
r 
ic; SAHiFELERDE 

3 iinciide: Biiyiik davalar 
D. E. F1andin 

4 iinciide: Hikaye: Lades 
Fikret Adil 

7 ncide Cocuk sahifesi 

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

Hay at 

Ansiklopedisi 

8 incide Filistin mektubu isTANBUL - CAi:';ALOi:';LU I 1938 OndordUncU yll sayl : 4918 'rel~ ve mektnb adresl: CUmllW'lyet. tstanbUl- Posta tutusu: fstanbul. No 2411 Guma 21 kincikanun 

Her eve laz1m olan ~ok 

faydah bir eserdir. 
Teteron: Ba~mnbarrtr ve evt: 223611 Ta.hrtr beyetl~ 24298. tdare ve matbaa 1tlSIIlJ 24299 • 24290 

a au a • Franszz Kabinesi Bfiyfik ~ef Ankaradan hareket etti 
Chautemps hugiin hiikilmetin 1 Atatiirk bugiin Derinceden 
................... P.~.?~~.~mini okilyacak dogru Y alovaya · ge~ecek 

Milletl.e~ Ce~i!eti .. I M. Bonnet miihim Reisicumhurumuz Eski$ehirde 
Ko_ns.eymm yu~uncu bir nutuk sOyledi mektebliler ve halkla g0rii$tii 

1~t1mama dogru 
Cemiyeti i~inde bulundugu 
'mii§kiil vaziyetten kurtara
'cak olan yegane hareket, ln
. giliz • F ranszz elbirliginin 
~uvvetle ve sarahatle ilanzdzr. 

1"[9} ugiinlerde y~pa~ag1 i~timala 
(g) Milletler Cemtyeh Konseyi yii-

ziincii defa olarak toplanmt~ 
hulunacak. Bazi Avrupa gazetelerinde 
bu hadisenin bir bayram gibi fevkalade
den tes'idini, yahud hie; degilse, ~atafat
hca bir niimayi~e vesile ittihaz edilmesini 
istiyen makaleler goriiyoruz. Hatta ge
~en hafta 1ngiltere Ba§vekili M. Neville 
Chamberlain ile gorii§.en, Milletler Ce
miyeti umumi katibi M. Joseph Avenol 
§imdi de Franstz hiikumeti erkanile te
maslarda bulunuyor, bu hususta fikirle
rini ahyormu~. 

Rakamlara biiyiik bir ehemmiyetle 
haglanmanm liizumsuzlgunu daima goz
oniinde tutarak kabul edelim ki bu yiiz 
rakammda insam bir an dii§iindiiren, bir 
an durup geriye dogru .?a~m~ya s'evke
den, bir agnhk vard1r. Y uz tc;hma.. V e 
hemen Cemiyetin k1sa tarihi 'goziiniiziin 
oniine geliyor; a§agi yukan yirmi seneyi 
dolduran bu zaman zarfmda. Cemiyet le
hine tek bir muzaffer hatu.a bulanuyorsu-
nuz. · 

Hakikatte Hitler hiikumetinin Millet
ler Cemiyeti~i terkettigi 1933 senesi te§· 
rinievvelindenberi Avrupada sulh miit~ 
madiyen tedenni edegelmi§tir. Zira Ce
ruiyet pakh ciddi olarak ilk defa bu ta
rihte ortaya konmu§tu; ve ilk defa bu ta
rihte muvaffakiyetsizlige ugrad1. On al
tmci maddenin tatbikt mevzuu bahsoldu
gunda kimse yerinden ktmtldamadt da 
~:mdan, 
· Fa kat tarihe, ancak ibret alacagtmiz 

ve ayni hatalara _bir daha dii§miyecegi
miz, bir daha dii§memegi bilecegimiz za
rnanlarda miiracaat etmeliyiz. Bu itibar
la Milletler Cemiyeti heniiz gozoniinde 
liulunan kendi tarihinin verdigi dersler
()en istifade edemedigi i<;:indir ki hatalan 
tevali etmi~ ve beynelmilel siyaseti §imdi 
~inde bulundugu tehlikeli c;1kmaza sok-
rilustur. · 

Bu hatalann ba&I bir FranS!Z • lngiliz 
i§ birliginio vaktinde ve kafi kuvvetle, ka
fi sarahatle ilan edilememi§ olmasidtr. Bu 
siitunlarda da miikerre,ren i§aret edildigi 
ve<;:hile Fransa ve 1ngiltere icabmda top
la tiifekle dahi olsa, beynelmilel cografi 
Slaiu quo'nun ve muahedelerin oldugu 
gibi muhafazasmdan vazge<;miyeceklerini 
di.inyaya bildirebilseydiler, bugiin vazi -
yet bamba~ka olur ve herhalde umumi 
sulha &imdikinden <;ok daha yakm bulu
llurdu. 

Hiikumet, ademi miidahale . siyasetine daima 
merbut kalacak, ittifaklar1 . muhafaza edecek 

M. Bonnet, y'eni kabine te~kil edildikten sonra 
gazetecilere beyanatta bulunuyor 

Paris 20 (Hususi) - B~§vekil Chau-~ BafQekil Alsas-Loren i,lerini 
temps yann meclisi meb'usanda, Ba§ve • iizerine aldl 
kil muavini Daladier de ayan meclisinde Paris 20 - Chautemps dun ogleden 
hiikum~tin .programJ,m okuyacaklarchr, [Arkas' Sr;.. 8 sii.tun 3 te] 
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~imali <;iride yagmu.rlai
-harekiita ~iini oluyor 

~ . . . . 

Japonya, yeni bir <;in hiikumetile eskisinden ~ok 
farkb bir <;in· viicude getirmege ~ab~1yor 

Frans1z mmtakasma iltica eden yarah <;inliler Avrupahlarm 
sutmda hastaneye nakledilirken 

Hankov 20 - Resmi mehafil, Vu • oldugunu bildirmektedir. 
hu'nun \=in k1t' alannm muhasarasJ altm- Pengpu' da muharebelere devam edil-
da bulundugunu, fakat Vuhu'nun dii§ • mektedir. 
tiigiine dair haberlerin daha mevsimsiz [Arkast Sa. 3 siitun 1 deJ 
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dt. Fa kat T otaliter devletler Romany a- hu i~in miihim ve miisbet bir netice bek
daki idare degi§mesini firSat bilerek Av- lemiyelim. 

Almanya - ftalya • }aponya arasmda 
ltomiinizme kar&I olan art1k me~hur mu
a.hedenin imzasmdan iki ii<; hafta sonra 
londraya giden Frans1z na~ulan M. 
C:hautemps'm ve M. Delbos un orada 
tngiliz meslekta~larile yapt!klan temas
lan miiteak1b ne&rolunan mii~terek teb
ligde «Almanyamn miistemleke taleble
rini miizakereye ham bulunduklanm, fa
kat bunun «avrupai usul» dahilinde ol
tnasmt ve Almanyamn, tabir caizse, 
«zorba» siyasetinden vazge<;mesini iste
cliklerini» bildirdiler. Bu tebligin husu
sile Almanyaya kar~1 boyle nisbeten iyi 
lliyetle kaleme almml$ olmasmda Lord 
1-Ia!ifax'm Berlindeki tetkiklerinin biiyii
~ek bir hissesi olsa gerektir. F akat bir 
taraftan Almanya, diger taraftan ltalya 
bu «avrupai usul» ii menfaatlerine pek 

rupanm bu par~asile var kuvvetlerile Ge~en te§rinievvelin sonunda Londra
me§gul olm1ya ba§lad•lar. Romanyamn da ne§rolunan F rans1z - ingiliz tebligin
arkasmda biitiin bir «Kii~iik Antant» cle iki biiyiik demokrasi «muahedelere 
oldugu malumdur. riayet esasr tizerinde Avrupada siikunun 

Milletler Cemiye.ti konseyi_ yii~iincu .. de-, n~uha~a~as1 .. ~~an esas vazife_lerinden. h_i~ 
fa olarak beynelmilel vaz1yetm boyle b:r mama onunde vaz ge~mtyeceklenm» 
her zamankinden daha kan§tk bir zama- bddirmi§lerdi. Bizce konseyde, bir defa 
nmda toplamyor. Ve garib bir tesadiif- daha ve her zamandan fazla kuvvetle 
tiir, normal §erait dahilinde aym on yedi tehar edilecek olan soz budur. Zira bir 
si olan i~tima tarihi, F ransadaki dahili t'!rafta giindengiine kuvvet bulan yahud 
vaziyetin istikrarSJZhg1 yiiziinden, yirmi cyle goriinen bir anla§ma varken diger 
altlSina tehir edilmi§ bulunuyor. Gelecek t«rafm en kii~iik bir zah be~eriyetin ba
hafta Cenevrede, konsey salonunda bu· 1ma yeni bir felaketi davet edebilir. 
lunacak olanlardan, vaziyeti hakiki §ek- fngiltere ve Fransa kuvvetli olduklanm 
J:nde goren! er §up he yok ki birbirlerini ve bu kuvvetlerini icab ettiginde kul -
tebrik edecek bir vesile bulamtyacaklar - lanmaga haz1r bulunduklanm bildirmeli
dJr. Burada soylenecek olan nutuklardan dirler. Hi~ olmazsa mevcud cephenin 
ve Milletler Cemiyetine yap1lacak mii§ • kar§Ismda bir cephe almak i~in ..• 

Ygun bulmami$ olacaklar ki tebligin 
e~rinden on giin sonra • ona cevab ma
iyetinde alman bir hareketle - Milletler 

C~'mivetini filen terketti. 
Eski Bel~ika Ba§vekili M. Van Zee

<:.nd milletler arastnda ticareti uyandtr • 
ak ve imkan dahilinde, normal bir §ek

~ SQkmak i~in tetkiklerde bulunarak ne§-
1 alaka ile beklenen ra~o~n~ haz1rla - terek sad~kat yaidlerinden Avrupa sui- , ~* 

Ulu Onder Ankaradan ayr1hrken biiyiik tezahiiratla te~yi edildi, Ba~vekil, 
Dahiliye ve Hariciye V ekilleri de Atatiirkiin refakatlerinde geliyorlar 

Ankara 20 (Telefonla) - Cumhurreisi Atati.irk bu
giin saat 15 te hususl trenlerile Ankaradan hareket ettiler. 
Cumhurreisimizin refakatlerinde Ba§vekil Celal Bayar, Da
hiliye Vekili ve Parti Gene! Sekreteri -5iikrii Kaya, Ha
riciye Vekili doktor Tevfik Rii§tii Aras, meb'uslardan 
Salih Bozek, Ali KI!tc, fsmail Mii~tak Mayakon, doktor 
Sakir Ahmed, Ziya Naki ve Kavalah !smail Hakkt bu
lunmaktadir. O~uncii Umumi Miifetti§ T ahsin Uzer de 
hususi trenle Cumhurreisimizin maiyetlerinde olarak hare
ket etmi§tir. 

Atatiirkle refakatinde bulunanlar, Derinceden dogru 
Y alovaya ge~eceklerdir. Hariciye Vekili Cenevreye gitmek 
iizere seyahatine devam edecektir. 

Cumhurreisimiz istasyonda Meclis Reisi, biiti.in Vekil
ler, aralannda eski Ba§vekil ismet inonii de bulunan 
meb'uslar, Vekaletler erkan1, kumandanlar, Vali, Polis 
miidiirii ve bir~ok zevat ve kesif bir kalabahk tarafmdan 
hararetle te§yi edildile~. 

[Arkast Sa. 3 siitun 6 da] 
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TiirkHavaKurumu MISlflD gene hiikiimdati 
· ba~kam diin Kahirede· evlelldi 

F. Bulca, s1hhi sebebler 
yiiziinden istifa etti 

Ankara 20 (T e
lefonla) • Ge~ vakit 
ogrendigime gore, 
Turk Hava Kuru -
mu ba§kam Coruh 
meb'usu Fuad Bul
ca silihl sebebler yii
ziinden istifa etmi~ • 
tir. Fuad Bulcanm 
bir miiddet istiraha
te c,.ekilmesi muhte -
meldir. Hava Kuru
mu ba§kanhgma ki
min tayin edilecegi 

Coruh meb'usu heniiz belli olma • 
Fuad Bulca makla heraber kuv-

vetle dola§an bir §ayia, bu vazifeye Bolu 
meb'usu Cevad Abbas Giirerin getirile
cegi merkezindedir. 
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Pariste sahte bir 

kumandan bulundu 

Sahte top~u zabiti bin 
tiirlii i,Ier gormii' 

Paris 20 - Paris polisi hakikatte 
dolandmc1 olan bir sahte kumandan ya
kalami§hr. 40 ya~lannda olan bu ~ah1s 
kendisine laz1m olan formiillerle hiiviyet 
varakasm1 ve Harbiye Nazmnm mektub 
kagtdlanm ele ge~irmi§ ve bunlarla bir -
likte parlak bir top~u zabiti iiniformasJ 
ve miiteaddid ni§anlar takarak Paris bol
gesinin mi.iteaddid k1t' alanm ziyaret et -
mi§tir. Miistahkem mevkileri geziyor, 
kendisine raporlar verdiriyor. Ziyafetler
de ham bulunuyor ve hatta bir jandarma 
miifrezesi ham oldugu halde civar bele
diyelerden birinin reisine merasimle lej -
yon donor ni§am tak1yordu. 

Fontainebleau kt§lasmda iki topun tek· 
rar dokiilmek iizere fabrikaya gonderil -
mesini emretmi§ ve giinliik emirler imza 
etmi§ ve hatta terfi tavsiyeleri de bazan 
semereli neticeler vermi§tir. ( a.a.) 
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M. Stoyadinovi~ 

Yugoslav Ba~vekili 
giin Miinih' e gidiyor 

bu 

Berlin 20 (Hususi) - Stoyadinovi~ 
bugiin Magdeburg'da bir resmi g~idde 
bulunmu§tur. 

Bu sabah Essen'de Krupp mi.iessese -
lerini ziyaret ettikten sonra Dussel -
dorf'a hareket etmi§tir. 

Berlin 20 - Yugoslavya Ba~vekili 
Stoyadinovi~ bu sabah Essen'e gelmi§ -
tir. Krupp fabrikalanm gezdikten son
ra ogleyin Dusseldorf'a hareket edecek 
ve oradan ak§amleyin Mlinih'e gidecek
jir, / 

Nikah merasimi saat 11 · de Kubbe saray1nda 
yapdd1 ve hadise 101 pare topla ilan edildi 

Mlsu Krah Faruk 

Kahire 20 (Hususi) - Kral F aru -
gun diigiinii miinasebetile yap1lacak §en
liklere diin ak§amdanberi ba§lanmi§tlr. 
-5ehir, her taraftan ko§up gelen yerli ve 
ecnebi misafirlerle dolmu§tur. Biitiin Mt
Slr ktt' as1 ba§tanba§a §enlik i~indedir. 
!skenderiyeden Assuan' a, en fakir fell a-

MlStr Krali.;esi Feride 

hm kuliibesinden en zengin Mtsirlinin 
sarayma kadar her tarafta Krahn diigii~ 
niinii kutlulamak i~in hamhklar yaptl , 
mi§hr. 

Kral F arugun F eride Ziilfikar ile ~z
divaci, bu sabah saat 11 de Kubbe sa· 

[Arkast Sa. 8 sutun 5 te] 
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Diin bir lngiliz gemisi, 
yeniden taarruza ugradi 
Bir Amerikan vapuru da asi gemileri taraf1ndan 

tevkif olundu. Barselon bombard1man edildi 

ihtiliilci lut'alarm bir bataryas1 Teruel cephesinde 

Barselon 20 - Castellon'dan bildi • den on mil kadar mesafede bir denizalti 
rildigine gore, ingiliz Conchare vapuru gemisinin taarruzuna ugradtgtm ve de • 
diin limana girerken merkez makamatma nizalh gemisinin bir torpil athgm1 bildir-
Sagonte a!;Iklarmda saat 13,30 da sahil- Pli§tir. ,.. !Arkas' Sa. 3 sutun 5 tel 
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<;evirenler: En k1sa bir zamanda ku- Siileymaniye ciheti Sinan 
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H.d. 1· ·1 b k t k. z · b b k El" b th'. rularak faabvete ge~ecek s1tes1 halin1 alacak 1 IV sma1 a m1s 1 1 « enc1 e e >> tsa e m --
• ~~ Limited ,Sirketi Miidiirii Bedri N e- 1stanbulun imar plam Dahiliye Veka-

ho~una gidiyor, Mahmudu ona hediye etmi~ti dim, iktJsad Vekaletile temas etmek ii - leti tarafmdan heniiz tetkik olunmakta -
zere Ankaraya gitmi§tir. Ogrendigimize d1r. Bu plana nazaran Eminonii meyda
gore, bu temaslar bir lusrrn maddelerin m geni§letilerek Y enicamiin etraf1 a~!la
ihracatmm bir elden idaresinin ilk ad1 - cak ve camiin sag yamndan yirmi metro
mml te§kil edecek olan fmd1k kurumu - luk bir yol Kumkap1ya, sol yanmdan o
nun kurulmasi iizerinde olacaktJr. tuz metroluk bir yol tramvay yolunu ta-

Francois - Joseph'in konferansi soguk, 
tads1z bir tak1m lakudilann ibhammda 
bocaladJ, durdu; nihayet sozii ~u netice
ye baiHadJ: V eliahd, dogrudan doRruya 
imparator hazretleri tarafmdan idare o
lunacakti. Bugiinden itibaren F ranr;ois -
Joseph oglu Rodolph' a kar&I «zatl ha~
metpenahileri» olacaktJ: Askeri kuman
dan. 

fmparator ofke kumkumas! balinde <;Ik
ti, Schonbrunn sarayma gitti; lmparato
rir;eden memnun aynlmami~; kadm onu 
anlamamazhktan gelmi&ti. 

Elisabeth c;ocugunun odasma gitti. 
Mutzerl kii~iik ya§mdan olgunluk c;agma 
kadar anasmm en sevgili ~ocugu olarak 
kalacakti. ,Simdi sedef kakmah beyaz bir 
kiic;iik karyolada yatJyordu. 

Valerie mor ku§akh, beyaz renkli tu
haf roblar giyiyordu. T erliklerinin kor -
delalan da ayni renkteydi. Bir ~ocuga 
giden renk donuk mavi, donuk pembe, 
yahud donuk ye§ildir diyen kaynanasmm 
fikrine Elisabeth aldm~ etmiyordu. V a -
!erie onun yavrusuydu: menek§e rengi 
giizel renkti; ve Valerie bu renkte giyi
myordu. 

Gece kandilinin abajurundan siiziilen 
pembe l§lgm i~inde Elisabeth giizel ve 
kiic;iik c;ehrenin iistiine egildi: kiVJrcik 
bukleleri ok§adi: usulca: . 

- Sen benimsin, sen hep benimsin 
Mutzerl, dedi: onlar, zavalh erkek kar
de§ine k1yma~a azmettiler; ama onlar, 
zehirli di§lerini senin sevimli kii~iik ruhu
na gec;iremiyecekler. 

*** 
Elisabeth, hizmetine, Mahmud admda 

bir kii~iik zenci c;ocugu almi§tl; bu c;ocuk 
bir sene evvel Avusturyaya MIS1r hiiku
meti murahhas heyetinin beraberinde gel
mi§ti; bu kii~iik zenci, H1div lsmailin 
Viyanada Prater' de yaphrdigi Kahire 
ko~kiinde hizmet ediyordu. I 

Hidiv lsmail bakml§b ki «zenci be -
bek» Elisabeth'in ho§una gidiyor, Mah -
mudu !mparatori~eye hediye etmi§ti. E -
Iisabeth kendi oz ~ocuklanna bezletmek 
itiyadmda oldugu nfku muhabbetle ~ bu 
zenci yavrusunun tistiine kanad germi~ti. 
Elisabeth'in bu bali kaynana, So.Rhi«;'y,i, 
bizzat kendi kullandigi tabirle «hasta» 
etti. 

Mabmudun bilya g~bi yuvarlak goz
leri, parlak siyah derisi vard1 ve giydigi 
~<iY renkli §eyler onu §a§Ilacak derecede 
ac;1yordu. 

Elisabeth oglana bay1hyor, 
- Mamamm1zm cilah bronzlanm an

dmyor, 
Diyordu. 
Viyanada §iddetli bir k1~ oglanm mu

kavemet kudretini lnrmi§ti: ve ~ocuk 
zatiirrie oldu: Oliimden kurtulmasi, ken
disine, Elisabeth'in usanmak nedir bil -
meden bakmas1 sayesindedir. F akat 
Mahmudun Elisabeth'e kaT§! sevgisi bii
tiin §iddetile iptidai ve vah§i bir muhab· 
betti. Mesela oglana bir k1skanchk no· 
beti gec;irtmek ic;in Elisabeth'in, kopekle
rine alaka gostermesi kafiydi. 

Mahmuda kar§l yaphg1 muameleyle 
Elisabeth efkan umumiyeyi sallamami§ 
oluyordu, Saka olsun diye madenkomii -
rii kadar siyah oglanla leylak gibi beyaz 
Valerie'nin fotograflanm birlikte ~1kart -
t1; ve resmin iizerine §unu yazd1: «Ar~i
dii§es Valerie'nin oyun arkada§l.» 

Saray erkanma kar§I kii~iik zenciyi 
yanmda gezdiriyordu. Ve usulden olan 
«lmparatori~enin Noel tebriklerine mu -
kabele» makammda da Noel karh ola -
rak zencinin V alerie'le ~1kan resimlerini 
gonderiyordu. 

Elisabeth bu !sch §atosunda ya~ad1g1 
miiddet~e harikulade demokrath: halkc;1 
bir gorii§le biitiin insanlar goziinde kar -
de§ti; o kadar ki bu demokrathkta, baba
SI Diik Max bile onunla boy ol~ii§emez -
di. 

Vakanndan ge~ilmiyen siitnine misis 
Throckmorton, Valthie'yi eglendirmek 
ic;:in zikreden bir dervi§in egilip biikiilme
sini taklid ediyor, Elisabeth bazan bu 
taklidlere, bazan da Cisele'in topladJgl 
c;:i~ekleri zenci Mahmudun demet yap
maktaki hiinerlerine giiliip duruyordu. 

Bazan da Rudi ve annesi uzay1p git -
mi~ otlann i~ine atlanm siiriiyorkr, ve 
~ocuguna ogrettigi c;igan ~ark!lanm ana 
ogul birlikte soyliiyorlardl. 

Burada gec;en bir kac; sene onlar ic;in 
mes'ud demler oldu. 

Sophie gelini it;in: «Boyle bir anne 
diinyada i§itilmi~ ~ey degib> dedigi za -
man, burada ge~en bu mes'ud giinleri 
umdu;:;•mdan ivi hnlasa etmis oluvordu. 

olacaktJ. V e yortudan iic; gtin evvel 
Habsbourg hanedanmm azasile efrad1 
-bu efrad ister bir sJhriyetle, ister bir 
yanh§hkla, isterse bir dalavereyle bane -

dana girmi§ olsunlar- hepsi Viyanada bu
lunacaklardi. Hofbourg saraymm avh -
smda kar diz boyuydu. Saray agalan kii
rekleri yakaladdar, ve keyifli keyifli kan 
kaldirdJlar. 

Bu toplantiyi Elisabeth dii§unmii§tii. 
Aile efrad1 sokiin etmege ba§lad1lar. Bel
liydi: Onlerindcki hafta tam bir aile 
haftas1 olacaktJ. 

imparatoric;:enin anas1 Ludovique ote
ki yedi evladile gelecekti; ve bunlar da 
kendi c;ocuklanm getireceklerdi. 

Sade, bir Diik Max eksikti. Elisabeth 
buna ~ok miiteessirdi. Babasi olmazsa bu 
toplantmm ne manas1 vard1 '? Ve Possen
hofen'e ula§an telgraf telleri durmadan 
i§liyordu: 

«Ni~in gelmiyorsun bah a?» 
«Gelmiyorum degil, gelemiyorum. 

Ciinkii Noel yortusunda kopeklerimi 
yalmz birakamam.» 

«Bu kopekleri de beraber getir. Ho§ 
bir vakit ge~irmek i~in kopeklerin de 
Hofbourg sarayma gelebilirler.» 

«ilk trenle yola ~1byorum.» 
¥¥.Y. 

Diik Max istasyona geldi. Bu adam 
altmi§ U~ ya§mdaydi, oyleyken Slhhatin, 
zindeligin tam kendisiydi. 

Be§ nefis kopek sevgilileri Diik 
Max'm a~kasmdan azametle geliyorlar
di. Bu kopekler Diik Max'm sonbaha -
rmm yavrulanyd1. 

Diik bilet gi§esinde i§i anlad1, §a§tl: 
- N as1l ~ Kopekler birinci mevkide 

gidemezler mi? Peki, ilcinci mevki ol -
maz m1? «Kopekle olmaz» m1ymi§? E 
peki, ne yapacag1z? Yiik vagonuna ha? 

Bu kopekleri siz ne samyorsunuz ku -
zum? Hah denkleri mi zannediyorsu

nuz? «O~iincii mevki» mi? Peki oyle ol
sun; ii~iincii mevki bilet verin bakahm: 
Btr adaritla ·be§ !Capek' ir;in I Bunu l>ana 
hemen ni~in soylemedinizdi, 

1K~peklerin , her biri 1 :yulanm viicudile 
geriyor, ba§ka bir tarafa gitmek istiyor
du: trene binmek meselesinde hepsinin 

ayn bir arzusu, bir fikri mahsusu vard1. 
N eyse, hele, Diik Max iic;iincii mevki bir 
kompartimana yerle~ebildi. Rahat nefes 

ald1: Ooh! Bereket ki atlanm evde hl
rakmi§tl. Be§ kopegi birden idare etmek 
birka~ ay evvel terbiye ettigi tay1 yola 
getirmekten de giicmii§ meger. 

Ayni kompartimanda oturan birine 
dondii: 

- Kusura bakmaym efendim, dedi; 
bu kopeklerin edeblerini takmmalan i~in 
kendilerine bir hektarbk arazi lazim. 

- Beis yok... Kopeklerden ho§lam
nm ben. 

- Aman isabet. Ciinkii be§ kopek 
boyle bir tavuk kafesine hkildi m1, ~;ok 
hiisniiniyet ister ki insan onlara tahammiil 
etsin. 

Ve Diik Max adma peyke denen bu
dakh tabtalar iistiinde yerini degi§tirdi; 
cebinden bir matra c;1kardi; bunu ilk de
fa kullanmadigi belliydi; konu§tugu 
yolcuya uzatti. 

- Buyurun bir yudum ic;in ... Ostii -
niizde ba~m1zda bu y1gm y1gm kopek 
tiiylerini goriince kanmz sizi pek giiler 
yiizle kar§Ihyacakhr; bu hiisnii kabule 
hazirlanmi§ olursunuz. 

- T e§ekkiirler ... S1hhatinize. 

iki yolcu birbirlerine ic;lerini doktiiler. 
Ve c;ok gec;meden birbirlerinin karde§iy
mi§ler gibi kendilerinde bir his dogdu. 
Trenin sarsmtiSI onlara tath bir be§ik sal
lanmasi gibi geliyordu. Y olculugun ilk 
heyecam ge~ince, kopekler halka halka 
birer ko eye yattilar, uyudular. 

Di.ik Max sordu: 
- Ne i~ yapars1mz? 

~en herif, hafifter. bobiirlenerek cevab 
verdi: 

- Viyanada saatc;iyim; hem de usta 
bir saat~i . .. Her ne kadar §eyhin kera -
meti kendinden menkulse de ... 

Diik Max: 

- ~u saat hakkmda ne dersiniz? 
Diye sordu ve cebinden anahtarla ku-

rulur kocaman bir saat ~Ikard!. Sonra ila
ve etti: 

- Gene bir siivari zabiti oldugum 
~iindenberi iistiimdedir hep. 

Fmdik Kurumu, h ve Ziraat Banka- kiben Sultanahmede, Eminonii meyda -
lanmn i§tirakile en k1sa bir zamanda ku- nmdan iir;iincii bir yol da Sarayburnuna 
rulup faaliyete ge~ecektir. T e§lcilatm ya- kadar uzanacaktir. 
p:lmasmda fazla mii~kiilata tesadiif edil- Sarayburnunu takiben Sultanahmede 
miyecektir. ~iinkii, 1~ Limited §irketinin kadar olan saba, asari atika mmtakasl 
bugiin Karadeniz sahil §ehirlerinde mii- addedilecek ve Sultanahmed meydanma 
esses bulunan ve yalmz fmdlk iizerine da 140 metro yiiksekliginde bir inkilab a
muamele yapan biitiin §Ubeleri derhal bidesi dikilecektir. Sultanahmed - Be -
Fmd1k Kurumunun §Ubeleri haline gele - yazid caddesinin geni§letilmesi, caddenin 
cektir. Bu suretle kurum derhal i§e ba§- denize naz1r k1smmm anfiteatr §ekline 
hy abilecektir· 

t konulmasi mukarrerdir. Kapah ~ar§I ta-
F md1k Kurumunun merkezi stanbul- h f 

da olacaktlr. Kuruma 1§ Limited ,Sirketi mir olunarak mu a aza edilecek, Beya -
Miidiiri.i Bedri Nedimin miidiir olarak z1d mmtakas1 ilim sitesi, Siileymaniye ci

heti de Sinan sitesi haline konularak yeni 
getirilecegi soylenmektedir. 

Fmd1k Kurumu, aynen lzmirdeki 0- in§aat yapilacaktJr. 
ziim Kurumu §eklinde piyasada naz1m Eminonii - Eyiib, Karakoy - Azabka-
rclii oymyarak faaliyette bulunacakhr. pi yollan geni§letilerek Karakoy ve A

zabkap!da geni§ hirer meydan a~Ilacak-
$EH/R ISLER/ tu. 

Sular hangi saatlerde 
kesilecek? 

Oniimiizdeki yaz mevsiminde terkos 
suyunun §ehrin ihtiyac1m tamamile 
kar§Ihyacak bir §ekilde c;ogaltii.masi 
ic;in §imdiden faaliyete gec;ilerek gerek 
§ebeke iizerinde, gerek fabrikada icab 
eden tadilat ve ilaveler yap1lmaga ba -
lami§hr. Bundan dolayr Beyoglu ve is
tanbul cihetlerinde geceler·i suyun ke
silmesi zarureti has1l olmu§tur. Ak§am 
saat yirmi buc;uktan sabah saat be§e ka
dar sular kesilecektir. 

$ehir Meclisinin i~tima 
devresi 

$ehir Meclisi, gelecek sah giinii §U -
bat ir;tima devresine ba§hyacakt1r. A -
zaya davetnameler gonderilmege ba§
lanml§hr. Gec;en ic;tirna devresinde za
bit.ai belediye talimatnamesinin tadile 
muhtac; ban maddeleri bu devrede r;I
kartlarak talimatnamenin tatbikma ge· 
r;ilecektir. 

Cezalandtnlanlar 
Son irmi dort saat zarfm a Be o lu 

kazas1 dahilinde Belediye nizamname .
sine aylon hareket eden 49 esnaf yaka-' 
lanml§hr. Bunlar hakkmda ceza zaptl 
yapllmi§ ve kanunt takibata ba§lan • 
ffii§hl'. 

Biit~e 
Belediye reisligince haz1rlanarak Da

lmi Enciimene verilen 938 senesi §ehir 
biitc;esinde yap1lacak baz1 tadilatm ik
malinden sonra, biitc;e, $ehir Meclisine 
verilecektir. 

KOLTOR ISLER/ 

Uydurma imi§! 
Kad1k1iy Birinci K1z ortamektebi mii

diirii Feridunun Vekalet emrine alm -
d1~ halcll:mda diin bir sabah gazetesin
de <;Ikan haber, uydurmad1r ve Maarif 
miidiirliigii tarafmdan tekzib olunmak
tadir. 

Biit~ede miinakale 
istanbul Maarif biitc;esinde ban mii

nakaleler yap1lacaktir. Bu i§ler Anka -
rada neticelendirilmek iizeredir. Bu a
rada 936 sencsinde k1dem alan muallim
lerin k1dem cetvelleri de tasdik edilerek 
gonderilmi§tir. 

AD[/YEDE 

Sofi'nin oliimiine sebeb olan 
to for 

Karagiimriikte, Sofi isminde bir kadl
na r;arparak 1iliimiine sebeb olmaktan 
sur;lu kamyon §Oforii Teofilin d1irdiincu 
asliye ceza mahkemesinde duru§maSI 
y a pilmi§tlr. 

Suc;lu vekili §ahidlerin ifadelerinde 
miibayenet oldugunu ileri siirerek yeni
den ke§if yap1lmasm1 istemi~tir. Mah -
keme bu talcbi reddetmi§tir. Miiddeiu
muml: miitaleasmt si:iyliyerek Teofilin 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikle Sofi'nin o
liimiine sebeb oldu~u, §ahidlerin ifa -
delerile tesbit edilmi§ bulundugunu ile
ri siirerek suc;lunun cezalandlnlmasm1 
istemifitir. 

Duru§ma, miidafaa yap!lmas1 i~in ba§
ka giine b1rakilmi§hr. 

Mes'ul kim? 
Samatyada oturan kundurac1 Mes'u

dun karlSl Zebra, Miiddeiumumilige 
miiracaat ederek, diin ak§am dogurdu -
gu c;ocugunun, ebe Binnazm yanli§ ve 
yersiz miidahalesi iizerine olii olarak 
dogdugunu iddia etmi§tir. 

Adliye tabibi Salih Ha§im, olii c;ocu
gun Morga kaldmlmasma liizum gos
termi§tir. 

13 giin hapis! 

Nafta miimessilleri gelecek 
lstimlak i~lerinin N af1a V ekaletince 

idare edilmesi kararla§hnlnn~hr. lstim -
laklerin icrasma ve meydamn ac;1lma i§i
ne nezaret etmek iizere bugiinlerde Na -
f1a Vekaletinden miimessiller gelecektir. 

Adliye Sarayt meselesi 
Sultanahmed meydanmda yapilacak 

yeni Adliye saray1 binas1 ic;in istimlaki la
Zim gelen yerlerle bunlara verilecek is -
timlak bedeli tamamile tesbit edilmi§ ve 
tesbit olunan §ekil Belediye tarafmdan 
Istanbul Miiddeiumumiligine bildirilmi§
tir. Fakat Miiddeiumumilik bu mevzu et

rafmda ve bilhassa istimlake ne zaman 
ba§lanabilecegi miimkiin oldugu hakkm
da Belediyeden baz1 §eyler sormu§tur. 
Belediyeden istenen bu malumat da a -
lmd1ktan sonra Adliye V ekaletine bil -
dirilecek ve pek yakmda filen istimlake 
ba§lanarak tesbit olunan hinalar y1ktm· 
lacaktlr. 

Miilkiye miifetti,Ieri ve 
otobiis meselesi 

"' ' 
Dahiliye Vekaletinden yeni talimat 

istiyen miilkiye miifetti§leri diinden iti -
baren tekrar faaliyete ge~erek yeniden 
bazt kimselerin ifadelerini almaga ba§ -
lam1~1 ard1r. 

Bu arada davet edilen otobiis sahible
rinden birinin evvelce verdigi ifade tamik 
edilmi~. otobiis dedikodusu etrafmda ne~
riyatta bulunan gazetenin ba~muharriri 
de ~agmlarak kendisinden bazt hususlar 
sorulmu§tur. T ahkikatm heniiz kat'i bir 

neticeye baglanmadigl anla§Ildigma gore, 
bir ak~am gazetesinin otobiis meselesi ne
ticesi etrafmda verdigi haberin de hi~bir 
esasa miistenid olmad1g1 tahakkuk etmi§
tir. 

Kozanda gender birliginin 
faaliyeti 

Kozan (Hususl:) - Burada epeyce za
man once te§ekkiil etmi§ bir gender 
birligi vard1r. Bu kurumun ba~hca i~ -
leri halla musikiye ah§hrmak, sporu 
her sahada memlekete yaymak, gencle· 
ri yekdigerine tamtmak ve halkm mii
samere ihtiyacm1 temin etmektir. 

Bu kurumun halen 100 den fazla aza
sl vard1r. Gencler, haftada iki defa u
mum1 toplantt yapmakta, ·isteklerine 
gore aynlmt§ olan okuma, musiki, milli 
oyun ve amat1ir odalarmda herkesin 
kabiliyetine gore i§lerle ugra§mak su
retile giin geGtikGe fikri ve bedenl: inki
§aflan ic;in biraz daha Herilemektedir -
ler. Gencligi idare edenlerin ba~mda 
Maarif memuru Bekir ve ogretmen ar
kada§lan ve Halk Partisi sekreteri E
min Kurdoglu bulunmaktad1r. 

Alt1n abm satun1 

Borsa, arbk · fiatlar1 
ilan etmiyor 

!stanbul Kambiyo Murakabe heyeti 
miidi.irii Salih Maliye Vekaletinin daveti 
iizerine diin ak~am Ankaraya gitmi$tir. 
Miidiiriin Ankaraya <;agmlmasmm sebe
bi altm ahm ve sahmmm murakabesi 
hakkmdaki kararnamenin tatbik mevkii
ne konulu~u miinasebetile almacak ted
birlerdir. 

Maliye Vekaleti, altm ahm ve sahmi
mn tanzimi hakkmdaki kararnamenin 
tatbiki i~ine Kambiyo Murakahe heyeti 
miidiiriinii memur etmi~tir. Bu i~i yapa
cak bankalar ~u ~ekilde ser;ilecektir: 
Hangi banka altm iizerinde al1m ve sa
tim yapmaga talib olursa Kambiyo Mu
rakabe heyetine miiracaat edecek, bun
Jar arasmdan icab eden bankalan Mali
ye Vekaleti ser;ecektir. 

Y eni kararnamenin mer'iyet mevkiine 
girmesi iizerine ~imdiye kadar piyasadan 
altm fiatlanm ogrenerek tesbit ve ilan 
eden Kambiyo Borsas1, diinden itibaren 
altm fiatlanm ilan etmemege ba~lami~tlr. 

DENIZ ISLER/ 

Fabrika ve havuzlarda 
tetkikat 

Denizbank Umum miidiirii Yusuf 
Ziya Oni§, bankaya raptedilen miiesse
selerden olan Fabrika ve Havuzlar ida
resine giderek me§gul olmu§tur. Yusuf 
Ziya 6ni§ evvela Fabrika ve Havuzlar 
miidiirii Cemilden c;ah§IDa"§ekli, i§ hac
mi, amele miktan ve fabrikalarla ha -
vuzlarm irnan ic;in tatbik edilecek yeni 
program hakkmda ve aynca :llstinye 
Dok ~irketinin havuzlara raptile hasll 
olacak vaziyet etrafmda izahat almi§tlr. 

Akay miidiirii Y alovaya 
gidiyor 

Akay miidiirii Cemil, bu sabah Yalo
vaya gidecek ve uzunca bir miiddet o
rada kalacakttr. 

Limandaki miizakereler 
Liman t§letme idaresinde diin ogle -

den sonra biitiin §eflerin i§tirakile bir 
toplanh yapilmi§ ve idarenin Deniz
banka devri miinasebetile takib edile -
cek c;ah§ma tarn miizakere edilmi§tir. 

Tahlisiye ve F enerler 
grupunda toplanb 

Denlzbankm Tahl'siye ve Fenerler 
grupu miidiirliigiinde diin miidiir eG
meddinin reisliginde bir toplanh yapll
ml§hr. Bu toplanbda yeni grupun kad
rosunun kat'i ve son miizakeresi yapil
IDI§, grupun ne §ekilde ~ah~acag1 mev
zuu iizerinde g1irii~iilmii§tiir. -···-Kolsuz ihtiyara ne oldu? 

Diin ogle iizeri Emirganda deniz ha -
mam1 kenarmda bir adam goriilmii§ ve 
bahk~tlar tarafmdan sahile c;lkartll • 
mujbr. 

Baygm bir halde olan ve 80 ya§larm
da tahmin edilen bu adam, can kurtaran 
otomobilile Beyoglu hastanesine gon -
derilmi§tir. 

isminin Aleksandr oldui{u anla§1lan 
ihtiyann i:ki kolu yoktur ve bir gozii de 
k1irdiir. Polisler ifadesini almak iste -
mi§lerse de muvaffak olamaml§lard!r. 
Diin, oglu oldugunu iddia eden bir §a -
h1s, hastaneye giderek ihtiyar1 ziyaret 
etmi§tir. Aleksandrm ne suretle denize 
dii§tiigu tahkik ediliyor. ......... -

Dort sarho§ 
Siileyman, Mustafa, Dursun oglu Mus

tafa ve Ya§ar admda dort arkada§, ev -
velki gece sarho§ bir halde bir taksiye 
binmi§ler ve Kiic;iikpazarda K1ble<;e§me 
sokagmda 37 numarah Nedimin kahve
sine giderek kahvenin 13 cam1m lormu;
lardlr. 

Bu i§i yapt1ktan sonra otomobillerine 
donen sarho§lar, ~for Mahmuda siir
atle hadise yerinden uzakla§mas1 ir;in 
emir vermislerse de ~of1ir bunlan din
lemiyerek karakola gitmek ~stemi§tir. 
Bunun iizerine sarho~lar, bu:;aklanm 
c;ekerek sofore hiicum etmi~ler ve tam 
yaralamak iizere iken devriyeler tara
fmdan yakalanm!§lardtr. 

On dor ·· cii fas I 
Bavyera ailesinin kollart 
1892. 
Bu sene Noel yortusu bir aile yortusu 

Saatc;i esnaf gozile saati muayene etti: 
- Giizel saat. .. dedi; fa kat siz bize 

gelmelisiniz de benimkileri bir gormeli -
siniz. Oyle saatlerim var ki baftada bir 
de fa kur, kafi! Ha, ger~ek.. Y a siz? 
Siz ne i~ yapars1mz? 

<Arkast var}. 

Koprii altmda, Zekeriyyanm diikkam 
oniinde duran 12 bo§ gazoz §isesini c;al -
maktan suc;lu Receb oglu A1imed, iic;iin· 
cii sulh ceza mahkemesinde on ii~ giin 
hapse mahkfun olmu§tur. 

Ankarada Vekaletler mahallesinin iman ic;in haz1rlanan plan, proje ve 
maketlerin jiiri heyeti tarafmdan tetkiki devam etmektedir. Yukanki resim 
Vekaletler mahalle~inin imar planuu maket halind,a goster~ektedir. 
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Siyasi icmal 
Y eni F ransJZ kabinesi 

fE=' ransada sol cenah partisi saYJl• r makla beraber kii~iik sermaye· 
darlan, tacirleri ve serbest mes• 

lek sahiblerini temsil eylediginden daha 
ziyade merkeze yakm bulunan radikal 
sosyalistler son intihabda sosyalistler ve 
komiinistlerle ittifak etmi~lerdi. fntihab· 
dan sonra da ii.; parti Halk cephesi ve 
Halk camias1 namlan altmda mii~terek 
bir programla biikumeti ellerinde bulun• 
durmaga karar vermi~lerdi. F akat ir;ti
mai ve siyasi umdeleri arasmda derin 
fark ve adeta z1ddiyet bulundugundan 
daha ilk giinden itibaren kayna~amamJ~
Iardi. 

Komiinistler ve bunlarm dayand1g1 
amele sendikalan konfederasyonu mii • 
messilleri ilk kabineye i~tirak etmemi&ler• 
di. Ba~vekalet ve Dahiliye gibi miihim 
makamlar sosyalistlerde olarak hiiku· 
meti bunlarla radikal sosyalistler Leon 
Blum'iin riyaseti altmda kurmu~lard1. 
Bu hiikumet ve daha dogrusu ba~mda 
bulunan sosyalistler; komiinistlerin ve a· 
mele konfederasyonunun zorile memle· 
ketin biitr;esini, harici ticaretini ve istih· 
sali harab edecek ir;timai kanunlan ka· 
bul etmiderdi. 

Nibayet radikal sosyalistler bu kanun· 
Ian durdurmu~lar ve daha sonra kendi· 
leri hiikumetin ba~ma ge~mi~lerdi. lkinci 
kabine Chautemps'm riyasetinde gene 
radikal sosyalistlerle sosyalistler tarafm· 
dan te$kil edilmi&ti. Komiinistlerle amele 
konfederasyonu bu kabineye de muza• 
hereti vadetmi~ti. 

Y eni kabine ir;timai yeni kanunlann 
arkasm1 kesmege devamla kalmaYJp 
F rans1z parasmm ve ecnebi paralarmm 
serbest hirakilmasi ve patronlar gibi arne• 
lenin hak ve menfaatlerinin tayin ve tab
did edilmesi ve amelenin ta~kmhklarma 
meydan verilmemesi ir;in esash kanunlan 
meydana getirmege karar vermi~ti. Ha .. 
rici politikada dahi arhk Sovyetlerle o• 
I.an ittifah hir;e saym1~ ve daha ziyade 
lngiltereye bel baglarnl& ve Almanya ile 
anla~mak ve uzla~mak ir;in zemin haz1r• 
lamaga temayii) eylemi~tir. 

Bu vaziyet kar~1smda Moskovada de· 
rin memnuniyetsizlik peyda olmu~ ve 
F rans1z komiinist partisi de sabusizlan
mi§hr, Neticede komiinistler Chautemps 
kabinesine kars1 muhakk1rane bir vaziyet 
almi~lardir, Sosyalistler dahi kabine~ 
tuhnami~lard\r. 

Chautemps kabinesi dii§mii§tii, Lakin: 
yeni kabineyi de ancak gen~mumaileyl\ 
kurdu. E vvelki kabinesile ~imdiki kabi
nesi arasmdaki fark sosyalist partisinin 
haricde hJrak1lmasmda ve bunun yerine 
radikal sosyalistlere yakm olan cumhu ~ 
riyetc;i sosyalist birligi ve ( eskiden radi· 
kal grupu nammt ta~Iyan) sol cumhuri~ 
yetr;i miistakillerin ahrurus olmasmdad1r. 
Bun!ardan radikal sosyalistlerin 111~ 
~eb usu ve sol cumhuriyetr;i miistakille· 
rm 43 ve cumhuriyet<;i sosyalist birliginin 
3?, meb '.usu vard1r. Y eni hiikfunet gayet 
mutecamstir. Ciinkii kabineye i~tirak: 
eden ii<; parti de radikalizm esasmda 
miittehiddir. Bu partiler 184 meb'us c;t· 
karmaktadir. 

Elli meb'usu bulunan merkez partisi 
cumhuriyetr;i federasyon dahi muzahe
reti vadetmi$tir. Diger merkez ve mute~ 
dil sag partiler dahi yeni kabineye te .. 
vecciihkard1r, Y ani yeni kabine bini h&.; 
cette kendi partilerine ve merkez ve sag~ 
daki partilere dayanarak ekseriyeti temin 
edebilir. 

Sosyalist partisi hiikumete i~tirak et• 
memekle beraber muzahereti kendi mill
meclisinin biiyiik ekseriyetile kararla~tlr~ 
mi~br. Komlinistler ise yeni hiikumetl 
begenmemi&ler ve alacaklan vaziyetiri 
tayini i<;in yeni kabinenin parlamentoda 
okuyacaih program! beklemegi miinas~ 
gormii~lerdir. F ransada yeni kabine sol-< 
dan saga dogru kaymi~ oluyor. Bu hal~ 
den !ngiltere ve Amerika memnundur. 
Ciinkii paranm serbest olmas1 is;in bu 
Anglo-Sakson devletlerile F ransa ara ,. 
smda akdolunan anla~mamn devam1 ar"' 
tlk miiemmendir. Y eni kabinenin parla• 
mentoda dii~mesi ihtimali yok gibidir~ 
Lakin bu vaziyetten hie; de memnun ol• 
mzyan komiinistlerle amele federasyonll" 
nun parlamento haricinde yikaracaklari 
hareketler yeni hiikumeti her zaman ~oW 
mii~kiil bir mevkide birakabilecektir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Miras yijziinden oldiirmii§lef 
Baymdtr (Hususi) - BaYJndmn Fl4 

rmh koyiinden Hiiseyin oglu Ali, Cinli" 
<;e§me mevkiinde olii olarak bulunmU~4 
tur. Tahkikat neticesinde, akrabas1 ikf 
§ahis tarafmdan miras kavgas1 yiiziin ,. 
den oldiiriildiigii anla§dmi§br. Katillel!l 
vakalanmi~tlr. 

Cumhuriyet 
NUshasJ 5 kuru$tur. 

Abone serait' { Tiir.kiye Barf~ 
icm t~iD 

Senelik 
Alb ayhk 
Oe aybk 
Bir ayllk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • Yoktm: 
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SON HABER LER 
- - -

HAdiseter arastnda 

( ---,) Kahzimallar Biiyiik davalar j . 
• • • • • J k? Bundan sonra 1radlt ver .. 

Fransadaki buhran1n 

~. lA r . d "" I neticesi 
~Ima 1 's'In e yagmur ar lEi =.n~.r&n;L ~;~~:: F ransa siyasetinin atiSI ne o aca . giye tabi tutulacaklar 

h kaA ta aA • I or ikinci hiikumeliydi ve ken- Yazan: P. E. FLANDIN are m n I 0 u y dinden evvelki Blum kabinesinin ha- Sol partilerden te§ekkiil eden Halk beylemi§tir. 
talanm tashih etmek mevkiindeydi. cephesinin ikinci kabinesi neden sukut Bu psikolojik mahiyetteki amiller 

Japonya, yeni bir <;in hiikumetile eskisinden ~ok 
farkh bir <;in viicude gelirmege ~ah~1yor 

Bu hatalar ,unlardt: Leon Blum hii- etti? F ransa siyasetinin atisi ne olacaktJT? miihim olmakla beraber sosyalistlerle 
kumeti, amele ile patronlar arasmda· Bu suallere cevab verelim: ,Simdiki Chautemps'm arasmm ac;1lmasmda ba§ -
ki ihtiHHta sermaye aleyhindeki ha· buhranm ba§hca sebebi Halk cephesini hca sebeb; para siyaseti ve mali politika
reketlere fazla miisamaha etmi§ti. ve buna dayanan ekseriyeti te§kil eden iic; d1r. Frans1z sosyalistleri devlet kontrolu
Amele iicretleri ve tatilleri artb. Bu biiyiik parti radikal sosyalistler, sosya - nun faydah bulunduguna inamrlar. 
yiizden hayat pahahhgt fazlala§mi§ listler ve komiinistler arasmdaki fikir mii- Blum kabinesi!¥leki Maliye Nazm Vin
ve frank sarsJimt§b. Amelenin istek- bayenetinin geni§lemi§ olmas!dlr. cent - Auriol, para buhranma kar§l mii -
leri kar§tsmda muvazenesini fiatlan Fransada komiinistler, bilvas1ta hiiku - cadele ic;in salahiyet istedigi zaman kam
arbrmakta bulan biiyiil<: sermaye sa· met mes'uliyetine i§tirak etmekle beraber biyo iizerine bir kontrol sistemi vazetme
hibleri itrin buhrana mukavemet im· bir ihtilal partisi mahiyetini muhafaza et- gi di.i§iinmi.i~ti.i. 

Istanbul maliyesile meyva bali kabzi• 
mallan arasmda bundan bir miiddet ev
vel kabzJmallann tabi olacagt kazanc 
vergisi iizerinde bir ihtilaf <;1km1~, i§e Ti
caret Odas1 da miidahale etmi§ ve niha
yet i§ maliye temyiz komisyonuna intikal 
eylemi§ti. 

[Ba~taratt 1 tnct sahtlede 1 

Y agmur ve kar, §imal cephesinde ha
rekati i§kal eylemektedir. Bu sebebden 
bu cephede harekat durmu~ gibidir. 

<;in - ]apon anla§mazhgmm yeni bir saf
hasmda entelekti.iel seferberligi ic;in di -
rektifler vererek ezciimle demi§tir ki: 

Sanghay hadiseleri: 

30 kisi tevkil edildi 
,Sanghay 20 ·- fmtiyazh mmtaka po

lisi suikasd hareketlerinde alakadar ol -
mak iizere otuz ki§iyi tevkif etmi§tir. 

Bilhassa N atasda ] aponlar tarafm -
dan te§kil olunan mahkem~ reisligini ka
bul ettigi ic;in oldi.iriilen <;m avukatmm 
katilleri ara§tmlmaktadir. 

lngilizlerle Japonlar uyu~tular 
,Sanghay 20- Tients.in'den alman 

haberlere gore, diinkii bad1seden dogan 
gerginlik, bidayette samld1gmdan <;:ok da
ha §iddetli olmu~tur. 

«- <;in milli hi.ikumeti ne Japan uz
lasma hissini ne de Almanyanm tavassu
tu~u anlama~I§ ve ac;1ktan ac;1ga komi.i • 
nist bir siyaset takibini istemi§tir. ] apon· 
)'.'\ §imdi yeni bir <;in hiikumetile yeni bir 
<;in vi.icude getirmege c;ah§acaktlr. ] a
pony a, uzak doguda ban§ ic;in te§riki me
saiye amade alan bi.itiin milletlerle bir -
likte c;ah§mak istiyor. Bununla beraber, 
diger devletler Japon aleyhtan cereyan -
lan tahrik veya bu cereyanlara yard1m 
ederlerse, buhran §iddetlenecektir.» 

kanlart varch. Fakat kiitriik sermaye mektedir. Ate§in komiinistler, ic;timai Gec;en kanunuevvelde sosyalistlerin 
sahibleri ve maa§la getrinen memur- tahrikatm atesini koriiklemekten bir an resmi nasiri efkan F opulaire gazetesi ac;
lar, yani orta smtf biiyiik ~ir stkmb geri durmam1;lard1r. Bu hal ise dahilde ml§ old;gu mi.icadelede pertinin ate§in 
i~inde kaldt. Bu stmft tems1l eden ra- ve haricde efkan umumiyeyi heyecana taraftarlarma para ve mali i§lerdeki mii§· 
dikal sosyalist partisi, Blum ~ekildik· getirmi§tir. ki.ilatm yegane hal c;aresi murakabe ol • 
ten sonra, Chautemps'm ba§mda Komiinist partisinin daima faal ve ha- du~unu izaha ~ah§mi§tl. 
bulundugu bir kabine ile i§ ba§ma rekette alan propagandasmm esas1; s1mf Bi.itc;e mi.inaka§asmda dahi meb'usan 
gelmi§ti. Vazifesi, kendinden evvelki harbi dii§i.incesidir. Gec;en umumi intihab- meclisindeki sosyalistlerin lideri kambi -
hiikumetin hatalarml tashih etmek, da komiinistler miintahibleri pofpoflamak vonun serbest olmasma taraftar Maliye 
yani amele ile sermaye arasmdaki ih- ve idlal etmek suretile kazand1klan mu - Nazm Bonnet'ye kar~1 kambiyoya kon• 
tilaft, herhangi bir parti lehine degil, vaffakiyetin iyice semeresini tophyabil - trol vazedilmesi ic;in 1srar eylemi§ti. 
Fransamn milli menfaatlerine uygun mek ic;in i§c;ilere ve devletin mi.ilki memu- Halihamda Fransanm siyasi muallak 
bir §ekilde halletmekti. rin ve miistahdeminine yi.iksek maa§ ve meselesi nedir? Bilhassa ayan meclisinde 

Japan talebi bir iiltimatom mahiyetini 
haiz bulunmakta idi. Japonlar, hadiseye 
sebeb olan §ahsm saat 15 ten evvel tes • 
lim edilmesini taleb etmi§ler ve aksi takdir 
de kuvvet istimalile §ahs1 teslim alacakla
rml bildirmi§lerdir. 

Eger bir c;arpl§ma vukua gel • 
mi§ olsayd1 850 ki§iden miirekkeb a
lan fngiliz kuvvetlerinin tamamile ~ok 0 • 

lacag1 muhakkaktl. Maamafih lngiliz 
mehafili, vaziyetin saTSilmaz bir hath ha
reket tutulmastm icab ettirdigi fikrinde 
bulunmakta idi. Bu suretle gayet gergin 
ve ag1r bir hava ic;inde miihletin sonu 
olan saat gelmi§tir ve o zaman, ]apon ta
Iebinin geri almdlgl ogrenilmi§tir. 

C.in el~isinin veda mektubu 
T a kyo 20 - Cin biiyiik ekisi Hsu

<;in-Ying, bugi.in, «Empress of Asia» 
vapurile Y okahama' dan Hongkong' a 
hareket etmi~tir. Sab1k Hariciye N azm 
M. Arita, sab1k Maliye Nazm M. Yuki, 
biiyi.ik ekinin hareketinden evvel kendi
sine ziyaretini iade eylemi~lerdir. 

M. Hsu-Cin-Ying, haraketinden ev -
vel J aponyaya hitaben bir veda mektubu 
ne~retmi~ ve bu mesajmda ezciimle de -
mi~tir ki: 

«- Bi.iti.in tarih, milletlerin hayatmm 
bir tak1m degi~melerle dolu oldugunu 
gosterir. F akat bunlar, daimi degildir. 
Silah kuvveti, milli hisleri bogup yok 
edemez. Memleketinizin durendi~ yi.ik -
sek adamlan, bugii.nkii vaziyetin ] a pan 
milleti i<;in bir saadet ba~lang1~1 te&kil 
eyledigine a cab a inamyorlar m1 ~ T ok -
yo' dan hareketime mi.isaade etmesini bir: 
c;ok defa hiikumetimden taleb etmi&tim. 
Nihayet bu talebim is'af olundu. Japan
yay!, anlatmasmdan ac1z bulundugum 
hissiyatla dolu olarak terkediyorum.» 

lnf{iliz ihracatrrlara ihtar 
Londra 20 - Hongkong ve Kanton

daki ticaret miiesseseleri, eger lngiliz ih
Yeni bir Cin viicude getirilecek racat<;1lan Cin mallarmt ] apon gemilerile 
T a kyo 20 - Konoye bugiin biitiin ta$1makta devam ederlerse, hertiirlii sa -

kabine azasmm i§tirakile valiler tarafm • tJ~1 keseceklerini biitiin ihraca.tc;llara bil
den yap1lan toplantida, J apon milletinin dirmislerdir. 

Japonlann i§gali altmda bulunan ara -
zideki seraiti nazan dikkate alan lngiliz 
askeri kumandanhg1, enternasyonal imti
yazh mmtakanm garb hududunu yalmz 
bir halde ges:erek obi.ir tarafa gitmemele
rini lngiliz tebaalanna tenhih etmi§tir. 

Tokvoda: 
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Rumen Y ahudileri 

nereye gidecek? 

ingilterenin hava 

kuvvetleri 

italyan1n bunlar1 Habe- Milli miidafaa emrinde, 
~istana kabul etmi

yecegi Allla~diyor 
Blikre~ 20 - Hiikumet tarafmdan Ya· 

hudilere kar~t alman veya ahnmas1 di.i
§iini.ilen tedbirler iizerine bin;ok Yahu
di cenubi Amerikaya ve bilhassa Bre -
zilya'ya ve Habe§istana gitmeyi dii;)iin
mektedir. 

Bir Yahudi heyeti bu hususta Biikre~
teki Brezilya el~risine bir istida vermi§
tir. 

Diger taraftan Habesistana hicret et
mek imkanlanm tetkik eylemek iizere 
de bir Yahudi cemiyeti kurulmu~tur. 

Y ahudilerin H abe$istana kabul 
edilece~i Jiioheli 

Roma 20 - Romanya Yahudileri ta • 
rafmdan Habe~istanda yerle!;mek ic;in 
yaprlan miiracaatin kabul edilecegi §iip
helidir. 

Salahiyettar mahfiller, boyle bir ta -
Ieb geldigi takdirde b~nun h~kum~t ta
rafmdan Jiizumu vel(hlle tet~1k edllece
gini bildirmekle beraber Italyanlarm 
Afrik!ada imparatorlugu ancak kendilf>
ri i~rin kurmU§ olduklanm da ilave et -
mektedirler. 

Romanyacla dini izdivac 
m€rasimi mecburi 

Biikre~ 20 - cCurentuh gazetesinin 
bildirdigine gore, hiikume.t dini izdivac 
ayinini mecburi k1lacak b1r kanun pro
jesi hazrrlamaktadir. 

y ahudi Joktnrlar hakkmda 
verilPn bir karar 

Biikre§ 20 - i§ Nezareti;tin nesrettigi 
'bir talimatname, Yahud1 doktorlan, 
sosyal sigorta sand1klarmdan ihrac et-
lllektedir. . 

Biiyiik bir senad kurulacak 
Biikre~ 19 - Mezhebler Nao:m, Ru

men kilisesile mutab1k olarak, Biikre~te 
biitiin garb ve §ark ortodoks kiliseleri 
mi.imessillerinin de istirak edece~i bii· 
yiik bir senad kurmak i<;in proje haztr -

ihtiyatlar haric, 2031 
tayyare bulunuyor 

Londra 20 - Daily Telegraph gaze
tesi, fngiliz hava silahlanmasmda miihim 
terakkiler elde edildigini yaztyor. ,Simdi 
ingilterenin 2031 tayyaresi vard1r. Bu -
nun 1542 si Avrupadaki kuvvetlere aid
dir ki bu miktar silahlanma i§i ba§lama -

dan onceki miktann iic; mislidir. Bu ra -
kamda mi.itemadiyen takviye edilmi§ o -
lan ihtiyatlar dahil degildir. 

lnR"iliz • ltalyan ROTU$meleri 
Londra 20 - Gazeteler, Kant Gran

di'nin diin Eden'le uzun bir gorii§me 
yaphgmt yaz1yorlar. 

Daily Mo~il gazetesi, ftalyan siyasi 
mahfillerinin iki memleket arasmda daha 
iyi miinasebetler tesisi maksadile miiza -
kereler yapilmasml her zamandan fazla 
istedigini ve y akmda Sir Van Sittart, 
Mussolini ile gori.i§mek iizere Romaya 
giderse hayret edilmemesi icab edecegini 
yaz1yor. 

Daily Express gazetesi ise, Eden'in 
her§eyden once ltalyanm lngiltere aley -
hindeki propagandasma nihayet verme -
si icab edecegini bildirmi§ oldugunu ya-
z1yor. 

lnRilterede yeni intihabat 
YQotlacak m1? 

Londra 20 - Daily Mail gazetesi, 
pek yakmda ingilterede yeni sec;im yapl
lacagi hakkmdaki §ayianm i§c;i meb'us 
Morrison tarafmdan ortaya <;ikanldlgml, 
Chamberlain'in b .. sene yeni sec;im yap!l
masma muhalif oldugunu ve evvelemirde 
silahlanma i~inin c;ok ilerlemesi liizumuna 
kani bulundugunu bildirmektedir. (a .a. ) 

( ___ K_IS_A _____ HA_B_E_R_L_E_R ___ ) 
) ~ LONDRA - M. Van Zeeland'm diinya lamaktad1r. (a.a. . k · ·· ·· d k' 

h h e onomi.si hakkmdakl raporu, cinumuz e 1 
Ajansin bir tas i i hatta bidayetlnde ne(lredllecektir. Daha ev-

Ankara 29 - Diin hulasas1 verilen vel. bu hususta, Londra lie Pari.s arasmda, 
I d k' 8 Fransrz kablne buhram dolayiSlle tehlr e-

Heyeti Vekile karar an arasm a 1 nu- dilrnl~ alan bir flklr teatisi yaptlacaktir. 
ll1aralt flkranm a§ag1dak1 §ekilde karar ¥ LONDRA _ M. Eden, oniimiizdeki haf-
altma almml§ oldugu haber almmi§hr: ta bidayetinde Milletler em! yeti Konseyi 

Buna muvaffak olamadi. Hayab iicretler temin edeceklerini ve ya§h i§c;ile- kuvvetli alan radikal sosyalist partisinin 
pahahla§hran, frankt sarsan, mali re tekaiidiye vereceklerini ve havanm uy- gerek ic;timai huzur, gerek kambiyonun 
durumu bozan amele hareketleri, gunsuzlugundan mutazarnr alan koylii • serbestisi hususunda muayyen politika -
grevler ve i§galler devam ediyordu. !ere tavizatta bulunacaklanm mi.itemadi- s1m degi~tirmege muvafakat eylemesi va
Chautemps, evvelce Briand'm bir de- yen vadetmi§lerdir. Komiinistlerin vadet- rid degildir. 
fa yapbgt gibi, ameleyi seferberlige tigi bu program tatbik edilecek olsa zaten Grevlere kar§l almacak vaziyet hak
sevkedecegini soyliyerek bu hareket- mesai saatinin haftada k1rk saati gec;me- kmda bu parti tamamile sosyalistlere 
lerin online getrebilmi§se de mecliste mesi ic;in yap1lan kanunla sars1lan ve ha- muhaliftir. Bahusus radikal sosyalistler 
miifrit sollan baghyan kanun miiza- yat pahahhgma da sebeb alan ticaret ve fabrikalarm grevci amele tarafmdan i§ -
kere edilirken komiinistlerin 'iddetli sanayiin bozuk vaziyetini biisbiitiin hara- galine ve devlet memurlannm terki e§gal 
hiicumuna ugradt. lstifaya mecbur biye sevkedecektir. yapmalanna aleyhtardir, patronlarm ken
oldu. Onun daha i§ ba§tna gelirken Komiinistlerin dedikleri yap1lacak olsa di amele ve miistahdeminini sec;mek hak
muvaffakiyetsizligi mukadderdi. Ciin memleketin umumi maliyesi bi.isbiitiin c;1- kim elinden alacak bir kanun yapilmasl
kii, claha evvelki sosyalist kabinesi- gmndan c;1kacak ve biitc;enin tevzinine na radikal sosyalistler taraftar degildir -
nin hatalarim diizeltmege mecbur ol- imkan kalmiyacaktir. Fransa son giinler· ler. 
dugu halde azast arasma on dort sos- de buhrana dogru gittigi halde korniinist- ,Simdiki siyasi vaziyetin manhkl hal 
yalist naztr kabul etmi§ti. Hatta biz· ler ne sm1f muharebesi davasm1, ne de c;aresi Halk cephesinin inhilali olacak ve 
zat Leon Blum bft§vekil muavinidi. mali demagoji gayretini gev§etmemi§ler- radikal sosyalistler; Poincare zamanmda 

Bugiin, itrinde bir iki sosyalist na· di.. oldugu gibi merkez partilerile anla§ma 
ztr bulunan yeni Chautemps kabinesi Komiinistlerin bu propagandasma ve yapacaklard1r. Fransa, memleketin inti
azalannm pek trogu radikal sosyalist- gavretine ilk kurban giden sosyalistler ol- zamm1, sanayiini ve refahm1 iade edecek 
tir. Yani bugiin, evvelce pek ~ok de· du. (:iinkii sosyalistler hiikumete i§tirak miisaid bir hava yaratacak milli birlik 
falar bu siitunda tahmin etmi§ oldu- etmi§ bulunduklarmdan halk kiitlesi na- hiikumetinin te§ekkiiliinden evvel bir inti
gum gibi, Fransada orta SIDif i.§ bRJI· zannda Halk cephesi namma komiinist- kal devresi gec;irecektir. 

na geldi. lerin yaptiklan vaidlerin tahakkuk eyle- Demokrasi memleketlerinin zaf1, siiratle 
Bu smtf hem komiinistlerle, hem memesinden sosyalistler bilvas1ta yahud hareket eden diinyada hadiseler birbiri i.i

de biiyiik sermaye ile ihtilaf halinde· bilavas1ta mes'ul goriinmii§lerdir. zerine y1g1luken beyhude vakit zayi eyle
dir. Fakat bundan evvelki Chau- Kabili inkar degildir ki gec;en haziran- mesindedir. Demokrasi liderleri vaziyeti 
temps kabinesinin diitmesine ve da Blum kabinesinin sukutuna kadar sos- iyice bildikleri halde gafil efkan umu -
Fransamn dort gun elim bir hiikiimet yalistlerle komiinistler arasmda iyi giden miyeye rehberlik edecekleri yerde buna 
buhram getrirmesine komiinistler se- miinasebat, bundan sonra bozulmu§ ve uymag1 ve hakikati soylemekte tereddiid 
beb oldugu i!rin onun miifrit sollarla giinden giine gerginle§mi§tir. <;i.inkii sos- etmegi tercih ettikleri takdirde biiyi.ik bir 
aras1 iyice atrtlmt§br. 0 kadar ki radi- yalist meb'uslar mi.inhal intihab dairele - mes'uliyet altma girmi§ olacaklard1r. 
kal sosyalist, sosyalist ve komiinist rinde yapilan intihablan komi.inistlerin Maahaza Fransadaki son hadiseler; ln
partilerinden miirekkeb Halk cephesi propagandasJ tesirile kaybetmi§lerdir. Di- giliz dostlanmm FranSJZlarm arhk daha 
te§ekkiiliiniin dagtlma.st beklenebilir. ger taraftan halk, hayat pahahhgmm IYI gormege ve anlamaga ba§ladiklanna 

Bu te§ekkiil dagtldtgl takdirde, miitemadiyen artmasmdan itimadm1 kay- ikna etmelidir. 
yeryiiziiniin her tarafmda oldugu gi· !!!._~~~~-~~ ........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ............. ~~ 
bi, Fransada da komiinizme fili ve 
siyasi olarak iflas damgast vurulabi
lir. Miicadele, bir yaztmda da i§aret 
etmi, oldugum gibi, iki ekalliyeti 
temsil eden i,trile biiyiik sermaye 
arasmda degil, demokrasilerle fa· 
,izmler arasmdadrr. 

Komiinizm tamamile tasfiye edil
di~i gun bu iki rejim arasmdaki ihti· 
laf10 kanstz ve ihtilalsiz tasfiyesi 
beklenebilir. Y eni Chautemps kabi
nesi bu yolun ba,mdadtr. Nitekim bu 
kabinenin is ba,Ina geli§i, hem Ame· 
rika ve lngiltere Jribi demokrat, hem 
de Almanya ve ltalya gibi fa§ist 
memleketlerde, ayni derecede mem-

Negiis, Nobel sulh 
miikafabna namzed 

gosterildi! 
Stokholm 20 -

isve<; meb'uslan a
rasmda diin Nobel 
sulh mii•kafatma 
N egiis'ii namzed 
gosteren listeler 
dola§hnlmr§ ve im 
zalanmi§tir. Bu lis
teler, pek yakmda, 
Nobel sulh miika-
fahm verecek olan 
Norve~ meb'usan 

nuniyetle kar§tlandt. meclisi nobel ko - Sabtk Habes impa-
PEY AMI SAF A mitesine tevdi olu- ratortt Negiis 

Ankarada mes'ud bir nikah 
Ankara 20 (Telefonla) - Dahiliye Ve

kili ve Cumburiyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri $iikrii Kayanm ktZl Bayan 
Bisan Kaya ile sab1k Adana Valisi mer
hum Miimtaz Savutun oglu ilhan Sa
vutun nikahlan bugiin Belediye daire
sinde yaPllmt§br. Bu torende Biiyiik 
Millet Meclisi Reisi Abdiilhalik Renda, 
Ba~vekil Celal Bayar, ismet tnonii, 
Adliye Vekili Siikrii Saracoglu, Miida
faai Milliye Vekili Kazrm Ozalp, Mali
ye Vekili Fuad Agrah, Maarif Vekili 
Saffet Ankan, Hariciye Vekili Rii§tU A
ras, ikhsad Vekili Sakir Kesebir, Na -
t'1a Vekili Ali Cetinkaya, Giimriik vc 
Tnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, Sib
hive Vekili Hulusi Alata~la bir<;ok meb
uslar, vi.iksek memurlar ve her iki aile· 
nin y~km akraba ve dostlan haz1r bu
lunmu"lardlr. Basvekil Celal Bayarla 
tsmet tnonii ve Kaz1m Ozalp, iki gencin 
nikahmda §ahidlik vazifesini ifa etmi~
Jerdir. 

ilhan Savut, Ajans umum miidi.irii 
Muvaffak Menemencioglu ile Hariciye 
Umumi katibi Numan Menemencioglu· 
nun hamsirezadesi ve biiyiik §air Namtk 
Kemalin hafididir. 

nacakhr. (a.a.) -···.-
Bir maden arama ruhsatna

mesi iptal edildi 
Ankara 20 (Telefonla) - Edirnenin 

Demirhanh koyiinde linyit madeni a
ranmak iizere 9erif Ada ve arkada§la
rma verilen ruhsatname Vekiller He -
yetince iptal edildi. Yaptlan tetkiklerde 
bu saba dahilindeki linyitin esasen mek· 
§Uf oldugu, hatta Umumi Harb s1rasmda 
bunun ihract ic.in bir zata miisaade ve
rildigi dahi anla~rlmi§br. 

Devlet ziraat i§letmeleri 
kurumunda tayinler 

Ankara 20 (Telefonla) - Yeni te§ki.\ 
edilen Devlet Ziraat i~letme kurumu 
umumi miidirivetine $efik, idare mec· 
lisi reisligine Xastamonu meb'usu Tah
sin Co~kan, azahklara da ziraat miitP. -
hassrslarmdan Nesib, Kavalall !smail 
Hakkr ve sabrk Zonguldak meb'usu Yu
suf Ziya tayin edilmi§lerdir. 

Hariciyede tayinler 

Diin bir ingiliz gemisi, 
yeniden taarruza ugrad1 

(Ba§ tarafl 1 inct sahifede) 

T orpil is abet etmemi§tir. 
Bir Amerikan gemisi tevkif edildi 

Perpignan 20 - Haber almd1gma 
gore Amerikan Kentucky vapuru Bale
res §imalinde Franko barb gemileri tara
fmdan tevkif edilmi§tir. Franko gemileri· 
nin nezareti altmda gotiiriiliirken gorii -
len bu vapurun Palma'ya sevkedildigi 
zannolunmaktadir. 

Barselon bombardamamncla 
olenler 

Londra 20 (Hususi} - ftilalci tay
yareler tarafmdan bombardunan edilen 
Barselonda 300 ki§i olmi.i~. bin ki§i de 
yaralanml§hr. Bu haber Londrada i§c;i
ler mehafilinde biiyiik bir heyecan uyan

dJTmi§hr. Diger taraftan bildirildigine 
gore milliyetperverler bir Amerikan va
purunu durdurmu~lard1r. 

T eruel cephesinde fiddetli 
muharebeler 

Salamanka 20 - Resml teblig: 
T eruel muharebeleri devam etemek

t<"dir. Cumhuriyetc;ilerin bi.itiin mukabil 
hucumlan tardedilmi§tir. K1t'alanmlz, 
miiteaddid mtlan ve Pedrizas yaylasm1 
de gec;irmi§ ve hatlanmm birkac; kilo -
metro ileri gotiirerek Alfambra vadisini 
tamamiyle hakimiyetleri altma alml§lar -
d1r. Bir<;ok esir ve birc;ok harb levaz1m1 
elde edilmi§tir. 

Hiikumelfilerin tebligi 
Barselon 20 - Resmi teblig: 
T eruel cephesinde, bilhassa Celedas 

yaylasile bala elimizde bulunan Muleton 
mevzii arasmda §iddetli muharebeler de
vam etmektedir. 

Asi tayyareler, Akdeniz k1yilannda -
ki §ehirleri bombard1man eylemi§tir. 

(a. a.) 

Hitlerin Romayt ziyareti I f h I !~tt!mamda bulunmak Uzere, Lord Cran • 
8 - Ulusa savasta za er atlrasl 0 a- d Ankara 20 (Telefonla) - Bl.rl·ncl· U· · borne ile birllkte, cenevreye hareket e e w 

Nafta mi.idi.irleri arasinda 

Maliye temyiz komisyonu, nihayet bu 
hususta karanm vermi§ ve kabz1mallan 
hakh gormii§tiir. 

Maliye idaresi, kabz1mallarm komis 4 

yon mukabilinde mi.istahsil nam ve hesa .. 
bma sat!§ yaptiklanm ileri siirerek kendi
lerini konsinyasyon suretile i§ yapan ko
misyoncular gibi beyannameli vergiye 
tabi tutmak istemi§ ve beyanname verme• 
mi§ olduklan ic;in vergilerini hirer kat ce .. 
za ilavesi suretile tahakkuk ettirmi§ti. 

Kahzimallarm ya§ meyvaya inhisar e .. 
den sat!§ komisyonculugu i§in mahiyet iti .. 
barile komisyonculuk i§ine benzememek"' 
le beraber bu i~in tam manasile kabz1mal .. 
hk oldugunu ve kendilerinin 2395 say1li 
kazanc kanunu mucibince kendilerinin 
iradh vergiye tabi tutulduklanm ileri siir~ 
mii§lerdir. 

T emyiz Icomisyonu da kahzimallarin 
lehine olarak idarehane sahibi kabzunal• 
larm kanunun 34 iincii maddesinin ~ 
bendi mucibince iradh vergiye tabi tutul4 
malan iktiza edecegine karar vermi§tin. 
Bu karara gore bir kat ceza ilavesile ta.,. 
hakkuk ettirilmi~ bulunan beyannamelt 
vergiler iptal edilerek yeni ba§tan v• 
i§gal edilen mahallerin irad1 i.izerindeq 
vergi tarhiyatl yaPJlacaktJr. 

Biiyiik ~ef Ankaradan' 
hareket etti 

[Bagtara!~ 1 tnct sahf!ede1 

Atatiirkiin Eski§ehirde 
teoakkuflarr 

Eski§ehir 20 (Hususi muhabirimiz .. 
den}-Reisicumhurumuz Atatiirkii bamil 
olan hususi tren, saat 20,20 de Eski§ehir 
istasyonuna gelmi~tir. fstasyon, Biiyi.ik 
.Sefi gormek iizere toplanan biiyiik bir 
halk kiitlesi tarafmdan oriilmi.i§tii. Ata
tiirk, istasyonda iic; saatten fazla kalml§" 
lnr ve vali Kadri, belediye reisi Kamil, 
kolordu, tayyare alay ve tayyare mek• 
te~ kumandanlarm1 va.~onlanna alara!C 
gorii§mi.i§lerdir. Bi.iyiik Onder, istasyona 
gelmi§ bulunan lise talebelerini de vagon• 
Ianna kabul buyurmu§lar ve talebelere 
vagon penceresinden soz soyletmi§lerdir. 
Bu arada 13 ya§mdaki bir ortamekteb 
talebesi de kisa bir hitabe soylemi§, Es .. 
ki§ehirin i§gali zamamm hatirlatarak di.i§· 
man tayyarelerinin bir bombard1mam es .. 
n<!smda Atati.irki.in ic;inde bulunduklan 
istasyon odas!m gostermi§ ve sozlerini bi
tirmi§tir. 

Mekteb talebeleri, vagondan indikten 
sonra Atatiirk, istasyonda bekle§mekte 
alan halktan bir k1smmr vagonlanna al· 
ml§lar ve kendilerinden mesleklerini sor• 
mu§lard1r. Herkesin s1mf ve vazifesine 
gore muhtelif sualler soran Atatiirk, ve .. 
rilen cevablan dogru bulmaml§lardir. Bu 
san' atkarlann s1mflanna gore sorduklan 
snallere gene kendileri cevab vererek on· 
Ian tenvir buyurmu~lard1r. 

Atatiirkiin hususi treni, saat 23.40 t~ 
buradan hareket etmi§tir. 

Bahaeddin 

V ali ve Istanbul kumandant 
lzmite gittiler 

Reisicumhur Atatiirkii bamil olan liu .. 
susi tren bu sabah Derincede bulunacak .. 
hr. Biiyiik .Sefi kar~1lamak iizere fstanot 
bul Valisi Muhiddin Ostiindag ile fstan~ 
bul Kumandam General Osman T ufan 
diin ak&amki trenle izmite gitmi~lerdir. 

Atati.irk Derinceden Y alovaya ge<;e• 
cekler ve bir miiddet orada istirahat ede~ 
ceklerdir. Kendilerile maiyetleri erkamni 
Derinceden Y alovaya gotiirmek iizere 
Akaym bir vapuru Derinceye hareket et .. 
mi$tir. 

Biiyiik Sefe refakat etmekte olan Ba~o~ 
vekil Celal Bayar bir, iki giin sonra $eh .. 
rimize gelerek burada tetkikatta bulu • 
nacakt1r. 

inonii - Boziiyiik yolunda 
bir mar~andiz devrildi 
Eski§ehir 20 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Eski§ehirden sabahleyin hareket 
eden mar§andiz treni, inonii ile Bozii
yi.ik arasmda bir vagon raymm kml· 
mast yiiziinden yoldan <;1km1§ ve dev
rilmi§tir. Demiryolunun 250 metrelik 
bir krsmt tamamen harab olmu§tur. Es· 
ki§ehirden ve Bilecikten kaza mahal· 
line imdad trenleri gonderilmi~ ve hat• 
tm tamirine ba§lanmi§hr. Niifus~a za· 
yiat yoktur. 

Lehistanda yakalanan 
komiinistler 

rak Biiyiik Millet Meclisi birinci devre cektir. mumi Miifetti~lik Nafra mlis,avir mua· 
azalanna verilmi~ alan silahlann meka- ~ BERLiN - Reisl::htagm l~;timaa da - vini Salahaddin Malatya, <;ankm Na· 
nizmelerine tadilat yapilmaks!zm varis • vet! hususunda heniiz hlc;bir karar verllme- fia miidiirii Nusrat Zonguldak, Manisa 
I d . II d b I .. d digi salahlyettar m"''"filde beyan olun - .. .. .. . d M •1 er en gayn e er e u unursa musa ere m"'-~"rl···- Hn- _ --· ., •<uqt<t bu giin _ Naf1a muduru Mehmed Nun .e . ug,a 
cd1lmesi. (a.a.) lJerde bir karar ve,._. ui muhtemeldir. !Naf1a miidiirliiklerine tayin edrld1ler. 

Ankara 20 (Telefonla) - Yeni baz1 
el<;ilikler ihdas ve bazt maslahatgiizar
hklanmiz da el<;ilige kalbedilmekte ol -
dugundan Hariciyede yeni tayinler ya
prlmaktadlr. Bu suretle baz1 sefaretleri
mizde degi~iklik olacag1 da anla~rhyor. 
Ogrendigime gore, Bolu meb'uS'U Cemal 
Hiisniiniin Briiksel sefaretine tayini ta
hakkuk etmi§tir. Bu sebeble Cemal 
Hiisnii meb'usluktan istifa edecektir. 
Tiran elc.iligine Hulusi Fuadm tayin o
lunmasr muhtemeldir. 

Roma 20 - M. Hitlere !talya seya -
hatinde hlikumet azasmm ekserisi ve 
ezclimle von Neurath, Gearing, Gob • 
bels, Hes, Frank, Darre, von Blumberg 
ve genel erkam harbiye reisi von Fri~r 
refakat edecektir. (a.a.) 

Var§ova 20 - Polis, Kowel bolge .. 
sinde enternasyonal komiinistin 21 a' 
jamm tevkif etrni§tir. Bunlar daha ev., 
vel de komiinist tahrikatmdan dolay 1 

mahkum olmu§ kimselerdir. (a.a.) 



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

If~::~: Lades II 
Fikret Adil ===:11 

Banyomu yapml§, giiniin yorgunla ·I ni gormedim. Bundan bir buguk sene 
gunu gidermi§, gah§ma odama gegmi§· kadar oluyor, klz evlendi, bir muhen • 
tim. Gayet ne§'eli idim. Mevzuunu ka- disle, hakikaten g1pta edilecek bir yu
famda adamakilh pi§irdigim bir hild- va kurdular. Kan koca birbirlerini o ka
ye yazmak iizere, masamm ba~ma otur- dar seviyorlar, birbirlerine o kadar 
mu§tum ki, kapt galmdr, igeriye, ziya- denk idiler ki, onlarm saadeti, adeta 
retini big beklemedigim, hatta ~ah§ma- mahallemizin saadeti olmu§tu. Nihayet 
ga haz1rlandig1m §U dakikada hi~ iste - bir c;ocuklan oldu. Nur topu gibi dedik
medigim bir arkada§Im girdi. leri... ~k mahsulii bir gocuk. Baba ile 

- Nas1lsm yahu? .. Arbk big goriin - ana, gocugun uzerine titrerlerdi. Bir 
mez oldun .. Bir yerlere de ~1lamyorsun. gii.n, kan koca lades tutu§mu~lar, fakat 

Mecburen kalkt1m; usulen s<:iylen - eben seni aldataca~m., •sen beni alda
mesi lazlm gelen sozleri soyliyerek tamazsm• diye 0 kadar inad etmi§ler 
kahve, sigara ikram ettim. Laiibali, be- ki, aradan iig ay geGtigi halde kimse o
ni i§gal ettiginin hie; de farkmda olma- tekine lades vermemi§. 
dan, masamm uzerinde hanrlanmt§ Arkadas1m, buraya gelince, biraz 
bembeyaz ka~dla kapa~ ac;Ilmt§ hok- durdu. Tekrar sinirlenmege ba~hyor -
kaya baktt: dum. Soyledigi sozlerin bir hikaye iqin 

- Ne o, dedi, c;ah~acak m1ydm? ne gibi bir ehemmiyeti olabilirdi. La -
Asabiyetimi saklamaga c;ah§arak ce- des tutu~mu§larsa bana ne ... BuyU.k bir 

vab verdim: gayret yaparak giiliimseme~e baslad1m. 
- Evet.. Bir hikaye yazmak uzere Arbk yenemedigim bir istihza ile sor -

idrht... dum: 
- Peki, yaz ... Ben vanm diye s1kUma - Ey, sonra?.. Kim kimi aldatmt§. 

camm .. Yabanc1 degiliz ya!.. - K.adm aldatmt§ aroma. Bak nasJ1. 
Biisbiitiin sinirleniyordum: Bir ak§am, kocas1 eve dondii~ii vakit, 
- Haytr, dedim, arhk yazamam .. Hem kartsml, kucagmda c;ocugu. balkonda 

mevzuu ka~trdtm.. bulmu~. Kadm, onu yamna c;ag1rm1~. 
Bu serzeni§ime ald1n~ bile etmedi: Koca, terli oldugu i<;in i~eride kalaca -
- Ne c;Ikar? dedi, mevzu mu yok? .. [lm s5ylemi§ ve balkona bakan bir pcn

Ha, bak, iyi ki akhma geldi. Sana bir ceresi olan cumbaya oturmU§. Bir mud· 
§ey anlatayrm da yaz.. det ho~be~ten sonra, kadm, c;ocugunu 

Patlamamak i<;in cbir dakika musa- kollanndan tutmu~. kaldtrml~ chaydi 
ade:o diye yanmdan aynldlm, odadan git, baban seni opecek bak, yavrum:o di
<;Ikhm, balkona c;1karak biraz hava al- ye balkondan pencereye uzatm11:1. Koca 
d1m. Yarabbi bu ttra~<;1lar ne mel'un pencereden ellerini uzahp c;ocugu alm
§eyler! t.i'stelik te, ukala! Yok bir ~ey ca, karlSl clades• diye haykmvermi§ ve 
anlatacakm1~ da yazacakm1§1m! adam, ne yaptt,ihru bilmeden ellerini 

Serin hava, biraz sinirlerimi yah~ • ~ekivermemi§ mi? 
tlrdt. Arhk, arkad~tmm huzurunu, ze- Miithi§ bir heyecanla ayaga kalktrm. 
hir de olsa, sonuna kadaT i~mege karar ' Her taraf1m titriyordu: 
vermi§tim. Yanma dondiim. Beni goriir - Sonra? 
gormez: Diye hayklrd1m. Arkadas1m: 

- Otur, dedi, ve dinle. - SonraSI, dedi, ~ocuk dort kattan a-
Boynumu bi.ikerek, nagar, dinlemege ~ag1 dii!ifince par~a parga olmu§. 0 za. 

ba§ladtm: mandanberi... 
- Sana anlataca~m bu hikaye uy -

durma degildir. Olmu§ bir vak'adtr. 
Hem uzun da degil. Ben s<iyliyeyim, sen 
istedigin gibi §isirirsin.. Giizel bir hi
kaye yaparsm. Bizim bir kom§U vard1. 
<;ok giizel bir klZl da var. Fakat gayet 
namuslu, duriist bir ktz. Yirmi senedir 
beraber kom§uluk ettig·imiz halde, bir 
defa olsun onun milnasebetsiz bir hali-

tJst tara£101 dinliyemedim. Daha dog
rusu o anlahyordu aroma, ben duymu
ymdum, gozlerimin oniine bu sevi~en 
kan kocamn o andaki deh§etli vaziyeti, 
dort kattan dii~en c;ocugun hala baba -
Stna uzanan elleri geldi ve oturdugum 
yerde donakald1m. 

FIKRET ADIL 

Gemlikte giizel bir Halkevi binas1 yapilch 

Gemlik (Hususi) - Burada kuru -
lan sun'i ipek iabrikas1 kasabamtzm e
hemmiyetini ve miinevverlerinin sayr
Stnl artlrmaga sebeb olmu~tur. 

cak gatlSl altmda birle§tirecektir. ~im
diden kiiltiir, koyciiliik, spor, ar klSlm
lanrun elemanlan sec;ilmi§tir. 

Bu yeni bina ve te§ekkiiliin ba§arll -
masmda Parti reisimiz c;ok c;ah§mi~hr. 
Binam1zm resmini yolluyorum. 

19 §Ubatta ac;tlma toreni yapllacak o
lan yeni Halkevi, bu zevatt temiz ve st-

A 

TURK iNKILAB TARiHi 
ve 

BiJYUK HARBDEN SONRA AVRUPA Kabata, Lisesi Tarih ogretmeni SAMiH NAFIZ TANSU'nun 
bu eseri herkesi alakadar edecektir. F.ab 75 Kuru~. 

Satlf yeri : IKBAL KiT ABEViDiR. 

Biitiin diinyanm hergiin radyo ve tiyatroda alk•tlad•g• bir ses 
Berlin Operas1ndan 

TRESi RUDOLF 

Bu hafta S ii N E R sinemastnda 
ALBRECHT SCHOENHALZ iie beraber ~evird1gi 
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en me$hur Frans1z artistlerinin en giizel filmi 

ARMAND BERNARD 
RENE LEFAUR BASKASININ KILIGINDA 

Bugiin T 0 R K sinemas1nda __ _. 

Bugiinden 
1tibaren ASRT SiNEMADA hal tamn 1ki sii. 

perfilmi birden 

Kuvvetli ve parlak artist 

GABY MORLAY 
Muamma ahid, giilmez adam, 

Y1ldJzlar Y•ld1z1 
ve CHARLES VANEL'i 

En giizel, en hi\kikt ve en modern 
dramt 

EDDY CANTOR 
bUylik dehas1n1 

GUNAH GECESi 
f1lm!nde gurunfiz. 

Dekorlan goz kama~tmcidir. 

Zafer •• •• gunu 
Macera ve serguzeljt dolu Fransrzca 

sozlQ lilminde gosterecektir, 

CUMHURiYET 

OKUYUCULARIMIZ 

Diyor ki: 
Tayyareci Albay Salim 
T ayyarec~ albay Salim in oliimi.i ehem· 

m;yetsiz bir§ey gibi bir sabah gazetesin ~ 
de lt1k1p cenazesi kaldmldrktan sonra on
dan hi~ bahsedilmedi. Benim gibi gaze
tenin her siitununu ayn ayn tetkik eymi
yenler bunda_n haberdar bile olmadJ. 
Albay Salimin oli.imi.i bu kadar sessiz 
mt gec;ecekti? Bu kahramamn oli.imii 
matbuatta hiltbir akis yapm1yacak m1yd1? 
Ni~in gazeteler bu biiyi.ik kay1bdan bah~ 
setmedi? Niltin haftahk mecmualar bu 
kahramanm hayatmdan bahsetmediler? 
Bu aetkh vesile ile ni~in milli kahra -
mam genclige tamtJmyorsunuz? 0 Tiirk 
gencliginin iftihar edeeegi bir §ahsiyet 
degil mi? Me§rutiyetin ilanmda oynad1g1 
biiyiik rol, tayyareciligin en iptidai dev
rinde MlSira seyyahat edi§i, bunlar hep 
unutulsun mu? 0 bunlan, hep §eref i<,:in, 
milli bir kahraman ruhile yapmi§tl. Ha
yatmda hic;bir maddi menfaat di.i§iinme· 
den ya§aiDI§ ve faal bir rol oymyamiya
cak ya§a geldikten sonra miitevazt bir 
ko~ede hayahm tamamlami§ olan bu 
kahraman, Turk gencligine misal ol • 
maz m1? 

Giinleree gazeteler olen Alman ge -
nerali Ludendorf'tan bahsetti. Bana ne? 
Bize ne? On a tahsis ettiginiz siitunlan 
bskandtm. Lehinde yazml§ olun, aley • 
hinde yazmi§ olun; ne olursa olsun, bu 
Turk gencligini alakadar etmiyen bir 
adamd1r. Ondan once benim kahrama -
mm var. Benim kahramamm ondan <,:ok 
asil. Salim ilk uc;an hayatlm istihkar e • 
derek bu topraldar i<,:in ya§adJ. Benim 
ya§aml§ kahramanlanm niltin gizli kal • 
sm? 

R. Erkal 

Tiirkku§una mukayyed tale
benin muayenesi 

Turk Hava Kurumu istanbul merke
zinden: 

istanbul TiirkkU§una mukayyed ta
lebelerin muayeneleri Hava Kurumu is
tanbul ~ubesinin Ankara caddesindeki 
merkezinde bulundurulacak olan he -
yeti s1hhiye tarafmdan 22/1/938 cu -
martesi giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
yapllacagmdan ad1 gec;en talebcler1n 
yukanda yazll1 saatlerde kurum mer -
kezinde ispati vucud etmeleri ve kayrd 
muameleleri tekemmill etmiyen iiye -
lerin de acele etmeleri lazimdlr. 

..._. .•. _. 

Mevlidi ~erif 
Merhum Ahmed Ald1ka~tmm ruhuna 

ithaf olunmak tizere oniimiizdeki 23 
sonkanun 1938 pazar giinii Sultanahmed 
camisinde ogle namazmt miiteatktb 
Mevlidi ~erif okunacaktlr. Arzu edf'n 
ihvam dinin te$rifleri rica olunur. 

( GaQnlar, Konteranslar, konpreler ) 
Oskiidar Halkevinde konferans 
U.skiidar Halkevlnden: 
22/11938 cumartesi giinli aqam1 saat 

20 de Halkevi salonunda ilk of;retmen ens
pektOrlerinden Bay Muvaf!ak Uyaruk ta
rafmdan kl§ sp<Jrlarl mevzulu blr kon
feran.s verilecek ve Ulu.dajt sporlarma aid 
int1balar projek.slyonla aksettlrilecektir. 
Herkes gelebilir. 

Kongreye davet 
Giizel San'atlar B!rligl Resim JlUbesin -

den: 
Umumt toplantt 1 11ubat 938 sal! giinii 

saat 15 te yap!.laca~mdan azanm Alayko:;;
kiine gelmelerl. 

YANDA 
Cumhuriyet Mektebliler Pazar1 

Ldtfi tlyas karde§Jer 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi veridir. 

loretta Young'un talihsizligi 
o~ defa seven ve ii~ defasJnda da bedbaht olan 

gene artist arbk hayatm1 tamamile sinemaya 
hasretmege karar vermi,tir 

Bundan dokuz on sene evvel rejisor 
Melvyn Le Roy'un telefonla vaki olan 
davetine ablas1 Polly Ann'm yerine ica· 
bet ederek sinema alemine boyle bir te
sadiifle a ulan Loretta Young bugi.in mu
hakkak ki beyaz perdenin en fazla sevi
len artistlerinden biridir. 1913 senesinde 
dogduguna gore heniiz yirmi be& ya~mda 
oldugu halde para ve ~ohret gibi fiisun· 
kar iki biiyiik kuvvete sahibdir. Fa kat 
bunlarla bir tiirlii iktifa edemiyen gene 
k1z uzun mi.iddettenberi a~k denilen ebe~ 
di serabm pe~inde ko~maktadu. 

Heniiz 16 ya~mda iken bugiin arhk 
modas1 p;ec;mi~ bir jonpromiye olan Grant 
Withers'in kollarmm arasma atllm1~h. 
Annesi o vakit onu binbir dereden su ge· 
tirerek aktl ve mantJga davet etmege c;a· 
h~tr ise de fayda vermedi. Ailesile ala • 
kasm1 kesmek pahasma onunla evlendi. 
Heyhat, daha ilk aylarda kendisi 
ic;in cehennemi bir hayat ba~ladt. Gec;im
sizlik, kavga, gi.iri.ilti.i .. Ancak bir sene 
birlikte ya~ryabildiler ve Loretta aghya· 
rak annesinin yamna dondi.i ve gene ken
disini teselli eden o zavalh kadm oldu. 
Maamafih, artist ~arc;abuk eski ne~esini 
iktisab etti ve etrafmda derhal yeni peres· 
ti~karlar peyda oldu. ilk a~kmda 
mes'ud olam1yan Loretta ruhunda yeni 
bir si.irii sevda ate~inin yanmaga ba~ladt
g!DI hissetti. Amma, siz olsamz ne ya ~ 
parsm1z, gene ktzlar.. Ciinkii hepinizin 
nazannda pek sevimli bir erkek olarak 
telakki edilen Clark Gable, Franchot 
Tome, John Boles, Gene Raymond, 
Charles Boyer'le filimler c;eviriyor ve 
a~k sahneleri oynuyor .. 

Spencer Tracy ile «Hududdalciler !» 
kordelasm1 yaparken ikisinin arasmda 
evvela derin, sonra ac1kb ve feci bir mu
habbet oyunu ba~ladt. Macera ~u suretle 
nihayet buldu: Hasta ve bitkin Loretta 
Avrupada seyahat ederek g~irdigi buh
ramn tstlrablanm unutmaga ~ah~1rken 
Soencer daRilan aile yuvasmt yeniden 

Loretta Young 

,kurmaga, san'at sahasmda da kararma· 
ga ba~lamt~ yiidlZ!m tekrar parlatmaga 
gayret ediyordu. 

F akat bunda fazla teessi.ire ve teessii· 
fe kaptlaeak ne var? Holivud' da ne aeJ
Iar unutulmuyor ki.. Ba~ka filim, ba~ka 
jonpromiye mi yok .. Y eni ~ohret bulma· 
ga ba~hyan Tyrone Power, Don 
Ameche, Robert Taylor ne giine duru
yorlar? Dste bir de rejisor Eddie Sut -
herland da var.. Bu sahne vaZll onu 
miithi~ sever goriiniiyor, belki ii~ rakaml 

her zaman oldugu p;ibi ugur getirir.. 0 
halde, sevgiye sevgi ile mukabele etmek· 
te bir mahzur tasavvur edilebilir mi? Fa
kat, hey hat, netice gene aynhk l. 

HalihaZJTda ancak yirmi be~ bahar 
gormii& bir gene kadm i~in ne uzun bir 
maz1, degi! mi? Dc;i.inci.i sevdasmda da 
gene hi.isran ve bedbahthga ugnyan Lo· 
retta arhk sevmemege, hayahm yalmz 

sinemaya hasretmege karar vermt~hr. 
Bununla beraber arama samimi dostla -

nna p;izlice yaphg1 bir itiraf onda bu se
fer daha olgun hislerin uyandigmi goste
riyor. Bir giin Loretta, anne olmak ve 

Jeane d'Arc'1 temsil etmek istiyormu~ .. 
Acaba, p;enc ve gi.izel artist bu emelleri
ne ne zaman eri~ecek? 

C Bi_r __ i_k_i __ s_a __ t_•_r_l_a _______ ) 
* Holivud' dan 15 ikineikanun tari

hile V a~ington' a bildirildigine gore pa • 
ten ve sinema yildiZI Sonja Henie'ye 
Norve~ Krah tarafmdan gonderilen bi
rinci riitbeden Saint-Olaf ni~am mera • 
simle oradaki Norve~ sefarethanesinde 
gene klZ!n gogsi.ine talik olunmu~ ve el<;i 
artiste hitaben: «Bu ni~am bu kadar gene 
ya~ta alan ilk vatanda& sizsiniz, hiikume
timiz paten ve sinema sahasmda goster
diginiz meharet dola}'lsile onu size lay1k 
gormi.i&tiir» demi&tir. * Rejisor Michael Curtiz, kim oldu
gunu bilmeden bir polo oyunu esnasmda 
Tim Holt isminde bir delikanh ile tam~
mi~ ve c;evirecegi filimde oynamak iizere 
kendisini angaje etmi~tir. Tim Holt, ta
mnmi& artist Jack Holt'un ogludur. «Ne
rede bulursan altm oradad1rl>> ismindeki 
renkli filimde ba&roli.i temsil etmektcdir. 

* Ramon Novarro-'nun bu sene u
zun miiddet Pariste kalmt~ olmas1 tesiri
ni gosteriyor demektir. Ci.inki.i yeni yapa
cagl filmin ad1 «Pariste mes'ud ya~adJ
lar!» d1r. Mevzuu Pariste ecnebiler ve 
bilhassa Amerikahlara rehberlik eden bir 
seyyah terciimamnm maceralanm tasvir 
etmelctedir. * Amerihda «Kadm parmagi» is • 
minde bi.iyiik bir filim hamlanmaktadJr. 
Bu kordelad;. ba§rolleri Joan Blondell, 
Melvyn Douglas, Mary Astor, F ranees 
Drake oymyaeaklardir. * Holivud'da «Broadway'da Paris» 
isminde biiyiik bir filim ic;in haztrhklarda 
bulunulmaktadir. Bu kordelaya vuku bu
lacak masrafm bir milyon dolan ger;eeegi 
tahmin edilmektedir. Eserde ba§rolii rad
yo ytldJZlanndan Lanny Ross oymya • 
eakhr. 

Bu pazartesi ak~am1 SAKARY A sinemas1nda 
Hakiki bir vesika ... Biiytik bir a§k ve casusluk Frans1z filmi... 

MART HE RiCHARD CASUS 
EDWiGE FEUiLLERE • ERiC von STROHEiM - JEAN GALLAND 

~ .......... ~ ............... ~ ~======::~t~a~ra~f~In~d~a~n~~oiy~n~an~m~~~~~v~e~c~M~at~a~H~a~rl~.»~Y~i~k~e~~f~e~d~en~c~a~su~s~======~ 

~c!~AN!! ••• l 
EDWiGE FEUiLLERE -

Bugun ME LE K sinemasmdB 

1937 PARiS SERGiSi 
miistesna ve yegane filmi gelmi~tir. Ve bu pazartesi 

ak~am1 S A K A R Y A sinemasmda gosterilmege ba~lanacakhr. 
----- SEYH AHMED 

Ba~rolde: RAMON NOVARRO 
Tiirkqe sozlii ve ~ark1h emsalsiz filim, ~imdiye kadar misline 

rastlanmam1~ bir muvaffakiyetle • 

M i L L I ve A Z A K 

I -

21 ikincikanun 1938 

( Bn aksamki orogram) 
ANKARA: 
12,30 muhtelif pHik ne§riyatl - 12,50 

plak: Tiirk musikisi ve halk §ark1lar1 -
13,15 dahili ve harici haberler - 17,30 In
kilab dersleri: Halkevinden naklen (Yusu:t 
Kemal Tengir~nk) - 18,30 phik ne§riyatl -
18,35 ing!llzce ders: Azime ipek - 19 Tlirk 
musiki.si ve balk §arkilan (Servet Adnan 
ve arka.dru;;lanl - 19,30 saat ayan ve arab
ca ne§rlyat - 19,45 Tii1k musiki.sl ve balk 
~arlulan (Hikmet R1za Sesgor ve arkada~
lan) - 20,15 konferan.s: Paraz!tolog Nev
zad - 20,30 saksofon solo: Nibad Esengin -
21 ajan.s haberlerl - 21,15 stiidyo salon or
kestrast - 21,55 yarmkl program ve :i:stlk
Hi.l mar§l. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 bava

dls - 13,05 plakla Tiirk musiki.si - 13,30 
muhtelif plak ne§r!yatt - 14 son - 18,30 
dan.s musiki.si - 18,45 saz eserleri: Kemani 
Re~ad. piyanoda Feyzi - 19 ((Ocuk terb!yesl 
Ali Kami Akyiiz - 19,30 radyofonik temsll: 
Bey ... glu Halkevl Gosterit kolu tarafmdan: 
Kukuriko mahkemesi - 19,55 bor.sa baber
leri - 20 Necmeddin R1za ve arkada~lan 
tarafmdan Turk musikisl ve balk ~arkl -
lan - 20,30 hava raporu - 20,33 bmer Rtza. 
tarafmdan arabca sbylev - 20,45 Bayan 
Muzaffer Giiler ve arkada§lan tarafmdan 
Tiirk musiklsi ve balk §arkllan, saat aya
n - 2l,15 orkestra - 2.2,15 ajans haberleri • 
22,30 plakla sololar, opera ve operet par
c;alan - 22,50 son haberler ve ertesi gi.iniin 
prograrm - 23 son. 

ViYANA: 
18,25 t;;AN VE MUSiKI - 19,05 kan~Ik 

yaym - 20,30 MUSiKiLi VE t;IANLI KO -
NUI}MA - 21,05 facia - 23,15 haberler, bava 
ve saire - 23,30 SENFONiK ORKESTRA. 
KONSERi. 

PEt;ITE: 
18,05 roportaj - 19,05 QlNGENE ORKES~ 

TRASI - 19,55 k1raat - 20,35 OPERA!j 
Tannhhauser (opera binasmdan naklen) .. 
24,05 ingil!zce haberler - 1,10 son baber
ler. 
BUK~: 
18,05 ORKESTRA KONSERI, i.st!rahat 

esnasmda haberler - 20,05 o vaklt karar ... 
l~tmlacak bir program - 20,35 OPERA Bi
NASINDAKi TEMSILIN NAKLi, i.stirabat ... 
lerde baberler, spor - 23,20 gramo!on ._ 
23,50 frans1zca ve almanca baberler. 

MiLANO: 
17,05 KEMAN KONSERI - 18,55 baber. 

ler ve saire - 20,35 ORKESTRA KONSERi-
21,05 baberler ve saire - 22,05 SENFONiK 
KONSER: §open, Debusoy, Verdi ve sair 
bestekarlarm eserleri, sonra haberler, ha
va, DA.NS ORKESTRASI. 

PARIS [P. T. T.]: 
18,05 t;;ARKILAR - 18,20 k1raat, c;ocuk 

~ark1lan - 19,05 HAFIF MUS:iKi: - 20 OS 
i§Qi yay1m - 20,35 PiY ANO MUSiKiSI -
20,50 §ark!lar - 21,05 haberler musik! ko· 
llU§mas1 - 22,35 SENFONi:.K KONSER 
(/:?ANLA BiRLiKTE): Schubert, Chabrier, 
Godard, Dvorak ve .sair bestekarlarm eser
leri - 24,35 haberler hava, gr...!mofon. 

NOBET~i - ECZANELER 
Bu gece §ehrlmlzln muhtellf semtlerin~ 

de~i nobe~l eczaneler §Unlardir: 
Is!4n))ul cjheti: 
Emlnoniinde (Be~!r Kemal), Alemdarda 

(811'1'1 Rasim), Kumkap1da (Belk!s), Kii -
((iikpazarda (Hiisey!n HulU.siJ, t;;ehzadeba
§md.a. <r.. Hakkl), Fenerde (Emilya.di), Ka
ragumrukte <Suad), ~hremininde (Na .. 
zim), Aksarayda (E. Pertev), Samatyada 
(Rtdvan), Bakukoyde Cistanbul), Eyiibde 
( Arif Ba~er). 

Beyoglu ciheti · 
:;ll§li Halaskar · Gazl caddeslnde (Asun) 

~a~si~ Firuzagada (Ertugrull, Beyogl ~ 
Istiklal caddesinde (Galatasaray), Tiinel
de (Matkovl~), Fmdlk!I tramvay caddesin
de (Mustafa Nail), Ok.Qmhusada (Yeni
yo)),. Kas1mpa§ada CMiieyyed), Hasko~e 
CNes1m Aseu), Be~ikta§ta (Siileyman Re· 
ceb), Ortakoy, Arnavudkoy, Bebek eczane
leri. 

Kad1koy Moda caddeslnde (Babaeddln), 
Pazaryolunda (Rifat), Uskiidarda (Sellml
Ye), Biiyiikada.da (:;linasl Hakk1), Heybe • 
!Ide CHalk), Beykoz. P~abahc;e, A. Hi.san 
eczanelerl. 

ERTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

Pazartesi 
(Kad1koy - Siireyya)' 

Sail: (Baktrkoy) 
<;ar§amba: (tJ skiidar)' 

sinemalannda 
(Hammlar terzihanesi)' 

Vodvil 3 perde 

~EHZADEBA~I 
TURAN TiYATROSU 
San'atkar Na§id ve 
arkada~lan, okuyucu 
kiigiik Semiha ve Mi-

§el varyetesi rn 
Memleketimizin k1ymetli sporculan 

tarafmdan ·iddiah boks musabakast 
(Obur muneccim) operet 3 perde 

Oskiidar Hale sinemas1 
NINA PETROVNA'NIN YALANI 

ATE$ ... 
ViCTOR FRANCEN 

sinemalannda devam ediyor. EDWiGE FEUiLLERE 

Jeanette Mac Donald 
GOrlilmemi~ bir muva.ffekiyetle 

de~am ediyor • 
...Seanslarj 2-4,15·6,30 suvare 9 da 

~~~~~~~~~~-~~~~~--,. -BUG UN 

iPEK ve SARA Y 
sinemalar1nda 

KARTACA 
MUHAREBELERi 

Tiirk~e Sozlii tarihi muazzam film 
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Zanuuun en nziihim . mesele~i 

Biiyiik Okyanusa hikim 
olmak i~in miicadele 

Be~eriyetin biitiin dahili veya beynelmilel harb 
tes,ebbiislerine sed ~ekmek zaman1 gelmi~tir 

-4-

Hattm oteki ucunda, Avustralyanm 
§imaligarbl burnund~, T o~ris bog a~! met
halinde c,;ok giizel b1r vaz1yete sahib olan 
Port-Darwin'in tahkim ve tec,;hizine c,;ah
§IImaktadu. Clarence • w~e Timor adala. -
r :nm muhafaza ett1g1 Port - Darwm, 
Sing a pur' a kar§Ihk te§kil eder. 

Sidney' den gel en haberler, Darwin'in 
modernle§tirilmesi i~in proieler haznlan
d1gmt bildiriyor. Bu projeler, .il~ agJZda, 
400,000 ingiliz liras1 sarfm1 Istil~am et· 
mektedir. Y akmda, Port - Darwm ac,;Jk
lannda yap1lmasi mutasavver manevralar, 
bu bakundan manidardtr. Manevralann 
mevzuu, J apon donanmasmm Darwin' e 
taarruzu ve limamn, A vustralya tayyare 
\e deniz kuvvetlerile, onlan takviye ic,;in 
Sing a pur' dan gel en hava vesaiti tarafm -

dan miidafaastdlr. 
Port _ Darwin ile Singapur arasmda Fe
lemenk s1ra adalan bulunduguna gore, 
ingilterenin F elemenk ~a~dJmJna son de
rece muhtac 0 lacag1 a§Ikardtr. F elemen
gin bitarafhgile Sonde adalanna ve bil

hassa Cava adas1 ile Sourabaya limanma 
tesahiibii keyfiyeti kabili telif bulunma • 
maktadtr· F elemenk Hindistanmm, bir 

J apon taarruzuna kar§t miidafaas1z bir 
vaziyette bulundugu umumen malumdur. 
Bu mi.idafaa esbabmm tamamlanmasi ise, 
sahanm geni§ligi ve F elemengin askeri 
imkanlar hususundaki zah dolayJsile c;ok 

:riii§ki.il olacakt1r. ~u noksam tamamla • 
mak maksadile bir lngiliz • Holanda an
la~mas1 yap1lmasi ihtimalinden bahsolu -
n~yor. Zira, Asyanm kaptsmda Avru
panm en zaytf noktast burastdu. 

Bun dan rna ada, ingilterenin, Nan kauri 
limamm da hava iissi.i olarak tahkim ve 
tec,;hiz edecegi soylenmektedir. Sumatra
mn §imalinde bulunan bu ma .. ada! arm, 
llzak§ark muvasalasmda, lngthz tayya-

relerinin emniyeti bakunmdan bi.iyi.ik bir 
e!-temmiyet arzedebilecegi muhakkakttr. 
Nankauri )imam iic; adamn muhafazasJ 

• altmdad1r. Bunlar, Nankauri, Camorta 
ve Trink at adaland1r. lngiliz teknik me
hafilinde, burada ikinci derecede bir 
l:ava ve deniz istasyonu tesisinin, .Ya~mz 
Singapur ic,;in degil, F elemenk Hmd~s. • 
tam Avustralya ve Yeni Zelanda u;m 
de ~ok ehemmiyetli oldugu miitaleasJ 
ileri siiriilmektedir. 

Uzak~arkta muhtelif menfaatlerin c;ar
pl§mast ihtimali tahakkuk etti~i takdirde, 
Fransanm da sol cenahtan Saigon ve ya
kmda haztrhgt bitecek olan Camrang ile, 
sag cenahtan da Yeni Kaledonya' daki 
N oumea ile yard1ma i§tirak edecegini 

hesaba katmahyiZ. ;;uphe yoktur ki, Bi.i
yiik Okyanus'ta bir barb zuhur edecek 

o!ursa, Noumea bu harbde miihim bir rol 
a!acakhr. F ransanm biitiin di.inyada sa -

hib oldugu istinad noktalannm ehemmi
y{ti ve bunlann biran evvel techiz ve tah
kimindeki zaruret bir kere daha sabit ol
mus bulunuyor. 

Okyanus'ta, lngilizlenn T ropie birds 
dedikleri bir nevi garib ku§ vardtr. De -
nizlerin serseri Y ahudisi olan hu ku§un, 
c;ok yiikseklerde miitema~i~en dola§llgJ 
goriiliir. KumiZl renkte, 1k1 uzun kuy _ 

ruk, onun, fezalarda istikamet tayin et
mesini temin eder. Tropie Birds, yalmz 

metruk mercan adalarmda yuva yapmak 

1c;m durur. ;;imdi, Bu ku§un yerini, de-

Yazan: RENE LA BRUYERE 

nn. tayyareleri alacak, Okyanus sevkiil
cenini altiist edecektir. hin en fena ta
ruft, Bi.iyiik Okyanus ihtilafmm, Avru
payJ ikiye ayuan ideoloii rekabetine da
hil olmu§ bulunmasJdir. Bahtstz diinya -
mil, bi.iti.in h1rs ve i§tihamiZI zapt ve ka
nadlanmtzm hamlelerini tahdid edemi -
yecek kadar dar geliyor. Miistakbelde 
vukua gelecek bir harb, bugiinkii mu • 
vasala vasttalan yi.iziinden, her tarafa 
yaytlmak tehlikesi arzediyor. Benzin, 
modern harblerimizin bu c,;abuk alev alan 
maddesi, yangm1 bi.iti.in ki.ireye sirayet et
tirecektir. 

San ukm, garb niifuzundan kurtul • 
masma yard1m eden «kotii Avrupah • 
Ian» bu hareketlerinden dolay1 act ac1 
t;;kbih etmekle beraber, buna mukabil 
bu antikomiinist birligin esasmda, mazi -
leri ve an' anelerile iftihar eden miistakil 
milletlere tefrika tohumu sac;maga c;ah
§an bol§evizme kar§t, insiyaki ve nki bir 
aksiilamel mevcud bulundugunu da tas· 
dik etmeliyiz. <;indeki Kuomintang va -
ziyeti bu sebebden miitevelliddi, 1spanya 
ihtilali de bu sebebdendir. Be§eriyetin, 
biiti.in dahili veya beynelmilel harb te -
§ebbiislerine sed ~ekmek iizere harekete 
gec,;mesi zamam gelmi~tir. Diinyay1 bu 
§uri§e siiri.ikliyen §ey 1918 galiblerinin 
zaf1 ve di.i§tiikleri tefrikad1r. Manc;uko 
i§t, Habe§istan meselesi, lspanya mese -

lesi, ;;anghay meselesi gibi diinyanm en 
bityi.ik hadiseleri kar§Jsmda, biiyi.ik de -
mokrasiler denilen devletlerin takmd1k -
Ian lakayd vaziyettir. Tam bir istinkaf 
taraftarhgt bu siyasetin hatah noktast • 
d1r. Bu demokrasi fakriiddemine kar§t ye
gane deva silahlanmaktJr. 

SON 

lnebolu vapuru faciasmm 
muhakemesi 

!zmir (Hususi) - 1nebolu Mdisesi -
nin muhakemesi devam etmektedlr. Ev
velki glinkii celsede, maznunlar ve ve 
killeri miidafaalanp,l yapa~kJ.a,Ff:h. Hai
buki baz1 vekiller, d1~anva gitmi§lerdi. 

Eski devlet Denizyollan idares1 -
nin Denizbanka devri hasebile, bu mii
essese namma ve mes'ulii bilmal olar.::Jk 
davamn miidafaas1 i<;in ~ehrimize gel • 

mi~ olan istanbul avukatlarmdan Sii -
leyman Ali de veka.letnamesini vermek· 
le beraber, heniiz hazirlanmadigtnl soy
ledi. Bu celsede, !zmir Adliye miiba§ir
lerinden Ali de, kaza esnasmda batan 
e§yasl ic;in 650 lira istedigini bildiren bir 
istida verdi. Muhakeme, 28 §Ubata bl
raktldl . --···-lki paket eroini yuttu, fakat .. 

$ehremininde oturan ~edrinin eroin 
kac;akc;1Itg1 yapt1g1 Emmyet kac;akphk 
biirosu memurlan tarafmdan haber a
lmmtlibr. 

Bedri, diin sabah Haydarpa§a civa -
rmda dola•nrken k1yafet degi~tirmi§ c
lan memurlar tarafmdan ans!Zln yaka
lanmt§tlr. 

Kurnaz kar;ak<;l, derhal iistiinde bu • 
lunan iki paket eroini yutmu~, cebinde 
bulunan ince bir karamela kag1dma sa
nh afyonu da yere atrn1§tlr. 

Memurlar tarafmdan hastaneye go • 
tiiriilerek muayene ettirilen su<;lunun 
yutmu§ oldugu iki paket eroin <;Ikarbl -
mi§br. Ka<;ak<;J diin ak§am iizeri tevkif 
olunmu~tur. 

I kttsadi hareketler 
........................... 

Sanayide rekabet 

Sanayi sahasmda rekaheti gayet tahii 
bulmak laz1mdu. Muhakkak ki, insanla
r:n i§ hayatma girdikleri ilk gi.indenberi 
rckabet de ba§lamt§tlr. Esasen rekabet 
insan oglunun cibilli varhklarmdan biri
dir. Bu itibarla smai sahada da rekabe • 
tin tabii bulunmast Hiz1m geldi&ini soyle
dik. Y almz bu rekabet k1yastya ve gayri
me§rU olmamak §artile ... 

Bizde c,;ok yeni bir tarihc;esi olan milli 
so.nayiin geni§ bir sermaye varhgma ve 
olgun bir tek~ige dayandigmi kimse iddia 
edemez. Bunlarm ikincisi zamanla te -
lafi edilebilen bir mesele olsa bile birin -
C!Si hie; de oyle degildir. Nitekim, gec;en 
on sene iC<inde sanayide biiyiik bir kud • 
retle c;ah§tlarak biiyi.ik kabiliyetli tekni
siyen ve i§c,;iler yeti§tirilmi~ olmasma mu
kabil sermaye taraflm diizeltmek o ka
dar kolay olmamJ§tJr. Esasen bu boyle ol
masaydt, sanayiimizin halkm menfaatleri 
aleyhine inki§af etmi§ olmasmdan bile 
~iiphe edilebilirdi. 

hte bu kadar gayrimiisaid §artlar ic;in
de kurulmu§ olan sanayiimizde muz1r bir 
rekabetin iC<in ic;in i§ledigini birC<ok mi.ies
seseleri kokiinden sarstJgm1 goriiyoruz. 

Sene ba§J mi.inasebetile gec,;en y1lm 
bilanc;osunu yapan birc,;ok sanayicilerle 
tcmas ettik. Bunlarm ic;inde yi.izde yirmi 
be§ten fazla zararma c;ah§anlar var. Bir 
sanayi miiessesesi, paras1 demire baglan
mi§ bir Hr miiessesesidir. Boyle bir yerde 
zarann, muhakkak ki, bir sebebi olmak 
gerektir. hte bu sebeb, koriikori.ine re -
kabet §eklinde meydana c;1kmaktadn. 

lsmi laz1m olm1yan iki miiessese hili -
yoruz ki, Anadoludan gelen yan mamul 
btr maddenin sah§a c;tkabilecek §ekilde 
tanzim ve temizlenmesi i§ile me§gul olu
yorlar. Birinin yirmi bin, digerinin dart 
bin lirahk sermayesi var. 1kisinin makine 
kudreti de huna gore ... Bunlann yalmz 
iki miiessese olduklanna gore mevcud 
i)i de bu taksim esasma gore kabul etme
leri laz1m degil mi? Haytr boyle olmu -
yor. Yekdigerinin mahvma yiiriimek ic;in 
l:er §eyi yap1yorlar. Bundan bittabi hem 
kendileri, hem de onlara i§ verenler tiirlii 
tiirlii zarar gori.iyor. 

Bir fabrikator, Avrupada bi~ok mil -
tchasstslann mutaleasml alarak vi.icude 
getirdigi modelleri bir tiirli.i piyasaya c;I
karamadJgml soyledi. <;i.inkii derhal tak
lid edilecegine §iiphe etmiyor. , 

Her sene Calatasarayda kurulan ser
gilercle sanayiciler iyi mallanm sergiye 
getiremediklerinden §ikayet ederler. <;un
ki.i taklidden ve akabinde gayrime§ru re
kabetten korkuyorlar. 

Kanuni yollarla bu i§in online gec;il -
mesi ayn bir mevzudur. F akat, sanayi • 
cilerimizin de mesleki ahlaka sahib ol -
malan iktJza etmez mi? 

F. G. 

Hahcioglu oniinde 

bulunan cesed 

Me~hul ~ahs1n cebir 
gormedigi anla~1byor 
Hahc10glu a<;tklannda bulunan hi.ivi • 

yeti mec,;hul cesedin esran tamamen ay -

dmlanmJ§llT. 

Morgda yap1lan otopsi sonunda cese· 

dm hic,;bir cebre maruz kalmad1g1 ve de

nizde hogulmak suretile oldiigi.i tesbit 

edilmi§tir. Cesedin hiiviyeti de teshit e

dJlmek iizeredir. Bunun Eyiibde oturan 

bir §ahts oldugu anla§tlmt§tlr. Buglin -

Jerde gomiilmesine izin verilecektir. 

.... I c;ok laflar ak1ma geJmi~ti, ve onJan soy

tazan. _ 16 _ 'ferci.ime eden: 
Gabriele d' Annunzio Cemil Fikret 

Paolo T arsis k1sa gec~~e, gozl~ri va~-~ bir gece idi bu. Monte Baldo'nun Cite ta
s1z arkadasmm cenazesm1 bek!tyordu. rafmda ~im&ekler c;-ak1yordu. 
H~yatmm en zengin bir dah kopmu&tu; - Ben Paolo T arsis'im. Bir&eY mi 
kendi varhgmm en alicenab bir k!Sffil istiyorsunuz, madam? 
mahvolmustu; onun i~in muharebenin - Beni affedin, beni affedin. Benim, 
gi.izelligi azalml&h. ArtJk gozlerinde V ana. 

gayret ate~inin, emniyet siikunetinin, ka- Yiiziindeki tiilli kaldtrarak nefes al-
rar c;abuklugunun iki misli artt1gm1 gor- madan konu~mu&tu. 
mivecekti. Arttk bir erkek kalhinin en - Siz, burada, yapayalmz? Nic;in? 
saf iki sevincini bilmiyecekti: Hiicumda Ne oluyor? 

parlak siikutu ve, mii&terek zarurette, Gece volculugundan karanh~a ah~an 
arkadas korumanm tath gururunu. gozlerile Paolo'yu kapah c;ad1rlarm ay-

Paolo aglamami&ll; aglam1yordu. Bii- dmh~mda iyice gori.ivor, onu bak1~ile 
yiik 15t1rab biitiin mevcudiyetin don - doyastya yiyordu; sanki bitmez tiiken
mas1 gibidir: Zekaya en. viiksek cii- mez bir bek)emeden sonra miilaki olmu~ 
mudivenin &effafhibm ve sertligini, ula· l(ibivdi. Gece, geride buakttg1 her&ey 
~ 1lmaz daglarm iizerinde kmtlan hissiz onda &imdi kan~1k bir riiya olmu~tu. 
aydmhgm simse~ini a~1lar. - Size hersevi anlatacaihm. Buakm 

Zaman zaman aya~a kalkarak ka· biraz nefes alay1m. 
ranhklara, ovada sukutun vuku buldugu Sanki vo!da siiriinerek gelmis gibi so
Yere bak1yordu. Rutubetli ve elektrikli luyordu. Ona ne diyecekti? Y olda bir-

lemek ic;in saklamJ~lt, fakat ~imdi bula
miyordu. 

- Buraya, yalmz, nastl geldiniz? 
Size refakat eden birisi var mt orada? 

- Hay1r. Kimse yok. 
Hangarda Montichiari kilisesinden 

gelen dort mum yatagm ko~elerinde ya
myordu. Vaktile Giulio'nun emrinde c;a
h~mt& olan bir bahriyeli kii~iik alevlerle 
mes.gul olmaktaydt. Paolo otomobil se
sini i~iterek, kendi kendine «kim geli -
yor?» diye sordu. Ve arabanm parmak
hklann oniinde durdugunu duydugu Za
man, act ac1 : 

- Kim geliyor bu saatte? Cit bak, 
Cingria; dedi. · 

Bahriyeli c;1karken bir an Isabella'nm 
gelebilece~i dii&iincesi kafasmda ~im~ek 
gibi c;akt1. Ve onu ic;eri almamaga, bu 
matemli yere ayagm1 bastmnamaga ka
rar verdi. Ve uzaktan onun dalgah adJm
lanm gorerek arkada~mdan izin ald1gJ 
vaziyeti ha tJrladJ. 

- Tiillii bir kadm sizi istiyor. 
«<sabella ?» D1~anya c;tktl, ona dogru 

yiiriidii. Karanl1kta bir kadm ~ekli gor
dii. Fa kat ona biraz daha yakla~mca 
kendinden evvel kant, havada, bunun 
Isabella olmadJgmt hissetti. Kimdi? Bel-

Eminonii meydan1 a~IIIrken 

Y enicanti kemerinin 
yikhnlmasi mes' elesi 

Eski Miizeler Umum Miidiirii Halil: «0, ~ehrin bir 
siisiidiir. Hi~ yikihr mi?» diyor 

Yenicamiin tarihi, me~hur kemeri 

y enicamiin oniindeki binalann ytklla
rak orada bi.iyiik bir meydan viicude ge· 
tirilecegini yazmt§hk 

Bu hususta haztrlanan kanun, henliz 
alakadarlara teblig edilmemi~ ise de Be
lediye istimlak muamelesinin icras1 i<;in 
haZ!Thklara ve buradaki emakin ems! ve 
k!ymetlerile sahiblerini tesbite ba§la -
ffii§llT. 

buradan almml§hr. Kemerin camiden c;ok 
sonra in§a edildigi haberleri dogru degil
dir. Camile kemerin in§ast arasmda uzun 
zaman gec;;memi§tir. 

Miize miidiirii Bay Aziz kendisile go· 
rli§en bir muharririmize: 

«- Kemerin tarihi ve mimari nokta -
dan biiyiik bir ktymeti vardtr. Belediye, 
heniiz bizden bir§ey sormadt.» demi§tir. 

Yenicami kemeri Istanbul meb'usu Halilin miitaleasr 
Diger taraftan camiin oni.indeki hina • Istanbul meb'usu ve eski Mi.izeler 

lar kaldmldtktan sonra mevcud kemerin umum miidi.irii Halil de §Unlan soylemi§· 
y1ktltp ytkllmamast etrafmda birc,;ok mii- tir: 
t:llealar ileri siiri.ilmektedir. Bunlardan «- Ben kemerin yJk1lmasma kat'iy -
b!r ktsmt kemerin §imdiki §ekilde bJralol- yen aleyhtanm. Bu kemer sonradan ya· 
masmm meydamn umumi manzaras1m ptlmt§ degildir. Camile beraher yap1lm!§· 
bozacag1 miitaleasmdadJr. hr. Kemerde buglin emsaline ender te • 

AldJgJmJz malumata gore, bu kemer, sadiif edilebilecek k1ymette gi.izel bir da
Dordiincii Mehmed zamamnda ve pa • ire vard1r. Kerner, §ehrin bir ziynetidir. 
T<'SI Dordiincli Mehmedin anast Turban Hie; y1k1hr m1 o L» 

tarafmdan verilmek suretile yaptmlmJ§tlr. Diger taraftan yapJlan projede kemer 
Malum odugu iizere kemerin i.isti.i, hi.in- hakkmda hiC<hir miitalea yiiriitiilmemi§ • 
kar mahfili denilen yerdir. Kemerin in • · 

d . b hr. 
§asm a mJmarl ir hususiyet ve orijinali-
te vard1r. Bilhassa cephesindeki egriligin 
mimari noktadan nazirine pek ender te
sadi.if edilmektedir. 

Luvr miizesindeki !;ini 
Di.inyamn en giizel c;inilerile si.isli.i o

lan bu mahfile, bir ftalyan burasm1 tarnir 
etmek maksadile girmi§ ve kemerin ic;;in -
den c;ok nefis ve biiyiik ktt' ada bir c;iniyi 
c;alarak Avrupaya kac,;mJ§hr. 

Luvr mlizesinde herkesin goziine c;;ar
pan ve takdirle tema§a edilen bi.iyi.ik c;;ini 

Ti.irk - Rumen tiiccarlari 
Romanya ile aram1zda akdedilen yeni 

ticaret anla§masmdan sonra iki mem -
leket ti.iccarlan, derhal kar§1hkh tema
sa giri§mi~lerdir. ilk temaslar miisaid 
bir intrba b1raknn~t~r. Bunun igin Ro -
manya ile iyi i~ler yapilabilecegi iimi i 
vard1r. 

Temaslar, bilhassa Romanyaya pirin~, 

zeytin ve pamuk sahlmas1 imkanlan ii
zerinde yap1lmaktadtr. 
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S1vasta biiyiik bir baraj yapdd1 

S1vas' (Hususi) - Swas, kara kt§l 
kuvvetli ve kar yagi§l bol bir yer oldu
gu it;in kayak sporuna son derece el -
veri~lidir. Fakat i<;inden akan dereler 
oliidiir. K1Z1hrmak ise, §ehre hayli u
zaktadtr ve bu ihtiyar nehir, ne yorgun 
sesini, ne de serinligini S1vasa hisset -
tirtnez. Ondan otiiru Stvasta kay1k sa
fast, sandal eglencesi yoktur. 

Yoktur, dedik. Fakat bu hiikmfr §im
di degi!?tirmek ve cyoktu,. demek laz1m 

ki kahramam gizlice gormek i<;in yalvar
maga gel en bir sevgili? 

Egildi; ve biiti.in harareti almmt~ ya-
banc! sesile: 

- Fakat ne oluyor? Soyleseniz e? 
- Soyliyecegim, soyliyecegim. 
«Celdim; c;iinkii sizin yiiziiniizde Jsli

rabm ne oldugunu gormeden bir saat 
yas1yamazd:m.» demk istiyordu. Diger 
laflan aradt; da~1lan rilyasmdakileri, 
bulunmasJ ve soylenmesi icab edenleri, 
elindeki c;i<;eklerin bildigi ve istedi&i laf
lan. 

- Bu perdelerin arkasmdaki oliinlin 
ben gizli nisaniiSiytm. 

Paolo &iddetinin ic;inde buzlu bir tit
remenin dola&tlgmi hissetti. Bunun bir 
delilik oldugunu zannetti. Bu zaval!J 
yiize daha yakmdan bak~ak ic;in egildi. 
Biitiin gece fel.iketle dolu gibi goriini.i
yordu. 

- Bu guile bunlan, bunlan onun 
ayaklanna koymam laztm, bunun 1<;m 
gel dim. 

Monte Baldo'nun arkasmda &im~ekler 
~ak1yordu. 

- Bu giiller bugiin kemerimdeydi. 
Siz k1z karde~imle beraberken ben, bil
miyorum ni~in, gizlice hangara girdim. 
Sizden bahsettik. Bana Madura'h kahi-

geliyor. <;iinkii SlVas Halkevi ba§kam 
emekli Tugbay Etem, agac1 pek k1t olan 
Stvasa, strf kendi emegile, giizel bir ko
ru ve §Ik bir park armagan ettigi gibi 
olii alii akan Bengiler suyu iizerinde Be
lediyenin yaptlg1 bi.iyiik barajdan isti
fade ederek S1vasta kaYJkla dola§mak 
imkamm da tern in etmi§tir. 

Resimlerimiz, SJVastaki koru ile par
kt, barajda dola~an kay1g1 ve emekli 
Tugbay Etemi gostermektedir. 

nin ikiniz ic;in de ayni oliimii haher ver
di&ini soyledi. Ve sonra beni hattrlad1, 
tezgahm oniinde san giil halkalan ahr
ken size dogru donen gene Hindli km, 
hattrladt. 

Bir saganak ba~lang1cmda oldugu gi
bi biiyiik ve 1hk yagmur damlalan diisi.i
yordu. 

- Bu kllln bana benzedi&ini soyle
di. Dogru mu? Onu tekrar canh gormek 
ic;in gozlerini kap1yordu. Gozlerini a<;tlgi 
zaman daha canh gordiigiini.i ilave etti. 

Damlalar kesi]iyor, bir bagdan kopek 
havlamalan geliyordu. 

- Sonra feci oliim! Onu kollatmiZln 
arasma a!dtgmJz zaman, kanh gogsiinde 
hala Madura guliini.i, benim giiliimii, ta
~tyor muydu? Soyleyin, soyleyin. 

.Simdi bu adamm ruhunu kendine dog
ru <;ektigini zannediyordu; onu mustarib 
ve miitehayyir goriiyordu. 

- Soyleyin bana, Paolo I 
- Bilmiyorum, gormedim; gormenin 

imkam voktu. 
- Hie; olmazsa belki sap1 hala ora

dadJr. Kimbilir ona ilk olarak kim do
kundu! 

Ve titrek bir l~tkla aydmlanan perde
ye dogru bir adtm ath. Ve Paolo, riiya-
da imi~ gibi, sordu: (Arkast var) 
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KO~e 

PENCERESiNDEN 
Y enicami mahfili 

(E=I minonli lstanbulun en giizel ve 
~ en i§lek bir yeri iken bakimsJz-

hk, kayJdSIZhk yiiziinden son 
derece c,;irkinle§mi§tir. Oradaki camnn 
minareleri bir zamanlar denizde golgele
rini yJkarlardi ve denizden gec;enler 
Tiirk san' atmm gerc,;ekten bir §aheseri 

olan o biiyiik mabedin muhte§em aksini 
kopiikler ic,;inde dalgalamr gorerek in§i· 
rah duyarlardt. Sonralan denizle cami 

arasma ac;;gozliiliigiin, giizellige dii§man
ltgm ta§ yiizlii ve Ia§ yiirekli abideleri 
§eklinde binalar dizildi ve Eminoni.inde
ki bedii sima iizerine c;iC<ek c,;opurlugu i§
lendi. 

GeC<mi§ gi.inlerin bu c;irkin gi.inaht da 
-fakat milyonlar sarfolunarak- §imdi ta
mir olunacak, o c,;opurluk giderilecek ve 
Eminonii eskisinden daha zarif bir yiiz 
alacaktJr. 

Gazeteler bu mi.ijdenin §evkini teren -
ni.im ederken Y enicami mahfilinin liz e .. 
rinden uzamp gec,;tigi kemerin ve hatta 
mahfilin k1demi ile mimarl ktymeti iis .. 

ti.inde tevakkuf ediyorlar. Gozi.imi.ize 
c,;arpan yaz!lara, kulagimtza eri§en sozle .. 
re bak1ltrsa mahfilin camiden sonra yap1! .. 
dtgma, kemerin ise Bizanshlardan kalma 
olduguna inananlar var. 

Ben bu zehab1 dogru bulmadtm. <;lin .. 
kii Yenicamiin yap1lmasma ne suretle 
ba§landtgtm goren tarihc;i Selanikli Mus
tafa orada boyle bir kemer bulundugunu 

soylemez. Uzun bir fas1ladan sonra, yapx 
i§ine tekrar el vurulup bitirildigini gene 
gozile gormii§ olan Silahtar T arihi mu., 

harriri Fmdtklt!t Mehmed Aga da cami .. 
in mahfilsiz oldugunu kaydetmez. Hadi· 
katiilcevami sahibi Ayvansrayh HafiZ: 
Hiiseyinle onun eserini tekemmiil ettiren 

Ali Satnn ifadelerinde ise mahfilin son .. 
radan ilave edildigine dair bir i§aret yok .. 
tur. 

T arih bak1mmdan sa bit olan hakikat 
§Udur ki Y enicamiin bulundugu saha. 
§imdi dahi Bahc,;ekap!SI denilen yerden 
T ahtakale eteklerine kadar Y ahudilerle 

meskundu. ( 1597) y1lmda Uc,;i.incli 
Mehmedin anast Safiye Sultan bu cami· 
in temelini atttrd1. Plam yapan Mimar 

Davud ve bina emini adile yap1 i§ine ba
kan Kara Mehmed Aga idi. Davud, bir 
y1l sonra oldii, mimarhk vazifesini Suyo
lu naZJn Daigle Ahmed <;avu§ ve bina 

eminligini Kap!cJ!ar kasyas1 Nasuh Aga 
yiild di. F akat ( 1603) te Sultan Meh .. 
med oliince Safiye Sultan eski saraya: 
gonderildi ve yapt yanm kaldt. 

Ne Birinci Ahmed, ne Birinci 
Mustafa, ne !kinci Osman, ne Dor
di.incii Murad, ne Deli ibrahim -yalmz 
temeli ic;in hazineler sarfolunmu§ ve hay

li yiikselmi§ olan· bu glizel san' at eserine~ 
ilgi gostermemi§lerdi, Y ahudiler yarun 
kalan binaya siipriinti.i dokiiyorlard1. Ni .. 

hayet Dordiincli Mehmed devrinde ve 
1660 v!lmda bu vaziyete alaka uyand1. 
Kopriilii oglu Sadnazam F al!l Ahmed 
Pa§anm deialetile Valide Turban Sui .. 

tan binayt tamamlamak i§ini lizerine al"' 
d1 ve Mimarba§I MustafayJ bu i§e memu . 

etti. Oc; y1l sonra bina -mahfilile beraher .. 
hitmi§ ve tantanah surette ac,;tlma toreni 
yapilml§h. Merasimde ham bulunan 

Fmd1klth Mehmed Aga, kendi tarihinde, 
gordiiklerini uzun uzun anlahr ve T ur .. 
han Sultamn bu §aheseri tamamlama~ 

ic,;in 3800 kese akc,;e (§imdiki rayice gor• 
bir milyon dokuz yiiz bin lira) sarfetti• 
gini sayler. Ayni zamanda o mmtakadan 
Haskoye naklolunan Y ahudilerin, yerle ... 

rinde kalabilmek ic,;in Sadnazama hayli: 
dolgun TU§Vet sunmak istemi§lerse de ka .. 
bul ettiremediklerini anlatJr. 

Mahfilin k1ymeti ic;indeki c;iniler yli.o 
ziindendir. F renk tarihC<ileri de dahil ol"' 
mak iizere bu <;inileri goren biitiin mii .. 

verrihler onlann e§siz bir san' at bediasi 

oldugunu soylemekte dil birligi yar.Jyor .. 

lar. 

i§te o kadardtr ol hikayet! .• 

M. TURHAN TAN 

Berlin - Max Schmeling Ben Foord 
ile yapacag1 m;><; i<;in antrenmana· ba~ .. 
lamt~tlr. 



8 CUMHURIYET 

Pamuklu mensuc.atta ucuzluk 

Kaput bezi sah§I 
fiatlar1 tesbit edildi 

~optan sah,Iarda tiiccar ve fabrikatorlarm 
riayete mecbur olduklarr hiikiimler 

alakadarlara bildirildi 
Ankara 20 - iktisad Vekaletinden: 
Endiistriyel mamulatm maliyet ve sa

b~ fiatlanmn kontrol ve tesbiti hakkmda
ki 3003 numarab kanunun birinci mad -
desinin verd:~i salahiyete is tin aden: 

1-2-938 tarihinden itibaren mer'i ol • 
mak iizere Tiirkiyede dokunan ve metre 
murabbalan 125-300 gram arasmdaki 
kaput bezi sab§ fiatlan fabrika teslimi ve 
pe~in satJ~Iar i~in asag1daki §ekilde tesbit 
edilmi~tir: 

Adana ve Mersin vilayetleri 
Jahi.linde bulunan labrikalar i~in 

75 em. ~renltli· Beher 5. em. 
ginde 36 m. lik en fark• loin 

No. Tip bir topun uhf top fiahna 
fiab ililve farlu 
Kuru~ Kuru~ 

I. 780 42 
II. 725 38 

III. 870 42 
IV. 635 30 
V. 705 33 

VI. 670 32 
VII. 640 31 

VIII. 705 34 
IX. 650 30 
X. 625 30 

XI. 645 30 
· XII. 655 32 
.XIII. 760 35 
XIV. 835 33 
XV. 670 32 

Adana ve Mersin vilayetleri Jahi
linJe bulunmtyan labrikalar i~in 

No. Tip 75 em. genitli· Beber 5. c:.m. 
ginde 36 m. lik en fark1 ic;in 

I. 
II. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

bir topun sab~ to;» fiabna 
fiati illv e far k 1 

Kurut Kurut 

820 44 
760 39 
905 44 
655 31 
730 34 
690 33 
665 32 
730 35 
670 31 
645 31 
660 31 
670 33 
775 36 
710 34 
690 33 

Y eni hiikiimler 
T optan satJ§larda tiiccar ve fabrika -

torlarm riayete mecbur tutulacaklan hii -
kiimler: 

I - F abrikalar i~in asgari bir balya, 
tiiccar i~;in asgari bi. top satJ~. toptan sa
l!~ sayiliT. 

2 - T optan sah§larda tiiccarlar kar 
ve masraf kar§Ihgi olarak ilan edilen fi -
allara azami yiizde 3 fark ilave edebi • 
lir. F abrikac1dan perakendeciye kadar 
kac; elden ge~erse ge~sin, toptan satl§m -
daki bu fark ceman yiizde 3 li gecemez. 

3 - F abrikalar ba~ka §ehirlerde, sa
h§lanm sal!§ magazas1 veya biiro a~mak 
~uretile bizzat yaptJklan takdirde o ~ehir
lerde a~;acaklan sat1~ magaza~1 veya 
biiro masraf1 olarak fiatlara azami yiizde 
iki fark ilave edebilirler. 

4 - fl.in edilen fiatlar azami oldu -
gundan fabrikalar tesbit edilen fiatlardan 
daha ucuza sah~ yaptJklan takdirde yu-

kandaki f1kralarda yaz1h tiiccar kar ve 
masraflarmm azami fiat iizerinden hesab 
edilmeyip fabrikalann ucuz sah~1 lizerin
den hesab edilmesi me~rultur. 

5 - F abrikamn bulundugu ~ehir hari
cindeki sah~larda toptan fiatlara aynca 
nakliye iicreti zam edilir. 

6 - Ambalaj masraf1 mii~teriye aittir. 
Ambalaj masraf1 hakiki masraf1 tecaviiz 
edemez. Bu masraflar fabrikanm bulun
dugu sehir Ticaret ve Sanayi Odos1 tara
fmdan tesbit ve tasdik olunur. 

7 - Gerek tiiccar ve gerekse fabrika
lar depolarmda stok oldugu halde, mii
bayaa i<;in miiracaat eden mii~terilere sa
h~ yapmaktan istinkaf edemezler. Ancak 
sahlmi~ olan stoklar bu hiikiirnden ha • 
ri~;tir. 

8 - Gerek tiiccar ve gerekse fabrika
larmuza veya sah~ biirolanna, komisyon 
ve masraflannm ilavesile tanzim edecek
leri baz1 satJs fiatlanm mahalli Ticaret 
Odalarma tasdik ettirdikten sora, umumun 
gorebilecegi bir ~ekilde ve nihayet tarihi 
ilanden itibaren 15 giin zarfmdoa talik 
etmeye mecburdurlar. 

9 - F abrikalar bir balyadan ek -
sik olmak iizere bir topa kadar mli~teri 
talebini reddedemezler. Ancak bu tak -
dirde yukanki fiatlara azami yiizde 2 
zam yapabilirler. 

I 0 - F abrikalar biitiin memleket 
veya muhtelif §ehirler i~in inhisar halin
de bir veya birka~ mii§leriye sah§ hakki 
veremezler. 

1 1 - F abrika iplik veya bez sah§ln· 
da mii§teriye kendi mamulatlarmdan her 
hangi birinden bir rniktar alrn1ya mecbur 
edemezler. 

12 - Her pazartesi giinii ~Ikacak 
mahalli gazetelerle tesbit edilen azami 
fiatlan ge~memek §artile fabrikalar ken
di sail§ fiatlanm mahalli ve Ankara ve
ya Istanbul gazetelerile ilan edip hirer su
retini fkhsad Vekaletine yolhyacaklar -
d1r. 

Yunanistanda idam cezasi
nin §ekli degi§tirildi 

Atina 20 (Hususi) - Hiikumet gaze -
tesile bugiin ne~rolunan bir kararname
de Yunanistanda oliim cezasmm tat -
bikma dair baz1 .tadilat yapllmaktad1r. 
Bu tadilata gore oliim cezas1 kat'iyet 
kesbett ikten sonra af i~in yap1lacak mii
racaate iki ay cevab <;lkmadigi takdir
de hlikiim, kuquna dizilmek suretile 
hemen infaz edilecektir. 

Amerika helium gazi 
aatm1yor 

Va§ington 20 - Dahiliye Nazm 
leks, Amerika hiikumeti liizumu kadar 
stok tedarik edinciye kadar helium ga • 
zmm satiimasim meneden nizamlann 
Roosevelt tarafmdan tasvib edildigini 
bildirrni§tir. 

Bu gaza aid sipari§ler, Kansas, Colo -
rado madenlerinin Amenka hiikumetine 
salllmasm1 derpi§ eden anla§mamn tatbi
kma kadar kabul edilmiyecektir. 

F ridericchafen 'de in§aal! bitmek liz ere 
o!an yeni Zeplin i~in gaz almak lizere 
bir Alman vapuru Amerika limanmda 
beklemektedir. ( a.a.) 

K1s 
' 

sporlar1 

Bursalr talebelerden mii
rekkeb kafileler, her haf
ta Uludag-a ~rkacaklar 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Son y1llarda Bursaya hususi bir k1y • 
met ve biiyiik bir ehemmiyet daha ka
zandirrni§ olan kar sporlanm daha ge
ni~ ol~iide yaymak i<;in vilayet ve Bur
sa Dag sporlan kuliibii yeni baz1 ted
birler alm1ya ba~larni§hr. Yurd mfida -
faasmda, yurdda§m saghgmda biiyiik 
bir yer alan kar sporlarile buradaki 
mektebli genclerin de mevsim boyunca 
muntazaman harekte getirilmeleri v~ 
alakalandmlmalan takarrlir etrni§tir. 
Bu karara gore, alman tedbirler §Un -
larchr: Bursada mevcud Ioz ve erkek 
ortamekteblerden her hafta birer tale
be grupu daga <;Ikanlacaktlr. Bunlarm 
dag malzemeleri, Dag kuliibilnden ve -
rilecek, Kirazhyayladaki Hususi Mu -
hasebe otelinde iicretsiz yabrilacaklar, 
ia~e masraflanm mekteb idareleri vere
cektir. Talebe gruplarmm ba§mda biri 
beden terbiyesi muallimi olmak Uzere 
en a§agi iki veya ii~ muallim buluna • 
cakhr. Bu gruplan ve badcden ilt.ihak 
edecek diger kayak~1lan bir kafile ha -
linde Kirazhyayladaki Dag oteline go -
tiirmek, ertesi giin bu acemi kayak<;Ila
n orada <;ah§hrmak ve Bursaya don -
diirmek iizere her hafta mlinavebe ile 
Bursa Dag sporlan kuliibiinden birer 
Iolavuz muallirnle iki yardimci dagct 
vazifelendirilmi$tir. Kafilenin hareke -
tinden, pazar giinli ak§arni Bursaya do
nii~e kadar blitiin mes'uliyet ve icabma 
gore hareket, geni§ salahiyetle tavzif 
edilrni.$ olan bu k!lvuzlara ai.d olacakhr. 
Mektebler ic;in daga t;IkJ~ giinleri ayn 
ayn olarak tesbit edilmi~ ve bugiinler 
kendilerine tebli~ edilmi~tir. Vilayet ve 
C. H. Partisi kanallarile biitiin bu mu
karrerat mekteb idarelerine teblig e
dilmi~tir. 

Ankaraya gidecek futbolcu· 
lar1 davet 

T. S. K. istanbul bolgesi futbol ajan
llgmdan: 

Ankarada yapllacak temsili ma~lara 
i§tirak etmek iizere se9ilen a§a~da esa
misi yanh futbolcularm 21/1/938 cuma 
ak§am1 saat 18,30 da Haydarpa§a ga -
rmda bulunmalan teblig olunur: 
Fenerbah~eden Fikret, M. Re§ad, E

sad, Naci, Necdet. 

Galatasaraydan: Biilend, Ha§im, E§
fak, N ecdet. 

Giine§ten: Cihad, Faruk, Re§ad, Mu
rad, Melih. 

Vefadan: Muhte§ern. 
Beykozdan: Bahad1r. 

Kiztltoprak Halkevinin 
bir cevab1 

Gec;;en pazar giinli Baktrkoyiinde ya
pllan KIZlltoprak Halkevi - Barutgiicli 
ma91mn tafsilatim verirken Kiziltoprak 
Halkevi tak1mmda yer alan biitiin o
yuncularm Fenerbah9e A ve B talnmla
nna mensub bulunduklanm yazrnl§hk. 

C. H. P. K1zlltoprak spor kolu ba§hkh 
ve Sadri imzah bir mektub aldk. Bun -
da tak1mlarmda Fenerbah9eden ba~ka 
Galatasaray ve Altmordulu oyuncula -
rm da bulundugu bildirildikten sonra 
Baktrkoy sahasmda Barutgiicii tak1rn1 -
mn her 9areye ba§vurarak galib gelme
ge ah~1k bir te§ekkiil oldugu ilave edil
mektedir. 

Ktziltoprak Halkevi tak1rn1 Barutgii
ciinlin davetini kabul ederek uzun bir 
seyahat i.htiyarile Bak1rkoyiine gittigi
ne gore Barutgii~liilerin de mukabil bir 
davet vuku buldugu takdirde Kad1ko • 

MOD~L 
"l verdigi cevab1 i~itmedi~i ic;in: 

- N as1l? diye sordu. 
----- - !stedigirni yapmaga muvafakat 

ederseniz ... 
"iio;;;•=====-=-=============-.-.., ...... =======--..,;j Doris, V anderfelt'in tekrar ettigi bu 

Yaza.n: 
Vicki BAUM 

Cevtren: 
Hamdi V AROCLU 

-so
Size kat'i surette giivenmi§tim, Ve hu i~i nkin hassaten ben deruhde edi· 

yo rum? Bundan ne istifadem olacak? diye ilave etti. Sizden her zaman dostluk 
gormii~tiim ..• 

- Bilmecburiye ..• 
Vanderfelt, bu cevab1 ve1dikten sonra 

tekrar yerine oturdu ve oniindeki kaibd 
iizerinde ~ekiller ~;izme~e ba~lad1. Du -
vardaki Lincoln, sabit nazarlarla ona 
bakiyordu. Doris, muntazam beyaz el -
divenler i~indeki terli ellerini ugu~turu • 
yordu. 

- Bana bir sigara verin. 

Dedi. Sigaranm yak1lmasi bir miiddet 
siirdii. Doris: 

- E vet, sonra? dedi. 

- Sonras1 bu I A~IkmiZI hapisten t;I
kartmami istiyorsunuz. Nic;in t;Ikarta -
YJID? Sorar1m size, nic;in? Onu oraya 
sokmaga, hem de vicdani kanaat has1l 
ederek, c;ah~an benim. Simdi en samimi 
bir dostumla evlenmi~ bulunuyorsunuz. 
Ostelik de, Bazil hapisten 1;1kar <;Ikmaz 
bin tiirlii mii~kiilatm meydan alaca~mi 
biliyorum. Su hal de ne diye u~ra~ayun ~ 

- Param olmadiibm biliyorsunuz 
Roy. Ayn!dJglrnlz zaman Bryant'm ba
na ufak bir irad tahsis edecegini zanne
diyorum. Fa kat, ne de olsa, Bazil'in tah
liyesi i~;in para sarfetmesini ondan istiye-
mem. 

Vanderfelt, hiddetle bag1rd1: 
- Fa kat bend en istiyebilirsiniz de&il 

mi? Bend en ~;ekinmege liizum gormezsi
niz degil mi? 

Doris, c;ok mliteessir bulunmasma rag
men giilmekten kendini alamad1. Yava~
ca mukabel ~ etti: 

- Evet amma sizinle evli de&ilim 
Roy! · 

Kendi kendine ofkeleniyordu. Her 
soyledi~i soziin kof, kuru, tesirsiz oldu
gunu goriiyordu. Halbuki nas1l konu, -
mak, nas1l hareket etmek laz1m geldigini 
bilmiyor degildi. Gozya~lan, istirhamlar, 
diz<;okmeler, hulasa tam bir opera sah
nesi lazimdi. 0 esnada Vanderfelt'in 

sozii i&itince kulaklanna inanamad1. Bu 
teklif, onun senelerdenberi kar&Ila~tlgl 
yih$Ik tekliflerin en bayag!Sl, en yiizsi.iz
cesiydi. 

- Anhyamad1m, dedi. 
- Dinleyin Dorina. Catskill' de bir 

paviyon kiralad1m. Onlimiizdeki cuma 
gi.ini.i oraya gidip pazartesiye, yahud sa
hya kadar kalacagim. T abiat ortasmda, 
sade bir havat. Bahk avlamak filan gibi 
$eylerle vakit gec;iriyorum. 0 giin oraya 
beraber gidelim. Orada, sizin ugursuz 
Bazil hakkmda ne yapmak kabil oldugu
nu miizakere ederiz. 

Doris, bu teklife kat'iyyen intizar et
miyordu. 

- Hay1r, imkam yok, dedi. Bu da
vetiniz ciddi bir teklif degil. 

- Nicin ciddi olmasm? Ba&kalarm
dan daha az ciddl miyim ben? T eklifi
min kabul edilmemesi ic;in nerem eksik ~ 
Sizinle beraber, ba&ba~a bir hafta tatili 
gec;iremez miyiz? Hayat1mzda ilk de fa 
olarak boyle bir$ey yaprnl$ olacak de&il-
SIDIZ, 

- Fa kat, Roy, siz Bryant'm en sami
mi dostusunuz. Size kar$1 kat'i bir itima
di vard1r. Soylediginiz ~eyin nekadar im· 
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ihracatimiz 

Normal bir inki,af seyri 
takib ediyor 

Y eni YJla girerken harid ticaretimizin 
ne ~ekilde gittigi yolunda yap1lan bir tet
kik, ihracat i~lerimizin c;ok diizgiin git
tigini gostermi~tir. 

!hrac mevsiminin en faa! aylarmdan 
biri say1lan birincikanun aymda birc;ok 
stoklann miihim bir kismi erimi~. bu da 
mlistahsile ferahhk vermi&tir. 

Y!lba&mda buP;day fiatlarmuz, dii;a 
piyasalarmda fiatlann ~;ok dii~mesine 
ragmen o kadar sarsilmami$ bulunuyor· 
du. Bunun icin gecen ay haricden yapt
lan talebler kar&Ilanamarni& ve birincika
nun aymda cenub vilayetlerimizden Al
manyaya 2,000,000 kilo bugday ihrac 
olunmu~tur. Arpalanm1z hakkmda hal
ya ve Belc;ikadan talebler devam etmek
tedir. Beynelmilel piyasalarm hararet • 
lenmesi yiiziinden dahili ~;avdar piyasa-

lan da saglamla~mi~ bulunmaktad1r. 
Ku~yemlerimize Almanya, Danimarka, 
Birle&ik Amerika ve lngiltereden eskisin
den bir misli fazla talebler yap1lmakta 
ve kar~Ilanmaktad1r. 

Bakla ve diger kuru sebzelerin ihra
cma devam olunuyor. Ege mmtakasm
daki bakla rekoltesinin dortte iicii ihrac 
edilmistir. 

Kuru meyvalanm1zdan incir ve uziim 
ve fmd1k ihracab, normal seyirlerini ta
kib etmektedlr. 

Pamuk piyasasmdaki durgunluk kalk
mJ~, fiatlarda istikrar hasd olmu~tur. 
Yeniden Romanya, Polonya ve ltalyaya 
ihrac imkanlan bulunmu&tur. 

yiine kadar giderek bu ziyareti iade e
deceklerini zannediyomz. Bu itibarla 
K1nltoprak Halkevlilerine, meseleyi 
gazete siitunlarmda miinaka§a etmek • 
tense Barutgiiciinli Kad1koy stadyomu
na davet ederek hesablanm er meyda -
mnda tasfiye etmelerini tavsiye ederiz. 

lngiltere • Almanya ma~1 i~in 
tehaliik 

Alman Futbol Federasyonu, 14 rna -
ytsta Berlindeki Olimpiyad stadyo • 
munda cereyan edecek Almanya • ln -
giltere ma~mm biletleri i~in daha §im
diden iki yiiz bin taleble kar§Ila§rnl§ -
hr. 

Federasyon, spekiilasyonlara mam 
olmak ic;;in tertibat alrnl§ ve herkesten 
evvel kuliib mensubinine bilet satmag1 
kararla]tlrrni§tlr. Artacak biletler, ta
libler hakkmda tahkikat yapild1ktan 
sonra sahlacakhr. 

kans1z oldugunu gormi.iyor musunuz ~ 
Onunla beraber ya$aml$, ihtiyarlami$51-
mz. Hergun bizim misafirimizdiniz. Bu 
fikre na~1l saplandm1z? 

- Napoleon, yahud bir ba~kas1, 
harbde ve a~kta her&eye cevaz vard1r, 
demi&. 

0, bu sozii soyledigi zaman, Doris, 
icinden, biiyiik bir isyan dalgasmm co&
tugunu hissetti. Neredeyse parhyacaktJ. 
Fa kat gene kendini tuttu. Sade: 

- E vet aroma, ben sizi sevmiyorum 
ki ... 

Dedi. Vanderfelt · verinden kalkt!, o
nun yanma kadar geldi: 

- Hay1r, diye hayk1rdJ, beni sevmi
yorsunuz. Bunu biliyorum. Kafi derece
de ispat ettiniz. Esasen, sizden boyle 
bir&ey istedigim de yok. Ben hissiyata 
inanmam. 0 kadar <;ok ~;ifti birbirinden 
ay1rd1m ki ... Ben, sadece sizi istiyorum. 
Size sahib olmak istiyorum. Meselenin 
ac1kcasJ bu. 

- Roy, bir saniye, siikunetle beni 
dinlevin. Hastay1m, ag1r hastay1m. Dok
tor Williams'la konu&tum. Bu sefer ar
hk kurtulu& yok. Doktor o kadar az bir 
zaman daha ya&zyacagJml soyledi ki, bu
nu dli$iinmege bile cesaret edemiyorum. 
Bend en ne istersiniz? Y an yanya olmii
$iim, qer nefes ah$ta Istlrab <;ekiyorum. 
Arllk metres olamam. Y anh& yola sap!· 
yorsunuz, kendinize gelin. Bazil'le azJcJk 

Biitiin cihanda elli senedir daima 
iistiin ve essiz kalm•sbr. 

KR~'M HALSAJUiN 

Biiyiik bir bil~ ve uzun bir tee
rube mahsulii olarak vticude 2e
tirilmis ve2ane s1hhi kremlerdir. 

KREIU B,4LSAMiN 

Sohretini soz ve sarlatanhkla 
degil, s•hhi evsahnm Londra, 
Paris, Berlin. Nev-York Guzellik 
Enstitiilerinden viizlerce krem 
arasmda hirinciiik miikafahm 
kazanmtl$ olmakla isbat etmistir. 

KREM BALSAJUlN 
nev'i vardtr. 

Gfindiiz l~in yags1z, gece ic;;in yagb ve 
halis ac1badem kremleri olara dort 

KREM BALSA.MlN Otedenberl tamnrnl§ husust vazola· 
rmda satildtjtJ gibi son defa suretl 

mahsusada tmal ettirdigimlz gayet ~1k ve beraber ta$Irnaga elveri!ili 
hususS tiipler deruniinde dahi sahlmaktad1r. Fiat~a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam$1J ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tiiplerl biitiin nevilerile tanmm1~, ecza 

bulunur. 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

lNGiLtz KANZUK ECZANESt 
BEYOOLU - fSTANBUL 

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

basi pazarhkla tamir edilecektir. Tulumbalan gormek istivenler her gun 
Daire Miid.Urline miiracaat etmelidir. istekliler Beli ikta~ Malmlidiirliigiine 
yatmlacak 15 Iirahk teminat makbuzile 24/1/938 pazartesi gunli saat on bir· 
de Akademide Satm Alma Komisyonuna miiracaatleri. (333) 

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

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
idaremiz ihtiyaci i~in otuz be~ ton kaqar anason almacakbr. Anason

larm yiizd.e ii~ten a§agt esans1 ihtiva etmemesi ve bu sene mahsulii olmas1 
~arttrr. 

Eleme neticesinde yiizde be~ten fazla zuhur edecf!k fire miktardan ten· 
zH edilir. Sati~a talib olanlarm fiat tekliflerini havi mektublarile 25/1/938 
tarihine kadar inhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat Muamelat ~ubesine 
mliracaatleri ilan olunur. (355) 

Bayanlar ! Di,lerinizin &iir'atle 
beyazlanmalar•n• letersen;z 1 .•• 

KOLYNOS 
Di~ macunile f1r~alamaga ba~layt

ntz. Ne c;abuk beyazlanrni!i ve goz 
kama~;~tmc1 bir parlakhk alrni$ ol • 
duklanm gorecek ve bu hale im· 
reneceksiniz. 

Ba$ka bir macunun veremiyecegi 
bu giizelligi KOLYNOS size hemen 
temin eder. <;ok az bir zamanda di$lerinizin birka<; derece beyazlandigmt 
gormek arzu ederseniz bugiinden itibaren diinyada milyonlarca Bayan ve 
Bc.ylarm severek kullandigi K 0 L Y N 0 S di~ macununu istimal edi
niz. K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilrnili oldugu cihetle kuru f1r<;a 
Uzerine bir santimetre koymak kafidir. Kullam::~1 c;;ok latif ve ekonomiktir. 

Fiah: 42 Kr. 

bir zaman olsun birlikte ya~IYaYJm. Sim
diye kadar hayatim bir ~~:olge gibi ge~;ti. 
Ba~1ma, hep istemedigim ~eyler geldi. 
Sonradan, kendinizin de nadim olacagl· 
mz bir maceraya beni siiriiklemeyin. Ben 
ne~eli bir hafta gecirmege yarar bir in
san degilim. Y ammzda oliiveririm diye 
korkmuyor musunuz? 

Doris, soze ba~ladJgt zaman hafif ses
le konu$uyordu; fa kat git!!:ide sesi yiik
selmi~. cabuk <;abuk soylemei!;e ba~lamJ~
tl. Sesinin, gitgide daha kuvvetle <;Ikhgi
m gorerek mernnun oluyordu. Ai!;lamaga 
rnuvaffilk olamami~h ;·fa kat istedigi sah
neyi voluna koymu tu. Soyliyece~i soz· 
ler bitince, ellerile yi.iziinii kapad1. Van
derfelt, miistehzi bir !!:iiliimseme ile: 

- Komediye liizum yok, Dorina, 
dedi. Ben bunlan yutmam. Y alandan 
ai!;lamak i~;in gozyas1 guddelerine nas1l 
basildigmJ, meslek icab1, bilirim. Sekiz 
senedir ayni mavah okuyorsunuz. Bu sa
yede, ihtiyar Bryant' dan kucak dolusu 
para cektiniz. Beni kand1rmak icin ba&ka 
birsey icad etmeniz laz1m. 

Doris, yiiziinii elleri icinde saklamJ~. 
bu yeni hakaret yagmurunu dinliyordu. 
Bu adamm kendisinden ni<;in bu kadar 
nefret ettigini bilmiyordu. Vanderfelt 
magrur bir adamd1; belki de, bilmiyerek, 
bir giin onun gururunu incitmi$ti. Ellerini 
yiiziinden c;ekti ve masamn iistiinde, iki
sinin arasmda duran kutudan bir sigara 

ald1. Dum am, meydan okur bir ta v1rla 
hasta cigerine c;ekerken, V anderfelt onu 
seyrediyordu. Doris dii~i.iniiyordu. Ken· 
di kendine <<Bazil mevzuubahstu, diyor• 
du. Bu adamm istedigi ~ey ehemmiyet• 
siz; gene ucuz say1hr.» 

Bryant' m kans1 oldugunu dii~iiniiyor· 
du. F aka t, sahnedeki muvaffakiyetlerin· 
den sonra biraz nefes aldJgl ve ~imdi de 
evli bir kadm imtiyazma sahib oldugu 
halde, Bryant'm, onu icinden ~;ekip t;l· 
kard1g1 hayattan kurtulamam1~h. Eski 
mesleginin haysiyet kmc1 muamelelerile 
tekrar kar~Ilasiyordu. M. Wallert gene 
kar~1smdayd1. Bugiin Bazil mevzuu 
bahsoldugu gibi, o zaman da Bazil mev· 
zuubahsh. Kendisini, W allert' e, otuz 
dolar mukabilinde Bazil IGID satm1~t1. 
«Pekala, oyle olsun, diye dii~iindii. Va· 
kit kaybetmiyelim.» 

Sonra sigarasm1 sondiirdii: 
- Ban$ahm, dedi. 
Simdi ihtiyacJ olmadJgl halde, gozya~

lan kendiliginden akmaga ba$lami~h. 
Vanderfelt senelerdenberi biriken haka
retleri savurrnu~. ferahlarni&h. Doris'in 
eJini tuttu; eldivenini <;1kard1 Ve optii. 
Sonra, giiliimsiyerek Doris' e bakh: 

- Ne karar verdiniz? 
Diye sordu. Doris ba~mi sallad1, eldi

venini tekrar takti: 
- Peki, dedi ... Sizinle beraber bahk 

avma gelmege hazmm. 'Arkast var] 
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J apon istilas1 ba§
lamadan c;ok evvl
di. .?anghay' dan 
Pekin' giden trenin 
i~inde c;ok §en, c;ok 
r.e§' eli goriinen iki 
yolcu vard1. Biri c;o
cukluk devresinden 
delikanhhga gee; -
mek iizere.. Digeri 
de ya§hca .. Gene a· 
dam saatine baka -
rak: 

Pekin' e yak-
la§tlk zannederim! 
dedi. 

Sonra da ilave 
elti: I stla yapmak hastahgma tutulmu§ .ve 

- Babacigtm, c;ok giizel bir seyahat memleketini ogluna da gostermek arzu
yapbk, degil mi? Zama~ ne c;abuk gee;- su buna ilave olunca hemen yola c;tkmt§· 
ti. Bana, daha dun Pansten c;tkmt§IZ gi- lard1. Maamafih bu seyahat onun kazanc 
bi geliyor. noktasmdan da i~ine yanyacak, magaza-

Muhterem Bay .?ang - Yu giilerek ve s1na yeniden baz1 antika e§ya toplaytp 
ba§IDI salhyarak cevab verdi: gotiirecekti. Marsilyadan kalkan biiyiik 

- Benim ic;in zaman o kadar c;abuk vapurlardan birine binmi§ler, birc;ok iske
gec;medi amma oglum. gene yaptJgtmtz lelere ugradtktan sonra .?anghay' a gel -
yolculuktan memnunum .. Hey gidi hey!. mi§ler oradan da trenle Pekin'e miite
Otuz senelik bir aynhktan sonra memle- veccihen yola c;Ikmi§lard!. Orada kala
ketime doniiyorum.. Pekin' den aynld1- caklard1. \=iinkii ~ang-Yu'nun dogdugu 
g1m zaman heniiz on be§ ya§mda idim. yer, \=inin bu eski payitahtt idi. 
Simdi ise ktrk be~imin ic;indeyim .. Y amm- * * * 
cia da senin gibi koskoca delikanh bir og- Ertesi sa bah, Fu-Ji babasmt erkenden 
lum var!.. uyandtrdt. ;lehri gi:irmek, tema§aya Ia -

Tren, birbirinin ayni hududsuz sahra- y1k mahalleri seyretmek ic;in sabtrstzlam
lardan ge.c;mekte devam ediyordu. Ara yordu. Binaenaleyh bir dakika bile va -
Sira bu manzarayt ytktk kuleler, enli ve kit kaybetmek istemiyordu. 
bas1k evler biraz degi§tiriyor, biitiin hat ;lang-Yu bu uyandmh§tan pek de 
boyunca da siyah renkli kahn bir duvar memnun olmadt. \=iinkii heniiz viicudii 
uzamp gidiyordu. iyice dinlenmemi§, uzun seyahatin yor -

Birden lokomotif siiratini fazlala§hrdt. gunlugu tamamile ~tkmamt§h. F akat og
Katar Hatamen kapiSlndan gec;ti. Bu • lugunu c;ok sevdigi i~in ters bir lakud1 
rast Pekin'in en eski kaptlarmdan biriy- soylemedi. Saga sola donerek yatakta bir 
di. $iyen • Men istasyonunda durdu. Di- miiddet daha kalabilmek ic;in Fu-Ji ile. 

i:iteden beriden havai mevzular iizerinde 
konu§tu. Fu-Ji: 

ger yolcularla beraber bizim baba ogul 
da trenden indiler. Garda miithi§ giiriiltii 
ve kalaba!tk vard1. Otel tellallan, hamal
Jar, dilenciler bar bar bagn§tyorlar, oteye 
beriye ko~u§uyorlardl. 

Bay ;lang- Yu ile oglu Fu-Ji bu ka
labahg1 giic;liikle yararak istasyonun d1 -
§lOa c;1kttlar ve hirer Rik§aw'a- insanlann 
~ektigi iki tekerlekli araba - kuruldular. 

Bay ;lang· Yu: 
- Pekin oteline! 
Diye emir verdi. Bozuk yollarda sar-

' stla sars1la, olur olmaz yerlerde liizum
suz durakb.r yaparak ve bunlara sebeb 
olanlara hafiften kiifiirler savurarak, yor
gun bir halde otele vasll oldular. 

Kendilerine giizel ve he_r tiirlii kon -
foru havi bir oda verildi- Ilk i§leri ban
yoya girip ytkanmak ve uzun seyahatin 
viicudlerinde biriktirmi§ oldugu tozu top

ragt gidermek oldu. 
Bay ;lang-Yu tam bir \=inli idi. Tipi 

bunu pekala gosteriyordu. Boyu k1saca, 
rengi san, gi:izleri c;ekik ve sac;lan simsi -
yahb. Yiiziine, haline, tavrma baktlmca 
derhal men§ei anla§lhyordu. Y almz uzun 
miiddet Avrupada ya§ad!gi i~in bir ki
SJm harekatmda garbhhk hakim olmtya 
ba•lamtsti. Oglu Fu-Ji ise hemen hemen 
hir( Cinliye benzemiyordu. \=iinkii ken -
disini dogurur dogurmaz olen annesi bir 
F rans1zdt, c;ocuga, kumral sac;lar, 
bcyaza yakm bir renk miras buakml§tl. 
Y almz ~akaklanna dogru hafifc;e uza -
nan gi:izleri bu Avrupah tipe orijinal bir 
ifade veriyordu. Onun da boyu baba -
Slndan ancak biraz daha uzundu. F akat 
vucudiiniin yapth§l ince ve zarifti. 

~ang-Yu Pariste antika ticaretile me§
gu) olmu~ ve bu i~ten hayli para kazan -
nu~tl. Saint - Honore mahallesi civann -
da biiyiik bir magazast vardt. Bir giin, 

- Aman babacigim, dedi. Haydi 
kalk art1k .. Giiniimiizii nasi! ge~irecegi -
rr.ize dair bir program yapahm, hemen de 
tatbikata giri§elim I 

~ang-Y u gerinerek cevab verdi: 

- Oglum acelen ne .. Sanki hemen 
bugiin doniip .. gidecekmi§iz gibi sabus1z -
Iamyorsun·. Oniimiizde giinler, haftalar 
var .. Ne marakh, ne cam tez §eysin! Ken
dini hala Avrupada mt samyorsun .. \=in
deyiz evladtm, \=in del. Bu diyarda 
acele i§e §eytan kan§trl .. Ben ytkamp tu
valetimi yapmc1ya kadar sen otelin en iist 
t,ua~asma c;1k.. Biitiin Pekin'i goziiniin 
online tabak gibi serilmi§ bir hal de goriir. 
biraz avunursun .• Ben de bir ~eyrek son

ra oraya gelirim .. 
- Peki babacigtm 1 
Diyen Fu-Ji bir hamlede odadan dt -

§anya ftrladt, merdivenleri iki§er, iic;er 
c;tkarak otelin en iist kat tara~asma ula§
!1. Gi:irdiigii manzara hakikaten pek en
tresandt. Gok mavi, masmavi idi. Gozii 
kama§ttrmlyacak §ekilde koyu ve donuk
tu. Giine§in ziyas1 onun ic;inde fazla akis
ler yapam1yordu. ~ehir, buradan, biitiin 
teferriiatile goriiniiyordu. Pekin, bu ha
lile biiyiik bir bahc;eye pekala benzeti -
lebilirdi. \=iinkii her tarafta agac ve ye
§illik son derece boldu. 

Fu-Ji o kadar dalm1§h ki, bir arahk 
babasmm yanm~ yakla§hgmm bile far -
k;na varmamt§ti. ;lang-Yu elini oglunun 
cmzuna koyara k: 

- Giizel, degil mi) 
Dedi. Gencin hal ve tavrmdan, gozle

nndeki manadan memnuniyehm zaten 
sezmi§ti. Onun ic;in cevab beklemiyerek 
ilave etti: 

- Saga bak!. Orast \=in hiikiimdarla
nnm ve maiyetlerinin ko§klerinin bulun
dugu mahalledir. Duvarlar ktrmtzt renk
te .. Pagod'lann ve mabedlerin sa~aklan 
hep altm yaldtzh .. Otede kahn ve siyah 
duvarlarla ~evrilmi§ goriinen Tiirk rna -
hal!esidir· Buralan hep dola§JP yakmdan 
scyredecegiz. Lakin, her §eyden evvel 
kP.ndimize iyi bir ev bulmam1z lazJmdtr. 
Pekin'de otel hayah c;ekilmez .. Hem bir 
(inlinin kendi memleketinde otelde otur
masmt kimse iyi nazarla gi:irmez. Onun 
ic;in biiyiikr;e bir konak tutmak, c;ocuklu
gumdanberi uzak kaldtgtm milli an'ane
mize uygun bir hay at yasamak istiyorum!. 

Bu sozleri soylerken ;lang-Yu' nun sesi 
titriyordu. Bir miiddet gozlerini ufuklara 
dikip durduktan sonra: 

- Gel Fu-Ji, dedi, tahayyiil ettigimiz 
ev: bulahml 

Baba, ogul otelden c;1kttlar. Kapmm 
oniinde duran ve ecnebi seyyahlan gez-

~ 

~ KI,In faydas1: 
I Bir ytl, kt$tn havalar 

Yaz gibi steak gitmi~ ! .. 
Cimen dolmuli ovalar, 
Cift~inin i~i bitmi~ !.. 

:f. 

Sormuslar: 
- Hava steak, 

Giine$ de a~h caba ! .. 
Odun istemez oeak, 
Fena mt ~iftci baba ? .. 

Ito 

Demi!;;: 
- Kar dizi bulsun, 

Ne zarar ctksm ayaz ! .. 
Ne yaz gibi kt$ olsun, 
Ne de ki$ gibi bir yaz ! .. 

¥ 

Ciftcinin cok hakkt var, 
Bu sozii doi'ru demi~ : 
Ciinkii biiWn agaclar 
Jf-.;Jrulup verltlez yemi$ ! .. 

Ito 

Tomurcuklamr dallar 
Stcakta birdenbire. 
KJ~m esinee t"iizgar, 
Hepsi dokiiliir yere ! .. 

Ito 

Varsm kar ctksm dize, 
Etmiyelim aldm$. 
Faydas1 vard.r bize, 
Her sene olmah kt$. 

N.R. 

[meraklt ~eylerJ 
Acuzenin di§leri 

ingiliz ordusunun en kii~iik askeri bir bu~uk yasrnda Jacqueline Nelson 

Ger;enlerde Tok
yoda Bayan Togu~ 
gava isminde yet
mi.§ ya§mda bir J a
pon kadm1 birden
bire r;ene kemikle -
r-inde miithi§ agn -
lar hissetmege ba~

·························································································································· 
lamt~ ve miiracaat ettigi bir di~r;i kendi
sine di~lerinin yeniden r;1kmak uzere 
oldugunu haber vermi~tir. Hakikaten 
bir miiddet sonra Bayan Togugava'mn 
agzmda 17 di~in birden si.irdi.igu giirill
mii§tiir. Bu hususta fikirlerini aldtgtmlz 
miitehasstslar badisenin diinya uzerin
de emsali cereyan etmerni§ bir vak'a 
§e>klinde oldugunu soylemektedirler. 

Piiro tiryakisi maymun 

Londra hayvanat bahr;esinde heniiz 
yedi ayhk Goomy isminde bir maymun 
vardtr. Bu, Borneo adasmdan getirilmi~ 
bir (?empanze yavrusudur. Muhaftzlarm 
ana §aka olsun diye verdikleri piirolara 
miithi§ ah§ml§ ve fe'V'kalade bir tiryaki 
kesilmi~tir. :;1imdi, Goomy giinde a§agt 
yukan on be§le yirmi tane arasmda pii
ro i<;mekte, kendisine sigara verilmedigi 
takdirde mtithi~ bagmp <ra~trmakta, 
hatta aglamaktadtr. 

diren otomobile birtmek istemediler. ikisi 
de ayn ayn hirer Rik§av'a kuruldular. 
Fu-Ji'nin sevincine hudud yoktu. ;lehir, 
tasavvur ettiginden c;ok daha giizel ve es.· 
rarh idi. Gene bundan fevkalade bir gu
T\J.r ve iftihar duyuyordu. Kendisi de bu
nyl kuranlarm nkma mensub bir \=inli 
degil miydi) 

0 giin ve onu takib eden giinler Pe· 
kin 'in muhtelif mahallelerini gezdiler·l 
Parlak bir maziye sahib olan ~ehrin bazt 
bstmlannm c;ok giiriiltiilii ve hareketli 
olmasma mukabil bazt klSimlan son de
rece sa kin ve cazibeli idi. A vrupa ~ehir
lerinin asri manzara ve tertibatma ah§ml§ 
olan Fu-Ji bazan hayretten hayrete dii§
tiigii gibi, arama da teessiif ve yese ka
pthyordu. Nasil oluyor da bir~ok oriji -
nal ve giizel ~eylerin yanmda ihmal ve 
pislik neticesi mide bulanduan vaziyetle
tin hast! olmasma miisaade ediliyordu) 
Ekseri giinler, baba ogul, iki dost gibi 
kunu§a konu§a ~inin eski payitahtmm so
kaklannda uzun uzun dola§tyorlardl. 

Otelde daima ayni §ekilde devam e
den hayat onlan stkmtya ba§laml§tl. 0-
radaki giiriiltiiden, kalabahktan, garson
lann, hizmetkarlann girip c;tkmalarmdan 
yaka silkiyorlardt. 

Bazan yollan ecnebilerin oturdugu 
mahalleye de dii§liyordu. Orada muhte
lif tarz ve iislubda binalar kurulmu§, her 
btrinin kaptsmda bir milletin bayragt sal· 
lamyordu. 

- Arkasi var -

Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru ~ozenlerden bize fo-~ da Bursal! Suna Ozler. 
tograf gonderenlerin res-imlerini bas - 5 - Ktrklareli tuhafiyeci Recai Sevik. 
mtya devam ediyoruz. Fakat burada 6 - Kadtkoy 8 inci ilk okul 326 Meh-
resmi r;IIkmak mutlaka hediye kazan- med Ku~uo~lu. 
mt§ olmakhga dela.let etmez. Miikafat 7 - Kiitahya Ziraat Bankas1 muhase-
kazananlarm ismi her aym ilk haftasm- becisi oglu Mehmed Sonmez. 
da ne§rolunan btiyiik listeye yaz1hr. 8 - Be~ikta§ 19 uncu ilk okul 439 th-
Soldan saga stra ile: san. 

1 - Beyoglu 44 iinci.i ilk okul 29 Ne- 9 - 'Oskiidar 20 nci ilk okul 249 Fa -
zahat Bekiroglu hamet Erdem. 

2 - Ktrklareli Kiiltiir Direktiirii Ce· 10 - Malkara S1hhat eczanesi Ali. 
mal Ata<; oglu Metin Atac;. 11 - Malkara camii kaqtsmda ber-

3 - Agm iigretmen Re~ad kiZI Ergo- ber Osman gtingiir. 
ni.il Ytld1z. 12 - Gazi Osman Pa~a orta okulu 
4- Bursa Meydanc1k Adtglizel15 No. 276 Mustafa. 

·························································································································· 
YAZISIZ HiKAYE 

jFAYDALI BtL~iLER I 
Odun petrolii · 

!ngilterede biitiin diinya oduncula -
rmdan miirekkeb bir kongre te~ekkiil 
etmi~ ve odunun sade yaktlmtya, ka -
g1d, sun'i ipek, yiin yaptlmtya degil, 

pek yakm istikbalde benzin ve petrol 
yerine kullamlacak maddeyi de r;t.kar • 
m1ya yarayacagt mevzuu iizerinde ko· 
nu~ulmu~tur. Demek, otomobiller, tank
lar, denizalh gemileri ve saire bundan 
sonra odun petrolile yuri.iyebilecekler. 
!~in garibi, kongre murahhaslanndan 
biri de odundan pek ucuza mal olacak 
bir gtda maddesi istihrac edilebilecegini 
de ilave etmi§tir. 

Neier yemi§? 
Almanyanm §arki Prusya ahalisi, o· 

te.~ "1beri iriyan adamlard1r. Yemele • 
rine, i~melerine r;ok dikkat ederler, i~

tahlan yerindedir. !r;lerinden biri, Bay 
Hermankopf, pek kli<riik ya§tanberi ye
mi$ oldugu gtda maddelerinin hesabmt 

tutmu~tur. Ge<renlerde 60 ya~mda olen 
bu adamm kans1 tarafmdan tuttugu 
jurnal ne§redilmi§ ve 50 sene zarfmda 
87,600 kilo gtda yemi.§ oldugu meydana 
~1km1~tir. Yaptlan hesab neticesi, bu 
miktann 22 vagonluk bir hamule te~k;l 
ettigi anla~tlmt§hr. Bu arada mayi ola
rak Bay Hennankopf'un aynca 60 bin 
litre bira ictigi de mukayyeddir. Fakat 
bazt vatanda~lan, buna ragmen hala 
zavalh adamm ya§adtgt mtiddetc;e ada
maktlh yeyip ir;medigi kanaatinde irni§• 
ler. 

Posta paketi gibi gonderilen 
~ocuklar 

~u giirdu~i.iniiz iki yavrunun diinva
ya geli~leri heniiz on ay olmu§tur. Ba
ba, anne demesini bile bilmiyorlar. Fa
kat Atlas Okyanusunu yalmz ba~larma 
bi.iyiik bir vapurun i~inde ger;mi~lerdir. 
Amerikadaki babalan tarafmdan pos -

taya verilerek Silezya'daki annelerinin 
yanma giinderilmi§lerdir. Anneler!, bir 
hastahk neticesi evvelee yola r;1kml~, 
babalan da fazla me§guliyeti dolay1sile 
onlara arkada~hk edememi§tir. Si.itle
rine ve sair hususlanna bakmayt vapu
run hastabak1c1s1 deruhde etmi§tir. Sag 
ve salim annelerinin yanma kadar gel
mi~lerdir. 

c __ i_kin_~ _ka_ou_n _bu_lm_ac_as_l _) 
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Yukandaki her dart ko~e bir saytya 
delalet ed1yor. Birbirinin ayni olan 4 k0· 
§eler ayni saytlard1r. Ona gore saytlan 
yerlerine koyarak bu hesab meselesinl 
hallediniz. Bu meseleyi kolayca r;ozebil• 
mek ir;in bilhassa dort ko§elerin hangi· 
lerinin birbirinin ayni olduguna dikkat 
etmelidir. Birinci ve ikinci sahr hallol • 
du mu meselenin otesi kendiliginden 
ortaya r;tkacaktlr. 



8 CUMHURIYET 

Fi · tin de lngiliz - Arab 
miicade ,esi hararetlendi 

Yeni F r ans1z Kabinesi 
Chautemps bugiin hiikumetin 

program1n1 okuyacak i~gilizlerin en kuvvetli tethi!f siyasetlerine ragmen 
Arablar miicadeleye devam ediyorlar (Ba§ tarat' 1 inci sahttede) I hath hareketinin yeni kabinenin kat'i va

sonra hiikumet dekliirasyonun.u ha:•rl~ ~ - ziyetini tayin edecegini kaydediyorlar. 
makla me§gul olmu§tur. Metm bugun og- Temps gazetesi yaz1yor: 
!eden sonra arkada§lanna bildirecek ve H lk h · · t k ']] t' « a cep esmm ar 1 m1 e m men • 
yann sabah toplanacak olan naz1rlar mec f tl · b ' 'd ·1 t ]' £ ed'le . . , . . . aa erme uygun 1r 1 are 1 e e 1 1 -
!lSI de kat ii metm tesp1t edecektir. b 'l ~ · · · t tm k · d' sosya!1'stler1'n .1 I L . l . . . . 1 ecegm1 1spa e e ~·m 1 

Ba§vek• A sas - oren I§ enm uzerme 1' d ·d . l e m e Jr.» 
a IDI§tlr. Paris Soir yaz1yor: 

Sarraut, §imal Afrikas! komitesindeki 
vazifesini muhafaza edecektir. «Yeni kabinenin program! evvelki hii-

Senatoda memnuniyet kumetin programma benziyecektir. Fran-
. km miidafaasJ, sosya] ban~m muhafaza-Paris 20 - Y eni kabine, azasmm 

s1, M. Chautemps buhrandan evvel ikekserisi radikal sosyali;t olan senatoda 
1 mal etmek iizere oldugu i~ ana kanunu-biiyiik bir memnuniyetle kar§l anml§hr. 

Ekseri senati:irler ekonomik ve finansal nu siiratle kabul ettirmek istiyor. BaFe-
kil keza ihtiyar i§c;ilerin tekaiid -

kalkmma siyasetine, para serbestisi ve 
liiklerini de kabul ettirmek arzusundad1r. 

sosyal ban~ fikri ic;inde devam edilmesin-
den memnundurlar. Bunlar · Delbos'un Bu kanunlar kendisine, mecliste biiyiik 

bir ekseriyet temin edebilir.» 
hariciyede kalmasm1 tasvib etmektedir -
1 lhtilalci lspanyada tefsirler er. 
M. Bonnete'in miihim bir nutku 

Filistindeki hadiseleri teskin ic;in ingilizler tarafmdan 
gonderilen zuhh otomobiller 

Paris 20 - M. Georges Bonnet, en
diistri. ticaret ve ziraat cumhuriyetc;i ko
mitesinin ogle ziyafetinde soyledigi bir 
nutukta, Amerikada biiyiik elc;i iken han
gi ahval ve §erait altmda evvelki Chau
temps kabinesinde Finans Bakanhgml 
deruhde etmege c;agmldJgmJ bildirdikten 

Salamanka 20 - Franco hiikumetine 
mensub miihim bir ~ahsiyet Havas ajan
smm muhabirine a~ag1daki beyanatta bu
lunmu~tur. 

Kudiis: 15 ikincikanun 
lc;inde, islam ve h1ristiyan diinyasmm 

hertiirlii unsurlanm bannduan, bu ba -
lrnndan « Yirminci asrm Babil'i» diye 
tavsif edilmege lay1k olan Kudiis ~ehri, 
bugiin gene heyecan ic;indedir. Tam ma
nasile kozmopolit, tam manasile enter -
nasyonal alan diinyanm mukaddes tarihe 
mensub biitiin dinlerini ve mezheblerini, 
herbirini bir ba~ka suret ve alaka ile, 
kendi varhi:bnda temsil eden bu ~ehrin 
bugiinkli heyecanma sebeb, bir ingiliz 
alimi olan profesor Starkay'm mec;hul 
bir tethi~c;i c;etesi tarafmdan oldiiriilme
sidir. Filistinin muhtelif yerlerinde yap
hgl tetkikler ve arkeolojik ara~hrmalarla 
Kudiisiin ve eski Y ahudiligin tarihine 
biiyiik hizmetler etmi& olan profesoriin 
katli ingilizler a.rasmda biiyiik bir infial 
uyandJrdJgl gibi bugiin ecnebi ve Y ahu
di muhitinde de derin bir tesir uyandJr
ml~hr. Arablara gelince, onlar hemen 
umumiyet ii1.ere memnundurlar. 

Hiikumet ve bittabi ingilizler c;eteyi 
yakalamak iizere gayet s1k1 ve ~iddetli 
tedbirlere tevessiil etti. Burada zab1ta 
hizmetkrinde kullamlmak iizere lngilte
reden hususl surette getirilmi~ bir hayli 
polis kopegi vard1r; bunlar hem en hare
kete getirildi. Bunlann yard1mile polis 
ve asker tarafmdan takib edilen izler ne
ticesinde, ki:ipekler memurlan Hebron 
civannda Tharas isminde kiic;iik bir ko
ye kadar gotiirmii~ler ve burada yap1lan 
ara~hrmalar neticesinde bir evde bir hay
li silah ve cepane bulunmu~tur. Fakat, $U 

dakikaya kadar c;eteye mensub olmak 
iizere kimse ele gec;mi~ degildir. 

Kudiis, aylardanberi s1k1 bir askeri in
zJbat ic;inde ya~1yor. Buna ragmen, her
Riin irili ufakh hadise eksik degildir. 
Biitiin Osmanh imparatorlugu devrinde 
siikun ve huzur ic;inde ya~1yan bu ~ehir, 
yeni idareye p;irdigi tarihtenberi, guya 
daha rahat ve mes'ud ya~Jyacakken, re
fah ve huzurunu kaybede ede bugiinkii 
haline gelmi~tir. Bugiinkii bali ise, ba~ -
tanba~a bir hapisane nizam1 altmda ya
Slyan bir beldeden, ba~ka bir~ey degil -
dir. Kudiisiin eski huzur ve siikununu 
hatJrhyan!ar, bilhassa bunlarm Arab o
lanlan, «bizi bu hale getirmege sebeb o
lanlann gozleri ki:ir olsun !» ·diye gec;mi~i 
hasretle yadetmektedirler. 

*** 
Ote taraftan miicadele de devam edi-

yor. Birkac; giindenberi Filistinin her ta
rafmda yeniden hareketler uyand1. He
men her tarafta Arab c;etelerinin Y ahu
dilerle ingilizlere hiicumlan kaydedili -
yor. Son haftamn ba~hca vukuah Nab
Ius mmtakasmda cereyan etmi~tir. Fa kat, 
Kudiisiin ic;inde, Kudiis kap1larmda, Tel 
Avivde, hulasa her tarafta vukuat eksik 
deii;ildir. Nablusta iki giin evvel c;eteler, 
birkac; Arab1 da oldiirdiiler. Bunlar da 
ingilizlere casusluk etmi~ olmakla maz
nun Arablard1r ki siyasi c;eteler bu su
retle onlan cezalandJrmJs oluyorlar. 

Kudiisiin eski hayatm1 bilenler, Arab
lann eski siikunetini ve bu nevi miicade
leleri sevmevi~lerine vaklf olanlar, av -
lardanberi devam eden ve biitiin resmi 
takib ve tethi~e ragmen c;etecileri yJldJr
mJYan hadiseleri gordiikleri zaman hay
ret ederler. Arablann nekadar biiyiik bir 
cesaret ve tevekkiille miicadele ettikleri
ni gormek hakikaten de hayret edilecek 
bir hadisedir. fngiliz zab1tas1 ve askerle
ri hirer taz1, Arab c;etecileri de hirer tav
san! Onlar kovahyorlar, otekiler kac1 -
yorlar: Kah bir taz1 bir ta v~am yakah
yor, kah bir tavsan - silahh tavsan 1 - hie; 
beklenilmiyen bir yerde birkac; insam, bir 
otobiisii, bir treni vuruyor! 

ingilizlerin takibi, Arablara kar~1 
hertiirlii ~iddeti gosterdi. Hakh ve hak
SIZ aram1yarak, rasgele siiphe ettiii;i yer
lerde ~iiphe ettigi insan1ann evlerini yJk
tJ; rasgeldigi insam yakalay1p idam et
ti; hapse attJ, Kudiisten binlerce mil u
zaktaki Okyanus adalanna siirdii; fa -
kat, bun1arm hir;biri para etmedi. Bir 

sonra demi§tir ki: 
«- Gec;en miiddet zarfmda katedilen 

zamand~nberi de manda hiikumeti bu 
~iddetten vazgec;mi~ goriiniiyor. Siddetin 
aksi ~iddeti davet ettigini goren ingiliz
ler, bugiin askeri mahkemeler tarafmdan 
idama mahkum olanlarm birc;ogunun ce
zalanm hapse tahvil ediyorlar. Hapisse 

herkesin alay ettigi bir cezad1r; <<bu i~ler 
neticelenir neticelenmez, hapis cezalanm 
toptan affedecek olan umumi bir af el
bette ilan edilecektir !» diye kimsenin al
dJrdJgl yoktur. 

«- Y eni F rans1z kabinesinde ekseri 
bakanlarm yerlerini muhafaza etmeleri 
Frans1z harici siyasetindeki istikran gos
termektedir. F rans1z kabinesinin pek ya
kmda, ispanyamn iic;te birini elinde bu -
lunduran Franco'yu tammaga imkan ve
recek bir formiil bulacagm1 iimid ediyo-yola bak1yorum da, ba§anlan hakiki te

rakkileri gi:irmekle seviniyorum. Biitc;e ruz.» 
tevazlin halindedir. Hazinemizde y1lba- Hiikumett;i lspanya memnun 
§mda 3 milyar safi ve ilave olarak da ban- Barselon 20 - Siyasi mahfiller yeni 
ka tarafmdan devlete yapilan 5 milyar F rans1z hiikumetine miisaiddirler. Bu 

* * * yani biitiin vade tediyatlm kar§lhyacak mahfiller F ranSJZ d1~ politikasmm degi~-
F a kat, idam cezalan icra edilse bile miktarda para mevcuddur. Altm ihtiyatl- medi&ini kaydediyorlar. 

siyasi c;etecilik miicadelesi duracak nu? na gelince, bu ihtiyat, altl ay evvel ikti- Komiinistler yeni Chautemps kabine • 
Hay1r. Arabhgm galeyam o kadar kuv- dan ele aldiglmlz zamandan claha mii - sine hiicumdan sak1myorlar. 
vetlidir ki insanm, bunun oniine gec;ebil- himdir. Bu altJ aydanberi F ransaya ne Milli j~ federasyonunun Katalonya 
menin imkans1z oldugunu iddia edecegi kadar sermaye girdigini gosterir. orgam, Chautemps kombinezonunun da -
geliyor. Filistinin taksiminde !STar eden Bu va~iyet ic;inde, son buhran nasll ha ziyade siyasi bir taTZ! hal te~kil etti
ingiltere, projesini bugiinkiinden daha vukua geldi? Son giinlerde tela§ neden ~» 
biiyiik bir tazyik altmda tatbik etse bile, Bonnet, soyledigi nutuklarda miite -
bugiin her tarafta galeyan halinde bu • madiyen teknik neticelerin kafi olmadJgl
lunan Arabl1k, ilk vesilede harekete ge- m. zira bu neticelerin devam ve inki~a£1 
c;ecek ve yap1lan ~eyleri yJkacaktJr. U • icm normal hava liizumunu bildirmi§ ol
muml kana ate gore, Yahudiler, kendile- dugunu hatJrlatml§ ve demi§tir ki: 
rine «vadedilen topraklann>> sahibi ol - «- Son haftalar zarfmda efkan u -
mak projesini tatbikte gecikmi~lerdir. mumiyede has1l alan esrarb itimadSIZbk 

Herhalde Eilistin ic;in ba~ka tarzda hareketlerini intac eden zorluklarla kar
bir hal c;aresi bulmak, ingiltere ic;in ol _ §Jia~tlgJmlz muhakkaktlr. Y almz en mii
dugu kadar Y ahudiler ic;in de hayJrh teyakk1z kimseler de degil, ayni zaman
p:oni.niiyor. Bu hal c;aresini aramal.: i~in da mevduatmt tasarruf sand1klannda ve 
ugra~anlar da yok degildir. Mesela, eski bankalarda bulunduran halk kiitlelerlnde 

I k H · · 1 d N · p de endi§e has1l olmu§tur. Kambiyoda ba-
ra anc1ye naz1r ann an un a~a A k · h' 'k 

Essaid Samdan gec;erek buraya ld' ZJ sarsmtilar ve tela~ hare etl 1ssettl ve 

b d A 
, M ge ': • sermayenin ~ekilmesini gordiik, o zaman 

ura an man a, g1th ve averay1 . 'di B 'f b 1 
c;: • h"k" d E · Abd 11 hl .. vaZlfem ne 1 ~ u vaz1 e, sa u a top -
~~n.~ u urn an mu u a a go • Iad1g1m1z biitiin ihtiyatlann hazinede ge-
ru~tu. d d k' · .. h · 1 d ~en ram an 1msemn §UP es1 o rna an, 

Filistin davasm1 miidafaa etmegi bir tiikenmesine mlisaade mi etmek, yoksa 
vazife bilen lrak, miitemadiyen lngiliz- bilakis memleketi haberdar etmek ic;in 
!erie Arablar arasmda bir ta vassut c;are- tehlike c;amm ml c;ekmekti? 
si aramaktadJr. Nuri Pa~anm buraya zi- Zannederim ki, memleketi en kat'i bir 
yareti de bu mesele ile alakadard1r. surette vaziyetten haberdar etmek ve is
Verilen haberlere gore birkac; giine tedigimiz mali diizeltmeyi ne hududlarl
kadar Suriyeli lider doktor Abdurrah - mlz ic;ine otar§i rejimile c;ekilerek ve kam
man Sehbender de buraya gelecektir. 0 biyo kontrolu tesis ederek, ne de ampirik 
da Sam civarmda Beludanda akdedil - usullerle elde edemiyecegimizi kendisine 
mi~ olan, biiyiik Arab kongeresinin mii- bildirmek laz1mdu> 
messili s1fatile, Filistin meselesinin Arab- Bonnet, kambiyo kontrolunu ~iddetle 
hk lehinde halli ic;in te~ebbiisler ve ta - tenkid ederek si:izlerini ~u suretle bitir -
vassutlarda bulunacakt1r. 

Vaziyet heniiz sarahat bulmaktan u
zaktir. ingilizler taksim projesini tatbikte 
mar eder goriiniiyorlar. Ancak, onlarm 
arasmda da yava~ yavas ihtilaflar <;1k1 • 
yor. Filistin Arablarmm kanaati o mer
kezdedir ki kendileri tarafmdan yapilan 
bugiinkii mukavemet devam ettigi miid
detc;e, taksim projesinin tatbikine imkan 

olmJyacaktlr. «Zaman bizim ic;in c;ah~l
yor!» diyorlar ve zaman kazanmaga 
gayret edivorlar. Zaman kazanmanm 
sarh ise silah1, bombay!, baskm1 elden 
bJra~mamaktlr. 

l')grusunu soylemek lazlm gelirse, 
Arablar da bunu hayret edilecek b'tr 
kahramanlJkla yapmakta devam ediyor
lar. 

mi~tir: 
«- Finans meselelerine dahi hakim 

olan meseleler var. Bunlar istihsal, i~ ve 
sonra da memleketin kuvvei maneviyesi 
meseleleridir. Memleketin, kendisini teh
did eden tehlikelere goziinii ac;mas1 ve 
c;ok ~evkli ve inz1bath olan diger millet
Jere bakmasJ lazJmdJr. Halbuki, kac; de
fa mii~ahede ve tesbit ettim, bizde bir fi
nans bakanma maddi istekler bildiril -
mektedir ki bu bakanm bunlan tatmine 
iktidan yoktur. Bu kadar biiyiik, bu ka
dar asil ve bu kadar alicenab olan bu 
cumhuriyetc;i milletin tehlikeyi anlamas1 
lazJmd1r.» 

Y eni kabine program I ve 
Sovyetler 

Paris 20 - Gazeteler sosyalistlerin 

gini yallyor. 
Bu gazeteye gore, yeni kabine Fran

slz cumhuriyetinin hakiki c;ehresini akset
tirmektedir. (a.a.} 

Deklarasyonun ana hatlar1 
Paris 20- Chautemps· kabinenin bu

giin yaphg1 ilk toplanhda hiikumetin par
lamentoda okuyacag1 deklarasyonu izah 
etmi~tir. Bunun ana hatlan, Chau -
temps kabinesinin te§ekkiiliinii miiteak1b 
ne~redilen tebligin aymd1r. 

Deklarasyon, Blum'iin halk cephesi 
etrafmda bir milli birlik kabinesi te§kili 
i<;in yaphg1 gayretleri metettikten sonra 
ve evvelki hiikfunetin istifasmm bir sosyal 
doktrin ihtilafmdan dogmadJgmJ kay • 
deyledikten sonra §imdiki hiikumetin bun
dan evvelki iki hiikumetin noktai naza -
rmm ayni olduguna ehemmiyetle i§aret 
edecek ve evvelki harekete devam edile
cegini bildirecektir. 

Bu ciimleden olarak Dahiliye Neza -
retinin faaliyeti tekrar ele almacak ve 
cumhuryetin miidafaas1 yolundaki icraatl 
idame ettirilecektir. Mali bak1mdan, pa
ra serbestligi muhafaza olunacak ve 
Bonnet'nin giri§mi§ oldugu 1slahata de -
vam edilecektir. Simdiye kadar yap1lm1§ 
olan sosyal 1slahata da dokunulm!yacak
hr. Halk cephesi tarafmdan tesbit olunan 
program hadiselerin imkan verecegi nis • 
bette tatbik olunacakhr. 

Harici siyasete gelince, Delbos'un 
Hariciye Nezaretinde muhafaza edilmi~ 
olmas1 hiikumetin F rans1z diplomasisince 
an' ane halini alan siyasetten aynlm1ya -
cagma bir delildir. Fransa ademi miida -
hale siyasetine bagh duracak ve Avrupa 
gerginliginin izalesini F rans1z ittifaklan -
nm ve dostluklarmm muhafazasmda an -
yacakt1r. F ransa akdedilmi§ paktlara ve 
Milletler Cemiyetine sad1k kalacakt1r. 

Deklarasyonun en miihim noktalann
dan biri de milli miidafaanm kuvvetlen ~ 
dirilecegi hususudur. Bu kara, hava, de
niz nezaretlerine aid i~ler Daladier'nin 
yiiksek idaresi altmda tanzim olunacak ~ 
t1r. (a. a.} 

11 ki1i tevkif edildi Miireftede bir yah yurdu 
Kudiis 20 - 1 0 kanunusanide !ngiliz 

arkeologu Starken'in katli mlinasebetile 
11 ki§i tevkif edilmi~tir. 

lki Arab asheri idama mahkum 
oldu 

Kudiis 20 - Reuter bildiriyor: 
Polise ate§ etmekten suc;lu iki Arab 

askeri mahkeme tarafmdan idama mah
kum edilmi§tir. 

Kanl1 bir ~arpr$ma 
Kudiis 20 - Reuter bildiriyor: 
Arab membalarmdan c;•kan ve heniiz 

teeyyiid etmiyen bir haberde, Erdiin ~ 
Necid hududuna yakm iki bedevi a§ireti 
arasmda miihim bu musademe vuku bul
dugu ve 50 den fazla i:ilii ve bir c;ok ya
rah mevcud oldugu bildirilmektedir. 

Bu habere gore, Harrus - 1bn - Adal 
a§iretinin §eyhi Mohamed - ibni - Miglad 
tarafmdan idare edilmekte alan a§irete 
aid tekmil hayvanlan yagma etmi§ -
tir. (a.a.) 

Miirefte (Hususi) - Umumi Miifetti~lik, koy mekteblerini bitirdikten 
sonra tahsillerine devam edemiyen miistaid talebeye okuma imkanlarmi 
vermek i~in icab eden tedabiri almaktad1r. Bu ciimleden olmak i.izere Miiref
tede bir yatl yurdu ac;Ilmu~ ve kiit;iiklerin ibate ve tedrisleri it;in her nevak1s 
ikmal edilmi§tir. Gonderdigim resim yah yurduna devam etmege ba§hyan ta
lebeyi nahiye miidiirii ve arkada§larile birlikte gostermektedir. 
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Misinn gene hiikiimdari 
diin Kahirede evlendi 

Nikah merasimi saat 11 de Kubbe saray1nda 
yapdd1 ve hadise 101 pare topla ilan edildi 

[Ba§taratt ~ tr:ct sahtteae I I tepsidir. Bu c;ok k1ymetli tepsinin ya -
raymda akdolunmu~ ve had1se, halka ve nmda gene elmas kakmah iki testi bu
memlekete, I 0 I top atJ§ile bildirilmi~tir. lunmaktadJr. 
lzdivac evrakm1, ~endi tarafmdan bizzat Oc;iincii hediye daha kiic;iik diger bir 
~ral, Bayan Fer.Jde tarafmdan ~a .ve- altm tepsidir. Tepsinin ic;inde c;ok siislii 
hi. olarak babas_1 m~zala.ml~tl.r. ~ah~dhk - ve pek san' atkarane i~lenmi~ kahve fin • 
len, Krahn kabmes1 §ef' Ab Mahn Pa- canlan vard1r. 
§a ile Ba§mabeyinci Ziilfikar Pa§a yap- Hanedanm verdigi dordiincii hediye 
ffii§lardJr. de Osmanh Padi§ahlanndan Sultan A-

Gene Kralic;e, bugiin ogleden sonra, zize aid bir tesbihtir. 
Krahn ~eyze~i tarafmdan .e~in?e? alma· Kahire Musevi cemaati Kral Faruga 
rak Hehopoh~ sar~~ma getmlmi§hr. ~ene takdim edilmek iizere k1ymetli bir hediye 
K
1
. ral ve Krah~e: o~leden sonra _Hehop~- hamlaml§tlr. Musevilerin bu hediyesi 
IS sa~aymd~, 1ki .aile azasma b1r c;ay Zl- c;ok san:atkarane yap1lmi~ bir sand1kt1r. 

yafeh verml§lerdJr. Sand1gm ic;inde altmdan bir tacla Kral 
Krahn arzu ve emrile c;ocuklar ic;in ve Kralic;e isimlerinin ilk harfleri yazlh

hususi eglenceler tertib edilmi§tir. <.;ocuk d1r. Altm tac di:irt ko§e ve gene altmdan 
bahc;eleri zengin, f1kara c;ocuklarile hm- mamul bir tepsi iizerinde durmaktad!r, 
cahmc doludur. M usikinin ahengile oy- T epsinin uclan da bir c;ok k1ymetli k1r -
naytp eglenmekte bulunan kiic;iik misa - mlZI ve ye§il yakut, ziimriid ta§larla 
firlere c;aylara, §ekerlemeler ikram edil - siislenmi~tir. 
mi§tir. Parklarda biitiin ahali gece sa - Saray damdonorleri Kralic;eleri ic;in 
bahlara kadar egleneceklerdir. pek meharetle i§lenmi§ dantelalarla siislii 

Yarm sabah M!Slr ordusu, Krahn hu- bir yelpaze hamlam!§lard!r. Yelpazenin 
zurunda bir gec;id resmi yapacaktir. Ak- iske!eti kaplumbaga kabugundandu. Os
§am, sarayda resmi bir ziyafet verilecek - tiinde de Kralic;enin isminin ilk harfi bu-
tir. lunan F, elmasla yazJhd1r. 

Cumartesi giinii kordipiomatikle M1 - MISirda c;ah§an yerli ve ecnebi biitiin 
suda bulunan ecnebi kolonileri tarafm - fabrikatorlarm dahil bulunduklan sanayi 
dan Krabn ~erefine bir ziyafet verilecek, birligi en giizide M!Slr agaclanndan ya • 
gece Komedi F ransez heyeti tarafmdan pilmJ§ ve muhtelif pare; a! an M1s1r san' at
Kahire tiyatrosunda bir temsil gosterile - karlannm elinden c;1kml§ bak1rla birbirine 
cektir. merbut bir sand1k hamlam!§lard!r. San-

Pazar giinii Kralla Kralic;e bal aylan- d1gm ic;inde altm yazJlarla birligin tebri
m gec;irmek iizere Krahn malika.nesine kat! yazJlmi§tlr. 
c;ekilecekler ve 10 §ubata tesadiif eden Hitler' in hediyesi 
~ralm d~gumunun. yJ!di:iniimii giinii Ka- Berlin 20 _ Hitler, Kral F aruga, 
h!reye doneceklerdJr. evlenmesi dolayJsile bir spor otomobili 

Kral ve Kraliceye verilen hediye etmi§tir. (a.a.} 

. hetjiyeler Mrs~r Kralifesi pefe laftmryacak 
Kah1re (Husus1) - M151rm gene K h' 

Krahna, diigiin miinasebetile c;ok kiy - a Jre 2? - K~al F a~uk yanmda ka· 
metli hediyeler gonderilmi§tir. Hediye TIS! ve tek b1.r yave~1 oldugu halde bu ak-
gonderenlerin ba<:md ha ed azasi §am otomobille §ehude dola~arak donan-

.. a n an ]'kl . . . B d 
gelmektedir. ma~1. ve. ~en 1 er~ seyretmJ§tlr. un an 

V erilen hediyeler Kral Fa ruga kar§l pohsm ?lie ha?en olmamJ~tlr. 
gosterilen bir nezaket eseri olmaktan zi- Krahc;e Fen de pec;e ta~Jmlyacaktir. 

K 1' . . . 1 .. d' d I yade Kral ailesine mensub olanlarm ra 1c;enm pec;~s•.z res1m en 1z 1vac o a-
yekdigerine kar§l samimiyetini gostermek y1sile c;1kan hususi pullann iizerinde bile. 
itibarile dikkate ~ayandJr resmen vard1r. Halk, bunu biiyiik bir me-

K 1. ·1 b' · • · h d' B "k serretle kar~ilamJ~tlr. Bu hadise, M151r ra 1c;eye ven en Innct e 1ye ru - ~ . · 
selde fevkalade san'atkarane i§lenmi§ bir kadm~nm ac;ilt§ma dogru miihlm bir tner.-
gelin feracesidir. Vaktile i§lenmesi sene- haledJr • 

~ *** lerce siiren bu ferace F rans1z 1mparato
ric;esi Eugenie' nin 1869 da Siiven kana
lmm kii~ad1 miinasebetile H1div ismail 
Pa~anm kJZlanna hediye ettigi feraceler
den biridir. 

Kral ailesinin ikinci hediyesi elmas 
kakmah ve iistiinde Kral ve Kralic;enin 
isimlerinin ilk harfleri bulunan bir altm 

M1s1r konsoloslugunda 
suvare 

M1s1r Krall Majeste Farugun evlen ~ 
mesi miinasebetile diin gece ~ehrimiz .. 
deki M1s1r konsoloslugu tarafmdan bir 
resmi kabul tertib edilmi.§ ve bir suva· 
re verilmi~tir. 

irlanda Ba,vekili Londradan ayr1ldt · 

irlanda Ba~vekili De Valera Londraya geldigi vakit irlandahlar 
tarafmdan istikbal edil~yor 

Londra 20 - De Valera, bu sabah Londradan !rlandaya hareket etml$•1 
tir. De Valera gazetecilere, evvelce yaptlg1 beyanata yeni bir §ey ilave ede:. 
miyecegini bildirmi~tir. (a.a.) \ 

······· ········································································································· ......... . 

Berlin - !spanyadaki d.ahill harb yiiziinden faa1iyetini tatil etmek mecbu
riyetinde kalan ispanyol filim §irketlerinden Hispano, Berlinde faaliyete ba§
lami~ ve ilk filim olarak cBarbier de Seville» 1 filme c;ekmi~tir. Resmimiz bu 
filimden bir manzaray1 gosteriyor, 
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GONON BULMACAS 
1 2 3 4 5 R 1 8 9 10 11 

l /_1 j l-~ : -i ~ I • 
f ~ i II! 
;fi -1 I 
6 I I 

' I 
tl _I -1 

1l I 

J~j•l 
u l_l liJ LJ I 

Soldu J;lliJ. : 
1 _ Bek3.r oOni.ir.ekk~tl .kellme). 2 - Za

man zamall, bk' b.ayvan. .3- Buyiik bir kab, 
kahn ve ,kaba c1o.ltuo.mu§ :k~a~ar. 4 -
Cereya.n eden, es.ki Rus .siivar.isl.. li - Mtis
Hi.manlarm bir ibacletli. 6 - V"~ll o'lan, es
k1 sa~ be'iyasl. 7 - Salata clns1nden \lir~ey. 
• _ Bir por, pa.r~a. a.rabca c.su• . .9 - B'ir 
Jtu.s kadmllllD ~. 1mdad ati)'l!D.ln fer~ 
)'a.dl. 10 - .A.bla, 'O.Ztln -zama~a 1ll't ~urm.ak
ltk. 11 - Fran.slZca c.ba;YJJ'.t, b.ir emir, b.ir 
e~yun v~rtasr. 

Yukandan ~aitY&: 
1 - Betelenen (rniireltk.e-b kellm.el. :2 -

Temiz, y1kamlan yec • .a - Hind hiiltfun -
d.arlan, bir hayvamn ism.l.nln tetsl.. 4 -
Bir emir, latlfeci. 5 - cSaJ.lib.t l.D tersl, ka
rr.;;rk. 6 - Uzak, yazW ,.se.;;~ '1 _- Ecnebl, bir 
rnabud, blr sayt. 8 - U~uneu Ja.lla, A.vru
pada bir denlz, giizel t;an'at. 9 - K.adtktiy 
eivarmda blr semt, blr }'e~. lQ - Tut't1§
turan, lskambllde blr cw. 11 - Ac;J.ltlik 
~r. vaklt. 
Evvelki bulmacanm balledilmiJ ~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 t 10 11 

11 YlA' L I AINI AI T 1 A IN .• , s 
2 E IUE~G1E 1c; E~N1•1s IE 
2 S EINJ.JZI.IM UlHIAIT 
4 l TIAI•JtiS E DJEI•f•. 
li Uo •1ElHI t !u•IK,AiZ 
6 OILIAfG1AlN1aiN 1liC,E 
7 VIAIHII1DI•IKIEIMI£lRI 
~ AINIAlL1AIRl•IM1•1M1• 
91,L 111 olE IMI t IRI•Inl t Jz 

p A R A L A R 
Ah$ Sa h.~ 

Frank ~0.- 85.-
Dolar 123.- IZG.-
Lim 99.- 10ii.-
S.l~ik3 Fr. 'Sil.- g4,-

Drt~bml 18.- 22.-
1svicre Fr. 570.- 580.-

L"'a 20.- 23.-
I'Corln 65.- 70.--
Kron Cek 78.- 82.-
SiJ;., Avusta.-,e fl.- ~---
Mark 26.- 29.50 

Z!oti 20.- 22.-

Pen£0 %1.- 25.--j 

Lev 12.- 14.-

Dinar 48..- 5Z.-
I< ror> fsve~ 30.- 32.-

Ste.rfiu 630.- 630.-

c E K L E R 
Ach• K.apanl1J 

Paris 23.6 .. "125 23.6225 
New-York 0.7941 0.1935 
l\1ili\no 15.115 15.0954 
Rriiksel 4.7~ 4.6895 
A tina SU530 86.B.WJ 
Cenevre 3.44!5 3.4394 
Sofya 63.G435 83.5930 
Amsterd. 1.4275 1.4262 
Prasr 22.64%5 2%.1250 
Vivona 4.21 4.2066 
Madrid 1::l.6SJ3t 13.6725 
Rerlin 1.97!)0 1.9732 
VanoYa U957 4.1925 
RudaoeJite U975 3.9944 
Rtikret 106.4440 106.3593 
Bel2rad 34.:t275 34.30 
V n1rl)hl'ma 2.73!t4 2.7312 
Stokh.,lm :tORII5 3.0840 
Londra 6'1Ul0 6?.9.-

Moskov• 23.7175 23.'135 
E s 1J A M 

Ar•"._ Ka,.,mm; 
AJJan ~JTtento 9.90 9.90 1 

tsTtKBA:tLAR 1 

A(Jh$ KapanQ 
TUrk B. 

• I V1de1l 18.875 
.. n Vadrll 18.875 
• OJ Vadeli 18.875 

S1vas - Erzu . J 95.-
• ., n 95.-
• • OJ 95.-
" • rv 95.-

lstikraZI dahili 94.-
TAHVfLAT 

18.875 
18.875 
18.875 
95.-
95.-
95.-
95.-
94.-

I Anad. M. Pesin 
Miimessll vadeli 39.50 

Ka,ant$ 

39.50 

~ )J 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagllmlekliler thtilali 
Etrtisk V azo~ 
tli~in Olilmu 
Efendi tla U(fak 
Vikontun OHirnii 
fklimler 
flk A~k 
Kii~k HikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Felsefe 
Tarih Felsefesf 
Anarsizm 

100 KI 
20 • 
flO • 
40 • ' 
30 • 

100 • 
100 • 
100 t 

125 • 
150 • 
75 I 

35 I 

125 I 

60· 

ZAYi - Trabzon llse.slnden aldrg1m t~
diknamemi kaybettlm. Yenisini alaca~rm
dan esklslnln hukmU yoktur. 
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ISiCumhuriyetJSI 
M a ~ J!;( ~ [}J 1t lYJ IFil lYI 

Yugoalavyaaan gelen bir 
go~enin temenniai 

Ak.sarayda Cerrahpa~ earldesinde Mek
teb .soka.k 8 numar:uia Abdullah oglu Meh
med Ali imzasile a1dlgtmlZ mektubda de
nll1yor ki: eBen seneleme evvel malJ.ru ve 
her~yinl Yugosl.a.vyada b1rakaralt ana va
tana lltica eden binlerce got;menleroen bl
riyim, ffiikfunetltnlzle ~ost Yugoslavya a
ra.smda basal olan lt ilil.f iizerine blzlmkile
rln <Orada kalan mallanna kar§tllk olarak. 
Yugoslavya hiikumeti Tiirklyeye bir para 
vermi§ti. Bu mebhlfpn .sahiblerine iade 
edilmek iizere el'an dosyaiar iizerinde t~t
kikler yap!ldrgmr act ae1 i~ltlyoruz. It;imiz
<le zenginlige kavu.:;anlar bulunmakla be
raber giinluk ekmelt parasmt dii§iinenler I 
eksexiyeti te§kil etmektedlr. Bu tevzi i§lnln 
bir an evvel yap!lmasmr al:i.kadarlardan 1 

ebemmlyetle rlca ederlm.:. 

~rkezkoyiinde feker 33 kuru~a 
• satthyor 
Qerkezkoyiinde Faik Tan lmza.sile aldl-J 

~1z me~t.tubda <lenlliyor ki: cToz §eke
tin .215, kesmenin de 29 kur~an .satrl!na
la.r! hiikilmetimizin kat'i kara.rr iktlz~m
dandrr. Halbukl burac1a, fabrlkalanmrzm 
kesme ~eker stoku kalmaorgr ve lmal:i.ti ke
.sildigi soylenlp bunun Avrupadan geldigt 
bahane ediler-ek 33 kuru§tan sat1l!nast dog
ru mudur? Hayat1 ueuzlatmak icln hiiku
metimiz ~iddetll tedblrler a.lnken halkm 
en miihim grda.larm~an biri olan §ekerin 
1htlkar1t bir §ekllde satllmasma m:i.ni o
lunmasmr temennl e<lerim.• 
Sular tdaresinin nazart dikkatine 

Ulell caddeslnde 49 uumarada Emln us
ta matbaa.nuza gelerek bize ~u §lkayette 
bulundu: cTerko.stan b~ka sularm kesile
cegi mevzuu bah.soluru:a ve gazetenizde ~ 
la!ut.dar makamlarm Terkosun gayet az bir 
Ill& raf mukabl.llnde evlere verilecegini o
.k.uyunca Sular idare.sinin Nuruosmaniye
<leki §ubesine roiiracaat ettim. Ke~lf yap
trrdrlar ve 58 llra verir.sen suyu alrrsm de
diler. Bunun taksltlerle ted1yeslnin kabll 
QJup <>lmadtihm sordum. Bu hususta ka
rar vermek merkezlmlzln saJaltlyetl daht
Undedl.r cevabmr vero!Jer. Kalkt1m merke
ze g1tt1ro, dilekt;eml verdim. Pe§inen 28 
lll'a, her ay da 15 lira v~k suretUe bu~ 
nu takslte raptedebilirlz denlldi. Rica ede
rim. Gayet az masraf Te taltsit denllen 
~eyler bunlar mr?. 

Dr. J-laf~7. Cemal 
Lokma" Hekim 

Dahillye miJtehass111 
Pazardan baska ~nlerde ~i!leden 

~onra ~aat (21,2 tan 6 va1 kadar !stan 
bulda rnvanvolunda (104) numaral 
husust kahine~nde tJasta1anm kabu1 e
der. Sah. cumartest eilnlerl sabat 
c9 lA! • 12• saat'..r. hakfkf flkarava mah· 
sustur Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

Ankara asliye mahkemesi ikinci hu-
kuk dairesindcn: 938/171 

Ankarada At~ hanmda avukat Ha
mid ~evket !nee tarafmdan istanbul 
Beyoglunda Ma~kapalas aparhmanmda 
4 iincii kap1da 4 iinC!ii dairede mukim 
komif;yoncu Ahmed Asaf aleyhine zim
metinde iicreti vekaletten matlubu o1an 
500 liramn tahsiline dair a~tlgt alacilk 
davasmm icra. lolman muhakemesinde: 
7/11/933 tarihli dava arzuhali kendisi -
ne 15/11/933 te teblig edilmi§, bundan 
sonra kendisi i~in ~1kanlan davetiye, 

adresi m~hul olmasmdan bilateblig ia
de edilmesi iizerine davacmm talebi u
zerine 12/1/938 muhaKeme gunii ~in 
Han yapJ.lnn~, yerine bir vekil ve ken ~ 
disi hazir olmadlgmdan taleb vec;hile 
H. U. M. K. nun 141 ve miiteak1b mad-

deleri hiikiimledne uygun gorillerek 
ilanen glyab karan tebligine karar ve. 
rilmi§ ol.up muhakeme giinii olan 18/2/ 
938 cuma giinu saat 14 te Ankara asliye 
mahkemesi ikinci hukuk dairesinde ha
zir bulunmamz veya bir vekil ikame et
meniz, aksi halde i§bu ilanm teblig ma

kamma kaim olacag-t bilinmek iizere 

keyfiyet ilan olunur. ( 4117) 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocaStz bic;ki ve dild~ 6g

renmek istiyenler ic;in Be§ikta§ 
Dik~ Yurdu direktorii Qiikrii 
Cal tarafmdan yazlla.n kitab • 
larm birinci cildi iki, ikinci ve 
i1c;iinci1 cildleri iki§er buc;uk lira O· 

larak yalmz Yurdda satlhr. Ta§ra 
sipar1~leri bedeli geldiginde derhal 
gonderilir. Posta paras1 almmaz. 

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

Istanbul asliye mahkemesi altmc1 hu

kuk dairesinden: 

Arakel tarafmdan karlSl Gedikpa§a

da Eminsinan mahallesi Cebhaneci so· 
kak 11 numarada iken ikametgarn belli 

olmtyan Satenik Yanc1yan aleyhine a
\!Ilan bo~anma davasmda miiddeaaley -

hin ikametgahmm mec;huliyeti basebile 
dava arzuhali ila.nen teblig edilmi~ ve 

b1,1 defa tahkikat giinii 8/3/938. sah saat 
15 olarak tayin edilmi~ ve davetiyenin 
bir niishas1 mahkeme divanhanesine ta· 
lik ed.Umi§ oldugundan muayyen giin 

ve saatte mahkemede haztr bulunmamz 
liizumu tebli~ yerine gec;mek tizere Han 
olunur. ( 4107) 

CUMHURiYET 

1938 senesinin ke,fiyatl 

A vrupa ve Amerikada 500 bin lngiliz lira11 sarfile mvaz· 
zab VOG namile giizellik enstitiisii yaptlmtf ve bu miiessesede 
!rahtan 18 profesoriin ketfiyah olan gene hayvanahn eevheri 
aslileri !rtkarilarak VOG KREMLERI ve pudralan formiiliine 
girmiftir. 138 milyon balk VOG KREM ve PUDRASINI kul
lanmaktadlr. Bu eevherin VOG KREM ve PUDRASINA gir
mesi cildin gene ve giizel kalmasma 100 de 100 tesir buak~ 
IDifbJ'. 

Memleketimizin her ~hrinin maruf magazalarmda sablan 
VOG gece yagh ve giindiiz yagstz kremini, VOG KREMtNlN 
kurutulmasmdan yaptlmtf VOG PUDRASINI mutlak yarmdan 
itibaren araytmz, tecriibe ediniz. Sizi bayretlere diifiirecektir. 

'It ~ 

I lnhisar)ar Umurn Miidiirliigiinden: I 
1 - $artnamesi mucibince iic; ton yiik t~1yabilecek bir aded kamyon 

ac;1k eksiltme usulile satm almacaktrr. 
2 - Muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat terninah 180 lirad1r. 
3 - Eksiltme 31/1/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba

ta~ta Levazrm ve Mubayaat fiiubesin~ki Ahm Komisyonunda yaptlacakbr. 
4 - l;)artnameler paraSlZ olarak her gun SOZU g~en §Ubeden ahnabilir, 
5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii~ 

venme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.:. (283) 

NtNitl 

1 - Sartnamesi mucibince 40.000 kilo benzin pazarhkla sahn alma· 
-caktlr. 

2 - Pazarhk 7/II/1938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yapila
cakbr. 

3 - Sartnameler paras1z olarak hergiin sozu ge~en !iUbeden almabilir. 
4 - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri llan ollmur. - (393) 

1 - Sartnamesi mucibince 3500 kilo soda pazarltkla satm almaeaktrr. 
2 - Eksiltme 4/11/1938 tarihine rasthyan cuma giinii saat 14 te Kaba

t~ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Kornisyonunda yap1lacakhr. 
3 - Sartnameler paras1z olarak hergqn sozu ge~en Subeden almabilir. 
4 - :isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

t~aralarile birlikte vukanda ad1 Jl:eGen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(394) -1 - Idaremizin Cibali kutu fabrikas1 i~in ~artnamesi ve krokisi muci· 

bince soguk su tesisah o:cihazh pazarhkla yaphnlacaktrr. 
2 - Muhammen bedeli 1000 lira ve rnuvakkat teminah 75 liradrr. 
3 - Pazarbk 7 /II/1938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 15 te Ka

bata~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacak
tlr. 

4 - Sartnarneler paraSlZ olarak hergiin sozii geGen s.ubeden almabilir. 
5 - Eksiltmeve ~tirak etmek istiyenlerin fiatsJz t~klif mektub .ve ka~ 

taloglanm tetkik ea.ilmek iizere miinakasa giiniinden brr h~fta evveline. ka~ 
dar Inhisarlar Umum Miidiirliigii Tiitiin Fabrikalar Subesme vermelen ve 
tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika alJllalan lazrmdrr. 

6 - isteklilerin pazarhk it:;in tayin edilen gun ve saatte !'<'. J.5 giiven
:me paralarile birlikte yukanda ad1 gecen Kornisyona gelmelen ilan olunur. 

rOevlet Demlryollan I le:; Umam Midiirliigiild~
392

) I 
Muhammen bedeli 20442 lira olan rnuhtelif alat ve edevat 1/3/1938 sah 

giinii saat 15,30 da kapall zarf usulile Ankarada id.are binasmda satm ahna
caktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1533.15 lirahk muvakkat teminat ile kanunu~ 
tayin etti.!H vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayru 
giin saat 14 30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lanmdtr. 

Sartn~eler paraslZ olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar -
pa§ada Teselliim ve Sevk Sefliginden dag1tilmaktadrr. (204) 

Fatih sulh 3 iincii hukuk hB.kirnligin- .. -• Dr. 1HSAN SAMi 
den: GONOKOK Af;ISI 

Giyab karart B~lsoguklugu ve lhtilatlanna karSJ 
Safiyenin kocas1 !zrnirde Selanik Pl!k tesirli ve taze a~1 chr. Divanyolu 

Bankast iistiinde 10 sayida Bay Vahid Hultanmahmud tiirbest No. 113 
yaZihanesinde muhasebeci Ahmed a-
leyhine a~;t1g1 nafaka davasmm muha -
kemesinde dava olunan kanuni davete 
icabet etmediginden hakkmda gwab ka
ran verilm~ ve tebligi i~in mezkur ad
rese gonderilmi~se de ikametgahmm 
me~;huliyetinden dolayi g1yab karar1nm 
ilanen tebligine karar verilmi~ oldu -
gundan 23/2/938 tarihine musadif c;ar
§amba giinii saat 10 a muhakeme talik 
edilmi§ oldugundan tarihi tebligden iti· 
baren be§ gun zarfmda itiraz etmedi -
giniz takdirde muhakemeye kabul olun
miyacagmtz ilanen teblig olunur. 

1LAN 
Edirnede Feyzullahpa§a mahallesin -

de mukayyed olup 5 oonkanun 1938 ta
rihinde vefat eden Mustafa Pa§a o~lu 
Fethi, Edirne noterliginden resen tan
zim ettirdigi 8 haziran 1931 tarih ve 
975/8 sayili vasiyetname mucibince 
menkul ve gayrimenkul mallanm ka • 
ns1 Tarifeye terk ve vasiyet ve tenfizi· 
ne beni memur eylemi~ ve vasiyetname 
hiikmii infaza ba§lanmJ§ oldugundan 
musinin alacakhlarile kanuni ve mah-
fuz hisse sahibi varislerinin 31 sonka -

~ayi - 1~25 numarah yii~ .a~abasmm nun 938 pazartesi giinii saat dorde kadar 
plakas1 zay1 olm~§tur. Yemstm alaca - Edirnede Riistempa§a hamnda tenfiz 
g1mdan hiikmii yoktur. · memuru Cemal Kospan«;aya miiracaat 

Yusuf Ziya ve itiraz eylemeleri liizumu HAn olunur. 

II 

Cunku ASPiRIN senelerdenberi! 

her ti.irlu sogukalgml1klarma ve a~., 

nlara kars1 tesiri ~a~maz bir.a ila~ 
oldugunu isbat etmi~tir. 

AS P i R i N in tesirinden emin olmak it;in) 

lutfen flj markastna djkkai ediniz. 

VE AMERIKA VE 
ONiVERSITESlNE 

GONDERILiYOR 

AVRUPA 
iSTANBUL 

TALEBE 
MADEN TETKiK VE ARAMA ENSTiT0S0 

GENEL DiREKTORLOGONDEN: 
1 - Maden miihendisi yeti~tirmek iizere 13 ve matlenler ic:in jeoloji tah

sil ettirmek tizere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve lcezallk jeoloji tahsil 
ic:in 8 talebe de istanbul Universitesine gonderileCek ve talibler arasmda mii
sabaka yapliacaktrr. 

2 - Jeologluk miisabakasmda 1 den 7 ye kadar Sll'a ihraz edenler Av
rupa ve Arnerikaya $(iinderilerek ve 8 inciden 13 iinciiye .i:adar olanlar ise 
Enstitii hesabma istanbul U'niversitesinde okutturulacaktrr. 

8 - Taliblerln a~ai;daki ~artlan baiz olmaSI Iazmtchr: 
A - Tiirk olmak. 
B - Maden oeaklatmda c:alt~abilecek kabillyeti ve smhati tam olmak, 

cS1hhi muayene Ankarada yapuacaktir ... 
C - Olgunluk imtiharu vermf$ olan lise veya kollej mezunu olup fran

mea, almanca ve ingilizee dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
D - Y<l!ll 18 den 8$aAt 25 ten yukan olmamak. 
4 - Miihendislik ic;in miisabaka 3 ~bat 1 1938 'l!er§embe, Jeologluk i~in 

miisabaka • 1ubat J938 cuma giinleri Ankarada M. T. A. Enstftiisiinde ya • 
pllacaktrr. 

Talebelerin imtihanda fissil mlzaru doldunnu, olmalan ~. 
5 - Maden miihendisli~ imtiham hesab, hendese, eebir, mihal'l.ik, fizik, 

kimya ve yabancl dillerden biri ctngilizce, franStZca, almanca:., 
Jeologluk imtiharu: Riyaziye chendese. cebir:. hayvanat, nebatat, jeolojf. 

fizik, kimya ve yabanet dillerden biri c!ngilizce, franstzca, almanca•. 
e - Tahsile g,onderileek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar mecburt 

hlzmete tabi olduklarmdan bu hususta miikellefiyetlerini tevsik etmek iizere 
bir taahhiitname verecekler ve bunun i~in de muteber kefil gondereceklerdir. 

7 - 1stiyenlerin niifus hiiviyet ciizdaru, hfisniihal varakasun, mekteb 
~hadetnamesini veya bunlarm tasdikli birer suretlerl, 4 ktt•a fotograf ve dt.. 
lek~elerilli 29 k!nunusani 938 cumartesl giin!i ogleye kadar Ankarada M. T. 
A. Enstitiisii Genel Direkt.Orliikfrne g6ndermeleri ve 31 kAnunusani 938 pa • 
zartesi giinu slhhi rnuayeneleri yaptmlmak iizere sabahleyin saat 10 da Ad· 
llye Sara:y1 kar§ISmda M. T. A. Enstitusii dairesinde bulum:nalan ilan olunur. 

(8622) 

Kadudiy Vak1flar Direktorliigii ilantan 
Mahallesi 

Merdivenkoy 
Nazenin S. 

No. 

4 

Cinsi 

Miilga Sahkulu 
(Bekta~i) tek
kesi bina ve 
bostam 

Senelik kira.u 
L.K. 
200 00 

Kira miiddeti 

1 sene 

Yukanda yaz11I bina ve bostan kiraya verilmek fuere a~tk artb.rmaya 
C:Ikanlmi~hr. ihalesi 1/2/1938 sail giinii saat 15 tedir. !steklilerin Kachk6y 
V aklflar Miidiirliigune miiracaatleri. ( 400) 

Soba, maltu; mutbah, kalorifer 

TURK ANTRASiTi'ni 
Kullammz. TURK ANTRASiTi' nin 

En ikbsadt bir k6miir olduguna. kanu.t edeceksiniz. 
Sab~ merkezi : GiLKRlST VOKER ve $urekll.st Limited. 

Galata Yolcu Salonu kar~tsmda Tahir Han NO. 5 Tel. 44915 

Kalecik Belediye Reisliginden: 
1 - 14/1/938 tarihinde ihalesi yap1lacak olan i<;me suyu yolu ~aatma 

aid ilanlanm1z ~artnamede tadilat yap1lmasi basebile iptal edilerek 10/1/ 
938 tarihinden 25/1/938 tarihine kadar yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. 

2 - Ke~if bedell 18320 lira 99 kuru~r. 
3 - Proje, ke~ifname ve ~artnamesi 225 kuru~ rnukabilinde Kalecik 

Belediye Reisliginden almabilir. 
4 - Miinakasaya i~tirak etmek istiyenlerin fenni ehliyeti haiz alma

Ian ~artttr. 
5 - !steklilerin 2490 numarali kanunun 2 ve 3 iincii maddelerind.eld 

~artlar1 haiz olmalan lfumndrr. 
6 - Muvakkat teminat miktar1 1367 liradtr. 
7 - Taliblerin teklif mektublarm1 25/1/938 giinii saat 14 e kadar Ka~ 

lecik Belediye Enciimenine tevdi etmi§ olmalan I.aztmdl.r. 
8 - !hale 25/1/938 tarihinde saat 15 te Kalecik Belediye Enciimeninde 

yaptlacaktll'. c84.. (180) 
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FENNiN BiR HARiKASI : KESKiN KA~ELER i u~utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutular1 vard1r. 

p A T I 
t~ ve &~ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlii iltihablarmda, 
cerahatlenmi$ fistiillerde, kanayan basur roemelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle •ifayl temin eder. 

Eyiib P. T. T. ~efliginden: 
Kemerburgaz 'POSta merkezile Eyiib postanesi arasmc1aki pasta suru

ciilligii kanunu mahsusuna gore ve on be$ giin miiddetle yeniden ihaleye 
t;lkarllmi$tlr. 

Nakliyat beygir veya oto ile yap1lacakhr, her iki $eklin hergi.in mliteka
bilen bir sefer yapllmak suretile muhammen bedeli ayda 16 lirad1r. 

Haftada lie; glin yap1ldigi takdirde 12 lirad1r. Hergiin nakliyat i((in mu
vakkat teminat 14 lira 40 kuru$tur. Hafta nakliyah it;in de 10 lira 80 kuru§
tur. Her iki ~eklin nakliyat sikleti azami 50 kilodur. 

!hale 22/1/1938 tarihine miisadif cumartesi gi.inii saat 8,30 da Eylib P. 
T. T. binasmda mlite§ekkil Komisyonda icra edilecektir. Talibler mezkur 
Komisyona mliracaat etmelidirler. (232) 

----------·-------------------· Senelerdenberi memle
leketimizde plaklara ses 
almak hususunda biiyiik 
muvaffakiyetler goste -

ren diinyaca maruf 

POLYDOR 
nam marka bu kere en son icad ettigi fennt imlA makinelerile kek yakmda 
lstanbula geleceklerinden lnymetli bestekAr ve artistlerimizin bu hrsattan 
iatifade etmeleri ictin ~imdiden pazrtesi, C(8r§amba ve cumartesi gilnleri 6gleden 
.sonra sa&t 3 den 6 ya kadar zirdeki adrese milracaat etmeleri rica olunur. 

POL YDOR'un TOrkiye acentas1 VAHE UTuCY AN 
istanbul, Sultanhamam, Caniciba§l han No. 16 Anodbludan tahrirt olarak 

~·-•••• vaki olacak miiracaatler nazan dikkate almacaktir.•••••l• 

istanbul Defterdarhgtndan: 
Galata glimrlik kar~Ismda Rihhm ve Kihcalipa$a caddeleri arasmda her 

iki caddeye yiizii bulunan ve 1760 metro murabbai saha iizerine in~a edil
mi$ olup evvelce Tlitiin inhisan idaresince depo olarak kullamlan eski 3 ye

ni 187, 189, 191 numarah kargir iclaliye ham ile altmdaki 193, 195, 197 nu
marah C.iikkanlar parasx pe~in ve Sirf nakid verilmek ~artile elli bin lira 
muhammen bedel lizerinden kapah zarf usulile sahlacaktrr. isteklilerin 3750 
lirahk muvakkat teminat akeesi makbuzlarile teklifnamelerini 24/1/1938 pa
~artesi giinli saat 14 e kadar Milli Emhik Miidlirliiglinde toplanan Komis -
yon Ba~kanhgma vermeleri ve saat 15 te mektublar aeihrken Komisyonda 
haZir bulunmalan. cM.:o (29) 

TORK HAVA KURUMU 

BUY UK PiY ANGOSU 
Dordiincii ke§ide 11 ~ubat 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan ba,ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
lkramiy elerle ( 2 0.000 ve 10.000 ) lirah k iki 

aded mUkafat v ard1r . 
ki§iyi zengin eden bu piyang-oya i~tirak ediniz. 

SAT IS i LA N I 
.t.A 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
Emine Nuriye tarafmdan Vaklf paralar tdaresinden 25366 ikraz nu • 

marasile bore alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gosterilmi~ 
olup borcun odenmemesinden dolayi sahlmasma karar verilen ve tama
mma ehli vukuf tarafmcan 5884 lira klymet takdir edilmi~ olan Bogaz
ieinde istinyede Mahmudeavu~ mahallesinin Birinciarka sokagmda eski 3, 
1 mlikerrer, yeni 1 numara ile murakkam $arkan yol, ~imalen Faik hanesi 
ve bahc;esi, cenuben Kani hanesi, garben Ahmed Afif Pa~a arsalarile mah
dud •bir hanenin evsaf ve mesahasi a~a~da yazihdir: 

ESAS BiNA: 
Zemin kat : Altmda bodrum olun haricden girilen zemini renkli eini 

antre lizerinde bir sofa. lie oda, bir hala, 
Birinci kat : Bir sofa, lie oda, bir hala. 
!kinci kat : Bir sofa. iki odadan ibarettir. 
Mii~temilati: Binanm yan cihetinde bir koridor olup aynca iizeri ka

pah cl.J.ger bir koridordan mutfaga girilmektedir. Mutfak mozaik bir tekne, 
bir maltiZ ocak olup zemini cini do~elidir. Bu kisimda aynca bir ~ama~Irhk 
ve bir mutfak vardir. 

Umumi evsaf1 : Bina yeni ve muntazam olup ieinde elektrik ve ter
kos tesisati mevcuddur. Haricen ve dahilen ya~h boyahd1r. Odalann ta • 
vanlar1 k1smen karton piyerdir ve kismen yagb boyad1r. Binanm balkon
lan ve icinde meyva agaclan bulunan bir bahcesi vardir. 

Mesahasi: Tamami 266 metre murabba1 olup bunun 132 metre murab
baJ bin£~, 8 metre murabbai kapah koridor. 42 metre murabba1 da mutfak 
ve miistemilat ve bakiyesi de baheedir. 

Yukanda huCI.ud, evsaf ve mesahasi yazth gayrimenkuliin tamam1 
ac1k artbrmJYa konmu~ olup 23/2/938 tarihine rashyan ean;amba ~iinii 
saat J4 ten 16 ya kadar Yenipostane binasmdaki dairemizde ac;Ik arthrma 
ile satllacakhr. Arttrrma bedeli muhammen klymetinin ylizde yet -
mis be~ini bulcl,ui!u takdirde gayrimenkul en c;ok arthranm iizerine 
ihale edilecek, aksi takd\rde en son arthranm taahhlidli baki kalmak 
iizere arhrma on be~ giin miiddetle temdid edilerek 10/3/938 tarihine ras
hvan pcr~embe giinii saat 14 ten 16 ya kadar gene dairemizde ikinci ac1k 
&rttJrmasi yaptlacak ve bu ikinci arthrmada gayrimenkul en ~ok artbra
nm iizerine ihale edilecektir. 

Sahs pesindir. Taliblerin artt1rm1ya ~irmezden evvel muhammen kly
metin yiizde yedi buc;ugu nisbetinde pey akc;esi vermeleri veya milli bir 
bankanm teminat mektubunu ibraz etmeleri lazrmdir. 

Birikmis. vergilerl€' Belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye re
simleri ve vakif icaresi satu~ bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli 
miisteriye aiddir. 

2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesinin dordiincli 
f1krasmca bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacakhlarla diger alaka
darlarm ve irtlfak hakki sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve mas
rafa d.air olan iddialanm, bu ilanm ne$ri tarihinden itibaren 20 gun it;in
de evrak1 mlisbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu si
cillile sabit olmad1kca satls. bedelinin paylasmasmdan haric; kalacaklan ve 
daha fazla malUmat almak istiyenlerin 22/1/938 tarihinden itibaren her 
kesin ,gorebilmesi icin ac1k bulundurulacak olan arthrma §artnamesile 
937/391 numarall dosyasma miiracaatleri ilan olunur. .(359)_ 

Tiirk Hava Kurumu 
Bursa Subesinden : ..-

Onumiizdeki Kurban bayrammda Kurum namma toplanacak kurban deri, 
barsak ve boynuzlan 1 ~ubat 938 sah giinli saat on be§te Turk Hava Kuru
mu Bursa ~ubesinde S((Ik arthrma ile sahlacakhr. 

1 - Koyun, kec;i ve sigir derileri ile barsak ve boynuzlar ayn ayn sa-
hlacakbr. 

2 - Koyun derilerinin yiinlii ve yiinsiizii ayrllmiyacakbr. 
3 - Deri miktan 5000 ile 7000 arasmdadir. 
4 - ArthrmiYa istirak edecekler evvel emird.e verilen bedelin % 7,5 ku

ru~unu teminat olarak pesin vereceklerdir. ihaleyi mliteakip bu teminat mik
tan '7o 1o e c;Ikanlacaktlr. 

5 - Deri, barsak ve koyunlar T. H. K. Bursa $Ubl!si binas1 oniinde ve 
miiteahhidin hazir bulunduracagt memura teslim edilecektir. Teselliim edilen 
deri, barsak ve boynuzlar miiteahhidin orada hazir bulunduracagx vesaitle 
ve derhal mliteahhide aid mahalle nakledilecektir. 

6 - Hergi.in teslim edilen deri, barsak ve boynuzlarm bedeli ertesi giinii 
pei;linen odenecektir. 

7 - Derilerin teslim mli&leti bayramm birinci gliniinden itibaren on 
be~ giindiir. Bundan sonra gelecek derileri ahp almamakta miiteahhid tama
men serbesttir. 

8 - Barsaklarm her kurbana aid olam ayn bir torba i~inde olarak ade
den, boynuzlar ise bilvezin teslim edilecektir. 

9 - Tellaliye, teslim ve teselllim masraf1 mi.iteahhide aiddir. (273) 

lsparta Defterdarb!!Indan : 

Mevkii 

Hiikumet 
Ci 

Miktan Vergi 
zira No.si 

3200 50 

Hududu 

Sagi idarei Husu
siye arsasi, solu 
ve onii yol, arkasi 
idarei Hususiye hi
nasi ve Slileyman 
Beyzade Hakk1 ve 
Tahir evlerile 

Cinsi 

Maamli~te • 
milat ve alh 
masura sulu 

ham am 

ilk 
satl~ 
bed eli 
Lira 

·26675. 

Bu defa 
tahmin 

edilen 
kiymeti 
Lira 
·1600· 

Ispartada Hiikumet civannda vaki ve Bay Hamam1 namile maruf hudud 
ve evsafi yukand.a yazl11 maamii~temilat all! masura su ve sekiz kurnay1 ha
vi bir hamami satm almiS. olan Egridir kazasmm Ye~ilada mahallesinden 
Hafiz Kamil oglu Hafiz Hiiseyin Cahidin teraklim eden taksit bedelinden 
borcunu vaktinde tesviye etmemesinden tahsili emval kanununa tevfikan 
mezkur gayrimenkul !dare heyetinin 4/1/938 tarih ve ch numarah kararile 
sahhga ~Ikanlarak ihalesi 25/1/938 sah giinli saat 14 te icra edilmek ve be
deli sekiz sene ve sekiz mlisavi taksitte odenmek lizere 4/1/938 tarihinden 
itibaren yirmi bir giin miiddetle acik arthrm1ya konulmu$tur. Talib olanla
rm ylizd.e yedi bu(;uk nisbetinde teminat muvakkateleri ile her giin !sparta 
Varic.at dairesine ve ihale giinii de !dare Heyetine mliracaat etmeleri ilan 
olunur. (168) 

Istar bul birinci Ticaret Mahkemesinden: 

lik Sall$1 • IP 
Mahkemece sahlmasma karar verilen 14 numaradan 20 balya ve 12 nu

maradan 50 balya Hindistan mall, tek kath ipligin ac;1k artbrmas1 26/1/938 
car~amba giinii saat 14,5 ta yapllacakbr. 

Bedeli Hindistan husus1 takas1 ile tediye edilmek iizere almak istiyenle
rin o ~lin ve saatte Eminonii antreposund.a haz1r bulunmalan ilan olunur. 

I fstanbuJ Vak•flar DirektOrliigii ilinlan 

Semti meshur ve 
mahallesi 

Ca&le veya sokagi No. s1 

Balat, HlZir((avu~ Corabcice~mesi 
Kumkapi, Muhsine- !brahimpa~a 
hatun 

40 
30 

Cinsi 

Ev 
Diikkan 

Muhammen 
ayhgi 

Lira Ku. 
13 00 

2 50 

Car~tda Pliskiilciilerde 4 Diikkan 1 50 
Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi mayis sonu nkaadar. 

Car~1da Hacimemis 11-9 Dlikkan 1 00 
Car~1da Hacimemi~ 13 Dlikkan 1 00 

Miiddeti icar: Teslimi tarihincl.en 939 senesi may1s sonuna kadar. 
Yu~anda. yazih mahaller kiraya verilmek iizere ae1k arthrmaya ((Ikarll

mi~hr. Istekhler 1 ~ubat 1938 sah gunii saat 15 e kadar Cemberlita~ta is-
tanbul Vaklflar Ba~TDlidiirlligiinde Vak1f Akarlar Kalemine gelmeleri. 

(383) 

izmir Beledivesinden: .. 
l - Belediye tarafmdan i~letilecek •4• veya •6• silindirli tam Dizel mo

torlli 24 ki~ilik oturma yerli ve on iki ki~i ayakta duracak sahanhkh ve ~e
h'r id yollarmda c;ah~an tiplerden olmak iizere 10 aded komple tramblis ti
pir de otobiis kapah zarfla munakasaya konmulitur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni gi.imriik, muamele, belediye, tahliye, 
hrdcn ve istihlak resim ve iicretleri Belediyeye aid olmak iizere tzmir Be
lPdiyesinin Alsancaktaki otobiis garajmda te~li~i ~artile sekiz bin be~yliz li
radJr. Hepsinin bedeli •85.000• lirad1r. 

3 - Mall ve fenni s?rtnameleri posta bedeli baric dort lira yirmi bes 
kurus bedel mukabilinde Izmir Belediyesi Makine ve Elektrik miihendisligin
dPn tedarik edilir. Ta~radan istiyenler $artname ve posta licretini pe~in gon
cierrnelidlrler. 

4 - !hale 8 ~ubat 938 sah glinii saat on albda tzmir Belediyesi Daimi 
Enciimfnince yapilacaktlr. 

5 - Muvakkat teminat 6375 lirad1r. 
6 - Nakden verilecek teminat akc;esi ihale tarihinden asgari bir giin 

evvelce Beled.iyeden almacak Ii~ mukabilinde 1~ ba~kamna yatmlacakhr. 
7 - Teklif yaparak firmanm otobiisler hakkmdaki ~artnamede yazih 

m;;ddelNle birlikte bili'1mum katalog ve teknik resimlerle bro~iir, plan v~ 
izahnameleri ve yedek par((a katalogunu ve fiat listelerini vermesi mec -
bu1 'dir. 

8 - 1~tirak ic;in 2490 sayll1 kanunun tarifi dairesinde ihzar edilmi~ tek· 
lif :rnektublan ihale tarihi olan 8 $Ubat 938 sah giinli azami saat on be~e ka
ct!3r fzmir Bel€'dive RisW!ine verilmelidir. (8628) 

Sat1l1k 2 
K1Zday istanbul Miimessilliginden: 
Balatta Kesmekayada Hamamimuhiddin mahallesinde bulunan 71 ve 

73 numarah kismen kar~ir iki ev elveri~li fiatla sahhkhr. Almak isti
yenlerin Sirkecide Kizilay hanmm ikinci katmda 8 No.ya miiracaatleri. 

r 

MEYVA TUZU 

EN liO!S VE TAZE MEYVALARIN USARELERfNDEN fSTiHSAL 
EI>iLM1S TABiJ BiR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikasi oldugundan tamamen taklid edilebilmesl miim
kiin degilcl.ir. HC!Zims1zhgx, mide yanmalanm, ek~iliklerini ve muannid 
ink1bazlan giderir. A/nz kokusunu izale eder. Umumi hayatm tntizamsiZ· 
hklarml en emin surette tslah ve insana hayat ve canhhk bahseder. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - tSTANBUL 

Dahiliye V ekaletinden : 
Mugla ~ehri 

ve 
i~me Suyu Tesisat 

Eksiltmesi insaat 
' Muglaya 4,5 kilometre mesafedeki $emseddin membamm ~ehre isalesi, 

su deposu in~asi ve ~ehir tesisatile miiteferri diger i§lerin yap1lmasi kapah 
zarfla eksiltmiye konulmustur . 

1 - !~in ~uhammen ·bedeli 89,645 lira 71 kuru~tur. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evrak1 448 kuru~ muka

bilinde Dahiliye Vekaleti Beldiyeler imar Heyeti Fen $efliginden alabilirler. 
3- Eksiltme 22/1/938 tarihine rashyan cumartesi giinii sa at 11 de Ankarada 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetince yapila
caktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin as.agida yaz1h teminat ve ve
saiki ayni giin saat ona kadar Komisyoyn Reisligine teslim etmi~ olmalan 
Uzrmdtr. 

A- 2490 saylli kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kuru~luk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir ml· 

nii bulunmadigma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen ;:>efliginden miinakasaya girmek i~in 

alaraklari vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kad.ar makbuz mukabilinde 

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

hayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 laztmdir. 
Bu i~ hakkmda fazla iz~hat almak istiyenlerin Belediyeler !mar 

Fen $eflii!ine mliracaat etmeleri. •1h 

Gene, giizel kalmak isters9niz 
SON KE~FEDiLEN MUESSiR 

Bir maddei asliyenin 

F ormiiliindeki giizellik, ge nclik verici cevher cildleri ~ok 
besler ve hakiki giizelle~tirir. Tiib ve vazo kremleri piyasada 
hem ucuz ve tekemmiil etmi~ tir. Saym Bayanlarm seve seve 
kullandtgi NECIP BEY KREMI dir. 

Biitiin eczane ve ttriyat magazalarmda sabhr. Deposu: 
Eminonii Necip Bey 47 numarah magazastdtr. 

Belediyesinden: 
3X10 milimetre murabba yliksek tevettlirlii yeraltl 
kablosu 560 metre 560 L. 
Sokak lambasi armatorii komple 30 aded. 120 L. 

Giimrlik resmi Belediveye aid olmak, Mersin veya Haydarpa~ada tes
lim edilmek ~artile yukanda eb'adi ve ke~if tutan yaz1h kablo ve lambalar 
ac;1k E-ksiltmeye konulmu~tur. Talib olanlarm 1 $Ubat 1938 sah glinline ka
dar tekliflerini Karaman Belediyesine bildirmeleri ilan olunur. (378) 

LiSELER ALIM, SA TIM KOM iSYONUNDAN: 
Gidecegi yer E$yamn cinsi Sandik Takriben B. kilo tahmin B. 

miktan a,i'(Irhgl Kr. Sa. 
Aded Kilogram 

istanbul ve ilcelerine Fizik, kimya ve 383 22050 1 25 
biyoloji aletleri ) 

Diger il ve ilcelere Fizik, kimya ve ) 
biyoloji aletleri 1340 82090 6 75 ) 

ilk teminat 
Lira Kr. 

436 25 

Eksiltmenin yaptlacagi 
gun ve saat 

7/2/1938 pazartesi saat 
16 da. · 

Istanbul, diger il ve ilGelerdeki lise, ogretmen okulu ve orta okullara gonderilecek olan yukanda cinsi, miktar1, ag1rhgt, tahmin bedeli ve ilk 
teminah yazll1 aletlerin yanmda gosterilen glin ve saatte kapah zarf usulile eksiltmesi yap1lacakhr. 

Eksiltme istanbul Kliltlir Direktorliigii binas1 icinda Liseler muhase beciliginde toplanan Liseler Ahm, Sabm Komisyonunda yapllacaktlr. !s
teklilerin Ticaret Ocl..as1 vesikas1, bu gibi nakil i$leri yaphklarma dair resmi dairelerden alm1~ olduklarx belgeleri, ilk teminat makbuzile birlikte tek· 
lifleri havi zarfla birlikte aynca bir zarf icinde kapah olarak belli glin de, belli saatten bir sa at evveline kadar Komisyon Ba~kanbgma vermeleri. 

Sartnameyi gormek ic;in Liseler Alun, Satun Komisyonu Sekreterligine mi.iracaat edilmesi gereklidir. {384) 
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BiOCEL ••• Cild hiiceyrati 
' 

merkezinden istihsal edilmis cikl 
icin veni ve kJvmetli bir cevher .. 
28 gun zarf1nda ya'h kad1nlar1 

daha gene gosterir. 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmas1 i~in onu 
besleyiniz. Arbk buru~ukluklar kalmadt: 

25 ya~dan sonra; 
cildiniz, laymetli ~iioMIOii 

Bioeelini kaybet. 
mege ba~lar. Eger 
hemen beslenip ih
ya edilmezse htt· 
ru~up solar ve ih· 
tiyarlar. 

Bloeel bu yeni 
cild uusurunda cil
dinizinkinin ayni· 
dir. Adeta be~ere· 
nizin lazmu gayri 
miifarikidir. CiV' 
nizl" ac;hJ:•- ..,Jdiir-

50 ~lannda mil· m.-- -.•• r.. Onu Bi-
yonlarca kadmlann ocel ile besleyiniz 
karakterleri gene o- ve ya$1andtgoiDJZ 
labilir. Fakat, ihti· zamanlarda bile 
yarlamt$ gibl go. 
riindiikleri cihetle 
erkeklerin yiiziinde 
hic;bir ftibarlan vok· 
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir Alim, 

cildinizin daima 
taze ve cazip go
riinmesinl temin 
ediniz. 

BiOCEL 

.. _...;~irini gosterdi 
Tecriibe edebiliriz. 

Biocel'i zengin bir cOde 
malik olan 50 ya~lannda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la· 
rmda bir kadm 2-t ya:pn· 
da gi:iriinebilir. Gene ku· 
Jar da hic;bir vakit gore· 
miyecekleri ~ayaru bayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana T1b Fakiiltesinin profeso
rii tarafmdan ke~fedilen bu venf 
eild unsurunda kemali !tina ile 
intihab edilmi$ gene bayvan· 
larda gizlenmi~ cild hiiceyrati 
merkezinden istihsal edilmi!l saf 
Bioc~l vard1r. Bu cevber, pembe 
reng~ndeld Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gencle!itir· 
mek i~in matl11p nisbet daire • 
sin de mevcuddur. Gecelerf vat· 
mazdan evvel kullaruruz. Beyaz 

renginaekl ( ya~stz )" Tokalon 
kremini sabahlan kullammz. 
Terkibinde cBevaz Oksijen:o bu· 
lundultt.mdan birkac; giin zarfiD· 
da birbirinden daha beyaz iic; le· 
vin iizerine cililinizi !iavam hay· 
ret bir surette bevazlatrr. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanma~a 
ba!ilaymtz. Memnunivet~ahs ne
ticesinden son derece memnun 
kalacaksmJZ. 

Bioeel'li TOKALON Kremini 
kullan1n1z ve her sabah 
daha gene goriiniiniiz .. 

Binlerce Tokalon mii~terisinden ntiiessesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en ktymetli 
delillerdir. 

(Tokalon Kreminizilen bihakkrn istifade ettim. 
Yiiziimdeki ~irkin kabarczklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. 0. Fatsa 

( Tokalon kreminin benim cilclimin neacine 
uygun gelcligini itiral etmeyi bir vazile bilirim. 
Cildim esmer olduiu halde Tokalon siircliikten sonra 
beyazlanmakta ve ufak kabarcrklar tamamile zail 
olmaktadrr.) 

B. $ehir t. B. M. E~i .. Tii. Konya 
Mektuplar.n aslllar1 dosyalartmtzda sakhdtr. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutaniig1 
istanbul Satmalma Komisyonundan: 

1 - Pa!iabah~;e muhafaza ah~ab kuliibesi tamirinin 22/1/938 cumar • 
tesi giinii saat 11 de pazarhg1 yapllacakhr. 
' 2 - Tasmlanmlf$ tutan 165 lira 78 kurus ve ilk teminah 13 liradrr. 

a - Sartname ve kef$if cetveli Komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 - isteklilerin bu gibi i~leri ba~ard1klanm gosterir vesikalan ve ilk 

teminat makbuzlarile Galata eski ithalat Giimriigii binasmdaki Komis -
yona gelmeleri. (357) 

f;lm tobumu 
Londrada mef$hur Raynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelik hakild Raygras ~im tohumu Tiirkiyede yalmz miiessesem namma 
gelmistir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu c;im tohumunu I 
bahc;e sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecriibe,;ine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii VaJuf han, 4 Oncli kat 18 No. da Bahc;e Miman Mevlild Baysal Tel: 23426 

&•.r.,. o;,
•~n•L•A•N• 

k:l;SI;R 
Marangoz i~leri munakasas1 

~ Operat6r '-
Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 

Akademi ic;in 2 aded telefon masas1, 3 daktilo masas1 1 storlu dosya do
labi, 1 mecmua eteieri, 1 sa_bit biiyiik masa, 1 sabit kli<;iik masa, 2 masa sag 
ve sol, 5 vidastz tabure, 5 v1d.ah tabure, 1 s1ral1 etajer, 2 srras1z etajer, 1 do
lab, 1 masa, 3 murakka tahtas1, 4 murakka tahtas1, 2 siyah yaz1 tahtas1, 1 
miihre tahtas1, 14 tabure, 1 masa, 1 yazt tahtas1, 1 mermer masa yaptrrlla
cakhr. Mi.inakasa a~1k eksiltme usulile 26/1/1938 <;arllamba giinii saat on 
be[$te Cagaloglunda Yiiksek Mektebler muhasebeeili~inde yapilacakhr. t~in 
mubammen bedeli 1146 lira 60 kurulltur. Muvakkat teminat miktan 86 li
radlr. Sartname ve resimler Akademiden paras1z verilir. Taliblerin maran " 
goz fabrikas1 sahibi bulunduklarma dair vesaik ibraz etmeleri :~arthr. 

(354). 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastal1ktan 

mOtehaSSISI 
CaRalo~lu, Nuruomnaniye caddes 

No. 22, Mavl yap1 
T eleton 22683 

Sall.tb PI B~mUII.aT1111: Yanu Nodi 
vmumt nef11Vat1 ~dan ,ae,. raa lfUTt 

Mildflrllr Hikmet Miinil 

cumhurtlle' matllallll 

Siimer Bank Kayseri 
Miidiirlii giinden: 

8ez 
Fabrikas1 

IIalktn saglann ve ucuz bez iht.yacini 
• senes1 

yiikseltmi,, 
temin maksadile fabrikamtz 
mamulattntn evsaf1n1 fevkalade 

1938 

Salt§ fiatlartnt indirmi§tir. 
Anahtarlt kaput bezi yeni fiatlar1: 
85 santimlik topu 783 kr., metresi 21,75 kr. 
80 santimlik topu 765 kr., metresi 21 25 kr. 
75 santimlik topu 720 kr., metres~ 2 kr. 

Fiatlar, Kayseri teslimi, pe~indir. livre 
yapiimiyacakttr. sat1s 

' 

Toptan mu,teri erim-ze: 
Bekir Kayseride: Kayseri Mallart Salls evi ( Hac1 

~ban Karahalil, Nuh Mehmed Karagozlii) 
istanbulda : Mahmudiye hantnda Nuri Topba, firmalart tara

~rtlarla bir fmdan 
balya 

memleketin her taraftna ayni fiat ve 
kadar sablmaktadw. 

Yukartdaki fiatlardan fazla 
istenildigi takdirde fabrikamtza 
miiracaat edilmesi rica olunur. 

HAYRE7Tilt 
~lzu 

TtiRKiYE 
CUMHU RIYETI 
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Diiuya mevaddt gadai
yesi arastnda en bii· 
yiik miikifatla zafer 
ni,anana, diplom do· 
nor ve altan madal
yay• kazanarJ ve bu 
suretle birinciligi 
bihakk1n tasdik 

olunan 

Gda S a 
Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, Irmik Patates, M1s1r, Tiirlii, Bezelye, 

Badem, <;avdar Ozii Unlann1 <;ocuklanntza yediriniz. 

'J\llahin yarattigt aaf hububattan ahnan vitamini ve kaloriai, kuvvei gtdaiyesi ~ok olan Hasan Hzlii 
Unlanna doktornnuz ,ehadet eder ki, hayatm ve tabiatin en mugaddi ve en miikemmel gtdaatdtr. 
Hasan Hzlii Unlan ~ocuklarmtza tam afiyet temin eder. Ne,viinemalarma yardtm eder. Onlart ~a· 
buk biiyiitiir. Net'eli, tombul, haatahkatz yapar. Haa~n Hzlii unlarile ~ok leziz mahallebi ve ~orba ve 

yemek yapiltr. Mutlaka H A S A N markasma dikkat. 

Yerll 
BAKIR FABRIKASI 

75 santim geni§ligine kadar (30 
parmak) bak1r ~lkaran bir Tiirk 
fabrikas1d1r. Kalaylt, kalays1z hur
da bak1rlar da ahr. Ahcllarm bir 
kere ugramalan tavsiye olunur, 
Sirkeci Giizel !zmir oteli arkasm
da Erdogan sokak No. 4 -
Dr. Suphi !?enses 

ldraryollan hastahklan mUtehass1s1 
Bevoklu Yald1z sinemaSl kar,lSI 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

• •lliciliuiiimiiaiirtieiisl faklrle re paras•z 
Tel. 43924 

Doktor aramyor 
Adana ve !zmirdeki in~aat1m1z

da ~alt~ak iizere iki doktora ihti
yac vardtr. Galata, Karakoypalas, 
dordiincii kat 15/18 numarada Aral 
tn§aat Limited §irketine miiraca
atleri. 

P. T. T. Fabrika Miidiirliigiinden: 
Fabrika ambarmda mevcud 3356 kilo grafit a!;lk arttrrma ile satlla· 

cakbr. 
Beber kilosunun muhammen be&li be~ kuru~ ve tamammm muvakkat 

teminah 12 lira 60 kuru~tur. 
Arttrrma 7/1/938 tarihine rashyan per~embe saat 15 te yap1lacaktir. 
!steklilerin ~artnameyi g5rmek iGin hergiin, artbrmlYa girmek iGin de 

muayyen giin ve saatte Fabrikada miitesekkil Komisyona miiracaatleri. (182) 

Canakkale Naf1a Miidiirlii~iinden: 
<;anakkale vilayeti dahilinde 46588 lira 68 kuru~ bedeli ke§ifli Gelibolu • 

Ke§an yolunun 0 + 000 - 12 + 000 kilometreleri arasmda 12 kilometrelik 
klsmm tamirab esasiyesi in~aab 25/1/1938 sah giinii saat 15 te ihale yapllmak 
iizere 3/1/1938 tarihinden itibaren 21 giin miiddetle ve kapah zarf usulile 
miinakasaya konulmu~tur. 

1 - 46,588 lira 68 kuru~ ke~fi olan bu i~in 20,351 liradan 937 ve miiteba
kisi 938 senesi biitGesinin tasdikinc1e tediye edilecektir. 

2 - Bu i~e talib olanlar, Naf1a Vekaletince verilmii$ 937 senesine aid 
miiteahhidlik vesikasile Ticaret Odalarma mukayyed bulunduklanna dair ve
sika ve 3494 lira 10 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri laz1mdrr. 

3 - Teklif mektublarmm 25/1/1938 sah giinii saat 14 e kadar Vilayet 
makammda toplanan Enciimen Riyasetine verilmesi ve bu saatten sonra ve· 
rilecek ve posta ile g5nderilecek zarflarm kabul edilemiyecegi ve bu i~e aid 
evrakl ke~fiye ve ~artnameleri gormek ve tafsilat almak istiyenlerin Naf1a 
Miidiirliigune miiracaatleri ilan olunur. (3) 

GRiP 
NEVRAlJi 

BA$ ve Di$ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 

ve biitiin agr1lanni dindirir 
• 

ALLOI ALLO I 
Haflada bir defa 

barsaklar1m1 temiz
lemek l~in kulland•· 
gtm PURGOLiNDEN 
~ok memnunum.l~i
mi kolay ve lezzeti 
pek hof. Sizlere de 

tavsiye ederim. 
Yaln1z J • 

PUR&DLiN 
i~inlz. lsmlne dikkat edinlz 

1srarla PUrgolln lsteylnlz. 

Zayi diploma 
istanbul Dariilfiinun Ttb Fakiiltesi 

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

i~in miiracaat edecegimden zayi olan 
diplomanm hiikmii olma~;hgm1 ilan ede
rim. 

Edirnede miitekaid eczac1: Kadri Ali 

Bayanlara 

_ Qa_yr~rtJILk Mfijde_t __ 

Manifatura magazas1 
( Beyoglu l§ Bankasa kar§llllnda· ) 

Yeni gelen yUksek kall
tell her clns kuma,tan 

CO$ D U! ! ... 
Ticaret odaSIDID miisadesile 

ve bir ay miiddetle 

inantlmtyacak 
ucuz 

FiATLERLE 

SAT I$ 
A cele ediniz. 

F~rsab ka~Irmaymtz. .. _______ 1_. 
Zayi evrak - Yaz1hanelerimin nakli 

s1rasmda eski Ticaret Odas1 vesikalan, 
ruhsat ve unvan te2lkerelerimi ve sair 
bazt eski evrak1 muhtevi bir paket ka
zaen zayi olmu§ bulundugundan icab e
denlerin yenisi almacag1 ilan olunur. 

Suad Kara Osman 

--TEMiZi$ ' 
Sabhk diikkan, aparhman, ev, 
arsa vard1r. Bahkpazar, Mak

sudiye han No.}5 
Dervi§ Ugur Telefon: 23397, 49207 

21 tlunctli:anun 1938 

MARK ON· 
SAYES~J DE p D;'\AO 
~OYOK 5rR '>'' 

DlM ATT_ 

2 &0 
~- .. Y~~P~~ .. 

l:::LlD"rii<:.JOCA.RLuR ~ 
PARA?'1TL~R'1 BQGOCU.TERTI BAT 

12 Ay Veresiye Sat1' 
SAHiBiNiM SESi 

302 fSTiKLAL CADDESi, BEYOc:'xLU ve ACENTALARI NEZDiNDE 
Ankara- Adana- Adapazan- Antalya - Anteb - Aydm - Ballke. 
ir - Banduma - Bursa - Denizli - Diyarbak1r - Edirne - Ela· 

ztg - Eregli - Eski~ehir - Isparta - !zmir - izmit - Kay-
.Z... seri - Konya - Liileburgaz - Malatya - Mersin - Sam. 

sun - SlVaS - Trabzon - Van - Zonguldak - Zile 

SJndJrgi Belediyesinden: 
17/1/1938 tarihinc1e kapah zarf usulile ihale edilmek iizere eksiltmeye 

konulan 13655 lira 75 kuru~ ke~ifli Smd1rg1 elektrik tesisatma istekli ~tkma· 
d1gmdan 10/2/1938 tarihine ras!Iyan per~embe giinii saat 16 da evvelce mii· 
kerreren ilan edilen ~erait dahilinde pazarhk suretile ihalesi yapllacakhr • 
Taliblerin yevmi mezkftrda Smd1rg1 Belediyesine miiracaatleri ilan olunur. 

(387) 

·o 
kii~iik bir ihtirad1r. 

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

Tiirkiyenin her tarafmda bulunur. Fener 
ve pillerde JUNiOR markasana. dikkat 

ediniz. 
Galata, Voyvoda caddesi No. 80 

ISMAIL QMER I~<;EN 

Edirne Naf1a Miidiirlii2'iinden: 
Edirne Lisesile K1z ve Erkek Ogretmen okullart kalorifer tesisatlan 

i~in yap1lacak mii~terek santral binasile harici ~ebeke ve Erkek Ogret
men okulunun dahili kalorifer tesisat i~leri ikincikanunun 24 iincii gi.inii 
saat on. altl.d.a ihale edilmek iizere yirmi giin miiddetJe ve kapah zarf usu· 
Iile ekstltm1ye Gikanlm1~hr. 

Ke§if bedeli yekunu 36526 lira 68 kuru~tur. !steklilere proje reslmleri 
ke§i£ kag1dlan, §artname, mukavelename suretleri, diger fenni evrakl An· 
karada Yap1 i§leri Umum Mildiirliigii ile istanbul ve Edirne Naf1a Mil -
diirliiklerinde 180 kuru~ mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat 2740 
liradtr. Eksiltmiye gireb1lmek iGin en az yirmi bin lirahk bir kalorifer te
sisatmt muvaffakiyetle yaphgma clair vesika ile Naf1a Vekaletinden 938 
senesine mahsus ahnml§ miiteahhidlik vesikas1 ve eksiltme §artnamesinde 
yazlit §artlan haiz bulunmak laz1mdu. Muteahhidlerin 2490 say1h kanuna 
gore haZirltyacaklan teklif mektublan yukanda yaZih giinde saat on be§e 
kadar Ecl.irne Nafta Miidiirliigii odasmdaki Eksiltme Komisyonu Ba~ll:anh
gma tevdi etmeleri Iaz1md1r. (243) 


