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CENEVREDE VARILAN KARAR 
Halagzn se~im nizamnamesi 
§Ubai i~inde iadil edilecek 
Irk ve din fark1 I 
o1maks1zm butun 
Hatay ahalisi ne 

I dari H atay istiklalini tesiste 
T iirkten gayri unsurlara dii
§ecek vazile kendiliginden 
taayyiin eder, ki o da §Udur: 

Tiirke lzar§r deiil, bilakis 
elele Tiirkle beraber .• 

I'E)) olgenize idari istiklal verilmesi 
lg) meseleniz, tatbikata aid baz1 

yanh~hklann diizeltilmesi zaru
retile, tekrar Milletler Cemiyeti Konse
yinde tetkik olunuyor. Bu meselede yeni
den miinaka~a mevzuu olan noktalarm 
sizlerce de pek iyi malum olmas1 lazlm
dir. Bu maksadla bir hakikatin herkesc;e 
oldugu gibi sizlerce de pek iyi bilinmesi 
yalmz pek muvahk degil, hatta ilk §art
tJr, ki o da §Udur: Tiirkiye, adma bugiin 
Hatay dedigimiz lskenderun, Antakya 
ve havalisini ana vatan hududu d1~mda 
bJrakabilmek i~in oraya 1rki ve milli Tiirk 
haklan esasmda idari istiklal verilmesi 
§artma dayanml§tl. 1921 de Ankarada 
Frans1z murahhas1 Franklin Bouillon'la 
akdolunan muahede i§te bu sarahati ihti
va eder. Zamanla Fransa bu ahdi tutma
mak istedi ve meselenin ~imdi ikinci yildtr 
hepimizi i§ga] eden son §ekli bundan ~k
tJ. 

Irki ve milli Tiirk haklan esasmda is
tiklal: hte ilk ~eklinde de, son §eklinde 
de Hatay meselesi budur. Hataym 
lurkiyeye ilhalo mevzuubahs degil
•e herhangi tekil ve surette Suriye 
topraklan i~inde kalmasm~ veya 
dolambach bir yolla bqka bu devle
tin idaresine tabi olmasmm evlevi
yetle, hi~ ve asia, yeri ve imkam 
yoktur. 1921 Ankara muahedesinin 
rnazmunu budur. 

Fransa Hatay davasmdan dolayt 
Tiirkiyeye Milletler Cemi~e~inin hakem
ligine miiracaati teklif etrm.§h. Tiirkiye, 
davasmm hakhhgmdan emm oldugu ve 
F' rans1z dostluguna ktymet verdigi ic;in bu 
teklifi tereddiidsiiz kabul etti. Milletler 
Cemiyetinin verdigi karan ?iliyorsunuz. 
Konsey 1921 Frank! in Bomllon muahe
desini tetkik ederek Hataya ancak o mu
ahede mucibince, yani uki ve milli Tiirk 
haklan esasmda bir istik!al verilebilece

gi neticesinde karar ktldl. Cemiyet fazla 
olarak bizden yalmz bir§ey istedi: Resmi 
dil olarak tiirkc;enin yanmda Arab diline 
de yer verilmesi. Hataydaki Arablar, 
'furklerin karde§leri oldugu i~in biz bu 
arzuya miima~at eylemekte hid>ir beis 
gormedik. Nitekim ne tiirkc;e, ne arabca 
bilmiyecek bir Ermeni veya Rum bulu
nursa idarede ve mahkemede terciiman 
Vas1tasile onun da i§lerinin goriilmesi za
ten tabii i§ler ciimlesinden bulunuyordu. 
l-Iu!asa bizim nazanmtzda Hataym 
1921 Ankara ahidnamesi hiikmiinu yeri

lle getirecek olan idari istiklali orada yal
llJz Tiirkler ic;in degil, Hataym trk ve din 
farkt olmakstzm biitiin ahalisi ic;in, 
hepiniz ve topunuz i~in bir saadet 
taynagt olmak yoluna girmi§ti. Dii~iinii
lliiz ki sizin istik!alinizi temin eden dev
letler emniyetinizi de kendi kefaletleri al

bna almi§ olduklan ~in miistakil Hatay 
bolgesi kendi halk1 i~in askerlik kiilfetin
den bile azade bulunuyordu. Bu devirde 
boyle bir idare hayatma sadece -hem 
kat'iyyen dogru olarak- cennet hayat1 
denilebilirdi. 

Sizin ic;in temin olunan bu cennet ha
Yatmt bir tiirlii havsalalarma sigdtramt
hn ve onu bozmak i~in siz:leri §a§trtmaga 
~ah§an kimseler vardJT. Hatay intihabatl 
h;in hamlanan talimt?tname ile bu intiha
~at ic;;in baz1 Franstz miistemleke memur
l annca aylardan ve aylardanberi gosteri
en gayret ve faaliyetler bu ciimledendir. 

() talimatnameye ve bu gayretlere gore 
liataym gayri Tiirk ahalisi Tiirk vatan
da~larma kar~I husumetkarane hareketle
~e te~vik olunuyorlar. Gayri Tiirkler ora· 

a liirklere kar§l bir blok yapmaga sevk 
I 

Konsey i~tima1nda 
raportOriin izahab 

Hariciye Vekilimiz 
aras1nda gorii~meler 

meseleye halledilmi~ 
Cenevre 29 (Hu 

susi) - Cenevre 
de bulunan muhte 
!if murahhas heyet 
leri arasmda bugii~> 

miiteaddid gorii§me 
ler yapt!dJgmdan 
Milletler Cemiyeti 
konseyinin bu sabah 
ki toplantlst ancak 
ogleden sonra saat 
17 de aktedilebil -
mi~tir. 

Hatay meselesi ra
portorii, 1svec; mu -
rahhas1 M. Unden 
konseyde k1sa bir 
nutuk irad ederek 
~unlan soylemi§tir: 

«- Hatay me -
selesi hakkmda diin 
Tiirkiye, F ransa 
murahha larile kon • 

Arasla M. Delbos 
devam ediyor. Paris, 
nazarile bakmaktad1r 

sey celseleri arasm- Son miizakereler~e dostane rolii olan lngiliz Hanciye 
da husule gelen an _ Naz1n M. Eden'in Paristen ge~erken almrru~ fotograft 

la§ma mucibince Hatay intihabat proje- Tiirkiye Hariciye Y ekili i!e F rans1z 
sini hamhyan komisyon ~ubat nihayetin- Hariciye N azm arasmda bugiin de go
de Tiirk ve F rans1z murahhaslanmn da rii§meler yaptlmt~hr. Bu gorii§meler . ne
i§tirakile toplanarak intihab projesinde ticesinde raportor M. Unden'in konseye 
icab eden tadilah yapacakttr.» (Arkast Sa. 5 siltun 1 del 
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Dunyay1 saran tehlike 
Amerika, donan maSIDI ofo 
20 nisbetinde arttu1yor 

Meclisten munzam bahriye tahsisab istiyen M. 
Roosevelt « Y er yiiziinde hi~ bir zaman bu 

kadarki kadar gerginlik goriilmemi~tir» dedi 
... 

Amerikan donanmasmdan bir goriiniil! 

Va§ington 29 (A.A.) - Reisicum
hur Roosevelt, kongrede a§agtdaki mesa
it okumu§tu· · 

«- Sulhsever bir millet olmakhglmlz 
hasebile silahlarm tahdid edilmesi ve te
caviiziin ortadan kaldmlmasl ic;in diger 

milletlerle bir anla§maya varmak husu -
sunda sarfetmekte oldugumuz gayretleri
mizden feragat edemeyiz ve feragat de 
etmiyecegiz. Fa kat, imzasrm emniyetle 
bekledigim boyle bir anla~manm viicude 

£Arkast Sa. 8 siltun 5 te] 
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ve tahrik kthmyorlar. Nic;in biliyor musu
nuz? Bunlan boyle yapt1rmaga c;ah§an
lann akillarmca bu gayri Tiirk kiitle 
Tiirk kiitlesi kar§tsmda bir nevi muvaze
ne veya ayakbag1 te§kil ederek bi:iylelik
le guya Ankara muahedesinin uki ve 
milli Tiirk haklan esasmdaki Hatay is
tiklali Tiirkliik bak1mmdan eger biitiin 
biitiin baltalanamazsa herhalde bir hayli 
zaytf di.i~iiriilecektir. Bu takdirde ise ora
da r-a halli istiklalin degil, harici bir ha
kim;, .otin hiikmiinii ve iradesini yiiriitme
ge imkan el~ ~ edilmi§ olacakhr. 

Dogrusu F rans1z miistemleke memur
lannm oyunJ pek giiliincdiir: Milletler 
Cemiyetinin kararile Hataym idari istik
lali kararla~m~~. yani bir kere bu bi:ilge
nin Suriye ile idari rabttasl kesilmi~tir. 
F rans1z miistemleke memurlan intihab 
oyunlarile uki ve milli Tiirk haklan esa
smdaki istiklal' de baltalaymca geriye yal 
mz kendileri, yani F rans1z miistemleke 
memurlan kalacak, yani done dola§a 
Hatay bu zatlan!' ellerine teslim edilmi§ 

YUNUS NADI 
.[Arkast Sa. 3 sutun 6 dal 

japon efk3ri umumiyesi hafb 
yiiziinden ikiye ayr1hyor 

Japon 
edilmesi 

kabinesi, Cinde 
' 

muhasamata 
beyanname 

devam 
hakk1nda bir • nesrett1 

' 
Amerikantn hareket tarzt belli olm ad1g1ndan Cenevrede ~ine yard1m 
meselesi miizakereleri neticeleneme di. Y eni bir konferans toplanacak 
Japonyada siyasi vaziyet: 

Tokyo 29 - Harbiye N azm Sugi
yama, bir beyanname ne~rederek biitiin 
ordudan «] aponyamn takib eyledigi he
deflere varmak ic;;in gayretlerini bir misli 
daha fazlala$tlrmasml» istemi$tir. Har
biye Nazm, bu beyannamesinde, <<vazi
yetin gittikc;;e daha biiyiik mikyasta fe
nala$masl sebebinden, uzun siirecek bir 
harb ihtiyaclanru kar~1lamak iizere lii
zumlu tertibat almmas1 ihtiyacmt» bir ke
re daha tekrarla tebariiz ettirmektedir. 

Bu beyanname, ordunun bir k1smmda 
ezciimle merkezi Cinde hulunan orduda 
gittikc;;e inki~af etrnekte olan ve Cinde 
muhasamata nihayet verilerek Can-Kay
Sek ile yeniden miizakerata giri~ilmesini 
taleb eyliyen temayiillere nihayet vermek 
maksadile ne~rolunmu~tur. Bu temayii)
lere sebeb olarak, Cin meselesinin bilhas
sa Sovyetler Birligi tarafmda harici ih-
tilatlara yol ac;;abilecegi ve J aponyamn, Vaziyeti mii~kiilleljen Japon kabinesi azalan bir arada ..• 
kuvvetlerini geni$ Cin arazisinde tiiket- (X) i~aretli Baljvekil Prens Konoye'dir 
memesi icab eyledigi keyfiyetleri ileri sii- kis biitiin gayretleri Cin iizerinde temer- hasamata bir nihayet vermek istiyen as-
riilmektedir. kiiz ettirmeyi istemektedir. kerler, kabinenin siyasetine mukavemet 

hi haber alan mehafilin teyid ettigine Hilkiimet buhran·z mr viicude eyliyecekler ve muhtemel olarak bir hii-
gore, hiiklimet azasmm biiyiik ekseriye- getirecekler? kumet buhram viicude getirmek istiye· 
ti, lmparatorun etrafmdaki zevat ve Har- Tokyo 29 (Hususi) - lri haber a- ceklerdir. Bunlar, Mare$al Can-Kay-Sek 
biye ve Bahriye Genel Kurmaylan, hila- Ian mehafilin sandtgma ROre, Cinde mu- 1 £Arkast sa. 3 3iltun 1 del 
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Devlet Suras1n1n 
' ' 

miihim karar1 

Su~ delillerini havi tel

Bulgar kahinesindeki 
ist.ifalartn . sebebi 

graflar Miiddeiumumilige Eski Harbiye Naz1r1 General Lukof, Bulgaristanfn 
ihbar edilecek Berlin-Roma mihv:erine iltihakm1 iltizam ediyormu~ 

~nkara 29 (Telefonla) - Posta gl§e· 
lerme, c;ekilmek iizere verilen telgraflar 
miindericatmda kanunen takibat icrasl
m miistelzim bir suc;un ika veya ihzar 
edildigi. goriiliirse yaptlacak muamele 
hak:lnnda Devlet ;:;u.rasmdan karar a
lmmr~tir. 

Te~kilatt Esasiyenin 81 inci madde -
sinde postalara verilen evrak ve mek -
tublar ve her nevi emanetlerin salahi
yettar miistantik ve mahkeme karan ol
madikc;a ac;ilamtyacagt, telgraf ve tele
fonla vaki olan muhaberelerin mahre -
miyeti ihlal olunamtyacagt yazrhdtr. 

[Arkast sa. 6 siltun 3 tel 
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italyada bir barut 

fabrikas1 patlad1 

Ondan fazla olen var, 
yaralilar birka~ yiizii 

Roma 29 - Frosinone eyaletinde Seg
ni barut deposunda miithi~ bir infilak 
vuku bulmu§tur. Saat 7,30 te bir infilak 
duyulmu§, bunu saat 8,10 da ikinci bir 
infilak takib etmi§tir. 

Ogleye dogru enkaz arasmdan on ka
dar cesed c;rkanlmi§br-. Birkac; cesedin 
daha gomiilii kaldigt zannedilmektedir. 

Birkac; yiiz ki§inin yaraland1g1 soy • 
lenmekte ise de bu hususta heniiz sarih 
haberler gelmemi§tir. 

Segni merkezinde 1200 kadar amele 
c;ah§maktad1r. Askeri miifrezeler birkac; 
kilometre uzakta §ehrin etrafmt kor -
don altma almu~lardrr. 

[Arkast Sa. 3 siltun 5 tel 
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Atatiirke tazimatlarini 
arzeden kumandanlar 

Birinci Ordu Miifetti$i Orgeneral 
Fahreddin Altay, Kolordu Kumandam 
Korgeneral Salih, Donanma Kuman
dam Amiral Siikiir Okan ile T rakya U
mumi Miifetti~i General Kaztm Dirik 
Y alovaya giderek Biiyiik Sef Atatiirke 
tazimatlanm arzetmi§lerdir. 

Baz1 mahfiller.de Harbiye 
Naz1iJ Lukof'un istifasmm 
harici siyasetle alakadar ol· 
dugu kanaati izhar edilmek
tedir. General Lukof Bulga· 
ristanm Roma - Berlin mih
verine iltihak etmesini ac;;lk· 
tan ac;tga i!tizam etmekte idi. 

Sofya 29 (Hususi) -
Yeni istifalar ve tayinlerden 
sonra da kabinenin vaziyeti 
takarriir etmi~ bir halde de
gildir. Diin istifa eden Adliye 
N azmndan sonra Ekonomi 
Nazm Ganef'in de istifa ede
cegi muhakkak sayllmakta
dtr. Bu istifa da dlgerleri gibi 
Lukof ve Barof ile aralarm
daki tesaniidiin izharmdan 

General Lukof 

Y eni Dahiliye ve 
Hariciye Nazrrlan 

ileri gelmektedir. Kabinede yap1lan de
gi&iklikten sonra ilk defa toplanan Nam
Iar Meclisinde Kose 1 vanof'un ~imdiye 
kadar takib ettigi dahili ve harici siya
sette devam edilmesine karar verilmi~tir. 

Sofya 29 - Kral, diin 
ak$am, istifa eden M. Ognianov ve 
Borov'un yerine Dahiliye Nezareti . sa· 
btk gene! sekreteri Kujukarov'u ·Adliye 
N azuhgma ve Plevne. V alisi Nikofo4 

[Arkast Sa. 3 siitun 4 tel 
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Bugiinkii rna~ 

Galatasaray • Be~ikta, taknnlar1 «Cumhuriyet» in 
koydugu tayyare kupas1 ma~lar1n1n finali 

i~in Taksimde kar,IIa,tyorlar 
tki ytl once Turk Hava Kurumunun 

davetine icabet eden on iki kuliib, gaze
tt"mizin ortaya koydugu tayyare kupas1 
ic;in tertib edilen ma~lara i§tirak etmi§ler
di. Tiirk ~elik kanadlanna yardtm ic;in 
yaptlan bu kar§tla~malar neticesinde bu 
011 iki tak1mdan Galatasarayla Be§ikta~ 
finale kald,Jar. Bugiin ki:ihne T aksim 
stadyomu bu final mac;t miinasebetile 
heyecanh giinlerinden birini daha ya§Iya
cakttr. 

istanbul Hava Kurumu Ba§kanhgt e
sas itibarile bir spor hareketi olarak bu 
yardtmdan azami istifade fikrini bir tara
fa bJTakarak duhuliye fiatlanm yitkselt
memi~tir. Bu sebeble birkac; giindiir ba • 
han and1racak kadar giizel giden havalar 
bozmadtgl takdirde bugiin T aksim sta -
dmm heyecanh ve ucuz bir rna~ seyret
mek istiyeceklerle dolup ta§acagm1 kuv
vetle tahmin ediyoruz. 

Manen paha bic;ilmez bir degeri olan 
kupamtzm hangi tak1ma nasib olacagm1 
kestirmek miimkiin degildir. 

Domifinal mac;mda, Giine§e kar~t oy
l"arken kolundan sakatlanan Hiisniiniin 

[Arkast Sa. 8 siitun 4 tel 
Gazetemiz tarafmdan bugiinkii ma~tn 

galibine hediye e.dilecek olan kupa 



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

2 CUMHURiYET 30 Ikincikanun 1938 

·~LiZABE't ( $ehir ve Merrileket Haberleri ) 
L HAVA~r KOmiir ve ~eker de Muallim yardim cemiyeti 

Siyasi icmal 

Yazan: Gevirenler: 

MAUREEN FLEMING - 47 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

1889 i. Kanununun 30 unda Veliahd Rodolphe'la 
Baron Marie Vetsera'yt Prensin Mayerlingdeki 

ko~kiinde olii buldular : t"'"f • ih ' ~~ te tnt ar ..• 

Amk saray kiliselerde <<dokuz giin I goziimii sen in iistiinden ayirmiyacagim; 
<:!ualan» okutturuyordu: Allah hazinei c;iinkii seni o kadar seviyorum ki ... 
gaybmdan Habsbourg'lar hanedanma bir Sana c;ok bagl· olan hem§iren» 
oglan c;ocuk gondersin, saltanata bir er- <<Annecigim, 

kek varis ihsan etsin diye. d§ledigim kabahati bana bagi§Ia. 

* * * <;unkti sevgilimin istedigini yapmaga 
Elisabeth ac1 ac1 giiliimsedi; torunu - mecburdum. Beni Alland mezarhgmda 

nun s1rma sac;lanm ok§acL: ve c;ocuklann onun yanma gomsiinler. Oliim hayattan 
odasma girmesile c;Jkmasi bir oldu. Ora· daha ziyade bahtiyar edecek beni. 
dan, dogru Habsbourg sarayma git- Marie» 
ti. Rodolphe'un hususi yaz1 odasma «Sevgili hem§irecigim, 
girdi. Rahat bir oda .. Y erde Acem ha - «Mezann ote yamndaki bir hayata 
hlan .. pufla koltuklar .• Bir divan iistiin· sevgilimle birlikte sevinerek gidiyoruz. 
de yasnklar.. Arada mada beni hatula ve sevgiden 

Rodolph'iin yazt masasmda bir kafa ba~ka bir sebeble evlenme. Boyle bir iz-
tas1 duruyordu, odaya girenlere oliimiin d ' b 'b 1 d s .,. . 1vac ana nas1 o rna 1. evg~ urun ar • 
bo§ gozlerile bakarak. Bu Avusturya sa- zusuna kar§I koyamad1gtm ic;in onunla 
raymda bu kafataSJ Wittelsbach'ler aile- beraber oli.iyorum. 
si11den kapma bir §eydi. Rodolphe orada 
degildi. Rodolphe'un U§agJ, dort y1ldu 
yanmda c;ah§an, ona canla ba§la bagh 
clan U§ak Loschek efendisine versin diye 
Elisabeth'in uzattlg1 kag1d! ald1. 

Kag1dda §U vard1: 
«Sevgili yavrum, giinler var ki seni 

gormedim. S1hhatine meraktayml; sinir
lerin nastl, hep onu dii§tiniiyorum. Ku • 
zum oglum, hemen gel beni gor. Seni 
c;ok seven cici annen.» 

*** 
Elisabeth ogluna §i:iyle demi§ti: 
- Mademki sen bu ktzl seviyorsun, o 

halde ben de seviyorum. Kuzum bana 
onu gonder. lstiyorum ki kendisini sevdi
gimi o da gorsiin. 

Marie Ve• .ra, korkular ic;inde, lmpa· 
ratoric;enin dairesine girdi. Evvela enfes 
do~enmi~ bir salona, oradan da sakil bir 
yemek odasma gec;ti. Sonra Elsabeth'in 
hususi odasma geldi: Biedermier iislu -
bunda do§eli bir oda. 

Tuvalet odasmdan, dolgun, ahenkli 
bir ses hayknd1: 

- Giriniz. 
Marie V etsera odaya girdi. P~rdeler 

inikti. Abajurlu lambalardan tath bir ,I 1k 
siiziiliiyordu. Btiyiik tuvalet masas1. Os -
tiinde billurlar, giimii§ler. fpek .gibi beyaz 
bir kiirkle ortiilii §ezlong. Ostunde de 
Elisabeth uzanm1~ vaziyette. 

- Biraz keyifsizim yavrum. Lutfen 
biraz yakm gelin. Sizinle biraz konu~ -
mak istiyorurn. Sizi buraya getirttim: 
c;iinkii oglum sizin ic;in c;ok giizelsiniz di
yordu. ~imdi goriiyorum ki dogru soylii
yormu§. 

- Efendimiz, benim ... 

- Tela§ etme, biliyorum, iki goziim .. 
Rodolphe bana hepsini anlattl. 

Elisabeth kolunu uzatb, parmaldannm 
ucile klZI ok§adi: 

- Nekar'-r da giizelmi§in!. 
Sonra klZin az tombul eline hafifc;e 

vurdu: 
- N ekadar da ho~sun .. N e de gene -

sin ... Biliyordum bunu ben: Rodolphe'un 
sevdigi ancak bOyle olabilirdi, bu tiirlii 
enfes. 

Klz demindenheri kendine gelemiyor
du; nihayet konu§abildi: 

- Efendimiz... dedi; efendimiz zan· 
nettigimden de giizelmi§siniz... <;iinkii 
efendimizi be1 hep uzaktan gormii~tiim .. 
<;unkii efendimizi ben sade resminizden 
tan1yordum, Rodolphe'un hep iistiinde 
ta§Idigl resirnden. 

- Yavrum, benim istedigim §U: Bil 
ki Rodolphe'un annesi seni seviyor; daha 
dogrusu seni C! seviyor. Allah seni iki 
cihanda aziz etsin giizel c;ocuk. 

Baron Vetsera kizkarde§ine mektu • 
bunda §Oyle yaZJyordu: 

«lmparatoric;eyle konu§urken acayib. 
giizel bir hayaletle gorii§iiyor gibi olmu§· 
tum.» 

*** 
1889 ikincikanunun 30 unda veliahd 

Rodol~e'la Baron Marie Vetsera'y1 
prensin Mayerling' deki ko§kiinde olii 
buldular. Cifte intil-.ar. fmparator facia
YI ortbas etmek ic;in ko~kiin etrafml sivil 
polislere kusattud1. F akat havadis ku • 
laktan kulaga yayildi, Y ayiidik~;a da 
dalland1, budakland1. Resmi bir teblig 
<;Ikh: Veliardin bir av kazasmda oldii • 
giinii bildudi. 

Hadise biiviik bir milli facia diye kar
~IIandi. Elisabeth haberi aluica metanet 
gosterdi; fakat sadmenin tesirinden fe • 
lah bulmiyacaktJ. 

Madam Vetsera, yani Marie Vetsera
nm anas1, kmnm son yazd1g1 §eyleri Eli
sabeth' e gonderdi: Bunlar, intihar eden 
kmn, karde$ir !, anasma, kizkarde§ine 
yazd1g1 mektublardi: 

<<Elveda karde§im. Obiir diinyada da 

Marie 
Hami~ - Hie; gam yeme; ben mes'u

dum. Buras! ~ok giizel; t1pk1 Schuwar -
zau andmyor. Elimdeki hayat c;izgisini 
hahrhyorsun degil mi? T ekrar elveda. 
Her ikincikanunun on lic;iincii giinii kab -
rim in iistiine bir c;ic;ek koy .» 

*** 
Elisabeth bu mektublan, aralanna 

Mayerling ko~kiiniin bir resmini de koya
rak, geri gonderdi. Resimde ko§kiin pen
cerelerinden biri siyah bir hac;la i§aret 
edilmi§ti. 

Rodolphe'un, anasma gondercligi son §eY 
bir pusulayla yukaTidaki resimdi. Kagid
da §oyle yaz1hydi: «Bunu ald1gm zaman 
ben olmii§ bulunacaglm.» 

Marie'nin, mektubunda yazd1g1 o ha
zin arzuyu Elisabeth de yerine getirdi: 
Her ikincikanunur on iic;i.inde kmn kab
rinin iistiine giizel kokulu bir beyaz c;~ek 
koydu. 

Elisabeth bir c;ok ugra§h, Marie'nin 
kabrini Mayerling'e civar bir koy me -
zarhgmm harimine naklettirdi; bu, c;ic;ek
ler ic;inde bir mezarhkn. Marie'nin kabri 
baknnh bir halde hala oradad1r; yamba-
§mda da iki delikanh yatar. Bu iki gene, 
Marie'nin feci oliimiine, sonra da dillere 
destan gtizelli~ine o kadar aciml§lardi ki 
k1zm kabrinin iistiinde intihar etmi§ler, 
yamba§mda gomiilmegi istemi§lerdi. 

<<lkincikanunun on lic;iincii giinii» Ma
rie Vetsera ic;in unutulmaz bir tarihti ... 
0, Rodolphe'un bu tarihte olmu~tu; bu 
tarihten evvel onunla tam§makla beraber. 

F ranc;ois ~ Joseph, hayahndaki biitiin 
facialan nas1l kar§Iladiysa bu faciay1 da 
oyle kar§IIad!; yani hikmetine ak1l ermi
yen ve ne eylerse iyi eyleyen Allahm i§i 
olarak ... 

Bir de Macaristanda kendine di.i§man 
olanlarla oglunun binbir dolab c;evirdigi
ni biliyordu ve pek muhtemeldi ki bu aki
beti Allahm bir cezas1 olarak kabul et -
sin. F akat bir ~oklan ic;in veliahdin olii
mii, lmparatorun ald1g1 bir ahm aheste 

aheste c;1kmasi, vaktile edilen bir inkisa
nn tutmas1ydi. Bu adamlann kanaatine 
gore F ranc;ois - Joseph sevdikleri yiiziin
den birc;ok §eyler c;ekmi§ti ve daha da c;e
kecekti. 

Elisabeth kan aghyordu. Hie; §iiphe 
yok ki oglunun oliimli, kadmm hayatmm 
en hakiki facias! oldu, hatta babas1 diik 
Max'm bile oliimiinden daha btiyiik bir 
facia. 

Ancak Elisabeth' e gore oglu sahne -
den, korkaklar gibi kac;mi~b; vaha Eli -
sabeth <;ok defa oliime bir kurtuJU§ diye 
bakml§tl; fakc:.t onun bu tiirlii bakt1g1 
oliim hic;bir Zaman insanm kendi elile 

hamladigl oliim degildi. Sonra, oglu, 
anasmm, hanedana kar~1 vazifesinin tim
saliydi. Elisabeth onu diinyaya getirmek 
ic;in neler c;e1:memi~ti; dogruduktan sonra 

da onun yiiziinden nelere katlanmami§tl; 
fakat o, bu c;ektiklerinde bile bir tad bul
mu~tu: Bir giin bu ~ocuk biiyiik bir adam 
olur, biiyiik bir hiikiimdar olur diye. 

Kadmm §imdi arbk ya§amasma sebeb 
kalmami~tl. 

Art1k Elisabeth' e oglunun intihaTIDI 
unutturacak, art1k onu oyahyacak hic;bir 
§ey yoktu; ne a~k. ne menfaat, ne mes -
uliyet, hi<;. hie; bir~ey. 

· O~iincii fasd 
Saint - Graal vazosu 

Y 1llar c;abuk vt sessiz gec;ip gidiyor. 
«Daglar Kartab» Louis'nin giivercini 

Elisabeth artik uc;amaz bir halde... Ve 
Elisabeth zaman zaman hamle ediyor, 
hiirriyet any or; fa kat kar§Ismda hep se
ra be benziyen bir hiirriyet duruyor: Her 
~eyi veren, fakat kendisine eri§mek imka
mm vermiyen bir hiirriyet 1 

(ArkaSJ var). 

Milletler Cemiyeti Medisi 

ucuzhyacak kongresi diin toplandi 
T etkikler, ~ok miisbet 

'ekilde ilerliyor 

M illetler Cemiyeti meclisinin 
yiiziincii olan son toplantlSimn 
alelade miizakere ruznamesi 

kiic;tik meseleleri ihtiva eylediginden had

Hiikumet hayat1 ucuzlatrna yolunda 
almakta oldugu tedbirleri biiyiik bir siirat
le tahakkuk ettirebilmek ic;in tetkiklerini 
de tesri etmi§ bulunmaktad1r. Bu tetkik
lcrin etrafile yap1lmas! di.i§iincesile biitiin 
devlet te§kilah seferber edilmi~ vaziyet· 
tedir. Diger taraftan tetkiklerin santralize 
edilmesi ic;in Ankarada bir de «milli ko
ruma komisyonu» kurulmu§tur. 

Vekaletler miitehass1slanndan miite -
§ekkil olan komisyonun elinde halkm gi· 
yecegine, yiyecegine, yakacagma aid her 
nevi maddelerin etiidii bulunmaktad1r. 
Bu meyanda hayat yiikleri arasmda mii· 
h1m bir mevkii alan §eker ve komiir de 
ehemmiyetle tetkik mevzuu olmaktada. 
Hiikumet bu iki miihim maddenin ucuz -
latJlmasmm halka btiytik bir ferahhk ve -
recegi kanaatindedir. 

Komiir i~in tethihler 
Komiir fiatlarmm indirilmesini temin 

ic;in etrafh tetkikler yap1hyor. Bu arada 
~ehrimizdeki alakadar makamlardan da 
malumat almmi§tlr. 

Bu tetkiklere evvela nakliye iicretlerinin 
gozden gec;irilmesile ba~lanml§hr. Giim
riik maliyet fiatlarmda umumi bir tenzi -
lat yapilmasi imkanlan ara§tmlmi§ ve 
mtisbet bir neticeye vanlmi§tlr. Zongul -
dakla 1stanbul arasmda komiir nakliye 
navlunlarmm son zamanlarda yiikseltil -
:rr.i~ olu§unun sebebleri ara~tlnlmi§br. Bu 
tetkikler masmda Zonguldak • Istanbul 
komiir nakliyatmm bir inhisar mahiyeti 
arzettigi ve bir §ileb armatoriiniin eline 
gec;mi§ oldugu hayretle goriilmii§tiir. 

Maliyet fiatlarmm yiiksek olmasma 
tesir yapan sermaye, i§letme masraflan, 
faiz, kar nisbeti ve zarar kar§Ihg! gibi 
btitiin mi.ifredat gozden gec;irilmi§tir. BU
tiin bunlar arasmda miikerrerleri olup ol· 
madJgl noktasmda bilhassa durulmu§ ve 
li.izumsuz ihtiyatlar bulunmas1 ihtimalleri 
gozden uzak tutulmami§ttlr. 

0~ yrllrh programda homiir 

Nizamname ta,dilab, 
a~b , yiize yakm 

uzun miinaka~alara 

aza soz soyledi 
yo} dizatmda biiyiik bir ehemmiyeti haiz de

Kongrede bulunanlardan bir ktsnn 

Istanbul ogretrnen ve i§yarlarl yard1m duktan sonra bilanc;o ve hesab miifetti§le
cemiyetinin senelik kongresi, diin saat 14 ri raporunun okunulmasma ba§lanmi§tii. 
te Universite konferans salonunda akde- Bu raper da alki~larla kabul olunduk • 
dilmi§tir. Kongre riyasetine Erenkoy K1z tan sonra yeni idare heyeti sec;imine ge<;i· 
lisesi miidiirii sec;ildikten sonra idare he - lerek Cagaloglu ortamekteb miidiirii T a· 
yetinin raporu okunmu§tur. hir, Eminonii maarif memuru Adil, Ka-

Bu rapora gore, iki senedenberi faali- d1koy 8 inci ilkmekteb ba§muallimi Za -
yette bulunan cemiyet tarafmdan olen 16 hide, Aksara•· 5 inci ilkmekteb muallim
muallimin kederli ailesine yard1m edil • lerinden Osman ittifakla se~;ilmi~lerdir. 
mi§ ve bu yard1mlar 4500 liray1 gec;mi§- Hesab miifetti§liklerine de istanbul er -
tir. !dare heyeti bir senede yirmi defa kek lisesi riyaziye muallimi Hasan F eh -
toplanarak ihtiyat parasmm c;ogalmasml mi, Kadikoy 5 inci ilkmekteb ba§mualli-

mi Tahir, ilk tedrisat miifetti§lerinden 
dii§iinmii§, bu maksadla bir deniz gezin -
tisi yapmi§tlr. Istanbul Okullan Kilavu· ,Sevki intihab olunmu§, nizamnameyi ta

dil komisyonunun raporlan ve teklifleri 
zu adh kitabm satilma i§ini cemiyet iistii· 
ne almi§hr. Cemiyetin mali vaziyeti kuv· 

vetlendirilmi§ ve aza sayiSim c;ogaltmak 
ic;in biittin mekteblere hirer tamim yollan· 
mi§hr. T ahsilat i§inin de kolayla§hnlma· 

s1 ic;in ugra§ilml~ ve c;ok iyi bir neticeye 
vanlmi§hr. 

Senelik raper ekseriyetle kabul olun • 

miinaka§alara yol ac;arak yiize yakm mu
allim roz almi&hr. 

Komisyonun yapt1g1 tadilat kabul o -
lunduktan sonra cerniyet azalan tarafm
dan ileri siiriilen mesleki teklifler dinlen
mi~. ehemmiveti haiz olanlar iizerinde 
gorii§iildiikten sonra gee; vakit kongre -
ye nihayet verilmi§tir. . ......................................... ······················· ........................................................ . 

gildir. Lakin toplantmm tesadiif ettigi 
siyasi ahval ve §erait c;ok nazik bulunma· 
s1 itibarile biittin nazarlar Cenevreye c;ev• 
rilmi~ bulunuyor. Boyle bir muhit ic;inde 
Milletler Cemiyeti meclisi; biiyiik ve 

miismir bir i§ gorecegi beklendiginden de· 
gil, bilakis umumi siyasi vaziyetteki ka
n§lkhk ve gerginligi bi.isbi.itiin artumaga 
sebeb olmas1 itibarile biiyiik zararlar ve 
hatta felaketler getirmesi muhtemel bu • 
lundugundan bunun goriiltiisiizce ve kt· 
saca toplamp dagilmas1 bugiin azas1 bu
lunan devletlerin ve bahusus fngiltere ile 
Fransamn ba§hca gayesi bulunuyor. 

Bunun ic;in bu iki biiyiik devletin Ha
riciye N amlan kendi aralannda Pariste 
ve Cenevrede miiteaddid defalar gorii~ • 
mii§ler ve toplanhya i§tirak edecek dev
letlerin Hariciye Namlarile de uzunuza
diya fikir teatisinde bulunmu~lard1r. 

Vaziyetin nezaket peyda eylemesi 
ftalyamn Milletler Cemiyetinden c;Ikma
smdan ve neticede Avrupa ve diinya po
litikasma kuvvetli bir esas olmak iizere 
kuru! an Berlin - Rom a - Tokyo mihveri 
orta ve kiic;iik devletlerin politikalan iize
rinde derin tesirler yapmasmdan ileri gel
mi§tir. Bu devletlerden bir k1sm1 bu mih
vere tamamile kap1lmak ve diger k1smi 

da bitaraf kalabilmek ic;in Milletler Ce • 
miyeti misakmm azalarma miitecavize 
kaT§! yiiklettigi siyasi ve ikbsadi ve bahu
sus askeri miikellefiyeJlerden siynlmak 
istediginden Milletler Cemiyeti bir heyu· 
ladan ibaret kalmak tdhlikesine maruz 
kalnu§tlr. 

Bir Amerikabn1n 

derin hayranbgt 

enc bir ta ebe tetkik-
lerde buliu1mak i~in 

~ehrimize geldi 

Komiir fiatlannm ucuzlatilmasmm lie; 
yilhk programm tatbikile daha fazla im· 
kan dahiline girmi§ olacag1 kanaati var
dir. Ere~li ~irketinin miibayaasile bu §ir
ketin Etibanka intikali, komur h~vz'<fml;.iri 
inki~af1 yolunda ilk adimi te§kil eylemi§· 
tir. Bundan sonta oeaklarr 'islah 'Ve '~o- • 
demize etmek yolile elde edilecek ras
yonel i~letme ile maliyetleri indirmek, o· 
caklarm istihsal kabiliyetlerini iki misline 
c;:karmak kabil olabilecektir. Bu suretle 
Eti komlirii ocaklan senede 1 ,1 00,000 
ton lave komiirii istihsal edebilecek bir 
hale getirilmi§ olacakhr. 

Me§hur Amerikah milyoner Rokfel ~ 
ler'in tesis ettigi ve Rokfeller F ondation 
adm1 ta§Jyan miiessese her sene Ameri ~ 
ka liniversitelerinde birinci <;Ikan talebeyi 
muhtelif memleketlere tetkikata gander -
mektedir. Bu seneki miisabakada birin -
ciligi kazanan Mis Manroe yeni Tiirkiye 
hakkmda tetkiklerde bulunmak ve bir 
eser yazmak iizere Ti.irkiyeye gelmi§tir. 

Limanlar1n Islahina 

aid kararlar 

Bunun ic;in meclis, reis !ran murahhasi 
tarafmdan ac;Ildigl zaman ilk soz alan 
lngiltere Hariciye N azm ve arkasmdan 
Fransa Hariciye Nazm Almanya, hal • 
ya ve ]aponyaya hi.icum §oyle dursun 
dolay1sile herhangi suretle bir tarizde 
bulunmaktan dahi ic;tinab etmi§lerdir. M. 
Eden Milletler Cemiyetinin ktic;iildtigtinii 
ve mesaisinin darla§tlgml, fakat mefku • 
resinin yikilmadigmi ve bu miiesseseden 
ne kurtarmak miimkiinse onun kurtarila• 
cag1 ve ancak beynelmilel mesai ile sul
hu korumak gayesinin yuvas1 olacagmi 

' soylerl\i~tir. · 1 
' 

Haztrlanan projelerin M. Delbos dahi Milletler Cemiyetin. 
"' '
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( n o den c;ok §eyler beklendigi ve bun'larm ta• 
tatbikile Denizbank hakkuk etmemesi iizerine hiicum edildigi

Denizbank Umum Miidiirii Yusuf 
Ziya Oni$ diinden itibaren tetkikleri
ne yeniden ba~lam1~t1r. Ogrendigimize 
gore, Denizbank te§kilatmda 1zmir ve 
Mersin limanlarile Gemi Kurtarma §irke
ti dogrudan dogruya Banka merkezine 
merbut hirer mustaki! §irket halinde ka -
lacaklardir. Istanbul ve T rabzon lim an 
i§letmeleri ise bir miidiirliik halinde bu -
lunacak ve bu miidi.irli.ik §irket halinde 
kalacaktu, 

ni, halbuki azalarmm misaktaki prensip· 
lere riayet etmemi§ olduklarmdan bu mii· 
essesenin zayJfladigmi soyledikten sonra 
mefkuresi ugrunda btittin azalarmm c;a
h§Inalanm istemi§tir. 

Fakat Lehistan Hariciye Nazui 
Devlet diger maden ocaklannm da bu 

suretle Islahm1 temin edecek ve o zaman 
istihsal 3,000,000 tona c;Ikanlacaktir, 

$eherde ucuzluh 
Hiikumet §eker fiatlarmda zaman za· 

man ucuzluk yapml§ bulunuyor. Bundan 
iki sene evvel fiatlar bugiinkii seviyeye 
indirilmi§tir. Hiikumetin bu hususta takib 
ettigi yolun ba§hca esasm1 §ekerin mem· 
leketin her tarafmda ayni fiatla sablabil
mesi te§kil etmi§tir. 

Bundan bir miiddet evvel §eker fiat· 
larmm be§ kuru~ kadar daha indirilmesi 
i~in baz1 tetkikler yapilmi§h. Simdi bu 
tetkikler iizerinde yiiriinmektedir. 

/cab eden herf!ey yaptlacah 
Ucuzlugu temin ic;in icab eden her~ey 

yapilacakbr. Erzincanda be§inci §eker 
fabrikasmm in§asma karar verilmi§tir. 
Giimriik resimlerinden azami fedakar • 
hk yaparak ihtiyac nisbetinde haricden 
§eker getirilmesi de derpi§ olunuyor. An
cak bunun milli sanayii sarsm1yacak §e -
kilde icras1 i~in kat'i tedbirler ahnmi§tir. 

SEHIR ISLER! 
Otobiis ve otomobiller 

hakkmda bir karar 
Otobiis ve otomobillerin rnii§teri ta

§IdJklan s1rada yollarda durarak ben -
zin almalan Belediyece menolunmw~ ve 
bu hususta alakadarlara emir verilmi§
tir. Bu kabil vesait, evvelinden noksan
lanm tamamhyarak yola c;1kmi§ ola • 
caklard1r. 

Y eni tenvir tesisah 
Bayram ve merasim giinlerinde §eh -

rin gece tenviratlm daha esash ve da -
imi bir §ekle sokmak maksadile Taksim, 
Beyaz1d, ~emsipa~a meydanlarile yan
gm kulelerinde ve daha icab eden yer • 
lerde tesisat viicude getirilmesi husu • 
sunda Belediye ile Elektrik ~irketi ara· 
smda yap!lmakta alan temaslar miisbet 
§ekilde neticelenmek iizeredir. Yakmda 
tesisat yapllmaga baf?lanacakbr. 

Plaka resmine aid proje 
Vesaiti nakliyeden almmakta olan 

plaka resminin benzin §i§elerine zam 
suretile almmas1 kararla§ffil§ ve Bele -
diye tarafmdan bu hususta bir proje 
haz1rlanmaga ba§lamu~h. Proje ikmal e
dilerek Dahiliye Vekaletine gi:inderil • 
mi§tir. Bu §ekil hiikfunetc;e de kabul e
dildigi takdirde tatbik olunacakttr. 

Tiirkiyenin muhtelif sahalarda tahak
kuk ettirdigi biiyiik ink1lablara kar$1 A· 
merikada giinden giine biiyiik bir alaka -
nm uyand1gmi goren Mis Monroe muh
telif memleketler arasmda memleketimizi 
tercih ederek lstanbula gelmi§tir. 

Mis Monroe bir arkada§Imiza ~unlan 
soylemi~ir: 

«- Tiirkiyeye heniiz geldigim ic;in 
memleketiniz hakkmda istedigim ve arzu 
ettigim gibi sozler soyliyecek vaziyette 
degilim. Bununla beraber Tiirkiyeyi 
tetkikatlma saha intihab etmekte isabet 
ettigimi daha ilk giinden anlad1m. Kii -
c;iikliigiimdenberi Tiirkiye hakkmda bir 
c;ok efsaneler i§itmi~tim. Hatta baZJ arka
da~lanm bir $ark memleketine gitmekten
se Avrupa memleketlerinden birinde tet· 
kiklerde bulunmam1 ve Tiirkiyede zor • 
luklarla kar~Ila~acaglml soylemi~ti. Hal
buki istanbulu herhangi bir Avrupa 
memleketinden farks1z buldugum gibi her 
tarafta tesadiif ettigim ve kendilerile go
rii§tiigiim kadmh erkekli Tiirklerle Av
rupa veya Amerikahlar arasmda en ufak 
bir fark gormedim. 

Beni en ziyade hayrette b1rakan nokta 
daha diin denecek kadar bsa bir mazide 
kafesler arkasmda ya$Iyan Tiirk kadmi· 
nm Millet Meclisine girecek derecede ve 
garbdaki bir c;ok hemcinslerini geride bJ
rakan terakk. gostermesidir. Bu itibarla 
Tiirkiyenin umumi vaziyetini tetkik eder· 
ken bilhassa Turk kadmmm umumi ha
yatm her sahasmdaki faaliyetile yakmdan 
alakadar olacag1m. Bunun i<;in mekteb
lerden ba~hvarak her tarafta geni§ tetkik
lerde buh·~acag1m . Aynca <;ocuk miies -
seselerini, Halkevlerini, ktimai muave
net miimesseselerini ziyaret edecegim.» 

Abbas Hilmi Pa§a Ankaraya 
gitti 

Birkac; giindenberi §ehrimizde bulu • 
nan eski Misir Hidivi Abbas Hilmi Pa· 
§a Ankaraya gitmi§tir. Ogrendigimize 
gore, Abbas Hilmi Pa§a Ankarada bir 
giin kald1ktan sonra Beyruta gidecek -
tir. 

Bu ak§am Paris ve sonra Londraya 
gidecek clan mali heyetimizin Londrada
ki temaslan t :asmda limanlanmmn in -
§asma miiteallik hususlar da vard1r. Esa -
sen baz1 ingi!:z mal gruplan evvelce bu 
hususta hiikumetimizc bilhassa Zongul -
dak, Eregli, Samsun, Mersin ve T rab -
zon limanlar:r:_a 1slah ve yeniden in§asma 
derhal ba§lanmasl mukarrerdir. Bu i§ 
gene Denizbank elile idare edilecektir. 

Istanbul limanr 
1stanbul limanma gelince; Istanbul li

manmm halen 1slahi faaliyetine ilaveten 
938 mali senesinde ilk tahsisah aynlacak 
alan bi.iyiik b: r inki§a~ projesi de tatbik 
mevkiine. konulacaktlr. Bu projeye aid 
planlar lngilterenin me§hur Gibbs miies
sesesinde y: 'Ilmaktad1r. Projelerin ilk 
hsmJ subat b'.~mda ~ehrimize gelecektir. 

Beck bugiinkii §eraite gore hayati ehem~ 
rniyeti haiz kararlann her htikumet tara• 
fmdan kendi ba§ma ittihazt zaruri oldu
gunu soyliyerek lie; biiyiik devletin mii
dafaa ettigi mii~terek emniyet davasm1 
temelinden c;iiriitmii§tiir. Y ani Lehistan 
Almanya ile anla§hgl ve dostla§hgl gibi 
her devletin dogrudan dogruya kom§ula• 
rile anla§mas1 liizumunu ileri siirmii§ti.ir. 

Habe§istan gibi Milletler Cemiyetinin 
yard1m ve mtidahalesine bel baghyarak 
peri§an ve harab clan <;inin murahhasi; 
Milletler Cemiyeti, bo§ sozler soylenen 
bir kiirsii halini ahp hadiselere kar§J kunJ 
seyirci kaldigmi ve harb ve tecaviizii me• 
nederek sulhu koruyacag1 yerde daima 
mes'uliyetten kac;hgm1 ve Milletler Ce .. 
miyeti azas1 elli devlet Japonya Uzak~ 
§arktaki harbden tamamile mes'ul oldu " 
guna hiikmeyledigi halde kimse buna 
mani olmaga parmagmi oynatmad!glnl ,e 
hatta }aponlann ecnebi devletlerin harb 
gemilerini bile batird1klarmJ ac1 ve me .. 
yus bir lisanla soylemi§tir. 

Kiic;iik devletlerin c;ogu Milletler Ce• 
miyetinin cihan§iimul olmasmda ve za .. 

ECNEBJ MEHAFILDE mana uyabilmesi ic;in esash Islahat yap1l• 
masmda 1srar etmi§lerdir. Balkan anla~· 
mas1 devletleri mecliste bir vaziyet alma' 
m1~lar ve Ankara toplanhsmda ne dii§iin~ 
diiklerini kararla~tmp beyan edeceklerini 
bildirmi§lerdir. I-Julasa Milletler Cemi• 
yeti ic;in ya esasmdan degi§mek yahud 
ortahktan c;ekilmek zarureti bulundugtl 
sabit oldugundan §imdiki toplantlmn bir 
an evvel kapanmas1, ba§mda bulunanlar 
tarafmdan §iddetle arzu edilmektedir. 

Yugoslav eh;isi Belgrada 
gitti 

Yugoslavya elc;isi M. Acemovig, Bal -
kan Antant1 konseyinin Ankarada ya • 
pacag1 toplantlya i§tirak edecek olan 
Yugoslavya Ba§vekili M. Stoyadinovic;'e 
refakat etmek iizere Belgrada hareket 
etmh;tir. 

Ba§vekil ve Hariciye Vekillerile be -
raber gelmek iizere Yunan ve Rumen 
elr;ileri de pay1tahtlarma gideceklerdir. __ ._ 

lkbsad daireleri Dordiincii 
Vak1f hamnda toplanacak 
istanbulda iktlsad Vekaletine merbut 

devairin bir c;ah altmda toplanmasmm 
mukarrer oldugunu diin yazmi§hk. $eh-

M,hf'IY'rtt>rn F ev'r.i TOGA l' 

Sigorta prodiiktorleri 
toplanamad1 

Sigorta Prodiikti:irleri Birliginin ~ii~ 
yap1lacak heyeti umumiyesi ekseriYe 
olmadtgmdan geri kalml§tlr. 

rimizde bulunan Vekalete merbut de- ---~-----------
vair miidiirleri, iktJsad Vekaleti Tefti§ CUm h U f i Y 8 t 
heyetleri reisi Hiisnii Yamamn reisligi =,.,.,_,.,== ========""--'-
altmda Ticaret Odasmda bir toplanb ya- NOshas1 5 kurustur. 
parak bu birle~me i~inin ne §ekilde ola- Abone seraiti { Tiirkiye Harle 
cai'hm gorii§mii§lerdir. l(!in teiu 

Ogrendigimize gore, toplantmm ne • Senelik 1400 Kr. 2700 gr. 
ticesinde !khsad Vekaletine merbut bii- Alb ayhk 750 • 1450 • 
tiin devairin Dordiincii Vaklf hanmda 0(! ayhk 400 • 800 • 
toplanmasma karar verilmi~tir. Bu ayhk 150 • Yoktd1 
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M lkincikanun 1938 

• • Japon efkar1 
yiiziinden 

umurmyes1 harb 
.k. 1 1 1ye ayri .. !yor 

Japon kabinesi, ~inde 

edilmesi hakktnda bir 
muhasamata devam 
beyanname ne,retti 

[Ba$tara/t 1 tnct sahttede] 
ile miizakere a<;arak Cin i&ini bitirmege ve 
Almanyanm miizaheretile Sovyetler Bir
ligine kar&l s1k1 bir siyaset takibine az
metrni~ bir askeri kabine kurmak arzu
sundadir. 

Sugyama'nm beyannamesinin ordu -
nun uzun bir muhasamat devresi ic;in 
hazirlanmasJ ve Cinde miihim garnizon -
lar tesisi tasavvurunu teyid ettigi soylen
mektedir. 

Amerikamn protestosu 
Tokyo 29 - Domei ajans1 bildiri

yor: Amerikanm Tokyo biiyiik elc;isi M. 
Crea bugiin 01§ Bakanhga giderek Alli
son hadisesi hakkmd:t protestoda bulun -
mu~tur. Kendisini kabul eden Bakan mu
avini M. Herimi&i, ]apon hukumetinin bu 
protestoya mesele hakkmdaki tahkikat 
netice1i ve bu husustaki resmi vesikalar 
eline gelir gelmez cevab verecegini bil -
dirmi~tir. 

Miihim kararlar arilesinde 
Tokyo 29 - BaFekil Prens Konoye 

Ut. Hariciye Nazm M . Hirota Mecliste 
y 1pt1klan beyanatta, Cine yap1lan ve J a
[Jonya taraf1rdaP protesto edilen silah 
sevkiyatmm ancak hsmen durdurdugunu, 
harb ilan edilip edilmemesinin Can-Kay
Sek'in hath h~>reketine bagh bulundugunu 
l'>ildirmi§lerdir. 

Resmi mehafillerde bildirildigine gore, 
gelecek hafta kabine bir toplanti yaparak 
~in - J apon anla§rnazhgl hakkmda mii
him kararlar verecektir. T oplantida, 
Kanton yolu ile Cine harb malzemesi gir
mesi durdurmak i<;in tedbirler de muza
kere edilecektir. 

Askeri harekatm Hankeo istikametin
de geni~letilmesi ve barb ilam meseleleri 
henuz olgun degildir. 

General Matsiui dahi harekatm Han
keo cihetinde geni~letilmesinin faydaSJZ 
olacagmi soylemi§tir. 

Japonyanrn maksadr ne imi~? 
Tokyo 29 - Mecliste biitc;:enin mii -

zakeresi esnasmda M. Hirota yeni C1n 
rejimi oniinde ]apon hath hareketinin ne 
olacagml anlatm•~tlr. 

Bakan, J aponyanm yeni rejimin bol
~evik aleyhtan politikasmda kendisile te§
riki mesaisini bekledigini bildirdikten son
ra demi§tir ki : 

«] aponya tam bir kalkmma ic;in Ci
ne yardtrn etmek rshyor. Bunun ic;in, 
miinhaSITan §imal Cini ic;in yeni bir rejim 
tesisini, ne de §imal Cinini diger vilayet -
Jerden ayiTmayr asia dii§iinmemektedir. 
Cinin birligi, toprak butiinliigunii muha
hafaza ic;in laZJmdrr J apon hukumeti §i
mal Cin ic;in yeni bir idare tesisini kolay
la§tirmayr hie; bir zaman diisiinmemi~tir. 
] aponyanm iilkiisii, butun Cini dirilt -
mektir .. » 

Cine yard1m meselesi: 

Cenevre 29 - Cine yard1m meselesi 
hakkmdaki (:in - lngiliz - Fransrz ve 
Sovyet muzakereleri umumi alakay1 cel
betmektedir. 

W ellingtoa Koo Cinin miitecavize 
kar§I zecri tedbirler almmasma clair olan 
on altmcr maddenin tatbibm istedigini 
lngiliz, F rans1z ve Sovyet murahhaslan
na bildirmi§tir. Murahhas, ]aponyaya 
kar~J zecri tedbirlerin askeri sahada tatbi
ki kabul edilmedigi takdirde hie; olmazsa 
ikt1sadi ve mall sahalarda tatbibm iste
rni§tir. 

Taleb reddediliyor 
Eden ve Delbos bu tedbirlerin Cine 

faydadan ziyade zarar getirmesi muhte
tnel oldugundan Cin murahhasmm bu ta
lebini reddetr :~ler ve zecri tedbirlerin 
tatbikr halihamdaki ihtilafl vahirnle§ti -
tecek ve uzatacak rnahiyette beynelmilel 
ihtila flar husule getirecegini soylemi§ler
clir. Konseyin ge<;en ic;tima devresinde 
kabul ettigi karar suretini daha kat'i bir 
lisanla teyid etmesini ve devletlerin ~ah
san Cine yardtm etmege davet edilmesini 
telkin etrni§lerdir. 

Mii~terek yardrm projesi 
Litvinof du'l iktrsadi ve mali yardrm 

hakkmda sarih bir plan teklif etmi§tir. 
Bu plan mucibince Cine ambargo kona
cakttr. Eden ve Delbos bu plana itiraz 
etmi~lerdir. Ogrenildigine gore her tiir-
1~ mii~terek yard1m projesinden vazge -
~IIecek ve fngiliz ve Frans1z murahhas -
lannm teklifi vec;hile devletler kabili -
l'ctlerine gore Cine yard1m etmege davet 
eclileceklerdir. Mesela baz1 devletler 
c;ine kredi acmak, baZtlan silah gonder
tnek, bazrlan da petrol yollamak suretile 
l'ard1m edeceklerdir. 

Cin d elegesi muteriz 
Koo bu tekliflrre siddetle itiraz etmi§ 

"e hiikumetinden bu hususta yeniden ta-

lima t is temi§tir. 
Diger cihetten ogrenildigine gore nihai 

karar geni~ mikyasta Amerikamn taTZI 
hareketine baghd1r. Cunkii Cenevrede 
temsil edilen devletler Uzak§ark ihtilafr
na temas eden her karara Amerikamn da 
i§tirak etmesini arzu etmektedirler. 

Cenevreye bir (mii§ahid) tayin etme
si i~in V a§ington hiikumetine bir telgraf 
gonderilmi~tir. 

Bu telgrafa heniiz bir cevab verilme
mi~tir. Baz1 mahfiller «ikinci bir Briiksel 
konferansJ» toplanmasma ihtimal ver -
mektedirler. 

Kat'i karar verilmedi 
Milletler Cemiyeti Asamblesi tarafm

dan 5 te~rinievvelde kabul edilen ve bi.i
tiin aza devletlerin Cine rniizaheret taah
huduni.i ihtiva eden karar suretinin Kon
sey tarafmdan tekid ettirilmesi tasavvuru 
mevcuddur. Bu hususta evvelemirde A
merika delegelerile temasa <;ah~!lacaktu 
ve heniiz kat'i bir karar verilmemi~tir. 

Miizakere tehir edildi 
Cenevre 29 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti Konseyi, (:in meselesinin muza
keresini pazar giinune ·tehire karar ver
mi~tir. 

Amerika elrisi talimat aldt 
Tokyo 29 - Amerikanm Tokyo el

c;isi Amerikah Allison'un Nankin'de ma
ruz kaldrgr tecaviizii ]apon hiikumeti 
nezdinde protesto etmek ic;in Hariciye 
Nezaretinden talimat almr~tlr. 

Hariciye Nezareti hadise hakkmda 
bir teblig ne~retmi~tir. Ayni zamanda 
ne~redilen J apon tebligile bu teblig ara
smda buyiik farklar vardrr. 

Allison ortada bir sebeb olmadan bir 
tokad yedigini bizzat Hariciye N ezare
tine bildirmi~tir. 
Hadiseler: 

Hong-Kong 29 Deniz polisine 
rnensub bir motor, Ladrones adalan ci
varmda Panama band1rah iki vapurun 
J apon torpitolannm refakatinde gitrnek
te oldugunu gormli~tlir. 

Bu vapurlann Cine silah ta~tdtklarm
dan ~iiphe edildigi zannedilmektedir. 

Diin butadan hareket etrni$ olan lngi
liz Silkswoorth vapuru da geminin J apon 
miirettebati tarafmdan c;1kanlan bir ha
dise iizerine bu sabah buraya donmii~ -
tiir. 

Polis memurlan, tahkikatta bulunmak 
iizere gemiye girmislerdir. 

Yeni tedhi~ faaliyetleri 
Sanghay 29 - Ak§amiizeri iki yeni 

tethi~ suikasdinin vukuu bildirilmektedir. 
Merk~z mahal!esinde miihim bir Cin 
gazetesi olan Sinuanpaonun biirolarma 
bir el bombas1 atrlml~tlr. Olen yoktur. 
Diger bir bornba da Cin mahallesinin ba
h cihetinde bir Cin mektebine atrlmi§tlr. 
Bombalan atanlar ka<;mlslardJr. 

Hankeu bombardzmamnda 
Sanghay 29 - Hankeu'ya ]apon 

tayyareleri tarafmdan yap!lan baskmlar
da Cin hava miidafaasJ tarafmdan ac;J
Ian ate~ esnasmda bir ~erapnelin Ameri
kan Luzon to~ekerine dii~tiigii bildirili
yor. T elsiz memuru hafif<;e yaralanml~
hr. Gemiye birsey olmamrstJr. (a.a.) 

Yunanistanda tam 

bir siiktin var 

Tahrikat yapan 15 ki'i 
tevkif ve nefyedildiler 
Atina 29 - Halkr isyana te~vik eden 

beyannameler dagrtan bazr eski siyaset 
adamlarmm harekah ve hiikumet reisi 
Metaksas'm hayatma bir suikasd te • 
'iebbiisiiniin rneydana <;IkanlrnaSI fize • 
rine, ikisi veya iic;ii miitekaid subay ol
mak i.izere, 15 kisi tevkif edilmi§ ve bir 
sene i<;in Ales' e siiriilmii§tfir. 

Biitiin memlekette tam bir siikun hii
kum siirmekte ve biitiin s1mflar ve te
E)ekkiiller milll hiikfunete baghhklarrm 
bildirmektedir. 

Alina aiamnrun kat'i tekzibi 
A tina 29 - A tina ajans1 bildiriyor: 

Yunani~tan hakkmda tahrikamiz ha -
berler bazr ya bancr gazetelerde. A tina 
ajansmm kat'i tebJiC'rine raiTmf'n devam 
etmektedir. Atina ajansr biitiin heye -
c~nh hadi~eler hakkmdaki §avialan ye
mden kat'i olarak yalanlar. Reiime da
ha siddetli bir sekil verildil'ti dogru de
~~ldir. Rejim, 4 agustos 1934 degi'!ikH
gile verilen c;erceveden kat'iyyen aynl
mamaktadrr. Adedi on be~i gecmiven 
bazr eski politikac1lar memleketin sii -
kunetini bozmrya tesebbiis ettiklerin -
den adalara gi:inderiimi!?lerdir ve bu 
tedbir de tam bir siikun ic;inde i§ine de
vam eden balk tarafmdan umumi bir 
memnuniyetle kar~Ilanml§tlr, (a.a.) 

CUMHURlYET 

Albn ticareti 
yapan bankalar 

Ankara 29 {T elefonla) -Turk 
parasmm bymetini koruma hakkm
daki son 12 numarah kararnamenin 
birinci maddesi mucibince Maliye 
Vekaleti, altm ticaretine mezun o
lan bankalan tesbit etmistir. Ogren
digime gore, bu bankalar ~unlard1r: 

I Ziraat, ls, Emlak, Tiirk Tica:Jret 
_ ve Osmanh bankalan. ... 

Yugoslavya da 

hududu kapatti 

Viyana hiikumetinin ~·· 
kardtg. hastahk bahane
sini Belgrad tekzib ediyor 

Londra 29 (Hususi) - Yugoslavya 
bugiin Avusturya hududunu kapatml§· 
hr. Avusturya biikfuneti Yugoslavyada 
sari hastabk mevcud oldugunu iddia e
derek daha evvel Yugoslavya hududu
nu Yugoslavyaya kapatttgr cihetle, Bel
grad hiikumeti de mukabele bilmisile 
mecbur olrnu§tur. 

Yugoslav hiikumeti, memleket dahi
linde sari hastahk ~tkbgrm resmen tek
zib etmi~tir. 

Se{imizin annesi Bav«'n 
Ziibeyrl~nin heykeli 

dikjlecek 
izmir 29 (Hususi muhabirimizden) 

Bu!<Un, $ehir Meclisi azalan, Particle 
Valinin riyasetinde toplandtlar. Biiyiik 
Sefimizin valideleri Bayan Ziibeydenin 
Kaqrvakada bulunan mezarmm etra -
fr ac1larak mevkiin park haline geti -
rilmesini, parkm ortasma da Bayan 
Zlibeydenin bir heykelinin konulmast
m kararla§hrdrlar. 

Romanyantn Moskova 
el~isi geri ~ag1rddi 

Moskova 29 - Hava muhabirinin og· 
rendigine gore, Romanyamn Moskova 
elc;isi M. Ciuntu, Biikre§e di:inmek em
rini almi§ ve kendisi MoskovaYJ. §Ubat 
bidayetinde terkedecektir. 

Malum oldugu iizere Sovyetler Birli
ginin Biikre§ elo;isi Ostrovski hiikumeti 
tarafmdan son zamanlarda geriye c;a • 
grnlmr§h. Rumen mehafili Ostrovski -
nin geri c;agmlmasmr §ahsl' sebeblere at
feylemi§ti. Fakat bugiin ayni zamanda 
M. Ciuntu'nun da geri c;agmlmasr ba§
ka faraziyelere yol ac;maktad1r. Yaban
cr memleketlerde donen ve buraya ak -
seden §ayialara gore, Ostrovski, Rumen 
hiikumetinin siyasi doktrinlerinde vu
kua gelen degi§iklik i.izerine geri <;agr· 
nlmr§hr. 

Maamafih her ne olursa olsun Ro -
manya ile Sovyetler Birligi arasmdaki 
diplomatik mi.inasebetler katedilecek gi
bi gi:iziikmemektedir. Gerek Moskova
da, gerek Biikre§te maslahatgi.izarlar ka" 
lacakbr. (a.a.) 

Naf1a Vekili geliyor 
Ankara 29 (Telefonla) - Nafra Vekili 

Ali <;etinkaya, yarm saat 8,20 de Toros 
trenile !stanbula hareket edecektir. 

( KISA HABERLER ) 

lferide: 
* MARM} - Yen! ~eh!r !~In modern bir 

plan hazlrlanmt~?tlf. :;iehrin su l!ilerine 235 
bin lira sar!edilmek suretlle ten'ilz !~me su
yuna kavu§acaktJr. * ANKARA - Almanya Buyiik Elt;i.sl 
ron Kellerin 94 ya~mdaki babasmm Mti
nlh'te iildugu haber almrnl§tlr. * iZMiR - §imdik.i parti binasmm sa
tJlarak fuar yakmmda Part! ve Halkevi 
binalan 1n~as1 kararla§tlrrlmr~tlr. Yen1 
Halkev! !~in 100 bin llral!k tahsisat ayn
lacaktlr. * MARA§ - Mara~ - Eloglu yolu uze
rindeki Aksu kiipriisu ile Mara~J - Giiksiin 
yolu uzerindeki Ali kazasr Tekir11adalak 
kiiprtilerinln in~aatJ muteahhide !hale e
dllrni§tir. Kopriiler 210 bin Iiraya ~rkacak
tlr. 

* BOLU - Halkevi namma satm alm
ml~ olan sesli ve seyyar sinema makinesi
nln Uk tecriibe.si diin gece Belediye sinema
smda yapllmJ§tir. 

Du;artda: 

* TAHRAN - Cask civarmda mecburi 
bir !nil? yapml§ olan Frans1z k.adm tayya
reci.sl Maryse Hilz tayyaresinl tamlr ede
rek Basraya hareket etmi~tlr. 

* AMSTERDAM - Felemenk Hindi.s
tanda hav.a kuvvetlerlnln tensikine ba§ -
lanmJ§tir. 
* BUDAPEI;iTE - Filim miibadelesl hak

kmda Almanya ile Macaristan arasmda 
dtin blr anla§ma imza edilml§tir. * AMSTERDAM - Ba~vekll M. Colijn, 
M. Van Zeeland'm raporu hakkmda deml§
tlr kl: 

cBiiyiik zorluk, btiyiik ekonoml devletle
rlnin ihz.ari blr konferans hallnde toplan
masmdadJr. Bununla beraber, rapor, va
zlyetl salaha gotiirebilecek ~areleri gO.ster
mek ltibarlle k1ymetlldlr .> * BRUKSEL - Sosyali.st partlsl retsl M. 
Emlle Vanderveld, diin hiikume~i ispan
yaya hareket etml~tlr. 

* EMDEN - carmel!jell 1smlndek1 
Norve~ vapuru tehlike l~iaretlerl gonder
mektedir. Bir Alman kurtarma vapuru, 
yardnna hareket etmi§tir. 

( Biiyiik davalar J 
·====~=_j 

Basvekilleri neden Frans1z 
inevkilerinde 

' 
~ok kalmazlar! 

Yeni Frans1z kabinesi meb'usan mec
lisinde bir reye kar§l be§ yiiz bir reyle iti
mad karan ald1. Bir Ba§vekil ic;in bun -
dan daha alasl olamaz. FranSIZ siyasiya
tmda riyazi hesablarm bir krymeti varsa 
M. Chautemps uzun muddet mevkiinde 
kalacagmdan emin olmahd1r. 

Lakin Fransanm siyasi hayatmda ri ~ 
yaziyenin yeri azd1r. Ciinkii meb'usan 
meclisindeki azim ekseriyetleri bir gece 
i~inde eriyip gider. Bahusus yeni kabine 
hakikatte bir ekalliyete istinad ettiginden 
sukutu daha c;abucak olacagma hukrnet -
mek daha mantJki gorunmektedir. 

70 senedenberi devam etmekte bulu -
nan F ransadaki uc;iincu cumhuriyet dev -
rinde kabinelerin vasati omru alh aya 
balig olmamaktadrr. Ayni muddet zar
fmda tngiliz kabinelerinin vasati ornrii iic; 
dart sene arasmdad1r. 

Kabataslak baktlmca iki memleketin 
idare sisteml ~i aynidir. 1ngilterede olsun, 
F ransada olsun kabine bilavasrta intihab 
edilen parlamentoya kar~J mes'uldiir. 
Ekseriyetin itimadrm haiz bulundukc;a 
ya§ar. Miihin bir mesele de ekalliyette 
kahrsa istifa eder. 

Halbuki 'letice- iki memlekette ba§ka 
ba§kad1r. Nic;:in? 

Benim du§iinceme gore birinci sebeb 
§Udur: iki memlehtin kanuni esaslarmda 
ilk nazarda pek gaze c;arprmyan ve lakin 
hakikatte c;:ok uzaklara varan avabbi bu
lunan bir far!.. vard1r. Bu fark da parla
mentonun feshine aid kanun ve adette -
dir. 

*** fngilterec': tacidarhk makam1 (tatbi
katta ba§velcil) parlamentoyu istedigi 
anda feshedebilir. F ransada ise vaziyet 
boyle degilcl'r. F ransa kanunu esasisinin 
be~inci maddesi mucibince cumhurreisi 
ancak ayan meclisinin muvafakatini al -
d1ktan sonra meb'usan meclisini feshede
bilir. Lakin bu muvafakati almak kolay 
degildir. Ameliyatta bu salahiyet asia 
kullamlmarnt§hr. Ancak bir defa ve 
1877 seneslnde cumhurreisi Mac Mahon 
hu salahiyeti kullanmi§tl. 0 zamandan -
beri her Fransiz meh'usan meclisi tabit 
omriini.i ya~am!~hr. 

Bu hal hiikumetle zahirleri arasmdaki 
miinasebat iizerinde derin bir iz buakma
rnl§hr. 1ngiltere parlamentosunun her a
zasr iyi bilir l~i tek bir mesele iizerinde 
hiikumete kaT§I muvaffakiyetli bir isyan 
yaptlgl zaman i§in sonu meclisin feshine 
varacaktu. Y eni intihabda azim miicade
le masra fJ altma girecegini, tekrar inti -
hab edilmeyip de meb'uslugunu kaybet -
mek ihtimali ve mensub bulundugu parti
nin de ekseriyeti elinden kac;rrma.§I da 
hesaba dahil bulundugunu iyice dii~iiniir. 

Bundan dolayt ingiliz meb'uslan t;ok 
ihtiyatla hareket ederler. Aralannda s1k1 
disiplin vard1r. Fransrz meb'uslarmda ise 
bu yoktur. Meseli! vaktile Londra parla
mentosunda bulunan frlanda milliyetper
verleri fngili- liberallerini hie; sevmedik -
leri balde kendi mevkilerini ve partilerin 
niifuzunu ve o zamana kadar elde ettik
leri muvaffakiyetleri muhafaza kaygusile 

Bulgar kabinesindeki 
istifalar1n sebebi 

(Baq taratt 1 fncf sahttede) 

rov'u Ticaret NazultRina tayin eden e
mirnameyi imzalarnJstJr. 

Basvekilin beyanatr 
Sofya 29 - Bulgar ajans1 bildiriyor: 
BaFekil Kose lvanof, 24 ve 28 tarih

lerinde kabinede yap1lan degi~iklikler 
hakkmda gazeteciler tarafmdan kendisi
ne sorulan suallere cevab vererek demi~
tir ki: 

Bu hafta kabinede vuku bulan degi
$iklikler, kat'i normalizasyon yolunu ta
kib ederek Bulgar milletine oniimiizdeki 
se<;imde nizarn, musavat, emniyet ve 
hiirriyet dairesinde kanaatini bildirmesi 
imkamm vermek istiyen hukumetin gay
retlerine herhangi bir zarar gelmemesi i
<;in yaptlrnl$hr. 

Bakanlar meclisi, ilk toplantlsmr bu 
sabah yapmrshr. 

••• 
Haklarmda tahkikat yaptlan 

noterler ve muavinleri 
Ankara 29 (Telefonla) - Adliye Ve

kaleti, gerek memuriyet vazifelerinden, 
gerek §ahsi suc;larmdan dolaYJ. hakla -
rmda takibata tevessiil edilen noter ve 
muavinlerinin isimlerile su<; mahiyeti 
ve tahkikat safhalarmm acele bildiril -
mesini alakadarlardan istedi. Bundan 
sonra her hangi bir noter veya muavi
ninin her hangi bir su~tan dolaYJ. hak • 
kmda takibata ba§landrgr takdirde der
hal Vekalete malumat verilecektir. 

Yazan: W. N. EWER 

Asquith kabinesini 91 0 senesinden Umu
rni Harbe kadar iltizam ederek ya§at -
rnl§lardtr. 

Fransada ise bir meb'us arkasmda bu
lundugu Ba§vekile bir gun k1zdr m1 1n
giliz meb'usu gibi derin hesablar yap -
maz. Ba§vekil ve kabinesini du§iirrnek 
ic;in elinde-n geleni yapar. Cunkii bundan 
kendi mevkiine bir zarar gelmiyecegini 
iyi bilir. Meclisin feshedilmiyeceginden 
ve sonuna kadar rneb'us kalacagmdan da 
emindir. Bu suretle lngilterede kabine 
parlamentonun efendisidir. F ransada ise 
parlamento hukumctin efendisi oldugun
dan cam istedigi zaman kabineyi dii§li -
riir. 

1kinci farka gelince lngiliz parlamen
tosunda ancak ik: iic; parti bulundugu hal
de F rans1z parlamentosunda gruplarm 
hesab1 yoktur. Bazan lngilterede parti -
Jerden gruplar aynhrlar. Lakin sonradan 
bu gruplar, gene biiyiik bir partiye inti -
sab ederek onunla kayna~1rlar. 

!ngiltered~ ferdler gibi gruplar dahi 
kolay kolay degi~mezler. Daima hiiku -
meti tutarlar ve aradaki tehaliifler iize -
rinde uzla§maga c;:ah§rrlar. Neticede ara
daki mubayeret tedricen zail olur. 

lngilterede bir meb'us, partisini terket
megi c;ok ag1~ ve ciddi bir mesele sayar. 
F ransada ise ~ ir partiden digerine naklet
mek alelade bir i§ say1hr. 

Milleroud Brian ve Paul Boncour 
kolayca partilerini degi§tirmi§lerdi. 

Dahasr var: 

Franstz meb'usan meclisinde meb'us -
!arm mevkile-i, hiikumet taraftarlarile 
muhalifleri kar§I kar§rya bulunduracak 
surette olmay1p bir yanm daire iizerinde 
dizilmi§tir. {Sag miinteha) ile (sol mun
teha) arasmda muayyer. bir hudud yok -
tur. Bu halin meb'uslar iizerinde psiko -
lojik tesiri vard1r. Milli mizac ve tabia -
tin de tesiri vardtr. Franstzlar daha ferdi
yetc;i ve daha az tesire tabidir. 1ngilizler
de ise tak1m (Team) ruhu daha kuvvetli
dir. 

T arihi tesirler de vardu. lngilizler da
ima kuvvetli ve niifuzlu hiikumet ister -
ler, Frans1zlar ise hukumetin kuvvetli ol
rnasmdan korkarlar. Oc;iincii Fransa 
cumhuriyeti ikinci imparatorlugun enkaz1 
i.izerinde kurulmu~tur. Franstzlar -gun -
den giine azalmakla beraber- Bonapart
c_;Jbktan hala titrerler. 

*** 
F ransada parlamento mi.iessesah da'ha 

demokrat i§lere, burada parlamentonun 
tefevvuk ve hakimiyeti daha devamh ve 
daha muessir olarak yerle~mi§tir. 

Lakin bu muvaffakiyet pahalrya mal 
olmaktad1r. F rans1z hiikumetleri nisbeten 
istikrarSIZdlr. Su kadar var ki F ransada 
kabinenin istikrarsJZltgmdan ve daima 
degi~mesinden mill( zaf manasm1 t;Ikar -
mak hata olur. 

fngilizlerle Frans!Zlann yiiriidi.ikleri 
yollardan hangisi daha iyidir? F ransiz
Iarm me§hur bir sozii vard1r: Herkesin 
kendisine mahsus bir zevki vard1r. 

W. N. Ewer 

italyada bir barut 
fabrikas1 patlad1 

[Ba~taratt 1 fncf sahifede] 
Kral Victor Emmanuel, h§.dise rna -

halline gelrni§tir. Duc;enin de gelmesine 
intizar edilmektedir. (a.a.) 

Zayiat miktart 
Londra 29 (Hususi) -Ramada ne~re

dilen resmi bir teblige gore, bugfinkii 
infilak neticesinde 9 ki§i i:ilrnii§, 200 ki~i 
yaralanrnl§tlr. 

Diger taraftan, Romada bulunan bir 
!ngiliz muhabirine gore, 300 amele ol
mii~. bin amele de varalanm1shr. infilii
km zuhur ettigi fabrikada 12 bin amele 
c;ah§ryordu. 

Prens Nikola agtrla§h 
Atina 29 (Hususl') - Hastahgr c;ok a

grrla§an Prens Nikolanm kalbinden 
mustarib oldugunu buramn doktorlan 
tesbit etmi§lerdir. Almanyadan kalb 
miitehassrsr doktor Bergman davet e
dilmi§tir. Doktor yarm burada buluna
cakbr. 

Yugoslavya Kral Naibinin kansr 
Prenses Elna babasmm ba§ucunda bu
lunmak iizere yann buraya gelecektir. 

Mev lid 
Merhum Halil Vedad U§akhgilin 

ruhuna ithaf edilmek iizere bu aym 
otuzuncu pazar giini.i ikindi namazm
dan sonra Ye§ilkoy camiinde Mevlid 
okunacakhr. Arzu edenlerin haz1r 
bulunmalan aile tarafmdan temenni 
olunur. Sirkeciden saat 2 de tren 
vardtr. 
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HAdise!er aras1nda 

Ahlak terbiyesinin 
ba,ka bir cephesi 

tF:::!, azetemize gonderdigi mek· 
~ tubda, bir ogretmenimiz, 

mekteblerimizde ahlak ter· 
biyesinin bil§ka bir cephesini aydm
labyor. Miitehassrs okuyucunun, iis
tiinde ~ok dii§iiniilmege laylk bul
dugumuz fikirlerini §oyle hulasa 
edebiliriz: Muallimler, tedris mevzu
lanm buakarak ~ocuklara ahlaki tel· 
kin yapmrya ne vakit, ne de saha bu· 
labiliyorlar. Vakit bulam1yorlar; ~iin· 
kii lise ve ortamekteb programlan 
fazla yiikliidiir. Herhangi bir terbi
yevi tellcine degil, sadece tedrise bile 
vakil azdtr. Saha da bulannyorlar; 
~iinkii miifredat programmda ahlak 
dersine benzer bir§eyden de eser 
yoktur. Okuyucu diyor ki: «Bugiin 
ne din, ne ana, ne baba, ne mekteb, 

ne de hayat ~ocuga fazilet ogretme· 
digi gibi telkin de etmiyor. Ogretme· 
digimiz, telkin etmedigimiz bil'§eyi 
~ocuktan istemege hakkumz var nn
dtr? Ekmedigimiz tohumu bi~ebilir 
miyiz?» 

Bu mektubu gonderen muallimin 
buldugu ~are «mekteblerimizin bii
tiin smtflarmda, ya ders veya konfe
rans §eklinde ahlak telkinleri yaptl· 
masmdan ibarettir.» 

Bizce teahis ~ok dogru, fakat te-o 
davi yanlt§ degilse bile !rok noksan
du. Mektubu yazan okuyucumuz 
-telkin kelimesine verdigi loymetten 
de anl&JIIdtih gibi- herhalde pek iyi 
bilir ki ahlak tedris edilmez, telkin 
edilir. Ahlaka dair verilecek dersle-
rin veya konferanslann telkin bakt· 
mmdan da bazt tesirlerini ve fayda
lannt inka,. edemeyiz. F akat, ders 
veya konferans, ahlaki itiyacllar de
gil, sadece hafif bir ahlak §UUru ve
rir. Mektub muharririnin bu teklifi 
yerine getirildikter.. sonra yap1lacak 
Jeyler bitmiyecek, belki de ba§hya

cak demektir. Soyledigi gibi -bunu 
ben de pek ~ok defalar yazdtm- miif

redat progrP.mlarm~n yiikiinii hafif· 
leterek hem talebelerin kafasm1 hu· 
bubat amban halinden !ftkannak, 

hem de muallime, tedristen b&§ka 
lerbiye ve ahlalo telkin i~in de vakit 
b1rakmak lizrmdtr. 

Bu telkin nastl yap1hr? Benim dar 
siitunum, biiyiik bir pedagoji mese
lesini alma:z. Fakat ortada bir zaruret 
vardu ki, o da., muallimin herhangi 

terbiyevi bir telkin yapabilmesi i~in 
!focuklarla ayn ayn meJgul olnuya 
vakit bulmas1 laz1m geldigidir. Bu 

bedahet kabul edildikten sonra, me
selenin geri tarafi, yalmz miitehass1• 
sm dii§iinecegi §ey olur. 

PEYAMI SAFA 

Irk ve din fark1 olmaksi· 
zm biitiin Hatay ahalisine 

[Ba~makaleden devamJ 

bulunacaktrr. Sizin anhyacagmtz §Un• 

diye kadar hepimiz Hatayr Fransaya 
teslim etmek i~in ~ahtml§ olacaitz. 

Hatay ahalisini yekdigerine dii~iirerek 
elde edilmek istenilecek boyle bir netice• 
nin kaba oyunu yiiriiyemezdi tabii. 
c;unkii her,eyden ve herkesten once 
Tiirkiye bOyle bir oyuna gelemezdi. 
Biz lskenderun, Antakya ve havalisini 
uki ve milli Turk haklan esasmda idari 
bir istiklale mazhar edilecegi du§iince ve 
taahhudiledir ki anavatan hududu hari· 
cinde bnakm1l!hk. 0 ahdi §art yerine 
getirilmezse arbk Hatayt anavatan 
hududu dr§mda btrakmamak bizce 
elbet oniinden kaplamaz bir zaruret 
olur. 

Maamafih talihi bir muahede ile tayin 
edilmi§ olan Hatay1 kendisi ic;in saadet 
olan idari istiklale mazhar etmek husu· 
sunda bizzat Hatayltlarm, yani Irk ve din 
farkl olmakslZ!n biitun Hatay halkmm 
uyamk ve akilh hareket etrneleri biitiin 
karga§ahklan c;ok hsa kesebilir. Esasen 
Turk olan Alevilerden ba§ka oradaki 
Arablar da Tiirklerir.. dinda~ karde§leri, 
Ermeni, Rum ve Musevi gayrimuslirn 
Hatay!tlar ise talihin kendi hayatlanm 
Tiirklerle te§rik ettigi vatanda~landiT. 
1dari Hatay istiklali ahden uki ve miilt 
Turk haklan esasmda tesis olunacak ol
makla beraber rnustakil Hataym idaresi
ne biitiin vatanda~lar i§tirak edecekler 
ve bu hiir bolgenin saadetlerinden ciimle
si miistefid olacaklardir. 

Hakiki vaziyet bu olunca idari Ha
tay istiklalini tesiste Tiirkten gayri un
surlara dii§ecek vazife kendilig!nden 
taayyiin eder, ki o da §udur: 

Tiirke ka~t degil, bilakis elele 
Tiirkle beraber. 

Mes'ud Hatay idaresinin kurulu§una 
husumet degil, muhabbet hakim olmah
dJr. Ciirnlenin menfaati bundad1r. 

YUNUS NADI 
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Ahmed Cemil elini dudak.lanmn Uze-
rine koyarak: 

-Sus, sus! 
Diye fiS!ldadJ, arkada§t: 
- Oyle ise biraz d1~an gel. dedi. 

Konu§ahm. Otomobil kap1da bekliyor. 
Hasta karyolada harek.etsiz yatlyor • 

du. Bu kii~Uk bir k1z ~ocugu idi. Yiiziinii 
oliim sanhgt kaplamt§tt. Dudaklan, goz 
kapaklan komlir tozu dokiilmli~ gibi gol
geli gorliniiyordu. N efes ah~1 belli belir
sizdi. Ba§ucunda doktor, yiizii iimidsiz
lik. i~inde, ka~lan ~atilmi§ hareketsiz du
ruyordu. 

Ahmed Cemil kii~iik k1za dogru egil
di. Yorganm "zerinde hareketsiz duran 
elini tuttu, hafif~e s1karak: 

- Yah yavrum, vah zavalh yavrum, 
diye, mmldand1. Boyle mi olacakhl Ve
famhk ettin kii~ligiim. Beni yiiziistii bt
rabp nereye gidiyorsun melek ~ocugum ~. 

Sustu, aglamamak ic;in stk stk nefes ah· 
yordu. Arkada~t onu kolundan tuttu, dt· 
§an ~tkttlar. Kapmm oniinde Ahmed Ce
mil kindar bir bakt§la arkada§Inl siizerek 
homurdan1r gibi: 

- Ne var, ne istiyorsun dedi~ 
Obiirii tela§h bir ta vtrla: 
- Rica ederim Ahmed, beni dinle, 

diye soze ba,ladt. Biliyorsun ki bu ilk 
temsil; senin bulunman zaruri.. 

Ahmed Cemil arkada§tntn kolunu tu-
tarak ktrar gibi stkh: 

- ic;erde c;ocugum oliiyor ... 
Direktor: 
- Muhakkak gelmelidir, eger bu 

gece roliine c;1kmazsa bir daha onu 
hic;bir piyeste oynatmam, dedi. 

Ahmed Cemil arkada§Inln kolunu bl
biraktt. lnler gibi mmldandt: 

- Canavarlar, hissiz canavarlarl.. 
Beni tehdid ediyorlar. Oliim bile yiirek· 
lerini kiptrdatmtyor. Onun benim biricik 
klZim, her §eyim oldugunu dii§iinmek is
temiyorlar. Ben insan degilim, baba de
gilim. Onlarm nazarmda canh bir kuk • 
ldytm, o kadarl. 

Arkada§tmn teessiirle gozleri bulan • 
mt§tl. F akat direktoriin ofkeden kizarmt§ 
yuzi.inii hatulaymca tela,la onun kolunu 
tuttu: 

- Haydi, perdenin a~tlmasma yanm 
saat var, c;abuk gitmeliyiz. 

Ahmed Cemil k1zmm yatmakta oldu
gu odamn kaptsma iimidsiz gozlerle bak
h, kollan yamna dii§rnii§tli. Mahvolmu§. 
peri§an bir hali vardt: 

- Haydi yiirii, dedi. 
Ahmed Cemil aylardanberi a<;tkta idi. 

Bu kumpanyaya girmesi bir n,imetti. Ona 
kcndini gosterebilecegi iyi bir rol de ve
rilmi§ti. F akat bu me§'um tesadiif, ha
mn hastahgt .. 

Otomobilde roliinii dii§iinmek istiyor· 
du. Fa kat bu imkanstzdt. Ktztnt dii§ii • 
niiyordu. Onun olecegine emindi. Dok
tor c;oktan iimidini kesmi§ti. Evet belki de 
bu gece olecekti. 0 sahnede iken orada 
tek ba§ma yalmz.. Onun giizel gozlerini 
ba,ka yabanct eller orteceklerdi. Son ne· 
fesinde baba, baba diye, kendisini aramt· 
yacagt ne malumdu? Zavalh kiic;iik elini 
yc.ygtlann iizerinde biikiip kmracak, bu 
mii~kiil anda onun elini beyhude yere 
anyacaktt. Sonra gozlerini k.endisini gar· 
mek i~in son bir defa, yalmi. son bir defa 
a~acaktt., 

Tiyatroda arkada§lanmn yardtmile 
giyindi. Rejisor tela§ ic;inde«aman di • 
yordu, dikkat et piyesin merkezi stkleti 
sende. Her§eyi mahvedebilirsin .. » 

0, bunlan ta§ gibi hareketsiz dinli • 
yordu. Y apttib makiyajm altmda deri • 

smin sanhgt smttyordu. Bakt§lart pek kor
guncdu. Arkada§lan «haydi>> dediler. 
Bir makine gibi yuriidii, sahneye ~tktt. 

Piyes eskiden sevi~en iki insanm ytl
lardan sonra kar§Jla§masile ba§hyordu. 
Erkek roliinde o idi. Suflorun fiSllhlanni 
tekrar ederek kadm artistle kucakla§h ve 
kadmdan aynlmca konu~mtya ba§lad1. 
Ses pliriizlii idi ve sanki zorla ~tktyordu: 

- Hi~bir zaman kavu§mJyacagtmtzt 
soylemi§tin. Halbuki beklemedigimiz te • 
sadufler bizi i§te gene kar§tla~ttrdt. Ha · 
tirhyor musun .. 

Almnda terler birikmi§, yiizii tekal • 
Ius etmi~ti. Guc;lukle devam etti: 

- Hattrhyor musun, bundan y1llarca 
evvel sana ne demi§tim.. N e demi§tim 
sana .. 

Kadm artist birdenbire hayretler ic;in· 
de kald1. Onun rolunde pek goze bata· 
cak bir §ekilde aksadtgtnl gori.iyordu. 
Kelimeler dudaklarmdan giic;liikle ~tk • 
makta idi. Yiizii de korkunc bir hal al
mJ§tt. Carib bir korku duyarak gayri ih
tiyari birka~ ad1m geriledi.. Ahmed Ce
mil stk s1k soluklar alarak devam etti: 

- Hani bahardt, sizin arka bahc;ede 
bulu§mU§tuk ve orada hulyalar kurmu§ • 
tuk. Hahrhyor musun ?' Evlenecektik. 
Sen boyle diyordun .. Evet, evlenecektik, 
b1r yuvamtz ve bir c;ocugumuz olacaktt .. 

Birdenbire sustu. Gozleri biiyiimii§tii, 
garib bir §ekilde parhyordu. 

Sendeliye sendeliye sahnenin onune 
dogru yiiri.idii. Dudaklarmda ga~et tat~l 
bir tebessiim belirerek hs1ltl halmde btr 
sesle: 

- Evet, dedi. Bir c;ccugumuz ola • 
caktt. Nihayet o, bir yaz sabaht dogdu. 
Ki.ic;iik sepetinin ic;inde pembe k.ollanm, 
bacaklanm kJmtldah§tnl, aglayi§tnl, giilii· 
1iinii uzun uzun seyrettik. F akat incit • 
mekten korkarak onu opemedik. 

Seyircilerden biri yanmdakine: «Tu • 
haf §ey dedi. Adam sa~mahyor. Soyledi
gi §eylerin piyesle alakast yok.» 

Arka malardan da hayret nidalan 
yukseldi Ahmed Cemi~ gogsii hey~canla 
inip kalkarak kesik kestk devam edtyor • 

du: 
- V e nihayet bir giin daha ona do-

yamadan, bir gun .. 
Ellerini yiiziine kapadt. Htc;kmr ya

hud boguk bir kahkaha ile giiler gibi 

bir ses .~tkararak: . 
- Oldii!. ded1. 
Kadm artistin elini yUzune kap1ya • 

rak sahneden kac;t1g1 goriildii. Seyirciler 
arasmda giiriiltiiler fazlala§tl ve birden • 
bire perde kapandt. 

Biraz sonra perdenin online c;1kan ar
tistlerden biri §U me§'um haberi verdi: 

Aktor c;tldlrmt~tt.. . . 
Ertesi giin gazeteler Ahmed Cemth~ 

ttmarhaneye nakledildigini yazdtlar. ht 
bir san'atkar oldugunu ilaveyi de unut
madtlar. 

Zavalh Ahmed Cemil §UUrunu tama· 
mile kaybetmi§ti. Ne soylense anlamtyo:· 
du. Bunun ic;in kiZlntn §ayam hayret bu 
,ekilde oliimii atlatttgml, iyile§miye ba§• 
ladtgtm haber verdikleri zaman da bunu 
soyliyenlere bo§ gozlerle baktt. Sonra du
daklannda sahnedeki o tath tebessiim 
belirerek oraya konuldugundanberi h1 • 
k1p usanmadan soyledigi .§eyle~i hie; de • 
gi1miyen o hafif fmltt hahndekt sesle tek
rar etmege ba§ladt: 

- Nihayet o, bir yaz sabaht dogdu. 
Kii~iik sepeti ic;inde pembe kollartnt, ba
caklanm kimJldah§mt, aglayt§tm, gulii -

1unii uzun uzun seyrettik. Fa kat ilah .• 
Peride Celal 

Bu hafta S A.R A Y sinemasJntn 
Pek biiyiik bir muvaftakiyetle gostermekte oldugu 

Cesar Kaplan 
Fran~nzca sOzld ve fevkaiA.de filmini mutlah gorii.nii.z, Ba~ rollerde : 

FREDiE BARTHOLOMEW 
LIONEL BARRYMORE ve MELWYN DOUGLAS 

Bugfin saat 11 de tenzilath matine 

CUMHURIYET 

Y alovantn imar1 

Tayyare meydani ve spor 
sahas1 yapdacak 

Y alovamn imar plam N afta V ekale -
tince tetkik edilmi~. ve bazt cihetlerinin 
ikmali liizum1: alakadarlara bildirilmi§ -
tir. Bu noksanlar k1s!l zamanda ikmal e
dildikten sonra Y alova giizel bir por -
gram dahilinde imar edilecektir. Bu me

yanda Y alovada miikemmel bir spor sa· 
basile buyiik bir tayyare meydam viicude 
getirilecektir. Devlet Hava Y ollan lda

resi tayyare adedini artJrd1gt zaman 1s -
tanbulla Y a! ova arasmda tayyare sefer
leri yapmak imkam hast! olacakttr. Bun
dan ba§ka aynca tenis sahalan ve saire 
de yaptlacaktir. 

Galata· Suad ~arpt§masma 
aid rapor 

Dun ikinci ticaret mahkemesinde bir 
miiddet evvel Bo~az dt~mda ~arp1~an 
Galata ve Suad vapurlarmm kazay1 
bahri raporu tetkik edilmi§tir. 

Galata vapuru siivarisi rapora itiraz 
ederek ~arpi§ma esnasmda Suad vapu
runda siivari bulunmadtgmt iddia et • 
mi§tir. 

Heyeti hakime, Galata vapuru siiva
risinin itirazmt tetkik etmek iizere mu
hakemeyi ba§ka bir giine talik etmi§ -
tir. ····-Sarho§un marifeti 

!small admda bir adam, dun ak§am 
son derece sarho§ bir halde Eminonii 
meydanmda gelip ge~en otomobilleri 
durdurmak istemi§tir. 
~oforler bu adam1 sivil memur zan • 

nettiklerinden evvela hi~ ses ~tkarm1 -
yarak verdigi i§aretleri dinlemi§lerdir. 
Bilahare polisler tarafmdan yakalanan 
sarho§, ciirmii me§hud mahkemesine 
verilmi§tir, -···-Duvar kovugunda olii 

bulundu 
Kii~iikpazarda Selanikli Ahmed adm

da birisi diin ak§am bir duvar kovugun· 
da Olii olarak bulunmu§tur, Tahkikata 
ba§lanml§tlr. 

NOVOTNY' de 
Yunan Operetinin me§hur tenoru 

DAPOLLA 
ve sevimli antt'lz 

Pola Negri yeni bir m cevinyor 
Mukaddes Y alan, bir annenin ~ocugu i~in ne feda
karhklara katlanabilecegini gosteren bir faciad1r 

Sessiz filmin en 
biiyiik. ytldtzt olan 
Pola Negri hala 
san' atkarane kudret 
ve meharetinden bir
~ey kaybetmemi~ ol
dugunu bize son bir
ka<; sesli kordelasile 
pek giizel isbat et-
ti. Bugiin gene ayni 
mevkide ayak dire -
yerek durdugunu 
Almanyada viicude 
getirmekte oldugu 
«Mukaddes yalan» 
eserile hattrlatiyor. 
«Mukaddes yalan» 
me~hur bir piyesten 
iktibas edilmi~ mii • 
essir bir faciadtr. 
Bir annenin evlad1 i
<;in ne fedakarltk. -
lara katlanabilece -
gini gosteriyor. Car· 
men Casini me~hur 
bir muganniyedir. 
Delikanhltk yagmt 
idrak etmi, bir de Pola Negri ve Hermann Braun •Mukaddes Yalan• filminde 

oglu vard1r. Fa kat herkese onun kendi ye kendi ,ohret v'e sthhatini berbad edi
evladt oldugunu pervastz ilan edemiyor. yor, vakta Milbrey'in tavassutile tekrar 
Ciinkii malum ya, artistlerin ya~lt goriin- isler diizeliyor amma, zavalh muganniye
memeleri laztmdir. Onun i<;in hamisi ve nin kaybolmu~ sesinin tekrar yerine gcl
a~Jkt Amerikalt Milbrey bile bundan ha- mesi ve kmlmt~ kalbinin yeniden diizel
berdar degildir. «Teyze! Teyzel» diye mesi imkam var mtdtr? 
sevgilisinin pe§inde dola~an bu delikanlt- hte bu faciada Carmen Casni'yi Po-
dan ,i.ipheye dii~mektedir. Ia Negri miikemmel canlandmyor, Mil-

Carmen Casini'nin oglu Cecil Lasko brey'i Hans Leibelt ve Cecil Lasko'yu 
<;ok miisrif bir <;ocuktur. Annesinin biitiin da «Genclik !» filminin kahramam Her
kazancmt at yan~larmda, kumarhaneler- mann Braun temsil ediyorlar. 1kinci de
de, barlarda yemektedir. Bir giin, bir o- recede rolleri de Theodor Leos, J osep
tomobil yan~t sahasmda kazaya ugru- hine Dora, Herbert Hubner, Suse Graf, 
yor, Carmen hemen yavrusunun imdadt- Ernst Legal, Hansi Arnstadt gibi tanm
na kosuyor, fakat bu esnada miithi~ bir m1~ artistler oynuyorlar. 
soguk algmhgma yakalamyor, sesm1 * Fransada «Altm Veniis» isminde 
kaybediyor. bir filim yap1lmaktadtr. Ba~rolleri Vera 

Cecil k.umarda arkadaslarma biiyiik Korene, Paul Bernard, Jaques Copeau 
bir para borclanmt~tlr. Bu namus borcu- oynamaktadJrlar. 
nu yirmi dort saat i<;erisinde odemesi la- * Franstz rejisorii Max Ophiils gele· 
ztmdJr. Carmen Casini Amerikada yapa- cek nis~nda Gohte'nin me§hur eseri 
cag1 bir tume i«in impresariosundan bu- «Werther» i filme !;ekecektir. Bu eserde 
yiik bir avans almi~tlr. Lakin, sesini kay- ba§ rolleri Pierre • Richard • Wilm ve y u N K A' DID ' 

h;tlraklle fl&rklla mUzlk 
Fiatlar aynendir. Tepeba§l - Daire 

. bettigi ve taahhiidiinii ifa edemiyecegi Annie Vernay oymyacaklardtr. Rejisor 

~EHZADEBA$1 
TURAN TiYATROSU 
San'atkar Na~id ve 
arkada~lan, okuyucu 
kii~iik Semiha ve Mi-

~el varyetesi 
Giindiiz: Yalova ~arkiSl, operet 3 perde 
qece: Fermanlt ~engi, komedi 3 perde 

Pek yak1nda 
Beyoglu lstiklal caddesiode 

Biiyiik 

METROPOL BAR 
aQihyor. 2 CAZ ... Gazino do 

Paris'nin KUBA ORKESTRASI ... 
ve 

- bUyUk bir yaldaz ••• _ .. 

r•RAMON NOVARRO' nun-. 
Tiirk~e sozlii 

SEYH AHMED 
Cilmi ~imdiye kadar gOriilmemi~ 

emsalsiz muva!fakiyetle 

M iLL i 
sinemada devam ediyor 
Gt'lrmiyenler ve gorenlerin tekrar 

tekrar gOrmeleri i~tin son ii~t 
giinden isti!ade ediniz. 

Aynca : iKi GANll ADAM 
RALPH BELLANY 

cihetle bu parayr iade etmesi gerektir. ondan sonra Maupassant'm eseri <<Sus» ii 
Peki, ya Cecil'in borcu ne olacak .. Ka- beyaz perdeye nakledecektir. 
dm parayt impresarioya iade edecegi yer• * Henry Carat, Andre Lafaur, El • 
de ogluna veriyor, tabii i$ mahkemeye vire Popesco, Susanne Dehelly «Bayan 
dii~iiyor ve bir rezalet <;tktyor. Cocugunun Reis» isminde bir kordela vi.icude getire-
namusunu kurtarmak ugrunda muganni- ceklerdir. 

Bu hafta 

J: ,ubat salt gD 1D ak,ama 

TURAN TIYATROSUNDA 

san'atkar Na~id ve ErtuQrul Sadi Tek 
Blrllkte bUyiik mUaamere ikl oyun blrden 

N&flid radyo taklldll komedi 3 perde 
Ayr1ca : Artistler revilsil I perde 

V aryete, dUet, aolo, tafalHlt el lllnlarmda 

SUMER sinemasmm 
gostermekte oldugu battantn ~n bliyilk ve en giizel 

ATE$ 1 ... 
filmi cidden ¥imdiye kadar gordiigiiniiz a~k .•• Heyecan •.• Deniz· 

cil.k ... ve kahramanhk tilimlerinin en mukemmeli ve en 
harikulidesidir. 

aa, rollerde : 

ViCTOR FRANCEN ·EDWiGE FEUiLLERE 
Bugiin mutlaka bu §aheseri gidip goriiniiz. 

BugUn saat 11 de tenziiAth matine 

Bugiin i P E K 
Korsanhk hayabna aid en mii 
ess:r, en miith f ve en biiyiik 

tilmi 

• stnemas• 

..-• Bugiin 

' 
SAKARY A sinemasanda hlsst bUyUk film • ___ ._ _______ _ 

ESiRLER Qarhk Rusyas1 ... ~tk zabitleri ... Gilzel ktzlnri ... Balalaikalan ... Sefahet 
alemleri ... ni tasvir eden Puchkine'in me~hur ~ahe~eri 

VA TAN HASRETi 
Filmini mutlaka gidlp gtirUnUz. Bafi rollerde : 

HARRY BAUR JEANINE CRISPiN 
• GEORGES RiGAUD 

iUlveten 1937 Pari5 sergisinln bUtUn gUzelllklerinl goateren 
film ve PARAMOUNT JURNAL. 

BugUn sast 11 de matine 

_.._ LUCiEN BARROUX- JULES BERRY· DANiELE PAROLA - .... 

PARiS EGLENiYOR 
Parisin en me~hur RAY VENTURA cazmm iljtirakile 

Pek yaktnda T U R K sinemastnda 

Ben oldiirmedim 
EKLER JURNAL 

ve GEMjSj 
Hergiin ilk seansta A§k, macera ve sergiize§tlerle dolu "'tt_ t\ 

Frans1zca sozlii ~aheser \\..~ KIVIRCIK BA~ 
Ba~ rolde : W A R N E R B A X T E R 

h•••••••• Bugiin saat 11 de tenziiAth matine••••••••l Shyrley Temple 

Miizik 

A~k 

Raks 

Zevk 

H erkes ko~uvor, mevsimin en guzel til mi 

T U .. R K Sl'nemaslnda MUitiker'in met;hur 
Frans1zca operetl 

FAKi!l TALEBE 
GOriilmemilj derecede 'llUazzam snhneler, binltrce figilran, emsalsiz miizil 
ve fevkalll.de ~arkllar. llAveten: Dunyanm en kO.~tllk piyanistinin konseri 

ve Ekler Jurnal. Bugiin s11at 11 de tenzilAth matine 

30 fldnclkAnun 1938 

( Bu ak$amki program ] 
ANKARA: 
12,30 muhtell! plak neqriyat1 • 12,50 plali 

Tiirk mus1k1s1 ve halk §arklliU'l • 13,15 da 
hili ve harici haberler - 18,30 plak ne~riy 
tl - 18,35 ~ocuklara. masal: Nuredd!n A 
tam • 19,00 Tiirk mu.s.lld.si ve halk oark1 
lar1. <Servet Adnan ve arkada§lart) - 19,31 
saa.t ayar1 ve arabca. ne/irlyat - 19,45 Tiirl 
musiklsl ve balk §arktlan. (M. Karmda.., v 
arkada~lan) - 20,15 edebi kon~ma: Be 
~et Kemal Qajtlar - 20,30 oda musik!sl: 9 
lanla.r: birlnci keman Halll Ona.yman, 
kine! keman Sedad Edlz. Viola. izzet N 
zlh Albayrak. Vlyoloru;el Edlp Sezen 1 
L. Boccherinl Re major Kua.rtet Op. No.~ 
(Ya.yh sazlar l!(inl A: Presto. B: Rend 
2 - J. Hayn Kuartet. Op. 64. No. 5 (Yay 
.sazlar i!;ln) • 21,00 a.ja.n.s haberlerl - 21,1 
stti.dyo salon orkestras1 - 21,55 yarlllkl pr 
gram ve I.stlkla.I mar~L 

isTANBUL: 
12,30 pl!kla Tlirk musiklsl • 12,50 hav 

dis - 13,05 stiidyo Qlga.n orkestras1 - H,O(J 
SON - 18,30 plakla dans musikU!l - 19,0(1 
kriftzen Asun luZl Nlhal ve arka.da.,larl ta 
rafmdan Tiir'k musik!si - 19,30 konferans 
P:rof. Sallh Murad (Radyo derslerl) - 20,0 
Mi.izeyyen ve arkad~lan tarafmdan Tiir 
mu.sikisi ve halk ~ark1lan - 20,30 hava ra.• 
poru - 20,33 bmer RIZa ta.rafmdan arabc 
.sOylev - 20,45 Muzaffer ilka.r ve arkada§ "' 
lar1 tarafmdan Tiirk mu.slkisl ve halk ~ar .. 
lolar1, (saat ayan) - 21,15 Cemal K6.mll VIII 
arka~larl tarafmdan Tiirk musikisi v~ 
balk §arktlart - 21,50 vlolon solo Orha.n Bo.. 
rar tarafmdan or'kestra refakattie - 1 __, 
La Follia: Arkangelo Corell! • 22,45 aJanl 
ha.berlerl - 23,00 plakla sololar, opera v
operet pargalan - 23,20 son haberler ve er-. 
test giiniin programt - 23,30 SON. 

viYANA: 
18,20 kar~lk ya.ym • 20,35 QOCUK KO"' 

ROSU • 21,05 viYANA MUSi:Kisi • 22,3~ 
spor, yeni pHi.klar - 23,15 haberler, spor "" 
23,35 DANS MUSi:Kisi. 
P~TE: 
18,05 QiNGENE ORKESTRASI • 18,55 

konferaruJ - 19,20 §AN KONSERi • 19,5Q 
konu§ma - 20,15 CAZBAND - 20,55 spor. 
komedl, haberler, spor, 
BU~: I 

18,05 ASKERt BANDO • 19,05 havadls 4 

19,20 dans plaklan - 20,35 piyes • 21,3S 
gramofon - 22,05 hava., haberler ve saire .. 
22,1~ 9PERETLERDEN PARQALAR. 

1viiLANO: 
18,05 ORKESTRA KONSERI - 19,50 spa!! 

ve saire • 21,35 KAR~IK MUSiK:i - 22,0$ 
OPERET: Paganinl (F. Lehar'm) - 24,0:1 
haberler, hava - 24,20 DANS MUSiK:isi. 

LONDRA: I 
18,05 Org mu.siklsi ve salre - 19,50 AS ~ 

KERt BANDO - 20,35 KONSER - 22 kar11 
~1k yaym - 23,10 TANGO ORKESTRASI "' 
23,40 karl§Ik yaym. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~hrimlzin muhtell! semtlerln-. 

deki niibe~i eczaneler: 
Ist<~nbUl clhet1: 
Em!niiniinde (Hii.seyin Hii.snii) Alem 

d~r~~ (Abdiilkaxiir), Kumkap1da tHaydar): 
.Ku~tukpazarda (Bensason), ~hzadeba§m .. 
d.~ (Asaf), Fenerde (Emilyadll, Kara.giim• 
rukte (ArlO, l;iehremlninde (Hamd!l, Ak .. 
sarayda (Z. Nurl), Samatyada (Rldvan) 
BakJrkiiyde (istanbul), Eyiibde (Hlkme~ 
Atla.maz) eczanelerl. 

Beyoglu ciheti: 
§Ll;U HalAskArgazl caddestmie (Halk)a 

Taksim.de (Nizameddln), Tarlaba§mda (Ni. 
had), I.stlklal caddesinde <Ka.nzuk), Da.l• 
re tramvay caddesinde (Otine~l, Galata 
To~Ular caddeslnde (Sporidis), Kasunpa.
§ada. (Vast!), Hahc1o[tlunda (Barblldl Be
llikta..,ta. (Siileyman Receb) Ortakoy' Ar· 
navudkoy, Bebek eczaneleri. ' 

Kad1koy Moda .~a.ddesinde (Nejad), Al· 
tiyolda (Nanuk), Uskiidarda <ittihad) Bii
yiikadada (:;!!nasi Hakkl), Heybellde 
(Halkl, Beykoz, Pa§abah!(e, A.Hi.sar ecza -
nelerl. 

Te§ekkiir 
.. Bahar1 .?mriinde narin bir ~i(;ek gibi 

gunden gune solan ve bu kere gozlerini 
hayata yuman sevgili klZimtz, karde~i
miz Seniha Drinerin cenazesinde bu • 
lunmak ve yaz1 veya saire suretlerle e
lemlerimize i!?tirak etmek lutuf ve in· 
saniyetini ibraz eden dostlanm1za, bil· 
diklerimize yegan yegan sunmak kabil 
olm1yan §iikran ve minnetlerimizin ib· 
lagma saym gazetenizin vesatetini di
leriz. 

Fuad Driner, e11i, kard~leri 

OLOM 
Bayan Dul Olimbia E. Pilafidu. 
Bay ve Bayan !saak E. Pilafidis ve 100· 

cugu. 
Bay ve Bayan Kosmas E. Pilafidis ve 

~ocuklan. 

Bay ve Bayan Anastas E. Pilafidis ve 
~ocuklan. 

Bay Yoakin1 E. Pilafidis. 
Bay Dimitri E. Pilafidis. 
Bay Yanni E. Pilafidis (Yunanistana) 

ile biitiin akraba ve taallukat1 pek sev • 
dikleri ve saydtklan koca, peder, bil • 
yiik peder. 

Bay E vdokimos 1. Pilafidis 
(Murat) 

aralarmdan aynhp ebediyete gitti~ini 
derin bir teessiirle bildirirler ve 30 ikin• 
cikanun 1938 tarihine tesadiif eden pa• 
zar giinu saat 15 te Ferikoy Dodeka A· 
pustol Rum kilisesinde yaptlacak dini 
tedfin merasimine huzurlanmzla ~eref 
vermenir.i saygtlarile dilerler. 

Cenaze levaztmatt: P. AnJ!elidiS 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Yann gece 
(Kadtkoy - Siireyya) 

Sah: (Baklrkoy) 
<;ar§amba: CUskiidal') 

sinemalarmda 
OTELLO 

4 perde~ l tablo 
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30 lkincikanun 1938 

BIR PARLAMENTO HADISESI: 

Chautemps kabinesine 
ni~in rey vermedim? 

FransJZ meb'usan meclisin janlandJr ve nazarlannda, ya-
d,., yeni Chautemps kabine · Ian, siyasi tabiyenin esastdJr. 
sine yalmz bir meb'usun ade· Bunlarm iktidar mevkiine gel-
mi itimad beyan ettiii hattr . meleri bir aksiilamel yaratmak 
lardadu. Bu tek muhalif reJ suretile sadece milli birligi de-
S3hibi meb'us Gaston Bergery g;t, fa§izm konjoktiiriinii tevlid 
yeni kabineye ka "§I ald tgJ bt ederdi. 
muanz vaziyeti i:~:ah eden bi1 Leon Blum, birkac; saat son-
makale ne§retmi§tir. Bunu ay· ra, komiinist parti ile te§riki 
nen iktibas ediyoruz: M. Gaston Bergery mesai fikrinin radikal grupta 

«Chdutemps-Bonnet kabinesi y1k1hr y1- kat'i bir itiraz uyandtrdtgmJ, binaenaleyh 
ktlmaz, Cumhurreisi bir Bonnet - Chau- projelerinden sarfmazar ettigini bildirdi. 
ftmps kabinesi te§kiline sava§h. Bu, ayni Ertesi giin, sollar delegasyonunda, radi
§ey demek degildi. Daha berbadd1. Zi- kaller §iddetle itirazda bulunmu§lar ve 
ra. M. Bonnet'nin sadece ismi «bankalar kendi gtuplarmm, bir giin evvel hi~bir ka-
vesayeti» nin sembolii olmu§tur. rar vermedigini soylemi§lerdir. 

Bu vaziyet kar§Jsmda, S. F. 1. 0. Jar M. Leon Blum hic;bir zaman bunun 
derhal isyan ettiler. aksini iddia etmemi§ti. iki sagn hikaye -

Sosyalistler, §ah1slan degil, ancak sinde oldugu gibi. Hadise, M. Leon 
partileri tammag1 §tar edinmi§lerdir. M. Blum tarafmdan, halk birligi milli ko· 
Bonnet hakkmda bu prensipi unutacak m1tesine verilen bir tahkikat talebile ka -
kadar ileri gittiler. ~ahs1 istihdaf eden p;mdt. F akat, bu tahkikatm sonunu bek
bir red hareketi yaptilar. Bu, 1936 ye - lemege liizum yoktur. Hakikat meydan
minlerine yap1lan ihanet kar§JSinda hakh dad1r. 
bir nefret midir ~ Hie; §iiphesiz, evet. Fa- <;iinkii her tarafta riya ve cesaret -
kat, bu nefret, en ziyade, bu ihanetin faz- snlik azami dereceyi · bulmu§tur. Ko • 
la gi:ize c;arpar bir mahiyette olmasmdan miinistler, 1936 haziranmda, sosya -
miitevelliddir. listlerle radikallerin teklif ettikleri iktidar 

M. Bonnet, bugiin hiikumet reisi de- mevkiini reddetmek suretile, popiiler cep
gildir. fakat iki makam1 vard1r. Birisi ne- he timsali bir hiikumet te§kili imkamm 
zaretsiz nam mevkii, digeri de naZJT M. selbetmislerdi. Bugiin, otekilerin isteme
Marchandeau'nun makam1. Bununla be- digini bildikleri halde, bu tarzda bir hii
raber, S. F. 1. 0. !ann nefreti kaybol - kumet te§kilini istemekle halkm hissiyatmJ 
mu§tur. i~tismar hayastzhgmJ gosteren gene on

I numaralr Blum kombinezonu lardir. 
yahud dortte Uf milli vahdet Radikallerin grup ic;timamda hic;bir 
0 zaman, M. Leon Blum, umumi hay- karar verilmedigi dogru olmakla beraber. 

ret uyand1ran bir fikri ileri siirdii ve bu fikirlerine miiracaat edilen biitiin belli 
Hri, «ciir'etkarane» bir kombinezon di- ba§h riiesamn, Leon Blum'e onun getir
ye tavsif etti. Thorez' den Paul Rey - digi cevab1 verdikleri de o derece dog • 
naud'ye kadar ve her ikisi de dahil ol - rudur. Yalmz, popiiler cephenin mezar 
mak iizere, halk cephesi etrafmda, onun kaztcJSJ gibi gi:iriinmekten korkuyorlar. 
bo§lugunu dolduracak bir milli birlik te§- V e nih a yet sosyalistlerde de ayni riya 
kili, filhakika ciir' etkaranedir. ve ayni cesaretsizligi goriiyoruz. Zira, 

Komiinistler, Popiiler cephe progra - Leon Blum'iin biitiin mehareti. kombine
mmm muhafaza edilmesi §artile buna ta- zonun ugrad1g1 akametin biitiin yii • 
raftard1Iar. Bunun biiyiik bir §ey vadet· kiinii, radikallere yiikletmekten ibaret 
reek demek olmadigl malumdur. olmu§tur. Halbuki, sosyalist meb'uslar -

Fa kat M. Paul Reynaud, hulasaten dan dortte ii~ii. bu hususta, radikallerle 
§U cevab1 verdi: <<Ben, bir sag cenah mu- ayni fikirdedirler. Gero;i, alenen bunun 
hafJZI olmak istemem. Milli vahude't ya ab'ine soylet, yatar ve rey verirler. 
yap1hr ya yaptlmaz. Ben M. Louis Ma- Chautemps kombinezonu yahud 
rin'i isterirn.» · •· " · • kanunusani 1934 

Leon Blum: «lmkam yok» dedi. Fil- Bu suretle, en nihayet bir Chautemps 
hakika, M. Bonnet hakkmda, hi~ degilse kombinezonuna vanld1. F azlasile tam -
§imdilik mevzuu bahsoldugu gibi «fazlasl lanlarla hi~ tamlmJyanlardan miite§ekkil 
fazladm>. bir kabine. Sosyalistlerin, i§tirakten vaz 

F akat, Leon Blum'iin teklifi ems a! gec;erek isteksiz bir miizaheretle kabul e
te§kil edip kalacakttr. Leon Blum'iin dildikleri bir kabine. lstifa eden kabine
dortte iic; nisbetinde milli vahdeti, yann, nir: yapamadtgi bir i§i, yani komiinist rey
yiizde yiiz milli vahdeti tahakkuk ettir - lcrinden sJynhp Flandin'in reylerini ka-
mek bahsinde ileri siiriilecektir. zanmak i§ini ele alan bir kabine. 

2 numaralr Blum kombinezonu Biitiin bunlar bittabi popiiler cephe na-
M. Leon Blum, bu sefer ikinci kom· mma yap1hyor. Birkac; giin, azami bir 

binezonunu ortaya koydu. Bir popiiler kec; hafta siirecek olan bir i§. Hakikatte 
cephe hiikilmeti ve iktidar mevkiinde, ko· i~e. popiiler cephenin gi:imi.ilmesine dog
miinistler, sosyalistler, radikaller ve hi~ ru ve milli vahdete dogru yeni bir adtm. 
~iiphesiz, sendikalistler. 1936 miintehib - Popiiler riiesa bunu tevekkiille kar~l-
lerinin istedigi muhakkak ki bu idi. lamJ§!ardlr. Hatta Leon Blum ilk adum 

Fa kat, bugiin i~ i§ten ~~:e~mi§tir. Mu· atacak kadar ileri gitmi§tir. Yegane ihti· 
has1mlar kuvvetlenmi§lerdir ve bizzat raslan, bu yeni dolabJ kuranlann kendi
poDi.iler cephe saflarmda. komiinist §ef - leri olmasidir. 
k'rin. daha dogrusu Stalin'ci §eflerin neyi 1926 ve 1934 tenberi elde edilen te-
temsil ettikleri, fazla fazla anla§Ilml§ bu- rakki i§te bundan ibarettir. 
lunuyor. Bunlar, yabanc1 bir devletin a· Gaston Bergery 

Cenevrede vardan karar 
1 Ba,taratz 1 tnct sahtfedc 1 

teblig ettigi karar elde edilmi§tir. 
Konsey Reirinin beyanatr 

Cenevre 29 - Milletler Cemiyeti 
Konseyinin La§hm M. Adle Konseye a
§agJdaki beyanatJ yapml§hr : 

«Gene! Sekreterlikten, Romanyadaki 
Y ahudilerin vaziyetine clair olarak Mil -
l6tler Cemiyetine verilen di:irt istidanm a
cele miizakeresi ic;in kar~~r verilmesi is -
tendi. Gene! sekreter, Romanya hiiku· 
m .. tinin mi.ita!easJ gelmedik~e bu mi.iraca
atlerin tetkik edilemivecegmi dii~iinmii§ 
ve buna binaen de bu istidalan, miitalea
lanm bildirmek iizere, Romanya hiiku -
rnetine teblige karar vermi~tir. 

Reis, bu istidalar Konsey azas~na 
rnutat u•ul dahilinde teblig edilince, ln
g;liz v~ F ranstz kolleklerini bu istidalan 
tetkik edecek ohr komite kendi~ile birlik
t .. toplanmaya davet tasavvurunda oldu -
Runu bildirmi· ve komitenin gelecek dev
reyi beklemeden bu maksadla toplanhya 
clave~ edilmesini tPI,J;f etmi§tir. 

*** T "'1:71~<; p.rtzetP.si m .... ~'eye 
h!tlle-l:lmi~t JTozile bakryor 

Cenevre'den Pariste inti;ar eden Le 
1' ~'"'ips i!azetesine yazdtyor: 

Sanrakta yap1lan ilk secim miinasebe
tile zuhur eden ve netice itibarile ikinci 
dPrecedr ehemmiyeti haiz olan mii~kiil · 
IPrin en diiriist ve en do~tane tarzda hallt 
h,,~U<tmda, her iki tarafta da kuvvetli 
bir IIY71J mevcud hulnndugu SOVJenebiJir. 

M. F ranr;ois de T essan'm da iltihak 

edecegi alakadar namlar bulu~madan 
evvel, bu sabah Tiirk resmi mehafilinde 
b:1 anla§mamn bilkuvve vukua gelmi§ 
oldugu soyleniyordu. 

Secim nizamnamesini kaleme alan hi
tara£ ,komisyonun tekrar davet edildigi 
\·e bu de fa Tiirk ve F rans1z eksperlerin 
yard1mile Ankara tarafmdan taleb edilen 
tadilattan bir takimmi yapacagi soylen -
m~ktedir. Her halde, meselenin Ankara 
ve Paris hiikumetlerine nazaran. had si· 
vasi mahiyetini kaybettigine &imdiden 
muh~kkak nazarile baki!maktadtr. 

Hariciye Nozrrlarr arasmda 
Cenevre 29 (Hususi) - ingiliz Ha· 

riciye Nazm M. Edenle FranSJZ Harici
ye Nazm M. Delbos bugiin Romanya 
Hariciye Nazm M Micesco'yu ziyaret 
ederek Romanyadaki Yahudiler mese -
lesi hakkmda gorii§mii§lerdir. Bu mesele 
yakmda kon~eyde miizakere ~dilecektir. 

A_iansrn bir tashihi 
Cenevre 29 - Anadolu ajansmm hu· 

su~i muhabiri bildiriyor: 
Necmeddin Sadakm konseyde okudu· 

gu nutukta Hatay rejimine aid klSlm, §U 

suretle tashih olunur: 
«Dogrudan dogruya ifadesi imkamn1 

ortadan ka!dtrmaktadJr. Ray reis, Tiirki
ve Hatay ile ve onun tarll idaresi ile ve 
siikun ve siikunetile bu devrede F ransa 
derecesinde alakadard1r ve Fransa man· 
dast bittikten sonra Fran sad an daha faz-
1~ alakad:ud1r. Esasen bu meselenin tet· 
kiki kin Konsev tarafmdan te&kiline ka· 
rar verilecek heyete Hatay meselesinin .. » 

CUMHURfYET 

I kttsadi hareketler 

------------------------ihracatta maddelerin 
k1ymeti 

1937 senesinin harici ticaret istatistik
lerini tetkik ederken, ihrac maddelerimi
zin bu bir sene ic;inde takib etmis oldugu 
seyir bilhassa nazan dikkati celbediyor. 
ihrac maddelerinin umumi yekununun e
sasmt te~kil eden su maddelerin vekun 
kadar, belki ondan da fazla hirer ehem
miyetleri var. 

Hiikumetin baz1 maddeler iizerinde 
aldtgJ herh;mgi bir tedbirin, standardi
zasyonun, ambalaia itinamn, yiiksek ka
liteli mahsuliin, diiriist hareketin, cihan 
piyasasmdaki umumi cereyanlann, tabi
atin sehavetinin, hatta herhangi bir firma
mn ferdi gayretinin veya biitiin bunla
nn tamamen z1dd! hareketlerin akisleri 
rakamlar iizerinde nekadar bariz okunu
yor. 

Geliniz, istatistikleri beraberce gozden 
gec;irelim : 

Gec;en sene, vani 937 senesinde tiitiin 
ihracatJm1z 23,890,000 lirahk olmu~. 
Halbuki 936 yilmda tiitiin ihracat1m1z 
ancak 24,265,000, daha bir evvelki sene
de de 19,944,000 lirahkti. $u hal de ti.i
tiin ihracahm1z miitemadiyen ve oldukc;a 
mi.ihim bir siiratle yiikseliyor. 

Ba$ka bir maddeyi ele alahm: :Bug
day. 937 senesinde bu~dav ihracatJmtz 
7.885,000 lirayt bulmu$. 936 senesinde 
I ,927,000, 935 senesinde 2,870,000 li
rahktJ. Bugday ihracatJmJzda gec;en se
ne dinamik bir viikseli~ goze c;arPJyor. 
Bunda beynelmilel bugday istihsalah ve 
bizim gec;en seneki rekoltemizin tesirleri
ni aramak do~ru olabilecegi gibi Tiirk 
bugdaymm yiiksek evsafmm diinya pi
yasalarmca tanmm1~ ve begenilmi~ olma
sma da atfedebiliriz. 

Arpa ihracahmJZda da ayni ~ekilde bir 
hareket goriiyoruz. 935 te 2,831 ,000 li
rahk, 936 da 1,068,000 lirahk ve niha
yet 937 de 5,089,000 liral1k ihracat. 
BuP;dav ic;in gi:isterdiP;imiz sebebleri ar
palanmJz ic;in de kabul etmek hie; yanh~ 
olmaz. Seneden seneye ihracat k1ymet 
hanesindeki mevkii kuvvetlenen bir ihrac 
maddemiz daha var. Yiin ve kec;i k1h ... 
935 senesinde ancak I ,868,000 lirahk 
ihracat yapabildiP;imiz bu bir iki madde
den 936 da 5.431,000, 937 de ise 
6,550,000 lira!tk ihracat yapmi~ bulu
nuyor1.1z. Bunlar geli~igiizel ahnmi~ mi
sa.llc.rdir. Bir de. ihracat hymet hanesin
de mevkileri zay1flam1~ olan maddelere 
bakahm: 

Fmd1k ihracahmJz, 935 senesinde 
I 0,215.000 lirahk iken 936 da 
13,531,000 lirahga kadar Clkml&h. Ge
cen senenin ihracatmda bu rakamm tek
rar 10,694,000 liraya dii~tiigii goriilii -
yor. Gene ba~hca ihrac maddelerimiz
den olan kuru iiziim, 935 senesinde 
I 0,215,000, bir sene sonra I 0,199,000 
lirahk ihrac olunmu&tu. Gec;en sene bir
den bu ihrac maddemizin 5.943,000 li
rahga kadar dii&tiigiinii gi:iriiyoruz. Y ani 
yiizde 50 ye yakm bir tenezziil.. 1hracJ
na ehemmiyet verdigimiz bir madde var
dJr; tiftik. 935 senesinde 2,573.000 li
rahk ihracat yaph~tmJz bu maddeden 
936 senesinde 7,031,000 lirahk ihracat 
yap1lmasma imkan has1l olmu~tu. 93 7 de 
bunda da biraz tenezzi.il var: 5,725,000 
liraltga kadar dii&mii~. 935 y1lmda 
6,735,000 lirahk olan k1yrnetinden 
936 da 9,083,000 lirah~a kadar yiikse· 
len ham pamuklarimJzda da bir sukut var. 
Gecen sene; ancak 5.482,000 lirahk 
ihr11cat yapabilmi$iz. 

hte, rak.amlarm canh ifadesi ... 

F. G. 

Capo Pino hadisesi eh]i hibre
ye havale edildi 

Bir muddet evvel c;anakkalede ts -
?anyol band1rah Magellanos vapuru ile 
Italyan band1rah Capo Pino vapuru ara
smda bir musademe olmu§ ve Capo Pino 
vapuru batmt§h. Bu vaziyet uzerine Me
~~llanos vapuruna haciz konmu~ ve M
dt~e mahkemeve intikal etmi§ti. 

1kinci ticaret mahkernesinde devam 
edilen bu davanm gec;cn celsesinde c;ar
Pl~ma hadisesinin tetkikinin bir ehli 
hibreye havale edilmesine karar veri! • 
misti. 

Liman idaresi amele servisi ~efi mii
tekaid deniz albav1 Slikrii Pala, Deniz
yollarmden Sevket ve Gemi Kurtarrna 
~irketi muteha<;SJSl kantlm Ritz'den te
qekkiil eden t:'l-Jli hibre dun ikinci tica
ret mahkemesinde toplanarak hadisenin 
tetkikile me~gul olmuslard1r. 

Tetkikat bir iki ,gun devam edecek ve 
alman neticeler raporla mahkemeye 
bildirilecektir. 

---·-·----Gece htrs1z1 Menek~e tevkif 
edildi 

Diin, Menek~e admdaki rne§hur gece 
hirstzt, Kapahc;;ar§mtn iistiine <:;Ikrnt§ 
ve bir tona yakm kuqun sokerek 34 ki
losunu bir c;uvala doldurmu~. omuzh • 
varak sokaga inip kac;maga ba§laml§hr. 
Devriye polis taraf1ndan yakalanan 
Menek~e. evvela suc;unu inkar etmi~se 
de sonradan yanbklanm oldugu gibi 
itiraf etmi§tir. H1rs1z tevkif edilmi~tir. 

IPAZARDAN DAZARAI 
Dayak 

bir 
fasb -
sulh • 

Biz de 
<;ok 

y1kdacak ~ey • Yiiz paraya 
~ocuklu ailelerde piyano 

Dayak faslr 
Mekteblerimizde 

ceza usullerini bi -
raz kuvvetlendire -
lim, demi§ bulun -
duk. Sen misin si:iy
liyen I Hie; akiJrnJZ· 
dan gec;medigi hal -
dt, guya dayak ta
mftan imi§iz gibi, 
falaka altma yatan 
ha§an c;ocuklann 
c;yaklamasmt and1ran bir vaveylad1r kop· 

tu. Bu cay1rtJ koparanlar ~ocuklar de
gil, bizim gazeteci arkada§lardu. Ba~ -
muharririmizin makalesi, galiba onlarm 
tabanlarmda ate§ten birer iz bn akan eski 
kJZI!cJk sopalanmn hattra~mt uyandtrdt. 

Biz kotek taraftan degiliz. Fa kat ga· 
zetelerde yap1lan anketlerde goruyoruz 
ki mekteb miidiirleri ve muallimleri ara -
smda buna taraftar olanlar da yok degil. 
~imdi beni de bir dii§iince aldt. Mekteb· 
l!:rimizde zaten dayak var: <;ocuklar 
her giin birbirlerini pataklar dururlar; 
talebelerin muallimlerini di:igmeleri de 
moda olm1ya ba§ladt. Demek s1ras1 gelin
ce kiic;iikler de, biiyiikler de dayagt yi -
yorlar. 0 halde neden ogretmenin tale -
beye bir fiske vurmas1 cinayet saythyor? 

lngiliz mekteble -
rinin pek ~ogunda 
hala muallimler ta
lebeleri dogerler -
mi~. Me&hur Gus -
tave le Bon'un «Ter· 
biyenin Psikolojisi» 
adh kitabmda buna 
dair fasi! varm1~. 0-
kuyuculanmtzd a n 
biri bize haber ver -
di. Diin bir gazetede de okuduk ki ln -
giliz mahkernelerinden biri, bilmem han
gi dava vesilesile, bir babanm 31 ya§In· 
daki ogluna dayak atmasmt me~ru telakki 
etmi§ ve kotek terbiyesine bundan sonra 
da devam edilmesine izin vermif. 

Ben gene dayag1 miidafaa etmek ni -
yetinde degilim ama, konu§tugum mek -
tebcilerden baz1lan, tevkif ve izinsiz gibi 
cezalann bile kafi olmadlginl soyli.iyorlar. 

<;;ok zeki ve mektebde iken arada bir 
izinsiz kalmak felaketine ugramJ§ bir ar
k,.ada§Jm ~i ki: 

- Ben ilk izinsizi aldtglm zaman te· 
essiiriimden agladJm. F akat son JZJnSJZJ 
aldtglm zaman da giildiim. 

- Giildiin mii? 
- Evet. 
- Ni~in? 
- <;iinkii ah~tim I 
Gordi.iniit mii ~ lzinsize ali~IItr ama 

dayaga idman etmek biraz zorcadu. 

Bizde yrkrlacak fey 
Parisin Bac so -

kagt gibi eski mahal
lelerini y1kmak isti -
yorlarmJ§. Galiba 
i~e ba§lamJ~lar da. 
B1zde Belediyeden 
evvel ink1lab ve ih
tiyac, harab Tiirk 
mahallelerini y1k1 -
yor ve yenile§tiriyor. 

lstanbulda mutlaka baz1 §eyleri y1k -
mak laz1msa kazmay1 eski §eyler kadar 

yenilere de vurmak laz1m. Plarmzhk 
yiiziinden §ehrin en giizel yerlerine otu
ran bir siirii kalfa kiibigi, ruhsuz binalan 
ytkmadan cadde ve meydan ac;tlamaz. 
Fa kat bunlardan evvel de kotii taklid 
hevesini, iizentiyi ve bir kelime ile: Zevk
sizligi ytkmak laztm geliyor. 

Y iiz paraya bir sulh 
Ortada, birbirile 

dogii ~ en iki !spanya 
var. Gec;en sene o
len me~hur !spanyol 
n•iitefrkkiri Migel 
do Unamuno bu 
harbin sonu gelmi -
yecenmt soy I emi ~ -
ti. Dediil;i ~1k1yor: 
lspanyanm dortte ii
c;iinii ellerine gec;iren 
F rankocular hal a Madride giremedikleri 
gibi, cumhuriyetc;iler de asi milliyetper • 
verleri temizliyecege benzemiyorlar. 

Ben diplomat degilim. Fa kat yiiz pa
rahk bir ktrmtzl kalemle, bu iki tara£ a
rasmda sulh yapmak miimkiin olabilece
gmi dii§iindiim. Bakm1z nastl: Oniiniize 
lspanya haritasmt seriniz. Elinize klrml
zi kalemi ahmz. Frankocularla cumhuri
yetc;ilerin bulunduklan yerler arasma ktr· 
m;zt bir ~izgi ~ekiniz. iki tarafa da diyi
niz ki: 

- Bundan boyle iki taraf da ayn iki 
memlekettir. Mesela birine 1spanya, Cite
kine Katalonya devleti adt verilebilir. 
Bundan sonra iki ayr1, fakat dost mem -
leket gibi ya§aytmz. Mademki birbiriniz
le harbettiniz, siz filen ayni memleketin 
evladlan say1lamazsmiz; zaten filen bir
btrinizden aynlmJ§ say1hrstmz. Mesele 
bu aynhga resmi ve medeni bir ~ekil ver
mekten ibarettir. 

T eklifi makul bulmuyor musunuz? 
Rtr tek itiraz varid olabilir: «H~ ayni 
dili konu§an iki ayn devlet olur mu~» 
diye sorabilirsiniz. 

Elcevab: olur. 
Elmisal: Am erika ve fngiltere. Daha 

yakm1: Almanya ve Avusturya. hte, ey 
Milletler Cemiyeti sana yiiz parahk bir 
sulh projesi. 

Cok ~ocuklu ailelerde piyano 

Berlindeki F rans1z sefirinin kans1, be
§inci c;ocugunu dogurmu§. Sefir, kendisini 
tebrik eden Alman namlarmdan birine 
demi§ ki: 

- T e§ekkiir ederim. F akat artJk za
valh kanm piyanoya elini siirmez oldu. 
Dc;iincii c;ocugu diinyaya geldigi gunden
beri piyanosu kaoah kald1. 

KanM piyano c;alan Alman nazin ic;ini 
c;ekerek: 

- Ah, demi§. c;ok ~ocuklu aileler ne 
bahtiyardJrlar. Y az1k ki benim heniiz iki 
c;ocugum var I 

SERVER BEDI 

4 kisinin can1na malolan 200 frank 
' 

Fransada, yakllan koylii evi <X i~aretlisi oldiiriilen zablta memurdur) 

Fransada, Mans eyaletine merbut La 
Fh?che'te, bir c;iftc;i ailesinin vergi ver· 
meme"k maksadile eve kapamp, gelen 
miiba§ir ve evi muhasara eden polis -
lere kap1y1 ac;mad1klanm, nihayet evin 
yak1lmasma mecburiyet has!l oldugunu, 
yangmdan kac;maga c;alt§an bir kadm-
la bir erkegin polis memurlan tarafm
dan iildiiriildiigiinii, ajans haberi olarak 
yazmi§hk. En son gelen Paris gazete -
leri bu hususta etrafh malumat vermek
tedirler. 

Mesele, bir miiddet evvel olen Henri 
Cornuel isminde bir c;iftc;inin, vergi da
iresine olan 200 frank borcundan ileri 
gelmi§tir. Cornuel ailesi, bu paraYJ. tah· 

sile gelen miiba§irin yiiziine kapiYJ. ka
patarak eve tahassiin etmi§, kapiYJ. ac; -
mak iizere gelen c;ilingir, Cornuel ka
dmm iki oglundan birisi, pencerenin a
rahgmdan uzatbg1 tiifekle, kalbinden 
vurarak oldiirmii§, bunun iizerine vak'a 
mahalline gelen zab1ta memurlarmda!l 
birini de bu suretle oldiiriince, kadmm 
ve ogullarmm, evden dJ§an c;;Ikanlma . 
Ian ic;;in eve ate§ vermege rnecburiyet 
has1l olmu§tur. 

Evin duvarlan dibine yerle§tirilen 
yangm bombalarmm infilak1 neticesin
de tutu§an bina, dart taraf1 saran alev
ler ortasmda yanmaga ba§laYJ.nca, Cor
nuel kadmla bir oglu dl§an f1rlay1p kac;;-

K0Sea 

PENCERESiNDEN 
Eski ve yeni bulmacalar 

V apurda Cumhuriye.t gazetesini 
dizine koymu~tu, giinliik bul
maca siitunu iizerine ne~' eli 

nes 'eli goz nuru di:ikiiyordu. Arkada~J da 
sessizce onun bo~ yerlere sJraladti?;t harf
leri gozden ge~irip giiliimsiiyordu. Bazan 
gene mektebli ktz ba~m1 kalduarak heye
canla soruyordu: 

- !ran dilinde <<su» ne ola? 
Beriki sevimli bir gururla cevab verl-

yordu: 
- Ab! 
- Y a tecriibe etmekligin tiirk~esi? 
Simdi o gurur tatb bir dii$iinceye cev

riliyordu ve gi:izler bir yandan dalgmla
~Irken obiir yandan dudakJar mmJdam· 
yordu: 

- Smamak, denemek. Fa kat dene
mek daha dogru. Ciinkii oz tiirkc;e yazan 
yurdda~lar tecriibe kar&Ihgl olarak De
nee. Denev diyorlar. 

Ve birden ba$Int gazeteye egip bo$ ha
neleri sayd1ktan, araya girmi$ harflerle 
bir deneme yaphktan sonra bai?;myordu: 

- Denev, denev. Bak, iistiine ve al
tma uygun dii$tii I 

Onlara imreniyordum, yanlarma gec;ip 
bulmaca ~i:izmekte kendilerine arkada~hk 
etmek istiyordum. 0 ugra~ma, o didin
me gerc;ekten Iatif bir manzarayd1. Ayni 
zamanda faydah bir eglence te~kil edi
yordu. Bulmacada dil, tarih, cografya. 
musiki, hesab ve her~ey vard1. 

!~te bu imrenis masmda hatmma eski 
bulmaca.lar geldi. Bunlann - s<iziim ona ~ 
edebt olanlanm vaktile ~ozmek ic;in ne
kadar kafa yorar ve hocalardan nekadar 
azar duyard1k. Namiibarekleri ~ozmek 
de bir i~ti. Her babayigitin kan degildi. 
Bir giin hie unutmam, hocam1z &u ede
bi (I) bulmacayi tahtaya yazd1, halle
din bakahm, diye bizi harekete gec;irdi: 

tJ<; otuzla blr otuz blr ad blur 
Bu muammayt bllen tistad olur!.. 

Ben, be~ on dakika dii&iindiikten son
ra muammayi c;ozemedim. Fa kat cezadan 
kurtulmak caresini bulup hocaya ~u sa
brian sun dum: 

«MuammayJ halledecek kudrette ol
saydJk, gene muammada yaZJ!digJ gibi, 
iistad olurduk. Madem ki ~akirdiz. Ac
zirnizi mazur gormelisiniz !.~» 

Umdugum ~Ikh, boca giiliim'sedi ve 
muammaYJ, iistad olmak haysiyetile. ken· 
di1i c;ozdii. Meger ebced hesabile (3) 
rakam1 (c), (30) rakam1 (!). bir raka
mi «a», ikinci otuz da gene <!:h) oluyol"'" 
mu$ ve muammadan Celal ad1 ~tkJyor
mus! ... 

Fa kat ba&ka bir giin ebced hr.sab1 da 
para etmedi, biitiin s1mf: 

Kesiversen ba~m1 ti<; ball~m 
Chkacakttr adl ko~un allgm 

Bicimindeki bir rnuammaYI c;ozemedi
ginden dolaYI izinsize ~arpJldi ve koca 
bir cuma giiniinii mektebde karalama yaz
makla gec;irdi. Elli altm1s c;ocugun halle
demedigi bu muammanm ne demek ol
dugunu, okuyuculanm arasmda, bilmem 
ki kac ki~i anhyacak. Bunu kestireme
mekle beraber hocamdan ogrendigimi i§• 
te yaziyorum: Arabcada bahgm bircok 
ad1 varm1~. Hut, semek, nun da onlar
danmJ~. Biz i&te bahk manas1m ifade e
den bu tic kelimenin ba$ harflerini ahp 
birle&tirirsek Arab a!fabesine gore «Ha .. 
san>> ad1 meydana c;JkJyormu~ I ... 

Bir bu manasJZhklara, bir de yenl hul
macalardaki faydah zevke baktyorum da 
su diinyaya on bes Yil evvel gelmediiHme 
hayiflanmakta kendimi hakh buluyorum. 

Zavalh bizim nesil, zavalh bizim ne
silL .. 

M. TURHAN TAN ............................................................ 
DENIZ 1$LERI 

76 numarah vapur 
:;iirketihayriyenin yaphrmakta oldu· 

gu 76 numarah vapur, haziran ba§mda 
sefere ba§ltyabilecektir. :;;irket, daha 
iki yeni vapur yaptJrrnaYJ. dii§iiniiyorsa 
da buna ~imdilik imkan goriilrnemekte
dir. c;unkii haricden getirtilecek rnaki
ne e<ok pahahd1r. 75 ve 76 numarah va
purlar, dahilde iki makine bulundugu 
ir;in yap1labilmi§tir. 

:;;irketin in~a ettirmekte oldugu yeni 
araba vapuru da maYJs ba§tnda tamam
lanacaktir. Bir araba vapuruna daha ih
tiyac vard1r. Fakat gene makine rnese
lesi yliziinden bu vapurun da tezgaha 
konulmasma imkan yoktur. 

maga ba§lamt!?lardir. Efradm silaha dav. 
rand1g1m goren bir jandarma zabiti, 
kadma ate§ edilmemesi emrini vermi~se 
de, bu emir, pabrd1 arasmda isitilme -
mi:;; ve patlrvan silahlar, ana ile oglu 
yere serrni~tir. 

Kadmm oteki oglu, anas1 ve karde -
§ile beraber evden karrh f l s1rada, on -
larm aksine bir istikamette kar;tJ~1 ic;in 
izi kaybedilmisti. Fakat. ertesi giin, ha
dise mahallinden 20 kilometro otede 
pejmiirde ve bitab bir halde yakalan -
mt~, adliyeye teslim oedilmistir. Henri 
Cornuel, ilk isticvabmda, btitiin isi a
n;unmn idare ettii! ini, jandarma zabiti
ni kendisi vurdu<Tunu, fakat c;ilingirl 
vuranm karde§i oldugunu soylemi tir. 
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Spor musahabeleri 

Futbolde taktikler 
Yazan: NVZHET ABBAS 

1-
Bir futbol mac;mm dart ba§I mamur ettirir bir oyundur. Bunlan bir araya ge

tabirine )iyakati yiiksek teknikle yiiksek tirmek meselesi ise yalmz futbol oyna -
taktigi ahenktar bir §ekilde birbirine mez- makla her zaman kabil olamaz. Bunun 
cedebilmesile kabil oldugunda hie; §iiphe ic;m de atletizm teknigini (rokor sahibi 
yoktur. $u halde bu iki §eyin ne oldu • btr atlet olmayi §art ko§muyoruz) iyice 
gunu izah etmek faydah olacaktlr. kc.vrami§ olmay1 ba§hba§ma bir ihtiyac 

F utbol teknigi nedir? olarak ileri siiriiyoruz. Kim ne derse de-

F b I k · · · b k k sin antrenmanmm bir kismmJ atletizme ut o te mgmm ence en 1sa ve c-
lay anla§lhr izahi §Udur: Oyun tarz ve hasreden futbolcu en dogru hareketi ya-
stilinin biitiin icablanm kavraml§ olmak. p1yor demektir. <;iinkii atletizm futbol s~
Teknik bakundan futbolii iki tiirlii oy- hasmda c;ok li.izumlu o~an_ ?areketlenn 
myan oyuncu vard1r. Biri teknik icablan kavr~nmasmda ?~~hca. am!ld1r. 
zorla ve mf her giinkii idman ve talim-1 B1r futbolcu 1c;m am t;lkl§ ( ayakta), 

I · d 1·1 ') k 1 1 k birbirini incitmeden dii§ii§, topa sic;rayl§ 
erm e a etJ e ve 1smen yan I§ o ara 'b' b' k h k 1 k d ]" 1 

k d·- · b · bl d - g1 1 m;o are et er o a ar uzum u-avrami§ oyuncu; 1gen u 1ca an, og-

ru stili ya bir antrenor yahud da kendi 
zckas1 sayesinde iyi ve teknik oyuncula
n taklid suretile belliyerek tatbik edebi • 
len oyuncu. 

Bu iki oyuncu arasmdaki biiyiik fark1 
tebariiz ettirmege hacet gormiiyoruz. 
<;i.inku bunlarm arasmdaki fark eski de
virlerdeki mektebli zabitle alayh zabit 
arasmdaki fark kadar miihim ve biiylik
tur ve birini digerile mukayese etmek de 
dogru degildir. Bir lik mac;mda butiin bir 
senelik didinme ve c;ah§manm semeresini 
tophyabilmek oyle kJsa bir ana bagh ka
labilir ki yapacagm1z en ufak bir hata 
biitiin kombinezonlan altiist edebilir. Ve 

gene teknik icablara gore hareket edil • 
digi takdirde hasim lizerinde oyle bir a
vantaj tesis etmek kabil olur ki mf bu 

tek hareket sayesinde zaferi temin ka
bi! olur. hte bu sebebledir ki futbolde 

alayh oyuncu ile mektebli oyuncu ara
s:ndaki fark daima sonuncusunun lehine 
kay1dh kalacaktJr. 

dur ki bunlann iizerinde fazla 1sran za-
id gori.iriiz. Fa kat as1l miihim olan me
sele de bu hareketleri hasma faik bir tarz
da yapabilmektir. Has1mdan daha h1zh 
ko§U§, daha yiiksek sJc;rayi§ gibi birc;ok 

faikiyetlerin bir araya toplanmasiledir ki 
futbolde galebe temin edilebilir. Bunun 
ic;in bu hareketlerin teknigini hatta tak • 
tigini de kavramak ic;in sarfolunan vakit 

ve enerji hic;bir vakit bo§a gitmi§ addolu
namaz. <;iinkii evvelce de soyledigimiz 
gibi teknik futbol oymyabilmek ic;in yal 

mz futbole degil, futbole yardlmCI spar
lara da ehemmiyet vermek §artt1r. 

F utbol teknigi vuru§lardan tutun da 
biiti.in inceliklerini oyunun her safhasm • 
da bilerek, gorerek ve anhyarak tatbik 
edilmek icab eder. 

$lit c;ekme, korner atma, dribling, ka
fa vuru§lan, c;ahm ilah gibi hareketlerin 
teknigini iyi ogrenmek ve kavramak ic;in 
gene oyunculara tatbik1 en kolay bir yol 

olmak iizere §Unu tavsiye edecegiz. Sa
hada bu cihetleri en kuvvetli olan oyun· 
culan seyrederek onlan taklid. Bizde 

futbole ba§lamrken ne bir antrenor ne de 
bir mekteb spor muallimi tarafmdan o • 
yuna miiteallik hic;bir §ey hic;bir gence 

gosterilmedigi ic;in en kolay yol §iiphesiz 
ki iyi ve teknik oyunculan seyrede ede 

onlarm stilini kavram1ya ugra§maktlr. 
Hangi oyunculan taklid etmek laz1m gel
digi sorulacak olur~a tek bir oyuncu gos

termek de giic;tiir. Y almz ( mf bir misal 
olmak iizere zikrediyoruz) mesela kor • 
ner c;eki§lerinde Be§ikta§tan E§refi, Fe
nerden Fikreti, c;ahmda gene F enerden 

Fikreti, ilh.. gibi hepimizin a§ag1 yukan 
tahmin edebilecegimiz oyunculan taklid 
en dogru hareket olur. 

Gelecek yazimlzda dogrudan dogru· 

CUMHURiYET 

Devlet Surasinin 
' 

miihim karar1 
[Ba~tarat~ l tnct sahifedel 

Devlet $fuas1 umumi heyeti, alakah bii· 
tiin mevzuah tetkikten sonra (dairei a
idesini haberdar etmek) kaydmm hie; 
bir vakit telgraf muhaberatmm mah • 
remiyetini ihlal suretinde telakki edi -
tlemiyecegine, muhabere memurlanmn 
sue delillerini havi olduguna kanaat ge
tirdikleri telgraflan Mliddeiumumilik
lere ihbarla mlikE'llef olmalan laz1m ge
lecei'tine ekseriyetle karar vermi~tir. 

Bu karara muhalif kalanlar, muha • 
bere memurlarma boyle geni~ ve mah
zurlu bir takdir salahiyeti verilmesinin 
ancak kanunlanm1za bu yolda aynca 
bir hliklim vaz'1 ile miimkiin olabilecegi 
reyinde bulunmuslardir. -···----Alman - Yugoslav ticaretinin 

inki§af1 
Belgrad 29 - Merkezi Berlinde bulu

nan Alman otomobil ihracatc;Ilan ce -
miyeti, Almanyadan getirilen biitiin a
rabalan tamir etmek i.izere Belgradda 
miihim bir endiistri miiessesesi ac;m1§br. 

Ac;Ilma merasiminde General Auguste 
Marie; ile muhtelif endiistri miiessese -
lerinin mi.imessilleri ve Yugoslav ve ec
nebi matbuat mlimessilleri haz1r bulun
mu§lardlr. 

Bundan maada Almanyanm Belgrad 
sefiri von Herren ve Alman otomobil 
ihracatc;1lan cemiyetinin nezaret mec
lisi reisi Werbin de merasime i~tirak et
mi§lerdir. 

Ralli yarl§I devam ediyor 
Atina 29 (Hususi) - Atina • Monte

karla otomobil yan~ma i~tirak eden 33 
otomobilden 27 si Belgradda yeti~ip bi
raz istirahatten sonra yollarma devam 
etrnl§lerdir. Atina ile Selanik arasmda 
miisabakaya giren otomobillerden birisi 
yan§I terketmi~tir. Sofya ile Biikre§ a
rasmda da diger be§ otomobil yan§I 
terketmi§lerdir. 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz 

Yutamamzs! 
Hokkabazhgm 

her yerde sokme • 
digine bir misal: 

Pariste, §U s1k 
s1k gi:iriilen nevi -
den bir k1hc yut 
rna ~ampiyonu -bel
ki de tahdidi tesli · 
hat taraftan oldu
gu ic;in- giiniin bi

' 

rinde k1l1cim rafa kaldmp kendisine 
ba~ka i~lerde ekmek paras! aramaga 
<;Ikrni~. Fakat huylu huyundan vazge • 
c;er mi ya! 0 zamana kadar hokkabaz
hkla gec;inmege ah~tJg1 i~in, i~i gene 
hokkabazhga dokmii~. kac;ak oteberi 
satmaga ba§larnl§. Yeni meslegine ah -
§mcrya kadar, polis merkezile mahkeme 
ve hapisane arasmda bir hayli mekik 
dokuduktan sonra gec;enlerde bir kere 
daha yakay1 ele vermi~. Bermutad, ti
pl§ tip1~ karakolun yolunu tutmu~. Ko· 
miserin kal'~Ismda, nedense bu sefer 
namuskarhga yeltenmi§: 

- Buyurun, demi~, benim, zannetti • 
giniz gibi ka<;ak<;l degil, namuslu bir a
dam oldugumu ispat edecek vesika! 

Vesika, imzah, pullu, mi.ihiirlii bir 
hiisnii hizmet ~ehadetnamesi imi§. Ko
miser, derhal telefonu ac;m1~, bu vesi • 
kay1 veren mi.lesseseden tahkikat yap
mak istemi§. !zaha hacet yok ki, vesika 
ba§tanba§a sahte imi§. 

Sab1k hokkabaz, vesikaYJ komisere 
yutturamad1grm gori.ince, bir ahh~ta 
kag1d1 onun elinden kapmi§, tortop e
dip kendi yutmaga kalki§Tnl§.. Fakat 
yutamam1~, derhal bir doktor ~agmhp 
g1rtlagmda kalan vesika, oradan pens
lerle <;Ikanlmasa, bizim hokkabaz ahi
ret yolunu tutuyormu~. 

Hokkabazm §U f1krasmm altma, ckis~ 
sadan hisse• yazmamak ic;in kendimi 
zor tuttum. Komiserin yerinde olsam: 

- Gi:irdlin ya, derdim, bir daha sen, 
sen ol, baskasma yutturmak istedigin 
sevi evvela kendinde bir tecriibe et! 
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Galatasaray Giines , kuliiblerinin kongresi ve 
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«Temps» 1n bir makalesi 

Tiirk kadinhginin 
kavu§tugu haklar 

«Atatiirkiin, memleketini eri~tirdigi azametli 
neticeler aras1nda kad1n1n tekamiilii keyfiyeti hi~ 
~iiphesiz parlak muvaffakiyetlerden birisidir» 

Pariste <;1kan Le Temps gazetesi, An
karadaki hususi muhabirinin, kadmlan -
m1za ve onlann ic;timai vaziyetine dair 
olarak yazd1g1 bir makaleyi ne§retmek -
tedir. Louis Reville imzasm1 ta§Jyan bu 

makalede, muharrir, Tiirk kadmmm pe
c;e ve c;ar§a~ devrindeki kapah hayatlm, 
erkege dorde kadar evlenme hakk1 veren 
§er'i kanunlann kadm1 nas1l esirden fark
SIZ bir mevkie dii§iirdi..igunu, me§rutiyet • 
ten sonra, kadm hukukunun tanmmasma 
dogru ilk ad1mlann nas1l ahldigmi, kadm 
muharrirlerin bu sahadaki hizmetlerini ve 
Harbi Umuminin, Tiirk kadmlm i§ saha
sma c;ekmek suretile serbestiye kavu§tur
makta buyuk bir rol oynadigml etrafile 
izah ettikten sonra, sozii kadma biitiin 
hukukunu iade eden Atatiirk ink1labma 

getirerek, en ba§ta tesettiiriin ilgasm1 zik
rediyor ve diyor ki: « Tiirk kadmr, A v • 
rupah kadmlar gibi giyinmege, yuzunu 

ac;arak serbest<;e sokaga <;1kmaga ve o za
mana kadar yalmz hiTistiyan kadmlan • 
nm gidebildi~i balolara devam etmege 
ba§lamJ§tl. Bizzat Cumhurreisi, daha 
1925 senesinden itibaren, resmi suvareler 
tertib etmekt~ idi. Bu suvarelere, biitiin 
kor diplomatik azas1 ve kadmlarile bera· 

ber, yi..iksek memurlann zevceleri de da
vetli bulunuyorlardt 0 mada Turk ka • 

dmlarmm, ba§lanna sank ~eklinde bagla
diklan ortii, gene Atatiirkiin i§aretile 
t;lkanlmi§tiT.» 

Louis Reville, medeni hukuk sahasm· 
da Turk kadmma verilen imtiyazlan ve 
intihab etmek ve edilmek haklanm, mec

listeki kadm meb'uslanmm mevzuu bah

settikten sonra makalesine §oyle devam 
ediyor: «Arll~~ kadmlarm bundan sonra

ki ilerilemeleri kendi ellerindedir. Zira, 

hiikumet, onlan, her sahada erkeklerle 
miisavi \\ltma,kt<~.dn. Oniversiteler, k1z 
talebe ile dol up ta§Jyor; kadmlara mah -

sus ev i§leri ve meslek mektebleri ac;JlmJ§· 

!Jr. Hatta, gene k1zlar, yan askeri mek • 

teblerde, silah kullanmasmr ogreniyorlar. 

Turk kadm1, olomobilinin volanmda ol

sun, fakiiltede olsun, en ytiksek balolar
da olsun, plajlarda olsun, A vrupa kadm-

larmdan farksJZd1r. Mecburi olarak ka
pah ya§ad1g1 mti.ddetc;e menedildigi biiro 
i§leri ve magaza miistahdemligi gibi mes• 
leklerde de, bu mesleklerin icabatma uy· 
masm1 bilir. 

Bu parlak tekamiilun tipik iki niimu· 
nesi olarak, her biri kendi ihtJsasJ dahilin• 
de Tiirk kadmhgma biiyuk bir §eref ve• 
ren Bayan Afetle Bayan Sabiha Gokc;e· 
ni zikretmek gerektir. 

Bayan Afet T ti.rk T arih Kurumunun 
reis vekilidir. Eylil.l 193 7 de Dolmabah· 
c;e saraymda ikinc1 kongresini akdeden ve 
arkeoloji bak1mmdan arzettigi buyiik 
ehemmiyet itibarile biitun dunya alimle • 
rinden birc;oklanm celbetmi§ti. Bizzat 
Ataturkiin, huzurile ~eref verdigi bu kon· 
greye i~tirak edS!n alimler arasmda yega• 
ne kad1n olarak bulunan Bayan Afet, 
orada, Tiirk • Osm?~h tarihinin karakte· 
ristik noktalan hakkmda, kuvvetli vesi • 
kalara miistenid uzun ve §ayam dikkat 
bir teblig yapml§tlr. Butun o ak sa~h a· 
limier arasmda, memleketinin §ayani 
dikkat mazisini tebariiz ettirmek istiyen 
bu zarif kadm, biiyiik bir ciddiyetle o 
mevzuu anlahrken, monden mevzular 
konu§ulan bi- salonda bulunuyormu§ gibi 
sakin ve tabii idi. 

Ataturkun manevi evladr olan Bayan 
Sabiha Gok~en, gi.izide bir tayyarecidir. 
Pilot §ehadetnamesi alan ilk kadm pilot 

odur. F akat, as1! §a yam dikkat cihet, son 
zamanlarda askeri harekata i§tirak etmi~ 
olmasJdJr. T unceli harekatmda, yalmz 

birka<; hava istik§afJ yapmakla kalmamJ§, 

asileri SlgmdJklan kuytu yerlere kadar ta

kib ederek, ahlan kur§unlara hi~ ehemmi

yet vermeden, onlan mitralyozle taramJ§• 
hr. Tiirkku§unun takriben yiiz elli kadar 
olan talebesinin otuzdan fazlasJ, §erefli 
meslekta§lannrn izinde yiirlimege te§ne 
gene k1zdan miite§ekkildir. 

Cumbuue~ i Atatiirki.in, modemle§me 

sahasmda memleketini eri§tirdigi azamet
li neticeler arasmda, kadmm tekamiilii 

keyfiyeti, hie; §iiphesiz o sars1lmaz enerji 

sahibinin kazand1g1 parlak muvaffakiyet· 
Jerden birisidir.» 

T eknik oyuncunun oyunu zorla ve 
SJTf oyuna olan miifrit a§ki sayesinde 
kavraml§ oyuncu ile bir fark1 da teknik 
oyuncunun oyunun inceliklerini daha ko
lay gorebilmek dolaylsile asabma daha 
kolayhkla hal6m olu§udur. Teknik oyun

cu oyunun inceliklerini bildigi ic;in saba 
uzerinde kabil olanla olm1yam kolay a· 
yad edebilir. Bu ay1rd etme neticesi de 
olur olmaz §eye sinirlenmez. T eknik o
yuncu ayni zamanda digerinden daha az 
yorulur. F utbolde canla ba§la c;ah§mak 
diye bir§ey vard1r amma bunu luzumsuz 

yere didi~me ile kan§hrmamak §arttJr. 
B1r buc;uk saat suren bir futbol mac;1 esa
sen c;ok yorucu bir §eydir. Bu zaman zar· 
fmda her oyuncunun tak1mm lehine olan 

vazifesi miimkun oldugu kadar az yo • 
rulmakla c;ok i~ ba§armasJdlr. <;unkii 
miimkun oldugu kadar az enerji iktJsad 
ederek bunu oyunun sonlarma dogru ve 
kat'! neticeyi almak uzere sarfetmek da~ 
ha mantJki olur. 

}a taktik (tabiye) bahsine giri§ecegimiz Eski karisile tekrar 
ic;in teknik hakkmda §U klsa izahlara §U· Erzurumda diikkanlan 

soyan bek~iler yakalandt 

Oyunda sarfolunan enerji ile miitena
sib rand1man alabilmek ic;in de gene tek· 
nik oyuncu olmak lazimdJr. Bir hareket

le kabil olan manevralan iki yahud daha 
fazla hareketle ba§armak elbette ki o· 

nu da ilave edelim ki futbol teknigini evlenen romancl 
hakkile kavr1yabilmek i'<in ilk ve son §art cGarb cephesin • 
top antrenmantdlr. Bir oyuncu oyunun de sUklinet var. 
hangi k1smmda zay1f ise o kJSmJ kuvvet- isimli eserin mii -
lendirmek ic;in bJkmadan, usanmadan ay· ellifi olan Erioh 
larca, senelerce ugra§mahdJr. Sag ayag1 Remarque, bundan 
kuvvetli olup da sol ayag1 zay1f olanlar Kongrelerden bir inhba U~ bu~uk sene ev-
sagJ bJrakJp solda antrenman yaprnah, Galatasaray kuliibiiniin fevkalade dUn toplanm1~hr. Kongrede bir senelik vel kar!Slm bo~a • 
iy; stop edemiyenler bu ciheti kuvvetlen- kongresi dUn toplanml§tir. Kongrede, faaliyet raporu ve hesab i§leri rapor • mi§h. Muharrir, 

yuncunun liizumsuz yere yorulmas1 de- drrmeli. Velhasii oyuncular nerede zayJf murakabe heyeti tarafmdan goriilen Iii- Ian okunrnu~ ve ittifakla tasvib edil • ge~en cumartesi 
rnektl·r. Tekn1'k oyuncunun alayh oyuncu zum iizerine bir hafta evvel tadil edilen mi~tir. gunu, ayni kadm-iseler oray1 i§letmege, miikemmel bir ha- 1 · 
U"zerJ'ndekJ' avantaJ'lanm •oylece bir tel • 1 · 1 d 1 kuli.ib nizamnamesi gi:irli§iilrnli§ ve yeni Bundan sonra yeni idare heyeti inti- la tekrar ev enmi~ 

• e getJrmege ugra§ma 1 IT ar. k b'l d'l · t· ·k·h m1 
histen sonra bu mevzu iizerinde miihim nizamname ayne~ a 1 e 1 IDI§ Ir. habma gec;ilmi~ ve riyasete Bolu meb- m a merasi B k . F . 

NVZHET ABBAS B d I t b ld 70 A ka C Saint Moritz'de ya· Mme. Erich e 1;1 evz1 Bek.;i Tahir bir noktaya daha temas etmeden germi· un an sonra, 5 an u an ' n - usu evad Abbas GUrer, ikinci reislige E .;~ 

I. " Barutgiicii sahasmda rada_k~ Gal~tasaray .. kulUbiinden de 10 Kemal Salih, umumi katiblige $eker pilml§tir. Remarque rzurum (Hususi) - uc; aydll' bUyi.ik 
ye Im. aza !lave ed1lerek yuksek murakabe he- . k t' .. d .. 1 . d 8 .. 1 S d Erich Remaque, kendisile gorii§en • magazalara miiteaddid defalar girerek 

T eknik futbolcii olabilmek, sadece yapd acak ma~lar · d'k 1 t §lr e 1 mu ur erm en u eyman e en kurnazhkla ve belli etmeksizin mal a• 
yeti tas 1 o unmu§ ur. . . lere, kansim bo§aiDI§ olmasma ragmen 

futbol oynamakla kabil olm1yan bir me- Barutgiicii alamndakt mactlar: Gelecek cumartesi giinii yiiksek mu- azahklara doktor S1ret ve Az1z, hesab §Iran iki c;aq1 bek<;isile, iki terzi ve bir 
ziyettir. Futbol; yalmz lro§u, atlama, SI<;· 1 - Slrkecl idman Yurdu A taklmtle rakabe heyeti bir toplantJ daha yapa - miifetti~liklerine de Refi Celil.l Bayar ve Uc; buc;uk senedenberi onunla gayet do~ c;ilingirin dahil oldugu be§ ki§ilik bi{ 

Barutgiicii A takrmr saat 15 te. rak tadi'l edi'len ni'zamnameye gore ye- Refik Selim sec;ilmi§lerdir. ya§adlglm, §imdi yeniden evlenere hirSIZ §ebekesi polisin geceli gUndUzlii rama, mukavemet, tasarlaYJ§ (Timing) 2 - Strkecl Idman Yurdu B tak1mlle d d kl · d 
k b. B t .... B t k t 13 t n1· 1'dare heyetJ.ni· serecektir. Kongrenin tazimlerini bildirmek iize- mii«terek hayata evam e ece erm en mesaisile yakalanrni§hr. gibi bir suru sporlarm te nigini 1r araya aru gucu a Iml saa e. ., -. . 

d 3 - strkeci idman Yurdlle Barutgiicii Giine.:. kuliibiiniin kongresi re Atatiirke, BaFekile ve Parti Genel dolaYJ kendisini pek bahtiyar addeth- Bekc;i Fevzinin eleba§l oldugu bu gru· toplamJ~ bir spor degil, ayni zaman a gene takunlarr saat 11 de kar•Ila"acaklar- .... pun h I kt " d t 1 · e 
I · b v v Gu"nes kuliibi.iniin senelik kongresi de Sekreterine telgraflar rekilmi~tir. ""ini soylemi§tir. lrSlZ 1 a uc; ay evam e me enn 

~u~· c~u;d;d;e;u;m;u;m;i~b;i~r ~a;h~e;nk;k;1v;r;a~n;J;g;1 ;Ic~a~~dlr~.iiiiiiii;~~~~~~~~---~·~:~;:~~:i~:~:~ra~:j-:"(~~~~~:~";-:i:~~ ~"!'!!'"""!!"t5~T:~~hl:~~~-:-~:-~~:-"i:~:;l: yegane sebeb, mallan c;almanlarm i~in 

Yazan: 
Gabriele d' Annun:zio 

Terciime eden: 
Cemil Fikret -24-

-A?· .. -~e 1stua~h bir riiya gordiik.[ mu§ak §effafhgi iize.rind_~ yiikseliyor~u. 
Vana da IYI olan b1r hasta yiizii, uzun Onun kadar uf«k b1r gune§, T yrrhemen 

bir uyu§ukluktan sonra uyanan bir mah- denizinin ufkunda, alev aiev yamyor ve 
lukun muti v: me'yus tathhgi vard1. fc;in- kt'ndi ate§inin ~idd_etile birdenbire kiille
deki §eytan c;1kml§ ve onu kuvvetsiz ve nir gibi oluyordu. Dstiinde biriken bulut

hat1ras1z buakmi§h. Kendisini iimidsiz lar, y1bhp tekrar toplanan kuller gibi 

bir aguhkla karde§inin yeni §efkatine ko- idi. Deniz c;izgisi, gune§IO yuvarlagm1 

yuveriyordu. yardJgl zaman, sonmek iizere bulunan bir 

Aldo onun ba§Jnl 
rerek:: 

tepeden yana c;evi- tek y1gm ate§ kalml§ gibi oldu. Her§ey 

- Bak! dedi. 
Etrafa eski fiisununu sac;arak hissiz bir 

ay yukseliyordu. 

- Y a .. Senin §apkan? 

ikisi de duvara baktJlar. F akat riizga
rm gotiirdugii c;ic;~ldi halka kaybolmu§tu. 

Adeta etten bir vi.icud nehafetile, nur

suz ve hararetsiz, buyi.ik bir batakhk c;i

~_;egini and1ran ay, Pisan daglannm yu • 

kiil oldu. 0 zaman, deniz, ak§aml saran 

mukaddes bir harmaniye oldu, ve Isabel

la, bu yumu§ak kmmtlh elbiseden bir 

par<;a kooarmak istedi. 
- Aini, dedi, bu ipekten bir esvab1m 

olsal 

Ogleden sonra, miitemadiyen zevk 

ic;inde yiizmii§tii ve her gel en sa at, on a, 

gec;en saatten daha giizel goriinmii§tii. 

Fakat, §U an, otekilerin hepsinden daha 

- O"lu"n· '- agv1rla•Jrm1• derler.--- ti. Topuklar·, ortasmdan boliinmii§ bir farkmda olmamalan ve o mmtakamn giizeldi ve bir cemile gosterilmege lay1k- , , 

tl. Bu"tu"n nu"vaz1'•ler, onun vucudiinde, - Oliir mu imi•? nann iki par~as1 gibi meydana ~1kh. iki gece bekc;isinin bu i§i yapmalandir. 
, • Son giinlerde ti.iccar Muammer tesa • 

s1k bir gulun, ustuste katmerle~mi~ yap - - Olur, gene dirilirmi§. Ugultu, bir musikiye ink1lab etti ve diifen diikkanmdan oteberi c;almd1gtnl 
raklan gibi, birikmi§ti. Bu biriken yap • - Olmez. Cider, gene gelir, kac;ar, raks ba§ladl. gormi.i~ ve polise haber vermi§tir. Em • 
raklan havaland1rmak, aralarma tenef - gene doner. ilk hareketlerde, t;lplak vucude sanlt niyet miidiirliigii i~i tetkike ba~larnJ~ 

· - Bulam1yacag-1m. C:unun ne oldu • ff f l b' hlAk ve ~ehirde s1k1 bir tarama yapbrrnJ~tJr, 
fus edilebili· bir hava doldurmak istedi. ':r! olan uzun, §e a ortii, can 1 IT rna u Bu arada namuslu bir adam hissini v~ 

gunu sen soyle. · t b 11 • k k II · - Dur, dedi, k1m!ldama. oluverml§ti. sa e < nm 1vra e en, ren bekc;i Fevzinin giyini~ ve bira:t 
T arac;adan uzakla§h. 0 gidince Pao- - ,Suraya, tarac;anm ortasma, en ge- onu, vi..icudune sanp c;ozerek, kenarlanm, mi.isrifce hareket etmesi nazan dikkati 

lo T arsis, her§eyin, nazik bir c;ic;ek gibi, ni§ hahyl yay. yiizen bir deniz hayvanmm, durmadan celbet~ii? ve son diktirdigi yeni bir el· 
- Sunu mu~ bisenin bekc;i maa~ile yapilamiyacagl ve 

bu krsac1k gaybubet esnasmda soluver • kimlldam§l gibi bir hareketle canlandm - evlenmek ic;in haZirhga giri~mesi ~Up· 
digi hissine kap1ldJ. Ay, c;ic;ekligini kay - - Hayir, Buharayi. yordu. Bazan, ortiiye, halezoni bir ha- heleri kuvvetlendirmistir. Nihavet bek· 
betti, daglardan s1ynlarak, c;il bir altm Paolo, hahyJ yere yayd1. reket verdilrten sonra, onu b1rak1veriyor- c;;inin evi ve ona elbis~ yapanlann diik• 
oldu Denizin, o koskoca harmaniyenin, - $imdi ~u minderlere otur. Kaqmda du. O zaman, bu ~effaf §ey, ba§Imn us- kanlan aranm1~ ve birc;ok k1ymetli e~· 
tarife sJgmiyan rengi soldu. isabella, o raksedecegim. ya bulunmueytur. is tamamile meydanll 

tiinde, pembe bir kum girdibadJ gibi do- c1krnl~ ve kurnaz h1rsizlar hesab ver • s1rada avdet etti: - <;alglSJZ m1? 1' d S · 
ne done yiikse 1yor u. onra, yava§ ya- mek iizere adalet huzuruna sevkolun • - Ne getirdim? Bil bakahm! dedi. S l b k 

- us, ya mz a . va§ sonerek, ayaklar. dibine serilecegi mu~lardir. 
- Servi ag· a em dan bir rekmeceye ka- 1 b II I' d k' · k I E b k .,. sa e a, em e 1 1pe parc;asma san1 zaman, lsabella'mn eli, c;evik ve meha • rzurum an asr 

pahlml§, biiyiilii bir yJlan ml? §eyi, tara<;anm bir ko§esine b!rakml§h. 1 d d' Erzurumda 500 bin lira taahhlid ve 
- Haylr. Egildi ve elin;, kuma§m altmdan sokarak, retli dokunu§larla, onu can an myor, I· 250 bin lira tediye edilerek bir banka 
fsabella'mn, elinde tuttug-u kuma• par- riltiyor, yeni bir vaziyete getiriyor, yeni kurulmas1 ic;in Vali Haeyim t~camn or • 

' ona dokundt· Bir iki saniye siiren, bir 1 ' k ld d mu· c;as1 ic;indeki §ey ne olabilirdi? Onu, iki bir dalga am· 1 Imi ahyor u. taya koydufiu mevzu ve fikir butiin .
1 

elile tutuyor, giilumsuyordu; kollannda, ugultu i§itildi. Paolo T arsis, mind ere oturmu~. beyaz hitte derin bir ala ka uyandirmJ~tlr · 8 ' • 
adalelerin kabanldan, damar I arm rizgi- - Yoksa an kovam mi getirdin ~ badanah duvr 1 Sirhm day am!§, kendi bass a miihim bir dogu ,merkezi ollan.:;; 

" S zurumda ~ehrin imar hareket en .. 
Jeri, yaprak ve meyva tuylerini anduan - us. hislerinin tevlid ettigi bir hayale takJlmi§ kiymetli eleman olacak bu de~erli mil· 
tiiylerin izi nekadar giizeldi. Isabella, pabuclanm halmm kenarma gibi, kar§Jsmdaki rakkaseyi, sonsuz bir essesenin kurulmas1 ic;in valinin ba$kan· 

- Ziimrudanka m1 getirdin ~ <;Ikard!, ba§larmi kenadlannm altma hayranhk ic;inde seyrediyordu. hgmda yakmda biiyi.ik bir toplanb ya· 
- 0 bu kadar ag1r midJr dersin ~ saklam1~ bir c;ift kurr.ru gibi orad a b1rak- <Arkasl var) p!lacaktlr. 
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••• ve OflJIDa 

anlar1n yeni Zep ini 
k1yafet Helium g~zile. d.oldurula~ak ol~~ yeni 

- : hava sef1nes1 Ikntal e·d1lmek uzere 

1nce vuvalden giizel bir ak~arn elbisesi. Y aka ve gogiiste
ki ktstrnlar mat kadifedendir. T abii bu kadife vuvalin dese
nindeki renklere uyacak bir renkte intihab edilrnek icab 
eder. 

<;:ok yurnu§ak yiinliiden rob ve ceket. Bu k1yafetin OriJl• 

nal!igi ceketin ornuzlanndan inen panolarmda ve diigme ye
rine kullamlarak ucu sarkan ayni kuma§tan kordonlann
dadrr . 

..... E'i"fiiSBIB·rr .. g·u·zei· ......... ~ik .... ;e .. ··~e·~·ii·d .... bir·· .. k~~i"iii .. 
gOsteren yakalar olmak hi~ te gii~ degildir 
Bu yakalardan 

herhangi birini ale
lade elbiselerinizden 
birile takbgmtz za
tnan sade o elbiseyi 
~IklastJrmak, zarif -
lestirmekle kalmaz, 
her yaka, 

~:% ~ ~~'!;n 
·~ ,-;.;t 

beyaz Hnondandtr. 
islemesinin bir kts
tnma biraz da pem
be renk kanstmlmt&· 
hr.Di~eri, pembe pa
tistendir, broderisi de 
ayni renkten veya 
ona yakm renkler
den intihab olun
tnustur. 0<;iinciisii 
ince beyaz keten -
dendir. Mavi bir 
biais ile nihayet bul

kar~Imzdakinin iize
rinde bir ba~ka .dhise 

p;tyrnt&simz tesirini 
yapar. 

Bunlardan biri 
havai mavi veya Nil 
maVIS! patistendir. 
Ozerinde brodeler 

maktadtr. Y anm 
benekler kahve ren
gidir, yan yanya 
rna vi ve san ile is
lenmi~tir. Dordiin
ciisii krem renginde 
ketendendir. Kenar
lar ve brodeler muh
telif renktedir. 
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El s1kmak 
El s1kmak hakikati halde en biiyiik bir 

hurmet ve dostluk alameti iken baz1lan -
tun bu hareketi suiistimal etmesi, her ras
gelene el vermesi neticesi ktsmen bayagl
hga dii§mli§tiir. Fa kat kendini bilenler 
hi~ §iiphe yok ki ellerini stkacaklan 
adamlan daima iyi ser;erler. 

El stkarken uzattlmasl laztm gelen 
claima sag el olmabdtr. Elini ilk uzatmas1 
laz1m gelen yiiksek ve §ayam hiirmet §ah
si:vettir. Y ani kadm erkege, patron me -
lrluruna, ihtiyar gence kar§l bu hareketi 
:'fapar. Eli serbest<;e ve tamam olarak 
llzatmak gerektir. Birkac; parmakla el 
Sikmak yahud kar§IS!ndakinin parmakla
l"JnJ ac1tacak kadar bir tazyik yapmak 
lrliinasebetsizliktir. istisnai bir vaziyet 
lrlevcud degilse alman eli uzun zaman a
Vllcda muhafaza etmek de aytbdtr. Y al
tnz bir felaket, bir sevinc vukuunda laii
ba!i insanlar arasmda buna miisaade edi
lebilir. Erkegin kadma, gencin ihtiyara, 
lrletnurun patrona el uzatmas1 mua§eret 
adabma uygun degildir. Fa kat bilmemez
lik dolaytsile bu hareketi yapm1~ birinin 
elini de reddetmek tabii biisbiitiin neza
ketsizlik olur. 

Evet, §I'k ve mes'ud bir kadm olmak * Yorgun oldugum ak§amlar sinema
hi~ de gii~ degildir. Bugiinden itibaren ya veya herhangi bir eglence yerine git -
kendinize §U telkinleri yapm1ya ba§layJ - mektense yatmay1 tercih edecegim. 
mz! * Hergiin en a§agr bir ~eyrek cim -* Ucuzdur diyc bana yakt§mJyacak nastik yapacag1m. Eger vaktim olmazsa 
elbiseleri, kuma§lan, §apkalan, ayakka- a~!k pencere oniinde be§ dakika ip ath-
b!lan satm alm1yacagtm. yacagtm. * ihtiyaCim oldugu zaman muhtelif * K!Sa mesafeler i~in lramvay ve o
elbiselerle giyilebiiecek bir manto yaptl· tobiis brkliyecegim yerde yiiriimegi ter • 
racaibm . . Muhtelif k1yafetlerle ta§l.Qabi - .cih edf!l;egim. 
lecek bir c;anta alacagtm. * Surada burada miitemadiyen §ika-* Sac;lanmm tuvalet tarzm1 yiiziime yet edip gezecegime bozulan sa~lanmm. 
sade cepheden degil, ayni zamanda pro- sertle§en tenimin tslaht i~in derhal bir 
filden de yakJ§acak surette intihab ede - miitehasstsa miiracaat edecegim. 
cegim. * Kocamm yeni yapt1rm1~ oldugu * Ostiimii, ba§1m1 ayna kar§tsmda u- kostiim, satm almi§ oldugu krravat pek o 
zun uzun tetkik ve 'orablanmm diiz ve kadar fazla ho§uma gitmese de gene 
gergin durup durmadtgmt kontrol etme- ballandtra ballandua methetmekten geri 
den sokaga ~Ikmtyacagtm. kalmtyacagtm. * Parmaklanma ve elbiselerimin lis- * Kocamm «§i§manltyorum !» «Sa~
tiine rasgele bir ~ok miicevherler tak - lanm dokiilii··or !» demesine imkan b1 • 
rnaktan sakmacagtm. Koyu renkli elbi - rakm1yacagtm. Onu §i§manlatmiyacak 
selerimi dahi ayda bir muhakkak temiz- yemekleri intihab ettigim gibi sa~lannm 
liyecek veya temizlettirecegim. tedavisi i~in icab eden ilaclan tedarik * Kendime giizel ve zarif bir ev k1- edecegim. 
yafeti yaphracagtm ve bu suretle sokak- * Ba§kalannm huzurunda daima o • 
ta giyecegim elbiseleri evde giyerek es - nun fikirlerine i§tirak edecegim. Kendi 
kitmekten kurtulacag1m. fikrimi ancak ba§ba§a kaldJgJmJZ zaman* Viicudiimiin kusurlanm iyiden iyi- lar rniidafaa edecegim. 
ye tetkik edecek ve bunlan mlimkiin * Ktrk ytlda bir erkek arkada§larile 
rnertebe sakhyacak §ekilde giyinmege bulu§mak isteyip de benim yiiziimden te
~ah~acag:m. reddiid ettigi takdirde «ba§Im agnyor !» * Ostiinde fazla nazan dikkati eel- bahanesile erkenden yatagtma girecegim. 
beden tezyinat olan §apkalan giymiyecek, * Kaynanam, bize misafirlige geldigi 
daima ihtiyat olarak bir ~ift siyah eldiven vakit camm stktlsa da gene yiiziimden 
bulunduracagtm. Kirlenmi§ a<;Jk renk el- tebessi.imii eksik etmiyecegim. 
divenlerimi temizletmege verdigim vakit * Kocamm elbiselerinde ve r;ama§IT· 
bunlan giymek ir;in. lannda sokiik ve yirhk olmamasma son * Moda clan ba§ tuvaletini degil, derece dikkat edecek, onlan dikip dii
bana en ziyade yaki§an kuvafiirii se~e - zeltmegi bir vazife bilecegim. 
cek ve ba~ tuvaletimi en a§agi senede iki * Kocam i§inden yorgun argm geldi-
defa degi§tirecegim. gi zaman ona kat'iyyen can stkacak ha -* Ozerlerinde hafif bir kmk ve bo- vadisler vermiyecegim. Bilakis iiziintiisii
zukluk goriir gormez derhal manikiire nii unutturacak eglenceli bahisler a~m1ya 
~~;idio hrnaklanm1 diizelttirecegim. cahsaca~bm. 
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Ev ve e~ya : ~1k bir kuvafoz 
T uvalet masala

rile mii~temilatma 
frenklerde oldugu 
gibi kuvafoz demek 
daha ktsa ve kolay 
oluyor. Onun ic;in 
biz de bu ismi ter
cih ettik. hte size 
modern bir kadmm 
muhtac oldugu ku -
vafoz. Krem ren
ginde lakeden. Y u
varlak sath1 si~eleri 
koymaga yanyacag1 
gibi arkasmda da 
miistatil bir k1s1m vard1r. Gene lakeden 
dort ayakh tabouret ile mavi ve pembe 
yollu kuma~ kaplanm1~ iskemle onun en 
liizumlu mii~temilatmdandu. Pencereler
deki glace kretondan perdelerle bunun 
kuma~! yekdigerine uyrnu&tur. 

Sagdaki alelade bir bah<;e iskemlesi 
de iizerine kabank krem ve pembe renk-

te bir ortli ortiildiigii 

goriinmektedir. Sanki 

bir defa daha insana 

1<;m nazara ho§ 

kuvafoziin §ekli 

hat1rlatmak isteni-

yormus gibi sol koseye konmu~ olan iize

ri yuvarlak klSlmh kiic;iik dolab icab etti

gi zaman etajer veya c;ay masas1 hizme

tini de gorebilir. 

·:: ... _...... . 
' ' ~ ·~· ' 

Almanlarm Fridrihshafen'de yap • 

makta olduklan L. Z. 130 Zeplini ikmal 

edilmek iizeredir. Son cHindenburg,. 

balonu faciasmdan sonra Almanlar, 

bu hava sefinesini helyiim gazile dol

durmaga karar verm~lerdir. Malfun 
oldugu iizere, Amerikaya yolcu ve pos• 
ta nakliyah yapan Hindenburg Zeplinf, 

may1s iptidalarmda Nevyork civarm :. 
daki hava istasyonuna inerken i~tial 

etmi§ ve yolcularmdan miihim btr k1s• 

rm da yanarak olm~tii. 
Resimlerimizden yukar1daki sefine 4 

nin ~atiSJm dahilden gostermektedir. 
Ortadakilerde gaz bidonlarmm ve 

muhtelif makine pan;alarmm . yerine 
konul~u gori.iliiyor. A§agtdakiler de 
biridir. 
yolcu salonile dahili merdivenlerden 
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Adana telefonunun ISlahi 
Di.in, Posta, Telgraf ve Telefon umum 

miidi.irli.igiinden §U mektubu ald1k: 
cGazetenizin 14/1/938 giinlii ni.isha • 

smda . Adanada telefon tesisati iyi de
gil . ba§hg1 altmda inti§ar eden yaz1 tet
kik edilmi§tir. 

Adana telefon §ebekesinin, temin e
dilen 15,000 metro lastikli telle tslahma 
ve Adana §ebekesinin, §ehrin ticari ve 
iktisadi ehemmiyetile miitenasib ol -
mak iizere kuqunlu kabloya tahvilile 
mevcud manUel santralin kaldmlarak 
yerine mcrkezi: batarya sistemi santral
ler tesisine tevessiil edilmi§ oldugunu 
arze?{ler ve bilvesile saygtlanmi suna • 
nrn.• _. ........ 

Nigdeliler gecesi 
Evvelce, 5 §Ubatta Turingpalasta ve

rilecegini yazdJgimiz Nigdeliler tam§rna 
gecesi , heyeti umumiyeriin arzusu i.ize
rine gene ayni tarihte Parkotelinde ya
pilacakhr. 

Nigdenin nefis elma kokulan arasm
da ge~ecek clan gecenin biiti.in haz1r -
hklan ikmal edilmi~tir. -···-Emniyet Umum miidiirii 

Emniyet I§leri Umum miidiirii ~iikri.i, 
diin Yalovadan §ehrimize gelmi§tir. 

<;ocugun ihbar ettigi cinayet 
tahkikah 

Yeni§ehirde Kordela sokagmda otu -
ran Panayotun dort sene evvel bir Laz1 
oldiirerek kuyuya athgi hakkmdaki ih· 
barm mahiyetini tahkik ir;in ihban ya
panlar tekrar soguya c;ekilmi§lerdir. 

ihbar eden c;ocugun annesi Marika 
muvakkaten tevkif edilmi§ ve bilahare 
serbest biraktlmi§hr. 

Panayot lie; sene evvel Angeliki is -
minde bir ktzla tam~m1~ ve kcndisini 
alacagm1 soyliyerek kiZl kandiTmi§tJ. 
Marika bu k1_zm annesidir. Marikamn 
intikam kasdile ~ocuklan te§vik etmi~ 
olmas1 ihtimali r;ok kuvvetli goriili.iyor. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

26 giin hapis 
Arkada§I Mecidi kama ile yaralamak· 

tan su~lu Ya§ar, dun Sultanahmed bi
rinci sulh cezaya getirilerek muhakeme 
edilmi~ ve suc;u sabit goriilerek 26 giin 
hapsine karar verilmi§tir. 

~···-
(j~ dolandirlCl tevkif edildi 

Di.in, birinci sorgu hakimligi, Ban -
d1rmah Ahmedi doland1rmaktan su~lu 
Rifat, ~aban ve ihsan adlarmda lie; ki§i
yi tevkif etmi§tir. 

Naf1a V ekaletinin bir karari 
Nafta Vekaletinden vilayetlere gon 4 

derilen bir tamimde bi.iyi.ik binalarla, 
mezar ta~lan i~inde ~ah§an ve ta§ k1r• 
mak vazifesini yapan san'atkarlarm ~a
h~Irlarken k1nlmaz camdan, yahut rni• 
kadan yap1lmt~ gozliik kullanm1ya mec• 
bur tutulmalan li.izumu bildirilrni§tir. 

Vekaleti bu karan ittihaza sevkeden 
sebeb, bunlardan bir~ogunun ta§ k1rar· 
ken gozlerine ta§ kmklan ka~arak alil 
olmaland1r. 

~·-·-
Miifetti~lerin otobiis tahkikatl 

bitti 
Miilkiye mi.ifettisleri evvelce yapbk • 

Ian ve bilahare Dahilive Vekaletince 
tamiki taleb edilen otobUs i§ine aid tah· 
kikatJ da ikmal etmi§lerdir. Son vazi • 
yete gore tahkikata aid fezlekenin ha
ztr lanmasma baslamlmi&br. -···-Banka miidiirleri bu ak~am 

gidiyorlar 
Yalovadan Bursadaki pederini ziya • 

rete giden i~ Bankas1 Umum miidiiri.il 
Muammer Eri~ diin Yalova tarikile §eh· 
rimize donmii~tiir. Muammer Eri§ vlf 
Eti Bank Umum mi.idiirii ilhami Pamil' 
bu ak~amki ekspresle Parise hareket e--
deceklerdir. 

f 



8 CUMHURIYET 

Turgutlu modern bir 
§ehir haline getiriliyor 
Belediyenin haz1rladtgt be, senelik imar 

programtnda ~ok miihim esaslar var 

Turgudluda istasyondan ~ehre dogru gi.izel bir gi:iriinii~ 

Turgudlu (Husus1) - On be§ senelik ifraga karar vermi~ ve bunu be~ sene
yepyeni bir kasaba olmasma ragmen 24 lik imar programma ithal' etmi§tir. Bu 
bin niifuslu modern bir §ehir halini alan sene konulan tahsisatla plarun ilk b
Turgudluda bir Belediye saray1 yaph - s1mlanm te§kil eden mezarhgm hudud
nlmasma karar verilmi§tir, Belediye Iandmlmas1 ve adalara taksimi ise der· 
Meclisinin kabul ettigi projeye gore, hal ba§lanacakhr. 
saraym geni§ salonlan ihtiva etmek ii- !ki sene evvel tesis edilip semeresini 
zere yirmi iki odas1 bulunacakhr. Pro- verme~e ba§hyan fidanhktan istifadeye 
jeler, k1ymetli mimarlanm1zdan Ferruh ba§lanmi§hr. $imdi Turgudlu, bir ta • 
tarafmdan haZirlanmaktad1r. Bunun raftan Belediyenin diktirdigi, diger ta
ke§ifleri de bitmek iizeredir. Belediye raftan da halka meccanen dag1hlan fi· 
sarayx yap1hnca hem icar vermekten danlarla suslenmektedir. Bu agaclan • 
kurtulacak, hem de biitiin §Ubelerdeki d1rmanm memleket mudafaasmda, ha
mesaiyi yakmdan kontrol etmek imkam vaya kar§J maskeleme i§ini mukemme -
bulunacakhr. len gorecegi dii!?iiniilerek fidanhk da -

Cumhuriyet meydanmm meraslm ve imi surette husnu muhafaza edilmek -
ihtifal gibi munasebetlerde memleket tedir. 
halklm barmd1ramad1~ nazan dikkate $ehrimizde kuvvetli bir genclik ha • 
almm1~ ve Valimizin tayin edecegi bir reketi vard1r. Yeni neslimizin bilhassa 
mahalde yeni ve biiyuk bir meydamn spor sahasmda her giin gosterdigi teka
viicude getirilmesine ve burasmm Ata- miil ve kom~u kazalarla kar~Ila~malar
tiirkiin muazzam bir heykelile ~ereflen- da elde ettigi muvaffakiyetler kendile
dirilmesine karar verilmi~tir. Bu husus- rine yard1m elinin biran evvel uzatll -
ta da bir proje hazirlanmaktadir. Yeni masma sebeb olmu§tur. Bu miinasebet
neslin temiz ve s1hhi yerlerde oynama- Ie modern bir stayom projesi yap!lmi~
lanm temin ir;;in r;;ok cazib bir Gocuk hr. $ehir meclisi Kuyu mezarhg1 saha
bah~esi yaptmlmaktad1r. Biitiin planlar sm1 stadyoma tahsis etmi5tir. 
on giin ic;inde bitirilecek ve baharda fa- Ko~u pisti ile c;imen ve futbol saba -
alinete gerilecektir. sm1, c;ocuklara mahsus oyun yerini, a-

Belediyenin kabul ettiai faaliyet prog- Glk hava tiyatrosunu, yilzme havuzunu, 
ramm•n bac;mda su te~isatmm ikmali manej, tenis, voleybol ve idman ic;in ih
"nlmektedir·. Yiiz k1rk bin lira sarfile tiyat sahalan ihtiva edecek olan bu mu
vucnde ~etirilen fenni su tesisatmm ba- azzam stadyom projesinin tahakkuku 
z1 soka"'lara da te~mili iGin Almanyaya senelere taksim edilmi§tir. 
J~""arlanan be~ kilometroluk boru ve Zengin bir balk kutlesine ve zengin 
te•z:ruah gelmi1tir. Havalar duzelince bir belediye biitc;esine istinad eden bu 
~-,,1 a:nelive"e derhal ba§lanarak iki ay faaliyet programmm tahakkukuna mu-
;,..·,....Je- t mamlanacakhr. hakkak nazarile bakJlmaktadir. 

" hrimizdeki nufu~ ke~afctile gayri- Velhas1l pek ktsa bir zamanda mo • 
miite,<>c;ib derecede ki.icilk olan mezar- dern bir belde halini alan Turgudlu, ge
h'~. }'a1kJID1Zl ba.,an Slktntlh vaziyet • ne pek k1sa bir atide miikemmel Ve her 
Je~e sokuvordu. Belediyemiz §ehir ha- cihet~e niimune olacak koca bir §ehir 

bir arsayt asri mezarhk haline olmaga namzed bulunmaktad1r. 

Paristeki feci infilak 

:lnfilaka sahne olan yerden bir manzara 

Villejuif'teki Paris Belediye labora - caklan toplanmt§tlr. 
tuarmda vukua gelen infil~k hakklnda A~ac dallarmda, paralanan viicudler
kxsaca malfunat veren bir ajans habe- den, esvablardan kuma§ parc;alarx salla
rini iki giin evvelki saytmtzda ne§ret • myordu. 
mi§tik. Hadisenin ilk tafsilahm bildi - !nfilak o kadar §iddetll olmu§tur ki, 
ren Paris gazeteleri, bu infilak1, 1917 de civardaki evlerin camlan kmlmi§, ba
vukua gelen Courneuve faciasmdan z1larmm kiremidleri uc;mu§, i~erideki 
sonra, Paris civarmda goriilen ilk bii • e§ya devrilmi§tir. !nfilak yerinden yuz 
yiik facia olarak tavsif ediyorlar. elli metro uzakta bile, cesed par~alanna 

Bu facia, C. S. A. R. meselesi dolayt· tesaduf edilmi~tir. . ._ ..... ~ 
sile yaptlan ara§trrmalarda ele gec;1p Nahas Pa§aya hiicum 

eden talebe 
Kahire 29 - Bir talebe dun, namaz

Biiyiik 

isleri 
' 

Karacabey ovas1 su bas
ktnmdan kurtardacak 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Bursa ovasmdan sonra devletin gene 
milyonlarca lira sarfederek rslaha ka • 
rar verdigi M. Kemalpa§a ve Karacabey 
ovalarmda biiyuk merasimle i~e ba~ -
lanm1~hr. Bu merasimde hemen biitun 
M. Kemalpa~a halkl ve mekteblilerle 
Bursa Valisinin ba§kanhgmda Kemal
pasaya giden bir heyet bulunmu§tUr. 

Once kaza halkt namma Salih Guven 
bir nutuk soyliyerek halkm hukumete 
kar§l duydugu §Ukran hislerini anlat -
mt§hr. Miiteakiben Su t~Ieri miidiiru 
~uayb !nal, yaptlacak olan bu muaz • 
zam i§in mahiyetini giizel bir nutukla 
tebarilz ettirmi§tir. Badehu Bursa Va
lisi ~efik Soy er bir nutuk soylemi~, bu 
yeni su tesisatmm ehemmiyetinden ve 
faydalarmdan bahsederek alkl§lar ara
smda yere ilk kazmayx vurmu§tur. 

Once yap1lmrya ba§lanan Kemalpa§a 
deresinin rslah1 i§i yanm milyon liraya 
ihale edilmi§ bulunmaktad1r. 

Bu zengin ve miinbit ovalarx su bas
kmlarmdan ve dolayxsile koyluyii fela· 
ketten kurtanp saadete kavu§turacak 
olan bu muazzam eser, memlekette ba§
lamlmi~ olan su seferberliginin en yeni 
bir hamlesi ve merhalesidir. 

Tiirk miihendisleri bu i§in proje ve 
etudlerini 937 maytsmda i§e ba§Iamak 
suretile, c;ok mii§kiil §artlar altmda c;a
h§mtya ragmen en k1sa bir zamanda bi
tirml§ bulunmaktadirlar ki, bu bizim 
ic;in cidden iftihar edilecek bir badise -
dir. 

As1rlardanberi ba~tbo§ akan ve s1k s1k 
yatagm1 degi~tirerek ovalarda biiyilk 
zararlar yapan M. Kemalpa~a deresini 
tabiatin tahribHr pen<~esinden kurta • 
np insan kudretinin niifuzu altma sok
miya <;ah§an miihendislerimiz anlattl • 
lar: Koylerde etiid yaparkan bazan hal
kin kendilerine: 

- Sizin gibi buralarmr k1rk seneden
beri birkaG defa olc;uo bi"tiler amma bir 
sey yapmad1lar, dedikleri zaman eski 
devrin ihmalkar idaresini hat1rhyarak 
iclerinin sizladigrm ve hakikaten birkac; 
defa ele ahmp b1rakilan bu i§in de 
Cumhuriyet devrine nasib olu~u balk 
iizerinde ~k derin bir minnet duygusu 
uyand!l'ffilS bulundugunu sovlediler. 

Hakiki bir bayram ya~ad1klanm gor
dii~um M. Kemalpasahlar; i~in kryme
tini ve buyukliigiinii kavramJ~blar, se
viniyorlar. Ci.inkil. su ba~kmlarile tar • 
Jasmdan, bah~esinden, mahsullinden ve 
hatta canmdan emin olm1yan koyluniin 
bu i~te buyuk bir kazanc1 oldugunu gii
ruyorlar. 

----------------Teruel muharebeleri 
Londra 29 (Hususi) - Teruel cephe -

sinde bugiin de ak§ama kadar kanh mu
harebeler cereyan etmi§tir. Hukfunet -
c;iler bugunkii muharebelerde muhim 
muvaffakiyetler elde ettiklerini bildiri
yorlar. 

Bir silah deposu bu.lundu 
San Sebastiyan 29 - Nasyonalistlerin 

polisi Santader dagmda hiikumet"ilerin 
gizli bir silah deposunu meydana c;Ikar· 
mi$br. Depoda 2000 bomba, 64 milhim
mat kasas1 ve 500 el bombas1 vardtr. Si
Iahlar Sovyet ve Fransa mamulahdtr. 
Arashrmalara devam edilmektedir. 

lmtiyazlart feshedilen 
madenler 

Ankara 29 (Telefonla) - Kastamonu 
Vilayetinin Cide kazasma tabi Sohta 
kay, Saldere ve Bogazdere koylerindeki 
ii~ komur madeni imtiyazmm feshine 
karar verildi. 

lngilterede tiddetli riizgarlar 
Londra 20 - Gelen malumat bugiin 

fngilterenin her tarafmda uzun miiddet 
c;ok §iddetli riizgardan miitevellid kaza • 
!arm ii{: ki~inin ol iimline sebep oldugunu 
bildirmektedir. 

Bir c;ok yerlerde agac;lar devrilmi, ve 
miinakalat durmu§tur. Sahillerde kiic;iik 
vaourlann akibetinden endi~e edilmek ~ 
tedir. 

Kii~iik Cafer oldii 

laboratuarda muayene edilen bomba • 
lann, Versay'dan gelen kamyonlara 
yukletildigi esnada, heniiz me~hul bu· 
lunan bir sebeble infilak etmesi netice
sinde vukua gelmi§tir. Kaza anma ka
dar, hummah bir faaliyet sahnesi olan 
Iaboratuarlar ve mu§temilatile dolu 
koskoca saba, binalan ve insanlarile 
beraber bir anda bo§almt§, ISSIZ bir ar
saya miinkalib olmu§tur. Laboratuar -
Iar miistahdemininden, bombalan yiik· 
liyen efraddan, kamyon ve otomobil §O· 
forlerinden bir tek ki§i kurtulmami§, 
yalmz Girard isminde bir miihendis, 
mucize kabilinden hayatta kalmt§tlr. 

dan sonra Nahas Pa§aya hiicum etmek $i~li c;ocuk hastanesine yatmlm1~ o
istemi§tir. Bunun iizerine kavga ~Ikmi§· Ian yarah, Cafer admdaki ~ocuk, dun 

Mahalline ko~an imdad heyetleri, o
rada ender tesadiif edilen bir manzara 
ile kar~lla~mi§lardu. Laboratuar bina • 
larmdan eser olarak kalan ~ey, yiizler
ce metro uzaklara kadar filattlmt~, in· 
cecik bir toz haline gelmi§ kiremid, ka
Ias, tugla ve tahta parc;alarmdan iba • 
retti. infilakm par~aladtgi insanlarm 
cesedleri tarife srgmxyacak kadar feci 
bir manzara gosteriyordu. Bunlarm te§· 
hisine imkan bulunamamr~hr. Can kur
taran otomobillerine, bu cesedleri, bez
Iere sararak yerle§tirmek zarureti has1l 
olmu~tur. Facia mahalline civar bahGe
Ierden ve araziden, insan kollan ve ba-

hr. sabah olmii§tiir. 
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M. Hore B~Psha d~ p,bn terti"? ediyor. 

Bugiinkii miihim 

rna~ 
[Ba§tara/1 1 tnci saht/ede] 

iyile~erek bu hafta i~inde idmanlara i§ti
rak ettigini duyduk. Diger taraftan Ga.
latasarayblann da boykot miiddeti biten 
Re§ad1 sag mlidafilige ikame edecekleri 
soylenmektedir. 

Hiisniinun iyile§mesi Be~ikta1 taktmi
nm mutad kadrosile oynamasm1 temin e
decegi cihetle bundan Siyahbeyazhlarm 
sevinmelerini yerinde goriirliz. 

Re§adm Galatasaray tak1mmda yer 
almas1 ise Sankumtzlltlan bir taraftan se
vindirecek diger taraftan da muhtelif su
r,.tlerle dii§iindlirecek mahiyettedir. Ga • 
latasarayhlann sevinci Re§adm tak1ma 
iltihakJdJr. F akat kendisinin idmanh bir 
halde bulunup bulunmadJgJ ve ~oktand1r 
mlihim ma!;lara i§tirak edememesi netice
sinde yerini yadtrgay1p yadJrgamJyacagt 
sualleri derhal hatlra gelebilir. Bundan 
ba§ka Salimin muavin hattma g~mesile 
E§fakm da yerinden oynatllmasi mevzuu 
bahsolacak ve zanmmtza kahrsa Galata· 
sarayhlar astl bu son tebeddlil lizerinde 
dii§iinmek mecburiyetini hissedeceklerdir. 

E§fakm sol muavinlige veya ayag1 sa· 
katlanahdanberi bir tiirlii kendini toph • 
yamtyan sagi!; Siileymamn yerine ika· 
mesi mevzuu bahistir. Kendisi sol haf 
oynatt!dtgl takdirde Galatasaray miida
faasmm !;Ok saglam bir §ekil alacag1 mu· 
hakkakt1r. Fakat yukanda dedigimiz gi
bi Siileymamn birka{: oyundur beliren 
aksamast bugiin d.: devam ederse Sanktr· 
m!Zl hiicum hath mekanizmasmm iyi i§ • 
liyememesi variddir. 

Saglam bir mlidafaanm bir taktml fazla 
go! yemekten korudugu muhakkaktlr. 
Fa kat galib gelmek i!;in hiicum hattmm 
da randtman verecek §ekilde ~ah§masimn 
e!zem bulundugu mlinaka§a kabul etmez 
bit hakikattir. Miidafaay1 takviye veya 
hiicum hattlm tensik ~1klanndan, taktmlan 
i~in en ziyade nafi olamm intihab zaru -
retinde bulunan Galatasarayhlann bugiin 
Zeki isminde yeni bir Karadenizli oyun
cuyu da sol haf olarak oynatmak niyet
lerinden bahsedilmektedir. V elhasi! ya
kmzamanlara kadar bir~ok oyunculan -
nm muhtelif miiddetlerle boykot cezasma 
c;arptlmalan neticesinde birinci tak1mla • 
nm te§kil ic;in mii§klilata maruz kalan 
Galatasarayhlarm bugiin hangi oyuncu -
Ian feda ederek kimlerden miite§ekkil bir 
tak1m t;Ikaracaklan me~huldiir. 

Tam kadrolu Be~ikta~a kar~I Galata • 
&arayhlarm elde mevcud bir<yok futbol • 
culardan en iyi on biri c;:tkannaga gayret 
edi§leri dii§iiniilecek olursa, bugiinkii ma· 
r;m nekadar hararetli olacagmt anlamak 
kolayd1r. 

Galatasarayda Necdetle Ha§im Be ~ 
§ikta§ta da Hakkt ile ;leref iki tak1mm 
hiicum hatlanm harekete getirebilecek ka
biliyettedirler. Bunlara kar§l, miidafaa 
oyunculan arasmda temayiiz eden fut -
bolculann mevcudiyeti miicadeleyi mu • 
vazeneli bir Jekle sok.maktad1r. Umumi
yet itibarile birbirlerine denk iki kuvve
tin {:arpi§masJ halinde tecelli edecek olan 
Lu ma!;m tam bir sportmenlik ve karde§· 
lik havas1 ic;inde cereyan edecegine hi~ 
de §iiphe etmiyoruz. 

Bugun diger sahalarda da ;lild ma~
lanna devam edilecektir. Y ap1lacak mii
sabakalar §Unlardir: 

T aksim stadr: Giine§ - F enerytlmaz 
,Sild saat 13,30 hakem Ahmed Adem 
GC:gdiin. 

Galatasaray ~ Be§iktaJ Tayyare ku
pasi saat 15 hakem Adnan Akm. 

Be~ikta~ stadr: Anadoluhisar • Orta
koy Lik saat 9.30 hakem Nuri Bosut, 
Davudpa§a - Beylerbeyi Lik saat 11,15 
hakem Nuri Bosut, Galatagencler - Al
tmordu Lik saat 13 hakem Halid Ozgli, 
Vefa - Kas!mpa§a ;lild saat 14.45 hakem 
t. M. Apak. 

F enerbah((e stadr: Karagiimriik • Do
gan Lik saat 13,30 hakem Biirhan Atak. 

F enerbah~e - Siileymaniye .Sild saat 
I 5 hakem Biirhan Atak. 

Galatasarayh Lutfi evlendi 
Galatasaray birinci futbol tak1m1 o

yunculanndan Lutfi Aksoy ile lzmir 
spor idarecilerinden K. S. K. h Muhlisin 
yegeni Hayriyenin nikah merasimi dun 
C:gleden evvel Beyoglu evlenme memur
lugunda iki tarafm aile efradt ve dost ~ 
Ian huzurunda yap!lml§hr. Genclere sa
adetler temenni ederiz. 

I 

lrania vapuru hakkmda iki 
dava daha a~dd1 

Bir miiddet evvel Kiistence limanmda 
Yekta vapurunu bahran Norve9 bandi
rah !rania vapuru aleyhine Yekta va
puru sahibi tarafmdan 70 bin, Umum 
sigorta §irketi tarafmdan sekiz bin be§ 
yiiz lirahk iki zarar, ziyan davas1 ac;Il
mi~hr. 

_. ........ 
Hava aiirat rokoru 

Londra 29 - Air France kumpanya -
smm bir tayyaresi Bourget - Croydon 
arasmda saatte 352 kilometro kesmck 
suretile yeni bir rokor tesis etmi~tir. 
Tayyarede miirettebatla birlikte 16 ki§i 
vard1. 

30 fkincikanun 1938 

Dunyay1 saran tehlike 
Am erika, donanntastni 0/o 
20 nisbetinde artbr1yor 

istiyen M. 
bu 

Meclisten munzam bahriye tahsisab 
Roosevelt « Y er yiiziinde hi~ bir zaman 

kadarki kadar gerginlik goriilmemi~tir» dedi 
LBa~tara!t 1 tnct sahtte.:te I 

getirilmesine intizaren, bugiin kendi mil
li emniyetimizi de dii§iinmek mecburiye
tindeyiz. 

Silahlanmanm, buglin blitiin diinyada, 
§imdiye kadar misli gorlilmemi§ bir h1zla 
ve endi§e verici bir tempo ile fazlala§ • 
makta oldugunu kongreye biiyiik bir te
essiirle bildiririm. Anla§mazhklarm biitiin 
§iddetile hiikiim slirdiigii memleketler de 
dahil olmak lizere ekser memleketlerde 
milletlerin ekserisinin sulh halinde ya§a• 
mak arzusunda bulunmalarma ragmen 
diinya niifusunun asgari dortte biri, ha
len, aman vennez !;arpt§malara kan§ml§ 
bulunmaktad1r. Binlerce sivil halk, evle
rinden !;Jkanlarak kovulmakta ve tayya -
reler tarafmdan bombard1man edilmek • 
tedir. Diinya yiiziindeki gerginlik, hi~bir 
zaman hugiinkii kadar yiiksek bir radde
de tecelli eylememi§ti. Bu vaziyette, bi • 
zim bugiinkii silahlanm1z, diger milletle
rin silahlarile mukayese olunursa, milli 
emniyetimizi temin edecek derecede de
gildir ve bu sebebden fazlala§hnlmasJ 
laz1mdtr. 

S~rf diger milletlerin, kendi kara ve 
deniz silahlanm, diinya sulhu ve di.inya 
emniyeti ic;in bir tehlike te~kil eyliyecek 
mikyaslarda fazlala~tlrmakta olmalan se
bebile kongreye a§agtdaki tavsiyelerde 
bulunuyorum: 

6,800,000 i 1938 biit~esine dahil ol
mak iizere, hava miidafaa tertibati ic;in 
8,800,000 dolar. lhtiyat ordunun tslahl 
i~in 450,000 dolar, 5,000,000 u 1939 
biitc;esine dahil olmak iizere, ordu leva -
z1m1 imaline liizumlu matrisler ve saire 
ic;in 6,080,000 dolar, orduya mi.ihimmat 
satm almak ic;in 2,000,000 dolar, donan
manm fazlala~ttnlma_s! ve yenile~tirilmesi 
programmm ylizde 20 nisbetinde geni§ -
letilmesi ic;in liizumu kadar tahsisat. 

de fazlala§hnlmasi hiiklimlerini ihtiva e
den Vinson kanun projesi, Reisicumhur 
Roosevelt'in mesaj1 ile ayni zamanda, 
meb' us an meclisine tevdi olunmu§tur. 

Vinson projesi, tahsisah tasrih etme • 
mekte, fakat yalmz, ilave olarak, 47 saf
fJharb gemisi, 22 muavin harb gemisi ve 
1 000 yeni deniz tayyaresinin in§aSml ta• 
leb eylemektedir. 

Bu projenin bir maddesine gore, 
Amerika Birle§ik Devletlerinin i§tirak e
decegi bir silahlati azaltma. enternasyo • 
nal anla§mas1 ihtimalinde, Reisicumhur, 
devletin harekatm1 bu anla~aya tevfik 
etmek maksadile, bu deniz in§aahm Iii -
zumu kadar k1sabilecektir. 

Miisaadesi istenen munzam in§aat ~u
dur: 

3 mhh -mhhlar adedi bu suretle I 8 e 
c;Jkacakhr· lki kruvazor, 2 tayyare ge • 
misi, 9 denizaltt gemisi -denizaltt gemi· 
lerinin adedi bu suretle 58 e <;Ikacaktir-, 
I 000 deniz tayyaresi -hal en kullaml -
makta olan tayyarelerin adedi bu suretle 
3000 e <;Ikacak!Jr. 

T ahminlere gore, yeni program neti
cesinde suba·· adedi 1200, er adedi 
20,000 fazlala§acakhr. 

Reisicumhur Roosevelt'in tecriibe ge
mileri ic;in istedigi 15,000,000 dolar, to• 
nilatosu azarrl iit; bini bulacak gemiler 
iizerinde kullamlacakhr. 

Y eni yap1lacak iic; mhlmm mecmu to· 
nilatosu I 05,000, 8 kruvazoriin mecmu 
tonilatosu d1 68,500 tutacakhr. Z1rhh -
lardan ikisi 1938 de, iic;linciisii ise biraz 
daha sonra tezgaha konacaktii. 

B ahriye dairesinin tahminlerine gore, 
Reisicumhur Roosevelt'in teklif ettigi de· 
niz silahlan nrogrammm yi.izde yinni nis
betinde fazlala§tmlmasi, takriben 800 
mil yon dol :::.r tutacakttr. 

1938 senesinde iki yeni mhh ile iki yeni Ordunun hazrrlriir 
l<ruvazoriin tezgahlara konulmasm1 temin 1 Va~in~ton 29 (A.A.) - Ordu mun· 
ic;in li.izumu kadar tahsisat. Yeni tip hafif zam biitc;esi, hiikumetin nizami ordu., te~
harb gemileri in§aSI ve yabanc1 memle ~ hizatmt mlikemmelle~tirmek ve muhasa· 
ketlerin yeni in§aatma galebe edecek' mal a~1hY lr~tlmaz hususl endiistrilerin 
harb gemilerinin yeni planlarmm viicude hemen derhal harb levaZlmi yapmaga 
getirilmesi masarifi olarak 15,000,000 ba~hyabilmesi ic;in memleketi endiistriyel 
dolar. seferberlige hamlamak niyetinde bulun-

Hepimizin §U ciheti dikkate almamtz dugunu gostermektedir. Bu kayfiyet, {:ok 
laztm gelir ki dlinyanm buglinkii elim §e· pahahya mal olan ve az bir zaman sonra 
raiti, enternasyonal kanunalrm esasm1 modast g~en miihimmat ve silah stoklan 
te§kil eden prensiplerin ve muahedelerin toplanmasm 1 online gec;ecektir. Hususi 
s1k s1k ihlal edilmesinden ve harbin fili endiistriye tevzi edilecek matris ve kahb
sevk ve idaresinde yeni yeni unsurlarm lar imali i~in 6 milyon dolar kredi aynl
meydana ~1kmasmdan ileri gelmi§tir. mas1, bu bak1mdan bilhassa kayda §a• 

Tam bir emniyetten kasdim, yalmz sa· yand1r. Askeri mehafil, harbin ilk giin • 
hillerimizin degil, fakat ayni zamanda lerinde nazan dikkate alabilecegi randi
sahillerimizden c;ok uzak arazimizin em- mam olc;ebilmek bahsinde hiikumetin tec
niyetini tahtt trmine alan bir miidafaa - rube sipari§leri yapmast ic;in bu tedbiri 
d1r. Muhtemel her dii~mam, sahillerimiz- elzem telakki eylemektedir. 
den yiizlerce mil uzakta tutmam1z laz1m· Bugiinkli 3800 ki~ilik kadrodan I 50 
d1r. MiidafaamJZI yalmz bir okyanusa ve bin ki§ilik bir kadroya ~1kanlacak olan 
bir sahile hasrederek diger okyanusu ve ihtiyat ordunun inki§afJ sayesinde ordu 
oteki sahillerimizi me~kuk bir miidafaa seferberligi d! c;abukla§tmlacakttr. Bu 
halinde btrakamayJz. Tam bir miidafaa, kadro ile, il!~ silah altma almacaklann 
Amerika Birle§ik Devletlerinin blitlin talim ve terbiyesi miimkiin olacakhr. Zi
kls!mlanm ayni zamanda c;erc;evesi dahi- ra Amerika birle§ik devletlerinin te§kil 
line almahd1r. ettigi muazzam insan ihtiyatmm umumi 

Sulh i~in elimizden gelen butiin gay • seferberligi ancak, tedricen yapilacakhr. 
retleri yapmak sarih surette vazifemiz • Munzam bahriye biitc;esine gelince, 
dir. Fa kat a· .:i. zamand~ milletimizi de bahriye mehafilinin fikrince, bu. tayyare 
muhafaza etmeh ve emmyet altma alma • gemilerinden ziyade z1rhh ve kruvazor 
hy1z. istiyen bahriye ic;in bir muvaffakiyettir. 

Biitiin bu muhafaza tedbirleri, bir te • Reisicumhur Roosevelt ztrhhlann 
caviiz fikri iizerine degil, fakat bir mii- tonilatosunu~ 35 binden fa,zla olup olm1· 
dafaa fikri iizerine miiessestir ve miida- yacagm1 ve ne gibi silahlara malik bulu· 
faa fikri lize~ine mliesses-: kalmakta de • nacagmt tasrih etmemi§tir. Bu meseleler, 
vam edecektJr.» J aponya, deniz program1 hususunda tam 

Munzam tahsisatla neler bir ketumiyet muhafaza eylemekte oldu· 
yaprlacah? gundan, yalmz Londra ile Va~ington a• 

Va§ington 29 (A.A.) - Deniz si • rasmda yap1lacak fikir teatilerine mevzu 
lahlan programmm yiizde yirmi nisbetin- te~kil eyliyecektir. 

Tiirkku,una abnacak talebelerin muayeneleri 

Bu sene Tiirkku~una yaz1Ian gencle
rin srhhi muayeneleri dun Hava Ku -
rumu istanbul merkez binasmda yapil· 
mi~tlr. Yiizdcn fazla gene talebe mua -

yene edilmi~tir. Alman netice ~ok iyi· 
dir. 

Resim, muayeneden bir safhay1 gos • 
teriyor. 
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llicumhurivetJII 

Sular ldaresinin nazan dikkatine 
Akaarayda. Qu'k.~~me aokak H numa

l'Bida irfa.n ~ban 1mzaslle ald1~uruz mek· 
tubda. denlliyor ld: c:Belediye Sular idare-
41ntn iddla ettigl gibi halks. kolayl!k ve u
CUZJ.uk gO.Stermed1i1 karilerinizln bir ~ok 
4lklyetlerlnden anla1$Ildl. Ben de ayn1 mev-
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 

:i=f-' I I IITII•ql I I I I 1•1 I I I ! I _I I I I• 1•1 
I ., I I I 1•1 
I • I 1•1 

tl 
zu tizerinde §U hususlarl ve alakadar ma
lta.mla.rm dlkka.t nazarlarffil cekiyorum. 
Yen! te&18a.tta. ve boru fer.,iyatmda. idare 
metro ba.§ma 5 lira t.stemektedir, 70 • 80 
ik.~ yevmiye alan bir amelenin giinde 
<iort be~ metro ma.tlub en ve boyda. !)ukur 
kazdlgl dU.,iinillecek olursa borunun neka- 1 

dar pahal! bir bedelle dO§endlgi meydana 
~lkar. Bundan ba.,ka sokaktaki dlger evle-

1_1 •I I• I I I I fiil ,tJ I I I 1•1 I 
•I 1•1• 1•1 

9 I I I 1•1 I I a[±l I 1•1 I I I I I I 

1! I j_ I I L•_Lu_l 

8 

Soldan sa~a: rln de ileride ayni borudan istifade ede· 
ceklerl nazar1 ltibara allmrsa bedelln mti
kerrer olarak onlarda.n da almmas1 ve ya
hud almmamak suretlle biitiin ytikiin ilk 
au aJ.an mii§teriye yiiklenmesl !cab edecek
tir. Sular Idaresinln bu gibi hallerde ha
Vagazi veya elektrik §irketlerlnin ne auret
le hareket ettiklerinl tetkik etmeslni tav
aiye ederim.:. 

Tekirdai Halkevi reisliginin 
nazan dikkatine 

Gellboluda Zeld Erdln imzasUe aldlglmlZ 
mektubda. denillyor kl: c:Ge!)enlerde Hal
kevimizde Tiirk bayragmm tarlh~esl mev
zulu bir konferan.s verildl. Ben, ortamekteb 
talebeslnden bir grupla salonun ortasmda 
oturmu.,tuk. Bir araJ.lk bir zat geldl, otur
dugunuz yer hususldir. kalklp b~ka yere 
oturunuz, dedi. Bunun iizerlne bir gene 
arkada..§, salon Halkevlne, yanl herkese a
iddir, hususl yer ne demek cevabmda bu
lundu. Nlhayet oturdu~uz yerlerden 
pollsln mtidahaleslne meydan verlimeden 
ka.ldLrlldlk ve salonu terkettlk, yerler1m1ze, 
ya.nl hususi olarak ayrllan sanda.lyalara 
bet altl y~mda olmak iizere ~;ok ~ocuklu 
blr aile kuruldu. Halkevlnde $anlla.n bu 
mua.mele dogru mudur?:to 

Y alovanm yukarr Kocadere ko· 
yiinden Hayrullah Dolkere: 

Kaymakamltga bir lstlda lle miiracaat e
derek muameleslni ya.ptlrrrsanlZ lkramlye
niz.l alabillrslniz. 

( Qagnlar, kOnteranslar, kongreler 
Kongreye davet 

Amavudkoy Kl.zllay BB.§kanl!gmdan: 
31/1/1938 pazar giinti saat 15 te Arna· 

vudkoy Partl btnasmda senellk kongremiz 
topla.naca~mdan aaym iiyelerimizin te11rlf· 
lerlnl rica ederlz. 

Resim deraleri 
f;ehremlnl Halkevlnden: 
Evlmizde genclerlmiz i~ln tezytnl ya~ll· 

boya derslerl aQllml~tlr. K.ayid 1~;1n Ev aek
reterll~lne mtira.caat. 

Konser 
~hrem1n1 Halkevlnden: 
3-2-1938 pel'§llmbe giinil Evimlz aa.lo· 

nunda saa.t 20,30 da alatul'k.a bir konser ve· 
rilecektir. UyelerlmiZin davetiyelerlnl Ev 
sekreterll!tinden almalan .• 

Konferans 
BeyoA'lu Halkeviillden: 
1 ~ubat 1938 sal! giinii EvlmJ.zde muhar

rir 6evket Siireyya ta.rafmdan cTiirk lnkl· 
I~blt mevzuunda verllecek olan konferana, 
sa.ym konfera.ru;cmm ra.halt,eJ.zllkl dolaYJ.· 
slle tehlr edll~tir. 

Konferana 
Eminonii Halkevlnden: 
Evimlz Dil, Tarlh ve ~ebiyat ~besl ta

ra.lmdan diizenlenen (Istanbul hakkmda 
konferanslar) serlslnden dordiinclisiinftn 
maba.id ve sonu olan, (~k fethinden sonra 
istanbul) mevzulusu Unlversite ~arlh do
centlerlnden Miikrimln HaUl ve (Istanbul
da Bizans a.bideler~l mevzulu bet~inct.sl pro
jekaiyonlu olaralk Unlverslte tarlh da!)ent
lerinden Arif Mtifid tarafmda.n 1/2/938 sa
h alqami saat (btrinclsl) 20,30 da ve Ukln· 
cis!) 21 ,30 da verilecektlr. 

Bu konferanslar l!iln davetlye yoktur. 
Herke.s gelebllir. 

( Yeni Eserler ' ) 
Radyo Amator 

Memleketln 1htlyacl olan radyo ma10ma
tm1 ve diinya prograiDlm yiik!U olan bu 
giizel mecmuamn lldncl sayiBI buglln !ilk
m~tlr. Tavslye ederlz. Fiat! her ;verde 5 
kurll§tur. • 

Boziiyiik 
Bozoyftk Halkevl tarafmdan 'BozOyllk Is

mile blr mecmua nelirlne ba§lannu~trr. 
Tebrlk ve kar11er!mlze tavsiye ederlz. 

SAMSUNDA 
Balle ltftabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii
tfin mekteb kltablan, lnrtasiye, 
rnecrnua ve ~azetelerin tevzi veri· 
dlr. En son model daktilo ve to • 
to~af makinelerinf de burada bu
lursunuz. 

Sarnsun - Gazf caddesf 

.~~-----~ 
Haydar Rifabn 

1 - DOven (miirekkeb kelime). 2 • Kal
burdan ge~irmek, ~ifa va.s1tas1. 3 - Harab, 
bir dilde c:~veb, viicudtin yum9ak kLSmi. 
4 • Bir emir, sonunc;. 5 • Havadan haflf bir 
clsim, birbirlne yak~an birQok 9ey. 6 - lie· 
ref, razla paranm flkaraya verilen kJ.rkta 
blri, 7 - Y1kan, matem. 8 - Telefondald ilk 
seslenme, nota. 9 - Yen! yetl§en fidan, bir 
clns maymun. 10 • Bir hayvan, istanbulda 
bir ha.stanenln t.smi. 11 - Su kenarlarm-
da yetL,en blr nebat, zarar. 

Yukaridan ~ag1ya: 
1 - Bir c1ns ha.yvanlarm ~obaru (mU-

r€kkeb kellme). 2 ~ Qok bilenlere yak1~rr 

surette, blr 141 yapmakllk. 3 • Toprak, teh· 
llkeli. 4 - imdad istiyenln feryadi, parlak. 
5 - :i:k1 §eyl birbirlne perkl~tiren, aktoriin 
oynad1jt1. 6 - Bir renk, gene. 7 - Gtilti se
ven ona katlanrr, cllvell. 8 - KU!iiik ada, 
otlak. 9 • Blr soru e<lat1, kab yap1lan blr 
madde, viicudiin blr kLSIDl, 10 - Bir edat, 
mektebll. 11 - Ekmekle beraber yenlr, bi
Yl~ln arkada~l. 

Evvelki bulmacanm halledihni§ §ekli 
1 2 3 4 5 G 7 8 

ist. Borsas1 29/1/938 
p A 

Frank 
Dolar 
Liret 
Bel~ika Fr. 
DrahmJ 
sviere Fr. 

Leva 
Florin 
Kron C';ek 

R 

$ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsvee 
SterliD 

C E K 

A L A R 
Ahf 
77.-

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

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

626.
L E R 

San:, 
' 82.- , 
126.-
106.-
84.-
22.-

575.-
23.-
70,- I 

82.- . 
23.-
29.50 1 

22.-
25.-
14.-
52.-

632.-32.- 1 
At:J~ KapaDI!l 

Pads 24.325 21.325 
New-York 0.79:15 0.7935 
MilAno 15.0825 15.0825 
Briiksel 4.7012 4.7012 
A tina 86.7 460 86.7 460 
Cenevre 3.4320 3.4320 
Sofya 63.4920 63.4920 
Amsterd. 1.4234 1.4234 
Prag 22.6380 22.6380 
Viyana 4.20 4.20 
Madrid 13.65 13.65 
Berlin 1.9716 1.9716 
Val'!jova 4.19 4.19 
Budape!lte 3.9880 3.9880 
BUkre!J 106.19 106.19 
Belgrad 34.2460 34.2460 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Stokbolm :t0792 3.0792 
Londra 630.- 630.-
Moskova 23.7725 23.7725 

tSTfKRAZLAR 
Acth!J Kapams 

II Tiirk B. I Pe$1n 19.- 19.-
• I Vadelf 18.95 18.95 

~;~~==========~~ 
Hususi ve Miinferid 

Dans dersleri 
Beyoglu Karlman kar~Ismda Nur 

eserlerinden 
Karagomlekliler thtilall 
Etriisk V azosu 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

I 
Ziya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, her 
giin (12 • 14), (17 • 21). 

I Profesor Panosvan 
lli~in Oliimii 
Efendl tie U~ak 
Vikontun Oliimil 
tklimler 
tlk A§k 
Kii~iik Hikllyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 

1 Felsefe 
Tarih Felsefesf 
Anarsizm 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 

'15 • 
85 • 

125 • 
60 • 

Dr. J-Jaf,7 Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miltehasstst 
f'azardan baska ~nlerde 6~leden 

'onra saat (21,; tan 8 va) kadar !stan 
buJda Divanyolunda (104) numaral 
bususf kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Salt, cumartest .ninlerf sabal 
t9 % • 12• saath.•r! hakikf flkarava mah 
SUstur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

Dr. Suphi $enses 
ldraryo!lan bastallklan mUtehassiS' 
BevoC!'lu Y1ld z sin~ma111 karsJst 

L~kl~rgo Apt. IVuaveoe 4 ten sonra 
cumartesl fakirlere paras•z 

.. lllliliiiiiil- ret. 43924llllil•ilill• .. 

CACLAYAN'da 
Meflhu r rakkaseler 

AMiRA Cemal 
ve 

ZEYNEP ELSUDANI 
Solist M U A L L A 

ve arkadat~'ara 
Yenl ve zengln program. 
Seanslar tam 21 buQukta ba§lar 

Yerlerinizi evvelden temin ediniz, I 
-- Telefon : 40335 _ _. 

-

CUMHURiYET 

Biiyiik bir zevkle dioleoen 

Ispanyol tenoru 

URiBARRi 
Bugiin saat 17,30 da matine 

ttskiidar hukuk hakirnliginden: 

--- -- -- -- ---- ---- ------
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·m 
Sad1k !small zade ile Hasan !small 

zade ve Feshane Turk Anonim §irketl 
arasmdaki veraset davasmm cari tah • 
kikatmda miiteveffa Zehranm terekesi
nin medeni kanunun 439 uncu maddesi 
mucibince miisavat ilzere ogullart Ha • 
san ve Sachk ve lozlan Racer ve Ruba

beye aidiyetine 9/11/937 tarihinde ka· 
rar verilrnf§ olup muddeaaleyhlerden 
Sachk ve Hasan !small zadelerin ika -
rnetgahlarmm me~huliyeti hasebile ilarn 
suretlerf mahkeme divanhanesine astl • 
d1~ gibi keyfiyet teblig makamma ka
im olmak uzere aynca gazete ile de ilan 
olunur. (4388) 

Dekaliimen lambas1 asgari hir istihlftk temfu eder~ 

• 

:iLKBAHAR mevslmine ., 
mahsus yeni gelen mallan. 
m1za yer ayumak ihtiyacm
dayiz. Bunun ic;in : Mevcud 
stokumuzun btiyiik bir las· 
JlllDl 

15 Sonkanundan 
15 Subata kadar 

' 
her yerden lyl ve mtikem
mel fiat ve !leraitle elden 
c;Ikariyoruz. (;e!litler tiiken
meden evvel ihtiyac;larmiZl 
temin ediniz. 

Beyoglunda 

BAKER Magazalari 

Her banyodan sonra sa~mu; 

BU ~EKLE GlRERSE 

Briyantin Pertev 
onlan diizeltmeyi temin eder. 

YEMEKODASI 
Kii~;uk apartunanlara mahsus, 

san'atkar elinden <;1krnt§ yeni gibi, 
asri ceviz agacmdan kaplamah 1 
bufe, 1 yemek masas1 (~ekilip bii· 
yiitiilebilir) 5 deri kaph sandalya
dan miite!lekkil yemek odast ta • 
kum satJ.bkhr. 

Taksim, Talirnhane, TopGU Cad. 
2, Uygun apart. 6. (Fiat garaj1 ya
nmda). 

A Y AKKABICILAR CEMiYETiNDEN : 
937 yil1 hesablaruntzm tetkiki ve 938 Gah~ma esaslarmm idare heyeti 

tarafmdan izah1 iGin umurni heyetimizin 4/2/938 curna gunii saat 10 da 
Erninanii Halkevi salonunda toplanacagtm bildirir, cerniyetimiz azalarmm 
her halde iGtirnaa i~tiraklerini rica ederiz. 

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

nan Erzincan ovasmm §irnal k1Smmc!.aki Norgah ve <;ermik batakhklan ku
rutma kanallarmm Pizvan, Kiipesi, Karakilise ve Gataganlar yollanm kat 
ettigi rnahallerde yaprlacak dart aded kay yolu kopriilerinin in§aSI ve rnii
teahhide ihalesi kapah zarf usulile eksiltrniye konulrnu~tur. 

2 - Kat'! ihale 28 ~ubat 1938 tarihinde saat 15 te Erzincan :;iarbayhgm
da te§ekkul edecek Komisyon rnarifetile yap!lacagmdan taliblerin mezldl.r 
tarihten evvel muvakkat teminat ak~esi tutan olan (1022) lira (22) kuru§
luk terninatlan ve yetlerinde mevcud vesikalarile birlikte Erzincan Su t§
leri XII inci $ube Miihendisligine rniiracaatleri ilan olunur. 

3 - $artnarne ve projeler bedeli mukabilinde Erzincanda XII inci 
$uba Miihendisliginde sattlmaktad1r. (242) 

istanbul Marangozlar Cemiyetinden: 
1937 yth hesablanm1zm tetkiki ve 1938 ~ah$ma esaslarmm idare he

yeti tarafmdan izah1 iGin urnumi heyetimizin 7/2/938 pazartesi giinu saat 
10 da Eminonu Halkevi salonunda toplanacagm1 bildirir, cemiyetimiz aza
Iarmm her halde iGtimaa i~tiraklerini rica ederiz. 

)sparta Defterdarhg1ndan : 

Mevkii 

Mik
Vergi tan 
No. Zira Hududu 

Hiikumet 50 3200 Sag1 1c.arei Husu-
C. siye arsas1 ve onu 

yol arkast idarei 
Hususiye binast 
ve Siileyman Bey 
Zade Hakk1 ve 
Tahir evlerile 

Cinsi 

Maarnfi$temilat 
ve altl masura 

sulu hamam 

Sab~ 
bed eli 
Lira 

·26675· 

Bu defa 
tahrnin 
edilen 
bedel 
Lira 

cl6000• 
On alb 
bin Iira
dtr, 

Jsparta Hukfrmet civarmda vaki Bey harnam1 namile rnaruf hudud ve 
evsaf1 sairesi yukanda yazth rnaamii$temilat alt1 masura su ve sekiz kur
nayt havi bir hamam1 satm altnl!l olan Egridir kazasmm Ye$ilada rnahalle
sinden Hac1 1smail oglu biraderzadesi Huseyin oglu Hiiseyin Cahic1in tera
kiim eden taksit bedelinden borcunu vaktinde tesfiye etmemesinden dolay1 
tahsili emval kanununa tevfikan mezkur gayrimenkulun $artnamede yazth 
$erait dairesinde bedeli sekiz sene ve sekiz rniisavi taksitte odenrnek uzere 
idare heyetinin 25/1/938 gun ve 28 saytl1 kararile ihalesi 15/2/938 sah giinii 
saat 14 te icra edilmek iizere 26/1/938 tarihinden itibaren yirmi bir gun 
miiddetle yenic.len a~rk arttlrm1ya konulmu$tur. Talib olanlarm yiizde yedi 
buGuk nisbetinde teminatl rnuvakkatelerile her- gun !sparta Varidat daire
sine ve ihale giinu de !dare Heyetine miiracaat etmeleri ilan olunur. (573) 

1 Mardin Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmlye konulan 1~: Nusaybinde Mar Yakup mevklinde yeniden 

yaptlacak Giimriik bOliik karakolu. 
2 - Ke~if bedell 24854 lira 23 kuru§tur. 
8 - Bu i§e aid §artname ve evrak §Unlard.lr : 
A- Eksiltme $artnamesL 
B- Mukavelenarne. 
C- Baymdtrhk i§leri genel ~artnamesi 
D - Ke§if, tahlil ve silsilei fiat cetvellerL 
E- Proje. 
1stiyenler bu §artnamelerl Mardin Na:fla dalresinde gorebllirler. 
4 - 10 ikincikAnun 938 tarihinden itibaren yirmi gun milddetle tekrar 

kapah zarf usulile eksiltmiye «;Ikanlrm§ olan bu f~in ihalesl 31 iklncik!nun 
938 pazartesi giinG. saat 12 de Mardin N af1a daireslnde toplanacak Komis • 
yonu mahsus marifetile yaptlacakttr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1864 lira teminat ak~esini 
vermes! 1 temmuz 937 tarih ve 3645 saylh Resmt Gazete ile ne§ir ve ilm 
olunan mG.teahhidlik vesikasile malt vaziyetl hakkmda Ticaret Odasmdan 
ahnan belgeyi ve i~in ehli olduguna dair ehliyet vesikasm1 gostermesi 
§artt1r. 

6 - Bu i:~ i~ln daha fazla mal(Unat almak lstiyenlerin Mard.in 
dalresine rniiracaatleri ilan olunur. 

Soguk alg1nhgt • Nezleye kar~I 
PASTiL ANTiSEPTiK 

T eneffiis yollarile ge~en 
hastahklara kar§l koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron§it, grip 
ve bogaz rahats1zhkla· 
nnda, ses kJsikh~nda 
pek faydahd1r. Biitiin ec-

zanelerde bulunur. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESI 

Beyoglu, Istanbul 

Gebze Hususi Muhasebe Tahsilat Komisyonundan: 
Tahmin olunan 

ktyrneti 
Turk liras1 

300 
1450 
500 
400 
500 
50 

250 
80 

Cinsl 

Takriben 1500 ad.ed ate!l tuglas1 
Tahminen 200 ton hurda fent ve demir 
50 ton hurda fent 
Bir aded komple ekenernizar 
Bir aded kornple kendansor 
Hurda vaziyette eksikavator vin<; ve rnuhtelif 
Bir aded kazam battal lokomobil 
8 ton hurda fent. 

3530 . 
Vergi borcundan dolay1 Tuzlada Petoti Tugla fabrikasmm rnetruk alat 

ve edevatl sabitesind.en yukanda sekiz kalernd€ gosterilen demir alAt ve ede· 
vatile ate$ tuglalarmm rniitehass1s fen heyetince tahrnin ve takdir edilen 
klyrnetleri uzerinden 20/1/938 tarihinden itibaren 21 gun miiddetle ac;tk 
arttlrrntya ~Ikanlrnt$br. 

1steklilerin daha fazla ta:Fsilat almak ve $artnamesini gorrnek istedik -
Jeri takdirde Gebze 1darei Hususiyesine rniiracaatleri ilan olunur. (451) 

istanbul O~iincii icra Memurlugundan: 
Bir borGtan dolay1 mahcuz ve paraya ~evrilmesine karar verilrnis olan 

bir aded Sitruen markah dort silindirli kamyonet 4/2/938 tarihine rnusadif 
curna giinii saat 9 da Taksimde Merkez garah anunde aGtk arthrma ile sa
tllecagmdan talib olanlarm yevmi rnezkUrda rnahallinde hazrr bulunacak 
memura muracaat eylemeleri ilan olunur. (575) 



FE MiL ve BA GINI ta~tm1yan her Bayan tabiat 
dii~manlanna kar~1 silahs1z demektir. 

..... 

FEMiL ve BAGINI 
her ticarethaneden aray1mz. 

Trabzon Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Trabzon - Vakf1kebir sahil yolunun 9 + 400 kilometresinde yapllacak 

cl7470• lira c89· kuru~ ke~if bedelli 3 X 10 metrelik sera betonarme kop.. 
riisi.i in~aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

Eksiltme 2/2/938 tarihine ~atan ~;ar~amba gunii saat 15 te Vilayet Da
imi Encumeni odasmda yapllacaktrr. 

!steklilerin teklif mektublanm (1310) (32) kuru~luk teminat mek -
tubu veya makbuzu ve 937 y1hna aid Naf1a Vekaletinden ald1klan mute· 
ahhidlik vesikast ve Ticaret Odas1 vesikasile birlikte saat c14• e kadar 
Daimi Encilmen riyasetine vermi~ olmalar1. 

!stekliler ke$if, ~artname ve diger evrala hergiin Trabzon N ana Mu • 
Ciirliigunde gorebilirler. ( 437) 

BELER OTELi salonunda 
Her ak~am 

Bayan A YNiHA Y AT iNCiSER 
Zengin programla seanslar1na d evam 
edlyor. Ayr.ca: Muganniyeler: Bayan Mah· 
mure Handan, KuC{lik Safiye, Nadlre, 

Bestek.Ar Bimen f?en Te arkada§lar1. 
Muganniler: Bay ibrahlm AygUn, Hamid 

Dlkses, Mustafa Caalar. 
Saz heyeti: Kemant Nubar Tokyay, udt lb• 
rahlm M1s1rh, Klarnet Hamdi, Kanunt Ismail 
Salonlarimzida dugiin ve ziyaletler ic;in musikili 

C{ay n m\l.samereler tertib edilir. 

I lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: -~ 
1 - idaremizin Trabzon Ba~miidi.irlugiine bagh Polathanede i?artname 

projesi mucibince yaptrracaih idare binas1 in~aatl kapah zarf usulile eksilt
miye konmu~tur. 

2 - Keliif bedeli c15860. lira c27• kuru:; ve muvakkat teminab cl189.52" 
liradrr. 

3 - Eksiltme 8/II/938 tarihine rashyan sah giinu saat 15,30 da Kaba • 
ta~ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonuncl.a yapllacakhr. 

4 - Sartname ve projeler c80. kuru~ bedel mukabilinde !nhisarlar U
mum Miidilrlugu !n$aat Subesile Ankara, Trabzon Ba~mi.idi.irli.iklerinden ve 
Polathane Mudurlilgunden almabilir. 

5 - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve vesaikini in
hisarlar in§aat Subesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan ~a -
z1md1r. 

6 - Mi.ihi.irli.i teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmiye i!$tirak ve
sikalarile % 7,5 giivenme parasm1 ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksilt
me ~iir,u tam saat 14,30 a kadar yukar1da ad1 ge~;en Alrm Komisyonu Ba~ • 
kanhgma makbuz mukabilinde verilmi~ olmahd1r. (391) -1 - Aded Baragraf 

3 - " Termograf 
8 - ,. Azami asgart termometre 
8 - ,. Duvar termometresi 
2 - ,. Pencere ,. 
1 - ,. Higrograf 
1 - Helvograf 

,1 - Yukanda cins ve miktan yaz1h (7) kalem rasat Aletleri §artnamesi 
mucibince pazarhkla satm ahnacakhr. 

2 - Eksiltme 16/II/938 tarihine rashyan ~ar$amba ~iinil saat 15 te Ka
batar;!ta LevaZim ve Mubayaat r;1ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1la -
cakbr. 

3 - Sartnameler parasiz olarak hergi.in sozii geGen $Ubeden almabilir. 
4 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektub ve ka

taloklanm miinakasa giinunden en ge~; (3) gun evveline kadar !nhisarlar 
Umum Mi.idi.irli.igii Tutiin Fabrikalar ~ubesine vermeleri laz1md1r. 

5 - !steklilerin pazarhk i~;in tayin edilen giin ve saatte yuzde yedi 
buGuk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. cB,,. (466) -1 - fcl.aremizin Zonguldakta ~artname ve projesi mucibince yapbracag1 
barut tecrid deposu in~aat1 pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli 425 lira ve muvakkat teminatl 32 lirad1r. 
3 - Eksiltme 9/2/938 tarihine rashyan ~ar~amba gunu saat 16 da Ka

bata~ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonu?da yap1lacakhr. 
4 - Sartname ve projesi 2 kuru~ bedel mukabilinde Inhisarlar in~aat 

Subesile Zonguldak Miistakil Mudlirliigiinden ahnabilir. 
5 - isteklilerin pazarhk i~;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gilven

me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri iHin olunur. 
(432) -1 - tdaremizin Trabzon Ba~miidurliigiine bagh Polathanede ~artname 

ve projesi mucibince yapbraca,itl ve 25/I/938 de ihale edilecegi Han edilen 
Tiitun Bakrmevi in~aati eksiltmesi ayni ~artlar dahilinde 8/11/938 tarihine 
rashyan sah glini.i saat 15 e talik edilmi~tir. 

2 - Ke~if bedeli 145,611 lira 30 kurulj ve muvakkat teminat 8530.57 
lirad1r. 

3 - Eksiltme 8/II/938 tarihine rashyan sah giini.i saat 15 te Kabata~ta 
Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda v.apllacakhr. 

4 - Sartname ve projeler 7.28 lira be~l mukabilinde Inhisarlar Umum 
Miidurli.igi.inden almabilir. . . • ... ! 

5 _ Eksiltmiye i~tirak etmek ishyenlerm fe?m evra.k ve vesa1km1 • n
hisarlar inr;1aat Subesine ibraz ederek aynca ehhyet ves1kas1 almalan la -
zrmd1r. . . 

6 - Miihi.irli.i teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltm1ye 1~tirak ve
sikasile % 7,5 giivenme parasm1 ihtiva 'edecek olan kapah .zarflar eksiltme 
giinu en ge~; saat 14 e kadar yukanda ad1 ge~en Ahm Kom1syonu Ba~kanh
gma makbuz · mukabilinde verilmi~ olmahd1r. cB." (390) 

t;im tobumu 
Londrada me~hur R:aynes Park miiessesesinfn ekstra ekstra marka 32 

librelik hakiki Raygras Girn tohumu Tiirkiyede valnlZ mUessesem namma 
gelmi~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu ~;im tohumunu 
bah~e sahiblerinin. Belediye ve muesseselerin tecri.ibe.;ine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii Vak1f han. 4 iincii kat 18 No. da Bah~;e Miman Mevltid Baysal Tel: 23426 

T. H. K. Aydin ~ubesi Direktorliigiinden: 
Kurban Bayrammda Vilayet merkez kazas1 ve buna bagh nahiye ve koy

lerden toplanacak kurban derileri ve barsaklar 17/1/938 tarihinden 7/2/938 
tarihine kadar aGik arthrm1ya konmu~tur. Sartnamesini gormek ve muza -
yedeye i~tirak etmek istiyenlerin Turk Hava K~rumu Aydm ~ubesine mii
racaatleri. '307) 

CUMHURiYE'l 

Oevlet Oemlryotlart i$1elme Umam Midirliiii;ii1den I 
Y eni Ankara Gar1 Biife ve Kazinosu ile 

Mii~temilab Kiraya Veriliyor 
Devlet Demiryol1art ikinci i~Ietme Komisyonundan: 

1 - Yeni in~a olunan Ankara gan i~indeki biife, biivet, gazete sati~ ye
rile gann yanmdaki buyuk ve lilks kazino binas1 ve mii§temilati u~ sene 
milddetle ve pazarhk usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunlarm senelik muhammen kiras1 7000 lirad1r. Ve yekdigerinden 
aynlmaks1zm toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 - Taliblerin uzun miiddet Ankara, istanbul gibi bilyilk §ehirlerde 
b1rinci s1mf bir kazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare etmi~ olduklarm1 
ve halen boyle bir muesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bu
lu.nduklarma dair ve bu cihet vesikada sarahaten yaz1h olmak ~artile Tica
ret Odalarmdan almm1~ bir belgeyi ve niifus veya hiiviyet cilzdanlarmm as1l 
veya salahiyetli makamlarca musaddak suretlerini pazarhk giiniinden be§ 
giin evveline kadar Komisyona teslim etmeleri ~?arttir. !dare bunlan tetkik 
edip kimlerin pazarhga i~?tirak edip edemiyecegini pazarhktan evvel kendi -
lerine teblig ve tefhim edecektir. Tesbit edilen muddetten sonra getirilecek 
vesaik kabul edilmiyecek ve ashabmm pazarhga i§tirak haklan sakit olacak
tlr. 

4 - Sartnameler Anltarada !kinci !~letme Mudurlilgun~ Haydarpa§a· 
d<J. Birinci !~letme Mildilrlugunde paras1z olarak verilir. 

5 - !able 7/2/938 pazartesi giinu saat 15 te Ankarada lkinci !§letme 
Mudurliigu binasmda toplanacak olan Komisyon tarafmdan yapllacaktlr. ls
teklilerln ~1575• lira muvakkat teminatlanm Ankarada Umumi !dare vezne
sine yatlrarak muayyen giin ve saatte Komisyonda haz1r bulunmalar1 ilan 
olunur. cl31· (294) -Muhammen bedeli 5880 lira olan bir aded seyyar tam Dizel motorli.i 
kompresor 10/2/1938 per~embe gi.ini.i saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 da
hilindeki Satmalma Komisyonu tarafmdan kapah zarfla satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 441 lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin etti~i vesaik ve Resm1 Gazetenin 1/7/1937 gun 3645 No.h nilshasmda 
inti§ar etmi~? olan talimatname dahilinde almm1~ vesika ve tekliflerini muh
tevi zarflanm ayni gi.in saat 14 on dorde kadar Haydarpa~ada Komisyon 
Reisligine vermeleri laz1md1r. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak dagitilmaktad.tr. (250) -Devlet Demiryollan Haydarpa~a Birinci !§letme Miidlirlliguniln ihti -
yac1 olan ai?ag1da cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminah yaz1h 
kirec;, tugla, Marsilya kiremidi ile mahyahk kiremit a~lk eksiltmiye konul
mu~tur. 

Eksiltme 2/2/938 tarihine musadif c;ar§amba gilnii Haydarpa§a Gar bi
r · dahilinde Birinci t~letme Komisyonunca kirecin saat 15 te, tuglamn 
1b,~Oda ve kiremit ile mahya kiremidinin 16 da eksiltmesi yapllacaktlr. 

lsteklilerin eksiltme §artnamesinde yaz1h muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi evrak ve vesaikle eksiltme gunu yukancl.a yazl11 saatlerde 
Komisyon Reisligine muracaat etmeleri laZimd1r. 

Bu i§e aid §.artnameler ucretsiz olarak Haydar.pa§a Yo! Ba§rnufetti§li -
~inden ahnabilir. (268) 

Cinsl 

Kire~ 
Tu~la 
Marsilya 
kiremit 
Mahyah.k 
kiremit 

Vah. 

Ton 
Aded 

• 

Miktan 

260 
270,000 

50,000 

5,000 

Vahit fiat 
L. K. 
15 cTonu• 
17 cBini. 

8 

Devlet Demiryollan Umum Miidiirlii2iinden t 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

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

440 00 33 00 

tdaremizin muhtelif isletmelerinde istihdam edilmek i.izere 177 lira iicretle 
BES TABTB ALINACAKTIR. ihtisas1 olanlar tercih edilecektir. Sinleri 45 
ten fazla olmamak 11artile taliblerin ufak bir terciimeihal ve fotograf ile Zat 
t§leri Mi.idi.irlugune muracaatleri. c208• (487) 

uhammen bedeli 2500 lira olan .000 a~d MarsH. a bt<;lmi kiremid 9/ 
2/938 Gar~amba gunii saat 14 te Ha d.,paijada gar binast iGindeki Satmal • 
rna Komisyonu tarafmdan a~1k eksiltme ile satm almacakhr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin kanunun tayin etti,iti vesaik, 187 lira 50 ku • 
ru$luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme giinu saatine kacl.ar Komis
yona milracaatleri laz1md1r. 

Bu i~e aid ~artnameler Haydarpa~ada gar binasmdaki Satmalma Komis-
yonu tarafmdan paras1z olarak dagihlmaktadir. ' (452) 

BRISTOL 
Beyoglunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu h er iki otelin n iisteciri 1 iir k; yenin en eski otelcisi BAY 
oMER LOTFi'dir. 43 senelik tecriibeli, hiisnii idaresile biitiin muh
terem halktmtza ve biitiin muhterem Ege halkma kendisini sev• 
dirmi~ emoiyet ve itimadm1 kazanm1~hr. 

Bristol ote li Beyoglunda yegaoe temiz, nezih Turk aile ote
Jidir. Otellerinde misatir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lur lar. 

Bir~ok hususiyetierine ilaveten fiatl ar miithi~ ucuzdur. 
lstanbulda bii tun Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu"urlar. 

Kars V alili2-inden: 
c461,104o lira c34· kuru~luk elektrik tesisatlan : 
1 - Kars ~ehrinin idrolik elektrik tesisati c296,400• lira 
2 - Sankaml§ ~ehrinin lokomobil elektrik tesisatl c80,01t. lira c7h 

kuru~. 
3 - Igd1r ~ehrinin lokomobilli elektrik tesisah ~84,692• lira c63• ku· 

ru~ ki cem'an ~461,104. lira ~34. kuru~luk i.i~; kasaba elektrik in~aah ic;in 
tayin olunan 45 giinliik eksiltme mi.iddeti i<;inde talib <;1kmad1gmdan 2490 
say1h arttlrma, eksiltme ve ihalat kanununun 40 mc1 maddesi hukmune tev
fikan i~ pazarhkla intac1 muamele olunmak iizere 30/12/937 giinunden iti
baren bir ay mild~tle pazarhga konulmu~tur. 

4 - istenirse % 20 dahilinde Naf1a Vekaletine tasdika gitmi~ olan Tuz
luca, Kag1zman, ArpaGay, Susuz ve Selim kasabalan elektrik tesisatlarmdan 
herhangi biri yaptmlacakhr. 

5 - Naf1a Vekaletince tasdik edilmh; yukanda yaz1h U~ ~ehrin dosya
smdaki evrak fiUnlardir : Proje, ke~?if, silsilei fiat, fenni $artname, hususi 
~artname, Baymd1rhk i&leri genel ~artnamesi, mukavele projesi, Naf1a Ve
kaletinin 938 senesi i~in kabul ettigi elektrik nizamname ve $artnamesidir. 

6 - Taliblerin bu i~leri yapabilecegini gosteren 937 - 938 senesi i~;in 
Naf1a Vekaletinden ald1g1 ehliyet vesikasile 937 - 938 senesi Ticaret Odas1 
vesikas1. 

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

8 - Muvakkat teminatt c24,306• liradrr. 
9 - Ted.iye pe$indir. 

10 - Dosyas1 Kars ve Istanbul Naf1a Mudi.irluklerindedir. 
11 - Pazarhk 31/1/938 pazartesi giinii saat 15 te Kars Hukumet Ko

nagi i~indeki Daimi Enciimen odasmda yap1lacaktir. 
12 - Tliblerin muayyen giin ve saatte Karsta Vilayet Siirel Komisyo-

nuna muracaatleri ilan olunur. (203) 

Antalva Vilavetinden: 
$vartskop marka Vilayet silindirlerinde <;ahijmak iizere dort daimi ma

kiniste ihtiya~ vardtr. t.Jcretleri 70, 50, 35, 30 lirad1r. Taliblerin vesikalarile 
birlikte 15 ~ubata kadar Antalya Naf1a Miidiirliigilne miiracaatleri ilan 
olunur. (245) 

BA·LSAMiN KRE Mi 
Biitiin cihanda elli senedir daima 

iistiin ve e:isiz kalml$hr. 

KREM BALSAMiN 

Biiyiik bir bllgi ve uzun bir tee
rUbe mahsulii olarak viicude ge
tirilmi~ ye~ane sthhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 

DiKKAT : 

Siihretini soz ve fjarlatanb.kla 
deii'il, sthhi evsafm1D Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Gfizellik 
Enstitiilerinden yiizJerce krem 
arasmda birincilik miik&fahm 
kazanmt$ olmakla isbat etmistir. 

KREM BALSAlUlN Gilndiiz l~in ya~slZ, gece i~in ya~h ve 
halts ac1badem kremleri olarak dort 

nev'l vard1r. 

KREM BA.LSA.JUl N ~tedenberi tanmm1~ husus1 vazola-
nnda satild1~ gibl son defa suretl 

mahsusada tmal ettirdigimtz gayet ~1k ve beraber ta~1maga elveri~li 
hususi tupler deruni.inde dahl sattlmaktadu. Fiat~;a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullameh ve zarff olan 

KREM BALSAMlN tfiplerf biitiin nevilerlle tantnmt§, ecza 
1trivat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
1:NGfLfz KANZUK ECZANESt 

BEYOQLU- tSTANBUL 

istanbul Dordiicii icra Memurlugundan: 
Emlak ve Eytam Bankas1 Turk Anonim Sirketine birinci derece ve s1 -

rada ipotekli olup bulundugu mevkiin ~ere£ ve ehemmiyetine, gerek cephe
sini te11kil eden tarik ve gerekse arka klSlmlarmm denize nezareti itibarile 
ve zemini buyiik aparttman in~asma mi.isaid Beyoglu ve Tophaneye olan 
kurbiyeti dolay1sile hanenin yikllmasl takdirinde kalacak arsa mahallind.e 
i.i~ bane veya iki biiyiik apartrman yap1lacak bir tarzda kabili taksim ol
masl ve u~ cepheden sokakla muh?-t bulunmas1 nazan itibara almarak ta
mamma UG yeminli ehli vukuf marifetile 11157.- on bir bin yiiz elli yedi 
lira kiYmet takdir edilen Kabata~ta Fatmahatun mahallesinde Gumu~?suyu 
caddesinde eski 19 yeni 23/1 (son yap1lan niimerotajda 80 numaray1 al
ml~hr) No. ile murakkam bir .taraf1 General Cemil k1Z1 1smetin mufrez 
konag1, iki taraf1 Kil11adiye sokag1 ve dordi.incii taraf1 da Giimii~suyu cadr 
desile mahdut mu~terek nlSlf masura tath suyun dortte u~ hissesile miifrez 
bah~eli konak tamammm evsaf1 : Kap1dan iGeriye girildikte karosimen bir 
antre, her iki tarafta iki oda diger kapd1 bir sofa uzerinde yilklii dolaph 
bir oda ve bir hala ve bolmeden sonra keza bir oda ve bir hala ve bol-

meden sonra keza bir oda bir haia mevcud olup zemini mermer bi
risi havuzluk olmak uzere u~ kurnah iki hamam ve arkada bir oda ve bah
c,;eye ~1kar ta11hkh bir koridor. Bah~;e_de J:.l!:~i~_den. ve bahc,;eden ,girilir u~ mer
mer tekneli bir mutfak ve bir kiilhan mevcud' oiup bunlardan hamam ha

·raptlr. BahGede bir kapi, iki goz ah1r, bir U$ak odas1 ve bir havuz olup bu
ranm suyu Giimi.i~suyu namile maruf ta•Ut' su• ile temin edilmekte olup ha
len akmad1g1 anla~Iilmi~hr. Bunlardan mutfagm ~atlSl ~okmu~tur. Bah~ede 
bir ka~; tane agac,; vard1r. Birinci kat: t.Jstilnde camekanh bir sofa iizerinde 
ikisi yiiklii be~ oda bir hala mevcud olup elektrik tesisah vard1r. Ah~ab ki
Simlarda yagh boyahd1r. Sahas1 42 metre murabba1 hamam, 38 metre M. 
mutfak, 36 M. murabba1 ah~ab oda 30 M. murabba1 sundurma, 186 metre 
murabba1 bina olup miitebaki 704 metre murabba1 da bahGe olan gayri 
menkuliin tamam1 a~1k arthrmiVa konmu~ olup ilan tarihinden itibaren 
~artnamesi her kes tarafmdan gorulebilecek ve 4/3/938 tarihine rasbyan cu
ma giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde a~1k arthrma suretile sahla -
cakhr. Sah~ Emlak ve Eytam Banksmm 844 No.h kanunu hiikumlerine tabi 
oldugundan mezkur kanunun on bellinci macl.desine tevfikan ikinci bir art
tlrma yap1lmaks1zm tayin olunan ~lk arth.rma gununde arthrma .?e~eli mu
hammen k1ymetin % 75 ini buldugu takd1rde en ~ok arthranm ustunde bl
rak1lacak ve yuzde yetmi~ be~ini bulmad1g1 takdirde sah~ 2280 numarah ka
nun hukiiml~rine tevfikan geri b1rakilacakhr. Arthrm1ya i~tirak iGin mu
hammen kwmetin yilzde yedi bu~ugu nibetinde pey ak~esi veya milli bir 
bankamn teminat mktubu tevdi edilmesi lazirnd.tr. Biriken bina vergilerile 
~op ve fener resimleri ve tel~.aliy~ ve :va~If icaresi sah~ ~edeli~de~ odenir: 
Yirmi senelik taviz bedeli mulltenye a1dd1r. Sah:;i bedelmm pe~m odenmes1 
laz1md1r. !era ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan ipotek sahibi 
alacakhlarla diger alakadarlarm gayri menkul uzerindeki haklanm ve hu
susile faiz ve masrafa dair olan id.dialanm evrak1 musbitlerile birlikte yirmi 
gUn i~;inde dairemjze bildirmeleri I•az1rndir. Aksi halde haklan tapu sicille· 
rile sabit olmad1k~a sat1~ bedelinin payla~masmdan baric kahrlar. Alaka
darlarm i$bU kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 934/2254 dosya numarafsile dairemize miiraca
atleri ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankas1ndan: 
i,hu 

ederlerse 
0/0 50 si 
nabilir. 

satin alanlar 
edilecek k1ymetin 

kendilerine ikrazatta bulu-

gayrimenkulii 
bankaca takdir 

arzu 

kadar 
(583) 

Tl.JRK HA VA KURUMU 

BUY UK PiY ANGOSU 
DordiincU ke~i de 11 $ubat 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr. 
Bundan ba,ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
lkramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) lirahk lkl 

aded mUkifat vard1r. 
zengi n eden bu piyangoya i~tirak ediniz. 

Marmer ta~ ve moloz duvar ta~1 
hurda demir sat1llyor 

Giizel San'atlar Akademisi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Akademide bulunan tahminen c15 m3• moloz duvar ta~1 ve 68 pay.;~ 
mermer ta~ 14/2/938 tarihinde saat 15 te Cagaloglundaki Yuksek Mekteb e. 
Muhasebeciliginde milte!$ekkil Komis~on t~rafmdan aGik arttir:r:na ile. s:arl 
t1Iacaktlr. Hepsinin muhammen bedeh 50 hra ve muvakkat temmat m1k

1 
• 

3 lira 76 kuru~tur. Sartna~e .Akademiden h~r zam~n b~~elsiz olarak :5~2) 
nabilir. Tai;i ve mermerler 1s~1yenlere mahalhn~ gostenhr 
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r 3 ayda bi~ki, diki, 
~ Operator ' 

RIZA UNVER 
1 B "kt Dogum ve kad1n hastahklan Tahsilinin yiiksekligt ve intizamile tanmtnl~ TUri,t Kadm an ~~1 a~ mOtehass••• 

Dikie Yurdunda az dikis bilenler i~in klsa devreli kurslar a~Jlmr~trr. 3 ~y.da Ca~aloklu, Nuruosmanlye eaddes· 
bi~;ki ve diki§ ogretilerek mueaddak diplQ~a veri,len bu-JwrsliU'm ~er&~~~ No. 22j MavJ Y•Pl 

b "d · d n 0x.renlniz Adres: Be§Ikta§, Akaretler No. 87. Telefon 22683 •••• 
~~m~e~k~te~;I~a;r;es;In~e!!!~~~!!·~~~~~==~::::::::::::::~::~::::::::::::::::::: 

HAYRE7Tilt 
t;IZIR 

• 

Ali 

BIOCEL ... hiiceyrat1 
merkezinden istihsal edilmis cild 

Cild 

veni ve k1ymetli bir cevher • • 
ICIIl 

28 gun zarf1nda 
daha gene 

ya,h kad1nlar1 
gosterir. 

Cildini2in gene, tetii tar~e ve pern be kalmas1 i~in onu 
besley iniz. Arbk buru§ukluklar kalmad1: 

Z5 ya§mdan sonra; 
c:ildiniz. ktymetli 
Biocelini kaybet • 
mege ba§lar. Eger 
hemen beslenip ih· 
ya edilmezse bu. 
ru~up 1olar ve ih· 
tiyarlar. 

50 ya§lannda mil· 
yonlarca kadmlarm 
karakterleri gene O· 

labilir. Fakat, ihti
yarlaml$ gibt go· 
riindiikleri cihetle 
erkeklerin viiziinde 
hicbir ltibarlan vok· 
tur. Son zamanlar· 
da biiviik bir Alim, 

.B i o c: e I bu yeni 
cild unsurunda cil
dinizinkinin ayni
dir. Adeta be!iere
nizin lazmu gayri 
miifarikidir. Cildi
nizi ac;hktan Oldiir-
meyiniz. Onu Bi
ocel ile besleyiniz 
ve ya$1andti!mz 
zamanlarda bile 
cildinlzin daima 
taze ve cazip go. 
riinmesini temin 
ediniz. 

BiOCEL 

tesirini gosterdi 
Tecriibe edebillriz. 

Biocel'i zengin bir c:llde 
malik olan 50 YB!ilannda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la· 
nnda bir kadm 24 YB$1D• 
da goriineblllr. Gene ktz. 
lar da hic;bir vak:it gore
miyecekleri $&yanJ hayret 
bir tene malik olurlar. 

Vlyana T1b Fakiiltesinin profes5-
rii tarafmdan ke~fedilen bu venl 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihab edilmi~ gene hayvan
larda glzlenmi~ cild hiicevratt 
merkezinden fstihsal edilmi~ saf 
Biocel vardlr. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve genclestir
mek icin matH\p nisbet daire. 
sinde mevcuddur. Geceleri vat· 
mazdan evvel kullanmtz. Beyaz 

rengindeki ( ya~s1z) Tokalon 
kullaruniZ. kremlni sabahlan 

Terkibinde cBeyaz Oksijen• bu
Iundu~ndan birkac; giin zarlln.
da bfrblrinden daha beyaz fi~ le· 
vin iizerine cild.inizi ~ayam hay
ret bir surette beyazlatu. Slz de 
hemen bu ikl kremf kullanma~a 
baslaYimz. Memnuniyetbahs ne-
ticesinden son 
kalacaksl.D.lZ. 

dereee memnun 

Biocel'li TOKALON Kremini 
her sabah kullan1n1z ve 

daha gene goriiniiniizu 

Binlerce T okalon mu~terisinden muessesemize mektub 
yazanlann mu,ahedeleri kendiliginden gelen en kiymetli 
delillerdir. . 

(Tokalon Kreminizden bihakkrn istilade ettim. 
Yiiziimdeki ~irkin kabarcrklar :zail oldu •..• ) 

Z. B. H. 0. Faba 
( T okalon kreminin benim cil dim in ne1cine 

uygun geldigini itiral etmeyi bir vazile bilirim. 
Cildim eamer oldugu halde Tokalon siirdiikten 1onra 
beya:zlanmakta ve ulak kabarcrklar tamamile :zail 
olmaktadrr.) 

B. ~ehir t. B. M. Eti.. Tu. Konya 
Mektuplar~n as1Har1 dosyalar•m•zda sakhd1r. 

DUNYANIN ME~HUR ~EKERCtst 

Muhiddin Hac1 Bekir 
MamulatlDl te§hir ettigi Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciligi kazanmt§br. Giizel lstanbulu 

gezmeye gelen seyyahlar nefaseti cihanm diirt ko~esine nam ~alan 

HACI BEKiR LOKUM VE ~EKERLERiNi ALIRLAR 
Bir buc;uk asudan fazla bir tarihi olan bu me~hur TUrk Ticarethanesi lokom ve ~ekerln~ kadar nefis Karemeli 

imaline ballladx. Hact Bekir Karemelasx gayet Iiiks ambalajh ve Jrilosunun 
Perakende fiab 80 kum~tur. 

• 

Bahkesir Vilayeti 

Daimi Enciimeninden: 

Band1rma sulh hukuk hakimliginden: 
istanbulda Be§ikta~ta Narh ~1kma -

zmda 11 numarah evde Rizeli Ali oglu 

1 - Kapah zarf usulile 15 giin miiddetle eksiltmiye konulan i~ : Bah.~
esir merkezinde miiceddeten yap1lacak Dogum ve <;ocuk Bak1mev1 ve Koy 
Ebe Mektebl binas1d11". Evvelce eksiltmiye konulan bu i§in ke§if bedeli ve 
§artnamesi de~i§rni§ halen ke~if bedeli 95748 lira 82 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 3/2/1938 tarihine rashyan per~embe gilnii saat 15 te Ba
hkeslr Hiiktimet binasmc!.a Enciimeni Vilayet huzurunda yapllacakhr. 

3 - Eksiltme §artnamesi ve miiteferri evrak Bahkesir Naf1a Dairesin
de ve Enciimen kaleminde goriilebilir. 

4 - Eksiltmiye girmek i~in isteklilerin 6037 lira 45 kuru§ muvakkat 
teminat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden 938 y1h i~in almml§ miiteahhidlik 
vesikas1 ibraz etmesi I·azimd1r. 

5 - !steklilerin teklif mektublarm1 2490 numarah kanun hiikiimlerine 
tamamen uygun olarak ikinci maddede yaztlt saatten bir saat evveline ka
dar Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Posta
da olan 1ecikmeler kabul edilmez. (185) 

1smail namma ~1kanlan davetiyenin 
niishai saniyesi bu adreste kimse olma-
di~ beyanile bilateblig iade edildigin • 
den mahkemece ilanen tebligat icrasma 
karar verilmi~ oldugundan yevmi mu
hakeme 22/2/938 tarihine musadif sah 
giinii saat 10 a talik edilmi§ oldugundan 
yevmi mezkurda bizzat haztr bulunmas1 
veya tarafmdan bir vekil gondermesi 
liizumu teblig makamma kaim olmak 
ilzere keyfiyet ilan olunur. (4378) 

Sall.tb "' Ba.Jmull.arnn: Yanue Nod• 

Omumt nefT"Ivatt ldare eden faz~ /flert 

Mfld1lr1!: Hilrmet Miinil 
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13iR HARiKULADELiK 
~ .. -e.,. Edison IAboratuvanmn en son ke$fi 

\TONE MONITOR: 
lJzun v~ orta dalgalaM .hususi G. E. 

cam rambafarile ayra alma kabiliyeti 

·~ 

a • • 
Mehmed Beh~et yazar: Yumak '(~iir)' 6t> Kr. 
Faruk Nafiz ~amhbel: Akmc1 Tiirkiileri (~iir) 30 » 

Akarsu (~iir) 50 lt 

Y~ld1z Yagmuru (Roman)lOO » 
Yuauf Ziya Orta~ : Bir selvi golgesinde (~iir )' 30 » 

Server Bedi 
Aka Giindiiz 
M. Suad Sader 
Yatar Nabi 

Ku, CJviiblarl (~iir) 30 lt 

: Dizlerine kapanaam (Roman) 30 » cildli 
: A,km temizi (Roman) 100 » 
: Edebi atk mektublari 50 » 
: Edebiyabmtztn bu- 75 » 

giinkii meaeleleri "r 

KANAAT KiTABEVi . 

istanbul Giimriik Muhafaza Ba,miidiirliigiinden: 
Giimriik muhafaza te$kilatma Mardin merkezinde ~;ah~mak iizere emek

lilerden binba~1 maa~1 ve riitbesile formah veya 165 lira iicretli sivil olarak 
bir baY.tar almacaktir. Emekli baytarlardan 165 lira, sivil iicretli olarak 
almdlA'J takdird.e tekaiid maa$Ianm gene tamamen ahrlar. !stekli olanlarm 
dilek~eleri ve oturduklan yerdeki a~1k adresleri ve sicil numaralarile An -
karada Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgma miiracaatleri. (434) 

Ankarada bir bankada ~ah$mak iizere almanca ve frans1zca bilen, ter
cihen mali bir miiessesede ~ah$ffil$, ve bu Iisanlardan birile muhaberat ya
pabilecek bir memur almacakhr. Verilecek iicret iktidanna gore yiiz • yiiz 
elll lira arasmdad1r. !steklilerin terciimei hallerile, boy fotograflanm ve 
referanslarm1 505 Ankara, numarah posta kutusuna bu ay sonuna kadar 
yollamalarl lazrmdrr. c209· (481) 

Hakikaten ; ne gOzel ve ne beyaz 
di~lere malik bulunuyor1unuz ! .. 

cJ ale• K 0 L Y N 0 S di~ mtn:Unu 
di$lerinizi ne ~abuk beyazlatm1~ ve par
latmt~ olduguna hayran oluyorum. Bu tec
riibeyi g6rdiikten sonra bir~ok miistahza
rat arl\smda da clonuk ve sararm1~ d.illleri 

kadar beyazlatan ve parlatan bir e~ine 
daha rasgelmedim. Sanki oz terkibinde 

bir genclik kaynag1 var !.. 

KullanmaSI ~ok idarell ve herkesin sevdigi ve ho~land1g1 Amerikan 
K 0 L Y N 0 S di~ macunu ku1lanm1z ! 

KOLYNOS tamamen teksif edilmi§ oldugu cihetle kuru f1r~a uzerine 
1ili santimetre koymak kafidir. Kullam~1 c;;ok Iatif ve ekonomiktir. Fiab 42 kr. 

CUMHURIYET 

LUMBACiO 

·· SIYATII< 
R~RILRRI 
TESKiN fDEJl 

Ktsa dalgalar• hususi G. E.. Ce11k 
lambalarile ayrt alma kablliyeti 

Netice t Her dalgada tabli ve temlz ses 

-====-==== TOrklye sat•t deposu 1 

Beyo~ 1 u, lstl k18t cad des I No. 29 

D K W MOESSESESI 

Cok yak1nda 

SO fkinclk&nun 1938 

r • Kad•n, ka~ yat•nda 
daha giizeldir? 

Bu sualin cevabmt kimseler 
veremiyordu. Fakat yaptlan 
tecriibeler ,u neticeyi verdi: 

- Kadm her ya,ta giizeldir! 

Y almz, VENOS KREMt, 
VENUS PUDRASI, VENUS 
RUJU, VENUS BRtY ANTiNt, 
VENUS RIMELI, VENOS 
ESANSI kullanmak ~artile ... 

Eski~ehir icra dairesi iflas memurlu· 
gundan: 
Eski~ehirde Koprii ba~mda Merkez 

eczanesi sahibi bulunup !stasyon cad • 
desinde kendi 61 No. h evinde oturmak· 
ta iken halen ikametgah1 belli olm1yan 
eczac1 Yusuf Kenamn iflasma 29/6/937 
tarihinde saat 15 te Eski§ehir asliye hu
kuk hakimligince karar verilmi~ ve 
muktazi muameleye ba§lanm1~ oldugu 
alakadarlara malfun olmak iizere ilan 
olunur. (4298) 

Bulana miikafat 
13 sonkanun gecesi Melek sinemasm· 

da veya sinema ile Ayaspa~a arasmda 
p1rlantah bir bro~ kaybolmu~tur. Bu -
Ian, Galatada, Yolcu salonu kar§ISmda, 
Tahir hanmda, Geri Tobako Kompa • 
ni'ye getirdigi takdirde memnun edile· 
cektir. 

Modern 

• 
I 

_ ... _ . .. ...... ... . egnua 1 ~1k1yor I 
Ilk say1s1ndan ltibaren her say1s1nda lmzalarant 

goreceglnlz degerli yazaetlartmtzdan blrka~• : 

HUSEYiN CAHiD SA.LiH MURAD 

SELiM SIRRI 

PEYAMi SAFA. 

Halk Ne~riyatevi 

MUHARREM FEYZi 

FAiK SABRi 

SERVER BEDi 

Halk Ne~riyatevinin 
tarafmdan tesis edilen bu mec- ve mecmuanm idarehanesi: Yeni
muanm bizde ~1kan mecmualarm postane arkasmda Basiret harun
hepsine ve her hususta faik ol- da 26 - 27- 28. 
dugunu teslim edeceksiniz. Tel. 23125 

Havayollar1 Devlet i~Ietme idaresinden: 
1 - !daremiz i~in imtihanla 8 tayyare makinisti ahnacaktrr. 

Taliblerin: 
A - S1hhatlerinin havac1hga miisaid olduguna dair tam te~ekkiillii 

hastanelerden ald1klan rapor. 
B - Tahsil vesikas1 
C ....-- Niifus tezkeresi sureti. 
D - Polisten musaddak hiisniihal vesikas1. 
E - 3 aded. fotografla 31/1/1938 ak$amma kadar Ankarada Havayol

lan Umum Miidiirliigiine miiracaat etmi$ olmalan lazrmd1r. 

P R 0 F • LA K s • N 2- !mtihanlar Ankarada idare merkezinde, !stanbulda, Ye$ilk6y Tayyare ,.. I I :J istasyon Miidiirliigiinde, tzmirde, Naf1a Miidiirliigiinde 7/2/1938 pazar-
1 tesi j:(iinii saat 10 da icra edilecektir. 

._ Belsoguklugu ve frengiden korur. ~S·--M.a.ki.ni.stl.er.in·a·za·m·-1 a.y.hk·(i-"cr.et·i-80·1-ira·d-Ir.--c-22·9·---·(5.151,) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV~EKLiGiNE KAR~I 

HORMOBiN 
Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

Grip, Bat ve Dit Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 


