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-Peste Konferansmm 
vermi~ oldugu 

neticeler 
Viyana: 13 kanunusani 

H aftalardanberi bir surii dediko
du ve tahminlere vesile te§kil 
eden Pe§te toplantlst nihayet 

dun sona ett:.li. Roma protokolunu imza-
hyan devletlerin gec;en seneden kararla§· 
hnlmt§ olan bu toplanhlan bilhassa son 
aylar zarfmda !talya ve Almanya tara· 
fmdan beynelmilel siyaset sahasmda 
gosterilen faaliyet iizerine hususi bir 
ehemmiyet kazanmt§h. lleri siiriilen tah
rninlerde Avusturya ve Macaristamn 
Milletler Cemiyetinden c;ekilecekleri, 
antikomiinist pakta i~tirak edecekleri ve 
franco hiikumetim resmen tamyacaklan 
soyleniyordu. Fa kat bu neticelerden kor
kar.Iann sinirlerin · yatt§tlran bazt nokta· 
lar da yok degildi. Gec;en martta vuku 
bulan italyan • Yugoslav anla§masl, 
Romanyada otoriter bir hiikumetin ba§a 
gec;mesi, Avusturya ve Macaristam iktl
sadl ve siyasl menfaatleri bak1mmdan be
raber hareket etmege ve Kont Ciano'ya 
kar§I c;ekingen ve titiz davramruya mec
bur edecek sebeblerdi. 

Dun Pe§tede ne§redilen tebligi goz
den ger;irmeden once 1934 te imzalanan 
Roma protokolunun mahiyetini hatJrla
rnamiz lazimdu. 0 zaman ltalya Al
rnanyaya yakla§mami~tJ. Orta ve §ark! 
Avrupada Kiic;uk ltilaf ve Balkan An
tanh gibi Cenevreye bagh iki kuvvetli 
te§ekkiil vard1. Bunlara mukabil Tuna 
iizerinde sulh muahedesinden mustarib 
bir Macaristan ve istiklalini kaybetmek 
tehlikesi kar§Ismda titriyen bir Avusturya 
hulunuyordu. Bu iki devlete ikttsadi 
l:nenfaatler temin ederek Tuna havzasm· 
da kendi siyasetine uygun bir hava yarat
l:nak ltalya ic;in, ileriye dogru ablmt§ 
kuvvetli bir ad1m olacakti. Ve nitekim 
oldu. 

fste k1saca Roma protokolnnun mahi
Yeti . budur. Bu protokol Mussolini'nin 
Cenevreye kar§l kazand1ih siirii siiru n'lu· 
,'~'affakiyetlerin prolog'udur, ba§langiCI
d,r. 

1934 tenberi ftalyanm bo~ durmadigl· 
~~ biliyoruz. Habesistam ald1, Almanya 
lie anlastl, !spanvada c;ah§tl, antikomii· 
llist pakta girdi. Ve kafi derecede kuv· 
Vetlendigini sezince Cenevreden resmen 
aynldt. 

.Simdi, Roma siyasetinin en muhim 
rne§galelerinden biri Cenevreyi biisbiitiin 
kuvvetten dti§i.irmek ve Roma - Berlin 
rnihveri uzerinde daht. geni§ bir muhit 
toplamaktlr. Bu itibarla Roma pakti 
1934 teki ehemmiyetini kaybetmi~. son 
&iinlerde, Pe§te ic;tima1 vesilesile goste
tilen hassas alakaya ragmen ikinci plana 
diismu§tur. Ne de olsa Avusturya ve Ma
caristan beynelmilel siyaset sahasmda 
J:lassif bir vaziyettedirler. Cografi ve ikti· 
Sad! biinyeleri bu iki devleti daha ziyade 
:R.oma - Berlin mihverine baglamJ§tlr. 
Onlan bu mihverden uzakla§tlracak ya
ktn ve cidd! bir tehlike yoktur. Cenevre
}'i, yani garb demokrasilerini mahvetmek 
hllsusunda yeni bir merhale olarak ftal· 
~anm Kiic;iik AntantJ bozmak istedigi 
llerj suruliiyor. Romanyadaki son hiiku
re.t degi~mesini Mussolini'nin bu gayret· 
er1 lehine bir muvaffakiyet sayanlar bile 

t;IktJ . Fa kat hadiselerin inki~afm1 bekle
l:neden derhal tela§h kararlar vermek 
do~ I B' I k . b'' . d ~ru o maz. 1r mem e etm unvesm· 

ekj degisikliklerin o memleketin d1s si
hsetini de degi~tirecekleri iddia edile
~ez. Ost.,.]ik gerek Kikiik Antanti, gerek 
b al~an Antantlm te~kil eden milletlerin 
aktki menfaatleri bu antantlann hie; bir 

~~beble bozulmamasim icab ettiriyor. Bu 
lltbarla bu iki tesekkuliin Milletler Cemi
etine nazaran d~ha kuvvetli, daha esash 
~.rnel!ere dayand1klanm c;ekinineden 
~~liyebiliriz. Bilhassa Balkan AntantJ. 

tlletler Cemiyeti dag1lsa da, kendini 
.e~dana getiren hayati sebeblerden hie; 
Irt~ini kaybetmis olmiyacaktir. 

let~oma protokolunu imzahyan iic; dev
q··'ll son Pe~te toplantlsmda ltalyaya 
ll~en vazife ik; miittefikini yeni bir tak1m 
aglarla kendine daha c;ok yakla§hrmak-an . 

Zlyade onlan, dostluklanm kazan-
a~ istedigi diger devletlere yakla~hr
jl!a c;aii~makti. Bunlarm en miihimmi, 
a.earistanla Romanya arasmdaki mu-

a~betlerdir. Diin ne~redilen beyanna
~ ~ e de bu hususa dair bir bend var. 
'~~lada «Avusturya ve italya, Macaris

a Romanya arasmdaki miinasebetle-

NAD/R NADI 
[Arkas& Sa. 3 sutun 3 ael 

Hiikiimetin mali sahada 
ald1gi miihim kararlar 

Alt1n 
do viz 

• • ticareti 
islerini 

' 

yeni bir nizam alt1na 
kolavla:;tiran kararlar 

aiiniyor, 
verildi 

Ankara 16 (Telelonla) - Hukumetin, devletin 
mali ve umumi politikasmJ yakmdan takib edebilmek ic;in 
istanbul Borsasmm 1 nisandan itibaren iic sene miiddet
le kapahlmasma ve borsamn Ankaraya nakline dair verdi
gi karan diin nesretmi§tik. Bu tedbirin ehemmiyetini arti· 
ran en mi.lhim sebeb, milli bankalanm1z merkezlerinin ve
ya en miihim §Ubelerinin Ankarada bulunmakta olmasidir. 

Alakadar mali ve ikt1sadi m'lhfiller. bu tedbiri biiyiik 
memnuniyetle karsilamislardtr. istanbul Borsasmd:t c;alt~
makta olan acentalar, arzu ederlerse, Ankarada da c;ah- · 
§abileceklerdir. 

Hi.ikumetimiz, milli paramlZin k1ymetinin korunmas1 
ic;in alman tedbirlere muvazi olmak uzere altm ticaretinin 
de nizam altma almmasJ ic;in miihim tedbirler ittihaz et· 
mi~tir. Altm ticaretinin bugune kadar duzene konulmaml§ 

olmasmdan dolayi halkm ve koyliiniin, mutavass1tlarm ha
va oyunlan yuziinden gormekte bulunduklan zararlar, bu 
yeni tedbirlerle iinlenmi§ olacaktJr. 

Bundan sonra, altm ticareti yalmz Maliye Vekaletince 
izinli bankalar tarafmdan ifa edilecek, diger taraftan da 
kuyumcular, antikac1lar gibi san'at sahibleri ve di~c;iler 
gibi meslek erbab1 da meslek ve san' atlarmm gerektirdigi 
altm ah~veri~lerini eskisi gibi serbestc;e yapabileceklerdir. 

Kron veya masnu olan altmm ahm satJmi da tamami
le serbest bJraktlmi~hr. 

Ziynet altrnlart 
Kiiyliinun ziynet altmma olan ihtiyacm1 da ehemmiyetle 

nazan dikkate alan hiikumet, halkm bu husustaki ihtivacm1 
kar~IIamak iizere laz1mgelen hamhklan yapmasm1 Darb· 

[Arkas& Sa. 7 sUtun 4 tel 

Ba~vekilin -mUhim . bir nutku 
Umumi saghg.I· korlimak i~in g1da 

M. . Bonnet kabinevi kuramadt ., 

Y eni hiikiimeti te§kile 
M. Blum memur edildi 

Eski Ba~vekil diin temaslara ba~ladJ, komiinistler 
kabineye girmege karar verdiler, Blum'iin 

muvaffak olacagt zannediliyor 
Paris 16 (Hususi)- Kabine buhra

m bugun de halledilememi~tir. Sosyalist 
f.rkasJ, M. Bonnet'nin riyasetinde te§ek
kul edecek kabineye i§tirak edemiyecegi
ni bildirdiklerinden, ban radikal sosya
listler de M. Bonnet'ye rey vermedikle
rinden mumaileyh yeni kabineyi kurmak
tan vazge<;tigini Cumhurreisine bildirmi~
tir. 

Cumhurreisi M. Lebrun, bunun iize -
rine sosyalist f1rkas1 ~efi M. Leon Blum'u 
iic; defa sarayma davet ederek uzun 
miiddet miizakerelerde bulunduktan son
ra, yeni kabineyi kurmak vazifesini ona 
tevdi etmi§tir. 

M. Blum derhal f1rka ruesasile te • 
rnaslara b\l§lami~hr. 

M. Leun Blum bu ak§am . iic;iincii de
fa olarak Elysee saraymdan ~1karken 
gazetecilere §Unlan s(iy lemi~tir: 

· Yeni kabineyi te:!!kile memur 
edilen M. Blum 

«- Cumhurreisi M. L~brun beni ye-. Sosyaliat lrrkasrmn karari 
ni kabineyi kurmaga memur etti. Bu va· Paris 16 (Hususi)- Sosyalist f1rh~ 
zife.yi ' hbul ettim. Y ehi kabineyi kur • .sr parlamento grupu bu sa bah M. Se • 
mak iizere de! hal temas~ara ba~hyaca · • rol'un riyasetinde toplanarak M. Bon .. 
gim.» · [Arkast Sa. 7 siitun 5 te] 

maddelerini hir~.r ·hii:ei- ucuzlatacag1z Yiik·~·~klkfi~;t··;·~·fi~~;·~t 
Diin Ankarada toplanan Et kongresinde her nevi et 

kararlasttrddt fiatlar'tntn kiloda ·on kurus 
' 

ucuilattlmast 
Ankara 16 - Miistehliklerin fili o

-arak menf atlerini temin etmek ~artile 
1stanbulun et fiatlanm indirmek il;in la -
z1m gelen tedbirleri, birlikte du$iinmek 

iizere 1stanbuldan davet edilmi$ olan ce
leb komisyoncularl, toptancJ, peraken • 
decileri temsil eden 27 tiiccann i~tirakile 
bugiin iktJsad Vekaletinde Ba~vekil Ce
lal Bayarm reisligi altmda gorii~meler 
yapilmi~hr. 

Bu giiri.i$melerde Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Sukrii Kaya, lk -
hsad Vekili ve Zirc.f.lt Vekil vekili Sakir 
Kesebir, 1stanbul V alisi Muhiddin Os • 

tundag, Ekonomi Miiste$ar1 Kurdoglu 
ile alakadar miidiirler ham bulunmu~lar
dJr. 

T etkikat neticesinde nakliyat, ii~ret, 
resim, ve komisyonculugun • mezbaha Ba~vekilimiz Celal B<~yar 

' 
iicr ti de dahil oldugu halde - Istanbul 
perakendeci kasab diikkanmda her nevi 
et fiatlarmm fiJi olarak kiloda miistehlik 
lehine I 0 kuru~ indirilecegi anla§Jlmi~tlr. 
Ba~vekil Celal Bayar, perakendeci ka -
sablarm hususi vaziyetlerini ve miisteh

likle yakm alakalanm nazan itibara ala
rak bunlarm hissesine isabet eden kan 
azami muhafaza edecek tedbirleri al • 
IDI~tlr. 

1 martian itibaren kiloda 10 kuruf 
tenzilat 

Neticede 1 mart 1938 tarihinden iti • 
baren fstanbulun et fiatlanmn on kuru~ 
indirilmesi takarriir etmi~tir. 

Ba~vekil. et fiatmm yiikselmesine ma
n~ olacak ve fiatlarm tenezziiliinden hal· 
km istifadesini temin edecek tedbirlerin 

[Arkast Sa. 7 sutun 5 te] 
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(:ine VeriJen miihJet bitti, Tiitiin konferans1 

~an .., Kay - ~ek susuyor bugun a~IIIyor 
Tiirk, Y unan ve Bulgar 

Japon hukOmeti bir beyanname nesretti murahhaslari toplanddar 

Chautung'un garbmdaki 
lerin lehinde cereyan 

muharebelerin <;inli
ettigi haber veriliyor 

Yaugtse nehrini ge~mekte olan bir Japon siivari k1t'as1 

Hankow 16- Chantoung'un garbm- Anhvei'nin ~arkmda ve Kiongsu'nun ce
da muharebe, ~imdi daha ziyade (;inli • nubunda kazamlmi§ olan bazt muvaffa
lere musaid bir manzara arzetmektedir. kiyetler daha kaydetmektedir. Wuhu • 
Siiylendigine gore, <;inliler Chowsien'i nun 60 kilometre kadar cenubunda kain 
tekrar i~gal etmi§ler ve Hanchow'a dog- Surchen'in Japonlardan istirdad edilmi§ 
ru ilerlemi§lerdir. 10,000 kadar Japon oldugu haber verilmektedir. 
askeri alel.kele Manchukuo'dan Chan • Ba§vekil M. Kung, ba§ka bir beyan • 
tong cephesine gonderilmi§tir. Shansi - name ne~rederek <;in'in harici ve dahili 
den takviye k1taah gonderilmektedir. istikrazlar faizlerini temin etmek azminde 

<;in menabiinden gel en ~elgraflar, / .{Arkast sa •. 3 siitu.~ .1 {tel 

Murahhas heyetimize riyaset edecek 
olan Trabzon meb'usu Hasan Saka 

Bugun T ophane kii~kiinde toplanacak 
olan ~ark tutiinleri konferansma Turk 
ba~murahhasi s1fatile i~tiraki kararla~an 
Trabzon meb'usu Hasan Saka, dun An
karadan §ehrimize gelmi~tir. Murahhas 
heyetimizde 1nhisarlar Umum Muduru 
Mithat Y end, Ziraat Vekaletinden 
Remzi, iktJsad Vekaletinden Turkofis 
lstanbul ~ubesi miidiir vekili Necmi ve 
Turkofis tutun ~efi Miimtazla tiiccar 
Mithat Nemli ve Huseyin Hayri vard1r. 

Diger taraftan, Y unan delegeleri Ha
ralambos T eodoropulos, Dimitri Argira· 

.[Arkas; sa. 7 siitun 3 te] 

nlektebirtiil yildOniimii 
Meml~ketimize yuzlerce ilim adam1 yeti~tirmi~ 

olan bu miiessesenin 55 · btci yildoniimii 
tezahiiratla kutluland1 

Yiiksek :ikbsad ve Ticaret mektebinin 55 inci ytldoniimii kutlulanuken, 
davetliler istiklal mar§•m dinl~yorlar 

tstanbul Yi.iksek ikhsad ve Ti.caret 
mektebinin 55 inci ylldoni.imi.i di.in par
lak bir surette tes'id edilm~tir. 

Saat 14 te Ticaret mektebinin [~ten 

gelen bir zevkle siislenni~ olan biiyli.k 

salorrunu, davetliler, Ticaret mektebl 
mezunlan · ve talebelerden mi.irekkeb 
gi.i'Zide bir kalabalik kap1ya kadar dol· 
dlJrmu~tu • . 

[Arkasr Sa. 5 siltun 4 te] 
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Be§ikta§, Hava kupaS1 
ma~1nda, Giine§i yendi 

Ma~, Giine~in hakimiyeti altinda oynanmasma 
devrede 

geldiler 
ragmen, Siyah - Beyazblar ilk 

yapbklar1 bir golle galib 

Be~ikta~ muhacimleri Giine§ kalesi oniinde 

Gazetemiz tarafmdan Hava Kurumu 
menfaatine tertib edilen tayyare kupasJ 
turnuvasmm diimifinal ma<;I diin T aksim 
stadyomunda alh binden fazla biiyuk bir 
seyirci kiitlesi iinunde Be§ikta§la Gune§ 
tak1mlan arasmda yapildi, 

Mac;m ehemmiyetile miitenasib olan 
bu kalababga ragmen oyun pek az 
zevkli ve heyecansiz bir §ekilde oynand1 
ve Cline~ tak1m1 Salahaddin, Rebii ve 
Rlla gibi iic; futbolcusundan mahrum o· 

[ArkaSt Sa. 6 sutun 1 de] 



2 CUMHURiYET 

ILI~BE~C~~'~e_h_lr_ve_M_e_m_l_e.k~~et_H_a_b_e_r_le_r_i~) 
izmirin ithalat Deniz Ticaret mektebi 

Yazan: <;evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 34 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

imparatori~eye takdim olunan Kont Andrassy, 
esmer giizelliginin goz kama~brici bir ornegi idi 

- Biliyor musun Sisi, bu ak~am Ma • 
carlann bir miisameresi var .. . Sen Ma -
carlan seversin... Gitmek istiyordum, 
benimle gelir misin? 

- Burada miitenekkiren bulunuyo -
rum. T amlmayt pek istemezdim de ba
ba. 

- Hadi camm gel. Y ann gene mi.ite
nekkirligini takmusm. Miisameredekile • 
rin ~ogu dostum insanlar. Onlara kar§t 
kendimi seninle birlikte gosterip caka 
satmak isterdim. 

- Aman baba, alqam yemegini be-
• raber yesek, sonra kalktp tiyatraya git • 

sek, bu, senin ic;in de daha eglenceli, be
nim i~in de, degil mi? 

- Camm tiyatro her alqam var. 
- Peki baba, nastl istersen oyle ol -

sun. 
Elisabeth, biraz sonra, miisamere i~in 

giyinmi~. merdivenden inince diik Max 
• dayanamadt, 

- Avrupanin en gi.izel kadmisint 
Dedi. 
Elisabeth Avusturya saltanat haneda

nina mahsus miicevherlerini takmt§tl. Ba· 
§tnln etrafma kat kat oriilen sac;larmda 
incilerden, zi.imriidlerden, pulantalardan 

yaptlma bir tac kiVIlctmlar sac;tyordu. 
Mermer gibi beyaz omuzlarma attlgt 
«Zibline» den bir atkt, arkide renginde

ki ince kadifeden robunu ktsmen ortii
yor, incilerden oriilmii~ bir kemer belini 
ku§atlyor, uzun etekli jiipiiniin volanlan· 

m salktm salkun inciler siisliiyar, eteginin 
altmdan pml pml parltyan tokalarile 
iki ufal: iskarpin goriini.iyardu. 

Babast saadetinden ta§an bir sesle: 

- Gozlerim kama§tl, dedi; bu gece 
herkesi biribirine katacaksm! 

- <;iinkii baba, bu bir Macar miisa· 
meresi. Oraya Avusturya !mparatoric;esi 
olarak gitmek isterim. Ve Macarlara 
gostermek istiyorum ki Avusturyayr tern· 
sil eden bu kadm onlarm lehinde fikirler 
besliyor ... Ve Avusturyanm onlan seven 
begenen bir taraft var. 

*** 
Miisamerenin verildigi evin sahibi ka-

dm, !mparatori~enin apanstz geli§ine, 
pek tabii ki, sevindi. 

Miisameresi iki defa parlaktr. Bir de
fa Jules Andrassy vardt, Macarlarm 
milliyet kahramam olan ve giizelligile ka
dmlan kmp gec;iren Budape§teli bir 
Kant. Sonra bir de !mparatoric;e. 

Ev sahibi kadm, Kontla !mparatori -
c;eyi ne yaprp yaptp hemen gorii§tiirmek 
istedi. Andrassy'nin kaluna girdi: 

- Gelin azizim Kont, dedi; size ta· 
mtacagtm c;ok miihim bir kadm var. 

Kont ses c;tkarmtyarak fakat azc;ok 
can stkmttsile, kadmm siiriikledigi tarafa 
gitmege razt oldu. E ~iinkii yakr§rkh ve 
cazib bir erkek ic;in Paris hayatmm boyle 
mahzurlan vardtr. 

Ev sahibi kadm tazimle: 
' - lmparatoric;e hazretlerine, miisaa

Clelerile, Kont Andrassy'yi takdim edi • 
yo rum, 

Dedi. Andrassy Macann Macariydt. 
.$ahsmdaki bir §arklt cazibesi kibar 

adam pervaSIZltgml bi.isbiitiin gi.izelle§ti
riyardu. Kadmlara kar§t c;ok nazikti ve 
fevkalade sevgili almanm usuliini.i c;ok 
iyi biliyordu. Esmer giizelliginin goz ka

rna~tmcr bir ornegi idi, Macar ukmt 
temsil eden kadmlarm ve erkeklerin §oh· 
retini yapan esmer gi.izelliginin. 

Bu adam 1848 Macar ihtilalinde gene 
bir hiirriyet kahramam olarak miihim rol 
aynamt§tl. 1htilal Kossuth tarafmdan da 
fstanbula elc;i gonderilmi~ti . Fa kat hadi
satm revi§i Macar ihtilalcilerinin aleyhi
ne doner donmez, Andrassy ir;in §eref di
ye tamlan §eylerin adr Avusturya hi.iku
met lisanmda «sarih bir ihanet» oldu. 

Macar istiklal miicadelesinin sonunda 
Franc;ois - Joseph zaferini, idam karar
lan imzahyarak, kutluladi. Jules An
drassy'nin adt bu kararlarm arasmdaydt. 
Malt musadere olundu. F akat Andrassy 
Fransaya kar;mak ihtiyattm gosterdi. 
F ransamn zarif sosyetelerinde monden 
bir adam olarak tanmdt. V e §ahsmm 
giizelligini davasmm zaferi tc;m kullana
rak, F ransada birc;oklanm Macaristana 
dost yaptt. 

Nihayet Avusturya hiikumetinin mer
hametile Andrassy Macaristana dondii. 
Ve orada Macarlarm kurtulus hareke -
tinin bdemli reisi Francis Deak'm sad1k 
bir muavini oldu. 

,Simdi Parise grzmege gelmi§ti. 
Elisabeth sanmtrak ve parlak Macar 

,arabile doLt kadehi yakaladt; yuka• 
kadtrdr. Biitiin kadehler havalandtlar; 
lmparatoric;;e haykxrd1~ 

- Macaristanm §ere fine I 
Heyecan ~Ighklan arasmda kadehler 

yuvarlamrken orkestranm Macar mar§! 
ortahgr ~mlattt. 

Andrassy'nin gozleri hayranhklar 
ic;inde parhyordu: lmparatoric;e onun 
kavminin dostuydu. 

!Ik kadehlerden sonra orkestra ~akrak 
bir c;igan havast ~aldr. Dovetliler dans 
etmege ba§ladtlar. 

- dlk danst bana rayegan etmek 
§crefini bidir;g buyurur musunuz ?» 

Andrassy'nin bu davetine kar§t Eli -
sabeth giiliimsedi ve bir ba§ i§aretile dan-
51 kabul etti. 

Musiki bu Macar kalbini altiist edi
yardu. Bu. anun rrkmm musikisiydi; yiiz
yiize durdugu ve kollarile stktlgl kadmt 
tema§a ediyordu. 

Bu, tepeden inme bir a§k oldu. 
Gece ilerliyordu. Andrassy, Elisa -

beth'i teheyyi.ic ediyor, kadmda ba§ka 
bir kadm peyda oluyordu ve Andrassy • 
nin §ahsiyetindeki hararetle Elisabeth k1· 
Zt§tyordu. Payla§Ilmr~ bir arkada§hk 

ic;inde kendilerinden ge~mi§tiler. Andras
sy' nin Elisabeth' e inhimaki, Elisabeth' in 
Andrassy'ye gittikc;e artan alakast davet
lilerin goziinden kac;madt. 

Diik Max i§in farkmdaydt, kendi ken
dine gi.iliimsiiyordu. Elisabeth'le Andras· 
sy, etrafmdakilere aldumryarak, «inkr· 
lab davast» nt, ve bu davanm ba§mda 
bulunan Deak'1 konu§uyorlardt. 

Fran~is Deak asil Macar ailelerinin 
eski bir kolundandt. 1848 de Macarista
nm inkrlab meclisi umumisinde galebe 

kazandt; liberal fukasmm reisi oldu; fa
kat Kossuth'un radikal fikirlerini kabul 
etmedi; ve bun a itiraz mahiyetinde si -

yasi hayatta.1 c;ekildi; c;ekilirken Macar 
asilzadelerinin bir c;ogunu da arkasmdan 
siiriikledi. F ranc;ois - Joseph' e kar§l vazi
yeti, daima, uzlll.§mak istiyen bir adam 
vaziyeti aldu. 

Deak §imdi Viyanaya ve Viyananm 
merkeziyetc;i, mutlakiyetc;i p611tik'aflna 
kafa tutan Macaristamn eski haklarmm 
bir timsali gibiydi. Polis kuvvetile hiiku
met siiren A vusturya devletinin boyun
durugunu atmak zamam Macaristan ic;in 
gelmi§ti. Macaristan;\ muhtariyet ver • 
mek, ve Avusturya Macaristam ayn 
iki devlet alarak idare ettirmek i~in 

Deak'm yaptlgt te§ebbiiste ona Andrassy 
de iltihak etmi§ti. 

Elisabeth sordu: 
- Siz Macarlar memleketinizi c;ok 

seversiniz, degil mi? 
- Cammtzdan c;ak. 
- Siz biiyiik bir vatanperversiniz, de· 

gil mi? hte sizi bunun ic;in seviyorum. 
- Efendimiz c;ok iyi yiireklisiniz. Fa

kat en biiyiik vatanperver ben degilim. 
En biiyi.ik vatanperverimiz Deak'ttr ki 
bizim putumuzdur. Biz ona tapmmz; o, 
biitiin Macarlarm mabududur. 

Hasbthalleri Avusturya sarayma do -
kiildii. Elisabeth'in bu saraya kar§I duy
dugu soguklugu Andrassy' de payla§t· 
yordu. 

- Efendimiz, dedi; A vusturya sara· 
yma gelmem ~ok muhtemel. Sizinle ora· 
da tekrar gorii§mek iimidlerini beslemek
ten kendimi alamtyorum. 

- Bu benim ic;in de giizel bir§ey olur. 

*** 
Elisabeth yatak odasmda, gecelik kr-

bgmdaydt: koyu renkli sac;lan, her za -
manki gibi, itina ile frrc;alanmi§, ba§tntn 
her taraf1 yiizlerce fur;a darbelerile dii -

zeltilmi§ti. Giizel sa~lan parltyan dalga· 
lar halinde amuzlannm iistiinden dizle -
rinin a§agtsma kadar dokliliiyordu. 

Babasr Diik Max bir §ezlonga uzan· 
m1s, bir piiro ic;iyordu. 

Elisabeth: 
- Kent Andrassy hakiki bir vatan -

perver, dedi. 
Babast: 
- E vet, oyle, dedi; iistelik de ne gii· 

zel adam. 
- Giizelligi bana bir§ey soylemiyor. 
- Sa hi den soylemiyor mu? 
- Evet, sahiden soylemiyor. Fakat 

son derece enteresan adam. Bana Ma -
carlan ve Macarlann davalan ugrunda 
kathndtklan biiyiik fedakarhklan anlat
tt. 1nsanm. kendini diinyada bir i§e yarar 
hissetmesi kadar harikulade bir§ey yok. 

- Sen, Sisi, ne zamandanberi, ken -
dini diinyada hi~bir i§e yaramaz, fikrin-

desin? Senin giizelliginde bir kadm dai
ma i§e yarar: Hatta biitiin yapttgt §ey 
rahlesinin iistiinde bir Bouddha gibi otur· 
maktan ve herkesi kendisine tapttrmaktan 
ibaret olsa bile I 

lArkasa var] 

ve ihracab mezunlan cemiyeti 
Bir gazetenin verdigi 

maliimat yanb~ goriiliiyor 
izmir (Hususi) - Bir istanbul ga • 

zetesi, !zmir muhabirine atfen limam
rmzm ihracah hakkmda, hakikaten ga
rib, muhayyel ve alb iistiinii hie; tutml
yan bir , sozde, istatistik ne~retmi§ ve 
bununla da kalmryarak 927 yrh ile bir 
mukayese yapmak suretile fahi.§ hata
lara dii§rnii ~tiir. Bu gazeteye gore, 937 
yrh ic;inde yaptrgrmrz sevkiyat, fazla 
oldugu halde bunun getirdigi doviz mik
tan azm1~. 1Ialbuki vaziyet hie; de boy
le degildir. Mesela, Ticaret Odasmm 
evvelki giin hazuladrgr bir istatistik 
gosteriyor ki, son on be~ giin ic;indeki 
iiziim ihracahmrz 3409 ton almakla be
raber mevsim bidayetinden §irndiye 
kadar yap1lan ihracat miktan 18,837 
tondur. Halbuki gec;en sene mevsim bi
dayetinden bugiine musadif tarihe ka
dar yaprlan sevkiyat, 50,534 tonu bul -
mu~tu. Aradaki fark , vaziyeti sarahatle 
gosterebilir. Bu yrlm dii§iikliigii, AI • 
manyaya olan ihracahmtzm azhgrndan 
ileri gelmi~tir. Gec;en sene bu miiddet 
zarfmda 25,656 ton sevketmi§tik. Bu se
ne ise 6,726 ton .. tngiltereye olan ihra
cabmtzda da nisbi bir azhk vardrr. Maa
mafih noksanhgrn telafi edilecegi ka
naati de vardrr. 

tncire gelince, mevsim ihracati 20420 
tonu bulmu~tur. Bu rakam da, gec;en se
neye nisbetle 6,800 tonluk bir naksan 
gosteJ;"mektedir. Biiti.in ahcr memleket
lere yaphgrmtz ihracatta, nisbi bir dii
§iikliik kaydedilmi.§ ve bu fark meyda
na <;rkmt§hr. 

Oziim liatlarr 
Son haftanm borsa vaziyetine gelU!· 

ce, iiziim fiatlarmda <;ok az bir di.i§iik
liik ve i§tahsrzltk goriilmii§ti.ir. tncir 
vaziyeti de keza, durgundur. Ancak pa
muk ve zahire sati§lart hararetli geg • 
mi§, taleb <;ok olmu§, fiatlar artmr~hr. 
Pamukta iimid c;oktur. Satr~larm art • 
mast ve fiatlarm daha yiikselmesi bek
lenmektedir. 

lzmir limamna gidip gelenler 
Birinoikanun ayr i<;inde limammrza 

118 Turk, 3 Alman, 4 Amerikan, 1 Fele
menk, 2 Franstz, 10 ingiliz, 12 Sovyet, 
16 italyan, 3 Macar, 2 Norve<;, 3 Raman
ya, 1 Y}lgoslavya, 10 Yunan vapuru gel
~~~ . ' . -

Bir lngiliz miimessilinin yaptrgr 
tetkikat 

Bilhassa iizi.im ve incir mahsulii iite
rinde tetkikat yapmak ve Tiirkiye - in
giltere ticaret miinasebahm gozden ge
cirmek iizere §ehrimize gelmi§ olan bir 
tngiliz kooperatifi miimessili, muhte -
1if milesseseleri, bu meyanda bagcrhk, 
ha~arat enstitiilerini, iiziim, incir ima
lathanelerini gezmi~tir, Bugiinlerde 
memleketine donecektir. 

Alyon ticaret odasrnrn bir 
miiracaati 

Afyonkarahisar Belediyesi, tzmir Ti
caret Odasma miiracaatle, baZl firma • 
lar tarafmdan memleket dahiline ac;rk, 
fena ambalajh ve p,ayristhhi sekilde u
zi.im gonderildij:!i bildirilmi~. buna mii
manaat edilmesini istemi~tir. Hatta, 
bunlartn h ilafmda afyon piyasasma u
ziim ve incir sevkedildigi takdirde sa -
bsma miisaade alunmryacagrm da bil • 
dirmi~tir. Bu ikaz alaka ile kar§tlan • 
rmshr. 

ADtiYEDE 

Adliyede bir yasak 
Adliye Kaptaltmdaki jandarma kara

kolu oniinde bir taklm i§siz, giic;siiz kim
selerin dola§malan yasak edilmi.§tir. 

Bu yasagr dinlemiyenler, ciirmii me§· 
hud mahkemelerine sevkedileceklerdir. 

32 gun hapis, 30 lira da 
para cezas1! 

Mehmed isminde birinin kahvesine 
zilzurna sarho~ olduklan halde gire -
rek giiriiltii c;rkarmak ve kendHerini 
karakola gotiirmek istiyen polislere ha
karette bulunmaktan suc;lu Kadri ve 
arkada§t Azizin diin ciirmii me~hud da· 
valarma bakan nobetc;i birinci asliye 
ceza mahkemesinde duru!?ffialart yaprl
mr~trr. Mahkeme, §ahidleri dinledikten 
sonra, suclulardan Kadrinin polise ha
karette b~lundugunu ve Rihiiltii gtkar
drgmi tesbit ederek kendisini bir ay 
iki giin hapse ve 30 lira para cezastna 
mahkum etmi~ ve suc;lu hemen tevkif e· 
dilerek Tevkifaneye gonderilmi~tir. Su· 
gu sabit olmtyan. Azizin beraetine ka -
rar verilmi~tir. ---1>-t ... IH--

Odunla yaralad1 
Unkapanmda Tekirdag iskelesinde 9 

numarada oturan Ali oglu Ahmed, ayni 
yerde oturan Mehmed Nuri isminde bi· 
rile kavga etmi§ ve Nurinin ba§tna o 
dunla vurmak suretile yaralarni§tlr. -···-Kalb sekteainden oldii 

Galatada 9ehsiivar mahallesinde $im
§ir sokagmda aturan 65 ya§lannda Ya
sef Bahar, Tahtakalede Telefon soka • 
gmdan gec;erken, anslZln dii§erek ol -
mii§, kalb durmasmdan oldiigii tesbit 
edilerek gomiilmesine izin verilmi§tir. 

ilk kongre, mezunlar1n 
aktedildi ve yeni idare 

iftirakile diin 
heyeti se~ildi 

Deniz Ticaret mektebi mezunlannm diinkii kongresinde bulunanlar 

Yiiksek Deniz Ticaret mektebi me -
zunu olan genclerin, te§kil ettikleri cemi
yet, diin ogleden sonra, 1stanbul Halke
vinde ilk kongresini akdetmi§tir. 

Kongrede, mezunlar namma bir zat, 
cemiyetin te§ekki.iliindeki maksadlart 
izah eden bir soylev vermi§, cemiyetin, 
mezun arkada§lan, bir araya toplamak 
ve ihtiyac halinde ic;timai yardtmlarda 
bulunmak gibi ~ok hayrrh bir gaye ile 
kuruldugunu, anlatmt§tlr. 

Bundan sonra, yeni idare heyeti inti -
habt yaptlmt~ ve neticede, birinci hami 
reislige Deniz Miiste§an Sadullah, fahri 
reislige Yiiksek Deniz Ticaret mektebi 
mi.idiirii Zeki, asli reislige Havuzlar ve 
F abrikalar Direktorii Cemil, ikinci asli 
reislige Denizyollan miilazim kaptanla
rmdan Bedri Ernur, umumi katiblige ii
~iincii kaptan Kemal Nejad, muhasib ve 
veznedarltga, miilazim makinist Hakkr 

Saltan, asli azahklara: Denizyollan mii
lazim kaptanlanndan $iikrii Sancak, A
kay miilazim kaptanlarmdan F aik Y ab
nay, Denizyollan miilazim kaptanlann • 
dan Sabri Cenren, yedek azahklara; 

Denizyollan ii~iincii kaptanlanndan Ce
lal, miilazim kaptan Arif T uran, Deniz
yollan miilazim kaptanlarmdan Y aver 
Gokdeniz, tefti~ heyetine Denizyollan 
ii~iincii kaptam Zeki !~sel, miilazim ma
kinist Mustafa Uzses sec;ilmi§lerdir. 

T oplantJ nihayetinde, biiyiiklerimize 
tazim telgraflan c;ekilmi§tir. 

Yiiksek Deniz Ticaret mektebi me -
zunlan cemiyetine dahil olan denizcileri
mizin diger mesleki te§ekkiillerle alaka
lan baki kalacakttr. 

Mezunlar cemiyeti, miinhasuan arka
da§lart, bir c;att altma toplamak maksa • 
dile kurulmu~ bulunmaktadtr. 
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istanbul Cezaevi 

30 bin lirahk malzeme, 
yirmi be, senedenberi 
Y ediku ede bekliyor 
ist~nbul Adliy~}'lnm in$as;na ilk

baharda ba~lanacakttr. Bu itibarla sara· 
ym in~a edilecegi Sultanahmedde eski 
hapisane binasile etrafmdaki yerlerin is
timlakine aid muameleler yaptlmak iize
redir. Adliye saraymm in$asmdan evvel 
!stanbul Hapisanesindeki rnevkuflar 
Zonguldak ve lmrahya sevk ve taksim 
edileceklerdir. Hapisane ic;i'n iki §ekil ii
zerinde duruluyor: 

1 - Simdiki tevkifanenin geni$letile
rek ktsmen hapisane, krsmen de tevkifane 
olarak kullamlmast. 

2 - Y edikulede bir hapisane binast 
m~ast. 

Y aptian tetkiklere nazaran, Harbi U
mumiden evvel !stanbulda Y edikulede 
bir hapisane in$asma karar verilmi$ ve 
bunun i<;in 300,000 lira ktymetinde mal
zeme sipari~ edilmi$tir. Bu malzeme, 
Y edikulede metruk bir arsa iizerinde yir
mi be$ senedenberi beklemektedir. Hat
ta, bu malzemeyi beklemek iizere kukar 
lira i.icretli dort bekc;i tayin edilmi§tir. 
Bilahare adedi 2 ye indirilen bu bekc;ile
re 25 senedenberi ayhk verilmektedir. 

Y eni !stanbul hapisanesinin in$asmda 
herhalde bu malzemeden istifade edile
cektir. Y aptlacak yeni hapisane, hafif ve 
agtr hapis cezahlara mahsus muhtelif 
tek hocereleri ihtiva edecektir. 

Nekadar Musevi var? 
Memleketimizdeki Musevilerin sa -

y1sr 80 bindir. Bunlardan 50 bini tstan
bulda, miitebakisi Edirne, Bursa ve !z
mirdedir. 

Suclu <<Hi~durmaz)) ... 

Vaki iddialar1 soy ad1n1 
ogrenemiyen ar)s.ada,ile 

birlikte reddetti 
. 'fl. 1 l 

Tramvayda seyyar dokumacr Arda~m 
paltosu cebinden 160 kuru&unu yanke
sicilik suretile a§trmaktan suc;lu N amtk 
ve Koc;a'nun duru&malart, dun birinci as
liye ceza mahkemesinde yapiimt~tlr. Soy 
adr «Hi<;durmaz» aldugunu soyliyen 
Koc;o ile, «Soy adimt babamdan sorup 
ogrenemedim!» diyen Namrk, vaki iddi
alarr reddettiler. 

Arda$ ise, tramvayda ikisinden ba$· 
ka ki~se olmadtgmt, biletini aldtktan bir 
miiddet sonra, cebini yokladtgl zaman 
bir giimii~ lira ile 60 kuru~ ufakhgmr ye

rinde bulamadtgmt, <;alman parastmn, 
karakolda iizerleri aranan suc;lulann ce
binden c;rkttgmt iddia ediyordu. 

Suc;lu Namtk bi.r ara, davactya: 
«- Amca! Ken dine gel! tftira at

rna!» diye soylendi. 
Mahkeme, ktsa bir miizakereden son

ra; ciirmii me$hud zapttm tutan polis 

memurunun &ahid olarak c;agmlmast i<;in 
duru$ma}'l ba~ka giine btraktt. 

SEHIR 1$LERI 

1mar program1 
tstabulun ianan etrafmdaki haztrhk

lar faal bir devreye girmi§tir. 9ehircihk 
miitehassrsr M. Prost, §Ubat nihayetin
de §ehrimize tekrar gelecektir. Hiiku -
metc;e tetkik edilmekte olan projeler de 
a zamana kadar tasdik edilmi.§ buluna
cagt cihetle bunlarm tatbikl hakkm -
daki programm tanzimine ge<;ilecektir. 

~ehidlikleri imar Cemiyetinin kongresi 

~ehidlikleri lmar Cemiyctinin kongresinde bulunanlardan bir grup 

$ehidlikleri !mar cemiyeti senelik zakereler cereyan etmi§tir. 
kongresi, diin ogleden sonra saat 15 te, Yeni merkez heyeti sec;Hdikten sonra 
istanbul Halkevinde mutad toplantlSlm ic;timaa nihayet verilmi~ ve kongre a
yapmr~hr. Taplanhda idare heyeti ra • zasr, otobiislerle Edirnekap1ya giderek 
poru okunmu§ ve rapor iizerinde mii • $ehidlig~ ziyaret etmi§lerdir. 

17 tkineikanun 1938 

Siyasi icmal 
Milletler Cemiyeti 

ve Fransa 
(E=I ransada «Halk cephesi» namt r altmda birle$mi~ alan mu~e?il 

ve miifrit sol cenah partilennm. 
hem kendi i~lerinde hem de kendi arala· 
nnda, fikir ve siyasi akide itibarile derin 
fark ve ztddiyet bulunmast yeni bir buh· 
ran dogurdu. Bahusus radikal sasyalist• 
lerin mevcud nizam ve intizamt muhafaz.a 
dii~iincesile sosyalistler ve komiinistlerin 
ve bunlann arkalannda bulunan amele 
sendikalan birligi ba$mda bulunanlann 
ifratperverligi ve ihtilal temayiilii, amele 
stmfmt yalmz refaha eri~tirmek degil ay• 
ni zamanda biitiin memlekete hakim ve 
diktator yapmak azmi arasmdaki u<;urum. 
bu siyasi ziimreyi parlamentoda kahir 
ekseriyeti haiz almasma ragmen bir daha 
zafa ugrath ve inhilal tehlikesi kar~ISinda 
btrakh. 

Komiinistler ve be~ milyon azasile 
balk cephesine zahir goriinen amele sen· 
dikalan konfederasyonu reisi Leon Jou· 
hause, radikal sosyalistleri diger biiyiik 
kii~iik burjuva partileri gibi kendilerine 
dii$man saymaktadtrlar. 

Srrf ekseriyeti muhafaza hattn kin 
bunlarla bir cephede goriiniiyorlar. Sos· 
yalistler dahi siyasi akide ve program· 
lanna radikal sosyalistleri en biiyiik en· 
gel addediyorlar. Bunlar dahi ancak ek· 
seriyeti muhafaz.a hatm i~in ~imdilik ra• 
dikal sosyalistlerle i~ birligi yap1yorlar. 

Lakin radikal sosyalistler kendi urn· 
delerini ve programlanmn esaslanm yii· 
riitmege c;ah~ttkc;a diger iki partinin agtr 
ba$lt reisleri degilse de ate$in ve miifrit 
olanlannm sabn tiikenmekte ve anlan 
buhranlara yol a~an ta$kmhklara sev• 
ketmektedirler. Son buhran da boylece 
rneydana c;tktt. Gerek sosyalistlerin, ge· 
rek komiinistlerin belliba~h liderleri ~u 
zamanda «Halk cephesi» nin dagtlma· 
sma taraftar olmadtklanndan gene eski 
esas iizere, yani hiikumetin ba~mda ra• 
dikal sosyalistler bulunmak iizere yeni 
kabinenin bunlarla sosyalistlerden te~ek· 
kiil etmesine ve komiinistlerin kenardan 
muzahir bulunmalarma miifrit ve ate§in 
arkada&lanm iknaa c;ah~ryorlar. 

Bunun ic;in yeni kabinenin te&kiline, 
raclikal sosyalistlerin mutedil liderlerin• 
den olup bilhassa para politikasmda ko• 
rrilin~tlet v~ .. sosyalistlerle tabantabana 
ztd olan eski Maliye N azm Bonnet me• 
mur edilmi$tir. <::unkii radikal sosyalistler 
4tiila'~1Mmda kalmaytp solyalistler• 
le komiinistlerin her tiirlii miifrit i<;timai, 
siyasi ve mali dii~iincelerine alet almaga. 
balk cephesinden c;ekilerek bunun ytktl• 
masmt tercih etmege azmetmi~ bulunu• 
yorlar. 

Kamiinistlerin ve sosyalistlerin miifrit 
ve htrc;m anasmnm ta&kmhklanndan .;t· 
kan yeni buhranm, F ransamn harici po• 
litikast Umumi Harbdenberi en nazik ve 
agrr bir safhaya girdigi zamana tesadiif 
etmi$ olmast; bu biiyiik devletin bey• 
nelmilel mevkiini son derecede sarsmW 
hr. Boyle bir vaziyet i<;inde Milletler 
Cemiyetinin yiiziincii i~tima devresine 
girmesi hem kendisinin, hem de lngilte• 
renin siyasi menfaatlerini tarnir kabul et• 
mez zararlara ugratacakttr. 

Halbuki bu iki biiyiik devlet, Millet• 
ler Cemiyetini, bitaraf kii~;iik devletlerin 
ltalyamn bu miiesseseden ~rkmast, AI• 
manya - !talya - Japonya ittifakmtn A• 
vusturya ve Macaristanm da iltihakile 
be~ler ittihadma tahavviil etmesi karst• 
smda tereddiide dii~eleri yiiziinden in• 
hilalden kurtaracak kuvvetli te§ebbiisler· 
de bulunmaga hamlanmt~lardJ. Dahilen 
za}'lf ve c;iiriik F ransamn !ngiltere ile be• 
raber soyliyecegi sozden fayda degil, z.a• 
rar geleceginden bu iki devlet Mi!letler 
Cemiyeti Meclisinin toplanmasmr on giin 
tehir ettirdiler. 

F ransada yeni buhran bir an evvel ne• 
ti<:elenmedi&i ve bahusus mali kudretine 
dahilin ve haricin itimad ettigi Bonnet 
i$ ba$tnda kalmadtgt takdirde, FransJt 
parasma kar~r kimsenin emniyeti kalaW 
yacak ve. bu yiizden F ransa, vaktile mar: 
km srftra inmesi hadisesinde oldugu $(ibl 
hem kendisinin, hem de Amerikada r;t~ 
kan buhranla so,n derecede sars1lmt$ olall 
diinyanm para ve ikttsad i~lerini alti.ist 
edecektir. 

Fransanm haricde siyasi ni.ifuz ve iti• 
banmn nekadar sarsrlmt~ alduguna dela• 
let eden iki yeni vak'a kar$tsmda bul.~: 
nuyoruz. Zahirde F ransanm miittefi .1 

bulunan Yugoslavya ile Lehistanm harJ• 
cl politikasmr idare eden Dr. Stoyadido• 
vic, Baron Beck, Avrupanm mukad e• 
ratr iizerinde miihim tesirler yapacak o• 
lan Cenevre toplanttsma gitmek iiz.e:e 
yola c;tkttklan zaman, Parise ugrar!1tgl 
dii~iinmeyip dogruca Berline ~juni; -1~~: 
burada giinlerce kalrn~lar, arada, pi , 

ler ve Hariciye Nazm Baron von NeU 
rath ile Rorii~mli&ler, Milletler CemiY~: 
tinin ic;timat tehir edildigini i~itincefdog. 

I k I · d" .. I d'r ran ruca mem e et erme onmu~ er I · . Ie• 
samn dahili i~leri biitiin diinyaniD IS 

rin~ tesir ediyor. 1' 
Muharrem Feyzi TOGA 
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~ine verilen miihlet bitti, 
~an .. Kay"' ~ek susuyor 

Japon hukOmeti bir beyanname ne3retti 
Chautung'un garb1ndaki 

lerin lehinde cereyan 
muharebelerin (;inli

ettigi haber veriliyor 
[Ba~taratt 1 tnct saht/ede I I hakkmdaki hath hareketine dair kendi • 

oldugunu tekrar etmi§tir. lerine malumat ve izahat vermek iizere 
Bir }apon hava taarruzu yekdigerini miiteak1b Alman ve ltalyan 

~anghay 16 - 50 J apon tayyaresi, Hu- sefirlerini kabul etmi~tir. 
nan'm payitahh olan Changsha iizerine Beyannamede neler var? 
bir sefer icra etmi§ler ve birc;ok telefata N e§redilen beyannamede ezciimle 
sebebiyet vermi~lerdir. §oyle denilmektedir: 

$an-Kay-$ek cevab vermedi Japon hiikumet; Nankinin zaptmdan 
Tokyo 16- Japonlann sulh teklif- sonra bile sab1r gostermi§ ve bu suretle 

Jerine cevab vermesi ic;in Mare§al ~an - milli (:in hiikumetinin tam hareketini de
Kay - ~ek' e verilmi~ olan miihletin inki- gi§tirmesi ic:;in kendisine son bir flTSat ver
za etmi§ oldugu soylenmektedir. Mare - mi~tir. Bununla beraber Japonyanm ha
§al tarafmdan bu tekliflere cevab veri! - kiki maksadlanm anlamak istemiyen Cin 
lllemesinin ilam harbi intac etmesi muh • hiikumeti, halkm feci vaziyetini ve U -
temel addedilmemektedir. zabarkta sulhun idamesini nazan itiba -

Hariciye Nezareti istihbarat §efi M. ra alm1yarak mu~alefette muannidane bir 
Hawai'm gec;enlerde Changhai ve Nan • ISTar gostermi~tir. Binaenaleyh Japon hii
kin mmtakasma icra etmi~ oldugu seya- kum .. ti, bundan sonra bu hiikumetle mii
hatin gayesi, mahalli memurlan impara- nasebette bulunmamaga ve J aponya ile 
torluk konferansmm mukarrerahm tat - ahenkli bir tesriki mesai tesis edecek olan 
bika hamlamak oldugu soylenmektedir. veni bir Cin .reiiminin viicude gelmesine 

Beyanname ne~redildi intizar etmege karar vermi§tir. 
Tokyo 16- Hiikumet, Cin hakkm- Boyle bir rejimle Japonya, Cin ·]a -

daki Japon siyasetini tarif eden bir be • pon miinasebetlerini tanzim etmek ve 
yanname ne§retmi~tir. Diin, kabinenin ic;- yepyeni bir Cin viicude getirmek ic;in bii
timamdan sonra M. Konoye, saat 20.45 tiin kuvvetilc c;ah§acakhr. Bundan evvel 
te bu beyannamenin metnini 1m para to - zikredilen hususlarm J apon siyasetini de
run tasvibine arzetmi§tir. lli~tirmiyecegini kaydetmek liizumsuzdur. 

Bu beyanname, J aponyanm azimka- J apon siyaseti eskisi gibi, Cinin tamami • 
tane bir hatti hareket takibine devam et- vet ve hakimiyetine ve biitiin diger dev • 
rnesini amir olan Cindeki muhasamat se- letlerin hak ve menfaatlerine riayet et -
bebile parlamento .liderlerinin mesai bir- mek esasma istinad etmektedir. 
li~inde bulunmalanm taleb eden bir ka- Uzak§arkta sulhun idamesi hususun • 
ran ihtiva etmektedir. daki Tapon mes'uliyeti eskisinden c;ok bii-

M. Konoye, hafta ba~langicmda fHka yiiktiir. 
teislerini kabul ederek J anonyayi bu aglr J apon hiikumeti biitiin J aponlarm 
karan ittihaz etmege sevketmi§ olan es • milletin uhdesine dii§en vazifeyi itmam 
bab1 izah edecektir. etmek iizere daha biiyiik gayretler sar • 

DLin saat 21.40 ta M. Konoye ile go- fedeceklerinden kat'iyyen emin bulun • 
rii~mii§ olan M. Hirota, ]aponyanm Cin malctadir.» (A.A.) 
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De Valera Londra- Avrupada 
( . 'iddetli 

ya bir plan gotiirdii bir f1rtina • es1yor 

irlanda da bir torpito 
filosu teskil edecek . 

Londra 16 -De Valera, diin ak • 
§am buraya gelmi§tir. Gazeteciler tarafm
dan sorulan bir suale cevab veren de Va
lera Londrada nekadar miiddet kala • 
tag;m bilmedigini, ikameti · miiddetinin 
llliizakerelerin cereyanma bagh olacagmi 
si:iylemi§tir. 

Londra 16 - Sunday Times, de V a· 
lera'mn cebinde hlanda'nm sahil ve li -
lllanlarmm miidafaasma miiteallik bir 
Plan bulundugunu, bu planm bir torpido 
filosu ihdasm1, lrlandanm mahrukat ve 
donanma ic;in zarurl olan maddeler baki
rnmdan ihtiyacatmm temini maddelerini 
ihtiva etmekte oldugunu yazmaktad1r. 

Dublin' de daha simdiden birc;ok i§lere 
ba~lamlmis ve petr~l tasfiyehaneleri in§a 
edilmi§ oldugu soylenmektedir. (ai a) 

l\1. Beck'in Berlin ziyaretinin 
tefsirleri 

ingiltere sahillerinde bir 
~ok kazalar oldu 

Londra 16 - Biitiin !ngilterede §id· 
detli bir f1rhna hiikiim siirmektedir. Riiz
gann siirati saatte yiiz kilornetrodan faz
ladlr. F1rhna, seyrisefaini tehlikeye koy· 
mu~ ve birc;ok maddi hasarlara sebeb ol· 
mu~tur. 

fmperial Airways, Paris tayyare pos
talanm tamamile durdurmu~tur. Bu se -
bebden dolay1 Paristen Londraya tayya· 
re ile gelmek niyetinde bulunan Eden, 
trenle seyahate {llecbur kalrni§tiT. 

De Valera, frlanda' dan fngiltereye 
gec;erken §iddetli futmaya tutulmu§Sa da 
vapur salimen fngiltereye varmi§hr. 

Dorset sahillerinde bin;ok vapurlann 
tehlikede oldugu samlmaktad1r. Fntma • 
nm bugiin i:igleden evvel dinmesine pek 
ihtimal verilmemektedir. (a. a.) 

M. Goga diyor ki: 

Amerikanin sab1k 

Cumhurreisi 

M. Hoover mtihim bir 
nutuk soyledi 

Nevyork 16 - Sab1k Reisicumhur 
M. Hoover, soyledigi bir nutukta, harb 
yi.ikiinii bertaraf edebilmek i<;in Ameri -
kanm diinyanm diger k1t' alarile i§ birligi 
yapmasm1 §iddetle tavsiye eyleml§ ve de
mi~tir ki: 

«- Bu i§ birligini yapmakla beraber, 
Amerika, diger milletlerin harblerinin 
i:inune ge<;mek veya bu harbleri nihaye
te erdirmek ve yahud ekonomik zecri 
tedbirlerle ve ambargola1a i§tirak eyle -
mek ic;in askeri kuvvetleri istimal ederek 
hndisini tehlikeye de koymarnahd1r. 

Amerikahlar, diger milletlerde iimid
ler uyand1rmaktan vazgec;meliyiz. Fa kat 
ayni zamanda, diinyanm ekonomik ve 
sosyal refahm1 arhrmagi istihdaf eyliyen 
her enternasyonal iyi gayretle i§ birligi 
yapmahy1z. 

Diger taraftan giimriik tarifelerimizi 
indirmeliyiz, Kellog rnisab da dahil ol
dugu halde biitiin muahedelerin mukad
des mahiyetini idame ettirmeliyiz ve bu 
paktm ihlali yolile elde edilen muvaffa· 
kiyetleri tammaktan imtina eylemeliyiz. 

Amerikanm milli miidafaa kuvvetleri
nin fazlala§hnlmasJ laz!mdir. F akat si -
lahm vazifesi, yalmz yap1lacak tecaviizii 
geri piiskiirtmege inhisar ettirilmelidir. 
Deniz miidafaasJ bakimmdansa, Filipin 
adalarmm muhakkak surette Amerika • 
n:n miidafaa hatlan dahilinde bulunmasJ 
liizurnu yoktur.» (a. a.) 

M1s1r Kredi F onsiye tahvila
bnm biiyiik ikramiyesi 

Kahire 16 - Yiizde 3 faizli ve ikra
miyeli M1s1r Kredi Fonsiye tahvilleri • 
nin diinkii <;ekili§inde: 

1903 senesi tahvillerinden 786,564 nu
marah tahvil 50 bin ve 1911 senesi tah
villerinden 229,847 numarah tahvil 100 
bin frank ikramiye kazanm1~lard1r. 

(a.a.) 

Balkanlar aras1 posta pullar1 
At-ina 16 (Husust) - Yeni ihdas edi -

len Balkanlar aras1 posta pullan 8 ~u -
battan itibaren tedaviile <;1karllacakhr. 
K1ymetleri 6 drahmidir. Diger Balkan 
devletleri tarafmdan da ayni loymette 
pullar ihrac olunacaktJr. 

Pe,te Konferansm1n 
vermi' oldugu neticeler 

[Ba~makaleden devam] 

rin inki§afmi biiyiik bir alaka ile taki~ 
etmektedirler; , iki hiikumet arasmdah 
miizakerelerin muvaffakiyetle neticelen
mesinin Tuna havzasmda sulhu takviye 
edecegi kanaatindedirler.» deniliyor. 

Bu sahrlardan anladigimiza gore !tal
ya, Roma • Berlin mihverini kuvvetlen
dirmek ic;in oniimiizdeki aylar zarfmda 
biiyiik bir gayret sarfetmekten geri kal

mlyacakhr. 
Beyannamenin diger maddeleri yuka

nda bahsettigim endi§elerin yerinde ol
madiklanm rneydana koyuyor. Avustur
ya ile Macaristan antikomintern paktma 
kar~I sempatilerini ilan etmi~ler, komiiniz
me kar~1 memleketlerinde esasen miica
dele etmekte olduklanm, bu miicadeleye 
devam edeceklerini beyan etmi~ler, fakat 
pakta iltihak etmemi§lerdir. 

Berlin 16- Emin bir membadan og
tenildigine gore, ogleden sonra Cote 
d'Azur'e hareket etm~ olan Beck, gi:i • 
tii§meleri esnasmda bilhassa Milletler 
Cemiyetinden ve Polonyadaki Alman 
eka!liyetinden bahsetmi~tir. 

Alman gazeteleri, yaphklart tefsirler
de, Beckin Diet meclismdeki son beya
llatmda 1srar etmektedirler. 

« Y ahudi meselesini 
Cenevreye bizzat ben 

verecegim » 
Londra 16 (Hususi)' - Romanya -

dan alman haberlere gore Ba~vekil M. 
Goga, gazetecilere yeni politikanm esas
lanm anlatm1~, Y ahudi aleyhtarhgi si -
yasetinin sebeblerini izah etmi~tir. M. 
Goga, ezciimle diyor ki: 

Milletler Cemiyetinden c;ekilmek rne
selesi beyannamede mevzuubahstir. Bu
rada da Avusturya ile Macaristan <<§a· 
yed Milletler Cemiyeti ana prensiplerin· 

· den aynlacak olursa bu miiesseseye kar§I 
olan vaziyetimizi yeniden tetkik edece
gin> diyerek rneseleyi kapatmi§IardJr. 

Kahyor bir fspanva rneselesi. 

Beck, bu beyanatmda Millet!er Ce -
Tniyetinin ideolojik baglarla birle§mi~ 
Tnemleketlerden miirekkeb bir birlik 
haline gelmesinden korktugunu soyle -
lnistir. 

Ekalliyetler hakkmda. Beck, ilkkanun 
937 tar.ihinde ekalliyetler i<;in Alman
a ile Polonya arasmda akdedilen iti · 

aftan sonra da devam etmekte olan oi
Uk<;a miihim anla§mamazhklan izale 
trne.ge cah!!ml~hr. 
Zannedildil!ine gore. Beck, ~ubat or • 

alannda Horthy ve de K'l.nya'nm i~ti
akiJe Biolowicza'da tertib edilecek o
an biiyuk bir av partisine gelmesi i<;in 
. oscicki tarafmdan ~onderilen dave 
1Ye"i Goerin g'e tevdi etmi~tir. ( a.a.) 

Prens 'Paul. Belm-adda 
l3e!grad 16 - Yunanistan Veli -

hdinin izdivac merasiminde haz1r bu -
llnrnu§ olan Naibi Hiikumet Prens Paul 
]E:! Prenses Olga ve Diik ve Dii$eS Kent, 
tinadan buraya gelmi~ler ve istasyon
a hiikumet erkanile ingiltere sefiri ve 
unanistan maslahatgiizan ve Krahn 

8kert ve mlilki daireleri erkam tarafm-
an istikbal edilmi~lerdir. 1 

~ralm muhaf1z k1taatmdan bir \iy.a
e bo!iigli, askeri ihtiramatl ifa etm ~tlr. 

(a.a.l 

«- Romanyadaki Y ahudi aleyhtar
hgmm bir doktrin dii~manhg1 olmad1g1 
a~ikard1r. Biitiin azbklarm hukukunu ta
myoruz, fakat devlet hayatmm temelle
rinin muhafaza edilmesini istiyoruz. Bu 
temellerin tamamen Rumen olmas1 Ia • 
Z1md1r. 

Azhk hukukunu tamyacagiZ. Ancak 
doil;u A vrupasmm her ko~esinden Ro • 
manyaya gelen bu yeni go«ebe halkm 
Romanya halb olarak tamnmasmi kabul 
etmiyeceil;im. 

Milletler Cemiyetinden korkmuyo • 
rum, meseleyi Cenevreye bizzat kendim 
vereceil;im. Milletler Cemiyeti, memleket
lerinden kaGan ve RomanyayJ istila eden 
bu &ahislarm yerlerine donmelerini iste • 
melidir.» 

M. Micesco'nun 
Ankaray1 ziyareti 

Biikres 16 (Hususi) - M. Micesco 
Balkan Antanh konseyine istirak etmek 
iizere subatm ilk 15 i ic;inde Ankaraya 
gidecektir. 

Beyannamede okudugumuza gore 
Kont Ciano, Franco'yu Avusturyaya ve 
Macaristana resmen tamtm1ya muvaffak 
olrnustur. 

£ger Pe§te konferans1 neticeleri iis
tiinkorii ~i:izden ge~irilirse ftalyanm elde 
ettii'(i yegane muvaffakiyet olarak, Fran
co hiikl'tmetinin iki orta Avrupa devleti 
tarafmdan tamnmi§ olmas1 ~oriiliir. 

Fa kat biraz evvel soyledigim gibi ftal
vamn as1l gayesi birkac rniispet netice el
de etmekten ibaret de~ilclir. ftalyanm 
•imdilik en miihim hedeflerinden biri, 
Berlin - Roma mihveri civannda miisaid 
bir zemin hamlamak ve bu zemini miim
kiin oldui:iu kadar ho!Pfljen bir hale ge
tirmektir. Bunun i«in, ftalya bir taraftan 
baz1 devletlerle dostlugunu kuvvetlendir
mege c:;altmken di~er taraftan da bu dev
letler ara~mdaki ihtilaflann diizeltilmesi
ne ~ayret ediyor. 

Mussolini, Fransanm ~arki Avrupada
ki niifumnu baltalamaga ugra~Iyor. 

E~er F ransa daha bir miiddet kendini 
toparhyamazsa esasen ~arkta hayli sar
siirnis olan niifuzunun sifHa indigini gi:i
rebilir. 

NADIR NADJ 

(_ Bilyilk davalar J HEM NALINA 
MIHINA 

A vrupan1n iktisadi vaziyeti Akifin mezar1 

A. Reithinger, <<Avrupanm ikhsadi 
vaziyti» isimli eserinin mukaddemesine 
§'l sozlerle ba§hyor: 

«Su tebeddiil devresinde, A vrupanm 
cihan§iimul niifuzunu muhafaza etmek 
matlub ise, muhtelif Avrupa devletleri· 
nin hayab menfaatlerini makul bir muva· 
zene dahiline almak ic;in icab eden §era· 
itin biran evvel bulunmas1 lazimdir. Bu 
nokta, bugun, her millet efkan umurni • 
}' esinin kabul ettigi bir hakikattir. Bun a 
mukabil, Avrupa hayatmm esash amil

lerini bilmek, sulhperver bir camia tesisi 
i~in ilk §art oldugu halde, bu bilgiye, 
Avrupa kit' asmdaki giizide smlfm ancak 
bir k1sm1 sahibdir.» 

Filhakika, bugiinkii iktlsadi ve siyasi 
vaziyetle, bundan otuz sene evvelki va
ziyet mukayese edilecek olursa, Avru -
pada ve biitiin diinyada olmak iizere iki 
ba§tan muvazene bozuklugu goriiliir. 
Yirminci am bidayetinde, yeryiiziiniin 

meskun k1simlarmm iic;te ikisi, miistem
leke veya dominyon §eklinde dogrudan 
dogruya Avrupa niifuzu altmdayd1. 
1914 harbi, A vrupamn bu vaziyetini 
sarsmakla kalmam1~, bizza t A vrupay1, 

muhtelif rakib ziimreler~ ayiriDI§tir. Bu 
muvazene bozukluguna ba§hca sebeb o· 
lan vaziyetlerden biri, muhtelif mmtaka -
lardaki niifus kesafeti ve bunun dogurdu
gu mii§kiillerdir. 

Diger taraftan, Avrupanm muhtelif 
mmtakalarmda husule gelen muvazene -
sizlik ve bundan tevelliid eden rekabet • 

ler, baz1 ziraat mmtakalannm endiistri 
mmtakasJ haline gelmekte gosterdigi 
siiratle de kabili izahhr. 

Halihamda biitiin diinyada mevcud 
ikt1sadl huzursuzlugun en biiyiik sebeb -
lerinden biri, «Avrupamn ikhsadi vazi
yeti» miiellifine nazaran, denizlerin ha· 
kimi olan ingilterenin idare ettigi ikllsa· 
di ve siyasi sisteme nihayet verilmi~ olma
sldir. lngiltere, sadece lafzan bir Avru
(Ja devleti, hakikatte, ba§t Avrupada bu
lunan, azas1 denizlere ve k1t' a lara uza • 

nan cihan§umul bir devletti. Harbden 
evvel diinya iktlsadiyatl denilen §ey, esas 
itibarile, lngilizlerin serbest miibadele 
taraftarhgmm, diger milletlere i§tirak im
kamm verdigi, cihan§iimul bir lngiliz ik
tJsadiyah idi. Halbuki, Umumi Harbden 
sonra, eski ekonomi §ekillerinin kmntJ!an 

ortasmda, hergiin biraz daha bariz yeni 
ekonomi zumrelerinin viicud buldugu go
riiliiyor. Avrupada, o k1t' aya mahsus bir 
ekonomi, Y enidiinyada bir Am erika e
konomisi, Asyada bir Rus ekonomisi ve 

Pasifikte bir J apon ekonomisi vard1r. 
Ve miiellif, bu vaziyet kar§Ismda §U 

miitaleay1 yiiriitiiyor: <<A vrupa devlet ~ 
lerinin hayati menfaatlerini makul ~ekil
de rnuvazenelendirmek kabil olmadigl 
takdirde, ikinci Avrupa harbinin tarihini, 
istatistik yolile, hernen hemen kat'i ola

rak hesablamak miimkiin olacakt1r.» 
Muvazenenin temini ic;in zarurl olan 

~areler meyanmda, rnuhtelif ticari blok· 

lar te§kili gibi bir sistem dii§iiniilebilirse 
de, bu bloklara dahil olacak memleket • 
lei, ne ikhsadi ne de mali bakimdan bir
birini itmam edemiyecekleri ic;in, bu ted
bir biiyiik bir ehernmiyet arzedemiyecek· 
tir. Boyle olunca, yegane c;1kar yol, Av

rupa memleketlerinin tatbik ettikleri ti -
carl siyasetlerin tadilinden ibaret kal • 
maktad1r. F akat, bu da, beynelmilel 

kredi meselesinin halline vabestedir. 
1§, beynelmilel krediye dayanmca, bir 

F rans!Z rnaliyecisinin ileri siirdiigii, yeni 

bir beynelmilel kredi sistemi fikrini, ar 
tik tatbik kabiliyetleri kalmami§ olan 
Harbi Urnumiden evvelki sistemlerin ye
rine en faydah ~ekilde ikamesi miimkiin 
bir kredi §ekli olarak kabul etmek ~1kki 
vard1r. 

Bu maliyeci, diinya yiiziinde, hic;bir 
zaman bugiinkii kadar bol mahsul, hic;bir 
zaman bu derece mebzul altm ve tatbik 
edilmemi§ tediye usulleri, hic;bir zaman, 
bu kadar fazla miktarda tatmin edilme
mi§ miistehlik ve bunlara mukabil de, hie; 

·' -Erzurumda yoksullara 
yard1m faaliyeti 

Erzurum 16 - Y oksullara yard1m i~i 
hJZla devam etmektedir. Bugiinkii teber
ru yekunu 6000 liradn. On bin liray1 ge
«ece~i muhakkaktJr . 

Spor hareketleri faaliyetle devam edi-
yor. 

Kayak sporuna fazla ragbet vard1r. 
Aza saylSI ~imdiden I 00 ii gec;mi~ -
tir. ( a.a.) 

T eruel cephesinde va ziyet 
Barcelona 16 - Cumhuriye~ilerin 

tebligi: 
Teruel cephesinde hafif tlifek ate~?i 

teati edilmi§tir. 
Salamanca 16 - Frankist'lerin teb

ligi: 
I§'ara deger bir §ey yoktur. (a.a.) 

Yazan: FLORIAN DELHORBE 

bir zaman, milletler arasmda, mahsula
tm tedaviiliinii bu derece tahdid eden 
engeller mevcud bulunmaiDI§ oldugu esa· 
sma dayanarak diyor ki: « 1929 senesine 
nazaran, smal miistahsalat, bugiin % 20 
msbetinde fazlad1r. Hc~lbuki, beynelmi
lel ticaret hacmi % I 0 nisbetinde dii§ -

kimdiir. Miistahsalat artmakta, fakat 
tedaviil etmemektedir 1921 den 1936 ya 
kadar altm istihsali bir misli artmi§IIr. 
Bu altmm biiyiik bir k1sm1 hic;bir i§e ya· 
ram1yor. Altm istihsali arttlg1 nisbette, 
harici istikraz bonolan azalmaktad1r. 
Daha diin beynelmilel mali merkez olan 
Londrada, esasen pek dii~mii§ olan bey
ndmilel istikrazlar, 1933 de 5,3 milyon 
lngiliz liras1 iken 1926 da 0,6 fngiliz li
rasma inmi§tir. Bu miiddet zarfmda, Av
rupanm §arkmda, i:iyle geni§ mmtakalar 
vard1r ki, zirai mahsulat fazlas1, iimidsiz 
bn mahiyet arzetmektedir.» 

F ramz maliyecisi, yeni kredi sisteminin 
tatbikmda eski hatalara dii§iilmemesi ic;in 
iki tehlikeye kar§I tedb1r ahmnasJ liizu
munu ileri siirerek bu iki tehlikeyi, nak
din kullam~ tarzl ve borcun odenmemesi 
olarak tarif ediyor. Y eni sistemin, ayni 
zamanda, halihamdaki ihtiya<;lardan 

mulhem olmas1 lazJmdn. Esas1, amme 
menfaatinin ba§hca miimessillerini ayni 
el birligi te§ebbiisiine i§tirak ettirmek olan 
bu kredi sistemi, tahvilat hamillerini, muk
nz devleti, ekonomik gruplan, ban • 
kerleri ve miistakriz devleti, ayni men • 
faat etrafmda, miittehid bir cephe halin· 
de tophyacakhr. 

Beynelmilel yeni kredi sisteminin i§ • 
leyi~ini idare edecek olan merkez bir 
«gar anti sendikas1 olacaktm>, bu sendika, 
istikraz muamelesi ile alakadar taraflarm 
miimessillerinden ve dainlere oldugu ka
dar medyunlara da itimad telkin edecek 
mahiyette beynelmilel bir bankadan rnii
te~ekkil olacaktJr. Sendika, bir altm sto
kunun ernaneten tevdii rnukabilinde, ta· 

savvur edilen te§ebbiisatm malt k1smmm 
muntazaman temin edilecegini medyuna 
kar§l tekeffiil ettikten ve tahvilatJ piya • 
saya sattJktan sonra, beynelmilel banka 
ile mii§tereken, mukavelenin esas1m te§· 
kil eden i§lerin hiisnii suretle intacmi te· 
min edecektir. 

Simdiye kadar, dainle medyun ara • 
smdaki miinasebatm, ekseriya, istikraz1n 
akdini miiteak1b kesilirdi. Halbuki, yeni 
sistemde, sendika, rnuhtelif akid tarafla
ra kar§I daimi bir teminat gostermege de
vam edecektir. 

Bugiine kadar, istikrazlar mukabilinde 
gosterilen, demiryolu, giimriik varidati 
ve saire gibi teminat daima gayrikafi gel
mi§ oldugu i<;in, yeni sistemde, yegane 
teminat olarak altm kullamlacaktlr. 

naan niversite talebesi, gec;enle 
\'==/) oliimiiniin ylldoniimii rniin 

betile istiklal mar§l §airi 
med Akifin mezanm ziyaret 
Gender, bu mezarm bir toprak y1g1 
dan ibaret oldugunu gorerek miite 
olmu~lar; onun mezarma bir ta§ dikm 
karar vermi~ler ve bunun ic;in de 
bro§ur C<lkarmi~lardlr. <<Mehmed Ak1 
kabri ic;in» adm1 ta§lyan, bu risaleci 
Hukuk fakiiltesinden, T1b fakiiltesind 
Edebiyat fakultesinden, Kabata§ r 
sinden birkac; gene, !stiklal mar§l § 
icin birer sahifecik yazm1~lar ... Bu kit 
15 kuru~a ve iyi kagidiiSlm da bir lira 
satarak onun mezanm ta§SlZ b1rakma 
istiyorlar. Munevver gencligin bu ka 
sinashgm1 memnuniyet ve takdirle ka 
lamamak kabil degildir. Si:iylendigi 
okundugu zaman biitiin bir milletin h" 
metle, heyecanla dmledigi !stiklal m 
~mm §airini, oliimiiniin yiidoniimiinde 
le giicliikle bulunacak, yann ise biisb 
tiin silinip, kavbolup gidecek bir mez 
da yahrmak elbettl" bize yara§mazd1. 

!stiklal mar~mm bir m1sramda, 
0 zaman vecdile bin secde eder -vars 
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diye, bir gun mezarmm ta§slz kalmas1 i 
timalini bile dii§UniDU§ olan Akifin 
dii§iincesinde yamld1gm1 gostermek 
borcdur. 

Onun ic;in, Akifin mezanna bir t 
koymak ve iizerine !stiklal mar§mm gii 
tesini yazmak emelile ne§redilen bu 
tabc1ktan istiklal mar§Im seven her Tii 
birer tane almahd1r. 

Bu miinasebetle muharrir ve miina 
kid Nurullah Atacm «Akifin Mezart 
§1» adile yazd1g1 bir yaz1dan bahsetm 
istiyorum. Nurullah Atac Mehmed Ak 
fi sevmedigini soyliiyor ve nic;in sevmed 
gini de izah ettikten sonra, ona bir meza 
ta§l dikmek, §iiriru sevsek de sevmesek 
hepimizin vazifesi oldugunu soyliiyor. 

Bu yaz1da, muharrir, Mehmed Akifi 
§iirini sevmedigini, itikadlarma bugiin c; 
gumuzun i~tirak etmedigini anlatirke 
onun fstiklal maT§! &airi oldugunu tam 
mile unutuyor. Akifin §iirini sevmiyebi 
liriz; fikirlerini begenmiyebiliriz; itika 
lanm eskimi~ bulabiliriz; fa kat, fstiklA 
mar§l ~airi oldugu ic;in, Mehmed Aki 
seTmege, hatta sevemesek bile ona hiirme 
etmege mecburuz. Nurullah Atac gi 
olgun bir muharrir onun §ahsiyetinden v 
eserinden bahsederken bu noktayi unut 
mamaii idi. On yedi milyonluk bir mille 
tin rnilli mar&Illl yaratmi§ olan insanm 
§airliginden, dini a kidelerinden, edeb 
mesleginden, her§eyden evvel !stikla 
mar§l §airi oldugunu dii§iinmemiz lazun 
d1r. 

Miinevver Turk gencligi de, Mehme 
Akife kar§l bu kadir§inash~. daha ziya 
de, 1stiklal mar§mi bize hediye ettigi ic;i 
gosteriyor. 

Y eni sistemin tatbikatma gelince, te· 
daviile c;1kanlacak tahvilatm %25 i nis
betinde altm ihtiyat akc;esi tevdi edildi
gini farzedersek, medyunun, mesela 500 
milyonluk altm rnukabilinde 2 milyarhk ~ ..... '".!!!!!!'~ ...... --------~=-~~ 
tahvilab tedaviile c;Ikarmak imkanm1 bu- lkamet tezkereleri ~abuk 
lacagm1 goriiriiz. T edricen kullamlacak verilecek 
olan bu 2 milyara mukabil, murakabeyi 
deruhde edecek olan beynelmilel banka- Dahiliye Vekaleti ecnebile!rin mem • 
nm kasalarmda 500 milyonluk altm da· leketimizde ikametleri i<;in kendilerine 

verilecek ikamet tezkerelerinin daha 
ima mevcud bulunacak ve sendikanm seri yoldan itasma aid hususatJ temin ve 
kabul ettigi itibari miktarm teminahm te§· tetkik ic;in istanbulda bir komisyon te~
kil edecektir. Bu suretle, medyunun mut- kiline karar vermi~ ve bu hususta ala
lak surette aczi halinde, bu miktara te- kadarlara tebligatta bulunmu~tur. 
kabiil eden nisbette tahvilatm piyasaya istanbul Vilayetinde Vali muavini 
am, borcu kapatmaga yetecektir. Hildainin reisliginde toplanacak bu ko· 

Ana hatlan bu suretle izah edilen ye- misyonda bulunmak lizere Emniyet U
l'i beynelmilel kredi sisteminin teferrua- mum mlidiirliigii dordiincli ~ube mu • 
tJ meyanmda, odenmeml§ bazi eski istik- diirii Celal ~eh~..:.:::mi~tir. 
razlarm tekrar klymetlendirilmesi, tedi -
yeden aciz medyuna, kismen veya lama
men yeni istikrazlarda bulunulmasl gibi 
e~aslar da vard1r. 

F rans1z maliyecisinin ileri siirdiigii 
beynelmilel yeni istikraz sistemi, Alman 
iktisadcismm «Avrupanm ikhsadi vazi -
yeti>> isimli eserinde te§rih ettigi A vrupa

mn hayatl ihtiyaclanna, teknik bir cevab 
ve belki de, bugiine kadar aramldigl hal
de bulunam1yan bir deva te§kil etmek -
tedir. 

Alman Dahiliye Naz1rmm 
bir nutku 

Berlin 16 - Lippe'de bir nutuk soy -
liyen Dahiliye Nazm Frick, Almanya
mn vatanda~lanna ecnebi memleket • 
Jerde fena muamele edilmesini kabul e
demiyecegini beyan etmi~tir. 

Hatib, Almanyanm kiiltiirel zaman -
lar istemesi Iaz1m gelmekte oldugunu 
ve yersiz bir millet olmak slfatile mlis
temlekelerinden vazge<;emiyecegini so\·-
lemi~tir. (a.a.) -

Antil denizinde gizli 
manevralar 

Va~ington 16 - 12 kadar gemi, Anti! 
denizinde icra edilecek gizli manevra -
lara i§tirak etmek iizere Vierges ada -
lanndaki lissli bahriye hareket etmh;tir 

(a.a.) 

Merkez Avrupa kupas1 ko
mitesinin kararlar1 

Belgrad 16 - Merkezi Avrupa fut• 
bol kupasi komitesi, diin burada toplan • 
IDI§hr. Sabahleyin (:ekoslovak, Macar, 
Avusturyah ve Rumen rnurahhaslan, 
beraberlerinde Yugoslav futbol federas· 
yonunun yiiksek memurlan oldugu halde 
bedeni T erbiye N azm M. Miletich tara· 
fmdan kabul edilmi§lerdir. 

Merkezi Avrupa futbol komitesi, bun· 
dan boyle merkezl Avrupa kupas1 rna • 
c:;mda isvic;re tak1mlan yerine iki Yugos
lav ve Rumen tak1mmm oynamasma ka· 
rar vermi~tir. (a. a.) 

Miireftede hiikilmet daireleri 
yap1hyor 

Miirefte (Husus!) - Giimriik ve in -
hisarlar Vekaleti, Mlireftenin ticari ba-
kimdan ehemmiyetini nazan itibara a
larak bu ehemmiyetle mlitenasib bir 
idare binas1 yaphrmak icrin faaliyete 
ge<;mi~tir. Altl bin liraya c;1kacak olan 
yapmm in~asma ba§lanmak iizeredir. 
!dare, aynca depo yap1lmaga salih ar
salan aray1p bularak bunlan tapuya 
baglamaktad1r. Miireftenin mute~a ~er· 
lerinde postane ve liman idarelen bma-
lan i<;in ayr1lan arsalarda ~a bi~a faa • 
liyetinin ba§lamas1 temennl edllmekte
dir. 
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Birdenbire sordu: I Lokantadan ~1kmca, daha heniiz yap
- Agah Bey, siz de, matbaada nkin raklanm dokmemi§ agaclann golgeleri 

hir kooperatif yapm1yorsunuz il altma dizilmi1 ~~s.ala~~n .. en .. kuytu ko~ede 
.Agah ~a tal elinde, onun yiiziine ba- olanlanndan bmm gozumuz tutmu§tu; 

blalch:' iki iskemle ~ekip oturduk. 
- Ne ileil Agah, mtm1 iskemlenin arkahgma da-
Oteki, Agahm bir latife, bir niikte yad1, uzun bir, oh I tan sonra: 

,.aph~uu sanarak giildii: - Uaa 1.. dedi. 
- Utife degil. Siz de, matbaada, Birer nargile ile sade kahve tsmarla -

~UIA, l-ir kooperatif yapabilirsiniz. d1k. Agah, tekrar ne§eleniyordu: 
Agah, bogazdan dolgun gelen az kt- - Uzun etme, cancagizim. htahimiz 

s1k, piiriiz piiriiz tok sesile sordu: t1kand1 am a, kooperatift;ilik hakkmda 
- Bunun it;in, bir ana para, sermaye da, hayli maliimat sahibi olduk. llim, 

• laz~m degil midir il ba~ka §ey I A(): goziinii, cahillikten fayda 
- T abii lazimdir. yok. 
Agah, JSrar etti: Nargilelerimiz gelmi§ti, kar§Ihkh to -
- Y ani, paras1z olmaz, de gil mi) kurdatmaga ba,Iadik. Agah, birdenbire: 
- Evet. - Laaal .. dedi. 
Agah, omuz silkti: - Ne varil 
- Bizde, para, ne gezer! Diye sormama vakit kalmad1; kula-
Kooperatif miitehassisi, bunu da bir gimda, (),ok iyi tamd1g1m bir ses ~mlad1: 

«espri» telakki etti: - Merhaba iistadlarl 
- Ayhklanmzdan bir miktar kesile· Bu, bir gazetenin istihbaratmda, eli, 

rek.., ayag1, ve t;enesi, hi(), durmadan ~ah,an 
F azla soyliyemedi; Agah, boguk bo- bir arkada§h. Y an masadan bir iskemle 

guk giiliiyordu: ald1, kar§Imiza oturdu: 
- Bizim aybklanmiz borca kesilir, - Sizi gordiigiim ~ok iyi oldu. 

geriye gene bore kal1r. Ba§lang~cile Iakud1 bobinini a~hr 
Kooperatif alimi, vurdumduym~zd1 : - E, daha daha nasilsmiz, bakal1m. 
- ,:Aramz~a. ~a: a tophyarak, bu ko- Y ok, ikinizi de iyi gordiim. l~iyor musu-

operahf kurabihrsimz 1 nuz il l~meyin i~meyin... Ben, bu sene 
Agah, sinirlenmi§ gorlinmiiyordu ama, Dariilfiinunu 'bitiriyorum. Dariilfiinunu 

onun iyiden iyi it;erlemege ba§ladigmJ bitirdikten sonra, gene gazetecilikte ka
anhyordum: ~iinkii, ~atah birakmi§h, layJm m1? Siz, ne dersiniz? Cazeteciligi 
tabag1 da oniinden itti: • hiraklfSam, memur mu olayim, muallim 

- Aram1zda para topl1yarak mt? BI· mi? Bir serbest meslege girsem daha rnl 
zim, ancak iane ile cenazelerimiz kalka.r. iyi? ' 

Kooperatif~i. bu cevab1 da «niikteh» S • • • i I d k k " 1 
bulmu§tu • hem giiliiyor, hem agzmdaki , • estm! ,m,1 ~ ul yurmka .' .Yo 5b8.'l 5?2 e-

• v v d nmn esmnt m1 an ama Jt;m, 1 mtyo -
Jokmar yutmaga ugr':§Iyor U... rum, one dogru, abamr gibi igilerek soy-

Agah, garsonu ~agud1: dortte birini 1.. d ,.... k k' 
b 'l d·v· d" • .. d' uyor u. vnce azar azar, sonra es m 1 e yeme 1g1 onen gaster I: b' k k k • • kl d b k 

AI b b .1.. t' 1r yam o usu genz1m1 giCI a 1; a -
_ unu; ana, p1 av ge Ir. t A "h d .... " b tu tu Y 1m, ga a yuzunu uru§ rmu§ • 

_a"i~a:ayret et, yiyiver, dedim. Hava esintisizdi ama, gene nargile 
Cozliiklerinin iistiinden hain hain bak- ate§lerinden bir klVllc~m, iistiimiize SI~ra-

mi~ ola bilirdi. II: 
- LaaaT.. 
Dedi, soma kendini toplad1: 
- l§tah1m yok, cancagizlrn. 
Kooperatif alimi: 
- Bu i§i ciddi ahniz, Agah Bey. 

Ben, size, bunun usullerini gostermekten 
~ekinmem. Coreceksiniz, gayet basittir. 

T arzmda anlatmakta devam ediyor • 
du. 

Ben de, pek i§tahla yemek yemiyor -
dum. Omzuma dokundugunu his -
sederek ba§ImJ kaldirdim. Cazeteci ar· 
kada§lardan biri, yamma oturuyordu: 

- Merhaba! Ne var, ne yok? Nasil· 
sm? 

- Cok §iikiir, ne olsun .. ~oyle bOyle, 
yuvarlamp gidiyoruz. 

Bakhm, kar§Ima da ba§ka bir arkada§ 
oturmu§. Onunla da selamla§tlk. 

Agah, usulca kolumu diirtmii§tii: ku • 
lag1ma flSlldadi: 

- CancaglZim, senin hala i§tahm var 
mi? 

N e demek istedigi a~1kti. Agah, yeni 
gel en pilava elini siJrmemi§ti: ben de, 0-
nomdeki donerin yanSIDI biJe yememi§ • 
tim. Hesab1 vererek kalktJk. 

Arkada§lar, giilii§iiyorlardu 

- Ceceden kalma olanlar, ne belli
dir. f,tahmiZJ a~mak i~in, timdi, hirer 

Biz tela~la aranirken, bir de ne gore
lim: kar§ImJzdaki arkada§, abanarak ko
nu§urken, dizini, benim nargilenin ate§i 
iistiine day am ami§ m1? 

- Aman, yamyorsun, dedik. 
0, herhalde can ac1smdan olmiyacak, 

bizim tela§Imizdan i.irkerek, toplandr: 
kendi de hayretle bakn: dizi, yalmz pan· 
talon degil, etine kadar yanrni§h. 

Biz, agz1 a~1k kalmi§tlk: o, elile, yiiz 
silker gibi, yamk yeri siliyordu: 

- Zarar yok ... Evde, ba§ka bir pan· 
talon daha var. 

Agah, di§leri arasindan minldand1: 
- lJyle ise endi§eyr. mahal yok I 
Dedi, nargileyi buakb, sa a tine bakt1: 

- CancagJzim, bizim vaktimiz geldi, 
matbaaya gidelim. 

Kar§ImJzda oturan, dizi yanan arka • 
da§m, tela~Imiza cam sikildi: 

- Daha erken ... 
- Bugiin, ~ok i§imiz var. 
Kalkhk. Cittigimiz yoldan donuyor -

duk: Agahm, agz1m b1~aklar a~m1yor -
du. 

Matbaadaki odamiza girerken, Aga • 
hm kolundan tuttum: 

- Ceni§ ol, Agah~1g1m ... Ne yapa
l~m, Iarahatii fiddiinya I 

Ka§lan bird en ~ahliverdi: 
limonlu isterdi ya il 

- Sahi I Siz, nas1l 
dii§tiiniiz? 

- Arhk soylemiyecegim... Diinyada 
oldu da buraya rahat yak... Diinya kanunlarma kar§I 

gelinemiyor ... 
- Bu taraflarda gecelemi§ olacak

lar? 
0 giinden sonra da, bir daha : 
- La a a! .. demedi I 

Ben, zehire kar§i §erbetli oldugum *** 
i~in, giiliimsiyerek, bunlan soyliyenlerin ~imdi, Karacaahmeddeki yerinde, a
yiizl.erine bak1yordum: onlann gozbe· caba rahat m1d1r? Diinyada bulamadigi 
beklerinde, bize yorduklan gece alemine rahah, orad a buldu mu? 
can ah§, imreni§ klVllcimlan; ~ekeme- Bunu, anlamag1 isterdim ... 
mezlik ate~leri yamyordu. _ _ F akat... Pek acele etmiyeyim, degil 

Agah, bir§ey soylemiyor, ac1 ac1 sm· mi? 
hyordu. MAHMUD YESARI 
~, ........................ ~ ........ ... 
ITiirk~e sozlii tarihi film 

Pek 
yakmda SA RAY 

Sinema tarihinde ilk defa 
olarak hakiki 

100,000 figuran 
10,000 ath asker 

300 muharebe fili 
50 tarihi yelkenli harb 

gemisi 

4 milyon lira masraf 
Tek gozlii miihib 

ANiBAL 
idaresinde 

KARTACA MUHAREBELERi 
KARTACA KAHRAMANLARI 

ve iPEK sinemalannda 
bird en 

CUMHURIYET 17 tkincikAnun 1938 

Bulgaristanda 9 
milyon koyun var 

Buna ragmen haricdeD 
yapag1 ithal ediliyor 

Sofya (Hususi) - Bulgar endiistri
sinin yiiziincii yJldoniimii miinasebetile 
Bulgar iktJsadcilarmdan Cen~o Stay • 
nof'un ne§rettigi muazzam eserde «Ya
pagi problemi» ba§hkh miihim bir yaz1 
vard1r, Bu yaz1dan anla§Ildiibna gore 
Bulgaristan koyunu ~ok bol bir memlekd 
cldugu halde haricden yiin satm almak
tadir. 

Muharrir, Romadaki Beynelmilel Zi·· 
raat Enstiti.isiiniin 928 istatistiklerine gore 
ayni y1l zarfmda biitiin diinyada 700 
milyona yakm koyun bulundugunu ve 
beher ki§iye koyunun ii~te bir par~as1 isa· 
bet ettigini yazd1ktan sonra 935 senesi 
zarfmda Bulgaristanda 8 milyon 800 
bin koyun bulundugunu, binaenaleyh 6 
milyon ni.ifus arasmda bir taksim yap1l· 
d1g1 takdirde umumi diinya nisbetinin 
5 misli fazlas1 isabet ettigini, boyle ol • 
dugu halde de haricden yiin getirtildigi· 
ne gore bir Bulgann giyinmesi i~in iki 
koyunun yapagma ihtiyac oldugunun go· 
riildiigiinii anlatmaktadir. 

Bu makaleye gore senelik diinya ya
pagi rekoltesi bir bu~uk milyar kilodan 
fazladu. Y ani vasati olarak her koyun • 
dan 2,280 kilogram yapag1 almmaktad1r. 
Bulgaristanda ise bu miktar 1,400 kilo· 
gram1 a§mamaktadu ki, bu hal Bulgar
Ian dii§iindi.irecek derecede azd1r. Mu • 
harrir bur ada: «Bizim koyunlanm1z he
men hemen a~tlr. Boyle hayvanlar ise 
tereddiye mahkumdur» demektedir. 

Diger taraftan K1Zanhk'ta Merinos 
tecriibeleri yapanlann vasati olarak 4 
kiloya yakm yapagt aldiklanm, ve bu 
hayvanlann ilk nesillerinden vasati ola -
rak 5 kilo almacagt omuldugunu yaz -
maktad1r, 

Muharrire gore Bulgaristanda yapag1 
israf edilmektedir. Ciinkii istihsal edilen 
12 milyon k.ilonun ancak bir, iki milyonu 
Bulgar endiistri pazarma arzolunmakta 
iist taraf1 koyliiniin elinde kalmaktad1r. 
Bu ise ne kemmiyet, ne de keyfiyet iti
barile Bulgar endiistri ihtiyactm kar§Ila· 
mamakta bulundugundan, haricden se
nede 4 milyon kilo yiin satm almak mec· 
buriyeti has!l olmaktad1r. 

Muharrir, Bulgar endiistrisinin mem· 
leket ihtiyaclanna gore hareket ettigini 
ve biitiin ekonomik sarsmtJlara ragmen 
~ok geni§ terakki ad1mlan atm1~ bulun -
dugunu yazdiktan sonra Bulgar hayvan 
bakicihgmm kat'iyyen ilerlemedigini ila· 
ve etmekte ve: «Ciheti askeriyeye aid el
biselik kuma§lar istisna edilirse §Unendi
fercilerin, giimriik memurlannm, polisle
rin, kolculann, hatta vatanperver uyamk 
te§ekkiillerin ve talebe elbiseleri gibi bii
tiin iiniformalarm Avrupa yiiniinden ya
piimi§ kuma§lar olmasm1 tesbit etmekle, 
bizde, hayvancihgimJz i~in en biiyiik u
c;urumu, bizzat hiikiimet a~maktad1r.» 
Ciimlelerini yazarak alakadarlan bu mii· 
him mesele iizerinde durmaga davet et
mektedir. 

680 lirayt a§Irmi§lar 
Ye§ildirekte Hiirriyet otelinde mlsa

fir manifaturacr Co§an, yasti~ altmda 
unutup gtkh~ alb yiiz seksen lirayt, 
tek:rar geldiginde bulamami§, zabltaya 
muracaat etmi§tir. Otel mustahdemle • 
rinden Melek Altmbayrakla kocas1 Re
cebden ~uphe edilerek, her ikisl de ya
kalanmi§br. Yapllan ara~tJrmada sak
ladtklan para, otelin mahzeninde bu • 
lunmu~ur. Melek ve kocaSl Receb Ad
liyeye verilm~lerdir. ····-Ayrancl degilmi§! 

Dun gece Beyaztdda bir vak'a oldu -
gounu yazrmiiitik. Kavga edenlerden biri
nin ayranc1 Sad1k oldugu yazllrru§sa da 
bu, ayranc1 degil, kahveci Sad1ktrr. 

VEFAT 

Clark Gable yann1 du~unuyor 
Gencliginde ~ok sefalet olan artist 

har vurup harman 
Holivud' daki sinema yildizlan kinde 

vur patlasm, <;al oynasm biitiin kazan· 
dJgiDJ yiyip ic;erek istilcbali gozoniinde 
tutmJyanlar ekseriyette olmakla beraber 
Clark Gable gibi son derece ihtiyath ha· f 
reket edenler de mevcuddur. Senelik va· 
ridah 300 bin dolan ge<;tigi halde ancak ( 
bunun yiizde onunu sarfeden jonpromi-
ye muhakkak ki sinema payitahtmm en 
makul ~ahsiyetlerinden biridir. Her YJI 
eline ge<;en paramn onda dokuzunu bi
riktiren bu adama baz1lan belki hasis 
diyeceklerdir. Hie; de degil! ..• 

Clark me§hur ve zengin olmazdan ev-
vel gencliginde <;ok s1kmhh giinler ge<;ir
mi~tir. Hala o ac1 zamanlann hatlrasile 
arama gozleri ya~armaktad1r. A<; kaldi
gi, sefil ya$ad1g1 anlan unutmarni$1U. 
Bunun kin istikbalini temin hususunda 
<;ok titiz davranmaktad1r. 

lsraf etmek niyetinde olmadJktan son
ra ya~ad1g1 hayatta kendisini hic;bir ICY· 
den mahrum ediyor saYJiamaz ki.. Cii
zel bir villas!, miikemmel bir yah, hususi 
tayyaresi ve biitiin diinyaya yaYJlmi$ bir 
~ohreti var .. En fazla sevdigi eglence ve 
sporlar. bahk avlamak, ava gitmektir ki 
onlar da fazla masraf1 mucib ohm ~eyler 
degildir. 

- Bunlardan ba~ka. diyor, bo~ za
manlarimi «Aguar» ismindeki ahma hi
nip gezmek, saatte 200 kilometre giden 
hafif arabamla dola~mak, fotograf ma· 
kinemle enteresan resirnler almak en bii
yiik zevkimdir !. .. 

Evet, Clark'm ismi ~imdiye kadar Ho

Clark Gable 

hayat ge<;iriyorum, diye ilave ediyor, hat
ta param1 fazlala~tlrmak i<;in borsada ha
va oyunlan oynamak bile akhmdan ge<;· 
miyor .. Kazanc1m.1 dogru bankaya gotii
riip yatmyor, ancak laz1m oldugu kada
nm <;ekip sarfediyorum ... 

fsraftan bu kadar sakman Clark, ba
ZJ haytr i~leri i<;in icab eden paray1 ver· 
mekten c;ekinen bir insan degildir. Diger 
ii<; arkada~ile, Gag Cooper, Robert 
Montgomery, Wallace Beery ile birlikte 
her tiirlii asri konforu haiz 150 yataklt 
miikemmel bir sanatoryom tesis etmi~tir. 
Sanatoryom, alii, ihtiyar ve muavenete 
muhtac artistlerin bakilmalan i<;in ya
pilmi§IIr. Dart san'atkar tesis masrafm
dan maada aynca her sene de bu haYJr 
miiessesesinin masarifatma kar~1hk olmak 
iizere otuz bin dolar teberru etmektedir
ler. Clark: 

RADYO 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plil.kla Tilrk muslklsl - 12,50 ha.va· 

dls - 13,05 plA.kla. Tiirk musiklsl - 13,30 
muhtellf plak ne§rlyatl • 14,00 SON - 18,30 
~ocuklara masa.l: Nine - 19,00 k.riftzen A· 
s1mm kiZI Nlhal - 19,30 radyo fonlk te!Il· 
.sll: Em!nonti Halkev1 g5sterit kolu tara· 
fmdan - 19,55 borsa haberleri - 20,00 Ri· 
fat ve arkad141lar1 tarafmdan Tiirk !Ilusl· 
kl.sl ve halk ~arktlar1 - 20,30 hava. raporu • 
20,33 Omer R1za. tarafmdan arabca soy • 
lev - 20,45 Belma ve arkadal}lan tara.fm• 
dan Tiirk mu.sikisi ve halk §arkilan, (saat 
a.ya.nl - 21,15 radyo fonlk telll.'lil. Sttidyo 
orkestras1 refakatile. (Madam Buterf!y) • 
22,15 ajans haberlerl - 22,30 plakla sololar, 
opera. ve operet par~ala.n - 22,50 .son ha • 
berler ve ertesi giiniin progrrum - 23,00 
SON. 

viYANA: 
18,35 PiYANO MUSi:KiSi: §open ve 

Schumann'm eserlerl - 19,05 kari§lk ya • 
ym - 20,40 AK9AM KONSERi: Llszt, Saint· 
Sa.ens ve salr be.stek1l.rlarm eserleri - 21,40 
MUSiKiLi: RADYO SAHNELERi: ~ 22,40 
KONSER: Handel, Reger ve salr bestekii.r· 
!arm eserleri - 23,15 haberler, kltabla.ra 
dalr, gra.mofon ve salre. 

PE§TE: 
18,35 PiYANO MUSiKisi ., 19,15 kon • 

ferans, gramofon, konferans - 21,05 OR• 
KESTRA KONSERi: • 22,35 haberler - 23 
KONSER: Kerntler, Dohnanyi, SChu • 
mann•m eserlerl - 24,05 almanca. ha.ber!er• 
24,10 DANS MUsiKisi - 1,10 son haber • 
ler. 

BUKRE§: 
18,20 gramofon, haberler - 19,20 PiYA .. 

NO MUSiKisi (~anla blrllkte) - 19,50 kon· 
ferans - 20,05 V ALSLER - "21,25 konferans· 
21,40 ODA MUSiKisi • 22,15 ~kllar-22,35 
ha.berler - 22,50 HAFiF MUsiKi ~ 23,50 
haberler. 

PARis [P.T.T.l: 
18,05 Org muslklsl, kiraat, §arkila.r-19,05 

k.onferans, l~a.d, gra.mofon, konu~mala.r -
20,35 ODA MUSiKisi ve Rumen ~arkJ!arl• 
21,05 haberler, §arklla.r, ske~ - 23,05 ODA 
MusiKisi VE §AN ~ 24,05 ske~. haberler, 
piyes. 

LONDRA: 
18,35 kan§Ik yaym • 20,0S E<:'iLENCELI 

KONSER: Ha.ndel, Rahmanlnof ve sair 
bestekarlarm eserleri - 21,05 haberler • 
21,35 PiYANO MUSiKiSi - 22,05 plyes, 
gramofon • 23,05 ORKESTRA VE KEMAN 
KONSERi:: Mussorgskl, Ravel ve sa.lr bes
tekarlarm eserlerl - 24,05 haberler • 24,30 
DANS MUSiKisi - 1,35 gra.mofon, ha.ber .. 
ler. 

livud' da hic;bir sefahet ve rezalet alemin- - Hayat, diyor, ~u anda o derece 
de cereyan eden hadiselere kan§mami~- degi~ik safhalar gosteriyor ve istikbal o 
tlr. Son zamanlarda karJSJndan aynhp kadar <;ok m~hullerle dolu ki, insan bu 
Carole Lombard ile evlenecegi hakkm- tehlikelere kar~I ancak kuvvetli tedbirler
da bir takim ~ayialar deveran ediyordu. le miicehhez olarak kar~1 koyabilir. Bu
Bunlann da asd ve esas1 olmadigl anla- giin servet ve saadet i<;inde yiizen biri
~Ilmi$hr. Bu <;e~id rivayetler ihtimal rek- nin yann meteliksiz, a~ ve susuz kalm1- NQBETf"'i ECZANELER 
lam olsun diyerek propaganda ~ubesi ta· yacag1 ne malum .. Fakat sade yanm de- ':( 
rafmdan ortaya ahlmi§hr. gil, obiir gi.inii, hatta onu takib eden giin- Bu gece §ehrlmlzln muhtelif semtlerln• 

dekl nobetgi ecza.neler §unlardll'~ 
;- Villamda sakin ve dagdagasiz bir leri de dii~iinmek icab etmez mi? Dita.nbul ciheti: 

(
:----------------------------- Emlnontinde (Mehmed Kil.zim), Alem .. 

B • 1• k 1• t I J darda (Arif <Nefetl, Kumk.aplda (Bel~ I r sa I r a .k.Ls). Kii~tikpazarda. (Hikmet Cemill, §eh .. 
"------------------------------ zadeba~jmda <i. Hak.kll, Fenerde (Vitali), * Almanyada ~ok muvaffakiyet ka

zanan Edgar Kahn ve Ludwig Bender 
ismindeki muharrirlerin eseri «Allahm 
avcundaki k1rlangu;» piyesi Ufa kum· 
panyas1 tarafmdan filme c;ekilecektir. 
Musikili bir komedi olacak olan bu eser 
idn Victor de Kowa, Custi Huber, Ge
orge Alexandre ve diger bir tahm artist
ler angaja edilmi§lerdir. * Miiteveffa John Cilbert'in Leatri
ce Joy' dan olan klZlmn M. C. M. §ir
ketinin filimlerinden birinde rol aldigmi 
ge<;enlerde yazmi~hk. John'un ii<;iinci.i 
kans1 Virginia Bruce' den Susann Ann 
isminde diger bir klZl vardu. Annesi o
nu da artist yapmak iizere yeti§tirmekte 
oldugunu yakm dostlanna soylemi~tir. * Me~hur komik Joe. E. Brown ~im· 
diye kadar yaphgi filimlerde birc;ok mii· 
him kazalar gec;irmi§, kolu, bacagJ kml
mi~, parmaklan ezilmi§, kaburga kemigi 
c;atlami~hr. Bundan sonra biitiin tehlike
li sahnelerde kendisine vekalet edecek bir 
artist bulunmad1ktan sonra filim <;evir
miyecegini mensub oldugu ~irkete bildir
mi~tir. * Mart iptidasinda Pariste «Sivasta· 
pol» isminde bir filim <;evrilmege basla
nacakhr. Bu kordelada ba§rolii Erich von 
Stroheim oymyacakt1r. 

* Alman gazetelerinin Londradan 
aldiklan malumata gore Sovyet Rusya
nm filim trostii reisi Boris Sumiyatski hii
kumet tarafmdan azil ve tevkif edilmi§· 
tir. Sumiyatski'ye isnad olunan ciiriimler 
vazifede kusur, ~al1~amazhk ve umumi 
faaliyete mani olmak s~land1r. 1935 se
nesinde 120 filim yaptlmasl kararla~tml
dJgl halde ancak 46 filim <;Ikanlabil
mi§, 1936 senesi i~in ise 165 kordela 
viicude getirilmek tasavvur edildigi hal
de gene yap1lan kordelalann saYJSI 50 yi 
ge<;memi~. 193 7 de ise ortaya ancak 25 
filim meydana konabilmi~tir. Binaena
leyh Sumiyatski sarfedilen paralarm bo
sa gitmesi hususundan da aynca mes'ul 
tutulmaktadir. * T amnmi$ Rus artisti Anna Sten 
uzun zamandanberi beyaz perdede gO
riinmemektedir. Sinirlerinden mustarib 
oldugu ic;in Holivud civannda bir sayfi
yede istirahate c;ekilmi~tir. En ziyade 
kom~ulan Cary Grant, Randolph Scott 
ve Virginia Bruce ile gorii§iip konu~mak
ta, ahbabhk etmektedir. * Amerikah fizik alimlerinden ve 
me~hur ka~iflerden Graham Bell'in ha
yahm tasviren Fox kumpanyast bir filim 
viicude getirecektir. Bu kordelada ba$ro
lii Tyrone Power oymyacaktlr. 

En biiyiik Alman muganniyesi : M ii n f h Operasmdan 

T R E s i R u D 0 L F 

HER KADINA BiR ERKEK 
$ayam hayret filminde. Pek yakmda SUM E R' de 

Ka.ragiimriikte (Suad), ~hremlninde <Na~ 
Ziml, AksarayQ.a (E. Pertev), Samatyada 
(Teotilosl, Bak1rkoyde (Merkez), Eyiibde 
(Arlf Be§er), eczanelerl. 

Beyoglu cllletl: 
1;1~11 Osmanbeyde (§ark Merkez), Tak• 

slm Ditiklal caddeslnde (Kemal Rebilll, 
Beyoglu Ttinel clvarmda (Matkovl~), Yiik· 
sekkaldmmda (VInlkopulo), Galata Top
~ular caddeslnde (Yl~epulo.s), Kasimp~a
da (Miieyyed), Haskoyde (Nesim .A.seo), 
Be§lkt141ta (Vldln), Ortakoy, ArnavudkoY, 
Bebek eczaneler'r.. 

Kad1koy Moda caddeslnde (Bahaeddln), 
Pazaryolunda (Rlfat), Uskiidarda (Qmer 
Kenan>, Btiytikadada <§!nasi Hakkl), HeY· 
beliadada (Halkl, Beykoz, Pa~abah~e. A. 
Hlsa.r eczanelerl. 

~EHZADEBA~I 
TURAN TIYATROSU 
San'atkar Na.§id ve 
arkada~lan, okuyucu 
kii~iik Semiha ve Mi-

§el varyetesi 
Halk gecesi: Localar 100, duhuliye 2?• 
paradi 10, (Ag1kgoz bahriyeli) vodv1l 
3 perde, aynca (Leblebici), Tel: 22127 

..... BUG tJ N---~· 
Matinelerden itibaren 

$ I K 
Sinemastnda 

937 ~ 938 mevsiminin iki biiyiik 
filmi birden 

1 MATMAZEL 
DOKTOR 

Ba$ rollerde: PiERRE BLAN· 
CHARD- DiTA PARLO. Casusluk, 

a~k ve ihtiras filmi 

2- iKi CANLI 

Tiitiin tiiccar ve 
komisyoncularm • 

dan Yusuf Ziya 
Kartal dur;ar oldu
gu hastahktan kur
tulamiyarak diin 
vefat etmi§tir. Mer 
humun cenaze na
mazi bugiin ikindi 
vakti Ferikoy ca -
misinde eda edil • 

r- T U R K sinemada 
ispanyol ~i~ekleri 

2 giizel film birden 
MILTON 

GENC KIZLAR MEKTEBiNDE 

ADAM 
T1b aleminde yeni ke!iif, bir gangs· 
tere yapJlan ameliyat iizerinde 
yapbih tesir. 

dikten sonra Feri
koy kabristamna defnedilecektir. 

( Gannlar, Konferanslar, kongreler) 
Konferans 

Beyoglu Halkevinden: 
1 - 18/1/1938 sall gtinii saat 18,30 da E

vimlzln Tepeba..!imda.kl merkez blnasmda 
i:small Haml Danl§mend tarafmdan (Irk 
nedlr?) mevzuunda konferans verllecektlr. 

2 - Herkes gelebilir. 

ERTUGRUL SADi TEK 
tiyatrosu 

i 

Zevkli, ~ark1h, rak1sh ispanyolca 
operet Madrid operas1 artistleri Pri

madonna RAOUEL RODRIGO, 
Tenor : ROBERTO HEY 

Fevka.lAde ne§eli, gulu~lii Frans1zca 
komedi. Fran~oise Rosay, Pierre 

Larquey, Robert Ardoux 

Nazar• dikkate: Biitiin dok
tor ve tJniversitelilere bu fil
mi gormeleri tavsiye edilir. 

Bu SAKARYA sinemas1nda 
Biiyiik bir a~k1n biitiin kuvvetini ... Biitun ihtiras ve heyecanlarma .•.• 

Dahi ve sihirkar ydd1z Ona lay1k sahne arkada~1 

CHARl-ES 
BOYER 

BiR SAADET 

JEAN 
ARTHUR 

GECESi 
En giizel... En cazib .. ve ba~ dondiiriicii a~k romanmda gozleriniz on 'jnde canlanduacaklardlr. 

1 
Bu gece 

(Kad1koy - Siireyya) 
Yarm gece: (Balmkoy) 

<;ar9amba: (tJskiidar) 
sin em alarmda 

StJT KARDE~LER 
Vodvil 3 perde, ~eviren: t. Galib Arcan ••••••••••• Yerlerinizi evvelden ald1r1n1z. Telefon: 41341 -
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T edrisat miifetti§lerinin 
v azifeleri ne olmalidir? 

iktlSadi hareketler Y iiksek lkhsat ve Ticaret PENcERESiNDEN 

Son senelerde Kiiltlir Bakanhgt ilk 
'I'edrisat miifetti~lerinin iyi bir surette 
hanrlanmalan ic;in birc;-ok tedbirler al
Tlit~br. Bu arada miifetti~ligin bir mes
lek halini almast ic;in de icab eden c;a -
reJere ba!IVUruJmu~ ve oniimiizdeki se
ne c;tkacagtm timid ettigimiz bir kanun
la miifetti§lere laYik olduklan ilerileme 
imkanlan verilmistir. 

ilk Tedrisat MUfetti~ligi nedir, bu -
nun vazifeleri nelerden ibarettir? 

Memleketimizde mekteb terbiyesinde 
n-tuayyen bedeflere ula~akhgtmtz la
ztmdtr. Ktsaca, ic;timai varhg1mtzm ye
ni unsurlart olan r;ocuklarimtzm cum -
huriyetle idare edilen bir sosyete arzu 
edilir, faydah ve mes'ud vatanda§lar o
larak yeti~tirilmesini istiyoruz. 

Tiirkiye Cumhuriyeti, maarifteki sl
yasetini kurarken yeni neslin terbiye -
sinde muayyen .~aveler r;izmi~ ve onlan 
her vesile ile tahakkuk sahasma koymt
ya c;ah§ml~hr. CocuklanmlZln, daha 
doi!rusu yeni neslin ameli hayatta mu
vaffak olan, s1hhatli, elbirli~i ile r;ah~
mastm bilen, cumhuriyetci, halkct, mil
liyetr;i, hlikumetc;i, ink1labcJ ve Jaik o
larak haz1rlanmalan Kemalist Tiirki -
yenin ehemmiyetle lizerinde durdugu 
lbir meseledir. 

Bu hedeflere en klsa voldan ula~ak 
ve yeni nesli o suretle haz1rlamak, 
lnekteblerimize ve onlarm liderlerine 
dii~en bir vatan borcudur. t~te ilk Ted
risat Miifettilllerinin bu biiyiik davada 
lizerlerine dii~en vazife ve mes'u1iyPt 
r;ok agtr ve ehemmiyetlidir. Milfetti~ -
lerin vazifelerinde azami randtman ver
meleri ir;in durup dinlenmeden r;ah!! -
malan, mesleklerinin icab ettirdi~i bli
tiin zorluklan Y.enmeleri laztmdtr. 

itiraf edelim ki ilk Tedrisat Miifett!~
lerini sahalaruida baztrhyacak ve onlan 
daimi bir tekamiil ir;inde bulunduracak 
muhit ve vasttalardan oldukr;a mahru
:rnuz. Bu sebebden birr;ok miifetti!!ler, 
vazifelerini bugiinkii terbiye ve tedri • 
sin taleb etti~i bir yonden yapmakta 
glic;liik r;ekiyorlar. Bunlardan bir ktstm, 
sa~lam felsefeye dayanmtyan gorgii • 
lere nazaran teft~ yaptyorlar. Diger blr 
ktstm ise, seneler gec;tigi halde eski bU
gilerine y_enl §eyler ilave edemiyorlar. 

Halbuki bugiinkii kiiltlir hayahmtz 
Yeni bir tip mlifetti§ istiyor. Bu yeni tip, 
oyle bir §ahsiyettir kl, 0 tefti!!i rasgele 
telakki ve us1:1llere gore degil, ruhlyat 
\>"e terblye prensiplerine ve ayni zaman
O.a memleketimizdeki terbiye gayelerl
tti nazar1 itibara alarak yapar. 0 yalmz 
Yap1lam goriip tenkid etmekle iktifa et
:rnez. Muallim ve talebelere aldtklarl ~
lerde yol gosterir, onlarla elbirligi ya
par. 

!;)imdi birkar; kelime i1e !lk Tedrisat 
ilniifetti§liginin vazifelerini gozden ge -
crirelim. Umumiyetle bir mufetti!!in 
l'l'lekteb dahilinde iki vazifesi goze c;ar· 
par: 

1 - 6gretme ve owenme faaliyetle
rinde, 

2 - !dart faaliyetlerde. 
ikinci maddede yazth olan ve mli • 

fetti§in idari tefti~i nam1 altmda top • 
lanan ktstm, ikinci maddedeki ogretme 
Ve ogrenmeyi tefti~ yamnda ikinci de
recede bir yer i~gal eder. Burada bil· 
hassa mcktcbin kaYid i§leri, verilen pa
ralarm ne suretle sarfedildigi i15.h .. gi
bi hususlar tetkik edilir. 

6grenme ve ogretme faaliyetlerinin 
tefti~i ve miifettisin bu hususta alaca~1 
rol bir mckteb icin hayatl bir ehemm;
Yeti haizdir. B~ vazifesinde, mlifetti~. 
Yalmz bir mii~ahid degil, talebeler ve 
ogretmenle elbirligi yapan bir ~ahtshr. 
0, terbiye gayelerini gozi:iniinde tuta • 
l'ak ogretme ve ogrenme faaliyetlerinin 
daha iyi §artlar ic;inde cereyanma yar
dtm eder. Bu suretle hareket eden bir 
lnlifetti~. talebeler ve ogretmen tarafm· 
dan yeni fikirler ve tedbirler getiren 
bir mesih gibi ka!§tlamr. 

Bugiin basit bir anketle pek giizel 

Yazan: TURGUD BILSEL 
MerSin ilk Tedrtsat Mutetti§t 

anla§tlabilecegi lizere ogretmen ve ta
lebelerin miifetti§ler hakkmdaki telak
kileri esefe deger bir mahiyet arzeder. 
Ba~ta ogretmen ve onu takiben talebe • 
leri, miifett~i arzu edilmiyen bir §ahts 
olarak aralarmda gormektedirler. Bu -
nun neticesi, gerek ogretmen ve gerek
se talebeler mli~kiillerini ortaya doke -
rek isti~areden ziyade onlan gizlemek 
endi!!esile ~trptmyorlar. Miifetti§in gir
digi bir Stmfta ogretmen ve talebeler 
yersiz bir asabiyet ve heyecan ic;inde -
dirler. Sun'i bir hava, smtfm asabtm 
bozmu~tur. 

Bu gibi tefti~lerde mufetti~lerin bir 
k1smt yalmz muallimin nasll ders ver • 
digini nazara alarak raporlanm yazar. 
Diger bir ktsJm da daha pratik hareket 
ettigine kanl olarak yalmz talebelerin 
muayyen derslerdeki ezberleme kabili
yetlerini yokhyarak stmftan c;1kar. Hi<; 
s.iiphe yoktur ki, boyle bir tefti!! tarzt 
bir cihetle noksandtr. Tefti§in ilmi ve 
miisbet bir !iekilde yaptlmasl ic;in og -
retme ve ogrenme faaliyetl ~· giren 
blitiin elemanlann tetkiki ve ahnacak 
tedbirlerin ona gore uydurulmast !cab 
eder. 

$imdi ogretme ve ogrenme faaliyeti 
gozonlinde tutulacak unsurlara bir goz 
atahm. 

Bir miifettis. her hangi b!r teft~ !~in· 
de a§aj:.bdak! lie; unsuru tetkik edecektir: 

1 - Talebe, 
2 - 6gretmen, 
3 - 6wetme ve ogrenme. 
Her ~eyden once bir mlifett~. t<;m • 

de bulundu~u smtfm talebelerini tet • 
kik edecektir. Biliyoruz ki, her hangi 
bir stmfta toplanan talebelerin bircok 
cihetlerden benzemeyi!! noktalan var
dtr. Her nekadar onlar ayni bir smtfm 
tavam altmda toplanm1~larsa da fiziki 
ve ruhi hususiyetler itibarile birbirle • 
rinden ayr1ltrlar. Mensub olduklan a
ileler, ya~adtklan i~timar ve tabii mu
hit, sthhi vaziyetleri ve ilah ... ba~ka ba~
ka manzaralar gosterir. t~te, miifettb; 
blitiin bu aynhklan miimklin olan yol • 
larla o~renmiye c;ah~acakhr. 

tkinci safhada miifetti~, o~etmen il
zerine nazanm tevcih edecektir. 0, og
retmenin yalmz ma.nevt haz1rh~ ve 
ogretme tarzile alakadar olmlyacak, ay
ni zamanda onun diger hayat cepheleri
ni gormiye r;ah~acakhr. 

Bu arada ogretmenin S1hhf, mali, ai
lt~vi ilah.. vaziyetleri tetkik edilecek, 
ogretme i§inde amil olacak uygunstiz 
hallerin · tashihi i¢n tavs!yeler yaptla
cakttr. Mesela ailevt blr endi~esi olan 
bir ogretmenin isindeki muvaffakiyet 
derecesi yar1ya dii§ecegi gibi sthhi va
ziyeti normal olmJyan bir ogretmen de 
istE>nilen randtmam veremez. 

Nihayet, mlifetti~. o~etme ve ogren· 
me faaliyetlerini tetkik ederek bunu 
evvelce bahsi geC'en iki ktstmla birle~ti
rerek alacag1 tedbirleri dii~iinecektir. 
6grenme ve o~retme lsinde gori.ilecek 
noktalarm E:n ehemm~yetlileri, dersin 
idaresi, derste talebeni~ !stirak dere • 
cesi, gayeye ulac;mak idn ku11amlan va
sJtalar, 6"retmenin rehberlik l~i, ders 
plam ve ilah .. gibi se:vlerdir. 

Bu ii<; safhada tetkikahm bitiren bir 
mlifettis, hie ~iiphesiz o stmf ve mual -
lim hakkmrla mi.imkiin olan iotidai bil
gilere malik olmustur. Bundan sonra 
stra, bunlan birlestirilmesile neticele -
rin <;Jikanlmast ve bu neticelere gore 
almacak tedbirlerin diisiiniilmesi gelir. 
Bu mevanda mi.ifetti~, almacak tedbir -
ler hakkmda ogretmenle bir miilakat 
yapacakhr. Bu miilakat stkt bir mah • 
remiyet ve muayyen bir plan dahilinde 
cereyan edecektir. Millakatta, miifetti~. 
demokratik bir kafa ile hareket ederek 
hi<;bir zaman emir mahiyetinde tavsi -
yeler yapmtyacak, bilakis ogretmenin 
fikirlerine de azami hlirmet ederek o
nun itimad ve muhabbetini kazanarak 
tavsiyelerini kabul ettirecektir. Biiti.in 
bu i~Ierde miifetti~. daima miisbet ve 

------------------------ihracabn bir elden 
idaresi 

Miiteaddid defalar, alakadar makam
larm ihracat tacirlerine toplu hareket tav
siyesinde bulunduklanm i§ittik. Gazete
let, bu fikir etraf:nda yaztlar yazdtlar. 
Piyasada da birle§mege miitemayil ce
reyanlar gormedik degil; bazt ihracat 
tacirleri bun a onayak olmak istediler. Fa· 
kat netice, hep bo§ c;tktl ve bu vadide hir; 
bt~ey yapilamadt. 

,Simdi, bazt ihrac maddelerimizin 
bir elden idaresi, daha dogru bir tabirle, 
mii§terek ve tek fiath ihracat §eklinin tat· 
bikt imkanlan ikttsad Vekaleti tarafm • 
dan etiid ediliyor. Bizza.t ikhsad Yekili 
.Sakir Kesebir bu haberi teyid ederek 
mevzu iizerinde c;ah§makta oldugunu 
soyledi. 

Birkar; kere, bu siitunda diinya harici 
ticaretinin mii§terek hareket esasma da • 
yanmakta oldugunu yazdtk ve aksi hare
ketin daiml bir muvaffakiyetsizlik olabi
lecegini tebariiz ettirdik. En yakm bir 
misal olarak biiyiik mii§terimiz Alman -
yamn, memleketimize kar~t gerek ithalat, 
gerekse ihracat hususunda takib ettigi 
yolu gozoniine koydugumuzu hahrltyo -

ruz. 0 zamandanberi kar§umzda bulu • 
nanlar bu yollarmda devam ettiler, bizse 
bir adtm daha ileri ger;emedik. Piyasada 
§U vaziyetin dogurdugu neticeler daiml 
§ikayet mevzuu oluyor. 

ikttsad Vekaletinin, yaphgt tetkikler 
sonunda nastl bir formiil ortaya koyaca
gmt tahmin biraz giir;tiir. (:iinkii, ihraca
tm bir elden yaptlmasmm muhtelif §ekil
Ierde olmast miimkiindiir. 1hrac olunacak 
metam herhangi bir ~ekilde fiahm tut • 
mak bir tedbir olabilecegi gibi, bundan 
evvel iiziim kurumu misalinde gordiigu • 
miiz ver;hile, devletin bir te§ekkulle na
zun roliinii oynamas1 veya biisbutiin ba§
ka bir yo! takib edilerek ihracal~Ilarm 
grup grup birlikler te§kil etmesi ~ekline 
gidilmesi de variddir. 

mektebinin Y Ildoniimii 
Memleketimize yiizlerce ilim adam1 yeti,tirmi' 

olan bu miiessesenin 55 inci yddoniimii 
tezahiiratla kutlulandt 

Yiiksek ikhsad ve Ticaret mektebinin diinkU dansh ~aymdan bir goriinii~ 
. [Ba~tara/1 1 tnct sahtfede] ! re edecek gene neslin <;ok miikemmel 

Davetliler ara~mda_ istanbu.~ -~erkez bir surette haztFlanmakta olduguna 
Kumandam, "Omvers1te Eektoru, de - §liphe btrakmamaktadtr. 
kanlar, profesorler de bulunuyordu. B"lh ss d d"" l"t" . . • 1 a a zamammtz a unya po 1 1 • 

Meras1me ::,;ehtr bando.sunun c;aldtgt kast ve her 1 k t" · t· .. · 
ts · 'I · .. mem e e m styase ,t uzerm· 

hkla mar~tle ba§landt. Bunu mute • de en kuvvetl" • ·1 "kt d• · tl • 
k .b T" t kt b" ""d ·· k"l" <;: ··• 1 am1, 1 tsa • vaztye er a 1 tcare me e 1 mu ur ve 1 1 .,.uK- dir. 

rli k1sa bir nutukla mektebin 55 inci ytl- .. 
d.. .. .. · · . t Dunyanm ge<;irmekte oldu~ biiylik onumu merasrmmt ac; 1. . , 

.. .. t . . . styast buhran ve gerginligin en miiessir 
$ukru, kbsad ve Ttcaret mektebtnlll hal rarest" ct"han "kt d' · t" · d"" _ 

b .. 55 · · ld"" ,. .. .. 1 1 ,. , 1 1sa 1 vaztye mtn u 
ugun met YI onumunun kut u an- zelmesi olacag"mda he k ""tt f"k b • 

d - b . l" .. d b 1 k 1. r es mu e 1 u tgmt, u sevmc 1 gun e u unma ut· lunmaktadtr 
funu esirgemiyen misafirlere ho§ gel- · 
diniz demek saadetinin kendisine dii§- Diinyanm iktJsadi vaziyetinin dlizel· 
tiigiinden c;-ok mliftehir oldugunu soy _ mesi, biitlin be~eriyetin huzur ve refa
ledikten sonra muhtelif hava ve cere- hi i<;in nekadar laztmsa, her memleke

tin kendi ikhsadi vaziyetinin saglam ol· 
mast da o memleketin refah ve saade • 
ti ve hatta miidafaast ir;in elzemdir. 

yanlar i<;inde bu miiessesenin 55 inci 
senesinin idrak olunabilmesinin, muay
yen ihtiyaclara tekabiil ettiginin en ac;tk 
ve kat'i bir delili oldugunu tebariiz et
tirdi ve mliessesenin son zamanlardaki 
faaliyetini mevzuu bahsederek yaph!P 
mukayesede, ikttsad Ticaret mektebi -
nin 1910 senesinde 10, 1917 senesinde 1, 
1920 senesinde 9 mezun verdigini, fakat 
1924 senesinden sonra mezun adedinin 
gittikr;e ~ogalarak 27, 36, 50, 69 ve 70 
gibi eskisine nazaran mukayese kabul 
etmiyecek kadar yliksek rakamlara c;Jk
ttgmt ilave etti. 

Cayenin husul bulmas1 bu i§le goze • 
tilecek yegane noktad1r. Y oksa §eklin ~u 
veya bu olu~u bir mana ifade etmez. Bu
nun ic;in neticeye intizar etmek en dogru 
hareket olacakllr. Y almz piyasanm da bu 
vaziyete §imdiden hazulanmast zaruridir. 

F. G. 
::,;ukrii, bunu miiteakib, stmflara gore 

bugiinkli vaziyetten bahsederek sozleri-
1 ni §O?;le bitirdi: 

Oglunu dilencilige sevkeden c- Bu mektebin sevgisi, mezunlart-

Yiiksek ikhsad ve Ticaret mektebi 
gene talebesinin diin soyledigi sozler, 
bu hakikatin tamamile kavranm1§ oldu
gunu ispat etmi§tir. Tiirkiyenin ikh -
sadi varltgmm muhafaza ve terakkisi, 
yanm as1rdan fazla bir zamandanberi 
devam eden bu yiiksek ilim miiessese -
sinin yeti!itirmekte oldugu saglam se • 
ciyeli genclij!"in omuzlarma yii.klenmi!;i
tir. Diinkii vazifesini muvaffakiyetle ifa 
eden genclik, yarmki vazifesini de bii
yiik bir gayretle ifa edecegine diinkli 
kurulu~ bayrammda soz vermi§tir. 

Mektebin gosterdigi terakkide yorul
mak bilmez dikkat ve himmet gosteren 
mekteb miidilrile talim heyetinin teb • 
rike §ayan olduklanm diinkii merasi -
min tezahiiratl ispat etm~tir. 

baba! nm ve ma~uklarmm kalbinde ya§ad1k~a 
bu m~sseseyi devam ett!recek ve ta 

Sultanahmed avlusunda, on be~ ya - ebediyete kadar gotiirecektir. Eminim 
~mda ilkmekteb talebesindcn oglu Mus- ki atisi, mazisinden ve hatta halinden 
tafaYI dilencilige sevkederken yaka - daha parlak olacakttr.:. 
lanan Siileyman o~lu Mehmed Adliyeye !i)iikriiden sonra profes6r Mekki Hik· 
verilmi§tir. met ve mezunlardan Osman Nuri birer -···-Bir yankesicilik 

nutuk soylediler. 
Mektebin miidlir muavlni ve diger ze· 

vat tarafmdan ve talebe namma s5yle
nen sozler, memleketimizin en miihim 
bir hayat §Ubesi olan ikt1sadiyatm1 ida-

Nutuklart miiteakib verilen b!r c;ayla 
me'ktebdeki merasim nihayet bulmu§
tur. 

!stanbul !kttsad ve Ticaret mektebi • 
nin 55 inci ytldoniimii mlinasebetile 
dun 5gleden sonra saat 15,30 da Pera -
palasta dansh bir r;ay verilmi§ ve tam 
bir samimiyet i<;inde saat 21 e kadar de
vam etmi~tir. 

Hask5yde Avram k1z1 Sarina, Ali ktzt 
Emine ile arkada§t Mehmed Alinin yan
kesicilik suretile 125 kuru§unu c;aldtk
lannt iddia etm~tir. Zabltaca tahkikat 
yaptlmaktadtr. 
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afaki bir zihniyetle yolunda devam e
decek, yazacagt raporlarda enfiisi hii -
kiimlerde bulunmaktan kat'iyyen ihti
raz edecektir. Goriilen hatalar elle tu -
tulabilecek bir tarzda tebariiz ettirile
rek iyi noktalarda ogretmene laytk ol
du~u takdir ciimleleri sarfedilccektir. 

Boyle bir prensiple hareket eden bir 
miifetti~. emin olabiliriz ki, vazifesin -
de her halde muvaffak olacak ve Cum
hurivet mekteblerinin kendisinden bek
ledii'fi hizmeti ifada gilrliik cekmiyecek
tir. Bir miifetti~, beraber <:ahsh~t 6~ -
retmenlere yeni ve inki~af ettirici fiki: 
ve pratikler verdigi nisbette vazifesinm 
eri olur. 0, ba~ka ba~ka kudret ve kabi
livetteki o,g-retmenler arasmda fikir ve 
t~knik ta§tyan bir §ahsiyet, bir yo! gos
tericidir. 

Taksmiden Harbiyeye kadar olan tramvay yolunun ortasma Belediye 
tarafmdan ktsa agaclar dikilmege ba~lanmt~hr. Resmimiz yeni dikilen agac
lardan sonra caddenin aldtgt §ekli gostermektedir. 

1 hayknyordu. Tribiinlerden, parmakhk -
lardan, yolda duran arabalardan, her 

bi canhyd1. 
0 zaman biiylik ku§lardan birinin ye

re dogru egildigi, dogruldugu, sallandt
ib. alc;ak bir virajda topraga c;arpl!gt ve 
kmk kanadmm iizerinde hareketsiz dur· 
dugu goruldii. Enkazm ic;inden bir a· 
dam c;tktt. Ostiinii ba~m1 silkeledi, kam
yan eline baktt ve giildii. 

ne§te yaldtzlandt ve yoluna devam etti. 
Kendinden ge<;en halkm haykm§t ona ye· 
ti~iyordu: 

Yazan: 
Gabriele d' Annunzio 
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Terctime eden: 
Cemil Fikret 

- Yok camml 
- Bana onu bunun ir;in venniyor 

ll_lusunuz? Bunun ir;in degil mi ki keme· 
l1niz mavidir; en kiir;iik daireden en bii· 
J'ligiine kadar ayni renkten. 

ic;inde havadan bir ytldtz olmu§tu. 
Sadtk bir ses emre cevab verdi: 
- Haztr. 

Pervane durdu; Ardee'yi yere bag
!tyan ipleri c;ozdiiler. Ku~aklann
dan, kanadlarmm kemerlerinden tu
tarak adamlar onu ur;u§ yerine dogru it
mege ba~ladtlar. Kalabahgm gurultusii 
YC§il ovaya bir deniz ugultusu veriyordu. 
Cokte bir adam vardt. Viicudiiniin list 
taraft tayyarenin mtmdan ta§Jyordu. 0-
nu evvela iki parlak goz tamdt. 

Fevkalade bir sarho~lukla ve,enerjisile 
lllelankolisini mutedille§tiren sevimli bir 
fiiliisle muteheyyicdi. Bu hulyast kuru
an hulyali mahlukun beklenmiyen gorii

l<ii~u o tda, ic;inde diinyanm muhte§em, 
ate~li ve hiir ya§adtgt bir zafer musikisi 
llrandtrmt§ gibivdi. Arkada~l tarafmdan 
'evjJI'n kadmm kardesi olan bu mahluku 
c?a hangi deha gondermi§ti? V e hangi 
~~~li ahenge uyarak? Paolo T arsis, ihtirasmm giiriiltiisiini.i, 
\dGii!ii gogsiiniin iist tarafma ili§tirdi ve fsabella'nm tahrik edici giilii§unu, Aldo-

arniarma emir verdi: nun muteheyyic ve asi bakt§tnl, dostlann 

- Makineyi haztrlaym! manaSJZhgmt, kendisini yo ran biitiin ku-
fd 4a_ngarm ic;ini, o mada, bir kamga ru kalabaltgt geride btraktyordu. 
,
1 d~h harekete getiriyordu: Pervane,J - Ardeel 
tlJk gorulebilen bir tahta deail, havanm Binlel'Ce ve binlerce ses bu giizel 1sm1 

agaca takth insan salktmlarmdan, her 
damda biriken siyah kiitlelerden, alnm1 

mukaddes yollara kaldtrmt§ nihayetsiz 
kalabahktan zaman zaman dalga ve ~im
§ek gibi bir ugultu yukseliyordu. 

- Ardee! 

Paolo Tarsis arkada§ma yakla~1yor, 
bir dogan gibi saniyede dahyor ve bir 
vah§i ordek gibi hemen hemen §akuli 
yiikseliyordu. Arkada§ma ah§ml§ olduk
lan tamma ve tehlike <;tghgmt ftrlatmt§tl. 
Acaba bu ona varml§ mtydt? Cevabt gu
riiltiiniin ir;inde gaib mi olmu§lU ~ 

- Ardee! 
Bu giizel ve korkunc oyundan, bu ayni 

cinsten iki ur;ucunun birbirine meydan 
okuyu§undan sarho§ olan halk velveleyi 
tekrar ediyordu. !kisi de bulut ki.imeleri 
arasmda hi!:! §eklinde kesilmi§ bir mavi 
korfezde goriinduler, leylekler gibi bir • 
birlerini takib ettiler; sonra geni§ beyaz
hgm ir;inde iki beyaz !eke gibi kayboldu

lar. Ye bu misalden gayrc~ gelerek 
digerleri de yiikseldiler ve birbirlerini ta
kib ettiler. Gok de, mucizeden ve sevinc· 
den, gururdan v~ deh§etten, §iddetten ve 
sonsuzluktan halk 2ibi sarho§tU, halk gi· 

Bir ba§ka tayyarenin, gune§ten goz
leri kama§tp manialara c;arparak olen 
ytrttc1 gece bslan gibi tribiinlere kar§l 
kostugu ve ke•L:in <;I~hklann ortasma du§
tii~ii goruldii. iki asker, yarahyt, bir tah
ta iizerine strtiistii yattrdtlar ve gotiirdii
ler. 

0 zaman anslZin ba~ka kanadlann 
renksiz bir ale§le tutu§tugu goriildii. Cii
niin l§tgmda ancak bezlerin siyahla~ma· 
sile farkediliyordu. Y an ac;J!mt§ supap· 
lardan alevler <;Iktyordu. 

Halk, olecek olana merhametinden 
degil, fakat bu kanlt oyunun c;tlgmhgma 
kaptldtgmdan, haykmyordu. Bulutlann 
arasmda dolasan bir adam, avmm tis
tune salduan bir kartal gibi, dikine indi. 
Birkac; kulac, kendi kendine donen ve· 
maglub olmtyan, tutu~mu~ tayyareyi ta
kib etti. Onu tammak ic;in igildi: sondu
gi.inu, durdugunu gordii. V e sonra htzla 
dondii, yiikseldi. Colgede mavile~ti, gii· 

- T arsis! T arsis! 

Alevleri hogan adam sac;lan yanmt§, 
clbiseleri kararml§, elleri pi§mi~. feci §e· 
kilde, ayaga kalkmt§l!. Kendisinden iki 
yuz metro uzakta harab makinesinden 
ancak, biikiilmii~ ve kopanlm1~ borular 
arasmda, ktrmtzt motor kalmt~tt. Asi ate
~i hogan ellerine bakll. 

Cokiin kubbeli sirkma dogru kalkan 
binlerce ve binlerce goz zalim bir humma 
ic;indeydi. Sirkin kanh ne§esi yeniden 

buhranh kalbleri istila etmi§ti. Korkunc 
bir golge ve korkunc bir t§tk geni§ligi za· 
man zaman kararllyor ve aydmlallyor
du. 

- T arsis! T arsis I 

Ardee yoluna devam ediyor ve on 
be§inci devrini tamamLyordu. Paolo 
sabn ile uc;u§a dayamyor ve ate§i ile 
surati c;ogalllyordu. 

- Tarsis! 

Arttk yalmzdt. Gok tekrar kimsesiz 
kaltyordu. ,Surada burada tayyareler ini· 
yorlar, yorgun ku§lar gibi topraga konu
yorlar, yarah §ahinler gibi dii~iiyorlardt. 

Paolo yalmzdt. Pervanesinin donen 

•• 
Ozrii kabahatinden 

biiyiik 

elki yalan, belki dogru. F akat 
ytllardanberi dillerde dola§an 
flkralardandtr: incili Cavu§a 

devrin hiikiimdan bir glin ~oyle bir tek· 
lifte bulunur: 

- .Bir sue; i~le ki cezast biiyiik olsun. 
Sonra bir oziir bul ki o sucu golgede b1· 
raksm. 

!ncili bu irade iizerine kendini haztr• 
lar ve galiba bir gidi~ masmda yolunu 
bulup hi.ikumdarm gozdelerinden birine 
kJYastya bir c;imdik atar. Bugiin a~ag1 yu· 
kan sarkmtthktan ibaret saytlan boyle bir 
el $akast o devirde en biiyiik bir sue; ola· 

rak telakki olunurdu. Cimdigi yiyen ka
dm da yaygaraYI kopardtgt ic;in lncili 
Cavu~ yakaYJ ele vermi~. Hiinkann hu· 
zuruna kadar siiriiklenmisti. V ak1anm e
hemmiyetine saray halkmm giiriiltiisu de 
kattldtgmdan Hiinkar son derece heye
can duyuyordu, ate~ piiskiiriiyordu. De 
be$ gun once 1nciliye verdigi emri hattr
hyacak vaziyette degildi. Belki o emirle 
bu hadise arasmda miinasebet de gor
miiyordu. Ondan otiirii kan ~nagma 
donen gozlerini ac;a ac;a ve yumruklannt 
stka stka, sordu: 

- Bre mel'un bu ne i~~ 

lncili kiiciik bir tela$ gostenneden ce
vab verdi: 

- Af buyurun Padi~ahtm. Hasekiyi 
klZlmz sandtm da bu haltt i§ledim I 

Hi.inkann akh ba~mdan bitevi ucup 
gitmis gibiydi, iki elini kemend yap1p !n
ciliyi bogmak istiyordu. Zeki maskara 
bu durumda soyle bir izah yaptl: 

- cJzru kabahatinden biiyiik olacak 
bir sue i$le, dememi~miydiniz. Ben de 
fermamntzt yerine getirdim Padi§ahunl 

*** 
Coniil verdigi kadmt yaraladtihndan 

dolaYJ mahkeme huzuruna e1kanlan eli 
bJc;akh bir astkm kendini miidafaa eder
ken «a$k neler yapttrmaz» mukaddeme
sile krallarm sevgilileri ugrunda tahtla· 

rmdan vazgec;tiklerini, Baltact Mehmed 
Pa~anm da Katerin' e tutkunlugu yiiziin· 
den «koca Rusya topraklanm! !» Deli 

Petro'ya bagi~ladtgmJ dile alau.k suc;u
nu mazur gostermege yeltendigini Bur· 
sa muhabirimiz yazdt. 

Mahkemenin bu garib mudafaaYJ na· 
s1I telakki edecegi bilinmezse de kadm 
yiiregine bJc;akla ginnek ve o yi.irekte bl
eak sallaya sallaya: otunnak istiyen suc
lunun «kabahatten buyiik oziir» mevzu
una yeni bir ornek verdigine siiphe yok
tur. Onun uzak ve yakm tarihlerden 
sec;ip - kendi dusuncesine gore tefsir ede· 
rek - mahkeme huzuruna getirdigi vak1· 
alarm (sevgili yaralamak) suc;u ile mii· 

nasebeti ne ~.. Krallar ask ugrunda taht· 
lanm feda etmi~lerse, Baltact da koca 
bir zaferi bir ask gecesinin zevki ic;in he
der eylemi$se askt her~eyden iistun gor
mii$ler demektir. Ciinku askm bir tarifi 

de «$ahsi saadet kaygularmdan ve ~ah· 
si menfaat dusiincelerinden uzak kal

mak» ttr. Bu tarifin tefsirinde psikologlar 

ve mesela Rauh $Oy!e diyor: 1nsan bir 

$eyi severken kendi nefsini unutamtyorsa 

o sevgiye ancak arzu denilebilir. Yok, 

kendini unutup da buti.in diisiincelerini 

«sevgili>> ye tahsis ediyorsa ta§tdtgJ sevgi 
( a$k) t1r!. .• 

Demek ki a~kta feragat ve fedakarltk 

$artttr. Hakiki astk, sevgilisini oldiir· 

mez, sevgilisi ic;in olmegi cana minnet hi· 

lir. Su hale gore mahkemeye tarihten 

$ahidler getiren suc;lunun da ozrii kaba· 

hatinden buyiiktiir. 

M. TURHAN TAN 

ytld!Zlndan ba§ka hic;bir §ey gonniiyor 
ve motoriin muntazam vuru§lanndan ha§
ka hi~bir §ey i§itmiyordu. Arkada§t ne -
redeydi? Ona ne olmu~tu? Neden in -
mege mecbur kalmt§h? Silindirlerden bir 
lanesinin, sonra bir baskasmm, sonra ma 
ile hepsinin durdugun~ duydu. Kalbi 
burkuldu; sanki damarlan madenl boru

lara bo§anmt§ gibi kalbinin kuvvetten ve 
hayattan mahrum kaldtgmi zannetti. T a· 
lihi ans!Zln hainlik mi ediyordu? Bir bo

raya sapland1; zahmetle manevra yaptt 

ve topragm ta yakmmdan gec;ti. Biitiin 
kuvvetile yiikseldi. Hislerinden r;tkmt~ 
olan ruhu tekrar kalbine girdigi zaman, 
sakin bir kulakla, yeniden c;ah~maga ba§• 
byan silindirlerin esen giiri.iltiisiini.i duya
bildi. 

- Ardee! T arsis! 

f§aret agacma c;ekilen ve zaferini hi!· 
diren yuvarlagt gordii. Geni§ bir deni:t 
giiriiltusiiniin yukseldigini duydu. Bakt1,1 
yuzleri solgun, elleri havada halk kutle· 

sini sec;ti. inmek i<;in alr;alarak uc;masma 
ragmen ba§ dondiiriicu bir siiratle hare

ketsiz bir zirveyi a§maga yiikseliyonnu~ 

gibi geldi. 
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CUMHURiYET 

e$ikta$, Giine$i 1-0 yendi 
(Ba§ tarat' 1 tncf sahttede> 

larak sahaya c;tkh. F akat mac;t anlatma
ga ba§lama:ian §Unu da kaydedelim: 
Dun RIZanm mevkiinde gordugumiiz 
Muhterem, onu aratmad1~ gibi kendisi
nin c;ok daha iyi bir merkez muavin oldu
gunu ispat etti. Be§ikta§, Askeri liseler
den birinde talebe olan Muhteremin bu 
mac;ta oynamak hakkmt haiz olmadtgmt, 
esasen vaktile kendi kulublerinde mukay
yed oldugunu soy liyerek itiraz etmi§tir. 

T aktmlar §U tertiblerle kar§tla§hlar: 
Be§ikta§: Mehmed Ali • F aruk, Hus

llu - Feyzi, Enver, Rifat - E§ref, ~ere£, 
Hakkt, R1dvan, Hayati. 

3000 metre ko§u neticelenirken 

Gune§: Cihad - Re§ad, Faruk - Ibra
him, Muhterem, Yusuf • Cambaz, Mu
rad, Melih, Niyazi, Orner. 

Oyunun ilk dakikalan Be§ikta§ takt
mmm lehine olmak uzere c;ok seri bir ~e
kilde gec;ti. Her zaman maglub olmak 
vaziyetlerine veya tehlikelerine du§tuk -
ten sonra canlandtgmt gordugumiiz Be
§ikta~hlar dun mac;m ba§lama dudugile 
beraber Gune§ kalesine arka arkaya ve 
her biri ciddi birer tehlike olmak uzere 
akmlar yapttlar. Bir arahk Hakkmm ko
§eyi bulan bir §i.itii diregin yanmdan avu
ta c;tkh. Bu tehlikeyi tesadufle atlatan 
Gune~ rnudafaas1 akabinde bir Be§ikta§ 

Be~ikta§h ~eref, Giine§ kalesinden 
topu ~Ikanyor 

akmmt topu kornere atmak suretile ber
taraf ettiler. 

M afln tek golii 
Be§inci dakikada sagdan bir ini~ ya -

~an Be§ikta§ hiicurn hath oyunculan to
pun Gune§ mudafaas1 tarafmdan uzak • 
la§tmlmasma vakit b1rakmadan kaleye 
c;ulland!lar. Karga§ahkta ~erefin bir vu
ru§U topu kaleye soktu. 

Bu go! olunctya kadar top rnutema -
diyen Cline§ nlSlf sahasmda dola§IP dur
mu§tu. Bundan sonra oyun ilk dakikalar
daki hiZlm kaybetti. Gi.ine§ rnudafaast 
tazyikten kurtularak daha rahat hareket 
etmek, daha serbest vuru§lar yaprnak im
kamm buldu ve Gune§ hucum hath ted
ricen daha stk olmak iizere akmlar yap
maga ba§ladt. On ikinci dakikada Me -
lib, tak1mmm hucum faikiyetini ele alma
smm semeresini tophyabilirdi. Fa kat 0-
merin diz boyu yiiksekliginde yaphgt 
ortalamayt adeta kalenin ic;inden hava • 
lara atmak suretile kac;trdt. 

Bu mi.istesna ftrsah kac;Jrd1ktan sonra 
hakim oynarnakta devam eden Gune§li
ler, kendilerini beraberlige ula§hracak, 
hatta galib vazlyete getirecek goller ata
bilirlerdi. Fa kat iic; orta muhacimin ara
lannda anla§maga te§ebbiis bile etmeden 
§ahst hirer oyun tutturmalan ve rakib 
mi.idafaa oyuncularile rniicadeleye giri§ • 
mekten c;ekinmeleri yiiziinden muvaffak 
olarnad1lar. Sol ac;1k Cambaz ogleden 
evvel ayni sahada yaptlan bir hususi ku
pa mac;mda da oynad1g1 ic;in yorulmu§ ve 

bi.iti.in enerJIStnl kaybetmi§ oldugundan 
fazla bir§ey yapam1yor, sag ac;tk Orner ise 
kendisine verilen paslan kaptmnamakla 
berab!;r tak1mt ic;in nafi olabilecek hare-
ketlerde bulunam1yordu. . 

Be§ikta§ takrmma gelince, dakikalar 
ileriledikc;e darmadagm bir te§ekkiil 
manzarasmt ald1. E§ref buti.in bir devre 
ko§esinde unutuldu. ,Seref, Hayatiye 
k1rk elli metrodan gec;irdigi bir kac; nefis 
pas miistesna, hic;bir i§ goremedi. Hakkt, 
Muhteremin aktlh oyunu, iyi yer ve a • 
dam tutmas1 yiiziinden topu alabilmek 
ic;in has1mdan hasma sald1rmak vaziyet
lerine dli~tii. R1dvanla Hayati ise c;~k fe
na bir giinlerinde idiler. 

Devre ortas1nda Be§ikta~ mudafaast -
mn temel diregi vazifesini goren Hi.isnii 
dii§iiriilerek kolu incindi. T a kim kapta
m bir miiddet ic;in yerden kalkamaymca 
siyah beyazhlar sinirlendiler ve b~nun 
neticesinde tak1mda iyi oymyanlar da o
yunlanm bozarak Gline§in daha iyi ve 
daha hakim oynamasma yardtm ettiler. 
Birinci devre, Giine§liler beraberligi te -
min i~in c;ok listiin bir oyun tutturmu§ bir 
halde olmalarma ragmen, 1-0 Be§ikta§tn 
lehine bitti. 

lkinci devre 
!kinci devre, ktsa fas1lalar haricinde, 

hemen hemen ba§tan nihayete kadar ol
mak lizere Cline§ tak1mmm Be§ikta§ ka
lesini sikl§tlrmalan arasmda ge~ti. ilk 
devredeki dii§ii§iinde kolunun sakatlan
digl anla§Jlan Hi.isnii, mlidafilik vazifesi
ni yapamaz bir hale gelince Be§ikta§hlar 
tak1mlanm degi§tirdiler. Enver sag mli -
dafilige, Hakkt merkez rnuavinlige, Hiis
nii de hiicum hattma gec;tiler. 

Bu devrede yer tutu~larile, Be~ikta~ 
miidafaasmm uzakla~tlrmaga c;ah~bib 
toplann hepsini alan Muhterem, tek, fa
kat biiyiik bir hatada bulundu: Giine~ 
akmlanm iki ic; oyuncuya veya merkez 
muhacimine pas vermek suretile tazele
mege ~;ah$11. Halbuki kalelerinin online 
yJgilan Be~ikta~h oyunculan ac;mak ic;in 
iki ac;1gma uzun paslar verseydi ktrk be§ 
dakika devam eden Gi.ine~ hakimiyeti sJ· 
rasmda lie; orta muhacim belki bir kac; 
gedikle kar$IIa~lr ve gol atabilirlerdi. 

Bu devrede Be~ikta~ hlicum hath sa
ytlabilecek kadar nadir akmlar yaph. 
Bunlarm hepsi Serefin E~refe verdigi de
rinleme paslarile inki~af etti. F akat sa
kat bir halde olan Husnii enerjik davra
mp rakiblerini zorhyamad1g1 i~in bu a
kmlar netice vermedi. Y almz bir sefe
rinde E~refin k1sa bir geri pasm1 Seref 
durdurmadan ~;ok stkJ bir ~iite ~;evirdi. 
Cok giizel olan bu duru~u Cihad, ayni 
gi.izellikte bir kurtan§la kornere atmaga 
muvaffak oldu. Seyirciler bu gi.izel §litu 
ve guzel kurtart$1 alkt§larlarken Hi.isnii 
dayanamad1 ve gidip saha rakibi olan 
Cihadm elini s1kmak suretile kendisini 
tebrik etti. 

Giine§liler miitemadiyen hakim oyna
malanna ragmen, Be~ikta$ kalecisi Meh
med Aliyi ciddl bir tek tehlikeli vaziyete 
sokaadan rna~ I - 0 siyah-beyazhlarm 
galebelerile neticelendi. 

Di.in Be§ikta~ tak1mmda M oyn1yan, 
Cline& tak1mmda da fena oyntyan pek 
azd1. Be§ikta~ta Husnii ile Seref bir de
receye kadar iyi idiler. Giine§ten de Ni
yazi, Murad ve Cambaz arkada§lan de
recesinde muvaffak olamad1lar. 

Hakeme gelince, Giine§ - Galatasaray 
ma~mda, Galatasaraya kolayca iki 
penalh veren ve i.i~ futbolcuyu da tekme 
atllklan i~in dJ§an a tan F eridun K1hc, 
diinkii ma~ta, bazan bol bol at!lan ve 
sesleri tribiinlere kadar gelen tekmelere 
goz yummak ve tekmeli oymyan hic;bir 
futbolcuyu dJ§an c;1kannamak suretile, 
sadece Galatasaraya aleyhtar bir hakem 
oldugu hakkmda Galatasarayhlar tara
fmdan ileri siiriilen iddianm dogrulugunu 
ispat etmi§ oldu. 

~ild ma~lar1 
Diin ,Seref stadmda 1stanbul §ild mac;· 

Ianna ba~landt. Bu sahaya dart mac; isa
bet ettiginden miisabakalarm sabah saat 
9,30 dan itibaren yap!lmast takarriir et· 
mi§ti. 

Anadolu: 2- G. Gender: 0 
1Ik mac;1 Anadolu ve Galata Gender 

Birligi yaphlar. Bu mac;1 Adnan Akm 
idare etti. ilk devre miitevazin bir oyun
la 0 • 0 berabere bitti. 

F akat ikinci devrede hakim bir oyun 
c;tkarmaga ba§hyan Anadolulular biri 
penalt1dan iki gol yaparak mac;t 2 - 0 ga
hb bitirdiler. 

Ortakoy: 5 - Altmordu: 1 
lkinci mac; Ortakoyle Altmordu ta -

k1mlan arasmdaydt. Ortakoyli.iler mu -
v affakiyetli bir oyunla hasunlanm 5 - 1 
gibi biiyiik bir farkla yenmege muvaffak. 
oldular. 

Birinci devrenin 13 iincii dakikasmda 
Altmordulular bir go! c;tkarmi§lardi. Fa
kat Ortakoyliiler verimli bir oyunla 5 
dakika sonra beraberligi ve devrenin son
lanna dogru bir gol daha yaparak dev· 
reyi 2 - I galib bitirdiler. 

lkinci devreye daha s1k1 bir oyunla 
ba§hyan Ortakoyliiler derhal has1m yan 
sahasma girmege muvaffak olarak k1sa 
fas1lalarla listiiste i.i~ gol daha yapt!lar ve 
mac;t 5 • I kazandtlar. 

l 

.1 
I 

l 

Be§ikta~ taraftarlart, talomlarmtn athp 
tek golii ilan ediyorlar ! 

Doktor onu muayene etti, parmagile 
sutma vurarak dinledi. Ertesi gi.in ic;in 
tekrar ~agud1 ve bu sefer, bir masanm 
ii~tiine yatlrarak, damarlanna mendebur 

""-================--====,===-==;.,o.;;;.~;.;;...-·;fiA bir mayi §iringa etti. Doris, bir ispazmoz 
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Bu F oster'i tarnamile satm almak ic;in 
neler yapmak mecburiyetinde kaldtgmi 
Bazil' e anlatmamt§, biitiin hayatmt, onu 
hapisten kurtarmak ve biitiin muhitini bt· 
rak1p adaya ~ekilmek gayesine nas1l 
vakfettigini soylememi§ti. A§k boyle -
dir. En esash §ey ihmal edilir, teferruat 
anlatJhr. 

T ahliye ve af talebi reddedildi. Ef -
kan umumiye, kanunlarm tatbikmda gos
terilen fazla miisamahakarhk aleyhine 
by am etmi§ti. Foster rezaleti birc;ok yol· 
suzluklan meydana <;Jkarml§tl. Hapisa -
ne direktorlerinin irtikab., haydudlann 
""'" katillerin serbest blrabldJgJ, siyasetle 
cmayetin garib bir halita halinde birbiri
ne kan§tlgt goriilmii§tii. Burjuvalar, vak
tinden c;ok evvel serbest btrakilml§ tehli
keli mahpuslann, birdenbire etraflanm 
kusatbgm1 goriiyorlard1. 

Doris k1sa bir mezuniyet kopard1 ve 
Board of parole denilen kefaletle tahli
Yt' komisyonuna ko§tu. Bu k0misyon, ha
pisane hapisane dola§lp, kefaletle tahli-

yeleri teklif edilen mahpuslann mukad -
deratm1 tayine memur, siikuti ve miihim 
uc; ki§iden miirekkebdi. Fa kat, muracaati 
neticesiz kaldt. Ona, §imdilik i§in pe§ini 
b•rakmasmJ ve efkan umumiyenin siiku
net bulmasma intizaren, hie; olmazsa bir 
sene sabretmesini tavsiye ettiler. Bazil'in 
hareketlerinde, biraz komiinizme ka~an 
bir hal vard1. Hapisanede tav•.r ve hare
ketleri, tenkidden biisbutiin azade degil
di. Bir gardiyana filen tecaviizde bu -
lunmu§, isyana i§tirak etmi§, emirlere 
kar§l istihfafkar davranmi§ti. Tahliye 
komisyonu, maalesef, Bazil'in tahliyesi
ne imkan goremiyordu. 

Doris, Bazil' e bir mektub yazdt ve: 
«Sab1rh ol, Bazil dedi sab1rh ol.» Nev
york'a dondi.i ve doktor Williams'! gor
mege gitti. Bir kabahat itiraf eder gibi, 
oziir diliyen bir tebessi.imle: 

- Doktor, dedi, kalbimin bir ko§esi 
bana hala soguk gibi geliyor. Sanki bir 
ate§in yamnda oturuyormu§um da, bir ta
rafim yamyor, obi.ir taraftm buz gibi. 

Ye oliim bali gec;irdi. Fa kat sonra, dok -
torun iyi bir radyografi yapmasma mii -
said bir vaziyete girdi. Radyografiden 
sonra, doktor: 

- Korkacak bir~ey yok, dedi. F azla 
yorulmu§sunuz. Kalbiniz sapasaglammt§ 
gibi bir ya§aYJ§ taTZJmz ve teganni edi§i· 
mz var. Simdi de, bir iki hafta, hastay -
m;§SIDIZ gibi ya§amamz liizun. F azla he
yecan yok ... 

Doris, mi.istehzi, ilave etti: 
- Sevinc yok, keder yok, biliyo -

rum ... 
Doktor Williams'm biraz cam s1ktl -

dJ. 
- Benden ikaz etmek. 
Dedi. Doris, o giin operaya g1th ve 

Toska'y1 soyledi. 0 gun, roliinii, her za
mankidden daha iyi yaph. Sanki bir rol 
temsil etmiyor, kendi hayatmt oynuyor
du. l§kence edilen a§1k1 sanki Bazil' di. 
0 temsilden sonra, iki gi.in, tam manasile 
dinlendi. Sonra T atiana ve Carmen rol
lerini oynadt. Bazil'in son dort senelik 
mahpusiyetinin boylece gec;ecegini tasav
vur etmege c;ah§tyordu. Bu miiddetin o 
kadar fazla olmad1gma inanmak ve o 
mi.iddetin sonunu bekliyebilecegini iimid 

Hilal - Beylerbeyi ma~1 
yar1da kaldt 

O~iinci.i mac; Hilalle Beylerbeyi ta 
klmlan arasmdayd1. ilk devre Beylerbe
yinin I - 0 galibiyetile bitti. 

lkinci devrenin be§inci dakikasmda 
Hilalliler beraberligi temin ettiler. On 
dakika sonra Beylerbeyi ikinci goliinii <;1-
kararak gene iistiinliigii temin etti. F akat 
sinirli ve asabi bir oyun tutturan Hilalli
lerin miitemadi itirazlan dolay1sile ha -
kern Nuri Bosut sahadan c;Jktl. Son on 
be§ dakikay1 idare edecek ikinci bir ha
kem bulunamadt ve rna<; bu suretle ya
rJda kald1. 

A. Hisar: 3 • Davudpa§a: 1 
Son ma<;ta Davudpa§a ile Anadolu -

hisar takunlan kar§Ila§tL Oyunun hemen 
ilk dakikasmda Davudpa§ahlar bir gol 
yapblar. Hisarhlar buna 5 dakika sonra 
mukabele ettiler ve ilk devre miitevazin 
bir oyunla 1 • 1 berabere bitti. 

!kinci devrede Anadoluhisan miiessir 
bir oyun c;1kararak 15 inci dakikada ikin
ci ve 35 inci dakikada iic;i.incii gollerini 
yapttlar ve mac;tan 3 - I galib c;tkttlar. 

Diger miisabakalar 
Babrkoy sahasmda, Barut Glicii A 

taktrru K1Z1ltoprak Halkevi Sporla I · I e 

Alb bin metre ko§udan bir enstantane 

berabere kalmt§tJr. K1Z1ltoprak Halkevi 
takJml Fenerbahc;eli Sedad, Orban, Ha
yati, Biilend, 1rfan, Orban, ~eref, Nec
det, Semih, Fikret ve Bediden terekkiib 
ediyordu. 

Ayni sahada yaptlan diger iki miisa
bakada Barut Gucii B takunt ayni 
Halkevi Sporun B tabmtm 3 - I yen -
mi§, Barut Gi.ici.i gencleri de Bak1rkoy 
Rum tak1mmt 4 - 3 maglub etmi§tir. 

Ogleden evvel T aksim stadyomunda 
Pera ile Kurtulu§ tak1mlan stadyom ida
resi tarafmdan tertib edilen turnuvanm 
final mac;m1 yapm1§lard1r. Perahlar ra -
kiblerini 2 - 1 yenmek suretile ortaya ko
nulan kupay1 kazanmt§lardtr. 

Gene T aksim stadyomunda Galata • 
saray birinci tak1mile Demirspor arasm
daki ekzersiz ma<;mt san kumtzthlar 8 - 1 
kazanmi§lardir. 

B. takimlart ma~lari 
Cumartesi gunii T aksim stadmda ya • 

p1lan istanbulspor - Giine§ B tak1mlan 
ma~mda lstanbulspor 2-1 Giine§i yen • 
mi§tir. 

T aksim stadmda oynanan F enerbah
c;e - Beykoz B taktmlan mac;m1 9-1 Fe
nerliler kazanmt§lardtr. F enerbahc;enin 
B tak1mmda N aci, Saban, Orban, Mu
zaffer, Cevad, Necdet gibi birinci taktm 
futbolculan da oynamt§lardtr. 

Diin yap1lan k1r ko§ulart 
Diin Si§li ile tugla harmanlan arasm

da ii~ bin ve alh bin metro mesafe iize -
rinde iki katagori uzerine kiT ko§usu ya -
p1lm1§hr. Mi.isabakaya Galatasaray, Gii
ne§, F enerbah~e, istanbulspor, Kastmpa-

etmek istiyordu. Kalbinin hala bir taraf1 
s1cak, bir taraft soguktu. Bu soguk nahi
yeden, gogsiine dogru bir tshrab yayd1 -
yordu. Bunu yalnJ,Z hissetmekle kalm1 -
yor, had devrelerde gozile de gorebili • 
yordu. Gogsiiniin iistunde kirmtzl bir le· 
ke halinde beliriyordu. 0 gunleri takib 
eden hafta zarfmda, sabahlan otuz alt1 
defa teneffiis etmekten vazgec;mege mec
bur oldu. Kuvvet!enmek ic;in fazla ye • 
mek yemege ugra~h. Kendisine ilam a§k 
eden bir baritonu tokatladJ. Salvatori'yi 
saat ba~J h1rpaladt. Opera mugannileri • 
nin hepsile, birer hirer kavga etti ve ga
zeteler, onun ge<;imsizligine dair bir siirii 
flkralar ne§rettiler. Biitiin bunlarm sebe
bi Bazil'in hala hapiste yatmas1 ve kal -
bin in, ya Va§ yaVa§ sondi.igunii hissetme
siydi. Bu kalb, azar azar oliiyor, c;ah§ -
maktan tedricen geri kahyordu. 

Bir giin, ba§l hra§h bir adam, apartt
wana geldi. Sarho§tU ve Bazil'den mek
tub getirmi§ti. Bazil mektubunda §oyle 
yaz1yordu: <<Miiddetini doldurup ~1kan 
bir arkada§, iimid ederim ki bu mektubu 
sana ula§hracaktJr. Onu iyi kar§tla ve 
kendisine yardtm et. hin ni~in boyle bo
zuldugunu anhyamtyorum. Burada da· 
ha fazla kalamJyacaglm. Beni gizlice 
serbest b1rakmahydilar, §imdi bu hayat 
daha zor geliyor. Yakmda buradan c;tk
mazsam, bir delilik yapacag1m, Burada 
insan katil olur. Y almz s:ninle beni ala-
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iktibaslar 

Amerikantn biiyiik • • yemini 

!talya matbuatl l<;lnde mUhlm b;r 
mevkii bulunan cStampa~ gazetesi 
Nevyork muhabirinin Birle§ik Amerika 
hiikumetleri efkan umumiye cereyan
lanm anlatan miihim bir mektubunu 
ne§retmi§tir. Enteresan gordiigiimiiz bu 
mektubu biz de naklediyoruz: 

Milletin iqtimai ve siyasi vaziyetleri
ni altiist edebilmeleri miimkiin olan her 
tiirlii ihtimalata kar~1 her tabakaya 
mensub olan Amerikah.larm ald1klan 
taVIr, biiyiik bir kaYJ.dstzhk diye tavsif 
olunabilir. 

htihsalata, kiiqiik emlak sahiblerine 
kar§l hiikfunet-in ald1~ tedbirlere ve 
borsa ilhamlarmm dli~?kiinliigiine dair 
konu§ulanlan her vakit i§itirsiniz. Ha -
rici siyasete aid meselelerin mevzuu 
bahsolduguna ender olarak rasgelirsi -
niz. Fakat, muharebeden, hele Birle§i~ 
Amerika hiikumetlerinin sliriiklenrnesi 
muhtemel bir muharebeden m~hul bir 
ima suretinde bile bahsolunduguna tesa
diif edemezsiniz. Boyle bir ihtimal, A
medkahlann <;ogunun ruhunu muhte -
mel biiyiik bir zelzele felaketi gibi i§ -
gal etmektedir. 

Amerikal1larm biiyiik diinya muha -
rebesine aid fena hattratl hala aktlla -
rmdan <;tkarmadiklarmi tahkik e!Jtim. 
Bu muharebeden bliyiik bir Ishrabla 
bahsetmektedirler. Bitarafhktan ay -
nld1klarma nekadar miiteessif iseler, 
neticelenmesi ~eklini de o kadar takbih 
etmektedirler. Ugradtklart zillet ve ha
karete kar§I daima derin bir hiddet duy
maktadirlar. Safdilliklerinden, sadelik
lerinden, beynelmilel meselelerdeki tec
riibesizliklerinden istifade edildigini bi
liyorlar. Bu biiyiik hakstzbklarla ya -
p1lan ve. istikbaldeki kan~tkhklarm to -
humunu sacan muahedelere kar~?I mt'
calsiz kalm{~?lar ve bir daha ba~?larma 
bOyle bir bela gelmemesini temin ic;in 
yemin etmi~lerdir. Jorj Va!?ingtonun i:i
liirken vatanda~larma siyasi bir vasiyet 
~eklinde yaphg1 tavsiyeye sad1k kalma
ga azmeden Amerikahlar, artik ba~ka 
k1t'alarm rekabetlerine, kavgalanna da 
kart§mlYacaklardir. 

••• 
Diinya muharebesi bittikten sonra A

merikahlarm her tiirlii propagandalara 
kar~1 muhalefetleri steri §eklini alml§
h. Her meselede bu veya ~u maksad -
!aria propaganda yap1lmakta oldugunu 
zannediyorlard1. 1spanya dahili muha -
rebeleri, J aponyamn <;ini istilast ba~
hya1Iberi ingiliz propagandasmdan sa
kmmak biitiin gazeteler tarafmdan da
ima tavsiye edilmi§tir. Bu ruhi halet, 
te~lif edilen bir kanunla pek a<;tk ola
rak gosterilmi~ oldu. Yanm diizine 
ayan azasile bir meb'us, kanunu:~ani 

~a. Beyoglu Halkevi, Beyogluspor, Si~li, 
Arnavudkoy kuliibleri i~tirak etmi§lerdir. 

Oc; bin metroluk ko§uda Beyogluspor 
birinci, Beyoglu Halkevi ikinci, Kas1m • 
pa§a iic;i.incu olmu§tur. Bu miisabakada 
ferd itibarile Beyogluspordan <;aliksi 
12,22 dakikada birinci gelrrii§tir. 

Alh bin metroluk mi.isabakada Gala -
tasaray birinci, Giine§ ikinci Beyogluspor 
iic;iincii olmu§tur. F erd itibarile de !bra
him 19,13 dakikada birinci olmu§tur. 

Voleybol §ampiyonast 
Beyoglu Halkevinin tertib ettigi vo -

leybol turnuvast iic;i.inci.i smifm final ma
«;I dun ltalyan mektebile Celikkol taktm
lan arasmda oynanml§, ltalyan mektebi 
15-10, 12-15, 15-2 - yenerek birinci ol
mustur. 

t'kinci smtfta Muhendis mektebi Hay
darpa~a lisesile kar§Jla§Tnl§ ve 15-1 0, 7 • 
15, 15-12 galib gelmi§tir. Bu stmfm §am
piyonlugu Miihendis - Eyiib mac;mdan 
sonra belli olacaktJr. 

kadar eden bir i§ ic;in on iki sene hapis 
ne demektir ~ Rica ederim, beni buradan 
c;1kar, adam1za gotiir. Y oksa, bunu ebe
diyen imkanSIZ hale getirecek bir§ey ya
pacagtm. Tail or bize c;ok iyi muamele 
ettigi i~in onu buradan alacaklarmt§ de
niyor. Eger bu haber dogru ise. · .» 

Mektub burada bitiyordu. Herhalde 
devam etmek imkanmt bulamamJ§ ola -
cakb. Doris, mektubu getiren sarho§a 
para verdi ve Bazil'in btrakhgi yeni kos
tiimii ona hediye etti. Bazil, uzun miid
det bu kostumden istifade edemiyecekti. 

Doris, Santuzza'y1 bir kere daha te -
ganni etti. Aida'y1 da soyledi. 0 ak§am, 
kendini daha iyi hissediyordu. Sesi, ri.iz
garda dalgalanan bir yaptak gibi §akh
yordu. Perde aras1, locasmda, adeta ha
reketsiz oturdu. 

Aynaya baktt. Yiizii esmer boyalara 
biiriinmi.i§tii; kirpikleri, Potter'in tarif 
ettigi gibi, yukan kwnlmi§h, Potter'i dii
§iiniince, onu biraz gorecegi geldigini 
hissetti. D§uyordu. 0 zamana lcadar, 
herhangi bir§ey mukabilinde dii§iip kalk
ttgi erkekleri ozledi. 

Doris, ikinci perdenin son par~asmt 
teganni ederken, sesi birdenbire artmt§h. 
Bu ses, biitiin oteki sesleri baslirarak et
rafi kaplad1. Ba§ml dondiiren bir saniye
lik bir zaman zarfmda, sesinin, biiti.in bi
na kadar yiiksek ve biiyiik, sahnelerile, 
kulislerile, depolarile ve yeraltt katlarile 
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l<;inde a~?ag1daki teklifin miizakere edil· 
mesi ic;in kongre azalarmdan ii<;te iki· 
sinin reylerini temin ettiler: Teklif $U 

idi: cKendi takdirine gore harb ilan 
etmek salahiyetinin Cumhurreisinden 
almmas1 ve ilam harbin ancak reyiama 
miiracaat edilerek yapllabilmesi~. 

Amerika meb'usan meclisi, bu teklifi, 
10 ikincikanunda mlizakere ederek 
188 e kar§I 208 reyle reddetmi§tir. 

Cumhurreisi Roosevelt, bu teklife 
kar~I ~iddelte muhalefette bulunmak • 
tad1r. Hariciye Naz1n Hull, teddifin Bit·· 
le~ik Amerika hiikumetleri idare siste· 
mine ve kanunu esasiye ztd oldugunu 
iddia etmi~tir. 

Baz1 meb'usan mahfillerinin kanaati• 
ne gore, bu teklifi yapanlann, Amerika· 
nm ellerini kollanm baglama:kta isti
fadeleri bulunan baZJ devlet ajanlarmm 
ustahkh tuzagma dii§tiikleri merkezin· 
dedir. Eger bu kanun kabul edilirse, 
muhtemel bir <;arpi§mada Amerikanm 
vaktile miidahalesi imkan haricine ~1k• 
ml!? olacakhr. 

Bu arada V~ington hiikumeti, efk!n 
umumiye ile hemahenk olarak <;ok rna· 
kul bir durum muhafaza ve takib et • 
mektedir. Hiikumetin takib ettigi bu si· 
yaset, l~leri <;Ikmaza sokmaktan uzak, 
sabit bir siyasettir. Ekseriyetin kanaati 
cMorgan ve Standart Oil. kumpanya • 
larmm menfaatleri ugrunda Amerika 
gencliginin bogazlanmak i<;in <;ine gon
derilmiyecegi yolundad1r. 

Filhakika Japon- <;in kavgasmda teh
did altmda bulunan Amerikan menfa· 
atleri, yalmz bu iki kumpanyaya aid 
bulunmaktadtr. 

Amerikamn ~arktaki menfaatleri yal
mz <;inde bulunan 200 milyon dolarltk 
sermayesinden ibaret degildir. Bunlar 
Filipin, Alaska, Aleut, Samoa ve Huno• 
lulu isimleri verilen yerlerdir. 
Birl~ik Amerika hiikumeti, Japon " 

yanm biiyiik Okyanustaki sahillerit"e 
dii~iinmeden bir maceraya te§ebbiis et
mesinin oniinii almak iizere Behreng 
bogazmm ~imalinden Meksika hudud • 
lanna kadar kuvvetli tahkimat yapma
ga baslamt~tlr. Bundan ba§ka Cumhur• 
rei&i Roosevelt, lmngreden deniz biit~e· 
sine 50 milyon dolar daha ilavesini is • 
temi~tir. Bu miktar dahil oldugu halde 
Amerika donanmasma iki siiper dred • 
notla daha kiic;iik yirmi geminin in~asl 
ic;in 576 milyon dolar tahsisat veril • 
mektedir. Hatta siiper drednotlarm in~ 
~asma bile ba!?lamlmi~tJr. Kanunusani 
ic;inde Roosevelt tarafmdan istenilel'l 
bu tahsisatm kongrece kabul edilece~i 
muhakkakbr. Amerika 1942 deki de • 
niz konferansmda deniz silahlan i<;in ta• 
yin edilen haddin en yi.iksek derecesine 
yeti~mi§ bulunacaktJ.r. Yani o vakit A
merika cionanmast, dlinvada mevcud 
donanmalann en kuvvetlisi ve belki de 
birincisi olacakttr. 

Biiyiik Okyanus vaziyetinin gosterdi· 
gi ciddiyet kaq1smda bir~oklan Birle· 
~ik Am.erikanm 1ngiltere ile bir ittifak 
akdederek tecerriid halinden <;tkmasl " 
nm miina<;ib olup olmad1gmt sorup du• 
ruyorlar. 1ngilterede boyle bir ittifak • 
tan cok bahsedilmektedir. Fakat Ame
rikada bir kimsenin sadece boyle bir 
programdan iyi suretle bile bahset • 
me&i, ekseriyetin hiddetini celbetrnek " 
tedir. Amerikahlar her vakitten ziyade 
~imdi sulh zamamndaki ittifaklara mu· 
anz bulunmaktad1rlar. 

Fakat e.~er Japonlar, iki Anglo- Sak· 
son kavminin ilfmihaye ittifak edemi • 
veceklerini hesab ederlerse, biiyiik bir 
hataya dii~mii~ olurlar. Japonlann dii • 
~ebilecekleri bu hatamn netayici ken "' 
dileri ic;in besab edilemiyecek derecede 
vahim olacaJkttr. 

Japonyamn boyle aldahc1 bir karara 
kap1lmasi, kendisini bir u~uruma da 
siiriikliyebilir. 

beraber butiin tiyatro kadar gem§ oldu• 
gunu tevehhiim etti. 

0 zaman bir§ey oldu. 0 gizli el, kal· 
bini bir kere dab a yaraladt. N efesi ke .. 
sildi. Sarkts1 devam ediyordu. «Boylece, 
~arkt soylerken olecegim» diye dii§lindii. 
Etrafmda her§ey karardt. Tiyatro egi!di, 
iistiine yik1ld1. Oldiigiinii zannettigi hal• 
de, hala ayakta duruyordtl. Perde in • 
dikten sonra, oldugu yere yuvarlandt. 

' *** 
1htiyar Bryant, iki giin sonra onu gor~ 

mege geldigi zaman, Doris'in yi.izi.indeki 
makiyaj tamamen silinmemi§ti. Bryant, 
ayaklannm ucuna basarak odaya girdi. 
Doris, zahmetli bir uyku uyuyor, gogsii 
s1k nefeslerle inip kalk1yordu. lhtiyar 
Bryant oturdu ve bekledi. 

Doris uyamp onu yamba§mda goriin: 
ce hafif bir tebessiimle gi.ili.imsedl· 
Bryant, derhal: 

- Konu§ma. 
Dedi. Bu, hpk1, hastanede yarah yat~ 

hg1 zamanki «konu§maym, ktm!ldama .. 
ym» tenbihini hatirlatJyordu. Doris: 

- Seni ilk gordiiglim giin gene boy• 
le hastayd1m, diye mmldand1. 

- lyile§eceksin. 
Doris, elini, yorgamn altmdan zah .. 

metle d1§aT1 <;tkard1, dikkatle baktt, ba• 
§lnt salladt ve gene yorgamn iisti.ine bl~ 
rakh. Sonra, ayni mmlt1 ile sordu: 

[Arkasz varJ 



M1s1rdaki son buhran1 
doguran sebebler 

Melik Fuad, Vefd f1rkas1ni hiikumetten atmak 
iizere Zaglul Pa~ay1 azletmi,ti, 

ayni ~eyi yapmak i~in Nahas 
Kahire, 12, 
ikincikanun 

Kahire, iki haf • 
ladanberi, gittik~e 
biiyiiyen bir heye
can dalgasi i~inde • 
dir. Hatta, sulan 
yiikselen Nil bile 
bu heyecana i§tirak 
elmi~ gibi, bu 1hk 
rnevsimin tath gii· 
ne§i altmda, yata • 

gmdan yiikselerek 
abyor. Heyecanm 
sebebini anlarsmtz; 
M1smn gene Krah 
evleniyor ve Ka • 
hire, rniihirn bir si -

yasi buhran ge~iri -
yor. Akdeniz ve 
Avrupa diinyasmm 

en gene, en yak1 -
§Ikh bir tacidan o

Kral Faruk da 
Pa~y1 azletti 

lan Majeste Birinci Misum gene Hiikiimdart Majeste Faruk yeni Ba~vekil ve 
Faruk, birka~ giine diger devlet erkfmile beraber Kubbe camiinden 
kadar bir ~ocuk • cuma namazmdan ~tkarken 

luk arkada§ile evlenmi~ olacakt1r. Ev - Bu zahiri sebebin altmda M1su tarihi
lenrnezden evvel, miistakil hiikiirndar • nin inki§af §art! an vardu; buhran, haki
hk hayatmm ilk miihim karanna imza katte radikal, liberal, nasyonalist ve de
koydu; M 1suda siyasi bir buhran yapan mokrat bir hareketten dogmu§tun kar§I· 
bu karar, §U giinlerde onu siyasl mes~l~- smda Mtmm kuvvetli aristokrasisi var
lerle me§gul etmege sebeb oldugu gibi, d1r. Nahas Pa§a, Vefd hrkasmm kuv -
belki de balaymda, kcndisini rahats1z vetine giivenmi§ ve onun i~inde kayna§an 
edecek bir tak1m hadiseler de getirecek - l:.ir tahm radikal ve demokrat kuvvetlerin 
tir. Bununla beraber gene goniiller, he- te§vikt altmda hiikiimdara ve aristokrasi· 
yecandan zevk ahr; temenni edelim ki ye kar§I, kiitlenin haklanm liizumundan 
talih ve saadet daima onlarla ve Mtmla fazla bir §iddetle miidafaa etmek istemi§-
beraber olsun. ti. iki kuvvet arasmda mukadder olan 

* * * ~arpt§ma, i§te bu buhram dogurmu§tur. 
MISlnn i<;inde bulundugu bu buhran MISIT aristokrasisinin <;ok miihim bir 

yeni bir§ey degildir. Zaglul Pa§a dev • kuvvet oldugu malumdur. Bu sm1f, M1 -
rinde de t1pk1 buna benzer bir buhran mad a T anzimattan evvelki devrin tarihi 
daha olmu§tu. Bugiinkii hiikiimdarm ba- ic;inde dogmu~. Osmanh 1mparatorlugu
bas1, Melik F uad, V efd fukasmt hiiku- nun biinyesi i~inde tekamiil etmi~ ve Os
metten atmak iizere Zaglul Pa§aYI az- manh saraymm niifuz, an' ane ve adetleri 
Ietmi§, yerine, gene bugi.in oldugu ~i~i i~inde dal ve budak sarmi§tir. Y akm za
Mehmed Pa§a Mahmudu getirmt§ti· mana kadar ana dili tiirk<;eydi. ~imdi 
Hatta, MISlrm bi.iyiik D.a.$~On~li~ti , ~tli.P tiirk<;enin niifu:z.u yava§ yava~ az~hyor. 
Zaglul Pa~a. bu hadiseler arasmda, ~u- !ki aristokrasi arasmdaki ba§hca fark, 
giinki.i Filistin nasyonalistleri gibi, bir In· Osmanlmm memur • kul aristokrasisi, 
giliz gemisine binmi§ ve Hind Okyanusu· MISinnki ise toprak ve servet aristokra -
nun bugi.in Filistinlilerle meskun olan o sisi olmasidir. Bunun ic;in M1sum istikla-
1551z adasma kadar bir seyahat yapmi§tl. lini aristokratlar mi.idafaa etmediler; 
Onun halefi olan Nahas P aianm bun a topraks1z Fellah. lngilterenin ikt1sadl is
benzer bir seyahat yaptp yapmiyacagi til~~mdan rnustarib olan ki.i<;i.ik san'at sa
heni.iz belli degildir. . hibleri ve adedleri giinden giine artttk<;a 

0 zamanki buhranla bu defa~l ekmek vasJtalan daralan gene miinevver
buhran arasmda bir fark var: 0 vakit, ler miidafaa ettiler. Bun! ann lngiliz i1 • 
heni.iz MISlra haklanm tamam vermegi galine kar§t yaprn1' olduklan kahraman
kabul etmemi§ olan !ngiltere bu buhran- ca mi.icadeleyi herkes hat1rhyabilir. Ka
da birinei rolii oynamt§tl. Zaglul'i.i o de- hirenin, 1skenderiyenin, Portsaid ve Tan
virmi§ti. Bu defa ise lngilterenin rolii. ya tanm sokaklan, meydanlan bu kiitlenin 
hie; yoktur, yahud da gozle goriilemtye· kanile bol bol sulanmi§ttr. Oliim pi.iski.i • 
cek bir roldiir. Her iki defasmda da ka· ren mitralyoz ate§lerine kar§I kiitle ha -
ran saray ald1. Birinei defada sarayi ln- Iinde yi.iriiyen bu unsurdur ki Zaglul'i.in 
giltere te§Vik etti, bu defa da saray M1su etrafmda topland1 ve Vefd'i tesis ederek, 
aristokrasisinin ve ulema ziimresinin tesiri bin mi.ieadeleden sonra, gene Zaglul'iin 
altmda bulunuyor. elile M1smn istiklalini temin etti. 

0 zamanki buhranla bu defaki ara • hte bu kiitleye kumanda eden Nahas 
smda, unutmiyahm, bir fark daha var - Pa§a, bir taraftan onun tazyikt altmda 
d1r: Zaglul Pa§a dli§tiigii zaman daha demokrasi hukukunu daha kuvvetle ele 
kuvvetlenmi§ti; bu defa Nahas Pa§a almak istedi; diger taraftan da araya 
hem di.i§mii§, hem de zaytflami§tir. 0 gururu ve iktidar mevkiinin lezzeti 
zaman M151rda, dogrudan dogruya ln - kan§ti. Ayni zamanda istiklali elde 
giliz terbiyesi almami§, lngiltereye rna- eden ve hiikumete sahib olan bu ki.itle 
nen ve maddeten baglanmamt' olan her- arasmda ~ahsi menfaat hesablan pe§inde 
kes Zaglul'le beraberdi; bugiin, hemen ko§anlar peyda oldu. Nihayet, Vefd'in 
biitiin aristokrasi ve onlarla beraber ule- gerek ic,:inde, gerek di§mda V efd ve 
manm biiyiik bir k1sml sarayla beraber- Nahas Pa§a aleyhinde bir ziimre te§ek
dir. ki.il etti. Bugiin saraym miidahalesile c;t-

Eger istersek arada bir fark daha go- kan buhran, bu kiitleyi par<;ahyor. 

rebiliriz: 0 zamanki buhran esnasmda * *"' 
Zaglul Pa§a haricl bir kuvvete, M1s1r - Evet, Vefd parc;alamyor. Yeni hii • 
da hakimiyetini devam ettirmek istiyen kumet te§ekki.il eder etmez, anla§IId1 ki 
lngiltereye kar§I miieadele ediyordu; bu- Vefd azasmdan baziiai'l ote taraftadir -
nun i<;in dii§tiikten sonra daha kuvvetli lar. 0 zaman, V efd, Mahir ve Nokra§i 
oldu. Bu defa, Nahas Pa§a, Mtsmn si- Pa§alarla Hamid Mahmudu fukadan 
yasi ve i<;timal biinyesinde mevkii ~ok ihraea karar verdi. Vefd'in mi.ihim 
kuvvetli olan sarayla muhalefet halinde- uzuvlarmdan olan bu zatlar da f1rkadan 
dir, bunun i<;in dii§tiikten sonra daha ihrac edilince, mii§terek bir beyanname 
kuvvetli olamaz. ne§rederek bilakis, Nahas Pa§ayt ftrka-

* * * dan ihrac liizumunu ilan ettiler. Ona kar-
Buhramn zahirl sebebi malumdur; o- s1 ileri siiri.ilen tohmet, - k1smen de hakh 

nu, Saray N awhgma tayin edilecek za- ~larak - kendisinin, hie; soz dinlemiyen 
hn §ahsmdan ziyade tayinin §ekli dogur- mi.istebidane hareketleridu. Fakat, ki.itle 
du. Nahas Pa§a, bu mevkiin siyasi rna - aristokratlarla birlikte yi.iriimege razt ol· 
hiyeti mi.ihim oldugunu ileri si.irerek inti- mad1g1 ic,:in N aha~ Pa~aya yap1lan hi.i -
hab ve tayin hakkmm hi.ikumette oldugu- cumun tesiri pek az oldu. 
nu iddia ediyordu; gene hi.ikiimdar ise Kahirenin bi.iyiik otellerinin salonla~ 
hakkm kendisinde oldugu kanaatinde biiyiik kahveler kac,: gi.indi.ir heyecanh ic;
idi. Bundan dolayi hiikiimdarla Ba§ - timalara ve mi.inaka~lara sahne oluyor. 
Vekil arasmda haftalarca devam eden Sade Kahire degil, biitiin Mtstr <;alkam· 
br fikir ve gorii§ ihtilafmdan soma, ken- yor; her tarafta -heyecan. asabiyet, mat
di hakkmi gayet tabit bulan ve saray1 buatta giiri.ilti.i, miinaka§a ayuka c,:tkh. 
hukumetin eline bu kadar kat'i olarak Her tarafta zab1ta tarafmdan biiyi.ik ted
teslim etmek istemiyen gene hiiki.imdar birler almmtshr. Bazi yerlerde Y efd nii
karanm verdi. Misir di.isturunun - ana mayi~c,:ilerile . zab1ta arasmda musademe
kanun - «viikelanm azil ve nasb1 hakk1 ler bile oldu. Bunlar heniiz ba§langicdir. 
hukiimdanndm> tarzmdaki maddesinden Y eni hi.ikumet meclis ic,:timalanm bir 
istifade ederek, Nahas Pa§ayt azil ve o- ay kadar tatil etti. Bu mi.iddet zarfmda, 
n1.1n yerine de, babast gibi, Mehmed Pa- Vefd'in parc,:alanacagmi ve kendisine 

a. Mahmudu nasbetti, rroe-cli•te dayanabilecek bir ekseriyet te -
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Tiitiin konferans1 
bugiin a~d1yor 

LBa§tarat~ 1 tnct sahi/edel 
dis ve tiitiin tiiccan Mosko, limammiza 
muvasalat eden Polonya vapurile Fire
den, Bulgar tiitiinciili.igiini.i temsil ede
cek iki Bulgar delegesinden biri olan 
Vi<;ef de refakatinde zevcesi oldugu hal
de di.in Sofyadan gelmi&lerdir. Diger 
Bulgar murahhasi da bugiin beklenmek
tedir. 

Y unan delegeleri arasmda $ehrimiz 
Yunan ba&konsolosu da bulunmaktad1r. 

Hasan Sakamn izahah 
Trabzon meb'usu Hasan Saka, diin 

ogleden sonra, T ophane ko$ki.ine gelerek 
konferansm son haz1rhklanm tetkik et
mi&tir. 

Hasan Saka, bir muharririmize konfe
ransm, tiitiin yeti&tiren memleketler ara -
smda, i$ birligini tesis etmek maksadile 
toplanmakta oldugunu, ilk ic,:timam bu
giin saat 16 da yaptlacagml soylemi&tir. 

fnhisarlar Umum Mi.idiirii Mithat Y e
nel T ophane ko$ki.inde, Ti.irk murahhas 
heyeti reisi Hasan SakaYI ziyaret ederek, 
konferans mevzuu etrafmda kendisile 
gorii$mii§tiir. 

Konferan• ne i, gorecek? 
$ark tiitiin kongresi, 932 senesinde 

gene $ehrimiz<le toplanmi$ olan kongre
nin bir devam1 mahiyetinde olacakhr. 
0 kongrede Balkanlarda tiitiin ihracat1 
i§ini tanzim ve ~ark tiiti.inleri i~in mi.i&te
rek bir ti.itiin ofisi te§kiline karar veril
mi&ti. 0 zaman Bulgar murahhaslan bu 
§ekle muanz kaldiklan i~rin karann tat
bikma g~ilememi$ti. Bugiin toplanaeak 
olan kongrede evvelee hazirlanmi~ olan 
proje de gozden g~irilecektir. 
vf memleketin istihsal ve ihrac 

vaziyeti 
Son senelerde ~ark tiitiinlerinin vasa

ti ihrac fiatlarmda mahsus bir tereffii 
goriilmektedir. Bu tereffiiU bilhassa son1 

iki senenin fiatlannda mii§ahede etmek 
kabildir. Sark tiiti.inii istihsal eden ii~ 
memleketin istihsal ve ihrac vaziyetleri 
§Udur: 

Tiirkiye, 93 7 senesinde tiitiin istihsa
lati 72,520,000 kilo tahmin edilmi$, 936 
da 24,240,000 lirahk 23,253,000 kilo 
tiitiin ihrae olunmu§tur. Fa kat 93 7 nin 
ilk 11 aymda 34,122,000 lirahk 
30,327,000 kilo tiitiin ihracah yapilmi§· 
br. 

Y unanistan, 93 7 senesinde 68 milyon 
766 bin kilo tiitiin istihsal etmi§, 936 da 
3,394,000,000 drahmilik 39,600,000 
kilo ihrae etmi&tir. Ge<;en senenin 11 a
ymda ihrac ettigi mal, 26,086,000 ki
lodur. 

Bulgaristana gelince, 93 7 istihsalati 
31,870,000 kilodur. 936 senesinde 
1,263,315,000 levahk ti.itiin satm1~, ge
<;en senenin I 0 aymdaki sati§I 
16,459,000 kiloyu bulmu~tur. __. .•. .-

Oniversitede betinci ~ay 
Oniversite faki.iltelerinin son simflan

na verilmekte olan c;ay ziyafetleri de -
varn etmektedir. Be&inci c;ay, kimya §U -
besi son smtf talebesine verilmi~tir. 

§ekkiil edecegini tahmin ediyor. Fa kat, 
gidi§ oyle gostermiyor; v efd par -
~;alanacak, fakat hiikumet ekseriyet te -
min edemiyecektir. 

Birkac; giindenberi, V efd 11rkasmdan 
<;ekilen meb'uslann, Vefd El Sa'di diye 
ikinci bir Vefd te§kiline karar vermi§ ol
duklan soyleniyor. Bu Vefd'in Sa' di o
lu§unun sebebi, Sa' d Zaglul'iin prensip
lerine tebean kurulacak olmasidir. Ayn
lanlann iddialarma gore, ftrka Zag -
lui' lin koydugu demokratik an' aneler -
den aynlmi§, ba§larmda bulunan Nahas 
Pa§anm ve bir oligar§inin istibdad1 alti
n a girmi~mi§. Hatta, iic,: giindenberi 
merhum Zaglul'i.in refikast Safiye Ha· 
n;m Zaglul'iin de bir beyanname ne§re
derek mi.icadeleye i§tirak edeceginden 
bahsediliyor. Zaglul'iin ayni zamanda 
mesai arkada§l olan Safiye Hamm, 
Vefd' den aynlanlar taraf1m iltizam ede-
cekmi§. 

*** Goriiliiyor ki MISlr biiyi.ik bir buhrana 
ugramt§tlr. V efd buhrana eskiden oldu
gu gibi, kuvvetle girmemekle beraber 
kuvvetsiz de degildir. Nahas Pa§a bu • 
giinkii hi.ikumete ve hatta biraz da sara
ya kar§I kuvvetle miieadele edecektir. 
S1k1 bir miicadele ic,:in Hfi derecede kuv
vetli olacagim ve hiikumet ic,:in de bir ay 
soma toplanmas1 laztm gelen meclisi da
gitmaktan ba§ka c;are kalmiyacagmi tab
min edebiliriz. Miicadelenin seyrini, za· 
man zaman yazacagtm. M. Te~~r 

Hiikumetin mali 
sahada aldigi 

miihim kararlar 
(Ba§ tarat~ 1 fncl sahifede) 

hane M iidiriyetine emretmi~tir. 
Darbhanede · bastlaeak olan yeni ziy

net altmlan bankalanrmz kanalile piya
saya avdet edecektir. 

Altm tieareti yapan kimselerin yiiksek 
fiatlarla halkt aldatmalanm ve zarara 
sokmalanm onleyici diger miihim bir ted
bir de ~udur: 

Altm ticareti yapacak kimseler biiti.in 
muamelelerini muntazam bir surette def
terlerine kaydetmekle miikellef olacaklar
dir. Bu sayede devamh bir kontrol, nor
mal olm1yan fiat yiikselmelerini kokiin
den kaldtracakttr. 

Doviz hakkrnda verilen kararlar 
DI& tiearet muvazenemizde passif bu

lundugumuz memleketlerden gelen ham 
maddelerle seyahate <;Ikacaklara verile
cek doviz hakkmda kolayhk gosterilme
si esasma dayanan tetkikler ilerlemi~tir. 
Hiikumet, bu hususta tatmin edici hi.i
kiimleri ihtiva eden kararlanm bugiinler
de ilan edecektir. 

Kiifiik kredinin inki,afz ifin 
Kiic;i.ik krediyi inki&af ettirmek i<;in hii

kumet<;e hazirlanmt& ve Kamutaya veril
mi~ olan kanun projesi, alakah enci.imen
leree tetkik edilmi~tir. Proje, umumi he
yete sevkedilmi&tir. Bugiinlerde ruzna
meye almarak gorii&iilecektir. 

Projenin kanunla&masmdan sonra, 
bankanm kurulu~una ve <;ah&maya ba&
lamasma aid olan hususlarm tahakkuk 
ettirilmesine ba&lanacaktir. Bu c,:ok mi.i
him te~ebbiis ve tedbirler sayesinde kii
c;i.ik kredi i&leri de en miisaid ve verimli 
bir inki&af sahas1 bulmu& olacakttr. 

Komiserle Acentalar Birligi reisi 
Ankaraya gidiyorlar 

Istanbul T ahvilat Borsasmm i.ic; sene 
miiddetle muvakkaten kapahlaeaih hak
kmdaki karar, &ehirde alaka ile kar$Ilan
mt&tJr. Vaziyet, heniiz borsaya teblig e
dilmemi&tir. Ancak borsa komiserile bor
sa aeentalan birligi reisi Nedim Ak<;er, 
bu ak~am karar etrafmda alakadar ma
kamlarla temas etmek uzere Ankaraya 
gideceklerdir. 

Borsamn Ankaraya nakli dolay1Sile 
buradaki memurlar da Ankaraya gide
cek, o'fada vazife goreceklerdir. 

Borsamn tarihfeai 
• Istanbul Borsasmm tarih<;esi sudur: 

T ahvilat ve hisse senedah ahm ve sa. 
tlmJ, iptida Galatada Havyar hanmda 
ve bazt yazthanelerde cereyan eyledigi 
halde i~in fazlala&masi ve bir ~ok kimse
lerin de mubayaac1, cubar ve simsar na
mi altmda i~i ticaret meslegi haline ge
tirmeleri neticesi olarak Konsiilid ham
mn list katmda bir salon isticar olunmu~. 
ilk defa orada ah~veri~e ba~lanmi~ttr. 
Biraz sonra bu ah~veri)iler arasmda baz1 
ihtilaflar tahaddiis etmi~. bu ihtilaflarm 
halli i<;in bir borsa meclisi te&kil edilmi~
tir. Bu meclis, 1867 de pe&in, vadeli ve 
primli muamelatm esaslanm ihtiva etmek 
iizere bazt mukarrerat ittihaz eylemi&tir. 
Ancak bu mukarrerahn arasmda cezai 
hi.ikiimlerin de meveud oldugu gori.ilmii~. 
hiikumet<;e 1290 tarihinde bir nizamna
me ne&redilmi~. ayr1ca bir komiser tayin 
olunmu&tur. 

1895 senesinde baz1 hadisat dolaytsi
le halk biiyi.ik zararlara ugrami& oldu
gundan borsa 4 ay miiddetle kapattlmi~
hr. 

1913 te Konsiilid ham yikilmi&, borsa 
Mehmedalipa&a hanma nakledilmi&se de 
bir kanunu mahsusla moratoryom ilan 
olundugu i<;in borsa tekrar kapatJiarak 
muamelah harice intikal etmi§tir. 

1917 may1smda Calatada Cemaat 
hanmda tekrar a<;IIan istanbul T ahvilat 
Borsasi, 1921 de &imdiki Emniyet al
tmci &ube mi.idiirliigi.ini.in bulundugu 
Borsa hamna ve nisan 1926 da da Dor
diincii Vak1f hanma naklolunmu~tur. -. .... ......__ 

<;dd1ran bir hac1! 
l?amdan verilen malumata gore, Mek

keye gitmek iizere Cavadan $ama ge
len hac1 kafilesinin i~inde bulunan bir 
adam, uykudan erken uyanarak btc;a -
~m eline alm1~ ve sabah namazm1 kt1-
mak iizere abdest alan diger hactlarm 
iizerine saldmm~hr. Gozlerini kan bli
riiyen adam, rasgeldi~ini biqaklamaP;a 
ve siiratle ko~maga baslam1~, sokaga 
ftrhyarak sabah nama<:1na giden yol -
culan da yaralamt~br. Bu suretle yara
lananlarm sayrs1 11 -i bulduktan sonra, 
polis yeti~mi~ ve hacJYJ. yakaliyarak ka
rakola gotiirmiistiir. Yarahlar arasmda 
agtr olanlar da vard1r. Adamm ~Ild1r -
d1g1 zannedilmektedir. -···--Maden niimuneleri enstitiiye 

gonderilecek 
Ikhsad Vekaleti, vilayetlere gonder

digi bir Umimde, mevcud oldugu zan 
ve tahmin edilen madenlere aid malu
matm niimunelerile birlikte Maden A
rama Enstitiisiine gonderilmesi liizumu
nu bildirmi~tir. ' 
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M. Bonnet kabinevi kuramadt 

Y e11i hiikiimeti te~kile 
edildi M.Bium memur 

Eski Ba~vekil diin temaslara ba~lad1, komiinistler 
kabineye girmege karar verdiler, Blum'iin 

muvaffak olacag1 zannediliyor 
[Ba~tarat~ 1 tnci saht(ede] 

net'nin yeni kabineye i§tirak davetini tet
kik ve miizakere etmi§tir. 

Uzun miizakerelerden sonra, grup M. 
Bonnet'nin riyasetinde te~ekkiil edecek 
kabineye i§tirak etmemege karar vermi§ 
ve bu kararm1 a§agtdaki mektubla M. 
Bonnet'ye bildirmi§tir. 

«Miihim bir rol oynam1~ oldugu -
nuz parlamentonun §imdiki siyasi vaziye
ti dolay1sile sosyalis parlamento grupu si
zin riyasetiniz altmda te§ekkiil edec~k bir 
hiikfJ.mete i§tirak etmenin imkam olmadi
gt kanaatindedir. Etrafm1zda ihdas edi· 
len bu vaziyet sosyalist grupunun hiiku -
IJJ.etinize muzaheret etmesine de mani -
dir. 

Grup, §imdiki ahval dahilinde miisten
kif kalacagmi bile temin edemez. Grupun 
bu karan Halk~Ilar toplattsmm kuvvet ve 
ittihadm1 oldugu gibi muhafaza etmek 
hususundaki kat'i azminden miilhemdir.» 

Radikaller de mazaheret etmiyor 

Diger taraftan radikal sosyalist grupu
nun ic,:timamda da 40 kadar meb'us M. 
Bonnet'nin riyasetinde yeni bir kabine 
kurulmasi teklifi reye konuldugu zaman 
miistenkif kalmi§lardir. 

Bu §erait altmda radikal sosyalist f•r
kasi §efleri M. Bonnet'ye yeni kabineyi 
kurmaktan vazge<;mek tavsiyesinde bu -
lunmu§lardtr. 

M. Bonnet vazgefti 

M. Bonnet saat 13,30 da Elysee sa -
rayma giderek yeni kabineyi kurmaktan 
vazge<;tigini M. Lebrun'e resmen bildir
mi§tir. 

M. Bonnet'nin beyanah 

Paris 16 (Hususi)- M. Bonnet sa
at 13,30 da gazetecileri kabul ederek §U 

beyanatta bulunmu§tur: 
«- Sosyalist grupu yeni kabineye il

tirake davet teklifimi red ve mi.istenkif 
kalmay1 bile temin etmemesi iizerine ka
bineyi kurmaktan vazg~tim. Halbuki ta
kib edecegim siyasetin istifa eden kabine· 
r.in takib ettigi siyasetten farks1z olacagi
m etrafile anlatmi§tlm. Bu §erait altmda 

bana dii~en vazifeyi hakkile yapmi§ ol • 
duguma kani bulunuyorum. Memleke -
t!min ge<;irmekte oldugu mali ve iktisadi 
gii~liikleri hal hususunda M. Chau • 
temps'la te~riki mesai etmek iizere Va .. 
~ington' dan Parise gelmi§tim. Bu sahada 
muvaffak olmak i.izere elimden geldigi 
kadar ~ah§hm. Halihamda bilhassa ha
rici tehlikeler bizi gozetmekte oldugun • 
dan, biitiin Frans1zlann gozlerini a~ma .. 
lanm ve miiteyakhz bulunmalanm hara
retle ve ehemmiyetle tavsiye ederim. Bu 
mii§kiil anda biiti.in F rans1zlann memle .. 
ketin yiiksek menfaatleri ugruna elbirli • 
gile ~ah§malanm temenni ederim.» 

Halk~rlar cepheainin niimayifi 

Paris 16 (Hususi) - Paris mm ,. 
takast halk<;Ilar cephesi komitesi, diin aJC .. 
~am biiyiik bir niimayi§ tertib etmi§tir. 
Halk~Ilar eephesi firkalarile muhtelif 
kiiltiir ve amele te§ekkiillerinin ve huku .. 
ku be§er birliginin miimessilleri, halk~tlar 
cephesinin kurulmu§ oldugu 14 temmuz 
1935 te edilmi~ olan yemine sadakat 
gosterilmesini taleb ve trostlerle biiyii~ 
patronlar te§ekkiilleri tarafmdan halk~l
lar cephesine kar§l yap1lmakta olan ta • 
arruzu protesto etmi§lerdir. 

Komiinistlerin murahhan Dudot1, ko
miinist ftrkasmm halk<;Ilar tecemmiiii hii• 
kumetine i§tirak teklifini tekrar etmi§tir. 

Bundan sonra bir takrir kabul olun ,. 
mu§tur. Bu takrirde halkc,:Ilar cephesi pro 
grammm derhal tatbik edilmesi, bir halk
~tlar eephesi hi.ikumeti te§kil olunmasi, 
dahili harbi kaynatanlarla panik tertib' 
edenlere ve ic;timai kanunlan kundakh
yanlara kar~1 mi.ieadeleye giri§ilmesi ta • 
leb olunmaktadir. 

Komiinistler kabineye girecek 

Paris 16 (Hususi)- Parisin komii • 
nist meb'uslanndan ve meb'usan meclisi 
reis vekillerinden Duclos, §U beyanatta 
bulunmu~tur. 

«- Komiinistler, memleketi temsil e
deeek olan bit halk~tlar cephesi hi.iku • 
metinde mes'uliyetlerini deruhde etmege 
amadedirler. » 

miihim bir nutku 
[Ba§tarat& 1 tnct sahffede) 

&imdiden ahnmasm1 icab eden makam ve 
heyetlere teblig etmi&tir. 

istanbuldan gelen heyetin rneseleye 
kar&I gosterdigi alaka ve tedbirlere i§tirak 
ve muvafakati mucibi memnuniyet go • 
ri.ilmii&tiir. 

Bafvekil Celal Bayarrn nutku 
Ankara 16 - lstanbulda et ti<:aretile 

alakah i&ler toplanhsmda Ba&vekil Ce
lal Bayar a&agidaki nutku soylemi~tir: 

«- Sizi ni<;in davet ettigimizi hili • 
yorsunuz. istanbul bi.iyiik sehirlerimiz -
den biridir. i<;inde maalesef fakiri, orta 
hallisi c;oktur. Bunlar hayah anlami&, 
hayatmt muntazaman idare etmek istiyen 
insanlard1r. Ancak pahahhktan dolayJ 
bu imkam bulamtyorlar ve s1kmt1 c;eki -
yorlar. S1hhat istatistiklerine gore, lstan
bulda da g1da ucuzlugunu temin etmek 
laztmdtr. 

Sureti umumiqede vatanda~larm ha • 
yat ~eraitini ucuzlatarak kolayla~iirmak 
ve ilk a~rzda onlarm saglrgmt korumak 
ic;in gtda maddelerini birer birer ele ala
rak ucuzlatacaibz. Bunun ic;in her feda· 
karlr~t qapacaibz. 

$imdi istanbulda etten ba&hyoruz. 
Ci.inkii, burada et fiatlan fazladir. Tiir
kiyenin hayvan yeti~tiren bir memleket 
olmast ve diger vesaitin bununla uygun 
bir fiat vasatisi gosterdigi halde etin bu 
kadar pahah olmast aklm kabul etmiye
eegi bir haldir. 

Harice yaphgtmiz fiatlar itibarile ih -
racatta en ucuz satan biziz. Fakat Tiir -
kiyedeki perakende fiatlanmiz, diger 
memleketlerdeki sati&lardan daha paha
hdtr. Bunun manasm1 anlamak mii&kiil -
di.ir. Et ba&hca g1da maddesi olduP;una 
gore bu manzara yalmz hi.ikumeti degil, 
vicdanlan da alakadar edecek bir mev
zudur. 

Sizden bu mesele hakkmd,a kat'i ce -
vab almak i<;in i<;timaa gelmenizi rica et
tim. Sizi davet etmeden evvel ~oy)e dii
~iindiik: 

«Cagmyoruz, et fiahm indirrnek hu -
susunda talebde bulunaeagiz. Aacaba bu 
meselede bize vard1m ederler mi ?» Fa kat 
gene dii&iindiik ki, bu i& milli bir zaruret
tir. Bir kumandan, cephede askerlerin -
den nasi! fedakarhk istiyorsa, bizim de 
sizden istiyecegimiz mesleki eephenizde 
milll maksad adma menfaatlerinizden bir 
fedakarl!ktJr, bunu vanlca~'f"l•7dan siip-

he etmedik. Ciinkii, milli karakteri olan 
her i~in yaptlacaW. ve yahud behemehal 
yaptmlacagi tabiidir. 

Bana, bu mevzu etrafmda miiteaddid 
raporlar verdiler. Hepsi noksandtr. 

Biz, masraflann hiikiimete, belediye • 
lere vesair te§ekkiillere aid olan krsmtn • 
dan fedakarlrk edecegiz, Sizi de kendi 
hesabrnrza bu fedakarliga davet ediyo • 
rum. Bu, sizinle ilk gilmek istedigim nor • 
mal .11oldur. $ayed bu fedakarhga i$tirak 
etmezseniz, milli zaruret diye ifade et .. 
tigim bu netieeyi sizsiz olarak tahakkuk 
ettireeegiz. Ancak bu neticeyi normal §e• 
kilde sizinle beraber temin edebilir ve bu 
meselede <;ah§anlann menfaatleri ile teli£ 

edebilirsek bizim i~;in kazan<; iki kath o
lur. Ciinkii biz mii§terek menafie k1ymet 
venyoruz. 

lndirecegimiz resimlerin, yapacagimiZ 
fedakarligm dogrudan dogruya miistehli
kin cebine girmesi lazimdu. Y ani bu ten• 
zilatm tatbik edildigi gi.in, miistehlik o 
nisbette ucuza etini alabilmelidir. 

Bu esaslar dahilinde sizden miitalea 
istiyorum. Ger<;i buraya kadar getirmekle 

sizi yorduk. F akat muvaffak olursak zev
ki biiyi.iktiir. Bu. hi.ikumetin milletle el ele 
vererek memlekette iyi i&ler viicude ge
tirmek adetine de uygun olur. 

Sermayenizin ve sayinizin milli kuvvet 
oldugunu biliyorum. Bunlan korletmek, 
asia istemem. $ayet: «Hiikumet tedbirini 
biz biliriz, yaparmt§ gibi goziikelim» di
yen bulunursa o adama da sadece acmm. 

Sozi.imii bitirmeden davetimizi kabul 
ederek gelmi~ olmamzdan dolay1 te§ekki.ir 
eder ve hepinize muhabbetle ho§ geldiniz 
derim.» 

lkttsad Vekilinin ziyafeti 
Ankara 16 - Et kongresinde bulun

mak iizere buraya gelmi~ olan et tiieear

lan &erefine fktisad Vekili $akir Kesebir 
tarafmdan Karpi<;te bir ziyafet verilmi&
tir. (A.A.) 

Belediye yasaklarma riayet 
etmiyenler 

Son 24 saat zarfmda Eminonii mer -
kezi dahilinde 4 tramvaydan atlama, 
19 muhtelif belediye suc:;u i§lenmi~. bo
zuk r;tkan 45 ekmek ve 12 francala mu
sadere, 60 francala. 200 simit imha c
dilmi ~tir. 
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GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 -1 I I I I I I I I I I• 

2 II I I I I I I I I• 
3 1•1 I I I 1•1 I I•U 
4 I I I 1•1 I I I I I 
5 I I I I 1•1 1•1 I I 

1 

1 

6 I 1•1 I I I 1•1 I I 
1 I I 1•1 I I I ~~-' 8 I I I 1•1 I I I 1•1 
9 I I 1•1 I I I I I I 

:I 1•1 I I I 1•1 I 1•1 
I l I 1•1 I I I I ---

Soldan saga : 
1 - Bir hayvamn glrdigi oyuk (miirek

keb kelimel . 2 - Bir hayvana muhabbetl 
olan (miirekkeb kel1me). 3 - Cama ben
zer, fakat km.lmaz, karm zil ~alan. 4 -
Siilalesi kibar, al~akca. 5 - Temenni, o c;lk
maymca huy c; tkmaz. 6 - Bir emir, mektub, 
bir edat. 7 - Bir emir, istanbulun bir ka -
zast, vilayet. 8 - Arzu, bir devletln parast. 
9 - Bir hayvanm :!sminin ters okunu!$11, 
parc;allk. 10 - Miirekkeb bir edat, giizel 
san'at. 11 • Blr soru edat1, kU§larm uc;ma 
vas1tas1. 

Yukaridan a~agwa: 
1 - Bo:,lukta dola.<jan (miirekkeb kell

me). 2 - Yemek, karanllkta seyredilen bir 
oyun. 3 - Bir fte~id fa! bakma usulii, kese
rin kiic;ugii. 4 - ikl kat olan, nota. 5 - Kal
klk, yiiziimiizdel!..i §'eylerden, elblsenln ko
Iunun ucu. 6 - Bir erkek :!smi, isamn dog
dugu tarih. 7 - Bir edatm ktsaltllmt~t. blr 
§eYi bulmak ic;ln bir yeri kar1.5trrmak. 8 -
Eski Rus Qarlarmdan, bir ecnebi kadm :Is

mi. 9 - Muvakkat, meydan. 10 • Bir emir, 
dt~mdan :!ster g!bi goriindiigii halde lc;!n
den :!stem!yerek, sec!ye. 11 - Ytlllk. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 

11 sn IPIAIRIII ~lAILIALtil 
2 EIDIEIN • INIAIR 1AI•IE ,,, I I 
5 VIAIRI•I•IAINIAI•IAIK 
4 tiRII INI•IN •loiAIVIA 
5 LIEI•IAIDIAILIAIRI•Io 
6 El•l t IMIAINI•I•IAIDIA) 
1 NI•IHIUIYI•ITI t IMIAIR 
s .• IKIAI S!AI•IAIZ lAIR I• 
9 :VIAINI.'KIAIRIAIKI I I~ 

101' A I B IE I s 1•1 D I A I L 1•1 LIE II 
llRI t ITI t IPI.INIEILI•IK ---- ~--~~-~ 

I~Cumhuriyeti!ll 
lf=i) ~ 0 ~ ~ g '\!; lYI lfO lYI 

Hastaneden kogmu,lar 
isim ve adres! bizde mahfuz bir karl!

m!z diin matbaamtza gelerek blze §U §l
kayette bulundu: 

cDiin blr hastanede yatan arkadastmi 
ziyaret ettlm. Bir arallk nobetc;l doktoru 

. blr bayan, bir ha.stayi ziyaret !c;ln gelen 
bir kadmcagiZI: c Nobe~i doktoru olmak 
stfatile slzi kovuyorum, buraya benden 
ba§ka klmse kan~maz» diyerek kaptciya 
emrinl !fa ettirlyordu. 

Ha.stane milletin mall degll mldir ve 
buraya gidenler boyle bir muameleye mi 
maruz kalacaklardJr?, 

Dr. Suphl ~enses 
idraryollan hastallklan mutehaSSISI 
Beyoglu 'I' 1ld z sioemas1 kar~1s1 

Leklergo Apt. ~ · uavene 4 ten sonra 
cu ma rtesl fakl rlere•piaiiirailisil•iz• .. 

fel. 43924 

Zayi - 3551 numarah kamyonetin 
kazanc ve muayene ciizdanlan, vergi 
makbuzu, karnesi ve 3716 numaralt §O

fi:irliik vesikam1 zayi ettim. Yenilerini 
alacagtmdan hiikiimleri yoktur. 

Miinir 

MAMA. 
Dr. H. :;iinasi 

Besler ve kuvvet
lendirir. Giirbiiz, 
tombul ve slhhatli 
~ocuk yeti~tiren 

yegane g~.dad1r, 

Profesor K. KomUrcan'm 
Amell ve ~tlllkl ta.mblyo 
Yen! munasebe usu.lii 
T!carl n.alfimat ve bankacillk 
iktiSad ilm! 

Kr. 35 
122,50 
105 

87,50 
ihtll!U muhasebelerl (§irket, sa.na.y1, 
z!raat, bankaJ 175 
T!cart ve mall hesab 1 1Dc1 k!Sun 70 
Zlhn1 hesab kaldelerl 20 
Logarltma cetvellerl (yen! r&lka.m) 56 
Yen! hesabi ttcarl (mufassal eserJ 200 
Mall cebir (lstlkraz ve sigorta he-
sablart) 100 

B~llca. satl$ yerl: ikbal Kltabevl 

Grip, Ba!f ve Dh; Agralara, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Karacabey Haras1 Direktorliigiinden : 
• 

Hara koyunlarmd.an dogan 550 kuzu a~tk arttrrm1ya <;Ikanlmi§br. ihale 
Hara merkezinde 2/2/938 <;ar§amba giinii saat 15 te olup beher ba§m muham
men klymeti be~ lirad1r. Muvakkat teminat 207 lirad1r. :;iartnamesini gi:irmek 
istiyenlerin her giin Hara Muhasebesine miiracaatleri. (248) 

Harb Akademisi Komutanhgtndan: 
Ordu Filim <;ekme merkezinde a<;Ik alan cYaz1 ustasi» yerine imtihanla 

ii<; lira yevmiyeli bir ressam almacakbr. isteklilerin §artlan i:igrenmek iizere 
19 ikincikanun 1938 giinii ak§amma kadar Harb Akademisinde Ordu Filim 
<;ekme Merkezine miiracaatleri. imtihan 20 ikincikanun 938 per§embe gii
nii saat 10 ile 12 arasmda yap1laektrr. (279) 

Maliye V ekaletinden : 

CUMHURtYET 

Fayanlar ! Dit;lerinizin sUr'atle 
beyazlanmalar1n1 isterseniz 1 ••• 

KOLYNOS 
Di~ macunile firc;alamaga ba~?laYJ

mz. Ne c;abuk beyazl~nm1~ ve goz 
kama~?tmci bir parlakltk almi§ ol • 
duklanm gi:irecek ve bu hale im
reneceksiniz. 

Ba$ka bir macunun veremiyecegi 
bu ,giizelligi KOLYNOS size hemen 
temin eder. <;ok az bir zamanda dislerinizin birkac; derece beyazlandigmi 
gormek arzu ederseniz bugiinden itibaren diinyada milyonlarca Bayan ve 
B&ylarm severek kulland1gi K 0 L Y N 0 S di~ macununu istimal edi
niz. K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilmi§ oldugu cihetle kuru ftr<;a 
iizerine bir santimetre koymak kafidir. Kullam§I c;ok Iatif ve ekonomiktir. 

Fiah: 42 Kr. 

Eyiib P. T. T. ~efliginden: 
Kemerburgaz pasta merkezile Eyiib postanesi arasmd.aki posta siirii

ciiliigii kanunu mahsusuna gore ve on be$ gi.in miiddetle yeniden ihaleye 
<;tkanlmt~hr. 

Nakliyat beygir veya oto ile yap1lacaktrr, her iki ~eklin hergiin miiteka
bilen bir sefer yapilmak suretile muhammen bedeli ayda 16 lirad1r. 

Haftada tic; giin yapildigi takdirde 12 lirad1r. Hergiin nakliyat ic;in mu
vakkat teminat 14 lira 40 kuru§tur. Hafta nakliyah i<;in de 10 lira 80 kuru§
tur. Her iki §eklin nakliyat s1kleti azami 50 kilodur. 

!hale 22/1/1938 tarihine miisadif cumartesi giinii saat 8,30 da Eyiib P. 
T. T. binasmda miite§ekkil Komisyonda icra edilecektir. Talibler mezkur 
Komisyona miiracaat etmelidirler. (232) 

Amerika Universitelileri mektebden mezun olur 
olmaz ne dU!jUnUyorlar ? 

Bakm1z §U telefon muhaveresinin yegane mevzuu nedir ? Mektebde 
iken dii~iinemedikleri, fakat mezun olur olmaz dii§iinmege mecbur ol -
duklan giizellik ve taravet meselesidir. Telefon ahizesi elinde bulunan 
kiZ, j;(i,izellik miitehassislacmd ,,auhgi cevab1 sevincle arkada§ma anla
tiyor. Sevinmege deger bu havadis nedir biliyor musunuz ? 

Biitiin AMERiKA miitehass1slarmm ittifak ettikleri 

Krem METAMORFOZ' un 
giizelligi kat'iyyen temin etmesi ve yiiz buru§ukluklanm, sivilce ve 
c;illeri c;abuk gec;irmesidir. 

Tiirk Hava Kurumu 
Bursa ~ubesinden: 

Oniimiizdeki Kurban bayrammda Kurum namma toplanacak kurban deri, 
barsak ve boynuzlan 1 ~ubat 938 sah giinii saat on be~te Tiirk Hava Kuru
mu Bursa $ubesinde ac;1k arthrma ile sablacakhr. 

1 - Koyun, kec;i ve s1g1r derileri ile barsak ve boynuzlar ayn ayr1 sa-
blacakbr. 

2 - Koyun derilerinin yiinlii ve yiinsiizii aynlmiyacaktlr. 
3 - Deri miktan 5000 ile 7000 arasmdadtr. 

Kapah zarfla eksiltmiye konulup fennt ~artnamesine uygun teklif yap1l- 4 - Arthrmwa i~tirak edecekler evvel emirC.e verilen bedelin % 7,5 ku-
madiJP. i<;i:a ihalesi icra edilemiyen dahili otomatik telefon santralile tesisati- rusunu teminat olarak pe~in vereceklerdir. 1haleyi miiteaklp bu teminat mik-
nm bu kere §artnamesi tadil edilerek yeniden kapah zarfla eksiltmiye konul- tan % 15 e <;tkanlacakbr. 
mu§tur, 5 - Deri, barsak ve koyunlar T. H. K. Bursa ~ubesi binas1 oniinde ve 

1 - Muhanunen bedeli (10,000) lira ve muvakkat teminah (750) lirad1r. miiteahhidin haztr bulunduracag1 memura teslim edilecektir. Teselliim edilen 
2 - Eksiltme 24/1/1938 pazartesi gi.inii saat 15 te Levaz1m Miidiirliigiin- deri, barsak ve boynuzlar miiteahhidin orada haztr bulunduracag1 vesaitle 

de toplanan Eksiltme Komisyonunda yapilacaktir. ve derhal miiteahhide aid mahalle nakledilecektir. 
3 - Muadel fenni, idar1 ve eksiltme iiartnameleri Levaz1m Miidiirliigun~ 6 _ Her,giin teslim edilen deri, barsak ve boynuzlarm bedeli ertesi giinii 

& ve 1stanbulda Dolmabah<;ede Maliye Evrala Matbua ambarmdan parasiZ pe§inen odenecektir. 

alm~·- tstekliler 2490 sayili kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazih bel- 7 - Derilerin teslim miid.deti bayramm birinci gi.iniinden itibaren on 
geler ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile bir- be~ giindiir. Bundan sonra gelecek derileri ahp almamakta miiteahhid tama-

men serbesttir. 
likte kanunun tarifah ve $artnamelerdeki ~eraitine tamamen uygun ve nok-
·sanstz olarak yazacaklan tcklif mektublanm havi kapah zarflanm ihale 8 - Barsaklarm her kurbana aid olam ayn bir torba i<;inde olarak ade-
saatinden bir saat evvel Komisyon Reisligine vermeleri. (65) den, boynuzlar ise bilvezin teslim edilecektir. 
- 9 - Tellaliye, teslim ve teselliim masra£1 miiteahhide aiddir. (273) 

D I t 0 . II i I I U MiidUriUgUnden ~~---·•-----------...--ev e emnyo an f e me mum inhisarlar Umum Miidiirlii2"iinden: 
E 1 '1' d"I . 1 A k d ... l''k b' · ' vve ce 1 an e 1 mt§ o an n ara garm a rev1zor u mas1 Jle umum1 

hala binas1 in~aatt yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 
I - Bu i§lerin ke!?if bedeli 43,000 lirac!Jr. 

II - ist':!kliler bu i§e aid §artname, proje ve sair evrak1 Devlet Demir
yollarmm Ankara, Haydarpa~a ve Sirkeci veznelerinden 215 kuru~ muka
bilinde alabilirler. 

III - Eksiltme 31/1/1938 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonca 
yap1lacakhr. 

IV - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
a$ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin ayni saat 14 e kadar Komisyon 
Riyasetine tevdi etmi~ olmalan lazimdir. 
a) 2490 say1h kanun ahkamma uygun 3225 lirahk muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettigi ve i?artnamede yazi11 vesikalar. 
c) Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. c108· (239) -Muhammen bedeli 20442 lira alan muhtelif alat ve edevat 1/3/1938 sal! 
giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada id.are binasmda satm alma
cakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1533.15 Iirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Nafta miiteahhidlik vesikast ve tekliflerini ayni 
giin saat 14,30 a kadar Komis:von Reisligine vermeleri laz1mdtr. 

$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar -
pa§ada Teselliim ve Sevk ~efligindPn dagthlmaktadrr. (204) -' Muhammen bedelleri 50,000 lira alan 10 kalem muhtelif ciVata, somun, 
perc;in, rondela imaline mahsus tezg'ahlar 4/3/1938 cuma giinii saat 15 te 
kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 3750 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Nafta Miiteahhidlik vesikast ve tekliflerini ayni giin 
saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdir. 

$artnameler 250 kuru§a Ankara ve Hayd.arpa§a veznelerinde satii -
maktadrr. (99) 

I - $artnamesi mucibince t;ift renkte kabartma etiket basan bir aded 
otomatik tab1 makinesi ac;1k eksiltme usulile satm almacaktlr. 

II - Muhammen bedeli 3225 lira ve muvakkat teminatl 241.88 Iiradn·. 
III - Eksiltme 9/II/938 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 15 te 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla -
cakt1r. 

IV - Sartnameler paras1z olarak hergiin si:izii gec;en ~ubeden ahnabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektub ve ka

taloglanm, makinenin yaptlgt etiket i:irneklerini tetkik edilmek iizere miina· 
kasa guniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigii Tii
tiin FabrikDI&r $ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm 
vesika almalan laZimdir. 

VI - i~teklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
ac!J ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8614) -I - idaremizin Pa$abahc;e Fabrikas1 ic;in ~atnamesi mucibince bir aded 
maateferriiat hava kompressi:iri.i ac;1k eksiltme usulile satm ahnacakhr. 

II - Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminati 93,75 liradrr. 
III - Eksiltme 19/1/1938 tarihine rasbyan c;ar~amba giinii saat 15 te 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapila
caktir. 

IV - Tadil edilen ~artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge<;en §Ube
den almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektublanm 
inhisarlar Miiskirat Fabrikalar subesine vermeleri ve eksiltme giiniinden 
bir giin evveline kadar tekliflerinin' kabuli.inii mutazammm vesikalan alma
Ian Iazimdtr. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci mad
dede yaz1h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve 
saatte yukanda ad1 gc~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.• (10) 
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SiHiRLi GOZ 

Pudra renkle
rinde inkllab 

yapt1. 

Bu yeni ve 

sihramiz 

renkleri 

MECCANEN 
tecriibe ediniz. 

On kadmda dokuzu, 
tenlerine uym1yan bir 

renkte pudra kullanlr

,._ -1 I Arhk; sizi ya~tmzdan fazla ihtiyar- J 

lamt!l gosteren ve yiiziiniizde «PH!
kalar» halinde yap1~an adi pudralan 

I 
btrakmtz ve bir gtizellik miitehas- I 

stsmm dediklerini okuyuouz. lar ve yiizleri sun'i 
«makyaj gormiip bir 

,ekil aldtklarl gibi yaflarm
dan fazla ihtiyarlam1' go -
riiniirler. Y eni icad edilen 
f&yam hayret «Chromo-
scope» makinesi, pudra 
renklerinde bir inktlab yap
tlgl gibi sihirli bir goz, mev
cudiyetinden bile 'iiphe e
deceginiz nisbette pudra 

renkleri arasmdaki ahengi 

if,a etmittir ki bu, T oka
lon miiessesesi kimyagerle· 

rine bir~ok tabii renkleri e

sash bir tarzda mezcetmek 

imkamn1 vermittir. Arbk 

yiiziiniizde 

de yap1~an 

plakalar halin-

adi pudralara 

nihayet veriniz ve bugiin

den Tokalon pudrastnm sih
ramiz renklerini tecriibe edi

niz. Yiiziiniiziin bir tarafma 
bir renk ve diger tarafma 

da ba,ka renk bir pudra sii

runuz ve cildinize hangisi 

daha uygun geldigini gorii
niiz. Bu yeni pudrayt kulla

narak cazib, sahhar ve ade· 
ta tabii bir giizellik temin 

ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife kar~thk olarak Is -
tanbul 622 posta kutusu adresine (T. C. 7) rumuzile 12 
kuru9luk pul gonderdiginizde size hususi modelde bir 

-••lkutu pudra ile muhtelif renklerde niimunelik 4 ufak pa· J-•rl' 
ket pudra gonderilecektir. Mektubunuzda her vakit 
kulland1gmlz pudranm rengini de bildirmegi unut· 
mayinJz. 

P. T. T. Fabrika Miidiirliigiinden: 
Fabrika ambarmda mevcud 3356 kilo grafit a!;Ik artbrma ile sahla· 

cakhr. 
Beher kilosunun muhammen be&li be§ kuru§ ve tamammm muvakkat 

teminatt 12 lira 60 kuru~tur. 
Arthrma 26/1/938 tarihine rashyan ~ar~amba saat 15 te yapllacakhr. 
!steklilerin §artnameyi gormek ic;in hergiin, arthrmtya girmek ic;in de 

muayyen gi.in ve saatte Fabrikada miitesekkil Komisyona miiracaatleri. (182) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - 49 tane 22 santim boyunda kuqun s1kma makinesi ile 588 kilO 
kuqun miihiir pulu ve 37 kilo telli sicimin 18/1/1938 sah giinii saat 15 te 
pazarhg1 yaptlacakhr. 

2 - Tasmlanm1~ tutan 515 lira 23 kuru§ ve ilk teminah 39 lirad1r. 
3 - fsteklilerin ilk teminat makbuzlarile giin ve saatinde Galata eski 

tthalat Giimriigii binasmdaki Komi.sYona O"elmelerL (244) 
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Sa~larintzi dokiilmekten koruyunuz 

Afvon Naf1a 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saclarm ki:iklerinJ kuvvetlenciirir. 
Di:ikiilmesini keser. Kepekleri ta
mamen ~derir ve biiviime kabiJi. 
vetlnl arhrarak saclara veniden 
bayat verlr. Kokusu Iatif. kullan•s• 

kolay bir sac eksiridlr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi. 

BEYOGLU • 1ST ANBUL 

Miidiirliigiinden: 
Afyon lisesine ilaveten yaptmlacak (44,799) lira (66) knru~ bedelli pa-

SAC BAKIMI 
Guzelligin en birinci §artldtr. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokillmesini tedavi 

eden tesiri miicerreb bir ilacdlr. 

MGtenaslp blr "Enda.ID' 
..1. l!ouaaal Kor .. tarl (Oalno) •• K ... 

"'•rl•rl •Ooudu aokmokomn taa .. abl" 
tomlot dar. Sawlmllilno holol golmok· 
elalft vGcutu ,umut•lar ve lne•ltlf. 

I'IJotlor : Komorlor e 11Ndon. 
Keroalar (Oolna) aut)'onlo borobat 

215 11Ndoa ltlboroa. 

8fttot rerl ralnut I 

viyon in~aati 20/1/1938 per~embe giinii saat 15 te Afyon Nafta binasmda JOSEPH BONNI'C" 
toplanacak Komisvonda ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye I 
konulmu~tur. Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri d.iger evrak iki lira 
yirmi dort kuru~ mukabilinde Afyon Nafta Miidiirliigiinden ahnabilir. Mu- p e d i k U r 
vakkP+ teminat (3360) liradtr. !steklilerin Nafta Vekaletinden 937 senesi i~in lstiklal caddesi 140 No. 
almm ~ (30,000) lirahk muteahhidlik vesikas1 gi:istermeleri ve teklif mektub- Siireyyapa!Ja aparhmani No. 4 

Telefon: 44436 
· Ianm 20/1/1938 per!?embe giinii saat 14 e kadar Afyon Naf1a Miidiirlugune (FransJz Tiyatrosu pasajinda) 

gondermeleri ilan olunur. (8700) 1!:::::::::::::::~ r DtJNY ANIN ME~HUR ~EKERCiSi • 

I Ali Muhiddin Hac1 Bekir 
Mamulatmi te§hir ettigi Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciligi kazanmi$hr. Giizel istanbulu 

gezmeye gelen seyyahlar nefaseti cihanm dort ko$esine nam salan 

HACI BEKiR LOKUM VE SEKERLERiNi ALIRLAR , 
Bir bw;uk asudan fazla bir tarihi olan bu me~hur Tiirk Ticarethanesi lokom ve $Ckerleri kadar nefis Karemeli 

imaline ba§ladi. Hac1 Bekir Karemelas1 gayet liiks ambalajh ve kilosunun 
Perakende fiatx 80 kurw~tur. 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden : 
Miktan Muhammen <;o~ tutanna nazaran 

c ! N s t <;ogu Az1 fiah <;ogu tutan muvakkat teminan 
Ton Ton Lira Kr. Lira Kr. Lira Kuru!~ 

Kriple Maden Komurii 100 80 16 00 1600 00 120 00 
Mektebimize liizumu olan ve muhammen fiat!, miktar1 ve muvakkat teminab yukanda yazth Kriple Maden kl). 

muriiniin 24/1/1938 pazartesi giinii sa at on dortte a~lk ek siltme surtile mubayaa ve ihalesi yapllacakhr. 
Taliblerin §artnamesini gi:irmek iizere mekteb muhase besine ve 2490 say1h kanununun 2 ve 3 ii~cii maddelerin

deki ljartlan haiz olmal~,r1 laZlm gelen eksiltmiye i§tirak edeceklerin de yukanda yazi11 muvakkat teminatlanm Is
tanbul Yilksek Mektebl~{ Muhasebeciligi veznesine yahrdtklanm gosterir makbuzlarile veya banka mektublarile 
ve Ticaret Odas1 yeni Jf11 be1~lerill! mektebc!e miite~ekkil Komisyonu mahsu una belli giin ve saatte miiracaat
leri. (118) 

• • 
ITI 

, ... 

25 ince 
20 Kal1n 15 KURU$TUR. 

ile ovala.!finiz 
ojrJ/arlntz 

se~er 

r Y azd1 ~erit ip 1 
makinas1 sahhkbr 

Pastaha.neler, tuhafiye, ma.mfatura, 
kuma;~ toplan, makama ambalaj
lan, kutu baglara, incir, uzilm vesair 
;11k ambalajlarda kullamhr. Paras1z 
reklam vasttastdtr. Tasfiye dolaYI· 
sile ucuz sattlacak hr. l\Iahmudpa§a 

Yanm han 13 - 15 numaraya 
mfiracaat. Tel. 20826 

Safl.fb Pe B~Umu/l.arrtrt: Yana• Nod• 

Umumt ne§Nvatt tdare eden Yan l§tert 

MilcZUt:f1: Hikmet Miinil 

S1hhat ve l~timal 
Muavenet Vekaletinden: 

1 - Saghk propagandas1 ic;in niimuneleri Vekalette mevcud yedi cins 
renkli afi§in bastmlmas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - lhale Sthqat ve !c;timat Muavenet Vekaletinde te§ekkiil eden husus! 
komisyon marifetile ve 31/1/1938 pazartesi giinii saat 14 te yapllacaktlr. 

3 - Teminab muvakkate miktan (562) lira 50 kuru~tur. Teminati mu • 
vakkate nakten Komisyonca ahnam1yacagmdan bunun daha evvel vezneye ya
tmlmt~ olmas1 ve makbuzunun zarf1 i~ine konulmas1 Iaz1mdrr. 

4 - Zarflar 31/1/1938 giinii saat on iic;e kadar Komisyona verilmi§ ol
masl ve dt!? taraflarmm miihiir mumile miihurlenmi§ olmas1 §arttrr. 

5 - ~artnameler Ankarada S1hhat ve !c;timai Muavenet Vekaleti Sag
Ilk propagandas1 ve hbbi !statistik Umum Miidiirlugunde, istanbuld.a da Sill
hat ve !c;timai Muavenet Miidiirliigiinde goriilebilir. 

6 - Niimuneler S:ahhat Vekaletindedir. c63• (166) 

C ~~~u2ufu iv~~~~e~k~~ :l 
Kiiltiir Bakanhg1ndan: 

1 - 2259 say1h kanunun tatbikine dair alan talimatnameye gore ilk 
okullarm di:irdiincii ve be§inci smlflan ic;in iki cildden mute§ekkil bir Geo
metri kitab1 yaztlmas1 miinakasaya konulmu11tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 17 §Ubat 1938 den ba~lamak ve 16 haziran 1938 
per~embe ak~am1 bitmek iizere dort aydtr. 

3 - Miisabakaya i§tirake karar verenler 16 mart 1938 ~ar§amba giinii ak
llama kadar bir dilekc;e ile Kiiltur Bakanhgma muracaat ederek bu miisa. 
bakaya gireceklel' defterlerine adlanm yazd1rarak bir numara alacaklardtr. 

4 - Miisbakada birinciligi kazanan kitab serisi iic; y1l siire ile okullarda 
okutulacak ve muellifine her y1l ic;in biner lira telif hakk1 verilecektir. ikin
ci <;tkan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak iizere birincinin mii
ellifine verilenin bir yllhg1, iic;iincii, dordiincii ve be§inci 91kanlara da bir de
faya mahsus olmak iizere dorC.er yuz lira miikafat verilecektir. 

5 - Musabakaya gireceklerin eserlerini iic;er nusha olmak iizere makine 
ile ve kag1dlarm yalmz hirer yiiziine yazllm1~ olarak Kiilti.ir Bakanhg1 Ya
ym Direkti:irliigiine makbuz mukabilinde vermeleri veya gondermeleri la • 
ztmd1r. Kitaba konulacak resim, ~ekil, grafikler vesairenin aslllannm yalmz 
bu nushalardan birine ve yerlerine konulmU!? bulunmast kafidir. Miisabaka
ya basJlmtll bir kitabla girenler de kitabm iir; niishasm1 verecek veya gon • 
dereceklerdir. 

6 - Miisabakaya girenlerce eser miisveddelerile birlikte, eserleri kabul 
edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkl mukabilinde ve her tiirlii 
tasarruf hakkmdan vaz -gec;erek Kiiltiir Bakanhgma uc; ytlhk bir cevre ic;in 
terkettiklerini ve kitabm o devre icindeki her bas1h~1mn son tashihlerinin 
kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin edecekleri diger bir zat ta
rafmdan yapllacagm1 gosterir noterlikten tasdikli bir taahhiid senedi veril
mesi laz1md1r. 

7 - Kitablarda bulunmas1 laz1m gelen pedagojik ve teknik vas1flan • 
teren 11artname ile noterlige tasdik ettirilecek taahhiid senedinin fo·anbul 
Kiiltiir Bakanhg1 Yaym Direktorliigunden almabilir. Mektubla isti~-de hu· 
bir kuru§luk bir posta pulunu & birlikte gi:indermeleri laZimd1r. 

cl30· .un 5 te] 
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KURU~A 

s K Cl 
Tiirkiyenin en miikemmel cilastdrr. Sedef ve renkleri hirer 

taheserdir. J, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i hr~asile §i§esi 

Kii~iik 10 kuru~, biiyiik 20 kuru~tur. 
Her yerde Hasan ismini ve markas1n1 isteyiniz. 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Bergamada Baktr~ay ovas1 ve nehir 1sla· 

han ameliyah, ke§if bedeli cl,564,903• lira c86• kurw~tur. 
2 - Eksiltme: 16 ~ubat 1938 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 15 

te Nafla Vekaleti Sular Umum Miidiirliigu Su Eksiltme Komisyanu odasm· 
da kapah zarf usulile yapilacaktir. 

3 - !stekliler : Eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk l§leri 
genel §artnamesi, fenn1 §artname ve projeyi «50• lira mukabilinde Sular 
Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin c60,697• lira c12• on ikl ku· 
ru§ muvakkat teminat verm~si ve c500· bin lirahk Naf1a Su i§leri veya mii· 
masil in~aat taahhiit edip muvaffakiyetle bitirdigine ve bu kabil i~leri ba§ar
makta kabiliyeti olduguna dair Naf1a Vekaletinden almml§ miiteahhidlik ve. 
sikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublan ikinci madd.ede yazi11 saat· 
ten evveline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukabilinde verme
leri lazlffidrr. Postada alan gecikmeler kabul edilmez. cll6• (240) 

PAT I 
Kan ~tbanlan, el ve ayak parmaklarmm ka~mblar, dalarna, meme 

iltihab1 ve ~atlaklart, flegmonlar, yantklar, trra§ yaralan, 
ergenlikler, koltukalb ~tbanlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temln eder. 

~ark ispen~iyari Laboratuar1 T. A.~· 

Mermer ta~, moloz duvar ta~1 

tugla ve hurda demir 
ve eski 
sabhyor 

Giizel San'atlar Akademisi Artbrma 

kabp 

ve Eksiltme Komisyonundan: 

I 

~kademide bulunan tahminen 7 ton miktarmdaki hurda demir, cmoloz 
nuvar ta§l 15 m3• ve 68 par~a mermer ta§ ve 800 eski kal!p tugla 21/1/938 
cuma giinii saat 15 te Cagaloglundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciligin
de miite§ekkil Komisyon tarafmdan ac;1k artbrma ile sahlacakbr. Hepsi
nin muhammen bedeli 303 lira ve muvakkat teminat mlktan 22 lira 73 ku-
ru§tur. · 

~artname Akademiden her zaman bedelsiz olarak ahnabilir. Ta§ ve 
Demirler istiyenlere mahallinde gosterilir. (24fl' 

r 
Biitiin T iirkiyede E~i Olm1yan MODERN 

K. 
MECMUASI 

En degerli muharrirlerin 1lmi, felsefi , edebi, s1hhi, mimari. 
T arihi, tenni, cograti, askeri ve Spor yazrlanm ihtiva ede 
rek en nefis kagrd ve zarif bir tab'Ile pek yakmda ~rkryor. 

ldarehanesi : Postane arkasx, Basiret han No. 28. T elelon 23125 

Canakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
c;anakkale vilayeti dahilinde 46588 lira 68 kuru~ bedeli ke~ifli Gelibolu • 

Ke§an yolunun 0 + 000 - 12 + 000 kilametreleri arasmda 12 kilometrelik 
ktsmm tamirah esasiyesi in~aah 25/1/1938 sah giinii saat 15 te ihale yaptlmak 
iizere 3/1/1938 tarihinden itibaren 21 giin miiddetle ve kapah zarf usulile 
miinakasaya konulmu~tur. 

1 - 46,588 lira 68 kuru~ ke~fi alan bu i~in 20,351 liradan 937 ve miiteba
kisi 938 senesi biit~esinin tasdikind.e tediye edilecektir. 

2 - Bu i~e talib olanlar, Nafra Vekaletince verilmi~ 937 senesine aid 
mi.iteahhidlik vesikasile Ticaret Odalarma mukayyed bulunduklarma dair ve
sika ve 3494 lira 10 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri laztmdrr. 

· 3 - Teklif mektublarmm 25/1/1938 sah giinii saat 14 e· kadar Vilayet 
tayin "rnmda toplanan Enciimen Riyasetine verilmesi ve bu saatten sonra ve
saat 14 , ve pasta ile gonderilecck zarflarm kabul edilemiyecegi ve bu i~e aid 

$artJI{el?fiye ve ~artnameleri gormek ve tafsilat almak istiyenlerin Naf1a 
maktadrr. giine miiracaatleri ilan olunur. (3) 

CUMHURfYET 

a Jq (J ! bOrOI< kOSI In I hatlf::'o;;:: 
sanlcl asr~rn··~:,r::: =~bl g:~!~~~ :·~:::':urntven 

I reldedllmls b ~CA suI L D I,. 
tc n -eshur •• 

k •un ... - hart : yor oc ates 
roktur. stn bastnda su 
su rnoessese ~cA . 

·- 1'. . . d n sonsuz saha 
azO ceker. - - t kmilini ,htwa e e_ . ~ 

g d tatbikatmm e . ~...- - _...-- ..:: -b-
RC!i: ra yo . 1 , - ""'=' .. 'e-r·:~e- tehlikeoe !1-. . .. k 1s m ., dentZtl u 1 da en buyu . hlrftvasf(a ,,e . emrine konu an 

I af. bu s1 . . t r K a nun t 
Telsiz te gr • I r kurlan/mi~ I •• dTp yakalanmi~ If.; 
lunan binlercc: ~a; :inlerce cani t?kiP .e e~~ bin/erce kilome_: 
bu fen sa~es!n -runda bu pen s~my fiatl uygun.radY9, 
Ticaret~n JhY~~~:mmel o/dugu ~a~d:u~:ddit radyo' n:~rs .. 
tre kat eder . milyonlarca kl$1 d . yorgunluqun~ 
aletlerile binlerce. d eg·feriir ve o saye e 

•stifade e er.. - ... 
yatmdan t Ukse. bunun 

· ··k narna ma ,,. bU· giderm de en bUfU 112151nda bas "" 
RCA. radfO ~~~:~~ endOstrlnln her sa sebeP 
hlkrnetl RCA onun ya,••rnas.na dvodan 
111u:;::~d:~nl keslfl:~:~le:~~!veslnd: :~g~~;a,adJOSU nl venl teke bUvOk arzus 
otan re her sah•s•n en 
1105ranan 
sahlbl otrnakttr. 

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

CAFER MUSHiL ~ekeri " 1 

Tesiri kat'i, i~imi kolay 
en iyi mi.ishil ,ekeridir. 

-~B~il~u~m~u~m~~e=c=z~a~n=e~te:r~d~e~b~u~l~u~n~u~r~.~~~~~~~ ·-·····- --
Tekirdag ~arbaybgtndan: 

Tekirdag Belediyesi itfaiyesi i~in a~1k eksiltme ile almacagt ilan olunan 
400 metre boyundaki hortumun 4/1/938 tarihind.en 4/2/f}38 tarihine kadar 
bir ay i~inde paziJ.rhkla satm almacag1 ve $artnamesinin lstanbul ve Te
kirdag Belediyesinden istenilmesi ilan olunur. (143) 

~~--------------------·------·--, 

K R 
RAK·iBSiZDiR 

aker'in mevsim sonu sab~1 her vakit sabustz
hkJa beklenilen bir hadisedir. 

85 senedenberi namx yiikselen bu miiessesede en iyi §artlarla 
n' yiiksek kaliteyi bulabilirsiniz. 

Mevsim sonu satJt• 17-1-938 den 15·2-938 e ka· 
dar devam edecektir. 

ADEMi iKTiDAR 
ev BEL GEV~EKLiGiNE KARfjl 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

CPosta kutusu 1255 Hormobln} Galata, istanbul 

JU 
Kii~iik bir ihtirad1r. 

Yolunu §a§Iran insana JUNiOR bir reb· 
berdir. Yelek cebinde kolay ta~mtr. 

l'iirkiyenin her tarafmda bulunur. Fener 
ve pillerde JUNiOR markasma dikkat 

ediniz. 
Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

ISMAIL QMER I~CEN 


