
r 
iC SAHiFELERDE 

3 iinciide: ~iir oliiyor mu? 
Ahmed Hamdi 

4 iinciide : Hikaye: Telefonda bir ko-
nu~ma. 

t 
. , "' ' 

Hayat 

Ansiklopedisi 

Cahid Sttkt 

6 nc1da : Askeri bahisler 
Abidin Daver . ISTANButl - CACALOC.LU ~ b 19 lk' 'k" 1938 qndordOncD ytl sayt: 4916 Telgraf ve mektub adrest: CWnbur1Yet. 1stanbUl- Posta tutasu: t.sta.DbuL No 2411 yar~am a lflCI anun 

Her eve lazim olan ~ok 

faydah bir eserdir. 
Teleron: B!Ulmuharrtr ve en: 22.'i66 . . rah.rtl hevett: 24298. tdare "e matbaa nmu 24299 • 24290 

Muhiddin 0 stiindag Ankara dan . geldi 

Et fiatlarmda yap1lan . tenzilattan sonra 
diOer g1da maddeleri de ucuzhyacak 

Belediye ikt1sad miidiirii Ankaradan dondiikten sonra 
hususi bir te~kilat viicude getirilerek bu i,Ier inta~ olunacak 

HukOmetin ucuzluk 
mucadelesi 

C elal Bayar kabinesi, Buyuk 
Sef Atatiirkun Kamutay1 ac;ma 
~utuklanndan aldJg1 ilhamla 

hamlad1g1 ve Biiyiik Mil~:~ Meclisinde, 
efkan umumiyeye arzetbgt programm 
rniihim bir maddesini daha tatbika ba§· 
ladJ. Bu da, ucuzluk mi.icadelesidir. 

Hiikumet, yeni giri§tigi bu i§te, §imdi
ye kadar iki tedbir almJ§tJr. Bunlann bi
rincisi, tesiri umuml ve bi.iti.in memlekete 
~ami! olan faizi azaltma yolunda at!lan 
ad1md1r. Kredinin ucuzlatilmasJ, tabiati
le iktJsad! hayatJmJzm biitiin §Ubelerinde 
tesirini gosterecektir. Endustri, ticaret ve 
ziraat hep kredi ile i§ gord;ikleri ic;in fa
izin azalmasJ, mamullerimizin ve mahsul
lerimizin maliyet fiatlanm azaltacak, 
boylece memleketin butiin i§ hayatmda 
hir ucuzluk gori.ilecektir. Bu ucuzlugun 
istihlaki artuacag1 ve istihlakin artmas1 
da i§ hacmini biiytitecegi ic;in, memleke
tin umumi i~ hayatmda yeni bir canl~tk 
ve faaliyet ba§hyacakhr. Bu c~nh!tgm 
zaten gittikc;:e artmakta olan verg.tl.en de 
art1racagma ~iiphe yoktu!. Bu l~tbarla, 
hiikumetin faiz ve kom1syon m1ktanm 
azahmak suretile krediyi ucuzlatma I 

-~-~lk.aJ~in £•!fOJt f yd h v hayult bir 
tedbir olmu~tur. 

Celal Bayar kabinesinin, hayatJ ucuz
latmak ic;in aldigi bu umumi tedbir hari
cinde bir de !stanbula mahsus ucuzlat
ma t;§ebbiis ve faaliyetleri vard1r ki bu
nun da tesiri yalmz fstanbula mi.inhaSJT 
kalmtyarak bir dereceye kadar bi.iti.in 
memleket iizerinde kendini gosterecektir. 
~iinki.i, Istanbul, Tiirkiyenin en kalaba
hk §ehri, en i§lek !imam ve en biiyi.ik 
endiistri merkezidir. 

Istanbul, cografi - siyasi vaziyeti ttl· 
harile yalmz Tiirk1yede degil, Balkan
larda, Karadenizde yakm §arkta ve hat
ta A vrupa iizerinde tesiri goriilen bir 
§ehrimizdir. Burada saymas1 uzun siire
cek olan bir c;ok sebeblerle eski niifusunu, 
mamurlugunu ve ticari ehemmiyetini kay
betmis olan fstanbula yeni bir can ver
mek, 'celal Bayar kabinesinin progra
mmda miihim bir yer tutmaktadl[. !stan
bulun iman, hiikumetin yapacagm1 vadet
tigi biiyiik i~lerden biridir. F akat, devlet 

biitc;esi yardtm etse da~i. bir §~~rin ima
nnda en ziyade o §ehrm kendisi ve hal
k1 en biiyiik rolii oynar. Et, ekmek, siit 
gibi ba§hca ia§e maddeleri pahah oldugu 
ic;in -bizzat Ba§Vekilin de ac;1kr;a soyledi
gi gibi- kafi derecede gtda alamtyan ve 
bu yiizden hastahklara maruz bulunan 
bir §ehirde geni§ caddeler ac;madan, as· 
fait yollar yapmadan, muhte§em ~inalar 
ve abideler kurmadan evvel, o §ehtr hal

kmm karmm doyurmak. saghgmi koru -
rnak lazJmdtr. Biitiin kazancmi verdigi 
halde ihtiyac nisbetinde yiyecegini temin 
edemiyen bir ~ehrin ahalisi ic;in, ~iitii? 
irnar hareketleri, zamans1z ve yers1z b1r 
siisten ibaret kahr. 0 &ehir mamur olsa bi
le mes'ud olamaz. Hiikumet, bu hakikati 
gozoniinde tutaral: istanbulun imar i§ine 
ba§lamadan evvel, istanbul halkmm ya
§arna seviyesini yiikseltmege karar ver~ 
rnekle c;ok makul bir harekette bului_lmu~
tur. !stanbulda hayat ucuzlaymca, Istan

bul halk1, &ehrin imarma maddeten ve 
rnanen yardtm edebilecek bir kudrete sa
hib olacaktJr. Ekseriyeti, pahahhk yii
Ziinden kazandtgmi karmm doyurmaga 
Veren bir halkm istimlak suretile ac,:Jiacak 
alan geni~ mevdanlann, bulvarlarm et
tafmdaki arsalan almasma ve imar i§ini 
her tiirlii giizel binalarla tamamlamasma 
imkan var midir" Celal Bayar kabinesi
nin istanbulda hayatJ ucuzlatmayJ, ls
tanbul halkmm !'kseriyetini fakir ve orta
halli olmaktan kurtararak ortahalli ve 
tn:.ireffeh y:.tpmayJ istihdaf eden son te
oebbiisiinii istanbul ~ehri ve biitiin mem
leket namma biiyiik memnuniyet ve ~iik-
:anla kar~IIamam~k k:.hil de~ildir. 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 3 te I 

Valinin beyanall 
Istanbul Vali ve Belediye Reisi Mu

hiddin Dsti.indag, dun Ankaradan ~ehri
mize gelmi§ ve Haydarpa§a istasyo -
nunda, Yilayet ve Belediye erkanile di
ger birc;ok zevat tarafmdan kar§Jlanmt§· 
t1r. 

!stanbul halkm1 alakadar eden bir 
~ok miihim meselelerin konu§ulmu§ ve 
kararlara baglanmJ§ olmas1, Muhiddin 
Ostiindagm bu defaki Ankara seyaha -
tine hususi bir ehemmiyet verdirmekte 
idi. 

Vali ve Belediye Reisi trenden iner
ken c;ok ne§'eli goriiniiyordu. Kendisini 
ziyaret eden bir arkada§Imiza Muhiddin 
O~tiindag, rnuhtelif §ehir meseleleri hak
landa §Un)a[J soy Jemi§tir: 

«- Siz~ Verebilecegim haberler, ben· 
den evvel Istanbula geldi. Olam biteni 
yazdm1z. Ankarada ba§hca halledilen 
i§ biliyorsunuz ki etin kilo ba§ma, on ku
ru§ ucuzlatilmast olmu§tur. Riyaset ettigi 
komisyonda, et meselesini, bizzat Ba§
vekil intac etrni§tir, Ceial Bayarm ilk 

Belediye ikhsad MiidiirU 
Asxm Siireyya 

planda fstanbulu alakadar eden mese -
leleri ele almJ§ olmasm1, §ehre kar§I gos
terdigi derin muhabbetin yeni bir delili 
olarak kabul edebiliriz. 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 1 de) 
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Gayrimiibadil boriolari 
Hiikumet liunlar1n 
hususunda adil bir 

bazine bonolarile 
yol tutmay1 derpif 

tebdili 
ediyor 

~ehrimize gelen rnal1bnata nazaran j zuhur ederse bedeli diger tarafa verile
Maliye Vekaleti gayrirnUbadil bonola - cekti. 
rma gayrimli~adiller~ en uygun ~ekli Gayrimubadil i§lerinin iki dost mem
verebilmek i<;:m tetk1klerine ehemmi - leket arasmda tasfiyesine ba§land1ktan 
yetle devam etmektedir. Bu husustaki birka<;: sene sonra kart~1khklafm online 
kararm <;:ok gecikmiyecegi muhakkak ge<;mek i9in Yunanistan, Tiirkiyeye ii<; 
goriilmektedir. yliz bin lira kadar bir meblag ver -

Gayrimlibadil bonolanmn uzunca bir mi~tir. 
tarihc;esi vard1r: Lozan muahedesinin Her iki taraftaki emvalin kendi dev-
9 uncu protokoluna gore, Tiitkiyede bu- letlerine devri de bu arada takarriir et
lunan Rumlarm gayrimenkulleri Yu - mi~tir. f?imdiye kadar, gayrimiibadille
nanistandan buraya hicret etrni~ oiw re, kendilerine tahsis edilmi~ olan em -
Tiirklere ve bilmukabele bunlarm Yu • lakin satJ~lanna i~tirak etmelerini te • 
nanistandaki emvali de Tlirkiyeden Yu- minen istihkak miktanmn yiizde elli 
nanistana gec;mi§ olan Rumlara veril • iki buc;ugunu geo;;memek uzere 25 mil
mek icab ediyordu. Bu tasfiye netice • yon lirahk nominal k1ymet iizerinden bo 
sinde hangi tarafta daha fazla emval [Arkast Sa. 7 siltun 6 da] 
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Merkezi c;inin ak1betini 
tayin edecek hat b ba§ladi 
Cin ve Japon setirleri geri caonldrlar 

~in askerleri anudane llliidafaada bulunuyorlar, 
muharebe kaybedilirse ~in ordusu dagdacak 

Nankin cephesinde ilerliyen Japon kxtaah 

-5anghay 18 - <;in ht'alan Nankin- dogru ilerliyerek Wuhu'ya yap1lan taz· 
den gec,:en nehrin membama dogru 80 yika mani olrnak ic,:in ~in kuvvetlerini 
kilometroluk bir mesafede bulunan an - ~iddetle bombardtrnan etmi§lerdir. 
zah bir araziye ] aponlan c;ekerek harbe Diger cihetten bildirildigine gore, Ti
tutu~mu§lardir. ;limdi dogrudan dogruya entsin - Pukow ~irnendifer hattmda ce -
Wuhu'ya taarruz etmektedirler. reyan eden muharebe, merkezl <;inin a· 

<;in menabiinden gelen haberlere gore k:beiit•i tayin edecek rnahiyettedir. 
iki T apon h.(!rb gemisi nehrin membama [Arkast sa. 3 sii.tun 3 del 

F ransada bahrein bitti 
Y eni kabineyi Chautemps 
kurmaga muvaffak oldu 

Ba~vekil,' arkadaslarini Cumhur Reisine takdim 
' 

etti, cuma giinii de meclis huzuruna c1kacak 
-» 

----------~~~-------
M. Chautemps «i~timai 1slahata ehemmiyet verirken milli emniyetimizi goz· 
oniinde bulunduracak, sermaye ile i,~inin elbirligini temin edecegiz» diyor. 

Paris 18 ( H ususi, geceyarzsmdan 
sonra) - M. Chautemps bu ak~am sa
at 22 de yeni kabinesini kurmu~tur. Y e
ni kabinede Devlet NazlT! olan M. 
F r.ossard yeni kabine listesini gazetecilere 
okumu~tur. Bu listeye gore, M. Chau -
temps kabinesi ~u suretle te~ekkiil et • 
mi~tir: 
Ba~vekil .. M. Chautemps 
Ba~vekil muavm1 
ve Harbiye M. Daladier 
Hariciye M. Delbos 
Dahiliye M. Albert Sarraut 
Bahriye M. William Bertrand 
Hava M. Guy de Chambre 
Ticaret . M. Pierre Cot . 
Adliye ·: M. Campicci 
Maliye : M. Marchandeau 
Devlet N aziri ·: M. Frossard 

M. Chautemps 
)) » M. 

Posta ve T elgraf: M. 
Maarif M. 
Mesai M. 
s,hhiye M. 
Miistemleke M. 

M. Marchandeau 
Georges Bonnet 
Camille Schmidt 
Jean Zay 
Ramadier 
Rucart 
Steg 

M. Daladier M. Sarraut 

Nafta : . M. Queuille 
Ziraat t M. Palmade 

M. Chautemps'rn beyanatr 
Ba$vekil M. Shautemps gece Elysee 

sarayma giderek, kabine arkada~larmi. 
[Arkast Sa. 7 sutun 4 te] 
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Biiyiik ~efin 

diinkii tetkikleri 
Atatiirk, Dahiliye Ve
kaletini tefrif ederek 

tetkikler yapblar 
Ankara 18 (T elefonla) -

Cumhurreisi Atatiirk, bugiin saat 
16 ya dogru Dahiliye V ekaletini 
~ereflendirdiler. BaFekil Celal Ba
yar, Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri Siikrli Kaya e lktJ
sad Vekili Sakir Kesebir, Biiyiik 
Onderin V ekalet makammdaki tet
kikleri masmda nezdlerinde bulun· 
dular. Cumhurreisi, Vekaletten ay
nhrken yeni yaptlacak Meclis bi • 
nasile Bakanbklar mahallesinin ala
cagi ~ekil etrafmda Dahiliye Veki
linden izahat aldtlar. 
Ba~vekil Parti merkezinde 

Ankara 18 (Telefonla) -
Ba~vekil Celal Bayar, bugi.in saat 
16,30 da Parti merkezine gelerek 
ge~ vakte kadar rne$gul oldu. 

Feci hir yang1n 
100 ki,i oldii, 25 ki,i yara
landJ, 20 ki,i de kay1b var 

Londra 18 (Hususi} - Arnerikadan 
bildirildigine gore Montreal civarmda 
papaslarm idaresinde bulunan bir mekteb
de c;1kan yangm neticesinde I 00 ki§i ol
mii§, 25 ki§i yaralanmt§, 20 ki§i kaybol
mu§tur. 

Y angm c,:Iktigi suada mektebde yiizi.i 
miitecaviz talebe ve 30 kadar talebe bu
lundugu haber veriliyor. 

-5iddetli riizgar yiiziinden yanginm 
el' an devam ettigi ilave edilmektedir. ............................................................ 

Rumen parlamentosu 
feshedildi 

Biikre~ 18 (Hususi) - Bu gece ne§· 
redilen bir ernirname ile parlamentonun 
feshedildigi bildirilmektedir. Krahn im -
zas1m ta§tyan bu emirnameye gore meb'
usan intihabatt martm ikisinde, ayan inti
habah da martm dordiinde yaptlacak -
tJr. 

Y eni Rumen parlamentosu martm o -
nunda toplanacakttr. 

Biiyiik T arih~i 

M. Turban Tan 
Degerli ve biiyiik tarih<;i arka

da~Imlz, yeni bir ~aheser hazula
maktadJr, 

Bu <;ok merakh eseri yakmda 
•CtJmhuriyet» te okuyacaksm1z, 

I Amerikan1n bahriye biit~esi • yen1 

Deniz silihlar1 i~in 553 
mil yon dolar sarfedilecek 
Deniz Harekat dairesi fefi 
Uzak,ark vaziyeti bu kaciar 

~ehre arzetmemi,ti» 

«1918 denberi 
tehdidkar bir 
diyor 

-
Takviye edilecek olan Amerikan donanmasmdan bir kislDl 

Washington 18 - Parlamentonun 
maliye enciimeni 1939 senesi deniz tah
sisahm 27,723,000 dolar fazlasile 
553,226,000 dolar olarak kabul etmi$ -

tir. Bu tabsisat sayesinde 2 mhl1, 8 mull .. 
rib, 6 denizaltJ ve 4 yardlfficJ gemi c ~ 
rnak iizere 20 yeni birlik in~as1 kabil o "' 
lacakhr. [Arkas~ sa. 7 sii.tun ~ teJ 
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T eruelde ihtililciler yeni 
bir taarruza ge~tiler 

Kuvvetli top~u ve tayyarelerin himayesinde hiicu
ma kalkan ihtilalciler bir~ok mevzileri ele ge~irdi 

Teruel cephesinde milliyetperverlerin bir tarassud mevkii 

Salamanka 18 - Resmi bir tebligde I sen eden fazla zamandanberi bu miihim 
F rankoculann, T eruel cephesinde Alto mevzilerde yerle~mi~ olan hiikiirnetc;ilerin 
de Celadas ile Muleton arasmdaki bii - tard ve takib edildikleri, 600 den fazla 
tiin dii~man meyzilerini zaptettikleri, bir [Arka~ sa. 7 siLtun 3 teJ 
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~)lG-f ~ ilABEin ( 3ehlr ve 
~~ )(tt'¥ ~ HAVATI Borsa acentalar1 

Memlaket Haberleri ) 
Otobiis ne~riyat1 

Seri halinde a~dan dava
lar tevhid olundu 

· Y enicami kemeri 

kaldirdacak m1? 
-.,.,_...,j~.::...------------..;.--..,.. ...... .-..._, 

Yazan: <(evirenler: 

a& - MITHAT CEMAL • S. ZIYA MAUREEN FLEMING 

Andrassy, Elisabeth'in ba~ma Macaristan tacini 
kendi elile koyacakb. Elisabeth onun hem · 

metbuas1 idi, hem ma~ukas1 

/ Miizakere siirdiigii miiddet~e miina - j gini F ran~ois - Joseph' e gostermek ister
sebet ink1taa ugramasm diye Elisabeth mi~ gibi Avusturya - Macaristan ittihadJ
yorgunluk nedir bilmedi. Ve miinasebet mn tes'idinin bitmesini beklemedi; ve 
iki kere inhtaa ugradi; lmparatori~e i~le- Pe§tede tac giyildikten on giin sonra ilk 
ri gene yo luna koydu. V e !;..;.~.:.tmda bari darbeyi indirdi. 
bir defac1k ' lsun, vaziyeti oldugu gibi , Bu, 1867 haziramnm 19 uncu giinii 
gorsiin, kokle§rni§ bir tabm bat! I fikirle- oldu: 
rini b1raksm diye Fran-¥ois • joseph'i s1- 0 giin Meksika lmparatoru Maximi -
kl§tirdJ. lien'i Queretaro admdaki kuc,:uk bir 

Andrassy'nin parlak zekasile ikna Meksika §ehrinde bir manga asker kur
kudreti; Deak'm Macaristandaki ehem- ~una dizdi. 
miyetli mevkiile ~ahsi niifuzu; Elisa- Ne idam kararmm iic; gunluk bir teci
beth'in ince diplomathgile hududun iki li; ne Meksikanm ve Birle~ik Amerika 
tarafmdaki itiban, biitiin bunlar, Maca- devletlerinin ve diinyamn her tarafmdan 
ristan meselesinin sulhan bitirilmesindeki gel en merhamet talebleri; ne de hapisa
amillerdir. neden ka~mak i~in zuhur eden iki fmat, 

Nihayet, Fran~ois - Joseph, her za - hic,:biri, faciamn online gec,:emedi. ltalya
manki beylik tabirlerinden birile «eslemi mn kurtanc!Sl Garibaldi bile Meksika 
turuku ihtiyar» etti. Reisicumhuru }uarez'den Maximilien'i 

Ve J 867 ikincikanununda !mparato- b1rakmasmi istemi§ti. Hepsi ho§a gitti. 
run Hariciye Nazm Alman Beust Ma- Habsbourg hanedamnm oglu olmeliydi. 
car murahhaslar heyeti reisi Deak'la bir Oc;iincii Napoleon, miittefikine yar ~ 
uzla§ma kagidJ imzaladr. <<Avusturya dun etmek kabiliyetini gosteremedi. 
lmparatorlugu», <<Avusturya - Macar Fran~ois - Joseph elc;ileri vas1tasile 
hiikiimdarlig1» olarak diizeltildi. Kara Birle§ik Amerika devletlerinden -Confe
'Ve deniz kuvvetleri, Hariciye N ezareti, deration' a galebe ~alan Birle~ik Am erika 
'Ve bu iki hiikumete Jazim olan biit~e ida- devletlerinden- harekete ge~sinler diye 
resi miistesna olmak iizere iki hiikumetin rica etti. lmparator, karde§inin kusurla -
ayn birer idaresi oldu. nm bagl~lamr~ti. 

Bu mada §imalden tehdid edici bir Maximilien'in kam1 Charlotte muave-
homurdanmad!r ba~gosterdi. Macari a - netlerini rica etmek ic;in 0 c,:iincii N a
nn ayn bir devleti olmasma <;ekler ve poleon'a ve Papaya ba§vurdu; bundan 
Slavlar soyleniyorlardr. Onlann da boy~ da bir§ey c;rkmaymca kadm, c,:lldJrdl; 
le ayn bir devletleri neden olmamahy - kendisini bir bmarhaneye kapad1lar. 
d1? Divanece ciir'etinin aleyhinde ne der~ 

Fa kat Elisabeth'le Andrassy yaphk- lerse desinler, Maximilien bir erkek gibi, 
Ian ~eyi dii§iindiiler, miikemmel buldu - tam bir asker gibi oldii. 
Jar. Ve Andrassy, Elisabeth'in ba§ma Oc; y1l siiren zilletler ve mihnetler; fe
Macaristan tacmr kendi elile koyacak • ci bir hata i§lemek, sonra ihanete ugra
ti. Elisabeth onun hem metbuasr idi, hem mak... i§te Miramar §atosunun hayal a
maqukas!. dam! Maximilien'in son gunliigii bunlar 

T arih~iler Macaristanm bu yeni dev- oldu. 
rinde Elisabeth'in tesirinin pek az oldu - Maximilien'in oliimii Elisabeth'e ~ok 
gunu isterlerse iddia etsinler, -serbesttirler. dokundu. Ve Elisabeth anlad1 ki Maxi
Fakat §Uras! muhakkak ki Franc;ois - milien gozleri kendi c,:1karlarmdan ha§ka 
Joseph imparatorlugunw:. inhilali Elisa- bir§!-':Y gi:irmiyen kimseler tarafmdan mu
beth'in dirayeti, §ahsi cazibesi, giizelli- hal olan bir ise kurm.zhkla siiriiklenmi§ • 
gi sayesinde gecikti, Hem de bu gecikme ti. 0, O~iincii Napoleon'un fmparator-
miiddeti yanm amdan a§agr degil. · luk husma, Francois ~ Joseph'in klskanc-

Bagger §oyle yazar: IIgma ve laakal !mparatori~e unvanmm 
«.Subatta Macar kanunu esasisi yeni- a§agiSlna razr olm1yan .Charlotte'un nab

den meriyete girdi. 8 haziranda Fran· vetine kurban gitmi§ bir mazlumdu. 
c,:oi - Joseph vc Elisabeth Macaristan Vaba karde§inin feci oli.imiinden 
Kral ve Kralic;:esi olarak, yanyana, tac Franc;ois - Joseph acr duydu; fa kat lm
giydiler. Merasim muhte~emdi: Bir ta- para to run otuz yedinci ya§mm ytldonii -
raftan Macar asilzadelerinin goz kama§- mii vesilesile iki ay sonra Salzbourg' da 
hnc1 ihti§am ic,:indeki k1yafetleri, kiirk - yapacagi §enlikleri menetmek kudreti bu 
ler, ipekler, kadifeler, krymetli ta§lar, ac1da yoktu. 
sorguclar ve halkm heyecam... Bir ta • Bu senlikte imparatorun hat1rl1 davet-
raftan da kilise c,:anlan. lileri Oc,:iincu Napoleon'la !mparatori~e 

Her kimin olursa olsun kafasma biiyiik Eugenie idi; yani karde§i Maximilien'i 
gelecek olan eb' adile Saint Etienne tacr Meksikada yiiziistu buakanlar. 
ba§mda olarak Franc;ois - Joseph beyaz Maximilien'in olumiinii Napoleon'la 
bir ata binmi§, tetevviic §ahikasma tJrma- F ranc;ois - 1 oseph gayri§ahsi ve miicerred 
mrken elindeki yalm kahci simale ve ce- bir mesele §eklindP konu§tular: «Maxi
nuba, doguya ve bal!ya salhyarak and milien yanh~ i§ler yapmi§tl .. Elinde fmat 
etti: L>niine kim c;;1karsa ona kar§I Macar varken hapisaneden ka-¥acakt1. Bu veya 
kanunu esasisini koruyacakh. §U yolda hareket edebilirdi.» gibi laf -

Eski Macar te§rifatmda, Kral ve lar ... 
Krali<;enin beraber tac giymt"leri hakbn- Elisabeth bu lakud1larm kar§Ismda u-
da hic,:bir taamiil yoktu. F akat Macar zunboylu sabredemedi; ta§h: 
halk1 bunun istisnaen yap1lmasmJ istedi- - Hi-¥ olmazsa Maximilien bir erkek 
ler. adamdJ ... Fa kat onU" oliimiiniin hesahml 

Halk bagn§lyordu: <<Elisabeth' e Tan- yann huzuru ilahide verecek olanlara bu 
ri uzun omi.irler versin.» «erkek» sJfatmt veremeyiz. 

Kont Andrassy imparatoric,:enin ba~I- Dedi. 
na Macar tacm1 yerlestirdi. Macarlar Napoleon, utanarak, sandalyesinde 
boyle ~airane §eylere aleyhtar degildi - kimildad1. Mesane hastahgi c,:ekiyordu ve 
ler. Ve Elisabeth' e kar§l yiikselen alb§ hekimleri kendisini liizumsuz heyecan
nidalan Fran~ois ~ Joseph'e ihsan edilen lardan sakimyorlardi. 
cemile mahiyetindeki «ya§a» seslerini F ranc,:ois - Joseph, vicdanmda azaba 
bogdu. benzer bir§ey duymu§sa bile, belli etme-

Elisabeth'in nekadar Macarla~ml~ ol- di hie,: ... Y almz epeyce bir miiddet sonra 
du~unun lmparator 0 devirlerde farkmda Napoleon' a §Unu soyledi: Elisabeth ge-
de~ildi. beydi! 

Bu, gen;ekten tarihi bir giin oldu. Elisabeth Napoleon'a kar§l duydugu 

On birinci fasii soguklugu, istihfaf1 biitiin biitiin sakhya
miyMdu; oyleyken !mparatoric;;e Eu
genie'le biitiin omrunce dost kaldi. Beddua 

rranc;ois • Joseph 18 ya§mda A vus -
turyaya lm.>arato oldugu gun devrini 
idam kararlan imzalamakla a-¥h. Bir c,:ok 
Macar asilzadeleri ki Rus askerlerinin 
yardlffiile bastmlan ihtilali idare etmi§· 
lerdi, idam edildiler. Asilanlann arasm
da Kont Karolyi vard1. 

Kam1, Kontes Karolyi, yiireginin bii
tiin aCISi!e gozlerini gokyiiziine dikerek 
beddua etti: 

«Fran~ois • ]oseph'i en c;ok sevdikle
rinden, ~ocuklarmdan, ailesinden et ya
rabbi !» 

Bu dua miistecab olacakt1. Ve bu bir 
inkisar degil, bir kehanet oldu. 

Macar meselesinin son hallinden du
yul an heyecan ic;inde F ranc;ois - 1 oseph, 
saray erkam, Avusturyahlar, hatta Ma
carlar bile, hepsi ge~mi~i unuttular. 

F akat felek unutmadi; ve kefaret ver
melde ge<;mi.§teki giinahlann silemiyece-

Ondan bu vesilc ile bahsederken Eu
genie hatirJ. defterine: 

«Elisabeth'te oyle bir tak1m fikir ve 
ruh rr..eziyetleri var ki bunlar bir Alman 
kadmmdan ziyade bir F rans1z kadmma 
ha~ ~eylerdir.» 

Diye yaz1yordu. 
Salzbourg' da kald1klan mi.iddetr;e 

Elisabeth'le Eugenie c;ok gorii§tiiler. Bu 
derece guzel iki !mparatoric;e arasmdaki 
bu dostluk o zamana kadar hi~ kaydedil
memi~ bir§eydi. 

Franc,:ois • Joseph'le Elisabeth'in Ma
car Kral ve Kralic;esi s1fatile tac giyme -
leri saltanat tahtma yeni mes'uliyetler 
ilave etti. Rodolphe'un narin olan srhhati 
saltanata yeni bir varis yeti§tirmek liizu
munu miibrim hale koyuyordu. 22 ni -
san 1 868 de impMatoric;e Elisabeth ye
ni bir c;;ocuk diinyaya getirdi. Bu, bir klz
cagrzd!; adt Valerie oldu. [Arkasa vat J 

diin topland1 

Ankaraya bir heyet 
gonderilecek 

istanbul Borsa -
smm Ankaraya nak
li hakkmda diin de 
§ehrimize resmi bir 
maliimat gelmemi§ -
tir. y almz ogrendi
gimize gore Borsa 
komiserligi borsa -
nm ne §ekilde nak -
ledilebilecegi, bu -
giin lstanbulda mev
cud vaziyeti, borsa
da i§ yapanlarm Borsa Acenta!art Bir

§ekli hakkmda bii • ligi Umumi Kdtibt 

tiin maliimati muh - Nedim Ak.;er 

tevi bi{ rapor hamlaml§, diin ak§am An
karaya gondermi§tir. 

Acentalann diinkii iflimm 
Evvelki ak§am ihzari bir toplantr ya

pan borsa acentalan diin Acentalar' birli
gi merkezinde fevkalade bir heyeti umu
miye toplantls1 yapmi§lardlr. Bu toplan
h sonunda, Ankaradaki vaziyeti gar • 
mek, ilk hazrrhklarla me~gul olmak iize
re Acentalar birligi reisi Ali F uad ile 
birlik umum katibi N edim Akc;erin An· 
karaya gonderilme~ine karar verilmi§tir. 

Bu heyet Ankarada bir mUddet ka -
larak acentalann yerle~ecegi yerlerle u· 
mumi vaziyet etrafmda tetkikler yapacak-
tJr. 

Bir sabah gazetesmm yazd1g1 gibi, 
borsa acentalar birligi, tasfiye i§leri i-¥in 
hazirana kadar miisaade edilmesini taleb 
kararmr vermemi§tir. 

Borsada muamele yapan ~arraf, co
her ve kulisyeler de Ankaraya gitmek 
kararmdadular. Borsada, 60 sarraf, 41 
banker, 1 0 coberle 1 0 kulisye kayidli 
bul unmaktad1r. 

MUTEFERRIK 

Y apdan tetkikler, heniiz 
devam etmektedir 

Dun asliye birinci cezada otobiis ne§
nyati dolayisile bir sabah gazetesi aley
hine ac,:dan seri halindeki davalann du • 

Eminonii meydanile Y enicamiin et -
ru§masma devam edildi. Birinci clava, 

rafmm a<;IlmasJ etrafmdaki tetkik ve ha-
Recai Niizhet Babanm ikame ettigi ha· mhklar devam etmektedir. Bilhassa bu 
karet ve isnad1 curiim davas1yd1. 

Celsede Miiddeiumumilikten gelen arada Y enicami kemerinin de kaldmhp 
cevab okundu. Bunda aleyhte ne§riyat kaldmlmabma~mfi~k. muvafik olaca~I. hak-

~ 'dd' d'l b h · I kmda mu aym I 1rler vard1r. T anh1 kry-yaptigl 1 Ia e I en gazete a§mU arn - . . ld v • • • 

· · .. .. · d h k tt d 1 rnetJ haiz o ugu 1cm kemerm birakilma-
nnm curum lsna 1 ve a are en ° ayi sma taraftar olaniar bulundug~ u gibi, 
Recai Niizhet Bahan aleyhine bir dava 

meydanm esash bir §ekilde ac;dmasma 
a<;mi§ oldugu, fakat curiim isnadi SU-¥u- d 
nun reddedilerek bakaret davas1 evraki- yardlm maksa ile kaldmlmasmr istiyen • 

ler de mevcuddur. Bu cihetler hallolun
mn mahkemeye verildigi bildiriliyordu. 

duktan sonra pek yakmda istimlak mu
Tarafeyn her iki davamn tevhidini iste - amelesine baslanar.aktJr. 
diler. 

Heyeti hakime; mevzuubahS hakaret 
davasma aid evrakm kalemden sorulma
sma ve her iki davanm tevhidine karar 

mizin isimlerini bildiriyorum: 
Bayan Hayriye, Bedia, ~ahver, Bah - Diinkii toplanttdan bir goriinii~ 

riye, Fahriye, Sacide, $ivezad, Turan, Satm almmasma karar verilmi~ olan lanmasma karar verilmi~. devir i§ine de 
Sabiha, Natsa, Hatice, Nerime, Giiz1n, 

fstinye Dok C::irketi, dUn satma karanm umumi miidiirle umumi katib memur e• Devr-in, Bedia. ....: 
Bay Niyazi, Sadrk, $ere£, Mahmud, tasdik ic;in fevklade olarak toplaninl~tir. dilmi§tir. Devir muamelesi i~in bugun 

M. Ali, $uayb, Remzi. Kursun ikinci !c;timada §irket tesisat ve binalannm temaslara ha§lanacak, fakat hakikl devir 
grup faaliyetine oniimiizdeki hafta ba§- hiikumete satilmasma ve bir §Ubattan iti- i§i gelecek ay ba§JDa kalacaktu. Devrin 
lanacaktir. , baren devir ve teslim p}Uamelesine ha§· 1 0-15 gun siirecegi tahmin edilmektedir. 

19 ikincikanun 1938 

Siya-si icmal 
Japonyada imparatorluk 

konferans1 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kum$tur. 

Abone seraiti { T~:~~iye 
Senelik 
Ath ayhk 
0~ ayhk 
Bit ayllk 

1400 Kr. 
750 • 
4110 • 
150 • 

Baric 
t~lo 

27110 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktur 



'L9 lklnciUnun 1938 ~UMHURIYET 

SON HA' BEJR LE. R Merkezi ~inin akt-

• betini tayin edecek 
Stoyadtnovi~ Ber Iinde harb ba~lad1 
siyasi temaslan bitirdi 

~ 

Yugosla vya Ba,vekilinin, Alman ricalile yapbg1 
gorii,meler memnuniyetle kar~Ilaniyor 

Berlin 18 (Hususi) - Misafir Yu - Dutsche Allgemeine Zeitung, samimi 
gosl~vya BaFekili M. Stoyadinovi~ bu- l:,jr dostluk ve kar§Ihkh itimad havasJ 
giin Almanya dahilinde seyahate c;Ikmi~- i<;:inde cereyan eden Hitler - Stoyadino
tJr. Yugoslavya BaFekili ilk i~ olarak vi<;: gorii~mesinde, iki memleketi birle§ti -
ordu te~kilatmi, top<;u mektebini ve hava ren miikemmel dostluk miinasebetlerinin 
kuvvetleri karargahmJ ziyaret ederek, bir tezahiiriinii gormekte ve iki memle -
harb oyunlarile endaht talimlerini sey - ketin Avrupa ban~1 davasJ ic;in miihim bir 
retmistir. Ordu erkam tarafmdan og]eyin gayrette bulunmu§ olduklanm kaydet -
M. Stoyadinovir serefine bir ziyafet ve- mektedir. 

rilmi~tir. Yugoslav matbua:tz memnun 
Yugoslavya Basvekili yarm da Krup Belgrad 18 - Yugoslav matbuah 

fabrikalanm ziyaret edecektir. Ba§vekil Stoyadinovic;'in Hitler'le yap -
Berlin gazetelerinin miitalealarr t:g1 ITliilakat hakkmda uzun tefsirler ne§

Berlin 1 B - Berlin gazeteleri, Sto • retmektedir. 

yadinovic;'in ziyareti ~akkmda ne§redilen Gazeteler bu miilakatta Yugoslavya 
tebligw e dair uzun tefm_atta bulunuyorlar. y 

Z ve ugoslavlara kar§I sempatisile tamn-
Berliner Borsen e1tung yaz1yor: I G 

mi§ o an General oring'in de haz1r bu-
« T eblig iki memlekette kayJdsJZ ve hmmu§ oldugunu tasrih etmektedirler. 

§arts1z bir memnuniyetle kar&IlanacaktJr. 
· h' 1 · · 'f d k Diger cihetten gazeteler Stoyadino -Zira iki milletm IS enm 1 a e etme te -

dir. Berlin gorii~meleri ve bu gorii§me - Vl<;'e Almanyaya yaptJg1 seyyahatte re-
. 1 · k 1 kl · d fal..at eden Yugoslav gazetecilerinin Hit-lerin miisbet net1ce en, ar§I 1 1 1tima 

ruhu ic;inde cereyan eden gorii§meler u- ler tarafmdan kabul edilmesini derin bir 
suliiniin faydasml bir kere daha goster- memnuniyetle kaydetmektedirler. 

mi§tir. Zira milletlerin en on saftaki men- Samuprava gazetesi ba§makalesinde 
faatleri hakkmda bir nevi gorii§meler, Stoyadinovic;' e Alman hiikumet merke • 
gorii§melerde hazir bulunm1yan hic;bir zinde gosterilen heyecanh ve hararetli 
devlete kar§l degildir. ve bunun 1c;m hiisnii kabuliin dost olmak ve te§riki me· 
de yap1c1 ve pasifik mahiyettedir ve ba- sai ederek sulhun idamesine yard1m et -
rl§ davasma daha geni§ ve daha umumi mek istiyen Yugoslav ve Alman millet
bir tarzda hizmet etmektedir. » lerinin bu temayiillerinin tam bir ifadesi 

Berliner Lokal Anzeiger gazetesi di- oldugunu Yazmaktad!r. 

yor ki: Von Neurath tarafmdan Berlinde §e· 
«Avrupamn halisane ve namuskarane refine verilen ziyafette bir nutuk soyli

br ban§ ihdasma ihtiyacJ vard1r. F akat yen Yugoslavya Ba§vekili, Samuprava 
bu ne Cenevrede ve ne de askeri ittifak· gazetesinin Yazdtgma gore, Yugoslavya
lar usulile temin edilebilecektir. Bunun nm biitiin gayret ve faaliyetinin yegane 
tahakkuku ic;in, tam bir a<;:1khkla sevk ve hedefi sulh oldugunu ac;tkc;a soylemi§tir. 
idare edilen bilvastta gorii~meler usulii - Bu gazete, Yugoslavyanm biiyiik bir 
niin takibi laz1mdir. hte Alman politi - dikkatle menfaatlerini miidafaa ettigini, 
kasmm tatbik ettigi bu usuldiir ve bu usul fakat ayni prensiple hareket eden biitiin 
enerjik ve kendi kuvvetine itimadt olan kom~ularmm Ve biitiin diger devletlerin 
biitiin devletler tarafmdan hararetli bir menfaatlerini de pek iyi takdir ettigini 
surette kar§Ilanmaktadir.» ilav; eylemektedir. {a.a.) 
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Bursada gizli 
yahudi mektebleri 

meydana ~Ikarddt 

Karyola albnda ve 
dolablarda ka~ak 

talebeler bulundu 
Bursa (Husu.si muhabirimizden) 

Burada talebesini karyola altmda ve 
dolab ic;inde sakhyan gizli Yahudi der
saneleri meydana pkanlm1~hr. 

Baz1 Yahudi evlerinde gizli bir suret
te tedrisat yapildigi haber ahnarak Ma
arif mi.ifetti§leri tarafmdan buralan an· 
s1zm tefti~ edilmi§tir. 

Yaka Bonnes, Salamon Palac;i ve Re
beka Naomun evlerinde hakikaten gizli 
tedrisat yapildigl goriilerek haklarm -
da birer sue; zapb tutulmustur. Bu ev
lerden birinde garib bir hadise gec;mi~· 
tir. Mi.ifetti§ler, evin kaplSlm ac;mi§lar, 
fakat kap1 actlmciya kadar gec;en zaman 
zarfmda . evin i<;inde baZl esrarengiz ko
§U§malann farkma varmi~lardir. Kap1 
ac;Ilmca ic;eri girilmis, fakat mevdanda 
ne ~ocuga, ne de tedrisata aid bir f;ey 
bulunamaml§hr. Ancak miHetti~lerden 
birisi daha evvel evin alt katmda yir
mi, otuz c;ift c;ocuk oabucu gordligi.i ic;in 
evin bo§ olmasma ihtimal verilmemis -
tir. Bu SJrada odadaki karyola ortlisi.i -
ni.in oynadigi dikkati celbetmi§, ortli 
kaldmlmca karyolamn altmdan yedi, 
sekiz c;ocui{un korku icinde titredikleri 
gori.ilmli~ti.ir. Ayni sekilde dolab i<.;inden 
ve di~er yerlerden de cocuklar meyda
na cJkanlmt§tlr. Suclular me§hud sue; 
mahkemesine verilmi~lerdir. 

Habe"'istanda tam bir 
siikfmet varmt~ 

.ttoma 18 - Stefani ajans1 bildiriyor: 
Baz1 ingiliz gazeteleri, ve ezclimle 

Manchester Guardian ve Daily Herald, 
Rabesic:tanda kan~Ikhklann devam et
tigini: italyan endlistriyellerinin serma
yelerini c;ekmege baslad1klanm ve hor 
gun bir milvon sermayenin Habe§is -
tandan kac:;t~gm1 yazworlar. Blitiin bu 
~ayialar tamamile uvdurmadtr. Habe • 
~istanda tam bir slikun caridir ve bu 
rniistemleke ~rerek ticaret ve gerek zi
taat bak1mmdan inki§af halindedir. 

(a.a.) 

Alman - Japon 
pakbntn gizli 

maddesi varmts 
' ----

Holanda Hindistan1n1n 
iki devlet aras111da pay· 
la~dacagl soyleniyor 

Paris 18 - Temps gazetesinde J a -
ques Bardoux *oyle yaz1yor; 

«Alman - Japon paktmda baz1 gizli 
maddeler bulundugunu ogreniyoruz. Bu 
gizli maddeler mucibince AliTJanya Bii· 

yuk Okyanus'ta ve J aponyantn tevariis 
ettigi <;in sahillerindeki eski mi.istemleke
lerinin kendisine iadesini istemekten vaz 
gec;mektedir. Buna mukabil Japonya, 
<<hiiyiik J apon tevessii plam» tatbik edi

lir edilmez Holanda Hindistamm_ pay • 
la~mag1 Almanyaya vadetmekted1r. 

(a. a.) 

Meksikada kanh kavgalar 
Meksika 18 - Orizada, iki rakib arne

le te§ekki.illini.in azas1 arasmda vuku bu. 
lan bir arbede neticesinde 20 ki§i ka • 
dar yaralanml§hr. Jalapa'da buna ben~ 
zer hadiseler cereyan etmi§ ve bir ki§i 
i:ilmi.i§tiir. Vera - Cruz devletinde umu. 
mi grev ilan edilmi§tir. (a.a.) 

T evfik Rii,tii Arasla Iran ve 
lrak Hariciye Nazulari 

arasmda 
Ankara 18 (T elefonla) - Sadabad 

paktmm B. M. Meclisince tasdik1 mii • 

nasebetile Dr. T evfik Rii~tii Arasla 
Irak ve han Hariciye N azul an arasmda 

samimi telgraflar teati olunmustur. 

Tiirkku§unun Balkan turnesi 
Ankara 18 (Telefonla ) - Ti.irkku -

!?Undan 6 tayyarelik bir filomuzun ma
yista Balkan memleketlerini dolaeymas1 
takarrlir etmi§ gibidir. Filomuz, evvelii 

Biikre§i, oradan Belgrad ve Atinay1 zi· 
yaret edecek ve istanbula donecektir. 
Bu seyahatte Ni§ ve Selanige ugrana -

caktir. Filonun Ti.irkku~u ba§ogretme· 
ni degerli tayyarecimiz Sabiha Gi:ik~e
nin idaresinde olacag1 anla~llmaltadtr. 

PARiS BORSASI 

(Ba~ taraft 1 fncf sahltede) 
<;unkii burada vuku bulacak bir boz· 

gun <;in kuvvetlerinin memleketin ic;ine 
dogru c;ekilmelerini intac edeccktir. 

.$imalden gel en bir J apon miifrezesi, 
birkac; kere elden ele ge~en Chowshien'i 
zaptetmi§tir. o~ yuruyu§ kolu, garba 
do~ru ilerlemektedir. 

Diger bir yiiriiviis kolu N ankin'in 80 
kilometre §imalinde Hin Mingkwang'I 
zaptetmi§tir. 

Kania bir harb 
Hankov 18 - Cin ajansmm bildir

digine gore Santung'un cenubunda c;ok 
kanh bir harbin yapilmasi bekleniyor. 
Burada her iki tara£ da miihim kuvvetler 
tah&id etmistir. Cinliler bir mukabil ta
arruz hareketi i<;in icab eden biitlin ted
birleri almi& bulunuyorlar. Bununla be -
raber takviye kuvvetleri gelmekte devam 
ediyor. 

Pekin - Hankov demiryolu iizerindeki 
<;in kuvvetleri Tienc;in - Pukov demir

yolunu miidafaa eden Cin kuvvetlerile 
irtibat tesisini kararla~hrmJslardJr. Diger 
taraftan Pekin - Hankov cephesindeki 
Cin ordulan Lungay demiryolunu mut
lak surette miidafaa emrini alm1s bulu -
nuyorlar. 

Tiyangsi'nin simalinde Cin ve Japon 
kit' alan arasmda siddetli bir muharebe 
olmaktad1r. 

Anvey vilayetinin merkezinde Cinliler 
tamamile vaziyete hakimdir. Y angtse bo
yunca Vuhuy'u ihata etmege devam ey
liyorlar. Bu nokta Nankin'in 75 kilomet
ro ~imalindedir. 
Cin retelerinin· bir muvaffakiyeti 

Sanghay 18 - Cin menabiinden bil
dirildigine gore, ii<; bin J apon piyadesi, 
Sanghay'm otuz kilometro &arkmda kain 
Nanhui ve Cuan<;a'yi son giinlerde zap
tetmi~ olan yedi bin kisilik Cin <;ete kuv
vetlerine bu sabah, tayyarelerin yard1 -
mile, hiicum eylemi~tir. Cin c;ete kuvvet
leri, derhal mukabil taarruza gec;misler, 
200 J apon esiri alm!§lar ve iki zuhh a to
mobil elde etmi~lerdir. ]aponlar geri piis
kiirtiilmii&tiir. Sanghay'la Uangpu'nun 
sag klyilan arasmda hertiirlii miinakale 
iki giindenberi kesilmis bulunmaktadir. 

Japonlarm bir tekzibi 
Pekin 18 - J apon ordusu namma 

soz soylemege salahiyetter bir zat, T si -
ning'in Cin k1t' alan tarafmdan istirdad 
edildigi hakkmdaki haberi tekzib etmi§tir. 

Bu zat, J aponlann bu §ehri kuvvetle 
ellerinde bulundurduklanm ilave etmi§tir. 

V aziyet nazik 
$anghay 18 - ]aponlar Pukow-Ti

entsin demiryolu uzunlugunda §iddetli bir 
taarruza gec;mi§lerdir. J apon kuvvetleri 
ilerlemektedir. <;inliler vaziyetin nazik 
oldugunu itiraf etmektedirler. 

Cin ve Japan selirleri geri 
~agrrld dar 

Sanghay 18 - J apon hiikumeti, J a
ponyamn Cin biiyiik el<;isi Kavagoe'ye 
derhal ] aponyaya donmesi emrini ver • 
mistir. 

Diger taraftan Cinin Tokyo biiyi.ik el
<;isi Hsu-in-Ying de yann sabah Cine 
donmek iizere Y okahama' dan hareket 
edecektir. 

Otobiis meselesi hakkmdaki 
rapor 

Ankara 18 (Telefonla) - istanbulda 
otoblis i§lerini tetkik eden mi.ifetti§le -
rin raporu Dahiliye Vekaletine geldigi
ni bildirmi§tim. Rapor, inceden inceye 
tetJkik edilmektedir. 

Romanya Y ahudileri Habe
§istana gitmek istiyorlar 

Londra 18 (Hu.susi) - Romanya Mu
sevilerinden mlihim bir grup Habe§iS -
tana gitmek i.izere Bi.ikre§teki !talyan 
konsoloshanesine mi.iracaat etmi~tir. 1-
talyan konsolosu bu hususta Ramadan 
talimat istemi§tir. 

Bir papasm muhakemesi 
Berlin 18 (Hususi) - Ger;en temmuz

danberi mevkuf bulunan papas Muller 
~ubatJn yedisinde hususi bir mahkeme 
huzurunda muhakeme edilecektir. U
mumi Harbde, bir Alman tahtelbahri -
ne ltumanda etmi§ olan papas, devlet 
kanunlarma ve Nazi prensiplerine mu· 
halefet ciiri.imlerile itham edilmektedir. 

lngiJtere Dahiliye Naz1r1 
Berline gitti 

Londra 18 (Hususi) - Dahiliye Na -
Zlfl M. Lloyd beraberinde hava kuvvet
leri erkanmdan bir mlitehass1s oldugu 
halde bugiin tayyare ile Berline gitmi!?
tir. M. Lloyd hava hi.icumlarma kar'?I 
ahnan tedbirler hakkmda Berlinde ve 
Almanyamn diger §ehirlerinde tetkik
lerde bulunacakbr. lrlanda • lngiltere miiza· 

keresi durdu 
Londra 18 (Hususi) - !rlanda ile in

giltere arasmda cereyan etmekte olan 
l'nlizakerelere yann devam edilmiyece
gi ve miizakerelerin iki ay sonraya te -
hir edildigi haber verilmektedir. 

Paris 18 (Hususi) -Paris borsasmm ( KISA HABERLER ) 
bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlardtr: """--------------

M. De Valera ile arkada~lan yann ak· 
!lam Dublin'e hareket edeceklerdir. 

Londra 148,82 1/2, Nevyork 29,78. * ANKARA - zonguldak Nafia rr:iidiirii 
Berlin 1205, Bri.iksel 503,50, Amsterdam Zekfl.i Denizli Nar,a miidiirliigli.ne t.l'.yin 

edildi. 
1660, Roma 156,80, Lizbon 135,25, Ce · * ANKARA _ S!nob v!layetinin Boya-
nevre 687, kur§un 16,16,10 1/2, bak1r bad kaza.sma bag)J ouragan nahlyeslnin 
4 1 merkezi ~imdiki bu!undugu Kerctller ko-

7 1 2 - 48 3/4, kalay 185,15, altm yiinden kaldmlarak Duragan koyiint' nak-
139,7 1/2, giimii§ 20 1/16, ~inko 15,8,9, ledilmi~tir, 

Bir anket munasebetile 

"Siir Oliiyor ? mu. ,, 
Yazan:AHMED HAMDI TANPINAR 

Bir miiddettenberi Ulus gazetesinde 
miihim bir anket devam ediyor. Anketin 
mevzuu sudur: Siir oliiyor mu ?... 

Her hafta bir &airimiz bu suale cevab 
vercrek, insanhk kadar eski olan bu san
atm olmezlisbne bizi tatmine <;ahs1yor. 

Siir oliiyor mu? Sua! ilk bak1sta ol -
duk<;a garibdir. Fa kat bu garabet, ilah
larm da fanib gibi dogup oldiiklerini, 
hatta tekrar dirildiklerini bilen bugiiniin 
adamm1 sa&Jrtacak dereceye varamaz. 
Ni<;in sas1ralim ki bizzat bu sualin hattra 
gelmesi bile boyle bir endiseyi hakh gos
terecek bir sebebdir. Ve tek basma, c;ok 
dikkate deger bir ruh haletini meydana 
koyar. ,Siiphesiz ki ya~adigimiz zamanm 
san' at a ve bilhassa siire karsi aldigl hu
susi bir vaziyet, bir nevi dusmanhk yck
tur. Bununla beraber, asnm1za mahsus 
bir nevi rahatSIZhk vardtr ki, etraftmtz· 
daki havay1 siir i<;in miisaid bir iklim ol
maktan c;1kanyor. Hareketin liizumuna 
ve hatta esas olduguna inamlan bir de
virde yasamak ve bunu iyice bilmekt~n 
gelen bir endise ve rahatSIZhk, bizzat 
san' atkann da kendisine ve san' atma o
lan imamm sars1yor. 

Bu acayib psikolojinin basmda, asn
mizm istisnai bymetine kendimizin de 
inanmts olmam1z geliyor, daha dogrusu 
zamamm1z, meselelerinin biiyiikliigii ve 
ehemmiyetile bizi buna mecbur ediyor. 
Bir taraftan teknik terakkiler ve hayati 
itiyadlanmiZI altiist eden icadlar, di!;(er 
taraftan insanhibn istikbali su veya bu 
sekilde halline ba~h gorlinen bir takim 
hayati problemlerin mevcudiyeti, bun • 
!ann etrafmda hakim zihniyetlerin bir
birine karsi a<;hg1 amans1z miicadele ve 
nihayet hayatm en ufak bir gaf!et ammJ
ZI bile affetmez gibi goriinen o sedid a
kist, san' ah kendi <;er<;evesi ic;inde ad eta 
liizumsuz bir hale koyar gibi olmustur. 

Hayatm yiiksek k1ymetler tastyan bir 
nevi ziyneti olmasi ve boyle oldugu i<;in 
ogiinmesi lazim gelen siir, yavas yava§ 
bu istisnai durumundan utanmaga ve 
kendi kendini faydah k1lmak i<;in c;areler 
aramaga haslamJshr. Bugiiniin siirinde en 
ziyade goze <;arpan sey, adeta yaranma 
kelimesile ifade etmemiz laz1m gelcn bu 
haldir. 

Filhakika bu san'atm son mahsullerin
de, yasadigl devirden geri kaldigmt, onu 
ve meselelerini kafi derecede iyi kar~Jh
yamadtgu:u zannetmekten gelen bir ken
dine giivenememezlik JStirahJ vard1r. Fa
kat bu Jst1rab saire bir taraftan teknik ve 
ifade tarzlarmt degistirtiyor, diger taraf
tan da mevzu ve <;erc;evesini genislettiri
yor. Onu miitemadiyen kendi sartlannm 
dtsma c;1karttyor. Bu suretle sadece bii • 
yi.ik manasile zamana hitab etmesi laz1m 
gelen bir san'at, zaman zaman takvimin 
emrine bile giriyor. 

Bu hal siiphesiz ki diger san' atlar icin 
de variddir. Fa kat onlann biinyesi siirin 
ayni olmadigl i<;in netice ayni olmuyor. 
Ezciimle romanda oldugu gibi; romanm 
hayatla olan miinasebeti siirinki gibi de
gildir, o biitiin kuvvetini hayattan ahr .ve 
ondan sadece dinamik toplulugile aynhr. 
Bu itibarla birisi ic;in sonsuz bir kudret 
memba1 olan bir vaziyet digeri i<;in zaruri 
bir sekilde bir zaf olabilir. 

Onbesinci asrm ltalyan san'atmdan 
kalma kadm portrelerinin mucizeli haya
tiyetinden bahseden lngiliz romancJSI 
Charles Morgan, as1l hayatiyetin, ruha
niyeti viicudiin <;izgilerine sindiren bir 
nevi dinamik siikunette oldugunu soylii -
yor. Pek az soz, bu muharririn bu nik
kati kadar siiri anlatabilir, siir bir nevi 
siikunctin <;ocugudur ve ancak onu bu -
labildigi zaman ruhaniyetini kazamr, 
kendi kendisi olur. 

Bugiinkii sair, <;ok defa iste bu siiku
netten mahrumdur; hayat kars1smda 
kendi kendisinden mahcub ve beceriksiz-

Merkezi Avrupa demiryollar1 
kongresi 

Ankara 18 (Telefonla) - 20 kanunu· 
sanide Pe§tede toplanacak demiryollan 
kongresinde merkezi Avrupada mii§ -
terek tarife esaslar1 gori.i~i.ilecektir. 

Kongreye devlet demiryollan nam1 · 
na ticaret ve tarife reisi Taki i§tirak 
edecektir. 

Biiyiik sulama i§leri 
Ankara 18 (Telefonla) - Susigirhk -

Gediz ve biiyi.ik Mendires havzalarile 
Yes.ihrmak havzasmda ve Adanada te
sis edilecek olan bliyi.ik sulama !?ebeke
lerine aid tetkikler bitirilmi~ ve forma-

liteler de ikmal edilmi~ oldugundan i!?in 
bugiinlerde eksiltmiye konulmas1 ta -
karri.ir etmi§tir. 

Avukathk kanun layihast 
Ankara 18 (Telefonla) - Gec;en sene 

Adliye Vekaletince hazirlanmi§ olan a

vukathk kanun layihas1, yeni baz1 tet

kikler ic;in geri ahnml§tl. Almanyada 

g1kan yeni avukatltk kanunu da tetkik 

edilerek hazirlanml§ olan layiha, yann 

Ba§vekalete verilecektir. 

dir. Her hareketinde a&agl yukan «efen
dim, size nas1l faydah olabilirim ?» diye 
sorar gibidir ve ba~ka birsev yapdmad1g1 
i~in de miitemadiyen san' atmm mahiye
tini degi&tirmektedir. Kadim mitolojinin 
Pro the' si gibi durmadan sekilden sekle 
giren bir siirin moda olu~u, bu yiizden· 
dir. 

Bunu soylemekle san'at degi~memesi 
laz1m gelen bir~eydir demek istemiyorum. 
Her ya~1yan sey gibi o da degisme~e 
mecburdur ve hatta canhhgmi ve guzel
ligini ona borcludur. (.:iinkii bizim gibi 
sirlanmtz, hulyalanmiz, duygulanmiz, 
ifade tarzlanmiz da eskirler. Hayahn 
devam1 nas1l maddenin nobetlese nobet
le~e istirahati diyebilecegimiz mutemadi 
bir degisme sayesinde ise, san' atm devam1 
da boyle bir degi~me sayesindedir. Hatta 
bu degi&meler, hayata istikamet verecek: 
yeni imkanlar doguracak kadar esash 
bile olur. Hakiki ~aheserler kendilerin • 
den sonra gelecek nesillerin duyu~ ve go
rii~ modalarmJ tesbit ederler. 

Daha iyisi her cins san'aua bir nevi 
aksiilamel, kendinden evvel gelen vr bu 
itibarla eskimis olmas1 tabii olan tarzlara 
kars1 bir isyan vardtr. Fa kat ne bu isyan 
ve aksiilamel hi<;bir zaman onu mahiye· 
tinin d1sma <;Ikaracak kadar topyekun 
olmah, ne de bu degismeler bir te~ek
kiilii menedecek derecede <;abuk olma
hdtr. Halbuki bugiiniin siirinde umumi
yet itibarile bu iki mahzur da mevcud
dur. Netice ~u oluyor ki kendi eserine 
sair bile itimad etmiyor. 

Bu hususta teknik hayranh~mdan 
dogma bir nevi estetizmin tesirini de unut
mamaltd!r. T eknik hayranhK!. ins am sa
dece ve hi<;bir kontrolsuz ~ekilde kendi 
icadlannm tesirine b1rakmakla kalmaz. 
Bu tesiri tacil de eder, hatta daha ileriye 
giderek onu gelmeden evvel kar~Ilamak 
ister. Zaman hakkmda, miiesseseler hak
kmda acayib ve <;ok ezberden bir psiko
loji anlay1~ile hiikiimler vermekten <;e • 
kinmez, sinema <;1kar c;1kmaz tiyatronun 
kaybola<:agma inamr, c;imento binanm 
verdigi htfzJssihha ve temizlik imkanla -
rmm tablo cinsinden resmi kald1racagma 
kani olur, bugiiniin aceleci hayatmm bii
yiik <;apta eserle uyu~miyacagmJ soyler. 
Asnm1za siirat asn damgasm1 vurd~gu 
giindenberi biitiin ic; ve dts faaliyetleri • 
mizin ha$ dondiiriicii bir ~abuklukla ge<;
mesini ister, titiz i~in ve derin diisiin<:enin 
yeni olmad1gma kanidir ve yeni olm1yan 
her$eyin dii~mamd1r. Acelecidir, sinirli
dir, kat'idir, bununla beraber vaktalar 
kendisini tekzib ettigi zamanlarda ki he
men daima boyledir, biiyi.ik ve asil bir 
siikunetle neticeyi beklememizi tavsiye 
edecek kadar da tabiye bilir. 

Bu tip, me~hur bir Alman r-:>mancJsJ
nm golgesiz adamma ~ok benzer. Ciinkii 
o karanhgi ve mn olm1yan adamd1r, hic;
bir tann onun kafasmm <;iy aydmhgma 
misafir olmad!gl i<;in usturesiz ve tan • 
TISIZ bir insand1r ve kendisi gibi bir ~iir 
ister. 

Bu tip bugiin artJk aradan yavas ya· 
vas <;ekilmi~tir, fakat fikirleri muhtelif 
kahblara biiriinerek devam etmektedir. 

hte bu haller, bugiiniin sairini kendi 
san' atma tam manasile inanmaktan, ese
rine kapanmaktan, san'atm istedigi adam 
olmaktan menediyor. Ortaya konan eser
lerin <;ogunun bir nevi tecriibe tadtm mu
hafaza etmesi buradan geliyor. K1S1rla~
hran bir siiphe onlan kendi kendileri ol
maktan adeta menediyor. 

Bunlart soylerken asnmiZin ~airsiz ve 
siirsiz bir am oldugunu iddia etmiyorum. 
Bilakis tiirk<;ede ve fransJZcada bugiin 
ya~Jyan c;ok sevdigim bir<;ok sairler var. 
Fa kat hakikaten <;ok biiyiik bir mikyasta 
bir sair yetisse bile zamamm1zm onu der
hal tamyabilecegine kani degilim. Boyle 
birsey i<;in sulann durulmas1 lazimdir. 

Y ahudi usulii et kesilmiyecek 
Bi.ikre§ 18 - Gazetelerin bildirdigine 

gore, Biikre§ Belediye reisi Musevi u
sulile hayvan kesilmesini menetmi§tir. 

Gene gazetelerin bildirdigine gore, 
Besarabyada rusc;a ve Yidic; Yahudi 
dilile gori.i§mek menedilmi!?tir. (a.a.) 

Holandamn Tiirkiye 
maslahatgiizart 

Lahey 18 - Holandanm Tiirkiye mas
lahatgiizan Baron Harinxma Thae Slo· 
ten, Briiksel elc;iligine tayin olunmu§ -
tur. (a.a.) 

Yugoslavya • ltalya iktisad 
komitesi 

Belgrad 18- 12 den 17 kfmunusaniye 
kadar c;ali§malanna devam etmis olan 
daimi italyan - Yugoslav iktisadi ko -
mitesi mesaisini bitirmi§tir. 

Komitenin ne§rettigi bir tebligde, tem
muz 1937 de Romada imza edilmi§ olan 
protokolda tasrih edilen kontenjan esa
sma gore bu sene iki memleket arasm· 
da mi.itekabilen yapilacak mi.ibadelele
rin miktarm1 tesbit eden bir protokolun 
iki murahbas heyet arasmda imza edil
mi§ oldugu bildirilmektedir, (a.a.) 
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HEM NALJNA 
MIHINA 

ispanya harbinden 
ahnan dersler 

a spanya, Avrupa askerlik fenninin 
D poligonu ve harb san'atmm tecriibe 

tahtas1 oldu. Herkes, yeni silahlanmn 
hakiki kudret ve kabaliyetini orada yok· 
lad1g1 gibi muhtelif askeri doktrinler de 
orada ~arpi§tJ ve c;arpl~Iyor. 1918 den
beri iki tarafm a§agJ yukan ayni vas1ta• 
Ian kullandigl ye1<ane harb, lspanya ic; 
kavgas1 olmu§tur. ltalyan - Habe§ harbi, 
medeni ve modern bir ordu ile yan vah§i 
bir kalabahk arasmda cereyan eden bir 
miistemleke harbi idi. Ondan bugiinkii 
askerlik fenni bakimmdan, bir Avrupa 
harbi i<;:in faydah olacak hic;bir miihim 
ders <;tkarmazd.t. Cin - J apon harbi de, 
silahlan, talim ve terbiyesi, erkamharbi • 
yesile miikemmel ve modern }apon ordu
sile <;inin, otomatik silihlan ve topc;usu 
gayet mahdud, zabit kadrolan sayt ve 
bilgi itibarile eksik, ordu taslag1 arasmda 
cereyan etmekte oldugu ic;in, bundan da 
kafi derecede faydah dersler ~1karmak 
kabil olmami§hr ve olmiyacaktJr da ..• 
Sonra, Cin - J apon harbi, bir Asya har· 
bidir. Orada mesafelerin biiyiikliigile 
kullamlan kuvvetlerin azhg1 da harek~· 
tm bilhassa §imali <;inde dagm1k bir W 
kilde, adeta bir nevi geni§ mikyasta ge• 
rilla halinde cereyan etmesine sebeb ol
maktadJr. 

Yukanda sayd!gimlz muhtelif sebeb
lerden ba§ka lspanyanm Avrupada ol • 
mas1, ispanyol topraklar:nda ba§ka mil
letlerin silahlan ve goniilliilerile harbe 
i§tirak etmesi, buradaki miicadeleyi as " 
kerlik baklmmdan daha istifadeli bir ha• 
le koymu§tur. 

lspanya harbinden alman dersler hak• 
kmda, birc;ok askeri miitehassislar gibi 
FransJZ generallerinden Duval de c;ok 
esash bir tetkik yapm1~t1r. Bu tetkikin en 
e~ash noktast §Odur: 

lspanya ic; harbinin bu kadar uzama· 
sma sebeb, silah ve cepane sarfiyatmm 
ikmal edilememesidir. lki tarafm elin • 
dcki fabrikalarm yaphklarile haricden 
ithal edilen silah ve cepane, miitemadi ve 
siirekli bir harbe kifayet etmedigi ic;in, 
her muharebeden sonra, uzun bir haZir
hk ve ikmal devresi gec;irilmektedir. De
mek ki 1914 • 1918 harbinin miithi§ si
lah ve cepane sarfiyah yanmn harbinde 
daha fazlasile tekerriir edecektir. Bunun 
ic;indir ki ~imdi bir devletin harb kudreti 
olc;i.ili.irken onun, en ziyade, <<potentiel 
de guerre» denilen harb endiistrisi ve ham 
madde bakmnndan kudret ve istiklal de
recesi nazan itibara ahnmaktachr. Mo • 
dern harb, malzeme harbidir. 

General Duval'in ispanya harbinden 
<;!kardtih derslere bakmca, Cumhuriyet 
rejiminin harb sanayiimize verdigi gittik
<;e miitezayid ehemmiyeti, Maden arama 
enstitiisiiniin faaliyetlerini, bilhassa Siimer 
Bankm Karabiik demir ve c;elik fabrika· 
lanmn kurulmasml memnuniyet ve §iik • 
ranla kar§tlamamak, yapilmasJ dii§iinii • 
len motor fabrikasmm da biran evvel 
yiikselmesi temennJSim tekrarlamamak 
knbil degildir. 

Bir ~ok el~iler 

buraya geliyorlar 

Hariciye Vekilimizin 
Cenevreden donii~iine 

kadar kalacaklar 
Biiyiik Millet Meclisinin tatili miina" 

sebetile Ankaradaki sefirler §ehrimize 
donmege hamlanmaktad1rlar. Bu me .. 
yanda F rans1z biiyiik elc;isi M. Henri 
Ponsot bir iki giine kadar lstanbula ge• 
lecektir. Diin ak§amki ekspresle Ankara• 
ya giden lngiliz biiyiik elc;isi Sir Percy 
Lorrain de yakmda §ehrimize donecektir. 

Diger taraftan mezunen Romaya git • 
mi§ olan italyan elc;isi M. Galli'nin de 
bir haftaya kadar lstanbula donecegi 
anla§tlml§hr. 

H ariciye V ekilimiz doktor T evfik 
Rii§tii Aras, Milletler Cemiyetinin 26 
kanunusanide yapacagJ ic;timada bulun .. 
mak iizere bu hafta Cevenreye gidece • 
ginden, elciler Hariciye Vekilimizin av· 
detine kadar lstanbulda kalacaklard1r. 

Almanyada reyiam 
yaptlmiyacak 

Berlin 18 - Gelecek nisanda Alman· 
yada reyiama miiracaat edilecegi hak· 
kmda verilen haber, tamamile as!lsiz • 
d1r. 

Salahiyettar Alman mahfilleri, bu 
meseleden haberdar olmadJklanm bil " 
dirmektedirler. Son reyiama mi.iracaat 
neticesinde reylerin yi.izde 98 i nasyo • 
nal - sosyalist rejimi lehinde verildigi 
ve bu vaziyet kar§Ismda yeni bir mu -
vaffakiyete pek az yer kald1g1 ilave e
dilmektedir. (a.a.) 



CUMHURIYE'l' 19 lkincikanun 1938 

~ :.~:~: T elefonda bir konu§ma ] 
~==:===================== Cahid S1tk1 Taranc1 ==-!! 

Mevsim yazd1, Suadiyede asfaltta, ne yapay1m ki, kalbinizin benim ic;in denberidir ki bu azab ic;indeyim. 
vapurlann kaptan kamaras1m and1ran bir c;arpt1gm1 yakmdan biliyorum. - Ben de bir c;eyrek saattenberi .• 
ko§kiin geni§ bahc;esinde, bir c;am agac1- BogazJma kadar gelmi§ti. Dayanama-
ntn golgesine athg1m §ezlonguma uzan • d1m: 
ml§, §imal memleketlerini dii§iiniiyor • - Sevgili bayan, dedim, yiiziimii gor
dum. Birdenbire, ko§kiin ac;1k bir pen - medigim her kadm gibi siz de giizelsiniz 
ceresinden kopan em diye bir ses kulak- bence. Belki tipiniz de kumraldu, tam 
lanm1 tlrmalad!. Silkindim. T elefon c;a- benim istedigim gibi. Belki boyunuz, cin
hyordu. ~imal memleketlerine veda ede- si tiikenen bir ceylan neslinin son miimes-
rek ko§tum: silidir. Belki gozlerii"izde ye§il okyanus-

- Allo... larm ba§ dondiiriicii sonsuzlugu ve de -
Cesaretle mahcubiyet arasmda tered- rinligi var. Belki sac;lanmz Babilin asma 

dud eden l§llt!h bir gene k1z sesi: bahc;elerinden kalan son bir parc;ad1r, 
- Cahid S1tk1 Beyi rica edecektim. belki yiiziiniiz Meryemin yiiziinden daha 
- Bendenizim .. Buyurun. saftlr, ve belki tebessiimiiniiz ]oconde'un 
T elefonda, suyu kesilen bir musluk tebessiimiinii golgede b1rakacak bir san· 

siikutu oldu. Sab!mzl1ktan ahizeyi elim- at mucizesidir. Fakat rica ederim, kimsi
de salhyor, ayaklanm1 do§emeye vuru • niz, Havvanm hangi k1Zlsm1z, nic;in ben
yordum. G1yabi muhatab1mm dili c;oziil- den af dilemek liizumunu hissediyorsu • 
dii nihayet: nuz~ Meram1mz geceleyin uykumu ka • 

- ~ey ... Sizden af dilemek istiyor • ~umaksa, akmtlya kiirek salhyorsunuz. 
dum. Zira uykumu kac;1rmak ic;in bir siirii ha-

Hayretimi gozlerimde hapsederek: yat endi§esi kap1mda tepinip duruyor, 
- !stagfurullah .• dedim. Kiminle mii- hem ben uykusuzluga zaten ah§ml§ bir 

~erref oluyorum. adam1m. 
Mahcubivete donmemek iizere cesa - Telefonda bir kahkaha ~elalesi ho§an-

rette karar lulml§h ki, hayretini zaptede • d1: 
medi: - Ne c;abuk heyecana kap1hyorsu -

- A ... T amyamadmiz rot~ nuz. Merak etmeyin, uykunuzu kac;tr -
- Sesinizden, hayalimde ya§athgtm maga niyetim yok: uyumamz daha ziya-

genc k1z oldugunuza hiikmediyorsam de i§ime gelir; ellerimi kollanmt salhya 
da... salhya riiyamza girerim, realitede sizi 

- Soziimii kesmeyin, pi§man olabilir-
SIOIZ, 

- Sizi dinliyorum. 

- Gec;en sene bir giin, saat dort su -
larmda, Kopriide bir arkada§Jmzla ko • 
nu§arak yiiriiyordunuz. lki arabah tram· 
vaylardan birinde tekba§Jma idim, goz • 
lerin:t size tablmca, biraz da itiyad saika
sile, ba~Jffil c;evirip bakmaktan kendimi 
alamad1m, galiba biraz giiliimsedim de .. 

Siz, beni her yerde ve her~eyde aradJgJ
mz ic;in goziinlizden kac;madJm, giiliim -
semi§ olmam size biisbiitlin cesaret verdi, 
arkada~mJZI -talebe tabirile· ekerek, ko
§UP !ramvaya atladmiz, senelerdir gozle
rinizle soylediginiz §eyi agzmiZla teyid 
etmege geliyordunuz, tramvaydan ic;eri 
girerken bir yaprak gibi titriyordunuz, 

bunjur dedikten sonra yamma oturmak 
istediniz, ihtiyath davranm1~ olmak ic;in 
miisaade etmedim, gec;ip arkama oturdu -
nuz, be~ senedenberi beni biiyiik bir sa -
hula sevdiginizi soylediniz, sanki soyle
meseydiniz ben bilmiyor muydum, ney -
se .• Bana soyliyecek birc;ok §eyleriniz ol

dugunu ileri siirerek tramvaydan inip da
ha rahat bir yerde konu§mamm teklif 
ettiniz, tabii kabul edemezdim ve nitekim 
etmedim, bu hareketinizin ho§ bir§ey ol-

* «Ha~metlfi a~k hazretleri !» filminin J * Claudette Colbert Holivud' daki en 
kahramam Fran cis Lederer ~imdiye ka- nazh ve en giiG begenir artistlerden biri-
dar degum yiidoniimiinli kutlulamak ade
tini hic;bir zaman kendisine mal etmemi~ 
artistlerden biridir. Gec;enlerde ni~anhs1 
Margo, Francis'in haberi olmadan 33 
iincii degum senesini kutlulamak iizere 
miikemmel bir sofra hamlam1~ ve be$ on 
samimi dostunu da davet etmi~tir. Bu 
siirpriz kar~ISlnda san'atkar evvela hi~ 
sesini c;Jkarmam1~, memnun gibi goriin
mii~se de sabaha kar~J ni$anhsile miikem
mel bir kavgaya !utU$IDU$tUr. Miistakbel 
zevc ve zevce ancak bir hafta sonra ah
bablardan baziSlnm tavassutile ban~ml§· 
lard1r. 

*Mary Astor, Florence Rice, Frank 
Morgan, Robert Young; Metro ~irkdi 
tarafmdan yap1lacak alan «Karlar idnde 
lie; adam» filminin ba~rollerini oymya • 
caklardJr. 

dir. Kendisine oynamas1 teklif edilen fil· 
min senaryosunu ba~tan a~ag1 okumad1k· 
tan ve temsil etmesi kararla~tmlan roliin 
~ahsiyetine tamamile muvafik bulundu
guna kanaat getirmedikten sonra kat'iy
yen o rolii kabul etmemektedir. 

* Buz lizerinde kayma ~ampiyonu 
lsveGli Sonia Henie Amerikadaki ilk fil
mini 50 bin, diger iki filmini ise 80 bin 
dolar bir iicret mukabili Gevirmi~ti. An
la~Jlan kordelalan fazla ragbet gormii~ 
olacak ki yeni sene ic;in kuntrahm dort 
filim mukabili 360 bin dolar iicret almak 
~artile yapm1~tJr. Bu suretle beher filmi 
85 bin dolara geliyor demektir. 

* Edward G. Robinson «Ehemmi • 
yetsiz bir cinayet» ismindeki filmini bi
tirmi~tir. Bu kordelanm reJISIDI Lloyd 
Racon idare etmi~tir. 

GEt;ENLERDE {:iN SULARINDA AMERiKAN 

p ANA y ZIRHLISININ JAPON 
TAYYARELERt TARAFINDAN BATffiiLMASINI GOSTEREN ve 
AMERiKAN TOPRAKLARINDA ZffiHLI OTOMOBiLLERLE MUHA-
FAZA VE NAKLEDiLEN M E $ H U R F t L M 

Bu aksam • MEL E K, YARIN AK~AM 

ALKAZAR 
Sinemas1 muhterem mli~terilerin· 
den gordiigii ragbetten cesaret 
alarak hir; bir sinemamn yapa
mlyacagl inedi iki biiyiik filmi 

BUG UN 
matinelerden itibaren goster-

l'lli!ge ba:shyacak 
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Soziimii kesti: mahrum buakhg1m arkada§hg1ma, sev - mad!gmt soyledim; tramvay Ortakoye · SARAY ve IPEK sinemaiarmda programa nave edilecektir. R 

K1rmtz1 deri
lilerle Ame
rikahlar ara
smda sene • 
lerce devam 
eden toprak 
kavgas1. 

- Farkmda olmadan dogru soylU- gime, §efkatime, buselerime kavu§Ursu -
yorsunuz. nuz. Sizi, riiyada bile olsa, hahtiyar ede-

- Fakat kim oldugunuzu bilmiyo • rim. !smimi mahsus soylemiyorum, soy -

gelmi§ti, sizi biisbiitiin iimidsizlige dii- i•••••••••••••••••••••••••••••,.; 
§Urmemek ic;in, tramvayda birbirimize 
rasladJgtmJz zaman konu§abilecegimizi 3 FiLiM BiRDEN : ~imdiye kadar goriilen hissi 

rum. lsminizi lutfeder misiniz jl lesem sevincinizden c;Ilduabilirsiniz. 
- Demr1~ sahiden tamyamadmtz~ - Raztylffi c;tldtrmaga .• Tek siz ismi-
- Ciizel bayamm, ben sabah ak~am nizi soyliyesiniz. 

aynaya bakt1g1m hal de kendimi tamya • - Bakahm ben razt olur muyum? 
mtyorum. Sizi, sesinizden tamyatruyor • Benim, sizin a§ktmza ihtiyactm var. 
sam... - Benim de sizi tammaga .. 

Gene soziimii keserek laiihali hir mii- - Dedim ya kuzum, beni tamyorsu -
dahalede bulundu: nuz, c;ocuklugumu, evimi, ailemi, ka~ ya-

- Felsefe yapmaym kuzum .. A§1k - ~mda oldugumu, hangi liseyi bitirdigimi, 
hk size daha c;ok yara§tyor.. §imdi hangi mektebe gittigimi, hangi 

- Sesinizi i§ittigim andan sizi sevme- renkleri sevdigimi, hangi §apkalan tercih 
ge ba§ladlglffil sezmeniz giizel.. Fakat ettigimi, arkada§lanmm kim oldugunu 
a~1khgm bana yara§tlgml nereden hili- pek iyi biliyorsunuz, bilmediginiz tek §eY 
yorsunuz '? sevginize mukabele edip etmedigimdir. 

- Bana a§tkstmz da ondan. Beni, demin soyledigim gibi, yalmz rii-
Az daha kiic;lik dilimi yutacakt1m: yada degil, giindiiziin de, sokakta, tram-
- A .. Ben size a§lk mJylm jl vayda Slk stk goriiyorsunuz, fakat bana 
Me~hul bayana garib bir emniyet hissi ofkeniz oldugu ic;in bakmJyor, alakadar 

gelmi§ti: olmuyor gibi yaptyorsunuz, izzeti nefsi ~ 
- T abii ya .. Hem de olesiye. nize bu kadar dli§klin olmamz ho§uma da 
Bense hayretten hayrete dii§iiyordum: gitmiyor degil. Am a hissediyorum ki ar
- Sahi mi soyliiyorsunuz ';) kamdan uzun uzun bak1yor, ic;inizi c;eki-

ilave ettim ve size Allahatsmarlad1k di -
yerek tramvaydan indim. Siz, deh§etli 
ofke)enmi§ olacaktmlZ ki hana guJe gu]e 
demediniz, ve ondan sonra da, beni gor

diigiiniiz zaman, degil selam vermek, 
donlip bakmadmtz bile. Halbuki eskiden 
ne giizel bir goz a§ina!JgiiDtz, bir goniil 
ahbabhgimJz vardtl 0 gun tramvaydan 
inmedigime pi§man oldugumu itiraf ede
rim. Sanki ne yapacaktlmz, biraz daha 
ac;Ilacak, kalbinizi daha pervastzca ko • 
nu§turacakhmz, ve belki anla§abilecektik 
de.. 0 giin bugiin, belli etmemenize rag· 
men, beni ayni hararet ve samimiyetle ve 
fakat iimidsiz olarak sevmege devam et-
tiginizi biliyorum. Sizi, istemeden, kirdt-
glma miiteessirim. Bunun ic;in sizden af 
dilemek istiyordum. Sevenler affetmesini 
herkesten iyi bilirlermi§. 

Sevincimden ic;im 
du. 

- Sen ... dedim. 

.. 
tc;;tme stgmiyor • 

- Bende en c;ok begendiginiz §ey, yorsunuz .. Bu melul ve mahzun haliniz 
yamlm!yorsd.m, ciddiyetimdir. bana pek dokundu da... Ve uyandJm; uyandlm ki karyolanm 

- Demek ben sizi bu kadar yakm- - Merhametinize te§ekkiir ederim. demirine SlffisJkJ sanlmi§Im, sahahleyin 
dan tamyorum. Sizi tamdJgJml, mademki bu kadar kat - i§ime yeti§ebilmek ic;in kurdugum saatin 

- Zihninizi biraz yorsamz bulacak - iyetle soy)iiyorsunuz, kabul edeyim.. 0 c;almasJ bitmi§. Gozlerimi ugU§tUrarak 
SIDIZ .. Fa kat fJtri tembelliginiz buna rna- hal de, nic;in ben den af dilemek istedigini- pen cered en bakhm: T abiat riiya gorii -
ni oluyor. zi soyleyin de kurtulaylm bu meraktan. yormu§ gibi kar yagtyordu. 

- T embelligimi itiraf ederim. Ama Birdenbire, damdan dii§er gibi sordu: Dt§anda kalan sag omzum ii~iidiigii 
siz de itiraf edin ki kendinizi saklamakta - T ramvaylar1 sever misiniz '? ic;in tekrar yorgam ba~Jma c;ektim, yanda 
tsrar etmeniz bana i§kence yapmaktan Roliime devam etmekten ba§ka c;are kalan riiyama devam etmek istiyordum. 
ba§ka bir§eye yaramiyor. yoktu: Fakat heyhat! Tel kopmu§tU bir kere ... 

- Ben kendimi saklamJyorum.. Siz - !stanbul gibi, Nedimin «Bir senki- - ----
bulamJyorsunuz.. ne yekpare Acem miilkii fedadm> dedi- PariS Sergisi 

- Biraz yard1m etmez misiniz jl gi bir §ehirde oturdugum ve hususi oto -

_Size elimden gelen yardJm1 esir. mobilim olmadJgJ ic;in, tramvaya binmek hakklnda bl•r fl•tl•m 
gemedim, beni sevdiginizi soyledim. Kafi bir zarurettir. Sevip sevmedigimi hie; dii-
degil mi? Haydi son bir fedakarhk da • §iinmedim. 
ha yapay1m, geceleri s1k stk riiyamzda Tramvay bahsine zaf1 m1 vard1, ney - Serginin kapanmasmdan birka~ gun 

evvel bazt §ahsiyetler, gece ve giindiiz goriiyorsunuz beni. di. Ayni ciddiyetle tekrar sordu: 
Bir kadmm kalbimin miistahkem ka- - Tramvayda giizel bir kadm gorse• esnasmda serginin biitiin giizelliklerini 

p1lanm zorhyarak riiyama girebilmesi niz ne yaparsm1z? 
ic;in o kadmt hakikaten c;ok sevmem Ia- Sua! in gerektirdigi cevab verdim: 
ZJmdJr. Hat:.l alakadar oldugum herhan- - Sizin kadar giizelse kar§ISina ge -
gi bir kadm1 sahiden sevip sevmedigimi c;er, goz hapsine almm. 
ancak riiyama girip girmemesinden anh- ~eytani bir kahkaha sahverdi: 
yabilirim. T elefondaki bayamn yliziinii - Ve avuclarmJzl yalarsm1z. 
gorseydim, riiyada goriip gormedigimi, Erkeklik gururuma yapt1g1 taarruzu 
yani kendisini sevip sevmedigimi soyliye- durdurarak: 
bilirdim. Fakat bu, kendini saklad1g1 nis- - Bilinmez, dedim. Avuclanm1 ya -
bette gozlimde giizelle§en bayan, riiya - lamadJgJm da olur. 
rna s1k s1k girdigini nereden biliyordu? Soziinii geri ald1: 
y oksa riiyalanmJZ mii§terek miydi? Sa- - ~aka soyledim, giicenmeyin. Bir 
§JrmJ§tJm. Ancak kekeliyebildim: sua! daha .. 

sinemaya almak fikir ve arzusunu izhar 
ettiler. 

Tahminen 32 milyon ki§i sergiyi zi -
yaret ve biitiin bu giizellikleri takdir 
nazarlarile seyretmek talihinde bulun-
mu§ olmasma mukabil biitlln diinyada 
saytstz .fnsan kiitleleri bu zevkten mah
rum kalmt~Ir. 

Filim, o tarzda sinemaya ahnmt§br ki, 
karanhk bir salonda onu seyredenlere. 
adeta Pariste bizzat bulunmu§ ve ziya
retc;ilerle beraber hi~bir zahmet ve ki.il
fete katlanmakslZ!n blitiin paviyonlan 

- Ben sizden korkmaga ba§hyorum. Kalabahk tramvaylan m1 seversm1z, 
Giildii: yoksa tenha tramvaylan rot'? gezmek, mehtabh fi§eklere ve ziyadar o· 
_ Nic;in? - Kalabahk tramvavlardan biitiin yunlara i§tirak etmek, sergideki bUti.in 

- Nic;ini var rot? Riiyamda olup bi. fstanbul halkt gibi ben d~ nefret ederim. harikalan gormek imkamm temin et -

BU, BiR HAFTAYA MAHSUS VE iLK DEFA 
YAPILAN BiR FEVKALADELiKTiR! 

937-38 in en giizel eserlerinden 

1 -MEMNU ASK , 
CHARLES VANEL • ALBERT PREJEAN • FRANCOiSE ROSAY 

II - L 0 R E L ve H A R D i 
SERSERiLER KRALl 

T U R K G E 

111-KO~OK YILDIZLAR 
Yarmm dahilerl 

ALEMDAR da 
BUGON BA~LIYOR I 

filimlerin en giizeli. 

2 · GANGSTERLER 
AVUKATI 

Amerika polis te~kilatm1 ~a
~Jrtan memleketleri bir fe

laket gibi saran balk dii~mam 
Gangsterlerin en son miidafaalan? 

Te§ekkiir 
E§im ve babam1z Safiyiddin Man<;o • 

nun ziya1 dolaYJsile gerek bizzat, gerek 
••••••••••••••••11!11---~-~ ... !ll.l~~~~!!l!l!l!~a tel ve yaz1 ile biiyiik ac1m1za i§tirak e· 

den akraba ve dostlanm1zla hastahgt 

YILDIZ sinemas1nda 
Bir haftadanberi gosterilmekte olan ilahi artist 

GRETA GARBO -ROBERT TAYLOR 
ile ~evirdi~i bii.ylik ~aheser 

LA DAM 0 KAMEL Y A 
bir r;ok mii.racaatler ii.zerine B U G tj N D E N itibaren bir 

hafta daha gosterilmesine karar verilmi§tir. 

iki saat durmadan kahkaha 
Me~hur Frans1z komed.iyenlerinin emsalsiz eseri 

BASKASININ 
~ KILIGINDA. 

esna$.rula b\iyi.ik gayret ve bir aile ef
radl gibi §efkatle ba§mdan ayrilm1yan 
Haydarpa§a Askeri hastanesi dahiliye 
miitehassiSl Dr. Bay Nevzad Cankata 
ayr1 ayn te~ekkUre ac1mtz dolay1sile 
imktm bulamadlglmlzdan saym gazete· 
niz vas1tasile te§ekkiirlerimizi sunanz. 

E§i: Sabiha Manc;o 
Ogullan: Hlisameddin, Salahaddin, 

Naci, Kemal, Elvan, BUlend Manc;·o 
K1zlan: Feride Bake, Bedia Tingiz 

Damadlan: Said Boke, Tahsin Tingiz 

Te§ekkiir 
Bayan Mevhibeyi yabrdtgtmlz Eren· 

koy sanatoryomunda kald1gt bir buc:;uk 
ay zarfmda tedavisi hususuna c;ok itina 

ARMAND BERNARD - RENE LEFAUR • edilmi§tir. Bilhassa hastanenin intizamt 
PiZELLA - JANiNE MERRY takdire §ayandir. Hastane ba§doktorile 

Bu kadar ne:seli, zevkli, eglenceli film gorUlmemi§tir. hem§irelere alenen te§ekkUr ederiz. 

y arln aksam T 0 R K sinemasJnda Validesi: Demircioglu Fatma 

~:::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::~ .. ~~~~ .......... ~E:§~i:~A~vn~i~E;rm;:an:..~ 
Senenin En GUzel • En Nefls • Ve Muhte~em Filmi 

lstanbulda gosterilen bUtUn filimlerin muvaffakiyet rekorunu kun;m;llr. 

I 
Halkamaz1n arzu ve asrar1 Uzerine yalnaz MELEK ~inemasanda gosterilmesi uzata!nufibr. I 

Programa llfive olarak : ~in sularanda bataralan Panay zarhhsa ve Yunan 
veliahdanan lzdivac merasimi v.s .. 

•• 
ten §eyleri bile biliyorsunuz. - Sizin, kalabahgm her tiirliisiinden mektedir. 

- Nasii bilmem? Siz beni alt1 sene _ nefret ettiginizi biliyorum. Yiizlerce kopyas1 yaptlan bu filim. ·-----
denberi seviyor ve geceli giindiizlii dii - - Ne de c;ok §ey bi!iyorsunuz, root - diinyamn her ko§eSine gonderilmi~tir 
~iiniiyorsunuz. Seven adamlann, sevgili- gen miitehassJsl mJsmiz? Her memleketin bliylik sinemalan hu 
lerini s1k s1k riiyada gordlikleri yalan m1? - Alaya ha§lamaym, sonra kulakla - emsalsiz filmi, mii§terilerine gostermek 

SUMER sinemas1nda ~ 

- Dogrudur. F akat sizi alt1 seneden· nn!ZI r;ekmege mecbur edersiniz beni. ic;in biran evvel tedarike c;ah§maktadlr· 
beri sevdigimi nerd en c;1kanyorsunuz? Bay an! a ba~a «;Ikmanm imkam yoktu lar. 
Duvardaki saate bak1yorum da goriiyo • Sadede gel dim: ~ehrimiz sinemalanndan birinin de, 
rum ki sizinle konU§ah ancak be~ dakika - Nic;in af dilemek istediginizi soy - bu filmi istanbula getirtmek fikrinde bu 
oluyor. Belki be~ saat siirdiigli halde ba- lemediniz? lundugunu memnuniyetle haber ald1k. 
na oyle geliyor.. - B1rakmJyorsunuz ki soyliyeyim, az Bu kadar giizel bir manzara filmi gor-

- Ah siz erkekler .. Size itimad etme- daha gayret etseniz vaz gec;irteceksiniz. mek zevkinden kendisini mahrum ede
mekte hakh oldugumu anliyorum. Fakat Maamafih soyliyecegim, zira bir sene - cek hic;bir kimse tasavvur edemiyoruz. 

filmi 
olan 

Giizel mi.isiki ••• NefJs ,ark1lar ... LUks ve zarafet •••• BUyi.ik a,k ... 

E KADINA BiR ERKE ba~h-
yor. 

Ba, rollerde : 

TRESt RUDOLF ve ALBRECHT SCHOENHALZ 
cidden goriilecek ve alkl![inanacak blr fli&heser. ilaveten : EKLER JURNAL 

r I ek Gozli.i MEttiB AN1BAL'in idarPsindeki kahraman KARTACALIL~RI memleket i~indeki bozguncular arkadan vurmdaydl RO .lilA tarUmar olur, tarahln gidi'i degu;irdl 

A TA A H EB L I 
Sinemac1hk tarihinin en muazzam filmi 

100,000 figiiran -10,000 ath asker· 300 Mu· 
hare be fili ·50 yelkenli tar ihi harb gemisi 

so z I u 
Tarihf ![iaheser 

Yann ak~amdan itibaren 

SARAY ve i p EK Sinemalannda birden 
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Zaman~n en m.iihim meselesi 

Biiyiik Okyanllsa hikim 
olmak i~in miicadele 

Biiyiik Okyanus hakimiyeti i~in yapdacak barb, 
esas itibarile ha va, deniz ve ada harbi olacakbr 

-2-
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A liON IN 

Yazan: RENE LA BRUYERE 

MibvAY 
e A I)A'SI 

·~· IIAVAii 
• tiO.MOLULU ... ADAI.~,:n 
WAKt 

BUyilk Okyanusta, Amerikahlann ve Japonlann hava ve deniz iissii olarak 
tahkiln ettiklcri adalarm mevkiini gosterir harita 

A.Iakadar clevletlerin, bu metcan ada• 
lartndan ve Sira adalann serpintilerile do• 
lu Okyanusun mlistesna cografi vaziye· 
tinden istifade ederek, ta~lnl slircn bir o• 
oyuncu gibi, kanad a~1p adadan adaya 
konmak suretile dii~manla karflla,maga 
gittiklerini gorecegiz. Simdiye kadar hi~ 
kJYmet verilmemi~ nice arazinin, biiylik 
bir faaliyet sahasi halinde karemuza ~tk· 
tJgtna ~ahid olacagiz. A~1lmaz zannedi· 
len ~imal denizlerinin, birbirinden kuv • 
vetli ve birbirinden sliratli deniz tayya
releri tarafmdan, muntazaman a~Ildigmi 
gorecegiz. Biiylik Okyanu~ harbi, esa! 
itibarile, hava, deniz ve ada harbi ola • 
caktir. On yedi sene gibi az bir zaman 
zarfmda bu kadar biiyiik bir degi~ildigin 
husulli ve 1921 tarihli dortler paktJ 
miimzilerinin, 1938 senesinde, sevkul • 
cey~i esaslan bu kadar derin surette ba~
kala~ml~ bir mesele kar$Ismda bulunma
lari ~ayam hayrettir. Amerika Cumhurre
isi M. Roosevelt'in dedigi p;ibi mesafeler 
eriyor. Amerikan filosu Pearl Harbour~ 
da tecemmu edebilecekse de, bu Us Yo
kohama'dan 3450 mil gibi c;ok fazla 
uzakta oldugundan, gemiler, san dii~ ~ 
7t1ana kar~1 miiessir bir taarruzda buluna
bilmek ic,:in hava kuvvetlerinin yanhmma 
sureti kat'iyede muht~cdJTlar. Fa kat, de
nizciligin halledemedigi bir mii~kiilU uc;u~ 
teknigi, miinferid mevzilerde konak yer
leri tesis etmek ve Biiyiik Okyanusun 
cografl vaziyetinde esasi te~kil eden 
men!an adalan y1gmmdan istifade et ~ 
mek suretile <;ozecektir. 

Amerika hava taarruzunun hareket 
noktast Hawaii adalarile, ezclirnle, Pe
arl Harbour ve Honolulu'dur, Daily 
Mail p;azetesine p;ore, Amerika ordusu 
ve bahriyesi, orada, Hawaii adasmlh 
miidafaa vesaitini takviye etmek lizere, 
mlihimmat yerle~tirmege mahsus yeralh 
odalan ve tayyarelerle mazut ic;in, dag
larda, yeraltJ hangarlan tesisini istihdaf 
eden mlihim bir proie hamlamaktadtr. 
Amerika tayyareleri, Hawaii'den hare• 
ht ederek; Biiyiik Okyanusu fethe gi
deceklerdir. 

llk olarak, dort motorlii 42 Sikorsky 
ve 130 Glenn Martin tayyareleri San 
Francisco ile Hawaii adalan arasmdaki 
3860 kilometro mesafeyi a~tn1$lardlr. llk 
hamle yapilmt$tlr. Y an&lar birbirini ta
kib edecektir ve Biiyiik Okyanus a$1rl 

muntazam seferle ba~hyacaktu. Simdiden 
San Francisco ~ Manille hatti ac;!lmll 
bulunuyor. Bu iki nokta arasmda, Hono
lulu, Midway, Wake ve Guam hirer 
merhale te,kil ediyor. 

fmuni belki de ilk defa i~ittiginiz bu 
adalardan Midway, 28 derece tulli •i ~ 
malide kain bir rnercan adutdJr ve Port 
Welle~ denilen bir limant vard1r. Bu a
da, hava limant ittihat edilmeden evvel 
de meskundu, c;Unkii, denizalh kablolan 
i<;in miihirn bir metkez olarak kullaml ~ 
maktad1r. Wake aclast ise, bilakis, miin~ 
ferid, tSStZ, tath sudan tamamen mahrum 
bir yerdir. Burasmt, bastanba~a tec,:hiz et• 
mek zarureti hasil olmu$tur. Bi.iyiik Ok
tanusun azameti ic;inde kaybolmu~ bu -
lunan bu adaya ilk ayak basan insanlar, 
Pan American Airwaya'm memurland1r. 
Bit seneden daha az bir zaman zarfmda, 
Midway ve Wake adalarmda tayyare 
rneydanlan, petrol depolan, oteller tesis 
edilmittir. 

Guam adasma ttelince, Antetika bah
tiyesi, burayt deniz ussU olaralc kullan
mak, yani tahkim etmek tasavvurunda -
dir. Clinkii, J aponyanlll Almanyadan 
tevariis etti8i Marianne ve Carolines a -
dalarile ku&atllrnle gibi bir vaziyette bu
lundugundan, J aponlartn deniz ve hava 
hlicumlarma fazla maruz bulunmakta ~ 
dtr. 

Hava hath. Cuam'dan, Filipin ada ~ 
lartndaki Manille 'e ula$makta, oradan, 
Hong-Kong'da Cin arazisine girmekte
dir. San Francisco • Manille hath bura· 
dan itibaten, biiti.in Cin arazisi da,hilinde 
hava seferleri yapan muazzarn ~ebekeye 
dahil olur. Bu sebekede, lnp;iliz - Fran
SIZ, Amerika, hatta Alman hava seyru· 
sefer kumpanyalarmdan ba~ka «Nippon 
Koku Yuso» denilen J apon kumpanyasi 
da vardir. 

hte Amerika, Cinin ta ortasma kadar 
bu hava hattmdan giderek ula~maktadtr. 
Bu Okyanus a~m hattm, biiyiik bir siye.5j 

gayeyi istihdaf etmemesi imHnsJzdJr. 
Pan American Airways, yalmz San 
Francisco ~ Manille hath ile iktifa etrne
mi~tir, Filhakika bunun kadar miihirn 
ikinci bir hat H~nolulu'dan Yeni Zelan-
da'ya dogru utaya~ak ve Kingman Reef, 
Pago-Pago mercan adumdan ge~~cek: 
tir. Burast, Amerikamn c;ok mlihim btr 

~azan: 

Gabriele J' Annun:.z:io 
Tercl1me eden: 
Cemil Filrret -14-

• 
- Evet. 
_ Belki biraz ate§in vard1r ~ 

- Bilmem. 
lkisinin d.J yiizleri tiilliiydli ve hirbir• 

)@rini gormiiyorlardi bile. Haziran ak§a
nu rutubet!iydi. Oraya, Garde goliine 
dogru, aydmlamyordu. Vana kemerinin 
giillerini muhafaza etmek ic;in, dizlerinin 
iistiinde tutuyordu. Onda her~ey, ifrat, 
ciir' ~~ ve tazyikti. 

- Kendini hala fena mt hissediyor
sun~ 

- Hayir. 
- Giactir.ta Cesi'ye yemege gitmiye-

cegimizi haber verecegim. 
- Peki. Fa kat sen gidebilirsin bel -

ki ... 
fkisi de seslerinin, yanan bir el, blikii

len bir bilek gibi, IstJrab c;ektigini duyu
Vorlardt. 

j - Ah .. Vana di§lerini boyle birbirine 
vurma! 

- Pardon. Bu sinirli bir li§iimedir. 
Mani olamtyorum. 

TiiliinU di§lerinin arasma aldt; ins an 
nasil agnyan ve sallanan ba§Ini elleri ara
sma alJrSa o da idrakini s1k1 s1ki tuttu. 
Fa kat idraki on dan ka~1yor, kurtuluyor, 
hakiki ve vah§i kabartmalan olan bir !a
kim hayallere ayr!hyordu. $imdi Giulio 
Cambiaso'ntm di~lerini, kiic;iik ve beyaz 
di~lerini, arhk mevcud olm1yan ~a§km 
tebessiimiinii, dudaklanmn ri.iyah laflan 
soylerken aldtgl §eklini, goriiyordu: 
«C1plak ayaklr.nm aksettiren do§emelere 
mavi Pe§temalmdan bi giil dii~tii.» Ken
disine bakan gozlerindc de bir parc;a 
oliim vardt; bu balu§ da olmii~tii: Vana
nm U§umekte oldugu so~uk, ona, bu ce· 
sedden geliyordu. «ilk defa olarak goke 
bir c;ic;ek gotlirUyorum. Hafif midir, zan-

CUMHURIYET 

i ktu~adi hareketler lzmirde kOy kad1nlari 
kurslar a~dan • 

1~10 
• ------------------------Devlet merkezinde 

para borsas1 
Hakiki adt He, Menkul Ktymetler ve 

Kambiyo Borsas1 etrafmda hiikumet 
miihim bir karar vermi§ bulunuyor. 
Borsamiz it;in yeni bir devrenin apl -
masm1 temin edecek bu tarihi kararm 
iki vef;hesi var: Birincisi istanbul bor -
sasmm muvakkaten, iiq sene mi.iddetle 
kapahlmast, ikincisi de Ankarada yenl 
bir borsanm kurulmas1. 

Kursta, koylii k1z ve kad1nlara her tiirlii diki~, 
ogretilecek ev idaresi, okumak yazmak 

Hiikftmetin verdigi kararm tahmini 
bir tefsire tahammiilii yoktur. Karann 
mahiyeti, bu i§te tutulacak yolu pekala 
vaz1h olarak gostermektedir. Devlet 
merkezinde yeni bir bona kurulurken 
ista'1buldaki borsanm muvakkaten ka
patJlmasma muhtelif baktmlardan za -
ruret bulundugunu soyliyebiliriz. 

0 

Borsanm !stanbuldan Ankaraya gi -
disi veva orada yeni bir borsa kurulu~u 
hi~ de. herhangi bir devlet dairesinin 
Ankarava nakledilivermt"si kabilind~n 
birsey .degildir. Borsalartn ihdast !e • 
bebleri arasma girmi~ olan en mtihitn 
unsur arz ve taleb piyasastdtr. DUnya • 
nm her yerinde borsalarm bu vaziyP.
tin tesiri altmda bulunduklan gorUliir. 

izmir Ktz Enstitiisii talebelerinden bir grup 

hmir (Hususl) - K1Z1lc;ulludaki ye
r.i koy egitmen kursunda koylii k1z ve 
kadmlar ic;in bir kurs ac;tlacagmt bildir -
mi~tim. Bu ikinci kurs, a§agi yukan basit 
olc;iide bir san' at enstitiisii olacak ve Us
tiinde iyi duruldugu takdirde koy aile 
hayahmJzda bir yenilik bir giizellik ve 
faydalanma hamlesi ~eklini alacaktJr. 

Tarihi ve irs! birc;ok faziletler ta§!yan 
Tiirk koylii kadmt, aile hayatmm eko ~ 
nomik bir tarzda idaresi, kendisinin, ko

Borsa denirken, onun en miihim un- casmm ve c;oluk c;:ocugunun giyecegmt 
surlarmt te~kil eden acentalarm gozo-. hallrlamasi ve hayatm rengini degi§tiren 

Sonra borsa kurmakla onu matlub ~e
kilde i§lcr bir hale sokmak arasmda da 
fark olmak gerektir. Hiikumetin bu ye
ni vaziyette en muvaftk yolu tuttugu 
goriiliiyor. istanbul borsasi bir ihtiya -
em cevabt olduguna gore devletin bu 
i!?te ·istenen neticeyi alabilmesi ic;;!n bu
na miiteallik biitiin faalivetin orada 
teks!f edilmesl IAztm gelirdl. 

niine geltnemesi miimkiin degildir. ls-
tanbul borsasmda acentalar baktmm _ sade, fakat cazib hir yuva tesisi noktasm-
dan oldukc;a safiyet temin edilmi§tir. dan hakikaten ir§ada muhtacdir, 
Bu acentalann bir nisanda borsa ile Koylii kadm, erkek ve c;ocugun giyin
beraber Ankarada bulunmakta tered - mesinde goze c;arpan hasitlik ve noksan ~ 
dud etmiyeceklerine §iiphe etmemeli - hk da bundan ileri geliyor. Keza, koy 
dir. Borsalar kanunu, memleketin ihti- evinde biraz renk. biraz §iir ve bedil va
yac goriilen yerlerlnde borsalar tesis o- ·s,flar bulunmas1 da, ancak TUrk kad1 -
lunacagJ.nt tasrih ettiglne ~ore, muvak· mm yeni bir vaziyetle ve ona yeni bilgi
kat kapanma muddetini 1941 senesi ni- ler, vasitalar vermek suretile tahakkuk 
samnda ikmal edecek olan !stanbul bor- edebilir .. 
sasmm o zatnan, hatta kat'i 'bir !htlyac 1 K · 

d §te, IZll~ullu egitmen kursunda, goriiliirse on an evvel tekrar a<;Ilma::a· 
na da mani yoktur. koy)ii ktz Ve kadmlanmiz ic;in a<;Jlmak 

istenen kursun hedefi budur: 
F. G. 

deniz iissiidiir. Hava hattmm, buradan 
sonra, Fidji adasmdan ge<;erek Avus • 
tralyada Brisbane'a ve Kingman Reef
ten, F ranstz T ahiti1 sine giden iki kola 
ayr1lmaat mutasavverdir. 

Her tiirlU diki~. nakt~. bic;ki, ev ida
resi, okuma, yazma ogretmek. 

Bir koylii kadmm veya klZln biitiin 
bunlarla miicehhez olmasi, ~Uphesizdir 
ki, ki:iyiin hayahm, rengini ve glizelligini 
degi~tirir. 

Bugiin, egitmen kursunda, koye gon -
derecegimiz, tam koy tipi muallim ham
lamyor. Bu c;ocuk koyden almm1~hr, ge
ne koye gidecektir. <;avu§lar da gene bu 
kurstadirlar. 

Bu egitmenler, tnarangozluk, yaptct -
hk, demircilik gibi koyliiniin her zaman 
kar§lla~bgi ameliye ve i§leri de ogren -
mektedirler. Y ani kay, komple ve kii -
c;iik bir kasaba olacakhr. Y eni egitmen 
sayesinde, arhk tahta, demir i~leri ic;in 
~ehirlere gidilmiyecektir. Koylerde, bu 
egitmenin nezaret ve idaresi altmda, geni~ 
fidanhklar, meyvahklar, bahc;eler viicu· 
de getirilecektir. Koylii talebenin oku
tulmast, hem nazarl olacakbr, hem de 
tatbiki .• 
· Bir taraftan koy hayatlna bu §ekli ve· 
rirken, koy kadmtmn da ayni davaya 
muvazi §ekilde takviye edilmesi, koylii -
yii mes'ud edecek hadiselerin ba§mda 
gelir .• 

hmir vilayet mmtakasmdaki ilk tedri
sat miifetti§leri, ~imdiden her koyde te
maslar yaparak, miistakbel kadm ve kiZ
lar kursuna girecekleri tesbite ba§hyacak 
ve bilhassa onlan te§vik ve ir§ad edecek
lerdir. 

rinci kursun ac;:IldJgi Amerikan koleji, kli
~Uk bir c;:iftlik halindedir. Egitmen nam ~ 
zetleri, toprak iizerinde de c;:ah§makta -
d1rlar. 

Koylii kiz ve kadmlar, mektebde yiyip 
i~ecek, yatacak, kalkacak ve be, para 
vermiyeceklerdir. Hatta ve hatta, kur ~ 

sun hitammda koylerine donU,Ierinde, 
devlet tahsisatile gonderileceklerdir. Bun
larm ic;inde iyi not almi§ olanlara, koy ~ 

lerinde c;ah§mak iizere, taksitle diki~ ma
kineleri de verilecektir. Goriiliiyor ki, 
tutulan esas, cidden glizeldir. Ancak, 
muvaffakiyeti de §arttlr, 

*** 
Koylii kadm ve kiZlar ic;in bu bir nevi 

nestitii hamlamrken, §ehirde kiz san' at 
enstitlisli de daha geni§ ve daha esash bir 
tekle ifrag olunmaktad1r. 

F uara . giden yo I Uzerinde, c;ok geni~ 
bir saha iizerinde, yeni ve modern bir 
enstitii hinast in~a edilecektir. Bunun yap! 
faaliyeti, §imdiden ba§lamt§hr. 

,Simdiki enstitii, birisi ak§am k1z san' at· 
lar ktsmi olmak iizere, iltiye aynlmt§hT. 
As1l talebenin bulundugu ktsim, Goztepe
dedir, digeri ise c;:ar~1 ic;:inde ..• Ayni mii· 
diriyet idaresinde bulunmakla beraber, 
mliessesenin, daha geni§ ve daha miisaid 
bir binada tevhidi ~ok zaruridir. \=Unkli 
§ehirde, enstitliniin her iki kismma kar§l 
giinden giine yiikselen bir alaka vardu. 

,Sehrin y1gmlarla mlinevver kadmt, 
ellerinde ~antalar, ders alet ve vasitalan 
ile kafileler halinde enstitliye devam et
mektedirler. Mevcud mlitemadiyen ka -
barmakta ve §imdiki binalar kifayet et ~ 
memekted)r. Maamafih yeni bina, biitiin 
ihtiyaci kar§lhyacaktu. 

Bursada da 1eyyar kurslar a~alacak 
Bursa (Hususi) - Koylii kizlarimiZ~ 

Ia kadmlara diki§, bi~ki ve nak1§ ders
leri vermek iizere koylerde hirer seyyar 
kurs a~Ilmasi ic;in Maarif Miidiirlligii ta
rafmdan Vekalete mliracaat edilmi~tir. 
Esasen V ekaletc;e de dii§iiniilen bu kur~ 
sun ilkonce vilayetimizde tatbih muvaf1k 
goriilmii§tiir. Bic;ki ve diki§ kursu ilk ola
rak CUrsu nahiyesinde ac;IIacakbr. Bu 
maksadla enstitU mezunlarmdan Bayan 
Muzaffer kurs ogretmenligine tayin olun~ 
mu§tur. Koylii kursuna aid e§ya ve ders 
aletlerinden bir kismt Vekalet~e. bir kis~ 
m1 da Maarif Miidiirlliglimlizce tedarik 
ve temin edilmi~tir. Kurs dort ay stire • 
cek, bu miiddet bittikten sonra ba§ka 
koylerde devam edecektir. 

Zozo Dalmas gitti 

IJ 

KO~e 

PENCERESiNDEN 
Evvel ne idi, ne 

oldu ~imdi 

V irmi be~ yii evvel c;tkan bir 
mecmuadan ~u satirlan ahyo .. 
rum: 

«Birle~ik Amerika Hiikumetleri do .. 
nanmasma mensub ve 16 ztrhbdan mii· 
rekkeb biiylik bir donanma dart f1rkaya 
aynlarak Avrupa sulannda dola~makta 

ve muhtelif limanlara u~ray1p yeni diin
yamn denizcilikte eri&tigi merhaleyi eski 
diinya halkma tamtmaktad1r. Bu z1rhh~ 
larm herbiri on be~ bin tonilato biiyiiklii
giindedir. (305) milimetrelik toplan ve 
19 mil sliratleri vardir. Komiirllikleri 900 
ton komlir ahr ve bu komlirle 6000 millik 
yol ahmr. Fakat Amerika ztrhhlarmm 
dikkat celbeden hususiyetlerinden en 
mlihimmi Eyfel kulesi bic;iminde c;elik tel
lerden yapilml~ olan direkleridir. Ba~ka 
clevlet mhhlannda kullamlagelen ki 
merdivenli c;elik direkler birkac; mermi 
isabetile devrilebildigi halde bu yeni di· 
reklerin kolayca yJkiimasma imkan yok~ 
tur. Ciinkli mermiler ancak birkac; tel ko· 
parabilir. Bunlarm ikinci bir faydast da 
Uzerlerinde bulunan c;anakhgm hem yiik
sek, hem fazla ag1rhga miitehammil ol· 
mastdir. Ba~ka mhhlann c;anakhklanna 
ancak otuz yedi milimetrelik top konula~ 
bildiii;i halde tel direk c;anakhklanna da
ha biiylik toplar yerle~tirilebilmektedir. 

<<Amerika filosunun bu ha$metli seya
hat miinasebetile katlandigi masraf da 
tetkike deger. Y apiian hesablara gore 
bir mhh demir Uzerinde durduii;u, rna .. 
kineleri i~lemedi&i halde - yemek pi~ir • 
mek, elektrik istihsal etmek gibi sebeh • 
lerle - glinde yedi ton komlir sarfeder. Bu 
komliriin bedeli 315 frankt1r. Hareket 
eden bir mhh ise saatte on mil yliriimek 
~artile hir p;iinde 60 ton komiir yakar. 
Bunun bedeli 2700 franktir. Su halde 
Avrupa limanlarmi dola~an Amerikan 
filosunun glindelik komlir masrafi 7650 
franla bulmaktad1r.» 

*** 
Bir de yirmi be4 YII sonraki, yani ic;in~ 

de ya~adigmuz glinlerdeki yaz1lan dii~U
nelim. Avrupada, Asyada ve Amerika
da <;tkan hi<;bir gazete yoktur ki haftada 
iki li<; kere buglinlin biiyiik donanmalan 
hakkmda mukayeseli bir bend yazma •. 
stn ? ... Herkes~e bilindigi iizere bu yazi· 
Jar arasmda ~ hatta lngiltere donanma• 
smdan daha ziyade - dikkat uyanduan 
Amerika filosudur. Yirmi be$ Yil evvel 
dort yiiz bin ton sulannda dola~an ve en 
kudretli gemileri on be$ bin ton hacminde 
bulunan o filonun bugiinkli kiymeti 
1,163,000 ton Uzerinden hesab ediliyor. 
<<Bi.iyiik» olarak gosterilen ziThhlarm to• 
najlan ise ktrk altt bin rakamile ifade 
olunmaktad1r. Demek ki yinni be$ ytlda 
ylizde ii<; yliz nisbetinde bir terakki var. 

Bu. bir bakimdan Amerikamn dev 
adJmlarile ilerledigine ve topragmt alt!n 
madeni haline koyduguna delalet eder. 
Fa kat her biiyiik devletin donanmasi da 
yirmi he~ yil ic;inde on be~ bin tonluk ge• 
milerden kirk altt bin tonluk ejderlere 
ge<;ilmek suretile yiizde lie; yliz nisbetin~ 
tebarliz ettirerek biiyiimli$, korkunc bill 
dereceye ermi$tir. Su hale gore biitlin 
diinyada refahm ylikseldigini, yeryiizii"' 
niin cennete dondiigiinii mii kabul ede~ 
cegiz? 

Haytr ve c;ok yazik ki haytr. Yirml 
be~ senede tahakkuk eden vaziyet mideo~ 
lerin bo~ahp harb biitc;elerinin ~ismesin" 
den ibarettir. lnsanlann alm terini, go3 
nurunu, beyin I~Igmi silah fabrikalarila 
zuhh yapan tersaneler yi)<..or. Bakahm, 

Japonlar, Amerikahlann bu te~bbiisli 
kar~mnda, F ormose adasmda, bir hat 
tesis etmi$lerdir. ]aponya, Borneo ve 
Y eni Guinee istikametindeki hatbm tern
did etmek niyetindedir. Buralarda ve 
alelhusus, petrol kuyulart dolaytsile ~ok 
alakadar oldugu Borneo1da son derece 
biiylik bir faaliyet ibraz etmektedir. Fa
kat, J aponyantn hiiylik sevkulcey~i hava 
hath, Biiyiik Okyanusta, sahib oldugu 
s1ra adalardan istifade edetek ~izmek is
tedigi ve Amerikamn Manille ile Hono· 
lulu arasmdaki hava hattmi kesn\ege tab
sis edecegi hathr. Miistakbel J apon ha· 
va hath, Bonin adalarmdan ve Saipan· 
dan ge<;erek, sevkulcey4i vaziyeti ~ok 
~a yam dikkat olan Yap adasma ula~a • 
cakt1r. Y ap'tan, diger bir hat garbda 
Palaos' a ve ~arkta J aluit' e dogru uza ~ 
nacakhr. J apon projelerinin sevkulcey~i 
ehemmiyetini kavramak ic;in bir haritaya 
bakmak kifayet eder. Sunu da kaydede
lim lei Yap, Guam' daki Amerika iissiin· 
den ancak 150 mil ve Palaos adalar1, 
Philippines (Filipin) den 500 mil mesa· 
fededir. Marshalls ~imal adalarmm 
Wake adasma ancak 500 mil, Midway'e 
1400 mil ve Honolulu'ya 2000 mil uzak 
oldugunu da unutmamahy1z. 

Bunlartn muallimleri kamilen kadm o
lacakttr. T edrisat, egitmenler kursundan 
ayn hir dairede yapiiacakhr. Esasen bi-

Uzun miiddettenberi §ehrimizde bu • bu kaba s1gmamak devrinin sonu ne ola• 

( Arkast var) 

nedersiniz? Belki de bir c;ifte talih kadar 
ag1rd1r. Onu yiiksege, ~ok yiiksege go
tiirecegim ... >) Bu giil yiiziinden olmemi§ 
miydi, Madura giilii yliziinden? 

Siddetli bir •itreme ile oturdugu yerde 
si<;tad1. 

- Allahim, nen var? Nen vat, Va
na? N ekadar heyecanhscm! Sa kin ol. 

- Sabns1zlanma, Isabella. Ben sa
kinle§irirn. Sarstlan sinirlerime ehemmiyet 
verme. 

- Beni c;ok Uziiyorsun, zavalli, za
valh Van ina! 

,;limdi sesinde sade hir §efkat konU§U· 
yordu. Ktz karde§ini sanki salhyacakml§ 
gibi kendine dogru c;ekti. Makinenin ani 
bir duru§U onlan sarsb ve birbirlerine at
tl. Vana, lsabelia'nn. kollarile kendisini 
sard1gm1 farketti. l~indeki diigiim kisa 
ve sag1r hi<;kmklarla c;oziildli. 0 anda 
yalmz kendi iimidsizligini ve matemli ge
ceye as1lan dii~rnanltgl hissetti. San giil 
halkasmm alhnda hafif hafif h1C;kud1. 

- Zavalb, zavalb kiic;iik I 
F akat bu tarif olunmaz merhamet vah

~i gururuna agtrhk veriyordu. Kendisini 
hogan diigiim heniiz <;oziilmii~tii ki biitiin 
kuvvetile tekrar s\kllmlya ba§hyordu. 
«Bana ac1yorsun? Ne sebeble ~ lshrabt-

mm ned en geldigini olsun biliyor musun? 
Sen hie; bir§ey bilmiyorsun; ne ne yapti
glml, ne ne yapmak istedigimi. Bana ac!
yorsun, c;iinkii beni eziyorsun, beni mag
lub ediyorsun, beni ya§amaktan menedi
yorsun? Goriirsiin, goriirsiin.» 

- Van a, Vana, cesaret I hte, nih a
yet ~ehirdeyiz! 

Diidiikler susuyordu. Bayrakla dal· 
galanan halkla dolu sokaklardan cenga· 
ver bir fanfar ge~iyordu. 

Isabella heyecanh ve agu bir sesle: 
- Aldo, dedi, bu gece Montichiari'ye 

gidip kendisinden sana ihtiyaci olup ol
madtgmi sormak ic;in Paolo T arsis'i gor
meliydin. 

- Bana ihtiyaci m1? 
- K~ndisile beraber oldugumuzu, 

!Shrabile beraber oldugumuzu soyJemek 
ic;in. 

- Sanki bu onu teselli eder mi ~ 
- T eselli eder mi bilmem amma bu-

nu yapman laz1mdJr, 
- Onca benim ne ehemmiyetim var? 

Onca bi.itiin diinyanm ne ehemmiyeti 
var~ Zaten beni bir defa gondermi~tin. 
0 zaman onu gorseydin §imdi en iyi §e· 
yin kendisini yalmz birakmak olacagmi 

lunan Yunan arlisti Zozo Dalmas dun cak? ... 
Atinaya donmii~tiir. M. TURHAN TAN 

dii iiniirdiin. 
isabella birdenbire: 

'. - Eger benimle beraber gelitsen gt-
derim, dedi. 

Vana'nm kalbi titredi. Cozleri yan 
kapab, kulaklan dikkat kesilmi§, yatakta 
uzamyordu. 

- Sen delisin, dedi Aldo, sana ihti· 
yact mt var samyorsun? 

- Y a benim ona ihtiyac1m vats a~ 
Karde§i sarard1. 1sabella ic;inde beyaz 

ve hareketsiz ~eklin uzanmakta oldugu 
yataga baktJ. A§k onda kamgala,tl, her
§eyi devirdi. Nic;:ir Paolo onu aramam1~, 
hi<; olmazsa bir dakika i<;in gormege te
•ebbiis etmemi§, ona en kiic;iik bir haber 
bile gondermemi§ti? Ve neden bu dost
lugu gi1li tutmu~. arkada~mdan bahset
memege, onu gostermemege itina etmi§· 
ti? Bu dostlu~: demek askmdan daha kty
metliydi? Ve demek a§k matem kat§lsm
da maglub olmu~tu? 

!sabella, son sozleri kendisine bile agu 
geldigi ic;in, c;ok tath bir sesle sordu: 

- Giulio Cambiaso'nun anast sag 
mt? Bilmiyor musun Aldo? 

- Bilmiyorum. 
- $ayed ya§Jyorsa, bu felaketten 

sonra ne yapacak ~ 

Penceresinin altmda, §afak vakti, 
yan uyku ic;inde vah§i bir ses. Evvela 
ismi iyice duym1yacak; sonra yalmz, 
etinden daha uyamk olan, ruhu dinliye .. 
cek. Anlamad1[bm zannedecek? Bu k1• 
s1k ve uzak sesi bir miiddet daha dinliye .. 
yecek. Bu arada her sabah oldugu gibi 
brlangiclann ~arkismt duyacak. 

- A h... N eden bu faciayt tasavvur 
ediyorsun? 

Vana dogruldu ve yatakta oturdu. 
- V ana seni uyandndik nu '? Uyu· 

mu~ muydun? 
Gene ktz karde§leri uykulu bir ses tak• 

lid ederek: 
- Evet, diye cevab verdi. 
- Rliya mt goriiyordun? 
- Riiya goriiyordum. 
- Y atmak istemiyor musun! 
Vana yenilmiyen bir uykuya yaka• 

lanmt~ g1bi kendisini yataga koyuverdi: 
- B1rak biraz daha bi:iyle uyuyaytm I 

diye mmldandi. 
- Ben de yorgunluktan ve kederden 

oli.iyorum. Chiara'yi yolhyayim da seni 
soysun! 

- Sonra, sonra. Evvela sen soyun .•• 
(Arkast var) 
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Askeri bahisler 

Berlin-Roma mihverinin 
kazand1g1 kuvvetler 

Almanya • italya • A vusturya - Macaristan bloku, 
sevkiilceyf bakimindan A vrupan1n ortas1nda 

kuvvetli bir kiitle teskil etmektedir 
' 

Yazan: ABJDJN DAVER 

-· .. , 
AKDE"Ntt,. 

Almanya, italya, Avusturya, Macaristan blokunun Avrupayt Balttk ve ~imal 
denizlerinden Akdeniz ve Adriyatik denizine kadar ~imalden cenuba dogru 

nas1l ikiye ayud1gm1 gosterir harita 

Diinya siyaset cereyanlanm takib 
edenler, Orta Avrupada, ittifak kuvve
tinde yeni bir blokun te§ekki.il ettigini 
soyliiyorlar. Me§hur Berlin - Roma mih
veri iistiinde kurulmu§ ve Almanya ile 
!talyayt cografya baktmmdan birbirine 
baglaml§ olan bu blok, Almanya, ltalya, 
Avusturya ve Macaristandan miirekkeb
dir. Hadisatm gidi§i, 1914 yazma kadar 
mevcud olan, fakat !talyamn «mukad
des hodkamhk» adm1 verdigi ahde ria
yetsizligi yi.iziir.den Buyiik Harb ir;inde 
bozulan bir itt!fakm tekrar kurulmas1 ne· 
tieesini vermi§tir. 0 zamamn diplomasi 
dilinde ve politika aleminde «fttifaki Mii
selles» denilen blok, bugi.in, gene ayni 
devletler tarafmdan kurulmu§ olmakla 
beraber, §imdi Maearistan Avusturya -
dan biisbiitiin aynlml§ oldugu ir;in, 0 c;ler 
degil; Diirtler ittifak1d1r; Japonya da bu 
blokun iki bi.iyi.ik ri.ikni.ine bagh oldugu 
ic;in buna «Be§ler lttifaki» demekte hata 
yoktur. 

Fa kat, Uzak§arktaki J aponyay1, bir 
tarafa b1rakarak Balhk ve Simal denizi 
k1y1larmdan Akdeniz ve Adriyatik sa • 
hillerine kadar uzanan ve A vrupay1 mer
kezinden ikiye ay1ran Dortlerin kuvvetle
rini §iiyle bir hulasa etmek ve bu manzu
menin yanmn harbinde nas1l bir sevkul
cey§i rol oymyaeagm1 giizden gec;irmek 
faydadan hali degildir. 

*** 
Evvela, bu dart devletin kara ve hava 

kuvvetlerini gi.izden ge~;irelim: 
Almanya 
Ni.ifusu: 67,100,000 
Ban§ ordusu 1,000,000 
Azami sefeber edebilecegi asker: 

13,000,000 
Tayyare: 3000 
ltalya 
Nufusu: 42,800.000 
Ban§ ordusu: 550,000 
Azami seferber edebileeegi asker: 

8,100,000 
T ayyare: 3000 
Macaristan 
Niifusu: 9,000,000 
Ban§ ordusu: 70,000 
Azami seferber edebileeegi asker: 

1.600,000 
T ayyare: 300 
Avusturya 
Niifusu: 6,800,000 
Ban§ ordusu 40,000 
Azami seferber edebileeegi asker: 

1,000,000 
Tayyare: ? 
Di.irt devletin azami seferber edebile

eekleri asker yekunu 23 milyonu bulu -
yor. F akat bu kuvvet, bir hamlede sefer
ber edilemez, bunun yansmm bsa bit za
manda seferber edilebileeegini -Alman
ya ve !talya ic;in- kabul etmekte hata 
yoktur. Heniiz ham olm1yan Avusturya 
ile Maearistan ic;in de, azami seferber 
edebileeekleri miktann iir;te birini silah 
altma alacaklann1 kabul edebiliriz. U -
mumi yekun 11 buc:uk milyonu bulur. 

lj:;y.. 

Avusturya ile Maearistanm iki kiic;iik 
devlet olmalanna ragmen, Berlin - Ro -
rna mihverine i~tiraklerinin biiyiik ehem
miyeti, Almanya ile italyay1 birbirlerine 
birle~tiren bir hath vasl olmalarmdad1r. 
Biiyleee Berlin - Roma mihveri, Sima! 
denizinden Akdenize kadar birbirile 51-
nuda§ ve birbirine bagh, kelimenin haki
ki manasile bir blok halini alml§tlr. Bu 
birle§me, sevkulcey~ babmmdan c;ok 
miihimdir. <;iinkii bu dort devlet, kara 
ordularile hava kuvvetlerini istedikleri 

eepheye ve istedikleri hasma kar§l, iste
dikleri miktarda, toplamak imkamm el
de etmi§ oluyorlar, 

Askerlikte «ic; hatlar>> diye bir tabir 
vardu; muhtelif istikametlerden gel en 
dii§man ordularma kar§l merkezden mii
tebaid bir surette kullamlan harekat hat
Ian demektir. Birkac; istikametten taarru
za ugnyan bir ordu, ic; hatlardan istifade 
ederek bu taarruzlarm bir veya ikisine 
kar§I miidafaada kahr, birine kar§l da ta
arruza gec;er. Biiyiik Harbde, Almanya 
ile Avusturya - Maearistan, merkezi va
ziyetlerinden bilistifade daima i~; hatlar 
sevkulcey§ini kulland1lar. Kah garbda 
FransiZlara, kah ~arkta Ruslara, kah ce
nubu garbide italyanlara, kah eenubu 
§arkide, Suplara veya Romanyahlara 
kar§l, nobetle§e miidafaa veya taarruz 
ettiler. Bu miidafaa ve taarruzlann he
men hepsinde muvaffak oldular. Vazi
yetin ieablanna gore, kar§llanndaki kuv
vetlerin taarruzunu durduracak, yahud 

da onlara taarruz edebilecek kuvvetleri 
aneak <<ic; hatlar» dan istifade edebilecek 
bir eografl ve sevkulceni durumda ol
duklan ic;in temin ve tedarik edebildiler. 
Evvela, Almanya ve Avusturya • Maea
ristanm, sonra da Tiirkiye ve Bulgaris
tanm iltihakile ittifak manzumesinin di.irt 
VII, kendilerinden saylea c;ok iistiin dii§
man kuvvetlerine kar§l biiyiik muvaffa
kiyetler kazanmalarmm strrml, hep «ic; 
hatlar>> sevkulcenini muvaffakiyetle 
kullanmalannda aramak gerektir. Bil
hassa Alman ba§kumandanhgt, Alman 
ordusunu, miikemmel demiryollanndan 
da istifade ederek istedigi yere c;abueak 
ta§IIDI§ ve bu sayede iyi neticeler elde et
mi§tir. Eger, Biiyiik Harbde ittifak dev
letleri manzumesi denilen dort devlet, 
bi.iyle ic; hatlar kullanabileeek derlitoplu 
bir vaziyette olmasalard1, mesela hasJm
lan ltilaf devletleri gibi dag1mk bir eog
rafi ve sevlmlcey§i durumda bulunsalar
dl, say1ea daima kendilerinden iistiin olan 
dii~manlanna di.irt seneden c;ok daha kt
sa bir zamanda maglub olurlardt. <;unkii 
ic; hatlardan istifade edemezler ve stki§
!Jklan veya taarruz edeeekleri cepheye 
kafi kuvvetler y1gamazlard1. 

!§te, bugiin, Almanya • Avusturya -
Maearistan - !talya gene Buyiik Harb
deki gibi merkezi vaziyette ve ir; hatlar
dan istifade edebileeek bir blok kurmu§ 
bulunuyorlar. Fransa ile miittefikleri <;e
koslovakya, ve Sovyet Rusya ise dag1mk 
vaziyettedirler ve birbirile mii§terek hu
dudlan yoktur. F azla olarak Sovyet 
Rusya ile Berlin - Roma mihveri etrafm
da toplanan blokun hududu da yoktur. 
Fransa ve miittefiklerile Almanya ve 
miittefikleri arasmda bir harb tylkhgJ za
man, Almanya, Avusturya ve Macaris
tanm da i§tirakile Cekoslovakyay1 c;abu
eak ortadan kald1rabilir, bu esnada da 
italyamn yard1mile F rans1z ordulanna 
kar§l mudafaada kalu. Ondan sonra da 
F ransaya kar~J taarruza gec;ebilir. Y a
bud, evvela, en kuvvetli dii§mam maglub 
etmek prensipini takib ederek ftalya ile 
beraber F ransaya taarruz eder; Avustur
ya, Mrcar ordulan ve Alman ordusunun 
mahdud bir k.smile de Cekoslovakyayl 
oyalar, F ransiZlarda.l sonra, Ceklere di.i
ner. Aradaki tampon devletler, {yani kii
c;iik Balt1k devletleri, Lehistan ve Ro
manya} miisaade etmedikc;e Sovyet Rus
yanm <;ekoslovakya ve Fransaya nas1l 
yard1m edebilecegini kestirmek kabil de
gildir. 

Hulasa, Almanya - ftalya • Avustur
ya - Maearistan bloku, yannm harbinde 

CUMHURIYET 

insanhk borcu 
«Hisar» kurbanlarinln 

ailelerine yard1m 
20 nci liste 

8864 30 19 uncu l!ste yekunu 
20 Dolmabah~e Havagazi §lrketi 

a telye ve ate§ ~~~ileri 
37 60 Ankara Jandarma mektebi 

subay ve gedikll erba§ sm1f1 
talebeleri 

5 Unye fenercisl Ahmed Aydm 
5 Ni§ant~mda Giizelbah~ede 

Zeki 
25 ~ark ve Malkaya sahib! Faik 
10 Lazlmei bahriye tiiccan La.

polyenld!s 
5 Bay Kemal Manioglu 
2 :;ievk! Yerlant tarafmdan de

niz e.snaf1 namma 
1 Bursal1 Bay ihsan 
1 Mi~o Mehmed 

50 Doktor Danyal 
50 Ismail usta 
50 Remzl 
50 Bay Mehmed 
50 Bay Mahmud 
50 Mustafa kaptan 
50 Zihnl kaptan 
50 Bayram kaptan 
50 Ahmed kaptan 
50 Orner Bostanc1 

1 __ __:5:.::.0 Hasan Silleyman 

8981 40 Yekun 

1zmir kazalar1 telefonla 
merkeze baglamyor 

Izmir (Hususi muhabirimizden) 
Vihlyet ve kazalan intizamh bir ~ekilde 
ve koyleri de ~amil olmak iizere, tele • 
fonla birbirine baglamak hususundaki 
faaliyet, son semerelerini vermek iize -
redir. <;e§me ve Bergama gibi iki mii
him kazamrzm Izmire merbutiyetini te
min eden yeni hatlar tamamile ~ekil -
mi§-tir. Karaburun hath da '<ekilmege 
ba~lanmr~br. 

Fakat havai hatlar, f1rhna, riizgar ve 
yagmurlardan srk srk miiteessir oldugu 
i~in, motosikletli fen memurlan istih -
dam edilerek hatlarm daimi bir mura -
kabe altmda bulundurulmas1 da karar
la§hnlmJ~hr. Alakadar makamlar bu i~ 
i~in 35 bin lirahk tahsisat da aytraeak -
lard1r. -···-Karamanda ~Ild1ran 

mahkiim 
Karaman (Hususi) - Evlerinil'l sa -

tJlmasma mani oldugundan klzarak k1z 
karde§ini yedi yerinden vurup oldiiren 
ve halen mevkuf bulunan Ahmed Nuri 
isminde birinin ceza evinin diger mah
kfunlanna da saldrrd1gt gi:iriilmii§ ve 
delilik alametleri gostermesi iizerine 
berayi muayene Baklrkoy Ak1l hasta
nesine sevkedilmi~tir. 

~ampanya hirsizi 
Beyoglunda tstiklal caddesinde Si -

gorta hanmm bodrumunda ibulunan 
miiskirat deposuna bir bu~uk aydanberi 
mec;hul bir htrs1z dadanm1~ ve kaprya 
anahtar uydurmak suretile her gece 
§ampanya '<almaga ba§lamt§tlr. Han i
~indeki tsvic;re kuliibi.inde evvelki gece 
tertibat almmr~ ve nihayet bir l!ahts, 
deponun kap1sm1 maymuncukla a~maga 
ugra~1rken yakalanmi§hr. 

Hrrsrzm Ye§ilkoyde Bademli soka -
gmda 13 numarah evde oturan seyyar 
c;ilingir Yuvan oglu Nikola oldugu an -
la~rlmt§tlr. Nikola biitiin yapbklanm 
itiraf etmi§tir. Bugiin Adliyeye teslim 
edilecektir. 

A vrupamn ortasmda ryok iyi bir sevkul
eey§i vaziyete sahib olacaklardtr. Buna 
kar~1 koymak ic;in F ransa ile !ngiltere §U 

tedbirleri tahakkuk ettirmek meeburiye
tindedirler: 

I - Kiic;iik !tilaf1 kuvvetli ve miite
sanid bir §ekilde ya§atmak, 

2 - !eabmda Lehistam da Almanya
ya kar§l harbe sokmak, 

3 - Bu miimkiin olmazsa, Sovyet 
Rusya ordulannm Lehistan veya Ro
manyadan gec;erek <;ekoslovakyanm ve 
Fransanm yard1mma ko~malan imkamm 
bulmak, 

4 - A vrupa k1t' asmdaki bir harbe, 
yalmz 120,000 ki§ilik bir !ngiliz kuvvei 
seferiyesinin degil ; daha biiyiik !ngiliz 
kara kuvvetlerinin azamt siiratle i§tirakini 
temin etmek. 

Demokrasiler, otoriterlere kar~1 kendi
lerini korumak ve bir harb c;1kmasmm 
iiniine gec;mek ic;i.,., yalmz denizde ve 
havada degil, karada ve politika sahasm
da da c;ok faal davranmahdular. 

ABIDJN DAVER 

Diyarbak1rda B. ~· Onene 
Romanyanm otoriter devletlere ilti

haki halinde Almanyamn <;ekoslovak -
ya ve Romanyadan ge~erek Sovyet 
Rusyaya taarruz edebilecegine dair a
lan yaztmi, bir daha dikkatlice okuma
mzr tavsiye ve rica ederim. 

0 yazrya Have ettigim haritadaki ok
larla sizin tasavvur ettiginiz gibi diinya
Yl Almanyaya vermedim. Almanyanm 
Rusyaya taarruz etmek istedigi takdir
de, gec;mek mecburiyetinde bulundugu 
i.i~ yolu ve bu yollarm hangi memleket
lerden ge~tigini gosterdim. 

Tayyare fabrikalan yaptlmast hak -
kmda yaz1 yazmamt istiyorsunuz. Her 
frrsatta bu c;e§id yazrlar yaz1yorum; 
arnma, galiba siz okumuyorsunuz. Devlet 
de, havacthkta, icab edeni ve miimkiin 
olam yapmaktadrr. Hiirmetler. A. D. 

M. Titulesco ve 
meselesi Yahudi 

Romanyan1n eski Hari· 
ciye Naz1r1 ne diyor ? 
Bir F rans1z ga- , 

zetesinin s u r e t i 
mahsusada Biikre -
§e gonderdigi mu
harriri, eski Roman
ya Harieiye N azm 
M. Tituleseo ile 
yaphg1 bir miilaka-
h anlatuken, onun, 
Goga kabinesi ta
rafmdan takib edi -
len Y ahudi aleyh· 
tarhg1 siyaseti hakkmdaki noktai nazan
m kendi agzmdan nakletmektedir. M. 
Titulesco, muharririn, Biikre§e Y ahudi 
meselesini tetkik etmek iizere geldigini 
si.iylemesi iizerine demi§tir ki: 

«- Ah l Mosyo, bu mesele bizi ze -
hirliyor. Y ahudi dii§manlanmiz, biitiin 
Y ahudilerimizden nas1l yakay1 slyuacak
lar ~ Hepsini denize atmak, yahud Fran
saya giindermek niyetinde olmasalar ge

rek l Ben bu Y ahudi aleyhtarhgmdan bir 
~ey anlamtyorum. Kendim Y ahudiler 
i~;inde ya§lyorum ve bundan 8olay1 da 
memnunum. N azik, ak.Ih, faa! insanlar. 

Maiyetimde <;ah§an Y ahudiler bana kar
§1 son dereee sadakat gi.istermi§lerdir. 
Halbuki huistiyanlar, ah, o huistiyanlarl 

Beni Y ahudi dostu zannetmeym1z. 
Sa mimi olarak si.iyluyorum ki Y ahudi 

biiyiiklerinden, maliyeeilerden, dalavere
eilerden nefret ederim. F akat, kiir;iik §e
hirlerimizde ya§lyan ve tarife s1gmaz bir 
sefalet ir;inde omiir geryiren bic;are ufak 
Y ahudilere aemm. Halbuki, Y ahudi 
aleyhtan §ahsiyetlerimiz bunlara kar§l 
harekete gec;iyorlar. Buyiikler daima 
yakay1 srymyor. 

Biitiin intihabat miieadelesi bu Y ahu
di meselesi etrafmda cereyan edecekmi§. 
Ben kendi hesabiiJla, kin iizerine mues -

ses bir siyaseti tasvib edemem. M. Cuza
nm, biitiin hayahm Y ahudi aleyhtan his
siyat beslemekle geryirmesine akhm ermi
yor. M. Goga'y1 da anhyam1yorum.» 

izmir hava gazi fabri
kasi tamir ediliyor 

izmir hava gazi fabrikas1 

fzmir (Hususi} - Sehrimiz beledi
yesi, mevcud havagazi fabrikasmJ esash 
bir ~ekilde tamir ederek, ~ehri faydalan
dlrmaih kararla~tlrmi~hr. F abrika, as • 
lmda c;ok eskidir ve belediyeye gec;i&i de, 
k1sa bir tarihe maliktir. Maamafih, be
lediye, a telyelerde esash tamirat, teknik 
aksamda miimkiin mertebe tadilat yap • 
mak suretile fabrikayt oldukc;a diizgiin 
bir hale sokmustur. Simdi 4000 kalori 
iizerinden istihsalat yaptlmakta ve ayn
ea, yeni tadilat ve ilaveler sayesinde, kok 

ki.imiirii, katran ve amonyak da istihsal 
edilmektedir. Belediye bu ki.imiirii top -
tan fiatma, fakat perakende olarak 24 
lira iizerinden satmaktad1r. iki sene ic;in
de fabrikanm belediyeye getirdigi kar 
35 bin lirad1r. Bir Alman fabrikas1 yiiz 
bin lira mukabilinde fabrikanm rand1 -
mamm artirmagJ ve fabrikay1 1slah etme

gi teklif eylemi&tir. Belediye, bu teklifi 
esas itibarile muvaf1k giirmii~tiir. 0 tak
dirde giinde, 4750 kalori iizerinden 
7500 metro mikab1 havap;azi istihsal ede
bileeek ve ~imdi metro mikabt ba~ma a
lman 7,5 kuru~. epeyee tenzil olunaeak
llr. Sehirde havagazi kullanmak tema -
yiilii, gun gec;tikc;e artmaktad!r, 

••• 
Tiirk Urologi cemiyetinin 

kongresi 
Tiirk Urologi cemiyetinden: 
Kurumumuzun altmc1 doniim yrlma 

tesadiif eden 22/1/938 cumartesi gunu 
ak~amr saat 19 da Beyoglunda Tiirk Ttb 
eemiyeti salonlarmda ilmi toplanhst ya
pllacak ve sonunda bu §erefli gi.iniimiizii 
kutlulamak ic;in de biitiin arkada§larla 
bir arada Rejans lokantasmda yemek 
yeneceginden istanbulda bulunan bii
tiin iiye urolog arkada§larm bu toplan· 
hya onur vermelerini bekleriz. 

T. U. C. Ba§kam 
Bahaeddin L. Varnalt 

19 ikincikanun 1938 

Ecnebi memleketlerde 
de §ohret bulan Tiirk In ali 
Kimyager iki Tiirk gencinin viicude getirdigi 
Radyolin dif macunu, komfU memleketlerde de 

en iyi dif macunu olarak taniniyor 

I 

Radyolin Di~ macunlar1 ambalaj yap1hyor · 

T evazu; her zaman, her yerde, her I 
i~te iyi bir haslet midir? Biiyi.ik bir anket 
mevzuu olabileeek bu suale (evet} diye
eekler zannetmiyoruz ki biiyiik bir ekse
riyet te~kil edebilsinler. Hele bu tevazu, 
bir millet efradmm sevinmesini mueib o
lacak bir neticenin if~a ve ilamna mani 
olaeak dereeede bi.iyi.ikse, eminiz ki, bu
nu hie; kimse ho~ ~~:i.iremez. 

Tam yirmi sene evvel, istanbulun ten
ha hanlanndan birinin en list katmdaki 
lo~ bir odae1kta ba~ba~a vererek kollan 
s1vayan, heniiz mektebden <;1km1~ iki 
karde$, iki gene eezae1 ve kimyagerin 
sermayesiz, teeriibesiz, yard1mSIZ ve ses
siz sadas1z kurduklan bir kiic;iieiik oea
gm dogurdugu her Tiirk kalbine gurur 
verebileeek netice i~te bunlardan biridir. 

Gec;enlerde lstanbula ugnyan bir ee
nebi munevver ~oyle diyordu: 

«- DiinyayJ dola~1yorum. Her ug
radlgun ~ehirde bana en c;ok haz veren 
nedir bilir misiniz? Caddelerde gezerken 
magazalann camekanlan oniinde uzun 
uzun durur ve memleketimin markasJm 
ta~wan i.iteberi aranm. Bu esnada go -
ziime ili~en bir pudra kutusu, bir kur~un
kalem, bir c;ikolata paketi, ne bileyim ben, 
en ehemmiyetsiz bir~ey bile bana tarif 
edilmez bir ~~:urur ve ne~e verir. Y az1k ki, 
1stanbul sokaklannda arhk bu hazz1 s1k 
s1k duyabilmek imkam kalmami& .. » 

Bu ecnebi miinevverinin {yaz1k) de
digi ~ey bizim sevineimizdir. 

Bir, §ekerimizden, hatta ekmegimizin 
unundan, slrhm1zdaki elbisenin kuma~ma 
kadar her§eyimizi yaban illerinden ge
tirttigimiz karagiinleri du~iiniin, bir de 
hemen hemen biitun ihtiyaclanmlzJ i.iz 
mallanmiZla kar$1lad1ktan sonra hatta 
hariee bir siiru Ti.irk mah ihrae ettigimiz 
bu mes'ud giinleri ..• 

Bu mukayeseyi canh bir misalle ya
pabilmek ic;in, size, y1lbMm1 kom&u mem
leketlerden birinde gec;irmi~ olan bir ar
kada~m &u siizlerini nakledelim: 

«- Otelde bir sabah di~ pahmm bit
mi~ oldugunu gi.irerek garsonu c;ai/;lrdtm, 
ve bana iyi marka bir di$ maeunu alma
smJ siiy)edim. Be~ dakika sonra elime bir 
{Radyolin) tiipi.i tutu&turan garsonun, 
az kalsm sevineden boynuna sanlaeak • 
t1m. Bir eenebi memlekette, en iyj marka 
diye Jsmarlad1!bmz bir~eyin halis muhlis 
Turk mah olarak ~~:elmesi, o gurbet di -
yarmda insam ~;ileden c;llcaraeak dereee 
sevindiren bir hadisedir.» 

!~te, hududlanmiZI a~m1s olan bu te
miz ~ohret, biraz e':vel kaydettigimiz gi
bi, yirmi sene evvel lstanbulun tenha han
lanndan birinin lo~ bir odae1gmda ser -
mayesiz fakat zeki, enerjik, teeriibesiz 
fakat gayyur, yard1ms1z fakat yapllgl 
i&in miikemmeliyetine giivenmi~ iki gene 
karde~in azimkar ellerinde dogmu~tur. 

Bugiine kadar muhtelif sergilerde 19 
diploma ve 42 altiD madalya alan, fakat 
hepsinden k1ymetli olarak milyonlarla 
insamn sevgi ve ragbetini kazanan kim
yager Cemil ve Neeib kardeslerin yarat
llgl Radyolin dis maeunu uzun seneler 
sayJSiz ecnebi miistahzarlarile adeta bo
gusur gibi rekabet ederek nihayet yalmz 
Tiirkiyede degil, Y akm~arkta da en 
mergub bir miistahzar haline gelmi~tir. 

Ayni miiessesenin c;1kard1!b en tamn
IDI~, en miiessir miisekkin olan Gripin ve 
sair miistahzarlar da klsa bir miiddet 
ic;inde tahmin edilemiyeeek dereeede bii
yiik ragbete mazhar olmu~lard1r. 

Burada, belki akhmza gelir de sorar-
SIDIZ: 

«- Biiyi:ik sermayelere dayanan 
ki.ikle~mi~ ~i.ihretleri, tamnm1~ markalan 
yenebilmek ic;in Radyolin ne yapmt~. 
nas1l muvaffak olmustur ?>> 

Bu, bir str degildir. 
Ciinkii, maim iyisi her yerde makbul

diir. 

Bilhassa bu {iyi) mal ueuz da olursa .. 
Radyolinin muvaffakiyet sun varsa, 

i~te bundan ibarettir. 
Biitiin dunyayr dola~arak, her tara£ • 

taki meeyhur diey maeunlanm inee uzun 
tetkik ettikten sonra en miikemmel for • 

Gripin ka~eleri dolduruluyor 

miilii bulan kim yager Cemil ve N eeib 
kardeeyler, bu formiilii birinei s1mf en ta· 
ze, en halis malzeme ile ve titiz bir itina 
ile i&lemegi de bugiine kadar bir lahza 
bile ihmal etmi~ degillerdir. 

(Radyolin), di~ maeunu olune1ya ka
dar miitehass1s kimyagerlerin nezareti al
tmda 18 muhtelif otomatik makineden 
gec;er. 

Gripinin bile nas1l imal edildiil;ini gar· 
seniz hayret edersiniz. Oni.inde beyazlar 
giyinmi~ tertemiz bir Turk kiZimn otur
dugu otomatik makine, bir taraftan ag1r 
ag1r akan ka~eleri kendi kendine muay• 
yen miktar Gripinle doldurduktan sonra. 
gene kendi kendine, hie; insan eli degme· 
den kapar ve kutuya kor. 

Tiirkiyenin hic;bir tarafmda heniiz 
benzeri meveud olm1yan bu otomatik rna· 
kinelerin Radyolin ve Gripinin kazan • 
d1klan biiyuk eyohrette elbette hisseleri 
vard1r. 

Hulasa, bircok miitehass1s di$ doktor
larmm da e~siz oldu~unu kabul ederek 
takdir ettikleri Radyolin ve Gripin he • 
pimizin daima iftiharla anaea!bm1z oz 
mahmtzdtr. 

iki c;ah~kan Tiirk geneinin hududla .. 
nm1z d1sma kadar ta~an bu ~ohretleri 
yirmi ya~ma bas1yor. 

Fakat kimyager Cemil ve Neeib kar· 
de&ler hala susuyorlar ve hala kendile • 
rinden bu yirmi c;etin yllm hikayesini og
renmek istiyen merakhlara tath ve hakh 
bir tebessiimle iktifa ederek susuyorlar. 

Evet, tevazuun bu dereeesinden ~ika • 
yet edebiliriz. 

F akat duniin kiic;iik han odasmdan 
dogan bugiinku miikemmel Radyolin 
fabrikasmda, hala o giinlerdeki gibi yo· 
rulmak bilmez bir gayretle ve titiz bir iti
na ile cah~an bu Turk c;ocuklannm soz
den fazla ise ehemmiyet verieylerini bir 
bak1mdan da hos gormek laz1m ~~:elir. 

Erbaada bir hilkat garibesi 
Erbaa 18 (Hususi muhabirimizden) -

Bura koylerinin birinde garib bir do
gum vaka'sr oldu. Tabii biiyiikliikte iki 
ba~h, dort kollu, dort ayakh bir erkek 
~ocugu sag olarak dogmu~, fakat bu 
hilkat garibesi ~ocuk ya~amamJ§, ol • 
mii§tiir. 

---·--·~ VEFAT 
$irketihayriyenin emektar mudiir1e • 

rinden olup tamirat ve mubayaat i~le· 
rile me§gul olan Bay Mehmed Ulvi A· 
rer c;ok krsa siiren bir kalb hastahg1 r..e
tieesinde diin ak~am irtihal etmi§tir. 

Vazife~inas, faal ve aziz bir hayata 
malik olan mumaileyhin gene denecek 
bir ya§ta ztyar biitun arkada~lan ve ~ir· 
ketihayriye idaresi i~in pek ziyade mu· 
cibi teessiir olmu§tur. Cenazenin buglin 
saat 12 de merhumun Tophanede Def
terdar yoku§unda italyan hastanesi bi
ti§igindeki hanesinden kaldmlarak Kr
lJCalipa§a camisinde ogleyi mliteakib 
namazr kilmd1ktan sonra Tophanede 
Denizyollan idaresi iiniindeki nhtun -
dan :;lirketihayriyenirt hususi bir va .. 
purile saat 13 te Pa§abahc;esine naklo • 
lunarak orada aile mezarhgma defno!u
nacakbr. Refikasma ve ~irketinayriye 

ailesine beyani taziyet ederiz. 
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Muhiddin Ostiindag 
Ankaradan geldi 

Et fiatlar1nda 
diger g1da 

yap dan 
maddeleri 

tenzilattan sonra 
ucuzbyacak de 

[Ba~taraf11 tnc1 sahttedel sati olarak koyunda 55, stgtrda 40 ku
- Etin ucuzlatllmast yiiziinden Bele- ru~tur. ,Su vaziyete gore Istanbulda 1 

diye bi.itc;esinde h~stl olacak ac,;Ik ne su- mart tarihinden itibaren koyun eti 45, 
retle kapattlacakttr? stgir eti de 30 kuru~a sahlacakhr .. 

- Belediyenin bu yi.izden hybettigi !stanbulda bir senede vasati olarak 
varidat 550 bin lira raddesindedir. Bu 16,930,750 kilo istihlak edilmektedir. 
paranm 400 bin lirasi, Cerrahpa§a ve Fiatlarm indirilmesi §U esas dahilinde 
Haseki hastanelerinin idare masraflan olmaktad1r. Denizyollan idare~inin gerek 
hUkumet tarafmdan temin edilmek sure- F.ge, gerekse Karadeniz hattmda koyun 
tile kar§tlanacakhr. Itakliye navlunlan iizerinde yapacag1 ten-

Geri kalan 150 bin lira ic;in heni.iz zilatla, mezbaha ve sogukhava depola
ka!'i surette. ka.rarla§mi§ ?ir§ey olmamak: j nndan Belediyenin yapacagt . tenzilat 
la beraber, t!ende Beled1ye zabttasi mas yekunu 6 kuru§ altmi§ be§ sanhm ola -
raflarmm kaldmlmasile bu ac;Igm da ka- cakttr. Bunda tenzil edilen mezbaha iic
pat!lmast, mevzuu bahsolabilir. Maama- reti be§ kuru§ tutmaktadtr. Celeblerin 
fih, dedigim gibi, bu hususta, heniiz ve : komisyonculanna verdikleri komisyondan 
rilmi§ bi~ kar.ar yok.t~r. Mezbaha resmt, 75 santim, toptanc1 kasablarm sah§ ka • 
tayyare 1anes1 ve d1ger masraf~arm tu • rmdan da I ,75 kuru§ indirilmektedir. 
tan alh kuru§ otuz paraya bahg olmak- Perakendecilerden de 90 santim kesil -
tadtr. Bu masraf1, §imdilik Belediye biit- m'!ktedir. Bu suretle biiyi.ik k1sm1 hi.iku
c,;esi kar§Iltyacaktir. Geri kalan - ~c,; kuru§ mete ve Belediyeye aid olmak i.izere 
on parayt dl celeb esnafi ve d1ge! pera- et fitalanmn indirilmesi ic,;in her elden 
kendeci esnaf deruhd~~ edeceklerdir. fedakarhk yaptlmaktadir, Kasablar §ir-

- Etten sonra, diger gtda madde • keti bir hafta evvel et nakliye i.icretlerini 
leri de ucuzlahlacak mt?.. indirdiginden bu tenzilat kafi gariilmi.i§· 

- Bin;ok gtda maddeleri, et fiatma tiir. 

baghdtr. ~t ucu.zl.aymca, fasulya,. no • Y almz perakendeci kasablarm vaziye-
hud, merc1mek gthi hububatm da f1atlan tini tetkik ed komisyon b 1 k~ • 

~ · .. h . en • un arm ar 
tedricen di.i§ecegme §Up e etmJyoruz. larmdan kiloda dart kuru~ kesilmesini 

lkinci mevzu olarak, ekmek var. Ek • teklif etmi§tir. Bunu Ba§Vekil Celal Ba
megin de bir miktar ucuzlattlmas1 ic;in c;a- yar, ic,;lerinde c,;ok az sermayeli esnafm 
h§malara ba§ltyacaglz. buiunmastndan dolayt §ahsan kabul et -

- Prost'un §ehir plant tasdik edil- mP.mi~tir. Bu mesele i.izerinde durulacak 
di mi? ve belki de et fiatlannda yeni bir tenez· 

- Haytrl Plan heni.iz tamamlanma- ziil imkant bulunabilecektir. 
rot§hr. T amamlanmarnt§ olduguna gore Tatbikattn kontrolu 
tabii tasdik de edilmemi§tir. Planm te - Et fiatlanndaki bu tenzilatm kontrolu 
kemmi.ili.i ic,;in, daha bir miiddet bekle • ic;in bir mart tarihinden itibaren bir ko • 
mek laztm gelecektir. $imdiden bunun misyon te§ekki.il edecektir. Komisyon ii
et:afmda SOZ soy}emegi dogru bu)muyo- c;i.i §ehir meclisj tarafmdan Sec,;ilmek i.ize· 
rum. Esasen, plan ikmal edilip, tasdik- re ikisi kasablarm murahhast, Belediye 
d~n c;tkmca, Belediye bunu kanunen !kt1sad mi.idiirii vr Hayvan borsas1 komi-
halka ilan etmege mecburdur. serinden m~rekkeb olacakhr. 

!Ian edilecegi zamana kadar, ketum Bu komJsyon et fiatlannda yi.izde 3 
davranmak zaruretindeyiz. bir yi.ikselmege bile rneydan vermiyecek 

- Sabah gazetlerinden biri, §ehri~ ve ~i:tiarda .piyasaya gore yaptlacak 
· flar1n1 kar•tlamak i.izere btr tenztlah tesbtt edecektir tmar masra ' . 
vergi ihdas cdilecegini yaztyordu. Diger maddeler de ele alrnayor 

- Boyle bir ~ergi ihdas editecegirl • Simdi Ankarada bir komisyon si.it fi-
den benim habenm yoktur. atlarmm indirilmesile me§gul olmaktadtr. 

_ £tin ucuzlamast i.izerine, diger ba- Bu komisyon yakmda ibzari mahiyetteki 
Zl addelere zam yaptlacagt ve bu ara- raporunu verecek ve bunun iizerine inekc,;i 
da Z:lektrik iicretlerinin artacagt soyle - ve si.itc;i.i murahhaslan Ankaraya c;agm
niyor. laca~h~ .. Bun~~~ sonra ekmek fiatlan • 

_ Haylr 1 Bu da dogr~ d~gildi~ .. ~- nm md~nlmes1 I§~ ele ahnacakttr. 
lektrik fiatlarmda herhangt btr degt~tk· Beledtye tetktkata devam ediyor 
lik yapilmasi dii§iini.ilmemi§tir. Et fiatlarmm indirilmesi; si.it mesele

- Halk operetine yardtm edilecek sinin tslaht gibi i§ler hakkmda Belediye-
mi? ce tetkikata devam olunmaktadir. An • 

- Her §eyden evvel. operete bir bina karada bulunan !khsad l§leri mi.idi.irii 
bulacagtz. Bu i§le bizzat ben me§gul o- Astm Siireyya bu mes~le etra£1ndaki te
lacagJm.» maslanm bitirerek geld1~t~n sonra husu
Ankaraya giden /v!yet de geldi sl bir te§kilat viic~de getmlecek ve bu i§· 

fstanbulun et fiatla/mda yaptlmasma lerin biran evvel mtacma c;ah§llacakttr. 

karar verilen tenzilatm esaslanm tesbit 
etmek iizere Ankarada yap1lan toplantl
da bulunan fstanbulda et i§lerile alaka
dar zevat di.in sehrimiZe diinmiiderdir. 

Di.in bir muhrririmizin kendilerile te -
mas ettigi bu zat, Ankaradan c;ok iyi in
tJbalarla diinmekte olduklanm ve Ba§ • 
vekil Celal Bayarm giisterdigi azim ve 
sempati sayesinde etfiatlannda yaptlmast 
mi.imki.in olm1yan tenzilatm temin edildi
gini soylemekte ittifak ediyorlard!, 

Et fiatlart nasd inecek? 
T akarri.ir eden esaslara gore et fiat

larmda yaptlacak te~~~lat .. istan~ulda k~
misyonun karar verd1g1 gun can olan ft· 
atlar i.izerinden yaptlacaktlr. Bu fiat va-

Afyon Karahisarda feci bir 
cinayet 

Afyon Karahisar (Hususi) - ~ehri • 
mizde aile namusu yiiziinden feci bir 
cinayet i§lenmi§tiT. Hadise ~~~ur: Bug
day tiiccan Osman, evinden I§tne gider
ken Bobi.i Zebra ismindeki kadm1n da
vetine icabet ederek evinc girmi§tir. 
Bu strada Zehramn oglu Ka·iri de ana
stm ziyarete gelmi§ ve evde Osmanla 
kar~Ila§mt§hr. Kadri derhal btc;agma sa
nhp Osmam kalbinden vurmu~ ve za
vallmm cesedini kapmm oniinde, soka
ga f1rlatmi~hr. Zabtta, Zehn ile Kadri
den ba§ka ciiriim ortagt olarak Hasan 
isminde birini de yakalam1strr. 

Cihangir sokaklarinin hali! 

Yukartki resim, Beyoglunun en ~e -
refli mahallelerinden biri olan Cihan
girin Havyar sokagm1 gostermektedi.r. 

Kenarlarmda aparhmanlar olmasa, 
insan kendini bir batakltkta zannede -
cek. Bundan takriben iki ay eyvel Be
lediye erkam buralanm tefti§ ettiler ve 
rnahalle sakinleri de carhk c;ektikleri
rnizi unutacagtz, sokaklanmtz intizama 
girecek. diye umide kaptld1lar. Ne c;a
re ki giinler, haftalar, aylar gec;ti, • bel· 

ki de seneler gec;ecek - tefti§in netice
sinden ne ses c;tkh, ne sada. Yalmz ge
c;enlerde sokagm bir k1smma komiir 
tozu doktiiler, ve bu suretle o kJSJm ge
c;ilir bir hale getirildi. Cihangirde Hav
yar sokagma benziyen nice sokaklar 
vardtr, fakat muhakkak ki en baktms1z1 
bu ismi kadar manzarast da tuhaf olan 
caddedir. 

Yazm toz, kt~m c;amur deryast! Ci -
hangirlilerin bali ne olacak? 

CUMHURiYET 1 

T eruel' de ihtilalci

ler yeni bir taaruza 

ge~tiler 
[Ba~tarat1 1 fnc1 sahifedel 

esir aJtndtW, oJen)erin sayiSIZ oldugu Ve 
birc;ok mi.ihimmat ele gec;tigi bildirilmek
tedir. 

Salamanca 18 - Y eni ·zaptedilen 
mevzilerin ~imdiye kadar F rankocular 
tarafmdan i~gal edilmemi~ oldugu tasrih 
edilmektedir. 

Zaptedilen arazi 1936 temmuzundan
beri en ileri Franco hatlanndan itibaren 
14 kilometre derin liginde bir sahayt kap
lamaktadtr. 

Hiikiimelfilerin tebligi 
Barselon 18 - Asiler diin T eruel i.i

ZI:!rine mukabil taarruzlarma ba§lamt§ • 
lard1r. Bu taarruz T eruel'in ~imali ~arki
sinde bulunan cumhuriyetc;iler mevzileri
ne yapilmi§ttr. Bu mevziler Saragosse
.Soria yolu ile V alan cia - Kalatoyut §i -
mendiferleri ve Sagonte' den ~iden yolun 
birle§tigi Elpetron mevkiine hakim bulun
maktadtr. 

300 den fazla toptan miirekkeb asi ba
taryalan §iddetle cumhuriyetc;i mevzileri
ni bir yandan diiverken oteyandan dii~
man tayyareleri geri mevzilerini bomba 
ate~i altmda bulunduruyorlardt. Hi.iku
met btaatt bu ~iddetli obi.is yagmurunun 
altmda Celades tepelerinden inen dii~ • 
man hi.icum dalgalarmt kar§Ilamt§tlr. 
Dii§rnan hava kuvvetlerinin faikiyeti kar
~Istnda hi.ikumet k1taat1 mi.idafaa mevzi
]C'rine c;ekilmek ve bu suretle hatlanm 
di.izeltmek mecburiyetinde kalmt§lardtr. 

Cumhuriyetc;ilerin tayyaresi adeden 
daha az olmalarma ragmen asilerin 
tayyare kuvvetlerile T cruel iizerinde §id
detli bir hava muharebesi yapmi§lardtr. 
Hi.ikumet avc1 tayyareleri di.i§mam birc;ok 
defalar takib etmi§ ve dii§man tayyare
l~rini dii§i.irmii§ti.ir. 

Ak§amlaym cumhuriyetc;iler kuman • 
danltkc;a tayin edilen hatta Franco k1t -
alanm durdurmaya muvaffak olmu§lar· 
d1r. (a.a.) 

Fastaki lspanyol hududu 
kapattldr 

Kazablanka 18 - Burgos hiikume
tinin bir kararile F astaki lspanyol mm • 
takas1, transit suretile Tanca'ya gec;enler 
de dahil olrnak i.izere, F rans1z tabiiyetin· 
de olanlara kapatilmJ~br. 

lsve~ ve Franco hiikumeti 
Stockholm 18 - Parlamentoda be -

yanatta l:iulunan Sandler, isvec; hiikUme• 
tinin frankist 1spanya ile ticari miinase
betler tesis etmek meselesini tetkik ettigini 
bildirmi~tir. (a. a.) 

Hiikumetin ucuzluk 
miicadelesi 

£Ba$makaleden devam] 
Ucuzluk miicadelesi, yiiiardan, hatta 

devirlerdenberi te§ebbi.is edilen fakat hi~ 
bir zaman ba§anlamtyan bir i§tir. Fa kat, 
bu defa i§in ~ok ciddi ve esash tutuldu • 
gunu gori.iyoruz. Parlak nazariyelerle 
kendi kendini ve etrafmt avutan bir hayal 
adamt degil; bilakis her i§i ameli tarafm
dan kavnyarak ba~aran realist bir ikh
sadc! olan Celal Bayar, ucuzluk mi.ica· 
delesinde, muvaffakiyeti sigortahyan bir 
yo! tutmu§tur. Bunu, !stanbulda et tica· 
retile alakadar olanlarm Ankaradaki 
toplantlsmda siiyledigi sozlerden de anlt
yoruz. 

Ucuzluk mi.icadelesinin zaferle netice
lenmesi, memlekette esasen ba~lmt~ olan 
kalkmmayt ve refaha dogru gidi§i h1zlan· 
d1rarak yeni bir devir ac;acakttr. 

*** -... 
Amerikanm yeni 
bahriye biit~esi 

tBa§tartz/1 1 tnct sahttedel 

Enciimen ayni zamanda in~a edilmek
te olan 72 gemi icin laz1m olan tahsisatla 
Alexandra' daki torpil fabrikasmm yeni
den ac;tl:nasi ve rni.ihimmat nakli icin kul
lantlan Pyro gemisinin tekrar hizmete a
hnmast ic;in laztm olan tahsisah da kabul 
etmi~tir. 

Beynelmilel va:ziyet ciddidir 
Washington 18 - Parlamentonun 

tali rnaliye enci.imeninde beyanatta bu -
lunan deniz harekat §cfi Amiral Leachi 
demi~tir ki : 

«- Beynelmilel vaziyet ciddidir. Ve 
Amerikamn biitiin miiesseselerini en yiik
sek derecede mi.iesseseler olacak ~ekilde 
milli miidafaanm emrine hazu bulundur
rnast laz1md1r. Amerika, memleketin a
sayi~ini tehlikeye koymadan halihamda 
milli miidafaa vesaitini azaltamaz. 1918 
senesindenberi Avrupanm ve Uzak~arkm 
siyasi vaziyeti bu kadar tehdidkar bir 
c;ehre arzetrnemi~ti. Amerikanm kafi 
miktarda mhhs1 vard1r. Fa kat bunlarm 
hepsi de 16 Ya~mdan yukand1r. Hatta 
ic;lerinden bir tanesi, yenile~tirilmemi~tir. 
Vindson Tramel itilaft mucibince 1942 
senesine kadar ~imdi tezgahta bulunan 
iki saff1harb gemisi ve gelecek bahriye 
bi.itc;esinde derpi~ edilen diger iki gemi de 
dahil ·olmak i.izere 13 mhh daha in~a 
edebiliriz.>' 

F ransada buhran bitti 
Yeni kabineyi gene M. Chautemps 

kurmaga muvaffak oldu 
(Ba§ tarat~ 1 tncf sah!fede) 

Cumhurreisi M. Lebrun' e takdim etmi~
tir. 

M. Chautemps saraydan c;tkarken ga
zetecilere ~u beyanatta bulunmu~tur: 

«- Uzun si.iren ve nazik bir mahiyeti 
haiz bulunan bir buhram izaleye muvaf
vaf oldugumdan dolayt c;ok memnunum. 
Dahilde ic;timai tslahata ehernmiyet ve • 
rirken milli emniyetimizi daima goziiniin
de bulunduracag1z. C:ok ag1r i~ler kar -
~ISinda bulundugumuzu takdir ediyoruz. 
Bununla beraber, deruhde ettigimiz agu 
vazifeleri ba~aracag1z. Haztrltyacaibmtz 
ictimai kanunlarla sermaye ile i~c;inin te~· 
riki mesaisini temin edecegiz. Aynca 
Ba~vekaleti tslah ederek, milli miidafaa
nm muhtelif krsimlan arasmda daimi ir
tibat ternin edecegiz. 

Eski Bahriye Naztrile eski Hava Na
zm arkada~lanm bu sahada i&imi kolay
la&hrmak i.izere yeni kabinede diger va
zifeler deruhde etmi~lerdir. Mezkur iki 
arkada$ tarafmdan emrime amade btra· 
ktlan bu nezaretleri tslaha c;ah~acagtm. 

Arkada~lanm i~e ba~larken, bense tek
rar i&e ba~lad1g1m &U anda aziz vatam • 
mtzm istikbalinden emin bulundugumuzu 
bi.itiin millete bildirmekle bahtiyanm. Bu 
vesile ile milletin sogukkanhhkla hiiku • 
mete yard1m etmesini dilerim.» 

Kabine toplamyor 
Y eni kabine ilk toplantiSlm per~embe 

giinii ogleden sonra akdederek, cuma gii
ni.i ogleden sonra da meclisin huzuruna 
c;tkacakttr. 

Yeni kabinenin kurulu~u baberi Fran· 
sanm her tarafmda umumi memnuniyet 
uyand1rmt~hr. 

Kabine kurulmadan evvel 
Paris 18 (Hususi) - Dart gi.inden

beri devam etmekte olan kabine buhra
mna hitam bulmu~ nazarile bakJlmakta
dtr. 

Sosyalistler, yeni kabineye i~tirak tek
lifini reddettiklerinden, M. Chautemps 
radikallerden, curnhuriyet~ sosyalistler 
birliginden ve mi.istakil sollardan mi.irek
keb bir kabine kurmaga karar vermi&tir. 

Meb'usan meclisinde 29 sandalyaya 
malik bulunan cumhuriyetc;i sosyalistler 
birligi M. Paul Boncourt'un riyasetinde 
toplanarak sosyalistler i§tirak etmezse bi
le 1M. Cliautemps'm kuracagt yeni ka -
bineye i&tirake karar vermi~lerdir. 

Diger taraftan mi.istakil sellar da yeni 
kabineye muzahereti mi.ittefikan kabul 
etmi~lerdir. 

M. Chautemps, bu suretle tavazzuh 
eden ~erait altmda radikallerin idaresi 
altmda ve yukanda isimleri gec;en i.i!< 
grupun i~tirakile bir Halk cephesi kabi
nesi te~kili kin derhal siyasl zevatla te • 
maslara ba§lamt~br. 

Y eni kabine kuruluyor 
Paris 18 (Husust)- M. Chautemps 

saat 14,50 de BaFekalete giderek, ka • 
bineye alacag1 arkada$lanm ayn ayr1 
kabul etmi$ ve uzun mi.izakerelerde bu
lunmu~tur. Y eni kabinenin bu gece kuru
lacagi ve M. Chautemps tarafmdan 
Cumhurreisine takdim edilecegi muhak
kak addedilmektedir. 

Bugiin M. Chautemps•l ziyaret eden 
ve yeni kabineye girecekleri muhtemel 
addedilen zevat &unlardtr: 

M. Delbos, M. Daladier, M. Albert 
Sarraut, M. Bonnet, M. Campicci, M. 
Lacaze, M. Pierre Cot, M. Lassale, M. 
Marchandeau, M. Schmidt, M. De 
Chatelin, M. Renaitour. 

Sosyalist partisi konseyinde 

Miifrit sol cenah lideri Zyrmoski 
beynelmilel buhranm vahimligine isaret 
ve F ransada Halk cephesinin hayatiye
tini kaydetmi~tir. Zyrmoski, buna binaen 
S. F. 1. 0 «hc;i enternasyonali F ranstz 
&ubesi>> nin bu hareketin basma gec;mesi 
liizumuna kanidir. 

P. T. T. Nazm Lebas komiinistlerin 
ekseriyete dahil olarak kalmasmt elzem 
telakki ettigini bildirmi~tir. 

Nihayet M. Blum soz alm1~ ve, hie; -
bir vaziyet almamakla beraber, verilecek 
karann ehemmiyetini kaydederek sarih 
ve vaz1h bir direktif istemistir. 

Bunun i.izerine celse Paris saatile sa -
bahleyin 3,15 te dagtlmt~ ve tahrir ko
misyonu toplanmt$tlr. 

lkinci celsedeki mii:zakereler 
Sosyalist partisi milli konseyinin, sa • 

bah saat 5,30 a talik olunan ic,;timama 
saat 7 de yeniden ba~lanmi~tlr. 

Parti idare komisyon•1 namma Gra • 
ziani, a~agJdaki karar suretini teklif ey
lemi~tir: 

Hiikumete i~tiraki bertaraf eden karar 
suretinin kabuli.ini.i nazan dikkate alan 
milli konsey, idare komisyonile hemfikir 
olarak Halk cephesinin diger azalarile 
anla$ma halinde hareket etmek iizere 
parlamento grupuna itimadmt beyan 
eder. 

Kongre, Marceau Pivert teklifi lehine 
1334 reyle 123 rni.istenkife kar§t 6852 
reyle Graziani'nin bu teklifini kabul et
mistir. 

Milli konseyde verilen izahata naza -
ran, bu karar sureti, bir Chautemps ka· 
binesine i§tirak degilse bile sosyalistlerin 
muzaheretini mi.imki.in ktlabilecek mahi
yettedir. 

Paul Faure, gene! sekreterlikten istifa
stm kat'i olarak geri alm1~ degildir. Y al

mz 27 mart tarihine kadar cari i~leri gor
mekte devam eyliyecektir. 27 martta sos· 
yalist partisinin yeni konseyi toplanacak
ttr. Galib ihtimal olarak Paul F aure'un 
27 mart konseyi tarafmdan vazifesinde 
ipka edilecegi soylenmektedir. 

Malum oldugu i.izere, tahrir komis -
yonu tarafmdan kongreye arzolunan 
Blum, Serol, Lebas teklifi, konseyde 
Marceau Piyert teklifi ve Zyromski tek
lifile kar§Jia§l'lll§tl. Pivert teklifi, bir mii· 
cadele balk cephesi istemekte ve kiitle 
hareketleri taleb etmekte idi. Zyromski 

teklifi ise, i!<inde halk cephesinin bi.itiin 
§Ubelerini, baz1 komiinistleri ve i~ genel 
federasyonunu da ihtiva eden bir hiiku
met kulumasmt istemekte idi. 

Graziani teklifinin son olarak tasvibi 
iizerine, Paul Faure, bu karar suretinin 
art1k partiyi angaje etmekte oldugunu 
tebari.iz ettiren bir nutuk soylemi§ ve top
lanhya sa at 7,35 te nihayet verilmi§tir. 

Sosyalist lrrkastnda buhran 
Sosyalistlerin halk cephesi ekseriyetine 

dayanan bir hi.ikumete girmelerine mii • 
saade eden ve biiro tarafmdan verilmi§ 
olan Blum, Serol, Lebas teklifinin, diger 
iki teklif kar§Ismda 8,000 rey ic;inde 
mutlak ekseriyeti alam1yarak izafi bir 
ekseriyet temin edebilmesi, sosyalist par
tisinde bir buhran oldugunu kat'i surette 
gostermektedir. Filhakika, parti bi.iro -
sunun ekalliyette kaldtgt 1920 Tours 
kongre$inden beri ilk defa vaki olmak -
tad1r. 

Ath spor kuliibiiniin ~ayi 
Anadolu yakas1 atlt spor kuliibii, a

zast ic;in her ay bir dansh c;ay vermegi 
karar la§hrmt§tiT. • 

ilk c;ay, §Ubatm altmct pazar giinii 
kuliibiin Kadtkoyi.indeki salonlarmda 
verilecektir. Yeni idare heyeti, c;aym 
giizel olmas1 ve muhitin ihtiyaclanna 
teMbiil etmesi i~in c;alt§maktadir. 

.RADYO ·· 
( Bu aksamki program ) 

ANKARA: 
12,30 muhtelif plak ne~riyat1 - 12,50 

plak: Tiirk musiklsi ve halk §arktlan -
13,15 dahili ve harlcl haberler - 17,30 in
kilil.b derslerl: Halkevlnden naklen (Receb 
Peker) - 18,30 muhtelif plak ne~rlyat1 - 19 
TUrk musik.isi ve halk §arkllan (Hikmet 
R1za Sesgiir ve arkad~lar1J - 19,30 saat 
ayar1 ve arabca ne§rlyat - 19,45 Tiirk mu
siklsi ve halk ~ark1lar1 (Servet Adnan ve 
arkada§lari) - 20,15 konferan.s: Server is
kit - 20,30 pl~kla dan.s muslklsl - 21 ajan.s 
haberleri - 21,15 stiidyo salon orkestras1 -
21,55 yarmkl program ve istiklal mar§l. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musikisi - 12,50 hava

dls - 13,05 plakJa Tiirk musikisi - 13,30 
muhtellf plak ne~riyat1 - 14 son - 18,30 
plil.kla dan.s musiklsl - 19 Bayan Inci: Pl
yano ve keman refakatile - 19,30 kon!e -
ran.s: Doktor All t;Ukrii (Grip ve korunma 
~areleriJ - 19,55 borsa haberleri - 20 Mus
tafa ve arkada~lan tarafmdan Tiirk mu
sik.lsi ve balk §arkllan - 20,30 hava rapo
ru - 20,33 Orner R1za tarafmdan arab -
ca soylev - 20,45 Nezihe ve arkad~lan ta
rafmdan Tiirk muslk.lsi ve balk ~arkilari, 
saat ayan - 21,15 orkestra. • 22,15 ajan.s 
haberleri - 22,30 plil.kla. sololar, opera ve 
operet par~alan - 22,50 son haberler ve 
ertesl giiniin program1 - 23 son. 
PE~TE: 
17,05 OPERA MUSiK:isi - 20,35 QiNGE· 

NE ORKESTRASI - 21,35 konferan.s - 22,20 
CAZBAND TAKIMI - 23,30 BUYUK KON
SER - 24,40 dan.s plaklan - 1,10 son ha.
berler. 
BUKR~: 
19,20 konferan.s, KORO MUSOOsi - 20,2G 

grarnofon, konferan.s ve saire - 21,55 gra
mofon, hava, haberler, spor ve salre - 22,50 
KONSER - 23,50 tran.s1zca., almanca ha ... 
berler. 
V~VA: 
18,20 ViYOLONSEL KONSERi - 18,55 

kan~Ik yaym - 21,05 gramofonla kon.ser .. 
22,05 PiYANO KONSERi: t;open'in eser ... 
Jeri - 22,50 konferans - 23,05 ORKESTRA; 
KONSERi: - 23,55 haberler, hava. ve salre ... 

MiLANO: 
18,20 PiYANO KONSERi C. B. Scarlottt 

ve li\open'ln eserlerl - 18,55 kar14lk yaym -
20,35 KARI.;liK MUSOO - 22,05 haberler 
ve salre - 21,35 KARif;IK MUS:tKi - 22,05 
BiZET'NiN CARMEN OPERAS!: (Scala O• 

perasmdan naklen), .lstlrahatlerde hava.
d.ls ve sa.1re. 

Gayrimiibadil bonolart 
[Ba§taratl 1 fnct sahttedc1 

nolar tevzi edilmi§tir. Bunlardan 12 ile 
13 milyon lirasi emval bedeli olarak ge· 
ri ahnmt§hr. ~imdi tedaviilde takriben 
10 - 13 milyon lirahk bono bulunmak • 
tad1r. Bu bonolarm 6 - 7 milyon lirahk 
bir ktsmmm bugi.in gayrimi.ibadillerin 
elinde olmadigtnl tahmin etmek gi.i~ de· 
gildir. 
~imdi hiikfunet, senelerdenberi sii • 

riincemede kalan bu i§in tasfiyesine gi
derek gayrimiibadilleri kurtarmak is • 
temektedir. Bu tasfiye i§inde birkar; 
yol tutulmas1 ihtimal ve §ayialan ileri 
siiriilmektedir. 

Bunlardan birincisl, hiikfunetin, te " 
daviilde bulunan bonolan Hazine bono· 
larile degi§tirmesidir. Sayed hi~bir §art 
gozetilmeden bonolar Hazine bonolarile 
degi.§tirilirse, vaktile bir lirasma muka
bil bir bonoyu iki kurwjla on be§ kuru§ 
arasmda ellerine gec;irmi§ bulunan mu
tavassutlara bol bol ve hakstz yere pa• 
ra kazandtnlmt§ olacakhr. 

Diger bir rivayete gore, gayrimiiba· 
dillerin istihkak bakiyeleri iizerinde e. 
sash tetkikat yaptlarak hakiki istihkak· 
larmm tesbitile adil bir nisbet dahilln
de gayrimiibadillere verilmesi dii§ii " 
ni.ilmektedir. Hatta yalmz gayrimi.iba " 
dillerin ellerinde hulunan bonolarm 
Bazine bonolarile tebdil edilecegi de bu
na ilave olunmaktadtr. 

Bizce de en mutedil olan §ekil, budur. 
Yalmz §U cihet var ki, gayrimi.ibadille• 
rin bir k1smt ellerindeki istihkak baki .. 
yelerini de gene 1 - 3 kuru§ arasmda 
ya zaruret saikile ve yahut da vesika • 
lannm hila!1 hakikat olmas1 ihtimalme 
binaen elden c;tkarmt§ ve c;tkarmakta 
bulunmu§lard1r. 

Bu suretle Sirkeci clvarmda yerle!i .. 
mi§ muhtekir ve speki.ilator bir smtf, 
mi.itemadiyen ellerine bono ge<;irmekte
dirler. ~ayet istihkak bakiyeleri iize • 
rinde geli§igi.izel tasfiye yolu tutulursa, 
mutavass1tlarla ka§tla§tlmasl muhakkak 
ve mukadderdir. !cabmda bu nevi vazi
yetleri hiikiimsiiz btrakacak kanuni bir 
formiil bulunacagr iimid edilmektedi;:o. 

Paris 18 (Hususi) - Sosyalist par
tisinin milli konseyi geceyansmdan sonra 
gee; vakitlere kadar mi.izakereye devam 
etmi~tir. Reis, bir komiinist notunu oku -
mu&tur. Bu notta radikal partisinin hath 
hareketine ve radikal parlamento grupu 
reisi Elbel tarafmdan yapilan ve radi • 
kal partisinin sosyalist partisi tarafmdan 
kendisine atfedilen $ekilde hareket etme
mi~ oldugunu bildiren beyanatma i~aret 
edilrnektedir. 

Oniversite ve Kolej kafileleri Atinaya gitti 

Bu not okunduktan sonra, M. Blum, 
bu i&in ~ahsl sahada mi.italeasm1 istemi~ ve 
demistir ki: 

«-· - Politik ~erefim ve hususi serefim 
mevzuubahstJr. Komi.inistlere yanh& ma
lumat verdi~im ve Halk cephesi kombi
nezonunu bozdugum soylenmek isteni -
yorsa, bu bana kar&I gosterilebilecek en 
agtr si.iphedir. Zannederim ki en iyi tarzt 
hal meseleyi halk birligi komitesine bil • 
dirmek ve bu korniteden tahkikat yapma
stnl, &ahidlerin dinlenmesini istemektir.» 

Bunu miiteak1b birc;ok vilayet dele • 
geleri halen tezahiir etti~i sekilde bir 
Chautemps hi.ikumetine i~tirak aleyhinde 
ve i.ic; tarafh bir hi.ikumet te~kili lehinde 
soz soylemi~lerdir. 

Bundan sonra umumi mi.izakere ba~ • 
lamtshr. «inktlabct sol cenah» ismi ve -
rilen temayi.ili.in ~efi bulunan Marcean 
Pivert irtica ve hatta baz1 radikalleri, C. 
S. A. R. suikasdini bir finans ve hiiku
met buhram c;1kararak tenkil etmek iste
mekle itharn etmi~tir. 

Diin ak~m Atinaya giden Kolejliler grup halinde 
Robert Kolejin birinci basketbol ta

k.mma mensub 26 gene, diin ak§am Ro
manya vapurile Atinaya gitmi~lerdir. 
Gender, Atinada basketbol milli takmu
le bir mac; yapacak ve ondan sonra mem
leketimize doneceklerdir. 

Ayni vapurla Oniversite Hukuk ve 

!ktJsad fakiilteleri talebesinden miirek • 

keb bir kafile daha hareket etmi§tir. Oni

versiteliler, Atinada Turk sefaretile Ati· 

na Oniversitesinin misafiri olacak ve muh

telif mevzular iizerinde tetkiklerde bulu· 

nacaklardtr. 
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H ASAN F ISTI K o zo Y ACil 
~am ftshgmm oziinden ~tkartlmlf nf yag olup vitamin, kalori itibarile diinyada mevcud biitiin kuvvetli ve g1dai maddelerden daha fazla bir s1hhat ve afiyet temin eder. Umumi zaytfhgi 

kanstzhgt ve bilhassa veremi kat'iyetle iyile,tirir. l,tihayl ziyadele,tirir. Bir kilosu viicude birka!f kilo temin eder. Hasan f1shk ozii yagt i~meden baskiilde tarbhntz. Hasan deposu ve fubeleri. 

GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1TI I I II 11 . 
2 _j I I 1•1 I I 

a I I 1•1 I I 1•1 I 
4 I I 181 I I I -1 
li-1•1 I 1•1 1•1 I I 
6 _1 I I I 1•1 I I -1 
" I I I I 1•1 I I I _I 
s I I 1•1 I I I 1•1 I• 
9 -1•1 I I 1•1 I I 1•_1 1 

10
1· I 1•1 1•1 I I I I -'-1 

11 ! I _l_ l I 1•1 I I I j_j 
Soldan saga: 
1- Bir dill konW?ma tarz1 fena (miirek

keb kelime ). 2 - Birl}eyi bulmak !c;in bir 
yeri kan§tlrmak, bir edatm kiSaltilmi~I. 
3 - Q!zg!, ciddl. 4 - Boga dogu§ii sahas1, 
Vekaletlerden biri. 5 - Avrupada bir ne
hir, !nsam . ya~atan. 6- Su haline gelmek, 
ev. 7 - Bir Rum ism!, manda yavru.su. 8 -
Dogurtucu, kiralamak. 9 - Almanyada bir 
havza, evi orten. 10 - Viicudiin yumu§ak 
kiSmi, gece eglent! yer!. 11 - Kuru sebze
lerden biri, yemez !c;mez mahluklar. 

Yukandan 3.§3-giya: 
1 - Gordiigiinii soyliyen. 2 - YaZl tie I 

Dildirmek, Allah, kuru c;imenin tersi. 3 -
·Beytar. 4 - Viicudiimiizden !ki uzuv, bii
yiimeklik, bir emir. 5 - Bir emir sigas1, 

·yaymakl.J.k. 6 - itikad . 7 - KariS! veya ko
casi olm1yan, bayan. 8 - Mekteb, b!r ~h
rin viran bak!yes!. 9 - Biiyiik ~ahs!yetler, 
e§ya. 10 - Ak1l, yiiziimiiziin ik! tarafi, no
-ta. 11 - Qobamn sirtmdaki, hile. 
• Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

li'TIOIF IE IKIAITIAIN I• LL 
2 AIZIAIMIEITI • IL t IV IA 
3 LIEIKIEILitl • l t IH AI D 
4lJNI• ILIEI•I t IMIAIL .I 
r. sl•lsl• l~l t IKIAIYIELL 
6 OILIUIKI• IPI t IDIEI • IE . 
7 LiEIDI t I•IEIZIAITI • IM

1 

8 AIRIAIMIAIKI • IMI • IP IA 
9 NT• IKI•ILI•Ivi• IC::IAI D 

tol • lvl•l s IE IMIE IRI E IL It 1 11m IMIIAIVII .,ELr.JAI~ 

SAC BAKIMI 
Giizelligin en birinci §artlchr. 

ist. Borsas1 18/1/937 ) 
PARALAR I 

Ahs Sahs 
Frank 
Dolar 
Liret 
Beldka Fr. 
Drahmi 
tsvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
~ilin A vusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron isve~ 
Sterlin 
Alhn 
Banknot 

f; E K 

Paris 
New-York 
MiHlno 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budapeste 
Bukres 
.(Jelgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

E s B 

80.- 85.-
123.- 126.-
99.- 105.-
80.- 84.- ; 
18.- 22.-

570.- 580.-
20.- 23.-
65.- 70.-
78.- 82.-
21.- 23.-
26.- 29.50 
20.- 22.-
21.- 25.-
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

625.- 630.-
1066.- 1068.-
273.- 274.

L E R 
A~Jts Kapam~ 

23.745 23.8525 
0.791382 0.7930 

15.1130 15.1492 
4.7050 4.7175 

87.0225 87.23 
3.4446 3.4530 

63.6942 63.8467 
1.4286 1.4320 

22.66 22.715 
4.2134 4.2234 

13.6942 13.7270 • 
1.9745 1.9792 
4.1990 4.2090 
4.- 4.01 

106.5286 106.7837 
34.355 34.4375 I 

2.7356 2.7420 
3.0890 3.0964. 

628.- 626.50 
23.765 23.66 

A M 
A~1 Its Kapam$ 

Aslan ~imento 9.60 9.60 
Merkez BankasJ 97.50 97.50 I 

tST l KRAZL A R 
A~ul$ Kapan t$ 

Tiirk B. 
,. I Vadell 18.85 18.85 
,. D Vadeli 18.825 18.80 

S1vas - Erzu. 1 
,. • Dl 95.-

TABVtLA T 

Anad. M. Pe~in 
Miimessil vadeli 39.90 

J Operator __ ...., 

RIZA UNVER 

Kepekleri ve sag dokiilmesini tedavi 
eden tesiri miicerreb bir ilacdlr. 

Transanlantik haline getirilen 

Bir Iokanta salonu 
20 - 1 • 938 yar1n ak,am 

Tokatl1yan 
Y emek salonunda 

verilecek olan MEDARLAR GECES!, 
yemekli GALASINDA gene GREGO • 
R'un binbir fantezisinden bir yenisine 
§ahid olacag1z. Gregor, bize o gece mii
kellef bir transatlatikle cenub yanm 
kiiresinin efsanevi denizlerinde muh • 
te§em bir seyahat vadediyor. 

Yemek salonu biiyiik bir Hiks yolcu 
vapurunun iist giivertesi haline getirile
cek, herkes biiyiik bacalarm golgesi ai

tmda ve can kurtaran sandallan arasm· 
da yemek yiyecektir. 

Dr. S uphi !?enses 
idraryollan hastallklan mutehass1s1 
Bevo!llu Ydd1z sinPmaSJ kar~JSI 

Leklergo Apt. IVuavene 4 ten sonr a 
cumartesl fak i rlere paras •z 

Tel. 43924 

Dofj um ve kad1n hastahkl ar• 
mlitehas&JSJ 

Ca~alo~u, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, MavJ yapt 

Telefon 22683 --•• 

Sayan lara 

Bayramhk Mujde t 
CO$KUN 

Manifatura magazas1 
( Beyoglu l§ Banka111 kar§Ismda ) 

Yeni gelen yUksek kali
teli her cins kuma,tan 

CO$ D U! ! ••• 
Ticaret odasm•n miisadesile 

ve bir ay miiddetle 

inantlm1yacak 
ucuz 

FiATLERLE 

SATI$ 
Acele ediniz. 

F1rsah ka~nmaytmz. . _______ _. 
Sahhk koyun siitleri 

Talib «;IkmadiP.mdan artbrmas1 uzablan koyun siitleri ikincikanunun yir
rninci per~embe gllnii saat 15 te tekrar artbrmast yap1lacaktir. !steklilerin 
160 lira muvakkat teminatla birlikte Halkahda bulunan Ziraat Mektebindeki 
Komisyona miiracaatleri ilan olunur. (336) 

Harb Akademisi Komutanbgtndan: 
Hava Harb Akademisi igin 80 ila 100 lira iicretli iki erkek daktilo ali

nacaktir. 
~artlar: 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve Tiirk olmak. 
2 - Otuz ya§mdan yukan olmamak. 
3 - En az orta tahsili bitirmi§ olmak. 
4 - Gabuk ve iyi daktilo edebilmek ve d.aktilo imtihanmda muvaffak olmak. 
5 - En az iki y1l hizmet teahhiit etmek, bir yabanc1 dil bilenler tercih edi· 

lecektir. 
isteklilerin ikincikfmun sonuna kadar Ylld1zda Harb Akademisi Komu• 

tanbfu.na miiracaatleti. ~332) 

EViNi ZDE 
I 

I 

YAPINIZ 

Kullandtgmtz pud;ranm rengi ne olursa olsun belki de size uygun gel· 
miyor. Bazt sart~mlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandtklarmda ken· 
dilerine daha uygun geldigi gibi ban esmerler de, san:<jmlara mahsus bir 
pudra kulland•klarmda keza kendilerine daha uy_gun gelebilir, Bunu 
anlamanm ~aresi, yuzuniiziin bir tarafmda bir renk ve diger tarafmda 
ba~ka renk pudra tecrube etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife kar:<jtltk olmak iizere istanbul 622 
posts kutusu adresfne (T.C. 5) rumwdle 12 kuru§luk pul giinderdiginiz tak
dirde size hususi modelde bir kutu pudra He muhtelif renklerde niimu
nelik 4 ufak paket pudra giinderilecektir. Mektubunuzda her vakit kul
landigmxz pudramn rengini de bildirmegi unutmaym1z. Bu suretle yal
mz kendi ba:<jmua veya arkada$IDizla beraber tecriibe ederek hakild bir 
pudra musabakasl yapmi$ olursunuz. 

Toka1on pudrasmm her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardtr. 
Bu pudra havalandtnlmi$, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan muteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikah yiizucusunun sudan miiteessir olmiyan 
bu pudrayt. kullanarak i!jtirak ettikleri olimpik oyunlanndan sonra bile 
tenlerinin kat'iyyen bozulmadtgmt yanyorlar, 

Harb Akademisi Komutanbg1ndan: 
Harb Akademisinde biri alaverah digeri yalmz verici iki yangm tulum

basl pazarhkla tamir edilecektir. Tulumbalan gormek istiyenler her giin 
Daire Miidiiriine miiracaat etmelidir. istekliler Be§ikta§ Malmiidiirliigiine 
yatmlacak 15 lirahk teminat makbuzile 24/1/938 pazartesi giinii saat on bir· 
de Akademide Satm Alma Komisyonuna miiracaatleri. (333) 

SAHiBiNiN SESi 
TiCARETHANESi 

KELViNAToR - MARKONi 

SPARTON • TUNGSRAM • BiZERBA daireleri 
302 lstiklal caddesi • Beyoglu 

Bir giina yanl.~hga verilmemek i~in 938 senesi 1 ~10 memur· 
Janm12a ( turuncu ) yerine ( YE~iL ) renkte hiiviyet varakala

n vermi~ oldugumuzu say&'J deger mii~terilerimize bildirir. 

MemurlanmJZ her talebde hiiviyet varakalanm ibraz edecek
Jerdir. 

MUdiriyet 

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

konforlu, yeni ve 938 modeli iki aded otobiis satm almacakttr. 
Yalmz bu otobiislerin 938 senesi Belecl.iye biitgesine konulacak tahsisatla 

ve muayyen taksitlerle i:ideneceginden bu §erait dairesinde Belediyemizle 
mukavele yapmak istiyen miiesseselerin teklifnamelerile satacaklan otobiis
lerin nev'i, evsaf1 kabiliyet ve tahammiil d.erecelerini havi katolog ve fiatla
nm Belediyemize bildirmeleri ilan olunur. (267) 

Istanbul Bulgar 
« Podkrepa ~ 

Haytr Kurumu Ba~kanhgmdan : 
Kurumumuzun senelik kongre ve 

yeni heyeti idare intihab1 30/1/938 ta

rihine musadif pazar giinii saat 10 da 
Halic Fenerinde 1skele caddesinde 87 

numarada yapilacagmdan azalarm mez
kur giin ve saatte haz1r bulunmalan ri
ca olunur. 

Sa~larinizi dokiilmekten koruyunuz 

3 ayd a 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~Jann koklerini kuvvetleadlrir. 
Dokiilmesini keser. Kepeklerl ta• 
mamen ~derir ve biiyiime kabili· 
yetini arbrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif. lrullamiil 

kolay bir sac: eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

dikis 
I 

Tahsilinin yiiksekligi ve intizamile tanmm1~ Tiirk Kadlnlan Be$ikta~ 
Diki§ Yurdunda az diki~? bilenler i~in k1sa devreli kurslar a~Ilmi$br. 3 ayda 
bi~ki ve diki§ ogretilerek musaddak diploma verilen bu kurslarm ~eraitini 
mekteb idaresinden i:igreniniz. Adres: Be$ikta$, Akaretler No. 87. 

Karacabey Haras1 Direktorliigiinden: 
Miiessese rnuhasebesinde ~ali§rnak iizere Malmiidiirliiklerinde ~ah§rnt§ ve 

usulii muzaafa hakkile vak1f ve memurin kanunundaki ~artlan haiz askerli
gini ikmal etmi§ bir muhasebe refiki Iazimctr. Ayhk iicret 75 lirad1r. Talib 
olanlarm 20 ikincik;anun 1938 tarihine kadar evrak1 miisbitelerile birlikte 
Hara Direktorliigi.i.ne miiracaatleri. (121) 

r_r . b d' , 1 · ' Cazib ve sehhar bir tebess.ubmel; eky~z. ~~ er e 
.. 1 ·., bir ag1za sah1 o ma 14;1n en 

sus enm1.. . b' t 1 seri ve emm 1r vast a ... 

KO~YNOS Ia 
di~lerinizi temizlemege ba~lamakhr. 
Ba~kalarmda hayranhkla ve k1ska -
narak gi:irmekte oldugunuz miicella 
ve beyaz di$lere; K 0 L Y N 0 S 
istimali ile siz de malik olacagmiZl 
goreceksiniz. K 0 L Y N 0 S agztru• 
zm sthhatini, di$Ierinizi ve di$ etle
rinizi hiisnii muhafaza edecektir. 

K 0 L Y N 0 S kullanarak az zaman i!<ind.e gi:iniil cezbedici inci gibi 
di~lere malik olacagmtza emin olabilirsiniz. 

Bunun temini ancak, Amerikan K OLYNOS di~? macunu sayeslnde kabildir. 

K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilmii~ oldugu cihetle kuru frrga iizerine 1 
santimetre koymak kafidir. Kullam$1 c;ok Iatif ve ekonomiktir. Fiat! 42 Kr. 

r Sigar a t iryakilerine mUjde 
Fennin son icad1 ve yuzde 89 derecesinde tutiiniin Nikotin, Pyridin, 

Arnonyak gibi tiitiindeki zararh maddeleri siizen 

S1hhi 

Avrupadan gelmi§tir. 
10 aded iliic1 beraber 150 kr. 

Agtzhklan 

Safl~ yeri: Pi PO PAZARI Sultanhamam 
Ta:;;ra sah§ yerleri: izmir; KemeraltJ, Mazhar Ongor- Bursa : Uzun~ar§i saatc;i 
Nereddin ·Ankara; Tiitiincii Ali Tiimen, Ta~han - Zonguldak; Snat~ti Osman 

• Gurdal 

Beledive Sular idaresinden : 
Terkos fabrikasmda ki$ mevsiminden istifade ederek yapilmasi laz1m ge

len esash tamirat dolay1sile Beyoglu tarafmda oldugu gibi istanbul cihetinde 
de yeniden ilan edilinciye kadar saat 22 den sabah be~e degin sularm kesile~ 
cegini saym halkimiza bild.iririz. (344) -<;AGLA Y AN'da 

Biiyiik fed ak arhk I aria celbine muvaffak 
oldugumuz me, hur rakkaseler 

MISIHLI 

AMiRA CEMAL 
VE 

SUDA NLI ZEYNEB 
Seanslarma devam edivorlar. 



19 lkincikAnun 1938 CUMHURIYET • 
· FENNiN BiR HARiKASI : K ESKiN KA$ELERi usutme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. 1 lik ve 10 luk 

kaatulara vard1r. 

r --------------. -------~--------1/ Devlet Oemiryollan ifletqae Umum Miidiirliigiinden 

i,Ietme Direktorliigiinden : 

SA~ BOYALARI 

J UVANTI N 
KUMRAL - SiYAH 

Ter ve y1kanmakla kat'iyyen 

~akmaz; tabii renk veren ta

nmm1~ yegA.ne SJhbi sa~ 

boyalandar. 

INGiliZ KANZUK ECZANESI 
/ 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Usulile Eksiltme ilan1 

Direktiirliigiinden : 
Kapah Zarf 

Giimiisane Naf1a 
1 _ Eksiltmiye konulan i~ : Gilmu§ane Vilayeti lialkevi in~aabd1r. 

!<;in ke§if bedeli 55263 lira 78 kuru§tur. 
2 _ B'u i~e aid ~artnameler ve evrak §Unlardtr : 
A- Eksil tme §artnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Naf1a i§leri yap1lar §eraiti umumiyesi. 
D - N afra i~leri fenni §artnamesi. 
E - Hususi §artname. 
F- Ke!;,df cetveli tahlili fiat cetveli. 
G- Proje. 

istiyenler bunlan Gtimil§ane Naf1a Miidilrlilgilncte miitalea edebilir
ler, ve il~ lira mukabilinde zarf allr. 

;:s - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
4 - Eksiltme 25 ikincikanun 1938 sah gunu saat 15 te Giimil§ane Belediye 

dairesinde yap!lacakhr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in istenilen 4200 lira muvakkat teminat ver
:rr.esi bundan ba§ka Ticaret Odasma kayidli olduguna dair \7esika gostermesi 
laz1mdJr. 
6 - Tcklif mektublan yukanda ikinci maddt>de yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar Giimii§ane Belediye salonunda Eksiltme Komisyonu Reisligine 
makbuz mukabilind.e verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublann niha
yet dordiincii maddede yazth saate kadar gelmi§ olmasx ve d1~ zarf1 miihiir 
mumile iyice kapatJ.lmasx laz1md1r. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. • 
7 - fsteklilerin Naf1a Vek~letinden ahnmi§ milteahhidlik veslkasmx haiz 
olmas1 !(:arttJr. (216) 

p A T I 
t~ ve c!.I~ basur memelerinde, basur memelerfnin her tiirlii iltihabla:Xnda, 
cerahatlenmi~ fistiillerde, kanayan basur roemelerinin tedavtsinde 
daima muvaffakiyetle •ifayf temin eder. 

istanbul Giimriikleri Ba,direktorliigiinden : 
MKN 8646 MULMES~/~AS markah hila No.h gayrisafi s1kleti 4~8~0 ki· 

lo 12608 lira 84 kuru~ degermde ay1klanm1~ ve k1smen kurtlanm1~ pmnc;Ier 
cpazarhkla transite• MKN 7802 SHKJ M bila No.h KS S 1575 K 6244 L 66 KD 
kosele pazarhkla dahile MKN 750 NPC M K 80/81 No.h KSS 284 K 318 L 
70 KD (Radyolin adresli kur~undan boyah bo~ tup) 1549 say1h kqnun mu. 
cibince 24/1/938 ~ilniinde ':e saat 13 bu~ukta 2490 sayrh kanun hiikiimlerj 
dairesinde Sirkectde Re~ad1ye cd. Giimrilk Sah~ Salonunda ac;1k arthrma 
ile dahile satJlacaktir. 1steklilerden % yed.i buc;uk pey akc;esi ve Maliye un. 
van tezkeresi istenir. Pey akc;elerinin saat 12 ye kadar yahnlmasx mecbu • 
ridir. (335) -Agac tohumlarl 

Okaliptus, Ligustrum, ~kasya, Gladic;ya maklora, Top mazx, 
Atkestanes1 gibi agac tohumlanm 

4 iincii Vaktf han 4 iincU kat 18 numarada 
Bah~;e mimar1 M. Baysalda bulabilirsiniz 

Antalya Vilaveti Defterdarhihndan: .., 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Antalya gumriik binas1 in§aatl. 

Bedeli ke~fi : 73,781 bra 13 kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §unlard1r : 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - BaymcJrhk i~leri gene! ~artnamesi 
D - H ususi io-'lrtname 
E - Ke~if cetveli 
G- Proje. 
$artnameler Naf1a Miid~r~ii.~iinde gorillebilir. tstiyenler bu ~artnameler
Ie evrak1 (4) lira mu~a~1lmde Antalya Naf1a Miidurliigunden alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/1/938 tarthmde cuma gilnu saat 15 te Antalya Vilayet Def • 
terdarhgmda Eksiltme K?misyonunca yap1lacakhr. 

4'- Eksiltme kapah zarf usuhle ve vahidi fiat ilzerinden yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye p;irebilmek icin isteklilerin 4939 lira 6 kur~~ muvakkat temi

nat vermeleri, bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup getirmeleri 
lazimdJr. 
Naf1a Vekaletinden ahnm1s :vap1 i~lerine aid en az 25.000 lirahk i~ yap
hgmx gosterir milteahhidlik vesikas1 ve yapt1~1 i(?lere ait bonservis ve 
Ticaret Odas1 vesikas1. 

1:!' - Talibler teklif mektublanm eksiltmenin yapJlaca~l saatten laakal bir sa
at evvel Komisyona getirip makbuz mukabili tevdi etmeleri :jarthr. 

7 - Haricden pasta ile gonderilecek teklif mektublan saat 15 e kadar kabul 
edilir. Postalarda vuku bulacak gecikmeler vesaireden bir mes'uliyet ka
bul etmez. ..(8747) 

Erzurum Onuncu 
6/1/1938 giiniinde eksiltmiye kor.ulan 2,500 metre mikab1 Traverslik <;am 

Tomrugu goriilen luzum ilzerine yeniden ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmu§itur. 

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

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

manlarmdan Devlet Demiryollan idaresi ic;in tahsis edilecek maktalardan 
tedarik edilecektir. 

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

saiki haiz bulunmalan lazimco~r. 
6 - 1/2/1938 sah gilnii ogleden sonra saat 15 te Erzurumda Golba§mda 

1$letme Miidiirlilgil binasmda miltesekkil Komisyonda ihalesi yap1lacagmdan 
Taliblerin 2490 numarah kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mektub -
lanm saat 14 e kadar Komisyon ba~kanhgma vermeleri. 

7 - ~artnameler 175 kuru~ mukabilinde idare veznesinden tedarik 
edilebilir. ( 44) -EV\1elce ilan edilmi~ olan Ankara garmda revizorluk binas1 ile umum! 
hala binas1 in~aab yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

I - Bu i§lerin ke~if bedeli 43,000 lirad.Ir. 
II - istekliler 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 gilnu saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonca 
yapllacakhr. 

IV - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
a§ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giln ayni saat 14 e kadar Komisyon 
Riyasetine tevdi etmil! olmalan lazrmd1r. 
a) 2490 say1b kanun ahkamma uygun 3225 Iirahk muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettigi ve ~artnamede yaz1h vesikalar. 
c) Naf1a Vekaletinden musaddak ehlivet vesikas1. c108"' (239) -Muhammen bedeli 20442 lira olan muhtelif alat ve edevat 1/3/1938 sah 
gunu saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada id.are binasmda satm alma
cakhr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin 1533.15 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve N af1a milteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni 
giln saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine \7ermeleri laz1md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar • 
pa~ada Tesellum ve Sevk ~efli~inden da~tilmaktadrr. (204) -1/2/1938 tarihinden itibaren ! 

1 - Silr'at trenlerinde muteber olm1yan tenzilli tarifelere tevfikan hi
let alml§ olan alelumum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda mun
zam iicret tediye ederek siir'at trenlerine mahsus munzam biletini almak 
§artile bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Sur'at trenlerinde muteber bileti olmryan yolcular hakkmda biletsiz 
muamelesi tatbik edilecegind.en saym yolcularm her halde trene bin)'l1eden 
evvel biletlerini temin etmi~ olmalan kendi menfaatleri iktizasmdand1r. 

2 - Siir'at trenlerinde muteber olm1yan tenzilli bilet hamili yatakh 
vagon yolculannm sur'at trenlerinde seyahat etmek ic;in tediye edecekleri 
munzam ucret, umumi tarife ilcretinin yiizde on iki buc;uga indirilmi~tir. 

(202) -Haydarpa~a deposuna bir sene zarfmda gelecek olan tahminen 40,000 
ton m~den komiiriiniin vagonlardan yere bo!ialttlmasl ve yerden makine ve 
va~nlara yiikletilme isi 3/2/938 tari.Wnfhmusadif per~embe giinii saat 15 te 
Haydarpasa ,gar binas1 dahilinde Birinci isletme Komisyonu tarafmdan ka
pah zarf usulile ihalesi yap1lacaktir, Beber ton komiiriin tahliyesi i~in 10 
ve tahmili ic;in de 19 kuru~ muhammen bedel konulmu~tur. 

isteklilerin 870 lira muvakkat teminat makbuzu ile kanunun tayin ettigi 
vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah nushasmda in
ti~ar etmis olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve tekliflerin ayni 
gun saat 14 e ~dar Komisyon Reisligine verilmesi lazlmd1r. 

Bu i!le aid ~artnameler Haydarpa~a Depo $efligi ile Haydarpasad.1 Bi-
rinci fsletme Komisyonu tarafmdan paras1z olarak verilir. (342) 

Oksiiriik, nefes darbi'I, ·soiuk 
aJgmhg1 ve gogus nezlelerin· 
den sizi kurtaracak en iyi ilac 
budur. 
Her eczaneden 1srarla isteyi· 
niz. 

Mermer ta,, 
tugla 

moloz duvar 
hurda 

tas1 
' 

ve eski kabp 

Giizel 
ve 

San'atlar 
demir sabbyor 

Akademisi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Akademide bulunan tahminen 7 ton miktarmdaki hurda demir, cmoloz 
duvar ta~1 15 m3. ve 68 parc;a mermer tas ve 800 eski kahn tugla 21/1/938 
cuma gunii saat 15 te Cagaloglundakl Yi.iksek Mektebler Muhasebeciligin· 
de mute~ekkil Komisyon tarafmdan ac;tk arttirma ile sahlacakhr. Hepsi· 
nin muhammen bedeli 303 lira ve muvakkat teminat miktan 22 lira 73 ku
rustur. 

$artname Akademiden her zaman bedelsiz olarak ahnabilir. Ta~ ve 
Demirler istiyenlere mahallinde gosterilir. (246) 

' JERANS 
TUrk Lim it ed !;tirk et i ( Unyon Han Galata ) 

c;ok uygun §artlarla Emlak idaresi 
AhmSahm, icar ve isticar muamelab 

<;orlu 
Dosya No. 

938/47 

icra 

T elefon : 43358 

Memurlugundan: 

(:orluya Bagh Eregli koyiinde bulunan ve sah.hga ~lkanlan gayrimenkul1erin 
Satuacak §ayi 

Mevkii 

Nevruz bah~¥esi 

Bek~¥itepe yolu 

Cahil baym 
Koknartepe 

Ahlat tarla 

Tiritoz dere 

Cay1r yerinde 
K1zlac;ta 

Gilelide 

Cins ve miktan 

Yedi donilm ik.i evlek tarlanm il~¥te 
iki hissesi 
Alb donilm tarlamn il~te ik.i 
hissesi. 
Uc; doniim tarlamn ilc;te iki hissesi. 
On sekiz doniim tarlanm iic;te ik.i 
hissesi 
On alb donilm tarlanm i.i~te ikl 
hissesi. 
Yirmi alb d.Onilm tarlamn ilc;te iki 
hissesi. 
1ki doniim tarlamn ii~te iki hissesi. 
On altx donum tarlanm iic;te iki 
hissesi. 
Yirmi sekiz donum tarlamn u~te 

hisseye konu· 
Ian k1ymet 

Lira Kuru~ 

50 

16 
8 

36 

32 

69 
13 

106 

00 

00 
00 

00 

00 

34 
27 

67 

iki hissesi. 74 67 
<;orlu icra Memurlugu odasmda yap1- 1 tlk: 28 ~ubat 938 pazartesi saat 14-18 
lacak arthrmamn gi.in ve saati r Son: 15 mart 938 sah saat 14-16 

inhisarlar Umum Mi.idiirlii~iinden: I - 1 - Mevki, cins, miktar ve takdir olunan k1ymetleri yukanda yazth 
j:(ayrimenkullerin artbrma ~artnameleri 13/1/938 tarihinden itibaren herke
!;in gorebilmesi ic;in ac;1khr. ilanda yaz1h olanlardan ba~ka malfunat almak 
1stiyenler 938/47 dosya numarasile memuriyetimize milracaat etmelidir. 

I 

Cibali fabrikasmda mevcud 1000 kilo kadar kay1~ \7e ~;ivili kay11l par
~ala~l 21/1/938 cuma giinii saat 10 da pazarhkla sahlacakhr. 

Isteklilerin mah hergiln Cibali fabrikasmda ~orebilecekleri ve -pazarhk 
ic;in % 15 teminat paralarile birlikte muayyen gun ve saatte Kabatasta Leva
Zlm ve Mubayaat ~ubesi Miidiirlilgundek.i SatJ§ Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (53) -Cibali fabrikasmda mevcud c713» aded bo~ kola c;uvallar1 28/1/938 cuma 
giin~ne rashyan saat 10 da pazarbkla satilacaktir. 

Isteklilerin mah her,giin Cibali fabrikasmda gorebilecekleri ve pazarhk 
ic;in % 15 teminat paralarile birlikte muayyen giin ve saatte Kabata§ta Le
vazim ve Mubayaat $ubesi Miidurliigundeki Sat!~ Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (304) 

Vak1flar Umum Miidiirli'~iinden: 
1 - Ankarac."' Gokc;eoglu mahallesinde Biiyiik Millet Meclisi caddesinde 

kain 7, 8, 9. 10 numarah dart ev ve miitemmimatl olan arsalarile birlikte ve 
toptan miilkiyetlerinin pe~in para ile sab~1 kapah zarf usulile arthrm1ya ko
nulmu~tur. 

2 - ArttJrma muddeti 20 giin olup ihale 3 ~ubat 1938 tarihine tesadiif 
eden persembe giinil saat 16 da ikinci Vak1f aparbmanmda Vaklflar Umum 
11:udilrlugii Varidat ve Tahsilat Miidurlilgilnde milte$ekkil ihale Komisyo
nu.nda yaJ:nlacakhr. 

2 - Arttlrm1ya i~tirak ic;in yukanda yazJ.l1 ktymetlerin % 7,5 u nisbe
tinde para veya milli bir bankamn teminat mektubu verilecektir. 

3 - Alakahlarm gayrimenkul iizerindeki haklanm hususile faiz ve 
masrafa C.~ir olan iddialanm i~bu ilan tarihinden itibaren yirmi giin ic;inde 
evrak1 miisbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 
halde haklan tapu sicillile sabit olmad1kc;a sah~ bedelinin payla~masmdan 
baric kahrlar. · 

4 - Gosterilen gunde artttrmrya i$tirak edenler artbrma ~?artname • 
Ierini okumu!i ve liizumlu malumah alm1~ ve bunlan tamamen kabul etmi§ 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul iic; defa bagmld1ktan sonra en 
c;ok artbrana ihale edilir. Ancak artbrma bedeli muhammen kiymetin yiiz
de yetmi~ be!iini bulmazsa en c;ok artt1ranm taahhiid.u baki kalmak ilzere 
artbrma on be!i gun daha temdid ve 15/3/938 sah giinii ayni saatlerde ya
pdacak artbrmada, gene takdir edilen k1ymetin yilzde yetmi§ be§i elde 
edilmezse ihale yap!lmaz ve 2280 say1h kanun hukumlerine gore sat!~ be1 
sene geri bJraklhr ve artbranlar taahhudlerinden kurtulur. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse hemen parayx vermez· 
se ihale karan fesholunarak kendisinden eV\1el en yilksek teklifte bulunan 
kimse arzetmi§ old.ugu bedelle almaga raz1 olursa ona, raz1 olmaz veya bu • 
lunmazsa helJlen on be§ giln milddetle artbrmtya ~1kanhp en c;ok arthrana 
ihale edilir. Iki ihale arasmdaki fark ve ger;en giinler ic;in % 5 ten hesab 
olunacak faiz ve diger zararlar aynca hukme hacet kalmadan memuriyeti
rnizce allcrdan tahsil olunur. (301) 

. 3 - Teklif mektublan ikinci maddede yaz1h ihale giinii saat 15 e kadar 
Ihale Komisyon Reisine verilmi~ olacakbr. DAQA N J z r A IZ G r T ,.I"\ M r t / ' 

4 - Taliblerden 7500 lira teminah muvakkate almacakbr. Bu teminat , . f-~ 1::. K. 1::. K-, 
Ya banka kefalet mektubu veyahud Vak1flar veznesine makbuz mukabili ya- \\·,.r)f. , c::SUQEATIU SLIZiN' 1r$1N 

1 
Jt. t1r1lm1s nakit olacakhr. , "" 

k 5 - Seraitini gormek istiyen taliblerin ikinci Vak1f aparhmamnd.a Va-
Iflar Umum Miidilrliigii Varidat ve Tahsilat Miidiirlilgune miiracaatleri. 

c15h 
0 

(337) l\ 

Bankas• Ilanlar• I ~eJ' \ 
Ne;;, icra flj;K:2 No. ~ \ ·~ 

Emlak ve Eytam 
Bankallln hesab No. Y E R ! 

ikraz 769 istanbul Mollagiirani Nuridede 
mahallesi Topkap1 caddesi eski 
267 yeni 319/321 (son niimero
taida 261) No.h 

Bankal:!nza ipotekli olup istanbul Dord.iincii !era dairesince yukanda 
numaras1 Vaz1h dosya ile 4/2/938 tarihine musadif cuma giinii ac;J.k arttlrma 
ile satJlacak olan gayrimenkulii satm alanlar arzu ederlerse banka bu gay
rimenkule znevzuah dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. (217) 

Esas No. YER! -No.sr Nev'i 

~~ ~~} 

J.IUSUSi ~ARTLARI M IZ ~ A~~INDA 
GI~ E L~I2 1M i ZD~N MA LUMAT ALIN I Z 

c. 15 Buyi.ikdere. Biiyukdere 
caddesi 

Eski 
203 
203M. 

Diikkam havi ev 

Depozitosu 
T.L. 
450.-

~ \~\~ \ ~ ~ '~~~,. 
~ ~~ 

Yeni 
192 
194 

Mevkii YU.kar1da yaz1h gayrimenkul pe§in para ile veya birinci taksiti 
pe~in geri kalam u<: musavi taksitte ve iic; senede odenmke §artile % 9 % 
faize tabi olmak iizere pazarhkla sahlacakhr. 

!hale : 3/2/938 per$embe ~nii saat ondad1r. 
isteklilerin hildirilen gun ve saatte depozito ak~esile ~ubemlze gelmeleri. 

c124• (272) IC~RAKOY PAL~S- ~LALE:MCi '-'AN 



Pam s cat 

Say1n halkimtzin ragbetini memnuniyetle gordiigii
miiz F abrikamizin 85 san tim enindeki kaput 

bezimizin sat1~ fiat1n1 indirdigimizi 
say1n mii§terilerimize bildiririz. 

Markast 36 Metrelik topu 25 Topluk Balyas1 
........................ -

Kartal 183 Lirad1r. 

at art anmtz 

F abrikada teslim, parast pe§indir. Birer balyaya 
Alivre ~tl§- yapilmaz. kadar satiltr. 

istekli kaput tUccarlar1n1n Baklr· 
kOyUnde $irketimize mOracaatleri 

GRiP 
NEVRALJi 

BA$ ve Di$ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 

ve biitiin dindirir 

EOKAL iNA 
FE M i L ve BAGINI ta$1m1yan her 

Bayan tabiat dU$manlarlna kar$1 
daima sil8hs1z demektir. 

Saym Bayanlar; HayahDIZID nihayetine kadar siirmesi mu htemel olan kadm hastahklarma 
magliib olmamak ve temiz ne§eli bir omiir siirmek i~in adet zamanlarJnJzda daima 

Sahtb ve 8a$munarnn: Yanua Nod• 
Umuml nev-tyatt tdare eden fazt l11ert 

MUdflr11: Hikm et Munil 

Cumi'l.urt11et matbaan 

ve 

BAGI'n1 
kullan1n1z. 

SiPAHi OCAGI iDARE HEYETiNDEN: 
Ocagm yllhk kongresi 30/1/938 tarihine tesadii£ eden pazar giinii saat 

18 de Ocak salonlarmda yapllacaktrr. Mezkur giinde saym azalarm haz1r 
bulunmalanm rica ederiz. · 

ASiPiN KENAN 
Romatizma agrdar1 

i~in en iyi ilacd~r. 

lstanbul asliye mahkenesi altmCI hu
kulk: dairesinden: 

Huriye tarafmdan kocast Kadirgada 
Katibsinan mahallesi ~Ikmaz <;e§me so
kak 23 numarada T1b Talebe Yurdu ter
zisi Melek gelini Stdlka nezdinde iken 
ihalen ikametgalu belli ohruyan kocast 
Arif aleyhine a~Ilan bo~anma davasm
dan dolaYl icra kthnmakta alan tahki -
katta: Miiddeaaleyhe ilanen davetiye 
tebli~ edildigi halde gelmediginden mu
ameleli g~.yab karan ittihazile b~ giin 

·i~inde on lbe~ giin miiddetle Hanen teb
li~ine karar verilmi~ ve giyab lkararmm 
bir niishast da mahkeme divanhane • 
sine astldtgmdan rtahkikatm 8/3/938 
sah saat 10 a btrakllmt~ oldugundan be§ 
giin i~inde itiraz etmedigi ve muayyen 
giin ve saatte !stanbul asliye mahke • 
mesl altmct hukuk da·iresinde haztr bu
lunmadtgt takdirde g1yabmda yaptlan 
muamelelerin muteber tutulacagt teb • 
li~ yerinde olmak iizere ilan olunur. 

Uykusuzluk, asabi oksiiriikler, 
asabi zaylfhk, ba~ ve yanm ba~ 
agrtsJ, ba~ donmesi, baygmhk, c;ar
pmh ve sinirden ileri gelen biitiin 
rahatsJZhklan iyi eder. 

PASTiLLERi s izi 

BOGAZ HASTALIKLARllE 
OKSURUK , NEZLE 

VE GRiPTEN 
KORUR VE TEDAVi 

~--Dr. lhsan Sarni --~ 
Oksiiriik ,Surubu 

Oksiiriik ve nefes darb~, bo~
maca ve ktzamik oksiiriikleri ic;in 
pek tesirli ilacdlr. Her eczanede 
ve ecza depolarmda bulunur. 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye miitebasSJSl 

Beyoglu Yerli MaHar Pazan 
kar§tsmda Posta sokagi . ko~esind~ 
Meymenet apartrmam. Tel: 43353 

EVEREADY 
EVERBADY 
EVEREADY 
EVEREADY 
EVEREADY 
EVEREADY 
EVEREADY 
EVEREADY 
EVEREADy 
EVEREADY RVF:RI!:I'r 
EVEREADY EVlcJ<t.AD ' 
EVEREADY EV!ci<I'.AD 'V'~ 
EVEREADY I!:VE:t<rOJ,DY 

Eyiib P. T. T. ~efliginden: 

----

Kemerburgaz pasta merkezile Eyiib postanesi arasmdaki posta suru· 
ciiliigii kanunu mahsusuna gore ve on be§ gun miiddetle yeniden ihaleye 
!;Ikanltnt§hr. 

Nal~liyat beygir veya oto i~e yaptlacakttr, her iki ~eklin hergiin miiteka
bilen btr sefer yaptlmak suretlle muhammen bedeli ayda 16 Iir~d1r. 

Haftada ii~ giin yapildtgt takdirde 12 liradll'. Hergiin nakliyat i~in mu
vakkat teminat 14 lira 40 kuru§tur. Hafta nakliyatt i~in de 10 lira 80 kuru§· 
tur. Her iki ~eklin nakliyat stkleti azami 50 kilodur. 

!hale 22/1/1938 tarihine miisadif cumartesi giinii saat 8,30 da Eyiib P. 
T. '1'. binasmda miite~ekkil Komisyonda icra edilecektir. Talibler mezkUr 
Komisyona miiracaat etrnelidirler. (232) 

Grip, Bat ve Difl Agrllar•, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Kars Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Igd1rda yap1lmakta alan hiikumet konagmm 15,000 ve 4,000 lira ki 

cem'an 19000 lirahk in~?aatma ilaveten mezktlr in§aatm bakiyesi alan 17318,01 
lirahk bir klSlm in~aati kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 24/1/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Kars 
Naf1a Miidiirliigiinde toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapilacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 1336,35 liradtr. 
4 - Plan, ke§if, miinakasa §artnamesi, fenni §artname 1 lira mukabilin

de Kars Nafta Miidiirliigiinden verilecektir. 
5 - istekli olanlar teklif mektublarile beraber teminat mektub ve mak

buzlarmt N af1a Vekaletinden almt§ olduklan yap1 ehliyet vesikast ve Ti • 
caret Od.ast kayid hiiviyet varakas1m, miihiirlii bit zarfa koyarak yukanda ya 
z1lt saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilin
de teslim etmeleri veya pasta ile gi.indermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mektublart Komisyonca nazart itibara alm· 
miyacaktir. 1lk talibe ihale edilecektir. (124) 

Harb Akademisi Komutanhgtndan: 
Ordu Filim Gekme merkezinde aC(tk alan cYazi ustast:> yerine imtihanla 

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

. . " , . . 
. ' • . ......... •J.·. ,... •. , .. . . 

GRANlJL€ 
Kanstz hg1 giderir, zaytflar• 1;1ffm&nlat.r, ifflahay• a~ar, viicUdU 

sari mlkroblara kar$1 koyar. Her eczanede aray1n1z. 


