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Denizbanktan -
buyuk i3ler -bekliyoruz 

Cumhuriyet idaresinin yurda 
hediye ettiii yeni miiessese
nin arkasrnda biitiin memle-
ket halkrnrn muvaflakiyet 

temennileri vardrr. 

9'F iirkiyenin denizcilige aid biitiin 
L i~lerini bir elden idare etmek 

maksadile kurulan Denizbanka 
id kanun, yeni y1lm ilk gi.inunden itiba~ 
en meriyete girdi. Bankanm umumi mii~ 
iirii tayin edildi ve en az bir vekalet ka~ 
ar biiyiik olan bu mi.iessesenin kurulma~ 

1 i§i ba~lad1. 
50 milyon lira itibari sermaye ile te~ 

ekkiil etmi~ olan Denizbanka baglanan 
iiesseseleri ve verilen i~leri §oyle hulasa 

debiliriz. 
1 - Denizyollan ldaresi, 
2 - Akay ldaresi, 
3 - F abrika ve Havuzlar ldarest, 
4 - Istanbul Liman !daresi, 
5 - lzmir Liman ldaresi, 
6 - Trabzon Liman ldaresi, 
7 - istanbul limamnda ve Tiirkiye 

ahillerinde k1lavuzluk ve romorkorciiliik 
iidiirliigi.i, 
8 - T ahlisiye umum rniidiirliigii, 
9 - Van golii i§letmesi, 

I 0 - Gemi Kurtarma Tiirk Anonim 
rketinin devlet hissesi, 
1 I - Mersin Liman §irketinin devlet 
ssesi, 
12 - Devlet idaresine intikal edince 
enerler idaresi. 
Bunlar, bugiin rnevcud olup idaresi 

enizbanka devredilen miiessese ve i§~ 
dir. Kanunla kendisine verilen diger 
er de ~unlardtr: · 
1 ....:._ Deniz, g~l. nehi~ ve limanlarda 
bunlann k1y1lannda deniz tica~eti, 
2 San yi e i ti e; d ~izcilik 

evzulanna dahil diger her tiirlii i1ler, 
3 - Y apacag1 deniz, gol, nehir ve 
an miinakalatmm rniitemmimi olarak 
ele ve ~~hirle~ ara.smda karnyon ve o
iislerle kara nakliyat1, 
4 - Denizcilik i~lerinde kredi a~rnalt, 
5 - Her tiirlii banka rnuamelesi yap~ 
k, 
6 - T urizm i§lerinin denize aid k1~ 
larile me§gul olmak, 
7 - Deniz s1hhi ve i~timai yard1m 
kilah kurmak ve i~etmek, 
8 - - Devlet reisine aid denlz vas1ta -
1m idare etmek, 
Gi:iriiliiyor ki o5irketi Hayriye, Halic 
resi ve hususi annatorler tarafmdan 
re edilen §ilepler haric olmak iizere, 
ize aid nekadar i~ varsa hepsi Deniz~ 
ka verilmi§tir. Bu itibarla Denizban~ 
«en az bir vekalet kadar biiyiik mii~ 

ese» demekte hakk1m1z vard1r. Eger 
eniz ticaret vekaleti» diye yeni bir ve~ 
et kursay.d1k, ona da, ancak Deniz~ 
ka verdigimiz i§leri ve salahiyetleri 
ebilirdik. Hatta salahiyet itibarile 
nizbank boyle bir vekaletten daha 
idedir. (:iinkii Denizbankm «yapaca~ 

uameleler hakkmda muhasebei umu~ 
e, arhrma, eksiltme ve ihale kanunla~ 

) Divam Muhasebat vize ve murakabe~ 
sulleri cereyan etmez.» Diger taraftan 
nizbank, «faizl; ve faizsiz, ikramiye 
ikramiyesiz, temettii hisselerine i~tirak
eya i§tiraksiz tahvilat ~1karabilecegi 

' on be~ seneye kadar vadeli istikraz~ 
da yapabilir. Maliye Vekaleti, ban~ 
m <;tkaracag1 tahvilata ve akdedecegi 
razlara kefalete mezundur.» 
u sureth Denizbank, Tiirkiyenin 

izcilik i§lerini miikemmel surette ida~ 
debilmek i~;in liizumu olan rnaddi ve 
evi biitiin kudret ve salahiyetleri ha
ir §ekilde V'! hakikaten ~ok kuvvetli 
lara dayanarak kurulmu§tur. Deniz
k kanunun.da, bankamn muvaffak 
as1 it;in, her tiirlii ~artlar dii§iiniilmii§ 
guna gore, §imdi i~. nazariyattan fi

ta ge<;mekte ve kanunun tatbikma 
anmaktad1r. Bir kelime ile soylemek 

gelirse mesele, bu rnuazzam i§i iyi 
e etmektedir. N azari olarak en mii~ 

el bir : · bile ancak iyi elemanlar 
mdan iyi tatbik edildigi takdirde, 

affakiyet verir; fen a idare edilen bir 
, I ·~yiiklii~W ve azameti nisbetinde 
neticeler dogurur. Denizbank1 kur~ 
ve is! ~tmek vazifesi gibi ~ok ag1r, 

ve m~~'uliyetli bir i~i yi.iklenmi$ olan 
mi Miidiir Yusuf Ziya, §imdiye ka
luttugu i§leri mutlaka ba§aTrnl§ ve 

ABIDIN DAVER 
tArka81 Sa. 5 siltun 4 tel 
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Miihim bir karar Fransadaki siyasi 
Istanbul borsas1, ii~ sene • 

buhran 
miiddetle kapablacak M. Bonnet yent kabiney· 

Vekiller Heyeti, 
Ankarada 

Borsan1n 1 nisandan itibaren 
kurulmasinl kabul etti 

Kapatdacak olan tstanbul Borsasma bir ·baki§ · 

Ankara, ·15 - · Hiikumet, devletin nacak ve ayni t~rihte yenisi Ankarada a~ 
~?mi mali itiban iizerinde neka:dar te~ . <;llacakttr. Karar Bakanlar heyeti tara -
sJTh rolii oldugunda §Uphc olm1yan Bor.sa fmdan kabul edilmi§, alaka!J finans ve 
nm Ankarada kurulmasma karar verm1§~ k . h·f.ll • f · d · k "I 
tl·r 1 t b 1 B 1 · d "t"b e onom1 rna 1 en tara m an §ev 1 e . s an u orsas1 msan an 1 1 aren 
t;~ sene rniiddetle ve ~uvakkaten kapa - kar~1lanm1§t1r. (A.A.) 
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Mare~al San-Kay-Sek 
yeni beyanatta· bulundu 

« Y eni ve ~ok kuvvetli bir ordu te,k:il ediyorum. 
Birka~ ay sonra Japon ordusu <;inde ~ok 

mii,kiil bir vaziyete . dii~ar olacakilr>> 

Japonlar, ~anghay civannda Yanghau§eU kasabasm1 i§gal ediyorlar 

Londra 15 {Hususi) - Mare~al cephesindeki ordulanmlZI yeniden te§ -
o5an - Kay ~ o5ek. Royter ajansmm mu • kilatlandirml~ bulunacag1rn. Harbe de ~ 
habirine §U miihim beyanatta bulunmu§- vam etmek hususunda biitiin <;;:in riiesas1 
tur: arasmda tam bir ittifak mevcuddur. Bir 

«- Y eni ve <;ok kuvvetli bir ordu te§~ ka~ ay sonra J apon ordusu <;;:in de ~ok 
kil ediyorum. !ki aya kadar o5anghay [Arkasz Sa. 9 siitun 1 de] 
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M. Stoyadinovi~ Berlinde 
Dost memleketin Ba~vekili Almanyada biiyiik 

bir samimiyetle istikbal edildi 
Berlin 15 (Hus 1si) - M. Stoyadi

novic; bu sabah Berline gelmi~ ve istas
yonda mutad merasimle General Go
ring, von Neurath, Hariciye Nezareti 
erkam, Alman ordusu miimessilleri, Tiir~ 
kiye ve italya biiyiik ekileri, Yunanis
tan, Romanya ve Cekoslovakya ekileri 
ve kalabahk bir halk kiitlesi tarafmdan 
kar~Ilanml$hr. 

General Goring tayyare tlaymdan 
bir miifreze askeri selam resmini ifa et
mi& ve mmka Yugoslavya ve Almanya 
milli mar~larm1 c;alm1~tlr. 

!stasyondan Adlon oteline kadar yol~ 
larda Berlin halki, Yugoslav misafirleri 
samimi surette alk1~lam1~tlr. 

Yugoslavya BaFekili General Goring 
ve Baron von Neurath . ile gorii~tiikten 
sonra, Alman Mec;hul Asker abidesine 

.[Arkasz sa. a siltun 3 te] Yugoslavya Ba§vekili M. Sto.yadinovi~ 

te~kil etmek i~in ~ah~tyor 
Sosyalisiler, halk cephesine mUzaherete karar verdilet 
Cumhur Reisine muvafakat cevab1 veren M. Bonnet muh· 

telif siyasi zevatla yapbg1 temaslardan iyi .neticeler aldl 
Paris 15 (Hususi) - M. Bonnet, 

Cumhurreisine muvafakat cevabm1 ver -
dikten sonra saat 19,30 da meclise git ~ 

mi§ ve saat 22 de Maliye Nezaretine do
nerek bugiinkii temaslannm neticesi hak· 
kmda radyoda a§agJdaki izahali ver -
mi§tir: 

Maliye Nazm M. Bonnet sabahleyin er
kenden muhtelif siyasi zevatla temaslara 
ba§ladl. 

M. Bonnet· yekdigerini takiben M. 
Albert Sarraut, M. Leon Blum ile go .. 
rii§tiikten sonra, Maliye N ez~retinde bir 
miiddet me§gul olmu~ ve temaslarma de• 
vam ederek, M. Paul Boncourt, M. 
Cailloux, M. Daladier ve M. Chautemps 
ile miilakatlarda bulunmu§tur. 

M. Bonnet bu miilakatlardan sonra, 
Elysee sarayma giderek Cumhurreisi 
M. Lebrun'ii ziyaret etmi§tir. M. Bonnet 
sa.raya girerken etrafm1 saran gazetecile• 
re yukanda isimleri ge~en zevatla go " 
rii~tiigiinii soyledikten sonra demi§tir ki: 

«- Cumhurreisine yeni kabineyi kur• 
mak hususunda miisbet cevalnm1 gotii• 
riiyorum.» 

«- Bugiin ogleden sonra radikal sos· 
yalist grupunun toplanhsma giderek prog~ 
ram ve projelerimi izah ettim. Grup, ba~ 
na miittefikan beyam itimad etmi§tir. Ba
na kar§I gosterilen bu itimaddan cesaret 
alarak kabineyi te~kil etmek iizere veri· 
len vazifeyi kat'i surette kabul e.ttim. Bu 
karanm1 Cumhurreisine bildirdikten son
ra, sosyalistleri yeni kabineye i§tirake da
vet eden bir mektub yazd1m. Sosyalist -
Jerden bu gece bir cevab alacagJrnl timid 
etmekteyim. Bu cevab1 yann sabah saat 
II de toplanacak olan radikal sosyalist 
grupuna arzedecegim.» Yeni Franbs1zl kabinMesiBni kurtmak iizere 

S ll k .u unan . onne . o aran arart 

Saraydan ~tkarken 
M. Bonnet Cumhurreisi ile gorii~tiik "' 

ten sonra Elysee saraymdan ~1karken de 
gazetecilere §UnJan soylemi§tir: Sosyalist f1rkas1 grupu, bu ak§am top- ·kabineye i§tirak davetini miizakere et • 

lanarak halk cephesine mensub bir kabi- mi~tir. «- Bu sabah yaptJgJrn temaslann ne· 
ticesinden M. Lebrun'ii haberdar ettim. 
Kat'i cevab1ml, radikal sosyalist grupu· 

[Arkasz Sa. 8 sii.tun 1 de] 

neye bilakaydii §art rniizaherete karar M. Bonnet'nin temaslart 
verrni§tir. Paris 15 {Hususi) - Y eni kabineyi 

Grup ayni zamanda M. Bonnefnin kurmak vazifesini diir;I gece kabul eden 
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~ilistinde vaziyet )Norve~ gemisine konulan 
~ok tehlikeli! •ht• t"" . h • · I Iya l aCIZ 

Devlet memurlar1 yanla· 
rmda hirer tabanca 

ta~1yacak~ar 

Kudiis 15 (A.A.) - Filistindeki 
emniyetsizlik neticesinde lngiliz maka -
mali devlet memurlarmm himayesi i<;in 
baz1 tedbirler alml§tlr. Halkla temasta 
bulunan her memurun yamnda bir taban~ 
ca bulunacak ve memurlar geceleyin 
mecbur olmad1k~a dJ§an ~1km1yacaklar ~ 
d1r. 

Ytniden Nablusa lngiliz takviye k1ta~ 
atJ gonderilmi~tir. Filistinin §ark hudud~ 
larmdaki kontrol daha ziyade §iddetlen• 
dirilecektir. Diger taraftan, c;:etelerin ta~ 
kibinde <;ok faydalan goriilen polis ko ~ 
peklerinin saylSJ da artmlacaktJr. 
11111111111111111111111111 Ill II I Ill Ill 111111 llllllllllllltll 

Almanyada • 1nsa 
' 

edilen gemilerimiz 

ilk vapur diin merasimle 
denize indirildi 

Berlin 15 (A.A.) - D.N.B. bildi~ 
nyor: 

Turk Deniz hletmesi hesabma Krupp~ 
Germania tezgahlarmda in~a edilmekte 
olan 3 vapurdan ilki bugiin merasimle 
denize indirilmi~tir. Kordelayl, Tiirkiye~ 
nin Berlin Biiyiik El~;isi Hamdi Arpagm 
refikas1 kesmi~ ve gemiye (T rak) ad1 
verilmi~tir. Merasimde Ti.irkiye Ekono~ 
mi Bakanbg1 Deniz Miiste&an Sadullah 
Giiney ile Tiirkiyenin Berlin deniz ata&e~ 
si ve diger Turk memurlan ham bulun~ 
mu~tur. 

450 yolcu istiab edebilecek olan 
«T rak» vapuru Marmarada i~liyecek~ 
tir. 

PEK Y AKINDA: 

M. TURHAN TAN'1n 
YEN/ BIR SAHESERI 

Kostence liman1nda Y ekta vapurunu batJran 
Norve~ gemisi hakk1nda Ticaret 

diin iki taraf1n iddialartnl da 
mahkemesi 
dinledi 

\ 
ikinci Ticaret mahkemesinde tarafeyn avukatlar1 iddialarlDl serd ediyorlar 

Bir hafta evvel Kostence limanmda limammtzda tedbiri ihtiyati olarak haciz 
Tiirk band1rah Y ekta vapurunu batJran konmu§tu. Norvet; vapuru bu ihtiyati 
N orve<; band1rab lrania vapuruna Y ekta tedbire itiraz ederek haczin kaldmlarak 
vapurunun sahibinin miiracaati iizerine [Arkasz Sa. 8 sii.tun 4 tel 
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Ankara tiyatrosu temsillere basladt 

Ankara §\ehir Tiyatrosu san'atkarlarmdan bir grup 

Ankara 15 (Telefonla) - Ankara ~e- hin~ dolu idi. Piyeste en rniihim rolii 
hir tiyatrosu, bu gece Mahmud Yesari- olan Ra§id R1za ile diger arkada~lan 
nin adapte ettigi cAfacan~ piyesile tern- umumiyet itibarile ~ok rnuvaffak oldu. 
sillerine ba§lad.I. Halkevi salonu lunca- lar ~e alkl§land1lar, 



2 

Yazan: 

MAUREEN 

Louis'nin 
FLEMING 

kolu 

Gevirenler: 

- 33 - MITHAT CEMAL - S. ZlYA 

Elisabeth'in omzunda, ikisi de 

istigrak1n dalgalanan bulutlarinda hulyala~an 

iimidler, emeller gibi u~uyorlard1 ... 

- Bense, onu dahi de olsa sevmem, I gec;ildi; mask eli bir U§ak kahve getirdi. 
dedi; o, iriyan bir Prusyah polis memu- Bir nefis ve nadir e§yalar ihti§amJdJr gi
rundan ba~ka bir &ey dell;ildir. Polis me· diyor, en ufak teferruatta bile ince bir 
murlanna kar&I dikkatli davranmah. Ge
<;enlerde Miinih'te Bismark'la ak~am ye
meginde beraberdik. Bismark, Kral 
Guillaume ile birlikte gelmi&ti. Ve he
men diyebilirim ki hizmet ettigi tacm 
hamili olan Hohenzollern' e kar&I a!dJgl 
maiyet tavnm bana kar~1 da tak1myordu. 

Elisabeth, Louis'nin saziinii kesti: 
- 1htimal sand1 ki, Louis denilen bu 

20 ya~mdaki Kral onun demir elinde bir 
balmumuya donecektir. 

- Bu, <;ok muhtemel; fa kat bu sefer 
demir elinde kadife eldiveni vard1. BI
raktJm soylesin... N e tefsirde bulun
dum ... Ne beyanat yaptJID... Agz1m1 
kat'iyyen a<;madtm. 

- Kim der ki bu k.adar kumaz ola· 
liin Louis! 

Louis alayla giildii: 

>- Herhalde Bismark hie demez. 
Elisabeth: 
- Bismark, varsm, istedigi kadar bii-

yiik adam olsun, ne <;Ikar! Bavyera 
Krah ikinci Louis'nin hayatmm ba~ard1g1 
eserler, Wagner'e yaptJih muavenetler, 
san' at adamlanna gasterdigi himayeler, 
basmda durarak kurdurdugu asil i.islub
lu binalar... Biitiin bunlar, Bismark' a 
dikilen heykelden daha yiice bir abide 
olarak yastyacak. 

Wagner! S1rf bu isim Louis'nin iize• 
rinde bir sihir tesiri yap1yordu. 

Louis: 
- Benimle gel, dedi; Wagner'in 

ben de bir resmi var, ho~una gidecek ... 
Bunu isterim goresin. 

V e birdenbire yerinden firlad1. Elisa
beth de arkasmdan gitti. .Sohretli cedle
rinin resimleri duran tablolar dehlizine 
girdiler. Louis yeni yapi!m1~ bir tablonun 
aniinde durdu; bu, ba&mda takke, SIT• 

tmda kadife ceket, kocaman kafah, u
facik viicudli.i bir adamm resmiydi. 
Wagner! .1 

Louis'nin yiizii, bu tablonun oniinde, 
heyecan ve dikkat kesilmlsti. ,.,,,."), I l " 1 

Louis: 

- .Siiki.ir Allaha . .Su adama yard1m 
edebildim! Dii&iin, bu adam az zaman-
da ne eserler yarattd Tristan... L'Or 
du Rhin ..• La W alkyrie ... Les Maitres 
Chanteurs ... Siegfreid ... Lokengrin ... 

Louis, heyecan ic;.inde sustu. Elisabeth 
sever gibi bir tav1rla eline vurdu. Uzak
ta <;alan orkestra deminki havayJ buakt1, 
Maitres Chanteurs'ii <;almaga baslad1. 

Elisabeth, bu gene adam1, bu Louis'yi 
'dii~iiniiyordu: Ciilusundanberi gec;en iki 
sene i<;inde bi.itiin devlet kasalarm1 Wag
ner'e ac;mi$, onun ic;in tiyatro binalan 
yaptmms, ona cesaret ve ilham vermi&ti, 
ve biiti.in bunlan memlekette yiikselen 
itirazlara kar~I yapmistJ. Gazeteler ha
karet olsun diye Wagner' e «Lolas» laka
bmJ talumslardJ; bu, bir nesil evvel biiti.in 
halhg1 tela$ ve heyecana diisiiren bir 
kadmm adm1 takliden verilmis bir isim
di. Bu kadm Lola Montez admda giizel 
bir lspanyol dansozi.i idi ki Louis'nin met· 
resi olmu$, ve donen rivayetlere gore de
lice masraflar1 ve hareketlerile onu kiil et
mi~ti. Muhakkak olan bir sey varsa, o da 
bu dansoziin bir gun ~tonun parkmda 
at iistiinde dola$mak i<;in Kralhk asasm1 
elinde kam<;l diye kulhindtgJ idi: 

Hazine memurlan millet parasmm 
boyle mahalline sarfedilmemesini muva
fik bulmadJklanm soyliyecek kadar isi 
ilerive vardinnlslardJ. 

F akat halkm tenkidleri Louis'ye VIZ 
geliyordu. V e: 

- Ben Wagner ic;.in cantmJ veri rim, 
diyordu; o, benim varhgJIDm mabudu
durf 

*** 
Maskeli bir U§ak geldi, haber ·verdi: 

- Y emek haZJT efendimiz. 

Louis'nin resmi olm1yan yemek salo -
nu .. Beyzi salon.. «Lamhis» lerle siislii 
duvarlarda Louis'nin c;ocukluk kahra • 
manlannm resimleri: Napoleon'un, Ma
rie • Antoinette'in, Ondardiincii Louis
nin tablolan .. Son derece ihtimamla ha
ZJrlanan yemek masas1., Armah gumU$ 
tak1mlar ve nefis $arablarile billur bar -
dalclar murr:larm I§IgJ ic;.inde pml pml 
parhyor... Sofranm ortasmdaki giimii§ 
vazoda orkideler, giiller .. 

M eydanda bir tek hizmetc;i olsun yok. 
Birinci yemek hitti. Gene ortada hizmet
c;i >lamma kimsele1 yok. Kral bir diigme· 
ye hash; yerde bi · kapak ac;JldJ, yemek 
masas1 yok 0ldu. Ayni delikten baska bir 
yemek masasJ yi.ikseldi. V e yemek de -
vam etti. Her yemegin $arab1 o yemege 
goreydi. Y emekten sonra biti§ik odaya 

itina gaze ~arp1yordu. Bu zarif e§yayJ 
mutlaka bir kadm resmetmi§, bunlar mu
hakkak bir kadm elinden ~Yikml§ derdi -
niz, o kadar inceydiler. Halbuki bunlar, 
biitiin Louis'nin icadJydilar. 

Hususi tarzda yapilmi§ pencerelerin 
altmda Starnberg galii uzamp gidiyordu. 
Odamn i~inc'~ karanhk artlyor, e§yanm 
§ekilleri alaca karanhkta eriyordu. Mum
lann I§Jgmda biiyiik bir divan beliriyor, 
iistiinde bir diyba serilmi§ duruyor, ve bu 
al renkli artiiniin bir ka§esinde Louis'nin 
sJrmayla i§lenmi§ tac1 ve remzi gaze ~ar
~arpiyordu. Salonu saytstz giiller mis ko
kusuna bogmu§tu. 

Divamn iistiindeki yashklar y1gmma 
Elisabeth'le Louis yaslanml§lar, tembel 
bir rehavetin tadma dalm!§lardt. F akat 
i~leri rahat degildi, hallerinden memnun 
degildiler, Yiizleri birbirine degerek ka
ranhklann sesini dinliyorlard1. 

Louis flstldadt: 

- Benim nazh giivercinim, dedi, §U 

kohne diinyanm dt§mda ba§ha§a kalsay
dtk ne giizel olurdu ... F akat bir §artla ... 

Elisabeth: 

- ~artm ne ehemmiyeti var, iki. go· 
ziim. Bu alc;.ak dehirden c;1karak, uzakta, 
ba§ba§a olduktan sonra... Acayib nag
meier gibi ruhlanmlZln derin yerlerinde
ki hulyalartmtzla hep ba§ba§a ... 

- Ve bir giin... Serbest kaldtgm 
giin.. Bana gelirdin .. Daglar Kartalma 
gelirdin, degil mi? 0, seni ktyamete ka
dar bekliyecek. 

*** 
Louis'le bu rab1tada sahici, siirekli 

bir§ey yoktu, bunu, Elisabeth biliyordu. 
Onun ya§adJ,) alem, hakiki insanlarla 
meskun alem degil, olmii§ §airlerin, kim
seden iltifat gonnemi§ nazariyelerin 
alemiydi, bu diinyanm giine§ine dayana
rmyacak kadar giizel ve narin bir liayal 
ale mi. 

Culler adasmm iizletinde saklanara:k 
ve hayatm ac1 hakikatlerinden muvakkat 
de .olsa uzakta kalarak, fakat ba§larmda 
donen ve heniiz ad vermedikleri bir teh
likeyi seze seze orada geceyanlanndan 
sonralara kadar kahyorlard1. Orkestra 
hafif hafif, sanki uykuda gibi c;altyordu. 

Louis'nin kolu Elisabeth'in omzunda, 
ikis: de isti~rakm dalgalanan bulutlann· 
da hulyala§an Wr..idler, emeller gibi uc;u
yorlardJ. 

Kesif bir sis yiikseliyor, Stamberg go
liinii kaphyordu. 

Dokuzuncu fasd 
Politika ve a§k 

1866 yth §Ubatlnm son giinlerinde 
Pariste Vandome meydanmm bi.iyiik 
otellerinden birine bir kadm indi. !smi 
Misis Elisabeth Nicholson Chazalie idi. 
Otelin gozii a~tk kaptctsl §Ik giyinmi§ bu 
mii§teriye laYJk bir daire vermek ve be
raberinde bulunan Kontes F esteties'le 
~~iyetindeki dort oda hizmet~Yisini, zinde 
1ki ~oban kopegini yerle§tinnek ic;in bin 
parc;.a oldu. Bir fngiliz madammm adile 
~tele inen bu kadm behemehal iki §ey is
tJyordu: Salonu Vandome meydanma 
bakacak V.! orkideler Jsmarlanacakh. Ve 
Misis Chazalie k1sa, kat'i emirler veri • 
yordu. Nihayet, kadm, otelin miidiir o
dasmdan <;Ikt1, kocaman bir si.itunun ar
kasmda kayboldu. 

Kahn bir ses haykird1: 

- Hayret l Gakte ararken yerde bul
dum! 

V e ci.isseli, bi.iyi.ik kulakh bir adam, 
gozleri sevinc ic;inde, hr sac;.lan adet ye
rini bulsun diye ortadan bir c;.izgi ile ay
nk, geldi, b•1 muhte~em kadm1 kollarile 
kaldmp kucakladJ. Sonra yere b1raka -
rak: 

- Sisi, dedi, buraya gelmek nerden 
esti? Tam §U and a akhmdan gec;iyor -
dun. 

- Ben de seni goriince §a§hm, baba! 
Sen de burdasm diye nekadar memnu -
numl · 

Diik Max kiZina tath tath baktJ: 
- Seninkilerde yeni yeni neler var 

yavrum? 
- Anlatmaga deger bir§eyler yok 

baba. Benimki' ere de arama ugruyorum. 
Fa kat bir sene va1 ki ugrad1g1m yok; ih
tiyar kaynanam <;ocuklann odasmda ha
la nobet bekliyor. Bana da avare avare 
siirtmek diiqiiyor. 

[Arkasz var] 
Tasblh: Diinkii te!rlkamizda Lohengrln 

kellmesl Lokengrin ~ekllnde l(lkml~tJT. Tas
hlh eder, oziir dllerlz, 

CUMHURiYET 

c eehir ve Memleket Haberleri ) 
Fenerler idaresine 

diin vaz' I yet edildi 

i~Ier, Denizbank ad1na 
tedvir olunuyor 

Devletc;e satm a· 
lmmas1, bir kanun -
Ia takarriir etmi$ bu
lunan F enerler ida
resine di.in devletc;~ 
vaz1yed edilmi§ ve 
idarenin Denizban
ka devrine ba§lan -
m1~hr. 

F enerler ldaresi -
nin satm almmasma 
aid kanun diin bir 
taraftan Denizban-idarenin yeni mu
k br~ d'l . vakkat miidiirii. 

a te Ig e 1 mi§, Yusut Zlya Kaia-
diger taraftan da lk- kanoglu 

tJsad V ekaleti iic; ki§ilik bir heyeti, idare
nin teselliimiine memur etmi~tir. 

Deniz Ticaret Miidiiri.i Miifid Nec
det ve T ahlisiye Umum Miidiirii N ec
meddinin de dahil bulundugu heyet, diin 
sa bah F enerler idaresinin Azabkap1da • 
ki merkezine giderek §irkete kanunun 
metnini teblig ve sirket muamelatma va
Zlyed etmi§lerdir. 

Muvakkat miidiir 
Heyet, idarenin muamelatm1 kontrola 

ve hesablarile kasaya miiteallik i§leri ted· 
vire ba§laml§tlr. 

!darenin muvakkat miidiirliigiine Yu
suf Ziya Kalafatoglu tayin olunmu§ ve 
yeni muvakkat mi.idiir idareye giderek 
vazifesine ba§la,mi§tlr. 

ldarenin esasen hepsi Tiirk olan me
murlan vazifelerine devam edecektir. 
Ecnebi olan miidiiri.in vazifesi nihayet 
bulmu§tur. 

F enerler ldaresi biitiin hukuk ve tesi
satile birlikte yanm milyon liraya satm 
almmi~hr. Bu paradan idarenin ~Yikan 
memurlanna verilecek birer senelik ikra
miyelerile hakeme miiracaat edildigi 
takdirde adenecek hakem iicreti de aynl
ffil~hr. 

F enerler !daresine verilecek tazminat, 

Halk1n 1fikayetleri 

Kutucular cadde
sinin hall 

T ahtakalede Kutucular caddesi 
esnafmdan otuza yakm imza ile al
dJ~bmiz ~ikayet mektubunda denili
yor ki: «istanbul piyasasmm en dar 
ve en <;ok vesaiti nakliye ge<;en yeri 
Kutucular caddesidir. Bu caddede 
hemen hergiin ufaktefek kaza, kav
ga veya cam kmlma gibi hadiseler 
cereyan eder, fakat hi<;biri zabJtaya 
aksetmez. Biitiin bunlara sebeb dort 
metro geni~ligi olan caddedir. Kar
~Ihkh gelen iki kamyon bu yolda 
degil araba insan g~i~ini bile bir 
miiddet durdurur. Kamyonlar yaya 
kaldmmlanna <;1k1p birbirlerine 
<;arpmadan g~erken ahali di.ikkan
lara ka<;J~Ir, bu miiddet zarfmda da 
iki tarafta arabalar birikir. Cadde
de diikkam olan esnafm dilegi §U· 

dur: 
V esaiti na kliyenin bu caddede gi

ll di& veya geli& olmak iizere bir ta
l0tan vamlmasJdJr.» 

Elektrik Sirketinin , 
cevab1 

istanbul Elektrik §irketi namma Na
fla Vekfiletile miizakerelerde bulunmak 
iizere M. Special'in riyasetinde olarak 
Bri.ikselden Ankaraya giden heyet Bel
gikaya donmii~tiir. 

Malum oldugu ve<;hile, Nafla Vekrue
ti, bir lusmm1 halk!tan fazla olarak a · 
Ian, miihim bir lusmm1 da mukavele 
mucibince §ebekeye sarfe<tmesi icab e
derken, bunu yapm1yan §-irketten 18 
milyon liraYJ. bu aYJ.n 15 ine kadar iste
mi~ti. 

Ankaradan alman bir habere gore, 
§irke<t, Naf1a :Vekaletine bir mektub 
yazm1~hr. Bu cevabm miisbet ve mil -
said olmad1~ tahmin ediliyor. 

Ankaradan donen M. Special'le ar -
kad~1 1stanbuldan derhal Briiksele 
donmii~lerdir. 

ADLIYEDE 

hazinece bankalardan kredi suretile te - Avni Bayarin davalar1 
min edilecektir. Bu kredinin faiz ve re • Di§ tabibi Avni Bayar, di.in dordi.inci.i 
siilmali, F enerler varidatmm devlet biit- hukukta bir sa bah gazetesi aleyhinde 
<;esine konulan k1sm1 haricinden tesviye verdigini iddia ettigi bin liranm istir -
olunacakt!r. dad suretile kendisine iadesi hususun • 

1' • y eni muamele " ' · da~ dava. ~m1~~ll". Ay.ni zamanda oto· 
Fenerler ldaresinde muamelat diin bus dedikodusu munasebetile yapllan 

saat {)ndan itibaren Denizbank .~amJDa ~e~!la~t'do\~yts_il7k~~ ¥b~dd!iF~i]j~ 
d · d'l ~ b 1 K f' b" muracaa etmJJ?, 1 mc1 ll' naKareL aa _ 

te VIr e 1 mege a§ aml§hr. ey 1yet u- ik d k b h.d. d 1 ·1 .. F I 1 . Vasi arne e ere u a 1se o ay1s-1 e 
tu~ . ene~ er dares1 m~murl~~ma v_e bin lira tazminat istemi~tir. Avni Ba -
Tu~hyem~ h.e~ t~r~fmdak1 te§ki!atma b1r yar, yarm agacag1 ii~i.incii bir hakaret 
tam1mle bJldmlmi§hr. davasile de otuz bin lira tazminat isti-

F enerler !daresinin esasen bun dan ev- yecegini soylemi§tir. 
~el hesab ve muamelatJ kon~rol e~ilmi~. ~iipheli bir adam degilmi§ 
1dare tam, alacaklan, verg1 ve saueden Bir ik.i gi.in evvel Langada serseriya-
miitevellid verecekleri tesbit olunmu§tur. ne dola~arak polisin §ilphesini davet e
Bunun ic;in yeni devir ve teslimde fazla den Anastasm di.in asliye dordiincii ce
miiskiilat ~oriilmemektedir. zada muhakemesi yap1lrn1§hr. Dinlenen 

MOTEFERRIK 
~ahidler, Anastasm biraz aptal olmas1 
dolaYJ.sile pejmiirde bir luyafette do -

Hava bozdu 
Bir haftadanberi giizel giden havalar, 

diin gene bozrnu§ ve evvelki geceyan • 
smdan itibaren yagrnur yagrnaga ba~Ia
ffil§hr. Bu arada esen lodos karayele ge
virmi~, Karadeniz tekrar co~mu§tur. 

Vapurlar, umumiyetle Karadenize 
gllom~lardl.I'. Fakat havamn daha fazla 
bozmas1 ihtimaline kar§l, baz1 kiigi.ik 
merakib Karadenize pkmarni§lardtr. 

Diger taraftan karayel k1snien Mar -
maraYJ da tutmaktad1r. Bu yi.izden se
ferler mi.i~kiilatla yapilabilmi§tir. 

1~ bulma idarehaneleri 
I§ dairesi, i~ bulma idarehanelerinde 

tetkiklere ba!?lam1~tJr. Bun larm mua -
melati da tetkik olunuyor. i§ kanununa 
gore. bu idarehaneler, kanunun ne~rin
den ilc sene sonra kalkmlf? olacak ve bu 
i§ devlf>t elinde toplanacakhr. 

938 lzmir fuan icin 
iktJsad Vekaleti, 1938 !zmir enter -

nasyonal fuarma i$tirak irin, ~imdiden 
haz1rhklara ba~lanmasm1 Ticaret Oda
sma bildirmistir. Bunun iizerine odada 
te~kil edilen komisyon ilk toplanhsm1 
yaom1shr. 

la~tJgmi, kendisinin hamalhk, rengber
lik etmek suretile namusu dahilinde 
mai~etini temin ettigini, ic111b ederse 
kendisine her hususta kefil olabilecek
lerini soylemi~lerdir. 
~ahidlerin ifadeleri, heyeti hakimece 

kanaatbah~ goriihnii§, Anastas serbest 
birakllmi§hr. 

Yeni terfiler, tayinler 
Uski.idar Mi.iddeiumumisi Tahsin Er

ten terfian Rize ceza bakimligine tayin 
olunmu~. istanbul Miiddeiumumi mua· 
vinlerinden Ahmed Remzi Beekmenle 
sulh ha.kimlerinden Beh~et Barbaros 
yerlerinde kalmak suretile hirer derece 
terfi etmi~lerdir. K1rk lira maa~h istan
bul azahgma Ezine Miiddeiumumisi Ce
vad ~etvat tayin edilmistir. _.. . ._ 
Merhum Prens Seyfeddinin . m1rasi 
Merhum Prens Seyfeddinin refikas1 

Prenses Ulviyenin karde§i Semih Mi.im
taz, M1s1rdan ~ehrimize donmi.i§tilr. 
Prenses Ulviye, elyevm Mis1rda bulun· 
maktad1r. Prens Seyfeddinin zevcesine 
intikal edecek miras is.i, MlSlrda musli -
hane bir surette halledilmekte oldugu 
haber verilmektedir. 

Bir elden ihrac 

edilecek mallar 

Bunlar1n bas1nda f1ndik 
' 

ile tiftik gelmektedir 
I A B~n~an .birkac; g_iin evvel, 1khsad Ve

kaletmm bu kisJm 1hrac mallanmiZin bir 
elden idaresine esas itibarile karar verdi
gini ve bu hususta etiidlere ba§landJgml 
yazmi§hk. 

!khsad Vekaleti, bu kararm verilme
sine saik olan vaziyetlerin ehemmiyetini 
gozoniinde tutarak si.iratle harekete gec;
mi§tir. hin fili tatbikatma ba~lanmi§hr. 

Frndrk kurumu kuruluyor 
Bu hususta aldigimiz malumata gore, 

bir elden ihrac1 derpi& edilen maddelerin 
basmda fmd1k ve tiftik gelmektedir. Fm
dJklanmlZin gerek fiatlannm, gerekse ih
r'.lcl i§inin tanzimi i~in aynen lzmirdeki 
Oziim Kurumunda oldugu gibi bir fm • 
d1k kurumu kurulacakhr. Bu kurum ser • 
mayesi h ve Ziraat Bankalan tarafm • 
dan verilerek te§ekkiil edecektir. Kuru • 
mun teesslisi.i i<;in ~ehrimizde derhal faa
liyete ge~ilmi§tir. 

Fmd1k kurumu dahili ve harici piya
sada nazJm roliinii oymyacak, bittabi di
ger ihracat firmalan ihracatta gene ser • 
best kalacaklardJr. 

Tiltik ve balrk ihracah 
Tiftik ihracatmm bir elden idaresi ic;in 

tiftik ihracat tacirlerinin bir birlik viicude 
getirrneleri takarri.ir etmistir. Bunun i~in 
de faaliyete gec;ilmi~tir. 

1hracatmda vahdet temin edilecek 
maddelerden biri de bahkt1r. Gerek taze, 
gerekse tuzlama ve konserve bahklarm 
ihracmda bi.itiin ihracatc;1lann mii§terek 
hareketi takarriir etmi~tir. 

Bu arada Ziraat Bankasmm bugiin 
bugdayda oldugu gibi pamuk iizerinde 
de naZJm roliinii aJmasJDa karar veriJmi§· 
tir. 

SEHIR ISLER/ 

Otomobillere kirilmaz 
camlar tak1lacak 

Biitiin otomobil ve otobiis camlanmn 
kmlmaz cinsten yaptmlmas1 igin Be _ 
lediye tarafmdan alakadarlara tebligat 
yapllml§tl. Bu karar §Ubatm birinden 
itibaren tatbik edilmege ba§lanacak ve 
bu tatihte dtomobil ve otobi.islerin hepsi 
umumi bir muayeneye tabi tutularak 
ffini:e~ riay,et, . etJnemi§ ol;mlar sef.erd~n 
menedileceklerdir. 

Y eni otobiis seferleri 
a~dm1yor 

~ehrin muhtelif noktalan arasmda 
yeniden otobiis seferleri agmak iizere 
Belediyeye baZJ. mi.iracaatler yapllmi~
hr. Fakat gerek eskiden mevcud sefer
ler ve gerek bunlara son zamanlarda 
yapllan ilavelerle ~ehrin seyriisefer va
ziyetine gore, bundan sonra yeni sefer
ler ag1hnaS1 imkam kalmad1~ i<;in bu 
miiracaatler reddedildigi gibi bundan 
sonra yapllacak miiracaatler de nazarr 
dikkate almm1yacakbr. 

Tiinel hani 
Tiinel ~irketi tarafmdan Galatada ye

ni bir Tiinel ham yap1lmak iizere ha • 
ztrbklara ba§land1~ halde Belediye He 
§irket arasmda baZI naktalar i.izerinde 
~1kan ihtilaftan dolaYJ. bu i!J geri kal -
ffil§h. Son zamanlarda aradaki ihtilaf -
lar halledildigi ic!n oniimiizdeki ·ilkba
harda in!Jaata ba~lanmast hususunda 
$imdiden tedbir]er almmaktad1r. -···· Istanbul Adliyesine miiha,ir 

ahnacak 
istanbul Adliyesinde ag1k bulunan 

mi.iba~irliklere memurin kanununun 
4 iincii maddesinde yaZih memur·iyete 
tayin ~artlanm haiz istekliler arasmda 
mi.isabaka ile miinasibleri segilerek ah -
nacagmdan isteklilerin en az ortameok -
teb mezunu olduklarma clair tasdikna • 
me ve ~ehadetnamelerile bu maddede 
yazll1 belgelerini bir dilekceyr: raptan 
imtihan gi.inii olan 20/1/938 peri?em be 
~ni.inden bir giin evveline kadar Ad
liye enciimenine miiracaat etmeleri 
ve imtihan gi.ini.i saat 10 da haz1r bu -
lnnm::tlan Ia·:~:~md1r. Komisyon, 1stanbulda mevcud miles· 

sesat ve firmalarm izmir sergisine en 
ucuz, en faydah ve en genif) mikyasta 
nas1I i~tirak edebilecegini tetk~k etme
ge baslam1shr. Bu i~le ugra~mak i.izere 
Odada bir bi.iro kurulmu§tur. 

Universilede verilen dordiincii ~y 

Komisyon, cuma gi.ini.i tekrar topla
naraktJr. 

Komiir rlepolar1 orojeleri 
haz1rlandi 

ingilterenin meshur Debh firmas1 ta· 
rafmdan yaPJlmakta olan istanbul li -
mam ve komi.ir depolan projeleri bit
mistir. Di.in, Liman idaresine gelen bir 
mektubda projelerin gonderilmekte ol
dui\'u bildirilmistir. _.._. ___ 
Giinahkar papas tardedildi 
Di.in, Fener Patrikhanesinde Patrigin 

riyasetinde toplanan Sen Sinod meclisi, 
ge<;enlerde Ayvansarayda ciirmii me~ -
hud halinde yakalanan Turisina manas
tmnm istanbul vekili Doroteos'un silki 
ruhaniden tardma ve ri.itbesinin ilgas1 -
na karar vermi§tir. 

Universitenin muhtelif fakiiltelerindeki talebe i~in haz1rlanan gaylarm 
dordiinci.isii de diin verilmi§tir. Yukandaki resim~. Di~gi, Eczac1 mekteb
lerindeki talebelerle Hukuk Fakiiltesi son s1mf talebelerini bir arada gori.i
yorsunuz • ..,. -' 
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Siyasi icmal 
FransiZ kabinesi 

re ransada son zamanlarda ameie r ile sermaye sahibi fabrikator ve 
· patronlar dogrudan dogruya 

mi.ibarezeye giri§mis olduklanndan zaten 
diger birc;ok sebeblerden ve bahusus but• 
~Yesinin bozuk ve parasmm c;iiri.ik olma • 
smdan dolay1 c;ok mi.i§ki.il bir vaziyette 
bulunan F ransamn dahili vaziyetini bus· 
bi.itiin kan§hTmi§tl. Nihayet bu kan§Ik • 
hk halk cephesi kabinesinin istifa eyle • 
mesini intac eyledi. 

Halk cephesi i~Yinde ~1kan ve kabine • 
yi istifaya sevkeden ihtilaf ve gec;imsizlik 
kabinenin ba§mda bulunan radikal sos • 
yalistlerle komiinistle: ve bunlarm nu • 
fuzu altmda bulunan be~ milyon azah 
amele sendikalan konfederasyonu ara • 
smda peyda olmu~tur. Radikal sosya • 
listler muted:! sol partidir. 

Arkasmda bulunan halk s1mf1 kiic;uk 
sennayedarla ·, sanayi erbab1, serbest 
tneslek eshab1 ve yer sahibi c;ift~Yiler yani 
kii~iik burjuva vard1r. Bunlann diledik· 
lerine gore parti son kongresinde dahi 
paranm kontrol ve dizgin altma a!tnma " 
s1m ve amele kadar kiic;i.ik burjuva simft• 
na aid menfaatlerin gozetilmesini ve bi• 
naenaleyh huzur ve siikunun miif • 
rit sollar tarafmdan hodbehod ihlal 
edilmesine meydan verilmemesini ve bil· 
hassa fabrika ve miiesseselerin amele ve 
miistahdemin tarafmdan zapt ve i§gal 
edilmesine devletin miimaneat eylemesini 
ve istihsalin artmlmasm1 kararla§hrmJ§tJ. 

Hiikumet dahi ba&mda radikal sosya• 
listlerin belliba§h liderleri ve devlet 
adamlan bulundugundan paramn serbest 
olup kambiyo kay1dlarma tabi tutmama• 
g1 ve amelenin kendi ba§ma i§gal hare " 
ketlerinde bulunmamalanm temin ve 
biitc;eyi tevzin etmegi ve memleketin ha· 
tici ticaretini mahveden ve dahilde paha• 
hhga sebeb olan istihsaldeki tenezziiliin 
online ge~megi kendi faaliyet program!" 
na ba§hca esas tutmu§tu. 

Lakin komi.inistler her§eyden evvel 
paramn kontrol altma almmasm1 ve a ,. 
melenin her i§te hakh sayilmalanm, fab• 
rikalarm i~galine cebren hiikumetin mu" 
maneat eylememesini istemekte ve amele 
sendikalan konfederasyonuna dayan .. 
makta idi. Sosyalistler ise hiikumet ba .. 
§mda iken yaptJklan tecriibelerin pek de 
iyi neticeler vermedigini garerek bir ta
raftan ihtiyatla hareket edip radikal sos• 
yalistleri tutmakta ve diger taraftan arne
]e iizerindeki ni.ifuzlanm biisbiitiin kay~ 
betmemek ic;.in de komiinistlere k~r§l §id• 
detli davranmamakta idi. 

Gec;en aym son giinlerinde komiinist ' 
lerin te§vikile Paristeki nakliye amelesi 
'Ve miistahdemini belediye mensublannlll 
maa§lan artmlmas1 meselesini bahane 
ederek umumi bir grev ilan ettikleri za' 
mall. Ba§vekil biitiin ameleyi seferberli ' 
ge davetle tehdid ve erzak nakliyatJnl 
asker! kamyonlarla temin ederek §iddet 
gosterdigi zaman sosyalistler ses ~1kar ~ 
mam1~lardi. 

Parlamentonun yem I<;hma devresi 
ba§ladJgl zaman Ba§vekil hem amelenin. 
hem patronlarm hak ve menfaatlerini 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt'in (yeni 
i§) program! vec;.hile muayyen mikyaslar 
iizere kanuni §ekilde kararlasllnnak iste
digi zaman sosyalistler radikalleri hila "" 
kaydii §art tutmaga taraftar olmaml§lar ,. 
d1r. Bu gibi kanunlar yap1lmazdan evvel 
Ba§vekil amele ve patron birliklerini bir 
konferans akdine davet etmi~ti. Burada 
iki tarafm nzasile iicret, say miiddeti. 
amelenin kabulii ve ihrac1 i§leri i.izerinde 
anla~malar yapiiacakh. 

Sonradan bu esaslar kanunlastmla • 
caktJ. 

Halbuki amele sendikalari birligile 
komiinistler patronlann anla§ma ile de " 
~il. her i§te hakstz sayilarak cebir ve 
kuvvetle yola getirilmelerini istiyorlardt· 
Ba§vekil itimad kararma aid mi.inaka§a 11 

lar esnasmda ameleyi gizli ve gayrimes 11 

u} kuvvet}erin ~a§Hthgml soyliyerek ko~ 
miinistlerle amele birligi ri.iesasma tarit: 
ve ihtarda bulunmu§tur. Komiinistler da~ 
hi bunu fJTSat bilerek hi.ikumete §iddetl.e 
hiicum ettiler. Ba§vekil komiinist part1' 
sinin halk cephesine bagli olmadJgiDI ve 
serbest<;e hareket edece~ini soyledi. 13~ 
defa sosyalistler radikallerin tarafm1 wt• 
mad1klarmdan sonu belli olm1yan buh ~ 
ran meydana gelmi~tir. 

Mu.harrem Fevzi TOG~ 

(); ki§inin daha ifadesi abndi 
Habcwglunda boynuna ip baglanrP1{ 

bir halde denizden ~1karllan hiiviyet 
meghul cesed hakkmdaki tahkikata de" 
vam ediliyor. Emniyet cinaye<t Jl1a~5~ 
memurlan diin de 10 ki§inin ifadesif1l 
almi!?lardir. 

Cumhuriyet 
~==========--~~===-~~-

NUsbaSJ 5 lmru~tur. 

Abone teralti { Tiirkiye Baric 
Y lcin tciD 

Senelik 
Alb ayhk 
tl'c ayh.k 
Bi.r ayllk 

1400 Kr. 2700 ltr• 
750 • 1450 -
400 • 800 -
150 • Yoktot 
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SON . HABERLER 

Ankarada yap1lacak 
Millet Meclisi binas1 

Miisabakaya i,tirak eden mimarlar1n projelerini 
beynelmilel san'at aleminin en yiiksek ~ohretini 

haiz profesorler tetkik edecek 
Ankara 15 (A.A.) - B. M. Meclisi bi-j tini haiz mimarlarmdandtr. Bunlardan 

llasr projelerini tetkik etmek uzere te - isvec;Ii Prof. Tenzbom Stokholm'de no
~ekkiil etmi~ olan juri azasmdan !sve<;;li bel miikafatmm tevzii merasimi yanll
Jlrof. 1var Tenzbom'la Holandah Prof. makta olan m~hur cKonserler sa -
V. M. Dudok ve !ngiliz Prof. H. Robert- ray. 1m in~a etmi!? ve ancak vakti mii -
son, Ankaraya gelmislerdir. Bu muna - said olmadJihndan dolay1 Turkiye par
Sebetle a<;;rlan musabaka ve jurinin te - lamentosu ic;in proje yapmaktan Itizar 
§ek!kiil tarz1 hakkmda biraz malumat ederek juri azah,gmi kabul etmi::;tir. 
\Termegi muvaftk goruyoruz: Muhtelif milletlere mensub mimarlar 

Juri, musabakaya i§tirak etmemi~ tarafmdan Ankaraya gonderilmi~ olan 
tnilletlerin mimarlan arasmdan se<;il • projelerin adedi 14 tiir. Jiiri, bugiinden 
tni!;tir. Filhakika Ankaraya gonderilmi~ itibaren her giin bir proje tetkik etm~k 
olan projeler arasmda 1sve<;li, 1ngiliz ve suretile takriben iki hafta kadar bu i~le 
li ugra§acak ve neticede ii<; proje tefrik 

olandah mimarlara aid hi<;bir proje ederek hiikumete arzedecektir. Bunla -
Yoktur. Jiiri azasmm her biri beynel • rm arasmdan birinin intihab1 hakk1 hii
tnilel san'at aleminin en yiiksek ~ohre - kumete aiddir. 

"""""''""""'"'""'"""lifflfltn!IIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIlllllllllllfflflflflfiUUUmuuouu••n••""""" 

M. Mi~esco'nun 

Ankara ziyareti 

Ba~vekilimiz, once Gene
ral Metaksas'In ziyaretini 

iade edecek 
Ankara 15 (Telefonla) - Yeni Ru -

tnen Hariciye Nazm Mic;esco'nun An -
karayt ziyaret edecei!i anla~Ilmaktadrr 
l3a§vekilimiz Celal Bayarm dost ve 
tniittefik Balkan rnernleketleri rnerkez
lerine yapacag1 seyahat, baz1 ziyaret -
lerden sonra olacakhr. Cela.l Bayar, 
Bukre::;ten evvel Yunanistana giderek 
General Metaksasm ziyaretini iade ede
Cektir. Romanya seyahatinin bundan 
sonra yamlacag1 anla§llmaktadtr. 

M. Micesco Kons.ey i~timarna 
kaJar Cenervecle kalacak 

Cenevre 15 - Burada bulunrnakta a
lan ve Konsey toplanhsmm tehirine 
llluvafakat eden Romanya Hariciye Na
Ztrr Micesco, Biikre~e donmiyecek, bu • 
tada kalacakbr. Romanya Hariciye Ne
Zaretine aid i§leri de konsey toplamncr
Ya kadar burada idare edecektir. 

Micesco, Havas ajansr rnuhabirine be
~anabnda Fransadaki hadiseleri derin 
bir alaka ile takib ettigini ve konsey 
toplanhsmdan sonra Parise gitmesinin 
llluhternel oldugunu soyledikten sonra 
(). zamana kadar Romanya hiikumetin:n 
31Yaseti hakkmda konseyde yapacagr 
heyanatm teessiife de.ger birc;ok anla§a
~amazhklan izale edecegi iimidinde 
Ulunmu§tur. (A.A.> 

Otobiis meselesi 

Miifetti~ler, Dahiliye 
Vekaletinden talimat 

istediler 
Ankara 15 (T elefonla) - Otobiis 

lllese!esi hakkmda lstanbulda mi.ilkiye 
~iifetti~leri tarafmdan yap1lan tahkikata 
~td fez! eke buraya geldi. F ezleke muh -
leviyatr ht'niiz malum degildir. 

f Alman malumata gore mi.ifetti~ler bu 
ez)eke ile birlikte Dahiliye Vekaletine 
?~ca bir rapor gondenni§lerdir. Mii -

1
.:tb§ler, diger bazt hususatm tahkikma 
.llzum oluo olmadt~mi sonnu~lar, talimat 
;ste~islerdir. Vekalet, muvaftk gordiioii 
a.kd1rde mi.ifettisler tahkikat i<;:in bir 

llJ'• . A Uddet dah1 kalacaklar, aksi takdirde 
'lkaraya uoneceklerdir. 

lngilterede tavvare motorii 
imalab 

l-1 Londra 15 (A.A.) - Milli Miidafa~ 
b·aztrr 1nskip Hampshire'de soyledigi 
tr nutukta tayyare motorii imalatm1n 

l't)•· . 
l't)~htm derecede arttii{m1 ve hatta tah-
Q tnlerin iistiine <;tkttgml soylemi§ ve 
erni§tir ki: 

~d~-- Sulh zamam fabrikalan seferber 
l~ttlrnektedir. Bunun neticesinde ima -

1l'rttz daha ziyade artacakbr.• 

Grev ilan eden Frans1z 
i§~ileri 

ha~0ndra 15 (Hususi) - Paristen alman 
h.t erlere gore. bu~iin Lille'deki nakH-
1~ . amelesile Bordeaux'daki dok ame-
b·t\ grev ilan etmi~lerdir. Baz1 diger $e
~"~b~:de de arnele fabrikalan i§gale te
l Us etmi~tir. 

l'landa Ba§vekili Londrada 
'rt~~?~dra 15 (Hususi) - 1rlanda Ba§ -
h~~ tlt M. De Valera'nm riyasetindeki 
l~ ~t, lngiliz hiikfunetile rniizakereler
to H~lunmak iizere bugiin buraya gel -
~a~l tr. Miizalrerelere pazartesi gunu 
'ekanacaktlr. Konferanstan evvel Bas· 
~Uktl, ~rlanda rnurahhaslan §erefine bii-

btr ziyafet verecektir, 

G1da maddeleri 

iizerinde etiidler 

Komisyon, Ba~vekilin 
reisliginde toplanarak 

tetkikata basladt 
' 

Ankara 15 (Telefonla) - G1da mad
delerini ucuzlatma yolunda devarn e
den ~alr~rnalar rniihirn bir safhadad1r. 
iktisad Vekaletinde Ba~vekil Ce!al Ba
yann reisliginde de bir toplantl yapll -
tnl§, toplanhda Dahiliye Ve-kili ve Parti 
Genel Sekreteri l;)iikrii Kaya, !kbsad 
Vekili ~akir Kesebir, istanbul Valisi 
Muhiddin Ustiindag bulunmu::;tur. Top
lanttda birka~ giindiir Gah~makta olan 
komisyonun tesbit ettigi esaslar tetk;k 
olunmu§ ve rapor iizerinde gorii~iilmii§
tiir. 

Soylendigine gore, raporda hayvan 
borsalarmm lagvt, toptanc1larla pera -
kendecilerin ah~ ve sah::; vaziyetleri -
nin organize edilmesi de vardtr. Et fiat
lanmn ucuzlablmasma !stanbuldan 
ba§lanacak ve ucuzlatma tedbiri biitiin 
yurda te::;rnil edilecelotir. 

ihrac i~inin haricde kurulan canh 
hayvan ihrac birligine verilmesi de 
muhtemeldir. 

Romanyada 

Ba,vekil, Bir italyan ga
zete miidiiriinii kabul 

ederek goriistii 
' 

Bi.ikre§ 15 (A.A.) - «Havas A jan-
51 bildiriyor.» 

Giornale d'ltalia mi.idiirii Virginie, 
Gavda, buraya gelmhtir. 

Baz1 gazetelere gore kendisi Rumen 
hiikumeti nezdinde yanresmi bir vazife 
ile tavzif edilmi§tir. 

Ba~vekil Goga, Gayda'y1 kabul et -
mi§tir. 

Alman gazeteleri Biikre$fe 
miimeuiller bulunduracak 

Biikres 15 (A.A.) - Berlin hi.iku
meti, al~kadar Rumen makamattm ya -
kmda Bi.ikrese birc;ok Alman matbuat1, 
daiml miimessilleri geleceii;inden haberdar 
etmi~tir. 

Tiirk • Japon ticaret 
anla§masi 

Ankara 15 (Telefonla) - Japonya ile 
ticaret anl a§marntz, bugiinden itibaren 
mer'iyete konuldu. Ararntzdaki ticari 
miibadeleler, takriben tevaziin eyliye -
cek suret~e takas esas1 iizerinden yap1 -
lacakhr. Jtilafnarne hi.ikiimleri, iki rnem 
leketten biri veya digerine aid olan 
veya onlar tarafmdan idare edilen iilke 
ve miistemlekclerin hepsine tatbik olu-

( KISA HABERLER "\ 
~---------------~ * LAHAYE - Rolanda Hlnd!stam filo
suna mensub blr muhrlb Tiouw adalarmm 
kara sular1 dahillnde !stenilen veslkalan 
giisteremiyen 3 Japon bahkc;l gem!sini tev
klf etmi~tir. * LONDRA - Kanada ic;in 10.750.000 in
gU!z Jiral!k blr lstikraz haz1r1I~1 yapllmak
tadtr. Bu !stikraz c;ar~ambaya yaprlacak ve 
vades! ~elen eskl borclann tediyeslne tah
s!s olunacaktir. * VA~OVA - Kii.nunuevvel tlcaret bl
lii.nc;osu, 2 mllyon 100 bin zelotl at;nkla ka
punmi§tir. 

1937 senesi ticaret bilanc;osu ac;1!1;1 !se 62 

mllyon zelotldir. * LONDRA - Ne~redllen blr !stat!sti~e 
nazaran 1936 seneslnde Londrada 334 tane 
mllyoner vardi. Bu mllyonerlerden aynca 
senelik var!dat1 100 bin sterllngden fazla 
85 k~l, 75 ila 100 bin ingillz llrasi gel!rll 
75 kl~i ve 50 ila 75 bin ingillz lirahk gellrll 
de 100 k~l bulunuyordu. 

CUMHURiYET 

HAdiseSer aras1nda 

Meydan ve park 
fE9} ir~ok defalar, bu siitun, 
lg) meydan hasretile doldu. is-

( Bilyilk 

Sari tehlike 
davalar J 
ve beyazlar 

tanbulun darhgmdan §ika
yet eden son yaztlarundan birinde, 
yeni meydanlar a~mak dururken es
kilerini kapatan §ehreminlerinden ve 
belediye reislerinden bahsetmi§tim: 

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

Cemil (Pa§a) Sultanahmed meyda
mm, Haydar (Bey) Beyaz1d meyda
mm, Bay Muhiddin Ostiindag Emi
nonii ve Taksim meydanlanm daralt
mak i~in ellerinden geleni yapblar. 

Sanlann, beyaz 1rk tahakkiimi.inden I 
kurtulmalan liizumunu iddia eden miis
takbel Japon Ba§vekili ve Japonya Da
hiliye Nazm Amiral Suyetsugu, tafra -
fi.iru§un: zevzegin, yahud suihazme mi.ip
telanm biri mi acaba? Bilakis, <;:ok iyi ye
ti§mi§, kibar ve nazik, gururdan mi.inez
zeh, ve o muzrr militarist vas1flanndan 
kiilliyen muarra bir bahriyeli. 

Fakat, bugiinlerde, galiba Celal 
Bayann daima giizel yollara uzanan 
parmagmm bir i§aretile, dort meyda
mn geni§letilecegi miijdesini ahyo· 
ruz: Bir devlet mahallesi haline ge
lecegi soylenen Sultanahmed mey
damnda, camiir etrafmt ~eviren mo
lozlar kaldmlacaknn§; Nafta V eka
letinin tasavvuruna gore Sirkecide, 
istasyondan Ahukaptya kadar olan 
mesafedeki teneke mahalleleri ytk -
tmlacak ve gann arkasma da lstan- · 

Garb ve Amerika gazeteleri, onun, 
sozlerini usulen tekzib etmesini safiyane 
beklediler ... F aka• hiG bir§eyi tekzib et
medi. N eyi tekzib etsin? Soy ledigi §ey -
ler, c;ic;ek ac;an kiraz agaclanndan ve 
c;ayhanelerden ba§ka §eyler ogrenmek 
ic;in Japonyaya giden Avrupahlann ve 
Amerikahlann ah§rk oldugu sozlerdir. 

]apon, alayi§c;i fakat ciddi bir millet-
hr. 

bulun en biiyiik meydanlarmdan biri 
a~tlacakmt$; Eminonii ve T aksim 
meydanlarmm da geni§letilmelerine 
karar verilmi~, diyorlar. 

Ruhunda biiyiik meydanlann i§· 
tiyakt olup da bu kararlan hemen 
tasvib ve icra haline g~tikten sonra 
da hemen tebrik etmiyecek tek bir 
lstanbullu var mtdtr, bilmem. Fakat, 
gazeteler gene bize haber veriyorlar 
ki bu geni§letilecek meydanlara, me
sela Sultanahmed ca.miinin bir taraft
na ve Sirkecidekine hirer park ya • 

pdacakm•!· 
Bu habere teessiirle inanmak 

mecburiyetindeyiz. {:iinkii bizim 
yerli !ehircilerimizin kafasmda, park 
ve meydan, mektub kagtdt ve zarf 
gibi her zaman i~i~e ve birbirinin 
miitemmimi gibi dii§iiniiliir. Nerede 
meydan varsa oraya kii~iik veya bii
yiik bir park oturtmak illetine tutul
mu§uzdur: Fatih, Beyaz1d, Sultan
ahmed, Taksim meydanlannda oldu
gu gibi. 

Gozlerimle gordiigiime veya ku
laklanmla duyduguma gore A vrupa 
§ehirlerinde park ve kii~iik halk bah· 
~eleri, biiyiik meydanlann ortasma 
yapilma.z: V enedigin me§hur San ~ 
Marco meyclam, Londrarlm Picadil
ly meydam, Parisin Etoile ve Con -
corde r>eydanlan, Berlinin ve Roma· 
nm, ilah ..• "'n me~hur mevdanlari 
aol'l~Jktir. (Baz1lannrla -hen hi~ tesa
cliif ehnr.dim- tektvk bal>ce veya 
!kuar bulunsa bile o kadar bot ve ge· 
ni§ mevdar>1:ua sahib §ehirlere !;Ok 

giiriilmiyebilir.) 
... Ortasma bah~e yaptldtktan sonra 
bir meydamn meydanhgmdan eser 
kahr mt? Sulta.nahmedl meydamnm 
bugiinkii ad1 sadece Sultanahmed 
semti, Sultanahmed parkt veya bah
~esi olmak la?.tm gelir. Orada -Emin
oniinde, T ak11imde ve Beyazrdda ol
du<!u gibi- meydan kalmamt§br. 

lstanbulun meydanlarmi geni§let· 
mek tasavvurlan i~ine park fikirleri· 
ni kan§ltnmyahm. Park meydanlara 
degil, !ehrin agachkh, temiz havah 
ko§elerine yap1hr. Me:vdan meydan
dlr. Taksimdeki gibi olmamak f!arti
le, yani etnfm1 ceviren ~enil!likle 
nisbeti ~ayet i:vi hesab edilerek, bu 
me:vdanlara heykel ve abide de kona
bilir. 

Biiyiik meydanlarimtztn ortalarma 
veniden hirer park yapl!rmak degil, 
bilakis e11kilerini hemen oralardan 
kald1rarak §eh.-in daha uy~un taraf
larma ~ekmek laz1m gelir. Eger ters 
il! gormemek niyetini beslemege 
ba§larnt§ sayrhrs;olc 

PEYAMI SAFA 

Beyaztdda diin 

geceki hadise 

Para yiiziinden ~1kan 

kavga, kanla bitecekti 
Dun gece saat 23 te Beyaz1ddaki SITa 

kahvelerden birinin sahibi Orner ile ay -
ranc1 Sad1k admda bir ~ahts arasmda 
para meselesi yiiziinden kavga c;Jkml~ • 
hr. Omerin adamlan, kavgay1 yati~ttr -
mak ic;in ustalanm kahveye gotiirmii§ler, 
i.izerine kap1y1 kilidlemi~lerdir. F akat bir 
arabk hiddeti artan Orner, dJ§an <;1kmak 
istemi~. kapmm kilidli oldugunu goriince 
kahvenin vitrin camma saldumi§tJr. Ko
ca cam, bi.iyiik bir gi.iriilti.i ile kmlm1~, 
asabiyetle ne yaptigrm bilmiyen kahveci, 
muhtelif yerlerinden yaralanmJ~tJr. 

*** 
Japon, sor. derece ciddidir, maluma -

tmm hududu nisbetinde ne kendini alda
tlr, ne ba§kasma aldamr. Ve malumat 
edinmek hususundaki gayreti de malum
dur. Kendisini hassaten alakadar eden 
§eyden, dikkatini ba§ka tarafa c;evinnek 
maksadile sciylenen siisli.i ciimlelerle ve 
parJak sozJere kar§I tamamen bigane -
dir. Kar§tsmdakinin iradesini, kuvvetini 
veya zafml, her an, bir bocek dikkat ve 
ihtimamile yoklar. Kuvvet kendi tarafm
da bulunmadJgl zaman, hakaretlere ta ~ 
hammiil hususunda son derece sabur ve 
metodlu bir sogukkanhltga sahibdir. Fa
kat «milli vazife» sini gormek zamanmm 
hulul ettigin.! kanaat getirince, heyecan
lamr, taassubu ve gururu artar. Kendisi
ne iras edilen zararlan ve mazhar oldu
gu lutuflan hie; unutmtyan gayet yaman 
bir muhasibdir. Bu itibarla, ba§kalanmn, 
hesabh i§te'l ibaret olan tezahi.iratlm 
hissiyat veya ideoloji telakki edemez. ' 

J aponya, ] aponlan, beyazlarm tahak
kiimi.inden kurtulmaga davet suretile 
!~P~~~~ teklifin ne mana ifade ettigini pek 
IYI bthr. T eklifi, Alman, ltalyan veya 
~ransJz us~lii <<milliyeb> modasma uyan 
bJr romanhzm degildir. 0, sadece, san
Ian, beyazlann kendilerine faik olmadt
gl ve beyazlarla sanlar arasmdaki tefrik, 
beyazlar tarafmdan sanlann aleyhine 
olarak yap1ldJgr i~in, badema, sanlann 
da beyazlara aynen mukabele etmesine 
bir mani bulunmadJgi kayfiyetini mii§a -
hedeye davet etmektedir. 

*** 
Kaplan Panamaya ve Vladivostoktan 

Vankuvere kadar, az veya c;ok su katii
~amJ§ nekadar beyaz gemici varsa, hep
SI, ] aponlan, maymun, mukallid ve sah
tekar telakki etmege ah§mt§lardrr. Otuz 
sene evvelinden daha az bir zamana 
gelinciye kadar, Almanlann da tapon 
maldan ba§h bir§ey imal etmesini bilme
dikleri, on sene evveline kadar da, Ame
rikahlarm taklidci olduklan soylenirdi. 
]aponlarm da, iic; dart miihendis ve usta
ba~J nesli yeti§tirdikten sonra neler yapa
caklanm, omrii olan gorecektir. 

J aponlarm taklid hususundaki tabil 
istidadlan gerc;i malumdur. Bu itibarla, 
ellerine verilen ni.imunelere dikkat etmek 
gerektir, hususile, bu ni.imuneler, hukuku 
be§ere, milletle· arasmdaki mi.inasebata 
miiteallik olursa. 

~eyazlar, Uzaksarkta, k1smen misyo
nerh~ veya ideal telkini yapmak, k1smen 
~e. t_Icaret etmek iizere bulundular. Bi -
nbmnden cok ayn, fakat her ikisi de ci
han~i.imul iki saha. Az hadise <;:tkmadJ. 
Fa kat, fen a tatbik edilmi~ de olsa cihan
§iimul bir hukuk ve ahlak kaidesi' renkli 
insanlarm gururunu ok§amak ~uretile, 
beyazlann cazibesini ve niifuzunu artm
yordu. 

*** 1924 senesinde, bir gi.in, Amerikah • 
lar, himayekarhklatm<.. bir uk mi.idafaasJ 
endi§esi kan§hrdJ!a;·. Memleketlerinde 
mevcud beyaz, siyah, k1ztl mi.iteaddid 
1;klardan ve melezlerden miite§ekkil ha
htanm ic;inde, sanlarm fazla geldigine 
karar verdiler. Federal bir kanunla, J a
ponlarm muhaceret hakhm ka!dtrdJiar. 
0 zamana kadar Amerikaya gor;mii~ bu
lunan ]aoonlar Amerika tabiiyetini ihraz 
ve Amerikada daiml surette ikamet hak -
kmdan mahrum edildiler. 
. Samuray ogullan, Amerika ile karh 
I§ler yaoma!: sevdasmdan, bu kadarc~k 
bir sebeble vaz~ecmediler. Fa kat bu 
dersten ve bu misalden giizelce ibret al
dJlar. 

San ukm beyaz adamlan Asyadan 
kogaca~~m resmen soyliyen Japon 

Dahiliye Naztrr Amiral Suetsugu 

pek i§e yaramad1g· gori.ildii. 193 7 de ise .. 
] aponlarm, mevcud hiisni.i rni.inaseba

ta ragmen, «san tehlike» hakkmdaki 
Alman edebiyahm ve Mussolini'nin ayni 
mevzua dair olan parlak makaleler.ini 
unutmad1klan da tasavvur edilebilir. 

Ill<~~ 

Beyazlarm Uzak§arktaki biiyiik ese ~ 
rinden, maddl ve manevi sahada bi.itiin 
insanlar ic;in mi.isavi bir ders ve ~enfaat 
manas1 tazammun eden §eylerin hala ya
§amasJ ihtimali vard1r. 

Fa kat, geri kal am, bir kuvvet muva ~ 
zenesine, vesait ve iisti.in vaziyetler ara -
smdaki mi.itekabil vaziyetlerin farkma 
baglt kalacakhr. 

Maamafih, ]aponyanm nisbi kudreti
ni ve hesablanndaki ciddiyeti bu derece 
azimsad1ktan sonra da, bunun makus 
vaziyeti izam etmege liizum yoktur. 

Uzak§arkta, beyazlann bir kiSlm ser
vetini mahveden vahim inktta, mi.ispet 
degi§ikliklerden ziyade menfi hadiselerin 
neticesidir. Avrupanm, ic;ine di.i~tiigi.i di
vanece tefrika menfi bir hadisedir. Av -
rupa, miicehhez, bilgili ve miisellah ye
gane krt' a olmak itibarile, bu tafrikadan 
fazla mi.iteessir olmJyabilirdi. Fa kat, bu
giin, ancak tesaniid sayesinde mevzileri
ni muhafaza edebilecegi bir diinyada, o 
yi.izden, acze Qi.i§mi.i:! bulunuyor. Avrupa 
Asyasmm en geni§ i.ilkesi olan Rusyanm 
ac;1ktan ac;1ga hareket etmek hususundaki 
aczi, ve Pasifik'in en biiyiik milleti olan 
Birle~ik Amerikanm istinkaft da birer 
menfi hadisedir. Beyazlann bu manevi 
anar§i ve siyasl inhitat vaziyetinde en 
ufak bir kalkmma husule gelse, beyazlar 
medeniyetinin sadece tutunmas1 degil, 
hatta daha fazla itibar kazanmas1 husu
sunda hit;bir gi.ic;li.ik c;ekilmiyecektir. Sa
kird, iistadma, ancak, imtisal ni.imunesi 
olarak gosterdigi hareketlerle k1ymet bi
c;er. 

Lucien Romier 

M. Beck, Fransaya 

hareket etti 

Almanya ile Lehistan 
aras1ndaki piiriizler kat'i 

~ekilde halledildi 
Berlin 15 (Hususi) - Lehistan Ha

riciye N azm M. Beck Berlindeki temas
lanm bitirerek, Milletler Cemiyeti ic;ti
mama intizaren cenubl F ransaya hareket 
etmi~tir. 

Siyasi mehafilden ogrenildigine gore 
M. Beck ile Alman ricali arasmda cere· 
van eden miizakereler Milletler Cemi
yetile Lehistandaki Alman ekalliyeti me
seleleri etrafmda donmii&ti.ir. 

Lehistandaki Alman ekalliyeti mese· 
lesi yi.iziinden Almanya ile Lehistan ara
smda mevcud suitefehhiimlerin kat'! su
rette izale edildi~i haber verilmektedir. 

M. Beck, Berlinden hareketinden ev
vel Lehistan Cumhur Reisi namma Ge
neral Goring'i Lehistanda ava davet et
mi~tir. Subatm 15 inde General Go
ring Var~ovaya gidecektir. Lehistan 
Cumhur Reisinin davetile Macaristan 
Naibi Amiral Horty ile Macaristan 
Hariciye Nazm M. Kanya da ava i~ti
rak edeceklerdir. 

Romanya ve Polonya biiyiik 
el~ilikler ihdas ediyorlar 

Geceyansi, Beyaz1d meydamndaki bu 
muazzam gi.iri.ilti.i sinemalarm paydos 
vaktine raslad1g1 i~in yiizlerce merakh 
kahvenin oniinde toplanmi~Ilr. Zab1ta, 
bir taraftan kalabahib dagihrken diger 
taraftan -:la suc;luyu yakalam1~tlr. Kah
veci Orner tedavi altma almm1~tJr. 

Ba§ka bir misal daha. Biiyi.ik Britan
yayJ yegane mi.ittefik olarak yamna a! • 
d1g1 zaman, ]aponlanr. gururu bir mesti 
haline gelmi§ti. Fa kat, giini.in birinde, 
fngiltere, dominyonlafl ve Amerikahlan 
giicendirmek korkusile J aponlan silkip 
attr. Halbuki, Cin de, .Taponyanm rakibi 
idi. Samuray ogullan, lngilizlerle Ame
rikahlarm, kendi aleyhlerindeki tesanii
diiniin hakiki ceger: oldugunu zamanm 
gostermesine intizaren, beklediler. 1931 
de, Manc;ul•uo meselesinde bu tesaniidiin 

V ar§ova 15 - V ar§ovadaki Rumen 
ve Bi.ikre§teki Polonya elc;iliklerinin bii
yiik elc;ilik mertebesine «;lkanlacaklan 
haber ahnml§hr. Gec;en temmuzda Kral 
Carol'i.in Polonya seyahati esnasmda ve
rilen bu karar hakkmda yakmda bir ka
rarname ne§redilecektir. 

3 

Yiiksek ikbsad ve 

Ticaret mektebi 

Bugiin kurulu~unun 55 
inci ydini idrak ediyor 
Yurda birc;ok miinevverler yeti§tinni§ 

ve yeti§tinnekte olan Yi.iksek lktisad ve 
Ticaret mektebimiz bugi.in kurulu§unun 
55 inci y!lma eriyor. 

Elli be§ yJ!hk omrii gibi bugiinkii ve 
yarmki varhgm1, memleketin ekonomik 
ve teknik tekami.il ve inki§afl oni.inde git~ 
tikc;e ehemmiyet alan ihtiyaca ve bunu 
kar§!lamaktaki canhhgma borclu olan bu 
mekteb, ilk defa 1883 te {Hamidiye 
Ticaret Mektebi Alisi) ismile ~ehzade
ba§mdaki ki.ic;iici.ik bir yapmm c;atrs1 altt~ 
na s1gmara:~ kurulmu§tU. 

1924 senesine kadar talebe sayiSl hiy 
bir zaman 50-60 1 gec;miyen mektebin 
bugi.in 130 u ktz olmak i.izere 1 000 tale~ 
besi oldugunu soylemek, onun hangi de~ 
virde inki§af ve terakki yoluna girdigini 
ifade edebilmek ic;in kafidir. 

Bu rakamlann evvela memleket, son• 
ra da mekteb hesabma i§aret ettigi reali~ 
teler vard1r, Son on sene ic;inde milli 
ekonomi ve endi.istri te§kilatJ saha~mda· 
ki faaliyetimizin tarihimizde misli goriil~ 
memi§ bir dereceye yi.ikselmesile bilgili 
ve §Uurlu elemana duyulan ihtiyacm art~ 
mas1. hte bu ihtiyaca kar§I da, tabiatile 
artan talebe aktm. 

Mekteb de bu vaziyet kar§tsmda mii~ 
temadi bir gayretlc kadrosunu ve te§kila~ 
tim, hatta binasm1 geni§leterek Tiirk 
gencini, ekonomik ve teknik kiilti.irle d(}4 
yuracak feyizli bir ocak haline gelmi§tir. 

Bugi.in (Yi.iksek 1ktisad ve Ticaret 
mehebi) ve ona bagh (Ticaret Lisesi) 
ve (Orta Ticare• mektebi) unvamm ta~ 

~1yan miie_l'sese 1917 ye kadar (Ticaret 
Mektebi Alisi) namile tek ktstmh ve mf 
bir meslek mektebi halinde kalml§hr. 

f 917 - 1913 de ilk 1slahat yap1larak 
(Ticaret Mektebi Alisi) biri (krsm1 ev~ 
vel), digeri (bsm1 sani) adile ikiye bo • 
liinmi.i~ ve bunlara bir de 3 sm1fh (k1sm1 
ameli) ilave olunmu§tur. 

1925 te daha geni§ bir reform yap1l • 
mt§, (Ticaret Mektebi Alisi) nin k1sm1 
evveli {Yiiksek Ticaret), k1sm1 sanisi de 
(Ulumu Aliyei Ticariye) adrm alml§hr. 
K1sm1 amelisi ise 3 s1mfh bir (Orta Ti~ 
caret) haline konulmu~tur. 

193 3 te (Ulumu Aliyei Ticariye), 
(Yiiksek fkhsad ve Ticaret mektebi) ve 
onun k1sm1 evveli olan (Yiiksek Ticaret) 
de (Ticaret Lisesi) yapllml§hr. 

(Orta Ticaret) ise 2 s1mfh olmak iize~ 
re (Kiic;iik Ticaret) namtm alml§hr. 

Yi.iksek klsmm bugiin i.ic; §Ubesi vardtr 
ki, bunlar da, ticareti maliye, d1§ ticaret 
ve konsolosluk, banka ve muhasebe §U· 
beleridir. 

Biiti.in bu Islahat yalmz bir unvan de
gi~mesinden ibaret kalmamt§, ayni za • 
manda bir te§kilat degi§imi mahiyetinde 
olmu§ ve ders vaziyetlerini, programla • 
rm1 istihdaf etmi§tir. 

Bir kelime ile, bu mekteb; memleke • 
tin kendisind ~, istedigi kafa ve ki.iltiir 
amelesini, en mi.ikemmel kalitede yeti~ti
rerek, t..ogsiimi.izii gere gere iftihar ede • 
bill"cegimiz bir nurlu yuva olmu§tur. 

Bugiin 55 inci kurulu§ y1hm kutluh • 
yan bu yuvanm c;ocuklarma en samimi 
~uygularla sonsuz muvaffakiyetler dile
nz. 

Me~hul bir kamyon 

tramvava ~arpt1 

TramvaYJn on k1smt 
kamiJen harap oldu. 

~ofor ka~b 
Diin gece, <;ar§1kap1da bir kamyon • 

tramvay c;arpl§mast olmu§tur. <;ok hafif 
§ekilde atlatJlan bu kaza hakkmda ge<;: 
vakit ogreniJen tafsiJat §Udur: 

Heniiz numaras1 ve §Oforii tesbit edi
lt'miyen kereste yiikli.i bir <;orlu kamyonu 
Sirkeciden saat 23 te hareket etmi§, <;ar~ 
~rkap1da Ti.irkistan • Gi.ine~yuva k1raat~ 
hanesioniine geldigi vakit oniindeki 367 
numarah vatmanm idaresindeki 213 nu
marah Kurtulu§ - Bayazrd tramvay ara
basmm sol tarafmdan gec;rnek istemi§tir. 
T ramvaym harekete hazirlanmasJ, §Ofo· 
riin de acele etmesi yiizi.inden kamyon 
biitiin hlzile tramvay arabasmm sol on 
tarafma c;arpmi§hr. 

Bu c;arpi§ma neticesinde tram • 
vaym on kJsml tamamen harab ol
mu§tUr. Seyri.isefer on be§ daki • 
ka teahhura ugraml§, kazadan son
ra §ofor, derhal manevra yaparak kac; • 
mJ§tlr. Tramvay, yardimcJ diger bir ara
ba ile depoya almml§llr. Suc;lu §ofor a ~ 
ranmaktadtr. 

M. Delbos el~imizi kabul etti 
Paris, 15 - M. Delbos, Tiirkiye Bii

yi.ik Elc;isi Suad Davaz'1 kabul etmi§tir. 
(A.A.) 
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"===:===============~~ Yunan Veliahdi hal aYJ 
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hikiye a a a... seyahatine 

~,============= Mahmud Yesari 11 
Agah, c;:ok hasta idi; fakat hastahgml, j yJldiZI ban~1kti; herkese yaptlgi gibi, bize 

zorla, ayakta gec;:i§tirmek istiyordu. Onu, c;:Iki~miyordu. 
bu isteginde, • hakkmda zararh olmasi- Bir sonbahar sabahiydi. Hava, kah 
na ragmen, • hakh buluyordum. <;i.inkii bulutlu, kah gi.ine§li, 1hk, esintisizdi. A
yataga dii§iince, unutulacak, kapiSinl kim- gahm, o sa bah, ne§' esi vard1. Bindebir 
seler c;:almiyacakti. ylizii giilen sinirli, basta insanlarm ke -

Dostlanna, arkada§larma m1 baghyd1, yiflerini kac;:Irmak ic;:in, ekilmedikleri yer
yoksa diinyaya m1? Hay1r! Unutulmamn den biten mahluklardan, hadiselerden bir 
aCISim, az tatmak istedigi muhakkakh. tek~ ols~n. c;:Iklp smtmami§tl. 

Aras1ra isyan ediyordu: Ogleye dogru, Agah: 
- Rahat yok, cancagJZiffi·.. Rahat - Cancagaz1m, dedi. Bugiin, senin-

yok... le, kafamiZI da dinliyebilecegimiz bir 
Hem <<Cumhuriyeb> in, hem «Y eni yerde, dmlt!slz giiriiltiisiiz, bir yemek 

Giin» iin «miidiri mes'uli.i>> idi. F akat yiyelim mi? 
eskisi gibi canla ba§la ugra§acak, didine- Saka m1 ediyor, diye yiiziine bak -
cek hali kalmami§h. Hele sac;:ma sebeb- t1m; gayet ciddi oldugunu goriince, arhk 
ler ic;:in kendisini taciz edenlere fena tu- liizumsuz bir sorgu ile keyfini bozmak 
tuluyordu. Bunda da haksJZ degildi. istemedim: 

0 zaman, « Y eni Ciim> de, <<Cumhu- - Olur. Mesela nerede? Niyet etti-
riyet>> binasmm alt katta arka taraftaki gin bir yer var m1? 
bir odasmda, Agah, Orner RJZa, F eridun - Elindeki yaz1m bitir de, sonra 
Osman, ben, hep bir arada c;:ah§Jyorduk. konu§uruz. 

Agah, camnm sikmtismdan, doktorla- «KafamlZI da dinliyebilecegimiz bir 
nn yasak etmeJerine, bogulasiya oksiir • yerde, dmlt!siz giiriiltiisiiz bir yemek 
mesine aldm~ etmiyor, sigaranm birini yemek» ten maksad1 neydi? Ne gibi bir 
sondiiriip birini yak1yordu. hayal kurmU§tU? 

Bazan, oni.ine c;:ar§af gibi serdigi ingi- Y azimi c;:abuk<;a bitirdim. $apkalan • 
li - , gazetelerden ba§Jni kald1rarak yor· miZI giydik. 0, bastonunu da ald1, so· 
gn.1 yorgun etrafma bakman Orner R1za kaga <;1ktik. 
ile gozgoze gelince, Agah, tekrar edi - Sirkeci tarafma yiiriirse, «niyeti bo-
yordu: zuk» demekti. AdimlanmJ agudan ah • 

- Rahat yok, cancagiZim, yordum. Dikkat ettim, o da ad1mlanm 
Orner R1za, soruyordu: bana uydurmu§tu; anlad1m ki uysalhg1 
- N eden boca? iizwinde. 
Agah sumenin Ustiinde yigih duran - Agah, hava giizel... Vakit de er-

mektublardan birini ahp gosteriyor: ken .. · Seninle §oyle, ag1r ag1r arka yol-

Veliahdin izdivac1 miinasebetile 
!<Ikartlan posta pullan 

Atina 15 - Veliahd Paul ile kariSI 
Prenses Fred erika hal aym1 gec;irmek ii
zere pazartesiye A vusturyaya gidecek -
lerdir. 

(A.A.) 

Sab1k Filistin Miiftisi ne 
yap1yor? 

Beyrut (Hususi) - Filistinden kat;an 
bi.iyiik mi.ifti Eminiilhiiseyni, Liibnan 
koylerinden Ciinyede oturmakta ve Ku
di.isten gelen Arab riiesasile geceli gi.in
di.izli.i it;timalar akdetmektedir. 

Ne zamandanberi siikuti.i ihtiyar eden 
bi.iyi.ik Mi.iftinin, son giinlerde !ngilte -
rede de aleyhtarlan artmaga ba~liyan 
Filistinin taksimi projesini tekrar pro
testoya karar verdigi ve bu maksadla 
bugiinlerde islam alemine hitaben bir 
beyanname ne§redecegi bildirilmekte -
dir. 

Barbara Stanwyck mahkemede 
Eski kocas1 Frank Fay, artistin evladbklar1 
Dion'u kendisine gostermedigini iddia ediyor 
Holivud' dan 12 ikincikanun tarihile 

yaz1hyor: 
Sinema merkezi gene merakh bir mu

hakemeye sahne oldu. Bu i~le sade bu
lundugumuz &ehrin halki degil, biitlin A
merika efkan umumiyesi fevkalade ala
kadar olmaktad1r. Ciinkii mesele bir ta· 
raftan sinema artisti Barbara Stanwyck 
ile kocas1 sahne san' atkan Frank Fay' a 
taalluk ediyor, diger taraftan da ortada 
evladhklan be~ ya~mdaki Dion isminde 
bir ~,;ocugun istikbali mevzuubahstir. 

Halihamda yekdigerinden resmen ay
nlmt& olan Frank Fay ile Barbara 
Stanwyck bu c;ocuk yiiziinden mahke
meye dii&mi.i~lerdir. Frank'm iddiasma 
nazaran Barbara, <;ocugu kendisine gos
termekten imtina etmektedir. Barbara Stanwyck Robert 

Taylor ile birlikte Muhakemenin ilk celsesi pek hararetli 
olmu~. Frank Fay'm dava vekili avukat 
Stein, Barbara'mn Robert Taylor ile 

alm1~, Frank Fay'm gece gi.indiiz alkol 
kullanan bir adam olmas1 dolaytsile c;o

sikifiki gorii&tiiglinii, hatta Dion iizerin- cukla temas etmege ve onu gormege la
de miiessir olarak onun Robert Taylor'a y1k bir kimse olmadigm1 iddia etmi~tir. 
ISlnmastm temin etmege c;ah~tJgm1 ileri F akat Frank F ay'm vekili fazla ic;-

T e§ekkiir siirmii&tiir. Ciizel YJldtz bu her iki itha- mesine ragmen miiekkilinin gayet iyi 
Gaybubetile ci.imlemizi keder ve te- m1 da reddetmi&tir. kalbli ve mazbut ahlakh bir adam oldu-

essiire garkeden ktymetli zevcim ve Hakim de artistin hususi hayatmm gunu miiteaddid &ahidlerle isbat etmi~. 
babarmz Rodoslu Bay Yusuf Balcmm bu meselede mevzuu bahsolamJyacagmi diger ~ahidlerin de c;agmhp dinlenmesi 
cenaze merasiminde hazir bulunan soyliyerek miinaka&ayi kesmi&tir. Bunun ic;in muhakeme ba&ka bir giine birakd
muhterem hem§erilerimiz ve dostlan - lizerine Barbara Stanwyck'in vekili soz ffilsbr. 
m1za en samimi §iikranlarlmizt arzey- .,.--------::-;;...:,.:~;._.;;.;,..---_;_:::.::::.::.:.: ___________ _ 

ISTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musiklsl - 12,50 hava· 

dis - 13,05 violoniste: Prof. Liko .An1ar ta· 
rafmdan konser. Piyanoda Sabo • 14,0~ 
SON - 18,30 plakla dans mu.sikisi • 19,0 
Sa11ye: Piyano ve keman refakatile-19,3° 
konferans: Prof. Salih Murad (Radyo ders· 
leri) - 20,00 Miizeyyen ve arkada~?iari tara· 
fmdan Tiirk musikisi ve halk §arktlarl " 
20,30 hava raporu - 20,33 Orner R1za tar.a.· 
fmdan arabca soylev - 20,45 Muzaffer Il· 
kar ve arkada.§lan tarafmdan Tiirk musl· 
kisi ve halk ~;Jarkllari , (saat ayan) - 21,15 

violon solo: Orhan Borar tarafmdan. Pi· 
yanoda Valantln - 21,45 ORKESTRA-22,15 

ajans haberleri - 22,30 plakla sololar, ope· 
ra ve operet parc;alan - 22,50 son haber • 
ler ve ertesl giiniin program! - 23,00 sorl· 

VIYANA: 
16,45 KiTARA KONSERi - 17,15 kart~!~ 

yaym - 17,40 viYANA HALK MUSiKJSl 
(§anla birlikte) - 18,10 konu§llla ve saire· 
20,40 BUYUK ~AM KONSERi: suppe, 
Lehar, Offenbach ve sair bestekarlarm e• 
serleri - 22,40 gramofon, haberler, spor 'le 
saire - 23,50 DANS MUsiKisi. 
P~TE: 
18,05 PiYANO KONSERi - 18,25 kon~ • 

malar - 21,05 EGLENCELi KONSER - 22,30 
haberler - 22,55 QiNGENE ORKESTRA.SI • 
23,50 HAFiF MUSiKi - 1,10 son haberlet· 

BUKRE§: 
18,05 ASKERt BANDO - 19,05 havadis • 

19,20 dans plaklar1, konferans - 20,05 1{0• 
RO KONSERi - 20,35 plyes, dans p!aklart, 
haberler - 22,15 kan§Ik yaym - 22,50 OPE• 
RET PARQALARI, 

LONDRA: 
18,05 EGLENCELI KONSER - 18,25 kon• 

ferans, c;ocuklarm zamam - 19,05 MANDO• 
LiN KONSERi (~anla b!rlikte} • 19,35 kl• 
raat - 20,35 EGLENCELi KONSER - 22 kSo" 
r1~1k yaym - 24,50 son. 

PARiS (P.T.T.l: 
18,05 gramofon - 18,35 ORKESTRA Vl!l 

~AN KONSERi - 20,05 koylii yaym1 - 20,35 
~ARKILAR, PIYANO KONSERi- 21,05 ha" 
berler, piyes ve saire - 1,05 dans mu.sUtJ.sl• 
3,05 son. - Miidiri mes'uliim ya, benden, ne- lardan Nuruosmaniyeye <;Ikahm. Kapa· 

ler istemiyorlar, neler? Makale gonde • h c;:ar§Idan gec;:er, Sahaflardan Beyaz1d 
renler mi, tavsiye mektubu istiyenler mi, yolunu tutanz. Emin Efendiye gider, 
neler yok! lc;:lerinde, belki miihim olam nefis bir yemek yeriz. Sonra, agac;:larm 
da c;:Jkar, gozden kac;:masm, diye hepsini altmda hirer nargile ic;:er, kafamJZI din

leriz. ( B i r i k i I ) 
E§i: Safiye BalCI, oglu: Fevzi Balci, s a t I r a NOBETri ECZANELER 

klZI: Faize Balc1 ~ * Maksim Gorki'nin romamm esas * Su mada Conrad Veidt'in ba~ro- Bu gece l;lehrimiz!n muhtelif semtlerin• 
dekl nobetc;i eczaneler §unlardJ.r: 

okumaga mecburum. Okumak da neyse. leriz. 
Gel gelelim, baztlanna cevab vermek Yiizii, aydmland1; zeki, fakat yorgun 
icab ediyor. Y akm tamdtklardan biri, bakt§h gozleri, gozliiklerinin arkasmda 
i~siz kalmi§, gazetede bir i§ istiyor. Buna parlad1: 
ne cevab yazay1m? Elimde degil, desem, - Olur, cancagazlffi. 

Te§ekkiir 
Ani vefatile aramtzdan kaybettigimiz 

e~im Marmara tlssi.ilbahri ve Kocaeli 
mi.istahkem mevki levaztm depolar1 mi.i
di.irii on yiizbll§I Kemaleddin Gi.irsonun 
cenaze merasimine i§tirak etmek lilt -
funda bulunan klymetli arniral, komu
tan ve mesai arkada§larile dostlarma ve 
actm1za yaz1 ile i§tirak eden zevah 
muhteremeye ayr1 ayr1 minnet ve §iik
ranlarrrruZI arzeylerim. 

tutarak Victor Margueritte'nin yazmi§ Iii 0ynad1g1 «Asyamn iizerindeki flrti
oldugu «Ana »piyesinin sinemaya c;ekil- na>> filmini viicude getirmekte olan Ri
mesi mevzuubahstir. Ba~rolleri, bu piyesi chard Oswald bu kordeladan sonra 
Sarah Bernhardt tiyatrosunda temsil e- <<Lady Hamilton» u beyaz perdeye ak
den artistlerin oynamalan kararla~tml- settirecektir. Richard Oswald ayni eseri 

:istanbul ciheti: 
Eminoniinde (Be~lr Kemal), Alemdarda 

(Strn Ra.sim), Kiic;iikpazarda (Hasan gu• 
lfisi), Kumkaptda (Asador), §ehzadeba• 
~mda (Hamdi), Fenerde (Emilyadi), l{a• 
ragiimriikte (Fuad), §ehremlnlnrle (l!aiil• 
dil, Aksarayda (Sanm), Samatyada (ErO· 
fllos), Baktrkoyde (Hilal}, Eyiibde (l!ik• 
met Atlamaz) eczaneleri. 

inanm1yacak, ba§mdan atJyorsun, diye- Kapah c;:ar§IYI gec;:tikten sonra, Sahaf-
cek. lara sapmadan, Bitpazan kapiSina biti-

Y ahud, i<;ini c;:ekiyor, elile kapt taraft- §ik di.ikkandaki eski tamd1k kitabct N as-
m i§aret ediyordu: rullaha ugrad1k; ayakiizeri ho§ be§ ten 

E§i: Firuzide Gi.irson 
-----------------

- DJ§anda, biri bekliyor. Dostlar - sonra Sahaflardan Beyaz1d camiinin 
dan birinin gonderdigi bir adam ... Kii • avlusuna yiiriidiik. Agah, K1Z1ltoprakta
<;iik hir «muaveneti nakdiye» istiyor. 01- ki kira ile oturdugu evle, matbaa ara • 
sa, vereyim. Ben, bu ak§am, Mahmud smdaki yoldan ba§ka yollan, aylardan • ~EHZADEBA$1 
amcadan, «san defter» den be§ on ku· beri unutmu§tu; yiiriirken, yeni bir diin- TURAN TiYATROSU 
JU§ alabilecek miyim? Onu dii§iiniiyo • yaya dogmu§ gibi, dort yanma sevincle, San'atkar Na§id ve 

k k b k d arkada§lan 
rum. ~a§ m ~a§ m a lyor u. HARRI FLEMMiNG 

«Mahmud amca», hayahmda k~r§I Lokanta, tenha say1hrdJ. Agah, buna 
la§hglm idare adamlarmm en kiban, en da sevindi. Diikkamn online sualanml§ 
zarifi, yaz1 i§c;:ilerine en yakm1 ve hepi· masalardan birini se~;tik, oturduk. 
mizin «amcasl» olan «Cumhuriyet>> vez- Agah, listeyi §oyle bir gozden gec;:ir-
nedan Mahmuddur. «San defter» de, di, ban a uzatti: 
alelhesab aldiglmiz paralann hesab1 ge- - Ben, bir doner yemek istiyorum. 
c;:uilen defterdi. Listeyi, su §i§elerinin arasma buaktJm: 

Agah, bir gUn co§mU§tu: - Ben de. 
- Hic;:bir suc;:um, giinahtm olmadan, Garsonu c;:agirdik: 

herkeslerle kotii ki§i oluyorum. Halden - Bize, iki doner. 
anhyan yok. Benim derdim, bana yeti - Agah, ilave etti: 
yor. Hastay1m, kendime bakam1yorum. - Amma, yags1z olacak. 
Kimseden yardim istemiyorum; beni ra· htihamiZa yard!ffi etsin, diye, bir de 

Amerikan revi.isii, 40 ki*!i sahnede - so
list klzlar, beynelmllel dansozler -Flem

ming caz ve orkestras1. 
Gi.indi.iz: Eski mektebler, bi.iyiik komedi 

Gece: Zoraki tabib, bi.iyi.ik komedi 

ERTUGRUL SAD! TEK 
tiyatrosu 

mi~hr. * Umumi Harbin ba~ladJgl anlarda 
oldiiriilen sosyalist lideri Jaures'in haya
bm tasvir etmek iizere viicude getirilecek 
olan filmin faaliyetine aid hamhklar 
bitmi$ olmakla beraber kordelamn ~evril
mesi lie; hafta ic;:in tehir edilmi§tir. * Amerikadaki <<Asri eserler miize
si» son yap!lan «Tom Sawyer'in macera
lan» ismindeki renkli filmin bir kopya
smi satm alarak «sinema kiitiibhanesi» 
~ubesine . demirba~ e~ya olarak kaydet .. 
mi&tir. * Ciizel sesli F rans1z artisti Jean 
Lumiere «Cece ~arklclsl» filminde ka
zandtgi muvaffakiyet dolaytsile ikinci bir 
musikili ve §arhh filim 1c;:m anga)e 
edilmi&tir. * Fransada dagc1hk hayatma clair 
«Beyaz karakol» isminde bir filim c;ev
rilmekte ve «Cok pahahya mal olan bir 
kadm» admda diger bir filim ic;:in ham
hkta bulunulmaktadir. * <<MaltlZin evi» ismindeki filmin 
ba& kadm roliinii Viviane Romance de
ruhde edecektir. 

sessiz olarak da filme c;ekmi§ti. * Rejiso: Raymond Bernard bu aym 
son una dogru «Vera Mirzeva» filmini 
c;:e·tirmege ba§ltyacaktir. Ba§ rolii Edvige 
F euillere oymyacakt1r. * «Deniz kahramanlan» filminde 
muvaffak olan Olympe Bradna, Fred 
Mac Murray ile «A&k riiyast» isminde 
bir kordela viicude getirmektedir. 

-K Amerikanm me~hur kadm romanci
SI Fannie Hurst filim &irketlerinden biri 
tarafmdan anga,je edilerek Holivud' a 
celbedilmi~tir. Muhtelif filimlerin senar
yolanm yazacakt1r. * Charles Boyer ile kans1 Pat Pa
terson Holivud'a vas1l olmu&lardir. Her 
ikisi de United Artistes &irketinde cah§a
caklardu. Charles Boyer'nin mezkur 
kumpanya hesabma ilk yapacag1 kordela 
heniiz malum degilse de Pat Paterson'un 
viicude getirecegi eserin «52 nci sokak» 
olacagt takarriir etmi~tir. 

Beyoglu ciheti: 
~~~li Halaskargazl caddeslnde (Halle) • 

Taksimde (N!zameddin), Tarlab~mda (Ni• 
had), Beyoglu Istiklal caddesinde (l{an• 
zuk), Dairede (Giine~?), Topgular cadde" 
sinde (Sporldls), Kasrmpa.§ada (Vasitl• 
HaltcJoglunda (Bar bud), Be~ikta§ta (NaU 
Halidl, Ortakoy, Arnavudkiiy, Bebek ecza• 
neleri. 

Kad1kiiy eskl iskele(le (Sadlk), Yelde· 
~lrmenlnde (UI(ler), Uskiidarda (MerkezJ, 
Biiyiikadada (Halk), Heybelide (TanMl• 
Beykoz, A.Hisar, Pa.§abahc;e eczaneleri. 

Oskiidar Hale sinemast 
(Ctct ANNE) Daniel DaryB 

T 5 ~ifte kumrular 
~ Lilyan Harvey ve 

A~ 
N~ 

Henry Garat 

EKLER JURNAL 

Hergiin ilk seansta 

Me~'um Kad1n 
hat b1raksmlar, yeti§ir. Bugiin, gene dort salata JsmarladJk. Donerler gelince key
lane sitem mektubu ald1m. Biri terziye, fimiz tamamd1. 
biri ev sahibine kefil olmanu istiyen iki Agah, giiliiyordu: 

* lngiltereden Amerikaya donmii& a
lan Madelaine Carrol yakmda yeni fil
mini c;evirmege ba&hyacaktir. Bu kordela
nm ismi «Masmavi sahiller .. » dir. 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliM~e;;h~h~u~r~FF;ra;;;n;s~•z~k~e;m;;a~n;;iu~s;tba;dd;"lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. _-~.---J<K~e::d~e~rl~e:r~in~iz:i~u:n~u;,tm::ak~ •• ~. --HHno:, -:2;-:s:a:a;t ~g:e:~~ir;:m:e:tk:;i;:st;:e:r:se:n:;i-;zl ... 

Yann gece 
(Kadtkoy - Si.ireyya) 

Salt: (Baktrkoy) 
c;:ar~amba: (tlski.idar) 

sinemalarmda 
St.JT KARDE$LER 

Vodvil 3 perde, t;eviren: t. Galib Arcan 

mektub da cabas1 .. ~ - F elekten, hep gece c;:alacak, degiliz 
Orner RIZa, her zamanki durgun, ic;:in- ya! Arada, bir giinde c;:ahverelim, can-

JACQUES THiBAUD Bugiin SAKARYA sinemastnda 
LAtif, tath, muhrik ve emsalsiz sesll (Alman bUibUIU) 

den de tasas1z zanmm veren goriinii§te cagazun. BiRiCiK KEMAN RESiTALiNi 
kayidsiz halile cevap vermi§ti: <;atah eline almt§ almaml§tl; kar§!Sina, 19 ikinci ktmun S A R A y SlNEMASINDA 

- Agabciglm, ya§ad1k~;a, bu, boy- biri geldi oturdu: c;:ar~amba ak12ami verecektir. 
ledir. Larahatii fiddi.inya! - Ooo, Agah Bey, nastlsimz? <;ok ~imdiden satumtya ba~hyan biletler, o ak~am tek bo§ yer kalmtyacagml 

Agah da tasdik etti: §iikiir gorii§tiigv iimiize! 
•· .. ~~~~~~~~~~ gg'O~s~t~er~m~e~k~t~ed~i~r~.~~~~~~~~~~~~~ 

- Larahatii fidd~nya r Agah, ba§IDI kaldirdl, ~;atah yava§c;:a - -
Agah, bugiinden sonra, diline dola - tabagm kenarma b1rakt1; yutkunarak dur- ,.. Hukuk miintesiplerinio gormeleri 14ztm gelen bir film J .... 

ml§tt; bir §eye cam sikild1 yahud, camm du; fakat boyle durgun duru§unu kendi ~imdiye kadar bu derece h;sst mevzuda bir film, .. Bu derece miiessir 
s1kacak biri geldi mi, bize manah manah de begenmemi§ olacakti, giiliimsemeye sahnelere !Dalik bir dram ... gOriilememi12tir. 

bakar, di§leri arasmdan, kisaca: benziyen aci bir Siriti§la: Dehaka" r p .IE R R E B LAN cHAR 0 
- Laaa!.. derdi. - T e§ekkiir ederim, dedi. Siz de a-
Son giinlerde, yemek de yiyemiyor • fiyettesiniz in§allah I 

du. Arama zorl1yacak oluyordum: Onun kar§Isma oturam, ben de §ah-
- Agah, bir iki lokma bir§ey ye ... san tamyordum; me§hur zatlardan bi -

Ak§amlan da, bir portakal dilimi ile iki riydi. 
turptan ba§ka bir§ey yemiyorsun. Agah, tekrar ~atal1 eline alml§lt, agu 

- f~im almiyor, cancagiZim. ag1r yemege ba§ladi. Me§hur zat, yeme· 
- l~im alm1yor olmaz. Zorla ye. gini Ismarlaymca, kooperatifc;:ilik hak -
Kotii kotii bak1yor, ic;:inden homurda· kmda, konferans c;:e§nisinde, bir bahis tut

myordu. Cigerler kadar sinirleri de bo.. turmu§tu; hem yiyor; hem de koopera -
zan hastahk, onu, huysuz, titiz ettigi i~in, tiflerin, kooperatifc;:iligin faziletlerini, 
kJrmadJgl, giicendirmedigi kimse kalma - faydalanm say1p dokerek anlattyordu. 
m1~t1. Nas1lsa, Orner RJZa ile, benimle (Sonu yarm) 

Tarafmdan calibi dikkat bir tarzda oynanan ve bir baba, oglunu 
mahkum etmek hakkma malik midir Tezini tasvir eden 

MOCRiM 
~aheserini S U M E R sinemasmda 

Mutlaka goriiniiz. llaveten Ekler Jurnal diinya havadisleri 
BugUn saat 11 de tenzil§th matine 

ERNA SACK't 
en 11en Vlyana operetlerlnden blrl olan 

N iS CiCEGi 
Filmlnde gorUnUz ve dinleyiniz. 

Bugiln aaat 11 de tenzilath rna tine 

Yarm ak3am SAKARY A sinemas1l 
Sinema krah 

CHARLES BOYER VB 
Sevimli san,•n 

JEAN ARTHUR 
ideal ~iftin en gUzel ve mUkemmel temsilleri 

BiR SAADET GECESi 
Kuvvetli ••• Orijioal ••• Hareketli filmini takdim ediyor 

Yerlerin evvelden ald.r•lmas1. Telefon: 41341 

T U R K sinemada 2 
iSPANYOL ~i~EKLERi 

giizel filim birden r 
SENENiN EN GiJZEL • EN NEFiS • ~AHANE VE MUHTE~EM FiLMI 

GENC KIZLAR MEKTEBiNDE ,, ~ 

Zevkli, ~arkth rakish lspanyolca operet • Fevkalade ne~'e:i, gUIUnc:li.i Frans1zca komedi 
Madrid operas• artistleri Primadonna RAQUEL M i L T 0 N 

RODRiGO, Tenor: ROBER TO REY Fran~oise ,:(osay, Pierre Larquey, Robert Ardoux 
Bugl:in saat 11 de tenzllltla matlne 

Bugiin SARA Y sinemas1nda 1 
ElUyUk Frans1z komigi 

RA iMU' u nn bUtUn muvaffaklyetlerl aras1nda, MARCEL ACHARD'1n mefihur komedls 1 
lzdih am1n CSnUne ge~mek ve halklm1z1n lstirahatini temln i~in 

iPEK ve MELEK 
Sinemalaflnda birden gosteriliyor. Filmin uzunlugundao bugiin seanslar 

n•n eglence, incelik, fikir ve gUzellik itibarlle bUtUn rekorlara k•rd1gana hi~ .fiUphe yoktur. IPEKTE ; 11 - 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da - MELEKTE: 11 - 2- 4.15 - 6.30 ve 9 da 
SERSEMLER K R ALI 

iyi eglenmek lstersenlz bugUn bu tllmi gorUnUz. ilave olarak : FOX DUnya Havadisleri Her iki sinemada saat 11 deki matine tenzilithdar. # 
._ ___________ BugUn saat 11 de tenziiAth matine ___________ _. =----------iii..iiiiililiiiiiliiiiiiiii.iiliiiii.ii.iiiliiiii.iiiiliiiill.iiiiii-iiliiliili ________ ...,.. 



16. ikindkanun 1938 

LOBNAN MEKTUBLARI:, 

Liib an Cumhuriyetine 
"' umum1 bir baki§ 

Liibnanin ve Suriyenin hakimi - Mesele ve 

miinaka,a bollugu - Tahlil ve terkib - Hakim 
olmak i~in taksim prensipi 

Beyruttan bir manzara 

CUMHURfYET 

MUSIKI BAHISLERI: 

Jaques Thibaud [DAZAQDAN DAZARAI PENcERESiNDE 
Katil analar 

umurunda ? - icki -» inkdab1 - istanbulun Kim in 
yeni hulyalari - Y a•as1n sulh! 

Kimin umurunda? 
- ~ 

~/ 

Arzlrnlztn ge~irdigi tehlikeye hi<; kim
se aldumadt gibi bir§ey. Adeta herkeste 
<<ke§ke ~arpsayd1 da kqrtulsayd1k ... » 
der gibi bir hal var. Sanki herkes, dii~
manile beraber olmak §aftile her felake
te raz1. Bilhassa <;ektirmiyen, siiriindiir
miyen oli.ime. 

Bir k1sJm halk da, Bay F atinin pe§i 
sua, mahud serseri yildiZI kiireiarza nis
betle fmd1k kadar ufak bir ta§ par<;asJ 
samyor. !spanyada ve <;inde patltyan o· 
biislerden daha a1: tehlikeli bir §ey. Kime 
ne ~ Diinyamn iki ucunda, hergiin, yi.iz· 
lerce obi.is, §arappel, gaz bombasJ ve bin
lerce mermi pathyor da gene kimse aldJr
mJyor. 

Art1k herkesin gokyiiziiqden gelecek 
felaketlere kar§I ya tevekki.ili~ artt1, ya -
hud da korkusu azald1. insan, kendisine 
en btiyiik felaketin gene kendiainden ge
lf:cegine inamyor. Bunun i<;in kiireiarzm 
ba§ka bir yJ!dJzla c;arpl§rnasi, Fransada 
Chautemps kabinesinin komiinistlerle, ya
hud .$anghay'da birka~ Japan neferinin 
bir lngiliz zabitile <;arpi§rnasmdan daha 
ehemmiyetsiz gortili.iyor. 

<;eyrek as1rdanberi c;arpi§mamn her 
tiirl Usiine ah§tik ve kambadik. Tram -
vay ve otomobil <;!lrpl§masmdan iktisadi, 
siyas!, askeri mi.isademelere kadar her 
tllrlUsu bize viz geliyor. Varsm bir de 
kiireiarz1m1z ba§ka ydd!zlarla ~arpl§Slll, 
olen ollir, kalan kahr. Son felsefemiz bu 
galiba. 

/~ki inkJlabc 
~araba ragbet ar~ 

tJyormu§. Evvelce 
inhisar §arablari -
m\'P4stihlilt miktar !-. ,,--==--
senede 2 ~ 3 yi.iz bin · ~ 
kilo raddesinde iken ........, 
bugi.in sarfedilen §a· 

rab miktan 6--7 yiiz 
bin kiloyu bulmu~. 

Aca.ba tagbet yalmz §araba m1, yoksa 
biitun ic;kilere mi ~ Bunu anlamam1z ic;in 
rakmm mukayeseli istihlak miktanm da 
ilan etmek lazund1, 

Eger yalmz ~araba ragbet arhyor da 
i:iteki ic;kiler gozden dii§ijyorsa buna se-

MESUD CEMIL vmmeliyiz, <;iinkii o ad! batasi rak1 me· 
~!"""""~~~~~~~==.:..:~;;~ den! bir. ic;ki degildir. i<;eni sf:!rtligile, ic;-

A§k neler yapma~! miyeni kokusile. rahats~:z eder. Kan§Ik 
Bursa (Hususi) - Burada metresini me2elerile her i<;kiden fazla mide bo -

ve bir baske.sm1 bJqakhyarak yakalan - ze.r. Eger ~arab1 onun yerine ikame et • 
m1~ olan Tatar Kaz1m isminde bir sa- mege muvaffak olursak her sahada yap
bJkalmm muhakemesine Agucezada tg1miz inblaba bir yenisini daha kata • 
baslanmi~?hr. . , nz: l<;ki ink1labi. Y e§il Hila! diyebilir 

Kaz1m, mi.i9afaasmi yaparken·, a<k k 
t " i, ic;ki inkdablanmn en giizeli, hi,. i" -

neler yap mnaz? demi~ ve Seldzinci "' "' 
Edvard'm s1rf a~k yi.i2:i.inden tahtmrlan memektir. Fa kat bu soz «hayatta en gii-
tacmdan feragat etti.~lni, Baltacl Meh- zel inkllab, hie; ya~amamaktn» demege 
med Pa§amn koskoca Rus topraklanm benziyor. 
bir kadm icin feda ettiaini si.\ylemi§, . . . " 

lstanbulun yeni hulyalan 
Belediyenin rna -

hud asma koprU ta- . "\~J''I'NI'ln/ 
savvurunu andm· ~!': . 
bir hayal zenginli - ' ' " 
gile gene bir taktr 
olanlardan ve proje- ~ 
lrrden bahsediliyor : 'j 
banbulun dort ta -
rc1fmda meydanlar, 

oa rk!ar a~;1hyor; &bidelef, hey hiler, ti -
yatrolar, kuli.ibler yapdJVor; devlet rna ~ 
halleleri kuruluycr, Adliye ve Belediye 
~ araylan in~a ecliliyor. 

N e oldu ~ Istanbul §ehrine bir milyar 
lirahk bir piyanko mu vurdu ~ Gazete -
Jerde '<Ikan hayalatm hakikat olmas1 i~in 
en a§agi elli milyon kii$ur li~ava ihtiy~c 
oldugunu miitehass1slar soyliiyorlar. Bu 

para nerede ~ diye saga sola bak1yorsu -
nuz; ogreniyorsunuz ki bi.itiln iimidler, 
tramvay §irketinin vereeegi bir buc;uk mil
yon lirada imi§, 

HovardalJgi b1rakahm da b" para ile 
bir iki hastane yapahm. birka~ bozuk 
bldmmi tamir edelim, §ehrin bir iki par
~:a yerine ham gibi serdigimiz kisacJk as~ 
faltlar1 biraz uzatahm, sokaklanrniZI ba~ 
takhk halinden kurtarahm, ondan sonra 
meydan, park, tiyatro, kuliib gibi tali ih
tiyaclanmi~I di.i§i.iniirii:~:. 

Y afasm sulh! 
ingiltere, J apon -

yamm <;ine ilamharb 
etmesinden endi§eye 
di.i~mil~. Demek §irn
diye kadar ]aponya 
mn <;inde yaptJkla
r;m §aka samyordu. 

Su diplomasi ne 
acaib §ey. Asker

Jere gore harb, iki tarafm birbirine ailih 
kullanmasJdJr. F akat diploma tiara gore 

hi~ de oyle degil. tki taraf birbirine iste
digi kadar ate§ yagdJTSm, binlerle, yUz 

binlerle cana k1ysm, hatt!l. iki taraftan biri 
otekini diinya haritasmdan sibin. gene 
harb ilan edilmedik~e. sefirler geriye ~e
kilmedikc;e iki memleket .arasmda harb 
hali yoktur. 

, Buaiin {:ind~ 1 a pan sefiri ve J apon -
y~da \:in sefiri v~r . . ingiliz diplo~asisin~ 
gore bu iki memleket sulh halindedir. 
~imdilik tela~& Ye en.di§eye maha:l yor, 
F akat, maazallah, ya. J aponya <;ine barb 
il~n edersel .. 

hte, yalmz lngilterenin degil, biitlin 
di.inyanm sulh telakkisi bu formalitelerle 

iktifa ediliyor. Ortada il~mharb yok ya, 

kafi. Ama lsp~nyada lspanyallar bir -

birlerile. Almanlar ve ltalyanlar, Fran .. 

s1z ve Ruslarla bogu§uyorlarrm~; Asya~ 

da J aponlar <;inlileri kesip bi<;iyorlarml§; 

daha da buna benzer kanh maceral~:~r 
zuhur edebilir, hatta bUtiin diinyay1 ate~e 

verebilirmi§; zaran yok... Harb ilan 

edilmedikc;e sulh hali devam ediyor de -
mektir, ya§asm sulh l 

Bunun i<;in, zamammrzda kanh i§lere 

giri§rnekle beraber hararetli sulh taraftan 

kalabilmenin yegane ~aresi tu; Harb 
ilan etmeden harbetmek I 

A<;1kgozler de bunu yap1yorlar. 

SERVER B~Dt 

kendtsmm de metreslni pek zivade sev-
di~inden onun bir baskasile alakadar ol
ma~a ihtimaline bile tahammi.il edeme
dF:iini anlatm1~hr. Muhakeme karar iQin 
•~ 1il{ PrHlrni>:tir. 

Denizbanktan biiyiik islet • bekliyoruz 

yorlar ve giirUhii de buradan <;IkJyor. 
Bu suretle mill! blok iki kuvvetll hizbe 

aynlml§ bulunuyor. Yahnda doktor 
Abdturahmamn Sarna avdetinden ve bu 
hareketin ba~ma gc'<eceginden bahsedili
yor. 0 zaman ihtil&f §iddet kesbedecek
tir. Fa kat, bugUnkli vaziyete gore dahi 
bloktaki par<;alanma hadisesinin art1k 
tahakkuk etmi§ bir hadise olarak telak
ki~ine .ka fidir. 

Zaim ve taraftarlan Hatay davasm -
da da Cemil Beyi yumu§akhk goster -
mekle itham edivorlar. Ancak, bu nokta
da ~ok muSJT del!ildirler. YaDtikli\n ha
reket. Tiirkiyeve kar~I mUc~dele vFiyeti 
almaktan ziyade Fransaya kar§t Cemil 
Bevin tuttuau vumu§ak siyasetin aleyhin
de bulunmaktadu. 

Lilbnan v~ l,inesi~d.e 

lik yapdd1 

C. T. 
degi~ik-

Beyrut 15 (A.A.) - BaZI naznla -
nn istifas1 i.izerine Li.lbnan kabinesi §U 

§ekilde tadil olunmu§tur: 

[Ba$makaleden devamj 

IYI ba§arm1s olmakla §ohret kazanmJ§ 
gene v.: liyakatli bir bankacimJzdu. Bu 
itibarla, bu buyiik i§in ba§ma ge<;irilmi§ 
olmasmda isabet vardu. Cerc;i, denizcilik 
onun i<;in yeni bir i§tir. Fakat yiiksek ze
kasJ, yiiksek tahsili, ~ah§kanhg1, azim
karhgi sayesinde, bu i~leri de c;abuk kav
nyacagma ve iyi anlayip iyi idare edece
gine §iiphe yoktur. Elverir ki bankanm 

denizcilige ai 1 teknik i§lerinde, kendisine 
yard1m edec .k olan k1ymetli elemanlar 
iyi seGilsin. Denizbank kanunu, bu nok
tayl da dii~i.inrni.i§, ve kanun metinlerine 
girmesi mutad olm1yan §oyle bir f1kranm 
ilave•ine liizum gormiistiir: 

«T ayin ve inlihab olunan idare mecli
si reisi ve a:zalarmm bankaczltk,. denizci
lik ve iktzsa 1 i~lerinde tccriibe ve bilgi 
sahibi olmalan laztmd:r.» 

candan istemiyecek hi<;bir Turk yoktur. 
Cumhuriyet idaresinin 1938 y1lmda yur
da hediye ettigi yen: miiessesenin arka
smda bi.itiin memleket haJkmm muvaffa~ 
kiyet temennileri vardir. Denizbanktan 
biiyUk i~ler bekliyoruz. 

ABIOTN DA VER 

Tiirkiye- Amertka ticaret 
muahedesi 

Deyli Telgraf gazeteslnin Vll~ington 
muhabiri gazete&ine §U telgraf1 gekmi.;J
tir: 

Amerika F{ariciye Nazm Mister Cor
dell Hull, Amerika hiikurnetinin Ti.irki· 
ye ile bir ticaret mukavelesi hakkmd::J 
mi.i.zakerede bulunmagi tasmim eyle -
dFrini bugi.in resmen haber verdi, 

Tlirkiye ithalatmm 13 stmf e~ya~• 
hakkmda milsaadeler gosterilmesi ve 
serbest listedekl alti s1mf e~:vanm cla 
viiksek tar-ifelerden masuniyeti derpi~ 
?d ilecektir. 

Alakaoarlarm tahriri cevablan 9 ~u
bata kadar Hariciye Nezarl;!tine gele -
cektir. Urnurni olarak verilecek il•:ahat 
'23 §Ubatta dinlenecektir. 

~·-·---Portekizde komiini~t 
tahrikah 

Lizbon 15 (A.A.) - Merkezi Avante 
gazetesil'\in idarehanesinde oldu~u zan· 
nedilen bir komunist te§ekkiilU mey -
dana c;tkanlml§hr. 

v e,ilkayde kundagi kefen yap!· 
hp sokaga at!lan bir minimini
nin polis tarafmdan nasi! bu

lundugunu gazeteler yazdilar. Heni.iz 
i~;ine Jsmamadi~I ve ic;ini ISitamadigJ be
~ikten ana elile mezara gi:ic;i.iri.ilen bu 
yavrunun ac1kh halini dU~undiik<;e goz
lerime ya$ doluyor. lnsan, tomurcuk ha· 
lindeki bir goncayi koparrnaga k1yamaz. 
Onun yumuk bagnndaki renge ve Jtra 
aCJr, Bir an11 nas1l olur da kendi kanm
dan hayat ahp diinyaya gazlerini a.;an 
bir ya vruyu gene kendi elile titremeden 
bogar~ ... 

General Boulanger miydi, neydi, bir 
Fram1z meb'usu, elli y1l kadar evvel ev• 
lad katili analar hakkmda yersiz bir ~ef
kat gostererek ic;timai z.aruretlerin boyle 
sefil suclar1 mazur sayd1racagmi iddia 
etmis ve F rans1~ meb'usan meclisine bil~ 
hassa aldahlmi~ i$'<i k1zlann c;ocuk dii
~iirme su'<larmdan doJayi ce~alandml
mamalarJ iGin bir kanun kabul ettirmieyti. 
Bu adamm orta.ya attigt fikir dolaytsile 
Fransada kopan giirUltii bir~;ok kitablara 
mevzu te&kil etmi~tir. Ben herhangi bir 
tesadlifle Boulanger'nin nazariyelerini, 
faraziyelerini ve bin dereden su getirerek 
yapt1g1 tahlilleri, te~rihleri okuduk<;a eY.. 

lad cigerine sokulan bir ana pen<;esinin 
hnh kanh idrakime c;arptJgmi ve tliyle~ 
rimin iirperdi&ini duyarim. 

Bana ayle geliyor ki ilegline kar~i 
mahcub diitmek, ~ah~ma imkamm kay~ 
bederek ar; kalmak gjbi dil1iinceler ve 
tehlikeler yiizlinden evladma - hatta dog .. 
madan • ·k1yanlara kar~1 gosterilecek mti• 
samaha, insanhg1 hayvanhktan daha ge• 
riye goti.iren bir hareket olur. Be~er ha.o 
yatml tabii amillere baglamayl ve mede
n! nizama tekamiil ahengi vermek kay
gusile vi.icude getirilmi~ her ceiid ic;timai 
dustudan ortadan kaldirmayl diieyiinen, 
aileyi liizum5uz goren, ahlak kaidelerile 
eglenen, bir incir yapragma biirtinmegi 
giyinip ortiinmek baklrnmdan ka.fi goren 
miifritler bile evlada hymayt havsalala· 
rma kolay kolay sxgd1ramazlar. Ci.inkii 
tabiatte tagaddi, teneffiis ve hareket ne 
ise tenasul de odur ve bu dort hayat[ un
surdan birini ortadan kald1rmak klireyi 
bo~ b1rakmak netieesini verir. 

~u halde evlada kwmak tabiatin de 
yi.iziine tiikUrmek o]1,1yor. Sefkat ninni~ 
leri terenqi.im etmek icin yarat1lan bir ana 
a$fz1 ' bu ·tukUrl.iP;ii nastl r;Jkanyor ~ Hele 
ekmekten ve sudan cok daha ziyade 
yavrusunun tebessiimi]e g1dalanacak bir 
ana, o tebessiimii kendi elile nasi! kara 
topraga verebiliyor ~ 

Vaktile ~u veya bu milletin taeytan, 
a~acdan, tuncdan yap1lmJ~ ilah heykei
Ierine ki:irpe korpe klZlan, taze taze og· 
lanhm kurban olarak sunduklan ve k1tir 
k1t1r kestikleri tarihlerde yaz1hdu. Bir 
tak1m '<01 kabilelerinin de hz c;ocuklanm 
ugursuz ve liizumsuz sayarak diri diri 
J;(omdiiklerini gene kit11blarda okuyoruz. 
F akat ~arangoz, yahud demirci elinden 
t;Ikma tanr1lara evladlanm kurban ve• 
renler, vehmi kudretlerin merhametini 
kazanmak icin bu halh i~liyorlardJ. K1z~ 
larmm bogulmasma r!Za gosteren analar, 
kocalarmm gazabmdan korkarak bu a• 
ctkh teslimiyeti ihtiyar ediyorlardJ. Yir~ 
millci amn idraki olgunla~mJ~, vicdani 
billurla~mi~ kadmlan arasmdan boyle 
katiller nasii <;IkabiliyorL. Yoksa ka
dm r1.1hunda vavrulanm bogarak yiyen 
hir kedi mi sakh L. · 

Eger oyle ise terbiyecilerin bu kediy1 
ortadan kald1rmak v~:~zifesini en bUyiilC 
medenivet borcu olarak telakki etmelerr 
l!zJrndJr • 

M. TURHAN TAN 

Bursa Eelektrik tirketi de 
satin ahntyor 

Bursa (Hususi) - Bursa Elektrik §ir· 
ket-i, hiikumet~e satm almacaktxr. E
Iektrik sirketi tarafmdan birkag ay ev
vel hi.i.kfun~te yap1lan bir mi.i.racaatte, 
pek ziyade eskimi~ olan makinelerden 
birisinin yenilenmesi i~in mi.isaade is -
tenmiii) ve istihsal kuvvetinin artml -
mas1 teklif edilmisti. Bu talel:>in milza
keresi o vakit hliklimetce t<1lik edilmis· 
ti . Bu defa sirketin ahnmas1 suretile 
i'lin kiiki.inden halledilecegi anla~tlmak
~~dn·. Rirketin buredaki umumi mi.idiiru 
M, Bertala, murahhas aza SlfP.tile is -
•anbuldan iltihak ed pn dii~er murah -
haslarla b irlikte Ankataya gitmistir. 
-\nkarRrla hiiki,metim!zle valmz Bursa
"'::tld F.lektrik sirkeHnin d·e~il, merke7i 
"9ursada bulvnan (Miittehid Elektrik 
·irkPtlnin) ll'iirnP~qilleri nlarak mi.l"a -
kerelPre giri<erPl{lerdir. Miittehid E -
lektrik sirketi. ita]yan sermavedarla • 
rm Ti.irkiyedeki iktisadi faaliyetlerini 
idan' eden b1r slrkettir. fdare merkPZi 
Bursadad,r. Bursa Elek~rik sirketindfn 
maada Edlrne, Tekirdag. Ballkesir, Ga-
zianteb, Mersin Elektrik ~irketlerl de 
mii.ttehid sirkete bagh miiesseselerdir. 
Ankaradaki muzaltereler iyi bir netice
ye vanrsa . hi.ikumeh;e biitiin bu ~irketin 

Bawekil vr. Adliye Nazm: Khaided
diq Ahdab, Dahiliye N azm: Georges 
Tabet, Malive Na~m: Mo11sa Nam
mour, Maarif N iiZlTI: l<halid Selb, Zi
raat N az1q; Hikmrt D.iou!T' b!at, 1ktJsad 
ve S1bhiye N<'zm: !brahim Haydar, Na
fia Nazm Kemal Gargour. 

Y almz idare meclisi reisi ve azalan 
degil, ba:nkamn diger §eflerinin ve ona 
bag]J btitij1 miiesseselerin ba§mda btdu
nanlann bu ~artlan haiz olmalarma itina 
edilecc~i t~:~biidir. Nitekim, U. MUdiir 
Yusuf Ziya da, dUn gazetemize vaki olan 

ilk beyanatmda bumi soyliiyor: «Umu
mi mUdi.ir muavinleri ba.nkanm esasmr 
te§kil edecek alan k1smm .ba§Jna ge<;e

ceklerinden se<;ilmeleri i§lnde a1.ami iti
nayi gosteriyoruz.» Denizbank TUrk de
nizciligini yiikseltm_ek, denizciligimize 
yeni bir havat vermek iizere yap1lml§ bir 
hamle oldugu ic;in, onuR muvaffakiyetini 

Bu gazetenln muharrirlerinden 
Ian tevkif edilml§tir. 

baz1- satm ah"'y ~-.. ,a kuvvetle ihtimal ve -
rilmekte rl 
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~tA ·~~~ insanbk borcu 
I LONDRA METUBLARI: 

lngilterede yeni meriyete 
giren evlenme kanunu 1938 futbol·vaziyetimiz 

Yazan: NOZHET ABBAS 

1937 - 1938 futbol mevsimi sec;me mii-1 ~u halde 1937 • 1938 mevsimine girer
sabakalar~ ve yahut baz1larmm dedik • ken futboliimiiz hakkmda gec;en seneye 
leri gibi Istanbul ~ampiyonas1 Giine§in nazaran daha iyiyiz diyemiyecegiz. 
birinciligle neticelenrni§, s1ra §irndi mil- Bu meselede iki c;1kar yol gaze c;arp • 
li kiimeye gelmi~ bulunuyor. maktad1r: 

Acaba bu y1l, Tiirk futbolu, bu sporu 1 - Memlekette futbolii popUlarize e
s~ven~er~n. ca~ ve gi:iniilden temenni et- derek daha t;Ok oyuncu ve sporcu ye • 
hklen g1b1 d1ger ylllardan farkh m1 o- ti~mesini temin, 
lacak, yoksa milli kiime ma<;lanm ik- 2 _ Futbola v f tb 1 1 d h 

1 d 
.. .. e u o cu ara a a ge-

m a e ersek opup de ba~1m1za koyahm ni~ bir himaye sah k ·b· b' t .. 1 . . . k ~ as1 agma . g1 1 1r emenm 1 e m1 mevs1m1 aptya- A 

cag1z? Evvela bunlardan birincisini ele a-

H . ·· h k k' ·rr· k.. · · lahm: tg ~up e yo 1, m1 1 umenm 1hda-
SI Tiirk futbolunda ba~hba§ma bir mer- Memlekette_ ~utbolu .Y~ymak ve her 
hale sa)'llacak kadar miihim bir adtmdl yere ~o~mak tc;m gene 1kl yol tavsiye o-
.. . . lunabllrr· 
Oyle btr ad1m k1, bu ad1m ahlmadJkga · A 

daha ilerisini aramak beyhude saylla _ A - Futbolu resm1 mekteb oyunlan 
bilirdi. Ancak milli kiime ihdas edildi- arasma almak. 
gi tarihlerde de yazd1g1mJz gibi bunun B - Futbolu her tarafa yaymak igin 
Tiirk futbolunu kalkmd1racak biricik propagandas1m yapmak. 
tedbir olamiyacagml gene tekrarlamak A - Futbolu resmi mekteb oyunlart
liizumu badiselerle ortaya c;1km1~ bu - na almak futbolun istikbali bak1mmdan 
lunuyor. §'Ok liizumlu bir tedbirdir. Futbolun kii-

Bizde de !ngiltere ve Avrupada ol _ c;iiklerin s1hhi durumlar1 iizerinde fay
dugu gibi birgok bi:ilgeler arasmda a- dah tesirler icra etmedigine dair alan 
~agt yukan ayni kuvvette tak1mlar bu- miilahazalan bertaraf edecek bi_r<;ok 
lunmu~ ve mac;lar bu miisavi kuvvetler tedbirler vardtr. Sahalarm eb'ad itiba • 
arasmda yap1lm1~ olsayd1, milli kiime- rile kii<;iiltiilmeleri, oyunun miiddeti • 
den bugiinkiinden c;ok daha biiyiik is - nin k1salt 'mas1 gibi tedbirler, futboltt 
tifadeler temini kabil olurdu. Milli kii- biiyiiklere oldugu kadar kiic;uklere de 
menin Ankara, lzmir ve !stanbula fnhi- c;ok faydah bir spor haline getirebilir. 
sar edi~i ve hele !zmirin son zamanlar- Esasen buras1m miinaka~aya deger te
da kendinl toparhyamaYl~l milli klime lak:ki etmiyoruz. 
ma~lan Ozerindekl alakaYI bir miktar B - Bundan bac:.ka futbolu her tarafa 
azaltacag1 gibi gec;en seneye nazaran !s- yaymak meselesinde propaganda i~i 
tanbul taklmlanndaki umumi dii~iik - ~ok muhimdir. Milli klimenin ihdasile 
liik de bu seneki maGlarda iyi futbol ilga olunan Tiirkiye birincilikleri bu 
gormek istiyenlerl biraz daha inkisara propagandaYJ hie; olmazsa klsmen tem!n 
ugratacakhr. ediyordu. Bu~iin ic;in bol~elerdeki fut-

Ankaramn vaziyetini !yice bilme • bol faaliyeti durmu~ gibidir demek mii
mekle beraber milli kiimeye i~ij,;ak e- balaga olmaz. Her hangi sporda olursa 
decek iki takrmm da gec;en seneye na • olsun, aynen cari olmakla beraber bil
zaran daha yiikselmi~ olduklarm1 GOk hassa futbolu ya$atan miisabaka ve 
istiyor fakat ummuyoruz. Bizce bu iki mac;trr. Bunu ortadan kald1rd1ktan son
taklm, ge~en senekl formlarmt muha - ra, daha dogrusu bu maclan en cazib ve 
faza ederlerse milli kiime maGlarr he - alakayr celbedecek $ekle ifrag etme -
sabma <;ok biiyiik bir §ey kazamlm1~ ad- dikge memlekette umumi ve ~iimullu 
dolunabilir. bir futbol kalklnmasmx beklemek bey-

tzmir takrmlar1 hakkmda kulagtmrza h';ldedir. 
gelen dedikodular dogru c;1kar ve bu t~te bu sebebledir kl milli kiimeden 
tak1mlar bizi inkisara ugrabrsa milli haric kalan kulubler ve bolgeler arasm
kiime ma<;lan hesabma c;ok biiyiik ka - da gene bir Tiirkiye birincilHti musaba-
yrh telakki edilmek icab eder. kalan ihdasrm zaruri gormekteyi:l:. 

istanbuldan milli kiimeye f$tlrak e- 2 - Futbola ve futbolculara daha ge-
decek tak1mlara gelince, ~imdilik ba~a ni§ bir yardxm ve himaye sahasr temln 
;(iire~en Giine$ takrmmdan maada bel- etmek meselesinin ba~mda hiG ~iiphe • 
ki ve k1smen Besikta$ mlistesna Fener siz ki saha ve malzeme meselesi gelir. 
ve Galatasaray tak1mlan hi~; de iyi bir Bugiin, degil memleketin daha uzak l<b
formda degillerdir. FenerbahGenin mii- ~elerinde, saha meselesi izmir ;(ibi yer
dafaa ve k1srnen de haf hatb bozuk bir lerde de halledilmis degildir. Mac yap
~ekil irae etmektedir. Galatasaraya ge- mak igin az ~ok saha mevcud olsa da 
lince, malum esbab ve avamil, taklm1 antrenman ve vakit buldukca sovle bi
uJY~umiyet itibarile zaytflatmx~hr. raz futbol oynamak lgin kli<;iik '-ve ya-

Biitun bu miilahazalar bir hakikatl km sahalar olmad1k<;>a (mekteb sahalan 
ortava koymaktadrr ki, 'bizlm futbol bu hususta biiyiik rol oynar) saha me
her hanqi bir sebeble tak1mlarda hast1 selesi halledilmi~ say1lamaz. 
olan ~tedikleri dolduracak ihtiyat oyun- Malzeme rneselesine gelince, bol ve 
cu noksanmdan dolaYJ c;ok bocalamak - ucuz malzeme futboliin can daman de
tadir. mektir. En ucuz sporlardan biri alan 

Fenerbah<;e tak1mmm Ya$ars1z ve Fa- futbol malzemesinin bizde ba$ka mem -
zrls1z, miidafaasmdan buylik §eylcr kay- leketlere nazaran daha pahah olup ol -
betmesine mukabil bunlar yerlerine ko· mad1gmr miinaka$aya hacet yoktur. 
nan oyuncularm bu gedikleri doldur - Yalmz $urasr muhakkakhr ki bizde fut
mak istidadmdan da mahrum olduklan bol malzemesi bin;ok gencler igil'l gok 
gaze bariz bir ~ekilde <;arpmaktad1r. Ga- pahah gelmektedir. 
latasaray gibl azas1 c;ok, oyuncu kayna~1 Bir futbol :fidanhlh yeth;tirmek ve da
feyizli bir kuliibiin de birka<; oyuncu - ima elde tutabilmek i<;in kuli.iblerin rna<; 
sunu birinci taklmdan t;Ikarmca bu §e- cephesi hiG ihmale gelmiz. Hele kiiruk
kilde bocalamas1 laZim gelmek icab et- ler ve ikinci s1mf tak1mlarm rna<; faa -
mezdi demek miibalaga olmaz. liyetleri hi~ de ihmale gelir bir mesPlC' 

Diger taraftan Giine~ ve Be§ikta~ bl- degildir. Bunu yapmadliZTmiz, yani bol
rlnci tak1mlannda da esash bir terakki ~elerde ve bilhassa futbolda en ileri An
mevcud olduguna inandrracak sebebler kara, istanbul ve tzmir bolgelerindc> 
yoktur. Gline§in se~me miisabakalann- ikinci ve gencler tak1mlan maclanm 
da tam formunu bulmu§ olmasma, ra - her tiirlli te$Vikle inkigaf ettirmedigi -
kiblerinin de zayrflarnl$ olduklanm Ua- miz takdirde vaziyet ;(elecek sene belki 
ve ederek muhakeme yiirlitiirsek mese- de bu seneyi aratacakhr. 
leyi daha kolay anlaml$ oluruz. NUZHET ABBAS 

Tayyare kupas1 

oynantyor 

Bugiin Taksimde Besik-, 

ta, - Giine' takunlar1 
karsdasacak 

' -
Gazetemiz tarafmdan Hava Kurumu 

menfaatine tertib edilen Tayyare ku -
pasmm diimifinal magi bugiin Taksim 
stadyomunda Be§ikta~la Giine§ tak1m -
Ian arasmda oynanacakbr. 

Lik ma~larmm birincilik dedikodusu 
yatJ§madan ve milli kiime kar~Ila§ma • 
Ian arifesinde Giine§le Be~ikta~ gibi iki 
miihim te§ekkiiliin bu arada miisabaka 
yap1111 ayn bir hususiyet gostermekte -
dir. Malt1m oldugu iizere, Futbol ajan
hgi, gol averaj sistemini tatbik ederek 
Gi.inesi birinci sayrni§br. Buna kar§t 
Besikta~hlar da hi<; ma,glub olmadan 
en fazla gal atan tak1m olduklannt ilerl 
siirerek Turk Spar Kurumu ile Futbol 
Federasyonu nezdinde itirazda bulun -
mu~lard1r. 

Bugunkii maG, iki tarafm birbirlerile 
alan hesabm1 tasfiye edecektir. Bu mil
him macm hangi taklm tarafmdan ka
zamlacagml kestirmek kat'iyyen miim
kiin degildir. Gerek teknik, gerek ne -
fes ve gerekse ciisse itibarile Be~ikta~la 
Giine~ hemayar bir vaziyettedirler. Hii
cum hatlarmda Giine!?in iki aGigi, Re -
bii ile Salahaddin; Besikta~m da iki i<;i, 
Hakkt ile Sere£, rakib mudafaalar ic;in 
tehlikelidirler. 

«Hisar» kurbanlar1mn 
ailelerine yard1m 

18 inci liste 
Lira K. 
8336 23 17 ncl llste yekilnu 

100 Kad1koy esnaflan 
dan 

tarafm-

1 Celaltye ilkokulu 4 i.incii si
m! talebelerl 

50 82 Ostro Ti.irk Limited Tutun 
Komlsyon !}lrketi miidi.ir, me
mur ve i~clleri tarafmdan 

355 25 Donanma zabitam tarafm
dan 

8843 30 Yekii.n 

Dit Tabibleri cemiyetinin 
ilmi toplanbsi 

Tiirk Di~ Tabibleri cemiyeti, ilmi ay
hk toplantlSlm diin ak~am saat 18 de 
Etibba Odasmda yapm1~br. ic;timada 
alaka uyandtran mevzular etrafmda 
tebliglerde bulunulmu~tur, 

bunu Ortakiiy ~ Altmordu, Hila! • Bey
lerbeyi ve Anadoluhisar - Davudpa~a 

ma~lan takib edecektir. 

Futbol hakem kurslar1 
Ankara 15 (Telefonla) - Futbol Fe -

derasyonu tstanbul izm.ir, Ankara, Mer
sin, Adana, Kayseri, Antalya mmtaka
lannda hakem kurslan a<;mi~tlr. imti -
hanlar yapllm1~ oldugundan muvaffak 
olanlara bu mmtakalarda resmi futbol 
hakemligi edebileceklerine dair alan 
ehliyetnameler yakmda gonderilecek -
tiT. 

Diger taraftan Federasyon, beynelmi
lel yeni futbol kaidelerini ve bunlarm 
son tadilatm1 giisterir bir bro§lir hazrr
hyarak mmtakalara, ajanhklara ve ku
lublere dag1tmaktad1r. 

cFutbol nas1l oynamr ve antrenman
lar nasu yaplhr?. admda ve tngiliz fe
derasyonu tarafmdan ne~redilen kitab, 
faydah goriildliglinden tercfunesine 
karar verilrni~ir. 

22 ve 23 kanunusani tariblerinde yapt
lacak Ankara - istanbul muhtelitleTi 
kar§Ila~masi -igin Ankara muhtelitinde 
haz1rhklar ba~larni§hr. 

Muhtelit ilk ekzersizinl yarm §ehir 
stadyomunda yapacakhr. 

Ankara • Gun~ ve Muhaf1zgiicil ma
<;1 rnuhtelit mac;mdan sonraya tebir e

murlugu vazifesi verilrnesi de !;Ok kuv- dilmi~tir. 
vetli bir ihtimaldir. Rasih getirilmedigi Alsancak kuliibiine verilen 
takdirde yap1lacak bu tadilat yiiziinden 

!ki tarafm miidafaa hatlarmda bu teh
likeleri onliyecek elemanlar Giine$te 
Faruk, Re~ad ve Rtza; Be~ikta§ta Hiis
nii, Feyzi ve Faruktur. Tehlikeli oyuncu 
ve bunlari onleyici olarak saydtklartml
Zl zihnen sahadaki yerlerine korsak Be
~ikta!? mi.idafaasmda beklerin rakib a
~Iklarr, Giine~ mudafaasmda da Re§ad
la Farugun rakib i<; oyunculan marke 
etmek vazifesini yiiklenmeleri muhte • 
meldir ve bovle olmas1 dogrudur. Bir 
kaG haftadtr Gline~ taktmmda sol mua
vin oymyan C>merin tekrar sag i<; yeri
ne almarak ileri ve geri Gab~masmdan 
istifade edilmesi ve kendisine hiicum 
hattile miidafaa arasmda irtibat me -

a~1k kalan muavinli~e Dani§ veya !bra- kupa 
himin)kame edilecegini umuyoruz. fZJ!llir (Hususi) - Fuar komitesi, yaz 

Hilcum vaziyetlerinde Gune§liler t1d mevsimindeki turnuva neticesini ka -
ac1klarmdan azami istifadeye Gah~arak zanmi~ olan Alsancak kuliibiine, giizel 
Melihe netiee a1abm~~k vazljeflei' ha ... ljjir kupa bediye etm~t-ir. Bu hafta, Al
Zirlama~I daima 1t1izoniinde bulundur - sancak sahasmda yap1lacak olan maG • 
mak tabyesini kullanmaktad1rlar. Be • lara GOk ehemmiyet verilmekte ve daha 
~iktashlar ise rakib kalesine kadar da- §imdiden bahi~lere giri§il.mektedir. Al
vanabilen akmlarmda Hakln ile R1dva- sancak kuliibil, disiplin ve otoriteye 
nm rakiblerini miitemadiyen taciz ede- kar~I Ialibalilik gosteren oyuncular1 
rek tooun rahat rahat uzaklastmlmasi- ~iddetle tecziyeye karar vermi§ ve en 
na mani olup yakahyabilecekleri f1r - tanmrni$ oyuncularmdan biri bir sene 
'>!itlardan netice ~Ikarmaga c;ah~mak ic;in boyikotla cezalandmlmu~tir. 
si~temini takib ebmektedirler. Kumkapr kuliibiinden Ozeyir 

Iki ta kimm oyuncularma bugiin kli Demire: 
ma<;I yiiksek bir vatan davasma yard1m Ga2'.Ptemlzln llsans t,lerile u~ra~1~1 yok
igin yapbklartm unutmJYarak karde§Ge, tur. Haks•7.ll~a u~ram1s lsenlz bununla 
sportmence oynamalanm tavsiye ve kulUbiiniizun al!kadar olmasi lazundtr. 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Diger miisabakalar 
Taksim stadyomunda birinci maG hu

'>usi bir kar~Ila§ma mabiyetinde Gala -
tasarayla yeni tesekkiil eden Demirspor 
tak1mlan arasmda cereyan edecekti.r. 
Mac;, hususi olmakla beraber Galata • 
~ara:vlllar, tak1mlarmda ceza miiddetleri 
biten Re$ad ve E~fak1 ahp denemeler 
vanacaklar1 ic;in muhimdir. 
~ere£ stadyomunda istanbul ~ild ma~

lan i<;in sekiz taktm aralarmda kar~1 -
la~acakhr. ilk musabaka bu sene resmi 
klime mac;lanna i~tirak etmiyen Anado
lu ile Galata Gencleri arasmda olacak, 

Bugiinkii ma~lar 
T aksim staclyomunda 

Demlrspor - Galatasaray 
Giine§ - Be~lkta§ 

Serel stadyomunda 
Anadolu - Galata Gencler 
Ortakoy - Altmordu 
Hllal - Beylerbeyi 
Anadoluhlsar - Davudpa~a 

Sa at 
13 
15 

9.30 
11.30 
13 
14.45 

Barutgiicii sahasmda 
Barutgiicii - KlZiltoprak Halkevl sp<ir 

sonra evienenler, nikahlarinin en 

u~ sene 
katmak 

hesaba devam edecegini 
mecburiyetindedirler 

Londra (Hususi) - Bu yi!m ilk gii
niinden itibaren ingilterede, yeni evlen· 
me kanunu tatbik mevkiine ~ec;mi§ bu -
lunuyor. 

Eskisine nazaran evlenme ve bo~anma 
i~lerinde bir~ok yenilikler getiren bu ka
nun, gazetelerin dilinden dii5medigi gibi, 
her s1mf halkm taze bir dedikodu mev -
zuu olmaktan da ~Ikm1yor. 

Nas1! di.i§siin ve nas1l <;1ksm ki, di.in
Ytt evine girmesi mukadder alan herkes, 
bu kara kabh kitabda, §imdiye kadar go
riilmemi§, ah§llmami§, c;e§id c;e§id, i§ine 
yanyan ve yaram1yan kah ho§. hak kor
kunc hiikiimler bulmaktad1r. 

Y eni kanun, dogu§unun sebebini, ilk 
maddesinde «nikahm hakiki himayesi» 
ile izah ediyor, 

Onda gozleri ilk korkutan nokta §U
dur: Bundan sonra evlenenler, nikahla -
rmm en a§agi iic; sene devam edecegini, 

ve ender baz1 haller miistesna, bu rniid
detten evvel nikiihm bozulmasma imkan 
olmadigmi, hesaba katmak mecburiye -
tindedirler. 

Bir c;oklarmr; «ya iic; sene evvel bo
§anmak zarureti has1l olursa ne yapaca
giz ?» diye dii§iindiiren bu mad de ,§iiphe 

yok ki, evlenmegi ehemmiyetsiz bir me
sele sayanlan hesabh harekete davet e
decektir. Bu vaziyette art1k kim; ba§Jffi 
slkl§Irsa mahkemeye ko§ar ve bir bo§an

ma karan ahr, i§in i~inden <;Ikanm, di.i
§iincesile nikah memurunun huzuruna gi
debilir. 

Evlenmek istiyenleri uzun uzad1ya 
teyakkuza sevkeden yeni kanun, bir ta

ra ftan da, bo§anma sebeblerini, lngilte
rede §imdiye kadar goriilmemi§ §ekilde 
tcvsi etmektedir. 

Evvelden, burada kan kocamn birbir
lerinden ayn ya§amaga ba§lamalan, bo
§anma i<;in kafi bir sebebdi. 

Bugiin ise, yalmz bu kadawk se~b 
kifayet etmemekte, buna, tarafeynden bi

rinin digerine fena muamele etmesi, onu 
terkedip gitmesi ~ya aktl hastal1gil~ rna
lui bulurunasr sebebleri de ilave edilmek
tedir. 

As1l mi.ihimmi, bu kaydin makabline 
§umulii meselesidir. 

Y eni kanun ~Ikahdanberi bunun bu 
hiikiimlerinden istifade etmek gayretile 
mahkemelere miiracaat edenlerin <;oklugu 
hakimleri §a§ITtmaktadir, Fa kat zanne -
dilmemelidir ki; yeni kanunun bu lastikli 

taraflaril~t. lngiltere, Birle§ik Amerika
nm bazr me§hur merkezleri gibi, art1k bir 
(bo§anma cenneti) ne donmii§tiir. <;iin
kii unutmamak lazimd1r ki, evlenip bo -

§anmamn, yahp kalkmak gibi basit i§ -
Jerden sayildTgl o me§hur cennetlerde, 
kansma her hafta yeni bir tuvalet yap -
mamak yahud, bayanm her diledigi <;a

ra veya baloya gitmesine izin vermemek 
gibi §eyler bo§anma ic;in kiifi ve vafi bi
rer sebebdir. 

lngilterede ise «kan kocadan her biri
nin maddi manevi hayat ve silthatini cid

dl surette tehdid eden miihim bir sebeh» 
mevcud olmadtk<;a bo§anm1ya da sebeb 
yoktur. 
I 

Y eni kanunda bir de (hilekarhkla 
tt·rketmek) kaydi vardiT. !ngiltere ha .. 
kimleri bu hususta uzun senelerin tecrii· 
belerile mi.icehhezdirler. <;iinkii eski fw 
giliz kanunu, bo§anmadan ba§ka, sofra• 
dan ve yataktan (me§ru aynbgt) da ta~ 
mmi§tl. Mesela miistemlekelerden birine 
tayin edilerek giden lngiliz asker, karl 

ve <;ocuklarma mektub yazmaz, yardn:n 
etmezse, onlan (terketmi§) sayJhrdi. £· 
ger kansmr gittigi yerde beraber ya§ama• 

ga davet eder de, ondan red cevab1 ahr• 
sa, bu sefer kadm kocasmt (terketmi§) 
olurdu. 

Ancak bugiin mevzuu bahsolan sade 
( aynhk) degil, bo§anma, yani nikah1n 
bii tUn biitiin ortadan kalkmast mesele .. 
sidir. 

Bo§anmanm ise ba§hca sebebi, pek ta• 
bii olarak, (zevciyet sadakatinin ortadan 
kalkmas1) §eklinde kalmaktadJr. Aroma, 
bu sebeb ortada mevcud oldugu zama~ 
bile ii<; sene beraber ya~amak mecburt 
yeti gene bakidir. 

,Simdiye kadar lngilterede bo~anma 4 

mn yegane sebebi alan (sadakatsizlik), 
herkesin, hele zenginlerin elinde -;ocuk 

oyuncagma donmii§ti.i. Bu gibi davalarda 
kanunun istedigi ~ahidlerden hal bir §ey; 
yoktu. Otel ve kaphca hizmetc;ilerinin., 
daktilo gibi memurlarm ic;inde yalanc1 

§ahidlikle ge<;inen bir siirii insan varcb· 
Mahkemeler de, eldeki kanuna gore, ye• 
mini §erbet gibi ic;en bu kerli ferli ~ahid~ 
lerin swlerine kulak asmak ve hiikiim 41 

lerini ana gore vermek mecburiyetinde 
kahrlard1. Boylece sudan sebeblerle bir 
~ok yuvalar yikThp giderdi. 

Y eni kanun, kan koca davalannda go• 
riilen ve arhk kabak tad: veren bu hileli 
oyunlara nihayet vermekte ve sadakat• 
sizligi isbat i<;in kurulan dolablarla bo : 
§anma talebinde bulunanlann arzularm1 

bir c;Irpida reddetmektedir. 

Hulasa; hala lehinde ve aleyhinde 
hararetli ne~riyat yapthnakta ohnaslna: 
ragmen yeni evlenme kanunu, bir90klari'" 

nm nazarmda lngiliz yuvalannt koruya .. 
cak ve dii§iinmeden evlenmege kalkan " 
!arm -;ocukluklarma oldugu kadar, ak " 

lma esince bo§anma talebile mahkeme 
kap1lanna ko§anlarm <;Ilgmhklanna da 
nihayet verecek bir miikemmeliyeti ha• 
izdir. 

E§ya nakliyab kolayla§ti 
izmir (Hususi) - Sal'lcak ve Halka• 

pmar istasyonlan arasmda bir iltisaiC 
hath ve Kerner deresi uzerinde muvak• 
kat bir ah~ab kii1:Jrii kurulmak suretile 
Banduma, Afyon ve Aydm hatlari a• 
rasmda e~ya nakliyatl ·iyice kolay ~ 

lR§rni~ ve siklet merkezi Alsancak 
' depolarma intikal etmi~ bulunmaktadtr. 

Ancak yolcularm dogruca, bir battan 
obiir hatta ge~meleri, yeni kopriiniin in· 
~asmdan sonraya btrakllm1~hr. Koprl.i· 
niin muhtelif aksamt, haz1rlanan plan 
dahilinde Almanyaya 1smarlanm1!?t1r. 
Gelince montaj1 yapllacak ve tam se " 
ferler ba~hyacakhr. Bu suretle hem 
tiiccar, hem idare, hem de yolcular, za~ 
man, sl.irat ve tasarruf bak1mmdan ~ole 
istifade edeceklerdir. 

L 

MOD E lL ll 
- Senin tahammiil edemedigin §eY 

nedir bakaytm? 
- Her§ey. Diin beni ii<; saat bekle • 

ti§in. Ben dilenci degilim. 0 iic; saati om-

Bazil bu sozleri soyleyince, kendini 1 Bazil, onu say1kltyor zannetti. F akat 
i<;i bo~almt§ gibi hafif hissetti. Hapisa • Doris gozlerini tekrar a<;b ve sordu: 

nede iken, arama F as havasmr ozledigi - .$imdi istedigin oldu mu? 

aluyordu. Doris: - Evet. 

ic;in hi<;bir sebeb yoktu. Doris, Bazil'e bir 
telgraf <;ekti. Bir tane de hapisane direk .. 
tori.ine -;ekerek Bazil' e aid alan tel gran 
kendisine vermesini rica etti. Bazil' e ~ek· 
tigi telgrafta «bir gi.in daha sabret, sonra 
ebediyyen beraberiz» diyordu. 0 ak§aJll• 
tiyatroda Santuzza'y1 soyledi, sonra 

Vanderfelt'le dans etti. Uyku uyuyama .. 
d1g1 il!;in, g~ceyi her kimle olursa aisun 
dans ederek gec;irmek miireccahh. 

"--=====================•=--------=====--') riimde unutmiyacagTm. 
Yazan: Cevrren: 
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Bazil, yiiksek sesle: 
- Hapisaneye avdet mecburiyetinde 

olmasaydim, dedi, bana poze etmenizi 
rica edecektim. 

Bu ciimleyi franstzca olarak soyledigi 
1\;In manasml anhyan pek az olmu§ ve 
bunlar da fazla ehemmiyet vermemi§lerdi. 

Rene, nezaketle egildi ve: 
- Doris, yakmda hfaletle tahliye 

edileceginizi soylemi§ti. 

Diye cevap verdi. Sadece bir nezaket 
e~eri alan bu soz, Bazil'e, garib bir em
niyet ve kuvvetli bir nikbinlik vermi§ti. 
Chander'e inanmami§ti, fakat Rene'ye 
inamyordu. T ahliyesinin bir hafta mese· 
lesinden ibaret olduguna birdenbire kat· 
iyyen emin oluvermi§ti. 

Eve dondiikleri zaman, Bazil, odada 
uzun bir miiddet a§ag1 yukan dola§tl. 
Bir arahk, birdenbire Doris' e: 

- Sana bir§ey soyliyecegim, Doris, 
dedi. Benim kefaletle tahliye edilmem 
manas1z bir i§ olacak. Ben burada ya • 
§Iyamam. Burast hapisaneden de beter. 

Ben Lejyon Etranjer' e avdet edecegim. 
Doris, ahenksiz bir sesle sordu: 
- Lejyon Etranjer'e mi? 
- Evet, gormiiyor musun? Biribiri -

mize tamamile yabanctla§mi§IZ. Ben bir 
mahkum, bir mahpusum. Sen bir opera 
muganniyesi. Senin sadece mektublanm 
okudugum zaman bunun fark•na varma
mT§tlm. ,Simdi iyice anlad1m. Senin vak· 
tin yok. T elefon, makyaj, opera, gazete, 
~ohret, eski, yeni a§Ik)ar, ben buliin bun
!,,rm arkasma katJ!amam. 

Doris, al<;:ak sesle: 
- Gel, dedi, yamma otur. 
Rengi, Bazil'i korkutacak kadar o, -

rarmi§tJ. 
- Rahats1z m1sm? diye sordu. 
- HayiT; otursana. 

Bazil, miitereddid adimlarla yataea 
yakla§tl, or ada ayakta durdu. Oturaca k 
olursa, her§ey halledilip bitecekmi§ gibi 
geliyordu. Oturdu ve Doris'in elini tut· 
mak istedi. Fa kat o, elini <;ekti, yorg11n•n 
altma saklad1. Hafif bir sesle sordu: 

- 0<; degil, iki saatti. 
- Biitiin bu gordiigiim insanlar bana 

deli goriiniiyor. Sen de, evet, sen de de
li gibi goriiniiyorsun goziime I 

Bazil, Doris'in cevab vermesine mey
dan birakmadan, soziiniin son ciimlesini 
haykuarak soyledi. Onun sustugunu go
riince devam etti: 

- N e diyecegini biliyorum As1l deli 
srnsin diyeceksin. Belki de oyledir. Ola
bilir. Hatta boyle oldugu muhakkakt1r. 

Hapisten <;Tkan bir insan normal olamaz. 

i~tikbal hakkmda ne dii§iiniiyorsun? Zen· 
ginsin. Ermin manto giyiyorsun, metrdo· 

tel kullamyorsun. Bir de beni dii§iin. 
Cebimde 117 dolar 63 santimle hapisten 

c;tkacag1m. Haftada iki defa polis mer
kezine ugramak mecburiyetinde buluna • 

cagtm; New Jersey kopriisiinden gec;me
gc bile hakk1m olm1yacak. Burada ne 
yapacag1m? ,Silte doldurmaktan ba§ka 
elimden bir i§ gelmez. Sade onu yapa -

nm. Hallac; koca ister misin? Ben senin 
muhitinde ya§Iyamam, bunu iyiden iyiye 

anhl·m. Mi.iddetimi doldurunca, Lej-
}on'a d" . 6im, 

- N e yapmah? - Sen hapisten <;Ik. 0 zaman biitiin 

Diye sordu. Bazil, onun aglamamasr bunlan b1rak1p gidecegiz ... 
na hayret ediyordu. Saatin <;mg1rag1 Doris'i uykudan u • 

- ,Sarkr soylemekten vazgec;emez - yandiTdlgl zaman Bazil gitmi§ti. Veda -
sin ya! la§mami§lardi. Bazil, kostiimiinii, Do -

Dedi ve birdenbire gozleri ya§ardJ. r:s'in satm aldigt yeni kostiimii bir san

Senelerdenberi ic;inde biriken biitiin yeis dalyenin Ustiine muntazam bir §ekilde 
birdenbire ta§mi§ti. Doris onun yiiziine yerle§tirmi§ti. Doris, uyku sersemligini 

dogru egildi: gidermek ic;in gozlerini ve viicudiinii u-
- AdamiZI tamamile unuttun mu? gu§turdu. Haftalardanberi, vaktile ak • 

diye sordu. §amlan oldugu gibi, §imdi de sabahlan 
- Oraya beraber mi gidecegiz? kirgmhkla uyamyordu. 
- Artik gitmenin zamam gelmi§tir. * * * 
- Ciddi soyliiyorum, Doris. Doris. biitiin kuvvetini avukat Chan -
- Ben de. Ne kadar ciddi soyledi- der'le yapt1g1 isti§arelere vermi§ti. Adaya 

gimi tasavvur edemezsin. bir an evvel gitmek mecburiyetinde oldu-

- Bunu yapabilecek misin? Her §eyi gunu hissediyordu. Bazil'le ge<;irdigi son 
b1rak1p benimle beraber adaya gelebile- gece, onu, daha evvelki ilk gece gibi bag

cek misin? laml§tl. Nevyork'la Albany arasmda te-
- Eskidenberi boyle karar verme - lefon durmadan i§ledi. T ahliye istidas1 

dik miydi? Hem adadan buraya donmek Foster'in elinde idi. Foster icab eden 
kabil... Bak §imdi oray1 goruyorum .. · makamla gorii§IDU§, soz almi§b. <;ar~am· 
Adada kadmlar ta§larla vura vura c;a • ba giini.i, istida hapisane miidiiriine veri
ma~rr yikiyorlar. Adamn ismi Patikala. lecekti. Hususi bir miikaleme esnasmda 
Her per§embe giinU Tahiti' den oraya bir a da miisaid fikir dermeyan etmi§ti. h 
vapur geliyor. Biz adaya c;rktiglmtz za· yolunda giderse karar per§embe i;Unii ve
man hava mehjabh olacak. rilecekti. Bu karann miisbet olmamasr 

Per§embe giinii hi<;bir §ey olmadl. cu~ 
rr.a giinii ogle ii•tii, bir iki ak§affi gaze~~~ 
sin de, iri ba§bkb yaz1lar <;Ikll. Faster 10 

biiyi.ik bir rezalete ismini kan§tirdtgmda~ 
bc.hsediyorlard1. Bircok hileli i§leri, irti: 
§1151, irtikab1, tiirlii tUrlii namussuzluklart 
SITaya dizilmi§ti. 

Doris, bu havadisi hayretle okudu. !?" 
lerin ic;yiiziinii bir parc;ac1k bilen herke~t 
malumu bulunan bu meseleler etrafin a 
gazetelerin bu kadar yayi;ara koparma " 
sma akii erdiremiyordu. 

Chander'i telefona <;ag1rd1. ~vu~at: 
once, kendisini yok dedirdi, ikincl. <;~.gl~d 
h§mda, agzmda bir §eyler geveledi; Imd. 
verici, kuru laftan ibaret sozler soY e -~i 
Doris, onu dinlerken kalbi duracakdgk

1 
.• r e 1 

oluyordu. Son aylar zarfmda. e ID B • 
ni avucundakini ve btitiin imHnlaTini a" 
zil'in tahliyesini temin -yolunda sarfet 

mi§ti. 
[Arkasz var J 



Hediyeler 

Y eni evlenenlere neler 
verilebilir ? 

E~ten, dosttan, h1s1mdan, akrabadan 
dUgun yapan oldu mu insam bir dii~iin
cedir a hr. Ne gotiireyim diye? Birc;ok
lb~rlm bu eziyetten kurtarmak i~in ~i:iyle 
lr liste tertib ettik. 

Bavul - valiz - neseser - gramofon -
tad yo - bir bric; masas1 - aynalar ( antika 
'l'eya modern) - ~amdanlar • barometro • 
\'a:z.u - hlmba • c;alar saat - uyandmci 
taat • yastJklar - karyola i:iniine konan 
kii.rk ayak basacak • kiic;iik seccade. 

Masa i:irtiisii - sofra i:irtiisii - diiziine 
ile keten pec;ete - yatak ve yorgan c;ar -
iaflan - yemi~liF - c;ic;eklik - c;atal, b1c;ak 
tak1m1 - c;ay tahmi - giimii~ kahve taki
lni - giimii& sahan, tabak - bahk b1c;ak 
Ve c;atallan - pasta c;atallan - pasta tepsisi 
Ve bic;agJ - &Ik salata tabaklan - kristal 
bardak ve surahiler - giimii~ ~eker ma$a· 
t1 - peynir tabag1 ve b1c;agJ - ~1k tuz
luklar ve tereyaghklar - iiziim kasesi ve 
lnakaslan - tavuk ve av k~lan kesmege 
lllahsus makas - liki:ir tak1m1 • elektrik ve· 
Y,a havagazi ocakl;m ve saire. 

..... i~di~~~ ...... ~.y~~~"""' 
lzdivac da mu

hakkak ki kag1d o
~nlarmdan birc;ok
lanna benzer. T abi
isi iki ki~i tara Em
clan kar~Ikar~Iya oy
llann. Bazan da ii<; 
'~'eva dart kol oy
llandigi vard1r. 

. * lzdivac oyununa 
ba~lamak ic;in poker veya bric;de mevcud 
ofrruyan baz1 muameleler yapi]maSI icab 
ecler. Bilhassa oyunun iptidasmda nikah 
lnemuru ismi verilen resmi bir sahsiyetin 
haz1r bulunmast icab eder. Bu zat, iki 
larafa oyuna ba~lamak ic;in muvafakatle
ti olup olmadiklanm sorar. Her ikisi de 
hemen her zaman «evet>> derler, «hayir>> 
tevabmi verdikleri pek nadirdir. 

* E!!er izdivar oyunu para ile oyna· 
mrsa bu sefer araya 
yan resmi diger bir 

• ~ahsiyet girer: No
er.. Fakat ' bu zat 
•yunun ancak ipti
-:lasmda haz1r bulu
nur. Nihayete kadar 
ahsverisi kontrol et
mek fnsatJm bula
maz. 

* lzd1vac oyununda y~nen c;ok kaza· 
~n degil, bu oyuna en c;ok dayanandir. 

nun ic;in bu oyunda esas alan ne meha
}et, ne de haflzad1r. Y almz mukave
lllettir. 

* b lzdivac oyununda hile yapmak mii-
ahhr. F akat kar~Ismdakine hissettirme-

lnek ·1 1 ~art! e ..... 

* ~· Bir tara£ elindeki valet'yi, diger taraf 
lndeki hz1 icabma gore atmak veya 

~uhafaza etmek isterse de bu harekette 
lz veya valet'nin muvafakati de &arttJr. 

* b' ~az1 oyuncular, izdivac oyununun 
lrmci partisinde kaybetmi~ olmalarma 

t~Rrnen diger birc;ok oyunlarda oldugu 
~lbi, ikinci, iic;iinci,i, ilah partileri de oy
j<~rna~a kalkarlar. F akat ekseriya &ans
ar, ilk partidekinin ayni olarak devam 
eder. 

* F' a kat biitiin bu miilahazalanmlZI a· 
lllatiirleri izdivac oyununu oynamaktan 
lllen ic;in degil, bilakis ona teFik ic;in va· 
~1Yoruz. (:iinkii bu i~teki kazanc; hic;bir 
0
Yundakine benzemez. lnsan adamak1lh 
~~;nnun ve mes'ud olur. 
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Ev kadtnt 
Yumu§ak kola usulii 

~ Cerek zevciniz;,-:.kek akrabamza, 
k elekse kendinize aid yak alar.!, kollukla_n 
~ 0tlarnak ic;in $U usulii tak1b edersemz 
~1 ayca muvaffak olursunuz. Mesela bir 
~~ 1b.kolluk mu kolahyacalmmz. Geni&
k lr tutam kola ahmz. Onu bir c;orba 
~~1 ii:l ~ k . . . d . . s U . sogu su 1c;ensm e ezm1z. onra 

1l ~erlne arasm1 kesmeden iki bardak kay· 
ar su d .. k.. K I · · k ill o uniiz. o anm IYICC suya an~-

llaaslna ve kat'iyyen tomurcuk &eklinde 
Ia{t;alar kalmamasma dikkat ediniz. Ko
lt\1 <tnacak ~eyi onun ic;ine batmmz, biraz 
:Yi r~lllaya terkediniz. Nemli iken iitiile
ll1~1:z. . . ~i~mi& kola kat'iyyen kullanmayJ
tle:.1r.;unku oy]e olanlar iitii ile miimkiin 

~~ katila~maz. 
~ Ham1zi lekeler 

~a.lll ~llla~1rlar, e~ya ve saire iizerindeki 
(iii( ZI lekeler amonyak ile temizlenince 

olur. 

I 

t:UMHURlYET 'I 

I Giizel bir spor k1yafeti 
Kl$m. hele bozuk • 

havalarda spar elbi
seler kadar pratik 
k1yafet olmaz. hte 
size, ac;:1k renk yiin 
etek ve ceketin ic;in
de bahar giinlerini 
hahrlatacak kadar 
ho$ renkli bir bluz. 
Kuma&! ka~a cinsin
den yiin muslin. Y e
~il ve mavi renkte 
emprime.. ba&ta da 
gordiigiiniiz bic;im
de ye&il bir ~apka 
ile fevkalade gi -
der. Bu k1yafet, pek 
teklifi olmadJginJZ 

yerler ic;in i:igleden 
sonra bile giyilebi • 
lir. Zaten, &imdi 
hatta geceleri bile 
tabii yiinlii degil, i
pekli emprime ce
ketler, kazaklar gi
yilmiyor mu? Bina
enaleyh bu miila -
hazam1z sizi kat'iy -
yen tereddiide dii -
$UTmemelidir. Zaten 
i:igleden sonra elbiselerinde aramlan ciddilik onlarm derlitoplu olmasl ve sabah 
giyilenler gibi miihmel bir tarzda bulunmamasJ esasma miisteniddir. Ziippe ol
mlyan bir kadm ic;in bundan daha ciddi ve derlitoplu k1yafet tasavvur olunur 
mu? 
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Fenni makiyaj usulleri 
Dogrusunu soylemek laz1mgelirse ha-l 

mmlanmJZdan pek az1 hakiki ve fenni 
makiyaj yapmamn usuliinii bilirler. Bir 
~"klanmJz, rasgele iistiiste pudra, krem 
ve ruju kan§tlrarak yiiziinii acayib bir 
§ekle sokar. Halbuki makiyaj i~in, her 
§eyden evvel cildi, onu kabul edecek bir 
tarzda s1hhatli ve diiz bir vaziyete sok -
mak laz1mdJr. <;unkii makiyaj ancak boy
le bir yiize yap!labilir. 

Bu esas temin olunduktan sonra maki
yaja ~i:iyle ba§lamamz laz1mdu. Elma -
c1k kemikleriniz iizerine yagh rujlarden 
siirersiniz. teninizin rengi nekadar a~1ksa 

rujun rengi de o kadar hafif olmah, hat
ta yabani ~ilek rengine ~almahd1t. Ha .. 
kikaten bu sene yabani ~ilek rengi rujlar 
pek ragbet bulmu§tnr. Art1k bi!yaz· bir 
yiiz iizerinde hafif pembe yanaklara hie; 

lesadiif olunmuyor. Yiize ilk zemin vu
rulduktan sonra bunu deriye iyice ic;ir ~ 
mek ic;in pamuk bir tampon ile pudrala· 
mahd1r. Yiiziiniizii fazla pudralamaktan 
kat'iyyen korkmay1mz. Fazlasmi kugu 
ti.:yii hiipiiniizle alabilirsiniz. Bu arada 
k1rpiklerinizi de sac;m1z renginde bit mas
cara ile siirmelemegi unutmaymiz. 

Giindiiz gi:izkapaklarm1za kat'iyyen 
bir§ey siirmeyiniz. Yalmz biraz zeytinya
gl veya yagh krem koyabilirsiniz. 0 za· 

man gozkapaklar:mz parlak 
nazarlanmza cila verir. 

*** Giindiiz, fazla karh ve yagmurlu ha
valarda pek ihtimamh makiyaj yapmak 
liizumu yoktur. Hele sporculann boyle 
zamanlarda yiizlerinin yalmz soguga ve 
riizgara mukavemetini art1racak hususi 
krem, siit veya yaglar siirerek gezmeleri 
modad1r. Bu krem, siit veya yag sade 
deriyi soguktan ve riizgardan muhafaza 
ile de kalmaz, ona hususi bir giizellik 
venr. 
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Evlerimizi nas11 du~eyelim? 

Ev tanzimi hususunda her zamanki esas 
tavsiyemizi biliyorsunuz. Kazanc;larm az, 
ihtiyaclann ~ok oldugu §U mada, her 
§eyde oldugu gibi evinde de ekonomi yap· 
mak.. Binaenaleyh hem apartlman kira -
smdan, hem e§yadan ikhsad edilebilmek 
ic;in bir yerde birkac; kism1 birden topla
mak.. 

1~te koydugumuz resimde bu ekono -
minin azamisini gi:iriiyorsunuz. Hem sa· 
Ion, hem yemek odas1, hem yaz1 odasJ .. 
Fazla masrafa girmege liizum kalmadan 
pt"kala ho§unuza gidecek bir ~ekilde ter
tib olunabilir. En liizumlu e§yadan otu • 
rulacak yerler kiremid ve zeytin ye§ili 
renginde desenlidir. Perdeler de bu de
sene yakmd1r ve duvarm bej rengindeki 
kagJdlarile bir tezad te§kil eder. 

Dibdeki icabmda yatak haline konabi
lecek divan - kanape ile koltuklar gayet 
pratiktir. Y emek yenecegi zaman biiro -
nunkile birle§tirilerek yemek odas1 e§ya -
smt viicude getirir. V elhasil biitiin bu 
basit e§ya giizel bir zevkle ~i~ekler ve sa-

ire arasmda pek miikemmel gorunur. 
Biiyiik yaz1hanede sade c;ah§mak ve ya· 

z1 yazmak itibarile degil, yanlarmdaki 
kiSimlar dolab ve kiitiibhane olarak kul
lamlmak §artile da i§e yarar. Hatta §U 

radyo makinesine bakmtz. Ozerindeki 

~i~ek ve sair tertibatla evin o k1smmm 
manzaras1m bozmak §oyle dursun ikmal 
edici bir vaziyet ahr. 

Ordugah halini alan Avrupa 
Biitiin devletler ~ok biiyiik masraflar ederek 

hummalt bir gayretle sila laniyorlar 

A vrupa devletlerinin ban§ zamanmdaki kara, hava ve deniz kuvvetlerini gosterir temsill resimli harita 
[ingiltereden Siivey~e kadar u~nan sly ah ((izgl, inglltere imparatorlugunun den1z yolunu, Fransadan Tunus ve Cezaytre 

glden kesik ((izgiler Fransa i((ln hayati bir ehemmiyetl halz olan §!mali Afrika denlz yollarmJ ve italyadan Llbya'ya. gi.den 
kesik ve noktall ((izgi de italya ile Trablus garb ara.o;mdakl denlz yolunu gestermekte dtr.l 

riaftahk bir lngiliz gazetesi, yeni yill Romanya I Tiirkiye 
gire~ken ~vrupan1~ .bir ordugah .. ha~_ini Niifusu 19 milyon, c;1karabilecegi as- Niifusu . 16,201,00<?, c_;Jkarabileceg! 
ald1gml gostermek I<;m yukanda gordu - ker 3 buc;uk milyon, ban~ ordusu 141 asker 3 m1lyon 235 bm, ban§ ordusu 
giiniiz temsill resimli bir A vrupa haritas1 bin, donanmast 1 0,000 ton, 280 tayyare, 194 bin, donanmasJ 53,000 ton, 160 
yapm!§ ve bunun iistiinde muhtelif Av - hava ordusu 10,000, miidafaa biitc;esi tayyare, hava ordusu 2,700, miidafaa 
rupa devletlerinin ban§ zamanmdaki ka- 1 milyar 900 milyon frank. biitc;esi 1 milyar 400 milyon frank. 
ra, hava · ve deniz kuvvetlerini gostermi§· lsvifre Sovyet Rusya 
tir Haritada, bir i~ kavga i~inde, bir bu- Niifusu 170 milyon, ~1karahilecegvi as--

1 11 Niifusu 4 milyon, <;Ikarabilecegi asker 
c;uk senedir, birbirini yiyen spanyo ar ker 35 milyon, ban§ ordusu I milyon 
hakkmda hic;bir rakam yoktur. 800 bin, ban§ ordusu 15 bin, 200 tay - 300 bin, donanmas1 250,000 ton, 4,500 

Gazete, lngilterenin 1932 de silahlan yare, hava kuvveti 31 zabit, miidafaa tayyare, hava ordusu I 00,000, miidafaa 
bnakma konferansJ masmda, milli mii- biitc;esi 846 milyon frank. biitc;esi 112 milyar frank. 
d~~aa .biit~esinin 88 milyon 200 bin 1n- Cekoslovakya Yugoslavya 
g1h~ hras1 ?ldugu hal~e. ~i~~i ~~ misli Niifusu 15 milyon, c_;Ikarabilecegi as - Niifusu 15 milyon, c;1karabilecegi as-
yam 261 m!lyon 600 bm lng1hz hras1 ol- ker 2 bw;uk mil yon, ban~ ordusu ker 3 mil yon, ban§ ordusu 11 0 bin 900, 
dugunu yaz1yor. Avrupa harici, iki bii- 171,850, 500 tayyare, hava ordusu donanmas1 9.500 ton, 300 tayyare hava 
yiik devlet!n Amerika ile J a~~nyanm, 8,500, miidafaa biif~esi 1 milyar 345 01dusu 10,000, miidafaa biit~esi j mil· 
yalmz demz ve hava kuvvetlenm aynca milyon frank. yar 840 milyon frank. 
not olarak ilave etml§llr. Amerikamn 

' donanmas1 1,378,585 ton ve tayyareleri 
3000 tanedir. J apon donanmas1 916,933 
ton.. v~ tayyareleri 1500 tanedir. 

ingiliz mecmuasmm Tiirkiyeye aid 
rakamlan §Unlard1r: Ban§ ordusu 
198,000 ki§i, donanma 53,720 ton, 
hava ordusu 370 tayyare. 

••• 
Diinkii posta ile gel en bir F ranstz 

gazetesi, devletlerin, 1938 senesindeki 
ordu, donanma ve hava kuvvetleri vazi· 
yetini §i:iyle gi:isteriyor. (Her devletin ~~
karabilecegi askerden maksad, seferber 
olabilecek insan kiitlelerinin yekunudur.) 

Almanya 
Nufusu 67 milyon, <;Jkarabilecegi as

ker 13 milyon, ban§ ordusu 1 milyon, 
donanmas1 147,271 ton, 2,600 tayyare, 
hava ordusu 130,000, miidafaa biit~esi 
73 milyar frank, fakat hakiki rakam bu 
degildir. 

Bel~ika 
Niifusu 8 milyon 300 bin, ~Ikarabile· 

cegi asker 1 milyon 350 bin, ban§ ordu
su 65 bin, 250 tayyare, hava ordusu 
2500, miidafaa biitc;esi 1 milyar 146 
milyon frank. 

Am erika 
Niifusu 128 milyon 430 bin, c;1kara -

bilecegi asker 20 milyon, ban§ ordusu 
170 bin, donanmasi 1,163,240 ton, 
2885 tayyare, hava ordusu 32,000, mu
dafaa biitc;esi 30 milyar frank. 

Fransa 
Nufusu 41 milyon 906 bin, ~lkarabi

lecegi asker 8 milyon, ban§ ordusu 415 
bin, donanmas1 511,817 ton, 1500 lay
yare, hava ordusu 50,000, miidafaa biit· 
~esi 21 milyar frank. 

lngiltere 
Niifusu 47 milyon, <;Ikarabilecegi as -

ker 9 milyon, ban§ ordusu 115 bin, do • 
nanmas1 1,291,353 ton, 2,000 tayyare, 
hava ordusu 65,000, miidafaa biit~esi 
52 milyar frank. 

ltalya 
Niifusu 42 milyon 801 bin, ~Jkarabi

lecegi asker 8 milyon, ban§ ordusu 550 
bin, donanmas1 429,243 ton, 2,200 lay
yare, hava ordusu 50,000, miidafaa 
biitc;esi 26 milyar frank. 

Japonya 
Niifusu 71 milyon, <;Ikarabilecegi as -

ker 13 milyon, ban§ ordusu 232 bin, do
nanmasi 802,262 ton, 1670 tayyare, 
hava ordusu 21,000, mlidafaa blit~esi 
31 milyar 200 milyon frank. 

Lehilfan 
Niifusu 34 milyon, <;Ikarabilecegi as -

ker 6 buc;uk milyon, ban§ ordusu 266 
bin, donanmas1 8.500 ton, 500 tayyare, 
hava ordusu 1 0,000, mlidafaa biitc;esi 
4 milyar 300 milyon frank. 

• 
lzmir muallimleri 

tetkikat yaptyorlar 

Manisaya giden kafile 
nieslekta~larile temas 

ettiler 

izmir muallimleri Manisay1 geziyorlar 

lzmir (Hususi) - $ehrimiz muallim
leri, her aym ilk pazar giiniinde, yakm 
vilayet ve kazalara giderek hem mem
leketi goriip tammak ve tetkikler yap
mak, hem de meslekta~larile temaslarda 
bulunmak karanm vermi~lerdir. Tatbi
kata da ge~ilmi~ ve ilk ziyaret Manisa
ya yapllml§hr. 

Kiiltiir direktoriiniin de i:;;tirak etti
gi biiyiik bir kafile, iic; otobiisle hare -
ket etmi§, gelip gitmeler c;ok eglenceli 
ve ne§'eli, Manisadaki tetkikler de c;ok 
istifadeli olmu§tur. 

Muallimler, karla ortiilii olan dag e
teklerinde otobiislerden inerek kar o
yunlan oynam1~lar ve eglenceler 
yapml§lardtr. Manisada, s1cak bir 
meslekta§ ve miinevverler muhi -
ti bulmu§, c;ok alaka gormii§ler -
dir. istirdadda yanan, fakat bu -
giin Cumhuriyetin ileri hamlelerile yep
yeni bir varhk halinde yiikselen Mani
sa, muallimlerde de biiyiik intibalar b!
rakmJ§tlr. 

Manisahlar, ba~ta Kiiltiir direktorleri 
Rauf !nan oldu~u halde, arkadaslarun 
ag1rlami~lar ve her iki §ehrin meslek 
grupu, ortamektebde beraberce yemek 
yemi~lerdir. Halkevinde sereflerine c;ay 
ve konser verilmis, miizeler, eski tarihi 
eserler, yeni biiyiik hastane ve in~a 
halinde bulunan k1z enstitiisii gezil -
mi§tir. 

------~ Bir Yunan gemisi tehlikeli 
vaziyette 

Londra 15 (Hususi) - Atlantik'in or
tasmda bulunan Aspasia admdaki Yu -
nan gemisi tehlikeli vaziyette bulundu
gunu haber vermi§tir. Geminin siiva -
risile miirettebatmdan i.ki ki§i f1rhna -
mn §iddetinden denize d~erek bogul -
mu§lardu. 

' ~ .. sorgu 

dava 
hakimi 

Gemlik Belediye Reisin· 
den iki bin lira tazminat 

istiyor 
Bursa (Hususi muhabirlmfzden) 

Gemlik sorgu Mkimi Tevfik, Gemlik 
Belediye reisi E§ref aleyhine bir haka
ret davas1 a~m1~, bu dava §ehrimlz A .. 
~rceza mahkemesinde goriilmfye ba~ • 
lanmi§hr. Dava mevzuu §Udurt 

Gemlik sorgu hakimf bir ak§am be' 
arkada§ile sinemaya gitmi§. Fakat da
ha evvel sinemada ayrrtt1klar1 yerlerlf 
ha§kalarmm oturtulmu§ oldugunu go • 
riince onlan bir Belediye memuru ve 
bir jandarma marifetile yerlerinden 
kald1rmak istemi§tir. Bunlardan i1c;if 
kalkml§, diger ikisi kalkmak uzere iken: 
Gemlik Belediye reisi belediye memu. 
runa hitaben, bu olamaz! dem~ .. 

J andarma, bir iki ki§iyi zorla kaldtl'ol 
m1~. Bunun iizerine Belediye relsi, si • 
nemanm lambalanm yaktrrmi§. Orada 
bulunan Gemlik Miiddeiumumisi Ek • 
rem de vaziyetten zab1tay1 haberdar et .. 
miye gitmi§ .. 

Bu kart§Ikhktan sinemada halk, lie • 
yecana dli§mii§, ayaga kalkmi§, bir gii• 
riiltii kopmu§ .• 

Sorgu bakimi halka hftaben! •Arka· 
da§lar, yerlerinize oturun. Ortada bfr 
mesele yok. Biz buralar1 komple etm i~
tik. Komple yere medeni insan gelip o· 
turmaz!~ demi§ ve sinemadan arkada§· 
larile beraber c;ekilip gitmi§.. Bundan 
sonra halk gene baglrm1ya, giiriiltii et• 
miye devam etmi~ .. 
A~rceza reisi sorgu hakimlne! 
- Peki buraya kadar hadiseyi anlat

hmz. !;l imdi esas mesele alan hakareti 
anlahmz! dedi. 

Sorgu hakimi, Belediye reisi E§refin 
lambalan yakhrmasile halkm kendi .. 
lerini ayakta gordligiinii, biitlin nazar· 
Jan lizerlerine celbettigini, bu suretle 
kendilerini hirer zorba ~eklinde halka 
te~hir ettirdigini ve Belediye reisinin 
yerlerinden kaldmlanlara hitaben, (o
turun! Oturun!~ ihtarile halk1 aleyhle
rine tahrik etmi~ olmas1 noktalarmdan 
hakarete ugram1~ bulundugunu, bun -
dan davac1 oldugunu, 2000 lira tazmi • 
nat istedigini bildirdi. Belediye reisi 
E§ref, hakarette bulunmad1gm1 soyledi. 
E§refin dort vekilinden ikisi mahkeme
de haz1r bulunuyordu. Muhakeme ~a • 
hidlerin celbi ic;in aym yirmisine kald1. 
Belediye reisi de sorgu hakimi aleyhi
ne bir hakaret davas1 ac;rrn§hr. 



<<Ararat~ 
Yazan: ALl RIZA SEYFI 

Tiirklerin (Agn), Ermenilerin ve berin kendi elile dikmi§ oldugu asma, 
Avrupahlarm Ararat dedilderi bi.iylik N uh teknesinin ye§illenmi§ tahtas1 (I) 
dag insanlann din tarihinde binlerce y1l- olan binlerc yilhk sogiid ve profesi:ir 
lardanberi kutsal bir abide olarak. dur- Parrot'un lath giinle gec;irmi~ oldugu 
rnll§tur. H1ristiyanlar, koti.ili.ikle dolmu§ kiic;iik manashr, giiriiltiilii diinyadan bu 
di.inyay1 Tannmn sulara bogmas1 iizerine sessiz ki:i§eye c;ekilmi~ olan birkac; ihl!yar 
yamndaki iyi adamlarla, acele yaptJgt bir papaz arhk geri gelmemek iizere gitmi~
gc:miye binerek kurtulan (Nuh) yala - lerdir.» 
vacm gernisi sular c;ekilince bu dagm te- Agn dag1 ba§hca iki tepeye aynlrni§· 
pesine oturmu~tur diye inamrlar; gi:iklere hr. Bunlardan brrine «Buyiik Ararat», 
yiikselmi§ bu kaya ve toprak parc;asmm otekine de «Kii:;iik Ararat» derler. Ana 
eteklerinde oturmu§ ve oturan milletler dag §imali garbiden cenubu §arkiye dog
bu muhte§em ytgmm heybeti, yiice tepe- ru uLanan kat'1 nak1~ §eklinde bir y1gm 
leri kar~JSJnda tiirlii tiirlii duygular du- te§kil ed~r. Bu ytgmm boyu 25, geni~ligi 
yup tiirlii inanlar ta~tmJ§lardu. Hatta 12 mil kadardtr. «Kiic;iik Agn» yahud 
Nub yalavacm gemisinin parc;alan hale. «Kiic;iik Ararat» glizel bir mabrut bic;i -
bu dagm tepesindedir diyenler ve buna mindedir, yamaclan di..tz, muntazamdu. 
inananlar bile vardtr. Biiyiik Ararat ise kocaman, geni§ omuzlu 

(Agn) dag. di:irt yiiz yildan fazla bir bir y1gmdu; bir mahrut veya ehramdan 
vakittenberi Osmanh imparatorlugu top- ziyade yanlanndan takviye sedleri yi.ik
raklan ic;inde oldugu balde biz ~imdiye seltilmi§ kubbeyi andmr. Govdesinden de 
kadar bu dag iizerine yazJlmJ~ bilgilere, kayahk, sarp yamac;lar ilerlemi§tir. 
yahud ara§hrmalara raslamad1k; impa - «Biiyiik Agn» erimez karlarla tac -
ratorlugun §imali garbi ucuna dii§en lanmt§ ba§t ile deniz yiiziinden 17212 
<<Agn», cografi durumu yliziinden de kadem (525~ metro kadar) yi.ikselir ki 
gozden ve sazden uzak kalm1§t1r. Ancak, bu Asyanm ball ko§esinin en yiibek ye· 
Istanbulun ortasmdar. ~ahane karh tepe· ridir. Agn daibnm cografl mevkii 32 de
Jeri se~ilen Uludag (Ke§i~ dag1) iizerine rece, 42 dakika §imali arz, 44 derece, 
bile Evliya (elebiden- ba ka yaz1 yaz ~ 35 dakika §arki tul olarak hesab edilmi§
magJ kim dii§iinmii§tiir ki... tir. Bu mmtakayt te§kil eden yayla deniz 

1840, taribine kadar (Agn dag1) nm yi.iziinden zaten 7000 kadem yiiksek olup 
goklere ba§ kaldJrrnl§ kayahklarile tac - onun iisti.inde de I 0,000 kadem Agrmm 
lannu~ bi.iyiik uc;urumun agzma yakm iki kendisi yiikselmi§tir. Agn dagmm buz -
yiiz evli bir koy vardt ve bu ki:iyiin ad1 larla J~tldtya.l tepesinin uzak Hazer de. 
<<Agarri>> yahud <<Agurri>> diye telaffuz nizinde dola~an gemiciler tarafmdan bile 
olunuyordu. lngiliz seyyaht James Bry· goriildii~.i soylenmektedir. 
ce'in bu ad1 <<Aghurri» §eklinde yazdJgl• Agn dag1, Ondokuzuncu asrm ba§m -
m goriiyoruz. Daga hayvanlanm otlat - da iic; imparc>torlugun birle§tigi bir ki:ite 
mak ic;in ~1kan goc;ehe yerlileri dt~anda ta~1 mahiyetini de illm1~ oldugundan, 
buakusak, o tarihte dagda temelli otu - Kafkas daglanm atlay1p gecmege ah~ -
ran insanlar yalmz bu koy halkiydi. rnJ§, gozlerini Anadolu yaylasma, Pin • 
Koyiin iizerinde de ekiz yiiz yil once ~ab, Send ovalanna t;evirmi§ olan Rus· 
yapildJib soylenilen St. Jaeob manashrile lar bu dag1 tammak istegini de duymu§
oradaki birkac; papaz bulunuyordu. hte lardJr. Boylece Agn dag1 tepesine ilrni 
biz Agn DagJ admm dagdaki pu ~ok es- bir di.i§iince i!e ilk t;Jki§ 1829 ytlmda ol
ki <<Agarn>> koyii admdan ahnm1~ alma- mu~tur. (1kan zat i e aslen Alman ve 
sma mamyoruz. (Dorpat) Oniversitesi profesarlerinden 

A•arn koyii ne oldu? doktor Frederick Parrot'du. Profesor 
Agn dagma admt verdiiine inandtgl- iki ba§amJz te§ebbiisten sonra ilt;iincli te

mJZ Agam koyi.iniin tarihi, bu dagdan §ebbi.iste lie; Ermeni, iki Rus askerile da
so;z; ac;Jhnca herhalde bir par~a ol un or· gJD tepesine ~Jkabilmi~ti. 
taya konulmaga deger; ~iinkii korkunc Daga ikinci t;Jki§ 1834 yJ]mda Spass
bir facia ile kapanan bu tarih, dagm da ky • Altonomof tarafmdan yap1ldi. Bu 
tarihinden bir part;adJr: Bu ki::iy halk1 zatm Agn dag1 tepesine c;tkmasmm 
binlerce yJ!danberi, habadan ogula hay· asJ! sebebi, gokteki yJ!dtzlarm en yiik· 
van beslemekle gec;iniyorlar, yukandaki sek daglarm tepesinden giindiiziin ogle 
ciimudiyelerden inen birkat; nmAkc;1kla kti gar· bitliklet' rivaf~tini dogru 
da ektikleri biraz §eyi suluyorlard1. Koy- olup olmadtijtm anlamakh. 

liilerin iddiasma gorr: baglarmdaki Uziim, 1 Dagm tepesilll: ~Upf~. olarak ~1kan 
asmalan, (Nuh) yalayacm, insanlarm zat Herr Aleicb'tir (1845). 
ikinci babasmm kendi elile diktigi asma- Rus Generali Chodzko Kafkas ard1 
mn c;ocuklandn. Onlann tradisyonlan (Transcaucasia) mmtakasmm mesahas1· 
bununla da kalm1yordu: Koyiin yamnda D1 yaparken 1850 de Agn tepesine t;1k1p 
pek ya§h bir sogiid agac1 vard1 ki: Kay- orada bir hafta karlar Ustiine kurdugu. c;a
liiler bu agacm da Nuhun gemisi tahta· d1rda oturmu tur. 
larmdan birinden yeti~me oldugunu soy- 1856 yilmda da birkac; lngiliz daga 
lemekteydiler. James Bryce o y1la ( 1840 Tiirkiye topraklan tarafmdan <;JkmJ~lar -
yth) kadar mes'ud, rahat bir hayata d1r ki, bunlar kendilerini tepeye ilk <;I -
mazhar olmu§ bu koyiin ba§ma aeleni kan Avrupahlar samyorlard1. 
~oyle anlatJyor: Bu saydJgJm dag seyahatlerinin ger -

(( 1840 y1h hazirammn 21 inci giinii c;ekten yapJldJgJ vesikalarile Avrupa ilim 
giine~in batmasma yakm birdenbire yer alemine ispat edilmi~ olmakla beraber 
sars1lmaga1 yerin altmdan korkunc gii • James Bryce, «Meverayi Kafkas ve A
riiltiiler gelmege ba,IadJ ve bir de c;ok raral» adh ~itabmda o zaman demi ti ki: 
h1zh rlizgar <;1ktJ. Agurri koyuniin biitiin «Lakin Erivan' da bulunmas1 muhte -
evleri yikJldi, ayni zamanda koyiin etra· mel miinevver birkac; Rusyah memur is· 
f1nda yiiksek kayahlc.lardan kopan btiylik tisna edilirse, bu dagm gori.indi.igii mmta
kiitleler iizerlerindeki buzlarla yuvarlan- ka ic;inde ya~1yan hic;bir kimse yoktur ki, 
maga ba§ladJlar. Bir an ic;inde kaya {Nuh) babadan sonrp Araratm tepesi • 
yagmuru koyli, yanmdaki manastm ve ne tek bir insan ayag1 bastJgma bir sani
yukandaki mer' ada bulunan goc;ebe ye olsun inansm! » 
Kiird obasm1 ezip harab etmi§ti. Bu fa- !ngiliz seyyahmm o zaman kin soyle
ciayJ ya§Jyanlardan tek adam bile digi dogrudur, bu mmtakada aturan 
kurtulmad1. Dart giin sonra koyiln bu - Kiirdler de, Ermeniler de, Tiirkler de 
lundugu uc;urum vadiye ylkJ}mJ§ ve yJgtl- bu ba§l dumanh daga aid birc;ok hika -
ml§ alan karlar, buzlar birdenbire eridi, yeleri, adetin iistiinde hadiseleri binlerce 
kar§J durulmaz bir sel ve c;amur deresi Yillardanberi duya duya biiyiimii§ olduk
haline geldi; bu co~kun sel dagm ya - Ian dagm tepesi de kar boralanndan ve 
mac;lanm y1kay1p siipiirerek ta a§aihya. ~~ra ta§lar~an ba~ka bir§ey gostermedi· 
Aras ovasma kadar indi. Sel buyiik ka- gmden yerhler hayvanlanm otlatacak 
yalan da beraber siiriiklemj~. ovada fYOk yerler bulabildikleri yiiksekliklerden ile
genit bir saha lmm, c;aktl ve c;amurla kap- ri~ine gitmegi delilik sayrnijlardJ. Lakin 
lanmJ§tJ. Sonradan, o koyiin bulunclugu 1876 y1hnda ( Agn) nm tepesine t;Ikma
yerin daha altmda bir yerde kuliibemsi g1 goze alan ]arne Brvce bu muradma 
birkac; ev yap1lmaga baslamJ§tlr. Burada ermi~ ve biz~ bunun nas1l olduaunu yaztp 
birkac; Tatar yerle§mis, hayvanlarm1 va- hrakmJ~tJr. lkinci makalemizde onun an
dinin yanlarmda yeniden yeti§en otlarla latttklanm ktsaca okuyucularJmiza vere -
beslemektevdiler. Lakin Nuh pev!lam - cegiz. Ali Rtza Seyli 
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Adis-Ababa - Yeni Habe~istan Umum Valisi Due d'Aoste yeni vazifesine 
basbyarak kabile reislerini kabul etmi§tir. 

CUMHUR1YET 16 lkincikanun 1933 

Y enicami civar1nda 

yaptlacak istimlak 

Layiha, Millet Meclisi 

Norve~ gemisine 

konulan ihtiyati 

haciz 

F ransadaki siyasi buhran 

• ruznamestne ahndt (Baf tarat1 1 tncf sahttede) 

Ankara 15 (Telefonla) - tstanbul yoluna devamma miisaade edilmesini 
Tramvay §irketinden alman paralarm istemi~ti. 
istanbul ~ehri imarma tahsisine dair Diger taraftan mezkur vapurdakt 
kanun layihasma baglt iki haritada tuccardan Kamhiye aid hamule sigor
Eminiinii meydamnm ac;JlmasJ i<;in is • tah oldugundan La Konkord ve !stan
timlak yapllacak yerler tetkik edilmi~ bul umum sigorta ,irketleri de Yekta va~ 
bulunuyor. Bu haritalara gore, Yenica-
miin iiniinde tramvay yolunu takiben puru sahibi ile beraber Adliyeye miira • 
diinP.'I11ece kadar olan sacr taraf. bunctn caat etmi§lerdir. 
kaqtsmda tramvay cadde-sini Saray • Diin ikinci ticaret mahkemesinde bu 
burnu caddesinden aytran ada, Yeni • hadi5enin muhakemesi yaptlmJ§tJr. 
camiin Baltknazan istikametinde olan Mahkemede, Norve~ vapurunu avu • 
on k1smmdaki bin alar ve bunun karst- kat Platon, Y ekta vapurunu avukat A· 
smda bu volla Halic sahili aras•ndaki dato, sigorta tirketlerini de avukat Jak 
klSlmlar, Bahknazan i':'tikametinde is - Gatem temsil ediyorlardJ. 
timl~k edilin arJlacaktJr. 

Haritalarda (A) kJstmlar•ndan sonra 
istimlak edilecek sahalar da giisteril • 
mi~tir. 

Norvec; vapuru fiiivarisi mahkemeye 
gelmemi§ti. Her iic; vekil, vekaletname • 
lerini ibraz ettikten sonra, reis, N orvec; 
vapuru vekiline si:iz verdi: 

V ekil, baz1 beynehnilel deniz ticaret 
kanunlarma tern as ettlkten sonra dedi ki: 

«- T edbiri ihtiyati karan usul ve ka
nuna mugayirdir. Kazayt miiteak1b her 
iki taraf yapllklan gorii§me neticesinde 
badiseyi intihab edilecek bir hakeme bJ-

M. Bonnet 
etmek 

• yen1 
• • 
1~1n 

kabineyi 

~ah,Ivor 

teskil 
' 

Laviha, Biitce Enciimenir>den de ~tk· 
t!Jtmdan ruznameye ahndt. Meclisin na
zartesi toplantJsmda milstacelen gorii -
-;iilecegi anla~Jltvor. Biitc;e Enci.imPni 
1kinci maddevi lavihadan rtkarmJ~, Na
fia Vekaletinin lstimlak i<;lerini kontrol 
edPceaine dair olan iiciincii maddenin 
miizakeresi sJrasmda bunun idari 
bir kontroldan ibaret olaca/tl ve i~lere 
nas1l ba'llanacagl lle, ne volda devam e
dilecerrinin Naf1a Vekilletince giisteril
mek ~~retile yamlaca!h, voksa maksa -
dtn istimlak i~lerinin 2497 say1h ka : 
nundaki usul ve ~artlanm degi§tirmek 

rakmagJ miinasib gormil§lerdir. Bu su - Frans1z meclisinin en ihtiyar a~as1 Sales ar\lt§ nutkunu okuyor 
retle tesbit edilecek teminah miiekkilim LBa~tara/1 1 tnc1 sahtJedeJ I tir. Bu fiata gore evvelki ak§am bir !n '" 
Londrada vermegi kabul etrni~tir. Biz ka- nun bugi.in yapacagJ to~lanttd.an . sonra giliz liras1 kar§Ihgl 152,37 frank iken 
zayJ miiteakJb Kostencede teminat ta • Cumburreisine bildirecegJrn. ~JmdJ dog- dun 150,87 franktJr ve bir ingiliz lirasma 
lebile kar§Ila§madJk. Binaenaleyh mah- ruca radikal sosyalist grupu ic;timama gi· nazaran iki puvanhk bir yiikselme var " 

kemenizce de bOyle bir karar ittihazma diyorum. d1r. 
olmadtjp. netlcesine varm1~hr. 

Biitce Encihneni, sarfedilecek para -
lann kay1d suretine aid maddeyi de 
maksad1 daha iyi ifade etmek iizere ye
niden yazmJ<;br. Bu lstim lak i~lerine 
tahsls edilecek olan 1.700.000 liramn hir 
milvon 312 bin 500 liras1 Cumhuriyet 
Merke?: Banka<;mda husust bir hesabda
dJr. Bakivesi de sirketten peyderpey 
tahsil E'dilmektedir. 

mahal yoktur. Esasen kazanm 1ekli hu- Grup toplanhamda 
susunda bir esbab1 siibutiye de mevcud Radikal sosyalist grupu saat 16 da 
drgildir. Harbiye Nazm M. Daladier'nin riya -

Binaenaleyh tedbiri ihtiyati karanmn setinde toplanmJ§Iir. J / 

h M, Bonnet Cumhurreisi ile yaptJgJ mii-
refedilerek geminin yo}upa devam1 u' -
susunda miisaadenizi rica ederim. Bu .. lakat haklcmda etrafh izabat verdikten 
rada her kaldJgJmJZ saat, bizim ticari sonra, yeni kabinenin programmm ana 
taahhiidlerimizin ifa Jnl imkanMZ bir ha- hatlanm c;izmi~tir. M. Bonnet bu miina

sebetle iki but;uk ay miiddetle hazine • 
lc getirmektedir. Bu da bizim icin biiyilk nin vaziyeti garanti edilmi~ bulundugunu, 

1 d bir zarar ve ziyan1 intac edebilir.>> · d'ld·~· · 
M. Stoyadl.nOVI. r Ber t"n e biitc;e muvazenesinin temm e 1 1gm1 ve 

~ Bunu miiteak1b soz alan Y ekta va- d 1 · LBa~tarat1 1 'nci rahttedeJ herhangi yeni bir vergi tarhe i m1yecegini 
puru vekili: bildirmi§tir. 

bir relenk kaymu~tur. Eld L b "b t' I d ~ ... «- e es a J su u Jye o rna Jglm Rad•'kal aoayaliatlerin karart 
Salabiyettar mehafilde temin edildi- 1 d 1 H Jb k' ld K k soy e i er. a u I e e ostence on - M. Bonnet'nin izahattm dinliyen radi-

"· ine gore, M. Stoyadinovic;'in Berlin zi- 1 h · f d .. d 'l b' " so os anem1z tara m an gon en en IT kal sosyalist grupu •u karan verrni§tir: 
Yareti miinasebetile Almanya ile Yugos· 1 f d B·· 1 b' 1 k ' te gra var Jr. oy e ecne J mem e et • «- Radikal sosyalist grupu M. Dala-
lavya arasmda herhangi yeni siyasi veya 1 d k 1 b b "b · · · 

er e onso os es a I su utJyeyJ lffiZa e- dJ'er'nJ'n rJ'yasetl'nde toplanarak yeni ka-
iktJsadi anla~ma akdedilmiyecektir. An· d b 1 k • h · • T J f e i ece yegane ,a sJyettJr. e gra ta, bJ"neyi· te§l.J"l etmek vazifesinin M. Bon-
cak iki memleket arasmda kiilti.irel mii• N · · • h " d y '- "' orvet; gemismm atasJ ylizun en e.-- net'ye tevd!. edJ"ldJ·g~t·nJ· oarendi. Radikal 
badelenin tevsii hakkmda bir anla~ma ale.· c 
di muhtemel addedilmelrtedir. tanm battigJ yazilmaktadir. bunun Icafi sosyalist grupu kendisine verilen vazife· 

bir delil olmas1 icab eder. Vapur batttk· de muvaffak olmas1 ic;in M. Bonnet'ye M. Stoyadinovi~'in beyafUllt 1 
tan sonra Romanyada muame e '' yap!- kat'·1 1'timadrm oildirerek, bundan evvel D.N.B. ajans1 muhabirini kabul eden b · · · 

Stoyadinovi~. Hitler ve Goring'le go- lamamJ§tlr. <;Unkii gemi sahi i gemJsmm te§riki mesai ettigi unsurlarla beraber 

rii~mek fmalim buldugundan dolayJ cok · ba-ttrgm1 haber ahr ' almaz: Rnmanyaya , §imdiye .kadal" takih.ettigi siyaseti Cleva : 
memnun oldugunu soylemi~tir. cebinde ancak 25 lira para ile hareket ma karar verdi.» 
Belgrad gtUetelerinin ne~riyatt otmi§tir. Bu para ile Romanyada nasll Jki aual aorulacak 

Bel grad 15 (A.A.) _ Btitiln Yu- muamele tamik ettirilir? Radikal sosyalist grupu yeni kabinede 
goslav matbuatl Ba~vekil ve Hariciye Norvec; vapuru slivarisi burada gaze- te~riki mesai imkanlanm ara§tlmak Uzere 
N azm Stoyadinovic;'in Berlin seyahati tecilere: <<Biz on be~ bin lngiliz lirasJ sol cenab fnkalan nezdine bir heyet 
hakkmda bir cok baberler ne~retmekte- te.minat ver~ik. NasI! gemimi.zi. tevkif e~ gchdermege v~ a~agtdaki iki suali sorma
dir. Matbuat bilhassa Yugoslav radikal dJyorlar» dJye beyanat vermJ§hr. Hang! ga karar vermi§tir: 
birliginin genfYlik te~kilah tarafmdan hii- teminat? Filvaki kazay1 miiteaktb Nor - 1 - M. Bonnet'nin riyasetinde te
kumet reisine istasyonda yap1)an heye- vee; gemisinin silvarisi Y ekta vapuru sii- ,ekkiil edecek bir kabine ile te~riki me -
canh tezabiirah tebariiz ettirmektedir. varisine «sana on bin lirahk bir teminat sai etmek istemiyor musunuz? 

Gazeteler, bir kac; gi.indenberi Stoya- verelim. Bu i~i aram1zda halledelim» de- · Bu ilk suale menfi cevab verildigi 
clinovic' e uzun ve sitayi~kar makale]er mi~. Fakat ertesi gilnii teminah verme - takdirde, sorulacak ikinci sual ~u olacak-
tahsis eden ve Ba~vekilin iktidar mevki· den Kostenceden hareket etmi§tir.» hr; 
ine geldigj giindenberi siyasi ve iktiaadi Bundan sonra soz alan sigorta §irket- 2 - Ba~vekalete M. Bonnet'nin ge -
sabalarda elde ettigi neticeleri kaydeden leri vekili, Y ekta vapuru sigartaaJz ol • tirildigi ic;in mi, yoksa Ba~vekilin bir ra
Alman p;azetelerinin tefsirlerini ne~ret- dugunu, fakat ic;indeki hamule yalmz dikal so!yalist oldugu i<;in mi menfi ce -
mektedirler. Kambi isminde bir ~ahsa aid olup !stan- vab veriyorsunuz ~ 

Alman gazetelerinin nefriyatr bul umum ve La Konkord sigorta ~ir - Radikal sosyalistler sol cenah fukala-

1 ketlerine sigorta edildigini ve bu badise- nnm bu iki suale verecegi cevaba gore 
Berlin 15 (A.A.) - D. N. B. bi- . 383 .. .. dd · · d b' ·· b' 

mn . uncu rna eye Jstma en IT cu- batt! bareketlerini kat'i surette tes 1t e -
diriyor: b 

rum teikiJ ettigini ve hatta be~inci §U e• decek}erdir. 
M. Stoyadinovic;'in ziyareti miinase - ld 

betile, biitiin Alman gazeteleri, Alman• nin kanuni takibata bile ba~larnl§ o u~ Temas1n net1'ceat' belli de11vil 
yenm esash diinya hadiseleri unsurlart gunu siiylerni~tir. Radikal sosyalist grupu i!;timamda ve-

d b. f k' b b I" . Her iki vekil mezkO.r maddeye uygun rJ')en k"rar u"zerJ'ne bJ'r heyet sol cenah lou§tsm a c;ok yakm 1r i JI era er 1g1 · .. 
h . l k . h kA ... h olarak Norvec; vapuru hakkmda ihtlyati flrkalart'le t".mas etmJ'•tt'r. Bu miilakatln issettig1 mem e etm ii umet reJSJm a- • 
raretle selamlamaktadtr. tedbirin teminat verinciye kadar deva - neticesi henliz ogrenilememi~tir. 

Gazeteler, M. Stoyadinovic;'in, kendi mtm istemi!lerdir. l M. Bonnet kat'i cevab verdi 
faa]iyetinin bu sa,basmda, Avrupada ger- Bunu mi.iteakib heyeti hakime, veri en M. Bonnet radikal sosyalist grupunun 
ginlikler viicude· getirmek maksadilo baz1 istidalan ve Norvec; vapurunun acedn~lasl i<;timamdan sonra tekrar Elysee sarayma 
devletler ve unsurlar taqt.fmdan yap1lan tarafmdan Kostencede tanz.im e 1 en giderek, yeni kabinevi kurmak hususun
bi.iti.in te§ebbiisleri reddetmi§ aldugunu tahkimatnameyi tetkik etmek iizere mu • da Cumhurreisi M. Lebrun' e kat'i mu -
tebari.iz ettirmekte ve iki memleket dev - hakemeyi pazartesi gi.iniine buakml~tlr. 
let adamlan arasmda yap1lacak gorii~ -
melerin mubakkak surette Avrupa sul • 
hunun muhafazasma yard1m edecegi 
kanaatini izhar eylemektedir. 

Turk borcu tahvilleri 
yi.ikseliyor 

cYeni 1938 yll1 bazine tahvilleri. hak
kmdaki kanunun Biiyiik Millet Meclhi 
tarafmdan kabul edilmesl ilzerine diin 
borsada Tiirk borcu tahvillcri yeniden 
yiikselmege ba~lamt~hr. 

Evvelki ak~am bir TUrk borcu 18,70 
lirada kapanm1~tJ. Diin, gazetelerde ka
nunun ne11ri haberi <;tkmca tahvlller 
siiratle 19,20 liraya kadar yiikselmistir. 

Borsa mehafilinde, Maliye Vekilinin 
icab ederse bazt miisaadelerle tahvil it
haline imkan verilece~i yolundaki be
yanah da ehemmiyetle kar~Jlanmt~tJr. 

Gayrimiibadil bonolarrna gelince 
Gayrimiibadil bonolarmm fiatlan cok 

oynamt~. bonolar sabahleyin evvelki 
giinkii gibi 20 liradan, blraz sonra 18 li
radan ve daha sonra 19 liradan ahmp 
sahlm1shr. Maamafih o~le iizerl bonola
ra 19.5 liradan ahct t;lloms., fakat sabc1 
bulunmaml!ihr. Di.in, mali mehafilde 1'!· 

rarla soylendigine gore, banolar siiratle 
borsava kote edilecektir. 

Ajanstn bir tavzihi 
Ankara 15 (A.A.) - Son zaman

larda baz1 matbuat haberlerinde, suf 
bura mehafili ile temas etmek ve yahud 
vaziyeti yerinde miitalea eylemek kasdi
le baz1 ecnebi resmi devairden, veya bu· 
susi ~irket ve ticaret evlerinden p;onderilen 
zevatm bu ziyaretlerine bir nevi mali mii
zakere mahiyeti verildigi, veya intac o
lunmak iizere bulunan i~ler ehemmiyeti 
atfedilmekte oldugu Ri:iri.ilmektedir. 

Bu hususta resml mehafilden aldJgl
rnlz malumata atfen, bu ziyaretlerden hic;
birinin resmi bir mahiyeti olmad1gmi, 
ve mf bir vaziyet miitaleasmdan ve ya
hud ticaret miiesseseleri i<;in mutad vee· 
hile ticari teldiflerde bulunmak imkan
lanm tetkikten ibaret oldugunu sarahat
le bildirebiliriz. 

Diger taraftan baz1 miihim bankalan
rnJz umum mi.idiirlerinin ~ubat i<;inde 
Londraya gideceklerine clair gazeteler
de inti,ar eden haber ilzerine yaph~lmJz 
tahkikat, bunun da ayni ve~;hile bir te

mas tesisinden fazla bir ~eyi istihdaf etmi
yen bir seyahatten ibaret oldugunu gos
termi&tir. 

vafakat cevabm1 vermi§tir. 
Diier te,kilatlarzn toplantra1 
hr;:iler umum konfederasyonu top]a -

narak yeni kurulacak kabinenin halk cep
hesine mensub bir kabine olmasma karar 
vermistir. 

Di~er taraftan sosyalist grupu da top
lanarak halk cephesine sad1k kalm1ya 
karar vermi~tir. 

Komiinistlere gelince; bunlar da ko
miinist fnkas1 namma M. Rammet tara
fmdan iki giin evvel mecliste yap1lan 
beyanatJ tasv:1

1 etmi~lerdir. 
Sosyal partisinin beyannamesi 

Paris 15 (A.A.) -De La Rocque 
taraftndan tesis edilen F rans1z sasyal 
partisi, ne,rettigi bir beyanname ile ye -
niden intihabat yap1lmasmJ istemekte 
«dahili barb havasJ» m protesto etmekte 
ve komiinistlere hiicum ederek F rans1z 
hududlannm emnivete almmasm1, miis -
temlekelerde tahrikatm durdurulmasmi 
ve it;timaiJslahat yaptlmaslm taleb etmek
tedir. 

lstcmbul bors(lsrnda 
Paris bor3as1 diin kapah oldugundan 

Parisien hic;bir borsa haberi gelmemi~tir. 
Istanbul Barsas1 yalmz Londra borsasi
nm tesbit ettigi kuru kay1dla iktifa etmi~-

M atbuatu. miitaleasx . 
Paris, 15 - Bi.itiin F rans1z matbuall 

kabine buhranile me~gul olmaktachr. 
Matin gazetesi, yeni kabinenin bir sol 

cenah karteli hiikumeti olilcagmJ tahmin 
ederek diyor ki: 

«Sosyalistler kabineye bilfiil i~tirak et~ 
meksizin parlamentoda miizaharette bu~ 
lunacaklard1r. Bu suretle komiinistler 
kat'! olarak bertaraf edilmi~ olacaktlr. 
Para vaziyetinin diizelecegi iimid eJiJe~ 
bilir.» 

Echo de Paris, kendisine tevdi edikn 
vazifenin mii,kiilatml herkesten iyi tak .. 
dir eden Maliye Nazm Bonnet'nin hi.ikll .. 
meti te~kil vazifesini iizerine a!mJ& alma• 
smt bayuh bir alamet olarak telakki et .. 
mektedir. 

Jour diyor ki: • 
<<Bonnet komiinistlerden temizlennnt 

bir yol iizerinde bulunuyor. Hedefe eri$ .. 
mesi mukadderdir. Kendisine zaruri olan 
miizahareti yeniden teessiis edecek olall 
itimad hi.ikumetten esirgemiyecektir.» 

Radikal sosyalist gazetesi olan £r0 
Nouvelle diyor ki: 

«Eger radikal sosyalistler hiikumetin 
idaresini istiyorlarsa bunun sebebi Fran" 
sanm ge~irmekte oldugu bu vahim anlar: 
da uhdelerine terettiih eden mes'uliyetl 
tamamile mudrik bulunmalan, eger ra .. 
dikaller parlamentoda miistekar bir ek• 
seriyet temin edemezlerse §imdiki parla4 

mentodan iimidi kesmek laz1m gelir4 

(iinkii bugiinkii vaziyette ne daha ziya• 
de saga ve ne de daha ziyade sola bir te'" 
mayiil gosterilerek memleket idare edi)e.; 
mez.>> 

Sosyalist gazetesi olan Populaire ga 4 

zetesi de &Civl 'l yaz1yor: 
<<Ancak kabinede teesslis edecek bir 

sosyalist idaresidir ki halk cephesi unsur .. 
lanm onlerine dikilen manialan yJkabile• 
cek bir ~~kilde tophyabilir. Neticeyi iti• 
madla bekliyorul:.» 

(A.A.) ----------------
Tirede komi.ir miskalla 

sabhyor! 
Tire (Hususi) - Kl§In §iddeti art • 

tJkc;a komiirle odunun fiah yiikselmel<• 
te, hatta arand1g1 halde bulunamamal< '" 
tad1r. Tirenin civarmda on tic; kiiy 1<0" 
miirciili.ikle gec;indigi halde bunlar yeP.~ 
orman kanununun tefsir edileme:mes 
yiiziinden i11 giirememekte ve buhrall 
11ehirde teessiife §ayan baz1 hadiseJere 
sebeb olmaktad1r. 

Mesela, zahlre loncasma indirilen bir 
kag c;uval komiiriin ba~ma bir an i<;ind6 

yi.izlerce ki~i toplanm1~ ve bu kadar 8 ~ 
miktardaki kiimiir, Belediyenin nezareU 
altmda zab1ta ve jandarmalarm inti ; 
zam1 temine ugra~malan arasmda be~e 
kiloyu geqmemek iizere dagJtllmJ~ttr· 

!stiklal mahallesinde oturmakta olll~ 
Ahmed ismindeki adamca~tz da vaz !C 
hamil durumuna gelen k{lnsmJU s1ca 
bir odada dogurmasm1 temin it;in P!~11• 
Jerce ara~tmp bulamadtgJ komi.irii :; 
darik icin sokaga f1rlamts, bu esnadll flll 
kar1sJ, bir buz dolabt kadar soguk ol 
odada cocuJ:lunu diinyava getirmistir.tJ• 

Ebe, bu bedbaht ailenin bedbaht Y8 1 
rusunu suyu ISJtacak kiimiir veya ate!. 
bulamad•gmdan bir miiddet y1ka ·a: . 
m1~tlr. Bu haHn ne zamana kadar d • 
vam edecegini kimse kestirememekte 
dir. _. __ 

On alb kitilik bir ka~ak~1 

grupu yakaland1 rl 
Emnlyet ka<;ak<;Jhk biirosu mernur;a ~ 

tar3fmdan diln ~ehrin muhtelif yer e11, 
rinde eroin kac;akc;iltgJ yapan k11dtl1 

erkekli on alh ki~i yakalanmt~tJr. n• 
d •. ze 

Yakalanan kadmlar arasm a r" ,. ·e· 
gin olanlar da vard1r. Su~lular Ad,t) 
ye teslim edilmi~lerdir. 



16 lklncikAnun 1938 CUMHURIYET 

Mare~al ~an~Kay-~ek liiCumh~~ivet81 
. b b I d IJ=II~U~ ~lYI~lYlliillYI 

yen1 eyanatta U Ufl U S1hhat Vekaletinin nazar1 
dikkatine 

<< Y eni ve ~ok kuvvetli bir ordu te~kil ediyorum. 
Birka~ ay sonra Japon ordusu {:inde ~ok 

mii,kiil bir vaziyete dii~ar olacakbr» 
(Ba,taraf11 incf sahttedel I kumetin beyannamesini tasdik etmek ii-

Inii§kiil bir vaziyete du~ar olac~~tir.» . zere bugiin toplanmi$tir. 

Mare§ a! San - Kay - Sek m emnle Dun saat 1 0 da akdedilen kabine top-
~antung valisi General Han F u T cheo lanhsi yar1da birakilmi$ ve bu miiddet 
lle diger iki general in T ziman §ehrini J a- zarfmda Hirota Alman sefiri von Dirk
ponlara terkettikleri ic;in kur§una dizil - sen'i bbul etmi&tir. Bundan sonra Ko
diklerine clair verilen haber tahakkuk et- noye, imparatoru ziyaret etmi&tir. 
rnemi§tir. Miitemmim m~IWn~ta. gore, Konoye, di:indi.ikten sonra, Hirota tek-
General Han F u T cheo u d1vamharbe rar Alman sefiri ile gorii$mii$tiir. 
vcrilmek iizere Hankau' y a gonderilmi§- C 1 t 16 20 d d d 'l · t' e seye saa , e evam e 1 mi$· 
Ir. tir. Kabine hi.ikumetin Cine kaT$! beyan-
Taining'de vaziyet ~ok karanlrk! namesini tasvib etmi$tir. 

Changhai, 15 - Tsining'de vaziyet Amerikan kruvazorlerinin 
pek karanhktu. Japonlar, yalmz $ehri Singapour'u ziyareti etralmda 
i~gal ettiklerini degi], ayni zamanda Cin T k 15 _ J tbuati Ame-
k 1 · · T · · • · 40 k'l o yo, apon rna , 

uvvet ermm smmg m 1 ometre 'k k .. 1 · · 14 batta Sin 
k d b b ' · d kA' K' . n an ruvazor ennm §U -
. a.kar c~nud u . ~ar 151~kle . ~1d0 .d1dn~Iang gapour'u ziyaretlerinden ehemmiyetle 
Ish ametm e nc at etti enm e 1 Ia et- b h k d' 

k d
. l a setme te IT. 

Ine te 1r er. y · Sh' b · h d f' J 
T omun 1m un gazetes1, e e 1 a-

Soylendigine gore, sinan • Tsingtao ponya olmak i.izere !ngiliz filosu ic;in te-
demiryolu uzunlugunca $arka dogru iler· sis edilen ileri hareket i.issiini.in ac;Ilmasi 
lemekte olan J apon kit' alan Tsingtao'ya meselesini J aponyamn ciddi bir alaka ile 
25 kilometre kadar yakla~mi~lardir.Bun- takib etmesi lazim geldigini yazmakta ve 
lann Tsingtao'nun garbine giden k1t'a· 

§oyle demektedir: 
larla yakmda irtibah temin etmeleri bek-
lenmektedir. Resmi bir teblige gore, Cin 
tayyare kuvvetleri, kiinunusani bidayetin
denberi 14 hava hi.icumu yapmi§, Y angt

se iizerinde 4 ]apon gemlSlm babrmi~. 
Vuhu, Nankin ve Hangc;ov i.islerini 
bombardiman etmi§ ve Nankin'in 160 
kilometre cenubu $arkisinde bilhassa mu
vaffak olmu$tur. 

J aponlann K vangsi eyaleti merkezi o
lan Nannig'e yaphklan dort hiicum es
nasmda, Cin tayyareleri 9 dii§man tay
Yaresini dii$iirmii$lerdir. 

~inliler mukabil taarruza ge~tiler 
Hankov 15 (A.A.) - Resmi teblig: 
Buzlarla kapah bulunan biiyiik ka • 

nah geceleyin gec;en (:in kuvvetleri, Tsi· 
ning civarmda §iddetli surette mukabil 
taarruza gec;miler, Tsimng §ehrini geri 
almi§lar ve dii§mana biiyiik zayiat ver -
dirmi§lerdir. J aponlar, cenub istikametin· 
de on mil geri c;ekilmi§lerdir. 

«Bu iissiin ac;Ilmasi J aponyaya kar§l 
bir niimayi~ addedilebilir. Osde bir A
merikan filosunun bulunmas1 ise Ameri

ka ile lngiltere arasmda Biiyi.ik Okya
nus hakkmda bir anla~ma hasd olmak ii
zere bulundugu kanaatini verecek mahi
yettedir. » 

Uzak$ark vaziyetinde gayrimiisaid bir 
aksiilamel has1l edebilecek olan 1ngilte· 
re hiikumetinin «kurnaz ve me~'um>> si· 
yasetinden Amerikamn haberi olup ol
madigmi so ran Yom uri Shimbun gaze

tesi, 1ngiltere ile Amerikamn bu noktayt 
dikkatle tetkik ederek daha ihtiyatkar bir 
siyaset takib edeceklerini iimid etmekte· 
dir. 

Amerikantn ytni bir protestosu 
Va$ington, 15 - Hariciye N ezare· 

tinin bir tebligine gore, Nankin' deki A
merikan biiyi.ik elc;isi J apon askerinin sis· 

tematik bir surette Amerikan mallanm 
yagmada devam etmelerinden dolayi J a-

Konyamn Karapmanndaki karileri -
mizden biri yaz1yor: 

.c;ok eski bir kaza olan Karapmarda 
bine yakm ev ve y.irmi binden fazla nii
fus vard1r. Bu kadar ehemmiyetli bir 
yerde alti aydanberi doktor, lie; aydan
beri de ebe yoktur. Vakit ve hali yerin
de olanlar hastalanm Karamana veya 
Eregliye ta§Imakta iseler d~ mtihim bir 
kis1m kendilerini takdiri Ilahiye terk 
eylemektedir. Mevcud bir s1hhat me -
murunun her tiirlii ihtiyaclara cevab Vt'!

remiyecegi ve bilhassa rec;ete laz1m olan 
ahvalde kendisinden hie; istifade edile -
miyecegi §tiphesizdir. Bu kazanm daha 
fazla doktorsuz birakllmamasi husu • 
sunda Sthhat Vekaletinin dikkat nazar
lanm c;ekmenizi dilerim.• 

Bir muhtardan ,ikayet 
Sllivrinln Kurfalli koyiinden S. Qobanog

lu lrnzaslle aldi~uniz rnektubda denU!yor 
ki: cBirlnclte§rlnin ilk giinlerlnde Qatalca 
Orman idaresine miiracaat ederek odun 
lhtlyactmJZI blldlrrni..§tlk. 0 vakittenberi 
rnuhtanrolZ bu i~ ic;:in belki 20 defa kaza 
rnerkezine gittl, fakat iic;: buc;:uk aydanbe
rl blzlm 1~1 net!celendlrernedl. Son defa ki:i
ye donii§iinde de zati lhtlyac beyanname
lerlrnlzln kayboldugu haberlni getlrdi. Ne 
yapacagtroiZI §a§Jrdtk. Ki:iyliiye k.olayhk 
l«;ln yapllan yen! orman kanunundan ne 
zaman J.stlfade edeceglz?» 
Eskisehirde H. Fehmi Tunaya: 
Sord~~unuz me.sele !«;in mahallinizln as

kerlik ~ubesine mii.racaatlnlzl tavsiye ede
rlz. 

Belediyenin nazan dikkati~~ 
istanbulda tedavi i;;ln bulunan Unye 

giimriik ba~memuru Hakkl l.mZasile aldt
gtmlz mektubda deniliyor k!: cBeledlye 1-
IAn ettigl ekmek narkmda neden !(avdar-
dan bahsetmemektedir. Bunda birincl, 1-
klncl ekmekle francala yaz!ldJktan sonra 
neden .;avdar bulunmasm. <;avdar ekme~l 
liiks blr lhtlyac;: deglldlr. Bunu §eker has
tahgma muptel:l olanlar yerler. AlAkadar
lar bllmlyorlarsa i:igrensinler. Bu ekmegln 
kllosu 20 kur~ glbi fahl~ blr fiatla sattl
maktadir. Nazan dlkkati celbederim., 

Bir maluliin temennisi 

Japon kabineai bir beyanname 
nefredecek 

Afyonkarahisarm Emlrdagi kazasl Yu
sufaga ki:iyiinden Siileyman oglu Hasan im
zasile aldigumz mektubda denlllyor ki: 
eBen Qanakkale harblnde flrka 6 alay 18 
tabur 2 bi:iliik 8 efradmdan lken ve Meh
med <;avu§ slperinde .;arpl§rrken yaralan
dun, sakat kaldtm. AlAkadar yiiksek ma
kamlar maliil maa§mm baglanmast l«;in 
zabltanm §ehadetlni liizurnlu gi:istermekte
d!r. Bunlarm l.simlerini blldlriyorum. Bun
lann halen nerede bulunduklarml bllen 
varsa !nsan!yet namma yukanki a.dreslme 
blldlrsln: Tabur kumandammtz Seyid ~e

hid olmu§tu. Bi:iliik kumandam Orner Li!~
pon makamlan nezdinde yeni bir pro· fi vekll oldu. Boluk zabitanmuzdan miilA-

Tokyo 15 (A.A.) - Kabine, yann 
ogleden sonra, J aponyanm <;in hakkm -
daki siyasetini tesbit eden bir beyanna • 
Ill~ ne§retmege karar vermi§tir. 

Bugiinki.i kabine ic;timamd~n sonra, 
Ba§vekil Prens Konoye, saraya giderek 
beyanname metnini imparatorun tasvibi
n.e arzetmi§tir. 

J aponyanrn kararr nedir? 
Tokyo, 15 - Asahi Shimbua gaze· 

tesi yaz1yor: 

<<Cin hiikumetinin ]aponya aleyhinde
ki tarz1 hareketini samimiyetle diizeltme· 
digini goren J apon kabinesi, dun Cinde
ki vaziyet kar$Ismda ittihaz edilecek ted
birleri miinaka$a etmi$tir. Kabine, sarsii· 
Inaz bir azimle harbi uzun mi.iddet ida
llle ettirmege karar vermi$tir. 

]apon hi.ikumetinin Hankow hiikume
tinin statiisiine kar~I takib edecegi hatt1 
hareket yakmda belli olacakt1r. 

J apon hiikUmeti, milli birligi tebariiz 
ettirmek ve istedigi hedefe bir an evvel 
Varmak i~in milletin manevi, mali ve 
rnaddi sahalarda seferber olmasm1 isti
Yecektir.» 

Y ominuri Sh~mbun gazetesi, Cin se
firine pasaport verilecegini ve Cindeki 
Japon sefirinin geri ~agmlac.agmi tahmin 
etmektedir. 

Umumi imparatorluk karargah1 ile ka
bine arasmdaki irtibat, konferansi, Cine 
kars1 takib edilecek siyaseti tarif eden hii-

--= 

testoda bulunmu&tur. zlrn Nazmi ile Yakub da benden evvel ya-
Nankin'deki Amerikan konsolosu, Ja· ralandlklarmdan bO!iik kuroan9aru, ve~~-

letlne miiHl.zlro evvel ihsan ge~tl. Orner 
ponlarm Amerikan ikametgahlanna gire· Lfl.tfi He :thsan aranmaktadrr. 
rek ellerine gec;eni ahp gotiirmekte ol- Maarif idaresinin nazan dikkatine 
dugunu bildirmektedir. islm ve ooresi bizde roahfuz blr mual
Bir Japan muharririnin yapttklart Jim diin matbaanuza gelerek biz.e ~u §ika-

yette bulundu: c~n sene §ehrin muhte
T okyo, 15 - Ri:iyter ajansmm mu· llf semtlerlnde a«;1lan !(ocuk bah!(elerlni 

habiri bildiriyor: !dare etmek iizere l«;lmlzden blr mlktar 

1 h .. M k V bl ' muallim ayr1ldi. Bunlar tat!! ayr olmasma 
« apon mu arnn a oto atana • g M alllm mekteblnde gordiiklerlni 

bugiin fngiliz sefirini ziyaret etmi§ ve ~~z~e~un~tJci steak aylarmda bahc;eler
Ma~asmm iistiine bir kadem uzunlugun- de tat'olk ettller. Blzlerln bu hizmetlerlne 
da bir hanc;er koyarak. «Hususi mesa· mukabil blr iicret verllecekti. Bunun l«;in 
. • . . · tahsls edilen para haz1r oldugu ve ve-
]Im budur.» dem1~hr. rllmesl l\;in bir karar bekledigi halde Ma-

Domei ajansi, Vatanabl'in, fngiliz • arlf ictareslnin gelecek mali Yll !~in faall-

J .. b tl · · 1 h 1 h' d I yet programmda c;:ocuk bahc;eleri ve karnp-apon munase e ennm IS a 1 e m e se· 
. . . . . · ~. . . lar !«;in hazuhklarla me:?gul oLdugunu du· 

fum gayretmi takd1r ethgme b1r I~aret yuyoruz. AlAkadar makamlarm gelecek 
olmak iizere Oragie'ye eski bir k1hc; he- yrldan evvel ge!(mi§ yilm hesablanm te-
diye ettigini bildirmektedir. mlz!emeslni temenni ediyoruu 

Ajans bununla beraber Vatanabl'in 
muayene edilmek iizere polis komiserligi
ne sevkedildigini ila ve etmektedir.» 

Japonya biiyiik gemiler yaptmyor 
Londra 15 - Daily Telegraph, ga -

zetesinin yazd1gma gore, J aponya diin
yanm en biiyi.ik harb gemilerini yapmak· 

tad1r. 43,000 tonluk olan bu gemilerden 
ikisinin in§aatma gec;en sene ba§lanmi§tir. 
Diger ikisinin de yapdmasma pek yakm· 
da ba§lanacakt!r. 

]aponya aynca 8 pusluk toplarla mii· 
cehhez onar bin tonluk kruvazorler de 
yapt!rmaktadir. 

(A.A.) 

Amerikada ekonomik vazi
yetin vahameti 

Va§ington 15 (A.A.) - Reisicumhur 
Roosevelt, maliye, endiistri ve i~ te§ek
kiillerinin be§ miimessili ile miizakere
lerde bulunmu~tur. 

Bu miizakerelerden sonra i§ liderle -
rinden John Levis §U beyanah yap -
mi§br: 

c- Endiistriyel ve ekonomik vaziye -
tin vahametini gorii§'tiik. Baz1 iptidai 
muzakerelerde bulunduk. ReisicUilllhUr· 
la kat'i bir program tayini hususunda 
mii§terek bir arzu mi.i§ahede ettigimiz · 
den dolay1 memnunuz. Miizakerelere 
devam edilecektir. • 

Oniversitemizden bir grup seyahate ~:akb CaQnlar, Komeranslar, kongreler.,; 

Istanbul Oniversitesi Hukuk F aki.iltesi 
~alebesinden bir grup, somestr tatilinden 
lstifade ede:ek Biikre~ ve Pe§teye bir se
Yahat tertib etmek istemi§ler, fakat pasa· 
fort meselesinde ~1kan mii§kiilat dolay1si· 
J. bir arahk bu seyahatten vazge($mi§ler· 
k·'· ~eyahati tertib eden komite yapt1g1 i-

'?CJ bir te~ebbiisle pasaport i§ini ballet· 
lll1l oldugu icrin Hukuk F akiil tesi tale be-

lerinden 30 - 40 ki~ilik bir grup, diin 
Kostence tarikile Bi.ikre§e hareket etmi§· 
lerdir. Kafile, Biikre§te birkac; giin kala
cak, oradan Pe§teye gidecektir. Seyaha
tin on be§ giin devam etmesi muhtemel
dir. 

Yukandaki resim, bu seyahate i§tirak 
edenleri vapurun hareketinden evvel gos· 
termektedY 

istanbul hakkmda konferans 
Eminiinii Halkevlnden: 
Dll, Tarih ve Edebiyat §ubemlzln tertib 

ettigl (istanbul hakkmda konferanslar) 
serl.sinln (Istanbul muhasa.ralan ve iethi) 
mevzulu olan ii«;iinciisii Universlte tarlh 
doc;:enti Miikrimin Halll tarafmdan 18/ 
1/1938 sail giinii saat 20,30 da Evimlzin 
cagaloglundaki merkez salonunda verile
cektir. Davetlye yoktur. Her arzu ooen ge
leblUr. 

Kongreye davet 
istanbul Sanayi Birliglnden: 
Nlzamnamernizln 12 nci maddest mucl • 

blnce senellk heyeti umumlye 31/ 1/ 1938 
pazartesi giinii saat 15 te adiyen Birlik 
merkezinde toplanacaktir. Sozii ge\;en giin 
ve saatte birllk azalarmm te§rlfleri rica 
olunur. 

Ruzname: 
1 - Senellk mesal raporu. 
2 - Hesab raporu. 
3 - Yenl sene biit«;esl. 
4 - Ldare heyetl intlhabatl 

Davet 
Yiiksek iktLsad ve Ticaret Mektebi me

zunla.rma: 
Mektebln 55 inc! ylldoniimii miinasebe

tlle 16-1-938 pazar giinii saat 14,30 da mek
teb blnasmda yap!lacak kutlulama mera
simlnde bulunmamz1 diler. 

Mekteb Miidlrlyetl 

GONON BULMACASI \f 
1 2 3 4 5 6 1 s 9 10 11 ist. Borsas1 15/1/938 
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Soldan saga: 
1 - Kendlsine bir~~fy ISmarlanan (mii -

rekkeb kelime ). 2 - Ingiliz Hariciye Nazi -
r1, sarho§un att1g1. 3 - Yok degil, evlad sa
hibi kadm, bir renk. 4 - Ya.rada bulunur, 
mahkemede al(llll'. 5 - Blr edatm kiSaltll
ml§l, etrafl su ile «;evrilmi~ karalar. 6 - iti
kad, blr cografya tabirl. 7 - Ahlak, atm 
tuvaleti. 8 - Para dolab1, te~dir. 9 - Bir vi
lAyetimiz, kuvvetli soguk mevsim (miirek
keb kelime). 10 • Bo~ llfY, agacm kollan, 
blr edatm kiSalt!lml§I. 11 • Nemll, Fran
sada bir kule. 

Yukandan B.§ag1ya: 
1 - Kendisine muhabbet beslenen, mev

cud. 2 - Bir i§i .;evirmeklik, nazlk degll. i 

3 • ~ytan cinsinden, h1yanet etmeklik. 4-
KISa zarnan, §eref ve haysiyet, csahlb> in 
tersi. 5 - Kotek. 6 - Itikad eden, l.sim. 7 -
:;!eref, bir emir. 8 - Ortada, yok etmek. 9 -
Nota, bulmaya l(al~mak. 10 - Bir spor, blr 
emir. 11 - Blr soru edatt, §iiphe. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ §Ckli 

1 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 vn loiAisloiKIEINI•Iq 
2iE ISIAIFI t ILI.IF1 t IRI£1 
s cl t lviEILIEIKI•IziAIT, 
4 f IMIAIRI.INIEICIAI~IT 
5 z 1•1•1 I I~,.,~ IAIMIAIN 
6 E ICIAINI I IBI8IM1AILI i 
7 LIIIFI•IKIAIBI•ITIAI~ 
8 EILII I~IAIBIUIKI•IRI• 
0 RIAl~!· YIAIYIAINI•IH 
o •ltl•ltiE l•lulz IAIMIAI 
11filliRIIITIAIRJAlKI•Iv 

P A B A L A R 

Frank 
Dolar 
Liret 
Bel~;ika Fr. 
Drahmi 
tsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen~o 
Ley 
Dinar 
Kron fsve~; 
Sterlin 
Altm 
Banknot 

C E K 

Paris 
New· York 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra~ 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Bud a peste 
Biikre:, 
Belgrad 

Ah!J Sab!J 
78.- 84.-

123.- 126.-
99.- 105.-
80.- 84.-
18.- 22.-

570.- 580.-
20.- 23.-
65.- 70.- I 

78.- 82.-
21.- 23.-
26.- 29.50 
20.- 22.-
21.- 25.- ' 
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

625.- 630.-
1077.- 1078.-
273.- 274.-,, 

L E R 
A~ hs Kal)anq 
24.025 23.985 

0.794936 0.7925 
15.1114 15.0875 
4.7070 4.6995 

87.0225 86.8840 
3.4442 3.4388 

63.6942 63.5930 
1.4292 1.4270 

22.63 22.5945 
4.2038 4.1972 

13.6942 13.6725 
1.9757 1.9725 
4.1894 4.1825 
4.- 3.9944 I 

106.5286 106.5393 
34.355 34.30 

2.7356 2.7312 
3.0890 3.0840 

628.- 629.-

Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

E 
23.7075 %3.745 I 

S R A M 
A~1hs Kal)Bnl$ 

Bomonti-Nektar 7.75 7.75 
Asian ~;imeoto 9.75 9.65 

tSTIKRAZLAR 
A~;lh$ Kal)anl$ 

Turk B. 
• I Vadeli 18.90 
• D Vadeli 19.20 
• Dl Vadeli 18.90 

% 5 Bazine 31.-
TAHVfLAT 

19.075 
19.05 
18.90 
31.-

Acths Kan&nt$ 
Anad. I Pe$in 40.60 40.60 

( Askerlik i!;leri ) 
Tiitiin ikramiyeleri 

Kadlki:iy Askerlik l}ubesinden: 
Kadlkiiy Askerllk: §ubesinde mukayyed 

ve derece iizerinden harb malfl.lii subay ve 
eratla elyevm Kadtki:iy emvalinden maa§ 
almakta olan ve on seneliklerini alarak 
hazlne ile alakalan kesilml§ bulunan ~ehid 
ve eytam 938 y1h tiitiin bey'iye ikramiyele
rinin tesbitlne ba§lanmi~trr. Malul subay 
ve eratm maa~1 resrni sened ve raporlarile 
~hid eytammdan maa§ a.Imakta olanla
rm resmi senedi ve hiivlyet ciizdanlarmm 
ve o:q soneliklerlni al.rol§ olanlarm da ye
dlndeki vesalk ve hiiviyet ciizdanlarile blr
Iikte yoklamalanm yaptrrmak iizere §ube
ye m iiracaa tleri. 

Anad. II Pesin 40.60 40.60 

~============~~~ 

( ___ Y_e_n_i_E_s_e_r_l_e_r _) 
~ocuk 

Qocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi 
tarafmdan <;Ikanlmakta olan Qocuk adh 
derginin (69) uncu sayiSI lflkm~ttr. Yurd 
yavrularmm sagllk, sosyal, kiiltii.rel du
rumlarmm lnkl§afma hizmet eden bu kty
metli dergiy1 .;ocuklara, c;ocuklu ana. ve 
babalara tavsiye ederiz. 

Ana 
Qocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi 

tarafmdan «;lkanlmakta alan (Ana.) a<lll 
derginin (1) inci sayJSI «;lkmJ~trr. Yurd yav
rularmm sagllk, sosyal, kiiltiirel durumla
rmm inkl§afma hizmet eden bu kiyrnetll 
dergiyi c;ocuklara, c;:ocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 

, ' N 0 V 0 T N Y'de 
Yunan Operetinin me~hnr tenoru 

DAPOLLA 
ve sevimli ~ant<lz 

Y U M K A'n•n 
i~tira.kile 1)11 rkili md!ik 

Fiatlar aynendir. Tepebll§J • Daire 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z bi~ki ve diki§ og

renmek istiyenler i~in Be~ikta~ 
Diki~ Yurdu direktorii ~iikrii 
Cal tarafmdan yaZilan kitab • 
larm birinci cildi iki, ikinci ve 
ti!;iincti cildleri iki~er buc;uk lira o
larak yalmz Yurdda satihr. Ta§ra 
sipari~leri bedeli geldiginde derhal 
gonderilir. Posta paras1 ahnmaz. 

Adres: Be~ikta§ Diki§ Yurdu, 
Akaretler No. 87 

Gramofon ve Plak Magazast 

£RlURUN 
0 

VERiLEeEK SiPARiS 
YURDUN HER BUeAGINA 

SURATLE GONDERiLIR. 
SiRKEef -No. '37 

TURKiYENtN HER TARAFINA PLAK G0NDERMEYE BA~LADI 

Arzu olunan biitiin plaklar posta ve kutu masraf1 dahil 150 kuru~tan ol
mak tizere bildirilen adreslere gonderilir. Sipari§ miktan en az1 5 plaktan 
ba§lar. Bedeli pe§in ve yahud tediyeli de % 25 pe~indir. Bulamadtgm1z plak
lan bize yazmtz. Magazam1Zca adresleri bilinmiyen kahveler, kazinolar ve 
saire 1le musiki merakhlan adreslerini gonderdikleri takdirde daima ne§
rettigimiz §ark!larm kataloklan paras1z olarak gonderilir. 

L Emlak ve Eytam Bankas1 ilanlar1 
No.s1 Nev'i 

YERl Esas No. 
c. 25 

Depozitosu 
T.L. 

160.-Ortakoy eski Portakal yeni Eski 45 Mi.i~terek kuyuyu 
GiirciikiZl sokag1 Yeni 61 mii§temil ev. 

Adresi yukanda yazi11 gayrimenkul ac;tk arthrma suretile dort senede 

ve miisavi taksitle satuacaktlr. Birinci taksit pe§in geri kalam % 9 % faize 

tabidir. 
ihale : 31/1/938 pazartesi giinii saat ondadtr. 
istekliler bildirilen gun ve saatte depozito ak~elerile birlikte 

gelmeleri. c723:o 
§Ubemize 

(271) 

I' 
Cenevre 'Oniversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
OOCitiS VE DAH!Lt HASTALIKLAR 

M'OTEHASSISI 

.. 
Her giin ogleden sonra 

hastalarm1 kabul eder I 
istanbul Belediyesi kar!ilSinda Sinan 

Aga daireleri. Telefon: 23565 
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Y eni ~1kan kitablar: 
Faruk Nafiz c;amhbel: Akmct Tiirkiileri (,S:ir) 30 Kr. 

Akarsu l,Siir) 50 ,, 
Yaldtz yagmuru (Roman) 100 , 

Yusuf Ziya Orta~ : Bir selvi golgesinde (,Siir) 30 , 
Ku§ ClVtlblan ($iir) 30 ,, 

Server Bedi : Dizlerine kapansam (Roman) 30 ,,eildli 

Aka Giindiiz : A~km temizi (Roman) 100 , 

I M. Suat Sader : Edebi A~k mektuplan 50 ,. 

KANAAT KiTABEVi 

Bahkesir Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

1 - Kapah zarf usulile 15 gi.in mii.ddetle eksiltmiye konulan i§ : Bahk
esir merkezinde miiceddeten yapllacak Dogum ve <;ocuk Bak1mevi ve Koy 
Ebe Mektebi binas1drr. Evvelce eksiltmiye konulan bu i~in ke§if bedeli ve 
§artnamesi degi§mi§ halen ke~if bedeli 95748 lira 82 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 3/2/1938 tarihine rashyan per§embe gii.nii. saat 15 te Ba
ltkesir Hiikumet binasmd.a Enciimeni Vilayet huzurunda yap1lacakhr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve mliteferri evrak Bahkesir Naf1a Dairesin
de ve Encii.men kaleminde gorlilebilir. 

4 - Eksiltmiye girmek ic;in isteklilerin 6037 lira 45 kuru§ muvakkat 
teminat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden 938 yll1 ic;in ahnmi§ mil.teahhidlik 
vesikas1 ibraz etmesi 1•azimd1r. 

5 - isteklilerin teklif mektublanm 2490 numarah kanun hii.kiimlerine 
tamamen uygun olarak ikinci maddede yazi11 saatten bir saat evveline ka
dar Encii.men Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Posta
da olan gecikmeler kabul edilmez. (185) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Giimii,ane Nafta Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konuian i§ : Gii.mii.§ane Vilayeti Halkevi in§aahdrr. 

!~in ke§if bedeli 55263 lira 78 kuru§tur. 
2 - Bu i§e aid §artnameier ve evrak §Unlardir : 
A- Eksiltme §artnamesL 
B- Mukaveie projesi. 
C- Naf1a i§leri yap1lar §eraitl umumiyesi. 
D - N af1a i§leri fermi §artnamesi. 
E - Hususi §artname. 
F- Ke§if cetveli tahlili fiat cetveU. 
G- Proje. 

istiyenler bunlan Gii.mii.§ane Naf1a Miidiirlii.gun<ie miitalea edebilir
ler, ve lie; lira mukabilinde zarf ahr. 

3 - Eksiltme kapah zarf usuiile yap1lacakhr. 
4 - Eksiltme 25 ikincikanun 1938 sah giinii saat 15 te Giimii§ane Belediye 

dairesinde yap1lacaktlr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in istenilen 4200 lira muvakkat teminat ver
rr.esi bundan ba~ka Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika gostermesi 
Iazund1r. 
6 - Teklif mektublan yukanda ikinci maddPde yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar Giimii§ane Belediye salonunda Eksiltme Komisyonu Reisligine 
makbuz mukabilin<ie verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm niha
yet dordiincii maddede yaz1h saate kadar ,gelmi~ olmas1 ve di§ zarf1 miihiir 
mumile iyice kapatllmas1 lazimd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 
7 - fsteklilerin Naf1a Vekaletinden almm1~ miiteahhidlik vesikasmi haiz 
olmas1 §arthr. (216) 

~ehidlikleri imar Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin senelik heyetl umumiye toplantlSl 16/1/938 pazar gunu 

saat 14 te Cagaloglunda Halkevi salonunda yapllacaktir. Saym azamn te§rif
Ieri rica olunur. r Devlet Demiryollarl i,letme Umam Miidiirliij!;iinden I 
Erzurum Onuncu i~Ietme Direktorliigiinden : 

6/1/1938 giiniinde eksiltmiye konulan 2,500 metre mikab1 Traverslik <;am 
Tomrugu gorii.len liizum ii.zerine yeniden ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmu~tur. 

1 - Muhammen bedeli Tomruklarm beher metre mikab1 14 liradan 
(35,000) lirad1r. 

2 - Muvakkat teminat (2,625) lirad1r. 
3 - Traverslik <;am Tomruklar Kars Orman Miidiirliigiince Oltu or -

manlarmdan Devlet Demiryollan idaresi i~in tahsis edilecek maktalardan 
tedarik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Kars istasyonunda vagon iizerindedir. 
5 - Taliblerin 2490 numarah kanun hiikiimleri geregince leap eden ve

saiki haiz bulunmalan lazimd.Ir. 
6 - 1/2/1938 sah giinii ogleden sonra saat 15 te Erzurumda Golba§mda 

i~letme Miidii.rliigii. binasmda miite~ekkil Komisyonda ihalesi yap1lacagmdan 
Taliblerin 2490 numarah kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mektub -
lanm saat 14 e kadar Komisyon ba§kanhgma vermeleri. 

7 - ~artnameler 175 kuru§ mukabilinde idare veznesinden tedarik 
edilebilir. ( 44) 

. -Idaremizin Haydarpa!?a limamna bir sene zarfmda gelecek olan ve deniz 
merakibind.en supalana ve supalandan vin~le veya arka ile vagonlara tahmil 
edilmesi icab eden tahminen 64693 ton maden komiirii ile 7197 ton kok komii· 
niniin tahmil ve tahliye i~i 31/1/1938 tarihine musadif pazartesi giinii saa' 
11 de Haydarpa§a Gar binas1 dahilinde Birinci i~letme Komisyonu tarafmda• 
kapah zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden ve kok komiiriinii 
tahmil ve tahliyesi i<;in 15443 lira 59 kuru~ muhammen bedel konmu~tur. 

1158 lira 27 kuru§ muvakkat teminatla kanunun tayiri ettigi ve Resmi Gc; 
zetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah veya 1/7/937 tarih ve 3645 numa . 
rah niishasmda inti§ar etmi§ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve 
tekliflerini ayni gun ve saat 10 a kadar Komisyon Reisligine vermek la -
z1mdir. 

Bu i§e aid §artnameler Haydarpa§ad.a Liman Ba~miifetti§ligi tarafmdan 
paras1z olarak verilir. (274) 

1/2/1938 tarihinden itibaren: 
~ 

1 - Siir'at trenlerinde muteber olm1yan tenzilli tarifelere tevfikan hi
let alm1s olan alelumum yolcular trene binmeden evvel istasvonlarda mun
zam ii.cret tediye ederek siir'at trenlerine mahsus munzam -biletini almak 
§artile bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Siir'at trenlerinde muteber bileti olm1yan yolcular hakkmda biletsiz 
muamelesi tatbik edilecegin<ien saym yolcularm her halde trene binmeden 
evvel biletlerini temin etmi~ olmalan kendi menfaatleri iktizasmdandir. 

2 - Siir'at trenlerinde muteber olm1yan tenzilli bilet hamili yatakb 
vagon yolcularmm siir'at trenlerinde seyahat etmek ic;in tediye edecekleri 
munzam ii.cret, umumi tarife ii.cretinin yii.zde on iki buc;uga indirilmi~tir. 

(202) 

CUMHURiYET 

A sri kad1n giizelligi 
ve 

Avrupa miisabaka salonlartnda 
VENUS MUSTAHZARATI 

Veniis Kremi 
Veniis Pudras1 
VenUs Ruju 
Veniis alhg1 
Veniis Kirpik siirmesi 
Veniis Briyantini 
Veniis Kolonyas1 

Venus mustahzarabnm gayet saf, temiz ve pahah maddelerden 
yaptlmast ve cildler i~in s1hhi ve en k1ymetli unsurlan ihtiva etme
sinden butun dunya te~hir ve musabaka salonlarmda muttefikan 
beyam tebrik ve takdir edilerek daima en biiyuk mukilfat ve altm 
madalyalar verilmi~tir. tlmrunuzun 11onuna kadar bir Venus gibi 
gene, guzel ve cazibeli olmak isterseniz, ~ayam emniyet ve itimad 
Venus mustahzarallm daima kullammz. Memleket du~uncesi ve hal· 
ktmaza hizmet maksadile V eniis mustahzarallm ktymet ve degerle· 
rile mutenasib olmtyan ucuz fiatlarla sallhga ~tkarmaktan muesse· 
semiz mufterihdir 

Nureddin Evliyazade, Eczaya kimyeviye, Alah Ttbbiye ve Itri
yat deposu, Istanbul. 

Yiice ve gorgiiiU 

Bi~Ki DiKi$ YURDU 
Tesis Miidiirii: ELENi (:ORBACIO(;LU. Tecriibeli ve Bey
oglu Ak§am San'attan pek iyi derecede mezun. En son ve 
~ok kolay bir usulle Frans1z liiks metodla iyi diki~ bilen
lere 3 ay, az diki~ bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlere 9 ay, 
beyaz c;ama§Ir, erkek kostiimu, reklam pardesii, pijama 
dersleri bayanlara verilir. Ylice Kiiltiir Direktorliigiinden 

musaddak ~ehadetname verilir. Adres - Kumkap1 Kadirga cad. No. 93 .• 

ACELE SATILIK ARSA 
Gii.mii.~suyu caddesind.e Miihendis mektebi kar~lSlnda (80) numarah ha

neye muttas1l alti yiiz otuz sekiz metre murabbamda ii.<; taraf1 sokak mii -
kemmel nezareti olan bir kuyusu bulunan arsa satihkbr. Gormek istiyenle
rin mezkur haneye, pazarhk i~in Sultanhamammda Katrrcwglu hanmda 
dordiincli kat sekiz nurnaraya mliracatleri. 

r • t;im tobumu 
Londrada me~hur R:1ynes Park miiessesestnin ekstra ekstra marka 32 

librelik hakiki Raygras c;im tohumu Tiirkivede valmz miiesse>sem namma 
gelmi~tir . Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu c;im tohumu~u 
bahc;e sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecriibe'.;ine amade bulun • 
duruyorum. 

4 Uncii VakJf han, 4 iincii kat 18 No. da Bahc;e Miman MeviQd Baysal Tel: 23426 

Dahiliye V ekaletinden: 
Mugla ~ehri i~me Suyu Tesisat 

ve iri~aat tksiltmesi 
Muglaya 4,5 kilometre mesafedeki $emseddin membamm qehre isalesi, 

su deposu infiaSI ve ~ehir tesisatile miiteferri diger i§lerin yap1lmas1 kapah 
zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - i~in muhammen bedeli 89,645 lira 71 kuru~tur. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evraki 448 kuruli muka

bilinde Dahiliye Vekaleti Beld.iyeler !mar Heyeti Fen $efliginden alabilirler. 
3-Eksiltme 22/1/938 tarihine rashyan cumartesi giinu saat 11 de Ankarada 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetince yaplla
cakbr. 

~ - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a~ag1da yazll1 teminat ve ve
saiki ayni gun saat ona kadar Komisyoyn Reisligine teslim etmi!! olmalan 
lazimd1r. 

A- 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kurusluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir m'!

nii bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen :;;efligi!lden miinakasaya girmek ic;in 

alaC'aklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii. saat ona kad.ar makbuz mukabilinde 

Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli tahhiidlii olmas1 ve ni-

hayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 lazimdir. . 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler Imar Heyeti 

Fen $efligine mliracaat etmeleri. •1h (55) 

Grip, Ba, ve Dhi Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Harb Aka demisi Komutanbgmdan: 
Ordu Filim <;ekme merkezinde a<;1k olan •Yaz1 ustas1» yerine imtihanla 

ii<; lira yevmiyeli bir ressam ahnacaktlr. isteklilerin §artlan ogrenmek ii.zere 
19 ikincikanun 1938 giinli ak§arnma kadar Harb Akademisinde Ordu Filim 
l:;ekme Merkezine miiracaatleri. imtihan 20 ikincikanun 938 per§embe gil-
nil saat 10 ile 12 arasmda yap1lackbr. (279) r inhisar~ar Umum Miidiirliigfinden: _I 

1 - :;;artnamesi mucibince iic; ton yiik ta§Iyabilecek bir aded kamyon 
ac;1k eksiltme usulile satm almacakhr. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat teminah 180 lirad1r. 
3 - Eksiltme 31/1/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba

ta§ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesinCI.eki Allm Komisyonunda yapilacakbr. 
4 - $artnameler paraSIZ olarak her gun SOZU gec;en ~ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii

venme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cB. • (283) 

Trabzon Belediye Enciimeninden : 
Trabzon ~ehri dahilinde ve civarmdaki sayfiyelerinde i§letilmek iizere 

konforlu, yeni ve 938 modeli iki aded otobiis satm almacaktlr. 
Yalmz bu otobiislerin 938 senesi Beled.iye biitc;esine konulacak tahsisatla 

ve muayyen taksitlerle odeneceginden bu ~erait dairesinde Belediyemizle 
mukavele yapmak istiyen mii.esseselerin teklifnamelerile satacaklan otobii.s
lerin nev'i, evsaf1 kabiliyet ve tahammii.l d.erecelerini havi katolog ve fiatla
rml Belediyemize bildirmeleri ilan olunur. (267) 

16 lkincikanun 1938 

BALSAMiN KREMi 
Biitiin cihanda elli senedir daima 

iistiin ve e$siz kalmtshr. 

KREM BALSAMlN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tee· 
riibe mahsulii olarak viicude ge· 
tirilmis ye~ane stbhl kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

DiKKAT: 

$ohretini soz ve $Brlatanhkla 
degil, sthhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafahm 
kazanml$ olmakla isbat etmistir. 

KREM BALSAJUlN Giinc!iiz tc;ln yagsiZ, gece tc;in yagh ve 
halis ac1badem kremleri olarak dart 

nev'i vard1r. 

KREM BALSAJUJN Otedenberi tanmmi~ hususi vazola-
rmda sahld1gi gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet s1k ve beraber ta~Imaga elveri~li 
hususi tiipler deruniinde dahl sattlmaktadir. Fiatc;a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam~li ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tiipleri biltiin nevilerile tamnm1~, ecza 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
tNGiLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU - !ST ANBlJL 

Bir aded Tay-Dus (Taille Douce) 

nesile bir aded Makas Giyotin 

Pres maki

( Guillotine ) 

makinesi satin ahnacaktir 
Giizel San' atla1· Akademisi Direktorliigiinden : 

Akademi Graviir atolyesi ic;in yukanda cinsleri yaZih iki aded makine 
satm almacakbr. Miinakasa a~1k eksiltme ile 21/1/1938 cuma gi.inii saat 
14 te Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yapilacakbr. Mu
hammen bedel 2300 lira ve muvakkat teminat miktan (172) lira (50) ku
ru~tur. :;;artname Akademiden paras1z verilir. Taliblerin Ticaret Odasmda 
mukayyed ve kanuni: evsaf1 haiz bulunmalan laz1md1r. (234) 

Oskiidar Tahsilat Miidiirliigiinden : 
Kad1koy Maliye $ubesine gec;mi§ seneler kazan<; vergisinden 1046,82 lira 

borc;lu sinemac1 Kamilin i&bu borcundan c.olay1 mutasarnf1 bulundugu Ha
sanpa§a mahallesinin F1shkh sokagmda kain eski mlikerrer 2 yeni 59 say11I 
ah§ab evi sahhga ~1karilmi§t1r. ihalei kat'iyesi 26Ll/1938 giiniine miisadif 
~;ar§amba giinii saat 14 te Kad1koy kazast Kaymakamh{p idare heyetinde 
icra k1Imacagmdan talib olanlarm % 7,5 nisbetinde pey ak<;elerile birlikte 
Kad1k6y Kazas1 Kaymakamhg1 idare heyetine miiracaatleri. (237) 

TORK HA VA KURUMU 

BUY UK PiY ANGOSU 
Dordiincii ke§ide 11 $ubat 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr. 
Bundan baffka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle ( 20.000 we 10.000 ) lirahk ikl 

aded miikifat vard1r. 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya illtirak ediniz. 

Saym mu~terilerimizden gorme kte oldugumuz ragbet ve tevec· 
cuhe bir kar~1hk olmak uzere yeni in,aat ile kagir binalar mukabili 
yap1lan ikrazatta senelik faiz yiizde dokuz ve komisyonun yiizde 
yanma indirilecegi ilan olunur. (225) 

I Istanbul Vaktflar DirektOrliigii ilil.nlan 

K1ymeti Pey paras! 
LiraK. L. K. 
6278.47 470.88 Han 

Tahtakale, Uzunc;ar~1 Yava§c;a~ahin mahallesinde Uzun<;ar~I cacl.desinde 
eski 159 yeni 244 sayil1 hanm 1?2/216 hissesi satllmak iizere 31 giin miiddetle 
ac;1k arttmlm1ya <;Ikanlmi~tir. Ihalesi 31/1/938 pazartesi giinii. saat 15 te ya· 
p1lacakhr. isteklilerin Mahlulat kalemine gelmeleri. (8665) 

i LAN 

TUrk EndUstri ve Tecim . 

Anonim $irketinden: 
Tiirkiye ~eker Fabrikalan Anonim !Sirketinin 1938 senesi zarfmda 

gerek kendi namma ve gerek bilvekiile haricden istanbul limanma geti
recegi ~ekerlerin giimriikleme i~i miinakasaya konulmu&tur. Miinakasa 
26 sonkinun 1938 tarihine miisadif c;ar~amba giinii saat 11 de Bahc;ekapl 
Ta~han iic;iincii katta 42 numarada yapdacakhr. istekliler §artnameyi 
~irketimizden paras1z olarak alabilirler. 

T. H. K. Adana Subesi 
'~ 

Ba,kanbgtnda~: 
Evvelce kapah zarfla eksiltmiye konulan Adanada Tii.rkku~u binast in• 

§aah istekli ~1kmad1gmdan bu defa i§ pazarhkla yaptmlacakhr. 
1 - Ke§if bedeli •28997. lira c47• kuru§tur. 
2 - Muvakkat teminat ·2174. lirad1r. t1 

3 - !halesi 28/1/938 cuma glinii saat on be~t~ Adana Hava Kurtlrll 
binasmda yap1lacaktir. i 

4 - !stekliler ~imdiye kadar en az bir defada «25,000• lirahk resrll 
bir bina i~ini muvaffakiyetle ba;;arm1~ oldu~unu isbat edeceklerd.ir. d'r 

· de 1 • 5 - $artname, pl'.in, proje, mukavele T. H. K. Adana 9ubesm 
istiyenler Kurumdan ·300· kuru~ mukabilinde alabilirler. I{ 

6 - isteklilerin ih~le giinii belli saatte teminatlarile birlikte T.247) 
K. Adana ~ubesindeki Ihale Komisyonuna miiracaatleri ilim olunur. ( 
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Bank Kayseri Bez Siimer 
Fabrikast Miidiirliigiinden: 

bez ihtiyacini Halk1n saglam ve ucuz 
temin maksadile fabrikam1z 
mamulatinin evsaf1n1 fevkalade 

• 1938 senes1 
yiikseltmi~, 

Salt§ fiatlartni indirmi§tir. 
Anahtarl1 kaput bezi yeni fiatlar1: 
85 santimlik topu 783 kr., metresi 21,75 kr. 
80 santimlik topu 765 kr., metresi 21,25 kr. 
75 santimlik topu 720 kr., metresi 20 kr. 

Fiatlar, Kayseri teslimi, pe~indir. Alivre 
.--

sati, yapiimiyacaktir. 

Toptan mlitterilerimize: 
Kayseride: Kayseri Mallart SatJ, evi ( Hact Bekir Soyba,, 
Saban Karahalil, Nuh Mehmed Karagozlii) • 
istanbulda : Mahmudiye hantnda Nuri Topba, firmalart tara· 
fmdan memleketin her taraf1 na ayni fiat ve ~rtlarla bir 
balya kadar satdmaktad~r. 

Yukar1daki fiatlardan fazla 
istenildigi takdirde fabrikam1za 
miiracaat edilmesi rica olunur. , . 

HAYRE1Tilt 
pzu 

• • 
1r1 

EViNiZDE 
•• 

BiR PUDRA MUSABAKASI 
T E R T i B E D i N i Z. 

Krema kopiiklii Tokalon pudras1n an 

20.000 
HUSUSi KUTU 

PARAS I 
Ata9•ki tafsilit dairesinde yaptlacak pud ra 

miisabakast i~in meccanen dag•tllacaktlr. 

____________ ... __________ __ 

Holivud sinema yddizlari, • yiiziiniize adi bir makiyaj 4eklini 
veren • biitiin pudralarm bir fihristini yapmitlardir. Kullandigi· 
mz pudranm rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. 
:Baz1 santmlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandiklarmda 
kendilerine daha uygun geldigi gibi baza esmerlere de, sari4In
lara mahsus bir pudra kulland•klarmda keza kendilerine daha 
uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegane ~aresi, yiiziiniiziin bir 
tarafmda bir renk ve diger tarafmda ba~ka renk pudra tecriibe 
etmek ve aradaki fark1 anlamaktlr. Krema kopiiklii T okalon 
pudrasmm, her tene uygun orijinal ve 4ayam hayret renkleri 
mevcuddur. Bu pudra havalandlrllmt,, gayri mer'i ve kat'iyyen 
sudan miiteessir olmaz. Bir~ok Amerikab sporcu ve yiiziicii ka· 
dmlar, sudan miiteessir olm1yan bu pudray1 kullanarak mutad 
olimpik oyunlarmdan ve yiizmelerinden sonra bile tenlerinin 
bozulmadagm1 beyan etmitlerdir. 

T okalon pudrasi, imtiyazb bir usul dairesinde istihzar ve bu 
imtiyaz T okalon miiessesesi tarafmdan miihim mali fedakarhk
larla temin edilmittir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife kartihk olarak Istanbul 622 
pasta kutusu adresine (T. C. 3) rumuzile 12 kurutluk pul gon· 
derdiiinizde hususi modelde bir kutu krema kopiiklii T okalon 
pudrasile muhtelif renklerde niimunelik 4 ufak paket pudra ad· 
resinize irsal edilecektir. Bu suretle yalmz kendi bqm1za veya
hud arkadatlanntzla beraber tecriibe ederek hakiki bir pudra 
miisabakasi yapmlf olursunuz. Ayni zamanda (biri giindiiz ve 
digeri gece i~in) hakiki cild unsuru olan iki tiip Tokalon kren1i 
~e gondereeegiz. Bu kremler krema kopiiklii T okalon pudraaile 
beraber kullantlaeak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit 
kuUandagamz pudranm rengini de bildirmeyi unutmay1mz. 

SAADETINIZI MUCIP 

BU MECCANI 
TECR0BEYI YAPINIZ 
yOzOnQz:Qn taze ve 
daha gen~le~ml~ 
olduaunu g 0 r e
cehinlz. 
Sol tar•ft01kl mul11u1 
m•IOm•h okuyunuz. 

--• Operator ' 
RIZA iiNVER Emniyet SandJQma borGIU olanlara 
DoOum ve kad1n tlastallklan mDteh•••••• 

CaJalollu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavl yap1 

Telefon: 22683 --• 

l' aklid hi~bir zaman 
ayni olamaz. 

l" aklid benzeri 
demektir. 

KREM PERTEV 

Bu itibarla en iistiin 

kremdir. 

Acele sabhk dalyanlar 
Karaburun dalyam, tabya dalyan1 a

cele satlhktlr. Zevcim Bay Aziz vekilim 
degildir ve hiybir i§ime de kart§maz. 
Do~udan Bayan Emineye miiracaat e-
dilmesi. 1 

BUtUn 
agr1lar1 

ve k1r1khg1 

Kenan 

glderlr, nefi'enlzl yerlne 
getirir. 

Sllhfb w Ba,muhiZN't71: Yunu Nadi 

umumt netrtvatt Cdare eckn raz~ /flm 

Mfllfilrl!: Hikmet Miinil 

Biiyiik kolayl1klar 
18/6/1933 tarihine kadar emlak iizerine bor~ para ahp da heniiz 

bor~larmi odiyememit olanlara gosterilen kolayhklardan istifade et· 
mek istiyenlerin adreslerine gonderilen mektublarda yaz1h miiddet· 
ler i!;inde hemen Sand1ga miiracaatleri. (226) 

Soguk algtnh~ - Nezleye kar§t 

PASTiL ANTiSEPTiK 

T eneffiis yollarile ge~en 
hastahklara kar§t koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron§it, grip 
ve bogaz rahatsizhkla
nnda, ses kisikhgJnda 
pek faydahd1r. Biitiin ec-

zanelerde bulunur. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu, Istanbul 

istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 
Universite Astronomi, ve Ekonomi Do<;entlikleri apktlr. Talimatname 

mucibince 14/3/ 1938 pazartesi giinu saat 10 da ba~hyacak imtihanda kaza
nanlar tayin olunacaktrr. tstiyenlerin Rektorliige b~vurmalan. (214) 

JERA s 
TUrk Limited 'irketi ( Unyon Han Galata ) 

~ok uygun §artlarla Ernlak idaresi 
AhrnSahrn, icar ve isticar muamelah 

Telefoo: 43358 ------•-•1 
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BUTUN TURKiYEDE E$i OLMIYAN MODERN 

ecm 

Ampu] iizerindeki marka, 
· ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat m1ktann1 garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir 1~1k veren 
Osram m ampullerini ahr· 
sanrz daha ucuz bir l§Ik 

elde edersiniz. o~~Al.""tJ-"1 
_,.O 3!5WATT ~'it 

··----~>S:E§~A~M~--~~~~~~----

Dekaliim~ll Jani'bas1 · asgari bir istihlak temin eder. 

bksUrenlere ve 
gogUs nezlelerine 

~ ·~, <;AGLAYAN'da ·· .. ~ - ~- .. 
' BUyUk fedaklrhklarla celblne muvaffak 

oldu§umuz me,hur rakkaseler 
MISIRLI 

AMiRA E AL 
VE 

SUDANLI ZEYNEB 
Bu ak§&m eeanslanna b~hyacaklarchr. 

Ba 1r Oy Bez v Pamuklu Mens cat 
Fa rikas1 T. A. Sirketinden : .. 

Saytn halktmtztn ragbetini memnuniyetle gordiigii
miiz F abrikamiztn 85 san tim enindeki kaput 

bezimizin sat1~ fiattnl indirdigimizi 
sa yin mii§terilerimize bildiririz. 

Markas1 3Q Metrelik topu 25 Topluk Balyas1 
....... --..... ---

Kartal 732 kuruflur. 183 Lirad1r. 

Sab§ §artlartmiz : 
-------------------~-
Fabrikada teslim, parast pe~indir. Birer balyaya 

kadar satdtr. Alivre sati§ yapdmaz. 

istekli kaput tUccarlar1n1n Baklr· 
kOyiinde ~irketimize mUracaatleri 

851 
En degerli muharrirlerin ilmi, felsefi, edebi, sahhi, mimari, tarihi, fenni, 
co1rafi, as~{eri ve spor yaz1lanm ihtiva ederek en nefis kag1t ve zarif bir taba ile pek 
yakmda ~1k1yor. H erkesi alakadar edecek olan bu mecmuay1 sabtr-stzhkl a bekleyiniz 

ldarehanesl: Postane arkas1 Basiret han1 28 No. Telefon : 23125 

GRiP 
NEVRAlJi 

BA$ ve Di$ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 

ve biitiin agnlarini dindirir 

EOK LMiNA 

Her 

~· -·~ 

S1hhat, saghk, giizellik, nefe ve saadetin ktymetini takdir 
eden her saym Bayan adet 2amanlarmda 

Daima FEMil ve BAGINI kullanir. 

MERKEZi: ANKARA 

• nevz banka muamelatz 

Her ay faizleri odenen : 

KUPONLU VADELj MEVDUA1 

~UBELER 

ANKARA 11 
Adapazara 
Band~rma 

---- Bart1n 
· Tele ton: 2316 Bolu 

BozoyUk 
Bun a 
DUzce 
Eski,ehir 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdag 

iSTANBUL: 
T eleton : 2297 1 

Tiirkiyenin her taraf1nda muhabirleri vardn:. 

TELGRAF ADRESi 

Umum Miidiirliik : TRKBANK - ~ubeler: TiCARET 


