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yaphgl zaten zemini yoklamak gazetemize beyanati 
~olunda temaslardan ibaret olacakt1 ve 
0Yle de oldu. Bu temaslarm neticelerine 
gelince !ngiliz matbuab bu hususta ~ok 
Umudlu ve daha ziyade memnundur. Al
!han efkarma gelince oras1 daha ziyade 
htiyath bir vaziyet muhafaza ediyor. 

Alman Hariciye Nazm. Baron von 
Neurath'm fngiltereye davet edilmi§ ol
duguna ve y1lba§mdan evvel oraya gide
cegine aid olarak ingiliz gazetelerinin 
Verdigi haberleri salahiyetli Alman mat

.buatr mevsimsiz say1yor. Di.inya efkan 
Lord Halifax'm Almanyaya seyahat!ni 
ehemmiyetli bir hadise olarak telakki et
~i§ti. Diinyada harb mi, sulh mu olacagi 
~Iran evvel anla§llacagi ve lngiliz gayre
ti!e belki sui h fikrinin hal ve vaziyete ha
ktm olacagma ihtJmal verildigi i~in. Bu 
noktai nazardan diinya efkan umumiyesi 
Lord Halifax'm Almanyaya seyahatin· 
den miispet veya menfi bir netice ile tat
min edilmi§ olmaktan uzak kalmt§hr. 
, Ancak harb, her memleket i~in ve gi
derek Avrupa medeniyeti i~in bi.iyiik bir 
felaket te§kil edecegi cihetle !ngiliz - Al
man temaslarmm sulh lehine velevki az 
bir temayiil, velevki uzaktan bir imkan 
haztrlamamt§ olacagt iddia edilemez. 
Mill! meselelerin sulhan halli erge~ vazi
Yete hakim bir prensip olmak Jshrannda
~tr. Durup dururken sanki ba§ka hi<;bir 

al ~aresi yokmu§ gibi filan ve falan da
valar i~in harb ac;Ilmasmm mes'uliyeti 
c;~k agud1r. Yirminci medeniyet asrmda 
~~tuhat i~in harb yap1lamaz ve tahakkiim 

k
lc;tn yaptlacak harbleri de diinya efkan 
abut edemez. Buras1 boyle olmakla be

raber bazt biiyiik devletler arasmda kiil 
~lt~nda i~in i~in yanan ate§ gibi menfaat 
lhttlaf ve tezadlan vard1r. Bu ihtilaf ve 
tezadlartn ~orab sokiigii gibi cihan§iimul 

lo!abilecek ~arpi§malara miincer olmamas1 
aztmd1r. l~te Lor Halifax·m tc:ma3hm 

Alman noktai nazanndan bu !&lim neti
ceye nastl vanlabileceg~ini anl~mak mak-
sadtm istihdaf ediyordu. 

Kom~u memleket Ba~vekili, donii~te Ankaraya 

Tiirk - Suriye dostlugunun 
temelini atacaginJ soyliiyor 

Suriye Ba§vekili diin ak§am Haydarpa§ada muharririmizle konn§urken 

Suriye BaFekili Cemil Miirdi.im Bey - Seyahatini'?:in maksad ve gayesini 
dun ak§amki T oros ekspresile ;lamdan ogrenebilir miyim? 
gelmi§ ve Haydarpa§a istasyonunda Va- - Fransaya zaten bu, ilk gidi§im de
li muavini Hiidai ve Emniyet miidiir mu- gildir. Orada dostlanmtz vardtr. Onlarla 
avini Kamran tarafmdan kar~Jlanml§tlr. stk stk temas etmek, zevkli bir i§ oldugu 

E~i ve akrabasmdan bir bayanla seya- kadar, memleketimize taalluk ede~ mesa
hat etmekte olan Ba§vekil, Kopriiden ilin iyi bir §ekilde yiiriimesini temm eden 
dogruca Beyogluna ~ 1kml§, Perapalasta bir zarurettir ?e. _ 
ak§am yemegini yedikten sonra Sirkeciye - Fransa 1I: ar~mzda baz1. anla§ama-
inmi§ ve ayni zevat tarafmdan ugurlana- mazhklar oldu~uncta~ bahsed1yorlar .• 
rak saat onda kalkan trenle Parise hare- - Hay1r, boyle bu§ey yoktur. Sunye-
ket etmi§tir, Fransa muahedesi Fransa hiikumetince 

Haydarpa§ada kendisini kar§tltyan kabul edi~mi~tir. Y akm bir zamanda bu 
muharririrnize Ba§vekil be§U§ bir ~ehre mua~ede~m ~~anstz ~~rlament~sunca da 
ile §ll beyanatta bulunmu§tur: tasd1k ed1lecegmden ~uphe etm1yorum. 

- Derhal Fran I!J.:Il hareket ediY9 ~ 
rum. Bu seyahatten bir, nihayet bir bu-
~uk ay sonra donebilecegimi iimid ede-
nm. 

- Tiirkiye - Suriye miinasebatl hak-
t:,Y'Io .. -- ~ .. ~-!': .. -----"\.-

- 1ki kom u memleketin birbirlerini 
anlaytp sevmeleri zaten mukadderdi. 
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istifa eden siyasi mUstesarlar 
Diin V ekiletlere giderek 

i~lerini devrettiler 

. Bu temaslarda Almanyanin iadesini 
tstedigi eski miistemlekelerinden soz a~ll
t'tlarnt§ olmasma asia ihtimal verilmez. in
&iltere bu meselenin konu§ulmastm Al
lllanyamn tekrar Milletler Cemiyetine gir
lllesine talik etmek istiyordu. Almanyanm 
~illetler Cemiyetine donmesi i~in Cemi
~et paktmm Versay muahedesinden aynl
~asJ ve paktta baz1 tadilat icras1 husus
.~ttna lngiltere taraftardtr. Mi.istemleke 
~rerinin bu bahisle kan§tmlmt§ olmas1 
; 1irnali kuvvetlidir. F akat Lord Hali- Vekiller 
y~~·tn Almanyadaki temaslannda en zi-

Heyeti, siyasi miiste,arhklarl ihdas 
eden kanunu degi~tirecek layihayt haz1rbyor. 
La yihan1n bugiin Meclise verilmesi muhtemeldir 

~de §arki ve merkezi 'A vrupadan ve hu
~~~3~le (:ekoslovakyadan bahsedilmi§ ol
.11&u anla§Ihyor. Alman matbuahnm ne§· 

t1httndan fYikan mana budur. Almanya 
<;ekoslovakyadaki Alman ekalliyetinin 
~llhtar bir vaziyete ge~mesini istiyor, ve 
1\ Vusturyada erge~ bir plebisit yaptlmast
b1 §a§tlmaz bir hedef olarak takib etmekte 
ll lllttnuyor. Stray a konulunca Almanya· 
-~ 11 bu iki i§ten ilkonce birincisini istedi
~tte •. _ikincisi i~inse §imdilik hi~ istical et· 
}' edlgine hiikmolunabilir. Halbuki nas
l'rtona) sosyalist Almanyas1 i~in her iki 
o)~se!enin ayni ehemmiyet derecesi~de 
f 'kllguna ve hatta ikincisinin birincisme 
at bulunduguna §iiphe yoktur. 

\if ~lman devlet adamlanmn Lord Ha
l' ak a Berlin - Roma mihverile Berlin • 
b l Yo - Roma anla§masJ icablanna hi~ 
a~)el &elmemesi liizumunu tasrih ettikleri 
kota§Iltyor. Bunun sebebini herkes pek 
Ya a~ takdir eder: Almanyanm milli si

~i~~~~ _ve .. hus.usile .. A ::U.~tur.~~. meselesi 
it;in kt m~ttef1klenm du~und~rur de onun 
h · Berhn - Roma m1hvennde Alman
tjt er.ge~ Tirol hududlarma ve Adriya
§Uphah.tllerine getirecek Avusturya i§i h~ 
&ec; rtz en zaytf bir noktadtr ki gene er
l&rn talyayt ku§kuland1rmaktan hali ka
isticaf' ~nun i~Yin Almanya bu noktada 

sa edtyor goriinmemege mecburdur. 
ki r ohra ba§ka meseleler var: Di.inyada
ara~a ~lstzhgm biiyi.ik bir sebebi milletler 

· 
1 hear t "b d I 1 · · b'• Yandan e mu a e e ennm ta u cer~-

Faik Baysal Necib Ali Kilr;ii.ka Ali Rtza Tilrel Numan Menemenci -
<Maliye (Milli Mildajaa) <ikttsad) OglK (Haricill;e> 

' 

Abdillmuttalib Oker Nafi Atut Kansu Salah Yarg' Tahsin Co~kun 
(Dahiliye> (M aarif) (Adliye) (Ziraat) 

lstifa eden siyasi miiste~arlar 

Strrt Day 
(Nafta) 

Rt:::a Erten 
<Ziraat) 

[Evvelki gece Reisicumhurumuzun venni~lerdir. Kabine toplantiSlna ve si· 
rcisligi altmda Ba~vekil CeHH Bayarm yasi miiste~arhklardan istifa eden 
evinde bir toplanh yapddtgtm diinkii meb'uslartmiza aid ajans haberile An • 
saytmizda bildirmi&tik. Bu i~timada bii- kara muhabirimizin telefonunu Magida 
tiin Vekiller ve Siyasi Miiste~arlar da bulacaksmiz.l 
bulunmu& ve siyasi miiste&arhklarm Iii- Kabine it;timat 

«Tiirkiye Cumhuriyeti ve bugiinkii sahibleri 
Tiirkler, biitiin diinya medeniyet ve 

ornegidir)) insaniigi i~iri bir imtisal 

Biiyiik ~ef, Adana 
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Lord Halifax'In 

avdetinden sonra 
Resmi bir vazife ifas1na 
memur bir devlet adam1 

da Berline gidecek 
Londra 22 (A ~ 

A.) - Manchester 
Gardian'm Berlin 
muhabiri, Berlin -
de Lord Halifax'm 
ziyaretinin · resmi 
bir vazife ifasma 
memur diger bir 
~ahsiyetin ziyare -
tinin bir mukaddi-
mesi oldugunun ii
mid edilmekte bu
lundugunu yazmak
ta ve· Lord Hali- Nazm ·M. Eden 
fax'm yapm1~ oldugu gorii~melerin Al
manyanm miistemlekeler hakkmdaki 
miitalebe1erind€n ziyade Avrupa mese
leleri iizerinde cereyan etmi§ oldugunu 
ilave etmektedir. 

[Arkast Sa. 7 sutun 5 tel 
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Pariste bulunan . ' 

gizli . sebeke 
' 

Kraliyet miimessili Kont 
de Paris'nin de alakadar 

oldugu soyleniyor 
Cenevre 22 (A. 

A) Havas ajans1 
muhabirinden: 

Kont de Paris. 
~er zamanki gibi 
Isvic;rededir. Ken -
disinin yaveri ve 
Frans1z sosyal ftr
kaslm idare et -
mekte olan alba -
ym karde§i Pierre 
de La Rocque, 
kontun gec;enler - Kont de Paris 

Atatiirk Adana Ktz Enstitiisiinde talebenin ~esaisini tetkik ediyorlar 

Biiyiik ;lef Atatiirk D~gu seyahati in- yet temeline tahid old'um: Madenler
ttbalanm Ulus gazetesine · §U mi.ihim be- den lrurulmu§ temeller ... Bu a~llmtf 
yanatla ifade buyurmu§lardtr: maden ocaklannda profesorlerile, 
; . «Memleketin on bir viliyet merkez teknisyenlerile, amelesile ba§tan 8§8• 

ve dolaylanm gezdim. Biitun bu it Tiirk olan yiiksek anlayt§h bir in
merkez ve dolaylardaki Tiirkleri, ba· san sosyetesi... ()yle memleket bOl· 
balan, analan ve !rocuklarile gor· geleri g~tik ki orada kadmlar erkek· 
diim. ~ok sevindim. Yiiksek medeni- £Arkast Sa. 7 sutun 3 tel 
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Uzak~ark konferanst :daQtluken ... 
Dii~ Tokyo' da biiyiik 

bir miting akdedildi 
Dort bin Japon vatanperveri, ingiltereye 

sempatik siyasetin terkini ve herhangi 
miidahalenin 

Tokyo 22 (A.A.) -:- Bugiin ~~.gi~.iz 
dostlugu cemiyetlerinin .Ilga.sml, . Buyu~ 
Britanyaya kar~I s~mpah~ s1ya~et~n terkJ
ni Hongkong iizennde §tddeth bu kon • 
tr~l yaptlmasml ve .lngi~ter.en~nA ve yahud 
herhangi bir devletm Cm 1hhlafma her -
hangi bir surette miidahalede bulunmast • 
nm reddedilmesini taleb etmek iizere bii
yiik bir miting akdedilmi§tir. 

Mitinge Seiyukai ftrkasJ lideri M. T ei
jiro Y amamato ve «siyah dragon» deni
len ifrat derecesinde vatansever cemiyetin 
maruf lideri M. Toyama riyaset etmi~ -
lerdir. 

reddini istedi 

kar,i 
bir 

~ttnu te 8.Ynlml§ olmasmdadtr. V anm yo
kent~· k shh~ta sarfeden baz1 devletler 
tarhe~ endtlerini diinya miibadelesinden 
ler B echek vaziyetlere kadar siiriiklendi· 

zumsuzlugu iizerinde mii§terek bir ka- Ankara 22 (A.A.) _ Bu gece Ba~-
naate vartlmi&hr. vekil Celal Bayann evinde, Reisicumhu-

de Prag'da ve Roma'da yaptlg1 gibi ta
raftarlanm kabul etmek iizere Ver -
soix'ya gitmi§ oldugunu, bu telakinin 
siyasi bir mahiyeti olmadtgmt, kontun 
bu toplanb ile Cagoulards i§i arasmda 
bir miinasebet goriilmesinden mUte • 
hayyir oldugunu beyan etmi§tir. 

Mitingin sonunda dort bin vatanper -
ver, bayraklar sallamak suretile, impa • 
rator saraymm oniinden ge,.mi§ler ve im

. u I' 
d1r E:.. a In hazdadtgt buhran c;ok agir-
leri h Rbr ba~ka c;aresi yoksa baz1 rejim
ehern~: e sevkedebilecek olan bu halin 
§liphe IYektle miitaleaya lay1k oldugunda 

.. Yo tur. 
Corii)" 

Halifax·~ob~ ki diinya i§leri bir Lord 
tr kere Almanyaya seyahat 

Bu karara i&tirak etmi~ olan biitiin 
siyasi miiste&arlar, toplanttyt miiteakip run riyasetinde Vekiller ve siyas! miiste-
Ba~vekil Celal Bayara istifanamelcrini [Arkast Sa. 6 siltun 1 de] 
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etmesile hallolunamiyacak kadar kan§tk- saymak laztmdtr. Hakikaten insa~hg;n 
ttr. E&er bu konu§malar i~inde her iki ta- ve insanhk i~inde istisnas1z her mJlletJn 

k h bd k I 'h en bu"yu"k kaAn ancak harb ihtimalini ber-raf miim iinse ar en sa ma tm, ve 1 -
tilaflan sulhan halledelim fikrine temayiil tara£ etmekle tahakkuk edebilecektir. 
tttilerse §imdilik bunu bile biiyiik bir kar YUN_US NADI 

Kont de Paris, yarm Cenevre'yi ter • 
ketmek niyetindedir. 

lsvic;re polisi, bilakis Versoix ;opla~
hsmm siyasi bir mahiyette oldugu mu
taleasmdadJr. 

CUMHUR:i:YET - Kont de Paris, 
Fransada eski Kral hanedanmm mti -
messilidil\ 

paratoru alkt§laml§lardtr. 
Bundan sonra ki.i~iik bir heyet, lngiliz 

sefarethanesine giderek ingiltere hiiku -
metine <;in- Japon ihtilafmdaki hattt ha- . 
reketini. yeniden gozden g~~irm~sini ihtar ~anghay'da beynelmilel mmtakada, 
eden b1r beyanname vermJ§lerdtr. l bir a vue pirinc alabilmek i~in su~ 

[Arkast Sa. 3 siltun 1 del bekliyen zavallt <;inlile:~: 



2 CUMHURfYET 
i 

Serbest fikirler ( Oehir ve emleket Haberleri ) 
Propaganda ve politika 

Mevzuumuz pek de yeni bir§ey deg1l- I lslamhk, hi.ristiyanhk. _budistlik, bra~~an
dir. Hatta r;ok eski ve tarihin seyri ir;inde I hk. Yiiz milyonlarca ms'llmn kalblermr ve 
milletlerin sevk ve idaresmde her zaman kafalanm teshir eden ve kazanan bu din
iyi veya kotii, miispet veya menfi tesiri ler be§eriyete kendi kendilerine mi yay.l-
ve rolii goriilmii§ clan bir vasrtad1r. Bu mi~Iardt;. 
vas1tay1 diin Demosten nas1l kullanmJ§ - Hazreti l sa da, Hazreti Muhammed 
sa, bu vasJtadan diin <;i~eron nas1l istifa- de Peygamber olmalarma ragmen, dun
de etmi~se bugiin de ayni vas1tay1 modern yanm en biiyiik propagandacJlarmdlm sa
rejimlerin hepsi; demokrasiler olsun, dik- YIImazlar m1? Mevzuumuza misal ara • 
tatorliikler olsun kullamyor ve tatbik edi · mak i~in bu kadar uzaklara gitmege ve 
yorlar. Diinle buglin arasmdaki fark yal- yabanc1 tarihlerden ornek aramaga da Iii· 
mz §U noktalardadu: Diin propaganda zum yoktur. 
iptidai ve basit bir §ekilde kullamhyor ve Yirminci asrm en biiyiik, en §iimullii, en 
nihayet nutuklara, hitabelere ve toplanti- enteressan ve koklu bir ink1labi clan Ke
lara inhisar ediyordu. Halbuki, bugiin, malizm de miispet, yap!CJ, yaratlcJ ve ve
propaganda bilgi ve tecriibelere, iht1sas rimli bir propagandanm tarihten silinmek 
ve modern vasJtalara liizum gosteren ve tehlikesile kar§Ila~ml§ olan bir millet ha· 
gittik~e ilim mahiyetini almakta olan bir yatmda, yeni bir devlet kurulu§unda neler 
mevzu §ekline giriyor. F akat oyle bir ilim yapabilecegini, yenilikler i~in ne )Qtdretli 
ki, heniiz ne mazbut kanunlan ve ne de bir vastta oldugunu daha giizel ve daha 
~izilmi§ hudud ve r;er~eveleri vardu. La- can!t gosteren bir misal te§kil eder. 
kin buna ragmen hadiselerden alman tee- Goriiliiyor ki, modem rejimlerde pro· 
ri.ibelerle propaganda ogrenilmege ve og- paganda, devlet politikasmm ve devlet 
retilmege, yeti§rnege ve yeti§tirilmege de- adamlarmm hic;bir zaman ihmal edemiye
ger ve ihtiyac gosteren bir ihtJsas i§i ol • cekleri bir mevzu ve bir kuvvettir. lc;inde 

ya§adigJmtz zaman o kadar r;ok ve c;e~idli mu§tur. Clinkii propaganda, modem dev-
let politikasmm en miibrem, en miihim ve c;ekici nazariye ve cereyanlarla doludur 
en kudretli bir vasJtasJ ve hatta politikanm ki, kendisini, kendi ideoloiisini miitemadi
bizzat kendisidir. Zamammizda propa • yen i§lemiyen, miitemadiyen ogretmiyen, 
.gandasiz bir devlet politikasJ dii~iiniileme- miitemadiyen konu§mJyan rejimlerin inan
digi gibi, propagandist ohmyan bir devlet mi§lanm zamanla kaybetmeleri ve ya-

bancJ fikir ve akidelere yer ve sahalan· t.damr ir;in de nekadar bilgili olursa ol -
sun muvaffakiyet beklemek r;ok nikbince m kaptJrmalan, her an gozoniinde tutula
bir tahminden ibaret kahr. cak tehlikelerden biridir. Bu sebebledir 

Propaganda, siyasl muvaffakiyetlerin 
~egane vas1tas1 ve en yaman bir yardJm
cJsJdJr. Ancak bu vas1tay1 iyi kullanmasJ· 

ni bilen devlet adamlan ve politikacilar
du ki, siyasi muvaffakiyetlere eri§mek 
fmat ve imkanlanm bulabilirler. Propa· 

ganda, bilhassa Biiyiik Harbden sonra 
devlet politikasJ i~indeki liizum ve ehem-
miyetini daha ~abuk artlrmJ§tlr ve bugtin 
oyle bir hal almr§tn ki, bu korkunc ve r;ok 
faydah vasJtadan hir;bir devletin, hi~bir 
rejimin mlistagni ve lakayd kalabilmesine 
ihtimal verilemez. Bir rejimin ideolojisi -
nin yaytlmasmda, tutunmasmda, hJZ!an -
rna ve ya§amasmda propagandamn rohi 
daima gozonlinde tutulmaga degeri olan 
bir kuvvettir. Onun ir;in bir rejim politi -
kasmda propaganday1 ihmal etmek o re -
jimi mukadderahna b1rakmak gibi bir~ey· 

ki, devlet politikasJ ve rejim politikasi 
i~inde propagandaya bliyiik ol~iide yer 
vermek modem rejimlerin en ~aruri ihti -
yaclanndandir. Bu ihtiyaci kar§Jlamak, 
~ok paraya, ~ok elemana, ~ok vas1tay1 
liizum gosteren bir organizasyon i§idir. 
Zamamm1zdaki teknik ~ok ileridir. Pro

paganda vas1talan ~ok ve ~e§idlidir. Rad
yolar, sinemalar, telsizler ve saire hep 
propaganda sahasmda kullamlmaktadu. 

Bir ~o memleketler bu i§i te§kilatlan· 
dnmak liizumunu duymu§lardJr. Bir ~ok 
hiikumetler bu te§kilata eleman yeti§tir
mek i~in kurslar, mektebler a~tJrmJ§lar -
d1r. Bu hlikumetlerden onde gelenlerden 
birisi de Almanyadu. Almanyada pro -
pagandac1hk son derece ilerlemi§tir. Pro
paganda dersi bir c;.ok mekteblerde ve he
le siyasi bilgiler yiiksek Jllektebinde en 
Al,pmm.i'fPt ~0Pr]'lpn h

0
ir ,.lpyq olmustur. 

lYu&wr uou e s m a§maa oufunaugu 

Gayrimiibadiller 

komisyonu 

i~Ierin tasfiyesi i~in bir 
proje hazirlandi 

Maliye Vekaleti, vilayetlere gander -
digi bir tamimde gayrimiibadillere tahsis 
edilen emlak vaziyetile i!ayrimiibadil !.Jo
nulan ve saire hakkmda malumat iste -
mi§tir. 

Alman malilmata gore, Maliye V e -
kaleti, lstanbuldaki gayrimiibadiller ko
misyonunun lagvma karar vermi~ ve bu
r.un i~in bir kanun layihasJ hamlamJ§t:r. 
Komisyon lagvedildigi takdirde bu i~leri 
Maliye Vekaleti te~kilat: gorecektir. 

Gayrimiibadillere aid Yunanh malla ·· 
nnm bina ve arazi vergilerinin 93 7 y1lma 
kadar terakiirn eden miktan da affedile
cek, bu suretle gayrimiibadil i§lerinin tas · 
fiyesine imkan has1l olacaktJr. 

SEHIR ISLER/ 

Taksi §oforlerinin talebi 
Plaka iicretlerinin tenzilini istiyen 

9of1irler cemiyetinden bir grup bu hu -
susta Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Ustiindag ne:tdinde te§ebbiisatta bulun
mak iizere Belediyeye gitmislerse de 
kendisini bulamad1klan ic;in gorii~eme· 

mi§lerdir. 
l;)oforler; son zamanlarda otobiis ser

visleri ~ogaidigl ic;in kendilerinin de 
mualyyen noktalar arasmda onar kuru~ 
mukabilinde mii~teri ta§Imalarma izin 
verilmesini istemektedirler. Fakat Be
lediyece bu istek yerinde goriilmemek
tedir. 

Asfalt yaptlacak yollar 
N af1a Vekaletinin ikinci be~ senelik 

§ehir yollan planmm on safhasmda yer 
alan Bebek • Sanyer asfalt yoluna o -
niimiizdeki yaz ba§lanacakhr. 

Bebekle Sanyer arasmda yaptlacak 
olan asfalt yol Bebekten itibaren deniz 
kenarmdan uzatllarak, Sanyerde deniz 
kenanm takib eden asfaltla birle§tiri.le
cektir. 

Bu suretle onlimiizdeki sene sonlarm· 
da tstanbulun en giizel bir yeri olan 
Rumeli k1y1S1, a~ag1 yukan bir sene zar
fmda yaptlacak olan bu asfalt yolla bir 
kat daha giizelle~ecektir. 

Otobiis seferleri hakkmda 
bir temenni 

':("-"U .U . .UJ..t.U~ .::JVJ.J. r..4J ""'""., '"'"" Vt.UIJU..;) O)~lt:! .. 

Tiirk- Yunan 

miisterek hatt1 
' 

Haz1rlanan anla~ma 
bugiin imzalan1yor 

Avrupa hath i!iletme miidiirii Sala
haddin Klztlta!i ve Yunan miimessili 

M. Stasinopulos 

Avrupa hattmda bulunan topraklarm -
dan ge~en 33 ve Tiirk tcpraklarmdan ge
!;en 7 kilometroluk kiSim hakkmdaki Lo
zan ahidnarnesinin esas koydugu idari ve 
inzibati hususlardaki tadilata dair evvel
ce §ehrimizde yap1lan anla~manm imza
SJ, yann sa at I 0 da §ehrimizde yap1la -
cakhr. 

Bu i§ i~in §ehrimize gelen ve evvelce 
de miizakerelerde Yunanistam temsil et· 
mi§ bulunan Y unan murahhasJ Staino -
pules diin ogleden sonra Avrupa hattJ 
i§letmesine gelerek ba§miifetti~ Salahad -
dinle son bir gorii~me yapm1~tlr. 

KVLTOR ISLER/ 
Ilk tedrisat muallimleri i~in 

kurslar 
!Ik tedrisat muallimlerinin ihtlsasla -

nmn arhnlmas1 i~in kendilerine mes -
leki konferanslar verilmesi kararla~h -
nlm1~ ve bu hususta bir de program 
tanzim edilmi§ti. 

Program mucibince ilk tedrisat mu -
allimlerine verilecek olan mesleki kon
feranslar birincikanunun on be~inden 
itibaren ba§liyacaktlr. Konferanslar 
tesbit edilen mmtakalarda hep birden 
bashyacaktlr. 

Konferanslar mmtakalarda ayn ayr1 
mevzularla ba§hyacak ve konferanS\1 
miifetti~ler s1ra ile tesbit edilen mmta
kalarl dola§arak mevzularm1 tekrarh -
yacaklard1r. 

T edris vaziyetinin tetkiki 
Ortamekteb miidlirleri diin Maarif 

miidiiriiniin riyasetinde toplanarak 937-
938 senesi te.;lris vaziyeti, mekteblerin 
., • · .. -- ..... n,.., '""';..,. "''"C!""~"'+ iiT~rl-1'U~ -aXrilc:: ... 

Bir koyun i~in 

i,Ienen cinayet 

Katil ~oban, diin hesab 
vermiye ba~lad1 

Zincirlikuyu civannda ibrahim oglu 
Hiiseyin admda birini, bir koyununu r;al
dJgJ i~in, I yerinden b1~akhyarak oldiiren 
~oban ibrahimin duru§masma ag1rceza 
~ahkemesinde ba§lanmJ§tJr. Sur;lu r;oban 
Ibrahim, hadiseyi §oyle anlatt1: 

«- Gece saat 9 a y .oikla§:yordu. Ko
yunlan otlatmakta iken, Hiiseynin siirii
den bir koyun alarak, hendegin ir;ine giz
lendigini gordiim. Arkasmdan ko§up, 
koyunu buaktJrd1m. Fa kat Hiiseyin, bir
denbire iizerime ~ullandJ, varkuvvetile bo
gaztmJ s1kmaga ba§ladi. Kendimi kurta
ramJyacagJmJ anlaymca bJ~agtmJ ~ektim 
ve kam1~a s~pladJm, Hendekten fulay:p 
kar;mak Jsted1. Belki yeniden canlamr da 
iizerime saldmr diye arkasmdan ko§tum. 
Daha on bir yerinden vurdum. Sonra da, 
orada durmay1p uzakla§hm.» 

,Sahid olarak dinlenen komiser Abdur· 
rahman Nafiz: 

«- Vak'ayJ haber aldJm, dedi rna -
halline giderek cesedi, gizlendigi h~ndek
ten ~JkardJk. Parmak izlerinden cesedin 
bi~ s.abJkahya aid oldugu anla;Jhyordu. 
C1fthk sahibi Sotiriyi bularak ~obam lb
rahimin nerede oldugunu so;duk. 0 da 
bilmiyordu_., Biraz sonra, ibrahim yammi
za geldi. Uzerinde temiz ~ama§ular var
di. Bize: «Askere gidecegim, r;ama§ula -
nm1 ann em ald1, yenilerini giydim l » dedi. 

Cesedin yanmda buldugumuz eski <;a· 
ma§Jrlan ve kunduralan kendisine gos • 
terdik. Kunduralarla <rama§Jrlar mtma 
ve ayagma uyuyordu. Ibrahim o giin mii
temadiyen su~unu inkar etti. Fa kat ertesi 
giinii itirafa mecbur oldu.» 

Mahkemeye gelmiyen §ahidlere tebli
gat ir;in duru§mayJ ba§ka giine bJrakmJ§· 
tJr. 

VILAYETTE 
Ocretli memurlar hakkmdaki 

kararname 

bYr ~ok' m1saJJeh va'rd1r. C.:arl1k Riis.J: 
yay1 sinsi sinsi yiyen, y1kan ve par ~ 
c;ahyan hangi kuvvetti? Karl Marks'm, 

1 Engel'in ve Lenin'in yaratacaklan cazib 
1 . yeni proletarya diinya hulya ve nazari -

yeleri degil miydi ~ Ordulan F rans1z ve 
Rus topraklannda harbeden Almanyayr 
daha erken sulha icbar eden sosyalist ve 
komiinist propagandistlerin ve Agitor'la-

Reichsministerium fiir Volksaufklarung 
und Propaganda V ekaleti i~ine aldtgt 
Kultur Kammern ve matbuat te§kilatla -

rile memleketin her tarafma yayJlmi§ ve 
dagtlmJ§ bir organizasyondur. Bu organi
zasyon metodla ve sistemli i§lemekte, nas· 
yonal sosyalizmin ideolojisini bir din §ek
linde Alman milletinin kalbine ve kafast
na yerle§tirmege r;ah§maktadu. Bu mun· 

tazam propaganda ~ok muvaffak olmu§ -
tur. Bugiinkii nasyonal sosyalist partisi 
i~inde yer almt§, yeni mezhebe inanrnt§ 

eski mutaass1b komiinistler, ~ok koyu li -
beralistler oldugu gibi katolikligi ve pro • 
testanhg1 terkeden ve nasyonal sosyalizmi 
bir din olar~k benimsiyen bir r;ok da din· 
darlar vardtr. Propagandayi daima poli
tikayi tamamhyan bir yardtmcJ olarak 

gormek, ikisini bir kiil halinde incelemek, 
modern rejimlerin dikkat ve itina ile iiLe
rinde durduklan ve durmalan icab eden 
bir mevzudur. 

lerinin muhtelif mmtaltal~tral ~rn&l ,mu~lerdir, 
edilmesi vesaiti nakliye s1kmtJsml kls
men izale etmi§tir. Fakat otobiisler tek 
hat iizerinde ve tramvay giizergahmda 

Muvazenei umumiyeye bagh (E) cet
veline dahil masraf tertiblerinden idare 
olunan ve iicretli vazifelerde ~ahf?an 
memurlarm maa~larmm artinlmasmda 
aerece farkma riayet edilmesi kanun 
ikhz'asmdand1. Yani terfiler igin sua 
•ahtutuc """'-l.Jul I yo:~ V"d!Lll . D u t ctk y lua· 

V I I t1 temin eden ka:rarnamellin mex'cy;et.1 
N VERS TEDE ten kaldmlmas1 hakkmdaki Vekiiler 

I 
I 

I 

rm yikJci sulh propagandasmdan ba§ka 
biqey miydi? Sonra sosyalist ve liberalist 
1talyada sosyalist partisinden r;Ikanlmi~ 
bir koy hocas1 olan Benito Mussolini'nin 
fa§izm nazariyelerinin yer bulmasmda, 
muhit yapmakta ve bir fa§ist devleti ku -
rabilmesinde kuvvetli saik ne olmu§tu? 
Ve nihayet hi~ tamnmam1~, hir; bir kari • 
yeri olm1yan Adolf Hitler, ancak 7 nci 
azas1 oldugu nasyonal - sosyalist partisini 
on dort sene ir;inde par~alanmi§, ezilmi$. 
rnilli benligi kalmamJ§ bir Almanyanm 

en biiyiik partisi yapmasma ve bugiinkii 
kuvvetli nasyonal - sosyalist devletini t-:-
melle§tirmesinde hangi kuvvetten istifade 
etmi§ ve hangi silah1 kullanmJ§h? CAVID ORAL 

Bu mevzuu biraz daha geni§letelim. Nigde meb'usu 

Balkan BankaJari miidiirleri • • Ictunai ... 

Misafir banks miidiirlerinin Ankarada istikbali 

Ankara 22 (Telefonla) - Balkan 1 terek bir Balkan bankasJ kurulmas1 i§inin 
1 Antanh devlet bankalan konferansJ bu- de tetkik olunacag1 anlarhyor. 

giin Cumhuriyet Merkez Bankasmda a- lr;:tima, bugiin ger; vakte kadar devam 
· ~1Id 1 . Balkan Antantma dahil milletlerin etti. T oplant1dan sonra Cumhuriyet 

siyasl ve askeri meselelerinden sonra §im- Merkez Bankas1 umum miidi.irii Sala • 
I d; de mii§terek maddi i§leri elbirligile haddin <;:am, ban a §unlan soyledi: 

Ankarada gozden ger;irilmektedir. Miiza- «- 1Ik toplanh bugiin yap1)d1. Muh· 
l:erelerin mevzuunu te§kil eden meseleler telif me~zular iizerinde r;ah~acak olan 

1 ~trasmda Tiirk, Yunan, Rumen ve Yu- tali komiteler aynld!. Tali komiteler ya· 
I a:oslavya devlet bankalarmln muayyen nn ir;tima edeceklerdir. Yann ogle iizeri 

rnevzularda i§ birligi yapmalarr, dart dev- tekrar umumi toplanh y'ipllacaktJr.» 
1 ht arasmdaki para. do"iz ve ticaret i§le- Alman kararlar, konferansm sonunda 

•inin tetkiki, tatbikatta mii§kiilah mucib mii§terek bir teblig halinde ne§redilecek -
olan noktalann kaldml:nasJ vardtr. Mii§- tir. 

Raporlu kamp talebesinin ~eyeti karar1 Viiayete teblig edilmi§ _ 
hr. 

i§lediklerinden, tramvay yoluna uzak vaziyeti 
mahallerde oturanlar bundan istifade Te~rinievvel bidayetinden itibaren 
edememektedir. Nitekim Ayaspa~ada o- V'niversitede askerlik dersleri ba§lamt§ 
turan halk namma aldlg1m1z bir mek - bulunmaktad1r. 
tubda bu cihet temenni edilmekte ve 936 - 937 ders yllmda s1hhl vaziyetleri 
BeyaZiddan l;ii~liye, Kurtulu§a ve Ma~- dolay1sile raporlu olarak askerlik ta -
kaya giden otobiislerden bir k1Srn1mn limlerine ve kampa i§tirak etmiyen ta
Galata, Dolmabah~e. Giimii§suyu, A - lebeye, 937 - 938 ders senesi askeri ta -
yaspa§a yolunu takib ederek bu civar lim ve kampma i~tirak etmek mecburi
halk.Jmn vesaiti nakliye ihtiyacm1 kar- yetinde olduklar1 teblig edilmi§tir. 
~llamaS! istenmektedir. - '••-

-···- Hariciye Vekaleti imtihan-
Re§adiye caddesi ve Limanin larmda kazanan gender 

teklifi 
Liman ldaresinin eski Giimriik bina

Sl oniinden ge~en Re§adiye caddesini 
tamamen kapatmak ve Avrupa hath • 
nm bir kolunu buradaki antrepolar 6 • 
niine kadar getirmek karannda oldu -
gunu yazm1~ ve sonra Belediyenin bu -
na taraftar olmad1gmt da ilave etmi§ -
tik. 

Dlin bu hususta Liman lsleri miidiirli 
Raufi Manvash demi§tir ki: 

c- Biz, Belediyeden Re§adiye cad -
desini, Eminonii tamamen ac;Ild1ktan 
ve Bahc;ekap1ya kadar istiml§.k edil • 
dikten sonra istiyoruz. Bu hususta 
noktai nazanm1n heniiz tamamen or _ 
taya koymu~ degiliz. !stan bulda lim an 
va 1slah edilecek veya edilmiyecektir. 
Eger tslah edilecekse, bunun icablan -
nm yerine getirilmesi de zaruridir .• -···---Evleri istimlak edilenlere 

paralar1 verilmittir 

Bundan bir miiddet evvel Hariciye 
Vekaletinde a\1lan memurluk imtiha -
mna 14 gene i~tirak etmi§, bunlardan 
6 51 muvaffak olmu§tur. Kazanan genc
lerimize yeni memuriyetlerinde muvaf
fakiyetler dileriz. 

• yen1 

lkinci Miifetti§Iik mali 
· mii§aviri 

Vilayet Defterdar muavini · Cemal 
Yorulmazm ikinci Umum Miifetti~lik 
mali mii~avirligine tayini hakkmdaki 
emir Vilayete teblig edilmi§tir. 

V aridat getirmiyen binalar 
Belediyelerin tnhisar idaresine aid o

lup da varidat getirmiyen binalardan 
tenvirat resmi istememeleri liizumu 
bildirilmi§tir. -···-Biiyiik kt§ balosu 

KlZllay cemiyeti Kad1k1iy §Ubesi ta • 
rafmdan kanunuevvelin 11 inci cumar
tesi ak~am1 Kad1koy Siireyya sinemas1 
salonlarmda biiyiik bir kl§ balosu ve -
rilecektir. 

ve mutfak 

Eminonii Halkevi binasma ilaveten 
yap!lacak kiSlm ir;in civarda istimlak edi
len II evden 6 smrn muamelesi bitirilrni§, 
istimlak bedelleri ev sahiblerine odenmi§· 
tir. Evlerin Yikilmasma ba§lanmi§hr. Bu 
civarda yalmz bir evin sahiblerinden bi
risi memleket d1§mda oldugu i~in istim
lak k1ymetinin yiizde 20 fazlas1 bankaya 
yatmlmi§h. Ka:auni formalitesi ikmal e
dilmek iizeredir. 

Temelatma merasiminden bir inhba 

Verilen malumata gore, bu binanm pa
ras! bankaya odenmi§ oldugundan netice
si almmca bu da yJktlacaktJr. Geri kalan 
dort evin istimlak muamelesi heniiz yap1l
mamJ§hr. Ev sahibleri, evlerinde otur ~ 
maktad1rlar. Evi istimlak edildigi halde 
paras1 verilmiyen kimse yoktur. 

- Ramazan 19 Pazartesi 
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Cerrahpa~a hastanesinde yeniden ya-~ mesinden dolay1 Muhiddin Ostiindaga 
p!lacak asri ~ama§uhane ve ~~tfak bina- te§ekkiir etmi~ ve kendisi de mala ile te
larmm diin temelatma meras1m1 yap1lmi§" mele har~ koymu§tur. Bundan sonra da· 
br. Merasi!I!de Vali ve Belediye Reisi vetliler bamlanan biifede izaz edilmi§ ~ 
Muhiddin Ostiindag , ,Sehir Meclisi aza· lerdir. 

Ian, Belediye erkam ham ~ulunmu§tur. Y eni yap1lacak bu binalar yiiz bin 
Bu miinasebetle Muhiddin Ostiindag k1- Jiraya ihale edilmi§tir. Bu para telefon 
sa bir nutuk irad ederek §imdiye kadar §irketinden alman meblagdan temin ohm
bu kabil hastane binalannda hastalarla 
doktorlarm istirahatlerini temin edecek 
vesaite ehemmiye~ verildigi halde biit~e 
darhgi yiiziinden bu kabil tesisatm tali 
derecede goriildiigiinii ve fakat §imdi ise 
biitr;enin imkam derecesinde tesisata ba§
landtgmi soylemi§ ve ilk defa olarak rna· 
la ile temele har~ koymu§tur. Buna ce -
vab veren Cerrahpa§a hastanesi ba§heki -
mi Rii§tii de bu tesisatm viicude getiril· 

ffiU§tUr, 

Bunlardan ba§ka yiiz on ~ekiz bin li
raya goz paviyonu in§aati da ihale ohm

mu§tur. Bugiinlerde temelatma meras1mi 
yapi!acakhr. 

Aynca bir de cerrahl paviyonu in~as1 
kararla§ml§, proje ve planlan hamlan · 

mJ§tlr. Ke§if bedeli li~ yiiz k1rk bin lira-
du, ' 
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{:inin yeni merkezi 

$' anghay'dan ve bunun cenubun• 
daki Hang~o'dan ilerliyen Ja -
pon ordulan <;min merkr•zi 

Nankin'i muhafaza ir;in Umumi Harbde 
Almanlarm Garb cephesinde viicude ge • 
tirdikleri Hindenburg milstahkem hattJna 
benzer bir surette <;inlilerin tesis etmi§ bu · 

lunduklan asri seddi <;ini dahi yard!lar 
ve ote tarafma ger;tiler. <;inlilerin bu 
miistahkem hath, ,Sanghay yanmadasrnm 
gerisindeki gollerin te§kil ettigi tabii mii· 
dafaay1 takviye etmekte; hattm merke ~ 
zini ve anahtanm da, bu gollerin sularmt 
,Sanghay' daki ecnebilerin imtiyazh mm-

ta kasmm ortasma akan Su~o nehrinin yu
kansmdaki ayni isimdeki yanm milyon 
niifuslu §ehir te§kil etmekte idi. Bu §ehrin 
sukutile <;inlilerin biitiin miidafaa hattt 
da r;okmii~ ve Nankin a~1kta kalmJ§trr. 

<;in hiikumeti payJtahtmm sukutuna f 
mani olmaga imkan goremediginden bu· 
rasm1 bir bur;uk milyon sivil ahalisile be• 
raber tahliye etmi§tir. Hem Ba§vekil hem 
de Ba§kumandan olan Mare§al <;iang"' 
Kay-,Sek icra kuvvetinin ba§mdan ~ekil • 

mi§ ve bu makam1 Maliye N azm ve ate: 
denberi mali ve idari i§lerde sag eh 
Kung' a bJrakmJ§hr. Art~k Mare§al SJTf 
asker! i§lerle ugra§mak ;~tiyor. Bidayette 
hiikumet merkezinin, Mavi nehrin yukan• 
smdaki en miihim ticaret ve demiryolu 

merkezi Hanko'ya nakli dii§iiniilmii§ ise 
de sonradan ~ung King tercih edilmi§tir. 
Bu §ehir dahi Mavi nehir iizerinde ise de 
gayet i~erilerde, <;inin en garb eyaleti 
olup ve Hindistanm Birmanya hududu 
civarmda bulunan Sze~uan dahilindedir. 

,Simali ~ini i§gal eden J apon ordula .. 
nndan merkezde bulunan Pelcin • Hanko 
demiryolu boyunca Hanko lizerine §i • 
malden sarkmakta oldugundan ve Nan " 
kin'i zaptedecek J apon ordusile Mavi 
nehirdeki Japon filolan §arktan Hanko 
iizerine dogruca ve kolayca yiiriiyecegin• 
den <;in hiikumeti buras:m yeni hiikume~ 
rnerkezi yapmaktan vaz g~mi§tir. Y ~~1 
merkezin Hindistan hududuna yakm b\f 

noktada kurulmasJ <;in hiikumetinin asl! 
<;inin en zengin ve en mamur eyaletlerint 
feda eyledigine §liphe b!rakiruyor. 

Oiger taraftan ~in hiikumeti, merke " 
zinin Hindistana ve Fransamn bir mus· 
temleke imparatorlugu olan Hindi~iniye 
yakm bir yerde olmas1 sayesinde haricden, 
karadan ve denizden kolayca sil..ih ve 
rn iihimmat tcdarik edec.egini iimid et • 
mi~tir. F akat J.aponyanm F ransa)la ver " 
digr bir iiltimatomla Hindic;ini yolile ~i· 
nin yard1m almasma imkan buakmamJ§ " 
t1r .. 

,Sayle ki ]aponya, Hindi~iniden deniz 
ve kara yollarile Cine yap1lan silah ka • 
c;ak~1hgi derhal menedihnedigi takdirde, 
Hindi~ini limanlanm i~gal ve bir F ransrZ 
miistemlekesi kar§Jsmda bulunan Hainan 
adasJm vaktile J a pony a ile F ransa ara • 
smda aktolunan muahedeyi feshederek 
zaptedecegini bildirmi§tir. 

Fransa meb'usan meclisi hariciye en " 
ciimeni reisi Berenger tarafmdan if§asma 
liizum goriilen bu iiltimatom F ransayr ya 
Cine yard1m etmemek yahud Hindir;ini• 
den vazge~mek §Iklarmdan birini ihtiyat 
etmek mecburiyetinde bJrakrni§b. T abii 
Fransa 737,850 kilometro murabba1 ara~ 
zisi ve 20,700,000 niifusu bulunan bU 
Asya lmparatorlugunu ~inin ve Sovyet• 
lerin hatm i~in feda etmek istememi§~' 
Bununla beraber J aponya devlet adarn .. 
Ian <;in harbin in bugiin F ransa yartP 
Sovyetlerle daha biiyiik bir harbe bai5 

olabilecegini dii§iindiiklerinden bii • 
tiin kara, deniz ve hava harekatm1 bit 
merkezden idare ir;in dogrudan dogru~·a 
1mparatora tabi bir umumi karargah vii• 
cude getirmi§lerdir. Bu en yiiksek ku "' 
manda ve idare heyeti ~imdilik Harbiye 
ve Bahriye Nazularile ordu ve donanma· 
mn umuml erkamharbiye reislerinden mii~ 
te~ekkil bulunuyor. Harb tahsisat1 da 250 
milyon fngiliz lirasma ~IkanlmJ~tJr. B~ 
hamhk ]aponyanm ~in meselesini kat 1 

surette tasfiyeye azmettigini isbat ediyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Mare$al F evzi ~~kmagut 
Golciikte yapbg1 tetkik 
fzmit 22 (Hususi) - Biiyiik Erkanl " 

harbiye Reisi Mare§al Fevzi <;aknlak 
Adatepe muhribile Golciige geldi. Re • 
fakatinde Amiral $iikiir Okan oldU~11 

"ItS.' halde burada tersaneyi, asked fabrJ 
lart gezdi. 

Mare§al, Adatepe muhribile bugiill 
!stanbula hareket etti. 

Cum h u r i yet ~ 
================~===-

Nfishas1 5 kuru!itur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye oaric 
~ icin lcin 

1400 Kr. 2700 Kt· Senelik 
Alh ayhk 
Oc ayhk 
Bir ayh.k 

750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • Yuktut 
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~~N'::.·-. HABE R L.E R ·. 
Hadise!er a r as1nda 

Tiirk polisini tebrik 
edelim! 

(~=-=---.........-~-=B=ii=y=iik-=--d=av ___ a ___ la=.r==--==J HEM ~~Af~1 
Uzak~ark konferansJ daQ1I1rken ... 
Diin Tokyo' da biiyiik 

hir miting akdedildi 
Dort bin Japon vatanperveri, 

sempatik siyasetin terkini ve 
miidahalenin reddini 

ingiltereye 
herhangi 
istedi 

£Ba~tara12 1 tne2 sahtJedeJ miiddet tehirini protesto ederim.» 
lngiltere de dayatryor Konferans c;ar&amba giinii tekrar top-

Londra 22 (A.A.) - Evening !anarak, projenin miizakeresine devam 
N<'ws gazetesinir yazd1gma gore, Japon- edecektir. 
Yanm ,;langhay iizerinde hukuku hiikiim· Harb vaziyeti 
ranisini kullanmak istemesi ingilterede Londra 22 (Hususi) - Uzak§arktan 
vahim bir hadise olarak telakki edilmek • gelen son haberler, <;in • Japon harbinin 
tedir. ,;l l nghay imtiyazh mmtakasmda daima artan bir §iddetle devam ettigini 
alakadar devletlerin hukukuna Japonlar gostermektedir. ,;limalt Chantoung'taki 
tarafmdan dokunulmasma asia miisaade J apon kit' alan, geni§ bir cephe ile taarruz 
edil:niyecegi J aponyaya anlatllacaktlr. ic;in San nehri gec;mege c;ah§lyorlar. 350 
~in murahho.st tehir karannt metro uzunlugunda olan Tientsin - Pu-

protesto etti kow demiryolunun iizerindeki koprii, 
Briiksel 22 (Husust) - Uzak§ark <;inliler tarafmdan tahrib edilmi§tir. 

konferansmm tehirini istiyen lngiliz-A- Yangtze nehrindeki barajlardan biri 
lllerikan projesi konferansta hararetli mii· berhava olunmu§, bunun iizerine Japon 
naka§alara sebeb olmu§tur. Amerika mu- harb gemileri Kiangyin civannda toplan
rahhas heyeti konferansm iflas ettigi ka- tnl§lard1r. 
naatini izhar etmi§tir. Heniiz teeyyiid etmiyen bir habere go-

Cin murahhas1 doktor Wellington re, J apon istik§af tayyareleri, <;inlilerin 
l<oo bir nutuk irad ederek konferansm ikinci Hindenburg hattmm mihver noktas1 
bilamiiddet tehirini istiyen projeyi §iddet- olan Wusih'i bornbalamJ§lardu. Japon 
le protesto etmi~ ve demi§tir ki: k1t' alan bu §ehre girmi§lerdir. 

«] aponya silah vas1tasile beynelmilel Sovyet • Japan tayyareleri 
llluahedeleri ihlal etmi§tir. Briiksel kon- aro.srnda 
feransi buna kar§I maalesef yalmz hic;bir 
netice vermiyen nutuklar irad etmekle ik- Londra 22 (Husust) - Nankinden 
tifa etmi§tir. Devletlerin bu hareketi Ja- bildirildigine gore, Nan kin iizerinde ce -
Ponyay1 teFik edici mahiyettedir. (:in reyan eden hava harbinde ilk defa olarak 
J apon istilasma kar§l mukavemet etmek- bugiin J apon tayyarelerine kar~1 Sovyet 
le yalmz kendi menfaatlerini degil, ayni tayyarelerinin c;arpl§tlgl goriilmii§tiir. 
zalllanda beynelmilel ahlah ve muahede- Antikomiinist pakttmn yrldoniimii 
leri miidafaa ediyor. Tokyo 22 (A.A.) - Ba§vekil Ko • 

\:ine yard1m1 reddetmekle J aponlara noye, Alman - J apon antikomiinist pak ·
kat§I mukavemetten vazgec;ecegimizi zan· tmm birinci y1ldoniimii dolayisile bir og
nediyorsamz yamhyorsunuz. le ziyafeti vermi§tir. Ziyafette Alman ve 

Konferans, miitearnz vaziyette bulu- halyan biiyiik elc;ilerinden maada biitiin 
nan J aponya ile kurban vaziyette bulu- J apon nazular1, devlet §Urasi azalan da 
nan \:inin hath hareketi arasmda hic;bir ham bulunmu§lardlr. 
fark kabul etmemekle, kollektif hareket- Ba§vekil soyledigi bir nutukta, iic; 
le diinya sulhunu korumak kabil olmad1- memleket bu pakt1 komiinistlige kar§I 
~ 1m alenen itiraf etmi§ oluyor. Bu hareket koymak i~in akdettigini ve binaenaleyh 
Ise miitearnzlan dalma te§Vik edecelnh. IJu dU!Cl~lU<UUU Juu.ru ~ullou··- !.!-···-· 

Biitiin bu sebeblerle konferansm hila- decellini kaydevlemi~tir. 
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Hatayda tahrik~i 1 

ttnsurlar faaliyette 

'Propaganda i~in yeni bir 
gazete ~tkartyorlar 

Adana 22 (Hususi muhabirimizden) • 
liataydan almar son haberlere gore, ye· 
~i statiiniin tatbik giinii yakla§hkc;a sec;im
de entrika C(evirmek istiyenlerin faaliyeti 
de artmaktadir. Son giinlerde bilhassa 
1\rablar lehine propaganda yapmak iize· 
It t;Ikanlan Elruba gazetesi, entrikaclla
ta. eleba§lhk etmektedir. intihabatt kon· 
:1()1 heyeti reisinin gezdigi yerlerden hal
~a.: 

<<- Hic;bir kimse, mensub oldugu ce· 
llla.atten ba§ka bir yere rey veremez.» 
~klinde sozler soylemesi, bitaraf hareket 
tdilllledigi kanaatini vermi§tir. 

Statii hiikiimlerine tamamen aykm 
~a.n bu so~ler, hayretle kar§Jlanmi~hr: 

U.nun heyet reisinin bir zuhuliinden 1len 
geldigi de soylenmektedir. 

ltejim ne vakit ilan edilecek? 
Yi.ice Korniserin aym yirmi sekizinde 

~ntakyaya gelerek yirmi dokuzunda re
Ntni bizzat ilan edecegi haber veriliyor. 
. ern Numan Rifat Menemencioglunun 

~'Yaretini iade etmek, hem de Tiirkiye -
~ \J.riye muahedesini imzalamak iizere 
.~tndan Ankaraya bir heyet gonderilece· 
~\ ve bir ticaret anla§masJ akdolunacagi 
1 dirilmektedir. 

Lubnanda feyezan 
tn Beyrut 22 (A.A.) Kalamoun 
llntakasmda yeniden yagroaga ba§laml§ 

ko a~ Yagmurlar, umaklarm ta§masJ tehli
es · 

.1 
1n1 arzetmektedir. Halk, sedler viicu-

l.le -

ispanyada feci 

bir ·tren kazas1 

49 kisi oldii, yaralanan-
' 

lar 100 ki~i kadar var 
Seville 22 (A.A.) -Alanis is· 

tasyonunda bilhassa harb esirleri ta
§lyan bir yolcu katarile bir e§ya ka
tan arasmda §iddetli bir c;arpl§ma 
olmu§tur. Kaza neticesinde 49 ki§i 
olmii§ ve I 00 ki§i kadar da yaralan· 
ml§hT. 

Kazamn bir makas yanh§hg1 ne
ti resinde oldugu soylenmektedir. 

Manil taylunlartndo. 180 
kisi oldii 

Manille 22 (A.A.) - Bu aym 
17 ve 18 inci gi.inleri Filipin adala
nm harab eden tayfun neticesinde 
180 ki§i olmii§tiir. Hasarat milyon
lara balig olmalttadu. Fiatlann gay· 
rime§ru bir §ekilde yiikselmesine ma
ni olmak ic;in fevkalade tedbirler 
almmi§hr. T ayfun, (:in istikametin
de uzaklajtnl§hr. 

6 ~ocuk yand 1 

Portales -Yeni Meksika- 22 (A 
A.) - Koy ah§ab evlerinin yag
mura kar§I su gec;mez bir hale geti
rilmesi ic;in ihzar edilmekte olan ve 
i~inde benzin bulunan bir maddenin 
patlamast neticesi olarak 6 c;ocuk 
yantnl§hr. Her iki c;ocugun cesedi 
bulunamamishr. 

Ziraat Bankas1 

H emen hergiin, Franstz gaze
telerinin ilk sahifelerinde, 
biiyiik hustzhk vak' alanmn 

haberlerini ve resimlerini goriiriiz: 
On ki,ilik bir !;ete halinde, giipegun· 
diiz, bir bankay1 soyanlar; bir milyo
ner kar1s1mn otomobilini basarak iis
tiinden miicevherlerini !;ekip alanlar ; 
ceblerinde ii-rer dorder rovolverle ~o
lisin bile iistiine -rullananlar, Avru
pada baskm ve taarruz ciir' etinin sa
YISI hergiin biraz daha artan misalle
rini verirler. 

Tiirk h1rstz1 al!iak goniilliidiir: 
Kalyoncukullugunda, manav Meh
medin diikkamndan bir salktm iiziim 
-ralan lbo, Cihangirde Arab Salihin 
arabasmdan iki tavuk -ralan H1risto, 
T ahtakalede fakir ismailin yorgamnt 
sutlaytp ka!ian Rizeli Mehmed, hnstz 
tevazuunun ve kanaatkarhgmm rJ. 
korunu artyan insanlardu. 

Acaba ihtiyaclan mt, yoksa ciir' et
leri mi daha az? c_:;oktandtr, eski Hri
santoslarm, Ktz Alilerin, c_:;amur ~e..-
ketlerin cesaretlerini devam ettiren 
kiistahhk an'anesinin yiktlmt§ oldu
~unu goriiyoruz. Tahtaya vurunuz: 
Biiyiik htrstzhk vak'alanndan hemen 
hemen eser kalmamt§tlr. Tahtaya 
vurunuz ve Tiirk polisinin elini stkt
mz: c_:;unkii bu, gerliekten, emniyet 
te§kilatlmiZm birdenbire goze liarp
miyan biiyiik bir zaferidir, ki Turk 
husizlanm karm doyurmak i!iin 'ki 
tavuk, lierezlenmek iliin bir salktm 
iiziim ve altma uzamp yatmak i10in 
de bir yorgan lialmakla kanaat etme
ge mecbur btrakacak kadar yildtrmt§· 
hr. 

Bu sessiz ve gosteri§siz asayi§ za
ferinin kahramanlarmt tebrik etmek 
istegi, lioktand1r i!iimden geliyordu. 
Mal ve can emniyetinin giizel reha
veti iliinde uyumak imkamm veren 
Tiirk emniyet te§kilatmt en kli!iiik 
neferinden en biiyiik §efine kadar 
tebrik etmek laztm geldigini daha :yi 
anlamak istedigimiz zaman, A vrupa 
ve Amerika gazetelerinin deh§et -ve
rici zabtta vak'ast haberlerine bir goz 
atahm. 

PEYAMI SAFA 

ispanya ablukas1 

Miiltecilere yardtm 
konferanst topland1 

Paris 22 (A.A.) - Miilteci !span -
yol c;ocuklanna yard1m ic;in toplanml§ o
lan beynelmilel konferans, on yedi mil • 
letin murahhaslarile miizakerahm bitir • 
mi§tir. Konferans badema beynelmilel 
mesai tanzimi komitesi nezdinde c;all§" 
mak iizere te§kil edilmi§ olan lspanyol 
c;ocuklarmm himayesi ofisini sempati ile 
selamlaml§ ve Akvam Cemiyetile demok
rat hiikumetlere gonderilmek iizere bir 
karar sureti kabul ederek bunda !span • 
ya ablukasma bir nihayet verilmesini ve 
lspanyaya hakimiyet hakkmm iade olun
masmi taleb etmi§tir. 

Bir milyoner 

dilenci daha ! 
~iftlikleri varmt~, kiztni 
Sorbonda okutuyormu~ 

Var§OVa 22 (A.A.) - Polis, Sa -
darsk ismindeki profesyonel dilenci kadJ
m, dilenciliginden dolay1 yakalarnl§ ve 
bunu miiteak1b yap!lan tahkikat netice -
sinde bu kadmm, bankalarda miihim mik
tarda hesab1 ve esham ve tahvilati oldugu 
anla§Iltnl§hr. Dilencinin tespit edilen u • 
mum! serveti, bir milyon zilotiyi gec;mek • 
tedir. Sadarsk'm aynca da bi.iyiik c;iftligi 
oldugu meydana c;1km1§ ve geni§ mikyas
ta faizle para verdigi de tespit olunmu§: 
tur. Hayatmi bu suretle dilencilikle gec;l
ren bu kadmm klZl Pariste Sorbonda o -
kumaktad1r. 

ipt~dai maddeler meselesi 
Yazan: ELEM ER H ANTOS 

Pe§te tiniversitest protesi;irler!nden 

-1-
iptidai maddelerin tedariki meselcsi, 

muhtac olduklan esash iptidat maddele
rin miihim bir k1sm1m, kendi hakimiyetle
ri altmda bulunan veya himaye usulile 
idare edilen topraklanndan <;1karan 
memleketler ic;in, c;ok sadele§mi§tir. Diin· 
ya, iptidai maddelerin yoklugundan ziya
de fazlahgmdan mii§teki oldugu ic;in, 
normal §erait dahilinde, iptidai madde 
bak1mmdan fakir olan memleketler ic;in 
dahi bunlann tedarikinde mii§kiilat yok
tur. 

T eknik ve iktlsadi terakkiyat, iptidai 
madde f1kdam korkusunu ortadan kal -
d1rmi§tlr. Cihan iptidat madde istihsalatl 
miitemadiyen artmaktad1r; fa kat bu te
zayiidle muvazi olarak ve rekabetin taz
yib altmda, cihan miistahsilleri arasmda 
miihim bir anla§malar silsilesi akded}lmt§· 
tir. !ptidai madde inhisarlan ve beynel • 
mile! karteller, piyasa iizerinde miitema -
diyen miiessir olan te§ekkiillerdir. Bun -
lar, ekseriya, vergi bak1mmdan, kendile
rinin mevcudiyetile alakadar bulunan 
devletlerin murakabesi altmdad1r. 

«T atmin edilmemis» devletlerin §ika -
yetleri §U noktalardad1r: 

I - !ptidat madde fiatlanm karteller, 
valorizasyonlar ve tahdidlerle, bildikleri 
gibi idare eden «tatmin edilmi§» devlet
lerin istedikleri fiatlan kabul etmek mec
buriyeti; 

- Ecnebi dovizi f1kdamndan mi.ite · 
vellid kambiyo sebeblerinden dolayi ipti
dai madde tedarikinin imkans1zhg1. Zira, 
mamul emtia, dovizi dii§iik memleketler 
iizerine sevkedildigi ve bilhassa, kleringli 
memleketler etrafmda devrettigi halde, 
iptidai maddeler, kambiyosu yiiksek mem 
leketlerden ithal edilmektedir. 

Bu tezadlan azaltmak suretile, cihan 
siyasetindeki gerginlikleri hafifletmek 
kabildir. 

« Tatmin edilmemi§» devletlere bir 
miistemleke vermek, yahud beynelmilel 
bir te§ekkiile miistemlekeler devretmek, 
en basit tam hal gibi goriinmektedir. Fa· 
kat, mevcud miistemlekeleri, miistemleke 
sahibi olm1yan milletlere devretmek §lk· 
k1, !ngiliz devlet adamlan tarafmdan 
reddedilmektedir. Onlarm noktai nazan· 
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rin taksimi mevzuu bahsolahilir. Bu su • 
retle, mii§kiil siyasl miinaka§alar ortadan 
kalkm1~ ve iptidai maddelerin taksimine 
miiteallik ikllsadi problem mi.inaka§aSI 
kolayla§tnl§ olacakllr. Diger taraftan, 
miistemleke taleblerinin terV1CI, iptidai 
maddeler meselesini halletmi§ olmJyacak· 
t1r; c;iinkii bu mesele, mf mi.istemleke me· 
selesi degildir. 

Y almz, kauc;uk, kalay, fosfatlar ve 
nebati yaglar mi.istemleke mahsulleridir. 
Pamuk, yiin, ipek, madenkomiirii, petrol. 
demir, tahta, altm, giimii§, bak1r nikel gi
bi esash iptidat maddelerin biiyi.ik bir k1s
m1 bilhassa, arazisi kendi hakimiyeti al -
tmda bulunan memleketlerden gelmekte
dir. 

Cihan iptidai maddelerinin halihazir -
daki bilanc;osu, iki biiyiik Anglo - Sakson 
devlet olan !ngiltere ile Amerikamn, 
kendi ihtiyaclanm tamamile temin etmek
le kalmay1p, daha bir c;ok memleketlerin 
iptidai madde ihtiyaclanm tatmin edebi
leceklerini gostermektedir. Bunlardan 
sonra, hayli geriden, Fransa ile Holanda 
gelir. lptidat madde bak1mmdan zengin
likleri, en ziyade miistemlekeleri saye -
sindedir. Be§inci gelen Sovyet Rusya, 
iptidai maddelerini kendi arazisinden c;t· 
karmak itibarile, Amerika vaziyetinde -
dir. Belc;ika, Portekiz ve lspanya, kendi 
ihtiyaclanna kifayet edecek nisbette miis· 
temlekeye sahibdirler. Buna mukabil, iki 
diizine miistakil devlet vardn ki, iptidai 
maddeleri, ya yoktur ya gayrikafidir. Bu 
<<tatmin edilmemi§» devletlerin ba§mda 
Almanya, italya ve Japonya geliyor. 
Bunlardan son ikisi, kendi ba§larma, ipti
dai madde kaynaklan temin etmi§lerse 
de, Almanya, sun'i iptidai maddeler ima· 
li suretile, cihan piyasasma bagh kalma
maga c;ah§tnl§hr. Maamafih, devletlerin 
biiyiik ekseriyeti, ayni yolu takib edemez· 
ler. Onlar ic;in, bu meseleye, bir ba§ka hal 
c;aresi bulmak laz1m gelir. 

bu maddeler iizerinde manevl bir hak sa· 
hibidir. Zira, diinyamn, iptidat madde 
tedarikine, hic;bir engele ugramadan de -
vam edebilecegi kap1lan kap1yan, 
Amerika tarifesi ve Ottawa anla§malan 
olmu§tur. lptidai madde siyasetinin tuta
cagl yo!, mevadd1 iptidaiye fazlasma ka· 
p!lan ac;1k bulundurmak ve sermayeden 
yana fakir olan memleketlerin sermaye 
tedarik etmelerine yard1m olmahd1r. Ac;1k 
kap1 siyaseti, her tiirlii tahdidi ve valori· 
zasyonu ilga ederek, fiatlan iptidai mad
de miistahsili memleketler tarafmdan it -
tihaz edilen keyfi tedbirlerden kurtarma
gl ve miistehlik memleketleri, daha yiik • 
sek istihsalden miitevellid fiat tenezzii
liinden miistefid k1lmag1 amirdir. Bunu 
kendisine program ittihaz edecek olan bir 
cihan konferansmm, biiyiik bir muvaffa -
kiyet kazanmas1 ihtimali c;ok kuvvetlidir. 
Diinyanm halihaz1r vaziyetinde, cihan 
iktJsadiyatJ ic;in en siiratli inki§af imkan -
Ian iptidai maddeler piyasasmdad1r. 

Tabii ve sun'i iptidai maddeler 
lptidai maddelere tesahub etmek ic;in 

yap1lan miicadele, her devirde, emperya
list siyasetin esash unsurlanndan biri ol
mu§tur. Bu miicadele, mazide, yeni miis· 
temlekeler almak veya eski miistemleke 
topraklanm arhrmak §eklinde tezahiir et· 
tigi halde, bugiin, arazi elde etmekten 
ziyade, millt ikhsadm, ecnebi miistahsa -
lata nisbetle istiklalinin temini ve tabii 
mevaddm yerine ikame edilmege mahsus 
sun'i iptidat maddelerin istimali mevzu -
ubahistir. 

Berlinin, ftalyan - Alman anla§masJ 
neticesi olarak ilan ettigi «ecnebi iptidat 
maddelerin yerine ba§kalannm ikamesi 
elbirligi», i§te bu hedefe varmaga matuf 
bir vasitadir. Y eryiiziindeki taksime yeti

§ememi§ iki millet, eski miistemlekeci 
memleketlerin iptidai maddeler sahasmda 
viicude getirdikleri inhisara, sun'! imalat 
usullerile ag1r basmak istiyorlar. Bunlar, 
fikri icad sahibi olduklan muhakkak bu
lunan metodlu milletler olduklan ic;in, 

ecnebi iptidat maddelere kar§l alacaklan 
miistagni vaziyetin, hissedilecek terakki
ler gosterecegi §i.iphesizdir. 1ptidai mad -
diJfireffS~f~nd~iecru'Ol:-~\t""lfaJina-l'uiilif:. 
mu§ bulunuyor. 

Mensucat sahasmda, miitekabil anla§· 
malarm zarureti c;oktanberi kabul edil • 
mi§tir. !talyada yap1lan «siit yiinii» ile 
Almanyada yap1lan «wollustra» ic;in, iki 
memleket arasmda noktai nazar teatileri 
yap1lml§ ve ihtira beratlan iizerinde iti
laflar has1l olmu§tur. Diger bir c;ok en· 
diistrilerde de, Almanya ile ltalya ara • 
smda, ayni §ekilde anla§malar vukubul • 
mu§tur. 

Alman Fiihrer'i, 1936 senesi Niirem· 
berg kongresinde, yabanct memleketler • 
den gelen iptidat maddelerin f1kdamndan 
dolay1 milli iptidai maddeler ic;in sistemli 
bir otar§i tesisi liizumunu ileri siirmii§tii. 

Kongrenin kabul ettigi dort senelik plan, 
Alman milletinin biitiin kuvvetlerini ve 
biitiin ihhsaslanm bu gaye etrafmda top

lamaga matuftur. Almanya, haricden ge· 
len her tiirlii emtiadan tamamen vareste 
kalacak; bu emtia, bu dort sene zarfmda, 
Alman zekast, Alman kimyagerligi ve 
Alman makine, endiistri, hatta Alman top 

raklan sayesinde, aynen temin edilecek • 
tir. Almanya, bu karan ittihaz etmek su
retile, eski ikhsadi siyasetinin direktifle -
rini terketmi§ ve diinya mikyasmda mii • 
badele esaslarma dayanan bu direktifler 
yerine, tamamile dahili iktJsadiyah ic;ine 
c;ekilmi§tir. 

Atatiirkle italya Krah 
arastnda samimi 

telgraflar 
Ankara 22 (A.A.) - ftalya Krah

nm dogumu y1l.~on~mii ~iinaseb~tile 
Reisicumhur Ataturk 1le MaJeste VItto
rio Emmanuel arasmda a§agidaki telgraf
lar teati olunmu§tur: 

Majesle V~iincii Vi~tor • Emmanuel 
ROMA 

ingilterenin hatas1 
~'?:!!!!. ec;enlerde olen Mac Donald, 
~ ba§vekaleti zamanmda, ingilte· 

renin silahlanm azaltml§tl. Bu 
azaltmamn deniz, kara ve hava kuvvetle
rinde verdigi neticeleri §oyle hulasa ede
biliriz: 

Deniz de: Onceleri kendi filosundan 
sonraki en kuvvetli iki donanmanm mec· 
muundan iistiin bir donanmaya sahib ol
magl deniz siyasetine esas tutan ingilte
re, sonra, Alman donanmasmm c;ok bi.i
yiimesi yiiziinden bu esastan aynlmak 
mecburiyetinde kalml§, kendisininkinden 
sonra gelen en kuvvetli donanmaya tama· 
mile faik bir deniz kuvvetile iktifa etmi§· 
ti. 

Biiytik Harbden sonra ise, deniz silah
lan yan§mda, zengin Amerika ile ba§a 
c;Jkam1yacagm1 anlaymca, 1926 da Va· 
§ingtonda toplanan deniz konferansmda 
Amerika ile ayni kuvvette bir donanma• 
ya sahib olmag1 kabul etmi§ti. Bu vazi• 
yet, bugiine kadar devam etti. Fa kat, ba· 
z1 s1mf gemiler bak1mmdan 1ngiliz do
nanmasl, Amerikanmkinden gene iistiin 
oldugu ic;in az bir kuvvet farkile, ingilte
re birinci, Amerika ikincidir. 

F akat, bugiin, vaziyet 1922 dekinden 
ba~kad1r. Japon, ftalyan donanmalan ve 
bilhassa Alman filosu kuvvetlenmi§tir. 
Boylece, !ngiltere, bir ittifak kar§Ismda 
kaldJgt takdirde eskisi gibi denizde kahir 
bir iistiinliige sahib bulunmJyacaktlr. 

Karada: !ngiltere, ordusunu da aded• 
ce azalthg1 gibi, mevcud f1rkalanm mo· 
torlii vas1talar ve tanklarla tec;hiz husu· 
sunda da hayli geri kalml§hr. Diger ta• 
raftan lngiliz ordusuna giren goniilltile
rin say1s1 azald1g1 gibi bunlann manevi 
k1ymetleri de dii§mi.i§tiir. ingiltere, son 
zamanlarda, Hfi derecede goniillii bula• 
bilmek ic;in askerlerinin hayat §artlarmt 
c;ok yiikseltmek mecburiyetinde kalmJ§tlr. 
1ngiliz neferlerinin F rans1z zabitlerine 
benzer bir hayat siirdiiklerini evli lngiliz 
neferlerine, k1§lalar civarmdaki mahalle· 
lerde i.ic;er odah evler veya aparhmanlar 
verildigini soylemek, orduya, gi:iniilli.i 
bulmak ic;in neler yap1ld1gmi anlatrnaga 
kifayet eder. 

Havada: !ngilterenin hava ordusu da, 
diger devletlerinkine nazaran geri kalml§· 
hr. Gozi.i daima denizde olan lngiltere, 
havac1hgm ald1g1 biiyi.ik ehemmiyeti tam 
vaktinde kavnyamaml$llr. Bustiln !ngilte· 
amil de, havacihk itibarile nisbeten zaylf 
olmas1d1r. Habe§ meselesi esnasmda 
ltalya ile arast ac;Ildigi ve bir harb tehlike· 
si belirdigi zamar.. Biiyiik Britanya adasJ
nm miidafaasma memur hava kuvvetleri
ni MISlra gondermek mecburiyeti has!l 
olmu~tur. fngiliz §ehirlerinin hava hi.icum
lanna ac;1k kalmas1 tehlikesi kar§Ismda, 
lngiltere, arkasmdan Almanyanm da gel
mesi muhtemel bir ltalyaya kar§l, fazla 
ileri gidememi§tir. F rans1z Ba~vekili La
val'in iki yi.izlii siyaseti de, ingilterenin 
cesaretini knan ikinci bir a mil olmu§tur. 

Harbden korktugu anla§Jlmca evvela, 
ltalya, lngiltereyi hic;e saymi§hr ve o va• 
kittenberi de lngiliz siyaseti, eski kudre
tini ve ni.ifuzunu kaybetmi§tir. italyadan 
sonra, J aponya, Cinde, lngiltereye mey~ 
dan okumu§tur. ]aponyanm magrur ve 
soz dinlemez siyaseti, hep !ngilterenin 
zafmdan ciir' et ve kuvvet almaktadJr. 

,;limdi de Almanyanm sesini yiikselt• 
mege ba§lad1gm1 goriiyoruz. Almanya, 
mustemlekelerini istiyor. Dogrusu bu ta~ 
lebinde haks1z da degildir. Belc;ika gibi, 
Portekiz gibi, F elemenk gibi nisbeten 
kiic;iik devletlerin bile miistemlekeleri ol· 
sun da, koca Almanyanm neden miistem
lekesi olmasm? F akat, Almanyamn ln• 
giltere ile ho§ gec;inmek ic;in, §imdili!C 
miistemlekelerini geri almak yerine A
vusturya ile birle~mek ve \:ekoslovakya• 
daki Almanlan ilhak etmek gibi gayeler 
takib edecegi si:iyleniyor. 

Almanyamn bu talebleri, Orta Avru• 
pada mi.ivazeneyi bozacak ve bir harbe 
sebebiyet verebilecek mahiyettedir. lngil· 
tere, kendi silahlanrnasmi bitirinciye ka· 
dar, takib eltigi oyalama siyasetinde de
vam edebilmek ic;in, ltalya ve Japonya· 
mn kar§lsmdaki mutavaatkar siyasetine 
Almanya kar§Jsmda da devam edecek 
mi? Oyle goriiniiyor. 

ingiltere gibi, hududlan iistiinde, asia 

Rebrmektedir. 

Hasta mahkumlar 
hekletilmiyecek 

lutnkara 22 (Telefonla) - Akli m_a· 
diiiYete rniiptela olduklarmdan §iiphe e
g() e~ek . muayeneleri ic;in adli tlb i§lerine 
su.: tn!e~ suc;lu ve mahkumlarm evrak 
ted~t erJnm de gonderilmesi icab etmek -
di~ :r.d Baz1 yerlerde buna riayet edilme -
ls~'\ en hastalar, evrak gelinciye kadar 
sin~n bl tevkifhane ve ceza evi hastane
ha e ekletilmektedir. Bu yiizden bil -
hi.i:s~ lllevkuf olm1yan suc;lulann §ahsi 
gu.n~Yetleri de ihlal edilmekte bulundu -
Yen'dan Adliye Vekaleti, alakadarlara 

Umumi heyet diin An
karada i~tima etti 

Ankara 22 (Telefonla) - Meclisin 
Biitc;e, Divam Muhasebat, ikhsad, Mali
ye ve Ziraat Enciimenlerile Ba§vekalet 
murahhaslanndan te~ekkiil eden Ziraat 
Bankas1 umumi heyeti bugiin saat 15.30 
da topland1. Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasmm 1936 y1h bilanc;o, kar ve za
rar hesablan tetkik ve tasdik olundu. Ban
kanm dokuz yi.iz bin 971 lira 62 kuru§ 
olan safi kan statiiniin 95 inci maddesine 
gore dag1t1lacakhr. Umuml heyet, mura
bblarm 1936 y1h iicretlerini iki§er bin 
lira olarak tesbit etti. 

Tunusta umumi grev 
Paris 22 (Hususi) - Tunusta diin 

umumi grev ilan edilmi§tir. J\meleyi gre· 
vin tahdidine tahrik eden bir ltalyan leV· 
kif edilmi§tir. 

<;ok ~ocuklu hakimlere 
yap1lacak yard1m 

Ankara 22 (Telefonla) - <;ok c;o· 
cuklu hakimlere yap1lacak yard1m hak • 
kmdaki kanunun tatbik §eklini gosteren 
talimatname hazulanml§hr. T alimatna -
meye gore, vazife ba§mda bulunan h3. -
kimlerle bu s1mftan say1lan memurlar ve 
adli tabiblerden 25 ya§ml doldurmu§ bu
lunan bekarlarla 28 ya~m1 bitirenlerden 
1, 3J ya§lnl bitirenlerden 2, 37 ya§IDI 
bitirmi§ olanlardan 3 c;ocuklu olmtyan • 
lar, kanunun birinci maddesindeki mii • 
kel1efiyetl_ere tabi tutulacaklardn. 

1ngiltere ile Birle§ik Amerikanin ipti
dai madde vaziyetlerine gelince, petrol 
ve pamuk miistesna, Britanya lmparator
lugu ehemmiyetli iptidat maddelerin hie; 
birisinden mahrurn degildir. Amerikada 
ise, yalmz kalay, nikel ve kauc;uk yoktur: 
Bu iki devlet arasmda, mal miibadelesi 
hususunda yap1lacak mi.itekabil bir anla§· 
rna, kendilerini, ba§ka memleketlerden 
iptidat madde ithali mecburiyetinden 
kurtaracak ve biitiin diinyaya, kendi ipti
dai madde siyasetini kabul ettirmelerini 
miimkiin blacakt1r. 

Majestelerinin dogurnlarmm yJldonii -
mii miinasebetile en kalbt tebriklerimi ve 
~ahsi saadetlerile italyanm refah1 hakkm
daki samimi temennilerimi kabul buyur
mahnm rica ederim. 

giine~ batm1yan kocaman ve cihan~iimul 
bir devlet, biiyiikliigii nisbetinde kuvvetli 
olmak mecburiyetindedir. ingiliz devlet 
adamlan, bu hakikati anlad1lar aroma, 
ingiliz gururuna giran gelen nice fena 
vaziyetlere dii§tiikten sonra ... 

I en tebligat yaptl. 

,;lu halde, cihan iptidai madd_e mesele
sinin halli, evvela, bu iki devletm anla§ • 
masma ve gosterecekleri tesani.id misaline 
baghd1r. Diinyanm diger memleketleri d: 

K. Ata!iirk 

Ekseluns Kemal Atatiirk 
Reisicumhur 

ANKARA 

Ekselansm1za samimi surette te§ekki.ir 
eder ve bilmukabele §<lhsi saadetlerile 
memleketlerinin refah1 hakkmdaki c;ok 
hararetli temennilerimin kabuliinii nca 
eylerim. 

Vittorio Emmanuel 

Te§ekkiir 
Muhterem cCumhuriyeh in eni~tem. 

Prens Seyfedd inin vefah miinasebetile 
yazd1g1 tevecci.ihkar taziyete ve bizleri 
lutfen taziye ve tesliye buyuran ze -
vatt kirama validem ve merhumun zev
cesi hem~iremle bir aderlerim namma 
dahi farh minnetle arz1 ~i.ikran ederim. 

Semih Miimtaz S. 
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[ :.~~~~ Yanda kalmi~~!:!!n~~~: J 
Cec;en giin kag1dlanmt kan~tmrke~,~ bir hal.d~ daireden t;1k1yor~unuz. Eve gi-

birc;ok yanm kalm1~, tamamlanmaml§ h1- deceks1mz, tramvay bekhyorsunuz. Bu 
Hyelerimi buldum. Kirnini vakit hula- s1rada oniiniizden h1zla dolu bir trarnvay, 
marnaktan, kirnini begenrnernekten, kirni· durrnadan c;an c;alarak gec;iyor. 
ni de bilrnedigim sebeblerden dolaYl ta- Hayir, tramvay doludur, durrnadan 
mamhyarnadigim bu hikaye ba§langiclan gec;ti diye kiZrniyorsunuz. Gayriihtiyari, 
arasmda «Bahgm A~ki» serlevhasmt ta- c;an seslerinin ahenklerinden telgraf lisa-
§Iyan bir tanesi ~oy le ha§hyordu: nile c;Ikan harfleri yanyana getirip keli-

«Ben a§thrn! meier te§kil ediyorsunuz: 
Cozleri fosfor gibi parhyan, puhart «- Be§ saat bekle, on sa at bekle !» 

sedef gibi yanan, ince belli. k1vrak bir ba- T abii bu sozler, suratm1za bir to kat gi-
l•ga. Di~leri bir dizi minimini inci, i~vede, bi iniyor. Y ansi dudaklanmzm ic;inde 
nazda ve ~ivede birinci bir bahga. kalan, yans1 d1~an dokiilen bir kiifiir 

Nekadar zaman oldu ki pe§indeyirn. savuruyorsunuz. Ve trarnvay beklemek -
Fa kat hey hat! 0, benim biitiin yalvari$· ten vazgec;erek yiiriiyorsunuz. 
lanrna, yakan§lanma lakayd I Denizin Sirndi oniiniizde bastonlu bir adam 
sathma yiikseliyor; pe§indeyirn. Diblere gidiyor: 
<lahyor; onu takib ediyorurn. KIYilara T1k I T1k bk hk! T1k tik f 
yakla~Iyor; arkasmdan gidiyorum. Eng in- Hallediyorsunuz: 
Jere ac;thyor; ben de beraber. «- Budai a I Budai a I Bud ala!» 

Ben, hayatirnda asia bu kadar nazh Gelin de, biisbiitiin kendinizden gee; • 
ve ayni zamanda bu kadar cazib bir di§i meyin. Herifin s1ska boynuna yapi§IP 
bahga rastlamadim. Nekadar ugra§sarn, koparrnak ic;in ic;inizde miithi§ bir kuvvet 
nekadar t;trpmsarn, onun nekadar giizel, hissediyorsunuz. F akat giic;bela kendini
nekadar afet oldugunu anlatamam. zi tutuyorsunuz. Size durrnadan kiifiir e-

y osunlarm arasmdan bir siiziilii§ii, is- den bu adarna c;atmamza ve agzmm, da
kele direklerinin yanmdan bir ktvnh§I, ha dogrusu bastonunun paJlm vermeni
kayalann arasmdan bir gec;i§i var ld ta- ze imkan yok. Y apabileceginiz yegane 
rif edilernez. Sonra, yosrna bahk, arasm- §ey, ilk rasthyacagmiz sokaga sapmaktan 
dan siiziilrnek ic;in rengi kendi rengine uy- ibarettir. 
gun oyle giizel yosunlar sec;iyor ki.. Bu. Bu sefer de bir diikkanei, camina vu
onun cazibesini biisbiitiin artmyor. Hele rarak sizi c;agmyor. Haddi zatmda size, 
ge<;enlerde denize ati!rnt~ ac;1k san renk- giiler yiizile mallannm nefasetini gaster• 
te bir sardalya kutusunun oniinde bana mek kaygusundad1r. Fakat parrnagmm 
biisbiitiin harikulade goriinmii~tii. Esasen camda c;Ikardigt hkhklarm manast: 
san renk ona c;ok yaki~Iyor. «- Sersem !» dir. Simdi nas1l patla-

Onu elde edebilmek ic;in yaprnad1g1m mazsm1z. Elhasii, otomobil kornalarm .. 
fedakarhk kalmadt. 11k zarnanlar ran- dan tutun da, tavl~ §Iktrhlarma, araba 
'devu taleblerimi dinlemiyordu bile. Ben gtctrhlarma kadar her ses bir kiifiir, bir 
soy)edikc;e agzmdan zarif zarif baloncuk· alaydir. 
Jar t;Ikarrnak suretile lc.ahkahalarla giilii- Ben, Iokantada yemek yiyemem. Ciin
yordu. Fakat, o nekadar nazh ise, ben d.e kii c;atal bu;aklarm tabaklara ve tabakla· 
0 derece inadciYlmdtr, Jsrar ettim, mut· tin yekdigerine VUrU§undan oyJe keJime • 
!aka kendisini hususi surette gorrnege ler ve ciimleler hasil olur ki c;Ildirmak, 
muhtac; oldugurnu soyledim. Nihayet ver- i~ten degildir. 
digim randevulara gelecegini yarun ya- Y almz bu kadar olsa, gene ~ikayet et• 
malak vadetmege ba~lad1. Y ani, anlad1- mezdirn. F akat bu zalim alaylara sadece 
gm1z gibi gene gelrniyordu. Y alvard1rn, kulak degil, goz de vaSJta oluyor. Mesela 
yakard1rn, bu gidi§le en sonra bir olta yolda bir §i§man adaffi.ln arkasmdan iki 
yutarak intihar edecegirni soyledirn. Bu- zay1f, onun da arkasmdan iki §i§man gee;· 
nun iizerine bu defaki randevuya icabet ti mi bir kiifiir daha yemi~ oluyorsun. 
edecegini kat'i bir ~ekilde vadetti, Kar§mdaki apartunantn iic; penceresi a• 

Bulu~tuk; c;tk, ikisi kapah mt, tahamrniil edebilirsen 
Bulu$tugurnuz bu mufaddes yer, is'ke- etl 

lenin yirmi bahk boyu ilerisinde denize Kac; defa bu mealege Unet ettim. K ac; 
1 <!-tilan eski bir ayakkabmtn yamba§t idi. defa bu sonsuz, bu dayantlmaz azabdan 

1 ;a· o~ada bulunacagmt vadetmi~ti. Bitta- li§lim: F~k~t· b~tii~., 1 ~~II§~aliinm w l>oia 
bi gecikti. Dc;iincii vapur geldi, gitti. gitti. 

< Arkasmdan da dordiincii vapur.. Niha- Bir kit gecesiydi. Dttarida tlddetli bir 

1 yet be~inci vapur gelmek iizereyken bizirn ya8mur yagiyordu. Ve ben her dakika 
nazenin sokiin etti.» cama ~rpan damlalann haylmd1klan 

Hikaye buraya kadar yaz•lrni§ti. :Aca- ciimlelere kendirni kaptirmit, buhran i-
1 ba sonu ne oldu? Kara sevdaya tutulan c;inde dinliyordum. 
1 bahk, hoppa ma~ukasile bulu§tuktan son- Birdenbire camlarin iizerinden bir 
~ ra ne yaph? Sll.adete mi erdiler, yoksa ci.irnle dokiildii ... » 

betbahtiye mi ugradtlar .. B~ goni.il mace- Hikaye, birdenbire hurada kesiliyor
ras:nm sonu ne oldu? Bilmtyorum. Daha du. Acaba ne olmu§tU? Merharnetsiz 
dogrusu ne olacakh? Hatir.l~rniy?~rn. damlalar, betbaht telgrafc;mm kulagtna 
.. «Telgraf!;J» serlevhah d1ger h1kaye de ne soylerni§lerdi? Soyledikleri bu ciirnle 
~oyle .ba§hyor: _ _ . onu yeni bir ye'se, yeni bir azaba mr dii· 

«Siz, telgrafc;t olrnanm ne b .. yii!C bir §iirrnii§tii, yoksa hie umrnad1g1 halde ona 
a_zab oldugun~. biliyo.r musunuz? H~tr, birdenbire saadet lcapi!armt mt ac;mi§h? 
stze ne gece nobetlermden, ne de mu§te· Sonra adarncag1z ne olmU§tU? Bu ce
rilerin okunrnaz yaZilarmdan, ne de i§in hennem azabmdan kurtulacak yo! b J. 
agtrhgmdan ~ikayet edecek degilim. Be· rnu~ muydu, yoksa dedigi gibi bir u ~n 
nim mevzuu bahsettigim azab, boyle ba- akh ztvanadan c;1k1p c;1Idtr mt§ffiiY~I? 
sit §eylerle olc;iile~iyecek derecede bii • Bilmiyorurn, hatirlamJYorurn. Ve bunu 
yiik, tahammiil ed•lrnez bir ruhi fecaat- ogrenmeyi c;ok merak ediyorurn. F akat, 
tir. ne yaz1k ki zavalh telgrafc;mm akibetini 

Fikrirn~ nastl izali edeynn, bilmem ki.. bilen dtinyada hie kirnse yolc. 
Efendim, tabiat, biz telgraf!;IIarla mi.it- MURAD SERTOCLU 
hi§ surette alay eder. Bu alay bazan o ~~!!'!L~~-!!!'------~~~~--:o~'!"'!
dereceyi bulur ki insanm taharnrniil hu· 
d.udunu, azgm bir selin kendisine muka• F E R A H' da bu gece 

Sinemada: EGE MANEVRALARI 
(Hakikisi) 

Varyete:Y eni numaralar 
Tiyatroda: Biiyiik fevkalade 

miisamere 

KAVUKlU All • DUM BULLU 

CUMHUR1YE1. 

Ginger Rogers 

Ba~kalarile ii~ film ~e
virdikten sonra Fred 
Astaire'le oyn1yacak 

Ginger Rogers 

Step ve dans merakhs1 genclere fena 
bir haber .• Beyaz perdenin en sevilrni§ 
~ifti Ginger Rogers ile Fred Astaire bir 
rntiddet daha bir filimde beraber oymya
miyacaklar. Mensub olduklan Radio fi· 
lirn ~irketi bunlardan her birinin hirer Yll
chz haline geldiklerini, binaenaleyh bu 
§ohretlerinden istifade ederek ayn ayn 
eser viicude getirmelerini karar altma al· 
rni§ttr. 

Ginger Rogers tic; miihim fi!imde ba§
kadm roliinii oymyacakttr. Bunlardan 
evvelkisi «Cennette Ge~e:t Ho$ Zaman
lar» dtr. Partoneri Douglas Fairbanks 
Junior olacakttr. lkincisi <<Ate§li Km> 
d1r. Partoneri, James Stewart'tir. Oc;iin
ciisii ise «Irene» dir. 

Fred Astaire'e gelince o da «K1Zhr
de~ler Arasmda Bir Matmazel» isrninde 
bir kordela viicude getirecektir. Burada 
ba~kadm roliinii gene Amerikan artisti 
Jean Fontaine oymyacaktir. Fred «KIZ· 
karde§ler Arasmda Bir Matmazel» de 
sade dans etmekle kalm1yacak, ayni za
manda komik bir aktor roliine ~Ikacak· 
br. 

Ancak bundan sonraC11r ki sempatik 
c;ifti «Danser Castle» kordelasmda gor· 
mek zev'kini tadacagiz. Bu filmin 
mevzuu vaktile diinyamn en me~hur 
dansorii saYllan Vernon Castle ile karm• 
nm hayatt etrafmda cereyan edecektir. 

( Bir iki sat1rla • • ) * Gaston Leroux'nun me§hur roma • 
nindan iktibas edilc:rek F rans1z rejisorii 
Leon Mathot tarafmdan viicude getiril
rnekte olan «Cheri-Bibi>> filminde gene 
Frans1z artisti Jean-Pierre Aumont bir 
kiirek mahkfunu roliinii oynamaktadtr. 
Ayni filimde Pierre Fresnay, :I"omi 
Bourdelle de vazife almitlardir. * Jean Renoir'm viicude getirmek • 
te oldugu «Marseillaise» filminin bir 
zahnesi i~in Paris civarmdaki Billancourt 
stiidyosunda Onaltmct Lois'nin T uileries 
saraymda oturdugu kts1m aynen viicude 
getirilmi§tir. Bu kordelada Onaltmcl 
Lois'yi Pierre Renoir, Marie Antoinette'i 
Lise Delamare ternsil etmektedir, * Kiic;iik Shirley T empel'in yeni 
yapm.akt_a oldugu filmin ad1 «Heidi>> dir. 
Bu filmm ~ev~uu ba.gtanba~a lsvi~renin 
«Bern» §ehrt ctvarmdaki daglarda cere· 
yan etmektedir. 

""k Amerikanin me§hur iki karakter 
arbstt, Bette Davis ve Edward G. Robin-
sb~n «Ehe~rniy~tsiz Bir Cinayet» isrninde 

Ir kordela <;evueceklerdir. 

Bir refakat bayani 
a ran1yor 

Bir kiimiir madeninde c;ah§an ve karl 
ile kocadan ibaret bir aile nezdinde o
turup hem ailenin tiirk!;e ogrenmesine 
yard1m, hem de evin madamma arka
da§hk etmek vazifesile ve tiirkr;e iigret
mege muktedir bir bayana ihtiyac var
dlr. Arzu edenler tafsilat almak iizere 
gazetemize miiracaatr edebilirler. Biraz 
almanca bilenler tercih edilmekle bera
ber almanca bilmek mecburiyeti yok -
tur. 

Te§ekkiir 
Ebedi ayr11Igile yuvasrm derin rna -

temler iginde buakan merhum Said 
Pa§a e§i (Hediye Atuk) un gerek cena
ze merasiminde bulunmak ve gerekse 
mektub ve telgraf giindermek suretile 
ac1larma i~tirak eden dostlarma biitiin 
ailesi giizya§larile te§ekkiir eder. 

Oliim 
Sab1k Maliye miifetti§lerinden ve is

tanbul Esham - Kambiyo Borsast acen
talarmdan Bay Aram Kurdac1 vefat et
mi§tir. Miiteveffa Galatasaray lisesinin 
eski mezunlarmdan olup uzun miid:iet 
devlet hizmetlerinde bulunmu§, tiirk!;e 
ile beraber birka!; dile hakkile vaklf, 
muktedir ve iyi kalbli bir yurdda§h. 
Miitareke devrinde Maliye miifetti§i st· 
fatile Hilaliahmer cemiyeti merkezi he
sablanm tefti§ eden Aram Kurdac1 Da
mad Ferid hiikfunetinin cemiyet aley • 
hinde istedigi raporu vermeyip bilakis 
cemiyetin hizmetlerini takdir eder tarz
da rapor vermek suretile yurdseverli • 
gini tecelliidle giistenni§ti ve inkllab -
dan sonra tekaiid edilmekle beraber 
Borsa acentahgma tayin olunmu§tU. 

Cenaze merasimi 24 ikincitesrin 1937 
c;ar§amba giinii saat 9 da Taksimde 
(Siirp Ohan Oskiperan) Ermeni katolik 
kilisesinde icra edilecektir. 

Ailesine taziyetler ederiz. 

ERTUGRUL SADi TEK Osmanh BankBSI 
T!YATROSU iLAN 

%3 faizli 1911 ihrach MlSlr Kredi 
Bu gece Gedikpa§a Fonsiye tahvilatmm 1/12/937 tarihinde 

AZAK sinemasmda y~ptlacak itfa ke~idesinde ba§aba~ te • 
UNUTULAN ADAM d•yesl tehlikesine kar~1, Osmanh Ban • 

Yazan: Nazrm Hikmet k~st Galata merkez!le Yenicami ve Bey
<;ar§amba tiskiidar Hale ogl~ ~ubeleri taraftndan pek iyi §artlar

la Sigorta edilecegi, mezkil.r tahvil§t M-
Per§embe Baklrkiiy Miltiyadi ·11 · mt ermin malfunu olmak iizere ilan o-

Cuma Pangalh Tan sinemasmda lunur. 

·1~--~----------------~·Sevimlllik ... LUk s .... Ne,e .... Heyecan ve genclik 
i,te; yartn aktam 

S U MER sinemas1n1n 
takdim edecegi 14 ya~larmda dUnyanm yegane ytld1z1 

DEANNA 
D U RBI N'in 

Butiln diinyada muzaffera ne muvaf-

3MODERN 
KIZ 

FranSJZCa sozlii filminin ba, h ca 
unsur lan .... 

Simdlve ka dar bu dereee muvaEfalciytt ka:ran 1111~ b1r film gorOlmemittir. ___ .... _. 
Kad1koy HALE de: 
S iiperiyor Repertuvartmmn ikinci SUper ~edovril 

a Dam-0 
GRETA GARBO-ROBERT TAYLOR 

YARIN 

Me:tiaelerden itibaren 

25 ikinci te~rin Per~embe ak~amt 

MAKSiM 
Dansing • Miizik Hol'ii 

Y eni bir kadro 
Miintehah. ve nezih bir yuva! 

)' en1 ve muhte§em bir program! 
lie yeniden a~1hyor 

--="'-....... • .l5 T e~rinsani Per~embe giinii ak~am1• 
Turan Tiyatrosunda 

Ses krali~esi H A MI YET Yiiceses k onseri 
S an'atkAr VA~IT ve arkada~lara 
HABiBE MO LLA vodvil 3 perde 

V arvete, Solo . raks , diiet 

MELEK • Per~embe 
ak~am1 SARAY sinemalar1nda 

Alman §aheserinden sonra bir Franstz harikast 

MAHKOMLAR KALESi 

• vernete c;ah~an c;iiriik bir seddi }'lkmast 
gibi t;igner ve get;er. Bu, bir tiirlii son 
bulmtyan zalim alay ve hileye, sab1r ve 
tevekkiile kar~t koymak da insanm elin
den gelmiyor. Esasen bir telgraft;mm e· 
Jektrik ic;inde c;ah§a cah~a son derece ge
rilen asabi, boyle alaylara taharnmiil e
demez. F akat hey hat, tabiat kar~ 1smda 
hic;bir $eY yapilamiyor. 

ve arkada~lar1 ve sahnelerimizin Bir a~k, b ir f edak arhk, bir vatanseverlik a b idesi. 
emektarlan bit arada B h • 

N ekadar yanii$ ve sac;ma bir dii§iince
dir; insanlar tabiati $UUrsuz samrlar. Hat· 

1 
ta bir filozof, tabiatin kuvveti kar,ISlnda 
insan zekasmr ve §Uurunu metheder. 
<< Tabiat kuvvetlidir, fa kat §Uurlu degil· 
dir» der. Eger bu adam, bir telgraf<;I ol
saydJ, mutlaka boyle sac;ma bir soz soy-

1 ]emezdi. Bilakis tabiat, bir insan kadar, 
atta insandan bile daha §UUrludur. Bu

flUn da isbah alay etmesi, hileler tertib 
etrnesidir. Hatta tabiatin o kadar kuvvet-

; li bir zekas1 var ki, biitiin SirlanmiZI ko
layhkla ke$fedebilrnektedir. .Sirndi sora
rim size, boyle bir varhk ~uurlu degildir 
:le nedir? 

1 Cok rica ederirn, bu aozlerime bak1p, 
)enirn ic;in «delirdi, sac;rnahyor» diye dii
,iinrneyin. Eminolun ki bugiin aklun ba
!mdadJr. Deli degilirn. F akat, bu boyle 
levarn edecek olursa, giiniin birinde c;Jldi
acagtrn, ztvanadan t;Ikacagtm muhak-

' .akhr. 
' Efendirn, insan nastl taharnmiil edebi
ir, nasi! sinirlenmez? Mesela, yorgun 
rgm, saatlerce t;ah§mi~, ' kafamz §i§rni§ 

Bilfunum mukallidlerin i~tirakile u mu te§em esen viicude getirenler 
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( F ransJzca ) Lil Dagov~r · . Sabine Peters Bugiinden itibaren 

!? AflK 
(Eski Ekler) sinemasmda 
2 biiyiik ve giizel filim 

9 UNCU SENFONi 
Her yerde hastlat rokorunu klran 

frans1zca siizlii filim 
LiL DAGOVER - MARfA DE 
DEJNADY ·WiLLY BiRGEL 

tarafmdan 

i,te BAHRiYELiLER 
JAMES CAGNEY .. PAT D'OB

RiEN. GLORYA STUVART 
tarafmdan franstzca siizlii 
~ark1h ve eglenceli' ~Him 

. 
.• 

. . Karl Schtinb6ck .. Geraldine Katt 
Fllmm k ahraman1 heniiz 16 ya~tnda 

SencPk ktzlarJD, sev~n ve sevilen ka dtnlann, m utlaka sevgilisine kavu~mak istiyen erkeklerln filmi. 

SAN' AT ABiDESi 

ROMEO -JULiYET 
Senenin en ~airane ve sehbar yddJZIDI n r uhlar1 yUkselten unutulm•yacak bir filmi 

Y ARI·N 
M i L L i sinemada ba~hyor 

23 lkincite§rin 1937 

·~ADYO , .... 

( Bu aksamki prolll'am ) 
ANKARA: 
12,30 muhtelif plik ne~rlyat1 - 12,50 

plak: Tiirk muslkl.sl ve ha.lk ~a.rktlan - 13,15 
dah!li ve harici ba.berler • 18,30 muhtelif 
pllk ne~rlyatr - 19,00 Tiirk muslkl.sl ve balk 
~arkilart. (Hiisniiye ve a.rka.da~lan) - 19,30 
saat ayan ve arabca ne§riyat - 19,45 Tiirk 
musikl.si ve balk 4arktlan. (Servet Adnan 
ve arkada~?lan) - 20,15 srhhi konu§ma: 
operatOr ~vket Pek - 20,30 plakla dans 
musikisi - 21,00 Ajans haberleri - 21,15 
stiidyo salon orkestrast - 21,55 yarmki pro· 
gram ve Lstlklal mar~l. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkl.sl - 12,50 hava -

dis - 13,05 pli.i.kla Tiirk muslkl.sl - 13,30 
muhtellf plak ne§rlyatt - 14,00 SON - 17,00 
ink1lab dersleri. Unlversiteden naklen. 
Mabmud Esad Bozkurt tarafmdan - 18,30 
plakla dans musikl.sl - 18,40 Qocuk Esirge· 
me Kurumu narnma konfera.ns - 19,00 ~o
cuklara ma.sal: Bayan Nine tarafmdan -
19,35 konferans: Beyo!Uu Ha.lkevi namma: 
ihsan Ari! Gokpmar. (Curnhuriyetc;llikl • 
19,55 Borsa haberleri - 20,00 klasik Tiirk 
musikisi: Okuyan Nurl Hal!l, keman Re11ad, 
tambur Diirrii, ud Sedad, kanun Vecihe, 
kemenQe Kemal Niyazi, ney Salahaddln • 
20,30 Orner Rrza tarafmdan arabca. soylev· 
20,35 hava raporu - 20,45 Vedla R1za ve 
arkada§lan tarafmdan TUrk musikl.sl ve 
halk ~ark1lan. (S.A.) - 21,15 ORKESTRA. 
1 -Bellini: Norma. Uvertiir. 2- Zlbulka: 
Vogelhandler. VaLse. 3- Meyerbeer: Robert 
Le dlatle. Fantezl. 4 - RimiSki Korsakoff, 
Charu!on indoue. 5 - Berlioz: Valse des 
Sylphes - 22,15 Ajans haberlerl - 22,30 Mat· 
mazel Plzo kon.serl - 22,50 son haberler ve 
ertesi giiniin prograrn1 - 23,00 SON. 

viYANA: 
17,10 iKiNDI KONSERi CORKESTRA) ... 

18,05 kar1~1k yaym - 18,40 CEMBAL KON~ 
SERI - 19,10 !!.san dersl, konferaru~, haber• 
ler ve saire • 20,45 ECLENCELI YAYIN VE 
ORKESTRA - 21,45 hlk8.ye - 22,30 §ARKI• 
LAR - 23,15 muhtelif haberler • 23,25 DANS 
MUSiKiSi. 
P~TE: _..., 
18,05 KONSER (OPERA ORKESTRASI>• 

19,05 konferans - 19,35 KEMAN VE PiYA ~ 
NO - 20,05 konferan.s • 20,S5 MACAR ~AR· 
KILARI - 21,35 facia, haberler - 23,30 Mtl• 
stKi - 24,35 daru! plaklarr, son haberler. 

BUKREI;!: 
18,20 gramo!on, havadl.s - 20,0G Romanya 

§arkilan • 20,35 PIYANO KONSERi - 21,05 
konferaru! - 21,20 SENFONiK KONSER: 
Qaykofskl, Boherlnl, Gosse. Kreisler, 
Brahms ve salr bestekArlarm eserleri-23,05 
gramofon ve haberler. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 ~arktlar, k1raat, Qoouk koro.su. tco.o 

nu~ma. - 20,05 halk ya}'lm, konferan.s -
20,35 PiYANO KONSERI, "ARKILAR-:11,05 
haberler, e~lence - 22,35 OPERET: MAT_. 
MAZEL ANGOT- 24,35 haberler, hava, a;ra• 
mofon. 

NOBETCi ECZANELER 
Bu gece 'ehrimlzln muhtelif semtlerln~ 

de_ld ni;lbetc;l eezaneler I!!Unlard!.r: 
Istanbul clhet1: 
Erninonll Yemi§te (Ben.sason) Fatlh ~h

zadeb3,3mda. CAsafl, Ka.ra.giimr'Ukte (Meh· 
med Arl!), Bakirkoyde (HilA.!), Ak!ara1 
Yenlkaptda (Sartm), Fener Defterdarda 
(Arlf), Beyaztdda (Yen! LUelll, Kiic;Ukpa• 
zarda (Hikmet Cemill, Alemdar AnkarP. 
ca.ddeslnde (Ne§'et), Samatya Koca.musta• 
fapa§ada (R!dvan), Topkaptd& (Nazun), . 
Beyo~Iu clhetl: 

. t;ll!;!ll Osmanbeyde (~ark Merkez), Taksllll 
Istlklal caddeslnde (Kemal RebiiD, Tiinel• 
de (Matkov1c;l, Yiiksekkaldmmda (Vini .
kopulos), Galata To~ular caddestnde 
(Sporldl.sl, Kas1rnpa~ada (Miieyyedl, Has• 
koyde (Aseo), Be~lkta~ta CVklin), Sartyer• 
de (Asafl, Tarabya, Yenikoy, Ernlrgan, Ru· 
mel1h1Sar, Bebek, Arnavudkliy, ortakoy ec• 
zanelerl. 

Kadiklly Pazaryolunda (M~rkez), Mod a.• 
da CNeJad Sezer), UskUdarda. (Orner Ke -
nan), Heybella.dada (Halkl, Biiyiikadada 
CHalk) eczanelerl. 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler lhti!AU 100 Kr. 
Etriisk V azosu 20 II 
ni~in Oliimu 50 II 

Efendi 11e U§ak 40 II 

Vikontun OHimil 30 • 
tklfmler 100 II 

llk A~k 100 • 
KU~iik Hiklyeler 100 II 

Mevud Toprak 125 II 

Stalin 150 ' Lenin Mezliebi 75 • 
Felsefe 35 II 

Tarih Felsefesf 125 II 

Anar~fzm 60 II 

BOMB ALAR 
YAGARKEN 

Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
sinemastnda ba~hyor. 
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yapraklar 

Can kurtaran h1rka 
Yazan: M. TURHAN TAN 

Dilimize keramet diye ge~en muhay ., tahta ~1kan Gene Osman, babasmdan 
~e) bir halet, vehml bir kudret var. 0 ha· kendine miras kalan bu adam1 • o inhiza
Yale kap1lan ve 0 vehme inananlara gore mm cezas1 olarak • oldiirtrnek istiyoTdu. 
~~Ya seccade serip iizerinde kotTa safasi Halil Pa§a, i§i sezdi. ~ama gitmiyerek 
;urtnek, dalgalan ok§Iya ok§Iya gezip do- gizlice lstanbula geldi. 0 devrin kera • 
a§rnak miimkiindiir. Gene o gibilere go· met sahibleri arasmda birinci mevkii i~ • 

re keramet ehli ic;in zaman mevzuu yok- gal eden, hakikatte de alim, ~air ve arif 
~r. Onlar sabah kahvaltiSlm Bagdadda bir insan olan Oskiidarh Mahmud Efen
a IrlaT, ogle yemegini ~aroda yerler, ak· dinin tekkesine girdi. «Ben §eyhin f1ka -
lam sofrasmi F as c;ollerinde kurarlar ve rasmdan biTiyim. Valilik filan is tern em» 
rece uykusunu gene Bagdadda kestirir • diyip bir hiicreye kapand1. Mahmud E -
er. fendi de Sadnazamhktan miiridlige ge • 

Yalmz keramette ve keramete taalluk c;en Halil Pa§ay1 saraya kaT§I himaye et
jden hikayelerde _mutlaka bir «imi§» bu- ti, oliimden kurtardi. 

~Unur. \:iinkii demzde sopasmi omuzlaylp Lakin onun diinya devletinden, vezir· 
~ezenleri goren yoktur, i•iten vard1r! Goz 

> lik debdebesinden el c;ekmesi oliim koT • 
rUilJUp ac;mciya kadar bir kif a dan obi.ir kusundandJ. ~eyhin §efaatiJe tehJikeyi sa· 
.'1a'ya U~"anlann •u motorsiiz ve pervanc· 

1 "' ' vu§turduktan sonra gene siyaset cereyan· 
l ~z U<;u§lanm seyredenler de goTiilmemi§-
lt. F akat i§itenler c;oktur. Ianna kan§tl, entTikalar c;evirdi, biiti.in ra· 

13 kiblerini yendi, yeniba§tan Sadnazam oi-
l ence kerameti en iyi taTif eden o ha· d 

helj «keskin zeka» diyen adamdtr. Ayni uBir mevkii ele ge~irmek bagka, o mev• 
J a etj en iyi tehzil eden de bir bekta§i 
~eryj§idir. Pek me§hur oldugu iizere bu kie lay1k olmak gene ba§kadir. Halil Pa· 
-d, bilinmiyen dervi§ bir koye gider, u • §a ikinci defa yakaladtgi posta ehil oldu
:unca miiddet tufeylt hayatJ gec;irmek j3• gunu gene ispat edemedi, i§leri yi.iziine 
et. Koyliiler bir kemeTle bir tebere da - goziine bula§tHdi ve tekraT azlolundu. 
~a111p kendisini bedava besletmek istiyen Saray bu sefer ciddi davramyoTdu, bece· 
eryj§i kac;1rmak i~in bir c;are ararlar ve riksiz veziTi mutlaka oldiirtrnek istiyor • 

hndan ya bir keramet gostermesini, ya - du. 

1
Ud koyden uzakla§masmi dilemege ka- Sm1r boyunda azlini haber alan Halil 
at Verirler. Pa§a gene eski c;areye ba§vurdu, kimseye 

1\-~ekta§i dervi~i. kos dinlemi~ bir adam. haber vermeden yola ~1kh, sapa yollar -
d. 0Yliilerin yapt1klan tekhfi siikunetle dan istanbula geldi, dogruca Oskiidarda-
lnler ve sorar: ki tekkeye gitti, §eyhinin himayesine s1 -

- N astl bir keramet istiyorsunuz can· gmdt. F akat, dedigimiz gibi, sa ray bu se-
lat~ Soy!eyin de gosterelim. fer stkt davramyordu. Halil Pa~ayt ne • 

K" kAh b' 'k' k d k "l"ede olursa olsun buldu!mak ve bulunur 
oy a yast tr 1 1 yut un u tan son- b I "ld" · · 

Ia ell' k d k k' ~ u unmaz o urtrnek azmmdeydt. Bu se-
.. 1 metro a ar uza ta 1 '<am agacmt b bl d" t t f 1 d ~ t 1 t Bosterir. e e or ara a ~aVU§. ar agt 1 mt§ 1, 

~ ~ han! han! ara§ttrmalar yaptmhyordu. 
- ""u agac yiiTiisiin, yammtza gel - .. 1it11 Oliim mahkumunun tekkeye stgmdtg:· 

i Dervi§ hie; tavnm bozmaz, elile «gel>> 
!aret' · ~ ·1 d -I venr, agz1 e e ~agmr: 

b - Yiirii mubarek, buyur §Uraya mu· 
arek! 

1 
Agac bmildamaymca dervi§ yiiriir, 

~rn dibine h1rkasmt yayar ve koyliilere 
t' .. 
uzunij c;evirerek kerametin sunm anla ~ 

'.tr: 

. ~ Dag yiiriimezse aptal yliriir. Der -
v1
1!hgin bir §art! da alc;ak goniillii olmak
lt! 

1 ~~~e kerametin temsill olarak en giizel 
at,h budur. Fa kat eski devirlerde kera-

~ele inamln•ch. Bir~ok adamlarm - boyle t Vehmi kudret isnad olunmak yiiziin • 
. en - elleri, ayaklan i:ipuliirdi.!. Zeki ve 

~tan ruhunu okumaga muktedir bir ta · 
cl'tn entrikactlar da halkm §U haul itika· 

~~~~~an muhtelif §ekillerde istifade eder • 
I, 

~~ Osmanh tarihinde filun §eyhin iltima
B e _Yiiksek mevkilere <;Ikanlann saytst pek 

~:f'Hir. Gene boyle tavsiyelerle malika
cl er kurmu§, hazineler diizmii§ kimseler 

~~~ kiirne kiimedir. Lakin keramet ehli bir 
Ill arnln golgesi altmda oliimden kurtul ~ 
dt~Ia beraber bu kurtulu§u bizzat ken • 
~j:111 kerametine hamlolunan tek bir ve· 
t1t, Vardtr ve hikayesi de ger~ekten tuhaf-

01 ~ l3irinci Sultan .Ahmed devrinde Sadri· 
l· arnhk yapan Halil Pa~adan bahsedi -

01;~z .. Bu zat, kumanda ettigi ordunun 
~ild· blr inhizama ugramas1 iizerine azle
~ama vali yap1ldi. 0 suada heniiz 

m ogrenmek saray i'<in giic; olmadt ve o
raya iic; be§ adam gonderildi. Bu man· 
ganm amiri hem Mahmud Efendinin 
miiridlerinden, hem Halil Pa§anm lutfu
nu gorenlerdendi. T ekkeye girerken §CY· 
hine hulus c;akmak ve efendisine de iyilik 
yapmak istiyordu. Y anmdaki c;avu§lar 
Halil Pa§ay1 tamnuyorla~d1, amirlerinin 
verecegi i~arete bel baglami~ bulunuyor-
lar~ ~ ·: 

Saray adamlari: «Hu, destur» teker 
lemesile tekkeye dalmi§Iardi ve ayin za
mamna rasgeldigi ic;in biitiin dervi§leri bir 
arada bulmu§lardi. ~avu§larm ba§I, sa· 
lona girer girmez bir htrkaya biiriinerek, 
iki yanma sallanarak edebi, erkam da • 
iresinde zikre dalmt§ olan Halil Pa§aYl 
tamdt, hemen bir i§aret verdi, pa§a da 
yiiziinii gi:iziinii buru§turarak salak bir 
vaziyet aldt. 

Manga amiri biitiin dervi§leri ayri ayn 
gozden gec;irdi, sonra arkada§larma don
dii: 

- Buniarin ic;inde, dedi, Halil Pa§a 
yok. ~eyhin elini opiip gidelim. 

Dervi§ler, aramlan adamm kendi ara· 
larmda bulundugunu biliyorlard1. Fa kat 
onun tammadigmi gi:irerek §a§ITmi§lar ve 

bu hali §eyhin kerametine vererek heye
canlanmi§lardi. Bizzat ~eyh ise yarun sa· 
at sonra Halil Pa§aya §U sozleri flSlldi -
yordu: 

- H1rka yUz degi§tirmez azizim, seni 
tanttmtyan benim hattTID).dir, Bununla 
beraber h1rkam can kurtaran say ve ona 
s1ki 'san I I .. 

M. TURBAN TAN 

J\nkarada Athspor 

l?azar .. .. 
edi!rn · gunu, Ankara Athspor kuliibu tarafmdan bir miisabaka tertib 
~.. 1~ ve k 
"'-ll.dan azananlarm miikafatlan bizzat Ba~vekil Celal Bayar tara • 

verilrni~tir, 

CUMHURlYET s 

Atatiirkiin seyahati intihalari PENcEREsiNoEN 

lktisadi hareketler 

ihracata prim verilirse .. 
Hiikfunetin ihracata prim verilmesi 

imkanlanm tetkik etmekte oldugu IS -

rarla soyleniyor. Piyasada bu hususun 
en salahiyettar resmi agtzlar tarafmdan 
teyid edildigi de ilave ediliyor. Anla -
§tldtgma gore, yakm bir zamanda bu 
sahadaki tetkiklerin semerelerini go -
recegiz. 

ihracata prim verilmesi, bilhassa 
barb sonrast diinya ihrac politikasmda 
esash bir mevki almt§br. Muayyen ve
ya grup halinde metalarm ihrac imkan
lanm veya daha fazla ihraclanm temin 
etmek ve yahud muayyen piyasalarm 
tesirlerinden kurtarmak i~in hemen ek
seri memleketlerin bu ~areye ba§vur ~ 

duklan ve muvaffak olduklan gorlil -
mektedir. Bizde - bir<;ok defalar gay -
riresmi §ekilde mevzuu bahsolmakla 
beraber - bu yolda miispet bir hareket 
goriilmemi§ti. 

Hemen her zaman herhangi bir mem
leketten prim alarak memleketimize 
gelen yabanct bir mamultin rakib ola -
rak meydana <;tkbgmt ve, degil haric 
piyasalarda, dahilde bile yerli mallara 
tefevvuk ettigini goriiyor ve i§itiyoruz. 
Bu, tutulan yolun harici muvaffakiye -
tine nir delil olarak ele ahnabilir. Fa -
kat blr de bunun !<; klsm1 varau· k:I, u
'leri:nde eurulmaga deger: Aea'ha bu i§l 
yapan memleketler daima fedakarhk -
Ian nisbetinde bir fayda elde edebili • 
yorlar mt? 

Bizde ihracata prim verilip verilme -
mesi uzerinde hiikfunetin lnceden ince
ye tetkiklere giri§mesi §ayam takdir • 

dir. Vakla bizim ihrac ticaret!mizin hu
susiyetleri gozontinde tutulursa bir<;ok 
ahvalde prim himayesinin <;ok faydah 
olacag1 a§ikardtr. Dahill istihsal vaziye
ti c;ok mtisaid oldugu halde, kii~iik fark
lardan dolayJ ihrac edilemiyen madde
lerin primle hlmayesi, yalmz bir piya
saya stkt~lp kalml§ ihrac metalarma a -
radakl fiat farklm odiyerek ba§ka pi -
yasalara gonderilmesini temin etmek 
elbetteki faydahdtr. Fakat yukartda da 
dedigimiz gibl, ve primin lUg degil • 
se, yapllan fedakarhg1 kar§thyacak ka· 
dar olmast Iazrmdll'. 

F. G. 

Tramvaydan atladt ve 
biraz sonra oldii 

D!ln sabali, Bebek tramvayJ, Bebek 
istasyonuna yakla§tiW. bir suada, 75 
ya§Iarmda Bogos admda biri, tramvay
dan atlamak isterken, muvazenesini 
kaybederek yere dil§mii§ ve sag ayaW, 
parc;alanmL'jtll'. Bogos, bir mUddet son· 
ra kaldmld1~ Belediye hastanesinde 
olmti:;_;tur. Tahkikata, Miiddeiumumi 
muavinlerinden Hakkl ~tikrU el koy • 
mil§, Adliye tabibi Salih Ha§lm, cesedi 
muayene ederek gomtilmesine izin ver-
mi§tir. ' 

BORSALARDA 

Altin hizla yiikseliyor 
Altm fiatlart, yiikselme hareketine 

• daha buyiik bir hiZla - devam etmek· 
tedir. Fiatlar diin, 1094 kuru§a kadar 
yiikselmi§tir. 

Bir lokantanm kapanma 
sebebi 

Dunkii saYJmlzda (temiz olmadtgl 
goriilen Sirkecide biiyuk bir lokanta) 
mn kapahldtgmt yazmt§hk. Sirkecide 
Bahgeli Lokanta sahibinden aldtgtmlZ 
bir mektubda §5yle deniliyor: cLokan· 
tam temiz olmad1gmdan degil, o giin 
pahah almdtj:(I. i~in tasdikli listede ya • 
zth fiattan fazla fiata mal olan barbun
ya baltgmm muayyen fiattan ziyadeye 
sahlmas1 yiiziinden Belediye nizamati· 
na riayetsizlik kararile ti~ giin kapatll
mt~hr. Lokantamtzda temizlige son de
rece dikkat edildigi herkesin maltunu -
dur.~ 

Biiyiik ~efi kar§Ihyan mektepliler . 

i\tatiirk Adana fstasyonunda askeri tefti!;! ediyorlar 

Deniz Ticaret • yent binast mektebinin 

Binanm ch;iaridan manzaras11 

Ortak~yle Be§ikta~ arasmdaki Deniz salonu, yatakhaneler, revir, du1ler ~e mU
Ticaret mektebine ilave edilmek iizere se- diir ikametgah1 bulunmaktad:r. Bma s~· 
kiz ay evvel in§asma ba§lanan bina ta • kiz ayda ikmal edilmi~ ve altmi~ be§ bm 
mamlanmt§hr. liraya mal olmu§tur. . • .. .. . 

Deniz Ticaret mektebinin on ceplie • Deniz Ticaret mektebmm huyuk bH 
sine yap1lan bu bin a tramvay caddesi ij· ihtiyacmt kar§thy~~ak .. olan yeni binamn 
zerinde bulunmaktad1r. kii§ad resmi bir Jkl gune kadar yaptla • 

Y · b' d b" ·· .,, kt r ent Ina a muntazam · tr ]tmnast\K ca .. ~.: ..... · ............................................ .. 

...... K~~i'~;;~k .... ~;;i~d; .. ··k~ulan , biiyiik koprii 

Bafra (Hususi) _ KIZlhrmak uzerine kurulan muazzam <;etinkaya kop : 
riisiiniin biiyiik merasimle agtld1gm1 bildirmi~tim. Gonderdigim resimler, e~k1 
koprii ile yeni kopriiyii yan_Yana_ g?st~rmektedir. ~ski _taht~ ~opriiniin yerm-
de yeni beton koprii bir abtde g1b1 yukselmektedll'• · 

Serdenge~tiler ! 
fE9} ugiinkii J apon hayatinda i:imek· 
(.g} l~rini goriiyoruz. V aktile bizim 

dtyanmizda da serdenge'<tiler 
vardt. Japonlar bu ziimreye oliim tabur~ 
!an admt veriyorlar. Ayni mahiyetteki 
dilaverlerin Tiirk tarihindeki isimleri, 
dedigimiz gibi, serdenge~tiler idi. 

Serdenge~tilik, zamane havsalasma ko
lay kolay sJgmtyan bir mefhum i5e de 
Tiirk idrakine gayet munis gelir. ~iiokii 
medeniyet me§alesini omuzlaytp yiice 
daglan, geni§ nehirleri, sonsuz ~olleri ve 
k1rlan a§arak biitiin kiireye mes'ud olmak 
yollanm gi:isteren ilk Tiirkler de hirer ser• 
denge~tiden ba§ka bir§ey degildi. 

Bununla beraber o tabirin hattrlatt:gJ 
~ahsiyetler bilhassa yakm tarihte ya§amt§• 
lardu. Onlar bir yandan me~hul askerler 
gibi remzi hirer varhkttr. Bir yandan da 
hat!ralan ebedile§mi§ zaferleT gibi mii· 
cessem hakikatlerdir. Mesela Ulubadh 
Hasan tarih bak1mmdan tam bir serden· 
ge~ti idi. <;iinkii istanbul ahmrken bu 
biiyiik i§in ba§anlmasmt kolayla§tlrmak 
ic;in bir ~ok kurbanlar verilmek gerekti. 
Son hiicum giinii bu yolda kurban olmayi 
seve seve kabul edenlerin ba§mda o var· 
d!. 

Ulubadh Hasan oliime gittigint bile 
bile: haytr, oyle degil: oliimii gi:ire gore 
yiiriidii. Su dolu hendekleTi, ayagma do
la§tp duran eceli ~igniyerek a§tl. Y al~m 
kale duvarlarma, gene ecelin strl!na 
basarak, yiikseldi. F akat ecel ve oliim, 
bir Tiirk serdengec;tisinin tekmesine, yum· 
ruguna ve bir kelime ile soyliyelim, ta
hakkiimiine, tehekkiimiine ancak bu ka· 
dar tahammiil edebilirdi. Daha fazlasi 
a~tlmaz irtifalarm diizliige, ate~in buseye 
~evrilmesi olurdu ve boyle bir degi~iklik 
tabiat kanunlanm altiist ederdi. 0 sebeb
le, iki lie; saattenberi Ulubadh Hasanm 
oniinden kac;an oliim, istanbul kalesi dll
varlannm iistiinde ktzgm yaglara, keskin 
baltalara, bilenmi§ ktltclara biiriinerek 
~ahlandt ve o duvarlara yapt§an serden· 
gec;tiyi parc;altyarak hendeklere dii~iirdi.i. 

Fa kat Ulubadh Hasan, seve seve b· 
bul ettigi serdenge~tilige terettiib eden 
vazifeyi yapmt§, ardmdan harekete ge~en 
orduya zafer yolunu a~mt~tt! 

Vaktile imha edilmi§ dii§man ordulari· 
nm hikayeleri dinlenirken dii§iiriilmii§ 
kalelerin maceralan okunurken kiime kii· 
me Ulubadhlarm serdengec;ti ad1 altmda 
oynadtklan §~!efli roller a~ap1k sezilir ve 
neyecana du§ulur. 

*** 
Harb silahlannm gec;irdigi korkunc 

inkJlablar, serdengec;tiligi arttk be§er iis
ti.inliigii haline koymu§tur. Gokten dalga· 
lana dalgalana dokiilen, yerden direk di· 
rek fJ§kuan ate§lere kaT§I vatamn selameti 
ic;in canlanm feda eden askerlerin hepsi 
hirer mukaddes serdengec;ti demektir. 
Onlarm hat1ralan oniinde tarihin tek bir 
vazifesi olabilir: Egilmek! 

F akat bir de §erefsiz serdengec;tiler var 
ki yeni tiiremi§ bir ziimreye benziyor. 
Bunlan teker teker, yahud c;ifter c;ifter 
yollarda gi:iriiyoruz ve tramvay, yahud 
otomobil gec;erken kollanm salhya salhya. 
0 §UUrSUZ makineJerin onunii kesmege c;a• 
h§malarmdan <<serdengec;tilige» imrendik· 
lerini anltyoruz. 

Bu, actkh bir lmreni§tir ve tTamvaylar· 
Ia otomobillerin oniinii kesmege c;ah§malC 
ser<lengec;tilik degil, ak1ldan gec;tiliktir!. 

M. TURHAN TAN 

Y eni yolcu salonunun 
temeli atddt 

Diin, Galatada nhtrm tizerinae yapl• 
laeak yeni yolcu salonunun temeli a • 
ttlm1~ ve in§aata ba~lanmi§hr. Bu mii. 
nasebetle yolcu salonunun i<; k1smma 
aid baz1 teferruah tesbit etmek iizere 
salon binasmm plamm yapan Miihen • 
dis mektebi profesorlerinden Debb'in 
i§tirakile Limanda bir toplanti yap1l -
ml§hr. 

Belediye, salonda turizm baklmmdan 
bulunmast liizumlu baz1 hususlar hak
kmda Liman idaresine muracaatte bu
Iunmu~tur. Bu hususta Belediye ikbsad 
miidiirii Astm Siireyya per~em be giinii 
Liman i§leri miidiirii Raufi Manyash 
ile temasta bulunacaktJr. 

1500 lira ihtilas etmi§ 
Karamursel 22 (Hususi) - Karamtir

sel !nhisarlar sab~ memuru 1500 lira 
ihtilas ederek ka<;m1~tlr. Memur her ta
rafta aranmaktad1r. __ _.., ............. _ 

Te§ekkiir 
17/11/937 giinii ak§amt tramvayda 

yliziigiimiin ktyrnetli ta§Inl dil§iirdiik • 
ten yanm saat sonra farkma vard1m. 
Kendisine muracaat ettigim 97 numa -
rah Aksaray kontrol memuru Bay Ce
mal yartm saat ge~meden verimli say 
ve gayreti sayesinde bulup merkezden 
miisaadesi almdtktan sonra teslim etti. 
Diiriistlugii ve <;ah§kanhgt takdire §a • 
yan bu memura saym gazetenizle ale • 
nen te§ekkiir ederim. 

Konya Cumhuriyet Miiddeiumu.ml 
muavini Celal Kamil Yiiksel 



6 CUMHURIYET 

" II 
Suriye Basvekili geldi ve Parise gittil f!WJtuDI 

Cemil M iird iim'iin Almanya- isve~ 

Liman1n Islahi 

Y eni proje, Galatan1n 
~ehresini degi~tiriyor 
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gazetemize beyanab 
(Ba$taTa/l 1 tnC1 sah.ttectel l sayg1 ile ananm. Amlarca mu§terek bir 

~~ndanw iki taraf da ancak istifade ede- hayat ya§affil§ oldugumuz, beraber giiliip 
b1hr. Eger ortada havay1 buluthyan baz1 beraber agladlglmlz Tiirk milletine daima 
§eyler seziliyorsa bunlann yok edilmesi refah ve sonsuL saadetler dilerim. 
mu§terek vazifemizdir. YaZlk ki, dostum Beyrutta hadiseler oldu 
Menemencioglunun Beyrutta hasta~~~. - Beyrut 22 (A.A.) - Polisin muha-

se 

ma~l, on~nla S.J.~da uzunuzadly~ goru - lefetine ragmen beyaz gomlekliler, Lub
§eb,Imem!ze mam oldu. Maamafih ben nan falanjlan ve «Nacadi» gibi dag!tll
Paris seyahati donii§unde mutlaka An - m1~ alan cemiyetlere mensub yiizlerce ki
karaya ugramak ve orada hi~ olmazsa •i bir alay te•kil etm w t bb" t . -ht 

n. 
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'k' .. k 1 1 • • d · A k d ' • ege e§e us e mi§ 1 1 gun a maK myetln ey.Im. n ara a lerdir. 
uzag1 gorduklerinden ve bJZe kar§J sami· Polis, numayi§c;ileri dagJIIDJ§tlr. Birc;ok 
mi duygular beslediklerinden zerre kadar ki§iler tevkif edilmi§tir. Bununla beraber 
~uphe etmedigim Turkiye Cumhuriyeti ogleye dogru galeyan artmJ§t!r. Askeri 
ricalile yapacag1m temaslar neticesinde bt'alarla jandarmalar mudahale etmege 
Turk - Suriye dostlugunun temelini esas- mecbur olmu~lardJr. Karga§ahk esnasm-
h bir §ekilde atmaga muvaffak olacagJ· da bir Senegalli asker olmu~ ve numayi§
miZI biliyorum. 

~ilerden birka~ ki§i yaralanmJ§tlr. 
- Hataydaki vaziyeti siz nasll goru - Silahh c;etelerin faaliyetine mani olmak 

yorsunuz? 
- Orada vaziyet artJk normal bir hal 

almt§hr. Herkes isile giicile me§guldur. 
- Suriyenin Cenevre anlasmas1m ka

bul ve tasdik etmesi daha c;ok gecikecek 
mi? 

Bu suale cevab verip vermemekte bir 
muddet tereddud eden Ba§vekil, gene 
giiliimsiyerek: 

- Dedigim gibi her§ey duzelecektir. 

iizere hududlar muhafaza altma aim
m1~hr. 

Ciinkii diizelmesi matlubdur. Bu seya -
hatimin sonunda, Ankaraya da ugw rad!k-

11 
b tan sonra, memleketime, biitiin piiriizlu 

0 

g 

Beyrut 22 (A.A.) - DagJtJlmJ~ alan 
askeri mahiyette te§ekkiillerin yeniden 
niimayi§ler tertib etmelerine mani olmak 
ic;in hukumet makamlan laz1m gelen ted
birleri almJ~lardJr. Her turlii seyrusefer 
menedilmi§tir. Askeri kit'alarla polis 
mufrezeleri hukumet binalanmn bulun· 
dugu mahalleri muhafaza etmektedirler. 
Butun ~ehirde tam bir sukunet hukum 
surmektedir. 

i§leri halletmi§ olaral: avdetim, benim 
5

' i~in emin olunuz ki, ~erefli ve o nisbette 
f vicdan huzuru veren bir netice olacakt!r. 
'd - Suriyede, Vatani kutle liderleri a-

rasmda anla§amamazliklar ba§gosterdi -
}; ginden bahseden gazeteler var. 

- Asia ... Vatani kutlenin ba§indaki
y ler hi~bir zaman, bugunku kadar anla§-
0 ffil§, bugunkii gib! birle§mi§ ve elele ver

mi§ degillerdir. 
n - Elcezire meselesi? 
c 

- KalmamJstJr ... Ne orada, ne de Su-
n riyenin diger taraflar•nd'l en ku~uk bir 
~ h areket yoktur artJk. Biitun Suriye sukun 
) ve huzur ic;indedir. 
:} - Bevrutt'l l:>a!lda hukumet kuvvetle-
r ri arasmda vul-,bulan ~arpi§madan ha -
e berdar mism1z? 

- Sizd·" i•itivorum. Oemek ki ben 
yolda iken boyle bir~ev olmu~. Herhal • 
,.1,. •nfnrlpr OT'P •inin ir nPtirP<i nl<ll "~ -

< re-ktir. Ma~m'lf:l, Pl>emmivetli bir hadise 
< 
r sayi!mamahd1r. Sonra da Bevwt... 

Burada bir laha ,l"'"" Ba§Vekil, ciim· 
) lesini arabca t1mamlami~hr: 

- Pekala biliyorsunuz ki, Suriyenin 
r degil, Liih~an•n merkezidir. 

Suriye Ba~vekiline sordugumuz son 
l sua! §U oldu: 
l - Samda goru~tugumuz zaman Turk 
r matbuatmdan mu~teki goruniiyordunuz. 
l Aradan iki ay kadar ge~ti, ~imdi ne du
r §Uni.iyorsunuz? 

- Turk gazetelerinin son zamanlar -
da Turkiye • Suriye dostluguna ··1rd1m 

~ eden ne§riyatta bulundpl-l'lrm1 gormekle 
bahtiyanm. Bilhassa (Cumhuriyet) in 

e ne~riyatmi daima dikkatle takib etmekte 
s oldugumuzu bilrnez d.,;:.;l•iniz. Dostluga 

r Y~~~~m ]...:··.'""'1d_. onu ilk safta gorii~u -
~ muzun biZI aynca sevindirdigini ilaveye 
r liizum gorurum. 

( 

s Cemil Murdum, Sirkeciden hareketi 
) esnasmda kendisini te~yi eden muharri -
t rimize §Un)an da soyJemistir: 

- Y aratt1~1 hayrete deger inkiiablar· 
I Ia §ark milletlerinin yol gostericisi ol an 
r. Turkiye Cumhuriyetini, biiyi.ik Turk mil· 
c letini ve onun bn~mdaki Dahi Ataturku 
c 
v 

Tiirk Antrasiti 

i~tanbul piyasas1nda fiat· 
lar ni~in yiiksektir? 

Istanbul Belediyesinin evvelce hiiku -
metc;re verilen salahiyet dairesinde yeni 
mevsim ba§mda Turk antrasiti fiatlanm 
yeniden tesbit i~in tetkikat yaphgm1 yaz
mt§tlk. 

Halen Tiirk antransiti sah§ idaresi Zan· 
guldakta bir ton komuru 17 lira 25 kuru§· 
tan vermektedir ki, bu, gec;en senekinden 
85 kuru§ noksand1r. Fa kat, buna muka ~ 
bil lstanbul piyasasmdaki fiatlar, gec;en 
senekinden yiiksektir. Bunun sebebi iki -
dir: 

1ktJsad V ekaleti Turk komiirunii da -
hili naklivatta olduilu szibi muavven taah· 
hiidler ic;rin de baric limanlara Tiirk bay
ragml ta§lyan §ileblerle nakli mecburiyrti
ni koymu§tur. Bunun i~in Eregli §irketine 
sat!larak Marsilyaya ve kahve bedeli 
mukabili sahlarak Brezilya'ya giden ko
murlerimiz, ancak Turk ~ileblerile ta~m
maktadJr. Bu bir taraftan bir §ileb buh -
ram dogurmu§ ve tabiatile navlun fiatlan
m da yukseltmi§tir. 

Diger taraftan Zonguldakta devletin 
1slahma karar verdigi tesisat, bugunkii 
kudretile gunde 300 ton komuriin tahmi -
lini yapabilmektedir. Bu yuzden ihtiyaca 
kafi komur almamamaktJdir. 

Buna ragmen halkm muhta~ oldugu 
komurlerin gec;en seneki fiat iizerinden 
sat1lmas! temin olunmaktadJT. Bu §ekilde 
I tondan I 0 ton a kadar alman komiir -
lerin toP,u 22,50 liradan verilmektedir. 
50 tona kadar olanlar 21,75 liraya ve 
51 tondan sonraS1 ic;rin de her bir ton 
21,25 liraya satJlmaktadir. 

Tiirk • lsvi~re ticaret 
anla§masl 

Tii.rk - iwic;re ticaret ve klering an -
la§masi mart sonuna kadar uzatilmi~ • 
tlr. 

& 
b 
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Korkuyorum ! 
d Tefrika: 44 Yazan: Server Bedi 

- Demek ka~Iyordu. mm1 s1kl!. lc;eri girdim. Elbisemi giymek 
- Ka~Jyordu. i~in yatak odama ~1ktJm. Zebra da ora· 
- Pe§ini bnakmasaydm 1 dayd1 ve giyimyordu. Beni gozkapakla· 
- Benim ayag•mda terlikler vardi. nmn yorgun bir selamile ve hazin bir te -

Sokakta iyi ko§amadim. bessiimle kar•IIadJ. r k WI d w 
d 

b w d 1 d • vo ag a 1g1 ve az 
- Arkasm an agusay m · . 1 uyu ugu Yiizunden belliydi. Gozleri \n -
_ BagwtrdJm. Cevab vermed1. Cmann zarm1• kap kl · · kl b .. .~· .. a an §I§ffil§, yana an iraz 

ardmdaki sokaga saparak kayboldu. ~okmu§tu. 
«Fesubhanellah!» diye bag1rarak ya. • - Misafir od 1 b' k 

h I 1 
asma ge , 1raz onu§a· 

taktJ.n kalktJm. Fa kat, ned en sonra en - 1m. 
fin pe•ine du•mek miimkiin olmadJgma Dedim ve orta kata indi B' , , B ld' Aw b' m. 1raz son-
gore, bu ilk hamlem felce ugrami§ti. a- kra ge 1' gu Ir kederi ta§IYamiyacak 
•JIDI ka~Iyarak Osmamn yiiziine b. akhm. adar yorgun olanlann zaruri "k• . , . . . d 'd' O d su uneh 

- H1rsJza benzemiyordu, dedi. Ic;m e 1 1· tur u. Ba§Jnl yan btraktJ 
- Miinasebetsizin biridir, diye mml beni ~ekle~i. Ayakta geziniyordu:~ 

dand1m ve Osmam savd1m. EhemmJyetsiz bu §eyden bahsediyormu _ 
Du§unce ve hayret ic;rinde orta kata §Urn gibi: 

indim. Camh kap1dan baktlm, Zehra u - -Osman bu sabah bahc;ede bir adam 
yuyordu. Sabaha aid i§lerimi yaptiktan gormii§ I dedim. 

i sonra bahc;eye c;Ikt:m. Esrar dolu bir ha- Sesini ~1karmadJ. Yuzune baktJm 

1 vay1 ic;ime c;ekiyormu§um hissile dart ta- Hayret etmege bile mecali kalmamJ§ gi . 
raf1ma da hayretle -ve ne yalan soyliye· biydi. Yahud, bend~n aynlmak dii§un • 

• yim- biraz da korku ile bak1yordum. cesine ah§IDI~ oldugu i~in bir claha bu 
Zehranm uyanmasm1 bekledim. Bah- bahse donmek istemiyordu. Halbuki be

c;eyi suhyarak vakit gec;irmek istiyordum. nim bunu konu§maktan ba§ka hic;bir Jhti
Sn sevdiPim sPvle b;Je mf'•"'ul olmak ~"- vac1m voktu. S1rf bahse-. devam edebil • 

milli 

Alman milli tak1m1 5 - 0 
galib geldi 

Hamburg 22 (A.A.) - Biiyiik bir a • 
laka ile beklenen Almanya - 1sve~ mil
li futbol ma~t 55,000 seyirci oniinde bu
radaki stadyomda yaptlmi§ ve 5 - 0 Al
man milli tak1mmm galibiyetile neti -
celenmi§tir. 

Stadm bayrak direklerine, Almanya, 
tsvecr bayraklarmdan maada, hakem 
Pflietzner ile yan hakemleri Rutkovski 
ve Remke'nin §erefine olmak iizere <;e
koslovakya, Lehistan ve Danimarka 
bayraklan c;ekilmi§tir. 

Mac;a !svec;lilerin vuru§ile ba~lan -
rni§tir. !svec;lilerin ilk akmlan Alman 
haf hattinda derhal durdurulmu§ ve 
Almanlar mukabil hiicuma gec;m.i§ler -
dir. Mac;m inisiyatifini ellerine alan 
Almanlar, ikinci dakikada Siffling'in a
yagile ilk sayilarmt yaprni§lardir. Bu -
nun iizerinden 6 dakika gec;tikten sonra 
Szepan ikinci golii Cikarrnl§hr. ilk on 
dakikada bocahyan isvec; tak1m1 bu iki 
say1dan sonra kendini toplarnt§ ve Al -
man takirnim bask.Is1 altma alrni§ fakat, 
Alman miidafaasmm giivensiz vaziye· 
tine rajtmen sayt yapamami§hr. 

ikinci haftaym ba§ladigl vakit, bi -
rinci haftaymm ilk anlarmdaki gibi 
canh ve kombine bir oyunla hakimiye
ti ellerine alan Almanlar, iic;iincii da • 
kikada Schon'iin ayagile ve 14 iincii da
kikada da Siffling'in kafasile ve 18 inci 
dakikada gene Sichon'iin ayagile hirer 
sayt yaparak, gol adedini be§e 1;1kar -
rn1§lard1r. Hakem mac;1 kusursuz idare 
etmi§tir. Alman ekipinde en ziyade mu· 
vaffak olan oyuncu, milli tak1mda ilk 
defa oymyan Schon'diir. !sve~lilerin en 
c;ok muvaffak alan oyuncusu kaleci 
Ber govist'tir. 
Karnera'nin feci magluhiyeti 

Bundan birka~ sene evvel diinya 
boks aleminde kendinden bir hayli bah
settiren 116 kiloluk ve iki metrodan 
f~la uzun boylu, dev ciisse !talyan 
Karnera uzun c;ah§rnalardan sonra tek· 
rar ringe c;tkmi§ ve 90 kiloluk rakibi 
kar§tsmda c;ok feci bir maglubiyete ug· 
rami§ hr. 

Pariste cereyan eden bu mac; hakk.In· 
da tafsilat veren Frans1z gazeteleri 
Karnera'dan adeta ac1yarak bahsetmek
te ve bu kadar beceriksiz bir adamm 
eline eldivenleri gec;irip ringe c;1kmasmt 
boks ic;in ay1b say!naktad1rlar. On ra -
vund devam eden mi.isabakada Karne
ra iki yumruk vurabilrni§ ve !§in cidden 
feci alan tara£1 bu yumruklardan birine 
yanh§llkla hakemin maruz kalmaSl ol -
mu~tur. Dev ciisseli italyana galib ge
len boksorii.n adt Di Meglio'dur. 

Mugla yolunda feci 
bir kamyon kazas1 

Mugla 22 (A.A.) - l~inde yirmi 
dokuz yolcu bulunan bir kamyon F ethi -
yenin Kestep kamununa giderken Kerner 
kamunu ile F ethiye arasmda ve F ethiyeye 
19 kilometro mesafedeki Diizc;am mev -
kiinde freni kmlmi§. tekerlek, hendek c;u
kuruna giderek kamyon rievrilmi§tir. !~in
de bulunanlardan iki ki§i olmu§ be§ ki§i 
ag1r, 12 ki§i de hafif surette yaralanmi§· 

hr. 
Avuaturyada tevkif edilen 

naziler 
Viyana 22 (A.A.) - lsterya eyale

tinde Stainach' da gizli bir Hitlerci te~ki
lat meydana c;Ikanlmi~tlr. On iki ki§i ka· 
dar tevkifat yapiimi~hr. 

Istanbul limammn geni§letilmesi ve J!· 
lah1 dolayisile Liman idaresile Istanbul 
belediyesinin mu§tereken yapacaklan i§
ler hakkmdaki proje, Naf1a Vekaleti ta
rafmdan tasdik edil~rek diin Belediyeye 
ve Limana gelmi§tir. 

Bu projeye gore, bugun limamn Ga -
latada bulunan kJsmmm c;ehresi bus • 
butun gegi§ecektir. 

~imdi Merkez ve <;inili R1htJm hanla
rmm arkasmdan ge~en ve Denizyollan -
na. kadar uzanan cadde. Belediyece 22 
metroya kadar ~Ikanlacak ve bu hanla -
rm oni.indeki cadde Limana bJrakiia -
cakllr. Buna mukabil, Liman un amban
m Belediyeye terkedecektir. 

Otomobil parkt 
Belediye yeni yolcu salonunun kar§I -

sma tesadi.if eden bu yerde bir otomobil 
park1 yapacaktJr. Liman fdaresi hanlann 
onundeki caddeyi §imdiden kapahnl§IIr. 
Burasmm parmakhklan dun yJkilmJ§hr. 
Esasen ham olan kap1lan bir haftaya 
kadar takllarak bu klSim meydana ~1ka • 
nlacaktJT. 

Bugunkii nht1mm Karakoy koprusu 
ba§mdaki k1smi Belediyeye terkedi • 
l~cek, burada 1 0 metroluk bir gra -
mt kay1k iskelesi yapllacakbr. Bele -
diye nhttmmm 40 metroluk bir k1smt • 
mn da iki metro i~eri almaralt oto
mobillere tahsisini limandan istemi§tir. Bu 
suretle r1htJm caddesi otomobillerden kur· 
tulacakt1r. , 

Belediye §imdi KCipruniin sonunda hu
lunan ~1k1~ merdivenini dunden itibaren 
y1kmaga ba§lami§IIr. Bu merdivenin ya • 
mndaki piyango gi§esi olan kuliibe ytkh
;!lacak ve burada kaldmm bir yanm da· 
Ire §eklinde ic;eri almarak Karakoy mey· 
danmm bir k1smi geni§letilecektir. 

Hitler soyliiyor 

«Miistemleke meselesini 
halletmek i~in durmadan 

~ah~acagJZ» 
Berlin 21 (Hususi) - M. Hitler dun 

Bavyera'da bir nutuk irad ederek mi.is -
temleke meselesine temasla demi§tir ki: 

«- Mi.istemleke istedigimizi bundan 
sonra daha yiiksek sesle soyliyecegiz. 
Mii temleke mesele ini halletmek i~in var 
kuvvetimizle c;ah§acagiz. Biiyuk ve kuv· 
vetli bir orduya malik alan Almanya ken
disine ikinci derecede bir devlet muamele
si yap1lmasma asia tahamm\il edemez. 
Almanya her sahada oldugu gibi, miis -
temleke sahasmda da diger devletle mu· 
savi derecede bulunacakllr.» 

Kudiiate tehlikeli hir aai 
yakalandt 

Kudiis 22 (A.A.) - $eyh Erhan 
Sadi bir magarada adamlarmdan i.i~ ki~ile 
birlikte yakalanmJ§tJr. Sadi 1936 kan· 
~Jkhklarmdanberi 1ngiliz polisince aram· 
yordu. T ehlikeli bir fesat~I alan Sadi 
asi su varilerin ba§mda iki de fa y aralan
ffii§Il. 

lngiltere, Amerikaya harh 
horclarm1 verecek mi? 

Londra 22 (A.A.) - Resmi meha • 
fil, ingiltere hukumetinin Amerikaya a
lan harb borclanm tediyeye yeniden ba§· 
Jarnak tasavvurunda olduguna clair orta
da dola§an §ayialardan ademi malumat 
beyan etmektedir. 

Bu miinasebetle, onumuzdeki vadenin 
15 ilkkanunda hulul edecegi hallrlalll -
maktad1r. 

<<Bugun» soztinde bir vaid vard1. B.,§-mek ic;in sordum: 
- Bu ak~am sen trene binersen 

adam sen in pe§inden gelir mi) 
Olgi.in bir sesle: 
- Gelir! dedi. 

o ka bir giin soyliyebilecegini ima ediyordu 
y ammda kalabilmek i~in en zay1f tarafJ
m1, meraklml m1 istismar etmek istiyordu? 

- Ne vakit soylersin? diye sordum. 
T ekrarlad1: - Senin memleketine gidecegini nc • 

red en bilir? 
- Bilir. 
- N ere den? Biz bunu yalmz seninle 

konu~tuk. !kimizden ba§ka hie; kimse bil-
m1yor. .. 

Zebra sesini c;r!karmadi. Onunde dur · 
dum ve sordum: 

- Senin pe§inden mi geliyor? 
- Her§eyi yapar o. 
Doktor Basrinin anlattlgJ hikayeyi ha· 

hrlad1m. lc;imden «kim o ?» diye sormat: 
ve o gece doktorlara gitmek arzusu birden 
ge~ti. Soramad1m. Odamn i~inde inti • 
zams1z adimlarla gidip geliyordum. 0 
adam, bu ak§am Zehramn trenine bine -
rek ana bir fenahk yapabilir miydi? 

- Gelirse ne olur? diye sordum. 
- Bilmem, dedi, kag1d1 okudun. 
- Sen bilmezsen ben hi~ bilmem 

Kag1d1 okudum amma bunu kim yazd,, 
nic;in ve kim ic;in yazdt, bunlan sen bili • 
yorsun, ben bilrniyorum. Bana soylersen, 
belki, beraber tahmin ederiz. 

Zehraya dogru bir ka~ ad1m attim. 
- Ostume varma, soyliyemem, dedi 
Sonra ilave etti: 

- Bugi.in soyliyemem. 
- Ba§ka bir giin? 
Sustu. Onu da temin etme k ist<:>m iy )!

du. Sualimi daJ,;~ lnp•v•tlj b;r tn,..l, tek -

rarlad1m: 
- Belki. 
Bu «belki>> nin verdigi umidle Zehray1 

ben on sene daha yammda muhafaza e-
debilirdim. Kendi kendime: <<Hayu I de
dim, kap1lma I Sana bir itiraf1 c;ok oa~1n· 
hya satmak istiyor. Seni merakta bJraka
rak yanmda kalacak. ftirafa raz1 ise ni
c;in bugun de gil de ba§ka bir gun? V a kit 
kazanmaktan ba§ka maksad1 olabilir mi? 
Sakm aldanay1m deme.>> 

Pek guzel ama bu kudurtucu merak1 
i~imden nasii sokup atay1m? Kanm1 me~
hul bir adam takib ediyor, tehdid ediyor. 
evimin bahc;esine kadar giriyor, ben onu 
olunciye kadar bilmemege ve tammamaya 
nas1l raZl olurum? Bir taraftan da, kafa· 
mm i~ine, asude ruhumu ve hayatJmi ka
n§llracak bir tak1m isimler ve hayaller 
girmesini istemiyordum. Fa kat bu muka
vemetim c;ok zay1f1J. Son hadiseler, bu 
asudeligi c;oktan bozmu§tu. Meseleyi iyi 
ce anl;~m,.7<affi, m~,.J,ll~rin verrlit!i m<: 
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ANSIZI!IK ~~~~ 
benlzsizlik lcin yeg1ne deva kanl ihya eden SJRQP DESCHJENS S 
En muntahipetibba tarafmd~n ler!'['ediln ;,tir. t PARI 

istanbul S1hhi Miiesseseler 
ve Eksiltme Komisyonundan ~ 

Trahom Miicadele Reisligi ic;in satm ahnacak olan 52 kalem cerrahl al 
ac;Ik eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 8/12/937 gi.inii saat 15,30 da Cagaloglunda S1hhat ve !c;ti 
mai Muavenet Miidiirliigi.i binasmda kurulu Komisyonda yapilacakttr. 

2 - Muhammen fiat : 1369 lira 40 kuru§tur. 
3 - ¥uvakkat garanti: 102 lira 75 kuru~t\!r. 
4 - Istekl~ler ~artname ve listeyi hergiin Komisyonda gorebilirler. 
5 - !stekhler cari seneye ' aid. Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka 

nunda yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya bank 
mektubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. (7890 

' . ~ . __ ,~ .... ··2 ,.,. .·. . : 1 : t 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, ku1khk ve hiitiin 
agrtlartmzt keser. lcahmda giinde 3 ka§e ahnahilir. 

T aklidlerinden sakrnrnrz ve her yerde rsrarla 
Gripin isteyiniz. 

. . ,• . : '~ : . . . ~. . . . . '' : ,. ' .. ;; . 

istanbul ikinci Mmtaka 
Kadastro Miidiirliigiinden : 

Eminonii kazas1 dahilinde bulunan Dayehatun mahallesinin kadastrostl 
ikmal edilmi~tir. Alakadarlarm kadastro sened ve c;aplarmt almak iizere 
mezkClr Miidiirliige miiracaatleri ilan olunur. (7913) 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz Fen Dairesi kadrosunda 210 lira iicretli bir mimarhk ve 165 

lira .iicretli ve diplomah fen memurlugu miinhaldir. 
Isteklilerin mufassal terci.imeihal kag1dlan iki~er tane boy fotograflart 

ve diger evrak.I mi.isbitelerile miiracaatleri m.n' olunur. (7726) 

Adli T1b i~Ieri Umum Miidiirliigiinden: 
Mi.iessesemizde yi.iz lira iicretli iki asistanhk mi.inhaldir. !steklilerin 

§eraiti ogrenmek iizere Umum Miidiirli.ige miiracaatleci. (7897) 

BDZKU 
ftVKALRD 
ve cJ.fdJ. 

JjuTTUJFh, 
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PiYASADA MEVCUD Bti'TUN 
TRA~ SABUNLARINDAN 

USTUN OLAN 

BOZKURT 
tras sabunlar1. 

' 

1937 SELANiK beynelmilel 
sergisi tarahndan 

ALTIN MADALYA 
ile taltit edilmi§ olan 

A~~IBA!;I markah 
LOKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
OZTURK <;OCUKLARININ En iyi makarnalard1r. 

MALIDIR ve OZTURK 
i~c;ilerinin elinden Gikml§tlr Sipari~lerin dotruca fabrikaya 

h•• Teneke kutusu 25 Kr. ••I •••• verilmesi rica oluour ....... 

rak ic;inde, ruhumun sukunetini busbiitiin 
kaybedebilirdim. Hi~ olmazsa Zehradan 
tam bir itiraf ic;in kat'i bir vaid almak is
tiyordum. 

- B elki ne demek? Nic;in belki? di
ye sordum. 

- Ostume varma §imdi, F az1l, ustii· 
me varma! diye tekrarlad1. 

Bu «uiti.ime varma» sozii, onun butun 
korku nobetlerinde nakaratJyd1. Arka~m
dan bir tak1m naho§ buhran sahneleri zu· 
hur edebilecegi korkusunu vererek benim 
goziimu yiidJrm!§ll. Bu tabiri vaktile en 
~ok kullanan ~aziye idi. Y orgun gunle
rinde beraber sokaga ~1kmam1Z1 teklif 
ettigim zaman soylerdi. Zebra da ondan 
kapmi§tl. Butiin bunlan bir anda hatula
dJm ve sag taraf1mdaki duvarda asth, 
Saziyenin boynu bukuk bir resmine ba§I
mi c;evirip bakhm. ic;ime §oyle bir merak 
geldi. Acaba onun ruhu, §imdi bu odanm 
i~inde ise, Zebra ile benim aramdaki ha· 
diseyi nas1l telakki ediyordu? Acaba 
duyduklanm ifadeye muktedir olsa gene 
Zehrayi miidafaa eder miydi? Y oksa ba
na donerek: 

- F az1l, beni affet, seni hie; sana la
yik olm1yan bir k1zla bedbaht ettim I 

Gibi §eyler mi soylerdi? Saziyede bir 
c;ok kusurlan ho§ gormege dogru f1tri 
bir temayul vard1 ama, o melek kadm, 
buyuk ahlakslZhklara herkesten daha bu
yuk bir §iddetle isyan ederdi. Ancak. bu 

~ 
meselede, ahlaks1zhgm derecesini taY!~ 
etmekte benden daha fazla tereddude dll' 
§ebilirdi. (:unkii bir insamn aleyhine ka' 
rar vermekte ~ok teenni ederdi. . 

- Pekala, dedim, hamlan, hemen ~1' 
kabm. 

- <;Ikal1m, dedi. 
Cok bekletmeden hamland1. <;1ktJk· 

1Ikonce benim avukatJma gidecektik .,e 
iki tarafm masile suratli bir talalt kar~rl 
almanm yollanm soracaktJk. ZehrantJI 
vekaletname vererek hemen o gun 1stadll' 
buldan aynlmas1 mumkiin olup olmll 1' 

gm1 da anhyacaklik. 
Y ollarda hep etraflma ve arkama bll' 

k1yordum. Bizi takib eden birini gorst:1l 
yakasma yapi~acaktJm. fskeleye kadar a' 
rabayla gittik. Hemen bir kelime bile kO" 
nu§mamt§hm. V apurda da sesimiz ~1k!113 ' 
dJ. 

d bi' 
AvukatJ bulamam!§hk. Y az1hane e lt' 

raz oturduk. Zebra sJkmhh nefesler 8 • 

yordu. Belki bu vaziyette suriiklenntt~ 
onun ic;in, benden aynlmaktan dahll b 

yuk bir i§kence idi. Beraber, saatlet: 
mahkeme kap1lannda avukali anyall' )f 
d1k. Arlik, nev'ini bilmedigim acayib te f 
likelere maruz oldugu io;in Zehranln ... ~J~ 
yalmzba§ma donmesi de dogru deS1, , 

T ekrar vapura bindik ve onu eve gel!! , 
dim. Muamelenin birka~ gun daha 1.1ta 

mas1 zaruri goriiniiyordu. 
<Arka$1 "ar> 
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lif:\3f?sKERLiK BAHiSLE!J~ 
DOrtler ii~lerden denizde 

bir misli kuvvetlidir 
Demokrat cephenin 3,500,000 tonluk 1235 
gemisine karfJ, 

tonluk 586 
otoriter 

harb 
ittifak1n 

• • genus1 
1,688,000 

var 

Japonlarm yeni gemilerinden Ashigora kruvazorii 

20 ikinc1te~rin tarihli Cumhuriyette 
~tkan ilk yazumzda, demokrat devletler 
tel>hesinin, yani 1ngiltere, Amerika, Fran
~ .il~ Sovyet Rusyamn deniz kuvvet
tlnl hulasa etmi§tik. Bugiin de muka
.11 tarafm, yani otoriter devletler cephe-

s • t 1~1n J a pony a, talya ve Almanyanm de-
111~ kuvvetlerini hulasa edecegiz. 

Japonya 

J 
Deniz kuvvetleri itibarile ii~i.inci.iliik 

aponyadad1r. 
9 muharebe gemisi: 272,070 ton 
2 yeni muharebe gemisi: mec;hul 
4 tayyare gemisi: 68,3 70 ton 
2 yeni tayy are gemisi: 20, 1 00 » 

12 bii:yiik kruvazor: I 07,800 » 
6 mhh kruvazor: 52,330 » 

22 ki.i~iik kruvazor: 114,755 » 
3 yeni kii~iik kruvazor: 25,500 » 

69 muhrib: 98,205 » 
16 yeni muhrib: 21 ,888 » 
38 topitobot: 27,878 » 
12 Yeni torpitobot: 7, 140 » 
64 denizalh: 79,184 » 
3 yeni denizalh: takriben 6,000 » 
Milletler Cemiyeti Y llhil J apon do -

namasmi §oyle hulasa etmi§tir: 
255 gemi: 920,243 ton, 

1595 top, 
1575 kovan. 

ltalya 
lta]yanm deniz kuvvetleri Fransadan 

80nra gelir. Diinyanm be§inci derecedeki 
donanmasi halyan deniz ordusudur. 

4 muharebe gemisi: 90,354 ton 
2 yeni muharebe gemisi: 70,000 » 
I tayyare gemisi: 4, 960 » 
7 biiyiik kruvazor: 70,000 » 
2 z1rhh kruvazor: 17,992 » 

17 kiic;iik kruvazor: 75,214 » 
20 biiyi.ik muhrib: 30, I 06 » 
40 muhrib: 42,665 >> 
4 yeni muhrib: 6,000 >> 

41 torpitobot: 25,260 » 
10 yeni torpitobot: 6,500 » 
67 denizaltl: 52,195 » 
11 yeni denizalt1: T akriben 15,000 » 

f' Milletler Cemiyeti Y1lhgmda ltalyan 
tlosu ~oyle hulas a edilmi~tir: 

228 gemi: 529,127 ton 
Mer nedense y1lhk ltalyan donanmasi· 

lltn. top ve kovanlanntn yekununu yap-

~~~~ttr. 

- · ~· 

Almanya 
Alman donanmasmm, hummah bir 

faaliyetle takviyesine ~ah§tlmakta olup 
~imdilik a~ag1daki kuvvetlerden miirek ~ 
kebdir. 

3 eski zuhh: 39,600 ton 
3 yeni muharebe gemisi: 87,000 » 
3 muharebe kruvazorii: 30,000 » 
2 yeni tayyare gemisi: 28,500 » 
3 yeni biiyiik kruvazor: 30,000 » 
6 kii~iik kruvazor: 35,400 » 

22 yeni biiyiik muhrib: 36,866 » 
18 muhrib: 14,200 » 
12 yeni torpitobot: 7,200 » 
32 denizalt!: 10,424 >) 

4 yeni denizaltt: 2,000 » 
Milletler Cemiyeti Ytlltgmda ise Al

man donanmas1 ~oyle hulasa edilmekte
dir: 

88 gemi: 239.415 ton 
402 top 
402 kovatt 

1 ki taral kuvve.tlerinin mukayeaesi 
Simdi iki taraf kuvvetlerini toplu ve 

hulasa olarak mukayese edelim. Dortler 
tabiri, demokrat devletleri ve U~ler de 
otoriteleri ifade eder. Hesabda mevcud 
gemilerle k1zaktakiler dahildir. 

Gem! clnsl DOrtler Ucler 
M uharebe gemisi: 51 26 
T ayyare gemisi: I 7 9 
Biiyiik kruvazor: 58 30 
Ki.ic;iik kruvazor: 82 48 
Lider ve muhrib: 612 292 
Denizalh 1 415 181_ 
Y ekun 't 1235 586 
Milletler Cemiyetinin Yilhgmdaki u-

muml tonaj yekunlarile bir mukayese ya
parsak ~u neticeye varmz: 

Dortler: 3,501.586 ton 
O~ler : 1,688,785 » 
Top ve kov an itibarile de bir mukaye

se yapmak kabildir. Fa kat Mille tier Ce
miyeti YIIhgi, biiyuk deniz kuvvetlerinin 

top ve torpito kovam yekllnlarmt ne§ret
tiii;i halde ltalyan deniz kuvvetlerinin top 
ve kovan !aytlanm yazmami§tlr. Ger~i. 
butiin ltalyan gemilerinin top ve kovan-

lanm hirer hirer hesab ederek bu yekilnu 
bulmak kabildir amma, bunun i~;in saat
lerce ugra§maga ve yorulmaga degmez. 
Onlan da takribt olarak hesaba dahil e-

MODEL 
Yazan: 

Vicki BAUM 
Qevlren: 

HamdiVAROCLU 

-26-
«Benim kendi mahm olan hi~bir §eyim 

~~kk· rnu~» diye dii§iindii. Nekahat halin-
. ,,1 hastalar fazla hassas olurlar. Do· 

tis In S I ·• · d b' " w • I ,., . . a vaton yt e 1raz goreceg1 ge -
•ul~h. 

• F akat, hie; bahsini etmedigi i<;in, hem • 
,Ire Le k d' d · · h ~ 

1
. . o a 1, patu 1c1 muganmyey1, er 

k e l§lnde, Doris' e haber bile vermeden 
apldan savuyordu. 

F C.iiniin birinde, nihayet kapt a~Ild1 ve. 
n tknklin 0. Bryant i~en girdi. Biyiklan~ N 1 ~zrtmr§, yiizii biisbiitiin ~irkinle§mi~ti. 

a tnde, giiliinc; bir §a§kmhk vardr. · 
kad .l~te ikimiz de olmedik, diye hay • 
tiy 1

" I§In rezalet taraft bende. Bizim ih
rii;r, rneseleyi, tabiatile facia halinde go
denok Eski nesil de ondan. Gazeteler -
~itrn ~rkuyor. F akat, daha i§ mahkemeye 

De ~n. unutulacakttr. 
ons'in b .. .. . d w .. ten h . u soz uzenne sarar 1gm1 go· 

da~1 em§rre Leokadi, parmagm1 onun du· 
:na gotiirdii. Bryant, hie; aldm§ etme· 

- Bunda ne var yani? diye • devam 

etti. Soylenmiyecek bir §ey mi~ Nihayet, 
bizzat Doris, bu delinin «!line ge~ip olmek
tense, onun dart duvar arasmda bulun • 
masm1 elbette tercih eder. 

Doris, yava§ sesle sordu: 
- Boyle bir tehdidde mi bulundu? 
- Evet, hatta daha fenastm soyledi. 

Ne Marks kald1, ne Lenin, hepsini ma
ya dizdi. Ben, onu bunu bilmem; boyle 
insanlar gizli bir tehlikedir. Rahat dur • 
mas1 i~in, tabanca ahp bomba ftrlatama ~ 
mas1 i~in icabma bak!lacakt1r elbet. 1§ 
benim elimde olsayd1 . ., 

Bryant sustu. Doris'in yiizundeki ifa
denin manasmt anhyamtyordu. Bu ~eh· 
rede, dalgm bir tebessii.n ve bu agtzda, 
Bryant't liimba yand1 zannile doniip ar
kastna bakttracak kadar parlakhk vard1. 

Bryant, devam etti: 
- Ne soyliyecektim? Ha! Eger bu 

herif sana ve bana ate~ etmemi~ olsaydt, 
adeta ho§uma gidecekti. lnsan, bir kere 
olsun bu gibi hisleri duymak istiyor. Kis
kandm m1ydi, ~ek vur! Dogrusunu ister-

CUMHURIYET 

Atatiirkiin Dogu seya • 
hatinde edindikleri 

k1ymetli intJbalar 
<Ba$taTaft 1 tnm sah!!eOe) 

Jerden daha ~ok sapana yapi§mi§, 
elinde ~apasile Tiirkiin az1k toprak
larmt zenginle§tirmege ~ah§tyor, top
ragml seviyor, ona goniilden bagh
dtr. Biitiin bu insanlar Tiirkiye Cum· 
huriyeti zengin, kuvvetli ve muhte
§em olsun i~in kendi nzlamn fazlast· 
m seve seve, tereddiidsiiz, biiyiik bir 
fedakarhkla devlet haznesine veri
yor. Biitiin gordiiklerimizi bu lasa 
ifade i~inde toplamak kabil degildir. 
Tiirk olsun veya olmasm, bu Tiirk 
camias1 i~inde az ~ok gezen, dola§an, 
tetkik eden her ak1lh insan kendini 
biitiin diinyaya biiyiikliik sa~an kuv
vetli ve asil bir varhgm i~inde duy
mamak imkan1 yoktur. Boyle duy
rmyan fUUrsuzlar bir tarafa btraki· 
lmca, hakiki insanhk, tereddiidsiiz, 
kabul eder ki Tiirkiye Cumhuriyeti 
ve onun bugiinkii sahibleri olan 
Tiirkler biitiin diinya medeniyet ve 
insanhgi i~in bir imtisal omegidir. 
Y almz bu kadar degil, Tiirkler tari
hin ~ok eski devirleri· le . be§eriyete 
kal"§l yapbklan kiiltiirel vazifeleri ye
niden, ve fakat bu sefer daha ala su
rette yapmaga haztrlanan yiiksek bir 
varhkb.r. 

f§te Dogu sey¥tatinden donerken, 
Ankaraya ul&Jmak i~in g~en §U Jn. 
sa z1nnan i,.inde seyahat arkadll§lan
ma ifade edebilecegim inttba budur.» 

Balkan Posta, T elgraf 
kongresi 

Atina 22 (Hususi) - <;ekoslovakya 
Posta idaresi, gec;en miizakerede mual
lakta kalan baz1 meseleleri tetkik et -
mek iizere Balkan ve Kiic;iik Antant 
devletleri Posta ve Telgraf idarelerinin 
en c;abuk bir zamanda bir kongre ak -
detmelerini istemi§tir. 

debiliriz. Top yekununda 7,5 luktan ku· 
~iikler dahil degildir. 

Torpito 
Top kovam 

Dortler: 5,228 6,328 
Or;ler : 2,897 2,977 

Dortler bir misli iisti.in 
Goriiluyor ki dortler, muharebe ge

misi, tayyare gemisi, biiyiik kruvazor iti
barile takriben bir rnisli, ki.i~uk kruvazor 
itibarile bir misline yakm, lider, muhrib 
ve denizaltt gemisi bakumndan da bir 
mKlinden f.ula bir cay1 ii4tiinlii{iiinP ..a~ 
hibdirler. Ayni nisbetler, italya ir;in yap
hgimiZ tahminleri geni~ tutmu§ olmamt· 
za ragmen, top ve kovan hesablannda da 
mevcuddur. Bi.iyiik mhhlardaki agtr top
larm say1s1 ve ~apt itibarile dortler U~ler
den kat kat i.isti.indi.ir. Yuvarlak bir he· 
sabla dortlerin deniz kuvvetlerini, iic;le· 
rinkinden asgari bir misli fazla kabul et
mekte hata yoktur. 

Fakat harbde, yalmz gemilerin ve do
nanmalarm aded kuvveti degil; iki mu
harib tarafm deniz sevkiilcey&leri de ~ok 
biiyiik rol oynar. 0 kadar ki iyi bir sev
kiilcey§ ile adedce zay1f tarafm kendi • 
sinden daha kuvvetli hasmrm yenmesi 
miimkiindiir ve birc;ok defalar boyle ol
dugu gori.ilmi.i&ti.ir. 

1904 • 1905 Rus ~ J apon harbin de, 
Rus donanmasl sayt itibarile J apon deniz 
kuvvetlerinden iisti.in oldugu halde, Car
hk Rusya, deniz kuvvetlerini yanh~ bir 
sevkulcenle kulland1g1 i~in, J aponlara 
maglub olmu~tur. 

Miistakbel bir harbde ii~lerle dortle~ 
rin deniz sevkiilcey~leri ne olabilecegini 
de ayn bir yaz1da, akhmtzm erdigi kadar, 
iz~ha ~ah§acaibz. 

ABJDJN DAVER 

Sehir Meclisinde 
' 

Diin margarin meselesi 
miinaka,a edildi 

,Sehir Meclisi diin ikinci reis vekili T ev
figin riyasetinde topland1. Haricden ge· 
lecek ve harice gidecek hayvanlarm han
gi yollardan ge~ecegi hakkmda hamla
nan talimatnamenin belediye zab1tas1 ta· 
limatnamesile taarruz etmemesi i~in bit 
kere de bu talimatname:vi tetkik eden ko
misyon tarafmdan goriilmesine karar ve· 
rildi. 

Adliye Saray1 yap1lacak sahada istim· 
laki laz1mgelen bina sahiblerinden baz1 • 
lannm konan fiatlara itiraz! uzerine biit
~e enciimeni tarafmdan yap1lan tetkikal! 
ihtiva eden mazbata okundu. Fiatlara ya
pllan zamlar kabul edildi. 

Margarin imalathaneleri hakkmda tan
zim olunan talimatnamenin hifZISsthha 
miitehasslSI Zeki ve s1hhiye miidiirii Ali 
R1zanu~ huzurlarile mi.inaka,asma ba~ -
Iandi. Imalathanelerin tabi olacagt ah -
kam1 ihtiva eden bu talimatname ayni za~ 
manda yiiz lira maa§h bir doktorun da 
bu kabil imalathaneleri kontrola memur 
dacagm1 ve bu iicretin imalathaneler ta
rafmdan verilecegini gostermektedir. 

ilk soz alan azadan Hamdi Rasim 
ge~en celsedeki dii§iinc~sini tekrar ede
rek mahliit yag memnu clmastna ragmen 
margarin imaline ruhsat verilmesindeki 
hikmeti anhyamad!glnl soylemi§ ve bu • 
nun telifini istemi§tir. S1hhiye miidi.irii 
Ali R1za izahat vererek siit istihsali kafi 
gelmiyen memleketlerde margarin namile 
bir nevi yagm yap!lmasma izin verilmek· 
te oldugunu ve bizim mf'mleketimizde de 
halkm s1hhatini vikaye ic;in Belediyenin 
murakabesi altmda ve miinhaman biiyi.ik 
sermayeli miiesseseler tarafmdan bu ya
gm yap1lmasmi temin maksadile talimat~ 
namenin viicude getirildigini soylemi§tir. 
Buna cevab verilerek bir taraftan mahlut 
yag yapilmasi yasak iken diger taraftan 
her ne nam ile olursa olsun kan§Ik yag 
yap1lmasma izin verilmesi dogru olmadtgt 
ileri siiriilmii§tiir. Bu arada margarinin ne 
gibi bir formiilii ihtiva ettiginin anla§tl • 
mas1 da istenmi§tir. Bilhassa imalathane
l~ri k?~trola memur doktorlar i~;in yiiz 
hra g1b1 yiiksek bir iicrf'tin yiikletilmesi 
de dogru olam1yacag1 ve nihayet bunun 
da fiatlar uzerine tesir edecegi miidafaa 
olunmu§ ve bu k1smtn talimatnameden ~~
kanlmasi tP1·1if edilmi§tir. 

Neticede; bu miizakereler sirasinda 
tebelliir eden miitalea gozoniinde tutul -
m::alt curPtilP t:~Jlm~tn::.m.-.nin t•ltrar encU~ 
men tarafmdan tetkik ediimesine ve l:on
trol i.icretinin c;1kanlmasma karar veril • 
mi§tir. 

Miizakereye b"ugiin devam edilmek U· 
zere celse kapar · r~ttr. 

Degi§tirilecek paralar 
hakk1nda 

istanbul Vilayetinden: 
1/12/937 tarihinden itibaren tedavill • 

den kald1nlacak olan bronz on ve nikel 
yirmi be~ kuru~luklar 2257 numarall 
kanunun 8 inci maddesi mucibince bu 
tarih mebde olmak iizere bir sene mud
detle yani 1/12/938 tarihine kadar Mal
sandlklarile Cumhuriyet Merkez ve Zi
raat bankalan tarafmdan kabul edile
cegi ilan olunur. 

Fitrelerinizi Hava 
kurumuna veriniz! 

En biiyiigiimiizden en kiic;iigiimii
ze kadar Turk Hava kurumunu be
nimseml!yi ihmal etmiyecek olursak, 
Turk havacthgma da, Tilrk askeri 
gibi, milletimize has bir ozliiliik ver
mek kolayca elde edilebilecekt!r. 

sen, onu kar§tmda gori.ir gormez, aramz ~ - Bir y1gm tazminat odiyecegim. 
da dam§tkh dogii§ var zannettim. Kusura Diye tazalliim etti. Sonra, iki kolunu 
bakma, nelerini gordiim. Babamdan c;ek • da karyolanm demirine dayad1, Doris'e 
tikleri para ile ya§lyan k1zlann saylSlnt dogru egildi. Doris, birdenbire geriledi. 
Allah bilir. F akat, berikinin i~i ciddiye Ge~en defa da boyle yapml§tl. Bryant, 
vurdugunu goriince sana k1zdigm1 anla • viski · kokuyordu. Agzmt, Doris'in kula • 
dun. On dan korkmana li.izum yok. S~n gma yakla§ttrd! ve hafif se!le: 
iyile§ir iy.ile~mez, seyahate ~~k~cagt.z. Biz - Kanm bo§anma davas1 ac;tl, dedi. 
avdet edmc1ye kadar o da emm b1r yere Doris, mii§kiilatla cevab verdi: 
kapahlmi§ olur, her§ey unutulur gider. B b · l"k d t K · - - u em a a a ar e mez. artntzl 

- Seyahate mi ~1kacag1z ~ tamm1yorum. 
Bryant, Doris'in gayet az liik1rdt et- Bry~nt, gi.ilmege ba~ladu 

tigini, onun bu suali i.izerine anladt. Elle- - Oyleyse bahtiyarsm. Pardon, alay 
rini on)iigiiniin iistiinde kaVU§turup, du • ediyorum zannetme. juddy, hakikaten 
vann dibinde ayakta bekliyen hem§ire ba§h ba§ma bir alemdir. Bizim hakkimlz
Leokadi'ye baktt. Goz kirparak ona bir da gazetelerin yazd1klar:m Pariste oku • 
i§aret ettikten sonra, §en bir tav1rla: mu§, mektubla clava a!;:yor. Ni!;in, bili • 

- Mis Hart' a gizli bir§ey soyliyece - yor musun? t§ine geliyor da ondan. Ora-
gim dedi. da ]igo]o'nun birini bulmu~. bir Marki 

Rahibe ve Doris bakl§tllar. Doris'in imi§. Bunu da kimden haber ald1m der ~ 
gozleri, «heni yalmz birakma» diye a~tk sin? En son a§Ikmdan. B ana, yani J uddy-
a~lk yalvanyordu. nin kocasma §ikayete gllmi§, bunlan an-

Rahibe, yerinden ktm,ldamadt: I tt AI' 11 h d '11 d f k k a 1. 1ma a vo vt er en ar 1 yo ... 
- Benden c;ekinmege liizum yok. Rahibe, iri ellerile, Bryant'! kolundan 
Cevabmt verdi. Bryant, ziyaret~ilere d tutarak yatagu m yantndan uzakla§ttr I. 

mahsus olan, dar, lake i~kemlenin iistiin -
de rahat edemiyordu. 0 geceki macer a · Doris, barid bir tav1r1a: 
lardan, 0 da pek ucuz ~Iynlmaml§, 0 da - Bunlan ogrenmek istemiyorum, 
yaralanmt§tl. Fa kat, gazeteler, babas1, dedi. 
cemiyet, herkes ona fena muamele yn1 • Daha fazla soylemek istiyordu, fakat 
yordu. F azla olarak, bi.itiin hadiseye se- takati yoktu. 
beb olan bu kiic;iik servoz de ayni §ekilde Bryant da, onun yi.i1.i.i!ldeki olii beyaz-
hareket ediyordu. Lgrm gormii§lii. Kendi kendine «dikkat 

Lord Halifax'In 

avdetinden sonra 

Resmi bir vazife ifastna 
memur bir devlet adam1 

da Berline gidecek 
CBa,tarat• 1 fnct sahttedel 

Ayni muhabir, Lord Halifax'm Ber
lin • Roma misakmm ingiliz menafii a
leyhine miiteveccih olmad1g1 ve ko • 
miinizm aleyhindeki misakm bir Al • 
man - !ngiliz itila£1 akdine mugayir bu
lunmadtgl hususlarmda teminat almt§ 
oldugunu tasrih etmektedir. 

Lord Halifax seyahatinden 
memnun 

Londra 21 (Hususi) - Alman devlet 
adamlarile gorii§mek iizere Berline gi
den Lord Halifax bugiin ogleden sonra 
Londraya donrn!i§tiir. Lord Halifax 
Ba~vekil M. Chamberlain ile Hariciye 
Nazm M. Eden'i ziyaretle Almanyada 
yaphg1 temaslarm neticesini bildirmi~
tir. 

Lord Halifax Berlinden hareketinden 
evvel gazetecilere §U beyanatta bulun -
ffiU§tur: 

c- M. Hitler, General Goering ve 
Baron von Neunth'la yaphgtm miila -
katlar gayriresmf fakat son derece sa -
mimi oldu. Bu miilakatlar1m iki devlet 
arasmda bir anla!$rnll husule getirmek 
i<;in katedilmesi Ib1m gelen uzun yolda 
ilk, fakat miisaid bir ad1m te~kil etti. 
Ba~ta bizzat M. Hitler oldultu halde 

Almanyada bana kar~1 gosterilen fev ~ 
kaiade h!isnil kabulden son derece mii
tehassis olarak memleketime doniiyo -
rum.• 

PolonyaCla miitalealar 
Var§ova 22 (A.A.) - Gazetelerln bil

dirdigine gore Lord Halifax'tn Berlin 
seyahati bir yandan 1ngiltere ile Fran
sa bir yandan da 1talya arasmda bir 
muzakere serlsl a~acakttr. 

!IIestrowany Kuryer gazetesi garb 
demokrasilerinin Roma. ile te~rikl me -
sal etmege ba§hyacaklanru tahmin et • 
mektedir. 

Kuryer Polski gazetesi de !ngiliz -
Amerlkan itilafmtn Lord Halifax'm 
Berlinde bulundugu bir s1rada ne~re -
dilmesinin UIJ tarafh komiinist aleyh ~ 
tan itilafa bir cevab te§kil ettigini yaz
maktadir. 

Bir Franait ga%eleaine gore 
Paris 22 (A.A.). - Lord Halifax, Ber· 

lin ve Berchtesgaden seyahatinden ne 
getiriyor? Buglin, biitiin Paris gazete -
leri, bu suale cevab vermek istj!mekte 
ve tahminler yiiriitmektedir. 

Petit Parisien diyor ki: 
cAiman ve tngiliz gazetelerlnln ko • 

manterleri, bu fikir teatilerinin hakiki 
mahlyeti hakkmda tezad halinde ol • 
makla beraber, bir noktada birle§mek -
tedir. Gorii§meler, musaid bir hava i . 
~inde cereyan etm!~tir. Bundan c;tkan • 
Ian neticede, lngiliz devlet adammm 
m!istakbel gorii§me ihtimalleri i~in a~tk 
kap1 blrakmt§ oldugudur. Temin olun • 
duguna gore, von Neurath'm tngiliz 
davetine icabetle k!nunusanide Lon • 
drayt resmen zlyaret ettl~! takd!rde, bu 
miizakereler, hemen Noelden sonra da
hi ba§hyabilecektir.~ 

Atlar iirktii, bir k1z yaralan'd1 
Dun sabah saat 11 de Giilhane hasta

nesine giden yoku~tan inmekte olan Zi
yanm idaresindeki arabamn hayvanlar1 
urkmii§, araba olanca h1zile hastanenin 
duvarma <;arpmt§tlr. 

Bu strada duvar dibinde hastaneden 
YJ.kanmak ic;in verilecek kirli ~ama§Ir
lan bekliyen Pakize isminde bir loz a
rabanm altmda kalarak agtr surette ya
ralanmt§tlr. Yarah tedavi albna alm • 
m1~hr. Arabac1 hakkmda takibata ba§
lanmi~br. 

1 
--222!5 

istifa eden siyasi 

miistesarlar 
' £Ba$taratt 1 fnct sah!fedel 

§arlarla birlikte bir i~tima oldu. Siyasi 
miiste~arhgm liizumsuzlugu iizerinde 
mii~terek kanaate vanld1. Buna gore ka· 
nunlann tebdilinin Ba§vekaletten .Tiir • 
kiye Biiyiik Millet Meclisine arzma ka· 
rar verildi. 

Bu karara i§tirak etmi§ bulunan siyasi 
miiste§arlarm kaffesi Ba§vekalete istifa • 
lannt vermi§lerdir. Ba~vekil, bu istifalan 
Reisicumhura ve Biiyi.ik Millet Medisi
ne arzedecektir. 

Siyasi miistet}arlar i~lerini 
devrettiler 

Ankara 22 {Telefonla} - Cumhur• 
reisimizin ba§kanhgmdaki V ekiller He ~ 
yeti ic;timamda liizumsuzlugu iizerinde 
temerkiiz etmi§ olan mii§terek kanaate i§• 
tirakle istifalanm Ba§vekalete vermi§ bu• 
lunan siyasi miiste§arlar, bugiin Vekalet• 
!ere gelerek kendilerinde bulunan baZI 
evrak1 ve i§leri V ekillere ve idari miiste • 
§arlara devretmi~lerdir. 

Bir lliyiha hazzrlanryor 
Siyasl miiste§arhklan ihdas eden ka • 

nunu degi§tirecek layiha da bir taraftan 
haztrlanmaktadtr Y arm Meclise veril • 
mesi muhtemeldir. 

Devlet dairelerinin vekaletlere tefriki 
ve siyasi miiste~arhklann vazifesi hak • 
kmdaki kanun, Biiyiik Millet Meclisinde 
ge~en §Ubatm sekizinde kabul edilmi§ ve 
II inde Resml Gazete ile ne§rolunarak 
meriyete ginni§ti. 

Siyasi mea'uliyet 
Bu kanuna gore, siyasi mi.iste§arlar, 

ancak Ba§vekilin davetile Vekiller He • 
yeti i~;timatna girmekte, kendilerine veri· 
len baz1 1~lerden dolay1 §ahsi mes' uliyetle· 
ri olmakla beraber Meclise kar§I siyasi 
mes'uliyet gene Vekillerde idi. Dokuz 
ayhk tecriibe, siyast mi.iste§arhklarm ih • 
dasmda umul!m faydalarm has1l olmadi
gmi gostermi§tir. 

lcra Vekilleri Heyetinde Ziraat Ve " 
kaletinde iki olmak iizere Milli Miidafaa, 
Dahiliye, Hariciye, Adliye, Maarif, Ma· 
liye ve fkhsad Vekaletlerinde hirer si • 
yasi miiste§ar bulunmakta idi. Ba§veka· 
letle Sthhiye ve Gumriik, lnhisarlar Ve -
kaletlerinin siyasi mi.iste~arlan tayin edil
memi§ti. Ayni kanunla Devlet V ekili 
unvanile kabinede vekaletsiz vekillikler 
de ihdas1 salahiyeti verilmi§se de bu sala
hiyet kullamlmaml§tlr. 

Meclisin diinkii toplanttai 
Ankara 22 (T elefonla) - Bi.iyi.ik 

Mt!let Meclisi bugiin toplanarak Konya 
ovas1 sulama idaresinin 1933 y1h son he· 
sabma aid mutabakat beyannamesi ile 
yiibek ziraat enstitiisi.iniin 1933 mali yth 
he!ahi kat'isine aid Divam Muhasebat 
riyaset tezkereleri, Kenya ovas1 sulama 
idaresinin 1933 yilt son hesab1 hakkmda· 
ki kanun layihasm1, Divam Muhasebat 
mazbatas1 ve Yuksek Ziraat Enstitiisu 
1933 y1h son hesabt hakkmdaki kanun 
layihast ve Divam Muhasebat enciimeni 
mazbatasm1 kabul etmi§tir. 

Meclis ~ar§amba giini.i toplanacaktlr, 
Bu toplanbda Tiirkiye - F elemenk ticaret 
anla§mast ve merbutlarmm tasdiki hak .. 
kmdaki kanun layihas1 da gorii§iilecektir. 

Mahkemede bay1ld1 
Ar§ak isminde birinin klZl Vartuhi'yl 

kac;1rmaktan suc;lu Nurinin, dun birinci 
ceza mahkemesinde gizli olarak duru§· 
mas1 yaptldtgl Strada, Vartuhi'nin an • 
nesi de, 1uzmm duru§masmda hazli' 
bulunmak istem~, kendisini d1~anya 
<;tkarmak istiyen miiba§irlere bagmp 
<;agmnaga ba§laml§hr. Kadm, arzusu • 
nu yerine getiremeyince hiddetinden 
dii§iip baytlnu~ ve giic;liikle aytltllarak 
evine gonderilmi§tir. 
-- ~- - -

et F. 0., diye soylendi» !onra, Doris'e Gidin buradanl 
hitab etti: Doris, elini, kopek kovar gibi salhyor 

- Sen yalmz uziilme, ba§ka bir§eY ve bagmyordu. Bryant, miiteessir olm,.k· 
istemiyorum. Ben her §eyi diizeltecegim. tan ziyade ta§km, ktpktrmm kesilmi§ din• 
Heniiz zay1fsm. iyi olur olmaz seninle liyordu. Juddy'nin kavgalanna ah§ml~, 
seyahate ~1kacagtz. Mesela Kanad~~ya kamksamt§tl. «Bu kadmlar hep boyle is· 
gideriz. Oras1 hem bukadar s1cak degJI - terik» diye di.i§i.indii. Kolu a!ktda, hafta• 
dir, hem de fazla tamd1k yoktur. larca mi.iddet, bi.iti.in dostlarmm istihza • 

Doris onun sicaktan bahsedi§ine ~a§b. sma hedef olarak dola§uken, kendini ro• 
Ate•i dli•tiiguiindenberi, he.me. n daim .. a i.i .~. .k b" h k k . . • • 1 1 k d manti 1r eyecana ap1p oyuverm1~t1. 
§iiyordu. Simdi bile ha s!Z 1 te~ vucu u ~imdi, kar§Ismda, arkasma bir hastane 
buz gibiydi. F akat, g~~retle ~og":'ldu, u-

1 k d b f gomlegi giymi§ hakiki Doris'in, yi.iziine zunca soz soy erne 1~m enn 1r ne es 
kar§l hakaretler savurdugunu gori.ince, o 

aldt ve: 
_ V aziyetimizi size derhal izah etmek heyecanm sarho~lugu ge<;tigini hissedi • 

istiyorum M. Bryant, dedi. Sizinle seya _ yordu. Kap1ya dogru dondii: 
hate ~1kmak arzusunda degilim. Biitiin - Bu yapbgma nadim olacaksin I 
omriimde si~in yliziiniizU gormek de iste- Dedi ve bu mukabelesinden kendi de 
miyorum. S1zden nefret duyuyorum, nef- memnun, odadan 1;1kti. Maamafih, bu ha· 
ret; bunu bilmenizi isterim. Parantzm §in vedam kat'i ve son olduguna inanm1 • 
fazlahgt nisbetinde sizden nefret ediyo • yordu. 
rum. Hastane parasm1 siz vermi§siniz; lki giin sonra, hastaneye verdigi parayi 
sokakta gebermegi tercih ederdim. Para- kesti. Doris'i, ii~ hastanm yatttgt, iki ho§ 
mzt, son meteligine kadar size iade ede- yatagm da ba§ka hastalar bekledigi bir 
cegim. Sizinle Kanada'ya gitmektense so· kogu§a naklettiler. Hem§ire Leokadi'd~n 
kak ortastnda kalmak daha iyi. Anhyor aynlmast ona agtr gelmi~ti. F akat Doris, 
musunuz} Biitiin bunlar1 etrafile diitiin • yeni bir Doris' di; arbk aglamamaga az· 
diim. Bazil sizi oldiirmek arzusunda hak- metmi§ti. Hadiselerin tekevvi.in etmesine 
1: imi§. Araya girdigime teessi.if ediyorum. meydan vermeden, onlan kendisi yarat • 
Siz ve sizin gibilerle insan hi~bir i§e gir- mak azmindeydi! Gerc;i, heniiz kendi za• 
memeli; felaketten, rezaletten ba§ka bir yif viicuduni.in esiri idi. F akat bu muvak· 
§eye yaramazsm1z. <;ekilin buradan, der- kat bir §eydi. 
hal c;eki!in; bir daha kar§lrna c;1kmaym! , (Arkast var) 
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G0N0N BULMACASI 
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1 

0. I 
1,~ I I 
Soldan sa~a: 

1•1 I I I 1•1 
1•1 I. l I LJ I --

1 - Fazla a§m hareket yapmamak. 2 • 
Ufak bir §eye kanaat eden, bir edatm k!Sal
t!lml~l. 3 - Yan§an, bir yemi~. 4 - Seri ha
lindeki fabrika e§yasi, ev ve saire. 5 - Al
fabede bir harfin okunU§u, deli§men. 6 -
Viicudii te§kil eden bir madde, bir ~eyi ta
IJiyarak. 7 - Nota, bir renk. 8 - Bir emir, 
harab, alfabede bir harfin okunu~u . 9 -
say1, dostumuz bir millet. 10 - Geri ~evir
meklik, bir nefy edat1. 11 - Yap1~tmc! bir 
madde, bir cins bez. 

Yukandan ~a~1ya: 
1 - Eski Rus :i:mparatorlc;elerlnin bir!)o

~u. 2 - Biiyiikliik, uzun ya§ama rokorunu 
lurnu~ bir Olii adam. 3 - Ebedi kalmakhk, 
ba§l sac;s1z. 4 - Arabca cakilll», gokte. 5 -
c;:ingenelerln toplad1klan bir ot, bir soru 
edatmm tersi. 6 - Blr emir, hayvanlarm 
tuvaleti, bir edatm kJSalt!lml~l. 7 - Miisa -
baka, idl\re taksimatmdan. 8 - Eskl bir Kar
taca kumandam, bonbonlarm i~inde bu -
lunur. 9 - Yumu~kl!k, bo§. 10 - Herkesin 
oniinde, Iran d111nde cyamn». 11 • Keyfi 
yerinde olanlarm tekrar ettikleri kellme, 
ne§'ell. 
~Evvelki bo1macanm halllldilmi~ §ekll 

1 2 8 4 6 6 1 8 9 10 11 
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ist. Borsas1 22/11/937 

PARALAR 
Ac;llliJ 
623.-
122.-

Stu lin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bel~ika Fr. 
Drabmi 
fsvl~;re Fr. 

' Leva 
Florin 
Kron (:ek 

80.-
106.-
80.-
18.-

$ilin Avusturya 
Mark 

370.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-Zloti 

Pengo 
I Ley 

Dinar 
Kron tsvec: 

1 Altm 
, Banknot 

· Londra 
New-York 

·Paris 
. Milano 

Briiksel 
:A tina 

· Cenevre 
Sofya 
Amster d. 
Prag 

· Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var$ova 
Budape$te 
Biikre$ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

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

1093.-
267.

tEKLER 
A~Ih$ 

624.50 
0.8010 

23.57 
15.2185 

4.7080 
87.51 
3.46 

64.0112 
1.4437 

22.7675 
4.2275 

12.65 
1.9822 
4.2434 
4.0225 

106.8050 
34.5875 
2.75 

23.53 
3.1058 

ESBA M 

KapaDlll 
628.-
126.-
88.-

112.-
84.-
23.-

:180. -

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

1094.-
268.-

Kaparu~ 

624.-
0.80 

23.5875 
15.23 
4.7155 1. 

87.58 
3.4.635 

64.1025 
1.4450 ' 

22.785 
4.23 

12.66 
1.9838 
4.2467 
4.0256 1 

106.89 
34.615 
2.7533 

23.51 
3.1083 

A~1hs Kal)anJ~ 
~imento 10.90 10.80 
tSTtKRAZLAR 

Tiirk bor. I vadeli 
A ems 
14.65 
13.95 
13.90 

• D Vadcli 

• • D Pesin 

NIGDEDE 

Kaoams 
14.70 
13.95 
13.90 

.J 

Halil Kitabevi 
Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablart, Jartasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi veridir. 

AVDET 
Beyoglunda !stikJal caddesinde 

Anadolu hanmm 5 numarasmda 
kain ~ehrimizin tanmrni§ ROBER
TA D!K!$ EV! mudiresi Bayan 

ROBERTA 
Paris seyahatinden avdet ve en 
gUc;: begenenleri bile memnun ede
cek son moda ve zengin modeller 
kolleksiyonunu getirdigini muhte
rem miisterilerine mUjdeler. Fiat ~ 
lar rekabet kabul etmez derecede
dir. Tele. 43958 

I:C) sall.tb ve BMmu/l.arm1: Yunua Nadr 
rn· umuml ne~vatt fdare eden Yazt /fltm 

le Mildilril: Hikmet Miinil 

cumn,u.rtvet matbaa81 

CUMHUlttYET 

istanbul Sthhi Miiesseseler Artt~rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakrrkoy Emrazx Akliye ve Asabiye hastanesine lazrm olan 2000 aded ya
tak ~ar§af1 ile 1250 aded nevresim a<;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve ic;timai Muavenet MUdiirlUgii bi-
nasmda kurulu Komisyonda 8/12/937 gUnU saat 15 te yapxlacaktrr. 

2 - Muhammen fiat: Nevresim 212, c;ar~af 113 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti: 368 lira 25 kuru~tur. 
4 - ~stekliler ~artname ve nUmuneyi hergUr;t Komisyonda gorebilirler. 
5 - Istekliler cari seneye aid Ticaret Odasx vesikasile 2490 say1h ka • 

nunda yazxh belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte belli gUn ve saatte Komisyona gelmeleri. (7891) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

Kasrmpa~ada 

Emincami mahallesinin EyyiihUmc;Ikmazr so
kagmda ~ski 53 yeni 24 say!l1 ah~ab evin 
tamamx. 
Emincamii mahallesinin EyyUhiim Ahmedefen
dicamii sokagmda eski 10 yeni 1 say1h ve 
17 niimerotajh ah~ab evin tamamx. 

Kuzguncukta I icadiye cadd.esinde eski 73 yeni 79 sayxh arsanm 
yan hissesi. 

Beyoglunda 1 Ferikoy ikinci kts1m mahallesinin Kag1dhane 

Beyaz1dda 

ve Halilibrahim caddesinde eski 81 yeni 81 
mUkerrer say1h ve 347,71 metre murabba1 
yanyana iki k1t'a arsamn tamamx. 

t Kal~ac1 Hasanaga mahallesinde Makasc;tlar so M 

kagmda eski 1, 3, 7 yeni 1, 5 say1h ev ve dUk
kanm 1/120 pay1. 

Kuzguncukta 1 Eski Yagc1 yeni Bahc;e sokagmda eski 19, 21 

Zindankapx 
yeni 17/1 sayxh evin tamam1. 

1 Mahallesinde Yogurtc;u sokagmda eski 33 yeni 
23, 25 say1h kargir iki dUkkanm 17856 

Lira K. 

270 00 

180 00 

75 00 

1043 13 

42 00 

250 00 

hissede 1935 hissesi. 
Yukanda yaz1h mallar 10/12/937 cuma glinu 

Sab~ bedeline istikraz1 dahili ve yUzde be~ faizli 
olunur. Taliblerin muayyen vaktinden evvel yiizd.e 
rini yabrarak mezkur giin ve saatte Milli Emlak 
kil Sat!~ Komisyonuna miiracaatleri. 

330 00 
saat 14 te satllacakbr. 
hazine tahvilleri kabul 
yedi buc;uk pey akc;ele
MUdiriyetinde mUte~ek-

(7894) 

PJ§ ollilu 
BU BU.YUK ' 
tehlikeden kurtul 
Kastamonu icra memurlugundan: 

<;ankiri Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Talib ~1kmamas1 hasebile yeniden eksiltmiye konulan i!?: Cankm 11 

merkezinde yapliacak hastane paviyonu olup ke§if bedeli (36569) lira (80) ku
ru~tur. 

2 - Buna aid ~artname ve evrak ~unlardlr: (A) Eksiltme ~artnamesi, 
(B) Mukavele projesi, (C) Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi, (C) Fenni 
~artname, (D) Hususi ~artname, (E) Ke~if cetveli, (F) Silsilei fiat cetveli, 
(G) Metraj cetveli, (H) Proje ve grafiktir. 

Alacakh Kastamonu inhisarlar MUs
takil mUdiirliigUnUn Devrekani nahiye
sinin Olami~ koyii muhtan Halidden 
yuz elli dort liranm maafaiz ve ucretile 
icra masrafmm tahsili hakkmda borclu 
namma gonderilen icra emri uzerine 

istiyenler bu evrak ve ~artnameleri <;ankm, Ankara, Istanbul ve lzmir 
Nafra Miidiirluklerinde gorebilirler. 

3 - Hastane in!?aat bedelinin yirmi bin lirasx 937 senesl biitc;eslne mevzu 
tahsisattan verilecek. mutebakisi 938 senesi bUtc;esindeki tahsisattan tediye 
edilecektir. 

4 - Eksiltme 29 ikincite~rin pa~artesi giinii saat 16 da <;ankm Vilayet 
Daimi EncUmeninde yapxlacakhr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yapliacaktlr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin (2742) lira (73) kuru~ mu

vakkat teminat vermesi bundan ba!?ka en az on be!? bin lirahk yap! i~i yapmi§ 
olmas1 ve Nafta Vekaletinden almmt§ ehliyet vesikas1 ibraz etmesi ve Ticaret 

borclunun !stanbulda Balorkoyde is ~ 
tanbul caddesinde 5 numarah haneye 
naklederek namma gtinderilen icra em
ri iizerine kendisinin iic;: ay evvel mez
kur haneden t;:lklp ikametgahl me~hul 
oldugu anla§Ilmasma binaen ilanen teb~ 
ligat icrasma karar verilmi~ ve teblig 
makamma kaim olmak uzere namma 
yazxlan icra emri Adliye salonuna ya -
p1~hrtld1gmdan kanuni mliddet zarfm-

Odasma kayidli bulunmasJ §artbr. . 
7 - Teklif mektublan yukanda aorduncii maddede yaz1ll saatten b1r sa

at evveline kadar Eksiltme · Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde ve -

da itirazda bulunmadrgr surette hak -
kmdaki icra takibatmm kat'iyet kesbe
decegi malfun olmak Uzere ilan olunur. 

rilecektir. . 
Posta ile gonderilecek mektublann ~ih.~yet do~dih~c~ maddede yazxh sa

ate kadar gelmis olmas1 ve d1s zarfm muhur mum1le 1y1ce kapai1lm15 olm.as1 
Iaz1mc'hr. Pn~tanf! 1'\lRrRK: gprikmPler kabul Pdilmez. (7503) 

Milli Saraylar Miidiirlii!liinden: 
1 _ Milli Saraylarm do§emelerinde kullamlmak iizere Polonya ~ah 

kuru me§e agacmdan imal edilmi§ cem'an alb yiiz elli metro murabba1 m1k· 
tarmda parke tahtas1 satm almmas1 ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme gi.iniine kadar «pazardan ba~ka hergiin• Saraylar Mii " 
diirliigU kalemine mUracaat edecek olanlar mevcud nUmuneleri gorebilecek
ler ve §artname&n bedelsiz olarak bir nUsha alabileceklerdir. 

3 - A<;1k eksiltme birincikanunun altm_c1 pazartesi giinii saat on be!ite 
Dolmabahc;ede Milli Saraylar MUdUrliigli binasmda YO:Pilacakbr. 

4 - Muvakkat teminat iki yUz yirmi be~ liradxr. 
Bu paranm eksiltmenin yaptlacag1 v~kitten bir s_aat ev~eli~e kadar M.al

sandtgma yatmlnu~ ve makbuzunun eks1ltme heyetme venlmr~ olmasx la -
Z!mdir. 

Malsand1g1 makbuzu yerine bir bankam?. gar anti mektubu ya~ud. art· 
tirma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesmm cC• f1krasmda nevtlen ya
Zlh esham ve tahvi)at dahi kabul edilir. (7622) 

Karacabey Merinos Y etistirme 
' 

<;iftligi Miidiirliigiinden : 
1 - Karacabey Harasmda mUte~ekkil Merinos Yeti§tirme Ciftligi ic;in 

bir koyun agux kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 
2 - !n§aatm ke~if bedeli 9750 lira 14 ~uru~tur. .. .. 
3 - Eksiltme 8/12/937 tarihine musadlf c;ar§amba gunu saat on be§· 

te Merinos Yeti~tirme Ci~tligi in§aat Komisyonunca yap1lacakhr. 
4 - Muvakkat teminat miktan «732» lirad1r. 
5 - Bu i~e aid evrak ve ~artnameler i;:Unlarcl.lr: 
A- Mali ~artname 
B- Fenni ~artname 
C- Proje 
D- Baymdrrhk i~leri genel ~artnamesi 
E- Baymd1rhk i~leri fenni ~artnamesi. 
6 _ isteklilerin ~eraiti kanuniyeyi haiz bulunmalan ve .. 2490 sayxh ka

nun tarifah dahilinde teklif mektublanm 8/12/937 Gaat on dorde kadar ~o
misyona teydi etmeleri, fenni ve mali ~artnameyi gormek ve. okumak 1s -
tiyenlerin hergUn Merinos <;iftligi Muhasebesine miiracaatlen. (7913) 

NERViM 
<;orum asliye hukuk mahkemesin ~ 

den: 
<;orumun Camiikebir mahallesin?e 

mukim Trabzonlu Saher tarafmdan Is
tanbul Liman §irketinde ba§katibken 
1/5/932 tarihinde kadro harici kalan 
306 dogumlu an'as1l Erzurumlu olup 
Kas1mpa§a Tahtakad1 mahallesinde 42 
numarah hanesinde mukayyedken ha
len ikametgahr mec;hul $evki ve kar!Sl 
Fatma aleyhine ac;tlgr niifus kaydmm 
tashihi davasmdan dolayx icra kthn ~ 
makta olan muhakemede, mUddeaaleyh 
$evkinin ikametgah1 malfun olmad1g1 
namma gonderilen davetiyenin zirine 
verilen me~ruhattan anla§Ilm1§ ve mah
kemece de ilanen tebligat icrasma ve 
muhakemenin 14/12/937 sah gUnii saat 
9 a b1rak1lmasma karar verilmi~ oldu
gundan mumaileyh $evki ve karlSI 
Fahmamn yevmi mezkfuda mahkeme
de ispatx viicud etmedigi veya bir vekil 
gondermedigi takdirde muhakeme g1 -
yabmda icra edilecegi ilan olunur. 

(2103) 

--·----~ Be~ikta~ 
y 

Tahsili yliksek bi<(ki ve diki§ 
mektebidir. Maariften tasdikli dip
loma verilir. Diki~ bilenlere az za
manda bic;ki ogretmek maksadile 
3 ayhk bic;ki kurslan da ac;rnt§hr. 

ikincikanunun birinde tic; ayhk 
devrenin derslerine ba~lanacak -
hr. ~imdiden kaycl.olmak lazim
chr. MUracaat ediniz. istiyenlere 

"'""""" w tolimatoomo gOndo -~ 
rilir. Adres: Be§ikta~ Akaretlerin-

de 87 No.h Diki§ Yurdu. 

Gerede asliye hukuk mahkemesin -
den: 

Geredenin Kabiller mahallesinden 
Mustafa oglu Ismail Btc;anla Demirciler 
mahallesinden Mehmed k!Zl Hatice be
yinlerinde bo§anma davasmda miidde
aaleyh Hatice ilanen yap1lan daveti -
yeye ragmen gelmediginden haklunda 
gr.yab karan yaz1lmasma ve i§bu gr.yab 
kararmm ilanen teblig edilmesine ka -
rar verilmi§tir. Muhakeme 8/12/937 
<;ar~amba giinUne birak1lmx~ oldugun -
dan yevmi mezkurda mahkememizde 
haz1r bulunmad1g1 gr.yab karan teblig 
makamma kaim olmak iizere ilan olu -
nur. (2102) 

Mandolinler 4, 5, 6 ve 14 
Ahenkler 8, 10, 14 liradu. 
Sipari:jler ve katalol!'umuz derhal 

gonderilir. Eski~ehir: Ahenk 
Musiki TicarPthane~i 

·---------------Zayi - NUfus kagidimi, Siileymaniye 
Askerlik ~ubesinden ald1grm terhis tez
keremi kaybettim. Yenisini c;:1karaca -
gimdan hUkmU yoktur. 

Gedikpa§a <;ilavc1 sokak No. 2 ha
nede 324 tevellUdlU Ohanes oglu 

Keg am 

.. 
23 ikincite~rin 1937 

EYVA TUZU 

EN HOS VE TAZE MEYVALARIN USARELERiNDEN iSTiHSAL 
EDiLMi!) TABit BiR MEYV A TOZUDUR. 

E:nsalsiz_ b~ fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebilmesi miim
~un degtld.ir. Hqzimsizhgi, mide yanmalarrm, ek~iliklerini ve muannid 
mktbazlan giderir. AgiZ kokusunu izale eder. Umumi hayatm intizamsiZ· 
hklarrm en emin surette 1slah ve insana hayat ve canhhk bah~eder. 

iNGiLtz KANZUK ECZANESt 
-iSTANBUL 

ice I Vila vetinden : .. 
1 - Mersin Memleket hastanesine satm almacak Siemens marka Holi~ 

our rontgen cihazx 1 birincikanun 937 tarihine d.ii~en c;ar~amba gUnU saat 
15 te ihale edilmek lizere i<;el Vilayeti Daimi EncUmenince ac;:1k eksiltmiye 
konulmu§tur. 

2 - Bu cihazm muhammen bedeli 4,514 lira olup muvakkat teminat 
tutan da ?38 lira 55 kuru~tur. 

3 - Isteklilerin bu babdaki ~artnameyi gormek uzere hergiin !stan • 
bul Sthhat MUdiirliigUne, muayyen olan ihale gUniinde ic;el Vilayeti Daiml 
Enciimenine mUracaatleri ilan olunur. (7872) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: -, 
Miktan C i N S i Eb'ad1 

P.m 63- 19 
Sa at 

1000 aded Molens makinelerine 
zincir baklas1 

2000 • Molens makinelerine 
~elik trrnak 

2000 :t ,. .. 

aid 

aid 

,. 
P.m 58- 14 

P.m 58 - 13 

) 
) 
) 
) 
) 

2 kilo GeHk !lac;; ls.ordelA ,152. X .0,15 m/m ) 
400 » :Serid halinde c;elik saC< 56 X 0,2 » ) 

250 • • • • • 60 X 0,2 ,. ) 
80 ,. " ,. ,. • 95 X 0,2 ,. ) 

250 ,. • • " ,. 100 X 0,15 " ) 
200 ,. • , ,. " 150 X 0,15 ,. ) 
200 " • • ,. ,. 115 X 0,21 " ) 
100 " • " ,. • 56 X 0,20 " ) 

14 

15 

1 - Yukanda cins ve miktarlarile eb'ad1 yaz1h <;elik malzeme numune~ 
leri mucibince pazarhkla satm almacakhr. 

2 - Pazarhk 8/XII/937 tarihine rashyan ~ar~amba giinii yukanda hi • 
zalarmda yazth saatlerde Kabata!?ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alnn 
Komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - ~Umuneler hergUn sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
4 - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin ed.ilen gUn ve saatlerde adl ge~en 

Ahrn Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. eM.• (7790) -I - idaremizin Ankara Barut deposunda §artname ve proJeSI muci • 
bince yaptmlacag1 sat!§ yeri ve memur ikametgah1 in~aab ac;:xk eksiltmiye 
konulmuiitur. 

II - Ke§if bedeli 4.622 lira 33 kuru~ olup muvakkat teminah 346.68 
liracl.Ir. · 

III - Eksiltme 10/XII/937 tarihine rashyan cuma gi.inU saat 14 te Ka· 
bata~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la • 
cakbr. 

IV - ~artname ve projeler 23 kuru$ bedel mukabilinde !nhisarlar U· 
mum MUdUrlligu in~aat ~ubesile Ankara Ba~mUdUrlUgUnden almabilir. 

V - Eksiltmiye i1itirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki inhisarlat 
in!?aat ~ubesine ibraz ederek bu i~e girmek i<;in aynca ehliyet vesikas1 al· 
malan laz1mdir. 

VI - !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii· 
venme paralarile birilkte eksiltme ic;in tayin edilen gun ve saatte yukanda 
adx gec:en Komisyona gelmeleri il'an olunur. cB.• (7878) 

Devlel Demiryollan i$1elme Umum Miidiirtiir;iindan I 
Muhammen bedeli 3900 lira olan 1500 aded normal hat me§e traversi 

4/12/937 cumartesi gUnU saat 10,30 da Sirkecide Dokuzuncu !~letme binasmda 
Eksiltme Komisyonunda ac;1k eksiltme usulile satm almacakbr. Bu i~e girmek 
istiyenlerin alelusul vesikalarile birlikte 292 5 lirahk muvakkat teminatla l{o· 
misyon Reisligine mUracaat etmeleri ve ~art'namelerin parasxz olarak Komis • 
yon Reisliginden verildigini bilmeleri ilan olunur. (7820) -VDevle~ J?emi_ryollan ve Limanlar1 1$le~e MiidUrliigiiniin ihtiyacx ola~ 
a:?ag1da cms1, rn1ktan, muhammen bedeli ve muvakkat teminah yaz1h adl 
tugla ile sonmemi~ kire<; ayn ayn olarak kapah zarf usulile eksiltmiye kon· 
mu~tur. 

~k_silt_m_e 6/12/937 pazartesi gUnii saat 15 te Haydarpa§a gar binas1 ic;:in· 
de ~1rmc1 I~letme Komisyonunca yaptlacakhr. 

Isteklilerin eksiltme ~artnamesind.e yazxh muvakkat teminat mektubU 
ve kanunun tayin ettigi evrak ve vesaikle teklif mektublanm eksiltme gunii 
nihayet saat 14 e kadar Komisvon Reisligine vermi~ olmalan lazxmd1r. 

• v. Bu i~e aid 1;artnameler ucretsiz olarak Haydarpa~ada Yol Ba~mUfetti~~ 
hgmden almabilir. (7804) 

C t N S t 

Adi bina tuglas1 
Sonmemi~ kirec; 

Miktan 

70.000 
60.000 ,.,_ 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminah 

Lira K. Lira K. 
945 00 70 88 
600 00 45 00 

Devlet Demiryollan ~ebekesinde istihdam ec!ilmek \i.zere, istanbul Yiik· 
sek Mtihendi_s mektebi veya Avrupada hoh~ule ve teknikum tahsili gor~ii~ 
ola?lardan dtplomah miihendis, miihendis ve fen memnru almacakhr. Tahb· 
lerm, evrakt mUsbitelerile birlikte, Ankarada Cer Dairesi Reisligine mii • 
racaat etmeleri. •7889• ( 4302) 

TECRUBELi BiR MUHASiB 
Tiirkc;:eden maada fransxzca ve almanca da bilen tecriibeli bir mu· 

hasib giinde bir ka~ ~aat ic;in hizmet anyor. 
(A.L.) rumuzile istanbul 176 No.h posta kutusu adresine yaz1lmasx. 
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Son ~1kan son dcrece muessir K E S K iN K A~ E L E R i usutme, grip, nezleye. ve agnlara hire birdir. Baht;ekap• 
S ALi H N E C A Tl 

BALSAMiN KREMi 

DiKKAT: 
KREM BALSAIUlN 
nev'i vardll'. 

lJUttln cihanda elli senedir daima 
iistUn ve e!jsiz kalml!ltlr. 

KREM BALS.4MiN 
Blly(ik bir bllgf ve uzun bir tee. 
rube mahsulii olarak viicude ge
tirilmi!l yegane slhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
$ohretioi soz ve ~arJatanhkla 
degil, slhhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yilzlerce krem 
arasmda birincilik milkafahm 
kazanD1J$ olmakla isbat etmi~tir. 

Giindiiz ic;in ya~SIZ, gece t~in ya~h e 
halis acxbadem kremleri olarak dort 

KREM BALSAMlN 6tedenberi tanmmx::~ husust vazola-
rmda satxldxgx gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet ~Ik ve beraber ta~rmaga elveri~li 
hususi ttipler deruniinde dahl satllmaktadll'. Fiatcra daha ehven oldu
gu kadar pek kullam!lh ve zarif alan 

KREM BALSAMJN tiipleri biitiin nevilerile tarunmx::~, ecza 
ttriyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
:INGfLtz KANZUK ECZANESI 

BEYOCLU - iSTANBUL 

Biga Vesayet Dairesinden : No.· 7 
Biganm Demetoka koyiinden fzzet oglu rniiteveffa Hamdinin Tahir ovada 

ve kendi c;iftliginde depo ec.ilmis niirnuneleri dairede mahfuz 247 kilo bakla, 
549 buc;uk kilo yulaf, 328 buc;uk kilo arpa, 134 kilo bugday, 94 kilo mlSlr, 84 ki
lo c;avdar, bir beygir ve bir rnasa ile bir karyola ~iftlikte teslim edilmek ~ar
tile aGik arthrma ile sahlacaktll'. Taliblerin ihale giinli alan 937 senesi te~ri -
11isaninin 24 iincii Gar~amba giinii saat 14 te 85 lira teminat akc;elerile birlikte 
Biga Vesayet dairesine miiracaatleri ilan olunur. (7556) 

' . 
CAFER MUSHiL ~ekeri I 
Tesiri kat't, i~imi kolay 

en iyi miishil tekeridir. 
Bilumum ecr:anelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

Konya Belediye Reisliginden : 
Yen! tamir edilmi§ alan Alaeddin tepesindeki Belediye sinema binasmm 

1 kanunuevvel 937 tarihinden 31 mayxs 940 tarihine .Kac!.ar iki sene alb ayhk 
icarx 29/11/937 pazartesi giinii saat 14 te kapah zarf usulile ihale edilmek 
iizere arthrmtya konulmu§tur. 

Bir senelik ican i~in muhammen bedel dort bin Iiradxr. Talib olanlarm 
Ve fazla malfunat almak istiyenlerin Konya Belediye Riyasetine rntiracaat· 
leri ilan olunur. (7673) 

Bayramda yaln1z 

KIZILA Y Gazetesi 
~•kacakt1r 

flanlarmtzt vermekle hem kendinize ve hem de Km.laya yardrm etmi§ 
olacakstmz. 

Miiracaat yerleri: fstanbulda, Postane kar§xsmda Ktzllay satl§ biiro
su. Telefon: 22653. 

istanbulda, Postane arkasmda Kahramanzade hanmda birinci katta 
ilancilik Kollektif $irketi. Telefon: 20094 • 95. 

1\taliye V ekaletinden: 
I 

. Kapah zarfla eksiltmesi ilan olunan 258 aded sa~ c!Dsya dolabmm ihale
Sl gUnii isteklileri tarafmdan getirilen ntimunelerin ~artnamedeki vasiflan· 
~a uygun olmamasmdan dolayt ihalesi yapxlamamx~ ve pazarhkla ahnmas1 
ara~la§brxlarak 29/11/1937 pazarllk giinii tayin olunmu~tur. 

Isteklilerin ~artnameye tamamen uygun niimuneleri ve bin ·be~ yiiz dok
san iki lira elli bir kuru~luk muvakkat teminatlarile birlikte yukanda ya -
~lh giinde saat on be§te Levazxm Mtidiirliigiindeki Satmalma Komlsyonuna 
~eleri. (7672) 

liaydarpa~a Lisesi Sattnalma Komisyonundan: 
C t N S t Tahmin ilk 

Q·· 
p Ullli.i~hane elmaSI 

ortakal «80 lik, 

'l'ereya~ 
1.> • gi 
.. -..aY!nak 

Miktan bedeli teminatt fhale giin ve saati 
6000 kilo 660 lira 173 lira 25/11/937 per§embe 

7000 " 
10000 aded 

1000 kilo 
300 " 

1260 » 
375 » 

2295 ,. 
950 » 
360 ,. 

1310 ,. 

saat: 15 

99 ~ 25/11/937 per~embe 
saat: 15,30 

1000 " 450 ,. 34 " 25/11/937 per~embe 
a . . . . . . . . saat: 15,45 

lar1 a~darpa~a L1ses1 panswonu 1c;m yukanda cms1, m1ktan, ilk teminat • 
~e ~hale glin ve saatleri yazxh yiyecekler ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

ligind ksJltme istanbul Kiiltiir Direktorlligu binasi i~inde Liseler Muhasebeci
i ~ to~lanacak alan Komisyonda yap1lacaktir. 

leri s e~IJlerin ~artnameleri giirrnek tizere Okul Direktorliigiine miiracaat· 
saattve Il~ teminatlarmt Liseler Muhasebeciligine yabrmalan, belli gtin ve 
~1 sene Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte K-Jmisyona gelmeleri. (7599) 

istanbul Kahveciler Cemiyetinden: 
laca~~are he~etimizin msfm1 tebdil ie<in 24/11/937 c;ar~amba gtinii se~im yapx
'l'urbe rB Ce~~yet mensublarmm tayin olunan giinde saat 10 dan 16 ya kadar 
Yet cii~d abial~ caddesi 10 numarah Esnaf Cemiyetleri idare merkezine hlivi -

aniar1le birlikte gelerek reylerini kullanmalan ilan olunur. 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 

Erzakm cinsi 
Tavuk 
Hindi 

Taze erik 
,. kayxs1 
~ vi§ne 

Elm a 
Ayva 
Taze zerdali 

Ispanak 
Prasa 
Havu~ 
Kereviz 
Taze sogan 
Karnabahar 
Semizotu 
Taze bakla 
Ye§il salata 
Marui 
Enginar 
Cab fasulya 
Ay~ekadm fasulya 
Taze barbunya 
Dolmahk kabak 

" biber 
Sivri biber 
Path can 
Domates 
Lahana 
Taze bezelye 
Taze bamya 
Salamura yaprak 
Balkabag1 
Hxyar 
Maydanoz 
Pan car 
Taze yaprak 

Koyun karacigeri 
Koyun beyni 
Koyun i~kembesi 
S1g1r i~kembesi 
Pas a 

Miktarx 
Kilo Aded 
500 Aded. 
200 " 

200 
100 
100 
300 
200 
100 

2000 
2000 

150 
800 
200 Demet 
300 
300 
BOO 

1000 Aded 
1000 
200 
150 

1000 
500 
800 
300 

20 
700 
800 

1000 
250 
200 
20 

200 
1000 Aded 
1200 Demet 
250 
50 

3300 Kilo 

5000 Kilo 
800 ,. 

1500 ,. 
1500 ,. 

1000 Aded 
1000 ,. 
300 ,. 

1000 ,. 
1000 " 

Beherinin 
bed eli 
L. K. 

50 
1 20 

10 
20 
20 
20 
10 
12,5 

8 
5 
5 

15 
1 

20 
15 
10 
2,5 
7 

13 
15 
12 
20 
12 
12 
15 
10 
7 
5 

20 
20 
50 
6 
5 
2,5 
5 

15 

9,75 

45 
40 
35 
40 

20 
15 
7,5 

20 
1 

%7,5 
teminatx 
L. K. 

36 75 l 

11 44 

109 58 

Miinakasamn 
Tarihi Saatl 

3/12/937 11 

3/12/937 14 

3/12/937 14,30 

277 12 3/12/937 15,30 

43 69 3/12/937 16 

. ~nkara Polis E~stitiisli ic;in sahn almacak yukanda yaz1h erzakm birin· 
Cl mu~akasa~ma tahb zuhur etmediginden temdidine karar verildi. 
1- Cms, I~uktarlan ve muhammen bedelile ilk teminatlan, ihale giinii ve 

saatlen yukanc!.a yazllx erzaklar parti parti a..~Ik eksilj;me usulile rniina
kasaya konulmu~tur. 

2- Bu i§e aid !iartnameleri almak istiyenlerin Emniyet Umum Mud .. l .. gu 
Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. ur u 

3- Eksiltmiye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka mektubu ve 
249~ say~h kaz:unun 2 - 3 i.incii rnaddel~rinde yazth belgelerle birlikte 
taym edllen gun ve saatte Komisyona gelmeleri. c4270~ (7788) 

E 

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

Buldan Belediyesinden: 
1_-:- Kapah zarfla 29/9/937 giiniine eksiltmiye konulup Cumhuriyet ga -

zetesmm 4778, 4783, 4793 numaralarile ilan edilen Buldan kasabasma alotx -
lacak su yolu yaplSlna istekli ~tkmadigmdan 17842 lira 71 kuru~ bedeli ke!lif
li b?ru ve .teferz:u~tl satm almmas1 avn ve 7120 lira 44 kuru!! ke$ifli boru 
fer§I, kaptaJ vesa1r m§aat k1sm1 ayn olarak evvelce ilan edilen §artlar c!.airesin
de kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Boru ve teferriiatmm muvakkat teminat1 1338 lira 3 kunx~, boru fer
§i vesair in§aatm muvakkat teminatJ 534 lira 3 kvru~tur. 

3 - Eksiltme 24 ikincite~rin 937 ~ar~amba giinii s1at on be~te Buldan Be
lediyesinde te~ekkiil edecek Belediye Enciimeni huzurile yapilacaktJr. 

4 - !stiyenler evvelki ihinda bildirildigi gibi ~artnameleri ve buna aid 
evrak1 Buldan Belediyesinde ve Denizli Nafxa Mtidiirliigiinde inceliyebilirler. 

(7555) 

inhisarlar . Samson 
Tiitiin F abrikastndan : 

Fabrikam1zdan bir sene ic;inde ~artnamesinde yaz1h yerlere yollanacak 
tiitlin ve sigaralarla sair e~yamn nakliyesi 18/11/937 tarihinden itibaren on 
be:;; giin miiddetle eksiltmiye c;tkanlmi~hr. istekliler eksiltme ~artname -
sini resmi dairelerin ac;1k oldugu saatlerde hergiin Fabrika Sevk ~ubesine 
miiracaatle gorebilirler. Eksiltmiye c;1kanlan nakliyatm muhammen bedeli 
5340 lirad1r. 

Eksiltmiye girmek i~in bu paramn yiizde yec.i bu~ugu nisbetinde dart 
yiiz lira muvakkat teminat vermek laztmd1r. Eksiltme 2 birincikanun 937 
per§embe giinii saat on dortte Fabrikada mlite~ekkil Komisyonda kapah zarf 
usulile yap1lacakhr. Muvakkat teminat makbuzlarile teklif rnektublan ek
siltme saatinden evvel Komisyon Ba!ikanhgma verilmi~ bulunacaktJr. (7850) 

Emlak ve E vtam Bankast llanlart I 
Bankanm 
hesab No. 
!kraz 726' 

Y E R! 
Kabata~ta Fatmahatun mahallesi 
Giimli~suyu caddesi eski 19 yeni 
1/23 numarah. 

N~v'i 
Bahc;eli ev 

!era dosya No. 
934/2254 

Bankam1za ipotekli olup istanbul Dordiincii !era c!.airesince yukanda 
numaras1 ya7;1h dosya ile 2/12/937 tarihine musadif per~embe giinii a~1k art· 
tJrma ile satJlacak alan gayrimenkulii satm alanlar arzu ederlerse Banka bu 
gayrimenkule mevzuatl dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. (7474) 

ESKi T A VUK~U YORDAN'1n 
Sirkecide tramvay caddesinde Kafkas gec;idinde 1/3 No.h lokanta 

Somer Lokanta ve Birahanesi 
olarak yarmki <;ARS.AMBA giinii yeniden ac;dacagun ve 

bilhassa yemeklerimizdeki nefaset ve servislerimizdeki temizlikten ve 
ucuzluktan son derece memnun kalacaklanm muhterem mu~terilerimize 
ilan ederiz. 

Evlere hususi yemek servisleri de kabul edilmektedir. 

p A T I 
fer ve &~ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlii iltihablarmda, 
cerahatlenmi~ fisttillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle ~ifayi temin eder. 

Bolu Orta Orman Mektebi 

Direktorliigiinden: 
1 - Mektebimiz «15/11/937~ den itibaren aGilarak «30/11/937~ tarihine 

degin kaydti kabul muamelesi ikmal edilmi~ bulunacakhr. 
2 - Bu miiddetin hitammdan sonra mektebe gelenler haklarmdan sar

fx nazar etmi~ addedilecekledir. 
3 - imtihana i§tirak edebilmek i~in Htikumet Tabiblerinden slhhat ra· 

pon.;. alm1~ olanlar bu raporlanm tam te§ekkiillli bir hastaneden tasdikli ola
rak mektebE;_ getireceklerdir. 

4 - Taahhiid senedleri talebenin imtihan olduklart Orman Miidiirliik~ 
lerinden almacak ntimunenin aym olacaktxr. " (7845)' 

SOMER BANK 
Genel Direktorliigiinden: 

MOTERCiM ARANIYOR 
Genel DirektOrltigtimtizde istihdam edilmek iizere ttirkc;e ve in· 

gilizceyi bihakkm bilir ve bu lisanlarda bilhassa teknik mevzulan ter
ctime edecek kabiliyette bir mlitercime ihtiyac vard1r. Abnacak me -
mura iktidarma gore 200 - 250 lira licret ve aynca muayyen Ankara 
pahahhk zamm1 verilecektir. Taliblerin 5 birincikanun 1937 tarihine 
kadar Bankamxz Personel Servisine veyahud istanbul ~ubemize tahri-

istanbul Orman Ba~miihendisliginden : 
1 - Antalya ilinin Korkuteli ilGesinin hududlan liartnamede yazth 

Devlet ormamndan numaralanm1~ 2324 M3 muadil c;am e~can bir sene zar
fmda <;1kanlmak iizere 21 giin mtiddetle kapah arthrmxya c;xkarxlmt~tll'. 

2 - Arttxrma 1/12/937 tarihine musac.if ~ar~amba giinii saat 15 te An-
talya Hiikumet Kongamdaki Orman idaresinde yapllacaktxr. 

3 - Beher gayrimamul M3 muhammen bedeli be§ liradll'. 
4 - Muvakkat teminat 871 lira 5 kuru~tur. 
5 - l;)artname ve rnukavelename projelerini gormek istiyenler bu miid

det zarfmda Antalya Orman Ba§miihendisligine, Ankara Orman Umum Mii
dlidiigiine miiracaat edebilirler. (7865) 

Vila.yetinden ; 
1 - Mersin MemJeket hastanesi i~in satm almacak 202 kalem alatl 

bbbiye cerrahiye ile birlikte Iaboratuar malzemesi 1 birincikanun 937 ta • 
rihine musadif crar~amba giinii saat 15 te ihalesi yapllmak iizere t~el Vi~ 
l'dyeti Daimi Enclimenince ac;xk eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu rniktar 202 kalem malzemenin muhammen bedeli 2470 lira 97 
kuru~ olup muvakkat teminat tutan da 187 liradtr. isteklilerin bu babda 
tanzim edilmi~ §artnameyi giirmek iizere hergiin istanbul SJ.hhat ve !~ti • 
rnai Muavenet Miidiirliigiine ve ihale giinlinde rnuayyen saatte t~el Vilayeti 
Daimi Enctimenine mtiracaatleri ilan olunur. (7871) 

BUY VI( PiYANGOSU 
tkinci ke§ide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 4 0 . 0 0 0 liradtr 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 Iirahk biiyiik ikramfyelerle 

(10.000 ve 20.000) Iirahk ikl aded miikafat vardll' ... 

$imdiye kadar binlerce ki~iyi zen~n eden bu piyangoya f11tlrak edlnlz. 

Galatasaray Sa tun Lisesi Abm 
Komisyonu 

Miktan 

Ba~kanbgmdan : 
Erzalon cinsi 

KaylSl Malatya c;ekirdekli 
Uryani erigi 

2000 kilo 
1500 " 

Muhammen 
K. S. 
50 
50 

Elma Amasya 6500 ,. 22 
Elma Giimii::;hane 7000 " 17 
Portakal 64 liik 6000 aded 6 

F. llk temlnatt 
L. K. 
131.25 • 

I 

.. . 
Portakal 80 lik 16500 " 4,25 2 334.59 
Portakal 100 ltik 8000 " 3 • • 
Mandalina 12000 " 4,25 

Galatasaray lisesinin may1s 938 sonuna kadar ihtiyacx alan yukanda 
cinsi ve mikt~rile ilk teminab yazJh erzaklardan kaytsl ve tiryani eri -
gin in 8/12lP37 Garsam ba .~iinii_ saa~. 1~. ?.ucukta diger ~rzaklarm ~yni ~nde 
saat 15 te 1stll.nbul Kiiltur Dlrekt?rlugu binasmc;Ia Liseler Muha~ebeciligin· 
d,e toplanan Komisvonda aGik eksJltmesi yapllacakhr. 

Bu i~e girecekler s_artnameyi .gormek iizere Okul tdaresine ve Ticaret 
Odasmm yeni se~e vestka ve temmat makbuzlarile belli giin ve saatte Ko
misyona ~telmelen. (7901) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbnna 
ve Eksiltme Komicvonundan: .. 

Eksiltmiye konulan i~ : Heybeliada Sanatoryom birinci paviyonunda yap1 -
l;~cak tamirat i~i. 

Ke~if bedeli .............. : 1493 lira 97 kuru$. 
Muvakkat garanti ....... : 113 lirad1r. 

Heybeliada Sanatoryomu birinci paviyonunda yaptll'xlaca~ alan tamirat 
i~i ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. · 

1 - Eksiltme 8/12/937 giinii saat 14,30 da Cagaloglunda Sthhat ve t~ti ~ 
rnai Muavenet Mlidiirltigii binasmda kurulu Komisyonda yapJlacakttr. 

2 - Mukave1e, eksiltme, Baymdtrllk i!ileri genel hususi ve fennt ~art
nameleri, proje ve ke~if hulasasile buna miiteferri diger evrak Komisyondan 
gorlilebilir. 

3 - !stekliler cari seneye aid Ticaret Odasx vesikasile 2490 sayxh ka • 
nunda yaz1h belgeler ye bu i~e benzer 1000 Iirabk i~ yaptigma dair Nafta Mti
diirlii~iinden almt!i olduklan miiteahhidlik vesikasile muvakkat garanti mak· 
buz veya banka mektublarile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gel • 
meleri. (7892) 
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<.ivii4ME.DE.I'II :lAKIN c;1¥>1'1A• 
IIU <.UN ~-lAVA l>O~UII. ~ 

V ~ RUTU'OE:TI.i .... 
YUIILU PALTO OA 
PARA ETI'\~YOII.-
1yi:: ~~UK "LOI!1,\. 

CUMHUKIXE'l' 

BOYLE soC.UK ~lAVAlARDA 
iYi .GiYINMEK K~Fi OEGiL BAYIM ... 

ic;n~\z '5\C.AK OLMALI. 
O~uoliKt£ TA9ii 1\Ati'(AI\ 
iC,itU"Z - :.oGUGI'. KAR$1 
ONOAI't ivi:-.i VOK a. 

SEV<.ili M :tENi !.11-lA"t'A 
\UVU~TURAH TAB\i KMWAK 

OLOIJ .' 

fJ()NlJ 
UNUTMAYIJfbf 

SOGUO'A KIJR~I 
TABii flANYA 

Y agh ve yags1z ac1 badem, yags1z kar ve yar1m yagh gece ve giindiiz 

L E N • • 
I 

lekeleri kat'iyyen izale eder. (:illeri ve 
• 

sivilceleri ve 
ihtiyarlar• gen~le$1irir, gen~leri giizelle$tirir. 

Hasan ismine ve markas1na dikkat •• 

Biitiin act, agr1, 
siz1 ve 1st•rap· 
larda yegane 
cankurtaran: 

·- ; 

Hakkt var! 
Sofiuk algtnhfitndan mUte· 
vellid nezle, grip we bron• 
titi hem onler, hem te· 

davi eder. aa,, di,, maf· 
sal, adale ve sinir aArlla· 

r1n1 ge~lrlr. 

Motor 
Generator 
Transformator 

Galata TUnel sokak Zincirli 
Han1n albnda 58 No. 

'O'skiidar icra memurlugundan: 
Zehramn Halil ve ~erif aleyhlerine 

a~m1~ oldugu davadan dolayJ. ihtiyati 
tedbir dolay1sile yeddi adle tevd~ edi
lf'n Bogaziginde Pa!?abahgesinde salha
neye sahib Molla caddesinde 36 numa • 
rah yah enkazmm 29/11/937 tarihinde 
pazartesi giinu saat 14 te mezkfu yahda 
a($Ik arttlrma ile satllmasma karar ve
rilmi§ oldugundan taliblerin mezkur 
giin ve saatte mahallinde haztr buluna· 
cak icra satl§ memuruna 937/6873 dos· 
ya numarasile muracaatleri ilan olu • I 

nur. 

• r.; ~ , ·l'::;z ., ~ -
~--~----~ ~ .! 

.GOZlefiiiiZI .'In u'bafaza:el'ine1Q 
~ill13ol.I~1gii"'ih!fraetniz:varl 
'du~Osram!_li:thu:ib ti yactnt~ 
·Zlftatm1Dieder~ g~filisiihi 

IJaR ... temin~etfi~cihetle ilaha 
b~~1gtn ted~rikini ·:tesnil 
ed~r -GBZleri'niz<lah~mulia• 

f~zaxeailinierol Q.!Js 

Giinde 3 kafeye kadar ahnabilir. Tiirk Antrasiti 

17 Lira 25 Kurus Gripini tercih ediniz. 
'faklidlerinden sakJDJDJZ ve her yerde urarla Gripin isteyiniz. 

.,Eveready" ye ihtlre: 

cuuz vardtr. 

fi:vereedy merkel! bir 

Turk Antrasiti Fob. Zon
guidak, vapur veya vagon 
i~inde sattlmaktadal\ Beber ton 
fiab lkbsat Vekaletinin tesbit 
ettigi 17 lira 25 kuru~tur. 

Sattt Merkezl : 
Gilkrist Volker ve Ki. Ltd, 

Galata Sa'on kar~JSinda 
Tahir Han 5 inci kat 

Ttlefon : 44915 

TECRUBE EDiNiZ 

DAiMA GELECEKSiNiZ 

Yiyeceginiz nefis yemekler sureti 
•• 

OZi 

Sattbk degirmen 
Kartal Maltepesinde terki san'at do 1 

layrsile acele sabhktrr. f~indekine mil " 

racaat. 

Zayi miihiir - <;olak Mehmed namile 
yaztlMl§ muhriimu kaybettim. Hiiktnii 
yoktur. 

mahsusada 

Kastmpa§a K1imur lskelesinde 
Mehmed Ozkan 

HALiS TEREY AGI ile Y APILMAKT ADIR 
Adres : Sirkeci. Orhaniye caddesi No. 7 • Telefon : 24394 

DE 


