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Japonya. dUnyaya meydan okuyorl AtatU~k Cetinkaya'da 
A~ kalan giizbinlerce 9inli Biiyiik ~ef S1vasta muazzam 
Franszz mzntakaszna saldzrdz · tezahiiratla kar~dand1 ve 
........ -oonya ... H.iGOSUiidi······· 1 <;in biitiin devletleri tetkikatta bulundu 

bUyUk bir manevra yardimina ~agu1yor 
Biz Tiirhler memlehetimizde ho -
Dti.inizmin yer 6ulmasma imhan 
~ermemeh hayrd ve ~ianm tahib e-
e.rken homiinizm aleyhinde basha 

rtulletl l lb · l' v • h 'b.' · er e e rr rgr etme gr r sr-
~Qsi bir hareheti tamamile yersiz 

ve hatta muzrr addetmehte 
tereddiid etmeyiz. 

JE:::h ?~ada imzalanar~k italyayi da 
~ I<;me alan komumzm aleyhtan 

b' manevra, u<; be~ gun gibi k1sa 

0
1: llli.iddet zarfmda hakikl mahiyetini 

'Jt ~Ya koydu: Bu, di.inya i:il<;i.isi.inde si
lrt~sl' ~ir manevrad1r. Di.inya tarihinin 
ails lni kaydetmedigi kadar bi.iyi.ik iddi
Sa.1 Ve bi.iyi.ik ihtirash bir manevra. Bu 
te~tded!r ki Japonya <;ine yaphgi sulh 
tab lflennde bu me;mleketi kendisile be
tn'· er Almanya ile Italyanm da bir nevi 
d fterek vesayeti altma koymagi istih
IQ~' .eylemektedir. ]aponya, <;ine antiko-

ollinlst olmag1 teklif ediyor ve teminat 
arak r· · 

lrtij . 'rl~i~ ]apon,. Alman v: It~l,Y~n 

Dokuzlar konferans1na gore, komiinizmle miica· 
dele bahanesile hi~bir devlet digerine sald1ramaz! 

r §avlrlennm idaresi altma glrmesmi lS-
k;ot: Gori.inu§te ii<; bi.iyi.ik asker~ .devl~t M. Yvon Delbos ve M. Spaak Briiksel garrnda 

t. 
11~1 aralannda di.inyanm taks1mme gi- 8 • reketini tenkid ve itham eden bir beyan-

11111! b B f 1 b' • eyanname nes,r1ne tn' ! gi idirler. unun az a Ir curet name ne§rine karar vermi§tir. lngiltere, 
"tli

1
' Yoksa kor bir gaflet mi oldugunu za· italya razJ degil! Amerika ve Fransa tarafnidan imzalana-
an giisterecektir. cak olan bu beyanname Japonyanm mli -

la~omi.ini.zm aleyhtarhgmm siyasi mak- Briiksel 13 (Hususl) - Uzalc~arl.: tearnz olcluguntt vP rinlmz de-viPt ..... .,}, •. 
~ aria bule§megi kolayla§tiran bir nevi konferans1 bu sabah yeniden toplanmi§tlr. desile Briyan ~ Kellog paktmi ih!.il etti • 
lllatola oldugu artik iyideA iyiye anla~Il- Cin murahhasi M. Wellington Koo si:iz gini beyan ederek. bu hareketin devletler 
l~~ obl?ugu §U suada her memleketin bi.i- alarak demi§tir ki: tarafmdan takbih edildigini bildirecektir. 
~a . lr ~uurla ve a<;Ik bir kararla kendi «- On giinli.ik miizakerelerden son • Beyanname Japon noktai nazanm tahlil 
~~~IYet ve mes'uliyetini tayin etmesi Ia- ra konferans bir ad1m bile ilerliyememi§ • ederek, }aponyanm iddiasim cerhetmekte 
11l!d &elmektedir. Bizim harbsonu dunya- tir. Beynelmilel muahedeleri y1rtarak em- ve komiinizme kar§I miicadele maksadile 
I~J/. filiz vererek dalbudak sal an muh· rivakiler hamhyan J aponya; butiin dun· hi~bir devletin diger bir devlete saldrra -
lila)• ldeolojilere kar§I noktai nazanmiz yay a meydan okumaktad1r. · ] aponyaya miyacagmr kaydedecektir, 
\Ute~~~ur: Biz her ideolojinin, i<;inde kar§I ~iddetli tedbir almmadlgi takdirde, Pazartesi giinu imzalanacagr temin e • 
ha\it 1g1 lll.emleketler hududu dahilinde yeni bir di.inya harbi pathyacakbr.» dilen bu beyannameye italyanm iltihak 
lie b ~e ne~ir olmasJ icab ettigi kanaatin- Cin murahhasi, nutkunu, buti.in dev - edemiyecegi lianaati vard1r. 
~ejjill~ ~nuyoruz. Hi<;bir memleket kendi letleri <;ine yard1m davetile bitirmi§tir: Jtalya harara muariz 
lle k 1b1 diger millet! ere zorla veya hile Bir beyanname nesredileceh Briiksel 13 (Hususl} _ Briiksel kon· 
~- \i: ul ettirmek arzusunu besliyemez ve Briiksel 13 ( Hususi) -·- Briik.sel kon- feransma i§tirak eden devletlerin murah-
lurJij ernellle!idir. Haricden gelecek bu ferans1 Uzak§arkta Japonyanm hath ha- [Arkasl sa. 9 sutun 3 tel 
di v ~.aYretlere kar§I her memleket ken.- .......................................................................................................................... . 

~~t:~IYetini kendi uyamk mukavemetile R . d b. h 
~i~ill t~f. etmek mevkiindedir. Biz komii- 0_ m_ . a n ·y a a U· ·r· a n 
Ve ~~~~~n boyle dii§iiniiriiz, fa§izm i<;in 
aylleiJ r~.nal sosyalizm i<;in de kezalik 
!er ~ 0 Yle. Birinci ideoloji i<;in Sovyet- Kral 
~i ta.tli.~Yasi!e akdettigimiz mukavelede 
(!~ h\ia. h olarak sarih kay1dlar vardir. 
tabiidi sus~aki tedaful hakkimiz o kadar 
~~ahe~ ~1 diger ideolojiler i<;in aynca 

Kabineyi te,kile M. Mihalesco'yu memur 
iktidarda etti. Nasyonal- Koyliiler 

miistakil kalmak istiyorlar 
k ate11 e er akdi~e ~~~um. bi.le yoktur. Bi.ikre~ 13 (A.A.) - Gazetelerin! 
~clllUl!· beynelmllelcibk 1dd1asi yalmz <:;Ikard1klan fevkalade niishalarda bildi -
d ettj~i 1~.rnde vard1r, ve Sovyetlerle ak- rildigine gore T ataresco kabinesi istifa et- , 
ik~tl~klz. lllukavele dahi aslmda bir mi~ ve Mihalesco yeni hiikumeti te~ki! l 
~ 1 tataf llluk~velesinden ibarettir. Onda etmege memur edilmi~tir. Gaz.eteciler ta-l 
ik~Yetk~:l:t lllii!i rejimlerine mlitekabilen rafmdan isticvab edilen nasyonal • ki:iy- · 
v 1 illetnl ollllalan kaydi bu muahedeye liilerin ~efi konu§malarm devam etligini i 
k e !Uph ~ket dostlugunun her tiirlu hale! si:iylemekle ikt~f~ etmi~tir. I 
01I~Ji:tl~ en azade kalabilmesi maksadile T ataresco 1st1fasmi vermi§se de key-
.11i~ tur, fiyet heniiz resmi bir mahiyet almami§· 

~1Yel\ v endj biinyemize asia tetabuk et· hr. Krahn Mihalesco'ya kabinesinc diger 
tn~ o]ill1: laten kopya edilmesine cevaz siyasl te§ekkiilleri de almasim si:iyledigi 
rol~de he~h ha:ici rejimlerin memleketi- bildirilmektedir. Bununla beraber nas -
Jri~ 0Y1Jarn jngi derecede olursa olsun yonal • ki:iylii partisi bu formtlle kar§ 
lQ · f:'a.k a arma asia muvafakat edeme- ~imdiden cephe almi~tir. Partinin bu ta
ii~~8\it 0jt kendi hududlanmiz dahiline lebi nazan itibara alm1yacagi zannedil-~ 
ill

1 
er ale ah'bu dikkatimiz, bizim bu re- mektedir. 

ta:dan k:n 1 ~deki takayyudi.imiiz bak1· Parti mi.inhaman nasyonal • koylii bir 
lab et ede ~1 hududlanm1z di~ma da si- kabinenin te~kilini istemekte ve Kral i!e 
Itt ede111 ce llliiteaddi bir mahiyet ikti- Mihalesco arasmda bugi.in vukubulan 
tu~f.,derec:~: Ve hele asia yersiz bir husu- miilakata ehemmiyet vermektedir. 
i~le ~ harekslne kadar ileri gidemez. Bu Kral, M. T ataresco'vu veme~e 

Rumen Krah S. ~1. Carol ~ilrlne karet b~§ka memleketlerin dahili alrhovdu 
ulrr etlerara l§~agi tazammun ederdi, ki Biikre~ 13 (A.A.) - Ba~vekil Ta- kabul edilmi§ ve ogle yemegine ahkonul-
ti? '~1&tn1 5

b
1 
... ~kukunda buna hie; cevaz taresco saat 11.30 da Kral tarafmdan mu•tur. 

· · Q' utu • ' 
lrti~d 1l:taena] h _an anesile takdir ede- "''"'"''''''""'''''""'''''''"'"'"""'''''""'"'"""'''"""''''''""''''"'"'''"'""'""'"'"'""''''''"''"'""""''''"'""'''""''""'"""'"""''" 
"ertn e kornu ~Y . biz Tiirkler memleketi- ve kat'iyetle aleyhindeyiz. I bir kan§Ikhga tevecciih ettigi §U suada 
~0tn.:rnek k:lZillin yer bulmasma imkan Saniyen, komi.inizm aleyhtarhg1 per- vaziyetin en pliriizsi.iz bir ifade ile bu §e· 
elbitri~i? ltl. al~~t vd §ianm takib ederken desile bilhassa Sovyetler Rusyasmi istih- kilde tasrihini pek laz1m ve pek faydah 
tna~n·r1 etrnek ~n. e. ba~ka milletlerle daf edecek bir siyaset bizim bu kom§u sayanz. Hususile komunizme kar§I itti
tered~~. Yetsi2: v~Ib 1 SIYasi bir hareketi ta- memleketle dostluk an' anemize uygun fak mahiyetinde olarak bazi devletlerin 
~ii:tl Ucl etm . hatta muZJr addetmekte dii§emez. Sovyetler Rusyasile tarihleri- yliri.ittiig~ ii siyasetin hatta Rusya rerreve· 

·· naz eyiz. Boy) b' · b' · · k I · d d ld " " &otUq .atlllll2:d . . e Ir slyaset I- mizm en ara gi.in erm e ost o uk, dos- sini de a§an cihan§iimul bir manevra oldu· 
birseyli ~n-~ecav~zi 8biz1_h m1~~skaddlarlab ileri tuz. Bu dostluk bizim taraf1m1zdan gele- gu iyiden iyiye goriildukten sonra. 

t- qegl]qj · r po 1ti a an a~ka cek bir kusurla bozulmiyacaktir. Ahde 
'-'>'vel' r. k b YUNUS NADI a, tecaviiz.l vefa ve bilhassa dostlu ta se at Tiirklerin 

ittifaklann sarahat en ba§h §iandir. Diinya ahvalinin biiyiik [Arkast Sa. 9 satun 4 te] 

Ulu Ba,bug Stvasta liseyi ve lokomotif ·atolyesini gezdi, 

<;etinkayada da ayni merasimle kar,Ilandt 
S1vas 13 (A giizergahta yollara 

A) - Reisicum- di:ikiilen halkm <;Il~ 
hur Atatiirk hera - ·gmca tezahurati .. 
berlerinde Ba§vekil . le kar§Ilanmr§lar .. 
Celal Bayar, Da - d1r. 
hiliye V ekili ve C. Swastan hareket 
H. Partisi Gene! S1vas 13 (A 
Sekreteri Sukrii Ka- A) - Reisicum~ 
ya, N af1a Vekili bur Atatiirk, C. H. 
Ali Cetinkaya ve Partisinden sonra SI~ 
maiyetlerindeki ze - vas kongresinin ak-
vat bulundugu hal - d~dilmi§ oldugu li .. 
de bu sabah saal seyi §ereflendirmi§• 
9,40 ta hususi tren- Ierdir. Lisede dersa• 
le S1vasa gelmi~. neleri gezmi§ler, ta-
istasyonda V ali, Ko· lebeye bazi sualler 
mutan ve daha ev - sormu~lard1r, Mute~ 
vel hususi trenle S1· Atatiirkiin S1vasta bir defa daha ~ercf verdigi tarihi lise binas1 ak1ben lokomotif ve 
vasa gelmi~ olan davetli meb'uslar, hu- lerini sikmi§lar, kendilerini selamhyan ta- vagon atolyeleri in~aatma giderek alt1 
kiimet erkam, bando, asker! ktt'a, mek- zim kit'asmm i:ini.inden yiiri.iyerek gec;mi~- aya kadar in~aah ikmal edilecek olan 
tebliler, izciler, resml hususl te§kilat ler, asker ve mekteblilere ve istasyonu ati:ilyeler hakkmda izahat almi§lar ve sa
mumessilleri ve kalabahk bir halk kiitlesi dolduran balk a iltifat etmi§lerdir. at 11, I 0 da tezahurat arasmda a til an top
tarafmdan kar§Ilanmi§Iardtr. Buradan otomobillerle dogruca Cum· lai!a selamlanarak <;etinkayaya miite-

Atatiirk istasyonda kar~Ilayicilann el- huriyet Halk Partisine gelmi§ler biitiin [Arkast sa. 3 "siltun 6 da] 

· ·· ····· ··· :Ki·sa-····d o nru·~:·: .. ··· · ··· ·· · ··· ·········· ·M ~-· ·· Ch a iiib·e riii. n·; In····y·e ·n r· n· Uik u ···· ··· ···· 
Karadeniz -gene 

co,maya ba~ladt 

. Diin bir~ok gemiler 
Bogazdan ~1kmaddar 

iki haftaya yakm bir zamandanberi 
devam eden guzel sonbahar havasi, ev
velki gece birdenbire de~§mi§, §iddetli 
bir futma ile yagmur yagmaga ba§laml~
hr. Yagmur, diin de sabahtan ak~ama 
kadar fas1la ile devam etmi~tir. 

Y e§ilki:iy meteoroloji istasyonundan 
aldigimlz malumata gore, dun, hararet 
en <;ok 15,8, en az 13,8 santigrad olarak 
kaydedilmi§, ruzgar §imalden saniyede 
13 metro suratle esmi§tir. Bu rakamlar 

[Arkasl Sa. 9 siitun 4 te] 
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Gayrimiibadillere 

aid emlak sattst 
' 

Mahn mii,teriye teslimi
ne kadar tahakkuk eden 
vergi arandmJyacaktJr 
Ankara 13 (T elefonla) - Gayrimu

badillere tahsis edilen mallarm birikmi§ 
vergilerini mii~terilerin odfmege mecbur 
olmasi bu mallarm sati~tm durdurmakta 
ve biran evvel intaci matlub olan gayri • 
mi.ibadil istihkaklarmm t:tsfiyesini gecik
tirmektedir. Turkiyedeki hak sahiblerine 
verilmek iizere devlete intikal eden bu 

I mallarm eski sahiblerinden vergi aranma
sma imkan bulunmad1gma gore gayrimu
badil mallannm sati§lnl tesri ve temin i<;in 
bu mallarm tahakkuk etmi§ vergilerile 
mii§terilere teslimine kad:u tahakkuk ede
cek verginin aranmamas: zarurl gori.il • 
mii~tiir. Bu maksadla hamlanan kanun 
layihasi Dahiliye Encumenine gitmi~tir. 
Dahiliye Enciimeni mazbatasmda §i:iyle 
bir miitalea da serdetmektedir: 

Gayrimi.ibadillere tahsis edilen malla -
rm satJ~mi durduran m~ihim sebeblerden 
biri de kiymeti ~ok dii§kun olan gayrimi.i
badil bonolarile alman mallardan sat!§ 
n'lkidle yap1lmi§ gibi nakid olarak ta~u 
harcr aranmas1d1r. Bu hal bonolann git
tik~e kiymetten dii§mesine sebeb olmakta 
ve mallarm mii~terilerini iirki.itmektedir.» 

Dahiliye enciimeni bunun online ge<; -
mek icin hazinece de bai1 fedakilrHh , 
katlan;lmasmi zaruri gormektedir, 

« lngiltere kuvvetlidir, 
daha kuvvetlenecektir! » 

«F akat silahlarJmiZJ birakarak 
kendimizi tamamen milletlerimJZin refah1na 

hasredecegimiz zaman1 

ingiliz- italyan Ba~vekil
lerinin temas1 ba~lad1 
Londra 13 (A.A.) - Royter bildiri-

yor: 
Chamberlain, diin ak§am Edimbourg· 

da soyledigi nutukta si:izlerine §oyle de • 
vam etmi§tir : 

bekliyorum» diyor 

«- Bundan birka<; gi.in evvel, §oyle 
bir sua! sormu~tum: Hepimiz ni<;in <;ah~I
yoruz? Sulh i~in, si.ikunet i<;in, saadet 
i<;in mi? Y oksa, her milletin kom§ulanna 
olan endi§elerinden dogan ve hakikatte 
hi<;bir esash temeli mevcud olm1yan kor
kularm online ge<;mek iizere birbirimize 
kar~I silahlar y1gmakta devam m1 etmeli
yiz? 

[Arkas2 Sa. 9 sufun 1 del 

M. Chamberlain'in Londra Belediye 
Reisinin ziyafetinde ahnmu~ resmi 
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Diinya-Balkan matbuab 
istanbulda, may1s i~inde, beynelmilel mahiyeti 

toplanacak haiz bir 
Ogrendigimize go- ., 

re onumiizdeki rna· 
y1~ aymda istanbul 
da biiyiik bir mat 
buat kongresi top!< 
nacaktir. Beynelmi 
lei bir mahiyeti ha 
iz bulunacak olar 
bu kongre Balkar 
memleketleri gaze . 
tecilerinin i§tirakiL 
toplanacak ve diin 
ya matbuat miimes
silleri de davet edi-

matbuat kongresi 

lecektir. Konferansm toplanacag1 YIIdiZ merasim ki:i~kli 

l 

Htikumetimiz, kongrenin YI!diz sa- rak eden gazetecilerin ekseriyeti !stanbul 
raymda toplanmasma miisaade et- kongresine i~tirak edeceklerini bildirmi§· 
mi~tir. Memleketimizde ilk defa ola- lerdir. 
rak toplanacak olan beynelmilel matbuat Balkan Matbuat Birligi idare heyeti 
kongresine biiyiik bir ehemmiyet veri!- azalan ikincikanunda ~ehrimize gelerek, 
mektcdir. fki sene evvel Kahirede topla- kongrenin hamhklarile mesg:uJ olacaklar~ 
nan beynelmilel matbuat kongresine i§ti- dm, 



Osmanl1 Rasputini 

CDIF11co · Hocca 
Tarihl tefrika : 84 Ya~an : M. Turhan Tan 

Kosemin zindan! 
Bu, kargir bir odaydt, bir iki saat i~inde adamlar 

ii'iiriilerek biitiin pencereleri ordiiriilmii,tii 
- Sus bre deli, dedi, sen tahta lay1k 

degilsin. <;iinkii senden ouce gelenlerin 
tarikine siiluk etmedin. Kiiffar Bosnaya 
n~iistevli oldu. Seksen pare kalyon hala 
Bogaz1 seddedip cenktedir. Senin haberin 
yok. Gaflete miistagrak olup sade avret
lere para yedirmekle me§gulsiin. 

ibrahim de yumruklarm1 sikti, hocayla 
di:igi.i§e hamlamr gibi davrand1 ve miida
faaya giri§ti: 

- Y alan soylersin yobaz. Kiiffar 
Bosnayi almad1. Gemiler Bogaz1 r,;oktan 
buak1p gittiler. Ancak siL, garaztniZI yii· 
riitmek ir,;in eski i§leri zikredersiz. 

Abdiilaziz ac1 ac1 giildii: 
- hte dogru soyliyenleri boyle din -

fcmedigin, yalancilara kulak verdigin ir,;in 
alem bu §ekle girdi. Sen bizi bo§ yere 
yorrna da yiirii, kafese gir I 

0; sagma so luna, yanma yoni.ine deli 
deli bakmd1ktan sonra gene Abdiilazize 
yiiziinii <;evirdi: 

- Siz yalan soylers:z. Beni kaldmp 
bir kan~ boyunda oglancigi Padi§ah m1 
edersiz. OJ kadar oglanc1gm saltanati 
nice olur?.. 

V e elile Sadr1azami gosterdi: 
- !mdi malum oldu ki bu kocay1 Pa

di~ah etmek dilersiz. Ve-zir Padi§ah olur 
mu L 0 oglanc1k benim oglum degil mi
dir? Ben boyle sag iken onu nice tahta 
r,;1kanmz? 

Kara (:elebi arhk kopiirmii§tii. T ers 
ki.irk giydiginden, ba§ma ~ir,;ek takhgm -
dan, kadmlann maskaraSJ oldugundan, 
kor,;eklerin ko<;egi haline geldiginden tut
hirarak onun biitiin kepazeliklerini, bi.itiin 
deliliklerini, biittin kabahatlerini - en ar,;1k, 
en agn ve en r,;irkin kelimelerle - hirer 
hirer sayd1. 

- Sen, dedi; bu sebeblerle halka mu
ZITsm, tahta lay1k degilsin, Padi§ah ola
mazsm. Aroma §ehzade talim kabul eder. 
V ezir de i§lere bakarak devlet nizamm1 
korur. 

ILrahiiU hcr§cyiu h yboiJugunu anld· 
m1~ olmakla beraber kafese gitmege bir 
tiirlii raz1 olam1yordu. Onun ir,;in kala -
bahk arasmda kendine bir yardJmci, bir 
dost arad1 ve gozii Y enic;eri agasma ili§e
rek hemen ellerini ona uzatb: 

- Baka bre Mustafa, dedi, ben seni 
Y enir,;eri Agas1 etmedim mi? Boyle va
kitte sen de ban a hiyanet mi edersin? 

Seyid Mustafa Aga boynunu biiktii, 
saygi hissettiren yumu§ak bir sesle kendini 
mazur gostermege c;ah§t: 

- Padi§ahim, senin kulunum ve r,;Ira
gmlm. Aroma benim elimde ne vard1r? 
Ciimle halk bu i§te ittifak ettiler. Ben 
ciimleye muhalefete kadir degilim. « T a -
raf1 hilafta» olsun dahi Y enic;eri kullarm 
bana uymazlar. Belki beni izale ederler. 
-5u halde kulunun sana taraftarhgmda ne 
ne fa ide vard1r? 

Denize dii§en deli, bir kopiik veya bir 
}'llan aramaktan geri kalamiyordu. Bu se
beble Y enir,;eri Agasm1 b1rakarak ~eyhii
lislama yana§h: 

- Bre Abdurrahman, ben seni mufti 
etmedim mi? ~imdi sen bana nas1l kasde
dersin? 

? giine kadar biitiin rii~vetlere, biif'n 
z~~u~lere i§tirak etmi§ olan ~eyhiilislam, 
~o~sune .d~yah sakahm kald1rdi, gozle -
Tl~I «~ehmmetinin» solgun yiiziine dikti, 
agir ag1r cevab verdi: 

- Hayn. Beni sen mi.ifti eylemedin 
Allah ey ledi! · 

Sultan Ibrahim bu nankor kar§Ihk ii
zerine yese dii§tii, ellerini goke kaldndx 
gozleri ya§ara ya§ara inledi: ' 

- Ilahi! Ben bunlan sana sald1m. 
Sen bu zalim ve gaddarlann hakkmdan 
.gel. Etmegimi yediler, ihsamm1 ald1Iar. 
Sonra elele verdiler, benim i.izerime hu
t·u<; ettiler. Cezalanm sen ver Allah 1m I 

Sahne liizumundan fazla uzami§h, giin 
d~ batmak iizereydi. Kara Murad Aga 
bu vaziyette kendinin miidahalesini gerek
li buldu, Silahdar ile (:ukadara i§aretle 
emir verdi. Onlar, tahttan at1lan Padi§ah
Ia tahta <;Ikanlan §ehzadeden kuvvetli ol
duguna iman ta§Idiklan ocak sergerdesi· 
nin i~aretini goriir gi:irmez tela§a dii§mii§· 
lerdi, hemen ko§Up efendilerini ko!tukla
mi§lardi, odadan - siiriir gibi bir durum
da - r,;Ikarmiya koyulmu§lardl. Bir taraf
tan bu ag1r i§i ba§arrniya sava~1yorlar, bir 
yandan efendilerine yalvanyorlard1. 

- Hele Padi§ahim. Nizai clef ir,;in 
~imdilik buyurun. T akdire ma gosterin. 
s Sultan ibrahim iki adl!r. kadar kendi· 
nin siiriiklenmesine mihaade etti. Sonra 
ayaklanm gerip durdu. ,Seyhiilislamdan 
ba§hyarak biitiin orada bulunanlara hirer 
kiifiir savurdu ve koltuguna girenlerin zo· 

rile iir,; dort ad1m daha atar atmaz gene 
durdu, bir ki.ifiir bombard1mam daha yap
ti. F akat kimsenin cevab verrnedigini, Si
lahdarla (:ukadarm ise tazyiklerini c;o -
galttiklanm goriince inad1 b1rakti, ellerini 
UgU§tUrarak gam!J gamh soyJendi: 

- Ho§ imdi. Ba§Imda yaz1h olan bu 
imi§. Allahm emrini bozamam ki. 

Agalarla Ki:isem Sultan evvelce onun 
ne suretle ve nereye hapsolunacagmi ka -
rarla§tlrdiklan gibi dairede miinaka§a de
vam ederken §efkatli ana, biricik oglunun 
ic;ine atilacagi zindam hamlatml§tl. Bu 
kagir bir odayd1. ic;erisinde aptesane, 
gusiilhane ve bir de ocak vard1. Bir iki 
saat ir,;inde adamlar ii§iittilerek biitiin pen
cereleri ordiiriilmii§tii. y almz bir duva -
rmda sahan girecek kadar bir delik gaze 
~arp1yordu. Bu delikten dehlize bak1la -
bilirse de dehlizi tamamile gormek im -
kanSIZdi. 

Deli adam, agalar ve hocalar tarafm -
dan te§yi olunarak mahpesin oniine sii -
riiklendi ve kapmm onunde kendisine: 
«Buyurun !» denildi . 0, mufassal bir da
yak yemi§ gibi bitkindi. Ad1m atam1yacak 
haldeydi, Silahdarla ~ukadann koltu
gundan ayTilmas1 iizerinc kapmm siive -
sine dayand1, yorgun yorgun gozlerini 
kapach, dii§i.iniiyor gibi bir vaziyet aldt. 
Belki arkada kalan T el!i Hasekiyi, hazi
nelerini, kor,;eklerini, ciicelerini, maska -
ralanm, masalct kadmlarm1 ve sonsuz 
sand1g1 Padi§ahhk kudretini dii§iinecekti. 
Lakin boyle bir hayali tema§aya giri§me
di, bird en silkindi, gozlerini ac;ti: 

- Elhamdiilillah, dedi, hele bir ca -
maatin ba§l old urn! 

Bundan sonra tahta c;tkacak adamlarm 
kendi neslinden iireyecegini di.i§iinerek 
teselli buluyor, hatta bobiirleniyordu. Bu, 
garib olmakla beraber dogru bir dii~iin -
ceydi. Art1k Osmanogullan siilalesi o -
nun kamm ta~tyarak ve ondan teselsiil e
derek yeti~ecekti. Cahil adam, nasi! bozuk 
bir kan ve nasi! sarsak bir dimag ta~Idtgi
nm farkmda olmadigi ir,;in teselsiil ettirece· 

gi neslin tereddiye mahkum oldugunu da 
takdir edemiyordu. · Zarnan bu gafletin 
cezasm1 yurda ve millete c;ektirdi. Deli 
ibrahimin kamm ta§lyarak yeti§en Padi
§ahlar Tiirk yurdunu ve Tiirk milletini 
felaketten felakete siiriiklt:di. Sevr'i imza 
ederek milleti toptan esir derekesine dii
§;.irmek istiyen hain V ahideddin de onun 
son torunlanndan biri idi. 

Sultan ibrahim, yeni mahpesinde r,;ok 
elemli bir hayat ger,;iriyordu. (:iinkii ya
nma topu topu iki kadm konulmu§tU. Ona, 
kaybolmu~ tahttan ve gasbolunmu§ tac • 
dan ziyade bu kadm azhgt elem veriyor
du. Bine yakm halaYJgm c!Vlltlsim duymi· 
ya ah§an deli adam, iki halay1k arasmda 
kalmca ISSIZ bir r,;i:ile dii§mii§ gibi hazin 
bir husran duymu§tu. Gen;:i son aylarda 
yalmz T elli Haseki ile vakit ge<;iriyordu. 
Fa kat o bin cariyenin dudaklarmda 
ya§Iyan zarif musikiyi her dakika i§it • 
mekten geri kalm1yordu. Simdi ne T elli 
vard1, ne o musiki, hatta I§Ik yoktu. T epe 
cammdan, yahud sahan deliginden giren 
ziya onun §afaksiz bir geceye sanlan ru
hundaki ziya i§tiyakmt tatmin edemiyor· 
du. 

0, zindan hayatmda biraz §efkat go
recegini ve hir,; olmazsa T ellisinden ayn 
bJrak.Ilmtyacagmt umuyordu. Zira ule
mamn, ocaklmm kendi elinden ancak tah
tt almak istediklerini ve camm almayt dii
§iinmediklerini zannediyordu. Halbuki 
onlar i§te - Hiima ,Sah Sultam yamna 
vermemek suretile - camna da suikasd 
etmi~lerdi. 

lbrahim bilhassa bu agu mahrumiyete 
da~anamxyarak boyuna aghyor, boyuna 
bagm!~rdu, dehlizden gelip gec;enleri IS
tJ:ab tr,;mde bJTak1yordu. Kosem Sultan 
b.1le onun ardi aras1 kesilmiyen bu inilti -
sme kar§I kayidsJZ kalamJyarak ikide bir 
H1rka dairesine dog¥ ru yiiz'u·nu·· · . 
d II . . r,;evmyor-

u, e enm goke kaldtrarak §U d "k 
seltiyordu: uayi yu • 

- Ey bari huda. ibrahim kulun bu 
belaya miiptela olmak ,.iinkii mukadder
mi~ . Onun bundan geri diinyada bakast 
reva degildir. Ana ahirtt seferile rahat 
mi.iyesser eyle. Diinya mihnetlerinden 
halas eyle! 

Ananm oz ogluna oliim dilemesi giil 
dalmda zakkum c;ir,;egi ac;llmasJ kadar 
ac1k!Idtr, giine§ten buz dokiilmesi kadar 
garibdir. F akat Ki:isem bu garabetlerden 
uzak kaJmiJOTdU, Slk Slk ogJunun oJiimiine 
dua ediyordu. 

CUMHURiYET 

c eehir ve 
0~ biiyiik ciirmiin 

su~lulart Adliyede 

i~te sahtekarhk, yalan, 
ve kaytdlart te,v~ 

ciiriimleri varmt,! 
Kristiyan admda birinin Y enibah<;e

de, Cami sokagmdaki bostamm sahte se
nedle veraset ilarm c;1kartarak; Mary ora 
isminde bir kadmm iizerine ~evirttikten 
sonra, 6000 liraya Belediyeye satmaktan 
su~lu, Mateo, Angelos, Yusufidi ve So
tiri'nin Ag1rcezada duru~malanna ba§
lanmi§hr. 

Su<;, sahtekarhk, memura yalan soyle
mek ve niifus kayidlerini te§Vi§ gibi mad
delere temas etmektedir. 

Diinkii celsede, su~lular sorguya ~e
kildiler. 

Angelos, ~unlan soyledi: 
«- Ben, bostanm nerede oldugunu 

bilmem. hittigime gore, buras1, F eri adm
da birine ipotek edilmi§. Bir giin F eri, 
bana geldi. lpotegin kaldmlmasi ir,;in 
kendisine delalette bulundum.» 

Yusufidi: 
«- Evrak, sahte degil, resmidir. Ben 

Maryora ile Sotiri'nin vekili sifatile sat!§ 
muamelesi yap1hrken takrir verdim» de
di. 

Su~lu Mateo da dedi ki: 
«- Varis, kanm Maryora'd1r. Vera

set ilam1 da hakikidir. Benim bu i§te 
§ahsan hicbir alakam yoktur.» 

Su<;lu Maryora, bu arsalarm babasm
dan miras kaldigmi iddia ediyordu. Mah
keme, neticede evrakm sahte olup olma
digmm tesbiti ir,;in, evrak iizerindeki mii
hiirlerin as1llan getirtilmesine karar vere
rek, durusmaYI baska giine bnaktJ. 

SEHIR ISLER/ 

Siit meselesi nasd 
halledilecek? 

Alman kuliibiinde kitab . . serg111 
Bu aym 20 sinde Alman Tiitiinya ku

liibiinde (Alman kitabt) nam1 altmda 
bir sergi ac;llacaktlr. Bu serginin kuru
lu!?undan maksad, edebiyat, ilim, poli: 
tika ve teknik bakimmdan Alman ne1?!1-
yah hakkmda bir fikir vermek ve Al -
man kitabctltgmm gerek c;okluk, gerek 
nefaset itibarile kudretini gostermek -

~ill~ k" 
Sergi dolaYJsile konferans v~r~e u-

zere bir Alman profesorii §ehrmuze ge-
lecektir. 

ltalya Krahnin dogum giinii 
italya Krall "()qiincii Victor. Emman~

el'in dogum gi.inii miinasebet.Ile Bey~g: 
lundaki Sent Antuan kilisesmde dml 
bir ayin yapilmi~hr .. Dini n:er~simden 
sonra, lstanbuldaki Italyan Ihhya: ~a
bitleri limamm1zda bulunan Adn~.h~.a 
vapuruna giderek Krahn. dogum ~nu
nii aynca tes'id etmi~lerdir. Bu mun~ -
sebetle gemi kaptam Mari? ?livotto tle. 
istanbuldaki fa~?istlerin reist Campaner 
nutuklar sovlemi§lerdir. 

Leh-Cumhuriyetinin 
y1ldoniimii 

Leh Cumhuriyetinin yildoniimii mi.i
nasebetile 1,1ehrimizdeki Leh konsolos -
hanesinde bir resmi kabul tertib edil -
mi§tir. Konsolos M. Richvicz'le Lehis -
tandaki Ti.irk muharrirlerinden Bayra· 
mof nutuklar irad etmi§lerdir. Gece de. 
cDom Polski. admdaki Leh kullibiinde 
bir miisamere tertib edilmi§tir. 
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Memleket Haberleri ) 
Ticaret Odas1nda 

diinkii toplantt 

iktJsad Miiste,art, ihraca t 
tacirlerile gorii,tii 

T ekaiid maaslart 
' 

ve buhran vergisi 

Kimlere aid paran1n 
iade edilecegi hakktn· 
da heniiz emir gelmedi 

l M"k'd 'I-ute a1 eytam ve eram1 maa§larm-

Romanyaya giden Miiste~ar- Faik 
Kurdoglu ve heyetimiz r1hhmda 

te~yi olunuyor 

iktJsad Yekaleti Miiste~an F aik Kur
doglu, diin saat 11 de ihracat tacirlerile, 
Ticaret Odast salonunda daha _geni& bir 
konu§ma yapmi§tlr. Bu konu§ma esnasm
da iktisad Vekaleti tefti§ heyeti reisi, 
Tiirkofis ikinci reisi, Tiirkofis miidiirii ve 
Ticaret Odas1 umuml katibi de bulun -
mu§lardir. 

Diinkii gorii§mede bilhassa Romanya 
ile ve sonra diger memleketlerle ticari mii
nasebahmiz iizerinde gorii§iilmii§tiir. 
Miiste§ar F aik Kurdoglunun izahati din
lenmi§tir. ihracatc;Ilar muhtelif i§ler i.ize
rinde malumat alrru§lardtr. 

Daiml Miiste§ar, bilhassa ihracat ta -
cirlerinin her tiirlii i§lerile Vekalet teliki -
latmm alakadar oldugunu, yap1lacak 
miiracaatlere siiratle cevab verilmekte bu
lundugunu tebariiz ettirerek tiiccarm mii· 
racaatleri nisbetinde Vekalet mekanizma
smm hassasiyet kesbedecegine i§aret et -
mi&tir. 

T oplanhda fzmirde ve Karadeniz sa
hi! §ehirlerinde alh ihracatr,;mm harice di.i
§iik fiat vererek ihrac ticaretimize yaptlk
lan kasd nefretle mevzuu bahsedilmi§, 
bunlar hakkmda en §iddetli ~ekilde ha -
reket edilec_e~ terflinah verilmi§tir. 

Heyet Romanyaya gitti 
Y eni Turk - Rumen ticaret anl.a§mast 

m~:z.akerelerini Biikre~te. yapa~ak ola;n 
heyetimiz, diin lkt1sad Yekaleti Daimi 
Miiste~an Faik .Kqrdoglunun reisligi ali 
tm~a · Romanya vapurile Kostenceye ha
reket etmi§tir. Heyette Maliye Yekaleti 
Nakid hleri Umum Miidiirii Halid Naz
mi, Tiirkofis ikinci reisi Nihad, Ofisin 
Romanya masas1 §efile Cumhuriyet Mer
kez Bankasmm bir miimessili bulunmak
tadlr. 

ADLIYEDE 

Hayir b ~1rak! 
MevHl.nekap1smda oturan aoku -

mac1 Mehmed, yamnda c;ah§tirdigi A
liye, evindeki tezgahta dokumas1 ic;in, 
icab ettikc;e iplik verir ve emniyeti do
layisile bunlarm hesabm1 kendisinden 
aramazmi§. 

<;trak Ali, ustasmm bu emniyetinden 
cesaret alarak, bir kisJm iplikleri arhr
maga ba§lamt§. 

Nihayet, evinde, epeyce iplik birikti
gini goriince, bunlan ustasma gotiir -
mli§: 

- Ucuz iplik dii§iirdiim. Satm ahr 
m1sm? diye sormu§tur. Ustas1, bu iplik
lerin kendi iplikleri oldugunu gorerek, 
Ali hakkmda Miiddeiumumilige §ika -
yette bulunmu§tur. 

Asliye birinci ceza mahkemesine ve -
rilen Ali SU\;U sabit goriilerek diinkii 
celsede alh ay hapse mahkfun olmu§tur. 

dan kesilen buhran vergisinin iade edile -
cegi ve badema bu verginin kesilmiyecegi 
hakkmda baz1 haberler inti§ar etmi~ ti. Bu 
haberler iizerine, alakadarlar, Malmii -
diirliiklerine miiracaatle bu haberlerin 
dogru olup ol.mad1gmi sormaktad1rlar. 

Keyfiyeti Istanbul Defterdarhgmdan 
tahkik ettik. Defterdarhga heniiz bu me
aide bir tebligat yapilmami§hr. Ancak ve
rilen haberin yanlt§ aksetmi~ olmast ihti -
malinden bahsedilmektedir. Eski tekaiid 
kanununa gore tekaiid <'dilmi~ olanlann 
iic; ay hklarmdan buhran vergis · kesilme • 
mekte idi. Maa~lan pek az olan bu mii
tekaidlerden miihim bir k1sm1 baz1 dev
let memurluklarmda veya inhisarlarda 
iicretle istihdam edilmektedirler. Evvela 
bunlarm yalmz bu yeni i§lerinden aldik
lan maa§lardan buhran vergisi kesilirken 
bilahare baz1 yerlerde gerek tekaiid ma
a§lan gerekse c;ah§hklan yerlerden aldik
lan ~aa§~n yekunu mezcedilerek heyeti 
umum1yesmden buhran vergisi almmaga 
ba§lamlmi§hr. Mevzuubahs emrin bunla
nn tek~iidiyelerinden buhran vergisi kesil
memesi ve evvelce kesilmi§ paranm iadesi 
mahivetinde olacag1 tahmin edilmektedir 
~ . 

MOTEFERRIK 

Muhiddin Ostiindagm 
ziyafeti 

1st.an?u1 Valisi M~hiddin "()stiindag 
§ehrtmtzde bulunan Izmir Valisi Fazh 
Giilec; ve Sinob Valisi Naci §ereflerine 
diin bir ziyafet vermi§tir. 

Emniyet miidiirliigUndeki 
terfiler 

istanbul Emniyet be§inci i?Ube mii
diir muavini Yunus Vehbi Emniyet mii
fetti§ligine, ikinci §Ube miidiir muavini 
Tevfik Korkmaz isparta Emniyet amir· 
ligine, ikinci ~ube yankesicilik masas1 
§efi Cavad Uney Emniyet ikinci §Ube 
miidiir muavinligine terfian 'tayin olun
mu~lardJr. Tebrik ederiz. 

, ... u~ Jri§ilik l»r grup Kii~iik· 
~ekmeceye gidiyor 

~~a!CTiiJtlfktlflillifnti'en' orl.'l k-Wft ~i§li~~ 
bir kafile bugiin Kiic;iikc;ekmeceye ka
dar bir yiirliyii~ yapacakbr. Kafile Top
kapiya kadar tramvayla gidecek, ora
dan itihnen yola yaya devam edecektir. 

izmir V alisi doniiyor 
tzmir Valisi Fazh Gille<; bugi.in va -

purla izmire donetektir. 

KOLTOR ISLER/ 
Mekteb hinas1 buhram 

Halen §ehrimizin baz1 semtlerinde iki 
mekteb bir binayt i§gal etmektedir. 
Bunun ba§hca sebebi, miinasib bina bu
lunamamasidJr. 

Maarif miidiirliigii, tedrici bir surette 
mekteb olabilecek vaziyette binalar te
min ederek bu bina buhramnm online 
geqmege c;ah~maktadtr. 

Rum mektebleri i~in de bir 
talimatname haz1rland1 

~ehrimizdeki Rum, Ermeni ve Yahu
di mekteblerinin her biri ~imdiye kadar 
ayn ayn talimatnamelerle c;ah§Iyor -
lardl. 

Bu vaziyeti nazan dikkate alan Kill
tilt: direktorliigii Rum mektebleri ic;in 
bir talimatname hazirlamt§ ve mekteb
lere bildirmi§tir. Rum mcktelberinin 
ilk ve orta ktsimlarma aid talimatna -
me de bitirilmi§tir. 

ipekli kuma,Iartn damgalanmastna baslandt • 

ipekli kuma§larm damgalanmasi i§ine 
di.in ba§lanmi§hr. Damgalamay1 Ticaret 

Odas1 sanayi §Ubesi yapmaktadu. Dam -
galanan kuma§lar jpekli kuma§lann stan

dard1 nizamnamesine uymay1p da §imdi -
ye kadar elde kalmi§ kuma§lardu. Bun-

Jar top ba§lannda Odamn miihiiriinii ha

vi olmak §artile sahlabilecektir. 

Bu kuma§lar ic;in beyanname verme 

,,.iiddeti, bugiin bitecektir. Fa kat bugiin 

tatildir. Onun i<;in verilecek beyanname
lei pazartesi giinii ak§amma kadar kabul 
edilecektir. 

Standard olan ve olmay1p da bu §ekil
de miihiirle'nen kuma~lann kontroluna da 
yanndan itibaren ba§lanacaktlr. Y ap1lan 
miiracaatlerden anla~Ildigma gore Oda 
tarafmdan miihiirlenip de istisnaen sah
lacak kuma§lar yi.iz bin· topa yakmdu. 
Yukandaki resim, kuma§lann damgalan
c.hgmi gostermektedir. 

14 ikincite~rin 1937 

Amerika k1t'as1nda 
fasistlik • 

$ imall Amerika devleti Biiyii~ 
Okyanusta on be§ seneden?e)'l 

muhafaza eyledigi hakim vaZlye• 
ti; Japonyanm <;ine hiicum ederek N.an: 
kin'i de tehdid eylemesi yiiziinden tehhke 
de gordiigiinden dokuz devlet muahedel~· 
rinden rinin devletlere 'kat§! olan vazaih• 

'r . . 'k. 
ni yapmasma ve buna mukabJI de tstl 
Ia! ve tamamiyetine devletlerin riayet et

1
• 

k B "kse • melerine aid olanma dayanara ru 
de ikinci Biiyiik Okyanus konferansi0111 

toplanmasma onayak olrnu§t~r. j]e 
Konferansta Amerika lngiltere . 

F ransay1 zorhyarak ve ki.i~i.ik devletle~ 
de arkasmdan siiriikliyerek Japonyayl .sl' 
yasi niifuz ve kuvvetle ve liizumu ha~111: 
de silahla tehdid ederek <;inden r,;ektl 
mege icbar etmek istemi§ti. Amerika 
Cumhurreisi Roosevelt' in ~ikago' da soY' 
lcdigi son nutukla Hariciye t:la~Irt 
Hull'iin sozleri Amerikamn bu fiknne 
§i.iphe birakmiyordu. 

Fa kat J aponya bu de fa yalmz kaJrna' 
IDI§hr. Bu harekata ba§!ar~e~. bir .sell~ 
evvel Almanya ile yapt1g1 tthfak filS~ j 

ahkam1 iizere bu . d.evlet~n mu_v~faka~~
alml~ ve muzaheretml tennn etml§tlr. y 
sa Sovyet devletinin miidahalesi Japan: 
yanm <;in te§ebbi.isiini.i yanda b1rakt1 . 

A cl' nrdt. Hakikaten Almanyanm vrupa ,. 
hetinde tehdidkar bir vazivet almasi So' 
yet hiikumetinin Avrupadaki ordular!O ' 
dan biiyiik kuvvetler aymp SiberyaY'~ 
nakletmesine mani olmu§~ur. 1 a pony a! • 
mn yapacag1 harekattan ltalya da A.. 
manyanm miittefiki olmak itibarile §ilr' 

'b JjOII' hesiz haberdardi: l§te u .s~r;t e, a~e , 
yanm harekattak1 serbeshsmi mene 
cek yegane biiyiik devlet olan Sovyet ' 
lerin miidahalesi oniine ger,;ildi. . ' 

1931 de Manr,;uri' de ve 1934 se~eslli 
de §imali (:inde J~po~Ia:m zapt ~e I§fll' 
harekatma kar§t c1ddJ b1r te§ebbuste . e 
lunrmyan ve dokuz devlet muahedeslll, 
dayanarak tekrar, Biiyiik Okya~us k~, 
feransm1 toplamaga liizum gorm1yen e' 
merikanm bu defa ciddl harekete ge~ec 

11 
gi pek beklenmiyordu. F akat Am.erikallae 
Briiksel konferansmi toplay!p lngiltere e• 
Fransay1 da arkasmdan siiriiklemege 1 

§ebbiis eylemesi iizerine derhal 1 a pot~: 
Almanya ve italya Romada imzala 1 , 
lan bir ittifak misakt ile miit~ehid bir va 
ziyet a)d,lar. , 

l ngiltere ile F ransanm J aponyaya \(ar. 
§1 Amerikaya ·hluzaheret ve Sovyet Rt, 
yaya yard1m etmelerine mani olaca k I 
Ianna Almanya ile ltalya §iiphe b1ra fe' 
madJ!ar. -5imall Am erika devleti kon ot• 
ransta adeta yalmz b1rakilmt§ oluY te 
Buna giivenerek 1 aponya ikinci da"' 
de red cevab1 verdi. . 1 

Diger taraftan Amerika kJt'asmill ~ 1 

mall Am erika devletinden sonra en bll e' 

yi.ik devleti Brezilya Cumhurreisi GeP, 
ral Vargas bir hiikumet darbesile me" ( 
cud kanunu esasiyi ilga ederek bunun ~ 
rine ltalyadaki fa§ist rejimini tarn~Jtll'J: 
tatbik eylediginden tarihte ilk defa §1d3~ 
Am erika dev!etinin kendi k1t' astll ' 
mevkii sarsmtlya maruz goriiniiyor. 1:ja' 

Brezilyanm mesahas1 8,511 ,190 "1 
'I' 

metro olup ingiliz imparatorlugu ve s~r• 
yet Rusya ve §imali Amerikadan 50 It' 
diinyanm en geni§ ve zengin bir rne~Jt• 
ketidir. Niifusu k1rk milyondan fa;lf .j~t 

Avrupada italyadan sonra ikincJ. i?1e1 
dev!et Portekizdir. Yaktile PorteklZ ~I' 
tarafmdan ke§if ve iskan olunan Bre\•' 
ya'ya da ana memleketindeki rejiJ1l 01 8~· 
yet sirayet etmi§tir. Brezilya, fa§ist olr1•3• 

Ia !talya ve Almanya ic;in Amerika ~' 
smda miikemmel sevkiilcey§ iissii ve de ' 
kenmez ham madde memba1 te§kil e 

crkti~ )f 
Muharrem Feyzi T~ 

Jl 
A~1kgoz mii§teri yakalB~oill 
Kiic;iikpazarda bakkal ;;emsed~~dG• 

diikkanma, kendisi bulunmadtgl 51 e ~~· 
ismail Hakkt admda biri gelmi§ ~9rt ~ 
rak Fethiye bir kilo kesme §e~er rere~· 
hrdtktan sonra, bir be§ lira goste i;tJf' 

- Hadi, ~unun iistiinii getir! detJ'l 81 .' 
<;1rak da emniyet ederek para~e; 11' 

mam1~ ve yamndaki tiitiincuden 51ra' 
rahk ufakhk getirmi~tir. Tam bU f]atl~ 
da, ismail Hakkt, en iist kattaki r: e&e' 
birinde duran konserveleri i~are 1 '( rek: jod1 • 

· · · bana 11~1 
- ~unlardan b1r tanesm1 g1!C ~ 

demi§ ve c;trak, merdivenle rafar ·~ 
bir s1rada diikkandan slvt;un1~t~:rjsill:c 

Fa kat \;Irak Fethi, yagll Jlll.l~ j{J11gfl'l ', 

ka<;h.~ml anlaymca pe~ini b:ra 
11

1<9 181 e' 
arkasmdan kosarak kendi:~n1 .. Y 511t!J c 
mt§hr. ismail Hakkt, dordl.lncu ' 
za mahkemesine verilmi§tir. / 

CumhuriY~ 
Niishas1 5 kuru~tur• rie 

{ 
T" k' flll 

~bone seraiti ur lye iciJJ "t· 
icin ~700 , 

Senelik 1400 Kr. 1450 , 
~lh ayhk 750 • goO t 
U~ ayhk 400 » fO~tJI 
Bir ayb.k 150 1t 
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SON- HABER LER 

Brezilyada • vaz1yet 
l-liikumet darbesi, 

i~in hi~bir 

siikunet i~inde cereyan 
hadise vukua gelmedi 

ettigi 

,Rio- de- Janeiro 13 (A.A.)- Res- I lur bulmaz, Brezilyamn, Almanya ile 
nu ,gazetede ne§redilen bir tamimde Y ar· yap1lan itilaf neticesinde Amerikah ihra· 
~as 1?. riyaset miiddetinin I 0/ 11 / 1937 cat tacirlerine kar§I alman tedbirleri kal
te~::tibare~ ba~la~~k iizere. alh sene mu- dirac~_gi ve b?rclanm i:idemege devam e-

oldugu hildmlmektedu. deceg1 Amenkada iimid edilmektedir.» 
r-~arbiye Nezaretince ne§redilen teb - Makale, §U suretle bitmektedir: 
1\- e son siyasi hadiselerin normal bir «Bu i§, olur olmaz, musadere ve tak-

§e Iide cereyan ettigi ve nizam1 temin yidata kaT§! makul teminat verildigi tak -
et~ekle iktifa eden miisellah kuvvetlerin dirde Amerikan sermayeleri gene Bre -
ll!ukdahalesine liizum kalmadigi bildiril • zilya yolunu tutacaklardir.» 
llle tedir. *** Hiikumet kuvvetlerinin kat'i tedbirleri Brezr'lya l h s · mas a atgiizarmrn 
k:Yesmde milletin istedigi degi§iklik sii - so:z.leri 
unetle husule gelmi§tir. 

Arn 'k h Brezilya maslahatgiizan M. Almeida err a arb ve lasizmle miica· Brezilyada cereyan eden hadiseler hak -
N dele cemiyetinin talebi kmda diin bir muharririmize §U beyanatta 

h b evyork 13 (A.A.) - Amerikan bulunmu~tur: 
dark ve fa§izmle miicadele birliginin reisi 

a t H W d H .. N «- Brezilyada siyasi vaziyetin vaha· 
1-I u?r enry ar • anciye azm met kesbetmesi iizerine hiikumetle ordu 
• U e bir telgraf c;ekerek Brezilyadaki 

§lll!al' A 'k k h · · memleket i~lerinin idaresini bizzat deruh-
1 •

1 
1 . men a as eri eyetmm gen ~e-

KJ rnesmi istemi§tir. de etmesini Cumhurreisi Dr. Cetulio Var-
f ~r. Henry Ward, Amerika halkmm gas'tan rica etmi§lerdir. Cumhurreisi bu 
a§Ist bir hiikumete yardim etmek isle _ ricay1 kabul ederek i§e ba§lami§hr. 

llledigini bildirmi§tir. - Brezilyada fa§ist rejimi kuruldu -
Bir Nevyork gazetesinin guna clair gelen haberler dogru mudur) 

miitalealarz - Bize gelen resmi malumatta boyle 

C 
Nevyork 13 (A.A.) _ Journal of bir kay1d yoktur Bununla beraber ba§

ornrn · b k 1 d ka membalardan gelen telgraflar Brezill erce gazetes1, a§ma a esin e §OY· 
e Yazmaktadir: yadaki harekete bu gibi bir mahiyet at -

«B 'I b b 1 fetmektedirler. rez1 ya ecne i ore armm moratu -
b:~. bi.iyiik bir hayret uyand1rm1§tir. Hal- - Brezilyada komiinist tehlikesi var 

1 bu devlet, son zamanlarda ecnebi m1d1r? 
s:rll!ayelerini memleketin tabii servetleri- - fki sene evvel komiinistler Brezil • 
ll.tn inki§afma yard1m etmege davet et - yada bir ihtilal te§ebbiisii yapmi§lar, fa -
~~kte idi. Miitekabiliyet esasma miiste- kat muvaffak olmami§lardJ. Son zamanB e~ Amerika ile akdedilen muahede, larda yeniden baz1 faaliyetlerden bahse-

r:zilya - Almanya klering anla§masl ii- diliyordu. ldareyi eline alan Cumhurrei-
Zel1ne k1smen hiikiimsiiz kalmi§Ilr.t- simizin vaziyeti 1slaha muvaffak olacag1 

Hiikumetin intikal devresi nihayet bu- muhakkakhr. 
'" """"'"""""""'"""""IUIJIJIJiflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiJIIUIUUUUUOUOU"""""'"""'" 

Seferde itfaiye 

liiikumet teskilatm tak-. 
Viyesine karar verdi 

h Ankara 13 (T elefonla) - Y almz 
tn~-~~tda ?egil, barb halinde de §ehirlerin 
~ 1m b1r mlidafaa silah1 olarak c;ah§a· 

ttak itfaiye te§kilatmm talim terbiye ve 
e h' ' Vi~ 1Z bak1mlarmdan esash §ekilde tak -
b }'esine karar verilmi§tir. <;in ve ispanya 
tikbblerindeki ~ii§ahedeler itfaiyenin ts
ba .~1 harblermdeki miihim mevkiini te
~e~z ettirmektedir. Memleket itfaiyesini 
~t kesak ve muntazam bir hale koymak 
lllak endisinden beklenen rand1mam al • 
~altt ~aksadile hamlanan itfaiye talimat
!t i ebnde seferde hava yangmlanna kar
litjjta eden ki:iklii te§kilatm viicude ge -
llla~esj ciheti de gi:izetilmi§tir. Bu tali -
titil a~enin daha ziyade tekemmiile ge
ictatl\est de matlub oldugundan te§kilat ve 
tet~~ sahasmda edilecek tecriibeler 
bil<:Ji .

1
ve miitalealar Dahiliye V ekaletine 

~ tt ecektir. 

~an Menemencioglu
A..llun s1hhi vaziyeti 

~i~arll.kara 13 (T elefonla) - Beyrut 
~a~ ~ler_i .masmda birdenbire hastala
Nlltn arlciye Y ekaleti Siyasi M iiste~an 
~~~aball. Rifat Menemencioglu, bizzarur 
(jhe~--~rogrammi tamamhyamami~Ilr. 
}'ttj~Q 1Rl!ne gore, kendisinin s1hhi vazi
b N e endi~eyi mucib bir hal yoktur. 

it q:kan Menemencioglu, refakatinde 
ql'ttltn tor oldugu halde T rablus~amdan 
htjll.q ~~hr. Rahats1zhgmm eski ameliyat 
~~~a~ 11 e harici bir iltihabdan ileri geldigi 
lltofes~akt~dir. M iiste~ann tedavisile 
A..~kar Nissen me~gul olacaktlr. Nissen, 

A_tl.k<l ~agmlmi~tJr. 
1 <'\lllt ara lmar miidiirliigii 
~~~i ara 13 (T 1\t :resi t elefonla) - Ankara Be-

Yi eclisj lllar miidiirliigiine Belediye 
11 eqil;.zastndan miihendis Muhlis ta-
~ 1, 

S \>e 10 kuru$luk nikel 

I 
<'\lllt llaralar toplamyor 

ar· ara 13 
hu;lt! Ziraa (Telefonla) - Malsand1k -
h 1~t!t !1.1 t Bankast ~ubeleri ve Cum . 
ca~ satlun erke~. Bankas1 §Ubeleri bu a
lar) Olan ec~· g~nii tedaviilden kalka -
ile a bronzs 1 mkel yirmi be~ kuru~luk-
1\.ba~htrn ~n kuru§luklan degi§tirme -
''lilt 1§ archr. 

ekaid 
l'a}} rnare§al ve gene· 

ere b • , aver ve em1rber 

1 <'l..t~lta \>erilecek 
a, ra 13 

sub ~~~beran CTelefonla) - Mare~allar-
t.,11 a?1 '-lern%e :ekaiidliiklerinde emir 
Yil)a, eltaleun es1 hakkmda Milli Miida
clata. 81 hugun ~ h~z1rlanan kanun Ia . 
hay a "E:nculll _ecbse verildi. Milli Mii
cle a. gore rn:mne havale edildi. L§.yi
tilt~aiyetier· re§allarm tekaiidliiklerin
ta,h}1erine gl~e bir yaver, digerlerine 

Qls 1 ore 0 unacakt c;avu§, onba§t ve er tr, 

Varidat fazlast 

Biit~e bu sene 250 mil
yon liray1 hula ak 

Ankara 13 (T elefonla) - Muhtelif 
vergiler ve vergi sistemleri iizerintleki 
tetkiklere ehemmiyetle de;am edilmekte
dir. T etkikler marta kadar nihayet bula
cak ve kuvvetli bir ihtimalle baz1 vergi -
lerin tahfifi iizerindeki tasavvurlar yeni 
biit~ede yer bulacakhr. Tahfifi noktasm· 
dan, iizerinde bilhassa ~ah§Jlan mevzu 
kazanc, buhran, muvazene, say1m vergi
leridir. Bunlardan yap1lacak tenzilleri 
varidat fazlast kar§Ihyacakhr. Ge~en y1l 
22 milyon lira fazlasile kapanan varidat 
biitc;esinin bu sene 250 milyonu bulaca • 
gm1 yazm1§t1k. Be§ ayhk tahsilat yeku -
nunu gi:isteren resmi rakamlar bu tah -
minleri teyid etmektedir. Be§ ayhk tab -
silat miktarlan itibarile §oyledir: 

12,042,361 lira hayvanlar, 11.768,101 
lira kazanc. 

11,178,048 lira muamele, 17,632,798 
lira inhisarlar. 
4,869,135 lira damga ve harclar, 

8,685,678 lira istihlak. 

e '337.696 lira buhran, 11,818,679 lira 
muvazene. 
4.383,904 lira hava koruma, 3 mil -

yon 144,969 lira bugday1 koruma. 

18,534,088 lira glimriikler vergileri. 

8 bu~uk milyon lira kadar da sair va
ridat. 

ithalat listesine 
yaodan ila veler 

Ankara 13 (Telefonla) - Genel itha
lat rejimi kararnamesinin bir numarah 
listesindeki memleketler arasmda Malta 
ve K1bns, iki numarah listesine de baz1 
maddeler ilave edildi. ilaveler §Unlar • 
d1r: 

Giimriik tarifesinin 669 numarasma 
giren makine veya cihaz aksam1 ve 
man tar. 

Turk - italya ticaret anla§masma bag
h (1) numarah listedeki kontenjan te
diyah da ilga edilmi§tir. Bu tevziatm 
yekunu alan 148 tonluk kontenjan 2294 
tarihli kanunun verdigi salahiyetle nota 
teatisi suretile bir yekun olarak 102 r-u
marall oozisyona tahsis edilmi~tir. 

Ku~1;c;te tevkifler 
Kudiis 13 (A.A.) - Tedhi~c;ilere kar

Sl miicadele etmekte devam eden hii -
li:umet makamlan bu sabah Kudiis be
lediyesi memurlarmdan iki ki§iyi tev -
kif ederek AkkB.daki tah§id kampma 
sevketmi!jlerdir. Bundan maada Cutne:r 
isminde bir Yahudi de iistiinde ~ifreli 
evrak bulundugu halde Arab ktyafetin
de hududu geGmek iizere iken casus Sl· 

~"!tile tevkif edilmi~tir. 
Filistin fevkalade komiseri 

Londra 13 (A.A.) - lngilterenin 
r;-ilistin fevkalade komiseri W anchope 
:;niimii7deki cuma giinii mezuniyetini bi
tirerek Kudiise gidecektir. 

CUMHURIYET 

Hadise!er aras1nda 

Giiriiltiiye kar~1 

~ ransa T1b Akademisinin 1r «Giiriiltiiye kar§I miicade
le» komisyonu, ge!ren ay, §U 

esaslan kabul etmi§: 
1. - Gece saat 10 dan sabah saat 

7 ye kadar herhangi bir sesli i§aret 
yasak edilecektir. {Bu sesli i§aretten 
maksad, tren ve deniz yollarmda sey
riiseferi idare etmek i!rin, renkli fe
nerler yerine konan ziller, !ringuaklar 
v. s. olsa gerek.) 

2. - Biitiin motorlerin normalden 
fazla gi.iriiltii !rikarmalan yasak edile
cektir. 

3. - Gece saat 10 dan sabah saat 
10 a kadar giiri.ilti.i !rikaran radyolar 
yasak edilecektir. 

4. - Bir komisyon normal musiki 
haddini a§an sesli i§aretleri tayin ede
cektir. (Bu ma.ddeden maksadt anh
yamadim.) 

5. - Y ollarda oldugu kadar §ehir
lerde de (koma ve klakson gibi) ha
ber verici sesler ~akarmamalan i!rin, 
§oforler, ko§eba§larmda ve dortyol 
ag1zlarmda ag1r yiiriimege te§vik edi
lecektir. 

6. - Siikut mmtakalannda koma 
ve klakson !ralmak yasak edilecektir. 

7. -Turing kuliib komisyonu bu 
mahiyette bir nizamname hazlrhya
rak Ttb Akademisinin giiriiltiiye kar
§I mi.icadele komisyonunun tasvibine 
arzedecektir; o da, bu nizamnameyi 
salahiyettar makamlara tevdi edecek
tir. 

Bu maddeleri, bizim $ehir Mecli
sinde, geceyansmdan sonra giiriiltii 
!rlkaran evlere miidahale edilmesini 
teklif edenlere kar§I «mesken taar
ruzdan masundur !» hikmetini savu
ran muhterem avukatin gozleri onii
ne koyuyorum. Meslrenin taarruzdan 
masun oldugunu bize ogreten ilk ka
nunu esasiyi Fransadan aldtk. Fakat 
orada, fazla giiriiltii !rikaran bi.iti.in 
motorlere miidahale edilecegi zaman 
«miilkiyet taarruzdan masundur!», 
giiriiltii !rlkaran radyolara miidahale 
edilecegi zaman «mesken taarruzdan 
masundur !» ilah... diyen bir tek hu
kuk!;u goriilmiiyor. Acaba Fransada 
kanunu bilen yok mu? 

Sehir Meclisimizden rica ederim: 
Giiriiltiiye kar§t medeni memleket
lerde ahnan tedbirleri bizde de tatbik 
ettirmenin !raresine baksm ve itiraz 
§erefi kazanmak istiyen giiriiltiilere 
de hili' lculalc ...., .... ,.,un. 

P EY.4.MI SAF A 

Aksarayda Karasaz 

batakhg1 kurutuldu 

~iwdi yerinde 400 haneli 
bir koy yap1byor 

Aksaray 14 (A.A.) - Aksaray ci
vanndaki Karasaz batakhgmm kurutul -
mas1 i~in 1934 senesinde ba§hyan <;ah§· 
malar muvaffakiyetle sona ermi§tir. 

Batakhgm sulanm ak1tmak i~in bir 
ana kanala bagh alti kana! a~1lmt~t1r. 
Kanalm iizerine her tiirlii vesaitin gee; • 
mesine miisaid dort koprii kurulmu§tur. 

Bu suretle sekiz bin hektarhk miimbit 
bir arazi kazamlmi§Ilr. 

Diin batak ve sttma kaynag1 alan bu 
topraklar iizerine goc;menler ic;in dort 
yiiz haneli bir saghk koyii yap1lmakta -
d1r. Y eni ki:iyiin seksen evi bu ay sonun
da bitecek ve gi:i~menler evlerine yerle§e
cektir. Diger evlerin de biran evvel bi • 
tiril,oleri kin in~aata h!Z verilmi§tir. 

Meclis i~tima1 
Ankara 13 (Telefonla) - Meclis pa -

zartesi giinii toplanacakhr. Ruznamede 
sadece baz1 meb'uslann mezuniyet ta -
lebini havi tezkereler vardtr. 

Adliyede tahviller 
Ankara 13 (Telefonla) - istanbul 

sulh bakimi ~evki Aydma, Aydm sulh 
hakimi Muhiddin istanbula, hB.kim 
namzedi Atiye Handan da izmir icra 
memurlul!una tayin edildi. 

Ti.Hi;n Limited §irketinin ser
mayesi arhrildi 

Ankara 13 (Telefonla) - Giimriik ve 
inhisarlar Vekaletinin teklifile Tiirk 
Ti.itiin Limited ~irketi sermayesinin bir 
milyondan iki milyon liraya c;tkanlmasJ 
Vekiller Heyetince kabul edilmi~tir. 

Silifkede niifus say1m1 
Ankara 13 (Telefonla) - Silifke hii

kumet konagmm yangmmda niifus ka· 
ytdlan da tamamen yanm1~ oldugun -
dan bugiinlerde Slifkede yeniden nii -
fus say1m1 yaptlacakhr. 

Ankarada yeni mektebler 
Ankara 13 (Telefonla) - Maarif Ve -

kaleti, Ankarada yeniden iic; ortamek
teb yaphracakhr. Mektebler, Miidafaai
hukuk caddesinde, Kurtulu§ mahalle -
sinde ve Hamam oniinde yaptlacak; ba· 
harda ba§hyacak olan in§aat oniimiiz -
deki ders y1luia kadar bitecektir. 

Pariste donen 

esrarb isler 
' 

Hiikumet tebeddiilii ve 
lngiliz gazeteleri 

. . Me,hur 
«Times» Ismet lnonii ve C:elal Bayar kabinelerini telefonunu 
tahlil ederek «Hi~ bir ingiliz devlet adam1 yoktur 
ki Tiirkiye ricaline muvaffakiyet dilemesin>> diyor 

THE TIMES 

Times gazetesinin ba!)h~ 

Diinkii posta ile gelen Taymis gaze - malumdur ki, Sovyet gazeteleri, resmi 
tesinin ba§makalesi cTiirkiyenin poli- tasvib ve muvafakat inz1mam etmek -
tikasr. serlevhas1 altmda kabinedeki sizin bir §ey yazmazlar. 
degi~iklige ve devletlerle olan miinase- Fakat ayni zamanda Tiirkiye ile Sov-
babmtza tahsis edilmi§tir. yetler arasmdaki son ho~nudsuzlugun 

Makalenin ba§mda fsmet inoni.i isti- ehemmiyetini izam etmek de alola
fa etmekle beraber Atatiirkle sab1k ne bir ~ey olamaz. Cenubi Rusya, Ma
Ba§vekil arasmdaki kar§thkh hiirmet verai Kafkasya ve Anadoluyu adama -
ve takdirin devam eyledigi kaydedile - Iolli gosteren bir haritaya bakmak bu 
rek Tiirk inktlabmdanberi ikisinin na- iki devletin hie; olmazsa birbirlerile 
s1l beraberce c;ah§hklarmm bir tarih - mi.istakimane ya§amalarmm ehemmi _ 
c;esi yapllmi~br. yetini anlatmaga kafidir. 

Taymis, istifanm harici meselelerden Tiirkiye Cumhuriyetinin ecdadl as _ 
ileri geldigine dair deveran eden §ayi- kerden yeti§me olmakla beraber harici 
alarm dogru olmadtgmm, Rii§tii Ara - politikas1 ihtiyatkar ve uzla§1Cl bir yol 
sm Hariciye Vekaletinde kalmasile sa- takib etmektedir. 
bit oldugunu zikrettikten sonra Celal 
Bayarm Ba§vekalete tayini daha ziya
de Atatiirkiin eski tarzdaki devlet idare 
makinesinin tadili ve asrile§tirilmesi 
arzusundan ne§et eyledigini yazmakta
dir. 

ingiliz gazetesi, yeni Ba~vekilimiz 
hakkmda diyor ki: 

cCelal Bayar, i§ Bankas1 §efi olarak 
biiyiik kabiliyet gostermi§ ve ikhsad 
Vekili olarak da te§kilat<;thk kudretini 
ispat etmi§tir. 

Tiirkiyede yeni nesil siyasiyattan zi
yade ikttsadi ve mali terakkiye alaka 
gostermekte ve idare makinesinin ag1r 
hareket eylemesini tenkide miitemayil 
bulunmaktadir. Mevcud Tiirk idare sis
temi, memurlar ve maa§lar az ve gayri
muntazam verildigi bir zamanda mes

uliyeti birGok adama dag1tarak suiis • 
timalin onunii almak maksadma gore 
-canz.t.~ • .~ cdilrY-~.1'1 'bu1u:n-,.•y0.%'d'-'-

Cumhurreisi ise bu sistemin daha 
makul bir §elke sokalmasm1 ve muame
lelerin daha seri ve yolunda yiiriimesi
ni arzu etmi§ ve efradm emniyeti lehi
ne kanunlarm tadilini de dilemi§tir. 

:tkttsadi sahada, devlet, Tiirkiyenin 
ba~hca sanayiini ve nafta tesisatmt kon
trol albnda bulundurmaga devam ede
cektir. Fakat istihsalatta ve diger i~ -
lerde sahsi te§ebbiise geni§ saha btralo
lacaktir .• 

Taymis, Tiirkiyenin harid politika -
smdan bahisle diyor ki: 

cBa~vekilin degi§mesi, Tiirkiyenin 
ha:-id politikasmm esas hatlarmm de -
gi~mesini icab ve tazammun eylemesi 
muhtemel degildir.• 

ingiliz gazetesi, Tiirk - Sovyet dost -
lugundan bahisle diyor ki: 

cLakin §Urast da kabili inkar degildir 
ki, Tiirkiyenin Rusya ile miinasebab 
evvelce oldu~u kadar samimi degildir. 
Gecen nisanda Karahamn J:(eri ahnma -
smdan sonra da Moskova ile Ankara a
rasmdaki miinasebatta bariz bir salah 
goriilmemi~tir. 

Tiirkiyenin Balkan ve Asya mlsakla
nm tervic ve bunlara i~tirak etmi§ ol -
mas1, Turkiye ile Biiytik Britanya ara
smdaki eski hakiki ve dostane miinase
bahn tekrar teessiis eylemesi, italya • 
Yugoslav anla~masmm Tiirk matbuab 
tarafmdan ho~ telakki edilmesi ve bii
tiin bu inki~aflar Sovyet matbuatl ta -
rafmdan hiicumla kar§Ilanmi§tlr. Pak 

Cumhurreisinin Kamutaydaki nut
kunda Tiirkiyenin Milletler Cemiyetine 
merbutiyeti devam eylediginden bah -
sedilmi§tir. Uzun uzad1ya mevzuu bah -
sedilen Asya ve Balkan misaklar1 Kel
log misakma uygun sekilde akdedilen 
mevzii misaklar i<rin dikkate §ayan hi
rer m i.sal dir. 

Her iki misakm gayesi, yekdigerine 
kom§U olan devlet gruplan arasmda iyi 
miinasebab muhafaza etmektir. Bun . 
!ann bi.iyiik devletlerin arasmdaki re
kabetlere dahil olmalarmdan kendileri 
icin bir fayda melhuz clegildir. Tiirkiye 
ile Fransa arasmdaki fskenderuna ~id 
ihtilafm Milletler Cemiyeti nezareti al
tmda hal ve tesviye edilmi§ olmas1, 
Tiirkiye Cumhuriyetinin cenub hudud
larmda herhangi te§evvii§iin zuhuru 
ihtimalini onlemi§tir. 

Merkezi Sam olacak miistakbel Su -
rivenin ileride miittefiki olacak §imdiki 
mandeter devlet tarafmdan kabul ed1 -
len bir tesviye suretini reddetmek aktl
sizhgmda bulunacagt belkenemez. 
~arki Akdenizdeki umumi sulha ge -

lince, Tiirkiyenin tavn hareketi ingil -
terenin takib eyledigi siyasete son de
recede yakmd1r. 

Bogazlar konferansmda fngiliz ve 
Tiirk noktai nazarlan arasmda teferrii
ata aid baz1 tehaliif goriilmii§ olmakla 
beraber sonunda her iki memleket a
rasmdaki miinasebat tekemmiil etmi§ -
tir. 

Tiirkiye Nyon anla~masma dahil ol
du v€ hayli mali fedakarhk dahi yapb. 
Tiirkiyenirt ileride de sulhun muhafa -
zas1 ve Yakm§arkta miilki statlikonun 
s1yaneti ic;in fngiltere ile te~riki mesa • 
iye devam edecegi memul bulunuyor. 
~imdi Tiirkiyede i~ ba!imda bulunan 

ricalin ba~hca arzusu sulhtur. 
Denilebilir ki, bu rica! oz Tiirk yur -

dunu yeni ba~tan ke§fetmi§lerdir. Ma -
lumdur ki bunlarm ecdad1 Adenden 
Karakovi ve Tebrizden Viyanaya ka -
dar kendilerini sliriikliyen panislamizm 
maceralan pe§inde asll Tiirk yurdunu 
ihmal etmi~lerdi. 
~imdi ise bu rica! bilaistical ve hila -

tevakkuf oz yurdu imar ve inki~afa 
mazhar etmege <rah§tyorlar. Hic;bir in
giliz devlet adam1 yoktur ki Tiirk dev
let adamlarma sulhperverane olan bu 
i§lerinde muvaffakiyetten ba§ka bir §CY 

temenni etsin.• 

izmit Selliiloz fabrikas1 insaati 

izmit (Hususi) - Ba~vekilimiz Celal 
Bayar tarafmdan temelleri atllan sellii
~?z fabrikasmm in§asma ba§lanmi§tlr. 
Umid ve tahmin edildigine gore, fabri
ka 1938 yllmm sonlarma dogru i§leme
ge ba~hyabilecektir. 

ikinci kag1d fabrikamtzm in§aah da 
hemen ba§Iamak iizeredir. Fabrikalarm 
kurulu ve kurulmakta oldugu taraflar 

izmitin en mamur k1sm1 haline gelmek· 
tedir. 

Burada balk tarafmdan yaptml -
m1~ binalarm say1s1 her giin ~ayam dik
kat bir §ekilde artmaktad1r. 

Kag1d fabrikasmm iskele in~aati da 
sona ermi§tir. Fabrikanm ithalat ve ih
racatl bu iskeleden yap1lacakt1r. Resim 
iskeleyi gosteriyor. 

Paristeki Rus me
hafilinde cereyan 
eden esrarengiz ha
diseler, son zaman
larda artmaga ba§
ladi. Cinayetler, fi
rarlar, tagayyiib -
ler birbirini takib 
ediyor. Birka~ giin
denberi, Paris za -
b1tasJ, §imdiye kadar 
esranm muhafaza 
eden diger hadiseler Kerensky 

gibi, gene beyaz Ruslara Gepeu 
dan kurulmu~ bir tuzak olmas1 
yeni bir vak' a ile me~guldiir. 

Bol§evik ihtilalinin ilk 
Rusyadaki muvakkat hiikumetin 
da bulunan Kerensky'nin, ~imdi 
oturdugu malumdur. Bundan on giin 
dar evvel, F ondamenski isminde 
kendi apartlmanmdaki telefonda baz1 
zukluklar gi:iriildiigiinden bahisle, 
telgraf idaresine §ikayette bulunmu~. 
ta ve telgraf miifetti&lerinin yaphk 

tahkikat neticesinde, telefon 
ki tevzi merkezinde, bu aboneye aid 
tm, Raphael Benveniste isminde bir 
ka abonenin hattma, esrarengiz bir el 
rafmdan baglandigl gi:iriilmii~tiir. 

Posta ve telgraf idaresinin 
haricinde, gizlice yapdan bu i§, 
zab1taya bildirilmi~tir. Zab1ta 
nm verdigi netice ~udur: 

Raphael Benveniste, Selanikte 
mu~. lspanyol tebaasmdan bir 
Pariste bir kuma~~~ magazasmm 
dir. Evi, Parisin ba~ka bir maha 
oldugu halde, 15 temmuzda, 
8500 frank icar bedeli vererek, be& 
h bir daire kiralami~tlr. F onuaJm:riSKI 
hath, merkezde, i~te bu apartlm 
telefona bagh bulunmu§tur. Benvenis 
te 'nin, kiraladigl tarihtenberi i~inde 
mad1g1 bu aparhmanda bir divan, bir 
z1hane, bir yernek odas1 takum ve bir 
telefondan ba~ka biqey yoktur. 
c;ekilen Benveniste, bu apartlmamn, 
inberg isminde birisi hesabma 
gm1 si:iylemi~tir. 

F ondamenski' ye gelince, bu 
Kerensky'in, ba§muharrirligini yap 
a..ft. P ....... ;_ 1'-1 .... ~,. ""1h.. f§"a.£.'-'h .. .,~uJc, uu 

muavinidir. T ahkikat, onun hattma ba 
lanan telefonun, Kerensky ile 
nin muhaverelerini dinlemek ic;in kull 
digmt meydana koymu~tur. 

Zab1tanm ba§lad1g1 tahkikat 
neticelenmemi§ olmakla beraber, bu 
selenin, General Miller'in tagayyiibii 
Skublin'in firan gibi hadiselerle, 
sile alakadar oldugu muhakkaktlr. 
inberg ismindeki adam ortadan kaybol 
mu§tur. -------

Ankara - Adana 

tayyare seferleri 

~imdilik · yaln1z posta 
servisi yapdacak 

Adana 13 (Hususi muhabirimizden 
Ankara - Adana hava seferleri ic;in 
kikatta bulunmak iizere Havayollan 
mum miidiirii Sabri, bugiin buraya 
di. Tecriibe seferleri oniimiizdeki haf 
ta i<rinde ba~hyacak, fakat ~imdilik 
ta mersulahm kabul edecektir. 

Umum miidiir Sabri, iki giin sonr 
Ankaraya donecektir. 

Atatiirk <;etinkayada 
£Ba~tarat~ 1 tnct sahl!edeJ 

veccihen aynlm1§lard1r. 

l; etinkayada 
Cetinkaya 13 (A.A.) - Atatiirk be

raberinde Ba§vekil, Dahiliye ve Naf1a 
Vekillerile refakat ve maiyetindeki zevat· 
la birlikte bugiin saat 16,45 te Sivas-Er
zurum-Kafkas hattmm iltisak noktas1 olan 
Cetinkaya'y1 te~rif ettiler. 

T ekirdagmm kurtulu§ 
bayramt 

Tekirdag 13 (A.A.) - Bugiin Te· 
kirdagmm on be~inci kurtulu§ yJ!di:iniimii· 
nii binlerce yurdda§ CQ§kun sevinci ve 

I · -- :hiiratile kutluland1. 

0 Zamanlar 
Yazan: ismail Habib 

Gilzide edibin bu eserini okudunuz 
mu? Okumadtmzsa Ankaranm ilk giin
lertni, Milli Miicahede devrestnin barut 
kokan havasmt tamyamamt~. Buyiik 

$ejin tarihe gec;en sozlerint 
okumaml.§stmz, demektir 

Her kitabc1da vardu, 
tavsiye ederiz. 
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iKi GONONOZ KALDI ! 

SAFiYE - NEYZEN TEVfiK - TANBURt REFIK • 
EN GliZiDE SAZ 

BUGUN s·u-MER . 
YALNIZ sinemasinoa 

Yerinde sesli ve soziO olarak alman hakiki 1500 metrelik 

Geni~ koltuklara yaslarum§lar, ev sahi
binin ikram ettigi nefis sigaralan, likorle
ri ic;erek §Undan bundan konu~uyorlardt. 
Gene, gi.izel dort kadmdtlar. Birbirlerin
den hir;bir gizli mlan yoktu ve arada si
rada boyle toplamp gevezelik etmekten, 
en ~ok da gec;irmekte olduklan maeera
lardan, i§ledikleri kendilerinee pek ku
c;iik ve zararstz giinahlardan bahsetmek
ten pek ho~lamrlardt. 

Ev sahibesi Nazan san~m, kiZll sac;h, 
iri ye§il gozlii ~apkm tavtrb bir kadmdt. 
0, bugiin fazla konu§muyor, daha ziyade 
arkada§lanm dinliyordu. Y almz bir ara
ltk sigarasmm dumanmt tavana dogru 
iifliyerek: 

- Bilmiyorum ki, dedi, biz nir;in hep 
boyle yapmamamtz laztm gelen ~eyleri 
yaptyoruz. Hepimizin hariee kar~t sak
lamaga ~alt§tlgt bir maeeramtz var. Bel
ki bunlar pek derine ka~m1yan zararstz 
§eyler, fakat ... 

Onun yakmmda oturan e~mer, k1vrak 
viicudlii gene bz, l§tk birdenbire uzun 
bir kahkaha atarak gene kadmm soziinii 
kesti: 

- V allahi benim yapacak ba§ka bir 
§eyim yok ki, dedi. Hem oli.ineiye kadar 
a§k da diyemiyecegim boyle ufaktefek 
maeeractklar ger;irmek hakktm degi) mi? 
Dogrusu kocama pek si.it kuzusu gibi her 
~eyden habersiz gitmek istemem. Evlen
digim zaman onunla miimki.in mertebe 
ode~mi~ olmahytz. 

Gene kmn komik bir tavula soyledigi 
bu sozlere hepsi giilmege ba§lamt§tJiar. 
Kahkahalar dindigi zaman kumral, u
faktefek bir kadm olan Naeiye ela goz -
lerini ar;arak soze kan§tt. 

- Bana sorarsamz, dedi. Bu i§e 
kocamdan intikam almak ic;in ba~ladtm, 
Dort yil evvel onun bir metresi oldugunu 
ogrenince .• 

Y akasma takhgi dudaklarinin rengin -
deki kml gi.ilii diizeltmekle me~gul olan 
magrur bak1~h gene dul, Samiye ba§Im 
salltyarak hemen onun soziinii tamamla
di: 

- Sen de hemen bir a~Ik bulmakta 
geeikmedin, degil mi? 

Obiirii gayet tabii bir tavula ba§tni 
salladt: 

- Astl garibi §imdi kocam uslandt. 
F aka t ben bir tiirlii arada S!Tada §oyle bir 
havalanmaktan vazgec;emiyorum. 

Biraz evvel onun soziinii kesen gene;: 
dul omuzlanm silkti: 

- Bu adamm nesine baglanru, anla-
Ankara - istanbul - inkllab1m1z -Orijinal mevzu - Muzik • Dekor • San'at 
-GUNE$E DOG R U-~ 

llaveten z 

LOREL HARDi ve i K i z L E R i 
Tiirk~e 

ALEMDAR ve HiLAL'de 
Plrden ltlbaren mUtemadi seanslar 

B.IR BALO HATIRASI 
Saheseriain kazandtgl muvaffakiyet ve gordOfil ragbet ~imdiye kadar bt~bir 
filme nasib olmaml$br. BugOn, bu ak:!Jam ve var 1n son matioesine kadar 

SAKARY A S i NEMASINDA 

Mev lid 
G • 

I 

EGE BOYOK 
MANEVRALARI 

filminde biitiin Tiirkiye halk1 Biiyi.ik Atas1ru dinliyecek ve 
kahraman yenilmez !lanh ordusunu alkl~?hyacakhr. 

Siimer sinemas1 miidiriyeti, biitiin vatanda:~Ian bu tarihi filmi gormege 
davet eder. 

Bu film !zmird.e: Tayyare sinemasmda ayni zamanda gosterilecektir. 

ALDANMAYINIZ 
Beyoglunda SUM [ R ve Izmirde T A YYA R [ 
sinemalarmdan ba~ka hic;bir sinemada ATATfiRK'iin, Heyeti Vekilenin 
ve kahraman ordumuzun kumandanlarmm hakiki seslerini dinliye -
miyeceksiniz. 

ilaveten : B E E T H 0 V E N 
Hayah, a~klan ve eseri 

HARRY BA U R taraf1ndan 
ve EKLER JURNAL Bugiin saat 11 de tenzilAtlt matine • 

Sevimlilik ... Valsler.~ Musiki .•• Muhte~em dekorlar ... Cazib bir mevza 

Bunlar; bu hafta SARA Y sinemas1n1n 
Bilyiik muvaffr.kiyetler gostermekte oldu~u RHEINHOLD SCHUENZEL'ill 
bfiyilk operttti ve ALBERT MATTERSTOCK ve GUST! HUBER'in temsili 

A$K ULKESi 
Filminde meveuddur. Vals manzumesi arasmda bir krabn •11k larL 

IUlveten : FOX JURNAL dUnya havadlslerl ve 

BUYUK EGE MANEVRALARI 
Bugiln saat 11 de teozilith matine 

NGER ROGE R' s Hicaz Defterdan merhum Hayri luzt 
merhume Hayriyenin ruhuna ithaf o
lunmak iizere vefatmm lurlunc1 14/11/ 
937 gi.inii ak§am teravih namazmdan 
sonra Beyoglunda Agacamisinde Mev -
lidi iilerif okunacagmdan te~rifleri rica 

DiCK POWE LL 

20 MIL YON 
• PAT 

ONA 
O'BRiEN 

A~IK 
olunur. E§i, karde§leri, teyze luzt 

dtk.» 

$EN HAYDUD 
(ESTRELLITA) (FraDJJJ:ca) Heyecan, hareket, macera dolu gOzel lfk filminde 

1izi g&$yedecektir. 
ReJisGr : ROUBIN MA MOULIAN' 1n blr tllm ldlr.-

'anh ordumuzun Ulu onder AtatUrk hu~urunda yapt1Q1 

EGE MANEVRALARI 
Tiirk~e sozlii ve sesli muazzam tilDl 
Bugun matinelerden itibaren 

Istanbulda: iPEK • SARA Y • MELEK ve SAKARYA 
T e!efon kapand1g1 zaman arkada§lan Izmirde: ELHAMRA ve T A Y YARE sinemalar1nda bird en gosterilecektir 

hayretle birbirlerine baktilar. Gene dul: PEK Y AKINDA: 
«Ben olsam boyle miikemmel bir ko- nkarada: Yenl, Halk Adanada: Asrt ve Alsaray, Eskl,ehlrde: Yenl, Bursada: Tayyare sinemalar1ndll 
cayt diinyada bu kaba, garib huy]u a - Dlkkat: EGE MANEVRALARI filimcilik T. A . $ . tat ahndan filme ~ekilmif olup bu filmi 
dama feda etmezdim>> diye, mmldandt. istiyen sinema mlidiirleri FiTA$ adresine telgrafla miiracaat e tmelidirler. 

San§m, ufaktefek kadm «Ne budala-1 1::==========================================--t hk! » diye omuzlarm1 silkti. Fa kat es -I i 
mer, kmak viieudlii gene ktz gozleri da
larak: <<A~k bu>> diye soylenmi§ti. Bu 
soz onlan birdenbire garib bir surette 
sarsh. Bir miiddet u~ii de ayakta birbir
lerine bakarak hareketsiz kaldtlar. «A~k» 
bu oyle bir§eydi ki, daha §imdiye kadar 
ondan hie;: haberleri olmami§ti. Remzinin 
dedigi gibi bir moda takib edereesine 
ba§kalarmm yapttgmt tekrarlamaktan i -

Bugun i P E K sinemas1nda 
Fransada yaptlan en biiyiik askert $AHESER 

CELiK KALE 
Fransn: tark hududlarmda, MAGINOT ~e ' ik kalelerinde ge~el! 

askeri, bOyuk, CASUSLUK, A~K ve HEYECAN filmi. 

baret olan kendi maeeralanna, kahrama- T FR NCEN V E R A 
m stk s1k degi§en goniil hikayelerine kar§l ViK OR A ve 
ir;lerinde adeta bir tiksinme belirdi. Boyle KOREN 

Ba' rollerde 1 

kendilerinden igrenirken gizliden gizliye Unutulmaz e< Sllfih aa,tna• filminden daha muazzald 
N A • • I d F k t bu pek olan bu. buy.iik tilmi herkese tav11iye ederiz. I azana tmremyor ar 1. a a R 
ktsa bir an siirdii. Biraz sonra gene eski llaveten: BOYOK EGE MANEVRALA 
hi.iviyetlerine avdet etmi$ bir hal de gene I ~============B=u=g:U:":::s=a=a=t==1=1=d=e==te=n=z=i=IA=t=l=•=m=a=t=i=n=e=========:;i, kadmm aparttmamm terkediyordular. I; 

Dort gene kadmdan biri beklenmedik 
bir zamanda yolunu degi§tirmi§, kar; se
nelik kurulu yuvasmt a§k ugruna bo~arak 
yeni bir istikbale dogru ko~mu§tU. Obiir
leri gene eski hayatlarma devam edeeek
lerdi. 

Or;ii de sokaga c;tkar c;tkmaz derin bir 
nefes alarak ertesi gi.in yapaeaklan ran
devulanm dii~i.inmege ba§ladtlar. Naza
nm a~tkile kac;maSI onJar ic;in arhk tat)! 
tath konu§ulaeak egleneeli bir mevzu, 
yepyeni bir dedikodudan ba§ka bir §ey 
degi]di. 

Bugiin M E L E K sinemas1nda 
At k • gUzellik • Muslkl • Dans ve gencllk filml 

A SIKLAR YOLU 
Fr~nsJzca sozlii zevk ve ne1e filmi. Ba¥ rollerde: 

Dack Powell • Madelein Caron 
Ayrrca: ilave olarak: Paramount diinya havadisleri ve 2 k1s1mhk 

renkH, Perller dans ediyor filmi 
ve BOYOK EGE MANVRALARI 

Bugiin seat 11 de te nzilfith matine 

Kahkahalar krah, Avrupanm en ~en komlli 

M I L T 0 N 
MEKTEBiHP~ GENC KIZLAR 

En srfiz~t, eo ten filrninde ne~e l er verivor. ~ 
FAAN~OISE ROSAY • PIERRE LAAQUEY, ROBERT ARPOU 

lllveten : EKLER JURNAL SON D0NYA HABERLERI 

TuRK sinemas10da saat 11 de t~nzi atb 111atioe 
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BiR .fEYAHATiN 
NOTLARI: 

Hatay1 ceviren tazyik cemberi 
Sporcu gene anlatJyordu: «Toplu halde d1~ar1 

~Ikamay1z, rna~ yapamay1z, memnudur. 
<;iinkii. . . Tiirkiiz .... » 

Yazan: KANDEMIR 
-39-

Suriyede parla -
tnento reisi, Ba§ ekil 
de dahil olmak iize
~~ biiti.in liderler 
Ciataydan bahse -
derken, ag1zbirligi 
etrn· ·b· b 1§ gi I, ana, hep 
§U suaii sormu§lar -
d1r: 

- Sancakt a k i 
'I'iirklerin, sizden ay 
r~ld,klan gi.indenbe -
~ 1 • ruanda ve Suriye 
ldaresi altmda hat- Antakyamn •Gcncspor» kuliibU gcncleri arasmda 

~a istediginizd;n, istiyebileeeginizden c;ok okuya okuya bitirdikleri yirmi otuz kitab 
I azla, her ti.irlii hiirriyetlerine sahib olduk- darmadagm duruyordu. Y enilerini alma-
anm bilmiyor muydunuz?. ga da kudretleri yetmiyardu. 

Oniara hep ayni eevab1 vermi§tim: · - Bize kim yard 1m edebilir? diyor-
.. -:- Hataydaki karde§lerimizin bir esir lard1. Mahalli hi.ikumet mi. belediye mi? 

5~.ttisii halinde ya§adiklanm gozlerimle Biz onlann yard1mmdan c;oktan vazgec; -
@ordiim. tik. Onlar da rniitemadiyen yuvamiZI 
d Benim heniiz gordiigiimii, onlar c;ok y1kmak ic;in sarfettikleri gayretlerden vaz 
cl aha evvelden, c;ok daha iyi biliyorlar- gec;sinler yeter. 

1. V e biri hazin hazin anlattyordu: 

1[akat, (oyle ieab ettigi ic;in) hay1r, - Bize yard1m rnt? .. Biz kendi ken-
a aniyarsunuz, diyorlardi. dimize yard1rndan bile memnuuz. ,Sura -
h ~ldanrnami~ oldugumuzu bir kere da- da arama konferanslar verelirn, birbiri -
h a Ispat edebilmek ic;indir ki, bugiinkii rnizin fikri terbiyesine yardtm edelirn, di
i attramt, bu kiic;iieiik delili, bizi gaflet yoruz, ona bile rniisaade etmiyorlar. Yar
e~nde boealar gormek istiyenlere ithaf d1m rn1?. Heyhat. Bizi buakm, §Utaetk-

Yorum, ta yanrn saat otede Arnuk'ta batakhklar 
* * * ic;inde sttmadari kmlan karde§lerimiz var. 

11
. liataydaki Tiirklerin, Tiirk gencleri- Batakl;klann kurutulmas1 §i:iyle dursun, 
10 bir tek spor te§ekkiilleri vardtr. fakat yirrni senedir, bir memur gidip de 

ol Mahalle arasmdaki bir eve yerle§mi§ oradaki bir hastanm nabzm1 yoklarnagt, 
\! a~ bu ( Genespor) kuliibiinde bir giin ona bir gramctk kinin vermegi dii§i.inmii§ 
ec;trdim miidiir aeaba? Biz, o hastalar arasmda 
. Yiizeiliden fazla gene, spor loyafetine c;ah§amadtgi ic;in dilenerek tapladigi na -

~ftni§ olduklan halde, avluda taplan - fakasi bugdaym bile, vergi diye elinden 
""1§lard1. almanlanm biliriz. 
r - Buras1 c;ok dar, dedim, resirn c;ek- Kap1da bir giirultii oldu. iki polis gel-
s~Tek ic;in di§an, rnesela ;;a~ lZ !Pt • rni ti. 

··· Sert, aski konu§Uyorlardi: 
......_ Gidemeyiz, dediler yasaktul - Nic;in toplanam,z boyle? 

1 ~uriyenin her tarafmd~ boy boy izct~ " · '.!..:. Bina i~iiideyiz. Kanunen hakktmiz 
)e11tl, kollanm salhya salhya, mar§lar soy- var. Buras! kuliib, spor yaptyoruz. 
J~j soy!iye, sokaklarda, meydanlarda - Haytr, spor ic;in boyle toplamlmaz. 

a§hklanm goren bendim. - DI§an buakm1yorsunuz, ne yapa-
......_ N eden? diye sordurn. hrn, resim de c;tkarrnak istiyoruz. 

llla':' Biz, bu dort duvar arasmda c;ah§· - Resrni ne yapacaksm1z?. 
tek&~ rnecburuz. Hiikurnet her tiirlii ha- - Bir hahra. 
de e~t~izi yakmdan takib eder, hatta bir - Hatuadan maksadmtz nedir? 
<s~ &~tdagt vermek i<;in «idmanlanmzda - Bazi arkada§lar mekteblerine done-
h,ber1 talime benzer ~eyler de yaphgm1z cekler de, onun ic;in, bir arada. 
hettr ahnd1gmdar kuliibiimiiziin seddi ei- - Hangi mekteblerine doniiyorlar? 
de 

1

11e gidilecegi •. » tarzmda tehdidler - Ankara, 1stanbul, Adana, Ken • 
lile )"tulur. hte boyleee, herhangi bir ve- ya ... 
llletll ~.toplu bir halde di§an c;Ikmamiz da - Yani Tiirkiye .. degil mi?.. Sarna 
~ 1lrni§tir. <;iinkii... giden kimse yak mu? 
'- !;:iinkii? Ve c;ocuklara, dik dik, ters ters bak -
() 'I'iirkiiz! t1ktan sonra, bagudilar: 

·~~~Qillara meselii futbal rnac;lanm da bu - Y allah ... Dagilm bakahm I 
........_a rn1 yapttklanm, sordum. Dort duvar arasma tiktlrni§, ya§lan 

'•halt! l-Iay1r, dediler, §ehir di§mda bir icabt kanlan kaymyan bu gender, bura -
o.r•da 1~ Vard1r. T eker teker oraya gider. da, bu, mahalli kanunlara uygun bir §e • 
11 soy F k b · kilde kurulmu§ yuvalannda bile en ipti
~·~ 0Ytlarkunurh~e oynanz. ~ a at .1z se~- dai hiirriyet hakkmdan mahrum bir hal-
l 'llli~ . en I<; tammadJgJrniZ, biimedi-
~1\ b .. seklt on ki§i gelir ve (haydi, defo- de, azab ic;indeydiler. 
~~ ~e=~~dan ... Biz oymyaeagiz) diye bi- Ve onlarm bu hali, bu ta§ yt!bnlan or-
ll) "Ill h d k 1 1 tasmda, giine§e, havaya, hiirriyete hasret 
.~ e~e h sa am1z an ovar ar. tiraz et-
lla or,;kktm1z yoktur. Bazan topumuzu c;eke <;eke, Ishrab ic;inde ya§ayJ§lan, bii • 
~e "l.la b k b 1 d tiin Hatay Tiirklerinin acmacak vaziyet-r, !•ht Ira .. maga rne,e UT 0 arak O-

' e 1 lerini gozlerde canland1ran en belig~ bir 
'- v-. ge mz. '\. 1 misal degil miydi? 
-....... B~rn erie mac; yaparsmtz? Daima ba§I dik, aim ac;tk, magrur ve 

t!]l ta~ Ir Zamanlar §imali Suriyenin sa- §en ya§amak hakki alan asil Tiirk c;oeu-
alka 'fhlanndan biri idik. Halebden ve gu, burada, i§te bakm, yamba§trnda, htr

~~lell ~ll~:!erden buraya rna<; yaprnaga smdan, kederinden dudaklanm ISira ISlra, 
k 11 bir ubler vard1. Arttk boykot edil- derdini benden gizlernek ister gibi yiizii
k;11clifhi Vaziyetteyiz. Hatta burada kendi nii obiir tara fa c;evirerek: 
b~(ete ~e .:na<; yapmak istesek bile, hii • _ Oooh ... Boguluyorum, diyordu. 
ti .•~ak fhhuraeaat ederek, sahada vuku Sonra, bir lahza evvel ya• pmarlannm 

Ill erha . b" h.d. . • r • 
It)~~ ~~klendi"~g~ Ird ~ Ibs~nm T?kes u Iye- ta§kmhgile dalu dalu gorunen gozler, 
b ltle b .&Imtze air IT vesi a ver - bir an sonra, aCI!armt ic;lerine sindire sin
Q:~ ketldi hrirt.indeyiz. Tasavvur ediniz, dire, zoraki giili.imsiiyarlar ve etraf1mda 
Ill '~'Plak a ~mtzde mac; yaprken iki bal- toplamyarlard1: 
1~ es \II ol &e~p de bir giiriiltii c;tkarsa biz _ Hepsi gec;ecek ... 

111\ltl,,,~aakcagJz. Onlara so··z sa··yli"yen bu- E h · k · b , "'- vet eps1 gec;eee , ve s1z, enim aziz 
U]iJb·· · karde§lerim, c;ok yakm bir gelecekte, 

biq':' J:' a't bir de rniizik kolu var. mes'ud bir yurd i<;inde, a! bayraihmzm 
11· I; at. ~ahnan havalar sansiire ta - golgesi altmda, lter tiirlii hile, hud' a ve 
:::. ~::,1 ~tedigimizi c;alamayiz. desiseden uzak, ic;inizden se<;erek ve ic;i-

''· ol •vtese].a k nizden severek ba§kan bileeeginiz bir 
~illk iiniind a hmtza esse de bir (SIVas- agabeyin etrafmda toplanacak ve bahti • 
he '.ak, kiy::a~an gerniler) <;almaga y-ar olacaksmtz. 
hes bter, g·· I et er kopar, artahk birbiri- 0 giiniin, o yabll giiniin §a fagmi siz 

a "~rrn u_n erl~ karakollarda siiriiniir. de bizirn gibi sezmiyor rnusunuz). 
......_ ~' ege m b · ~e h ee u tutuluruz. f<.ANDEMIR -...._ N·. esabl? 

b11nd 
1
r;1n rnil!• Y aralanan ihtiyar k;dm -'l'utk~·l\ fhaksa{ vatani. bir hava c;aldmiz, 

diy u~. oz1ed·kn17 nedu? derler. Onlara 
efheyjl .. 1k de eski bir hava <;aldtk 

......_ t- ' ~un ii c..v .. 
et ,.. .. k ......_ 1'·· ··· '.-Un ii? 

1\u~' . urksilnuz 
~. d1ye iit . '. fakat burada kulsu -
GJt k·· . ernnize .... I 

Uttibh I . Yurur er. 
ane en d B var I. u lo~ odada, 

Be§ikta~ta, Kihcali mahallesinde o
turan yetmi~ ya~larmda Zeyneb, diin e
vine gelirken, ayag1 kaytp di.i§mu~ ve 
ba~mdan agtr surette yaralanarak Bey
oglu Belediye hastanesine kaldmlmt§
hr. Adliye tabibi Enver Karan hasta -
neye giderek kendisini muayene et -
n1i~tir. Zeynebin yaralan ail;trdtr. 

-.- " . ~ -

CUMHURiYET 

---------------------ikttsadi hareketler 

Almanya ile ticaretimizin 
bugiinkii vaziyeti 

I DAZARDAN DAZAQAI PENcERESiND 
Cevablar1m 

Berlin: Sonte§rin (Hususi) - Bu se
nenin eylulii ba§mda Alrn<~nya ile ak • 
dettigirniz yeni klering muahedesi, ara -
dan iki ay gec;tigi halde, heniiz tarnamile 
tatbika ba~lamlmarni§ oldugundan birc;ok 
ihraeat emtiamiz ic;in mevsim gec;mege 
ba§ladigi §U mada Almanyaya heniiz 
normal bir §ekilde ihracat yapilamtyor. 
Y eni rnuahedenin akdi ihracat tiieean • 
m1za, alh ay evveline hdar en biiyiik 

mii§terimiz olan Almanyaya yenide~ 
n0rmal bir §ekilde ihraeat yapabileeegi 
iimidini verrni~ ve Almanyadaki eski te§

kilatlanna giivenerek, sair rnemleketler
de yeni te§kilat sayesinde yeni rnahree 
hulmak ve eski miinasebfltlm geni§letmek 
te§ebbiislerinden ahkoyrnu~tur. 

Almanya ile olan ihracat i~imize iste
nilen §ekilde ba§lamlmamasma goriinii§te 
iki miihim sebeb vardtr: Birineisi Alman-

yaya yapilaeak ihraeatm Tiirkiye ban -
kalan tarafmdan finansr edilmesi me -
selesi, i~ineisi de fiat mesclesidir. 

Alakadar rnehafilin bildigi vec;hile, 
mernleketimizde banka yardmn olmadik
c;a biiyiik miktarda ihraeat yapaeak rnii

esseseler yok deneeek kadar azd1r. lhra
eat i§leri, senelerdenberi bankalarm bii -
yiik miktarda yardtmJ sayesinde olrnak -
tad1r. Almanya ile ola,n klering hesabla
nmizm vaziyeti netieesi, bugiin Almanya
ya ihrac edilen maim bedeli tabii §ekilde 
ancak yedi, sekiz ayda satiemm cline 
ge~ecektir. Binaenaleyh sahel, ya parasi
m almak i<;in sekiz ay bekliyeeek, yahud 
da bu paranm bir kisrnim bankadan a -
vans olarak alabildigi takdirde bu rniid -

det i<;in faiz ve rnasraf odemek meebu -
riyetinde kalacakbr. Fa kat her iki §ekil
de de satiei, paras1 cline gec;ineiye kadar 
kurs rizikosunu da iizerine almi§ olacak-
t1r. 

Y akm vakte gelinciye kadar Tiirkiye 
bankalan is:in Almanyaya aid evraka 
mukabil avans vermek imkiim bile yaktu. 
Y almz son giinlerde baz1 bankalar olduk

c;a ag1r §eraitle avans verrnege ba§lad1 • 
lar. Bu gibi avanslar ic;in 5ekiz ay rniiddet 
zarfmda odeneeek faiz ve sair rnasarif, 
ihrac edilecek e§ya fiatmm ( %8 - % 1 0) 

Holivudda politika • 0~ defa ~alan saat - Kafesli 
evler • Otobiisler iyi hof ama ... • BacaksiZ istakoz 

Holivud'da poNtika Otobiisler iyi, ho:t; amma ..• 
Holivud' d~ki si • -(;r Otobiislerin lstan-

' nema yiidizlan ara- bul halk1 i<;in biiyiik 
smda palitika me - bir nimet oldugun -
rak1 ahp yiiriimii§: da §Uphe mi var? 
Kimi dernakrat, ki • Hele Mac;ka - Be - ~~~~ 
mt sosyalist, ki • yaz1d ve Kurtulu§ · 
mi muhafazakar, er- . ..-r Beyaz1d servisleri, bu en kalabahk <;Izgi 
hk ve kadm biitiin ii.:tiinde, bizi tramvay salamurast olmak-
artistler, bo§ zaman- tan oyle bir kurtan~ kurt.wyor ki, yalmz 
lanm birbirlerile rniinaka~d ederek gec;i .I bu hizrnetine kar§l !stan~ "I Belediyesinin 
riyorlarmi~. Bu miinaka§alarm filim kum- §imdiye kadarki biitiin ku urlan ve ihmal
panyalanm endi§eye di.i~iirecek kadar a- Jeri rnazur goriilebilir. Fa kat ... 
ztlhgt da goriilmii§. - Daha ne istiyorsun? Demeyiniz. 

Bu boyle giderse palitika miieadelesi, Bir biiyiieek «fakat» varl Bu otobiis-
modanm, giizelligin, a,kll~ ve san'atm lerin c;ogu pek kiiliistiir ~eyler: Carnian 
kabesi tanman Holivud'u Ispanya gibi kmk, oturaeak yerleri (bunlara koltuk fi
ikiye bolecek, ytld1zlan b;rbirine dii§iire- lgn dernege insantn dili varrnaz) c;arptk, 
eektir. Y ahud da Politika ihtirasi, beyaz alii gozii gibi yanan ampullerinin verdigi 
perdeye ve filimlerin mevzularma kadar soniik I§lk altmda bir gazetenin serlevha
sirayet edecektir. Arhk a§Ikane filimler Ianni bile se<;mek imkam yak, biletc;ileri
seyretmez olaeagtz: «Bir balo hatJrasi», nin iistiiba§I berbad, sakallan bir kan§ u
«Ladamokamelya», «Bitmemi~ senfoni>> zami§ ... 
ilah ... yerine, §Una benzer is imler altmda Istanbulu giizelle§tirrnege ugra§tyoruz 
filimler gorecegiz: «Demokrasi ve Millet- ve bu otobiis servislerim de yeni kuru • 
ler Cemiyeti», «Sasyalizm ve miistahsil yoruz. Bir §ehrin nakil vasttalan, bir evin 
simf», «Marx'm riiyasJ>> ilah... mobilyalan gibidir. T emizlenen ve tertibe 

Ot; defa falan saat sokulan bir eve gidip de Bitpazanndan 
Bir mecliste ede- hurda e§ya ahp konmaz. Hatta lzmirden 

biyattan bahsedili - getirilen otobusler bile - i<;lerinde Alman-
yordu. Soz, roman- yadan getirildigi soy len en bir iki tanesi 
larmda agu mnahk i~tisna edilirse - lstanbu!a yaki§Ir §eyler 
hatalan yapan bazt degildir. 
muharrirlerimize in · Bu otobusleri i§letenler avuc dolusu 
tikal etti ve §U me§· para kazamyorlar veya kazanaeaklar. ls-
hur misal ortaya a· tanbulda yepyeni, temiz, mazbut araba 
tiid1. Roman yaz - c · i§letmege meebur tutulrndhdirlar. Biz ls-
maga ozenen bir rnuharrir, eserinde §oyle tanbulu bir taraftan giizelle§tirmege s:a -
demi§: «Dan, dan, dan, sa a tin biri vur- lJ~trken, rniitehassislara, palanlara para 
dugunu duydum.» harearken, bir taraftan da Bitpazarma 

Bu misal ortaya al!lmca, biri muhar _ ~eviremeyiz. Butiin otobiisler, asri ve me-
riri rniidafaa etmek istedi: deni bir tipte olmahdirlar. Yaksa, 1stan -

- Belki saat bozuktur da biri iic; de- bulu istedigimiz kadar i:nar edelirn, cad-
fa c;ahyor. delerinde boyle eski, c;iiriik c;ank, pis, bi-

Ba§ka biri itiraz etti: c;imsiz nakil vasitalan i§lettikc;e onu ic;ine 
- Hayir I dedi, muharrir her§eyi bi • kirli bir su doldurulmu§, dJ§I giizel, fa kat 

raz gee; anlar tabiattedir. Saat; bire gel- i<;i tiksinti veren bir surahiye benzemek • 

I trn kurtaramay1z. 
digini ona an atmak i<;in dan, dan, dan 
iic; defa tekrarlamaga meebur olmu§tur. Bacakszz istakoz 

Kalesli evler 
Y a§h kadmlan -yiizde sekiz ila onunu te§kil etmektedir 

Alman ahetsi ic;in bu rnasarifi aynca o • mtz arasmda oldu -
~c:tn"'J... J~~£. kuu.._--: ...... .,. --1--:l;t ...... JJ.... gu g1b1 esiO evteu ... 
gundan, lllu masanfm maim f1atma zam miz arasmda da ha
ve iliivesi ikhza etmektedir. Ia tesettiire riayet e _ 

ihraeatc;IlanmiZin kafi derecede rna - denier var: Kafes • 
lumu oldugu ve<;hile, Alrnanyaya yap1 • lerini muhafaza edi
lan ihraeat Berlinde muhtelif biirolar yarlar. 
tarafmdan fiat, kalite ve miktar hususun- Kafes eski Tiirk 
da gayet s1k: kontrol edilmektedir. Ge- evlerinin pec;esidir. istanbulda hala bir 

c;en sene Turk - Alman kleringinin normal ka<; tane kald1. Sehir Meclisinde bunlarm 
bir §ekilde i§ledigi zamanlarda, Alman· kaldmhp kaldmlrnamasi rniinaka§a edil
ya baz1 ihracat e§yamiza diger memle • mi§. Bence yerinde dursa da olur. Nasi! 
ketlere nisbeten daha iyi fiatlar vermek- olsa ink1lab harnlesi, ruhlar i<;ine yaphgt 
te idi. Buna mukabil Almanlar da kendi sirayeti ikmal edinee bunlan kendiligin -
mallarmm bir ktsmmi bize diinya piya- den kalduaeak. F akat §U birkac; kafesin 
sasmdan daha yiiksek fiatlara vermekte yerinde kalmasi ic;in bir sebeb daha var: 
idiler. Y eni ticaret rnukavelesi akdoluna· Eskiden kafes, Tiirk evinin k1skanchgm1 
hdanberi Alman kontrol daireleri, esas temsil ederdi. Odalanmiz ic;indeki giizel
itibarile, Tiirkiyeden gelecek e§ya ic;in likleri, bilhassa kadm giizelliklerini d1 • 
dunya piyasasmdan daha yiiksek fiat ~andan saklarnak ic;in bir vas1ta idi; bu 
vermemege karar vermi§ler ve kararla - giinse aksi: Bazi evlerin fakirligini, hiiz
nm §imdiye kadar tatbik etmekte bulun- niinii, zavalhhgmi di§andan gizlemege 
mu§lardir. yanyor. Onun ic;in buakahrn dursun; ve 

temenni edelim ki bu kafesli evlerin sa -
Alman kontrol daire!eri diinya piyasa h bl 11 

fiatlanm tesbit hususunda her nekadar i eri, e erine biraz para gec;irerek, her 
taraflan, duvarlan, kaplarnalan, c;ahlan 

pratik vasitalara tevessul etmekte, hatta eskilikten kafes haline gelen evlerini birer 
Tiirkiyeye hususi mernurlar gondererek b 

ora piyasalanm yakmdan tetkik ve takib 
etmekte iseler de, onlann tesbit ettigi ve 
ithalat rniisaadesi verrnek istedigi fiat -
\aria Turkiyenin taleb ettigi fiatlar ara • 

smda biiyiik farklar vard1r. Buna da ba§· 
hea sebeb, evvelernirde Alrnanyanm, yu
kanda bahsetmi§ oldugurn faiz ve banka 
masarifini te§kil eden yiizde sekiz ila 
onu hesablanna koymamastdir. Diger 

cihetten, hali hamda ihraeat mevsimi gel
mi§ baz1 emtiamiZln Almanyaya ihrac 
edilernernesi yiizi.inden piyasanm gev§e • 
digi, Almanlar tarafmdan normal bir va· 

ziyet addedilerek, fiatlan ana gore kabul 
ve tesbit etrnektedirler. Mesela, bundan 
birka<; hafta evvel kontrol biirosu fzmirin 
7 numarah kuru iiziimii ic;in sif Ham • 
burg 22.25 lira k1yrnet takdir ettigi hal
de, lzmir piyasasmm gev§ekligini nazan 

dikkate alarak, bugiin ayni iiziimiin fia • 
tim 19 liraya indirmi§tir. Halbuki ne ilk 
takdir olunan, ne de sonradan takdir olu
nan fiata Almanyaya ihraeat olrnadtgt 
ve bu sene ic;in tabii sebeblerden dolayi 

di.inya piyasasmda zaten ktyrneti daha 
yiiksek olan iiziimi.in normal i§ler ba§lar, 
ba§lamaz hakiki fiahm bulacag1 nazan 
dikkate almmamaktadu. 

Dunya piyasalarmda t:mmrni§ ve a • 
ranmakta olan bir<;ok emtiamiz i<;in yeni 
mahrecler bulmak, az olan, fakat azhgi 
nisbetinde azirnkar ihracat<~IIanmtz i<;in 
her nekadar zamana miitevakk1f ise de, 

rr-iimkiindii ve her zaman da rniimkiin -
diir. F akat yukanda arzettigim vec;hile 
Almanva iimidi, ihi'ltcah;IlanrniZI bu hu-

eton apart1mana <;evirsinler • 

susta ciddi ve yeni te§eLbiislerden ah -
koymu§tur. 

Almanya, bizim gibi rnemleketinin 
imar ve ikttsadi i§lerinin inki~afim tanzim 
ile rne§gul oldugu bu mada, eskidenberi 
iyi olan ticari rniinasebahmiZln tabii bir 
§ekil alrnasi her iki taraf i{fin elzern ol
dugu gibi, her iki tarafa da faydah bir 
§ekilde inki§af etmesi her zamandan da
ha ziyade miimkiindiir. Nitekim birbirine 
z1d birc;ak rnenafi oldugu halde hepsi te

Ff edilerek dostane bir sekilde bir ticaret 
mukavelesi viieude geti~ilmesi buna en 
buyiik bir delildir. B;nacnaleyh, §imdi 
i~lere mani gibi gorunen sebeblerin ber
t:~raf edilmesi, bu hususta hiisniiniyet gos
terilrnesi her iki tarafm menafii iktizasm· 
dan oldugu rnuhakkakhr. 

<;imento fiatl~rmda 
ihtikar yok 

<;imento fiatlarmda ihtikar yap1hp 
yapilmadtgi hakkmda ikhsad Vekiileti 
tarafmdan icra ettirilmekte clan tet -
kikler bitirilmi§tir. 

Ogrendigimize gore, <;imento fabri -
kalanmn ellerindeki ~imentolan tama
men narha uygun fiatlarla sathkl:m 
tesbit edilmi~. baz1 perakende sah~lar
daki fiat ytiksekliginin nakliye ticret -
lerinin fazlahgmdan ileri geldigi an -
la§Ilmt§br. 

Tetkikatm verdigi bu netice, ortada 
bir ihtikar bulunrnadtgmt gostermek -
tedir. 

Calh ibrahirn Beyoglunun biiyuk bir 
lakantasmda ist~koz yiyeeekti. Garson 
tabagi online koydu. <;alh biraz dikkat 
edinee bu istakozun bir bacagmm kopuk 
oldugunu gordii. 

- Hi§t! dedi, baksana, arkada§, bu 
istakozun bir ayagi yak I 

Lokanta sahibi oradan gec;iyordu. He
men Ca.Jhya izahat verrnege ba§ladi: 

- Ostad! dedi, istakozlar rniieadele
yi c;ok severler. Suyun ic;:inde birbirlerinin 
iistiine ahhr, ba§mi goziinii yararlar. Bu 
istakoz da boyle bir rniieadelede partiyi 
kaybetmi§, maglub olmu§ olaeak. 

Calh giiliimsedi ve lokanta sahibine 
dogru ba~mi kald1rarak: 

- Arkada§! dedi. sen bunu gotiir 
do bana galib gelen istakozu getirl 

SERVER BEDI 

INHISARLARDA 
Ur-·•-.,i miidiiriin Ankarada 

temaslar1 
inhisarlara verilecek yeni vaziyet 

hakk1nda Ankarada temaslarda bulu -
nan inhisarlar Umum mudii.ri.i Mithat 
Yenel ~ehrimize diinmu~tiir. Mithat Ye· 
nel bilhassa inhisar mamulatmda dahil' 
piyasa ic;in yaptlmasi mukarrer azam' 
ucu:>:luk ve harice sahlacak marnulat 
i<;in de yap1lacak hazir!Iklar ii.zerindp 
direktif alm1~tir. -----

Tehlikeli surette yaraland1 
Diin sabah saat 9 da Eminoniinde Ha

midiye caddesinden gerymekte clan §O • 

fOr NaZJm idaresindeki 2497 numarah 
otomobil, Beyoglunda Barut caddesin -
de Hamam sokagmda oturan israil og -
lu Armanaga c;arpmt§hr. 

Bu ~arpmada Armanak ba§mdan teh· 
likeli surette yaralanrnt§, hastaneye 
kaldmlrnt§hr. ~ofiir Adliyeye teslirn e
dilmi§tir. _ ...... _. 

Palto htrstzl talebe 
yakaland1 

Bundan bir mtiddet evvel tlniversi -
teye mec;hul bir htrstz musallat olmu§, 
talebelerin paltolanm ~almaga ba§la -
IDI§tl. Zabtta. bu htrslZln Hukuk FakUI
tesi birinci smlf talebelerinden Cerna! 
oglu Hi.iseyin ihsan oldugunu tesbit et· 
mi§tir. Suc;lu talebe, dun yakalanmi§hr. 

0 kuyueulanm beni irntin 
rnekte devarn ediyorlar, 
men hergiin be§ on 

gondererek diizinelerle sua) sar 
Bunlann ic;inde sahifeler dolusu 
mukabele gormesi lazim gelenler 
0 gibileri - yalhyanlann miisam1 
s1gmarak • vaktimin bol oldugu 
mana bnak1yorum. Cevablarmm I) 
p1da verilmesini rniimki.in gordiikle1 
maya koyuyorum. A§agida yaz1h 
lar mas1 gelenlerdir: 

1 - izmirden Bay Hiiseyin 
serf'in ne demek oldugunu soruyo 
kelimeyi, tiirkc;e olmadigi tc;m, 
harflerile ve «srf» §eklinde yazml§ 
buki o surette yaz1lan serf kelime 
diye de okunabilir. Zaten Tiirk h 
nin sayiSIZ iyiiiklerinden biri kiirkii 
Ia gevrek, yahud kiirek ve hatta 
okumak gibi giiliine iltibaslan o 
kaldirmast degi) rnidir? .. Bay 
Ma§uk da serfi Arab harflerile }j 

ic;in beni tereddiide dii§iirdii. Bari 
meyi hangi ibarede okudugunu ya 
Onu da yaprnadigmdan cevab1m 
kac;acak. 

Serf, bu §ekilde okunursa «den 
kole» demektir. Latineeden gel 
ilk c;aglarda, ktsmen orta <;agda ve 
beylik hayatmda yanm esir vaziy 
tutulan insanlara serf denirdi. B 
hpk1 toprak veya agae gibi bir c;i 
demirba§ e§yasi arasmda ahmp sa 

Kelime serf olrnayip da sere£ ise 
ca lugattir. Bo~ yere harcanan ve 
olan para demektir. Eskiden bu 
ancak seci'li, kafiyeli ve daha do 
agdah yaziya merakh olanlar kull 
lard1. T elef kelirnesine kafiye yap 
d1. Halk dilinde ise serefin ta§tdigi 
israf kelimesile ifade olunurdu. 

Bir de siirfe var ki aslmda hrh! 
kabili iken sonralan ha§erenin tohum' 
rinde kullamhr olmu§tur. 

2 - 1stanbuldan Bay Sezai P 
§U siitunda c;1kan f1kralann kitab §e 
konulup konulmiyaeagmi ve: 

Mihrab idiip ebrulanm camit hils 
Rahmtyt o mthraba imam eyledi g 

beytini yazan §airin hangi Rahmi o 
gunu soruyar. Okuyueurnuz, saym u 
ism ail Habibin edebi Y eniligimiz 
eserinde ve Turk teceddiid ede 
tarihinde Rahmiyi bulamadiginl da 
ediyor • 
~ • • • ..._ • ... u--r o·• 

yeeegi sualine «Allah bilirl » dedi 
sonra Rahmiye gec;iyorum: Eski § 
ic;inde tezkerelere isimleri ge<;eeek, ( 
eilli Osrnani) de ve Kamusiilalamda 
alaeak kadar tanmrni§ alan «Rahmi 
dort be§ tanedir. Bunlann birineisi g 
liginde giizelligile §ohret alrni§ ve i 
geneken Kanuni Sultan Siileymamn 
zurunda §iirlerini okuyaeak kadar t 
rnt§h. Sanralan unutuldu ve (1566) 
hnda oldii. Be§igi Bursada salland1, 
zan Y eni§ehirde kazildi. ( 1724) te 
1stanballu Abdurrahman Rahmi, ( 17 
de diinyadan go<;en Kmmh Ra 
( 1808) de obur aleme sefer eden 
Rahmi, §Ohret ve k1yrnet bak1mm 
Bursah ada§lanndan geri kalmt§la 
Sorulan beytin bunlardan h ngisine 
oldugunu bilmiyorum. Eski §airleri 
fizasmda ve eserlerinde ya§atan Sad 
din Nuzheti goriirsem sorup ogrene 
gim. Dostum lsrnail Habibin (Rah 
!ere kitablarmda yer verrnemesi onla 
edebiyatta birer mekteb kuramam1~ 
kurulu mekteblerde de iistad clam 
bulunmalarmdandtr. 

.3 - Ankaradan Kamil Aksoy « 
be» nin kim ve ne oldugunu soruyor. 

Cebe, IOgat olarak halka §eklinde 
dan yap1lan mha denir. Silah depol 
na bundan dolay1 cebehane ad1 ver 
mi§ti: Osmanhlar devrinde harb rnalz 
mesi yapan askeri ustalanna cebeci d 
nilmesi ve bir cebeeiba§thk rnemun 
bulunrnast ~a bundandu. 

Fa kat bu kelime, has isim olarak 
· mrsa habra, Cengiz Hanm kumand 
anndan Cebe gelir ki bu adam Tiirk 
rihinin en silinmez simalarmdan birini 
kil eder. Karakurum'dan ka!dirdigi o 
duyu Dinyeper' e kadar goliirmii§tii. 

M. TlJRHAN TA 

Bek~iye hakaretin cezas1 
Beyaztdda, Mercanda bekc;iye hak 

ret etmek su~ile Adliyeye verilmi§ ol 
ZU!fikar diin diirdtincii ceza mahkem 
sinde 15 gun hapse ve 20 lira para ce 
~ma mahkum edilmi&tir. 

I 

H ~, q R E M S U L T A 
Edlb tarlh~lmlz M. Turhan 
Tan'm en giizel eserlerln
den blrl.. En biiyiik Os
man!I Padl~ahmm ve en 
fettan §ark sultanmm a~k 
ve entrlka maceralan ... 

II • •"'" •••••""" •" ••••-.11• 

Mutlaka okumalmmz! 



6 CUMHURIYE'1 

Bir sporcu ne vakit ihtiyarlar? Bugiinkii ma~lar 
Yazan: NVZHET ABBAS 

Erkek kendini hissettigi, kadm gozi.ik-~ eden bir tak1m oyunun sonlarma dogru 
tiigii kadar ihtiyard1r, derler. Fa kat bir gev§er ve bu dakikalarda maglubiyeti ka-
sporcu acaba ne vakit ihtiyarlar? bul etmi§ vaziyete girer. 

T ereddiidsiiz denebilir ki bir sporcu Bacaklan yorulan futbolcunun ne vu-
bacaklan hafif §ekilde titremege ba§la - ru§lannda isabet, ne §iitlerinde keskinlik 
d1g1 giin ihtiyarlamaga yi.iztutmu§tur. ve ylrhc1hk; ne de ko§usunda hayu kal
Arkas, kaya, adalesi ~elik gibi, zekas1 da IDI§hr. Onun vaziyeti beyhude bir didi§
klhc kadar keskin olsa sporcunun bacak- me halini alml§hr. 
lan titremege ba§lad1 m1 i§ i§ten ge<;mi§ Bugiinkii futbolculard b 
d k · r·· k" · · b k k a on e§ sene ve 

erne hr. yun u sporcu 1~m aca as er daha evvelkilere nazar b k k 
· · 'l~h b H b k d an aca ve aya 
l<;tn 51 a a enzer.. ~r. a lm. an mii - sakathg1 daha boldur. Hemen hem en her 

Be~ikta~- Giine~; G. Sa
ray- Siileymaniye; Fener
T opkap1 kar~da~Iyorlar 

Bugiinkii spor hareketleri 
Kad1hoy stadyomunda lutbol: 

Saat 
Fenerbah9e - Topkapt 13 
Be§ikta§ - Giine~ 14.45 

$ere/ stadyomunda lutbol: 
Saat 

Vefa - Eyiib 11 
i. Spor - Beykoz 12.45 
Galatasaray - Siileymaniye 14.30 

T ahsim stadyomunda serbest 
giire~: 

Miilayim - Faddal Muhammed 

kemmel olan askerm sllahm1 elmden alw tak1mdan birka<; oyuncunun bacaklann _ 
samz nas1l i§e yaramaz bir hale gelirse, dan yahud ayak bileklerinden §ikayetleri 
sporcu da bacaklan titremege ba§laymca vard1r. Acaba buna sebeb nedir? iki se· 
kalitesinden, hele kazanmak, rakibini bebden en miihimmi hi<; §iiphesiz ki eski
yenmek kalitesinden bir <;ok §eyler kay - ye nazaran hepimizin bugiin vesait bollu
betmi§ olur. gundan daha az yiiriimemiz, bacaklara 

Simdiye kadar yeti§en tenis<;ilerin hem ve ayaklara fazla rahat ettirmemizdir. Birinci kiime olarak aynlan on Istan· 
boyca, hem de oyundaki meharet<;e en Bacak i<;in en iyi idman hi<; §i.iphesiz yii- bul takum bugiin Kad1koy ve .$eref stad
yiiksegi olan me§hur Bill Tilden 42 ya • riimektir. Bugiinkii futbolcularda bacak- yomlannda yeni senenin ikinci hafta lik 
§mda olmasma ragmen hala en usta te _ lann daha <;abuk ihtiyarlamasmm ikinci ma<;lan i<;in kar§lla§acaklardlr. T aksim 
nisd olarak tanmmaktad1r. Senelerin ver- sebebi bak1m hususundaki ihmaldir. stadyomu Hava Kurumu menfaatine 
digi tecriibe ile bir<;ok rakibleri kolayca Giire§te ve boksta da bacak meselesi giire§ecek olan Miilayim!e Faddal Mo • 
yen en Bill; bir Ienis topunu ad eta elile son derece ehemmiyetlidir. Bacaklan tit- hammedin ma<;ma tahsis edildig!n~en 
atar gibi istedigi istikamette, istedigi sii _ remege ba§hyan boksorle giire§<;inin rin - evvelce tanzim edilen program muc1bm • 
ratte seyrettirebilmektedir. Gozii de miit· gin iistiinde yeri kalmamJ§ demektir. ce burada kar§Ila§masJ mukarrer bulunan 
hi§ keskindir. Dort be§ setlik bir ma<;ta Yumrugu isterse katlr tekmesi kadar kuv- .Galatasarayla Siileymaniye takimlarmm 
hala tek bir hata yapmamaktad1r. Koca- vetli, elensesi <;elik mengene kadar kahre- ma~1 da ~eref stadyomuna ahnml§hr. 
man boyu, miithi§ kuvveti ve ince zekas1 dici olsun bacaklan hafiflemege ba§hyan Befihtal} • Giine.~ . . .. 
sayesinde Bill Tilden herhangi bir ra • boksor ve giire§~inin hesab1 tamamd1r. Bugiinkii ma<;lann en muhlmml §Up· 
k 'b· · k I k k d k . h · k. K d·k·· stadyomunda yap1la • 1 llll o ayca i.ir iitme te ir. Baca !ann zayiflamasl atletlen ko§U • eslz 1 a · oy .. 

F k I B 'kt • Gune§ kar§ila§masl-
akat Vines ile son kar§da§masmda, larda elzem olan yayhhk ve son h1zdan ca 0 an e~l a§ . 

k d. · .. du. Ge~en haftak1 mac;lann cereyam 
en me nazaran <;ok acemi say1labilecek mahrum etmek surehle formlanndan du- I "' t' 1 bakacak olur • 

b · k" I · d d·~· 1 .. k d. B k .. tarz anna ve ne 1ce ere u genc1 O§e ere gon er 1g1 top ara ye - §Urme te IT. o sta ve gure§te mukave· k B 'kt ll bugiinkii rakib -
· k · · f k b f . k b . k . sa e§l a§ 1 arm h§me 1~m en u a ir e or bile sarfetmi· met ve muvazeney1 ay ethrme ve nell· I . d d h f lu daha nefesli 

T ld d k . . . b b d k enn en a a orm • 
yen i en acaba tenisten b1khg1 i<;in mi ce e uvve1 manev1yey1 er e etme b' . tt b 1 duklanm kabul et-
b k d · . . IT vaZlye e u un 

u a ar cans1z ve ruhsuz bir oyun oyna- §ekl;nde tecelh etmekted1r. F utbolcular mek icab eder. Giine§lilerin tak1mlarma 
IDI§h? B1zce Tilden bacaklanna eskisi da ~se bacak zay1flamalan atletler, gii • aldlklan bazl oyuncularm umumi ahenge 
kadar giivenmedigi i~in boyle bir oyun re~<;tler ve b~k:orlere musallat etti~i avan- uyamamalan yi.iziinden Istanbulsporla b~
tamm kabul etmek mecburiyetini hisset· ta)Slzhklara llaveten VUTU§larda tsabet - rabere kaldlklan soylenmektedir. Bu n
mi§, kar§Ismdaki genci taktikle yenmek- sizlik dogurmaktad1r. F alsolu vuru§lann vayetten bugiinkii Giinc§ tak1mmda baz1 
ten ba§ka <;are olmad,gml dii§iinmi.i§tiir. yiizde doksam diz ve bacak yorgunlugu, degi§ikliklerin yap1lacagl manasm1 ~Jkar
F a kat bu da para etmeyince Vines ma<;l a yak bilegi sakathg1 yahud da y1pranm1§ mak mi.imkiindiir. Be§ikta§a gelince Fe-
kazanml§hr. olmasmdan ileri gelmektedir. nerbah<;eye kar§l ~ok muvaffakiyetli bit 

Atletlerde ve sporcularda bacaklar Sporda ve atletizmde i§te bu sebebler- oyun <;Jkaran ge<;en haftaki te§ekki.ilii mu· 
hangi ya§ta eski kuvvet ve elastikiyetini dendir ki gene elemanlar daha ya§h ve hafaza etmesi pek miimkiindiir. 
kaybederler? Buna kat'i olarak §U veya tecriibelilerine nazaran daha iyi muvaf- iki taktmm oyun tarzlanm tetkik eder
bu ya§ diye bir hudud ~JZilememekle be- fak olmaktadular. Bir ya§h oyuncu oyu· sek Be§ikta§hlann az pasla§maga ve §ahsi 

Uydurma haber! 

Kopeklerin gazle itlaf 
edilecegi dogru degil 
Diinkii gazetelerden biri, kopekleri im

ha i<;:in zehirli gaz istimaEnin dii§iiniilmek
lc oldugunu ve bunun i~in de A vrupadan 
buna mahsus tabancalar getirtilecegini 
yaZIDI§I!T. 

Y aptlglmlz tahkikata ve alaka -
darlann verdikleri malilmata gore, bu, 
tamamen uydurmad1r. 

Son zamanlarda yaptlan s1k1 miicadele 
neticesinde kopekler ortadan kaldmlml§ 
gibidir. Tek tiik otede beride dola§an -
lar varsa da bu. Avrupadan buna mah
sus levaz1m celbetmek ihtiyacm1 hissetti -
recek nisbette degildir. Evvelce kopek -
Jeri imha eden temizlik amelesine iicretle
rinden ba§ka bir§ey verilmezken sonradan 
oJdi.iri.iJen kopek ba§ma On kurU§ veri( • 
mege ba§lanmJ§hT. Bu yi\zden yakm za
mana gelinciye kadar her ay miihim mik
tarda kopek oldiiriilmii§tiir. 

Sonra. kopekleri oldiirecek derecede 
kuvvetli olan zehirli gazin insanlara da 
tesir etmemesine imkan yoktur. 

Bir tavzih 
Dun matbaamrza Belcdiye terciiman

lanndan Esad Kemal gelerek bir Ame
rikah kadm1 dolandtran terciimamn E
sad Meylan oldugunu soylemi§, bu i§le 
hi!;bir alakas1 bulunmad1gtmn tavzihini 
istemi§ tir. 

lirken bu husustaki tebligat ancak evvelki 
ak§am yaptlml§tlr. Gerek Galatasarayh -
!ann ve gerekse Siileymaniyelilerin bu va
ziyet kar§Ismda ma<; yapmaktan imtina 
edecekleri soylenmekte ise de bunun ne 
dereceye kadar dogru oldugunu diin gee; 
vakte kadar yapttgliDJZ tahkikata ragmen 
tesbit edemedik. 

Galatasarayla Siileymaniye tak1mlan 
.$eref stadmda §aT§Jla§lrlarsa Sank1rmJZl -
ltlann kolay bir galibiyet elde edeceklerini 
ummuyoruz. Rakiblerinin cezah olanla -

nmn yerlerine ikame edilenler de ge<;en 
h11ftaki gibi bariz bir isabetsizlik yap1l -
digJ takdirde Siileymaniyelilerin bu ma<;J 
biiyiik iimidlerle oynamakta haklan var
dir. 

Vela- Eyiib 

14 fkincite§rin 1937 

HASAN 
Yar1m yagh gece ve deniz kremile 

Menek,e ve ac1badem 

YaQs1z Kar Kremi 

• 

ACIBADEM VAGI 
KREMi 

~illeri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
ihtiyarlar• gencle,tirir, gencleri giizelle!litirit 

HASAN ismine ve markasma dikkat. 

istanbul Nafta Direktorliigiinden : 
22/11/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbulda Nafta Miidiirli.igiinde 

(29998,72) lira ke~if bedelli istanbul Ni§anta~?J K1z Orta okulu in§aatl kapall 
zarf usulile eksiltmiye konulmu:;;tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayu.-hrhk i~leri gene!, hususi ve fenni §artname
leri, proje, ke~if hulasasile buna miiteferri diger evrak (150) kuru§ muka • 
bilinde dairesinde verilecektir. 

~uvakkat teminat (2250) liradJ.r. . 
Isteklilcrin teklif mektublan ve en az (20,000) lirahk bu i~e benzer 1? 

yaphgtna dair Nafta Vekaletinden almt:;; oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikalanm havi kapah zarflanm 22/11/937 pazartesi giinii saat 14 e 
kadar Istanbul Nafra Miidiirliigiine vermeleri. (7266) 

raber ko§ularda iht1sas yapan atletlerde nu nekadar iyi oynarsa oynasm; stili, ka· gayrete daha fazla istinad eden enerjik Taktmmt hemen hemen ba§tan a§agt 
atmalarla ugra§anlara nazaran bacak tut- fas1 ve tecriibesi nekadar mi.ikemmel olur- tarzlanna mukabil Giine§lilerin ~ha .,iJi.. gen~le§tirmek gayesini giiden Eyiibiin 
milmas1 daha erken ba&lar, Meselenin sa 0]~11111 )..;. ~~,. ... " .. '"rl" """~ r" Jr;J.. Vi! de teknik h.ar~}tet elllfek ;~rzusunu P"iirl.-n "O;;" <;: ..... f •t;~rlJ"'""'"J" V.,.f,.y .. Jc,.r11 
ruhu §Udur: Yapllan spora gore hangi kar§JSmda ancak muayyen bir zaman b1r te§ekkiil ~ahnde olduklarmJ tW.liiir:P~ yapacag1 ma~ da a! aka ile kar§Jlanabile • , 
adale daha fazla tazyika maruz kahrsa i<;in muvaffak olabilir. Bacaklan i§lemem Siyahbeyazhlarda hiicum, Giine§lilerde cek bir mahiyettedir. 
o ktslm daha ~abuk ytpramr, yorulur ve demege ba§ladt m1 avantaj bacaklan i§li- ise miidafaa hatlan iki tak1mm en iyi o -
ihtiyarlar. yen rakibe ge<;mi§ demektir. yunculanm ihtiva etmektcdir. Be§ikta§m F enerbah~e • Tophapz 

Atletizmde siirat ko§uculanm ele ala- Umanm ki bu izahlarla muhtelif spor hiicum, Giine§in de miidafaa hatlan ara - Kadtkoy stadyomunda yap1lacak olan 
cak olursak Willians'larm, Paddock'la • §Ubelerimizde takimlan gencle§tirmek a • smdaki miicadeleden kimin iisti.in <;1kaca- Fenerbah~e - Topkapt ma<;mdan Sanla
rm, Y olan'larm §Ohretleri heni.iz di.inyayJ leyhindeki sabit fikrin tashihine hizmet gm1 kestirememekle beraber <;ok <;etin ve civerdlilerin kolay bir galebe temin etme
tutmak iizere iken sahadan <;ekilmek mec- etmi§ olayJm. Esasen meselenin «bacak» heyecanh bir !;eki§meye ~ahid olacaglmlZl Jeri kuvvetle memuldi.ir. Anc:ak ge<;en se-
buriyetinde kaldtklanm goriiriiz. (:i.inkii cephesinden ayn bir ve<;hesi de vard!r ki tahmin ediyoruz. nelerde ayni F enerbah<;enin ayni T opka-

• onlarda bacak kisa miiddet zarfmda kal- eskilerin, bacaklan titremege ba§hyan Beykoz -lstanbulspor P1Y1 ayni sahada mii§klllatla maglub et-
d ~ k d · b' G · k' 1 d t_ig~ini de unutmamak laztmd1r. tramiyacagi a ar <;etm IT miicadele ve oyuncularm yerine yeni elemanlan koy- e~en senenm se IZ er turnuvasm a 
!azyika maruz kalml§hr. mak i§inde tereddiidle hareket, yeni oyun· kendisinden en fazla bahsettiren Beykoz 

800 metro ko§udan tutun da M.,araton cularm §evk ve heveslerini de son derece taktml, bilhassa bu seneki lik ma~larmda 
yart§ma kadar biitiin diinya ko§uculan _ ktrmaktadtr. hamhkh bulunmak maksadile yaz mev
na meydan okuyan Finlandiyah atlet Bu iki mi.ilahazay1 bir araya getirince, siminde mi.iteaddid miisabaka ve seyahat
Nurmi'nin sahadan ~ekilmesine ne nefe- gerek teknik gerekse idari baktmdan gene lerkyapmBI§ olan lstanbulsporla kar§IIa§a • 
· · k 1 1 h · 1 ca hr. irka<; hafta evvel Beykozun se· smm no sam, ne de viicudi.iniin kuvvet • e eman ara e emmtyet vermenin mem e • k' l 

sizligi_ s_ebeb olmamt§hr. Bir yan•l kazan- ket sporu iizerinde husule getirecegi iyi IZk er muhtelitine en ~ok oyuncu veren 
k ' ta 1m oldugunu dii§iinmekle neticenin 

ma 1\ln onu siirat ko§usile bitirmek mec· ve hay1rh tesirleri takdir ederiz. Bir ta - B k 1 h' d 1 
b · 'd ey oz e m e o acagm1 kabul etmek 

unyeh ir ki Nurmi'yi de ihtiyar atletler k1m sporculanmJzdan sanki yerleri yevmi b' .. r · 
k aaz gu<;tiir. yiinkii Istanbulsporlulann 

arasma atmi§hr. Nurmi de anlam1•hr ki ahirete kadar doldurulamaz §eklinde ve - d 
, a ge<;en pazar giinii Giine§ gibi bir te-

yan§m sonu i~in elzem olan <<bacak» ya tapu mevkilerine baglanml§ halde ya§ kk"l k d b b ,. §t' u ar§lSm a era ere bir netice elde 
zemberegi eski ayanm kaybetmi§, ona gozetmeksizin istifade edilmedigi goriil- edecek derecede muvaffakiyet kazandJk-
adeta <<arhk ~alt§miyacagim !» demi§tir. diigii halde, hala bu hususta JSTar yanh§- lanm gozoniinde bulundurmak lazJmdJr. 

Futbola gelince; bu sporda «bacak» hr. Zannediyoruz ki bu yazJmlzda bu Galatasaray. Siileymaniye 
meselesi ayni ehemmiyeti daha bariz bir yanh§m ne gibi sebeblere istinad etmek· L'k 1 d 1 k h 

1 rna~ arm a yapt aca sa a ve za· 
surette muhafaza eder. Dikkat edilecek te oldugunu izah etmi§ bulunuyoruz. man degi§ikliklerinin bir hafta evvelinden 
olursa daha ya§h oyunculardan te§ekkiil NVZHET ABBAS alakadar kuliiblere bildirilmesi laz1m ge-

Korkuyorum ! 
Telrika: 35 Yazan: Server Bedi 

_A 

Bag1rdJm: hediyordu. Her taraf1 yemye§il. ziimriid 
- Anlatsana, ne duruyorsun? • gibiymi§; sulan biiti.in hastahklara §if a 
Kap1ya bakhm. Ona kendisini kap1 imi§; gidenin cam geri donmek istemez -

dt§aTI atmaga ham oldugumu hissethr- mi§. «Bursalty1m diye soylemiyorum.» 
mek istiyordum. . . dedi de anlad1m ki bahsettigi yer Bursa. 

Ba•tnl online egerek mce b!r su SIZl§tna l K d • « ar§Ism aki tazenin elini tuttu: 
benziyen iirkek ve siizgiin bir sesle: 

«- Bak, dedi, goreceksin... Bugiin 
- Bana boyle yaparsan anlatamam saat_ dorde dogru oradaytz. (:ekirgeye bir 

ki .. · dedi. ayagm1 bas, bir§eycigin kalmaz. 
Sesimi <;Jkarmadtm ve bekledim. Agu « T aze kadm: 

ag1r elini yakama dogru gotiirerek: «- ln§allah, dedi. 

- Dinle l dedi. Sen o giin evden c;tk· «Bir~z daha konu§tular. 0 zaman an-
tm, bana da bir stkmh bash. Hava da ne lad1m k1 o taze kadmm da benim gibi Sl
kadar s1caktJ! Sen o giin: «Biz de ka - kmtJlan var. Geceleri i.istiine kabus ba
dmlar gibi incecik esvablar giyebilsek» sarmJ§. Y apmad1g1 ilac kalmamJ~. Ben 
demi~tin. Vapura bineyim, istanbula ka- kadma dondiim: 
dar gidip geleyim, dedim. Daha iskeleye «- Affedersiniz, dedim, ne zaman· 
gider gitmez, denizi goriince i\ime bir fe- danberi boylesiniz ~ 
rahltk geldi. Vapurda kendi kendime: «- Kt§ sonlanndanberi, dedi. 
«Ah bu yolcluk hi<; bitmese ... » diyor - «- Ben de k1§ sonlanndanberi boyle-
dum. Y ammda da iki ya§h kadm oturu - yim, dedim. 
yor. Birisi §apkaSJZ, ba§mda siyah bir or- «Cabucak ahbab olduk. Ne kadar 
tii var; oteki daha tazece, yi.iziinii fazla benziyorduk birbirimize. 0 da §a§h, ben 
boyam1~. laciverdler giymi§. Y a§h kadm, de. ihtiyar Bursah kadm, bana: 
ball;md1ra ballandtra bir memleketi met- «- Durma, evladtm, durma ... Bur -

saya gel, biraz a~1khk, ye§illik gor. Ban
yo yap, bir§eycigin kalmaz, dedi. 

« T ekrar ba§ladJ Bursay1 methetmege. 
Nekadar da giizel anlahyordu, kitab gi
bi soyliiyordu. 

«- Siz ne vakit gideceksiniz? diye 
sordum. 

«- Bugiin, §imdi gidiyoruz, dedi, va· 
pur var. Ne kadarc1k yer. Adalardan bi
raz otesi gibi bir§ey. Vapurda sak1z ~ig • 
nersin, denize bakarsm, iki laf atarsm, 
goz a<;Jp kapamadan Mudanya ... 

Zehra gozlerimin -i<;ine baktJ. Y eniden 
boynuma sanlmak ister gib1 bir bali var
dt. Geri <;ekildim ve ka§lanmJ ~athm. 

Y alvaran bir sesle: 

- Yiiziime oyle bakma, Faz1!... de • 
di, ne yapay1m ... l<;imden geldi. Bu ha· 
mmlarla Bursaya kadar gidivereyim de
dim. Onlar §imdi orada, adreslerini sana 
vereyim, sor, tahkik et. .. 

- N e soyliiyorsun sen? diye baibr -
dtm, insan tammadJgJ adamlarm pe§ine 
dii§er de Bursaya gider mi? 

- Cok iyi insanlar, F az1l, <;ok iyi in
sanlar ... fstanbula geldikleri zaman bize 
de ugnyacaklar, sen de goreceksin. He
le o tazesi, Siikriye Hamm, ne candan 
arkada§. T eyzesi, o ihtiyar kadm da oy· 
!e. Saime Hamm. Gorsen. Benim i~in 
par\alandtlar. F akat ben on lara yiik ol -
madtm. Cekirgede, otelde kald1m. 

Miilayim • Faddal 
Muhammed 

Miilayimle Hindli F addal Muham -
med pehlivanlar bugiin T aksim stadyo
munda, Hava Kurumu menfaatine, ara -
lannda ii<;iincii defa olarak tutu§acaklar
dtr. Evvelki gecedenberi devam etmekte 
olan yagmur diner ve h11va a<;thrsa bir 
intikam ma~1 mahiyetinde cereyan edecek 
olan bu ma<;m biiyiik bir kalabahk tara
fmdan takib edilecegini zannediyoruz. 

Bahkesir giire§crileri galib 
Bahkesir 13 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Bahkesir mmtakas1 giire§ takt
mi, i:zmir tak1mma iki say1ya kar§t be!i 
say1 ile galib gelmi§tir. 

- Otelde mi kaldm? 
- Evet... Kaphcalan var ... Ne gii • 

zel... Bir kere de seninle gidelim oraya ... 
Baytld1m. 

Hala yapt1g1 deliligin §Uuruna malik 
degilmi§ gib1, tabii bir gezintiden bahse
den adamlarm rahatltgile soz soyli.iyordu. 

- Sen <;Jidtrdm m1? diye bagud1m. 

- Ni<;in boyle soyliiyorsun, F az1l! 

dedi. 
- Oyle ya! Hal a yapllgm miinase

betsizligin farkmda degil misin? 

- Bu kadar k1zacagml bilmiyordum. 
Aram1zdaki manevi mesafeyi <;ogalt -

mak istiyormu§um gibi ondan birkac; ad1m 
uzakla§tlm. Ona yanm arkam1 donerek 

sordum: 
- Sen benden izinsiz Bursalara gide

bilir misin? 
- Sen beni koyiime kadar yolladm, 

elbet oraya kadar gitmeme de izin verir

din. 
- Bana sordun mu? 

- Vakit bulamadtm. Kopriiye <;1khk, 
Galatadan hemen vapura bindik. 

- Hi<; olmazsa Mudanyadan bana 
bir telgraf <;ekemez miydin? 

- Oralarm yabancJslylm. Hem yer 
bulmak i~in, vapurdan <;1kmca, alelacele 
otobiise bindik. Dogru <;;ekirgeye gittik. 

- Cekirgeden bir telgraf 9ekemez ,.. 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma ve biitiin agrdarmiZI keset 
lcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

lsim ve markaya dikkat! Taklidlerinden sakinrniz • 

Harb Akademisi Komutanbg1ndan: 
Y1ldJz: Harb Akademisi eratmm k1eyhk yaey sebze ihtiyact i~in c1500• Jd· 

~o. ay~eka?m fasulyesi, 6400 kilo tspanak, 6400 kilo lahana, 5200 kilo p1rasa 1_7 
tkmctte§rm 1937 c;ar~amba giinii saat 11 de Akad.emide pazarhkla ihale edi' 
lecektir. Talib olanlarrn •74• lira pey ak~esini Malsandtgma yatuarak ala' 
caklan makbuzla Y1ldJzda Komisyona miiracaatleri. (7647) 

K A E 

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

miydin? 

- Ben ertesi giin lstanbla donmek 
istiyorudm. Sana telgrafla bunlan anla
tamazdu~. 0 zaman daha fazla k1zar -
dm. Her§eyi kendim anlatmm, dedim. 

Ben .. m~nbks1zhgm bu derecesi kar§J -
smda soyhyecek soz bulam1yarak susu • 
yordum. Zehra da bir sandalyeye otur

du ve sustu. Arkasmdan, mmltJ halinde 
ciim!eJerJe Ve dargm bir sesJe §UnJan soy
lemege ba§ladt: 

-~Ben ... senin beni bu kadar ... azar
hy~cagml bil~iyordum. Heqeyi... og· 
renmce... sevmeceksin sandim B 
k d 

. . . ana ne 
~ ar IYI geldi ~ursa ... Beynimden sanki 

bJr kur§un <;lkh. lyi oldum adeta ... Saime 

Hammm hakkJ varmJ§. ~iikriye Hamm 
da ferahladl. Her gece iistiine kabuslar 
basarken, B ursada iki gece mt§Il IDJ§tl 

UYUIDU§. Ben de oyle. y abancJ bir otel
deydim de gene uyanmadan uyudum. 

F azla soze liizum lmakm1yan aglr bir 
bah§la yiiziine bakllm, 

Zehra ayaga kalkh: 

.- Cok sJkthyordum, F az1ll dedi, bi!
mJyorsun! .. Sen beni Amerikaya gotiire

cektin. Olmad1. Senden de iimidim kal-
maymca ... vapurda ... birdenbire karanm1 
veriverdim. Dii§iin ... Dort bir tarahm de-

niz... Saime Hamm da beni te§vik edi • 
yordu. 

- Sen bO¥le her te§vrke 
m1sm? diye bag1rdJm, 

H t 'k d ~·1 o·· .. sthh~' - er e§vt e eg1 . .. u§un, 11 
tim i~in ... Oraya gidenler bu hastahklil 
kurtuluyorlarml§. Bana da iyi geldi. .. , 

- Bana soyleseydin ben seni gottlr 
mez miydim? 

- Senin <;ok i•lerin vard1. d • . e• 
- Bursaya kadar gidebilirditn; !!b. • 

mesem bile seni gonderirdim. Y ahud 
1 

raz beklerdin. 

- Bekliyemezdim, <;ok siklhyordtJll1' 

- 0 halde gonderirdim seni... •'I 
B d . . y I . k deS' . - en e gttllm. a mz g1tme btl' 

ffil? Hem oyle arkada§lan nereden II' 

1 kt ') G" . . . 1 !stll aca 1m . orsen ne JYI msan ar ... 
hula geldikleri... be' 

Zehray1 daha fazla dinlemedim ~ebaP' 
men odadan d1§an <;lklim. Kendirn1 

~eye atmi§Ilm. "rtl 
S .. I d'kl . I b' . ·n doS oy e 1 en §ey erden hi<; mnt . 0)sll 

olduguna emin degildim. Dogru b,)e de' 
Y t ~ h k · I'~· soli .1p tgt are et, muvazenes1z Jg!O 1 ~1' 
recesiydi. Dii§i.indiik<;e kan ba~ll'lla ~ ~i· 
yordu. Soyledikleri dogru degilse f~,( 
ye <;ok hakhyd1; dogru ise akhnl 
ffil§h. ' 

B k d ''fk 1 . . ki zehfd3··· 
en__ o a ar o e enmJ§Il~ .. bile II 

nm dogru soyleyip soylemedtgtnl 
§iinmek istemiyordum. ) 

<Arkast liar 
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Propaganda· ihtiyacl 

Amerika bizi nas1l tan1r? 
Siyasette, i~te, i~severlikte bize uyan 120 
tnilyonluk bir kiitleyi tanimagJ ve kendimizi 

ihmal etmiyelim 

I Bizde nasil Amerika kelimesile ilk ak
a gel en vaszflar: «Milyoner, orijinal, 
~~ngster, gratsiyel, Holivud ve ilh. ise, 
'<!Ilerikada da Turklerden bahsedildigi 
Zalllan aklllanna en evvel gel en ~ey ler 

bit~as~nda: «Harem, fes, sultan, §alvar, 
1nb· b· lr geee masallan» vard1r. Kzsaea eger 

b~z. Amerikayz pek az tamyorsak, onlar 
12. h' 1 z~; tammazlar. 

*** Ill HakklmiZdaki fikirlerini ogrenmege 
d erakh bir Turk talebesi olarak aralarm-
a ?ulundugum birka~; sene zarfmda A
~tkahlarm bende bzrakttih intibat kay-
etzneden evvel Amerika yolunda ba -
:~dan gec;en bir hikayeyi anlatmak is
el'lrn. 

1• Yapurumuz lngilterenin Southampton 
;~antndan kalkmt~. Amerikaya dogru 
tt 
0 

ah:yord1,1. Yukan giivertede tenis oy-
IYitn gene bir Amerikah ile tanz~tim. 
~ A.ramzzda ~oy le bir muha vere gec;ti. 

an 11 : 

- Hangi eyalettensiniz? 
- Newyorktan. Siz? 
- ~en Amerikah degilim . 
- lngiliz misiniz? 
-Hayzr. 
- Y a nereden? 
I( 1' ahmin edin bakahm ... 

1'urk~cagzz hemen hemen Habe~istanla 
let[ ~~eden maada bildigi biitiin memle-

erzn . . 1 . . d k taketrn· zszm enm say 1 tan sonra, eanma 
....._ 1 ~ olaeak ki: 
'- B~nden paso, dedi, siz siiyleyin. 
\i l' urkiim. 

Cev bill oynuyor, hem konu~uyorduk. 
tak1~ ~~ i~itinee oyunu biran i~;in bt -

._: enj ba~tana&agz dikkatle siizdii: 
rurk· Kat'iyyen olamaz, dedi. Belki 
ki A IYecle dogdunuz; fakat muhakkak 
D~~tika veya ingilterede biiyiidiiniiz. 

!urk~IU.nduklerinin dogru olmadzgzm. 
1 ~ah IYeden ilk olarak dt&art c;zkttgzmt 

ett' ....._ N?· Hayreti arttz. Sordum: 
'- lYe hayret ediyorsunuz? 

~Otka ~ok fena, dedi, ben Tiirklerden 
,rz~. tiirkler deh~etlidirler. 

tt~,~ ~Irndiye kadar hiebir Tiirk le tam&
lllz) 

'1-l ....._ P a~zr. 
~eted ek1 1'urkler hakkmdaki bu fikri 

en d' '- C) e zndiniz? 
C:Ulq··kuduklanm ve i~ittiklerimden. 

l'a~Itt b~rn ve anlatttm. Anlattzm ki diin
te.... It k'· · d k .. L~ 1 h '''I~ b· O&esm e ~o mumi.Jit ve <;OK 

·~~:Vet 1~1abiat parc;asmda ya&tyan Cum
~~te bit Urkleri, o tabiat kadar gijzel ve 
b~tleti~· tuha maliktirler. Giire$ or~aniza-
ltj ke 1~. ~i~irdikleri «Miithi$ Tiirk» ta

~~dltd~-zlerine bazu kuvvetlerinin ka -
1 ~tkler !:(I bir vastftzr. Y oksa hakikatte 
ittdlt "ok civanmerd rok halim insan-I\' ' ... 
~ · · •• 1 ~ca· 
iltlltlist !l;!z a£ diledi. Tiirkiye hakkmda 
h ahrulll Tnalumat alaeak vasttalardan 
ll~Zltlad 1R~Id~klanm anlatt1. Ertesi giin, 
t' '~n de·· .bueok suallerle benden; ya-
1:V0tclu <>Blszklikler hakkmda malumat is-
t~lld . . 
a~l iRi Ye :nz. dinlerken gazlerinde. ag -

1Yan b~1 hsanla okudu;:;nnu ilk "1 " ·k tr · "~ 
h Insanm hazzt vardz. 
lliJ . ~'It~ 

dlsz cl. ntha:Yet b. . • . 
11ttclll a sey h It htkayedtr. Memleket 
k• l11 ~e a. at etmi& her vatanda~m ba
t~e. · An~~~. veya ge~ebileeek bir hi
ka ter Am a 'k bu hikayedeki eenebi ka -

tsz) ert ay k k h 
kzttcl a~~~~Irn b. a Y h tan sonra er an 
~an a l'Urk ot hp oldu. Tiirkiye hak
tatt ~Is oldu· ffilYan unsurlarm aSitlarca 
q l!l;t bir f !I;U menfi Propa~andanm ya-

a Ve I IP .• B d . . 
r t'5ti~t , _un an dolavtdzr kz ora-

en "'r .. ,..1 1 • 
,...,, • ,.. ... t C" f'l nr"' 1\ ~ ..... n-

Yazan: NERIMAN M. ALAM 

*** 
Am erika siir' at memleketidir. Ameri

kahlar siir' atten ho~lanan insanlard1r. A
mi an ytllara stgdtran Cumhuriyet Tiir -
kiyesi ~iiphe yok ki Amerikamn g1pta 
ve alakasmt her zaman ic;in uyandtran 
bir diyardzr; yeter ki memlekette yapt -
lanlan Amerikaya i&ittirebilelim. Siya -
sette, i§te i~severlikte Bize uyan 120 mil
yonluk bir kiitleyi ihmal etmeyelim. 

Bunun i~in propaganda laztmd!f. Bizi 
oldugumuzdan iyi tamtaeak reklam de -
gil, oldugumuz gibi gostereeek propa -
ganda.. Bu propaganda $imdilik mee -
mualar ve Amerikadaki Tiirk talebesi 
Vi!Sttasile yaptlabilir. «La T urquie Ke -
malist>> meemuast gerek bastmt, gerek 
muhteviyah noktasmdan ~ok muvaffak 
bir eserdir. Bu meemuadan Amerikanm 
biitiin resmi iiniversitelerine muntazaman 
gonderilmesi, hasabtmzza biiyiik bir ka
zane olur. Amerikadaki Tiirk talebesin(' 
dii&en vazife de her fiTSattan istifade ede
rek Tiirkiye hakkmda konu~malar yap
mak, Amerikahlan memleketimizle ala -
kadar etmektir. Bunlar harieinde sinema, 
radvo ve kitabt propagandanm ii<; kuv -
v('•li .;)~\.,, ,.,l,rok t~n,vnrnrn. Amerikan 
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Yunan matbuab 

ve inkiiabimiz 

«ilerleme, yeni neslin 
ruhuna is1emistir» • 

istanbul limamna yeni vesait tedarik 
etmek iizere Piredeki sahltk deniz na
kil vastalanm muayene edecek muhen
disler heyeti dun kara yolile Pireye ha· 
reket etmi§lerdir. Eger bu sahhk vast
talar matluba muvaf1k goriiliirse 30 - 40 
kadan satm almacakttr. 

sinemalan astl filimden evvel kzsa mev· 
zular iizerinde iic; dart eser giisterir. Bun
lardan seyireiyi en c;ok alakadar eden • 
Jerden birisi renkli seyahat konu§malan• 
dtr. Giize~ Tiirkiyemizin hakikaten renk
li manzaralanm Amerikan sinemala -
rmda gostermek ve memleket hakkmda 
malfimat vermek sesimizi en ktsa yoldan 
Amerikaya i~ittirmek olur. Sinema Tiir
kiyeyi Amerikanm balk tabakasma, sey
yahlanna tamtaeak ve sevdireeektir. 

Memleketimizi Amerikanm miinevver 
kiitlesine ili&tireeek vastta ise tanmmt~ bir 
Amerikah yaztemm memlekette tetkik 
netieesinde viieude getireeegi realist bir 
eserle elde edilebilir. 

*** $imdi $iiyle bir sua! hattra gelebilir: 
«Peki amma Amerika bizi tamy1p da ne 
olaeak ?» 

Manevi kazanelmlZI bir tarafa b;
raka!tm, bu i~te maddi kazane;m;z 
hakiki bir servettir. Efkan umumiyenin 
saltanat siirdiigii zengin Amerikada Tiir
kiye hakkmda lehte bir fikir yaratmak. 
hem ekonomik, hem politik sahalarda 
memlekete kuvvetli bir dost kazandzr • 
maktzr. 

Amerikanm bizle ve alelumum Avru
pa i~lerile yakm bir atideki alakastnt ise 
geleeek yazlmtzda belirtmege ~alz~aea • 
glZ. 

(1) Bu li.steden blr kLSml: 
Cumhuriyet Saltanat 
A"tk fikirli Mutaasstb 
Qah~kan Tembel 
Reform Medrese mektebleri 
KalE'm Kthc ve saire ... 

Bir kadmm gozlerinin, onun yiiz gii
zelliginin en miihim amillerinden birini 
te§kil ettigi §iiphe gotiirmez bir hakikat
tir. Ayni zamanda onlar kadar baktlma
st ve ihtimam edilmesi mii§kiil uzuvlar da 
hemen yok gibidir. Goz kapaklan derisi
nin ineeligi, kirpiklerin narinligi, goziin 
ic;inin tabakalannm hassasiyeti gozleri 
c;ok nazik bir vaziyete sokmaktad1r. 

Bazt kadmlar gozlerini daha parlak 
ve goz bebeklerini daha biiyiik goster
mek ic;in ic;lerine muhtelif ilaclar koy
makta tereddiid etmezler ki diinyada 
bundan tehlikeli bir i~ tasavvur oluna
maz. 

Gozlerin, dz~andan gelen ~erc;ope ;nu
kavemet edebilmeleri, kuvvetli ziyalara 
dayanmalan ve c;ah~maga miitehammil 
olmalan i~in daima giine&e, hararete ihti
yaclan vardtr.Diger taraftan doktorun ve
reeegi bir losyonla onlan her ak§am ban
yo etmek hem gozlerinizin sthhatini, hem 
de giizelliklerini temin edeeek en miihim 
vasztadzr. Goz kapaklanmzt boyamak is
tediginiz takdirde evvelee onlan hafifc;e 
yaglamak ieab ettigini hic;bir zaman unut
mamak gerektir. 

Eger esmerseniz goz kapaklannlZ! si
yaha yakm bir renge, eger kumralsamz 
maron ve maviye boyamamz lazJmdJr. 
Parmaklarm ueile bu boyalan kapaklarm 
iistiinde yava~ yava~ ezip yaymak en iyi 
tarzdzr. 
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Yeni kad1n 
levazimati 

Saglam bir zineir iizerinde muhtelif 
biiyiikllikte ve renkte ~antalar ta§tmak 
~imdi Amerikanm ve Avrupanm birc;ok 
yerlerinde pek ragbet kazanmt~ modalar
dan biridir. 

L 

Bu moda da yukankinin aksine .. Y ani, 
birkac; tane degil, hie; c;anta ta~zmamak 
gayesini takib eden bir usul.. .~ltk bir bi
lezik ic;inde pudra ve dudak ruju levazt
matt. 

Amerikada yeni piyasaya c;tkanlan ka
dm kunduralannm topuklan. Hangisini 
isterseniz se~in!. He psi orijinal.. Sade 
telden olam var, muhtelif kulelerin bir 
yere gelmesinden miite~ekkil olam var .. 
Merdiven trabzam parmakhgt tarzmda 
olam var .. 
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Rahat ayakkabdar 
Bazt moda yara

tzetlan gitgide rahat
hkla ineelik ve za
rifligi bir araya ge
tirmege ~ah~1yorlar . 
Bundan evvelki de -
virlerin kadmm aya 
gmt saylS!z rahat -
SIZltklara dii~ar eden 
ve o uzvu bir nastr yuvast haline ge
tiren dar ayakkabtlarma mukabil bu
giin hem havadar ve hem rahat ayakka
btlar moda olmaga ba~lad1. i&te bunlar
dan size bir c;ift niimune.. Ak~am ayak
kabzlan .. Kadifeden, siiedden de yapzla
bilir. Uclan a~tk ve kendileri yumu~ak .. 
Giyenlerin «oh !» diye bir geni~ nefes a
laeaklan ve biiyiik bir rahatlzga kavu~a
eaklan muhakkak. -···-Y amklara karst - Y amk yerlere zey
tinyagt siirmek a~1y 1 derhal keser ve zstJ
rabt azalttr. 

Hahlardaki lekeler - Halzlann ii
zerlerindeki miirekkeb lekeleri steak su 
ic;erisinde halledilmi§ bir kahve kas1g1 
aeide oxalioue ile kolavea ctkar. 

Soldan itibaren stra ile: 

1 - Klasik bic;imde dart diigmeli ku
ruvaze siyah dradan manto. Ceb kapak
lan, yaka ve riiverler hudson liitrundandtr. 
2 - Krep satenden mat taraft kullamla
rak viieude getirilmi~ bir elbise. Y almz 
kemeri, kollarm agZI ve yakanm iki tara
ft ayni kuma~m parlak taraflarmdand1r. 
3 - Rumen krepinden elbise. Ondeki 

Bugiiniin 
k1yafetleri 

drape ktstm astragandan bir parc;a ile geni§c;e ve yo! yoldur. 4 - Hafif ince 
tutturulmu~tur. Kemerin ueunda sarkan dradan manto. Yaka ve gogiiste astra• 
ktstmlarda da astragan tezyinat meveud- gan. Keza kemerin ueundaki sarktk kt• 
dur. Kollar yukandan a~agtya dogru stmlarda da astragan tezyinat. 

KI§ID ba§hca hastahg1 
gripten korunma .;areleri 
K1 ~ geldi. Soguklar, sisler sokaklan- r · 

mtzt kaplzyaeak.. Bugiin, belki heniiz 
sonbahann bJTakmt~ oldugu thkhk devam 
ederken o yakmla~mt~ tehlikeyi hatzrlan
mtza bile getirmek istemiyoruz, halbuki 
riizgarh ve karlt havalar kap1lanm!Zl c;al
.mak iizeredir. Bir klSlm alimlerin soyle
diklerine nazaran bu kt~ ~iddetli olaeak
mt§. Fakat dilimizde me§hur bir ata sozii 
vard1r: Biitiin miineecimler yalanetdtr, 
derler. Onun ic;in in§allah tahminleri 

l 

dogru ~;zkmaz. 

Herhangi §ekil dogru olursa olsun kt§ 
ister hafif, isterse §iddetli gelsin, biz §im
diden bazt ihtiyati tedbirler almah, grip
ten, bron§itten, zatiirrieden kendimizi 
korumaga ~ah~mahy1z. <;:ok defa kann 
§airane manzarasma, riizgann eesurane 
esi§ine, yagmurun yava§ yava§ yag1~ma 
hayran olup kendimizi onlardan muhafa
zayt ihmal ederiz. Dii~iinmeyiz ki boyle 
bir ihmal bizi giinlerce bir odada hapset
mege ve uzun miiddet yatakta btrakmaga 
pekala sebeb olabilir. 

Onun ic;in bu gibi hastahklarm nastl 
ba~lay1p nastl seyrettigini bilmek hie; de 
faydaszz degildir. Mesela grip zahiren 
pek de tehlikeli goriilmedigi halde neti
eede bin;ok vehametler dogurabileeek bir 
hastahktzr. 0 halde ba~langtemda viieu
diimiizii ondan kurtarmaga gayret etmek, 
iyiee yerle~tikten sonra onu kovmaga c;a
h~maktan daha kolaydtr . 

Gripten korunmak ic;in soguk almamak 
laztm oldugu kadar mikroblan kabul ede
eek vaziyete de mani olmak ieab eder. Bi
naenaleyh evvela mikrob almaeak insan
lar ve yerlerle temas etmekten c;ekinmeli· 
dir. Bilhassa mekteb, tiyatro, sinema, bii
yiik magazalar gibi yerlerde pek kolay bu 
mikroblar almabileeeginden fazla dikkat 
etmek gerektir. Bazan gripe tutulmu~ bir 
hastanm ve yahud heniiz hasta olmam~ 
bir mikroblunun bir defa elini szkmak, 
yahud onun ziyaretine gitmek sizin de ra
hats!Zlanmamz ic;in kafi bir amil olabi
lir. 

Hele akszran, oksiiren, tiikiiren gripli
ler tam bir mikrob yuvast te~kil ederler. 
Hatta ilerlemi~ memleketlerin bazt has
tanelerinde hastabaktezlar bundan ko
runmak ic;in hususi maskeler ve bluzlar 
giyerler. 

Aile ic;eriiinde bu ~eklin tatbikz ve 
hastanm tamamile tecridi biraz da mii~
kiildiir. Lakin gripin bilhassa fena tahri
bat yapabileeegi c;ok gene ve ~ok ihtiyar 
viieudler griplilerle temastan stkt bir su
rette menedilmelidirler. 

Gripten sakmtlmamn ba~hea ~ekilleri 
~u dart maddede hulas a olunabilir: 

1 - Grip salgm oldugu devirlerde st
eak havah yerlerden ~tktlzp soguk havah 
yerlere, ve soguk havah yerlerden steak 
havah yerlere gec;ileeegi vakit fazla dik
kat etmek lazzmd1r. 

Ktsa yiin ~orab giymek, iyi gtda al
mak ve sokaga ~tkarken steak bir&ey ic;
mek de gripten korunmak i~in iyi vaslta-
1~T(hnc1·•. 

2 - Sabah ve ak~am hirer defa agz1 
ve burnu bazi mikroblan oldiiriieii mad
delerle, mesela ic;ine bir c;orba ka§tgt ok· 
sijenli su kan§tznlmt~ kaynamt$ su ile gar· 
gara etmeli ve temizlemelidir. 

3 - Her yemekten evvel elleri mu
hakkak ytkamahdzr. 

4 - Hastamn yatagmm ayak ueuna 
antiseptik maddeyi havi bir kab koyma-

h ve hastanm kullanmt§ oldugu mendil~ 
leri onun ic;ine atmahdtr. 

Bi.iti.in bu tedbirlere ragmen gene gri
pe tutulaeak olursamz terlemek usulile 
viieudii miidafaa, hastahgt vaktinden ev
vel geri ~evirebilir. Bunun ic;in kahn bir 
yorgana sanmp ayak ueuna bir ~i$e ve
ya lastik torbalarda s1eak su koymak, iki 
iic; finean gayet steak c;ay veya thlamur 
ic;mek kafidir. 
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Ev kad1n1 
Mu~ambalan eilalama - Mu~amba

lan eilalamak ic;in ic;ine trebentin kan&tt
nlmz~ san mum kullanmak ~ok iyidir. 

Kiilbasttlan dovmek - Kiilbastllari 
yasstlamak ic;in demir yerine agzr tahta 
vasttalar kullanmak onlarm lezzetli olma
lanm temin eder. 

Sakszlardaki kurdlar - Saks1lardaki 
kurdlan oldiirmek i~in oralardaki ~ic;ek
leri hafifc;e kirec;li su ile sulamak kafi
dir. 

Boyah bezler - Boyalt bezleri temiz
lemek icin onlan thk su ile ytkamak, son
ra vumu•;.k bir f.,.:: z)P k11rulamak ividir. 
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b a h i 5 1 e r ~JI Bursa k1z lisesine \Ecnebi ve ekalliyet\r-~ - iktibaslar ~J 
gOsterilen ragbet mekteblerinde Ramsay Mac Donald'tn 

Terbiye 

ingilterede ~ocuk meselesi 

lngilterenin yiikselme tarihinde ismi 
yer tutan me§hur Ba§vekil Pitt, Trafal -
gar muharebesinden sonra 1805 ikinci • 
te§rininde §ehremanetinin tertib et~igi bii
yiik ziyafette kendi s1hhatine §ampanya 
ic;ildigi zaman §U sozlerle mukabele et -
mi§ti: 

Yazan: SELJM SIRRI TARCAN 

Anneler <;oc:uklanm nas1l y1kryacakla· 
nm ve nasi! giydireceklerini ogrendikten 
sonra bu c;ocuklar arasmda da vefiyat 

Mekteb binas1 her sene Dokuz muallimin i~ine 

nihayet verildi muammah §ahsiyeti 
Bursa (Hususl) - Burada Turk Yabanc1 ve azhk mekteblerinin ilk ki-

tevsi ediliyor 

yanyanya indi. 

Londra mekteb hifzissihha miifetti§ -
lerinden doktor Kerr bir yaZISrnda §OY le 

Maarif cemiyetinin, eski Amerikan Kol- s1mlannda c;ah~an muallimler ic;in gec;en 
leji binasmJ satm alarak onun yerinde ders y1b sonunda miifetti~ler tarafmdan 
ac;hgl ve bugiine kadar muvaffakiyetle verilen raporlar tetkik edilmi§ ve bu tet
ya§attigl k1z lisesi gittikc;e artan bir rag- kikat bitirilmi§tir. 

«- Hakk1mda gosterdiginiz sevgi ve 
saygJYa c;ok te§ekkiir ederim. A vrup~ tek 
bir insanm varhgile kurtulamaz. !ng1ltere 
kendisini kuvvet, azim ve iradesile kur -
tard1, onun bu hareketinin Avrupaya iyi 
bir ornek olmasml temenni ederim.» 

diyor: 

«Cocuklar arasmda zuhur eden hasta
hklann ekserisinin sebebi temizlige riayet 
edilmemesindendir. Memnuniyetle gorii -
yoruz ki lngiliz anneleri bunun ehemmi -
yetini c;ar<;abuk kavrad1lar ve harekete 

bet kar§Ismda miitemadiyen tevsi edil • Haber aldigimiza gore, Maarif Ve -
mektedir. Gec;en sene ilave edilen 200 kaleti, muallimlik mesleginde kendilerin
ki§ilik dershaneler paviyonundan sonra den istifade edilemiyecegi anla~Ilan do -
§imdi de yeniden geni§ bir arazi iizerine kuz muallimi kadrolardan t;Ikarmi§ ve 
biiyiik bir bina yapilmaga ba§lanmi~tir. vazifelerine nihayet verildigini bildirmi§ • 
Bu yap1lan kis1m: Y emekhane, konfe - tir. 
rans salonu, hamam, ~ama§Irhane, mut
fakla bunlarm iistiinii ba§lanba~a kaph
yacak olan 300 ki~ilik yatakhanedi~: Sf k1ymetli ve necibane hita~ •. bu ~ii· 

yiik siyaset adammm son nutku 1d1. <;un
kii on dan sonra pek az ya§adt. Y almz bu 
sozlerin degeri tecriibeli bir devlet ada -
mmm dudaklarmdan t;Ikmasmda degil, 
fngiltere siyasetinin degi§miyen prensipini 
ifade etmesinde idi. Bu siyaset kuvvet, 
azim ve irade ile k.endini kurtarmak. 

lngiltere uzun tarihinde bu prensipi 
yalmz deniz ve kara muvaffakiyetlerinde 
kullanmadt, Milletin yeni yeti§en nesline 
a§Iladi. 

T a Ondordiincii as1rdanberi mille tin 
enerji kudretini yiikseltmek ona s1hhatten 
dogan bir kuvvet vermek, devlet ricalinin 
ve parlamentonun, lngilterenin yiikselme
sinde esas olan gayelerinden birini te§kil 
ediyor. 

Ondokuzuncu asnn son yirmi be§ yilm
da lngilterede biitiin nazarlar c;ocuga 
tevecciih etmi§ ve onun s1hhatini koru -
mak, onu kendi i§ini kendi gorebilecek 
bir hale sokmak, atilgan, bec:erikli yap -
mak, nihayet biiyiidi.igii zaman hem ken
disine hem ba§kalanna faydah bir cen -
tilmen olarak hayat sava§ma hazulamak 
bir gaye olmu§tur. 

!ngilterede (trlanda ve lskoc;ya dahil 
degil) c;oc:uklann s1hhatini koruma husu
sunda sarfedilen gayretleri T aymis gaze
tesinin 30 eylul 1937 niishasmda ne§ret
tigi ilavede de §U istatistikJerden ogreni
yoruz: 

gee; tiler. 

ilkmekteb c;agmda c;ocuklann en ~ok 
dii§iiniilecek ve ihmal edilmiyecek husu
su: Giizleri, di§leti ve belkemikleridir. 
Bunlar mekteb hifZISsrhhasmm en agrr 
yiikiinii te§kil eder. 

1906 da mekteb tabibleri kongresinde 
bu meseleler <;ok ciddi miinaka§alara se
beb olmu§, nihayet kaleme alman layiha 
parlamentoya sevkedilmi§tir. Bu layiha 
kanuniyet kesbettigi zaman yani 1907 de 
yalmz Bradford' da bir tane mekteb kli -
nigi vardr. 1936 da mekteblere mahsus 
olmak iizere ingilterede yalmz di§ klinik
lerinin adedi 1300 diir. Gozlere de <;ok 
itina ediliyor. Biitiin mekteb c;ocuklan se
nede iki defa goz miitehassiSI hekimlerin 
muayenesinden gec;iyor. Sm1flarda ziya 
ve malann §ekli, vaziyeti hep dikkate a
hmyor. Senede iki defa c;oc:uklarm bel -
kemikleri muayene ediliyor. !cab edenle
re ortopedik cimnastikler yaphnhyor. Bii
tiin smrflarda talebenin ne §ekilde kitab 
okuyacag1, ne §ekilde yaz1 yazac:ag1, ne 
§ekilde resim yapacag1, ne §ekilde eli§leri 
yapac:ag1, kitablanm ne §ekilde ta§Iyaca
gi, ne §ekilde sofrada oturacag1, nihayet 
karyolasmda ne §ekilde yatac:agm1 goste
rir resimler ve onlarm yanmda fena vazi
yetlerden has1! olan belkemigi c;arpikhk
larmm resimleri vard1r.>> 

1906 dan evvel lngilterede ilkmekteb 
c;ocuklarmm ekserisi sabahleyin evde hie; 
bir~ey yemeden mektebe gidiyorlard1. Bu 
mesele de parlamentoya intikal etti ve 

K1z lisesinin miidiirii Murtaza Ozda
mardan ogrendigime gore; gec;en ~ene 
talebe mevcudu 156 iken bu sene 283 
olmu§tur. Gelecek sene bu yekunun 350 
ve 400 ii a§acagi muhakkak addedilmek
te ve ona gore hazulamlmaktadir. 

Erzurumdan, Karstan ve yurdun dorl 
bucagmdan tahsil ic;in buraya gelen kiz
lanmiz mektebde sanki kendi evlerindey
mi§ler gibi s1kllmadan serbest ve rahat 
bir mekteb ve aile hayah ya~amaktadir
lar. Mektebin ~ehirden uzak ve havad.lr 
bir yerde olu§u da c;ocuklarm s1hhatleri 
iizerinde aynca iyi tesirler yaratmaga 
ami! olmaktad1r. Nehar! talebe buraya 
hususi otobiislerle gidip gelmektedir. 
Mektebe kar§J muhitin gosterdigi ragbet 
adeta tehaciim derecesini and1rmaktacl:r. 

Tiirk Maarif cemiyeti kizlanmizm o
kuma ihtiyaclanm kar~Ilamak ic;in mek
tebi miitemadiyen geni~letmek liizumunu 
hissetmektedir. Nitekim gelecek sene 
desaneler paviyonuna da ilaveler yap1l • 
mas1 kararla~ml~ bulunmaktad1r. 

Bursa k1z lisesinin §U hususiyetini de 
tebariiz ettirmek lazimdir ki; bu sene 
mektebin tahsil verimi, yiizde doksan ye
disi miispet ve yiizde iic;ii menfi olmak 
iizere, belki Tiirkiyede iyi rand1man a • 
Ian yegane bir lise olmu~tur. 

Arbk iskan vesikas1 

Bir tayyare kazasmda 10 
ki§i oldii 

Berlin 13 (A.A.) - Berlinle Mann -
heim arasmda hava servisini tem:n e
den Lufthausa'ya mensub bir tayyare 
diin saat 17 de Mannheim'da yere in -
meden biraz evvel diismiisttir. Yedi yol
cu ile iki makinist v'e r;dyo telgrafist 
i:ilmu~lerdir. 

Yaralanan yolculardan iki tanesi has
taneye gotiiriilmii~tiir. 

Kahire 13 (A.A.) - Bir yiizba§tmn 
idaresinde Hindi c;!iniye gitmekte olan 
bir Frans1z tayyaresi Almanza hava 
meydanmdan hareket ederken lastikle
rinden birinin patlamasl uzerine yere 
dii~mii§tiir. 

Diger 4 tayyare, $am istikametinde 
yollarma devam etmi§lerdir. 

Alman • ltalyan miistemleke 
§irketi 

Roma 13 (A.A.) - Azione Colonialc 
gazetesi, Alman - !talyan maden ~irke
tinin faaliyetinden bahsederken ezciim
le diyor ki: 

cBu miistemleke §irketi, italyamn, 
kendi miistemleke imparatorlugunun 
zenginliklerini i~letmek iizere, beynel -
milel is birlii~ini memnuniyetle kabul 
eylemekte oldugunun bariz bir delili
dir. italyanm §art olarak ileri siirdiigi.i 
yegane keyfiyet, teknik sahasmda mut
lak bir salahiyettir.~ 

Po\onva hiikumeti ve 
Yahudiler lngilterede 1881 den 1905 e kadar bir 

ya§mdan kii~iik yavrularda c;ocuk oliimii 
binde 145 imi§. 1906 danberi c;oc:uklan 
korumak hususunda c;ok ciddi gayretler 
sarfedilmege ba§lami§Ilr. <;ocuk dogum 
evleri, kre§ler, bak1m evleri, sanatoryom
Iar ve saire 1916 ya kadar on sene devam 
eden bu ihtimam beklenilen neticeyi ve
remedi. Vak1a hsmen c;ocuk vefiyatm1 
azaltllysa da bu fark kafi goriilmedi. 0 
zaman hiikumet miicadeleye ba§ka bir 
yoldan giri§ti, anneleri ele ald1 ve onlar 
vasJtasile c;ocuga mi.iessir olmak ic;in c;o
cuk bak1m1 hakkmda konferanslar ve 
kre§lerde, c;ocuk kliniklerinde dersler ve
rildi. Annelerin vazifesini, <;ocugun g1 -
dasm1, uykusunu, ekzersislerini, odasmt, 
oyun yerlerini gosterir yiiz binlerce bro -
~i.irler ne~redildi. Bu tedbir birinciden 
daha faydah oldu. Evladma yolile bak -
mas1m bilen anneler sayesinde yirmi y1l 
ic;inde oliim vak' alan bin de 145 ten bin
de 60 a dii§tii. 

mahalli idarelerce <;ocuklara ihtiyaclanna verilmiyecek 
Vaqova 13 (A.A.) - Polonya ajans1 

gore mektebde g1da verilmesi takarriir et- Evvelce kendilerine firari veya Yu - bildiriyor: 
ti. Bu c;ocuklarm bir kismma slit ve bir nan emHiki verilmi~ iken biH'Ihare ak - Reisicumhur, Yahudi meb'us ve aya
k1smma .yemek verilmege b~§land1. 1 ?.35· dedi len itilafname mucibince, yahud sa- mndan murekkcb bir heyeti kabul et, • 
36 tedns y1h zarfmda lng1ltere dahilm • ir sebeblcr dolayrsile kendilerinden bu m · tir. He et Reisicumhura Polon ya
~~ki ilkmekteb ~ocukla:mm.Jhtiyaci go. · :na~lar ist~rdad edi!mi§ olan.la.ra serb:st •daki Yahudile,rin umumi v,aziyetini an
rulen.~e~~ 63,000,00~ §t~e. sut ve 24 mtl- rska~ v.esr~a~r venl_I?ekte .:~'· . Mali~e altmr§, Reisicumhur da cevaben, Po -
yon ovun yemek venlmr§llr. Vekaleh, vrla_Yete gonderdig: b:r emr~- lonya hiikumetinin biitiin tezahiirlerile 

(:ocuklann iyi beslenmesi, kuvvetli g1- de bade~a kims.e~e serbest rs.kan vesr- anar~iye kar~r miicadele ettigini ve bu 
d l .11• I v 1. • kast venlmemesmr ve bu ves1kay1 al - . .. d 1 . . 'kb ld d d a a mas1 mr 1 var Igimizm teme Im te~- 1 1 . . 1 .1 .. t h k b yoldak1 muca e esme JSh a e e e-
kil eder ve ancak iyi beslenen <;ocuklar ml 1~dokaln arm.krstim er~. et ~us ab. a tul- vam edecegini bildirmi§tir. 
b d b. . d . 'f d d 1.1. I un u an m1 an gos enr 1r ce ve . • k 

e. en ter Iyesm e.n Isii : e e ~. 1 rr er. gonderilmesini, bu cetvellere miisteni- lngilterede 20 mtlyon mas e 
ly1 vg1da alm1yan br: c;oc.~gun hergun ~ap: den· Vekaletin bunlara mal tah~is ede - hazuland1 
maga mecbur oldugu vuc:ud ekzers1slen cegini bildirmi~tir. 
onun s1hhatini takviye edecek yerde ihlal -·••-+-•--
eder. Tunusta umumi grev 

Simdi arhk bir laraftan devlet diger ta- Tunus 13 (A.A.) - Yeni Dustur te -
raftan t;ocuk velileri c;ocuklann s1hhatile §ekkiiliiniin na§iri efkan olan Elama 
alakadar olmayr ehemmiyetli bir vazife gazetesi, Tunus me§ruti liberal partisi· 
biliyorlar. lngiltere dahilinde yalmz goz nin siyasi biirosunca, Fastaki tahrikat -
miitehassiSI 1400 mekteb tabibi vard1r. l;rlara kaq1 alman tedbirleri protesto 
<;::ocuklarm di§lerin,. bakan 850 di§ heki- etmek iizere bu aym 20 sinde tezahiirat 
mi ve ilkmekteblerde gida ve saghk i§le- yapmadan Tunusta umumi grev ilan e-

dilmesine karar verildigini yazrnakta
1916 da lngilterede bir ya§ma kadar 

oien ~ocuklann adedi 123,000 iken, yir
mi sene sonra 1936 da bu aded 38,000 e 
indi. 

rine nezaret eden 5000 hastabakici var -

d1r. Bu miitehass1shnn vazifesi yalmzd '!'!_
1
r_. -===='!"'--------== 

c;ocuklarla me§gul olmak degildir. Muh - -
!ngiltere maarifinin hrfz1 s1hhat §Ubesi

ne mensub miifetti~ doktorlann ilk dikka
tini celbeden ilkmekteb c;ocuklanmn gay
risrhhi ~ekilde giyinmeleri ve vi.icudlerinin 
liizumu kadar temiz olmayi§l idi. Bilhas
sa Bradford'da fakir mekteb c;ocuklan -
mn viicudleri yiizde altmr§ nisbetinde te
miz degildi. 

telif semtlerde hiikumetin ak1l dam~ma lara, di§lerine liizumu kadar iyi bakmi • 
kliniklerinde giiniin muayyen saatlerinde yanlara hergiin Yikanmiyan <_<ocuklara 
bulunurlar ve her miiracaat eden c;oc:uk tesadiif ediliyor. Anneler tenevviir et • 
velisine bedava ogiid verirler. tikc;e kendilerine terettiib eden vazife.leri 

Bu kadar himmet ve gayretlere ragmen ogrendik<;e az zaman ic;in m~tlub neti~e
!ngilterede <;ocuklara heniiz matlub §e - nin elde edileceginde iimidim1z kuvveth -
kilde bakilamiyor. Mekteb c;ocuklarmm dir. 
arasmda gene ~oziinden mustarib olan - SELIM SIRRI TARCAN 
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Franklin, giiriiltii arasmda sesini duyu- di. 

rabilmek i<;in Doris'in kulaii;ma eii;ildi ve Doris, kadehi bo§altmca, muhitini, 

hayk1rdr: biran ic;inde hem gayet miiphem, hem ga-
- Ne ic;eceksin? . . 

4 
yet berrak bir hava icinde goriiverdi. 

Doris, kendi harekatmt rdare Imkamm Paskal, §imdi onu bir ko~ede yakala-
kaybetmi~ gibiydi. Viicudiiniin ag~rhgmi, mi§, yayvan sarho~ agzile bir§eyler anla
hatta viicudiinii hissetmiyor, sank! yerle IIyor, kendisini himaye etmesini rica edi-
gok arasmda uc;uyordu. . . ~· yordu. Guya, Franklin, kendi ko~kii ci-

- Mersi. Hic;bir ~ey Jc;mryecegrm. v?nnda satm aldigi bir arsaya, Doris i<;in 
Dedi. Fa kat hem en arkasmdan, gene bJr ev YaptuacakmJ~; bu evi Paskal' a 

bag1rarak ilave etti: . . ~ . yaphrtmasi i<;in, Frank lin 'i ancak o iknn 
b k. 1 Soguk edebilirmi• ... - Sert ir ic; r o ursa 1c;enm. , 

ve $ekerli bir~ey! .. .. . Paskal, sac;masapan bir hayli soy len. 
Metrdotel, miistehzi nazarlarla yuzu- dJkten. sonra, birdenbire, oturdugu yerde 

ne baki~or gibi geldi. Franklin, elini. o- SIZdr. Ileride, iki kadm arasmda kavga 
k B D "Iktr. Evvela birbirlerine biraz kiifiir sa· nun boynuna oymu~tu. u tema~. o - y 

ris'in ho~una gidiyordu. 1Ik an1a· 1 · ken- vurdular, sonra bagumaga ba~ladilar, ni-
dini, bu kalabalik ortasmda P valmz hayet yumruk yumruga geldiler. y anla-
gormii~tii. Simdi oyle degildi. Harat, rmdaki erkekler, bu kadmlarm kavgasm1, 

birdenbire, nazarmda, kolaylasmi~ ve ba· horoz dogii&ii seyreder gibi, zevkle te -
sitle~mi~ti. Frank! in, metrdotelin renga - masaya dalmi~lardi. NihaJLet, i~lerinden 
renk ic;kileri kan~hrarak doldurdugu ka- biri, kendi kadm1m yakaladigJ gibi verden 
de hi on a uzattr: kaldirdJ, omzuna aldt, goti.irdii. Kala· 

f h 1. f" I d h~l·k ~7>lmaa>, sevr"k'A'"" 1 ·~ · - Sere ine ve istik il 111 s~'rf" mf" . "-

II. 
T arat;ada dans vard1. Kadmlann hep

si bacaklanm, ba§lan hizasma kadar ha
v~ya kald1rmasim biliyorlard1. Doris, bu 
marifeti tecriibe etti ve muvaffak oldu -
gunu goriinc:e kendi de ~a§II. Arllk, b~ 
sefahet alemi, son haddini bulmu~tu. Nr
hayet, dii§mege ba§hyan ilk yagmur dam
lalan, bu co~kun alay1 dagittJ. 

Doris, nas1l geldigini anl1yamadan 
kendini odasmda buldu. Biraz aglad1; 
aglarken aynada kendini seyretti ve goz
lerinden dudaklarma yuvarlanan ya§lari 
ic;ti. Muslugu ac;II, biraz su ~.k1tt1 .. Ban yo 
yapmak niyetindeydi. Fa kat u~end1. Mus
]ugu kapatl!. Soyundu. ~trafa ~u1ak ka
bartll ve oda kapJsmi surmeled1. DI~an
da ~i:O~ekler c;abyor, yagmur yagJyor; 
evin ic;inde kahkahalar, . m~rdiv~nlerde 
<;Ighklar i~itiliyordu. I;)om, 1pekh gece: 
ligi giydi ve yatt~. Ayakla:,mda, . tem 
Dostal'm evindeh on be~ gunde bir de
<ri§en kaba yatak takimlarile mukayese 
:ttigi ipekli yorgamn ve ipekli ~ar~afm 
temasl, aklmda, arama c;akan ~:~~ek.le 
boliine boliine gelip gec;en F ranklm m IS
mi ve Paskal'm bahsettigi ko~k dola§I -
yordu. Doris. aylardanberi. ilk defa ola-
rak Bazil'i dii§iinmeden uyudu. . 

Uyandigi zaman lamba hala yamyor
~u. Frank lin, arka~mda san ipok bir pi-

.... . o,.t ........ , r ... • ... - .... 1" ~V "' , '" ,.1 •tnyor-
r • ,. I o , .......... 

Londra 13 (A.A.) - Dahiliye Neza -
reti, hava hiicumlarma kaq1 korunma 
dairesinin bir tebligine gore, harb ihti
malinde halka dag1blabilecek gaz mas-
kelerinin miktan, 1 kanunuevvel bida
yetinde, 20 milyonu bulacakhr. 

r N 0 V 0 T N i' de \ 
SORP RiZ 

Budape~te Operet ~antozii 

RUDOLFFY 
Tamamen veni bir repartuvarla ve 

Yonan Operet arti sti 

ARiS HRYSOHOOS'un 
ve sevimli tenor 

Y U N K A' n1n 

ta kokusu yay1hyor ve giyimli iken c;irkin 
olan bu adam, bu k1yafette, daha sevimli 
goriiniiyordu. 

<;ekingen bir tavula: 
· - Sana, bonsuvar demegc gelmi§
tim ..• 

Diye mmldand1. 
Doris, yatagmda dogruldu. 

'li.Y.'ll 

Paskalyamn o giini.i, Nemirof, bir o
tobi.isiin tepe katmda oturmu§, Be§inc:i 
caddeden gec;iyordu. Ne§'eliydi; ne§'eden 
co§uyordu. Bu ne~'esi sebebsiz degildi. 
Y anmda oturan, komik §apkah, gec;kin
ce bir kadma: 

- Bahan hissediyor musunuz ~ 
Diye sordu. Kadm, bu damdan dii§

me sualin verdigi ~a§kmhgi giderdikten 
sonra: 

- Evet, hissediyorum. 
Cevabm1 verdi. Nemirof, muhavereye 

devam etti. Otobiisiin, oniinden gec;tigi 
magazalara, binalara dair, o kotii ingiliz
cesile sac;ma sapan sualler soruyor, ka • 
dmc:agiZ, bu suallere, elinden geldigi ka
dar hiisnii niyetle cevablar veriyordu. 

0 gi.in, Nemirof'un aklma, Nevyorku 
ilk defa goren bir adam rolii oynamak 
esmi~ti. Saf, miitevaZI ve her§eyi hayret 
ve takdirle kar~1hyan bir adam tavn ta
kmtyor, bu yorlu giiniinde ummad1g1 bir 
?!lienee bulmaktan memnun komik &ap
' 1, k- 1 . ., ,.,, \,r,~,f1v 7evkle verd:o.; iza 

Yazan: HAROLD SASTI 

• 

[1\-Jii~eveffa Mac Donald, i~c;ilerle temas ic;in, Milli Miicadele senelerindl} 
lstanbula gelmi~ti. Yukanki resim kendisini Divanyolunda, ~ark 

Mahfilinde Tiirk gazetecilerile bir arada gosteriyor] 

0<; giin evvel yorucu bir siyaset haya
trndan sonra diinyaya gozlerini kap1yan 
Mr. Mac Donald ingiliz parlamento ta
rihinde amele fukasmm ilk Ba§vekili ol
mak s1fatile daima miihim bir mevki i§
gal edecektir. Suna da ~iiphe yoktur ki 
eger Mac: Donald ikinc:i Ba§vekaletlen 
sonraki kabinede hic;bir vazife kabul et
meseydi ingiltredeki mevkii ~imdikinden 
c;ok daha yiiksek olacaktt. Ciinkii son 
senelerdeki faa! hayatr 25 senelik kuv
vetli siyasi prensiplerine aykm bir yoldu. 
Mr. Mac: Donald son senelerinde biitiin 
hayatmca c;arpi~I!gi akidelerin faal bir 
elemam halinde siyasl hayatm1 sona er
dirmi~ oldu. 

Tabiat Ramsey Mac Donald'! bulun
maz vas1flarla tec;hiz etmi§ti: Yiiksek bir 
§ahsiyet, tiikenmek bilmez bir c;ab§ma 
kuvveti, miizakere esnasmdaki yiiksek 
teknik kabiliyet ve hlineri, musiki kadar 
t~mft' ve aydmlatici sesi, san' at ve edebi
yata kar~I hakiki vukufile Mac Donald'm 

daha' bida~tteh bi.iylik mevkiler i~irt ya
ratrlmt~ bir insan oldugu belliydi. 

~//olio 

Harbden evvelki senelerde amele par
tisine hakikaten yiiksek hizmetlerde bu
lundu. 0, partisinin gerek gazete siitun
lannda, gerek hitabet kiirsiilerinde en 
tutulan adamJydi. ingiliz parlamentosun
da partiye kar~I ilk sayg1y1 o uyandud1. 

Sosyalizmin ikt1sad! mahiyetini hic;bir 
zaman tam olarak anhyamad1ysa da, mii
savatSIZhga kar§I selis nutuklarile ac;hgi 
miicadele ile halk1 ic;timai rslahatm siirat
le yay1lmasma hamladr. Mac: Donald'm 
harici siyasete kar&I her zaman ic;in ken
dine mahsus bir alakas1 vard1. ingiliz • 
Alman siyasetinin gun gec;tikc;e bir c;1k -
maza dogru yiiriidiigiinii daha Harbden 
evvel hissetmi~ti. Siyasi hayatmm hic;bir 
fiili. harbin online gec;mek ic;in sarfettigi 
gayretten daha asil degildir. Ba§langrcda 
harbi protesto ettigi gibi bir an evvel sona 
ermesi ic;in de her elinden geleni yapmi§· 
hr. 

Mac Donald 1922 umumi intihabmda 
tekrar parlamentoya avdetile sanki haya
ta kaT§! yeni bir cephe ald!. Bu devrede 
muhalefet liderligini muvaffakiyetle ya-

hah can kulagile dinliyordu. Nemirof, la
hrdt arasmda, kadmcagiZa, Nevyorka 
gelir gelmez kafasma bir ta~ dii§tiigiini.i, 

haftalarca hastanede yattJgm1 ve heniiz 
biraz evvel hayata avdet edi!3 aklm1 ba
§lna tophyabildigini anlattr. Bu masal, ne 
kadar giiliinc ve aykm olursa olsun, Ne
mirof'un, o paskalya giiniindeki haleti 
ruhiyesile az<;ok alakadard1. 

Raphaelson' dan geliyordu. Bu tablo 
tacirinin, kendi eserleri hakkmda iyi bir 
fikir beslemedigini o da biliyordu. Maa
mafih, Raphaelson, o giin ilk defa ola
rak Bazil'in kar§Ismda kendisini dev ay
nasmda gormemi§, ondan bir§ey salm a!-
m1~h. 

Bu, Doris'in atolyeye en son geldigi 
gece ba§lanan etiiddii. iyi olmu§tu. Bazil, 
son haftalar zarfmdaki rsllrablann gene 
bir i&e yarami§ oldugunu dii§iini.iyordu. 
Nemirof, bu eseri, bu ahenktar ~izgili. 
pi~mi~ lopraktan heykeli kendi benligin -
den c;Ikarmi§, onu c;ok pahabya mal et
mi~. ruhundan kopan ra~elerle yarat
mi§h. Her artist, onun fikrince; ~ekli ya
ratan vuzuhu bulmak ic;in, hislerini yen

mek mecburiyetindeydi. 0 da oyle yap
ml~h. Biiyiik bir Alman muharririnin so
ziinii hahrladr ve komik §apkah kadma · 

- Mi.ikemmel bir eser, si.ikun i<;ind'! 
yaralllabilir! 

<Ar~ea.~l van 

parken sola dogru bir yol intihab etti. 
Fa kat I 924 teki Ba§vekaletten sonra 

c;ok degi~ti; politikanm prensiplerinden 
ziyade teknik k1smma pek ehemmiyet v~.~
di. Mevkiinin verdigi azametten biiyu~ 
bir zevk almaga ve sosyete hayal!nda 51 

s1k goriinmege ba~lad1. 

*** 
Hariciye N azm olarak beynelmilel s!' 

yasete muvaffakiyetle vermege c;ah§l!g1 

diizgiinliige mukabil, Ba§vekil olarak I~· 
giltere siyasetine kat'i bir gidi~ veremedi· 
iktidar sandalyasmda bulundugu be§ W 
ne hizmetindeki muhalefet bu zay1f nok• 
talan arhrd1, eksiltmedi. 

Biiyiik bir hatib olarak tanmmasina 
ragmen parlamentoda muvaffakiyet. gas• 
leremedi. Eski siyaset arkada~lanndan u• 
zakla~hg1 nisbette muanzlarile ic;timai ra' 
bJtalanm kuvvetlendirmege <;aii§ti. 

lkinci Ba§vekaleti • parti noktasll1: 
d .. JJI an • acmacak bir macerad1r. PartiSJll 
her hsmmdan gittikc;e uzakla~tl, uzakla~· 
ttk<;a otokratik bir hal ald1. 1921 agusto0 
sunda siyas! buhran ba~gosterince ~I 
senelik parti arkada~lanndan tamai111 e 
aynlmas1, tahmini giic; olm1yan bir mese' 
le idi .. Hemen bir anda biitiin hayaunca 
muanz1 oldugu siyasi has1mlarile birlei' 
mekte tereddiid etmedi. 

Bir zamanki Hindistan dostu; Hindi;' 
··o· tan isyanlanmn, toptan bastmlmasma 0 

a yak oldu; bir zamanki sulhperver J'~; 
niden silahlann arhnlmasma kar~1 hi~bl 
ses ~1karmad1. Ac;1k diplomasinin bir zl~ 
manki koyu miidafii en gizli konu~mala, 
yapan adam haline geldi. Serbest ticar~, 
nazariyesinin diinkii taraftan ticaret tB• 

didatmm miihim bir koruyucusu oldU· ,, 
Mac: Donald' deki bu degi§ikliklerin s e' 

bebi ned en ileri geliyordu? Bunu barb/~ 
nelerinin tecri.ibesinde aramabd1r. 'J0

0 
haris, magrur ve hassas Mac Donal 

8
, 

senelerin ac1hgmi hic;bir zaman unutlll 1, 
d1. Mevkii iktidarm tadtm bir defa 13~, 
ttktan sonra da kendini o mevkiden u~ 1 

la§hracagmr bildigi bir programm tal 1 

kma giri§emedi. Jd 
Sosyalizm, eskidenberi Mac Do~~~ 

ic;in, muayyen ikhsadi prensiplerin ~ogde• 
lugunu tebariiz ettiren bir dinden t.IY11 ,to 

.. I v k d d v rote· musavats1z 1ga ar~1 uy ugu P ··r· 
. go 

hislerinin bir terciimanr vazifesini 
m ii§tiir. 1d 

Hakikat halde Ramsay Mac Don~~
sosyalizm tarihinin bir taha vviil zam1111~1o 
da Ya§ami§hr. 0, amele partisine fJrkll esi 
c;ok zay1f ve iktidar mevkiini elde e~,ti· 

. mh 
muhal addolunan bir zamanmda S1r e'i' 
An' anev! parlamantarizm, bir parti J1lket1 

kit ihtidar yerini diger bir partiye. tedegi' 
tigi zaman esas siyasette biiyiik biT 3jd 
§iklik yapmamay1 amirdi "e Mac.?.0~i~io 
o mektebin §akirdi olarak yeti§IIS1 f·l· 1 

• Jlo 
giiniin birinde muhal farzettigi bJt k .. i~1 

rin (sosyalist partisinin bizzat zneVI 11 cJ• 
tidara gelmesinin) vukuuna ~a hid 0• ufldao 
evvelden buna gore haz.rlanamad 1~1~ ya' 
b I I. I . b ' ' ,l;;;·oi oca amJ§ ve sosya 1st enn r~ ~ 

pamamt§tir. 

"'** da! 
Mac Donald'1 seven birc;ok ark~J ref' 

larr onun son senelerini hahr1am3~11 e~e ' 
cih edecekler, buna mukabil har . 

5 
slJib' 

I . d .. d'v• d A aretlo ,, ' erm e goster 1g1 me <!Ill ces ca~' 

oerverligi her zaman hiirmetle ana 

1., ·-' r - •tafl1 
[Daily Herald 

* * * . a%e''.~s~ M. Mac Donald'rn cetf e'l JV' ~ 
Londra 13 (A.A.) - Ramd:lsJJ1dt, 

ponald'm cenazesi, Bermud.~s .t geti!1 e 
lngiltereye Apollo kruvazoru 1 e 
c:ektir. 
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CUMHURiYET 

Japonya diinyaya 

meydan okuyor! 
(Btlltaraft l fnei sahttede> 

haslan Cine kar~t J aponyanm takib ettigi 
hath hareketi takbih eden bir beyanname 
ne~ri hakkmda mutabik kalmi~lardir. i-

Diinya ol~iisiinde 

biiyiik bir manevra 
[ Ba3makaleden devam J 

ingiliz Ba,vekili «F akat silahlarimiZJ btrakarak 
kendimizi tamamen milletlerimizin refahma 
' 

talyan murahhast bu karara iltihak etme
mi~tir. Beyanname pazartesi giinii konfe
rans heyeti umumiyesi tarafmdan tasdik 
edilecektir. 

Japon notasrnda neler yazrlr? 
Briiksel 13 (A.A.) - Dokuz devlet 

konferansmm notasma verdigi cevabda 
]apon hiikiimeti, konferansa i~tirak etmek 
teklifini reddettikten sonra, ezciimle §oy· 
le demektedir: 

Zahirde komiinizme kar§t ittifak siya
setinin hakikatte A vrupa, Afrika ve As
ya iizerinde siyasi hartalar taksimatmm 
altmt iistiine getinnegi istihdaf eden bii· 
yiik olc;ii)ij ve !;Ok cur' et)i btr kombinezon 
oldugu §imdi arttk olanca a!;Ik!tgile mey
dana !;Ikmt§ bulunuyor. Denebilir ki §im
di diinya yiiziinde ge~en Biiyiik Harb
den daha biiyi.ik bir miicadeleyi goze al
magt dii§iinecek kadar ihtiraslanna zebun 
memleketler belirmege ba~lamt§ttr. Belki 
bu hale demokrasilerin harbden kac;man 
!;Clebi vaziyetleri de az~ok sebebiyet ver
mi§ bulunmaktadrr. Ancak bir noktada 
hata edildigi c;ok a!;tkhr: 

hasredecegimiz zaman1 bekliyorum» diyor 

(Bil$tara/2 1 fncl sahllede) 
Zanmmca bu korkularm ve endi

~el~rin esas ve mahiyeti hakkmda daha 
enn bir tetkik yaparak bunlann gideril

lllesinin miimkiin olup olmadtgtm anla -
lllak iizere yeni bir gayret daha yapmak 
~amant gelmi§tir. 

, Boyle bir gayret sarft, lngiltere ic;in bir 
Z~f telakki olunamaz. Zira lngiltere bu

~un c;ok kuvvetlidir ve giin ge<;ti~<;e da -
a kuvvetli bir hale gelmektedir. lngilte -

re · 
/'~ arkasmda, hemen hemen tahdid e -
d tlmtyecek derecede geni§ membalar var
. Ir Ve esasen bizzat bu kuvvetimizdir ki, 
1115anlann istikbali ic;in muazzam saadet 
'Ve Yahud bedbahthk ihtimalleri ta§tyan 
rn~:Ielerin halli ic;in makul dii§iinceleri· 
llltzt, insaniyet fikirlerimizi ve hiisniini -
Yetimizi harekete ge~innek ic;in digerleri
ke davette bulunmamm, · bizim ic;in c;ok 
olayla§hrmaktadtr. 

fnsaniyete itimad1m vard1r ve bu iti
~ad dolayisile ki boyle bir harekete c;a
S~~ cevab verebilecegimi iimid ediyorum. 
f tlahlanmiZJ b1rakarak milletlerimizin re
ahina tamamile kendimizi hasredecegi -

lniz giinii, itimad ve siikunetle bekliyo -
l'ltrn.» 

Ba§vekil, bundan sonra !ngilterenin 
{?diistri vaziyetini tahlil ederek demi§tir 
(1: 

h «- lngiltere, bugiin, diinyanm her • 
han~. endiistriyel memleketinden c;ok da-
a buyiik bir refah ic;indedir. Silahlanma 

llroDr b" . .. - I k b "' ammm 1tmest uzenne, mem e ette 
cl~nun aksiilameli goriilecegi hakkmdaki 
si~iincelere cevaben §Unu diyebilirim ki, 
cl ahlanma programmm sonu daha o ka
l ar Yakm degildir. Korkanm ki bu silah
akrna bizi daha uzun sender i~gal ede • 
te tir. Herhalde muhakkak olan bir§eY 
~arsa. o da, programm hemen derhal bir-
enbire degil, fakat yava§ yava§ nihayete 

erec v•d· egi IT.)) 

Jki Bafuehil arasmda temas 

Lord Halilax'rn Berlin zi:vareti 
Londra 13 (A.A.) - Yorkshire Post 

gazetesi Lord Halifax'm Berline yapa -
cagi seyahat hakkmda li.izumundan fazla 
nikbin davranmamak IB.z.Im geldigini kay
dcderek diyor ki: 

«M uhik bir hal sureti bulmamn en iyi 
~aresi iki alakadar tarafm meseleyi hallet
menin yolunu aramalandtr. (:iinkii, bey
nelmilel bir te§ekkiiliin miidahalesi iki 
memleket efkan umumiyesini heyecana 
getirecektir.» 

Cevab kiistahra telakhi eJildi 
Briiksel 13 (A.A.) - Japonyamn 

cevabt, konferansm bugiinkii celsesinin 
a<;Ih~mda okunmu~tur. Bundan sonra 

Ribbentrop Hariciye Nazrrr oluyot Wellington Koo, Japonyaya malzeme 
Deyli Ekspresin Beilin muhabiri ya- verilmesinin men'in; istemi~ ve ]aponya -

nm notastm kiistahc;a cevab olarak tavsif 1.1yor: 

«- Miilakat istik§af mahiyetini ikti -
sab etmektedir. Fuhrer ile hiikumetinin 
hakkl siyaseti bu miilakat neticesinde an
la§Ilabilirse beklenilen gaye elde edilmi§ 
olur.» 

*** 

«Aimanyanm ingilteredeki sefiri M. etmi~tir. 
Ribbentrop ilkbaharda Hitler tarafmdan ~ine silah ve para verileceh 
Baron Neurath'm yerine Almanya Hari- Briiksel 13 (A.A.) - Haber almdi-
ciye Namhgma tayin edilecektir. 64 ya- gma gore, Pasifik konferanst miizakere
~mda olan Baron Neurath da Hariciye leri Sirasmda <;in lehinde almacak bazt 
Nazm olmadan evvel Almanyanm ln - tedbirler hakkmda uyu§ulmu§tur. Bu ted
giltere sefirliginde bulunmu§tu. Kendisi- birler meyanmda bilhassa (:ine silah, 
§ubatta tekaiidliik sinnine vast! olacakttr. miihimmat ve para verilmesi vardtr. 
Her Ribbentrop selefiuden (20) ya§ Amerihan Jelegesinin sozleri 
daha gencdir.» Briiksel 13 (A.A.) - Pasifik kon-

Kont Ciano Japan el~isile gorii,tu feransmm toplanttsmda, Amerikan dele-
Roma 13 (A.A.) _ Kont Ciano, ]a- gesi Norman Davis demi§tir ki: 

«Eger bir taktm prensipler muhafaza pon el<;isi Hotta'YJ kabul etmi~tir. 
olunmazsa beynelmilel istikrar ve emniyet 

Polonyada hiikii.met Jarbesi baltalanmt~ olur. $unu bilmek icab eder 

haberi valan ki, beynelmilel miinasebetler cebir ve ~id-
Var~ova 13 (A.A.) - Polonya a- detle mi tanzirn olunacak, yoksa hak ve 

iansi bildiriyor: muahedelere riayetle mi~ 
Polonyada yakmda bir hiikiimet dar- Konferans J aponyanm izzeti nefsini 

besi vukua gelecegine dair bazt F ransiz korumak ic;in bi.iyiik bir itina gostermi§
ve ingiliz gazetelerinin yazdtklan haber- · hr. 
ler, Polonyada efkan umumiye tarafm-
dan hayretle kar~tlanmi~hr. Bu ~ayialar, 
hakikate o derece muhaliftir ki ayrrca ya
lanlamaga bile ihtiyac; duyulmamaktadtr. 

T ekzib edilen bir haber 
Londra 13 (A.A.) - Lord Hali -

fax'm Berlinden sonra Romaya gidece • 
gine clair c;tkan haberlerin· esasstz oldugu 
salahiyettar mehafilde beyan edilmekte
dir. Lord Halifax yalmz Berline gidecek 
ve orada ingiliz - Alman miinasebetleri 
hakkmda Hitler'le gayriresmi konu~ma
larda bulunacakttr. 

<;inde harb vaziyeti 

1 : Harbi en biiyiik cinayet telakki et
mekte demokrasiler haksiz degillerdir. 

2 : En biiyiik cinayet olan bu harb, 
oniinden ka!;tlamaz bir zaruret haline ge
tirilirse, demokrasiler onun en kahraman
casmt yapmaktan bittabi geri dunnazlar. 

Diinya hartasmm biiyiik bir ktsmmi 
altiist etmek istiyen manzume vaziyeti 
acaba aynen ve tamamen boyle goriiyor 
ve boyle biliyor mu? Eger evetse, bu ka
dar muazzam bir karga§ahktan galib ~~
kacagmdan emin mi ~ Bizce bu son §Ik 
kadar §iipheli bir§ey olamaz. 

Kaldi ki, gec;en Umumi Harbde gor
diik, insaniyeti sarsan o tiirlii biiyiik ~ar
PI§malardan galib c;tkanlar dahi maglub
lar kadar muzmahil ve peri§an c;tktyorlar. 
Bundan sonraki bir c;arpi§mamn Avrupa 
medeniyetini yikacagmt §iiphesiz telakki 
edenler takdirlerinde asia hata etmiyor
lar. 

Aktllan ba§larmda memleketlerin or
taya c;tkan biiyiik manevra kar§Ismda va
kit ve zamanile kat'! vaziyet almalan ve 
mecnunane tasavvurlara kar§t bilahare 
kendilerince ihtiyan zaruri olacak hare
ket hathm §imdi ~>c;tk soylemeleri laztm 
gelmektedir. Boylelikle belki heniiz vakti 
iken herkesin aktl ve itidal dairesine avde
ti miimkiin olur. 

YUNlJS NADI 
~ ...... .-

Kt,a dogru ... 
<B~tarat• 1 tnct :~ahltel!e) 

havamn normal bir seyir takib ettigini, 
ancak stcakhk derecesinde mahsus bir dii
§iikliik oldugunu gostermektedir. 

Hava, bugiin de kapah olacak, Ka -
radeniz ve Ege sahil mmtakalanndaki 
yagmur devam edecektir. 

Bir enJi,e! 

(flcumhuriyetBI 
fi='1l @} u ~ s lYJ ~ lYI lfil lYI 

Maarif miidiriyetinin nazan 
dikkatine 

Adana Erkek Llsesl 936 - 937 senesi me
zunlarmdan Adll, Re:sad, 0. Qakar ve Ke
mal imzalar1le ald1gmuz mektubda denlll
yor ki: cMezun!yet lmtihamndan sonra ve
rilen olgunluk imtihantnda birer derstcn 
muvaffak olamtyan diirt arkada!ilZ. Maa:rif 
Vekalet!nln gecen sene bizim vaziyette 
olan talebeye Unlverslteye devam hakkml 
verdigin! b!ld!gim!zden kalkttk, i3tanbula 
geldlk ve bir buc;uk aydanberl derslere sa
m! stfatile devam ed!p duruyoruz. Bu miid
det zarftnda allikadar makamlara Unlver
siteye kabul edilmekllglmlz !c;ln miitead
did defalar, miiteaddid suretlerle miirac'l
at ettlk. fakat miisbet veya menfi hic;btr 
cevab a!amad1k. Karar vermek salahiyetl
nl elinde tutan yiiksek Vek~letln bizleri 
daha fazla boyle kararstz vaziyette btrak
mamasmi rica ederiz.:. 

Oskudar belediyesinin nazan 
dikkatine 

Qengelkiiyiinde Lekecibozu~u sokagt 44 
numarada Haf1z Mustafa imzaslle aldtgt
miZ mektubda denlliyor kl: cKiiyiimiiziin 
i~inden ge~ip Lekecibozuguna varan yolun 
baktrctlardan ltibaren olan k!Sml arttk yol 
vaziyetini kaybetmi§tir. Bizler i§imize gii -
ciimiize, c;ocuklarumz da mektebler!ne gl
dlp gellrlerken c;ektiklerim!z! dii~manlar 

bile gormesin. Bu halden bahseden miite
addid istidalarla istanbul Beledlyeslne mii
racaat ettik. i3tidalaruniZm hepsl de !ca
bl !era kllmmak kaydlle Uskiidar Beledtye
slne havale oolldi, fakat yolluktan Qlkan 
yo! oidug.u glbl durmakta, hatta glin gec;
tlkce gec;ilmez bir hale gelmekted!r. Kara 
kt~ ba.st!Imadan icabmm icrasuu Uskiidar 
Beledlyesinden rica ederim .• 

Sthhiye V ekaletinin nazan 
dikkatine 

Osmanlllnde isim ve adreslnin bizde sak
lt kalmasmt istiyen blr karilm!zden aldl
glmlz mektubda denlliyor k!: cKirktan fazla 
ki:iyii olan kazamiZm ii~t seney! miitecav~z 
blr zamandanberi ne hlikfunet, ne de be
ledlye doktoru vardir. Hal ve vaktl mtisa.ld 
olanlar hastalarm1 Vlliyet merkezine gi:i -
tiiriip tedavi ettirmekte, buna muktedir o!
mtyanlar ise pek elim vaz!yetlerde kendile
rlni Allahm takdirine btrakmaktadtrlar. Bu 
hal!n b!r an evvel liniine ge~!imes! husu
sunda S1hhiye Vekaletinin dlkkat nazarla
nm !(Ckmenizi dilerim.:t 

GONON BULMACASI 
9 10 11 
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(Bu aksamki orogram) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musiklsl • 12,50 hava

dis - 13,00 Beyoglu Halkevi gO.Sterit kolu 
tarafmdan blr tems1! - 14,00 SON - 18,30 
plakla dans musikisi - 19,00 Safiye: Plya
no ve keman refakatile • 19,30 konferans: 
Selim SIIn Tarcan (!nsanlar ve hayVan -
Jar - Aksel Munte> - 20,00 Miizeyyen ve 
arkada§lan tarafmdan Turk muslkis! ve 
halk §arktlari - 20,30 Orner RI.Za tarafmdan 
arabca siiylev-20,45 Bay Muzaffer ve arka
da§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve halk 
§arktlart, (Saat ayarl) -21,15 ORKESTRA-
22,15 AJans haberleri - 22,30 plakla aolo: 
Opera ve operet parc;alan - 22,50 son ha
berler ve ertesl giiniin program1 - 23,00 
SON. 

VIYANA: 
19,05 gramofon - 19,35 ~ARKILAR-20,05 

spor ve saire - 20,15 FRANSIZ §ARKILA· 
RI - 20,45 haftamn makalesi - 21,05 ULU
SAL MUSiKisi - 21,40 gramofon, haberler, 
spar - 23,35 DANS MUSiKisi, ist!rahat es
na.smda haberler. 

BERLIN: 
19,05 NEFESLi SAZLAR ORKESTRASI-

20,05 haberler ve salre - 20,30 MUSiKi -
21,05 OPERA YAYINI: MASKELl BALO • 
23 ,05 . h~va, haberler, spar - 23,35 DANS 
MUSIKISI. 

PE§TE: 
18,05 PIYANO MUSiK:tsi - 18,35 konfe • 

rans - 19,05. MACAR lilARKILARI VE QIN
GENE M.USIKISI .- 20,05 ktraat - 20,35 EO
LENCELI MUSIKI - 21,35 plyes, haberler -
22,50. O~~ESTRA KqNSERI - 23,50 DANS 
MUSIKISI - 24,35 QINGENE MUSiKist -
1,10 haberler. 

BUKREE,l: 
18,05 ASKER! BANDO • 19,05 havadis·: 

19,:.W dans plaklar1, konferans, gramofon .. 
21,05 OPERET YAYINI - 23,35 gramofon. 

BELGRAD: 
17,50 halk o§arkllan, gramofon - 19,05 

ASKER! BANDO - 20,05 gramo!on, konfe
rans. haberler - 21,15 Strb gecesi, haberler-
23,25 . OR~ESTRA KONSERi - 23,50 DANS 
MUSIKISI. 

LONDRA: 
18,05 EOLENCELI KONSER - 18,25 ka -

rt§Ik yaym - 19,05 HAFiF MUSIKi - 19,45 
konu~ma • 20,05 ASKERf BANDO VE §AN-
21,05 MLENCELI KONSER - 22 dlni yaym, 
habe:;-Ie:;- ~ 23,10 ORKESTRA VE KLARNET 
MUSIKISI - 24,35 hatrralar 

PARIS [P.T.T.J: • 
18,05 HAFiF MUSiKi: - 20,05 koyliilerin 

zamam, gramofon, karl!ilk yaym, plyes, 
haberler, gramoton • 1,05 dans muslkisl. 

ROMA: 
18,05 SENFONiK MUSixt - 20,35 kan .. 

§lk yaym - 21,35 KARI§IK MUSiKi: - 22,05 
KON!!IE~ . · 23,50 haberler • 24,20 DANS 
MUSIKISI. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~ehrimizin muhtelif semtlerin .. 

deki nobetc;i eczanele.r ~unlardir; 
istanbul cihetl: 

f'l r\oma 13 (A.A.) - Alakadar mah
~iler Chamberlain'in beyanatile fnforma
!;)na Diplomatica'nm notlan neticesinde 
b a :'fa ile fngiltere arasmda bir yakmltk 
ilt~~langtci belinnege baiLidigtnt teyid et-
ektedirler. 

te lki memleket ba~vekaletleri arasmda 
beltlas hast! oldugu itiraf edilmekle bera
~el' bu temasm bir itilaf akdi i~in lazim 
~~;n ~artlann mevcud olup olmadtgmt 
lltekn etmek iizere yaptldrgl tasrih edil -
%r te ve mevsimsiz bir nikbinlige kar§I 

~~~~tsiz bulunulmasmm online gec;mek 

Diger taraftan ingiltere ile ftalya ara
smda yaptlmast dii&iiniilen miizakerelerde 
hi<;bir degi~iklik yoktur. 

,Sanghay 13 (A.A.) - ] aponlann 
$anghaydaki muvaffakiyetlerinden son -
ra, beynelmilel imtiyazlt mmtaka makam
lan, General Vatsui'nin Su§eu §ehrini 
Japon ordusu miinakalatt ic;in kullanmak 
niyetinden hassaten endi§e etmektedir. 
Bu makamlar, samldigma gore, ia~e ge· 
milerinin ge~mesine miimaneat etmiyecek
ler, fakat tamamile askeri nakliyat ya -
piimast takdirinde protestoda bulunacak
lardir. Bu meselede, beynelmilel imti -
yazh mmtaka idaresinin te§ekkiil tam 
sebebile giicliikler ~1kacagt samlmakta ~ 
dir. Filhakika, imtiyazh mmtaka biiyiik 
meclisinde, iki Japon, 5 fngiliz, 2 Arne· 
rikalt ve 7 (:inli aza vardir. 

Soldan sa~a: 

Diin, yagmur ve futma si.iriip giderken 
rasad istasyonlan, limana miiracaat ede
rek Karadenizde §iddetli bir ftrhnantn 
ba§lamast ihtimalini haber vermi§lerdir. 1 

Bu maliimat, Karadenize c;Ikacak olanlar 
arasmda haklt bir endi§e uyandumt§ ve 
filhakika Kavak liman reisliginin biraz 
sonra telefonla verdigi bir deniz hava ra· 
poru da Bogaz dt§mda ftrtma alametle -
rinin belirdigini gostenni§tir. 

1 - Boyu ild kat. 2 - Papalarm marlfet
lerinden blri, blr c;e~id yol. 3 - Tath mad
de, bir av hayvam. 4 - Ekmegin esast, bii
yiik I!Igat. 5 • Topun c;tkardtitl ses, nota, 
yabanc1. 6 • ~ret, .saglam, b!r emir. 7 -
Elle tutmak. 8 - Qo~almak, rutubet yapan. 
9 - Yalan, cam gibldlr fakat k!IIlma.z. 10 • 
Banda. 11 • Seyrek degil, lS.ytk, 

Emln~nii (Be~lr Kema]), Fatlh Veznecl
lerde (Universitel, Karagiimriikte (Ahmed 
Sua d), Bakirkoyde (Hila!), Cerrahpa~ada 
(~re!J, Alemdarda (All RIZa), Kocamusta
fapa~ada (Rtdvan), Fenerde (Emilyad!), 
Kumkap1da (Belkis) , Kiic;Ukpazarda (Ha
san Hulftsl). §ehrem!ninde (Ahmed Ham. 
di). 

Beyoglu c1het1: 
§~ Halasku caddeslnde CHalk), Tak -

slmde (Nizameddinl, Beyog}u Tarlab:11,nn· 
da (Nihad), istiklal caddesinde (Kanzuk), 
Dairede (Giine:;;), Galata Topc;ular cadde. 
sinde (Sporidis), Kaslmpa§ada (Vaslf), 
Haskoy Hal!ciO~lunda <Barbud). Be§ikta§ -
ta (Slileyman Recebl, Tarabya, Yenikiiy, 
Emlrgan, Rumelihlsar, Bebek, Arnavudkoy, 
Ortaki:iy eczaneleri. 

c~rnektedir. 
~ 1ornale J'ltalia'mn makalesi 

l~ 0ma 13 (A.A.) - Giornale d'1ta
Rt~~londra muhabirinin a§agidaki tel -

llt ne~retmektedir: 
d~ ~~hamberlain, Guidhall'deki nutkun
ile 10Yledigi vec;hile, Almanya ve ltalya 
~~ 11

k1 bir anla~ma yap!lmasmt cidden ar-
1~ :~ektedir. Maamafih miispet netice
lliekls!tkametinde fazla nikbinlik gaster -
llieh' ~~ha zamansizdtr. Londra siyasi 
ll!j1 ~~1hnde bir fikir degi§ikligi vukua gel 

A. 0 ~ugu dogru degildir.» 
~i·-~ Yn1 gazete, ba§ka bir yaz1smda da 

lvt ki 

~e ~!talYan salahiyettar mehafili, Londra 
>'~~i]lnasa girmek iizere yeni bir te§ebbiis 
~~h ~caih bahsinde tam bir ketumiyet 
eqb~ aza etmektedir. Maamafih, bu, 

ill~ltl 1~ olmak i~in bir sebeb telakki olun
t~et a ldlr. Bugiin i~in mevzuu bahsolan 
~~~Ill~ talya ile fngiltere arasmda bir an
~~~1·1. Yaptlmast bahsinde halen li.izumlu ' 1n 
~l\1 1 btamamile mevcud olup olmadt-

es -. Ay~- tt eylemektir.» 
11tikta I &azete, Londranm Romaya bir 
~ 1 kall ~ Verecegi hakkmda son giinlerde 

~a!•ialan da yalanlamaktadir. 

Eden'in Romaya gidecegi hakkmdaki 
haberler de esasSJZdir. 

Dogar dogmaz ameliyat 
olanyavru 

Nevyork- Nevyork hastanesinde 
dogan bir ~ocuk diinyaya geli~inden 
bir saat sonra ameliyat olmu;~tur. Res
mimiz, biiyiik bir muvaffakiyetle ne • 
ticelenen ameliyatt yapan doktorlari, 
kiiciik hastaya ameliyat yaparken gos
termektedir. 

Havayollar1nm telsiz 

lstas 
:Yonun d d .. d .0 • • l~In an ve l!;Jn en 

l:l evlet II tkt manzara 
~:ltlth hast avay.oll.an idaresi Yedikule, 
§a lllel hir t aln~st ClVarmda yeni ve m ii
tit- ettirrniiit~ 81.z rnuhabere istasyonu in-

. trukar,{· Ista.syon faaliyete gec;mi$-
1 res1rnler bu mtiesseseye o d tesisall gi:istermektedir. 

Londra 13 (Hususi) - N anhsiang
§en' de bulunan 16 ,90, 96 ve I 05 inci 
<;in fukalan karmakan§tk bir halde ricat 
ederken dagtlmi§tlr. 

30,000 Cinli yaralr 
Londra 13 {Hususi) - ]aponlar bu

gi.in .5anghay civarmdaki Ka§an ve Kia
ten ~ehirlerini zaptetmi§lerdir. Sou T che
au hastanelerinde 30 bin Cinli yaralt 
mevcud oldugu haber verilmektedir. 

$imali garbiden ~ekiliyorlar 
Sanghay 13 (A.A.) - Salahiyettar 

bir zat J apon k1t' alarmm yalmz birka~ 
devriye kolu btrakarak Nantao'nun §i • 
mali garbi mmtakasmdan c;ekilmekte 
olduklanm beyan etmi§tir. 

FranStz mrntakasrnda olenler 
,Sanghay 13 (A.A.) - F rans1z imti

yaz mmtakasmda olenler, 16 ki~idir. Bun
larm i!;inde Daily Telegraph gazetesinin 
lngiliz muhabiri, F ranstz polisi idaresinde 
c;ah§an Cinli bir polis hafiyesi ve gayri
muharib 14 Cinli bulunmaktadir. Yara
lananlarm adedi 20 <;inli ve I F ranstz 
olmak iizere 21 ki§idir. 

Paris • Soir gazetesinin muhabiri La -
urens, yiiziinden hafifc;e yaralanmt§ttr. 

Yiiz binlerce Cinli selalet i~inde 
Sanghay 13 (A.A.) - Hantao'da

ki miilteciler mmtakasmda ekserisi biiyiik 
bir sefalet i~inde olan yiiz binlerce <;inli 
bulunmaktadir. 

Halk yiyecek almak ic;in F ranstz im • 
tiyaz mmtakasmm hududlarma tehaciim 
etmektedir. 

Franstz polisi tarafmdan asayi~i temin 
edilen imtiyaz mmtakasma girmek mem
nudur. 

Asheri miiesseseler bombardrman 
eJilJi 

Tokyo 13 (A.A.) - Domei ajanst
mn bildirdigine gore, J apon tayyareleri 
bugiin Sansi'nin merkezi olan Sianfu'nun 
tayyare istasyonunu bombardtman ederek 
iki hangan ve altJ tayyareyi tahrib etmi§
lerdir. 

$antug'da Hissin~uang tayyare istas -
yonu da bombard1man edilmi~ ve §ehrin 
askeri miiesseseleri tahrib olunmu~tur. 

.Sanghay cephesinde Cinliler Kia
ting'in J aponlar tarafmdan i~gali iizerine 
~imdi $anghay'm 50 kilometro §imali gar
bisinde bulunan Kun~an iizerine c;ekili -
yorlar. 

Bu y!izden Karadenize gidecek alan 
bir c;ok vapur, motor ve diger ki.ic;iik va -
sttalar hareket etmemi§lerdir. Gece aldt
gtmtz malumata gore, deniz ta§kmdtr. 
Vaziyet, biitiin liman idarelerine telgraf
la bildirilmi§tir. 

Uludaga kar yagryor 
Bursa 13 (Telefonla) Buraya 

§iddetli yagmur, Uludaga da kar yagt -
yor. Soguklar sebebile !;8r§tlarda komii
riin kilosu 8-9 kuru~a kadar f1rladt, -···-Atina - Biikre§ hava seferleri 

Atina 13 (Hususi) - Atina ile Btikre§ 
arasmda ac;Ilmas1 mutasavver munta -
zam hava seferleri ic;in bugiin ilk uc;u§ 
tecriibeleri yaptlmt§hr. 

Almanlar Ia <;ekler arasinda 
bir anla§ma 

Berlin 13 {A.A.) - Almanya ile 
Cekoslovakya iki memleket arasmdaki hu
dudu tahdid eden bir anla§ma imzala • 
mi§Iardir. Hudud mmtakalan miinasebet
lerinin heyeti umumiyesi de bu anla§mada 
tanzim edilmi~ bulunuyor. 

( Yeni Eserler 
M. T. A 

Maden Tetkik Enstltiisiiniin c;tkararak 
sat~ hakk1m Tiirk Hava kurumuna b!I'lk
tigi bu giizel mecmuamn 937 yill 4 iincii 
sayiSl dolgun miinderlcatla c;tlam~tii, Tav
siye ederlz. 

~ocuk Dergisi 
Qocuk Esirgeme kurumu Genel Merkezi 

tarafmdan c;tkanlmakta olan Qocuk Der • 
gislnin Yllrd yavrulannm biitiin lhtiyac;la· 
nm tatmin edecek ve onlara okuma zevkJ 
verecek bir §ek!l almas1 i~ln devamll blr 
surette ~ah~Ilmaktad!I. 60 nc1 say1 yerll 
ve yabanc1 ~ocuk edebiyatma aid hlkaye. 
ler ve tamnmt§ terblyecllerimlzin yazllarile 
doldurulmu!! bUlunuyor. Bu yaztlar giizel 
resimlerle tamamlanm1~t1I. Qocuk Derglsl 
yalmz ilk oku! c;ocuklarm1 degil, onlarm 
agabeylerini bile ilgilendlrecek yaztlarm en 
giizel tertib edllml~ blr demetlnl te§kll edl
yor. 

Qocuklarimtza en dogru ve en ver!ml! 
yoldan hitab eden bu derglyi biitiin ana, 
baba ve yavrUlara tavsiye ederlz. 

Turk~e dogru yazma usulii 
Kiymetli muharrlr ve ogretmenlerimiz • 

den istanbul ve Pangaltl Llseler!nde ~u • 
allim Mithat Sadullah Sander cTurk~e 
Dogru Yazma Usulii:. adile bir kltab ne§ -
retmi§tir. Biitiin mekteblilerle dogru ve 
giizel yaz1 yazmak istlyenlerin ii~renmeleri 
icab eden esaslan ve en pratik yollar1 gos
teren bu kitab1 tavslye ederlz. 

Yukartdan a~gtya: 
1 - Kafas1 'k.ocaman. 2 - Bir clns kaba· 

daY!, !mar edict. 3 • Bir c;e~id ~ekerleme, 
man!. 4 - Eski blr Bizaru Krallcesl, kahn 
saz. 5 • Anadoluda bir ka.saba, Yunan!stan
da b!r llman. 6 - Blr emir, blr c!ns agac, 
alfabede blr harfln tel!ftuzu. 7 - Blr eda· 
tm kalmla~tmlmlfl ve kiSaltilrnt§I, bir so
ru edatmm tersl, c;lvl. 8 • Viicudiinde so
gukluk hissetmekllk, telefon makinesinln 
kiStmlartndan. 9 - Kiic;iik orman, tiiy. 10 -
Bogazdan Qikan, nebatatm sap1. 11 - Bir 
tane, derln yer, giizel san'at. 

Evvelld bulmacanm ball~dilmi~ ~ekli 

II 10 11 
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ERTUCiRUL SADI TEK 
TiYATROSU (Aksaray) da 

Bu giin 
saat 15 te 

UNUTULAN ADAM 
Yazan: Naz1m Hikmet 

Bu gece saat 21 de 
Ah alan U skiidar1 ge~ti 

. vodvil 3 perde 
Pazartes1 (Kadtkoy • Siireyya) da 

Salt (Gedikpa§a - Azak) ta 

Husust ve Miinferid 
dans dersleri 

Kad1kiiy Pazaryolunda (Rifat Mfuntaz), 
Mod ada (Alleddinl. Uskildarda <imrahor J, 
Heybeliadada (Tomadis), Biiyiikadada. 
(Merkez) eczaneleri. 

ist. Borsas1 13/11/937 j' 

PARALAR 
Acili$ KapaDllj l 

SterliD 
Dolar 
Frank 
Liret 
Beldka Fr. 
Drabml 
lsvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin A vustorya 
Mark 
Zloti 
Pen.ro 
Ley 
Dinar 
Kron lsve~ 
A Ibn 
Banknot 

622.- 628.-
122.- 125.-
80.- 86.-

106.- 112.-
80.- 84.-
18.- 23.-. 

570.- 580.- : 
20.- 23.-
65.- 70.-
79.- 82.-
21.- 23.50 
25.- 29.-
20.- 22.-
21.- 25.-
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

1083.- 1084.-
265.- 266.- . 

CEKLER 
A edt$ 

Londra 623.25 
New-York 0.8001 
Paris 23.6125 
Milano 15.2138 
Briiksel 4.7135 
Atina 87.6855 
Cenevre 3,4665 
Sof:va 64.18 
Amsterd. 1.4463 
Pra2 22.7625 
Viyana 4.2118 
Madrid 12.675 
Berlin 1.9837 
Varsova 4.2214 
Budapeste 4.0192 
Biikre~ 108.6240 
BeiJn"ad 34.5768 

KBPBDl$ 
623.-

0.79825 
23.62 
15.22 
4.7150 

87.72 
3.4675 

64.205 
1.4470 

22.7720 
4.2134 I 

12.68 
1.9845 
4.2230 
4.02 

Yokohama 2.7564 
Beyoglu Karlman kar~ISlnda Nur Moskova 23.58 

Ziya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, her Stokholm 3.1125 

108.6675 
34.59 
2.7575 

23.57 
3.1135 

giin (12 • 14), (17 • 21). t S T t K R A Z L A R 

P ,. ~ p Acd1s Kaoants 
fl' esur anosyan Tiirk bor. I vadell 15.05 15.05 

r: __ M_a_s_a_J • Enjeksyon ... '-

B ANJEL I Sahhk karyola ayan A , • . ., . • , t 1 k- ·r·k vrupa mamt • · • ,,~ · " { l§t I 
aksim: Kurabiye sokak No 9 maasomya ve ~ i lt r , " • - ··uola ill••• Telefon : 49238 "1bhktir. 44632 ye tclc "CJ• 



Sonbahar geldi, havalar sogudu. 
Utak bir ii§iitme ba§miza biiyiik bir hastahk ~1karabilir. 

Bunun i~in derhal bir 

ALI N I Z. 
NEZLE - GRiP · BA~ · Di~ ve ROMATiZMA 

icab1nda gilnde 3 ka,e ahnabilir. 
Taklidlerinden sakmmiZ ve 1srarla SEFALiN isteyiniz. 

1 lik ve 12 lik ambalajt vard1r. 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet c;i~t~ilerine eag1tllmak iizere ~atm almacak 25 aded lie; de

mirli sandlkl1 ve ekici pullugun 25/11/937 per§embe giinii saat 15 te a~1k ek
siltmesi yapllacaktlr, 

2 - Pulluklarm muhammen bedeli 1500 lirad1r. 
3 - ~artnamesi Ankara ve istanbul Ziraat Mlidiirliiklerinden meccanen 

verilir. 
!stekliler!n pulluklarm % 7,5 tutan olan meblaza aid banka mektubu veya 

Hususi Muhasebe Direktiirliigii veznesine yatmlml!$ makbuzla birlikte ek -
siltme giinii giisterilen saatte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri ilan 
olunur. c4128· (7550) 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Vilayet ~iftc;ilerine dag1tllmak iizere satm almacak 75 aded iki te • 

kerlekli pullugun 25/11/937 per§embe giinii saat 15 te ac;1k eksiltmesi yap1 • 
lacakhr. 

2 - Pulluklann muhammen bedeli 1875 liradrr. 
3 - ~artnamesi Ankara ve Istanbul Ziraat Miidlirliiklerinden meccanen 

verilir. 
!steklilerin pulluklarm % 7,5 tutan olan meblaga aid banka mektubu veya 

Rususi Muhasebe Direktiirliigu veznesine yatmlm1~ makbuzla birlikte ek -
siltme giinii giisterilen saatte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri ilan 
olunur. c413h (7548) 

Eti Bank Eregli Komiirleri isletmesi 

tl 

Komiir SatJ~ ~ubesinden : 
lstanbulda ve bilahara icabmda Zonguldakta muhasebe i§lerinde c;ah~· 

tmlmak iizere seksen liraya kadar ayhk iicretle ve imtihanla miiptedi bir 
memur almacaktrr. !steklilerin a§agidaki §artlan haiz bulunmalan la
zimdir: 

1. - Tiirkiye Cufhuriyeti tebaasmdan olmak. 
2. - Askerlik hizmetini yapmi§ bulunmak. 
3. - Ya§l otuzdan yukan olmamak. 
4. - En az lise veya Orta Ticaret Mektebi mezunu olmak. 
5. - S1hhat raporu ibraz etmek. 
6. - Bir su~la mahkum olmad1gma dair vesika ibraz etmek. 
Bu §eraiti haiz bulunanlarm imtihan giinii olan 10 ilkkanun 1937 ye 

kadar Tophanede lskele caddesinde 28 numarad.aki daireye miiracaatleri. 

ve Ticaret 
Mektebi Direktorliigiinden : 

Mekteb kaloriferi ic;in I•az1m olan 80 ton kriple maden komiirii mekteb
de kiimiirliige nakil ve teslim edJlmek §artile ac;1k eksiltmiye konulmu~ ve 
beher ton 17,50 on yedi lira elli kuru§ fiat tahmin edilmi§tir. Tah:t?in e?ilen 
bedeli 1400 bin dart yiiz lirad1r. Diger §artlar evrakmda yaz1hdrr. Ihales1 29/ 
11/937 pazartesi glinii saat 15 te Sultanahmedde Ticaret Mektebi binasmda 
yapllacaktrr. istekliler ~artnameyi giirmek ve pey siirmek iizere 105 
liradan ibaret muvakkat teminat akc;esini Yiiksek Mektebler Muhasebe -
ciligine yahrarak mezkur makbuzlan ve Ticaret Odas1 vesikalarile mezkur 
giinde mektebde haz1r bulunmalar1 ilan olunur. (7698) 

Kartal Tarim Kredi Kooperatifinden : 
Plam mucibince «2047• lira muhammen bedelle Kartalda yaptmlacak 

olan kooperatif binasmm 17/11/937 tarihine tesadiif e<!.en c;ar§amba giinii sa
at 14 te pazarhkla ihalesi icra kllmacagmdan taliblerin tayin olunan saatte 
% 7' 5 pey akc;elerile Kartalda Kooperatif binasmda haz1r bulunmalan. Plan 
ve sartnameyi kooperatifimizde giirebilecekleri ilan olunur. (7699) 

Tiirk Hava 

BUY VI\. PlYANGOSU 
1kinci ke~ide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 4 0 • 0 0 0 lirad1r 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk biiyiik ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) lirabk iki aded miikafat vardrr ... 

~imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya i~tirak ediniz. 

(OGRETMEN NOT DEFTERLERi) nin en iyisi ~~~~t-
men Fuad Gucu -

yenerin tertib ettigi defterlerdir. Biiti.in ogretmenler arkad.a~larmm bu def -
terlerini kullanmahdrrlar. Sahli merkezi: (Anadolu Tiirk Kitab deposu -
Yenipostane kaq1smda Meydanc1k hamnda). 

Posta T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
1 _ idare ihtiyacl i~in iki kilo tarh s1asmda 450 tane terazi kapah zarf 

usulile satm ahnacakhr. . . 
2 _ Muhammen be<!.eh 5.~6~.50, muvakkat temmat 447.19 lira olup ek _ 

siltmesi 30112/937 per§embe gunu saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumi Mii ~ 
diirliigii Satmalma Komisyonunda .Yapllacakbr. 

3 - istekliler, muvakkat te~mat ~a~buz v_eya banka mektubunu Tica
ret Odasi vesikasmdan ba~ka .:nuteaht hll4dl tk kvedstkasmt kv_e tKeklif. mektubunu 
muhtevi kapah zarflanm o gun saa e a ar mez ur om1syona tevdi 

edec:kler~:~tname, Ankara P. T. T. ~vazrm ve istanb.u~ Beyoglu P. T. T. 
. d ki A · t c be Miidiirliiklennden paras1z venhr. (7684) bmasm a ymya .,u 

Ankara Vila vetinden : 
1 _ Vilayet c;iftc;ilerine dag1tiimak iizere satm ah~.ac.~k '75 aded yerli 

mamulah tek tekerlekli pullugun 25/11/937 per§embe gunu saat 15 te ac;1k 
eksiltmesi yapllacaktrr. . d 

2 - Pulluklarm muhammen bedeli 1087,5 hra .. rr.. .. . 
c · A k ve istanbul Ziraat Mudurluklermden meccanen 3 - .,artnamesl n ara 

veril.ir. kl'l . 11 kl 01. 7 5 tutan olan meblaga aid banka m~ktubu veya 
Iste 1 erm pu u arm ;o ' kb 1 b' I'kt k • o· kt .. r· v.. eznesine yatlnlrn1~ ma uz a 'Ir 1 e e -

Husus1 Muhasebe Ire or ugu v. • . • E cii enine gelmeleri ilan 
siltme giinii gi:isterilen saatte Vllayet Dalmi n Dil <7549) 
o!unur. c4129• 

.. 
~'Z.HAR 
~l\t101l Soguk algtnhgt - Nezleye kar§I 

PASTil- ANTiSEPTiK 

T eneffiis yollarile ge«;en 
hastahklara kar~t koru
yucu, tesiri kat'i pastiller
dir. Nezle, bron~it, grip 
ve bogaz rahatsJzhklann
da, ses kisJkhgtnda pek 
faydahd1r. Biitiin eczane-

lerde bulunur. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu, Istanbul 

Biga Vesayet Dairesinden : 
Biganm Demetoka kiiyiinden izzet oglu miiteveffa Hamdinin Tahir ovada 

ve kendi c;iftliginde depo ed.ilmis nlimuneleri dairede mahfuz 247 kilo bakla, 
549 bu~uk kilo yulaf, 328 bu~uk kilo arpa, 134 kilo bugday, 94 kilo mlSlr, 84 ki
lo c;avdar, bir beygir ve bir masa ile bir karyola c;iftlikte teslim edilmek §ar-
tile ac;1k arttlrma ile satllacaktlr. Taliblerin ihale giinii olan 937 senesi te§ri -
nisaninin 24 iincii c;ar§amba giinii saat 14 te 85 lira teminat akc;elerile birlikte 
Biga Vesayet dairesine miiracaatleri ilan olunur. (7556) I Devlet Demiryollar• l~etme Umam Miidiirliigiiaden I 

Muhammen bedeli Sirkeci hath iizerinde kilometre 27 de vagon iizerin
<!.e teslimi §artile beher m3 155 kuru~ olan 8000 m3 bala~t kapah zarf usulile 
25/11/937 per§embe giinii saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu I§letme Eksiltme Ko
misyonunda satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Naf1a i~lerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden 
aranacak miiteahhidlik vesikas1 hakkmdaki talimatname dairesinde almmi§ 
vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine ver • 
meleri laz1mdrr. 

~artnameler paras1Z olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Sirkecide 
!~Ietme Komisyonunda verilmektedir. (7585) 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet c;iftc;ilerine dag1hlmak iizere satm almacak 100 aded iki de· 

mirli pullugun 25/11/937 per~embe gi.inii saat 15 te ac;1k eksiltmesi yap1la -
caktlr. 

2 - Pulluklarm muhammen bedeli 4500 lirad1r. 
3 - Sartnamesi Ankara ve istanJml 4iraat ~Udiirliiklerinden meccanen 

verilir. 
isteklilerin pulluklarm % 7,5 tutar1 olan meblaga aid banka m~kt_ubu veya 

Hususi Muhasebe Direktorliigu veznesine yatmlm1~ makbuzla b1rhkte ek -
siltme giinii giisterilen saatte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri ilan 
olunur. c4130• (7547) I_ inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: -~ 

- zayi - 2/11/937 tarihinde musaddak 
miihriimii kaybettim. Yenisini yaphra
caglm ic;in hiikmii kalmad1g1 ilan olu - \ 

nu~~ltanahmed, Cankurtaran maliallesi 
N 0 • 24 - 26 N azmiye Cin 

Dr. FUAD oZPA Y w 

Zeyneh Kamil hastanesi dogum ~e 
kadm hastahklan miite~assisi . I 

Be&ikta~. tramvay duragi, Enh 
-apartlmani. Telefon: ~9366 

Muhammen Eksiltme 
bedeli saati 

195 tak1m elbise, cej{et, yelek, pantalon, kasket 4095 lira 14 
51 aded palto 561 • 15 

217 c;ift fotin 1085 " 16 
1 - Sartname ve niimuneleri mucibince miktar ve muhammen bedelleri 

yukanda yaz1h melbusat ve fotin eksiltme ile satm almacaktrr. 
2 - Eksiltme 24/XI/937 tarihine rashyan c;ar§amba glinii her birerleri

nin hizalarmda yazth saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesin • 
deki Alrm Komisyonunda yap1lacktir. 

3 - tsteklilerin eksiltme ic;in tayin olunan giin ve saatte yiizde yedi bu
c;uk giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

c7564» 

Buldan Belediyesinden: 
1 - Kapab zarfla 29/9/937 giiniine eksiltmiye konulup Cumhur_iyet ga -

zetesinin 4778, 4783, 4793 numaralarile ilan edilen Buldan kasabasma akl.ti • 
lacak su yolu yap1sma istekli ~1kmad1gmdan 17842 lira 71 kuru~ bedeli ke&if
li boru ve teferriiah satm almmas1 ayn ve 7120 lira 44 kuru§ ke§ifli boru 
fer§i, kaptaj vesair in~aat k1sm1 ayn olarak evvelce ilan edilen §artlar cl.airesin
de kapah zarfla eksiltmiye konulmu!;]tur. 

2 - Boru ve teferriiatmm muvakkat teminati 1338 lira 3 kuru§, boru fer
~r vesair in~aatm muvakkat teminah 534 lira 3 kv.ru~tur. 

3 - Eksiltme 24 ikincite~rin 937 c;ar§amba giinii saat on be§te Buldan Be
lediyesinde te!$ekkiil edecek Belediye Enciimeni huzurile yapllacakttr. 

4 - istiyenler evvelki Handa bildirildigi gibi §artnameleri ve buna aid 
evrak1 Buldan Belediyesinde ve Denizli Naf1a Miidurliigiinde inceliyebilirler. 

. (7555) 

T O R K j y E Cumhur~~~:i har~tast. 1~0 X 68 bo~unda. bgretmen 
Fuad Gucuyenerm esen. 15 kuru§. Iyi bir harita al~ 

mak Ic;in her kitabc1 ve krrtasiyeciden bu haritay1 isteyiniz. Sab§ merkezi: 

(Anadolu Turk Kitab deposu - Yenipostane kar§Ismda Meydanc1k hanmda). 

Karadeniz Eregli Belediyesinden : 
1 _ Yapllacak i§: Kasabam1z Ama!$lar istikametinde (7) kilometre mesa • 

fede bulunan su isale i§inin ke§ifnamesine aiddir. 
2 - Bedeli muhammenesi 500 liradi;r. 
A - Hulasai ke~if cetveli, 
B - Projelerin tanzimi, 
D - Ke§ifname, 
G - Fenni iJartname, 
3 - Bu i§e talib olanlarm su i§inden anlar miihendis olmas1. 
4 - 29/11/1937 tarihinde ihale edilmek iizere a~1k eksiltmiye vazedilmi§tir. 
5 - !steklilerin Belediyemize miiracaat etmeleri ilan olunur, (7656). 

14 ikincite~rin 1937 

Tabii giizellik 
ve 

Goz boyay1c1 reklamlar 

Tabii giizel giiriinmege muvaffak 
olmak ic;in en tabii §ekilde A V· 

rupanm en biiyiik cildiye alim 
ve profesi:irlerinin uzun zaman 
\;ah~arak buldugu formiile g~!e 
haz1rlanan yagh ve yags1Z VENUS 
kremlerini kullananlar omiirle· 
rinin sonuna kadar giizel ve ca· 
zibeli olurlar. 

Halktm1z1 aldatan giiliinc ve 
giiz boyay1c1 reklamlara inanma~ 
ym1z. ·saym halk1m1za §U haki
kati kat'iyetle arzederiz ki ter
kib, k1ymet, ve tesir itibarile 
Krem VENOS ten daha iistiin ve 
daha giizel bir krem d.iinya yii· 
ziinde esasen mevcud degildir. 
NUREDDiN EVLiYAZADE, ec• 
zay1 kimyeviye alat ve 1triyat 

depos~ • istanbul 

MERVi 
...... 

ROMANY A SEYRiSEFA1:N lDARESt 
Hareket edecek vapurlar: 

RECELE KAROL vapuru 17 T. sani 
c;ar§amba saat 9 da (Pire, iskenderiye, 
Hayfa ve Beyrut) a. . 

DACiA vapuru 20 T. sani cumarteS~ 
saat 13 te (Ki:istence) ye. 

Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warsza~' 
i~in tenzilath fiatlarla miittehid bilet; 
ler verilir. Biitiin Romanya, PoloilY, 
ve Tuna limanlar1 ic;in ve Tiirk~Y.e §.! 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki 1tll 

1 
mucibince merkezi ve §arki A vrtl? 
i~in tenzilatb fiatlarla e§yayi ticat;i~ 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat ,c; 1 

Galata Yolcu salonu kar§lsmda T~ 
hirbey hanmda istanbul umumi ac 50 
tah[hna muracaat. Telefon: 49449..494 

Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastallklan mutehassiSI 

Beyoglu Ydd1z sinemas1 kar~1s1 
Leklergo Apt. 1\"uayene 4 ten sonrll 

cumartesl fakirlere paras•:t 
••iillllllillililili Tel. 43924 

----------------------~ 
Beyoglu 4 iincii sulh hukuk mah~e • 

mesinden: 
.1et 

Beyoglunda Ni§anta§mda Me~rutJ s~>' 
mahallesinde Rumeli caddesinde 6 . ., 

IiJ'Iw yth hanede mukim Galib Nefll , 
-~p 

manyay1 tahtelhad denilen hastallg r 
vse 

dan dolay1 harcedilerek kansi I{e , 
vasi tayin edilmi§se de bilahare ce:;j](' 
yan eden duru§mada Kevserin V~1 .;e 
ten ~ekilmesine ve mahcuru tefll51~ • 
hukukunu s1yanet etmek iizere ts\sdg 
bul Barosu avukatlarmdan Gala t !>' 
Unyon hanmda 54/55 say1da avuJta 118sl 
s1m Sorgo'nun 18/10/934 tarihinde 
tayin edildigi ilan olunur. (18~ 

SiL 

I 
I 

c 



CUMHURIYET 

•Ill 
Siz de bu kremden §a~mayiniz ! 

BiR YEMEK ODASI TAKIMI 

BALSAMiN KREMi 

DiKKAT: 
KREM BALSA1U1N 
nev'i vard1r. 

Biitiin cihanda elli senedir daima 
iistiin ve e~siz kalmi~?hr. 

KREM BALSAMiN 
Biiyiik bir bi1gi ve uzun bir tee
rube mahsulii olarak viicude ge
tirilmi~? yegane sihhi kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

$ohretini soz ve ~?arlatanhkla 
degil, sthhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafahm 

~ kazanm1~ olmakla isbat etmi~?tir. 

Giind.iiz i~in ya~s1z, gece i~in yagh ve 
halis ac1badem kremleri olarak dort 

KREM BALSAMJN Otedenberi tanmm1~ hususi vazola· 
rmda satlld1g1 gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet ~1k ve beraber ta~1maga elveri~?li 
hususi ttipler deruniinde dahi sablmaktad1r. Fiat<;a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~h ve zarif olan 

KREM BALSAM1N tiipleri biitiin nevilerile tanmm1~, ecza 
ttriyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 

Tunceli Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: cTunceli Vil'a.yeti i~erisinde Mameki • Se

Yidhan ~ehsu, Tiirii~mek kopriileri in~aatld1r .• 
Bu i~in ke~if bedeli 173.000 lirad.tr. 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §Unlardrr: 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi. 
D - Tesviyei tiirabiye, ~ose ve kargir in§aata aid §artname. 
E - l:Iususi ~?artname. 
F - Ke~?if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Betonarme kopriiler fenni ~?artnamesi. 

1stiyenler bu sartnameyi ve evrakt 8.50 lira mukabilinde Tunceli Naf1a 
t!Udiirliigunden satm alabilirler. 

3 _ Eksiltme 30/XI/937 sail giinii saat 15 te Elazizde Naf1a Miidiirlii
gU binasmda yapllacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktlr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 9900 lira muvakkat teminat 

Vermesi ve a~?ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi lazun<ilr. 
A - Naf1a Vekaletinden almm1~ 1937 senesine aid miiteahhidlik 

ehliyet vesikas1 ve Ticaret Odasmdan almmi~? sicil vesikas1. 
B - Bir ·taahhiidd.e en az 75.000 lirahk koprii betonarme ve sair 

in~aat yapm1~ olduguna dair vesika. 
6 - Teklif mektublan yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir. saat 

evveline kadar Tunceli Naf1a Miidiirliigii dairesine gonderilecek Eks1ltme 
1-Cornisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderile· 
Cek mektublarm nihayet 3 iincii maddede yaz1h saate kadar gelmi~ olmas1 
Ve du~ zarfm miihiir mumu ile iyice kapablm1~ olmas1 lazund1r. 

Postacl.a olacak _gecikmeler kabul edilmez. 

ERGANi BAKIRI 
TURK ANONiM ~iRKETiNDEN: 

Ergani madenindeki l~letme idaremlzde ~ah§mak ve meskenleri 
~irketimizce temin edilmek iizere tecriibeli BiR MUHASiB ilE BiR 
iDARE AMiRiNE ihtiyacimiz vard1r. Bu vazifelere talib olanlar muh

tasar terciimeihallerini ve istecl~kleri ayhk miktarm1 bildirir hirer mek· 
tubla Ankarada Ulus meydanmda Ko~ hanmdaki Merkezi !daremize mii
racaat etmelidirler. 

Miidiirliigiinden: 

imtihanla memur ahnacakttr 
!)) Idaremiz miilhakahnqa aGik ve &Gilacak memuriyetlere imtihanla me
tllh: almacaktrr. imtihan Istanbulda 30/11/1937 sah _giinii saat 13 te Sirkecide 
ler·lsarlar Memurin Kursu binasmda yap1lacaktir. imtihana girmek istiyen-

ln, aliag1daki evsaf ve lieraiti haiz olmalan gerektir. 
1 - Laakal ortamekteb tahsilini bitirmi~? olmak. 

l 

2 - Askerligini ·fili veya k1sa hizmetli. bitirmi~ olmak. 
3 - 21 ya;nncl.an aliag1 ve 30 ya!)mdan yukan olmarnak. 
4 - S1hhatli olmak ve vazife ifasma mani bir rahats1zhg1 bulunmamak. 
5 - iyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beli maddedeki ~artlarm muhakkak tevsiki gerektir. 

imtihan mevzuu 'unlard1r: 
- B:esab gurema, halita, tenasiib, faiz 

2 - 1:.Y 3 •1.endese 

Adadi miirekkebe, taksimi 
iskonto. 
Sat1hlar, hacimler. 

'I - 11uhasebe 
S- Cografya 

";,: l<itabet 

u sulii defter! cihtiyaridir·. 
Umumi Tiirkiye. 
Orta tahsile gore. 

~\Ot: 

teril~n:.tihana girmek istiyenler ~ir_ndiden bir dilek~e ile ve evrak1 miisbite • 
~el;Ci,.uc; aded fotografla birlikte Idaremiz Memunn ~ubesine miiracaat et • 

· lrler ll .. 
lleb; 1.- Imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda ec • 
~ ecj~~~~~:a vak1f bulunanlarla· muhasebe sualine d.ogru cevab verenler ter
~ ~ (7662) 

lsta b 
1 ~ ul Sucular Cemiyetinden : 

to·· lq sene · · · i h · 
):l 1ldder b .. 1<;I.n mtihab edilmi§ olan Cemiyet dare eyeh azalarmdan i§bu 
'l.'1 ~acakt~ Jbrm~i? olan msfmm tebdili iGin 18/11/937 per~embe giinii se~im ya
litirb(' B;b~e:mwet mensublarm~n ta:yin olunan g~nde ~a~t 10 ~.an 16 ya kadar 

kte gele ~h cad. 10 No.h Cem1yet 1dare merkezme huv1yet cuzdanlarile bir-
~ r~ rey~erini kullanmalan rica olunur. 

to lt«\FJKLI USTON ATLAS • Talebeye cografya bilgile
lt-ek: bakirn • rini c;abuk ve kolay ogret-
~.1abchr. Q:ndan Inutlak SUrette iistiinii olm1yan <;ok faydah bir yardimCl 

liozunden kgretmen Fuad Giiciiyenerin bu eseri saym ogretmenlerin dikkat 
tf Sat11~ aGrnarnahdir. 40 kuru~. Toptan alanlara biiyiik tenzilat yapllrr. 

evd.anc:Jk ~erkezi: (Anadolu Tiirk Kitab deposu • Yenipostane kar~1smda 
anmda) 

PJ§ 
BU BUYUK 

tehlikeden kurtul 
Uskiidar hukuk hakimliginden: 
Kad1koyiinde Ac1badem yolunda 16 

No. h hanede sakin Hesna tarafmdan is
mail oglu Esad aleyhine ac;1lan ihtar 
davas1 neticesinde medeni kanunun 
132 nici maddesi mucibince miiddea -
aleyhin bir ay zarfmda hanei zevciyete 
avdeti i<;in ihtarat icrasma temyizi kabil 
olmak iizere 23/9/937 tarihinde karar 
verilmi§ ve miiddeaaleyhin ikametga -
hmm me~huliyeti hasebile ilam sureti 
mahkeme divanhanesine dahi talik k1 -
hnrn1~ olmakla keyfiyet teblig makaml
na kaim olmak iizere gazete ile de ilan 
olunur. 

Eyiib sulh hukuk hakimliginden: 
Rami jandarma kumandanhgmm va

ki ihban iizerine vasi tayin edilmesi is
tenen Rami Yenimahalle Giilaga sokak 
20 numarada mukim Adem k1z1 Hayri
yenin ana ve babasmm olmii§ oldugu ve 
vasiye muhtac bulundugu mahallinden 
gelen cevabla ve dinlenen ~ahidlerle an
la~llmi~ oldugundan kiic;iik Hayriyeye 
Ramide Yenimahallede H1z1r~avu~ sek
sen alb numarada mukim Orner kans1 
Eminenin vasilige ehil ve vasilik yapa
bilir oldugu anla§Ilmi~ oldugundan mu
maileyh Eminenin kiic;iik Hayriyeye va
si tayinine ve usulen ilanat icrasma ka
bili itiraz ve itizar olmak iizere 12/11/ 
937 tarihinde verilen karar 8 giin miid
detle ilan olunur. 

Motor 
Generator 
Transformator 

Galata TUnal sokak Zinclrli 
Han~n albnda 58 No. 

Sabhk ev 
Ferikoyiinde Lala~ahin sokagmda 80 

numarah kargir 5 oda, terkos, elektrik 
ve bah~reli ev sahhkhr. Ayni sokakta 
141 numarah kahvede Hiiseyne miira -
caat. 

Dr. Ihsan Sami 
TiFO A~ISI 

Tifo ve paratffo hastabklanna tu· 
tulmamak ic;in tesiri kat't, muafl
vetl pek emin taze a~1drr. Her ecza· 
nede bulunur. Kutusu 45 kuru~ 

- Siin!b pe ~narrtn:Yunaa Nadi 

Umumf nev-tvatt fdare eden Yam l11ert 

M1ldflrtl: Hikmet Miinil 

Bir biiyiik biife, bir kontr biife ve 6 aded maroken sandalyadan ibaret 
Alman mamulah ajp,r ve kibar bir yemek oda taklm1 ehven fiatla sahhk· 
hr. Taliblerin Ayazpa~a Giimii~suyu izzetpa§a sokak No. 24. <;ampalas 
aparhmam kapicisma miiracaat etmelerL 

Trabzonda yapdacak AT A TURK 
an1d1 miisabaka 'artlar1 

T rabzon ilbayhgindan: 
1 - Trabzonda bir Atatiirk amd1 yapilacakhr. 
2 - Amd projesi 1 birincite~rin 937 tarihinden 1 may1s 938 ay1 sonuna 

kadar miisabakaya konulmu~tur. 
3 - Talibler bu hususta Kiiltiir Bakanhg1 Yiiksek Ogretmen Genel Di

rektorliigii ile ~stanbul Giizel San'atlar Akademisinden mufassal malO.mat 
alabilirler. 

4 - Trabzonda yap1lacak olan Atatiirk amd1 bir portre heykeli olmay1p 
Trabzonun milli miicadeledeki roliinii ve Atatiirkiin Trabzonu muhtelif za -
manlarda te~riflerinde halkm heyecanlanm ifade eder mahiyette bir abide 
olacaktrr. 

5 - Bu abide ic;in azami 140.000 lira kadar sarfecl.ilecektir. 
6 - Miisabakaya en az istanbul Giizel San'atlar Akademisini bitirmi§ 

olan Turk heykeltra~?lan girebilirler. 
7 - 31 may1s 938 giinii ak~amma kadar maket ve projeler !stanbulda 

Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiine teslim edilmi§ bulunmahdrr, 
8 - Maketler en az 1/50 biiyiikliigiinde olacaktir. 
!) - Projeler amdm nihai ~ekil hakkmda tam bir fikir verecek vuzuhta 

olmalld1r. 
10 - Amd kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile kabartma

larm bronzdan olmas1 §ayani arzu ise de bu cihet heykeltra~larm takdirine 
blrakilmi$hr. 

11 - Proje ve rnaketler Giizel San'atlar Akad.emisinde Tiirk ve yabanc1 
san'atkarlardan teskil olunacak jiiri heyetince tetkik edilerek birinciye 1000 
ve ikinciye 500 lira miikafat verilecektir. 

12 - Amd yaPilacak mahal tam bir miistevi ~ekilde kabul olunmu~tur. 
Amd mahallinin fotograflarile mevzua esas olacak yaZilar Kiiltiir Bakanhg1 
Yiiksek Ogretim Gene! Direktorliigiinden ve Giizel San'atlar Akademisi Di -
rektorliigiinden paras1z almabilir. (7457) 

I Ankara Memurlar Kooperatif ~irketinden: 
Eski hisse senedlerinin degi~tirilmesi ve 1936 senesine aid % 10 kazanG 

maktad1r. Ankaracl.a bulunm1yan ortaklarm hisselerinin muvakkat makbuz 
veya ciizdanlanm Ankarada $irket miidiirliigiine gondererek muvazzah 
adreslerini bildirmeleri rica olunur. 

Haydarpa,a Lisesi 
C1NS i 

Sabnalma 
Tahmin 

Komisyonundan: 
ilk 

Miktan 
Ayva 6000 kilo 

be deli 
660 lira 

teminah !hale giin ve saati 
173 lira 25/11/937 per§embe 

saat: 15 
Giimii§hane elmas1 7000 • 
Portakal c80 lik• 10000 aded 

Tereyag1 1000 ldlo 
Kaymak 300 • 

1260 
375 

2295 
950 
360 

lf 

• 
,. 
• 
"' 

99 • 25/11/937 per§embe 
saat: 15,30 

1000 ,. 
1310 • 
450 ,. 34 ,. 25/11/937 per12embe 

saat: 15,45 
Haydarpa§a Lisesi pansiyonu ic;in yukanda cinsi, miktan, ilk teminat • 

Ian ve ihale g\.in ve saatleri yaz1h yiyecekler ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 
Eksiltme lstanbul Kiiltiir Direktorliigii binas1 i~inde Liseler M~hasebeci· 

liginde toplanacak olan Kornisyonda yapilacaktir. 

Re~el 

fsteklilerin !?artnameleri gormek iizere Okul Direktorliigiine miiracaat
leri ve ilk teminatlanm Liseler Muhasebeciligine yatrrmalan, belli giin ve 
saatte cari sene Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte Komisyona gelmeleri. (7599) 

HAYRE11ilt 
f:IZIR 

11 

~AYANI HAVRE 
BiR TEN 

" MakiyajiJ , 
gorunmeksizin 

Cildde 
Makiyaji aratm1yan ve 

yan taze, nermin ve cazib bir seviml 
lik, o kadar ince ve o kadar hafift 
ki cild iizerinde adeta goriilmez 
pudrad1r. Hie; kimse, yiiziiniize 
ca giizelliginizin tamamen tabii ol 
mad1gm1 iddia,edemez. 

Bunun sirri, yeni 
usulii sayesinde temin ve 
pudr!iSl da bu usul dairesinde 
olunmu~tur. Gayri kabil ............ :UJ..Lu•.K• 

halde on defa daha ince, daha 
fiftir. Hemen bugiinden cu,"v••utuu.u 
mi!i• yeni Tokalon pudrasm1 
ediniz. Biitiin giin, i~?iniz ba§mda 
h~hgm1z halde, yziiniiz kat'iyyen 
minligini kaybetmiyecektir. u;::•:o .... 

gece dans etseniz bile teniniz, ua.uua.l 

ter ve taze kalacaktrr. Yalmz Toka· .. l 
Ion pudras1 sayesinde cazib ve se 
vimli bir giizellige malik bir ten te 
m~ ediniz. 

Her banyodan sonra sac;m1z 

BU ~EKLE GlRERSE 
Briyantin Pertev 

onlar1 diizeltmeyi temin ede~ 
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En 

S1hhat ve hayat1n1z1 yak1ndan alikadar eden meselelerde 
liizumundan fazla hassas olman1z liz1md1r ! 

,~---~--------------------------------,.----~,~,. ~~ r----------------------------------------------~ 

<<Gripin )) ka~elerinin soguk algtnltgina, nezleye, (( Gripin )) ka~elerinin ba~ ve di~ agriiarina, maf· 
gripe, bron~ite, yiizde yiiz kat'i tesiri vard1r. sal agriiarina yiizde yiiz kat'i tesiri vard1r 

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

«Gripin» ka~eleri en saf ve en kuvvetli kimyevi maddelerden yap1l· «Gripin>> ka~eleri Fransa, ingiltere, Almanya;- Amerika, halya, is .. 
mi~br. Ender bir formiil, derin bir ihtisas ve itina mahsuliidiir. Biitiin panya, Ste. Nazer, Milano, Londra, Paris, Liyej, Nis de dahil olmak 
agri ve rahats1zhklara kar~1 siir' a tie miiessir olmas1na ragmen kalbe, bob- iizere diinyan1n biitiin beynelmilel sergilerinden otuz sekiz fevkalade 
reklere hi~ zarar vermez ve mideyi kat'iyy~n yormaz. diploma, 120 alhn madalya ve b inlerce takdirname kazanmi~br. 

Markasma dikkat ediniz ve Eczanelerde 1srarla isteyiniz. 
. ' I 
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Dik ve sarp ~Iki,h Uludag1na 
tirmanan acemi bir dagcin1n otele 
gelir gelmez ellerini hohhyarak so
racagi ilk sua I budur. 

Halbuki tecriibeli bir dagcinin 
hi~ bir zaman boyle bir vaziyet 
kar~isinda kalmasina imkan yok
tur. Ciinkii o, ~Ikacagl yer ne 
kadar dik ve uzun olursa olsun 
daima sirt !:ant(\~;n.da T1-lhii Kan
yak bulundurur. 

Tabii Kanyak yaln1z Uludag1nda 
kullandmaz. 0, rritubetli ve nemli 
yerlerde soeuk aleinh~ina karsi en 

' iyi bir tedbirdir, 

Daiina soguga maruz kalarak 
~ab,an bir aile babas1na aksam eve , 
dondiigii zaman sunulacak en iyi 
'ey, bir fincan ~aya kari~tirdmis bir 

' . 
kas1k Tabii Kanyakt:ir. 


