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Universitede 
yabanCI dil .;..... _____ _ 

dersleri 
Genclik daha Oniversiteye 
gelirken yabancr dil i§inde 

olduk~a miicehhez 
bulunmalrdrr 

naan niversitede mutlaka yabancJ bir 
~ dil ogrenme mecburiyetinin ko-

nulmasi, istanbul Oniversitesine 
:Vabanct hocalar getirildigi devre tesadtif 
ettigi ic;in zamanla bu yabanc1 hocalarla 
:l'abanct dil ogrenme mecburiyeti arasm
~a bir miinasebet dii§iinmege ba§hyan· 

h
ar goriilebilmektedir. Halbuki yabanc1 
0calara da kendi mukavelelerinde iic; 

:VII sonuna kadar bu zatlann d~rslerini 
kendileri takrir edecek vec;hile tiirkc;e og
lenmeleri mecburiyeti konulmu§tur. De
lnek ki yabanc! dil ogrenme mecburiyeti
le yabanct hocalar arasmda mutlak bir 
alaka yoktur. Bir milli iiniversitede ilani
haye yabanct dille ders verilemez. Milli 
dilin ifade vasttasi olarak kiiltiirel bir 
tnahiyet almasi ilmin o dilde tedvin ve 
takririni zaruri ktlar. Zaten milli dilde ted 
tisat yapm1yan bir iin' ers1 a

llasmda iiniversite olamaz. Oniversite 
lnilletin en yiikseiC kiiltiir miiessesesidir. 
l3u miiessese milli olabilmek ic;in her§ey· 
den once milletin kendi dilinde c;ah§IDak 
Ve yiikselmek lazimdir. tlmin ve iiniversi
benin millete ve memlekete mal olmas1 bu 

a§ §arta baghdtr. 

..• 0 halde Oniversitede yabanct bir dil 
lgrenme mecburiyetini ba§ka bir maksad
a koymu§ olacagtz, ki o da ilmin takib 
".e tamiki o y abanct dildeki eserler iize· 
klllden yaptlabilmesi dii§iincesinden ha§· 
a bir§ey olmasa gerektir. Dii§iince esa· 
~11da gayet dogrudur. <;iinkii iiniversite· 
•
1 
e tahsil §ekli ilmin elde edilecek metodu 

1 e sonsuz bir tetkik ve tetebbiiiinden iba
~ttir. Oniversitede tahsil klasik degildir. 
k:Uayyen malumat iktisab eden gene ha
Dk~ universite tahsili yapml§ s~ytlamaz. 
b 111Versite tahsilinde usul ogr~mlecek ve 1: .anahtarla bitip tiikenmez b1!. c;~h§ma 

1blrentinin kap1s1 ac;1lacakhr. Otesi art1k 
~ abildigine tetkik ve tetebbiidiir. !§te 
~~~~"ersite tahsili. Hakikat boyle olunca 
k1"ersite hdyatmda gene istidadlara tet-
1 \'e tetebbii imkanlarm1 hamlaml~ ol· 

~~j.k ic;in iiniversitelilerin yabanci bir ilim 
olt ogrenmeJeri rnecburiyetini koyrnU§ 

llttakltglrnlzm mantJg1 hakkile anla§tlrnl§ 
0 ur. 

i] ~U Yabancl dil meselesi biz de A vrupa 
d?ltne \'e medeniyetine inhbak meselesi
" It .. ~imdilik ve ihtimal ki daha bir iki 
·•~stl . .d k d' .,. d.]] .1tntJ admca Avrupay1 en 1 11m 
~ ertnden birile yakmdan takibe mecbu
b ~ .. Bir taraftan da bu miiddet zarfmda 
te~ •~tni ve bu medeniyeti kendi dilimizde 
13-·"1n ederek kendimize maledecegiz. 
kt:Ylelikle giderek Avrupa ile aramJzda
lle ll_lesafe ktsalacak, ilimlerin ve fenlerin 
11!?Yah kendi iilkemizde c;ogalacak .. 
diJ· 1 ~~ fenni terakkileri ad1m adJm kendi 
i~rtk~tde kendi memleketimizde takibe 
di) ~.~ hastl olacak. 0 zaman yabanct bir 
i)jltt ogrenip ogrenmemek meselesi bazi 
ar~ jdamlarmm daha ziyade derinle~mek 
lerj~ arma ve baz1 kimselerin hususi emel
o)ltt k tnuallak kalarak umumi bir ihtiyac 
illtika l halinden c;1kac~~hr. Aradaki bu 
Yab a devresinde U niversitelilerimizin 
dak ~nc1 bir dil kiilfetine katlanmalarm
:l'erj~daru.re~i takdir etmeleri ve bu yiikii 
l.ttrt l e btr 1htiyac olarak sevgi ile omuz
le]jt an lh1md1r. Diger taraftan gerek 
fe11~i ~erek. te~ciime suretlerile ilmi ve 
lerJe endt d1limizde tedvin eden eser· 
le§tne ~Uastr milli kiitiibhanemizin zengin
~tn ll~n~ varkuvvetimizle c;ah~makhg1m1· 
Ce o) a ar eJzem oldugunu da biran on
huradanh ~~emmiyetile anlamahy1z, ki 
ka"r1ya enuz bu ikinci noktay1 lay1kile 

arnamt§ goriindiigiimiize bilhassa 

Biitiin miistemlekelerin 
iadesi en esash §artbr 

• 
Bir lngil~ gazetesine gore M. Hitler 2 c;ekoslo-
vakyanin federal olmasini, Avusturyaya devlet

lerin hi~bir yard1mda bulunmamasinJ istemi' 
Londra 24 (Hususi) - Ba~vekil ve 

M. Eden bu sabah Lord Halifax'la ko-
nu§rnu~ ve kabine 11 buc;ukta ic;tima ede
rek Lordun Berlin miilakatlan neticele -
rini tetkik etmi§tir. 

Ba,vekilin beyanah 
Ba§vekil M. Chamberlain Avam Ka

marasmm bugiinkii celsesinde Lord Ha • 
lifax'm Berlin seyahati hakkmda §U be • 
yanatta bulunmu§tur: 

«- Lord Halifax'm Berlin ziyareti 
gayriresmi ve hususi mahiyette idi. Se -
yahatten istifade ederek Lord Halifax, 
M, Hitler, Baron von Neurath, Doktor 
Goebels ve General Goering'le miilakat· 
larda bulunmu§tur. Ancak bi.iti.in bu ko
nU§malar mahrem mahiyeti haiz bulun • 
dugundan, §imdilik bu hususta fazla bir 
§ey sormtyacagmiZi iimid ediyorum. Yal
mz §Unu ilave edebilirim ki, Lord Hali -
fax'm ziyareti ve temaslan Almanya ile 
!ngiltere arasmda arzu ettigimiz daha s1k1 
mi.itekabil anla~m1ya yard1m etmi~tir.» 

Bir meb'us Frans1z Ba~vekilile Harici
ye Nazmnm Londraya davet edilip edil-

Lord Halifax, Baron Neurath'Ia beraber 
Hitler'in ikametgahmm bulundugu Ber· 

chtesgarden istasyonundan ~lkarken 

medigini sormu§!Ur. Ba§vekil M. Cham
berlain bu suale de §U cevab1 vermi§tir: 

(Arkasl Sa. 7 siit!fn 4 te> 
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Balkan Devlet Bankalan ictimal 
Ankara miizakereleri 

. . 

tam anla§ma ile hitti 
Murahhaslar, umumi iktJsadi vaziyette hissedilir 

bir salah eseri oldugunu gordiiler 

Balkan Antanti Devlet Bankas1 miidiirleri bir arada 

Ankara 24 (A.A.) - Balkan An- Heyeti murahhasalar §oyle te~ekkiil e· 
tanh memleketlerinin Merkez Bankalan diyordu: 
guverneurleri ve mesai arkada~lan ikinci Yunanistan ic;in: 
devre olarak 22 den 24 ikincite§rin 1937 M. Emmanuel Tsudoros, Yunan ban· 
ye kadar Ankarada Tiirkiye Cumhuri- kas1 gouverneurii, M. K1rakopulos, Yu· 
yet Merkez Bankasmda toplanmt§lardlr. [Arkas: Sa. 2 siltun 1 de] 
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i~aret etmek isteriz. 
Tiirkiyemizde A vrupa ilim ve medeni

yetine int1bak etmek gayrel ve hareketle
rinin bir asn gec;en tarihi tabii ilkonce 
yabanci bir dil ihtiyacile kar§IIDIZa c;tk
mt~ ve iiy le ba§lamt§tJ. T 1b tahsilinin bu 
memlekette franstzca tedrisatla ba§laml§ 
oldugunu hatnhyahm. F akat bu tedrisatl 
tiirkc;eye kalbetmek ic;in zamanmda ya· 
p1lan dev hamlelerini bugiin hayretle ve 
hiirmetle anmak yerinde olur. Gayrette 
ecdadtmizdan geri kalacak degiliz . .?imdi 
fikirlerimiz c;ok geni§lemi§, vas1talanm1z 
alabildigine c;ogalml§l!r. Bii~~n bu mese
leleri kendi ba§lna binnefis Universltemiz 
halledebilir ve bizce halletmege meduv, 
hatta mecburdur. A vrupadaki emsaline 
tamamen uygun olarak milli hayatJmtza 
inhbak edecek, ne diyoruz, milli haya
tmuza ktlav-"zluk edecek miiessese ken-

disidir de onun ic;in. 
Oniversitede yabanci dil ogrenmenin 

zorlugunu ve zorakiligini anlamtyor degi
liz. Fa kat bunun hangi kat'i zarurete 
miistenid bir kiilfet oldugunu yukanda 
soyledik. En dogrusu gencligin daha 
iiniversiteye gelirken bu bir yabanc1 dil 
i§inde oldukc;a miicehhez bulunmasldir. 
Galatasaray §eklinde birc;ok lisemiz bu
lunsaydl bu intikal devresi c;ok kolay gee;· 
mi§ bulunurdu. Liselerde bir ecnebi dile 
mevki vermek yalmz iiniversite ic;in degil, 
umumi surette c;ok iyi bir§ey olacagma 
§iiphe yoktur. Kiiltiir Bakanhglmtzm bu 
nokta iizerinde fazlaca durmast meseleyi 
esasmdan halledebilir, Zannediyoruz ki 
lise programlanmlzt bu baktmdan tetkik 
ederek ilerisi ic;in daha mes'ud neticeler 
almak imkam vard1r. 

-. f_QNU~ NAQl 

Fransada rejimi ytkarak 
Kralhgt iade edeceklermi~ 
Gizli te~kilat1n tam bir erkan1harbiye heyetiie; 

askeri tam tesekkiillii muntazam ve muazzam 
anlasiidi 

' 
k1taata malik oldugu • 

Solda, yukartda Emniyeti Umumiye miicijiriiniin odasmda, Miifetti~ M. Mondanel gazetecilere izahat veriyor, a~ag1da; 
i~inde bir~ok mitralyoz ve silah bulunan antikac1 magaza SI, sagda pencerelerden ic;eriyi tarassuda !;ah~an gazeteciler 
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Guzel Edirnemiz 
Bugiin, kurtulu' bayra· 

mm1 tes'id edecek 

Turk Edirnede bir Tiirk abidesi olan 
muhte~em Selimiyenin minareleri 

arasmda Tiirk bayrag1 

Bugiin. Edirnenin kurtulu§ bayram1d1r. 
T a§l, toprag1, insanlan, abideleri, maJdi 
ve manevi biitiin varhgile Tiirk olan 
Edirnemizi, bir zaman Bulgarlara, hir 
zaman da Y unanhlara vermck isterni§ -
lerdi. Tiirk ordusu, her ikisinde Tiirk 
Edirneyi kurtardt ve o muhte§em Tiirk 
abidesinin minarelerini gene hilale, Turk 
bayragma kavu§turdu. 

[Arkas: Sa. 7 sfltun 3 tel 
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V ekaletlerin 

yeniden tesbiti 

Hiikumet; ihtiyaclar1 
gozoniine alarak 
tetkikat yap1yor 

Ankara 24 (Telefonla) - Ogrendi
gime gore muhtelif te§kilata dagiimt§ va· 
ziyette olan ayni mevzudaki i§lerin yeni 
esaslarla tanzim edilerek bir program al· 
tina almmast ve verimlerinin artmlmasl 
yolundaki ~ah§malar ilerlemi§tir. Veka· 
letler adedinin de liizum ve ihtiyaclan 
gozoniinde tutularak yeniden tesbiti cihe
ti tetkik olunmaktad1r. Heniiz kat'i §C· 
kilde bildirmek miimkiin olmamakla be
raber milli iktJsad mevzuunda birbirinin 

. [Arkas' sa. 7 siltun 6 da] 

T evkifat · devam ediyor 
lavantaci Diin be.f ~iti daha yakaland1. Me,hur 

Coty'nin ,atosunda, zeminden 16 metre 
bulundu a~g1da z1rhh mahzenler 

Paris 24 (A.A.) - Dahiliye Neza -
reti, ne~retmi~ oldugu bir beyannamede 
emniyet idaresinin bir kac; haftadanberi 
yapmakta oldugu tahkikatm cumhuriyet 
miiesseseleri aleyhine miiteveccih hakiki l 
bir komplonun meydana c;1kanlmasma ve 
miihim miktarda barb malzemesi yakala
mp musadere edilmesine medar olmu~ ol
dugunu bildirmektedir, 

Murahhas Administratorii M. Delo • 
nel' e olan deniz ve nehir yollan, ipotek 
sand1g1 binasmda yap1lan bir ara§tlrma, 
askeri mahiyette ve askeri hizmetler nii • 
mune ittihaz edilmek suretile viicude ge • 
tirilmi~ alan ve tam bir erkamharbiye he
yetile muntazam kttaata malik bulunan 
bir te§kilat mevcud oldugunu meydana 
«;lkarml§tlr, 

Bu te§kilatm gayesi, kralhgm iadesine 
takaddiim edecek olan bir diktatorli.ik re
jimi tesis etmekti. 

F esadc1lann plani, ihtimamla ham • 
lanml§tJ. Bunlar, miihim miktarda silaha 

Meydana !;Ikardan mitralyoz sand1klari 

ve her§eyi gozune alml§. pir c;ok taraftar
lara malik bulunuyorlardt. F esadctlar, bir 
c;ok namlarm imzalarmm taklidlerini, ilk 
isaret iizerine tevkif edilecek naz1rlarla 
;arlamento azasmm listesini hazulaml§ -
lard1, 

. [Arkast Sa. 7 sfltun 3 tel 
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Te~kil8t1 Esasiye ta~il3tl 
Teklif Jayihasi Meclis 
riyasetine tevdi edildi 

Te,kilah Esasiye Enciimeni layihantn 
resini bitirdi, kanun yaktnda Meclisten 

miizake
~Ikacak 

Tadil layihasm1 
Refi~ Sayda.m ~iikrii Kaya 

(Istanbul) (Mugla) 

Ankara 24 (Telefonla) - Te§kilatJ 
Esasiye kanununun diinki.i niishan'llzda 
esaslanm tamamen bildinni~ oldugumuz 
§ekilde tadili yolunda hamlanan takrir 
Qugiin Meclise :verildi ve Te§kilatl Esasi-

teklif edenlerden 
~ii.kro Saracoglu Refik ince 

<izmir) (Manisa 

ye ~nciim~ni toplanarak yeni kanun tek· 
lifleri etrafmda gee; vakte kadar miizake
r 1erde bulundu. Kanun tekliflerinden 
biri izmir meb'usu Celal Bayarla 148 ar· 

[Arkas& Sa. 7 siitu11 1 cte] 
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Ankara .111iizakereleri Ankarada yap1lan Eminonii Halkevi Amerikadaki mali Almanya - Macaristan 

anla~ma 1·1e bt.lti• mali miizakereler 
~ nin tediyesi devam ediyor tain buhranin tesirleri . M ac.aristan Ba~vekili Daranyi ve 

• Hariciye N azm Kanya AI -
• < · manya devletinin :nisafiri bu -

istimlakler ve bedelleri-

tBa~tara!t 1 tnct saltttede• I manda kend' milll paralannm resanetini 
pan bankas1 direktorii M. Matkovidi, korumak politikasma devam .etmek Iii • 
Yunan bankas1 Pire ~ubesi direktori.i. 7umtmu tammakt~ ittifak eylemislerdir. 

Romanya ic;:in: W.iiteakiben para sisteminde altmm 
M. Mititza Constantinesco Romanya filen esas olarak kald!ginl mii~ahede ede

milli bankas1 gouverneuri.i, M. Lapedatu re.. kendi memleketlerinin ekonomi ve 
Romanya Dare meclisi murahhas1. M. parJ. vaziyetleri ic;:in c;:ok muz1r olan ka
Jerdan, anla~malar servisi ~efi, M .• Ba- rarsiziigm i:iniine gec;:ebilecek yegane va
lacesco, Romanya MI. bank. husus1 ka. s1tay1 te§kil eden paralar arasmdaki mii -
direkti:irii. nasebetlerin istikranm temin eylemek ic;:in 

Yugoslavya ic;:in: beynelmilel bir anlasmanm tahakkukunu 
M. _Dr. ! ?van Lovr;e~i.<; Y ugoslavya fevkalade miihim tel~kki eylemi~lerdir. 

Kralhg1 M1lh bankasl bmncl gouverne- Balkan Antanh memleketleri Merkez 

ur muavini, M. ?r. ~i!an St. ~r~ti~ Bankalan, bu para miinasebetlerinin is
Yugoslav Kralbg! . Mil~~ .?ankasJ bmnc1 tikran §arb yerine gelmedikr;e ve ticaret 
gouv~rn~ur ~~nel duektoru. miibadelelerindeki engeller de baki kai-

T u~hye 1~m: .. . . d1kc;:a, memleketlerinde kambiyo tahdida-
~alahaddm (am, Turbye Cumhun- tmm ilgasm1 tavsiye edemiyeceklerini te

ye~l Merkez ~-an~ast Gene! _Dir_ekti:irii, essiifle mii~ahede ederler. Esasen bu it
Said Erda, T urbye_ Cumhunyeh Mer- ga keyfiyeti, memleketlerinin azalan te • 
kez. Bankasl ge_nel direktor muavini, Sa- diye kabiliyetine binaen harici borclann 
nevber Tan yen, Tiirkiye Cumhuriyeti kat'i olarak diizeltilmesine de me~rut • 
Merkez Bankas1 Hususi Kalem Direk- tur. 
ti:irii, Cabir Selek Cumhuriyet Merkez Bununla beraber mezkur bankalar, 
Bankas1 Direkti:irii. kendi memleketleri arasmda mevcud kle-

llk celsenin sonunda a~ag1daki ruzna- ring anla§malan, kendi ekonomilerinin hu-
me kabul olunmu~tur: susi ~artlanm hesaba katarak daha liberal 

1 - Umumi para siyaseti meseleleri ve bir tarzda diizeltmek imkanlanm bu ara
bunlann Balkan AntantJ memleketlerinin da tetkikten farig olmiyacaklardir. 
para siyasetile alan miinasebetleri iizerin- Balkan AntantJ memleketlerinin Mer-
de noktai nazar teatisi. kez Bankalan arasmda daha s1k1 bir te~-

2 - Balkan Antanb memleketleri a- riki mesai imkanlarmm tetkikine tevessiil 
rasmdaki para miinasebatmm tetkiki ve eden bu bankalar miidiram, bugiinkii is
bu memleketlerin ihrac miiesseseleri ara- tihbarat teatisi sisteminin geni~letilmesi ve 
smda daha s1k1 bir te§riki mesai imkan • ekonomi ve paraya miiteallik baz1 umu
lannm ara~tmlmasJ. mi meseleler hususunda mi.ittehid ve bir 

3 - Doviz muamelatmdaki tahdida- siyaset kabulii ile ba§lamak iizere kendi 
tm hafifle~tirilmesi ve klering ve tediye aralarmdaki miinasebetlerin tedricen s1k· 
anla§malarmm daha liberal bir yolda la§tmlmasmt faydah bulmuslard1r. 
diizeltilmesi imkanlarmm tetkiki. Bunun ic;indir ki, daha ilk toplanhla-

4 - Balkan memleketleri arasmda nnda beynelmilel tediyat bankas1 ile daha 
mevcud klering anla§malarmm tetkiki. s1k1 bir te§riki mesai arzusunu izhar ey-

Miizakereleri suasmda, Gouverneurler lemi~lerdi. Bu miiessesenin beynelmilel 
yanlarmda mesai arkada§lan oldugu hal- muhtelif para ve maliye meselelerinin hal 
de, ruznamede bulunan meseleler iizerin- ve tesviyesine yard1m hususundaki rolii -
de nok~ai nazar teatisine tevessiil etmi~- niin mi.itezayid bir ehemmiyet almast te
ler ve miinaka§a mevzuu alan bi.itiin me- mennisinde bulunurlar. Bu ciimleden o • 
selelerde tam bir anla~maya varmi§Iardir. larak, gouverneurler Balkan Antanh 

ilk once umumi mahiyetteki meseleleri memleketleri ihrav bankalannm beynel -
tetkik eden Gouverneurler, muhtelif mem- mile! tediyat bankas1 ltonseyinde temsil 
leketlerde tezahii, etmekte olan kalkm - edildiklerini gormek arzulanm bir kere 
manm umumi iktisadi vaziyette hissedilir daha beyan ederler. 'Nihayet, Balkan 
bir salah eseri te~kil eyledigini mii§ahede Antanh memleketlerini~ merkez banka
etmi~lerdir. . lan miidiram, Balkan AntantJ memleket-

Binaenaleyh, Gouverneurler temsil et- leri arasmda mevcud klering ve tediye an
mekt~ olduklan dort memleketin milli e- la§malanmn ameli olarak nas1l i§ledigini 
konomileri iizerinde miisaid bir tesir yap- tetkik etmek i.izere te§kil edilen tali ko -
maktan hali kalm1yacak ve eri§ilmesi misyonlarm yaptiklan teklifleri nazan i
mii§terek hedefi te§kil eden ticaret mii ' · tibara alarak, mezkur anla~malann tatbi
badelelerinin bugiinkii baglarmdan ted - katmda ortaya c;1kan mii~kiilatt bertaraf 
ricen kurtanlmasm1 timid ettirebilecek o - etmek maksadile, ileri siuiilen biitiin me
Ian bu tedrici salah yolundaki temayiilii selelerin tetkikine teves•iil eylemi~lerdir. 
nncak derin bir memnuniyetle kaydede • Bu toplantmm i§lerini bitirirken, kon-
bilirler. feransm biitiin mesaisinde hakim olan 

Miiteak1ben ruznamedeki diger me - dostc;a anlayl§l ve tam samimiyeti ve keza 
selelerin tetkikine geven Balkan Antant1 Balkan Antantt memleketlerini alakadar 
memleketleri Merkez Bankalan miidiram eden biitiin meselelere aid tetkikatm inki
umum: para siyaseti meseleleri i.izerinde §af buldugu kar§Ihkh itimad ve ahenkli 
noktai nazar teatisinde bulunmu§lar ve te§riki mesai havasm1 teyid etmekle bah
bilhasa bu umumi siyasetin Balkan An - tiyar alan gouverneurler. §U suretle Bal
tantJ memleketlerinin para meselelerile o- kan Antantmm para ve ekonomi terakki
olan alakalanm tetkik eylemi§lerdir.. sinin tarsinine gayretlerill' hadim olmak 

Gouverneurler, Atinadaki toplanhla - hususundaki mii§terek anuyu ehemmiyet
rmdanberi para sahasmda miihim bey - le kaydederler. 
nelmilel hadiselerin vuku bulmu§ oldugu- ~~--------~.......,==~ 

' 

l!U, bilhassa baz1 ba§hca paralann altm 
esaslarmdan kanuni bir tarzda aynld1k· 
}anm ve keza altm fiatmda daima miim -
kiin olan istikrarS!Zllgm ve bu istikrars!Z
!Igm baZl baz1 paralarm vaziyeti i.izerin
deki aksiilamelinin s1k s1k uyandird1g1 en
di§eleri mii~ahede eylemi§lerdir. 

l · Bii.tiin bu vakayi, memleketler ara-
l 1 

smdaki para miinasebetlerini miistagkar 
t! kdmaga pek az elveri§li bir hava yarata
< 1 calr mahiyette olmu§tur. 
1 c Balkan Antanh memleketlerinin Mer· 

kez Bankalan miidiram §Una kanidirler 
ki, paralar arasmda~i miinasebetleri istik
ran, umumi iktisadi terakkinin de esas!I 
amili olan miibadelelerde normal teka -
r.ti'l i~ir:. birinci derecede §arthr. 

Bu istikrar keza. ikti~adi vaziyetin de
vamh salah bulm~kta i:itekinden daha az 
miihim bir ami! olmly an sermayelerin 
beynelmilel hareketlerinin de tez~yiidii i

lrin §arttlr. 
Maamafih, bu kararSIZhk unsurlarmm 

son zamanlarda had §ekillerini kaybet -
mi§ olduklanm bunun ise beynelmilel pa· 
ra sahasmda daha a~ karars1zhklarla do· 
lu b:.- havamn husuliinii iimid ettirebil -
digini mii~ahede etmekte bahtiyar olmu§· 

lard1r. 
BinaenaleyJ-. konferans bu temayiilii, 

dort memleket parasm1 ba§hca ecnebi 
paralarma ba~hyan miihim menfaatler 
l1ak1mmdan oldugu kadar umumiyetle 
fl"lra miinasebetlerinin istikran bak1mm -
d:m da, memnuniyetle kavdeder. 

Balkan Antanh memleketlerinin Mer
\ez Banb'•n. bu inki~afm miisbet bir 
• ... rzda tahc.kknk etmesine intizaren, ev-

\ rela Atinadak: son toplanhlarmda ka -
b ~ <:.:kJeri bekleme siyasetini ve ayni za· 

Hatayda isler 
' 

gene kari~Iyor 

Eski Sancak muhafizi 
yeniden i~e ba~lad1 

Antakya 24 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Eski delege Durieux guya hu
susi i§ler ir;in Antakyaya gelmi§, Carlan 
tarafmdan kar§IIannu§hr. Bilamiiddet me
zun bulunan Sancak muhaflZI Hiisnii 
Barazi de vazifesi ba~ma avdet etmi~tir. 
Sancakta koti.i idaresi ve tarafgirligile ta
nmmi§ eski delege ile Tiirk dii§manhgile 
halkm nefretini kazanml§ alan eski muta
sarnfm, rejimin ilam arifesinde Hataya 
getirilmeleri mahalli idarenin hiisnii niye
ti ve intihabatta oynanmak istenen roller 
hakkmda sarih bir fikir vermektedir. 

Vergi tahsilat1 dolayisile Tiirk koyleri 
yeniden tazyik edilmege ba§lanmi§tlr. 
Fakir halk1r mallan haczedilerek yok pa
hasma sat1lmaktad1r. Hatayhlar h Ban
kas! §Ubesinin a~Ilmasm1 sahiTSizhkla bek
lemektedirler. 

29 te~rinisani bayramt miinasebetile 4 
Fr~_PSIZ t~yyare filosunun Hataya gele -
ceg1 ve bu Turk filosunun da davet edil
digi Laber verilmektedir. 

Beyrut hiikumetinin beyazgomlekliler 
te§kilatlm lagvetmesi i.izerine balk nii -
mayi§ yapml§hr. Kan~Ikhgm oniine ge
c;emiyen zab1ta askeri kuvvetleri yard1ma 
c;agirmi§tlr. Askerlerle nlimayi§r;iler ara
smda kanh c;arPJ§malar olmu~. bir asker 
olmii§, birc;ok kimseler yaralanm1~tir. Hii
kumet vaziyete hakimdir. 

Bir i~tikraz aktedilecegi Eminonii Halkevinin yeni in~a edile- Istanbul Borsas1nda da lunuyorlar. . . 
baz1 tahvilat dii~iiyor Son zamanlarda, Almanya Hanel\~ haberi dos'i"ru degil cek buyu.k binas1 ic;in faaliyet devai? 

__ etmekted1r. Evvelce de haber verm1~ Nazm von Neurath ve Prusva Ba§vekl 1 

ve Almanya Hava Nazm General Go • 
ring, Almanya Milli Miidafaa N~zirl 
Mare§al Blomberg birbirinin pe§151ra 
Pe§te'yi ziyaret ederek Macar milleti ve 
devlet adamlan tarafmd .. n fevkalade ha" 
raretle kar§Ilanmi§lardl. Alman devlet a· 
damlannm bu ziyaretle7ini &imdi Macar 
devlet adamlan iade ediy6rlar. 

ingiltere Hazine Miiste§an M. Wal
ley'in memleketimizi ziyareti miinasebe • 
tile c;1kan istikraz §ayialarJ salahiyettar 
mrhafilde kat'i surette tekzib edilmekte· 
dir 

oldugumuz ver;hile yap1lan plan muci
bince bu bina ic;in Halkevinin civarmda 
on bir evin satm almmasma karar ve . 
rilmi~tir. 

M. Walley'in ziyaret1 tamamile hu-;u
si mahiyettedir. 1ngiltere Hazine M;·l~te
§an beraberinde Karabtik anla§mas:nda 
miihim bir rol oymyan te~ekkiiliin bir -rtii· 
messili oldugu halde §ehrimize gelmi§ ve 
buradan ingiliz sefareti ata§esi miralay 
Woods'un refakatinde olarak Ankaraya 
gitmi~tir. 

Ald!glmJz malumata gorr, lngiliz mu· 
rahhaslan Ti.irk - 1ngili7 ticarrt mi.inase· 
batmm inki§af1 c;areleri halrkmda sureti 
hususiyede tetkiklerde bulunacaklard1r. 
Bu meyanda bloke bir ~aide bulunan bit 
milyon sterlinin sureti tesviyesi de tetkik 
edilecektir. 

Bu evlerden albsmm istimlak mua -
melesi bitirilmi§ ve y1kllmasma da ba~
lanml~br. Geri kalanlarm muamelesi 
heniiz tamamlanmam1~hr. Zaten ev sa
hibleri de heniiz evlerinde oturmakta . 
d1rlar. Yeni Halkevinin in§asma mum -
ktin alan en k1sa bir zamanda ba~lana . 
cakbr. 

Diger taraftan salahiyettar bir rna -
kamdan ald1g1mlz malumata gore, is -
timlak olunan evlerin bedellerinin ve
rilmedigine dair her nas1lsa ghetemiz
de de yer bulabilmi~ alan ve taraflmtz
dan aynca bir tahkik mevzuu teskil et
mi~ bulunan haberler dogru d~gildir. 
$imdiye kadar satm almm1~ alan alh 
evin paras1 tamamen tediye olunmu~ -
tur. Yalmz evlerden birinin sahibi yurd 
d1~mda oldugu ic;in istimlak bedeli 
%20 fazlasile bankaya yatmlm1~tlr. 
Kanuni formalitesi ikmal olunmak yo
lundadlr. Geri kalan diger evlere ge -
lince, onlar da satm almacak, bittabi 
bedelleri verilecektir. 

Amerikada mali ve iktJsadi mehafilde 
bir miiddettenberi goriilen gayritabiilik 
nihayet umumi i~ hayatma da tesir ede
rek umumi bir iktlsadi buhranm ba&hn
giCI korkusunu uyandirmi§tlr. Bu buhran 
1929 senesindeki kadar korkunc bir sii
ratle olmamakla beraber diinya borsala• 
rma yay1lm1~ ve istanbul borsasmda da 
tesir yapmaktan bali kalmaml§tlr. 

Diin istanbul borsasmda Amerika buh
ranmm ilk izleri alehtlak ecnebi serma
yesile alakadar bir k1s1m tahvillerde ken
dini gostermi§tir. Gerek alakah mali me
hafil, gerekse borsa mehafili bu hususta 
gelen telgraflan diin biiyiik bir heyecanla 
takib etmi§lerdir. 

Amerikadaki yeni iktlsadi buhranm en 
ziyade miiessir oldugu tahvillerin basm
da Tiirk borcu gelmekte idi. Diin Tiirk 
borcu tahvilleri bir gun evvelkine nazaran 
daha yiiksek fiatla 14,95 lirada ar;1lmJS 
iken 14,70 liraya kadar dii&mii&tiir. Bu
giin Tiirk borcu kuponlarmm i:idenme 
giiniidiir ve yiikselme te~ayiilii fazlad1r. 
Bununla beraber diin ak&am son gel!"n 
telgraflara kadar dolarda bir yiikselme 
hareketi gi:iriilmemi~ti. 

Filvaki sab1k Macar BaFekili mute • 
veffa General Combo§ l:irl,ac; defa Al • 
manyay1 ziyaret etmisti: Lakin resmi ma" 
h1yette degildi. Y eni Macaristanm devlet 
adamlan ilk defa resmi surettt- Alman • 
yaya gitmi§lerdir. General Gombo§'iill 
Almanyayi ziyaretleri gavriresmi olma_~
la beraber, Avrupa poiitikasmda biiyuk 
degisiklik husule getirmi~ti. <;iinkii, o za• 
man M. Hitler yeni. iktidar mevkiine gel· 
mi§ti. Biitiin diinya milli sosy a list Alman· 
yanm aleyhine bir tav1r almi§h. 

Hatta, italya bile Avusturya mesek 
sinden dolay1 hasmane- bir vanyet alrnW 
t1.' Avusturya, Almanyaya son derece 
di.isman olmu~tu. Boyle bir zamanda ha· 
ricde hivbir devlet, Almanyaya kat§l ne· 
kadar tevecciihil olsa da. bunu izhara ce• 
saret edemiyordu. Vaktin nezaketine ras· 
men General CombO~ dogrudan dogruya 
Almanyaya gitmi§, Hitler ve yeni Almall 
devlet adamlarile g.i:irii~mii~; yeni Maca' 
ristanm Almanyaya tevecciihl ar oldugu• 
nu ispat ettikten ba~ka hem ftalya ile 
Almanyanm arasm1 bulmu§, hem de A· 
vusturyay1 Almanyaya yakla§hrml§h. 

lngiliz murahhaslarm.n tetkikleri bir 
hafta siirecektir. 

SEHIR ISLER! 

Otomobil plakalar1 degi§iyor 
6niimuzdeki ay i<;erisinde resmi ve 

hususi biitun otomobil nlakalan degi~
tirilecek, yerlerine yenileri konacaktu . 
Rec;mt otomohil plaka1armda c!stan -
bul- Resm!. !. R. ile. hususi otomobi! 
nl~kalarmda da clstanbul - Hususi. 
!. H. ile ifade olunacakbr. 

Ask 
' 

yiizUnden 

Bir adam metresini ag1r 
surette varalad1 

Y eni otobiis hatlar1 Diin Beyoglunda a§k yiiziinden bir 
cerh hadisesi olmu•, bir adam metresini 

$i~li ile Fatih arasmda i~lemek iizere • 
lzmirden gelen otobiislerin muayene • tabanca ile agir surette yaralaml§tlr. Re-
leri bitmi~tir. Bu hatta tahsis edilmek fet admda bir adam Beyoglunda Cir;ek 
iizere dun izmirden yeniden alb otobiis sokagmda 7 numarada oturan Siranu§ a· 
daha gelmi tir. Birkac; gune kadar se • dmdaki Ermeni kadmile bundan bir sene 
ferler ac;1lacaktlr. evvel miinasebet peyda etmi§ 'Ve metres 

Amerikada bugiinkii vaziyetin ba~lan
giCI ham madde fiatlarmda umumi bir 
sukutla ba~laml§tir. Umumi diinya buh
ramndan sonra eylul ayma kadar miite
madiyen yiikselen ham madde fiatlan 
bundan sonra bir sukut gi:istermege ba~
lami~tlr. Bunlarla alakah esham ve tah
vilat fiatlan da bu sukutun cereyanmdan 
uzak kalamamt§tlr. Gec;en ay sonlarmda 
Amerika hi.ikumetinin miidahalesile bu 
sukut klsmen onlenmi§se de alman ted
birlerin tesiri devamh olmami§ ve bugiin
kii vazivet hu~ule 11'elmi~tir. 

General Gombo§'ten sonra Mare§al 
Pilsudski Almanya ile malum anla§maYI 
akdettikten sonra, yeni Almanya tecrid 
edilmi§ bir halden kurtulrnu§ ve etrafma 
vevrilen c;elik c;ember par<;alanml§tl. 

Aynca Be~ikta~la Beyaztd arasmda o- hay at! ya§amaga ba§laml§tlr. Fa kat Re • 
tabus i~Jetilmesi icin tetkikat yapllmak· fet, SiranU§U vok sevdiginden her§eyden 
tad1r. Bu hatta i~liyecek arabalarm Gu- k1skanmag'l ve bir hadise c;1karmamak 

General Gi:imbo§'e gelinciye kadat 
Macar devlet adamlart Almanya ile s1k1 

AD f_J Y E DE miinasebatta bulunmami~lardi. Ciinkii 

mii~suvu ve Taksim yolundan gec;iril - ic;in kendini zor tutmaga ba§lami§tlr, Ev- Hapisanedeki cinayet 
mesi du§uniilmektedir. velki giin bir meseleden dolay1 metresin- !stanbul Cezaevi mudiirliigiinden dun 

Aksarayla $isli ve yahut Aksaravla den §iiphelenen Refet fena halde asabi- §U mektubu ald1k: 
Harbiye arasmda da diger bir otobiis Je§mi§ ve bu asabiyetini gidermek 1~m cGazetenizin 24 !kincite§rin 937 sa
h'lttt tesis olunmak iizeredir. diin adamaktlh ivtikten sonra metresinin Jlh ve 4862 say1h nushasmm ik~nci sa
Havagazi ve elektrik iicret- evine gitmi~ ve kavga etmege ba~laml§ • hifesin_in ii<;ii~cii siitu~u?un b~:;; tara -

R f t b d t b 1re k' fmdak1 (Hap1sa~dek1 Clllay~tm dava-
leri degi$medi t~;. e e u 51r~ a ak adl)casklm lo;e . r_e s1) ba§hg1 altmtla yaz1lall v~ istanbul 

Ha aga · 1 kt 'k f ' tl .. .. S1ranu§a ate§ etmi§ ve a m an ar Jr;m· h . . d tt'.. '-. . . v , z1 ve e e n Ia armm onu- • . , S'J•h .. 1 ... ., .. ap1sanesm e cereyan .e 1g1 n1ssm1 u, 
muzdeki lie;. ayhk · tarifesini tetkik et - cie .rere ~-uvarlanmi~tlr. 1 a ses en u· yandtran cinayetirt istanbul hapisane • 
mekte olan komisyon isini bitirmi~tir. zenne pohsler eve gelerek su~luyu yaka • sinde olmaYip LJskudar bapisanesinde 
Fiatlarda tebeddiilii icab ettirecek bir laml§lar, kadm1 hastaneye kald!rml§lar - i§lenmi§ oldugundan bu cihetin ayni sii-
sebeb gortilemediginden tatbik edil - d1r. tuncl'l tavzihini sayg~larla dilerim.• 
mekte olan tarife aynen ipka edilmi~ - Tahkikata, 1\t.iiddeiumumi muavinle - Bir §ofor mahkum oldu 
tir. Onumiizdeki ay ic;erisinde de tram- rinden Feridun Bagana el koymu§tur. Bundan birkar; ay evvel, Refik ismin· 
vay iicretlerine aid tarife tetkik oluna- B d'" k k d T k · agana, un ge<; va te a ar, a s1m de bir §Ofor, idare ettigi otomobille, ge· 
cakbr. Maamafih, tramvay iicretlerinin polis merkezinde me§gul olmu§tur. ceyarlSl Kas1mpa!?adan ger;erken, Mii-
temevviicti elektrik fiatlarmm temev - ld 1 S hh• Hastaneye ka m an iranu§un s1 1 zeyyen isminde bir kadma c;arparak ya-
viiciine tabi oldugundan ve elektrik fi- vaziyeti oldukr;a vahimdir. Adliye tabibi ralaml~, sonra da hic;bir §ey olmaml~ 
ab ise, oldugu gibi b1rak1ldigmdan tram 'b' b'l' .:'alih Ha~:m, diin Beyoglu Belediye has- £(1 1 otomo l I garaja c;ekerek ortadan 
vay iicretlerinin de degi:;;miyecegi zan- k b 1 t 
nolunmaktad1r. tanesine giderek yarahy1 muayene etmi§· av 0 mu~ ur. 

Garaj sahibi Aleksi, otomobili mua -
P. T. TELI!.FONDA ;.:.tir:..:.·--·-----

0
-c------ yene ederken, motorle yedek lastlk a-

--~-----~ M TEFERRIK rasmda bir c;ocuk 1:iliisii gorerek zablta-
T elefon idaresinde bir yo I- ya haber vermi§ ve sofor Refik yaka . 

suzluk tahkik ediliyor Parti kongreleri !anarak Adliyeye verilmi§ti. 
Cumhuriyet Halk Partisi ocak kon - Ref1·g-1·n duru d" 'k" · Naf1a Ba~mufetti§i ~efigin riyasetin- §mast un J mc1 ceza 

de, hukuk mii~avir muavini Tahir ve greleri devam etmektedir. Butiin kon - mahkemesinde neticelenmi~ ve suc;lu 
Posta, Telgraf miifettjslerinden bir za- greler ay sonuna kadar bitmi§ olacak sekiz av hapse mahkum olmu~tur. 

ve onumiizdeki aym onundan itibaren S T 1 f 1 h k b tm i§tirak ettigi bir heyet, Telefon ida- on e gra a -ey ine ta i at 
de nahiye konareleri ba~hyacakbr. 

resi tahsilat i§lerinde vuku bulan bir yapihyor 
yolsur.lugun tahkikatile me§gul olmak· Kuvvetli bir poyraz esiyor 
tad1rlar. inr miiddettenberi sakin giden hava. 

Tahsildar1ardan Cemalin zimmetinP dun ak§ama dogru birdenbire bozmu~ 
para ~e~irdigi tesbit edilerek hazirla _ ve kuvvetli bir poyraz esmege ba~la · 
nan dosyas1 sorgu Mkimligine veri! • m1stlr. Bu riizgar Karadenizde fazla bir 
mistir. tesir yapmamakla beraber denizin ka-

Bundan baska tahsilat Amiri Ad!~ barmaga ba~lad1gm1 ve bir f1rtma ihti
hakkmda da bir ihbar vardir. Adil ge . malini goren bazl ki:ic:uk vapurlar Bo -
r.en ~iin sorgu hakimligince istic;vab e- 1f::~7dan c'kmamJ~lardlr. 
dildikten sonra. serbest buak1lmt~b. Emlak Bark-uma dizdanla-

Mtifetti~ler, Telefon idaresinin, eski r1n1 kirdiranlar 
sirket zamar,na aid hesablanm da tet- Emlak ve Eytam Bankasmdan maa~ 
kik etmektedir. cuzdanlanm kird1rmak suretile para a-

V/LAYRTTE lanlara bugiinden itibaren tevziat ya -

Deft-erdar muavinligi 
!stanbul Defterdar muavinli~ine Di

vam Muhasebat murak1blarmdan tb -
rahim tayin edilmis ve tayin emri diir. 
Vilayete teblig edilmi~tir. 

C F. !fillY F.T f_J:'.IlnF 

p!laca 'kbr. 
Romanyadan. gelen 

go~menler 

Son Telgraf gazetesinin 27 te!)riniev -
vel tarihli saylSlnda, Dahiliye Vekili 
$ukrii Kayaya hitaben yaztlan ac1k 
mektub, matbuat kanununun 42 nci 
maddesine muhalif gorii1erek ga?:ete 
mes'ul mudurii aleyhine. Miiddeiumu -
mili1'"P l>ir clava a"llmt~tlr. 

M3h~uM olan h•rs1zlar 
Gecen sene bir ramazan gecesi, Ton

hanede. komurcii Mustafanm evine ~;· 
rerek hio:metcisi Nefisenin ve Nefiseye 
yard1m etmek iizere gelen Must:;~.famn 

ellPrini ba~hyarak, zorla parastm al -
ma~a te~ebbi.i~ etTJ"'ekten sulcu Demir 
Ali, Faz1l ve Nfihalle ~ravrimevkuf Sa
kirin Ai11rcezada muhakemeleri diil" 
11eticelenmic; ve surlulardan Demir Ali. 
'Faz1l ve Mihal iki~er sene ur'er ay kan
c;e mahkf•m olmu•ll'!rd•r. ~akir, bu iste 
'lll>kas1 goriilemediginden beraet el -
mistir. 

Biiyiik Harbin Macaristamn ba§ma ge • 
tirdigi azim z1ya ve felaketler kar§Ismda 
i~ ba§Ina gelen muhafazakadar, .son de -
recede c;ekingen bir vaziyet almJ§Iardl· 
Bu hareketsizlik ve parti sistemi Macaris• 
tam Avrupa politikasll\da· cans1z bir hal~ 
getirmi§ti. Bu hali flrSat bilen sol miifnt 
pu.u1er v~ babusus komiinistl~r g.izlidell 
gizliye tes1r ve faaliyet!erini artJrtni§lar " 
d!. 

General Combo~ J'V1acaristam canlan ." 
d1rmak ve Avrupa politJhsmda faa! btr 
amil haline getirmek iizere Biiyiik Harb~ 
de ve bahusus Belakun'un Bolsevik istila• 
s• zamanmda cephede hizmet eden m~ : 
haribleri ba§ma toplay1p devlet idaresJn~ 
eline ald1ktan sonrad1r ki Ma~aristan esk1 

zindeligini bulmu§tur. Genl'ral Combo~ 
kendi rejimine en yakm sistemin Hitler'ill 
«Nazi» partisi olduguna kani idi. Bun " 
dan ba§ka Macaristanm tekrar biiyiime: 
sini ve kuvvet bulmasm1 bin senedenberl 
beraber ya§ad1g1 Alman milletine dayall' 
maga bagh addediyordu. 

Bu maksadlad1r ki Hitler'e haricde 
ilk dostluk elini uzatan General Combo~ 
olmu§tu. Bugiin Almanyay1 ziyaret et • 
mekte bulunan iki Macar devlet adarnl• 
sivil olduklan halde, General Gombo§'i.ill 
ba§hca muavini olarak miihim hizmetler• 
dt- bulunmu§lard1. Kanya General Com· 
bo§'iin de Hariciye N azmvd1. DaranYII
da, c;iftc;i bir memleket olan Macaristall' 
d a en miihim idare §Ubes'ini te~kil edell 
Ziraat Nezaretinin ba§mda bulunmu~tU· 

,Simdi bu iki Macar devlet adam1 Ge• 
neral Gombi:i§'iin .Almanya ile berabef 
yiiriimek politikasm1 bir kat dsha ilerkt• 
r_nek iizere, Almanyay1 ziyaret ediyorla!• 
Ilk verilen ziyafette Macar Ba§vekilini11 

ilk si:izii, sulh mua hede~inin kayJdlaTill • 
dan tamamile kurtulmu§ oldugu i~in AI ' 
manyay1 tebrik etmek olmustur ki mana51 

dans1 Macaristanm ba~ma demektir. Ma' 
caristanm silahlanmas1 ve muhtelif Maca~ 
ekalliyetlerinin vaziyetini 1sl.ih mesele!e~f 
hakkmda uzun uzad1ya Kiic;iik lt1la 
devlet adamlarile miizakerede bulunarak 
bir tiirlii netice alam1yan Macar derl~1 

adamlarmm Almanyaya tevec~iih etrn1~ 
bulunmalan orta Avruoa ahvalinin yelll 

Tu~"< Ka~mlarm1 Koruma 
Derneginin kongresi 

Birka<; p-iin evvel Naz1m vapuru Ki'is 
t ceden 1810 ki~ilik bir ~tocmen kafi -
l=~ini alm1~ ve Marmara Ereglisi11e g;o. 
tiirmii~tiir. Goqmenler <;:atalca ve <;:or
luva sevkedileceklerdir. 

Bu giinlerde bir vaour Koste~ceye ~i-
Tehdid mektnbu gon.lerenler bir safhaya girecegini ~nlatmaktad1r. 

Muharrem Ft!vz; , TOGA l' 
Umumi heyetin fevkalfide o1a 

rak 27 kanunuevvel 1937 pazar -
tesi gi.ini.i saat 15 te Dernegin Divanvo
lunda S1hhi Mtize kar~1smdaki merke
zinde toplanacagr ve bu sene aidahm 
veren azanm kon.~eye istirak hakkm1 
haiz oldugu bildirilmektedir. 

Ruznamede idare heyetinin raporu 
hesablarm tasdik1 ve idare heyetinin 
ibras1, dernek nizamnamesinin tadili, 
:dare heyeti intihabl vard1r. 

Kahveciler cemiyeti idare 
he yeti 

Kahveciler cemiyeti idare heyeti se
c;imi dun yapilmt~tlr. Ticaret Odas1 Es
naf ~ubesi oniimiizdeki ay ir;inde de 15 
cemiyetin yeni idare heyeti secimle>:i 
icin 2unleri tavin etmistir. 

.:r k 1200 11;oc;men daha gehrecektlr. uere . 
Bu yeni kafilenin de <;atalca ve cJVan-

io1ri'ln edilme1o~i kararla~tmlm1•hr. 
na f • • 

Tiirkiye • . 'WI ... re hcaret 
muahedesi 

Tiirkiye - tsvic;re ticaret ~uahe~;si 
31 mart tarihine kadar temd1d edh -

mistir. 
Alman askeri heyeti gitti 
Bir miiddettenberi memleketimizde 

bulunan Alman askeri heveti dun ak · 
c;amki pksnrP~lp 'Rpr]inp c'lonmilo;tiir. 

- Ramazan 21 Penembe 

Lahiti isminde Avusturyah bir tiic -
can mektubla tehdid ederek 2000 lira
Slm dnlandirmaQ-a tesebbtis etmekten 
'>uclu Ko<;o ile arkadac;lan YorP"i ve Ha
ralambos. diin yedinci sorgu hakimlii!i
ne elleri keleoceli olarak getirilmi:? ve 
'>oraulan yamlm1~tJr. 

Her iir; suclu da, sulh ceza mahkemesi 
kararile mevkuf hulnnmaktad1rlar. ---lsvi~reye hukuk tahsiline 

gonderilecek talebe 
Adliye Vekaletinden Avrupaya hu -

kuk tahsili etmek uzere gonderilecek 
talebenin miisabaka imtihanlan bitmi~-

11 
16••• ~~ Aksa.; ~ lmsakll t~r. Amil Artu~, Ekrem ve A~d.ull~h im

S. D. s. D. s. D. 5. D. s. D.'! hhanlanm muvaffakiyetle b1hrmt~ler -
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Te§ekkiir 
Annemizin ebediyen aram1zdan a'! ' 

nlmas1 miinasebetile ac1lanm1za i~tir<Jlc 
eden biittin dost ve yakml'anm1za te ' 
~ekkiirlerimizin iblagma saJln gazete" 
nizin tavassutunu rica ederiz. 1 

Muallim Fahri, Fatma ve Nimet ;\.2:-

= Cumhuriyet ~ 

Niishas1 5 kuru~lur. 

Abone ('eraiti { Turkiye 
'i icin 

Senelik 
Alh ayhk 
Oc avhk 
Bir aybk 

141111 Kr. 
750 • 
400 .. 
150 • 

Haric 
lcin 

271111 ((t• 
1450 • 

8110 -
YoktUt 
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Japonya yeni ordutar gonderiyor 
Nankin, Canton §ehirleri 

bombardiman edildi 
~ingtau mtntakas1na da askeri ihracat yap1byor, 
Nankinde de bitaraf mantaka te,kil edilecek 
~anghay 24 (A.A.)- Tekun- Pao 

&azetesinin bildirdigine gore, on kadar 
lapon gemisi ~antung sahilleri boyunca 
do!a~maktad1r . Bu keyfiyet, yakmlarda 
huralara asker ihrac edilecegine bir deli! 
addolunmaktad1r. 
Nankin ve Kanton bombardrman 

edildi 
Nankin 24 (A.A.) - 26 eylulden 

beri ilk defa olarak J apon tayyareleri bu
&iin ogleden sonra hiikumet merkezini 
hombard1man etmi§lerdir. San' atlar mii -
Zesile milli meclis binas1 hasara ugraml§
br. 

Canton 24 (A.A.) - Bu sabah iki 
akm yapan Japan tayyarelerinin bombar· 
d1man neticesinde Canton §ehrinde ve 
Houan adasmda bir c;:ok ki§iler olmii§ ve 
Yaralanml§ ve miihim hasarat husule gel
tni§tir. Canton' da §imdi kiZIIhac;: hararetle 
oliileri ve yarahlan toplamakla me§gul -
diir. 

Canton • Kowloan demiryolu miinte -
has1 civannda da i:ilenler ve yaralananlar 
Vard1r. Bundan maada T ungham iizerine 
de boJD.balar atilmi§tlr. Bunlardan bir ta· 
nesi ltalyan konsoloshanesinin yanma 
dii~mii§tiir. 
"ingtau mmtakasma da ihracat 

yapalacak 
$anghay 24 (A.A.) - Cingtau li -

rnammn 60 mil cenubunda 12 J apon 
harb gemisi goriilmi.i§ oldugu ic;:in orfi 
idare ilan edilmi~ oldugu soylenmektedir. 
Nankin hiikumetinin aldagr yeni 

tayyareler 
$anghay 2~ (A.A.) - Nankin hii -

kumeti tarafmdan sipari§ edilmi§ alan sa
atte 450 kilometro siiratli on bombard! -

man tayyaresile kuk avc1 tayyaresi (:in 
ordusuna teslim edilmi§tir. 
Nankin'de bitaraf mrntaka lefkili 

meselesi 
Tokyo 24 (A.A.) - Resmi mehafil 

N ankinde bitaraf bir mmtaka ihdas et
mesi ic;:in $anghaydaki Japan konsolosuna 
yap1lm1§ alan teklif hakkmda birgllna be
yanatta bulunmami§hr. Gazeteler, bita
raf mmtakanm Japan askeri harekatmi 
i§kal edecek mahiyette olmas1 takdirinde 
Hariciye Nezaretinin bu projeyi redde -
decegini, ancak $anghayda oldugu gibi 
gayrimuharibler ic;in bir melee mevzuu 
bahsoldugu takdirde bu projeyi kabul e
decegini yazmaktad1rlar. 

Hariciye Nezareti namma soz soyle -
mege salahiyettar bir zat, lngiliz memur
larmm Hong kong' da silah ticaretini me
netmekle kanunen miikellef olmadiklan
m, boyle bir ticaretin Japonyaya kar§I 
dostane bir hareket te§kil etmemekte ol -
dugunu beyan etmi§tir. 

Sefirler Nankin'den ayrrldrlar 
Londra 24 (Hususi) - Nankin'de

ki sefirler kamilen Cin payitahtmdan 
aynlm1§lard1r. 

Briiksel konleransz dagtldr 
Briiksel 24 (Hususi) - Uzak§ark 

konferansl bugiin ogleden sonra toplana
rak dun haZ!llanan beyannameyi tasdik 
etmi§ ve konferans1 bilamiiddet tehire ka
rar vermi§tlr. Beyanname J aponya ile 
(ini muhasamata nihayet vermege ve 
muslihane miizakerelere giri§mege davet 
etmekte ve konferans reisi veya iki taraf
tan davet vaki oldugu takdirde konferan
sm tekrar toplanabilecegini ilan etmekte
dir. 
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Amerikada iktisadi 

llluvazene bozuldu 
Romanya Milli 

Cift~i Partisi 
Miistahdemine yo) verili- Hiikumetle ,iddetli mii-

yor, sipari,Ier asgari cadeleye giri,mege 
hadde indiriliyor hazarland1 

Va§ington 24 (A.A.) - Umumi ik- Biikre§ 24 (A.A.) - Milli c;:iftc;:i flr-
bsadi vaziyet, i§lerin tavsamas1 hadisesi- ka.smm yeni reisi M. Maniu, bir nutuk 
nin §iimullii bir mahiyet iktisab etmi§ ol- soyliyerek Romanyamn Milletler Cemi -
masile temayiiz etmekte berdevamd1r. yeline, kollektif emniyete, F rans1z ve ln
Sanayi erbabile tacirler, miistahdemine ~iliz dostluguna, Kiic;iik hila£ ve Balkan 
Yol vermi§ler, i~ saatlerini azaltmi§lar, si- ltila£1 ittifaklanna ve LO!histanla alan it
Pari§leri asgari hadde indirmi§ler, hususi tifaka sad1k kalmasm1 istemi§tir. 
e§has da fuzuli masraflanm kisffil§lardu. M. Maniu, muhalefet gruplan reisleri 

Borsa, bundan yeni sisteme «New- ve bu meyanda halihaZJrda mefsuh bu • 
Deal» e gore takib edilen siyasetin aka - lunan eski «Demir MuhafiZ» grupu re -
lllete ugrami§ oldugu neticesini c;:1karmak- islerile temasa girmi~tir. 
tad1r. M. Maniu'nun Romanyada dart se -

Umumiyetle efkan umumiye M. Ruz- nedenberi miiesses alan orfi idarenin ve 
Velt'in §imdi i§ adamlar~nm mesai bir!igi· sansiiriin ilgas1 ic;:in §iddetli bir miicade -
ii temine c;:ah§makta hakh oldugu miita- ]eye gi:i~mek niyetinde oldugu soylen -
easmdad1r. Maamafih, Beyaz Sarayla mektedu. 

~kmdan temasta bulunan kimseler, M. Menemencio '"I H . . 
b-·uzvelt'in yeni sistemin «New-Deal» g U ariciye 

11Yiik ve kiic;iik sermayeye hasim oldugu Umumi katibi oluyor 
lsuretinde rakibleri taraf!ndan ileri siirii· Ankara 24 (Telefonla) - G · t b 
~n d IT h k · · d h' ] h • b' azian e e 1 1 cer etme J(;m a 1 o sa usus1 me usu Numan Menemencioglunun s·-

::rtnayenin faaliyetini teshil etmek niye· yasi mi.iste~arhktan evvelki vazifesi ~
k:de oldugunu beyan et~ekted~rl~r. F~- Ian Hariciye y~kale_t_i Umumi katibligi-

t bu hal, M. Ruzve!t m yem s1stemm ne tekrar getmlecegi haber verilmek -
esas prensipini terkedec~gi manasm1 ta- tedir. 
:atnl11iin etmez. Hiikfunet, her ne paha- RahatsJz bulunan Numan Menemen-
ol~a ~lu;sa .olsun 193~ senesinde mevcud cioglunun Sihhi vaziyeti dtizelmi~tir. 
s·· n I«;llmar sefaletlenn tekrar hiiki.im Y erli MaHar haftasma 
llrtne . .. d • k ,.,_ .. sme musaa e etmemege arar ver- haz1rhk 

''11§hr. 

· Biilfe afrir artryor 
i-t ~a§ington 24 (A.A.) - Hazinenin 
d at7stikleri, biitc;:e a~1gmm 20 sonte&rin
b~ 00,945,000 dolara bali~ olmu~ ve 

111ijaenaleyh M. Ruzvelt'in tahminim be§ 
fvJ Yon a§rnl§ oldugunu gostermektedir. 

.l>a aa~afih maliyeciler, bu ac;1gm art!m -
bircatlnl, c;:iinkii sene nihayetinden evvel 
et~ok Vergiler tahsil olunacagm1 iimid 

e tedirler. 

Jl ~aris borsasrnda vaziyet 
,<ts 1n~C!s 24 (A.A.) - Diin esham bor
lllen a New-York'un ezici tesirine rag~ 
t:'ran mukavemet ~oriilmii~tiir. Bilhassa 
olan bz esham1 saglamdu. Bidayette agu 
Salah bYnel~ilel esham, celse sonunda 

ulmaga yiiztutmustur. 

A. Kostiimlii halo 
nkara 24 (T ge111e I< elefonla) - <;ocuk Esir-

haz1rl k~rurnunun kosttimlti balosu i~in 
:tniikern1 ar~ devam ediliyor. Balonun 

mebyet· · · Yeti I I~m ~ah~an tertib he -
L curnarte · ·· ·· JJir top] 51 gunu saat onda tekrar 

anti yapacaktlr. 

Ankara 24 (Telefonla) - Kanunuev
velin 12 sinde ba~hyacak alan Yerli 
Malian Arbrrna haftas1 Ba~vekil Celal 
Bayarm Halkevinde verecegi nutukla 
a<;Ilacakbr. 

Celal Bayann radyo ile memleketin 
her tarafma yay1lacak alan bu hitabE> . 
sine hususi bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. 

Haftanm her giinilnde muhtelif Ve -
killer tarafmdan radyoda nutuklar ve
rilecektir. Maarif ve Dahiliye Vekalet _ 
lerile diger baz1 Vekaletler haftanm, 
mevzuuna uygun ve faydah bir ~ekilde 
~ecmesi i~in almmas1 laz1m gelen ted . 
birler hakkmda alakadarlara direktif _ 
ler vE>rm islerdir. 

Di1nkii Meclis 
Ankara 24 (A.A.) - Tilrkiye Biiyilk 

Millet Meclisi bugi.in Fikret SIIaym 
baskanhgmda toplanm1~ ve 19 mart 
937 tarihli Tiirkiye Rolanda ticaret an
Ia~masJ ve merbutahmn kabuliine da;;
kanun layihasmm birinci miizakeresini 
yapmif!br. 

Meclis cuma gilnii toplanacaktir. 

CUMHURiYET 3 

HAdlse!er aras1nda 

Katilin busesi ( BUyUk davalar ) HEM NALINA 
MIHINA 

a zmirde bir katil, kendisin; on iki 
D sene agtr hapse mahkum eden 

karar1 dinledikten !iOnra, mahke
me salonunda bulunan metresini op
mii§ ve bu hareketi iizerine, hakimler 
heyeti tarafmdan, akli muvazenesiz
ligi varid goriilerek muayeneye sev
kedilmi§. 

T arihin vahiiri bir saati .. B_a_lk_an-Ia-rd-a -ba-ri-Sin ... 
• 

~almak iizeredir bek~si 
~ ku!.uculan~, <~Biiyiik Harb 
~ Turk harb:» d1ye c;:ok miihim 

Gazetelerde gordiigii bu haberi ba
na, miinevver okuyuculanmdan biri 
mektubla bildiriyor ve §U satarlan ila
ve ediyor: «Bu sabah Ankara istas
yonunda kar1mla vedalll§trken, hem 
onu, hem de oglumu ben de optiim; 
demek ben de miicrimim. Sinemalar
da §apu §Upur, kendilerinden ge're
cek derecede, hatta bamba§ka hislerin 
tesiri altmda opii§en artistler ciiriim 
mii ika ediyorlar? Bu, Madagaskar 
yerlilerinde bile pek tabii goriilecek 
bi'!" veda sahnesi degif midir ?» 

Aziz okuyuc\- benden miispet ce
vab bekliyor; fakat ben menfi cevab 
verecegim: Degildir! 

Medeni bir mahkeme salonunun 
edeb ol'<iisii, Madagaskar yerlilerinin 
adetleri olmadigl gibi, beyaz perde 
iistiindeki hiirriyet de adalet huzu
runda caiz olamaz. Filimlerde cevaz 
verdigimiz her~eye, mahkeme salo
nunda katlanabilir miyiz? Beyaz per
dede eglenceli bir§ey gibi goriinen bir 
yumruk kavgas1, adalet huzurunda, 
halis muhlis ciiriimdiir. 

Opii§mek, dudagm dudaga hasth 
darbmdan ibaret, her zaman ve her 
yerde masum bir riyaziye degildir. 
llP-ri memleketlerden baz1larmm so
kaklarmda opii§mek, umumi adaba 
miinafi, bazalarmda da mazur gorii
liir. Bu fark, opii§menin birbirine ztd 
iki manasmdan ve iki tefsirinden ile
ri geliyor: $efkat busesile §ehvet bu
sesi arasmda, insam hayvandan ayt
ran farkm bulundugunu herkes bilir. 
Sokakta gezen emniyet memurlan, 
yahud mahkeme salonunda bulunan 
adalet memurlan bu farln nastl tayin 
etsinler? Nihayet, garlardaki V'eda 
opii§melerini her memleket mazur 
goriiyor; hatta Max ve Alex Fisch
er'in, rahat ve mes'uliyetsiz opii§mek 
i~in, bir giinde Parisin biitiin garlan
nl dola§an fazla hararetli bir 'rift ni
§anhyt gozoniine getiren bir hikaye
leri bile vardtr. Pariste bile, en rna
sum opii§meler, §ehrin her yerinde 
ho§ goriilmiiyor. 

Katilin busesi, akli muvazenesiz
Jigini ispata yar1yan bir hareket telak
ki edilirse, belki, T emyiz karart nak
zeder; o zaman, katilin de, mahkeme
nin de hareketleri, merhametli oku
yucumuzu memnun eden bir ademi 
mes'uliyet kararile neticelenebilir; 
fakat boyle bir netice de, Jeytani, 
rahmani ve hayvani buselerin farkla
rtnl ortadan kaldtra.maz. 

PEYAMI SAFA 

ispanyada harb 

iki tarafh hava born· 
bardamanlar1 oluyor 

Madrid 24 (A.A.) - Miidafaa Ne· 
zaretinin tebligi: 

Asi tayyareler, Benicarlo, Alcaniz ve 
Bujaloroz'u bombardnnan etmi§lerdir. 
Bu bombard1manlara cevab olarak, ltii -
kumet ·tayyare kuvvetleri, diin ]aca, Pu
ente, Caparoso ve dii§manm Aragon'da 
miihim iissiinii te§kil eden Tudela' da yal
mz askeri hedefleri bombard1man eyle -
mislerdir. 

Filistinde, ~eyh F erhan 
Sadi asalacak 

Hayfa 24 (A.A.) - fki giin evvel 
tevkif edilmi~ alan Cenin havalisinin ta· 
nmmi§ tahrikatc;Ilarmdan §eyh F erhan 
Sadi yeni Filistin asker! mahkemesinin ilk 
celsesinde, as1larak idama mahkum edil· 

Times gazetesinin 15 te§rinisani tarihli 
niishasmda c;1kan yan resmi bir teblig, 
Lord Halifax'm Berline yapt1g1 ziyaretin 
tamamen hususi ve gayriresmi bir ziyaret 
oldugunu tasrih ediyor ve diyor ki: «Bu 
boyle olunca, Herr Hitler ile Lord Ha
lifax'm, ellerinde, sureti mahsusada tertib 
edilmi~ sual varakalarile, kar§Ihkh gec;ip 
gorii§meleri, yahud bir ingiliz - Alman 
miinasebatJ ic;:in miitekabil teklifler haZJr· 
lamalan fikri, Britanya hiikumetinin ak
lmdan gec;miyor demektir. Hakikatte, 
bu gorii§me, merasimden ari ve siikunet 
ic;inde bir zemin yoklayi§Inm ba§langiCinl 
te§kil etmek icab eder. Maksad Alman 
ve ingiliz emellerinin, nerede ve nas1l 
~arp1~malan ihtimali oldugunu ke§fetmek 
ve bu emelleri telif imkamm verecek u
sulleri ara§tirmakllr. Diger taraftan, 
Londra mehafili, ispanya i§lerine miida
halenin tevlid ettigi beynelmilel gergin
likler zail olur olmaz, ingiliz ve italyan 
miimessilleri arasmda, Berlin gorii§mele
rile miivazi miilakatlar yapilmasl ihtima
linden bahsetmektedir.» 

Bu tebligin, !ngiltere Hariciye Neza
retinin noktai nazanm tamamen ifade et
tigini biliyorum. Fa kat, tebligde, Lord 
Halifax'm bu ziyaretini icab ettiren se
bebler meskut ge~ilmektedir. Bu sebebler 
ise son derece vah_imdir. 

Bir iki haftaya kadar en had devresi
ne girecek alan A vrupa buhranmm ba~
langici, Fuhrer ile Duc;e'nin, Almanya
da, 26, 27 ve 28 eylulde yaptJklan mii
lakatlardlr. Bu garib miilakatlar, nutuk
lara, ~elenklere, ideolojilerin mii~abehe
tine ragmen, ba§ba§a, bir siikO.net ve dost
luk havasJ ic;inde ge~memi§tir. Zamamn 
bu iki hakimi, gizli bir itimadSJZhk besli
yorlarml~ gibi, yahud miitekabilen ihti
yatsizhk ~tmekten t;ekiniyormu§casma, 
bir an bile yalmz kalmaml§iardir. Ayni 
yerlere giderlerken, ayn ayn trenlere bin
mi§ler, daima ba$ka kimselerin miivacehe
sinde konu$mU§!ardJr. 

Bu miilakatlar esnasmda, Mussolini 
biitiin gayretini, Adolf Hitler'i, Alman 
planmm ilk maddelerini tahakkuk ettir
mek zamamnm geldigine ikna yolunda 
sarfetmi~tir. Hahrlardadir ki, bu planm 
if§a edilmesi iizerine, lngiltere hiikumeti, 
geyen haziran aymda, bir noktai nanr 
teatisi te~ebbiisiinde ve von Neurath'm 
ziyareti ic;in teklifte bulunmu§tu. Du~e'nin 
yaphgi tezahiirdeki manay1 anlamak ic;in 
fazla zihin yormaga liizum yoktur. lngil
tere heniiz teslihatm1 itmam etmemi~tir ve 
«hemen hemen ne pahasma olursa olsun» 
sulh arzusundad1r. Fransa, Halk cephesi 
tarafmdan, silahmdan tecrid edilmi~tir ve 
«hemen hemen ne paha na olursa olsun>> 
sulh arzusundad1r. Esasen, Bel~ika be
yannamesi ve Rhin tahkimatJ, onun yo
lunu kesmi$tir. Hala sonu gelmiyen ls
panya harbi, Filistin ve §imali Afrika 
karga~ahklan, bu iki garb devletini hare
ketten ahkoymaktadir. Lehistan yerinden 
kimildamlyor, onu elde etmek kabildir. 
Rusyanm elinden hiybir $ey gelemez. Sta
lin, ordusunu ba§SIZ b1rakm1§tlr. ltalya
nm Avusturyada artik hic;:bir menfaati 
kalmaml$hr. Roma, Asyada ve Afrikada 
yerle~mek istiyor. Su ma, 1936 martm
dakinden daha miisaid bir vaz1yet vard1r. 

Fi.ihrer'in tam ciir' et gosterebilecegi za
mandir. Her§eyi istiyebilir. 

Fa kat, Hitler, biitiin irsi asabiyetine ve 
hassasiyetine ragmen, gene az~ok bir 
Prusyah metanetine sahibdir. Dosyalann 
cahili degildir. Sabur bir biirokrasinin 
toplad1g1 fi§leri gozden ge~irmi&tir. ftal
yan diplomasisinin mukabil teminah iti
yad etmi& oldugunu ve yiizgeri etmekte 
son derece meharet sahibi bulundugunu 

~ gormii§tiir. T1pk1 Berlin gibi, Roma da, 
Karabiik demir fabrikasa tehlikeye girmeden menfaat etde etmek. 

harbe girmemek ve icabmda bitarafhgml 
pahahya satmak arzusundad1r. Ku§kulu 
davranrnak bir haktJr. ihtiyath bulunmak 
da usuldendir. Kar§ISindakini baglamakla 
beraber, onu sudu mevkie de dii$i.irmek 
gerektir. Von Ribbentrop, lngilteredeki 
ekisinin ugrad1g1 inhizamlan tamir mak
sadile, Romaya u~mu§, Berline donmii§, 
tekrar Romaya gitmi§tir. 

Karabiik (Hususl) - Gec;en may1sta 
temeli atilmi§ olan Karabiik demir ve c;e· 
lik fabrikasmm in§aatma biiyiik bir faa
liyetle c;:ah§Ilmaktadu. .?imdi fabrikada 
75 lngiliz miihendisi t;all§makta olup bu 
miktar ilkbaharda 150 ye c;:1kacakt1T. 
F abrikay1 yapmag1 iizerine almi§ alan ln
giliz firmas1 taahhiidiinii tam zamanmda 
bitirmek ic;:in azami gayreti sarfetmekte -
dir. 

S1hhat Surasmm verdigi 
kararlar 

Filhakika Duc;e'nin, evvelce vaki alan 
imtinadan vazge~mekte ve Alman- Japon 
P.a~trm imzalamakta tereddiid gosterme· 
smm sebebi, anla§Ihyor. Kant Ciano'nun 

Ankara 24 (Telefonla) - Yiiksek S1h- onu si.iriikledigi yol tehlikeli bir yoldur. 
hat $U.rasJ son i<'timamda tababet san· De · It ·1 · · k 1 ~ mza 1 gem1 en In§aSI, sev i.J ceni a-
atmm yap1lmasmdan dog· an su"lara a- d kl hk' · 1 k · ) " ac1 arm ta Imi, par a nazanye ere 
id olmak ilzere dokuz adli meseleyi tet- mi.istenid manevralar icrasJ, Libya'ya iki 
kik etmh;, bir kismi hakkmda karar 1 
vermi~, bir k1sm1 ir;in de tafsilat iste . ko ordu tah§idi suretile, Akdeniz ve Kl
mi!?tir. z1ldeniz yollarmi kapamak imk~mnm 

S1hhat $U.rasi memleketteki umumi mevcudiyetini gosterdikten sonra, Fi!is
Sihhat vaziyeti ve sari hastahklann sey- tinde ve Arahistanda, islam alemini In
ri hakkmda Vekaletc;e verilen izahati giltere aleyhine k1~kutmaga matuf siya
da tetkikten sonra gayri_tabii bir vazi - j ;et, halletrni~'en, i~dab eden; vurmiyan, 
yet olmadigml tesbit etmi§tir, tehdicl e.:.!~a bir siyasettir. N e ikinci Guil-

Yazan: JACQUES B.4.RDOUX 

laume, ne Birinci Napolyon, Hindistan 
yolunu kesmege muvaffak olamami§lar -
d1r. Bu i~e te~ebbiis etmeleri, onlan taht
lanndan etmi~tir. Ne ayni maddi mena
bie, ne ayni cografi vaziyete sahib alan 
ftalya, nas1l olur da, Kayzer Almanya
smm ve Bona part F ransasmm maglub ol
dugu bir i§te muvaffakiyet kazanabilir ~ 
Mesele, sadece, bir prestij muvaffakiyeti 
kazanmaktan ibaretse, Duc;:e, kendisine 
teklif edilen miizakerah bozmak tehlike
sine girmi~ olmuyor mu ~ 

Fakat, diger taraftan, Hitler, Alman
} apon beyannamesini ii~ tarafh bir pakta 
tahvil etmek suretile, bir emniyet ve bir 
fmat kazanm1~ olacak!Jr. Emniyet, ger· 
ginligi arthrmasmda ve lngiliz - italyan 
miizakera!Jm tehir etmesindedir. Londra
mn, yeni Bonapart' a kar~1 duydugu iti
mads1zhg1 bir kere daha teyid etmek su
retile, bir ingiliz - Alman miizakerah ih
timalini ve bu miizakeratm k1ymetini ar
tlrml$ olacakt1r. Fmat ise, ii~ tarafh bir 
Alman - ]apon - halyan ittifak1d1r. 

V e von Ribbentrop, imzayt koparmak 
ic;:in Romaya donerken, gayriresmt iki 
memur da, Londraya gidiyordu. 

*** 
Oc;: totaliter devlet arasmdaki pakt, 

te~rinisaninin altmc1 cumartesi gi.inii saat 
II de imzaland1. 8 te§rinisani pazartesi 
giinii Chamberlain karanm vermi$ bulu
nuyordu: Lord Salisbury'ye Lord Hali
fax tercih edilmi&ti. B a§vekil, aytn do
kuzunda, Londra belediye reisinin ziya
feti esnasmda soyledigi beynelmilel vazi
yete aid nutukta, Roma hadisesini lama
men meskO.t ge~ti. Aym 17 sinde Lord 
Halifax Berline geldi. Fiihrer'le mula
kat 18 te~rinisani cumartesi giiniine, yani 
Roma paktmm imzasmdan 12 giin son
raya tesbit edilmi~ti. 

Bundan daha seri i~ gonnege imkan 
yoktur. 

Hitler plammn, Alman azametini ih
yaya ve Versay sulhunu feshe mi.iteallik 
olan ve Fi.ihrer'in silaha miiracaat etme
den tahakkuk ettirmek istedigi fash aca
ba neleri ihtiva ediyor ~ Miistemleke top
raklanmn iadesi mi? V aktile, Sir John 
Simon'un ve Anthony Eden'in Berlin se
yahatlerinde kendilerine izah edilen bu 
metalibat, bloften ibaret yeni bir propa· 
gandaya daha mevzu te~kil etmekle be
raber, ikinci plandad1r. 

Dantzig §ehrinin tekrar ilhaki, Silez -
ya'nm i.§tirdp.dl, koridorun ilgas1 m1 ~ A
hiren Lehistanla yap1lan ekalliyetler mu
kavelesi, Almanyanm kalkmma progra· 
mmm ba~mda, bu fas1IIann da bulunma
dlgmi isbat etmi~tir. 

Hitler, Mussolini'nin tavsiyelerini din
lemi$ ve programmda ba§hca mevkii ka
tolik Avusturya iizerinde yeniden sahiblik 
tesisi ve (ekoslovakya ile hesabla~ma 
meselelerine tahsis etmi§tir. Bu hususta 
karar verilmi§tir ve hadise muhakkaktu. 
Gizli servis ajanlan, bu iki nokta iizerin
de hi~bir iimid beslenmemesi liizumunu 
Londraya anlatm1§lard1r. Bu noktalar i
leri siiriilecek ve halledilecektir. 

F akat ne zaman ve ne dereceye kadar? 
Avusturyada bir tefevvU.k tesisi mi isle· 
necek? Ansckluss'un te§didi mi, tedrici il
hak m1, hiikmi ilh!lk m1, yoksa derhal 
reyiama miiracaat mi? Cekoslovakya ile 
hesabla§manm ~ekli ne olacak ~ Alman 
ekalliyeti ic;:in yeni teminat m1 ~ Alman I a
rm sakin oldugu mmtakalarm muhtariye
ti veya ilhaki m1 ~ Cumhuriyetin, beynel
milel statiisiiniin tadili mi? Rusya ile dip
lomatik miinasebatm kesilmesi mi~ Bun
lar bittabi me~huldiir. Bildigim ~ey, mii
teaddid formiillerin metodlu bir $ekilde 
derpi& edildigi ve Prusya'nm, mutad rea
lizmi ile bunlan azami nisbette elde et • 
mege ~ah~acagJdir. 

Lord Halifax'm, mi.izakeratta bulun
mak salahiyetini haiz olmay1p, sadece 
istihbarla muvazzaf oldugu malumdur. 
Lord, bu metalibata rttlla peyda edecek, 
talebleri ingiltereye bildirecektir. Bu ta
lehlerin tetkik edilmesi ve bir cevab ve
rilmesi ]azJmdir. Bu cevab1 vermege, tek 
ba&ma ne !ngiltere, ne de F ransa salahi
yetlidir. Bu hlri,tiyan ve hi.ir milletler, 
ba~kasmm ne hayatma, ne de vicdanma 
taalluk eden bir karar verebilirler. Avus
turya ve Bohemya milletleri bu i&te rey 
sahibidirler. Alman ve ftalyan milletleri 
gibi, kendi mukaddera!Jm kendileri tayin 
etmek hakkm1 heniiz kaybetmemi§lerdir. 
Di.i&iini.iyorlar. Ve ya$Jyorla~. 

*** Bu sahrlar, tarihin, ne kadar vahim bir 
saati ~almak iizere oldugunu kafi derece· 
de gosterir. 

F ransa, sulhun imzasmdanberi ge~irdi
gi imtihanlann bu en agmna, manen ve 
maddeten haZJrlanml$ degilse, tarihin ~a
lacagl saat, 1866 Sadowa saati olacak
ur. 

bi.iyiik bir eser yazmi§ ol 
Frans1z binba§JSI M. Larcher'i tamrla 
(:anakkaleye aid tefrikalanmda Frans 
binba§Jsmm eserinden baz1 parc;:alar a 
mi§IIm. Bu muharririn, «Balkanlar 
Biiyiik Harb - Harbin sevk ve idaresi 
adh bir kitabm1 okuyorum. Eser §oyl 
ba§hyor: 

«1914 agustosunda, Avrupada birb 
rine saldrran iki itlifak, dogrudan dogr 
ya sulh zamanrnda birle§en devlet gru 
lanndan husule gelmi§ti. Bu ittifaklarr 
her azasr, Umum'i Harb tehdidinin sen 
den seneye arttrgrnr sezmi§ ve siltihlanm 
yarr§tna i§tirak etmi§ti. Biiylece her de 
let, ayni zamanda, hem harb ihtimali 
uzakla§lrrdrgrnr iddia ediyor, hem de on 
haz1rlanryordu. Bu devletlerin hifbir 
Balkanlarrn, biitiin biiyiik devletleri al 
kadar eden daimi bir kavga ocagr oldu 
gunu bilmiyor, degildi. Son asrrda, biitii 
devletler, miileaddid defalar, ve srk sr 
da siltihla Balkanlara miidahale etmi§ 
lerdi. H ariciye nezaretlerinin titredigin 
giirmek ve uzaktan uzaga siltih §ak1rtrla 
duymak ifin, §ark meselesinin, miiteqpdi 
§ekillerinden birini ucundan tutup kaldrr 
mak ktifi idi.» 

F ransiz binba§isinin 1914 te ve nnda 
evvelki zamanlara aid olan Balkanla 
tasviri hakikate tamamile uygundur. Da 
ha eski zamanlan bir tarafa b1rak1p yal~ 
ruz 20 inci asnn tarihine bakahm. Birinci 
ve ikinci Balkan harbleri Balkanlardan 
«;1kllg1 gibi Biiyiik Harb de oradan «;1k· 
mi§!Ir. Fa kat, bir de, bugiinkii vaziyete 
bakimz. Balkanlar, Avrupamn en sakin 
yerlerinden biri haline gelmi§tir. Buna 
mukabil, ba§ta fspanya olmak iizere, 
diinyanm muhtelif yerlerinde, harb kay• 
naklan vard1r. Buralardan s1c;:nyan klVIl· 
c1mlan bashrmak ic;:in c;:ah~Ihp duruyor. 
Fa kat, giiniin birinde, iri bir ate§ pars;a· 
smm barut f1c;:1lanm tutu~turmas1 ve sulhu 
havaya u~urmas1 tehlikesi daima mevcud
dur. 

Muha}hk alan bir§ey varsa, o da bu 
defa tehlikenin Balkanlardan gelmiyece• 
gi ve yannki harbin Balkanlardan c;:1kmi• 
yacag1d1r. 

Balkanlari::! boyle fesad ve harb ocag1 
yerine bir sulh kaynag1 halini almasmda· 
ki en miihim amillerden biri de ~iiphesiz, 
Cumhuriyet Tiirkiyesidir. Onceden Bal
kanlarm barut hc;Isl olmasmdaki amiller
den biri ve ba~hcas1 Osmanh imparator
lugunun zafl oldugu gibi ..• 

Hasta adamm yerine oturan kuvvetli 
gene, Balkanlard" ban§m da bekc;isidir. 

Her eski pa§a, general 
degildir! 

Biz~m baz1 gazeteci arkada§larda, es-
kiden «pa§a» alan her zata, §imdi 

«general» riitbesi vermek merak1 var. 
Mesela sab1k Hidiv Abbas Hilmi Pa§a" 
ya M1mda «pa§ahk» hala mevcud oldu
gu halde, «Abbas Hilmi Pa§a» yerine 
«General Abbas Hilmi>> diyorlar. 

Merhum Prens Seyfeddinin iivey ba
basi, eski Mirmiran Pa~alanndan olan 
F eriduna, «General F eridun» diyorlar. 
Bir sivil alan bu zat, hatta asker pa§aSI 
(~e;.~ildi ki §imdi ona, bol keseden «gene· 
ral» unvamm tak1vermege hakk1m1z ol
sun. 

Bu gidi~le Kasrmpa~a iskelesine <<Ge
neral Kas1m iskelesi», Haydarpa§a istas· 
yon una «Genera 1 Hay dar istasyonu» ve 
A§Ik Pa~a Divanma da «General A§1k 
Divam» d1yecekler galiba! 

Eski devirler ricalinin <<pa§a» olan un
vanlanm §imdi «general» diye terciime 
etmege ne hakk1m1z var? 

Arn~vudl~~n 
milli bayramt 

i -:tiklal ~enlikleri bugiin 
Kraltn nutkile ba,hyor 
Tiran 24 (A.A.)

Arnavudluk ajan -
SJ bildiriyor: Tiran
da, biiyiik bir faa
liyet i<;inde, Arna
vudluk istiklalinin 
25 inci yildi:inilmil 
~enliklerin e haz1r -
lamlmaktadJr. Sen
liklere yarm, Kra
lm Bari radyosile 
ne~redilecek alan 
bir hitabesile ba~- Kral Zogo 
lanacaktJr. $ehrin bi.itiin yiiksek mer -
kezlerinde muazzam taklar kurulmu§ 
ve taklara, Krahn armas1 konulmu~ ,. 
tur. Bu suretle, Arnavudlugun ba~an • 
Cihgmt ve trkm hasletlerini temsil eden 
devlet reisine halkm hiirmetkar tazim
lerine tercilman olunmu~tur. 
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J II Intikam KU~Uk 
hi kaye 

~ 
Beyaz insanlar tarafmdan, F aleine

)lin sol sahilinde, Kayes civarmda in§a 
edilmi§ Ambidedi koyiindeyiz. 

F aleine, Senegal nehir lerinden biridir; 

..Maratray'den 
Maamafih, bir giin, c;ok ag1r bir c;ah§

madan donii§te, kuliibeler arasmda bir 
golgenin kayd1gmr goriiyor: Mamadou
nun giilgesi ... 0 zaman, derhal karar 
veriyor. 

sulan, gokten inen ve yaktcl giine§ al - * * * 
tmda eriyen kur§un gibi, geni~ ovada ag1r 

<;ifte bir oliim ~aresi dii§iiuiiyor. A§tk
agir akar. !ann ikisini birden basttracak ve ikisini 

Sudan i~erilerine girmege azmetmi§ o- birden oldiirecek. 
lan beyaz insan, bu Ambidedi ileri ka - Dii~iiniiyor ki, beyaz insanlar, mem -
n.kolunu in§aya liizum eormii~tiir. Uzak- leketinin vah§ice harek~tlerinden ho§lan-
lara ve siiratle gitmek ic;in, eski ka§ifler k d 1 S mama ta IT ar. Onra, kansmm a§Ikl 0 • 

tarafmdan takib edilmi§ olan nehir yo - Ian bu adam amirlerine kaT§! sadJktJ. 
lu, her iki istikamette, ticaret e§yasmt, Amba bu adam yiiziinden onlarm nef-
mevaddJ iptidaiyeyi ve loprak mahsuliinii · · k rehm azanmak da istemiyordu. 
nakle kafi gelmez; F aleine iizerinde, Av- 0 hal de, ne yapmah ;» 
rupa ilmine layJk bir azametle in§a edil- Samba zekice bir hal ~aresi bulmaga 
mi• olan bir kopriiden ge~mek iizere, Am- 1 d H • ~a l§tyor u. er an kafas1 bu hal rare-
b1dedi' de nihayet bulan geni§ bir araba " 

sile me§gu1di.i. Havanm c;ok giizel oldu-
yolu yapilmt§hr. gu bir gun, fakir bir maden damannm 

Gazete ilanlarile, fazla yevmiye vaid- bulunmasi ihtimali olan kumluk bir yeri 
lerile, hilelerle ve tehdidlerle buraya be§ kazmak emrini ald1. Civarda, vahaya 
yiize yakm yerli getirtilrr.i~tir. Zavalhlar, benzer bir yer ke§fetti. 
giindiiziin giine§in I§Ikl:;n altmda erirler Bu ke§iften haberdar olan §efler ve 
Ve geceJeyin iyj hava almtyan izbeJerde muhafiZJar, ogJeyin meltemin <;Iktrgt sa
kan ter ic;indedirler; zengin olmalanna atlerde, bu mukaddes yeri takdis ettik • 
yard1m ettikleri insanlar hesa!:Hna, her an Jeri halde, ameleler bunalttc1 giine§ altm
nehre dii§erek bogulmak, yahud da tim - da, oldiiriicii ~ah§malarma devam edi • 
sahlar tarafmdan yutulmak tehlikesile yorlardt. Ak§ama dogru, orada kimse 
kar§I kar§tyadirlar. bulunmazd1. Giiniin bu saatinde buras1, 

Bu kadar insanlar kalabahg1 ic;inde Mamadou ve Abuma'mn a§klarma bir 
pek silik kalan Samba Dialo memleketin sigmak vazifesi goriirdii. 
iklimini ve tehlikelerini herkesten iyi bilir. Samba onlarm burada bulu§tuklanm 
Samba Dialo yaman bir delikanhd1r; biliyordu, ve plamm ona gore hazula • 
k1sa zamanda §eflerin giiziine girmi§, ve maktayd1. K1sa zamanda, vahamn her 
ona, bir amele grupunun ba§t manasma taraflm iyice tamdr. Ellerile, ihtiyar bir 
Capita admt vermi§lerdir. zamk agacmm yer yer an yuvalarile do-

Bin;.ok nkta§lan gibi, o da, kuliibede lu ve devrilmi§ govdesi arkasmda yap • 
yemegi ve yatag1 hamlamas1 i~in, gene raklardan biiyiik bir y1gm yaptl. 
kansm1 koye getirmi§ti. Abuma Diamba Bir ak§amiistii, kuliibesine donecek 
on alb ya§mdadir, bir krali~e kadar aza- yerde, iki giinahkar a§Ikm randevu ver
metli giizelligi vard1r, bakt§lan her nk - dikleri yerde, onlann ~ok otesinde bir 
tnn insanm kalbinde tath arzular uyan- yerde gizlendi. Pek uzun zaman bekle
dmr. medi. Birka~ dakika fasi!a ile, birbiri ar-

c Yeni Eserler ) 
Siyasi ve tabii Tiirkiye 

haritas1 
DegerU cografyacllanrmzdan Faik 

Sabri Duranm tanzim ve tertib ederek 
Viyanada Cografya Enstitiisu matbaa -
smda biiyiik bir itina ile bastmlml§ ol
dugu Siyasi ve Tabii Tiirkiye harita3I 
Kanaat Kitabevi tarafmdan ne§redil -
mi§tir. 

1/2.000.000 mikyasmda olan bu hari
ta tabii avanz1 canh ve cazib renklerle 
tebariiz ettirmekte ve ayni zamanda en 
son vilayet taksimabm giistermektedir. 
Talebenin yurd cografyasm1 daha esas
h bir surette tetkik ve miitalea edebil -
mesi ic;in kitab kadar liizumlu bir ele -
man olan bu harita her s1mf balkm da 
ihtiyacm1 giirecek evsaf1 baizdir. 

Harita temiz bir kapakla kaplanmt§
br. Aynca harita ic;indeki cografi mev
kileri yerlerini kolayhkla bulabilmek 
ic;in alfabe s1rasile bir endeksi ihtiva et
mektedir. 

50 kuru§ fiatla Kanaat Kitabevinde 
satilmaktad1r. 

lngilizce konu§ur musunuz? 
[ingilizce - Tiirk~e haftahk mecmua] 
istanbul Erkek Lisesi ingilizce 6gretmeni 

Ahmed 6ztiirker tarafmdan bu adla ingl
lizce - tiirkc;e haftallk blr mecmuamn ne~
rine ba§lanml\)tir. Ortaokul ve lise talebele
rin!n lngil!zce dersler!nde miimareselerin! 
kuvvetlendlrmek ve umum1 kiiltiirlerini 
yiikseltmek gayeslle ne§redllen bu mecmu
ada ing!lizce kelimelerin telil.fffizil. beynel
milel fonetik i~aretler!le g6sterilmi!) ve bu 
iliaretler blr<;ok misaller, reslm ve cetvel
lerle etrafllca izah edil~tir. Aynl zaman
da en c;ok kullamlan ciimlelere s1k Slk ve 
bol bol yer veren bu mecmuay1 karilerlmize 
tavslye ederlz. Fiat1 5 kuru~tur. Her kitab
cida bulunur. 

~ocuk Duygusu 
Qok faydall yaz1Iar ve resimlerle intl~ar 

etmekte olan haftahk Qocuk Duygusu ga
zetes!nin 9 uncu sayLSl bugiin !)Ikml§ttr. 

Yurdumuzda en !;Ok okunan bu giizel 
mecmuaYI blitiin c;ocuklara tavslye ederiz. 
Fiat! her yerde be~? 'k.uru~tur. 

--

Ebedi ·Don Juan: George Brent 
Amerikah artist, dort ay evvel nikahland1gi 

kar1s1 Constance Worth' dan ayrdmak istiyor 

Constance Worth George Brent 

~emleketi.m!zde Kay F r~ncis .~e di~e~ Jlunma~tan vazgec;en C:reta'nm me~hur 
arhstlerle b1rhkte oynadJgi filrmlenm bestekar ve orkestra §eh L. Stokovski ile 
zevkle seyrettigimiz iriyan viicudlii sem- evlenecegine dair §ayialar c;IktJ. George 
patik JOnpromiye Amerikah George Brent ise daha cezri davranarak ortabgr 
Brent'in hakiki bir Don Juan olduguna hie; giiriiltiiye vermeden kiic;iik ve tanm
arhk ~iiphemiz kalmamak laz1m geliyor. mamJ~ Avustralyah artist Constance 
Ciinkii, vaktile Ruth Chatterton' dan "Vl( ~rth il~ Meksika koylerinden buindt 
Greta Garbo'ya kar~I hissettigi derin sev- mkahmr k1ydudi. 
gi yiiziinden aynld1gma dair birc;ok riva· Bugiin gene ~ift izdivadannm ancak 
yetler deveran etmi§, hatta isvec;li YJldi- di:irdiincii aym1 idrak ederlerken George 
zm ugrunda onun sozlerini yerine getir- Brent. Kal.~forniya ali mahkeme reisi 
mek i~in en biiyiik zevki tayyare kullan- Haas a mu~acaat ederek Constance ile 
mak havai hokkabazhklar yapmaktan ar.alarmdah rabitanm feshedilmesini iste
vaz~ec;tigi soylenmi§ti. Fa kat bu alaka mr§, fak~t ~ak~ bu birligi y1kmak ic;in 

I A b' b .1 . I d' ortada ciddi b1r sebeb mevcud oldug~ una 
a em 1r ra tta 1 e netice enme r veya k · b 1 d ~ ·1 · 

· · G B •· h am u unma Igmt 1 en siirerek bu tale-
neticelenemedi. eorge rent m atmm b' k b 1 t · · M f'h b'' 

. . .. . ·~· b" "k 1 a u e memi§hr. aama 1 , uro, A-
kirmamak tc;m vucude getirdrgi en uyu merika kanunlan mucibince her iki tara-
filimlerinden biri oldugu bir hakikat §ek- fm talak ic;in mahkemeye miiracaat hak

linde kar§rm1zda tecelli eden «La Dame lanm iptal etmemektedir. Y almz anla§I· 
aux Cam elias» nm ilk gosterili§inde bu- hyor ki, mesele biraz uz1yacak 1 .. 

Samba, onu anasmdan babasmdan sa· dmdan, evvela Mamadou, sonra da A- Y eni Adam 
tm ahrken, verdigi mala hile kan§lJTma- burna geldiler; ve sanki. a§klan ic;in ha- Yenl Adanun 204 iincii sayL'51 c;Iktl: ic;ln- c B •. r •. k •. I ) 
IDI§tl. F akat, aldrgiiDIZ mala hile kan§• z:rlanan yaprak1ardan yaptlm:~ yatakta dekller: ismaU Hak'kl, Halkevlnde Mtizlk. s a t I r a 
tmlmadtgmdan emin olabilir miyiz;» sarma§dola§ oldular. Okutmanm prensiplerl, Hayatlffi. Hii.seytn -------------------------------' 
Dialo hep §iiphe ic;:indedir. Her yerli O zaman, Samba bir ytlan gibi yerde Avn1, Sokak. Ahmed Nairn, Uzun Mehmed. * Amerikah ihtiyar artist George * Micky Maus mucidi Walt Disney 
nkta§t gibi, onun da ic;:ini krskanchk ' e- siiriinerek, a§Iklann bulundugu yere yak- Hakll Toklu, Belc;ikamn ziraat polltlkasr, Arliss yakmda milyarder Rockfeller'in «Karlar iistiinde yedi ciice» isminde bir 

· · E · · l'k h b la§tl, ve zamk ag~ acmm govdesine dart Reslmlerin romam. Sam! Boyar, San'att!l h d b' f 1 b' · IDlflyor. mmyets1z 1 , ayatmm en ii- ayatmt tasvir e en 1r i mi rzzat c;:evi· seri viicude getirmi§ ve bu i§i ba§armak 
Y''k d' 'd' G' I' f k d . I. I_. ta§ atti, ve §imdi cehennem gibi kayna- orijlnalite. Sefer Aytekin, Alloglu Ahmed. k . d b I u en I§eSI rr. rz 1, a at atmi mr . rece ve aym zaman a a§ro ii oymya- ic;:in be~ sene c;ah§hktan maada 1.1 00,000 
gi:izetleme sonunda, kumpanvamn bek _ §an an yuvalarmdan uzaklara, kumluk Tank Onan, Splnoza. Ic; ve dL'J sosycte, k B . . . b k h k 

J • d v k Haftanm hul~alan ve dii•iincelerl... ca tJr. U pro]esmm tat i sa asma c;t • dolar da para sarfetmi§tir. Bundan maa-
~isi, Senegalli eski kiiriik zabir Mamadou araziye ogru ac;ti. ~ t · · · 'd' N k b I d' ,. E lA k k d b .---------------- masmr emm tc;m gi Ip evyor e e Iye da Walt Disney,, bu sene ikinci Silly 
Sante'riin hareketlerini anhyor, bJ'r gu··n vve a, or u, sonra a tstna ve act ,. re· ') d .. .. .. t .. 

f dl ''k ld' k k d lSI e uzunuza tya goru~mu§ ur. Symphony yapacak ve bu aynen Bam -
kendisinin yoklugundan istifade ederek erya an yu se 1' or u an birbirine h 1 * J h B ·1 k santm1~ iki insan •ekli, yegane knrtulu· NorotiriirJ"i Ba is eri, o n arrymore 1 e gene ansl bi'nin maceralan tarzmda olacakt!r. 
Aburrm "yr gi:irmek uzefe ktiliibeye yak- • '"' • 'Y :~r.t•· Ba · r. • k · t f rare · 1 h d ~ k ~ kl' h t • x:. erne rne, r aramo~t §IT eh ara m- * Sm' ema yildizlarlntn tehli'kel1' spor )qtigmr goriiyor. ,. s1 o an yere, ne re ogru a~maga Bakukoy Emraz1 A 1ye as anes1 d M l D' t . h'' . f'l . Av 

ba~lami§tl. mjitehaSSislarmdan operator Noro • an ar ene Ie nc m yem 1 ml « g- yapmamalan ic;:in Holivud fi1im §irketleri 
Samba, kar•Ismdakine derdler·tn'r d1' - B d • b "~amak N :U B'lm'y·en F "' ft'! ·n ' u iki giinahkarm etrafmda, kendile- s.iriirjiyen Cemil $erif Bay ur un u "~ · emr 1 1 ranSIZ, mt • arasmda bir anla•ma yapilmt• ve bu hu-

1IIe soyliyemiyor. F akat, dilc ne hacetl h' b h d · · d k ·· · d'l · l d' ' ' rine kar§r tecaviizde bulunanlara aman- fevkalade mii Im a se au esen e oynama uzere anga]e e I ffil§ er rr. susu yeni akdettigi kuntratlarda ilk tat-
i~inde bir intikam ih1' 1s1 ya•Iyor. I b ,.1kt1 Bab1alide I'kbal Beyogvlunda * J k' C ' k B ' s1z o an ir an kiimesi uc;u§maktayd1. fki " · ' ac Ie cogan m arlSl etty bik eden Warner biraderler §irketi ol -

Kime kar•I ') f'l k Ha~et kiitiibhanelerinde sablmak - G bl •· · l'k k d ~· ' . se l a§I , bu cehennemi takibden kurtul- ra e I artist l etme ten mene ecegJ mu§tur. Binaenaleyh, Georges Brent ve 
Sad1k kalmasmt bilmiyen, 1rkm ka • k · · h d ld 1 tadu. h kk d b' · t k t F k t rna I<;m ne re a 1 ar, su ~enelerine a m a Ir ~ayia or aya c;I mr§ 1· a a Errol Flyn pek sevdikleri tayyare ile 

nunlanm tamm1yan kans1 Abuma'ya k d ··k 1 · · A 1 h .. · d' I h ft I d v a ar yu se mi§tl. n ar, zehirle §i§mi§ enuz tz Ivac annm a ast 0 rna Igi taklak atmak, Dick Powell, polo oyna-
kar§t! olan bu iki yiize hala hiicumda devam T s So .. zde Klzlar halde Betty'nin «Gece l§tklan» nammda k F d G I b 

Ab h kk k 
· k I' rna , ernan ravey azgm &t ara inip 

uma mu a a cezasmJ c;:e me 1 - etmekteydiler. Bir an geldi, myun iis _ i bir filim yapacagt anla§llmr§tlr. Demek onlan yildmm gibi ko§turmak zevkinden 
dir. Bu fikir canlamyor, ve Samba'mn tiinde yalmz bir ba~ kaldr; biraz sonra, 0 §ayialar uydurma imi§. 
kafasl d b ·r ·· kl · F k d A NE Ege Manevralari mahrum kalmt§lardtr. n a 1 yere c;ore emyor. a at, o a amans1z anlann hiicumuna taham- * Paramount §irketi «HattJiistiivali * 
hergiiniin sonunda, Dialo, kammm m ··1 d d' k b ld k d · · d b' f'l' · k «Kadm Asia Unutmaz l» esennm mu e erne 1, ay o u. Faleine'nin san M ER JURNAL a m» 1smm e 1r 11m c;ev1rtme te ve 
badem gozlerini, kmak yiiriiyii§iinii, ka- ortiisii, Samba Dialo'nun intikamma bir E bunda ba~rolleri ltalyan artisti isa Mi - kahr~am Margaret Sullavan yakmda 
pah ve iirperen gi:igsiinii goriince yumu - kefen hizmeti gormii§tii. N : ve hergiin ilk seansta randa, Fransiz artisti George Rigaud ve Ronald Colman ile birlikte «Sokak Res-
§Uyor, arzularm tathla•t:rdJg~J hassas b1'r ,.. · A 'k I F d M M k · 'd' H 1 K d • yevtren: 1 Kalb Mu""cadelesi" men a r re .ac urray oymyaca · migec;t 1» ve « aya uvveti» ismin e 
erkek oluveriyor.. Serif HulUsi lardtr. iki kordela c;evirecektir. 

1 aye ; yarm a §am: ev a a e musamere o ara . 
r---~-------~·N-.h--·t---~=k~~=f~.k~·~A·d--·.·.-----~-·k·•rGfubmqbncrrengb~k~~~rle"y~~~~~~~~~~--

S~u~ok~b~n~ ! h!' yerd~b!y~ b~ ~A ~a~.r~, M A K s i M 

r 

A l l AHrN··k B.,i Ht" £1 [ R i ~:!:::f.:;:;~o:~:~~:~~o~~~~;!::;~:::~!~ 
Fransn:ea sozlii buviik a~k romamm takdim ediyor A M B A s A D 0 R c . A Z' an 
sa, rollerde: Ilk defa beraber oyntyan 

MARLENE DiETRiCH • CHARLES BOYER 91!::u'~e:::,a~:~:~7.~::" 
Fiatlarda zammiyat voktur. Yerlerinizi evvelden aldmn1z. Telefen: 41341 

Bu aksam 
' 

SA RAY sinemas1nda 
Frans1z sioemac1hgmm en muazzam, en miikemmel §aheseri 

MAHKOMLAR KALESi 
FiLMiNiN ilk iraesi terefine BiiYiiK GALA 

terennumab arasmda ak~am yemekleri ve SUPE DANSANT 

HARRY FlEMiNG 
tekmil trupu ile cazip ve eglenceli numaralar 

BU AKSAM 
Turan Tiyatrosunda 

Ses krali~esi HAlVllYET Yiiceses konseri 
Sao'atkar NA~iD ve arkada~lan 
HABBE MOLLA vodvil 3 perde 

Varvete, Solo raks. duet 

Sevimli • • • • • ve kibar •... 

25 lkincite~rin 1937 

( Bu ak~amki program ) 
ANKARA: 
12,30 muhtelif pl§.k ne§riyat1 • 12,50 

plak: Tiirk musikisi ve halk §arkllarl - 13,15 
dahili ve harici haberler - 18,30 muhtellf 
plak ne~riyat1 - 19,00 TUrk musiki ve balk 
\)arkllan. (Makbule Qakar ve arkadai)lanJ· 
19,30 saat ayan ve arabca ne~riyat - 19.45 
Turk musikisi ve balk ~ark1lan. (Servet 
Adnan ve arkada§lanJ - 20,15 Kaz1m Naml 
Duru: Terbiye - 20,30 plil.kla dans musi • 
kisi - 21,00 Ajans haberleri - 21,15 stiidyo 
salon orkestras1 - 21,55 yarmki program ve 
istiklal mars1. 

ISTANBUL: 
12,30 plil.kla Tiirk mus!k!sl - 12,50 hava

dis - 13,05 plakla Tiirk musiklsi - 13,30 
muhtelif plak ne~;r!yatl - 14,00 SON-18,30 
plakla dans musikis! - 18,45 Edlrnenln l!;ur
tului)u hakkmda konferans. Eroln6nli Hal
kevi namma: Mimar Kemal Altan - 19,00 
i:nci tarafmdan ~an: Piyano ve ke· 
man refakatile - 19,35 spor musahabeleri: 
E~ref ~efik tarafmdan - 19,55 Borsa ha • 
berleri - 20,00 Cemal Kiimll ve arkada§laTl 
tarafmdan Turk musikisi ve halk §arktla· 
n - 20,30 Orner R1za tarafmdan arabca 
s6ylev - 20,35 hava raporu - 20,45 FaEli 
saz heyeti: Okuyanlar: Kiit;iik Saf!ye. ib
rahim Ali, keman Cevdet, tambur saHl.had• 
din, kanun Muammer, viyolonsel Mes•ud 
Cemil, klarnet Ham.di, ud Cevdet Kazan 
(S.A.l - 21,15 ORKESTRA: 1 - Tschai• 
kowsky: Mozartiana suvite. 2 - Tost-I: 
Segreto. 3 - Ponchielli: Danza dell Ore. 
4 - Drigo: Valse Mlgnonne. 5 - Andran: 
La Mascotte - 22,15 Ajans haberleri - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet par!)alan • 
22,50 son haberler ve ertesi gtiniin progra.• 
m1 - 23,00 SON. 

VIYANA: 
18,25 ~ARKILAR (Soprano ve piyano) .. 

18,55 kan~Jk yaym - 20,30 halk gecesi • 
22,05 GECE KONSERi (~anla b1rl!kte>. 
Strauss, Caykovski ve sair bestekA.rlarm e· 
serleri - 23,15 muhtelif haberler - 23,25 
spor, balk yayrm- 23,55 DANS MUSi:Kisi:. 

PEI;lTE: 
18,35 QiNGENE ORKESTRASI • 19 35 

konferans - 20,05 viYOLONSEL VE Pi:YA• 
NO - 18,40 piyes, haberler - 22,25 ORKES· 
TRA KONSER:t: Haydn ve salr bestekil.rla· 
rm eserleri -. 23,10 konu~ma - 23,25 PlY A• 
NO KONSERI - 24,05 ORKESTRA KONSE" 
Ri - 1,10 son haberler. 

BUKRF-9: 
20,15 HARP A KONSERI - 20 45 §AN 

KONSERi - 21,10 konferans - 2l,20 SEN· 
FONIK KONSER: Boher!n!, Beethoven ve 
salr bestekil.rlann eserleri, lstirahatlerde: 
Hava, haberler, spor - 23,15 EOLENCELi 
KONSER - 23,50 son haberler. 

MiLANO: 
18,20 I]AN KONSERI - 19 karl§lk yaym• 

21,35 KARI~IK MUSiKi: Orkestra • 22,05 
devlet tiyatrosundan naklen: OPERA YA· 
YINI: Ginevra Degll Almierl, !stirabat za• 
manlannda haberler, hava. 

_::x::; 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece ~ehrlmizln muhtellf semtlerln• 

dek! nobetci eczaneler ~unlardJr: 
Istanbul ciheti; 
Eminoniin<ie (Hiisnii onar), Fatihte 

(Hamd!), Karagiimrukte (Mehmed Fuad), 
Bak1rk6yde tistepanl, Aksarayda lZiya. 
Nurll, Fener Balatta (Merkez), Beyaz1dda. 
( Cemill, Klic;iikpazarda (Yorgl), Alemdar 
Divanyolunda (Esad), Samatya Yedlkulede 
(TeofUosl, Topkap1da (Nblm). 

l]~lide (Mac;kal, Taks!mde istlklil.l cad • 
desinde (Kemal RebiilJ, Beyo~lunda fA. 
Galopulosl, Galatasaray Posta sokakta. 
(Garihl, Galata Topc;ular caddesinde (Hi· 
dayetl, Kas1mpa~ada (Miieyyedl, Hask6y• 
de (Aseo>, Be~!kta~ta (Nail), Sanyerde 
(Nurl), Tarabya, Yenikoy, Emlrgan, Ru• 
melihisar, Bebek, Arnavudkoy, Ortakoy ec· 
zanelerl. 

Kad1koy iskele caddes!nde (Sotlryadls), 
Yeldegirmeninde (Uc;ler). Oskiidarda (Ah· 
medlyel, Heybel!adada (Tomadlsl, Hiiyillt~ 
adada (Merkez) eczanelerl. 

Te§ekkiir 
Validemizin geceyansmda ba'?hyan, 

tehlikeli rahats1zhgma ko§an ve 20 giin 
siiren tedavisi zarfmda gece. giindiiZ 
her dakika hastasmm ba~mda buluna • 
rak hastahg1 biran evvel defedip vali• 
demize §ifa veren Dr. dahiliye mute • 
hasslSl Mehmed Osman Sakaya sonsuz 
te~ekkiir lerimizi bildiririz. 

Safiye Akgiin Ismail Hakkt Akgiin ---Husuai ve Miinferid 
Dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar§Ismda Nur 
Ziya sokak No. 3. Mi.iracaat saatleri, her 
giin (12 - 14), (17 - 21). 

Profeaor Panosyan 

Osmanh Bankasa 
!LAN 

%3 faizli 1911 thracb Mtsrr Kredi 
Fonsiye tahviHitmm 1/12/937 tarihinde 
yap1lacak itfa ke§idesinde ba§aba§ te • 
diyesi tehlikesine kar§l, Osmanh Ban • 
kas1 Galata merkezile Yenicami ve Bey· 
oglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi '?artlar• 
Ia sigorta edilecegi, mezkur tahvilat ha· 
millerinin malfunu olmak iizere ilan o• 
lunur. Emsalsiz bir dram ..... Mubte§em bir tilm •.• ihtiraslt bir mevzu .... 

A N N A B ELL A ve pi E R R E R E N 0 3 M 0 DE R N K I Z ERTUC'!RULSADi TEK 
Bu gece 

S U• • M E R Baktrkoy Miltiyadi 

iR 
taraf1ndan calibi dikkat bir tarzda oynanm1'l ve tema,aya IAy1k bir si.iperfllm. 

Bu gala ic;in yerlerinizi evvelden aldtrmamz rica olunur. Telefon : 41656 

Bugun matinelerden itibaren MELEK sinemasmda -

~~:.~~:~~~~MAHK0MLAR KALESi~~~:~~Ei~~~ 

sevgllilerini sinemaslnda sinemasmda 
(KUDRET HELVASI) 

kabul ediyorlar. Fakat bunlar aras1nda tercih edilen Yarm gece 

D E A N N A D U R 8 i N (PANGALTI- TAN) 

::::::..~d~l~r.~B~U:t:U:n~d~U~n~y~a~d!a:.;·;··~Y~e:g~i~n~e~··;··~f:i~lm:id=ir~·.::::=~~S~in~e:n~1a~s~m~d~a~(<;~a~m~u~r~d~a~Z:am=b~ak~) • 

KANUN HARiCi 
Afik • Heyecan • Hi sst • Kahramanhk • Frans1zca Silperfi lm 

Ba, rollerde : WARREM WilLIAM • KAREN MORLAY • LEWiS StONE 

Yar1ndan itibaren iPEK sinemas1nda 
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ZIRHLI • TA YV ARE 
DUELLOSU 

lspanya harbinin dersler~ 
liiikumet tayyarelerinin Franco' nun harb 
gemilerine yapbklar1 tayyare hiicumlar1 

hep neticesiz kalm1~llr 
-2-

I 

I 
I 
l 

L. 

• 

l 
J 

Bir ingiliz torpil tayyaresi denizde bir hedefe torpil ahyor 

t l3ritishcorporal gemisine, c;ok a§ag1dan yare, olsa olsa, gemileri, sahillerden u • 
~~rkt miitecaviz bomba atildlgl halde, zakla§maga ve gizlenmege mecbur ede
b'~birisi isabet etmemi~tir. lsabet vuku bilir. 
~lsaydi, gemi, petrol yiiklii olduguna Zzrhltlann siirati miihim bir 

~ore, aglebi ihtimal i~tial edecekti. lspan- amildir 
~ol tayyareleri, bomba atmakla iktifa et- Sahilin, Nelson zamanmda tatbik edi-
erni&ler, gemiye makineli tiifek ate§i de len tarzda yakmdan ablukas1, bugiin, 

Jtni~lar, fakat hi~bir muvaffakiyet elde denizalt1 gemilerinin ve tayyarenin mii -
~ .ernemi&lerdir. Djebel-Aman gemisi dahalesi dolayisile, bittabi kabili tatbik 
~n de ayni vaziyet tahaddiis etmi~tir. degildir. Binaenaleyh bu yeni harb vesa-

hlan yiizden fazla makinelitiifek kur - itinin, deniz harbi sevkulcey§ini altiist et
~lltt hi~ kiniseyi yaralamamJ~hr. Kou • tigini kabul etmek dogru olur. Fakat, bu
~llbia gemisine vuku bulan ~iddetli ta • na mukabil, mhhlarm 30 mili ve kruva
~tuz da, tayyare ah~mm gemi iizerinde- zorlerin 33 mili g~en siiratlerinden do -
~ isabetsizligini teyid etmi~tir. Oc; mo • lay1 bunlarm, bombard1man tayyareleri
~:lii bir tayyare, bin metro irtifadan, ge- nin hiicumundan, birc;o}t ,ahvalde, ka,c;1p 
a)'Ye iki bomba atmi&, 854 yolcuyu hamil kurtulmalan imkam vard1r. 
1 an bu gemiye, bereket versin, isabet vu· Filolar, ancak geceleri demirlemekte 
411 bulmaml§hr. Kald! ki, bu gemilerin ve s1k s1k yer degi§tirmektedirler. Binaen
tr)ePsi, miidafaa vesaitinden tamamen aleyh, bir tayyare filosunun bir mhhya 
~ a.h:Um ticaret gemileridir. Ezciimle tesadiif etmesi ve ona bomba atacak va
b )'h~hcorporal petrol gemisi, en zaytf ya- ziyet alabilmesi, tahakkuku nisbeten mii§· 
1: ~ hpten bir gemidir. Bu gemilerin ciim- kiil bir takun ahval ve §eraitin yard1mma 
]lt11

• hic;bir tahaffuz tedbiri almami~ bu • baghd1r. Mevcud biiyiik zuhh adedinin 
~ llduklan bir mada, baskm ~eklinde ta· nisbeten az oldugunu bir kere gozonline 
lilllza ugraml&lar; miidafaa vesaitine rna· getirelim. Deniz biiyiik ve orada tarassud 
lll olmadtklan i~in mukabelede bulun - vazifesi gorenler azd1r. Bu biiyiik zuh-
arnt§lardir. hlarm etrafmdaki karakol gemileri ise, 
llir zzrhlr.va .vaprlan hiicumun onlara yakla§mak ciir'etini gosterenleri, 
. neticesi kcgmakla muvazzaft1r. 

~ ~'llldi de, bir harb gemisine yap1lan T ayyarenin ugrzyacagr gii~liikler 
le;rruza misal zikredelim. Nasyonalist- Tayyare bombard1mamnm muvaffa -
~a Ill Santander iizerine yaptJklan ileri kiyetine hail alan daha ba§ka engeller de 
te{eketi esnasmda, cumhuriyetc;i tayya • vard1r. Ba§ta hava §eraiti, tayyarenin de
~~~· rnuhacim filoya mukabele etmek is- niz iistiinde u-;:masma mani alan ruzgar· 
lea~~·. nasyonalist gemilerine kar§t, mii • lar, f1rtmalar ve saire gelir. Bu §erait da
~at d~d hava hiicumlan yapllml§ti. Fa - hilinde, bir hava filosunu ac;1k denizlere 
Var htc;bir netice elde edilemedi. Dahas1 yollamakta tereddiid gosterilir. Sis, bu -
c11~hl5. agustosta, Cervera mhhs1, bir Jut ve saire gibi, hedefi gormege mani o
t~trn Unyet~i avc1 tayyaresinin pike hii - Ian ahval, deniziisti.inde gec;irilen be§ gii
lalldun.~ maruz kalmi~h. Bu hiicum, San- niin ii-;:iinii veya dordi.inii beyhude ara§• 
leh· er tn birka~ mil a~Igmda ve tayyare tirmalarla heder eder. ~1mal ve Atlas 
b11!'lle ~ok miisaid ~erait dahilinde vuku denizlerinde, ~isten ve buluttan azade 
tna~tt~tu. Tayyare, taarruzunu tamamla- ufuk, son derece nadir bulunur. Akde -
4av&a rnuvaffak olamadan, Cervera'daki nizde esen meltem riizgannm §iddeti, ek
l~rU~d~iidafaa kuvvetleri tarafmdan dii- seriya tayyare filolannm hareketine mani 

D·· u. olur. Tayyarecinin aldrnmas1 ahvalini 
ti!etj ll§iinmeli ki, pike hiicum, tayyare • de hesaba katmak lazimdir. Bir deniz 
~!)j 11• deniziistii gemileri ic;in en tehli • tayyarecisinin goziinii ali§hrmak senelere 
l!ir.lYdiklan taarruz $ekillerinden biri- miitevakkiftlr. Be§ bin metro yiiksekten, 
h k ek bir vak' anm, biitiin bir nazari- 35,000 tonluk en biiyiik gemi, ufac1k bir 
~am 111lnaga kafi gelemiyecegi, itiraz rna- nokta halinde goriiniir. Hedef ittihaz edi
v4·11da ileri siiriilebilir. Lakin, bu tek len sefinenin evsafm1 sec;mek ekseriyetle 
~ g~' ~~~yY~renin, gemilere kar§l alan a- imkanSIZdir. Dii§man gemisi yerine, dost 
'lat<t cr. uklermi gosteren daha birc;ok vak- gemiye bomba atmak tehlikesi vardn. 
q't. lnzimam ve onlan teyid etmekte - Benzin meselesi 

Iiedei arayrp bulmaktaki 
lj\1 .. mii~kiilat 

~!~i~d 0!;lukler?en birincisi, tayyarecinin 
\lehit ~ 1 ~edeft aramas1 mii§kiilattdir. 
~ef!e;e :bnka, demiryolu gibi sabit he -
~tchrn aarruz mevzuu bahsolunca, bom

~e~e11 ~~~ tayyare filolan. planlanm in -
, e~ilti tnce~e haZITlarlar. Hedef, yerini 
lq I llnedtg~ I. I. • h . . . .. . o du~ c;m, ava §eraittmn musa· 
l'd gu g" .. · 'h b d k '' e h unu mtJ a e ere , tam vak-
~llictrn areket ederler. Gemi ise, bunun 
~rqesi en aksine, miiteharriktir, ele gec;i -
I, tarn~ohdur. Rotas1 gizli tutulur. Ge -
~daki ~r b.avuzunda bulundugu, yani ka
,ilt!lar a .. 1t hedeften fark1 kalmadJgl za
,1t. t ,.,rnustesna, daimi hareket halinde-

'lucu · · 
etj \' dm Ic;tn flTSat kollamak mecbu-
"' ar 1r. Ve • 
~ lliz kuvv tl .• 
''llct k . . e ennm, tayyare taarruz -
~~ tah e?d1 lsteklerile maruz kalacakla-

tnm k · etme budalahk olur. T ay -

Hangi deniz tayyarecisine sorsamz, 
tayyarelerin, ni§an almak hususunda te • 
reddiide vakit buakm1yan bugi.inkii si.irati 
yiiziinden, bu yanh§hklann s1k stk vuku 
buldugunu size soyliyecektir. Bomba, ni
§an ahr almaz atdmazsa, hedefi mutlaka 
§a§mr. En son mi.ilahaza da, tayyarenin 
faaliyet sahasmm mahdud olu§udur. Bi
naenaleyh, taarruz edilecek gemi, yolda 
hedefe tesadiif, bomba atmak ic;in icab 
eden miinasib vaziyeti bulu§ gibi i§lerle 
bo§una gec;ecek zaman dahil olmak iize
re, tayyarenin, gidi§ geli~ seferine kafi 
benzin yiikiiniin kifayet edecegi derecede 
yakm mesafede bulunmahd1r. 

A~rk denizde zzrhlzlarr bulmak 
kolay mr? 

Biitiin ihtimallerin, tayyarecinin lehi
nt' olarak bir araya toplandigmi farzcde
lim. Mesela, rasad mevkii, Boulogne 
asmdaki bir hava filosuna, ,Sima! de -
nizinde diisman mhliimmn mevcudive-

CUMHURIYET 5 

ikttsadi hareketler Kad111 ~oraplar1 imalah PENcERESiNDEN 
T iirk - ingiliz ticari 

miinasebab 
Ankarada bulunan Ingiliz hazine miis· 

te§an M. Waley ve refakatindeki miite -
hass1s M. Nikson'un Tiirk • lngiliz tica
ri ve mali miinasebetlerinin inki§af1 yo • 
lunda tetkiklerde bulundugu haber verili
yor. ingiliz hazine miiste§armm bu tetkik
lerine -mahiyeti ne olursa olsun- ehemmi
yet verrnemek miimkiin degildir. <.;iinkii 
Tiirk • Ingiliz ticari ve mali miinasebat1 
son Tiirk • ingiliz ticaret ve klering an -
la§masmdan ve ingiliz mali gruplannm 
Tiirkiyenin endiistriyel faaliyetinde rol 
almasmdan sonra miihim bir vaziyet ar -
zetmege ba§larnl§tlr. 

ingiltere esasen -gerek ithalat, gerekse 
ihracat itibarile ticaret muvazenemizde
otedenberi miihim bir mevki alagelmi§tir. 
Son senelerde d~ d!j ticaret istatistikle • 
rinde ingiltere, Almanya ve Amerikadan 
sonra ve ltalyadan ileride gelmektedir. 
935 senesinde lngiltereye 5,193,000 lira
hk alan ihracatlmlz 936 senesinde 
6,356,000 liraya yiikselmi§tir. Bu suret
le bir evvelki sene dart milyon liraya ya
km bir miktarla aleyhimize kapanan 
Tiirk • lngiliz ticari miinasebatJ gec;en se
ne lehimize donmii§tiir. Maamafih bu se
nenin §imdiye kadar ne§rolunan istatistik
leri Tiirk - lngiliz ticari miinasebatmm 
daha fazla bir inki§af yolunda oldugunu 
gosterrnektedir. 

Otedenberi, yekdigerine kar§l daimi 
diiriist bir ticaret politikasl takib edegel
mi§ alan iki memleketin bundan sonras1 
ic;in ticari miinasebatmdan devamh bir 
geni§leme beklememize hic;bir mani yok
tur. 

F. G. 

BORSALARDA 

Turk horcu tahvillerinin 
kuponlari 

Turk borcu tahvillerine aid kupon • 
larm bedeli bugiinden itibaren oden -
mege ba§lanacaktlr. Tediyat, memleke
timizde Cumhuriyet Merkez ve Osman
h Bankalarile §Ubelerinde yap1lacakhr. 
Kupon ba§ma yapllacak tediyat Turk 
parasile 79 kuru§ tutmaktadrr. 

Albn fiati 
!ki aydanberi muntazam bir §ekilde 

yi.ikselen altm dun de yeniden yiiksel -
mi§ ve 1098 kuru§a kadar <;IkiDI§hr. 

INHISARLARDA 
Bomontinin miiddeti bitiyor 

Bira imal ve sab§I hakkmda !nhisar
lar idaresile Bomonti §irketi arasmda 
mevcud anla§manm miiddeti yilba§m -
da bitmektedir. Ald1gumz malfunata 
gore, kanunusaninin birinden itibaren 
bu i§in dogrudan dogruya !nhisarlar i
daresi tarafmdan yaptlmast ic;in miiza
kereler cereyan etmektedir. Bu takdir
de Bomonti §irketi yeni seneden itiba
ren yalmz raki, gazoz ve saire imal ede
bilecektir. Ytlba§mdan itibaren bira fi
atlannda tenzilat yaprlabilecegi zanno
lunuyor. -···-Bursaya giden postalar 

gecikiyor 
Bursa (Hususi) - Bu sene Yalovaya 

i§liyen vapurlarm tarifesi tamamen de
gi§tirilmi§tir. Yalovahlarm dilegi iize -
rine yaptlan yeni tarifeye nazaran va
pur !stanbuldan 12,10 da kalkmakta, 
14,40 ta Yalovaya varmaktad1r. Yolcu 
postasmm Bursaya vari§l 17 yi bulmak
tadlr ki, istanbul gazetelerini oteden -
beri saat bir buc;ukta alm1ya ah~ml§ o
lan Bursa halkt §imdi gazeteleri ak~am
lart okuyabilmektedir. Aynca Bursa 
Posta, Telgraf idaresi, 75 bin niifuslu 
bir ~ehrin tevziat i§ini ~imdiye kadar 
ak§amlan yaparken bu tarifeden sonra 
Bursaya c;ok gee; gelecek olan postalan 
ertesi gU.ne b1rakmak zaruretinde kala
cakhr. Yalmz Mudanyadan haftada iic; 
giin vapur i§liyecegine gore, bugiinler 
vaziyet belki baska tiirlii olacakbr. -···-Madam Chamherlain'in Yu

nan Krah §erefine ziyafeti 
Atina 14 (Hususi) - Madam Cham -

berlain Londrada Yuna~ Krall ~erefine I 
dun bir ziyafet vermi§hr. Bu z1yafette 
Ba§vekil Chamberlain, Hariciye Nazm 
Eden'le diger nazrrlarm bulundugu 
Londradan alman telgraflarda bildiril
mektedir. 

tini haber veriyor. Riiyet mukemmeldir. 
Ve gene farzedelim ki bu mhhlar, boyle 
bir havada, tayyare filosunun menzili da
hilinde dola§acak kadar ciir' etkarhk gos
termi§lerdir. Filo hav .1lamyor. F akat, 
mhltlar, saatte 30 mil, yani 55 kilometro 
siiratle yol ahyorlar. T ayyare filosu ken· 
disine bildirilen noktaya geldigi zaman 
zuhhlar nerede bulunacak ~ Filo o nok -
taya gece mi varacak? Zuhhlar hangi is
tikameti tutmu§ olacaklar ~ Zuhhlarm, 
dii§man ras1dlarmdan, hareketlerini giz
hyecekleri muhakkak olduguna gore, 
bunlann tuttuklan istikameti tayin husu
sunda en llfak hata bi.iti.in plan1 bozacak 
ve i~e yeniden ba§lamak ica.b edecektir. 

Rene La Bruyere 

iktisad Vekaleti, mamulat 
teferruab tesbit eden esaslar 

hakk1nda biitiin 
hazJrladl 

Ankara 24 (A.A.) - Kadm c;orab
lanm daha iyi ve daha dayamkh bir hale 
getirebilmek iizere lkt1sad Vekaletince 
esash surette c;ah§Ilmakta ve birc;ok ted -
birler ittihaz edilmekte o:dugu malumdur. 
OkuyuculanmiZI bu babda etrafh bir 
surette tenvir edebilmek 1c;m Vekalete 
miiracaat ederek birc;ok malumat topl!i -
d1k, bunlan a§agiya yazJYoruz: 

lpek ve sun'i ipekten mamul kadm c;o
rablarmm dayamks1zhgm1 nazan itibara 
alan lkhsad Vekaleti, bu dayamkSIZhgm 
imkan nisbetinde oniine gec;mek maksa -
dile bu gibi kadm c;orablarmm ka-;: evsaf 
«norm>> iizerine imal edilebilecegini tes
bit ve bunlarm haricindeki evsafta kadm 
c;orab imalini menetmi§tir. Bunun temini 
i-;:in hamlanan nizamname 26 agustos 
193 7 tarihinde ilan edilmi§ bulunmakta
du. 

lkincite§rinin 26 nc1 cuma giiniinden 
itibaren tatbikma gec;ilecek alan bu ni -
zamnamede, halkm -;:arab satm ahrken 
ald1g1 c;orabm mahiyetini bilerek almastm 
temin edecek yollar ve ~orablarm iizerine 
konacak damgalar izah edilmektedir. 

Nizamnamenin tatbik·na ba§landtgl §U 
mada tesbit edilen markalarm ifade et -
tikleri manalarla birlikte -;:orablann me • 
tanet ve nefaset unsurlarmm da nelerden 
ibaret oldugunu daha ac;1k bir §ekilde 
gosterrnek faydah olacaktu: 

<.;orablarm metanet ve nefaseti ba§ -
hca: 

I - Kullamlan fpligin cinsine, 
2 - Bu ipligin kahnl1gma, 
3 - Makinenin orgii Slkhgma, 
4- fmal ve boyanmadaki dikkate ve 

itinaya gore degi§ir. 
Bunlan izah edelim: 

1 - Kullanrlan ipligin cinsi: Piyasa
da ipek namt altmda satilan kadm c;o -
rablarmda ya has ipek «koza ipegi» ve
ya sun'i ipek kullamlmaktad1r. Ayni 
§artlar altmda oriildiigii takdirde has ipek 
ipliginden mamul alan c;orablar nefaset 
ve metanet itibarile sun'i ipek ipliginden 
imal edilenlere daima faiktir. 

Bunun i-;:in nizamname, piyasada sa -
tilan c;orablarm iizerine has ipek tc;m 
«ipek», sm\i ipek i-;:in · de «bemberg», 
«kiitner» veya «viskoz» markalanmn 
konmasm1 mecburi k1lmt§tir. Viskoz mar
kal'l ~orablar kalite itibarile en sonra ge-
lir. · 

-5u halde c;orab satm almulcen evvela 
c;orabm hangi cins ipek ipliginden yapll
ml~ oldugunu anlamak laz1mdu. 

2 - Kullanrlan ipligin kalmltgt: 
Corabm mukavemeti ipligin kahnh -
gma gore degi§ir. En kahn ip
likten yapilmi§ c;orabm metaneti en 
fazlad1r. Bu sebeble nizamname ipekli 

fabrikalanmlZI, <;1karacaklan c;orablan 
ipliklerine nazaran iic; kalmhk s1mfma a
yumaga mecbur tutmu§tur. 

Mii§terinin bunlan tefrik edebilmesi i
c;in piyasadaki c;orablann iizerine «kahn», 
«orta», «ince» damgas1 vurulacaktir. 

3 - M akinenin iirgii stkltgt: fnce ve
ya kahn c;orab yapmak istenildigine ve 
elde muayyen bir numarada iplik bulun
duguna naz.aran c;orab makinesinin de 
muayyen s1khkta olmas1 lazimdir. Hal
buki baz1 miiesseseler ellerindeki makine
lerin s1khk veya seyrekligini nazan itiba· 

ra almadan ayni makineler iizerinde her 
incelik ve kalmhkta r_:orab imal etmekte
dirler ki bu yiizden r_:orablann evsafi bo
zulmaktadir. 

Nizamnamede bu husus nazan dikka
te almmi~ ve piyasaya c;Ikanlacak c;orab
lar bu cepheden be~ kaliteye aynlm1~tir: 
Kl K2 K3 K4 K5 

«K 1 >> ipligin nurnarasma gore r_:ora
bm en miisaid makinede imal edildigine 
«K5» ise ipligin numarasma gore c;ora· 
bm en gayrimiisaid makinede imal edil
digine delalet eder. 

Piyasadaki c;orablar iizerindeki giirii
lecek bu markalardan daima «K I» i ter
cih etmek mii§terinin menfaati iktizasl
dir. 

4 - lmal ve boyanmada dikkat ve 
itina: Oriiliirken veya boyamrken yap1lan 
i§-;:ilik hatas1 c;orablarm metanet ve mu
kavemetleri iizerinde c;ok miiessirdir. Bu 
hususta nizarnnamede gozoniinde tutula
rak a§ag1daki ay1rma i§aretleri tesbit edil
mi§tir: 

Gerek dokunurken ve gerekse boya -
mrken en hatas1z c;1kacak ~orablara 
«S 1 » ve en ~ok hatahlara da «53», orta 
hatahlara ise <<52» markalan konulacak
hr. 

Diger taraftan ~imdiye kadar piyasada 
satJlan c;orablarm i~inde bazan her teki 
yanh§ numara ta§Iyan, kane; uzunlugu ve
ya boyu ve i§leme evsaft itibarile hatah 
alan -;:orablara tesadiif ediliyordu. 

Nizamname bunu da menetmektedir. 
Fakat bu son husus c;orablarm iizerine 
i§aret edilmiyeceginden mubayaa esna -
smda mii§terinin dikkat etmesi ve §ikayet
c;i oldugu takdirde hemen Adliyeye ba§
vurmast lazimd1r. 

Demek oluyor ki, c;orablarm irnalinde 
kullamlan ipegin cinsi, ipligin kalmhg1, 
rnakinenin orgii Slkhgl, imaJ Ve boyanma• 
daki dikkat ve itina c;orablarm iizerinde
ki markalara dikkat etmekle derhal an
la§!labilecektir. 

Mesela: 
1- Alkaya 

bek - kahn -K 1- 8,5 
S I 

Y ani: Alkaya fabrikas1 mamulatm
dan, has ipek ipliginden, kahn sJntftan, 
birihci kaliteden, en hatas1z, 8,5 numara 
corab demektir. 
2- Kartal 

Bamberg - ince -K5- 8 
s 3 

Y ani: Kartal firmas1 mamulatmdan, 
Bamberg sun'i ipek ipliginden, ince sJmf
tan, be§inci kaliteden c;ok hatah, 8 nu
maral! c;orab deniektir. 

Son olarak §U noktaya da i§aret etme
yi faydah goriiyoruz: 

Halen piyasada sahlan c;orablar bu 
i§aretleri ta§ImamaktadJr!ar. Bu i§aretler 
fabrikalar tarafmdan 26 ikincite§rin 1937 
giiniinden itibaren piyasaya sevkedilen 
c;orablar iizerine kontnaga ba§lanacakhr. 
Ve magazalardaki stoklann sati§ma 26 
mart 1938 giiniine kadar devam edile -
cektir. Bu tarihten sonra ise biitiin bu gi
bi stoklar mahalll Ticaret Odalan tara -
fmdan damgalanacakhr. 

Piyasadan -;:arab mubayaa eden her 
mii§terinin bu izahata dikkat etmesi c;ok 
muvaf1k olur. 

Edirne Turing Kuliibiiniin Trakya gezmeleri 

Kuliibiin Alpullu gezintisine i~tirak cdenler 

Edirne (Hususi) - Umumi Miifet· dan, muallim ve memurlardan miite~ek • 
ti§ General Kaz1m Dirigin himayesinde kildi. istanbulla Edirne arasmda i~liyen 
bulunan Edirne Turing ve Otomobil ku- radyolu giizel bir ot biis bu i~e tahsis 
liibii giizel bir i~e giri§ti: Her pazar ve edilmi~ti. Sabahleyin Edirneden hareket 
tatil giinlerinde Edirneden T rakyanm eden kafile sa~t on birde Havzaya, on 
muhtelif yerlerine otobiisle seyahatler ikide Babaeshye ve on ii~te de Alpullu
tertib edecek ve bunu yava~ yava~ Turing ya varm1~ ve seyahatler Alpulluda fab -
Kuliibiin T rakyadaki diger ~ubelerine de rika muhasebe miidiirii Saban tarafmdan 
te§mil ederek her hafta T rakyahlar ara- kar$Ilanarak fabrikanm modern lokanta
smda kar§Ihkh ziyaretJerin yap!lmasmda smda kendilerine miikel!ef bir ogle ziya
onayak olacaktir. feti verilmi~tir. Y emekten sonra en ileri 

T urizmin on planda ele almmas1 lazm Sir teknikle miicehhez ~eker, ispirto ve 
gelen memleket dahilindeki seyahatler 1elas fabrikalarm1 ve Avrupamn en mo-
bir ad1m te§kil edecek alan bu hareke' 1ern ~ehirlerinden fark1 olm1yan giizel 
Edirnede biiyiik bir alaka uyandmm~ v \lpullunun goriilmege deger yerleri ge • 
ilk kafile diin sa bah T rakya Umumi Mii ilmi§ ve Edimeye doniilmii~tiir. 
fetti§ligi iktisad mi.i~aviri Saffetin riyaset I Bu seyahatler oniimi.izdeki haftalarda 
altmda Alpulluya kadar bir gezi yap - ~ Liileburgaz, K1tklareli ye <.;anakkaleye 
m1~tlr. Kafile kadmh erkekli doktorlar de yap!lacakhr, 

Ekmek ve a Ibn 

t?::!!,. azetelerde okudum: 
~ «~anada zab1tas1 Kemenzi 

nehn kiyilarmda didim didim 
didiklenmi~ iki cesed buldu, ilkin, peri§an 
bir iskelet halinde bulunan cesedlerin 
kimler tarafmdan bu hale getirildigini a· 
ra~t1rd1. Zavalhlann kurdlar elile par-;:a· 
landiklanm tesbit etti. Sonra hiiviyetle· 
rini arad1 ve bi~arelerin altm arayiCISI ol· 
duklan neticesine vard1. Daha sonra on· 
!ann kurdlar eline dii§ecek kadar avare
le~meleri sebeblerini tahkika koyuldu. 
Kumlar arasmda altm zerreleri ara~tlnr· 
ken az1klanmn tiikenmesi iizerine biraz 
ekmek bulabilmek ic;in yiiriiyii~e ge~tik· 
lerini ve a~hktan ad1m atamaz hale gele· 
rek kurdlann penc;esine dii~tiiklerini an· 
lad1. 

«Carib veya hazin alan cihet, a~hktan 
olmek lizere iken kurdlarm hiicumuna 
ugnyan bu adamlarm yanmda iki yiiz ki
lo altm bulunmasidir. Kiime kiime altm 
ve ... Ac;hk L .» 

••• 
Milyonlarla altmm bazan bir dilim 

ekmek yerini tutamiyacagml belirten va
kialar, hikayeler ve f1kralar c;oktur. Fa
kat ir_:lerinden bir tanesi var ki ba~h ba
~ma bir ibret dersi te~kil etmekte ve ger
c;ekten dii§iindiiriicii bir mahiyet ta§l• 
maktad1r. 

Temas etmek istedigim f1kra, Hiilagu 
Hanla Abbas ogullarmdan Bagdad hali
fesi Miista's1m arasmda ge~en bir muha
vereye taalluk eder: Hiilagu, oniine du
rulmaz bir kuvvetin ba~mda olarak Bag
dada gelip de o devrin en biiyiik mamu· 
relerinden biri alan Abbasiler payitahtm1 
kolayca zaptettigi vakit Halife Miis
ta's!mt da - evladii ayalile birlikte - esir 
etmi§ti. 

Galib, zaferden dogan haklar1 yerine 
getirmegi c;ok iyi bilen bir kumandand1• 
Bu sebeble maglub hiikiimdan huzurun
d~ SOI'guya r_:ekerek nesi var, nesi yoksa 
~trer birer soyletiyordu. Bu yarnan is
tmtak sonunda Miista's1mm akla hayret 
verecek derecede c;ok paras! meydana 
<;lkt~. Ga~il h~kiimdar bu rakama Slgmaz 
hazmelenn b1r kismJm yerin altma gom
dlirmii~ bulunuyordu. 

Hiilagu, maglubun ac;1k ve gizli bir 
paras! kalmadiginl anladiktan sonra bir 
tabag1 altmla doldurttu, Miista's1m'a 
sundurdu: 

- Buyurun, dedi, biraz altm yeyinl 
Abbas oglu, ~a§km bir taVITla galibe 

bakh ve kekeledi: 
- Altm yenir mi hi-;:? 
Hiilagu'm.in verdigi cevab ~udur: 

. :- Altmm yenmiyecegini madem ki 
bihyordun, bu hazineleri nic;in sakladm ? .. 
Akilh bir adam olsaydm altmlannla miil
kiinii §enlendirirdin, ordunu kuvvetlendi
rirdin, halkm gonliinii satm ahrdm. Bun
Jan Y".apmadm; sadece altma bek-;:ilik et· 
tin. Oyleyse c;ek cezam! .. 

M. TURHAN TAN 
H: 
~zm! Erman 1mzall mektub sahib!ne· 
Iltlfatmtza te§ekkiir ederim. Bundan ~on-

ra da tevecciihiiniize J~ylk olma~a c;a.lt1$aca-
~1m. M.T.T. 

Dort vagon hahk gonderildi 
Huk~~t, de?iz mahsullerimizin kiy

metlendmlmesr i~i etrafmdaki tetkik • 
Ierini bitirmi~ ve bu hususta haZlrlanan 
layiha Devlet :?fuasmda tetkike ba~ • 
lanmi§hr. 

Yeni layiha ile deniz mahsullerimizin 
istihsal, i§letme ve ihracile me~gul ol -
mak, bu i~lerle me~gul olanlara icab e
den krediyi temin etmek iizere on mil
yon lira sermayeli bir banka kurula • 
cakhr. 

Diger taraftan deniz mahsullerimizin 
ihrac1 i~inin inki§afr ic;in ahnan tedbtr· 
Ierin tc.:cri.ibelerine ~imdiden ba~lan • 
m1§tir. Ilk defa olarak dart vagon bahk 
t~~nle . Y~nanistana ve Bulgaristana 
gon d enlmr~tir. 

····-Japonya lzmirden tuz ahyor 
J aponlar bugiinlerde izmirden mu -

him miktarda tuz alacaklard1r. Japon • 
lar tarafmdan isticar edilmi§ olan nak • 
liye gemileri, ahnacak tuzlan Japonya· 
ya nakil ic;in izmire geleceklerdir. __ .__ 

Pencereden sokaga dii§tii 
Kad1koyiinde Ankara - Eski§ehir ote

linde oturan izmirli Eylib oglu Ahmed 
dun otelin ikinci kat penceresinden so
kaga bakarken muvazenesini kaybede
rek yere dii~mli~ ve ag1r surette yara -
lanm1~br. 

Suriyeli talehelerin getirdik
leri ka~ak e§ya 

Zab1ta, Suriyeden gelip Almanyaya 
gidecek olan dort Suriyeli talebenin e§

yasr arasmda baZI ka~ak maddeler bu • 
lundugu ic;in bunlan Muhafaza Ba§mU· 
dlirlugune gondermi§tir. Muhafaza Ba§
mlidlirliigu bu hususta tahkikata ba§ • 
lamt§tlr. 
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G CUMHURlYET 

Evlilik hayabnda ni~'in 1£??::~_--.1 Duymadlklarlmlz ve 
~ f_~~ bilmediklerimiz 

herkes mes'ut olmuyor? Uludagda ~a, ......... K ... a ... ~a ... k ... z ... ev ... ce ............. 

~iddetli ve ani a~klar neticesinde evlenenler, hi~ 
bir zaman mantJk ve ~efkate dayanan izdiva~

lardaki kadar mes'ud olamamaktadtrlar 
£vlilik hayatJnda bo§anmak asia za -

ruri bir ak1bet degildir. Hayat arkada • 
§lDI sec;mekte kabiliyet gosteren herkes 
mes'ud olabilir. Amerika mahkemelerini 
i§gal eden saymz bo§anma meselelerinin 
altmda bu hakikat gizli bulunmaktad1r. 
Sosyoloji miitehasSJSiarmdan profesor 
Edward Koln senelerce siiren biiylik tet
kiklerden sonra ~ikagoda Loyola 0 -
niversitesinde verdigi konferanslarda bu 
hakikati pek giizel izah ve isbat etmek
tedir.Profesor ilkonce yeni sosyolo!i;lardan 
baz1larmm iddialan hilafma zamamm1 -
zm evlilik hayatlannda c;1kan kavgalarm 
kaynanalara degil romantizme tevecciih 
ettigini isbat etmi§tir. 

Profesor diyor ki: 
«- Ekseriyet evlenmegi cemiyet<l 

kar§I mes'u] bulunduklan ciddi bi i§ ye
rine istedikleri vakit nihayet verebilecek
leri hayali bir segiize§t telakki etmekte • 
dir.l936-193 7 senesinde yeni evlenen -
ler hakkmda tetkikatta bulundum. Bun • 
lann ~ogu sinemalardan ald!klan intiba
larm tesiri altmda kalarak evlilik hayat
lannda arkas1 gelmez bir ba! ay1 devresi 
g~ireceklerini beklemektedirler. Bina • 
enaleyh evlilik hayatmm ba§tan ba§a 
hayalden ari sadeligine ve ni§anhhk dev
resinde ic;tikleri sarho§ edici saadetin he· 
yecans1z ve sakin bir evlilik hayatma te
beddiil edecegine kat'iyyen hamhkm 
bulunuyorlar. 

Evlilikte muvaffakiyet ancak hakiki 
§efkate istinad etmekle miimkiindiir.» 

Amerika alimine gore hakiki §Cfkat 
§iddetli kalb c;arpmtlsJ ve kamn ba§a hii
cum etmesi degildir. Bunun tamamile 
Z1dd1 olarak iic; unsurdan terekkiib eden 
«mannki kuvvet» tir. 

Bunlar da i§tiyak: Y ani cinsiyet cazi
besi. feragat: Daima beraber bulunm3gl 
istemek ve yekdigerine kar§I feday1 nefis 
hisleri duymak ve baba ana olmak sev· 
ki tabiisidir. 

hte bu iic; unsur hep birlikte s1hhatli 
bir mii§terek hayat temin ederek evliligi 
temelli, muntazam bir aile ocagma tebdil 
eder. Profesor evlilik hayah saadetinin 
devam edebilmesi i«yin «gec;ici a~k ca • 
zibe» si yerine «hakiki §efkat» cazibesi 
ikame etmek zaruretinde mar etmektedir. 
Bu 1sranm da Amerikada oldugu gibi 
§iddetli a§klarla evlenmelerin hiikiim siir· 
diigii memleketlerde bo§anma vukuatmm 
pek c;ok oldugu, buna mukabil lngiltere 
ve F ransa gibi ekseriyetin hakiki §efka • 
te istinad ederek evlendikleri yerlerde bo· 
§anmalann nisbeten ~ok az bulundugunu 
istatistiklerle tevsik etmektedir. ;;iddetli 
a§km siiriikledigi evlenmeden insan nas1l 
kac;abilir? Hakiki a§k ile evlenmelerin 
esaslan nedir~ 

Profesor Koln buna cevab vererek 
«zamammiZin c;iftleri orta devrin evlile· 
rini ornek tutsalard! daha bahtiyar ola· 
caklardD> demektedir. 

Orta devirdeki evlilik hayatJ zevk ve 
eglence esaslan iizerine kurulmaz•l1. 
Kadmlar evlendikleri zaman kocalannm 
mesai arkada§J oluyorlard1. Ev, o vakit 
aileyi her tiirlii ihtiyac;larile techiz eden 
kii<;iik bir fabrika gibi i§liyen bir merkez 
oluyordu. Kan kocanm miitemadi 
mesai birligi pek tabil olarak en hodbin 
kadm ile en egoist erkegin aile hayatmm 
agnhklanm cesaretle taksim etmelerine 
sebeb oluyordu. Profesore gore bugiin 

de pek s1k1 baglarla baglanarak birle§ • 
mi§ aile ocaklan vard1r. F akat dag1l -
mak iizere bulunan aile ocaklarmm mik • 
tan hergiin daha fazla artmaktad1r. 

Profesore gore evvelemirde i§ yerleri, 
kuliibler ve umumi eglence yerleri evin 
mevkiini ~alml§lard!r. Evlenmek i<;in her 
§eyi yaphg1 halde evlilik hayatmm de
vamh olmasm1 dii§iinecek yerde evlendik~ 
ten sonra bu hayattan nas1! kurtulacak • 
lanm dii§iinen genclerin miktan gittik<;e 
artmaktad1r. Rationalisme'in cari oldugu 
§U zamanda ise rasgele bir zeka ile mii· 
cehhez bulunan herkesin yapacag1 deva· 
m1 §iipheli nikah veyahud arhk kendisini 
rahats1z eden evlilik hayatmdan kurtul • 
mak ic;in te§ebbiis edecegi herhangi bir ~i 
hakh gosterecek miidafaa sebeblerini bul
masl i§ten bile degildir. 

Profesor Koln bu hususta en dogru 
tedbirin insanm hayat arkada§mi sec;er • 
ken ~ok dikkatli davranmasi oldugunu 
soyliiyor. Profes<>r her nekadar evlendik· 
ten sonra da bir<;ok fedakarhk ihtiyarile 
kankoca arasmda bir ahenk yaratarak 
evlilik hayatmm devammi temin etmege 
imkan bulunabilecegi kanaatini ta§lyorsa 
da en dogru ve muvaf1k ~arenin arkada· 
§In! se<;mekte gosterecegi isabet ve mu· 
vaffakiyete bagh oldugunda 1srar etmek· 
tedir. Evlendikten sonra nedamet etme· 
mek ve bo§anmaga kalkl§rnamak 1c;m 
esas kaide evlenmeden evvel basiret ve 
ihtiyat gosterilmesidir. 

Amerikah sosyoloji alimine gore yeni 
evlenenlerin imkan dahilinde bo§anrna ve 
kurduklan aile ocagm1 dag1tmaktan uzak 
kalarak aile saadetini temin etmege mu· 
vaffak olabilmeleri i~in a§ag1da zikrede
cegimiz dort esastan aynlmamalan za • 
ruridir: 

1 - iki tarafm kiiltliriiniin hemen ay· 
ni derecede bulunrnas1. Y ani idrak ka
biliyetleri, zevk istidad ve tahsillerinin 
birbirine benzemesi, 

2 - A§a~ yukan ayni ic;timai sJmf
lara mensub bulunmalan, 

3 - Aralarmdaki ya§ farkmm ~ok 
olmamasl, 

4 - E~onomi vazi:.retleri birbirj,ne ya• 
km olan iki aileden bulunrnalan. 

Profesor bu esaslan koyduktan sonra 
§U izahat1 da vermektedir: 

«- Erkekler f1traten uysalhk kabili • 
yetleri kolay olm1yan insanlard1r. Ka • 
dmlar ise bunun aksinedir. Bo§anmi§ ka
dmla evlenen erkek umumiyetle isabet 
edememekte, fakat kadm bo§an<hktan 
sonra da normal ve sakin bir hayat ge· 
c;irebilmektedir. 

ic;timai ve iktJsadi fark kadm ic;in ya§ 
farkmdan daha az ehemmiyetlidir. 1<;ti
mai istatistikler ya§lan kanlanndan ol • 
dukc;a biiyiik olan erkeklerin daha ziya
de saglam olduklanm gostermektedirler. 
Fakat aralanndaki ya§ fark1 pek c;ok o· 
!ursa kan koca arasmda bir<ook suitefeh· 
hiimler viicud bulmaktadir. Hele ya~I 
<;ok ilerlemi§ kadmlarm gene erkeklerle 
evlenrnelerinden saadet beklenmesi im • 
kanSJZdir. 

Profsor Koln son soz olarak evlilikte 
saadet bulmak arzusunda olanlara §U 
tavsiyede bulunmaktadu: 
«- Aklm gosterdigi yollan takib e

diniz. lyi ve devamh bir aile hayat ve 
saadetine eri§mek ic;in romantiz.mi ter • 
kedip dogru ve hakiki yollan bulunut.» 

B. T. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 46 Yazan: Server Bedi 

Soylcdigi §eyi tabii buldugum ir;:in se· r §eyi ogrenmek isterler. 
simi r;:Jkarmad1m. F akat artJk merak bo- Kocasma donerek: 
gazlml SJkacak bir hale gelmi~ti. Bu a- - Bizim Taceddin oyledir, degil mi? 
damlar Zehraya dair benden fazla bir Doktor omuzlanm kald1rdJ: 
§ey biliyorlar miY.~l? Y ~ks.a, benim a~z1- . - Ondaki ifrat, dedi, kansma ikide 
mi anyarak ded~·'?du I~hyacmdan. 1_b~- bn ne dii§iindiigiinii sorarml§. 
ret bir tecessiislenm tatmm etmek m1 Ish- _ in- d 

w • .e a am. 
yorlardi? Bunu a<;tkr;:a sormaga cesare tim Doktor hi· k hk h 1 d'. 

I w b .. b" .. · a a a sa 1ver 1 . 
Yoktu. Ziyaretimin manaslz Jgl us utun - Ben k b " B · · ld'w· . a a m1y1m ( en sormam. 
smtmJ§ olacaktJ. Oraya mc;m ge Iglmi - Kaba degilsin ama ne de olsa mad-
kendilerine soylemi~ oldugum halde mak- adamsm. 
sadm~~~ ~u kadar <;1plak gori.inmesine .ra·l Kadm bana dondii: 
Zl deg!ldim. Onlann ac;Ilmasml bekledu~ - Beyefendi, siz? Kocam ne fazla 
Herh~l.de bu sabus1z ve geveze kadm bJ tiime dii§er benim, ne de lakayddtr. 
§ey b1hyorsa yumurthyacaktl. I - Ben hic;bir insamn n d" .. d .. ~ .... 

- Carib! diye mmldandim. Sizi ne 'I fazla merak etmem T' e U§uhn ugundu 
. B lk' d b d f . Icaret ayatm a 

kadar me~gul etml§. e 1 e en en az bazan muhatabimizm maksadtm ke§fet-

la! mek li.izumu has1! olur. 0 vakit de zihni-
Kadln bana tekrar bir sigara vererek · f I T ··b 1 

sordu: 
- Siz bir insamn kalbinde ne gibi 

§eyler oldugunu merak etmez misiniz ~ 

- Ne gibi? 
- Mesela, baz1 kocalar vard1r, c;ok 

merakhd1rlar, kadmlarm•n d i i~iir..J ; ;;;ii 

1, 1 az a yc•mam. ecru e ile basi ol-
mu§ bir istik§af. bir ... sezi§ hassam var
d!r. Hemen tahmin ederim. Biraz da is
kandil. Y amld!g1m azdtr. Y ani, demek 
isterim ki, maddi, ameli bir neticesi olmi
yan meraklanm yoktur. 

- Siz d~ cok maddi~iniz. 

Vak'a Pariste 

SporlariDa haz1rhk ge<;iyor. Hubert is~ 
minde bir adamm 

Otellerde sporcular1n 
biitiin ihtiyaclart 

tamamlandt 
Bursa (Hususi) - Kayakevinde ve 

Uludag otelinde kl§ haz1rhklan bitmi~
tir. Erzak depo edilmi§tir. Ancak meb
zul r;am ormanlan civannda bulunan o
tellere odun ahnamami§, Kayakevi ir;in 
Bursadan iki bur;uk ton somikQk gi:in -
derilmi§tir. Her iki otelde yapilan da
hili elektrik tesisati bitmi§, §imdi otel
ler arasmdaki yanm kilometroluk me
safeye lambalar takilmaktadir. Bi:iylece 
bundan sonra oteller civarmda geceleri 
de kayak ekzersizleri yapmak mfunkiin 
olacak demektir. 

Partinin kayakr;1lar ic;in miihim nak
di yard1mlar temini suretile Uludagda 
yaptirmi§ oldugu Kayakt;Ilar evinin 
noksanlan bu sene tamamlandigi ir;in 
buras1 da tam bir otel halini alml§ bu • 
lunmaktachr. Simdiye kadar sert ot ya
taklari iistiinde yatmakta olan sporcu
lar bundan sonra bu yataklarm iisttinP 
ilave edilen pamuk §iltelerde yatacak • 
Iar ve eskiden c;ar§afsiz yatarlarken 
§imdi altlarmda yatak t;ar§afi da hula • 
caklard1r. Tamamlanan i§lerden biri de 
du§ tesisatid1r. Haftalarca orada kahp 
her gun kayak yapan sporcular Bursa
ya iner inmez kendilerini banyolara dar 
atiyorlardi. Arhk bundan sonra yuka
nda da temizlik yap1labilecek demek -
tir. Her iki otelde bu sene temizlik ~ -
lerine ehemmiyet verilmi§tir. 

Kayakevinde eskiden sabah kahval -
tlSl olarak yalmz c;ay ve ekmek veri -
lirdi. Bunun ir;in kayakt;Ilar beraberle • 
rinde kahvalhhk bulundurm1ya mec -
burdular. Bu seneden itibaren kahval • 
hda, kahk da verileceginden otelde ya
tak ve yemek ucreti bir ki§i ic;in 125 ku
ru§ yap1lm1§hr. 

Kafile halinde ve bir ba§kan refaka
tinde gelen gruplardan 100 kuru§ alma
caktir. Uludagda §imdilik pek az kar 
vard1r. Eger bayrama kadar yeni kar 
yagmazsa istanbuldan ve Ankaradan 
gelecek kafileler zevkli bir kayak yap
mak imkamm bulamiyacaklardlr. Maa
mafih bayrama kadar birkar; defa kar 
yagmas1 memuldiir. 

Atinadaki boks ma~i 
Atinada gec;en pazar giinli boksor 

Hristoforidis'le Vassis arasmda yapilan 
mat;, Hfistoforidisin galebesile netice -
lenmi§tir. Hristoforidis miitemadi vu • 
ru§larile hasmm1 onuncu devrede na • 
kavt etmi§tir. 

Bu mar;m galibi Hristoforidise, biitiin 
boks kategorilerinde Yunanistan §am • 
piyonlugu unvam verilmi§tir. 

Giine§ - Vinohradi gi.ire§ 
miisabakalart 

Gi.ine§ kuliibiinden: 
1 - <;ekoslovakya giire~ §ampiyonu 

(Vinohradi) kuliibile kuliibiimiiz ara • 
smda yap1lacak giire§ miisabakalan 
25/11/937 per§embe giinii ak§rum saat 
20,30 da ba§hyacakhr. 

2 - Miisabakalar ~eq,zadeba§mda Fe
rah tiyatrosunda olacakhr. 

3 - Gi§eler saat -9 da ar;Ilacakhr. 
4 - Fiatlar 25, 50, 100 kuru§ olarak 

tesbit edilmi§tir. 
5 - Tiyatronun istiabmdan fazla bilet 

verilmiyecektir. 

Bursada bir futbol ma~I 
Bursa (Hususi) - Bu hafta, Atatiirk 

stadyomunda bir futbol mat;I yap1l • 
mi§tir. Merinos fabrikas1 spor kuliibii. o-

- Hayat beni oyle yaptJ. Meslegimin 
bende peyda ettigi ikinci bir huy vard1r 
ki as1l tabiatimden ziyade o beni idare 
eder. 

Doktor heyecanla dogruldu: 
- Pek dogru soylediniz, dedi, hepi

miz, ben de oyleyim. 
Nebile kar§lma bir sandalye atJp otur

du: 
- Affedersiniz, dedi, Zehra Ham

mm kalbinde neler oldugunu merak et· 
miyor musunuz ';\ 

- Eski kanma kar~1 daha hassastJm. 
Onunla evlendigimizin ilk senelerinde bii
tiin tahavviilatJ kalbiyesile alakadar olur· 
dum, diyebilirim. Fa kat uzun siirmedi bu. 
Bo~ §ey ol ~ugunu anlad1m. Belki bunun 
ic;in Zehraya kar§I daha lakaydim. 

- Bo~ ama bazan dolu r;:1kar. 
- Olabilir. Bunu zaman gosterir. 

Eminim. Kendimi yormam. 
- F akat zaman ... biraz ... pahah gos

termez mi? 
- Ben namemul vak'alar oniinde §3· 

mmam. Hie; bir§ey ic;in «bu, miimkiin de

~ildir.» demedim. 
_ Belli. T ecriibedide bir zats1mz. 

Fakat, Zehra Hamm, ne de olsa, refika

mz degil mi? 
- Boyle kestirip atmaym!Z. Bugun 

kanmd1r ama bir dakika sonra olmiyabi

lir. 
- Cok sogukkanltsiniz. 

kans1, gliniin birin ~ 
de boh<;asmJ koltu ~ 
guna k1stmnca, so • 
lugu yabanc1 bir er· 
kegin evinde ahyor. 
Yiizlistli kalan ve galiba, kansim faz • 
Ia seven koca, glinlerce ara~tird1ktan son
ra, firariyi ele ge<;iriyor ve bir ciirmii 
me~huddan sonra... koluna tak1p eve 
getiriyor. 

Eh! olabilir. Her yigitin bir yogurt yi
gi§i vard1r. Hubert de, kendi yogurtunu 
bildigi gibi yemekte serbesttir. 

Firari zevce ile onu tekrar aile yuva
sma getiren koca, bu ufac1k hadiseden 
sonra ban§Iyorlar ve yeni ba§tan mes'ud 
bir yuva kuruyorlar. 

F akat ... birka~ giin evvel, Madam 
Hubert, bir kere daha flrara kadem bas
maz m1? 

Hubert bi<;aresi ne yapsm? Hemen 
kanunu medeniyi raftan ffidiriyor, piirhid~ 
det kan§tlnyor, 214 iincii maddeyi bulu
yor ve bir de bak1yor ki, bu madde, ko
casmm evinden ba§ka bir evd~ oturma~ 
ga kalh§an kadm1, kocanm, «zabita kuv

vetile» aile yuvasma getirtebilecegini ya
Ziyor. Hubert, pa<;alan smyor, ver elini 
miidd~iumumi I ifadeler, zab1tlar, emirler 
v~ saire .•• 

~imdi, zab1ta, Madam Hubert'in pe· 
§inde. Y akaladigl yerde k1stmp «hayyen» 
kocasmm evine teslime memur! 

F rans1z kanunu medenisinin bu mad • 
desi, ta 1903 tarihindenberi tatbik edil
miyormu§. Bu §eref Hubert' e nasibmi§. 

Hubert, kansmm, nekadar kac;sa elin
den kurtulamlyacagmi tioyliiyormu~. Bel
li! Madam Hubert'te bu kac;ma huyu, 
muhterem zevcinde de bu geni§ yiireklilik 
varken, Paris zab1tas1 214 iincii maddeyi 
bu c;iftin hesabma, daha pek~ok tatbik 
eder. 

Trabzonda yumurta ve fmd1k 
piyasalart 

Trabzon (Hususi) - Fmd1k fiatlan -
nm son gi.inlerde biraz k1mlldam~1 pi • 
yasada da umumi bir canhhk tevlid et
mi§tir. Filhakika kabuklu fmd1klarm fi
at! 12 • 13 kuru§tan 17 ye, ic;ler de job 
olarak 34 ten 36,5 kuru~a c;Ikmt§lardir. 

Blr miiddettenberi borsada fiatlarda 

gilnlilk bir istikrar dahi temin edileme
mesi herkesi miitereddid vaziyete dii • 
§iirmii§tii. ikbsad Vekaletinin Ticaret 
Odasma gi:inderdigi bir yanda fiatlar ii
zerine, speki.ilasyon yapmaga ciir'et ve 
te§ebbiis edecekleri cezalandiracagml 
bildirmesi iizerine piyasada bir istikrar 
ve dolaYJsile emniyet husul bulmu§tur. 

:;;imdilik fmd1k mahsuliiniin yar1Sl 
t;Ikmi§hr. Ay sonuna kadar umumi id
rakten yansmm ihrac edilecegi umul • 
maktadir. 

$ehrimizin yumurta piyasas1 da §a
yam memnuniyet bir haldedir. italya 
ve Yunanistandan vaki birGok taleblere 
ragmen it; vilayetlerden c;ok az mal gel
diginden bu talebler laYJkile kaqilana
mamaktadir. Borsa fiatile i~lenmili yu
murtanm kiic;iik sand1g1 12 ve ikinci 
yumurtalann sand1~ 16 liraya kadar 
muamele gormektedir. 

···························································· 
Ian (Merinos spor) la inegi:ilden gelen 
(Doganspo~) birinci tak1mlan kar§Ila~
ml§lardlr. Inegi:illiiler birinci devrey1 
sif1ra kar§I iki say1 ile galib bir vaziyet
te bitirmi§ler, ikinci devrede Merinos 
sporlular iir; saYJ yaparak mat;I kazan -
m1§lard1r. 

- T ela~1 sevmem. Gayet s1k1 bagla
nan, fakat pek c;abuk <;oziilen ustahkh 
diigiimler vard1r. Her sevdigim ~eye boy· 
le baglanmak isterim: Sims1k1; fa kat bir 
anda ~oziiliiverecek kadar. 

- Ne guzel soyliiyorsunuzl Fakat 
miimkiin mii bu? 

-Eh. 
- Bazan, hie; dii§iinmediniz mi be-

yefendi, Zebra Hammm bir endi§esi var-

sa ... 
- Kendi bilir. 
- Bu kadar lakayd mlSlmz? 
- A§agi yukan. 
_ Affedersiniz; o halde siz onu sev

miyorsunuz! 
- Bilme;n. Kar§lma ~1km1yan bir me

selevi dii§iinmem. 
Kadm giilmekten kendini alamad1: 
- Fa kat sizir. kar§miza epey mesele

ler <;Jkml§, degil mi? 
Ben de giiliimsedim. Bir bak1ma daha 

ne meselesi bekliyordum ~ <;1kacag1 ka
dar <;lkmi§ti. Zay1f bir sesle: 

- Muayyen bir mesele! dedim. 
Doktor kansma ihtar etti: 
- B1rak! Bu noktalar bizi alakadar 

etmez. 
Kadm hafif bir isyanla: 
- Bizi hie; biri alakadar etmez, dedi, 

beyefendi miisaade ediyorlar da konu~u
yoruz. 

- Estagfurullah, "dedim, dogrusunu 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, k1r1khk ve biit1 
agrtlarmtzt keser. lcabmda gi.inde 3 ka§e ahnabilir. 

T aklidlerinden sakrnrnrz ve her yerde rsrarla 
Gripin isteyiniz. 

Mustafa Kemalpafa Belediye 
Riyasetinden 

1 - Musaddak proje mucibince c89,000· lira bedeli ke~ifli Mustafa Ke 
pa§a kasabas1 elektrik tesisatmm 11imdilik c54675• lira c40• kurUII 
kJsi~um yap~rrmak ~artile kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tul 

2 - Eks1ltme muddeti ger~i 8/11/1937 pazartesi hitam bulacag1 bundan 
vel ilan edilmi~ ise de gi:iriilen liizum iizerine eksiltme miiddeti 8 1:i 
rincikanun 1937 c;ar~amba giinii saat 14 te hitam bulacak ve ihale 
tafa Kemalpa11a kazas1 Belec.iye Enci.imeninde yapilacaktJr. 

3 - T_es~sata aid evrak ve projeleri"n hirer kopyalan Istanbulda Galatada • 
lamk Bankasmda 5 nci katta elektrik miihendisi Hasan Haletten ii 
mukabili ahmp gi:iri.ilebilir. 

4 - Eksiltmeye i~tirak edecekler % 7,5 teminat ve ihaleyi miiteakib % 1! 
iblag teminatlarile ihaleden bir saat evve1ine kadar miiracaat etm~ 
leri lazimdJr. 

5 - Eksiltmiye talib olanlann Naf1a Bakanhitmdan musaddak vesaiki l 
mil olmalan sarthr. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler Mustafa Kemalpa~a Belediyesine miirl 
caat edebilirler. (74 

K A E 

Grip, Ba~ ve Dl~ AQnlan, Nevralji, Artritizm, Romatllma 

Buca i~me Suyu T esisat ve in~aat 
Dahiliye V ekaletinden : 

Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki suyun isalesi ve bir su deposu in§a 
diger miite~erri i~lerin yap1lmas1 kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - ~~m muhammen bedeli «31406· lira c9h kuru~tur. 
2 - Istekliler bu i~e aid ~artname proje vesair evrak1 157 kuru~ mu 

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyele~ imar Heyeti Fen Sefliginden ala 
bilirler. 

3 - Eksiltme 25/12/1937 tarihine rashyan cumartesi giinii saat on bit 
Ankarada Belediyeler Bankas1 binasmda toplanacak Belediyeler imar HeY' 
tince yapilacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat ve ., 
saiki ayni gun saat ona kad.ar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olmalan 1! 
zrmd1r. 

.A. -.-.2490 · sayl11 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 2355 lira 5 
kuru~luk muvakkat teminat. 

B r- Kanunu~ tayin ,ettigi vesikalar, 
C - K:anunun di:irdiincii. maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir mA 

bulunmQdigma dair imzah bir mektub, 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen Sefliginden miinakasaya girme i~!i 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale gi.inii saat ona kadar makbuz mukabilin 

Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gi:inderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 lazimdir. 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin BeleC.iyeler !mar 

Fen ~efligine mi.iracaat etmeleri. «4178:. 

isterseniz ben sizin bana soylenecek bir 
fikriniz, bir malumat1mz var samyorum. 
Y oksa bu bahsi ken dim a«ymazd1m. 

Kadm biraz durdu: 
- Bizim de soylenecek ~eylerimiz 

olabilir. 

Kocasmm yiiziine baktJktan sonra de-
vam etti: 

- Konu§uyoruz. Y ava§ yava§ ... 
- Pek giizel. 

- nemek ki siz, hammefendinin hi-
bini merak etmiyorsunuz! 

- Dogrusu bu kelimeye sizin kadar 
ehemmiyet vermiyorum. 

Biraz dii~iindiikten sonra ilave ettim: 

- Miisaade ederseniz kalb denilen 
§eyi kaba bir§eye benzetecegim: Manga
la benzetecegim. lc;i ate§ ve kiil dolu bir 
mangal. Ben onun goze goriinen ate§leri
ne bakanm. S1cakhk oradan gelir. Dibini 
fazla e§elemem. !c;inde belki tektiik, ufak 
tefek ate§ler vard1r. E§elemezsem bunlar 
soneceklerdir. Sonmelerini istiyorsam ni
c;in e§eleyim? Kiillerin listiinde ate§ bittiy
se o mangah h1rakmm. E§elemek ziigiird 
tesellisidir. Sondiirmek istedigimiz kiic;iik 
ate§leri alevlendirmi§ oluruz, degil mi? 

- Fa kat ya kiillerin altmda biiyiik bir 
komiir, bir mars1k varsa L 

Oc;iimiiz birden giildiik. 
- Dogru, dedim, marsJk varsa ... Mar

s!k varsa ... 

I 

Biraz dii§iindiikten sonra cevab1m1 b 
dum: 

- Kokusu c;1kar I 
Buna da ii<;iimiiz birden giildiik. 
Kadm bir§ey soylemek ic;in cesare 

topluyormu~ gibi durdu: 

- Peki ... dedi, hie; koku alm1yor trl 
sunuz? 

!c;imde bir samimiyet arzusu dogdll: 

- ~imdi ~imdi almaga ba§ladun. Jr 
dim. ~ 

Kan koca beni alh§lad!lar. Demek bit 
ortada onlann da kokusunu aldlklal'l , 
mesele vard1. Belki bu da dillere destj~i 
d1. Diinyadan uzak ya§ad1g1m ic;in be 
hic;bir§eyin farkmda degildim. 

!I ave ettim: 
0 ~o' , - Zaten beni buraya getiren d 

kuyu alml§ olmam degil mi? 

Ayaga kalkt1m: et-' 
- Fa kat beni daha fazla soyleteJ'lllf 

siniz. S1ra sizde. Bir§ey ogrenmege ~' 
nim sizden fazla ihtiyac1m oldugunu ~~ 
dir edersiniz. 

Kadm kocasma bakb. 

Doktor kansma, yava~ sesle: 
- Tabii... Soylel dedi. 

Kadm bana dondii: ··f 
- Peki Faz1! Bey, dedi, ben de 

50 

liyecegim. .-r) 
!Arkast , .. 
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Te~kil8t1 Esasiye tadiiAtl 
T eklif Iayihasi Meclis 
riyasetine tevdi edildi 

k d •v • <Ba~taratt 1 tnct sahttedel I T e§kilatt Esasiye kanununun 48 inci 
_ \ 8 §1, d1gen de gene Celal Bayarla 14 maddesinde «Vekaletlerin adedi kanunla "' t~"'~l tarafmdan verilmi§tir. tayin olunur>> denmektedir. Halbuki dev-

l I 
kmci teklif devlet dairelerinin veka • let i§lerinin inki§afma ve i§lerin li.izum • 

et ere t f 'k' · • " I · k f I . e n 1 ve sJyasi muste§ar ann vaz1- suz yere parc;alanmiyacak surette ve a -
de ~n. hakkmdaki 31 I 7 numarah kanuna letlere aynlmas1 zarurl olduguna gore lii
·ilrdtr, Bu kz•mnun ilk maddesi degi§ti· zum ve ihtiyac gozoniinde tutularak ve -
~ lllekte, diger maddeleri tam amen kal- killikler adedinin artmas1 veya mevcud -

111lmaktad1r. dan birinin ilgas1 her vakit yaptlacak bir 
T akririn metni i§ oldugundan aded kaydinin ana kanun-

d .'f e~kilatt Esasiye kanununun tadiline da yer tutmasmm muvaf1k olmiyacagi a
air olan takriri ehemmiyetine binaen ay- §ikar olmakla 48 inci madde teklif layi • 

n,n bildiriyorum: hasmda oldugu gibi vekaletlerin te§kili 
~<Ce~en i~tima y1h ir,;inde, T e§kilah E- suretinin mah,;us kanuna tabi bulunmasl 

~~·lYe kanununun baz1 maddelerinin de • §eklinde degi§tirilmi§tir. 

Fransada 
rak 

rejimi yika
Kralhgi iade 

edeceklermi' 
(BMtara!t 1 tnct sahttede> 

Hiikumetin teyakkuzu bunlarm pro -
jelerini suya dii§iirmii§ olup daha §imdi -
den ehemmiyetli neticeler vermi§ alan a
ra§tlrmalara durmaksiZln devam edile -
cektir. 

Paris 2J (A.A.) - «Kagular» lar 
meselesi dolayisile Parisin muhtelif rna -
hallelerinde, civannda ve eyaletlerde ya
p!lan ara§tlrmalara devam edilmektedir. 

Pariste tetkikat 
Paris 24 (A.A.) - Paris - Soir ga· 

zetesine gore, diin ogleden sonra adli za
hJta, gizlice be§ ki§iyi tevkif etmi§tir. 
Mevkuflarm isimleri ilan edilmemi§tir. 
Bu gazeteye gore mevkuflar, ger,;en gece 
bir ara§tlrma yapilmi§ alan Vendome 
rneydanmdaki biiyi.ik binanm yeraltmda
ki in§aatmda <;ah§IDI§ alan mimar ve mu
teahhidlerdir. 

r~tirilmesine dai~ Biiyiik Meclis~e kabul Siyasl miiste§arlardan bahis bulunan 
se• 11Yurularak ne§redilen 3115 say1h ka- Te§kilah Esasiye kanununun 44, 47, 49. 
cret ~llnla devlet te§kilatt arasmda siyasl miis- 50 ve 61 inci maddelerinde yaz1h f1kra • 

Kolonyact Coty'nin ~atosunda 
tertibat 

e!arhl,!ar i\...l:J.s edildiginden bu miiste - !arm kaldmlmasi ve 48 inci maddenin de 
5 t rr.l~rm tayin tam. vazife ve mes'uliyet- izah edilen sebebe gore degi§tirilmesine 
e ' :~111m tesbiti ve salahiyetlerinin esas1, va- dair tanzim edilen bu kanun teklifinin 
p!• ~~ elerinden dii§meleri ve Divam Alide T e§kilah Esasiye kanununun 1 02 nci 

lllkhakeme edileceklerine dair olan esas maddesi mucibince miizakere ve kabulii
a • ~e/ iller T e§kilah Esasiye kanununun 44, nii yiiksek Meclisin tasvibine arzederiz.» 
71) 

1
• 49, 50 ,,e 61 inci maddelerine ilave Takrirler Meclis riyasetine 

0 llnmu§ ve miiste§arhklann vazifelerine tevdi edildi 
rUteallik miiteferri ahkam da 3117 sayt- fzmir meb'usu Celal Bavar, -5iikrii 

1
1 kanunun ikinci k1smmda tasrih lnltnmi§· Saracoglu. Mugla meb'usu -5iikrii Kaya, 
It, Refik Saydam, Refik lnce, Salah Y argJ 

1 Siyasl miiste§arhklarm bu kanunlarla ve diger meb'uslann imnlan bulunan bu 

1atbik mevkiine ger,;tikten sonra filiyat bu 149 imzah takrirle 3117 numarah ka • 
etkilattan beklenen faydamn husul bul - nunun degi§tirilmesi hakkmdaki 14 im • 
~~d1g1 neticesini gostermi~tir. V ekillerin zah takrir ve bunlara merhut alan kanun 
~llksek mes'uliyetlerinde kendilerine yar- tekliflerini Te§kilah Esasiye enciimr.ni 
tiC! olacag1 ve bu suretle vekillerin yi.i· mi.izakere ederek mucib sebebler mazba
l Unu ve mes'uliyetlt-rini tahfif edece~i yo- tasile birlikte bu gece heyeti umumiyeye 
.hndaki mi.ilahaza, siyasl miiste§arliklar sevkedilmek iizere Meclis riyasetine tevdi 
1 

dasmm kuvvetli bir sebebi olarak dii~ii- etti. 
lli~rnii§se de salahivet sahibi alan vekil- T e§kilah Esasiye kanunundaki tadi • 

1enn kuvvet ve kudretlerinin kendi §ahts - latm bu cuma toplanhsmda olmadJgl tak
arlna miinham olmas1 laztm gelip diger dirde Meclisin pazartesi giinkii ir,;timam
~eYatm bu kudret ve salahiyete i§tiraki da ve herhalde bu aym sonundan evvcl 
h~killerin otoritelerini tenkis edecek rna - Mecliste gorii§iilecegi rr:uhakkakttr. 

Paris 24 (A.A.) - Ce Soir gazete -
si, Cagoulards hadisesile miinasebettar o· 
larak zab1tanm miiteveffa Franr,;ois Coty
nin eski §atosunda bir tak1m ara§tirma -
lar yapmi§ oldugunu yazmaktad1r. Zabi
ta, on alt! metro yeraltmda z1r?h bir ta -
k1m mahzenler ve gene tamamiie moza • 
iklerle do§enmi§ alan elektrikle tenvir e
dilmi§ uzun koridorlan ve bu korido~la: 
nn mi.intehasmda harice ar,;IIan h1r,;Jm 
menfezi bulunm1yan ve hususl bir sistem
le havalandmlan geni§ salonlan ihtiva e
den yeralt! te§kilah meydana <;Ikarmi§ -
hr. Her on metroda murabba §eklinde bir 
)evha vard1r bu levhalar park yolile Sen 
nehrine isal 'eden kanalizasyonla irtibat 
teminine medar olmaktadir. 

Ayni gazete, Coty'nin bu malikaneyi 
satm aldigi zaman ilk i~inin §atoyu tariht 
malumata ve milli kiitiibhanedeki resml 
planlara gore yeniden in§a ettirmek oldu
gunu hattrlatmaktadir. Mustahkem §ato • 
nun hir,;bir smmm haricde §ayi .olJ?amasi 
i~in amele ekipleri ecnebilerden mtJhab e· 
dilmi§ ve bunlara her on be§ giinde bir 
yo! verilerek yerlerine ba§kalan almmw 

tet arzedecegi gibi, bir vekalette vekil Bu tadilatla T e§kilah Esasiyenin alh 
1 ~ siyasi mi;3te§a• arasmda her zaman maddesinde degi§iklikler yap1lmt§ olacak- tt. 
1oktai nazar farkmm dogurabilecegi bir hr. 
v~laf hali de hiikii.meti zafa du~ar ede -

Giizel Edirnemiz 
,1hr. Miiste§arhk miitehass1s bir memu -

T!Yet oldugundan Biiyiik Millet Meclisi 
• jl.as1 arasmdan se~ilec~k siyasl miiste§ar

arin da iht1sas ve kabiliyetlerinden ileri
de istifade edebilmek ir,;in idarl ve icrai 
~azifelerde once miiste§ar olarak bulun
k~rulmalannm faydal1 olacagi hakkmda-

Degi~tirilecek maddeler 
44 iincii madde «Muaddel: 5 §Ubat 

1937» - Ba§vekil, Reisicumhur cani • 
binden ve Meclis azas1 meyanmdan ta -
yin olunur. Sair V ekiller Ba§vekil tara • 
fmdan Meclis azas1 arasmdan intihab o
lunarak heyeti umumiyesi Reisicumhurun 
tasdikile Meclise arzolunur. Meclis mi.lc
temi degilse arz keyfiyeti Meclisin ir,;ti • 
mama tafik olunur. Hiikumet, hath ha -

[Ba$taratt 1 tnct sahftedel 
Edirne, Ti.irklugun garha ar,;IIan ka • 

p1s1, Tiirkliigiin serhad §ehridir; • §a!~d 
varsa • ana dikilen gozleri <;Ikarmak 1.;:m 
iki mil yon Turk sungiisii hamd1r. Seli -
miyenin minarelerini Turk bayragmm al 
golgesinden ayumamak ir,;in, icab ederse 
17 milyon TUrk hep Trakya toprakl'\ ~ 
rmda can vermege and ir,;mi§tir. Edirne, 
lstiklal mar§ImJzda 

1 tniilahaza da, bunlann ~ah§acaklan 
\ekaletlerde pek tabii olarak vekilin emri 
~ltmda bulunacaklarmdan bu hal ener -
lileri i.izerine miiessir olarak ati ir,;in hiz
tt edebileceklerinden umulan faydanm 
tt olmas1 ihtimalini kuvvetli olarak mey· 

reket ve siyasl noktai nazar1m azami bir Kim bu cennet vatamn u{jruna olmaz ki 

hafta zarfmda Meclise bildirir ve itimad feda? 
giiheda ft~ktracak topragt stksan §iiheda! 

taleb eder. 

ana ~Ikarmi§hr. 

Kanunun tatbikmdan sonra bu vazife-
)'e alman bilgi ve kudret itibarile giizide 
v~!Iflan hai>: arkada~lar sekiz ay ic;inde 
~ordukleri tecriibe ile bilfiil edindikleri 
.hanaat sonucunda siyasi miiste§arhklann 
b la~mda derpi§ edilen faydalarm husul 
<.~.lmadigl neticesine varmt§lar ve kaffesi 

Vazifelerinden afl c:.nr ; diliyerek bu kana· 
atlerini izha• etmi§lerdir. 
l Bu te§kilatm tatbil: edildigi memleket
erde dahi teskilat aleyhinde ileri siiri.ilen 
v. h . l v d v · nazan e emm1yete a maga eger 
tn~hzurlar, derpi~ edilen faydalarm istih
l; edilemedigini gostermektedir. Su ha
~e &ore devle• te§kilatmda zaf husule ge
.ren bu teskilatm liizumsuzluP.:u bir pren· s • . 
~r:> olarak tahakkuk. etmi§ ve bu sebeble 
~~asj miiste§arhk te§kilatmm ilgasi yerin-

! olacagJ miitalea edilmekte bulunmu§ • 
tur. 

Yazan: 
Vicki BAUM 

Siyui mi.iste~arlan B!i~vekil Meclis a- dedigi Tiirk vatanmm, temelleri ~ehidie· 
zasJ arasmdan ser,;erek Reisicumhurun tas- rin kanile yugurulmu§ §ehirlerinden biri -

dikma arzeder. dir. 
4 7 nci madde «M uaddel: 5 ~ubat Bugiin kurtulu~ b:~.yramini, biitiin 

1937>> _ Vekillerin ve siyasl miiste§ar- memleketin ve milletin sevincle kutluladt· 
!ann vazife ve mes'uliyetleri mahsus ka- g1 gi.izel Edirnemizin bayrammJ tebnk 
nunla tayin olunur. «3117 numarah l..n- ederiz. __ _ 

nun» since verilen kar;;-Vekalet veya miiste • 
49 uncu mad de «Muaddel: 5 ~ubat §arhktan sukutu dahi mutazammmd1r. 

193 7» - Mezun ve herhangi bir sebeb- 61 nci mad de «Muaddel: 5 §Ubat 
le mazur olan bir Vekile !era Vekilleri 193 7» - Vazifelerinden miinbais hnsu
Heyeti azasmdan bir digeri veya siyasi satta fcra Vekillerile siyasl miiste§arlan 
miiste§arlardan biri muvakkaten niyabet ve -5uray1 Devlet ve T cmyiz mahkemrsi 
eder. Ancak bir V ekil veya bir siya~l riiesas1 ve azasm1 ve Cumhuriyet Ba§ -
miiste~ar, bir Vekaletten fazlasma veka- miiddeiumumisini muhakeme etmek iize
let edemez. Siyasi miiste§arlarm Vekile re bir Divam Ali te§kil edilir. 
niyabeti halinde kararnarr.esi Meclise ar- Vekaletlerin adedi kanunla tayin edi-
zolunur. lir, hiikmi.inii ihtiva eden 48 inci madd~ 

50 nci madde «Muaddel: 5 §Ubat de degi~tirilecekler arasmdad1r. Bu mad-
1937>>- !era Vekillerinden veya siyasl de §U §ekle konulmaktad1r: 
miiste§arlardan birinin Divam Aliye sev· «Vekaletlerin te§kili mahsus kanuna 
kine dair Tiirkiye Biiyiik Millet Mecli-. tabidir.» 

Qev1ren: 
Hamdi VAROCLU 

edici bir ahenk vard1. Bizzat Doris, bu
na benzer bir ihtisas ta~tyordu: Artik, 
kendisini ezdirmemek ve ba~kalanm ez -
mek I hte muganniyenin ~esi de takriben 
bunu ifade ediyordu. 

-28-

Doris, muganniyenin, Bazil' den bah • 
setmesini bekledi ve onun aleyhinde soy
liyecegi dii~iincesile iirpertiler gec;irdi. 
Fa kat Salvatori, cumartesi giinii gelece

Doris, oda arkada§larmt bu zevkten 
tllahrum etmek istememekle beraber, Sal
Vatori'yj koridora ~Ikard1, orada, kay
rln tnu~ambanm iistiinde ihtiyath adtm· 
ia~Ja Yiiriiyerek, ihtiyar muganniye ile, 
blkbalinden konu~maga ba§ladt. T erzi 
k Ostal, kira alamadtgmdan, oday1 ba§· 

as1na . . S verml§tl. 
alva tori: 

~ ··h Sen dogru bana gelirsin, diyordu. 
rr.o ret kazand1gm zaman, gazeteler, 
ll ~legine, benim odamdaki eski kana -
~ B· ba§lad1gmt yazsmlar I 

Iraz sustu; sonra §U suali sordu: 
d d":'"' Bryant'la miinasebetin ne derece
e 10 

~id~oris, bir lahza tereddiidden sonra, 
etle cevab verdi: 

1<1 h; b~ramtzda hir,;bir §ey olmad1 ve as
~ IT §ey de olm1yacaktu. 

S Giizell <;ok giizel! 
Y alvatori'nin bu cevabm1 hi<; belclemi
ih~ Doris, hayretle onun yiiziine bakt1. 

IVar muganniv"n:n \o k;ki cehr,.~ini ilk 

defa ke§fediyordu: Elem, aktl ve tecriibe gini ve Doris'i ahp goti.irecegini, i§lerin 
dolu bir kadm <;ehresi. mi.ikemmelen yoluna girecegini vadetti, 

Doris, ona ho§ goriinmek i~ter gibi, ila- c;ekildi gitti. Bazil'in Ian gec;memi§ti. 0 
ve etti: gider gitmez, Doris yatagma yath, dii • 

- Mecbur kahrsam, ba§ka herhangi §iinmege ba§ladJ. 
bir kimse ile miinasebet peyda edebilirim, Hastanede, doktor Williams'm, cu • 
fa kat Bryant' Ia, asia I martesi gi.inleri, yalmz miistacel i§ler i~in 

Salvatori, ba§Ini sal!tyarak bu fikri tas- gelmesine ah§Jlrnl§h. Boyle acele bir i§ 
vib etti. Doris'in, Schuhmacher lokanta - r,;1kmad1g1 zamanlar, doktor, hafta tatili
sma gitmemek karar1n1 da ayni derecede ni ger,;irmek i.izere, Connecticut' e gider
miikemmel buldu. di. Fa kat, o cumartesi giinii, hem§ire Ce-

- Goriiyorsun ya, yavrum! diyordu, cile Doris'in yatagmt kaldmp ba§ka bir 
o murdar yere gitmiyeli sesinin k1S1khg1 hasta i~in yeni yatak hamlamakla me§
ge~ti. gul oldugu mada doktor Williams'm 

Doris, derhal yeni bir i§ anyacagmdan geldigini goriince, son derece hayret etti. 
bahsedince, parmagm1 sagdan sola sal - Doktor, gelir gelmez odasma girmi§ ve 
hyarak, uzun bir tshk ~aid!. Doris, hal - Doris'i <;agJrtmt§h. Doris, arkasmdaki 
yanlara has bu kat'i red i§aretinden mii- mahud on alt1 dolar doksan be§ r,;entlik 
teessir oldu. Salvatori, ana: robu ile, ad eta giizel goriiniiyordu. <;eh-

- Bu sefer yeni ve daha ak1liJ uslu resi ba§ka bir ifade almt§h, fakat siyah 
bir hayata ba§hyacag!z, vadinde bulun- sa~lan daha solgun, daha seyrek goriinii-
du. yordu. 

Doris, bu sozdeP pek mana c;tkarama- Doktor, tebessiim etmeden, soze ba§la-
d. Fa kat, s~Ivatori' nin ~t'sinde, imtina I rli: 

Londrada mUhim bir toplantl 
lngiltere, Frans1z Ba§vekili ile 
Hariciye Nazinni Londraya ~agud1 

[Ba~taratt 1 fnCf sahl!edel I Manchester Guardian gazetesi ilave e· J derecede alakadar olan devletlerdir. 
«- Beynelmilel siyasi vaziyet hakkm- diyor: Londra 24 (A.A.) - Chamberlain, 

da miidavelei efkarda bulunmak iizere ingiltere hiikii.meti, bu teklifleri kabul Eden, Chautemps ve Delbos arasmdaki 
F ransa Ba§vekili M. Chautemps ile Ha- etmegi hir,;bir ver,;hile deruhde etmi& de- miizakereler biiyiik bir ihtimamla 29 ve 
riciye Nazm M. Delbos'u Londraya da- gildir. Ve bunlan tetkik ettikten sonra ka- 30 sonte§rinde cereyan edecektir. 
vet ettik. Davetimiz kabul edildiginden, bule §ayan olmadiklarma hiikmedecegi Londra ziyaretini, Berlin, miisaid 
Frans1z Namlan oni.imiizdeki pazartesi muhakkakttr. Almanyanm merkezi Av- kar~tlada 
ve sah giinlerini Londrada ge~irecekler - rupadaki siyaseti biitiin Avrupamn miiva-
d 1 Berlin 24 (A.A.) - Siyasi mahfil • 

ir.» zenesini ve binnetice ngilterenin hayati I h 1 D lb • L d er C autemps i e e os un on raya 
Alman teklilleri menfaatlerini ihlal edecek netayi<; tevlid d b "d b' k'ld 

t gi ecekleri ha erini miisa1 1r §e 1 e 
Londra 24 (Hususi) - BazJ mehafi- edebilir. Alman teklifleri, ngilterece ye- kar§IIamaktadtrlar. Bu mahfiller devlet 

le gore Lord Halifax'm Berlin ziyareti ni bir siyasetin esasJ gibi nazan itibara a- adamlan arasmdaki telakilerin beynelmi~ 
miinasebetile Alman devlet ricali Alman- lmamaz ve binaenaleyh Londra hiikilrneti lei te§riki mesaiyi takviye etmekte oldu • 
yanm Avrupa i§lerine te§riki mesai etme- tarafmdan &imdiye kadar takib edilmi§ 0 " gunu beyan eylemekte, Franstz naz:rla· 
si ic;in heqeyden evvel eski Alman mils - Ian siyasi hath hareketin yakm bir atide nnm seyahatile Lord Halifax'm Berlin 
temlekelerinin geri verilmesini istemi§tir. resmen teyid ve tarsin edilecegine kail ziyareti arasmda bir miinasebet gorerek 
Ancak iade muamelesinin zamana muh- olmak i~in birr,;ok esbab mevcuddur. Franslz - lngiliz gori.i§melerinin Avrupa~ 
tac oldugunu gozoniinde tutan Alman Fransaz hiikumeti, Berlin miizake· nm huzuruna medar olacak bir hal sureti 
devlet adamlan §imdilik prensipin kabu • relerinden mali'imat ald1 bulunmasma miisaade edecegini iimid et• 
lile iktifa edeceklerini bildirmi§lerdir. Paris 24 (A.A.) - Frans1z hiiku- mekte ve Fransamn hath hareketinin ha "' 

Almanya tarafmda.n Lord Halifax'a meti, lngiltere hiikii.meti vas1tasile, Lord lihamda Almanya ile 1ngiltere arasmda 
yap1lan teklifler §U suretle hulasa edil - Halifax'm Almanyadaki gorii§meleri ne· cereyan etmekte alan miizakerelerin ne • 
mektedir: ticelerinden haberdar edilmi§tir. Salahi- tayici iizerinde bi.iyiik bir tesiri olacagmi 

1 _ Almanya iki tarafh anla§malara yettar mehafil, bu hususta herhangi bir ihsas etmektedirler. 

taraftar oldugundan Avrupa i§lerinin i§arette bulunmaktan tevakki eylemekte • Roma, Berlin mi.izakerelerln"ileti 
halli ir,;in devletlerle bilateral anla§malar dir. Zira bu mehafilin fikrince, bu fikir memnun degil 
akdini tercih eder. teatilerinin mahiyeti hakkmda if§3atta •• 

bulunulmamaktadtr. Bu fikir teatilerini Roma 24 (A.A.) -Havas ajanslllln 
2 - Milletler Cemiyeti pakh ve bil- muhabirinden: 

hassa bu paktm 16 nc1 maddesi tadil ve yapa~~~~;;;f~~~~,~~~~~:ca;~~~t Siyasi mahfiller [ord Halifax'in 1\1 • 
1slah edildigi takdirde Almanya tekrar manya seyahati hakkmda tefsirlerde bu• 
Milletler Cemiyetine i§tirake amadedir. Londra 24 (Hususi) - Salahiyettar lunmaktan ir,;tinab etmektedirler. Bunun .. 
3- Almanyanm §arki Avrupada her- mehafilden ,}man malumata gore, lngi • Ia beraber !ngiliz • Alman gori.i~melerin~ 

hangi bir fiituhat arzusu yoktur. liz hiikii.meti Almanyanm miistemleke ta- den hir,;bir netice hast! olmad!gini ve Lord 
4 - Almanya <;ekoslovakya ile iyi lebine kat'! bir cevab vermezden evvel Halifax'm ziyaretinin faydas1z oldugunu 

kom§uluk miinasebat: tesis etmek ister. Fransa ile miidavelei efkarda bulunmak iddia eden gazete makalesinde gizli bir 
Bu maksad1 elde edebilmek ir,;in Alman· li.izumunu hissetmi§tir. memnuniyet sezilmektedir. 
ya, ~ekoslnvakya ile 11 temmuz 1936 da Londra 24 (A.A.) - Chamberlain Lord Halifax Almanyada hulundugu 
A~manya ile Avusturya arasmda akdedi- ve Eden, diin ak§am Frr.nsiz buyiik elr,;i- mi.iddet~e ltalyan matbuatma Berlinden 
len muahedeye mii§abih bir anla§ma ak- ligi vasttasile M. Chautemps ve Delbos'u, pek ihtiyath ve renksiz raporlar gelmi§tir. 
dine hamd1r. enternasyonal vaziyet hakkmda gorii$ • Berlin ziyaretinin Ramada btrakttgi ye-

5 - Bunlara mukabil eski Alman mek iizere bu hafta sonunda ve yab.ud gane akis, baz1 ecnebi gazeteleri ltalp • 
miistemlekeleri iade edilmelidir. gelecek hafta bidayetinde Londraya da- mn muhtemel bir Alman - lngiliz yakm· 

Manchester Guardian'a gore 
Londra 24 (A.A.) - Manchester 

Guardian gazetesi yaz1yor: 

«Her ne de olsa Lord Halifax'm 
Berlin ziyareti faydah olmu§tur.» 

Bu gazete, miiteaktben Almanyamn 
mutalebahm tadad etmektedir: Almanya, 
Milfetler Cemiyeti misak1 yeniden tetkik 
~dilmek, zecri tedbirlere miiteallik olan 
maddeler tadil olunmak, ve Milletler Ce
miyetile mevcud sulh muahedeleri arasm
daki mi.inasebetler iptal edilmek, ekalliyet
ler hakkmdaki muahedeler tekrar gozden 
ge~irilmek ve ingiltere tarafmdan Habe
§istan fiituhattm tammak ~artile mezkii.r 
cemiyete ginnege amadedir. ingilterenin 
Cekoslovakyanm Federal isvir,;re devleti 
niimune ittihaz edilmek suretile yeniden 
tensik edilmesine muvafakat edilmesi ve 
Avusturyaya diplomatik, siyasl veya as

keri hi~bir yard1mda bulunmamagi taah
hiid etmesi laztmdir. Almanya, ingiltere
nin 6 sene sonra miistemlekelerini geri 
almak hususunda kendisine yardun etme
gi taahhiid etmesi takdirinde, bu miiddet 
zarfmda miistemleke meselesini ortaya at
mama~! taahhiid etmektedir. 

Diger taraftan Almanya, eski miis
temlekelerinde deniz ve hava i.isleri tesis 
etmemegi de taahhiid eylemektedir. Al • 
manya, Salamanca'mn Londra hi.ikii.meti 
tarafmdan tamnmasma mukabil lspanya
da sulhu tesis hususunda yardtmda bu • 
lunmag1 ve keza Uzak§arkta sulhun tesi
sine ~h~ag1 vadedecektir. 

- Demek, hususi doktorunuzun ten
bihine ragmen, ka<;maga hazulandm1z 
oyle mi? 

Doris, sakin fakat kat'i, cevab verdi: 
- Evet, doktor. 
- Hayatta yapyalm:z mtsJmz? 
Doktor, Bryant'm, iicreti kestigi giin 

bu kanaati has1l etmi§ti. Doris, ba§ile tas
dik etti. Doktor devam etti: 

- Aileniz olsayd1, onlarla konu§ur • 
dum. F akat meseleyi. d"Jgrudan dogruya 
s1zinle hal!etmek laztm. 

Bir miiddet, dalgm gozlerle Doris'e 
bakh. Doris, onun, soze devam etmesini 
bekledi; nih a yet: 

- Size nasi! te§ekkiir edecegimi bile· 
miyorum, dedi. 

Doktor Williams, sanki bu ciimleyi 
silmek istiyormu§ gibi, elini masanm iis • 
tiinden ge~irdi; birdenbire: 

- Sar,;ma §ey bu! 
Diye hayk,rdJ. Sonra, vaziyeti Jyice 

kavramJ§ gibi ilave etti: 
- Beni dinleyin. H:1yli kotii bir va -

ziyette bulundugunuz zaman, sizi ben ta· 
mir ettim. Bu itibarla, tizerinizde biraz 
hakk1m vard1r z~nnederim. degil mi? 
Demek isterim ki, siz, hastalanmm ara • 
smda tercih ettigim si.ijelerden birisiniz. 
Doktorlar birliginde sizinle iftihar ede -
bilecegim. F akat, bunun ic;in, ya§amamz 
laztm. Amma, muvakhtten degil, uzun 
miiddet! Oyle de gil mi? 

vet etmi§lerdir. hgmdan endi§e ettigini ihsas ettikleri za· 
Diin gece duyulan bu haber, her ta ~ man bu yaz1larm §iddetli bir infial tevlid 

rafta biiyiik bir alaka uyandnmt§hr. etmi§ olmasmdan ibaret kalmi§hr. 
ingiliz Ba§vekilinin bu karan c;ok mii· Resmi infial, F rans!Z • italy an tahr-

him addedilmekte ve Hitler • Halifax 
ri.ibi.ine taraftar bir makale ne§reden Tri· 

gorii§melerinin neticesile alakadar telakki 
buna gazetesinin toplattmlmasJ ve rna • 

olunmaktadtr. Diger taraftan M. Eden 
kaleyi yazan Paris muhabirinin geri ~a • 

§imdiye kadar bir~ok kere M. Delbos ile 
gmlmas1 §eklinde tecelli etmi§tir. Bu rna· 

gorii~mek firSatlm elde ettigi halde M. kale ecnebi memleketlerde «ltalyan • 
Chamberlain v~ Chautemps'in bugiine 
kadar §ahsan hir,;bir gorii§me flrsahm nul- Alman miinasebetlerinde bir sogukluk» 
marnl§ olduklan da tebaruz ettirilmekte • mevzuu etrafmda ball tefsirlere yo) a~ • 

IDI§hr. Siyasi mahfiller Roma - Betlin 
dtr. mihverinin her zamandan daha kuvvetli 

Davet kabul edildi oldugu noktasmda 1srar etmektedirler. Bu 

Paris 24 (A.A.) - Havas Ajansm· mahfiller diger cihetten ingiliz - Alman 
dan: Chautemps ile Delbos yakmda gorii§melerinin neticesi hakkmda §up he 
Londraya gitmek ir,;in vaki olan daveti izhar etmektedirler. ltalyan • lngiliz mii· 
kabul etmi§lerdir. nasebetlerinin iyile§mesi hususunda da 

Lord Halifax'm Almanyaya ziyareti- ayni mahfiller Chamberlain'in son iki 
ni hemen takib eden Deabos'un Lehis • nutkundan sonra vaziyette bir yenilik ol
tanla Ki.ic;iik !tilaf devletleri payitahtm- madigmJ kaydetmektedir!er. 
da yapacag1 turneden evvel gelen bu da
vet pek iyi kar§tlanml§hr. Franstz nazir
la am bu ziyareti 1ngiliz ve F rans1z dev· 
let adamlannm Lord Halifax'm Alman
yada yapm1~ oldugu gorii§meler netayici 
iizerinde tam bir noktai nazar teatisine 
te 1essiil etmelerine medar olacakhr. Bu 
da Paris ve Londra arasmdaki miinase -
betlerin samimiyetini bir kere daha gos • 

termekle beraber Delbos'a Fransamn 
mi.ittefiki ve dostu olan devletler namla
ril ~ olan mi.izakerelerde biiyiik bir otori
te bah§etmektedir. Bu dost ve mi.ittefik 
devletler Hitlc· ve mesai arkada§lan ta
rafmdan ortaya at1lan meselelerle biri1.1ci 

Doris, doktorun, lafm1 sakmmamasma 
ve alaycJ sozlerine ah§IDI§h. Giiliimsiye -
rek cevab verdi: 

- Maalmemnuniye. 
- F akat, bu i§in miihim ktsmt sizin 

elinizdedir. Y ani tamir edilen makinenin 
donecegi mi.iddet sizin elinizdedir demek 
istiyorum. Anla§JldJ mt ~ 

Doris: 
- Pek anl1yamadim. . . 
Dedi. Fa kat, anlamaga ba§lar gtbi ol-

dugunu kendi de hissediyordu. Kan1 da
marlarm ve yara izlerinin arasmdan ite
rek ger,;irmek, sanki ~~azzam. ~ir zah • 
mete miitevakktfmi§ glhl, kalbmm her a· 
h§I hala 15ttrab veriyordu. 

Doktor Williams, ciddi bir tavnla sor

du: 
_ N e i§le me§gulsiiniiz? 

- Lokantada servozliik ediyorum. 
Miirebbiyelik de yaptim. 

Doktor, tasvib etmedigini gosteren bir 
tav1rla ba§m! sallaymca, Doris, derin bir 
nefes ald1 ve kat'i bir ifade ile ila ve et
ti: 

- $imdi, muganniye olmak istiyo • 
rum. 

- Sa~ma ve imkans1z bir§ey. Size, 
ilk ve son defa olarak, kat'iyetle soylii -
yorum. Cigerde bir diki§, yani gogi.iste 
bir kur§un, §akaya gelir §ey degildir. 
Daha ya§amak niyetindeyseniz, kat'iyyen 
siikuneti birakmamahsmJZ. Y orucu i§ 

Vekaletlerin yeniden 
tesbiti 

IBa~tarat1 1 fnCf sahltedel 

tamamlayiCISJ olarak ~ah§masJ icab eden 
te§kilatm tevhidi ile miinakale ve devlet 
yaYJm i§leri de inceden inceye gozden ge~ 
~irilen noktalar arasmdad1r. Mesela dev• 
letin yay1m ve haber servisinde radyo 
Naf1aya, matbuat Dahiliyeye ve Ajans 
Hariciyeye baghd1r. Biitiin bu tetkiklerin 
klsa zamanda kat'i ~ekillerini alacag1 ve 
memlekete en faydal1 ve uygun suretlerde 
tatbik mevkiine konulacag1 anla§thyor. 

yak, heyecan yok, keder yok; sevinc yok, 
kalbe !;arpmt1 veren sevinc kat'iyyen yok! 
Sakin ve bo§ bir hayat. Mesela c;ic;ek ye~ 
ti§tirebilirsiniz .•• Yahud, ne bileyim, ka~ 
pek beslersiniz ... Mecmualarda, eglen • 
celi i§lere dair ta vsiyeler vardtr... Vii • 
cudiiniizi.i yonmyacak bir de meslek se~ 
<;ersiniz, mesela lisan dersi vermek gibi 
filan .•• 

Doktor sustu. Cebinde yemek parasi 
bile bulunmad1gi muhakkak olan fakir bir 
k1za boyle nasihatler verdigi ir,;in, utam • 
yordu. Hastahgmm ehemmiyeti hakkm • 
aaki sozler de, gene klZI, tehlikeli Surette 
heyecanlandlrrnl§ olabilirdi. D~ris'in 1nab
zma bakmak ic;in elini tuttu. Nabtz nor~ 
maldi ve Doris'in rengi sararmamt§h bile. 

- Ya biitiin tavsiyelerinizi yerine ge• 
tiremezsem, doktor? 

Doktor, omuzlanm silkti: 
- Belli olmaz. Uzun miiddet devam 

edebilir. Birka<; sene . .. 
- Kar,; sene? 

Dok~?r, muphem bir cevab verdi: 
- Ur,; ... be§ ... sekiz ... 
Doris, dudaklanm ktmildattJ. Hesab 

dersi ezberliyen bir talebe gibi bu rakam~ 
Ian tekrarhyordu. Doktor kendini topar· 
ladt. Nihayet, bir cerrahh. 

- y almz, dedi, §UraSin! at;Jk<;a soy • 
liyeyim ki, herhangi maddi veya manevi 
br ifrat, birdenbire her~eyi mahvedebilir. 

(Arkast .,;ar> 
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GONON BULMACASI 
1 2 a 4 ~ 11 7 s 9 10 11 

Soldan saga: 
1 - Gokte bir deniz hayvam. 2 - iran di

l!n<ie cgiine~• . hayvanm ten!. 3 - Ingiliz 
bayanlan, bir emir. 4 - Ecdad, ses. 5 - Can
SIZ cesed, ~;ok gene. 6 - Halitasr bozuk. 7 -
Bekleme yeri, bir emir. 8 - Arkada~. cya
~a, mn krsaltrlmr~r. 9 - Hislerimizden bil·i, 
giizel san'at. 10 - Marmara h~vzasmda bir 
go!, bir ~;ag1rma tabiri. 11 - Iglmizdeki bir 
kavim, ihtlraz eden. 

Yukandan a§agJya: 
1 - Babamn kizkarde~lnln ~ocugu . 2 -

Bir kadm alimimlz, Beykoz civarmda bir 
tepe. 3 - Yivli <;!viler, bir aydmlatma va
SJtasJ. 4 • istikbal, arabca c dullan. 5 - A
gacm kolu, zarif, bir emir. 6 - Manasrz, ta
rlhte mellkesile me9hur blr memleket. 7 -
Caka (Argo), blr r'enk. 8 - islm, bacagm bir 
k.lsmr, eski ha.kim. 7 - Bir ooatm krsaltrl
JnJ§l, elln krsim!armdan. 10 - Seelye, suyun 
cereyam, alfabede bir harfin okunu§u. 11 -
snma llae1, yasa. 

Evve1ki bu1macanm ba1ll!dilmi~ ~ekll 
1 2 8 4 5 II 7 8 9 10 11 

tj'vloiK o HIAIMIAILI 1 1• 
AIR AITIAINI•ILI tIs~ 2 

8 KIAivl•lviEizltiRI• L 
4 AIKIA Rl• MIEIBIAIDI I 
bLI•K AIR t I• IEILIAIM 
6 AIT . , ~ AIKI I IYIAINI•I 
1 MlA NIAivl•lsi•IRIAIK 
8 AILII Ll•l~l I IPI•T• Iu 

;1 

1 

•riE Z AIR a iRIEISiliM 
0 AlB lAIR A •I I IRIATKI• II 
1 'KlE IMI• p E IKill•l tIL l - -

{ ist. Borsas1 24/ll/937l 
P A R A L A R 

Ah~ 
Ster1in 623.-
Dolar 123.-
Frank 80.-
Liret 106.-
Bel'<ika Fr. 80.-
Drahmi 18.-
isvi'<re Fr. 570.-
Leva 20.-
F1orin 65.-
Kron <;ek 79 . ...-

• SHin A vusturya 21.-
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron fsve~ 
Altm 
Banknot 

c 
Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 

E 

Cenevl'e 
Sofya 
Amster d. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Ber1in 
Var~ova 
Budape~te 
Biikre~ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokho1m 

E 

K 

26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1097.-
267.-

L E R 
A'<Ih~ 
624.25 

0.8015 
23.57 
15.2262 

4.7425 
87.545 
3.4625 

64.0768 
1.44 

22.7665 
4.2290 

13.7756 
1.9830 
4.2258 
4.0240 

106.8482 
34.5614 

2.7520 
23.5476 

3.1075 
S HAM 

SatJ~? 
628.-
123.-

88.- 1 
112.-
fl4.-
23.-

580.- ' l 
23.-
75.-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

1098.-
258.-

Kapam~ 

624.-
0.80125 

23.5775 
15.2025 

4.7120 
87.58 I 

3.4637 
64.1025 
1.4410 1 

22.7756 
4.23 

13.7825 
1.9840 
4.2275 
4.0256 

106.8910 I 
34.575 

2.7530 
23.5375 
3.1os8 I 

A'<Ih~ Kapam~ 

1\slan c;im':nto 10.75 10.40 I 
iSTIKRAZLAR 

Tiirk B. I Pe~in 
,. I Vadeli 14.95 
• II Pe~in 14.025 
, IIVadeli 14.-

fstikrazt dahili 94.-
TAHViLAT 

Ac;tltli 
Anad. M. Vadeli 39.05 

Kapam§ 

14.775 
14.025 
14.-
94.-

Kapant§
11 

39.05 

~::::::=:~~=;==:;:J 
Cagnlar, Konferanslar, kongreler) 

Kongreye davet 
Edirne Liesinden Yeti§enler Cemi -

yetinden: ..... 
Cemiyetimizin senelik kongresi onu-

rniizdeki pazar giinii sabah saat 10 da 
Veznecilerdeki Yurd binasmda yapila · 
cagmdan eski ve yeni mezunlarm gel
meleri. 

Davet 
Karadenlz Talebe Birllgi Ba§kanhgmdan: 
Birligimizln 28/ 11/ 937 pazar giinii saat 

16 da Emlnonu Halkevinde ~ayh tam~ma 
' toplantrsr vardir. Qay parasJ2ldrr. ButUn 

Karadenlzlilerle, Karadeniz Llselerinden 
.mezun arkada~lar davetlyeslz gelebllirler. 

Konferans ve konser 
§l§ll Halkevinden: 
26/11/ 1937 cuma giinii ak9amr saat 21 <ie 

lf!alkevimizde muharrir Peyaml Safa 
f.arafmdan blr konferans ve Konservatuar-

1 )'!an Lamia Kadri Ra~id ve Nihad tarafla- j 
tmdan da bir konser verllecektir. Herke~ 
f';elebllir. 

2 0, 0 0 0 
Beyoglunda 

CUMHUR.t~ET 

i F T 

iPEKLi CO RAP • SAT11ll 

KARL MAN Pasajtnda 
gayet ince 17 5 FLORiDA 

XXX 
Amerikan tabii ipeginden 
ve liiks ~oraplar. 

Tabii ipekli, gayet iyi ve son derece 160 
saglam cins c;.oraplar 

PRi NCESSE;~~~:!e~at~arka tabii ipekli c;oraplar,125 

"1MPER"1AL Fevkal•ad.e saglamhg1 ile tanmmt~ 

kr~ 

'' 
~~ ~:.LiDO 

-~. ,f~~· SURPRiZ 

marka ~oraplar 

Giindelik giymek ic;in §tk bayanlarm 
tercih ettikleri ~oraplar 

Bemberg ipliginden, gayet 
dayamkh c;oraplar 

ince ve 

'' 
115 '' 

115 ' ' 

110 '' 

SEViMLi 
iDEAL 

1nce ve saglam c;oraplar, reklam fiatt 100,, 

Gayet saglam cins, miintehab renk
lerde ((oraplar, reklam fiat!. 88,, 

En Miikemmel Markalar ••• En Ucuz Fiatlar ••• 
Dikkat! Biitiin ~e§it ~oraplarimiz en birinci nevi ve katiyen kusursuzdurlar 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Af P t T T M··d·· 1..... .. d 1 Profesor K. Komurcan'm yon OS a • • u ur ugun en: Amelt \'e t.atl>lkl kambiyo Kr. 35 

Afyonda yap1lacak otuz dort bin alb yiiz on lira otuz b~~ kuru§ ke§if be
delli pasta telgraf binas1 in§aatl kapah zarf usulile eksiltmeye konuldu. ~art
namelerle, plan ve ke§ifname ve buna miiteferri diger evrak 153 kuru§ mukabi
lincl.e Afyonda Posta Miidiirliigiinden, Ankarada P. T. T. Levazun Miidiirlii • 
giinden ve istanbulda P. T. T. Ayniyat ~ube Miidiirliigunden almabilir. Mu
vakkat teminat 2596 liradrr. 

isteklilerin teklif mektublan ve Naf1a Vekaletinden 937 y1h ic;in almm1~ 
on be§ bin liradan yukan miiteahhidlik vesikasm1 10/12/937 cuma giinii 
saat on dordiine kadar Afyon P. T. T. Miid.iirliigiindeki Eksiltme Komisyonu -
na verilmesi ilan olunur. (7814) 

Yen! munasebe usulii 122,50 
Tlcarl ll'Ul.lumat ve bankaclllk 105 
iktlSad lim! 87,50 
ihtlSa, muhasebelerl (§irket, sanayl, 
ziraat, banka) 175 
Tlcarl ve mall hesab 1 1nc1 klsnn 70 
Zlhnt hesab kaldelerl 20 
Logarltma cetveller1 (yen1 ra.kam) 56 
Yen! hesabi ticarl (mufassal eser) 200 
Mall cebir (l.stlkraz ve slgorta he-
sablarrl 100 

Ba§l!ca sat1~ yer1: ikbal Kltabev1 

OZiPEK PALAS 
OTEL ve LOKANTASI 
5 1 • Z E Sureti mahsusada otelde ~akartalan 

halis TEREY AGI ile yapllmu; 

En nefis yemekler hazu lamaktadtr. Lutfen tecriibe ediniz. 

Sirkeci, Orhaniye caddesi No. 7 Tel. 24304 ~~~ 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sistem makine1erle miicehhezdir. En mutena i15ler l~in 
her zaman sipari15 kabu1 eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Ankara 

Te1efon: 24290 Matbaa 

Tiyatro 

K.z 
Okuluna 
Tale be Ahn1yor 

Ankara Tiyatro Okuluna k1z talebe almacakhr. Arzu edenlerin a~ag1daki 
§artlan haiz olmalan lazimd1r: 

1 - En az orta okul mezunu olmak. 
2 - Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 
isteklilerin 2 birincikanun per§embe giinii saat 11 de 1stanbulda ~ehir 

tiyatrosunda imtihanlan yaprlacagmdan bu tarihe kadar ~ehir Tiyatrosuna 
miiracaatleri ve o giin tiyatroda bulunmalan ilan olunur. •4342• (7950) 

, HEDiYELiK 1 
ELEKTRiKLi 

TRENLER 

SATi E 'de 
y E E S • 

I 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Bak1rkoyiinde sahilden 2500 metre a<;Ikta batmi!? olan Pelengiderya 

gambotunun parc;alanarak denizden t;Ikanlmasi i§i her masraf1 ve pkarua• 
cak demir, pirinq, ((elik vesaire gibi ankazm yiizde sekseni ve k1ymetli rna· 
denlerin yiizde ellisi, meskukat ve evrak1 nakdiyenin yiizd.e onu miiteah " 
hide aid o]mak ve ihale tarihinden itibaren yirmi gtin i~inde i§e ba~lamak 
§artile ac;1k arthrmast on gun uzattlml~tlr. isteklilerin ve diger §eraitini 
ogrenmek istiyenlerin 2/12/937 per§embe giinii saat on dortte 500 liradan 
ibaret muvakkat pey akc;elerile Millt Emlak Miidiirliigiinde toplanan Ko• 
misyona gelmeleri. eM.» (7964) 

Doktor arantyor 

Galatasaray Lisesi Ahm Sabm 

Muhim bir miiessesenin ~arki Anadoluda ~imendifer giizergahmda 
bulunan i§letme idaresinde c;ah~mak iizere bir <ioktora ihtiyacr vardrr. 

Bir refakat bayana Bu doktorun birinci Simf emrazl dahiliye miitehasslslarmdan olmasl ve 
icabmd.a operatorliik yapabilmesi laz!mdir, Talib olanlar ya!?lar1m, 

a raniyor muhtasar terciimei hallerini ve istedikleri ucret miktanm bildiren ta-Komisyonu Ba,kanhgJndan : 
Erzakm cinsi Miktan TahminF. ilk teminat Eksiltme giin ve saatl 

Kilo Kuru~ Lira Kr. 
Tereyag1 2000 120 180.00 10/12/937 cuma giinti 

saat 15 te 
Kaymak 1200 135 121.50 10/12/937 cuma giinii 

saat 15,30 da 
Galatasaray Lisesinin may1s 938 sonuna kadar ihtiyac1 olan yukanda cinsi 

ve miktan, ilk teminatr, eksiltme gun ve saatleri yaz1h erzaklann istan -
bul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan 
Kor:rJisyonda ac;rk eksiltmesi yapuacakhr. 

Bu i!?e gireceklerin §artnameyi gormek uzere okul idaresine ve Tica
ret Odasmm yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli giin ve saatte 
Komisyona gelmeleri. (7949) 

' KRiSTOF KARAGEDOF 
Beyoglunda Galatasaray Sahne sokak (eski Tiyatro sokak) 10 nu

marad.a bir muhtelif MAMUL ETLER magazas1 ac;hgm1 saym mii§te
rilerine bildirmekle kesbi ~eref eyler. 

Bir komiir madeninde c;ah!?an ve kan lebnamelerini cPosta kutusu 216 Ankara. adresine gondermelidirler. 
ile kocadan ibaret bir aile nezdinde o- •••••••••••••••••••--
turup hem ailenin tlirkc;e ogrenmesine 
yard1m, hem de evin madamma arka
da!?hk etmek vazifesile ve tiirkc;e ogret
mege muktedir bir bayana ihtiyac var
drr. Arzu edenler tafsilat almak iizere 
gazetemize miiracaat edebilirler. Biraz 
almanca bilenler tercih edilmekle bera
ber almanca bilmek mecburiyeti yoktur 

Hali~ Vapurlan 
T. A. ~irketinden: 

~irketimiz hissedarlarmm 27/12/937 

pazartesi saat 11 de Galatada Karamus
tafapa§a sokagmda 149 No. h Ovagim
yan hanmda 4 iincii kattaki dairede ya
pllacak fevkatade toplanhda haz1r bu
lunmalanm dileriz. 

RUZNAME: 

Tiirk Hava Kurumu 
Malkara Subesinden: .. , .... 

T. H. K. Malkara ~ubesine aid 937 y1lmda toplanan a~ag1da cins ve mik· 
tarile muhammen fiatlan gosterilen yeriiriinleri ilan tarihinden itibaren sa· 
tlhga t;Ikanlml§tlr. Ambarda mevcud bu hububatm ihalesi 3/12/937 cuma 
giinii saat 14 te Malkara ~ubesinde toplu bulunacak id.are Heyeti tarafm· 
dan yap1lacakhr. 1steklilerin yiizd.e yedi buc;uk giiven paras! olan 593 
lira 23 kuru$la muracaat etmeleri ilan olunur. (7962) 

C i n s Kilosu Muhammen beher kilosq 

Bugday 
Arpa 
<;avdar 
MlSlr 

70000 
15000 

4500 
12000 
16000 
5000 

K. s. 
5 50 
4 
4 
3 75 
6 

Bu magazada her daim nefis jambon, sucuk vesaire gibi muhtelif 
etler, miitenevvi havyarlar, tuzlu bahklar, bahk yumurtalan, tereyag1, Belediyenin yapabilecegi icrai taki -

Ku§ yemi 
Kaphca 
Yu1af 
Bur~ak 
Seyrek 

7000 
130 
250 

2 50 
3 75 
3 
8 

konserveler, peynirler, miitenevvi mezeler (or dovr) bulunur. bah iizerine almacak tedbir ve ledel -

Birinci Kali te !Vallar - I utedil Fiatlar hace §irketin feshii infisahl ile tasfiyesi I I 
._ _____________________ •• hakkmda karar ittihazl. Bevoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlan 
istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliig"' iinden: Ticaret kanununun 386 nc1 maddesin- ---------------··--------¢ 

129880 

19/11/937 tarihinde a~rk eksiltmesi yaprlacagr ilan olunan Osmaniye, 
Ye~ilkoy telsizlerile istanbul Paket ve Beyoglu P. T. T. Merkez depola -
rma teslim ~artile cem'an 91 ton TUrk Somikok komiirii i~in muayyen sa -
ate kadar ~artnamesi dahilinde Komisyona talib miiracaat e_tmediginden 
eksiltme ayni $:trtlarla 10 giin temdid olunmu~?tur. Eksiltme 30/11/937 sah 
giinii saat 14 te Biiyiikpostane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vila • 
yet Miidiirliigiinde miite~ekkil Alrm Sahm Komisyonunda yaprlacakhr. Os
maniye telsizine teslim beher tonu 26 lira, Ye~ilkoy telsizine teslim beher 
tonu 24,5 lira, ~ehir d.ahili iki merkez deposuna teslim 24 lira ve muvakkat 
teminat 168 lira 07 kuru~tur. isteklilerin ~artnamesini gormek ve muva_kkat 
teminatlanm yahrmak iizere ~ah~ma giinlerinde mezkur Miidti.rliik Idad 
kalemine ve eksiltme giin ve saatinde de Ticaret Odasr vesikasile birlikte 
Komisyona miiracaatleri. (7939) 

de ve §irket nizamnainesinin dokuzun- Kl·rahk 
cu faslmda yaZih hususahn miizakere Aparbman Dairesi 

"' BIR 

ve karara raph ic;in mezkur 386 nc1 
maddede gosterilen miktarda hissedar
lann ve 385 inci maddesi mucibince hir 
hissesi olan her hangi hissedarm dahi 
hazrr bulunmasl icab eder, 

Asaleten veya vekaleten i§tirak ede -
bilmek ic;in hissedarlann hisse sened ., 
lerini 25/12/937 cumartesine kadar §eh
rimizdeki bankalardan birine tevdi ede
rek duhuliye ahzr iktiza eyler. 

G RiP e BA!? ve Di1l AGRILARI e NEVRALJI e 
AR TRiTiZM e ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 

BUTUN AGRILARI DiNDiRiR 

Taksim Ayaspa~a Ac1~e§me sokak 18/20 No.h apartlmanm iic;iincii dai· 
resinin 31/5/938 sonuna kadar kiraya verilmesi 22/11/937 giiniinden itiba· 
ren bir ay miiddetle pazarhga birakilml$tlr. 

1steklilerin her_l(iin Beyoglu Vak1flar Miidiirliigii Akarat Kalemine gel· 
meleri. (7948) 

T iirk Hava K u rumu 

11 i} y 0 l( PiYANGOSU 
ikinci ke~ide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 4 0 . 0 0 0 lirad1r 
Bundan ba$ka: 15.000, 12.000. 10.000 lirahk buyiik ikramiyelerle 

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

Simdiye kada r binlerce ki~ i yi zenj!in eden bu piyangoya i~tirak ediniz. 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyac1 ic_;in iki kilo tart! s1asmda 450 tane terazi kapall zarf 

usulile satm almacakbr. k • 
2 - Muhammen bedeli 5962.50, muvakkat teminat 447.19 lira olup e .. , 

siltmesi 30/12/937 per~embe giinii saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumi :Mu 
diirliigii Satmalma Komisyonunda yaprlacaktrr. . a· 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu TIC 0 
ret Odas1 vesikasmdan ba~ka miiteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubondi 
muhtevi kapali zarflanm o giin saat 14 e kadar mezkur Komisyona teV 

edeceklerdir. T 'f. 
4 - $artname, Ankara !'· .. T ... T. ~evaZim ve !stan~u.l Beyoglu P. 

7
684) 

bi11asmdaki Ayniyat $ube Mudurluklermden parasiZ venhr. ( 

n 



' - 25 ikincitc§rin 1937 

Kan <;Ibanlan, el ve ayak parmaklanmn ka~mblar, dolama, meme 
iltihab1 ve c:;atlaklart, flegmonlar, yamklar, trra~ yaralart, 

ergenlikler, koltukalh c:;tbanlan 
tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

~ark ispen~iyari Laboratuar1 T. A.~· 
•• e 

isleri 
' 

ilant Elektrik 
At~ Kasabas1 Belediye Riyasetinde11: : 

1 - Musaddak proiemiz mucibince on dokuz bin dokuz yiiz yirmi sekiz 
lira elli kuru~ ke$ifli At<;a kasabas1 elektrik tesisatmdan ~imd,ilik be~ bin 
sekiz yiiz elli lira ke~?ifli makine techizatl ve aynca iki bin be~ yiiz yirmi se
kiz lira ke!?ifli elektrik te<;hizah ve santral binas1 kablo <;Ikl§ tertibab a<;Ik 
eksiltmiye konulmu$tur. 

2 - Eksiltme 15/12/937 c:;ar$amba giinii saa.t 15 te hitam bulacak ve 
ihale Atc:;a kasabas1 Belediye Enciimeninde yap1lacakhr. 

3 - Bu i$e aid evrak ve projelerin birer kopyalar1 istanbul Tllksim 
Beyoglu $ark aparhmanmda yiiksek elektrik miihendisi Bay Hasan Halet 
l§Ikpmardan iicreti mukabilinde almabilir. 

4 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin yiizde yedi buc:;uk teminat ve iha -
leyi miiteakib yi.izde on be$e iblag teminatlarile ihaleden bir saat evveline 
kadar miiracaat etmeleri lazimdrr. 

5 - Eksiltmiye talib olanlarm §artnameye gore eksiltmiye girebilmek 
§artlnnm haiz olmalan lazimdir. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler Atc:;a Belediyesine veya ad1 srec:;en 
liasan Halet Is1kpmara mi.iracaat edebilirler. (7944) 

f:!vlet Demiryollan i$1etme Umam Miidiirlii;:iinden I 
Muhammen bedeli 3900 lira alan 1500 aded normal hat me~e traversi 

4/12/937 cumartesi giinu saat 10,30 da Sirkecide Dokuzuncu hletme binasmda 
Eksiltme Komisyonunda ac:;1k eksiltme usulile satm almacakhr. Bu i~e girmek 
istiyenlerin alelti.sul vesikalarile birlikte 292,5 lirallk muvakkat teminatla Ko
tnisyon Reisligine miiraeaat etmeleri ve !jartnamelerin paras1z olarak Komis -
Yon Reisliginden verildigini bilmeleri ilan olunur. (7820) -Devlet Demiryollar1 ve Limanlan !~Ietme Mi.idiirliigiinun ihtiyact olan 
a~ag1da cinsi, miktan, muhammen bedeli ve muvakkat teminatl yazllt adi 
tugla ile sonmemi~ kire~ ayn ayn olarak kapah zarf usulile eksiltmiye kon
tnu$tur. 

Eksiltme 6/12/937 pazartesi giinii saat 15 te Haydarpa~a gar binas1 ic:;in
de Birinci if;letme Komisyonunca yap1lacaktlr. 

isteklilerin eksiltme ~artnamesincl.e yaz1h muvakkat teminat mektubu 
Ve kanunun tayin ettigi evrak ve vesaikle teklif mektublarml eksiltme gi.ini.i 
nihayet saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermi~ olmalar1 lAztmdtr. 

Bu i~e aid ~artnameler iicretsiz olarak Haydarpa§ada Yol Ba§mi.ifetti1l-
liginden almabilir. (7804) 

Muhammen Muvakkat 
CtNSl Miktan bedeli teminatl 

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

Adi bina tuglas1 70.000 
Sonmemi§ kirec 60.000 

. -Muhammen bedellerile. .miktar ve vas1flan a9a~da y.aclt 2 grup mal • 
zeme 9/12/1937 per~embe giinu saat 14 te Haydar?a~ada gar. binas1 dahl • 
lindeki Satmalma Komisyonu tarafmdan a!;Ik ekslltme surettle satm ah • 
nacakbr. 

Bu i!le girmek istiyenlerin kanunun .tayin e~ti~i ves~ik ve hizalarm~ ya
Zih muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gun\1 saatme kadar Kom1syona 
tniiracaatleri Iazlmdrr. 

Bu i§e aid ~artnameler Haydarpa~ad~ gar binast dahilindeki Satmalma 
K:omisyonu tarafmdan parastz olarak dagthlmaktadtr. . 
1 - 1000 kilo yaglama ic:;in yi.in fitil, muhammen bedeh 1400 lira, muvakkat 

teminatl 105 lirad1r. 
2 - 39000 aded muhtelif cins ege, biz, marangoz kalemf, balta, kazma, 

kiirek, c:;ekic:; ve varyoz sap1 muhammen bedeli 3879 lira muvakkat te-
tninah 290 lira 93 kuru~tur. (7853) 

~ 'k.b Muhammen bedeli 10000 lira olan 10000 metre m1 a 1 oksijen 10/12/937 
cuma giinii saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm 
abnacaktlr. 

Bu i~e glrmek istiyenlerin 750 lir~h~ muv~kkat temin~tla ~anunun ~~
:Yin ettigi vesikalan ve Naf1a mtiteahbtdhk ves1kas1 ve tekhflermi ayni gun 
saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri Iaz1mdtr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa· 
ada Teselliim Sevk eflnnden da~1tllmaktad1r. - 967 

SOM ER BANK 
Genel Direktorliigiinden : 

MOTERCiM ARANIYOR 
Genel Direktiirliigiimiizcl.e istihdam edilmek iizere tiirkc;e ve in

gilizceyi bihakkm bilir ve bu lisanlarda ~il~assa teknik mevzulan ter
ciime edecek kabiliyette bir miitercime 1htlyac vard1r. Ahnacak me -
mura iktidarma gore 200 • 250 lira ii~ret ve. ~yr;.c~ muayyen A~k~ra 
pahahhk zamm1 verilecektir. Taliblerm 5 bmnc1kanun 1937 tanhme 
kadar Bankam1z Personel Servisine veyahud tstanbul §ubemize tahri-
ren veya ifahen muracaatleri. 

istanbul Giimriikleri 
.Maksudiye han 2 ncl kat numara 33/34 ii adres gostererek cPandelis G. 

biyamandidis Giimriik kumusyoncusu• diye kart b~~hr~n ~ahsm ve aynl nu
tnarada oturdu~ anla~1lan Dimitri Pandiyerasm. gu~ru~ kui?usyoncus'! ol
~adiklart ve bu s1fatla giimriikte ba~kalanna a1d I~?len tak1be kanum sa
~etleri bulunmadigi goriilen liizum uzerine ilan olunur. (7921) 

istanbul 
Merkez Hal 

Belediyesi 
Miidiirliigiindn : 

s Bala.e 126 No.h sergide Akif, 128 No.h sergide Fethullah, 137 No.h 
ergide thsan. · 

. •. Yukanda sergi numaralan ve adlan yaz1h kavuo ve ka~puz ticaretile 
1~'1 gar eden tiiccarlar buradaki muamelelerine nihayet vermt~? olduklarm
a.~ idaremizdeki teminatlan iade edilecektir. Mezkur sergilerden alacakh 

~Ustahsil varsa evrak1 miisbitelerile beraber nihayet 2~/12/937 ak~amma ka-
ar tniiracaatleri ililn olunur. (7947) 

t;i m tobnmu 
•1 

l"b Londrada me!ihur Rlynes Park miiessesesinin ekstra .. ekstra marka 32 
1 rehk hakiki Ray'"'as "im tohumu Tiirkiyede yaln1z muessPsem namma gelrn · · · .,. " · · 

b h 1 ~hr. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu c:;1m tohumunu 
d a ce sahiblerinin, Beledlye ve miiesseselerin tecriibe.;ine amade bulun • 
.~ruvorum. 
un "v cu akrf han. 4 iincU kat 18 No. da Bah~e Miman Mevlild Baysal Tel: 23426 

. 
CUMHURIYET 9 

linKibaz•, -h·8z_l_n1slz1•9• 
II 

eyva 
. 

Tuzu giderir. 
MtDE ve barsaklar1 al ljhrmaz. idlmesi Iatif, tesiri kolay, ve miilayimdir. 

ek$ilik ve yanmalar1n1 
Yrrini hi~ bir miimas:l m\htahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ marka· 
s.na dikkat. Depo u: M A Z 0 N ve B 0 f 0 N ecza deposu. Istanbul 
Vt>ni Postahane ar~a~mda No. 47. 

DZKURT 
T.UA$ L.EVAZIHATI 

TAM TEMiNATliDIR 
TUrklyemfzde : 
Biitiin ~ehir ve kasabalar:nda sa

hlmaktadn. lsrarla aramag-t unut• 

mav•mz. 

~ U N K U: 
Sana Tiirk oglu Tiirkten 

ba§kasi yar olmaz. .. _ 
Fatih icrasmdan: 
Bir deyinden delay! mahcuz ve sah

~ma karar verilen 1 aded duvar saati, 
bir aded elektrik oca~, bir kanape, iki 
koltuk, 6 sandalye, 1 ayna, 1 masa or -
tiisii 29/11/937 saat 11 de Fatih Sinan
aga mahallesi Fenerli sokak 15 numa -
rah evde alent ve a~1k arthrma suretile 
satllacagmdan talib olanlarm yevmi 
mezkfuda memuruna miiracaatleri ilan 
olunur. (2177) 

israrla .. 
Eczahanelerden yaln1z 

KAROOL . ismindeki sinir 
damlasm1 isteyiniz a·sabi 
rahats1zhkfarm her nevin
de kullanthr ve buti.in 
Ti.irkiye piyasasmda mev
cuttur. 

Beyo~lu u~iincu sulh hukuk hakim -
liginden: 

Mahkemenln 937/1653 say1h dosya -
sile Ahmed Halil ve §iirekas1 §irketi 
vekili avukat Mahir Ruso tarafmdan 
Galatada, $i§hane karakolunda, Tutsak 
sokagmda 144/146 numaralarda oturan 
ve halen ikametgah1 me<;hul bulundugu 
anla~1lan Ziya Kural aleyhine a!;llan 
165 lira alacak davasmm duru~masmda 
gelmiyen dava edilenin ibraz edilen sc
neddeki imzasm1 inkara halinde istik -
tab yap1lacagmdan gelmesi ve gelme -
digi takdirde miistenkif ve vak1alari 
kabul etmi~ addolunacagrna dair mua
meleli gtyab kararmm tebligine karar 
verilmi§ ve muhakemesi 25/12/937 sa 
at 9 a talik edilmi~ oldugundan itirazla 
o giin ve saatte mahkemeye gelmed1,!!i 
takdirde vak1alan kabul etmi§ saytla ~ 
cag1 muameleli gtyab karan tebligi ma· 
kamma kaid olmak iizere ilan olu.nur. 

(2187) 

Tiirk Antrasiti 

17 Lira 25 Kurus 
Tiirk Antrasiti Fob. Zon

quidak, vapur veya vagon 
~inde satdmakh,dar. Beber ton 

tab lkbsat Vekiletinin tesb.t 
ett'gi 17 lira 25 kuru~tur. 

Satlt MeJ kezi : 
Gilkrist Vo'ker ve Ki. Ltd. 

Galata Sa on kar~11mda 
Tahir Han 5 ioci kat 

T•le'on : 44915 

Doktor lar i~in 

• 

Kad1ki:iyiiniin iyi bir yerinde teshin, 
telefon, hastabakicl ve mobilyah bir 
muayene>hane uygun §artlarla kirallk· 
br. 60152 ye telefon edilmesi. 

Salltb ve 8a~mullaTnrt: Yunu1 IVodo 

Umumt ne$rtyatT tdare eden YaZ1 lflerl 

MiiriiJTil ,_,,,.,..,~, Miinil 

Cumhunyet matbatUt 

BALSAMiN KREMi 
Biitiin cihanda elli senedir daima 

iistUn ve e:!lsiz kalmt:!ibr. 

KREM BALS.4MiN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tee· 
riibe mahsulii olarak viicude ge· 
tirilmi~ yegane sthhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 

~ohretinf soz ve ~arlatanhkla 
degil, srhhi evsafmtn Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Gi.lzellik 

DiKKAT: 
Enstitiilerinden yi.lzlerce krem 
arasmda birincllik mUkl'ifahru 
kazanm1s olmakla isbat etmistir. 

KREM BALSAJUlN Giind.i.iz ic;in ya~s1z, gece f!;ln ya~h ve 
halis ac1badem kremleri olarak dort 

nev'i vard!r. 

KREM BALSAMJN 6tedenberi tanmm1~ husust vazola· 
nnda sahldijti gibi son defa suretl 

mahsusada imal ettirdigimiz ~ayet ~1k ve beraber ta~1maga elverifili 
hususi tiipler deruniinde dahi sahlmaktadtr. Fiat~a daha ehven oldu
~u kadar pek kullam!Jh ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tupleri butiin nevilerile tanmmt§, ecza 

bulunur, 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

fNGfLtz KANZUK ECZANESt 
BEYOCiLU - tSTANBUL 

istanbul P. T. T. Vilayet Mildiirliigiinden: 
Beyoglu P. T. T. Merkez binasmm ke$ifnamesi dahilinde tamirah a<;1k 

eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 10/12/937 cuma giinii saat 15 te Buyi.ikpos
tane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidi.irliigiinde miite~ekkil 
Ahm Sahm Komisyonunda ~ap1lacakhr. Ke11if bedeli 1998 lira 94 kuru§, mu
vakkat teminat 150 liradtr. Isteklilerin mukavele, eksiltme, Baymd1rhk t§ • 
leri umumt, hususi ve fenni ~artnamelerile proje ke~if hulasas1 ve buna 
miiteferri diger evrak1 gormek ve muvakkat teminatlarm1 yabrmak iizere c;a
h§ma giinlerinde mezkur Miidiirliik idari kalemine, eksiltme ~lin ve saatincl.e 
de en az bin lirallk bu i~e benzer i§ yaptlgma dair gosterecegi vesika iizerine 
istanbul Naf1a Miidiirliigiinden bir hafta evvel ahnmt~ olmas1 laz1m gelen 
muteahhidlik ve Ticaret Odast vesikasile birlikte Komisyona mi.iracaatleri. 

' (7940) 

Istanbul Liman 
i§leri idaresinden: 

! - Istanbul ve Trabzon limanlart fc;in muhtelif tip, evsaf ve kabiliyet
te vm~ler tsmarlanacakhr. 

II - Bu i§le al•akadar ve tam bir ihtisas1 alan J;Piiesseselerin idaremiz 
Fen Heyetine miiracaatle ~artnameleri almalan ilan olunur. 

III - f§in yiiksek teknik hususiyeti itibarile, fdaremiz, al•akadar miies
seselerin bilhassa miihendislerinin ve fen miimessillerinin miiracaat etmele
rini bildirme~i faideli bulmaktad1r. 

IV - Miiracaatler en son 15 birincikanun 937 ~ar§amba gi.inune kadar 
yapllmak laz1md1r. 

V - Miiracaat edecek muesseseler ~imdiye kadar diger ba~?hca liman ~ 
lardn viicuda getirdikleri miimasil tesisat cetvelini ve mezkur Limanlar 
idarelerinden ald1klan muvaffakivet vesikalanm ve bu i!?teki ihtisaslanm 
tesbite yanyacak diger vesaiki miiracaatlerind.e tevdi edeceklerdir. (7961) 

L lnhisarlar Umum Miidiirliiiiiinden: -~ 
I - Malatyada ~artname ve projesi mucibince yaptrrtlacak Ba~mii • 

dilrliik binast in$aah kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 
II - Ke$if bedeli 34.040 lira 49 kuru§ ve muvakkat teminah 2553.04 

lirad1r. 
III - Eksiltme 30/XI/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba

ta$ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapilacakhr. 
IV - ~artname ve projeler 170 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar 

Umum Mi.idiirliigii in§aat ~ubesile Ankara ve Malatya Ba§miidiirliiklerin
den almabilir. 

V - Eksiltmiye i!ltirak edeceklerin Naf1a Vekaleti miiteahhidlik vesi
k~~ile diger fenni. evrak ve vesaiki inhisarlar !n$aat ~ubesine ibraz ederek 
munakasaya i~tirak iGin aynca fenni ehliyet vesikas1 almalan laz1mdrr. 

. VI .- Miihilrlii tekhf mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltm!ye i~tirak 
vesJkasile % 7,5 giivenme parasmt ihtiva edecek alan kapah zarflar eksilt
me giinu en gee:; saat 14 e kadar yukanda ad1 gec:;en Komisyon Ba~kan!I.gma 
makbuz mukabilinde verilmi~ olmahdtr. cB.. (7700) -1 - !daremizin Cibali Tiitiin Fabrikast etrafma !iartnamesi mucibince 
yap1hcak trotvarla binanm harici badana i~i pazarllk usulile eksiltmiye ko
nulmu~tur. 

II - Ke$if bedeli 986 lira 32 kuru$ ve muvakkat teminatl 73 - 98 lirad1r. 
III - Pazarhk 7/XII/937 tarihine rashyan sah gi.inii saat 14 te Ka • 

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Allm Komisyon;:tnd~. ~-apllacakhr. 
IV - ~artname ve ke!lifnameler 5 kuru§ bedelle hergun sozu ge~en §U· 

beclrn ahnabilir. 
V - fsteklilerin pazarhk ic:;in tayin edilen giin ve saatte yukanda ad1 

gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.• (7867) 
~ 

1. - 1daremizin Pa~abahc:;e Miiskirat fabrikasi ic:;in $artnamesi mucibince 1 
aded maateferriiat hava kompressorii a<;Ik eksiltme usulile satm ah
nacakbr. 

2. - Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminah «93.75• lirad1r. 
3. - Eksiltme 13/XII/937 tarihine rashyan pazartesi gtinii saat 15 te Kaba

ta~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
Iacaktrr. 

4. - ~artnameler paras1z olarak hergi.in sozu gec:;en subeden almabilir. 
5. - Eksiltmiye istirak etmek istivenler~n fiats1z teklif me>ktublanm in • 

hisarlar Mi.iskirat Fabrikalar ~ubesme vermeleri ve eksiltme giiniin -
den bir gun evveline kadar tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika 
alrnalan la7arndlr. 

6. - isteklilerin kanunen kendilt>rinden aramlan vesaik ile 5 inei maddede 
yaz1h ve>sika ve yii1.de yedi bu~uk giivenme paralarile birlikte tavin 
ed.ilen giin ve saatte vukanda ad1 ll'ecen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •B.• '7959) 

Bu ~emberden kurtul 
Sultanahmed 5 inci sulh hukuk mah• 

kemesinden: 
Unkapam Zeyrek caddeslnde 53 nu • 

marah mahallin bir odaSI!lda sakine !· 
ken San Hiiseyin tarafmdan oldiiriilen 

Haydarm miras~llarmm i§bu ilan tari· 
hinden itibaren vesikalarile iig ay ve 
alacakh ve borclularmm da bir ay !gin• 

de Divanyolundaki mahl~ememize mil

eylemeleri li.izumu ilan olunur. 
(2181) 

Operator • 

RIZA UNVER 
Dogum ve kaefln hastallklarl 

mote has•••• 
Cagalo~lu. Nuruosmanfye caddeF 

No. 22, Mavi yap1 
T eleton 22683 

Zayi - istanbul Limamndan aldigim 
8 may1s 928 tarihli ve 8 • 886 numarall 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca • 
ihmdan hiikmii voktur. Halil ... 
OI~U iizerine 

Fennt Kastl< Baglart 
1\fide, barsak, bobrf'k 

dii~kunlii {r iioe 

FENNi 
Korsalar 

latiyenlere ol~ii 

t arifesi gonderilir 

Eminonii 
lzmir sok a &"I 

Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklidcilerden 
sakmtmz. 

istanbul Sultanahmed 5 inci sulh hu
kuk bakimliginden: 

istanbul Siileymaniyede Samanviran 
mahallesinde Dokmeciler caddesinde 48 

numarada oturmakta iken Adanada • 6· 

len ve terekesine mahkememizce el ko

nulmu~ olan 313 dogumlu Mehmed Ta

nkm mirasc;Ilarmm 3 ay f<;inde !stan • 

bul Divanyolundaki mahkememize mil• 

racaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 
(2182) 

Eski iislubda mobilya ve 
her nevi antika 

Eski Tiirk eserleri, gi.imii~. tahta, 
bak1r, Beykoz ve sair i§lerle eski 
ya,!!h boya tablo, gravur, porselen, 
fayans vazo ve biblolar, bronz hey
keller, her nevi salon tezyinat e~
yast ve Lui Kenz, Lui Sez, Ampir 
gibi eski iislublarda mobilyalar a
hyorum. 

Beyoglunda fstiklal caddesinde 
eski Polonya sokagmda Merkez 
apartimam (2) numarah daireye 
miiracaat. 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk ha • 
kimliginden: 

Erenkoyiinde Kozyatagmdaki kii~ -
kiinde mukim iken olen ve terekesine 
mahkememizce el konulmu§ olan tiic • 
cardan Hulusi zade Osman Nuride ala
cagi olanlarm ve mumaileyhe verecek!i 
bulunanlarm evrak1 miisbitelerile bir • 
likte bir ay zarfmda Divanyolundaki 
mahkememize miiracaat eylemeleri lii
zumu ilan olunur. (2183) 

Operattir - Urolog ~ 

Dr. Mehmed ALi 
IDRAR YOLLARI 

1-lastahklar. mutrhassasa Kopriiba$1 
- Em·ncnii han Tel.: 21915 _ .. 
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Tek Fakat Kat'i Care 

T ecriibe edenlerden sorunuz 
Ba§, di§, adale agnlarile ii§iitmekten miitevellid bii
tiin 1sbrablara kar§I yegane miiessir tedbir bir ka§e 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz. 

icab1nda giJnde 3 kafe ahnabilir. 
- Taklidlerinden sakmmtz ve her yerde 1srarla GRiPiN isteyiniz. 

~ Akay i,Ietmesinden: 
1 - i§letmemizin 1 kanunusani 938 tarihinden 31 kanunuevvel 938 ta

rihine kadar bir senelik komiir aktarma i~leri ac;;Ik eksiltmiye konulmu!ltur. 
. . 2 - Eksilt_me, 15 kanunuevvel 937 c;;arf?amba giinii saat 15 te Karakoy· 
de !dare merkezinde Seiler Enciimeninde yapllacaktrr. 

3 - Eksiltmiye girecekler 750 lira muvakkat teminat getirecekler ve bu 
miktar ihaleyi miiteakib yiizd.e on bef?e iblag edilecektir. 

4 - Taliblerin bu hususa aid §artnameyi gormek iizere Levaz1m Bolii-
miine miiracaatleri. (7875) 

OKSURUK 

Vilayetinden: 

KIRIIILI~IM DE.VAM HERSE 
YARIH iMTi~ANA ~IR£1'\t.Yc.,_tl,\M . 

ii<M-'LA \\ALMAK 1<. ~\ KAR. · 

CUMHURIYET 

' 

YVYANIZ/JA EllENtE 'EKES .... 

RCA'n1n tam bir tekemmul ile i!;lediglni gormek slzin i~in ne hof blr zevktir Be~endl~· 1 d' 
•· ~ ~'" ~ pr_ogram1...._ Jnoil 

Jerken musikinin ve sesin tekmil inc:eliklerini farkediyorsunuz. Ahiienln yuksek-hassasiyetls"ayeslnde'!'tekmll 

dUnya lstasyonlar!MI dinliyebiliyorsunu~. 

Hl~bir makine onun kadar:Sahibini bu derece memnun ve .... magrur etmemi,tlr: Tekmll RcA. ·modelleri kendl 

SIM1flar1 dahilinde ei!- Yi.iksek kaliteyi temsil eder 

ve herkesin arzusuna ve kesesine uygundur. 

------------------------------------------------------------
~--~----~------------~ PROFiLAKSiN c Belsoguklugu ve frengiden korur. 

ice I Vilavetinden: 

8VNV 
UNUTMAYIN: 

SOCUtA KAR~i 
TABii ~ANYAH 

J 


