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Yalova su ~ehri 

ve Marmara 
havzastmn turizm 

bak1mmdan ehemmiyeti 
rr===\\ un, istanbul gazetecileri Ba§ba
lb:&/ kan Celal Bayann daveti iize-

rine, kendis: ve Dahiliye Vekili 
ile temas ve hasbthal etmek ic;in Y alova
ya gittiler. Ba§vekilimizin istanBul mat
buah erkanil, yaphg· bu temas vesilesile 
Y alovada yaptlan ve Atatiirk tarafmdan 
ac;tlmak §erefine nail olan Hotel Termal'i 
de gorduk. 

Hotel T erma! 1 00 kadar odast, 150 
yatagt ve 20 banyosile Y a! ova su §ehri
nin ve bu §ehirle beraber memleketin bii
yiik bir ihtiyacmc>. tekabiil eden giizel, 
modem bir miiessese olmu§tur; Avrupa
nm me§hur su ~ehirlerinde goriip de e§le
rini, tahassiirle, gtpta ile memleketimizin 
thcalannda da gormek istedigimiz su 
otellerinden biri. 

Arhk, rom.~tizmalanmm tedavi ettir
mek ic;in mf konforlu ve sthhi tec;hizath 
otellerind~n dolayt tercih ettigimiz Av
rupa su §ehirlerine gitmege, ve bin;ok 
masraflar etmege hacet kalmad1. Sura
ctkta, istanbulun iki ii<; saat otesinde, 
Biiyiik Sefin emir ve i§aretlerile yiikselen 
Y a! ova su §ehri ve onun ortasmda en 
modem konforla tec;hiz edilmi§ Hotel 
T erma! ham, bizi bekliyor. 

Bu yeni miiessese, odalan, salonlan, 
balkonlan, teraslan ile sadece giizel bir 
otel olmakla kalmtyor, ayni zamanda su 
tedavisi ic;in Avrupadaki en yeni e§lerin
de goriilen biiliin tec;hizah da ihtiva edi
yor. Su ile tedavi fen ve tekniginin en 
yeni icadlan burada romatizma, siyatik 
ve nikris hastahklanm tedavi, §i§manltk
lan izale ic;in memleket halkmm emrine 
amadedir. 

Yazm, Yalovaya ·denier, bu z\hel 
otelde ve su §ehrinde, aradtklan rahatt, 
tedaviyi, eglenceyi bulacaklar ve Y alo
vanm radyo aktivite baktmmdan c;ok kuv
vetli suyundan yeni bir saghk, taze bir 
kuvvet ve hayat bularak doneceklerdir. 

Bu itibarla Hotel T erma!, memleket 
ic;in c;ok faydah bir saghk miiessesesidir 
ve Y alova su §ehrinin sthhi ktymetinden. 
memleket ve hatta bazt kom§u memleket
ler halkmm eskisinden c;ok fazla istifade
sini temin edecektir. 

Esasen Marmara havzast, fstanbulu, 
Bursas!, Y alovasile yakm §arkm en bii
yiik turizm mmtakast olmaga namzed bir 
mmtakadtr. Bn mmtaka arkeoToji, tarih, 
istirahat baktmlanndan oldugu gibi su te
davisi baktmmdan da parlak bir istikbale 
sahibdir. lstanbul, Bogazt, Adalan ve 
Floryasile emsalsiz bir sayfiyedir. Bursa 
ve Y alova su §ehirlei. de, su tedavisi ve 
tabii manzaralannm giizelligi itibarile 
fevkalade inki§afa miisaid yerlerdir. Bu
ralarda yaptlmaga ba§lanan modern te
sisatla bu inki§afm temeli ahlmi§hr. Mar
mara havzasi, cografi vaziyeti dolayisile 
Avrupamn bazt memleketlerine uzaktn. 
0 uzak memleketlerden Marmara hav
zasma gelirken, yo! iistunde ba§ka sayfi
yeler, su §ehirleri vardtr. Bu itibarla ora
lardan lstanbula gelecek turistlerin bii
yiik bir ktsmmt bu me§hur ve nisbeten 
daha yakm yerler cezbeh .. t bile, gene 
ayni cografi mevki, Marmara havzasma 
ba~ka seyyahlar celbedebilir ve bu sey
yahlar, gelip gec;ici de~il; biitiin yaz mev
simini burada gec;irmek istiyen kaiict ne
videndir. «lstanbul - Bursa - Y alova» 
mmtakast, Balkanlann, Suriyenin, Filis
tinin, lrakm, iranm. M1smn tabii sayfi
yesidir ve Hotel T erma! gibi modern 
tesisat kuruldukc;a, Florya ve Bogazic;i 
imar edildikc;e, bu seyyahlar, Marmara 
havzasm1 diger sayfiyelere tercih edecek
lerdir. Bu tercihin bir c;ok sebebleri var
dtr ki bunlarJ §oyle SJTahyabiliriz: 

I - Mar'llara havzast, kiic;iik ve 
mahdud bir §ehirden ibaret olan su §e
hirlerine ve sayfiyelere benzemez; c;ok 
geni~ bir sahaya yaytlmtshr. istanbul ve 
civan manzara itibarile diinyanm en gii
zel yeridir. iki imoaratorluga merkez 
olan bu sehir arkeoloji, tarih, giizel san
atlar bak;mmdan da t;ok zengindir. Sula
n, yemi§leri, ba!tklan enfestir. Yazm, 
her yer yanarken Bogaz, istanbul it;in, 
bitip tiikenmek bilmez bir serinlik kayna
gJdJr: Istanbulun plajlanndan usananlar 
eski Tiirk sehri Bursaya, yahud modern 
su ~ehri Y ~lovaya gidpbilirler. Bu geni~
lik. tenevvii is~iyen ruhlar ic;in c;ok mii
himdir. 

ABiniN nAVER 
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Hayat 
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Ansikloped· si 

Her eve liztm olan ~ok 

faydah bir eserdir. 
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Hayat pahabhgile miicadele 

Hiikiimet, ucuzluk i§ini 
ilmi bir §ekle sokacak 

Hiiktimet istikraz 

akdedecek mi? 

Faydab i~lerde kulland
mak iizere miisaid sartlar 

' 
Ekmek fiatlarinJn indirilmesi i~in degirmenlerin dermeyan Pdilirse teklif 
birle~tirilmesi, kasabhk hayvanlar1n mahallerinde reddedilmiyecek 

kesilerek nakledilmesi diisiiniilmektedir • 
Celal Bayar kabinesi hayatJ ucuzlat -

rna i§ini, daha ilmi bir §ekle sokmak ve 
esas!t bir prcgrama baglamak ic;in tedbir
ler almistJr. 

Simdi.lik esas programt beklemeden 
ucuzlattlmasJ ic;in tedbirler alman madde
ler bez, el, ekmek, siit gibi zaruri ihtiyac
lardir. Bu meyanda halkm it;ilecek su 
ihtiyacma bilhassa ve birinci derecede 
ehemmiyet ·verilecektir. 

Ekmek fiatlannda bugday koruma 
kanununun tatbib neticesi olarak Ziraat 
Bankasmm ta~bik etti?i muamelelerden 
istifade edilmektedir. Bu muvaffak ol -
mu§ bir usuldiir ve ondan daha istifade 
olunacakttr. 

Mevzuubahs kanunla bugday fiatlan 
iizerindeki hakimiyete ilaveten degirmen
lerin belediyele~tirilmesi de mutasavver
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Hayatt u.cuzlat~a. i~ini esash ve ilmi 
bir programa baglamak i~;in tedbirler 

alan Ba$vekil Celal Bayar 
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lhtilalciler Te·ru.el'i 
almak i~in ugra§Iyor lar 

italyan takviye kd' alar1n~n da . iltihakiie 40 · bin 
ki~ilik bir kuvvet · ~iddei:li bir ·harbe ·tutu~tu 

Madrid 24 - · 
T eruel etrafmda 
kanh muharebeler 
devam etmektedir. 
Asiler bir ay ugra~
ttktan sonra cumhu
riyet~il erin 6 giinde 
zaptettikleri §ehri is
tirdad edememekte -
dirler. Halbuki asi
ler, T eruel onune 
Guadalajara cephe
sinden 40,000 ki§i 
ve Saragosse' dan da 
italyan takviye ktt
alan getirmi§lerdi. 
Bununla beraber Te 
rue! §imdi asi topc;u 
kuvvetlerinin ate§i 
altmdadtr. 

T eruel' e kar~t ya· 
p1lan mukabil taar -T 1 h · . . · 

b . . b erue cep esmde taarruzdan evvel kahvaltJ yapan askerler 
ruz c;em enntn a§· 
hca noktalannt Campillo, Sanblas, Von
cud ve La Mueah te§kil eylemektedir. 

Asiler, Campillo - Concud - Villastar 
yanm c;emberini te~kil ettikten sonra ~ehri 
ihata etmege ve Sagonte yolunu kesmege 

ugra~maktadirlar. 
T eruel'in takriben bes kilometro §i

mali ~arkisinde bulunan ve Rio Alfamb
rer ge~;idine hakim olan El Muleton ci
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inkdab miizesinde goze ~arpanlar 

Bu miiesseseye Once 
bir bina 1azimdir 

Alb as1rhk uykusuna dalmu~ olan imparator· 
lugun biitiin k1r1k dokiigiinii de tasnif etmeliyiz 

inkiiab miizesinde tarihi resim ve e~ya ki:i$esi 

Y agmur sulanndan minimini goller bi
riken medrese avlusunda, bizi ilk kar§th
yan, mermer iistiine i§lenmi§ bir Osmanlt 
armast oldu. Arkada§tm kolumu diirte -
rek: 

- Dikkat, dedi, inktlab miizesine gi-

riyoruz! 
<<Melling» in tablolarmdan kopya e -

dilmi~ eski lstanbul peyizajlannm stra -
landigt rutubetli duvarlann arasmda, 
uzay1p g:den La• koridorlan ge~ti. 
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Memleketin mali ve ikhsadi yaziyeti, 
biiyiik bir inki§afa mazhar olmakla be
raber, bu inki§aflar doviz ihtiyacimlzl 
da arhrmaktad1r. Memleket.in d::.~ha seri 
bir surette endiistrile§mesi, iktJsadi 
kalkmmanm ve imar i§inin daha h1z -
la~mas1 i~in, ihracahm1zm tem:n ettigi 
dovize baska kaynaklar ilavesi faydah 
olacakbr. Bu kaynakl arm ba§':1da ha
ricden sermaye veya istikraz ~eklinde 
para gelmesi vardtr. 

Memleketimiz borcu en az olan mem
leketlerden biridir. Adam ba~m'l dii§en 
bore itibarilee Tiirkiye en geri saflar -
dadtr. Bunun manasr ~udur ki Cumhu
riyet rejimi, ~imdiye kadar memleketi 
bore etmeden idare etmi§tir. Hiikumet, 
memleketi daha seri bir surette inki~af 

[A rkast Sa. 7 siitun 3 tel 
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Bulgar kabinesindej 

degi~iklik yapdd1 

Harbiye ve Dahiliye 
Nazirlari istifa ettiler 
Sofya 24 1 

Harbiye N aztrt Ce 
neral ivan Lukov 
ile Dahiliye N azm 
i. Krasnoski' nin is • 
tifalan iizerine b•t 
sabah Bulgar kabi
nesinde bir degi§ik

. lik yaptlmt~ ve bu 
iki nazmn yerine General Lukoj 

Pl¢vne garnizonu kumandam General 
Daskalof il" eski kabinede Maarif Na
ziri olan Dr. Nicolaev getirilmi§tir. 

Sofya Oniversitesi rektorii profesor 
Manev, Maarif Namhgma tayin edil
mi$tir. Ogrenildigine gore, gelecek mar· 
tm 6 smda yaptlac;ik umumi intihabat 

[Arkasz Sa. 7 sUtun S te} 

Garib hareket 

Fenerler 'irketi, idarenin 
hiikumetimize intikalini 

protesto edecekmi~! 
F enerler !daresinin hiikumete intikali 

iizerine eski F enerler Sirketi, Buyiik 
Millet Meclisinden ge~;en bu karan pro· 
testo etmek iizere F ranstz hiikfunetine 
miiracaat ederek, ihtilafm Lahey Ada
let Divanma havalesini istemi$tir. 

Saltanat devrinde iki F ranstza bah~e
dilen F enerler !daresinin ba§mda bulu
nanlar, imtiyazname mucibince, ihtilafm 
hakeme havalesini istemi$lerdir. Halbu
ki hiikumet bundan evvel ii~; hakem tayin 
etmi$ ve hakemler kendilerine tevdi olu
nan vazifeyi ifa etmi~lerdir. Bu ~erait al
tmda sultanlar devrinde kendilerine bah
&edilen bir imtiyazm mukavele ahkamt 
mucibince hiikumete intikalini protesto e
denlerin garib hareketi biiyiik bir hay
ret uyandtrrnt~hr. 

Alakadar mehafilde, Franstz hiiku
metinin Lahey Adalet Divanma miira
caat etmek hususundaki te~ebbiisii nazan 
itibara almtyacagt muhakkak addedil
mektedir. 
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Abbas Hilmi Pasa 
' 

Atatiirk taraf1ndan 
kabul edilecek 

MISlr Hidivi Ab
bas Hilmi Pa~anm 

1 ahiren !stanbula gel
mi§ oldugunu mem
nuniyetle ogren -
dik. Zaten kendi 

1 memleketi olan bi
zim memleketimizi 
~ok seven Abbas 
Hilmi Pa§a §ehri
mizde birka~ giin 
kalacak, hiirmet ve 
muhabbetleri ken • 
di kalbinde yer tu- Abbas Hilmi Pw;a 
tan bazr zatlan ve yerleri ziyaret eyli
yecektir. 

Bugiin Abbas Hilmi Pa§a Cumhur
reisimiz tarafmdan kabul edilecektir, 

Samimi bir hasb1hal 

Ba§vekil diin Y alovada 
gazetecilerle gOrii§tii 

Celal Bayar, 
hakk1nda 

muhtelif memleket meseleleri 
~ok k1ymetli izahat verdi 

Ba~vekilin gazetecileri kabul ettigi Hotel Termal'in biiyiik 
salonundan bir gi:iriinii~ 

Ba§Vekil Celal Bayar, istanbul gaze
telerinin sahib ve ba§muharrirlerile tahrir 
heyeti miidiirlerine ve baz1 muharrirleri
ne, diin, Y alovada yeni ac;J!an Hotel 
T erma!' de bir ogle ziyafeti vermi§tir. 

Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sekre-

teri ,5iikrii Kayamn da haztr bulundugu 
bu ziyafette, Ba§vekil ile Dahiliye Ve
kili gazet~cileri muhtelif memleket mese .. 
leleri hakkmda tenvir etmi§lerdir. 1 

Y eni otelin muhte§em yemek salonun
[Arkasz Sa. 7 sutun 2 de] 

Ill 111111 Ill I 11.11111111111 II I I I I II I Ill Ill 11111111111111 till II 1111:1 II 1111111111111111111111111111 Ill Ill IIIII 111111 Ill 1111. 

ltalya ile Almanya yeni 
bir anla§ma: hazuhyor 

Afrikadaki italyan miistemlekeleri iki devletin 
mii~lerek siyasetine amade h~lunduruluyor 
Roma 24 - ·Havas Ajansmm muha

biri bildiriyor: 
iyi haber alan mahfillere gore, !tal" -

yanm Afrika fmparatorlugunun kurulu -
§Unun ikinci ytldoniimii miinasebetile ma
yts bidayetinde Hitler'le · halyan ricali 
arasmda yaptlacak olan gorii§melerin 
ba~hca mevzuunu miistemleke meselesi 
te§kil edecektir. 

Siyasi mahfiller, ftalyanm Afrika 
miistemlekelerinin §imdiden ftalya ile 
Almanyanm rnii§terek siyasetine amade 
bulundurulduklanm kaydetmektedirler. 

Son seyahati esnasmda General von 
Blomberg, Mare§al Balbo'nun nezareti 
altmda Libyada yap1lan sevkulceY§ ame
liyaiJ gormii§tiir. Alman askeri ata§esinin 
de bu ytl ayni mmtakay1 ziyaret ettigi 
soylenmektedir. 

Bir ltalyan - Alman kutnpanyasmm 
Habe§istan madenlerini i§letecegi rivayet 
edilmektedir. 

Amele teatisi bahanesile 30,000 ltal
yan ziraat amelesi yakmda Almanyaya 
gidecektir. 

Birc;ok Alman i§c;ileri ~arki ltalyan 

Mussolini'nin Berlini ziyaretinden 
bir inhba 

Afrikasmm cenub miintehasmda bulun -
maktad1rlar. Bunlar, Alman . malzemesi 

[Arkasz Sa. 7 siitun 4 tel 
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Milletleraras1 .« Hizmet m·abedi » reisi 
Milyonlar dag1tan· adam 

§ehrimize de geldi 
Bu asri peygamber diyor ki: «~ahsi miiracaat 
kabul etmiyoruz. Miinasebetlerimiz devletlerledir» 

Asrl bir peygamberin ~ehrimize geldi
gini haber veren arkada~ ~unlan ilave e
diyordu: 

«- inanmazsamz kendiniz tahkik e
din. Asri peygamber Park Otelde oturu
yor. Diyar diyar gezerek devletleri silah
lanmaktan vazge~;irmege <:alt~makta, bu
na mukabil devletlere maddi yardtm tek
lif etmekte imi$··· Almanyayt, Avustur
yayt, i talyaYJ dola~t1ktan sonra buraya 
gelmi~. Ankaraya da gitmi$ ... Her tara
fa milyonlar vadetmi~. Bunlan duyan 
bazt a~;tkgozler kendisine miiracaatle 
yardtm istemi~ler, fa kat peygamber: (Be
nim i~im devletlerledir) diyerek ~ahsi 
miiracaatleri nazan itibara aim ami§ ... » 

0, anlaltyor: 
Asri peygamberle gorii~mek iizere o

tele miiracaat ettigimiz zaman kimseyi 
kabul etmedi&ini soylediler. Halbuki 
peygamber M. Ryzwyck bizi odasma da· 
vet ederek: 

. «- Benim burada bulundugumu ne-

M. Wan Byzwyok 
reden ogrendiniz? Y oksa Ankaradan 
m1 haber verdiler ?» diye sordu. 

LArkas' Sa. 7 sutun 5 te] 



CUMHURiYET 

C 3ehir ve 

Yazan: Cevirenler: 

Borsa acentalar1 

diin toplanddar 
MAUREEN FLEMING - 42 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

Ostiinde kursuni renkli losa etek, strbnda ufak 
' 

Bugiin ve yartn da 
gorii~meler yapdacak Zirh gomlek, Elisabeth me~ talimleri yaptyordu 

Ilk gorii§te bu adam Elisabeth'in ho~u
na gitti: Y a§l otuz raddelerinde; dine; 
nekre; sa~! an tuncla§mt§; ela gozlii bir 
levend! 

Hani bir talom erkekler vard1r, onlan 
kadmlar, kendine bir goniil meselesi ya
parlar. Erkekler de efsane haline sokar
lar; i~te bu isko~yah da boyle. E'lisabeth, 
bu adamt, ilk giinden itibaren maiyetine 
ald1gma memnun. 

imparatori~enin lrlandada gec;irdigi 
maceralar arasmda dostlan epeyceydi ve 
tamnmt§ adamlardt. Metha kontlugunda 
miistamere sahibi Reynell; sonra Lord 
Spencer; Lord Rodolph Churchill ; Ge
neral Brooks ve Plunkette ve Henry 
Brook admda iki ki§i. 

Giinler, faaliyet giinleriydi: Meath 
kontlugunun ucu bucagt olmtyan ~orak 
zemininde enine, boyuna at gezintileri 
yap1hyordu. 

Elisabeth hergiin giine§le beraber 
kalk1yor, du§unu yap1yor, sonra keklik, 
tavuk, srgn usaresinden yapilmi§ bir kase 
et suyu ve iki kadeh §arab i~iyor; sonra 
da berberinin, terz.isinin, oda hizmet~isi
nin yardunile giyiniyordu. Uzun sa<; or
giileri ba§mm etrafma ~e{)(;evre ve stm -
s1k1 toplanmak istiyordu; ve bu sa<;lann 
iistiine de ufae1k bir silindir §apka oturtu
Jacak; sonra terzi kadm, esvabmm etek
lerini viicudiine yapr~ttrarak iistiindeyken 
korsajma dikecekti. Bir mesele de mini
mini mahmuzlu uzun ~izmelerini bagla -
makll: Ata bindigi zaman hep iistiiste ii<; 
eldiven giyiyordu: En iistteki eldiven ge
ni§ ve uzundu. Egerinin eebine bir yel -
paze sokuyorlardi ve Elisabeth yanmda 
tunc ba§h Middelton'la av yerine git -
mek ic;in yola ~tktyor, adam da serden 
gec;mi§ bir tav1rla ahm dortnala ko§turu ~ 
yordu. Y old a bi- 'sandiivi<; yemek, bir 
bardak ~arab i.;mek ic;in duruyorlard1. 
Sonra yeniden yola koyuluyorlar, c;ah
hklarda oten seher ku§lannm emltiian, 
eger taktmlarmm gicirhlan, ve taze ba
har <;imenleri iistiinde nal sesleri ic;inde 
doludizgin av yerine dogru ko§uyorlardi. 

Avdar hep bekliyorlar: f§te biitiin bir 
lrlandanm Kral naibi Lord Spencer .. 1~
te Lichtenstein prensi Rodolph... hte 
kontes Trani ... Hepsi orada. Bir taraftan 
da bir kopek havlamastdtr gidiyor: <;iin
kii kopekler taptaze bir av izi bulmu§lar. 
Ve avm pe§ine dii§en dii~ene I Kopelder 
onde, ave:lar arkada, doludizgin ko~u
yorlar. Elisabeth en onde, en ha§ta ... Ve 
Jupiter ismindeki atJ, ba§1bo§, alabildigi
ne ko§uyor. Mendelton'un ali geride ka
),yor, goriinmiiyor; ve lskoc;yah ic;inden 
soviip duruyor. Avetlar hendekler athya
rak, dere tepe a§arak, maniler ge<;erek 
dortnala ko§uyorlar. Ormanlara dahyor
lar. Kopekler husla havhyorlar. Giizel 
kokulu yapraklann iistiinden c;igler dii
~iiyor, sular egerlere kadar s1<;nyor ve 
Elisabeth herkesi gec;iyor; i§te ta on de. 

Kopekler bir tilkinin pe§indeler. Der
ken tilkinin kar§Jsrna Maynooth College 
admda, papaz yeti~tiren bir mekteb c;IkJ
yor. Hayvan mektebin duvarmdan a§1yor 
ve talebenin teneffiis yerine dahyor. Ko
pekler tilkinin izini kaybediyorlar, Der -
ken tilkinin a§tlgJ duvan Elisabeth de 
atma meharetle atlatJyor; fakat bak'Yor, 
tilkiden eser yok. Atmt birdenbire dur
dutuyor. Gene papazlar hayretler ic;inde, 
gozlerine inanm1yorlar: Bu nas1l §ey '? 
AgZJ kopiikler sac;an bir at iistiindeki bu 
gene, bu giirl kadmm onlarm arasmda 
i§i ne '? Hem de zavalh kadm SJrsiklam! 
Fa kat bu kadma biri .;1kip yardtm etme
li I Gene papazlar siikliim pi.ikliim ba§la
rmJ c;eviriyorlar. Fa kat mektebin rektorii 
Walsh hem~n kadmm yanma segirtiyor. 
Bu ne demek '? Ruhanileri.1. kutsi yurdun
da bir di~i! Fa kat Elisabeth bir tebes -
siimle papaz1 ramediyor. Ve 

- Islanmi~. sirs1klam bir kadma vere-
cek bir sileeeginiz yok mu? 

Papaz agzmda geveliyor: 
- Vaaar. 
Elisabeth atmdan iniyor ve Jupiter a

dmdaki atm1 ok~tyarak elile vuruyor. 
Papaz, siikliim piikliim bir tav1rla: 
- Bizim miidiir odasma lutfen gel -

mez, bir c;ay ic;mez misiniz '? 
Diyerek Elisabeth' e upuzun bir mual

lim ciibbesi veriyor. 
- T e§ekkiir ederim, bu ala. 
Ve Elisabeth bir fincan s1cak .;ay lc;

tikten sonra gene giiliimsiiyor, siyah ve 
llzun ciibbeye bakarak, rektore soruyor: 

- Bu esvab1 giyince muallim §ehadet-
'lamesi alm1~ say1hr miyim? 

Hangi irlandah papaz vard1r ki §3· 

kadan c;akmasm? Hie; goriilmii§ §ey mi -
dir bu? 

V e papaz, bu §akaya giiliiyor. Sonra 
gorii§miye ba§hyorlar. Nihayet 1mpara-

toric;e arabasmt getirsinler diye rica edi
yor; kim oldugunu da papaza soyliiyor. 

*** • 

Ankarada 1 nisandan itibaren yeni bir 
borsa ac;Jlmasi hakkmdaki hiikiimet kara
T! iizerine Ankaraya giden borsa aeenta
lan birli~i reisi Ali Fuad ve umumi ka

lskoc;yah Middleton kendinden ge<; 
mi§ bir hal de yemin ederek: 

- tib Nedim Ak<;er, ~ehrimize donmi.i~ler
dir. 

- Allah §ahidimdir, ded1, eger yara
lanmi§ olsaydm1z, hayatta art1k benim 
i~in giin gormek yoktu. 

Elisabeth'in arabasmt ilk bulan bu a
dam olmu§, fmparatoric;enin yanma <;11-
dtrmJ§ gibi ko§arak gelmi§tir. 

Kafilenin oteki k1sm1 da arkadan ye -
ti§ti. Elisabeth onlara vak' ay1 an lath. 

Ertesi giin papaz mektebinin rektorii
ne pulanta bir yiiziil: geldi Bu. onun fm
parator:ic;eye gosterdigi iyiligin §iikrane
siydi ve !mparatori<;e mektebe de aynca 
bir takrm hediyeler gonderdi: Muhte§em 
bir Saint - Georges heykeli, bir Dragon 
abidesi, kat kat papaz esvablan. 

V e bu mektebde lmparatori<;e Elisa -
beth'in ad1 y1llarca hiirmetle amld1. 

*** 
Elisabeth yerde bir <;ivi, bir at nah 

gordii mii, ugurdur diye toplard1. lsk~
yah Middleton, buna bakarak, fmpara
tori<;eye bir demir yiiziik yapt1rd1 ;fakat 
bu yiiziigii, fmparatoric;e, bilegindeki in
ce bir zincirin ucuna taktJ. <;iinkii par • 
maklarma hie; yiiziik takmazdt. Yiiziik 
eli bozar, diyordu. 

Elisabeth'in gec;irdigi a§k maceralan 
arasmda bu lskoc;yah Middleton' a gos
terdigi sevgi, hayatmdaki tek miinasebet
siz a§ktu, 

Borsa acentalan, diin biri saat 12 de 
ve biri de 16 da olmak iizere iki fevka
lade toplantJ yapmt~lardtr. Bu toplanl!
larda heyet azas1 Ankaradaki te~ebbiis 
ve temaslan hakkmda izahat vermi~ler
dir. 

Borsa heyeti, Ankarada bilhassa kam
biyo muamelatmm, fstanbul Borsasmda 
oldugu gibi, Anhrada da borsadan 
ge.;mesini istemi~, borsanm yerle~eeegi 
yerleri tetkik etmi~tir. Diinkii toplan!J
Iarda baz1 noktalar iizerinde yeniden te
~ebbiisler yap1lmasma ve bu noktalarm 
esbab1 mucibeleri haZirlandiktan sonra 
heyetin tekrar Ankaraya gonderilmesine 
karar verilmi~tir. 

Aeentalar, bugiin ve yarm da topla
narak bu noktalar iizerinde c;ah~aeaklar
du. 

Aynea Ankarada yeni yapiiacak 
borsa binas1 meselesile de ugra~tlmakta
dir. 

SEHIR ISLER/ 

Terkos i~in hamamc1lara 
tenzilat yapdacak 

Terkos suyunun kendilerine tenzi • 
Iatla verilmesini istiyen hamamctlara 
cevab verilmi~tir. Belediye, iic;te bir 

* * * nisbetinde tenzilat yapmagt esas itiba-
Elisabeth lrlandaya ilk seyahatinden rile kabul etmi§tir. Fakat bunu ancak 

doniince Hofbourg'a ugradt; burada $ehir meclisinin §Ubat ic;tima devresin
bron§ite tutuldu; ve tib fakiiltesinde he- de meclisten bir karar ald1ktan sonra 
niiz tedavideyker kalktt Possenhofen'e yapabilecektir. Hamamc1lar bu tenzilati 
babasmm yamna kac;tJ. kaii bulmuyorlar. 

Diik Max kiiplere hindi. Ve saraym T emizlik i§lerinde teftitler 
hekimlerinden hekimlerin tedavilerinden. Belediye temizlik ·i§lerinin daha ya -
bahsederken: ' kmdan ve esash bir ~ekilde ta.kib edi

- Defet §U herifleri Sisi, dedi'? Bt _ lerek daimi bir kontrol altmda bulun
durulmasma karar verilmi~ ve bu mak· 

rak, cehenneme hdar yollan var. sadla Belediye miifetti§lerinden ii~ zat, 
Sonra Swift'in bir eserinden §U nkray- bu i§e memur edilmi§ti"r. Mi.ifetti!ller•'-' 

Ia isti~had etti: den Ali Yaver, Bekir Zafer ve 1 mail 
«Diinyanm en iyi hekimleri §unlardu: Hakk1 masile bi.itun mmtakaLa.rUefti.§ 

Perhiz ismindeki doktor! istirahat adm • ederek temizlik kogu~larmm vaziyeti -
daki doktor I Ve ne~e nammdaki dok • ni, kedi ve kopek itlaf1 ~ekillerini, c;op 
tori» toplanma tarzmx, Balat atelyesinin c;a· 

Elisabeth: h~aSlm gozden gec;irecek ve biitiin bu 
_ Tam am, dedi, ne§e nammdaki dok- i~lerin daha glizel semere vermesini te

min edeeek tedbirlerin ahnmas1 husu -
toru ben buldum baba. sunda c;ah~acaklard1r. 

- Kimmi~ o? Eski c;op arabalar1 yava~ yava~ kal-
- Middletor admda bir 1ska<;yah. dmlarak yerler·ine yenileri konmakta-

Onun yanmda oldun mu, gams1z olm1ya, d1r. Son dort ay iGinde 120 tane yeni a
nC§eli olm1ya adeta mahkumsun. Bu a • raba i~leme~e b8.$lamJstlr. Ontimiizdeki 
dam lrlanda c;ahhklarmm hir c;tg1rtkani... hafta zarfmda buna elli tane daha ila-
Harika bir adam! ve olunacakhr. 

*** 
Viyanada Hofbourg saraymda gece • 

leri saray halk1 uyuduktan c;ok sonra Eli
sabeth'in hususi dairesinde dostlar arasm
da enfes supeler veriliyordu: Bu toplan
hda bulnanlar Kont Herbert Bismarck, 
Kontes Marie Lerish, Nicky Esterhazy, 
bir de lskoc;yal. Middleton' du. 

Bu adamm sarayda odasJ vard1; am a 
lmparator buna itiraz etmi,ti, o da ba§ka. 

Elisabeth mec talimleri yaparken 1s
koc;yah Middleton saraym eimnastik da
iresine gidiyor, ve: 

- Doyulur ~ey degil: omriimiin sonu
na kadar durup size bakmak istiyorum, 

Diyordu. 
Usttinde kur§uni renkli ktsa etek, !Vr

tmda ufak wh gomlek, Elisabeth mee 
talimleri yap1yordu. 

Mec hoeasi Schiiltzer kendini tutamJ
yor, soyliiyordu: lmparatoric;e hazretleri 
bir harikayd1lar. 

*** 
Elisabeth'i gec;inme tahsisall gerc;ek • 

ten bir 1mparatoric;enin §anJna laytktt. 
Ecnebi diyarma gezmege gittigi zaman 
ayd ... 56,000 <..:gulden>> ahyordu ki bu -
gi.inl:ii rayi•' •, kag1d para, a§agi yukan 
iki buc;uk milyon frank tutar. As1l maa~J 
senede iki yiiz bin «gulden» di; bu para
Y' aydan aya ahyordu. 

0 tarihte ufak bir Viyanah memur 
gozden bir «gulden» ~1kanrsa, sevgilisini. 
zahmetsizee Prater'e yemege gotiirebilir, 
ona eglence yerlerini gosterebilir, bira ve
ya limonata ikram edebilir, «eanh iske -
let» i ve ba~ka §eyleri seyrettirebilir, iis -
telik de cebinde evine arabayla donecek 
kadar parasl kahrd1. 

F akat Elisabeth'in, ac;1k vermeden, 
tahsisatile yajadigi hie; olmad1. Nikah mu
kavelesinde, Elisabeth' e dul kalmea, se
nede yiiz bin «gulden>> verileeek diye ya
zihydt. Fa kat Elisabeth'in bu kadar pa
rayla hic;bir zaman ya~Jyamiyacagmi lm
parator anlad1 ve kansmm tahsisatmJ ii.; 
misi:ne ~1kard1. Buna ragmen vergi mii
kelleflerinin, lmparatori.;elerinin israfm
dan sJZlandiklan i§itilmemi§tir. 

(Arkan var) 

Ekmek i§ine aid raporlar 
tetkik olunuyor 

Et fiatlannm ucuzlahlmasi hakkmda 
alman tedbir ve kararlardan sonra ek
mek i~inin de halli i~in ~ah§Ilmaktadlr. 
Bu maksadla ikhsad Vekliletinde hu • 
susi bir komisyon tetkikata ba§lamt§hr. 
Gerek Istanbul ve gerek ta~ra beledi -
yeleri tarafmdan muhtelif zamanlarda 
ekmek i§i hakkmda Vekttlete verilmi§ 
olan raporlar tetkik olunmaktadtr. Bu 
tetkikat sonunda komisyonun verecegi 
karara gore esaslt tedbirler almacaktir. 

R1ht1m caddesinde otomobil-
ler i~in durak 

Istanbul Belediyesi, Llman ldaresine 
mliracaat ederek otomobillerin nhhm 
boyu caddesi iizerinde durarak caddeyi 
kapatmamalan ic;in Galata nhhm1 iize
rinde 1,5 metro geni~liginde ve 40 met
ro uzunlugunda bir sahamn caddeye 
terkedilerek otomobillerin burada dur
masma miisaade edilmesini istemi§tl. 
Limamn tkhsad VekAietine sordugu bu 
i~ hakkmda Vekaletten muvafakat ce
vabi gelmis ve bunun iizerine faaliye
te ge~ilmi§tir. 

Diinden itibaren yeni yaptlan nhtrma 
bir taraftan kap1lar hazirlanmasma, di· 
~er taraftan da bu yerin aynlmasma 
ba~lanm1shr. 

, ECNFRI MEHAFILDE 

Letonya Muhaberat Naz1r1 
§ehrimizde 

Letonya Muhaberat Nazm Bernhard 
Einberg, dun !stanbula gelmistir. !ki 
giin burada kald1ktan sonra Kahireye 
dogru seyahatine devam edecek ve bu 
~ehirde akdedilecek olan beynelmilel 
telefon ve telgraf konferansma i§tirak 
edecektir. _._._ 

Mes'ud bir dogum 
Ba§vekalet Hususi Kalem miidlirii 

Baki Sedesin diin ak§am bir oglu diin
yaya gelmi§tir. Bu mes'ud do~um Ata· 
tiirke arzedilmi§, Biiylik ~ef, -nes'ud 
babaYJ tebrik etmi§ ve yavruya da 
Aydil adm1 venni§tir. 

Yavruya biz de uzun omfuler temen
ni ederiz. 

Memleket Haberleri ) 
V ergilerin tevhidi 

Ba~vekil, layiha iizerinde 
tetkikat yaptyor 

Kazane, buhran 
ve muvazene ver
gilerinin tevhidi ic;in 
Maliye V ekaleti es
ki miiste~an say -
lav F aigin riyase -
tinde te~ekkiil e -
den komisyon, i~i -
ni bitirerek hamla
digJ kanun projesini 
Ba~vekalete vermi~ -
ti. Heniiz BaFekil Komtsyon Reisi 
tarafmdan tetkik e - meb'us Faik 

dilmekte olan projenin esasm1, iic; ver -
ginin bir iinvan altmda birle~mesi te~kil 
etmektedir. Bu unvan ya kazane vergisi 
olaeak ve yahud ba~ka bir isim buluna· 
caktu. 

,Simdiki kazanc vergisile buhran ve 
mi.ivazene vergileri ahkam1 arasmda bil
hassa itiraz, temyiz ve cibayet usullerin
de aynhk oldugundan yeni kanun bu 
ahkam1 tevhid etmekte, bu suretle birlik 
husule p;elmi~ bulunmaktad1r. 

Layihamn en miihim k1sm1, bu iic; ver
p;iden alman hazine hissesinin miktarmm 
tesbitidir. Bugiine kadar memur ve miis
tahdem maa~lanndan iic; vergi ic;in kesi
len miktar, yiizde yirmi be~le otuz 
arasmdadtr. 

Y eni yaprlan projeye gore, vergi nis
beti memur ve miistahdemler i<;in yiizde 
yirmi be$ olacak ve bu. be~ senede yiizde 
iki~er indirmek suretile yiizde on be~e 
kadar tenzil edilecektit. Hiikumetin ka
zanc, buhran ve muvazene vergisinde 
birdenbire tenzilat yapaeagi haberleri 
miibalagaltdir. Y almz buhran ve miiva
zene vergilerinden senede 30,000,000 
lirahk tahsilat yapthyor. lmar ve umrana 
her yerden fazla ihtiyact olan memleke
timizde bu paranm birdenbire biitc;eden 
kaldmlmasma imkan goriilmemektedir. 
Hiikumet bir yandan hayatt ucuzlatmak 
yollanm ararken diger taraftan da her 
sene bu vergilerden yiizde iki indirmek 
suretile memur ve miistahdemlerin refa
hma c;ah~acakt1r. Ba~vekilimizln proje 
i.izerindeki tetkikleri heniiz bitmemi~tir. 
Bu tetkikat ikmal edilir edilmez layiha, 
kat'i &eklini alacak ve mlizakere edilmek 
i.izere Bu Uk Millet Meclisine arzedile-
cektir. 

LayihaYJ hazirl1yan komisyonun reisi 
F aik $ehrimize gelmi~tir. 

C. H. PARTISINDE -------- ............... 
Fakir ~ocuklara yard1m 

tedbirleri 
Fakir c;ocuklara yapilmakta olan yar

dlm derecesini ihtiyaca kafi bir seviye
ye ylikseltmek i~in gerek Cumhuriyet 
Halk Partisi ve gerek bu i~te ~ah~an 
KIZilay ve <:;:ocuklart Esirgeme kurumu 
gibi te§ekkiiller hummah bir faaliyete 
gec;mi§lerdir. 

Diin de bu maksadla Parti Vilayet 
merkezinde Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Ostlindagxn riyasetinde, Maa
rif, KlZllay, <:;:ocuklar1 Esirgeme kuru
mu, Halkevi miimessilleri ve Belediye 
meclisi azalarmm i§tirakile bir toplanb 
yaptlml~hr. 1simleri tesbit olunan yiiz 
kadar mliessesenin yard1m te§kilatma 
daimi yardtmlarmm temini ve Dolma
bahc;e saraymda bir balo verilmesi dii
§iiniiliiyor. Diinkii ic;timada bu mevzu
Iar etrafmda gorii§iilmli§tiir. 

Sevdigi 

oldiiren 

• genc1 

kadtn 

Su~lu vekili, diinkii eel· 
sede miidafaada bulundu 

Bir sene evvel beraber ya§ad1g1 lrfan 
isminde bir genci, Valide hanmdaki oda
smda kanunuevvelin onuncu gecesi b1 -
cakla oldiiren Nedimenin muhakemesine 
diin Agtrcezada devam edilmi§tir. 

Diinkii celsede u<;lu vekili miidafaa
s!m yaparak, Nedimenin irfam vurma -
dJgmi, vak' a gecesi irfanm kap1y1 c;alma· 
SJ iizerine Nedimenin kapiYI at;hgmi, fa
kat kap1 ac;1ltr ac;tlmaz lrfamn Nedime
nin kucagma dii§tiigi.inii, Nedimenin ir • 
fam bay1ldigi zannile su getirdigini fakat 
yuziine dokiilen suyun kirrniZJ bir renk 
almasmdan lrfamn yaralandigini anh -
yarak polise haber verdigini soylemi§ ve 
§<'.hidlerin birbirine uym1yan ifadelerinin 
gozoniinde tutulmas1m istemi§tir. 

Suc;lu vekili miidafaasmm sonunda Ne
dimenin beraetini veyahud ceza kanunu
nun 5 l inci maddesinin birinci ve ikinci 
fJkralarile 59 uncu maddesi iizerinden bir 
brar verilmesi laz1m geldigini ilave et
mi§tir. 

Muhakeme, kararm tefhimi ic;in ba§ka 
bir giine talik edilmi§tir. 

DENIZ I$LERI 

Y ekta vapuruna v-erilen 
tazminat i§i 

Yekta vapuruna aid kazanm adl1 kls
mmm tstanbulda goriilmesi i~in bugiin 
Miiddeiumumilige miiracaat edilecek -
tir. Yekta vapuru acentas1, bu kazadaki 
zarar ve z-iyan mukabili olarak Norvec; 
vapuru armatorundan 40,000 lira isti -
yecektir. 

ikinci ticaret mahkemesinin verdigi 
bir kararla N orvec; vapuru §ehrimizde 
30,500 Iirahk bir teminat gostermi~ti. 
Rolanda Bankas1 tarafmdan verilen bu 
teminatm 22,000 liras1 vapur ve 8,500 
liras1 da ic;indeki e§ya i~indir. Halbuki 
Yekta vapuru acentas1, vapur ic;in 
40,000 lira istemektedir. 

Ayni vapur acentasmm Iskenderiye 
ile Kostence arasmda i§liyen alb ~ilepi 
vard1r. Bunun i<;in mahkemenin tayin 
edece~i tazminat rniktan 20,000 liradan 
yukan olursa, tahsili ko ay olacaktlr. 

r.~ Mavna enkaz1 -·-.. ·· 
Limammtza gelen Ingiliz band1rah 

Syes vapurunun verdigi habere gore, 
Karadeniz. Bogaz1 - S1 vasto pol !imam 
rotasx iizerinde ve Bogazm 155 mil §i • 

mali §arkisinde omurgalan donmli§ iic; 
biiylik mavna enkaz1 bulunmaktad1r. 
Gemiler i~in bir tehlike te~kil eden bu 
vaziyet biitlin gemilere bildirilmi§tir. 

SACLIK ISLER/ 

~ehirde k1zil m1 var? 
Son giinlerde bazt mekteblerde ta -

lebelerin devamstzhgt nazar1 dikkati 
celbetmi§ ve bunlardan bazilarmm k1 • 
z1l hastahgma tutularak evlerinde yat
makta olduklan anla~Ilmt§hr. Galata -
saray lisesinin orta k1smmdaki leyli ta
lebeler arasmda da birkac; ktzil vak'asi 
tesbit edilmi§, basta talebeler derhal te
davi altma almrm~Iard1r. Sa~hk i~leri 
miidiirli Ali R1za diyor ki: 

c- iilehrimizde ~ok az miktarda krz1l 
hastahgt goriilmii§tlir. Fakat endi§e 
edilecek bir hal mevcud degildir. Te§
kilfihmiza bu hususta laz1m gelen emir
Jeri vermi§ bulunuyoruz .• 

Giimriik ve 1nhisarlar Vekili geldi 

Yeni yap1lan yolcu salonunun i~eriden goriinii!iU 

Giimriik ve !nhisarlar Vekili Ali Ra-j rar !nhisarlar Umum Miidiirliigline 
na Tarhan baZI tetkikler yapmak Uzere donmii§tiir. 
§ehr~mize gelmi§tir. .. . Giimriik ve tnhisarlar Vekili §ehri -

Ah Rana Tarhan, dun sabah !nhtsar- mizde birkac; giin daha kalarak tetkik· 
lar Umum Miidiirliigiinde me§gul ol - Ierine devam edecektir. 
mu§tur. Saat .1~ te ?iimriik B~§m?,d?,r~ 6grendigimize gore Vekilin §ehrimiz
Mustafa Nur1 tie Liman !§len muduru de me§gul oldugu i§lerin ba§mda fnhi-
Raufi Manyash tarafmdan ziyaret edi- . 
1 V k 'l, ··d·· 1 1 b. "dd t g" sarlar mamulatmm f1atlarmda yapila _ en e 1 mu ur er e 1r mu e o - t . 

.. t"kt L' t 1 t 'd cak ucuzluk bulunuyor. nhtsar mamu-ru§ u en sonra tman ~ e me .J are - • . .. .. _ 
sinin yeni yapbrd1g1 Sirkecl yolcu sa _ latmda hal·k· lehme mumkun. ol~ugu 
Ionuna gitmi~tir. Giimriikler Vekili, bu- kadar t.enz1lat yapmak ve yem kahtede 
rada yeni salonu gonnii~, nasrl muame- ~~mula~ tertib ederek .. bunlar~ halkm 
Ie yapllacagr hakkmda izahat alml~ ve 1shfadesme arzetmek hukumetm prog
bundan sonra bahren muameleye tabi rammm ba~llca maddelerinden birinl 
e~yamn ge~tigi Sirkeci sundurmasmda te~kil ediyor. tnhisarlar idaresi, bu hu
tetkikat yapm1~ttr. Bilahare Paket sustaki tetkiklerini ikmal etmi§ ve pro
glimriiglin!i de tetkik eden Vekil tek· jelerini hazulami§hr. 

25 tklncikanun 1938 

Bahri teslihat yar1~1 

U mumi Harbden sonra diinya 
sulhunu en ziyade tehdid eden 
mesele Japonya ile Amerika 

arasmdaki z1ddiyet ve rekabetti. Bu 
z1ddiyet bir taraftan Uzak§arkta J apon· 
yamn tefevvuku, diger taraftan Biiyiik 
Okyanus'taki deniz hakimiyeti davasm· 
dan ileri gelmekte idi. Umumi Harbden 
zahirde muzaffer, hakikatte bitkin <;tkan 
ingilterenin ne beriki ne de oteki taraf ii
zerinde bir tesiri yoktu. 

Amerika soziinii gec;irdi ve ]aponya 
gerildi. N etieede V a'§ington' da dokuz 
devlet arasmda imzalanan dokuz mua • 
hede ile Japonya Umumi Harbde Si • 
beryada ve <;inde i§gal ve temin ettigi 
yerlerden vazgec;mege mecbur kalmt§tJ. 
Ayni zamanda saff1harb mhhlarile tay • 
yare gemilerinde dun bir nisbeti kabul e· 
derek Biiyiik Okyanus hakimiyetini A· 
merikaya bnakmi§h. 

Sayle ki Amerikanm on be~ mhhsma 
kar§I ]aponya ancak dokuz mhh bulun• 
durmag1 ve tayyare gemileri umumi hac· 
minde dahi ayni nisbeti kabul etmi§ti. 
Diger harb gemilerinde J a pony a serbes
tisini muhafaza etmi~ti. J aponya bundan 
istifade ederek ikir.ei derecedcki gemiler
de tefevvuku temin etmege ba§laymca 
Amerika tekrar sinirlenmi§ ve 1927 ve 
1930 bahri konferanslannda bu gemile ,. 
rin dahi S / 3 nisbetinde tahdid edilme • 
sine c;ah§ml§ti. 

Bu tazyika Japonya oldukc;a muka • 
vemet eylediginden 1931 konferansmda 
daha miisaid nisbette tahdidat yaptlml§ -
t:. A s1mf1 kruvazorlerince umumi haeirn 
iiibarile Amerikan donanmas1 ciiz'i bir 
farkla tefevvuku muhafaza etmi§ ve la
kin tahtelbahirler hususunda miisavatl 
kabul etmi~ti. Maahaza kruvazorler hu
susunda bu muahede Amerikaya 114 bin 
ton fazlahk ve tefevvuk temin etmi§ti. 

Su kadar var ki bu tahdidat vazedil • 
digi zaman J apon donanmasma aid ol • 
mast lazimgelen gemiler yap1lmi§ bulu • 
nuyordu. Amerika ise yeniden yapaeak 
,.e aneak o zaman kruvazor hususunda 
yukanda zikrolunan fazla miktar lizere 
tefevvuku temin edecekti. Bu maksadr 
temin etmek ic;in me§hur Vinson program1 
kanun haline konulmu§tu. Halihamda 
Amerikanm yapmakta oldugu yeni ge -
rr.iler bu programm devamtndan ibaret o
lup yeni bir§ey degildir. Amerika bu 

pt;o~!am; , h~nii~ tamamlamam1~ oldugun· 
dan J aponyaya kaqJ kruvazor hususun • 
da vaktile bir muahede ile tayin edilen 
tefevvuku temin edememi~tir. 

Muahharen Japonya Va~ington ve 
Londra deniz muahedelerini fesheyledi
ginden bir senedenberi istedigi kadar ve 
istedigi cesamette harb gemisi in~asmda 
serbest bulunuyor. 1936 senesinde Lon
drada akdolunan son konferansta biiyiik 
hab gemilerinin cesametini ve toplanmn 
c;ap1m tahdid eden muahedeye J a pony a 
dahil olmad1gJ gibi Mi!Jetler Cemiyeti 
azasmdan dahi bulunmuyor. Binaenaleyh 
yapacag1 gemiler hakkmda devletlere 
maliimat vermege de mecbur degildir. 

Halbuki fngiltere, Am erika ve Fran· 
sa yeni yapacaklan saf£1harb gemilerinin 
hacimlan 35,000 tonu gec;memesmt ve 
toplarmm c;ap1 da 14 pusu tecaviiz ey
lememesini mezkiir muahede ile taahhiid 
etmi~ bulunuyorlar. Bu muahedeye Rus
ya Japonyanm daha biiyiigiinii yapma • 
mas1 ve Almanya dahi Balt1kta Rusya • 
mn daha biiyiigiinii yapmamas1 §artile 
dahil olmu§lardir. 

J aponyanm 406 milimetrelik toplarla 
miicehhez SS,OOO tonluk whhlar yap • 
tlgJ ve kruvazorlerini fevkalade arl!rd1 • 
g1 malum oldugu takdirde fngiltere, A
merika ve F ransa mezkiir muahededeki 
taahhiidlerini fesih ic;in aralannda temas 
\'e isti§arede bulunacaklard1r. Bu taah • 
hiidler feshedilse bile Amerika hiikumeti 
bundan derhal istifade edemiyecektir. 
Diinkii yukanda soyledigimiz Vinson 
bahr1 in§aat program1 harieine c;1kmasma 
kanuni miisaade yoktur. 

Diger taraftan 50,000 tonluk ZirhlJiar 
Panama kanalmdan gec;emiyeeek ve Ja· 
ponlara kar§t kullamlamiyaakbr. Bu ha· 
cimdeki bir z1rhhmn am 40 metro tutar. 
Kanalm kapaklan ise daha dard1r. 

hte Amerikanm eli ayag1 boyle kanu· 
ni ve teknik ka}'ldlarla bagh bulundu· 
gundan kolak kolay ]aponya ile deniz 
teslihatmda yati§a giremiyor. Amerikamn 
bu vaziyetini bilen J aponya dahi perva• 
stzca askeri harekata devam ediyor. La· 
kin Amerika ilanihaye eli ayag1 bagh bir 
seyirci kalamtyacagmdan Cumhurreisi 
Roosevelt Vinson program! haricinde ye• 
ni in§aat hakkni.da kongreye bir kanun 
teklif edecegini §imdiden haber vermi§tir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Cumhuriyet 
-===-==-

NilshasJ 5 kuru$tur. 

Abone $eraiti { Tarkiye 
i~in 

Senelik 
AltJ a..vhk 
(}~ ayh.k 
Blr ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Baric 
l~in 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
~oktur 
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SON ·· HABER LER 

Mancuko hududunda bir hadise 
Sovyet zabitleri, bir 
petrol kuyusunu ate§ledi 
~in filolari, Uhu meydan1na bir baskin yaptilar 

8 Japon tayyaresini tahrib ettiler 
Tokyo 24 - Domei ajansmm Kore' de bomb a at!lml~. lie; <;inli ag1r surette yara

Kiejo' dan haber alarak bildirdigine gore, lanm1~hr. 
Sovyet ordusuna mensub dort zabit ile iki Cin - Sovyet dostlugu 
nefer, 21 kanunusanide Cienc;ao eyale - Nankin 24 - Yeni Sovyet biiyiik el-
tinde Hung<;un civannda Man<;ukuo hu- <;isi M. Buganetz Orelski, Cin Cumhur 
dudunu gec;mi~ler, lie; yiiz metre kadar i- Ba~kam M. Linsen' e itimad mektubunu 
c;eri girmi§ler ve bir petrol membam1 ate§- takdim etmi§tir. 
ledikten sonra geri kac;m1§lard1r. Elc;i bu miinasebetle demi§tir ki: 

8 }apon tayyaresi diifiiriildii «Sovyetler hiikumeti, hiir <;inin mev-
Hankeu 24 - <;in membalanndan cudiyet ve inki§afmm diinya ban§! ic;in 

verilen haberlere gore, 10 kadar <;in tay- laz1m oldugu kanaatindedir. <;in - Sov
yaresi dUn sabah Uhu tayyare meydam· yet ademi tecaviiz paktmm imzas1, Sov
na ve askeri tah§idat iizerine bir baskm yetler Birliginin ban§m muhafazas1 ic;in 
yaparak 8 Japon tayyaresini tahrib et - olan arzusuna yeni bir delildir.» 
mi§lerdir. Biiyiik elc;i gazetecilere yaphg1 beya -

Bir general idam edildi natta, uzak dogu ban§l ic;in esash unsur 
Hankow 24 - Divamharb General olan <;in · Sovyet dostlugunu kuvvetlen

Hanfuchu aleyhindeki biitiin ithamlan di•mek ic;in c;ok c;'lh~acagm1 soylemi§tir. 
dogru buldugu ic;in miicrimi idama mah- Harb ve lngilterenin siyaseti 
kum etmi§tir. Tokyo 24 - Diyet meclisinde bir 

General, bu ak~am idam edilecektir. suale cevab veren Haricive Nazm Hiro-
Bir Cin gazetesi idarehanesine ta, Un·k~ark ihtilalinin derin sebeblerine 

bomba attldt binaen 1ngilterenin ktsa gorii§lii bir siva-
Londra 24 (Hususi) - $anghayda set takib edecegine ihtimal vermedigini 

c;tkan bir Cin gaz.ete~i idarehanesine bir ~ovlemistir. 
"""""""""""""'""'""'"'""""""'""IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIllllllllllllmoooouuuuuou ............... . 

Y ahudi kongresi 

toplandt 

Medeni milletlerden 
yard1m isteniyor 

J.(udiis 24 - Filistin Sionist miimes
sillerinin fevkalade kongresi, «medenl 
milletlere» hitab ederek, «Aimanya, Ro
manya ve Polonyadaki Y ahudi kii~lele -
rinin feci vaziyetlerini» tebariiz ethrerek 
Y ahudi aleyhtarhgl hareketine nihayet 
verilmesi ic;in kongreye yard1m edilmesini 
istemi§tir. 

Arab ~etelerinin laaliyeti 
Kudiis 24 - 25 ki§iden miirekkeb bir 

c;ete Hebron yolunda bir otobiisii dur -

durmu§tur. 
Haydudlar, yolculann kamilen Arab 

oldugunu gorerek bunlan serbest b1rak -
m1§lard1r. 

Bir asker! miifreze c;eteyi aramakta • 
dJr. 

Kudiis 24 - Hebron mmtakasmdaki 
koyliiler yiiksek komisere miiracaat ede
rek hiikumet ceza tedbirleri almaga de -
vam ettigi takdirde koylerini terkedecek
lerini bildirmi§lerdir. Son karga§ahklar 
neticesinde mukabelebilmisil olmak iize
re polis miktannm artmlmas1 mezkur 
tedbirler meyamndad1r. 

Y ahudi fOcuklartnrn kamptna 
taarruz 

Kudiis 24 - Mec;hul ~ah!slar, Ya
hudi c;ocuklarmm kampma tiife~le birkac; 
el ate~ etmi§lerdir. <;ocuklara b1r§ey ol • 
maml§tlr. 

Grev bitti 

Kudiis 24 - Yahudi ajansmm reisi 
Weizman'm te§ebbiisi.i iizerine Y ahudi 
miiesseseleri, hayat pahahhg1 tazminah
nm ilgas1 ic;in te§ekkiil eden milli meclisin 
gosterdigi biitc;eye miitealli~ sebebleri 
nazan dikkate alarak greve mhayet ver -
ml§lerdir. 

Fransa ve /ngiltereye hitab 
Var~va 24 - Meb'usan meclisi ma

liye enciimeninde bugiin Y ahudi mese -
lesi hakkmda izahatta bulunan dahiliye 
biitc;esi mazbata muharriri ezciimle de -
mi§tir ki: 

«- Polonya Y ahudilerinin vaziyet -
leri hakkmda miitemadiyen §ikayetlerde 
bulunduklan F ransa ve lngiltereye hi tab 
ediyoruz. V e bilhassa 1ngiltereden insa
niyet namma Filistini veya niifusu az o
lan diger miistemlekeleri Y ahudi muha· 
ceretine ac;masm1 istiyoruz. 

Miistemleke devletlermin Y ahudi mu· 
hacereti meselesinin hallinde bize para 
hususunda oldugu gibi diger her hususta 
cla yard1m etmeleri laZimdJr. Buna bizzat 
Y ahudilerin de miizaheret gostermesi 
icab eder.» (a.a.) 

Tuna iizerinde bir facia 
Biikre~ 24 (Hususi) - Pazar giinii 

Tuna iizerinde tenezziih yapan 8 ila 10 
:Ya~larmda 32 talebenin bindigi motOr 
biiyiik bir buz kiitlesine ~arparak dev -
'"ilmi~?, talebeler bogulmu~tur. 

Kaymakamlar arasmda 
Ankara 24 (Telefonla) - U§ak kay • 

ltlakam1 Adil Turgudluya, Turgudlu 
kaymakami Kemal Usaka tavin eclil -
diler. 

Fransaya bir taar

ruz vuku bulursa 

ingiltere derhal yarduna 
ko~acakbr 

Cannes 24 - !zdivacmm 50 inci y!l
doniimii miinasebetile gazetecileri kabul 
eden Lloyd George demi~tir ki: 

«Birkac; neslin be~erl hiirriyeti !ngil
tere, F ransa ve Amerikamn hareketleri
ne baghdJr. Bu devletler kendi hiirriyet
lerini muhafaza ve sulhu idame edecek 
kadar kuvvetlidirler.» 

Lloyd George, F ransaya bir taarruz 
vuku buldui:(u takdirde hi~bir !ngiliz par
tisinin derflal Fransaya yard1m edilme
sine itiraz etmiyecegini kaydetmi~ ve: 

«Avam Kamaras1, bu hususta miitte
fikan hareket edecektir» demi&tir. 

Netice olarak Lloyd George, Musso
lini'ye hiicum etmi~ ve onun «daima en 
fena kalbdlarla blof yapt1gm1 tebariiz et
tirdikten sonra buna mukabil demokrasi
lerin elinde tefevvuku temin eden hakikt 
kag1dlar bulundugunu ve bir giin bunlan 
gostererek oyuna nihayet vereceklerini» 
ilave etmi§tir. ( a.a.) 

Edirneyi batakhktan 
kurtarmak i~in 

Edirne 24 - V a linin riyaseti altmda 
toplanan s1tma komisyonu Edime ~ehri
nin ic;inde ve civarmdaki batakhklann 
izalesi ic;in s1tma kanununun altmc1 mad
desine tevfikan miikellefiyet ilamna ve 
tesbit edilen miikellef!erden para tahsili
ne karar vermi~tir. 

Koy programlari 
Ankara 24 (Telefonla) - Bu y1lm 

koy programlarmm haz1rlanmasmda 
gozetilecek noktalar alakadarlara bildi
rildi. Niifusu be~ yiizden fazla olan 
koylerde ki.iltiir i~leri kayliiniin birle~?
mesile imece usulile yap1lacaktu. Kay 
i~indeki su birikintileri de kurutulacak
hr. Niifusu binden yukan olan kaylerde 
ah1rlar evlerden ayn bir yerde yaplla
cak ve bunlar senede bir defa badala
nacakhr. Her koyiin bir ba~mdan oteki 
ba~ma kadar alan yollar ta~ kaldmmla 
do~enecektir, kayden ve caddeden u · 
zakta bir yerde etraf1 hayvan girmeme
si ic;in duvarla c;evrilmi$ olarak mezar
hklar yapllacaktlr. Programda agaclan
dtrma i!=;ine de ehemmiyetli bir yer ay
rilac<' l{tJr. 

PARiS BO~.'t 1\SI 
Paris 24 (Hususi) - Paris Borsas1 -

nm bu!5i.inki.i kaparn~ fiatlart sunlard1r: 
Londra 149.95. Nevyork 30, Berlin 

1207, Briiksel 506.37 1/2, Amsterdam 
1672, Roma 157.95. Lizbon 138 2fi. Ce · 
nevre 692 75. kuqun 15.11.10 1/2. bak1r 
43 3/4- 44 3/4, kalav 181, altm 139,7 1/2. 
criimi.is 20. cinko 14.10. 

( KISA fo'~9ERlER ) 

* CENOVA - Alic!one'n!n e§! olan a!ro
ne torp!do muhr!bi Sestriponente tezg:i.h -
Iarmda denize indirilmi§tir. 

¥ PARis - Normandie vapuru yakmda 
biiyiik blr seyahate <;IkacaktJr. 

:f. ROMA - Roma'dan miistaklm hat ii -
zer!nden Natal'a ve oradan Brezllya'ya gi
decek olan iic; motorlii iit; biiyiik tayyare
den miirekkeb « Ye~ll fareleu filosu, Hava 
Devlet Miiste§an eneral Ginseppe Valle'nm 
huzurile havalanmJ§tlr. 

¥ PARiS - SabJk Ba~vekil ve sosyal!st 
lider! M. Blum'iin refl'<as1 Therese Blum'iin 
cenaze meraslml, bu sabah Pere-Lacha!se 
mezarllgmda yapllml§tll'. 

CUMHURiYET 

Hidiseser aras1nda 

CezasiZ terbiye 
JA. merikada gangster ve Tiir
~ kiyede, muallimini oldiirme-

ge te~ebbiis eden talebe, 
kiistahhkta ve pervasiZhkta birbirine 
yalun iki tip olm1ya ba~lad1. Son giin
lerde cereyan eden vak'adan biraz 
evvel, okuyucularlmlzdan bir ogret
men bana ~u sabrlara yazmi!}h: «Az 
numara verecek olursak, kimbilir, 
!<Ocuk akh bu, belki bir gun bizi de 
oldiiriirler; iyisi mi, liyakati ne olur
sa olsun, biz numaray1 bol verelim ve 
hi!;bir !<Ocugu dondiirmiyelim! l~te, 
akh ba§mda hocalara bile hakim ol
mlya ba§hyan kanaat budur.» 

Silah kuvvetile numara veya para 
koparmak arasmda fark yoktur. 
Mekteblerde bu haydud ciir'etinin fj. 
liz vererek boy atmas1m te~vik eden 
terbiye ve disiplin kusuru ne olsa ge
rek? Mektubu yazan ogretmenimize 
gore, sinemalarda gosterilen gangster 
filimleri, canavarca kahramanhk 
duygularmm sirayetinde ba§ amildir
ler. 

Bizce sinemadan evvel yakasma 
yap1~1lacak sebebler var. Diinkii ya
zunnda Bll§muharririmiz Yunus Na
di, pedagoji a!lameliginden dogan en 
biiyiik hatayi i§aret etti: Mektebler
de cezas1z terbiye, bir lim~nlugun, 

hararet derecesi muayyen, hesabla ve 
itina ile hazulanmi§ pek miistesna 
havas1 i!rinde !ti!tek yeti§tirmekle bir
dir. ~ocuk, dogdugu giinden itibaren 
aile, akraba, sokak, mekteb muhitle
rinde ayni hesabh ve itinah tesirleri 
almak ~artile, ceza yerine vicdamnm 
tekdirlerini ve azablanm ikame etme
ge ah§Ir. Fakat bu, kemal !ragmda 
bulunan insanlarda bile a.z tesadiif 
ettigimiz ideal bir olgunluktur. Bii
yiik terbiyeciler arasmda cezaya 
aleyhtar olanlar kadar taraftarlarma 
da rashyoruz. 

Bedeni i§kenceleri miidafaa ede
cek degiliz. F akat terbiye tarihi de 
gosteriyor ki, koca ronesans bile bun· 
lann oniine kolay kolay ge!temedi ve 
A vrupada, ancak g~en asrm ortala
rmda (1850), bedeni ceza yerine rna
nevi cezaYJ ( tevkifleri, izinsizleri, 
muvakkat kogmalan ilah ... ) ikame 
eden cereyan tam zaferine kavu§mi· 
ya hatladt. 

Bir giin, daha esash noktalanm 
kurcahyarak, bu mevzua tekrar gel
mek isteriz. Fakat bugiin, cezas1z 
terbiyenin, Tiirkiyede en kotii cin· 
sinden bir mekteb a.nar~isi hazula
maga istidadh ve her tiirlii ameli kty
metten mahrum bir sistem oldugunu 
haber veren Yunus Nadiyi olanca 
hararetimle tekid ederim. Pedagoji 
ilminin nazariyelerile hayat arasmda
ki fa.rktn en biiyiik misallerinden biri 
de bu cezas1z terbiye denemeleridir. 
Bu fark1 anhyanlar hakiki terbiye 
san' atkarlandular. 

PEYAMI SAFA 

Basvekilin Balkan 
' 

seyahati 

Ziyaret tarihleri, Balkan 
Antanti devletleri kon

seyinde kararla~hrdacak 
Ankara 24 (Telefonla) - Ba~vekil 

Celal Bayarm ilkbaharda dost ve miit
tefik Balkan devletleri BaFekillerinin 
ziyaretlerini iade i~in Balkan payitaht
lanna gitmesi esas itibarile takarriir 
etmi~tir. Ziyaretlerin kat'i tarihleri, 
Balkan Antanh devletleri Konseyinin 
15 ~ubatta Ankarada yap1lacak olan 
toolanbsmda kararla~hnlacakhr. 
Ba~bakamn seyahati, s1rf iadei ziya · 

ret maksadile yapllacaktlr. <;i.inkii Bal
kan devletlerile aram1zda miizakere ve 
intac edilecek muallakta kalm1~ hi<;bir 
mesele yoktur. Bununla beraber Ba~ · 
vekilimizin ziyaretleri esnasmda. Bal
kan Antantile alakadar meseleler et
rafmda fikir teati edilecegi ve mevcud 
dostlu~un kuvvetle§tirilecei'i;i tabiidir. 
Esasen Balkan Antantma dahil devlet
ler arasmdaki dostluk hergi.in gertikc;e 
biraz daha kuvvetlenmektedir. Ci.inkii 
bu devletler aralarmdaki dostlugun 
viiksek kiymet ve ehemmiyetini git -
tikce daha iyi takdir etmektedirler. 

Romanya ile yaphg1m1z ticaret an -
la§masile bu devletle olan ikhsadi mi.i
nasehetlerimiz en iyi devresine girmi!?
tir ve bu t icaret anlasmasmm akdinde, 
iki devlet arasmdaki ·siyasi dostluk da 
biiyi.ik bir rol oynam1§; Tiirkiye de 
Romanya da, bu anla~manm tahakkuku 
icin iktisadi ve ticari menfaatlerden zi
y.ade siyasi mi.inasebetlerin samimi ha· 
v11<;mdan istifade etmi~lerdir. 

Turk - Rumen dostlugu o kadar kuv
vetlidir ki bu politika Romanya i~in 
milli bir siyaset olmu~tur ve yeni Goga 
kabinesi de Tiirkiyeye kar~1 seleflerinin 
politikasm1 takib etmek yolunu tut • 
mu~tur, 

• 
lki cephe 

Lehli bir muharrir, Avrupada mevcud 
rejimleri ve bu rejimlerle alakadar niifus
lan, mukayeseli bir cetvel halinde ne~ret
mi~tir. 

Bu cetvele nazaran, yirmi dokuz dev
letten on ikisinin, demokratik denilen 
parlmanter rejimi muhafaza ettigi gorii
liiyor. Bu on iki devletin niifuslan mec
muu 122 milyonu, yani 5 I 0 mil yon dan 
ibaret bulunan Avrupa niifusunun dortte 
birini te~kil etmektedir. Bu ziimreye da
hil iki biiyiik devletten, yani F ransa ile 
ingiltereden yalmz F ransa Avrupa k1t' a
smdadtr. Geri kalan on devletten yalmz 
birisi bitarafhk arzusu gostermemekte, 
diger dokuzu olan 1svic;re, Liiksenburg, 
Belc;:ika, Felemenk, Danimarka, Norvec;, 
1sve<;, Finlandiya ve 1rlanda, belliba~h 
devletler arasmda bir harb zuhuru halin
de bi.taraf kalmag1 ac;1kc;a istemektedirler. 
Avrupa ktt'asJ iizerinde, Fransa ile Ce· 
koslovakya, 55 milyon niifusla, demok
rasinin bitaraf olm1yan yegane kuvvetini 
temsil ediyorlar, demektir. ingilterenin 
Avrupa ktt' asma tahsis edilmi~ kuvveti 
yoktur. 

F a~ist veya antiliberal denilen ikinci 
ziimre, dokuz devleti ve 1 04 mil yon nii· 
fusu ihtiva ediyor. Bu ziimreye, Alman
ya ile !talyay1, Arnavudlugu, Yunanis
tam, Portekizi, Avusturyay1, Estonyayt, 
LetonyayJ, Litvanyay1 ve nasyonalist 1s
panyayl dahil etmek gerektir. Bu ziim· 
renin ic;inde yalmz Portekizle Yunanis
tan ingiltereye an' ane itibarile bagh, fa
kat rejim meselesi baktmmdan ayn bu
lunmaktadtr. 

U<;iincii bir grupta da, Bulgaristam, 
Macaristam, Lehistam, Romanyay1 ve 
Yugoslavyay1 goriiyoruz. Bunlar, pari
manter demokrasi ile fa~izm aras1 bir re
jimle idare ediliyorlar. Almanya ile hal
ya, bu devletlere kar~1, fazla bir propa
ganda ve diplomasi gayreti sarfelmekte
dirler. Bu ziimreden iki devlet, yani Le
histanla Romanya Fransaya an'anevi 
bir rabJta ile bagh, fakat Portekizle Yu
nanistamn ingiltereden reiim itibarile ay
n olu~u gibi, bunlar da, Fransadan, re
jim noktasmda ayn bulunmaktad1rlar. 

Nihayet, Sovyet ittihad1 geliyor ki, o 
da, biisbiiti.in ayn bir rejim sahibi olmak 
itibarile, ideoloji bakJmmdan, diger dev· 
letlerin hict birisile uzla§amamaktadJr. 

*** 
A§ikard1r ki, Almanya ile ltalya, bey-

nelmilel miizakereleri, bir ideoloji veya 
bir rejim miicadelesi haline koymakta 
kat'i bir menfaat goriiyorlar. Rejim me
selesi ortaya konulunca, fa§ist veya fa§iz
me miitemayil diger devletlerden iimid e· 
dilemiyecek olan en muvaftk tam hareket, 
bitaraf kalmaland!r. Fransa - <;ekoslo • 
vakya grupunun 55 milyon niifuslu Av
rupasmda, Almanya - ltalya grupunun 
I 00 milyon niifusu galib geliyor. !ngiltere 
ise, denizde harekete gec;mek i~in, ancak 
an'anevi dostlan olan Portekizle Yuna· 
nistanm mutabakatma baghd1r. Bu mu
tabakatm husul bulmlyacagl ve §ayed 
Sovyetler ittihad1, biiti.in oteki rejimlere 
kar§l kendi ideolojisi namma miidahale 
ettigi takdirde, bizzat 1ngilterenin tered
diid gosterecegi §iiphesizdir. 

Hariciye Vekilimiz 
Sofyadan ge~ti 

Sofya 24 - Cenevreye gitmekte olan 
Tiirkiye Hariciye Vekili Dr. Aras bu • 
giin saat 14 te Sofyadan ge~mi§tir. istas
yonda Ba§vekil ve Hariciye N azm Kose 
lvanof, Krahn mi.i§aviri Gruf, siyasi cla
ire §efi <;amakof, matbuat direktorii Ba
labanof, protokol §efi Belinef, Tiirkiye 
elc;isi Berker ve sefaret erkam tarafmdan 
selamlanml§tlr. 

T renin tevaickufu esnasmda Arasla 
Kose ivanof garm salonunda gorii§mii§
lerdir. 

Pariste musadere edilen 
silahlar 

Paris 24 - Matin gazetesi C. S. A 
R. ihtilal komitas1 isinde musadere edilen 
silah ve miihimmat bilanc;osunu §U suretle 
tespit etmektedir: 

16 mitralyoz, 250 makinelitiifek, 40 
tiifek, 100 rovolver, 8000 ordu bombasl, 
350,000 her c;apta kur§un, 175 kilo muh
telif patlayJCI madde, 2 saatli bomba, 
1 00 suvari bombast, bir c;ok telefon teli, 
projektor ve saire. 

Devlet Demiryollarmda yol
culara yeni kolayhklar 

Ankara 24 (Telefonla) - Ankara 
Samsun , Ankara - Diyarbak1r, Ankara
Zonguldak, Ankara - izmir ve BandiT
rna - lzmir arasmdaki katarlarda mut
f~kh furgunlar i§letilmektedir. U<;i.incii 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

Demek oluyor ki, Atmanya ile halya
nm, Avrupayt kendi lehlerine bir bitaraf
hga ikna etmek ic;in, miicadelenin ideolo
jik taraflm miitemadiyen mevzuu bah -
selmeleri ve bilhassa Sovyet tehlikesini 
one siirmeleri kafidir. 

*** 
Roma - Berlin mihverinin, kuvvetini 

her giin meydana koydugu ve kendisine 
engel olan eski muvazene unsurlanm her 
ne suretle olursa olsun bertaraf etmege 
miitemadiyen c;ah§hgt bu Avrupa kar -
~1s.nda, F ransa, kendi imparatorluk dra
mi ile ~a~kma donmii§ ve kararlanm he
men daima Amerikanm keyfine uydur
mak meburiyetinde kalml§ bir lngiltere
ye istinad etmek itibarile, a~ikar surette 
tedaful vaziyettedir. Bu tedafui vaziyet 
onun oyle arzu ettiginden degil kat'i bir 
zaruretten ve cografi dmumunun icaba
tmdand!r. ilk baskma ugramas1 muhte -
md olan odur. 

Fa kat, tedafui durum, dahili vaziyetin 
saglam olmas1 §artile deger ifade edebilir. 
Saglamltk ise, ihtilafm ademi mevcudiye
tile kaimdir. Bu hususta birc;ok Franstz
lar korkunc bir tedbirsizlik irtikab edi
yorlar ve vatanm. yalmz haricl dii§mana 
kar§l degil, milletin manevi zaft yiiziin -
den dii~iilmesi muhtemel harb tehlikesine 
kar§J da miidafaas1 liizumunu, her tiirlii 
menfaatin fevkinde tutmuyorlar. 

Bugiin, Fransanm barmdJrd!gl miilte -
ciler, Fransa mahvolursa ba§ka s1gmacak 
yer bulmak hususunda, eskisine nazaran 
c;ok daha mii§kiil vaziyette kahrlar. 

Harb, zaferle bitse dahi, emsali goriil
memi§ tahribat yapacak, hayatta kalan
lara, payla§mak ic;in, pek az mal ve refah 
b1rakacaktlr. Ve §ayed barb maglubiyet
le ve istila ile bitecek olursa, diri kalanla
ra ac1mak laz1m gelecektir. Y abanc1 or
dular, mahvolmu§ ve ac; kalml§ milletle -
rin emellerini temsil edecekleri ic;in, bu • 
giin ihtilaf mevzuu yaphglmlz doktrin, 
biitc;e, maliye, i§ rand1mam, mal tasarru
fu miinaka§alanm derhal susturacak, bi
zim esaretimizle gec;inecek ve karmm do
yuracakhr. 

*** 
Harbi bertaraf edebilecegimiz gibi bu

nu da bertaraf edebiliriz. Yeter ki, kav
galanmJzJ, harici tehlike kar§Jsmda milli 
kuvvetlerin faa! bir tesaniid gostermesine 
mani olmlyacak bir dereceye indirelim. 

T arihi hadisatta, ekseriya · seciyenin 
degil; zekanm rol oynad1gma inamyo
rum. Biz, ba§kalanndan daha az kala • 
bahg1z. Fa kat, F ransamn, heniiz entelek
tiiel, manevi, ilmi, fenni ve idarl miistes
na menabii vard1r. Fakat, bu membalann 
hepsi i§e yaramah, biitiin bu kuvvetlerin 
hepsi, mii&terek ve miispet bir i§ gormek 
iizere biribirine tetabuk etmelidir. 

Zira kom§ulanmlz, be§ dakika ic;inde 
harbe karar verebilecek devletlerdir. Bir 
saat ic;inde, askeri ve sivil biitiin faa! 
kuvvetleri seferber edebilirler, harekatl 
muayyen bir hedefe tevcih edebilirler ve 
uzunuzad1ya miinaka§alara, bo§ laflara 
liizum gormeden bu istikameti her an de
gi~tirebilirler. 

Lucien Romier 

Giimriiklerde 
son terfiler, 

yap dan 
tayinler 

Ankara 24 (Telefonla) - istanbul 
ba§direktarliigii memurlarmdan Hafi 
ve Hamdi terfian ba~direktarliik muha
sebe memurluguna, istanbul muhasebe 
memurlarmdan Ri.i~tii terfian muayene 
memurluguna, 1stcmbul memurlanndan 
Kenan terfian muhasebe memurlugu • 
na, istanbul memurlanndan Zeki • ve 
Gi.izin hirer derece terfian ayni vazife
lere, istanbul katiblerinden Sahavet 
giimriik memurlu~una, a<;1ktan Meh -
med istanbul muhasebe memurluf{una, 
tzmir ithalat gi.imriigii muayene memu· 
ru Cerna! terfian avni memuriyete. tz. 
mir ithalat giimriigi.i eski ambar me • 
muru Salim terfian Pavas gi.imriik me
murluguna, Mersin giimriik memurlu
C!undan a<;1kta Nuri Mersin gi.imriik am
bar memurluguna, Antalya muha'iebe 
memuru Emin Zonguldak muhasebe 
memurluguna, Kars memuru Hami 
Zonguldak vemerlarJ,<Tma, Kars me -
muru Cemal terfian Kars veznedarh • 
i1ma Kars muhasebe memuru Ham7.a 
Kar~ memurlu(\"una, tetkik miidiirliigi.i 
memuru Hamdi Ankara memurlu;;una. 
inebolu muayene memuru Fehmi 'Trab
zon memurlui!una, Kars kolcusu Baha
eddin terfian Kars muhasebe memurlu· 
/luna muallim Fahreddin de miifetti~ 
~ua~nligine tayin edilmi~lerd ir. 

Bir davadan sarfmazar 
edildi 

s1mf yolcularm dahi kahvalh almak Ankara 24 (Telefonla) - Hazineye 
iizere sabahleyin azami dokuza kadar be~yiiz yirmi dart lira borclu Ak~adelif 
ve ogle, ak§am yemekleri zamanmda Tuzlas1 sab1k muhafaza memuru Dervi§ 
yemeklerini yedikten sonra yerlerine aleyhine a~1lan davanm takibinden sar
danmek ~artile restoranlara girebile - fmazar edildL Dervis Suriveve firar et-
cekleri alakadarlara bildirildi. mi§tir. 
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Tiirk Urologi 

Cemiyetinde 

Te,ekkiiliin senei devri
yesi tes'id edildi 

Tiirk tJroloji cemiyeti mutad olan il
mi toplantllanm her aym iic;iincii c;ar
~amba giinleri yaparken bu defa te~ek· 
kiiliin senei devriyesine tesadiif eden 
22/1/938 cumartesi giinii ak§arm saat 
19 da Beyoglunda Tiirk T1b cemiyeti 
salonlannda ba~kan Bahaeddin LO.tfi 
Varnalmm riyasetinde yapml~hr. 

Profesor Beh r;et Sabit Erduran, uzun 
senelerdenberi s1k s1k ta§ dii§iiren ve 
yalmz babrek nahiyesi sanc1larmdan 
mustarib olan son zamanlarda $iddetli 
hematoriden miisteki bir hastaya era -
~mld J g1m, metodik usullerle yapb, 
muayenede bir bobrek tiimorii oldu~u 
anla$11an hastadan ~1kard1~ sol bob -
rei!i gostermi!?tir. 

Ve her kan istiyen basta tlbbi teda· 
vilerle vakit g~irmeden hemen miite
hassls bir iirologa miiracaat etmesi 
icab, ettigini, aksi halde vakit ge~iril
mi~ olursa tiimarlerin gayrikabili arne· 
liye bir hale gelerek hastalann kurtul
malan ·imkam bulunam1yaca~ hakkm
da etrafh tebligatta bulundu. 

Bu mevzu hakkmdaki miinaka§aya 
orofesor General Cemil Topuzoglu, 
Bahaeddin LO.tfi Varnah ve Saim i§ti· 
rak etti. 

Bu ilmi toplantldan sonra Paro ,. 
teline gidilerek birlikte yemek yen• 
mi§ ve bur ada Bahaeddin LO.tfi V ar • 
nah arkada§larma bir hitabede bulun
mu§tur: 

c- Bizde modern urolojinin bundan 
tam otuz sene evvel muhterem hocam1z 
profesor Cemilin fakiilte riyasetinde 
bulundugu s1ralarda yiiksek himmet • 
lerile teessiis ettigini hatlrlabr, bize is
tiklalimizin verilmesine sebeb olan bu 
muhterem hocam1za cemiyetimiz nami
na te~ekki.ir etmegi bir vicdan borcu 
bilirim. 

0 gi.indenberi memleketimize yaJl -
Ian bu ekol iin yeti§tirdigi lirologlar ii· 
zerlerine dli§en vazifelerini ba§armaga 
biiyiik bir gayretle crah~aktadlrlar. 

Kemal Atatiirkiin tesis ettigi Cum • 
huriyet Tlirkiyesinin her sahada ve -
rimli ~ah1?malarile biitiin alemde hay
retler uyand1ran mesaisi arasmda biz 
iirologlar da uzerimize dii~en, ilmi ve 
insani sahada vazifemizi biitiin aleme 
daha yakmdan tamtmak ve bir varhk 
gastermek ir;in arkada~lanmm bir a -
raya tophyarak bundan be~ sene evvel 
"O"roloji kurumumuzu kurduk. Bugiin 
Tiirkiyede hakkile miitehasSIS denecek 
arkada9lanm1zm saylSl otuzu g~mek
tedir. 

Bugi.in azhk da olsak her ay munta· 
zaman toplanarak ilmi sahadaki mesa
isine devam eden kurumumuz iiyeleri 
iirolojinin memleketimizde miistakil bi• 
sube olarak kalmas1 ic;in icab eden her 
fedakarhga katlanmaga and i<;tik. Var
hgimJzl ve mesaimizi biitiin aleme du· 
yurmak i({in saym &rkada§lm Beh<;et 
Sabitin himmet ve gayretlerile ii<; se -
nedenberi de dernegimizi ne§re ba!?la
dlk. Bu sayede ulusal kongreler mesa· 
ilerine i§tirak · ederek mevcudiyetimizi 
tamth~m1z ~ibi bugiin de kurumumuz 
iiyelerinden dart arkada§IffilZ Arsmlu • 
sal Uroloji cemiyeti azas1 bulunmakta· 
dular. 

Bu 1?erefe Tiirklerin bihakkm Atast 
Gazi Mustafa Kemalin milletimizi ka -
vu~turdu~ Cumhuriyet devrinde maz
har olduk. Biiti.in arkadaslanm1 biiyiik 
A tamlZln s1hhatleri §erefine kadehleri.• 
ni kaldmnaga davet ederken ulu Tan• 
ndan bu k1ymetli viicudii daha uzun se
ne1er biz Tiirklere ba~§lamasm1 dile • 
rim. 

Aynca memleketimizde modern ii .. 
rolojinin teessiisiine himmet eden: 
muhterem hocam1z Cemilin, yiiksek il
mi varhklarile bize daima zahir olan 
Jinikoloji kurumu baskam muhterem 
hocam1z Kenan Tevfigin, salonlarmt 
ac1k bulundurarak ilmi c;ab$malanmiza 
vard1m eden Tiirk T1b cemiyeti mii • 
messili asbaskam Ahmed f;:iikrii Dimen 
~ereflerine i~elim. • 

Bu hitabeye profes0r Cemil memle • 
kette boyle yeti$mis hakiki miitehass1s 
iirolog meslekta~larm ~ogalmasm1 ~or• 
mekle memleket namma sevinc duy " 
du1Tunu hundan otuz bes. k1rk sene ev· 
vel adedleri pek mahdud olan muk .. 
tedir ve miitehass1s operatarlerin ade
din 'n bugiin sav1s1 yi.izii ge<;tigini say
ledi ve yakm bir atide iirologlarm da 
bu ade-le yakla~mas1 temennisinde bu· 
l11ndu. T1b cemiyeti miimessili Ahmed 
~iikrii. iiroloii subesinin tababette mii
him bir rolii oldueunu sovledi ve bu ce· 
miyetin memlekette ilelebed payidar 
olmas1 temennisinde bulundu. 

Behc;et sabit bu takdirkar sozlere ar
kadaslan namma te$ekkiir ederek top
lanbya son verildi. 

Ormaniye aranm1yacak 
orman mahsulleri 

Ankara 24 (Telefonla) - Sahleb, yer 
mantan, kitre, c;elik, yabani sogan, kok 
boya, kekik otu, ve saire gibi orman 
mahsullerinin demiryollarile naklinde 
ormaniye aranmasma mahal olmad1g1 
Z.iraat Vekaletince alakadarlara bildi • 
rildi. 
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KiJ~Uk ~ 
hikAye ~ . iki 

CUMHURiYET 25 lkincikanun 1938 

ilan ~ 
. 

~ . Peride Celil J Kahveci Abdulla
htn muhakemesi 

Size anlatacagim hadise ba§Imdan gee;- diim. 0 bembeyaz di§lerini gosteren ge- Miiddeiumumi, su~lunun • • , ( Bu aksamki program 
Marlene D1etnch, Paramunt tan aynldl ~~~tellf plak ne~riyati-12,50 pla mi§tir. Ona giilmek mi, yoksa aglamak m~ bir tebessiimle yiiziime bak1yordu. 

m. lazim geldigini bilmiyorum. Y almz ak- H akilcat meydanda idi. 0 tam ilanda tecziyesini istedi 
l:ma geldikc;e ofke ile titremekten de ken- dendigi gibi tabiidir ki bu esmer renk - d 
d1mi alam1yorum. pudraya filan ihtiyac gosterroezdi. Hele T ahtakalede kahvecilik yap an A~ : ~irketin son fiJmi ~evirtmekten vaz g~tigi takdir e 

Bundan birkac; sene evveldi. 0 ma- o birbirine kan§IDI§ arab sac;lanmn tek- dullah bir miiddet evvel ortagi Vehyi ' 
larda i§lerim fena gidiyordu. Budalaca rar k1vn!miya hi~ ihtiyac1 yoktu. Di§lerse oldiir~ii~ ve ortagmm kansmi da oldiir - artiste 150 bin dolar tazminat verecegi soyleniyor 
b1r hareketim yiiziinden gene, giizel bir kiz bembeyazd1 ve gozler hakikaten siyah ve mek kasdile agir surette yaralami§tl. Gec;enlerde Marlene Dietrich'in Pa-

l d H h ld b Vak' anm cereyan •ekline gore, Abdul-
olan ni§anhmi elimden yeni ka!<Irmi§tlm. parlak arab goz eriy i. er a e u • ramount ~irketile alakasmi keserek Ame-
Asabim berbad bir halde idi. Yani ne lundugu §U evden birkac; para da ahyor· lah ortagi Veli ile hesabla§Irken aralann- rikadan aynlacai'bm ve Avrupaya gelip 

L] b' d 1 d I' 1 k k d da miinaka•a rikmi•, fazla asabile§en f yaptigm1 bilmez sinirli, c;e .. i mez 1r a- du. Onu a i an a ge 1r o ara ay et - ' ,. • von Sternberg'in rejisorlii!!;ii altmda ilim-
dam olup c;Ikmi§hm. mi§ti. Am an Allah 1m ben §imdi ne yapa- Abdullah blc;agmi c;ekerek V elinin gog- ler c;evirecegini yazmt~ ve hatta artistin 

Bir sabah gazeteye goz gezdiriyor - cakllm?. Ktz ne soyliyecegimi bekler gi- siine saplami§ti. y aranm tesirile yere yu· Hitler'in iktidar mevkiine gec;ti!!;i an dan 
1 d I · ' .. .. b k varlanan Veliye Abdullah ikinci bir hii-dum. Hani §U kii!riik ilan arm kon ugu bi hep oyle gii umsiyereK yuzume a I - itibaren ayak basmadiih Almanyaya av-

sahife yok roudur? hte or ada 1oyle bir yordu. Sa§km §a§km birkac; a dim yiirii- cum daha yaparak bic;agi miiteaddid de- deti ihtimalini de kaydetmi~tik. 0 zaman, 
G I · k d d k' falar karnma ve gogw siine saphyarak Ve-kac; satir goziime ili§ti: dum. oz er:un te rar uvar a t gene heniiz YildJZla Paramount kumpanya· 

«Yirmi ya~mda gene bir klZlm. Evlen- giizel klZin resmine ili§ti ve birdenbire linin barsaklanm de§mi§ti, Kocasmi kan· si arasmdaki ihtilafm esbabi pek iyi bili
mek istiyorum. T enim alhga, pudraya ih- akhma §eytanl bir fikir geldi. Muhakkak Ia{ i!rinde oli.imle pen!rele~ir bir vaziyette nemiyordu. Holivud' dan son gel en ha
tiyac gostermiyecek kadar renkli, sa!rla- kaybolan kopek bu resmin sahibinin ola- goren Emine derhal sokaga ftrhyarak berler bu noktay1 aydmlatrnaktad1T. Si
r:m klVlTCJk oldugundan (permenant) cakti. Vaziyeti idare edersem pekala bu- karakola haber vermek istemi§, fakat go· nema alemile alakadar mahfillerde he
ve boya masraf:un yoktur. Gozlerim si- radan ofkem ge~mi§ olarak hatta pek tat- zii donmii§ olan Abdullah bu sefer de men s1k s1k tekrar edilen bir soz vardir: 

f k I k b '(' d' D d kl Eminenin arkasmdan ko•arak kadmca • yah parlak, di§lerim c;ok beyazdir. U a h emeller e !<I a I 1r 1m. u a anma • Her yiidJZin k1ymeti son c;evirdigi filim-
bir gelirim de vard1r. Y almz taliblerimi gayet nazik bir tebessiim takarak hahe§i giZI sokakta yakalami§, kanh bic;agml bir deki rouvaffakiyetile oiGi.iliir. Binaena
goriip begenmek isterim. Bunun i~,;ia de k1za baktim ve tatbla§bTdigim bir sesle: kar; kere de Em in eye saplaml§ti. leyh, Marlene'nin son de fa viicude getir
§U adrese ilah .. » - Affedersiniz yavrum dedim. Beni Abdullah vak'ayl miiteahb yemi§ ci· diii;i «Allahm bahc;elerinde», «KIZll sii-

Adresi okudum. Bizim semte yakm .• yanh§ anladmiz, izdivac meselesi i~tin varmda §iipheli bir ~ekilde do1a§uken vari» ve «C1plak Melek» kordelalan pek 
Ben boyle ilanlara metelik veren bir a· degil kaybolan kopek i!rin geldigimi onun devriye gezen polislerin nazan dikkatini ho~a gitmemi~ gibi goriiniiyor. Zaten 
clam degilim, fakat birdenbire akhma es- nerede oldugunu bildigimi soylemek is • celbetmi§, yakalanacagmi anlaym<:!a ken· Marlene Dietrich, otedenberi tipki Gre-

1 d d disini denize atarak kurtulmak istemi§tir. A k II d d ti, gidip §Unu goreyim dedim. Bu i an a byor um. A ta Garbo gibi meri a 1 ar an ziya e 
b:r macera kokusu eeziyordum. K1zcag1Z: §a~alad1. Pek muteessir ol - 0 zaman yakalanan suc;lunun gJrce- Avrupahlarm takdirini kazanmt~hr. Y eni 

Marlene Dietrich 

donecegi zamana kadar, diger herhangi 
bir kumpanya hesabma filim c;evirebile
cegini bildirdi. 

Amerikah gazeteciler giic;halle Marle
ne Dietrich'i bularak bu hususta malu
mat almak istemi$ler, fakat vaziyeti ten
vir edecek bir cevab elde edememi$ler

d • 1 · k k k d w .. .. zadaki muhakemesine dun de devam e- b • k Bu i§e kan§Irsam bana o ma a ge<,;1r· mU§IU. c;im r;e ere ap1ya ogru yuru- diinyada bu iki iiyiik san at ann eser-
d:giro s1kici hayattan bu suretle kurtula • dii. Oyle ise size kii~tiik han1m1 !ragirayim dilmi§, iddia roakaml, dinlenen §ahidlerin Jeri hiGbir zaman fazla hastlat yapmak- _ Halihamda, demi~tir, c;evirecegim 
Cakmi.,_ gi'b1' geld1'. ilam bir daha dik- den dim dedi. Kopek onundu.» ifadelerine ve V elinin olmeden biraz ev- ta rokor kirmis degillerdir. kb 1 f'l 

dir. Artist kisaca: 

' "' w 0 k B • d b v vel kendisini Abdullahm vurdugu hak- miista e I min ne oldu!!;unu bilmiyo-
katle okuyordum. Goziim biraz a~aglSI- d!§an c;I II. en ne§ ern en agir • Marlene, son yaptJih Avrupa seyaha- rum. Simdilik iic; dart firma ile miizake-

o;: 1 · · k d' · .. N 1 kmdaki ifadesine gore, ciirmiin sabit ol-na kayd1. Ne goreyirol. '.iu sahr ar: mamak l!<In en 1m1 gur; tuttum. asi tinden doniip Holivud'a vasii olduii;u za- redeyim. Netice ancak haftaya belli 0 • 

<'Ko"pegw;ml· kaybettim. Beyaz klVIrCik olsa kopegwin sahibi gene k1za hir yalan dugunu si:iylemi~ ve sur;lunun ceza kanu· -an mevcud kuntrati muc,·b,'nce «Wat•on 1 k B l b b H d'd 
' ~· b 1 d K w · b d ld w nunun 448 inci ve Emineyi oldiirmek "' ~ aca " unun a era er olivu an 

tiiyliidiir, boynunda ye§il bir tasmas1 var- ata i ir im. i:ipegm en e o ugunu, ha.rasi» ismindeki filme ba~lamak iizere aynlmadan evvel mukavelem mucibince 
f 1 d k d. · · w · • .. 1 d' kasdile yaralamaktan da 62 nci madde-dtr. Bulup getireni miika at an l!aca - en ISlne gebreceg:un1 soy er :un ve ona Paramount stiidyosuna miiracaat etti. Paramount hesab.ma da bir kordela ya-

g"'Im .. '' benzer ba•ka bir kopek bulurdum. Daha lerine gore cezalandmlmasmi istemittir. Fa kat orada bl'rrok mii•kiilatla kar•IIa•· w I 0 d A d 
'' d 1 k b' 1 ' d 1 Muhakeme, karar ic;in ba§ka bir gune " ' ' ' pacagim · n an sonra vrupa a nere-

Belki ilanda o ka ar §3§1 aca Ir §ey ne er yapar 1m ne er.. II. Bir kere piyesteki tek kadm rolii Mar- de c;ah~acaihm pek malum degil! .. 
yak. F akat adres ayni ad res. Yani evlen- Kap1 a!<Ildi. Heyecan ic;inde gozleri- bJrakilm-:-I-:§t_Ir_.~-~--::-:-:-- lene"ye uyacak bir rol deii;ildi. Senaryo Marlene Dietrich'in «Holivud' dan ay-
mek istiyen gene kizm adresi .• Bu hal mi o tara fa !revirdim, i!reriye iki biikliim, U gurlu bir do gum yeniden yaz1ldigi vakit vak1a bu rol biraz nlmadan evvel kuntratlm mucibince Pa-
beni biisbuti.in alevlendirdi. Acaba ko • mavi gozleri hoi siirmeli, buru§uk yanak· Ak§am gazetesi Han memuru Bay daha ehemmiyetli bir vaziyete sokuldu. ramount hesabma da bir kordela yapa-
pegi evlenmek istiyen kiz mi kaybetmi§ti. larmda parc;a par~a alhk lekeleri olan Nuri Kezer'in bir ku; evladt diinyaya Lakin rivayet edildigine nazaran rejisor cag1m !>> Jemesine ve bu nokta iizerinde 
Yoksa ayni evden bir ba~kas1 m1? bir kadm girdi. Arkasmdan da babe~ gelmi~tir. Ailesini tebrik eder, ana ve o rolii Marlene Dietrich'in yerine Ga- 1srarla durmasma ragmen ortada ba~ka 

Ak~amiistii giizelce hra§ oldum. ltma hizmetc;i gori.indii, Kocakanya: <<hte e- babasile beraber minimini (Nuray) m role Lombard'm oynaroasma taraftar go- rivayetler de doniiyor. Sirketin, artiste 
ile giyindim. Aynaya bakhro ve kendimi fendim kopek bu beyde imi§» dedi ve uzun omiirlii ve memlekete faydah bir riindii. Bunun iizerine Paramount ~irke- 150 bin dolar tazminat vererek onu bu 
begendim. Evlenmek istiyecek kiZin da mahzun mahzun yi.izi.ime bakarak c;ekildi evUd olmasmi dileriz. ti, artiste rouvakkaten serbest oldugunu, vazifeden busbiitiin affetrnesi de mevzu-
begenecegine hem en kana at getirdim. Y a- gitti. 0 zaman ne hale geldigimi siz dii- ( Askerlik i,leri ) yani «Watson harasi» kordelasmm vii- ubahs!. •• 
ni onu avcuroa dii§mii~ farzettim. Zaten §i.ini.in artik. Hemen oradan kac;maktan '-----::-:--:-::----:-..;_____ cude getirilmesinin bir roiiddet i!;in tehir Hulasa, Marlene Dietrich'in yildlZinm 
b.z erkekler kendimize bu kadar giiven- ba§ka ~arem kalmaroi§II. Kocakan ise bol Y oklamxya davet edildigini, elde de ba~ka bir roevzu mev- parlakhgi $Undilik solmu~ gibi goriinii-
dl.g~1·m:. z I. r 1'n 1'nki'sarlarimiz pek ac1 olur siirmeli rna vi gozlerini siizerek kar•Iroda Beyoglu yabanci a.skerlik tubes! 334 do- d ] d w · ' t k p t' 1 ,. ' gumlularm yoklamalarma b~laml§tlr, Be- cu 0 rna 1~1 1c;m, e rar aramoun a yor ...• 
ya .. Hele kadm roeselelerinde daima ne kmt1yor: «Ah nekadar roemnun olduro. yoglu ve Be~!kt~ kazalan mmtakalarmda ("' ___ ...;.;,_;._~B=-.:----::1.:-=k-':'l•_..;;... _____ ~~--------
bdar emin ve magruruzdur. Bir kadmi Kopegim sizde oyle mii Onu ne zaman ikamet eden t~ra ~ubelerine mensub 934 I r sat I r a 
elde edince onu elde etmek ic;in nekadar getireceksiniz?» diye soyleniyordu. 0 do~lularm Yc:Pklamalan yap1lacd1ndan '----------------:~--------------

h d fk d b. 1 k k b' bu do~umlu eratm niif~ ciiW.am, ikall}e~ * J h B l 'l A l · * D b l M H ·· • pe§inde yoruldugumuzu emen unutur, s1ra a o em en 1r §ey er mna ve 1- sened! ve iic; kit'a totograna hergiin oii:le- o n '.) es 1 e vusturya 1 art1st ort e§ sene evve ata - an y1 
gogsiimiizii gererek: <<Zaten o benim rini dovroek istiyordum. F akat dayaga ye kadar §ubeye mUracaat etmelerl Han Luli Deste «Bir artistle evlendim !» is • beyaz perdede biiyiik bir muvaffakiyetle 
avcumda idi, bir i§aretime hakiyordu .. » hala gene kizhk iddiasmda olan §U ko- olunur. minde- bir filirrt ¢evitme'ktedirler. terriSif etmi~ alan Greta Garbo bu me§hur 
d=ye, iftiharla herkese muvaffakiyetimizi cakan roi? Yoksa habe~ kiz m1 layikti, Mevlidi ~erif * Rejisor Cecile B. De Mille ya • casus kadmm hay a tile otedenberi alaka-
yayanz. Ben de daha i§e ba§lamadan ke~tiremiy.orum. Rahmeti Ha~ka ikavu~an gene mii - kmda <<Hudson korfezi» isminde bir fi - dar olmakta, ona aid her tiirli.i vesaik, ve 
bu haleti ruhiye ic;inde idizn. Ni§anhrni Kapiya dogru yiiriidiim ve boguk bir hendis !rfan Faikm ruhu i<;in kanunu - lim c;evirmege ha§hyacaktir. Bu korde • e§yay1 toplamakta idi. Son giinlerde ve
nasi) elimden kac;Irdigimi c;oktan unut • sesle: saninin 27 nci per§embe giinii saat ya- !ada ba§rolii Fred Mac Murray oymya- rilen haberlere gore §U Sirada isvec;te bu
mu~tum ve ilam veren kizi dii§iiniirken - Kopek fi!an bende yok hamm de· nmda Be~;ikt8.§ta Sinanpa~a camiinde caktir. lunmakta olan artist Mata • Hari'nin 
sanki 0 bana hemen kollanm a~tacakmi§ dim. haftz R1za tarafmdan Mevlidi :;lerif o - * Bir kac; gun evvel Barbara Stan- vaktile oturmu§ oldugu Fransada Ne-
g:bi «bakahm ho§uma gidecek roi?» diye Kadm arkamda kalmi~II. Ne hale gir- kunacakhr. Kendisini sevenlerin hazu wyck'le eski kocas1 arasmda evladhklan willy'deki villay1 satin almak istemi§, vil-
ciudak biikiiyordum. digini goremedim. F akat §oyle bagtrdi - bulunmalart rica olunur. kiic;iik ~ocugu gorme meselesinden bir lamr. bugiinki.i sahiblerile Greta arasmda 

mi pek kolay buldum. Mac;kada, arka - Ne, ne §imdi pi~man olduzunz. ln- $ I K keme safhalan hakkmda malumat ver· Diger taraftan roe§hur rouharrir Noi\1 
Kalkhm, gittim. ilanda gosterilen ad- gml duydum: r Bu hatta ~ clava ~Ikmi§ oldugunu yazmi§ ve muha- roiizakere ve pazarhk ba§laroJ§hr. 

sokaklardan birinde kii!riik sivri bir apar- kar ediyorsunuz hal Benim sevgili ko - roi§tik. Mahkemenin Frank Fayr'm ~o- Coward'm Greta ic;in bir piyes yazacag1 
tl!T.andi. ikinci kata !<Ikhm ve zile bas • pegimi kendinize mal edeceksiniz. oy - sinemada cugu haftada iki defa gorebilecegine clair ve artistin bunu Londra sahnelerinden bi-
tm. Ne yalan soyliyeyim heyecan i!rin- le mi? Kate de Magy'nln en gUzel bir karar vermi§ olmasma ragmen Barba- rinde temsil edecegi hakkmda da baz1 §a· 
deydim. KaptYJ beyaz onliiklii, sevimli Arhk arkasmi dinliyeroediro, odadan filmi ra avukatmm tavsiyesile Dion'u Frank'a yialar deveran etmektedir. 
b1r habe§ hizroetc;i ac;tl. Biitiin sogukkan· f1rladun. Kendimi sokakta buldugum za- BE YAZ KADJN gostermekten imtina etroi~tir. Kat'i netice * Bu hafta ic;inde olen Fransiz mu -
II!Jglmi takmarab man geni§ bir nefes aldim. yakmda belli olacakhr. harriri Henry Kistemackers'in eserinden 

«Gazetedeki ilan iizerine» dedim. Ktz ,Su iki ilan yiiziinden ba~Ima gelenle • T 
1
• c A R E T 

1
• * Komik Armand Bernard ile facia ikhbas edilerek viicude getirilmekte olan 

giiliimsedi, «buyurun efendim>> dedi. ri goriiyor musunuz! F akat daha bitroe- artisti Erich von Stroheim «Saint • A gil- «Pusu» filminde Jean - Pierre - Au mont 
Beni bir salona ald1 ve beklememi si:iyli- di, Dinleyin. Bir hafta sonra evime bir Ayraca: JEAK HOLT'un de kaybolanlar>> isminde bir filim yap • ve Victor Francen ba§rolleri temsil ede -
yerek di~an c;1kti. Etraf1ma bakro1ya ba§· celb gelmez mi? ihtiyar kadm o giin be- en gUzel fllmi maktadular. ceklerdir. 
ladim. Kar~Imda as1h olan giizel bir gene ni takib ettirmi~ olacak. Adresimi, kim V AT A N S 1 Z L A R :.-.;;;;;.----;:;-:::-::::---:---;---::--------:--~:-:-::----~;;;;;.--.;;;;; 
kiz resmi nazan dikkatimi c;ekti. Simsiyah oldugumu miikemmel ogrenmi§ mahke - r- GorUlmemi~ derecede muazzam ve tevkalade operet -, 

klVlTCJk sac;h, parlak siyah gozlii, kJVrak meye miiracaat etroi§, kopegine tesahub C E H E N N E M i FA K ~· R TALE BE (franS'I'"Z"C8"\} I 
gillii§lii bir gene kizd1 bu.. «Muhakkak ettigimi iddia ederek beni dava ediyordu. •;===~ra:~:::-===== 
gazeteye ilan veren k1zdm> diye, dii§iin- Bu davadan yi.izi.imiin akile <;Ikahilmek r Y arm ak§am • 
diim ve sevindim. 0 suada i<;eri tekrar icin nekadar ugra§hg1m1 tasavvur ede - M E L E K 
habe§ hizmett;i girdi. Utangac daha dog- ~ezsiniz. Avukatlara verdigim para da 
rum §a~km bir hali vardi. Dudaklarmda cabasi. 
hdif bir tebessiim belirerek: <<Sey efen- Hal a merak ettigim bir§ey var. Acaba 
dim diyerek kekeledi siz hangisi ic;in gel- o odadaki gene k1z resmi kime aiddi? 
mi~tiniz. Kopek ic;in mi yoksa .. » Ben ki o resme bakarak birc;ok hulyalar 

Giiliimsiyerek «izdivac ic;in .. » diye, kurmu§tum. Ah ne budalahk I. 
soze ba~ladim. 0 heroen s<>ziimii kesti. Aradan y11lar gec;ti. Hala gazetede bir 

sinemes.nda 

3 bUyUk y1ldaz 

muazzam blr fillmde 

MUzik, Raks, A§\:, Ne~'e. 
BestekAr Millocker'in en parlak eseri 

MARiKA RoCK, CAROLA HoHN, JOHANNES 
HEESTERS, iDA WOST, FRiTZ KAMPERS 

Per~embe ak~am1 T U R K sinemastnda • 

TUrk musikisi ve balk ~ark!lan - 13, 
dabiU ve harict haberler - 17,30 inkll 
dersleri: Halkevinden naklen - 18,30 mu 
telif plak ne~riyati - 19,00 Tiirk musi 
ve balk ~arkiiarl. (Servet Adnan ve a 
kad~larl) - 19,30 saat ayar1 ve arabca. nelj 
riyat - 19,45 Tiirk musikisi ve balk ~arkl 
Ian. (Muzaffer ve arkada§lan) - 20,15 sill 
bl konu~ma: Dr. Nusret Kara.su - 20,3 
plakla dans musikisi - 21,00 ajans baber 
Jeri - 21,15 stiidyo salon orkestras1 - 21,5 
yarmkl program ve 1stikUl mar~1. 

iSTANBUL: 
12,30 plii.kla Tiirk muslkisi • 12,50 .lul.va 

dis-13,05 plakla Tiirk musikisi-13,30 rou.b.· 
telif pHlk ne~r!yatl-14 , 00 SON-18,30 plakl 
dans musikisi- 18,45 konferans: Emlnon 
Halkevi ne~rlyat kolu namma Nusrat Safa 
19,00 Neb!loglu ismaU Hakk1 refakatil 
Turk musikisi ve balk §afk1lar1 - 19,30 kon 
ferans: Emintinii Halkevi sosyal yard1 
~ubesl namma Dr. Kazrm Nuri iggi:ire 
(Giine~ ve saghk) - 19,55 borsa haberleri 
20,00 klasik Tiirk musikisi: Okuya.n Nur 
Halil, keman Re§ad, kemenc;e Kemal Ni 
yazi, tambur Diirrii Turan, kanun Vecl 
he, msfiye Salahaddin Candan, ud Sedad 
20,30 hava raporu - 20,33 Orner Rlza tara
fmdan arabca stiylev - 20,45 Ralfe tarafm
dan Tiirk musikisl ve balk §arkllan, <sa
at ayanl - 21,15 ORKESTRA - 22,15 ajans 
haberleri - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet pan;alar1 - 22,50 son baberler ve er
tesi giiniin program1 - 23 SON. 

VlYANA: 
18,15 kan§lk yaym - 20,45 ,I;IARKILAR .. 

20,50 k1raat, plyes - 22,05 ITALYA - A., 
VUSTURYA MU~TEREK MUSiKi YAYI • 
NI - 23 ,05 DANS MUsiKisi, isttrahatlerds 
baberler. 

BUDAPE§TE: 
18,05 KONSER - 19,25 konferans - 19,55 

QiNGENE ORKESTRASI - 20,25 hatrralar, 
dans pliildan, baberler - 22,50 KONSER ... 
23 ,50 konferans - 24,10 CAZBAND TAKI "' 
MI - 1,10 son baberler. 

BUKRE§: 
18,05 kan~Ik yaym - 19,35 MUS:hti: Be

ethoven'in eserleri - 20,10 konfera.ruJ - 20,2~ 
§;AN KONSERi - 21 PlY ANO VE ORKES ... 
TRA KONSERi - 22,35 bava, baberler, 
spor - 22,50 GECE KONSERi 

LONDRA: 
17,05 ORKESTRA KONSERi - 18,05 MU .. 

SiKi - 18,35 gramofonla Rus §arlnlan • 
19 ,05 c;ocuklann zamam, isvl~tre balk ~ar ... 
k1lan - 20,30 gramofon, varyete, haberle:t: 
ve saire - 21,35 Org konseri - 21,55 MU .. 
siKi: Beetboven'in eserlerl - 22,26 kan .. 
ey1k yaym - 23,35 DANS ORKESTRASI-24,0!1 
baberler ve salre - 24,30 DANS ORKES .. 
TRASI - 1,35 gramofon, haberler, hava. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 ,a.rk!lar, k1raat - 18,35 QOCUR; 

KOROSU - 19,05 ORKESTRA KONSERi .., 
19,50 konu~ma ve saire - 20,35 MUSiKi~ 
Bacb'm eser!erl - 20,50 viYOLONSEL KQN .. 
SERi - 21,05 baberler - 22,Q5 OPERA YA"' 
YINI: Louise ( Charpentler'nin). 

'OBET<;i ECZANELER 
Bu , gece · ~hrlmlz!n rouhtelif semtlerln ... 

dekl ni:ibetgi eczaneler §unlardrr: 
istanblll ciheti: 
Eminiiniirule (Hiiseyin Hiisnii), Alemdar ... 

da (Abdillkadlr), Kii~ukpazarda (Bensa~ 
son), Kumkap1da (Belkis), §ehzadeba~mda 
(t. Hakkl), Fenerde (Hiisameddlnl, Kara. ... 
giimriikte (Suad), ~bremlninde (Nazrm), 
Aksarayda. <Etem Pertevl, Samatyada (E .. 
rofilosl, Bakrrkiiyde (Hilal), Eyiibde (Arit 
Be§er) eczaneleri, 
Beyo~lu clheti: 
~~~u. Panga!t1 Halaskargazl eacldeslndel 

<Nargileciyan), istiktal caddesinde (Li~ 
monclyan), isttklM caddesinde (Della su ... 
da), Galata Karakiiyde (Hiiseyin HiisnU), 
Kaslmp~ada (Miieyyedl, Haskoyde <Ne • 
slm Aseo), Be~ikta§ta (Nail Halid), Orta .. 
kiiy, Arnavudkoy, Bebek eczaneleri, 

Kad1ki:iy Moda caddeslnde (Babaeddin)', 
Pazaryolunda (Rifatl, Uskiidarda (Ahroe .. 
dlye), Biiyiikadada (§ina.sl R1za), HeybeJi .. 
de (Halkl, Beykoz, Pa~abahl(e, A.Hisa.r ec .. 
zanelerl. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(Baklrkoy • Miltiyadi)' 

Yarm gece 
(Uski.idar - Hale} 

sinemalarmda 
(Atl alan Uskiidan ge!rti) 

:;lEHZADEBA~I 
TURAN TIYATROSU 
San'atkAr Na§id ve 
arkada§lan, okuyucu 
kii!rlik Semiha ve Mi-

§el varyetesi m 
Kadm Fendi 

Heyecanh bir tav1rla: izdivac yahud bir kayib ilamna goziim ili-
- Oyle ise benimle konu§acaksmJZ §ecek olsa tiiylerim nefretle diken diken 

Yann ak~am 

S 0 MER sinemas1nda dedi. ilamn sahibi benim.. olur ve hemen gazeteyi elimden hiddetle 
Birdenhire bevnimden vurulmusa don- flrlatmm. Peride Celol 

( Ki.I~Uk Lord Fauntleroy ) 

FREDIE BARTHOLOMEW'in 
liONEL BARRYMOR • SPENCER TRACY - MELWYN DOUGLAS 

gibi sinemanm u9 buyiik yild1z1 ile beraber \evirdigi en miiessir temsili 

CESUR KAPTAN 
KIPLING'In ~aheseri, Fransazca soziU film. 
Calibi dikkat bir mevzu • 1htirash ve firakh aahneler 

Bu per~embe ak§am1ndan itibaren 

SARA Y sinemas1n1n 
veni bir zaferi olacakbr. 

Kahkaha - Zevk - Ne§e • 

tlerkes haftanan en gUzel filmi oldugunu soyiUyor: I 
~.,~ !.~ ~.~!~ l,m~d -~~,d~ ~n~ L~fa~ ~.~ 

•-• ve Ekler JURNAL J U R K sinemasmda 

.. , .. ' ,po ELL ,··- .. 

BiR KADIN TALii 
lfranS12Ca sozlii} 

Gala miisameresi olarak 

Victor Francen'in 

·ATE!) f •••• 
Biiyiik, mfithi§ ve miiessir Eranstz siipertilmini takdim edecektir • 

............ ~F•r•a•n•s•'•z .. d•o•n•a•n .. rn•a•s•a•n•'•n .. b.ir .. k•a•s1rn1 .. ••b•u~f•ll•nft .. ln .. r•e•j•is•6•"•ru .. e .. rn•r•l•n•e .. v•e•r•ll•rn .. ls•t•l•r ............. l 
Eu per~embe 

ak§am1ndan itibaren 
• 
I PEK sinemas1nda -• 

HarikuU.de maceralar ve sergiize~tlerle dolu miithi~ korsan 1tk hayahna aid bir §aheser 

SiRLER GE • 
I 

• 
I 

Bu Frans12ca sozlii tilmin ~evrilmesi iki sene siirmfi~ ve muazzam bir servete mal olmu§tur. 

Ba~ rolde: W A R N E R BAXTER 
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M. Roosevelt'in h-arb 
a~hg1 Amerikah 60 aile 
Amerika Cumhurreisinin amanstz bir miicadeleye 
hazirlandtgt «60 aile» bir astrdanberi birer dolar 
hanedani kurmu,, memleket i~leri iizerinde biiyiik 

bir niifuz tesis etmis ailelerdir 
' 

Amerika Cumhurreisi Roosevelt, A
lnerikalt altmJ§ aileye kar§t bir harb ac;
lnJ§ vaziyettedir. Bundan birkac; am ev
Ye) Avrupa memleketlerinin gec;irdigi, 
devletle biiyiik senyorlar arasmdaki mii
cadelenin tipkJSJ olan bu c;ah§mada, Cum
hurreisinin hedefi, kiic;iik bir ekalliyetin 
~uiistimallerine ve imtiyazlarma nihayet 
:Vermektir. 

Amerikamn, 360 milyar dolara balig 
bulunan milli servetinin iic;te biri, Ame
rika Dahiliye Nazm M. Harold L. 
lckes'in iddia ettigi vec;hile bu altml§ aile
nin murakabesi altmda bulunmaktadu. 

Amerika milll servetinin mul'akabesi 
Ye «altmJ~ aile» tabirlerinin, Cumhurreisi 
Roosevelt'in miidahalesini icab ettirecek 

' kadar tehlikeli bir mana ta§JdigmJ anhya
bilmek ic;in bu altmi§ ailenin mahiyetini 
bilmek ve bu murakabenin ehemmiyetini 
tetkik etmek lazimdir. 

Murakabe, bir §irketin veya bir gru -
pun biitiin sermayesine sahib olmaga va
beste bir salahiyet degildir. Bazan, gayet 
az hisseye sahib bulunmak bile, bir §irket 
Veya biitiin bir mali grup iizerinde mura-

' kabe hakk1 tesisine kafidir. Amerikadaki 
biiyiik trostlerin ba~mda bulunanlar, §ah
st niifuzlanm bu vaziyete medyundurlar. 

Amerikah milyonerlerin §ahsi servetle-
ri, umumiyetle, oldugundan fazla tahmin 
edilir. $imdiye kadar, milyarder olarak 
olmii§ hic:;bir Amerikah yoktur. En biiyiik 
1niras1 b1rakan Amerikah, Payne Whit
n~y isminde bir endiistriyeldir ve hirakti
gi servet de 186 milyon dolard1r. 

ohnamakla beraber, Morgan ailesi efra -
dmm, ayni bankada, alelade memurlar 
gibi hep b;r arada c;ahstiklan ve aralann
daki ticari ve ic;timai birligin, ba§ka hie; 
bir milyoner ailesinde bulunmadJgi naza
n itibara ahniTSa, bu noktai nazan bir de
receye kadar dogru bulmamak kabil de
gildir. 

Altm1~ aile listesini dolduran isimlerin 
hepsi, servetlerini Umumi Harbden evvel 
yapmi§lardtr . .$ayam havrettir ki, bunla
nn ic;inde, 1928 ve 1929 senelerindeki 
borsa miicadelelerinde servet yapanlar -
dan hic;birinin ismi okunmaz. Son on sene 
ic;inde biiyiik bir servet toplamaga mu
vaffak olan yegane Amerikalt ismi, Av
rupada kiilliyen mec;hul bulunan Floyd 
B. Odlum'dur. Bu adam, Morgan gru
puna aid bir elektrik §irketinde meclisi 
idare azas1 olarak i§P ba§lami§, 1924 te 
40,000 dolar sermayeli kiic;iik bir finans 
§irketi kurmu§, borsa islerile me§gul ol
mu§tur. Daha §ayam hayret alan tara£1, 
oteki §irketler iflas ederken Odlum'un 
kurdugu miiessesenin milyonlar kazan -
masidir. 

Amerika Cumhurreisinin, aleyhlerinde 
amanstz bir miicadeleye hamlandigl 
altmt§ aile, Amerika haricinde edinilen 
fikrin tamame"l hilafma olarak, hie; de 
rasgele maceraperestler degil, ekserisi, 
bir amdanberi birer dolar hanedam kur
mu§, memleket i§leri i.izerinde biiyiik bir 
niifuz tesis etmi§ ailelerdir. Bunlar, A -
merikada, gitgide daha nafiz bir derebeyi 
rolii oynamakta ve son derece muhafaza
ka.r zihniyet ta§tdtklan ic;in, Roosevelt 
hiikumetine kar§t §iddetli bir muhalefet 
giitmektedirler. 

Altmi§ ailenin miimeyyiz vas£1, bilhas
sa izdivac i§lerinde tebariiz eder. Bunla
rm ideali, Avrupah yi.iksek asil ailelerle 
sthriyet peyda etmektir. Dolar prenses -
lerinin, eski danya prenslerile, diiklerile, 
kontlarile evler.me merakt, Ondokuzuncu 
asnn sonlannda ba§lami§ ve bugiine ka -
dar devam etmekte bulunmu§tur. 

N evyorkta l~oskoca mahallelere sahib 
olan Astor ailesi ahfadmdan bir kadm, 
Rus Prensi Serge Obolenski ile evlenmi§

lkttsadi h.areketler 

T ek abet yerine ~ok abci 
iki, li~ gun evvel Almanya ile olan 

ticari vaziyetimizden bahsetmi§ ve bu 
miinasebetle bu sahada bizim aleyhi • 
mize olan gerilemenin tahlilini yapma
ga c;ali§ml~hk. 

Bizce Almanya ile aramtzdaki ticari 
miinasebat ba§hba~ma ayn bir mesele 
halindedir. 0 yaz1da sadece bu noktadan 
bir tetkik yaptlmt~h. Halbuki umumi 
harici ticaretimiz i<;inde Almanva ile o
lan ticaretimiz de gene ayn bir mev -
zudur. Meselenin bir de bu cihetten tet
kiki hie; de faydadan bali de_gildir. 

Almanyaya ihracabmtzm 1935 sene -
sinde 32 milyon kiisur lirahk iken 936 
y1lmda birdenbire 60 milyon kilsur lira
hga c:;tkl§l memnuniyetle kar§tlanmak -
la beraber umumi ihracahmtzm boyle 
yansmdan fazlasmm bir memlekete ka
pahlmt§ olmas1 ho§ gortilmemi§ ve tek 
mahrec yerine c:;ok mahrec tubnamn da
ha muvaftk olacagt hakh olarak ileri sil
rillm ii~tii. 

Gec:;en sene ihrac ticaretimizde belki 
de bunun hususiyetlerini gordilk. Sene 
sonunda da Almanyaya ihracahmtzm 
bir hayli azalmts oldugunu gorilyoruz. 
Acaba simdi hadisat bizi memnun ede
cek §ekilde mi cereyan etmistir? Eger 
Almanyadan olan kaytbtmtz diger yer
lerden telafi edilebilmi§se, evet. 

Bu hususta fazla arashrmtya liizum 
yak samnz. Ba§vekalet tstatistik Umum 
miidiirlilgiiniin elimizde bulunan 1937 
nin 11 ayhk harici ticaret istatistikleri 
bu hususta kafi malUmat vermektedir. 
Bu istatistikten §UnU ogreniyoruz: 1936 
nm 12 aymda yani tamammda ihraca
hmtz 117,733,000 lirahktl. 1937 nin 11 
aymda ihracahmtz 117,158,000 lirahk
hr. Yani gec:;en senenin bir ay eksigilE:: 
bir evvelki sene ile tevazilnii vardtr. Bu 
§U iste muvaffak olunduguna ne iyi ml
saldir. Filhakika Almanyaya ihracah -
mtz azalmt§, fakat bundan memleket 
hie:; bir zarar gormemi§, hatta daha faz
last diger memleketlere ve yeni tedarik 
edilen mahreclere sattlmt§br. Vak1a bu 
arada ithalat da bir nisbet dahilinde c;a
galmt§hr. Fakat beri taraftan ithalatla 
ihracat arasmdaki fark, ihracat lehine 
olara k daha ziyade ac:;tlmt§ olmas1, i§in 
bu tarafmda da ayrt bir muvaffakiyet 
teskil etmistir. Su suretle Almanvad::~n 
kaytbtmtz olsa bile, bu c:;oktan telafi edil
mistir. 

1937 senesinde harict ticaretimiz su 
bak1mdan da muvaffakiyetli bir hamle 
olmu§tur. 

F. G. 

MOTEFERRIJ( 

Milyonelerin, oldiikleri zaman, tah -
tninden c;ok az bir miras buakmalarmm 
sebebi, servetlerini, heniiz hayatta iken 
dagttmagt tercih etmelerindendir. Bunun 
en biiyiik misali, gec;enlerde olen John 
D. Rockfeller olmu§tur. Amerikamn en 
:Zengin adam1 olarak tamlan Rockfeller'in 
aile serveti, bir milyar, hatta refah sene
lerinde iki buc;uk milyar olarak tahmin e
di!digi halde, oldi.igii zaman, varislerine 
kalan servet yirm; be~ milyon dalardan 
ibaret bulunmu§tur. Fa kat, Rockfeller, 
malum oldugu iizere, daha hayatta iken 
bir c;ok hayir i§lerine milyonlarca dolar 
tahsis etmi~ ve bunlardan ba§ka, bi.iyiik 
ogluna da bir kac; milyon dolar vermi~ti. 

tir. Biiyiik §imendifercilerden Jay Gould- Emniyet biilteni ~lkar1lacak 
un k1z1 Castellane kontes, sanra di.i§es ol
mu§tur. Petrol endiistriyeli Rogers k•zm1 Rockfeller ailesinin diger efrad1 da, 

ayr1 ayn milyonlar kazanmi§ kimselerdir. 
Bugiin, bu ailenin ahfad1 21 ki§iden 
tni.irekkebdir ve hepsi de milyonlara sa
hibdir. 

Rockfeller ailesinin, ilk mevkii i§gal 
ettigi dolar hanedam arasmda, ikinciligi 
kimin ihraz etmesi laztm gelecegi uzun 
tniinaka~alara mevzu te§kil etmi§tir. 
Buhrandan evvel Henry Ford ve oglu 
E:dsel, dolar hesabile milyarder sayth
~orlardi. Buhran senelerinde, Ford aile
sinin serveti hissedilecek derecede azal -
lni§ almakla beraber eski ailelerin serveti 
kadar etrafa serpilmi~ degildir. 

Ancak, milyarderlikte ikinci dereceyi 
ihraz etmesi laztm gelen F ord'un Mellon 
've Du Pont aileleri gibi ciddi iki rakibi 
vardu. Gec;en yaz olen Andrew Mellon, 
dogdugu ~ehre biiyiik bir servet btrak -
tnt~, Va~ingtonda milli bir miize ac;Ilmasl 
i~in sahib oldugu nefis eserler kaleksiyo
•·Unu hibe etmi§ ve aynca ailesine mil -
~onlar birakmt§tlr. Du Pont'lar ise, mu
azzam servetlerini, N ap~leon devrinde 
barut imali sayesinde tesis etmi§ler ve 
Umumi Harbde son derece arhrmi§lar -
dtr. Bu servet, eski ailenin yirmi azas1 a
tasmda taksim edilmi~ bulunuyot. 

Fa kat, milyarderlikte ikinciligi Mar -
~an ailesine vermek hususunda bir tema -
~iii vardtr. Bu ailenin on be~ ki§iden mii
tekkeb efradmt bir tek aile addederek, o
tlun sahib oldugu 728 milyon dolar ser
\>eti ikinci derece milyanerlige hak kazan
d,ran bir yekun telakki etmek pek dogru 

Mekteblerimizde 

Kont de Salm' a vermi§tir. 
Muazzam servetlerini demiryollan sa· 

yesinde kazanan Vanderbilt'ler, Avru
pah asil ailelerden bir c;ogu ile s1hriyet 
peyda etmi§J,.rdir. Bunlann en son ve en 
parlak misali, lskandinav asillerine kan
§an Barbara Hutton'dur. 

Maamafih, dolar krallarmm aileleri 
arasmda, bazan hie; ho§a gitmiyen §ekil
d<!, hatta hicabaver izdivaclar da vuku 
bulmaktadtr. Rockfeller'in yegeni ve 
biiyiik bir bankerin oglu olan Stillman, 
evdeki ahc;mm ktzma a§Ik oJmu§ Ve gi.i -
niin birinde onunla evlenecek kadar cur
et gostermi§tir. Rhinelander'in oglu Kip, 
zenci bir §Oforiin kiZim almtshr. Amerika 
yiiksek sosyetesinin, hem §ofor, hem de 
zenci olan bir adamt, bir milyonerin ka
ympeder tan•masm1 ne biiviik bir facia 
§eklinde telakki edecegi kolayca anla§Ihr. 

Fa kat, bu gibi yolsuz i§lere nadiren te
sadiif edilmektedir. Milyoner ve milyar
der aileleri, daha ziyade biribirlerine so -
kulmagt terr:~ ettikleri ic;in, altmt§ aile 
listesini doldurnn isimler, ~itg-ide daha 
SI~Ifikt bir rabtta tesis etmektedirler. 

Du Pont ai' esile \umh11rreisi Roose -
velt ailesi arasmda, Ethel Du Pont'un 
Roosevelt'in ogluna varmast iizerine bir 
ban~ma olacagt tahmin ediliyordu. Lakin, 
izdivacm harikulade parlak bir surette tes
id edilmesin~ ragmei•, bu iki aile arasm
daki miinaferet eksilmemi~. belki eskisin
den daha §iddetle devam etmekte bulun -
mu§tur. 

ameli tedrisat 

Beyoglu besinci mekteb dordiincii stmf talebesi 
ti . B~yoglu besi~ci ilk mekteb . ~rdiincii smrf talebesi bir taraftan dersle
a n.t ~ltabdan taklb. e?erlerke?-' diger t~raftan hayata iyi hazJrlanabilmek i<;in 
ttne~1 c;ah~malara 1shrak ettmlmektedtr. Yukanki resim, dordiincii sm1f bi
~~~~ sube talebesini bu ameli c;ahsmalardan sonra hep bir arada gaster -
~dit. 

Emniyet t~leri Umum Miidiirlii~ii, 
sue:; i§leyip de kac;anlann derhal tutul
malanm temin i<;in haftahk bir biilten 
ne~rine karar vermi§tir. Memleket da
hilinde sue:; i§liyerek kac;anlarm, mu -
vazzah adresleri ve fotograflan alaka -
dar makamlar tarafmdan Emniyet U -
mum Miidiirliigune bildirilecek, bunlar 
haftahk biiltenle ne§redilerek vilayet -
lere ve jandarma te§kilatma gonderile
cektir. 

Kar m1 bekleniyor? 
Diin istanbulda hava birdenbire so -

gumu§tur. Bu sogukluk bugiin de de -
vam ederse yann kar yagmast ihtimali 
vardtr. 

Yurdumuzda hava, umumiyetle c:;ok 
bulutlu ve yer yer yagt§h gec;mi§tir. 
Yagt~. Ankara, Eskisehir, Konva ve Di· 
:varbaktrda kar §eklindedir. Riizgarlar 
Karadeniz k1ytlarmda cenubdan, cenu
bi Anadoluda ~imalden orta kuvvette, 
Trakya ve Ege mmtakalarmda ~imali is
tikametten kuvvetlice esmi~tir. :;;arki 
ve cenubu ~arki Anadolu sakindir. 

tstanbulda hava tamamen kapah ve 
yagt~h ge<;mi~tir. Ri.izg~r §imalden sa
niyede 5 metro siiratle esmi§tir. Saat 
14 te hava tazyiki 767,6 milimetre, s1 • 
cakhk en r;:ok 3.5, en az 3,2 santigrad o
larak keydedilmi~tir. 

Paratiit kulesi icin yer 
bulunamadt 

tstanbulda yaptlacak para~iit kulesi 
ic:;in bu i§e elveri§li bir yer bulunama
mishr. 

Tiirk Hava kurumu tstanbul ~ubesi 
miidiirii tsmail Hakkt Basak bu husus
ta bir muharririmize demi§tir ki: 

e- Para~ilt kulesi i~in ~ehrin her h
rafmda tetkikler yaphk. Henilz veril· 
mi~ bir karar1m1z yoktur. Beyaz1d ku
lesi, hicbir zaman bu i§ ic;in kullaml -
mJvacakttr.:o 

lkbsad Vekaleti T efti§ 
heyeti reisi ~ehrimizde 

iktJsad Vekalet.i Tefti~ heyeti reisi 
, Hilsnii Yaman !lehrimize gelmistir. 
i Hiisnii Yaman, ~irket heyeti umumiye
leri isile me~I!U lolacakttr. 

Tefti§ heyeti reisi, diin Ticaret 0-
dasmdaki dairede ve Deniz Ticaret mii
diirlii~iinde c;ahRmt~ttr. 

UNIVERSITEDE 

Devletler hukuku konferanst 
Universite Rektorii, tsvic;rede topla

nacak Uluslararast Devletler Umumi 
Hukuku konferansmda Tiirkiyey·i tem
sil etmek ilzere yakmda Avrupaya ha
reket edecektir. 

ALMANY A MEKTUBLARI : 

Almanyada ana ve 
~ocuga yardtm te§kilah 
i~timai Mua venet Cemiyeti iki senede 175,892 

yurdlar1na •• 'I' • 

gonae~m1,, anneyi istirahat 
binlerce i'size i~ bulmustur 

' 

KO$&: 

PENCERESiNDEN 
Ben 
--

$ ahsi zamirin miifred miite -
kellimi alan ben degil. ~irazh 
§air HaflZin bir giizel c:;ehrede 

bir tekini seyerederken vecde gelip de 
ugrunda Semerkandi, Buharayt - bol 
kec;eden - feda edecegini hayktra hay
kua soyledi~i (vilcud garniture'ii)!.. 

Yalmz Hafiz m1 yaL $ark ~airlerinin 
-son nesil milstesna- hemen hepsi eben, 
ben:o dive benliklerini kaybetmi§lerdir. 
Meselii Nedim: 

§oyle gird olmu~, frengistan birikmi~ 
bir yer 

Sonra gelmi§ ku§ei ebru'da (hal) ol
mu§ sana 

Der ki biitiin Avrupanm siyah san
nan ~iizellerini kendi sevdiginin (be
ninde) miniminilesmi§ gormekten iba
ret oian bu tasvirin zarif bir eben~ ka
dar giizel olduguna ~iinhe yoktur. 

$evh Galibin de eben. i tarif ve 
tavsif edi~leri ~erc:;ekten ustacad1r. 0, 
Hi.isnil A§kmm bir yerinde: 

Bedr ic;re oiaydt Zilhre demsaz 
cHali ruhuna:o olurdu enbaz 

Berlin (Hususi} - 1933 senesinden I rek dogurmak, gerekse 1-tastahk yiiziinden 
e~velki zamandan?eri Alma.nyada bil - zaytflami§ olanlara, sthhatlerinin takviye
cumle umuru haynye ve s1hh1ye meselele- sine liizum goriilen gene kadmlara, ko
rile ugra§an umumi bir «ic;timai muave - c~lan uzun miiddet i§siz kalml§ analara 
net» mevcudd•· ki §Ubeleri en kiic;iik na- miJmkiin olan muaveneti yapmaktan geri 
hiyelere kadar yayiimt§h. «1c;timai mua- durmuyor. Biitiin bu kadmlar, havasmm, 
venet» hiikumet tarafmdan tesis edilen ik!iminin giizelliklerile tanmmi§ istirahat 
«miitekabil bir ic;timai muavenet» sistemi yurdlarma gonderiliyorlar. V e or ada, hal 
ihdas edilmek suretile ikmal edilmi§tir. ve vaziyetlerine gore, liizum olan ia§e 
«Ana ile c;ocuk» a yardtm i~i. «miiteka - ve takayyiidlerde bulunuluyor. Sporla 
bil ic;timai muavenet» kistmlarmdan biri- me§gul oluyorlar, mii§tereken geziniyor
sidir. Bir c;ok miiesseseler gibi bu yardtm lar, kiic;iik i§lerle ugra§tyorlar, el i§leri i§le
i§i de, §ahsm dogrudan dogruya kendisile mek suretile egleniyorlar, ak§amlan bir 
degil, fakat cemaate yardtm etmekle ala- arada toplamyorlar. Velhastl az bir za
kadardir. Bu eser 1933 senesinde mey- manda aralarmda bir arkada§hk havas1 
dana gelmi§tir. Ve maksad da saglam bir e~iyor ve bu suretle hergiinkii gailelerini 
irsiyet arzeden ana ve ~ocuklara yardtm unutuyorlar. Bu hususta temamile miis -
etmektir. Y almz hastalara bakmak liizu- terih alabiliyorlar, <;iinkii «ana ile ~o - Diyerek sevgilisinin benint, on b~ 
mundan ilham almaz, daha ziyade, has- cuk» te~kilah, onlann gaybubetleri za - gilnliik aym ic;ine konan Ziihre Ytlchzts 
tahg1 ihbar etmek hususuna ehemmiyet rr.anmda, evlerinde hic;bir §eyin noksan na benzettigi gibi: 
verir. Hastalara itina etmek vazifesi hii- olmamasma itina ediy,n. Haythahane Gii.nci deheninde hcil'i guya 
kumete dii§er. muavenetler, mecburi hizmete tabi gene Bir magribidir ki gene • cuya 

<<Ana ile c;ocuk» a yardtm etmek i~ine kiZiar, ve yahud iicretli §ahtslar, anamn 
gelince, bu miiessese, fena bir mevkide iAdei sthhat ve afiyet etmesine nezaret Beytinde de gilzel bir agzm ko~e!ine 
bulunan ailelere ve bilhassa s1hhatleri ederler. 1•te bu suretle bu kadmlar da, dil~en beni, bazine arama~a ~lkmt§ ka· ' ra vilzlii magribiye te~bih ediyor. 
muvakkaten bozulmu~, zayiflami~ ve tatillerini zevk ve istirahat i~inde gec:;iri - Ben, nereden eben. }e ilgilendim? .. 
kuvvetlerini kendi vasitalarile tekrar ku- yor ve bilhassa hakiki sevincin ne oldu- Az kald1 unutacakbm, §airlerin yarup 
ramtyan ana ile c;ocuklara miitemmim ve gunu yeniden ogrenmi§ oluyorlar. tutu~tuklan (ben) Ierle oyalamp dura
miitemadi bir muavenette bulunur. Bu Miiessese memede ~ocuklarla analan- caktlm. Halbuki maksadtm hi~ de 
yardtm i&i, Alman milli camiivetinin bir ru, hususi bir surette ihzar 've tanzi'm edil- (ben) e taalluk eden §iirleri habrlamak 
eseridir. Ve mali idamesini de,· biitiin bir mi~ olan evlere gonderiyor. Bu tarzda dcgildi. Beni bu mevzua ilgilendiren 
milletin hayuhahane olan ianelerine med- hareket, analann c;ocuklanndan, c;ocuk • bir muhaveredir ve vapur salonununda 
yundur. !arm analanndan aynlmamalanm intac iki delikanh arasmda §U suretle cere-

d 1 d hf.fl · 1 r yan edivordu: 
«Ana ile c;acuk» a muavenet i§i mesai- e iyor, i§ eri e 1 etrm~ o uyor. -.-iin· 

k I b k k d - eBen:o garbda §ark kadar dikkat 
si ii~ biiyiik stmfa taksim edilmi•tir. ii m iiessese, ana ara a tJgt a ar ~o -, ve hevecan uyandtrmaml§hr. 

I - Aileye yard1m. cuklara da baktyor. 1934 senesi mayiSln- - N eden anhyorsun? 
2 - Anala"a yardtm. clan 1936 senesi kanunuevveline kadar 
3 C 70 kl I k k k - Ba ka dilleri bilmem amma fran -

- ocuklara yardtm. 61 memede ~ocu a ya§ an pe ii~ii stzcada tek kelime ile onun ifade olun-
Aileye yard1m. Smtfmm vazifesi, ya - olan yavrulan bu istirahat evlerine al - d v ugunu gormedim. Biz eben• divince 

§amak iradesini alc;altan ve bi.iti.in bir aile- m:~t1r. gonilllerde herciimer~ler yapan _ gorii
nin s1hhatini tehlikeye koyan ikhsadi se- !~timai Muavenet Cemiyetinin en ziya- nii~te kii<;iik, hakikatte biiyiik _ bir ci
faletle rnucadele etmek, c;ama§JT tak1mla- de nazara c;arpan icraah arasmda c;ocuk- han tasavvur e<leriz, heyecanlanmz. 
n, elbiseler, ev e§yast, mutfak alat ve !arm sthhatlerile ugra§mak meselesini de Halbuki Franstzlar bir kelime ile bu 
edevatl, ia§e ve teshin maddeleri vermek, unutmamak laztmdtr. <;iinki.i bu da en manaVI ifade edemezler. Ya Grain de 
ofisler marifetile, aile reisine i~ elde et • miihimlerindendir. Miiessese, analarile Beaute, yahud marque de naissance 
mek, aile efrad1 hal olan i§siz babalara i~tirahat evlerine gelen memede c;acuk - derler ve bizim cben:o lerin inceligine 
i~ bulmak ve yahud i§te olduklan halde !aria i§tigal ediyor, ve onlan on sekiz ya- temas edebilmekten ~ok uzak kahrlar. 
bile, ailesinin kesretile mutenasib bir va- §Ina kadar mekteblerde yeti~tiriyor. Bi.in- Beni ~eytan hrna~ kadar kotii gori.ip 
ridat temin etmege c;alt§makhr. Kendi yeleri zaytf ve nahif olan c;ocuklan isti- de anvie keiimesini kullanan Frans1zlar 
meml:>alarile ge~inen ve ai1elerini besle - rahat evlerinde bulundurmak suretile, bile var! .. 
mek mecburiyetinde kalan analara vazi- iyile§tiriyor. F akat bu hareket ancak, c;o- Bu sozlerin muhatabi eben• in ashn
yetlerinin ihtiyaclarma gore mlinasib i§ cuklanm bu yolda bir istirahat evine gon- da benk ve Kmm lehcesinde menk ol-

b I k h I k d · k . l b I dugunu ve ebenek:o kelimesile avni 
u rna , ayat anm azanmak ir-in r-ah•- erem1yece vaZJyette o an e eveyn ere , .,. , soydan geldi~ine gore hakikatte ccto;ill-

mak Istlrarmda bulunan analarla, gebe kar&I yapihyor. 1 · 1 1 .., en ze ze eve veren bir cihan:o olmadt-
kadmlara munzam yard1mlarda bulun- <;acuk bahc;eleri ve giindelik hususi ~1m soylerken benim de akhma su me§
mak da bu miiessesenin vazifeleri dahi • ana mekteblerj ehliyetli bir ~ahsm idaresi hur ben ftkras1 geldi: Zenci §airlerden 
lindedir... altmda olarak pek kiic;iik ya§ta olan yav· biri Avrunava gelerek bir kts1m bevaz 

1skan hususunda yardtm, <<aileye yar
dtm» m en ehemmiyetli klSimlarmdan bi
risidir. Hakikaten, ba§ka yard1m tedbir
lerinin tesiri, ekseriyetle evlerin, s1hhate 
na fi bir surette olmalanna bagbdJT. 
Bundan dolay1 meskenlerde mevcud olan 
noksanlar kaldmhyor ve kira, goc; husu· 
sunda yardtmda bulunuluyor. En niha • 
yet ailesi efrad1 c;ok olanlara liizum olan 
yataklan elde etmek ic;in pek biiyiik pro
pagandalar yapthyar ki, bunlar da hak -
kile muvaffakiyetli neticeler veriyor. 
<<Ana ile r;:acuk» i§inin ikinci ehemmiyetli 
noktasi, analara ve bilhassa aile efradmm 
c;oklugu yiiziinder muvakkaten lwvvetten 
dii§mii~ analara takayyi.iddi.ir. Gebe ka • 
dmlarla doguran kadmlar tamamile hu
susi bir takayyiide tabidirler. Onlara 
maddt yardtmda bulunuldugu gibi, yeni 
doganlara c;ama§IT taktmlan, be§ikler, ve 
gebelik devam ettigi miiddet~e de gtdai 
yardtmlarda bulunulur. Manevi ve ahla
kt noktai nazardan, Alman kadmmm i§i 
ic;inde, analar menfaatine olan hizmet 
kurslan, degerli taaviinleri mucib oluyor. 
<<Ana ile c;acuk» te§kilah, hini hacette, 
bu kurslara devam edebilecek maddi va
sttalara malik olm1yan kadmlann kurs 
iicretlerini kendisi cieruhde eder. «Anala
ra N asihat>> nam1 altmda inti~ar eden bir 
risalecik, c;ocugun dogdugu haber verilir 
verilmez, niifus ~icilli biirolannda mecca-

rulann talim ve terbiyelerine ve s1hhi in· renkli milletlerin eben• e verdikleri 
ki~aflanna hizmet ediyar. Zirai iilkeler- ktymeti o<rrenince bir ~iir yazaT ve soy
de, yaz devam ettigi miiddet<;e, hasad le der: eBen sevgilime nastl candan 
devresinde, c;ocuk bah~eleri yerle§tirilir. hayran olmtyaytm ki beyaz erkekler 
Du bahc;eler koylii kadma pek biiyiik bir kendi sevgililerinin yiizilnde gordilkleri 
teselli membaJdJr. minimini bir kara ben icin z1vanadan 

N asyonal Sosyalist ktimai Muavenet ctklyorlar, deli olacak hale gelivorlar. 
Benim sevgilim ise tepeden hrnaga ka

Cemiyeti 31 kanunuevvel 1936 senesinde, d b r ar en ..... 
1915 daimi c;ocuk bahc:;elerile 1936 se - z enci §airin sozi.inil bugiin de yaba -
nesi yazmda da 1389 muvakkat ana na atamaytz, c;iinkii yiizlerinde ben bu
mektebleri tanzim etmi§tir. <;ocuk bah- lunm1yan bayanlann ~ogu frr<;a ile 0 

c;elerinde vasati olarak ayda 57,196 ve eksH!;i tamamlamaktan l!eri kalmadtk
muvakkat ana mekteblerinde de 29220 larma gore eben. e de~er veren er -
c;ocuk bulunmu§tur. kekler hala var demektir. Onlarm ko-

Miitekabil muavenet cemiyetine kii kesilsevdi bayanlar seyyar ben a-
bagh alan «ana ile c;ocuk» eserini, Alman ratmak zahmetine katlamrlar mtydt?. 

kadmlan nam1 altmda olup Alman ana- • 
Ianna mahsus olan eserle kan~tJrmamah. 

M. TURHAN TAN 

Bu te~ekki.illerden birincisi ic;timai mese
lelerle i§tigal eder ikincisi de bilhassa 
terbiye ve talim usulii maksadlanm takib 
eder. «Ana ile c;ocuk>> eserinde oldugu 
gibi, dogrudan dogruya s1hhi ve -
y1 mali sebebler altmda ihtiyacda bulu
nan kadmlarla ugra§maz, o biitiin Alman 
kadmlarile, validelik zevkile me§bu olan 
analarla ugra~Jr. Bu kadmlar, c:;ocuk 
yeti~tirme san'ah kurslanna i§tirak eder
ler. Bu miiessese, 193 7 senesi mayJSJn • 
danberi takriben bir milyon kadmt talim 
ve terbiye etmi§tir. 

Kabrcioglu han1 yang1• 
ntna aid tahkikat 

Kahrctoglu ham yangmt tahkikatma 
devam edilmektedir. Diin de Sultanah -
med birinci sulh ceza reisi Re§id, Miid
deiumumi muavinlffinden Re~ad Saka, 
Naf•a. Elektrik ~irketi ve Belediye fen 
miitehasstslarmdan miirekkeb bir eh • 
li hibre, aksama kadar tahkikatla me~
gul olmu~lard1r. Ehli hibre, haztrhya • 
cagt raporda biitiln ihtimalleri gozo • 
niinde tutacakhr. Bazt kimselerin zan 
alhna almdt~ soyleniyor. 

nen tevzi edilir. Bu risalecik, yeni dogan Terciimanlar nas1l ~ah§Iyor? 
hasta ve yahud s1hhati yerinde alan r;:o - Belediye Turizm §Ubesi, gerek tercii-

Kabrctoglu hanmm en ilstiindeki ah
c;ab kat tamamen yanm1~br. Onun al • 
tmdaki kat da a§agt yukan yanmt§ bir 
vaziyettedir. cuklara yap1lmas1 la.ztm gelen takayyiid- manlarm, gerek otel kondilktorlerinin 

lerin en ehemmiyetli noktalanm ihtiva e- seyyahlara nastl muamele yapmakta ol
der. Miies5ese, ayni zamanda, gebe ka • duklanm yakmdan tetkik ve tefti~e 
dmlara, gebelikleri zamanlannda, ve c;o- ba~lam1~tir. 938 senesi biit~esile bu §U
cuk dogurduklan vakitlerde, tabii ala - benin te~kilat ve kadrosu tevsi edilece
rak, muvakkaten muattal bir halde kalan gi cihetle c;;alt~ma tarzma verilecek ye
ev hizmetlerine yard1mda bulunmak iize- ni istikametler hakkmda §imdiden . ted
re muavinler gonderir. Meccanen goriilen birler almmaktadtr. 
bu hizmetleri, f~rkaya mensub olan ka • 
dmlarla, mecburi hizmette bulunan gene 
ktzlar deruhde ederler. 

1c;timai Muavenet Cemiyeti analarm 
istirahatlerini temin hususunda pek biiyiik 
bir inki§af halinde bulunuyor. 1934 senesi 
may1smdan 1936 senesi kanunuevveline 
hdar, miiessese, 175,892 anayt istirahat 
yurdlarma gondermi§tir. F aydahhg1 in -
kar edilemiyen bu miiessese, ailesinin kes
rtti dolayisile yorgun dii§en analara, ge-

~·-~ 
Miirefte sahillerinde bo§ bir 

sandal bulundu 
Mi.irefte (Hususi) - Koyliiler sa

hillerine dii~mii~ ba~ bir sandah buraya 
getirerek M iirefte Lim an riyasetine teslim 
etmi~lerdir. Denizciler, bu sandalm ftrh
nah bir havada vapur giivertesinden dii~
tiigiinii ve yahud motor arkasmdan kopa
rak riizgar ve sulann tesirile karaya vur· 
dugunu soylemektedirler. 

Di.in sigorta kumnanlarmm memurla
n da handaki maddi zaran tesbit etmek 
iizere vak'a mah;:j Hinde bir milddet tet
kikat yapmt~lard1r. 

~·· · -
Katiller aran1yor 

Kurtulu§ta Tepeiistilnde geceleyin 
oldiiriilen sabtkah htrstzlardan Saidin 
katili heniiz bulunamamt§hr. Tahkika
ta devam olunmaktadtr. Arnavudkoy 
sahillerinde bulunan cesedin hiiviyeti 
de bala tesbit edilememi§tir. - ·-Ba§Inl ytkarken ... 

Sirkecide Saffetp3§a yokU§Unda 9 
numarada Madam Sofya ba§tnl ytkar· 
ken malbzdaki kaynar su tenekesi dev
rilmi~, muhtelif yerlerinden yanmt§tlr. 
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inkdab •• • muzes1 

Bu miiesseseye Once 
bir bina lazimdir 

Alti as1rhk uykusuna dalm1' olan imparator
lugun biitiin k1r1k dokiigiinii de tasnif etmeliyiz 

(Ba~ tarat1 1 tnct sahlfede) 

lmparatorlugun biitiin kmk dokiigii 
Vitrinlerin i~inde, neyin nesi olduklan 

ilk bakJ§ta kestirilemiyen bir tak1m kohne 
e§ya, yat1yor: Asalar, tesbihler, iifiiriikc;ii 
muskalan, miirekkeb hokkalan, kam1~ 
kalemler, ~e§idli renge boyanml§ nhlar, 
divitler, ve daha boyle, yakm mazinin 
biitiin silinn.i§ hatualan ... 

Sonra k1yafetlerin tiirlii liirliisu: Kimi 
mankenlerde, kimi fotograflarda kendi
lerini le§hir ediyorlar. 

Sinei sadakati, mmadan goriinmiyen 
devletlu vezir tipleri... Bir kan§ sakalh, 
§eyhler, eli teberli dervi§ler, ye§il hac1 • 
lar ve kllll softalar ... 

Ba§lnl Balkanlara dayayip, ayaklari
ni Afrika kumlarma sarkitarak alb siThk 
uykusuna dalan Osmanh lmparatorlugu
nun nekadar kmk dokiigii varsa, bura -
dal... 

F es kal1bindan mercan terlige kadar ... 
Atatiirk ko~esi 

Bana ilkonce, Atatiirkiin ko§esini gos· 
terdiler. ink1labm temiz adm1 ta§Jyan bir 
miizede, o ink1labJ tekba§ma yaratan e~
siz millet kahramamna aid uc; §ey vardl: 
Kag1da sanl1 oldugu ictin gorunmiyen bir 
demet sac;, Lozan'da Kehrer- Frey adh 
bir terziye yaptmld1g1 yakasmdaki etiket· 
ten belli olan siyah bir kostiim, Beyog • 
lunda Kemalat magazasmdan almmt§ 
poplin bir gomlek.. Memleketin her kan§ 
topragmda, binbir hattras1 ya§Iyan Biiyiik 
,Sefin, ink1lab miizesindeki ki:i§esi, i§te bu 
kadar miitevaZ!dJ. 

Biiyiicii muskalanna, ctanak f;omlekle
re, vitrinler tahsis edilen bir binada, 
Atatiirkiin, bir tek galerisi bulunmamah 
m1} Ancak, i~in heniiz ba~lang1cda ol
dugunu da itiraf etmek laz1m. Vali Mu
hiddin Ostiindag, miinaka~a edilmez bir 
hiisnii niyetle, resml i~lerinin miisaadesi 
nisbetinde, bu i~e kendini vermi~. ~ahsi 
te~ebbiisile birc;ok eserler satm aldJrtmJ~
tJr. Bunlarm arasma, bir tak1m liizumsuz 
e~ya da kan~m1~ olabilir. 

Ciddi bir tasnil lazrm 
Ciddi bir murakabe altmda yap1lacak 

bir tasnifle, bu e~yanm k1ymetlilerini ol
sun kurtarabiliriz. 

Mesela, bir odaya giriyorsunuz: Seyh
li!~e. dervi~lige aid levhalann yamba~mda 
bir karagoz gostermeligi!.. Eski tasvir· 
lerin arayerinde Y enic;eriler devrine aid 
bir kava! tiife!l;i ... Bir ba~ka odada, ma 
ma ~amdanlar .. Sonra, iki ~amdanm or
tasmda bir Mevlevi kiilah!l Nefls bir 
talik k1rmasJ yazmm ta kar~Ismda ~i~kin 
karmh bir ud ..• 

Eyiib i~i tahta oyuncaklann arasmda 
baharat kutulan... A~ure kazanmm te
pesinden bakan eski Cin kaseleri ... Sir· 
mah bir Arnavud c;epkeni, eski bir pa§a 
apuleti ile koyun koyuna !... 

Her t;eyden evvel, yer yok! 
Bunun boyle olu~u. kuvvetli bir maze

rete istinad ediyor: Her ~eyden evvel, 
yer yok I .. , Karanhk, so!l;uk bir medre
se ki, ancak enkazt iizerinde, yeni bir bi
na yiikseldill;i gun, bir i~e yanyabilir. 

Kap1lan hirer hirer ac;1yorlar: 
- Buras! Bekta~i odas1 .• 
- Buras1 Tiirk odas1 ..• 
- Buras1 muhtelif tarikatler odasi .. 
T arihin silindiri i.izerinden ge~en 

kmk dokiiklere bakarken adeta ba§Im 
doniiyor: 

Yuan: 
Vicki BAUM 

ut)'·.~, 

Miizede goze ~arpan eski musiki aletlerl 

- Bunca zaman, nelere ve kimlere 
tapm!~Iz! diye dii§iiniiyorurn, 

HafJzam!Zin raflannda bunlan m1 
mukaddes hirer emanet gibi saklaml§IZ}. 
Bu oriimcek aglanna IDI manevi rabJta 
diye dort elle sanlmi§IZ?.. Ceri kaldigl -
mJZI nekadar ge~ anlami§IZ megerse .... 

Atatiirkiin uyandrnct sayhasr 
Ve eger, Atatiirkiin, o uyandmc1 

sayhas1 §UUrumuzun kulaklannda c;mla -
masayd1, daha kimbilir nekadar gee; an
hyacaktJk. 

Miizenin c;ok zengin bir kiitiibhanesi 
oldugunu soylediler. Neye yarar ki. bu 
kiitiibhaneden hi~ kimse istifade edemi -
yormu~. <;iinkii kitab okuyacak salon 
yokmu§. 

Her §eyden evvel, miizeye, ta§JdJgl 
ada lay1k bir bina bulmak, sonra da, 
irili ufakh, degerli degersiz biitiin e§yayi, 
ba§tanba§a elekten gec;irmek laz1m ... 
Ancak, boyle bir tasnif yapildJgl zaman· 
d1r ki, kalbur iistiinde kalanlan bir araya 
toplay1p, dosta dii§mana, c;ekinmeden ve 
hatta gogsiimiizii gere gere gosterebile -
cek bir miizeye sahib olabilirz I 

Salahaddin Giingor 

500 bin lirahk albn 
ve giimii' cevheri 

Hiikumetin baZI rnadenlerimizi c5ash 
surette illletrnege karar verdigini ve 
bunlardan t;Ikanlacak cevherleri ihrac 
ederek rnemlekete 14 rnilyon lirabk bir 
diiviz teminine ~ah~acagm1 yazrm~bk. 

Haber aldt~mtza gore Bolgar dag1 
madeninden her sene 500,000 lira k1y -
metinde altm ve giirn~ cevheri ~lkan
lacak ve bu altmla giirnii§ ihrac edilmi
yerek param!Zln kar§Ihgmt temin et -
mek iizere Merkez Bankasma yatmla • 
caktJr. 

Bursada bir mekteb 
radyo aldt 

Bursa (Hususi) - ~ehrimizde bir ilk 
mekteb ba~rnuallimi rnektebine bir rad
yo alm•~tlr. Bu radyo ile hem c;ocuklar
daki rniizik zevkinin inki~afma c;ah§Ila
cak, hem de ders vas1tas1 olarak kulla -
mlacaktJr. Radyoyu alan ilkmekteb (E
mir Buhari) rnektebidir. 

Vilayet Kiiltiir direktiirii Fakir Er -
demin tavsiyesi iizerine diger mekteb -
ler de hirer radyo alm1ya c;ali~makta • 
d1rlar. Bunlardan Sedba~1 ve Nalband
oglu mektebleri de birer radyo almak
tadirlar. 

_~-l 

j 

Qevtren: 
Hamdi VAROCLU 

-83-
Adaya geldiklerinin on ikinci giinii 

idi. Bazil kasabaya inmi~. orada, hamak 
satan ihtiyar bir kadm gormii~. ondan bir 
hamak satm alm!~tl. Bunu, tara~mn kar
~Jhkh iki siitununa baglad1 ve Doris' e: 

- Yorgun goriiniiyorsun, dedi, yat, 
biraz istirahat et. 

Doris: 
- Y orulmanm manasm1 bile bilmi

yorum. 
Dedill;i halde Bazil'i dinledi ve salm

caga uzand1. Bazil onu yal!rd1ktan sonra, 
yiiziine hafif bir buse dokundurarak: 

- N en var? diye sordu. 

- Hic;bir $eyim yok. 
Bazil, kur$un kalemile kag1d almak ii

zere eve girdi. Fa kat, doniip geldigi za
man i$e ba lamad1; bir hamm i.istiine o
turup Doris'in, i.izerinde agac yaprakla

nnm golgeleri oyna~an yiiziine bakmaga 
ba~lad1. 

- Yiiziinde sahte renkler var, dedi. 

Kendi rengin esmer. goz kapaklann mor. 

Dudaklann da oyle. 
Doris, dirseklerine dayamp dogruldu 

ve sordu: 
- Beni nas1l gormek istiyordun? 
Bazil, sab•rs•zland•il;ml gosteren bir 

i&aret yaptJ ve devam etti: 
- Uyuyabilseydin c;ok iyi olurdu. 

Biliyormusun, bazan sen uykudayken 
ben seni seyrederdim. . . Amma bur ada 
dei!;il, vaktile... Bu, bcnim hayat1mda 
miihim bir~eydi. Sevdi~im bir kimseyi u
yurken seyretmek. Yiiziinii, uyku esna

smdaki ifadesi ictinde aynen f;izebilsem, 
o zaman, hapisanenin beni tamamile yJk
madJginl anhyaca~1m. 

Bazil, hapisten c;Ikhgl giindenberi o

radan ilk defa olarak bahsediyordu. Sar
fetti~i siiz, havada asJ!J gibi kald1 ve bir 
miiddet, aksi, kulaklardan gitmedi. Do

ris. profesyonel bir model ink1yadile goz
lerini kapad1! 

- Boyle iyi mi? 
Diye sordu. Bazil giildii: 

CUMHURIYET 

Fransada sporcular 

grev yap1yor 

Profesyonel futbolcular 
maaslar1 arbr.Imazsa , 

oynamtyacaklar 
F ranSIZ profesyonel futbolcular sendi

kasJ F rans1z futbol federasyonuna mii • 
racaat ederek iki senedenberi vaki mii -
temadi mutalebelerine gene cevab veril
medigi takdirde sendikaya dahil beynel
milel futbolculann 30 kanunusanide Pa
riste Bel<;ikahlara kat§! oynanmas1 laz1m 
gelen milli mac;a i§tirak etmiyeceklerini 
bildirmi§tir. 

Sendikanm istekleri arasmda te§ek -
ki.iliin resmen tanmmas1, oyunculann 
s1gorta ettirildikten ba§ka ayhklanmn 
yiizde yirmi nisbetinde arttmlmas1 husus
lan ba§hca noktalan te§kil etmektedir. 

Basketbol turnuvast 
Beyoglu Halkevinin senelik basketbol 

turnuva mac;lanna 6 §Ubat pazar gi.inli 
ba~lanacaktJr. Bu miisabakalar ic;in ala
kadar kuliiblerin 31 /1 /938 tarihinin ak
§amma kadar Beyoglu Halkevinin spar 
kolu ba§kanhgma miiracaat etmeleri bil
dirilmektedir. 

Bu y1l Almanlarm Cammer 
kupa ma~larma 6061 tak1m 

i§tirak ediyor 
Almanyamn me§hur <;ammer kupas1 

turnuva mac;lanna i§tirak eden tak1mlar 
her sene §ayam hayret bir derecede art -
maktad1r. Nitekim 193 7 senesinde ;>alke 
takum tarafmdan kazamlan bu kupanm 
mac;larma 4413 kuliib i§tirak etmi§ti. Al

man gazetelerinin bildirdigine gore 1938 
senesi i~in bu aded 6061 i bulmu§tur. Bu 
turnuvada Almanya on altt mmtakaya 
aynlmakta ve her mmtakada tek bir ta· 

k1m kahnc1ya kadar miisabakalar mm -
takavi mahiyetini muhafaza ettikten son· 
ra mac;lar ehemmiyet kazanmaktad1r, 

Me§hur bir futbo]cu Fransiz 
tabiiyetine ge~ti 

insanhk borcu 

«Hisar» kurbanlartnm 
ailelerine yardun 

Lira K. 
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25 inci liste 

23 iincii liste yeki'lnu 
izmlrde Siirat motOrii sahibi 
izmirde ismini yazdrrmak 
istemiyen bir sahib! hay1r 
izmir korfez vapurlan rna
kine enspektorii Esad Bulak 
izmir Denizbank liman kap
tanlarmdan ~vki Kande-
mir 
izmir Abdiilkerim motorii 
Mehmed Mandev 
izmir deniz Ievaz1mat ma~a
zasr All Borkot 
izmir yenl maliye §ubesl ta
hakkuk memuru Talat Ka-
mer 
izmir Giizel inebolu motO
rii Mehmed kaptan 
izmir Kerner merkezlnde 
polis Osman Girld 

2 Izmir Ahmed ~kercloglu 
1 50 izmir Moodelumumllik ~ 

1 
1 

forti ihsan 
izmir kahvecl Rauf kaptan 
izmir Kordonda kahvecl 
Sad1k 

7 25 Edeblyat Fakiiltesi c. kuru 
~---

10482,66 Yeklin 

Adana i~me suyu tesisati 
Adana (Hususi) - $ehrimiz ic;rne su

yu tesisatl ilerilemektedir. Bir<;ok yer
lerde kanallar ac;tlarak borularm do -
~enmesine ba~lanm•~tlr. Demir koprii 
civarmda ve Seyhamn kenarmda yapt· 
Ian sondaj iyi neticeler vermi~, heniiz 
elli metro inildigi halde, kesafet dere -
cesi gayet miisaid bol su bulunmu§tur. 
Adana, c;ok ge<;rneden salabet derecesi 
dii§kiin ve tertemiz suya kavu§acaktlr. 

Akar su tesisab, §imdiye kadar zaten 
biiyiik bir noksan te§kil eden kanalizas
yonu, artlk kat'i bir ihtiyac haline ge· 
tirecektir. -···-lzmit valisinin bir tezkeresi 

izmlt Vallslnden diin flU tezk:ereyl ald1k: 
Muhterem gazetenlzln 23 kanunusani 938 

tarihll niishasmda; izmitte blr hactlse, bir 
talebe mualllmlni vurmak lstedl ba~l!kll 
yaz1 haklkate uygun giiriilemedl. izmit 
Ortamektebl talebesl arasmda blrka~ ta
lebenln bir araya gelerek kendiler!ne ek
slk numara veren hocalanm tehdid ettik
lerl valtl olmadlgl glbl boyle bir hadlseden 

Senelerdenberi Parisin Resing taki - dolay1 mektebden tardedilml§ talebe de 
mmda merkez muavin oymyan Avrupa- bulunmadJ~ndan key!iyetln tashlhan ne§
nm me~hur futbolculanndan Avusturyah rini rica ederim.> 
Y ordan F ransrz tabiiyetine gec;mi§tir. __ .. ,..., ... ,...,._ 
Frans1z futboliiniin tek se<;icisi Baro c;ok
tandJr milll takim ilrin bir merkez :lJI.JiaTin 
anyordu. Yordan'm Frans1z tabiiyetini 
kabul etmesi iizerine kendisini derhal 

Su~ iistii yakaland1 
$ehremininde oturan sabtkahlardan 

Kemal, evinde nargile ile sablkahlara 
esrar ic;irtirken suc;iistii yakalanmi§hr, 

Frans1z milli tak1mmm antrenmanlanna _, •, _ 

~agmru~ ve me~kez muavin olar~k oynat- Plani~ka futboldan ~ekiliyor 
rni§hr. Y ordan m bu aym 31 mde Bel- • 
c;ika milll tak~mma kar§I oynamas1 kuv • On be~ senedenben Slavya tak~mmda, 
vetli ihtimal dahilindedir. altmJ§tan fazla defa da <;ekoslovakya 

B .. .. .. b • b · milli tak1mmda kalecilik yap an me~hur 
arutgucunun Ir ceva 1 Plani~ka futboldan ~ekilmege karar ver 

Cec;enlerde K1Z1ltoprak Halkevi spar- mi§tir. <;ek futbol merakhlannm, Mien 
cularmm bir mektubunu ne~ir ve buna dii- otuz dort ya§mda bulunan ve C:ekoslo ~ 
~iindiiklerimizi de ilave etmi~tik. Bu hu- vakya - !ngiltere mac;mda harikalar ya
susta Barutgiicii kuliibiinden bir mektub ratan kalecilerine ~ok k1ymetli bir hediye 
ald1k. Bunda deniliyor ki: almaga karar verdikleri soylenmektedir. 

«Ci.iciimiiz, galibiyetini daima aim te· 
rile kazanm1~ misafirperver, otoriter ve 
disiplinli bir te~ekkiildiir. Nitekim, ge
c;en haftaki KJZiltoprak • Barutgi.icii 
A - B tahmlan madarmda hakemlik a
ziz misafirlerimize terkedilmi~tir. Muhte
rem gazetenizin, tavsiyesi ~ayam ~iikran 
goriilerek KIZlltoprak Halkevi karde~· 
lerimizin davetine intizarda oldugumuzu 
ve hakh yazm1z vec;hile gazete siitunlarm
da miinakasa degil, er meydanlannda 
hesabm tasfiyesinin miinasib oldugunu 
derin saygJlanmJZ!a arzederiz.» 

- Uyku taklidi yapan ~1mank bir 
!;Ocuga benziyorsun. 

Dedi. Y erinden kalktJ, Doris' e yakla~
l!, yana!Ym1 onun gozleri hizasma kadar 
getirdi. Doris, kirpiklerile onun yanagm1 
ok~ad1. 

- Amerikahlar buoa kelebek opii~ii 
derler, dedi. 

- Ciizel, ctok giizel bir bulu~. Bunu 
kim den ogrendin? 

- Birisi anlathyd1 ..• 
Bazil, ka~lan ~atJk, onun yanmdan ay

nhrken, kendi kendine <<ayni ~eyi daha 
ba~ka erkeklerle de yapm•~» diye dii~ii-

niiyordu. 
Doris de bunu dii~iiniiyor, kendi 

ken dine: 

- Bunu ba~ka bir erkege yapmad1m, 
diyordu. 

F akat, her ikisi de, fikirlerini birbirle
rine soylemiyorlard!. Doris, ba~m1 arka

ya devirdi ve gozlerini kapad1. Coz ka
paklan hakikaten mordu. Kalbini de his

sediyordu. Bu kalb tstlrab vermiyor, dur

muyor, fakat mevcudiyetini hissettiriyor

du. Bazil birdenbire kaleme sanld1 ve 

ka ~tda bir iki <;izgi ctizdi. 

Memleketimizde az zamanda f;Ok 
sevilen bu san'at dergisi yepyeni 
bir ~ekilde 24 sahife olarak pek 
yakmda c;:•byor. 

Bir iki dakika, derin bir siikut oldu. 
fri boceklerin viZlltiSindan ba~ka ses i~i
tilmiyordu. Doris gozlerini acttl. Ciine~ 
batm1~, ortahk kararm1~ zannetti. Kar$1-
smdaki agacm yapraklanm siyah, tlrtJ!h 
ve oldugundan daha biiyi.ik gordii. Agac 
bp1rdayor ve ona yakla~Jyor gibiydi. 
Cozlerini tekrar kapad1, siyah yuvarlak

lar, sonra, bilmedigi renkte daha ba~ka 
yuvarlaklar gordii. 

- Tam zamamnda c;1ktm ... 
Diye mmldandJ. Bazil, anlamad1, 

sordu: 

- Ne dedin? 
- Tam zamamnda l;Iktm, diyorum. 

Bazan, i$ i~ten gecttikten sonra ctlkacak
sm diye korkuyordum. F akat gect kal
madm. 

- Kimildama ... Miikemmel... Boy
le durl 

- Mes'uduz degil mi} 

25 lkincikanun 1938 

., zafiyet ve 

Chlorose 

benlzslzllk ldn_ yegllne deva ~ ih~a ed~n SIROP DESCHIE-NS PARIS 
En muntahip etibba tarafmdan terlip cdilmiljtir. f 

V ekaletinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Bergarnada Baktrc;ay ovas1 ve nehir tsla

hah ameliyatJ, ke§if bedeli «1,564,903> lira c86> kuru§tUr. 
2 - Eksiltrne : 16 §Ubat 1938 tarihine rashyan c;ar§arnba gilnii saat 15 

te Naf1a Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Kornisyonu odasm
da kapah zarf usulile yap1lacakhr. 

3 - istekliler : Eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk i~leri 
genel §artnamesi, fenni §artname ve projeyi •50• lira mukabilinde Sular 
Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltrniye girebilmek i<;in isteklilerin ·60,697• lira •12· on iki ku
ru~ muvakkat teminat vermesi ve c500• bin lirahk Nafta Su i§leri veya mii
masil in~aat taahhiit edip muvaffakiyetle bitirdigine ve bu kabil i§leri ba§ar· 
makta kabiliyeti olduguna dair Naf1a Vekaletinden almrnt§ rniiteahhidlik ve
sikast ibraz etrnesi, isteklilerin teklif mektublan ikinci madd.ede yaz1h saat
ten evveline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz rnukabilinde verme-
leri lazundtr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl16· (240) I 

GRiP, BA!l ve Di!l AGRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMATiZMA 
,.. 

Babkesir Vila yeti 

Daimi Enciimeninden: 
1 - Kapah zarf usulile 15 giin mliddetle eksiltmiye konulan i§ : Bahk

esir merkezinde miiceddeten yaptlacak Dogum ve <;ocuk Baktmevi ve Kiiy 
Ebe Mektebi binastdrr. Evvelce eksiltmiye konulan bu i§in ke§if bedeli ve 
§artnamesi degi~rni~ halen ke~;if bedeli 95748 lira 82 kuru§tur. 

2 - Eksiltrne 3/2/1938 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Ba
hkesir Hukfunet binasmd.a Enciimeni Vilayet huzurunda yapllacaktrr. 

3 - Eksiltrne ~artnamesi ve miiteferri evrak Bahkesir Naf1a Dairesin
de ve Enciimen kalerninde giiriilebilir. 

4 - Eksiltrniye girmek i<;in isteklilerin 6037 lira 45 kuru~ muvakkat 
teminat verrneleri ve Naf1a Vekaletinden 938 yth ic;in almml§ miiteahhidlik 
vesikas1 ibraz etmesi I-aztmd1r, 

5 - isteklilerin teklif mektublanm 2490 nurnarah kanun hiikiimlerine 
tamarnen uygun olarak ikinci maddede yazah saatten bir saat evveline ka· 
dar Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde verrneleri muktezidir. Posta· 
da alan gecikmeler kabul edilmez. (185) 

- Elimi bile siirmiiyorum Doro~ka... h. Bazil durdurmak il;in segirtti. 0 za• 
dedi. man, Doris'in goz kapaklarmm adeta ka· 

Doris, kiSik bir sesle: ra bir renk aldigmJ, ac;1k agzmm da kara 

S 11 d d. D F bir renge biiriindiigi.inii gordii.Gozlerinin - a ayorsun, e 1 .. , ur... ena 
I D alh, yanaklan saranyordu. Mutfaktan, o uyorum... ur ... 

Bazil, onun ellerini birdenbire yaka- ~ark1 soyliyen Antoinette'in sesi i~itiliyor· 
lad! ve viicudile salmcaga abanarak kl- du. Bir ku~. bir daldan UC<UP oteki dala 
mJldamasma biisbiitiin mani olmak iste- kondu. T a. a~agJdan, korfezden, gJCJrd•
di. Doris gozlerini tekrar yumdu, ellerini yan bir kiiregin sesi geliyordu. Her~ey, o 
gevsetti. Kapah gozlerile, hafiff;e tebes- kadar bariz, o kadar berrakh ki ..• 
siim ederek: Bazil: 

- A~k ... dedi. Hapisane gibi, a&k- - Ne var Doro~ka} diye seslendi. 
tan da bahsetmek yasak... Yiiziime bakl Nen var} 

Bazil, tekrar resme devam etmek ictin Doris, yiiziinii ve gozlerini ona do"ru 
yerine dii~erken: f;evirdi. fakat gormedi. Gordiigii, yalniZ 

bir siyahhktan ibaretti. Ciine•. nozlerinin - Evet, dedi, a~ktan da bahsetme- • " 
meli. oniinden kaybolmu~tu. Kocaman, kos· 

kocaman bir el kalbini doviiyor, onu bir 
c;an gibi uguldahyordu. Sonra, her~eY' 
birdenbire gev~edi. Doris, boyah dudak• 
larile guliimsedi. 

- Belki... On sene sonra, her ~ey 
biteli on sene oldugu zaman ... Bir va
kitler nekadar sevi~tiil;imizi soyliyebilir-
sm ... 

- 0 hie; bitmiyecek; o kadar mii~
kiilleri yendi ki, bir giin olup bitmesine 
imkan yoktur ... 

Doris, birdenbire do~ruldu, oturdu ve 

gozlerini ac;h. AF;zm1 da a<;mi$h. Par

maklanm garib bir ~ekilde biikerek elle-

- Bir~ey yok ... 
Dedi. T ekrar salmcaga uzand1, Ba• 

zil'in ellerini itti, yava~ sesle, fakat anla• 
~1lacak gibi: 

Doris gozlerini acth ve yan gozle ana 
bakh. B azil'in elinde hareket, gozlerin· 

de, onun ctok ho~un a giden o ciir' etkar 

r·r lt1 v<~d!. 

Doris, bu suali oyle belli belirsiz bir 

sesle sormu~tu ki, Bazil kalemi elinden 

b1rakh ve ana yakla~tJ. Doris yerinde 
dogruldu ve Bazil'i, onu garib bir korku 
ic;inde b1rakan bir bak1~la seyretti. Son
ra, birdenbire, adeta inler gibi, derin bir 
gogiis gectirdi. rini ona do~ru uzattl. 

- Yaz1k ... , dedi ... Cok yaztk ... 
Bazil ona dogru igildi. Kur~un kal~· 

mi elinden dii~tii. Antoinette hala ~ar 1 

soyliiyordu. Doris'in gozleri a~Ikll. fa• 
kat arhk olmii~tii. 

-SON 

- Sallama, dedi ... Aman, yapma ... , -. Oh B~zil. .. , diye mmldand1, oh 
Ba&Im doniiyor.... Baz1l... Baz1l..-. 

Bazil hayretle: Hamak tekrar sallanmaga ba~lami§• 
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istanbul ormanlartnda Yugoslavyadaki 

Tiirkler Vaziyetin hakiki bilan~osu 
Yazan: A. Necib Dagc1 

Kastamonu orman Miidiilii 

-2-
fstanbul ormanlarinin has1latma gelin- ~eb serveti ise muhtelif kazalarda muhte-

Bunlar1n da Tiirkiyeye 
nakledilmesi i~in bir 

miiracaat yapdd1 
ce: !if ormanlardan alman tecriibelerc naza-

Bilmunasebe arzolundugu vec;hile se- ran: Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis gru· 
punda Bulgaristandaki fiirklerin vaziye
ti hakkmda cereyan eden miizakerelerden 
sonra, Hariciye Vekaletinin bu i§le esas· 
h surette me§gul olmas1 kararla§tinlmJ§h. 

nelerdenberi tatbik edilen idare usul ve 
1istemi baltahk usul idaresidir. Daha a· 
~1k ve wnumi bir ifade ile istanbul or
manlau buglinkli halile kamilen mahru
kat ormamd1r. Ve bu sebeble has1latm 
birinci ve ikinci kalemlerini odun, komi.ir 
i~gal eder. T abii ahvali iktisadiyenin is
tihsa!at iizerinde tesiri yok degildir. Fa
kat bu tesir odun ve komliriin $imdiye 
kadar havayici zaruriyeden madud ol
masl hasebile ehemmiyetli bir fark husu· 
le getirmemi~tir. 

Muhtelif senelere aid istanbul or· 
manlarmm has1latl metre mikab1 itibari
le takriben 175 • 200 bine ve kental ha
sebile 1.41 0 iii 1,600 e yakla~1r. Hek· 
tar bc~§ma a§ag1 yukan bir metre mikab 
diiter, 

H afieb serveti 
!stanbul ormanlannm ihtiva ettigi ha-

Silede 
Burgaz:da 
Catalcada 

21.048 
10,188 
12,971 metre mikab1 

olup vasati bir he~abla 14,73 7 eder. Ya- Haber aldtglmJza gore, hiikumet, Bul· 
ptlan kat'iyatla mukayese olunursa ara- • garistandaki Tiirklerin vaziyeti ve bun -
daki nisbet 1 I 15 eder ki takib edilen ida- I ann Tiirkiyeye muhaceretleri hakkmda 
re usullerinde de zannederim ki devir Bulgar hiikumetile gorii~meler yapacak
miiddetine esas olan aded budur. Bu t:r. 
kadar izahattan ac1k olarak elde edece- Diger taraftan Yugoslavya hiikumeti 
gimiz netice eudur. Y almz istanbul or- de kendi arazisinde ya~1yan ve 200,000 
manlumdan mahrukat ihtiyaclmt;~; i~;in kadar tahmin edilen Tlirklin Tiirkiyeye 
her sene 12660 hektar geni~li~indeki bir na killeri hususunda hiikumetimize mi.ira • 
orman sahasm1 ba~tan a~a~J kesiyoruz. caat etml§tlr. Bulgaristan Tiirkleri de 

latanbulda umumi ithalat 

1930 ila 1935 arasmdaki altJ ytlhk 
ithalat ve imrarat kayidlerine gore ve Is
tanbul ormanlan has1latJ da dahil olmak 
iizere ahnan netice &udur: 

Smk ve 

600 ila 900 bin tahmin edilmektedir. He
niiz Romanyadan memleketimize gelme
leri mukarrer olan Tiirklerin nakli de bit
merni§tir. 

Odun Komiir Kereste Qubuk kaz1k Qah <;ember fillm$lr 

Beher gos:men ailesinin memleketimize 
gelmesi, ev, toprak, hayvan sahibi olarak 
miistahsil bir hale girmesi, hiikumete 
I 000 liraya mal olmaktadlr, 

Senesl ken tal ken tal M3. D3 . ken tal aded ken tal ken tal ken tal Romanya, Bulgaristan ve Yugoslav -
y1daki soyda§larJmJzm Tiirkiyeye muha
cereti boy Ieee bir biit<;e meselesi olmak • 
tad1r. Bunlann hepsini yuvarlak hesab 
bn milyon ki~i ve bu bir milyon ki§iyi de 
1 00,000 aile hesab edersek aile ba§ma 
bmer liradan 100 mil yon liraya ihtiyac 
vard1r. Bu 1 milyon Tiirkii memleketi -
mize getirmek ic;in liizumu alan 1 00 mil
yon liray1 buls~k bile bunlan miistahJi! 
surette iskan etmek imkanmdan mahru -
muz. Elimizdeki vesait buna kafi degil
dir. Onun ic;in, goc;menleri getirmek i§ini 
kiSim kJSun yapmak mecburiyeti has1l ol
maktadJr. 

1930 8711742 413138 38730,392 16C104. 588800 50 26263 120 
1931 905503 368831 19188,721 11351 112880 407 3490 266 
1932 1405354 518838 56859,34.8 12792 187180 692 3836 
1933 966152 426834 61214,413 7684 440181 778 3631 
193-l 885798 379632 39392,445 6412 289000 1200 6517 
1935 963224 385131 50905,352 13687 336050 1550 16884. 

Bu cetvel muhteviyatmda goze ~;ar
pan kalemlerden ~imsir ve <;ember tama· 
men ihracata tabi tutulur. Kereste ise ya· 
nya yakm bir ktsrnJ Marmara sevahilin
deki ve Edirne hath iizerindeki kasabala
ra sevkolunur. F akat bakiyesi ka.milen 
~ehir ihtiyacatma sarfolunur. 

Istanbul ormanlarmm ayni ytllar zar
f1ndaki istihsalatma aid cetvelle bu cet· 
vel mukayese olunursa goriilecektir ki; 
eehrin umumi mahrukat ithalatile !stan· 
bul onnanlannm istihsalatJ arasmdaki 
nisbet % 25 ila % 30 arasmdad1r. 
Bu nisbet bilhassa odunda biiyiik bir 
fark peyda eder. $ehrin bakiye mahru
kat ihtiyacab miicavir vilayet ormanla
rmdan bilhassa Kandtra ( Ktrklareli ha
valisinden temin olunmaktad1r. Maahaza 
yukanda yazllan rakamlar yalmz devlet 
ve e~has ormanlarile bir klSim Evkaf or
manlanna aid olup Evkaf1 mazbuta or
manlannm bir k111m ihracatile Belp:rad 
Devlet i~letmesinin satJ$lan ve ecnebi 
memleketler ithalati dahil de~ildir. 

Sehrin mahruhat ihti_yact 
Bi; fikir edinilmek ma.ksadile bunla-

Yalova su ~ehri ve Mar
mara havzas1n1n turizm 
bak1mmdan ehemmiyeti 

[Ba~makaleden devamJ 

2 - Y akl'1 §arkm s1cagJ ~ok ve denizi 
az memleketleri Marmara havzasmda 
§arkm parlak gulle§ini, mavi semasm1, 
temiz havas1m, ve ayni zamanda, kendi 
memleketlerinde bulunm1yan denizi, se
rinligi, su tedavisini bulacaklardJr. 

3 - Marmara havzas1, Balkanlara 
ve yakm ~ark memleketlerine, yakmdu. 
Cittik~;e tekamiil eden kara, deniz ve ha
va nakil vasttalarile bu mmtakaya gelip 
gitmek • buglin degilse bile • yann daha 
kolay, daha rahat ve daha ucuz olacalc
llr. 

4 - Balkanlarm ve yakm ~arkm bu
yiik bir kmm halk1, Osmanh imparator
lugu idaresinde iken cennet gibi giizel 
Marmara havzasile temas etmi~ler, lstan
bulda yasam1slardir. Onlann zevkleri. 
adetleri, yemekleri az«ok bizimkilere 
benzer. Bunlardan yaz1 ge<;:irmek i«in 
Marmara havzasma gelecekler, Avrupa
da oldu~u gibi biisbiitiin yabanc1 bir 
muhite degil; karde~ ve kendilerine ~;ok 
yakm bir" muhite p;elmi~ olacaklard1r. A
ralannda dilimizi konu~an ve anhyanlar 
Goktur. 0 memleketler halkmdan vaktile 
1stanbul ve civarmda az~;ok oturmu$ ve 
YB$Bml~ olanJann hepsinde sonmez bir 
Istanbul sevgisi ve hasreti ya$ar. 

lste biitiin bu seb .. blerden dolay1 Bal
kanlar ve yakm ~ark 11;10 «1stanbul • 
Bursa - Y alova» miisellesi en cazibdi bir 
turizm mmtakastdir. Bursada ve Y alo· 
vada modern su otellerinin kurulmasJ 
arttJkca ve Istanbul imar edi!dik~;e, bu 
nuntakaya Balkanlardan, yakm $arktan 
ehemmiyetli bir seyyah akmt olmamasmm 
imkam yoktur. Onun icindir, ki Biiyiik 
~efin kutlu elile act· ~~ Hotel T ennal'i, 
Yalmz memleket halkm•n saghib bakJ
rnmdan k1ymetli bir milessese olarak de
gil, ayni zamanda yeni turizm hamlesinin 
gi.izel eserlerind!n biri de olarak selamh
Yoruz. 

ARtn'N DAVER ---·-·-----M. Stoyadinovi~ Belgrada 
dondii 

Be!grad 24 (Hususi) - Bir miiddet -
tenberi Almanvada bulunan Ba'?vekil 
:t\1, Stoyadinovi"~ di.in gece Belg:ada 
donmii~ ve tezahiiratla kariJlanmJ~br. 

n da tahmin edebiliriz. Mesela cetvel
l~rimiz haricinde kalan bu ithalat ve is
tihsalat takriben ve umuma nazaran 
0,20 olarak kabul olundugu takdirde Is
tanbulun bir ytlbk mahrukat ihtiyacatJ: 

1,200,000 kental odun ve 500,000 
kental komiir eder ki bu da 450,000 
M3 na bali~ olur. 

Su adedlen orman aahas1 itibarile 
gozoniine getirirsek: 

Bir sene zarfmda Istanbul bacalann
dan diiman halinde havaya kan~tudtgJ
mJz ormanlar (30,883) hektar geni~li
ginde bir yer tutar. 

Maden komiirii pek bol olan memle
ketimizde bu kadar serveti mahrukat ma
kammda hecler etmektense kom~u or • 
mans1z memleketlere yap1lan ihracat em
tiasJ meyanma ithal etmek elbette daha 
hay1rh ve bugiin degilse yarm pekala 
mi.imki.indlir. 

Odun ve komur derdinden kurtuldu • 
gumuz giin selamete erecek ormanlanmJz 
had ve hududu ufuklan a~acak, ve o za
man hasret kaldtglmlz ye&illige doyaca • 

Samimi bir hasb1hal 

Bulgaristandaki 1rkda§lanm1zdan 6 bin 
J<j~j pasaport alm1~, orada beklemektedir. 
Bunlan memlekete getirip iskan etmek 
imkam1z degildir. F akat Arkasmdan bir 
6,000 ki§i daha, yurdumuza can atacak
lardtr ve bu, boylece devam edip gide -
cck, belki de, biitiin Tiirkler, hep birden 
Tiirkiyeye gelme~e kalkJ§acaklardJr. 

Hiikumet, gelecek karde~lerimizin iy~ 
likleri namma hesabh hareket etmek mec· 
buriyetindedir. iskan kudretimizin fev· 
kinde bir tehaciirn, g~lenlerin peri§an ol
malanna sebebiyet verecegi icin bunlarm 
hakiki say!Sim tesbit etmek, hepsini kac; 
senede nakil ve iskan edebilecegimizi ta
yin eylemek, boylece hissiyata kapJlrnl
yarak okiilii ve programh bir surette c;a· 
h~mak muvaf1k goriilmektedir. 

Hiikumet istikraz 
akdedecek mi? 

LBa~taratz 1 tnct tahtteo1e] 
da Ba~bakan ve Dahiliye Vekili ile ga
zeteciler arasmda cereyan eden samimi 
hasb1hal ii<; saat devam etmi§, tam de- (Ba§ tara/~ 1 fnci sahifede) 

mokrat bir ruhla hareket eden saym dev· ettirmek i~in, adam ba~ma dii~mesi 
l I t b I b laztm gelen tabii bore haddini ge<;me • 
et adam an, stan u mat uat erkanmm d d kl en ve hatta o hadden biraz daha a~a-

tenevviir etmek iste i eri biitiin mesele- g1da kalmak ~artile harici ve dahill is-
ler hakkmda her tiirlii izahatt vermi§ler- tikrazdan ka~mmamak fikr-indedir. Fa
dir. Ba~bakan ayni zamanda §Ubat ipti- kat, boyle bir istikraz neticesinde ele 
dalannda kli§ad edilecek olan Bursa ge~ecek paramn, mutlaka yeni fabrika
Merinos ve Gemlik sun'i ipek fabrikala- lar kurulmas1 ve diger verimli iktlsadi 
nnm ac;J!1~ merasiminde haw bulunmaga i§lere tahsis edilmesi §arttJr. Maamafih, 
gazetecileri davet etmi§tir. heniiz boyle bir istikraz mevzuubahs 

Gazeteciler Ba§vekille Dahiliye Ve- degildir. Ancak ~u var ki §ayed, boyle 

kiline te§ekkiir ederek ak§amustii gee; ::~~:~~l~§~:~:~a:u~~~~:~ ~:~~ r:~~~!~ 
vakit Yalovadan ayrilrnJ§lardJr. hiikumet buou reddedecek degildir. 

Gazeteciler, bu flrsattan istifade ede- Mali vaziyetimiz ve param1z saglam-
relc Hotel Termal'i de gezmi~ler, doktor d1r. Avrupa devletlerile ekonomik te -
Nihad Re~adla otelin miidliru izmirdeki maslanm1z gittik~e artmaktadu ve da
eski N aimpalas sahibi N aim, kendilerine ha artmak istidadm1 da gostermekte • 
laz1m gelen izahat1 verrni§lerdir. dir. Mesela, ingilizler, memleketimizle 

Doktor Nihad Re§ad, su ile tedavi daha fazla i~ yapmak imkam olup ol -
usulleri ve bu usu!Ierin tatbikJ i<;in getir • mad1gm1 anlamak i<;in tetkikatta bu -
tilen son sistem aletleri, §i§manlan zay1f. lunmak iizere bir heyet gondermi§lerdi. 
I 1. • • k h I Bu heyetin yapbg1 tetkikat neticesinde atma11. 1c;m ullamlan elektrikli ci az an .. . verdigi raporlarm lehimizde oldugu an-
~osterm1~, otelin banyo dairelerine getiri- la~Jlml§hr. tngilizler, -ikhsadi vaziye • 
len radyo aktiviteli sulann hie; havass1m timizi iyi gordiiklerini hiikumetimize de 
kaybetmeden yeni usullerle nakledildigi- bildirmi§lerdir. ingiHz mali mehafilile 
ni anlatm1stlr. temaslanm1z devam etmektedir. Fakat 

Otelin mimari tarzl heniiz ortada miispet bir~ey yoktur. 
Otel T erma I' in -·-·-

miman Akademi Bulgar kabinesinde 
profesiirlerinden Se-
dad Hakkt Eidem- degi~iklik yapdd1 
dir. F ransa ve AI- • [Ba~ttarat' 1 tnc! sahtted.el 

manyada tahsilini ik- dolay1sile kabinede degi~iklik olmu~tur. 
mal eden Sedad intihabat 22 / l 0/ 1937 tarihli kanunda 
Hakkt Eidem, kiibik . yaz1h yeni sistem dairesinde yapllacakhr. 
taTZJ degil, daha zi- I Kadmlar, rey verecekler, fakat inti-
yade yerli mimariye \ab edilemiyeceklerdir. 
u_vgunlugu gi:izet - s· • ·· h"dl b · "h b B 1 

I • 1yas1 mU$a I er U mtJ a ~h . U.-
mi~tir. Bilhassa, sa- i ·(anstanda normal parlamento s1stemmm 
~;aklanmn geni~ ol- Hotel Termal'in mi- teessiisiine ba~lang11; addetmektedirler. 
mast, ~;ahsmm mey- mar~ Sed.ad Hakkt Umumi bir buhran mt? 
danda bulunu~u. binadaki Turk tam mi- Sofya 24 - Y eni buhranm sebebi, 
marisinin p;iizel hususiyetlerindendir. :oylendigine gore, Harbiye Nazm, Ge-

Planda alt kat pencerelerinin ikiye neral Lukof' un c;ekilmesi hususunda bir 
taksim edilmi~ olu~u. oturma odasmm rok naztrlarm ayni fikirde bulunmama • 
$ekli, giri§ holi.indeki renkli camh beton- Ianndan do6mu§tur. Yaziyetin, umumi 
dan pencere, modern hatlara uydurulmu& bir buhram tevlid etmesi c;ok muhtemel • 
Tiirk mimarisi eserleridir. Keza, oturma d' ( ) 1r. a.a. 
holi.indeki camh cumba da ayni dii~iince 
ve maksadla konulmu~tur. 

Verilen malumata gore, yakmda bi· 
Mya yeniden baz1 salonlar ilave edile 
cektir. 

-···-Triyeste kan~darhg1 
Ankara 24 (Telefonla) - Triyeste 

kan~1larhgma, merkezden Sadan tayin 
edildl. 

Hay at 

ile miicadele 

Hiikumet, ucuzluk i~ini 
ilmi bir ~ekle sokacak 

Milletleraras1 « Hizmet mabedi » reisi 
Milyonlar dag1tan adam 

~ehrimize de geldi 
tBa§taratt 1 tnct sahtted.el 

dir. !stanbuldaki degirmenler fazlad1r. 
Bunlann en miikemmel ve modern olan
lardan liizumu kadan istanbulda btrakl
larak digerlerinin memleket u;me ta§m· 

Bu asri peygamber diyor ki: «~ahsi miiracaat 
kabul etmiyoruz. Miinasebetlerimiz devletlerledin> 

masJ dii§iiniilebilir. Bu dii§iinceye gore, [Baftaraft 1 tn~ sahttedeJ 
Beyoglunda herkesin kendisinden bah· 

bunlann Anadoluya nakledilerek ihtiyac 
goriilen yerlerde kurulmasml hiikumet settigini. memleketimize milyonlar getir

digini, bin;ok kimselerin kendisine miira
deruhde edecektir. 1htiyac haddine indi- caat ettiklerini anlatt1k: 
rilerek belediyeye maledilen degirmenler- Asrl peygamber glilerek anlatmaya 
den sonra fmnlarda da 1slahat yapllmasl ba~lad!: 
zaruretile kar~tla§tlacaktJr. Bugday1 silo- «- hittikleriniz yalan degil, yanh~
dan ahp ekmek halinde «;lkaracak son hr. Evvela &unu soy!iyeyim ki, Tiirki -
sistem ekmek fabrikalan yap1lmasl dii§ii • yeye ilk dda olarak gelmiyorum. Bun
niilmektedir. Hiikumetin ~imd i ki dii§iin· dan evvel sekiz seferim daha var.» 
cesine gore bu ekmek fabrikalan halk «Hizmet mabedi» 
ic;in iki c;e~id ekmek 9lkaracaktJr. Orta- Peygamber Ryzwyck, bir Amerikan 
hallilerle fakirlere mahsus olan bu ek • sigarasl ikram ettikten sonra sozlerine •u 
mekler muayyen fiatla satilacak, ondan • sure tie devam etti: 
sonra francala gibi liiks ekmeklerin imali «- 20 memlekette 16 milyon azas1 
ve fiatt serbest bJraktlacaktJr. Hiikumet, b ulunan ve sermayesi 150 milyon ingiliz 
esas ucuzlatma program1 tatbik edilme • 1· uasma balig olan muazzam bir te$kilatm 
den evvel et fiatlannm kilo ba§ma I 0 reisiyim. Bu te~kilatm ad! «Hizmet rna· 
kuru§ degil; 14 kuru§ ucuzlatllabilecegi b d. d 
kanaatindedir. e J» ir. Y eryiizlinde birbirine hizmet 

etmekten daha insani bir hareket tasavvur 
Eti esas program dahilinde ucuzlat- d"l b"l" . .., T k"l' 1 e 1 e 1 1r m1 r e& 1 atJrniZ, insan arm 

mak ic;in dii~iiniilen tedbirler arasmda, daha mes'ud olmalanm, daha iyi ya&ama
hayvanlan mesela Trabzonda keserek lann1, daha iyi giyinmelerini ve daima 
frigorifik yani sogukhava ambarlan olan sulh i~;erisinde ya~amalanm temine ~;ah· 
vapurlarla is'1nbula ve Karadeniz k1y1- ~1yor. 
lannda Samsun gibi, Zonguldak gibi §e- Bir tek diisman: Harb 
hirlere de nakletmek fikri vardtr. Bu tak- B' · b k ' IZJm ir te dii~mamm1z vardtr o 
dirde, §a~k vilayetlerinde, yani koyunun da harbdir. Bunun haricinde hic;bir 'dev-
bo~ oldd~1gu ky~rlerdSe,~ kfhenni mdezba

1
halar let, hic;bir rejim, hi~;bir Irk aleyhine dii~

~es~s e I ece hr. ogu ava epo armJ manhgtmJz yoktur. Biitiin insanlarm kar
lh~Iva edecek ola~ bu mezbahalar,. ucuz·J de~ oldu~una ve birbirlerin-e yardJm et
lugu en fazla temm edecek ve etlerm bo· mekle miikellef bu!unduklanna j • 

1 d kl" . .. k'" k I namyo zu rna an vapura na In! mum un J a· ruz. Bu imamm1z dini mahiyette degildir. 
cak yerlerde kurulacakhr. Bizim nazanm1zda hiristiyan. miisliiman 

Almanyaya 1smarlanan vapurlar a· ve museviler arasmda hi~;bir fark yoktur. 
rasmda sogukhava ambarlan clan da Din insanlann kafasmda, dimagmda ya-
w~r. ~~ 

Hayah esash surette ucuzlatma pro· - Harbe kar~t nas1l miicadele edi • 
grammm tatbik1 ic;in esash tetkiklere ba§· yorsunuz ve gayenizi elde etmek ic;in ne 
lanml§hr. Bu i~ ic;in Avrupadan miitehas· yapJyorsunuz? 
s1slar da getirilecek, Ba~vekalet istatistik - Harbe kar§l miicadele edebilmek 
umumi miidiirliigi.i ile bu miitehass1slann ir;in devletleri ikhsaden mlistakil bir hale 
mesaisi iizerine endeksler tertib edilecek. getirmege c;ah§lyoruz. 
Boylece istihsal ve istihlak kabiliyetleri, Bir misal ... 
maliyet fiat! an tesbit edildikten sonra, Size bir misal vereyim: F arzedelim ki, 
hayah ucuzlatma imkanlan tamamile il- h~rhangi bir memleketin Almanyadan 
mi bir §ekilde hamlanacaktu. miihim bir yekun alacag1 vard1r. Alman· 

}'a, herhangi bir harbe girdigi zaman, 
alacakh vaziyetinde bulunan memleket, 
Almanya ile beraber harbe siiruklenmek 
tehlikesi kar§ISmda bulunabilir. Halbuki 
o memleket ikhsaden miistakil olursa, 
serbestisii harekatm1 daima kendi elinde 
bulundurabilir. Bu suretle harb ihtimali 
azahr. 

italya ile Almanya yeni 
bir anla~ma haz1rbyor 

[Ba§taraft 1 inc! sahifede] 

kullanmaktadJrlar. 
Buna mukabil diplomatik mahfiller, 

italyamn Fransa ve fngiltereye bir misal 
gostermek uzere 1924 senesinde ingilte
rt'den ald1g1 arazi ve bilhassa Djouba
land'! Almanyaya terkedecegi hakkmda 
dola~an ~ayialara inanmamaktadJrlar. 

Ayni mahfiller, 1924 senesinde imza· 
lanan itilaflarm !talyanm bu araziyi ba~· 
ka bir devlete terketmesine mani oldugu
nu ve bunlardan vazge~;tigi takdirde ge· 
ne ingiltereye iade etmege mecbur bu
lundugunu beyan etmektedirler. 

Diger cihetten Alman devlet adamlan 
ba~ka arazi par~;alanm degil, yalmz eski 
Alman miistemlekelerinin iadesini istedik
lerini s1k s1k tekrar etmi~ olduklan ic;in 
bunlarm !talyaya aid araziyi kasdetme
dikleri a~ikard1r. 

Program1m1 Turk hiikumetine anlat -
t1m. Hiikumete madd! yard1mda bulu • 
nacagJmlza dair <;lkanlan haberler as1l • 
m:d1r. F akat eger hukumet teklifimizi 
k~bul ederse, lie; sene zarfmda Tiirkiye
yt c;ok daha iyi bir memleket haline geti· 
recegiz. Tiirkiyede ticarl mahiyette ya • 
po.cagJrnJz birc;ok i§lerden Tiirkiye her 
sene aynca biiyiik meblaglar da kazana
caktJr. Mesela bizi alakadar eden mese
leler arasmda, halkm s1hhat ve rahahm 
daha iyi temin etmek ic;in elveri§li mo· 
dern evler yapmak, amelenin istismar e· 
dilmesine meydan vermiyecek te§ebbiis • 
l~r. vard1~. ProgramlmiZl hiikfunetle te§
r,kJ mesa1 etmek suretile tatbik edecegiz. 

Para nereden geliyor? 

- Paray1 nereden bulacaksm1z .. aza• 
lanmzdan aidat m1 topluyorsunuz? 

- Asia kimseden on para almay1z. 
Bilakis azamiZin istikbalini temin ederiz. 
Mesela on $ene bizde aza bulunan bir 
zal, <;ah§amly acak hale gelirse omrliniin 
sonuna kadar rnaa§ veririz. Bundan ba§• 
ka kazalara, hastalara kar§l azamJZI si • 
gorta, hastalanmiZI tedavi eder, 60 ya· 
§mJ dolduran azam1za da kaydihayat §ar4 

tiJe maa~ baglanz. 
Gelelim ikinci sualimize: Yani parayi 

nereden buluyoruz? 
T e§kilatlrnJzm ag1r sanayi miiessesele • 

rinden tutunuz da lokomotif, kuma§ ve ev 
e§yasma kadar her tiirlii ticaret e~yasm1 
hazul!yan fabrikalar vardtr. Bunlann 
kazand1g1 paralar program1rn1zm tatbi .. 
kma kafidir. 

Bu fikirler belki garib addedilecektir, 
fakat faydas1 ve yiiksek insani gayesi 
mcydandad1r ve inkar edilemez. 

Tiirk hiikumetile heniiz miizakerede 
bulundugum i~in buradaki miistakbel fa
aliyet programlmlz hakkmda maalesef 
§imdilik fazla malumat veremiyecegim. 

iidunc para iatiyorlarmt,! 
Baz1lan maksadJmJZI yanh§ anhyaralt 

bana miiracaatle, mesela bir magaza a~
mak lizere 5000 lira odiinc para istedi -
ler .. Para istiyen istiyene ... Halbuki ben 
kimseye para dag1tmtyorum, Turk hiiku· 
metile ticari sahada te§riki mesai ederek 
bu memleketi k1sa bir miiddet zarhnda 
parmakla giisterilecek bir hale getirmege 
c;ah§Jyorum. S1ras1 gelmi§ken ~unu da 
ilave edeyim ki, Tiirkiyeyi ve Tiirkleri 
c;:ok begendim ve ~ok seviyorum. $imdiye 
kadar 200,000 mil yo! katederek diinya
nm dort tarafm1 dola§tlm, en c;ok sevdi· 
gim millet, Tiirkler oldu. 

Diinyada harb olmazdt! 
Biiyuk Sefiniz Atatlirk kelimenin tam 

manasile e§siz bir Dahidir. Ke§ke diger 
devletlerin de Atatiirk gibi hirer ba§l bu
lunsaydi. Emin olun ki diinyada bir daha 
harb olmazd·. Her gittigim memlekette 
Tiirkiye hakkmda konferanslar vererek 
bu samimi kanaatlerimi bildirdim. Bun • 
dan sonra da konferanslanrna devam e4 
decegim.» 

«Maalesef Uzak~arhtaki harbin 
onunu alamadtk» 

M. Van Ryzwyck, insanlara daha 
mes'ud bir istikbal haZirlamakla ugra§b• 
g1 halde }aponyanm yeni bir harbe gin§• 
tiginden hi~ de memnun kalmarnJ§ olacak 
ki; 

«- Maalesef, dedi, Uzak§arkta har4 
bin oniinii alamadJk. (:ok c;ah§tik, fakat 
nafile ... Buna ragmen iimidimizi kesmi§ 
degiliz, ergec; ]aponyayJ da harbden vaz 
gec;irecegiz.» 

Az bildigi tlirkc;e de dahil oldugu hal· 
de, 16 dil konu§an «Hizmet Mabedi» re
isini odasmda projelerile yalmz b1rakmak 
zaman1 gelmi§ti. 

Otelin holiinde iki gene, lcapJcJdan 
soruyorlard1: 

«- Herkese yardtm eden bir milyo • 
ner varrnJ§, acaba bur ada m1 ?» 

$. s . . Zannedildigine gore, ~imdiki $ayialar 
sadece lngiltereyi endi~eye dii~iirmek ve 
onun daha uzla~hnc1 bir hath hareket ta
kib etmesini temin etmek maksadile ~1ka· 
nlm1~hr. 

ihtilalciler Teruel'i • • 
I~ID almak 

Alman usulii talime haztrlamyorlar 
Roma 4 - Hitler'in italyayl ziyareti 

esnasmda Romada M. Hitler $erefine 
tertib edilecek ge~;id resmine i$tirak ey
liyecek k1t' alar, Alman usulii a yak ata
rak gec;eceklerdir. Bu k1t'alar, ~imdiden 
bu sistem yliriiyii~e ah~mak iizere talim
lere ba~lam1~lardtr. ( a.a.) -----

lzmirde ii~ alaya sancak 
verildi 

1zmir 24 (Telefonla) - Bugiin ii<; a
laya onbinlerce 1zmirlinin huzurile Or
general izzeddin tarafmdan sancak ve
rildi. Merasim <;ok muhte~em oldu. A~ 
laylar, muteaklben izciler, mektebliler 
ge<;id resmi yaptJ!ar. Orgeneral ve di
ger generaller ~erefine Ordu Evinde 
Miistahkem Mevki kumandam tarafm
dan, gece de Belediye tarafmdan izmir
palasta hirer ziyafet verildi, nutuklar 
soylendi. 

Pirzola kemigi yuttu, oldu 
1zmir 24 (Telefonla) - iki<;e§melik 

mevkiinde bir bu<;uk ya§mda Erol ;s -
minde bir ~ocuk pirzola kemigi yut -
mu§, hastaneye kaldmlarak ameliyat 
yap1lm1~Sa da oJmti~tiir. 

KarlSlnl oldiirdii 
Izmir 24 (Telefonla) - Torbalmm 

Yenikoy mevkiinde Yiiriik <;admnda o
turan Yusuf isminde birisi, gayrime§ru 
miinasebetlerde bulunan kansm1 ta • 
banca ile vurdu. 

[Ba§tarat' 1 tnc! sahffede} 
varmda 3 giindenberi kanh muharebeler 
cereyan etmektedir. 

Pek yakmda T eruel'in zaph i<;:in bu
ylik muharebeler olacaktJr. Bu mmtaka
ya pek miihim kuvvetler getirmi§ olan 
asilerin miicadeleye ~iddetle devam ede
cekleri muhakkakhr. 

I htilalcilerin resmi tebligi 
Salamanca 24 - Resmi teblig: 
Muhtelif cephelerde kayde deil;er bir

~ey olmarn1~hr. 3 dii$man avc1 tayyaresi 
du~iiri.ilmii~ti.ir. 

Bell harb gemisi Valansiya'y1 
bombardrman etti 

Valencia 24 - Resmi bir teblige go
re, 5 harb gemisi diin sabah ~ehre 40 o
biis atm1~larsa da ni~anda isabet olmadtgl 
i~;in bunlar biiyiik tahribat husule getire
memi~lerdir. 

Bu 5 gemi arasmda son zamanlarda 
asi filosuna iltihak eden iki italyan muh
ribi bulunmakta idi. 
Tayyare bombalart altmda olenler 

Barcelona 24 - Re~mi tebli~: 
Asi tayyareleri Akdeniz sahilini bom

bardtman etmege devam etmektedirler. 
Diin alh tayyare iki defa Figueras'a 
bomba atmJ~Iard1r. 14 ki~i olmii$ ve 50 
ki~i varalanmi$tlr. 15 ev harab olmu~tur. 

Dun ogleden sonra Pengcerada'run 
bombard1m'an edilmesi neticesinde 21 ki
~i olmii$, 17 ki~i yaralanml&hr. 

Cumhuriyet tayyareleri mukabil akm
lar yaparak Seville ve Salamanca'nm as-

keri hedefleri iizerine b~ tonluk patla
YICJ maddeler atml$lardJr, 

T eruel cephesinde muharrbe ,iddeti
ni kaybetmi$tir, Asilerin blitiin hiicwn· 
Ian tardedilmi~tir. 

Cebeliittank 24 - lspanyol cum • 
hmiyet tayyareleri diin ogleden sonra 
Centa limanm1 bombardtman etmi§lerdir. 

Fransa protesto edecek 
Paris 24 - Puigcerda'mn asi tay • 

yareleri tarafmdan bombardJmall!m, 
F rans1z hiikumeti Salamanca makamah 
nrzdinde §iddetle protesto etmege karar 
vermi§tir. (:iinkii bombard1man esnasm· 
da asi tayyareleri F rans1z topraklannm 
iistiinde u~rnu§lar ve 1 0 bomba atrnl§ • 
lard1r. 

lngiliz meb'uslartmn beyanall 
Barcelona 24 - Cumhuriyetc;i lspan

yayl ziyaret eden ingiliz amele meb 'us ~ 
Ian matbuata a§ag1daki beyanatta bu • 
hmrnu§lardtr: 

<<- Bir mudhike §eklini alan ademi 
miidahale, §imdi ispanya ic;in bir hayat 
memat meselesi halini alml§ttr. 

Ademi miidahale, hakikl miidahaleyi 
saklam1~hr. (:iinkii buna riayet etmekle 
ingiltere, faaliyetle asilerin lehinde hare
k<.t etmi~ oluyor» 

Mab'uslar, cumhuriyetc;i Ispanyamn 
~imdi kuvvetli bir orduya malik oldugu· 
nu ve siyasi birligin her gun daha kuvvetli 
bir §ekilde kendini gosterdigini ilave et· 
rr>i§lerdir. 



GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 8 '! 8 9 10 11 

1 I II I r 1 I I I 
2_j I I I I I I I I I:J 

1•1 3 I I 1•1 I I I I I 
4 I I 1•1 I I 1•1 I I 
I) 1•1 I I 1•1 1•1 I•LJ 
6 1 I I I I 1•1 I I I I 
'I I· I• I I I I I 
8 I •I• I 1•1 I I 
9 I I I I I I I I~! 
ol I 1•1 I I I I I 1•1 

Soldan sa~a: 
1 - Mel'anet kayna~l <miirekkeb keli

me). 2 - Tel:ili edenler. 3 - Ses veren alet, 
Yunanlstanda blr kasaba. 4 - KOillJIU bir 
mem.Jeket, viicudiimiizdeki hayat memba
larmdan, blr edat. 5 - E§ya. 6 - Kralit;e
ler, beyaz perdenin cans1z kom1gl. 7 - Sl
hi.hm klSim.larmdan, suyun altma giren. 
8 - Vllayet, blr emir, kaba ve kalm kuma§. 
9 - Elinl k.olunu fazla hareket ettlrerek 
bir §eyden kurtulmaya c;all~mak. 10 • Bir 
emir, hayvan !dare edenlerden. 11 • Na
zik ve a.sil, eski alfabede bir harfin okunu
§u, bir clhet. 

Yukar1dan a§agiya: 
1 - iyi meziyetlerl fazla (miirekkeb ke

lime). 2 • Ucretle c;al~n. vaktlle Anado
luda tiiriyen e§klya c;etelerl. 3 - Kurtulu~. 
4 - Bir renk, blr §eyi herkese blldirme ma
na.sma gelen kelimenln tersl, blr cografya 
Ubiri. 5 - Rile, kirin toplamp ka1cllgl yer
ler. 6 - Ate§in yand1g1 yer, yanarda~dan 
firllyan. 7 - Gene, bu'ketln bir ba§ka ttir
Iiisii. 8 - Meydan, arabca c.su•, lStirab. 9 -
Bir emir, bir yemek. 10 - Uzak, her§ey onun 
ic;ine konur. 11 - Miisaade koparan. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 

1 2 a 4 5 & 7 8 9 10 n 

fill: I L I I IN I 0 ILl A IN 1• 1 K 
2 Elvl t I~IEINI •Ioltlzm 
3 ClE IMI AIL I• IYIAIMIAIN 
4 EITI•IRIEI• IAIL EINfT 
6 YI • IKIEIRIAIMIE TI • IN 
6 AILIEITI• IziAITI• IMI • 
, R!Aisi• IKIOIKI• I<;IoiKI 
s IIRIAIKI• ITI• IPitloiE 
91 s . , B I 0 IT 1• 1 K I AI v IAIK 
o' 1 sl• lzloiRIAIKIII• It ~~t~ITIAINIAINI•ITI~~ 

--, 
ist. Borsas1 24/1/938 

P A R A L A R 
Ah11 Sahs 

85.-
126.-. 
106.-
84.-

Frank 
Dolar 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
lsvic;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

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

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

22.-
580.-
23.-
70.-
82.- 1 
23.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.- 1 
32.-Kron fsvec; 

Sterliu 
c; E 

625.
K L E R 

630.- 1 

Paris 
New-York 
l'rliliino 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var!lova 
Budapeste 
Biikres 
Bel grad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

Ac h$ Ka..,am~ 
23.845 23.835 
0.795180 0.7937 

15.1014 15.095 
4.7042 4.70 

86.9184 86.8840 
3.44 3.4392 

63.6182 63.5930 
1.<1263 1.4256 

22.6525 22.6438 
4.2083 4.2066 

13.6780 13.6725 
1.9742 1.9732 
4.1940 4.1925 
3.996o 3.9944 I 

106.4010 106.3593 
34.3140 34.30 

2.7325 2.7312 
3.085 3.0840 

628.75 629.-
23.735 23.745 

E S B A M 
Ac;11ts Ka..,ants 

Asian c;imento 9.90 9.90 
tSTlKRAZLAR 

Acdt$ Kapant~ 

Tiirk B. I Pe!!in 19.- 19.-
,. I Vadeli 19.05 19.025 

Erganl 98.50 98.50 
Stvas • Erzu. J 95.- 95.-

• • IV 95.25 95.25 
TAHVfLAT 

Anad. I Pe!!in 
' Anad. I Vadeli 

An ad. U Pesin 
Anad. D vadeli 
Miimessil vadeli 

Acd•$ 
40.60 
40.60 
40.60 
40.60 
40.15 

Kapam~ 
40.60 
40.60 
40.60 
40.60 
40.15 

,}1 

CaOnlar, Konferanslar, kongreler) 
Eminonii Halkevlnden: 
Dll, Tarih ve Edeblyat ~ubemizln tertlb 

ettigi (Istanbul hakkmda konterarular) 
serlsinden (Ttirk tethlnden sonra istan
bul) mevzulu olan dordiinciisii Univers!te 
tarih do~enti Miikrlmln Halll tarafmdan 
bugtin 25/1/1938 sal1 saat 20,30 da Evim!
zln Caj!'aloglundaki merkez salonunda ve
rllecektir. 

Davetlye yoktur. Her arzu eden gelebl-lir. ___________ ... 

r Satll•k Han , 
<;emberlita~ civarmda 210 metro 

murabbal arsa iizerinde 10 odah bir 
han satlbkhr, 

istiyenlerin Atika.lipa§a camil 
i~inde Ferah k1raathanesinde Bay 
Hasana miiracaatleri. 

CUMHURiYET 

lkbsadi ve Smai 
T esisat ve l§letme 

Tiirk Anonim §irketinden: 

Emniyet Sandigindan : 
Galatan1n en giizel yerinde k1ymetli bir irad 

!ktisadi ve Smai Tesisat ve t~letme 
Turk Anonim §irketinin 1937 senesi he
sablarile idare muamelah hakkmda tet
kikat ve miizakeratta bulunmak iizere 
Ticaret kanununun 361 inci ve dahili 
nizamnamenin 23 iincii maddelerine 
tevfikan hissedarlarm davetlerine mec
lisi idaremizce karar verilmi§ oldugun
dan ic;tima gunii olarak tayin ettigimiz 
1938 senesi §Ubatm 28 inci pazartesi gii

nu saat 11 de §irket hissedarlanmizm 
§irket yaz1hanesi alan Galatada Kara -
koypalasta dordiincii katta 3 numarah 
dairei mahsusasmda haz1r bulunmalan 
bildirilir. 

LOi T HA NININ 
Yar1m hissesi 

Sekiz taksitle satihktir 
1 - Muhammen k1ymeti (25,000) lirad1r. 
2 - Arthrma 21/2/938 tarihine dii~en pazartesi ):(ii nu saat 15 te yap1lacak ve ,gayrimenkul en c;ok beclel ve

renh uzerinde kalacakhr. 
3 - Artbrmwa ,girmek ic;in muhammen k1ymetin viizde onu nisbetinde pey akc;esi vatlrmak laz1md1r. 
4 - Artbrma bedelinin dartte biri pe~in, geri kal am sekiz senede sekiz miisavi taksitte adenir. Taksitler 

% 5 faize tabidir. 
5 - Taksitler odeninciye kadar ):(ayrimenkul Sand1ga birinci derecede ipotekli kahr. (463) 

Miizakere edilecek maddeler 
1 - Meclisi idare ve murak1b rapor -

larmm k1raati. 
2 - Hesabatm tetkik ve tasdikile he-

Dr. Y. HALACYAN 
Narul T1b Fakiiltesi Loreyalarmdan 
dahlli, mide ve barsak hastal1klan 

hekimi 
Muayene saatleri: 13 ten 19 a kadar. 
Qar~amba ve pazar giinleri saat 10 

sab neticeleri hakkmda meclisi idare dan 19 a kadar yalmz 50 kuru~ mu-
teklifinin tetkiki ve meclisi idare zim· kabillnde hastalanm kabul eder. 
metinin ibrasi. Taksim, (eski Talimhanedel Abdiil-

hak Hamid caddesl, Dirllk apartlmam 
3 - idare azahg'ma serilen yeni ·ida- :~:::.:~:.~.:~~~.:==== ,- o. 18. 2 nci ka . 

re azamizm intihab keyfiyetinin tesdiki. r , 
4 - 1938 senesi ic;in bir murak1b ta - Doktor aran1yor 

yini ve tahsisatmm tesbitile icab go -
riildiigu takdirde bir de muraklb mu -
avininin tayini hususlan. 

5 - !dare heyeti azasmdan hakkl hu
zurlarile §irket i§lerini idareye memur 
edilen azaya verilecek iicretin tayini. 

6 - Ticaret kanununun 323 uncii 
maddesine tevfikan ~irketle muamelah 
ticariyede bulunmak iizere meclisi 
idare azalarma mezuniyet verilmesi. 

Asaleten ve vekaleten laakal elli his-
se senedini hamil olan hissedarlar mez
kfu i~timada hazu bulunabileceklerdir. 
!~timada haz1r bulunmag-t arzu eden 
zevatm, hamil olduklar1 hisse senedle
rini veya mezkfu senedlerin bankala -
ra tevdiini bildiren banka ilmii.haber -
lerini, yevmi i~timadan laakal bir hafta 
evvel yani 21 ~ubat 1938 tarihine mu • 
sadif pazartesi giinii ak§amma kadar 
§irketin merkezi idaresine emaneten 
tevdi etmeleri laz1md1r. 

Meclisi !dare 

Adana ve izmirdeki in§aahmiz
da c;ah§mak iizere iki doktora ihti
yac vard1r. Galata, Karakoypalas, 
dordiincii kat 15/18 numarada Aral 
in§aat Limited ~·irketine muraca
atleri. 

Dr. l-laf•z Cerna) 
Lohmaft Hekim 

Dahiliye mUtehasstsi -..-
Pazardan baf)ka ~nlerde ogleden 

!.Onra saat (21,2 tan 6 ya) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e 
der. Sah, cumartesl ~nler1 sahat 
c9 1h • 12• saatleri hakikf fikarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

Dr. NI$ANY AN 
Hastalarm1 hergiin ak§ama kadar 
Beyoglu, Tokathyan oteli yanm -
da Mekteb sokak 35 No.h muaye-

nehanesinde tedavi eder -

istanbul hamal esnaf1 cemiyetinden: 
937 yl11 hesablanm1zm tetkiki ve 938 c;ah~ma esaslarmm id.are heyeti 

tarafmdan izah1 ic;in umumi heyetimizin 8/2/938 sah gunii saat 13 te Emin
onii Halkevi salonunda toplanacagm1 bildirir, cemiyetimiz azalarmm her 
halde i~timaa istiraklerini rica ederiz. 

Soke Malmiidiirliigiinden: . , 
Hazineye aid Kabahay1t dalyanile eski Menderesagz1, Ozba~1 Menderes

agzJ, Batnas MenderesagZl dalyanlarmm ve Yoran, Akbiik deniz ac;1kla -
rmm bahk avlamak hakkile % 12 saydiye resimleri ve Serc;in - SakJ.zburnu 
dalyanile Kemerc;iftligi azmaklarmm % 12 saydiye resimleri 1 mart 938 
tarihinden 28 ~ubat 941 tarihine kadar iic; sene miiddetle iltizama verilmek 
iizere 17 ikincikanun 938 tarihinden bashyarak 7 f)ubat 938 pazartesi giinii 
saat dartte ihaleleri yap1lmak uzere yirmi bir ,gun mudd.etle muzayedeye 
«;lkanlmu~lardir. Talib olanlarm % 7,5 muvakkat teminatlarile Sake Mal -
miidurliigiine miiracaatleri ilan olunur. (449) 

r 

MEYVA TUZ U 

EN UOS VE TAZE MEVVALARlN USARELERtNDEN lSTiHSAL 
EDiLMil) TABU BiR MEYVA TOZUDUR. 

E:msalsiz bir fen harikasl oldugundan tamamen taklid edilebilmesi mum
kiln degild.ir. Hazlms1zhg1, mide yanmalanm, ek~iliklerini ve muannid 
ink1bazlan giderir. Ag1z kokusunu izale eder. Umumi hayatm intizamsiZ· 
liklarm1 en emin surette 1slah ve insana hayat ve can!Ihk bahseder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
BEYOCLU - iSTANBUL 

Harb Akademisi Komutanbg1ndan: 
Hava Harb Akademisi i~in 80 ila 100 lira iicretli iki erkek daktilo ah

nacakbr. 
~artlar: 

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

lecektir. 
isteklilerin ikincikanun sonuna kadar Y1ld1zda Harb Akademisi Komu-

tanhgma miiracaatleri. (332) 

I __ _______ ] _ inhisarlar Umum fVIiidiirliifiiinden: 

I - ~artname ve projesi mucibince Miireftede yaptmlacak idare binas1 
in(laab ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 5805 lira 83 kuru~ ve muvakkat teminab 436 liradrr. 
III - Eksiltme 27/1/1938 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Ka

bata~ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pilacaktir. 

IV - Sartname ve projeler 29 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar Umum 
Mudiirlugii in~aat ~ubesile Edirne Ba~miidiirliigunden ve Miirefte 
Memurlugundan almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve vesaikini in -
hisarlar in~aat ~ubesine ibraz ecl.erek aynca ehliyet vesikas1 alma
Ian laz1mdir. 

VI - Isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile be~inci mad
dede yazll1 vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen 
gun ve saatte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunu r. 

(109) -1 - $artnamesi mucihince ug ton yiik ta~1yabilecek bir aded kamyon 
ac;1k eksiltme usulile satm almacaktrr. 

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

ta~ta Levazun ve Mubayaat ~ubesincl.eki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
4 - ~artnameler paraSIZ oJarak her gun SOZU gegen ~ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii· 

venme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte yukanda 
ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.. (283) -1 - idaremizin Cibali kutu fabrikas1 ic;in ~artnamesi ve krokisi muci· 
binc~ soguk su tesisatl ccihazl» pazarhkla yapbnlacakhr. 

2 - Muhammen bedeli 1000 lira ve muvakkat teminah 75 lirad1r. 
3 - Pazarhk 7 /II/1938 tarihine rasthyan pazartesi gii.nii sa at 15 te Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapuacak
tir, 

4 - Sartnameler paraSlZ olarak her,giin sozii gec;en Subeden almabilir. 
5 - Eksiltmeve i~tirak etmek istiyenlerin fiatstz teklii mektub ve ka· 

ta!oglanm tetkik ecl.ilmek iizere miinakasa ,giiniinden bir hafta evveline ka
dar inhisarlar Umum Miidurliigii Ti.itiin Fabrikalar $ubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika alrnalan laz1md1r. 

6 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 ):(liven· 
me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

cB... (392) -1 - Sartnarnesi muc1bince 95,000 kilo motorin cA1:';1r Dizel yal:';t» pa· · 
zarllkla satm almacaktlr. 

2 - Pazarhk 7 /II/938 tarihine rashyan pazartesi gi.inii saat 14,30 da Ka
bataf)ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakbr. 

3 - $artnameler paras1z olarak her gun SOZU gec;en ~ubec.en almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (406) -1 - Pa~abahc;e Miiskirat fabrikas1 ic;in f)artnamesi mucibince satm ah-
nacak 1 aded 1 tonluk seyyar elektrikli iskele vinci 18/1/938 tarihinde ihale 
edilemediginden yeniden ve pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Montaj1 da dahil vincin butiin teferruatile muhammen bedeli sif 
istanbul 8000 lira ve muvakkat teminah 600 lirad1r. 

3 - Eksiltme 15/2/1938 tarihine rashyan sah giinu saat 14 te Kabata~ta 
Levaz1m ve Mubayaat Subesind.eki Ahm Komisyonunda yapllacakbr. 

4 - Sartnameler paraslZ olarak her giin sozii ):(ec;en ~ubeden almabilir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyen firmalar fenni mufassal teklif 

mektub ve kataloglanm; kald1rma ve indirme ve fren tertibabm ac;1k ola -
rak gosteren resimlerini, kataloglanm birinci s1mf bir firma. ol~uklanm ,gas
terir evrak1 eksiltme giiniinden en az 7 giin evveline kadar Inh1sarlar Umum 
Mudurliigu Muskirat Fabrikalar $ubesine vermeleri ve miinakasaya i~tirak 
edebilmek ic;in de tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan la • 
z1md1r. . . 

6 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gii.n ve saatte 5 m~1 maddede 
yaz1h vesika ve % 7,5 giivenme parasile yukanda ad1 gec;en Kom1syona gel· 
meleri ilan olunur. (431) -1 - !c,,uemizin Zonguldakta ~artname ve pro]eSl mucibince yaphracagt 
barut tecrid deposu in~aah pazarhk usulile eksiltmiye ~onmu~tur. 

2 - Kesif bedeli 425 lira ve muvakkat teminatl 32 .~~r~dlr. 
3 - Eksiltme 9/2/938 tarihine rashyan c;ar~amba gunu saat 16 da Ka. 

batasta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
4 - $artname ve p~ojesi 2 kuru~ bedel muka~i~inde inhisarlar !n~aat 

~ubesile Zon,guldak Mustakil MiidiirliH(unden almab1hr. 
5 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
. (432) -1 - ~artnamesi mucibince 17,000 kilo bel ipi pazarhkla satm almacakhr. 

2 - Pazarhk, 8/II/938 tarihine rashyan sal! ,giin~ saat 14 te Kabata~ta Le
vazJm ve Mubayaat subesindeki Ahm Kom1syonunda yaPilacakhr. 

3 - $artnameler paraSIZ oJarak her_gi.in SOZU _gec;en ~ubeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 ,giivenme pa

ralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
. (465) -1 - Aded Baragraf 

3 - .. Termo,graf 
8 - " Azami asgari termometre 
8 - " Duvar termometresi 
2 - " Pencere • 
1 - " Higrograf 
1 - Helvograf 

1 - Yukanda cins ve miktan yaZlh (7) kalem rasat aletleri ~artnamesi 
mucibince pazarhkla satm almacaktlr. 

2 - Eksiltme 16/II/938 tarihine rashyan carsamba gunii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m vc Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la • 
caktir. 

3 - $artnameler paraSlZ olarak her,giin SOZU gec;en subeden almabilir. 
4 - Eksiltmiye istirak etmek istivenlerin fiats1z teklif mektub ve ka· 

taloklanm miinakasa ,giiniinden en gee; (3) ,gun evveline kadar inhisarlar 
Umum Miidurliigi.i Ti.itiin Fabrikalar subesine vermeleri lazimd1r. 

5 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi 
buGuk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. cB.• (466) 

Turk Hava Kurumu inegol ~ubesinden: 
Kurban Bayrammda ~ubemiz bolgesinden toplanacag1 tahmin edilen 

«3000> koyun, «400> kec;i, «75> Slg!r derisile c600> barsak 13/1/938 tarihin • 
den 2/2/938 tarihine kadar 21 giin miiddetle ac;1k arthrmrya konmu~tur. Sii
riilen fiat l'ay1k had goriiliirse 2/2/938 c;ar~amba gunii saat 16 da ihalesi ya· 
ptlacakbr. Arthrm1ya ,girecekler koyun derileri ic;in •200• kec;i ve s1g1r de
rilerile barsaklar ic;in c100• er lira teminatla Hava Kurumu inegol sube • 
sine ve ;~eraiti anlamak i~in de istanbul ~ubesine muracaatleri. ( 448) 

!5 lktncikanun 1938 

istanbul uc;iincii icra memurlugun· 
dan: 

!potek cihetinden paraya ~evrilme • 
sine karar verilen ve tamamma dart 
bin elli lira k1ymet takdir olunan Ka
Slmpa§ada Siiruri mahallesinin inceka~ 
sokagmda eski 29, yeni 43 numara ile ve 
kayden arsa, halen kargir bah~eli bir 
evin tamam1 aGlk arttlrmaya konmu~ 
olup 28/2/938 tarihine musadif pazar
tesi giinii saat on dartten on alhya ka
dar dairemizde a~Ik arthrmas1 icra ve 
artbrma bedeli mukadder k1ymetin 
yiizde yetmi§ be~ini buldugu surette a
hc!Sl uhdesine ihalesi yapilacakbr. Ak· 

si halde son arthramn taahhudO. bakl 
kalmak iizere arthrma on be~ giin miid· 
detle temdid olunarak 15/3/938 tarihi· 
ne tesadiif eden sal1 giinii keza ayni sa
atte dairemizde yap1lacak olan ikinci 
a~1k arthrmasmda en gok artbran uze
rinde b1rak1lacakbr. 

Hududu: Bir taraf1 tarikiam, bir ta
rafl Martovi'nin menzili ve bazan ip~i 

Ahmed Agamn ~enzili ve bazan kay1k 
yaPiciSl ibrahim Aganm vereseleri men
zili bahc;esi ve bir taraf1 dikici Meh • 
med Aga vereselerinin arsas1 ve bazan 
Yani'nin hanesi ve bazan Anasta~ Ma
nol'un arsas1 ve bazen Marya ve Feri
yenin ve sairenin hanesi ve bazan ifraz 
olunan mahal ve tara£1 rabii !ncekaii 
sokagile mahduddur. 

Evsaft umumiyesi: Mezkur gayrimen
kuliin bulundugu yer anzah olmak do· 
lay1sile esas sokaktan girilen zemin ka· 
h arka taraflara nisbetle zemin de da
hil oldugu halde iigiincii katlm te§kil 
etmektedir. Bu katta karosimen bir 
antre ve birka~ basamak merdivenle 
~Iktlan camekan kap1h bir sofa iizerin
de biri sokak ve digeri bah~e tarafmda 
olmak iizere iki oda, zemini karosimen 
demir parmakhk korkuluklu balkon 
vard1r. Bu kata sokaktan ii~ basamak 
mozayik merdivenle ~1k1hr. Kap1 de • 
mirdir. Antreden sokak tarafmda bod· 
rumdaki demir merdivenle ayn kap1 
vard1r. Bu katm altmdaki kat sokak ta
rafmda bodrum ve bahc;e tarafmda ikin
ci kathr. Bu katta sokak tarafmda ze • 
mini karosimen do§eli mozayik tezgah 
ve sabit ~ama§lr kazam ve merdiven al
tmda kileri olan bir mutfak, bir sofa, 
bir alaturka hala vc list kattaki balkon 
gibi balkonu olan bah~e tarafmda bir 
cypa, bunun altmdaki katta bu katin 
sokak tarafmda bodrum ve bahc;e ta

rafmdll zernin j{ahd1r. Bu katta bir ko
miirliik, bir sofa ve bir oda mevcud olup 
bah<;e kap!Sl demirdir. Bahc;enin etra • 
fmda duvar ve parmakhk oluo icinde 
altm1§ kadar musmir agac vard1r. Mez· 
kO.r binamn dahili aksam1 ah§ab ve du
varlan kahn kargirdir ve iistii potrelli 
beton kap1 ve pencereler yaghboyal1, 
zemin kat bahc;e tarafmdaki pencere 
cergeveleri demir ve baZI pencerelerse 
demir parmakhkh ve bahc;ede ah~ab 

kameriye ve demir ~ubuklar iizerine 
kafes tel gerilmi§ tavuk kiimesi vard1r. 
Binada elektrik, terkos ve havagazi te
~isah mevcuddur. Umum mesahas1 
(375) metro murabba1d1r. Bundan (65) 
metro murabbm uzerine bina in~a edli
mis olup bakiyesi bahc;edir. Sat!§ pe • 
§indir. Arthrmaya girmek istiyenler 
takdir edilen k1ymetin yiizde yedi bu
c;ugu nisbetinde pey akc;esi veya ulusal 
bir bankamn teminat mektubunu ver • 
meleri laz1mdtr. Mezkfu gayrimenku • 
liin nefsinden dogan ve sah$ nihayeti· 
ne kadar terakiim edecek olan bina, 
tanzifiye ve tenviriye riisumu ve Vak1f 
icaresi ve resmi tellaliye borcluya aid 
olmak iizere sah§ bedelinden istifa o· 
Iunur. Yirmi senelik Vak1f taviz bede· 
lile Tapu harclan ahc1ya aiddir. Hak· 
Ian Tapu sicillerile sabit olm1yan ipo
tekli alacakhlarla diger alakadarlarm 
ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu hakla• 
rmt ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialanm ilan tarihinden itibaren 
yirmi giin zarfmda evraki miisbiteleri· 
le birliktee dairemize bildirmeleri muk· 
tazidir. Aksi halde haklan Tapu sicU· 
lerile sabit olm1yanlar sah§ bedelinin 
payla§masmdan baric kahrlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 31/1/ 
938 tarihinden itibaren dairemizde ac;1k 
ve as1h bulundurulacak artbrma §art • 
namesine ve 937/2589 numarah dosya· 
sma muracaatle icab eden izahatl alml§ 
ve ogrenmi§ olacaklan ilan olunur. 

(4207) 

• Sat1hk p•yano 
Alman m arka iyi bir piyano 27 

ikincikanun 938 per§embe giinii 
saat 14 te Sandal Bedesteninde sa

hlacakhr. 

Salltb "' Bcumullarrtrll Yanu Nodi 

Umuml nef"tvatt edare eden fazt lttefi 

Matfar1f: Hikmet Manil 

Cumhurt11el matbaiUI 
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Y agh ve yagstz ac1 bad em, yagstz kar ve yar1m yagh gece ve giindiiz 

A .K E • 
I 

<;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarlan gencle$tirir, gencleri. glizelle$tirir. 

Hasan ismine ve markas1na dikkat 
KESKiN KA~ELERi usutme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. 1 lik ve 10 luk 

kutular1 vard1r. 

izmir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Eksiltmiye konulan i$ : Bergama • Soma yolunun 4 + 000 - 9 + 100 

kilometreleri arasmd.'lki 5100 metroluk ~osenin esasll onanlmas1. 
Kei;iif bedeli: ·16,489• lira •32· kurp.$tur. 
Eksiltme : 10 subat 938 tarihine rashyan per~embe gunii saat 11 de tz

mir ili Daimi Enciimeninde kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
Eksiltmeler: Eksiltme $artnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk i~leri 

genel ~&rtnamesi, fenni ve hususi sartname ve projeleri i:zmir, Ankara, is
tanbul Nafta Miidurliiklerinde inceliyebilirler. 

. Ek~iltmiye girebilmek icin : !steklilerin 1237 lira muvakkat teminat ve 
Naf1a Ve-kaletinden almrms miiteahhidlik vesikas1 ile Ticaret Odas1 vesikast
m teklif mektublari e birlikte yukanda iic;iincii maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar izmir Vilayeti Daimi Enci.imeni ba~kanhjtma teslim ede
rek makbuz almalan lazrmd1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (440) 

Turk Hava Kurumu 
Bursa Subesinden: 

Oniimiizdeki Kurban bavrammda Kurum namma toplanaeak kurban deri, 
barsak ve bovnuzlan 1 ~ubat 938 sah giinii saat on be~te Turk Hava Kuru
mu Bursa Su'besinde ac;tk arthrma ile sahlacakhr. 

1 _ K.oyun, kec;i ve s1g1r derileri ile barsak ve boynuzlar ayn ayn sa-
tJl"!cakttr. 

2 _ Koyun derilerinin yiinlii ve yi.insiizii aynlmtyacakhr. 
3 - Deri miktan 5000 ile 7000 arasmdad1~. . . 
4 _ Artt1rmwa i~tirak edecekler evvel emm1e v.~nlen bedelm ('o 7,5 ~

rusunu teminat olarak pesin vereceklerdir. ihaleyi muteak1p bu temmat rnlk
tan 7o lo e c;tkanlacaktlr. 

5 _:... Deri barsak"ve .koyiirilar T. H. X. Bursa ~;:ubesi binast onunde ve 
rout hhidfn 'nztr bulunduracaf(t memura teslim edilecektir. Tcsellum edi!en 
deri. b:l.rsak ve boyntizillr 'ffiiit@filihillin oi'-~d~ 1'1~2:1r bulunduraca~l vesa1tle 

I 

ve derhal muteahhide aid mahalle nakledtlecektlr. . . . . 
6 _ Her~un teslim edilen deri, barsak ve boynuzlarm bedeh ertes1 giinii 

pe~inen odenecektir. . . .. .. d 't'b 
7 D '1 r1·n tcslim mu&leti bayramm birmc1 gunun en 1 1 aren on 

- en e kt "t hh'd t be:~ gundiir. Bundan sonra gelecek derileri ahp almama a mu ea 1 ama-

men serbesttir. . b · · d 1 k d 8 _ Barsaklarm her kurbana aid olam ayn btr tor a 1<;m e o ara a e-
den boynm:lar ise bilvezin teslim edilecektir. . . . 

'9 _:.... Tellaliye, teslim ve teselli.im masraf1 miiteahh1de a1dd1r. 

Emlak ve Eytam Bankast ilanlart 

No.sx 
YERt 

Nev'i Depozitosu 
T.L. Esas No. 

c. 25 Ortakoy eski Portakal yeni Eski 45 Mii~terek kuyuyu 160.-
Giirciiktzl sokag1 Yeni 61 mii~temil ev. 

Adresi yukanda yaz1h gayrimenkul ac;tk artbrma suretile dort senede 
qe miisavi taksitle satliacakbr. Birinci taksit pe§in geri kalam % 9 1h faize 

tabidir. 
ihale: 31/1/938 pazartes! gi.inii saat ondadtr. 
!stekliler bildirilen gun ve saatte depozito ak~elerile 

gelmeleri. c723• 

<;ankli'I Belediyesinden : 

birlikte §Ubemize 
(271) 

1 _ 1/4/1938 tarihinde ihalesi mukarrer olan sehir elektrik tesisatma 
talib zuhur etmedi~inden evvelki serait dahilinde c20• p;lin temdid edil ~ 

mi$tir 
2 _ ihale 3/2/1938 persembe glinli saat on be~te Cankm Belediye En • 

ciimeninde yap1lacaktlr. 
3 _ Bu lse aid proje, kesif. sartname vesaire Ankara ve istanbul Bele· 

diye Fen Mlidiirli.iklerindedir. (377) 

KiRALIK TUTi.iN DEPOSU 
Ortakoyde, Salhane sokagmda bir taraf1 deniz ve rihtJm, diger taraf1 so· 

kak betonarme, dort kath ve mecmu mesahas1 takriben 1200 M2 depo 
kira.hktrr. F ABR!KA, ANTREP 0, !MALA THANE ic;in de elveri$· 

lidir. Miiracaat: Mahalhnde, vahud Galata, Nur han 
No. 13. Telefon: 43265. -

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 _ idare ihtiyacJ ic;in 14 kalemde muhtelif perlik kur§unlu kablo ka

pah zarfla eksiltmeye konmu$tur. 
2 - Muhammen bedeli ·30500•, muvakkat teminat ·2287,50• lira olup 

eksiltmesi 2 mart 1938 c;ar~amba glinu saat ·15· te Ankarada P. T. T. U. 
Mi.idiirliigu binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - !stekliler, muvakkat temfnat makbuz veya banka mektubunu, Ti
caret Odast vesikasmdan ba~ka miiteahhidlik vesikas1m ve teklif mektubu
nu muhtevi kapah zarflanm o gun saat ~14. e k?,.'iar mezkur Komisyona ve· 
receklerdir. ' 

4 - !;jartnameler Ankarada P. T. T. Levazrm, istanbul Beyo~lu P. T. 
T. Ayniyat !;jube Mi.idiirliigilnden ~153. kurus bedelle verilecektir. 

clQ9,. (233} 

~~-.K-ad•l•k•o•y .. V•a•k•Jf•la•r-0-ir•e•kt•o·· r.lu.· g•ii-i.Ia.n.Ia•r•J-• 
Mahallesi No. Cinsi 

Merdi ven koy 
1-l' azenin S. 

4 MUlga Sahkulu 
(Bekta~i) tek -
kesi bina ve 
bostam 

Senelik kirasx 
L. K. 
200 00 

Kira mliddeti 

1 sene 

Yukarxda vaz1h bina ve bostan kiraya verilmek iizere ac;1k arthrmaya 
c;Jkanlmi$hr. 1halcs1 1/2/1938 salt giinil saat 15 tedJr. !steklilerin Kad1koy 
Valuflar Miidiirli.igilne miiracaatleri. ( 400) 

izmir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Eksiltmiye konulan is : Giilbahc;e - Karaburun yolunun 0 + 947- 2 + 338 

ve 8 + 025 - 26 + 986 kilometrolan arasmda yeni ~ose ile 46 menfez ve 
16 + 100 kilometrodaki 2 X 10 ac;1khgmda bulunan Bahklova kopriisiiniin 
yap1lan. 

Ke~if bedeli 120,055 lira 23 kurustur, 
Eksiltme: 14 $Ubat 938 tarihine rashyan pazartesi glinii. saat 11 de tzmir 

!li Daimi Enciimeninde kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
Istekliler : Eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, Baymdrrhk i~leri genel 

~artnamesi, fenni ve hususi ~artname ve projeleri !zmir - Ankara - istan
bul Naf1a Mildilrliiklerinde goriip incelivebilirler. 

Eksiltmiye girebilmek ic;in : isteklilerin 7253 lira muvakkat teminat ver
mesi, Naf1a Vekaletinden almm1s mliteahhidlik vesikast ile Ticaret Odas1 
vesikas1m teklif mektublan ile birlikte yukanda i.ic;ilnci.i maddede yazth 
saatten bir saat evveline kadar hmir Vilayeti Daimi Enci.imeni ba~kanh -
gma teslim ed.erek makbuz almalan lazrmdrr. Postad,a olan gecikrnaler ka· 
bul edilmez. (441) 

Endiistri ve Tecim 
Anonim Sirketinden: , 

1938 senesi zarfmda ecnebi memleketlerden !stanbul limanma 
getirilecek olan liiekerlerin gilmriikleme i~inin 26/1/1938 tarihinde 
munakasasmm yapllacaj);t gazetelerle ilan edilmi$ ise de gorlilen 
lilzum uzerine bu milnakasamn 17/2/1938 tarihine btraklldJjtl ilan 
olunur. 

SARACLAR CEMiYETiNDEN : 
937 y1h hesablar1rnlzm tetkiki ve 938 Gahsma esaslarmm idare heyeti 

tarafmdan izah1 it;in umumt heyetimizin 7/2/938 pa'zartesi giinli saat 14 te 
Eminoni.i Halkevi salonunda toplanacagtm bildirir, cerniyetimiz azalarmm 
her halde ic;timaa l!?tiraklerinl rica ederiz. 

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

SEKERCiLER CEMiYETiNDEN: 
' 937 y1h hesablanm1Zln tetkiki ve 938 G&h$rna esaslarmm idare heyeti 

tarafmdan izah1 ic;;in umumf heyetimizin 1/2/938 sah gtinii saat 13 te Emin
onii Halkevi salonunda toplanacagm1 bildirir, cemiyetimiz azalarmm her 
halde ictimaa f$titaklerini rica ederiz. 

FIRINCILAR CEMiYETiNDEN : 
937 y1h hesablartmtzm tetkiki ve 938 c;ah~ma esaslarmm idare heyeti 

tarafmdan izah1 icin umumi heyetimizin 4/2/938 cuma giinii saat 1~ te 
Eminonii Halkevi salonunda toplanacagmx bildirir, cemiyetimiz azalarmm 
her halde ic;timaa i~thaklerini rica ederiz. 

TURK HAVA KURUMU 

BUY UK PiY ANGOSU 
Dordlincn ke~ide 11 Subat 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr. 
Bundan bat;ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle ( 20.000 41& 10.000 ) lirahk lki 

aded mUkAfat vardar. 

Gebze Hususi Muhasebe Tahsilat Komisyonundan: 
Tahmin olunan 

k1ymeti 
Turk liras1 

300 
1450 
500 
400 
500 

50 
250 

80 

3530 

C ins i 

Takriben 1500 aced ate~ tuglas1 
Tahminen 200 ton hurda fent ve demir 
50 ton hurda fent 
Bir aded komple ekenemizor 
Bit aded komple kendansor 
Hurda vaziyette eksikavator vin~ ve muhtelif 
Bir aded kazam battal lokomobil 
8 ton hurda fent. 

Ver.'(i borcundan dolay1 Tuzlada Petoti Tugla fabrikasmm metriik alat 
ve edevat1 sabitesind.en yukanda sekiz kalemde giisterilen demir alat ve ede
vatile ates tuRlalarmm miitehass1s fen heyctince tahmin ve takdir edilen 
k1ymetleri i.ize;rinden 20/1/938 tarihinden itibaren 21 giin rnliddetle ac;1k 
artb:m1ya <;1kanlm1~hr. 

hteklilerin daha fazla tafsilat almak ve $artnamesini gormek istedik -
leri takdirde Gebze 1darei Hususivesine mi.iracaatleri ilan olunur. (t{Jl) 

istanbul Giimriik Muhafaza Ba~miidiirliigiinden: 
Glimruk muhafaza te$kilatma Mardin merkezinde c;ahsmak iizere emek

lilerden binba$1 rnaa~l ve riitbesile formah veya 165 lira iicretli sfvil olarak 
bir baytar ahnacakhr. Emekli baytarlardan 165 lira, sivil ticretli olarak 
almd1g1 takdirde tekaild maa$lanm gene tam1o1men ahrlar. istekli olanlarm 
dilekGeleri ve oturduklan yerdeki ac;1k adresleri ve sicil numaralarile An -
karada Giimri.ik Muhafaza Genel Komutanhgma mi.iracaatleri. (434) 

Beyoglu Vak1flar Direktorliigiinden : 
Beyoglunda Kamerhatun rnahallesinde Emincamii Giimi.i~kiipe sokakla

nnda, Ermeni, Tiirk, Protestan kilisesi ve mekteb ve rahib ikametgahmm 
i~brt kilise mah olarak kadastroca kat'i tescili yap1laca~md.:ln bu babda ahi
kasl bnlunanlann ~imdiden idaremize mi.iracaatleri. (444) 

I Hakikafen ; ne ouzel ve ne beyaz 
di~lere malik bulunuyorsunuz ! .. 

cJale,. K 0 L Y N 0 S di~ macunu 
di~lerinizi ne ~abuk beyazlatm1~ ve par
latmt~ olduguna hayran oluyorum. Bu tec
riibeyi gordiikten sonra birc;ok miistahza
rat arasmda· da clonuk ve sararm1~ d.i~leri 

KOLYNOS 
kadar beyazlatan ve parlatan bir e$1ne 
daha rasgelmedim. Sanki oz terkibinde 

bir genclik kaynag1 var ! .. 

Kullanmast ~ok idareli ve herkesin sevdigi ve ho~land1~1 Amerikan 
K 0 L Y N 0 S dis macunu kullammz ! 

KOLYNOS tamamen teksif edilml~ oldu~ cihetle kuru fm;a fizerlne \ 
bir santimetre koymak kafidir. Kullan1~1 ~ok lAtif ve ekonomiktir. Fiatt 42 kr. 

,_o.e.vl.et_o.em•i•r'.ol .. la.r•-i•.'e.tm•e-U•m•u•m-M.iid•ii•rl.og.··.nd•e•n-1
1 

1/2/1938 tarihinden itibaren : 
1 - Silr'at trenlerinde muteber olmtyan tenzilli tarifelere tevfikan hi

let alm1~ olan alelumum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda rnun
zam licret tediye ederek sii.r'at trenlerine mahsus munzam biletini almak 
§artile bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Slir'at trenlerinde muteber bileti olm1yan yolcular hakkmda biletsiz 
muamelesi tatbik edilecegind.en saym yolcularm her halde trene binmeden 
evvel biletlerini temin etrni$ olrnalan kendi menfaatleri iktizasmdandtr. 

2 - Siir'at trenlerinde rnuteber olmtyan tenzllli bilet hArnlli yatakh 
vagon yolcularmm siir'at trenlerinde seyahat etmek ic;in tediye edecekleri 
munzam iicret, umumi tarife i.icretinin yi.izde on ikl bu~uga indirilmi;1tir. 

(202) -Muhammen bedeli 5880 lira olan bir aded seyyar tam Dizel motorlii 
kompresor 10/2/1938 per$embe giinil saat 15 te Haydarpa§ada gar binas1 da~ 
hilindekl Satmalma Komisyonu tarafmdan kapah :r:arfla satm ahnacakt1r. 

Bu l§e girmek istiyenlerin 441 lirallk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin etti~i vesaik ve Resmi Gazetenin 1/7/1937 giin 3645 No.h niishasmda 
inti~ar etmis olan talimatname dahilinde almmt~ vesika ve tekliflerini muh~ 
tevi zarflanm ayni giin saat 14 on dorde ]radar Haydarpa§ada Komisyon 
Reisligine vermeleri laz1md1r. · 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan parastz olarak da~xttlmaktad.J.r. (250) -
Erzurum Onuncu Direktorliigiinden : 

6/1/1938 giiniinde eksiltmiye konulan 2,500 metre mikabt Traverslik <;am 
Tomrugu gorillen ltizum iizerine yeniden ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmu§tur. 

1 - Muharnmen bedeli Tomruklarm beher metre mikabt 14 liradan 
(35,000) lirad1r. 

2 - Muvakkat teminat (2,625) lirad1r. 
3 - Traverslik Qam Tomruklar Kars Orman Mi.idiirlii~m:e Oltu or -

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

4 - Teslim yeri Kars !stasyonunda vagon ii.zerindedir. 
5 - Taliblerin 2490 nurnarah kanun hliki.imleri gere~ince icap eden ve

saiki halz bulunmalan laz1md.rr. 
6 - 1/2/1938 sail gilnu ogleden sonra saat 15 te Erzurumda Golba~mda 

t~Ietme Mlidi.irliigii binasmda miitel;!ekkil Komisyonda ihalesi yap1lacagmdan 
Taliblerin 2490 numarah kanunun 32 net maddesi mudbince teklif mektub -
lanm saat 14 e kadar Komisyon ba§kanhgma vermeleri. 

7 - !;iartnameler 175 kuru~ mukabilinde idare veznesinden tedarik 
edilebilir. (44) 

MAlt# 

Muh~mmen bedeli 2500 lira olan 50.000 aded Marsilya bic;imi kiremid 9/ 
2/938 c;ar~amba giini.i saat 14 te Haydarpa~?ada gar binas1 ic;indeki Satmal ~ 
rna Komisyonu tarafmdan ac;tk eksiltme ile satm almacaktrr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettijti vesaik, 187 lira 50 ku • 
ru~luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme giinu saatine kad.ar Komis
-yona milracaatleri Ia.z1md1r. 

Bu i!)e aid !)artnameler Haydarpa$ada gar binasmdaki Satmalma Komis-
yonu tarafmdan paras1z olarak dag1hlmaktadlr. (452). 

Tiirk Endiistri ve Tecim 
Anonim ~irketinden: 

Nam1m1za veya vekili bulun dugumuz miiesseseler hesabma 
haricden memlekete ithal edilecek e~ya ve malzemenin cum· 
riiklenerek aid olduklan istasyonlara sevki i•inin 24/1/1938 
tarihinde miinakasasmm yaptlacagt ili.n edilmit ise de gorii~ 
len liizum iizerine miinakasanm 15/2/1938 tarihine bxraktl-

---• dtgx ilan olunur.••••••••••~ 

.Antalva Vilavetinden: 
~vartskop marka Vilayet silindirlerinde ~ah~mak i.izere dort daimi ma· 

kiniste ihtiya~ vardu. ticretleri 70, 50, 35, 30 lire.d1r. Taliblerin vesikalarile 
birlikte 15 !iUbata kadar Antalya Naf1a Mi.idii.rlligi.ine mi.iracaatleri ilan 
olunur. (245) 

LISELER Al..IM, SA TIM KOMiSYONUNDAN: 
Gidecegi yer E$yanm cinsi Sand1k Takriben B. kilo tahmin B. 

miktan ag1rhg1 Kr. Sa. 
Aded Kilogram 

istanbul ve ilc;elerine Fizik, kimya ve 383 22050 1 25 
biyolo.ii aletleri ) 
Fizik, kimya ve ) 
biyolo.li aletleri 1340 82090 6 75 ) 

Dii!er il ve il~elere 

ilk teminat 
Lira Kr. 

436 25 

Eksiltmenin yaPJlaca~ 
gi.in ve saat 

7/2/1938 pazartesi saat 
16 da. 

istanbul, diger il ve ilc;elerdeki lise, ogretmen okulu ve orta okullara ~onderilecek alan vukanda cinsi, miktan, a~trhgt, tahmin bedeli ve ilk 
teminah yaz1h aletlerin yamnda giisterilen ~Un ve saatte kapah zarf usulile eksiltmesi yaptlacakhr. 

Eksiltme istanbul Ki.iltiir Direktikli.igu binas1 i~inde Liseler muhase beciliginde toplanan Liseler Ahm, Sahm Komisyonunda yaptlacaktrr. ts
teldilerin Ticaret O&s1 vesikas1, bu gibi nakil isleri yaphklarma dair resmi dairelerden alm1$ olduklan belgeleri, ilk teminat makbuzile birlikte tek
liflerl havi zarfla birlikte aynca bir zarf ic;inde kapah olarak belll gi.in de, belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon B&$kanll~ma vermeleri. 

Sartnameyi gormek ic;;in Liseler Ahm, Satlm Komisyonu Sekreterligine rniiracaat edilmesi gereklidir. (384) 
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10 CUMHURh:'ET 

Maalesef ,-u yirminci medeniyet asr1nda hala bir ~ok BayanlarimiZ tuvaletlerine verdik
leri ehemmiyetin binde birini i~ tuvalet ve hifzissihhalarina vermezler. Adet zaman
Iarinda hayat kaynag1 olan en nazik uzuvlar1na ya temizligi daima ~iipheli bezleri 
YJkayip korlar veya en korkunc bir ~ekil olan pamuk (Tampon) kullanarak biitiin 
hayatlarinca tedavisi gii~ korkunc hastabklarla sihhatlerini, aile saadetlerini sekteye ugrabrlar. 

Halbuki bir kutu FEMil gerek kend~lerinin ve gerekse yuvalar1n1n saghk ve ne
,esini ebediyen sigor~a eder. Cihan1n miinevver Bayanlar1 taraf1ndan takdirle kar
\illanan 

E 

Kani emici ve muhafaza edici beyaz, kirmizi hususi iki cins pamuktan kimya harikala
rile yapilm1' ufak, s1cak, yumu~k, mikrobsuz, el ~antalar1nda bile ta~Inmasi kolay ve 
ince elbiseler altmda sezilmiyen, cildin taravetini bozm1yan, evde, i~te, vazifede, sporda, 
mektebde, seyahatte, baloda, yazbkta, k1~bkta gayet pratik bir ~ekilde seve seve kulla
mlan ve kadmbg1 saadete kavu~turan bir idealdir. 12 ve 8 lik yeni ambalaj -
Iar piyasada her eczane, parfiimori ve tuhafiye magazalar1nda ve biiyiik ticarethane
lerde hizmetinize am adedir. 
Viliyet ve Kaza merkezlerinde umumi sat1\i1m1z1 yapmak arzu eden tiiccarlar1n 

adresimize mi.iracaatleri rica olunur. 
Umumi deposu: iSMET iECZANE LABORATUVARI 

Istanbul, Galata, Telefon: 49247 
Adresini bir kartla lutfeden say1n Bayanlara daima k1ymetli hediyeler gonderecegiz 

25 ikincikAnun 1938 

Kenan 
DENiZYOLLARI KOOPERATIFINiN 

KOCATAS SUYU ve GAZOZUNU 
' -

BALSAMiN KREMi 
Biitiin cihanda elll senedir daima 

fistiin ve e1Ssiz kalmllitlf. 

KREM BALSAMiN 
BUyiik bir bilgl ve uzun bir tee
riibe mahsuiU olarak vficude ge
tirilmi, yeglne slhhf kremlerdir. 

KREM BALSAM1N 

DiKKAT: 

~ohretinl soz ve ~arlatanb.kla 
degil, slhhl evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev·York Giizellik 
EnstitUlerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik mUUfahm 
kazanmJ!J olmakla isbat etmi$tir. 

KREM BALSAJUlN Gilnd.iiz f~in yagsiZ, gece f~fn yagb ve 
halis ac1badem kremlerf olarak dart 

nev'i v.archr. 

KREM BALSAMlN ~tedenberf tanmm1~ husust vazola-
nnda satlldt~ gibl son defa suretl 

mahsusada tmal ettlrdl~imfz gayet ~tk ve beraber ta$una~a elveri$li 
hususi tiipler deruniinde dahl sattlma.ktad1r. Fiat~a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam$b ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tiiplerf butiln nevilerile tamnmt~, ecza 
1triyat ve tuhafiye ma~azalarmda 

bulunm·. 

.iskilip 

lNGfLtz KANZUK ECZANESf 
BEYOCLU - !STANBUL 

Belediyesinden: 
1 - !skilip Belediy,e itfaiye ihtiyac1 ic;in iki tonluk bir arazoziin kapah 

zarf usulile mubayaa ed.ilmek iizere keyfiyet ,gazetelerle evvelce ilan edilmi~ 
_ise de eksiltme miiddeti ic;inde hie; bir talib ~1kmad1gmdan evvelki §artname 
dahilinde yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu husustaki ~artname arnegi 1skilip Belediye Riyasetine miira 
caatle tedarik olunabilir. 

3 - Bu arazaziin bedeli muhammeni alti bin lirad1r. 
4 - Talib olanlarm teklif varakalanm 27 $Ubat 938 tarihine kac!.ar ver

meleri lazimdu. Zarfm !skilip Belediyesinde miite~ekkil ihale Komisyonu na
mma gonderilmesi lazimdtr. 

5 - Muvakkat teminat miktan cDORT YUZ ELLt. lirad.I.r. 
6 - Zarflar 28 ~ubat 938 pazartesi giinii saat 14 te ac;Ilacak ve teklif 

ler muvaf1k gariildiigii takdirde talibine ihale olun~caktlr. (447) 

JERANS 

HER YERDE. ARA YINIZ. 
Ciinkii, Kocata$ suyu !stanbulun en hafif ve $ifa1I sularmdan biridir. Mikyas1 rna' derecesi bkdir. Haz1m 

ve miidrirdir. Membamda fennin en son terakkiyatrna gore toplanmakta ve emaye borularla sahile getirilmekte
dir. Si$eler her defasmda sodab kaynar su ile ve otoma tik tesisatla dezenfekte edilmekte ve el degmeden dol
durulmaktadir. Simdiye kadar Karakulak sularr hakkmc!.a gosterilen emniyet ve ragbetin Kocata$ suyu ve ga
zozlan hakkmda dahi esirgenmemesini Kooperatif mii~ terilerinden rica eder. 

agr1lar1 
ve k1r1khg1 

Kooperatif halis Karakulak sularm1 gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 

giderlr, nefl'enizi yerine 
getirir. 

Kooperatif 
Merkez Deposu 
Beyoglu Bayiligi 
Istanbul Bayiligi 
Kad1koy Bpyiligi 
Galata Bayillgt 

z Tophane. Telefon: 44893 
Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 

: Taksim Aydede caddesi Talat ineli 
Dahlllye mllteha&&ISI 

Dr. Hi.iseyin Usman 
Sultanahmed, AkbiYik, Seref Memi$oglu. Telefon: 21934 

: Muvakkithane sokajh No. 15. Telefon: 60466. 
LA.lell Liltiif apart1mam 4-7 ye kadar 

Telefon: 22459 
1 Necatibey caddesi No. 84 Mehmed Ali-. -----~ 

Kars V alili2'inden: 
c461,104> lira c34> kurueyluk elektrik tesisatlarl: 
1 - Kars §ehrinin idrolik elektrik tesisatl c296,400• lira 
2 - Sankam1::1 §ehrinin lokomobil elektrik tesisat1 c80,01h lira c7h 

kuru§. 
3 - Igd1r fiehrinin lokomobilli elektrik tesisatl c84,692• lira c63• ku

ru~ ki cem'an •461,104» lira c34» kuru~luk tic; kasaba elektrik inf;aati ic;in 
tayin olunan 45 giinliik eksiltme miiddeti ic;inde talib <;Ikmadigmdan 2490 
sayth arttlrma, eksiltme ve ihalat kanununun 40 mc1 maddesi hiikmiine tev
fikan if? pazarhkla intaci muamele olunmak iizere 30/12/937 giiniinden iti
baren bir ay miid&tle pazarbga konulmu~tur. 

4 - istenirse % 20 dahilinde Naf1a Vekaletine tasdika gitmif; olan Tuz· 
luca, Kag1zman, Arpac;ay, Susuz ve Selim kasabalan elektrik tesisatlarmdan 
herhangi biri yaptmlacakhr. 

5 - Naf1a Vekaletince tasdik edilmi$ yukar1da yaz1h tic; !lehrin dosya· 
smdaki evrak eunlard1r : Proje, ke$if, silsilei fiat, fenni ~artname, hususi 
§artname, Baymd1rhk Weri gene} fiartnamesi, mukavele projesi, Naf1a Ve
kaletinin 938 senesi i~in kabul ettigi elektrik nizamname ve §artnamesidir. 

6 - Taliblerin bu i~leri yapabilecegini gasteren 937 - 938 senesi ic;in 
Naf1a Vekaletinden aldigi ehliyet vesikasile 937 • 938 senesi Ticaret Odas1 
vesikas1. 

7 - En a~ag1 ·200,000• liralik bir §ehir tesisatJ yaptigma dair vesika 
gostermesi. 

8 - Muvakkat teminatl c24,306. liradrr. 
9 - Ted.iye pe!iindir. 

10 - Dosyas1 Kars ve istanbul Naf1a Miidiirliiklerindedir. 
11 - Pazarhk 31/1/938 pazartesi giinii saat 15 te Kars Hiikumet Ko

nagi ic;indeki Daimi Enciimen odasmda yapilacaktir. 
12 - Tliblerin muayyen gun ve saatte Karsta Vilayet Siirel Komisyo-

nuna miiracaatleri ilan olunur. (203) 

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

nan Erzincan ovasmm ~imal kismmci.aki Norgah ve Cermik batakhklari ku
rutma kanallarmm Pizvan, Kiipesi, Karakilise ve Gataganlar yollarrm kat 
ettigi mahallerde yap1lacak dart aded koy yolu kapriilerinin inJiaSl ve mii
teahhide ihalesi kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Kat'i ihale 28 ~?Ubat 1938 tarihinde saat 15 te Erzincan ~arbayhgm
da te~ekkiil edecek Komisyon marifetile yap1lacagmdan taliblerin mezkur 
tarihten evvel muvakkat teminat akc;esi tutan olan (1022) lira (22) kuru!?
luk teminatlan ve yetlerinde mevcud vesikalarile birlikte Erzincan Su 1f;
leri XII inci $ube Miihendisligine miiracaatleri ilan olunur. 

3 - $artname ve projeler bedeli mukabilinde Erzincanda XII inci 
$uba Miihendisliginde satllmaktadtr. (242) 

Corum Naf1a Miidiirliigiinden: 
4 ~ubat 938 cuma giinii saat 15 te Corum Daimi Enciimeninde ihalesi ya

pilmak lizere (13,000) lira ke:;;if bedelli hastane pavivonu ikmali in~aat1 ka
pah zarf usulile eksiltmiye konmu ~tur. Sartname, plan, ke$if ve buna mli • 
teferri diger evrak Corum Naf1a da~resinde goriilebilir. Muvakkat teminat 
975 lirad1r. 

isteklilerinin teklif mektublarile bu i~i yapabileceklerine dair Naf1a Ve
kaleti ehliyetnamelerini ve Ticaret Odas1 vesikalanm ihale giinii saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri lazJmd1r. (435) 

JUNiOR 
Kii~iik bir ihtirad1r. 

Yolunu §a§Iran imana JUNiOR bir reh
berdir. Yelek cebinde kolay ta~nmr. 

Turkiyenin hPr tarafmda bulunur. "Fener 
ve pillerde JUNiOR rnarkasma dikkat 

ediniz. 
Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

ISMAIL QMER ISCEN 

Beyoglu M1ntakas1 Tahsilat Miidiirliigii 

Tahsil SefliP.inden: Ferikov ., '. ...... 
~ubemize kazan~ ve muamele vergisincltm borc;lu Jiit mensucat dokuma 

limited sirketinin istanbul ithalat Giimriigii Be~iktalj Antreposunda mevcud 
ve mahcuz 80 balya jiit ipligi giimriik resmi, muamele ver,gisi vesair bilciimle 
riisum mii~teriye aid olmak iizere 2 ~ubat 938 tarihine musadif c;ar~amba 
giinii saat 2 de mahallinde sablacagmdan isteklilerin giivenme akc;elerile ma
halli mezkurda bulunmalan ilan olunur. ( 443) 

I Adliye Bakanhg1ndan: · 
II Ac;Ik bulunan Menemen noterligine imtihanla ve imtihansiz talib olan

---•••••••.. lann bir ay ic;inde Adliye Vekaletine miiracaatleri ilan olunur. c196» (442) 

TUrk Limited 'irketl ( Unyon Han Galata ) 

<;ok uygun §artlarla Emlak idaresi 
AhmSahm, icar ve isticar muamelah 

T elefon : 43358 

Grip, Ba, ve Di' Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

----------------~----~~~------------------EMNiYETLi M0STAHZAR 
• 

BOZ/V\AZ -KALBI MiDEYi 

GRiP,NEZLE .eAs ,ois .RoMATizMA vE sOT ON ·AGRILARLA sANciLAR iciN 
• A • • 

BIR TEK KA$E .ALMAK KAFIDIR 


