
.. 

r 
L' Abbe Prevost 

MANON LESCO 
Klasik edebiyabn §aheseri 
153 resim ve 14 tablo ile 

siislii olarak basilmiJtlr. 
Tiirk~eye ~eviren : Siraceddin 

OME 
SEYFED 

Kiilliyatmm birincisi ola 

iLK DU~EN 
No 36 Fi. 80 kuru' I 

Hilmi Kitabevi OndordOncu y1l sa)'l : 4925 lsTANBtm- CA0AL00LU 
Guma 28 lkincikanun 1938 

~1kti. 50 kuru§. 

J 
l'elgrat ve mettub a.dres1: cumhur1.Yet. fatanbuJ • POBta Jrut1JS1l: fsta.nbul. No 248 

Telefon: B~moharrtr ve ev1: 22366 Tahrtr he:vett: ~42118. tdare ve matbaa lc.mU 24299 • 24290 
Ahmed Halid Kitabevi 

Konseyin •• uncu • • 
I~ttmai 100 •• 

Aza devletler, Milletler Cemiyeti fikrine 
sadakatlerini bir kere daha teyid ettiler 
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Hatay davam1z 
son geGidi uzerinde 

~ataya dair miizakereler 

· Merinos ve Sungipek-fabrikalan a~1llyor 
Merasime Biigiik Sefin 
§ere/ vermeleri muhtemel 

U mud ve hatta temenni edelim ki 
oyle olsun. Biz her cihetle hak 
olan bu davam1zm dostluklan 

ve kom§uluklan k1rm1yacak bir diizgiin-
liik i~inde halledilmi§ olmas1m istiyoruz. 
Onun i~in davam1z ortaya atild1 atilah 
hep daha ziyade uysal olmaga bilhassa 
itina ettik. Ankara muahedesinin kesin 
a~1khgma ragmen Fransamn Milletler 
Cemiyetine gidilmek teklifini tereddiid
siiz kabul edi§imiz de hep bu istiyerek 
gosterdigimiz uysalhgm neticesi idi. Ni
~in uysal harekct ediyorduk, ve hala ni
~in ayni yolda yiiriiyiip gidiyoruz ~ Ciin
kii: 

I - <;Unkii hakkimlZln saglamligm
dan ~ok emin bulunuyorduk. Hatayda 
F ransamn da kabul ve taahhiid ettigi u
l:i ve milli Turk hakk1 esasm1 nerede olsa, 
ne zaman olsa ispat ve infaz edebilirdik. 

inki§af ediyor 
F ransa ile aramiZda prensip itilaf1 elde edildi, 
simdi tali derecedeki ineseleler konusulmaktad1r 
' ' 

Diin Milletler Cemiyeti konseyinde soz soyliyenJerden 
Belc;ika Hariciye Nazm M. Spaak Polonya Bariciye Nazm M. Beck 

Gemlikte kurulan Sungipek fabrikasmm umumi goriinii~ii 

O~~;k·i;h~~~--~id\ Ba§vekil diin fabtikada 
2 - Aceleci §iddetli hareketlerle 

F ransanm ehemmiyet verdig1miz dostlu
gunun miimkiinse bozulmamasma k1ymet 
atfediyorduk. !tidal dairesinde yapila
cak miikaleme ve miinaka§alar neticesin
de Fransanm da vaziyeti bizim kadar 
siikunet ve isabetle gorecegi giinlerin ge
lebilecegine ihtimal verdik. Oyle olursa 
daha ~ok iyi olur dedik. 

Cenevre 27 (Hususi) - Millet -
ler Cemiyeti Konseyi bugiin ogleden son· 
ra Mustafa Adle (!ran) m reisliginde 
aleni bir toplanh yapm1~hr. Reis Konse
yin yiizUncii i~tima devresini ve Millet • 
ler Cemiyetinin mesaisini bir hitabe ile 
tebcil etrni~tir. 

karann akisleri tetkikler yaph 
C d Tu''rk ' 240 frankta bulunan bir enevre e ye · 
FransJz miizakereleri Tiirk Borcu, 320 iizerin-

Senede 300,000 kilo iplik ~1karacak olan Sungipek 
fabrikas1nda biitiin haz1rbklar ikmal edilmi,tir 

3 - Hatav davasmc> miiteallik yanh§ 
telkinlerle ~1kmaz yollara sevkedilen 
kom§u Suriye efkarmm hakikati gorme
sine zaman ve imkan b1rakmak istedik. 
Hatay iizerinde Fransa ile hir muahede 
akdetmi§tik. Bu mesele hallolunurken 
Suriye hakkmdaki dU§iincelerimizin ta
mamen dostane oldugu Suriyece de tak
dir edilmeliydi. Biz, kendisile asular 
imtidadmca beraber ya§adigJmlz Suriye
nin bugiin i~in de, yann i~in de en hayu
hah dostuyuz. Y ava§ davranarak Suriye
nin de bu hakikatleri anlamaga vakit bul

rnasml istedik. 
Hatay davamiZ eger bugiin ac;1k hak

l1hg1 dai1esinc'! hallolunmazsa ne . olur ~ 
Sanki biz bu davay1 kay1b m1 etrni§ olu
ruz ~ HayiT, asia degil tabii. Bugiin i~in, 
yani pek muvakkat bir zaman ic;in daha 

0 mesele halledilmemi§ olur, o kadar. 
Bilinmek laZirnd1r ki Hatay meselesi 
ancak Frankl:n Bouillon muahedesi
le F ransanm da kabul etmi§ oldugu 
irki ve milli Turk hukuku dairesinde 
hallolunabil:r. Ve bugiin degilse ya
rm tathl1kla degilse ba§ka tiirlU, fakat 
behemehal o dairede halledilecektir. 

Bu neticeyi geciktirmekte Fransamn 
rnenfaati yar mid!T ~ Bilmiyoruz arnma ni
hayet bu onun bilecegi bir§eydir. 

Suriyeye gelince bu ko~§.umuz ve el
bette bugiin i~in de, yann. 1:;m d~ karde
'§imiz memleletin Hatay l§Indek1 TUrk 
noktai nazannda bulunan hak esasm1 
bilakis anlamamasl imkam yoktu. Biz 
.Hatay1 TUrkiyeye ilhak etmiyoruz. Suri
Ye ile baz1 esash alakalan kalmasmda 
hic;bir beis ve mahzur gormedigimiz Ha
tay ic;in istedigimiz §CY idari bir istiklai
den ibarettir. N e hacet, F ransamn teklifi
le kendisine mUracaat ettigimiz Milletler 
Cemiyeti Franklin Bouillon muahedesinin 
rnilli ve kiiltiirel TUrk esas1 bak1mmdan 
1-Iataya verilecek (hususi idare) ibaresi
ni i§te boyle, bizim dedigimiz §ekil ve 
surette tefsir etti, ve onun yUksek hakem
ligile mesele bir daha boyle hallolunmu§ 
bulundu. 

.Simdi ic;inde bulundugumuz son ge~id 
Milletler Cemiyetinir bu tefsir ve tasri
hinden sonra dahi Fransanm Hataydaki 
lllemurlan marifetile vaziyeti kan§hrabil
lllek umudlan pe§inde giri§tigi bir tak1m 
fazla ve fuzuli gayretlerdir. Bu gayret
ler Milletler Cemiyetinin Hatay se~imle
tine hamhk ic;in oraya gonderdigi heyeti 
§a§lrtm 1 ~ ve on·• hazirhyacagi se~im tali
lllatnamesinde Cemiyet kararlarma z1d 
YanlJ§hklara sevketmi~tir. Bu hali Mil
letler Cemiveti nezdinde protesto ettik. 
Mesele §imdi ic;tima halinde bulunan 
Konsey tarafmdan tetkik edilecektir, ve 
~dihnektedir. 
. Anca k ~u var ki bu meselede Konse

f1n. vazifesin; kolavlastiracak veya giic
~~hrecek yegane devlet F ransad1r. Dog

tusunu isterseniz bizim bu i§te Fransa ile 

Bu celseden evvel murahhas heyetler 
ieisleri, gerek konsey huzurunda yapa • 
caklan beyanatlan hemahenk kdmak, 
gerek Milletler Cemiyeti misakmm 1sla
h1 meselesinde mii§terek bir batt! hareket 
kararla~tnmak maksadile hususi gorii§ • 
melerine devam etmi§lerdir. 

M. Delbos, bu husus hakkmda bu sa
bah M. Eden'll: gorU~mU~.. mUteak1ben 
M. Muntero (Letonya), M. Beck (Po
lonya), M. Constadure (Bolivya) ve M. 
Umden (tsvic;re) yi kabul etmi§tir. 

Cenevre 27 (Hususl) - Hatay 
meselesi hakkmda F rans1z Hariciye 
Nazm M. Delbos ile Doktor Tevfik 
RU§tii Aras arasmda bugiin de mU· 
zakerelere devam eailmi§tir. DUnkii 

konu§malara lngiltere Hariciye N azm 

M. Eden de i§tirak etmi§tir. Bu ko
nu~malar Hatay intihabati hakkmda 
tarafeyn arasmda . tam bir prensip iti
lafi ile neticelenmi§tir. Bu anla§mamn 
teferriiatJ hakkmda komi.§rnalara de • 
vam edilmektedir. 

Cenevre 27 - FranSIZ hariciye si· 
yasi' mUste§an De Tessan ogleye dog
ru Tiirkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rii§tii Aras ile Hatay meselesi hak· 

den muamele gordii 
Hiikumetin, bir k1s1m dovizler ve ihra

cat bedellerine mukabil memlekete TUrk 
Borcu tahvillerinin ithaline clair verdigi 
miisaade, gerek dahilde gerekse haricde 
c;ok mlisaid akisler uyanduml§ttr. Dun 
Paristen gelen telgraflar, bu kararla bun
dan evvel verilmi~ olan Turk Borcu tah
villerinin bazine tahvillerile miibadelesi
ne aid karann Onitiirk piyasas1 iizerinde 
mUessir oldugunu gostermi~tir. HUkume
tin bu ilk karanndan evvel Pariste 240 
frankta bulunan bir Tiirk Borcu ic;in diin 
320 iizerinden fiat gelmi§tir. !stanbul bor· 
sasmda ise TUrk Borcu normal fiat sevi
yesini rnuhafaza etmi§tir. <;unkU esasen 
hiikumetin karan iizerine yiikselen tahvil-

[Arkast Sa. 8 siltun 4 te] 

Bursa 27 (Hususi muhabirimizden)
Merinos fabrikas1 §Ubatm birinde ac;Ila
cakhr. Ac;1lma torenine Ulu Onder A
te.tiirkiin de yiiksek huzurlarile §eref ver 
meleri muhtemeldir. Hamhklar ilerle • 
mi§tir. F abrikaya giden yollara birc;ok 
taklar kuru]uyor. 

Ba,vekilimi:z Gemlikte 
Yalova 27 (Telefonla) - Ba~a • 

kan Celal Bayar bugiin ogleden sonra 
refakatinde Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya, 
meb'uslardan f.li K1hc, lsmail Mii§tak 
Mayakon, ve l§ Bankas! umum Miidi.irii 
Muarnmer Eri~. Denizbank umum mU
diirii Yusu(Ziya Oni§, Etibank umum 
miidiirii llhami Nafiz Pamir oldiJgu hal· 
de Gemlige gitmi~tir. 

[Arkas2 Sa. 7 siltun 1 de] 

... :···IktiS8df.ViZiY.eti·n····iS"I8hi·n-a-····do·g·r·u······· 
!sve<;: murahhasmm M. Delbos'un bi -

taraf devletler murahhaslannm bu sabah 
ki i~timalan hakkmda malumat vermi§ ·oi
masi muhtemeldir. 

[Arlc;asz Sa. 8 sfltun 1 dP.] 

kmda gorii§mii§tiir. 
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Van Zeeland'In·beklenen 
raporu diin ne§rolundu 
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Londrada yapdacak iic; 
cepheli miizakereler 

. . -

is Bankas~ U. MudurunUn gazetemize beyanat1 
Muammer Eri' ve ilhami Nafiz Pamir A vrupada 

yapdacak mali temaslara aid Ba,vekilden direk

tifler almak iizere diin ak,am Y alovaya gittiler 

Muammer Eri~ ve ilhami Nafiz Pamir Yalovaya hareket ederken 

Avrupa merkezlerinden baZIIannda 1stasyonda bankalar erkanile birc;ok 
temas ve ziyaretlerde bulunacak olan h zevat tarafmdan kar~1lanan umum mii • 
Bankas1 Umum Miidiirii Muammer Eri~. diirler, o&leye kadar Istanbul ~ubelerinde 
Etibank Umum Miidiirii tihami Nafiz c;ah~hktan sonra ogle iizeri vapurla Ya
Pamirden miirekkeb mali heyet, dun sa- lovaya hareket etmi~lerdir. Muammer 
bah ~ehrimize gelmi~lerdir. [Arkast Sa. 6 siltun 3 tel 
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anla§makhgimiz laz1m gelmektedir. ,Sim
diye kadarki uysalhklanm1z hep bu an
la~manm muhtemel Frans1z - TUrk dost
luguna hale! vermeden vuku bulmasmJ 
istemekligimizden ileri geliyordu. Eger o 
kadar ehemmiyet verdigimiz bu dosta
ne anla§ma o1am1yacaksa, hie; ~iiphesiz 
meselemiz gene halledilecek, fakat art1k 

anla§mazhg. ak1beti gibi mes'uliyeti de 
tamamen Fransamn hattl hareketine 
baglanmi~ olacakt!r. hte son gec;id dedi
gimiz ve oyle olmasmJ da temenni ettigi
miz safha budur. 

BUtun bir emniyet ve itidalle bekliyo-
ruz. 

YUNUS NADI 

Bolgar dag1nda 

mad en • tes1sat1 

Keban madeni de bu 
i,Ietmeye baglanacak 
Ankara 27 (Telefonla) - Ke 

ban madeninin Bolgar dag1 i&let • 
rnesine baglanarak istisman dii~iiniil • 
mektedir. Bolgar dagmda asri tesisat 
viicude getirilecegi malfimdur. !cab eden 
etiidler yapi]nu~tJr. 250 bin tonluk % 7 
kur~unu ihtiva eden cevherin tonunda 11 
gram altm, 250 gram gUmii~ tesbit edil-

[Arkas2 Sa. 8 siltun 4 te] 
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Sab1k Bel~ika Ba,vekili mevcud bir~ok iktisadi tab .. 
didabn kaldirilmasJnl ve bir biiro te,kilini istiyor 

Londra 27 (Hususi) - Amerika ve • • 
tngilterenin teklifi uzerine dunya ikti-
sadi vaziyeti hakkmda tetkiklerde bu-
lunan ve AmerikaYJ, FransaYJ, 1talyayi 
ziyaret ettikten sonra g~enlerde Lon-
drada tngiltere Ba§vekilile gori.i§en eski 
Bel~ika Ba§vekili M. Van Zeeland'm ha· 
Zirladi~ rapor bugiin (dun) Londrada 
ve Pariste ayni zamanda ne§redilmi§tir. 
M. Van Zeeland'm raporu miisaid kar§I
lanm~ ve her tarafta iyi intiba b1rak • 
m1~tlr. 

Va§ingtondan alman telgraflara na -
zaran, Amerika Hariciye Naz1n M. 
Hull gazetecilere beyanatta bulunarak 

F•)• t• d t tl ~ [Arkasz Sa. 8 siltun 3 tel M Van zeeland I IS ID e e ms .............. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

hareketi durd~ japonlar~anghayda yeni 
Hebron'da 
ameliyesi 

temizleme 
sona erdi 

Kudiis 27 - Hebron mmtakasmda 
temizleme ameliyeleri hitama ermi~tir. 
1ngiliz btaah, vadileri, tepeleri, yamac;
lan ve kayahklardaki magaralan tathir 
etmektedirler. Bu btaat, memnu silah -
lardan miite§ekkil miihim ganaim mey • 
dana ~Jkarmi~lardir. 

[Arkas2 Sa. 7 siitun 2 de] 

Devrilen 

K ·a zan 
Yazan: --

( M. Turhan Tan ) 

Biiyiik tarih~imi:zin uzun miid
dettir haztrlamakta oldugu bu ~ok 
ktymetli tarihi ve edebi romant 

pek yakmda okuyacaksrmz. 

tecaviizlere ba§ladilar 
ingiliz tebaas1ndan birinin evine giren Japon asker
Jeri, Amerika sefareti katibine de hiicum ettiler 

Beynelmilel IDJ.Dtaka polisi, bir fuma hiicum eden f;inliled da_iD.tirken 
~Yaztsl 7 nci sahilemi:zde) 
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Yazan: <;:evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 45 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

Elisabeth, hep Louis'yi dii~iiniiyordu. Oleli ancak ii~ 
ay olmu~tu ve imdi yuvaSI bombo,tu 

Elisabeth, Louis'yi du§iinuyordu. Oleli 
ancak ~ ay olmuttu, ve §imdi ~Daglar 
Kartah» nm yuvas1 bombo§tu. Bu aca
yib mahlukWl yiiziindeki mana.l.an unu
tannyorda: Dem, istihfaf... Oyleyken 
o ~ehreden hala hir turlii silinmiyen tath 
tebessiim. .. On~ «giivercinine>> ithaf et
tigi tebessiim I 

Andrassy hem hir exket g.ibi sext. hem 
teskin edeuk kaclar yumup.k bit taVlr • 
Ia: 

- Bu ne hal, dedi, gene onu diitiinii
yoriWluz. 

- Elimde degil • ., Hep gotiimii o -
niinde ••• 

- Kendinizi bana h1taltm ... lzin ve -
rin de size, elimden geldigi hdar yar -
dlm edeyim. 

Corfou adasm1n hiiziin dolu tiiri Eli
saheth'in ruhunda maziden sealer uyan -
dmyor, Yunan faciasmm bu aahnesio • 
den uzal:latiP hybolan oyunculannt ona 
hat1rlabyordu. Harabelerin arasmdan 
Bayron goziine goriindii. Vaktile Eli -
sabetb, tiirlerini okuduiu zaman nas1l 
diitiinmuJSe tipki oyle bir Bayron. 

Eliaabeth'in kendine mahsus ilahlan 
vard1; ve bu hususi ilahlar mabedinin 
bir hiicresinde Heine ile beraber Bay -
ron'un heykeli duruyordu. Elisabeth, o -
nun ~iirlerini kendi e! yaZISile yaz1lmt§ 
niishalanndan okurdu; bu, ikisinin ruhla
nru daha kuvvetle birlettiriyordu. Bay -
ron Yunanistana gitmi§ti, hem de her§e
yini onun ugrunda feda etmege gitmi§ti. 

Sefil bir do§ek ustiine aerilip oliimiinii 
-ancak bir iki saat geeikecek olan oliimii
nii- beklerken, Bayron Y unanistan i~in 
§U soz)eri s<iy}emi§ti: 

«Ben ona hayat1m1 vakfettim, serve
timi verdim, 11hhatimi verdim, §imdi de 
cammt veriyorum. Bundan fazla daha ne 
yapabilirdim ?» 

Elisabeth de Bayron gibi ba~tb~ bir 
pervaza a~tktt. Fa kat bu hiirriyeti, bu ha
l as!, bu pervaz1 Bayron' a kar~1 temsil e-
den Yunanistan Elisabeth' e kar§l edemi
yordu. 

••• 
Andrassy rica ediyordu: . .,. " • 
- Gelin Elisabeth Macaristana gide

Iim. Corfou adast size gore bir yer de -
gil.. 

Ciinkii Andrassy farkmdayd1 ki ~ic;ek 
gibi lmparatoric;e k1zgm Achillion giine-
~inin altmda saranp soluyordu. Zaten 
kendi gonlii de stla hasreti c;ekiyordu. 

Y alvanyordu: 
- Macaristana gidelim. Orada giine

~in yaldtzladtgt tepeler iistiindeki ko§kii
me, Tokay baglanffilza gidelim. 0 yerle
rin son bahan sizin eskidenberi sevdiginiz 
mevsimdir. Adamlarimi savartm; yeme -
ginizi kendi elimle pi§iririm, son kaldtgt • 
mtz zaman yaphgtm gibi ... Oogu zamam, 
bah vakti birlikte at gezintileri yapanz, 
o sevdiginiz gezintileri. 

- Peki, nastl isterseniz oyle olsun. 
Kendimi elinize teslim ediyorum. Peki, 
haklnnda hep sevgi duydugum o memle
kete birlikte kalktp gidelim. Y ann ikimiz 
beraber yola c;1kanz. Miramar yatile de -
nizleri aibr agtr g~erek: 

*** 
Miramar yabnda. 

Eylul 1886 
«Bir gemide gec;en hayat, bir yerden 

ka1l.~1p batka bir yere gitmekten daha 
fazla bir§ey. Bu en iyi bir ya§aYI§ tarzt. 
Bu, adeta Hr adada ya§amak gibi bir§ey. 
Oyle bir adada ki oradan sevilmiyen §ey
ler, cemiyet hayahnm yalanlan attlmi§, 
kovulmu~tur. Gemi iistiinde gec;en omiir, 
hayatm billurla~mas1, hayatm, adeta 
kimyevi bir temizlikle saf ve berrak olma· 
sidtr. Gemi iistiindeki hayat Zaman mef
humundan bir kurtulu§tur. Zaman mef
humu insanda her zaman hiiziin uyan -
dmr.» 

Bu satular Elisabeth'in denize kaside
siydi. 

ikinci fastl 
Giine§ tutulmas1 

Diik Max seksen bir ya§ma gelmi~. ar
lik viicudden dii§mege ba~lamt§tl. Sthha
tinin inhitatma aid ilk emareler iizerine 
Elisabeth, Possenhofen §atosuna, baba -
smm yamna ko§tu. 

Sen ihtiyar, hekimlerin tavsiyesine ka
fa tutuyor, kendi dairesinde yatmakta 
in ad ediyordu; halbuki bu daire rutuhet
li, soguktu; ve kansm1r iyi tsitllmi~ ve 
konforlu dairesinden de ir;ic;e bir tak1m 
dehlizlerle, sofalarla aynltyordu. 

Diik Max iic; hafta hasta yattl; ve bu 
iir; hafta i<;inde Elisabeth babasmtn ba~
ucundan hi; aynlmad1; hatta gecelerini 
bile bu zemini ta~ do§emeli, bu s1hhate 
mum odada ufac1k bir §iltenin iistiinde 
gec;irdi. Diik Max, biinyesinin muka -

vemetine magrur, nazunaimden hO§lan -
mazdt; ka~ llereler Elisabeth'le beraber. 
soguk. yagmur dememi§ler. ac;1kta yat -
m~Jlar, ve hie; bir§ey de olmamt§lardi. 
F akat o zamanlar gec;mi§ti. V e E.lisa -
beth bu sefer bu rutubetli odada yatlp 
kalkarak babasma gosterdigi fedakarh -
gm cezastm gordii: Bir siyatige tutuldu, 
omxii oldukc;a ~kti. 

Diik Max'a gelince, atlann, kadmla
rm, ifratlarm viicudiine yapamadtgt §eyi 
inme yapm1~h: Parmagm1 lupudatamtya
uk halde ii~ giin daha ya,ad!., Son soz
lerinde bile be§a~et nrdt: 

- Benim ic;in iiziilme yavrum; g~r-
digim hayat ne giizeldir, sen onu diitiin! 

Diyordu. Sonra: 
- Sisi, 
Diye yavaJc;a inledi. 
Ve oldii. 15 te,rinisani 1885. 

*** 
1889 da y1lba~ giinii. 
Elisabeth, Hofbourg sarayma don • 

miittii. F akat bu Elisabeth, ruhu da eismi 
de bitkin, dermans1z bir Elisabeth'ti. Uy
kusuzluldar, rutubetli bir odada hasta ba
basmm batucunda sabahlara kadar bek
lemeler, sonra hastayla payla§Ilan elem -
ler, biitiin bunlar E.lisabeth'in o giizelim 
s1hhatini berbad etmi§lerdi. 

Hekimler te§his koyuyorlard1: 

- fltihab1 asab I T evessiiii halb 1. 
Y almz hekimlerin te§hisini koyama -

d1klan ~ey Elisabeth'in ruhundaki der -
mansJZhkh. 

Elisabeth bir giin babasma: 
- Sen sag oldukc;a ben fiitur nedir 

bilmem, her zarnan metin kahnm, 
Demi§ti. Halbuki timdi babasl sag 

degildi; gitmi§ti: Strtmda saz, dudakla
nnda bir ,ark!, c;oban kuliibelerinin, tepe
lerin otesindeki bir yere, saz ustas1 Petz
macher'le birlikte c;imenlerin arasmdan, 
doniilmez, arhk hie; doniilmez bir diyara 
gitmi§ti. 

Elisabeth tu magmum ~nt:~ten g&z• -
lerini c;evirdi. Halmm u une e ere 
pamakhklannm golgesini aksettiren gii • 
ne§ten; odadan kac;t1; kiic;ii'k mabedine 
stgmdt, dua edecekti. 

Mabedin duvarlan hep mermerdi; 
-mihrab1 da mermerdi, ince oymalarla i§
lenmi§ti. Mihrabm iistiine siyah akikle 
giimii§ten bir hac; asiiiydi. Ufak c;ic;ek -
liklerdeki kar gibi beyaz iki zambagm 
arkasmda yaldtzh §amdanlarda yanan 
iki buhurlu mum bu elem hiicresini can -
landmyordu. Murnlann t§lgl Lucas Von 
Granach'm iic; kanad iizerine yaptlgi tab
loya vuruyordu. 

Elisabeth vecde daldi; deruni elemi 
kadar tablonun giizelligi de bu vecde se
bebdi. 

*** 
Franc;ois - Joseph'le Elisabeth'in c;o-

cuklannm iic;ii de evlenmi§lerdi. Gisele 
Bavyera Prensi Leopold' a varmi§tl. Va
lerile Ar§idiik F ranc;ois Salva tor de T os
can'm karmydt. Radolphe da Bel~ika 
Prensesi Stephanie'yi almi§tl. Y edi sene
dir kan koca bedbahtttrlar. Stephane §i§
mandi, kumrald1. Biitiin saray erkam ka
dmi c;irkin buluyordu. Rodolphe da sev
miyordu onu. Franc;ois - Joseph kendisi 
evlenirken alabilecegi kiZiar arasmda 
«muktezayi maslahata» bakmtyarak is
tedigini sec;mek hakkml kullanml§h; oy~ 
leyken bu hakh ogluna tammamt§tl. 
Oglunun bu evlenme i§inde c;op atlamaz
hk etmi§, her zaman oldugu gibi hanedan 
i~lerinin idaresinde beceriksizlik gosler -
mi§ti. 

Elisabeth ilk giiniindenberi, oglu Ro
dolphe'un bu evlenme i§ine istemiye iste
miye boyun egdi; c;iinkii biliyordu, ne 
yaps a bunun oniine gec;emiyecekti; olsa 
olsa bu izdivac1 istiyenleri muteessir et -
mekten ba~ka bir§ey yapamtyacaktt. 

<ArkaBt var) 

Beraet ettiler 
Dun, asliye iic;uncii cezada bir kalp 

para surmek davasma baktlmt§tlr. 
Suc;lu mevkiinde Eminoniinde bir 

diikkan sahibi Nimetle ba§ka bir ma~a
zada miistahdem Orban isminde birisi 
bulunuyordu. 

Orhan, Nimetten ald1~1 yirmi be§ ku
ru§ bozuk paramn on bir kuru§unu Ka· 
dtkoy vapur iskelesi gi§esine vermi§, 
fakat gi§e.memuru on kuru§lugun kalp 
oldu~unu soyleyince i§ polise intikal et· 
mi§tir. 

Heyeti hakime, gerek Orhanm, ge • 
rekse Nimetin bu kalp on kuru§lugu tef
rik edebilmelerine imkan olmadi!tlna ve 
kalp on kuru§lugun Nimetin diikkanma 
her hangi bir §ahts tarafmdan verildi
gine kanaat getirerek her ikisinin de 
beraetine karar vermi§tir. 

Islah faaliyeti 

Y eni insaat ve tesisata 
' 

devam edilecek 
Liman idaresi, bu sene kinde biiyiik 

mikyasta i~ler ba~arm1~ bulunmaktadtr. 
Mumharte antrepolarmm yeniden yap! -
h~1. Galata yolcu salonu binasmm in~a
st, Halicde Liman atelye binalan ve te
sisatmm kurulm~s1, Sirkeci yolcu salonu 
ve sundurmasile yeni antrepolarm viieu
de getirilmesi, nht!mlann yenilenmesi, 
Kuruc;e~ede yeni amele merkezinin in
'asl, Merkez R1ht1ID hanmm tamiri, 
Mumhane caddesinin asfaltlanmas1 ve 
yeni parkm yaptlmasi bu i~ler arasmda
dir. Bu in~aat ic;in bir milyon lira kadar 
bir para gitmektedir. Bunlarm tutan Li
manm 937 ve 38 senesi gelir biitc;esin -
den kar,Ilanmaktadtr. Bundan sonra ya
pilacak tesisat ve in,aat ise Denizbank 
vas1tasile yaptlacak ve senelere taksim 
edileeek bir programla yiiriitiilecektir. 
Kuruc;e,me komiir tesisatlrun kurulmas1, 
nhbmlann temdidi, yeni .antrepolar ve 
frigorifik tesisatm kurulmas1 ve limantn 
mihanikl tesisatla takviyesi bu meyanda
dir. 

Ankarada bulunan Liman t~Jetmesi 
miidiirii Raufi Manyash yann sabah 
$thrimize gelecektir. 

ADLIYEDE 

Sithane tramvay faciastntn 
muhakemesi 

$i§hane yoku~undaki tramvay facia
sma aid muhakemeye diin Agtrcezada 
devam edilmi§tir. 

Maznun mevkiinde vatman Fahred -
din, Numan, Hasan ve tsmail bulunu • 
yorlardi. $abid olarak dinlenen vatman 
Murad, kaza giinii tramvayJ. vatman ih
sandan saglam olarak devrald1&tm ve 
iic; sefer yaptlktan sonra Fahredcline 
teslim etti~inl ve Fahreddinin arabayt 
muayene ettikten sonra saglam olarak 
ald1~m soyledi. 

Ehli vukuf raporuna gore, cereyan 
tellerinin aynl arabanm Altmbakkal ci
varmda vak'adan evvel yaptlg1 musa -
demede hasara uttradtitl anla~1hyordu. 
Heyeti hakime, ehli vukuf tarafmdan 
e§yayi ciirmiye iizerinde yeniden tetkt
kat yapllarak vazih bir rapor ihzarma 

arar vererek muhakemey1 ba§ka b:ir 
gii.ne talik etti. 

Mahud hindi hikayesi 
Kumkaptda Serandinfn iki hindislnl 

~aldtklan iddiasile Adliyeye verilen 
Mina, !spiro, Todori, Eleni ve Tofirinin 
muhakemelerine diin de devam edil • 
mi~tir. 

~ahid olarak ~agmlan Vasilaki esas· 
h bir §ey soyliyemedi. 

Kadri, hindileri suc;lularm c;alarak ye
diklerini soyledi. Suc;lularm gosterdik
leri miidafaa §abidleri de bindileri mey
banede gordiiklerini ve kimin c;aldtgim 
bilmediklerini ilave ettiler. Mubakeme, 
diger §abidlerin de ifadelerine miira • 
caat edilmek iizere ba§ka bir giine bt· 
raklldi. 

Anasini inkar eden papas 
7 buc;uk lira nafakayt vermemek mak· 

sadile anas1 Kalyopiyi inkar ederek hu
kuk mabkemesine miiracaat eden Pa -
pas Kostantinin diin iic;uncii bukukta 
mubakemesine devam edilmi§tir, 

Dunku celseye Kostantin gelmemi~ti. 
Anast Kalyopi, mubakeme esnasmda fe
nahk gelerek birdenbire iskemlenin ii· 
zerine yiktldt. Bu vaziyetten korkan iki 
klZl da bagtrmaga ba§lad1lar. 

Heyeti hakime, bu vaziyet dahilinde 
celsenin devamma imkan gi:iremiyerek 
her iic;iinii d1~ar1 c;tkard1ktan sonra Pat
rikhaneden niifus ve vaftiz ka~tdlannm 
getirilmesine karar verdi. 

Ruhsatiyesiz pul sati§i 
Galatada Karamustafapa§a caddesin -

de aktar Frans1z tebaasmdan Apustolun 
ruhsatiyesiz pul sattrg1 anla§llarak pul 
mufetti~leri tarafmdan bir curmii me§· 
bud yapilmt§h. 

Dun asliye birinci cezada yap1lan mu
hakemede §abid olarak cUrmU me~hudu 
tertib eden iki pul miifetti§ile bir pul 
ceza memuru dinlendi. 

Suc;lu Apustol, bir milddet evvel ge
ne ruhsatiyesiz pul sattlgmdan hakkm· 
da zab1t varakas1 tanzim edilmi§ ve as
liye birinci cezada para cezasma mab
kum edilm~ti. 

Heyeti bakime, Apustolun eski dava· 
sma aid evrakln da celbi ic;in mubake -
meyj ba~ka bir ~!'line talik etti. -···-Sinir ve ak1l hekimlerinin 

ilmi toplanbsl 
Turk Noro - Psihiatri cemiyetl ikinci· 

kanun aYJ. toplant!Slm Baklrkoy hasta
nesinde yapmt§hr. Bu aym mevzuu, er
ken bunama bastahgmda son zamanlar· 
da tecrube ve tatbik sahasma ~1kan in· 
sulin tedavisi ve kardiazol ile §Ok terapi 
te§kil etmi§, beyninden ameliyatla ur 
<;Ikanlmi§ bir hasta gosterilmi§tir. Ge -
lecek toplanh §Ubatm ilk cuma giinu 
Baktrkoy hastanesinde yap1lacakhr. 
Mevzu, sar'a tedavisinde yeni usuller
dir. Ba§ ameliyatl yaptlml§ bir basta 
gosterilecektir. 

Uydurma bir cinayet ihbarmda bulunan hain 
~ocuk, babastna hayli tehlikeli saatler ya~tti. 

Fakat i' ~bucak meydana ~tkb 

i~inden hayvan kemikleri clkanlan kuyu 

Evvelki sabah Beyoglu Emniyet me-- ifadede boyle bir§eyden haberi olmadigt
murluguna 1 0 ya§larmda bir k1z gide • m soylemi§tir. T ahkikah idare eden 
rek komiserin yanma ~1km1~ ve §Unlarl Miiddeiumumi muavinlerinden F ehmi, 
soylemi§tir: kuyunun ic;inde ara§tirma yap1lmasmt Iii-

«- Y eni§ehircle Ka§kaval soltagmda zumlu gormii,, itfaiye vas1tasile Papaz -
14 numarah evde oturan Marikanm kt • kopriisiinde Kordela sokagmdaki mev
z1y1m. lsmim Mandai'dir. Size babamm zuubahis kuyuda bir arama yaptlmi§lir. 
bundan dort sene evVel i1Iedigi bir cina- Kuyudan eski soba borulan, biiyiik la§ -
yeti haber verecegim.:~> lar, pa~avralar ve nihayet kemikler c;Ik-

Kiic;iik ~ocuk kurulmu§ bir oyuncak mi§ttr. Kemikler bir kutuya konularak 
gibi ~unlan anlatmaga ha§laml§hr: Adli T1b miiessesesine gonderilmi§, ihba

rm mahiyet itibarile dogru oldugu neti -
«- Bundan dart sene evvel Kalyon • cesine vanlmt§ttr. Fakat Adli T1bda mu-

cuda oturuyorduk. 0 vakit bir giin Ka - ayene edilen kemiklerin hayvan kemigi 
radeniz sahili halkmdan bir gene evimi- oldugu tesbit edilince tahkikatm safhasi 
ze geldi ve babam Panayota bir ~ift ter· degi§mi~. bu i~in uydurma ve diizenli bir 
lik sattl. Aradan iki giin ge~tikten sonra 

mesele oldugu meydana c;Ikmi§tlr. 
bu gene tekrar evimize geldi. F akat bu 

Nihayet i.istiine katillik damgast vu -
seferki geli§inde babam onu iyi kar§Ila - rulmasma c;ah§tlan Panayotun evine bak
madi, b1~akhyarak oldiirdii. Sonra cese-

madii!t, hadisenin bu yiizden tertib edil
dini civardaki kuyuya attl.» 

digi anla§Ilmi§tlr. Panayot serbest bua-
Kiic;iik c;ocugun bu sozleri iizerine ilk Iulm1§t1r. 

tahkikata ba§lanmi§, Miiddeiumumilige thbarl yapan kiic;iik k1z ha'kkmda po-
de haber verilmi§tir. lisi aldatmak s~undan kanuni takibat 

Panayot yakalanmi§; lakin verdigi yaptlamiyacaktir. ~iinkii ya§l kiic;iiktiir. ........................................................................... ················~············ ................ . 
Harici ticaretimiz Azgln . hayvanlar 
iliracatta 20 milyon lira· Araba ile birlikte denize 
•U utu u ' lJU J~ 

bk bir arb' goze ~arp1yor yuvarlantp kayboldular 
Ba~vekalet lstatistik Umum Miidiir • 

liigii, 193 7 y1h harici ticaret istatistikle
rimizi tamamlaffil~tlr. Bu suretle elde 
edilen netice, 1938 y1lmm harici ticare
timiz ic;in hakiki bir zafer te~kil ettigini 
ve Cumhuriyet hiikumetinin yiiriidiigii 
yo] ve aldtgl tedbirlerde kat'i bir muvaf
fakiyete vardtgmt gostenni~tir. 

Alman neticelere gore 1936 Yilma 
nazaran 1937 yJ.Imda ithalatta 21 mil
yon 848,000 ve ihracatta da 20 milyon 
250,000 liraltk bir fazlahk vard1r. 1t -
halahm1za nazaran, ihracatlmtz, 23 mil
yon lirahk bir fazlaltk gosteriyor. Y ani 
ge~;en 937 senesinde ithalatumz 114 mil
yon 3 79,000, ihracatlmlz 13 7 mil yon 
983,000 lira!tkttr. 

Su suretle 1935 senesinde 184 milyon 
684,000 lira!tk umumi bir yekun arze
den harici ticaretimiz, 1936 senesinde 
209,264,000 liraya yiikselmi~ ve niha -
yet 937 senesinde 251,362,000 liral1ga 
<;lkmt&ttr. 

KOLTOR ISLER/ 

K1z talebeler de kamp 
gorecekler 

Askeri ders goren loz talebeler, erkek 
talebeler gibi kampa tabi tutulacak • 
lardtr. 

Okullar Kdavuzu 
Okullar Ktlavuzunun yeniden bash • 

nlmasma karar verilmi§tir. Gec;en se -
neki kilavuzda eksik goriilen kJStmla -
rm tamamlanmasmt muteakib faaliyete 
gec;ilecektir, 

DENIZ ISLER! 

Denizbank miiesseselerinde 
Denizbank Umum mudiiru Yusuf Zi

ya C'Jni§, deniz muesseselerinde yap • 
makta oldugu tetkiklerin ilk ktsmml 
bitirmi§ ve dun Yalovaya gitmi§tir. De
nizbank Umum mudiiru, tetkikleri ne -
ticesini dun Ba§vekil Celal Bayara ar· 
zetmi§tir. 

Y abanc1 kaptan ve tayfalar 
i~in kumanya parast 

Limanlanmtza gelen yabanc1 vapur
lar kaptan ve tayfalannm kumanya te
darik etmek ic;in 25 er Turk liras1 teda
rik edebilecekleri alakadar makamlara 
bildirilmi~tir. 

ONIVERSITEDE 

ln§aat i§i 
Fakulte dekanlan dun toplanmi§, tt

niversitede yap1lacak alan in§aat i§i et
rafmda goru§mii§lerdir. Tahsisat baz1r 
oldugundan in§aata yakmda ba§lana -
caktJ.l', 

28 lkincik&nutt 1938 

Siyasi icmal 
Tayyare ve politika 

Konferans ve konser 
~i§li Halkevinden: 
28/l/938 cuma gunii ak§amt saat 21 de 

Halkevimizde: 
1 - Profesor doktor Muzaffer Esaa 

tarafmdan (Bunyenin ahlak ve karak .. 
ter iizerine tesirleri) hakkmda bir koll .. 
ferans verilecektir. 

2 - Salabaddin Pmar ve arkada§latl 
tarafmdan da bir konser verilecektir;,. 
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28 ikincikanun 1938 CUMHURfYET 

Klering hesablan M1s1r Krahn1n 

Almanya ile Macaristan 
aras1nda bir hidise 

Bankalardaki bloke paralar, ve muhtelif 
·memleketlerle ticari taahhiidlerimiz 

izdivac1 

Biiyiik ~efimiz, Majeste 
Faruk'u tebrik etti 

Pe~tede toplanacak dini kongreye i~tiraki 

A.lmanyan1n menetmesi, niifuzlu Macar meha
filinde derin infialle karsdand1 

Ankara 27 - iktJsad Vekaletinden a
nnan malumata gi:ire, 22/1/938 tarihin· 
deki klering hesablanm1zm durumu 
§i:iyledir: 

Drt; ticaret 
Klering hesablan bakiyeleri ve kredili 

miibayaalara aid taahhlidler 
Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Banka

smdan alman hesab hulasalarma gi:ire 
22/1/938 tarihindeki klering hesahlan 
bakiyeleri ve kredili miibayaata aid ta· 
ahhlidler yeklinlar1: 

Cetvel: 1 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasm· 

Memleket 
Avusturya 

Bel~ika 

daki blokajlar 
Miktar T. L. 

1,902.500 
45,800 

900 

yapilmi§ olan mlibayaata aid taahhlidler 
yekunlan 

Memleket Resmi Hususi Yekun Ankara 27 - Mtstr Krah-
daireler §ah1slar nm izdivac1 miinasebetile, Re -

T. L. T. L. T. L. isicumhur K. Atatiirkle Majeste 
Almanya 10,889.567 11,074,961 21,964,528 Birinci F aruk arasmda a§agJdaki 

Macaristan Kral Naibi 
Amiral Horthy 

Polonya-ya gidiyor 
T. L. T. L. T. L. telgraflar teati olunmu§tur. 

Avusturya 38,291 282,220 320,515 M ajeste Birinci F aruk. MJStT Kralt Budape§te 27 - Budape§tede topla-
Bel~lka 23,105 23,105 Kahire nacak olan di.inya okaristik kongresine 

i:ro~~~vakya 527,594 3~i;;:: 854,8!~ lzdivaclan miinasebetile, en ha- Alman katoliklerinin i§tirakinin Alman 
Flnlii.ndiya 169 30,028 ~~:~97 raretli tebnklerimi ve ~ahsl saadet- hiikumeti tarafmdan menedilmi§ bulun -
Fransa 623 195,846 201,469 lerile Kral hanedamnm refahl hak- dugu burada teyid olunmaktadn. Bu ha-

r:~t~:r~ 2~!:~~~ 5~;·,~;~ ~~;;~~: kmdaki en iyi temennilerimi kabul her. c;ok niifuzlu bulunan Macar katolik 
ispanya 14,539 28,573 43,112 etmelerini Majestelerinden rica ede- mehafilinde derin bir hayret ve infial 
isve~t 1,733,437 242,057 1,875,494 uyand1rml§hr. 

f~~~~e ~~;:~~ i;:;~:~ ~~~:~~8 nm. K. Atatiirk Katolik mehafilinin na§iri efkan 
Macaristan 404,894 142,280 547,174 K. A tatiirk. Reisicumhur Mzeti Ujsa,.,, diyor ki: 
Norve~t 45,626 94.936 140,562 Ankara Alman hukumetinin bu karan, Maca -

~u~!~!ya 1~:~~ ~·.~;~ 11 ·7~! lzdivar·-, dolaylsile gondermek ristan - Almanya miinasebetleri ic;in c;ok 

' 
J r 

Amiral Horthy Bulgaristan 
Cekoslovakya 
Finla.ndiya 

2,777.500 
768,000 

Yunanistan 34,911 ~!:~11 liltfunda bulundugunuz tebrikleri- fena neticeler verebilecek mahiyettedir. 
Rusya 354,888 57,977 412,865 nizden ve temennilerinizden ziyade- Bu karar, en aziz an' anelerimize kar~1 6 ~ubat tarihinde Amiral Horthy ve 
Yekiln 3.585,040 2,428,430 6,013,470 sile miitehassis olarak en samimi te- ha§in bir tahrik hareketidir. Eger Alman- M. Moscicki, Bilowieza' daki miri or • 

Fransa 
Rolanda 
1ngiltere 
ispanya 
isvec; 
isvictre 
italy a 

3,920,500 
1,117.000 
8,526,800 

1 · ~ekkurlerimi ve en iyi temennilerimi ya huishyanlara kar§t bir harb ilan eder- manlarma gitmek iizere Caracovie' den 
- Sipari§i mukaveleye baglanmi§ ol- se, bi.iti.in Macar efkan umumiyesini aynlacaklar ve bu ormanlarda avlana • 

dugu halde henliz memlekete ithal edil- arzederim. (a.a.) 
memi§ olan mallar bedelleri yukarldaki F aruk aleyhine kalkml§ olarak gorecektir. caklard1r. Bu esnada avc1hkla iilfeti ol-

419.800 yeklinlarda dahil degildir. Bununla beraber, Macar katolik me - m1yan M. de Kanya, do~ruca Var~ova-
1,547.000 2 - Almanyaya aid yukandaki ye _ T J•h h ) hafili, Alman hukumetinin bu karanm ya gidecek ve orada M. Beck'le miiza-

876.800 kunda dahil bulunan alh aya kadar va- es I at umma I geri alacagm1 ve bu suretle Macar kato- kerelerine ba$hyacaktJr. 
1,619.000 deli miibayaat: liklerinin Macaristamn cidden dostu olan fki devlet reisi, payitahta 9 $Ubatta 

Macaristan 

Norvect 

873.860 
Resmi Hususi Yekun bir safhada bir hi.ikumete kar~1 vaziyet takmmak mec- donecekler ve ~ereflerine tertib edilecek 

daireler §ahlslar buriyetinde kalmalannm oniine gec;ecegi- olan muhtelif kabul resimlerinde ham 
609.500 

1,721.500 
59.000 

985,418T.L .. 5,288,449T.L. 6,273,867T.L ni umid etmektedir. bulunacaklardir. Nihayet Macar devlet 

Bakiye daha uzun veya ba§ka vadeli Amerika, icabinda kru• Macar Naibi Polonyaya gidiyor adamlan ayni giini.in ak~am1 Budape&te-Romany a 
Rusya 
Yugoslavya 

mlibayaata aid taahhlidler yekununu Var§ova 27 _ Macar hukumet Na- ye hareket edeceklerdir. (a.a.) 
309·000 ifade eder. vazor olacak 65 gemi Jbi Amiral Horthy ile oglu Stephan ve Hitler Romaya gittigi Zaman 

Yunanistan 158.000 3 - Almanyadan gayrl diger mem - Macar Hariciye Nazm M. de Kanya Papayr ziyaret etmiyecek 
Yeklin 27,252,460 leketlere aid yukandaki umumi yekun- daha yaplyor 5 •ubat sabahl Polonyaya geleceklerdi'r. p . 27 (H 

Cetvel: 2 
da dahil alb aya kadar vadel1 mliba • -- ' f ans ususi) - Berlinden bil-

27 A- Reisicumhur M. crnace Moscicki, d' 'ld'~· " M H'l d k yaat: Va§ington - yan iktJsad encii- ... IT1 Igme gore, . Iter onumiiz e i 

Muhtelif memleketlerin merkez ban· 
kalarmdaki blokajlar, Reichsbank - Ber· 
lindeki blokaj yekunu: 

Resmi Hususi Yekun meninde izahat veren Amerika bahriyesi kendilerini Caracovie'de kar$Ihyacak, may1s aymda Romay1 ziyaret ettigi za -
daireler §ahislar erkamharbiye reisi Amiral Leahy, der- mi.iteaklben Macar hiikumet Naibi Wa- man Papa ile gorii§miyecektir. M. Hitler 

624.102 T.L. 1,405,956 T.L. 2,030,058 T.L. hal yeni 65 ticaret gemisinin in§asma ba§- vel ~atosundaki makberede Pilsudski'nin Romada bulundugu zaman Papa Castel 
Bakiye daha uzun veya ba§ka vadeli lanmas1 laz1mgeldigini aksi takdirde tica- mezan onunde egilecektir. Goudolfo'ya hareket edecektir. 

mlibayaata aid taahhiidler yekununu ret filosile derpi§ edilen harb filosu ara- ~---==== ...... ~~=~-=== ...... -~~=-.:.::.:.:...:.::=~;;.:..---A. hesab1 T.L. 7,495,000 
B. hesab1 T.L. 3,495.000 
C. hesab1 T.L. 3,680,000 ifade eder. smdaki nisbetin bozulacagm1 soylemi§ ve V J • t k h d A 

4 - Her memleketin kredili taahhiid bu 65 ticaret gemisinin 150 veya 200 mil- a ancra e rar ava an I merika ordusunda zabit 
lerimiz de dahil olmak ilzere hesahen k b b d d•Jd• 

Yon dolara r1 acag~m1 ilave etmi§tir. om ar 1man e I I ve efrad "kt t 
alacakh bulunacag1 meblag tesbit edi - "" . . m1 ar1 ar 1yor 

Almanyadaki umumi 
blokaj yekunu T.L. 14,670.000 

Estonyadaki blokaj ,. T.L. 23,500 lebilmek i~in 1 numarah cetvelde o Bahriye komisyonu, bu 65 gemmm Valencia 27- Frankist'lerin alt1 tay- Va§ington 27 - Samld1gma gore, 
memleket i<;in gosterilmi~ olan blokaj ir:abmda muavin kruvazor olacak tarzda yaresi, dun saat 14.40 da Valencia'yl M. Roosevelt ya bugiin yahud yarm, 
yekununa ayni memlekete aid olarak i~- yap!lmaslm tesbit etmi§tir. bombard1man ederek §ehrin merkezindeki Amerika Birle§ilc. devletlerinin orduyu, 
bu 3 numarah cetvelde miinderi<; taah- lngiliz te.lihah bir~ok evleri tahrib etmi~tir. 125 olii, 208 halen silah altmda bulunanlar ve derhal 

Lehistandaki blokaj ,. T.L. 70,500 

Umumi blokaj yeklinu T.L. 14,764,000 

1 Cetvel: 3 hiidler yekununun ilave edilmesi icab Londra 27 - fngiliz silahlanmasmm yaral! vardlr. Oliiler arasmda gemisine silah altma almacaklar da dahil olmak 
Muhtelif memleketlerden kredili olarak eder. (a.a.) k 'l 1 · Jd ~ b h d limanda portakal yiiklerken telef olmu• iizere, 675 b1'ne r1karmak n1'yet1'nde oldu-

_ ........................................ ,.umuumnllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllmnooooumumu ......................... - c;o I er effil§ o ugunu mevzuu a se en ~ ,. 

I k d h 
«Daily Express» diyor ki: olan Dower Abeey admdaki lngiliz ge· gunu bildirecektir. 

Nevyork borsasin· Ameri a a miit i~ Ba§Yekil Chemberlain, oniimiizdeki misinin kaptam Arnold Corne de bulun- fyi haber alan mehafilin tahminlerine 
T maktad1r. " Am 'k sah parlamento topland1g1 zaman milli gore, en an nizami ordusu, birkac; se-

da bu''yu""k sukut}ar bir soguk daJgaSI miidafaa planmm emniyet verici bir tarz- lhtilalcilerin Malaga'yt aldtkla- ne ic;inde 15 bin zabit ve 180 bin nefer-
aa tatbik edilmekte olduguna dair temi- rrndanberi oldiiriilenler den murekkeb olacakhr. 
nat verecek ve askeri tayyarelerin kiitle M d 'd 27 K .. · · · · Halen Amerikan ordusu 165 b1'n k1"•1'· 

Baz1 tahviller 7 puvana Bir~ok yerlerde miinaka
kadar klymet kaybetti lat durdu, olenler var 

a n - omumst partlsmm or- ~ 

halinde yap1lmasmm bu sene kinde ba§-. gam El Mundoobrero §U malilmab veri- den murekkel->dir. Milli muhafaza btaat1 
hyacagm1 soyliyecektir. yor: 210 bin ki§i, ihtiyat ise 120 bin zabit ve 

D1'g~er taraftan MI'III. Mu"dafaa Nazm A '1 · M 1 • 150 bin neferdir. (a.a) s1 erm a aga ya girdiklerindenberi, 
Nevyork 27 _ Diin. Nevyork borsa- Nevyork 27 (A.A.) .-:-:. M~~leketin lnskip de, gerek karada, gerek denizde yollarda 9,784 olii bulunmu§ ve defno _ 14 kitinin hayatma mal olan 

si, te§rinisanicLn beri, en fen a giiniinii I bir c;ok mmtakalannda hu~~m A suren ~ s1 - hiikilmetin silahlanma sahasmda ba§ar- lunmu§tur. Bunlardan 2143 li kadm iki infilak 
ya§aml~ ve bymetler, bir c;ok komparti - fudan a§agl 24 derecede ruzgarh soguk- d!gi i~in tenkid edilemiyecegini rakam • 798 i c;ocuktur. Londra 27 (Hususi) - Londra ci -

manlarda. 1 l'laA 7 puvan kaybetmi•tir. lar sebebind~- Crocker Sout.h.dakota'da, larla isbat eyliyecektir. (a.a.} p ' ortehizde tehzib edilen haberler varmda bir fabrikada infilak olmu§tur. 

Borsa arlllr ar·.lmaz, piyasaya rok mi.ihim biri rocuk olmak iizere. 9 kt§l olmu§tiir Atinaya giden Oniversiteliler t f'IAk . . d b' . k d I '< '< '< "" 1 Lizbon 27 - Salahiyettar mehafil, n 1 a nehcesm e m a m o mak uze-
miktarda esham ve tahvilat arzolunmu§ Birc;ok yerlerde kar futmasl yo Ian kapa- doniiyorlar b;r komiinist isyam korkusu sebebile, Is- re be§ ki~i olmi.i§tiir. 

ve sukutun online ancak ak§ama dogru ml§ ve trenleri durdHurml~h§tur. d K d A tina 27 - Tiirk talebeleri dun mec;- panya - Portekiz hududunda ihtiyat ted- Londra 27 - Batavia' dan bildiril -
gerilebilmistir. Kapam•, gi.in i<;inde kay- Nevyork 27 - a 1. aZir a ana a- b1 ] · 1 b 1 d k d'~· V " , ' 1 1 k 1 hul asker mezarma c;elenk koymu~lar ve r en a mmi§ u un ugunu at'i surette 1gme gore, ava'nm §imal sahillerinde-
bedilen asgarl hacllerin bir puvan yuka - dan Meksikaya dogru I er erne te o an I I k d B d ' k d k' h 
mmda olmu•tur. Diin, 1,600,000 esham soguk dalgasmm tesirile memleketin §ark sonra muhacir mahallelerini ziyaret etmi~- ya an ama ta 1r. a ajoz un ar§ISID a 1 mii immat fabrikas1, infilak etmi~tir. 

' h I"' b 1 lerdir. Ak~am iistu, Tiirk talebe, Atina Portekiz hududunda kain Elvas §ehrile Dokuz ki§i olmii~ ve 36 ki§i yaralanml§ -
ve tahvilat uzerinde muamele yamlmi~hr. ve orta klS!mlam:da ma su atm ozu ma- .. b h 1 f 1 f f 1 Universitesi talebesi kuliibunde verilen u ususta te e on muhaberatJ yap1 ffil§ - hr. n i ak hakkmda tafsilat yoktur. 

Sukut, k1smen, Reisicumhur Roose - smdan korkuluyor. suvarede hazlr bulunmu•lardlr. hr. Bunu muteak1b ayni mehafil, Bada ~ D 
velt'in giindeliklerde tenezziil yamlm1ya- Biiyiih bir hopriiniin vaziyeti ~ r • Schacht' a teklif edilen Bu miinasebetle Turk tale be milli Joz' da bir komiinist isyam <;1k1p bilahare b 
cagt hakkmdaki beyanatma atfedilmek - Niagara selalesi 27 - Fallview I b~stlrJ!d1 g~lnln da hakl'kate uygun olma- anka direktorliigii 

k hl mar~lar soylemi~ler ve iki memleket ta e- "' 
tedir. (a.a.) koprusii tamamile harab olma te ike - beleri arasmda muhtelif karde§lik teza • d1gm1 bildirmi§lerdir. 
Bel~ika Bulgaristam Divani sine maruz d~g;Jdir. zira riizgar birden- hiirah vukubulmu~tur. S b b L l I l' 

Ad~lete 
11
ikayet etti hire istikametini tebdil et"?i§ oldugun - er est rraRr an ngi rz 

A d 27~ B 1 'k h"kA dan buz p::-~alannm tazyJkl azalml§tlr Turk talebeleri bugiin ogle vakti ts • gazetecisi 
. mester ar.l d-:- e <;! a .. u ume - Halatlara baglanml olan y]rmi miihen- tanbula hareket etmi& ve Yunanh arka- Londra 27 (A.A.) - Reuter'in Ce-

h, Lahey Adale' Ivamna muracaat e- d' b" .. k" .: .. b" e 'ni mua da~larile halk tarafmdan hararetle te§yi beli.ittanktan ogrendigine gore, Algesiras 
derek Bulgaristan hakkmda ~ikayette Is utun gdec~l loprunku? uny Ski · · z- edilmi~lerdir. asi makamlan son zamanlarda tevkif e -

b I B I 
'k h'Y t' B 1 zam payan a ar a ta v1ye etme 1<;m c;a-

u unmu~tu· e ~~ a u ume 1 u ga - I 1 d ( ) r ) dilmi§ olan lngiliz gazetecisi Cady'yi 
· S f d k' ] k 'k · k ti' h k l§ml§ ar lr. .a. KISA HABERLER nstam o ya a 1 e e tn ~u e u u - , • • \.. serbest buakmi§lardlr. Maamafih Cady 

kuna riayet etmemekle itham eylemekte Y unan gazeteclleriDlD * ATINA _ Evvelki gece iske~te ve Pir- asilerin kontrolu altmdaki lspanyol a ra-
Ve Bulgar hiikumetinin mezkur ~irketin Ba§vekile te§ekkiirleri gos taraflarmda goriilen cevvi hldi.senin ZJSinden d1§an c;1kmaga mezun degildir. 
faaliyetine mani olmamasm1 istemekte - Atina 27 (Hususl) - Gazetecilere tecrt ~!mali gi:itgetertnln buratara kadar tm- lngiltere Cady'in mevkuf bulndurulma -
d 

tldadmdan !baret oldugunu Atlna Rasad-
ir. dair ne§redilen yeni kanun miinasebetile hanesi teblig etmi~tir. s1 dolay1sile miiteaddid defa protestoda 
M. Stoyadinovi~'in Berlin Atina muharrirler birligi idare heyeti * VA~OVA - Meclls askeri komlsyo- bulunmu§tur. 

temaslarlndan sonra Ba§vekil Metaksas'1 ziyaret ederek mu - nunun ba§kam General Zelegowski ihtila- T eruel'de muharebeler 
h · 1 k d·~· J"'k d d file alakadar olarak, Vllna bOlgesi milli 

Londra 27 (Hususi) - T aymis ga- I arrub:r~ ba~§ll'kgoster Igl a ? a an ko - grupunun lideri M. Perzanovski de istlfa- Barselon 27 - 1ki gundenberi Sinva-
. . v· h b' . y I ay• utun IT I azasmm mmnettar a - SlDl vermi§tir. b I . . h I 1611 Zetesmm 1yana mu a m ugos avya I k k . . b" "k hA . par o gesmm ana tan o an ra -

B k
'l' S d' . ,. B 1. h ara end!Sine « uyu am1 unvamm» * PAR:ts - Fleche ormanlarma k~an k I .1 H h'l' .. · d k' 

a§ve 1 1 toya moVJc; m er m seya a - d'kl .. b'ld' . l d' Hanri Cornuel yakala~tlr. ·am 1 tepe 1 e oya sa 1 1 uzenn e 1 
tin de hi<; bir yeni taahhiid altma girme - ver 1 .enm 1 1~1§ .er lr. • ... • * BERLiN - Julius Strelcher'in Slyo - mevzilerinde yerle§mi§ olan cumhuriyet -
tni& oldugunu bildirmektedir. Bel~Ika mechsmde b1r had1se nistler aleyhtan olan Der StUrmer gaze- c;iler di.in Teruel bolgesinin diger tabii bir 

Yugoslav, t hukumeti, dostluk mua - Bruksel 27 (Hususi) -Rex f1rkas1- ~~~~~~;~daki muvakkat memnuiyet kal- mevziini miidafaa i~in Teruel'in §imal 

hedesi akdettir-i devletlere kar~1 olan ta- na mensub meb'uslardan biri meb'usan * PARiS_ Kablne, bu sabah saat 1o da dogusuna acele gonderilen asi k1 -
ahhiid ve baglanna sad1k kalmaktadJr. meclisinin bup;iinkii top]anhsmda eski bir toplantl yapmi§ ve M. Frossard ve Ra- taatm muhtelif te§ebbiislerini tardetmek 
Amer

1
'kanin 1'hracat ve 

1
'tha- nam_lanndan birini tahkir ettiginden madier taraflarmdan tanzim edilmi§ olup ll'ecburiyetinde kalmi§lardn. Cumhuriyet-

1 patronlarla amele arasmdaki miinasebet-
}"" t t mec 1ste p;iiriiltiiler olmu&. birc;ok meb - lerin tanzimine miiteallik bulunan cl~ ni- c;iler tarafmdan zaptedilen mevziler der-

N a 1 ar Iyor , . . uslar vekdi~erine hiicum etmi~lerdir. Re- zamnameslnb itt!!akla tasvib etml§tir. Bu l.al tahkim edilmi§ ce cumhuriyet k1taatl 
evyork 27 - Gec;en sene 1<;mdek1 is celseyi tatil etmek mecbur'yetinde kal- nlzamname, yarm parlamentoya arzedile- dii§man hi.icumlanm muvaffakiyetle de-

A.merika ihracah, evvelki seneden 890 ml~hr. 1 
cektir. fetmi§tir. 

ltnlyon fazla olarak 3 milyar 346 milyon • * LAHAYE - Arnsterdamla Batavya a-
Ve ithalah da 661 milyon fazlasile 3 PARIS BQRSASJ rasmda servls yapan Royaldutch Airllnes'ln Cumhuriyet k1taah Sngra cenubunda 

tayyarelerinde son aylar zar!mda be~ ha- Santa Eulaliada ispanyanm en miihim 
lnilva 84 'I d 1 d Paris 27 (Hususi) - Par1's borsasJnin t t 1 ld ,.... r m1 yon ° ar Ir. va po.s as! ~an asmm ~ mmi~ 0 u6 u ker fabrikasml ihtiva eden fevkalade 

lhracat muvazenesi bilhassa senemn bugiinkii kapam~ fiatlan ~unlard1r: meydana ~1kmt~t1r. §e 
Londr 153 50 N k 30 9 I . B · . mumbit topraklardan miite•ekkil Jiloga 

8?n aylan zarfmda yukselmistir. Umumi a · • evyor , 0, Ber m u hava1 sirkatler!n umum1 karargahl ' 
s l'hl 1246, Briiksel 523, Amsterdam 1725, Ro· Singapurda olan bir ~tete tarafmdan ya - vadisine girmi§lerdir. 
k1aa anmal ve uzak do~u harkbi Ameri - rna 162.85, Lizbon 140.80, Cenevre 715, p!lmi~ oldugu soylenmektedir. Ayni zamanda cumhuriyetc;ilerin ileri 

I 
~~ yap! an tayyare ve rna ine sinari kuqun 15,11,3, baklr 43 .10 _ 44,10, kalay * ATINA - Yunanistanm birc;ok yerle- ha k . h' d · d I · b I 

ermm artmasmda oek ziyade miiessir ol- rinde ~iddetli k1~ devam ediyor. Patras re etl, mii lm emu rna. en en u u • 
lnu§tur. 178.18, altm 139,6, giimlis 20 1/4. cin - korfezile Ege denizindekl §iddetli frrtma nan Ojos Meoros bolgesini de dogrudan 

ko 14,11,10 1/2. ha.Ia §lddet1n1 muhafaza etmektedir. dogruya tehdid etmektedir. 

Londra 27 (Hususi) - Berlinden 
bildirildigine gore, eski Alman ikt1sad 
Nazm Doktor Schacht'a, Bale'deki bey
nelmilel tamirat bankasJ miidi.irlugii tek -
!if edilmi§tir. M. Hitler, bu teklifi kabul 
etmesini Doktor Schacht'a tavsiye etmi~
tir. 

Frans1z radikal firkasinin 
Ba.§vekile te§ekkiirii 

Paris 27 - Radikal ftrkas! icra ko • 
mitesi, M. Chautemps hakkmda bir iti
mad ve te§ekkiir takriri kabul ederek tet
hi§c;i cemiyetlerin ve sag cenah miitehas
slsmm caniyane tehdidlerini takbih ve 
Chautemps'm hiikumet beyannamesinde 
miinderic tedbirlerin cumlesini tasvib et-
mi'ltir. 

Viyanada naziler aleyhine 
tahkikat 

Viyana 27 - Nazilerin Viyanadaki 
faaliyetleri hakkmda zab1ta tara fmdan 
yap1lmakta olan tahkikat, hararetle de -
vam etmektedir. lyi malumat almakta o
lan mehafil. elde edilmi~ olan vesaikin 
son derece ehemmiyetli oldugunu ve A -
vusturyalt Nazi organlanm filen idareye 
memur olan mi.ihendis T avs'1 vatan! hi -
yanetle ithama miisaid bulundugunu be -
yan etmektedirler. 

Salzbourg' da bir nutuk soyliyen miis
te§ar ve vatanseverler cephesi umumi ka
tibi M. Zernatto, ~oyle demi§tir: 

«- Her turlii ibhama nihayet vermek 
zamam gelmi§tir. Sabnm1z tiikenmi~tir. 
N asyonal - ~osyalizmle vatanseverler 
cephesi yekdigerile kabili telif degildir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Mekteblerde terbiye 
ve disiplin 

IE)} irkac; giindenberi, gazetelerde, 
(g) mekteblerimizdeki terbiye siste-

mi hakkmda munaka§alar cere
yan ediyor. Bugiinkii sistemin aleyhinde 
bulunanlar, mekteblerde daha saglam bir 
disiplin tesisini ve bunun i<;in, daha sert 
cezalar konulmasmi teklif ediyorlar. 
Tatbik edilegelmekte olan kendi kendi
ni idare sistemi lehinde bulunanlar ise, 
ceza aleyhtandular. 

Ba§muharririmizin aklmdan gec;memi§ 
iken ortaya ahlan dayak hikayesi bahse 
bile degmez. (:tinkii, bugiinkii ~ocuk 
terbiyesi dayag1 tamamile bir tarafa bl
rakml§hr. Artik, ehlt degil vah§i hayvan
larm bile terbiyesinde dayaktan vazge
c;ildigi bir amda ya§Iyoruz. 

Fa kat itiraf etmek laZimd1r ki bugiin 
mekteblerimizde de tatbik edilen terbiye 
usuluniin tek miiessir cezas1, kat'! ihrac
dir. 0 da hayli ag1r su~larda tatbik edi-

lir. lhtar, tesc;il, tekdir gibi diger cezalar, 
hatta muvakkat ihrac bile sozden ibaret
tir. Muvakkat ihrac cezasile bir hafta 
evine gonderilen nice yaramaz ve hay

lazlar vard1r ki boyle bir cezay1 te§ekkiir· 
le kaq1larlar. (:iinkii bir hafta gezip toz
mak imkamm bulurlar. 

Mekteblerde terbiye ve disiplin i§i mf 
ogretmenlerin kendi §ahsi nufuz ve te
sirlerine kalmi~tJr. Muallim, bugun, an• 
cak kendini sevdirmek ve sayd1rmak su
retile talebesi i.izerinde bir disiplin tesis 
edebilir. Fa kat baz1 fena talebe vard1r ki 
onlara kendini sevdirecek ve saydtracak 
muallim bulmak miimkiin degildir. Ba~ 
zan, birka~ boyle soz dinlemez ~ocugun 
ayni s1mfta toplanmasi, biitun s1mn <;lg
rmdan <;1kanr. 

Ceza aleyhtarlan, aile terbiyesinden 
bahsediyorlar; mekteblilere izinsiz cezas1 
degil; aile! ere <;ocuk terbiyesi sokmak 
lazimdir; diyorlar. 

Cok dogru. Aile terbiyesi yiiksek olan 
<;ocuklar, muallimlerine hiirmet ederler; 
bir kusur i§ledikleri zaman, ogretmenin 

bir s_ozunden, hatta bir bab~mdan mute• 
essir olurlar. Zaten, §ikayet edilen talebe 
bunlar degildir; aile terbiyesi olmJyanlar
dJT. Cocuklara aile terbiyesi vermek i~;in 
ailelere <;ocuk terbiyesi sokmak laz1mdu. 
Bu terbiyeyi ailelere nastl ogretecegiz? 
Fen a yeti§mi§ aile! ere, bugun aile terbi
yesi verecek vas1tam1z yoktur. Demek ki 
yannm ailelerini kuracak olan bugiiniin 
<;ocuklanm iyi yeti§tirmeliyiz ki mesele, 

fasid daire halini almasm. Bunu yapmaz 
ve c;ocuklanmJzl iyi yeti§tirmezsek, yan
nm bir klS!m aileleri de bugiinkiilerin bir 

k1sm1 gibi ~ocuk terbiyesinin ne oldugunu 
bilemiyecekler ve c;ocuklanm terbiye ede· 
miyeceklerd; 

Goruyorsunuz ya, mesele, nihayet, ge
ne <;ocugun mektebde iyi bir terbiye al
masma day amy or; ta ki yarmki nesiller 
arasmda, <;ocugunu terbiye edecek aile
ler, miimkiin mertebe fazla yeti§sin. Orta 
mekteblerle liselerde talebenin, istedigi
miz gibi, iyi b:r terbiye almad1g1 muhak· 
kaktir. Bunu gormek ic;in de, mekteble
rin kapandu1 saatlerde, caddelerde ve 
nakil vas1talarmda bulunmak kafidir. 

Birbirlerile gorii§iirken «ulan!» sn: 
laktrdi eden talebe bulmak gittikc;e giic
le§iyor. flk okul talebesinin bile cadde
lerde birbirlerine soyledikleri miistehcen 
ve miistekreh sozleri i§itip de klzarma~ 
mak ve iiziilmemek kabil degildir. 

Cezah ve cezas1z usullerin her ikisi de 
gaye degil, vas1tad1r. Gaye, c;ocuklanmi· 
ZI iyi yeti§tirmektir. Bu gayeye vard1g1~ 
mtz iddia edilemez. Mekteblerde terbiye 
ve disiplin meselesi yeni ba§tan tetkike 
ve 1slaha muhtacd1r. 

Fran sa ile yapdan 
bir anla~ma 

Ankara 27 {Telefonla) - Tabiiyet
leri ne olursa olsun Ti.irkiyede mukirn 
eshasa hukuki ve Iicari meseleler i<;in 
tebli~ edilecek adli evrakla istinabe va• 

rakalarmm tiirh;e tercumelerile birlikte 
F rans1z Ali Komiserlik veya delegeleri 
vas1tasile F rans1z mandas1 altmdaki ~ark 
memleketlerinde bulunan Tiirk konsolos

luklanna p;onderilmesi ve ayni vec;hile 

tabiiyetleri ne olursa olsun Frans1z man
das! altmda bulunan ~ark memleketlerin

de mukim e~hasa hukuki ve ticari mese
leler iGin tebli~ edilecek adli evrakla is
tinabe varakalannm frans1zca terciime • 
lerile birlikte bu memleketlerdeki Tiirk 
konsolosluklan marifetile F ranSIZ Ali 
Komiserligine veya delegelerine yollan • 

mas1 hukumetimizle F ransa arasmda ka
rarla~tmlmi&tlr. Salahiyetli makamlarca 
muamelesi yap1lan evrak, gene ayni ta • 

riklerle taleb edilen makama iade oluna
caktu. 



r KU~Uk hlkAye 
'' Bir gece randevusu II 

~================ Orhan Rahml Gok~e 11 

CUMHURfYET 28 ikincikanun 1938 

Uzel Bi~ki Yurdu faaliyetini 

Claudette Colbert 1 • 

Cocuklarmdan biri; yanmdaki kad1 -\ mahlukun giizel oldugunu anlam1~hm .. 
na, Saat on biri buluyordu. Gary Cooper'le 

- Annecigim, ne olursun bana bir o- - Ben - dedim - ineyim arhk.. 
birlikte ANKARA: 

12,30 muhtelif plak ne~riyat1 - 12, 
plak: Tiirk musikisi ve balk §ark1lan 
13,15 dahili ve harici ha.berler - 17,30 
kllab dersleri: Halkevlnden naklen - 18,30 
pl!k ne/irlyatl - 18,35 inglllzce ders: Azime 
Ipek - 19 Tiirk musikl.sl ve halk §arktlan 
(Hikmet Rtza Sesgor ve arkada§lanJ • 
19,30 saat ayan ve arabca ne§rlyat - 19,45 
Tiirk mu.siklsi ve halk liarkllan (Bay Mu· 
zaffer ve arkada§la.n) - 20,15 konferan.s: 

yuncak alsan? T ath bir uykudan uyamr gibi oldu: «Sekizinci» filmini 
Dedi. Diger c;ocuk da, - Evet - dedi • hatta biraz ge<; bile 
- T eyzecigim - dedi • bana da ahr- kald!k. N e olurdu, hep boyle, her gece 

sm degil rni kuzum? bi:.l le, ebediyete kadar boyle yanyana 
Cocuklar hpk1 birbirine benziyordu: olsayd1k. Mektubunu bekliyecegim .. 
lkisi de san~m, ikisi de mavi gozlii, Bak, adm1 bile sormad~m. Sen de oyle, 

ikisinin da ag1z, burun, ka~ ve c;ehreleri sen de sormadm .. 
ayni. Karde~ mii&abeheti ancak bu ka· - A&km, bunlara ihtiyacJ yoktur, 
dar olurdu. Diye bir martaval at!Jm. 

Macid bana hafif<;e bir i~aret firlatti. - Ne giizel soyliiyorsun - dedi • fa-
Soma yanmdaki gene kadm1 tam ttl: kat ne olursa olsun, yanndan sonra mek· 

- Refikam! tubunu bekliyecegim. Postrestant olarak 
Arkada~1mm karmna bakhm. Ben o· ver. {N. S. D.) adresi ka.fi .. 

nu bir defa daha gormii&tiim. Cehre bu Arabadan indim, 
~ehre idi, kadm bu kadmd1 arn~a, onun - Peki • dedim - soz veriyorum. Al-
~ozleri ye~ildi. bununsa siyah. Oyle ya, laha tsmarladik .. 
o, biraz daha k1sa boylu idi, bu ise uzun. 
Onun dudagmm kenannda boyle siyah 
bir ben oldugunu da hahrhyamJyordurn. 

Arkada~1m bir daha goziinii k1ph 
bana.. Biraz konu~tuk. 

- Sana gelecegim - dedi • Istanbul • 
dan diin geldik. lzmirde ilk ziyaretirn 
sana olacak. 

Onlan selamladim ve ayrild1k. 

*** 
Macidle kar§I kar§Jyaylz. Lakirdlyi o 

ac;t1: 
- Evvelki giin farkma vard1m. Va -

ziyette bir garabet goriiyordun .. 
- Vallahi Macid, ne yalan soyliye

yim, iki karde$ten biri, kann!Za «anne» 
diye hitab ediyor, digeri ise «teyze» di
ye. Karm da biraz degi§mi~ gil;>i geldi 
bana .. 

Macid i<;ini <;ekti. Sigarasmm duman
lanna baka baka anlatmaga ba~lad1: 

- Be§ sene evvel gec;en bir bayramm 
ikinci giinii idi. Y az1haneye indim. Bir 
y1gm tebrik kartlan, telgraflan ve mek
tublan vard1. Birer hirer ac;hm. Hava 
~ok soguk, karh ve berbadd1. Soba ya • 
myordu. Evvela mektublan ve kartlan 
c;Ikardim. Zarflanm sobaya firlatllm ve 
bundan sonra hirer hirer onlan okumaga 
baslad1m. Bir tanesi, derhal nazar1 dik
~atimi celbetti. Bu, bir kadm yaz1Slyd1. 
lmzaSIZdJ. Ban a &oyle hi tab ediyordu: 

«Bayramlanm kutlulamagJ, bulu§ma
ga b1rabyorum. Beni tamrsm elbet. Son 
defa gizlice selamla~hRimiZ giin, ablam 
da dikkatle sana bak1yordu ve farkma 
vard1m ki, onunla da tam~yorsun., Eger 
bu boyleyse, sana bunun acJsmJ ~ektire
cegim. Ablam evli bir kadmd1r, boyle 
bir hareket, takdir edersin ki c;ok tehlike
lidir. Uzun miiddet dii&iindiim. Sana bu 
randevuyu vermegi kararla&tlrdim. Bay
ramm ikinci gi.inii ak&ami, Mac;kada, iki 
ay evvel kar~IIa~tig.mJz ko~ede bir kupa 
arabas1 ic;inde seni bekliyecegirn. Ara -
banm kapiSI biraz ac;1k bulunacakllr. 

T anmmamak i<;in paltonun yakasm1 
iyice kald1r, miimkiinse elbise degi~tir ve 
ba$ma da kasket all. Tam saat sekizde 
orada bulunacagim, Allaha 1smarla -
dik ! .. » 

Mektubdan bir&ey anlamaml$ olrnakla 
beraber, ic;imde, o kor olas1 ~apkmhk 
hislerim hirer hirer ayaga kalkmasm 
m1?. Hie; &iiphesiz bu mektub yanh~hkla 
bana gelmi~ olacakh. Fa kat zarflan ka· 
milen sobaya atrnl&hrn, sahibini bulamaz
dJrn. Carib bir macera hissi, gJcJklaYJCI 
bir i~tiha, bir zevk ve hayat degi$tirme 
arzusu, beni miitemadiyen si.iriikliiyor -
du. Nihayet karanm1 vermi~tim. 0 me<;
hul ve bahtiyar a~Ikln yerine ge~megi 
tecriibe edecektim .. 

Demi~tim ya, hava c;ok berbadd1. Y a
Zihanede, seyahate <;1khg1m zamanlara 
mahsus kahn, uzun bir palto ile bir kas
ket vard1. Saat yedi bfl~ukta, tarnamen 
degi~rni$tim. Eve telefon ettim. Bir misa
firle beraber bulundugurnuzu soyledim. 
Epeyce konyak ic;mi&tim. Kafam ag1r a
Rir doniiyordu. Kamm beynimde <;alka
lamyordu. 

Saat tam sekizde ben, Mac;kada ko
~eba$1anm siiratle dola&Jyordum. Nihayet 
bir kupa arabasile kar&l kar~1ya geldim. 
Zifiri karanhkti. Y akla&hm. Arahk du
ran kaPI biraz daha a<;1ldi. Ben de dal· 
d1rn i~eriye.. Y ammdakini goremiyor -
durn. 0 da bittabi beni goremiyordu. 

- Celrniyeceksin, diye iiziiliiyordum. 
Dedi .. Gayet yava~ konu§uyordu. 
- Cok soguk, 
Dedim. N efis, mahiyetini tammadJgirn 

derin, gJcJklayici bir koku, arabarnJzm 
havasm1 doldurmu~tu. Eldivenlerimi <;I· 
kard1m. 0 da <;Ikard!. Elleri, bir ipek 
kadar vumu&akh. 

- Evet, c;ok soguk. Cok! 
Diyerek bana sokuldu. Ba$Jmm don· 

mesi artmi&h. 
- KarsJdan, ben bile tamyarnad1m 

vallahi seni .. 

Dedi. Onu yava&<;a kollanrnm arasJ
na ald1m. Sevi$iyorduk. Dudaklannda 
nihayetsiz, oldiiren bir ihtira~m ISlrrnalan 
vard1. Konu$arniyorduk. Araba, sokak
lardan, tenha, karanhk sokaklardan ge
lip gec;iyor ve biz de karanhk, kii<;iik 
seyyar bir hucre ic;indt'., bu gecenin bii -
tiin zevkini <;abyorduk, lyice goremedirn 
onu. Fa kat kollanmm arasmdaki di§i 

Ve, oynadJglrn roliin biitiin zevkini, 
biitiin lezzetini damarlanma sindirmi$ bir 
vaziyette yiiri.idiim. Biraz ileride bir tak~ 
siye atlad1m. T amdigim meyhanelerden 
birine girdim, birka~ tane daha konyak 
i~ip eve p;ittim. 0 me~hul kadm, bir alev 
gibi i~imi sarmi~tJ. T ehlikeli olabilecegi
ni bildigim halde ertesi gi.in ona bir mek
tub yazd~m. Fakat hakikati de soyledim, 
evli oldugurnu bildirdim. Adresirn de ga
yet sarihti. Y a bu rna cera devam edecek, 
yahud i.imidirni bi.isbiiti.in kesecektim .• 

Ciinler, haftalar ge~ti, hic;bir haber 
yoktu arhk.. 

Bir ak$arn eve geldim. Hizmet~i. de
rin ve manah bir siikut i<;indeydi. Palto· 
rnu <;JkarrnJ~tim ki, bana bir mektub uzat
h: 

- Kimden? 
Diye sordum. 

- Han~mefendi b1raktJ ve gitti .• 
T ehlikenin ~am, ~uur ve idrakimde 

ilk korkunc akislerini uyandirmJ~h. Elle· 
rim titriye titriye a<;hm mektubu. Karim 
yaz1yordu. 

«Macid! 
Hi<;bir ~ey yapmak ve soylemek vazi· 

yetinde degilim. Bir namusun temizlen
mesi lazimdir. Yukanya <;Jk, benim o -
damda birisini bulacaksm, onunla kara~ 
nmz1 verirsiniz. Bana taalliik eden bir 
cihet kalmamJ~hr. ArtJk biz birbirimize 
yabanCIYJZ ve bunun, rnaalesef, telafisi 
imkam da yoktur.» 

Merdivenleri i.i<;er iic;er athyarak <;Jk
hm. Y a.lmz benim odamda elektrikler 
yamyordu. KapJdan i<;eriye, bir kur un 
h1zile p;irdim. Koltukta baldlZim oturu -

"'J ' 0 . yoruu. nu goriince biraz rahatladJm. 

- Ho& geldiniz - dedim - nedir bu 
vaziyet, ablamz ne demek istiyor?, 

BaldiZim yiiziime bak1yordu. Ba~mi 
salladt ve sonra ic;ini ~ekti: 

- N e rni dernek istiyor; bir ihanetin 
kat'i muhasebesini yapmak zaruretini ileri 
siiriiyor. 

- lhanet mi? • diye bagud1m - Ben 
on a ihanet etmedim ki.. F arzedelim, ca· 
mm, farzediverelim, ben bir hata i&lemi
&im, ne ile sabit, ne olmu& ki neticesi?, 
Soz veririm, teminat vermm, yuvam1 
kurtarmm .. Hem, ben boyle bir~ey yap
madJm, kat'iyyen! 

- y alan soyliiyorsunuz, yalan l 
BaldiZlm, ciddi ve sert bir tavula bu

nu soylemi$ti. Hayretle ona baklyordum. 
Cebinden bir zarf ~1kard1 ve uzattJ. Bir 
goz atmca tamdim, o mektubdu. 

- l&te ispah .. 
Ve sonra manidar bir iS.aret yaph: 
- Y almz o kadar de~W. ba$ka, daha 

ba&ka bir ispah var .. 

- Cok oluyorsunuz • dedim- fazla 
ileri gidiyorsunuz .. Baska ispah olamaz .. 
Kat'iyyen, kat'iyyen, ba$ka ispatJ ola -
maz .. 

Ag1r aibr gene koltuga oturdu: 
- Midem bulamyor - dedi - midem 

bulamyor, Macid, bana biraz limonata 
p;etirt!. 

Hizmetc;iye derhal bir limonata soyle
dim. BaldiZlm, dalgm dalgm yiiziime 
baktJ: 

- Anladm rn1 $imdi - dedi - ispatJm? 
Kafamda <;anlann, layuad velayuhsa 

<;anlarm dayamlmaz velvesi, miithi$ <;Jg· 
hklan inliyordu. 

- Sakm! 
Diye baibrd1m. Y orgun yorgun; 

- Bendirn - dedi • o ak$amki, Mac;
kada ko&eba$mda bekliyen kadm ben
dim. Mektubunu ald1ktan sonra sustum. 
Kimseye bir$eY ac;madim. Fakat bir ay 
sonra artik anlamJ&hm. 0 gecenin en bii
yii ispahm ic;imde ta&Iyordum. 

F azla dinliyemedim, dii$iiP bayJimi • 
$Im .. Anladm m1 artJk olup bitenleri?.. 
Simdi de gece giindiiz, eski kanrnm bak
hgi, baldiZlmm da randevu verdigi o 
ugursuz erkek kimdi, diye dii~iiniip du-
ruyorum. 

ORHAN RAHMI GiJKl;E 

1§ ar1yan bir gene 
Mutfak ve sofra servislerinde ehil; 

tlirkc;e, rumca, frans1zca, italyanca bi
lir bir gene, aileler veya miiesseselerde 
i~ anyor, Gazetede (R) rumuzuna ya
zllmast. 

~evirdi 

Claudette Colbert 

Bugiin milletleraras1 bir ~ohrete sahib 
olan Claudette Colbert ilk sessiz filminin 
birinci temsilini seyredip salondan d1~an 
<;IktJih vakit bu kordelamn ayni zamanda 
sonuncu filmi olduguna karar verrni~ti. 
Artist o zaman heniiz yirrni yasmda idi. 
N e iyi makiyaj yapmasmt, ne d@ kame· 
ramn oniinde icab ettigi gibi pozlar al • 
rnas1m biliyordu. Bu hadise 1927 sene -
sinde cereyan ediyordu. Lily Chauvhoine 
- san'atkarm as1l ismi - o zarnana kadar 
ancak sahnede oynarnl&, stiidyoya hi~ a
yak atmarru$11. Binaenaleyh tekrar ti • 
yatroya dondii ve eski meslegine devam 
etmege basladJ. 

Aradan bir miiddet gec;ti. Sesli filim 
meydana <;Jkml$11. Holivud' daki sinema 
kurnpanyalan sesleri mikrofona uyrnadJ
!b i<;in c;ekilmek mecburiyetinde kalan 
san'atkarlarm yerine yeni artistler an • 
yorlard1. Filim amillerinden biri Clau • 
dette'in lath sesini hatirladi, derhal ken· 
disine bir mektub gonderdi. Artist beyaz 
perdeye aid ilk inkisan hayalini unutrnu§ 
gibiydi. Hemen davete icabet etti. Ken
disine Edouard C. Robinson'la birlikte 
«Duvarda bir delik» kordelasmJ c;evir • 
mesi teklif olundu. Bir rniiddet tereddiid 
etti. Ailesi ve kocast onu ne te&vik ettiler, 
ne de cesaretini brd1lar. Claudette filim
de oynad1. F akat c;ok mi.iskiilatla.. Ciin
kii sesli kordela teknigi heniiz tekarniil et
merni&. aktorler, aktrisler de bu ise ah$
rnamJslardi. Bazan c;ok fazla bagmyor
lar ve mikrofon bozuluyordu. Maamafih, 
netice pek fena olmad1. Paramount $ir -
keti de Claudette'i ikinci bir filirn ic;in an
gaje etmekten geri kalmad1. 

... .l:..l~# .... 

Samsun (Hususi) Be~ senedenberi aile kiZlarimiZI faydall bilgilerle 
techiz eden Uzel Bic;ki Yurdu bu kere faaliyetini artJrm1~ ve dikill, nakJlltan 
ba~ka programma ~;ic;ekc;ilik, llapka ve eldiven kurslanm da ilave etmilltir. 
Yeni kurslar biiyiik bir ragbet .etirmiill ve talebe miktan her giin biraz daha 
artm1~br. Gtinderdiltim resim Yurd miid.iresi Hadiyeyi talebelerine <;ic;ek 
dersi verirken gtistermektedir. 
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Ac1 bir haber I T e§ekkiir 
Bergama e§rafmdan Ali Aga oglu Bay Merhum zevcimin gerek cenazesinde 

Mehmed Nuri Moralm e~i ve ~ehrimiz bulunmak zahmetini ihtiyar etmi~ ve 
avukatlarmdan A. Mithat Moralm an· gerek mektub ve telgrafla taziyet H\t -
nesi ve Bergama avukatlarmdan A. Ha· funda bulunmw~ olan zevah muhtere • 
let Aksubaym kaYJnvalidesi Arife Mo- meye ayn ayn vazifei te~ekklirii ifaya 

fartl teesslirlim mani bulundugundan 
ralm 18/1/938 gec;en sah giinii Bergama- te;~ekkiirah aleniyemin arz ve ibraz1 ic;in 
da hayata goz yumdugunu biiyiik te - muhterem gazetenizin vesatetini rica e
essiirlerle haber ald1k. Kendisine rah· derim. 
met dilerken ailesi efradma bilhassa $irketihayriye miidiranmdan merhum 
o~lu avukat Mithat Morala taziyetleri • Mehmed Ulvi Arer zevcesi J ,pJ,li'ln Ar:er 
mizi sunanz. TURAN T1YATROSU 
,... San'atkar Na~id ve 

Danif!IIP. Parola ~el varyetesi rn I L~!!i ~ar~u~ c_ EJ~t~ ~~ly ~~~~~a~l::ih~k:~~ 
(Gece blilbiilleri) komedi 3 perde 

DRESDNER BANK'm MUdiran Heyeti sab1k azasmdan : 

Bay S. RITSCHER 
Uzun ve 1st~rabh bir hastahg1 mUteaktb 69 ya

$1nda oldugu hal de 25 • 26 kAnunusanl gecesi ve
fat etmi~tir. 

MUteveffa mii,kil anlarda MUdlriyet heyetimiz 
azahg1nda bulunarak yorulmak bilmez faaliyetini 
ve biiyiik dirayetini bu vazifesine hasretm,itir. Me
mallki ecnebiye ile muameiAt &ahastnda iktisab 
ettigi tecrUbe sayesinde haricle yeniden ticarf 
mUnasebet tesis eltigimiz s1ralarda baha bi~ilmez 
iktidar1n1 gosterml~tlr. 

MUteveffantn ismi ve eseri Dresdner Bank'tn 
ismile ayr~lmaz blr kUI olarak ebediletecektir. 

DRESDNER BANK 
!dare ve Miidiriyet Meclisi 

Parazitolog Nevza.d - 20,30 saksofon .solo: 
Nihad Esengin - 21 ajans haberlerl - 21,15 
caz orkestras1 - 21 ,55 yarmkl program ve 
istiklal mar§!. 

iSTANBUL; 
12,30 plakla Tiirk mu.slkisi - 12,50 hava

di.s - 13,05 plakla Tiirk mu.sikisl - 13,30 
muhtellf pHl.k ne§riyatl - 14 .son - 18,30 
plakla dans rnuslklsl - 18,45 sozsiiz Tiirk 
muslkisl - 19 kon!erans: All Karni Akyi.iz 
(Qocuk Lerbiyesi) - 19,30 Beyoglu Halkevi 
Gi:isterit kolu tarafmdan bir ternsil (Bir 
kavuk devrildl) - 19,55 borsa haberleri -
20 Necmeddin R1za ve arkada~lan tarafm
dan Tiirk mu.siklsi ve halk §arkJlan - 20,30 
hava raporu - 20,33 Orner Rlza tarafmdan 
arabca soylev - 20,45 Bayan Muzaffar Gii· 
ler ve arkada~lan tarafmdan Tiirk rnusi
kisl ve halk ~ark1lan, saat ayan - 21,15 
orkestra - 22,15 aj ans haberleri - 22,35 
plakla sololar, opera ve operet par<;alan -
22,50 son haberler ve ertesi giinful progra
m!- 23 son. 

ViYANA: 
18,25 MUSiKi - 18,55 kar~Ik yaym - 20,30 

KONSER - 21,05 rnusikill facia - 22,45 ha
tJralar, haberler ve saire - 23,25 DANS 
MUSiKisi. 

PEl]TE; 
18,40 QiNGENE ORKESTRASI - 19,55 

konu~ma • 20,35 OPERA YAYINI; Prens 
Igor (Brodin'in) - 23,30 gramofon • 24,10 
CAZBAND TAKIMI - 1,10 son haberler, 
BUKRE~: . 
18,05 ORKESTRA KONSERi: • 20 konfe

rans - 20,15 KONSER; Beethoven'ln eser
leri - 20,40 gramofonla Andre Chenier o
perasJ (Glordano'nun) - 23,15 gramofon, 
frans1zca ve almanca haberler. 

MiLANO: 
18,20 DANS MUSIKiSi - 19,55 ltar~lk 

yaym - 20,35 ORKESTRA KONSERI - 21,05 
haberler ve saire - 21 ,35 KARD;IIK MUSI
Ki - 22,05 SENFONiK KONSER: Biottl, 
Zador ve Weinberger'ln eserleri, sonra ha
berler ve DANS MUSiK.tsi - 1 hava. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,05 ~arklar, kuaat, ~uk korosu - 19,05 

edebi ya~m, i.§Ql yaym1 - 20,35 PiYANO 
KONSERI, ~ARKILAR - 21,05 haberler, 
k.onu§llla - 22,35 SENFONIK KONSER: 
Schumann, Roget, Martlnu, Ducasse'nln 
eserleri - 24,35 dans pHi.klan. 

-

NOBET<;iECZANELER 
Bu gece ~hrimlzln muhtell! semtlerin• 

dekl ni:ibet~tl eczaneler; 
istanbul clhetl: 
Emlni:iniinde (Mlnasyan), Alerndarda 

(Ali RJ.Zal, Kumkaptda (CemU), KU~Ukpa
zarda (Necati Ahmed), ~ehzadeba..$mda. 
(Hamdi), Fenerde (Hiisamoodinl, Kara • 
giimriikte (Fuadl, l;!ehremlnlnde (HamdiJ, 
Aksarayda (Sariml, Sarnatyada (Erofilos), Bu kordela daha iyi oldu ve artiste iki 

senelik gayet miisaid $eraitli bir kuntrat 
temin etti. Claudette &ohret ve muvaffa
kiyetin ilk basamaklanm <;1kmaga ba$1a
IDI$11. Cazetelerde ona aid s1k s1k hava· 
disler yazthyor, peresti&karlarm mektub
lan birbirini takib ediyor, miilakat, re -
sim, imza talebi giin gec;tikc;e artlyordu. 

••••••••••••••••••lliilliiliilllliillliillliiliiiiiiiaiiiiiiiiiiliiiiliiiii.l Bakukoyde (Hllall, Eyiibde (Hikmet At. :- larnazl 

Fa kat Claudette as1l kemal noktasma 
Maurice Chevalier ile birlikte 1930 da 
«La Grande Mare» I c;evirdigi vakit va
S!! oldu. Biraz sonra kocasile birlikte bir 
diinya seyahatine <;Iktl. Arada has1l olan 
bu fasJla onu peresti$karlarma unuttur -
rnu&tu. 0 halde, yeni bir hamle yaprnak 
lazimdJ. Gene Maurice Chevalier ile 
<<.Sevimli miilazim» i c;evirdi. F akat «Ho
nor among lovers» ve «Diinkii adam» Ia 
«Roma ate&ler ic;inde» kordelalarmdaki 
rolleri pek sempatik olmadJgi i~in tekrar 

BUGi.iN 

i P E K 
sinemssmda 

MUthhf korsanhk hayat1n1 ve 
korsanlartn mUcadelesini tas• 
vir eden bUyUk, mUesslr ve 
son derece canh ve hareketll 

ESiRLER GEMiSi 
Frans1zca sOzlii filmini mutlaka gorfindz. 

Ba~ rolde : W A R N E R B A X T E R 
Buyulr. bir servete mal olmu~ ernsalsiz bir filirndir, 

y1ldiZJ kararmaga ba$lad1. Bugiinden ASRAI 
«Kieopatra», «Miami - Newyork» itibaren sinemada biiyiik bir 

program: 
eserlerinden sonra ise yiidiz unvanma ilahi ytldtz 
hak kazanm1sh. Bunlar1 «Saadet gece - M A R l E N 0 · E T R · , H' I 

I Me§hur muganni kovboy 

DiCK FORAN'• 
si», «Ona Pariste rasp;eldim» takib etti. I I ll n 
Bugiin de Cary Cooper'le birlikte vii- G A R Y C Q Q p E R Tasavvur ve temsil edilemiyen 
cude p;etirdiai «Sekizinci>> v1 bitirmi• bu- macera ve sergiize~t Iilimle· 

.., J' • ile beraber ~'evirdigvi · · h 'k l"d · 
lunuyor. Bu piyes rnernleketimizde yiiz - ~ nnm en arJ u "' est 

lerce defa oynanrni$ oldugu ic;in bizi $UP- Sevicmek intikam 
hesiz laalettayin filimlerden daha ziyade T 
alakadar edecektir. I Arzusu Bombast c Bir iki satlrla • • • ) En giizel ve en canh a~k sdperfilmi tilminde mutlaka S!'Oriinuz. 

----------------------------
Bugun TURK 

Beyoiflu clhetl: 
~~11 Hal3.skar Gazl caddeslnde (Aslm), 

Taksim Firuzagada (Ertugrul>, Beyoglu 
istiklal caddesinde '<Galatasaray), Tiinel
de (Matkovl~l, Galata Ok'<umu.sada (Ye • 
nlyo!), Fmd1kh trarnvay ca.ddesinde (Mus
tafa Nail) 1 Kas1rnpa..$ada (Vastfl, Haskoy
de (Neslm Aseo) 1 Be~iktMta (Nail Halid), 
Ortakoy, Arnavudki:iy, Bebek eczanelerl. 

Kad1koy Iskele caddesinde (Sadlkl, Yel
degirmeninde CUc;ler), tiskiidarda (Mer • 
kez), Biiyiikadada (Halk), HeybellJde (Ta· 
na.§), Bey'koz, Pa§abah'<e, A. Hlsar ecza.ne
lerl. 

BERLITZ 
.., 

373 lstlklll caddesl 

Ak~am lisan kurlan 
FRANSICA • INGiliZCE Y. s. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 llrad.r. 

.A 

'-====~ ERTUGRUL SADi TEK 
Tiyatrosu 

Pazartesi 
(Kad1ktiy • Siireyya) 

Sah: (Bakuktiy) 
<;ar~amba: (tlskiidar) 

sinemalannda 
OTELLO 

4 perde, 1 tablo 

sinemastnda 
* Amerikada bir mecmua tarafmdan 

ac;IIan miisabakada «Karanhklarm kuv
veti» narnmdaki filirn birinciligi kazan -
rnJ~tJr. «Karanhklann kuvveti» esrar, Js
lirab, cinayetlerle dolu bir zab1ta filrni 
oldugu kadar ayni zamanda psikolojik 
bir kordelad1r. Bu eserde Robert Mont
gomery rniithi~ bir katil ro!Unii oynamak

$Ohreti diinyayt saran Millocker'in opereti 

FAKiR TAI-EBE 
Miiz1k • A~k • Raks - Ne~e (Frans12ca) 

tadir. Oymyanlar : MARiKA RoCK - GAROLA HoHN, JOHANNES HEESTERS 
lliveten : EKLER JURNAL Ye diinyanm en kii<;fik piyanist konseri * Holivud' da «Paris c;i<;egi>> ism in de 

bir filim <;evirmekte olan Danielle Da-

SAKARYA 
Dehakar H A R R Y 

rieux bir Am erika c;i<;egi olmu~tur. Y eni ••••••••• 
diinya delikanhlan onu fevkalade giizel I 
bulrnakta ve gozlerinin diinyanm en gii
zel gozleri oldugunu iddia eylemektedir

SiNEMASI 
BAUR ' un 

KRESPiN 
1 

ler. * Amerikada yap1lmakta olan «BI
rak su ahmak erkekleri !» filmi bitmek 
iizeredir. Bu kordelada ba~rolii Joan 
Blondell oynarnaktad1r. * I ;ansiz artisti Simone Simon Arne
rikada Don Ameche 'le birlikte «Josette» 
filmini yaprnaktad1r. 

J 0 R J RiG 0 ve 
lie beraber ~evlrdigi 

JAN iN 
muazzam ve emsalsiz 

VA TAN HASRETi 
lilmini bu ak,amdan itibaren gl>sterrnek rnecburiyetinde bulundugunu muhterem mu~terilerine 
bildirir. IJ(l.veten : 1 9 3 7 P A R i S S E R G i S I 

..................... &"a";9·u~··,;i·~;i··m·~ti-.:.-~·i~·~Ci;··;··p;;;;~imi~··~·~··t;u·,u·k:···~·~;~fi·~k·i1'~1i .................... .. 
VA L S D A L G A S I GiNGERS ROGERS ve FRED ASTAIRE taraf1ndan 

* Y eni parlarnaga ba~hyan Ameri
kah artist Alice Faye «Sally irene ve 
Mary» admda bir kordela viicude getir- I 
mektedir. ·----------· ve 
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28 fkincikanun 1938 

BIR PEDAGOJI DAVASI: 

A~1k mektub 

(Mekteblerde maddi ceza tatbikt 
lilzumuna i§aret eden ba§makale • 
miz ii.zerine maruf terbiyecimiz Ka
Ztm Nami Duru'dan a§aqtdaki at;th 
mektubu aldtk. Evvelce de kaydet
tigimiz veqhile m~ddi cezadan mak
sudumuz, hit;bir zaman dayak de
gildi ve boyle bir fikir mevzu1~ 
bahis dahi olamaz. Binaenaleuh. 
bunu qerqevesine ithal etmiyen b;r 
pedagoji meselesinin mii.nnka~ast 

it;in sahifelerimiz alakadarlar:z a
t;tkttr. Nitekim Kdztm Nami Dur1t· 
nun yaztstnt da aynen ne§rediyo
ruz.) 

Zaten t;ak tath ve t;a.Iak iislubunun 
Stedenberi hayramytm. Mevzulanm 
ne canh yazar, ne istekle okutursun, bi
liyor musun? 24 ilkkanun 1938 tarihli 
Cumhuriyette t;tkan ba~ yazmt da seve 
seve, hele ilgi ile okudum. Yeni Tlir 
kiyenin irfan hayatmda ikide bir, bir 
kara leke alarak goriinen okul vak'a • 
larmdan mliteessir olmu~sun ve kale • 
mini bir tevbih asasl gibi eline alarak, 
nazariyeci terbiye ustadlanmtzt biraz 
ha!?lamak istemi~sin. 

Dogru soze ne denir? Kiiltiir i§lerin
de, garbi korli korilne taklid etmekten 
biiyiik zararlar dogaca~ma akh erenle
rimizin hepsi inamr elbette. Bir millet, 
canstz, kendine ozel karakterden mah
rum bir cisim olaydt, onun iizerinde ay
nen taklidin bir zaran olmaz degil, bel
kl faydast olurdu. Fakat millet, canli 
bir bUtiindiir ve yiizleree astrhk bir te
kamiil yolu iizerinde kendine gore bir 
bit;im almt§br. Bu biqim, kiiltiirel bir 
bit;imdir, maddi degil. Onun karakteri, 
her halde biitun oteki milletlerin ka
rakterlerinden aynd1r. Zaten insanlik 
birligi it;inde milletleri birbirlerinden 
ayrran vastflar, kiiltiirel karakterde 
toplamr. 

Medeniyets;e en ileride saydtgtmiz 
milletlerde, ilmi metodlar bile, birbiri
ne yakmhklan kadar ayrt vastflar gos
terirler. Hatta bu ayriliklar, teknik i§
Jerde de goze qarpar: Tabt makineleri 
bile, onlan yapan milletlerin fenn~ de
hasma gore, ba~ka baska, fakat mum -
kiin oldugu kadar birbirinden miiteka-

mil §ekiller arzederler .. B~ bald~ ter .. -
biye gibi, astl surette, mtlh olan btr mu: 
essesede taklide hit; yer yoktur. En yem 
metod! r, mutlaka onia;t kullanan mil· 
letlerin' karakterlerine gore, bi.:e~. o~el 
mahiyet altrlar. Binaenaleyh kultur ~~
lerimizde taklidden stzlanmakta yerden 
goke kadar hakhsm. 

Bu yazma belki cbazt ped~goji iist~d· 
lanmiZ• dan cevab beklerdtk; bemm 
gibi terbiyede daha t;trakhga bile ula • 
§amtyan, yalmz ge~mi§inde kirk ytlhk 
bir fili ogretmcnlik ta~nyan bir adamm 
ca~Ik bir mektub• la sana ceva? .ver • 
mege kalkt§masmi, sakm, kendtm cpe-
dagaji iistadlan. ndan saymasmdan ile
ri gelmi~tir, sanma. 

Aneak bu meselede seni, giizel blr da
va pe~inde ko~ar gordiigiime sevindigim 
kadar, yazmda gordii~lim .. eksiklikl:rden 
miiteessir oldugumu da soylemeflytm. 0 
eksikliklerin neler olabilecegini anla -
mak icin 1930 vtlmda ~tkan clise ve orta 
mektebler tali~atnamesi. nin bazt mad. 
delerini buraya get;irmekligime miisa· 
adeni dilerim: 

«111 - Liseler ve ortamekteblerde 
verilecek cezalar bunlardtr: 

cA) ihtar. 
cB) Tes<;il. 
cC) Tekdir. 
cD) Muvakkat ihrae. 
cE) Kat'i ih.rae.,. 
Bu cezalarm ii<; evvelkisini bir yana 

b1rakahm da muvakkat ve kat't ihrac 
cezalanm ele alahm: 

cl17 - Muvakkat ihrae, nihayet bir 
haftay1 geqmemek iizere talebeyi velisi 
nezdine gondermektir ...... 

---

Yunus Nadi iistad1m1za 
Yazan: KAZIM NAM/ DURU 

cl19 - Kat'i ihrae, atideki sebebler
den dolayt verilir: 

A) Bir sene zarfmda iki defa muvak
kat ihrae cezasma dw;ar olmak. 

B) Mektebin dahil ve haricinde iffete 
mugayir hal ve harekette bulundugu ta
hakkuk etmek. 

C) Mekteb dahil ve haricinde htrstz· 
hk ve cerh ~ribi kanunen kabahat olan 
fiilleri yapmak. 

D) Mekteb nizamma ve amirlere mu
halif olarak vuku bulan miisterek ha
reketlerde miirettib ve mii§evvik ol -
du~u tahakkuk etmek.• 

Goriililyor ki talimatname garb tak
lidciligi yapmamt§hr. 

1?imdi sana sorabilirim: Bunlar maddi 
cezalar degil midirler? Maddt eezadan 
elbette dayagt kasdetmiyorsun. Vak1a 
io;ittigime ve hatta K1bmta gordiigiime 
gore, tngiliz okullarmda dayak cezas1 
vardu; fakat bizde bunu kanun yasak 
etmi§tir. Bundan ba~ka Cumhuriyet 
Halk Partisi programmm 41 inci mad
desinin E ftkrasmda cher ogretim ve 
egitim kurumunda talebenin giri§im 
kapasitesini ktrmamaga, sevgenlik ve 
ok§ayi~la ozen gostermekle beraber, on· 
lan hayatta .kusurlu olmaktan korumak 
iGin, ciddi bir yasav ve diizene, i9tem 
bir ahlak anlayt~ma ahsttrmak, onemli 
oldugu kanaatindeyiz. denildigini de U· 

nutmamak laztmdtr. 
Ben, nazariyatt;t pedagoji Ustadlarm

dan olmamakla beraber, talimatname -
deki muvakkat ve kat'i ihrae gibi ~;ok 
agtr maddi cezalartn aleyhindeyim. Bu
nu aGtktan soylemeliyim. Gencleri milli 
illkli ve ilmt kazane baktmmdan terbiye 
etmek it;in, maddi cezalardan t;ok daha 
miiessir miieyyideler vardtr. Bunlan 
biz, garb memleketler.inde degil, kendi 
iGimizde, kendi hayahm1zda da goriiyo
ruz. Niqin meclise <;okqa iGmi§ olarak 
gelemiyoruz? Nit;in istedigimiz gibi 
kiirsilye 9lklp agzimtza geleni soyliye -
miyoruz? Niqin yammtzdaki arkada§la 
yilksek sesle konu!?amiyoruz? $ilphesiz, 
bu hallerde bulunanlara ve tsrar eden
lere kar§t maddi miieyyideler vardtr; 
fakat hi~ birimiz, bu mileyyideleri dii
§iinmiiyoruz. $ahsf vakanmtz ve arka -
da§lanmmn tayibi bi~~ .Pt>r ha,ngi J?ir 
maddi cezadan daha c;ok agtrdtr. 

t§te okulda bu miinte§ir ve sosyal ha
yatl yaratznak l~tntJdu'. 'Btr t1!1:1lft ~Im;r. 
yrnca, en maddi cezalarm bile k1ymeti 
stftra mlincer olur. Talimatnamede ku
sur yoktur; bu yolda verilen emirler, 
yaptlan yayrnlarda okul disiplinini kuv
vetle tutmagi ve koruma~ amirdir. 

Okulda disiplinsiz talebe bulunma -
stm, ogretmenlere el kaldmlmasmt ve 
silah ~;ekilmesini madd1 e~zanm tasav· 
vur olunan yokluguna degil, aile ha
yatma, psikolojik sebeblere, nihavet ba
Zl ogretmenlerin kusurlarma [1) ver
mek daha dogrudur. 

Unutmamah ki, bugiiniin geneligi, 
Biiyiik Harb felt1ketini gec;irenlerin sul
biinden gelmedir. Fiziyolojik biinyenin 
iyi olgunla.,mamasi, osik.?J~;iik bir<;ok. -~· 
nzalar doguruyor. Bugunun gencltgt, 
madd1 eezadan ziyade, Parti programt
mtzm cledi/Zi .sevgenlik ve ok§ayt$Ia. 
ruhi ve ahlaki bir tedaviye muhtacdtr
lar. 

i§te, iistadim, bu mesele ?~erinde be
nim §imdilik soyliyebilecegtm bundan 
ibarettir. Talimatnamenin bu i§e taal
ICik eden maddeleri uzun ye ihbsas ba
ktmmdan soylenecek sozler pe.~ t;ok -
tur; fakat bu, nihayet gazete sutununa 
get;eeek blr a<;Ik mektubdur, bir peda • 
gojik etiid degildir. Derin saygt ve sev
gilerimi kabul et, iistadtm. 

Kaztm N ami Duru 

(1) Buraya. bazt ga.zetelertmlz!n bu vak
alart biiyiilterek gencler! l.stem!yerek te§
vik eder surette yazdlklarmt da eklemek 
l.sterdim. 

Geliboluda 150 hanelik bir koy kuruluyor 

<;anakkale (Husust} - Hiikumet 
tarafmdan satm alman Gelibolu civarm -
daki yirmi bin doniimliik Koru ~iftligi -
llin arazisine yiiz elli hanelik modern bir 
!!oc:men koyii kurulmasma karar veri! -
tni§tir. Dirik koyii ismini ta~1yacak olan 

bu koyiin in§aSI !smail Baykut isminde 
bir miiteahhide verilmi~ olup temelatma 
toreni de Gelibolu, U.pseki kaymakam • 
Ian askeri kamutan ve sair erkan ve balk 
tar~fmdan yapilmi§Ilr. Gonderdigim re
sim temelatma merasimini gostermektedir. 

CUl\IHURfYET 5 

I kttsadi lrareketler 

----------------------Hurda demir ticaretimiz 
Memleketimiz, otedenberi hurda de -

mir ihrac eden memleketler arasmda mev
ki almaktadir. Demir halinde aldigimiz 
malzemeyi yok pahasma ve hurda halin· 
d'! satmam1z bizim memleketin gidi§ine 
hi<; de uygun dii§miyen bir hareketti. Ni
tekim bu hareket, Cumhuriyet hiikumeti
nin nazan dikkatini celbetmekten uzak 
kalmadJ. Karabiikle, yeni, biiyiik demir 
ve '<elik fabrikalanmn temelleri ahluken 
beri taraftan da hurda demir ihracal! me
nedildi. 

T opraklanmiz, zen gin demir cevher • 
lr.rini ihtiva etmektedir. Bu, kapah gozle 
izhar edilmi§ bir iimid degil, faaliyetini 
he-r zaman iftihar ve takdirle kaydettigi
miz maden tetkik ve arama enstitiisiiniin 
trtkikleri neticesine dayanan bir vak1ad1r. 
Bunun i~in, yeni fabrikalanmm besliye
cek demirlerimiz, er ge'< Karabiikiin '<arh
lanna girecelctir. Fa kat o zamana kadar 
hbrikalann muhtac oldugu ham mad • 
dcyi memleket dahilindeki hur~: ~emir
lcrden tedarik etmek kadar tabu bu §ey 
cldmazdi. 

Gec;en sene verilen bu karardan sonra 
~oy)e vaziyetlerin hasil oldugunu gorii -
yoruz: Bir taraftan esasen hurdac1lar 
elinde bulunan hurda demirlerin fiatlan 
yiikseliyor, diger taraftan sahlacak hur
dalara iyi piyasa bulunamiyor. Hurda 
demir ticaretimiz beynelmilel piyasadan 
tecerriid etmi~. dahili piyasa hareketten 
sak1t kalm1~hr. Su vaziyetin ortada canh 
bir misali de bulunmaktad1r. Eger Eyii
be giderseniz bu canh misali goreceksi
niz. Gozlerinize hie de yabanc1 gelmiye
cek bir eski a~ina, emektar Unkapam 
kopriisii Siitlice ile Eyiib arasmda der -
top olmu~ yatiyor. Y almz yatmakla kal
sa iyi, giinden giine biraz daha Halicin 
<;.amurlarma bat1p gidiyor. Rakam ola • 
rak hatmm1zda deii;il, fakat az bir miid
det evvel, arllk hurda olmaktan ba&ka 
bir i~e yaramtyacak olan bu enkaza yiiz
binlerle ifade edilen bir k1ymet bicildigi
ni i~itmi~tik. Galiba ~imdi koprii satih -
yormu~: 

Unkapam kopriisii misalini mf hatin
miZa geldigi icin one siirdiik. Y oksa bu 
i&in daha $iimullii misalleri bulundugu 
a~ikard1r. Bize kahrsa mevcud ~ekli 
bozmadan hurda demir i&ine yeni bir for
miil bulmak faydah olur. 

F. G. 

MOTEFERRIK 

O~iincii Umumi Miifetti§ 
tl't;iincii Umumi Miifetti§ Tahsin U

zer, bu pazar giinii tedavi edilmek iize
re Viyanaya gidecektir. Van Universite
sinin tesisi i§i Tahsin Uzerin avdetin • 
den sonra kat'i neticeye baglanacakttr. 

Adliye saraymm in§aSI i~in 
istanbul Adliye saraymm in§ast i§ile 

me§gul olmak ve in§aatt miinakasaya 
koymak iizere istanbul Miiddeiumumisi 
Hikmetin reisliginde bir komisyon te -
§ekkiil etmi§tir. 

Tiirkofisin haricdeki te§kila
tina aid tayinler 

TUrkofisin hariede bulunan mumes -
silliklerinden baztlarmm i§leri geni§le -
diginden bu miimessillikler kadrosunun 
geni§letilmesine karar verilmi§tir. Bu 
meyanda Nevyork ve Paris konseyelik
lerimizde birer muavinlik ihdas edil -
mi§tir. 

Nevyork konseyeligi muavinligine 
Tlirkofis merkez mil§avirlerinden Ha· 
lidi, Paris konseyeligi muavinligine de 
bir milddettenberi 1stanbul Tiirkofis 
~ubesi miidiirlii.1tii emrinde Gah§an bir 
miic;avir tayin edilmi§tir. 

Tiirkive - Letonya ticaret 
l , . 

an a~mas1 mer 1yette 
Bu aym 1i sinde akdedilmi§ olan Tiir· 

kiye - Letonya ticaret anla§mast, dun • 
den itibaren mer'iyet mevkiine girmi§
tir. Yeni anla§maya gore, iki memleket 
arasmda e§ya mubadelesinden miite -
vellid alaeaklar, klering yolile odene -
eektir. Sergilerde te~hir edilmi§ olan e§
yalar da klering yolile tediyeye tabi o
lacakbr. Fakat bu e§yalarm ithali bek
letilmeden yaptlacaktlr. Letonyaya tii • 
tiinden maada her tiirlU TUrk malt ser
bestt;e ithal olunabilecektir. _. __ 

Pasaportunda tahrifat 
yapmami§ 

Diin, Sultanahmed birinci sulh eeza 
mahkemesine pasaporttaki vize mUd -
detini tahrif etmekten suc;·lu Habe!i te
baasmdan Berhan oglu ibrahim ismin
de yirmi iki ya§larmda bir gene getiril
mistir. 

Habe1?istanh gene, tahrif Mdisesini 
terciiman vasttasile sovle anlatmt§br: 

c- Ben, Habe!l hiikumeti tebaasm • 
damm. Tahrandan !stanbula gelirken 
Tahran Turk konsoloshanesinden bana 
60 giinllik vize verdiler. Fakat 1stanbu
la yaya gelecegim h;in vizenin 160 glin
liik olmasm1 rica ettim. Kabul ederek 
pasaportumu diizelttiler. iddia edilen 
tahrifat bundan ibarettir.• 

Heyeti hakime, Berhan oglu 1brabi • 
min tevkifine mahal olmadtgma kanaat 
~retirerek pasaportunun kendisine iade
sile serbest b1raktlmasma karar verdi. 

Serbest fikirler KO~t: 

PENCERESiNDEN 
Zirai politika Oliim sandalyas1 

Y eni tatbikatta, muhtelif yerlere aid hususiyet
lerle eski tecriibe ve ihtisaslardan istifade etmeliyiz 

Yazan: CAVID URAL 

M ahkemelerin oliime mahkum 
ettikleri suclulan elektrik ce
reyanma tutup candan ciida 

etmek usuliiniin ortaya <;lktigi ve bu ya
man i~te kullamlan sandalyamn icad o
lundugu giindenberi elli yt! gec;tigi ic;in 
Amerika gazeteleri dizi dizi yaz1 ne&re
diyorlar. Bu arada oliim sandalyasmm 
nicin ic< d ettirildigi, ne yolda smand1g1 
hikaye edildiP;i gibi o sandalya iizerinde 
ilkin can veren katilin hal terciimesi de 
yaZild1. 

Liberalizm i'<ir biricik bir gaye var · 
du: Rentabilitat. Fa kat etatist olan bir 
rejimin Agrarpolitik'i i<;in Rentabilitat 
yalmz ve esa3 bir mevzu degildir. Bunda 
ana prensip toprag,n hakiki unsuru olan, 
milletin ve devletin biinyesinin temelta§I 
bulunan ve milletin kan ve niifus kayna
gmi te§kil eden koydiir, koyliidiir ve c;ift
'<idir. Bu itibarlad1r ki zirc:ati yalmz bir 
Rentabilitat cephesinden gozetliyen li -
beralizmle ziraati bir kiil halinde devletin 
sosyal, ekonom1k ve politik durumu i'<inde 
tetkik eden devletc;i bir Agrarpolitik te 
gaye, §ekil, tedbir ve tatbikat usullerin -
den dolay1 farklar ve ba§kahklar goze 
c;arpar. <;iink"i Rentabilitat' y1 dii§i.inen 
liberalizm i'<in koyler ve <;iftc;i mevzuu 
ikinci ii'<uncii kategoride gelen meseleler 
mahiyetindedir. <;iinkii liberalizm koylii -
niin verimli, rand1manh bir ziraat yapma· 
sm1 kendi doktrin telakkilerine gore onun 
istidad, kabiliyet ve mesaisinde arar. Ve 
onun i<;inde onu serbest buak1r. Halbuki 
etatist bir rejimin takib ettigi Agrarpoliti
kin gayelerinde koy esast1r ve koyliini.in 
iyi, karh bir mahsul alabilmesi i~in de 
onu yeti§tirmek, harice kar§I korumak, ona 
modern bilgi ve te§kilat i§lerinde yard1m 
etmek, onu diinya piyasasile yakmdan il
gili bulundurmak ana programmm ba§m
da gelir. Bunun ic;in de miidahalecidir. 
hte aradaki hu doctrine fark1 liberalizm
de devleti koyliiden nekadar uzakla§h· 
nrsa ve mes'uliyetini nekadar azaltirSa, 
etatisme de devleti koyliiye o kadar yak
la§tmr ve fakat buna gi:ire de mes'uliyet 
ve salahiyetini de o kadar biiyiiltmii§ ve 
geni§letmi$ olur. 

Bu sebebledir ki bugiin etatist bir Ag
rarpolitikin iizerine aldigi vazife, yiik ve 
salahiyet de liberalizme nazaran '<ok ag1r 
ve '<ok mes'uliyetlidir. Zira c;ah§ma ve i§ 
sahas1 t;:ok geni§lemi§tir. Zira iizerinde 
c;ah~mak mecburiyetinde oldugu mevzu
lar ~e§idli ve hepsi ayn ayn uzun ve yo
rucu emek istiyen birer mesele te§kil eder. 
Bir Agrarpolitikin en c;ok kar§Ila§llgi bu 
muhim meseleler nelerdiril Bunlar esas 
itibarile §U iic; noktada hulasa edilebilir. 

1 - Koyleri bymetlendirmek 
~ 2 - Koyliiniin emegini k1ymetlendir -

mek 

3 - Piyasay1 k1ymetlendirmek 

Goriiliiyor ki ii'<ii de birbirinden mii
him alan ve fakat bir memleket ziraatinin 
kalkmmas1, korunmas1, yiikselmesi i~in 
de gerekli ve geni§ bir ~ah§ma sahast te§· 
kil eden bu mevzular '<oziilmesi hi~ de 
kalay §eyler degildir. Ve hele bizim zira
atimiz gibi yiiz y1llarca bakimstz, alaka -
s1z bir vaziyette kalmi§ bir memlekette 
bu mevzular devleti agu kiilfetlere, bii
yiik para sarfiyatma ve hesabsiZ fedakar
hklara mecbur tutan giic; i§lerdir. Bunlar 
biiyiik bir organizasyon i§idir; iyi bir 
rehberlik i§idir. Ve biiyiik bir biit'<e me -
selesidir. 

Buna ragmen zamammiZda ziraati ken
di haline ve kendi gidi§ine b1rakabilecek 
hi'<bir devlet olmadigi gibi, devletin yar
drrnmdan, §efkatinden, himayesinden 
uzak kalabilecek bir tek ziraat memleke
ti de yoktur. Bu yard1mdan ve bu reh
be!likten mahrum olan, zuaati organize 
edilmemis bulunan, ziraatine diinyanm 
ve devletin umumi ekonomik ve politik 
prensiplerine uygun bir §ekilde ve'<he ve
rilmiyen bir memleket ziraatinin ic;inde 
ya§adigimiZ miifrit nasyonal ekonomi 
devrinde rakibleri kar§!Slnda ya§Iyabile -
cegini zannetmek en basit bir dii§iin~e 
tarZI olur. Onun ic;in zamamm1zda btr 
memleket ziraatlni tetkik ederken o 
ziraati daima devletin umumi ekonomi ve 
politika c;erc;evesi i'<inde tetkik ve miila
haza etmek gerektir. Ve gene bir memle
ketin ziraatinin ileri ve geri hareketlerini 
incelerken yalmz koylii ve cift'<i s1mfm1 de 
gil, o memlekette takib edilen Agrarpoli
tik'in de isabe•.li olu§unu veya isabetsizligi 
ni gozoniinde tutmak icab eder. Bunun 
sebebi a~1k1Ir. Bugiin bir ziraat sahasmda 
koyliiye dii§en vazife ve mes'uliyet kadar 
devlete dii§e" vazife ve mes'uliyetler de 
az degildir ve hatta daha ag1r ve daha 
'<oktur. Koyler nihayet elindeki mevcud 
vesaitle arazisini iyi i§lemek, topragmdan 
fazla rand1man almak, devlete olan borc
lanm muntazaman odemek vazifesini 
yiikliidiir. F akat devlet bun a kar~t sih
hatli, saglam, yapiCI bir unsur yeti§tirmek, 
rentabl bir ziraat §ekli meydana getirmek 
ic;in koyliiden daha c;ok baglanhlar altma 
girmi~. ona yo] gostermegi iizerine almi§ 
ve miihim, c;etin vazifeler yiiklenmi§ bu
lunuyor. 0 halde ziraat sahasmda vazife 
ikiye boliinmii§tiir Ve buna gore de mes
uliyet mii§terek demektir. Bu ortaklamayi 
kabul ettikten sonra bir Agrarpolitik'in en 
c;ok gozetecegi ve dikkat gosterecegi me
sele ne olabilir? Bu da belli bir§eydir. 
Koylii ve '<iftc;i ile ahenkli ve anla§arak 

Gah§mak. Hi'< §uphe etmemek lazimdir ki 
bu kaide Agrarpolitikin esaslanndan biri
sidir. Y almz bu anla§ma ve ahenkli ~a • 
h§ma nasi! miimkiin ve nasi] miimkiin de· 
gildir? Buna misal olarak kendimizi ala
biliriz. 

Biz diin oldugl' gibi bugiin de ziraat 
sahasmda yeniliklere ve radikal tedbirle
re '<ok ihtiyac duyan bir vaziyette bu!u
nuyoruz. Vak1a koyliimiiz zekidir ve cin 
fikirlidir. Ve en k1sa bir zaman ic;inde de 
kendisine gosterilen, ogretilen yenilikleri 
alm1~ ve benimsemi~tir. Ve ziraat ~ekli
mizde yurdumuzun baz1 yerlerinde en ile· 
ri ve en medeni bir ziraat §eklini almi~hr. 
Fa kat baz1 yerlerinde de istenilen §ekilde 
ileri gidememi§tir. 

T arihin en biiyiik inkilablarmdan biri
sini yaratan bu memlekette takib edilen 
bir ziraat siyasetinin koyliiyii kendi hali
ne ve eski ziraat vas1talan ve eski bir zi-
raat sistemile c;ah§Imma b1rakmasi miim -
kiin miidiir? Cevab1 basittir: Hay1r .. Ve 
mademki devlet ve ferd birbirinden ayn 
miitalea edilemiyen bir biitiinliiktiir. 0 
halde gerek koy]iiye ve gerekse devlete 
faydah olan yeni tedbirleri almak ve 
koyliiyii eski usul ve vas1talardan kurtar
mak en kestirme bir ak1l ve dii~iince i~i
dir. Ancak burada iizerinde daima du
rulmasi icab eden diger noktalar; koylii
niin senelerdenberi iizerinde ~ah§tigi 
topraktan, iklim ~artlarmdan ve Gah~ma 
itiyadlarmdan elde ettigi tecriibelerdir. 
Bu tecriibeler, ziraat i§lerinde ~ok kiy
metlidir; yeni planlar, yeni tedbirler ya
nmda daima hesaba kahlmasi ve goz
oniinde tutulmast laz!md!r. <;iinkii bu tec
riibeler bin;ok fazla masraflarm oniinii al
mak, kiymetli emeklerin bo§a gitmemesi· 
ne mani almak gibi faydah §eylerdir. 

,Surast bir hakikattir ki bizde programh 
bir ziraat politikas1 Cumhuriyet devrinde 
ba§lami§hr. Bu devreye kadar koylii is
tismar edilmi§ ve bu yiizden yakluk ve 
sefalet ic;inde bir «Plep>> vaziyetine dii§
mii§tiir. Onu bu ac1kh vaziyetten kurta• 
ran koyliiye giden, koyliiyii dii§iinen dev· 
letc;i Kemalizmin kurtanct, koruyucu ve 
viikseltici tedbirleri olmu~tur. Ve ancak 
Kemalizm sayesindedir ki koylii kendi
sinde bir ya~amak hak ve iimidini duya• 
bilmi§tir. Bu rejim ic;inde koy, koylii ve 
Gift'<i i~in alman tedbirler ve te§ebbiisler 
pek '<oktur. A§ar bu rejim i'<inde kaldml
ml§tlr. Koyliiniin bu rejim i~inde mevkii 
ve k1ymeti takdir edilmi§tir. Ve bilhassa 
yakmda ~tkanlacak olan toprak kanunu 
da tabii seyrini ald1ktan sonra koyliiniin 
ve c;iftc;inin vaziyeti bugiinden daha iyi ve 
emniyetli bir duruma girmi~ bulunacak -
hr. 

Bunlar hepsi iyi §eylerdir. Bizim yal • 
mz iizerind,. durmak istedigimiz ve ziraat 
siyasetimizin i~ind,. biraz daha ehemmi
yet ve hassasiyetle gozoniinde tutulmasm1 
arzu ettigimiz bir iki nokta vardtr. Bunlar 
da yurdun yer yer degi§en hususiyetlerile 
bir de hakikaten istifade edilmesi muhak
kak olan yerli tecriibe ve ihtisaslanmiZ· 
du. Ziaatimizin aksakhk gec;irmeden, 
yorulmadan kolayhkla inki§af edebil· 
mesi ve yiikselmesi i'<in bunlar ihmal edi
lemiyecek bir - k1ymet ifade eder. Ve 
bu ktymetler Agrarpolitik'~miz i'<inde 
kuvvetli bir ver alacak olursa anla§arak 
ve ahenkli c;~h~mamn esaslan temin edil
mi~ ve boylelikle de ziraat siyasetimizin 
muvaffakiyet neticelerinin garanti nisbet· 
leri o derece kuvvetlenmis ve artm1~ olur. 

N!~de meb'usu 
CAVJD URAL 

''~-~ 

Samsunda tiitiin sab§larl 
Samsun (Hususi) - Tiitiin piyasa

IDIZ, .a'<t!digi giindenberi ayni hararetle 
devam etmektedir. Bugiine kadar bir mil-

Oliim sandalyasmm icad olunmasm • 
daki sebeb, otedenberi iddia ve ~imdi de 
tahlil olundugu iizere, mahkumu uzun 
siiren ihtilaclardan ve tahammiilii giic 
ac1lardan kurtanp miimkiin oldugu ka • 
dar h1zJa ve ISIIrabsiZ oJarak oJiime ka • 
vu&turmak dii~iincesidir. Bu, adaletle $ef
kati uzla~tlrmak endi~esine dayanan bir 
kaygudur ki «incitmeden oldiirmek ve a
dalet hiikmiinii insani bir bic;imde yerine 
getirmek» diisturile ifade olunuyor. 

Oliim sandalyasmm bu endi~eyi aza • 
mi mikyasta tatmin ettigine ~iiphe de yok. 
<;iinkii o sandalya iistiinde can veren sue;· 
lulann ipe c;ekilenler gibi dilleri agtzla
rmdan kan$ kans c;Ikmiyor, gozleri falta
$1 gibi ac;Ilmiyor, yiizleri mararmtyor. 
F ransada oldugu gibi giyotinle, Alman~ 
yada goriildiigii gibi balta ile kafalari 
kesilenlerden dokiilen kan da oliim san
dalyasmda can verenlerde yoktur. K.Isa 
bir titreme ve y1ldmma carpllanlarda go
riilen bic;imde ani bir oliim 1 •• 

Adaletin oliime mahkum etti&i bed .. 
bahtlan Istlrab c;ektirmemek belki iyi bir 
harekettir. Fakat cezada aramlan bir ga
ye de baskalanna ibret ve korku vermek 
olduguna gore kanunun oliime laytk gor
diigii kimselere sefkat gostermek ve olii
mii tathla~tlrmak bilmem ki ne dereceye 
kadar dogrudur. Fransada giyatinin, Al
manyada baltanm ve baska memleketler
de ipin heniiz buakilmamasma bak1hrsa 
ceza felsefesi miitehassislarmm da bu su
ale miispet cevab veremediklerini kabul 
etmek laz1m ge]iyor. 

*** 
Vaktile sarkta aristokrat sudulann ka-

mm dokmemek adetti. 0 gibiler ya bog
durulurdu, yahud bir ~uvala konularak 
atlara c;ignetilirdi. Garb alemi oliim mah
kumune zehir sunmay1 tecriibe ettigi gibi 
ipe, baltaya ve k1hca da icra vazifesi 
gordiirmii.ltiir. 1~kence, sarkm ve garbm 
pek yakm bir tanhte unuttugu terhib va
Sltalanndandir. Ramada mahkumlan 
vah&i hayvanlara parcalatirlardt ve ball 
memleketlerde o gibileri bal dolu tekne
lere yal!rarak sineklerin, anlarm igneleri 
altmda inlete inlete oldiiriirlerdi. 

Dikkate ve hayrete deger alan nokta 
ilk ve orta c;aglarda oldugu gibi nisbeten 
yaltm devirlerde de oliime mahkum olan
lardan birc;ogunun bu hiikmii giilerek, 
eglenerek kabul etmeleridir. Osmanh ta
rihinde bile bu kaYtdsizhgm bircok mi .. 
salleri vard1r. Mesela 1603 Ytlmda ya • 
p1lan bir ayaklanma sonunda yakalanan
lardan Sipahi Poyraz Osman oliime 
mahklim edildigi s1rada kiic;iik bir tela§ 
gostermemi~ ve kendini oldiirtecek olan 
Sadnazam Y emi~ci Hasan Pa~aya ~oyle 
bir ricada bulunmu~tu: 

- Beni kadmlar gibi bogdurma, 1u .. 
licla oldiirt. 

Y emi~<;i Hasan, yarim sa at siiren bir 
miilahazadan sonra Poyraz Osmana ~u 
cevab1 verdi: 

- Hakh!m yoldas. Seni bogdurtmaiC 
giinahllr. <;iinkii er dogup er ya$am1s bir 
adamsm. Dilegini kabul ediyorum: Ba• 
&In kihei a kesilecektir 1... 

Amerikada oliime mahklim edilen su<;
lulardan bu zihniyette olanlar icin oliim 
sandalyasmm ne zevki olur ki !.. 

M. TURBAN TAN 
H: Fa tlhte Sarigiizelde l'k.t numaral1 evde 

Necat! Girg!nere: 
Arastra ne$rett!~!m vec!zeler arabca, a

eemee ve bazan da franstzcadan almmtll 
sllzlerd!r. M. T. T. 

yon 200 bin kilo tiitiin derambar edilmi~ Mevlidi ~erif 
ve bu miktardan bir milyan kilosu sal!! - Aksarayda Namtk Kemal eaddesinde 
IDI§IIr. Bu vaziyete gore rekoltemizin he- oturan mUtekaid liva kumandanlarm -
men hemen yarlSI salllmi§ demektir. ~im- dan Hiisniiniin e§i Bayan Saffetin ru
diye kadar sat1lan tiitiinler kamilen dizi huna gonderilmek iizere 30 ikincikanun 
dengidir. Mahsul fiatlan 65 ten 130 ku- 938 pazar giinii Aksarayda Valide ca -
ru§a Gormezler de 15 - 20 kuru~ arasmda miinde ogle namazmdan sonra Mevlidi 
sati!maktadtr. Koylii piya5anm vaziyetm- Serif okunacagmdan gerek akraba ve 
den memnundur. Samsunun en iyi tiitiin ~hbablarmm ve gerek arzu eden zevatm 

yeti§tiren bir mmtokasi olan «Madenler>~b ·~u1111•'n•m•a•l-'l•r•I•r•ic11a•ol•u•n•m•:'!k•t•a•d•lr•.•••• de iki yiiz bin kilo kadar demet dengt • 
yapacak ziirra kalmi§hr. Demel yapacak 
koyliiler, piya!amizm bugiinkii vaziyetin
den iimid alarak, demet tiitiinlerini daha 
fiath satmaga hamlanmaktadalar. Bu -
giinkii hale gore, rekoltemizden stok tiitiin 
kalmiyacagi kuvvetle iimid edilmektedir. 

Samsunda temiz ve sthhi 
ekmek 

Samsun (Hususi) - Belediyemiz 
son zamanlarda s1hhi i~ler iizerinde fazla 
hassas davranmaktad1r. Bu ciimleden ol
rr.ak iizere fmnlardaki fenni ve s1hhi ta
dilat hamur makinelerinin mecburi ola
rak kullandmlmalarile itmam edilmi~tir. 

Her kitabhanede bulun
masl laz1m gelen bir seri' 

M. Turhan Tanrn eserleri: 
Kuru~ 

100 Timurlenk 
100 Kadm Avctsl 
100 Akmdan Akma 
150 Hurrem Sultan 
150 Viyana Donii~ii 
75 Cern Sultan 
25 Tarihte Tlirkler 

nen sozler 
it;in soyle· 

75 Tarihi Musahabeler 
................. 1 ... 



6 CUMHURIYET 

Taksim stadyomunda Tayyare kupas1 ma~1n1n 

finali, diger sahalarda da ,nd ma~lar1 oynanacakbr 

Tayyare kupas1 turnuvasma htirak edeB kuliiblere Hava Kurumu 
tarafmdan hediye edilecek kupalar 

T ayyare kupas1 tumuvasmm finali i~in lerinden bu miisabakalar geri bJrakllmi§
bu hafta pazar giinu T aksim stadyomun- t1r. 
da kaJ1Ila§acak olan Galatasaray Be§ik- Voleybol ajanligl miisabakalara kayid 
ta§ tak1mlan arasmdaki miisabaka mev- i~in istenen ii~ liranm almmasmdan sar-
simln en hararetli ma~1 olacakhr. fmazar etmi§tir. 

Galatasaray taklmi, bu rna~ kuvvetli Ajanhk alakadar kuliibleri 5 §ubatta 
bir kadro ile ~1kacaktJr. Cezas1 biten mmtaka merkezine davet edecek ve mii
miidafi Re§adla lzmirden gelen ve Ga- s:tbakalann programm1 tesbit edecektir. 
latasaray kuliibiine giren Adnan, pazar Miisabakalara kuliiblerin lisansh oyun-
giinti Galatasaray talmnmda miidafi o- culan i§tirak edecektir. 
larak oymyacaklardir, Galatasarayhlar Milli kiime haricinde kalan 
tayyare kupasm1 kazanmak i~in bir haf- kuliibler i~in 
tadir hamlanmaktadirlar. Milli kiime haricinde kalan alh kuliib 

Be§ikta§ takrm1, evvelki hafta Giine§e arasmda ajanhk tarafmdan bir kupa rna· 
kar§l ~alib gelmekle bcraber <;ok fena ~~ tertib edilecektir. Bir devre olarak ya
bir oyun oynami§h. Galatasaraya kar§I p1lacak bu ma~lar «Milli kiime» dep -
da ayni oyunu gosterdigi takdirde tumu- lasman oyunlarmdan evvel oynanacaktiT. 
va §ampiyonlugunu kaybetmesi ihtimal Atina - Montekarlo otomobil 
dahilinde goriilmektedir. 

Final ma~t berabere bittigi takdircle 
on be§er dakikahk iki devre daha temdid 
edilecektir. Miisabakadan sonra galib 
taklffia, gazetemizin koydugu kupa, bu 
turnuvaya i§tirak eden diger kulublere de 
Tiirk Hava Kurumu tarafmdan hirer ku
p'l hediye edilecektir. 

Bu hafta yap1lacak ma~lar 
T. S. K. istanbul Bolgesi Ba~kanh

gmdan: 
29/1/1938 cumartesi gunu 

yapzlacak ma~lar 
T aksim sladt: 
Gune§ ~ Siileymanlye B ta'ktmlan 

sa at 15 hakem F eridun Ktlu; 
Bc~ikt~ stadt: 
Galatasaray - Beykoz B tak1mlan 

!a at 15 hakem Tan Ozeren 

30/1/1938 pazar giinii 
yapzlacak ma~lar 

Taksim stad1: Saha komiseri Ahmed 
Adem Gi:igdiin. 

Giine§ • F enery1lmaz .$ild saat 13.30 
hakem Ahmed Adem Gogdiin. 

Galatasaray - Be~ikta§ T ayyare ku -
past saat 15 hakem Adnan Akm. 

Be~ikta~ stad1: Saha komiseri Nuri 
Bosut, 

Anadoluhisar - Ortakoy Lik saat 9,30 
hakem Nuri Bosut, Davudpa~a - Bey • 
lerbeyi Lik saat 11,15 hakem Nuri Bo
sut, Galatagender • Altmordu Lik saat 
13 hakem Halid Ozgii, V efa • Kas1m· 
pa§a .$ild saat 14,45 hakem 1. M. Apak. 

Fenerbah~e stadtr Saha komiseri BUr
han Atak. 

Karagiimri.ik - Dogan Lik saat 13,30 
hakem Biirhan Atak. 

F enerbah~e • Siileymaniye .$ilcl sa at 
15 hakem Biirhan Atak. 
V oleybol ma~lari tehir edildi 

istanbul voleybol monitorliigii tara -
fmdan voleybol ma~lan hakkmda ham
lanan talimatnameye kuliibler itiraz ettik-

yari§l 
Atina 27 (Hususi) - Atina - Mon -

tekarlo otomobil raleysine diin ba§lan -
m1~hr. Raleye i§tirak eden 33 otomobil
den yolda tevakkufa mecbur kalan birisi 
miistesna olarak 32 si muntazaman Se -
lanige yeti§ip Sofya yolunu almi§lardir. 

<;orumda naf1a faaliyeti 
<;orum (Husus1) - Vilayetimizin ge

~en y!lki nafta faaliyeti gec;mi~ sene -
!ere nisbetle artmt!?hr. Yollarda beton
al."'Ile menf~ ve kii~k kopriil!'!faen 
ba§ka ii de biiy"k koprii in a edilmi , 
on be§i eni olmak iizere elli bell kilo
metro yol yaptlm~trr. Alfm1~ dort bin 
liraya c;tkacak olan yeni ortamektebin 
yirmi yedi bin lira sarfile bodrum ve 
birinci kat in§aatt bitirilrni§ ve diger ki
stm miiteahhde verilrni§tir. Keza elli 
bin llraya mal olacak olan hastane ilave 
paviyonunun bodrum ve birinci kat ya
ptsl tamarnlanmt~br. Yeni Cezaevinin 
in§aatmda da bodrum ktsm1 yanyt bu1-
mu§tur. K1§m bastmnasile muvakkaten 
tatil edilen biitiin bu in§aat faaliyeti bir 
c;avu§ ve miiteahhid kursunun ac;tlma -
sile devam etmektedir. Buraya doksana 
yakm yurdda§ devam etmektedir. -···..-. 
Bursa siit tozu fabrikasmda 
Bursa (Hususi) - Belediye reisimiz 

Ne§et Kiper, beraberinde komisyon a· 
zalarile Belediye ba§doktoru ve Mez -
baha §efi oldugu halde slit tozu fabrika
sml tefti§ etmi§ ve Bursa:hlara temiz, 
s1hhi ve pastOrize edilmi§ slit temini c;a
relerini ara§tirmi§hr, 

Yap!lan tetkikat sonunda, fabrika te
slsatmm bu i§i temine kafi gelecegi ka
naatine vanlml§ ve fabrika sahiblerinin 
bunu yapmalan kat'i olarak teklif edil
mi§, aksi takdirde fabrikada hissesi olan 
Belediyenin bu i§i yapaca~ kendilerine 
anlahlrnl§hr. Fabrika sahibleri esas it1-
barile bu teklife muvafakat etmi§lerdir. 

:;iu hale gore, yakmda Bursa halkt su
lu veya kan~k slit igmekten kurtulacak 
demektir. 

-22 
Terciime eden: 
Cemil Fikret 

Yazan: 
Gabriele d' Annunz:io 

- Elimi nic;i!l buaktm? diye sorclu J Y an <;Jplak bir c;ocuk kadm1 onlugun· 
Aldo. Neden ben den aynhyorsun;. den cekti ve mmldand1: 

Vana miisamaha kabul ' etmiyen ba -Anne, deli var. 
k1~mJ ondan ayirmadJ. Kadm ilave etti: 

[Ba$tarats 1 fnel sahtfede) 

Eri~ ve llhami Pamir Y alovada Ba~ve
kilden yeni direktifler alacak ve pazar 
ak~am1 da ekspresle Parise miiteveccihen 
hareket edeceklerdir. 

Dun kendisile gorii~en bir muharriri
mize h Bankas1 Umum Miidiirii Muam
mer Eri~ bu seyahat hakkmda ~u beya
natta bulunmu~tur: 

«- Pazar giinu buradan hareket ede
cegiz. llk merhalemiz Paris olacakhr. 
Orada gerek bankamiZI, gerekse Eti -
bank1 alakadar eden muhtelif meseleler 
iizerinde temaslarda bulunacag1z. Bu 
temaslanmizm nekadar devam edecegi 
~imdiden kestirilemez. Pariste Cumhuri
yet Merkez Bankasi Umum Miidiirii Sa
lahaddin Cam da bize iltihak edecek ve 
bundan sonra mii&terek Londra seyahati

miz ba~hyacaktir. Londraya gidi&imiz, 
evvel emirde bundan evvel fngiliz ma
liyecilerinin memleketimize yaptJklan zi
yareti iade maksadma matuftur. Aynca 
mali, ikhsadi ve smai mevzular uzerinde 
temaslarda da bulunacagtz. Bunlann 
mahiyeti hakkmda ~imdiden bir~ey soy
lemek dogru olmaz. 

h Bankasmm Londrada da bir ~ube 
ac;masma karar vermi~ bulunuyoruz. Ge
c;en seneki seyahatimde bu &ubenin ac;Il
masi etrafmda tetkiklerde bulunmu~tum. 
Simdi &ubenin ham]Jgmi yapacak ve 
derhal ac;maga c;ah~acagtz. iskenderiye 
ve Hamburg' daki ~ubelerimize ilaveten 

ac;acaibm1z bu &ubenin miidiirii heniiz 
kat'i olarak taayyun etmi~ de&ildir. 

Doniiste Hamburg ~ubemizi de goz -
den gec;irmem c;ok muhtemeldir. Hep be
raber gelecegimize gore, bu takdirde 
Berlin iizerinden donmemiz, ihtimal da
hiline girmis olur. Biitiin seyahatirnizin 
iic; hafta kadar siirecegini umuyoruz.» 

Muammer Eris bankanm inhilal eden 
istanbul ve Hamburg ~ubeleri miidiir -

liiklerine kimlerin tayin edilecegi hak -
kmdaki suale cevaben, bu hususta heniiz 
VeriJmi~ bir karar bu)unmad!giDI soyle • 
mistir. 

Times gazetesine gore 

Times'in Istanbul muhabiri 23 ikind
kanunda, gazetesine c;ektiii bir telgrafta 
diyor ki: 

.$ubatm ilk yansmda Tiirk bankerle • 
rinden miite~ekkil bir heyet Londray1 zi
yaret edecektir. Ankaradaki bankac1lar 

mehafilinin fikrine gore, heyetin ba~hca 
gayesi, Turk sanayiinin inki~afmda ve 
naf1a i~lerinde lngiliz miite~ebbislerinin 
i~tirak hissesini geni~letmektir. Ayni za • 
manda her banker kendi miiessesesmm 

salahiyetile alakadar meselelere hususi 
ehemmiyet verecektir. 

Merkez Bankast mudiirii Salahaddin 
Cam lngiliz • Tiirk klering mukavelesi 
ve lngiliz firmalarma aid meba]igin te
diyesile alakadar meseleler iizerinde mev
cud ve mustakbel mu~kulatl halletmek 
maksadile me~gul olacaktlr. 

Etibank miidiirii llhami Pamir yeni 
iic; senelik plan mucibince Turk maden• 
lerinin inki~a£1 ve madeni istihsalahn 

piyasaya c;!kar!lmasile alakadar mesele
lerle mesgul olacaktlr. 

Muammer Eri~in Umumi Miidiirii bu· 
lundugu h Bankas1 en ziyade naf1a i~
lerile alakadar olacaktlr. 

Limanlann insas1 Turkiye hukumetile 
h Bankasmm dii~iindu&ii planlann ba -
~mda gibi goriiniiyor. Gec;en senedenberi 
Sir Alexander Gibb h Bankasmm tek • 
nik mii$aviri bulunuyor. Bu s!fatla Tiir
kiyenin muhtelif yerlerini ziy.:uet ederek 

- lsmi ne? 
-Viviano. 
- Nereden ge]iyor? 
- Maremme'den. 
-Gene mi? 
- Orta ya~h. Cok iyi bir adamcag!Z. 

Cocuklan c;ok seviyor. 1nekleri otlaga 
c;1kanyor. Az konu~uyor. Her zaman 
miitebessim. 

Y emek odasmm kaplSinda durmu~lar
d!. Ku&lann clVlltiSI bir tiirlii kesilmiyor 
fakat bununla beraber bo~ duvarlarda 
riizgann derin giiriiltiisii duyuluyordu; 

• anahtar kapmm deliginde idi. - N eye iiziiluyorsun? _ Gelin, gelin. Korkmaym. Sa kin 
- Ne ehemmiyeti var .. Mademki ol- dir. 

mek istiyorum? Ve kapah dehlize dogru yolland1. 
V ana birdenbire bag1rmaga ba~lad1: Burada her duvarda t(!Jlarla ve tug! a -
- Beni yalmz b1rak I Beni yalmz b1- larla korlenmi~ ve art1k kimsenin gume-

rak l Arhk seni tamm1yorum. di&i, kimsenin <;Ikmadigi kiic;iik kiic;uk 
- Sen delisin, V ana. kap1lar vard1. 
Karde~inin mani olmasma meydan b1- - Demek sen de bir tane aldm, bu 

rakmadan e~ikten gec;ti, avluya girdi ve sene, Attinia? 

Kadm kanad1 iterek: 
- Gec;in, gec;in diyordu. 
Aldo bz karde~inin kulagma egilerek 

yalvard1: 
- Vana, Vana girmiyelim. Gidelim 

arbk .• 
V ana bir mania a$1yormu$ p;ibi karar 

vermi~ bir tav1rla ilerledi. Ve h1zla etra· 
otlann arasmda ilerlemege ba~lad1. - Ne yapaTSimz? Y a~amak 

- Attinia! Attinia! Fa kat oyle muti ki .. 
Bodia'mn bekc;i kadm1 onu sesinden 0 da memleketin bu yeni sanayiinden 

H\z1m. fma bakh, her ko~eye bakh, biitiin gol
geyi gozden gec;irdi. Soguk, omuzlarm
dan abyordu. Y emekhanede kimseler 
yoktu. Duvarm iisti.inde biiyiik beyaz at1 
ve kartal ta$Iyan siivarisini gordu. Riiz
gar gimd1yan pencerelere c;ivili tahtalan 
saTSly(4Tdu. 

tamm1~ ve ko~mu~tu. istifade ediyordu. San Girolamo' dan 
- Attinia beyaz at! gormeme mli - muhafaza etmek iizere bir deli almi&tl; 

saade et. onu oturtuyor, ihtiyaclarma ve sefaletine 
- Ah ... Onu hala unutmadm1z m1? bak1yor, ve her hafta doktorlara goster-

Durun anahtarlan alay1m. mege goturiiyordu. - Sen buraya hie; gelmemhtin, Aldo. 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz 

U ykuda perende 
Diinyada birbi • 

rinden i:iyle garib 
hadiseler oluyor 
ki, en manbksiz 
gi:iriinen vak'alara 
bile inanmak bir 
zaruret haline geli
yor. Amerikal! tay 
yareci Tailor'un 
ba§ma gelen hadi
se bu garibelerden 
biridir. 

Tailor, Kalifor • 
niyada bir tayyare 

(/3. 

meydanmdan, tecrlibe ugU§U yapacak 
olan bir arkada§Imn tayyaresine bini • 
yor ve havalamyor. Arkada§l ~ok usta 
bir pilottur. Bir miiddet §ehrin iistiinde 
dola§bktan sonra, yere inecegi zaman, 
bir luping yapmaga karar veriyor ve, 
dort ba§l mamur bir havai perendeden 
sonra, tayyare meydamna dogru siizii • 
liiyor. 

Fakat, yere konduktan sonra, bir de 
arkasma bak1yor ki, Tailor'un yerinde 
yeller esmiyor mu? Ortahg1 bir tela~hr 
ahyor; tayyare meydam ve civan ka -
zan, pilotla arkada~lar1 kepc;e, Tailor'u 
aramad1k yer btrakrmyorlar. Nihayet, 
arzla sema arasmda sir olan bu bic;are
yi bulmaktan umidi kestikleri anda, 0· 

nun, kefenini siiriiyen bir hortlak gibi, 
para§iitiinii pe~istra c;ekerek geldigini, 
kemaH hayretle goriiyorlar. t~te inaml
masi mii§kiil macerasm1 Tailor o zaman 
anlabyor. 

Meger hazret, tayyarede bir parc;a 
kestirmi~. 0 s1rada pilot da mahud pe
rendesini ahvermi§. Tailor, oturdugu 
yere bagh degilmi~. Orada kapadtgt gi:iz
lerini ac;mca kendini bo~lukta gormii§ 
ve ilk i§i, para§iitiinii ag1p camm kur -
tarmak olmu§. 

Buna inansamz da olur, inanmasamz 
da. Lakin, insan, inanmca, Tailor'un 
tayyarede uykuya dalacak kadar pi~
kin olu§una m1, yoksa, goriinii bo§lukta 
ac;ar ac;maz para§iite sanlacak derece • 
de sogukkanhhgma rn1 ~~acagmt kes -
tiremiyor. 

Adana pamuk piyasasi 
canlamyor 

Adana (Hususi) - Pamuk piyasas1 
yava~ yava§ canlanmaga yiiztutmu§ -
tur. On be§ giin evvel 15 • 20 kurU§a 
kadar dii~en cpiyasa parlagh cinsi 26 
kuru~ kada:r sablmaktad1r. Hiikumet, 
gerek pamuk ve gerekse bez fiatlarile 
yakmdan alakadar olmaktad1r. 

-···-
Bursa Emlak Bankasi 

Bursa (Hususi) - ~ehrimizde birka<; 
y1l once kurulmu§ olan Emlak ve Ey • 
tam Bankast, son bir emir iizerine me
murluga tahvil edilmektedir. Bankanm 
miidiirii Ezher Tengiz, !stanbul §Ubesi 
ikincl mildiirliigline naklolunmaktadtr. 
Bankamn bu yeni vaziyetini tesbit igin 
tstanbul §Ubesi miidiirii :;ierif §ehrimi -
ze gelmi§tir. Bu hale gore, §ehrimizdeki 
Emlak Bankas1, istanbula bagh bir ajan
hk olacakhr. 

mahalli ahval ve ~erait iizerinde tetkikat 
ve tahkikatla mesgul olmu~tur. 

Elde edilen malumata p;ore ilk tatbik 
edilecek projeler Istanbul ve lzmir li • 
manlannm geni~letilmesine ve asrile~tiril
mesine ve Karadenizdeki Cata]agZI ile 

Trabzonda yeni limanlar in~asma aid o
lacakhr. 

Catalagzt !imam Zonguldak k0miir -
lerinin taluniline mahsus olacakt!r. T rab

zon • T ebriz transit yolunun miintehas1m 
T rabzonda in~a edilecek yeni liman te~
kil edecek tir. 

Cenubi ve cenubu $arki Anadolu mii
Mkalat!nm gec;tigi Mersinde dahi yeni 
bir liman in~a edilecektir. 

Bununla beraber hat!rhyorsun. Eminim 
ki hat!rhyorsun. Biz hala Isabella'nm 
saray1nday1z. Oriimcek aglanm gormu
yor musun ~ Her yerde titriyorlar. 

lc;inde istihzamn komiirlerin ustiine 
dokiilen tozlar gibi <;ItJrdadigl ac1 bir ha
raretle ve alc;ak sesle 'konu~uyordu. 

- Suraya bak: Ocak, kurumlar, c;at
lak tuglalar, kiif kokusu, alum kokusu. 
Gidelim ; e~ikten e~ige gitmekte devam 
edelim. 

Kardesini kolundan tutuyor, s1kiyor ve 
ruhunun ic;inden gelen bir sesle soylii -
yordu; akhm tamamile kaybetmi~ ve bu
na ragroen en uzak derinliklerde her~eyi 
goriiyor gibiydi. 

- F akat birbirimizi bir daha bularnl
yacaihz, o zaman oldugu gibi birbirimizi 
kucakhyamtyacag!Z, beraberce p;oziimiiz
den, ya~ <;1kmadan, aghyamiyacagiZ. 
Hersey c;mlc;lplak: Ne bir giizellik izi 
var ne de hulyaya dalmak ic;in bir vesile. 

Ansmn durdu ve iirktii. 
- Su kap1ya bak. Bak orada kim 

nrl 
E$1kte solgun bir hayalet goriinmii$ -

tii. Kor bir duvardan, kesif siikutun ic;in· 
den ~1k1yor gibiydi. 

Hiirmetkar bir ~ekilde geride duran 
Attiniaa 
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Krymetler ve tahminler 

Bugiiniin san'at1 
Yazan: AHMED HAMDI TANPINAR 

Ressam Picasso kendisine son ara~tlr
malan hakkmda bir fikir vermesini rica 
eden bir gazeteciyi «Mosyo, ben ara -
mam, bulurum !» diye paylami~. Bu soz, 
ilk i~ittigim zaman bir san' atkara c;ok ya
kl~an magrur jestile ho~uma gitmi~ti. Son
ralan iizerinde dii~iiniince onda zamam· 
m1z san'atmm belki en zay1f noktalann
dan birini i~aret eden istifadeli bir ders 
sezer gibi oldum. 

Bittabi soylemege luzum yok ki bura
da kullamlan ara~t1rma ve bulma keli
meleri ufak bir farkla hemen hemen bir
birinin aynidir. Mutasavv1flann «B~ni 
bulmasaydm aramazdm» sozii san' at a 
da tatbik edilebilir. Y almz su sartla ki 
san'atkar bulmus olmanm mes'ud vaziye
tine raz1 olsun. 

i~te bugiinkii san' atkar buna raz1 de
&ildir. 0, sadece arama ve ara~t1rma va
ziyetinde kalmak istiyor, akaca~I yolu 
serke$ hamlelerile ac;maga c;ah~an gene 
bir nehir gibi goriinmekten ho~lamyor. 
Her hal ve tavnnda eger icab ederse her 
~eyi yeniden ve tekrar ba~lama~a hazu 
oldugunu gosteren bir hal, bir nevi mey
dan okuma var. 

Ve bu hal biitiin muvaffak olma sir
nm bizde kuraca~I emniyet ve devam 
duygulannda bulmas1 laZim gelen san'at 
ic;in bir bak1mdan hie; de faydah olmu
yor. Bugiinkii san' at diinyasmm en re
vach kelimelerini tecriibe, ara~tuma, e
tud gibi bize daima bir olgunluktan ziya
de sonu mec;hul bir olusun kar~1smda 
bulundugumuzu hatulatan kelimeler te§· 
kil ediyor. 

Bedii yaratJ~m biitiin bekaret ve safi
yetini adeta bir kum kagidile alan ve ona 
bir nevi laboratuar kokusu ve talihi veren 
bu kelimeler Picasso'nun hiddetine haki
hten lay1khr. 

F rans1z muharriri Maurice Barrc~o 
~imdi ismini iyice hahrlamadlgim bir ki
tabmda ~oyle bir f1kra anlatlr: Renesans 
devirlerinde ya$Iyan bir 1talyan kardina
h ak$amlan sevgilisile saraymm bahc;e
sinde gezerken bir bahc;1van biraz uzak
tan onlar1 takib eder ve elindeki hrmik
la ayak izlerini silermi$. Barres bu epi
kiiriyen ruhanide pek hakh olarak ya§a· 
mak san' atmm bir ustas1m bulur. 

Bugi,inikii san'at bu incelikten tama
mile gafil kalmak ister. 0 gec;tigi yolu 
gizlemek ~oyle dursun, onu biitiin tefer
ruatile ve hatta biraz da mtibalaga ile 
gostermekten ho$lamr. Daha ileriye bile 
gider. Sanki bu yo]un bizzat bir k1ymet 
olmas1 ic;in as!l gayeyi, menzili ihmalden 
dahi c;ekinmez. Bir gitaray1 resmeden 
san' atkar, bu gitaranm kendisi ic;in sade
ce bir vesile oldugunu, as!l gayenin bu 
olmay1p bir tak1m zihni tecridler, ama
toriin ak1l erdiremiyecegi yuksek k1ratta 
te'knik tecessiisler oldugunu gostermek i
c;in neler yapmaz, ne ince hesablara gir
mez, ne derin muakalelerden gec;mez ve 
neticede c;etrefil bir ara~hrma ic;inde, sizi 
ISik ve golgenin, $ekillerin, renk ve c;izgi
nin kan~1k bir bilmecesile ba~ba~a h1ra
k1p gider. 

Butiin <;ah§malannm mahsuliinii -aim 
terini hi~ hatJrlatmiyan bir tebessiimle
bize tannlarm bah~esinden toplanml§ al
tm bir meyva gibi uzatacag1 yerde yiizii
nun, sarfettigi zihni gayretle gerilmi~ kor
kunc ve azabh ~izgilerini sunar. Sanki 
«bakm1z, hayat benim zekamm, her tur
lii insanca zah. yabancl olan men~urunda 
nas1l garib bir §ekle giriyor. Bakm1z §e
killerin ve manzaralann cennetinden size 
ne acayib haberler, ne duyulmami§ ter -
kibler getiriyorum» diye ogiiniiyor. 

,Siiphesiz eskiler de san'ah bir nevi 
yi.iksek disjplin olarak aldi!ar, onlar da 
bugun sadece bir olgunluk halinde gar -

- Selamlaym1z Viviano, dedi. 
Haya]et miiphem bir hareket yapb. 

Sapkasim <;1kard1. ilerledi. Bu bir adam 
del:(il ta~ ustiinde bir tebessiimdii. Hangi 
golge diinyasmdan geliyordu? N e gor
mii&tii? N eler i~itmisti? 

0 ilerlerken, Vana ve Aldo, yekdige
rinin yanmda, insiyaki bir hareketle ie
rilediler. 

- Viviano burada yaln1z ne yap!yor
dunuz? dedi Attinia. 

Deli giiliiyordu. Giiliisii agzm1 sertle§
tiriyor ve laf <;lkmasma mani oluyordu. 

- Cevab vermiyorsunuz, Viviano? 
Giilii~. sanki hayatm en karanhk bo~

)ugunda dogmu$ hareketin bir uzak aksi 
imi$ gibi, ancak titredi. Aldo k1z karde
$ini s1karak: 

- Haydi Vana, dedi, vakit gee; ol-
du, p;idelim. . 

F akat hayalet, c;amurda siiriinen bir 
mahluk gibi, yumu~k adimlarla onlan 
takib ediyordu. lc;inden ac1 bir koku c;t
kan yan ac;1k bir kapmm online ge)di}er. 

V ana kap1dan gec;ti ve: 
- Allaha Jsmarlad1k, Attinia! dedi. 
Simdi o da deli gibi giildiigiinii, ayni 

sonsuz takallusle sinirlerinin literildigini 
zannediyordu. lki iic defa bir~ey kova • 
lar, bir~ey siler gibi elini agzma gotiirdii. 

diigiimiiz eserleri viicude getirirken bir ta
bm tecriibelere girdiler, onlann da bir 
y1gm teknik endi§eleri, hesablan vard1. 
Onlar da maddenin biitiin mnm yokla .. 
maga ~ah~tJlar ve imkansiZin hududla .. 
nnda almlarmm sertligini denediler. A· 
radllar, tarad1lar, fakat bizim sofralarma 
oturdugumuz zaman sadece bir lezzetle 
kar~Ila§mamJZ i~in biitiin bu ara~hrmala
n, tecriibeleri ve ic; di.ikkan c;:ah~masm1 te
miz bir hicabla gizlemegi hie; unutmadi· 
lar. Boylece belki membamda kendile
ri ic;in yalmz bi· taklm entellektiiel teces· 
suslerin diiz v• hendesi ifritler gibi kay -
na~hgi bir su; bizim i,in ~imdi, her y1ka~ 
ni§Imizda a§km ve ya§amamn mlarm1 ye· 
ni ba§tan buldugumuz mes'ud ve biiyiilii 
bir 1rmak oldu. 

Ayni adale cehdinin mubalagas1 i<;in· 
de goriip ayn ayn zevkler ve heyecanlar· 
Ia seyrettigimiz bedii rak1slar yapan rak
kase ile, bir atlet veya akrobat arasmda 
meveud olan biiyiik farklardan biri de 
zannederim ki, ikincisinin kabarml§ ada· 
leleri, miitekallis yiizii ve gergin ensesile 
sarfettig.i gayreh ac;1k~a gostermesine 
mukabil, birincisinin bu cehdi butiin uz· 
viyetinden ta~an iislub ve ritimle, bir nevi 
.-;alaki ve yaratma ~evkile ortebilmesinde 
ve bu gayretin en gizlenemiyecek hale 
geldigi zaman da, biitiin dikkatimizi yii· 
ziiniin sakin kalan ifadesine ve mes'ud 
tebessiimiine ~ekebilmesindedir. 

Bugiinkii sa 'at i§te bunu yapmaga te· 
nezziil etmiyor. 0 kendi kuvvetlerinin 
azami ve asgari hadlerini bir atlet hu§U• 
netile denemeP,i daha c;ok seviyor, oyunu• 
nu daha a<;1k oynuyor. 

Bu sadece bir gurur veya teklifsizlilC 
meselesi elbette degildir. ihtimal ki giri~
tigi tecrubelerin biiyiikliigii onu kendi d1• 
§Ina ~1kanyor. 

Ni~in olmasm? Diinyanm en cefakar, 
en dasitani asnnda ya~Iyoruz. Elbette 
bugiiniin insam gibi, san' at da devrinin 
tazyikmdan hissesini alacakhr. 

Ahmed Hamdi Tanprnar 

Develide tifo vukuah 
Develi (Hususi muhabirimizden) 

T omarza nahiyesinde 14 ki§i tifo hasta .. 
hgma yakalanmi~, bunlardan iic;ii vefat 
etmi§tir. Gayretli c;ah§malar neticesinde 
II hasta kurtanlm1~ ve salgm halindeki 
tifonun onii almmi~hr. -···-Uludagda bir talebenin ayaiJ 

kirildJ 
Bursa (Hususi) - Somestr tatilini 

Uludagda gec;irmege gelen Oniversiteli~ 
lerden T1b fakultesinden Sabanm ayagl 
kmlmi§hr. Kaza ~oyle olmu~tur: Saban, 
otel civarmda kayakla siiratli bir ini§ ya
parken kayaklannm kara saplanmas1 u• 
zerine fena bir vaziyette dii§mii§ ve ayak: 
kemigi bileginden kmlml§hr. Kaza der • 
hPII Bursaya telefonla bildirilmi§, Dag 
Kuliibiince kar sahasma kadar bir otomo· 
bil yollanml§, k1zakla oraya indirilen Sa· 
ban §ehrimize getirilerek hastaneye ya .. 
tmlmi§hr. --Bursada 50 ki§ilik bir koro 

heyeti 
Bursa (Hususi) - Belediyemizin bu 

sene yeni ac;m1§ oldugu mlizik evinde 
50 ki§ilik bir koro te§kil edilmi§tir. Bu 
koro yakmda Bursada ilk konserini ve· 
recektir. Ankara Musiki Muallim mek· 
tebinden mezun ve Bursa Ktz Muallim 
mektebi musiki ogretmeni Fatmanm 
idaresi altmda yeti§tirilen bu elli ki§i• 
lik koro heyeti. konser ic;in birc;ok par· 
galar ha,zarlaml§ bulunmaktadtr. Koro 
di:irt ses iizerine c;ah~maktadtr. 

Onu takib eden Aldo yalvanyordu: 
- Nereye gidiyorsun? Nereye git • 

mek istiyorsun I Ko~ma I 
Y amac1 indiler; yeniden duvar dib "' 

lerindeki otlan, c;omelmi~ dilencilere ben· 
ziyen ciice me~eleri, kararm1~ c;ukurlan 
ve uc;urumlu vadileri gordiiler. Y aya o• 
larak Guerruecio yolunu tuttular. Ara " 
bamn kendilerini Mensei kap!Sinln ya " 
nmda beklemesini emretmi§lerdi. 

- Dur, Vana! Rahat bir nefes al. 
Ne oluyorsun? Ben susuzluktan oluyo· 
rum. B1rak su ic;eyim. Sen de bir yudum 
1<;. 

- Ben su ic;mek istemiyorum, dedi 
k1z kardesi. 

Rutubetli golgede kadmlann geveze· 
likleri, tenekelerin birbirine vuru~u. boru 
sesleri duyuluyordu. 

- Bir dakika bekle beni l 
Aldo c;e&meye indi, almm silerek $ap• 

kasm1 <;Ikard! ve su istedi. Biitiin su alan 
kadmlar ayni zamanda giizel delikanh• 
dan yana di:indiiler. Sapkalanmn altmda 
gozleri parlad1. Dirseklerile birbirilerini 
diirttiiler. Aralannda usul usul konu$ " 
malar, hafif p;lil ii~meler dola$tl. 

- Bardaks1z m1? 
- Giigiimle mi? 

(Arkasl varl 
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Merinos ve 
fabrikalar1 

Sungipek 
a~1hyor 

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

Kiisad 
' 

merasimine Biiyiik Sefin 
·'~ 

sere£ vermeleri muhtemeldir 
' 

Bursada yapllan Merinos fabrikasmm tezgihlarmdan bir lusnu 

• (Ba~ taratz 1 lnci sahitede> §Ilanmasi i'<in Tiirk ziraat ve endiistri 
Cela! Bay.ar v~ arkada§lan yolda, .Or- §Ubelerinin elele r;.ah§malan icab ediyor

hangazide bir muddet tev~kkuf .e!m~§ler du. Boyle yapildi ve Buras Merinos fab
ve kaza kaymakami, belediye rei~I, Jan- rikas1 kuruldu. Bu fabrika, ham madde
darma kumandam ve kalabahk bu halk sini, MerinoslanmiZ ihtiyaca Hfi bir de
tarafm~an h~~a~etle kar§IIanmi§lardir. receye gelinciye kadar, k1smen haricden 
Ba§ve~Il kend1s~m kar§IIamiya geienl7re ithal edecek, k1smen de yerli ve yanm 
te§ekkur ve selamlarma mukabele etlik- kan Merinoslann yapagisim kullanacak
ten sonra §ehrin meydanmda buiunan A- lir. 
tatlirk bi.isti.iniin buiundugu mahalle git- c·· .. ,.. k' B M · f b 'k . .. b' oru uyor 1, 'llrsa ennos a n a-
mi~ ve bu amtm daha mukemmel Ir §ek- . 1 ·· 1·· d'' 1 • · • 'ht' . w . . . ,1, ya mz yun u en us nmizm 1 JyacJ o-
le 1frag1 l'<In baz1 I§aretlerde bulunduk - 1 b' 1 dd · d h'ld · 1 . k I 1 . an IT yan mamu rna ey1 a 1 e 1ma 
tan sonra yen1 yapilma ta o an zmk §o- d k 'II' 1· · d b' ...... . . .. e ere m1 I serve IIDIZ en IT cuzunun 
sesi hakkmda 1zahat almi§ ve muteak1ben h · k d km kl k 1 
Gemlige hareket edilmi§tir. Gemlikte o- aknce a .masma sed ~e Me . e al~ya-

. I d · 'ld'W' C 1•1 B ca , aym zaman a, ermos"u ugun, 
tomobii er en 1m Igi zaman e a a- T' k' d k b" "k b' h 1 · k' f 
yar kasabanm §imali §arkisinde bir tepe trnur I.ye de, "0 d uyud Ikrt. 

12 
a m I§a 

d b 
· b' 1 .1 .. .. e esme e yar Im e ece 1r. 

iisti.in e eyaz ve temiZ ma an e gozu . .. .. 
ck§Iyan zarif bir koyli arkada§lanna gos- 1.6.340 tek, 8.79_0 "1ft. bukum Igme 
termi§tir. Bu koy Tlirk kahramanlarm - Mh~ olafn bv~k3,5 mdiiy~ hraya .m1 a\ (i00 dan Umur Beyin tesis ettigi ve elyevm ermos a n amiz a I ~osta I e ' 
mezannm bulundugu Umur Bey koyli • amele ~ah§maktadir. Fabnka, 3,000,000 
di.ir. Gemlik korfezine bakan tath bir mt k1lo Merinos yapag!SI kullanarak senede 
iisti.inde bir tarihl hatira giizelligile bu 1,100,000 kilo «kamgarn» "Ikaracakt!r. 
koy ayni zamanda yiiksek devlet ada - Bu .~ak_a~,. bug~n~i.i §artiar i7inde. y~nlii 
tmmiZ Celal Bayann da dogdugu yer - endustnm1zm 1htiyacmJ en mce 1phkier 
dir. mi.istesna, kar§thyacak bir miktardadu. 

Celai Bayar ve ~rkada§I~n bunda? .. Mudan~a - Bwursa demiryoluna . bir 
sonra Sungipek fabnkasma g1derek bu Iltisak hattiie bagianml§ oian fa~nka, 
tniiddet miidiriyet odasmda istirahat et - miinakalatmi bu hat ve Mudanya hmam 

I 
tni§lerdir. Ba-vekilimiz bu snada fabrika vas1tasile temin edeeektif. F abrikamn 
tniidiiriinden fabrikanm maliyeti, faali - muharrik kuvvetl, biri yedek olmak §Br • 
yeti ve rand1mam hakkmda izahat al - tile 3,000 kilovathk. iki buhar tiirbinjle 
tni§tlr. Bu izahattan mlicmelen anla§Il - temin edilmektedir. 

1 d1gma gore fabrika iki milyon Tlirk lira- Fabrika su ihtiyacmi, kendi Mhasmda 
s1na mal olmu§tur. Y ap1lmakta olan me- ac;1lan be§ arteziyen kuyusundan temin 
tnurin ve mlistahdemin ikametgahlan ictin etmektedir. Bu kuyular vasati olarak sa
ii" yliz bin lira sarfoiunacakt1r. F abri • niyede 75 litre su vermektedirler. 

kan.I~ . yakmda Jtkarmaga. h~§ltya:agi Gemlik Sungipek labrikasr 
sun 1 1pek mamuiatJ daha §tmdtden tica- . S · k f b · · 

· d b" "k b' l'k ·I b k Gemhk ung1pe a nkamlZln temeh, 
ret ptyasam1z a uyu u a a a 1 e e - · · 28 'k' · · · d 
1 k d

. F b 'k d ·k· .. · · 1935 senes1 I mciie§nnm e atiimi§tlr. 
enme te 1r. a n ·a a 1 1 yuz yirmi a - .. .. . . . . 

l l kt d Alt b Bugiin, butun m§aat ve montaJ I§len ta-
me e c;a t~ma a tr. 1 ay sonra u I b f b 'k 

'k 'k' · I' k 1 kt mamlanmi§ o an u a n a memieketin 
tnt tar 1 1 mts me "I an aca tr. 1 .~ • h d k' 'h · 

C 1'1 B k d 1 b d sungipek ip 1g1 sa asm a 1 1 tlyacm1 ta· 
e a ayar ve ar a a§ an un an b'l kt' 

sonra fabrikanm makine dairesine git • mamen kar§Ihya 1 ~=~ •:.· . 
I tni§ler ve son sistem mak!neierin faaliye- Su?~ipek, arzettlgi guzelh~ ve ucuz-

tini takdirle r .yretmi§lerdu. luk g1bt baz1 vas1flan dol~~s1Ie, dokuma 
Ba§vekil ve arkada§Ian saat yedide endiistrisi s~hasmd~ ke~dJsme. s_agiam ve 

Yalovaya av2~t etmi§lerdir. samlmaz bir mevk1 temm etml§tlr. ]apon-

lkttsad Vekilimiz de gelecek ya, ftalya ve Fransa gibi en tam~IDI§ ta-

A k 27 (T l f I ) S b 
bil ipek mlistahsili memieketler bile sun-

n ara e e on a - u atm . w• kd' d k 
'lk .. 1 · d 1 k G l'k 5 · gtpegm bu vas1flanm ta IT e ere ona 
1 gun enn e yapt aca em 1 ung1- .. . . · 1 d' B .. 

k B M 
· f b 'k 1 endustniermde yer vermi§ er 1r. ugun, 

pe ve ursa ennos a n a armm a- . k b.. . w• k'b' d w•I .. .. · d h b 1 k .. sung1pe , ta n 1pegm ra 1 1 eg1 , mu • 
c; 1 h~ torenienn e az1r u unma uzere . . h 1. I · 1• A k 
tk d V k

'l' S k' K' b' · b .. 1 temmiml a me ge rni§ 1r. nca onun hsa e 1 1 a tr tse mn ugun er- . . . 
de Bursaya gidecegini ogreniyorum. Sa- t~min ettigi ucuzluk sayesi~dedtr ki. lpek-
kir Kisebirin Karakoy i.izerinden mi h kuma§ veya "orab, gent§ haik ~aba.ka
Yoksa !stanbul yolile mi gidecegi henii~ larmm ahm kabiliyeti sahasma g1rebil -

taayyiin etmemi~tir. mi§tir. 
F abrikalar hakkmda Bu fabrikanm kurulu§iie tabii ipekieri-

mize rekabet etmek degil, esasen haricden 
amalumat ithal edilen sungipek ipliklerini memle • 

Birinai be§ senelik endiistri piamna ketimizde imal ederek, bir miktar serve
dahil fabrikalardan olup Siimer Bank timizi tasarruf etmektir. 
larafmdan Bursada kurulan Merinos Gemlik Sungipek fabrikamiz lzmitte 
fabrikasile Gemlikte kuruian Sungipek kurulmakta olan ~elli.iioz fabrikasmm in
(sun'i ipek) fabrikasmm i§lemiye a'<Il- §aah tamamlanmc1ya kadar, ham maddesi 
Ilia toreninin §ubatm ilk gimlerinde ya - olan selllilozu haricden getirtecektir. F ab
Ptlacagm1 yazrnJ§tlk. Merasime Atatiirk r;ka ytlda 300,000 kilo sungipek ipligi 
de §eref vereceklerdir. Bu iki fabrika hak- imal edecektir ki, bu miktar memleketin 
ktnda okuyuculanmJZa biraz malumcrt ihtiyacm1 tamamen kar§Jhyacaktir. Mu-
Vermegi faydah buluyoruz: harrik kuvveti, biri yedek oimak iizere 

Bursa Merinos labrikast beheri 450 kilovathk iki tlirbinden iba -
1935 senesi 28 ikincite§rininde temeli rettir. Su ihtiyac1 takriben 3 kilometro 

il.blmi§ olan Merinos fabrikasi, faaliyet oian lhca kaynaklanndan temin edil • 
d · · · · mektedir. evresme girmt§tiT. 

Memleketimizde yeti§tirilen koyun Sungipek fabrikasi 2 milyon liraya 
cinslerinin yapagtlan, kiVIrcik da dahil mal olmu§tur. 
0ldugu halde, kahn ve binnisbe kabadJr. ----------
llu ylizden taranml$ ince yiin iplikleri
llin imalinde kullamlmaya elveri§li degil
clir. «Kamgarn>> adt verilen bu yiiksek 
ka.liteli yiin iplikleri §imdiye kadar mem
leketimize daima haricden ithal edilegel
~i§tir. Yiinlii kuma§ endiistrimizin mli -
htlll bir ihtiyacmi te§kil eden bu yan rna· 
rulun memleketten temini ic;in laztmge
en ham madde de yurdumuzda kafi de
recede yoktu, fakat bir ziraat memleketi 
llan Tii1kiyenin arzettigi geni§ imkan -
~~· bir «Kamgarn» fabrikasmm ihtiyac 
~osterdigi Merinos koyunlanm yeti§tire -
~ek derecedeydi. Bu ihtiyactmizm kar -

Filistinde tedhis hareketi 
' 

durdu 
[Ba§taraft 1 inct sahifedeJ 

Bu mmtakadaki kasabalarda ara§tlr 
malar da yaptlmi§hr. Hi'<bir mukavemete 
tesadiif edilmemi§, tevkifat yapilmami~ -
tiT. Simdi memleket tethi§'<ilerin faali -
yetleri tehdidinden kurtulmu§tur. 
Yeni bir tahkik heyeti gonderiliyor 

Lonara 27 - Hiikumetin yeni bir 
tahkik komisyonu te§kil ederek Filistine 
gonderecegi istihbar edilmi§tir . (a. a.) 

CUMHURIYET 'I 

B~~~~~~~[~[=H~A=D~iS~E=L=E=R~iN~=R~E=S=i=M~L=E=R~id'J Almanya, Constance go- ::_ D 
liinii Okyanus ve Akde-

nizle birie,tirecek 
Berlin 27 - Alman hi.ikumeti, Cons

tance goliini.i isvic;re ve F rans1z kanalla -
rile birle§tirmek fikrindedir. Bu suretle 
bu go! bir taraftan Atlantik denizile ve 
bir taraftan da Akdenizle iltisak peyda 
etmi~ olacakttr. Bu plam tahakkuk ettir
mek i'<in Ren nehrinin Constance golii ile 
Bale arasmdaki kism1m vapurlann i§le -
mesine elveri§li bir hale getirmek liizim
dtr. Bu plan tahakkuk ettigi takdirde is
vi"renin Gonzen mmtakasmdaki zengin 
madenlerile Almanyanm Vurtenberg -
deki keza '<ok zengin madenlerinin daha 
iyi i§letilmesine imkan basil olacaktJr. 
Ren nehrinin mezkur 213 kilometroiuk 
k1smmdaki ameliyat seksen milyon marka 
mal olacakttr. 

Alman hlikumeti, d.iger taraftan Cons
tance goliini.i Tuna nehrile de birle§ -
tirmek tasavvur.undad1r. (a.a.) 

Japonlar ~nghay -

da yeni tecaviizlere l 
basladdar } 

' 
Muharebe vaziyeti: 

Londra 27 {Hususl) - ,Sanghay•dan 
ahnan haberlere gore, J apon k1taati, bu 
sal:ah Yenchow'un cenubu garbisinde 
kain Lianhsiatien'i i§gal etmi§lerdir. Di
ger taraftan Japoniar Chufu'yu terket -
mi§Ier ve <_;inlilerin takibinden kurtulmak 
i\in ~imale dogru ~ekiimi§lerdir. 

15 J apon tayyaresi, bu sa bah Hankov 
hava meydam i.izerinde bir cevelan yapa
rak tersaneyi bombardtman etmek iste -
mi§lerdir. 

Evvelki glin Nankin'in bombard1mam 
masmda du§iiriiien bir (:in tayyaresinin 
Sovyet mamulatmdan ve i'<indeki pilotun 
cia Sovyetii birisi oidugu tesbit edilmi~tir. 

Bir lngiliz evine taarruz 
$anghay 27 - ]apon askerierinden 

miirekkeb bir grup, beynelmilel imtiyazh 
mmtaka haricinde ingiliz tebaasmdan 
birine aid bir eve girerek si.ingii ucu ile 
hizmetc;ileri tehdid ve alm1~ olduklan ay
hklan kendilerine vermege icbar e~ • 
lerdirdir. 

, Eve !ngiliz bayra/it c;ekilmi§ti. 
$ilreli telgrallar ifin takyidat 
Sanghay 27 - Y anndan itibaren 

konsoioshaneler memurian miirsillerin 
namuslu miiesseseler olduklanru tasdik 
etmedikc;e, ~ifreli telgraflar kabul edil -
miyecektir. 

Diier bir Japan tecaoiizii 
Londra 27 (Hususi) - $anghay•da

ki Amerikan sefareti iic;iincii katibi AI • 
lison ]aponlarm hiicumuna ugrarm§tir~ 

Bu miinasebetie Amerika ekisi ]aponiar 
nezdinde ~iddetii bir protestoda bulun • 
mu~tur. 

Tokyo telgraflar1: 

Tokyo 27 - Ho§i gazetesi, 1938 fev• 
kalade harb biit'<esinin be~ milyar yen' e 
balig oldugunu yazmaktadtr. Bu biit"e, 
§Ubat ba§Iannda parlamentoya tevdi oiu
nacaktir. Biit"enin ii'< bu'<uk milyan or • 
duya ve bir bu'<uk milyan da donanmaya 
tahsis olunmu§tur. 

Bahriye N azm Amiral Y onai, di.in 
ak§am, meb'usan meclisinde beyanatta 
bulunarak demi§tir ki: 

«- Japonya, memleketin bahri mii • 
dafaas1 bakimtndan kendisini emniyetsiz
lik i'<inde hisseyiememektedir. Bununla 
beraber, vaki~ ge'<tikten sonra hay1flan ~ 
mamak ic;in, diger devietierin filolannda
ki inki§af hareketleri dikkatie takib olun
maktadir. Fakat bu ana kadar Japonya, 
mukabil tedbirler almmak i.i~ere, bu dev
letlerin planlanna dair kafi derecede 
rr.ufassai malumata maiik degildir.» 

!ngiliz hliyiik el'<isi Craigie, bu sabah 
Hariciye Nazu muavinile uzun bir mii
lakatta bulunmu§tur. Miikalemenin mev
zuu hakkmda hi" bir§ey bilinmiyor. 

Sovyet • Japonya: 

Londra 27 (Hususi) - Moskova -
dan alman bir habere gore, miihim mik -
tarda bir Sovyet postasm1 gayrikanuni 
bir §ekilde uzun miiddet mevkuf tuttuk -
Ian, bir Sovyet posta tayyaresini de he -
niiz bJrakmadtklan i'<in Sovyet hi.ikumeti 
buglinden itibaren ]aponya ile posta mli
nasebetlerini kesmi§tir. Bu inkttadan \al
mz Sovyet Rusya ile Japonya arasmdaki 
posta mi.inakalah degil, J a pony a yolile 
transit olara\ yaptlan posta mi.inakalali 
da mliteessir olacakttr. 

Keyfiyetten J apon Posta N ezareti 
haberdar edi!mi§tir. 

Japonyada hayret 
Tokyo 27 - Resmi mahfiller, Sov

yetler tarafmdan ]aponya ile posta mii -
nakalatmm tatil edilmesini hayretle kar
&Ilamaktadular. Mlinakalat Bakanhib bu 
meseleyi tali ehemmiyeti haiz bir mesele 
olarak mi.italea etmektedir. 

KAHfRE - Kral Faruk'un diigunft miinasebetile Kubbe saraymda ya,... 
p!lan tenvirat. 

~---...... , 

NEVYORK - Resimdeki foto montaj seyrusefer kazalarma kar!il halkt 
ikaza davet etmek maksaclile Amerikada tanzim edilmi$tir. 1937 senesl zar
fmda yalmz Nevyork :~ehrinde seyrusefer kazalan neticesinde 943 kil2i olmi.i~
tur. 

LONDRA - Yugoslav Ana Krali~esi 
Marl ikf oglu Prens Tomislav ile Prena 
Andrew'i mektebe vermek i.izere Lon· 
dr~ya getirmi~tiP. 

I 

KAHiRE -·tsko~ usulii gayda ~;ala~ 
fesli MISI.l' askerlerl Kral Faruk'un dii• 
guniinde ... 

FAS - Mrika kadullan, di~. ba3 vs 
mide agnlarma kar~1 koymak l~in ge~ 
danhk yerine muhtelif na~ $i$elerini ta• 
~1mak suretile seyyar eczanl! halin~ do. 
la$maktad1r lar. 

MONtH - Buyuk bir san•at ve mi .. 
mari se:\gisi hazulanmaktadu. 



CUMHURiYET 

Konseyin 100 ncii i~tima1 [~Cumhuriyet"Dl 

Aza devletler, Milletler Cemiyeti fikrine 
sadakatlerini bir kere daha teyid ettiler 

ikt1sadi vaziyetin 

Islahtna dogru 
M. Van Zeeland'1n bek-

Belediye Sular fdaresinin . '-" 
nazan dikkatine 

[Ba~tara!~ 1 fnci sahtfed.e 1 

fngiltere Hariciye Nazm M. Eden, 
ilk defa soz alarak, Milletler Cemiyetini 
miidafaa eden bir nutuk soylemi§ ve ez • 
ciimle demi§tir ki: 

<<- Milletler CeiiJiyeti herhangi bir 
ideolojinin degil, sadece beynelmilel sui
hun merkezidir. lngiltereye gore Millet· 
ler Cemiyetinin !'Uhu hi<; bir tebeddiile ug
ramami~tlr. Bundan d?la~tdtr ~i ~illet ~ 
ler Cemiyetine kar~1 lng1lterenm styasetJ 
degi§miyecektir. Milletler Cemiyetinin 
beynelmilel ihtilaflan halledecek vaziyet
te olmadtglm soyliiyorlar. Halbuki biz 
Milletler Cemiyetini hie; olmazsa bugiin
kii vaziyette idame etmek istiyoruz. Mil
letler Cemiyeti bir c;ok noksanlarma rag
men bugiin bile beynelmilel le§riki mesai 
ic;in en iyi ve en esash vasttadtr. 

Milletler Cemiyetine aza olm1yan dev
letlerle te§riki mesaiyi memnuniyetle ka
bul edecegimiz gibi bu devletlerle dosta
ne miinaseba t tesisi i<;in elimizden geleni 
yapmaktan da geri kalmiyacagiz. 

Hiikfunetim cemiyetin, icraatmm mah· 
dud olmasma ragmen, beynelmilel te§riki 
mesai prensipini miiessir ktlmak i<;in ihdas 
edilen en iyi alet oldugu kanaatindedir 
\e buna binaen bu prensipi meriyette mu
hafazaya, bu aletten ve bu usulden ah
val ve §artlartn imkam nisbetinde istifade 
etmiye azmetmi~ bulunmakta ve bunu 

miimkiin oldugu kadar miiessir bir alet 
haline getirmek niyetinde bulundugunu 
tan~maktachr. Hiikfunetim, aza olm1yan 
devletlerin Milletler Cemiyetinin eserine 
yapacaklan her tiirlii te§riki mesaiyi mem· 
nuniyetle 'kar~thyacaktlr. 

Hiikumetim, Milletler Cemiyeti azas1 
bulunmak hususunu aza olm1yan dev • 
letlerle dostluk miinasebetlerini meneden 
veya bu miinasebetlere zarar veren bir 
~ey olarak telakki etmemektedir. Y eter ki, 
bu miinasebetler lngiliz hiikumetini yu
karda soyledigim prensiplerden aynlma
ya mecbur edecek mahiyette olmasm.» 

Diger murahhaalarrn •o:r.leri 
Cenevre 27 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti Konseyinde fngiliz Hariciye 
Nazm M. Eden'den sonra soz alan 
F ransa Hariciye N azm M. Delbos 

F ransanm Milletler Cemiyetine haglthg!· 
m teyid eden bir nutuk irad ederek, in • 
giliz Hariciye N azmmn fikirlerine i~ti • 
rak ettigini soylemi§ ve §U beyanatta bu
hmmu§tur: 

<<- T emsil ettigim hiikumet, Mille tier 
Cemiyetine sadakatini ve bu cemiyetin is· 
tikbaline olan imamm bilhassa teyid eder. 
Hiikumetim, cemiyetin, p:ec;irdigi zorluk· 
lara goziinii yumuyor, degildir. Ancak 
hizzat bu zorluklan ve bunlardan dogan 
neticeleri, buna c;are bulmak i<;in daha iyi 
birle~memiz liizumunu p:osteren bir de • 
lil olarak p;ormektedir. Filhakika, Avru
panm ve diinyanm &imdiki buhram, teh
likenin cemiyet prensipleri unutuldugu 

nisbette arttr~m1 isbat etmektedir. Hie; 
~iiphesiz cemiyetten c;ok fazla §eyler bek
lenmis olmas1, diinkii iimidlerle bugiinkii 
inkisar verici realiteler arasmda mevcud 
aykmhktan kendisinin muaheze edilme· 
sine sebeb olmaktadJr, 

«Ban§In ve harbin tefriki miimkiindii» 
deniliyor, halbuki i§te ihtilaflar en ma • 
nah hallerde ve en ziyade uzak bolgeler
de dahi teahhur etmektedir. fspanya har· 
hi, dahili bir harb olmasma ve buna hi
naen diger milletlere sirayat etmek i<;in en 
az miisaid bulunmasma ragmen, hiitiin 

Avrupada vahim tesirler hast! etmi§tir. 
Ve bunun uzak dogu anla~mazltklarile 
hic;bir miinasebeti olmadtgtnl kim iddia 
edebilir? 

Mevzuu bahsolan §CY, devletler ara • 
smdaki miinasehetleri beynelmilel bir 
anar~i tehlikelerine kar§t miidafaa etmek
tir. Zira, Milletle;· Cemiyeti milletlere en 
iyi Pasifik te~riki mesai c;erc;evesini ver· 
mektedir.» 

M. Delbos beyanatmt, Fransanm 
Milletler Cemiyetine tamamen itimad1 

oldugunu ve ban§m muhafaza edilecegi
ne kani bulundugunu soy!iyerek bitirmi§
tir. 

Cin murahhas1 M. Wellington Koo 
soz alarak Milletler Ce111iyetinin diinya 
sulhunun koruyucusu oldugunu ispat et
mek mecburiyetinde bulundugunu hat1r • 
latml$tlr. 

Cin murahhastni miiteaktb masile soz 
alan Lehistan Hariciye Nazm M. Beck, 
Letonya murahhas1 M. Munters, Ro • 
manya Hariciye Nazm M. Micesco, 

Bolivya murahhas1 M. Kosta, lsvec; mu· 
rahhas1 M. Jordan, Belc;ika Hariciye 
Naz1r1 M. Spaak ve Equateur murahhast 

Milletler Cemiyetine baghhklanm teyid 
elmi§lerdir. 

Reis M~tafa Adli, celseyi yann saat 
1 j,30 a tehir etmi~tir. 

lngiltere ve Fransamn hattr 
hareketi 

Londra 27 - hi malumat almakta 

lenen raporu diin 
ne~roiundu 

Be~lkt!l.'?ta Akaretlerde oturan blr karil
mizden aldJgimiz mektulxla deniliyor kl; 
cGiinlerdenberi Belediye Sular idaresl ga
zetelerle llan edlyor: Terkos borularmda 
yapJ!acak tamlrat dolayiSlle sular ak~am 
saat 8,30 dan sonra kesilecekm~. Giizel ve 

eski Belc;ika Ba~vekilinin deruhde etti· yerlnde olan bu ihbar fillyatla kat'lyyen 
gi hizmeti bihakkin ifa ederek faydah tevafuk etmemektedlr. su giiniin her saa-
neticelere vard1gm1 s5ylemi~tir, tln<ie gayrlmuntazam bir .surette verilmek-

l tedir. Bu yiizden !)am!l.'?Ir, banyo glbi de -
Raporun hu aaasr vamll oir suya ihtiyac go.steren 1.~ter yancta 

Roma 27 - cil Messagero. gazetesi, kalmaktadir .• 

olan mehafil, lngiliz ve F rans1z devlet . 
adamlannm Paristeki son gorii§meleri es· 
nasmda Milletle• Cemiyetinin bu ic;:tim<: 
devresinde hayati hic;bir meseleyi ortaya 
atmamaga karar verlJli~ olduklartm be • 

yan etmektedir. O~renildigine gore lngil
tere, Oslo mukavelenamesine i§tirak et -
mi~ olan devletlerin Romadaki sefirleri
nin itimadnamelerine Habe~istan impa -
ratoru unvc.mm dercetmelerine muhale • 
fet etmiyecektir. ingiltere, italyanm Ak

deniz meselesinin halli i§inde fedakarhk
larda bulunmas1 takdirinde bu devletlerin 
yoluna gitmek imkanm kendisine sakla • 
mak ic;in bu suretle hareket edecektir. 

beynelmilel ticaret manialarmm hafif. .Emniyet Miidiirliigiiniin 
letilmesi imkanlarma dair Van Zeeland nazarx dikkatine 
raporunun bugiin bir hulasasm1 ne:;;ret· Kocamustafap!l.'?a.da Aga9aym sokak 23 
mi~tir. Bu rapor iic; k1s1mdan miirek - numarada Ismail Klr§an imzasile aldlgl -
kebdir: m1z mektubda deniliyor kl: cOturdugumuz 

ilk klSlmda milletler arasmda te11riki sokakta bir hafta l9inde ikl hlrSJZllk vak'a
Sl oldu. Bu !§In evlmlzin ba~ma da gelme

mesainin otar~iye miireccah oldugu izah meslni istediglmden blrka!) a~m pence-
edilmektedir. re kenarlannda uyuklay1p niibet bekledim. 

!kinci kls1mda ekonominin inki~a- Ak~am 8,30 - 9 dan soma elir! etegln 9e
fma mani olan en~eller zikredilerek kildlgi bu .sokaktan bir bek!)inin ge!)tiginl 
bunlarm ortadan kald1nlmas1 imkanlan giiremedim. Yalmz ayba§lannda ve giin

Lonclra Habe~ elfiliginin tebligi 
miiretteb miymif? 

Roma 27 (Hususl) - Salahiyettar 
ftalyan mehafili Habe§istanda muhare • 
hahn devam ettigine clair Londradaki 
Hahe~ elc;:iligi tarafmdan ne§redilen ha • 
berleri kat'i surette tekzib ederek, N~ca· 

§i'nin Milletler Cemiyetinin ~alt§malan 
iizerine icrayi tesir etmek iizere bu gibi 
haberler meydana c;tkardtgl ileri siiriil • 
mektedir. 

Bitaral milletlerin vaziyeti 
Cenevre 27 - Bitaraf devletler, Bel

c;ika, Holanda, Danimarka, Norvec;:, 
Finlandiya, lsvec, lsvic;re miimessilleri, 
pazartesi giinii 28 ler komitesi tarafm • 
dan tetkik edilmesi laZim gelen Millet • 
ler Cemiyeti mukavelesinin !Siaht mese
lesi kar~ISlnda mii$terek bir hath hareket 
tesbit etmek ic;in bu sabah bir toplantl 
yapmt~lard1r. 

lskandinavya devletleri miimessilleri. 
zecri tedbirler sisteminin suya dii~mii~ ol
dugunu ve binnetice Milletler Cemiyeti 

mukavelenamesinin 16 nc1 maddesinde 
derpi~ edilmi~ olan ikttsadi veya askeri 
zecri tedbirlerin tatbikt hususunun ihtiyari 
olmas1 laztm gelmekte oldugu miitalea
smda bulunmakta olduklarmt beyan et • 
mi~lerdir. 

Belcika murahhas1, hiikumetinin Bel
cika arazisinden beynelmilel askeri ktta
atln gec;mesine miisaade etmek veya bu 
miisaadeyi vermekten imtina eylemek 

serbestisini muhafaza etmekte oldugunu 
soylemi~tir. Murahhas, zecri tedhirlerin 
ihhyari olmast tali:dirinde bu mUrur key
fiyetinin ihtiyara terkedilmesi lazun ge
lecegini beyan etmi~tir. 

lsvi<;re murahhas1, kendi memleketi 
ic;in tam bir bitarafhk talebinde bulun • 
mu~tur. Nihayet bitaraf murahhaslar, 
kat'i bir karar ittihazmdan evvel, fngil-

diizlerl maa.:jlarl almak icln muntazaman 
tetkik ve bilhassa giimrlik manialan ii- gelmektedir. Degerl1 Emniyet miidiiriimii-
zerinde tevakkuf olunmaktad1r. ziin dikkat nazarlanm 9ekmenlz! ehemmi

Van Zeeland'm miitaleasma gore. yetle dilerim., 
glimrlik tarifelerini daha fazla arbrmak Tokad belediyesinin 
ve <;ok yliksek olanlan da tedricen in- nazar1 dikkatine 
dirmek kafidir. Tokadda Qok.sular mahalleslnde 30 nu -

iptidai maddeler ihracatmda mevztt marada Mustafa Yurdakul lmzaslle aldlgl
tahdidat kaldmlmahdtr. Biitlin bunlar miz mektubda deniliyor kl: cEvimirl kira 

kLSmma elektrlk almlljtlm. Kuk y1U1k zl
en ziyade mtisaade gOren milletler hii- raa~i ve iki ayllk elektrik<;i Ahmed Aga 
klimlerine dayanan iki tarafl1 anla~ma- teli saate !yi takmamllj, netice saat l§leme
Iarla temin edilmelidir. den elektrik l.§lem!§. Bele<iiye bu l§te 

Raporda, bugiinkli ticarete en miihtm h1rstzl!k var dlyerek ve 550 kur~ alma
engel te~kil eden kontenjan usulliniin d!k9a cereyan vermemege kalklljtl. itiraz 

- ettim, bir ay bekle<iigim hakle eve gele-
kaldlrilmast teklif olunmaktadtr. Maa- rek muayene eden olmadl, kirac1 evden 
mafih dumping'e kar§l olan tedbirler 91kmaga kalkt1. Na9ar vaziyette kalarak 
kaldmlm1yabilir. nlhayet paray1 verdik. Bu dogru mudur?:. 

Para bak1mmdan, muaddel bir altm ~anakkale niifus miidiirliigiiniin 
esasma avdet etmek muvaf1ktlr. Maa • nazan dikkatine 
mafih bu cihet ancak iktisadi ve mali T. C. D. D. on blrlncl ~ube ameleslnden 
muvazene klsmen olsun temin edildik- Salim oglu Hasan imzaslle akhgimJZ mek

tubda denlllyor kl: cBulgaristan muhaciri
ten sonra tahakkuk edebilir. Binaena • yim. Hiikfimet blzl <;anakkale vilA.yetine 
leyh altm esasma avdet i~i planmm en sevket~tl. 4 bulmak i!;ln istanbula gel
son merhalesinde tatbik edilecektir. dim ve Devlet Demiryollarm<ia buldum, 

!ntikal devresi ic;in, beynelmilel te - fakat nti.fus kll.gJdim olma.Wg1 l9ln galiba 
diyat bankasmm yard1m1 ile mutavas· yakmda bura.dan 9Ikanlacagim. Halbuki 

son defa 20/10/937 tarihirlde ve 2903 nu -
stt bir taktm sureti tesviyelere mUra • marall btr 1stidayt Kad1k6y kaymakamli~ 
caat olunabilir. Bunun hedefi ticaret vas1taslle Qanakkale viiayetirle giinderdlm. 
borclarmm konsolide edilmesi ve kle- Miitema.di takiblerlme ra~en bir cevab 
ring sisteminin tasfiye olunmas1d1r. alamad~m. Zaman~mtzda bir 1.7 bulmanm 

tl'"iincii ktstmda, siyasi baktmdan va· neka<iar giic oldugu herkesln malftmudur. 
"' Alll.kadar yiiksek makamlann dikkat na -

ziyetin 1918 denberi goriilmedik derece- zarlanru 9ekmenlz1 <illerim.~ 
de fena oldugu ve ikhsadi baktmdan da It ariyor 
gee kalmm1~ oldugu mli~ahede edilmek· Ka.rakoyde Hara{: sokak 29 numarada. 
tedir. 6yle ki Van Zeeland, kendislne terz.1 Mustafa. yanmda Mevlftd t, aramak
verilen i~ten, birka<; kere vazge<;megi ta, kendl.sln.e 1ht1yac1 olanlarm yuitar1k1 
dli~linmii~tiir. Mevcud yegane mii.said adrese mtira.ca.at etmeler1 rica edllmekte
hadise, dlinyanm her tarafmda buglinkli dir. 
ikhsadt vaziyete kaq1 bir ho!jnudsuzluk Bulgari.tanll Nalbandoglu M. 
olmas1d1r. lJnala: 

!sted~ntz malil.mat1 almak iizere Polis 
!kt1sadi vaziyete bugun hakim olan mektebL ~<liirliigiine milracaatin~ tav

muhtelif mii~kiilah doguran sebeblerin slye ederiz. 
ba§hcalarx sayrld1ktan ve bu meyanda !!!!!!'!!~~~~~=--~~~~!!!!!!!~!!!!!!!~ 

Bolgar dag1nda maden 
iptidai madde, sermaye ve miistemleke 
taksimatmm mlitevazin olmad1~, barb 
borclarx meselesi, silahlanma ic;in sar • 
fedilen mlith~ para ve buna inzimam e- • tesisab 

tere ve F ransanm hath hareketlerini og· k d'ld'kt 
den siyasi kararstzhk zi re 1 1 en (Ba:taraf~ 1 fnci sahtfedel 

renmegi muvaf1k bulmu~lardtr. Bu hat- 1 1 b'l k t d 
sonra biitiin bun ara Gare 0 a 1 ece e • r..:•tir. Sadece bu miktarlar dahx' muay-h harekete bugiin ogleden sonra Millet- b' 1 .. t ·1 kt d' • 

1r er gos erx me e Ir. yen bir sennayeyi amorti edecek vazi -ler Cemiyeti Konseyinde M. Eden ve Mandalarm yeniden taksimi, miis • 
M. Delbos taraflarmdan irad olunacak temlekelerde ac;1k kapx siyasetinin tat • yettedir, Yeni lie senelik maden progra· 
nutuklarda i~aret olunacakhr. bik1, bazt §irketlerin enternasyonal blr mmm tatbiki icin hazdanan esaslar a • 

hale konulmas1 ve mlistemleke madde- rasmda linyit komiirii istihsalat1mn arb· Huauai miizakereler 1 d b 
lerinin endlistri mamulatile miibadelesi n mast da var tr. Eti ank elindeki linyit 

Cenevre 27 - Polonya Hariciye ileri siirlilmektedir. madenleri istihsalatm1 r;ogaltmak ic;in ted-
N ~zm M. Beck, A~:nol'iin ogle ziy~ • Gene mii~kiilatx izale lc;in blr ekonomi birler almaktadtr. Bu meyanda Oegir • 
fetmde bulunmu~. b1lahare M. Eden le te~riki mesai paktmm yaptlmasl teklif misazda 30 bin tonluk bir istihsal prog
iki saat gorii§mii§, ak§am da M. Micesko j ediliyor. Bu pakta kabil oldugu kadar rammtn tatbikma ba$1anacakhr. 
ile konu~mu~tur. fazla devlet i~tirak edecektir. Akldler, 

Y h cl . 1 • .. .. ..1 . k pakt prensiplerine muhalir htc;btr te~eb- u· • •t·· k "dh I" d . 
a u l me•e esr goru,u mrye.c~ bUste bulunmamagl taahhiid edecekler Dl Ur 1 a IDe air 
Cenevre. 27 -,- Romanya Hanc~~e ve beynelmilel ekonomik mii§klilatm k k" I • 

Nazm M1cesco nun Franstz ve lngthz izalesi meselesini kar§thkh anla~ma zih· arar1n a IS erl 
Hariciye Namlarile yapt1ih konu&ma - niyetile tetkik eyliyeceklerdir. Bu pak· [BG.§tarafJ 1 tncl aahtfecfe) 
lardan sonra, Y ahudi ~ikayetlerinin tm <;erc;evesi ic;inde husust anla§ma ve ler, azami fiat haddinde bulunuyor. 
Konseyin bu seferki toplanttsmda gorU - muahedeler akdedilebilecek ve gene Frank cliifiiyor 
$iilemiyecegi keyfiyeti Yahudi mehafi • kar~1hkh garantiler veril~bilecektir. Paris telgraflanndan anla§IIdtgma go -
Iinde derin bir ho~nudsuzluk uyand1mu~- Bu paktm tahakkuku i<;m §U noktala- re Franstz frang1 dii§mekte devam edi • 
hr. ra riayet etmek laztmdtr: 1 tl e yor. Bir miiddet bir fngili:i liras1 kar~t • 

1 - Ba~ltca ekonomik dev e er v 
Oiger taraftan Cek mehafilinde de hie; degilse Fransa, lngiltere, Am erika, hg1 14 7 frankta istikrar kesbetmi~ gibi 

kaydedildigine gore, Kiic;iik Antantm Almanya ve ttalya arasmda temaslar goriinen frank, evvelki ak~am 153,68 
bozulmamas1 Cekoslovakya i<;in ekalli- yap!lmahdtr. Hedef her §eyden evvel frankta kapanmt~ ve diin de 154,75 fran- I 
yetler muahedesinin tatbikmdan cok da- birbirinin fikirlerini o~enmek ve ipti- ka. kadar dii§mii§tiir. 
ha miihimdir. dat tetkikatta bulunmakttr. Bu temas • __ ..,..._. __ 

)l.,d ki b Ie Erzincanda bir koylii Kii~iik Antanta aid beyanat larm mevzuunu a§a6' a ~ mese 
ve Balkan Antantr teskil edecektir: donarak oldii 

A - Beynelmilel bir ekonomik gay • Erzincan 27 - ~iddetli sogwuklar yii-
Cenevre 27 - Cenevrede bulunan rete i§tirak etmek ister misiniz? "' 

Balkan Antanh miimessilleri yani Rii~tii B _ Bu hususta mlizakere esaSl ola- ziinden Sipikor dagmdan §ehre gelmekte 
Aras, Polihronyadis ve Suboti<;, Ro • rak bu rapordaki ana hatlar1 kabul e- o!an bir koylii donarak olmii§tiir. Oiin ge· 

N .. ce s1fmn altmda 9 iken bu sabah 18 e manya Hariciye azm Micesco'nun ya- divor musunuzr 
nmda toplanmi$lardtr. Micesco, Kiic;iik 'c - Bu raporda kaldmlmastm veya c;tkmt§hr. Hava sakin gokyiizii bulut • 
Antant namma Konseyde beyanatta bu- daha ziyade kuvvetlendirilmesini iste· suzdur. 

A di;;iniz noktalar hangileridir? Sokede biiyiik deve giire•leri 
lunacagmdan Balkan ntantx i<;in aynca D - Bu raporda zikredilmedi~ hal - -s 

beyanat yaptlmamas! takarriir etmi~ ve de ithalini istedi~iniz noktalar hangile- yapdd1 
bu beyanatm gelecek ay Ankarada Bal- ridir? Soke (Hususi) - Ge<;en pazar glinu 
kan Antanh Konseyinin i<;timal miina - 2 - Bu hususta bir bliro te~kil edile • TUrk Hava kurumu menfaatine biiyiik 
sebetile Rii~tii Aras tarafmdan yap1la • cek ve her devlet, en k1sa bir zamanda. deve giire§leri tertib edildi ve havanm 
rak bu miinasebetle Balkan Antantmm beynelmilel ekonomik miinasebatta rna· muhalefetine ragmen c;ok ragbet bul -
Milletler Cemiyeti misakt prensiplerine ruz kald1g1 mii~kiilah ve diger devlet • du. 
kar~ 1 olan haghhgmm tekid edilmesi mu- lerden beklediklerini bu bliroya bildi • !!!!!!'!~!!!!!!!~-...... """"!~~""'!!!!!!!!!~__,....,. ...... ~ 

k 1 recektir. Biiro, bu cevablart tasnif ede- temlekata miiteallik talebleri hakklnda 
vafi gorii mii~tiir. cek ve Bel,.ika Krah tarafmdan Briik • 

-. ne yapilmasi laz1m gelecegini tetkike 
lngiltere • ltalya ticaret selde ihdas olunan ekonomi merkezinde memur beynelmilel komitenin mesaisi, 

miizakereleri ba,lryor bir pro~am haztrhvacaktir. Bu prog · komitenin mart sonundan veya nisan 
Londra 27 (Hususi) - fngiltere ile \ram alakadar devletlere bildiril~ik~~~ ba§langxcmdan evvel Berline bir muh

yeni bir ticaret muahedesi akdi icin mii- sonra n.eride toplanacak . belyne mtke hra gondermesine mani olacak derece-
k 1 d b I k .. b' f 1 ekonom1 konferansma tevdi 0 unaca • de miihim miic:klilata tesadlif etmic:tir. za ere er e u unma uzere 1r ta yan t ( ) ~ ~ 

heyeti gelecek hafta Londraya gelecek· !Mr. u"a•t.ae.mlekeler r",.r"n lngr"lterenin Hahrlardadir ki Fransizlarla 1ngiliz -
· ,.. ler arasmda sonte§rin ayxnda yap!lm1~ 

hr. Berline gonclerecegi muhtzra olan gorli§melerde Almanyanm Avrupa 
Bugiinkii toplantl Londra 27 - Havas muhabirinden: meselesinin halli hususunda iyi tema· 

Cenevre 27 - Milletler Cemiyeti tyi malumat almakta olan mehafile yiiller gostermesine mukabil Almanya • 
konseyi yarmki toplantlS!nda Hatay me· gore Lord Halifax'm Berlin gorli§mele- ya ikttsadt veya mi.ilkt tavizlerde bulu -
selesile me§gul olacakttr. ri iizerine ve bilhassa Almanyanm miis· nulmasma karar verilmi~ti. 

GONON BULMACASI 
12!1451178 9 10 11 

Soldan sa~a: 
1 - Denlzin veya derenin altma giden. 

2 - Arabca cyabanc1lan, biiyuk ta~. 3 -
Zararlt, bir giin. 4 - Bir§eyln b!raktlgl !e
ke veya tesir, blr maden, nota. 5 - Perde 
va:ilifeslni goren bir 9e~id bolme. 6 - z;;alr, 
tecriibe etmekllk. 7 - istegile, giizel san
at. 8 - Biiyuk, alfabenln i:ic; harfl yanya
na, bir§ey siiyleyip ba~ka bir§ey kasdet -
mek. 9 - Arabca c biiyiitmak,., blr yem1.1. 
10 - Benlm ~lm, 1!;kl da~1tan. 11 - Kan-
SJZ, 

Yukarxda.n a§ag1ya: 
1 - Bir sebze, bir hayvan. 2 - Fiat1 az, 

ez!yet9L 3 - Bir mevsim, blr tatll. 4 -
Fazla ISrar ederekten, miikemmel. 5 -
Teker, blr bestekar ve §arktctmlz. 6 - iran 
dil1nde csu,, hUe (argo), kuzunun scsi. 
7 - Fazla oynak. 8 - kudurmu~~tasma, al
fabeden \'19 barf yanyana. 9 - isim, blr so
ru edat1, koffi§u bir devlet. 10 - Dillni siir
memek. 11 - Nota, reziller. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

1 2 3 4 5 ~ 7 R 9 10 11 
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28 fkincikanun 1938 

Frank 
Dolar 
Liret 
Beltika Fr. 
Drahmi 

· lsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron (ek 

Ah~ 
78.-

123.50 
99.-
80.-
18.-

575.-
20.-
65.-
78.-

Sa hi$ 
82.-

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

Silin Avusturya 
Mark 

21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

582.- II 
23.-
70.-
82.-
23.- I 

29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

Zloti 
Penl{o 
Ley 
l>inar 
Kron lsve~ 
Sterlln 

c;; E 

Paris 
New-York 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var$OVB 
Budal)e,te 
Biikres 
Be!Jn"ad 
Yokohama 
Stokholm 
Londrll 
Moskova 

E S 

626.
K L E R 

632.-

Ac: hs Kal)ant~ 

24.5725 24.5725 
0.794512 0.7926 

15.09 15.0875 
4.7025 4.7025 

86.78 86.7460 . 
3.4364 3.4350 

63.5175 63.4920 
1.4244 1.4236 

22.6170 22.6080 
4.2011) 4.20 

1~.'15~2 l:l.65 
1.9720 1.9710 
4.1875 4.1857 
3.9896 3.9880 

106.2325 
34.26 
2.7280 
3.08 

629.75 
23.7825 

H A M 

106.19 
34.2460 

2.7268 
3.0792 

630.-
23.7925 

Acth'! Kauantli 
Asian dmPnfo 10.10 10.10 

tSTIKRAZLAR 
Acths Kal)ants 

Tiirk B. 
• I Vadell 18.95 

% 2 bazine 73.-
TAHVtLAT 

18.95 
73.-

to~~·INIIIYI E IT I• RIAIMI l ~ ~ 
ui..Qli: iN IE lMJ E LK l•l u~ M~~:~::~ vadeli 40.- 40.10 

QaQnlar, kORferanslar, kongreler) L J) 

Ac:ahs Kal)RDlli 

Umumi i~timaa davet ( Yeni Eserler J 
Galatasarayhlar cemiyetinden: _____ Y_e_n_i _A_d_a_m ____ _ 

Cemiyetin senelik umumi i~tima1 5 
Yen! Adamm 213 iincu saYLSI Clktl. B~ 

~ubat 1938 cumartesi glinii saat 15 te ~iklr ve san'at gazete.slnin bu sayiSmd~ 
akdedilecektir. Arkada~;larm cemiyet Ismail Hakkl, Hii.samediC!in Bozek, Lfttfj 
binasma te~rifleri rica olunur, Er!~l, ce!ll.l Nur!, Hii.seyln Avnl, Suphl * * * Nuri, Hakk1 Toklu !mzah yaztlar vardxr. 

Yiik.sek Deniz Tlcaret Mektebi Mezunlar1 Aynca Yen! Adam Anslklopedisl adh eser!Q 
cemiyetinden: 9 uncu !ormas1 da llave olarak vertlmekte· 

Fi<'lr faclasmda bo~anlarm alleler!ne dlr. 
y 1 mak.sa.dlle 2/2/938 tarlhin.e mu.!a-

Hususi ve Miinferid 
Dans dersleri 

<U~ . ;a.mba giinli saat 14 te cemlyet bl-
naswua bir topla.nt1 ya.pll.aca'k.tlr. Aza a.r
kada§larm bulunmalart. 

*** 
Karacaahme<i Mezarliklanru Giizelle§tlr

me hayrr kurumunun senelik kongre.sirlln 
23/1/938 tarihirlde toplanmas1 mukarrer 
oldugu ve iiyelerin yevml mezkftrda. hazu 
bulunmalan evvelce 11An e<ill.m.l4t!. 0 giin 
toplanttda ek.ser1yet has1l olmadtgmdan 
30/1/938 pazar giinii saat dokuz bucukta 
mukayyed uyelerln ti'.skudarcta. imrahorda. 
T!l.'?mektebde hazu bulunmalarl tekrar llan 
olunur. 

*** Ka.d1kiiy Halkevirlden: 
28 !kinc1kanun 938 cuma. .saat 21 de Evl

miz salonunda :;>ehab Kuranel (Zeh1r -
11 gazler ve biz) isiml1 blr konferan.s vere
cektir, 

*** KIZ!lay Kumkapt nahlyesi b!l.'?kanlli!'m • 
dan: 

Kizilay Kumkapl nahlye 'k.ongre.s1 30/1/ 
938 pazar giinii saat 10 da C. H. P. Kumka
Pl na.h1ye blnasmdaki merkezinde yaptla
caktu. Saym tiyelerln te~rlflerl '- · -. 

( ___ A_s_k_e_r_li_k~i'~le_r_i __ ) 
Kad1kiiy A.skerllk §Ubeslnden: 
Kad1kiiy Yabancl §ubesl 334 dogumlula

rm ilk yoklamalarma ba.§lamlljtu. Kad1kiiy, 
Uskiidar, Beykoz kazalar1 mmtakalarmda 
lkamet eden ta§ra §Ubeler1ne mensub 334 
<iogumlu eratm niifus ciizdam, ikamet se
ne-dl ve <iiirt fotografla hergiin ogleden 
evvel §Ubeye mUracaat etmeleri • 

Beyoglu Karlman kar~tsmda Nul' 
Ziya sokak No.3. Miiracaat saatleri, her 
gi.in (12 - 14)' (17 - 21). 

Profesor Panosyan 

~i,li S1hhat Y urdu 
Tiirk Anonim 
~irketinden: 

28 ~ubat 1938 tarihinde saat on yedide 
~irket merkezinde adiyen toplanacak 0" 

lan hissedaran heyeti umumiyemizin 
ruznamesi sudur: 

1 - Meclisi idare ve murak1b rapo• 
runun ve bilanc;o ve kar ve zarar he ,. 
sablarmm tetkiki ve mecli.s azalanmn 
ve muraktbm tebriyeleri. 

2 - Yeni meclisi idare azalarile mu• 
raktbm intihablan ve tahsisatlarmm ta• 
yini. 

3 - Teklifler hakkmda karar veril .. 
mesi. 

Hisse hamillerinin nizamname mu 4 

cibince i~timadan ekal!i bir hafta ev 4 

vel hisse senedlerini sirket kasasma tev• 
di etmeleri ve mukabilinde duhuliye va• 
rakalannt almalan ve ic;timaa te~riflert 
rira vP ilan olunur. 

Grip, Ba, ve Di' Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Aydin Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan is: Aydm Vilayetinde Gazipa~a mektebi kar· 

§tsmdaki plan& gosterilen mevkide Cezaevi in~as1 : 
2 - Kesif bedeli 82330 lira 77 kurustur. 
3 - 937 mali Ylh i~inde ba~lanacak olan bu i~in 20,000 liraltk mikta

rmm 937 mali y1h icinde bitirilmesi liarttJr. 
4 - Asag1da yaz1h ~artname ve evrak Aydm Naf1a Miidiirlli~linde pa· 

ras1z gori.ilebilir. 
A- Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Baymd1rhk isleri ,Ilene! eartnam,.,;l 
C- Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
D- Vekalet vaPt i!ileri in~aat sartnamesi 
E - Fenni sartname. . 
5 - Eksiltme 15/2/938 tarihinde sah giinli saat 15 te Aydm Naf1a pat· 

resinde yap1lacaktlr. . t 
6 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklinin 7273 lira muvakkat temma. 

vermesi ve bundan baska a~ag1da yazth vesikalan haiz bulunmast lazJmdtr · 
A- Naf1a Vek1Hetinden alman 937 y!lma aid mi.iteahhidlik vesikaSl. 
B - 937 ytlma aid Ticaret Oc.as1 vesikas1. . a· 
7 - Teklif mektublan yukanda iici.inci.i maddede yaz1h saatten b~r 5 )!: 

at evveline kadar Naf1a Miidlirli.iglinde toplanan Komisyona getinlt;r~
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm ~.1~ur 
yet iic,;iincii maddede yaz1h saate kadar gelmis olmas1 ve d1~ zarfm. mu eler 
mumile iyice yapu:;tmlm1s bulunmas1 Iaztmd1r. Postada olacak gec1km(403) 
kabul edilmez. 
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[Ce~en defa t;:t· 

kan ktsmm hula -
sast: San I( - Y u on 
alit ya§mda Cinden 
t;:tkm~. Fransada 
ev/enmi~, kartSI ol• 
mii§, melez o~lu 
F u - ]i ile birlikte 
]apon - Cin muha -
rebesi ba§lamadan 
cvvel Pekine do • 
niiyorlar. San I( - Y u 
k1rkt gecmi~lir. 0~ -
lu da 16-17 ua~m • 
do kadardtr. Sanl( -
Yu'nun astl maksa -
dt Pariste i§lettigi 
biiyiik antika magazasma e~_qa toplamak
tzr. F akat bu frrsattan istifade ederek 
cokianberi uzak kaldrgt milli ha_qattnr 
ya§amak istiyor. Baba ogul kendilerine 
muvafrk bir konak bulmak if(in Pekin 
sokaklarmda giinlerce dola§tyorlar.l 

En ziyade ho§larma giden, tabii asll 
<;inlilerin sakin oldugu mahallelerdi. lki
si de yiiriimegi sevdikleri i<;in yorulmak 
nedir bilmiyorlardi. Y oksa bu gayet da
gzmk §ehri oyle olur olmaz insanlarm 
yaya olarak kolayca dola§malan kabil 
degildi. <;ok defa yolu kaybediyorlar, 
lakin kimseye sormadan gene kendileri 
doniilecek yeri bulmakta gecikmiyorlar
dz. Bir kiSim mahallelerin sokaklarmm 
dar ve karanhk olmasma mukabil, bir 
k!sim caddeler Avrupadaki bulvarlardan 
daha geni§ti. Y ayalar, arabalar, otomo -
biller, e~ekler, develer yanyana yiik ala
bi!iyorlardi. San elbiseler giymi~ i§aret 
memurlan, ellerindeki degneklerle gidi§ 
geli~i tanzim ediyorlardt. Bir arahk 
Fu-Ji: 

- Baba, dedi. a ..• §U polise bak I 
~ang·Yu: 

- Oglum ciddi ol, kendine gel, dedi, 
polise bakacagma §U mavi bliizlii er -
kckleri, ipek brode elbiseli kadmlan sey-

retsene I. Polislerin san elbise giymeleri 
galiba tuhafma gitti. F akat bu masmavi 
semanm altmda giizel bir tezad te§kil et
zniyorlar mt, yavrum! 

Fu-Ji: 
- BabaczgJm, diye cevab verdi, §a· 

ir] ige ba,ladm galiba!.. 
;lang-Yu §U ihtarda bulundu: 
- Dikkat et.. Ayagm burkulacak I 
Hakikaten bir<;ok sokaklarda kaldmm 

ta§larmdan ekserisi yerlerinden c;zkmz§, 
ba§ka taraflara yuvarlanmJ§, onlarm ye
rine sular ve <;amurlar dolmu§tu. Biraz 
3onra kendilerini iizeri yabani otlarla 
kaplanmi§, etrafi birkac; sefil kuliibe ile 
c;evrilmi§ bir mabed harabesinin kar§I -
sznda buldular. Orayi biraz gec;ince ise 
hep ipekli elbiseler giymi§, Rik§av'lara 
kurulmu~ bir siirii halkm arasma kahlmi~
ldtdz. Burada magazalar c;ok giizel ve 
i~leri kzymettar mallarla dolu idi. Arhk, 
sala§lardan miirekkeb . pazar yerlerinden 
c;ok uzakta idiler. Her di.ikkanm lizerinde 
altm yaldzzile levhalar vardz. Camekan· 
lar elektrik ziyalan i~inde panl panl par
lqordu. 

Fu-Ji hemt:n her yerde duruyor, her 
~eye baktp ashm esaszm ogrenmek isti -
~or, babasma nihayetsiz sualler soruyor
du. ~ang-Y u: 

- 'Amma da gevezesin, oglum, dedi. 
Bazz ~eyler var ki bende bile onlara aid 
lllalumat kalmamz~. hepsini unutmu~um. 
Bak ve dii~iin, mlanm kendiliginden ke§
f~ltnege c;ah§! 

Bu kadar gezdikleri halde hala iste -
dikleri gibi bir eve tesadiif etmemi~lerdi. 
Onun i~in dola§ffialanna ve aramalanna 

I 

devam ediyorlardt. Bir giin Fu-Ji ba -
basma: 

- ~u c;inceyi, dedi, ogrenip konu§ -
mak istiyorum amma, zannediyorum ki 
muvaffak olamzyacagzm.. <;iinkii fevka
lade gii($1.. Sonra adetlerine, an' aneleri
ne de hie; akhm ermiyor .. Benim §imdiye 
kadar ogrendigim §eylerin hep aksini ya
ptyorlar. «Evet !» demek i~in ba§lanm 
iki tarafa salladzklan halde «haytrl» de
mek i~in kafalanm one egiyorlar, benim 
okudugum kitablar hep soldan ba§hyor, 
halbuki onlann kitablan sagdan a~th -
yor!.. 

- Y avrum, bunlar pek o kadar miihim 
§eyler degil .• Sana acaib gelecek daha 
neler goreceksin, nelerl. <;inlinin evinin 
temelini atrnadan c;abstm kurduguna, ma
teme girmek ic;in beyazlar giydigine de 
§ahid olacaksm .. Her yigitin bir yogurt 
yigi§i oldugu gibi, her milletin de kendisi
ne gore gorenekleri vardtr. 

- !yi amma babaczgtm .. Annem Av
rupalt.. .Sen <;inlisin, ben hangi terbiye 
ve gorenege uyacag1m .• 

- Evvela <_;ini tetkik et .. bgren, Av
rupa ile arasmda bir mukayese yap .. 
Ondan sonra arzu ettigini kendine mal 
edersin I ;limdiden sana bu hususta hie; 
bir tavsiyede bulunamam. 

- Babactgzm, Pekini gormeden hie; 
de boyle tahayyiil etmiyordum .• Meger, 
yetmi~ iki buc;uk milletin halk1 buraya 
dolmu§.. ~u Man~u kadmlarma bak .. 
Yiizlerine siirmii~ler boyay1 .• Alhgt, diiz
g{inii.. Ba~lanna da rasgele ~i~ekler, mii· 
cevherler takmi§lar, takz§tlTmi§lar.. Ti -
betlilerin k1yafetleri ise adeta giiliine .. 
Fa kat Mogollannki olduk<;a korkunc .. 
Gene ic;lerinde en zarif giyinenler <;in • 
liler! .. 

Fu-Ji bir taraftan babasile boyle ko
nu§urken, diger taraftan da sokaklarda 
birbirile karmakan§Ik yol alan halka, 
e§eklere, tiiyleri yerde siiriinen, c;eneleri
nin altmda kocaman bir sakal dalgalanan 
develere bak1yor, ko§elerde faaliyet icra 
eden hokkabazlan, meddahlan, §arkt -
dan, hayretle dinliyor, meydanlarm orta
smda mii§terilerini iskemleye oturtup ka
falanm kazttan, yiizlerini y1kayan, b1 -
y1klarma kokular siiren berberleri agzz 
a~Jk tema§a ediyordu. 

F u-Ji'nin bunlar arasmda hie; ho§una 
gitmiyen, nefretini celbeden bir§ey var -
dz. 0 da bir kzszm hamallarm omuzlarm
daki uzun smgm iki ucuna aszlmi§ koca -
man kovalarla insan gi.ibresi ta§lmalan, 
herkesin yanmdan bunlan pervas1z ge~ir
meleriydi. 

- Baba, dedi, nic;in bunu yasak et
miyorlar? .. Ne berbad, ne miistekreh bir 
adet bu 1 .. 

- Oglum, <;inde gordiigiin feyiz ve 
bereket a§agt yukan insan giibresinin 
kuvvet ve kudreti sayesinde temin olun -
mu§tur. Onun i~in menetrnezler .• 

- Aman babacJglm, neler soyliiyor· 
sun I. Adeta midem bulamyor .. 

- Hakkm var.. Nitekim <;inlinin de 
senin gibi midesi bulanm1yorsa da bu 
yiizden ruhi dalalete dii§iiyor. Bostan • 
!arm, tarlalarm diri insan gi.ibresile beze
nerek mahsul yeti§tirme kuvvetleri artti
n!dzgz gibi biitiin <;in halkt oliilerinin 
manevi mevcudiyetlerinden kudret ala
rak ya§arlar.. Onun ic;in burada ahret, 
cin, peri masalmdan bol bir §ey yoktur. 
<;mli her tarafta ecdadmm ruhlanmn ge· 
zindigine kaildir. Ne ise onlan daha ya
kmdan tamd1gm zaman bunlan daha iyi 
anlarsml 

*** Bir sabah, ;lang-Yu oglunun odasma 
hem memnun ve hem de tela§h bir tavzrla 
girdi: 

- Zannederim ki, dedi, aradzg1m1 
buldum. Haydi, biraz c;abuk ol, kalk, 

!K~mi~leri ' 
i Bizi c;eker h: y!r~ 

Manavlardaki meyva: 
Goriiniir sepetlerde 
Sar1 benizli ayva. 

-2-
En hosu elm a!.. diyen 
Elbette haklt olur. 
Cocuklar! .. Elma yiyen 
Elma yanakh olur. 

-3-
Yersen gelir dermanm 
Yemi&i hi~e sayma. 
Seker isterse ~amn 
Kuru iiziimden cayma. 

-4-
Sandtk, 1and1k her zaman 
Hediye getir bana: 
Dortyoldan, Adanadan 
Portakal, mandalina. 

-5-
Kl~ Jl'iinii besler bizi 
Biitiin kuru yemi!jler. 
Fmd.Ik, badem, ~evizl 
Varsm ogudsiin di!iler. 

-6-
Keciboynuzu kadar 
Bo& yemi& yok, ne dersin? .. 
Bir gram &ekeri var, 
Yiiz ~am tahta yersin! .• 

[~AYDALI Bil.GiLER I 
Elektrikli bahklar 

Okyanuslarda, bizim bildi~imiz kal • 
kan bahgtna benziyen bir cins biiyiik 
ballk varchr ki, kemiklerinin ve kuyru
gunun havi oldugu elektrik kuvveti, bir 
ordek biiyiikliigiindeki ku§lan hareket
ten durdurup kendisine yem yapacak 
bir kudrettedir. Gene elektrikli diger 
bir cins bahk daha vard1r ki bunlara 
cGymnote. derler. Cenubi Amerika de-

nizlerinde bulunur. B€§ on tanesinin 
denizde yiizen bir beygire hlicum ede
rek onu hareketten durdurduklar1 ve so
nunda bogulmasma sebebiyet verdikleri 
gorlilmii§tiir. !nsanlar tabiatile bu hii· 
cumdan beygirlerden daha c;abuk mii· 
teessir olurlar. Birdenbire kalbleri du· 
rarak oliirler. 

I~PtQJ;itiQ 
Ag ve bahklar 

Bu oyun bab($elerde oynanabilecegi 
gibi biiyiik~e bir salonda da oynanabilir. 
;:iimdi havalar soguk oldugu icrin salon 
tercih edilmelidir. Salonun bir metro 
geni.§liginde ve iki metro uzunlugunda
ki yeri ag sa)'lhr. 

Oyunculardan biri ta§ tutularak ba• 
hkcr1 yani ebe olur. Gozleri baglanarak 
bir k6§eye oturtulur. Otekilerin hepsi 
bahktJr. Deniz farzolunan salonun is -
tedikleri tarafmda gezerler, agm i~in· 
den de ge~erler. Ne zaman bahk~l 
cdur!~ diye haykmrsa herkes oldugu 
yerde kalmtya mecburdur. 0 s1rada a
gm ic;inde bulunanlar tutulmu§ saythr
lar. S1ra ile biitiin oyuncular bir veya 
birka9 kere ebe olurlar. En 90k bahk 
tutmu§ olanlar partiyi kazanml§ olur • 
lar, sona kalan da oyunu kaybetmi.§ sa
Ylhr. 

giyin .. Gidip §U konag1 gezelim. 

Londrada 15 ya&ma kadar c;ocuklar arasmda bir bilardo miisabakaSI ba~t• 
la~tu. Heniiz netice belli degildir. Resimde maca i&tirak edenlerden bir 
yavruyu mahirane bir manevra yaparken goriiyorsunuz. 

Bilmeceyi ~Ozenler 

..... 
Bilmeceyi dogru ~ozenlerden bize fo· 8 - Kad1koy orta okul 781 Y1ldmm 

tograf gonderenlerin resimlerini bas - Ataman. 
mxya devam ediyoruz. Fakat burada 9 - Bursa !negol ilk okulda 162 !s . 
resmi crtkmak mutlaka hediye kazan· met Arar. 
mt§ olmakhga delalet etmez. Mlikafat 10 - !nktlab okulu 35 Salim Yllchz. 
ka:z:ananlarm ismi her a)'ln ilk haftasm- 11 - istanbul Divanyolu Klod Farer 
da De§rolunan biiyiik listeye yazrbr. caddesi 1 numarada Suzan ~uar. 
Soldan saga s1ra ile: 12 - !sparta orta okul 462 Ekrem. 

1 - !sparta orta okul 269 Feyzi HahCI. 13 _ Antalya avukat Enver kJZI Mii-
2 - <;orlu Yenic;e§me sokag1 berber beccel Akcan. 

Dincer oglu Siireyya. 14 _ tJskiidar Selimiye lu§la caddesi 
3 - Erzurum K1z orta okulu 136 A. 71 numarada Haklo. 

Erol. 
4 _ Gazi Osmanpa§a orta okul Sii _ 15 - Qatalca ilk okul 102 Seniha Ozer 

Ieyman Timur. 16 - Trab:z:on Erkek lisesi 126 Ahmed 
5 - Kiliste Abdiissemed Ylicesoy. <;aghyan. 
6 -Gazianteb <;ukur mahallesi terzi 17 - Adana Kale kap1smda kahveci 

Feyzinin krz1 Behice Tiirkan. Mehmed. 
7 - Kumkap1 orta okul Seyfeddin 18 - Askeri s1hhiye kii~iik zabit oku· 

Dikolcay. lu 37 Ismail Co§kun. 
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Y ·A Z IS I Z Hi KAYE 

Biraz sonra ;lang-Y u ile F u· Ji hirer 
rik§ava kurularak yola ~Ikt!lar. Geni§ 
yollardan, biiyiik caddelerden g~tikten 
sonra <;in asilzadelerinin oturmakta ol
dugu eci§biicii§ ve dar sokakh mahalleye • 

.. 

girdiler. 
;lang· Y u, arabac1lara: 
- Bur ada inecegiz I F akat bekleyin. 

gene donecegiz! 
Dedi. Ogluna kendisini takib etmesini 

i§aret ettikten sonra yiiriidii. Buras1 ~ok 
sakin ve giiriiltiisiiz bir yerdi. Etraf yiik· 
sek duvarlarla c;evrilmi§ti. lnsan ba§IDI 
kaldzrdzgi zaman gokii ~ok gii~ gorebili -
rordu. 

Baba ogul bir miiddet saga sola baki
naraktan yiiriidiiler. Hava c;ok iyi idi. 
Ortahkta bir tazelik, bir giizellik ruhu 
hakimdi. ;lang-Yu solda bir kap1 goriin
ce durdu. Kanadlar siyah renkte kJymet
tar lakedendi. Birinin iizerinde balmdan 
kccaman bir tokmak vardz. 

- Arkas1 geleek defa - Bay Pinpon izci 

(merakh ~eyle!fj 
<;inko kaph bogazlar 

Yeni Zelandada ~1kan gazetelerden 
biri cAmerika bahriyelilerinin boga:z: • 
Ian ~inko mu kaph?. serlevhasile §U 

f1kraY1 yazmaktadrr: 
Bir Amerikan bahriyelisi, gemileri -

nin Okland limamnda demir atiiU§ ol • 
masmdan istifade ederek sahile ~Ikmi§, 
bir bara girerek bir viski istemi§tir. 
Barda ~ali§an adam, yanh§hkla kendisi
ne viski yerine tuzruhu vermi.§tir. Bah· 
riyeli bardagi dikmi§ ve kallop gitmi§· 
tir. Neden sonra yapbg1 feci yanll§h -
W,n farkma varan garson, merak ve kor· 
kudan sabaha kadar uyumamt§, bahri. 

. yelinin hastalamp olmesi neticesi ken· 
disinin tevkif edilecegini dii§iinerek e· 
eel terleri dokmli§tiir. 

Fakat, ertesi giin bakmt§ ld, hi~ boy
le §eyler olmami§. Bilakis ak§arn iistii 
ayni bahriyeli ne§'eli ve s1hhatli tekrar 
gelmi§, gene viski istemi.§tir. Garson, 
.bir ak§am evvel yaptlg1 yanll§h~ tarnir 

i~in en iyi viskiden kocaman bir kadeh 
doldurup bahriyeliye uzatm~. 

Adam, i~kiyi birden dikmi§, fakat so
nunda yiiziinii buru§turarak: 

- Diin ak§am, demi.§, beni o giizel 
visld ile avladm, bugiin fenasm1 daya • 
dm, degil mi 

Diyerek paraYl tezgrunn iistiine :fir • 
latmt§ ve kapt)'l hiddetle vurup c;lk • 
mt§tJ.r, 

lzlandahlarda okuma 
mer ala 

Biiyiik Britanyadan sonra Avrupanm 
en biiyiik adast olan izl§.ndanm 80 bin 
kadar niifusu varchr. 1zlii.nda adas1 sa· • 
kinlerinin saytsma nazaran biitlin diin· 
yada en crok kitab satllan ve okunan 
yerdir. 1937 senesinde adamn merkezi 
Rikyavik'te 231 kitab basliml§ ve her 

birinden 47 §er bin satllmt§tl.r. Diger ta· 
raftan tziandanm muhteli'f §ehirlerin• 
de dart giindelik ve 113 tane de ayhk, 
on be§ giinliik ve haftal1k mec.mua n* 
redilmektedir. 80 bin niifusa loyas edi· 
lince, harikulade okuma merakma de
lalet eden bir rakam! 

( ikincikanun bulmacas1 ) 
~ )< (Q!] "" La® 
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OTIC ·'-. + lilOO ~ 
Yukar1daki her dort ko§e bir sa)'lya 

delalet ediyor. Birbirinin ayni olan 4 ko· 
§eler ayni sa)'llardlr. Ona gore sayxlan 
yerlerine koyarak bu hesab meselesini 
hallediniz. Bu meseleyi kolayca crozebil· 
mek i~in bilhassa dort ko§eler·in hangi
lerinin birbirinin ayni olduguna dikkat 
etmelidir. Birinci ve ikinci sat1r ballol • 
du mu meselenin otesi kendiliginden 
ortaya ~tkacaktir. 

Bu bilmeceyi gazeteden kesecegi • 
ni:z: par~;a iizerinde ve her say1yx men • 
sub oldugu dort ko§enin i~erisine yaza
rak bi:z:e gonderiniz. Dogru halledenler• 
den birinciye be§ lira, ikinciye iki lira, 
li~iinciiye miinasib bir hediye takdim o
lunacak, diger yiiz ki§iye muhtelif mii
ka~atlar dagitllaca1ttJr. Cevablarm bi
rincikanunun sonuna kadar gonderilme· 
si tarttr.r. Ge($ kalanlar hediye kazana
mazlar. Bilmeceyi dogru ~;ozenlerden 

bize fotograf gonderenlerin resimleri de 
miikafat alsmlar almasmlar, sr.ralar1 ge· 
lince sahifemize baslhr. 
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CUMHURIYET 28 ikincikanun 1938 

Cunku ASPiRiN senelerdenberi 

her turlu sogukalgml!klanna ve ag

nlara kar$r tesiri ~a~maz bir ilac;r 

oldugunu lsbat efmi~tir. 
~/ .. 

ASPIRIN in tesirinden emin olmak i~in 

markastna dikkat ediniz. 
\ 
lutfen 

KASABLAR CEMiYETiNDEN: 
937 y1h hesablarumzm tetkiki ve 938 ~;ah$ma esaslarmm idare heyeti 

tarafmdan izah1 ic;in umumi heyetimizin 5/2/938 cumartesi giinii saat 10 da 
Eminonii Halkevi salonunda toplanacagm1 bildirir, Cemiyetimiz azalarmm 
herhalde iGtimaa istiraklerini rica ederiz . . 

Anadolu Say•n Tacirlerimizin 
NAZARI DiKKATiNE : 

Bilumum levaz1m1 insaiye malzemeler!, kantariye, nalburiye, kimyevi 
maddeler, mefrusat, her nevi ytinlii ve pamuklu mensucat. radyo ve rad
yo aksam1 ve saire iizerine tanmmi$ fabrikalar miimessiller nezdinde 22 
senelik tecriibemden sonra, bu kere: 

K. BEY END i 
Unvam altmda !stanbulda Postane kar$ISmda Biiyiik Kmac1yan ham

nm 34 numarada tesis etmi$ oldugum KOM!SYON ve T!CARET Evinin 
j:(ayesi: 

Saym miisterilerin ihtiyaclarmi piyasam1zdan temin etmek ve !stan
hula gelip gitme kiilfetinden kurtarmak ve bilaiicret piyasam1zdaki fiatla
rm tebeddiilatmdan haberdar etmek ve giin hiikmii fiatlar iizerine sipari§· 
leri temin etmektir. 

,... CAGLAYAN'da 
Me,hur rakkaseler 

AMiRA Cemal 
ve 

ZEYNEP ElSUDANI 
Solist M U A L L A 

ve arkadat;lar• 
Yenl ve zengin program. 
Seanslar tam 21 huvukta ba~lar 

Yerlerinizi evvelden temin ediniz, I 
•-• Telefon 1 40335 --• 

istanbul Tiirk 

emlak 
Sirketi hissedarlarina 

lLAN 
, 

25 ikincikanun 1938 tarihinde fev -

kalade l<;timaa davet edilmi~ olan is

tanbul Tiirk Emlak §irketi hissedarlar1 

umumi heyetl l§bu toplanbsmda serma
ye hisselerinden heniiz tediye edilme • 
ml~ olan miitebaki %20 nin def'aten ve 
nakden tediyesi hakkmda idare mecli
since 8 birincikanun 1937 tarihinde it -
tihaz edilmi§ olan karan ekseriyetle ka
bul ve tasvib etmi§tir. 

Binaenaleyh, i§bU nanm ne§ri tarihln
den itibaren otuz giin zarfmda, bakiye 
%20 nin hissedarlar tarafmdan nakden 
tediyesi ve aksi takdirde esas mukave
lenamenin on birinci maddesi mucibin
ce taksidleri vaktile tediye edilmiyen 
senedatm numaralan gazetelerle ilan 
edildikten on be§ giin sonra, ledelhace 
eshab1 hesabma satllaca~I, hissedarlara 
bildirilir. 

Istanbul, 28 ikincikanun 1938 
!dare Meclisi 

BAKIR 
Yerli 
FABRIKASI 

75 santim geni§ligine kadar (30 
parmak) bak1r <;tkaran bir Tiirk 
fabrikas1d1r. Kalayh, kalays1z hur
da bak1rlar da ahr. Ahc1larm bir 
kere u~ramalan tavsiye <>lunur. 
Sirkeci Giizel !zmir oteli arkasm
da Erdoi!:an sokak No. 4 ................... 

~eraitimizi anlamak iizere aareslmize b!r defa mektub yazmak Ardahan sulh hukuk hakimliginden: 
fet;ne katlarunamz1 menfaatinizden otiirii dilerim. ....... Aslen Kemahh olup Ardahamn Ka -

................... EViNiZDE ---------
BiR PUDRA M0SABAKASI 

.T E R T i B E D i N i Z. 
Krema kopiiklii Tokalon pudras1ndan 

20.000 
HUSUSi KUTU 

PARAS 
A'ag1ki tafsilit dairesinde yapllacak pudra 

miisabakas1 i~in meccanen dagltllacaktlr. ________________ .... ______________ __ 
Holivud ainema ytldizlart, • yiiziiniize adi bir makiyaj teklini 

veren • biitiin pudralarm bir fihristini yapmitlardJr. Kullandtgt· 
mz pudrantn rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. 
~azt sarttmlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandiklarmda 
kendilerine daha uygun geldigi gibi bazt esmerlere de, sartflD· 
lara mahsus bir pudra kullandtklarmda keza kendilerine daha 
uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegane ~aresi, yiiziiniiziin bir 
tarafmda bir renk ve diger tarafmda batka renk pudra tecriibe 
etmek ve aradaki fark1 anlamakllr. Krema kopiiklii T okalon 
pudrasmm, her tene uygun orijinal ve fayam bayret renkleri 
mevcuddur. Bu pudra bavalandmlmlf, gayri mer'i ve kat'iyyen 
sudan miiteessir olmaz. Bir~ok Amerikah sporcu ve yiiziicii ka
dmlar, sudan miiteeasir olmtyan bu pudrayt kullanarak mutad 
olimpik oyunlarmdan ve yiizmelerinden aonra bile tenlerinin 
bozulmadtgmt beyan etmitlerdir. 

Tokalon pudrast, imtiyazh bir usul dairesinde istihzar ve bu 
imtiyaz T okalon miiessesesi tarafmdan miihim mali fedakarhk
larla temin edilmittir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife kar,-d'lk olarak Istanbul 622 
posta kutusu adresine (T. C. 3) rumuzile 12 kuru,Iuk pul gon· 
derdiginizde hususi model de bir kutu krema kopiiklii T okalon 
pudrasile mubtelif renklerde niimunelik 4 ufak paket pudra ad
resinize irsal edilecektir. Bu suretle yalmz kendi baftDlza veya
hud arkada,Ianmzla beraber tecriibe ederek hakiki bir pudra 
miisabakast yapmtf olursunuz. Ayni zamanda (biri giindiiz ve 
digeri gece i~in) hakiki cild unsuru olan iki tiip Tokalon kremi 
:le gonderecegiz. Bu kremler krema kopiiklii Tokalon pudrasile 
beraber kullamlacak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit 
kullandtgm•z pudranm rengini de bildirmeyi unutmaymtz. _______________ ... ____________ __ 

SAADETINIZI MUCIP 

BU MECCANI 
TECRDBEYI YAPINIZ 

--------------~;__-......... .;:.:,..,_;t. .. --'----'------------------..;..:____ ragol tnaba.llesinde ikamet etmekte 1kerl 

Niimune istiyenlerin ~oklugu kar~1s1nda gon
derme i~inin bir ka~ giin geri kalmasinin mazur 

~ goriilmesini muhterem mii§terilerimizden rica 
ederiz. 

yOzOnQzOn laze ve 
da ha gencte~lt\l!ii 
olduaunu g o r e -
cekainiz. 
Sol tuaft01kl muluul 
maiOmah okuyunuz. 

• 

Kapab zarf usulile eksiltme ilani vefat eden Hasan oglu $a~kah namile 
maruf Hiiseyinin karde§i R1za Ovacxkm 

Kayserl• y 1·Ja.A. yeti•nden•. talebi iizerine terekesi yazllarak defteri 
tutulmu§tur. Miiteveffamn bir klSlm 
miras<;1larx malum ise de, ba§ka varisi 
ve alacakhlan ve borclulan olup olma
dt~ anlai?Ilmak iizere keyfiyetin ilam 
tensib k1lmm1§ oldugundan kanunu me
deninin 534 iinci.i maddesine gore mii -
teveffanm kanuni ve mansub mira~I -
larmm ilan tarihinden itibaren ii<; ay 
i<;inde ve kanunu medeninin 561 inci 
maddesine gore miiteveffanm alacak -
larile borclulann da keza ilan tarihin
den itibaren bir ay i<;inde s1fatlanm be
yan etmek iizere Ardahan sulh hukuk 
hakimligine miiracaat etmeleri ve ak~· 
takdirde mezkur kanunun miiteakib 
maddeleri hiikiimlerinin yerine getiri
lecegi ilan olunur. 938/1 No. hd1r. 

DtJNYANIN ME&HUR SEKERCtSt 

1 - Eksiltmeve konulan 1$: Kayser! merkez!nc!.e yap1lacak Vali Kona~x 
in$aatl olup bedeli ke:;;fi •38502» lira c36» kurustur. 

2 - Bu i~e aid sartna~eler ve evrak sunlard1r: 
A - Eksiltme sartnamesL 
B - Mukavele projesi 
C - N~a isleri seraiti umumiyesi. 
D - Tesviyei tiirabiye, sose ve karj:(ir in$aata dair fenni sartname. 
E - Hususi ljartname. 
F - Kesif cetveli, sils,ilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje grafik. 

Istiyenler 1lu sartnamelerl ve evrak1 Kayser! Naf1a Miidiriyeti ve Vita
yet Daimi Enciimeni kalemlerinde j:(orebilirler. 

3 - Eksiltme 21/2/1938 pazartesi giinii saat 15 te Enciimeni Vilayette 
yapilacaktiT. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmeye j:(irebilmek iGin isteklilerin c2888» lira muvakkat temi

nat vermesi ve bundan ba$ka a!iag1daki vesikalan haiz olup j:(ostermesi la
Zimdir. Naf1a Vekaletinden tasdikli ehlivet vesikas1 ve fenni mes'uliyeti 
olacak diplomah miihendis, mimar ve~a fen memuru istihdam edeceklerine 
dair Noterlikten tasdikli taahhiidname. 

6 - Teklif mektublan yukanda yaz1h saatten bir saat evveline kad.ar 
Enciimeni Vilayete j:(etirilerek Eksiltme Komisyonu Reisli.itine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet muayyen 
saate kadar gelmis olmasr ve d1s zarfm miihiir mumu ile kapahlmis bulun
masx Iazimdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (520) 

HAZIMSIZLIK 
Hayatm zevkinden insam mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 
Cok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mii~kiilat 

goz oniinde tutularak yapllrru~hr. 

HER ECZANEDE SATILIR. -------·· 

Kocaeli Vilayeti Koy Biirosundan: 
Koy koruculan i~in tahmin! bedeli on bir bu~uk lirad.an yaptmlacak 87 

tak1m elbisenin a~1k eksiltme suretile ihalesi 4/2/938 cuma giinii saat 13 te 
yapilacaktir. Niimune ve ~artnamesi Koy Biirosundad1r. isteklilerin 75 lira
Ilk muvakkat teminatla o tarihte Vilayet Koy Biirosuna miiracaatleri. (296) 

(4309) 

··-------------· Bi~ki dersleri 
Evinde hocastz bi~ki ve dikl§ l:ig

renmek istiyenler i<;ln Be~ikta!? 
Diki~ Yurdu direktorii ~iikrti 
Cal tarafmdan yaz1lan kitab -
!ann birinci cildi iki, ikinci ve 

I 
ii<;iincii cildleri ikiser buc;uk lira o-

Ali Muhiddin Hac1 Bekir 
Mamulatmx te~hir ettigi Avtupa ve Amerika sergilerinde daima birinciligi kazanm•shr. Giizel istanbulu 

gezmeye gelen seyyahlar nefaseti cihamn dort kosesine nam ~alan 

HACI BEKiR LOKUM VE ~EKERLERiNi ALIRLAR 
Bir but<uk asudan fazla bir tarihi olan bu meshur TUrk Ticarethanesi Iokom ve sekerln•i kadar nefis Karemela 

imaline ba$ladx. Hacx Bekir Karemelas1 gayet liiks ambalajh ve )rUosunun 
Perakende fiah 80 kurustur. 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankast 

istanbul ~ubesinden: 
Bay izzet Tugan adma yaz1h D. s1mfmdan Birlik 6521 numarah banka

miz aksiyonu kaybedildiginc.en arhk htikmii kalmad1g1 ve sahibine baska 
numarah yeni bir sened verilecegi bildirilir. (527) 

Gi.il Merakl1lar1 
110 ~e~it bodur yiiksek ve sarma~1k Avrupa yedtveren giiller 

etiketli, envax ~amlar, siis ag11~lan v.s ..• v.s ... 
Giil sevenlere katalogumuzu gonderiyoruz. 

Ortakoy GUicU Vasil~~ 

==······· Bah~e 
Mevlud 

Mimar1 
Bay sal 

Dordtinci:i Vaklf Han dordiincu 
~ kat, 18 numara. Telefon: 23426 ........................................................ 

Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 

An1t, meydan, ~oeuk parkton ve 
villa bah~eleri lf<ID modern proje 
ve planlar baz~rlar; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahru deruhde ve taahhUd 
eder. 

l larak yalmz Yurdda satthr. Ta~ra 
sipari~leri bedeli geldiginde derha: c·· ··k M h f G 1 K 1· t b 1 s 1 

I 
gonderilir. Post.a paras~ ~lmmaz. I' umru u a aza ene o. s an u abna rna 

Biiket. ni~an sepeti ve ~elenkler 
icin vapllan siparisler siir'atle ha· 
zulamr. 

Adres: Be~1ktas D1k1!i Yurdu Komisyon B ~kanhg"'tndan· 
AkarPtler No. 87 a"\' • 

1 - Kabatas ve Sahoazan muhafaza kuliibeleri tamirlerinin 31/1/1938 pa-

kemesinden: 

tstanbul asliye birinci hukuk mah - zartesi giinii saat 15 te pazarhg1 yapllacaktlr. 
2 - TasmlantnlS tutan 204 lira 82 kurus ve ilk teminati 13 lirad1r. 
3 - ~artname ve kesif cetveli komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 - Istcklilerin _giin ve saatinde bu j:(ibi isleri basard1klanm 

kalan ve ilk te minat makbuzlarile Galata eski ithalat 
nasmdaki Komisvona gelmelPri. 

j:(osterir vesi
Giimriigii bi

(529) 

Cic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva agac; ve agac
c;tklan; bah<;e aHit ve edevatJ ve 
ehllvetll Bahc;fvanlar ~Ondertr. 

Katalogu (50) k:uru~tur. 1 Alakadarlara parasiZ J;!'onderillr 
. ......, 

Eski§ehir icra dairesi iflas memuriu• 
gundan: 

Tiirk Hava Kurumu Sabnalma Komisyonundan: 

Memaliki ~arkiye Frans1z Bankas1 ta
rafmdan Amasra mmtakas1 Komiir 1s
tismar !§letme §irketi aleyhine a<;tlan 
davada miiddeaaleyh §irketin ikamet -
gah1 bulunan istanbul Galata Merkez 
R1hbm hanmm giimriik idaresine devri 
hasebile ~irketin bali haz1r ikametgahl
mn me<;huliyetine binaen ilanen tebli
gat icrasma karar verilmi§ olmakla ta
yin olunan 23/2/938 tarihine musadif 
~ar§amba giinii saat 14 te mahkemede 
§irketin kanuni miimessilini bulundur
masi ve yahut bir vekil gondermedigi 
takdirde hakkmdaki muhakemenin gl
yaben icra olunacag1 ilan olunur. (4295) 

Endiistri ve Tecim 
Eski~ehirde Koprii ba~mda Merkel! 

eczanesi sahibi bulunup !stasyon cad • 
desinde kendi 61 No. h evinde oturmak· 
ta iken halen ikametgah1 belli olm1ya!l 
eczac1 Yusuf Kenanm iflasma 29/6/937 
tarihinde saat 15 te Eski§ehir asliye hU" 
kuk hakimligince karar verilmi~ ve 
muktazi muameleye ba§lanml§ o!pu~U 
alakadarlara malum olmak iizere nan 
olunur. ( 4298) 

25 inci tertib piyango biletleri i~in 140.000 tiirk~e ve 10.000 frans1zca el 
planile 10.000 duvar plam ve 10.000 resimli afi~ bastmlacaktlr. 31/1/938 pa
zartesi gtinii saat 15 te miinakasas1 yaPllacagmdan istekli olanlann ~artna
mesini gormek iizere Piyango Direktorliigu muhasebesine miiracaatleri. 

(541) 

TuRK HAVA KURUMU 

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

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr. 
Bundan baffka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) lirahk iki 

aded miikifat vard1r. 
$imdiye kadar binlerce kiiiiyi zengin eden bu piyangoya i~tirak 

Fatih sulh 3 iincii hukuk hakimli~in
den: 

Halen Baklrkoy Emraz1 Akliye ve A
sabiye hastanesinde bak1m altmda bu -
lunan Nureddin Tiirktenin hacrile ken
disine Karagiimriik Muhtesib iskender 
M. Kabakulak S. 3 No. h han~e oturan 
kans1 Ferihamn 26/1/938 tarihinden iti
baren vasi tayin edildigi ilan olunur .. 

Anonim ~irketinden : 
1938 senesi zarfmda ecnebi memleketlerden istanbul limanma 

j:(etirilecek olan !)ekerlerin _giimriikleme i~inin 26/1/1938 tarihinde 
miinakasasmm yapllacag1 _gazetelerle ilan edilmi~ ise de goriilen 
liizum iizerine bu mi.inakasanm 17/2/1938 tarihine biraklldigl ilan 
olunur .. 

istanbul Defterdarbgtndan: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Fatih Carsambada Beycegiz mahallesinin Mehmedagahamam1 
sokagmda eski 14 yeni 12 numarah diikkan. 
Besiktasta Cihanniima mahallesinin Hasfmn sokagmcl.a eski 

Lira Kuru~ 

55 

90 yeni 66 numarah diikkanm on sekizde tic; pay1. 33 40 
Yukanda cins ve mevkileri yazll1 emlak hizalarmdaki bedeller iizerinden 

ayr1 ayn a~1k arttlrma usulile sahlacakhr. isteklilerin ve tediye seraitile di
ger sartlanm ogrenmek istiyenlerin 31/1/1938 pazartesi _giinii saat on dortte 
viizd.e 7,5 pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona gel
meleri. eM.» · (281) 

I Dr. Suphi $ense: 1 

I i~!~~11~n ~~~!~~~~~~ !~~Ts~t~~~~~~~s ~ ~ 
L«-klergo Apt. ~r uavene 4 ten soars 

eumartesr fakirlere paras·% ¢ 
r el. 43924 _____. 

Zayi - Geyve Askerlik ~ubesindden 
'.i .... ""t 1• 

ald1~1m terhis tezkeremle niifus kag 
m1 kaybettim. Yenilerini <;IkaracagH!l • 
dan hiikiimleri yoktur. ]>i 

325 dogumlu Hasan oi!lU ~ek 



28 lklnciklnun 1938 

Y AVRUNUN giirbiiz, tombul, saglam, neseli olmastnt istersen FOSFOTIN 

·----------------------------~·1,:::::::::::::::::::::::::::::-.. Y eni ~1kan kitablar : - ,_!:::.::~:,kl,~::,,,~::~~~~,~:7: .. b. ah-

Mehmed Beh~et yazar: Yumak (~iir) 50 Kr. 
Faruk Nafiz Camhbel: Akmc1 Tiirkiileri (~iir) 30 » 

Akarsu (~iir) 50 >) 
Ytldtz Yagmuru (Roman)IOO » 

Yusuf Ziya Orta~ : Bir selvi golgesinde (~iir) 30 » 
Kuf Ctvtlblart (~iir) 30 » 

Server Bedi 
Aka Giindiiz 
M. Suad Sader 
Yasar Nabi 

: Dizlerine kapanaam (Roman) 30 » cildli 
: A,km temizi (Roman) 100 » 
: Edebi a'k mektublan 50 » 

' 
: Edebiya.bmtzm bu· 75 » 

giinkii meseleleri 

KANA AT KiTABEVi 

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

nacaktrr. 
Sartlar: 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve Tiirk olrnak. 
2 - Otuz ya§mdan yukan olrnamak. 
3 - En az orta tahsili bitirmi§ olmak. 
4 - C.abuk ve iyi daktilo edebilmek ve d.aktilo irntihanmda rnuvaffak olmak, 
5 - En az iki y1l hizmet teahhiit etmek, bir yabanc1 dil bilenler tercih edi-

lecektir. 
!steklilerin ikincikanun sonuna kadar Ytld1zda Harb Akademisi Komu-

tanhgma miiracaatleri. (332) 

Sat1l1k 2 ev 
Kmlay istanbul Miimessilliginden: 
Balatta Kesmekayada Hamamimuhiddin rnahallesinde bulunan 71 ve 

73 numarah ktsmen kargir iki ev elveri~li fiatla satthkttr. Almak isti
yenlerin Sirkecide K1ztlay hammn ikinci katmda 8 No.ya miiracaatleri. 

Manisa Sehri Elektrik Tesisat 
BirliQi ReisliQinden : 

1- Manis a $ehrinde yeniden yap1lmakta olan elektrik santral binast de. 
rnir c;atlSl Naf1a Miidiirli.igtinden musaddak proje, plan ve ke~ifna • 
rneleri mucibince c4436~ lira ke$if bedelile ac;Ik eksiltmiye konulmu~tur. 

2- Bu i~e aid $artnarne ve evrak f$Unlardtr : 
A - Eksiltme ~artnamesi ve buna merbut hususi ve fermi §artname, 
B - Mukavele projesi, 
C - Pllln ve projeler. 
i:stekliler bu evrakt (22) kuru~ bedel mukabilinde cManisa Sehrl 
Elektrik Tesisat Birligi Reisliginden~ alrrlar. 

3 _ Eksiltme 16/2/938 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 15 te Ma • 
nisa Belediye Dairesindeki hususi rnahallinde toplanacak olan Birlik 
Enci.imenince yapilacaktlr. ·• '' '''' ~ 

'1- Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin c333~ lira rnuvakkat teminat 
vermesi ve bundan b~ka a.~~ag1daki vesikalan haiz ol1,1p aetirjpesi. 1~
zrmdrr: 
A - 938 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikasL 
B _ Bu demir ~;atl i$ini bizzat yapabilir ehliyette veya bir ehline 
yapbrabilir oldugunu gosterir vesika. • (404) .-.-.. 

p A T I 
!c; ve d.t§ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlii ntihablarmda, 
cerahatlenmi$ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
dairna muvaffakiyetle lifayi ternin eder. 

Tekirdag ~arbaybg.ndan: 
Tekirdag Belediyesl itfaiyesl ic;in a<;tk eksiltme ile almacagr illn olunan 

400 metre boyundaki hortumun 4/1/938 tarihind.en 4/2/938 tarihine kadar 
bir ay iGinde pazarbkla satm almacag1 ve ~artnamesinin istanbul ve Te
kirdag Belediyesinden istenilmesi ilan olunur. (143) 

Devlel Oemiryollar1 1$1elme Umam MiidUrliij;iinden I 
Gazetecilere rnahsus tenzilli iki ayhk balk ticaret biletile siirat trenle

rinde seyahat edecek ~~zetecilere bu trenlere mahsus munzam bilet iicret
lerinden de % 60 tenztlat yapllacakbr. c24h (532) 

~ 

Muhammen bedeli 9890 lira olan 2300 c;arn telgraf diregi 15/2/1938 sah 
giinii saat 15,45 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm alma. 
cakbr. 

Bu i~e ,girmek istiyenlerin 741,75 liralik rnuvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Na~ta miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni 
giin saat 14,45 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

Sartnameler parastz ol~r~k Ankarada rnalzeme dairesinden, Haydarpa
~ada Teselliim ve Sevk $efhgmden, tzmir ve Eski~ehirde !dare rnagazalarm-
dan dagthlmaktadtr. (535) 

[ Emlak ve Eytam Bankas1 ilanlan I 
Esas No. YER1 NO.Sl 

c. 15 Biiyiikdere. Bi.iyiikdere Eski 
caddesi 203 

203M. 
Yeni 
192 
194 

Nev'i 

Di.ikkam havi ev 

Depozitosu 
T.L. 
450.-

Mevkii yukanda yaZih ~ayrimenkul pe~in para ile veya birinci taksiti 
be~in ~eri kalam iic miisavi taksitte ve iic senede Odenmke §artile % 9 lh 
faize tabi olrnak iizere pazarltkla satilacaktxr. 

ihale : 3/2/938 perllembe ,giinii saat ondadtr. 
!steklilerin bildirilen giin ve saatte depozito akcesile ~bemize gelmelerl. 

....___ c124• (272) 

t. H. K. Nazilli ~ube Ba~kanhg1ndan: 
ISubernizin tahminen yedi bin adedi bulacak olan kurban derileri ac;tk 

~~hrmtya konulmu§tur. !hale 7/2/1938 giinii yapilacaktir. isteklilerin Nazilli 
""urk Hava Kurumuna miiracaat ~tmeleri ilan olunur. _ {til~ 

nacak 1 aded 1 tonluk seyyar elektrikli iskele vinci 18/1/938 tarihinde ihale 
edilemediginden yeniden ve pazarhk usulile eksiltmiye konrnu~tur. 

2 - Montaj1 da dahil vincin biitiin teferriiatile rnuharnmen bedeli sif 
istanbul 8000 lira ve muvakkat teminab 600 liradtr. 

3 - Ekslltme 15/2/1938 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kabata~ta 
Levaztm ve Mubayaat $ubesincl.eki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

4 - $artnarne}er parasiZ olarak her gUn SOZil ge~;en $Ubeden ahnabilir. 
5 - Eksiltmive i$tirak etmek istiyen firmalar fenni mufassal teklif 

rnektub ve kataloglanm ; kaldtrrna ve indirtne ve fren tertibatmt a~tk ola -
rak ,gosteren resimlerini, kataloglartm birinci smtf bir firma olduklanm ,gos
terir evrakt eksiltme giiniinden en az 7 giln evveline kadar !nhisarlar Umurn 
Miidiirliiitii Miiskirat Fabrikalar Subesine vermeleri ve miinakasaya i~tirak 
edebilmek ic;in de tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan la -
z1mdtr, 

6 - !steklilerin pazarltk ic;in tayin edilen gi.in ve saatte 5 inci maddede 
yazth vesika ve % 7,5 giivenme parasite yukanda adt ge~en Komisyona p;el
rneleri ilan olunur. (431) 

1 - tdaremizln Pa~alimanmdaki Tiiti.in Baktmevinde ~artnamesl mu
cibince yaptrraca~I tamirat 1$1 ac;1k eksiltmiye konmu$tur. 

2 - Ke~if bedeli 9939 lira 19 kuru$ ve muvakkat teminat1 745.43 li
radtr. 

3 - Eksiltrne 4/II/938 tarihine rasl1yan curna giinii saat 15 te Kaba
ta$ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindeki Alrm Kornisyonunda yap1la • 
cakttr. 

4 - l:;lartnameler 25 kuru$ bedel mukabilinde tnhisarlar Umum Mii • 
dilrlilgii tnliaat Subesindan almabilir. 

5 - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini tn· 
hisarlar tn~aat Subesine ibraz ederek ayrtca ehliyet vesikas1 almalan 1'1-
Zimdrr. 

6 - !steklilerin kanunen kena.i.lerinden aran1lan vesaik ile 5 inci mad
dede yazilt vesika ve yiizde yedi bu~;uk giivenme paralarile birlikte eksilt
me ic;in tayin edilen giin ve saatte yukanda adl ge~en Komisyona gelmeleri 
il.An olunur. cB.• (366) 

NWW 

1 - Sartnamesl muciblnce 17,000 kilo bel ipi pazarltkla satm almacakt1r. 
2 - Pazarhk, 8/II/938 tarihine rasbyan sah giinii saat 14 te Kabatll$ta Le

vazrm ve Mubayaat :~ubesindeki Alrm Komisyonunda yapllacakttt. 
3 - $artnameler parastz olarak hergiin sozii ,ge~en ~beden almabilir. 
4 - !steklilerin pazarhk i~;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 ,giivenrne pa

ralarile birlikte yukand.a ad1 geGen Komisyona gelmeleri ilAn olunur. 
(465) -I - Sartname ve nnmunesl mucibince 10.000 metro amerikanbezi pa

zarhkla sattn allnacakht. 
II - Pazarhk, 17/II/1938 tarihine rasthyan per~embe giinfi saat 15 te 

Kabata~ta Levaz1rn ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komlsyonunda yaptla· 
caktJr. 

III- Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en Subeden ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarltk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralaril.e birlikte yukar1da adt ge~en Komisvona gelmelerl il!n olunur. 
(530) 

istanbul Vaktflar Direktorliigii baruan 

Muhammen 
Cinsl Miktan bedeli ilk teminatt !hale giinii. 
Hurda cl.emlr 10 l,talem 1226 91 lira 95 kuru§ 16 ~ubat 938 
ve saire 1 1 saat 15 te 

Istanbul Vaktflar Mudiirliiguniln Ayasofyadaklln$aat ambarmda mevcud 
yukanda yazth hurda demir ve saire a~1k arthrma suretile sahlacakhr. !ha
lesi yukanda yazth giin ve saatte M'tidiirliik binasmdaki Komisyonda yapi
lacaktrr. Sartnarne Levaz1m Kaleminde ve e1W'alar da mezkilr ambarda her
giin goriilebilir. (516) 

T. BANKA~I 
1938 

~~~Uk Cari Hesaplar 
lkraml~e pl&.na== 

4 a de~ 1000 lira!tk -4000 lira 
8 •• 500 •• • 4000 •• 

16 
'' 

250 •• • 4000 •• 
76 •• 100 •• -7600 '' 80 

'' 
50 •• • 4000 

'' 200 •• 25 
'' • 5000 '' 384 •• 28600 •• 

K ur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul, 1 
Birincikanun tarihlerinde ~ekilecektir, ._____________________. 

En az elli lira mevduata 

bulunan hesablar kur'a· 

lara dahil edilecektir. 
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NECATi yedir. Bah~ekapt Salih N"'"'u 

Biitiin cihanda elli senedir dalma 
UstUn ve e$siz kalDU4tlr. 

KREM BALSAMiN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tee· 
riibe mahsulil olarak vficude ge· 
tirilmi:, yegane stbht kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

Sohretinl soz ve :,arlatanWda 
degil, stbhi evsahnm Londra, 
Paris, Berlin, Nev·York Giizellik 
Enstitiilerinden yUzleree krem 
arasmda birincilik miikafahm 
kazanm•s olmakla isbat etmi~tir. 

KREM BA.LSA.JUlN Giindilz f~ ya~SIZ, gece I~ ya~lJ ve 
halis &Cibadem kremlerf olarak dort 

nev'i varchr. 

KREM BALSA.MlN Otedenberi tanmmi§ husust vazota· 
nnda satlldljtt ~bi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet ~ ve beraber taliitma~a elveri~IJ 
hususi tiipler deruniinde dahl sattlmaktachr. Fiatl;a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam~h ve zarif olan 

KREM BA.LSA.MlN tiipiert butnn nevnerne talllllllll§, ecza 
ttriyat ve tuhafiye ma~azalannda 

bulunm·. 
:lNGiLtZ KANZUK ECZANESt 

BEYOO.LU - iSTANBUL 

Havayollart Devlet i,Ietme idaresinden: 
1 - !daremiz i~;in imtihanla 8 tayyare makinistl almacakttr. 

Taliblerin: 
A - Sthhatlerinin havac1hga miisaid oldu~na dair tam 

hastanelerden aldtklan rapor. 
B - Tahsil vesikast 
C - Niifus tezkeresi sureti. 
D - Polisten rnusaddak hiisniihal vesikaSJ.. 
E - 3 aded fotografla 31/1/1938 aqamma kadar Ankarada 

lan Umum Miidiirliigiine rniiracaat etmi$ olrnalan lazrm<:llr. 
2 - ~mtihanlar Ankarada idare merkezinde, !stanbulda, Ye~ilkoy 

Istasyon Miidiirliigiinde, !zrnirde, Nafta Miidi.irliigunde 7/2/1938 
tesi giinii saat 10 da icra edilecektir. 

3 - Makinistlerin azami ayhk iicreti 80 liradtr, c229" (515 

Adliye Bakanltg1ndan: 
Zonguldak Noterligi a~tlmt~tll'. tmtihanstz Noter olabilmek vastf 

~artlarm1 haiz taliblerin bir ay i~;inde Adliye Vekal.etine rniiracaatleri 
olunur. c234r. 

tf 
• 

\t ' , 



12 CUMHURlYET 

TENZ1LATLI 
A YLIK SEY AHAT KARTLARI 

uskiidar • Kad1koy ve havalisi halk tramvaylar1 
Ti.irk Anonim ~irketinden: 

Tramvay ,ehekelerimizin iki ve daha yukari rn1ntakalan ara• 
sinda oturan ve her gi;n i!flerine gidip gelmek mecburiyetinde 
bulunan yolculara bir kolayhk ve maddi menfaat temin etmek 
iizere tenzilath ayhk seyahat kartlar1 ihdas olunmu~tur. 

Birinci Mevki 2 M1ntakaya 338 : 3 - 5 M1ntakaya 442 Kuru' 
ikinci Mevki 2 M1ntakaya 260 : 3 - 5 ft'11ntakaya 338 Kuru' 

olan bu kartlar her ayin 1 • 4 iincii giinleri ~irket idare Mer~ 
• • • 

kezile Kad1koy ve Uskiidar Iskeleleri civar1ndaki Plantonluklar-
da satJlacak ve her aYJ.n be,inden diger ay1n dordiincii gii~ii 

ak~amina kadar muteber olacakhr. 

istanbul asliye ii~iincii hukuk mah -
:kemesinden: 
· Miivekkilinln kocaSl '(Volfgang Ha
gen) In evlenmenin kendis~e tahmil 
eyledigi vazifeleri ifa etmemek mak • 
sadile -ve muhik bir sebebe istinad et • 
meksizin hanei zevciyeti terkettig.in • 
den bahisle bir ay zarf1pda hanei zev
dyete avdetinin ihtan hakkmda Fatma 
IA.liye Hagen vekili avukat Kemal Hik
met Ha§imoglu tarafmdan Taksimde 
Kamer Palas apartlmanmda 10 numa· 
1rah dairede mukim (Volfgang Hagen) 

Sararmu' kefekili dit;lerinize ~ar~abuk 
tabii beyazhg1n1 iade ediniz. 

KOLYNOS 
di~ macunile di!llerinizi fm;alaym1z. Sa· 
rarm1~ ve siyahlanm1~ olan di~lerinizin 
~allllacak bir siir'atle nas1l hali tabiiyi 
alacagm1 goreceksiniz. Kendinizi herkese 
sevdirmek isterseniz K 0 L Y N 0 S di~ 
macununu tecriibe ed.iniz. Di!llere olan 
tesirini aynamz size gosterecektir. Bu 
sayede giilii!liiniizli gorenler size meftun 
olacaklarma emin olabilirsiniz. 

aleyhine mahkememizin 938/22 numa
rah dosyasile a~lan davada, miiddea • 
aleyhin, mezktir ikametgah1 terkede • 
rek bir semti m~hule gittigi teblig il
miih'aberine miiba§ir ve poli~e verilen 
§erhten anla§llml§ ve teblig olunacak 
evrakm divanhaneye talikma ve hula
sanm da gazete ile ilamna dair verilen 
karara tevfikan dava arzuhali mahkeme 
divanhanesine talik edilmi~ olmakla 
miiddeaaleyh (Volfgang Hagen) In bir 
ay zarfmda miiracaatle mezkftr lstida 
suretini tebellug etmesi liizumu ilan o
lunur. 

AMERiKAN KOLYNOS DiS MACUNU'nu daima kullanmakla omrii
n\iziin sonuna kadar di$lerinizin zindeligini muhafaza etmill olursunuz. 

- KOLYNOS tamamen teksif edilmi~ oldugu cihetle kuru fm;a iizerine 
1 santimetre koymak kafidir. Kullanl§l ~ok Iatif ve ekonomiktir, Fiat! 42 Kr. 

~karada bir bankada ~ah~mak iizere almanca ve frans1Zca bilen, ter
clhen mali bir miiessesede Gah~ml!l, ve bu lisanlardan birile muhaberat ya
pabilecek bir memur almacakhr. Verilecek iicret iktidarma gore yiiz • yiiz 
elli lira arasmdad1r. isteklilerin terciimei hallerile, boy fotograflarm1 ve 
referanslarm1 505 Ankara, numarah pasta kutusuna bu ay sonuna kadar 
yollamalan lazrmdlr. c209· (481) 

Siimer Bank Kayseri Bez 
Miidiirlii giinden: Fabrikas1 

Halktn saglam · ve ucuz bez ihtiyactni 
• temin maksadile fabrikamtz 1938 . 

mamulattnin evsaf1n1 fevkalade 
sen est 

yiikseltmi~, 

Salt§ fiatlartnt indirmi§tir. 
Anahta~ll kaput bezi yeni fiatlart: 
85 santimlik topu 783 kr., metresi 21,75 kr. 
80 santimlik topu 765 kr., metresi 21,25 kr. 
75 santimlik topu 720 kr., metresi 20 kr. 

Fiatlar, Kayseri teslimi, pe~indir. Alivre 
salt~ 'yapllmiyacakttr. 

Toptan m0$terilerimize: 
Kayseride: Kayseri Mallar1 SatJ• evi ( Hac1 Bekir Soyba~, 
~aban Karahalil, Nuh Mehmed Karagozlii) 
istanbulda : Mahmudiye han1nda Nuri T opba~ firmalar1 tara· 
fmdan memleketin her taraf1na ayni fiat ve ~rtlarla bir 
balya kadar satdmaktadtr. 

Yukar1daki fiatlardan fazla 
istenildigi takdirde fabrikam1za 
miiracaat edilmesi rica olunur. 

ALLO ! ALLO ! · 
Haftada bir defa 

barsaklar1m1 temiz· 
lemek h;in kulland•· 
g1m PURGOLiNDEN 
4;0k memnunum. i~l
mi kolay ve lezzetl 
pek hotts. Sizlere de 

tavsiye ederim. 
Yaln1z 

PUR&DLiN 
.~iniz. •smine aikkat ediniz 
1srarla PUrgolin isteyiniz. 

· Bulana miikafat 
13 sonkanun gecesi Melek sinemasm

da veya sinema ile Ayaspa§a arasmda 
p1rlantall bir bro§ kaybolmu§tur. Bu • 
Ian, Galatada, Yolcu salonu kaqasmda, 
Tahir hanmda, Geri Tobako Kampa • 
ni'ye getirdigi takdirde memnun edile
cektir. 

Terkiblnde 

ALTIN KREMi 
bulunan 

VENUS PUDRASI Alman ve 
ingiliz kimyagerleri tarafmdan 
en son ke§fedilen yeni bir §ahe· 
serdir. Bu yeni Veniis pudrasile 
pudralanan bir cild dtinyanm en 
taravetli giizelligini Hade eder. 
Hi~; bir pudra VENUS pudras1 ka· 
dar cildi mat tutup cazibeli gas· 
teremez. San§m, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardn. 
1smine dikkat ve taklidlerinden 

ASiPiN KENAN 
Romatizma agrtlar1 

i~in en iyi ilacdu. 
Sall.fb 1111 Ba~mu1/.arrtrh J"unu• Nadi 

Umuml nevtuatt tdare eden Y aza I§ ten 

Mfldilrll: Hikmet Munil 

28 fkincikanun 1938 

Hastahk, filUm ve pislik uetiren farele 

/ · 

HA}A~~ -
FARE ZEHiR.I 

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

vi fareleri, Sl~anlarl derhal oldiiriir. Tesiri kat'idir. Fare• 
ler kokmaz. 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarin yagll 
bir ekmege ve her hangi bir g1d.aya siirerek farelerin bu· 
]undugu yerlere koymahd1r.Kutusu 10, biiyiik 25, ikisi bir 
arada 30 kuru§tur. 

; I' ' .. ' • l . . A • I '; ' ' ' .. • • • • •• ' • .. 

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

cl7470• lira c89. kuru:;; ke~if bedelli 3 X 10 metrelik sera betonarme kop
riisii in~aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

Eksiltme 2/2/938 tarihine Gatan ~ar:;;amba gtinii saat 15 te Vilayet Da· 
imi Enciimeni odasmda yapilacakhr, 

1steklilerin teklif mektublanm (1310) (32) kuru~luk temlnat mek • 
tubu veya makbuzu ve 937 yllma aid Naf1a Vekaletinden ald1klan miite· 
ahhidlik vesikas1 ve Ticaret Odas1 vesikasile birlikte saat c14• e kadar 
Daimi Enciimen riyasetine vermi~ olmalan. 

istekliler ke~if, ~artname ve diger evrak1 hergiin Trabzon Naf1a Mii • 
C.Urlii~nde gorebilirler, ( 437) 

:: : ·~~·-:.~. ~-> ' .. t--_~ ' : · ~-... ····· ··. . .-::· / '· :. ,-.. .. ----~ : ; . . '·: ··- -·· ·· -~ .. ~ ... . .:' ·. . ... 

-'GEN ERALi)ELECTRIC . . 

RADYOLARI · 
· · Dunyanm en me~hur Radyolar1d1r - ·-

. . . ' 

. Turkiye umum satl!? yeri: lstiklal caddesi ·No. 28 ·, 

~orum Naf1a Miidiirliigiinden: 
~ IJUbat 938 cuma giinu saat 15 te <;orum Daimt Enciimeninde ihalesi ya

p11mak iizere (13,000) lira ke~if bedelli hastane paviyonu ikmali in~aah ka
pah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. Sartname, pliln, ke~if ve buna mii -
teferri diger evrak <;orum Naf1a dairesinde goriilebilir, Muvakkat teminat 
975 lirad1r. 

isteklilerinin teklif mektublarile bu i~i yapabileceklerine dair Naf1a Ve· 
kaleti ehliyetnamelerini ve Ticaret Odas1 vesikalanm ihale giinii saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri laz1mdrr. (435) 

MEYVA TUZU 

EN HO$ VE TAZE MEYVALARIN USARELERlNDEN fSTfHSAf.. 
EDiLMi$ TABit BiR MEYVA TOZUDUR.. . millll' 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edlleb1lmesi onid 
kiln degilc.ir. H!!zlmslzhgt, mide yanmalanm., ek!liliklerini ve ~~sJ.Z· 
ink1bazlan giderir. AglZ kokusunu izale eder. Umumi hayatm intiZ 
hklarm1 en emin surette ISlah ve insana hayat ve canhhk bah~eder. 

iNGtLiZ KANZUK ECZANESl # , 
BEYOCLU- iSTANBUL 


