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F ransada cereyan 
eden hadiseleri 
tahlil eHerken 

F ransanrn i~inde bulundugu 
vaziyeti ~ok hassas olan cum
huriyete diinya hadiselerin
den akseden, ge~ici bir §a§· 
krnlrk olarak kabul etmeliyiz. 

Viyana: 17 sonkanun -.- 1789 sene
sin de F ransanm ba§mda bn kral vard1. 
Bu adam Montesquieu'yii, Voltaire'i. 
Jean Jaques Rousseau'yu okumam1~h. 
Bir milletin bir kral tarafmdan keyfme 
gon idare edilmesini gayet tabii buluyor
du. Ve bildigini okuyordu. 

Ashgl ast1k, kestigi kestikti. Bir emirle 
devlet hazinesinin milyonlanm manas1z 
yere haTCJyor, Lettres de cachet denilen 
rnatbu varakalar iizerine imzasm1 atmak 
suretile ho§una gitmiyen adamlan Bas -
tille'e kapatJyor, orada zavalhlan ha • 
kimsiz mahktmesiz senelerce mahpus 
tutuyo~du. Kimseye hesab vermege mec-
bur degildi. . 

Buna ragmen 16 nc1 Loms fena kalbli 
bir adam sayJ!mazdJ. Montesquieu'yii, 
Rousseau'yu okumam1§h ve bir millr"":a 
ba~ka tiirl ii idare edilebilecegini di; tle-

rniyordu. . . 
0 malarda F ransanm vaztyeti acma-

cak bir hal alm•§tl. Devlet hazinesi s1fm 
tiiketmi§, tamtak1r olmu§tU. Halk a~hk -
tan sefaletten kml:yordu i dii§manlar, 
hududda at,. kurdlar gibi di§lerini gJcuda
byorlardt. 

Halk da Rousseau'yu okumu§ degildi. 
Ve o me§hur I 789 senesinde Frans1z mil
letinin muh~elif sm1flanm temsil eden 
rneclis Pariste topland1g1 zaman hi~ kim
se, memleketin derdlerine bir ~are bul • 
rnak i..izere Krala yard1m etmekten ba§ka 
bir gaye tamm•yordu. Y egane yenilik o
larak bu meclisi t~kil eden z:Umrelerin 
Krahn kar~1s1nda miisavi haklara malik 
olmalan ileri stiniltiyotdu. 

XVI. nc1 Louis vak•a fena kalbll bir 
adam degildi fakat tek b~§Jna d~§iine
cek, g ecek v~ karar vereb1lecek b1~ k~
rakterc yeti§memi§ti. Etrafmdakilenn 
lesiri a nda kahyordu. Ba§ta kans1 Ma
rie An inelt" olmak iizere baz1 as1lza • 
deler ( u istedikleri gibi siiriikliyebili -
Yorlardi. Burjuva s1mfmm istedigi basit 
haklan reddetti fakat hadiselerin tahak
kiimii kar§lsmda tammaga mecbur olil•1. 
Daha sonralan birc;ok haklan boyle re. 
dedip hadiselerin zorile kararmdan don
dii. 

V e XVI. nc1 Louis bir milletin nasi! 
idare edilecegine bir tiirlii ak1l erdireme
den ve kendi milletinin ne istedigini hav
salasma sJgd1ramadan, en sonunda kelle
sini de giyotine teslim etmek suretile ~e • 
kil di, gitti. 

Bugiin Fransanm ba§mda bir adam 
degil bir mefhum var. F akat elle tutulur, 
gozle goriiliir bir§eY olmamasma ragmen 
bu mefhum bir adama nekadar benziyor. 
Otekinin ad1 XVI. nc1 ~ouis idi, bunun
ki III. ncii Cumhuriyet. Oteki bir adamm 
oglu idi, bu, tarihin ~ocugud~r. 

F ransa, III. ncii Cumhunyeti dogu • 
tunc1ya kadar seksen sene ~al1§tl. Onun 
hakkmda ne biiyiik i..imidler beslemi§ti. 
Cogsiinii gere gere, iftiharla onu kucagi
na alarak biitiin diinyaya gosteriyor, 
«bakm benim c;ocugum, diyordu, beni 
arhk ebediyen bu • . idare edecek». 

Bugiin altml§ sekiz Y~v§~nda .. olan b~ 
rnefhum diinyayil geldlgl gundenben 
F' ransan;n ba§mda bulunuyor. Bu miid
det zarfmda memlekete yapt1g1 hizmetle
tin haddi hesabJ yoktur. Halki okutmu§, 
§ehirleri imar etmi~. hastaneler, kiitiibha
neler a~ml§tlr. Milletin seviyesini yiikselt
tni§, kazanc1m arthrmi§tlr. Memlekete 
birc;ok yeni koloniler eklemi§tir. Mii§kiil 
~amanlarda, bazan manevi iistiinliigile 
bazan siingii kuvvetile dii§ma~larm1 mag
lub etmi§tir. III. ncii Cumhunyet bunlar
la nekadar ogiinse yerinde olur. 

Fa kat bugiin F ransada ne giiriiyoruz? 
III. ncii Cumhuriyetin o ti.ikenmez 

enerjisi ne oldu? 
Bugiin Fransada kredisi sars1lmak teh

likesine maruz bi~ devlet hazinesi var. 
lkidebir patlak veren grevler u~um! hiz
tnete miitealli!: devlet ve beled1ye Jdare
lerine kad: r sirayet ediyor. Vazifelerine 
Ridecek i§ erbab1 Parisin bir ko§esinde 
tnJblamp kahyorlar. Hastalara ilac bulu-
11arnJyor oliil erin bi- iki giin gomiileme
digi olu~or. <;ocuklar, J§JksJz yatmak 
tehlikesi ge~iriyorlar. · 
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Memleket sanayiinin inki,afina. dogru . 

Karabiikteki in§aat 
siiratle ilerliyor \. 

\ 
I 
' 

V ekiller Heyeti 

diin toplandt 

~ehritnize gelen in,aat direktorii M. Hopkinson , 
demir ve ~elik fabrikamiZdaki faaliyeti anlabyor 

Muhtelif i,Ier iizerinde 
yeni kararlar verildi 

Ankara 19- !era Vekilleri He
yeti bugiin Ba~vekil Celal Bayann 
reisligi altmda toplanarak, 

Karabtik fabrikasmt yapmakta olan ingiliz miihendisleri 

Karabi.ik demir ve c;elik fabrikalan in
§aah direktorii Hopkinson, beraberinde 
gene orada c;ah§an iic; ingiliz miihendis 
ite §ehrimize gelmi§lerdir. Hopkinson, 
Karabiikteki faaliyeti ve fstanbula geli
§inin sebebi hakkmda gazetecilere §U be
yanatta ~ulunmu§tu: 
«- Oc; arka~a§1mla birlikte Avus • 

turyaya gidi~orum. Orada. birkac; giin 
kald1ktan sonra arkada§lanmdan . birini 
alarak Londraya gidecek ve mensub ol
dagum miiessese ile Karabiikteki faaliye
timiz etrafmda isti§arede bulunacag•m. 
Karabiikte c;ah§mamiz, ~ok iyi bir §ekil • 
de devam ediyor. On aydanberi c;ali§I • 

[Arkasz Sa. 7 siltun 3 te] 
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Barselon ve-·valancia 
diin bom·bardiman edildi 

tayyarelerin atttklari bombalardan 

100 den Eazla da 

Valansiyada bombardimanlarla harab olan Memleket Hastanesi 

Paris 19 (Hususl) - ihtilalcilerin Cephelerde vaziyet 
bombard1man tayyare filolan bugiin Va- Barcelona 19 - Resml teblig: 

1 - Dskiidar • Kad1koy Su 
$irketinin mubayaas1 mukavelesinin 
tasdiki, 

2 - lzmit T elefon §irketinin 
muhayaasma aid mukavelenin imza 
aalahiyeti, 
. 3 - Avukathk kanun layihasi, 

4 - Rizenin Hopa kazaMnm 
Erhazi koyi.indeki $imli kur&unla 
lcan$1k c;inko madeni imtiyazmm 
feshi, 

5 - Umurn ayakkabicllar koo
peratifi esas mukavelesinin tadilatJ, 

6 - Bahkesir - DemirkapJ mev
kiindeki antimuan madeni imtiyazi· 
mn feshi, 

£Arkasa Sa. 7 sutun 3 tel 

ingiltere, italyaya 

bor~ para veriyor 

istikraz1n miktar1 7 00 bin 
sterlin olacak 

Londra f 9 - Finans mahfillerinde 
pek de as1ls1z olm1yarak donen bir §ayi
aya gore, Londrada ltalyaya bore veril
mesi i~in miizakereler cereyan etmekte
dir. 

Financial News gazetesi bu miizake
relerin bir ay evvel ltalyan • Amerikan 
banker Giannini'nin blr dostu vas1tasile 
ba§lad•gml teyid ediyor. Giannini birkac; 
ay evvel halyan bonolannm Amerikad!l 
Amerika dovizile mubadelesi te§ebbii -
siinde bulunmut ve fakat bu te~ebbtis 
akim kalml§h. 

[Arkast Sa. 7 siitun 2 de] 
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Kral Faruk 
Bugiin evleniyor 

Kahire 19 (Hususi)- Kral Faruk, 
yann evleniyor. Bugiin Arab §eyhleri, sa
ray oniinde Kral lehine biiyiik niimayi§ -
ler yapttlar. Saraya bir c;ok hediyeler gon
derildi. Kral, tezahiirat esna~mda 6 ke
re saraym balkonuna c;•karak halk1 selam
ladJ. Krahn evlenmesi miinasebetile, Ka
hireye on binlerce koylii geldi. T ezahii -
rat ve co§kunluk gee; vakte kadar devam 
etti. 
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Antakyada niifus 
lansiya ve Barcelon'u ~iddetle bombard!- K1t'alanm•z Teruel cephesinde asilerin hileleri arttt 
man etmi~lerdir. Barcelon' da 100 den hiicumlanm geri piiskiirtmi.i~lerdir. 1205 ' 
fazla maktiil ve bir o kadar da mecruh rak1mh tepeyi istirdad ettik. 4 dii~man 
vard1r. [Arkasl Sa. 7 siitun 4 te] Hatayla alakas1 olmiyan 

kimseler kolayltk goriiyor 
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Yugoslavya · Ba§vekili 
Essen'e hareket ediyor 

M. Stoyadinovi~, Krupp fabrikalarile , diger 
,ehirdeki endiistri miiesseselerini gezecek 

Yugoslav Ba§vekili M. Stoyadinovi~ Berlindeki tetkikleri suasmda 

Berlin 19 - Almanyada bir tetkik I giderek Krupp fabrikalarmt gezecektir. 
seyahati yapmakta olan Yugoslavya Ba~- Bundan sonra, Scholvende bir endiistri 
yekili Stoyadinovi~, yann sabah Essene [Arkasz Sa. 'l siltun 1 de] 

Antakya 19 (Hiisusi) - Niifus dala -
verelerine devam edilmektedir. Hatay
da Tiirklere verilen niifus kag1dlarmm 
milliyet siitununa sadece islam siinni 
kayd1 konulmakta, buna mukabil diger 
anas1ra Ermeni, Alevi, ortodoks gibi 
sarih kaYJdlar konulmaktadtr. 

Maksadm Arablarla Tiirklerin tefrik 
edilmemesini kolayla§tlrmak oldugu 
meydandadtr. 

Halbuki ana yasamn 10 uncu maddesi, 
Tiirk ve Arabian ayn hirer cemaat ola
rak kabul etmi§ ve bu cemaatlerden <;1-
kacak meb'uslan da ayn ayn tesbit ey
lemi§tir. 

Bir saat i~inde hayicl yaprlryor, 
lahat ... 

Antakya 19 (Hususi) - Haleb niifu
sunda kaytdh ve Abdiilgani adh biri, 
hic;bir tah'IDikat yaptlmadan bir saat zar
fmda niifusa kaydedildi. Gene Rum ka
toliklerinden Antuvan Rusi'ye de Ha
tayla bir alakas1 olmadtgl halde ayni 
kolayhklar gosterildi. 

[Arka81 sa. 'f siltun 2 de] 

M. Turban Tan 
Eserlerini on binlerce hariin 

zevhle ve istifade ile tahib etti
ii biiyiih tarihfi arkadafrmrz 
sizin i~in yeni bir falaeser ha
zrrlryor. 

Son vaziyetin akisleri. . 

Yeni Frans1z kabinesi 
her tarafta iyi kar§Ilandi 

Kabine bugiin 
M. Chautemps'1n 

ilk i~tima1n1 yapacakbr, 
l\1ecliste biiyiik ekseriyet 

kazanacag1 zannediliyor 

Yeni Franstz Ba~vekili M. Chautemps, gazetecilerle gorii~iirken 

Paris 19 (Hususl) - Bugiin siyasi 
mehafilde biiyiik bir siikunet goze c;arp
maktad•r. Meclis koridorlannda soylen
digine gore yeni kurulan Chautemps kabi
nesi mecliste biiyi..ik bir ekseriyet kazana
cakhr. Y eni hiikiimet, iic;iincii cumhuriye
tin 1 04 i.inciisii, 16 nc1 devrenin 3 iinciisii 
ve Chautemps'in kurdugu 4 iincii hiiku-

mettir. 20 si Ba~vekil ve 13 i.i mi..iste~ar 
olmak i.izere 33 azadan terekkiib etmek~ 
tedir. Bunlardan 20 si esasen eski kabi~ 
nede bulunmakta idiler. Bu 33 ki~iden 
be~i radikal, 21 i radikal sosyalist, be§i 
cumhuriyet~i sosyalist ve 2 si miistakil sol 
partilerine mensubdurlar. 

[Arkas' Sa. 7 siltun 1 de] 
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Italya cenubi Amerikaya 
miihimmat sabyormu§ 

Amerika k1t'asJnda fasist 
artbrmas1 Nevyorkta 

rejimin niifuzunu 
tela, uyand1rd1 

Va§igton 19 - ltalyamn cenubi A -
merikaya yaphg1 miihimmat sah§lan, yal
mz Amerika sulhu i~in dogurabilecegi 
tehlikeler bak1mmdan degil, fakat ayni 
zamanda Am erika k1t' asmda fa~ist niifu
zunun artmas1 ihtimalJeri bak1mmdan, 
Va§ingtonda ciddi endi§eler uyand1r • 
maktad1r. 

Ogrenildigine gore, Amerika birle§ik 
devletleri Hariciye N ezareti, birle§ik 
devletlerin bir kana! in§aSI ic;in miihim bir 
imtiyaza malik bulundugu Nikaragua'ya 
ftal:v.a hiik~metinin 500 ton miihimmat 
satt1g1m haber almJ§tlr. Nikaragua, A -
merika birle§ik devletreri bakimmdan, 
Cenubi Amerikada vaziyet itibarile ~ok 
miihim telakki olunmaktadu. 

Gen.e ogrenildigine gore, italya, Eku
atore' e miihim miktarda eski !talyan mii-

himmah ve Paraguay'a kullamlmi§ ltal
yan tayyareleri satiDI§hr. 

Biiti.in bu sah§larm c;ok a§agl fiatlarla · 
yr.p1lm1§ bulunmas1, ftalyanm Amerika 
k1t'asmda siyasi bir niifuz pe§inde ko§ • 
makta oldugu hakkmdaki ~iipheleri faz • 
lala§hrmaktad•r. Diger taraftan, bu mal· 

!ann c;ok i.Jcuz satJ!masma ragmen, alaka· 
dar hiikiunetlerin borc;lanm odiyememe
lerinden ve ·halyanm da bu vaziyette ba~ 
ZI imtiyazlar taleb etmesinden korkul " 
maktadir. 

Salahiyett~r makamlar, cenubi Arne~ 
rikada nasyonal sosyalizm ve fa§izm nii~ 
fuzlan hakkmda, ezciimle bu silah satJ~~ 
ian ile radyolara ve gazetelere verilen 
tahsisat hakkmda ciddi ve derin tetkika· 
ta ba§laml§lardlr. (a.a.) 
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Diin ~anghayda yeniden 
89 <;inli tevkif olundu 

Bu tevkiflerin sebebi, tedhi,~iliktir, ayr1ca bir 

ka~ silah deposu ve bir ~ok miihimmat da bulundu 

Bir Japan kumandaru UC:U$8 haz~rlanan tayyarecilere talimat veriyor 

Londra 19 - Japonlann Hong • hilin.:- hareket ettikleri takdird~ lngilte
Kong • Canton yoluna t~rruz edecekle- renin itiraz etmege hakkt · Q'flt1tbyacagml 
ri hakkmdaki haber heniiz teeyyiid etme- beyan etmektedirler. 
mi~tir. Diplomatik mahfiller bu havalide- Zannedildigine gore, Londra, Hong • 
ki J apon ktt' alan yalmz Cin arazisi da- [Arkast Sa. 3 siitun 1 del 
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Yazan: <;evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 37 - MITHAT CEMAL - S. ZIYA 

Elisabeth, santurunun ba~Ina ge~ti, ~arkl soylemeye 
ba~lad1. Macarca bir <_;igan ha vas1 soyliiyordu .. 

Su isim bile tekba§ma, Elisabeth'in lumat dagarcJgJ hakkmda rivayetler muh
Hofbourg saraymdaki yeni istiklalini telifti. 
gosteriyordu. Du zamana kadar, c;ocuk - Biiyiik annesi durmadan ~ikayet edi
lannm ad1 konurken Elisabeth'in fikri yordu: «Gene Rodolphe'un idaresi fev
hic; sorulmami§ti. Fa kat bu defa, c;ocuga kaliide giicdii.» 
isim komak meselesi Elisabeth' e aiddi; Ve hakikaten Sophie 'nin bu c;ocuk li
ve kadm ahenktar buldugu bir ismi sec;- zerinde hic;bir niifuzu yoktu; bu, mey
ti. dandayd1. Rodolphe'un din ve an' ane -

Elisabeth omriinde ilk defa analtk ye pek az uygun meyilleri, hie; goriilme
zevklerini tath. Etrafmda azarltyacak, mi& tarzda asi bir tak1rn temayiilleri var
ogiid verecek bir Sophie bulunmadikc;a. d1. Pek de hadid mizachyd1. 
Elisabeth'in evlad rnuhabbetine hasret Sophie, dart senedir, idareyi elinden 
olan kalbi istedigi gibi kam ahyordu. U- b!rakmi~h; Elisabeth'in ev hayatl anza
faclk Valerie kucagmda; ;onu uyuttuk- s1z gec;iyordu. Sophie saraya s1k geliyor
c;a, optiikc;e, emzirdikc;e, onunla oynad1k- du. Kendisine sayg1 ile rnuarnele edili
c;a bahtiyardi. yor; fakat bu hiirmete, o, odenmesi za-

Onun hayatmda Valerie'nin dogumu rur! olan bir bore diye bak1yordu: Y e
yeni bir devir ac;tl. Diinyaya saltanat ha- mekte rnasanm en ba~ma oturtuyorlar, sa
lefleri getirerek millete kar~I vazifesini raya geli~inde tazimlerle selamhyorlar
yapmi,, Franc;oi~ - Joseph' e kar~l da d1; imparator hazretleri, anasma kar~1 
zevce slfatile vazifesini gormii~. elc;i ola- boyle davramlmasmi arzu ediyordu. Fa
rak da eserini tamamlaml§ti. kat kadmm niifuz namma hic;bir ~eyi 

Politika ve idarei hiikumet sahasmdan yoktu. Cocuklar, ona kar~I can ve go-
gururla, zarafetle ebediyen c;ekildi. niilden nefret duyuyorlardi. Sophie Ro-
Artik bundan sonra hayatmm ba§ i§i ~u dolphe'un Wittelsbach ailesine has olan 
olacakti: Bir kadm olmak. kotiili.iklerini, hem miinasebetsiz, hem de 

On ii~iincii fasii tehlikeli meyillerini, herkese uym1yan ay-
km bir tak1m hallerini anlat!p duruyor

Acayib bir Meryem Ana du. 

Elisabeth, lschl' de imparatorun yazhk Halbuki, beri yandan Elisabeth og-
saraymm sabah salonundayd1. lunun bu aykm hallerinden, hayaliligin· 

Sadan, omuzlarmm iistiine kestane den, her ~eye merak edi~inden pek ho~la
rengi bir hale gibi dii§iiyordu. Cozleri, myordu. Bu meyillerin online gec;ecek 
o anla&Ilrruyan gozleri, kehribar gerdan- yerde - ki c;ocugunun terbiyesi bakimm
hgile iyi gidiyordu. Bunlar, insam yaml- dan muvaf1k olurdu - bu temayiilleri hi
tan gozlerdi: Ma vi miydiler, kara m1ydt- lakis kori.ikli.iyordu. 0, bu meziyet de· 
lar, elamiydilar, bunu bilecekler pek di!l;i 5eylerin bir veliahd ic;in tehlikeli, gii
azdi. niin birinde &eametli olabilece!l;ini bilmi-

Kumral ve c;1plak, iic; ya~mda bir k1z- yordu. Rodolphe dik ba~hyd1. Fa kat 
cagJZ, Elisabeth'in kucagma sokulmu~ bu hal. Elisabeth'i yangma koriikle git
ingilizce bir ~eyler kekeliyordu. Annesi rnekten ahkomuyordu. Rodolphe alman
yumuk elleri avuclanmn ic;inde tuttu, op- ca o!l;renmek istemiyordu. Elisabeth de 
ti.i. Kiic;i.ik Valerie c;ocuk gi.izelliginin en almancamn kabahgml, kiVTak olmayt~l
son noktasmdayd1. Halinden memnun m, muntazamhgml sevmemi&ti. Ve c;ocu
bir ingi)iz kadm1, Mis Throckmorton o- gunun tahsil ve terbiyesinin miimki.in ol
daya girdi, elinde c;ocuga giydirecek bir du~u kadar az almanvar! olmasim mii
esvab vard1. Elisabeth kadma iltifat etti. rebbisi Kont do Latour' dan rica etti. 
Ve: Kont Frans1zd1; onun i<;in bu fikir pna 

- Kuzum sudne, dedi; Mutzerl (bu. miilayim geldi. F akat bu kont bile Ro
Valerie'nin mahlasiydi) iyi bir giine~ dolphe'un soziim yabana hiirriyetc;iligi
banyosu yaph, ~imdi yemegini l>ekliyor... ne, hadisah kendi kafasma gore anlayt

Sonra da uyku. sma miimanaat etmege mecbur oluyordu. 
Annesinin kendisini ~Imarttlgmt iddia Ve talebesinin bu meyillerini F ranc;ois -

eden Sophie'nin &ikayetlerine ragmen Joseph'e bildirdigi zaman c;ocugun yap
pek iyi terbiye edilmi& olan Mutzerl hie; t1g1 $eylerin anast tarafmdan ogretildigi
mii~ki.ilat c;1karmadan siitninesile gitti. nin, kont, farkmda degildi. Ancak bu 

Bu. sayfiyede, kularda hava alacak hal Franc;ois - Joseph'in fenasma gitti. 
bir giindii. Fa kat Elisabeth, kendi dedigi lmparator, bir gi.in, fschl ~atosunun 
gibi, eve kapanmak suretile hava ahyor- husus! salonuna girdi. Heyecan ic;indey
du. Santurunun ba$IDa gec;ti, ~arkJ soyle- di. 
mege ba~lad1. Macarca bir c;igan havast Elisabeth sordu: 
soyli.iyordu. - Ne var Franz? 

Rodolphe ve Cisele, anneleri farkm- - Su mektublar var; Rodolphe'un 
da olm1yarak, onu dinliyorlard1. Gisele miirebbisine yazd1g1 mektublar ... Bu ka
on altt ya~mdayd1; Rodolphe da on dor- gtdlar fen am a gitti. 
diinde. Biilug ya~Inda olan Rodolphe Ve mektublan Elisabeth'e verdi. Ka-
hevesatma rnaglub, fa kat <;ok hassasti, dm okudu: 
santura yakla~ti: «Zati asilanem ho~uma gitmiyen her 

- Anne, dedi; seni bu kadar giizel ~eyi yakamdan atmak niyetindeyim.» 
g()rdiikc;e, bir melek gibi boyle $ark1 soy- Ba~ka ftkralar da &oyle yaz1hyd1: 
ledik<;e, ic;imde iyi bir c;ocuk olmak arzu- «Ba$tm doni.iyor. Fikrim hic;bir nok-
lanm uyandmyorsun. tada tutunamtyor. Kafamm ic;ine bir ~ey 

Elisabeth c;ocu&u ba&nna basmakla c;tkmadan ba&ka bir $ey giriyor. Herkes 
mukabele etti ve cevab verdi: ban a birbirini tutmaz $eyler soyliiyor. 

- Sen zaten iyi c;ocuksun ~ekerim. Boyuna dii~i.iniiyorum. Ak1betimiz ne o-
- E vet, aroma bir<;oklan var ki senin lacak? Hayvanlardan iistiin bir tahm 

fikrinde degiller. yiiksek mahlfikat m1y1z? Y oksa biz de 
- Rudi, ben isterim ki sen, herkes hayvandan ba~ka bir ~ey degil miyiz? 

senin ic;in ne diyormu~. buna lakayd ola- Bana oyle geliyor ki biz de hayvamz. 
sm. lakayd kalasm. Y oksa hie; mes'ud Bir de, acaba biz maymundan mi olduk? 
olamazsm. Kendi kalbin sana iyi diyor Y oksa ezeldenberi maymunlarla beraber 
mu, kendi vicdamna gore iyi misin, i~te 

insanlar da var m1ydi? N as1l ki kibarlar 
laz1m olan ~ev bundan ibaret. 

Veliahda Elisabeth'in verdigi nasihati acizlere kar&I her istedikleri ~eyi yapma· 
nm kolay1m bulmu~larsa, benim anladt

eger Franc;ois - Joseph, Sophie, saray er-
g!ma gore, papazlar da takva ve batJI 

kam, hatta millet bile i$itseydiler deh$et- itikad vas1tasile halk1 hakir ve miinkad 
lerinden titrerlerdi. vaziyete sokmamn c;aresini bulmu&lar. 

Bu. candan bir aile sahnesiydi. Ciscle 
Fa kat onlann da yeni fikirlerden rahat

bir ko~eye c;ekilmi$ kitab okuyordu. Bu 
Jan kac;t1. Kralhk, yamlm1yorsam, kuv

ktz k1sa bovluydu. Birbirine c;ok yakm 
vetini kaybetti. Ve kralhk dedigimiz ~ey 

gozleri, ve ki.istah tavuh bir agzi vardt. heybetli bir harabedir ki bugi.inden ya
Ciizel bir c;ocuk degildi. 

Bir saint - bernard kopegi Elisabeth'in rma siiriiklenip gidiyor; Am rna sonunda 
yanma geldi; biiti:n ag1r) 1giJe c;omeldi; c;okecek. Halk. kori.ikoriine idare edilme
bir~ev bekliyen tavula baktt; sonra Eli- ye karsi ses <;Ikarmad!kc;a her$ey oluru
sabeth hayvamn ipek gibi tiiylerini ok- na baillamr. Fa kat ~imdi arhk ahval de
~arken kopek kocaman kafastm park eye gisti; ~imdi artik insanlar hiir. Ve kralhk 
dogru sark1th. Rudi annesinin ayaklan- dedigimiz harabe ilk f1rhnada ytkiia

nm dibindeki beyaz bir ay1 postuna, ba- cak.» 
~~ iki kolunun iistiinde, boylu boyunca Bi.itiin bu &eyler on dort ya~mda bir 
uzand1. c;ocuk tarafmdan yaziimi$1!. 

Annesi, verde vatan c;ocuguna bakar- Elisabeth'in gururundan gogsii kabar-
ken, viicudiiniin saglam adalatma dik - dJ. Fakat Franc;ois - Joseph kiyametleri 
kat etti. Elisabeth, onu pehlivanltk tern- kopardt: 
rinlerine, ata binmege merak sardtrmi$, - Ci.ili.inc; bir gururun s1rasJ de&il Si
ona jimnastik dersleri vermisti. Elisabeth si, diye bag1rdi; unutma ki Rodolphe bir 
be den terbiyesine kendinin ve <;ocuklan- veliahddir! T ahtm varisidir: Daha ~im
mn saadeti ic;in zarur! diye bak1yordu. diden kendini kapt1rd1ib enayice bir hi.ir
Fikrince sthhatsiz saadet olamazd1. rivetperverlik ic;inden seyrettigi bir tah-

Viicudce, Rodolphe kusursuz bir nii- tm I 
muneydi. F akat tahsil ve terbiyesi ve rna- <ArkaS1 var> 

CUMHURiYET 

eehir v 
Baz1 liselere 

planor veriliyor 

Tiirkkusunun bir kisim 
' 

talebesi mekteblerinde 
ders gorecek 

Haydarpa§a, Hayriye, Bogazic;i ve 
Galatasaray liseleri talebelerinden Ti.irk
ku§una kay1dh bulunanlar, havac1hk 
dersini kendi mekteblerinde Tiirkku§u 
muallimleri nezaretinde alacaklar, diger 
liselerden yaZilanlar da Tiirkku§U ders -
hanesinde okuyacaklardir. 

Bu sene bir yenilik olmak iizere yapi· 
lacak bu talebe taksimatma ilaveten sa
has! mevcud olan liselere hirer de planor 
verilecektir. T alebeler bu planorlerle 
me§gul olacaklar ve ilk uc;u~lardil laZim 
olan mesafeye kadar havalanacaklard1r. 

Tiirkku~una yaz1lacak genclerin vaki 
miiracaatlerinin arkas1 heniiz almmad1 -
gmdan kay1dlarm bir mi.iddet daba tem
didine karar verilmistir. 

ADLIYEDE 

ltiraftan sonra yapdan inkar 
Htrstzhk suc;undan meV'kuf bulunan 

Sabahaddin ve Ibrahim bir gece, mev
kuf Naciyenin penceresi ac;Ik bulunan 
odasma girerek makine, seccade ve sa
ir e~yayt c;almt~lar, Zeyneb, Miiyesser 
ve Hamdiye satmi~lardtr. 

Sabahaddinle Ibrahim bilahare bu 
suc;lanm katilden on iki buc;uk seneye 
mahkfun polis :thsana at;mii;ilar, suc;lan
m itiraf etmek istediklerini ve kendi -
lerine istida yazmasm1 istemi§lerdir. 
lhsan, istidayt yazarak kendilerine ver
mi~, bunlar da istidayi aH\kadar maka
ma gonderm~lerdir. 

Dun asliye birinci cezada muhakeme
leri yapilan suc;lular, istidayi kendileri
nin yazmad1klanm iddia etmi§lerdir. 

9ahid olarak dinlenen mevkuf Ihsan 
ve gardiyan Mustafa, istidadan tama -
men haberleri oldu~unu ve muamele -
sini Tevkifanede kendilerinin takib et
tigini soylemi~lerdir. 

Bunnn iizerine iddia makam1, suc;lan 
sabit olan Sabahaddinle ibrahimin ev
velki suc;larmm ayni .olan bu suc;tan do
layi da cezalandtnlmalanm ve mesruk 
e~yayi satin alan Miiyesser, Zeyneb ve 
Hamdinin de tecziyesini istemi~tir. 

Muhakeme karar ic;in ba§ka bir giine 
talik edilmi~tir. ' ~ 

Kiiciik ermin davas1 
t • N '' '' Fatma lhamn, gocugu ermmm ma-

hallebici Ali ve kariSI Fatma Nezahet 
tarafmdan kac;mlarak zaptedildigini id
dia ederek c;ocugunun kendisine iadesi 
hususunda be~inci hukukta ac;bgi dava
ya devam edilmi§tir. 

Diinkii celsede, kan tahlilinde grup -
larm hakiki bir mana ifade edip etmiye
ceginin T1bb1 Adliden sorulmasma ka
rar verilmi.§, muhakeme talik edilmi.§ -
tir. 

Ampul h1rsizi 
Sultanahmed civarmda miiteaddid a

parbmanlardan ainpul c;almaktan suc;lu 
N azaret, dun Sultanahmed birinci sulh 
cezada be§ ay on lie; giin hapse mahkfun 
olmustur. 

Biirhan mahkum oldu 
Plajlarda htrs1zhk eden Biirhan, ar • 

kada§I Tevfigin tabancasm1 c;almak su -
c;undan dun Sultanahmed sulh cezada 7 
ay hapse mahkfun edilm~tir. 

Biirhanm bir seri halindeki di~er suc;
lari hakkmda aynca karar verilecektir. 

Hal a ay1lmaml'! 
Evvelki gece Necati ve Hasan isminde 

iki arkada§, Beyoglu Asmal1me~idde 
bir meyhanede icerlerken, ayni mey -
hanede bulunan Siikrii, Sami ve diger 
bir Necati ile aralarmda kavga c;tkmi§· 
hr. Bu kavgada Sami ve Siikrii taban -
calarma sanlmi!;lar, Hamdi oglu Neca -
tiyi ayaklarmdan yaralarni§lard1r. ~iik
rii yakalanmi§, Sami heniiz tutulama -
m1sbr. 

9iikrii , dun vak'ayi hatirhyamadigmi 
ve sarho§ oldugunu soylemistir. 

Necatinin yaras1 hafiftir. Fakat sar • 
ho§lugu devam ettigi ic;in esash bir §ey 
soyliyememi~tir. 

' ...... ._ 

O~kiidar. Muddeiumumi-
ligine Mu7affer Evranos 

ta vin edildi 
istanbul birinci 

hukuk mahkemesi 
azasmdan Muzaf -
fer Evranos, fiskii
dar Miiddeiumu -
miligine tayin edil 
mi~tir. Muzaffer 
Evranos, k1ymetli 
hakimlerimizden bi 
ridir. Simdiye ka -
dar Adliyenin bir 
c;ok ~ubelerinde rnu
vaffakiyetli mesai- Muzaffer Evranos 
sile temayiiz etmi§tir. Muhtelit hakem 
mahkemeleri ajanhgmda, asliye ceza 
mahkemeleri azahklarmda bulunmu!!, 
hukuki ve cezai mevzuabm1za derin 
vukufile tanmm1~tlr. 

Muzaffer Evranosa yeni vazifesinde 
de muvaffakiyetler dileriz. 

Meml 
Bir idam talebi 

Mahkeme, ii~ miidafaa 
~ahidini daha dinliyecek 

Bir buc;ul: sene kada< evvel Kadikoy
de Mahmudbata mezarhgmda kasatura 
ile oldiiriildi.ikten sonra kafast ta§la ezil
mi~ bir kadm cesedi bulunmu§IU. T ahki
kat neticesinde katilin Hiiseyin isminde 

birisi oldugu anla§!lml§ ve su~lu yakalan
ffii§h. Bu btil hadisesinin muhakemesi, 
bir miiddette-beri Agucezada devam 

ediyordu. Bundan evvelki celsede iddia 
makam1, H·· :ynin Haceri parasma ta
maan oldiirdiigiinii ve bu sut;un eldeki 
mevct·d delillerle sabit oldugunu soyliye-

rek suc;lunun idamm1 istemi~ ve muhake
me, karar tefhimi ic;in di.ine talik olun • 
mu~tu. Diinkii duru§mada suc;lunun mii-

dafaa §ahidi olarak gosterdigi Hasan og
lu Hulfisi ile Mehmed ve Ahmed oglu 
Sat1m nerede bulunduklan soruldu. 

Su~lu cevaben: 

«- .5imC': neredr olduklanm bilmi -
yorum» dedi. 

Heyeti hakime, hazuhk tahkikati es
nasmda dinlenilmemi§ olan bu iic; ~ahidin 
mi.idafaaya taalluku itibarile adreslerinin 
tahkikma, lstanbulda iseler dinlenilmek 
iizere celbler- ·, memleketlerinde iseler 

bulunduklan memleketin mahkemesi va

sJtasile ifadelerinin aldmlmasma ve ifa
delerinde mi.ibayenet goriilen baz1 §ahid
lerin yeniden t;agmlmalanna karar verdi. 

Diinkii celsede Hiiseynin memleketi 
olan Kastamonuda Devrekanide K1Z1llar 
koyiindeyken izaleibikir suc;undan dort 
sene iki ay agu hapse mahkum oldugu ve 
af kanunundan istifade ederek mahkfi -

miyetini bir miiddet yaptlktan sonra tah
liye edildigi hakkmdaki tezekere de o
kundu. Muhakeme, Celecek cevablara 
intizaren ba§ka bir giine talik edildi, 

Ticaret Odas1 Meclisinin 
yeni kararlar1 

Ticaret Odas1 yeni meclisi dun top • 
lanmt§tiT. Bu toplanbda Odanm temsil 
edildigi birc;ok komisyonlar ve azalar se
~ilmi§tir. 

Bu meyanda, Borsa hakem heyeti ic;in 
gec;en seneki hakemler aynen ipka e -
dilmi , DariiHice:re hima e heyetine 1, 
Liman tarife komisyonuna 1, Esham ve 

. "" " ' " -+ .. .. I 

Tahvilat Borsasma mii§avir olarak 1, 
kazanc kanunu mucibince mesleki te -
§ekkiilleri olm1yan kuc;iik san'at erbabi-
m kontrol i~in 2, Oda yardtm sand1~1 
idare heyetine 3 aza sec;ilmi§, geqen se
ne mevcud olan 100 eksperin vazifeleri 
yeni bir §ekilde taksim edilerek mev -
cudlarmm 260 a c;rkar1lmast kabul olun
mu§tur. 

Meclis, bundan sonra evinde bedeni 
raks ve bedeni talimle me§gul olanlar
dan da ferdi tedrisat yapan yerlere ln
yasen yiizde 20 kazanc vergisi almma
sma karar vermi§tir. 

W. M. C. cemiyetinin de yuzde 20 
vergiye tabi tutulmast, borsa harici sa
b§ yapan iki simsardan birinin 100, di
gerinin 50 lira para cezasile tecziyesi 
kararlastinlmtstir. 

MOTEFERRIK 

Altm hakkmdaki kararname 
Altm hakkmda hiikumetin ittihaz et

tigi mukarrerab gosteren kararname 
Ankarada ne§rolunmu§tur. Fakat ka -
rarname hiikiimleri heniiz bankalara 
bildirilmerni§tir. 

Y edi esrarke§ yakaland1 
Ayvansarayda Loncada Hayatinin e

vinde evvelki gece Emniyet ve Giimriik 
kac;akc;Ihk biirosu memurlan tarafm -
dan bir arama yapilmi§tlr. Bu aramada 
yedi esrarke§ yakalanmi§hr. Esrarke§• 
ler, memurlara silah c;ekmek istemi§ -
lerse de vakit bulamamt~lard1r. 

aberleri ) 
Norve~ armatorii 
teminatt verdi 

Diin serbest btrakilan 
irania gemisi liman

dan hareket etti 
Kostence d1~ liman agzmda Turk bay

ragmt tai;iiyan Yekta vapuruna ~arpa -
rak babran Norvec; bandtrah !ran' a 
vapuru limamm1zdan gec;erkcn tevkif 
edilmi§ ve i~e el koyan ikinci ticaret 
mahkemesi Norvec; vapuru armatoriinU 
bilahare verilecek kararla aidiyeti ta -
karriir etmek iizere 22,500 lirahk temi
nati Turk milli bankalarmdan birine 
yatrrmaga mahkum etmi~ti . 

Vapurun buradaki acentas1, derhal bu 
karan vapurun armatOriine bildirmi§ 
ve armator de Norvec; bankalan dela -
letile 22,500 lirahk bir teminat vermi~
tir. Bu teminat icraya bildirilmi~ ve 
haciz fek olunarak vapur serbest b1 -
rakilmi§hr. 

!era, bu teminatm yatmh§mdan he -
niiz Yekta vapuru acentasm1 haberdar 
etmemistir. 

SEHIR ISLER! 

Biit~enin tevaziinii i~in 
$ehir Meclisi, §Ubat toplanhsmda et 

fiatlarmda yaptlan tenzilatm Belediye 
biit~esi iizerindeki tesirini gozden ge -
c;irecek ve biitc;enin tevaziinii ic;in icab 
eden kararlan alacakhr. Diger taraftan 
Ankaradan alman malumata gore, hii
kumet, tenzilat dolaytsile llizumlu olan 
kanun ve kararname projelerini bugiin
lerde hazirlamaktadir. 

~oforlerin miiracaati 
Belediyenin verdigi karara gore, §U· 

hahn birinden itibaren bUtiin otobiis ve 
otomobillerin camlan k:mlmaz cinsten 
olacakbr. $<Jforler cemiyeti dun Bele -
diyeye yeni bir miiracaat yaparak ge -
c;en hazirandaki muayene s1rasmda 
muhtelif sebeblerle dort yiiz arabanm 
piyasadan c;tkanldJgmt, oniimiizdeki ha
ziranda da yap1lacak senelik muayene 
esnasmda gene bir k1s1m arabalarm t;l· 
kanlmasi tabii bulundugunu ileri siire
rek bu mecburiyetin hie; olmazsa hazi
rana kadar geri buak1lmasm1 istemilj • 
lerdir. Buna heniiz bi~ cevab verilme -
rni§tir. 

Cek Belediye bro~iirii 
<;ekoslovak konsolosu Belediyeye 

miiraMat edenek <;e~aslov~k hiikum'tti 
ara mda r o n Be e iye 
~ ...... JW-k' 'd ~ • 
m~e r~s~ier i~~tr. !Stene!! m~~ 
lfunat verilecektir. 

Plaka resmi meselesi 
Belediyece kara ve nakil vasitalarm

dan ahnmakta olan plaka resmi, senede 
65 bin lira kadar tutmaktad1r. Bu res
min kaldrr1larak benzin f.iatlarma zam 
suretile almmas1 ve bunun da ~i§e ba
§Ina yedi bucuk kuru~ olarak tesbiti di.i
§iiniilmektedir. 

Y akalanan dilenciler 
Gene c;ogalan dilencilerin takibi igin 

alakadarlara emir verilmi§tir. S1k1 kon
trol neticesinde bir iki gun ic;inde yiize 
yaktn dilenci toplanmi§, bunlarm bir 
ktsm1 Dariilacezeye sevkedilmi§, bir 
k1sm1 da mahkemeye verilmi~tir. 

VI LAYETTE 

Bir ,ikayet 
Demir malzemesi imal eden bir fab

rikanm ortaklari arasmda zuhur eden 
bir ihtila£ halledilmi~, fabrika tekrar 
faaliyete gegmi~?tir. Bu fabrikamn ame
lesi Vilayete miiracaat ederek yevmive
lerinin verilmedi~ini soylemi~lerdir _ 
Fabrika sahibi, istihkaklarm en lnsa za
manda tediye olunaca~ vadinde bulun
mu§tur. 

ECNF.BI MEHAFII.DE 

lsvi~reden bir heyet geliyor 
Memleketimizle isvic;re arasmda bir 

ticaret mukavelesi yapllmak iizeredir. 
Tetkikata ba~lanmi§br. Yakmda bir ts
vic;re heyetinin §ehrimize gelmesi muh· 
temeldir. 

Beden terbivesi kursu a~dd1 

Diinkii konferansta bulunan muallimler 

Diin, fstanbul erkek lisesinde bir be
den terbiyesi kursu ac;IImi§tir. Bu kursa 
alakah muallimler i§tirak etmi§lerdir. Ve
rilecek konferanslarla rnuallimlerin be -
den terbiyesi esaslan hakkmdaki bilgi -

leri tevsi olunacaktir. Bu konferanslar bir 
miiddet devam edecektir. 

Yukandaki resim, di.in verilen ilk kon
feransa i~tirak eden muallimlerden bir 
k1sttum gostermektedir, 
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FransJZ kabinesi ve 
komiinistler 

~ ransada memleketin harici ve u-- dahili vaziyeti, son derecede 
nazik ve dikkate muhtac bulun· 

dugu bir slTada zuhur eden kabine buh
ramm, komiinistlerin hi~ yoktan ~tkarml§ 
olduklan tahakkuk etmi~tir. Ba§vekil 
Chautemps bundan sonra kabinesinin ta
kib edecegi politika ve bahusus devlet 
parasmm ve dovizin hic;bir kontrol ve 
kayde tabi tutulmayl.p serbest btraktlma· 
smda balk cephesi namt altmda toplan -
mi§ biltiin partilerin muvafakatini istihsal 
etmi§ti. 

Ba~vekil, bu hususta, parlarnentoda 
izahat verdigi zaman, komiinistlerin ha • 
tibi, bu partinin serbest olmak istedigini 
ve kabineyi §imdilik, merhameten ya§at· 
makta oldugunu soylemi~ti. Bu iiltimatom 
ve meydan okuma kar~1smda kabine dii~
mii§ ve kabinenin dii~mesile beraber ge
c;en intihab1 kazanmi§ olan «Halk cep· 
hesi>> de inhilale yiiz tutmu&tu. Komii • 
nistlerin bu hareketi be§ milyon azas1 
bulunan ve lideri daha yakmh.rda Mos • 
kovayi ziyaret eden amele sendikalan 
konfederasyonu tarafmdan da tasvib ve 
iltizam edilmi§ti. 

Zaten Chautemps'm amele ile patron· 
lan devamh surette uzla§ttrmak i~in ka
bme buhranmdan evvel yaptig1 ciddi te
§ebbiis, gene komiinistleJie amele konfe· 
derasyonu tarafmdan suya dii~iiriilmii§ -
tii. Patronlar yalmz konfederasyon ile 
miizakere etmek istememi§lerdi. Azasi· 
-nm mevcudu on yedi milyon tutan Fran
siz amelesinin diger te§ekkiilleri dahi 
miizakereye girmelerini ~art koymu§lardi, 
Halbuki Leon Jouhanse Frans1z arnele
sinin i.ic;te birini temsil etmedigi halde u
mumu namma hareket etmek hususunda 
1srar etmi&ti. 

F akat bu mesele parlamentoda komii
nistlerin nagehani hiikurnete meydan o • 
kumalanna sebeb olmam1~tir. Chautemps 
ile Hariciye Nazm Delbos'nun harici po
litikaya aid fikirleri Sovyetler Birliginin 
harici politikasma uymad1gmdan F rans1z 
komiinistlerinin Moskova 'dan aldiklan e
mir iizerine kabinenin sukutunu tahrik et
mi~ olduklan anla§thyor. 

Y eni kabinenin te§kili i~in yap1lan te· 
~ebbi.islerin ekserisinde dahi gene komil
m~•l~in. meselesi ba~hca engeli te~kil et
mi~tir. Radi a so yalistleri en o 

grupu, sosn!!ftleri komiinistlerle birle~ -
mekten men u;in Bonnet'nin te~ebbiisiinii 
Hfi derecede iltizam etmemi§tir 

Sosyalistlerin lideri Leon Blum, yeni 
kabineyi te§kile memur edildigi zaman 
bidayette yalmz balk cephesi degil; de
mokrat ve cumhuriyetc;i biiti.in partileri 
alarak milli birlik kabinesi kurmak iste -
mi~ti. Morin grupunu komiinistlerle sos " 
yalistlerin bol~eviklere yakm olan sol ce• 
rah1 kabul etrnediklerinden bu te§ebbiis, 
sukut etrni§ti. 

Leon Blum mf halk cephesi partile -
rinden bir kabine kurmak i~in iicizlc; h.i
tc§ebbiiste bulundugu zaman bu ~efa da 
radikal sosyalistler komiinistleri kabineye 
almamakta ayak diremi§lerdir. Bu te§eb· 
biis dahi suya dii§tiikten sonra, kabineyi 
te~kile gene Chautemps memur edilmi§
t:.·. Murnaileyh kendisini dii§iiren komi.i' 
nistleri yeni kabinesine almaga yan~\ c 

mamt§hr. 156 meb'usu bulunan sosyaliy; 
partisi, 1 I I meb'usu bulunan kendi par
tisi, 26 meb'usu bulunan sosyalist ve 
cumhuriyet~i birlik ve 24 meb'usu olan 
sol miistakillerle i§ birligi yaparak ne sag• 
lara ne de komiinistlere muhtac olmaksi
z;n ekseriyeti temin edecegini iimid et • 
ml§tir. 

F akat sosyalist partisi rnilli Il)eclisi, 
komi.inistlerin haricde birahlmasile balk 
cephesinin bi.isbi.itiin yikJimi§ olacagml 
nazan dikkate alarak yeni kabineye i§ti
rak degil; yalmz muzaheret ifade eden 
bit karar sureti kabul etmi§tir. Chautemps 
tekrar muvaffak olamayip radikal sosya
listlerin biitiin sollann ve sol merkezin 
biiyiik itimadJ bulunan meb'usan meclisi 
reisi Herriot dahi yeni kabineyi kurma -
ga ikna edilemedigi takdirde, F ransada 
miiracaat edilmesi adet olmiyan meb'usan 
meclisinin feshinden ba~ka bir c;are kal
ntiyacakti. Son dakikada, sosyalistlerin 
milli meclisinin lastikli karan, i~tirak §ek
linde izah edildiginden Chautemps yeni 
kabineyi te~kile muvaffak olmu§tur. Fa
kat balk cephesinin ii~i.incii azas1 komii
nist partisi divam, yeni kalJinenin mem -
leketin hissiyatma ve son intihabda gos· 
terdigi dilege uymad1gm1 ilan etmi~tir. 
Y eni kabine kuruldu, lakin halk cephesi 
bozuldu; demektir. 

Muhrtrrem Fevzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NUshasJ 5 kuru~tur. 

Abone $eraifi { Turkiye Harle 
iein tcin 

Senelik 
Alb ayhk 
Vc ayhk 
BiJ: ayhk 

14110 Kr. Z700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • Ioktur 
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SON - HABERLBR 
• • -- .l 

Diin Sanghayda yeniden 
89 <;inli tevkif olundu 

Bu tevkiflerin sebebi, tedhi,~iliktir, ayr1ca bir 
ka~ silah deposu ve bir ~ok miihimmat da bulundu 

[Ba~taratt 1 !net sahttedel Dt'§retmi§tir. 
Kong'daki fngiliz makamlarma mute- Bu deklarasyonda ezciimle §U satlrlar 
yakkiz ve her ihtimale kar&I ham bulun- ckunmaktadJr: 
malan hakkmda talimat ~~:ondermi~tir. <;inin miiteaddid vesilelerle gosterdi -

89 Cinli tevkil edildi gi ban§ arzusu degi§memi§tir. <;inin si -
Londra 19 (Hususi) - Bugun Sang- lahh mukavemetinin tek hedefi, J apon -

hay imtiyaz mmtakasmda F ransJz polisi ya tarafmdan tehdid edilen mevcudiye -
i~e Japonlar, baz1 baskmlar yapmi§ ve tini korumaktadir. <;in, hakimiyet huku
tedhi~i oldukla~J iddia edi~e_.n 89 <;inliyi kuna ve toprak biitiinliigune riayet eden 
t!vkif etmi§lerdu. Bazt siiah depolan ban§ §artlan elde edinciye kadar muka-
meydana ~~kanldigl da bildiriliyor. vemete devam edecektir. 

Askeri tah!!idat lngilizlerin heyecan uyand1ran 
Tokyo 19 - Domei'nin Hsingking- bir hareketi 

den ogrendigine gore, d1§ Mogolistamn Hong-Kong 19 - !ngiliz deniz kuv-
cenubunda askeri tah§idat yapllmakta ve vetlerinin ba§kumandam biitiin !ngiliz ti
tahkimat vucude getirilmesi i<;in cenuba caret vapurlanmn zabitlerini, deniz mii-
dogru in~a malzemesi gonderilmektedir. dafaa derslerini takibe davet etmi§tir. 
Amerikamn bitarall1k kanunu Bunlar umuml tabiye, i§aret, denizalt1 

Va&ington 19 - Cin ve 1 apon sefir- hucumlarma kar§l mudafaa, hava hucu
lerinin geri cail;mlmasJ ile harb ilan edil- muna kar~t mudafaa, kazaya kar~1 ko
memis olduil;undan bitarafhk hakkmdaki runma ve topcu atesi dersleridir. 
Amerika kanunu mer'iyete girmiyecek - Bu tedbir burada, Japon Dahiliye 

t. N azm Am ira! Suyetsunun beyanah se-Ir. 
Siyasi miinaseba~ ~esilmemif bebile, heyecan uyandirmi§tlr. Hahrlar -
T 0 ky0 19 - Hanciye N ezareti na- dad1r ki, J apon hiikumeti bu bey ana tJ 

mma soz soyliyen bir zat ~u beyanatta r~ddetmi§ti. 
bulunmustur ~ • I ngilizlerle ] aponlar arasmd a 

«Cin ile J a pony a arasmdaki diploma- yeni bir hadise 
tik munasebetler bilfiil kesilmis olmasma Londra 19 ( Hususi) - Tien T sin-
ragmen ortada kat'i bir ink1ta yoktur. 1a- de !ngilizlerle Japonlar arasmda bir ha
pon sefirinin a vdetinden sonra bile 1 a- dise daha <,:Ikml§tlr. 1ngiliz polisleri J a • 
ponya Cinde bir maslahatguzar bulundu- oonlar tarafmdan aranan bir Cinliyi tes
racaktir. Ayni suretle Tokyo' da Cin se- lim etmegi reddettiklerinden J aponlar 
faretinin mustesan sefirin hareketinden imtiyazh mmtakav11 girmege te§ebbiis et-
sonra da vazifesinde kalacaktir. mislerdir. Fa kat fngiliz makamatt bu 

Cinin barr$ siyaseti takdirde kar§I koyacaklanm bildirerek 
Hankau 19 - Cin hukumeti, siyasi i§in ciddile§ece~ini anlatmi§lar, bunun li

mahfillerde Japon beyannamesine ce - zerine J aponlar mmtakaya girmekten 
vab olarak addedilen bir deklarasyon v~?o .. r-mi~len':r. 

••••"'""'""'"""'""""'"'""""IIIIIIIIIIIIIIIJI!IIIIIillllflllflllflllflfllfllllllJIIIII/11/IIIJIIDIIIIOIIIIIIUmuoomuuuooom•"'-

ingiliz- irlanda I Romanyada • yen1 

gorii~meleri 

Diin bir resmi teblig 
ne~redildi 

Londra 19 - ingiliz • irlanda miiza· 
kerelerinden sonra bugiin a§ag1daki teblig 

ne§redilmi§tir: 
Bugun saat 1 0 dan oleye ve ogled en 

~5 e kadar frlanda ve ingiltere hukumet
leri mumessilleri arasmda yap1lan toplan
tilarda evvelAe cereyan eden miizakereler 
s1rasmda mevzuu bahsedilmi§ olan mesele
ler tekrar tetkik olunmu§tur. 

Birbirine sikJSJkiya bagh olan bu me· 
selelerin hi<;bir: uzerinde anla§ma kayde
dilmi§se de mlizakerelerin, bunlardan 
bin;oklannm !ki hiikumet mutehass1slan 
tarafmdan daha etrafh bir tarzda tetki
kine imkan verecek derecede ilerlemi§ ol
dugu mii§ahede edilmi§tir. Bu muzakere
lere derhal ba§lanacak ve neticelenmele
rine intizaren r.aZJrlar arasmdaki toplanti
lar kesilecektir. icab eden esaslar yeni mu· 
kalemelere imkan verecek surette hazula
mr hazulanmaz naz1rlar toplanhlarma ye
niden ba§liyacaktir. 

Miizakerelerin teferriiatr iizerinde 
goriifiildii 

Londra 19 - Dominyonlar N a • 
zm Macdonald bu ak§am Irlanda Ba§ -
vekili Devalera'yt ziyaret ederek iki 
memleket miitehassJslan arasmda yapi!a
cak muzakerelerin teferriiatt uzerinde go-
rii§mU§tiir. ( a.a.) 

~ekoslovakyanm niifusu 
Prag 19 - 1919 da 13,522,000 olan <;e

koslovakyanm niifusu 1936 da 15 mil
yon 186.944 e balig olmu§tur. (a.a.) 

Ba~vekil, Hava kurumunda 
Ankara 19 (Telefonla) - Tiirk Hava 

Kurumu baskam Fuad Bulca iyile§ti -
ginden bugiinden itibaren kurumdaki 
vazifesine gelmege ba~ladt. 

Ba§vekil Celal Bayar,. ogle .. iizeri Ha. 
va Kurumuna gelerek b1r muddet me~
gul oldu. 

S1vas dmento fahrikas1 
Ankara 19 (Telefonla) - S1vasta Sii· 

mer Bank tarafmdan kurulmakta alan 
c:imento fabrikasmm in~aatma yakmda 
baslanacakbr. Senelik istihsal kudreti 
90 bin ton olacak olan fabrikanm tesisi 
bir Alman firmasma ihale edildi. 

Hind kongresi 
Delhi 19 - Hind kongresi, kanunu • 

sani sonunda Haripura'da toplanacakbr. 
Subhas - ~andra - Boz, kanunusani 

sonlarma dogru donecek ve yeni ka • 
nunu esasinin eyaletlerde yapbg1 tesir
le Hind kongresi federasyonunun ~u. • 
vaffakiyet §anslan iizerinde Gand1 1le 
gorii~melerde bulunacakt1r. 

Haripura kongresinin, federasyon me
Se>leqi hakkmda kat'i vaziyet almas1 kuv
:'~1~ beklenmektedir. (a.a.)_ 

bir karar 

Kambiyo komitesi, Y ahu. 
dilere doviz vermiyecek 

Biikre& 19 - Kambiyo komitesi, Y a
hudilere yabanct memleketler ic;in doviz 
verilmemesini kararlastJrmtshr. 

Se~imlercle ~1kar~lacak lisle 
Bukre~ 19 - Hukumetin onumuzde

ki se~imlerde ~JkaracagJ liste, <<huistiyan 
ve koylii milli birligi» admt ta§tyacakttr. 

$iclcletli tenkidler 
Biikre~ 19 - Muhalefetin en kuvvet

li iki partisi olan liberal ve koylu par -
tileri Parlamantonun feshedilmi§ olmasJ
m siddetle tenkid ederek bu hareketin 
ana yasaya muhalif oldugunu ileri surii· 
yorlar. 

Bilhassa koylii partisi reisi Maniu 
meb'us secim komitesine p:onderdiil;i bir 
mektubda bu hareketin gayri kanuni ol
duil;unu bildirmi~tir. (a. a.) 

Sadabad pakh miinasebetile 
teati edilen telgraflar 

Ankara 19 (T elefonla) - Sad a -
bad paktmm B. M. Meclisince tasdiki 
miinasebetile Dr. Tevfik Rii~tii Aras ile 
Efgan Hariciye Nazm arasmda telgraf
lar teati olunmu~tur. 

Yunanistana iki ta~yare 
hediye edildi 

Atina 19 (Hususi) - MJSirda yasa
yan bir Y unanh, Yunan ordusuna iki 
tayyare hediye etmistir. lngiliz fabrikala
nnda yaptlmis olan bu tayyareler, bugtin 
Atinaya gelmi~ ve teslim almmt~tir. T es· 
lim merasiminde Kral da haz1r bulun • 
mu~tur. 

Kudiiste 16 ki§i tevkif edildi; 
bir Arab idama mahkum oldu 

Londra 19 (I-lususi) - Bugiin Ku
duste askeri mahkeme, ingiliz polisine 
kar§I silah kullanan bir Arabt idama mah
kum etmi§tir. Ayni suc;la itham edilen 16 
ki§i de tevki' olunmu§tur. 

Japonyamn ald1g1 altmlar 
Tokyo 19 - Diin ne§redilen resmi r'l

kamlara gore, Japon hiikumeti ge~en 
sene Pariste 49 ton altm satm almt~tlr. 
Bunun mukabili bir gram giimii§ 3,77 
yenden 181 milyon yen tutmaktad1r 
Bu fiat 1936 ya gore yiizde 45, 1935 e go
re de yiizde 80 yiiksektir. (a.a.) 

( KISA tfABERLER ) 

* Pari.'l 19 - 26 bin ton!lMoluk en mo
dern Frans1z ziThiJSI Dtinkerk yarm ilk se
ferlne ((Jkacaktir. 
* Berlin - Alman htiklimetlnln yiizde 

4,5 falzU hazine bonolan lle ((IkaNilgi L'l -
tlkrazm yeklinu blr mllyar lkl yiiz mllyon 
marka 1blag olunniu~tur, 

CUMHURiYET 

Hadise!er aras1nda 

Ziigiird hovarda 

H arab bir evde oturan ziigurd 
hovarda, eline toplu para 
g~ince, damtm aktaracagi 

veya duvarlarma badana yaptiracagi 
yerde, arkada~larma Beyoglunda zi
yafet ~eker. Dam gene o kiremidleri 
sokiilmii~ dam ve duvarlar gene 0 

s1valan dokiilmii§ duvarlardu. 
lnsanlar arasmda oldugu gibi §e

hirler arasmda da bu ziigiird hovarda 
tipine raslarsm1z. Ana caddeleri ba
takbk, sokaklar1 ~irkef halinde, iistiin· 
den ge~en insanlann topuklanndan 
burun direklerine kadar salduan bir 
pislik anaforu i~inde bogulan §ehir
ler vard1r ki, a~1ktan ellerine bir iki 
milyon ge~mek ihtimali varsa hemen 
park, eglence yeri, kuliib, tiyatro bi
nalan yapmait dii§iiniirler. 

lstanbulun eline de boyle e~dctan 
bir iki milyon lira ge~ecekmi~. Bu 
parayt sarfedecek yer aramrken 
parklardan, kuliiblerden, tiyatrolar
dan bahs:ediliyor da bozuk yollann 
tamiri liizumunu agzma alan yok. 

Bir okuyucum yaz1yor: 
«C:ok rica ederim, bir ~ar§amba 

giinii Fatih Atpuzan mevkiini liitfen 
geziniz. lstanbulun en havadar, en 
giizel bir yerinde, C:u~u yangmmda 
tamamile lriil oldulrtan sonra yiiz bin 
mii§lriilatla evlerini yapabilen zavalb 
halk, oturdugu binalar arasmda bir· 
~ok ahular ve bir~ok hayvanlarla be· 
raher yqamaktadu. Ne miinasebet! 
Bu asuda insan hayvanla bir mahal
lede yqar m1? Ge~en sene istanbulu 
tifodan loran hastaliklarm en kesa
fetli yerinin buras1 olr!ugunu habr
la.tmaga liizum var m1 ?» 

Atpazan oyle. Ben diin pangalb 
gibi §ehrin biiyiik aparbmanlarla do· 
lu, miimtaz bir semtinde, eski Har
biye mektebinin yanibB§mda bir so· 
kaga girdim: Dershane sokag1. Sag 
tarafmda, bi:- hizada yepyeni aparti
manlar vard1r. Fakat bu sokag1 bq· 
tanbll§a kaphyan diz boyu ~amur 
i~inde, kar§Idan kar~tya ge~mek i~in 
ayagm1z1 basacak tek bir ta§ par~as1 
bulamazsm1z. Y a kar§I tarafa g~mek 
ten vazg~ecek, yahud da i§inizi bi
rakarak evinize ko§up hemen banyo
ya gireceksiniz. Bu sokaktan insan 
degil; bir manda bile ge«;:se hemen 
kendini dereye atmak ihtiyacmt du
yar. 

Ey yarenler, ey kardefler, Prost' un 
§ehir plim tatbik edilip de istanbul 
modem bir Jehir haline gelinciye ka
dar, elinize bir iki milyon lira g~e
cekse kuliibii, tiyatroyu bir tarafa 
btrakm da her§eyden evvel §U yollari 
yapm. Kuliib ve tiyatro medeniyetin 
son merhalesidir; fakat bir §ehir ada
mi degil, bir §ehir mandast • olmamn 
bile ilk 4arb ~amura batmamakhr. 

Prost'un miikemmel plam tatbik 
edilinciye kadar ge«recek miiddet i~in
de ilk dii§iinecegimiz §ey bu olmah
dir. 

PEYAMI SAFA 

Fransada cereyan eden 
hadiseleri tahlil ederken 

£Ba$makaleden devamJ 

Biitun dlinya miistahsilleri birbirlerile 
yan§ edercesine <;ah§trken F ransada hi~ 
de sosyal olm1yan bir tak1m sosyal ka
nunlarla i§~iler~ haftada iki gun mezuni
yet veriliyor. N etice: E§yanm fiah artJ
yor, ihracat azahyor. Hem i§~iler, hem 
kapitalistler zarar goruyor. lc;erideki bu 
kan§tkhklar F ransanm dt§ siyasette, ken
disine ve dostlarma faydah bir faaliyette 
bulunmasma vakit bnakm1yor. 

F akat i§in en uziicii taraf1, III. ncii 
Cumhuriyet'in yava§ yava§ XVI. nc1 
Louis'yi andnm1ya ba§lamasidir. Bu 
cumhuriyet, hadiseleri keskin bir goru§le 
tetkik etmek, ona gore karar verip cephe 
almak kabiliyetini yava§ yava§ kaybedi
yor gibi. 

III. ncu Cumhuriyet insanda hpk1 
XVI. DC! Louis gibi §Unun bunun sozle
rine kap1lan, tcsir altmda kalan zaytf bir 
otorite tesiri bnak1yor. 

Bu vaziyet, F ransada cumhuriyetin ve 
demokrasinin ihtiyarlad1klarma, arhk i§ 
goremiyecek bir hale geldiklerine alamet 
sayilabilir mi? 

Su veya bu adamm degil fakat bir mil
letin evlad1 olan cumhuriyetin o milletten 
daha evvel ihtiyarhyacagm1, ya§ama 
kaynaklanm kaybedecegini du§iinemeyiz. 
F ransa gibi, tarihi dinamik ve heyecanh 
vak' a! aria dolu bir milletse ihtiyarlamak
tan §Uphesiz henuz c;ok uzakhr. Fransa
nm ic;inde bulundugu mu§kiil vaziyeti, 
cok hassas alan cumhuriyete diinya ha -
diselerinden akseden ge~ici bir §a§kmhk 
olarak kabul etmeliyiz. 

Bu §a§kmhgm uzun siirmemesini Fran
samn ve cumhuriyetin dostlan biitiin 
kalblerile temenni ediyorlar. 

'VADIR NADI 

LOBNAN MEKTUBLARI: 

Suriyedeki 
hareketi 

muhalefet 
biiyiiyor 

Cezire Valisini FransJZlarin 
kaldiranlarin 

muhalifleri 
tecziye edilmemi' olmas1 

harekete getirdi 

Suriyenin payitahb ~amdan bir gorunu$ 

- Beyrut 17 ikincikanun- [ Ba~ve~~li son P.ari~ seyahati. _esnasmda 
Samdan gelen haberlere gore doktor bu Ihhl.afi, husus1 bu mektub I~mde ekai

Abdurrahman ,Sehbenderin reisligi altm- hyetlonn bazt haklanm tammak ve bu 
da Cemil Bey Mardamm idare ettigi esaslara gore bir «vilayet idareleri kanu
blok aleyhine Suriyede ba§gosteren mu - Dt' >> Y-" Pmak tarzmda teminatlar vermek 
halefet hareketi, gundengline buyumek - :· '., '! h? 1 !c ~mi:ti. 
tedir. Bu muhalefetin esast hakkmda ge· Mu~l:!. lefete kalkan Suriyelilerin hii • 
<;tn mektubumda ktsaca malumat ver~i§· cum ettikleri nokt ~ lardan birini de bu 
t;m. Bunun en karakteristik tara£1, bJ! - nokta te§kil eder. Bl' defa, ayni zaman· 
hassa Fransa ile yaptlan son itilaflara te- da hem Frans1z zabitinin oradan kaldt • 
veccuh etmesidir. Bilhassa, Sam huku· rilmasl, hem de tlyas nammdaki serger
meti tarafmdan bir tak1m muhim vazi • denin teb'idi, bu hususta son zamanlarda 
felerin, mutehassis nam1 altmda Franstz deveran etmi~ olan butiin dedikodulan 
mrmurlara tevdii, muhalefetin tenkid et- teyid etmi§ oldu. !lyasm, bOyle bir cii -
tigi en muhim noktalardan biridir. rumden dolayt cezas1z kalmt§ olmasJ, o-

Son giinlerde cereyan eden bazt hadi- nun nas1l kuvvetli bir himayeden istifade 
seler, bu noktada muhaliflerin hakh ol - ettigini gostetiyordu. 
duklanm gosteren ~ok dikkate deger bir *** 
rr.isal verdi. Mesele §Udur: 

Ge~enlerde F rans1zlarm bilhassa yer
le§mek istedikleri Cezire livasma muha -
ftz tayin edilmi§ olan T evfik Bey 
otomobilile ,Samiyye memuriyetine gi· 
derken yolda kaybolmu§tU. Ara§tmldi
gt zaman otomobil bo§ bulundu; otomo
bilde muhaftz, kariSI, §Qforu, hizmet<;isi 
"e polisi de vardt. Bunlann hep birden 
kaybolu§lan buyuk bir hayret ve heye
can uyand1rd1 ve her taraftan ara§hnldt. 
T evfik Bey, dort giin siiren bir~ok ara§
tmlmadan sonra nihayet, bir koyde nii
fuzlulardan birinin evinde bulundu ve 
bu esnada anla§IldJ ki T evfik Beyi oraya 
goturen llyas Mer§o isminde bir serger • 
dedir. Bu sergerde, yanmda bir takim 
hempalarile birlikte T evfik Beyin ge<;e
cegi yola bir otomobille gitmi§, valinin o
tomobili gelirken, kendi otomobillerinin 
kazaya ugradtgmi gostenr bir vaziyet al· 
mi§Iar ve vali de bunlara yard1m etmek 
iizere durunca, silahlan ~ekerek bunlan 
ahp gotiirmu§ler! 

·~· 0 zamanlar, bu mesele ,Samda ve Bey-
rutta hayli dedi koduyu mucib olmu§ ve 
herkes dikkatle hadiseyi tetkik etmi§ti. 
Samda hukumete <;evrilen tenkidlere kar
;1 Suriye BaFekili, ~u i§i _ te~~~b . eden 11-
yas Mer§o'nun tev.ktf ed~l?Igm~. ~e ~a
nun hiikmuniin yenne getmlecegmi b1l 
di-mi§ti. Bu suretle hadise kapanmi§ sayl
Lrken bir iki gun evvel bu mesele tekrar 
meydana <;Ikll. 

0<; gun evvel ogrenildi ki Ceziredeki 
Frans1z garnizonu - Siiryanilerden top -
lamlmt§ bir F ranstz askeri k1t' as1d1r - de
gi§tirilmi§ ve or ada bulunan F ranstz is • 
tibbarat zabi~i yiizba§t Thomas da ba§ka 
btr vazifeye tayin edilmek uzere yerin -
den kaldmlmi§hr. Bu hadise ile beraber 
§U da ogrenildi ki il~~s Mer§O da Cezire
den teb'id edilmi§. Once gazetelerde ki
saca verilen bu haber iki §ey gosteriyor • 
du: Mevkuf denilen !lyas mevkuf degil
ffil§ ve kanunun yerine geleceginden bah· 
scden Suriye Ba§vekilinin beyanatma 
ragmen elleri ve kollan serbest gezdik • 
ten maada, bu defa da mahkemeye ve -
rilecek yerde sadece teb'id ediliyormu§! 

Bu mu§ahede, o zamana kadar dedi 
kodu halinde dillerde dola§an bir vaziye
yetin aydmlanmasma sebeb oldu. Dedi 
koduya nazaran, Suriyenin yiiksek me -
rnurunu daga kaldumak hadisesi, Fran
Sizlar tarafmdan halkt birbirine dii§urmek 
ve Cezireyi asayi§sizlik i<;inde gostermege 
vesile vermek iizere, F rans1z istihbarat 
zabiti tarafmdan tertib edilmi§ olmak la
z:m geliyordu. Hakikaten de Franstzlar, 
hr nedense, Cezireye kuvvetli bir suret
te yerle§mege ehemmiyet veriyorlar. Bir 
taraftan lrak ve iran yollarma, diger ta
raftan Turkiye hududlanna dogru uza
nan ve uzaktan Kurdistana da yakla§an 
bu vilayeti F rans1z miistemleke siyaseti 
pek seviyor ve orada bir tak1m h1ristiyanA 
lar da bulunmas1 hasebile bunlarm hi -
mayesi i<;in Cezirenin muhtar bir vilayet 
olmasmt istiyor. Sam hukumetile Fran
sa arasmda, muahedenin tasdiki mesele
sinden dolayt c;Ikmi§ alan ihtilafh nokta
lardan biri de bu muhtariyet idi. Suriye 

Doktor Sehbender taraftarlan bu ha
diseyi ellerine alarak hukumeti, Franstz
lara kaT§! zaf gostermekle itham ettiJer Ve 
ha!a da ediyorlar. Simdi ,Sam gazeteleri, 
bir dereceye J adar iistii ortiilii bir dille 
bu bahis iizerinde durmaktad1rlar. Hatta, 
mufrit blok nasyonal gazetesi olan El 
Kabes bile bahsi ele almi§hr. Gazeteler 
muttefikan diyorlar ki: «Suriyenin Elce
zireye gonderdigi bir valiyi - muhaflZl • 
maiyetile birlikte dagdan daga gezdiren 
Mer~o ve hempalan nasii oluyor da 
kanunun iistiinde duruyorlar? Bun! arm 
hepsi birden bir mahkemeye verilip orada 
curiimlerine giire kanunen muayyen olan 
cezalarla cezalandmlmalan laz1m gelir 
ki bunlardan yalmz bir tanesi, Mer§o, 
sadece siirgiin edilmek suretile guya ce
zalandmlmi§tlr. Ya otekiler? Onun ter
tib ettigi ciirmc i§tirak edenler? Onlar 
serbest~e Hasce' de gezip duruyorlar? 
Bunlarm da tevkifi laz1m gelmez mi?» 

El Kabes gazetesi bunlann hepsinin 
birden, ciirmiin vuku buldugu Hasce 
mahkemesine verilerek orada muhakeme 
edilmelerini istiyor. Fa kat, gazetelerdeki 
bu ne§riyata §imdilik ald1ran yoktur. 
Aleni bir muhakeme esnasmda F ranstz 
zabiti Thomas'nm yaptJg1 tertibin meyda
na ~1kmas1 ihtimali pek kuvvetli oldugu 
ic;in, «Komiserligin malumah hilafma i§
guzarlik yapmak hevesine dii§mii§ olan 
bu zabitin hatasmdan dolay1 F ransanm 
§eref ve haysiyetini sJyaneten» bu mese
lenin ortbas edilmesi matlub ve miiltezem 
goriiniiyor. Su kadar ki, yakmda doktor 
Abdurrahman Sehbender Sarna avdet 
edince bu bahsin yeniden meydana ~Ika
cagi §Uphesizdir. 

C. T. 

~ocuk Esirgeme kurumunun 
faaliyeti 

Ankara 19 - <;ocuk Esirgeme kuru -
mu gene! merkezi tarafmdan 1/1/938 
tarihinden 16/1/938 tarihine kadar 15 
giin zarfmda 2294 <;ocuga yard1m edil
mi§tir. 

Bunlardan 164 basta <;ocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde bakll· 
mi§ ve tedavi edilmi§tir. AyTica di§ ba
klm evinde de 254 c;ocugun di~leri ba -
k1lm1~ ve tedavi edilmi~tir. 1214 ~ocuk 
ve anne gene! merkezin banyolanndan 
istifade etmi~tir. Slit damlasmdan her 
giin 112 ~ocuga silt verilmi~ ve 15 giin
de yekun olarak 845 kilo bedava slit da
gitilmJ~br. Yard1m i~in genel merkeze 
ba~vuran 8 yoksul yavruya para yard!· 
mt yap1lmt~tir. Ankara ilk okullarmda· 
ki zaytf ve kimsesiz ~ocuklar i~in ge -
nel merkezde ac;llan a~haneden her giin 
540 ~OCUga S!Cak etJi ogle yemegi veril
mektedir. iki fakir aileye 60 kilo bulgur 
verilmi~tir. Kurumun Kec;iorendeki ana 
kucagm1 goriiniiz. Dikkat ve ~efkatle 
bak1lan yurd yavrulanmn saghklan ve 
ne~'eleri sizi sevindirecektir. (a.a.) 

Romanyada iki sag gazetesi 
tekrar ~1k1yor 

Biikre§ 19 - Bundan birka~ sene ev
vel kapanmi§ alan miifrit sagc1 iki ga -
zete Caludeorul ve Cuvantul yakmda 
tekrar ~1knuya ba§hyacaktlr. (a.a.) 

3 

HEM NAliNA 
MIHINA 

Bulgaristandaki 
soyda~larimiZ 

~ umhuriyet Halk Partisi Meclis 
\b:::> Grupunun fevkalade toplantJ-

smda Bolu meb'usu ismail 
Hakkt Uzmaym takriri uzerine Bulga· 
ristandaki Tiirklerin elim vaziyetleri mu• 
zakere edildi. 

T akrir sa iibi, Bulgaristandaki Turk 
ekalliyetlerine yap1lan fena muamelelerin 
devam ettigini, hala Turk mekteblerine 
tiirk<;e harflerin girmedigini, Turklerin 
tahammul edilmez tazyikler altmda va· 
nm yogunu satarak Tiirkiyeye gelmek 
istediklerini ve binlerce Tiirk ailesinin 
yok pahasma mal ve arazisini sattJktan 
sonra hicret intizarile elinde kalan birka'r 
parayt da bitirip manen ve maddeten se· 
fil bir hale geldiklerini anlatarak Bulga
ristandaki karde§lerimizin bu elemli vazi· 
yetinden bir an evvel kurtanlmalan ic;in 
ne gibi tedbirler almdJgmi Sthhat ve 1<;
timai Muavenet Vekilile Hariciye Veki
linden sordu. 

S1hhat ve !~timai Muavenet Vekili, 
hududlanmizdan i<;eri giren muhacirlerin 
nastl iskan edildiklerini izah ettikten son
ra Hariciye Vekili de, as1l i§in can ala
cak noktasJ hakkmda beyanatta bulundu. 
Hariciye Vekilimizin Anadolu Ajansl 
tarafmdan ver:Jen SozJerinin huJasaSJ §U• 
dur: Y1Ilardanberi yaphgimiz te§ebbus
ler uzerine Bulgaristamn verdigi vaidle· 
rin neticeleri <;ok kiSlrdtr. ,Simdiki Bul .. 
gar hiikumeti §ikayetlerimizi daha iyi ka
bul ve telakki etmektedir. Ancak tatbi· 
kata intizar etmek laz1mdir. 

Kamutay Parti Grupu, bu meselenin 
mart ic;timamda esash muzakerelere mev .. 
zu olmasmJ karar altma almi§hr ve boyle 
yapmakla da <;ok iyi etmi§hr. \=unku, 
Bulgaristandaki bir milyona yakm Tiirk, 
sistematik bir surette ezilmektedir. Bun• 
lardan eskiden Bulgar olduklan iddia edi
len halis muhlis Turk Pomaklan, cebren 
hiristiyanla§tlrmak suretile Turkluk ca .. 
miasmdan ay1rmaga ~ah§maktadular. 
Tiirkiye, Bulgaristanla dostlugunu mu • 
hafaza kaygusile ban§~l ve miisamaha
kar davrandtk~a Bulgaristan, gittikc;e 
tazyikini arllrmi§hr. ,Simdiki Bulgar hu· 
kumetinin §ikayetlerimizi daha iyi kabul 
ve telakki etmckte olmasJ, itimad edilecek 

bir hareket ve bir salah delili degildir. 
Bulgar hiikumetleri, bize pek yakm kom• 
~u olduldan halde bir tiirlu, bugiinkii 
Tiirkiye ile eski Osmanh fmparatorlugu 
arasmdaki :arkt anhyamamt§lardJr. 

Onun ic;in, bizim te§ebbiislerimizi ve §i• 
kayetlerimizi iyi kabul ve telakki eder 
gibi goriinmii~ler, yani Babtaliye kar§l 
tatbik ettikleri atlatma politikasmJ takib 
ederek gene kendi bildiklerini okumu§~ 

lard1r. Bulgaristan, agzt dili olm1yan ve 
tebaas1 bulunduklan devlete kar§t sada· 
katten aynlm1yan Tiirklere zuliim yap• 
maktan asia geri kalmamJ~tlr. Bulgar hii
kfunetleri ve Bulgar memurlan, Turk 
vatanda~lanm ezmekten adeta zevk duy .. 
maktadtrlar. Onlara sorarsamz, Bulga .. 
ristandaki Tiirklerin Tiirkiyeye hicretJe,. 
rinin sebebi sadece propagandad1r. Hal• 
buki hie; kimse propaganda ile evini, tar"' 
lasmJ, mahm, hayvamm b1rak1p kac;ar 
mt? Bulgarlar kendi zuliimlerinin admt 
«Kemalist propagandasi>> koymu~lardtr. 
Canlanm kurtarmak i~in cmktplak hu .. 
dudumuza can atan bu zavalh soyda~la .. 
nm1zdan kac tanesinin cocuklan, gi;izleri• 

nin oniinde sadece azgm bir Turk dii§"' 
manhgmm kanb zevkini tatmin ic;in, ol .. 
diiriilmiistur. Hic;bir Bulgar hukumetinin, 
guzellikle ve kendi istegile Bulgaristan
daki Turklere kar$1 insanca ve medeni 
muamele etmesinin imkan ve ihtimali 
yoktur. Onun icin, icab ederse Milletler 
Cemiyetine kadar giderek soyda~lanmtzi 
Bulgar cehenneminden kurtarmahyiz. 

Bir tayin 

Suad Tahsin, ikbsad 
Vekaleti raportorlii

giine ge~ti 
Gene hukuk dok

torlanmizdan Suad 
Tahsin Tiirk, ikh
sad Vekaleti mer -
kez raportorliigiine 
tayin edilmi~tir. 

Suad Tahsin son 
senelerde Edirne 
Emniyet miidiirlii-
giinde bulunmu§ j 
faal bir elemand1. ~ 
Emniyet te~kila -
tmdan aynlmas1 Suad Tahsin Tilrk 
bir kay1b olmakla beraber yurdun ~ok 
miihim bir ~ah~ma mevzuu olan iktisad 
sahasmda da hizmet ederek verimli ol· 
mast o derece temenni edilecek bir §ey• 
dir. Suad Tahsine bu yeni vazifesinde 
de muvaffakiyetler dileriz. 
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~ADYO li- ~JI ( Serbest siitun '
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II KU~Uk s• • t ..) 
hlkAye Ir Cinaye Alman Universiteleri 

"'" Alexandre Lecaire' den 11 ~;:;-====~=-==~~==:~~~~~=~~ ( B k k. ) 
~ -- Saym Cumhuriyet gazetesinin 27 ilk- H t• d I "' I . ? u a sam I program 

Bol lllkh biiyiik geii?i. KlZl.ldenizdenJve~iyor. Yiizl.erce defa §eytan.ona «ne kanun 1937 tarihli niishasmda t;tkan bir 0 IVU nasi eg eniyor 
hareket etti. Makinelenmn derm ahen ~ bekhyorsun» dtye zorlami§tl. Pierre ka~ yaz1ma, bir sabah gazetesinin verdigi • ~3~~tel1f pl§.k ne~lyatl _ 12,50 pl§.k: 
gile «Hind denizi» ne dahyor. Sa at ge~ defa raz1 oldu. F akat bir titreme ile ve cevab1, hayret ve dogruluk namma T\irk musikls1 ve halk :;;arkllan _ l3,15 da-
cenin ikisi. Pierre Semblat, plastra'ya bo§ gozlerle geriledi. ;>e~tall hala: mahcubiyetle okudum. Sinema merkezindeki gece lokallerinde hili ve harlcl haberle_r - 18,30 muhtelif 
dirseklerini dayiyarak, beyaz kopiiklii si- - Irene, serbestiyet, Yl'§amak... di- Hiqbir esasa ve bilgiye istinad etmek- plak ne§rlyatl - 19,00 Turk musiklsi ve halk 

· · Al -+'r • ·t 1 · d N · • k 1 d b k :;;arkllan. (Makbule Qakar ve arka.da§lan)-
yah sulara baktyor. Kanst Marianne ve yor. SlZmk,. man h~mversl el erm e azl cumartesl a ,am arin an a, a zaman- 19,30 saat ayarl ve arabca nellriyat - 19,45 
ogvlu Claude coktan kamaralanna !;ekil ~ Lakin bu karanhk gecl!de, bu karan- mef uresinin akim bu undugunu ve T\irk muslkisi ve halk §arkllar1. (Hikmet 

d bugilnkil Alman Universitelerinin guya 1 d f 1 h k t •• ••1m Se ·· k "~•1 ) 2015 te diler. Pierre Semblat biiyiik bir iimidsiz~ hk Bahrimuhitten, i:iliimchm. bu imda SIZ ar a az a are e goru ez Rtza sgor ve ar a....., an - ' me -
d k entellektiiel hiiviyetlerini kaybettigini orolojl mevzuunda konu§ma: (Tev!ik Goy-

lik it;inde. Biitiin viicudiinde duydugu ve korkunc oliim fikrillilen ken ini ur~ 1srarla iddia eden muharrir, Alman Baz1larmm hayalinde Holivud vur men) ~ 20,30 plakla dans musikisi - 21,00 
bu ihtilal kocaman geminin her sallam ~ taram1yor. topraklarmdan pek hakh olarak kovu- patlasm ral oynasm oece oiindiiz durup ajans haberleri - 21,15 stiidyo salon orkes-

d d h h. b' h I I z· I ' b t' t k I ' ... " " tra.s1 - 21,55 yannltl program ve istikHil §ID a a a miit I§ 1r a a 1yor, na rene, ser es 1ye • Y11 §ama • rene .... lan ve Alman millet.inin de Alman diye dinlenmeden eglenen, baz1 filimlerde go-
bu gemi onu, diinyada en c;ok sevdigi aktlla me§'um miicadele .... Pierre bir bu- kabul etmedigi birka~ vatanSlZ yabanc1 riilen sefahet alemlerini hakikaten ya~l • mfs~ANBUL: 
mahluktan merhametsizce aymyor. Bu nak gibi Marianne'! ttajik bir kucakla- profesoriin, bugiinkil Alman rejimi ve yan bir yer olarak canlamr .. Ne miina- 12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 hava-
aynh§ belki de ebedi o1acak. rna ile s1k1yor. 'U'niversiteleri aleyhinde yazm1~ olduk- sebet" .• Oradaki' gece lokallen' ancak dis - 13,05 plakla T\irk musikisl • 13,30 

N b k b · C 1 f k t k t k ·· t · b 1 r muhtellf plak ne11rlyat1 - 14,00 SON .• 18,30 Ire'ne onun hayatina zevk ve sonsuz - en var, 1ra em. amm1 ya - art ve a a o u aca mu~ en u ama- k I . d' 111 u Isti cumartesi a ~am an ~~ yapar, 1ger gece- c;ocuk tiyatroou: T t 1 ve Mit klal 
bir ne§e vermi§ti. Ona, Pariste, dostla ~ kJyorsun ... Pierre. diklan asilstz kitablanm, bir vesika inti!? ler bar ve kabare sahibleri bo~ masalara bahc;esinde • 19,00 Raife ve arkad!L§lan ta-
nndan birinin evinde raslami• ve derha1 - CanmJ mJ yakJyorum, si:iyle camm gibi gostererek, iddiasmda bunlarla hak f 'b' rahndan Tiirk musiklsl ve halk §Rrkilan -

• k gv abal r kederli nazarlar trlatarak ispinoz g1 1 19,30 spor musahabelerl: E.5rer """!ik - 19,55 
k d. · k b d k k d k 1' b' m1 yak1yorum? azanma a q 1Y0 • ""' en Im ay e ece a ar uvvet I Ir Emsalsiz Turk inkllabmdan sonra, 15z dii~iiniir dururlar. borsa haberlerl - 20,00 Cemal KAmll ve 
a~kla sevmi~ti. Dostluklanm evvela et ~ Bo~ kafasmda denizin giiriiltiisii ~m ~ topraklanmiZdan kovulan ve biz! ~e _ San§m ytldiz Carole Lombard bunu arkada§larl tarafmdan Tiirk musi!Wl ve 
rafmdakilerden gizliyebilmi~ler. F akat hyor. Artlk hit;bir §ey anlamiyor. Tepe- kemi'yen bazt ko"hne zihniyetli nanki:ir- gayet tabii buluyor ve: halk 11Rrk•lart • 20,30 hava raporu - 20,33 

1 h k I • 'b' d 1 1 · · Orner R1za tarafmdan arabca. s<iylev -
yava§ yava~ biitiin kontrolu kaybetmi§ler erin are et en gt 1• a ga ar gemtyt lerin memleketimiz aleyhinde karala ~ - Haftada alt1 giin, giinde on iki 20,45 Fa.sll saz heyetl: ibrahim, All, Kii-
ve uzun seneler kaybettikten sonra tek~ salhyor ve birdenbire inen gece. Aim ter m1§ olduklan as1lsiz yazllarma, mu - saat r;ah~an insanlar hir; ~iiphe yok ki c;iik Saliye, kanun Muanuner, klarnet 
rar yollanm bulan §a§kmlar fevkalade i~inde, gozleri yanaklanndan fulami§ o- harririn begenmek istemedig·i bugiinkii allahm her gecesi di•an ,.1k1p egvlenmek Hamdi, tambur Salil.haddln, ud Cevdet Ko-

r P . •· 1 · · d b" .. 1 • .. zan, keman eevctet, (saat a.yar1l - 21,15 bir ruh heyecam ic;inde ya§amaga ba§la- an Ierre m goz en onim e ufun Yl - Alman Nasyonal - Sosyalistleri ba~ta imkamm bulamazlarl diyor. ~an: Bedriye Tiiziin: Orkestra re!akatUe-
ffil§lardi. dizlarile doniiyor, doniiyor. olmak uzere, biitiin dunya istihza lle Sinema merkezindeki artistlerin ekse- 21,45 ORKESTRA • 22,15 ajans haberlerl -

Irene! Sadece isminin telaffuzu bile Bir titreme biitiin viicudiinii dola§Jyor, giilmii§tii. risi bugiin k•r ve sabra hayabm Holi • 22,30 plakla sololar, opera ve operet par -
onu Jstlrab ic;ine siiriikliiyor ve hi!;bir §ey di§leri birbirine vuruyor. Almanyada da milli Idarenin teessil - vud'un alkol buhan ve tiitiin dumanile ~~;~~~;;2~5~3~n s~a;~rler ve ertesl giiniin 
yapmaga rnuktedir olamadJgi i~in deliri- Korkunc, yut1c1 bir ses ~mhyor, deniz sunii miiteaklb, evvelce ah§mt§ olduk • goz gozii gormez bir hale gelen e~Hence ViYANA: 

d t h 1• k I k' )' k I ve gece il'inde bogvuluyor, soniiyor.... lan gayrlme§ru hareketlerine devama I h k d z Pazar giinkii ogle ziyafetleri pek ragbet 18,35 PiYANO KONSERf - 19,05 kartlilk 
yor u. nee aya 1, 121 a 1s 1 umra ... *** un· ka·n bulamiyarak, yen·i kazanc tuzak- yer erine terci etme te irler. aman 

b h · · gore Claudette Colbert yaym - 21,30 KONSER - 21,50 §AN - 22,05 
sac;1an, ela gozleri, ve iitiin assastyetl- Ian kurmak maksadile, ba§ka memle ~ zaman aralarmda tertib ettikleri samimi MUSiKi VE §AN • 23,15 naberler, bava ve 
ni kendinde top1Iyan dudak1arile i§te o- Pierre, Marianne'! bo§luga fulatbgi ketlere Sigman baZI vatans1z menfaat - partylerde vakitlerini ho~ ge~irmege r;a- tertib eder. Misafirler malikane hududu- salre - 23,25 halk yay1m, gramofon, haber-
nu tekrar goriir gibi oluyor, yerde kaskatJ kesilmi§, nefesnefese, §8§ ~ perestlerin Alman 'U'niversiteleri aley ~ h~Irlar. Claudette Colbert'in her pazar nu a~akslZln, tenis, golf oynar, sandal ler • 24,05 gramofonla es.!9 ve yenl dans-

Pierre c;abucak zihninden bir hesab km duruyor. Giiverte JSSIZ ve kimse kay~ hindeki yazdtklarma, bugiinkii Alman- verdigi ogle yemekleri. Marion Davis'in gezintileri, bilardo madan, yiizme ya - la~E§TE: 
yaptyor. Ak~amm saat altlsmda Pariste bolan mustaribin sesini i~itemedi. yayt bilen ve hakikati sevenler asla ak~am ziyafetleri pek ragbet goriir. Ba- mlan, at ko§turma miisabakalan yapa- 18,35 KONSER • 19,05 konteranslar-20,35 
bulunmah. Saat tam alttdal ~imdi o Bununla beraber Pierre kendine ha· inanm1yorlar. sil Rathbone'un, Franchot Tone'un ve bilirler. Malikane 700 ki~iyi ferih fahur BUYUK KONSER - 21,05 kon!eranslar • 
evinde kur germic oldugwu biitiin erkek- kim olarak biitiin kuvvetile gidebildigi Gozle gorUlen ve elle tutulabilecek Carole Lombard'm davetleri de nezih bir geceli giindiizlii yedirip l"lTIP, yatmp 22,50 haberler ve salre • 24,20 QiNGENE 

" " d · k• 1 h k'k tl v " ORKESTRASI - 1,10 haberler, ler etrafm1 c;evirmi§. Onu boyle de ta ~ kadar uzaga vapurun arkasma ogru gt• kadar a§i ar 0 an a 1 a ere ragmen, ~ekilde ~ok eglenceli olur. Hele Carole kaldJTacak tertibah havidir. F akat komi- BUKRE§: 
hayyiil ediyor. Dii§iiniin hayatta tek ba- diyor. bu herciimerc ic;inde bir 1ey tefrik btr taklm 9irkin maksadlarla yaztlan ki- Lombard ~ok zeki bir kadm oldugu ci- gin bir diizineden fazla misafir davet et- 111,05 ORKESTRA KONSERi • 20,05 

b. k d I P . . b k 1 etmegv e rah§arak iimidsizliklc, hemen he- tablara ve s1iylenen yazllara inanan mu- h 1 . fi I . ~1 d' k . . d . tt'gvi pek nadi'rdi'r, DI'g~er gu"nler o hudud- MANDOLIN KONSERi ~ 20,40 iTALY AN 
§Ina IT a m. e§JDI Jra miyor ar. ... hartir, bu hakikatl rok yakmdan bilen et e mtsa r en eg en trmeo Jc;m alma ~ARKILARI - 21,05 konferan.s - 21,20 
I ' b t k t v • k men dii•ecek kadar denize egviliyor ve " h' " "lm · · 't'lm · .. · 1 z arazt'de v t k d • · k" kte c1·n · h rene aca a onu er e mege m1 arar • ve bugiinkii Alman iJniversitelerinin 1<; goru erm$, I§l 1 em1~ surpnz er su e ~a o a ar vasJ O§ - SENFONIH: KONSER, 1st1ra.ha.tlerde a ~ 
verdi? Oh! HayJr bu miimkiin degill b:r§ey anyor. Fakat Bahrimuhitten ba§ka i~inde ya§tyan miinevver Tiirk gencligi tertib eder. Orada ham bulunanlar, bir- ler cirid oynar. Harold, laboratuarmda berler, spor- 23,05 gramofon- 23,50 fran-. 
Miimkiin degil I Pierre tekrar asabi bir btr§ey goremiyor, riizgardan ba,ka bir,ey arasmda bir anket a~acak olursa, i~tine kac gun o siirprizleri habrhyarak gill - bir bocek plan~ iizerine mikroskopla egil- SIZ~~~:nanca haberler, 
titremeye tutuluyor. Hava soguk. Buna i§item·. ~r. Bag1rmak istiyor, bogazmdan dii~mii§ bulundugu biiyiik hatayJ an • mekten kat!hrlar. mi$ saatlerce tetkikat yapar. 0 SJrada ka- 18,05 HAFiF ORKESTRA MUsiKisi .. 
ragmen giivertede duruyor. Bir al~ak, bir hie ses ~Jkm1yor. lamakta hict gecikmez. Diger taraftan rejisor Cecile. B. de ns1 da atelyesinde yaghboya resimler 18,35 P:i:YANO KONSERi: - 19,05 c;ocuklarm 
korkak gibi terkedilmek ned en} Gayrikabi1i tahammiil bir istJrab ile Almanyada ilim ve fen ogrenmek I~ln Mille de araSITa biiyiik resmi kabuller yapmakla me~gul olur. zamam • 20·05 MusiKiLi PiYEs ~ 21 ·05 

• 1 b k d'W' haberler, hava ve .salre - 22,20 SENFONiK 
Kaympederi Marianne'm tstJrab ~ek~ Marianne in ° iimiinii, u c;o sev Igi, diinyanm her bucaltJ.ndan akm akm ge- yapar. Sakm, iistadm ziyafetlerini filim· Mac West'in davetlerinde erkekler KONSER: Brahms ve Mozart'm eserlert -

tigini gi:irerek kiZlm bo~amasm1 ve yahud kollan arasmda sJkhgl viicudiin oliimii • len ecnebi talebelerle dolu bulunan ve lerinde s1k s1k tertib ettigi Roma sefahet daima ekseriyettedir. Siyasi rical, me~hur 23,10 pandomima - 24,05 haberler ve aa .. 
da §irketinin Madagaskar'daki ,ubesini nil tekrar gi:iziiniin online getiriyor. Bii~ lnsan me~herl halint almi~ olan Alman alemleri §eklinde cereyan eder sanmayJ- sporcular, artistler ve saire .. Kumar sa- ire - 24,30 DANS ORKESTRASI - 1,35 gra ... 
'd k . . h k t .. tiin deh§etile bu oliimii, ,imdi bagmp ~- 'U'niversitelerl hakkmdaki hakikatleri, mzl BilakJ's .• Program, hemen her defa- yilan poker, bakara mus" tesna olmak u"ze- mofon, haberler, hava.. I are etme l~m oraya are e etmesml bugu··nkil Alman 'U'niverJ;itelerinde tat- V~VA: 
taleb etmi§ti. girmalanna ragmen sagJr lcalarak kor yo- bik edilen resmi ders progtamlarile ve smda aynidir: Kahveler ir;ildikten sonra re diger kag1d oyunlan oynamr, o hafta 18,20 KEMAN KONSERi - 18,55 spor ve 

P . k 'f • d k 1 luna devarn eden 1•1kh geminin arkasm - herkes ku"tu"bhanede to J h .. · cereyan etm1·• muhteii'f haAdiseler hakkt·n· salre • 19,25 PIYANO KONSERi • 19,30 1erre a§ 1 ve vaz1 es1 arasm a a a~ • bu hakJ'kati'n 1·,.inde bulunan Tiirk, A- P amr, enuz p1 ~ , . 
k b v . . B'l' d k' • d' daki bu isimsiz can reki•meyi tekrar go~ " k f'l' I d . I k d kan§tk yaym - 20,05 EDEBIYAT VE MU -ra oyun egmt~tl. 1 tyor u 1 IZ 1va- ... .- merikan, tngiliz, 1talyan, Yunan, Bul • yasaya r;1 mam1~ 11m er en ve )urna ~ da miina a~alar yap1hr. Bazan a artist siKi YAYINI _ 20,35 §AN KONSER:i: _ 20,55 

em kendisine getirdigi bu liiksten mah ~ riiyor. Riizgann Jshklarmdan, denizin gar ve hatta FranSiz talebeler·in §eha - larden baz1 par~alar seyrederler. Saat on piyanoya oturur, giizel ~ark1lar sayler. havadls - 21,05 ORKESTRA VE §AN KON .. 
rum olarak ya§IyamiyacaktJ. giiriiltiisiinden ba~ka bir§ey duyulmuyor. detleri ve vesikalarile muanz1ma ispat birde erkeklere viski, kadmlara porto ile Marlene Dietrich bu davetler ve zi- SERi - 22,50 kon!erans • 23,05 ODA MU ... 

P . b .. 'd · "1" " t k d" " " 1 d 1 0 b b siKist - 23,55 havadls, bava, gramo!on. Hareketlerinden sonra ge~en haftalar Ierre U Uffil sJz 0 umu e rar U§Unu· edebilirim. gato ar aibh 1r. n ir w;ukta da her- yafetlerin ekserisine, ~ocugunu yalmz b•-
zarfmda menfur fikirler bir dakika olsun yor, o zaman bu cinayetin deh,etini an- Bilgi ve insanhk prens!pierl dahillnde kes kalbp evine gider. rakamiyacagmt ileri siirerek icahet et ~ 
onu rahat bJrakmadJlar. Muhakemesi hyor .. · Cinayeti... Bir ktil~e halinde, ve ~ok esasl! bir terb!ye ve d·isip in a • Harold Lloyd da hududsuz bir arazisi mez. F akat acaba bu mazeret hakiki mi-

hlrkinklarla sars1larak hemen o· t1nda bedenen ve dimall-en sal4lam ola- 1 "k II f J'kA · d d ' d' " 0 All h b'l' 
yerindeyken bunlan kafasmdan atmaga ::;:u~lkii;yor. rak yeti§tirilen bugunkft milli Alman o an mu e e rna I anesm e avetJer IT r rasmi a I Ir. 
muvaffak olmu~tu. Fakat §eytan gene - genclt'l'n arasmda bulunan ve onlarla 
k I b ~ p· k Pierre gi:izlerini ac;1yor, tekrar kapl· &· urea 1yor, una ragmen 1erre mu a ~ beraber ,.81J~an talebelerim_ !z, memleke-

d. d I ' hAIA .. 1 · · '-'Ol. 0 kadar yorgun ki ... Yan 1uurlu " vemet e 1yor u. rene a a goz enmn J timiz iqin yalmz hayJrh ve faydah ola -
i:iniinde. Lakin bu saatte bu merhametsiz bir h~lde gene bu vah~~e·d~anavlarca ha· bilirler. lhsan Ytldtrtm 
gemi iistiinde arhk kendi talihine hakim dise tle kar§l kar§Iya . ._.,lffi I nasi ya§Iya~ 
olamiyacagmJ anhyor. 1Ik defa olarak bilecek~ Bir sairifilmena~ gibi bo§ goz~ Tiyatro hakkmda konferans 
bu dii,iincelere kar§tdan bakabilmege ce~ lerle, etrafmda toplanan msanlara bah~ 20/1/1938 per§embe gUnii saat 17,30 da 
saret ediyor. Kaza neticesi bir i:iliim ge- yor. Emlnonil Halkevl merkez .salonunda mu-
lebilir) Bu insamn ba§tna her zaman ge- Oliim ihsas1 onu yeniden sars1yor. Ha· harrir Selaml izzet tara!m.dan cTi • 

Hakiki gtizel tilimJer, reklama ihtiya~ messetmezler 

Bu hafta S A K A R Y A slnemastnda 

Biiyiik muvaffakiyetlerle gosterilmekte olan 

CHARLES BOYER ve JEAN ARTHUR'un 
fl&heserlerl 

BiR SAADET GECESi lebilen bir fe1akettir. Serbest ve yatiyetinden kac;mak uzakla§mak ic;in, yatro, mevzulu blr kcm!erans verllecek-~ 
zengm k I h I .. 1.. k tlr. 

olsayd1.... arh onca asi ayatdo an obume 
0d~ab~1 

Konferans ·~=======-~f~il~m~i~,~b~u~n~u~n~b~a~r~iz~b~i~r~d~e:l~il~id~i~r~ • .:=======a Bir titreme onu isyan ettiriyor. «!-la • nekadar isterdi. Bir en a§ucun a Jr Kadtkoy Halkevlnden: ~ 
y1r I HayH I B·1 miithi§, deli oluyorum I» gi:ilgenin farkma vanyor. Ve hatta bir 21 iklncikanun 938 cwna saat 21 de E· 
Elini Islak alnmdan gec;iriyor. Mukave ~ ~:ghk kopanyor. vimlz salonunda Prof. Ziihtil ci~ organl-

M · 1 za.syonu, 1siml1 blr konferan.s verecektir. 
meh' son raddeye gelmi•tir. «Bakahm - ananne 

' B hAIA 1 d ., k I' Herkes geleb111r. 
Irene terkedildikten sonra bana tekrar u yiizii, ve a a an wama tgl e I • 
donecek mi?». Derhal bu suali kendi meier mmldanan bu sesi tammakta tered- $EHZADEBA$I 
kendine bile sorabildigi i~in gayrikabili diid ediyor. TURAN TiYATROSU 
tarif bir utanma hissediyor. Fakat Mari- - Marianne, sen misin? Hakikaten San'atkar Na§id ve 

· · " arkada~lan, Hakk1 anne ~u dakikada onun i~in arttk hie; bir- sc.n mJsm r ~ 
Elb tt 'I' b • Ru~en birlikte oku-•ey degv ildir. Korkunc keder onu yeniden - e e sevg• lffi, emm. ~ 

' D k d v · 1 S" 1 1 y yueu kil~iik Semiha sarsiyor, ve hala mm1damyor: «Yann, - erne ogru, sensm oy e a-
1 d v 'I .,. ve M~el varyetesi 

evet. ·~ Y ann... Artlk orasm1 dii~iinme- an egt ya ~ (Kadm isterse) komedi 3 perde 
meliyim». Elleri titriyor. - Sakin ol sevgilim, c;ok ate~in var. * * * Biraz giivertede bir buhran ge~irdin, sa· 

Yemekten sonra Marianne ve Pierre 
musikili suvarede kalmJ~lardi. Pierre §en 
gorunmege, s1kmtmm belli etmemege 
gayret etmi§ti. Gruptan grupa gidiyor, 
onlarla §akala§tyor, gevezelik ediyordu. 
Y atmak, uyumak istemiyor. «Giiverteye 
.;.1ksak ~» diyor. Marianne ne~e ile kabul 
ediyor. Uzn zaman her§eyden ve bo§
luklardan, gelecek senelerden ve ge<;en 
senelerden bahsediyorlar. Evlendikleri ~ 
nin ilk aylanndanberi Marianne bu ka
dar kuvvetli bir itimad hissi duymami§hr. 
Ve saatler ytld1zh bir sema altmda ge
cenin derin giiriiltiisii i~inde ge!;iyor. 

Pierre uzun bir siikuttan sonra: 

ytkladm. 
- Say1kladim mt? N eler soyledim? 
- Rahat ol. Daha yeni kendine gel-

din. 
- Kimbilir ne sac;malar soyledim de

gil mi? 
- Oh I Hie;, sevgilim. Y almz, son

suz birc;ok kelimeler ... 
Pierre karlSlm kollan arasma a1dt. 

Onu yava~c;a gogsii iistiinde s1ktt ve bir 
c;ocuk gibi a~lad1. 6liimden sonra diri
lerek, en canh hayal olan Marianne'ma 
a$kiDI, ya~amaktan duydugu ne~'eyi ft
siidadi. frene kabustan kurtulan kafasm-

dan birdenbire silindi. ArtJk orada Ma
rianne' dan ba§ka kimse yok. Y eni ve 
harikulade bir hayat onlan bekliyor. 

Bugiinden itibaren Pierre kans1m ~im
diye kadar hissetmedigi kuvvetli bir a~k
la sevmege ba~ladt. T arif edilemiyecek 
kadar derin olan tshrabt onu daha insan 
yaptl. KansmJ daha iyi anhyabildi. U
nutamadtgi ve unutam1yacagt o miithi§ 
gecede §U ciimle ile onun biiyiikliigiinii 
d{lha miikemmel anlamt§tl. 

- Oh I Hir;. sevgilim. Y alniZ, sonsuz 
bircok kelimeler ... 

Qevlren: 
$nil Hulusi 

Senenin en giizel - en netis - §ahane ve muhte§em tilmi 

ATE~ . BOCEGi 
JEANNETTE MAK DONALD 

istanbulda. gosterilen biitiin filimlerin muvaffakiyet rekorunu kum1~br. 
H&lk1m1z1n arzu ve 1srar1 Uzerine yalntz 

MEI~EK 
Sinem:as1nda gosterilmesl uzablm•!lhr. 

Programa ilave olarak; QiD sularmda batmlsn PANAY z1rhhs1 
veliahdinin izdivaC{ ml'ra!'imi v. 11. 

ve Yunan 

TURK sinemas1nda 
ikl saat durmaden zevk, eljlence ve kahkaha 

Me~hur Frans1z komed yen ll'rinin e'llsalsiz eseri 

BA~KASININ KILIGINDA 
ARMAND BERNARD • RENE LEFAUR -

PiZELLA • JANiNE MERRY 
Bu kadar eglenceli filim gllriilmemi~tir. 

Bu gece §ehrlmlzln muhtellf semtlerin
deki nobetc;l eczaneler ~JUnla.r<llr< 

istanbul clhetl: 
Eminiiniinde (HUseyln Hilsn\i), Alem .. 

darda (Abdtilkadir), Kiic;:!ikpazarda (Ben -
sa.son), Kumkap1da (Cemll), ~hzadeba. ... 
§mda (Hamdi), Fenerde (Vitali), Kara .. 
giimriikte (Fuad), ~ehremininde <Hamdl), 
Aksarayda <Sarun), Samatyada (Teotilos), 
Baklrkoyde <Merkez), EyUbde (Hikmet At
lamaz) eczanelerl. 

Beyoglu cihetl: 
. Kurtulu~ caddesinde (Necdet), Taksim 
Istiklal caddesinde (Taksim) Beyoglu is
tiklal caddesinde <Kanzuk),' Yenl§ehirde 
(Parunakyan), Bo.stanba§mda <:i:tlmad), 
Galata Mahmudlye caddeslnde (Lsmet), 
Kastmpal}a{ia (Va.s•f>, Hallctoglurula. (Bar
bud), Be~iikta§ta (Vidlnl, Ortakoy, Arna
vudkoy, Bebek eczaneleri. 

Kad1koy iskele caddesinde (Sadtk), Yel
det!rmenlnde cOc;ler), Uskiidarda <imra ~ 
hor), Biiyiikadada (Halk), Heybelladada 
(Tanal}). Beykoz, PIL§abahc;e, A. Hlsar ec
zanelerl. 

OLOM 
Ahmed Pa~a torunu ve ~urayi Devlet 

azasmdan merhum Tevf.ik mahdumu 
ve Ankara i~ Bankas1 merkez kontrolu 
§efi Ahmed Ferid Gung1irenin pederi 
Beyoglu Kazanc itirazlan tetkik komis
yonu hesab miltehasslSl Bay Mehmed 
Esad Gilngoren klsa bir rahats1zh~1 mii
teakib vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin· 
kii per§embe giinii Ni§anta§ Vali Ko • 
na~1 caddesi 113 numarah hanesinden 
iigleyin kaldmlacakbr. 

ERTUGRUL SADi TEK 
'T'iyatrosu 

Pazartesi 
(Kadtkoy ~ Siireyya) 

Sal!: (Bak1rkoy) 
<;ar~amba: (iJskiidar) 

sinemalarmda 
(Hammlar terzihanesi) 

Vodvil 3 perde, ~eviren: Mahmud Yesari 

- Atbk ic;eri girmek zamam geldi, 
diyor. 

" KLEOPATRA , " ROMA ATE$LER i«;iNDE , 
fillmlerinl golgede b1rakan 

ve EHLi SALIP MUHAREBELERI 
blr ,aheser 

- Ka1altm I Nekadar mes'udum. 
- Soguk alacaksm diye korkuyorum. 
- Mademki korkuyorsun istersen yii-

riiyelim. KARTAC Pierre, Marianne'! belinden tuttu, Js
sJz giivertede bazan riizgar tarafmdan 
itilerek, bazan riizgara kar§J gelerek bir 
kelime bile konu§madan dola§Iyorlar. 

F akat Pierre birdenbire duruyor. Ma
rianne'! yava§<;a plastra'ya dogru siiriik
liiyor. Uzun zaman dirseklerini daytya
rak hareketsiz, sessiz orada kahyorlar. 

UHAREBELERi 
- Sular nekadar siyah, Bahrimuhit 

nekadar giizel ve gece ne esrarh. 
- Hakikaten pek miithit I 
- Neden boyle? 
Marianne birdenbire sesi bu kadar BUAK~AM 

Sin err ac1hk tarihinin en n uazzam bJmi • 

taribl barb gemisi 

Hakiki 100,000 tiguran, 10,000 ath asker- 300 muharebe fili • 50 yelkenli 

TUrk~e SOzlii 
iPEK, ve SA RAY sinemalar1nda birden ba~hyor. 

sertlesen ve gozleri uzaklara dalan Pi - Program a iln.ve olarak ' ~In su'artnda Japonlar tarafmdan Amerikan PANA Y z1rh h~·mn hatmlmast (Tiirk((e sOzlil) Te Yuno.n Veliahdinin Atinada evlenme merasimi 

erre'e hayretle bak1yor. ,Pierre cevab ••••••••••••••lillill••••••llllii••••••••••••••••••••••••lllil•••••••••••••••••••••••••••••••• 



20 lkincikanun 1938 

Zanlarun en miihim meselesi 

Biiyiik Okyanusa hikim 
olmak i~in miicadele 

Tabiat, Avrupa devletlerinin, Japon niifuzuna 
mini olmalarinJ rniimkiin kdmak iizere adalar
dan miirekkeb tabii bir sed viicude getirmi~tir 

-a 

Biiyiik Okyanus'taki ]apon ve Ame
rika topraklarmm birbirine nekadar ka
r1fbiJm gosteren bu vaziyet kar~ISlnda, 
Amerikahlar, J apon c;emberinden kur
tu1mak ic;in cenuba dogru tevecciih ve 
Cuim!e'den gec;mek iizere Honolulu'dan, 
Manille' e ba~ka bir hat tesis etmek ta
savvurundadtrlar. Suas1 gelmi .ken ~u 
da si:iyliyelim ki, Y eni Cuine' de tayyare
cilik son derece inki~af etmi~ olup Wan 
altm madenleri o sayede i&letilmektedir. 

Binaenaleyh, Amerika havac.llig1, ora
da miihim bir yard1ma mazhar olacaktu. 
Amerikanm takib ettigi siyaset, onu diger 
Avrupa devletlerile, ezciimle Avustral
ya, Y eni Zelanda, lngi!tere, F elemenk 
ve Fransa ile bir ania$llla yapmar mec
buriyeti kar&ISlnda bulundurmaktadJr. 
A vustralyanm dahili c;ok bi.iyiik stepler
le dolu oldugundan, havacthk baklrnm
dan fevkalade miisaid bir vaziyet arze· 
den adamn etraf1 hakiki bir hava c;embe
rile ihata edilmi$tiT. HalihaZirda 27,000 
kilometroyu a~an hava ~bekesinin sev
kulcey~ bak1mmdan en miihim hath, 
Singapur ile Port - Darwin gibi en mii
him iki deniz ussiinli birle~tiren hatttr. 
Singapur, bugiin, Uzak$arkm en biiyiik 
hava !imamm ihtiva etmekte ve havac1hk 
tekniginin son ihtiralarile tec;hiz edilmi~ 
bulunmaktad1r. Buras!, !ngiliz havacih~b
nm en biiyiik denizi olmu~tur. 

Holanda'ya gelince, bu ufak Avrupa 
devleti de, bugiin havac1hk bak.Immdan 
biiyiik bir devlet haline gelmi~tir. Avru· 
pa ile Asya arasmda en siiratli irtibah te
min eden onun tayyareleridir. 

Pasifik'teki deniz tayyareleri bahsine 
nihayet verirken, Honolulu ile }apon a
dalan arasmda, ~imalden, daha dogru 
diger bir hava hath mevcud bulundugu
nu da zikretmek lazJmdJr. Bu, cenubu 
garbi istikametinde, Amerikamn Aleou
tiennes adalarmdan gec;ebilecek olan bir 
hathr. 

Bu ~imal yolu, denizli sahalardan pek 
az dola&mak gibi bir fayday1~ ibuka\!,'i\, 
ticari bakimdan, uzun mesafelerde, sis 
ic;inden ge<;mek gibi bir mahzur arzet
mektedir. Bununla beraber, $imal yolu, 
Amerikahlar ic;in biitiin sevkulcey$i e
hemmiyetini muhafaza etmektedir. Harb 
vukuunda, J aponlan can evinden vurmak 
hususunda bu hattan istifade edecekleri
ne hie; siiphe yoktur. Amerikahlarm, 
Dutch Harbour' da bir askeri hava iissii 
viicude getirmi$ olmalan bunun delilidir. 

Filhakika, simal hatt1, Amerika do -
nanmasmm J apon adalarma tevcih ede
ce!ii taarruz ic;in en miikemmel yo!d1.;r. 
Sis, bu manevrayJ kolaylastuacaktir. Fa· 
kat, tayyarenin yard1m1 olmaksizm bu 
manevray1 yapmak imkansJZdJr. Bundan 
dolayJdir ki, Amerikahlarm, Amerika 
ht'asJ garb miintehasmda, Alaska'da, 
Sitka - Harbour hava ve deniz iissiini.i 
viicude getirmis olmalan, manidar bir 
tedbir telakki edilmek lazJmdJr. 

Ne tayyare, ne onlarla rab1ta tesis et
mek suretile hareket eden gemiler, mii~
terek manevral anna tevafiik edecek lis
Jere sahib olmazlarsa faaliyette buluna
mazlar. Bu iislerin, Okyanusta, Mercan 
adalan sayesinde mevcud bulundugunu 
gordiik. Bu iisler, icabmda, .J aponvaya, 
~ark cenahmdan taarruz ic;in kullamla
cakhr. Fa kat, havacih2-m, cenub merke-
7irde ve F elemenk Hindistam volunda, 

Yazan: RENE LA BRUYERE 

yahud 1ng.iliz Hindistam yolu iizerinde 
ayni sekilde miisaid iislerden istifade edip 
edemiyecei{ini de tetkik etmek laz1m ge-
1ir. Asyayi, kara yolile, Avrupadan a
Yirmak hususunda c;ok miikemmel vasJta
lar yaratmi& olan tabiat, miistemlekeci 
Avrupa devletlerinin, J apon niifuzuna 
mani olmalanru miimkiin kllmak iizere, 
adalardan miirekkeb tabii bir sed daha 
v~cude getirmistir. 

ilk mlidafaa ileri karakolu Hong -
Kong ve Manille'dir. ingiltere, Uzak
~rktaki biiyiik fngiliz limamm takviye 
maksadile 8 milyon sterlin kadar masraf 
yapmak tasavvurundad1r. Amerikahlar, 
halihamda, Manille'de, ~;ok miihim tah
kimat yapmakta ve bilhassa Filipin ada
larml, sevkulceysi hava hatlarmm istima
line elveri~li bir hale koymaga c;ah&mak
tadirlar. 

1kinci bir miidafaa mevzii de Yunnan 
demiryolu vas1tasile cenubi Cine bagla
nan Frans1z Hindic;inisidir. Saigon'da da 
bir istinad noktas1 varsa da oras1 nata
mamdlr. Aynea, Annam sahilindeki 
Camsang iissiiniin de, deniz ve hava iis
sii olarak tec;hizi mevzuubahis bulunu
yor. 

Bununla beraber, Avrupa devletleri -
nin Uzak§arktaki en miihim miidafaa 
hath, Asya hududlarmda Avrupanm A
d~lar Maginot hath adm1 verebilecegi • 
m1z, Singapur' dan itibaren, Avustralya
mn §imal sahilindeki Port-Darwin' e 
miintehi olan Hind denizi methalindeki 
adalar silsilesidir. Binaenaleyh, Singa -
pur ve Port-Darwin, Avustralya ile Hind 
denizinin 'llliidafaasl i~in birinci derecede 
miistahkem mt"vkiler haline gelecektir. 

Singapur ii.sii, bugiin tamamen ikmal 
edilmi~ degilse bile, miidafaa mevzuu 
bahsoldugu takdirde, derhal kullamlma
ga miisaiddir. Buranm, Siiven kanah 
~arkmda en kuvvetli iis haline getirilmesi 
i~in 1 0 inilyon lngiliz lirasmdan fazfa 
para sarfedilmi~tir. Agu toplarla, deniz 
toplarile, hava defi toplarife miicehhe:t. 
kaleler, ki§Ialar, beton ambarlar, benzin 
ic;in yeralt1 samJC;lan, her~ey mevcuddur. 
Singapur i.issiinde, sivil tayyare meydam 
da dahil oldugu halde dart meydan var
d!r. Bundan maada, lngiltere Bahriye 
N ezareti, Queen Elisabeth s1mfmdan, 
modernle~tirilmi§ be~ mhliyJ daiml su -
rette orada bulundurmak tasavvurunda _ 
d1r. Singapur'un, lngiltere 1mparatorlu _ 
gunun birinci derecede bir iissii oldugunu 
~imdiden soyliyebilmege bunlar kafi ge • 
lir. Daha buglin. Singapur' da mevcud 
kara ve deniz kuvveti 12,000 ki§idir. 

( Arkasr var) 

ltalyaya giden Alman 
i§~ileri 

Napoli 19 - italyada bir tetkik seya
hati yapmak iizere 2500 Alman i§<;i bu
rayR gelmi§tir. (a a.) 

ingiliz Bahriye Nezareti 
tahkikat yaptyor 

Londra 19 - Star gazetesinin yazd1 -
gma gore, Portsmout'da son zamanlar • 
da miisahede edilen ve sabotaj hareket
leri ol~as1 muhtemel bulunan baz1 ha
diseler hakkmda deniz makamah tah -
kikat al"mislardlr. MalUm oldugu iizere 
ge~enlerde · Birmin({ham ve Quenn Eli
zabeth z1rhhlarmda §iipheli yangmlar 
rikmi~tlr. (a .a.) 

I 

cmmmui"ET 

lkasadi hareketler 

Almanya ile ticaretimiz 
Almanya iie ticari mlinasebatlmudan 

bahsetmek istiyoruz. Bu mlinasebatm ge
c;en Yila nazaran, bizim aleyhimize bir 
vaziyette bulundugunu gormemek miim
kiin degildir. Y ani, ihracat<;Ilannuzla 
Alman ithalatc;1lan arasmda bir yil evve
line nazaran hayli az mal ahmp satli -
maktad1r. Bunu biz soylemi§ olmaktan 
ziyade, Alman istatistiklerinin c;ok belig 
olan rakamlanndan ctJkanyoruz. Bakm1z 
bu istatistikler ilk ve sonte§rin aylanna aid 
vaziyeti nas1l gosteriyor: 

«Almanyanm Tiirkiyeden itbalatJ 
ilkte§rin 193 7 de 2,1 mil yon mark ve 
sonte§rin 1937 de 3,7 milyon mark ki ce
man 6,8 milyon marktrr. Halbuki bir y1l 
once, yani ilk ve sonte§rin 1936 da Al
manyamn memleketimizden ithalah yu
varlak hesab 15 er milyon marktan ce -
man 30 milyon marka balig olmu§tu.» 
~u vaziyetten ~1kar1lacak netice, AI -

rr.anyaya ihracahmmn bu iki ay zarfmda 
yiizde 78 azaldig!dJr. 

Buna, bir de bizim istatistiklerin goster
c:ligi hakikati ilave edelim~ 1937 senesi ~ 

Askerlik bahisleri 

M1su ordusunun say1s1 
50,000 ki~iye t;Ikarihyor 

Ordu motorle,tirilecegi gibi ihtiyat kuvvetleri de 
te~kil edilecek ve ha va ordusu inki~af ettirilecek 

• 

rm II aYinda Almanyaya ihracahmlz Mtsxr ordusunun tanklanndan biri 
~ 1 ,5 miiyon, ithalahmiz 42 mil yon lira-
hk oimu§tur. Elimizde heniiz bliti.in sene- Bu aym on dordiinde M1s1r ordusu tefiki olan M1smn ordusu nekadar kuv
nin istatistikleri yok, yalmz 936 sene • Kahirede muhte~em merasimie gene vetli olursa tngilterenin mevkii o nishet
sinde Almanyaya umumi ihracatJrnizm Kral Faruk'a sadakat and1 i~mi~tir. 127 te saglamla~acakhr. lngiltere Siiven ka-
60 milyon, ithalahmizm ise 41,7 milyon- zabit ve 2,300 asker orduyu temsilen ii~ nahmn havadan miidafaasmt kuvvetlen
luk oldugunu biliyoruz. Burada da go· defa yemin etmi~. karada, denizde, ha- dirmek ic;in hnalm Kmmz1 denizle bir
ruliiyor ki Almanya ile ticaretimiz bizim vada, Nil vadisi dahil ve haricinde Kra· le~tigi yerde kain Genefb.'da diinyanm 
aleyhimize bir cereyan takib etmektedir. lm emirlerine itaat etmegi taahhiid eyle- en biiyiik hava iislerinden birini viicude 

d ·· f mi~lerdir. getirmektedir. Bu ihrac mevsimin e, en on sa ta ge -
len ihrac maddelerimizden tiitiin miistes• Merasim su suretle yap1lmi~hr. Kahi- MISlriD buglinkii ordusu mevcud ve 
r.a olmak iizere fmd1k, incir ve iiziimiin re askeri mmtakasmdaki piyade, siivari sa}'l itibarile kiic;i.ik ise de keyfiyeti itiba
Aimanyaya ihracahmn fevkalade deni- ve to~u kuvvetleri Abidin meydarunda rile c;ok yiiksektir. Ciinkii ekserisi lngiliz 
lebilecek kadar geriledigini gordiik. Tii· toplanml$1ardlr. Miralaydan yukan riit- clan muktedir zabitler tarafmdan en mo· 
timiin de iyi vaziyette bulunu~unu 1936 bede 45 erkan, sekizer sekizer taht salo- dern usullerde talim ve terbiye edilmi§ ve 
rekoltesinden Almanya hesabma miiba - nuna girmi~Ier ve Kur' ana el basarak en yeni silahlarla te<;hiz edilmi~tir, 
yaa edihni~ olup da II milyon markhk yemin etmislerdir. MISir ordusunun mi.ihim bir k1srn1 $im
kontenjana mahsuben Almanyaya ithal H1ristiyan zabitler dahi Miisliiman di ltalyamn Bingazi hududundaki hare
miisaadesinin peyderpey verilmesinden meslektaslan gibi yemin etmislerdir. Y al- katmi ve faaliyetini tarassud i~;in MISlrm 
dolaYI bir sene sonraya intikal eden tii - mz bunlar ellerini Kur'ana koymamJ~- garb hududunda bulunuyor. ltalyanlar, 
tiinlerden ileri geldigini soyliyebiliriz. lard1r, Merasimin sonunda Kral balko- sahilden Sahrayikebire dogru biitiin hu-

Mevc\Jd vaziyet §Udur ki, Almanya na c;Ikml~tlr. Askeri kit'alar ba$larmda dudda tel orgiilerle mahfuz bir sed vii
jle olan ticaretimiz, son yap1lan muka - zabitleri oldugu halde Krah i.i~ defa se- eude getirmislerdir. Seddin uzunlugu 200 
veleden beklenilen neticeyi vermemi~tir. lamlarnJ$lardlr. mil tutuyor. 
Almanyaya gonderdigimiz ihrac madde- Askeri k1t'alar ba$1annda subaylan Gene Kral Faruk, babasina nazaran 
Jeri eger ayn ayn ele ahnma onlarm kon· olarak k1~1alarma donerken Kral ordu- gerek devlet adamlarJ, gerekse balk ara· 
tenjan listelerinde ilan edilen miktarla - nun erkaru ile Camiiilezher'de namaz kii- smda biiyiik ni.ifuz ve muhabbet kazan· 
r:nm mukavelenin tatbik edildigi daha ilk m1stir. mt~tir. Bunun ba~hca sebebi gene Kra· 
aylarda dolmadigi goriiliir. Ordu, Kral Faruk'un re~id olma me- lm gayet fasih ve belig arabea konu$ma• 

Biitiin seneye aid istatistikler ~1kmca, lil$iminde tahlif edilecekti. F akat 0 za- sidir. Pederi Kral F uad, namlarla go-
Al 1 ·h d b lk. 1 

- ri.i~iirken kotii bir frans1zta konu urdu. manyaya o an 1 racahm12 a, e 1 ~a- man Ba~vekil olan Nahas Pa~a zabitan 
I I d w •• w• F k Miistakbel bir harbde Si.ivey• kanal1 rar l 0 rna lgJIDIZI goreceg!Z. a at mu- V.t: efracbn Kralla beraber kanunu esasi- ~ 

l kk k • I '1:.' • 1936 ·1..u. ' .... lngiliz harb gemileri ic;in hayati ehemmi· Ja a 0 an. Dlr~ey varsa . ~nracau- ye de merbutiyet ve sadakatlerini teyid 
na n~zaran Ihracatimizda bu genleme o- ederek yemin etmelerinde Jsrar etmi•ti. yeti haiz bir hath muvasala t~kil ede -
I ~ d ' cektir. 
acagJ Jr. K I b · · · d · 

AI ·b· h · .. · · • d ra una Ihraz elml$ ve or uyu siya- Londradaki salahiyettar makamlarca manya g1 1, anc1 bcarehm1z e en · tt k · d'W' • ·1 · .. .. .. 
"h' k'. 1 b. I k I b'l siya an aytrma tste tgim I en surmu~tu. beyan edildigine gore lngiltere Bahriye 

mu Im mev 11 a IDI§ lr mem e et :·. ~ • Bu suretle ordunun tahlifi gecikmi•ti. 
h I d d h t ' N ezaretile Siivey• kanah kumpanyasJ a-assa son an a~ma an sonra a a 1y1 1 - y · B k'I M h d M h d • 

t ·· b tl • b ki · d. A b em a~ve 1 e me a mu rasmda .aktedilen hususi bir anla•ma mu-care munase e ert e emr 1. ca a p k b. · k. hl'f · · · ~ 
· · b.. I 1 d ... a$a ve a mesJ es 1 ta 1 metmm Ja· cibince kumpanya, kanah en biiyiik !n-

mnn oyeomalr d •v•d d ·d. 1 K 1 
. . . e ethgm en or u ~1m I ya OIZ ra a giliz dretnotlarmm emniyetle g~ebile -

Fiknm.JZce. ~abahat w~u.hakkak ki ih- sadakat and1 ic;mi~tir. Vaktile Tiirk or- cekleri bir surette derinle§tirecektir. 
racat taculenmizde degiid1r. dusunda bulunmu~ olan General Azi_zin 

<:unki.i §imdiye kadar Hood, Rodney 
~~~~~---~~---F_._G=. ~~ ordu umumi miifetti~i tayin edilmesi or- ve Nelson muharebe gemilerinin Kanal

du tarafmdan fevkalade bir badise ola- dan gec;ebilecekleri §upheli say1lmakta 
rak karsilanmi&hr. idi. Kanalm derinle§tirilmesile fngiliz DENIZ l$LERI 

Piredeki heyet geldi 
Bir miiddettenberi istanbul limanma 

y.eni mavnalar miibayaast ic;in Pircde 
bu1unan Liman !~letme miidur muavini 
Hamid Saracoglunun reisligi altmdaki 
heyet, diin §ehrimize ge1mi§tir. Pireden 
mubayaa edilen vesait bir haftaya ka
dar ~ehrimize gelmege ba~hyacakhr. 

Tahlisiye ve Fenerler idaresi 
kadrolari kat'i §eklini ald1 
Denizbank Umum miidurii Yusuf Zi· 

ya On~, diin i~ Bankas1 istanbul §Ube • 
sinde bankaya intikal eden muessese • 
ler miidi.irlerile gorii§mii>itlir. ilk te§ek
kiil eden Tahlisiye ve Fenerler idares!
nin mcmur kadrosu dun kat'! >ieklini al 
m1~hr. Bu kadroda memurlarm hernen 
hensi zam gormektedirler. · 

Y eni kabine, MIS!r ordusunu mevcu- donanmasmm hareket kabiliyeti fevkala
di.iniin be$ misline <;Ilcaracaktir. Y eni cle artmi§ olacaktlr. 
Basvekil Mehmed Mahmud Pa~a bu lngiltere Harbiye Nezareti miitehas -
hususta ~ll beyanatta bulunmu~tur: sdan MISlrdaki ingiliz kuvvetlerinin, 

«- Halihamda MISlr ordusu glili.inc; M1s1r ordusu kafi derecede takviye edi
bir surette kii<;iiktiir. Biitiin mevcudu I;nciye kadar burada kalmak iizere, der-
11,000 ki~idir. Fa kat ordu bu giiliinc; va- hal miihim bir surette artmlmasma liizwn 
ziyeHen kurtulacakbr. Hazari mevcudu go~termi~lerdir. 

50,000 ki~iye <;Ikanlacakbr. Ka.fi dere- Baz1 lngiliz gazetelerine gore Nahas 
cede teslih edilecek ve motorlestirilecek- Pa§amn sukutunda MISlr ordusu mese -
tir. Ayni zamanda ordunun kafi ihtiyat- lesi miihim bir rol oynam1~hr. Nahas Pa
lan da olacakbr. MIS!rm hava kuvvetle- ~a ordu yerine V efd partisinin mlisellah 
ri inki$af ettirilecektir.» ~enclik te§kilati olan Mavigomleldileri 

MISlr ordusunun biiyiitiilmekte olma· l:iiyiitmek istemi§tir. Mehmed Mahmud 
st fngilterenin itirazm1 degil; memnuni- Pa~a ise ordunun biiyiimesi ve kuvvet -
yetini celbetmektedir. Ciinkii ingiltere knmesi kanaatinde bulunmu§tur. fngiltere 
Siivey$ kanahnm mlidafaasma biiyiik e- d:1hi bu fikirde oldugundan Nahas Pa§a 
hemmivet vermektedir. Simdi, kendi miit- kolavca sukut etrni§tir. 

, kendi giizelligine biiyiik bir hayretle bak- ti. Deh§et dolu hangarda, kendi kendi
ne: <<Simdi gidiyor, §imdi Uctuyor; giiliin 
yapraklan dii§iiyor ve her§ey bitti, her§ey 
unutuldu.» dedigi zaman alay etmi§ti. 

mmldand1: 

'IercLime eden: 
Cemil Fikret 

Yazan: 
Gabriele d' Annunzio -15-

Uykuya maglub olmu§ ~ibi kesik, k~-~ zaktan uzaga bir araba giiriiltlisli duyu
sik laflar mmldamyordu. Isabella hafif luyordu. 
adimlarla yataga yakl~§tigl z~~an ~yu- Evhamh dii§i.incesinde uygunsuz ha
yor gibiydi. Orada, vazonun. I~mdekr su yaller birbirini takib ediyordu. Otomo· 
ile tekrar canlanan san giillenn kokus~nu bilde, fenerin kubbeli aynasmda oldugu 
dufdu. Egildi ve uyuyan sac;la.ra haf.If<;.e gibi §ekilsiz, azim kafasiz govdesile, k1r· 
dudaklanm dokundurdu. Cen ~ehldi. miZlrnl!rak eldivendeki koskoca yumru
Ve karde§ine yanagm1 uzatarak: gile, dostunun hay ali goriindii. Isabella 

- Cit, sen de istirahat ~t AI do, dedi, tamamile uyam ktJ; fa kat kabus, uyku-
sen de <;ok yorulr~m~~ ben:I~or~un. daymi§ gibi, yorgunlugunun iistline ~okii-

Aldo bu yanag1 oner g1b1 b1r hareket yordu. Kapkara bir korku i~inde kald1. 
Yaph ve yeti§medi. habella zaruri bir Cecenin me§'um kuvvetleri sanki onu ya· 
gtilii~le: kaiamak ic;in iizerine ~ullamyorlardJ. 

- K1zdm mi? dedi. Binlerce ruhla mahmul viicudiinii bir sii-
Aldo c;Ikacaktl, fakat geri dondii ve rii me<;hul yolcunun harareti ve izini bi

giilmeden fsabella'nm ba~ml, ihtirash rakhg1, bu magl)'lum otel yatagma dogru 
bir. hareltetle elleri arasma ald1, ve ken- sliriikledi. Aynanm oniine oturdugu ve 
dinden gec;erc~sine askm yi.izi.ine bakti. sa~mm gemici haJatlan gibi s1k1 orgiiJeri-

Sonra b1rab ve kac;II. 1sabella kJZ ni hizmetc;inin eline hiraktlgi zaman, bu 
karde§inin nefes ali§IOI dinlemek i~in birka<; saniye nrfmda IstJrabmm harare· 
durdu. 0 anda sokak susuyor, fakat u- tile fevkalade oigunla§mi§ gibi gorlinen 

1 

h. 

V ana yalmz kalmca gozlerini ac;rni~ti. 
Simdi dinliyordu, gozetliyordu. Biitlin 
dii~iinceleri, biitiin azab1, derin insiyakm 
uyam~1 kar§Jsmda geriliyordu. Arhk IStl· 
rabma dikkat etmiyor, oynad1g1 kurnaz· 
ca oyunun sonunu bekliyordu. K1z kar· 
de§inin dikkatini ~;evirebilmi~ olmak, 
buhramnm ortasmda, ona §imdiden bir 
nevi kedi ne§esi veriyordu. Ba§ucundaki 
vazoda duran glillerden yana donmii§ 
bekliyordu. «Y a Isabella gene oraya 
gitmek arzusuna kap1hrsa? Y a bu mada 
yalmz ve yahud Chiara ile beraber git
me~e hamlamyorsa ?» Bu di.i§iince bii
tiin kederlerini kan~tnd1. Kendinde bu 
ihtimaJe kat§! koyacak bir ~are anyordu. 
Ona oyle geliyordu ki her ne pahasma 
olursa olsun, ruhun artJk itaat edilmesi 
~art bir emri haline gelen projesinden, 
vazgec;memek lazJmdJr. Bu gece, kendi
sile son rliyas1m gormli§ olan adamla bu
lu§mahydJ. Henliz tazeligini muhafaza 
eden giil Jemetini cesedin ayaklanna 
koymahyd1. Hayalinin ate§i, bu kadar 
yeni ve bununia beraber §imdi bu kadar 
geride kalan, miilakatma baglanmJ§ im
kanlan esrarengiz bir rab1taya ~evirmi§· 

~imdi bir tesadiif arzusunu yerine ge· 
tirmekten onu menedebilir miydi? «Yal
mz, yay an olarak gidecegim; yolu tek -
rar bulacagJm; fa kat bekliyene ne deme· 
li ?» Bir def a dahz. ic;inde her§ey kan§ti. 

Chiara yava§<;a girdi ve yataga yak
la§h. 

- Elbisenizi ~1karmam1 ister misiniz? 
Vana'mn gozleri kapah ve ylizii yash

ga gomliliiydii. lnilti gibi bir uzun ic; ~ek
mesile dogruldu. 

- Benim, matmazel. Elbisenizi ~Jkar
mamJ istiyor musunuz? 

Vana maglub olmaz bir uyku ile mii
cadele ediyormu§ gib; gori.indii. Uyukh
yan bir c;ocugun zay1f sesile sordu: 

- Ha, sen rnisin Chiaretto? Isabella 
yath m1? . 

- Evet, matmazel. 
- Onu soydun mu? 
- Her§eyi yaptlm. ~imdi slZimm. 
Vana ba§ka bir§ey soylemedi. Gene 

uykuya dalm~ goriindii. Ensesinde biz , 
met<;inin yakasmm kop~alanm ~ozmege 
~ah§an ellerini hissettigi zaman §ikayetle 

- Hay!T, b1rak. <;ok uykum var. 
Beni biraz daha oldugum gibi b1rak. 
Sonra kendim soyunurum. Sen git yat. 

- Siz kimildamaym. Elbisenizi siz 
kalkmadan ctlkarmaga ~ali§ayim. 

- Hay1r, hay1r. B1rak beni, b1rak 
beni. 

KlziDI§h. Arkasm1 dondii ve i<;ini ~e
kerek yii,.iinii daha kuvvetle yashga 
gomdii. Chiara itaat etti. Biiylik bir sii
kut oldu. Bir saat sonra saat geceyar!Sl· 
m ctalmi§h bile. Gecikmeden ciir' et etmek 
Ia.z1mdi! Odadan ~1kmak, a§agJ inmek, 
~ofor Filippo'yu uyand1rmak, ona itaat 
edecegi §eblde emirler vermek, araba ile 
otelin kapismdan degil arka kap!dan, 
gitmek laz1mdi. En kii~iik bir dikkatsiz
lik muvaffakiyeti tehlikeye di.i§iirebilirdi: 
«<sabella uyuyor mu? A! do belki dJ§an 
<;IkmJ§l!r? Belki daha geri donmemi§tir? 
Y a merdivende ona raslarsam? Deli mi 
old urn zannedecek ?>: T ehlike mlitehey
yic oi.ir' etini galeyana getiriyordu. 

_;;apkasim, mantosunu giydi: tlili.inii 
takh: ham oidu. Mavi kemerini ald1, 
makasla iki tarafm1 kesti: Boyle keme· 
rinden giillerin sapm1 saraeak bir kordela 
yaptl. <ArkaS'I "ar) 

K0$t: 

PENCERESiNDEN 
~engel oglunun resmi 

V azJct oglu Mehmed Bican, yap· 
ragm agac1, damlamn suyu, tii
yiin ku§U hatiTlatmast kabilin • 

den bana ltalyan §airi Dante'yi hat1rla ·
hr. <;iinkii ikisi de cenneti, cehennemi ve 
bu alernlerin birinde feveran eden zevk
lerle obiirlinde galeyan edip duran elem
lexi tasvir etmekte kudret gostermi§lerdir. 
Fakat Mehmed Bican bu tasvirlerde 
- Dante'ye nisbetle • dedigim gibi agacda 
yaprak, suda damla, ku§ta tiiy gibi - ta
bir caizse • nactiz kalmi§hr. 

Bu iki ahret §airinin eserlerine konulan 
resimler de kendilerinin yaz1lan gibi yu
kan ve a§agi klymetlerin ornegi sayllabi
lir, Dante'nin La Divine Comedie'sinde
ki cennet resimleri inamlmaz mevzularm 
ressam fir~alannda gerc;ekle§ebilec~ini 
isbat eden bedialard1r, seyredenlere bir 
giin evvel o!Up de cennete kavu§mak i§ti· , 
yakt a~Ilar. Muhammediyyeye konulan 
cennet tasvirleri ise gliliincdiir, gorenler
de Dante'nin eehenneme gitmek hevesi 
uyandmr. 

Lakin yaz1ci oglunun eserine o <<ecel 
acaih~ resimleri koyan san' atkar mazur 
idi. <;iinki.i cennetlik insanlan beyaz ve 
cehennemlik adamlan siyah hirer nok .. 
tadan ha§ka tiirlii tasvir etse kafir say1hp 
ccllada verilirdi. Bu korku onu tirvala
mak zorunda b1rakt1 ve yaptlg1 eennet 
resmi de o yiizden ~ocuk oyuncagl halin· 
de kaldt. 

N e yaz1k ki resmin giinan saYilmasin· 
dan dogan zararlar yalruz san'at eephe .. 
sine inhisar etmiyor. T arih de o telakki • 
den geni§ mikyasta zarar goriiyor, Bugiin 
eskilerden herhangi me§hur bir adamm 
dogru bir resmini bulmak mlimktin olma
digl gibi biiyiik vakialan hakkile teba
riiz ettirecek tablolar elde etmek de ka
bil degildir. 

Garb alemile Slkl sikiya temas etmt~ 
§ark bliyiiklerinin ve gene garb alemile 
ilgili hadiselerin bir iki diizineyi ge~miyen 
resimleri bir yana birakihrsa bizim eli • 
mizde bulunan tarihi resimler serisi an • 
eak Ondokuzuncu amdan sonra bolla§lr. 
<;iinkli o amda taassubun di§l bira:r; sar
sJlmi§ ve idrakin gozii de biraz a~1lml§ -

t:r. Carba seyahat eden ba§l kavuklu 
1 iirkler, kendi resimierini yaptlrmaktan 
~ekinmiyorlar ve §arka gelen ressamlar 
da vezirlerin, kumandanlann, hatta ho -
calarm resimlerini almakta bir tehlike 
gormuyorlardJ. 

{:engeloglu Tahir Pa§a da i§te o bah
tiyar adamlardand1r. Bize resmini yadi
gar b1rakan Tiirk gemicilerindendir. Bu
rada onun hal terciimesini, k1sa olarak 

dahi, yazmak istemiyorum. Y almz §Unu 
soy1iyeyim ki i.i~ biiyiik Avrupa devleti • 
nin 1827 y1lmda yaratt1klan Navarin 

cehennemi ic;inden kendi gemisini kurta -
ran biricik kaptan <:engeloglu idi. Ayni 
devirde ve e~i goriilmemi§ bir emniyet -
sizlik i<;inde Istanbul halkma kap1lanm 
a~1k b1rakarak yatma)'l tavsiye edebile
cek kadar §ahsl otoritesine itimad goste
ren devlet adamt da odur! 

!§te bu kadar me§hur tarihi bir §ah .. 
Slyetin yeni c;1kmiya ba§hyan mecmua • 
lardan birinde resmini gordlim, hayre • 
timden donakald~m. Herhangi bir tarih 
kitabmda hakikl resmi kolayhkla buluna
bilecek olan <;engeloglu bu mec.muada 
cski bir mahalle bek<;isi, yahud orta oyu
nuna ~1kan bir kavuklu gibi gosterilmek -

tedir, N avarin cehennemini kli~iik bir 
kirlangi~la yanp gec;en, fetret unsurlarma 
- denizde ve karada - duman attuan o 
biiyiik amiralden bu resimde zerre yok. 

Y az!cioglu Mehmed Bicamn cenne • 
tindeki miiminier ve cehennemindeki ka· 
firlerle Dante'nin ayni aiemlerinde dola
§an insanlar birbirlerine nekadar benze • 

miyorlarsa <:engeloglunun hakiki resmile 
bu mecmuadaki tasviri de o derece ayn 
ve aykm. F akat Y azicJoglu mazurdu. 
Mecmua ressamlan su~ludur. <;iinkii bu 
asnda bu kadar maskara resim yap1lmaz. 

M. TURHAN TAN 

Londra - Londra Belediye Reisi ~o
cuklara mahsus bir resmi kabul tertib 
etmi~tir. Resmimiz, resmi kabule i~ti
rak eden bir <;ocugu Belediye Reisini 
seh3.mlarken gosteriyor. 



istanbul muhteliti 
Ankaraya gidiyor 

Muhtelite Be~ikta~tan 
oyuncu ~grdmad1 

6niimiizdeki cumartesi ve pazar giin- I 

leri Ankarada Ankara muhtelitile iki I 

rna~ yapacak olan istanbul mubtelit ta
loml yann ak§amki ekspresle Ankara
ya bareket edecektir. 

istanbulu temsil edecek tak1mda yer 
almak i<;in c;agrnlan oyuncular arasm -
da malum oldugu iizere Bei'ikta§ kulli
biinden kimse yoktur. Bu suretle ~eref 
ve Hakkl gibi iki k1ymetli riikniinden 
mahrum olan istanbul tak1mmm c;agi
nlan oyunculardan baz1lanmn basta -
hk, sakathk gibi mazeretler beyan ede
_rek bu seyabate i§tirak edememeleri 
yiiziinden biisbiitiin zay1f bir halde ka
lacagr rivayet edilmektedir. 

insaftn, o yerde ... 
Bir ak§am gazetesinin Ankara -

dan aldigi bir telefon baberinde 
§U satirlan okuduk: 

cSon yaptlan istanbul - Bukre~ 
muhtelitleri maqtna davet edildik· 
leri halde i§tirak etmiyen ve bu ~ 
mar;ta seyirci olarak bulunan Be- ~ 

§ikta~h $eref 1't! Hakktntn milli l 
kume mii.sabakalarma i§tirakten 
mahrum btraktlmalart Istanbul 
Futbol Ajanltgt taraftndan istenil
mektedir .• 

Bu baber, istanbul Futbol Ajan
hgi tarafmdan tekzib edilmi~ ol -
mamakla beraber, do~ruluguna 

inanmak istemiyoruz. <;iinkii, is - ) 
tanbul Futbol Ajam, Abdulla(! gu
zide bir avukat yani bir bukuk a
damidir. Kuliiblerimizde goriilen 
ve gozlerini yalmz kuliibiiniin 
menfaati biiriimi1~ olan miifrit ku
liibcu tiplerden de degildir. Bu iti
barla munsif, bak~inas ve diiriist 
bir adam olarak tanmm1~hr. Mes- ~ 
leki, ona ciirlimle ceza arasmda 
adil bir nisbet bulunmak prensipi-

Cumartesi ve pazar giinii yapdacak 
bu iki mac;, bundan birkac; sene evve - ' 
line te~adiif eden bir zamanda oynan -
sayd1, istanbul mubtelitinin boyle der
me c;atma bir ~ekilde diyebilecegimiz 
bir taktmla miisabakaya giri~ini, daba 
endi§esiz bir balde karf?Ihyabilirdik. 

1 ni de ogretmistir. Onun ir;indir k! 

Fakat Ankara futbolu bilbassa bu se
ne Harbiyeli oyuncularm iltihakile «;ok 
kuvvetlenmistir. Bu itibarla bir taraf
tan Tiirkiyede istanbul futboluna ciddi 
bir rakibin viicud bulmasma memleket 
hesabma sevinirken bu iki mac;m ve -
recegi neticelerde istanbul tak1m1 ic;in 
en~elerimizi lzbardan kendimizi ala
mtyoruz. 

T ayyare kupasi final ma~i 
gelecek pazara tehir edildi 
Gazetemlzin Hava Kurumu menfaa • 

tine tertib ettigi tayyare kupas1 turnu
vasmm final mac;1 pazar giini.i Galata • 
sarayla Be§ikta§ tak1mlan arasmda oy
nanacaktl. Merakhlar tarafmdan alaka 
ile beklenen bu mac;, Galatasaray takl
mi oyuncularmdan bazllar1mn istanbul 
muhtelitile birlikte Ankaraya gotiiriil
meleri miinasebet.ile aym otuzuna tesa
diif eden gelecek pazar giiniin. tebir e
dilmi§tir. 

Barutgiiciine giren 
futbolcular 

Barutgiicii kuliibii reisliginden aldl· 
grmlZ bir mektubda, Galatasaraydan 
Turban, Fenerbahc;eden Sadeddin, Sii
merden Hayri ile diger Havri, Vefadan 
Sefer, Eyiibden Mazhar, Nuri, Kasim
pa~adan Fikret, Giine§ten M. Abdul • 
kadir, Anadoludan !lhami, Topkamdan 
Sababaddin, Besim, Cerna! ve 1zmir 
Uc;oktan Miifidin 7/1/938 taribinde ku
liiblerinden istifa ederek Barutgiiciine 
girdikleri ve keyfiyetin futbol ajanhgi· 
na 19/1/938 tarihinde bildirildigi ya -
Zilmaktadir. 

Galatasaray kuliibiinun 
Ankara tubesi 

Galatasaray kuliibiiniin Ankara ~u • 
besinin ac;Ild1grm yazm1§t1k. Galatasa • 
ray kuliibii Ankara ~ubesinin lokali o
larak Yeni§ehirdeki Kutlu pastanesinin 
yeri tutulmu§tur. Lokalin bugiinlerde 
ac;Ih§ resml yapilacaktlr. 

Y unan milli tak1mi lskender, 
riye muhtelitini yendi 

Atina 19 (Hususi) - Yunan milli ta
kxmile iskenderlye muhteliti arar~nda 
iskenderiyede yap1lan futbol mur;mda 
Yunan tak1m1 1 - 0 galib gelmi~tir. Yu
nan taklm1 bu tek golii birinci 1-evrenin 
17 ncl dakikasmda atrnl§hr. 

Yunan tak1m1 Telaviv'e h:ueket et -
mi§tir. Orada Filistln taklmLle mar; ya
pacaktlr. Bu mar; ir;in Ar 1.b Mehmed 

en kuvvetli bir taklmirnlnn en 
kuvvetli iki oyuncusunu, milli kii
me mac;lanna i~tirak ettirmemek 
_gibi, hem kuliibleri, hem de ken
dileri ir;in, r;ok ag1r bir cezaya 
c;arpt1rmak istemi§ Qlmaslm akh
mlz kabul etmiyor. 

Bu iki futbolcunun mazeretleri 
olup olmad1g1m ve bunu bildirip 
bildirmediklerinl bilmiyoruz. Se -
yirci olarak mac;ta bulunmalart, 
onlarm o giin iyi bir mac; yapabi -
lecek halde olduklanm ispat et • 
mez. Kendilerlni, o giin, istanbul 
muhtelitinde ecnebl bir taklma 
kar§l oymyacak kadar iyl bulma
ml~ ve yerlerini daha iyi oymya
bilecek arkada~lanna terketmi.<j o
labilirler. Fakat, bu mazeretleri 
bir tarafa b1rak1p da onlarm aleht
lak davete icabet etmemi§ olduk -
lanm kabul etsek bile su<;larma 
nazaran istenilen ceza, gene c;ok 
a~rd1r. Bu ceza, Be!?ikta~ gibl mil
li kiime ma~larmda ~ampiyonluga 
namzed bir kulO.biin, tak1m tak1 -
mile oynad1gr takdirde kazanabi
lecegi bir muvaffakiyeti alamama
st neticesinl dogurabilir. Ger<;i, iki 
futbolcunun bir temsili §ehir ma
c;ma sebebsiz i~tirak etmemeleri 
cezalandmlmaga deger bir hare -
kettir amma bu ceza, boyle agrr 
bir ~ekilde olw-sa, kuliiblerin c;a· 
h~ak iimid ve nesesini k1rar. Bu 
umidsizlik de futbolumuzu ilerle -
mekten meneder. 

Sporda verilen cezalar, ne gii -
liinc denilecek kadar hafif, ne de. 
bir kuliibiin r;ah§ma gayretini 
baltahyacak kadar ag1r olmamak 
~arttJr. Gec;enlerde Giine§li hakem 
~azi Tezcana da, bir ma~ta ati!an 
b!r yumru[!u gormedi~i i<;in miieb
bed boykot verilmi§ti. ~azi Tezca
nm o yumru~ gormemezlige .~tel

diginl kabul etsek ve kusurlart 
goriilen hakemlerin de, sporcular 
gibl, mutlaka cezalandmlmas1 Ia
zim geldigine taraftar olsak dahi, 
o ceza da pek k1yas1ya verilmi~ -
tir. 

Suc;un mahiyetl ve derecesile 
miitenasib olm1yan ag1r cezalar 
kar~Ismda, cinsafm o yerde namt 
yok mu?,. demekten kendimizi a
lamiyoruz. 

Halkevinin daveti 
Emlnonil Halkevlnden: 
Evimize bagll kuliiblerln murahhas ve 

ba~kanlarmm 25/1/1938 tarihli sal! giinii 
saat 17 de Evlm!zde bulunmalan liizumu e-

CUMHURfYET 

Para~iit kulesine gosteri- Hayab ucuzlatma yolun
len ragbet ~ok fazla daki karar te~mil ediliyor 
izmir (Hususi muhabirimizden) -

T atil giinlerinde, Kiiltiirpark sahasmm 
para~iit kulesi k1smim, ~ogunu mektebli 
gender te§kil eden biiyiik bir kalabahk 
dolduruyor.. Saba, c;Ighklara, kahkaha
lara ve ne~eli, heyecanh tezahiirlere bo
guluyor. 

Kuleden para~iitle atlama, lzmirde o 
kadar ragbet gordii ki, kulenin tertibatl
nm Js!ahi ve inislerin daha fenni bir §ekle 
sokulmasJ da kararla§tmldi. 

Kulenin $imdiki tertibatma gore, gene· 
ler, para~iitle atlarken iki taraftan iplere 
lutunmaktadular. Halbuki tayyareler • 
deki hakiki parasiitler, gogiiste bir hal· 
kanm ~ekilmesile a~1hyor. Kulede de bu 
esas kabul edilmistir ve bunun i~in, yeni 
baz1 alet ve vas1talar getirilecektir. 

Tiirkkusuna aza yaz1lan genclerin 
muayenesinin, bu hafta iGinde yapiimasi 
muhtemeldir. Ankaradan, Hava kuru • 
muna mensub bir s1hhi heyet gelerek ka
yidlilann muayenesini yapacakt!r. Y eni 
yazilanlar, yiiz kadar erkek gencdir. 
Simdilik k1zlardan kay1d yoktur. Fa kat 
heyetin gelmesile beraber, kizlanmizdan 
da kay1d kin miiracaatlerin ba§hyacagi 
soyleniyor. 

Bu civarda lnsa edilecek Havacil1k 
kuliibii i!;in, heniiz hamhk lar bitmemi~
tir. Binanm muhtelif salonlan, kiitiibha· 
nesi ve Tiirkkusu talim, terbiye ve idare 
heyetine mahsus daireler bulunacaktir. 
Kuliib, ayni zamanda tayyarecilerimizi, 
havacihgi sevenleri de kendi !;atlsma ala· 
cak ve bu suretle, lzmirde, goklere men· 
sub olanlann daha toplu, daha istifadeli 
bir $ekilde s~k s1k bulu§malan temin edi· 
lecektir. 

Bu haftaki ma~lar 
T. S. K. istanbul BO!ge.sl Futbol AJanlt

gmdan: 
22/1/938 cumartesf gunil. vap1Uica.k 

B tak~mian lik m~lan 
Takslm stadt: 
Vefa • i:stanbulspor saat 14,30, bakem 

Tank. · 
Be~lkta~ stadt: 
Topkap1 - Be§ikta., 4aat 14,30, hakem 

Bahaeddln Uluoz. 
23/1/938 pazar gunil 11aP1lacak 

rud ma!(lorl 
Tak.slm stad!: 
Saba komiseri Nuri Bo.llut 

Hiikumet hayah ucuzlatmak ir;in al • 
makta oldugu tedbirler arasma giyecek 

maddelerini de ithal etmi§ bulunuyor. 
he devletin i§tirakile teessiis etmi§ men • 
sucat fabrikalarmdan ba§lanmaktad!r. Bu 
fabrika.lann direktorleri Ankaraya r;agi
rtlmi~lardir. T oplanttlar devam etmekte
dir. Verilen malumata gore, Koyliiniin 
mensucat ihtiyacmm yiizde 95 ini te§kil 
eden pamukJu bezJer on plana ahnmi§tlr. 
Pamuklu mensucat fiatlarmda muayyen 
bir ucuzluk temin edilecektir. 

Y akmda, diger sanayi 
sillerinin de Ankaraya 
muhakkak goriiliiyor. 

grupu miimes
r;agmlacaklan 

Bursamn au derdi 
halledilebilecek mi? 

Bursa (Hususi) - ~ebrimizin son 
ylllarda miihim bir derdini te~kil eden 
su meselesinin belediyece esash surette 
halli ~arelerine ba§lanmt~ bulunulmak
tadir. Bu maksadla Belediyede bir top
lantl yapllmi§, Belediye reisi Ne~et Ki
perin riyaseti altmda enciimen azalar1 
ve mealisin su komisyonu geceyansma 
kadar vaziyeti konu~mu~tur. 

Verilen kararlarm bemen tatbikatma 
ba§lanacaktrr. Evvela, §ehre gelmekte 
iken sonradan yollan bozulan Ahmed 
Vefik Pa§a suyunun tekrar §ehre ge • 
tirilmesl ic;in derbal te§ebbiislere girl -
§ilecektir. Bu su, Hisar semtinin ihtiya
cma tahsis olunacaktlr. Diger taraftan 
gene Hisar mmtakasmdaki Pmarba:p 
sularmm evden eve temlz ge~mesini 

temin maksadile de ban tedbirlere b~
vurulacakhr. Ac;1k duran ve l~lerinde 
kap kacak YJ.kanan yalaklann iistleri tyf
mento ile kapattmlacak, yalmz kUc;Uk 
su kaplarmxn girebilecegi ~ekilde dU • 
zel tilecektir. 

Bunlardan ba§ka Kaphkaya civarxn -
dakl miiteaddid kii~i.ik sular toplattm· 
larak biiyiik su kanalma alxnacaktrr. Bu 
ilavelerle §imdikl sularm yanm misli 
fazla su elde edilecek ve boylece bir su 
§ehrinde yaz gilnlerinde hiikiim siiren 
susuzlugun k1smen onii almml§ olacak
tlr. -···-TopkaPl .. Eyti.b sa.at 13,30,. hake 1\h., · , 

med Adem, Weidmann hakkinda yeni 
deliller bulundu Beykoz - Karagiimriik, saat 15, ha.kem 

Nuri Bosut. 
Be~ikta.$ stad1: 
Saha komiseri Adnan Akm 
Veta - Ka.srmp3,$a saat 13, hakem Biir· 

han Atak. 
Be~ikta~ - Doganspor aaat 14,45, hakem 

Adnan Akm. 

Bursada lik ma~lar1 
Bursa (Hususi) - Bu hafta lik mac;

lanna devam edilmi§tir. Acar idman 
Yurdu ile Akmspor birinci tak1mlan a
rasmda yap1lan bu mar;1 s1f1ra kar§I be§ 
sayr ile Acar idman Yurdu taklm1 ka
zanmi§hr. 

Giinet kuliibiiniin kongresi 
Giine§ kuliibiinden: 
Kuliibiimiiz yillik kongresl 29/1/938 

cumartesi giinu saat 14 te kuliib merke
zinde yapilacaktir. 

Azanm mezkur giin ve saatte kuliibde 
bulunmalan rica olunur. 

Istanbul spor kuliibiiniin 
kongresi 

istanbul Spor kuliibii ba§kanh~ndan: 
Kuliibiimiiziin senelik kongresi 29/1/ 

938 cumartesi giinii saat Qn diirtte c;ar
§Ikapl tramvay duragmdaki lokalinde 
yap1lacaktir. 

Azamn ilan edilen saatte kuliibde bu-

K'atll Weidmann'm lstlcvablarma ve 
bu canavarla ciiriim ortaklan arasmda 
yap1lmakta olan muV'acebelere devam 
edilmektedir. Reiger Million ismindeki 
su~ ortagr ile Colette Tricot arasmdaki 
muvacehe, Million'un, Weidmann'! ada
letin penr;esine dli§iiren cinayetlerdeki 
alakas1 derecesini iyiden iyiye meyda -
na c;Ikarml§tlr. Bu meyanda Weid • 
mann'in, gizledigi tahmin o1unan bir ci
nayet~ aid emareler de ele gec;irilmi§tir. 
Ge~en haziranda, Paris civarmda bir 

ormanda Rosselli biraderler isminde iki 
italyanm maktul olarak bulunduklan 
hahrlardad1r. Weidmann'm ceb defte • 
rinde, bu cinayetin faili veya faillerin -
den biri oldugu ~iipbesini uyand1racak 
mabiyette baz1 notlar goriilmii~tiir. Def-, 
terin, cinayeti takib eden giinlere aid 
sahifelerinin tamamen kQpanlml§ ol -
mas1, o notlar arasmda ismi yaz1h bu -
lunan bir ecnebi hakkmda Weidmann 
tarafmdan verilen izahatm hakikate uy
gun olmamas1 gibi noktalar, bu husus
taki §iipheleri takviye etmektedir. 

Yusuf hakem tayin edilrr.l§tlr. ' hemmlyetle tebllg edUir. o lunmalan rica olunur. 

Adliye, Weidmann'm, Rosseli birader· 
ler i§inde alakas1 olup olmad1gml mey -
dana 1;1karmak i.izere §imdi bu yeni iz 
iizerinde yiiriimege ba§laml§hr. 

Yazan: Cevtren: 
Vicki BAUM Hamdi VAROCLU 
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- Bonjur Roy, dedi, nasJlsmiz? 
Avukat, koltugunda yan dogruldu. 

Arkasmdaki duvarda Lincoln'in bir por
tresi as1h idi. 

- Bonjur, Dorina, dedi. NasJ! oldu 
da geldiniz? 

Doris, gabardinden ki.il rengi bir tay
yor giymi§, yakasma iri bir ~ir;ek takml§· 
t1. Ba§mdaki ufak §apka, sar;lanm tama· 
mile ortiiyordu. Alnmdaki ince hn§Ik
lar, yiiziine, hayret ifadesi veriyordu. £
Iinde beyaz eldivenler, ayagmda kiil ren
gi, spor kunduralan vard1. Vogue mee -
muasmm son numarasmda, onun, bu ki
yafette bir resmi ve resmin altmda da 
§Oyle bir yaz1 r;Ikmi§h: Maruf bir ban • 
kerin zevcesi Mrs. F. 0. B.. 

Doris, avukatm kar§Isma oturdu: 
- Bryant, bize hir; gelmediginizden 

aolay1 size giiceniyor, dedi. Sizi c;ok oz
liiyoruz. 

- Vaktimin r;ogu Nevyork'la Va • 
~ington arasmda tayyare seferleri yap -
makla gec;iyor. Sigara takdim edeyim 

mi? Bir bardak brandi emir buyurulur 
mu? 

- T e§ekkiir ederim. Doktor Williams 
blitiin bunlan yasak etti ve talihsizlik 
i~te l Tam i~Yki yasag1 kalk1p da herkes 
kanun dairesinde sarho§ olmaga ba§la -
d1g1 zaman ... 

Avukat, onun yi.iziine degil, gogsiine, 
ki.il rengi ceketinin yapt1g1 haf:f k1vnma 
bakarak: 

- Viicudce Iyismiz gibi goriiyorum, 
Dorina, dedi. 

- Bizim evin esash bir riiknii olmu§
tun\!Z. Her hafta yemekte sizi gormeme· 
ge bir tiirlii alt§am1yoruz. 

- Emin olun ki, Dorina, siyasetin 
bir yamyamdan farb yok. 

Vanderfelt, iki senedenberi siyasetle 
me§gul olmaga ba§lami§h. 1ktidar m~v -
kiindeki parti, tecriibelerinden ve bilgi • 
sinden istifade etmek ir;in onu kendi te§· 
kilati ir;ine a!mJ§~. 

- Serbest bulundugum ilk ak§am ge· 
lecegim. Soz veriyorum. New-Jersey ne 

alemde? 
- fyi, te§ekkiir ederim. Bryant, U

nited Airlines'in i§ini yapbktan s~nra iyi 
bir komisyon ald1. Bana bir vizon manto 
hediye etti. Hava r;ok soguk olmasayd1, 
size o mantoyu gostermege gelirdim. 

Doris yalan soyliiyordu .. Vizon man
toyu, hava s1cak oldugu ir;in degil, vii -
cudii, aguhgma tahammiil edemedigi 
icin giymiyordu. Omuzlarmm derisi o ka
dar incelmi~ti ki, en ufak bir yiik camm 
ac1ttyordu. Vanderfelt: 

- Eskisi gibi sizinle dans etmege gi
df'riz, yeni mantonuzu gosterirsiniz, dedi. 

Doris, Vanderfelt'in sablTSizhk i~Yinde 
olJugunu biliyordu. Fa kat , mevzua ken· 
di kendine gelmesini bekliyerek muhave· 
reyi bilhassa uzatttgm1 zannediyordu. 
Vanderfelt, siyasete atJimadan evvel, 
Nevyork'un en biiyiik talak miitehassJsl 
id1 ve asabi kadmlan idare etmek I~Yin 
hususi bir teknigi vard1, 

Doris an lattyordu: 
- Biiyiik bir matem ger;irdik. Cici 

c;!dii. Beyninde bir c;1ban ~Yikmi§, debele
ne debelene oldii ..• 

Sustu. Bu can yolda§:mn oliimiinden 
bahsederken kendi hayahm da tehlikeye 
koyuyordu. Bekledi, nefes ald1. Kalbi 
yeniden h1zh h1zh r;arpmaga ba§lami§tl. 
Sonra, devam etti: 
'- Biraz toprak satm ald1k. Bryant 

zerzevat dikti. Ufac1k, ac1 ac1 havu<;lar 

~Ylkti da yedik bile. Y akmda da turp ver
mege ba§hyacak. 

V a:nderfelt, masanm iizerine abanarak 
birdenbire ona dogru egildi: 

- Bu hayata nastl tahammiil edebili
yorsunuz? diye sordu. Kendi kendime 
her zaman dii§iiniiyorum bunu. ~arkJ soy
lemek yok, opera yok, §ohret yok, nas1l 
deyamyorsunuz bu mahrumiyetlere? 

Doris, hafif sesle cevab verdi: 
- Opera o kadar miihim bir §ey de

gil ki! 
- Y alan soylemeyin. Sizi ben r;ok 

iyi tanmm. 
- lnsan, operanm ir;inde bulundugu 

miiddetr;e, diinyada ondan ba~ka bir§ey 
yok zannediyor. F akat, oradan r;1kmca, 
operada ger;irilen hayatm nekadar ber· 
bad birsey oldugunu anhyor. 

- 0 cihetten, siyasel de aynidir. 
Ho§, biitiin meslekler boyledir a 1 

- Bryant, ya§amaslm ne iyi biliyor ... 
- T abii. Altmi§ ii~Y ya§mda bir adam, 

Rossi ile evlenmege cesare! ederse ya· 
§amasmt bi'liyor demektir. 

Vanderfelt, Doris'in, soze devam et· 
mesini bekledi. Onun kartmJ getirdikleri 
anda, bu ziyaretin sebebi talak davas1 
ar;mak ir;in kendisile gorii§mek •oldugunu 
anlami§tl. Aya~a kalkt1, yaz1hanenin ya
nmdan dola§arak Doris'in arkasma g~
ti. Ellerini onun omuzlarma koydu. Bu 
temasm sJcakhgml avu~Ylannda bir miid-

20 lklncikanun 

Grip, Baf ve Dif Agralar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Mermer ta,, moloz duvar ta~1 ve eski 
sabhyor 

kabp 

Giizel 
tugla ve 

San'atlar 
hurda demir 
Akademisi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Akademide bulunan tahminen 7 ton miktarmdaki burda demir, cmoloz 

duvar ta~1 15 m3. ve 68 parqa mermer ta~ ve 800 eski kahp tugla 21/1/938 
cuma giinii saat 15 te Cagaloplundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciligin
d~ mute~ekkil Komisyon tarafmdan ac;1k arthrma ile sahlacaktrr. Hepsi~ 
mn muhammen bedeli 303 lira ve muvakkat teminat miktan 22 lira 73 ku
ruf?tur. 

~artname Akademiden her zaman bedelsiz olarak almabilir. Ta§ ve 
Demirler istiyenlere mahallinde _gosterilir. (246) 

LUMBAGO . , 

SIYATII< 
A~RILRRI 
TESKIN EDEU 

TURKiYE , 
Birligi 

PRODUKTOR~ERi 
Ba~kanlz gzndan : 

Esas nizamnamemizin 16 nc1 madesine tevfikan 1938 y1h kongresinde 
bulunmak iizere saym iiyelerimizin istanbul Yenipostane arkasmda Tiir· 
kiye hanmdaki Birlik Lokaline 29/1/938 giinii saat 14 te gelmeleri rica 
olunur. 

Hakikaten ; ne gOzel ve ne beyaz 
di~lere malik bulunuyorsunuz !., 

«!ale,. K 0 L Y N 0 S di~ macunu 
di~lerinizi ne ~abuk beyazlatm1~ ve par
l~_tmi~ olduguna hayran oluyorum. Bu tee .. 
rubeyi gordiikten sonra birc;ok miistahza
rat arl\smda da donuk ve sararm1~ d.i§leri 

KOLYNOS . 
kadar beyazlatan ve parlatan bir e&ine 
daha ras~elmedim. Sanki oz terkibinde 

bir _genclik kaynag1 var !.. 

Kullanmasi c;ok idareli ve herkesin sevdigi ve ho§land1g1 Amerikan 
K 0 L Y N 0 S di& macunu kullammz ! 

KOLYNOS tamamen teksif edilmi~ oldugu cihetle kuru f1r~;a iizerine 
bir santimetre koymak kafidir. Kullam§I r;ok latif ve ekonomiktir. Fiah 42 kr. 

det muhafaza etti. Doris: 
- B azil ir;in gorii§ecektim, dedi. 

Bryant, §U S!Tada, onu tahliye ettirebi • 
lecek yegane niifuzlu adamm siz oldu -
gunuzu soyliiyor. 

Vanderfelt, soguk bir cevabla muka
bele etti: 

_ Eksik olmasm. 

Bir miiddet dii§iindii, sonra devam 
etti: 

- Bryant bunad1 m1 kuzum? Nemi
rofun tahliyesi ir;in size ne diye nasihat 
veriyor? 

- Bazil hapse gireli dokuz sene olu· 
yor. Arnk bir §eyler yapmanm zamam 
gcldi ... 

- Nir;in i§i tabii cereyanma b1rak -
m:yorsunuz? Or; sene sonra miiddetini 
bitirip ~Ikacak. 0 r;1kt1ktan sonra, i§lerin 
gene karmakart§Ik olacagma da §iiphe 
elmeyiniz. Emin olunuz, ke§ke oldugu 
yerde kalsayd1, diyeceksiniz. 

Doris, yava§ sesle ve kat'i bir eda ile: 
- Oniimde, iir; sene vakit yok, dedi. 
- Oniiniizde iir; sene vakit yok mu? 
- Hay1r, yok. 

Vanderfelt, odanm ir;inde a§agi yukan 
dola§maga ba§ladi: 

- Beni dinleyin, Dorina, dedi. Siz, 
i~i izam ediyorsunuz. Giizel ve piirsihhat
siniz; hay1r, mubalaga etmiyorum. Sizi 
hir; bu kadar giizel gormemi§tim. 

Giildii. Onun kar§Ismda durdu, devam 

etti: 
- Y az1haneme ilk geldiginiz giinku 

1slak karga k1hgm1Z1 dii§iiniiyorum da .. • 
0 zaman da ayni teraneyi dinledikti. 0-
niimde vakit yok; gogsiimde kur§un var, 
filan falan ... 0 tarihtenberi nasd dipdiri 
ya§adigmizi goriiyorum da §a§Iyorum. ~u 
ic;inde kur§un bulunan g&gsiiniizle, daha 
on ki§iyi gomersiniz siz ... 

Doris dudaklanm 1S1rd1 ve dii§iindii. 
Avur;lan ter ic;indeydi. Bu ter, gitgide 
artan zafmm ve 0 zafin tevlid ettigi teh
likenin arazi idi. 

- Siz bana §Unu soyleyin: lstediginiz 
zaman Bazil'i tahliye ettirebilir misiniz? 
Y ani, affettirebilir misiniz demek istiyo· 
rum, tamamile affettirebilir misiniz? Ke
faletle, muvakkaten tahliye filan degil ..• 

Vanderfelt, hafifr;e kiistah bir tebes• 
siimle: 

- Belki de ... dedi. 
- Siz, otedenberi bana c;ok dusttu • 

nuz ••• 

Doris gozlerini ya§artmaga ugra§ti. 
Sahnede daima muvaffak oldugu bu i§i, 
burada yapamad1. Bazil'i dii§iindii, onun 
seyrelmi~ sar;lanm, giiliimsemege r;ah§Ir· 
ken yaptigl i§mizaz1, aynhklanm, Ba • 
zil'le olan biitiin aynhklarmi dii§iindii. 
Gozlerinde bir damla ya§ birikmiyor, 
gozkapaklan o yakici kurulugunu mu • 
hafaza ediyordu. 

[Arkas1 var) 



20 tkincikanun 1938 CUMHURiYE~ 

Son vazivetin akisleri ., 

Y eni F rans1z kabinesi 
her tar~fta iyi kar§Ilandi 

insanhk borcu 
«Hisar» kurbanlar1n1n 

ailelerine yard1m 

21 inci liste 

istanbul Borsas1 

Kapanmaya aid kararna• 
me diin nesrolundu 

' 
Ankara 19 (T elefonla) - lstanbui 

Menkui ktymetler ve Kambiyo Borsast
mn kapattlmast ve Ankarada borsa a~.;d-Lira K. 

8981 ~ 20 net U.Ste yekt1nu • mast hakkmdaki kararname, bugiinkii 
Bogazt~t LLse.st 11k kl.stm 5 Resml Gazete ile ne~rolundu. Kararna • 
1nc1 smJ1 talebeleri 

7 

4 Eski~ehir Ulkii okulu 5 1nc1 meye gore, 144 7 numarah kanunun 2 
s1mt talebeleri nci maddesi hiikmiine istinaden bir nisan-
izmit tstasyon ~eft memur ve dan itibaren Ankarada bir Menkul kty-
miistahdemlerl tarafmdan K 1 k 

11 55 

12 81 Karacabey Merkez okulu 0g-. metier ve ambiyo Borsas1 a<;t aca , ge-
retmen ve talebeleri ne ayni kanunun 55 inci maddesine mUs-

13 85 Zonguldak Namlkkemal o- teniden de lstanbuldaki borsa 1 nisandan 

100 
kulu talebeleri itibaren 3 sene mUddetle kapahlacakhr. 
Sokoni Vak.um istanbul 
(Standard ovm Istanbul borsasmda asli aza olarak 

118 15 Yedek Ziraat Enstitiisii men- hal en kayidli bulunan f 8 acenta Ankara 

30 
subini hesabma Kambiyo Borsasmda asli aza olarak <;a-
inglllz Klz mektebi tarafm-
dan h§abileceklerdir. 

5 
6 

Acenta ~kemberi Altrn ticareti haklundaki 
istanbul i:talyan Luid dt 
Yonya . kararname 
Hiidaverdl mot<Sr kaptam Ib- Altm fiatlarmda bir istikrar teminl ve 15 

10 
rahlm Hantal alt.n ticaretinin nizamname altma aim -
~ahinglri motor kaptam 
Hamdi mast maksadile hazrrlanan kararname de 

Eliza saraymm kap1smda Chautemps'in c;donasm1 bekliyen gazeteciler 5 MotOrcU Mustafa bugUnkii Resmi Gazete ile ne~redildi.Bu 
lB t 1 1 f .... ., 11 ... 1 Hiida.verdl motoriinde gem!- k 12 1 T" k k a~ ara 1 n..,, sa,. e .. eJ lini memnuniyetle kar§thyan gazeteler, ararname, numara 1 ur parasJ ty-

1 ci Arif 
Y eni kabine bugiin top anryor Chautemps' a olan sempatilerini teyid et- 1 Hiidaverdl mot<Sriinde gem!- metini koruma hakkmdaki kararnameye 

Paris 19 - Y eni hiikumet ilk i~tima- mektedirler. cl Ahmed ektir: 
17 d kdedecektir 1 Hiida.verdl motoriinde gem!- I • mt yann saat e a • Ekseri gazeteler, yeni kabineye mu • 1 - Memleket dahilinde a tJn hca • 

ll k • ci Sefer 
Halk cepheBi mi i omrtesinin vaffakiyet temenni ve Chautemps'm a - 1 Hiidaverdl motoriinde gemt- reti yalmz Maliye Vekaletince mezun kt-

kararl zimkar davranarak programmt tatbik cl Hiiseyin lmacak bankalar tarafmdan yap1hr. 
lk h · 'II• k 1 Hiidaverdl motiiriinde gemi- K k I 'b' Paris 19 - Ha cep est m1 I omi- edecegini iimid ediyorlar. cl ismaU 2 - uyumcular, anti act ar g1 I 

tesi bugiin top! anarak a§agtdaki karar su· Daily Telegraph and Morning Post 5 Kemal Pelit ve §er!ld stmf ve ticare' erbabt ile di§c;iler meslek ve 
retini kabul etmi~tir: gazetesi yaztyor: 5 Nuri san' atlan icabt olarak i§lenecek, i§lenmi§ 

kk"l'" f d d h 1 50 Att1111. ve karde~ Aykot I b" Hiikumetin te~e u u er asm a, alk «Fransanm, ahval ve §eraitin istedigi 1 Orhan Ma<lenci veya masnu a tm ahm satmum yapa 1 -
cephesi milli komitesi 15 ikincikanunda it- kuvvetli ve miistekar bir hUkumete malik 1 Mithat Kemal lirler. 
tifakla kabul ettigi karan hatirlatir. Bu olmast arzu ediliyor ve bu tecriibenin ne- 1 Salahaddin Kiic;iik~ahln 3 - Hurda halinde veya masnu olan 

k h lk h · 1 Hamza otlu Fehml . 
kararda anca a cep est programtm ticeleri endi§e ile bekieniyor. 50 §aban Mlzaht altmm ahm ve sabmi tamamile serbestt1r. 
tatbika azmeden bir halk cephesi hUku - ltalyanlar da memnurr 4 - Birinci ve ikinci madde hiikUm· 

1 k t r_ d · h I 9339 '76 Yekftn d metinin mem e et arann an tz ar o unan Roma 19 - Y eni F rans1z kabinesi - lerine gore altm ticareti veya altm an 
arzuya uygun dU§ebilecegini heyan etmi§- nin te§ekkUhi ltalyada bUyUk bir aiaka mamul e§ya ah§veri§i yapan ve ii~Uncii 
ti. ve memnuniyetle kar§tianmt§hr. Zira bu Memleket sanayiinin maddede yazth muameleleri san'att mu· 

Binaenaleyh milli komite, f 4 temmuz suretle Halk ccphesi formiilii fikri zaytf- inkiliUl fina dogru tade halinde icra eden hakiki veya hUk-
andmt ic;en ve mU§terek program1 kabul lamaktadtr. Bununla beraber, ltalyan ef- y- ml §ahtslar aldtklan veya sathklan altJn-

h lk h · 'I d d [Ba~taratt 1 fncf 3ahtJede] eyliyen a cep es1 parh er en ogmu~ kan umumiyesi kat'i bir§ey soylemeden !ann nev'i ve miktan ile ah$ ve 
bulunan yeni hiikumetin, halk cephesi once yeni kabinenin icraatmt beklemekte- yoruz. F aaliyetimizin en bariz hususiye- t tarihlerini ve fiatlanm ve mU~te-
programmi tatbik i~in mecliste halk cep- dir. ti, Tiirkle,:I~ lngil~zlerin ~ok iyi 

1
bir §e • :~::in tstm. ve hiiviyetlerini mahal-

hesl. ekseriyetine istinad etmesini bekler. B z· J kilde te§nkl mesal etmekte 0 U§Udur. r k b. k b .. 

B I
• 19 er rn e . . . Siimer Bank ile Brossert mUessesesi me- m amdtdyok hmur: ba" ed fve mkercdtm· 

Milll komite, fa§.ist suikasd te§kilatt • er m - Chautemps kahmesmm I b" I k h bb tl ce musa a usus1 tr e tere ay et• 
mn memlekette uyandtrdtgt heyecana ter- te§ekkuliine dair burada gee; haber aim- mur an ;am tr uygun u ve mu a e e mege mecburdurlar. Bunlar bu kararna-
ceman olarak, biitiin mes'ullerin ve ciiriim m1§ oidugu ic;in bu sabah gazeteler bu c;alKJ~tyorb~'rk "b" h" d k h" menin ne§ri tarihindeki mevcudlanm da 

kl h k. I 1 1 b h h . . . . . . ara u gt 1, ~e IT en uza 1r yer - b d f · · I K b' k orta annm, er 1m o ursa o sun ar u - ususta ftktrlenm ne§retmemt~lerdu. Ga· d I .. h . .. k"lA d u e tere gec;mr er. am Iyo mura a-
randan evvelki §iddetle ara§ttnimasma zeteler hiikumetin «komiinist hipotek'in· e c;a Ib§mam.? k§'~l~ esbJz m;tb~ ub.~~.kv~rltr. be mercileri altm ticaretine ve altm ahm 

. . ~ d I Fakat u mu§ u at, u g1 1 uyu 1§ er- "d IA .. ll'k h devam edilmesim tster. den» kurtulmu§ oldugunu kay etmek e . h d dd B ve sattmma a1 muame ata mutea 1 u-
Millt komite, milletin arzusunu yerine iktifa etmektedir. 'de datma ve er yer e mevcu ur. u- susatm tetkiki i~in bankalann ve alelu -

getirmek ve elde ediien haklarm ve terak- Viyanada da memnuniyet nunla bera~er .h~gUn mevcud gii~liiki~r mum e§has ve miiessesatm evrak ve def-
kilerin muhafazast yolunda halk cephe- Viyana 19 - A vusturyanm biiyiik ,bertaraL edilml§l!~: .I;1azt~anm! olan , t§ •tettkrini>-t:etkike salahiyettardular. Ban • 
si birligini korumak ic;in daha derin bir demokrasilerle idame ettigi 51k1 munase- ptogramtml~, ~epllnlZl tne'mnun edecek kalar. ,ahts ve mUesseseler, kambiyo mu
itina ile rekete karar vermi lr ISetle aolaYJsite Fran~12l l>lfflr~U b'"yiik bu tarzda Jierhyor. '!'akabe merciterince istenilen yalmz alti
Ekalliyet gruplarrmn miitereddid bir dikkatle takib edilmekteydi. Buhra - T eahhura sebeb kotii havalardtr. Biz, na miiteallik hertiirlu malumatt bunlarca 

vaziyeti nm nihayet bulmasJ burada memnuniyet- k?tii .. havalarm mesai~ize tesir edecegi • tayin edilen miiddet i~_;inde itaya, evrak 

l I · · le kar~tlanmt•hr. Bilhassa Delbos'nun m bthyorduk. Ancak I§e ba§ladtktan son· ve vesaiki teslime mecburdurlar » 
Paris 19- Havas- Sosya ist erm ~~- ~ ~ h · · · h ' ·~· · d · • yeni kabinede yer almasi FransiZ harid ra, ava ~erattlm, ta mm ethgimiZ en Kraraname bugiinden itibaren men -

tiraki olmakstzm te~ekkiil eden yem d d h ··sat"d bulduk Bu itibarla gele- ' 
b• siyasetinin istikrar ve evami j ... in bir za- a a mu . • yete girdi 

Chautemps kabinesi hakkmda me usan :r k · h l d ~ · t · man telakki edilmektedir. ce senemn a§ anna ogru m§aatl a • ----------
mahafilinden alman son inttbaa gore, ] I v .. 'd d · Amerika miisaid kar•tladt mam ami, 0 acagtmlZI Uffil e enm. Barselon ve Valansl·ya 
•imdiye kadar muhalefet eden ve son \" B'l' k" h" 1 'I d ~ Va§t"ngton 19 - V a§ington 51·yas·t 1 tyorsunuz 1 te~ tzat ng1 tere en 
buhran dolayisiie vaziyetleri sarstian e • I B' 1 I ~ d k' d"" b b d d"ld" . mahfl'llert', FranSIZ kabinesini mu"sat"d bt'r ge iyor. m erce ton agtr tgm a rna me- un om ar lman e I I 
kalliyet gruplan hath hareketlerini yem- 1 • K b k kl' d h" k "lA 

dd b kl k Surette kar~tlamt§Iardn. Bu mahft'!Ier, erm ara ii e na m e let mU§ ii at [Ba§taraft 1 fncf 8ahttectel 
den tayin i~;in bir mii et e erne mec- y k 

d b B l h kabl.nede Bonnet'nin kalmasmt yen1" hu" _ ~e miyoruz. tayyaresi dii•iirdiik. lki tayyare zayi et-buriyetin e de ulunuyorlar. un ar ii- f • 
kumete itimad edip etmemek hususunda kumetin ii~ taraflt para anla§masma sa _ BugUn, Karabiikteki ngiliz miihen • tik. 
kararsiZ gozUkiiyorlar. Bunlardan bir d1k kalacagtnl deli! olarak telakki etmek- dislerinin saytsl 70 §i bulmu§tur. Ba§lan· Franco tayyareieri Akdeniz sahilinde-
~;ogu hiikumetin beyanahm beklemekte • tedirler. gt~ta yalmz 20 miihendisle i§e giri§mi§ • ki ~ehirleri ve bilhassa dUn Sagoute, Be-
dir. Bununla beraber bu gruplar ekseri· 40 saatlik halta usulii tik. 1§ hacmi gittik~e bUyUyor. l§<;i saytsJ nicasini ve Valans't bombardtman et-
yet itibarile, sosyalistlere dayanan kabi _ Paris 19 _ Dahiliye Bakanhgt F as- da 2000 derecesindedir. Baharda, fn -, mi§lerdir. Vaians' da 8 ki~i olmii~. 22 
neyi mU~kiil mevkide btrakmamak kay- ta perakende yiyecek ticaretile mU§terek giltereden daha fazla miihendis gelecek ki~i yaralanmt~ttr. 
S!:USU ile ha1~1<et edeceklerdir. nakliyatta, amme hizmetlerinde ve biitUn 'ie bu suretle miihendis saylSI 130-140 1 lhtilalcilerin tebligi 
Londra yeni kabineyi memnuni- endiistride 40 saatlik hafta usuliiniin tat- bulacakhr. h~.;i saytsmm da 2500 U hula· Salamanca 19 - Resmi tebiig: 

yetle karftladt bikine dair bir kararname ne§retmi§tir. cag!!l1 tahmin ederim. T eruel cephesinde yeni mevziler i~gal 
Londra 19 _ Fransa buhrammn hal- (a.a) U<; hafta sonra lngiitereden donerek ettik. Cumhuriyet~;ilerin mukabil taarruz-

'!!!!!!;;;;;;;;;~-~--~~~~;;;.;.;.;;;;;~!!"""!!~~!!!!1!!~~~~~~~~~~~ ucu lngilterede bir ucu Karabiikte oldu- Ian akamete ugrami§tlr. Son iki gUn zar· 

Y I B k-.-~.--l.ngi•Itere, I"talyaya bore dogruca i§imin ba§tna gidecegim. hin bir fmda. 12 dU§man tayyaresi dU§iirdiik. 
ugos av a,ve II ittihatta bulunmak laztm geliyor. Ya • Teruel cephesinde fiddetli 

Essen' e bareket ediyor para veriyor gu cihetie. bu iki nokta arasmda devamh muharebeter 
kmda Londradaki direktorlerimizder. T eruel cephesi 19 - T eruel muha • 

(Ba§ taraft 1 inct sahifede) (Ba§ taraft 1 lncf sahifede) 1\ M M 1 d K 
d k 1ister Makenzi ve ister ay s a a· rebesi biitiin §iddetiie devam etmektedir. 

fabrikastm ziyaret e ece • oradan DUs- Bu liberal gazete diyor ki: b"k 1 kl d" M' t B t k ra u e ge ece er tr. IS er rosser 51 T op ... ular ve tayyareler cumhuriyetri 
seldorf' a ve ak&am Uzeri de MUnihe ha- «Plan ltalyaya, ... ek kabulii mukabi - • K 1 k · kA ld d " " ,. sue arabUke ge me 1m amn1 e e e e- mevzileri mUtemadiyen dovmektedir. En-
reket eyliyecektir. Iinde kredi verecek bir bankerler grupu- · d · 'I k d !Ak 

d B m1yorsa a, m§aat 1 e ya m an a a a - ternasyonal kuvvetlerin Concuddaki mu • 
Alman matbuatzmn alakaat nun te~ekkiiliinii derpii etmekte ir. u d d K d ·~· · t kk'l "d b I ar Ir. a! etttgAimJZ e~a 1 ere ~1 .u- kavemeti kmlml§ttr. T ortajade mevkii 

Berlin 19 - Yugoslavya Ba~vekili kredilerin miktan haH:mda bir rna urn at radan aldigJ malumatla m§aah alaka tie Franco mevzilerinden ancak iic; kilometre 
Stoyadinovi<;in Berlini ziyareti mUnase • mevcud degilse de, 500 ila 700 bin ln- takib etmektedir. mesafede bulunmaktadtr. 
beti.le soylenen nutuklarda ve ne§redilen giliz lirast miktarmda olacagt zannedil - KarabUkte ~ah§an !ngilizler, hi<;bir Alman esirler de teyid ediyorlar ki , 
tebliiHerde Habsburglar meselesi kat'iy- mektedir. italya, tediyelerin, fngiliz • gurbet hasreti duymuyorlar. Orada ken- Ctimhuriyetc;iler tarafmda harb edenler 
yen mevzuu bahs edilmemesine ragmen ftalyan takas anla~masmdan miistakil o- dimiz ic;in hertUrlii konfor temin edilmi§- hemen hemen miinhaman son zamanlar
Aiman matbuatl bu meseleye biiyUk bir larak, vadesinde lngiliz liras! olarak o- tir. Aynca futbol sahasl yaphk. At spo- ca gelen yabanCI goniilliilerdir. 
alaka gostermeye ba~lam1~tJr. denmesini taahhUd edecektir.» rile vakit ge~irebiliyoruz. Hulasa ~ok Avusturya ile ticaret muahedesi 

Bir gazete ne diyor? Gazete bununl? beraher, mUzakerele- mes'uduz. 
rin net' 1 ~· · f ~ 1 Tiirkiye t'le fngilterenin i• sahasmdaki 

Berii'n 19 _ Berlin gazeteieri AI tee enecegmt arzetmege yer o rna· ~ 
dtv '!A k d' te~riki mesaisinden rok miitehassisiz. tie-

many'" • Yugoslavya matbuat mukave - gmi 1 ave etme te IT. :r 
- L d 19 · 1 'k h ride bu te•riki mesainin daha artacagm-

lesi hakkmda tefsiratta bulunmaktad1r - on ra - Ita yaya 1 razatta u· ' 

I lunulmasi i~_;in Londrada miizakereler ce~ dan iimidvar bulunuyoruz.» 
ar. k ---

Vo"lkt"scher Beobachter gazetesi yaztyor: reyan etme te oldugu soylenmekte ise de, I" v k"ll . H t• 
"h' k Financial News gazetesi bu miizakerele- era e I erl eye I «Mukavelenin en mu 1m no tas1, . 

matbuatm ba§hca vazifesinin, diger mil- nn mmaffakiyetle neticelenmesine imkan diin toplandJ 
letin hayati icablanm idrak oldugu ka - olmadtgmt yazmaktadtr. (a.a.) (Ba~tara/t 1 tnct sahtte.:!e] 

~·-·--naatindedir. 7 - Nazilli Sulama kooperatifi esas 
Berliner Bi-irsen Zeitung, demokratik Antakyada niifus mukavelenamesinin tadili, 

hiikumetleri.1 konstitUsyonel zaflanm in- hiJelerJ· 8 - Ulusal sava~ta zafer hat1ras1 o-
kar etmiyor ve fakat daha dar bir c;er- arttJ larak B. M. Mec!isi birinci devre aza -
!;eve i~inde matbuatm nisbi bir idaresinin I Baqtarafl 1 tncl sahlfedel !anna verilmi$ olan silahlarm makaniz -
rniimkiin oimast icab edecegini, ancak Mii~kiilat ftkanyorlar malarmm kullamlmaz bir hale ifrag1 ve 
bunun ic;in mes'ul devlet adamlanmn in- Kmkhan 19 (Hususi) - E§kiya Ko- fi$eklerinin bulundurulmamas1 ve varis-
Zlbatstz matbuatlr §imdiye kadar dUnya- ~oya muhalif vaziyet alanlarm tes~il Ierden gayri ellerde bulunursa miisadere 

muamelelerine miimkiin oldugu kadar edilmesi, 
nm kan~tmlmasmda ne rol oynadtgmt ve mii§kiilat ~Ikanlmas1 ve hatta bu gibi 9 - Zirai kombinalar ku~umu kin 
buna mukabi! miJietler ara~mda bir an - adamlarm Aktepe mmtakasmda bile Fra'lsa, Yugoslavya ve Macaristandan 
tant aleti oiarak da ne kadar ehemmiyet ikametlerine miimanaat gosterilmesi, hayvan ve araba mubaya'lsmt da kabul 
kazanabilecegini takdir ve teslim etme - nahiye miidiirile niifus memuruna em· etmi~ ve di~er muhtelif i~ler hakkmda 
leri laz1m gelecegini kaydediyor. redilmi§tir. kararlar vcrmi~tir. 

Viyana 19 - Avusturya ile Franco 
arasmda bir ticaret muahedesi imzalan -
mi§hr. Franco Avusturyaya meyva gon
derecek ve mukabilinde endUstri madde
leri ve makineler alacakttr. 

Y eni kagrd paralar 
Madrid 19 (A.A.) - Bir kat; ay

danberi kendini gostermekte oian teda -
viilde para azhgmm online ge~_;mek iize
re hiikumet, dUnden itibaren Madridde 
bir pesetahk kagtd paraiar tedaviile c;t
karmt$hr. 

lngiliz amele meb'uslarrnrn 
baftna gelenler 

Valensiya 19 - ' lngiliz i§cti meb'us
lanndan mUrekkeb bir heyet barb halk 
mektebini gezmege giderken, §ehir iize· 
rinde uc;an bir mil!iyetperver tayyareden 
dU$en bomba bu meb'uslardan bir ka -
~m1 hamil olan otomobilin yamna dU§ -
mii§tUr. Otomobii biraz hasara ugrami§ • 
sa da i~indekilere bir§ey olmamt§tlr. 

(a. a.) 

T 

ALMANY A MEKTUBLARI : 

Almanyada yap1lan 
geni§ otomobil yollan 

iki bin kilometreyi bulan yeni yollar sayesinde 
benzin sarfiyab saatte 17 litreden 11 litreye indi · -

Almanyada yapdan yeni otomobil yollarmdan bir goriinU~ 

Berlin (Hususi muhabirimizden) -I yollan in§aSI fikrini tervic; ve onlan In• 
Berlinle Oder iizerindeki Frankfurt §& eden mi.ihendislerin gosterdikleri Ji.
giize_rgahmda iki bininci kilometro oto- yakat ve iktidan takdir etmi§ler ve bu 
mob1l yollan miirur ve ubura a~Ilmi§hr. babdaki ihtisaslanm, tebrik telgraflan 
Ayni zamanda da Almanyanm daha be§ gondermek suretile ,fzhar etmi§lerdir. 
muhtelif yerinde, Gera, Stuttgart, Bu yeni otomobil yollan, Yalmz teknik 
Kassel, Kolonya ve Essen'de bu otomo- noktasmdan nazan itibara almacak ~ 
bil yollanmn bC!§ka klSlmlan da ilanal !ursa, tayyareler baric olmak iizere as
edilm.~§ ve 218 kilometroluk bir yol ge- rt bir devrin, miirur ve uburun inki§afl. 
ne murur ve ubur i~in serbest bir hale !gin en tekemmiil etmi§ olan bir §ek
konmu§tur. lini arzediyor, demektir. Bu yollann, 

Yeni otomobil yollan in§ast meselesi, ba§hca tefevvuklan, fazla bir emniyet 
Almanyada cidden pek biiyiik bir alaka altmda fazla bir siirat vermi§ olmastd•r. 
ve hummali blr gayret ve faaliyetle ta- Bad Nauheim kaphcalarile Bruchsal a
kib edilmektedir. Eski devirlerin birik- rasmda yapilan hususi otomobil tecrii .. 
mi~ harabelerini diizeltmeden, i§sizligi belerile sabit olmu~tur kl, sa~lam, kuv
heniiz durdurmadan ve onun miihlik vetli bir otomobil bu 147 kilometroluk 
tesirlerini izale etmeden, iptidai mad - mesafeyi saatte 80 kilometroluk vasati 
deler yoklu~u hii·kiim slirdiigii bir za • bir suratle bir saat ve 14 dakikada ka • 
manda, yeni otomobil yollan in§aSI gibi tettigi halde ayni otomobil 161 kilo .c 

gayet biiyiik bir i§e giri~enin bir ha- metro uzunlugu olan alelade bir yolda 
yal olacagmt dli~iinenler, ve bu dii~iin - saatte ancak 70 kilometro mesafe kat2t~ 
cede pek de hakstz olm1yan ecnebi mah- mekle ayni yolu 2 saat ve 16 dakikada 
fillerdi; ecnebi memleketler, ~imdi bir alabiliyor. Arada bir saat kadar bir za
hayal inkisarma ugramt~lard1r. Alman man farki goriiliiyor. 
millet!, ha~attm, muktesidane .korumak Eski yollarda saatte 17 litre benzin 
~eobu:lyetmde bulundugu btr Strada, sarfedilirken yeni otomobil yollarmda 
~phestz pek pahahya mal olacak olan bu sarfiyat 11 n . . t' u . 
sekiz bin kilometroluk bir yeni otomo- yet itt'bar'le b 

1 
r.eye 10f~1~tlr.d m~mdl· 

b'l 1 · b 1 19 6 . · 1 enzm sar tya m a yuz e 
1 yo u m§asma a~ am1~tir. 3 senes1 otuzla kirk ar d b' t k d . . asm a 1r ena us var 1r. 
sonb~harmdan ttlbaren cBresl~u• da Alelade yollarda Vitessi'i 105 defa 
bin ktlometroluk yol ac;;tlmt~ ve b1r sene deg~ 1·~t1·rmek 1·cab ederk · t 

in 'k" b' k'I b ~ en, yem o omo • sonra saat 1 1 m 1 ometroyu ul • bil yollannda a k d" t d f d ~· 
mu~tu. Daha 1500 kilometro in~a halin· tirmek kAf' g I' nca or e a egi§ -
de 'bulunuyor. 1900 kilometroluk diger a 1 e. lyor. 
bir ktsmm da in§asma ba1;lamlacakbr. .G~en senemn, yol in§asl hususunda
Tasarlanmis olan eserin dortte biri bit· kl ah~ngi, bu sene de temadi ettirilerek, 
mi§ demektir senenm sonunda gene bin kilometroluk 

· yol in§a edilmi§ olaca,kttr. 
Almanyada, son seneler zarfmda ya- . . . . . 

ptlan muhtelif icraaat arasmda bir ec- 1kmal edtlmi§ olan tki bm kilometre, 
nebiyi en ziyade alakadar eden ~e onun 250•0?0. ameleni~,. ~(_;; dort senelik bir 
dikkat nazarmt en ziyade celb eyllyen mesaisme muadthdtr. 
bir nokta varsa, o da yeni otomobil yol
lan ln§asma dair olan icraatbr. 

Hitlerin dimaW,nda yer bulup tatbik 
sahasma ge~irilmi§ olan bu yollar, blr 
~ok memleketlerin miitehass1slan uze
rine efsunkar bir cazibe fcra eyliyor. 
Bu yollan tetkik etmek i~in, birqok 
memleketlerden heyetler gelmi~tir. Ge
qan yaz, yol in§as1 miitehasstslan ve 
meb'uslardan miirekkeb biiyiik blr 1n
giliz heyeti gelerek tetkiklerde bulun -
mu§tur. Heyet, bu yeni sistem otomobil 

z -------Lin~ kanunu 
Va§ington 19 - Royter bildiriyorr 
Line; kanununa kar~1 senatonun obs

trliksyonu on bir giindenberi devam e
diyor. 

Luizyana senatOru Ellender, cuma gil· 
niindenberi k.Isa fastlalarla miitemadi-
yen soz soylemekte ve kanunu tenkid 
igin miitalealarmt M1s1ra ve Babile ka· 
dar gotiirmektedir. (a.a.) 

Devlet Denizyollan idaresi tarafmdan Almanyada yaptmlmakta olan 
vapurlardan Trak vapurunun Kiel limanmda merasimle denize indirildigini 
yazmt~tik. Yukanki resim, denize indirilen Trak vapurunu gostermekted.ir. 
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{Qi~umhuriyefeJl r~ ist. 
BAKER 
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Siz de bu·kremden ~a§mayiniz! 
lf=il a u ~ ~ lYI ~ lYl lfil lYI 

Karamiirsel • Y alova 'osesi 
hakkmda bir temenni 

Boyac1koyiinde Koru ca.ddesinde oturan 
.Refik Htfzt imzasile aldlgumz bir mektubda 
deniliyor ki: 

cKaramtirsel • Yalova ~osesl tizerinde 
Yalakdere namile yen! yaptllllll? btiyiik 
bir koprti vardtr. Dere mecrasmm darll -
g:tndan dolayt yagmurlu zamanlarda bu -
radan ge<;en sular ta~arak gtizergaha te
sadtif eden ve muhacirlere tevzi edilml~ 
bulunan dort be§ koy ahalislne aid araziyi 
basmakta ve mtihim zararlar ika etmek
tedir. Zarar bununla da kalm1yarak sular 
Hersek goltine kadar lnmekte, burada da 
miihlm bir saydlye olan golti bozarak ba
ltkian ka<;rrmak~adrr. Her clhetten zararl1 
olan bu halln online ge<;ilmesi i<;ln bu mec
ramn bir an evvel yaptrrllmasl hususunda 
alakadar makamlarm nazan dikkatlnl cel
betmenlzi rica ederim.~ 
Sular tdaresinin nazar1 dikkatine 

Eytibde Akar<;~me A. I]. B. caddesinde 
28 numarada A. Eyi§ imzasile aldlgtnuz 
mektubda denlliyor ki: cBelediye Sular 
idaresinln gi:isterdigi siihulete ragmen pek 
az mtiracaatle kar~lla§mas1 do~u degildir. 
Qtinkii orada kolayllk ve <;abukluk yoktur. 
Suya abone olacaklardan evvela ii<; lira de
pozito istenmektedir. Bundan ba§ka ge<;en 
aym on dordiinde bir caddede yedl kom§u 
blr arzuhalle Beledlyeye mtiracaat ederek 
evler1mlze su istedlk. KagtdlarumZI 7334 
ila 7340 numaralarla Sular idareslne go • 
t\lrdiik. Bize :mjfuendislerimiz ol<;Siinler, 
hesablarml yapsmlar ondan sonra gelinlz 
dediler. !;ilmdlye kadar kaprmtza gelerek 
iil<;ene, bl<;ene, hesab yapana tesadtif et
medik.~ 

Beyoglu Belediyesinin 
nazar1 dikkatine 

fstanbul Cezaevlerl maklnistl Cemal Be
.vln llnzaslle aldtgumz mektubda: cHafta.
nm <;ar§amba ve cumartesl giinleri Beyog
lunda Fra.ns1z tlyatrosunda verllen <;ocuk 
temslllerlne binlerce talebe geliyor ve o
rast bir ma~er hallnl allyor. Bu kada.r 
.vatan yavrusunun toplandtgl bir yerde 
icab eden baz1 tedabirin almtp almmadtgt
m biimedigim i<;ln bunlan alakada.r ma
kamlarm dikkat nazarlarm1 <;ekmek ti.ze
:re srrallyorum: 1 - Bu ah§ab ve kohne bl
nada balkonun s~ ta.rafma isabet eden 
yerinde <;at1 bel verm~tir. Buras1 esasli blr 
muayeneden ge<;lrllm~ mldir? 2 • Elek • 
trik ve yangm terkos su tesisat1 muntazam 
·m1d1r? 3 - Cankurtaran kap1la.rt var m1 -
<11r, lhtiyaca kafl mldlr ve lcab ettlgi k.OOar 
blr it!alye grupu temslller esnasmda va
zi!e allyor mu?:o denilmektedlr, 

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

1 I Ill I I I I 1•1 II 2_j I I I I I 1•1 I 
3 I I 1•1 1•1 I I I I .I . ,.,. 

1 

1 

4 I I 1•1 I 
II I I• I 
G_j I I I 
7 I I I • 8 I I I I 
9 1•1 I I 

:I I I• I• 
I__LlWJ.j_ 

SOldan saga; 

I• I I 
•I 

I 
1•1 1•1 • I 

1•1 

ltt.J 
1 - Hakikat olnuyan §eyi soyllyen (mii

rekkeb kelime). 2 - Tutulan (miirekkeb 
kelime), bir edatm klSaltilm~l. 3 • Nefi'e-
11, etraf! <;evrilm~. 4 - Arabca cvermeb 
miirekkeb blr edat. 5 - Bir emrin tersi, Hl.-· 
YJk, bir hayva.n. 6 - Vukuu mtimkiin, bir
<;ok. 7 - Blr erkek ismi, bele takll1r. 8 -
Qocuk sahib! kadmlar. 9 - Bir maden, ba
cagm klSunla.rmdan. 10 - Bir hayvan, ol
dukc;a anlay~ll. 11 - Eskiden yaz1 kurut
mak i<;ln kullanllan madde, geri giden. 

Yukar1dan a§ai!'Iya: 
1 - Qimen ren~de genl§ yerler (mii

rekkeb kelime). 2 • Vas1ta yerlne ge<;en 
(miirekkeb kelime), eski alfabede blr har
fin okunU§u. 3 - Asyada blr nehlr, hesabda 
birler hanesl. 4 - Balik tutma vas1tasl, vii
cudtinii biiken. 5 - Sa! ve temiz lnsan (mii
rekkeb kelimel. 6 - Karm zU <;alan, blr 
emir, Kararlenlz sahilinde bir kasabam!Z. 
7 - Her§ey onun iizerlne kurulur, hal eda
tl. 8 - Blr~ey iizerinde !azla lSra.r eden, ru
tubet, bir edat. 9 - Doktor, lisan. 10 - Bir 
edatm klSalttlml§ ve kalmla~tmlm~l, tec
!riibeslzllk. 11 - Ytiksekcte yer, altm, kadm. 
Evvelki bulmacanm halledihni§ §ekli 

1 2 3 4 li ~ 7 8 9 10 11 

f.$n-TvlETSTllslol z luTK 
2 EI.$IEILIEIM1EIKI•IsTE 
s ,ill A IT 1•1 vI A I K I u I R ,., p 
•'AIRIEINI•IMIAILI t lYlE 
11 oi•IRIEINI•IRI•IciAIN 
6 EIRI j IMIEIKI•IHIAINfE 
7 TlAINIAI.$I•IMIAILIAIKJ 
8 li.lBIEI•I t ICIAIRI• Kl• 
9IDI• RIUIRI• o AIMI•Io 

1oi.E Tl•lvi•IKIA BIAIRIE 1l 
11 NLOIH u oi•IMJElL I ElK -----

Zayi diploma 
!stanbul Dariilfunun T1b Fakiiltesi 

Eczac1 mektebinden almi§ oldugum 
1067 No. h ve 1308 tarihli diplomam1 
zayi ettigimden ve yenisini ~1karmak 

it;in muracaat edecegimden zayi ola11. 
diplomanm hukmii olmad1gmi ilan ede
rim. 

Edirnede mutekaid eczac1: Kadri Ali 

P A R 

Frank 
Dolar 
Liret 
Belt:ika Fr. 
Drahmi 
lsvit:re Fr. 
Leva 
Florin 

A L A 
Ah~ 
80.-

123.-
99.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-

R 
Sans 
85.-: 

126.- ' 
106.-
84.-
22.- ' 

580.- I 
23.-

Kron Cek 
$ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

70.- I 
82.-

26.- :::; 1 1 
20.- 22.-

78.-
21.-

21.- 25.-
12.- 14.-
48.- 52.-

Kron tsvec; 
Sterlin 
Altm 
Banknot 

30.- 32.-
625.- 630.-

Bugiin fiat yoktur 
,. 

C E K L E R 
Ac h$ 
23.695 
0.7955 

15.1122 
4.70 

86.9530 
3.4435 

63.6435 
1.4275 

22.6425 
4.21 

Paris 
New-York 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra~ 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var$ova 
Budape$te 
Biikre$ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokho1m 
Londra 
Moskova 

E S 

13.6834 
1.9750 
4.1957 
3.9975 

106.4440 
34.3275 
2.7334 
3.0865 

628.50 
23.735 

H A M 

" 
Kapant$ 
23.6525 
0.7930 

15.1033 
4.6975 

86.8840 
3.44 

63.5930 
1.4262 1 

22.625 
4.2066 

13.6725 
1.9738 
4.1925 
3.9944 

106.1535 
34.30 
2.7312 
:to840 

629.-
23.755 

At:•hs Kapam~ 
Asian c;imento 9.90 9.90 

tST1KRAZLAR 

Tiirk B. I Pe$in 
• I Vadeli 
• 0 Vade1i 
,. 111 Vade1i 

Stvas - Erzu. J 
,. • 11 
• • Dl 

,. • IV 
tstikran dahi1i 

Acths 
18.85 
18,95 
18.95 
18.875 

95.25 
95.25 
95.25 
33.50 

Kapam~ 
18.85 
18.875 
18.785 
18.875 

95.25 
95.25 
95.25 
33.50 

~~~==~======J 
Hususi ve Miinferid 

Dans dersleri 
Beyo~lu Karlman kar~Ismda Nur 

Ziya sokak No. 3. Muracaat saatleri, her 
giin (12 - 14), (17 - 21). 

Profesor Panosyan 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

Istiklal caddesi 140 No. 
Siireyyapa~a aparhman1 No. 4 

Telefon: 44436 
(Fransn Tiyatrosu pasajmda) -HER AK$AM • 

CAGLAYAN'da 
MUALLA 

ve M1s1rdan gelen me~hur rakkaseler 

AMIRA CEMAL 
ve 

Sudanh ZE YNEB 

RAKiBSiZDiR 

Bakerin mevsim sonu sab§' her vakit sabJrSJZ• 
hkJa beklenilen bir hadisedir. 

85 senedenberi nam1 yiikselen bu miiessesede en iyi ,artlarla 

en yiiksek kaliteyi bulabilirsiniz. 

· Mevsim sonu sat1'1 17·1·938 den 15·2·938 e ka· 
dar devam edecektir. 

Babkesir Vila yeti 
Daimi Enciimeninden: 

1 - Kapah zarf usulile 15 gun muddetle eksiltmiye konulan i~ : Bahk
esir merkezinde muceddeten yap1lacak Dogum ve <;ocuk Bak1mevi ve Koy 
Ebe Mektebi binas1drr. Evvelce eksiltrniye konulan bu i§in ke§if bedeli ve 
~artnamesi degi~mi§ halen ke~if bedeli 95748 lira 82 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 3/2/1938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 15 te Ba
ltkesir Hukumet binasmd.a Enciimeni Vilayet huzurunda yapilacaktir. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve muteferri evrak Bahkesir Naf1a Dairesin
de ve Encumen kaleminde goriilebilir. 

4 - Eksiltmiye girmek it;in isteklilerin 6037 lira 45 kuru~ muvakkat 
teminat vermeleri ve N af1a Vekiletinden 938 y1h it;in almmJ§ miiteahhidlik 
vesikas1 ibraz etmesi hhimd1r. 

5 - isteklilerin teklif mektublanm 2490 numarah kanun hiikiimlerine 
tamamen uygun olarak ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline ka
dar Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Posta
da olan gecikmeler kabul edilmez. (185) 

Beledive Sular idaresinden : 
Terkos fabrikasmda k1~ mevsiminden istifade ederek yapilmas1 laztm ge

len esash tamirat dolay1sile Beyoglu tarafmda oldugu gibi !stanbul cihetinde 
de yeniden ilan edilinciye kadar saat 22 den sabah be~e degin sularm kesile
cegini saym halk1m1za bild.iririz. (344) 

BALSAMiN KREMi 

DiKKAT: 
KREM HALSA~llN 
nev'l vard1r. 

Biitiln cihanda elli senedir daima 
iistiin ve e!isiz kaltnl$tir. 

KREM BALSAMiN 

Biiyiik bir bilgi ve azun blr tec
riibe mahsulii olarak vileude ge
tirilmi!i yegane sahhl kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 

!)iibretini siiz ve ~ar1atanhkla 
degil, sahhl evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafahm 
kazanmi$ o1makla isbat etmi$tir, 

Giindiiz t~in ya~siZ, gece t~in ya~ll ve 
halls ac1badem kremleri olarak dart 

KREM BALSAJUlN Otedenberi . tanmml§ hususl vazola-
rmda sattld1~1 gibl son defa suretl 

mahsusada tmal ettirdil{imiz gayet slk ve beraber ta~Imaga elveri~ll 
~ususi tiipler deruniinde dahi satllmaktadu. Fiatca daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~ll ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tiiplerl butiin nevilerile tamnmi~, ecza 

bulunur. 
1triyat ve tuhafiye ma~azalarrnda 

tNGiLiz KANZUK ECZANESl 
BEYOCLU - tSTANBUL 

Erzincan Naf1a Direktorliigiinden : 
1 - Muhammen bedeli ke~fi (13,629) lira (66) kuru~tan ibaret bulu· 

T Sy nan Erzincan ovasmm §imal kiSmmcl.aki Norgah ve <;ermik batakhklan ku-
ARAGA i AN EDEN SA~LAR rut.~.a kanallarmm Pizvan, Kupesi, Karakilise ve Gataganlar yollanm kat 

Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda ettlgl mahallerde yap1lacak dort aded koy yolu kopriilerinin in§asi ve mii
teahhide ihalesi kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

olanlard1r. Binaenaleyh 2 - Kat'i ihale 28 ~ubat 1938 tarihinde saat 15 te Erzincan ~arbayllgm-

sarlarlftiZIII l•taate allctlrlftl•. da te~ekkul edecek Komisyon marifetile yapilacagmdan taliblerin mezkUr 
'T 1 T • tarihten evvel muvakkat teminat ak~esi tutan olan (1022) lira (22) kuru~-

B 
. . . luk teminatlan ve yetlerinde mevcud vesikalarile birlikte Erzincan Su 1§-

UDUD en lYl ~ares1 leri XII inci Sube Miihendisligine miiracaatleri ilan olunur. 

PERT~V BRiYANTiNi 3- ~artname ve projeler bedeli mukabilinde Erzincanda 

---------•k•u•ll•a•n•m-a•k•t•Jr •• _________ l ~ub' Mu~::::·"'~:: Miidiirlii~nden: 
XII inci 

(242) 

] 
Kars Valilii'rinden: 

c461,104• lira c34. kuru~Iuk ele1tfrlk tesisatlan: 
1 - Kars §ehrinin idrolik elektrik tesisatt «296,400• lira 
2 - Sartkaml~ §ehrinin Iokomobil elektrik tesisatt c80,01h lira c7h 

kuru§. 
3 - Igd1r ~ehrinin lokomobilli elektrik tesisati c84,692· lira c63· ku

ru§ ki cem'an c461,104• lira c34. kuru§luk uc; kasaba elektrik in~aati i~in 
tayin olunan 45 giinliik eksiltme muddeti i~inde talib ~1kmad1gmdan 2490 
say1h arttirma, eksiltme ve ihaiat kanununun 40 mc1 maddesi hiikmiine tev
fikan i§ pazarhkla intaci muamele olunmak iizere 30/12/937 guniinden iti
baren bir .ay muddetle pazar~1ga konulmu§tur. 

4 - Jstenirse % 20 dahilinde Nafta Vekaletine tasdika gitmi§ olan Tuz
luca, Kag1zman, Arpa~ay, Susuz ve Selim kasabalar1 elektrik tesisatlarmdan 
herhangi biri yaptmlacaktir. 

5 - Naf1a Vekaletince tasdik edilmi~ yukanda yaz1h u~ §ehrin dosya
smdaki evrak ~unlardtr : Proje, ke~if, silsilei fiat, fenni ~artname, hususi 
§artname, Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi, mukavele projesi, Naf1a Ve
kaletinin 938 senesi i~in kabul ettH~i elektrik nizamname ve ~artnamesidir. 

6 - Taliblerin bu i~leri yapabileceginl gosteren 937 - 938 senesi i~in 
Naf1a Vekaletinden aldigl ehliyet vesikasile 937 - 938 senesi Ticaret Odas1 
vesikas1. 

7 - En a§agt c200,000• lirahk bir §ehir tesisati yapbgma dair vesika 
gostermesi. 

8 - Muvakkat teminati c24,306• liradrr. 

Cibali fabrikasmda mevcud c7l3• aded bo$ kola <;uvallan 28/1/938 cuma 
giinune rashyan saat 10 da pazarhkla satilacaktlr. 

isteklilerin mall her.giin Cibali fabrikasmda gorebilecekleri ve pazarhk 
i~;in % 15 teminat oaralarile birlikte mtiayyen gtln ve saatte Kabata~ta Le
vazirn ve Mubayaat Subesi Miidi:irlUgundeki SatJ~ Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. _ (304) 

I - ~artname ve pro]eSl mucibince Mureftede yaptmlacak idare bfnas1 
in11aah a~1k eksiltmiye konulmu~tur. 

II - Ke&if bedeli 5805 lira 83 kuru~ ve rimvakkat teminab 436 liradtr. 
III - Eksiltme 27/l/1938 tarihine rashyan per11embe gunu saat 15 te Ka

bata11ta Levazun ve Mubayaat 11ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacakttr. 

IV - Sartname ve projeler 29 kuru~ bedel mukabilinde tnhisarlar Umum 
Mudiirliigu !n~aat ~ubesile Edirne Ba~mudurliigunden ve Murefte 
Memurlugundan ahnabilir. 

V - Eksiltmiye i11tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini tn -
hisarlar in~aat 11ubesine ibraz ed.erek aynca ehliyet vesikas1 alma
Ian lazimd1r. 

VI - jsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile be~inci mad
dede yaz1h vesika ve % 7.5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen 
gun ve saatte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(100) 

I - ~artnarnelerine ~~~! listede eb'at ve miktan yaz1h niimunesi mu • 
cibince 5,000,000 11i~e kapsulu pazarhkla satm ahnacaktlr. 

s 9 - Ted,iye pe~indir. 
eanslarma de\'am ediyorlar. 10 - Dosyas1 Kars ve istanbul Naf1a Miidtirliiklerindedir. 

II - Pazarhk 2/II/1938 tarihine rashyan car~amba gi.inii saat 15 te Ka
batasta Levaz1m ve Mub~~aat l~Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

Numaralar tam saat 21,30 da 11 - Pazarhk 31/1/938 pazartesi gunii saat 15 te Kars Hukumet Ko-
b&fihyacakbr. nag1 i~indeki Daimi Enciimen odasmda yap1lacakbr. · 

Y11rlerinizi evvelden temin ediniz. 12 - Tliblerin muayyen gun ve saatte Karsta Vilayet Sure! Komisyo-
Telefon; 40335 nun a muracaatleri ilan olunur. (203) •.::=========• ~viet Demir>~"·" l~l•""e Umnm Mii•iir!Qi'iindan I 

!stanbul 3 iincu icra memurlugundan: 
Bir borcun temini istifas1 z1mmnda 

haczedilip paraya c;evrilmesine kadar 
verilen bir aded alt1 lambah plak, mo· 
tOrlu Fhilps marka radyo, bir aded k1r· 
mizi renkli yerli inek, iizerleri klrmJzl 
kadife do~eli maruken koltuk tak1m1 
be~ aded muhtelif ~ekil ve cesamett~ 
hall ve seccade, bir aded maaortii ii~ a
yakh masa 28/1/938 cuma giinti saat 
9 dan itibaren Ramide 102 say1h hane 
onunde at;Ik arttJrma ile sahlacag1 il5.n 
olunur. 

·, MAMA 
r:-r: · , Dr. H. ~inasi 

. . ,j_ • endirir. Gurbliz, 
~ : 1mbul ve s1hhatli 
~-- . 

~ ~ ~ocuk yeti~tiren 
- yegane g1dad1r. 

!daremizin Haydarpa~a limanma bir sene zarfmda gelecek olan ve deniz 
merakibincl.en supalana ve supalandan vin<;le veya arka ile vagonlara tahmH 
edilmesi icab eden tahminen 646!J3 ton maden komuru ile 7197 ton kok komu
riinun tahmil ve tahliye i~i 31/1/1938 tarihine musadif pazartesi gunii saat 
11 de Haydarpa§a Gar binas1 dahilindP Birinci i~letme Komisyonu tarafmdan 
kapah zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden ve kok komurunun 
tahmil ve tahliyesi i~in 15443 lira 59 kuru!? muhammen bedel konmu~tur. 

1158 lira 27 kuru~ muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi ve Resmi Ga
zetenin 7/5/936 tarih VP 3297 numarah veya 1/7/937 tarih ve 3645 numa · 
rah nushasmda inti~ar etmi~ olan talimatn:lme dairesinde ahnrni§ vesika ve 
tekliflerini ayni gun ve saat 10 a !tadar Komisyon Reisligine vermek Ia -
zimdtr. 

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

A~ngtda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazth iki kalem 
tez~ah ve makine 5/4/938 sah giinu saat 15.30 da ayr1 ayn s1ra ile ve ka
pall zari usulile Ankarada idare binasm~.<! satm almacaktir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettigi 
vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmd1r. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpa -
~ada ~"sellum ve Sevk Sefliginden da.1htJlmaktadir. (298) 

I S M ! Muhammen bedeli Muvakkat teminah 
Lira Lira 

Bir aded plan freze tezgah1 18.000 1.350 
• ~ sa<; bukme makinesi 27.000 2.025 -

III - Sartname ve numuneler paras1z olarak her glin sozu ge~en 11ubeden 
ahnabilir. 

IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (61) -1 -- idarernizin Pa11alimamndaki Tiitun Bak1mevinde §artnamesi mu-
cibince yapbracag1 tamirat i~i ac;1k eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli 9939 lira 19 kuru11 ve muvakkat teminati 745.43 li
radlr. 

3 - Eksiltme 4/II/938 tarihine rashyan cuma gunu saat 15 te Kaba· 
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la • 
cakhr. 

4 - .Sartnameler 25 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar Umum Mu • 
durlugii In~aat ~ubesinden ahnabilir. 

5 - .Eksiltmive istirak etmek istiyenlerin £enni evrak ve vesaikini !n
hisarlar In~aat Subesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan I•a
Z!mdir. 

6 - !steklilerin kanunen kenCI,ilerinden aramlan vesaik ile 5 inci mad
ded~ ~aZlh .vesika ve ytizde yedi bu~uk guvenme paralarile birlikte eksilt
m.e !Gin taym edilen gun ve saatte yukanda ad1 gecen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. cB.• (366) 

~ ve Eytam Bankas1 ilanlari I 
Esas No. 

C. 25 

No.s1 
Y E R! 

Nev'i Depozitosu 
T.L. 

Ortakoy eski Portakal yeni Eski 45 Mu~terek kuyuyu 160.-
GurcuklZI sokag1 Yeni 61 mu~temil ev. 

Adresi yukanda yaz1h gayrimenkul ac;1k arthrma suretile dart senede 
ve miisavi taksitle sahlacakhr. Birinci taksit pe~in geri kalam % 9 1h faize 
tabidir. 

!hale : 31/1/938 pazartesi giinii saat ondad1r. 
tstekliler bildirilen gun ve saatte depozito akc;elerile birlikte §Ubemize 

-----------------------------
Muhammen bedeli 5880 lira olan bir aded seyyar tam Dizel motorlu 

kompresor 10/2/1938 pen~embe giinii saat 15 te Haydarpa!?ada gar binasi da
hilindeki Satmalma Komisyonu tarafmdan kal'ah zarfla satm ahnacakbr. 

gelmeleri. c723· (271) 

Say1n Bayanlara : 

HAKiKi FEMil BAGLARI 
Bugun piyasaya ~1km1~br. Markava dikkat ediniz. 

••---------·~- F E M i L 

Bu i~e girrnek istiyenlerin 441 lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin etti .~i vesaik ve Resmi Gazetenin 1/7/1937 giin 3645 No .It nushasmda 
inti§ar etmi~ olan talimatname dahilinde almmt!? vesika ve tekliflerini muh
tevi zarflanm ayni giin saat 14 on dorde kadar Haydarpa~ada Komisyon 
Reisligine vermeleri laztmd1r. 

Bu i§e aid ~artnameler Komisyondan paras1z olarak daj!Ihlmakta&r. (250) -2/2/938 tarihinde eksiltm~si yapilacag1 evvelce ilan edilen lokomotif 
tendr ve vagon ban~.ajlan eksiltmesi, idarece goriilen liizum tizerine 7/3/ 
938 pazartesi giinii saat 15,30 a talik edilmi~tir. (367) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
!daremiz ihtiyac1 i~in otuz be11 ton kadar anason almacaktJr. Anason

larm yiizde u~ten a§ag1 esans1 ihtiva etmemesi ve bu sene mahsulu olmas1 
~arttrr. 

Eleme neticesinde yiizde be&ten fazla zuhur edec!!k fire miktardan ten
;:il edilir. SatJ~a talib olanlann fiat tekliflerini havi mektublarile 25/1/938 
tarihine kadar !nhisarlar Umum Mudurliigu Muskirat Muamelat ~ubesine 
miiracaatleri ilan olunur. (355) 

... 



20 IkincikAnun 1938 

FENNiN BiR HARiKASI : KESKi 

En muannit 5ksiiruklerle Bron~it, Astm, ve Bo~aca oksiirugunii.n 
kat'i ilac1dtr. Gogiisleri zaylf olanlara vlkaye ecl.ici tesiri ~ayaru 

dikkattir. Biitiin ec:~:anelerde bulunur. 
tLtz KA!II?ZUK ECZANESt 

Beyoglu. Istanbul -

SATI~ iLANI 
istanbul Dordilncil lcra Memurlugundan: 

24450 ikraz numarasile .. Y~v~-~i:,n tarafmdan borq alman (5000) lira mu
kabilinde Vak1f Paralar Mudurlugune birinci derecede ipotekli olup paraya 
<;evrilmelerine karar verilen Gedikpa~ada Mimar Hayred.din mahallesinin 
Yeni sokakta eski 15 miikerrer yeni 18 kap1 ve 218 ada. 40 parsel numarah 
ve l?artnameye ilistirilen harita suretinde goriilecegi iizere onii Yeni sokak 
arkas1 23 ve yanlan 39, 41 numarah mahallerle mahdud ve tamamma ye -
minli tic; ehli vukuf tarafmdan (7092) lira kJYmet takdir edilen ve arahgt 
alan bah<;eli kargir ev ile gene ayni mahalle ve sokakta eski 15 Mii . yeni 
20 kapl ve 218 ada 41 parse! numarah "e l?Rrtnallleye ili~tiril~n ha:r;ita su
retinde goriilece.1H iizere onii Yeni sokak. arkast 23 ve yanlan 40. 42 nt.\ -
marah mahallerle mahdud ve kezalik tamamma yeminli iic eh,~i v:pkuf ,ta
rafmdan (7255) lira k1ymet takdir edilen ve arahg1 alan kargir evm vasif-
lan asag1da yaz1ltdir. 

18 ~umarah ev : Haricden a.emir kap1s1 alan ve zemini ~ini do~eli iize-
ri acik bir antreyi havi olup bodrumdan aynca kaplSl ::ard1r. 

Bodrum katJ : Zemini renkli c;ini, malhz ocakh sokaga kap1s1 olan mer
mer tekneli bir mutfak ve zemini c;ini alan tashk, bir oda, bir hamam, bir 
musluk. bir hala. altmda komiirliiktiir. 

Zemin kat : Bir sofa, iki odad1r. 
Birinci kat: Birisi ufak olmak iizere ii~ oda,. b.ir .h~la~1r. 
ikinci kat: Bir sofa, ii~ oda. bir bala ve zeT1~1 c;m.~ btr ta~ashr. 
Umumi evsaf1: Binanm beden duvarlart kargrr, do~emelen ah~abd1r . 

.rr.;inde elektrik ve su tesisah vardtr. 
Mesahast : 103,5 metre murabbat olup bundan yetmi~ sekiz metre mu-

rabbm bina ve miiteb"'-isi bahce ve arahktir. 
20 numarah ev : Bod.rum kah : Zemini malta do~eli olan odunluk ve 

komiirli.iktiir. 
Zemin kat : Zemini renkli r.;ini ve altmda sarmc;1 alan bir tal!bk, bir 

sofa ve zemini renkli c;ini mermer musluklu malt1Z ocakh bir mutfak ve 
arahkbr. Ve zemini tahta do~eli bir sofa ile iki kiler vardrr. 

Birinci kat: Haricden mermer merdivenle girilip kap1 demirdir. Ze
mini mermer bir antre, bir sofa, iki oda, bir hala, sofada bir musluk. 

!kinci kat : Bir sofa, iki ada bir hal'adtr. 
U~iincii kat: Merdiven ba~t~da camekan olup iic; oda, bir hala, Yiiklii 

bir sofad1r. 
Cah katt : Bir sofa, etraft kargir korkuluklu zemini c;ini olan bir ta-

rasdir. 
Umumi evsaft : Binada elektrik, havagazi ve su tesisah vardtr. Beden 

c.uvarlarl kargir do~emeleri ahl?ab ve haricen pencereleri demir parmak
hkh ve sahni~i havidir. 

Mesa.hast : Hepsi 89 metre miirabba1d1r. Bundan 6 buc;uk metre murab
ba1 nrallk miitebakisi binadrr. 

Yukanda budud, evsaf ve mesahalan yazth gayrimenkullerin tamam
lan ac1k arthrmiva konmu~ olup 23/2/938 tarihine rashyan c;ar~amba giinii 
saat 14 ten 16 va kadar Yenipostane binasmdaki dairemizde ac;1k artbrma 
ile sat!lacaklard1r. Arthrma bedelleri muhammen ktymetlerinin yiizde yet
mi~ besini buldugu takdirde gavrimenkuJ1N en c;ok artttranlann iizerine 
ihale edilece>k, aksi takdird.e son arthranlarm taahhiidleri baki kalmak 
iizere arttirmalar on bes ,!:!lin miidd~tle temdid edilerek 10/3/938 tarihine 
rashyan persembe !!iinii saat 14 ten 16 ya kadar gene dairemizde ikinci ac;tk 
artbrmalan vap1lacak ve bu ikinci arthrmalarla da arthrma bedelleri mu
hammen ktvmetle>rinin Vii7.de yetmis besini bulmazsa bore; 2280 numarah 
kanun hiikiimlerine gore bes miisavi taksitte odenmek iizere tecil edile
cektir. 

Sat1s pesindir. Taliblerin arthrmiYa girmezden evvel muhammen kiy
rr.etlerinin viizde yedi ?u~uklan nisbetinde pey akc;eleri verrpeleri veya 
milli bir bankanm temn,at mektubunu ibraz etmeleri laz1md1r. 

Birikmis vergilerle Belediveye aid tenvirive ve tellaliye resimleri ve 
vak1f icaresi satts bedellerinden tenzil edilir. 20 senelik ta~iz bedeli mii§
terive aiddir. 

2001 numarali icra ve iflas lcanununun 126 nc1 maddesinin dordiincii 
frkrasmda bu gavrimenkuller iizerinde ipotekli alacakblarla diger alaka
darlarm ve irtjfak hakk1 s;:.hiblerinin bu haklanm ve hususile falz ve mas
rafa cl.3ir ola.~ i?dial~nm .. b? ilam~ _nesri tarihinden itibaren 20 giin ic;in
de e>vraki musbJtE']Pri)e bJld• rTPlerJ !Cab eder. aksi ha]de haklari tapu si
cilJile sabit olmadikca satis bedelinin pavlasmasmdan hari<; kalacaklan ve 
daha fazla malumat almak istivenlerin 22/1/938 tarihinden itibaren her 
kesin _gorebilmesi ir.;in ac;Ik .?ulundurulacak olan arthrma (iartnamesile 

f'/2~:~~~~: .,~=~~;;:;,,;;r::t:~~;gu ilanlan 3SO) I 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira K. Lira K. 
4659 84 349 50 Kadtko_viinde Ziihtiipal?a mahallesinde Tahtakoprii 

caddesmde 1127,46 metro murabba1 arsa iizerine 
mebni 2, 6, 8, 10, 12, 11, 16 sayili 4 bab ah(iab 
hanenin tamam1. 

Yukanda mevkii ve cinsi yazth yerler sahlmak iizere ac;1k artttrmaya • 
<;Ikanlmil?hr. Ihalesi 24/1/938 pazartesi giinii saat 15 tedir. !steklilerin Kadt
koy Vakillar Miidiirlugune miiracaatleri. (48) 

CUMHURfYET ' 9 

KA$ELERi usutme, grip, nezleye ve agrrlara bire birdir. 1 li 
kutulart vard1r. 

YENi BiR 

CiLD 

0~0Nc0 
GON 

A~1k me
sameler 

siyah 
benler 

Beyaz ve 
yumu~ak 

Ebediyen kaybolmu~tur! 
<;irkin siyah benler, sivilceler, cildin 

sert tabakalart, renksiz ve solmu§ bir 
ten.... Biitiin bunlar ac;tk masamattan 
ileri gelir. Bu mesameleri kapatan gay
irsaf yagh maddelerin ne su, ne de sa
bunla izalesi kabil de~ildir. Her a~1k 
mesame, cildin taharr~iine sebeb olur. 
Beyaz rengindeki (Ya~slZ) yeni Toka
lon kremi hem~n mesamata niifuzla 
cild guddelerinin taharrii§unii aniyen 
teskin eder. Mesamatm derinliklerinde
ki gayrisaf maddeleri ve siyah benleri 
hal ederek harice tard ve a~1k mesame
leri tabii hadlerine irca eder. Esmer ve 
sert bir cildi beyazlahp yumu~ahr. En 
kuru bir cildi kuvvetlendirir ve tazele~
tirir. Almn yorgunluk ~izgileri ve bur
nun p~rlak ve yagh manzaraSI tama -
men zail olur. Beyaz rengindeki bu ye
ni Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edilmi§ zeyti.hyag,. gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlahc1 mad
deler mevcud oldugundan 3 giin zarfm
da cilde yeni bir giizellik verir, .ve be -
yazlahp ywnu§at1r. Bu kremi her sabah 

kullammz. 

NOT - Yiiziiniizde buru§ukluklll" 
varsa, yiiz adaleleriniz zaYJflarm~sa, 
ciidinizi Bi{Jce1 ile b'eslemeniZ'l.~.~U~.IIl.CUIVf rrr · 

Cildinizdeki Biocel'in ayni olan bu kiy
metll cevher, ~imdi gene hayvanlarm 
cild hiiceyrelerinden istihsale muvaffa
kiyet hastl olm'U§tur. Pembe renginde
ki Tokalon kremi terkibinde tam cildi
nizin gene ve taze kalmas1 ic;in matlub 
nisbet dairesinde kari§tmlmt§ ola.rak 
Biocel cevheri vardlX. Ak§amlan yat -
mazdan evvel tatbik ediniz. 

.---·----~ . Oenevre Oniversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
oocrus VE oAHiLt RASTALIKLAR 

M'OTEHASSISl 

Her giin ogleden sonra 
hastalarmt kabul eder 

istanbul Belediyesi kar~tsmda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

SIRT AGRISI 
Uykusunu 

Haram Edtyordu. 
Nihayet 'afi teskile tanmmt~ 

bir tedbire basvurC:u ve tedavisi-
ni buldu. ' 

25 ince 
20 Kal1n 

, ... 

15 KUR 

PAT I 
Kan ~1banlan, el ve ayak parmaklarmm ka:!$mttlar, dalarna, meme 

iltihab1 ve ~atlaklan, flegmonlar, yanlklar, trrB.~~ yaralan. 
ergenlikler, koltukalb ~1banlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

~rk ispen~iyari Laboratuar1 T. A. ~. 
Bay C. B. yazryor : "l\fiiz'i<; bir srrt 

ugrrsmdan hi<; uyku uyuyamiyordum. 
Hattil., merdivenleri bile <;rkmadan mah
rum_idim. Bir delikli ALLCOCK yakrsrm 
tat?ik edince iiviinciigiin memnuniyetbah~J 

1tes~r giirdiim, ve biitiin agrrlarrm zail oldu. 
ca.brnda de. bu ~aya.nr hayret ve krymetli 

tedbirinize bapurma.ktan geri durmr
yacagrm." 

Giimriik Muhafaza Genel KomutaniJgi 
istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

. ~irt agnsmdan, siyatikten veya. 
ilhhab1 d~bdan iztira.p ~kmeyimz ve 
ta_hammiilsiiz sancrlarma katlanmaymrz. 
B_~r tek delikli ALLCOCK yakrsr bir ka9 
g_u~ zarfrnda biitiin a.grrlarr defedecck ve 
~~z1. halfi..~ edecektir. Y akryr tatbik etti. 
gm~z anda srhhi bir srcakhgm agrxyan 
ycnn etrafrna yayddrgmr hissedecek ve 
OTQ~L'\.T!K BiR MASAJ gibi agrryan 
mafsallara tam bir siikun verdigini ve 
yorgunlugu izale ve yeni bir kamn 
cevelan ettigini goreceksiniz. 

So_{,'Uk algmlrg1, nezle, migren, burkulm~ 
vesall' bu gibi ahvalde dahl ALLCOCK 
yakrs1 ile ani ve miiessir bir teda.vi 
bu)acaksmrz. ALLCOCK yakxsrnm terki
bind~ C~psicum, Frankinsense, Myrrhe 
vesmre g1bi krymctli maddeler vard1r. 

Ucuz ve taklit yakdardan sakmmak 
i<;in de~ ALLCOCK yakdarmdaki krr
mrzr da1re 'Ve kartal resimli markasma 
dikkat ediniz. Biitiin eczanelerde 291/t 
kuru~a satr:rr. 

SafttD ve Ba.smuharrtrh Yunua Nadi 

Umumt ne~tyat1 tdare eden Yazt l11ert 

MfldUr1J: Hikmet Miinil 

Cumh.u.rtv.t. matbaa.a 

1 - Pa§abah~:e muhafaza ahljab kuliibesi tamirinin 22/1/938 cumar • 
tesi giinii saat 11 de pazarh~ yapllacaktrr. 

2 - Tasmlanm1~ tutan 165 lira 78 kurus ve ilk teminatl 13 liradrr. 
3 - ~artname ve ke~if cetveli Komisyondadtr. Goriilebilir. 
4 - !steklilerin bu gibi i1Sieri ba(lard!.klanru gosterir vesikalan ve ilk 

teminat makbuzlarile Galata eski !thalat Gi.imrii~ti binasmdaki Komis -
yona gelmeleri. (357) 

• 
Terkiblnde 

ALTI KREMi 
bnlanan 

ve 48 saat havalan trtlnu 

VENtJs PUDRASI Alman ve 
1ngiliz kimyagerleri taraflndan 
en son ke§fedilen yeni bir §ahe
serdir. Bu yeni Veniis pudrasile 
pudralanan bir <:ild diinyanm en 
taravetli giizelligini Hade eder. 
Hi~ bir pudra VENti'S pudras1 ka
dar cildi mat tutup cazibeli g6s
teremez. Sarl§lll, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardtr. 
!smine dik:kat ve taklidlerinden 
sakmtmz. 

Dr. Y. HALACYAN 
Nansl Tlb Fakilltesi Loreyalanndan 
dahill, mlde ve barsak bastallklari 

bek1m1 
Muayene saatlerl: 13 ten 19 a kadar. 
Qa~mba ve pazar giinler1 saat 10 
dan 19 a kadar yalmz so kuru~ mu
kab1llnde ha.stalarrnl kabul eder. 

Taksim, (eskJ Tallmhanede) Abdiil
hak H~mid eaddesi, Dlrllk apartunanl 

No. 18, 2 nc1 kat. 

Dr. lhsan Sami 
TiFO A~ISI 

Tifo ve paratifo hastahklarma tu· 
tulmamak ic;in tesiri kat'i, muafl· 
veti pek emin taze al?Idtr Her ecza
nede bulunur. Kutusu 45 kuru tur 
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20 lkineiXInun 193S 

Hastallk, olum ve pislik getiren fareler 

ile oldiiriiniiz. 
Macun ve bugday §eklinde olup biiyiik ve kii~iik her ne• 

vi fareleri, ~u~anlar1 derhal oldiiriir. Tesiri kat'idir. Fare· 
ler kokmaz. 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarm yagll 
bir ekmege ve her hangi bir g1daya siirerek farelerin hu• 
)unduiu yerlere koymahd1r. Kutusu 10, biiyiik 25, ikisi bir 
arada 30 kuru§tur. 

Kocaeli Vila yeti Daimi Enciimeninden : 
10/1/1938 tarihinde ihale edilmek tizere eksiltme mtiddeti uzatllan Mem

leket hastanesine aid (1238) lira muhammen k1ymetli ECZA VE ALAT 
ic;in bu defa da istekli c;1kmad1gmdan bu ecza ve alatm 24/1/1938 tarihine 
rnusadif pazartesi giinti saat 15 te pazarhk suretile ihalesine karar veril • 
mi§tir. isteklilerin 92 lira 85 kuru~luk muvakkat teminat mektubu veya 
makbuzile o giin zikredilen saate kadar Vilayet makamma, ~artname ve 
ezca listesini gormek istiyenlerin istanbul S1hhat Miidiirltigiine ve Kocaeli 
Memleket Hastanesi Ba~doktorlu .l!una miiracaatleri. (238)' 

1938 

ENTERNASYONAL FUARI 
Diinyan1n en giizel ve en kfnh ah§ veri§ yeridir. 

Ucuz seyahat, Bol eglence 
20 Agustos • 20 Eylul 

Antalya Vilayetinden: 
~vartskop marka Vilayet silindirlerinde c;alu~mak iizere dort daimi ma

kiniste ihtiyac; vard1r. ttcretleri 70, 50, 35, 30 lirad1r. Taliblerin vesikalarile 
birlikte 15 §Ubata kadar Antalya Nafla Miidiirliigiine rniiracaatleri ilan 
olunur. (245) 

GRiP, BA' ve Di!ii AGRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMATiZMA 

ve blitlin agralara dindirir. 

~--------------------------~~~~~~~-----------------------------------~-------------· 


