

« T okyodaki Biiyiik elc;imiz J apon Ha 
riciye N azm nezdinde gec;en aym sonun· 
cla protestolarda bulunmu§tur. Japon Ha
riciye N azm ecnebi devletlerin noktai 
nazarmm nazan itibara almacag1 hakkm
da teminat vermi~tir. ~anghayda miiza
kerelere devam olunuyor.» 

Nihayet 1 apon kttaatmm i§gali altm• 
da bulunan baz1 hususi lngiliz miiessese• 
lerinin serbestc;e c;ah~masma konulan rna· 
nialar hakkmda da §Unlan soylemi§tir: 

<<En son aldxg1m raporlara gore bu 
tahdidatrn yakmda kallacagm1 zannede .. 
rir.t. J apon askeri makamat1 bunun ne za., 
man kaldmlacagm1 henliz bildirmemi~ .. 
lerdir. Fa kat bu hususta icab eden emir .. 
lerin verilmesi tarihini tacil I<;m c;ah§l ~ 
yoruz.>> 

- ·~ 

mek salonundan ge<;erken Sardi ondaki 
bu degi~ikligi gordii ve bunu kendisi ic;in 
yap1lmJ~ bir cemile telakki etti. Parmak· 
larmm ucile ona bir buse gondererek, u• 
zaktan: 

- T ebrik ederim l 

Diye seslendi. Trouble havlad1. Del· 
monte bile gozlerile onu takib etti ve 
Palfy, omuzlanm silkti. 

Sardi, onu, ilk defa olarak, kapal1 bir 
otomobilde kucaklad1 ve Doris, Sardi'yi 

idare etmenin, Wallert'i idare etmek ka
dar kolay olmad!gml anladr. 

Sardi ile miinasebet tesisi kafi degildi. 
Bu adam, miitemadiyen koltuklanmak, 
kadmlarl tamd1g1 ve cnlarm kendisine 

kar~1 mukavemet edemedikleri hakkmda
ki kanaatini tasdik ettirmek merakmday· 
d1. A~k telkin etmek kabiliyetinde oldu • 
gunu duymak istiyordu. 

0 ak~a.m, Doris'i kendi locasma go • 
riirlii. Gene Otello temsil ediliyordu. 
Delmonte' nin sesi kls!lmt§tl. T emsilden 
s~nra, Sardi, Doris'i otele yollad1; saat 
b1rde de, odasmda, onu ziyarete geldi. 

Doris'in sesi de k1stkb. Ciinki.i hala 
Salvatori' den ders ahyordu. Esasen, ha· 

la elli altmct sokaktaki evden, Bu:il'in 
sab1k atolyesinden c;Jkmaml§tl. Otello ak· 
§ammm ertesi giinii orada birka~ saat ge
c;irdi, ortahk kararmc1ya kadar kaldt. 

CA.rkast var) 
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GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - §lirret (miirekkeb kelime). 2 - Gemi 

Sandall, bir emir. 3 - Tesbihte bir klStm, en
daht. 4 - Vi.icuddekl !eke, hal edatl. 5 -
Bir stfat edatmm ter.si, bir soru edatl, eski 
.sa~t boyas1. 6 - Fazla e~i. 7 - Kii~tiik, temiz· 
leylcl bir madde, bir emrin tersl. 8 - ic;ln
de bazan peynir bulunur, hududun miifre
di. 9 - istanbulun sayf!ye yerlerinden, yan
h~llk. 10 - Kuru sebzelerden, bakJim c!Hi.

SI. 11 - Kafkasyada bir mmtakanm vatan
da§I. 

Yukar1dan ru;ag1ya: 
1 - Misli ele ge~tlrllen (miirekkeb keli

me). 2- F.sk! alfabede bir harf, gemi temiz
Ieme yeri. 3 - Bir ~eyl herkese bildirme, 
bulunmaz mal. 4 - Bir aydmlatma vaslta
sr, rayihah. 5 - italyada bir dag si!.silesi, 
eskiden giyilen elbiselerin bir klSml. 6 -
<Ya§a! ~ nm klSaltilmr~I. zararll. 7 - Bir 
hayvan, bir agac, alfabede bir harfin oku
nu§u. 8 - Bir Peygamber, erkek koyun, e
§ek. 9 - Di~ yeri, akrabadan blri. 10 - Yiik· 
.sekten atl!yan, .sofra levaZimatmdan. 11 -
Gen41ik, ya!anc1 kahraman. 
Evvelki bulmacanm balledilmi!l ~ekll 

1 2 8 4 5 ~ 7 H ~ 10 11 

IKIUIZIUIKIUILIAIGIII• 

Ah~ 
Sterlin 624.-

Sati$ 
628.-
126.-
88.-

103.-
84.-
23.-

Dolar 122.-
Frank 80.-, 
Liret 103.-
Bel<;ika Fr. 80.-
Drahmi 18.-
isvi<;re Fr. 571.- 571.-

23.-
67.50 
82.-
23.- 1 
29.50 
22.-
22.-
14.-
52.-
32.-

Leva 20.-
Florin 67.50 
Kron <;ek 78.-
Silin Avusturya 21.-
Mark 26.-
Zloti 20.-
Pengo 22.-
Ley 12.-
Dinar 48.-
Kron fsve<; 30.-
Alhn 111~.- 1115.-

270.-Banknot 269.-

C: E K L E R 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Bruksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var!!OVa 
Budape~te 
Biikre~ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

A~;rh~ Kapamli 
625.25 625.-

0.7995 0.8006 
23.525 23.535 I 
15.1940 15.20 

4.7025 4.7040 
87.405 87.44 
3.455 3.455 

63.9744 67.-
1.4370 1.4374 

22.75 22.76 
4.2225 4.2240 

13.7540 13.76 
1.9836 1.9&~6 

4.2175 4.2192 1 
4.0184 4.02 

106.6775 106.72 
34.7060 34.52 

2.7475 2.7486 
23.595 23 585 
3.1042 3.1054 

CUMHURiYET 9 Birincikanun 1937 

Hali tasfiyede 

Milli Ticaret Turk 
Anonim 3irkeri 

tasfiye murakibliginden 
~irket hissedarlarmm a~ag1da tesbit 

edilen ruznamede yaZih hususlan go -
ru§mek ve bir karara baglamak iizere 
8 ikincikanun 938 tarihine musadif cu • 
martesi gunu saat 14 te istanbul Yeni 
Hal No. 46 da bulunmalan rica olunur. 

1 - Tasfiye memuru raporunun ve 
bilan«;onun okunmas1. 

2 - istifa eden tasfiye memurunun 
ibrasile yerine ba§kasmm ·intihab ve 
iicretinin tayini. 

3 - Murak1b raporunun okunmasi. 
4 - Yeni murak1b intihabile iicreti • 

nin tavini. 

C:ioz Hekiml 
Dr. $i.ikrii Ertan 

Cagaloglu Nuruoomaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman §erefeddin 

·------------~--------·-----------------~ Alman Kimya Sanayiinin 
fiayan• hayret bir ke$fi 

Bi.iyUk bir ailenin ii~ dort liraya y1katamad1g1 ~ama\nrlarl 
B i r k a d 1 n 1 n i p ~ k I i b I u z r o p ve ~ a m a \i 1 r I a r 1 n 1 

B i r e r k e 9 i n p a I t o, p a r d e s ii ve k o s t ii m ii n ii 
B i r d i.i k k i n 1 n came k a n vi t ri n v e c a m k 1 s 1 m I a r 1 n 1 
Blr mutbah1n tencere, kap, ~atal, b1~ak ve her tUriU cam ve porselen aksam•n• 

!?1k bir gencin kirlenmifi, eskimifi boyunbag1 ve g.omleklerini 
Giizel bir aparbmanm antres;ndeki biitiin mermer, tayans aksammt modern bir banyo mahallini 

musluk, ayna, ve kurnasmt 12 metre miirabbamda eskimi~, kirlenmi§ bir hahy1, 

30 kuru~ yaln1z bir kutu 

A 
Temizler, yepyeni ve miikemmel bir hale ifrag eder. Hasan deposu 

apart1mam) 

:.-======S=O=B=A=M::I:_;=========· :~:~~~~ ALACAKSINIZ? 
Defterdarhg1ndan : 

Risse 
Ktyrneti 
3078.50 
200. Hi~ dii~iinmeyin, b1r 

KREFT SOBASI ahDil. 
Soba deg 1 bir harikad1~ 

24 saatte bir doldurut, mahrukattan 
yUzde 50 tasarruf 

Almanyan1n en son sistem sobas1d1r. 
Sail~ yeri : 
Istanbul, Yenl postane caddesi, No 20 

ismi Mahallesi Sokag1 N o. Cinsi 
Be$ir Fuad Ktstkh Kts1kh 43/ 45 Muhterik 
varisi Sa - caddesi k6$k arsa 
dettin ve araz1s1 

miktan 
2/3 
2/18 

Hazineye veraset vergisinden borc;lu Be~ir Fuad varisi Sadettinin yuk~· 
rrda evsaf1 gosterilen gayrimenkullerdeki hissesi tahsili emval kanunu h.~· 
kiimleri dairesinde sahhga ~rkanlmt~hr. 1/12/937 giinuncien itibaren 21 g~ 
muddetle arthrm1ya vazedilmi~ ve 22/12/937 c;ar~amba giinii saat 14 te iha~el 
evveliyesinin icras1 takarriir etmi$ oldugt.mdan taliblerin % 7,5 pey ak~es1le 
ihale giiniinde U sku dar kazasmda te~ekkiil edecek !.iare Heyetine muraca· 
atleri ilan 
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H A M I 
At;;rh~ Kapam~ I 

Anadolu Sm. 
% 60 Pe~in 25.20 25.20 •••••••••••••••••••••••••••••-

E S 

inhisarlar Umum 

8 

~ 
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( Yeni Eserler ) 

lngilizce Konu§ur musunuz? 

Asian <;imento 9.95 9.85 

1STfKRAZLAR 

A~;rh$ Kapam~ 
Tiirk B. 

,. I Vadeli 14.35 14.fl2Fi ,. II Pe~in 13.90 13.90 
,. II Vadeli 13.75 14.-
,. III Pe~in 14.- 13.!10 

Er2ani 96.25 96.25 
Srvas - Erzu. J 101.75 101.75 

• ,. lii 95.- !15.-
fstikrazt dahili 94.- 94.-

TAHViLAT 
istanbul Erkek Lise&i ingilizce ogret- Acihs Kapam$ 

meni ~hmed Oztiirker tarafmdan ne§re- Anad. I Pesin 40.15 40.15 
d1len Ingilizce • Turk~Se haftahk mec - Anad. II Pe&in 40.15 40.15 
muanm ikinci say1s1 ~Sikmi§hr. Her ''-'========•====~J 

erde araym1z. Fiati be§ kuru§tur. Tav-
siye ederiz. 

Halkbilgisi Haberleri 
Eminonii Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat 

§Ubesi tarafmdan her ay ~tlkanlmakta olan 
(Halk Bilgisi Haberleri) adll folklor mec
muasmm 74 tincii saylSl intl~ar etmi~tir. 
Bu degerU folklor mecmuasm1 biittin o'm
yuculanmiza tavsiye ederiz. Muallim Ah· 
med Halid ki.iti.ibhanesinden ve Halkevin
den tedarik edilebilir. 

( Cagnlar, Konterans'ar, kongreler) 
Davet 

Kabata§ Lises! Mezunlar Blrliglnden: 
Birliglmiz nizamnamesi muc!bince senelik 
kongremiz 25/ 12/ 1937 saat 14 te Emlnonii 
Halkevinde akdedlleceginden saym iiyele
rin bu toplanttda bulunmalan rica olu
nur. 

SAMSUNDA 
Bark Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii· 
tiin mekteb kitablan, krrtasive, 
mecmua ve gazetelerin tevzi veri
dir. En son model daktilo ve to · 
tograf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesl 

Dr. H 0 R H 0 R N i fergiin hastalarmi Eminonii muayel 
ehanesinde kabul eder. Ev adresl: 

Agacami yanmda Tel: 43152 

istanbul birinci ticaret mahkemesin
den: 

Eski ismi (Sami) yeni ad1 (Aktan) a
lan Turk sancagm1 hamil vapurun yiiz

de altmt§ be§ sehmini eski sahibi Zeki
den satm alan Hamdi, Mehmed Sanive . -
ve Zi§an avukatlan Behram tarafmdan 
mahkemeye verilen 23/11/937 tarihli 
arzuhalde isimleri ve adresleri belli ol-
mtyan gemi alacakhlarmm mahkemeye 

veya gemi miidiriyetine miiracaatleri· 
nin temini taleb edilmi§ ve bu istek de
niz ticaret kanununun 1306 nc1 madde
sine uygun gortildugiinden ad1 ge~Sen 

(Sami) vapurunun alacakhlarmm Ga • 
latada tkhsad hanmda ikinci katta 5 
numarah idarehanede oturan gemi mu
diirii Hamdiye veya !stan bulda Yeni • 
postane binasmda birinci ticaret mah • 

kemesine bu ilanm ~Slkbgt tarihten iti· 
baren 61 gun zarfmda muracaat ederek 
alacaklanm kaydettirmeleri liizumu 
ilan olunur. (2771) 

MUo1re aran•yor 
Ya~hca bir zatm evini ve ~ocuk

lanm idare etmek iizere orta ya,:l 
bir bayana ihtiyac vard1r. Arzu e· 
denier tercumei hallerile istiyecek
leri i.icreti (Mudire) rumuzile 1100 
pasta kutusuna bildirmeleri. 

I MADEN MUHENDiSi ARANIYOR 
Bahkesir Vilayeti dahilinde bir maden ocag1 ic;in mesaha i~lerine vu

kufu olan bir Turk Maden Miihendisine ihtiyac vardtr. Taliblerin Galata 
Bozkurt han 35 No. ya miiracaatleri. 

i LAN 
USAK TERAKKii ZiRAAT , 

Tiirk Anonim ~irketi 
Risse senedini zayi eden a~agrda isimleri yazrh hissedarlarm vaki 

miiracaatleri iizerine kendilerine yeniden ikinci nlisha olarak vesika ve
rilmesi Tasfiye Heyetinin 21/1/1935 tarih ve 141 numarah karan iktiza
smdan oldugu ilan olunur. 

H~ssedarm ismi 

Saraykoy kazasmdan Cerci oglu 
Mustafa Ali 
Manisada Afyonlu Koyuncu 
Ahmed 
U;;akm Swa~h nahiyesi Deve(;i 
oglu Siileyman 
U;;akm S1vash nahiyesi KmlSlz 
oglu Mehmed 
U~akm Stv3$h nahiyesi Satir og
lu Mustafa 
U~ak isli~e mahalesi Emirzeli og
lu Serif 

Dokiim 
No. 
6355 

4148 

2570 

3045 

2646 

1575 

Sened 
No. 
7442 

4189 

3526 

3290 

19402 

541 

Hi sse 
aded 

5 

50 

12 

9 

50 

3 

10 . 

100 

24 

18 

100 

I - $artname ve projesi mucibince Maltepe Enstitiisunde yaphnlacak 
vegetation •Tenebbiit. hali in~as1 pazarhk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 1915 lira 59 kuru~ ve muvakkat teminah 143.67 
lirad1r. 

III - Eksiltme 16/XII/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 16 da 
Kabata;;ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakbr. 

IV - $artname ve projeler 10 kuru;; bedel mukabilinde !nhisarlar 
Umum Mudurltigii in~aat ~ubesinden almabilir. 
. V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
Inhisarlar in~aat ~ubesine ibraz ederek aynca vesika almalan laztmdir. 

VI - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 
bu~uk guvenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~Sen Komisyona gelme
leri ilan olunur. (8089) -1. - 1daremizin Pa~abahGe Miiskirat fabrikas1 i<;in ~artnamesi mucibince 1 

aded maateferriiat hava kompressorli aGik eksiltme usulile satm ah
nacaktrr. 

2. - Muhammen bedeli 1250 lira muvakkat teminatr c93.75• liradtr. 
3. - Eksiltme 13/XII/937 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 15 te Kaba .. 

ta~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 .. 
lacakhr. 

4. - $artnameler paraSIZ olarak hergiin SOZii ge~en ~Ubeden al1nabilir. 
5. - Eksiltmiye istirak etmek istlyenlerin fiats_1z teklif m~ktublanm tn 

hisarlar Muskirat Fabrikalar $ubesine vermeleri ve eksiltme giiniin -
den bir giin evveline kadar tekliflerinin kabuliinli mutazammm vesika 
almalan laztmdir. 

6. - !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci maddede 
yazth vesika ve yiizde yedi buc;uk giivenme paralarile birlikte tayin 
ec:Wen giin ve saatte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. cB.• (7959) -I - Miktar ve eb'ad1, ~artname ve listelerinde yazth 386 par~adan iba-

ret yemek masas1, s1ra, elbise ve yemek dolab1 ile akajo renkte sandalya, re
sim ve planlan mucibince pazarhkla yaphnlacakhr. 

II - pazarhk 24/XII/937 tarihine rashyan cuma gunii saat 15 te Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la -
caktir. 

III - ~artnameler parasrz olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden ahnabilir. 
IV - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralarile birlikte yukanda adr gec;en Komiszona gelmeleri il'an olunur. 
(8229) -1 - $artnamesi mucibince 600 sag ve 600 s<;>l iikarol ile 4500 mayon ve 

1000 aded mayon zinciri pazarhkla satm almacakhr. 
II - Pazarhk 24/XII/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Kaba

ta§ta Levaztm ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonund.~ yaptlacakhr. 
III - ~artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i<;in tavin edilen giin ve saatte % 7,5 guven-

me paralarile birlikte ad1 geGen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8228) 

3 dikis • ayda ·ve 
Az diki~ bilenlere 3 ayda bi~ki ve diki~i metod d.~hilinde ogretmek 

lizere yurdumuzda kurs ac;tlmt~hr. Kurs 1 ikincikanun 938 de ted.risata 
ba$hyacakbr. Kayid i~;in ~imdiden miiracaat ediniz. Kurstan mezun alan
lara Ktiltiir Direktorliigiinden tasdikli diploma verilir. 

Adres: Be:jilda!j Bic;ki, Diki!l Yurdu Akaretler No. 87 

............ i'•le.tm.a .. u.m.u.m .. M.u.du.·r.lu.gu.·n.de.n .. l 
15591 lira muhammen bedelli 54 kalem evrak1 matb•la tabettirilece -

ginden bunun eksiltmesi 16/12/1937 per~embe giinli saat 15 te kapah zarf 
usulile Ankarada idare binasmda yaptlacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1169,33 lirahk muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalan ve Naf1a mliteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini 
ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmd1r. 

$artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Hay -
darpa;;ada Magaza $efliginden dagiblmaktadJr. 

Evraki matbua ornekleri de ayni yerden istenmek suretile goriilebilir. 
(8118) --Muhammen bedeli 46710,96 lira olan 10000 aded dar hat me~e traversi 

ile normal hat ic;in 12 taktmhk 756 aded tngiliz tipi makas traversi ve 3000 
aded normal hat me~e koprii traversi 20/12/1937 pazartesi glinii saat 15,45 
te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm ahnacaktir. 

Bu i$e girmek istiyenlerin 3503,32 lirahk muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalan ve Nafta miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini 
ayni gun saat 14,45 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

$artnameler 234 kuru~a Ankara, izmir, Eski~ehir, Mudanya ve Haydar-
nasa v~UD•ah•"Wdll c;ablmakta~..u- (8149} 

Biitiin cihanda elli senedir daima 
Ustiin ve e$siz kalmr$hr. 

KREM BALSAMiN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tee· 
rube mahsulii olarak vucude ge· 
tirilmi:s yegline srhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 

DiKKAT: 

' $ohretini soz ve ~arlatanhkla 
degil, srhhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-i'ork Giizellik 
EnstitUierinden yiizlerce krem 
arasrnda birincilik miikafahnJ 
kazanmt:s olmakla isbat etmi$tit. 

KREM BALSAJU1N Giind.iiz i~in yags1z, gece ic;in yaglt ve 
halis actbadem kremleri olarak dort 

nev'i vard1r. 

KREM BALSAJUJN Otedenberi tanmmt§ husus! vazola-
rmda sabldigi gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet $Ik ve beraber ta~1maga elveri~li 
hususi tiipler derununde dahi sattlmaktadrr. Fiat<;a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~h ve zarif olan 

l(REM BALSAMlN tiipleri butiin nevilerile tanmmi§, ecza 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
:lNGfLtz KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU- tSTANBUL 

Karacabey Merinos Y etistirme 
<;iftli~i MiidiirliigiindeJ1: 

Karacabey Merinos Yeti;;tirme (:iftligi hayvanah ihtiyaci iGin satm all
. nac:ak iki maddede zikredilen hayvan yemleri a§ag1da ya'zth oldugu ve~Shile 

eksiltmeye konmustur. 
1 - •529.500» kilo yulafm eksiltmesi kapah zarf usuliledir. 

A - Yulafm beher kilosu tahmini fiat be~ kuru~ on iki but;ule 
santimd.ir . 

B - Muvakkat teminat olarak ·2035· lira almacakhr. .. 
C - !hale giinii 9 birincikanun 937 tarihine musadif per~embe gu· 

nu saat on bir olarak tesbit edilmi~tir. 
2 - ·264.100» kilo arpanm eksiltmesi kapah zarf usuliledir. 

A - Arpamn beher kilosu tahmini fiat be~ kuru~ yetmi~ be~ san• 
timdir. 

B - Muvakkat teminat olarak cl140» lira almacakbr. 
C - !hale gunu 9 birincikanun 1937 tarihine musadif per~ernbe 

giinii saat on be;; olarak tesbit edilmi~tir. 
3 - !hale yeri Karacabey Harasmda mute~ekkil Merinos Yeti~tirrne 

(:iftligi Miidiirliigii binastdtr. 
4 - tsteklilerin yukanda gosterildigi giin ve saatlerde ve 2490 saytl1 

kanunun tarifab dahilinde Komisyona miiracaatleri. 
5 - i~bu istenilen ha:vvan yemleri evsaf1 yazth 

istekliler tstanbul, Bursa, Bahkesir, Eski~ehir Baytar 
rebilirler. 

oldugu sartnameleri 
Miidiirluklerinde go· 

(7846) 

• 
I N K I B A Z 

HAZIMSIZLIK 
Mide ek~ilik ve yanmalannl 

giderir. Son der~· 
ce teksif edlllll'f 
bir tozdur. Mii111"'' 
sil miistatu:arlsr • 
dan daha ,.abO:. 
daha kolay, dll 
k at'i tesir eder• 
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OKSURUK 

En muannit oksiiriiklerle Bron~it, Astm. ve Bogmaca oksiirii,ltiinfi.n 
kat'i ilacH:hr. Gogusleri zayrl olanlara vikAye ed.ici tesiri §ayam 

dikkattir. Biitiin ec~anelerde bulunur. 
KANZUK ECZANESt 

Beyoila, Istanbul 

I<ilis Belediye Reisliginden: 
1- Buz :fabrikas1, makina.st ve teferriiatmm mubayaa ve tesisi a<;lk eksilt-

miye <;Ikanlm1~t1r, 
2- Ke~if bed eli 4,000 Uradll', 
3- Muvakkat teminat 300 liradll'. 
4- Plan ve ke~ifleri istiyenler Belediyede gorebilfrler. Eksiltme ve ihale 

20/12/1937 paz;artesl iUnU saat llS te Killste Belediye Enciimeninde ya
pJlacaktlr. (8169) 

40 U ta namzedl yetittirilecek 

Malatya Bez ve iplik Fabrikast 
Tiirk Anonim ~irketi Miidiirliigiinden: 

1 - Kurulmakta olan Malatya. Bez ve lplik fabrikamt:z i~in 
Siimer Bank Kayseri Bez fabrikaamdaki kurada usta namzed
leri yetittirileceiinden atailda yaztb teraiti haiz olanlarm mu
racaat1eri: 

a) San'at mektebleri mezunu olmak 
b) Askerlik vazifesini if a etmit olmak 
c) Uel ve marazdan salim olmak 
d) Sinni otuz beti g~memit bulunmak 
e) Muteber kefil giisterebihnek 
2 - Kuradaki tahsil ve ataj devresi sekiz ay devam edecek 

ve bu devre zarfmda namzetlere iate ve ibate maaraflan ken
dilerine aid olmak iizere yiiz elli kurut yevmiye verilecektir. 
Kursu muvaffakiyetle ikmal edenler muvaffakiyetlerine ve it· 
de goaterecekleri iktidara gore yevmiye iki liradan az olmamak 
~artile giindelik veya ayhkla tirketimiz fabrikalannda istib • 
dam olunacaklard1r. 
3- Miiracaatler, 15 birineikanun 1937 tarihine kadar Anka

rada ~irket merkezine tahriren yaptlmaat, mUracaat mektubla· 
rma ataitdaki veaaik leffedilmeai ve giiaterilecek kefilin isim 
meslek ve muvazzah adreai itaret edilmelidir. 

a) Hiiviyet ciizdan1 veya sureti 
b) Askerlik terhia tezkeresi 
c) Sthhat raporu 
d) Hiisniihal varakast 
e) Mekteb tehadetnameal 
f) ~ah,llgt yerlerden ald1gl vesika suretleri 
g) Dort vesika fotograf1 

istanbul Bakkallar Cemiyetinden: 
, Bakkallar Cemiyeti idare heyetinin ntslf azas1 12/11/937 gUnii yap1Ian se
"im neticesinde ekseriyet hasd olmad1~1 anla~tld1gmdan 10/12/937 cuma gUnii 
saat on&n on alhya kadar ikinci defa olarak se~itn yapdacaktlr. Cemiyet men
sublarmm mezkUr giin ve saatte cemiyet idare merkezi olan Tiirbe-Bah11l.li 
caddesinde 10 numarah daireye hiiviyet ciizdanlarile gelerek reylerini kul
lanmalan rica olunur. 

K A E 

Grip, Ba~ ve Di~ AQnlan, Nevralji, Artritizm, Romat1zma 

asvekalet istatistik 
' 

Genet 
ihale 

Direktorliigii 
Komisyonundan: Eksiltme ve 

1 - 500 ila 600 sahife tahmin olunan 9 uncu clld istatistik ydh~mm 
000 aded baskisl kapah zarf usulile eksiltmiye ~Ikanlmt~hr. 

2 - Tahmin olunan bedel 1961 liradrr. 148 lira muvakkat teminat 
l\rerilmesi laz1md1r. 

3 - Eksiltme 1937 kanunuevvel aymm 20 net paz:artesi giinu saat 
5,30 da !statistik Umwn Miidilrlugu binastnda toplanacak olan Komis • 
onda a~dacakhr. Teklif mektublarpun bir saat evvel Komisyon Rel&Iigine 
erilmesi IA.zund1r, ~artname KomiJyon K!t!bll~inden istenebillr. 

c805a.. .(4394) 

Harikulade giizel 
yenl blr 

pudra bulunmu~tur. 

Bu yeni pudra terkibine altm kre
mi kan,ttnlan ve 48 aaat hava
landllt"llm1f VENtJS pudras1d1r. 
Fevkalade ince ~e 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 tamnm1yacak 
giizellik ve cazibe verir. Biitiin §Ik 
ve kibar familyalar §imdi Venus 
pudrasm1 tercihan kullamrlar. 

Umuml deposu: Nureddin Evllya 
Zade eczaYl kimyeviye aUti tlbbiye 
ve ttriyat deposu, istanbul. 

Zayi tasdikname - Erenkoy K1z lise
sinin sekizinci stmfmdan aldtgim tas • 
diknameyi kaybettim. Yenisini alaca -
g1mdan bunun hiikmii yoktur. 

Aliye Osman 

J Operator 

RIZA UNVER 
Ooftum ve kadtn haatallklart 

mOtehaS&ISI 
Ca~aloklu, NuruoiiJianiye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T eleton 22f!83 

Motor 
Generator 
Transformat6r 

Galata TUnal sokek Zlnclrll 
Han1n altenda 58 No. 

Zayi - Kad1koy gazetecilerin·in <;mar 
motoriine aid muayene ciizdantml, kar
nemi, kazanc vergi kag1d1m1, okul §aha
detnameml zayi ettim. Yenlsini alaca
gimdan eskilerinin hiikmii yoktur. 

ttskiidarda Solaksinan mahallesinde 
9 No. da 315 tevellildlU Hilseyin oglu 

~erefeddin 

•"uor, barsak, bobrf'k 
d64kiinlhiine 
FENNf 

Korsalar 
·•tlyenlere ol~il 

t arifesl gonderilir 

ErnlntinU 
lzmlr aokag1 

Tel. 20218 

ZAHARYA 
Oreopuloa 

Taklidcilerden 
sakmm1z. 

SeARl vo B(lfmuflarrtn: Yuncu Nadi 
Umumt r&errt'l/a.tl cdar1 eden 1 CIZI If,.,.. 

Mtldflrfl: Hiltmet Mlinil 

Cum"uNJie' motbaellt 

BiOCEL ••• Cild hiiceyrati 
merkezinden istihsal edilmis cild , 
i~in yeni ve k1ymetli bir cevher 
28 gun zarf1nda 

daha gene 
ya~h kad1nlar1 
gosterir. 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmas1 1~1n onu 
besleyiniz. Arbk buru~ukluklar kalmadu 

25 ya~mdan sonra; 
cildiniz, ktymetli 
Biocelini kaybet • 
mege balilar. Eger 
hemen beslenip ih. 
ya edilmeJ:se bu. 
rn~up solar ve ih
tiyarlar. 

50 ya~larrnda mil
yonlarca kadmlann 
karakterleri gene o
labilir. Fakat, ihti
yarlamJ~ gibi go -
rilndiikleri cihetle 
erkeklerin yiiziinde 
hic;:bir itibarlan yok· 
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir llim, 

8 i o c e I bu yeni 
cild unsurunda cil
dinizinkinin ayni· 
dir. Adeta beliere
nizin laznru gayri 
miifarikidir. Cildi
nizi a.;hktan oldiir-
meyiniz. Onu Bi
ocel ile besleyiniz 
ve ya~landtgmtz 

1amanlarda bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip go
rilnmesini temin 
edlniz. 

B i 0 C E L · 

tesirini gosterdi 
Tecriibe edebiliriz. 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik olan 50 yalilarmda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la
rmda bir kadm 24 ya~m
da gorUnebilir. Gene Juz. 
lar da hi~bir vakit gore
miyecekleri ~ayam hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tlb Fakiiltesinln profeso
rii tarafmdan ke~fedilen bu yen! 
cild unsurunda kemaH itina ile 
intihab edilmi~ gene hayvan
larda gizlenmi~ cild. hilceyrat1 
merkezinden istihsal edilmi:i saf 
Blocel vard1r. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinif':i beslemek ve gencle~tir
mek i~in mathip nisbet daire. 
sinde mevcuddur. Geceieri yat. 
mazdan evvel kullammz. Beyaz 

rengindeki ( yagsiZ ) Tokalon 
kremini sabahlan kullamniZ. 
Terkibinde •Beyaz Oksijen. bu
lundugundan birka<; ~n zarfm
da birbirinden daha beyaz ii<; le
vin uzerine cild.inizi ~ayam hay
ret bir surette beyazlatrr. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanmaga 
ba~laymiZ. Memnuniyetbah§ ne. 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksiruz. 

Biocel'li TOKALON Kr mini 
her sabah kullananaz 

daha 
v 

gene goriiniiniiz •• 

Binleree T okalon miitteriainden miiessesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en ktymetli 
delillerdir. 

(Tokalon 
Yiiziimcleki 

Kremini%clen bihakkrn istilacle 
~irkin kabarcrklar zail oldu .... ) 

ettim. 

Z. B. H. 0. Fatsa 

( Tokalon kreminin benim cilclimin ne1cine ~ok 
uygun gelcligini itiral etmeyi bir va%ile bilirim. 
Cildim esmer olclugu halcle Tokalon siirdiihten 1onra 
beya:z:lanmakta ve ulak kabarcrklar tamamile zail 
olmaktadu.) 

B. ~ehir t. B. M. E,t. Tu. Konya 
Mektuplar1n •••liar• dosyalar1m1zda sakhd1r. 

PAT I 
Kan ~tbanlan, el ve ayak parmaklarmm kalimblar, dolama, meme 

iltihabt ve ~atlaklarJ, flegmonlar, yamklar, tira~ yaralan, 
ergenlikler, koltukaltt ~1banlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

~rk ispen~iyari Laboratuart. T. A.~. 

Di,tababeti Okulunda Kurslar 
Di~tababeti Okulunda her zaman oldugu gibl bu sene dahi 9/12/1937 ta· 

rihinden itibaren per§embe giinleri saat 9 clan 10 a kadar tekamiil kurslarma 
ba~~anacaktJr. Arzu edenlerin bu kurslara iki lira mukabilinde mektebe mii
racaat ederek kaydolunmalan ilan olunur. (8224) 

Dr. Y. Ha1acyan 
Nansi T1b Fakiilte1f Lorealanndan 
Dahili, Mide ve Barsak hastahklar1 

Muayene: Hergiin 15 ten 20 ye kadar 
Pa~ar giinleri 10 dan 13 e ka&r. 

T~k~Im, Abdiilhakhamid caddesi 
Dlrhk aparhman No. 18 (2 nci kat) 

Degirmen aramyor 
Modern ve kiic;iik mikyasta degirme

ni olup da satmak veya kiralamak isti
yenler Hasan deposuna miiracaat. 

Sabhk konforlu ev 
Ayaspa§a, Alman sefarethanesi ya • 

mnda <;ifte Vav sokagmda No. 5 kalo· 
rifer, s1cak su, havagazi, elektrik ve te
lefonu, kuyu, sarni<;, terkos ve kar§t • 
smda Harnidiye rnemba suyunu havi 
altt oda, iki sofa, mermer iki ta§hk, al.l
franga ve alaturka mutfak, c;ama§Irltk, 
kurnali, banyolu gayet luk.s hamam, c;i
c;ekli ve agach bahc;e ve her tiirlil kon
foru ve n.ezareti kamileyi havi bir ev 
satihktlr. Ic;inde adam vardtr. Tel: 207ll 

.. . . . 
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MAT ' 

CUMBURIYET 

ttS8 

ISTANBULA GELMI$TIR 

~ 0. T. T. A. $. 
(Otomobil Tlcar_eti T. A ••• ) 

lstiklal caddesi 239 

MA Tl!fi DELOX 

. . . . . . I . .: . . . , . . . 

TESKiN EDiCi iLACLARIN • EN 

.. 

9 Birlnclklnun 1937 # 

TESiRLiSi 

s.hhatinizi ve hayatlniZI alakadar eden i,lerde fazla DiKKAT etmeniz lazlmd~r. 

« S E F A L i N » Ka,eleri GRiP - NEZLE - SOGUK 
ALGINLIGI VE 0~0TMEKTEN Husule Gelen 

Hastahklara Kar'1 Tesiri 0/o 100 Kat'idir. 

« S E F A L i N » Ka,eleri BA~ - Di~ - ROMA TiZMA 
ve MAFSAL AGRILARINA Kar~• Tesiri ~ayan1 

Hayret Derecede Anidir. 

·cabtnda giinde 3 ka§e ahnabi~ir. · Mideyi, kalbi yormaz. 
Taklitlerinden sak1n1n1z v9 eczanelerden 1 ·12 ambalajlar1n1 aray1n1z. 

.. . . .·· . 

TeLEFON EllEN K!;.NAN:,A, 

:.0'/L£ 80 AK~AM KIRIKLI.tiM 
VAR SALOYA KA!'IVEN ~ll>'i:-
. ' MiV£CE.GIM I 

NAc1 sotuK AtM•~ ... 
C.ELEMIYE:C.EC.iz ... 1'1£1 
; •• 6iR FINt.AM KAYNAR 
(,I..VA Bill ~MI~ TA8ii 
KAI'IYAK Ml ? ... _ 

00o'H ! ... 'f'A8'1i KAtWAK Bht 
iLAlA StDEt.. ···-

'T'A!ff KANVA(.IH 
SAY£~iNOi .... OEGitMi, 

DEVC.ILiM 7. .... 

1. 

BUNV 
l/NUTMAYJN:. 

SOGUGA K.4R$1 
TABii KANYAK 


