
iC SAHiFELERDE 
3 iinciide: Biiyiik davalar 

W. N. Ewer 

4 iinciide: Hikliye: Bir ~tarib adem 
Fikret AdiZ 

5 incide : ic;tirpa1 bahisler 
Operator Mim Kema~ 

taklidleri <=•kmu;br. 

Liibnan mektublar1 
IsTANBUL- CAGALOGLU 

OndordUncU yJI sayJ : 4923 Telgraf Ye mettub ad.res1: C\LIJU1W1Yet. tstanbUl - Posta kutusu: IstanbUl No 2411 car~amba 26 lkincikanun 1938 
H A K markasma 

dikkat. 
Deposu : Kantarctlar No. 46 G2 

Telefon: Baemuharrtr ve evt: 22.~66 ratu1r heyet.t: 24298 tdare ve mat.baa 1nsm1 24299 • 24290 

illetler Cemiyeti · Konseyi 
100 Oneil i~tima1n1 yap1yor 

.................... , ...................................... . 

Basveki I Cel81 
Bayar ve iS hacmi 

lngiltere siikiinun iadesi i~in Habe§ 
ilhakinin taninmasi karar1na vard1 

I§ hacminin geni§lemesi, bii
;yiik inkrltib iilkiisiiniin ger
~ekle§mesi demektir. Bu §e
refli yolda yiiriimek yalmz bir 
tarih borcu degil, ayni zaman-

Am erika ilhak1n tasdik1na muar1z 

da bir inkzltib borcudur da •• 
Dresden: 21 sonkcinun 1938 

<C ok degerli BaFekilimiz Celal 
Bayann ilk program • nutkunu 

kim okumu§sa pi.iriizsiiz bir fi
kir edinmi§tir: N utuk, politika ve ekono
rni baktmmdan ulusal gen;ekligimizin tam 
bir aynastdtr. Ufak ci.imlelerin arkasmda 
iyi kavramlmt§ biiyiik hakikatler vardu. 
Bu nutuk. hi~ §i.iphesiz, ulusal tarihimizin 
~ok dii§i.indiiren bi.iyiik bir vesikasJ sayi
labilir. Nutkun soyleni§ile bu sattrlann 
yazil!§l arasmda biraz zaman ge~mi§ ola
bilir. Fakat Ce!al Bayann nutku, oyle 
derin progra"m - nutuklanndandtr ki, ulu-

1 sal problemlerimizin mi.ina~a§asmda, her 
vakit onun dirilttigi geryekhk diinyasma 
donmekten zevkalabiliriz. Mevzuuna 
hiikmetmesini bilen tarihsel ~ahsiyetlerin 
biiyiik faaliyet izleri ger~eklik seskri i.ir
lJeren nutuklarda belirir. 

Konseyin gec;en ic;timamdan bir inhba 

Konsey Hatay intihab i~ini 
de tetkik edecek 

Dr. Rii,tii Aras Belgradclan ge~erken M. 
Stoyadinovi~'le miihim bir miilakatta bulundu 

Nutkunda bize diri kalkmma tablolan 
seyrettirmesini pek iyi bilen Celal Bayar. 
ulusal refah kaynagimtzt iistad kavrayi· 
~ile i§aret etmi§tir: 1§ hacmi Modern dev
letin modern ulusun, modern cemiyetin 
en aidatm!yan olc;iisii i§ hacmidir. Bunun 
biiyiik ehemmiyetini sezmi§ olan eski ce· 
rni}"et er de ok degildir. Herhangi bir 
ulusun s1skala§an is hacmi, o ulusun en -
ba§ta gelen tehlikeli bir hastah~.~d.~r. 
k.udretli ve ha$metli Romanm en buyuk Cenevre 25- Milletler Cemiyeti kon- cagt tebari.iz ettirilmektedir: 
derdi, boyuna eriyen ve daralan i§ hacmi seyi yiizi.incii i~tima devresinin ilk celsesi- Eden, Delbos, Litvinof, Beck, Spaak, 
idi. h hacmini tam bir anar§iY~ ?ii§i.iren ni, yann han Hariciye mi.iste§an Mus • Micesko, Munters. 
hadiseler, Abbasogullan devletmm Yiki- tafa Adlenin riyasetinde akdedecektir. Bir sekizincisi de Ti.irkiye Hariciye 
h§mda en bi.iyiik roli.i oynaml§llr. Bu Bu ilk celsenin bi.iyiik bir ktsmi mutad Vekili Rii§tii Aras, Hatay hakkmdaki 
arada Bizans ve Osmanb imparatorluk- oldugu i.izere, hususi mahiyette olacak • miizakereleri yakmdan takib etmek iizere 
lanm da hattrlamak laztmdtr. h hacmi- hr. gene Cenevrede bulunacakllr. 
nin mahiyetini i§ ve istihsal tarzlanm ta- Bu ic;tima devresinde konsey masas1 Konseyin bu ic;tima devresinin oldukc;a 
Yin ve tesbit eden ~aglann gene! §artlan etrafmda yedi hariciye nezarmm yer ala- £ArkaS1 sa. 7 siltun 1 de] 
verir. Onun i~in ortazamantn i§ hacmi •••....•.•..••...•.••..•••••.••.....••..•..•..•....•..•.•....•......••.••••••.••••••.••...•.•••• ~ .•.••••.•••••••.••••••.•• 
rnahiyet bak1mmdan c;:agda~ i§ hacminden 
biisbiitiin ba~kadtr. F akat bu mahiyet 
aynhib neticelerin ayni olmamasmda te
sirli deO.ildir. Gene! bir cemiyet nizami 
olarak diyebiliriz ki: h hacminin herhan
gi bir menfi sarsmtiSI, her c;agda, cemiyet 
Varltg1 ic;in dii~iindiiriicii bir hadisedir. 
Celal Bayar, bi.iyi.ik bir devlet adammm 
taglam gorii~i.i ile bize mi.ijdeliyor: h 
hacmi geni§letilecektir. 

ingiltere ile munasebatm tevsii 

He yet bugiin Ankarad~n 
hareket ediyor 

h hacminin geni~lemesi: buyuk ink1lab u· • ~ k b k ··d·· 1 · AI 
Ulkiisiiniin gerc;ekle§mesi demektir. F eo- ~ biiyii an amiZin mu ur er1 many a ve 
dal Osmanh ~agmm kotii gene! §artlan Pariste tetkiklerden sonra Londraya giderek 
altmda stskala§IDI§ bir i§ hacmi; yarahc1 
Cumhuriyet c;agmd? elbette. istedigimiz yeni iktJsadi miizakerlere giri~ecekler 
ka!kmma tern eli olamaz. Y em devlet ve 
temiyet ideologileri, ic; -hiZI bileyen, ya
tatict kudreti kimtldatan, yeni bir varhk
l!iire§i -dinamismi tutu§turan bi.iyiik deger
sistemleridir. !deologiye bundan ba§ka bir 
tol di.i§mez. Son zamanlann fikir edebi
l-'atma go~ gezdirdigimiz vakit, ger~ek
likle ideologinin birbirine kan§tmldtgmi 
l!oriiyoruz. Sarsmlih i~timal tecri.ibe imti
hanlan gec;iren baz1 c;:agda~ uluslar, bu 
buyi.ik yanh§hgm kurbanlan sayi!abi!ir
ler. ldeologinin vazifesi, asrl rolii, yuka-
11da dedigimiz gibi, bize yeni bir htz, ye
b.i bir hamle vermektir. Fa kat bu ideologi 
ile bilenmi§ hamlenin i§lemek istedigi 
!lerc;eklik, ba§hba~ma bir hadise telakki 
edilmelidir. Bu hadise yalmz kendi ~art
Ian, kendi kanunlarile miinaka~a ve mu
hakeme olunabilir. Onun ic;in inktlablan 

Ankara 25 (T e
lefonla) - h Ban
kast Umum Miidii
rii Muammer Eri$ 
ve Eti Bank U
mum Mi.idiirii il • 
hami Nafiz Pamir 
yarm ak~amki eks

i~ Bankast Umum presle Ankaradan 
Miidilrii !'1uammer hareket edecekler • 

En$ d' A · h tr. ym eyete 
dahil olarak Londraya gidecek olan 
Merkez Bankas1 Umum Miidiirii Sa
lahaddin Cam daha sonra hareket ede • 
cek ve heyete oniimiizdeki subatm 15 in
de Berlin veya Pariste iltihak edecektir. 
ilhami Nafiz Pamirle Muammer Eri~ 
Fransa ve bilhassa Almanyada birc;ok 

~ehirlere ugnyacak • 
lardtr. Bu $ehirler
de Eti Bankm mii 
nasebette bulundu -
gu firmalarla temas 
ve miizakereler ya
ptlacagi ve ~oriilen 
i$lerin mahallerin • 
de kontrol ediJecegi Merkez Bankas1 U· 

1 ] k d mum Miidilril Sald.-an ast rna Ia 1r. Mhaddin 9am 
Merkez Bankasl 

Umum Miidiiriiniin iltihakmdan sonra 
heyet Londraya gidecektir. 

Banka miidiirlerinin fn~ilteredeki te • 
maslarmda esaslari konu$ulmu$ olan baZI 
meseleler iizerinde ~6ri.i$mede devam edi
lecektir. 

[Arkast Sa. 7 siltun 3 tel 
l'alnJz ideologileri]e degerlendinnek dog... \lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

tu degildir. fnk!lab her§eyden once gene! 
hayatm istedi~i muvazeneyi kurmaktu. 
A..tati.irk; buyi.ik ve e§siz §ahsiyetile Tiirk 
1arihine yeni yolunu gosterirken nekadar 
an1tsal (monumental) d1r: K1lavuzumuz 
!ler~ekliktir. 

Osmanh devletinin ytktlt§ ve c;okii§ 
l-'1llan, ba~tanba§a bir hayal ve kuruntu 
~lgJnidtr. Biitiin cemiyet nizamt boyle bir 
lltuntu sisile c;:evrilmi§tir. F erdin geliri, 

?~b_. yani bu ferdi cemiyetle kayna§hran 
aabyeti, i§ hacmi; yeryiiziini.in i.istiinde 

6altanat si.irr:t bir iradenin elindedir. h ve 
~iilkiyet; korkunc bir anar§i ic;indedir. 

l! YII!arm bilanc;osu kar§lsmda yalmz 

deh§et duyabiliriz. F erdin en biiyiik stgt· 
nag1 SADAKA'd1r. Sadaka ic;in uza
nan kollann sayiSl arthkc;a cemiyetin ni
zami tehlikededir. Otuz yt! harbinden 
sonraki Almanyanm hali boyle idi. h 
hacminin daraldtgt. ic;timai te~kilatm bu
lunmadtgi yerlerde boyle ac1kh tablolar
la kar§Ila~mak pek tabiidir. 

Feodal bir c;agm biraktigi kotii miras1 
temizlemek kolay bir i~ degildir. Fa kat 
bu i~e nereden ba§lanacagmt bilmek, c;ok 
bi.iylik bir devlet adami meziyetidir. 
Cumhuriyetin kuruldugu gi.inden, bugii
ne degin, bu yolda attlan adtmlan, tak
dirle k"t§damak lazimdir, Ji.irk ulusunu 

ardt arkas1 kesilmi)'en harblerden ziyade 
boyuna stskala§an i§ hacmi · ytpratmt§hr. 
Osmanhltk c;agmda Tiirkliiglin i§ hacmi 
norma' olsayd1, yani c;agda~ uluslann i§ 
hacimlerile kulak kulaga gitseydi, harb
lerin bi.iyiik bir ktsml yaptlmami~ olurdu. 
Mars, yorgun ve bitkin sandtgt iilkelerin 
smtrlan dibinde mhm1 §akHdal!r. Adriya 
ktyt!armdan Hind okyanuslarma kadar 
uzanan f,eni~ bir iilkede 18 milyonluk bir 
Ti.irk va1bgt tam bir yoksulluk ic;indedir. 
Bu kadar geni§ bir iilkede yalmz geni§ 
bir refah gaze ~arpmalt idi. Fa kat oyle 

M. NERMI 
lArkas' ;;a. 7 siltun 3 tel 

Reisicumhurumuz ----
Diin Abbas Hilmi 
Pa,ayl kabul ettiler 
Yalova 25 - Sab1k Hid.iv Abbas 

Hilmi Pa~a bugiin saat 16 da Yalo
vaya gelerek Cumhur Ba§kam Ata
tiirk tarafmdan kabul edilm~tir. 
Atati.trk, Abbas Hilmi Pa~ayl bir 
saat kadar nezdlerinde ahkoymu~-
lardir. (a.a.) 

~-----------------
Balkan Antant1 

konsey • • 
I~timai 

Y eni Rumen Basvekilinin 
' 

de AnkaraYJ. ziyareti 
muhtemel 

l\nkara 25 (Telefonla) - Ankarada 
tcplanacak . olan Balkan Aantanl! kon • 
seyinde bulunmak iizere dost ve mi.itte -
fik . devletler yiiksek miimessillerinin §U • 
batm 18 inde §ehrimizde olacaklan anla
§IIrnaktadir. Ancak alakadarlardan og -
rendigime. gore, miittefik devlet naztrla -
rlnm gelecekleri gi.in heniiz kat'! §ekilde 
tesbit edilmi§ degildir. Konseyde bulun· 
mak iizere Yugoslav Ba§vekili ve Hari
ciye Nazm ile Romanya, Yunanistan 
Hariciye N amlan memleketimize gele • 
ceklerdir. Bu miinasebetle yeni Rumen 
Ba§vekili M. Goga'nm da memleketimi
zi ziyareti ihtimalinden bahsedilmektedir. 
···························································· Kendi kendimizi tenkid: 

Dayak mevzuu 
bahis degildir 

Ba§muharririmizin mekteblerimizde 
yer yer bazt fena tezahurleri gorUlen 
disiplin buhrantna bir qare bultmmast
nt istiyen ve i§in yalmz manevi tesir
lere btrakllmtyarak daha stkl maddi ted. 
birlerle de takviye olunmaS1nt zaruri 
goren ba~makalesini bir ak§am gazetesi: 

- Maddi ceza, yani dayak ve falaka 
mt? 

SJ+alile karikatilrle§tirmek istemi~tir. 
Fikir ve maksadtnt pek iyi bildigimiz 

Ba§muharririmize tercilman olarak he
men soyliyelim ki, dayak ve falaka mev
zuu bah is degildir. Kanunen memnu olan 
dayagtn insan haysiyetile telifine de 
imkan yoktur ve onun terbiyede bilyilk 
bir rolU olabilecegine inanmaytz. 

Burast bOyle olmakla beraber, mek • 
teblerdeki §imdiki mane?Jt mucazat §€

killerinin kifayetsizligi de kimsenin in
klir edemiyecegi veqhile a§iklirdtr. Ge
rek talim, gerek terbiye baktmlartndan 
hie; olmazsa eski tevkif ve izinsizlik ce
zalartmn iadesinin hir; de fena o!mtya
cagt hattra geliyor. 

Mesele r;ok ciddi ve r;ok ehemmiyet -
lidir. Memleketr;e ontm bu hayati ma
hiyeti!e miltenasib bir hal §ekline bag· 
lanmast iqin ktlt ktrk yaran bir dikkat!e 
gi)zden ger;irilmesi elzemdir. ·* * 

Millile~tirilen muesseseler 
lzmir T elefon Sirketi de 
hiikiimet~e Satin ahndt 

iki senedenberi devam eden miizakereler bitti
ginden muka vele diin Ankarada Naf1a Vekilile 

'irket murahhaslar1 
Ankara 25 (T elefonla) - lzrnir te· 

!efon ~irketinin satm almmast i~in iki se
nedenberi devam eden miizakereler ne
lJcelenmi§ oldugundan muka vele, N aft a 
V ekaletinde hiikumet namma N aft a V e· 
kilimiz Ali <;;etinkaya ile §irket namma 
izmir belediyesi daimi enci.imeni azasm
dan F aik Enez ve §irket direktori.i Rapp 
tarafmdan irnzalandt. 

!zmir telefon santral §ebekesinin te -
sis ve i§letme imtiyazt Dahiliye Vekale • 
tile fzmir belediyesi arasmdaki mukave
le ile 35 sene mi.iddetle fzmir belediye -
sme verilmi§ti. Belediye, bilahare bu im
tiyaz rnukavelesini kendisinin de serma -
yesine i§tirak eyledigi bir anonim §irkete 
devreylemi§ ve tesi~at bu §irket~e kurulup 
i§letilmiye ba§lanrnt§tl. Memleketteki bi.i
tiin telefon servislerinin P. T. T. kanunu 
hi.iki.imlerinden olarak bu idarenin inhisan 
altmda tevhiden i§letilmesi ve tarifeler • 
de yeknasakhgm, §ehirler arast rni.ikale -
melerinde bi.iti.in §ehirler halkma ayni 
muamele ve kolayhklann temini nokta • 

taraf1ndan imzaland1 

l'{af1a Vekilimiz Ali <;etinkaya 

smdan faydah gori.ilmi.i§, §irket murah • 
haslarile bu tesisatm ra§a rniiddetinden 
evvel satm almmast hususunda mutaba -

[Arkasl Sa. 7 siltun 3 te] 
······························································•••i•••············································ ........• 

.Sanghayda biiyuk bir yang1n! 

Bir <;in hava filosu, 
Japon g~milerini bahrdt 
Bir Japon 

haricinde 
San~hay 25- Cin ' 

menabiinden bildiril
digine gore, bir Cin 
tayyare filosu, diin 
sabah l\nhuey eya
letinde Suanceang'm 
$imalinde ~irnali $ar
kiye dogru ricat et -
mekte olan J apon as
kerlerini ta~Iyan mii -
teaddid ]apon nehir 
nakliye vasttalarmt 
bombardtman etmi~. 

kruvazorii de diin ingiliz 
Namtau'yu bombard1ma.n 

sular1 
·etti 

bunlardan onunu ba- (:in sularmdaki Japon barb gemilerinden Nagato zuhhst 
tmm$, 300 J apon as· bir .bombardrman esnasmda 
kerini oldiirmii$ ve miiteaddid ] apon top ri tela§a dii§iirmek maksadile . yaptldigi 
mevzilerini tahrib eylemi$tir. zannedihnektedir. 

Bin Japon kruvazorii mii? Sangh.ay 25 - Biitiiri beynelmilel 
Honkong 25 - ]apon kruvazorii ol- bolgenin suyunu temin eden fabrikada 

dugu zannedilen bir harb gemisi, bugiin miihim bir yangm c;:Ikmi$lir. Sanghay'm 
ingiliz sulan haricinde bulunan Namtau- tekmil itfaiye te$kilatt yangm1 sondiir • 
yu bombardiman etmi§tir. mege c;ah$maktadtr. Fabrika, halen ]a· 

Zannedildigine gore Cinliler, }aponla- ponlarm kontrolu. altmda bulunan 
nn bu havaliye asker ~tkarrnalanna c;ok - Y angtsepu mahallesindedir. 
tanberi intizar etmektedirler. Bunun i~in }apon Slemisine ate$ 
burasmt iyice tahkim etmi§lerdir. Bir c;ey- Tokyo 25 _ Cenubi <;;in in ablukasini 
rek saat siiren bombardtmanm, miidafile- [Arkasl Sa. 'I siitun 4 te] 
IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllft 

T eruel muharebeleri 
Bati olmakla beraber Franco k1taab ilerlemekte 
devam ediyor. Barselon tekrar bombard1man edildi 

Barselon 25 - Havas ajansmm mu
habiri bildiriyor: 

T eruel'in etrafmda vaziyet degi$mi§
tir. Asiler Altas, De Celadas ve Mule
ton' a yaptiklan hlicumlan neticesinde 
ag1r zayiata ugramt~lardtr. Cumhuriyet 
k1t'alan ihtiyat kuvvetlerini muharebeye Teruel cephesine sevkedilen 
sokmadan kendilerini tepeden tepeye a • hiikumetc;i kuvvetler 

dtm _adim ~i.i?afaa e~i$lerdir. Simdi iyi' taarruz neticesinde F rankistlerin T e • 
tahktm edilmi§ mevz1lerde bulunmakta- ruel'in $irnali $arkisindeki ileri hareketleri 
d1rlar, 12 kilometro geni$liginde ve 2 kilometro 

.17 sonkanunda yapilan ikinci mukabil [Arkast Sa. 3 siltun 1 de] 



2 CUMHURtYET 

·~L··zr•BE-r C ~ehir ve Memleket Haberlerl ) 
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..r-::;....--------..::H.;.:~;;;:.~~'A;:.:~...:.I_, vve 1 gece o an me ve siit i~i Y eni yapbrdacak 
• Yazan: c;evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 43 MITHAT CEMAL • S. ZIYA 
zelzelenin testrab 

IYiiddleton alabildigine Macar ~arabi i~mi~ti ; ~iddetli sars1nb, <;anak
kale ha valisile, Yunanis

tanda da vuku buldu 

0 

civarda bir 
~ergede 

~1ngene ~ergesi vard1, 
kiZlar ... de giizel 

Elisabeth'in i§ledigi hayular me§hur
du: Hastaneler, mektebler, f1karaya 
mahsus ucuz lokantalar kuruyordu; fa
kat keyfi, hevesi, siisii ic;in de servetler 
harc1yordu. 

Bir gii- Bevyera Krah Louis'ye 
demi§ti ki, Yunanhlara bir mabed yap -
tuacaktu. F akat bu hevesini ba~ka tiirlii 
ald1: Corfou adasmda bir saray yaphra
rak. 

Bavyera Krah Louis §oyle diyordu: 
«Bina yaphramazsam ya~Jyamam.» 

Avusturya lmparatoric;esi Elisabeth de 
§oyle diyordu: «Sevi§mezsem ya§Jya -
roam.» 

Elisabeth mimara emretti, Korfudaki 
ko§kiinii (bu, hakikatte ko§k degil, sa -
rayd1) bir tepenin yamacmda yapt1rd1; 
bu nokta, Corfou'dan Gesturi'ye giden 
ve deniz kenanm takib eden yolun iistiin
deydi. lmparatoric;e bu saraya Achilleion 
adm1 verdi. Bu saray diinya kadar para
ya mal oldu. Mimar, binay1 sahici mer
mer pahasma maledecek surette Elisa -
beth'ten para vurdu. Bina niimayi§li ya
pilmakla beraber kullam~hyd1. 

lmparatoric;enin yatak odasile hamam1 
miistesna; saraym ~i k1ymetli tarzda 
siisliiydii; zaten, binamn, lehte olarak 
aoylenecek bundan ba§ka da bir meziyeti 
yoktu. Eski Yunan iislubu taklid edile -
rek yap1Im1§h: Yunanistandan ba~ka her 
yerde mazur goriilebilecek olan bu hal 
bir bile gibi goze bahyordu. lmparato
ric;enin yatak odas1 layemut Helene de 
Troie'mn odasmm bir kopyas1yd1. Yu
nan iislubunda bir karyola varru: y er -
den ancak bir kac; parmak yiiksek ve hie; 
goriilmemi§c;esine geni§ bir sedir ... Bu ya
tagm iistiinde orkide renginde bir diba, 
bu kuma§m ucuna da i§lenmi§ bir «E» 
harfile bir tac ..• 

Esatirin bir c;ift tabiat perisi timsali 
narin endamlarile karyolanm iki pervazJ
m te~kil ediyordu. Sedef kakmah, aha -
nozdan biiyiik bir koltuk vard1: iistiine 
kocaman bir koyun derisi atJ!mJ§tl. Mavi 
renkte iki cesim vazo oymah ayaklar lis
tune yerle§tirilmi§ti. Odada do§eme na
mma ba§ka hie; bir§ey yoktu. 

Bu saraydaki hahlan, seccadeleri, 
perdeler ve lambalan Elisabeth hep Tu
nusta, F asta bizzat kendi alm1~h. 

Gayet muhte§em bir hamam odas1 
gosteriyordu ki Elisabeth' e gore hayahn 
gayesi hayatm tadm1 c;•karmakt1. Pek es
ki bir Roma ihti§amile yepyeni bir Ame
rika konforu bur ada elele vermi§ti: 

Birinci .kattaki sofamn sagmda bir 
ki.ic;iil:: oday1 Elisabeth lilise haline sok
mu§ ve oraya tath yiizlii bir Merye_m 
komu§tu: bu,gemicilerin s1yanet melegi 
olan Notre· Dame de Ia Garde'd1: 
bu heykeli fmparatori~e Marsilyada al
ttll§h. Kilise odasma yakm bir yerde de 
Elisabeth'in ba§ka ilahlan dizilmi§ti: Av 
ilahesi Artemis, giizellik ilahesi Venus, 
tiir ve giizel san' atlar ilah1 A poll on I 

Saraym tarar;asmdan Gasturi, bir de 
:Aji • Deba goriiniiyordu: Kiic;iik bir te
penin yamacmdan denize hdar inen ve 
eski devirlerden kalan ufak bir kasaba ... 
Saraytn bahc;esinde de zeytin agaclan, 
nobetc;i askerler gibi dizilmi§ serviler var
di; bir de siimbiil, giil ve manolya tarh -
Ian... Bunlann arasmda da siyah mer -
merden bir heykel: Esatirin yan in
san yan teke suretinde tasvir ettigi tabiat 
ilahmm heykeli ve onun SJrtmda §arab 
ilah1 Dionisos'un t;ocuk §eklindeki tim -
sali ... Biraz otede giillerle oriilmii§ bir 
kameriyenin altmda §air Heine'nin bir 
heykeli; ve bu heykelin i.istiinde §airin 
«Dzlet Riiyalan» ismindeki ~iirinin kit
alan hakkedilmi§ ... Bir tarafta da J§lk 
perisinin heykeli: Bir c;ic;ek tarhmm or-

tasmda ayaga kalbyor ve bir kugu ku _ Evvelki gece; Kandilli Rasatanesine 
§unun kanadlanndaki tuncdan dalgalara gore iki dakika devam eden bir zelzele ol· 
ayaklan siiriiniiyor... Bahc;e merdiveni _ mu~tur. Zelzele, saat ikiyi 10 dakika 56 
nin altmda da istalaktitlerile bir magara. saniye gec;e olmu§, dogu bah istikametin-

Bu magara giindiizleri giiliincdii ve den gelmi§tir. Zelzelenin 180 kilometro 
adeta tiyatro sahnesi ic;in yap1lmi§ tesirini uzakta vuku buldugu tahmin ediliyor. 
veriyordu; fakat gece mehtabda ho§tu. Sarsmt1, Anadolunun muhtelif yerlerinde, 
Bu magaranm dibinde bir takim ayna bilhassa Canakkalede §iddetlice hissedil
oyunlarile denizden akisler parhyordu. digi bildirilmektedir. Sehrimizde de kuv
Elisabeth bu magaraya «Benim Calyp • vetle hissedilmi§ ve halktan bir c;oklan 
so'mun magarasl}) derdi. uykularmdan uyanmi§hr. 

Biiyiik ve geni§ tavlalar lmparatoric;e- Canakkalede 
nin gozdesi olan atlarm resimlerile do- <;:anakkale 25 (Hususi muhabirimiz -
nanml§h: Lancelot'nun ve Perle Noire'm drn) - Diin gece saat ikiyi on gec;e sii-
resimlerile. rekli bir zelzele oldu. 

lskoc;yalJ Middleton'un nezareti altm- Bigada 
daki bu tavlalara aid her§ey lngiltereden Biga 25 (Hususi muhabirimizden) _ 
getirtilmi§ti. Has1h her§ey lngiltereden - Diin gece saat ikiyi yedi gec;e §iddetli bir 
di, hatta arabahgm olsun, eyer tak1mlan zelzele oldu, hasarat yoktur. 
dairesinin olsun duvarlarm1 kaphyan ac;1k 
renk me§e tahtalarma kadar her§ey. Mureltede 

Nekadar geni§ cumba, sivri c;ah, bii • Miirefte 25 (Hususi muhabirimiz -
yiik pencere varsa, c;ok siirmedi, hepsini den) - Diin gece saat ikiyi yedi gec;e, 
sarma§Jk giiller, bakir asmalar sardl. Miireftelilerin derin bir uykuda olduk -
Tavlalara giden yo! bahc;elerin i~inden, Ian bir s1rada §imal istikametinden gel -
beyaz pembe 1tJr!arm, ac;alyelerin, ziilf- digi hissedilen §iddetli, fakat k1sa siiren 
aruslann arasmdan gec;iyordu... fnsan b:r zelzele oldu. 
kendini riiya aleminde samrd1. Erdekte 

I 883 bahan gelmi§ti. Erdek 25 (Hususi muhabirimizden)-
Elisabeth'le lskoc;yah Middleton'un se- Geceyansmdan sonra saat ikiyi yedi ge

vi§meleri dort seneyi bulmu§tU. Her yii, c;e iistiiste lie; zelzele oldu. Bunlardan bi
av mevsiminde bir tara fa gitmi§lerdi: lr- risi iic; saniye devam etti ve giiriiltiilii 
landaya, lngiltereye, sonra da bir c;ok gelerek halk1 uykudan uyandud1. 
yerlere, mesela Korfuya, cezayire, Pari- Yunanistanda da zelzele oldu 
se, Viyanaya. 

lskoc;yah Middleton Macaristana ayl Atina 25 (Hususi) - Diin gece 
Mora ve orta Yunanistanda §iddetli bir 

yavrusu avlamaga giden fmparatoric;enin zdzele olmu§tur. Atina rasatanesi zel -
beraberindeydi. lmparatoric;e orada Go- zele merkezinin Korent korfezi oldug¥ unu 
dollo saraymda ufac1k bir cambazhane kaydetmi§tir. Zelzelenin hissedildigi ta • 
yaphrd1; Middleton bu cambazhanede, fl h 1 k ra arm a a isi korkularmdan k1rlara il -
t;o kere, cambazba§J roliinii oynuyor, ve hca etmi§lerdir. 
lmparatoric;e beyaz Arab midillisinin i.is- ___ . .;.... __________ _ 

tiinde oyun yerini firdolayi ko§up dola§· 
hkc;a 1skoc;yah haykmyordu: 

-Bravo( 
Elisabeth sevdiklerile goklerde, hayal 

alemlerinde ya§ard1. Eger sevdiklerinin 
bu goklerden yerlere dii§ecekleri tutarsa 
vay hallerin~ I Elisabeth'in hayatmdan 
ebediyen silinirlerdi. lmparatoric;enin ls
koc;yah Middleton'la olan miinasebetine 
gelince, adamm keskin zekas1, nekreligi
dir ki bu miinasebette onu hep gokyiiziin
de tutuyordu. Hem kurnazd1, hem de 
bir kol c;engi ... Bu sayede lmparatroic;ey
le beraber, uzun zamanlar, goklerde 
yiizdii, durdu. <;:iinkii Elisabeth biitiin 
emellerini, biitiin heveslerini ona bagJ~Ia
mi~h. 

Godolo saraymda, bir giin, fskoc;yah 
Middleton fmparatoric;eden izin istedi: 

- -5oyle Pe§teye kadar bir gidip do
la§111al•y•m, 

Dedi. 
fmparatoric;e saray muhaf1zlanndan 

birini 1skoc;yalmm yamnda bulunmaga, 
sonra geri getirmege memur etti. Saatler 
gec;ti. Middleton' dan eser yok. Elisa
beth, odasmda, sinirli sinirli, bir a§agJ bir 
yukan dola~Jyordu. M erak ic;indeydi: 
Bu Middleton atak adamd1, bu yiizden 
mutlaka ba§ma bir bela gelmi~ti. Nihayet 
muhaf1z yalmzba§ma, siikliim piikliim 
dondii. An lath: 

- Yi.izba§J Middleton; biraz sonra 
gelip beni kazinoda bulacagm1 vadetti, 
ve ba~m1 ald1 gitti. Bekledim, bekledim, 
gelmedi... Evet, oras• oyle efendim, 
Middleton alabildigine Macar §arabi ic;
mi§ti; sonra da civarda bir c;ingene c;erge
si vard1, Cergede de giizel k1zlar ..• 

lmparatoric;e doviindii: 
- Aman yarabbi! Ba§Jma gelenler .. 
Kontes Ferenzy ile Marie Larish fm -

paratoric;enin yanmdayd1lar; kendisini 
teselli ic;in bi.itiin gece yatmad1lar. 

tArkas1 var) 

• • 

SEHIR ISLER/ 

Y edi yii:z. bin lira ile yapda
cak istimlakler 

·-' 
Belediye Fen t§leri Harita ubesi mii-

diirii Galib, Yenicamiin etrafmm a~Il
masr i~i u:uirinde Nafla Ve~§letile te ·-· 
masta bulunmak i9in dUn Ankaraya 
gitmi~tir. 

Burada yapilacak i~in bir krsm1, Na
fia Vekaletinin tahsis eyledi~i yedi yliz 
bin lirahk tahsisatla haZirlanacakhr. 

!mar projesine gore, yaptmlacak olan 
i§, daha geni~ mikyastad1r. Buna, ancak 
plamn tatbikile ba~lamlabilecektir. 

Harita §Ubesi mlidlirlinlin donli§lin -
den sonra yedi yliz bin lirahk tahsisata 
gore yap1lmasi laz1m gelen k1smm is -
timlakine ba§lanacakhr. 

Ekmek fiatlarmda tenzilat 
yap1ldi 

Nal'h komisyonu, dun toplanarak o
numuzdeki haftamn ekmek iiatlanm 
tesbit etmi§tir. Francala fiatlan ipka o
lunmu§, birinci ekmek 10,5 kuru§tan 10 
kuru§ 10 paraya. ikinci ekmek de 10 ku
I"U§tan 9 kuru~ 30 paraya tenzil edil -
mi§tir. 

lmar plam ve yollar kanunu 
hiikiimleri 

!;iehir planmm tatbikl. etrafmdaki ha
zrrhklar devam ediyor. Yap1 ve yollar 
kanununun tadiline liizum goriilmii~tlir. 
Ankarada bir komisyon tetkikata ba~ • 
lami§hr. 

Hukuki bakrmdan ve imar noktai na
zarmdan bu komisyonla temas etmek 
lizere, evvelki glin Ankaradan §ehrimi
ze donen Belediye Fen 1§leri !mar bli· 
r~.s~. miidii~ii Zi!.a ile Hukuk i§leri mii-J 
duru Muhhs, dun gene Ankaraya git
mi§lerdir. 

Soke serg1s1 kapandt 

Yapr ve yollar kanununun tadili hak
kmda bir layiha hazrrlanarak Meclisc 
verilecektir. Bununla imar plamnm tat
biklna kadar plana aykrn yaprlacak in
§aahn online ge~ilmesi kabil olabile -
cektir. 

Y ag1 eritecek yer mi 
bulamad1? 

Sake (Hususi) - Halkevinde a~Ildigm1 bildirdigim Dild~ ve Nak1~ ser
gisi bir hafta icinde buyuk bir ra2;bet gormii~ ve bugun kapanm1~tJr. Gon • 
derdigim resim diki$ kursunda c;:ah$an ve ba~an gosteren bayanlan ogret-
menleri Ba~an Hayriye ile birlik~e gostermektedir. · 

Eminonii Belediyesi, nizamlara ria • 
yet etmiyen bir~ok dlikkan ve imalat -
haneleri seddetmi§tir. Bu arada Sabun
cu hanmda Argiri isminde bir yagcmm 
abdesaneye yag kazamm koyarak yag 
erittigi goriilmii~, bu imalathane de ka
pablarak sahibi hakkrnda takibata ba~
lanmi§hr. 

Koprii meselesindeki ihtilaf 
halledildi 

Atatlirk kopriisii in§aah iizerinde Be· 
lediye ile mliteahhid arasmda ~rkan ba· 
zr ihtilaflarm halli maksadile birka~ glin 
evvel Ankaraya giden Kopriiler mli -
diirii Galib, dlin Ankaradan gelmi§tir. 
Bilhassa istinad kaZiklanna konacak de· 
mir nisbetine taalluk eden bu ihtilaflar, 
Belediyenin noktai nazarma gore hal -
ledilmi§tir. Bu karar dairesinde birkag 
giine kadar in§aata b~lanacakhr. 

nas1l halledilecek? 

Ucuzlugun temini i~in 
ecnebi miitehasstslarin 

reyleri abntyor 
Et fiatlannm martm birinden itibaren 

on kuru& tenzili hakkmda hiikumel!;e ve
rilen karann tatbiki etrafmdaki hamhk
lara devam olunuyor. Mezbaha resminin 
ba& iizerinden kiloya t;evrilmesi i~in de 
baz1 tetkikler yap!lmaktad1r. 

Bununla me&gul olacak komisyon, ~u
batm onunda ilk i<;timamJ yaparak i~e 
ba&hyacaktJr. Komisyon, Sehir meclisi 
azasmdan ii<; zatla Hayvan BorsasJ ko -
miseri, Belediye iktJsad miidiirii, iki ce
leb ve iki de kasabdan miite&ekkil ola -
cakt1r. Ekmek ve si.it meseleleri hakkmda 
da iktJsad Vekaleti 1<; Ticaret hleri U
mum Miidiirliii:(ii tetkikata ~~:iri~mi&tir. Bu 
hususta Alman miitehasS!Slarmm da rey
leri almmaktadtr. MiitehassJs!ann nok -
tai nazarlan yeni ve asri fmnlar yaotml
masJ merkezindedir. Hali hamda lstan
bulda on fabrika ile I 90 fmn vardu. 

ADLIYEDE 
Bir senelik muamele 

bilan~osu 
937 senesi zarfmda istanbul Mliddei -

umumiligine 141,031 i§ gelm~, bunlar
dan 829 u intac edilmi§, 136,829 i§, yeni 
seneye devredilmi§tir. 

Tefti§ler 
Adliye miifett~lerinden Alaeddin ve 

Hatemi, asliye mahkemeleri muamela-

komiir tesisati 

en 
bir 

istanbul, Akdenizde 
ucuz komiir veren 
liman haline getirilecek -Liman t§letmesi miidurli Raufi Man· 

yash limana aid i§ler etrafmda iktrsad 
Vekaletile temaslarda bulunmak iizere 
diin Ankaraya gitmi§tir. Liman 1~1et • 
mesi mudiirii, Londradan yeni gelen is
tanbul !imam komiir tesisatma aid pro
jeleri ikhsad ve Naf1a Vekaletlerinin 
tasdikma arzedecektir. 

Kuruc;esmede yap1lmas1 mukatrer o
lan biiviik komur tesisatma aid proje -
Jere gore, Kuruc;e~rnedeki biitiin evler 
kaldinlacak, bu mmtakanm gerek de
niz klyisl, gerekse teoenin iistiindeki 
k1srni karnilen komiir deposu haline ge
tirilecektir. Burada antrasit, kok ve so
mikok komiirlerile, elenmi~ ve elenme· 
mi~ komlirlere aid ayn ayn kapah de
polar yaphnlacak, aynca komlir tozun
dan tugla yapan bir fabrika da kurula
cakhr. Yaprlacak tesisatm en biiyiik 
hususiyeti, kat'iyyen komiiriin tozunu 
d1~anya vermernesi olacakhr. Kuru -
c;esmenin bir k1sm1, yalmz komiir i~le
rile uilra~an memur ve amelenin evle
rine tahsis edilecektir. 

Biitiin bu tesisahn gayesi, lstanbulu 
Akdenizin en ucuz komiirlinli veren li
mam haline getirmektir. Zonguldak ko
miirli, burada vapurlara devlet elile 
maliyet fiatr iizerinden verilecektir. Ku· 
ruge§me tesisahna sarfolunacak para, 
be§ milyon liradtr. lnsaat, 940 senesinde 
ikmal edilmis olacakhr. 

hlfi tefti§ etmektedirler. Miifetti§ler, GO 0 E E 
diinden itibaren birinci ve dordlincli as· ~ M R K L _, R f) 
liye ceza mahkemelerini tefti§e ba~la • lthal edilen kokun giimriik 
mi§lardir. 
Polis komiserini yarahyanlar resmi indirildi 

Hlikumet, memleket ormanlarmm ko-
Bir mliddet evvel Ferikoylinde sablk 

komiser Ismail Hakkiyt, bt~akla yara _ runmas1 yolunda yeniden bazr kararlar 
hyarak ollimiine sebeb olmaktan su~lu daha ittihaz etmi~tir. Bu climleden ol
Remzi ve tsmailin dlin Agrrcezada mu- mak iizere Ankara memurin kooperati
hakemelerine ba~lanmi§fJr. Su~lu Rem· fine 20,000 tonluk k'Ok komiirii -ithali 
zi, mlistanhkhkta verdigi ifadeyi kabul ic;in miisaade verilmi§tir. Bu parti ko • 
etmiyerek vurup vurmadtgmt bilmiye- mlirden 7,5 lira glimriik resmi yerine 
cek derecede sarho§ oldugunu soyledi yalmz 2 lira resim ahnmasr hakkrndaki 
ve suc;lu Ismail de, Remzinin 0 giine emir de dlin giimriiklere bildirilmi§tir. 
kadar gordiigli ve tamd1g1 bir kimse ol- Yeni vaziyette Avrupa kokunun tonu 
mad1gm1 soyledi. Muhakeme, diger ~a- memleket dahilinde 26 liradan sablabi
hidlerin <;ag1nlmas1 i<;in ba§ka giine lecektir. Bu komlir esas itibarile An • 
kald1. kara !~in getirHmekle beraber, !sta~ -

0 •• " k 'f d ld bulda da denizden teslim §artile gene 2 
I .. ~uncu e§I e yapi 1 . lira t'Umruk re'Sni(altna'rak satJUealihr. 
KatJrciOglu ham yangm1 tahkikatma 

ehemmiyetle devam edilmektedir. Bi • BORSALARDA 
rinci sulh ceza hakimi Re~idin reisligi Acentalar birlig" i bir proje 
altmda iki Belediye ve iki Naf1a mii -
hendisinden miirekkeb bir heyet tara - haz1rhyor 
fmdan dun yangm yerinde Uc;iincli bir Borsa acentalar1 dUn de bir toplantl 
kesif yap1lmr~hr. yapmt§lardir. Bu toplanhda Ankara 

Yangmm en list kattaki ~val amba- borsasmm a~lh§mdan sonra acentala -
rmdan c;1khgi tesbit edilmi§Se de, yan- rm oradaki c;ah~ma tarn iizerinde go
gmda kasid eseri oldu~una dair bir rli§iilmii§tiir. Acentalar Birligi bu hu • 
ipucu dahi elde edilememistir. En kuv- susta bir proje hazrrlamaktadrr. 
vetli tahmin, yangrnm kalorifer baca- B~bakan Ceial Bayarm istanbul bor-
smdan <;Jkt1gr merkezindedir. sasmm mahiyeti hakkmda yaphgr tah-

KOLTOR fSLERilil, Borsa mehafilinde derin bir alaka 

Y ard1m cemiyeti 
istanbul ogretmenleri ve l.§yarlarm -

dan Olenlerin ailelerine yardrm cemi -
yeti, bu cumartesi giinii saat 13,30 da 
butiin muallimlerin i§tirakile finiver • 
site konferans salonunda miihim bir 
toplanh yapacakhr. $ehrimizdeki biitiin 
muallimler bu toplanhya davet edilmi§
lerdir. Toplanbda kurumun gec;en sene 
yaptig1 i§lerle nizamname tadilat1 mev
zuu bahsedilecek, yeni idare heyeti se
c;ilerek azamn dilekleri tesbit oluna -
cakhr. 

ile kar§Ilanmu~br. Bu sozler, Ankara 
borsasmm kurulu§unun bir izahrm ve 
hlikumetin yeni borsadan bekledikleri· 
nin a~1k blr ifadesl §eklinde telfikki e
dilm~tir. 

MOTEFERRIK 

Gayrimiibadil bonolar1 yeni
den yiikseliyor 

Gayrimiibadil bonolan, dun yeniden 
yiikselmege ba§lami§hr. Bonolar, 20,75 
kuru§a kadar c;rkmJ§br. Yiikseli§in de
vam etmesi muhtemeldir. 

komisyonunun miihim kararlari 

HI£Zlsslhha komisyonu azalan, Valde hanmda tetkikat yaptyorlar 

Istanbul vilayeti hJfzJss•hha komisyonu, kac; saat ic;in dahi ikamete elveri§li ol • 
diin Vali muavini Hiidainin ba§kanh - mad1g1 anla§IImi§, bu odalartn tahliyesine 
gmda topJanmJ§, gelen raporJan tetkik Vtt oniinden ge~en JagJmJarm kapatJJmasJ• 
etmi§tir. Komisyon azalan, <;:akmakc;~ - na, bu gayris1hhi vaziyet 1slah olunma • 
larda bulunan Valide hanma giderek bu d!kc;a hic;bir kimsenin oturmasma miisa· 
hanm baz1 odalarmm ikametgah ittiha - ade olunmamasma karar verilmi§tir. 
zma gayrisalih olduguna dair Err.inonii Azalar, Y e§ildirek civanndaki bazi 
kazas1 idare heyetinin verdigi brar ve boya imalathanelerini gezmi§ler, bu boya 
vilayet hJfzJssihha miitehasSISmm bu hu- imalathanelerinin bacalarmdan c;1kan du
sustaki raporu iizerinde mahallen tetki ; manlarla etrafa sac;1lan kurumlarm da u
kat yapmi§lardJr. Filhakika tetkikat ne- mumi s~hhat ic;in zararh oldugunu tesbit 
ticesinde 200 ii miitecaviz odas1 bulunan ederek imalathane bacalarmm uzattml -
bu hanm, yirmi be1e yakm odasmm bir masm1 kararla§lirml§lardJ.r. 
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Siyasi icmal· 
Orta Avrupa ve Almany 

0 rta Avrupada, i§ler siiratle in 
ki§af ediyor. Umumi Harbden 
sonra F ransamn te§ebbiis ve 

yard1mile kurulan vaziyetin, hududlar 
degilse de, havas1 biisbiitiin degi§mekte-o 
dir. Kiic;iik ltilaf1 le§kil eden <;:ekoslo
vakya, Romanya ve Yugoslavya devlet· 
leri ve Lehistan F ransaya siyasi, mali ve 
askeri cihetten stmsJki bagh idiler. Al
manya silahsiZ. paras1z ve tecrid edilmi~ 
bir haldeydi. ftalya ise daha ziyade da
hildeki rejimini kuvvetlendirmekle me§• 
guldii. Avusturya ile Macaristan ise, 
Milletler Cemiyetinin ianesile ya§amak• 
ta, siyasi ve askeri noktadan solda s1f1r 
bir vaziyette bulunmakta idiler. 

Orta A vrupadaki bu vaziyeti ilk sar· 
san §ey, 1talyanm Roma protokollarile 
Macaristan ve Avusturyay1 iktisadi ci• 
hetten kuvvetlendirmesi ve siyasi cihet• 
ten de cesarethndirmesi olmu§tU. Daha 
sonra ltalyanm Almanya ile anla§masi 
ve nihayet ittifak etmesi orta A vrupada 
<;ok ag1r basm1~1ir. Bu vaziyetten ilk kat'i 
neticeyi <;1karan ve buna gore politikasma 
istikamet veren Yugoslavya ohnu§tur. 

Orta Avrupadaki mevkiinin sam!dJgl• 
01 goren F ransa, Sovyet Rusya ile ittifak 
ederek bu devleti orta Avrupaya sokmak 
istemisti. Buna kar~1 Sovyetlere dii§man 
olan Yugoslavya derhal harekete gec;mi§ 
ve ftalya ile her tiirlii meselelerini hallet
mi§ti. Romanya dahi harici politikasmm 
ba§mda Titulesco bulundugu zaman, 
hayli zaman tereddiid ettikten sonra, 
Yugoslavyanm zoru iizerine Kral Karol, 
Sovyetlere yakla~maktan ve bu devletle 
ittifak etmekten vazgec;mi§ti. 

Nihayet Romanyada gene Krahn yar· 
dJmile komiinizmin ve Yahudilerin can 
di.i§mam, Almanya ve ltalya ile anla~
mak tara ftan fa§istlerin it ba§ma getiril
mesi iizerine orta Avrupa ahvali bir iki 
hafta ic;inde siiratle inki~af etti. Pe§tede 
toplanan Roma protokollanna dahil i.ic; 
devlet konferansmda Macaristanla A • 
vusturya, Berlin - Roma mihverine at;Jk· 
tan ac;1ga iltihak ettiler. Komiinist aleyh
tan cephenin tarafma gec;tiler. 

Ahiren Yugoslavya Ba"§vekili Dr. 
Stoyadinovic;'in Almanyada uzun bir 
ziyaret yapmasJ, ·ftalya ile hududlar, 
ekalliyetler, Arnavudluk ve Adriyatik 
meseleleri i.izerinde anla§ml§ ve fevkala• 
de ahvalde isti§are yapmagt da kabul 
ederek miihim ikhsadl menfaatler temin 
etmi§' bulooan Yugoslavyanm , Almanya 
ile tamamile anla§masma yard1m etmi§tir. 

Yugoslavya ile Almanya arasmda ga· 
yet samimi miinasebet ve i~birligi temin 
edilmi§tir. Kiic;iik lti!B.fm iki azasmm, 
hem ltalya hem de Almanya ile rejim 
ve siyasi akide cihetinden karabet tesis 
ettikten ba§ka siyasi, ikttsadi ve kiiltiir 
cihetinden bu devlete yakla§makta olma
lan, ayni zamanda Macar ekalliyetleri 
meselelerini Macaristam memnun ede • 
cek bir surette halletmege taraftar goriin
meleri ve neticede Macaristanla da an
la§mak yollanm aramalan <;ekoslovatya 
efkan umumiyesi iizerinde tesir yapmak
tan hali kalmad1. 

Bu memleketin sag partileri ve bahu
sus Celt ziirra partisi memleketin kurtu • 
lu§U Almanya ile dii§man olmaktan ziya
de dost olmakta bulundugu kanaatine 
gelmi§tir. Bunlarla Cekoslovakyadaki 
Hitlerci Alman partisi (Siidet Almanla
n) ve Slovakyanm muhtariyeti taraftan 
Hlinka partisi arasmda fikir yakmhg1 ol
dugu mi.i§ahede edilmi~tir. Hepsi de ko
miinist dii§mamdtrlar. De; taraf birlettik· 
Jeri takdirde ekseriyeti temin edebilecek
ler ve hiikumetin ba§ma gec;ebilecekler· 
dir. 

Cekoslovakyada, ittifaklann yani 
mi.i§terek emniyet sisteminin selamet yolu 
olmadJgi kanaati yerle§mege ba§ladJgmi 
Alman hiikumetinin na§iri efkan alan 
gazete de tasdik etmektedir. Lakin bu iki 
devletin anla§masi Yugoslavya ile ve Ro
manya ile yap!lan anla§malar kadar ko· 
lay olmJyacaktJr. Her§eyden evvel AI· 
manya, Cekoslovakyadaki dort milyona 
yakm Almanm vaziyeti, Cekoslovakya • 
nm dahili bir i§i degil; Almanya:o da 
yakmdan alakadar eden bir mesele oldu; 
gu noktai nazarmda 1srar etmektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Arnavudkoyiinde bulunan 
<\e&edin hiiviyeti anla§Ildl 

Bundan lie; gUn evvel Arnavudkoyiin· 
de denizde bulunan huviyeti me~hul 
cesedin Galatada Rus manashrmda otu· 
ran 60 ya§larmda Hasan oglu Me-hmed 
Rag~.b oldugu anla§1lmJ§trr. thtiyar a· 
damm denize dii§erek boguldugu tesbit 
edilmistir. 

Cu mhuriyet 
NOshas1 5 kuru15tur. 

Ab_ one ~eraiti { TUrklye Baric 
'l I~ID f~in ' 

Senelik 
Alb aybk 
o~ ayhk 
Blr •yi..Lk 

1400 Kr. 2700 (tr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • f'oktur 
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HAdise!er aras1nda 
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MIHINA 

Teruel muharebeleri fE3} ugiin mekteblerimizde bazt 
{g) cezalar yok degildir. Fakat 

bunlar, ihtar ve tes~il gibi, 
su~lu ~ocuk iistiine yap1lan hafif rna
nevi tesirlerpen ibaret kahyor; an
cak muhakeme ve temyiz kabiliyeti 
inki§af etmi§ ve uzak bir istikbalin 
zararlanm dii§iinecek bir seviyeye 
gelmi§ talebeler i~in faydahdtr. Fa

kat, birka~ sene evvel Samsun vak'a
smda oldugu gibi mualliminin evine 
bomba koyan ve daha sonra, muha
kemeleri hili cereyan eden bir ~ok 
vak'alarda oldugu gibi hocalarma, 
idare imirlerine kar§t silaha davra
nan talebelere kar§I ihtar, tekdir veya 
tes~il gibi cezalar, hafif gozdagt vere
cek bir tesirden de mahrum §eylerdir. 

ikt1sadi Milletler Cemiyeti •B·a~·v-ek•i•l •ve_g.az•e-te•c•ile•r 

Bati olmakla beraber Franco k1taab ilerlemekte 
devam ediyor. Barselon tekrar bombard1man edildi 

Siyasi vazifelerine nihayet verildigi takdirde 
bir «Beynelmilel Miibahase •• muessese 

(Ba§ tara!t 1 fncf sahijede) 

derinli~inde bir arazi parc;asile tahdid 
edilmistir. 

methalini miidafaa ve Conend'in irtibat 
noktasmt atesleri altmda bulundurrnak -
tad1rlar. 

Cemiyeti» halini alacakbr 

Barselona'nrn bombardrmanr Asiler Alfambra Rio'ya hakim bulu
nan tapeleri bir haftada zaptetmi$1erdir. 
Bu arazinin is~~:ali cumhuriyetc;ilerin mii- Barselona 25 - Asi tayyareleri bu 
dafaa mevzilerini tehlikeye koymakta _ sabah Barselona'yi bombard1man etmi~-
d lerdir. IT. 

Muleton' a yerle~tirilmis olan F rankist Sivil ahaliden 39 kisi olmii$. birc;ok 
topc;u kuvvetleri $imali $arkiden T eruel' e kimseler yaralanmi$tlr. ( a.a.) 
giden ve Alfambra Rio sahilini takib I 40 tayyare dii~iiriilmii~ 
eden yolu bombard1man etmektedirler. Bilbao 26 - Umumi Franko karar-
F a kat nehrin kars1 sahilindeki cumhuri - gahmm bir tebli~ine gore, F rankocular 
yetc;iler daha yiiksek tepel~rde bulun - son T eruel muharebeleri esnasmda dii$
makta ve buradan T eruel'in simali $arki mamn 140 tayyaresini diisiirmii$lerdir. 

. ................................. , , .. ,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110"'""""""""""""'"'""" 

Bulgar- Yugoslav 

dostluk misak1 

ilk doniim y1h hararetle 
kutlulan1yor 

Belgrad 25 - Bulgaristan ile Yu -
goslavya arasmda aktedilen daimi dostluk 
paktmm yildoniimii miinasebetile Yugos
lav matbuah bir~ok makaleler ne§rederek 
Bulgar ve Yugoslav milletleri arasmda 
aTZU edilen ve amlarca istenilen §ekilde 
kat'i olarak karde§c;e baglar tesis eden 
bu paktm ehemmiyetinden bahsetmekte -
d:r. 

Bu hususta Samuprava gazetesi Bal • 
kan itilafi paktmm ,Sovaliye - Kral Alek
sandr'm eseri oldugunu hattrlattiktan son
ra §Oyle yazmaktadtr: 

«Ayni siyaseti takib eden Ba§vekil 
Stoyadinovi~ 24/ 1/ 1937 de Bulgar mil
letile bir daimi dostluk itilafi akdetti. Bu 
itilaf iki kom§U millet arasmdaki miina
sebetlerde yeni bir devrenin ba§langicma 
ht'i bir i§arettir. Daimi dostluk pakti ile 
ik: karde§ milletin birle§erek te~riki mesai 
etmelerine senelerce ~ah§an birc;ok Yu -
goslav ve Bulgar vatanperverlerinin ar • 
zulan tahakkuk etmi~ oluyor. 

Struma' dan Tuna' ya kadar Ulan an 
ilikenli teller lcaldmlmi~ ve bu uzun hu· 
dud i.izerinde itimadSIZhk yerirJc, y.~i bir 
zihniyet kaim olmu§tur ki o da §udur: 

Diinya sulhu i~in 

bir konferans daha! 

ingiliz Ba~vekili 
te~ebbiise giri~iyor 

Londra 25 - Salahiyettar mahfiller, 
Chamberlain'in biitiin siyasi ve ikhsadi 
meseleleri tetkik etmek iizere haziranda 
bir diinya sulh kon feransm1 ic;timaa c;a -
ibracag1 hakkmdaki haberlere inanma -
maktad1rlar. 

Bu mahfiller, alakadar milletleri bir 
araya getirmek kabil oldugu takdirde 
Basvekilin boyle bir konferansJ tertib et
mekte tereddiid etmiyece~ini fakat maal
esef !spanyol ve Uzak$ark ihtilaflanmn 

inki~afile halyan - Alman miinasebetle
rinin vaziyeti buna mani oldugunu ilave 
etmektedirler. ( a.a.) 

Bulgar kabinesinde 
istifalar devam ediyor 
Paris 25 (Husus1) - Sofyadan bildi

rildigine gore, Bulgar 'kabinesinde iki 
naZirm degi~mesi iizerine Ticaret Na -
zm da istifa etmi~tir. Adliye Nazm da 
istifa edecegini bildirmi§tir. Bu §era it 
altmda Kose :i:vanof kabinesinin istifa 
etmek mec'buriyetinde kalacag1 haber 
verilmektedir. 

ltalya • Cenuhi Amerika 
seferi 

Karde§lik, te§riki mesai ve miitekabil em-
( ) Roma 25 - Stefani ajansi bildiriyor: 

n·yet.» a.a. B" .. b Albay 1seo, yuz 8§1 Moscatellil ve 
Misirda vergiler tegmen Bruno, Mussolininin pilQtlugun

da diin sabah saat 7,30 da italya • Cenu-
tenzil ediJiyor bi Amerika uc;u§unun ilk merhalesi o-

K h 5 K b. b .. t I Ian Dakar'a dog-ru Roma civarmda Gui-a ire 2 - a me ugun op a -
narak vergilerin azaltiimasi hakkmdaki dania tayyare karargahmdan yola 91 -
layihay1 tasvib etmi~tir. Bilhassa koyler- kan iic; cS. 79• tayyaresi saat 18,15 te 
deki kiic;iik emlak sahiblerinin istifade , salimen Dakar'a vasll olmu§tur. 
edecegi bu tenzilat yiizde 20 ila 50 rad- Uc;u§, ba§tan nihayete kadar 4 ila 5 
desindedir. bin metro yii.kseklikte cereyan etmi§t.ir. 

Hi~ §iiphe yok ki ideal terbiye, 
~ocugun kabahatlerini cezalandtr
mak degil, onu kabahat yapmaktan 
ahkoyacak bir seviyeye ~1karmaktu. 
Fakat, bOyle bir idealden yiiz ~evir

memekle beraber, diipediiz realite 
~er~evesi i~inde kaldtgJmiz zaman, 
yektahtada boyle bir§eyin miimkiin 
olmadtgmt goriiriiz. Ceza §artbr. 

Nedir bu ceza? Ne olmahdn? 
«Tekdir ile uslanmtyanm hakkt ko
tek>> midir? 

«Maddi ceza» dendigi zaman akla 
hemen dayak gelmemelidir. Talebeyi 
bazt hiirriyetlerinden ve zevklerinden 
ahkoyan, mahrumiyet sistemi iistiine 
kurulmu§ her ceza, manevi oldugu 
kadar da maddidir. Pedagojinin mii
kifat ve miicazat fashnda, bu mahru
miyetlerin lehine ve aleyhine pek ~ok 
§CY yazlhp soylenmi§tir. Bu miinaka
tadan aynca bahsetmege hazirlam
yoruz. Bugiin A vrupa mekteblerin

de ceza sistemleri muhteliftir ve her 
biri, miicerred pedagoji nazariyeleri
nin degil, milli ve mahalli ihtiyacla
nn mahsuliidiir. Cumhuriyetin yeni 
ba,hyan anketine Ali Kami Akyii
ziin verdigi cevabda soyledigi gibi, 
fngilterede dayag1 ve para cezasmt 
kabul eden mektebler bile hila var

mt§. Amcam son seyahatinde bOyle 
bir mektebi ziyaret etmi§. F akat o da, 
biz de -vaktile muallimleri arasmda 
bulundugum hususi bir mekteb mii
diiriiniin «mahalli pedagoji» tabir et
tigi- dayaga taraftar degiliz. Ba§mU-

harririmizin yaztsmdan bOyle bir ma
na !;Ikaranlarm demogajilerinde, 
bermutad, herhangi bir miinaka~aya 
ka~mma istidadlan sezer gibi olduk. 

Dayaga degil, ceza sistemimizin 
tekemmiil ettirilmesine taraftar1z. Bu 
yap1lmazsa, mekteb Mralarmda bile, 
~ocugu -arada bir goriilen vak'alarda 
oldugu gibi- ceza kanununun daha 

sert maddeleri bekliyor. Mektebinde
ki disiplini temin i~in zab1taya miira
caat etmek mecburiyetinde kalan 

miidiirler biliyoruz; bunun i~in ~o
cuklartn terbiyesini ve inz1babm po
lisin elinden alarak miirebbinin eline 

Milletler Cemiyeti Konseyinin (bugiin 
toplanacak) ruznamesindeki tek bir mev
zuun arkasmda Milletler Cemiyeti heye~ 
ti umumiyesinin cezri olarak yeni ba§tan 
ten~iki plam gizlenmi§ bulunuyor. 

Ruznamede deniliyor ki: 
«Ge~en sene Milletler Cemiyeti bii -

yiik meclisinin dermeyan eyledigi talebe 
binaen iktisadi ve mali te§kilatm biinye
sini ve vazifesini yeni ba§tan derpi~ etmek 
ve bilhassa ikhsadi ve mali muhitlerde 
beynelmilel i§birligi esas1m geni§letmek 
maksadmi gozetmek iizere bir komite 
viicude getirilecektir.» 

Bu komitede aralarmda Belc;ika ile 
Lehistanm bulundugu baz1 devletler; 
iktJsadi ve mall te~kilatm Milletler Cemi
yeti ~er~evesinden ~Jkanbp bugiinki.i bey
nelmilel mesai te§kilatJ gibi miistakil ya -
hud daha geni§ salahiyetle te~kilat haline 
ifrag edilmesini teklif edeceklerdir. 

Mevcud ikhsadi ve mali komiteler 
( daimt ikt1sad komitesi) namr altmda 
birle§tirilecektir. 

Y eni komitenin riyasetine tayin edile -
ceklerin isimleri arasmda Avustralyamn 
sabtk Ba~vekili Bruce ile Bel~ikamn sa -
b1k BaFekili Van Zeeland'm namlan 
zikrolunuyor. 

!khsl\di te§kilat senelik konferansm1 
akdec1ecektir. Milletler Cemiyeti §imdiki 
ikhsad! ve mali ~ubeleri Cemiyetten tefrik 
edilecektir. Bunlar ikttsadt te§kilatm ki -
tabet heyetini te§kil edeceklerdir. Bu 
esaslann kabulii iizerine Almanya, !tal· 
ya, J aponya ve Miittehid Amenka hi.i -
kumetlerinin bu te§ekkiile dahil olacakla
n iimid ediliyor. 

Bu planla Belc;ika Krah Leopold'iin 
gec;en yaz yaptlgi teklif arasmda s1k1 bir 
miinasebet vard1r. 

Krahn teklifi §uydu: <<Umumi ve ci • 
han§iimul, daimi ve miistakil bir orga
nizm te§kil edilerek bununla ikhsadi tet
kikat yaptlmahdJr.» 

Simdi yap1lacak teklif ikhsadt ve rna~ 
li te§kilatm istiklaline aiddir. Lakin bu -
nun arkasmda ba~ka c;ok ~eyler vard1r. 

Milletler Cemiyetinin sthhat ve i~ti
mai i§leri de bundan tefrik edilerek miis
takil te§kilat haline ifrag olunabilecektir. 
Bu takdirde bu iki miistakil te§kilata da 
Milletler Cemiyeti azas1 olan ve olm1 • 

Letonya Miinakalat 

Nazirinin sozleri 

Yazan: W. N. EWER 
Me9hur ingiliz muharrirlerinden 

yan her devlet dahil olabilecektir. 
Bu planlar tahakkuk ederse §imdiki 

Milletler Cemiyeti miiteaddid hususi te -
§ekkiillere aynlarak dagllmt§ olacakhr. 

Ayni zamanda gene aym makamlar -
dan Milletler Cemiyetinin siyasi vezaifi
ne bir nihayet verilmesi de i~teniyor. Bu 
takdirde Milletler Cemiyetinin siyasi 
mahiyeti c;ok tahdid edilmi§ olacak ve 
«heynelmilel bir mubahase cemiyeti» ha
lini alacaktJr. 

Milletler Cemiyetinden aynlarak miis
takil olacak bu te§ekkiillere Almanya, 
J aponya ve halyanm dahil olacaklan 
muhakkak m1d1r'? Miispet bir cevab veri
Jemez. (:iinkii ortada bir misal vard1r. 
Beynelmilel mesai te~kilah miistakil bu
lundugu halde Almanya ile ftalya bun -
dan aynlmi§lardtr. 

Bu noktamn da nazan itibara almdtgJ 
goriiliiyor. Ciinkii Lehistan beynelmilel 
mesai te~kilatmm Milletler Cemiyetinden 
biisbiitiin ayn oldugunun bir beyanname 
ile ilan edilmesini §imdiden iltizam et
mektedir. 

Milletler Cemiyetini yeui ba~tan tensik 
i~in dii§iiniilen hath hareketlerin ne dere
ce muvaffakiyete eri§ecegini bize ati gos
!erecektir. 

Bu mesainin ilk safhasmt Milletler 
Cemiyeti komitesi te~kil edecektir. 

Komitenin bu kadar cezri tekliflere 
muvafakat eylememesi bile muhtemel -
dir. 

lngiltere hiikumeti bu meselelere kar~I 
heniiz alacag1 taVlr ve hareketi kararla§ -
tlrmamJ§tlr. Lakin §Urasi muhakkakhr ki 
lngiltere hiikumeti bu kadar inblabkara
ne degi§ikliklerin yapilmasJ imkamm ya
hud §ayam arzu oldugunu biraz §iipheli 
gorUyor. 

Bu yeni te§kilatm beynelmilel i§ bir -
ligini artmp arttrmJyacagi belli degildir. 
Lakin §Urasl muhakkak gibidir ki bu 
yi.izden masarif artacaktir. Ayni zaman
da Milletler Cemiyetine aza bulunm1yan 
devletlerin i§tiraki temin olunacagma da 
inamlmtyor. Milletler C emiyeti komitele
ri daima bati ~ah~Ir. Binaenaleyh yuka
nda soyledigimiz tekliflerin de derpi$ ve 
tetkik edilmesi uzun siirecek bir i~ ola -
caktir. 

W. N .. Ewer 

Leh Meclisinde 

sedid miinakasalar 
' ' 

3 tayyarenin katettigi mesafe 4,500 ki-
Siyasi m~hafilde beyan olunduguna verecek daha kuvvetli bir ceza usulii 

h b lometroyu tecaviiz eylemektedir. Filo, 
gore oniimiizdeki inti a atta bu tedbirin bu u~u~unu, saatte takriben 420 kilo • iistiinde ara§bnnalar yapmamn arhk 
tesirleri goriilecektir. metro siiratle yapml§hr. Slra61 geldigini soyliiyoruz. 

Di~er taraftan kabine, Nahas Pa~a Dakar 25 - Biseo, Moscatelli ve Bru- PEY AMI SAF A 

M. B. Einbergs Tiirkiye· Mare~al 'Ridz Smigly'ye 
de gordiigii terakkilerden hiicum eden General is-

hiikumeti esnasmda fevkalade terakki et- no Mussolini tarafmdan ·idare edilen t- -~---~------~~-~ 
takdirle bahsediyor tifaya mecbur oldu 

tirilmis olan memurlann vaziyetini tetkik talyan filosu bu sabah seferin ikinci is· Bu sene Misirda 
etmek iizere de bir komisyon te~kiline ka- kelesi alan Natal'a vasil olmu§tur. Y eni Sene biitresi toplanacak olan Bey-
rar vermi~tir. Rio de Janeyro yolunda ~ nelmilel Posta, Tel-

s• manevral graf, T elefon, Rad-mgapur arma Natal 25 - Saat 15,30 da Fernenda M b. • M·11 
haz1rhk de Noronha iizerinden u~an :i:talyan tay- arbn Irinci gunu I et yo konferansma is-

tirak etmek i.izere 
R.. · yareleri saat 16 da 5 derece 30 dakika M J• • •1 k Singapur 25 - oyter aJansJ, kom- ec ISine veri ece MlS!ra gitmekte o-

b cenub ve 33 derece 30 dakika bah mev-
bine manevralarm : $U atta basliyaca - ·r A k 25 (T I f I ) AI Ian Letonya Miina-

54 I Zl erini veriyorlard1. · n ara e e on a V ka et 
gm1 haber almt&tir. ii rak ve Hindis- - e - ka!At N M 

d I k 
. 1 10 t I Sa at 17 de diger bir telsiz, Tayyarele- lerde yeni sene biit~esi ic;in hamhklara I B ah d aEzi;I b · 

tan an o rna i.tzere ayyare ge - k d d'l" B'" I l .. .. en ar s m ergs, . . Y 1. d 20 h b . . rin Pernabuk istikametinde U!;tu lanm evam e 1 1yor. ut~e. mart sa I gunu- d" T k l 
lni&tir. ann Jman a ar gemiSJ b'ld "I k d M I' "I . I k o· un 0 at Iyan o-1 irmektedir ki, vaziyet tayyarec1 e - ne t 
demirlemi$ bulunacaktJr. - a afr kec Jse ven ffil§ o aca IT.h ~- telinde bir muharri- Letonya Miinakaltlt 

k rin, hareketlerinde haber verildigi gibi ger tara tan azanc, muvazene ve bu ran . . . k b I d k Naztrt M. Einbergs 
Ne§redilen bir ararname Natal'da karaya inmeden dogruca Rio vergilerinin kabul edilerek miikelleflerden nm~zd k~ ub e ere b I 
Ankara 25 (Telefonla) - Asker • de Janeyro'ya gitmek istediklerini gos- lek nisbet hakkmda tevkifat yapilmasJ I a~agt a !Meyalnkatt~ .. u u~mu~tulr: . 

liklert·n1· yapmami• olanlann memurluk _ termektedir. 1 d k' · · h I ~ d d «- em e etm1z1 ztyaret e, yem , yo un a 1 proJenm az1r 1g1 a evam T·· k' . h kk k · d·-· kk"l · 
lara intisablanna dair hiikiimler kanunla c KISA HABERLER ) etmektedir. ..ur Iykenfm ta a ~I eltdttr~ IF;Idterad 

1! en 
tesbit edilmi• oldugundan buna dair tak- B I l I k gorme usatma nai o ugum an o ayi 

, --------------- unun a me§gu 0 an omisyon, onii- kendimi bahtiyar addediyorum. 
Yidati ihtiva eden muhtelif Heyeti Vekile * ATiNA - Yunanl.stanla Romanya miizdeki hafta tekrar toplanacakliT. A • 
k I b. k l k ld I B h"'k" tl i d I bl · t Bu terakk1'lere bJ'zt'm de ihtiyacJmlZ ol-arar an son IT arar a a IT! mt§h. u u ume er arasm a yen r ttcare mu- lmacak kararlar, yeni sene bi.it~esile ala-
k R kavelesi akdi l!;in miizak.eratta bulunacak dugundan, Tiirkiyede gordiiklerim beni 

ararname, bugiinkii esmi Gazetede Romanya heyeti yarm buraya gelecektir. kadar oldugu cihetle bu sahadaki c;ah§ - . h . d l k d . 
I 

SUreh USUSJye e a a a aT ettl. 
lle§redildi. * BAGDAD - Basra korfezinde yaptlan rna ann da §Ubat sonuna kadar netice -

S A k k I ar~t~alara ragmen tayyareci Moench'in l lenecegi muhakkaktir. Vergilerde yaptla- Biz, Letonyahlar yeni Tiirkiyenin te-
uriye, n araya onso OS cesedml bulmak kabil olamami§tir. Tay - k 'lA . b . d . d rakki ve inki&aflanm daima vakmdan 

gonderecek yarenin enkazl kazanm yegane izini te§kil ca tenz1 at DIS etJ e ancak 0 tanh e 
etmektedlr. bt'iyetle takarriir etmi§ olacaktlr. takib etmekte oldugumuzdan, Tiirkiye -

~am 25 - Fransa • Suriye muahedesi * LONDRA _ Orduda yapJlan son lS • y B k I nin biitiin gayelerinde muvaffak olmasmi 
ahkami mucibince, Suriye hiikfrmeti Iahat icabmdan olarak bundan sonra in- unan a§Ve i inin samimiyetle temenni ediyoruz. 
l<ahire, Bagdad ve Ankaraya konsolos ~ giliz zabitlerinin emlrber neferleri bulun- isti§areleri Malumunuz oldu~u vec;hile, Letonya 
lar tayin eyliyecektir. mtyacakttr. Bu suretle biitiin neferler aza-

mi derecede tallm ve terbiye gormii§ ola- Atina 25 (Husust) - Ba~vekil Me - ile Tiirkiye arasmda yeni bir ticaret mu-
60 ya§IDl tecaviiz eden cak!ardlr. taksas, Ankarada toplanacak olan Bal· ahedesi akdedildi. Bu muahedenin ameli 

miiftiler Buna mukabll zabitlere blr chususi hiz- kan Antantl konseyinin me~gul olacagl semereler vermesini ve aramtzdaki ticaret 

Ankara 25 (Telefonla) - 60 ya§IDI 
leaviiz eden baz1 miiftilere tahdidi sinne 
labi olduklan miilahazasile maa§ veril
tnedigi goriildiigiinden alakadarlara ka-
1\lJnun buna dair olan hiikiimleri ve vazi
felerini gorenlere maa§ verilecegi bildiril
di 

Politisin hizmet miiddeti 
uzattld1 

. A.tina 25 (Husus1) - Bu sene tahdidi 
~n~e. ugnyan Yunanistanm Paris el~isi 

0hbsin bir sene daha vazifesinde ipka· 
SJ. hii.kfunet!;e kararla§tmlmt§trr. 

met» tazminati verilecektlr. §eylere dair dun Hariciye daim1 miis-. miinasebatmm inki~afma vardtm etmesini 
~ PARlS - Sarraut, inglltere Dahillye te§aTI Mavrudis'le uzun siiren bir mii· 

Muste.•a Sir temennt· eder1"z. T1"caret muahedeleri iki ,...n Geoffrey Lloyd lie mukabe- lakatta bulunmu§tur. 
lesiz miidafaa meseleleri hak.kmda uzun memleketin yekdigerini daha iyi tamma-
bir miilakat yapmt§tlr. Ianna da vesile teskil ettiklerine gore, 

Sir Lloyd hal!hazirda bu hususta bir tet- o•• " •• h• • 
kik seyahati yapmaktadtr. ugun te Irl bundan sonra Tiirkiye ile Letonyanm 
* VIYANA _ L'-chtensteln prensll"'lnde k d p . S f diger sahalarda da tesriki mesai edebile-

.., 6 Ar a a~tmtz eyam1 a amn ya-
Vadiz'de blr miiddettenberi bulunmakta o- rm gece Tokathyanda yaptlacak dii· ceklerjni kuvvetle umuyoruz. Y eni mu-
lan Ar§ldiik Otto bugtin Parise hareket et- · h 1 .. · ahedenin bilhassa bu bak1mdan verimli m~tir. Orada birka(l gun kalacak ve sonra giinii, e11inm ra atstz anmas1 uzerJ-
Stcenkerzel'e gidecektir. ne ~ubatm 24 iincii persembe giinii olmasm1 temenni ederiz.» 
* ROMA - italyan radyolan artik Ya- aksamma tehir edilmistir. 0 gece M. Einbergs bu sabahki T oros ekspre-

hudl bestekarlanrun eserlerlni vermiye _ saat onda gene Tokathyanda yapt· M d 
ceklerdir. lacakhr. Bunu haber verirken Ne- sile ve Ankaradan ge~;erek ISira gi e-
* BREST - RthtJm ameles!le bolialt • bahat Peyami Safaya acil sifa temen· cektir. 

rna mtiteahhldleri arasmdakl anla.?mazltk ni ederiz. MISirda toplanacak olan beynelmilel 
sona ermi~tlr. \....,. _____________ _.._) kongreye be~. alti yiiz murahhas i~tirak 

Vaqova 25 -
Meb'usan meclisi 
ordu enciimeni re
isi General Zolo -
govski'nin, Mare -
~al Ridz Smigly'yi 
hem ordunun ~efi, 
hem de bir devlet 
memuru vazifele -
rini ifa ettiginden 
dolaYJ yaphgr ten
kidler iizerine par
lamentoda <;Ikan ih-
tilaf vahimle§mi~ - M eresaL Ridz 
tir. Smigly 

Millt blokun parlamento grupu ge • 
neral aleyhinde ~iddetli hiicumlara bas.
lami~ ve generali enciimen reisliginden 
istifaya mecbur etmi§tir. 

Mill1 blokun Vilna §Ubesi reisi resmi 
bir beyanname nesrederek generalin is· 
tifaya mecbur edilmi§ olmasm1 protesto 
etmi~tir. 

D i ~er taraftan mill1 blok reisi Gene -
ral Skwarezynski bu protestoya mu -
kabil bir beyanname ne§retmi§ ve Vil· 
na §Ubesinin boyle bir protestoda bu • 
lunmaga hakki olmad1gmr bildirmi§ -
tir. (a.a.) -------Cemil Mardam Bey 

Liibnanda 
Beyrut 25 - Liibnan hiikumetile 

giimriikler i§i ve daha diger meseleler 
iizerinde miizakere yapmak iizere ha -
len burada bulunan Suriye heyetine ri
yaset eden Suriye Ba§Vekili Mardam 
Bey, diin, Liibnanda bulunan Kudii.s 
Ba~miiftisini ziyaret eylemi~tir . 

edecektir. Kongreye bini miitecaviz ra -
por ve projeler tevdi edildiginden, mi.i -

zakerelerin iki hafta kadar siirecegi zan
nedilmektedir. 

Letonya Miinakalat Nazm kongre -
den sonra Y unanistan yolile memleketi
ne donecektir. 

I'E3} a§vekil Celal Bayarla Dahiliye 
[g) Vekili ,Siikrii Kayanm !stanbul 

gazetecilerile Hotel T erma!' de 
yapttklan hasb1halde ben de bulundum. 

Gene bir Tiirk mimannm eseri olan bu 
giizel otelin muhte§em salonunda, nefis 
bir yemek yemek ve iki devlet adamtmi
zm samimt sozlenni, izahlanm aydmlah· 
c1 ve zarif niiktelerini dinlemek, biitiin ar
kada~lar gibi benim i~in de, enfes bir zi
yafet oldu; maddi ve manevi bir ziyafet. 
Karmmtz doyarken gozlerimiz ve kulak· 
lanm1z da doydu. Fa kat, bilhassa en c;ok 
doyan, gazeteciligin her§eyi ogrenmek 
hususundaki doymak bilmez i§tihasi ol
du. Biz sormaktan hikmadJgimiz gibi 
Ba§vekil de, Dahiliye Vekih de sorgula
nmiza cevab vermekten bikmadtlar. 

Bu goru§meler esnasmda her iki dev
let adamJmiz, tam bir demokrat ruhu 
gosterdiler ve bizimle tamamen arkada§· 
c;a gorii§tiiler. 

Galatasaraym malannda yanyana, 
dizdize oturdugumuz Dahiliye Vekili 
Siikrii Kaya, zaten ruhan hi~ degi§miyen 
bir §ahsiyettir. 0, daima Galatasarayda 
gormege ah§tigimtz samimi arkada§ hali
ni muhafaza edegelmi§tir. 

Ba§Vekilimize gelince, muhterem Ce
lal Bayan bu kadar eskiden tammak §e· 
refine nail olmad1m. Kendisile ilk defa, 
h Bankasmm a~:lma toreninde §erefyab 

olmu§tum. 14 y1l evvelki h Bankasi U
mumi Miidiirii, lkttsad Vekili ve niha· 

yet Ba§vckil oldu. Fakat her temas ettigi 
kimseyi kendisine meclub eden yiiksek 
nezaketi ve kibar tevazuu da, muvaffa~ 
kiyeti, §erefi ve mevkiile miitenasib ola· 
rak arttt. 

Yiikselmek bazi insanlann ba§ini don· 
dii.riir ve ikbalin sarho§lugu ile onlar, 
kendilerini biiyiik, etrafmdakileri kii~iik 
gormek gibi bir duygu ve gorii$ hatasma 

di.i§erler. Ancak, yiiksek ruhlu insanlar
dJr ki, inip ~1kmakla ba§lan donmez ve 
her irtifada, daimi ayni halde kalmak 
faziletini gosterebilirler. Celal Bayar, i§· 
te boyle kibar ruhlu, insanlardan biridir. 

Sofrada, kendisine soz arasmda, Ek
selans diyen Nizameddin Nazife, 

- Tiirkiyede Ekselans yoktur. 

diye verdigi cevab, Celal Bayann teva· 
zuunun, kibarhgmm en giizel bir ifadesi 
oldu. 

Nizameddin Nazif, Ekselans hitabm
da 1srar edince, Ba§vekil, bu Ekselans la
kabmi gazeteci arkada§m kendisine he
diye etti. V e yam an bir halk c;ocugu olan 
Nizameddin Nazif, arhk 24 ikincikanun
tarihinden itibaren «Matbuatm Ekselan· 
SI» oldu. 

Bu Ekselans hikayesini, Ba§vekille 
Dahiliye Vekilinin gazetecilerle nekadar 
samimi bir hava i~inde gorii§tiiklerini 
gosterdigi ic;in naklediyorum ve bunu 

naklederken de gazeteci dii§mam olmagi 
marifet sayan devlet memurlanna, iki bii
yiik devlet adamtmtzdan ibret almalan 
laz1m geldigini anlatmak istiyorum. 

Celal Bayar, gazetecileri tenvir eder· 
ken son derece a~Ik, samimi ve vazih ko
nu§tu. Verdjk.leri cevablar, sordugumuz 
siyast ve ikttsadi biitiin meseleleri pek iyi 
kavramt~ ve anlamJ§ oldugunu gosteri
yordu. Ba~vekilin en biiyiik meziyeti his· 
siyattan ziyade hesabla hareket eden, 

hayalden ziyade realite pe§inde ko§an 
bir devlet adam1 olmasidtr. Celal Baya
rm hasb1hali, zaten co§kun bir delikanh 
ol an N izanieddin N azifi pek CO§turmu§• 
tu; dedi ki: 

«- Herkes tarafmdan sevilmek gibi 
ilahl bir mevhibeye sahib olan Ba§veki

limiz, gazetecilerin faaliyet tarzmdan 
memnun mudurlar? Anlamak isteriz.» 

Ba§vekil, bu suale §U giizel niikte ile 
cevab verdi: 

«- Ekselans, kendilerini methettir
mek istiyorlar.» 

Bu sattrlar, efkan umumiyeyi tenvir 
ve idare etmek gibi biiyiik bir vatani va
zife yiiklenmi§ olan gazetecileri, korkula

cak bir mikrob de gil ; biiyiik ink1lab ve 
terakki davam1zm hirer i§~isi telakki 
eden Ba§vekile ve bu fikirde kendisile 

mii§terek olan Dahiliye Vekiline, meslek 
namma, te~ekkiir etmek ic;in yaztlmi§hr. 
Devlet adamlannm bu emniyet ve itima· 
dt, bizim bekledigimiz yegane manevi 
miikafathr. 

Mev lid 
Merhum Halil Vedad U§akhgilin 

ruhuna ithaf edilmek \.izere bu aym 
otuzuncu pazar giinii ikindi namazm
dan sonra Ye§ilkoy camiinde Mevlid 
okunacakhr. Arzu edenlerin haz1r 
bulunmalan aile tarafmdan temenni 
olunur. Sirkeciden saat 2 de tren 
vard1r. 



CUMHURIYET 

~ KU~Uk 
~ hikllye Bir garib Adem 

Zarah Leander 

Bursa Tayyare model kursunu bitirenler A~1k te§ekkiir 
~im ve babam1z emekli 

Hakk1 Giinc;am, Haydarpa§a Niimu 
hastanesinde yathjp. be§ ay zarfmda f 
s1Ia ile yaphjp. lie; miihim ameliyat 
c;ok dikkatli tedavi ile iy-i etmege m 
vaffak alan ve (Cagaloglunda Nuruos 
roaniye caddesinde Osman ~erefeddi 
aparhmanmda) roukiro olup mezk 
hastanenin bevliye miitehass1s1 buluna 
doktor iirolog Fuad Hamid Bayere yii 
sek hazakat ve nezaketlerinden mute 
vellid minnet ve §iikranlanm1z1 suna 
ken vazifelerindeki dikkat ve hastaro 
za kar§l gosterdikleri yakm alaka dol 
YISile hem§ire Bayan Azime ve Giil 
siimle pans1manc1 Bay ~aban ve :;liik 
riiye ic;ten gelen te§ekkiirlerimizi bil 
dirmegi ve bu klyroetli §ifa yurdumuzd 
gordiigiimiiz int-izam, bak1m ve temiz 
likten dolayt degerli Ba§tabib Bay Ka 
z1m1 sayg~ ile tebrik etmeyi vazife bi 
di,gimizi arzeyleriz. 

Fikret Adil ==':/ 
Harikulade giizel ve giine~li bir pazar I gorroliyordu. Camekamn oniinde oturan 

gunu. onu. tuhaf bir sureue tamd1m. Y a- erkekler ~uphe ile birbirlerine, sonra ka- T enerif adas1nda «La 
ni ne beni ona, ne onu bana takdim eden 
oldu. T aksimde, Cumhuriyet abidesinin 
oniinde durmu~. dudaklar!mda bir tebes
siim. etraf1 seyrederken, gozlerim ona ta
kiid!. 0 da, ayni miistehzi eda ile baki
mp duruyordu. Bir arahk dondii, beni 
gordii, ilerledi, klrk y1lhk ahbabm1~ gi
bi: 

- $uradaki kahvede, dedi, otural1m, 
bana bir cay Jsmarlaymlz. 

Biiyiik bir kusurum vard1r: Habram 
pek zaYiftir. Bu itibarla «herhalde bir 
yerden tamd1k» diye dii$iindiim, ve tek
lifini, hie hayret etmeden kabul ettim, 
yiiriidiik, Biiyiikdereye kalkan otobiisle
rin durak yerindeki ko~ede, meydana 
bakan kahveye girdik. Bir masaya otur· 
duk. Ben kendime kahve, ona arzusu 
v~hile, c;ay Jsmarlad1m. Garson gider
ken ~g1rd1, iki de c;orek istedi. 

$imdi, kar~J kar~1ya idik. Bu adam! 
nereden tamdiglrnl dii~iiniiyordum. 0~ 
sanki ic;imden gec;enleri anhyormu~ gibi 
• ho~ bunu anlamak biiyiik bir zeka i~i 
degildi • bana bak1yor, susarak, adeta, 
bu beyhude ugra~mamdan zevk duyu • 
yordu. 

Nihayet: 
- Aramayiniz, dedi, beni hi~bir yer

den tammtyorsunuz. 
-n 
- Ben de sizi bundan lit; dakika ev

veline kadar tammtyordum. Abidenin 
etrafmda, bana bir t;ay ve iki ~orek IS· 

marhyacak bir adam aramakla me~gul
diim. Sizi gordiim ve i~te aradtglm adam 
dedim. 

- AradJginiZ adam1n ben olduguma 
nereden hiikmettiniz? 

Bu sozleri biraz merakla, biraz da 
enayi yerine konmaktan gelen bir hid -
detle soylemi~tim. Giiliimsedi. Sakin, c;a· 
ymdan bir yudum daha ic;ti: 

- Evet nastl hiikmettim?.. Nas1l 
hiikmedemezdim ki, bu suali soracaihmzl 
da biliyordum. «N ereden biliyordun» 
derseniz, i~te buna verecek cevab1m yok. 
Ben sadece, bazt ~eylere hiikmedebiliyo
rum. 0 kadar. Hem ~ayam hayrettir, in
sanlar ki.inhiine eremedikleri, kendileri 
ic;in mec;hul goriinen meselelerin, hadise
lerin izahmt elde ettikten ~nra, sanki se
beb ortadan kalkmi~, daha dogrusu ha • 
dise ve mesele artJk kalmamJ~ gibi mem
nun olurlar. Tatmin edilmi lerdir. Buna 
mukabil, izahs1z kalan hadiseler, ayni 
insanlarda aciz dogrur. Hiddetlenirler, 
korkarlar .... Veya o hadiseye, cemiyetin 
pe~in hiikiimlerinden birini tatbik ederek 
bir izah bulurlar... V e bu, miitevali bir 
~ekilde boylece siiriip gider. 

Onu, $imdi, bi.iyiik bir merakla dinle
me~e ba~lamJ~hm. Arhk, bu adamm kim 
ve ne oldugonu dii~iinmiiyordum, - bunu 
sonraya buakmt~tlm • sozlerini bitirmesi
ni istemiyor, hal ve tavnmla onu devama 
davet ediyordum. Faka.t sustu. Bana tu· 
haf tuhaf bakh: 

- Fa kat, dedi, aiz bu hialerden birini 
duymuyorsunuz. Buna memnun oldum. 
Ciinki.i tecriibelerimi tatbika baoladigirn 
gi.indenberi, beni deli zannetmiyene he
niiz ilk defa rashyorum. Ekseriya, bu 
sozleri soyledikten sonra, muhatab!ffi, 
endi$e ile etrafma bakar, lakin onu da -
ima, burasJ gibi kalabahk yerlere gotiir
diiglim, daha dogrusu kendimi boyle yer
lere davet ettirdigim icin, yan emniyet 
duyar, endi~elerinin obiir yansml da ben 
silerim. 

Paketimi t;Jkard!m, sigara ikram et • 
rlin. Ald1. Y akh. 

- Heniiz bir sual sormadigmiza gore 
ilk te~hisimde aldanmamJ~Jm. ,Size, ikidir, 
bana sual sorroak arzunuzu tahrik ede -
cek tarzda sozler soyliiyorum. Sormuyor
sunuz. Bunun sebebini ogrenebilir mi • 
yim? 

Giiliimsedim: 
- Hay hay, dedim, sebebi biraz ev

velki nazariyenizi teyid etmekti. Y ani 
sizden alacagJm izahat, beni bundan be~ 
dakika evvel sokakta tamyarak eski bir 
dostunuzmu~ gibi burada davet ettirme
niz vaktasim ortadan kald1racak degildir. 
bu bir. . . !kincisi, ben «konu~an adam» 
yoksullugundan ~ikayetc;iyim. Siz, en 
kiic;iik bir sebebi bile vesile ederek ondan, 
dogru veya yanb$ hiikiimler <;lkanyorsu
nuz. Ac;Ik<;asl, konu~uyorsunuz. Bu iti
barla ... 

Bir cam ~ang1rtm sozlerimi kesti. 
Kahvenin idnde oturanlarm hepsi ayaga 
kalkmi~h. Bakttm. kaldmmda, gene ve 
giizel bir kadm, iskarpininin birini alm1~, 
kahvenin yerden tavana kadar yi.ikselen 
muazzam camekanma vuruyordu. Ca -
mekanda oturanlar geriye fulamislardr. 
Simdi kadm, ac;tlg1 rahneden ellerini 
uzatmi$, sandalya ve masalan d1$anya 
cekmege ugra$1Yordu. Oerhal garsonlar 
atildilar, kadm1 yakaladJlar. 

Garib arkada$IffiJ b1rakarak di&an <;Ik
tlm. Kadm, gozlerini havaya dikmi~. il.i
hi bir tebessiimle bak1yordu. Etrafmda 
olan bitenlere tamamile bigane idi. El
lerini tutan garsonlarJ, polis bekliyen 
diikkan sahibini, etrafmdaki kalabahgt 

dma bakiyorlardt. Herkes, bu kadmm o 
erkeklerden birile alakas1 oldugunu, iize
rine hi.icum kin cam1 kirdtgml zannedi • 
yordu. Fa kat hie; kimseye hitab etmedi
P;ine gore, bu kanaat yanh§tJ. 0 halde 
hareketinin sebebi ne idi '? Cam1 km~1 
nasi! izah edilebilirdi? 

Diikkan sahibi, boyle bir ihtimal ol
madJgmJ anlaymea sordu: 

- Kizlm, ne diye cam1 kudm ~ 
<<$una da bak» der gibi bir bakh, giil

dii ve k1saca: 
- Beni, dedi, d1~anda buakm1~h 

da ... 
Agzmdan fazla bir laf alamad1k. 

Biraz sonra polis geldi, karakola gotiir
dU. Diikkan sahibi de beraber gitmi~ti. 
Doniip yerlerimize oturduk. Garsonlar 
cam kmklanm temizlediler, ve kahve 
eski halini ald1. 

Garib arkada$lm, biitiin bu giiriiltii, 
patJrtJ it;inde, yerinden bile k1mtldama • 
ml~b. On a merakla baktlffi: 

- Anhyorum, dedi, alakas•zllgima 
~a~Jyorsunuz. Hakstzsmtz, burada kah· 
~lm alakasrzhk degil. Sadece, c;ay1mm 
sogumamas1 i<;in... Hakikatte, hadiseyi 
c;ok merak ettim, ne imi$, anlat1r mtsm1z? 

Bildiklerimi anlatbm. Bu arahk, diik
kan sahibi k.arakoldan donmli~tii. kahve
dekilere izahat veriyordu: 

- Deli imi~ ... T1marhaneden t;lk • 

m1~, evine gitmi~. Kocas1 onun geldigini 
goriince $a$IrrDI$, beraber sokaga t;Ika • 
lliD, demi$, c;Ikrnl$lar. Sonra kendisinden 
ayr!lmi$, <<ben eve donecegim, sen de 
biraz sonra gel» demi~. Kadm eve do • 
niince bakml$ kap1 duvar, d!§anda brra
kiid!giDI anlam1~... Buradan ge~;erken 
de, bizim carnian indirmi~ ... Ne kaba • 
ha timiz var sanki!.. Elalemin herifi kan
smt ic;eri almadJ diye bizim camlann ne 
kusuru olmu~ .... 

Kahveciyi etraftan teskine c;ah~t!lar: 
- Can!ffi ne olacak, deli bu, hM; dii

~iinlir mii ~ 1.. Akhna eseni yapmt~ i$te 1 ... 
Carib arkada~lffila goz gaze bak1~ • 

tJk: 
- hte, dedi, hadiseye cemiyetin pe

~in hi.iktimlerinden birini tatbik ettiler ve 
arttk herkes rahattlr, memnundur. Ne o~ 
Kadm delimi~ de, deli akhna eseni ya -
parm••·· 

- Peki .amma bu hareketi batka tiir
lii nastl izah edebilirsiniz? 

- 1zah .• 1zah ... Yarabbi, bu insan· 
lar neden hep izahat pe$inde ko~arlar .... 
Ve gozlerine batam gorroezler. Bunun 
izaha ne liizumu var~ K.adm soylemi, ya 
i&te 1 .. 

- N esini soylemi$? 
- Nesini olacak? Siz anlatmadm1z 

m1 1 «Beni dt$anda bJrakml~b da ... » de
memi$ mi? 

- Evet. Fakat bir miinasebet gore-
m1yorum. 

- Miisaade eder misiniz? 
Elini masadaki pakete uzattJ. Bir si • 

gar& ald1. Karm doymu' ve tath bir ha
ZJm hulyasma dalmaga hamlanan bir 
adam memnuniyetile derin iki nefes c;e
kerek anlatmaRa ba&lad!: 

- Bu kadmm hareketi, hi<; de delice· 
sine bir hareket degil. Bilakis c;ok rna • 
kul bir hareket. Size, demin «i,te cemi· 
yetin pe,in hiikiimlerinden birini tatbik 
ettiler hadiseye» dedim. Pekala bilirsiniz 
ki, cemiyet ic;inde, insanlar, birbirlerinin 
hareketlerinden mes'uldiirler ve ferdlerin 
aleyhine olarak, cemiyetin nizamm1 te • 
min ic;in kanunlar yapmi~lardJr. Size da
ha ac;1k bir misal olarak, memurlar ara
smda otomatik bir surette cari olan bir 
usulii hatJrlatacaglffi: Kefaleti miitesel -
sile. Bu kadm erkegi tarafmdan «dl~an
da» buakiimi,. Kendisine emniyetini, 
mazisini, istikbalini, hizmetini ve harimini 
verdigi erkegi tarafmdan ... Sonra, kah
venin onlinden get;erken, bakmi,, ba~ka 
erkekler, camekamndan arkasmdan yani 
«i<;eriden» elleri gobekleri iizerinde, kol
tuklara yaslanml$ keyif sliriiyorlar ve 
dudaklarmdan sarkan memnuniyet te • 
bessiimlerile, sanki onunla alay ediyor
lar .. 0 zaman, kadm erkeginin hareke -
tinden cemiyetin oteki erkeklerini de mii
teselsil kefalette oldugu gibi mes'ul tuta
rak ve nihayet o da vazu kanun gibi dii
~iinerek, hmcmJ almaga karar vermi~. on
Ian da «dt$ari» <;Jkarmak ic;in aradaki 
cam1 kald1rmak istemi~... Bunun delilik 
neresinde? ... 

Ayaga kalkt1: 

Habanera>> isminde 
bir film ~evirdi 

Zarah Leander'in gilzel bir pozu 

lsve~in Greta Carbo'suna mukabil 
N orve~ de bir artist yeti~tirdi: Zarah Le
ander. Kendi memleketinde evvela sah
nede oymyarak 1ohret bulmu§ alan bu 
gene hdm bir Alman sinema kumpan -
yaSJ tarafmdan angaje edilerek bi.itiin fi
limlerini onun hesabma yapmaktadu. 
Ge<;en sene memleketimizde de gosterilen 
«Dans devam ediyor!» onun i~in adeta 
bir tecriibe kordelas1 idi. 0 vakittenberi 
Zarah ~ok tekamiil etti. Son olarak tro
pikal bir muhitte, T enerif adasmda <<La 
Habanera» filmini ~evirdi. 

Palmiyeler, kaktiislerle bezenmi~ cen· 
net gibi bir bah~ede ilahi bir musikinin 
baygm nagmeleri ufuklarda tath akisler 
yaparken giizel fsvec;li Astre Strenhjelm 
(Zarah Leander) tezlongda ga~yolmu~ 
yahyor .. Gene kadm bu periler diyan 
Porto Rico adasmm cazibesine tutulmuf, 
bir tiirlii oradan aynlamiyor. Astre'nin 
teyzesi ise lsve~e donmek hususunda 1srar 
ediyor. Bir koy diigiinii esnasmda Astre 
oranm en zengin ve niifuzlu bir adam! o· 
Ian Don Pedro ile tamJtyor. Don Pedro 
ayni zamanda miikemmel bir boga do • 
vU§<;iisiidiir. 0 gun biiyiik bir zafer ka • 
zamyor. 

Astre teyzesile birlikte vapura binll;\e~. 
lizere iken ka<;Jyor, Don Pedro'ya geli -
yor, evleniyor, bir miiddet ic;in mes'ud o
luyorlar. ' 

*** 
Aradan on acne ge~iyor. Astre daldl

gl riiyadan ~oktan uyanml§hr. Hayatl 
miitklil bir vaziyete girmi§tir. Fakat fazla 
magrur oldugu cihetle kendi dii§tiigii bu 
giriveden lcurtulmak ic;in ba§kasmdan 
yard1m istemek izzetinefsine dokunuyor. 
Teyzesi Ana i§in farkmdad1r. Porto Ri
co hummas1 denen hastahlc hakkmda tet
kikatta bulunmak iizere o adaya gitmek
te alan Astre'nin c;ocukluk arkada~J dok
tor Nagel'in gene kadma muavenet et
mesini rica ediyor. 

Astre on sene i~inde harab olmu§tur. 
Adamn iklimi, kocasmm kabahg1 onu 
mahvetmi~tir. Kadmm nazarmda art1k 
«La Habanera>> cazibesini kaybetmi§tir. 
Lakin Don Pedro hala kamm1 c;tlgmca
sma sevmekte ve ana hakim o~k ic;in 
her c;areye batvurmaktadJr. Adamm bir 
me§galesi daha var .. 0 da adada humma 
oldugunu saklamak, bu suretle yabanc1 
gelmesine ve ah§veri§in devam etrnesine 
mani oJacak Vllziyetin online gec;mek .. 
Astre'nin dokuz ya§mdaki oglu juan tam 
bir fsvec;li olarak yetitmi§tir. 0 cehennem 
gibi yerde karlt daglar terennlim eden 
§ark1lar soylemektedir. Don Pedro, dok
tor Nagel'in adaya geli~inden iki cihetten 
gayrimemnundur: Hem humma meyda
na c;Ikacak, hem de kar1sma ettigi zuliim 
anla§tlacak diye!. Onun ic;in Astre'nin 
doktorla kar§Ila~masmm miimkiin merte
be online gec;mege ~ah§lyor. 

Sertifika alan talebeler 

Bursa (Husust) - Buradaki Tiirkku~?u salonunda faaliyette bulunan Tay
yare modelcilik kursunun birinci devresi bitmi~S oldugundan ikinci devrenin 
hazrrhklarma baslanmishr. Tiirkku~u Reisi emekli General Talat Siialpdan 
ogrendigime gore : Kurstan muvaffakiyetli neticeler almml$hr. Bir ve iki 
govdeli tayyare modeli yanan 18 muallimimize hirer sertifika verilecektir. 
Bu muallimler mekteblerinde talebeye tayyare modeli yapmasm1 ogretecek 
roalumah alm1~ bulunmaktad1rlar. Resim ; sertifik;l alacak kurs roiic;wimi 
ilk mekte~ muallimlerini Bursa Valisi ve 'rfrrkkullu reisile birlikte goster
mektedir. Ikinci devre i~in k1rk ilk mekteb rnuallimi kaydolunmu~?tur. 

hadlse r:tu~~Z£.' ve ~~~2La 37 • 38 In 
vapan en bUyUk eaerl 

C 8~!!~.!!~~~ .. -~~.Yk~.sl DANiELLE DARRiEUX--
ve mubayyerilukul hayvan artist 

RiN TiN TiN 
Seans tevzlata 1 
2 Suiistimal • 4 Rin Tin Tin • e Suii1tima.l • 8 Rin Tin Tin • 

9,30 Suiistima.l 

~----·----·r·A-~~~"~!e:~al1---
Kahkaha ve ne~e filminin son iki gOnU ---... 

BA~KASININ KILIGINDA Af~~oe:::~~o 
PiZELLA 

Bu Framnzca f11vkallde filmi siz de g0ri1ntlz. 

-----· T U R K sinemas1 
H erkesin merakla bekledig'i filim .. 

T u R K sinema y ann akc:am Gala Suvaresi 
smda Y olarak 

FAKiRTALEB 
Mllloker'ln Me,hur Operetl ( Frana1zca ) 

MUzik ve raks' gen~llk ve gUzelhk 
Zevk ve Nefie • At;k ve heyec:an 

I . Muazzam sahneli, binleree figQranh ~aheser 
Mar•kaROck, Carola Hohn. Johanes Heesters, FritzKampel'B 

Biletlerinizi evvelden ahn,z. 

E§i: N eveser Giinc;an, km Az.ize Giin 
c;an, damad1: 3 iincii kolordu hakim 

Salahaddin Giin~an 

TEBLiG! GAYRlRESMi! 
Her sporda ve her sahada oldugu 

gibi REKOR yapmak. 
Biitiin istanbul halkl hep reylerini 
937 - 938 senesinin en giizel filim

leri gosterme REKOR'unu 

ALKAZAR 
sinemasma verdi. 

Buna bir !SABET daha 

Bug tin 
Matinelerden itibaren 1NED1 2 bii

yiik filim birden 

1-KORSANLAR 
A DASI 
Ba~ rolde: JEAK HOLT 

Tayfunlara, kas1rgalara, oliiroe bi· 
le kar~1 gelenlerin inamlmaz kah
raroanllklanru gosterir, !:Ok heye-

canli bir filmi. 
&.ill •;" 4•· 41.· ~.L.;.. )l 

2 • OLUM YOLU 
Ba§rolde: Herkesin ~ok sevdigi 

JOHN WAYNE 

Genclik, heyecan ve fedak~hk filroi 

Bu ak,am 

Frans1z donanmas1n1n 
iiAveten 

VARIN AK,AM 

i P E K 
SiNEMASINDA 

SUM E R sinemas1nda 
( Slllh Ba,ma ) ve ( Denizler Parisi ) 

flllmlerlnin unutulmaz kahraman1 

V i C T 0 R F R A N C E N' in 

ATE $1 .... 
sUperfllmlnln Ilk lraesl fierafine f'.UyUk GALA 

l'tlraklle ~evrllen muazzem &ftk ve kahramanhk dram• 
EKLER JURNAL dUnya havadisleri -

ESiRLER GEMiSi 
HarikuUide maceralar ve sergUze!ftlerle dolu mUthltt blr korsanhk hayatana aid Frans1zc:a 

soziU ,aheser. Ba, rollerde: 

WARNER BAXSTER • ELlSABEfH ALLAN 

Bu ak~am 
JEAN CRAWFORD 

• M E L E K sinemas1nda 
• WilYAM POW~l • ROBERT MONGOMERY 

tarahndan FranSI2Ca sozlii olarak yarablan 

BiR KADININ TALiHi 
- Gitmeden evvel, s1ze nu;:m ken -

dimi davet ettirdigimi soyliyebilirdim. 
F akat bizzat siz, izahat merakllSI olma· 
dJgmJZJ, izahatm vaklayJ ortadan ka!dJ
ramJyacagmt soylediniz. Dogru. Fa kat 
vakta bir suretle ortadan kalkar: HatJra 
oldugu zaman. Bu gori.i§memiz de sizde 

Fakat doktor, hummanm adada mev
cudiyetini ke§fettigi gibi Astre ile de 
gori.i§iiyor. Kocast da bu mecliste haZIT· 
d1r. Astre hiiziin ve kederini belli etme
mek i<;in La Habanera'y1 terennilm edi
yor. Elinden kac;uacagmt kuvvetle tab
min ettigi kammm agzmdan son defa bu 
~arby1 i§itmesi Don Pedro'yu deliye don
di.iriiyor.. Bir buhran neticesi yere di.i§ii· 
yor .. Anla§thyor ki Porto Rico humma· 
sma tutulmu§tur. Doktor onu hemen oda
sma nakledip serumla tedavi etmek isti-
yor. Lakin Don Pedro doktorun ba§ka Ne~eli • Zevkli - EQ.-lenceli biiyiik komedi 
taraftaki me§guliyetinden istifade ederek Ayr1ca: Paramount diinya havadisleri. 
serum §i§esini kmyor ve oliiyor. Art1k ~~-~~~~-11111!'~-~---~~!!1~~~~--~---••••••~•-•••••••••,A 
Astre serbesttir. Uzaktan La Habanera- 13u hatta mutemadiyen AZAK . M h 

d. I k d k I Slnemasl u terern mu.·~ter.tlerinm 
nm ga~ye rei nagme eri a se er en og u dolup bo<~anan ~ arzusu tizerme 
ve doktor Nogel'le birlikte vapura bini -

bir hat1ra olsun. yor. 
Ben de ayaga kalktim. Paketimi ce • ~~~~=~--~~~~---

bime koyarken: b~demedim. 
- Hattralar, dedim, amlmaz m1? - Oteki ne idi? 
- Maalesef oyle. Bt>n bugiine gele- - istikbal endi§esi duymamak. 

ne kadar, bir insan gibi va&amak ic;in Beni selamlad1. Garsona hesab goru-
edindigim iki maddelik diisturumdan ha- §lime istihfafla bakarak, beklemeden <;1k· 
t:ralan unutabilmek olan maddesini tat • h, gitti. Fikret Adil 

Miistesna filmi bir hafta daha AHMED gostermege karar vermi§tir. 
iiAveten: LUPE VELE.Z ve RODE SANDOR tarafandan oynanmtfl 

$EYH 
Bun a 

~iNGENE MELODiSi 
Bu senenin en bUyUk ve en miikemmel f•lmi 
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~6 lkincikanun 1938 CUMHURiYET 

i~timai balzisler 
- :::=:s 

LOBNAN MEKTUBLARI: KOSe 

PENCERESiNDEN ikttSadi hareketler 
Radyo ile 

----- Tarihi filmier Deniz navlunlan Irk Islahina bir hekim 
gOzile bakt~ l'l Et fiatlarmm indirilebilmesi kin, ted

birler aramrken, evvela Denizyollan ida
resinin navlunlanna el atmak zarureti 

iki « Y aleyl» aras1nda 
radyolar1 Arablara neler 

italyan ve ingiliz 
anlabyorlar .. Yak1nda 

~ un harbleri, malum oldugu iize• 
r-' re tarihte yaman bir doniim ha-

zrrhyan sava~lardandu. 0 ~ar• 
p1~malar sonunda Afrika galib gelseydi 
Avrupamn, l,atta bizzat Afrika ile bir 
krs1m Asyanm tarihi bamba§ka olacaktl 
ve belki bugiiniin de siyasi meselelerin· 
den c;ogu viicud bulmryacaktJ. T ereddiid· 
siiz iddia olunabilir ki ltalya topraklarm• 
dan geri donen Kartacahlann ricati Se
zar'lan, Oktav'lan, Neron'lan dogunnu~ 
ve Zamada iki bin iki yiiz y1! evvel galib 
gelen Scipion c;agda§lmiz Habe§istantn 
yeryiiziinden silinmesi imkamm haz1rla· 
mi§hr! 

Yazan: Operator Mim. KEMAL has11 oldu. KiyilanmiZda inhisar hakk1m Japon radyosu da arabca ne~riyata ba~hyacak Bir milletin biiyiime ve kuvvetlenme- nlmasJ bakimmdan bir fayda temin edl- istimal eden Denizyollan idaresi navlun-
sinde her §eyden evvel iki c;are iizerinde lebilmi~ midir~ larmm pek de normal olmad!~l anla~Ih- Be.vrut, 19 ihincihcinun Arablara muhabbet masah, §evk ve ne§'e 
dunnak lazimdJr: Niifus artJrma siyasetinde istihdaf ed1- yor. Hele hiikumet hayah ucuzlatmagl Radyo ile a§k ilam!.. Burada yem vuici yaleyller ve bir siirii de mavaller 

I - Niifus arttmlmas1 .. (Niifus art· len gaye, ~uurlu bir artmay1 temin et • kat'! bir prensip haline getirdikten sonra gosterilen bir Ufa operetinden, yahud . gazetenin kelimesile: Mavavil! - okuyor-
b · · ) mek, o"lum"· u" azaltmakt1r. lno1'lterelJ' dok- bu cihetin gayeye aykmhgl, daha ziya- · b' H I' d f') · d b h d 1 F T b A b l'ma sJyaseb.. .., yem 1r o 1woo 1 mm en a se ece- ar. ransa, ra Ius ra larmm ellerin-

.. tor lnge teks1.r1· nu"fus s1'yaset1. hakk1nda de miitebariz bir &ekil almi&IIr. w· . . . R d ·1 k 'I' d f 1· I I I M I' II - Irk1n 1slah edilmesi. (OJ' enez1') g1m1 zannetmey1mz. a yo 1 e a§ 1 am, en «sey i.i 1s am» 1 a m1• o an usso !-Deniz navlunlanm1z kara nakil vas1- • 
Bir millet ancak biinyesine giren yeni diyor ki: talan navlunlannda slk sik yap!lan ten- boyle hafif ve giildiiriicii bir filme mev - nin bu memleketteki mezaliminden bah • 

ve saglam elemanlarla kuvvetlenir. (Av- Suurlu artma, oliimii azaltma 1r - zilattan uzak kalmi~br. Bu kara nakil zu olm1ya daha yaki§Ir am rna, hakikat - seder ken bir F rans1z muharriri de yazar 
rupadan insan akmlan ile biiyiiyen mcm· ki Jslah etme yani bir memlekette stas • vasJtalarile devlet elinde bulunan ~imen- te bahsedecegim ~ey, bir filim mevzuu ki: «Radyolarm arabca ne§riyatlm bii -
leketlerden bahsetmiyorum) .• Fa kat bu- yoner bir populasyon viicude getirme i~1 diferleri kasdediyoruz. Hususi ferdler degil, belki de Arab memleketlerinde ce- yiiltelim ve Arab memleketlerine daha 
rada yalmz frensiz, hududsuz dogumla- en makul bir siyasettir. Bunu realize eden veya te$ekkiiller tarafmdan i~letilip de reyan eden bir facianm ta kenc:isidir! fazla hitab edelim.» Evet, «a§kma fe -
nn degil, bunlarla vefiyat arasmdaki nis- bir memleketin ufkunda yeni iimidler, in- ~imendifer olmiyan veya olan sahalarda Ak§am olup da yats1 namazmdan soma day1m !» diye, degil mi ~ 
betin dikkat nazarma ahnmast lazJmdir. san ruhunda yeni idealler dogar.. i~liyen kamyon, kamyonet ve otobiis herkes kahvelere doldu ve yahud evle • «ftalyanm yaptJgmi F ransa, F ransanm 
Bir millette ~uursuz az veya c;:ok dogum Memleketimizi bu babmdan miitalea nev'inden nakil vasltalannda da seneden rine c;ekildi de bu memleketlerin halen en yaptiglm ltalya ve onun yaptJgim da in
biiyiik bir §ey ifade edemez. Bir milletin etmek icab ederse arazisine ve ihtiyacma seneye bariz bir navlun ucuzlugu vardtr. biiyiik eglencesi olan radyoyu harekete giltere tekrar eder. Tiirkiye de bu arada
biinyesi ve milli kudreti ancak oliimii az gore niifusunun artmlmasJ siyasetinin en Fa kat bilhassa Devlet Demiryollannda getirdiniz mi, cihaz JSmlr Jsmmaz Bari ck. Biz de bu suretle, bizi §arki ile, eg· 
dogumlan ile miimkiin oiabilir. BazJ fazla tatbik sa has! bulacagJ bir memleket daiml planh ve $UUrlu bir tenzilat siste- ba§hyor: lence ile, tath sozlerle kendisine ~eken 
memleketlerin demografik istatistikleri oldugunda §iiphe yoktur. Fa kat §urast da minin yiirutiildiigiinii goriiyoruz. Bun - Y aleyl, yaleyll Arkasmdan Londra - radyo merkezlerini dinler dururuz! Sa
meydanda.. Dogumu ve bun a mukabil lcaydedilmelidir ki, niifus artlrma siyaseti dan devlet zarar etmi~ degildir. Bilakis Yl ~eviriniz; Gene ayni Yaleyl! F akat, de onlar degil, i:itekiler de, Rusya, AI • 
oliimii ~ok olan bir Rusya, bir Hindistan, sadece artlnna siyaseti olmamahdtr. Esk1 navlunlarm indirilmesi, varidatJ daima iki yaleyl arasmda bir de havadis i§itir - manya, Japonya, hepsi bir taraftan bir 
bir Japonya kar§Ismda dogumu az ol - zamanlarda ve bilhassa hayatt yalmz ye- arliracak imkam temin elmi$tir. siniz; mesela, Bari anlattr: Italy an hga· hicazkar veya nihavend fash, bir tara£ -
-akla beraber vef1'yatt rok azalm1• olan mek, i~;mek gibi basit telakki eden cema- linden evvel Trablus ve havalisinde §U tan da herkesin kafasmJ kan•tlran bir sii-... "' • Deniz nakil vas1talarmda vaziyetin k d b • 
bir Norvet;, bir Arjantin, bir Avustralya atlerde oldugu gibi ~;ogalma bir kiilfet k a ar in hektar portakal bahc;esi var - rii haber ve propaganda... Bir lngiliz 

.. .. ! olmamas1 itibarile bir kayda tabi ol • ara nakil vasitalannda oldugu $ekilde ken yinni be~ sene soma, §imdi, bunun gazetesi yazd1 ki «Londradan ne§redile-
goJruaypoornuyzay.1 .. da vefl'yalt rok oimasJ iti- mJyabilir. Fakat medeni memleketlerde bulunmadtgmt teslim etrnek lazimdJr. miktan iki misline balig olmu§. Demek o- crk her arabca program, bir tayyareden, 

" Her$eyden evvel eldeki vapurlarm eski- 1 T 
barile digw erleri arasma koydum. istatis • millet i«;in faydah olm1yan unsurlann uyor ki rablus, art1k bir cennettir. Mii- l:.ir tanktan ve bir mhhdan daha iyidir!» 

-.u"tereddi'leri·n faydal1 unsurlar1n zara- ligi ve sefer masraflannm 0 nisbette d" I · l'b b 'I · d I 1 I tl.kler vef1'yat n1'sbetini binde 15 7 goste- '" ar en - ve ga 1 a ze am en e · • ta - Demek, dinledig" imiz •ark1lar, mavaller yiiksekligi, naviunlar iizerinde fazla bir • 
riyor. Bu yiiksek bir nisbet .. Fakat ]a - rma birer varhk olduguna gore niifus si- tadil yap!lmasma imkan venniyor. Sonra yanlar olan bir cennet! Eger, dinledigi - ve tath sozler, birer tayyare, zuhh ve 
p;)nyanm dogum, vefiyatlm bize gosteren yasetinde ciddi esaslar nazan dikkate a- tabiatile vapurun masrafJ, bir trene na- niz istasyon Londrada ise, o da lngilte- tankmi§ !» 
bu istatistikle bugiinkii vaziyeti kabili te- lmmahdrr. Y oksa bedeviler gibi iireme- zaran, !;ok daha fazla ve kadrosu pek renin MISlrda, lrakta hatta Filistinde yap- «Bikhk arhk bu bo, laflardan! Ku • 
lif degil.. Bu bizim burada halledemiye- dense Cinliler, Hindliler gibi c;ogalma - daha geni~tir. Buna ragmen, deniz nav- t'gl iyiliklerden bahseder. Arkasmdan C:iis radyosunun ne§riyatr bize aylardan
cegimiz bir muamma. dansa Norve~;liler, lsvec;liler gibi kalmak lunlarmda hic;bir indinne yapJ)amtyacagJ talyamn, yahud lngilterenin bir hayli Leri her giin idam edilenleri, hapse atJ -

Ortaya konulan bu istatistikier bize elbette daha iyidir. Nitekim 375 milyo- da iddia olunamaz. mebzul olan Arab dostlan soylemege lanlan, nefyolunanlan ve y1k1lan evleri de 
reformculann uk JslahJ fikrini miidafaa na balig olan ve senede a~;IIk ve hasta- Deniz navlunlanmrz 936 - 937 YJlm- ba§larlar veya ltalyamn, yahud lngilte- say1p dokiiyor. Kalblerimiz kan aghyor. 
edenlerin tezlerini teyid ediyor. Hakika- hktan 6,900 binini kaybeden Hindliler dan itlbaren beynelmilel deniz navlun- renin Arablara olan muhabbetleri hak - Arablarm kalblerini bunlarla m1 kaza • 

I . 1 · tl d d w son ve 1.!k yapt1klarl kongrede bo"yle b1'r I d .. 1 "k 1. . kmda uzun uzad1ya soylerler, soylerler. nacaklar"." ten ge i~J giize artan eem1ye er e o~an· ann a goru en yu se 1~m tesiratmdan ', 
1 d w 1 b hl'k 1 · ,_ Ondan sonra tekrar bir ya)eyl, tekrar bir larm himayesini kabu e en organizasyon c;oga mamn gaze alan te 1 e en UT$1· uzak kalmJ~l'lr. Filhakika, gemi sahibleri-

dl k f d d d I hd'd' · 'f kl k d §ark1 ve nihayet, i•te, size bir Suriyeli • olmad1kc;a veya mevcu ar a i erecede sm a, ogum ann ta 1 me 1ttJ a a a- ne uzun zaman anberi temettii b1rakma- • 
f · I' · d d d'l S h Id b · · b' nin Bari radyosunda verdigw i konferans: bulunmad1kra bu ki ayets1z 1gm ogur u· rar ver 1 er. u a e u s1yasetm tat 1- m1~ olan navlunlar bu miiddettenberi fa-

" b 1 ftalyanm fa§ist reJ'imile miisliimanhk ara-gu ac;hk, hastahk, sefalet gibi ic;timai, e· kinde u yiikiin her ai eye te~milinde ve hi$ bir ~ekilde yiikselmi$tir. K!smen de 
konomik ve moral sarsmt!larla kar§Jlam- memleketin besleme kabiliyeti bak1mm- muhtelif memleketlerin silahlanma prog- smda bir mukayese. Bu mukayeseye go· 
hr. hte dunnal!!an artmanm bir neticesi dan da baz1 noktalan nazan dikkate al- rammm bir neticesi olan bir cihan~iimul re, diinyanm en biiyiik fa§isti 1slam Pey
olan bu felaketler, bu musibetlerdir ki o mak bir zarurettir. Cocuk dii~iirmege talebin dogurdugu ~u vaziyet el'an de • gamberinin kendisidir. Bilhassa, Halife 
biinye ic;in de ya§Jyanlann refahm1 sel- mani olmanm bu siyasette tesiri olabilir vam etmektedir. Fa kat bizim kabotaj se- Omerul Faruk bizzat fa~izmden ba§ka 
b d' miL ferlerini yapan vapurlanmlz, bu cere - bir~ey olmlyan lslamt diinyanm dort ko-

e ~:o~~·l~ket mev~ii de kalmtyor, biitiin Bir memlekette kadmlan c;ocuklanm yandan baric kalmr~hr. Esasen ba~ka bir Jesine bir hamlede gotiinnekle belki de 
dUnyayJ sanyor ... Bir miiellif diyor ki: dii$iirmekten meneden kanunl'![ gayeye ~ekil de beklenernezdi. fhtiyadann do • Duce'den daha biiyiik bir fa§isttir. 

k · I b'l' F k t d'" t ft d w d w b' · d D · Londra radyosu da elbe~ geri kalamaz ·. F azla degum masumlara ar§t gem§ umu· uygun o a 1 1r. a a 1ger ara an a gur ugu 1r vazJYet var 1r. emz nav-
rni bir katildir. bir ailenin ekonomik, moral ve sosyai va- IunlanmJzm da buna uymasJ bi-r zaruret- Aden valisi olup da elyevm Londrada 

Memleketi it;in faydah olan ve ~;ah- ziyetine elveri~li olmiyabilir. Bir memle- tir. bulunan ve giizel arabca konu§an hay 
~an elemanlara lc.ar,1 bir zuliimdi.ir. Bu kette buna kafi te$kilat yaptlmadrkc;a c;o- • F. G. tilan; ismLini dmuhafaza edemedim -, ar 
tarzda artma cemiyet ic;inde ikhsadi va- cuk yalJ'Ilz ailenin s1rtJna yiiklenince ypk- .......... .......................... ........................ asm an on rada mukim Arab biiyiik-

b. f l'k · ih 1 lu~un yarattt<>r facialar meydana .-tkar. Dogu"' m lerinden §eyh falan, molla filan - bittabi ziyeti sarsan IT e a ethr ve en m aye "' .., " 
Bu i~te kanunun evvel emirde aile vazi - panay1r tiyatrolarmda oldugu gibi, ara-

a• .. 1'laAve ediyor: Bursa su m"h d' 1 · d N ih B d b 1 " h b c::. yetine uygun olmas1 icab eder. Bilhassa u en 15 erm en ez a- ya a irer ya eyl kan§arak! - hirer kon-
Arhk, hastahk, sefalet ve ar .. .,u- ramn bir laz1 diinyaya gelmi~tir. Aile- f · 1 M 1 1 ·1· 1 .,. smaile•me<Ye ba~hyan memleketimizde "' erans venr er. evzu ar ng1 JZ erin a-ursuz ve maksads1z bir artmanm yarat· ., ~ sini tebrik eder, yavruya, ana ve baba- d I . d d l 

b. J k kad1nlara da fabrika ve atelyelerde ra - a etJ, iinya a ngilterenin kudreti, yu-t:g~ 1 neticelerdir. Hakikaten .1r mem. e et· -. sile beraber uzun omiirler dileriz. I l I 
I k d k h•ma hakk1 verildikten sonra bir kadma anm ngi tereye teslim eden <<insanla -ten bir memlekete akm ar, 1 tisa I re a- ., 

«Bunlar zannediyorlar ki, Arablar 
c;ocukturlar ve hie; bir §eyden anlamazlar. 
Bize gonderdikleri radyo sesleri, yahud 
propaganda I<;:m yaptJklan gramofon 
plaklarile, tJpk1 bon bon ve ~ikolata ile 
lanan ~ocuklar gibi, onlara kanacag1z. 
Hayu, milyon radyo program1, milyar 
gramofon plak1, hi~bir §eyin faydas1 yok
tur. Biz hiirriyet ve istiklal isteriz !» 

hte, radyo ile a§k ilam budur. Biitiin 
dunya radyolan, §U malarda, biitiin mil
letlerin Arablara a§lk olduklanm ilan ile 
me§guldiirler I 

*** 
F akat, $am gazetesi hiirriyet ve istik

UU istiye dursun, Filistinde kanh miica -
dtle ve Suriye ile Liibnanda da miistem
leke hayatJ, seyirlerini takib edip gidiyor· 
Jar. Cec;:irdigimiz hafta esnasmda gerek 
Yiiksek Komiser, gerek Liibnan hiiku -
meti erkam $amda idiler. Orada bir ta
ktm meseleler halledildi. 

h b h k tl · h ( !;ocugunu muhafaza etmege mecbur - rm» gordiikleri saadetler hirer hirer anla-
betler militarizme ve ar are e en ep yet vermektedir. Bunu kendine i§ cdin- l l Kont de Martel, Suriye - F ransa mu· 
dahili iktJsadiyatl bozulan, c;:ogalan i§siz- sun) demek ona kanuna kar~J isyan etrne mi§ olanlar da ~ocuk dii§iirmenin icab et· bhr. F akat, sade talya, ngiltere degil. hedesinin tatbikatma aid bazr meselele-
lerine i~ anyan, kasden veya bizzaru~.e hakkmJ vennek demektir. Bunun ic;indir tirdigi formaliteyi de yerine getirmekte Alman radyosu da, Moskova radyosu da ~n halli ile me§gul oldu. Liibnan hiiku-
. 1 · I leketlerde go k1', nu"fus art1rma siyasetinin tatbik1'ne •1'd- Arabian severler ve onlara hitaben •ark1 r k d S I L b Isti a siyasetme all an mem - " sikintl ~;ekiyorJar. w• ' meti er am a uriye i e ii nan arasm-
ruJiiyor. Hulasa: detle ihtiyac olan Tiirkiyede i~e. !;ocugu si:iyleyip havadis vennegl unutmazlar. da mevcud bir takim «mii•terek menfaat· 

d.. .. · k k I d 1 d' Yurdu .. muzda canh varhklar yaratan Moskova olet B 1· d f · • Niifm arttJrma siyasetinin istihdaf et- u~urttiinnryece anun ar an evve 1 - pr aryaya, er 10 e ll§lz- len> e aid meseleleri hallettiler I 
I. · <>er tedb1'rlerle ba•lamak daha do<>rudur. AT A TURK'iin yiiksek rehperligi a! • me hitab eder. Nihayet, en taze havadis: 

tigwi me•ru, milli gaye ekonomi ve po 111- " " "' d h k I Bu mii§terek menfaatler meselesi ~u-
' . 'k .. Cocuk dii•iirme kanunlanm te~did etmek tm a ergiin te amii e bir ileri a dim Bugiinlerde Tokyo da arabca ne~riyata dur ·. ka cephesinden ba§ka bir ISh amete yu- ' d L I k d b 

b k suret1'Je aJd1 g~1m1z ltalya, bugiin niifus afla atan mem e etimiz e de bu hususa a§byacag1m ilan etti. Demek Arablarm 
riitiiliince biitiin be§eriyeti Jstlra a siirii - . b k I I ve ic;timai reforma layik oldugu ehemmi- hayatlarile Tokyo da alakadar oluyorl Liibnan ile Suriyeyi - ki bunlarm ikisi 
liyen, insani duygulan tahrib eden infi- arhrma siyasetim u anuln ar a te • yetin verilecegwi •iiphe edilemez. *** de cografi, iktisadi bir kiil te§kil eder -
laka meyyal bir volkan oluyor. Demok - min ederken aile yiikiinii aza tmaga rna- ' ler - Fransa siyaseten bag1ra c;ag1ra, 
rasiyi bogmiya c;:ah~an emperyalizme'in tuf te&kilit viicude getirmis ve bunun ic;:in hte e vakit koca bir nesli varhgJ ugru- Biitiin bu radyolardan ~:kan sozler, fakat, tedricen aylnni~tir. Halbuki si-
h I · k d "k k b' 'd senede 220,230 milyon liret tahsis et - na harb sahnelerinde kaybeden mJ'lletJ·· hep Ar bl k d tl k h' 'I d I b aris hamle en ar§tsm a yu se Ir I e- a ara ar~I os u ISS! e 0 u· yaseten bir irlerinden tamamen aynlm!§ 
al eriyip gidiyor. mi~tir. Bunun kindir ki, ben burada !;O- miz bu himayeye rr:azhar oldugu giin va- dur. Fa kat, her ak§am tekrar edilen bu olan bu iki memleketin hayatlan birbir _ 

. · d cuk du"•u"ru"lmesi'ne kanunlarla mani olu- tani vazifesini kanunlarm korkusu 1·1e de • a•k ~·la'nlar b ra h lk k d d f I . b C::u halde niifus s1yasetm e en makul ' ' 1 u a In! 0 a ar a ga - enne tamamen aghd1r. Suriyesiz Liib· 

T arihte bu kadar miihim yeri olan 
Pun harblerini beyaz perdede seyretmek 
elbette heyecanh bir tema§a olacaktt. Bu 
kanaatle diin kalktJm, oglumu da yanlltla 
ahp Beyogluna c;IktJm, bu biiyiik tarih 
sahnesini seyrettirecek sinemaya gittim. 

Lambalar sonmeden i:ince -goniilden 
ne koparsa verilmek suretile alman· el 
ilanlarmdan bir lane edinerek okumaga; 
koyulduk. VarakayJ yazan zat, «Kartao~ 
ca muharebeleri» nin Miladdan bin dort 
yiiz y1l evv=l vukua geldigini anlal!yor .. 
du. Bu ifadede bin iki yiiz yilhk bir hata 
oldugunu oglum bile kavradJ, gevrek gev .. 
rek giildii. 

Meger o giin giilmek f1rsat1 pek bof 
olarak elimize ge~ecekmi§. Lambalar. 
sondiikten sonra bu hakikatJ de ogrendik. 
Ciinkii filmi tiirkc;ele§tiren san' atkarlar 
Anibal'in Karpatlardan a§arak ltalyaya 
girdigini ve Romahlann Sezar'lardan 
kurtulmak it;in goniil birligi yapttklanni 
soyliiyorlardJ. 

Pirene, Alp ve Karpat ?... Anibal ve 
Sezarlar... En mtisamahah kafalar bile 
bu isimleri o sahnede telif edemiyecekleri 
i~in biz seyircilere tabiatile giilmek dii§ii• 
yordu. 

*** 
Bir k1smmJ kaydettigim bu giiliinc ha· 

talar filmi c;:evirenlerin degil, filimdeki 
§ah1slan tiirk~e konu§turanlannd1r. Fa • 
kat filmin kendi de diipediiz propaganda 
ic;in yapilmi§tir ve bu sebeble -azami de
recede- k1ymetsizdir. Ciinkii Pun veya 
Kartaca harbleri denilince habra -her§ey• 
den once- Anibal'in zaferleri gelir. Hal
buki filimde T essin yok, T rebic yok, 
Trassimene yok, Canne yok, bunlar ol
maymca tarihin askeri dehasma hayran 
oldugu Anibal de -hakikat bak~mmdan• 
yok oluyor ve onun muhte§em §ahsiyeti 
yerine gozii kor bir at cambaz1 c;1kryor. 

Ba§ka seyircilerin ne dii§iindiigiinii 
bilmiyorum amma umumi tarihi heniiz 
gevelemege ba§hyan oglum, kitabda oku
duklarile beyaz perdede gordiikleri ara· 
smda bir miinasebet bulamad1gmdan 
hay1flandJ: 

- Baba, dedi, hani Anibal'in zafer· 
leri? 

ilkin cevab veremedim, soma kulag!· 
na fiS!! dad1m: 

- Oglum bu, Pun harbleri degil, 
Habe§ muharebesi olacak. Anibal diye 
gordiiglimiiz adam da biraz §i§manlandJ
nlmi§ ve biraz t;Iplakla§hnlml§ Haile Se
lase olsa gerek I 

M. TURHAN TAN "" 1 b'l' B nabilecegini di.isiinen hukukculardan ay- gil; ;memleket duygusile yapacagmdan Itt ic;:inde b I 0 c;:· d'k' k 1 'b' ve icras1 kabil siyaset ne o a In? unun · l b - u muy r. ""1m 1 1 rz ar gi 1• nan, it;i bo§ bir magaza ve bir ticaretha - ~--------"-.!!!!!"""'--... ,...._...___!!!"""'~ 
bir memlekette kanunlarla teyidi kabil nhyorum. 13en tahayyiil edilen neticenin emm o a ilir. Hit; ~iiphesiz bir hie;: ic;in Arablar da her a§Jkm soziine inamvermi- ne, Liibnansrz bir Suriye de t;ol kena -
lll;dir? basit tedbirlerle elde edilebilecegine kani azab ve kiilfete ne hacet diyenler ve ha- yorlar. Diin elime gec;en bir $am gaze - rmda yeti§tirilmis bir bahc;:e olur. F ransa 

d ~<>r'li'm. Ben kanun ku-'retine bai:danmi• yat fel~efesini kolavca ve bu tarzda ku - tes1.n1'n d kl b d l'ld' B b 
k l d d ~ 1 • .., 0 

' yaz 1 an una e 1 IT. u ga- unlan siyaset itibarile ayirmJ•tJr·, riinkii Baz1 memlt> et er e ogan ann mu - ] b" 1 b' db' · f d d · rabilenler ,·rr'n rocuk yaratmak b1'r ku"lfet- h ]A d' k' ' ... 
d 'I . o an oy e Ir te mn av asm an ZJya- " " zete u asatan Jyor I: Lu"bnanl, •arkl. Akdeni'z maiJ'ka'nesi'nJ'n hafazasJ, cocuklann i.i~iiru memes1 ic;in d h'd' t' , 

YapzlmJs olan kanunlardan niifusun arh- e zararlanna kani ve sa 1 Jm. I Ir, «Diinyada herkesin i§i, Arablarm miistakil, emin ve anahtan miinhaman 
Bundan biiyiik bir fayda gorii ecegini Y almz kendisi ic;in ya§lyan egoistler muhabbetini kazanm1ya ~ali~maktir. Bu krndi elinde bulunan bir kap1s1 yapmak 

<"J Oper~tor Mlm Kemal, bu mevzu tize- ta~avvur etmek tehlikeli bir aldam~t1r. ic;:in bu dii§iinii§ makul olabilir. F akat bu ugurda birbirlerile rekabet ediyorlar. 1 - 1ster. Ayni zamanda kah Suriyeyi Liib -rlnde l;)iljl! Hat:,evinde bir konferans ver- M d k d" b' 
llti§. bunu ayrlca yazarak bi~e de gonder- iisaid o!m1yan ~era it altm a t;ocu u- lr memleket varhg1 kar§IS!nda moral IS - talya bir tel den, Fran sa bir ba§ka tel - nan a, kah Liibnam Suriyeye vurarak 
Inl~tir. Memnunlyetle ne§redtyoruz. ~iirmeler t;ok miihim tehlikelere sebebi- hrab1 teskin edemiyen bo~ bir tesliyettir. den, 1ngiltere de ayn bir havadan hep bunlann ikisi de muhtac bir halde tut -

----------~ ==~~------~~~~. ----~----~~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
1 pencerenin yamba~mda yeniden serc;enin 

Yazan. _ 20 _ Terctime eden: 
Gabriele J.' Annunzio Cemil Fikret 

Kii~iik. ku§un .pas renkli bogazile alm I - N e gozler! Bakma bana boyle! 
<trasmdakr gagasde oynuyordu. korkuyorum, beni korkutuyorsun! 

. -.- Eger seni bJr~kusam, U!;abilecek Ayni zamanda giiliiyor ve hH;kmyor-
lnJsm? Nereye kadar · du. Paolo hareketsiz kald1ktan soma 

Ve gizlice haber al~I§ gibi, gozlerini kalkarken kas1klannda $iddetli bir ac1 
hld1rd1, golgede kend1sme bakan hare - hissetmisti. 
htsiz gozleri gordii. - Haydi, haydi Isabella! Ne c;ocuk-

Ve gizli, bir kuvvetle haberdar olmu~ luk! 
~ibi, gozlerini kaldud1; ans!Zin golgede - Bu ne gozler ~ 
kendisine bakan gozleri gordii, korkudan - Cocuk! 
bir <;Igltk kopardi. Titriyen ellerinde esir - Kapat onlan. 
Q]an ku~ yere dii~mii$tii. - Peki kapatJyorum. 

- Ah .. Paolo! Sen misin~ Orada 
lniydm? Hayu haylr bana boyle bak - Isabella onun iizerine a hid! ve az ev-

vel titriyen tiiyleri sJkmi~ olan avudanm 
Ina!.. kirpiklerinin iistiine koydu. Giiliisii hala 

l-IIc;kua htc;kira aglamaga ha:dlr ~ir bir h1~;kmga benziyordu ve tathla~Jyor-
lt!Utekallis giilii~le geriliyordu. du. Onu agzmdan optii. 

- Neden bunu yaptm~ Beni neden - Dudaklarm sogukl 
tQrkutuyorsun ~ Bu sozler ona bir iirperi$ vermi~ti. Vii-

.Paolo kalkmt&h ve ona dogru ilerli - cudiiniin dibinde belirsiz bir korku var-
l'ordu, d1. Onlarda ve odada bir siikut oldu. V e 

sesini i~ittiler. Isabella akak sesle: 
- lmdad var diye bagmyor, dedi. 
Ve, aglay!$1DI bitiren ve kalbindeki 

kederi bosaltan c;ocuklar gibi, i~;ini !;ekti. 
Sonra; haltya egildi. Ci:ilgede yava$c;a 
iimidsiz ku~u arad1. Buldu, ald1 ve dog· 
ruldu. 

- f&te. B1rakai1m m1~ 
- Evet. Brrak ~itsin. 
fkisi de pencerenin yanmda idiler. 
- U!;ar m1 dersin ~ 
- Deniyelim. 
- Kendi kiic;iik amma kalbi kuvvetli. 

Dinlemek ister misin ~ 
Avclltlu sevgilisinin yanagma yakla~

tJrdJ. 

-·Fakat c;ok ge!; degil mi~ Mutlaka 
bir yarasaya rashyacak; '" korkudan 
yolunu kaybedecek. 

- Yuvast yakm bir yerde olacak. 
Dere boyunda, c;ahhklarda. 

- Onu bu gece muhafaza etsek daha 
iyi olmaz m1 ~ 

Sanki ku~u elinde tutarak ak$amm 
safltgmda her taraftan yiikselen esrarh 
hayatla muhabere ediyonnu~ gibi, tered
diid! dii~iiyordu. 

- Oy leyse buak1yorum. ' 

- T ecriibe et. 
lsabella'nm viicudiinde hafif bir tit

reme dola$h. Onlerindeki !;ay1r laciverd 
bir rutubete dalmi~tJ bile. Surada burada 
bir su birikintisi parhyordu. Arno'nun 
oteki sahilinde San Rossore ormanlan, 
!;oliin hududunda bekliyen kervanlar gi
bi, esmerle~iyor, uzun kum kordelasmda, 
sakin deniz, hafif melodisini ~;alryordu. 
Her~eyde, a~kr ate~li bhc gibi kesen, 
lath bir giizellik vard1 . 

Isabella ~ehvetin Jsl!rabmdan ta~arak: 
- Op beni Adla, dedi. 
Ve Lunella'y1 dii~iindii, ve Vana'y1 

dii&iindii, gene delikanhy1 dii~iindii, ve 
agaclarm ihtiyar eve verdigi c;ok karanhk 
golgeyi dii~iindii. Kulelerin, kap1larm 
arasmda riizgarm gece ~arkiSim hattrladJ. 

Opii$1iiler. Isabella elini uzatt1, ve 
kalbinde bir ac1 ile, avcunu a~;t1: 

- Allah a Jsmarladrk, kii!;iik ku$! 
Eli hemen bo~ kalmJ§tJ. 

- Nen var, Aldo~ 
Vana kendisini Aldo'nun gogsiine b1-

rak1yor, ~nun cenesinden tutarak yiiziinii 
dogrultuyor ve gozlerini gozlerine dike
rek semaya bakmasma mani oluyordu. 

- SOy I e. Nen var bugiin, A! do? 
Aldo'nun soziinden korktugu gibi 

Vana da onun siikutunden korkuyordu. 
- Ne sert halin var bugiin .. 
<<Duvak!t bir alii kafas1» diye dii~iin· 

dii fakat soylemedi. Aldo onun bu kadar 
aihr oldugunu hie; farketmemi$ti: Van a 
bir mermer gibi ag1rdr ve go~siinii ezi -
yordu. F akat bu gogsiin ic;inde Aldo'nun 
bamba~ka bir i~kencesi vard1: Goriinmi
yen kartalm gagasJ onun cigerini kemiri
yordu. 

- Kollanma bak mavi ve mor !eke 
i~;inde. Dindar bir kadm olan Chiaretta
dan utamyorum. 

Ve inadc1 bir zarafetle giizel kokulu 
kollanmn yumu$ak tiiy lerini onun yiizii
ne siiriiyordu. Aldo bu ok$aYI&lara aldir
mryordu; ve hat! an gittik~;e daha ciddile
siyordu. 

- Sana agz1m a!;tJrmaga muvaffak 
olam1yorum I Gi:iriirsiin. 

Aldo isyan, arzu ve riiya kinde kapa
mp kalml$h. Montichiari' de Paoio'yu 
gordiigiinii, onunla konu~tugunu hahrh
yor ve onun sert ~;enesini, sivri elmac1k 
kemiklerini ve solgun alnma dii§en sac;m1 
goriir gibi oluyordu. 

. <Arkass var) 

mak, onun siyasetinin esas1m te§kil eder. 
Siyaseten aynlan bu iki memleket ara· 

smdaki aynlamaz olan ikllsadi ve hayati 
menfaatlerin adma da «mii§terek men • 
faatler» denilmi§tir. Suriye ile Liibnan 
arasmdaki miinasebetleri tanzim eden 
Manda, bu <<mii§terek menfaatler>> etra· 
fmda iki memleket arasmda bir muahede 
yc.p1lmasrm miinas!b gormii§tiir. F akat, 
bu iki memleket bir tiirlii anla§amazlar; 
arada bir miizakereye otururlar, fakat, 
netice alamadan aynhp giderler. Liibna• 
na nisbetle gerek istihsal ve gerek istih
lak bak1mmdan kuvvetli olan Suriyedir; 
niifusc;a Liibnandan be§ defa kuvvetli o
lan Suriye, son zamanlarda giimriik istik
lali bahsinde !STar etmi§ti. Halbuki Su
riye giimriik istiklalini el~ aldJgi zaman 
Liibnan harab olur. F ransa buna bir 
c;are bulmabdir. 

hte, gerek Kant de Martel'in, gerek 
Liibnan hiikumet erkanmm son Beyrut 
seyahatinin de sebebi bu idi. Gittiler ve 
gene tam anla§amtyarak iit; ayhk muvak· · 
kat bir reiim iizerinde kar§Ihkh miisaade
lerle bir itilaf yaplllar. F ransamn gaye· 
si, Suriyeyi Liibnana muhtac bir halde 
tutmaktJr. Suriye Liibnana muhtac. 
Liibnan da F ransaya bagh, §U hal de Su• 
riyenin hay ali F ransamn avcunun ic;indr 
demektir. Zavalh Suriyeliler! 

Suriyeliler, bu elim vaziyetten kurt .. 
mak ic;in ~abalamiyor degillerdir. Fa kala 
~ah§manm yollar1m iyi bilmedikleri gibi. 
aralarmdaki tefrika da biiyiiktiir. Bunu1 
ic;in, bugi.inkii vaziyet daha bir miiddet 
siiriiklenip gidecektir. 

C. T • 

'• 



8 CUMHURIYET 

~ 4l P 0 RJI;.,?!t W~ Otobiis ne,riyab ve 

T ayyare kupasi ma.;Inin adli takibat 

f I• b h f Sabur Sami ile Recai ina I U a ta oynan1y0r Niizhetin a~tigt davalara 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimlz 

Acaba dogru mu,? 

Galatasarayla Be,ikta, arastnda yapdacak miisa
baka, mevsimin en hararetli kar,da,masi olacak 

' 
Cazetemiz tarafmdan Hava Kurumu 

menfaatine tertib edilen tayyare kupasi 
final mac;1 oniimiizdeki pazar giinii T ak -
sim stadmda Calatasarayla Be§ikta§ ta -
k1mlan arasmda oynanacakhr. 

Her iki kuliibiin maddeten ve bilha~sa 
manen biiyiik bir k1ymeti haiz olan ku -
payi kazanabilip miizelerine yeni ve §e -
refli bir siis daha katmak ic;in pazara en 
kuvvetli tak1mlanm c;Ikaracaklanm §iip -
hesiz addediyoruz. 

Son dcfa lik mac;I miinasebetile kar§l
la§IP 4-4 berabere kalan bu iki tak1mm 
o mac;1 mevsimin en hararetli, en heye
canh ve en giizel mi.isabakasJ olmu§IU. 
Alelade bir kar§Iia§mada futboldan bek
lenen §eyleri seyircilere gosteren ve tattJ
ran Galatasarayh ve Be§ikta§h futbolcu
lann saha kenannda bir masa iizerinde 
galiblere verilmek iizere iki saatlik bir 
bekleyi§e bJrakilacak olan muazzam ku
payJ gordiikleri zaman biitiin gayretlerini 
sarfederek mac;a azami heyecan ve gii -
zelligi verecekleri muhakkaktJr. 

Oyunun hakemi ve sair teknik husus
lar ic;in iki kuliibiin alakadarlan bugiin 
bir toplanh yaparak bu i~leri gorii§ecek
lerdir. 

Edirnede spor i§lerine h1z 
veriliyor 

Edirne (Hususi) - Son zamanda 
T rakyanm her tarafmda spor hareketle
rinde bir canhhk gaze c;arpmaga ba§lami§ 
t1r. Bilhassa Edirneye yakm zamanlara 
kadar pek geri olan bu onemli genclik i§i 
i.izerinde yarm ic;in c;ok §eyler vadeden 
hararetli bir c;ah§ma ba~laml§hr. ln§asma 
ba§lanan Kiiltiirparktaki faaliyet, bu se
ne biitiin T rakyaya §ami! biiyiik atletizm 
bayrammm ve Tiirkiye ba§pehlivanhk 
miisabakalarmm burada yap1lmasma dai: 
olan karar ve spor kurumunun arkasJ ke
silmiyen c;ah§malan bu ciimledendir. 

Biitiin bu i§leri yoluna koymak iizere 
TUrk spor kurum·: Edirne bolgesi Vali 
Niyazi Mergenin riyaseti altmda hafta
da bir iki defa muntazaman toplanarak 
c;ah§maktadn. Son toplantJda yeni ajan
lanm sec;en bu kurum, mevcud ajanhk -
lara ahcihk, binicilik, yiiziidiliik §Ubele
rini de ekliyerek te§kilatml tamamlami§ 
ve hele bu sene i<;inde Edirnede yapila
cak olan spor hareketleri iizerinde iki bu
c;uk saat siiren uzunboylu konu§malar 
yaparak mi.ihim kararlar alrni§hr. 

T oplanh so nunda Vali Niyazi Mer -
gen, genclerin gosterdikleri faaliyetten 
son derece memnun kaldigmi soylemi§ 
ve giinde 130 - 150 amele c;ah§tmlan ye
ni stadyoma gidilerek hergiin biraz daha 
ilerilemekte olan in§aat gozden gec;iril -
mi§tir. Bu i§ler arasmda giire§e de bii -
yiik bir ehemmiyet verilmekte, bu husus
ta c;ok ileri yeniliklere sahib Kara Emin 
pehlivandan istifade edilmektedir. Bu 
maksadla lstanbulda 220 liraya bir gii • 
re~ minderi Jsmarlanrni§tlr. Diger taraftan 
Umumi Miifetti~lik koylerde beliren ye· 
ni istidadlan himaye ederek yeti§mele -
rinde onayak olmaktadtr. 

Yeni ajanhklann ba~ma faa! ve i§ten 
anl1yan gender getirilmi§tir. Kuk -
lareli ve T ekirdagda da stadyomla -
nn in§aah siiratle ilerilemektedir ve bu 
stadyomlar Cumhuriyet Halk Partisinin, 
muhasebei hususiyelerin ve belediyelerin 
biiyiik para yardtmile yapilmaktadir. 

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

lanna devam edilecekti. Mac; ic;in sahaya 
c;1kan Acar !dman ve Muradiyespor bi • 
rinci tak1mlan oyuna ba§hyacaklan ma
da futbol ajam, Ankaradan gelen sicil 
yenileme talimatJ hakkmda mali'imat ve
rerek sicilleri yenilemiyen bolgelerde res
ml mac;larm durdurulacagmi bildirdi. 

Bunun iize·ine iki tabm hususi mahi
yette olmak iizere mac; yaptJlar. F akat 
bir §ans eseri olarak bu hafta Acaridman 
tabm1 Muradiye ile sifir sifira berabere 
kald1. Bursa ~ampivonu olan tak1mm bu 
neticeyi almas1 herkeste hayret uyandu
dJ. 

lzmirde lik ma~lari 
fzmir (Hususl) - Bu haftaki mac;

larla, lik iic;iinciisi.i, yani mmtaka birin -
cisi de taayyiin etmi~ oldu. Hafif bir 
yagmur serpmtJsi altmdaki ilk mac;ta, 
Yamanlarspor, Demirsporu 4 - I yen -
dikten sonra, SJra giiniin en miihim lema· 
sma gelmi~ti. Yagmur kesilmi~. hava so
gumu§tu. Sahanm kuytu yerld·iP.'cle, eski, 
yeni sporcular, idareciler, merakhlar top
landik. 

Ate§sporla Do~anspor oynuyor.. Do· 
ganspor kadrosunda, F ethi, Hakk1, F uad 
gibi beynelmilel olmu~ iir, oyuncu da var. 

Hakem Alsancaktan Hasan. 
Seri, zevkli ve enerjik bir oyun seyre· 

•· .. oruz. Bilhassa liklerin birinci devre -

sinde daima fena neticeler alan ve ikinci 
devrede kendini dogrultmaga c;ah§an Do
ganspor, gene elemanlarla te§ekkiil eden 
hasmmJ denedikten sonra birdenbire ac;I
I.r gibi oldu. Fa kat bu hal ~ok k1sa siir 
dii ve Ate~sporlular, tak1m halinde ak
maga ba§ladi!ar. F akat defansm muvaf
fc1kiyetine ragmen, muhacimler gene an· 
la§amiyorlar. Y ekdigerini takib eden hii
cumlar ve devamh hakimiyet netice ve· 
rememek §i:iyle dursun, 24 iincii dakika
da F uad, Dogansporun ilk goliinii kay
dediyor. Her iki takim birdenbire daha 
canlamyor. Fa kat Ate§spor, gene bariz 
bir faikiyetle oyunu lehine ~evirmekle 
beraber go! c;Ikaramiyor ve bu devrenin 
011 be§ dakikasmda oymyam1yan F ethi
nin yoklugundan da istifade edemiyor. 

F ethi, ikinci devrede gene takimda .. 
Oyunun ilk msf1 seri ve kar§Ihkh akm -
!aria gec;iyor. Arama, Hakkmm sesi du
yuluyor: 

- Dikkat !.. Cocuklar, yer tutun I.. 
V e, oyun gittikc;;e sertle§iyor. 1zmir • 

spor, nisbi bir faikiyet temin ettik -
tc:n sonra c;ah§tyor, fakat §iit c;ekme 
ve anla&ma kabiliyetinden mahrum olan 
muhacimler, kaleci ile kar~I kaq1ya gel
dikleri halde gal <;IkaramJyorlar ve, Fu
adm ayagmdan, tam 3 7 nci dakikada 
ikinci golii yiyorlar ... Doganspor, avan
taila oynamasma ragmen Ate§spor hat
larmm hem asabiyeti art1yor, hem de 
canhhgJ... Fa kat nafile, Doganspor, 
2 - 0 Ia lik iic;iinciisii ve mmtaka birincisi 
oluyor. 

S1ra, son giinlerde lzmir spor meha
filinde, kemali safiyetle miinaka§asJ ya
p!lan O<;ok - Alsancak mac;;ma geliyor ... 
Kemali safiyetle, dedim. Ciinkii iki ta -
ktm, birinci devrede, hakikaten hmirin 
c;;ok begendigi giizel bir oyun <;Ikarmi~ -
lard1 ve ayni ~ekilde temiz bir rekabetle 
oyniyacaklan samhyordu. T eferruatma 
giri§meden k1saca not edeyim: 

Meger, milli kiimeye girecek tak1mlar, 
lzmirde birinci devre neticelerine gore 
taayyiin etmi$ ve iki tak1m, bu hakk1 ka
zanml$ olduklan ic;;in, muhtemel netice-
leri dii~iinerek gizlice mutab1k kalrnl$ -
Jar, «birbirimizi yenmiyelim» demi§ler .. 
Muhtemel neticeler de ~unlard1r: Her -
hangi bir oyuncunun sakatl<~.nmasJ ve 
magllibiyet takdirinde, puvantajda Do
gansporla beraber vaziyete dii&ecek ta • 
bmm, birinci devre esasma vaki bir iti
razla yeniden Dogansporla kar§Ila~mak 
mecburiyetinde kalmas1 ... 

hte bu sebebledir ki, haricde <<kemali 
safiyetle~ yiiriitiilen miitalealar, burada 
kamilen suya dii~tii, seyirciler de bu hale 
hem 11'iildliler. hem acJdJ!ar .. 

DENIZ I$LERI 

Y olcu salonu heniiz servise 
a~Ilmaml§br 

Dun, sabah gazetelerinden biri Sir -
kecide yapllan yeni yolcu salonunun 
diinden itibaren servise ac;Ildigmi yazi
yordu. Haberin ash yoktur. Salonda da
ha birkac; giinliik i§ vard1r. Ne vakit a
t;Ilacagl malum degildir. 

F enerler idaresi 
rnuhasebesinde 

Denizbank Umum miidilrli Yusuf Zi· 
ya Oni§, diin de Fenerler idaresinin 
Merkez R1hhm ham altmdaki muha -
sebe k1smm1 ziyaret etmi~ ve burada 
Tahlisiye ve Fenerler grupu mlidiirii 
Necmeddinle birlikte uzun mtiddet tet
kikat yanm1~hr. 

DEMIRYOLLARINDA 

Tayinler 
Devlet Demiryollan Avrupa hath 

mtidiirii Cemal Serter, izmir t§letmesi 
mi.idiirliigiine ve Ankara i~letmesi mii· 
diirii Niizhet Keyder de Avrupa hath 
miidiirliigiine tavin edilmi§lerdir. -·-·--Bir k1z ~ocugu cesedi 

Diin sabah, Taksimde, S1raselvilerde, 
yeni dogmus bir k1z c;ocugu cesedi bu
lunmu§tur. Oliimiin mahiyeti tesbit e· 
dilmek iizere cesedin Morga kaldml • 
masma liizum gori.ilmli~ti.ir. ._. .•. .-..... 

OHi olarak bulunan adam 
Bakirkoy civannda Safra koyiinde 

Osman isminde biri, diin evinde olii ola
rak bulunmu~tur. Osmanm ba~mda bir 
tak1m yaralar vard1r. Adliye tabibi En· 
ver Karan cesedi muayene etmi§ ve 
oliimi.i §iipheli bularak Morga kaldml • 
masma liizum gostermistir. 

~·-·~ 
Hastanede oldii 

Bundan birkac; ay evvel, Ku~goz Ni
yazi, Pic; Hasan adlarmda iki sabikah, 
Miikerrem isminde birini yaralaml~lar
dl. Miikerrem, ald1gt yaralarm tesirile 
nakledildigi Cerrahpa1;a hastanesinde 
diin olmii§, Adliye tabibi Enver Karan 
cesedi muayene ederek gomiilmesine 
izin verm~Ur. 

diin de devam edildi 

Paris civarmda tuttugu ko§kii bir 
mezbaha haline getiren Weidman'm a
dmt, biitiin diinyada i§itmiyen kalmad1. 
Landru'dan fark1, kurbanlanm tuzru • 
hunda eritmeyip topraga gommekten 

Sabur Sami tarafmdan, otobiis mese - ibaret olan Weidman'm dosyasi Paris 

I · 1 f d · 1 1 b miiddeiumumiliginde §i§e dursun, Viya· es1 e ra m a ne&nya yapan gaze e a&-
nah bir profe;sor bir cevher yumurtla· 

muharriri aleyhine ariian davaya, diin 
" ffil~: 

birinci asliye ceza mahkemesinde bak!l - _ Weidman'm, dcmi~, gayrimes'ul ol-• 
IDI§hr. dugunu kat'i surette :ifade ederim. 

Gec;en celsede, Sabur Saminin vekili, Bu profesor, Viyananm en me§hur 
bu davanm ikinci defa olarak ac;hg1 clava ruhiyatc;1s1 ve kriminalojisti imi§. Onun 
ile tevhidini istemi§, mahkeme kalemden kanaatine gore, hi<; kimse, bu kadar 
sorulmasma karar vermi§h. Kalemden sogukkanllbkla adam oldiiremezmi§ ve 
verilen cevaba gore, bunun ba§ka bir da- cinayet, mutlaka, §iddetli bir ihtiras ne
va dosyasma aid oldugu anla§JIIyordu. ticesinde yapJhrmi§. Weidman'da, boy • 
Mahkeme, bunun iizerine, boyle bir da- le bir ihtiras yokmu§. 0, hi<; §iiphesiz 

bir ba~kasmm iradesine ramolan hare
va a~1hp ac;IlmadJgmm tekrar sorulmas1- ket eden bir ruh hastast imi§. Astl cani 
na karar vererek duru§mayi I §Ubat tari- de, onu sevkeden 0 ba§ka iradenin sa· 
hine bJrakrni§tJr. hibl im~. 

Diger iki Java Bunu okurken tliylerlm tlrperdi. E-
Reeai Nuzhet tarafmdan gene mez - ger bu miitehassts doktorun dedigi 

ki'ir gazete ba§muharriri aleyhine ac;Ilan dogru ise, her katili adaletin pen<;esine 
iki davaya da, diin ayni mahkemede de- tevdi ettikten sonra, bir de onu sevke

den cba§ka irade. yi aramak icab ede
vam edilmi§tir. Mezkur ba§muharrir, ge- cek. Zira bana oyle geliyor ki, bir ista
c;en celsede, kendisinin de Recai Niizhet 

tistik yap1lsa, Viyanah profesoriin terif 
ve Avni Bayer aleyhine ac;Ilrni§ davalan ettigi katiller, yiizde doksan dokuz ek
oldugunu soyliyerek bunlarm tevhidini seriyeti te§kil eder. 
istemi~ti. Mahkeme de bunun iizerine Ba§ka bir mesele daha var. Salon dok
keyfiyeti sormu§tu. Dlinkli celsede oku • torun kendisi cba§ka bir trade• nin sev
nan cevabda, boyle bir davanm mevcud kile bu cevheri yumurtlaml§ olmasm? 
oldugu ve 3 §Ubata bJrakJldigi bildiril __ G_u_ .. n_a_h_I_bo..;yn;...u_n_a_l_d_e.-y..;ip;.....;g;.e.-<;_el_·im_. ~ 
mekte idi. Mahkeme, neticede her iki 
dava arasmda irtibat gordiigiinden bunu 
da, oteki davanm buakJJdJgl 3 §Ubat ta
rihine talik etti. 

E!ki Unkapani kopriisii 
Belediye tarafmdan eski Unkapam 

kopriisii sahhga ~Ikanlmi§tl. Fakat 
giimriik resmi verilmesi liizumu hasll 
oldugundan bunun harice satllmasm • 
dan vazge<;ilmi§, burada sablmasJ ka • 
rarla§tmlmi§br. -···-Biiyiikadada iki ev yand1 

Evvelki gece saat 2 de Biiyiikadada 
Sakarya caddesinde Adalar Belediye 
tahs-ildar1 Cemalin 50 numarah evinden 
yangm 91kmi§tlr. Saat dorde kadar de
vam eden yangmda 52 numarah Yunan 
tebaasmdan Panayotun oturdugu ev de 
Cemalin evile birlikte yanmi§hr. 

Yangma, Cemalin evinin alt katmda· 
ki mangaldan SII;riyan kiV11Cimlarm ser 
beb oldugu anla~1lm1 hr. -···-Me~hul h1rs•zlar yakalanch 
. Son haftalar zarfmda Cagaloglu, Tak

Sirn, Pangalh, Aksaray, Cihangir, Te§
vikiye semtlerinde hirsizhklar oluyor, 
evlere anahtar uydurularak, diikkan -
larm da kilidleri kmlmak suretile e~ -
yalar ~ahmyordu. <;ogalan bu va'alar 
iizerine Emniyet ikinci ~be, ·ikinci ki
Sim mcmurlan tahkikata ba§lamt~lar, 
48 saat i<;inde bu ~leri yapan be§ sabi· 
kahYl yakalamaga muvaffak olmu§lar
dJr. 

Cagaloglu, Taksim ve PangaltJda 9 
diikkanla birkac; evi soyanlar, sabikah· 
lardan Kaz1mla Pic; Mehmeddir. 

Bu ·iki hlrSIZin alat ve edevatl okiiz • 
lerin boyunduruguna konulan 60 santim 
uzunlugunda kahn bir demirdir. H1r -
s1zlar bu demirle diikkan kepenklerini 
kumakta olduklanm soylemi~lerdir. 

Aksaray, Cihangir ve Te~vikiyede ce· 
reyan eden hirsizhklann failleri de sa· 
b1kahlardan !;lekible Hulusidir. 

En son yakalanan sab1kalmm ad! 
Barba Yorgidir. Barba Yorgi gi.indiizleri 
simid satmakta, geceleri de evlerin ka· 
p1larma anahtar uydurarak hirstzhk 
yanmaktad1r. 

Bu sab1kahmn evi aramnca birifok 
maymuncuklarla muhtelif aletler bu • 
lunmu§tur. --lRTlHAL 

Anadolu miifetti§i merhum Mii§ir 
!;lakir Pa§a ktzl ve Sad1razam Etem Pasa 
ogullarmdan Mi.ibarek Galib Eidem e"§i 
Fatma Munise Eidem Ankarada vefat 
eylemi~tir. Biitiin manasile kadmhk fa. 
ziletlerine sahib olan merhume yiik -
sek kiiltiirlii nadir bulunur bir bayan -
d1. Zevci Miibarek Galib Eldeme, c;o -
cuklanna, akraba ve taallukatma te • 
essiir ve taziyetlerimizi beyan ederiz. --VEFAT 

Bolu meb'usu Cevad Abbas Giirerin 
kaymvalidcsi, tel, <;ivi fabrikas1 muha
sebe miidiirii Ragtb Giinerle ogretmen 
Mazharetin validesi Bayan $aziye, Sag
hk Yurdunda vefat etmi~. cenazesi kal
dmlarak ailesi makberesine defnolun· 
mu§tur. Kendisine rahmct diler, kederli 
ailesine beyani taziyet eyleriz. -·-OLOM 

Beyoglu Erkek ve Cerrahpa§a hasta
neleri sab1k eczacilarmdan Nuri Rifat 
Esen bir buifuk senedenbcri c;ekmekte 
oldugu hastahktan kurtulam1yarak rah
meti rahmana kavu~mu§tur. Cenazesi 
bugiin saat 14 te Ni§antasmda <;mar 
sokagmda 58 numarah hanesinden kal
dmhp namaz1 Tc§vikiye camiinde kih
narak Uskiidarda aile kabristanma def· 
nedilecektir. Cenab1 Hak, kederdide a
ilesine sabr1 cemil ihsan etsin. 

Oliim sandalyas1 

1938 de 50 ya,tna 
girmi' oluyor 

1938 senesf, kutlulanacak bir~ok mes· 
ud veya tarihi hadiseler ic;inde, sessiz 
sadastz ge<;ecek bir ytldoniimiinii da 
ihtiva ediyor. Bu, Amerikamn idam 
sehpas1 olan elektrik1i sandalyamn YJ.l· 
doniimiidiir. 

Nevyork hiikfunetr, 1888 senesinde 
kabul edilen bir kanunla, salben idam 
cezasm1 lagvetmi!j, onun yerine, Nev • 
york Adliye Doktorlan cemiyetinin 
teklifi iizerine, elektrikle idam usuliinli 
ikame etmi§ti. Fakat kanunun tatbik1 
pek kolay olmad1. <;tinkil, i~ tatbik sa· 
hasma intikal edince, bu tarzda adaml 
miimklin kllacak bir aletin mevcud ol
~adl~ goriilm\i:?tii. 

Yalmz, kanun, ancak bir sene sonra 
Jatbik edilecegi i~in bOyle bir aletin 
tecriibelerini yapmaga kafi gelecek za
man vardt. Teklifi yapan Adliye Dok -
torlan cemiyetl bu ~le tavzif edildi ve 
me§hur muhterl Edison'un laboratua -
rmda tecriibelere ba§lamld1. 

!Ik tecriibeler, Amerlkah f!z!yolojl 
alimleri arasmda miinaka§alar t;lkaran 
tezadh bir netice verdi. Bugiin bile, fj. 
zikc;ilerle fiziyoloji alimleri, elektrik 
sandalyasmda vukua gelen oliimiin ani 
mahiyeti, hatta bu tarzda oliimlin YU· 

kuu imkam Uzerinde anla§amamakta -
d1rlar. 

1888 senesl kttnunusanlsi nihayetle -
rinde yap!lan ilk tecriibe, 58 kiloluk bir 
dana iizerinde yapilm~ti. Mahki'imun 
iskemle iizerine oturtulmasJ, o zaman 
heniiz diiijliniilmemi§ti. Hayvanm ba§t· 
m tlra§ ettiler, strtlm tlra§ ettiler, bu
ralara madenl hirer levha koydular ve 
bu iki levha arasmdan 50 voltluk bir ce
reyan gec;irdiler. Hayvan derhal yere 
yuvarland1, fakat 9 dakika za!hiri bir 
cans1zhk gosterdikten sonra ayaga kalk
tJ. Bunun iizerine, tecriibe, sek!z saniye 
devam eden 770 voltluk cereyanla tek· 
rar edildi. Dapa, ani olarak olmil~ gibi 
goriiniiyordu. Ancak, otopsi yapildJgt 
zaman, beyindeki damarlara kan hiicum 
ettigi goriilmekle beraber, cigerlerde ve 
yiirekte hi<;bir anza bulunmaml§h. 
Hatta, i~i latifeye verip dananm korku· 
dan oldiigiinii soyliyenler bile oldu. 

Bu ilk tecriibeden sonra, diger blr 
dana, beli saniye devam eden 750 volt
luk cereyanla kalbi durarak oldil. tJ -
c;ilncil tecriibe bir beygir iizerinde ya -
pildi, fakat beygir on be~ saniye devam 
eden cereyana ragmen sapasaglam kal· 
d1. Kontakt noksam yiiziinden menfi 
netiC'e almd1gma karar verilerek, cere
yan yirmi be§ saniyeye t;Ikarildl ve bey· 
gir oldU. 

Bu ~ekilde devam eden ve etrafta 
miitemadiyen itirazlar uyand1ran tecrii
belerden sonra, Adliye Doktorlan cemi
yeti nihayet elektrikle idam usuliinil 
tekemmiil ettirmege muvaffak olmu~ 
ve elektrik cereyammn dima{(dan ge<:
mesine karar vererek, tertibah ona go· 
re hazJrlamJ~ti. 

Maamafih, bugiin bile, elektrikli san
dalyanm vasil oldugu mi.itekamil ~ekle 
ragmen, mesela Sacco'nun idamm~a ol· 
dugu gibi, mahkumun yedi dakika can 
c;eki$tigi vakidir. 

Elektrikli sandalya, kanunun kabu · 
liinden bir sene sonra 1R89 senesinde, 
ilk defa olarak Reitzsch isminde bir ka
tilin idammda kullamlmlstlr. Bir kadJ
m oldiirdiigii ic;in idam edilen bu katil. 
o zaman yaptlan ne~rivata ~ore, yildi -
nmla vurulmu~ gibi olmiilitil. 

Amerikanm baz1 yerlerinde, ~imdi 
daha medeni bir §'ekil telakki edilen bo
gucu gazle idam usulii tatbikma ba~la· 
mlrni§hr. 

26 lkincikbun 1938 

Nizibde sevindirilen yoksul yavrular 

Nizib (Hususi) - Kazam1z Cocuk Esirgeme Kurumu, Vaklflar memuru 
Orhanm her sene oldugu gibi candan ~ahsmalan neticesinde, 150 fakir ve ye
tim c;ocugu giydirmek suretile sevindirmistir. Gonderdigim resim donattlan 
Gocuklardan mektebin dort ve be~inci sm1flarma mi.idavim olanlanm himaye 
heyeti azasile birlikte gostermekte<jir. 

HASAN RUJ ve ALLIKLARI 
Kadmlartn giizelligini ve cazibelerini ziyadele,tirir. Paris ruj ve 

alhklart ayarmda oldugunu biitiin giizeller taadik ediyor. 
Mandarin, oranj, kler, movayen ve zengin ~efitleri 30, liiks 50 

kuru,tur. 
Alhklar Mandarin, briin, blondinet nevileri faheserdir. 35 

kuruftur. 

Tiirkiyenin en miikemmel cilalartdtr. Sedef ve renkleri birer 
,aheserdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i f~r~aaile ti,eai 

Kii~iik 1 0 kuru~, biiyiik 20 kuru~tur. 
her yerde Hasan ismini ve markasm1 isteyiniz. 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
istanbul Paket postanesi ile Miidtirlli ambarmda bulunan 49 kalem nur

da esya ctefrik gozleri, ktnk kap!lar, masa, masa iistleri, yaz1 masalar1, 
dort gozlii dolaph yaz1haneler, dolablar, kasiyerler, koltuklar, sandalyalar, 
bisikletler, karyolalar, camekanh kap1lar, tahta bankolar, miistamel dlli ve 
i~ lastiklerle 394 kilo 3 m/m izoleli ~elik sabra kablosu. nun sahs1 pazarh
ga konulmustur. Pasarllk 28/11938 cuma giinii saat 15 te Biiyiikpostane hi
nasi birinci katta istanbul P. T. T. Mtidiirliiglinde miitesekkil Ahm Satun 
Komisyonunda yapllacakhr. Muhammen bedeli 234 lira 44 kurus, muvakkat 
teminat 17 lira 58 kurustur. isteklilerin sartnamesini gormek ve muvak • 
kat teminatlanm vattrmak i~in mezkur Miidiirliik tdari Kalemine, esyalart 
gormek iizere de Paket Muavinligi amban ile Miidiirliik ambarma ve pa -
zarhk giin ve saatinde de Komisyona miiracaatleri. ( 413) 

GENERAL<ijELECTRIC 

RADYOLARI 
Ounyanm en buyuk fabrikalar1 mamulatld1r 

. 0 

Sata~ yeri : Beyo~lu lstiklal caddesi No. 28 

Trabzon Vilayeti Daimi Enciimeninden~ 
Trabzon - Vakf1kebir sahil yolunun 9 + 400 kilometresinde yap1lacak 

cl7470• lira •89. kurus ke!lif bedelli 3 X 10 metrelik sera betonarme kop
riisii insaah kapah zarf usulile eksiltmiye konmu!ltur. 

Eksiltme 2/2/938 tarihine ~atan ~ar~amba gunii saat 15 te Vilayet Da
imi ~nciimeni odasmda yap1lacaktrr. 

Isteklilerin teklif mektublanm (1310) (32) kurusluk teminat mek -
tubu veya makbuzu ve 937 y1lma aid Naf1a Vekaletinden aldtklan miite
ahhidlik vesikas1 ve Ticaret OdasJ vesikasile birlikte saat cl4• e kadar 
Daimi Enciimen riyasetine vermis olmalan. 

istekliler kesif, 11artname ve diger evrak1 hergiin Trabzon Naf1a Mil • 
C.iirliiglinde gorebilirler. (437) 

Grip, Ba, ve Difl Agrllart, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Ankarada bir bankada Gah!lmak iizere almanca ve frans1zca bilen, ter: 
cihen mali bir miiessesede Gali~mi!I, v.e bu l!.sanla~da~ birile ~uha~er:t Y~z 
pabilecek bir memur almacaktJr. Venlecek ucret 1khdarma gore yuz Y e 
elli lira arasmdad1r. isteklilerin terciimei hallerile, boy fotograflart~lad:r 
referanslam1l 505 Ankara, numarah posta kutusuna bu ay sonuna (4Sl) 
yollamalan lazlmdir. c209· 
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Mille tier 
100 iincii 

Cemiyeti Konseyi Filistinde vaziyet 
gittik~e ciddilefiyor • • 

I~timaini yap1yor 
iadesi • • 

1~1n ingiltere siikunun 
ilhak1nJn tan1nmas1 karar1na 

ingiliz k1taatJ temizlik 
harekabna ba,Iadl 

(Ba§ taraf1 1 tnct sahttede) 

kisa siirecegi zannolunmaktad~r. Cumar -
tesiye kapanmas1 muhtemeldir. Pazarte
siden itibaren de yerine, Milletler Ce -
miyeti paktmm tensiki meselesini tetkike 
memur 28 ler komitesi ge~ecektir. 

Bu ic;tima devresinin arif esinde biitiin 
gozler Parise ~evrilmi~tir. <;iinkii orada 
Frans1z - lngiliz konu§malarile Cenevre 
toplant1lan ba§lami§ bulunuyor. 

lngiliz kabinesinin kararlarz 
Londra 25 - Havas ajansmm muha

biri bildiriyor: 
Diin ak§am akdedilen miihim kabine 

i~timamdan sonra ftalyanm Habe§istan 
i.izerindeki otoritesinin filen tanmmas1 
1ngiliz - ltalyan miizakerelerinin tekrar 
ba§lamasJ i~in bir ~are te~kil ettigi kana -
atine vanlmi§tlr. Malum oldugu v~hile 
1talya daima bu zaferin tanmmas1m ileri 
siirdiigii i~in miizakerelerin tekrar ba~la
masl lehinde yap1lan biitiin te§ebbiisler 
akim kalrni§tlr. 

Simdiye kadar Eden vasJtasile bildiri
len lngilterenin resmi noktai nazan bu 
meselenin ancak Milletler Cemiyetinde 
halledilebilecegi merkezinde idi. Bunun· 
Ia beraber Chamberlain'le kabine azala
rmm ekseriyeti son hadiseleri realist bir 
plan iizerinde anla§ma temini ic;in bir fiT
sat telakki etmi§lerdir. 

Soylendigine gore kiic;iik devletlerde 
ve bilhassa Oslo grupunda Habe§istan 
meselesinin bilfiil halli lehinde goriilen 
hareket Chamberlain iizerinde miihim 
bir tesir bJrakmi§hr. Ba§vekilin nazan 
dikkatini celbeden diger bir nokta da 
zecri tedbirler hakkmdaki 16 nc1 madde
nin mecburi mahiyetinin kaldmlmasJ ve 
Milletler Cemiyetinin ikhsadi vazifeleri -
nin lehine olarak bu vazifelerin siyasi va
zifelerden aynlmasJ i~in baz1 hiikumet 
merkezleri tarafmdan yap1lan te§ebbiis
tiir. 

Heniiz teeyyiid etmiyen bir §ayiaya 
gore lngilterenin muvafakat etmesi ve si· 
yasi siikunetin avdet etmesi ~artile Ha -
be§istamn muayyen bir §ekilde tanmma
sma Amerika muanz degildir. 

Umumi intJbaa bakilacak olursa fn -
giltere esash surette iktisadi miinasebet· 
lere istinad etmesi suretile Cenevre mii • 
essesesinin eskisi gibi cihan i.imul bir ma
hiyet iktisab etmesine gayret edecek ve 
Cenevrenin biiyiik devletleri alakadar e
den en miihim siyasi meseleleri halletme
ge mezun bulunmadigml neticede teslim 
edecektir. 

Bununla beraber ball tecriibeli meb -
uslar bu vaziyetin heniiz pek miibhem ol
dugu ve neticesinin Pariste Eden'le Del· 
bos arasmda yap1lacak gorii§melere bag
h bulundugu kanaatindedirler. Fakat 
ayni zevat Chamberlain'in kararm1 pren
sip itibarile ittihaz edilmi§ telakki etmek
tedirler. 

Amerika ilhakz tanrmryacak 
Va§ington 25 - Arnerika Birle§ik 

dcvletleri hiikumetinin baz1 ~artlar dahi
linde italyamn Habe§istanm ilhak1 key
fiyetini tammak niyetinde oldugu hak
kinda Londradan verilen haberler halt -
kmda beyanatta bulunan Hariciye Na • 
zm M. Cordell Hull, bu mesele hakkm
da Amerikan hath hareketinin degi§me • 
mi§ oldugunu tavzih etmi§tir. 

Salahiyettar mehafil, M. Hull'un bu 
beyanatJm, Amerika birle§ik devletleri -
r.in Habe§istanm ilhakm1 tammak niye
tinde olmadJgi ve silahla yap1lan mem • 
leket ilhaklannm tamnmamasr hususun· 
daki Stimson doktrinine sad1k kalacag1 
tarzmda tefsir eylemektedir. (a.a.) 

Pariste lngiliz • Frans1z 
miizakereleri 

Paris 25 (Hususi) - lngiltere Ha
riciye N azm M. Eden bugiin sa at 11 de 

Londradan hareket ederek saat 17.40 da 
Parise muvasalat etmi§ ve 18 de Hari -
c1ye Nezaretine giderek, M. Delbos ile 
uzun bir miilakatta bulunmu§tur. Bu mii
nkerat, Milletler Cerniyeti konseyinin 
ruznarnesindeki meseleler etrafmda cere
yan etmi§tir. 

M. Eden §erefine saat 20 de bir ziya
frl verilmi§tir. Ba§vekil M. Chauternps, 
Hariciye N azm M. Delbos, ingiliz sefiri 
Lord Cramborn, ve bir~ok F rans1z ricali 
ziyafette ham bulunmu§tur. 

Saat 23,20 de !ngiliz ve Frans1z Ha
riciye N az1rlan Paris ten Cenevreye ha
reket etmi§lerdir. 

Milletler Cemiyeti konseyinin yannki 
1 00 iincii ic;timama on Hariciye N azm 
i§tirak edecektir. 

Belgradda Dr. Araa • M. 
Stoyadinovif miilakatz 

Belgrad 25 - Cenevreye gitmekte c
lan Tiirkiye Hariciye V ekili Dr. T ev
fik Rii§tii Aras diin gece Belgraddan 
gec;mi§tir. lstasyonda Ba§vekil ve Hari
ciye N azm Stoyadinovi~. Hariciye N e
zareti erkam, Tiirkiye elc;isi ve Y unan 
maslahatgiizan tarafmdan selamlaruru§-

Kudiis 25 - Royter ajans1 bildiri • 
yor: Hebron bolgesindeki vaziyetin git
tikc;e daha ciddi bir $ekil almas1 Uzerine, 
General Harrison'un kumandasmdaki 
lngiliz kttaatJ temizleme hareketine ba§· 
lamr~hr. Harekata 14 iincii piyade ala • 
yma mensub k1taatla mhh otomobiller, 
telsiz boliikleri, seyyar hastaneler de i~
tirak etmektedir. 

lh Arab iclam edildi 
Kudlis 25 - Nablus civarmda bir 

Arab c;etesile lngiliz kuvvetleri aras1nda 
vuku bt!lan musademeye i~tirak ettigi an· 
la~J!an bir Arabia bir Y ahudiyi oldiiren 
diger iki Arab divamharb kararile bu sa
bah Akke hapisanesinde asilml~lardlr. 

Bunlar daha evvelce adliye tarafmdan 
da mahkum edilmi$ bulunuyorlardJ. 

Ba,vekil Celal Bayar 
ve is hacmi • 

[Ba~makaleden devam) 

olmam1~ttr. Bizim eski vilayetlerimizin 
yam1 kadar bir iilkeye s1gmm1§ olan 
uluslar bizden c;ok biiyiik bir refaha ka~ 

hr. VU§mu§lardJr. Bu refahm sebebini i§ hac• 
Trenin tevakkufu esnasmda Aras ve 

minin geni§liginde aramak laz1md!r. Stoyadinovic; garm salonunda k1sa bir 
noktai nazar teatisinde bulunmu&lard!r. Cumhuriyet c;agmm biitiin sezgili c;ah§· 

Samiml bir musafahadan sonra Rii~tli malarma kar§l i§ hacmimiz istedigimiz 
dereceye heniiz yiikselmemi§tir. Bunun Aras yoluna devam etmi~tir. 

/ngiltere ve Fransamn lsvifreden tam manasile bir zaman i§i olduguna §iip-
bir talebleri he edilmemelidir. Altmi§ yedi milyonluk 

Londra 25 _ Manchester Guardian Almanyamn devlet geliri 14.5 milyardu. 
gazetesinin .Cenevre muhabirinin bildir • Bu bakimdan bizim devlet gelirimiz en 
digine gore Berne'deki Frans1z ve lngi- a§agl 1 milyar Turk lirast olmahdu. AI· 
liz el<;ileri ge<;ende Giuseppe Motta'y1 manyanm bir buc;uk misli bir iilkede 
ziyaret ederek mukavelenamenin 16 ncJ 17,000,000 Turkiin en ufak bir s1kmtiya 
maddesinin ilgas1 meselesinin Milletler dii§memesi lazlmdJr, 1~ hacmimizin ~ok 
Cemiyetinde bu arahk mevzuu bahsedil· daha biiyiik bir olc;iide artacagma en u· 
mesi miinasib olmryacagm, soylemi~ler • fak bir ~iiphemiz yoktur. <;iinkii: Bunun 
dir. artmas1, biiyiik ink1lab programlmizm, 
Baltrk devletlerinin miitalealar1 iilki.ilerimizin gerc;ekle~mesi ic;in en birin· 

Oslo 25 - Arbeider Biladet gazete· ci tarttlr. Turk ulusu ancak bu suretle 
sine beyanatta bulunan Hariciye Nazm tarihsel biiyiik vazifesini ba§arabilir. 
Koht Norvec;'in Avenol'a Milletler Ce • Cok degerli Ba§vekilimiz Celal Baya· 
miyeti paktmda 1slahat yap1lmas1 kin nn i§ hacmine verdigi ehemmiyet, i§te bu 
tekliflerde bulundugunu ve Asamblenin baktmdan, yi.irekten takdire deger. Bu 

Mill~tler . ~emiyetini? ci.h~n~limul bir ~erefli yolda yiiriimek yalmz bir tarih 
ma~1yet tkhsab edebtlmesl ICm derhal borcu degil, ayni zamanda bir inkrlab 
~~t~Ik.~ta b~~I.amasJ hususunda nrar etti· borcudur da ... Y annm gencligi, hie; §UP· 
gmr soylem!~hr. . hesiz, bu biiyiik himmetin oniinde en de~ 

!'Coht, bund~n ~onra. ~az1 devletle~m rin bir saygi ile egilecektir. Uzak istik· 
~.llletler c~~lyeli .hancmd~e ltalya lie ballerde kendileri i~in saygi ile c;arpan 
munasebetlenm tanzlm etmege karar ver· iilkiilii yiirekler bulabilen devlet adamla· 
dikleri hakkmda Londradan gelen habe- b ht' d 1 . .1 b' h I n ne a 1yar If ar. 
rm tamam1 e 1r aya mahsulii oldugunu 
ila ve etmi~tir. 

M eaai biiroaunun iflimaJ 
Cenevre 25 - Beynelmilel Mesai 

biirosu idare rneclisinin Cenevrede 3 •u
batta yapacag1 toplanbda ]aponyay1 
Kitaska temsil edecektir. Kitaska, Ja • 
ponyanm Beynelmilel Mesai te~kilatm • 
daki daimi heyetinin reisidir. 

Diger taraftan malum oldugu iizere 
]aponya, Beynelmilel Mesai konferan _ 
smm Cenevrede haziranda yapacat'h top
lanhya i~tirak etmemek karanm vermi§
tir. 

]apon hiikumeti ileride hiikumetinin 
bu te~kilata kar~I nasJ! bir hattJ hareket 
ittihaz edecegine dair hi~bir soz soyle -
memektedir. -------Y ozgad meb'uslarmm 

armaganl 
BogazJ.ryan (Hususi) - Yozgad rneb

uslarmdan Ernin, Siileyman Srrrr, 6 -
mer, Bogazliyan rnerkez rnektebinde 
yeni tesis edilen kiitiibhaneye 160 cild 
kitabla blr Yurd Albiimii (Fotografh 
Tiirkiye) gondermi~lerdir. Talebe meb
uslarrn rnekteblerine gosterdikleri ala
kadan ~k sevinrni~ler ve kendilerine 
sarnimi te§ekkiir rnektublan yollam1~ -
lard1r. 

M. NERMl ···-• 
lngiltere ile miinase-

batm tevsii 
[Ba§taratl 1 fncf sahtfedel 

Bu arada memleketimizde ba§hca li· 
manlann in~asm1 derpi~ eden baz1 kom
binezonlar bulunmas1 da muhterneldir. 

Bilhassa son zamanlarda lngiltere ile 
iktJsadi sahadaki miinasebetlerimiz ge • 
ni~lemekte oldugundan banka miidiirle

rinin Londrada yapacaklan ~ahsi tam~
rnalarm dahi bu miinasebetlerin inki~a • 
fmda ami! olacag1 ~iiphesiz say1hyor. 

Diger taraftan yeniden baz1 miihim 1n· 
giliz firrnalarmm Tiirkiyede bahkc;1hk 
ve sair mevzular iizerinde c;ah~mak mak· 
sadile hiikumete tekliflerde bulundugu 
haber verilmektedir. 

•••• 
Millilestirilen miiesseseler 

' [Ba§tara/1 1 tnct sahttedel 

~at has1l olrnu§, miizakereye ba§lanmi§tJ. 
I~te, iki sene siiren bu miizakerelerden 
sonra tesisatm bu kanunusani ba~mdan 
itibaren hiikumet namm'l i§lemesi kabul 
edilmi§tir. Fili devir ve teslim de §ubatm 
birinci giinii yapllacaktir. $irkete biitiin 
imtiyaz hak ve menfaatlerinin devri ve 
tesisatm temliki bedeli olarak 20 sene 
rni.iddetle her y1l faizile birlikte 60 bin 
lira verilecektir. Ilk taksit 31 kanunuevvel 

11938 tarihinde odenecektir. T asisatm 

Londra - Harbiye Nazm Hore-Belisha asker! malfHler ve ihtiyarlar yur
dunu ziyaret etrni~tir. Yurdun en k1c.emli sakini 55 senedenberi buraha son 
giinlerir.;i ernniyet ve istirahat iGinde gec;irrnekte olan ak sakalh bir ihtiyar
dJr. Yukanda Nazm kendisile goru~iirken goruyorsurmz. 

936 bilan<;o k1ymeti 720 kiisur bin lira • 
drr. Temin edilecek senevi gayrisafl ha· 
s1latla i§letme masraflan ve senelik tak· 
sitler odenecek, has!lat bakiyesile §ebe -
kenin tevsii ve ,ehirler arasr miikaleme • 
lerinin Jslah1 temin edilecektir. lzmir §e· 
bekesinin de umumi ~ebekeye iltihakile 
bilahare §ehirler arast muhaberelerindeki 
mii,kiillerin bertaraf edilecegi muhak -
kaktiT. Su, elektrik, tramvay, telefon gibi 
amrne miiesseselerinin ya hiikurnet veya 

mahalli idareler, yahud da milll serma· 
yelerle kurulup i§lernesi ba§hca prensip -
lerdendir. Ktsmen ecnebi idaresi altmda 

olan lzmir telefon i§letmesinin de umumi 
devlet §ebekesine baglanmasi, hem kanun 
hiikmiinii yerine getirmi§ olmak noktasm-

dan, hem de Cumhuriyet hiikumetinin bu 
prensipi takib etmesi bak1mmdan c;ok ye
rinde bir harekettir. 

Sanghayda biiyiik bir yang1n! 

Bir (:in hava filosu, (Buaksamkiprogram) 

japon gemilerini babrdt p,~·~~,I,~ •• r''~. ':::"~~.,;.,;;;·~ 
Bir Japon kruvazorii de diin ingiliz sular1 

etti haricinde Namtau'yu bombard1man 
[Ba~taratt 1 lnct sahttede 1 

temin ve Haiman adasmm Julin limanm
da demirli bulunan (:in kay1klanna ne -
zaret eden bir J apon harb gemisine dii§
man tarafmdan ate§ ac;IldigJ Bahriye Ne
zareti tarafmdan bildirilmektedir. 

Bu hadise, limanm biitiin methalleri -
nin bataryalar vas1tasile iyice miidafaa 
edildigini gostermektedir. 

Sovyetlerin Cin elcisi tehlike 
gecirdi 

Sanghay 25 - Sovyetler Birliginin 
<;in elc;isi Luganets Orelsky ile maiyeti 
bir alum tehlikesi ge~irmi§lerdir. !chang 
iizerine akm yapan Japon tayyarelerin -
den atilan bir bomba sefirle maiyetinin 
yanmda patlaml~ttr. 

Sefir ve maiyeti tayyare ile Chunking
den Hankow'a giderken Japon tayyare· 
lerinin akmmdan biraz evvel I chang' da 
yere inmege mecbur olmu~lardJr. 
Siyaai vaziyet: 

lngiltere miihimmat ma clepo 
ediyor? 

rnuhasarnat hakkmda ni~in hala resmen 
«hadise>> tabirinin kullam!digmJ soran bir 
rneb' usa cevaben Hirota demi~tir ki: 

«- <;iinkii muhasamat ge~en tem
muzda Lukuchio hadisesile ba~lami~hr.» 

Hariciye N azm, bundan sonra §U iza
hah vermi§tir: 

«- <;indeki vaziyet hakkmda beynel
milel kanunun garb zihniyetile bir dere
ceye kadar hiikum verrnek kabilse de 
alelade bir harb gibi beynelmilel 
kanunla halledilemez. Hiikumet, hen:iz 
harb ilan etmemi§tir. Fa kat vaziyetin in • 
ki~afi bunu icab ettirebilir.» 

Jaoonya cevab verecek 
Tokyo 25 - Hariciye N ezareti na • 

mma soz soylemege salahiyettar bir zat, 
Am erika sefirinin J apon askerlerile Nan
kindeki Amerikan tebaas1 arasmda s1k s1k 
~1kan hadiseleri 17 sonkanunda protesto 
ettigini teyid etmi~tir. 

Bu zat, hiikumetin, bu hadiselerin ne 
dereceye kadar dogru oldugunu tahkik 
ettigini ve bunlann tekrar etmemesi ic;in 
J apon konsoloslarma talimat verildigini 

13,15 dahll ve hatlci haberler - 17,30 In• 
kilab derslert: Halkevlnden naklen - 18,30 
muhtelif plak ne§riyatl • 19 Tiirk musiki
si ve halk §arkllan (Makbule Qakar v~ 
arka<ia~~larl) - 19,30 .saat ayar1 ve arabca. 
ne§rlyat - 19,45 Tiirk muslkl.si ve balk §ar .. 
k1lan (Bay Muzaffer ve arkada§larl) ~ 
20,15 radyo!onlk temsil (Ankara ~hlr ti .. 
yatrosu tarafmdan) - 21 ajans haberlerl .. 
21,15 stiidyo salon orkestras1 - 21,55 ya .. 
rmki program ve Istlklal mar§I. 

ISTANBUL: 
12,30 pl~kla Tiirk muslkisl - 12,50 hava .. 

dis - 13,05 pl~kla TUrk muslkisl - 13,30 
mubtell1 plak ne~r!yat1 - 14 son • 18,3() 
pl~kla dans musikisi • 19 Blmen ~n ve 
arkada~~lan tarafmdan TUrk musikisl va 
balk ~ark1lan - 19,30 ~1.$11 Halkevl GO.sterit 
kolu tarafmdan blr temsU - 19,55 borsa. 
haberlerl - 2{) Mustafa. ve a.rkadA§lan ta .. 
rafmdan Tiirk muslkisl ve halk l)a.rk!lar! • 
20,30 hava raporu - 20,33 Orner RIZa tara.-. 
fmdan arabca ooylev - 20,45 Nezihe tara... 
fmdan TUrk rnusiklsl ve balk ~ark1lan, 
saat ayan - 21 ,15 orkestra - 22,15 ajans 
haberleri - 22 ,30 plakla sololar, opera v~ 
operet par9alan - 22,50 son haberler v~ 
ertesl giini.in program! • 23 son. 

VIYANA: 
18,05 kan§lk yaym - 20,30 B~YtlK KON~ 

SER: Mozart'm eserlerl - 21 ,50 konferans• 
22 50 muslki - 23 ,15 haberler - 23,25 EG .. 
LEiNCELI KONSER. 1 
BUKR~: 
18 05 ORKEBTRA KONBERi - 19,15 sq .. 

LiSTLERLE BiRLIKTE KORO KONBERic 
20,15 gramofon, konferan.s - 21,35 PIYA• 
NO KONSERt - 22,10 gramo!on, haber~er. 
spor ve salre • 22,50 GECE KONSERI ,. 
23,50 fransJZCa ve almanca haberler. Tokyo 25 - Ayan meclisinde Baron 

Sonoda bitaraf devletler tarafmdan §im
di <;ine gonderilmekte olan harb malze
mesi meselesini ortaya atml§ ve lngiltere· 
nin <;indeki menfaatlerini a~1k~a tehdid 

ilave etmi§tir. 
J apon hiikumeti, yakmda 

hlikumetine cevab verecektir. 

ROMA: . 
Amerika 18,20 SOr.iSTLERiN KONSERI • 18 ,5~ 

kar~lk yaym • 20,35 Pe~teden nakil • 21 ,~!r 

etrni§tir, 
Baron Sonoda e~ciimle demi§tir ki: 
«- lngiltere §Ark kavimlerini tahkir 

eder ve Japonlann Uzak§arktaki vaziye
tini tammazsa Japonya lngilterenin <;in
deki mallannm ve menfaatlerinin mevcu· 
diyetine tekeffiil edemez.» 

Bu sozlere cevab veren Hirota, Cine 
yap1lan miihimmat ve sevkiyatm kanuni 
takyidata tabi olmadJgml ve Hongkong 
tarikile sevkedilen lngiliz malzemesinin 
Cine ithal edilen ntalzemeye nisbetle hi~ 
bir ehemmiyeti haiz olrnadJglm soylemi§
tir. 

Bazt clevletler sevkiyata devam 
ed iyorlarmtl! 

Tokyo 25 - Hariciye N azm Hiro· 
ta, ayanda \!in ihtilafma dair bir suale 
verdigi cevabda, fevkalAde §iimullii bir 
harb mevzuu bahsoldugunu aoyliyerek 
derni§tir ki: 

«- J aponya milli <;in hlikumetile 
Cin milletini birbirinden ayJTd etmekte -
dir. Eger Japonya Cine harb ilamna ka· 
rar verirse bitarafhk kanunlan derhal 
kendiliginden meriyete girecektir. J apon
ya beynelmilel mlinasebetlerini hesaba 
katarak heniiz <;ine harb ilan etmemi~tir. 
Maamafih harb ilam her zaman muhte • 
meldir. ihtilafa bir nihayet vermek isti • 
yen baz1 devletler silah ve miihimrnat sev
kiyatmt durdurmu§tur. Fakat diger baz1 
devletler ise bu sevkiyata devam etmek -
tedir. ]aponya Uzak§arktaki hususi va -
ziyeti gozonlinde bulundurmakla hera • 
ber bu silah ve miihimmat sevkiyatm1 
bliyuk bir dikkatle takib eyliyecektir.» 

V azi.vetin inki,afz 
Tokyo 25 - Cinle Japonya arasmdaki 

Atinaya giden talebe· I 
lerimizin tetkikleri 

Atina 25 (Husus1) - Birka~ giinden
beri burada bulunan istanbul Univer -
site talebesinden bir grup mihmandar
larile birlikte Atinamn miizelerini, Ak
ropol ve sair tema~aya deger rnahal • 
lerini ziyaret etrnektedirler. 

Tiirk talebesi §€refine evvelki gun 
buradaki Tiirkiye elc;isi Ru§en E§ref 
Unaydm tarafmdan bir ~ay ziyafeti ve
verilrni§ ve bu ziyafette Atina tiniver • 
sitesi Rektorile profesorleri de bulun -
IDU§tur. Tiirk talebesinin Universiteyi 
ziyaretinde Rektor tarafmdan bir nutuk 
irad edilmi§ ve Tiirkiyenin mm ve fen 
balnmmdan attlg1 terakki adrmlan 
medhedilrni§tir. 

Talebe bugiin Atina civarmdaki rnii
badiller rnahallelerini gezmi~lerdir. Ya
rm talebe, Me~hul asker abidesine ~e -
lenk kovacak ve ak§arn Tiirk ta1ebesi ~e
refine Universite kuliibiinde bir ziyafet 
verilecektir. 

Tiirk Universitelileri aym 28 inde bu
radan hareket edeceklerdir. 

--H~-
Zehirlendi, oldii 

Anna admda bir kadm, Dolabdere -
deki evinde, zehirlenme alftimi gaster • 
mi~, derhal ~agmlan s1hhi imdad oto
rnobilile l;li§li <;ocuk hastanesine kaldl
nlrnl§tlr. Anna, dun hastanede olmii§ • 
tiir. Cesedi, Adliye tabibinin gosterdigi 
liizum iizerine Morga kaldmlrnl§tlr. 

--·-·~ Tiirkiye T1b enciimeni 
i~tima1 

Tiirkiye Trb enciimeni 26/1/938 c;ar
~arnba ak§arn1 saat 18,30 da Etibba 0-
dasi salonunda toplanarak ruznarnesin
deki tebligleri miizakere edeceginden 
rnuhterem meslekta§larm te§rifleri rica 
olunur. 

Cin elciBi ne aoyliiyor? 
$anghay 25 - <;inin Tokyo biiyiik 

el~isi yamnda Osakadaki ba§konsolosu 
ve be§ memur, seksen <;inli oldugu halde 
vapurla buraya gelmi~ ve vapurdan in • 
meden Hongkonga dogru yoluna devam 
etmi~tir. Oradan Hankeo'ya gidecektir. 
El~inin yanmdakiler el~inin yeni J apon 
sulh tekliflerini harnil bulundugunu soy • 
lemi~lerdir. 

M. Roosevelt'in mektubu 
Va~ington 25 - Reisicumhur Roose• 

velt, Amerika k1Z1lha9 reisine gonderdigi 
bir mektubda, «Milyonlarca sivil Cinli • 
nin feci vaziyetinin bir miktar iyile~tirile
bilmesine medar olrnak iizere» hie; olmaz· 
sa bir milyon dolar toplanmasJ ic;in A • 
merika halkmm hamiyetine miiracaat et· 
mi,tir. 

Japon bayraklcin indirildi 
Tokyo 25 - Japon matbuahna gore, 

Severnleigh ismindeki lngiliz vapuru 
miirettebatmdan iki ki~i Nagoya lima -
nmda iki Japon bayragm1 indinni~lerdir. 
Bu hususta yaptlan eikayet Uzerine va· 
purun kaptan ve mlirettebatmdan alb ki~i 
polis tarafmdan sorguya c;ekilmi$ ve biri 
Holandah, digeri lngiliz olmak iizere iki 
ki~i ahkonularak digerlerinin gem1ye 
donmelerine miisaade edilmi$tir. 

Siingii aiingiiye! 
Sang hay 25 - Royter ai ansi bildiri· 

yor: Y angtse iizerindeki Hohsie'nin Cin· 
liler tarafmdan geri almdtgl bildirilmek· 
tedir. 

Cinlilerin Vuhu cenubunda yaptJklan 
yeni hiicumda, iki koyde ,iddetli slingli 
muharebeleri vuku bulmu~tur. Y angtse 
iizerindeki J apon harb gemileri Cin mev· 
zilerini bombard1man etmi~lerdir. 

lnhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Giirnriik ve inhisarlar Vekili Ali Ra· 
na Tarhan diin de lnhisarlar idaresinde 
ogleden evvel ve sonra rne§gul olmu§ • 
tur. Ali Rana Tarhan, di.in istanbul 
Giimriikleri Ba~rniidiiriinii de kabul e· 
derek kendisile uzunboylu goru§mil§ • 
tiir. 

Hisar vapuru kurbanlar1 
menfaatine konser 

Giizide profesorlerirnizden Seyfeddin 
Asalm talebesi Miifid Hasan tm§ir onii· 
rniizdeki per§embe giinii saat 18,30 da 
Saray sinemasmda blr keman konseri 
verecektir. 

Gene kernanc1 bu konserin hasilahm 
Hisar faciasr kurbanlarmm ailelerine 
terketmi;?tir. Prograrnda, Mozart, Han· 
del, Carelli, Kreisler gibi tamnmr§ rnu
siki~inaslarm eserleri vardrr. -···-(:ocuk Esirgeme kurumu 

balosu 
c;ocuk Esirgerne kururnu istanbul 

rnerkezinin senelik balosunun bu sene 
de parlak bir surette olrnasmr ternin i~in 
memleketin yiiksek sosyetesine rnensu):> 
hay1rsever birc;ok bayan ve baylardan 
murekkeb kornite toplanarak balonun 
19 §Ubat 938 tarihine rnusadi£ cumartesi 
ak§arnr Tokathyan salonlarmda yap1l • 
rnasma karar verdigi haber ahnrn1~hr. 
Balo kornitesi, balonun her senekine 
faik bir surcttc eglenceli ve nezih ol • 
mas1 i~in §imdiden ihzarata ba§lami§ -
br. Saym halkirniz bu hay1rh te§ebbii· 
se i§tirak etmekle hem ~ok eglenceli 
bir gece ge~irmi§, hem de yoksul c;ocuk
Iara ve annelere yard1rn etrni~ olurlar. 

haberler ve salre - 21,35 KARI$IK MUSI• 
Ki • 22,0:1 SENFONIK KONSER: Nordio ve 
Ma.rx'Ul eserlerl • 23,05 kar~l'k yaym vt 
musik1 • 24,20 DANS MUS:lxtsi - 24,55 ha• 
va.. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 kar!lilk yaym • 18,35 PIYANQ 

KONSERi - 18,50 gramoron, konu~ma. ve 
sal.re • 20,311 PITANO KONSERi: ~pen ve 
R.oussell'ln eserlert - 20,50 ~ark1lar, haber~ 
ler • 22,05 ske9 • 22,35 KONSER - 24,35 ha .. 
berler, gramofon, hava. 

_______ 2!!$ 

Robert Taylor'un kart 
postahnt ararken ••• 

izmir Kolej talebesinden 
Roza mahkemede 

lzmir (Hususi) - Maruf sinema Y'}.. 
d1zlannm fotograflanm ta§lmak, onlar1~ 
hususiyetlerini, maceralanm, evlenip bo .. 
~anma, hatta iskandallanm teferriiatm~ 
kadar ogrenmek, yildJzlarm hirer kole~ 
siyonunu yaparak onlardan bazilann~ 
kar§t hususi bir alaka gostermek illeti. 
memleketimizde de kok salnu§ bulunu • 
yor. 

Her yerde oldugu gibi, lzmirde de 
bu ~ekilde bir gayritabii artist sevdahhgi 
ba~lami§tJr. Nitekim, diin de bu ylizden, 
Kemeraltmda kahkahalarla kar~rlanart 
ve nihayet mahkemeye akseden bir ha • 
dise ge~mi§tir: 

Amerikan Kolejinde okuyan Roza 
vt Matilda nammda iki gene k1z, beyaz 
perdenin son kahramanlanndan Robert 
Taylor'un da hirer fotografm1 almak ic;in 
bir diikkanm oniinde duruyorlar. 

-Rober Taylor'un fotograf1 var m1? 
Diyorlar. Diikkan sahibi onlerine bir 

y1gm kart dokiiyor. Ba§hyorlar tetkike •• 
iki krz o kadar dahyorlar ki, on be§ yar 
larmda lie; ac;1kgoz c;ingene c;ocugunun 
kendi etraflannda dola§tJklanm gormii "' 
yorlar .. Y almz, Matilda biraz §Uphele • 
my or. 

Nihayet i§te, Robert T aylor'un karti 
ellerindedir. Roza, elini cebine atarak 
c;antasm1 anyor, fakat c;anta yok. Ma " 
tilda derhal anhyor. 

- Am an Roza... l~te ~u kac;an c;o~ 
cuklar yamm1zda duruyorlard1. 

V e iki k1z, iic; ~ingene ~ocugunun ar • 
kasmdan ba§hyorlar ko§maga.. Vaziyeti 
kavnyanlardan baz1lan giilii§iirken, baz1~ 
lur, da ~ingene ~ocuklanm yakahyorlar, 
zab1ta yeti§iyor ve i§ rnahkemeye aksedi • 
yor. 

Hakim kar§lsmda duran gene talebeye 
b&karak hadisenin cereyan §eklini soru· 
yor. Roza, krzararak anlatiyor. 

Hakim, bir talebenin bunlarla degil, 
derslerle ugra§masl lazrm geldigini nazi· 
kane bir ~ekilde ihtar ederek davayi go ~ 
riiyor, MatildayJ da dinliyor ve nihayet, 
Robert Taylor'u seyredenlerin gafletin· 
den istifadeye yeltenen iic; c;ocuktan biri• 
sini, yirmi giine mahknm -ediyor. 
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GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 s 7 8 9 10 11 

lf+l I I I I I I I I I 
2 _j I I I 1•1 I I I [J 
al I I I 1•1 I I r• l• l 
4 I 1•1•1 I I 1•1 I I 
li I I I I I I I I 1• 1 
6 I I I I 11•1111 , I 1•1 I 1•1 I I I h 
8 I 1•1 I I I I 1• 1 I 
9 1•1 I I I, I I I 1•1 
o •I I I I• I I I I• 

Soldan sa~a: 

1 - Oeveze (mii,rekkeb kelimel. 2 - So
n una. kada.r mevcud olacak olan, dost blr 
devletln merkezl. 3 - Terslne btiyiiyen 
agac, canslZ cesed. 4 - Arabca cbaba:., 
bir§ey soyleyip ba§ka bir§ey kasdetmek, 
blr ~~ yapmakllk. 5 - Eziyet !~inde omiir 
gec;iren. 6 - Tavlada gelen blr zar, c;tinkii. 
7 - Bir s1fat edati, ballk tutma vasitasi, 
her~ey onun iizerlne kurulur. 8 - Erkek, 
adak, bir slfat edati. 9 - Saklanarak. 10 -
ACI, tarladak! bugday mahsulii, 11 - Ha
rab ve bltkirl, rutubet, 

Yukar1dan a§agiya: 
1 - §akiler. 2 - Muhammedden sonra 

yer!ne gec;en, alfabede blr harfln okunu§u. 
3 - Viicuddeki lekenln tersl, flat manasi
na gelen lkl harf, lu§llk c;i~ek bahc;esl. 4 -
Tavur, eskiden esnafm b3lilarma sard1klar1 
§eyi satan. 5 - Nota, gonlti ferah (mtirek
keb kellme). 6 - Bir erkek ism! alfabede 
bir harfln okunu~. 7 - ic; uzuv~nm1zdan 
birl, nakllye vasitalanndan. 8 - Qama§II 
dtize!tme Vasltasi, <;lgneyip yass!ltarak. 9 -
Me§gullyetln tersl, inlemek kellmesinden 
evvel lkl defa gellr, garaz. 10 - ~?ere!, blr 
cemi edatmm tersl, blr soru edat1. 11 -
Bir~ok lnsan. 

Evvelki hulmacanm halledilmi§ §ekli 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 

11 FTE Is IAIDIO!ClAIG1II• 
AICIEILlEIC~IILIEIRr-2 

3 

4 

li 

6 

Zf t lti•IKIAIVIAILIAI• ' 
t IRIAIN • IKIAINI. IKT 
LI•IMIAILI• INI• IPI• z 
EICIEILIEIRI• IMIIIKII I 

• TlEITII KI• IDIA LlA~ 
iiLI• I• EILIEI• AlB A 8 

9 ~~IAIBIA LJAIMIA Kl • L , 
to,oltl• loiEIVIEiciii• IA,I 
ulK!J.IltlAIRI• Irl I II!!_C>LN 
r 

ist. Borsas1 25/1/938 
P A R A L A R 

Frank 
Dolar 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
lsvic;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron <;ek 

Ahs 
80.-

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

!)ilin Avusturya 
Mark 

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

20.-
21.-
12.-

Kron 1svec; 
Sterlin 

48.-
30.-

625.
L E R 
A~~ 
24.125 

C E K 

Paris 
New-York 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var~ova 
Budapeste 
Biikre$ 
Bel grad 
Yokohama 
Stokbolm 
Londra 
Moskova 

E 

0.7947 
15.0966 
4.7065 

86.9184 
3.44 

63.6182 
1.4284 

22.6525 
4.2083 

13.6780 
1.9733 
4.1940 
3.9960 

106.4015 
34.3140 
2.7325 
3.085 

628.75 
23.735 

S H A M 

Sab~ 
85.-

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

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.
U.-
52.-
32.-

630.-

Kapam!J 
24.145 

0.7937 
15.0950 
4.7055 

86.8840 
3.4390 

63.5930 
1.4260 

22.6438 
4.2066 

13.6725 
1.9725 
4.1925 
3.9944 

106.3593 
34.30 

2.7312 
3.0840 

629.-
23.745 

Acths Kapam~ 

Asian c;imento 10.- 10.25 
fSTlKRAZLAR 

Acih$ Kapants 
Tiirk B. I Pesin 19.- 19.-

• I Vadeli 19.- 19.-
Tiirk B. ll Pe§in 19.- 19.-

• II Vadeli 19.- 19.-
SJVas - Erzu. J !15.- 95.-

» » n 95.- 95.-,. ,. m !15.- 95.-
• • IV !15.- 95.-

TAHV t LA T 
Acths Kapams 

Anad. I Pec:in 40.55 40.55 
Ana d. II Pesin 40.55 40.55 

"- ..) 

r Yeni Eserler ) \... 
<;<>I Gibi 

Mebrure Samlnln bu namdakl eserl ~Jk
ml$tir. Eser Miitareke devrlnin aCI hatira
larlle doludur. Bir Tiirk kizimn kahraman
ligmi, cesaretini <;ok temlz blr ~kilde !fa
de eden bu eseri roman merakhlarma tav
.slye ederiz. 

ingilizce konutur musunuz? 
istanbul Erkek !lsesl ingillzce ogretmeni 

Ahmed bztiirker tarafmdan ne§redllen 
(Inglllzce konu§ur musunuz?) adl! !nglllzce
turkge mecmuanm be~lncl say:J.St da <;lk
nuljtir. tnglllzce ogrenen ve ogrenmek is
tiyenler i~in ~ok istifadell olan bu mecmu
ayi biitiin okuyuculanm1za tavslye ederiz. 
P'latl her yerde 5 kuru§tur. 

CUMHUR1YET 26 lkincikanun 1938 

KURTULU~ ._, r:mam ... 1 _E_m-ni-ye_t_s_a-nd_•_9•-i-•a_"_•a_r•_l 

--·--·----- -·-- ---- Taksitle Emlak Sat1'1 
Doktorlar, bankac1lar, katibler, mektebliler velhastl bi.iti.in mi.irekkepli 
kalemle yazt yazanlar mi.irekkebin ceblerine akmasmdan, kurumasm
dan, ucun bozulmasmdan kurta
ran yegane TiKU dolma kalemi 
Avrupada dahi tasdik olundugu 
gibi, Almanyamn bu icad1 mi.i
rekkepli kalemle yaz1 yazmak 
mecburiyetinde olan halk1 haki
katen bu yaz1 yazmak eziyetin· 
den kurtarm~hr. 

TiKU ucu a~mmaz, bol mi.irek
kep ahr kuvvetli bas!lrr 3 • 4 
kopye <;Ikarabilir ve a<;Ik b1ra • 
k!ldi.i?:I halde her ne ~ekilde du
rursa dursun mi.irekkep akmaz 
ve kurumaz. T t K U en sa~Ham ve kullam~h mi.irekkepli kalemdir. 

ve KirmiZI 
SatJlmaktad1r. 

Siyahtan Maada Y e~il, Mavi 
Renkleri de Ayni Fiatta 

Her yerde araymtz. Deposu: Havuzlu han No. 1, istanbul. 
Ta!lraya Posta tie Gonderilir. 

Gazianteb Naf1a Miidiirliigiinden: 
Evvelce mi.inakasaya konularak 20/12/937 tarihinde icra olunan muvak

kat iJ:alesi Naf1a Vekaletince tasdik buyurulm1yan 29225 lira 35 kuru~ ke -
$ifli Islahiyede 5 aded ,gi.imruk memur evinin 14/1/938 tarihinden itibaren 
21 giin mi.iddetle kapah zarf usulile tekrar mi.inakasaya konrnu$tur. !hale 7 I 
2/938 tarihine musadif pazartesi gi.ini.i saat 14 te Anteb Naf1a Dairesinde top
lanacak Komisyon marifetile yapllacaktlr. Muvakkat teminat 2192 lirad1r. 
Taliblerin teklif mektublarma a$ag1daki evrak ve vesaiki leffetmeleri ~arthr. 

1 - Teminat ak<;esinin Malsandtgma yatinld1gma d,3.ir Sand1k mak -
buzu veya hi.ikO.met<;e muteber bir bankadan ahnacak teminat mektubu. 

2 - Teklif sahiblerine Nafla Vekaletinden verilmi~ ehliyetname veya 
musaddak sureti ile evsaf1 a$ag1da yaz1h olan ehliyeti fenniye vesikas1. 

3 - Teklif sahiblerinin meslekten veya yap1 i~lerile meluf vukuf ve 
iktidar erbabmdan olmamalan halinde in$aahn ba$mdan nihayetine kadar 
mesuliyeti fenniyesini deruhte edecek ve ehliyeti Naf1a Vekaletince musad -
dak bir mi.ihendis veya fen memurunun taahhi.it senedi. 

4 - Teklif sahiblerinin veya gosterecekleri mi.ihendis veya fen memu • 
runun evvelce bir ihaleC.e bedeli 12 bin liradan dun olm1yan bir i$ yapmll'; 
olduklarma dair yetlerinde bulunmas1 lazrm gelen vesika veya musaddak 
sureti. 

5 - Teklif sahiblerinin mensup olduklan Ticaret Odalarmdan alacak -
Ian vesika veya musaddak sureti. 

Bunlardan ba~ka : 
6 - Teklif sahiblerinin ke~if ve projede Vekalet<;e yapllacak tadilat ve 

tashihat ile tayin edilecek in$aat miiddetini berve<;hi pe~in kabul etmeleri 
~arthr. 

7 - Taliblerin arthrma ve eksiltme kanununun umumi hi.iki.imlerile 
kapah zarf usulile eksiltmiye dair alan maddelerind.en ve eksiltme ~artnamesi 
ahkamma ve yukandaki 6 madde icabatma riayet etmeleri ~arthr. Aksi hal
de hi<; bir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

8 - Bu il';e dair alan eksiltme !iartnamesi ile ke$if hulasas1 Ankara ve 
tstanbul Naf1a Mi.idi.irli.iklerine gonderilmil';tir. MalO.mat almak i<;in mezklir 
Mudi.irli.iklere mi.iracaat edilmesi. (456) 

Oksiiriik, nefes darhg1, soguk 
algmh&-1 ve gogiis nezlelerin· 
den sizi kurtaracak en iyi Hac 
budur. 
Her eczaneden israrla isteyi-
n1z. 

EKMEK Y APICILAR CEMiYETiNDEN: 
937 y1h hesablanmiZm tetkiki ve 938 <;ah~ma esaslarmm idare heyeti 

tarafmdan izah1 icin umumi heyetimizin 3/2/938 per~embe gi.ini.i saat 10 da 
Eminiini.i Halkevi salonunda toplanacagm1 bildirir. Cemiyetimiz azalarmm 
her halde i<;timaa istiraklerini rica ederiz. 

BERBERLER CEMiYETiNDEN: 
937 yth hesablanmlZln tetk~ki ve 938 <;ah$ma esaslanmlZln idare heyeti 

tarafmdan izah1 i<;in umumi heyetimizin 2/2/938 <;ar~amba gi.ini.i saat 10 da 
Eminoni.i Halkevi salonunda toplanacagm1 bildirir, cemiyetimiz azalarmm 
her halde i<;timaa istiraklerini rica ederiz. 

KAPICILAR CEMiYETiNDEN: 
937 yilt hesablanmlZln tetkiki ve 938 caltsma esaslarmm tcl.are Heyeti 

tarafmdan izah1 i<;in umumi heyetimizin 2/2/938 <;arl';amba ' guni.i saat 13 te 
Eminoni.i Halkevi salonunda toplanacagm1 bildirir, cemiyetimiz azalarmm 
her halde ictimaa i~tiraklerini rica ederiz. . . " . . 
MUSIKI SAN' ATKARLARI CEMIYETINDEN: 

937 yJ.1.1 hesablanmlZln tetkiki ve 938 cahsma esaslanm idare heyeti ta
rafmdan izaht iGin umumi heyetimizin 8/2/938 sah gi.ini.i saat 13 te Beyoglu
Istiklal caddesinde Nuriziva sokagmda Cumhuriyet Halk Partisi kuragm -
daki Halkevi salonunda toplanacaihm bildirir, cemiyetimiz azalarmm her 
halde i<;timaa istiraklerini rica ederiz. 

Tasfiye Halinde Eregli Sirketi 
' ' Ti.irk Ticaret kanununun 361 ve 457 inci madelerine tevfikan tasfiye 

halinde Eregli $irketi hissedarlan berve<;hiati ruznamei muzakeratta mevcud 
mevadm rnuzakeresile ittihazi karar ZimnmcJ.a ~';Ubatm yirmi sekizinci pa -
zartcsi gunu saat (15) on beste tasfiyenin Galatada Osmanll Bankas1 bi -
nasmda bulunan merkezi idaresine i<;timaa davet olunur: 

Ruznamei Miizakerat 
1 - Tasfiye memurlarmm 1 may1s ile 31 ilkkanun 1937 arasmdaki devreye 

aid raporu . 
2 - Muraklb ve hesab mi.ifettisleri raporu. 
3 - Hesabatm tasdiki ve mezkur devre zarfmdaki muamelat i<;in tasfiye 

memurlarmm beraeti zimmeti. 
4 - Murak1b ve hesab mi.ifetti$leri tayini. 

Nizamnamei dahilinin 25 ve 27 inci maddelerile Ti.irk Ticaret kanunu
nun 371 inci maddesi ahkamma tevfikan en az yirmi be$ hisse senedine ma
lik olup hisse senedlerini toplanti guni.inden en az bir hafta evvel istanbul -
cl.a Merkezi idareye veva Osmanh Bankasma, Pariste Meyerbeer sokagmda 
7 numarada kain Osmanh Bankasma tevdi eden hissedarlar isbu i<;timada 
haz1r bulunabilirler . 

Orman Fakiiltesi Mubayaat 
Komisyonu Ba~kanbg1ndan : 

Uria birinci nevi sade yag 500 kg. Orman Fakiiltesi i<;in yukartda mik • 
tan yazi11 sad.e yag pazarhkla satm almacakt1r. Pazarh}t 28/1/938 cuma gi.i
ni.i saat 14 te Vilayet Muhasebe Direktorlugiinde yaptlacakttr, 

Taliblerin mi.iracaatleri. (453) 

Dr. HafJ7 Cemal 
Lokma1t H ekim 

Dahiliye miltehassJSI 
Pazardan ba~ka giinlerde ogleden 

~onra saat (2lh tan 6 va) kadar fstan 
bulda Divanvolunda (104) numaral 
hususf kabineslnde hastalanru kabul e 
der. Sah. cumartesf !!iinlerl sabat 
c9 ~ • 12. saatler' hakikf fikarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Dr. Suphi ~enses I 
i~~~~~1~ny~~~~~'!~!~~~~t~~~~~~~s ' l 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

1'-•ciluilmiiiiaiirtiiieiisl fa kl rl e re pa ras• z 
Tel. 43924 

Salihli asliye hukuk hakimliginden: 
Dosya No. 411 

Salihlinin <;akallar koyi.inden ibra • 
him klZl Ay§e tarafmdan oglu Ahmedin 
gaibligine hi.iki.im verilmesine dair at; -

hg1 davanm yap1lmakta olan muhake
mesinde: 

Aslen Demirhisar muhacirlerinden o
lup Bursa Yeni§ehrin Cedid mahalle • 
sinden 136/1 hanede kay1dh Mustafa 
Abdi oglu Ay§eden dogma 326 dogumlu 
Ahmed Arkamn 7. 8 senedenberi haber 
ahnmad1gm1 ve ikametgahmm Salih • 
linin <;akallar koyi.i olduguna dair §a • 
hidler dinlenmi§ oldugundan ilan ta • 
rihinden itibaren bir sene it;inde gaib 
Ahmed hakkmda malumab olan kimse· 
lerin usuli.i dairesinde mahkemeye ih· 
ban keyfiyette bulunmalan ilan olu -
nur. (4241) 

KELEPiR FiATINA 
t~lenmemi~ 4 adet 

RoNAR ARJANTE 
Ayr1 ayrt veya dilrdii birden kele · 

pir ftatma satthktu. 
isteklilerin Beyoglunde Lebon pa
sajmda 6 No. da kiirkc;ii Atanas 

- Liikrezi'ye miiracaatlan. 

~--- Operator ~ 
RIZA UNVER 
Dofj um ve kadtn hastallklarJ 

mlltehaSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, M.avi yapJ 

S EM T t 

Be$ikta$ta Te$vikiye mahallesinde 
Hac1eminefendi sokagmda eski 6, 6 
yeni 44, 46, 44, 46/1, 31 No.h 
Cakmak<;Ilarda Dayahatun mahalle -
sinde Valde hanmda ikinci kaptda 
alt katta eski ve yeni 39 No.h 
Kas1mpa!iada Bedredd.in mahalle • 
sinde Aynialibaba sokagmda eski 22 
yeni 22, 22/1 N o.h 

Cinsi 
Yekdigerine makhip 343 
metre murabba1 iki arsa
nm tamam1. 
Kargir bir odamn tamam1. 

iki katta be$ od.ah ah • 
$ap bir evin tamam1. 

Muhammen 
k1ymeti 

1700 

500 

600 

Ayvansarayda Atik Mustafapa!ia rna- tki bu<;uk katta be~ odah 1200 
hallesinde Hamam soka,i'(mda en eski kar_gir bir evin tamam1. 
14, 14 yeni 14 No.h 
Balatta eski Hocaali yeni Mollaa!iki 
mahallesinde Hamam sokagmda 
eski 57, 57 yeni 57/1 No.h 
Uski.idarda Arakiyeci Hactmehmed 
mahallesinde Topta$1 caddesinde es
ki 381 mi.ik. yeni 427 No.h 

0~; katta be$ odah kargir 
bir evin tamam1. 

iki katta alb odah ah~';ab 
bir evin tamam1. 

300 

500 

1 - Arthrma 24/2/938 tarihine dii$en per$embe gi.inii saat 15 te ya
Pilacak ve gayrimenkuller en <;ok bedel verenlerin i.izerinde kalacakbr. 

2 - ArthrmiYa girmek i<;in muhammen ktymetin yi.izde onu nisbetin
de pey ak<;esi yahrmak lazimdir. 

3 - Arthrma bedelinin diirtte biri pe$in ve geri kalam sekiz senede 
sekiz mi.isavi taksitte iidenir. Taksitler yi.izde bes faize tabidir. 

4 - Taksitler iideninciye kadar gayrimenkul Sand1ga birinci derece· 
de ipotekli kahr. (482) 

r~----------------------------• 

SA~ BOY ALAR I 
]UVANTIN 

KUMRAL · SiYAH 

Ter ve ytkanmakla kat'iyyen 

~tkmaz; tabii renk veren ta· 

mnm1~ yegAne s1hhi sa~ 

boyalandar. 

INGiliZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - 1ST ANBUL 

~~~~T~e~le~ro~n~2~2~6~83::~~: 
• 27 son kanun per,embe ak,aml: GRC.GOR'un IlJbraktle 

Paris otell gazlnosu ve Kale de Parls'nln dekorlar• ve ruletlerlle 

0 A L AN 0 LiNDE : MON E KARLO GECE i 

HAYRETTa. 
~IZER 

Masalar•n•z• evvelden ald1r1n1z. 

I 

s 
0 
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"Adela bir harika! [!vtet Demirronar• 1$1etma umam Miidiirtiigiindan 1 
'' Devlet Demiryollan Haydarpa~a Birinci l§letme Miidurlugunun ihti • 

diye Bay an ]ale itiraf etti 

BiR HAFT A ZARFINDA 
hakikaten GENCLESTiM. 

Bayan JALE'nin bir 
haftahk ~zellik te • 
davisini tatbik etmez. 
den evvelki hakikl 

foto~rah 
Bayan J ale yazrvor: 

•Benim i~in bu. bir ha • 
rikadm• bir hafta zar • 
fmda bu derece cazib 
bir eekil alacagiml hi~; 
l.imid etmlyordum. Ar • 
kada~lar1m, daha gene 

Tamamen degi§tigi i~in 
daha cazib goriinilyordu. 
Arkadatlari, §ayani ha:v· 

ret tenine g1pta edi· 
vorlard1. 

ve daha sehhar goriin • 
dliglimii soylliyorlar. 
Cidden ~ayani hayret 
olan bOyle bir teni te

Bayan JALE'nin blr hafta sonrakl 
retu$ gormemi~ hakikl fotolrafl 

mine muvaffak oldugumu gtpta 
nazarlarile suziivorlar. 

EvvelA, her ak~am vatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullammz. Bu kremln 
terkibinde, Vivana t.l'nlversitesi 
profesoru Doktor Stejskal tara· 
fmdan ke$fe&len ve •Biocel• 
tabir edilen ~enclik cehverl 
mevcuddur. Siz uyurken, cfldi· 
nizi besler ve ~encle$tirir ve yiiz. 
dek! ~;izJ<I ve burueukluklan 

izale eder. Sabahleyin kalk • 
tigmiZda daha gene goriiniir· 
sunuz. 

Giindiiz i~in beyaz renglnde· 
ki (yags1z) Tokalon kremint 
kullammz. En sert ve esmer bir 
cildi yumu$atip beyazlatlr. Si
yah benlerl eritir ve a~1k me· 
sameleri kapat1r, Yalmz To· 
kalon kreminin temin etti~i bu 
cazib, sehhar ve giizel tene rna· 
lik olunur. 

T. H. K. Ayd1n ~ubesi Direktorliigiinden: 
Kurban Bayrammda ViU\yet merkez kazas1 ve buna ba~h nahiye ve koy

lerden toplanacak kurban derileri ve barsaklar 17/1/938 tarihinden 7/2/938 
tarihlne ka!fll.l' 81';1 artttrmry:a konmu!jtur. eartnamesfni gtsrmek ve muza -
yedeyd :ftirak etmek i · dJU· 'Jlfrk Hlva i!Wrumu Aychn ~U"Me ~tl- • 
racaatl eri. (307) 

p A T I 
f~; ve Cl$ basur memelerinde, basur memelerlnin her tiirlil lltihablannda, 
cerahatlenmi$ fistullerde, kanayan basur memelerinin tedavlsinde 
daima muvaffakiyetle •ifayl temin eder, 

P. T. T. Fabrika MiidiirliiP.iinden: ...;; 

Fabrika ambarmda mevcud 3356 kilo grafit at;Ik artbrma ile sabla
cakhr. 

Beher kilosunun muhammen becl.eli be$ kuru~ ve tamammm muvakkat 
teminah 12 lira 60 kuru~tur. 

Arthrma 27/1/938 tarihine rashyan per$embe saat 15 te yapilacakbr. 
!steklilerin ~artnamevi J:fOrmek i~;in hergiin, artbrm1ya ,l:(irmek ~t;in de 

muayyen gun ve saatte Fabnkada mutesekkil Komisyona muracaatlen. (182) 

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

73 numarah k1smen k§.rgir iki ev elveri$li fiatla sahhkhr. Almak isti· 
yenlerin Sirkecide KIZ1lay hanmm ikinci katmda 8 No.ya mtiracaatleri. 

Y eni Ankara Gar1 Biife ve Kazinosu ile 
Mii~temilab Kiraya Veriliyor 

Devlet Demiryollari ikinci i&letme Komisyonundan : 
1 - Yeni in$a olunan Ankara gan i~indeki biife, bi.ivet, gazete sati$ ye· 

rile gann yanmdaki buyiik ve lliks kazino binas1 ve mii~temilati i.i<; sene 
tni.iddetle ve pazarhk usulile kiraya verilecektir. · 

2 - Bunlarm senelik muhammen kiras1 7000 lirad1r. Ve yekdigerinden 
aynlmaksiZln toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 - Taliblerin uzun mi.iddet Ankara, !stanbul gibi bliylik §ehirlerde 
b1rinci s1mf bir kazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare etmi~ olduklanm 
ve halen boyle bir miiesseseyl idare edebilecek ·ehliyet ve mali kudrette bu
h.:nduklarma dair ve bu cihet vesikada sarahaten yaz1h olmak ~artile Tica
ret Odalarmdan ahnm1~ bir belgeyi ve ni.ifus veya hUviyet ciizdanlarmm as1l 
Veya salahiyetli makamlarca musaddak suretlerini paz1-1rhk glini.inden be~ 
gi.in evveline kadar Komisyona teslim etmeleri ~arthr. ldare bunlan tetkik 
edip kimlerin pazarhga i$tirak edip edemiyece~ini pazarhktan evvel kendi -
lerine teblig ve tefhim edecektir. Tesbit edilen muddetten sonra getirilecek 
Vesaik kabul edilmiyecek ve ashabmm pazarhga i§tirak haklan sakit olacak-
hr. . 

4 - $artnameler Ankarada fkinci !~Ietme Mudiirlliguncl.e Haydarpa§a
dl Birmci i$letme Mudiirlu~unde paras1z olarak verilir. 

5 - iahle 7/2/938 pazartesi giinii sa at 15 te Ankarada fkinci t~Ietme 
lfoiidurJiigii binasmda toplanacak olan Komisyon tarafmdan yapilacakhr. ts
teklilerin ·1575,. lira muvakkat teminatlanm Ankarada Umumi idare vezne
Sine yahrarak muayyen giin ve saatte Komisyonda haz1r bulunmalan ilan 
olunur. cl3h (294) 

yac1 olan a~ag1da cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminati yaz1h 
kire<;, tugla, Marsilya kiremidi ile mahyahk kiremit a<;Ik eksiltmiye konul
mu~tur. 

Eksiltme 2/2/938 tarihine musadif ~ar~amba gunii Haydarpa§a Gar hi
nasi dahilinde Birinci !~letme Komisyonunca kirecin saat 15 te, tuglanm 
15,30da ve kiremit ile mahya kiremidinin 16 da eksiltmesi yap1lacakhr. 

lsteklilerin eksiltme ~artnamesinde yaz1h muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi evrak ve vesaikle eksiltme gunu yukand.a yaz1h saatlerde 
Komisyon Reisligine miiracaat etmeleri lazimd1r. 

Bu i:=;e aid !?artnameler iicretsiz olarak Haydarpa§a Yol Ba§miifetti§li -
jtinden almabilir, (268) 

Cinsi 

Kire~ 
Tugla 
Marsilya 
kiremit 
Mahyahk 
kiremlt 

Vah. 

Ton 
Aded 

• 

Miktan 

260 
270,000 

50,000 

5,000 

Vahit fiat 
L. K. 
15 cTonu• 
17 cBinh 

8 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

L. K. L. K. 
3900 00 293 00 
4590 00 344 00 

440 00 33 00 

~--•i•n•h•i•s•a•r•Ia.r_u_m•u•m-.M-ii•d•ii•rl•ii•shl•··.n.d.en.·.· _J 
1 - fdaremizin Trabzon Ba$miidur1Ugiine bagh Polathanede ~artname 

ve projesi mucibince yaptiracag1 ve 25/I/938 de ihale edilecegi ilan edilen 
Tutiin Bak1mevi in$aati eksiltmesi ayni ~artlar dahilinde 8/II/938 tarihine 
rashyan sah gunii saat 15 e talik edilmi$tir. 

2 - Ke$if bedeli 145,611 lira 3() kuru!l ve muvakkat teminat 8530.57 
lirad1r, · 

3' - Eksiltme 8/II/938 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabata~a 
Leva:Zim ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

4 - Sartname ve projeler 7.28 lira bed.el mukabilinde lnhisarlar Umum 
Miidurli.igiinden ahnabilir. 

5 - Eksiltmiye i~tirak etmek istlyenlerin fennf evrak ve vesaikini fn· 
hisarlar ln$aat Subesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan ll • 
Z1md1r. 

6 - MtihiirlU teklif mektubunu kanunt vesaiki ve eksiltmiye i!?tirak ve· 
sikasile % 7,5 guvenme parasm1 ihtiva edecek olan kapah zarflar eksiltme 
giinu en gee; saat 14 e kadar yukanda ad1 gec;en Ahm Komisyonu Ba~kanlt
gma makbuz mukabilinde verilmi1J olmahdtr, •B.• (390) 

~ 

1 - tdaremizin Trabzon Ba~miidurliigune bagh Polathanede ,artname 
projesi mucibince yaphracag1 idare binas1 insaah kapah zarf usulile eksilt· 
miye konmustur. 

2 - Ke$if bedell cl5860• lira •27• kurus ve muvakkat teminah cl189.1i2• 
lirad1r, 

3 - Eksiltme 8/II/938 tarihine rashyan sah glinii saat 15,30 da Kaba • 
ta$ta Levazlffi ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonund.a yap1lacakhr. 

4 - Sartname ve projeler .so. kuru!? bedel mukabilinde inhisarlar U
mum Miidurliigii ln1Jaat Subesile Ankara, Trabzon Ba$miidurlUklerinden ve 
Polathane Miidurlugunden almabilir. 

5 - Eksiltmiye i!?tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaildni tn~ 
hisarlar lnsaat Subesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan 1•1 • 
zimdir. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaiki ve ekslltmlye i$tirak ve
sikalarile % 7,5 gi.ivenme parasm1 ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksilt
me ~uni.i tam saat 14,30 a kadar yukar1da ad1 ,l:(e~en AliiD Komisyonu Ba~ • 
kanh~ma makbuz mukabillnde verilmis olmahdtr, (391) -1 - Sartnamesi mucibince 40.000 kilo benzin pazarhkla satin alma
caktir. 

2 - Pazarhk 7/II/1938 tarihine rasthyan pazartesf ,l:(iinii saat 14 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla
cakhr. 

3 - $artnameler parastz olarak hergiln sozu ge~en !;!ubeden almabilir. 
4 - lsteklilerin pazarbk i~;in ta'llll edilen ~ ve saatte % 7,5 giivenme 

aralarile birlikte yukan.da ad1 gee; . Komi ~ g lmeleri ilAn ownur. 
(393) -1 - fdaremizin Pasabah~;e Muskirat Fabrikasmda .,artname ve projesi 

mucibince yaptmlacak Kanalizasyon insaat1 kapah zarf usulile munaka
saya konmu$tur. 

2 - ;Ke~if bedeli 22890 lira 51 kurus ve muvakkat teminat 1717 lira • 
d1r. 

3 - Eksiltme 15/2/938 tarihine rashyan sah ~unii saat 15 te Kaba • 
ta$ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapila • 
caktir. 

4 - $artname ve proje1er 1,14 bedel mukabilinde tnhisarlar Umum 
Miidi.irlligu !n$aat Subesile Ankara Ba$miidlir1Ugunden almabilir. 

5 - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve vesaikini in
hisarlar ln$aat $Ubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalar1 la
Zlmdlr. ' 

6 - MuhiirlU teklif mektubunu, kanuni vesaik ile be~inci rnaddede 
yazi11 ehliyet vesikasm1 ve % 7,5 giivenme parasmi ihtiva edecek olan ka • 
pall zarflar eksiltme gunu en ge~; saat 14 e kadar yukand.a ad1 ~e~:en Alun 
Komisyonu Baskanhihna makbuz mukabilinde verilmi~ olmahdtr, (430) -1 - $artname ve projesi mucibince Kayseride yaptmlacak Ba$mu • 
durliik blnas1 in$aah kapah zarf usulile eksiltmiye konmw~tur. 

2 - Ke~if bedeli 32801 lira 40 kuru$ ve muvakkat teminati 2460.10 
lirad1r. 

3 - Eksiltme, 10/II/938 tarihine rashyan persetnbe ,l:(iinu saat 11 de 
Kabataeta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindE'ki Ahm Komisyonunda yapl-
lacakhr. "' 

4 - $artname ve projeler 1.64 lira bedelle tnhisarlar Umum Miidiir• 
lu~ii !n~aat eubesivle Ankara ve Kayseri Ba~mudiirliiklerinden almabilir, 

5 - Eksiltmive i$tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
fnhisarlar tn$aat Subesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan 
laz1mdir. 

6 - Muhurlu teklif mektubunu ; kanuni vesaik ile 5 inci madded,e ya
Zlh ehliyet vesikasm1 ve % 7,5 guvenme parasm1 ihtiva edecek olan kapah 
zarflar munakasa R:iinii en gee; saat 10 a kadar yukanda ad1 gec;en Ahm 
Kom;syonu Ba$kanhgma makbuz mukabilinde verilmi~ olmahd1r. •B.» (464) 

Sa~larinizt dokiilmekten koruyunuz I 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sac;laran kliklerini kuvvetleniilrir. 
Dokiilrnesini keser. Kepeklert ta· 
marnen tnderir ve biiviirne kabili· 
yetini arhrarak sa~;lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif. kullam!l• 

kolay bir sae eksfridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

8 

<;unkuYASPiRiN senefe~} 
denberi\ei'furlu sog¥ukal· 

• 41( 
gmhklarma ve agnlara .~a.!l.J 

fesirl ~a~maz bir.-.ila~ oldugun!J 
isbat ":tmi~tir. . . ~. -
A S P I R I N in"ftesirfriden· ,. 

emin olmak · ic;in . lutfen.;. ... ~&.,~mar..-
kasma -dikkat edinii. ., · 

• 

Bayanlar ! Diflerinlzln sUr'atle 
beyazlanmalar1n1 iaterseniz ! .•• 

OLYNOS 
Di~ macunile flrt;alamaga ba§lsyt· 

n1z. Ne c;abuk beyazlanm1~ ve g1iz 
kama~tirlci bir parlakhk alm1~ ol • 
duklarm1 gorecek ve bu hale im· 
reneceksiniz. 

Ba$ka bir macunun veremiyece~i 
bu gi.izelligi KOLYNOS size hemen 
temin eder. Cok az bir zamanda di~lerinizin birkac; derece beyazland1l 
g1irmek arzu ederseniz buglinden itibaren diinyada milyonlarca Bayan 
Br.ylarm severek kullandigi K 0 L Y N 0 S di$ macununu tstlmal ed 
~iz .. K o. L Y !i 0 S tamamen teksif edilmi~ oldu~ cihetle kuru fir~ 
uzerme b1r santlmetre koymak k&fidir. Kullam~1 c;ok l!tif ve ekonomikt 

Fiata: 4Z Kr. 

Lokomotif Makinisti 
Al1nacak 

Askeri Fabrikalar 
Umum Miidiirliigunden 

Kmkkalede yevmiye ile ~ah~tmlmak iizere bir lokomotif maldnisti alm 
caktrr. Talib olanlarm bir istida ile muracaatleri. (339 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan 
Eksiltmiye 
konulan e!jya- Miktan Tahmln 
nm cinsi fiat! 
Gomlek 544 A. 185,00 K. 
Fanila 816 A. 40,00 K. 
Mendil 1632 A. 19,00 K. 
Don 816 A. 65,00 K. 
Havlu 544 A. 32,50 K. 
Corap 1088 Cift 30,00 K. 
Pijama 272 Tak1m 290,00 K. 

Pey 
ak~esl 

260 L. 

Ekslltme 
tarihi 

14/2/938 

Gi.ln ve eaatl 

Pazartt.r 11 

Mektebin 937 mall senesi talebe ~ama$tr ihtiyac1 olan yukan'da 
miktar, muhammen bedel ve ilk teminah yaz1h c;ama~1rlar ac1k eksiltmiy 
konulmustur. Eksiltmesi hizasmda gosterllen giln, tarih ve saatte yapua 
cakhr. ~artnamesini giirmek istiyenlerin her ,l:(iin ve eksiltmiye girecekle 
rin belli gun ve saatte Gum11$SUyundaki mekteb binas1 dahilinde toplan 
Kom1syona miiracaatleri ilan olunur, (473 

Mevduat i~in elveri~li §artlar 
Para plasmaru i~in ogutler 
Kirahk Kasalar 

Butun gnn· arasu a~lktlr 
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GRiP 
NEVRALJi 

BA$ ve Di$ . AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA . 

ve biitiin agr1lannt dindirir 

EOK......._...,'f\ 

Uykusuzluk, asabi liksiiriikler, 
asabt zayuhk, ba~ ve yarun ba~ 
agnst, ba~ donmesi, baygmhk, ~ar
pmb ve sinirden ileri gelen bUtiin 
rahatstzbklan iyi eder. 

!stanbul asliye 3 iincil hukuk mah -

temeslnden1 

EVEREADY 
EVEREADY 

'v~o•••nvEVEREAOY 
~VEREADV EVEREADY 

•"•"~.,~y ~VERE.AOV ~VE.REAOY 
EVEREAOYEVEREADYEVXREAOV 
EVEREADY EVER!:Ar1'f EVEREADY 
EVEREADYEVEREADY~VBREADY 

' EVF-REAOV KVEREADV ~VEREAD't'• 
EVFRI!.AOY EVEREADY EVEREADY 1 
EVEREADY EVEREADY EV!:RI!.ADY 
EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREADY 
EVFREAOV EVERJ~;ADY 
EV!.REAOV 
£VEREAOV 

Papaz Hamaya1C k1zt Nivart Ue, Pan
galhda !cadiye ve elyevm Babil sokak 
.26 No. h hanede mukim Leon Sirunya
:rnn 11/2/923 tarihinde evlendiklerinin 
ve kii~iik Surenin mumaileyhimadan 
18/1/929 tarihinde dogdugunun siibu -
tuna kadar verilmesl hakkmda muma -
ileyh Surene Beyoglu sulh hukuk mah
kemesince kaYJ71m tayin edilen avukat 
Yervant tarafmdan Leon Sirunyan a
leyhine mahkememizin 937/1845 No. h 
dosyasile a~1lan davada: Mumaileyh Le
onun mezkfu ·ikametgaht terkettigm -
den yeni ikametgahmm me~hul oldugu 
anla~1lmakla usuliin 141, 142 nci madde
leri mucibince ilanen tebligat icrasma 
aair verilen karara tevfikan arzuhal 
sureti mahkeme divanhanesine taJ.ik e
dilmi~ olup M. aleyh Leon Sirunyanm 
bir ay zarfmda miiracaatle olbabdaki 
dava arzuhali suretini tebellu~ etmesi 
liizumu ilan olunur. (4231) 

ClhaneOrnul $6hretl h a lz e lektrlk l arriba, fe· 
.,er ve plllerln en bOyOk rnarkas• 

EVEREADY dlr~ 
eu·"-ma"rkadan hie: •a•mav•n•z~ 

BDURLA lfiDADERLER 
oSTANBUL ANKARA o:Z..MoR 

bksUrenlere ve 
gogUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

akt oy 8 z ve u ensuca 
a r"kast . A. irk tin en · 

Saytn halktmtztn ragbetini memnuniyetle gordiigii
miiz F abrikamtzin 85 san tim enindeki kaput 

bezimizin sat1~ fiat1n1 indirdigimizi 
saytn mii~terilerimize bildiririz. 

Markast 36 Metrelik topu 25 Topluk Balyast ----- ..................... _ -
Kartal 732 kuru,tur. 183 Lirad1r. 

Sah§ ~artlanmtz • • 

F abrikada teslim, paras1 pe~indir. Birer balyaya 
Alivre sat1~ yaptlmaz. kadar satdtr. 

istekli kaput tUccarlar1n1n Baklr
k6ylinde ~irketimize mliracaatleri 

_ ................................... _. .. ............................................................................ ,~ 
Kad1n, ka~ ya,•nda 

daha giizeldir? 

Bu sualin cevabtm kimseler 
veremiyordu. Fakat yap1lan 
tecriibeler f U neticeyi verdi: 

- Kadm her ya, ta giizeldir! 

Yalmz, VENOS KREMt, 
VENOS PUDRASI, VENOS 
RUJU, VENOS BRlYANTtNt, 
VENOS RtMEU, VENUS 
ESANSI kullanmak ~artile ... 

Profesor K. Komurcan'm 
Amell ve ~atbikt kamb1yo 
Yenl m~nasebe usulti 
Ttcarl o.alftmat ve bankac1llk 
iktisad llml 

Kr. 35 
122,50 
105 

87,50 
tht~M muhasebeler1 (§irket, sanay1, 
zlraat. banka) 175 
Tlcarl ve mall hesab 1 1nc1 kiSlm 70 
Zihnl hesab kaldeler1 20 
Logarltma cetveller1 (yen1 rakam) 58 
Yen1 hesab1 ticarl <mufassal eserl 200 
Malt eebir Ustlkraz ve stgorta he; 
sablaru 100 

Bal}llca sat~~J yerl: tkbal Kitabev1 

SAC BAKIMI 
Giizelligin en birinci ~artld1r. 

PETROL NiZAM 
_ Kepekleri ve sac; dokiilmesini tedavi 
eden tesiri miicerreb bir iliicdrr. 

Hususi ve Miinferid 
Dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar§ISmda Nur 
Ziya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, her 
giin (12 . 14), (17 . 21). 

Profesor Panosyan - ' 

~OCUKLAR 

Bu havalarda ceblnlzde 
muhakak b .r kutu 

PASTiL 
~iDAT 

bulundurunuz. 
Bogaz hastahg1na tutulmaz, 
agr1yan bogaz1n1z iyile,ir. 

Fiatt her yerde 25 kuru~tur. 

.-rw~• TiFOBiL 
Dr. iHSAN SAMI 

Tifo ye paratiFo hastal klarma tu· 
t ulmamak i~in a{l1zdan ahnan tifo 
hahlandu. Hie rahatsn.hk vermez. 

Herkea alabilir. Kutusu 50 Kr. 

r DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye mUtehass•s• 

Beyoglu Yerli MaHar Pazan 
kar§Ismda Posta sokagt ko§esindE' 
Meymenet apartrmaDI. Tel: 43353 

Sahib N BtUmull.arrfrt: Yuna• Nodi 

Umumt ne,rt~at1 fdar• eden fllZI ltlert 

Mfldflrll : Hikmet Mlbail 

Bayanlar1n s1hhatleri i~in elzem 
en miikemmel ve sthhi 

tuvalet bezleridir. 

Eregli C. H. P. il~e Yonkurul Ba~kanbgtndan: 
Cumhuriyet Halk Partisine aid Karadeniz Ereglinin Miiftii mahallesi 

hududu dahilinde ve <;ar:?l mevkiind.e Cumhuriyet park1 ittisalinde 456 ar
~m murabba1 muadili 259/92 metro murabbamdan miifrez 167/25 metro mu
rabbamda tahtani kargir ambarlar ve febkmisinde Halkevi salonu baric; 
kalmak tizere tahtani bir eczane ve bir kahve hane ve bir ambar ve fevkani 4 
oda ve 1 sofa ve 1 salon ve 1 abdeslik ve ebdesthane ve bir merdiveni 
mii!?temil kargir magazanm miifrez bu ktsml 23 !?Ubat 938 tarihine musadif 
~ar!?amba giinii saat 14 te Parti binasmd,l ihale edilmek iizere ·5h giin miid
detle a~1k arthrm1ya ve bedeli pe$in almmak ~artile sahhga ~Ikanlml!?tlr. 

Bed eli muhammeni c 12000• lirad1r. isteklilerin $artnameyi Parti binasmdan 
alabilecekleri ve ilk arthrm1ya gireceklerin c900• lirahk teminat ak~elerile 
ihale giinii Parti i~e Yonkurula miiracaat etmeleri ilan olunur. (472) 


