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kocata, ve Karakulak 
sular1n1 ve Kocata, 

gazozunu 
Her vakit ve her yerde 

tercih ediniz. 
Kooperatif telefonu: 44893 
Depo , 40713 
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En doftru, en muntazam ve ra• 
kamlar• goze ~arpan duvar 

takvimleri 

Yeni Takvim 
dir. Bu duvar takvlmlerlnin 

bUyUgU 25, kU~UgU 15 kurufjtur 
Muhhra'I takvimi Ral{Ih• almakta 

istical ediniz. Fiah cildli olarak 35 kr. 
KANAAT KiTABEVi 

..) Telefon: BaemUharrtr ve evt: 22366 Tahrtr heyett: 24298. tdare ve ma.tba.a kl.mll 24299 • 24290 

i3 kanunu bizde tam 
yerinde ve zamamnda 
gelmis bir kanundur 

J, kanunu bizim na~arrmrzd~ te
min edecegi diger birfok esaslr 
'frtenlaatler yamnda iflimai muave
net itibarile de atrlmrf biiyiik ve 

kat'i bir ac!tm sayrlabilir 

M uhtelif memleketler itibarile 
di.inyamn gidi§indeki garabet
lere bakan ve kendi memleke

timizde t;:ok c;ah§Ilmak liizumuna kani 
plan baz1 vatanda§lann ikide bir: 

- Acaba h kanunu bizde ileri Avru
pa hayatmm taklidi yolunda si.is kabilin
den fazla bir ki.ilfet mi oldu? Bu kanun
la i§i tanzim edelim derken onu bozaca
gimizdan ve §a§Jrtacagimizdan korkulmaz 
,lll? 

Gibi endi§eler izhar ettiklerini gori.iyo
tuz. T atbikatta kanunun hakiki maksadJ
na mutab1k bir anlayJ§ gosterilmek §artile 
bu endi§elere asia mahal yoktur. Ti.irki
yede h kanunu eger bir part;:a gee; kalma
Jni§Sa tam yerinde ve tam zamamnda gel
llli§ bir kanundur. Memlekette it;:timai 
yard1m kurumlan itibarile halkt;:a yapa
bildiklerimiz devede kulak kabilinden 
Dlup devletc;e ise heniiz adamakllh bu 
~ola dokiilmL§ oldugumuzu iddia ve is
pata maatteessi.if imkan yoktur, h kanu
nu bizim nazanm1zda temin edecegi diger 
bir t;:ok esash menfaatler yamnda ic;timai 
rnuavenet itibarile de at!lm1~ bi.iyi.ik ve 
kat'i bir adlffi saydabilir. h kanununun 
iTi.irk i§c;isini en zaruri vaziyet ve ihtiyac· 
larmda korumas1, hie; §i.iphe yok ki, Ti.irk 
hayah ic;in medeniyet yolunda ahnmi§ 
ehemmiyetli bir merhaledir, ve c;ok mii· 
kemmel bir ba§langicdJr. Eger onun arka
Sinl, uzun goren yiiksek bir ic;timai anla
YI§la takib edebilirsek yeni girdigimiz 
ilerileme ve yiikselme hayat.Jm1zm temel
lerme c;ok saglam ta§lar ilave etmit ola· 
cagiZ. Celal Bayar hi.ikumetinin h kanu
nunu bu memleket ic;in c;ok faydah tatbi
katla Ti.irkiyede i§e haysiyet. ve intizam 
i\"eren bir cereyanda yi.iri.itebileceginden 
en kat'i surette eminiz. 

i~ kanununun layiha halinde sekiz on 
:y!l Meclisle hiikumet arasmda mekik do
kuyan bir intizar devresi get;:irmi§ oldu
gunu biliriz. Biz kanunun <;Ikmasmdaki 
gecikmelerin pek iyi olmu§ olduguna ka
niiz. Ciinki.i ilk zamanlannda kanunu 
omuzhyan baz1 kimseler yalmz ameleye 
ho§ gori.inmek istiyen ileri, hatta a§lfl de
receli sosyalist fikirlerine sahib adamlar
(h ve bunlar boyle hareketlerinde sadece 
z~manlanmn modasma uymaktan iba
ret bir ni.imayi§in afurd tufurdunu goste
riyorlard1. Kendilerinin sosyalistlikle pek 
fazla bir alakalan yoktu. Hakikatte ne 
i§i biliyorlard1, ne i§~i ile i§ verenden ha
berleri vard1. i§ verene kar§l di.i§man bir 
cephe gosterip guya i§c;iyi .ala?ildigini il
tizam etmekle sadece kend1lenne: · 

_ Ne ileri fikirli sosyalist adam! 
Dedirtmek gibi bir demagoji takib edi

sorlardi. Bu sozde mi.itefek~irler · SI_mf 
rniicadelesi yaratmakta kend1 §e~efl~nne 
kaydolunacak bir inhlabci meziye_t1. te
vehhiim etmek malihulyasmda 1diler. 
Halbuki h kanunile me?~aatine ~!zmet 
edilecek hakiki mevzu lfin kendlSlnden 
ibaret olup onun en iyi,. e~ insani. §ekil_de 
inki•af1 ancak her tara£ tc;m ve bmnehce 
rne~leket ic;in faydah ve §er~fli olabilirdi. 
y a}mz bir tarafm hayrma h1zmet etmek 
istiyen yersiz iddialann i§~ ~i.iteess!r ve 
rnutazarnr etmesi i§ veren u;m oldugu ka
dar ve belki daha ziyade i§c;i ic;in en 
buyi.ik fenahg1 te§kil ederdi. Bugi.in ileri 
diinya memleketleri gizli veY_a a§ikar 5101£ 
tniicadelelerinin belasmi c;ekiyor ve daha 
da c;ekecek. Diinya faaliye~~n-~ yeni ka
tJ~an Ti.irkiye ic;in gozle .go~ule~ bu fe
llahklara siiri.iklenmekte hJc;bir hikmet ve 
tnenfaat bulunamazd1. 

Buhran icinde k1vranan ileri memle
ketlerin bir lmmmda 40 saatlik haftalara 
kadar inildi de gene i§in ic;inden ~Ikilami· 
:Yor. Ciinkii ortahg1 kaslp kavu.r~n .. b~~r~
lla ilaveten i§in tanziminde hahk1 olc;u blf 
kere nas1lsa elden kac;mlrni§hr .. Az t;:ah§· 
~a istihsali pahah yap1yor. Blr ~ara~t~.n 
l§ci gayrimemnun, diger t~_raft~n .. l§ yur~
llliiyor. Eg.!: is bi.iti.in bi.itun yurumez b~r 
!;Ikmaza siiri.iklenirse i§c;i cehennemi bir 
:Y1kluga yuvarlanacaktir. Ne yapihrsa 
:Yapllsm asii marifet i§te bu fena akJbete 
lllevdan vermemektir. 

.Sahsan kendisi sosyalist olmamakla 
beraber Is kanununun derin ve geni~ anla
~I§la tanzim ve tatbikm,da me§hur Alman 
clevlet adara. Bismark en biiyi.ik muvaffa
kiyeti temin etmi§ olmakla maruftur, ve 

ingiliz Siyasefinin ana haflan T thnyab :~rzeri . . d . . . .f k erue ar 1 ar 1~1n e 
Fran sa 1le mevcud Itti a a ve mii§kiilitla yap1ldi 

temelta~I nazarile bak1hyor 
Franszz silahlarznzn tezyidi istenecek 
ingiltere, miistemleke 
memnun · edecek bir hal 

isinde Almanyay1 
teklif edecek 

' • cares I 
~ 

Habe,istan fiituhatinin taninmasJ 
arasmdaki gerginligin izalesi 

pahas1na olarak iki memleket 
sebebleri ara,tmlacakbr 

Londra 2 (A.A.) - lyi 
malumat almakta olan meha
filin 1938 senesi i~in umumi
yetle yapmakta oldugu tah· 
min ~udur: 

intihabat icra edildigi tak
dirde memleketin istiyecegi 
beynelmilel vaziyetin 1slahi 
gayesine vasi! olmak i~i~ 
Chamberlain'in kabinedek1 
~ahsi roliiniin kuvvetlenmesi, 
Cadogan'm Hariciye Neza· 
reti daimi miiste~arhgma tayi· 
ni, Ba$veki1in otoritesini gos
teren ilk hadisedir. Fakat bu 
hal, fngiltere hi.ikumetinin ha· 
rici siyasetinde bir tebed· 
diil vukua gelecegine delalet 
etmemekle beraber ihtimal 
Hariciye Nezareti, te§ebbiis
ler memba1 olmaktan ~Ikan
larak daha ziyade bir icra or· 
gam haline getirilecektir. Bu 
fevkalade elastikiyet 1938 
senesinde harici siyasetin ted
virini daha ziyade kolay)a§tl· 
racakbr. 

.. 

.. 
~ . 
' 

. 
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tabi olacaktir. 
Fransa ile ittifak, lngiliz 

siyasetinin temelta§l olarak 
kalacaktlr. F akat lngiltenr 
hiikfuneti, F rans1z-fngiliz sat
vetinin mutlak bir zaruret ol
duguna kaildir ve F ransanm 
teslihahrun nisbetini artJrma
Sl it;:in Paris hiikumeti nezdin
de ISTarda bulunacaktir. 
Beynelmilel vaziyet hak-

krnda miitalealar 
Londra 2 (A.A.) - Ye

ni sene ba§mda resmi mehafi
le hakim olan ni§anenin bir 
itimad ni§anesi oldugunu Sun
day Times'in diplomasi mu • 
habiri gazetesinde yazmakta 
ve §unlan ilave etmektedir: 

«Londramn en yi.iksek rna· 
II mehafilinin beynelmilel va
ziyet hakkmdaki ba§hca mi.i
talealan ~unlardtr: 

I - lngiliz • Alman mU· 
nasebahnda gec;enlerde vu -
kua gelmi§ olan salah, hayir 
vadisinde c;ok mi.ihim bir de
gi§ikliktir. 

2 - lngiltere hi.ikumeti, 
kanunun hi.iki.imranhg1 idea • 

Almanyaya miiteallik hu • 
susatta lngiltere hiikfuneti, 
A vrupaya miiteallik had 
prensip meselelerini ortaya at· 
maktan tevakki edecek ve 
Almanyanm memnuniyetini 
mucib olacak ~ekilde mi.is -

ingiltere Ba§vekili Chamberlayn ve Hariciye Nazm Eden 

line olan imamm muhafaza 
etmektedir. F akat Milletler 
Cemiyetinin 1slahma muanz 

' degildir. 
temleke meselesine bir hal ~aresi teklif ve 
irae edecektir. 

ftalyaya gelince, hatta Habe§istan fii
tuhatmm tamnmas1 pahasma olar!\k iki 

memleket arasmdaki gerginligin izalesi ar
zusunun izhannda devam olunacak, fa· 
kat bu arzu fngiltere aleyhindeki bi.iti.in 
propaganda hareketlerinin terkedilmesine 

3 - Avrupadaki kuvvet faikiyeti, de
mokrat devletler lehinedir ve merkezi 
Avrupa milletlerinin bitarafhga dogru is

(Arkast Sa. 5 si/.tun S tel 
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<;in, miistevlilere kar§I 
miicadele edecek .. 

Japonyan1n 
Mare,aiinin 

sulh sartlarinin reddi iizerine 
' 

~in 

bekleniyor hath hareketi merakla 
... 

Japon istilfm kar§Ismda yurdlarmi terkeden <;in muhacirleri 

Londra 2 (Hususi) - Resmi (:in 
menabiinden verilen malumata gore J a
ponya tarafmdan teklif edilen ag1r sulh 
~artlarmm, Mare~al Can-Kay-~ek lara-

fmdan derhal reddedilmesi (:in de J apon 
istilasma kar$1 mevcud olan infiali bir kat 
daha §iddetlendirmi~tir. 

[Arkast Sa. 3, siitun 1 de] 
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bizce bugiine kadar hic;bir memlekette hie; l olmas1, ve hele hit; bir zarar gormemesi 
bir kimse ondan daha iyi yapmak §oyle gozoni.inde tutulmak gerektir, ve bu as!l
dursun, onun topuguna bile yeti§ememi§- d1r. 
tir. Vatanda§ i§c;i lehine en insani tedbir- Bu mevzuda i§ veren patrondan bile 
Jeri alduan Bismark bu yoldaki kanuni bahsetmiyerek yalmz i~i zikrediyoruz. 
tedbirlerinin kaffesinde daima i~i gozo· Herkese yap1lacak bi.iti.in iyiliklerin so
ni.inde tutmu§tur. Onun kanunlarile daha nunda o daha iyi gori.ilmelidir. hte h ka
emniyetli ve daha refahh hc:.yata kavu§an nununun temelta§Ini te§kil eden ba§hca 
Alman i§t;:isi Alman i§ini alabildigine noktalar bunlard1r. h kanunumuzun tat
yiikseltmi§tir. bikma memur olanlar i§i daima gi:izoni.in-

Amelenin haklarmi ve iyiligini temin de tutan bir zihniyetle yi.iriirlerse Ti.irki
etmek en basit bir insaniyet vazifesidir, ki yede h kanunu medeniyet di.inyasma or
en ileri itinalara lay1khr. Bu yap!luken nek olacak bir mi.iessese halini alabilir. 
i§in de, bilhassa bun dan dolay1, daha iyi YU NV S N ADI 

Mtstr Parlamentosu 

ta til edildi 

«Bu bir ayhk tatil, 
bir fesih degildir» 

Kahire 2 (A.A.) - Kral bir emir • 
name ile Parlamentoyu bir ay miiddetle 
tatil etmi~tir. 

Y eni Basvekilin beyanatr 
Kahire 2 (A.A.) - Gazetecileri ka

bul eden yeni Ba§vekil Muhammed 
Mahmud Pa~a. yeni hiikumete kar~ MI
mhlar ve yabancilar tarafmdan gosteri
len hararetli kar§Ilamadan dolay1 te~ek
ki.irlerini bildirmi~ ve Parlamentonun bir 
ay mi.iddetle tatili hakkmda demi§tir ki: 

«-Bu keyfiyet, evvelce tavsif edil -
digi gibi, bir fesih degilirdi. Bu. bir talik
tir ve kanunu esasiye tevafuk etmektedir. 

Kahirede talebe niimayi~i 
. Kahire 2 (A.A.) - Ekserisi Azhar 

Oniversitesinden olmak iizere binlerce ta
lebe Abidin meydamnda toplanarak Kral 
F aruk lehine tezahi.iratta bulunmu§tur. 
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Rumen kabinesi 
Krabn huzurunda 

Ma.ieste Karol yeni 
hiikumete direktif verdi 

Biikre§ 2 (A.A.) - Radar ajans1 bil -
diriyor: 

Kral Karol, Veliahd Mihail, Ba§vekil 
Goga, diger biitiin naz1rlar ve yiiksek 
devlet memurlan huzurlarile, yeni YJl 
miinasebetile, Romanya Ba§metrepolidi 
tarafmdan bir ruhani ayin icra olunmu~ 
ve balk, kiliseye gidi§ ve diinii§te Krah 
§iddetle alki§lamJ~tlr. 

[Arkasz Sa. 7 sii.tun 2 de] 

F1rbnaya ragmen 
ihtilalci kuvvetler 

hiikumet~ileri takib eden 
Castrollo'ya dogru ilerliyor 

Salamanka 2 (A. 
A.) - Biiyiik umu
mi karargah teblig 
ediyor: 

Teruel cephesin -
de hiiki.im siirmek
te olan f1rtma ve 
kara ra~men hiiku
metc;i kuvvetlerin 
takibine devam e
dilmi§tir. 

Frankocular, yiiz
den fazla esir al -
m1~lar ve miihim 
miktarda barb mal· 
zemesi zaptetmi§ -
lerdir. Bu meyan • 
da 4 tank vard1r. 
T eruel' den aonra 

istikamet 
Saint - Jean de 

Luz 2 (A.A.) - Bu
raya gelen haber -
!ere gore, Teruel 
muharebesi bir kar 
frrtmas1 altmda de
vam etmektedir. 

Hararet derecesi 

General Franco, Teruel cephesi kumanda01 General 
Aranda ile gorii~iiyor 

s1f1rdan a§agr 12 dir. Birc;ok yerler
de karm yiiksekligi bir metrodan fazla
ya t;Iknn§, harekat ve bilhassa topc;ula
rm harekatJm son derecede mii§kiil • 
le§tirmi§tir. 

Franko'cularm Teruel'in §imalindeki 
ileri hareketlerinin istikameti Valde • 

cebro kasabasidir. Cenubda fse Franko· 
cu kqllar Castralbo kasabasma yakla~ • 
maktad1r. 

ltalyada memnuniyet 
Roma 2 (A.A.) - Gazeteler, Teruel'in 

Franko'cular tarafmdan istirdad1 ha -
r Arkast Sa. 7 siltun S tel 
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Lik maclartnin son haftast ..» 

Fenetba 
diin 3-2 

~e G. Saray1 
magliib etti 

Be,ikta, istanbulsporu 6 - 0, Beykoz Siileymaniyeyi 
3 - 2, Topkap1 Eyiibii 3 • 0, yendiler. Vefa • 

Giine' ma~1 da yagmurdan yar1da kald1 

Fenerbahc;e • Galatasaray ma~mdan heyecanh bir an 

Mevsimin son hafta lik mat;:lanna di.in mur deryahgmdan c;Iklp hakiki bir gol 
$ere£ ve T aksim stadyomlannda devam halini alan sahalarda oynanml§, bu yi.iz
edilmi§tir. Bu kar§Ila~malar durmadan den futbolun bol ve mi.itenevvi zevk ve 
yagan miithi§ bir yagmurun altmda, ~a- r Arkasz Sa. 6 siltun 1 del 

PEK YAKINDA « CUMHURiYET » TE: 

Belki evel, 
Belki hagzr ... 

Gabriele 
d'Annunzio 

Biiyiik italyan eaibinin 
terciime edilen 

biitiin diinya 
Iisanlarina fevkalade 

cazib ve alakalt roman1 ... 



2 . CUMHURIYET 

Jn ... ~nLJAU~LiZABE l'n ["-_e;;._e_h_ir_va_M_e_m_l_e.k_e_t_H~a_b_e_r_le_r_i ___ ) 
Avrupada tahsil Kiitahyada imar Haremag~lart 

Yazan: <;evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 21 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

Geminin, kaptandan ah~I ~1rag1na kadar biitiin 
miirettebab, miimtaz bir ihtimamdan ornekti 

Ve lmparatoric;e bu banyo dairesile 
hizzat kendisi rne~gul olrnu~. nasd olaca
gmi bir bir anlatmi§tl. Mermerlerle do ~ 
§enrni§ti. Oyle aynalan vard1 ki, insan 
kendini ba§tan ayaga kadar gorebilirdi. 

Bu banyo dairesi lmparatoric;enin ken
di hususi salonu kadar buyiik ve §Ikh. 
1c;inde bir banyoya laz1m olan §eylerin 
hepsi bulunmakla beraber listelik fildi~ile 
sedeften yap1lma bir masaj masas1, beyaz 
ipeklerle ortiilmii§ bir de divam vardx. 
Soma dolablar, rnasalar, sandalyeler .. 
Slit beyaz renklerile, iislublarile hep bir
birini tutuyorlar, sahibinin estetik zevkini 
gosteriyorlard1. 

Elisabeth yattaki salonunu da saray~ 
Claki dairesinin hususiyetini te§kil eden o, 
pahada ag1r sadelikle do§etmi§ti. Ham 
elmamn, sedefin, «orchidec» nin baygm 
renkleri ic;inde bir salon. Halbuki o devir
de makbul renkler bir y1gm muzeyyenata 
bogulan ltalyan kJrmizisile solgun ye§il
ro. 

Geminin miirettebatl, hususi bir itina 
De hep sec;meydi. Kaptandan en sonun
tu ahc;1 c;nagma kadar blitlin efrad mlirn
taz bir ihtimamdan ornektiler. 

imparatoric;e geminin seyrliseferini de 
ltendi tayin edecek kadar ileriye varmi§h. 

Y emekten ince bir zevkle anhyan Eli
eabeth mutbaga nezaret ic;in bir Frans1z 
ah<;Iba,l aJrnJ§h. lmparatoric;e kadm}ann 
viicudlerini kalmla~hran agu, yagh salc;a
larla yemek yap1lmasm1 istemiyordu. 
Habsbourg'lann s1hhat bakimmdan ma~ 
nastz olan yemek vakitlerini de kaldtrmt§· 
~. 

Kullandigl adamlar azd1: Birka~,t U§ak; 
bir hizmetc;i; bir de hususi katibi Kont 
lmry Hunyad ki asilzade bir Macard1. 

Elisabeth babas1 dtik Max'a mektu~ 
bunda diyordu ki · «Yatm bir eksigi var
sa bir «Elisabeth bayragt» mn olmamasJ
diT. Ve eger her istedigini yapmakta ser
best olsayd1 bu bayrak ~oyle olacaktl: 
Gok mavisi zemin iistiinde bir {gok ku~a
gJ!)» 

Yat Triyesteden kalkt1, Geminin yolu 
-. ltalyan ~izmesinin topugundan dolanarak 

Cebellittank bogazmdan gegiyor ve Af
rika ktyilanmn otesinden Madere adas1~ 
na kadar uzamyordu. Elisabeth bu ada 
ic;in <<kaynanamm dilinden epeyce uzak» 
diyordu. 

*** 
Y atta kendi kendine oldugu ic;in Eli-

sabeth narin ellerini kavu§turdu, dua et
mege ba~ladt: 

«Cocuklanm sana emanet. Onlan ka
zalardan, belalardan esirge yarabbi.» 

Bu arah~ hususi katibi Kont Hunya
di geldi: 

- Affedersiniz efendimiz ... 
Elisabeth lirperdi; on a dogru dondti. 

Cozlerinde bir sevinc §im~egi ~;akh: 
- Ne haber, !mry~ 
Dedi. 
- Y ol i~in yaphgm1z haritay1 getir -

Clim efendimiz... Emrettiginiz noktaya 
geldik. Haritay1 gormek lutfunda bulu
nur rnusunuz? 

- T e§ekkiir ederim, ~imdilik dursun. 
Y az1 masama b1rakabilirsiniz. 

- Ba~tistiine efendimiz. 

- Durun, gitmeyin rica ederim. Soy-
liyecegim §eyleri kavnyabilecek ve ba~
kalanna anlatm1yacak bir kimseye ihtiya
ctm var. Gemide emniyet edebilecegim 
kimse yok. F akat siz, ba§ka. 

- Hayattrn ugrunuza feda olsun. 
Elisabeth elini uzath, Hunyadi klzara

rak igildi, hiirmetle optii, soma dogruldu. 
Selam vaziyetinde durunca gozgoze kal
dtlar. 

- Sizi hususi katibligime bunun ic;in 
a!d1m. Bu memuriyetinizden ho§lamrsmtz 
diye umdum. 

Kontun gozlerindeki galeyan cevab 
vermesine hacet buakmad1. 

lmparato.i~e bu Macar gencine sara -
ym bir balosunda raslaml§, ho§lanml§h. 
Prater'de uzunuzad1ya at gezintileri yap
tJgl, Schonbrun saraymm bahr;;elerinde 
gene uzun uzun yaya dola§tlgl zamanlar, 
1mparatorir;;enin yanmda, hep bu delika~
h bulunurdu. F akat bugiine kadar htc; 
boyle mahrem konti§tuklan olmamt§tl. 

lrnparatori<;e F ran~.;ois-J oseph'le ayni 
dam altmda ya§ad1g1 miiddet<;e, onu ba§~ 
ka bir erkekle hie; aldatmaml§h. F akat 
§imdi gline§i anyan bir r;;ic;ek gibi Hun -
yadi'ye bak1yor, 

- lmry, diyordu; size anlatacag1m 
bir takim §eyler var ki, eminim, onlan 
siz de biliyorsunuz. Oyleyken, bunlan 
birine anlatmaga muhtaclffi ve goriiyorum 
ki size glivenebilirim. Anahk diye, kan 
kocahk diye ba§Jmdan gec;en komedyayx 
biliyorsunuz. Allah §ahid ki bu, benim 
i~in zalim bir oyun oldu. Hayat denen 
§eyin bana, boyle 1stlrablara mal olaca
gmt tahmin edememi§tirn. hte §imdi, bu~ 
nun ic;in bu gemideyim. Bu yaralan iyi 
etmek i<;in... V aktile benimdir sandigim 
bir saadeti, bir miras gibi, gasbedenlerin 
elinden geri almak ic;in ... Sarayda kal -
saydim oliirdiim; oradan mutlaka ~a~
mahydxm. Goriiyorsunuz ki i~te, bu gerni 
btnim i~.;in bir nirnet oldu. Bundan soma 
nekedar ya§Jyacaksam hiirriyet i~in, ha~ 
las ic;in y a§lyacaglm. 

Elisabeth, §imdiye kadar, babasmdan 
ba§ka hie; kimseye boyle ic;ini dokmemi§
ti. Bu gene konta §imdi derd yandtk<;a 
kalbinde ferahhk duyuyordu. 

- Fran(;ois-Joseph'in, benim iistiime, 
ba§ka kadmlarla nas1l miinasebette bu ~ 
lundugunu biitiin bir saray, en hakir pa~ 
paganma kadar biliyor, benimle egleni -
yor. Amma · kocarn1 dinlersen bu kadm
lann hic;biriyle onun bir alakas1 yok ~ 
mu§; o sa de kamtm seviyormu~ ve sevdi
gini de ispat ediyormu§ ... Yillar benim 
ir;;in bir kabustur lmry. 

Kont lrnry sarard1. Elisabeth devam 
etti: 

- Onun karisiydlffi; ona ~.;ocuklar 
dogurmakla miikelleftim amrna, bir im
paratori<;e gibi degil, bir miistefre§e gi
bi... Kocamm anasr, <;ocuklanma bilk· 
metmek ve evime kan§mak hakk1m1 elim
den al1yordu. Hafiyeler boyuna beni go
zetliyorlardt. Y avrulanrna ana niivazi§i 
yasakt1. Soma da Franc;ois-joseph, im -
parator dedikleri bu adam, bana reva 
gorlilen btitiin bu §eyleri sade dogru bul
mamakla ve lutfen basmakahb bir takrm 
ctimleler soylemekle iktifa ediyordu. 
Ba§tan nihayete kadar hayatim hukuku~ 
mu miidafaayla ge<;ti. En sonunda maglub 
oldum ve onun i(;in i§te yeni bir bayrak 
a(;tim. Kendi bayrag1mt, Elisabeth bay
ragmJ... Bun dan sonra nekadar omriim 
varsa hep bu bayrak altmda, denizlerde 
gec;ecek. 

Kont topuklanm birle§tirdi, selam va~ 
ziyeti aldt: 

- Bu bayraga tebaiyet ediyorum, 
Dedi. 
- Soyle ban a... Esrarum ebediyen 

fa~etmiyeceksin degil mi? 
- Y emin ederim efendimiz. 
Ve kont lmry soze ba§laymca lmpa~ 

ratorir;;e i~.;ini ~tekti. 
Kont: 
- Efendimiz bilirler ki kendilerinin 

kolesiyim. Ben bunu ~toktan anlaml§bm ... 
Hem de pek c;ok uzun zamandanberi. V e 
efendimiz beni hizmetlerine aldtklan gtin
denberi, ben bahtiyardtm. Her§eye kadir 
olan T annma hamdetmek i~in secdelere 
kapanmt§hm. Cocuklugumdanberi secde 
etmek nedir bilmedigim halde. 

imparatoric;e konta yakla§tl: 
(ArkaS1 var> 

Gaziantebde yapdan biiyiik • mer as 1m 

Gazianteb (Hususi) - Gaziantebin kurtulu~u ytldoniimiiniin burada 
parlak merasimle kutluland1gmt bildirmi§tim. Gonderdigim resim, kurtulu§ 
giinii yapt.lan merasiJDden bir intlbaJ. gostermektedir. · 

edecek doktorlar 

Gonderileceklerin isim
leri tesbit edildi. Tahsil 

iki senedir 
Sthhat ve !<;tima1 Muavenet Vekaleti 

hesabma A vrupa ve Am erik ada ihtisas 
tahsil etmek iizere bir~ok doktor gande
rilecektir. Bu doktorlar, iki sene tahsil 
edip memleketimize doneceklerdir. Gi
decek doktorlartmlZln isimleri tesbit e
dilmi~tir. Bunlan bildiriyoruz: 

Merkez hlfnssthha mliessesesi miite
hasstslarmdan Muhtar parazitoloji, U
~ak memleket hastanesi dahiliye mii -
tehass1s1 Muin sinir ve ak1l hasta ~ 

hklan, Ergani hiikumet tabibi !zzet goz 
hastaltklart, Bitlis merkez hiikumet ta
bibi Adil cild ve ziihrevi hastahklar ih
tisasi yapmak ic;;in Parise; merkez )nf -
ZISsthha miiessesesi biyoloji ~ubesi a
sistam Eyiib tecriibi patoloji ihtisast i
<;in Amerikaya; Gazianteb memleket 
hastanesi kulak, burun, bogaz hastahk -
Ian miHehassJsl Ziyaeddin ayni bran~
ta tahsil iqin Berline; Konya sitma mli
cadelesi tabiblerinden Fevzi, Malkara 
hiikumet tabibi Enver de rontgen ihti· 
sas1 iqin Viyanaya gideceklerdir. 

MOTEFERRIK 

Bronz he§ kuru§luk, 100 pa
rabk ve kuru§lar kalktyor 

Bronz b~ kuru~ ve yiiz parabklarla 
nikel klrk parahklar, 1 kanunu.saniden 
itibaren bir sene zarfmda tedaviilden 
kaldmlacaklardxr. Oniimiizdeki 939 se
nesinden evvel, bu paralarm degi§tiril
meleri laz1m gelmektedir. 

Emniyet altmc1 §Ube miidiir· 
liigii de ta§miyor 

istanbul Emniyet miidiirlliguniin Sa
nasaryan hanma nakli uzerine §imdiye 
kadar Karakoyde Borsa hamnda bulu -
nan polis altmcl §Ube mudiirliigii, Def
terdarhk binasmm yanmdaki Emniyet 
mudurlugii binasma nakledilmi§ti. Fa
kat seyrlisefer i§lerile me§gul clan hu 
mudiriyetin Babtaliye nakli, ~ baklmm
dan muvaftk olamtyacagt i<;in bu defa 
da mezklir miidiriyet ve te~kilatmm da 
Sanasaryan hanma nakline emir veril
mi§tir. Bo;m.lan eski Emniyet direktor
lugu binasma Eminonii kaymakamhgt
mn nakli dil§liniilmektedir. 

Ziraat ve fidanhk miidiirleri 
A vrupaya gidiyorlar 

istanbul Ziraat mudliru Tahsinle Bii· 
yiikdere Fidanhk mudiirii tbrahim, ya
kmda !talyaya giderek fidanhk tesisa
hm ve z·ira1 i§leri tetkik edeceklerdir. 
ibrahimin orada bir miiddet daha fazla 
kalmas1 muhtemeldir. 

Polonez koyiiniin tapuya 
rapti i§i 

Polonez kayiiniln tapuya raph i~ile 
Sthhat ve !c;;timai Muavenet Vekaleti 
me§gul olmaga ba§lamt~hr. Bu i§i tes -
bit i<;in gelmi§ olan eski Lehistan kon
solosu memleketine donmii§tiir. 

Nigdeliler gecesi 
Her sene oldugu gibi bu sene de bir 

•Nigdeliler gecesi. tertib edilmi§tir. $u
bat ayt i<;inde verilecek olan gecenin 
her cihet<;e miikemmel olmas1 igin §irn
diden haztrhklara ba§lanml§tlr. 

Diplomasi olmiyan 
miihendisler 

Diplomas! olmtyan miihen.disler ve 
mimarlar, miihendisler kanunu muci -
bince, bundan sonra in~aat i§lerini de -
ruhde edemiyeceklerdir. 

Ameli olarak yetisen, mekteb gorme
mi~ bina kalfalan da s1k1 bir imtihana 
tabi tutulacaklardxr. Belediyece, kanu ~ 
nun tatbikmx kolayla§tnmak i<;in bir 
talimatname haztrlanmaktadtr. 

Oniimiizdeki mart ba§mdan itibaren 
mimar ve in§aat miihendisi olmtyanlar, 
ba§hba~larma in~aat i§leri yapmaktan 
menedileceklerdir. 

T opkapl sarayinin tamiri 
Topkap1 saraym!n tamiri i<;:in bir pro

je hazulanmi§hl'. Tamir masraft olarak 
bir milyon lira tahsis edilmi§ bulunmak
tadJr. 

Saraym bulundugu tepede, Hkba ~ 
hardan itibaren geni§ mikyasta hafri -
yata ba§lanacakhr. Yeni hafriyat, Sa
ray miizesinin denize naztr olan ktsmm
da yaptlacakhr. Maarif Vekaleti, miize
ler duhuliye iicretlerini tesbit eden bir 
kanun projesi haz1rlami§hr. 

~ehirdeki doktor ve di§ 
tabibleri 

Haztrlanmt§ olan bir istatistige gore, 
!stan bulda mesleklerinde c;;ah§an sivil 
1088 doktor, 275 di§ tabibi, 80 d·i§<;i, 124 
eczac1 vardll'. -···-Bir kamyon tututtu 

Balatta, H1z1r<;avu§ mahallesi, Vodi
ne caddesinde Karabet oglu Aslanya -
run idaresindeki 2878 numarah kamyon, 
karboratariinlin patlamas1 neticesi tu -
tU§ffiU~sa da derhal sondiiriilmii§tiir, 

i~leri ilerliyor • • cemiyetJ 

bir· Baz1 istimlak bedellerinin Halkevi de giizel 
bando viicude getirdi 

Kiitahya Halkevi bandosu 

Klitahya (Hususi) - Burada yeni 
caddelerin a<;tlmasl, baz1 san' at mliesse
selerinin elektromotiirle i§l~mege ba§la

mast dolayrsile mevcud elektrik santrah 
ihtiyacJ kar§IhyamJyacak bir hale gel

rni§tir. Bunun i~.;in belediye (350) bey~ 
gir kuvv:etinde yeni bir santral daha kur~ 
mayx. dli~iinmii~tiir. Ancak, hiikumetin 

ikinci be~ y1lhk plamnda Klitahyada gar
b! Anadoluya yeti§ecek biiyiik bir elek~ 
trik santrah mevzuu bahsoldugundan be
lediye kendi te§ebbiislerini !kbsad Ve • 
kaletine bildirmi§ ve mlisaade istemi§tir. 
Cevab gelince faaliyete ge~.;ilecektir. 

$ehir wyu 
Y eni getirilmekte olan i~e suyu tesi~ 

sab ilerlemektedir. Boru do§enmesine de~ 
vam ediliyor. Y almz 8 kilometroluk bir 
kis1m kalm1~ttr. Depo da ikmal edilmi1 

bulunduguna gore, ~ehir §Ubat kinde yrl~ 
lard1r bekledigi temiz ve s1hhi suya ka~ 
VU§acak demektir. 

Halkevi banJosu 
Vali Sedad Erim'in rehberligile Hal

kevi glinden giine kuvvetlenmekte, mern~ 
leketin maddi, manevi cephesinde yeni 

yeni varhklar gostermektedir. Bu arada 
bir de tam ve miikemrnel §ehir bandosu 
viicude getirilmi~tir. 

r ~ $ehir p~aJ:ai 
Kutahya belediyesince be§ y1lhk prog~ 

ra.~a dahil miihill). i§l~rden biri o1an §e; 
hir planmm yapt1r!lmas1 ic;in te§ebbiislere 
giri§ilmi§tir. ;>ehrin bugiinkii vaziyetini 

gosteren muhtelif mikyaslarda yapilmi§, 
miinhanili haritalan mevcud olup ileride 

almast laz1m gelen §ekiller lizerinde de 
esash tetkikler yaptmlmt§ ve bu arada 

korunmas1 gerekli tarihl eser ve amtlar 
tesbit edilmi§ bulunmaktad1r. 

Klitahya, U§ak ve Tav§anh kaza 
merkezlerinde yeniden hirer mekteb bi~ 
nas1 yaptmlarak mekteblerirnizin maddi 

durumlarmm tslaht vilayetc;e takarriir et
mi§ ve bu hususta icab ·eden hazuhklara 
giri§ilmi§tir. 

Her ii~ mekteb ic;in gereken arsalara 
aid istimlak rnuarneleleri bitirilmi§tir. 
Projeleri .de tamamlanmak iizere bulunan 
bu mekteblerin m§aab pek yakmda ek • 
siftrneye konulacaktJr. 

Silo 
Ziraat Vekaletince yap1lacak silolar 

arasmda §ehrirniz istasyonunda da bir silo 
viicude getirilecektir. 

Orta Anadolunun zahire ihrac mer • 
kezlerinden biri olan Ki.itahyada da bu 
eksigin bu y1l herhalde tamamlanacagt 
iimid edilmektedir. 

Zavalh bahk~t 

Denize diisen Hakk1n1n , 
cesedi bulundtl 

Bahkc;Ilikla hayatm1 temin eden Hak
kl isminde biri, Kopriinlin Halic; tarafm
daki dubanm iistunde baltk avlarken, a~ 
yag1 kaytp denize dii§IDU§ ve yard1mma 
ko~tilam1yarak birkac;: dakika ic;inde bo

gulmu§tur. Hakkmm cesedi, diin ak§am 
bulunmu§tur. Y apilan tahkikatta, Hak
kmm uzun seneler, ba§mda tabla ta§tmak 
neticesi. gozleri gonnernege ba§ladrgl ve 
denize dii&rnesi, ontinii gormemesinden i
leri geldigi tesbit edilmi~ ve cesedi mua
yene edilerek gomiilmesine izin verilmi§~ 
tir. 

ADLIYEDE 

Dava a~h, sonra vazge~ti 
Zeyneb isminde bir kadm dort sene

denberi, beraber ya§adtgt, Salihin ken
disine hakarette bulundugunu iddia e
derek, aleyhine bir dava a~ml§tlr, 

kendisine verilmesini 
istiyor 

Padi~ahl1k devrinden kalan haremaga
lanmn miktan gittik~.;e azalmaktadn. 
Memleketimizde bunlardan ancak 47 ki
§i kalmJ§tlr. Krsm1azamt odacthk ve kah
yahkla ge~inen bu adamlarm ir;;inde para 
sahibi olanlar da vard1r. 

Bunlar, aralarmda evvelce bir cemi
yet kurmu§lardi. Bu cemiyet vas1tasile 
kendilerine verilmi§ bir kiSlm emlaki de 
idare etmekte idiler. Halen bu emlakten 
tahsil edilmekte olan iradla muhtacl.mu
avenet olanlarma yard1m ediliyor. 

Y eni Adliye saraymm in§a olunacag1 
sahada mevcud emlakten miihim bir kls
Inl, bu haremagalartna aiddir. Cemi
yet, alakadarlara miiracaat ederek bun
lann istimlak bedellerinin kendilerine ve
rilmesini isterni~tir. 

MALIYEDE 

Maliye miifetti§lerinin 
tetkikleri 

$ehrimize gelmi~ olan Maliye mil!et
ti~leri, Maliye tefti§ §Ubelerinde mutad 
tefti§lerini yapmaktadtrlar. 

Bundan maada bir klsrm MaJ.iye mli
fetti§leri de g~en sene Belediyeye ge<;· 
mi§ olan bina ve arazi vergisinin Bele
diyeye ge'.<tikten sonra ald1g1 vaziyeti 
tetkik etmektedirler. 

_Vergi ve beyanname 
kontrollari 

Yanndan Uibaren, Maliye memurlar1 
bilum-qm husust miiesseseleri gezerek 
miiesseseleriil kazanc defterlerinin ve 
gosterdikleri kazanc beyannamelerinin 
hakikate uy~n olup olmad1gmt ara~b
racaklar ve mutad yoklamalart yapa ~ 
caklardl!'. -···-lkramiye ~1kan ·piyango bile-

tinin ba§ma gelenler . 
Y1lba~ ke§idesinde Tayyare piyango

sundan. biletine iki bin lira ikramiye isa
bet eden Ester admda bir ktz, elinde bi
letne... :;Jf~n:an·e yCl'ku§u dvanrida dol a • 
~Ir Ve Olliine gelene Sevincini anlatma
~~IrJren, . .at;tkgoziin biri yanma so
kbltnu§, bileti ahp kat;mt§br. Meghul 
ikramiye dolandlrtCISI zab1taca aran -
maktadl!'. Biitiin piyango gi~elerine kay
bolan biletin numaras1 bildirilmi§tir. -···-Bisikletle ~arpanlar 

Darphane i§c;;ilerinden 19 ya§lannda 
Nahid, Kumkaptda oturan Ni~an adm ~ 
da bir gucuga bisikletle <;arparak kula
~ndan yaralanmasma sebeb olmu§tur. 
Suglu yakalanmt~tir. 

Kumkaptda Havuzluhamam sokagm
da oturan 14 ya~larmda Sttln oglu Ala
eddin, mahalle arkada§larmdan Ertu~
rula bisikletle <;arparak muhtelif yer ~ 
ler.inden yaralamt§i:Ir. Alaeddin yaka -
Ianm1~, hakkmda tahkikata ba§lanmt§
br. -···-Benzin ocag1 parlad1 

Fatihte oturan !nhisar memurlann -
dan Salihin hizmetc;;isi, evvelki gece, 
ge<; vakit benzin ocagmda kahve pi§i -
rirken, benzin birdenbire patlamt§ ve 
Nazire viicudiiniin muhtelif mahallerin
den yaralanml§ttr. Yarah ktz, sthhi im
dad otomobilile hastaneye kaldmlmt~
tlr. 

-···~ Tevkifanede bir hadise 
olmami§ 

Bir ak§am refikimiz, Tevkifanede, ye
niden bir yaralama hadisesi oldugunu, 
htrstzhk suc.undan mevkuf Rizeli Meh
med isminde birinin arkadas1 Ahmedi 
b1gakla vucudiiniin muhtelif mahalle • 
rinden yaraladtgmi haber vermekte idi. 
Sthhatini o.lrrenmek ·ic;;in dun Tevkifa -
ne mi.idiirile konu§tuk. Tevkifanede 
boyle bir vak'a olmad1~ cevabm1 al -
dtk. Miiddeiumumilik de, Tevkifanede 
bir yaralama hadisesi vuku buldugun • 
dan malfunattar de.lrildir. 

Sandtkh Ha lkevinin koy 
gezileri 

Sand1kh (Hususi) - Birincikanun a
ymda Halkevi koyciili.ik §ubesi 14 kay
de gezi yapml§tlr. Kayllilerimizle kay 
kalkmmalanm ilgilendiren mevzular ii
zerinde gorii~lilmii§, kinin, asprin da -
g1hlm1§ ve koy c.ocuklarma defter, ka~ 
lem verilmi~tir. Geri kalan koylerin de 
dola~Ilmast kararla§hTilmi§hr. Bu gez! 
hem gezenlerimizi ve hem de koyliile -
rimizi qok sevindirmi§ ve iyi izler bt -
rakml§ oldugu gorlilerek kay gezileri -
nin stkla§tmlmasi kab edecegi netice
sine vanlmt§tlr. 

Top oynarken Davaya, diin u<;lincii sulh ceza mah • 
kemesinde bakilm1~, fakat Zeyneb son 
dakikada feragat ettiginden, mahkeme 
masrafmm kendisinden almmast ~arti
le, davarun sukutuna karar verilmi§t1r. 

Kumkaptda Kiirk~iiba§I sokagmda o
turan Saliha achnda bir k1z, kapm1n o

niinde top oytuyan Halim tarafmdan 
ba§mdan yaralallllllatll'. , 

3 l:kincikanun 1938 

Siyasi icrnal 
- . 

-Romanyan1n dahili 
politikast 

R omanyada Y ahudi dli§manhgroi 
siyasi §iar ittihaz eden ve AI• 
rnanyamn ve buradaki nazi hii• 

kumet tarzmm hayram ve mukallidi bu· 
lunan Milli H1ristiyan partisi Krahn k1sa 
beyanatmdan sonra Ba§vekil Goga'mn 
telsizle yayilan nutkile i§e ba§ladx. 

Kral, Romanyamn geV§emi§ olan mev• 
ki . ve idaresini saglamla§tlrmak maksadile 
c;ali§tlgmJ ve bu maksadla Milli Hnisti• 
yanlan i§ ba§tna getirdigini beyan ederek 
biitiin milleti kralltk makamile yeni hti· 
kumete yard1ma davet etml§hr. Kral, 
Rumen milletinin atisinden ve ordu ile 
gencligin muzaheret ve tesaniidtinden 
emin oldugunu da ilave ederek yeni reji· 
min orduya ve genclige dayandigml ihsas 
etmi§tir. 

Ba§vekil Goga dahi nutkunda, her§ey• 
den evvel; Romanya halkmm yiizde sek· 
senini ve binaenaleyh milletin btiyuk kiit
lesini te§kil eden koylii s1mfmm ihmalden 
kurtanhp refah ve terakkisinin temin 
edilmesi yeni kabinenin ba§hca gayesi ol· 
dugunu beyan ederek Krahn bahsettigi 
ordu ve genclige htikumetin dayanacagl 
yeni bir unsur olarak koylti s1mfmm ilave 
edildigini anlatmi§br. 

Daha sonra ekalliyetlerin, yani Ma • 
car ve Alman ·gibi ekalliyetlerin Rumen 
milletinin c;;erc;evesi ic;inde kalmag1 ve bi
naenaleyh bir gun Romanyadan aynl • 
ma.gt tasmim etmemeleri ~artile Rumen· 
lenn hukukundan istifade edeceklerini 
temin etmi~ ve vaktile kendisi de T ran ,. 
silvanya Macaristan idaresindeyken o za
man ekalliyet sayllan Rumenlerin ~ektigi 
tstlrablardan ibret dersi almt§ oldugunu 
~oziinii? sa~imiyetine deli! gostermi§tir. 

Y ~DI kabmenin takib edecegi esas 
prens1p ve umdelerden birincisi, Ro .. 
manyanm htristiyanhk ruhunun uyanmasi 
ve yeni bir hayat ve kuvvet bulmasm1 te• 
mindir. 

ltalyadaki fa~ist re)imi eski Roma fm
paratorlugunun .. an'anelerini ve siyasi 
esaslannt ken.dtsme ornek tuttugu gibi, 
Romanyadak1 yeni rejim dahi Rumen • 
lerin ecdadr biiylik Romahlardan ilham 
alarak kralltga sad1k kalacaktJr. Bu da 
ikinci bir esas prensip olacakbr. O~ttincii 
prensip, halkm ba§hca imtiyaz1 alan dev· 
letin kendisinden ve kendisinin olmasJdlr. 
. Y eni kabine, §i~d~ye kadar ~ok ge

nde btraktlmt§ ve JstJsmar edilmi§ olan 
koylii stmfzm tutmakla mevkiirti c;ok sag
lamla§hrmt§ gluyor. Clinkii rnilletin yiiz· 
de seksenini kendisine laraftar yaptyor. 
Bu azminde samiml olduguna delalet 
eden emareler c;oktur. Goga eskiden 
Transilvanya Milli Zurra Birligi lideriy
di. Sonradan bu te§ekkiilti profesor Cu
za'mn Mill! Hristiyan Miidafaa Birligile 
birle§tirdi~!nden §imdiki parti rneydana 
gelmi§ti. Otedenberi mernleketin iki bii~ 
ylik partisinden biri bulunan Milli Koylii 
te~ekkiiliinun en rnaruf politikac!lanndan 
iic;tiniin Dahiliye, Adliye ve Y ollar ne " 
zaretlerini kabul etmeleri yeni kabinenin 
koylii s1mfJ davasma en ziyade hizmet 
edecegine kani olmalanndan ileri gel • 
mi§tir. 

Filvaki Milli Koylii partisi hunlari 
partiden ~tikarrni~tlr. Lakin lngilterede 
Macdonald ve Tomas gibi arnele par "' 
tisi riiesas1 memleketin selameti ugrunda 
partilerinden ayrtlarak temerkiiz kabine• 
sinde mlikemmel surette hizmet etrni§ler
di. 

Yeni kabinenin ba~inda bulunanlar 
Romanyada Y ahudi aleyhtarhgm1 yara
tan adamlard1r. Bunlar ~imdi Roman ,. 
;rada 800,000 ki~ilik biiyiik bir kiitle o
lan Y ahudileri diger ekalliyetlerden ad
detmeyip bunlara Rornanyamn milli ha
yabna temessiil etmelerine imkan olm1 • 

yan ve her zaman haricle alakas1 bulu " 
nan, yalmz Rumen halkm1 ve bahusus 
~ok geri olan Rumen koyliisiinli istismar 
eden yabanct bir unsur nazarile bakrnak· 
tad1rlar. Bunun ir;;in yeni Ba§vekil ilk 
nut~unda !' ahudilere kar~J §imdiden ~id
deth tedbuler almdigmJ haber vererek 
miicadeleye. ciddi sureHe ba§lamt§ bulu
nuyor. Y em kabinenin dahili politikastmn 
esas hatlan bunlard1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Diikkamn camlartni 
ktrmi§lar 

Aksarayda oturan Abdullah Akgiin 
Vefada oturan Besim Canbulad ve Top: 
hanede oturan Cemil <;tkak, Tophane • 
d: Kasablar sokagmda sarho~Iuk yii • 
zunden birbirlerile kavgaya ba~laml§ • 
lar ve bu kavga srrasmda ah<;t Refigin 
~iik~an camlanm ktrm1~lard1r. ~ikayet 
uzerme kavgactlar yakalanml~lardJr. · 

Cumhuriyet 
Nilshas1 5 kuru$tnr. 

Abone $8raiti { Tur.kiye Baric 
h:tn lcio 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
v~ ayh.k 400 • 800 • 
Bir ·ayhk 150 a 1'oktfir 
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SON HAB .ER LE .R 

(;in, miistevlilere kar§I 
miicadele edecek 

Japonyantn 
Mare,abntn 

sulh 
hatb 

sartlarmtn reddi uzerine 
' 

~in 

bekleniyor hareketi merakla 
[Ba~tarat' 1 tnC1 !aht/erte 1 

Can-Kay-Sek'in, Ba§vekaletten istifa 
ederek yalmz Ba~kumandanhgJ deruhde 
etmesi, harb i§lerile daha yakmdan ve 
dogrudan dogruya alakadar olmak arzu
sundan ileri gelmi§tir. Ancak Mare§al.n 
bundan sonra takib edecegi hath hareket 
gizli tutulmaktadir. Maamafih, ]aponlar 
tarafmdan evvelce kendi da val an lehine 
imale etmege c;ah§tJklan $ansi Valisi 
General Yensisan'm Hank ow' a giderek 
Mare~al <;an-Kay-$ek ile goru§mesi 
\:inlilerin kat'i kararlar almak iizere ol -

!man haberlerde, $ansi eyaletinin miida
faasmt idare eden General Y en~i~an tay
yare ile Hankova giderek Mare~al $an -
Kay - Sek'le gi:irii~mli§tiir. 

Malum oldugu iizere J aponlar mute
ad did defalar General Y en§i§an nezdin
de te~ebbiiste bulunarak bu Generali 
kendi davalarma kazanmak istemi§lerdir. 

Generalin Hankova yaphgt bu ziya • 
ret, mii~ahidlerin beyanatma gore, mer • 
kezi hiikumetin $ansi iizerindeki niifuzu
nu kuvvetlendirmektedir. 

duklarma bir alamet sayilmaktadJr. ¥ ¥ • 

Cinin, istiklalinden hic;bir fedakarl1k Sanghay 2 (A.A.) - Milli miidafaa 
yapmak tasavvurunda olmadJgmdan so- isti§are komisyonunda yap1lan tensikat 
nuna kadar miistevlilerle miicadele edece- neticesinde (:in askeri makamatmm siya
gi yolundaki kanaat umumidir. sl ve ikhsadi salahiyetlerinin artacag1 zan
Japonya hakikaten sulh istiyorsa .. nolunmaktadir, 

Hankeu 2 (A.A.)- Reuter muhabi- Sulhu koruma komisyonu kuruldu 
ri bildiriyor: 

<;an-Kay-Sek'in Japon sulh §artlanm Sanghay 2 (A.A.) - Burada teyid 
reddetmesine ragmen Mare§al ile M. olunduguna gore, J aponlar, ~iddetli mu -
Trautmann arasmdaki gorii§melere de _ harebelerden sonra, <;antung eyaletinde 
vam olundugu ogrenilmi§tir. Resmi <;in T aian'l zaptetmi§lerdir. 
mehafili, tamamile gizli tutulmak is ten en Bu arada, Nankin' de J aponlar tarafm
miizakerelerin ogrenilmi~ ve ~artlann DC§- dan tesis edilen hiikumet komisyonu Can
redilmi$ olmasmdan hayrettedir. Simdi, Kay-$ek rejimini reddeylemi~ ve halk1 
resmi mehafil, eger J aponya sa mimi su - J aponlarla i§ birligi yapmaga davet et • 
rette sulh istiyorsa ~artlarm1 miihim suret- mi§tir. 
te degistirmelidir, demektedir. Kongc;:ov'da da ]aponlarm himayesin-

$ansi valisi Hankov'da de bir sulhu koruma komisyonu tesis o • 
Sanghay 2 (A.A.) - Hankovdan a· lunmu$tur. 
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Diinyadaki deniz 

filolar1 art1yor 

Alman donanmast, inszil
tere i~in bir tehlike midir 

Londra 2 (A.A.) -Sunday Times, 
l?ir makalesini diinyada tahtelbahir filo
larmm miihim bir nisbet dahilinde artma
Sl hususuna hasretmi§tir. 

Bu gazetenin bahrl muhabiri, ba~l1ca 
yedi donanmamn servis veya in~a halinde 
639 tahtelbahre malik oldugunu yazdJk
tan sonra lngiliz - Alman deniz muahe
denamesinin Almanyanm tahtelbahir fi
losu nisbetini lngiltereninkine nazaran 
yiizde 45 nisbetinde tahdid etmi§ oldugu
nu hatJrlatmakta ve fakat gemilerin mik
tanm tahdid etmemi~ bulundugunu ilive 
eylemektedir. Almanya ufak hacimde 
gemiler in~a etmek suretile biiyiik ve a
dedi ~ok bir filo meydana getirmi~tir. Ha
lihamda 36 s1 serviste bulunan 61 gemi, 
1ngiltere ic;in a~ikar bir tehlike te~kil et
mektedir. 

Bahrl muhabir, netice olarak, torpito 
muhriblerinin tahtelbahirlere kar~1 en iyi 
mukabele oldugunu soylemekte ve lngi
liz amiralhk dairesinin bu nevi ciiziitam
larm in~as1m tacile karar vermi~ oldugunu 
beyan etmektedir. 

Amerikada i~sizlerin 
saVISI 

Va~ington 2 (A.A.) - Tahriri niifus 
idaresi tarafmdan i~sizlerin miktanm 
tesbit ic;in yap1lm1§ olan tahrir, 16 U5 
20 kanunuevvel tarihinde i§siz olduk -
Iar1m beyan edenler in miktan 7.822,912 
kisi oldugunu meydana c;IkarmJ'itir. 

Bu tahrir esas ittihaz ed ilmek sure · 
tile, yard1m isler inde kullan.~lmak~a .o
Ian 2 milvon da dahil olmak uzere 1S3IZ 
Ierin miktannm o tar ihte 10,870,000 ol
duP:u tahmin cd ilmektedir. 

Bi~ Fra_ns1z kruvazorii Pirede 
Atina 2 (Hususi) - Dibervil .. i~:ni~. · 

dcki Frans1z ac1k deniz kruvazoru d:.t"' 
l!>ire l;..,anm'a gelm i~ti r. 

Y .• 
Alrnanya • ttna"l5 ~n 

ticaret mukavelesi 
Atina 2 (Hususi) - Almanva ile Yu 

ll'lnistan arasmda 24 eylul 937 de akde
dilen mun7am t icaret muJ..~velename -
sinin tasd ikma clair olan 1<-anun re.sm1 
ga7.ete ile ne~redilrn i~tir. Ru mun 7 am 
:tnukavelenamenin hi.ikmii 24 mart l!lZ3 

denheri iki memleket arasmd~ miihade · 
}p Pnil<>n e~ya ve emtiaya aid bulun · 
l"" n 1dadtr 
Maca~ H~~icive ve Terbiye 

Naz1rlar1 
Bndaneste 2 (A .A.) - Harici:ve Na . 

''rt Daran.ve ile Trrbiye Na7tri Homan 
bu akfiam Viyana civarmd.a B<>rlen'e ha
teket etmi~lerdir. Orad~ b-ir hafta kadar 
husp~i ~urPtte k11 t~caklard•r. 

M. Stov<vlinovi~in bir 
.telgraft 

Belgrad 2 (A A.) - Bawekil ve Ha · 
ticiye Nann M. Stoyadinoviq, M. 9~: 
~a'ya, selamlarma hararetle ~e~ekkuru 
tnutazammm bir cevab verrni~br. 

Haile Selasie'nin 

bir telgraf1 

Neca~i, i1?gali hukukan 
tan1mak niyetinde degil! 

Londra 2 (A.A.) - Habe§istan Ne
ca§isi Haile Selasiye, Holanda KraliGe
sine gondermi§ oldugu telgrafa a§agJdaki 
cevab1 alml§hr: 

Hiikumetim, hukuku diivelin miidafa
asmdan ibaret alan an' anevi siyasetinde 
sabit kadem olmakla beraber Habe~is
tan arazisinin halya tarafmdan i§gal edil
mi~ olmas1 hadisesini ve Milletler Cemi
yeti tarafmdan ittihaz edilmi~ olan teda
birin bu i§gale mani olamaml~ bulundu
gunu hesaba katmak mecburiyetindedir. 
Maamafih hiikumetim, bu i§gali hukukan 
tammaga tevessiil etmek niyetinde degil
dir. 

Fransan1n 1938 
devlet biit~esi 

Kabul edilen biit~eye 
gore 13,5 milyon 

a~tk var 

Paris 2 (A.A.) - A.yan meclisi, 
diin ogleden sonra, iic;i.incii okunu§unda 
biitc;:eyi ittifakla kabul etmi§, fakat meb'u

san meclisinin metninde birc;ok tadilat 
yapm!§hr. 

ihtilaf 21 maddeye taa1luk etmekte
dir. Meb'usan meclisi maliye enciimeni 
ayanm tadil ettigi metinden yalmz 1 0 
rnaddenin kabuliinii teklif etmi§tir. Gece 
ge~ vakte dogru biitc;:enin kat'iyyen ka -
buliine intizar edilmektedir. 

Afrk: 13,656,333 frank 
Paris 2 (A.A.) - Meb'usan mec -

lisi, g~ce &irdi.in,cii okunu~.unda biitc;eyi, 
umum1yetle meb usan mahye enciimeni
nin telkinlerine uygun olarak 52 reye 
kar~I 539 reyle kabul etmi~tir. 

Biit~e ac;:Jgl 13,656,333 frank olarak 
tesbit edilmi$tir. 

Celse ayan meclisinin dordiincii oku
nu§unu bitirrnesine intizaren sabahm bi -
rine talik olunmu$tur. 

Varidat 54 mil.vardrr 
Paris 2 (A.A.) - A.yan meclisi, 

biitc;:eyi dordiincii okunmas1m miiteak1b 

20 reye kar$1 276 reyle kabul etmi§tir. 

Miiteahben meb'usan meclisi, be~inci o

kunmada ayamn tadilatJm kabul etmek 
sure tile 1938 bi.itc;:esini 63 reye kar~I 5 72 

reyle kat'i olarak kabul etmi§tir. Biitc;:e
de varidat, yuvarlak hesab, 54 milyar, 

776 milyon, masarif ise 50 milyar 739 
milyondur. Meclisin kapanmasma mii -

teallik olan kararname, her iki mecliste 

okunmu$tur. 

Meclis oniimiizdeki i'<timam1 11 ikin
cikanunda akdedecektir. 

CUMHURfYET 3 

MOLAHAZALAR 

Stadyom meselesi 
Y eni bir derdden bahsedecek degiliz. 

lstanbulun stadyoma olan ihtiyac1 miite
addid defalar yaz!ld1. Ger!;i Belediyece 
bu i§e tamamile lakayd kalmmami~tir. 
Bir arahk miistakbel stadyomun nerede 
yaptlmasi dii§iiniildiiydii; yer sec;iminde 
bir tak1m ihtilafla- !;Iktlgmt hatnhyoruz. 
Sonra da galiba §ehrin umumi plam ic;:ine 
kan§tlnlmasma karar verildi. K1sacas1 
stadyom gibi bugiinkli hayatm en kat'i 
zarureti olan bir mesele klrtasiyeciligin 
ic;inden c;Iki!maz muameleleri arasmda 
kalml§ ve tabir caizse hamaltt edilmi§tir. 

Stadyom ic;in en kat'! zaruret demekte 
asia mubalaga yoktur. Sporun bu kadar 
sevildigi, bu kadar alakadan bulundugu 
bir devirde stadyomsuz bir §ehir degil, 
hatta stadyomlars1z bir §ehir dahi tasav
vur olunamaz. Diinyamn her tarafmda 
lstanbulun di:irtte biri kadar bile biiyiik 
olm1yan ~ehirlerin iki§er iic;er lane spor 
sahasma malik bulundugu gi:izi:iniinde bir 
hakikattir. 

Istanbul tarafmda, bir kelime ile stad
yom yani spor sahas1 yoktur. Elde mev
cud ola'n kmk dokiik arsalardan yalmz 
bir tanesi • T aksim stadyomu- biraz diger
lerine tercih olunabilir. Bu viran ki§lamn 
ortasmda da nihayet nihayet iki bin ki§i 
ic;in §Oyle ili§ecek bir yer vard1r. Bu 
adedden sonra gelen ve mat; seyretmek 
istiyenler yazm giine§in ve tozun, kt§m da 
yagrnurun ve c;arnurun ic;inde ayakta 
kalmaga, itilip kak1lmalara katlanmaga 
rnecburgurlar. Kap1dan girerken ve hele 
c;1karken c;ekilen sJkmtJ!ar da caba. Bun
Ian gi:izoniine getirirseniz bizim en 1y1 
diye bizzarure ele aldiglmtz stadyoma ls
tanbuldan ba§ka hic;bir §ehirde yer veril
miyecegini kolayca takdir edersiniz. 

Dun Be§ikta§ sahasmda bittabi ayak
lanmiz bir kan§ balc;tk ~ramurda ve t;a
murdan kurtulan taraf1m1z da yagmurun 
altmda bir futbol mac;1 seyrederken urnu
mi miiesseselerin bir c;:ogunda halkm sih
hatini korumak ic;in alman tedbirleri kon
trol eden makamm buralarda binlerce ki
§inin tecemmiiiine nas1l olup da goz 
yumdugunu sormak istedik. Halh yag
mura, c;:amura, rutubete ve tiirlii zah
metlere maruz b1rakan bu yerler mesela 
ic;:inde sigara ic;ilen bir sinema salonundan 
daha ml az gayris1hhidir? 

Diin, Galatasaray - F enerbahc;:e ma
c;mda bulunanlardan bugiin ka~ tanesinin 
nezle, grip ve saireden yathgml ogrenmek 
hayli miihim bir tecesst.isii tatmin ederdi. 

Evet, lstanbulda stadyom yoktur. 
Spor da olmasa bir diyecegimiz yoktu. 
Fa kat birbirinden asia aynlam1yan bu 
iki §eyin yalmz bir tanesini yap1p digerine 
malik olmamak bu am zihniyetile telifi 
kabil olm1yan bir garabettir. 

Birc;ok i§lerimiz gibi stadyom meselesi
ni de basit bir ticaret kafas1 dakikada hal
ledebilir. Su hesaba bakm1z: 

Bugiin blitiin rahatstzhgma, pisligine 
ve seyircilere yiikledigi zahmetlere rag
men miihim bir mac; di:irt bin lira has1lat 
b1rak1yor. ;liiphe yok ki Ankarada oldu
gu gibi A vrupai manasmda miikemmel 
bir stadyomda bu rakam kolayca sekiz 
bini, on bini bulacakbr. Ba§ka oyunlar
dan hic;bir menfaat beklemeden senede 
yalmz be~ tane boyle alakay1 calib mat; 
tertib edilse elli bin lira eder. Bir stad
yoma yapacagm!Z masraf nekadard1r? 
lki yiiz bin lira m1? Dort sene zarfmda 
biitiin verdiginiz paray1 c;ekmi§ ve miitea
hb seneler ic;in de kara ba§lami§Slmzdir. 
Belediyenin iki yiiz bin liras1 yok deme
yiniz. (:iinkii bu paray1 hususile boyle bir 
i~ ic;in kendisine temin edecek bir veya 
birkac; banka bulunmJyacagi havsalaya 
s1gmaz . . Bankalardan yalmz kredi bul
mak degil, onlarla ortak olmak ilah ... da
hi hesaba konabilir. Bizce bir stadyom 
yaprnak Belediye ic;in sadece masraf de· 
gil; ayni zamanda bir kar i§idir de. As
fait yol yap!lm1yor. Mazur goriilebilir. 
Ciinkii bu miinhaman biitc;e meselesidir. 
Ve oraya verilecek olan para bir daha 
geri gelmiyecektir. Fa kat stadyom dort 
sene gibi zamamn ic;inde gun kadar k1sa 
bir devrede tekrar kasaya girecek ve 
iistelik ileride de varidat temin edecek bir 
i§e derhal giri§ilmemesi hayret olunacak 
bir geriliktir. 

Sehrin bu tahammiil olunamaz la
kaydisi kar§Ismda en sade manasmda 
sporcu yeti§mesini beklemek ve eldeki 
sporcu kadrosundan da biiyiik muvaffa
kiyetler isternek hakk1m1Z degildir. !ki 
§Iktan biri: Y a spor sahas1 yapm1z, yahud 
~imdiki entipiiften arsalann deliklerine 
hirer kilid tak1p lstanbulda spora nihayet 
venmz ... 

DOCAN NADI 

lzmirde lik ma~larl 
fzmir 2 (A.A.) - Bugiin yagmurlu 

bir havada devam edilen lik mac;larmda 

Alsancak Demirspora galib vaziyettey -

ken §iddetli yagmur dolay1sile mac; tatil 

edilmi§tir. Doganspor • Y amanlar kar • 

§tla§masJ 1 - 0 Dogansporun lehine bit -

mi§ ve O~rok da Ate§sporu 2 - 1 maglub 

etmi~tir. 

(~==~=~B=uy=uk==da=v=aw=r====~J HEr1 NALINA 
MIHINA 

1937 DiD bir bilanc;OSU ......_Bo-gaz-i-~in-in-im-a-rt_. 
Yazan: PERTINAX 

133 7 de cereyan eden hadiseleri, hula-, Romanya Krah ikinci Karol bile, ba
saten de olsa gozden gec;irmek, beynelmi- zan bu temayiile siiriikleniyor. Bunlann 
lei i§lerin bugiin ne halde bulundugunu mii§terek hedefleri, yaphklan hesab1 so-
anlamak ve sulhun vikayesi ic;in ne yap
mak laz1m geldigini tayin etmek hususun
da gene en iyi c;aredir. ic;inden !;lkilmaz 
bir ~rapra§Jkhk arzeden bu hadiseler, gii
nii giiniine tetkik edilecek olursa, gene 
bir hareket ve bir istikamet ifade etmek
tedir. 

T otaliter ltalya ile Almanyanm harb
cu te§ebbiisleri ne sulardad1r ~ ;iimdilik, 
italyanm te§ebbi.isii en fazla ciir' etkar, 
ve yakm bir ati ic;in, en tehlikeli te§ebbiis 
gibi gi:iriiniiyor. F akat hakikatte, pan
jermanizm hamlesi, esas itibarile daha 
korkuludur. M. Mussolini, harbe miincer 
olacak bir hareket uyandumak emelini 
besler goriiniiyor. Siyahgi:imlekliler, Ge
neral Franco saflannda c;arpl§maga de -
vam ediyorlar. lspanyol topraklanndan 
istiare edilen istinad noktalarma sahib 
italyan tayyareleri ve denizalti gemileri, 
muhasamat ba§ladJgi takdirde, F ransa -
nm ve lngilterenin miistemleke yollanm 
kolayca kesecektir. Sonbahardanberi, 
ltalyan hamlesi, ispanya yanmc:.dasmda 
ve garb! Akdenizde hafiflemi§, buna mu
kabil §imali Afrikada artmJ§I!r. F as kar
ga~ahklannda, Roma hiikiunetinin eli 
gi:iriilmii~tiir. Tunus §ehri ortasmda 20 
eylulde italyan kiic;iik zabitlerile bahriye
lilerinin te~ebbiis ettikleri ciir' etkarane 
pahrhy1 hatJrlatmaga liizum var m1? Ba
n radyo merkezi, Arab diinyasm1, garb 
devletleri aleyhine hergiin kl§kutmakta
chr. Filistinde ltalyan paras1 doniiyor ve 
isyam besliyor. Libyada, yerliler haric, 
60,000 italyan askeri tah§id edilmi§tir ve 
bu rakam iki ay zarfmda kabarmi§hr. 

Beynelmilel sahada ihtilal !;Ikarmaga, 
yani bugiin mevcud arazi vaziyetini ve si
yasi vaziyeti degi§tirmege azmetmi§ olan 
italya, imparatorlugu geni§letmek emelin
dedir. Bu gaye, ancak harble elde edile
bilir goriiniiyor. Fakat fa§ist Roma, pro
grammm tatbikatmda, gozle gi:iriilecek 
kadar zafa dii§mekte, cevherini tiiketmek
tedir. Onda, azc;ok bir zaf mii§ahede edi
!iyor. Bugiin hem ciir' etkar, hem bin 
tiirlii endi§e ile rahats1z; hem taarruzi 
hem tedafiii vaziyettedir. 

1935 tenberi bir Alman - ltalyan kon
sorsiyomu te§ekkiil etmi§tir. Akdenizde, 
Mussolini, icabmda Almanyanm askeri 
muzaheretine giivenebilecektir. 1887 ve 
1891 tarihli itti fak1 rniiselles muahedesine 
avdet ediliyor demektir. Fa kat bu, hal· 
yan siyasetinin eli kolu serbest bulundugu 
manas1m tazammun etmez. Bilakis, biitiin 
hadisat gosteriyor ki, orta Avrupada Al
man tabiyesine bagh kalm!§tlr. Miistak
bel hadiselerin anahtarlanm da, Akdeniz
de degil, orta Avrupada bulundugu gorii
liiyor. Bu iki totaliter devletin, fevkalade 
muhataralarla kar§Jla§maksizm azc;:ok u
zun siirecek bir muharebeye dayanabil
mek ic;:in muhtac olduklan iptidai madde
leri ve g1da maddelerini tedarik edebilme
leri, orta Avrupada ve dolay1sile §ark! 
Avrupada niifuz tesis etmelerile kabildir. 
Alman ordusunun bu milll tezi, evvela 
Hitler' e sonra da Mussolini'ye zorla ka
bul ettirilmi~tir. ltalyan diktatorii buna 
boyun egmege mecbur kalrnl§hr; fakat 
kalben rahat olmasa gerektir. Zira 1938 
sonbahanndan sonra, ltalya, Akdenizde 
muazzam bir lngiliz teslihatmm tehdidi 
altmda kalacakhr. 

Hitler Almanyas1, intikam program! -
mn ilk fas11lan olan Avusturyanm ilhaki
le <;ekoslovakyamn ortadan kaldmlmas1 
emellerinden heniiz vazgec;medigi ic;:in, 
i§i uzatmag1 tavsiyeye devam ediyor. ln
giltereyi, «kapah sistem» §ekli altmda, 
garb hududlanm teminat altma alacak a
lan 2 numarah bir Lokamo muahedesi 
imzalamaga iknaa c;ah§ml§hr ve c;ah§a -
cakhr. «Kapah sistem» tabiri, bir taraf
tan F ransa ile ingiltere arasmda, diger ta
raftan Tuna devletleri, Rusya ve Lehis
tan arasmda her tiirlii tesaniidiin ortadan 
kalkmas1 manasm1 tazammun eder. Al
manyanm yorulmak bilmez bir gayretle 
takib ettigi diplomatik miicadelenin hede
fi ve Lord Halifax'm Almanyaya yaptJ
gi seyahatin candaman budur. 

Hitler'in ve arkada§lannm bekledikle
ri netice tahakkuk etmemi§ olmakla be -
raber, Almanya bu i~te maglubiyeti ka -
bul etrnemi§ ve ilk fiTSatta, te§ebbiisiinii 
tekrara amade bulunmu§tur. Baz1 netice
ler ahnml§ bulunuyor. Mesela isvic;renin 
bitarafhgma, Belc;ikanm, kendi arzusile 
verdigi bitarafhk karan ve Holandanm 
bitarafhg1 inz1mam edince, garb devletle
ri mii§kiil vaziyette ve dar bir mecrada 
Slkl§!p kalml§lardJr, 7 mart 1936 zafmm 
verdigi netice bu olmu§tur. 

Bu zaf, Alman diplomasisi tarafmdan, 
§arkta oldugu kadar garbda da istismar 
.edilmi§tir. 1932 denberi, miralay Beck, 
panjermanizm ortakhg1 yapmaktad1r. 
Yugoslav milleti, garbla anla§maya §id -
detle taraftar olmasa, Ba~vekil Stoyadi -
novic; de bu sahada ona iltihak edecektir. 

nuna kadar gi:itiirmege cesaretleri olsa, 
(:ekoclovakyay1 yem ve fidyei necat ola
rak Hitler Almanyasmm oniine atmaktu. 
Stalin diktatorliigiiniin gec;irdigi buhran 
ve Rus ordusunun ba§slz kalmas1, orta ve 
§arki A vrupanm, Hitler Almanyasm1 
ekonomik giic;liikten kurtaracak ve ona 
iistiin bir askeri k1ymet bah§edecek mahi
yette degi§iklik gi:istermesi tehlikesini ar • 
tmyor. Fakat, diinyanm i:iteki ucunda, 
(:in - Japon harbi, Avrupaya kar§t, 
bir yenilik gosterir vaziyette devam et -
mektedir. Hong Kong'da, Britanya lm
paratorlugu, dogrudan dogruya bir hii
cuma maruz kalmi§ olsayd1, Londra ka
binesi muazzam bir mesele ile kar§Ila§a
cakti. Y a maddi, hatta manevi c;ok bii
yiik menafiin mahvma goz yummak, ya
hud da, ezciimle Akdenizde muvazeneyi 
ihlal edecek kadar biiyiik bir asker! sev
kiyata giri§mek icab edecekti. hte statii
koyu altiist etrnek istiyen devletlerin ta
arruzl hareketinm ana hatlan bunlard1r. 

$imdi, bir de oteki cepheye bakahm; 
ne denirse densin, diinya, bitarafhk ve 
tereddiid mmtakalarile tam manasile iki
ye aynlmi§hr. Bir tarafta panjermanizm, 
i:ite tarafta milli devletler vard1r. F rans1z 
ve lngiliz teslihah biitiin kuvvetile devam 
ediyor. Frans1z ordusu, tayyare kuvveti 
miistesna, her tarafta, biitiin ordulara fa
ik, muazzam bir te§kilat telakki ediliyor. 
fngiltere te§rinisanide, Fransanm dort 
misli tayyare in§a etmi§tir. 1938 nihaye
tinde, hava kuvveti bak1mmdan, Rusya 
bir tarafa birakihrsa, oteki devletlere na
zaran faik vaziyette bulunacaktJr. De -
nizde bu faikiyeti §imdiden ihraz etmi§tir. 

lspanya i§lerinde, Fransa ile lngiltere, 
muvasala hatlanm korumak ic;in, ademi 
miidahale formiilnii ve Londra komitesini 
kulland1lar. $iipheli kar§Jlanan ve c;ok 
tenkid edilen bu formi.il, General Franco 
saflanna hakiki bir ltalyan ordusunun 
kan§masma mani olamad1. Maamafih, 
bu iki devletten Fransa kanunusanide, 
General Nogues, lspanya Fasmda AI -
manlann karaya asker t;Jkarmaga haZJr
land!klan haberini verdigi zaman ve ln
giltere, eylulde, mec;hul denizalh gemile
rinin cumhuriyetc;i lspanyayi abluka al
tma almaga te§ebbiis ettikleri mada, dog
rudan dogruya harekete ge~eceklerini 
soyliyerek tehdidde bulundular. Her iki 
defasmda da, totaliter devletler ricat etti
ler. Hatta, Mussolini, tenkil hareketine 
i§tirak edecek kadar ileri gitti. Onun, za
vahiri kurtarmak ic;in, bu harekette rol al
maga kalkl§masJ, gec;enlerde, Churchill'in 
miistehzi bir soziine mevzu te§kil etmi~ ve 
Avam Kamarasmda kahkahalarla kar§J· 
lanml§hr. lngiliz Hariciye Nezaretinin a
demi mi.idahale komitesi i§inde tuttugu yol 
muvaffakiyete ula§manm arifesinde gibi 
goriiniiyor. Roma ile Berlinin miittefiki 
bir lspanyol fa§ist devleti ihdas1 meselesi 
hissedilecek derecede unutuluyor. ltalyan 
askerleri lspanyada karaya t;Ikmaktan zi
yade, ltalyaya avdet ic;in gemiye biniyor
lar. Gec;en seneba§mda, Mussolini, lngil
tereyi Fransadan ay1rabilecegini iimid e
diyordu ve 2 kanunusani tarihli «Centil • 
men anla§masl» bu hususta, ihtimallere 
yol ac;1yordu. T emmuz nihayetinde, N e
ville Chamberlain· dan alman miinferid 
miilakat vadi de ayni ihtimalleri sakhyor
du. Fa kat, Duc;e, lngiltere Hariciye N e
zaretinin sulhperverligini, §antajla, kiistah 
yazJ!arile, MlSira, Kmldenizin gobegine 
varmc1ya kadar uzathgi entrikalarile u -
sandumi§tlr. Artk, yalnz ingiltereye kar
§1 degil, Fransaya kar§J da hiisniiniyetle 
hareket etmege karar verdigini gosterme
dikc;e onunla miizakereye giri§ilmiyecek -
tir. T e§rinievvelde, bir ingiliz - F rans1z -
italyan konferansma i§tirakten imtina etti 
ve Almanyanm mevcud bulunmadJgl her
hangi diplomatik miizakereyi kabul ede
miyecegini si:iyledi. Fakat, Lord Halifax'! 
kabul eden Almanya, ona aynen muka • 
bele etmemi§ oldu. 

lspanyol ve Akdeniz tehlikesi azalmak 
temayiilii gosterdiginden, Parisle Lon -
dramn dikkati, bugiin bilhasas orta Av
rupaya miiteveccihtir. Delbos' un seyahati 
bun dan ileri gelrni§tir. F ransa ile ingilte
re, k1yas kabul etmez kuvvet membalanm 
ve bunlan kullanmak hususundaki hiisnii
niyetlerini nisbeten siiratli bir §ekilde ha
rekete getirmek suretile itimad telkin et -
mesini bilirlerse, Delbos' un seyahatinde 
gozetilen birle~me hedefi tahakkuk ede • 
cektir. <;ekoslovakya hakkmda, F ransa 
Hariciye N azm, te§rinievvel bidayetinde 
c;ok geni§ teminat vermi§tir. 30 te§rinisa
ni tarihli Londra tebligi, bu hususta §aya
m dikkat bir mana ifade etmektedir. Fa
kat, Londra ve Paris hiikumetleri, Avus
turya hakkmda miitereddiddirler. Onun 
miidafaas1 ic;in, hususi taahhi.idlere girmi~ 
degillerdir. $imdilik, Avusturya, zincirin 
en zay1f baklasidJr. BaFekil Schusch -
nigg, yakmda, yegane selamet !;aresi ola-

a stanbulun en giizel yerlerinden biri, 0 muhakkak ki Bogazic;idir. Gec;en yaz 
yazd1g1m bir yaz1da si:iyledigim gibi 

Bogaz, diinyanm yazhk cennetidir. Bo
gazic;:inin iman bize diinyamn en emsalsiz: 
sayfiyesini kazandJracaktir. F akat, is
tanbulun biiyiik imar projesi ir;inde, Bo4 
gazic;:ine s1ra gelmesi ve para bulunmas1, 
kimbilir, Miladm kac;mc1 y1lmda nasib 
olur ~ Halbuki Bogazic;:inin iman, 1stan4 
bulun imarma nazaran, daha kolayd1r. 
Bogazic;i mecmuasmm son say1smda §U 

fikri ileri siirdiim: 
Bogazic;i biraz himmetle e§siz bir rna• 

ml>re haline gelmege c;:ok miisaid bir yer• 
dir. Bogazm iman ic;in biiyiik paralarla 
istimlak yapmaga da liizum yoktur. Ara
zi boldur, ucuzdur. Bogazm, kendisi 
ic;in di:ikiilecek sermayeye kar§J nankor 
olmayJ§I, yurdun bu giizel parc;asmm 
siiratle iman ic;:in, en miihim §artlardan 
biridir. Bugiin, diinyamn hayatma iktt• 
sad hakimdir. fktJsadi olm1yan, iktJsada 
dayanmJYan hic;bir i§ yiiriimez. fmar i§in• 
de de mutlaka ikhsadl davranmak, ya .. 
p1lan i§lerde <<rentabilite» aramak laz1m• 
d1r ki muvaffakiyet elde edilebilsin. 

Bogazic;i bu bak1mdan c;ok mii;aiddir. 
Oraya konulacak sermaye, mutlaka ka~: 
getirecektir. Bogazm iman i!;in, ilk i$ ~ 
larak bir «Bogazic;i !mar Bankasi» kur-c 
mak lazJmd1r. Bu bankamn sermayesinl 
Emlak ve Eytam Bankas1, Istanbul Be .. 
lediyesi, Sirketi Hayriye, Evkaf !daresi. 
Bogazic;indeki emlak ve arazi, su, dalyali 
sahibleri temin edebilirler. Bogaz1 seveq 
zenginlerimiz de, bu i~e bir miktar par~ 
yatlrabilirler. 1§ BankasJ gibi milli balll< 
kalar da, bu imar i§ine pekala i~tirak edeo~ 
bilirler. 

Bundan sonra banka, Bogazt k1sirn 
k1sun imar edebilir. Bir §ehircilik miite .. 
hasslS!nm yapacag1 kademeli bir imar 
plam tatbik edilerek Bogazic;ini k1sa bir 
zamanda giizelle§tirmek i§ten bile degil4 
dir. Mesela iic; veya be§ senelik bir plan 
yap1larak biitiin faaliyet evvela muayyen 
bir sahaya teksif edilir. Burada, oteller, 
kuliibler, gazinolar, lokantalar, ac;1k ha• 
va tiyatro ve sinemalan, barlar, ko;kler, 
yahlar, spor sahalan, yiizme havuzlan, 
sa~atoryomlar, kiir yerleri, parklar, ye4 
ffil§ bahc;eleri, Liina,park tarzmda eglen• 
ce yerleri yaptmhr. 

T abii ilk once bunlarm en liizumlulan 
ve en fazla Hr getirenleri viicude getiri· 
lir. 0 zaman, goreceksiniz, Bogazic;i ne 
c;abuk §enlenir. Ciinkii, bu dediklerimiz: 
yap1lmca yalmz: istanbuldan ve Tiirki· 
yenin diger yerlerinden degil; MISirdan, 
Filistinden, Suriyeden, Iraktan, lrandan, 
Sarkm yaz1 c;ok s1cak olan memleketle
rinden birc;ok kimseler Bogazic;:ine ko§a• 
cak, yaz1 burada gec;:ireceklerdir. 

Atatiirk Tiirkiyesi, memlekette imar 
bak1mmdan ~k biiyiik i§ler ba§arm1~t1r; 
hem de bunlan hep milli sermaye ile 
yapml§hr. Bogazi~inin, boyle senelere 
taksim edilmi$ bir planla tedricen iman, 
ba~anlan muazzam eserlere nisbetle pek 
kolay bir i§tir. Elverir ki bu hamleyi ya• 
pacak bir miiessese kurulsun. Bu miies• 
sese de fikrimizce Bogazic;i fmar Banka~ 
sJdJr, 

Bir ltalyan vapuru karaya 
oturdu 

Atina 2 (Hususi) - Elevsina'dan Mal
taya 500 ton §arab yiikile hareket eden 
italyan bandtrah Gozepe vapuru ftrtl .. 
namn ~iddetinden Zakintos adast lima· 
nmda karaya oturmu~tur. Geminin tay• 
fasma bir ~ey olmamt§hr. 

rak Habsburg Prensi Otto'ya tevecciih 
etmek IStJrannda kalacakhr. 

Diger taraftan, Birle§ik Amerika, ka .. 
yidSIZhktan ve infiraddan yava§ yava~ 
s1ynhyor. Amerikamn ileri bir ad1m ahp 
garb demokrasileri safma girecegini iddia 
etmek fazla olur. Fa kat, zimamdarlar, 
Britanya lmparatorlugu yikihrsa, kendi 
menfaatlerinin bu sarsmhya mukavemet 
edemiyecegini vaz1han anlaml§ bulunu • 
yorlar. 

Netice itibarile, 1937 senesi, maksad
lanm, ancak ktsa siiren bir harble elde 
edebileceklerini ve devamh bir harbe da
yanabilecek kadar ekonomik tec;hizata 
sahib bulunmadJklanm, iki totaliter dev
lete ispat etmi§tir. Halbuki, ingilterenin 
dahil olacag1 harb, k1sa bir barb olamaz. 
Sulhun, i§te bu miilahazalara bagh kal
digmJ gizlemiyelim. Maamafih, sulhun, 
ancak nevmidane bir te§ebbiisle haleldar 
olabilecegini ve Tuna Avrupasile Sovyet 
Rusya, orta Avrupa kar§!smda miinhezim 
olmad1kc;a bu vaziyetin devam edecegini 
soyliyebilmek de bir mazhariyettir. tki 
diktatoriin, ancak miithi$ bir mukabeleye 
maruz kalmadan maksadlarma eremiye
ceklerini anlay1p, nihayet sulha talib ola
caklanm iimid edebilir miyiz? 

PERT IN AX 



A 
KU~Uk 
hlk6ye A§tk adam J ~============ Cahid Satka Taranca 
A~kmdan ve sevgilisinden bahseden 

adamlara bay1lmm. Bunun -i~in arkada~
lanmJ daima onlar arasmdan se~tim. Ne
jad bu zaf1m1 istismar eden en aziz arka· 
da~lanmdan biridir. Oniversite Hukuk 
F akiiltesinden mezun, ciimle hukuk, ik
bsad ve maliye ilimlerine agah oldugu, 
yirmi be~ine geldigi halde, fagfur kaseler 
gibi dokundun mu ihtizaz eden veremli 
bir gene ktz hassasiyetile, romantik un· 
surlarla beslenmi~ velud muhayyelesile, 
~amurlu kaldmmlan istihkar ederek be
yaz bulutlarda gezen ye~il. sisli gozlerile, 
glizel bir kadm kar§Ismda ayaklan bir
birine dolanacak ve dili tutulacak kadar 
c;ocuk mahcubiyetile, anide kapana du
~en p;onlile, o, Ondokuzuncu am ba~lan
gl~lannm, ve sevgisinde bir mecnun se
bati, bir F erhad kahramanhg1 gosteremi
yen ve bunun i~in bol, mlitenevvi ve fast
lastz seven mizacile buglini.in adamtdtr. 
Bir§ey anlattrken, kar~Ismdakini ikna ih
tiyacile s1k stk: «Degil mi ?» der. Kesik 
kesik bir konU§lllaSI vardtr ve soz}erine ba
§1, omuzlan veya ellerile yaphgt muhtelif 
jestler refakat eder. 

«Bulu~amaz miyiz ?» Bir dakika kadar 
dii~Undi.i. Sonra hie; almmam1~ gibi: «Ben 
size mektubla yazar1m !» dedi. 

Maria Von Tasnady 

Gazetecilikten artistlige 
ge~en gene ktz 

Maria Von Tasnady 

Kitab aergisi 
Beyoglu Ha.lkevinden: 

ERTUCRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

1 - Evlmlzln tertib eyledlgl cTUrk kitab 
sergisb Evimizin Tepeb~mdaki merkez 
binasmda 5/ 1/ 938 c;ar~amba giinii ~lla
caktir. 

2 - Berg! blr hafta devam edecekt!r. 
HergUn sabah saat 10 dan ak~am saat 20 
ye kadar a~1k bulundurulacaktir. 
3- Serglye herkes gelebilir. 

Bu gece: 
(Kad1koy - Siireyya) 

Yarm gece: 
(Baktrkoy - Miltiyadi) 
<;ar~amba: (tlskiidar) 

sinemalannda 
CEZA KANUNU 

5 KAnunnc;ani <;arsamba giioii ak$amt 

T U R A N Tiyatrosunda 
Yavrunun gecesi, Sea krali~esi HAM i YET 
YUceses ve Santatkar NA~iD ve arka
da~Jan KAYNANAM Voct.,il 3 pHde 
Var..,ete K:>nto Solo, .- netto vesa re 

~'1 evsimin en Nefis ve En Giizel Filmi 

MELEK ve i P E K 
ve 

sinemalarmda birden gosterilecek olan 
• JEANETTE .M~4CDON ALD!' tn sahane eserz 

' ... 
ATE$ BOCEGi 

filminin ilk gosterilmesi ~erefine 

12 CAR.~ A MBA GECESl 

Yalntz M E L E K sinemastnda 
Buyiik bir Restni sinetna miisameresi verilecektir. 

Bir GOk yeniliklerle siirprizler ha:mlanan bu musamerede «ROMEO 
lULYET• ve •LA DAM 0 KAMELYA» filimlerinin mlisamerelerinde ol
:lugu gibi FRAK veya SMOKiNG mecburidir. 

Numar9.h koltuklar ~imdiden ay1rtllmaktadtr. 
Fazla izahat i~in MELEK gh;esine muracaat edilmelidir. 

RADYO 
( Bu ak~amki oro2ram ) 

ANKARA: 
12,30 muhtellf plak ne§rlyatl- 12,50 plak: 

TUrk musikisl ve halk §ark1lar1 • 13,15 da
hill ve harlci haberler - 18,30 plak ne~ri • 
yat1 - 18,35 ingillzce ders: Azime Ipek • 
19,00 Turk musikisi ve halk ~arkJ.lan. (Mak
bule Qakar ve arkad~larl) - 19,30 saat aya
n ve arabca ne~riyat - 19,45 Tfuk musiki -
sl ve halk ~arkilan. (Hlkmet R1za Sesgor 
ve arkad~lan) - 20,15 spor konu§ma.s1: 
Nlzameddln Klr§an - 20,30 plakla dans mu
sikisi - 21,00 ajans haberlerl - 21,15 stiid~o 
salon orkestras1 - 21,55 yarmki program ve 
istlklil.l maql. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 hava

dls - 13,05 plft.kla TUrk muslklsl - 13,30 muh
telif plAk nel}rlyat1 - 14,00 SON - 18,30 ~o
euklara masal: Bayan Nine tarafmdan • 
19,00 Bayan inci: ~an. Piyano ve kem'in re
fakatlle - 19,30 konferans: Dr. Salim Ah
med (Elektrik ~arpma.smdan korunma rna
bald) - 19,55 borsa haberlerl - 20,00 Rlfat 
ve arkada~la.n tarafmdan Tfuk musikisl ve 
~alk ~ark1lar1 - 20,30 hava raporu - 20,33 
Omer Rtza tarafmdan arabca soylev- 20,45 
Belma ve arkadal}lan tarafmdan TUrk mu
sik1s1 e halk §arktlan, (saat ayar1) - 21,115 
radyo fonik temsil. (Deniz facialari). StUd
yo orkestra.s1 refakat!le - 22,15 ajans habt'r
lerl - 22,30 plftlkla sololar, opera ve operet 
par~alan - 22,50 son haberler ve ertesi gu
nti.n program1 - 23,00 SON. 

ViYANA: 
18,35 V:tYOLONSEL KONSERi - 19,05 

kan~lk yaym • 20,30 OPERA PARQALARI-
21,40 MUSiK.iL:t ROPORTAJ - 22,15 KON· 
SER: Schubert'in eserleri - 23,15 kar11;1k 
yaym - 23,35 DANS MUSiKiSi - 24 habet• 
ler - 24,05 DANS MUSOOSi. 
BUKRE~: 
18,05 karl§tk yaym • 19,20 MUSi:Ki: 

Ge~en giin Sultanahmedden Beyaztda 
c;tkarken, Divanyolunda ad1m ba~mda 
rastlanan kahvelerden birinin cam1 arka
smda ye~il, sisli gozlerile kar§Ila~mca, c;ok· 
tanberi dinliyemedigim a§k maceralanm 
dinlemek sevincile dald1m kahveden ic;e· 
ri; o da yerinden kalkmi§, glili.imsiyerek 
bana dogru geliyordu. Kucakla~hk. Be
ni kar§tsma oturttu, ac;1k duran sigara pa
ketini oniime itti ve arkasmdan garsona 
seslendi, sonra, beni her gorli§i.inde yap
hgi gibi, <<duydun mu ?» dedi. Son ma
cerasmJ kasdediyordu. Ben onun bu ha
line ah~bg1m ic;in her sefer, macerasm1 
duymu$ olsam bile, duymam1~ gibi yapar 
ve anlatmak i~tahmt kabart1rd1m. Bu se
fer hakikaten duymamt~hm. Zira Anka
radan yeni gelmi§tim ve N ejadt gormiyeli 
iic; aydan fazla oluyordu. Onun anlatmak 
ve benim dinlemek i~tahtmtz mii~terek ol
dugu ic;in, onun kadar beni de sevindiren 
bir cevab verdim: «HaylT, haberim yok.» 
Y e~il. sisli gozlerinin laziml gayrimiifa
riki olan <;ocuk tebessiimile: «Dinle 
oyleyse !» dedi; ve dinledim. Kelime 
ilave etmeden macerasm1 a§agJYa nak
lediyorum: 

Azizim, sana ~imdi bir a~Ikm neler 
yapabilecegini anlatacag1m. Aradan bir 
ay gec;mi~ti. Bu bir ay ic;inde hergiin 
postac1y1 bekledim. Postac1 geliyordu. 
Geliyordu amma, bana mektub yoktu. 
Bir pazar sabah1 evde oturmu§, bizim ik
tJsad Vekaletindeki arkada~lardan biri
nin !ngiltereden bana hediye olarak ge
tirdigi bir plag1 c;ahyordum. Bu, bir slov 
fokstrottu. T abii ingilizceydi ve ben ingi
Jizce bilmiyordum. Bir 1ngiliz meklebin~ 
de tarih, cografya muallimi olan agabe
yime plagm soylediklerini terciime etme
sini rica ettim. Hakikaten giizel ~eyler 
soyliiyormu~. tam benim i~in soylenmi~ I 
~eyler. Onu yazanm da herhalde benim
ki gibi bir sevgilisi vardt. Onun sevgilisi 
de benimki gibi uzun miiddet kendisine 
mektub yazmam1~ ve sabnm tiiketmi~ o
lacakb ki: «Bir giin, diyordu, oturup, 
kendime, senin agzmdan, ebedi sevgilim 
diye ba~hyan ve dudaklarmdan operim 
diye biten bir mektub yazacaglffi.» 0 
anda, tahmin edemezsin, bu slovun giifte
sini yazan, ~air mi, mlizisyen mi, adama 
nekadar yakmhk duydum I Bunlan ben 
soylemeliydim. Amma ne zaran vard1, 
ben de soyleseydim ancak bu kadar soy
liyebilirdim. Ye ba~lad1m bu plagt mU
temadiyen c;almaga. T abii arama agla
digim da oluyordu. Nihayet bir gi.in ca· 
nlffia tak etti, p]agm dedigi gibi yapmaga 
karar verdim, u~aga fantezi bir zarf ka
gtd almaSIDI soyledim. Zarf kag!d geldi
gi zaman kalemim miirekkeb hokkasmda 
bekliyordum. Derhal onun agzmdan ken
dime ~oyle bir mektub yazd1m: 

Di.inya iizerinde sinema artisti olmak 
istiyen, muhakkak ki yiizbinlerce gene 
k1z vardu. Bunlann o sahada kurduklan 
hayal a~agt yukan ~udur: Beyaz perde
de yiiksek sosyeteye mensub giizel bir 
kadm1, veya diizinelerle erkegi pe§ine dii
§i.innii§ fettan bir maceraperesti, yahud 
da hi~bir mani oniinde egilmiyen zeki ve 
sporcu bir klZI temsil etmek.. M ustarib bir 
anneyi, sefil bir kadmt ya§atmak arzusu 
hemen hi~birinin ruhunda yer etmemi§tir. 

Halbuki Maria von T asnady, filim Buglin T ti R K 

artistligine bu hususta biiyiik bir istisna I K R E U T Z E R 
sinemasmda 

SON AT 
Beethoven'in eserleri - 19,50 konferans 4 

20,05 EOLENCEIJ KONSER: Gluck, J, 
Strau.s, Schubert ve salr bestekft.rlarm eser
leri - 20,55 konrerans - 21,10 FLtiT VE :]AN 
KONSERI: Bach ve Mozart'm eserlerl .. 
22,15 1;\ARKILAR VE OPERA PAR.QALA .. 
R~ • 22,35 ha.berler • Z2,50 HAFi:F MUSi .. 
KI - 23,50 haberler. 

te§kil eden bir arzu ve hevesle girmi§ ve Tolsto 'un eseri _ Bethoven 

n~k~ adcla mudarib M~ rollerinde =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Onu bir baloda gordiim. Y anmda 
bir erkek ve lie; k1zkarde~i vard1. Onunla 
dans etmek istiyenler geliyorlar, agabe
yisinden miisaade istiyorlar ve ancak mi.i
saade alabildikleri takdirde onunla dans 
edebiliyorlardl. Evvela ondan ziyade ma· 
salarmdaki te~rifat nazan dikkatimi cel
betmi~ti. F akat ben bu te~rifatm sebeb 
ve hikmetini ara~tmrken, birdenbire anla
d!m ki onu sevmege ba~hyorum. Y amm
dakilere: «Onunla dans etmek istiyorum. 
Acaba agabeyisi miisaade eder mi ?» di
ye sordum. Onlar, benim rofUze edil
memle, bozulmamla egleneceklerini u
marak: <<T abii, dediler. Ni~in mlisaade 
etmesin ?» Ve ben kalkhm, masalarma 
dogru gittim, agabeyisinden musaade is
tedim. Agabeyisi beni k1rmak istemiyor
mu~ gibi tath tath yi.iziime baktt, fakat 
ktzdi: 

Ebedi sevgilim ; 

Simdiye kadar seyahatte bulun.mam 
sana giizelce bir mektub yazmama mani 
oluyordu. Bu seyahati ni~in yapttgtmt 
tahmin edersin, seni c;ok sevdigimden. Bu, 
~imdiye kadar ge]ip gec;en a§klartmtn 

hic;birisine benzemiyor. Kac; kere kalemi 
elime aldim, fakat ne bileyirrt ben, bir 
tiirlii yazamadtm i~te. Mektub yazmak 
sana kar§l besledigim duygulan kii~iil
tecek, bayag1la~hracak gibi geliyordu 
bana. L>yle ya, onlan isimlendirmek, on-

Ian kelime kahblan i~ine sokmak giidi
me ve tuhaftma gidiyordu. Fakat arhk 
dayanam!yacagim. Seninle muhakkak 
surette uzun boylu konu§mam laz1m. Bil
sen, sana anlatacagtm o kadar ~ok §ey 
var ki! Y arm seni Haylaf'ta saat dortte 
bekliyecegim. Hasretle dudaklanndan o-
perim. Bedia» 

Mektub bitmi~ti. Zarfa lcoydum, ka -
padtm zarft ve i.istiine kendi adresimi yaz
dtm. Beyoglundan posta kutusuna attlm. 
Ertesi giin ogle yemegine eve geldigim 
zaman usaga: «Bana mektub var mt ?>> 
diye sordum. «Evet beyim, dahili bir 
mektubunuz varl» dedi ve benim yazdt -
g1m mektubu bana uzattt. Sevincimi bir 
gormeliydin! Sa at dortte Haylaf' a ko§· 
tum. 

fste azizim, ~imdi ondan her hafta bu 
~ekilde bir mektub alJvorum. Mektubun 
ba~I ve sonu aynidir. Y almz, her sefer 
ayni yerde bulu~mak nazar1 dikkati 
celbedecegi ic;in, bulu$ma yerlerimizi de

ihttsas peyda etmi~tir. Villy Birgel ve 
Lil Dagover'le oynadtgi «9 uncu senfo
ni» de boyle bir §ahsiyet iktisab ettigi gibi 
Willy Fritsch ve gene Lil Dagover'le 
~evirdigi «Payla~!larn1Jan ~ocuk» ta ay
ni tarzda bir kadmt ya§atmi§tir. 

Maria von Tasnady Berline geldigi 
vakit gazetecilikle me§gul bir gene k1zdt. 
Vatam Macaristan, Trianon muahede -
sinin kabulii neticesi kii~Uimii§ ve ikinci 
derecede bir memleket derecesine dii~mli~ 
oldugu i~in mevzularmt haricde aramaga 

karar vermi~ ve Almanyanm merkezin -
deki sinema stiidyolarmda roportajlar 
yapmaga gelmi~ti. Filim amillerinden bi
risi, iyi bir kalem sahibi olan bu kadtnda 
ayni zamanda sonsuz bir san'at istidad1 
mevcud oldugunu ke§federek, once latife 
ile i§e giri§mi§ ve bir tecri.ibe filminde kii-

c;iik bir rol almastm Maria' dan rica etmi§· 
tir. 0 giinden sonra Maria, gazeteci ola
rak dola§ttgt Neubabelsberg'de artist ola
rak kalm1§, §ohret ve muvaffakiyeti gun
den giine ziyadele~erek halihaz1rdaki 
mevkie eri§mi§tir. ~unu da ilave etmek 

lazJmdtr ki Maria, bir -;oklan gibi kendi
sine kolay ve parlak roller verilmesi neti
cesi ilerilemi~ bir artist degildir. 0, bilakis 
daima ba~artlmast ~ok mii§kiil vazifelere 
nihayetsi2: bir cesaretle atilmt~ ve daima 
c;ah,arak, didi§erek yiikselme merdivenini 

basamak basamak <;Ikmi§hr. Y aktnda, 
mevzuu Schonthan'm romantndan ikt1bas 
edilmi§ bir filimde, gene fedakar bir ka
dm roH.i oymyacak, sevdikleri i<;in tshrab 
r;eken, miicadele eden ve neticede ailesine 
saadet getiren bir §ahsiyeti temsil edecek
tir. 

- Mazur goriin, dedi. Cok yoruldu. 
Ben klZin yiizi.ine bakttm. Ondan aga

beyisini dinlemiyecegini isbat edecek bir 
hareket bekliyordum: Agabeyisinin ken
disi namma soyledigi yorgunluk maze
retine ragmen benimle dans etmesi. 

<1i1'tirivoruz.» 

Adanada kopeklerle 
miicadele 

- ( Bir iki satlrla ••• ) 

Ne bekledigimi anlarru~h ki birdenbire 
ayaga kalktt. Ve azizim o zaman telepa
tiye inand1m. Bana dogru ilerledi ve tut
mam i~in elini uzattJ. 

Dans ediyorduk. Gevrek, yumu~ak bir 
vi.icudi.i vard1. Uzun kirpiklerin golgele
digi kara dut gibi siyah, iri gozlerinin i<;i 
giilii.vordu. Ahbabhgimtz hayli ilerledi. 
Adt Bedia idi. T abii ben de ona lkttsad 
Vekaleti mi.ifetti~ muavinlerinden oldugu

mu ve i5mimi soyledim. Ve sonra birden· 
hire sordum: «Sizinle evlenebilir miyim ?» 
Go~lerini ac;arak hayretle yiizi.ime bak
lt. Bu miina~ebetsizligimi ihtimal ki c;ok 
soguk bulmu~tu. Hie; sesini c;tkannadt. 
Dans devam ediyordu. T ekrar sordum: 

Adana (Hususi) - ~ehrimiz beledi
yesi ~ehir iGindeki serseri kopeklerle 
ciddi bir mucadeleye gegmi~ir. ~imdl
ye kadar bu miicadele neticesi yiizlerce 
konek oldilrillmi.i~tiir. 

Kar§tvakada, Belediye zabttast tars· 
ftndan 50 kadar serseri kopek oldiiriil -
mti§tiir. 

-···~ Bir k1z cesedi bulundu 
izmit (Hususi) - Denizde gene bir 

k1z cesedi bulunmu~tur. !smi Zeyneb 
olan bu gene ktzm ne suretle oldtigli 
tetkik edilmektcdir. 9iiphe i.izerine Fa
ik isminde bir gene nezaret altma alm-
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* Deanna Durbin ile H~rbert Mars
hall' m birlikte <;evirecekleri «M usiki ir;in 
yarahlml§» filmi i~in ~imdilik iki artist da
ha angaje edilmi§tir. Bunlardan biri 
Christian Rub, digeri Arthur Teacher' dir. 
Rejiyi. Norman T aurog idare edecek
tir. 

* Fred Astaire iki ayltk bir istirahat 
devresine ~ekilmi§tir. $ubatta izni nihayet 
bulacak ve Holivud' a gelerek Ginger 
Rogers ile birlikte «Partonerinizi degi~ti
riniz !» filmini c;evirecektir. * Kan koca, Joel Mac Crea ile Fran
ces Dee Havai adalarmda gec;irmekte ol
duklan istirahat devresine yakmda niha
yet verecek ve Holivud' a dondiikleri za
man birlikte Paramount hesabma 
«Wells Fargo» kordelaslm viicude geti-
receklerdir. 

* Avrupa k1t'asmda niifusuna naza· 
ran en ~ok sinema salonu olan memleket 
isvectir. 11 00 sinema salonuna sahib o
lan orada her 5583 niifusa bir sinema sa
lonu isabet etmektedir. Cekoslovakyada 
ise 2024 salon vard1r. Her 7277 niifusa 
bir salon dii~mektedir. Belc;ikada 322 
salon vardtr. Her 7505 ki~iye bir salon 
isabet etmektedir. lsvic;rede 322 salon 
vardtr. Her 12661 ki§iye bir salon di.i§· 

mektedir. Fakat sinema adedi nazan dik
kate ahmrsa tabiatile !ngiltere ve Fransa 
gibi memleketler ba§ta gelmektedir. Bal
kanlar nazan dikkate ahnm1yacak olursa 
A vrupa niifusuna nazaran en az sinema 
salonuna sahib Polonyad1r. 883 salonu 
vard1r. Beher 36,390 ni.ifusa bir salon 

Ncvyork - Uzak~arktaki Amerikan donanmasm1 takviye etmek iize. j isabet etmektedir. Bizde ~~as1. ~ukar~ 120 
ahiren in~a ecJlen yeni sistcm dort Amerikan muhribi <;in sularma gonde- salon mevcuddur. 130 bm ki§IYe b1r sa-
!ilmi~tir. Ion dii~mektedir. 

Sinema Kralt GARY C 0 0 P E R'in 
En son ve en biiyiik filmi 

DENiZ KAHRAMANLARI 
Frans1zca sozlii bir super film 

•• 
Oniimiizdeki Per,embe ak,amtndan itibaren 

SARAY sinemas1nda 

onUmUzdeki Oar~amba ak~amt ... 
Oaima gli:zel ve zeogin tilimler 
g5sterme~i kend'sine prensip 

ittihaz eden 

Sumer sinemas1 
JEAN MURAT ve CHARLES VANEL'i 
~igan romanslar1n1n en kuvvetli ve en dramatik 

vahn ist;ya ktnt tasv•r eden f'maalsiz ti1min c.e tt>k rtim edec~k tir. 

MARLENE 

DlbTRICU 

MELEK sinemas1nda 

VA.rui!OVA: 
18,20 viYOLONSEL VE PiYANO KON .. 

SERI: Simanovskt, R. Korsakof ve sair 
bestekft.rlarm eserlerl.- 18,55 kan~Ik yaym .. 
21,05 RADYO POPURisi, i.stirahatlerde ha .. 
berler ve salre - 23,05 SENFONi:K KON .. 
SER: Mozart ve Brahms•m eserlerl • 23,55 
haberler. 

PARts [P.T.T.]: 

18,05 Org k.onseri, k1raat • 18,50 PiYA .. 
NO KON~ERI - ~9,05 konu~ma ve salre • 
20,35 SOLISTLERIN KONSERi- 21,05 ha • 
berler - 22,05 11ARKILAR - 22,35 radyo fan .. 
tezlsl - 2~,05 ODA MUsiK±si VE eAN 4 

24,05 MARIMBA ORKEsTRASI - 24,35 ha-4 
berler, gramofon. 

LONDRA: 
18,05 KEMAN VE PiYANo KONSERi • 

18,35 varyete - ~9,05 cocukJ.arm zamaru .. 
20,05 EOLENCELI KONSER VE §AN: Mo 4 

zart, Schubert, J. strauss, Offenbach ve sa.
lr be.stekArla.rm eserlerl - 21,05 haberler .. 
21 13~ eski mu.sikl - 22,05 PANs MUS± .. 
KISI - 22,35 SENFONIK KONSER: 
B!al,lms'm eserler1 - 23,25 KARI~IK MU· 
S~K~ -: 24,05 haberler - 24,30 DANs MU .. 
SIKISI • 1,35 gramoton ve haberler. 

Mersinde ortamekteb talebe· 
Jeri hiiviyet varakas1z 

gezemiyecekler 
Mersin (Husust) - Sene ba~tndan Itt .. 

baren orta okul talebesinin hUviyet va· 
rakas1z ve kasketsiz gezrnemesi i~in 0• 

kul idaresince her ti.irlli te-db!rler ahn· 
ml§hr. Emniyet memurlanmn bu ci • 
heti takib etmeleri kendilerinden rica 
edilmi§tir. 

C Yeni Eserler ) .____ __ _ 
Lokman Hekim 

Doktor Har1z aemal Lokmanhek1mtn ~1 ... 
karma.kta oldu~u Lokman Heklm mecmua
smm 17 net sayua Clkml§tir, 

Te§ekkiir 
Merhume hem§iremin gerek cenaze 

merasiminde bulunan ve gerek bende .. 
haneye kadar zahmet ederek gelen veya 
mektub ve telgrafla uzak ve yaktndan 
lutfen taziyet eden bilfunum dost, ahib
ba ve meslekta§ ve arkada§laruna ayrt 
ayrt te§ekkiire teessliriim mani oldu • 
~undan kendilerine borclu bulundugum 
te§ekkiir ve minnettarllg,.mm arz1na 
gazetenizin tavassut buyurmastm dile
rim. istanbul saylav1 doktor 

Hakk1 Sinasi Erel 

IRTlHAL 
Tliccardan Mecid, !stan bul Umum si

gorta ~irketi umum mufettH{i Ziya, An
kara Niimune hastanesi dahiliye miite
hasstSl izzet, Liman isletme idaresi rne
murlarmdan Abidin, Ziraat Bankast ts
tanbul §Ubesi memurlarmdan Zihni 
Kantemirin babalan eski tiiccarlardan 
Kafkasyah Musa Kantemir rahmeti rah· 
mana kavu§mU§tur. Cenazesi bugiin Ba
klrkoyiinde Elektrik §irketi kar~lSlnda
ki 102 numarah evinden saat 11 ,30 da 
kaldmlarak <;ar§I camisinde ogle na -
maztm miiteak1b mahalli mezkttrdaki 
kabristana defnedilecektir. Celenk ge -
tirilmemesini vasiyet etmistir. 

" MEYERLING , DANiELLE DARRIEUX'nUn muvaffakiyeti oldu 
Vaki yiizlerce taleb kar~111nda bit ka~ ~On daha gostermek mecburivetinde kalan ve 

emsalsiz bir muvaftakiyetle SAKARYA sinemas1nda gasterilmekte olan 

SUiiSTiMAL DAVASI 
filmi; gUzel ylldazan MES LEGiNiN ZAFER TACI oluyor ••• 

Suvareler i~in yerlerinizi evvelden aldmmz. Teleton : 41341 
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Manzara 
IV 

Yazan: NECIB FAZIL KISAKUREK 

Diinya harbine gelinciye kadar Tanzi
rnat sonras1 Turk san'atkar ve entellektu
eli, T anzimat ana karakterinin ba~ka za
rnan ve mekanlarda ve degi§ik §artlar ve 
l:nikyaslar altmda devammdan fazla bir 
§ey getirmez. 

T anzimat karakterinin ilerilere dogru 
l>iirundiigii hiiviyet, arhk bu doz c;erc;eve
si ic;inde kiic;iiliip buyiimek, darabp geni§
lemektir. 

Bah diinyasmm talihsiz, tefti§siz, mu
ayenesiz, ic; ve d1§ mihenklere vurulma
dan imtihans1z tasdiki ve ihtiramla ba§ 
ko~eye oturtulmasi, gittikc;e daha parlak 
bir ( emri vaki) dir. 

T eslim oldugu tesir merkezinin en kor
kunc cahili ve en §ahsiyetsiz alki§<;:Isi 
ztippe tipi degil midir? 

T anzima t hareketinin ziippesi de bu 
sualarda meydana c;1kar. 

Zuppe, yalmz mensub oldugu tesirin 
cahil ve ~ahsiyetsizi degil, ba§langJcda 
o tesiri idrakteki aczin ve sonlarda onu 
~abucak tereddiye gotiiren hazin bir ne
ticenin de habercisidir. 

Nitekim Tanzimat san'atkar ve entel
lektiielinde, az c;ok ciddilige, vakara, za
rafete, saffete benzer eda, sonrakilerde 
yoktur. Tanzimat san'atkannm hie; ol
rnazsa garb klasiklerini me§keden gozleri, 
oburJerinde, garbm ikisi ortaSJ ornekJerine 
takiiJr. ·Tanzimat efendisinin hentiz 
Turk, Arab ve Acem tefekkiir aleminden 
biisbiitiin kopmami~ ktilttir baglar1, onu 
takib edenlerde biisbiitiin gev§er. Buna 
mukabil garb diinyasma yakla§ma dere
cesi, garbm ancak sokak mallan ve kam· 
lot e§yasma sokulabilmek suretile hedefi
ni daha ~ok §a§mr. Nih a yet T anzimat 
hareketinin ba§lang1cmdaki s1ghk ve aka
met, ikinci devrede daha parlak ve daha 
keskin vesikalara kavu~ur. Ortaya (Ede
biyah Cedide} ismile bir edebiyat mek
tebi ve (Jeun Turc) adile bir entellektiiel 
tipi <;lkml§tlr. 

Ne bu mektebin talebeleri bir evvelki 
san' atkann, ne de o ziimrenin politikacJla
n bir evvelki siyaset adammm c;apmdad1r. 
Abdiilhak Hamidle herhangi bir (Edebi
yah Cedide) ci ara&mdaki fark, Ali Pa
§ayla herhangi bir (Jeun Turc) arasmda
ki farka tipatip uygundur. 

Diinya harbine gelinciye kadar Tiirk 
4an'atkar ve entellektiieli, ziimre ve ke
miyet kiymetlerine evvelki nesilden daha 
c;ok buriindiigii halde, ferd ve keyfiyet 
k1ymetlerinden daha c;ok eJynlml~, daha 
c;ok aksiyona giri tigi halde hadiseleri id
rakte daha safdil kalml§hr. 

(Edebiyah Cedide) yle edebiyah ve 
(Me§rutiyet) le inkiiabi kurduguna inan
ml~hr. Me§rutiyeti yapan entellekttiel, 
(Hiirriyet, Miisavat, Adalet) diisturla
rmdan ba§ka hie; bir§ey bilmez. Hie; bir 
inkilab gorii§ii ta§Jmaz. Hic;bir cemiyet 
telakkisi yuklenmez. 

(Edebiyatl Cedide) yi kuran san'at
Hr da (rikkat, niikhet, nisviyet) gibi orta 
mah kelimelerden ha§ka hie; bir§ey kul
lanmaz. Hic;bir san' at doktrinine akh er
mez. Amiyane hassasiyet mizacmdan 
baska hic;bir melekesi i§lemez. 

lkisinde de (hiisniiniyet) ten ba§ka bir 
sermayeye rasgelinmez. 

~ukurovada zirai 

vaziyet iyi degil 

Mahsuliin bereketsiz 
olmas1 muhtemel 

Adana (Hususi) - <;ukurova mmta
kasmda ziraat i§leri normal vaziyette git
mektedir. Bilhassa; pamuk yerleri ic;in 
nadas edilmi§ tarlalarda aktarma tabir 
edilen siiriilme i~i biitiin h1zile devam et

mektedir. 
Y almz c;iftc;i mevsiminde soguklarm 

hiikmiinti icra etmemesinden hububat 
mahsuliiniin gocek denilen koklenme i§i 
iyi olmadigl ve bundan otiirii de mahsu -
liin bereketsiz olacagJ tahmin edilmekte

dir. 
Pamuk fiatlarmm c;ok dii§kiin olmas1 

ve mii§teri bulamamasJ dolayisile bu y1l 
c;iftc;i miihim miktardaki pamuk ekilecek 
tarlasma zeyrek ve buna benzer §eyler 

ekmi§tir. 
Bu hal pamuk i§i icrin zararh bir§ey -

dir. 
Seyhanda 

Seyhan (Hususi) - Seyhan bolgele
rinde yeni yd mahsulii icrin stirme ve tar

laian temizleme faaliyeti hararetle devam 
ediyor. T ahmin edildigine gore; pamuk 

fiatlanmn bu y1l du§kiin gitmi§ olmas1na 
binaen oniimiizdeki yii ic;in pamuk mah " 
~uJiine daha genis bir ekim sahas1 ham
lanmJkt · d1r. 

N e modern, ne klasik san' at onlar ic;in
dir. Siirde seviyeleri (Alfred de Musset) 
ile (Sully Prudhome) u ve romanda 
(Concourt) biraderleri a§maz. 

Arhk onlara en eskiden bir (Ronsard), 
bir (Racine) gelmi§ oldugunu, (Baude
laire) oleli ~u kadar, (Rimbaud) gideli 
bu kadar, (Balzac) gec;eli §U kadar, 
(Zola) goo;:eli bu kadar y1l oldugunu ha
hrlatmak neye? 

Tahzimat sonras1 san' atkar ve entel
lektiieli kimlerin taklide degeri oldugunu 
bile anlamamJ§tJr. 

En o;:etrefil kelimeleri Arab ve Acem 
lugatinden bulup c;1karmak ve ilk defa 
olarak kullanmak, en biiyiik san' at yeni
likleri arasmdad1r. Cenab Sehabettinde 
oyle mJSTalara rasgelirsiniz ki, Divan 
Edebiyatmm hie; bir §airinde bulamJyaca· 
gm1z §oyle dursun, JStiiah meraklisi bir 
Arabia bir Acemi <;Jldirtabilir. (Kmk 
Saz) yerine (Riibab1 Sikeste) ve (Y eni 
Edebiyat) yerine (EdebiyatJ Cedide) 
diyecek kadar oz tiirkc;e bir kelimenin ta
§IcligJ delalet cevherine itimad duymaz
lar. Boyleyken kullandJklan yakas1 ac;ll
maml~ arabca ve farso;:a kelimelerin diin
yasile de hic;bir miinasebetleri yoktur. 
Arabcalan, Acemceleri bile Frans1zcay1 
andmr. (Riibab) kelimesi sanki Acero de 
gil de (Loti) vari lstanbulu ziyarete gel
mi§ ve bu miinasebetle §arkh k1hgma gir
mi§ bir frenktir ve as1l ismi (lyre) dir. 0-
nun ic;indir ki Divan §airinin havsalasma 
sigmiyacak kadar c;etrefille§tirilen dili 
idare eden zihniyet, sanki ,Sarkhhk degil 
de F renklik gayretidir. 

0 devirde tam manasile ba§laml§ ve 
yay1lmJ~ olan roman, ne Turk, ne de 
Frenk hayatma uym1yan ve be§eri hio;:bir 
ukdesi olm1yan bir tak1m kuklalarm oyun 
sahnesidir. Bu kuklalar tahta ka§1k yeri
ne giimii§ ka§Jkla yemek yerler. (Dede 
Efendi) yerine (Puccini) yi dinlerler. 
Sevgililerini bir Anadolu saffetile yanak
larmdan opeceklerine, Frenk ziippesi 
tavrile enselerinden operler. Kendi cins
lerinden kadmlar seveceklerine lstanbul 
c;alg1h kahvelerindeki Avrupah §anti:izle
re bayllitlar. A§ka dair herhangi bir 151:1-
rab ve §ahsiyetleri olacagma, yiizsiizliik, 
hokkabazhk ve ac;Jkgozliiltikleri vard1r. 
lsvic;re daglarmda macera notlan tutma
ga ve malik olduklan kadmlan aded ol
c;iisiiyle ifadeye bay1hrlar. Bu roman, 
hacimsiz, bic;imsiz, ruhsuz, beyinsiz, me
selesiz, bilmecesiz, hailesiz, faciaSIZ, ka
giddan yapma §ah1slarm giindelik ve mis
kin hayatlanm geveler durur. 

(Leyla ile Mecnun) un torunlan ne 
hale gelmi§tir? 

. ~u ro~an~n dogurdugu adi ve ziippe 
SI§_I~. m~.h~:len, lst~nbul sosyetesine hediye 
ethg1 giilunc ve 1grenc insan isimleri 
onun biitiin mana ve cevheri tistiinde e~ 
yamlmaz k1stastJr. 

Diinya harbine gelinciye kadar Tan
zimat sonras1 san' atkar ve entellektiieli 
s~~~~ ~zer~. idra~ile Avrupahla§ma te§eb~ 
busun~n zup?.ehk ve tereddisini vermi~ ve 
T anztmatm oz karakterini daha iyi if§aya 
yaraml§hr. 

NECIB FAZIL KISAKOREK 

Limanda yapdan 

yenilikler 

Ambar ba~memurluklari 
ihdas olundu 

Liman ontrepo i§lerinde bazi yenilik
Ie: ~~p!lml§hr. Bu meyanda emtia kale
ml l_agvedilerek isler klsmen manifesto ka
lemme, klsmen de ambarlara verilmi§tir. 
Evvelce kullamlmakta olan teslim pus
lala.n kaldmlmi§hr. Bunlarm yerine yeni 
ordmolar kullamlacakt1r. Yeniden ambar 
ve nhhm ba§memurluklan ihdas edl'l · 

b . I d ml§ 
ve u I§ er e c;ah§an hazi memurlar d 
~~treo_olara verilmi~tir. Bugiinlerde teb~ 
l1g ed1lecek bir kadro ile bu yeni te k'IA. 
t .. d.. § 1 a 
m mu ur ve memurlan anla~Jlacakhr. 

L~keli humma ile umumi 
bir miicadele a~11Iyor 
Memleketin bir iki yerinde tekt"k 

lekeli humma vak'alan goriilmii§ bi~ _ 
hassa ban koylerde umum1 bir rr:uca _ 
dele yap1lmas1 kararla~tmlmt~br. Bu
nun i~in S1hhat Veka.leti, bi.iti.in valilik
lere laztm gelen talimah vermi~tir. 

Miicadele yap1lacak koyler i~in bi • 
rer bugu sand1g1 ve ytkanma yeri te _ 
mini liizumu bildirlmi§ ve bugu sand1k 

larile ytkanma yerlerinin birer krokile 
ri gonderildigi gibi basit miicadele u 
sulleri ve miicadelede takib olunaca' 
yollar hakkmda liizumu kadar malilrna 
verilmi~tir. 

CUMHURIYET 

Koy diigiiniinde 

bir cinayet oldu 

Kavgacdar1 ay1rmak isti
yen bir adam oldiiriildii 

Ciilnar (Hususi) - Ciilnarm lshak
lar koyiinde bir diigiin gecesi kanh bir 
facia olmu§ ve bir zavallmm oliimile bu 
ne§eli diigiin evi matem yerine donmii§ -
tih. Vak'a §Udur: 

Unyon Fransezdeki toplantl 
Edebiyat Gecesi mi, 
Edebiyat Eglentisi mi? 

Koyiin genclerinden biri evlenecek, 
diigiin hamhklan tamamlanml§, gerek ls
haklardan ve gerek diger koylerden ak
raba ve ahbablar davet edilmi§tir. Ce -
lenler muhtelif odalarda izaz ve ikram 
edilmekte ve ~llgilar c;almmaktadJr. 

«Temiz bir muhitti, tabesabah dansa kadar her~eyi 
vard1. Fakat Edebiyat Gecesi, o nerede idi?» 

Yazan: KANDEMIR 

Kafalar biraz dumanlandJktan sonra 
gender arasmda miinaka§a ba§hyor. 
«<:;algi bizim odada c;almacak», diger 0 -

dada oturanlar ayni nakaratJ tekrarhyor. 
Masalar, sandalyalar darmadagm edil • 
mi~. §iddetli miinaka§alar, kiifiirlerle ka
Tl§Ik konu§malar .. Bu mada koyde agw 
ba§h tam! an Mahmud; gi.iriiltiiyii sustur
mak ve kavgac1lann asabiyetini teskin et
mek i~in diigiin evine geliyor: 

-. Gender etmeyin, eylemeyin aYJp
tlr, d1yor. 

B1c;ak ve tabancalarla birbirlerine k1y
mak istiyen zorbalar soz dinlerler mi hie;. 

Bu adamcagiz, nasihatle me§gulken 
ayni koyden Sofu V eli cglu Ibrahim a -
&nda biri tabancasm1 <;1kanyor, ate§ edi
yor. fyilik io;:in gelen zavalh, alkanlar 
io;:inde yere yuvarlamyor. Birkac; saat 
sonra da ald1gl yaranm tesirile hayata 
gozlerini yumuyor. 

Edebiyat Gecesinde 

Istanbul Dniversitesi Edebiyat F akiil
tesi gencleri 938 y1lmm ilk giinii bizi ya
man bir siirprizle §a§IrttJlar. 

Ku1mh luzlar 

Katil karga§ahktan istifade ederek 
kac;m1~sa da j andarmalar tarafmdan ~id
detle takib edilmektedir. 

Tepeba§mda Onion Fransez'in kap1 • 
smday1z. 

Ba§mda Biiyiik Harbin Klemanso, 
F o~ ve ] ofer gibi muzafferlerini tebcil 
eden koca menner levhanm nobet bekle
digi geni§ ve aydmhk merdivenler, tepe
sinde Frans1z bayrag1 resmedilmi~ sahne
nin e§iginde bitti ve biz, oractkta, liituf -

ingiliz siyasetinin kar dostlarm gii~ halle bulabildikleri san
dalyalara ili,ebildik. 

ana hatJarJ Hemen sordum: 
(Ba$taTa/a 1 tne1 sahf/ede) - Edebiyat gecesi yapacak ba~ka bir 

tikamet almi§ olmalanm Roma • Berlin salon bulamaz mJydmJz? 
misakile mesai birligi icrasma matuf bir - Biz de istedik, olmad1. Y az1k ki 
hareket suretinde tefsir etmemek icab e • lstanbulda bu i§e yanyacak, sahneli ve 
der. dansa miisaid bir salon bulmak kabil ol-

4 t I t mad1. - ta yan • ngiliz miinasebatlnm 
derhal salah bulacagma dair hi~bir ihti • - Bir program?. 
mal belirmemi§tir. -Maalesef.. Y ok. 

Cazete muhabiri, F rans1z • lngiliz bir- - Kao;:ta ba§hyor? 
ligine ehemmiyetle i§aret ettikten ve Del- - Dokuzda .. 
bos'un son Avrupa seyahatinden de bah- Halbuki saat dokuz buc;uktu. Tizi ref-
settikten sonra Polonya, Romanya, Ce • tar olamn .. laft edebiyatc;tlann bilmedigi 
kolovakya ve Yugoslavyamn Londra ta- bir~ey mi? 
rafmdan tasvib edilmi~ §artlar dahilinde, V e t!khm t!khm dolmu$ salona yan ka
Fransa~m dostlan olduklanm , ili-ve et- p1lardan akmakta hala devam eden edebi
mektedJr, Polo~ya, R~manya ve <;ekos- yat a§lklan paltolan kollannda, §apka -

klova~yam~, l~g1ltere . 1~e olan dostlugun !Ian ellerinde - c;i.inkii markalan tiikendigi 
endt hanct s1yasetlennm e•as · · · · · d 'I' f 1· · · 
ld 

v b' k d h b • prens!pl 1c;m vest1yer e tat! 1 aa 1yet etmJ§tlr • o-
o ugunu IT ere a a eyan ve '1 A t k 1 N 1 1 . I I . 1 an e - turaca yer ara§tmyor ar. as1 sa e e 
ffil§ 0 b~~~llmabdardir .• Romanyadaki ge~en sandalyalar da, sigara dumanlan· 
5?n te .e , u er, u nokta1 nazan degi§ • mn yarattJg1 bulutlar io;:inde antika mih • 
hrmeml§hr. • 1 · 'b' 1 d d 1 

1 • 1 _ race §emsJye en g1 1 tepe er e o a§Jyor-

Afyon Karahisar Halkevinin du. 
~ah§malari Etrafa §oyle bir goz gezdirdim: Ge • 

~fyon K~ra?isar ~Hususi) _ Kt§ dev- c;en seneki Edebiyat gecesine gelen me§
resmde Evlffitz yem bir programla J<a- hurlann, bu gece yUzde sekseni noksan. 
h~rnaga ba~lamt§hr. Bu '<ah§malar mu- Sahnenin kapkara ytizii insafa gelerek 
hitte ~ok biiyiik bir alaka uyand1rmt§hr. gtiltimser gibi oldu. 

Halkevine gelenlerin adedi gu"nden Oh B" h 
.. v - •• 1raz ava. 

gune ~galmaktad1r. Temsil, miizik, 1 I 
k · 'bh stiklal mar•1 alki§larla biterken, nasi spor, utu ane, konferans toplanh - y 

Ian canh bir hareket halindedir. ge«;ecegini kimsenin bilmedigi gece ba§h-
Bu ay i'<inde Himmetin oglu piyesi iki yordu. 

defa temsil edilmi§tir. Bu aym ic;inde Piyano ile kemanin hakimi iki c;ift san· 
mf koyliilere olmak iizere bir mi.isame- atkar el, derin bir sessizlik ic;indeki salonu 
re verilm~tir. Koyliiler, Halkevinin doiduran kalbleri ve hisleri katre katre 
misafiri olmu~lar, §ehrin muhtelif yer- sundugu bir ahenk ziyafetile doyurdu. 
leri gezdirilerek, onlarla yakmdan a- Necib Celalin armonigi de dinlendik-
laka, koyliileri '<ok sevindirmi§tir. Evi· T · 
miz, koyliilerle kJ~, yaz temas ederek ten sonra sahnede gi:iriinen uran cem1· 
onlan aydmlatmak yolunda ~ah~ma _ yetinin giizide gencleri bize uzak karde§ 
larma devam etmektedir. iklimlerinin temiz havas1m getirdiler. 

Bundan sonra koyliilere verilmek il- Kiriill c;ocuklanmn Kaytarma, Men • 
zere Evimizin muhtelif kollan faaJ.iyete dil, Cohan, <;ala§ oyunlanm, !dil - Ural 
ge~erek onlan da kendi ~ah§ma i§leri- c;ocuklannm billur seslerinde c;aghyan 
nin iJ<ine alarak bu zamana kadar ya - §arktlan, Azerbaycan havalan takib et
pllrmyan en miihim temaslart yapm1~ t• 1, 
olacakt1r. 
lzmitte komure narh kondu Milli k1yafetlerle soylenen ~ark1lar, oy

nanan oyunlar salonu yerinden oynah • 
fzmit (Hususi) - Belediye, odun ve yordu. 

komi.ir i~ile ehemmiyetli bir §ekilde • bil 
me§gul olmu§ ve komiiriin kilosunu 4 Y amba~imdaki bir ecneb1 profesor · e 
kuru§tan verdirmege muvaffak olmu§· kendini tutamam1~, co§ffiU~, tepine tepine 
tur. Eskiden, komiiriin kilosu 10 ku _ ve tekrar.. tekrar 1.» diye bag1ra bagtra 
ru§tu. mUtemadiyen alk~hyordu. 
,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,,,,,,,,,, ... ,,,,,,, .. , ... ,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,.,,.. Hele K1nm11 .Siikriyenin sade ~iir a-

Saint Moritz isvi~rede k1~ spor· 
lan yapmakta olan Yunan Prensesle
rinden Aspasia'nm ayagt kaym1~, ablas1 
Prenses Aleksandra'mn yard1mma muh-

l tac kalmJ~br. 

lan raks1 ... Sonra (Selam Tiirkiin Bay
ragma I) .. V e hepsi. 

Kimse inkar edemez ki, Edebiyat ge
cesinin asia unutulmJyacak, daima tek -
ran ozlenecek tek tarafi, Turan cemiyeti 
c;ocuklannm bu muvaffakiyetidir. 

Bereket versin perde aralan ~ok siir 
miiyor: Haydi haydi yirmi dakika kadar 
bir~eyl .. 

Bu esnada sandalyasm1 kaptlrmak 
korkusile oldugu kadar, ad1m atacak a • 
rahk da bulunmadJgl ic;in kimse yerinden 
kip1rdiyam1yor ve c;ogu tek sandalyaya 
ili§mi§ rahat ve huzur i<;indeki c;ift!er si
garalarml ttittiire ttittiire birbirlerinin yii
ytine bakmaktan ba§ka yapacak §ey bula
mJyorlardi. 

Perdenin arahgmdan siiziilen kucag1 
oyuncak dolu bayan, yrlba§l mtinasebeti
le Edebiyat talebesinin, biiyuklerine sun
dugu hediyeleri dag1tmaga ba§lad1. 

Rektore, Oniversitenin asayi§ini temin 

Edebiyat Gecesinde Kli'Imh bir luz 

i~in pan! panl bir hano;:erle, kurus1k1 bir 
alhpatlar miinasib goriilmii§tii. 

T abanca patlay1verince, i:in s1radaki 
gene klzm <;tghgmJ. kan§an kahkalar ara
smda duydugum sesleri, isterseniz gelin 
kulagm1za fJs!ldayJm. 

1stanbul ile Ankara arasmda mekik 
dokuyan profesor F uad Kopriiliiye bir 
tiirlii hmm alamiyan bir katar dii§i.iyordu. 

Elbiirz eteklerinin hasretile yanan do
c;ent Ali Nihadm eline de, tombekisi 
• in§allah • T ahranda tedarik edilmek 
i.izere bir nargile tutu§turdular. 

- UmmadJgimlz bir izdiham salon· 
da meydan buakmadt. Dans etmek isti
yenler alt kattaki salona buyursunlar, o
rada biife de vard1r. 

Kimse yerinden oynamayinca, bUfenin 
ve dansm c;ekemedigi bir g\izide kalaba· 
hk ic;inde bulunmamn hazzile geni1 bir 
ncfes aldiill. 

Sumah a] ~epkenlerile yigit ve ~evik 
zeybekleri seyrettik, Anadolunun ziim • 
riid yaylalarmdan, ISSIZ ovalanndan ko -
pup gelmi§ yamk memleket havalarm1 
dinledik. 

Fa kat geceyarisini <;oktan gec;mi~. sa
bah yakla§Jyordu, as1l bekledigimizse bir 
tiirlii goziikmiiyordu. 

Nihayet, hele §Ukiir, kar§IIlllzda Yu
nus Emreyi bulduk. 

Birden akhma geldi, yerimden dogrul
dum, tuhaf degil mi, bu gece BUrhan 
T oprak da meydanda yoktu. 

V e daha tuhan §U ki, Mlon yari yari· 
ya bo§almt§h. 

- Dansa indiler .. dediler. 
Arkada, ka§la gi:iz arasmda kurulmu§ 

biifeden ~anak c;omlek, c;atal b1c;ak sesleri 
geliyor. 

Bu seslerin ninnisinde uyukl!yanlar 
var. 

Edebiyat gecesi as1l §imdi ba§hyordu. 

Y unus Emreyi Karacaoglan takib etti, 
arkasmdan Fuzuli goriindii. 

Percle aralan, biraz daha uzamakla 
beraber, hamdolsun gene uzun stirmiiyor
du, haydi haydi yanm saat kadar bir
§ey!.. 

Ve artJk dansa inenlerin hayli tenha • 
la§tJrdJgl salonda ad1m atacak yer bu • 
l~nlar, sandalyalanm kapt1rmak endi§e -
smden de kurtularak, biifenin zilli bebek 
gibi dinmiyen sesine ko§uyorlardJ. 

Bu gece ic;in haznland!gl anla§1lan 
berbad dekor ic;inde, altmdan yaylan f1r 
lam1~ kanapede Nedimi ve sakisini bul
duk. 

V e n~den sonra Pir Sultan Aptal.. 
Edeb1yat F akiiltesinin bu gece i~in 

yorulmu§ genclerini muvaffak olmamJ§ 
saymak giinah olur. 

Ancak, onlarla beraber hepimizi, e§i 
goriilmemi§ bir intizams1zhk, affedilmez 
bir karga§ahk io;:inde bunaltan kimdir? 

Saat be§i gec;iyordu, darac1k yerde bir-

KO ~ t:: 

PENCERESiNDEN 
Cleptomanie-Uzun ellilik 

(E;} ir Latin meseli vard1r ve §U ~e
(g} kildedir: N onne scis regibus 

longas esse manus. Frenk tarih
c;ileri -· bizim Ardi§ir dedigimiz - Ar
taxerxes' den, eski lranm o iinlii ~ahin§a· 
hmdan bahsederken bu meseli yad eder
ler ve <<Longue • Maine - Uzun elli» 
lakabm1 ta§lyan Artakzerkes'in dizlerin· 
den a§agiya inen kollannda bahtm bii
yukliik miijdeliyen bir i~aretini gortirler. 

Eskiden §arkta da bu vehmi telakk.i 
vard1, uzun elli olanlann mes'ud ya~Iya
caklarma inamhrd1. Fa kat ttirkc;ede uzun 
ellilik, hirSIZhga da delalet eder. Ruhi ta
babette cleptomanie ad1 verilen «hm1zhk 
illet veya dalaletinin» tiirkc;edeki ismi de 
«uzun ellililo> tir. 

Ruhi tababet, uzun elliligi daialet o
larak kabul ettigi ve dalaletlerde ise §UU· 
run, iradenin • bir an i~in - felce ugra
dJgma hiikmolundugu ic;in o hastahga tu· 
tulan betbahtlarm i§ledikleri suc;lar mazur 
goriilmektedir. Fa kat husiZhgl san' at ya
pan kimselerle uzun elli doganlan ayml 
etmek gii~ oldugundan bu mesele ruhi ta• 
habet iistadlan ve ceza felsefesi hocalari 
arasmda miinaka§a mevzuu olup gitmek· 
tedir. 

*** 0~ yil evvel, simfta kaimaHan i:Jolroa 
dalaletli bir hmc ile, hocas1ru yarahyan 
haylaz bir mekteblinin yalmz kel ve fo• 
dul bir gene degil, ayni :zamanda urun 
elli bir mahluk oldugunu, lstanbul plaj~ 
lannda boyuna h1rs1zhk yaphgmt gaze• 
telerde okuyunca bu cleptomanie bahsl 
hahnma geldi. HJrSIZ gene, kuvvetle umu• 
lur ki, adalet divaru huzurunda kendisinl 
bir ruh hastas1 olarak gostermege ~ah~a· 
cak, yaphgl h1rsrzhklarda ~uurile, iradeJ 
sile hareket etmedigini ve basta ruhunun 
ibramma uydugunu ileri sUriip kendini 
kurtarmaga sa va§acaktir. Fa kat hocaya: 
silah c;eken o uzun eli kanunun1 kelep~e· 
liye<:egine de §iiphe yoktur. 

*** 
Si:iz sozu ac;ar, derler. Cleptomanie'den 

bahsederken hatJnma eski bir vakla geldi. 
Be§ on YJI once F ransada m1, Belc;ikada 
m1 Alyhas Sameau adh bir meb'us da 
uzun ellilik yiiziinden dile dii~mii§tii. 0 
zaman gazetelerde okuduguma gore bu 
muhterem meb'usun bindigi her trende 
ve yatakh vagonlarda mutlaka bir hJTSJZ· 
hk vak'ast yiiz gosterirmi§. Zab1ta, aylar· 
ca pusu kuruyor, tarassudda bulunuyor, 
fakat soyulan yatakh vagon mii§terileri 
arasmda kime suc;lu diyebilecegini bir ti.ir
lii kestiremiyor. Nihayet §iipheler her 
hirSJZhk vak'as1 sahnesinde ytizii gortilen 
SaYJn meb'us uzerinde toplamyor. Lakin 
onun sJfatl, memurlan tereddiide dii§ii· 
riiyor ve i~ uzuyor. 

Haf1zamda aldanmiyorsam perde, 
Alyhas Sameau'nun yeni bir sue; hlerken 
cUrmii me§hud halinde yakalanmasile ka· 
panml§h. 

.$imdi gel CJe uzun ellilig;n aCJama sa
adet getirdigine ve Latin meselinin bir 
hakikat ifade ettigine inanl. 

M. TURHAN TAN 

Elektrik tirketile 
miizakereler 

Elektri.k §irketi murahhaslan, Bel~l • 
kadaki merkezlerinden talimat bekle • 
mektedirler. Bugiinlerde talimat gel~ 
cek ve murahhaslar Ankaraya gidecek• 
lerdir. ~imdiki halde Na:Ua Vek§.leti 
~irketten tesisatm bozuklugu ve halk • 
tan fazla ahnan para i~in 18 milyon Iio~ 
ra istemektedir. 

birine ginni§ c;iftlerin danstru seyrederken 
bir dost yamma geldi: 

- Fatin Hoca yatmi§ mid1r dersin~ 
- Hayrola ~- dedim. 
- Y eni y!lm ilk giinU beliren fU aU-

mete gore bu sene edebiyatiilllZm arzede
cegi manzara hakkmda miitaleasml og ~ 
renmek istiyecektim de .. 

Sabahleyin arkada§lar sordular: 
- Edebiyat gecesi nas1l gec;ti? 
Nutkum mu tutuldu bilmem, cevall 

veremedim. 
,Siiphe yok · ki, birc;ok bakiilldan hayli 

eglenceli bir geceydi o ..• 
Temiz bir muhitti, her eyi vard1. Tabe

sabah dansa kadar. F akat Edebiyat ge• 
cesi, o neredeydi? 

,Simdi, yaz1m1 bitirirken, telefonu a~· 
tim, ve us tad F uad Kopriiliiye sordum: 

- Diin geceyi nas1l buldunuz? 
- Vallahi, dedi, kalabahktan bir§e-

Yii\ farkma varmad1m. Zaten sonuna ka· 
dar da kalamadJm. 

- Edebiyat gecesi ... 
- Hay1r, buna edebiyat gecesi de • 

meyiniz. Zaten bana da i:iyle soylemi~ 
lerdi. Bu, nihayet Edebiyat talebesinin 
bir eglentisidir. 

Degerli profesoriin kendi hesab1ma 
hayli manah buldugum bu soztinii kabul 
ediyorum amma, 5oruyorum: 

- 0 halde, ge~en senedenberi vade • 
dilmi§ olan 938 Edebiyat gecesi ne za • 
man? 

KANDEMIR 



CUMHURfYE'r :J IIdncikanun 1938 

Lik maclar1.n1n son haftas1 C. Saray murakabe 

heyetinin i~timat ... 

Be§ikta§ muhacimleri istanbul kalesine hiicum ediyorlar 

<Ba1tarat1 1 fnC1 sahltetJe) I hlar, bu oyuncu gelinciye kadar eksik 
h~yecanla~ndan kimse isti~ad:. edeme ~ kadro ile kald1klan miiddetc;e Mustafa
IDI§, T aks1m stadyomundaki Gune~ - Ve- y1 miidafi, sol a~1k Danyali de sag haf 
fa mac;1 yagmurun §iddetinden ve sahada- oynatmak suretile hem tak1mlanm boz· 
ki ~izgilerin kaybolmasmdan hakem ta - dular, hem de F enerbahc;enin hakimiyeti 
rafmdan yanda blrakllmi§hr. altma girdiler. Nihayet Salim oyuna girdi 
Fenerbah~e: 3 ·G. Saray: 2 ve hiicum s1ras1 Galatasaraya ge~ti. 

Haftamn en miihim kar§Ila§masi -5eref Galatasarayzn birinci golii 
stadyomundaki F enerbahc;e - Galatasa- I 5 dakikada Danyal kendisine nadiren 
ray m~ac;1 o1dugu i<;in -~~~kii _berba_d ~a~.a- veri! en paslardan birini iyi bir §ekilde or
ya. ragmen buraya buyuk bJr seyirCI kut- taladJ. Lebib topu stop edip degajman 
les1 t!o~1anmt§h. .. .. .. • ·~· yapmak istedi, fakat Ha§ime pas vermi§ 
- Be§Ikta~h hakem Ru§hi~un idare ethg1 oldu. 0 da, N ecdetin miidahale i<;in ka-

QU oyuna takunlar ,u terhble~le <;lktiiar: !eden ~Iki§ma ragmen, Ga1atasaraya be-
F enerbahc;e: N ecdet - LebJb, Sed ad • raberlik goliinii kazandirdi. 

&ad, Angelidis, Mehmed Re~ad • Fik- k k b' ··dd ·· 
· B''l d Al' R N' · N · Bu go1 oyunu <;o 1sa IT mu et sur-

ret, u en , 1 1za, 1yaz1, ac1 k .. k 1 d d T k 1 
· G 1 'k' d h me uzere c;o can an IT 1. a 1m ar 

a atasaray, I I oyuncusunun a ace- .. k b'l .. I t hl'k r b' 'ki .. 
zalandmlmasJ ve bu cezalann, Itlraz mute a I en gu~e. ve e I e 1 • Ir I • Im§ 
haklan kullamlmadan tatbik edamesi yaphktan sonra 1h tara£ da sakmle~b. On 
yiiziinden §U §ekilde c;1kmi§h: be§ dakika gerek ~al~tas~ray ~e gerekse 
· Necrni • Salim Adnan • Mustafa Fenerbah~e kalelen h1c; bu tehhkeye ma-
Nubar, Faz1I - Necdet, Siileyman, Bii: ruz ka~m~dan yapt1an akmlar miitekabi-
lend, Ha§im. Danyal len kesJ!dJ. 

Galatasaray - F enerbahc;e mac;i deni - F enerbah~enin ikincl golii 
Iince akla taraffarlarm co§kun tezahiira- 30 uncu dakikada F enerbah<;eli Bii • 
tJ, bitaraflara bile sirayet eden umumi bir lend §ahsi bir gayretle ve giizel bir sii -
heyecan gelir,' Halbuki diinkii mac; ba§- rii§le topu Galatasaray kalesini c;erc;evt!· 
lar ba§lamaz kendini gosteren bu hailer Jiyen on sekiz c;izgisine kadar getirdi ve 
c;abucak soniiverdi. <;iinkii sahada bir f d k b' ,, d .. 
k k" "k b' k d k b" "k etra m a pas verece IT aru a§Im go· 

!
Ismkl ul c;u ' Irb. 1:k~ 1 .1a ~ofu buy! u dyer- remeyince §iit ahp talihini denedi. Nor • 
er ap 1yan su m mh en t o u a eta ld d h k bo 1 1 N · h 

ayakla oynanan bir su topu miisabaka- ma en a a Jsa y .. u .. o an t:~rm ~-
sma c;evirivermi§ti. Ostelik durmadan ya- vadan gele? bu_ topa butun gayretme rag· 
gan yagmur hizim artJrmJ§, yalmz fut _ ~~n • yeh§emJyerek Galatasarayhlara 
bolcularla hakemleri degil, seyircileri IkmcJ gol oldu. 
iliklerine kadar su ic;ine bahrmi§tJ. Galatasaraytn ikinci golii 

fki takima da oyunlanm kaybettiren ve Fenerbahc;elilerin ikinci defa galib va-
kendilerini heniiz layJkile bilmedikleri ye- ziyete gelmelerinin iizerinden iki dakika 
ni bir nevi miisabakaya ah§hnvermi§ gibi geC(lllemi§ti ki Galatasarayhlar sagdan bir 
davranan oyuncularm umumi vaziyetle • ini§ yaptJlar. Necdetin yaphg1 vuru§u 
rine gore F enerbahc;elilerin daha gi.izel Mehmed Re§adin iki kolu durdurdu. 

-. 
Diinkii mal(ta Seref stadt tribiinlerinin ma~arasJ 

ve daha iisti.in davrand1klan goriiliiyor -
du. 

Galatasaray hiicum hattimn bir tiirlii 
kendini tophyamamas1 biitiin yiikiin mi.i· 
dafaaya yiiklenmesine sebeb oluyor, fa -
kat F enerbahc;e muhacimleri de bu iistiin
ltikten bir tiirlii istifade edemiyorlardi, 

Devrenin ilk yansmda Fikret, kar§J -
smdaki hafm ileride oynamasmdan isti • 
fade ederek biiyiik bir faaliyet gosterdi; 
fakat has1mlanndan evvel su ile, ~amurla 
da miicadele etmek mecburiyetinde kal
digmdan c;abuk yoruldu. 

F enerbah~enin birinci golii 
Devre ortalannda Fikretin yerden bir 

ortalayi§ma gee; <;Iki§ yapan Necmi bu 
hatas1m kapatmak i<;in hasmmm ayagma 
plonjon yapmak istedi. F akat bu te§eb -
biisii bo§a gitti. Ciinkii top hemen sag 

aGik N aciye ge~irilmi§ti. Bunun bsa bir 
ortalamas1 ve Bi.ilendin yerinde bir kafa 
VUTU§U, Galatasaraym aleyhine golle ne
ticelendi. 

Bundan sonra Galatasarayhlar a~thr 
gibi oldular; fa kat akmlarmda hep bir ce
nahJ, sag taraflanm. kullanmak istedikle
rinden F enerbah<;e miidafaasmm i~ini ko
layla§tirdilar. Esad, iki defa, kendisinin 
kollamak mecburiyetinde bulundugu Ha

§imle Danyale nas1l olsa pas verilmiyece
gini yerinde hesabhyarak ve Lebible, 

Mehmed Re§adm tarafma gec;erek mii • 
him kurtan§lar yaptJ.. Bundan sonra iki 
taraf da yava§ladJ, oyun ortalarda ve 
miitevazin bir §ekilde cereyan ederken bi
rinci devre I -0 F enerbahc;elilerin lehlerine 
neticelendi. 

Jkinci devre 
1kinci devreye Galatasarayhlar Sa1im

den mahrum olarak ~Iktilar. San hrmiZI· 

Hakem bu esnada bu oyunculara c;ok ya
km bir mevkide durdugundan hem bu 
hareketi gordii hem de bunun on sekiz 
c;izgisinden hayli ic;erlerde oldugunu tes
pit ederek F enerbah<;e aleyhine penalt1 
verdi. ~ Necdetin plasesi Galatasaraya 
ikinci defa beraberligi temin ettirdikten 
sonra Fenerliler hiicuma gec;tiler. Galata
saray miidafaasJ bunlan defetmek i~in 
iistiiste birkac; defa favul yapmak mecbu
riyetinde kald1. 

F enerbah~elilerin iiriincii golii 
Bunlarm birini Fikret c;ekti ve yaptJgi 

a§Irtma bir VUTU§la takimma U~UnCU VC 
galibiyet goliinii kazandirdi, 

Bundan sonra Calatasarayhlar maglu
biyeti kabul etmi§ gibi oynadilar. Hiicurr 
faikiyetini ele almakla beraber netice ah 
nabilecek vaziyetlerde kendilerini fazlc 
sikmadiiar. Esasen, yagmur ve c;amur, ik 
tarafm da canh oynamasma mani oluyor
du. 

Oyunun miitebaki k1smmda insana 
futbolda zevk ve heyecan veren bir tek 
hareket goriildii: Nubarm F ener kalesine 
§andellemesine Angelidis ters bir kafa 
vurdu ve topun seyrini degi§lirdi. Bu ara
hk kaleci Necdet, arkada§t tarafmdan al
datJlmi§ olmasma ragmen gol olmak iize
re olan topu kornere ~1karmaga muvaf • 
fak oldu ve bu suretle takimim beraber
lige dii§mekten kurtard1. 

F enerbahc;eliler herhangi bir falso ve

ya §ansSIZhkla i.ic;iincii goli.i yememek ic;in 
topu saga sola abp vakit gec;irmege c;ah

~Irlarken mac; 3 • 2 Galatasaraym aleyhi
ne bitti. 

Sahanm diinkii vaziyetint nazari itiba
ra alarak taktmlarm ve oyunculann ten -
kidini yapm1yoruz. Biitiin futbolcular 

j k1ymetlerinin dununda bir oyun gosterdi
ler. Maamafih F enerhahc;eliler daha der
li toplu kalmaga muvaffak olarak galibi
yeti hakettiler. Galatasarayda ii<; oyuncu, 
Siileyman, Faz1l ve Necmi yalmz saha
da yer almakla iktifa ettiler. Bunlar ge
rek tak1m ve gerekse kendileri i~in bir tek 
nafi harekette bu!unmadJ!ar. Buna mu
kabil Danyal, Nubar, Salim ve Adnan 
iyiydiler. 

Be§ikta§: 6 • 1. Spor: 0 
Seref stadyomunda ve hakem Fener

bahc;eli Caferin idaresinde oynanan Be
§ikta§ • !stanbulspor ma<;I siyah beyazh
larm galebelerile neticelenmi§tir. 

..}; 

~-. 

Ankarada a~Jian ,uhe 
ittifakla kabul edildi 

Galtasaray kuliibii yiiksek murakabe 
heyeti, diin fevkalade bir ic;tima akdet• 
mi§tir. Bu ic;timadan maksad, Ankarad~ 
a<;IIan Galatasaray kuliibii §Ubesinin mu .. 
rakabe heyetince tasdik1 idi. 

Be§ikta§: Mehmed Ali • Hiisnii, En
ver ~ Rifat, Feyzi, Fuad - Hayati, Rid
van, Hakki, Seref, E§ref Be§ikta§ • istanbul ma~<mdan bir goriinii§ 

Galatasarayi kuranlarm hern.tn hepsi"' 
nin ham bulundugu heyet, Galatasaray 
kuliibiiniin banisi ve I numarah azast olan 
Ali Saminin riyasetinde toplanmi§, §ekle 
aid baz1 miizakerelerden sonra, Ankara"' 
da ac;1lan §Ube, ittifakla tasvib ve kabul 
edilmi~tir. Y alqiz, nizamnamede boyle 
§ubeler te§kili hakkmda ahkam olmadJgt 
ic,;in, nizamnameye, bu esasa gore, mad• 
deler ilavesi kararla§tmlmi§, ve bu mak .. 
sadla yedi ki§ilik bir heyet te§kil olun"' 
mu~tur. Bu heyet, Ankarada te§ekkiil 
eden §ube erkanile de gorii§erek nizamna• 
meye ilavesi icab eden maddeleri hamh• 
yarak 22 ikincikanunda toplanan yiikseJC 
murakabe heyetine takdim edecek ve ora-t 
da miizakere edildikten sonra, nizamna-t 
me mucibince ayni giinde ak§am iizeri 
toplanacak olan umumi kongrenin tasvibi"' 
ne arzolunacakhr. 

lstanbulspor: Mecdi • Hasan, Samih -
ismail, Orhan, Hayri • Nejad, !smet, 
Sami, Kemal, Adnan 

Oyuna !stanbulsporlular c;ok iimid ve
rici bir ~ekilde ba§ladJla.r. Top on dakika 
miiddetle miitemadiyen Be§ikta~ kalesi 
oni.inde oynand1. Fa kat gerek §anSJZhktan 
ve gerekse ba§ta Hi.isnii olmak iizere 
Be§ikta§ miidafaasmm yerinde miidaha· 
leleri yiiziinden lstanbuh:porlular go! <;I· 
karamaddar. 

ikinci kiimeye dii§eceklerini gozoniinde tarafm yaphgi biitiin gayretler neticeyi 
tutarak canla ba§la c;ah§Ip muhakkak ka- degi~tirmedi ve devre I · I beraberlikle 
zanmak azmile oynad1lar. Bununla be • bitti. 
raber birinci devre 0 - 0 beraberlikle bit- !kinci devreye ba§lar ba§lamaz Bey -
ti. Fa kat ikinci devrede T opkap1hlar kozlular hiicuma gee; tiler ve ilk dakika
azimlerinin semeresini iic; gol atmak su- larda lehlerine olan bir penalt!dan ikinci 
retile gordiiler ve ma<;I 3 - 0 kazand1lar. gollerini att1lar. 

Bu vaziyet kar§Ismda T opkap1, Sii • Oyun miitevazln bir cereyan takib et-
leymaniye ve Eyiib t~kimlan on iki§eT mekle beraber Beykozlul&r daha mi.iessir 
puvanla kat'i tasnifin sonunculugunu i§· bu tabiye tatbik ediyorlard1. Devrenin o
gal etmektedirler. tuz be§inci dakikasma kadar oyun bu §e· Diinkii ic;timada, yeni bir idare heyetl 

te§kili hakkmda verilen takrir reddedil ... 
mi§, nizamnamede yap1lacak tadilattari 
sonr_a, icab ederse yeni bir idare heyeti 
te§ki! olunabilecegi soylenmi§tir. 

Bundan sonra Be§ikta~ takimi yava§ 
yava§ kendini toplamaga muvaffak ola -
rak oyunun merkezi s1kletini rakib nlSlf 

Beykoz: 3 • Siileymaniye: 2 kilde devam etti. 
T aksim stadyomunda birinci mac; Bey- Otuz be§inci dakikada Sehabm §ahsi 

sahaya intikal ettirdi. Hakkmm yerinde 

kozla Siileymaniye tak1mlan arasmda oy- bir hiicumunu tamamhyan s1k1 bir §iitile 
nand1. Galatasaraydan Biirhan Atakm ii~iincii ve son gollerini de yaphlar. 

K1sa bir fas1la ile Siileymaniyeliler ge· Diinkii ic;timada, «Ankara Giine~ ku .. 
liibii ba§kan1 Cevad Abbas Giirel')> imza.,. 
sile gel en asag1daki telgraf okundu: 

r- " • ' ------,. ne penaltJdan bir go! daha <;Ikard1lar. 
l Bu sualarda oyunun ba§langicmdan -

Galatasaray • Fenerbahl(e ma~<mdan bir inbba 

paslan Be§ikta~ hiicum hattlnm bilhassa I idaresinde cereyan eden bu mac;a taktm· 
sol tarafm1 tehlikeli ini§ler yapmaga sev- lar §U tertiblerle i§tirak ettiler: 
kederken Sere£ ark a arkaya ii<; go I ata· Beykoz: Safa - Bahad1r, Halid • 
rak birinci devre 3 - 0 !stanbulsporun a • Halid, Seyiddin, Mehmed • Bilal, Ga-
leyhine bitti. lib, Sehab, Said, T odori 

ikinci devrenin ha§langicmda Be§ikta§ Siileymaniye: N uri - Biirhan, Ruhi • 
kalesi bir mi.iddet i~in ve miiessir olma • Orhan, Ibrahim, Re§id - Dani§, Muzaf
mak §artile gene sih§h, fakat gene go1 fer, !brahim, Hamdi, Siireyya. 
ol~~dt: Ond_an. sonra . siy~h beyazhlar Oyuna ba§hyan Si.ileymaniyeliler ilk 
kat 1 b1r hakim1yet tes1s ed1p hasimlanm, hiicumlanm rakib kaleye kadar uzattJlar. 
kendi kalelerinin oniine y1gmamakla be • Bu hiicumu oldukc;a gii~ atlatan Beykoz 
raber iistiis.~e ~iic~mlar.~ gec;tiler. Sen;£ da giizel bir hiicumla mukabelede bulun
takimma dorduncu go~u kazandud1ktan du ve bu suretle oyunuq ilk dakikalari 
sonra R1dvan da faabyete ger;erek gol - miitevazin ve miitekabil hiicumlarla ge~
lerin saylSlm alhya c;Ikardi ve oy~n. bu ti. Fa kat bu hiicumlarda Beykozlulann 
suretle !stanbulsporun 6 • 0 maglubiye- daha miiessir olabilecekleri seziliyordu. 
tile bitti. !Ik on be§ dakikadan sonra Beykozl'u-

Topkapi: 3 · Eyiib: 0 lar giizel bir hiicumla Siileymaniye kale-
Sere£ stadyomunda birinci ki.imenin sine indiler. Siileymaniye miidafaas1 bu 

ilk lik ma<;I T opkap1 ile Eyiib tak1mlan hiicumu tam amen tehlikeli bir §ekil al • 
arasmda cereyan etti. Hakem Galatasa - mamasma ragmen hatah bir surette dur
raydan Sup hi Baturdu. T ak1mlar; durmak istedi. Hakemin verdigi penalt1 

T opkap1: Abdiilkadir - Ahmed, T ah- Bahadmn ay agile Beykozlulara ilk gol
sin - Emin, Osman, T ahsin - Salahaddin, lerini kazand1rdt. 
Ziya, Kamil, Hay dar, Y a§ar Bu go I Siileymaniyelileri daha fazla 

Eyiib: Halid • Alaeddin, F aruk • harekete ge~irdi ve iistiiste birka~ hiicum 
Nuri, Siikrii, F erdi - Zaven, N e§et, Ze- yaptllar. Bu hiicumlardan birinde Bey -
kai, Mehmed, Haydar ko~lu miidafi onsekiz ic;inde topu elile 

T opkapthlar yenildikleri takdirde u • tuttu. Bu suretle Siileymaniyeliler de 
mumi tasnifin sonunculugunda kalacak • penalt1dan beraberlik say1sm1 <;Ikardilar. 
lanm ve dolayisile otomatik bir surette Devrenin bundan sonraki k1smmda iki 

Diinkii ko§ulara i§tirak eden atletler hep bir arada 

Kulilblerin puvan vazlyetl 
Mat; adedi Galib Berabere Maglub Athg1 gol Yecligi gol Puvan 

Ber;~ikta~ 9 6 3 44 12 24 
Fenerbah~;e 9 7 1 1 40 10 24 
Galatasaray 9 5 2 2 36 20 21 
Giine§ 8 6 1 1 30 8 21 
Beykoz 9 3 3 3 13 16 18 
Vefa 8 4 1 3 20 16 17 
1stanbulspor 9 2 2 5 13 16 15 
Eyiib 9 1 1 7 10 54 12 
Siileymanlye 9 1 1 7 9 30 12 
Topkap1 9 1 1 '1 p 36 12 

beri devam eden yagmur da §iddetini ar· 
tJTIDI§tl. Kar§Ihkh bir iki hiicum netice 
vermedi ve bu suretle 3 - 2 Beykozun ga· 
lebesile bitti. 

Giine§ • Vefa 
Giine§ • Vefa kar§IIa§masJ seyirciler 

tarafmdan alaka ile bekleniyordu. Y ag
murun §iddetli bir surette yagmasma rag
men tak1mlar sahaya <;Ikhlar. 

Giine~: qhad • F aruk, Re§ad - Yu
suf, R1za, · Orner, Salahaddin, Rasih, 
Melih, Murad, Rebii 

Vefa: Muvahhid - Saim, Sefer, Sii -
leyman, Lutfi, Abdu§, Lutfi, Muhte§em, 
Hiiseyin, Siikrii, Adnan 

Hakem: Nihad Bekdik 
Siddetli yagmur, sahamn c;amuru o -

yunculara topu kontrol etmek imkamm 
vermiyordu. Bu mii§kiilatla ba§hyan 0 -

yunun ilk hiicumunu Vefahlar yaptJlar. 
Bu hiicum Giine§ muavin hatbnda kesildi 
ve Giine§liler miitekabil bir hiicum yaptl
lar. Oyun miitekabil ve miiessir akmlarla 
devam ediyordu. Bu s1rada bir Gi.ine§ 

«Giine§ kuliibiiniin biitiin mensublari-t 
ntn fikri, ic;timai, terbiyevi ve sportif ide• 
allerinde sizleri oz karde§ sayarak idra~ 
olunan yeni yrlr heuetinize sclcim ve mu• 
habbetle kutluladrklarrnr arzederim.» 

T e§ekkiirle kar§Ila nan bu telgrafa rf .. 
yaset<;e samimi bir cevab yaz1lmasma ka .. 
rar verildikten sonra toplanhya nihayet 
verildi. 

niin lehine idi. 
Bugi.iniin miihim kar§t1a§masi olan 

ikinci mac;: ise Harbiye ile Ankaraspo~ 
arasmda idi. 

Her iki tak1m da bir arada ve alkJ§lal' 
arasmda sahaya <;Ikti!ar. 

Oyuna saat iki buc;ukta hakem lstan • 
bulsporlu Kemal Halimin idaresinda~ 
Ankarasporun bir vuru§u ile ba§ladr. An• 
karasporlulann ortadan Yapmak istedik • 
leri hiicum Harbiye muavin hattmda: 
kesildi. Derhal hiicuma gec;en Harbiyeli• 
ler soldan topu avuta kadar siiriiklediler. 

Netice iizerinde miies~r olabilmek ic;i~ 

Diinkii k1r ko§usundan bir enstantane 

hiicumunda Rasihin s1k1 bir §i.itii V efa her iki tak1m da eanla ba§la c;ah§lyordu. 
kalecisinin elinde kaldt. 20 nci dakikaya kadar miitevazin bir 

Giine§liler, Vefahlara nazaran ~amu- manzara arzeden oyunda !skender iki 
ru hesab ederek daha temkinli oynamaga bekin arasmda kapt1g1 topla ve siiratle 
ba§ladiklanndan ilk on dakikadan sonra Harbiye kalesine kadar sokularak topu 
hissedilir derecede bir hakimiyet tesisine siki bir §iitle kaleye gonderdi. F akat 
muvaffak olmu§lardi. Fa kat canh bir o- biiyiik bir §ansla Harbiye kalesi fskende., 
yun oymyan Vefa defans1 Giine§ hiicum- rin bu tutulmaz §litiinden topun kale di .. 
lanm giizel miidahalelerle kar§Ihyorlardi. gine c;arpil!asile kurtulmu§ oldu. 

Bu §ekilde devam eden devrenin 
Bu c;ok heyecanh ma~m ilk devresi her 30 uncu dakikasmda yagmur §iddetini ar-

iki tarafm da biiyiik gayretlerine ragmen 
tnd1. Oyuna imkan goriilemediginden ha-' O-O beraberlikle bitmi§tir. 
kern 0 • 0 beraberlikle devam eden mac;1 
iki tarafm nzalarile tatil etti. lkinci devre ba§ladigi vakit, birlncl 

l devrede go! <;Ikaramiyan Harbiyelilet 
kinci k1r ko§USU daha ilk dakikalardan itibaren oyunu 

Beyoglu Halkevinin tertib ettigi ikinci Ankaraspor mstf sahasma intika1 ettirmi~ 
ku ko§usu diin F enerbahc;e stadyomu - gibiydiler. Bu arada saga~1k kendisinQ 
Kalami~ yolu arasmda yapilml§hr. Ko - gelen c;ok miisaid bir gol vaziyetind"''l. a• 
§Uya, Galatasaray, F enerbahc;e, Giine§, cele yiiziinden istifade edemedi. 
Be§ikta§, lstanbulspor, Beyoglu Halke- lki takim da giizel ve enerjik bir oyun~ 
vi, Kasimpa§a, Beyoglu spar kuliibleri !a birbirlerine tehlikeli vaziyetler ihdas 
iki§er takimla i§tirak etmi§lerdir. ediyorlardJ. Harbiyeliler bilhassa iki a " 

Galatasaraydan Ibrahim I 8,39 daki • 
~~klan vas1tasile c;ah§Iyorlar ve bunlar 

kada birinci, Be§ikta§tan Artin ikinci, vasJtasile yaptJklan akmlar Ankaraspor 
Galatasaraydan Sokrat iic;iincii olmu§lar-
d kalesi ic;in bir hay li tehlikeli oluyordu. 

Ir. 28 inci dakikada Harbiyeli sagac;1k aya· 
Ankarada lik ma~lari gmdaki topu bir miiddet Ankariispor ka-

Ankara 2 (A.A.) -Ankara Jig mac; !~sine kadar siiriiklediktcn sonra giizel 
Ianna bu hafta da devam olunmu§tur. bir §andelle topu ortalad1. lzzet bu c;ok 
Havamn ~ok soguk olmasma ragmen miisaid vaziyette kendisine ge!en topu sJ• 
bugiin yap1lacak olan ma<;lan seyretmek ki bir kafa vuru§ile Ankaraspor kalesine 
ic;in sahaya 5 bine yakm bir seyirci top -

sokarak tahmmm yegane galibiyet go • 
lanmi§ bulunuyordu. 

ilk rna~ Demir <;ankaya ile Ankara • liinii kaydetti. 
giicii arasmda yap11dt. Ankaragiicii bu Oyunun bundan sonraki c;ali§malari 
mac;1 hakim bir oyundan sonra 2-1 gibi netice iizerinde bir degi§iklik olmadan 
bir farkla kazandr, gec;tiginden mac; Harbiyenin 1 • 0 gali < 

Oyunun ilk devresi 1-0 Ankaragi.icii - biyetile nihayetlenmi§ oldu. ~ 



3 ikincikanun 1938 

ERZiNCAN MEKTUBU 

Erzincanda kiiltiir i§ine 
ehemmiyet veriliyor 

CUMHURtYET 

M. Hitler'in 

Roma ziyareti 

Ceyhana giden 

go~menler 

flu, imparatorlugun ikinci Romanyadan gelmi~ olan 
teessiis yddoniimiine trkda~larimiZ biiyiik bir 

Ankara mektubu 

Tiirkiyede evli ve 
bekar nisbetleri 

a~a:cagini vadetti, 
bulundu 

Hiikumet, burada bir sivil lise 
zengin bir komiir madeni 

rashyacak samimiyetle kar~nlanddar . 
--:- Istatistikler memleketimizde gayrimiislimlere aid 

evliliklerin daha fazla oldugunu gosteriyor 
Roma 2 (A.A.)- M. Hitler'in Ro

maya maytsm 2 sinde gelmesi ihtimali ~;ok 
kuvvetlidir. 

Fiihrer'in ziyareti, lmparatorlugun te
essiisiiniin ikinci y1ldoniimune aid §enlik
lere tesadiif edecektir. 

M. Hitler, devlet reisi oldugundan 
kendisinin ftalya Krahm mt ziyaret ede· 
cegi suale ~ayan goriilmii§tii. Ancak Fuh
rer filen nasyonal - sosyalist partisinin §P.• 

fi olup fa~ist partisi §efine miilaki olacak· 
hr. 

M. Hitler, Ramada 6 veya 7 gi.in 
kalacaktJr. Ostie istasyonuna gelecek olan 
M. Hitler Avanti:1e caddesini ve Zafer 
ve lmparatorluk yollanm takib ederek 
Venedik sarayma gidecektir. 

Erzincandan bir goriinii§ 

M. Mussolini, rnisafirini istasyonda is
tikbal edecek ve ikametgahma kadar ken
disine refakat edecektir. 

Erzincan (Hususi) - Erzincan, ~ark 
vilayetlerimiz ic;inde mi.ihim mevkii olan 
bir ~ehirdir. Vilayetin ni.ifusu 134,000 
dir. 0~ kazas1, 143 koyi.i vard1r. Bi.itlin 
vilayette bir sivil, bir asker!, iki orta ve 
37 ilkmekteb vard1r. llkmekteblerde 87 
muallim mevcuddur. Bundan ba~ka da 
29 koyde egitmenlerin ders verdigi 29 
koy mektebi de bu sene yeniden a~;1lmt§· 

br. 
Erzincan, rak1m1 1200 olup havas1 

mutedildir. Baz1 seneler yaz mevsimleri 
fazlaca s1cak olursa da hirer mesireyi an
dlran ve soguk sularile me~hur alan koy
leri ~ehir halkr ic;in hamlanm1§ sayfiye
dir. Halkm dortte i.ic;ii ilkbaharda koyle
re ta~mtrlar. Simalden cenuba on be§, 
garbdan iarka 45 kilometre imtidad e· 
d~n bi.iyiik ovasmda arpa, bugday, fasul
ye, nohud ve her ti.irlii zer'iyata elveri§li 
mahsuller yeti~ tirir. Erzincan ovasm1 iki· 
ye ay1ran F1rat nehri ~ehrin iki buc;uk ki
lometro cenubundan gec;mektedir. Bu 
biiyiik sudan ~imdiye kadar Erzincan o
vas1 istifade edememi~ken, Cumhuriyet 
hiikumetinin c;elik kolu buraya da uzana
rak Erzincan ovasmm F1rattan sulanma
st c;areleri bulunmu~tur. Bu i~ iizerlerinde 
su mti~endisleri c;al i~maktadtr. 

Erzincanda kiiltiir i~leri 
Bura halkmda okuma hevesi tahmin

.:len c;ok fazlad1r. Memlekette lise olma· 
d1g1 ic;in sivil yi.iksek mekteblere ancak 
biitc;esi elveri~li olanlar c;ocuklanm gon
derebiliyor. Bu yi.izden Erzincan ~;ocuk
lannm c;ogu istedikleri tahsili gormekten 
mahrum kahyorlardi. Hiikumet memleke
tin bu ihtiyacmi da gozden kac;1rmarni§, 
ortaokul binasm1 geni§leterek burada da 
bir lisenin ac;tlacagmi vadetmi~tir. 

T amir edilen bin alar 
Bundan altt sene evvel bir zelzelede 

kubbeleri ytk1lmt~ olan lzzetpa§a camisi
nin tamiri ke§fi Naf1a miidiirliigi.i ta • 
rafmdan yap1lrn1§ltr. Bu ke§fe gore 
I 5,668 lira sarfedilecektir. Halbuki ca • 
miin iradmdan §imdi bankada 7000 lira 
mevcuddur. Bu para ile bu bina tamir 
edilemez. Bunun i~in Evkaf umum mii • 
di.irliigii biit~ esinden yardim edilmesi ve 
Erzincana bir §ehir manzaras1 veren bu 
muhte§em binamn bir an ev:~l yap!l.masl 
temenni olunmak~adJr. Tammn ke§lf ve 
'1lam vilayet makammdan umum mi.idi.ir

, upe gonderilmi~tir. 
Erzincanda hava kurumu §ubesi i~in 

bir bina yapilmasl kararla~tmlrnl~l!r. Bu 
binanm arsasl belediye tarafmdan mecca-

nen verilecektir. Metkezden §imdilik bi
naya sarfedilmek ic;in 6000 lira gonderil
mi§tir. Hava kurumu bu i§i ba§armak ga
yesile her ti.irlii fedakarltg1 yapmaktad1r. 
Y ap1lacak binanm plan ve projesi hazJr· 
lanmJ§I!r, Ankaraya gonderilecektir. 

Komiir madeni bulundu 
Erzincanm garbmda ve §ehre elli kilo

metre mesafede Karadagda komiir rna· 
deni bulunmu§tur. Bu madenin i§letme 
imtiyazm1 belediye azasmdan V ehbi 
Sanalan almi~I!r. Bu madenden ~ehre ko
mi.ir sevketmek ic;in geni~ bir otomobil yo
lu yapm1§hr. Bu yi.izden Erzincanda da 
komiir ihtiyacmm oni.ine gec;ilmi§tir. 

Gazclen zehirlenenler 
Sansada bir temelde c;ah§an Erzuru • 

mun A~kale nahiyesinin Dazi.ip koylin -
den Mehmed oglu Halilin ba~ma ta§ dU
§erek olmii~tiir. Erzincana on kilometre 
mesafede Kemah yolu iizerinde demir -
vollarma aid kop~i.ilerde ~alt§makta olan 
Erzincanm Brastik koyiinde oturan 
Rizeli Bilal oglu Sabri su c;eken makine
nin motorii i~;inde oJii oJarak bulunrnU§· 
tur. Be§ giin sonra da ayni yerde ayni 
motorde makinist muavini Malatyah fb -
rahim oglu .$evki de motor i~inde alii o
larak bulunmu&tur. Bunlann gazden ze
hirlenerek oldiikleri anla~1lm1~hr. 

Rumen kabinef'i 
Kral1n huzurunda 

c Bastaraft 1 !net !ahttec1el 
Kral, i:i~le iizeri, saraym taht salo -

nunda Ba~vekil ve biitiin naz1rlan ka • 
bul etmi§tir. Ba$vekil Gaga, yeni sene 
i<;in Krala tebrikatta bulunmu$ ve tahta 
karsr alan derin baghhgrm bildirmi~tir. 

Kral, verdigi cevabda, temennilere te
~ekkiir ettikten sonra ezciimle demi~ -
tir ki: 

c- Hiikumetimin, dogru bir hat ii
zerinde, zamamm1zm umumi zihniye -
tine dogru miiteveccih olarak hareket 
temege azmevlemi§ bulunmasmdan ~ok 
memnunum. Zamamm1zm zihniyeti, ev
vela, milletimizin tarsin ve takviyesini 
istemektedir. Bu, herkesi memnun ey
liyecektir. Zira bu kuvvetlenme big 
kimsenin aleyhine miiteveccih degil • 
dir. 

Biz, hayat hakkma malik alan bir mil
letiz. Fakat bu kat'iyyen di~er milletle
rin ezilmesi demek degildir. Biz, mute
kid bir milletiz. Fakat daima da diger
lerine kaqr miisaadekar bulunmu~uz -
dur. Milletimizin bu hasletlerini daima 
nazan dikkatte tutarak <;ah§mahsrmz.• 

Fiihrer'in harbden evvel lkinci Vil
helm'in inmi~ oldugu Doria saraymda j. 
kamet etmesi muhtemeldir. 

bgrenildigine gore, M. Hitler, Ra
mada ikameti esnasmda Guirinal' da ka
bul olunacak, lmparatorlugun teessiisii
ni.i tes'iden yap1lacak biiyiik askeri ge
c;idle Napoli' de yap1lacak bahri bir ge· 
c;id resminde haz1r bulunacaktJr. 

Roma ile Napoli korfezinde M. Hit
ler'in eerefine fevkalade tenvirat yapila
caktJr. -------

ispanya haberleri 
£Ba1tarah 1 fnct sahtf~d~l 

berlni buyiik man~etler altmda yaz • 
makta ve italyan lejyonerlerinin Fran
ko'cularm hareketlerine i.§tirak etrni~ 
olduklarm1 ehemmiyetle kaydetmekte
dirler. 

La Stampa gazetesi, .ttalyan lejyo -
nerlerinin mii§killatla dolu bir taktm 
harekat !era etmek suretile muharebeye 
i~tiraklerinden !talyanm miiftehir ol -
du~unm yazmaktadrr. 

y aralanan gazetecilerden biri oldii 
Saragosee 2 (A.A.) - Associated 

Press'in Teruel cephesinde yaralanmJ§ 
alan muhabiri Edouard Neil, yap1lan 
kan nakli ameliyesine ragmen saat 11 
de olmii§tiir. 

Esir dii~en general kimclir? 
Saragosa 2 (A.A.) - Franko'cularm 

eline Teruel'de erkamharbiye!Yile bir • 
likte esir dii§en General Pallas ihtila • 
lin bidayetinde riitbesi ancak tegmendi. 

$idcletli ~arpr~malar 
Saragos 2 (A.A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 

1 kanunusani giinil zarftnda Franco 
kuvveetleri, Teruel cephesinde tazyiki 
fazlala§hrmaga ba§lamt§lar, fakat dur • 
madan yagan kar dolay1sile fazla stkm
tJ ~ekmi§lerdir. 

Sierra Palomera'daki Franco cenab 
kuvvetleri, fena hava §era.ftine ra~en, 
mukabil taraftan baz1 mevzilerl alma • 
ga muvaffak olmu~tur. 

Merkezde biiyiik de~i§iklikler yoktur. 
Hiikumet<;ilerin yaphg1 iki mukabil hii
cum Franco kuvvetleri tarafmdan tarde
dilmi§tir. 

En ~·iddetli garp1~malar, Teruel cep -
hesinin cenubu garbi mmtakasmda vu
kua gelmektedir. 

H ava, harekata mani oluyor 
Teruel cephesi 2 (A.A.) - Havas mu

habiri bildiriyor: 
Fena hava ve kar, ktsmen harekata 

mani olmakta devam ediyor. Bununla 

l 
onu, bo§ bir sahada yapyalmz b1rakhg1 
hissine kap1ltyordu. Burada da, Alman

----• ,} ya, 1talya, F ransa ve §imali Afrikadaki 
tiyatrolarda duydugu koku aynen vard1. 
Kulis arasmdan yan aydmhk sahneye 

........ =--=-----y"""az......,an-.:--====--===----=---=-.-~Q~e"'Vl.r=en•:=====~ ~ekilip getirilen piyanoya, c;irkin ve so • 

Vicki BAUM Hamdi VAROCLU murtkan bir adam oturmu§, Doris'e refa· 
----- kat ediyordu. Piyanist, Tosca'mn ilk 

- 63 - notalanm c;almaga ba§ladtgl anda, Do • 
!stikbaliniz ~erefine i~;iyorum, de- tu. Doris, odasma dondiigii zaman 1~1 ris, bir saniye kadar Rene'yi ozledi. 0-

d
. B" .. lecek istikbali kazanacak- biraz ferahlaml§tl. Bazil, Ciciyi almak •iiyordu; renginin soldugunu hissediyor-
1. 1r gun ge • l k . · d D > , • 

S. h atta muvaffak o ma 11;1n isteme igi ic;in, oris onu sardt sarmalad1 du. Gozlerini yumdu ve Delmonte nm 
sm1z. JZ, ay 
yarahlmi~ insanlardansm1z. . ve y1ldoniimi.i hediyesi olarak Bryant'a tarif ettigi §ekilde kendini toplad1. $ar-

D 
. ..1.. edi Ya§aYI~ tarzt, h1~ de gotiirdii. ihtiyar Bryant c;ok mi.inzevi bir k1ya ba~ladJ, hududsuz, !;lr1;1plak sahne-

ons gu ums . . d v"ld' d C 1 d Avl 
ff k. et vadeder mah1yette eg1 J. omi.ir sliriiyor u. ici, ona giizel bir ar- de yalmz ba§ma ro i.inli oyna 1. g ana-

muva a 1Y k"" ··k k d I b·r· d. C k ·· d I I k I' " I · k d" k d" 1htiyar Bryant kalkh ve uc;u _n;asa- a a§ o a 1 IT 1. e yuz o ar 1 t1. cak yer ge mce, goz en en 1 en me ya-
.. t'" d b,·r rek doldurdu, Dons e U· ikinci hadise, Doris'in, bir hayli rica- •ardi. lcabmda aglamagl 0 da ogrenmi~-

nm us un e T > 
lardan, tavsiyelerden sonra, nihayet ti. Bazil'i di.i§iinmek, onun seyrek sa~-

zatarak: l" · · d d" M l"t d · d•v• · "h f d ld kl _ Bunu kabul e~e .~s~~~z, .. e 1. etropo 1 an opera a gec;1r 1g1 Irntl an lanm, u ak istasyon a ayn 1 an za • 
c;·· k'" b iin benim y1ldonumumdur. oldu. Salvatori araya girdi; Delmonte man, hapisaneye avdet eden Bazil'in yeis 
· un u ug B t ·bi bir adamm ofkelendi, zor yatt•hrd1lar; Bryant ve dolu bak1•lanm goziiniin oniine getirmek 

Doris, ihtiyar ryan 8' ' ' ' 

!d 
.... .. de nasrl 0 )up da New-Jersey- Vanderfelt biitiin niifuzlanm kullandi!ar. kafi geliyordu. 

Yl onumun ' b. l~h d'" E "h D · · "d · ld M d 1 cie tek ba~ma oturdugunu ~~ a za u: n m ayet ons rntiJ ey1 a 1. etro - .?ark! bitince, parter e oturan ar rn1 -
.. d"" O anki bu dii§i.inceyJ okumu§ gr politan operada imtihan olmasma miisa 1 ,ldand!lar. Doris memnun degildi. Elle-

~~-n d~~aU: :tti: v a de ~;tkrn1§1I. ri terliydi. A~ag1dan, birisi, italyanca o-
- Ben mii§ki.il vaziyette kaldtglm. za- Doris, bombo~ bir sahnede teganni et- 1·nak sordu: 

man, bu sarsmtiya mukavemet edem1yen h. Dibde soluk renkli bir dekor kalm1§tJ. - Ba§ka ne okumak istiyorsunuz? 

d . kl t Y an karanhk parterde, vlicudleri belli Doris cevab verdi: ir.sanlardan §im I uza a§ lrn .. 
Doris, te§ekki.ir ederek ~ek1. a!dJ ve belirsiz goriilen dort ki§i oturmu§, hafif - Handel' den bir parc;a. 

bakmadan el c;antasma yerle§t1rd1: Pa - scsle bir§eyler konu§uyorlard!. Sahne ala- Sonra, piyanistin onune, Linden'in 

d h tl . erak ed1yordu bildigv ine geni• ve alabildigv ine yiiksekti. I zat yazd1gv 1 eski notay1 koydu. Piya-
ramn miktanm e §e I m .. · > 

Bryant onu bah~~ k~p1s~na ka~ar go- Doris, a!t~1k oldugu bu sahne ve ku1i ' 
1 

t homurdandt. Doris, sahnenin orta -

t .• d"" c·· .. ·· de h1rb1r h1zmetkar yok· aleminin, oniinden ka~;1p uzakla§tlg1 vc 1 .:da durdu, yiiziinii, mavi projektorlerin 
lir u. orunur ,. 

Ceyhan (Husus1) Kasabam1za 
gelen Romanyah Ti.irk go~menler hara -
retle kar~llanmi§lardu. Go~;menler 19 ba
ne ve 80 ni.ifustur. Goc;menler ihtisaslanm 
§Oyle anlatmaktadu: 

«- Y11lardanberi ta§ma, topragma 
hasret kaldlgimiz ana vatamm1z Tiirkiye 
ve Ti.irk karde§lerimize c;ok §iikiir ki ka
VU§mU~ bulunuyoruz. Tiirk Cumhuriyeti 
topraklarma ilk ayak bastig!IDIZ andanbe
ri bize gosterilen iltifat ve yap1lan hi.isnii 
muameleden dolaYJ c;ok mi.ite~ekkiriz. Bu, 
bizim ic;in ne biiyiik ve ne unutulmaz bir 
saadettir. Boyle Tiirk ve oz karde~leri -
miz arasmda bulunmak ve olmek aklumz
dan gec;erdi, fakat bir giin gelip de bu 
eri~ilmez saadete kavu§acagtmiZI ummu
yorduk. 

Bizi kurtararak ana vatamm1za ve oz 
karde§lerimize sag, salim kavu§turan 
atam1z Atatiirk ve onun k1ymetli mesai 
arkada~larma sonsuz ve saYJSIZ te§ekkUr
lerimizle beraber diinyalar durdukl(a ba
§Imlzdan bir an bile eksik olmamalanm 
temenni eyleriz.» 

Goc;men karde§lere KIZilay ve Bele -
diye tarafmdan sJcak yemekler yediril • 
mektedir. Y atacaklan yerler daha evvel
den temin edilmi§tir. 

Go~menler beraberlerinde birc;ok ~ift 
alat ve edevatla hayvanat getirmi§lerdir. 

Goc;menler bir iki gi.in kasabam1zda 
misafir kalacaklar ve ondan sonra iskan 
mmtakalarma gonderileceklerdir. 

Krali~e Mari Romanyaya 
gidiyor 

Belgrad 2 (A.A.) - Valide Krali<;e 
Mari, ~ugiin saat 13 te Romanyaya mii· 
teveccrhen hareket etm~ ve garda Ro
manya el~isi ile Krahn miilki ve asker! 
miimessilleri tarafmdan selAmlanmJ§tlr. 

M. Stoyadinovi~ el~imizi 
kabul etti 

Belgrad 2 (A.A.) - Ba§vekil ve Ha • 
riciye Nazm M. Stoyadinovi~, Tiirkiye
nin Belgrad el~isi Ali Haydar Aktay1 
kabul etmi~tir. 

Bir Amerikan amirali oldii 
Va~ington 2 (A.A.) - 1926 senesinde 

Cenevrede akdedilmi.§ olan sll!hlan 
tahdid konferansmda Amerikan murah
hasl olarak haz1r bulunmu~ alan Amlral 
Hilary Pollard Joice, 74 ya§mda vefat 
etmi§tir. 

beraber, cumhuriyet~iler, Franco kuv -
vetlerinin hiicumlarma muvaffakiyet • 
le mukavemet eylemektedir. Mukabil 
taarruzlar esnasmda, cumhuriyet<;iler, 
iki gun evvel kaybettikleri baZl mevzi
Ieri geri almr§lardrr. 

~ehrin dahiJ.inde ise, cumhuriyet~ 
t·opgular, Franco'cularm s1~mmt~ olarak 
bulunduklan binalan bombard1manda 
devam eylemektedir. 

Hiikumet<;i kuvvetleri, bii.tiin giin 
Muela mlistahkem mevkiine birbiri ar
dma bir gok §iddetli hiicumlarda bu -
Iunmu§lar ve Muela'yt nihayet o~leden 
sonra ele ge<;irmi§lerdir. Miicadele ~ok 
~iddetli oldugundan, hlikftmet<;iler fazla 
zayiat vermi~lcrdir. Muela ile !stasyon 
mahallesi arasmda, Turia nehrinin geg· 
tigi agachkh bir vacli vardrr. l§te bu 
vadi i<;indedir ki birka~ bin muharib diz
lere kadar kara batrnl§ ve ayni zaman
da a~ bir halde el bombalarile <;arpl§ • 
IDl§lardll'. <;arp1~ma geceyar!Sl ancak 
nihayete ermi§tir. 

l§tk serpmesi icab eden noktaya dogru 
ka!dtrdl. Sesini a~maga ~ah§lrken, kal • 
binin, gogsiinde deli gibi c;arpttgm1 duy
du. Piyanist ofkeden kuduruyordu. Fal
so bir ses, Doris 'i, i~inde dola§l!gl hayal 
aleminden ~ekip, birdenbire Metropoli
tan operamn sahnesine indirdi. ~ark1ya 
ba§lama zamam gelmi§ti, ba§ladt; fakat 
bir iki meziir sonra, i§in berbad oldugunu 
hissetti. ~arkmm yansma kadar, piyano
nun kotii refakatile dii§e kalka devam 
etti, lakin bir arahk susmaga mecbur ol
du. Sahnenin ilerisine dogru yliriidii: 

- Ba§ka bir§ey okusam daha iyi ola
cak. 

Dedi. A§agJdan, derin bir baso ses ce
vab verdi: 

- Mersi, bu kadar Hfi. 
Doris, birkac; golgenin, koltuklarm a

rasmdan siiratle gec;erek salondan <;1ktl
gmi gordii. Tereddiidlii bir tavula nota 
defterini diirdii. Sahnenin obiir ucunda 
birisi bekliyordu. Oraya kadar olan me· 
safe Doris' e, uzun bir seyahat gibi go
rundii. 0 zat: 

- Miikemmel, dedi, cidden miikem
mel. Delmonte'nin talebesi oldugunuzu 
derhal anlad1m. 

Bu soz ona biraz teselli verdi. Mendi
lini ~1kanp, yiiziiniin ve ellerinin terini 
sildi. ilk temsil i~in y1gthp hamlanmJ§ bir 
siiri.i e§ya arasmdan ve birc;ok koridorlar• 
dan, yanyana ge!;tiler. Adam, Doris' e, 

Ankara (Hususi) !statistikler, 
memleketimizde gayrimiislimlere aid ev
lilik nisbetinin, da.ha fazla oldugunu gos
teriyor. Umuml olarak, Tiirkiyede 6 
milyon 466 bin evli, 8 milyon 397 bin 
bekar, I milyon 160 bin dul: ( Koca ve
ya kanlan olmi.i§), 48 bin de bo§anm1§ 
vard1r. 

fslamlarda evlilik nisbeti, erkeklerde 
niifusun % 39,8 ini, kadmlarda % 
40,2 sini te§kil ediyor. Hiristiyanlarda 
bu nisbet erkeklerde % 41, kadmlarda 
% 43,1 dir. Musevilerde ise erkeklerde 
% 42,1 dir. 

Evli nisbeti on binden fazla nlifuslu 
~ehirlerimizde erkeklerde % 43 bu~uk • 
tur. Kasaba ve koylerde bu nisbet erkek
lerde % 39, kadmlarda % 40 a dii§ • 
mektedir. Bu rakamlara bak1hrsa koyler
de evlenmenin daha az oldugu zannedi
lebilir. Halbuki vaziyet aksinedir: 
Koylerde c;ocuk fazla oldugundan, bitta
bi umumi niifusa nazaran nisbet dii~mek
tedir. 

Dul nisbeti, kalabaltk ~ehirlerde, er -
keklerde % 1,6, kadmlarda ise % 15,8 
dir. Az nlifuslu yerlerde bu nisbet er -

Afyonda Ali 

keklerde % 1,3, kadmlarda % 12,2 
§eklindedir. 

Bu rakamlarm ~ayam dikkat bir ifade
si, dul erkeklerin, kadmlardan ziyade ev· 
lendigini tebariiz ettirmesidir. Kocas1 ve· 
fat eden kadm, ekseriyetle, bir daha 

evlenmemektedir. Koylerdeki dul kadm
lar, §ehirlerdekine nazaran, biraz daha 
fazla evlenmektedirler. 

Son niifus saylffimm neticeleri, mem • 
leketimizde ya§lan 25 ile 45 arasmdaki 
bekarlarm • yani evlenme ~glanm bir 

aile yuvas1 kurmadan ge~irmekte • olan• 
lann - say151m 200 bin kadar gosteriyor. 

hte, zaman zaman tazelenen «bekarhlC 
vergisi» ne mevzu te~kil edenler bu 200 
bin erkek bekardtr. 

fstatistikler, boyle bir verginfn J[endile• 
rini evlenmege icbar etmek hususund.; 
faydas1z kalacagm1 da gosteriyor, Zira• 

kar§1Iarmda, ayni !;aglarda, diinya evine 
girmekten ~;ekinmi§ bekar k1z, yak gibi .. 

dir. Bekarlar, vergi zorile hep birden ev • 
lenmege karar verseler bile, kendilerin5 
et olacak k1z bulmakta, hakikt bir talih • 
sizlige ugnyacaklard1r. - M. S. E. 

Enstitiisii 

Afyonkarahisar (Hususi) - Burada 89 bin liraya yapllacak alan Ali <;e
tlnkaya K1z Enstitilsiiniin temeli merasimle ahlmt~hr. Temelatma merasiminde 
miiteaddid nutuklar soylenmi§tir. Vilayet~e in§SSl kararla~tmlan 100 yatakh 
bir hastane ile Atatiirk heykelinin de yakmda temelleri ahlacakbr. 

1938 Cumhuriyet Almanag1 

Aldm1z m1 ? 
Eger heniiz almadintzsa 
vard~r, ~iinkii mevcudu 

ge~ kalman1z ihtimali 
bitmek iizeredir 

Cumhuriyet A~manag1 
Tiirkiyenin en maruf imzalar1, sayts1z makale ve faydah bUgiler, tarih, 

takvim, grafik, istatistik, eglenceli f1kralar, hikflyeler, karikontilrler, 
biitiln ltadisatm resimlerile dolu, bir cildllk bir ansiklopedidir. 

Her yerde aray1n1z 

terciimei haline clair baz1 sualler sordu. 
Repertuan, sahnedeki tecrlibleri, bun • 
dan evvelki angajmanlan hakkmda ma
liimat istedi. Doris, yalan soylemege ce
saret edemedi; fakat, hakikatin de pek 
parlak olmadtgmJ anlad1. Aynlacag1 za
man, o zat: 

- Biz size yazanz, dedi. 

A§ag1da, kap1cm1n kuliibesi yanmda, 
Salvatori onu bekliyordu. Oradaki siyah 
tahtaya elile vurarak Doris'i enine bo -

yuna kucaklad1. Doris ic;ini c;ekmekle ik
tifa etti. Metropolitan operadan, dort 
gi.in sonra bir mektub geldi. Bu mektub
da, namzedin ses noktasmdan olan me
ziyetleri tasdik edilmekle beraber, o sese 
tekabiil eden bir mi.inhal bulunmad1g1, 
maatteessiif kaydile bildiriliyordu. Do -
ris, N evyorkta nas1! ya§1yacagm1 tayin 
edemiyor, tahte§§Uurundan, «M. Walter 
henliz hayattadm> diye dii§iiniiyordu. 

Doris, gene EllialtmcJ sokakta, fakat 
bu sefer ayni evin ii~iincli katmda otu -
ruyordu. Bu ya§aYI§ bir kabusa benzi -
yordu. 0 evi o kadar !;Ok tahayyi.il et

mi§ti ki, arhk, bir realite olarak goremez 
olmu§tu. Bununla beraber, bu ev mad
deten mevcuddu. Kap1s1 camh atolyede, 
iiltra modern bir dans mektebi ac;1lrnt§h. 
Duvarlan delip gec;en topuk sesleri ve 

gong giiriiltiileri i~itiliyordu. T erzi Dos
tal evden c;1krn1~h. Y erine, a~aibdaki 

siitc;i.i diikkanmm sahibi ta§mml§h. Agh .. 
yan ikizler buyi.imi.i§ti.i. Kaldmmda te .. 
kerlekli patenle kayarak oyun oynuyor .. 
lard1. Doris, bir yabanc1 adamla seya• 
hate ~1kan sozde aktrisin mobilyeli kiic;iik 
aparhmamm tutmu§tu. Bu aparhmanda 
bir <;in esrarke~ kahvesi kokusu vard1, 
Biitiin e§yalarm iistiine, bebekler serpil~ 
mi§ti. Fakat, aparhman ucuzdu ve Do • 
ris, burada bir ana yurd havast duyuyor~ 
du. Salvatori'nin dairesinden, gene ta .. 
lebelerin sesi i§itiliyordu. Bizzat Doris, 
son maglubiyetten sonra ciddiyetle c;ah§
maga koyuldu. 

Doris, simsar Mosse'u unutmu§tu. Bir 
giin, metroda kar§1la§mam1§ olsalar ge • 
ne hahrhyam1yacak1J. Mosse: 

- Hallo, hallo I diye seslendi. Bu ne 
tela§ boyle? <;oktanberi sizinle me§gul 
oluyorum. 

Doris, crok yiiklii haf1zasmda uzun 
miiddet ara§ttrd1ktan sonra onu tamya .. 
bilmi~ti. Mosse'u, dart sene evvel, Blan~ 
chard otelinde, Delmonte ile beraber 
gormii§tii. Simsar, memnun, soziine de • 
vam etti: 

- Mosse her~eyi bilir. Metropolitan• 
da imtihan oldunuz ve sizi atlathlar. 
Fa kat, sizin sesiniz, Cranach' m seneler • 
denberi dinledigi seslerin en iyisidir. 

Doris hayretle sordu: 
- Cranach kim? 

CArkaS1 var> 
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Bilmecede kazananlar 
Gec;en aym c;ocuk bilmecesinin halli 

«deveku~u, Elaz1k, Karaman, Uludag~ 
idi. Dogru t;ozenler arasmda birinci mii
kafat be§ liray1 istanbul Hayriye Iise
sinde 458 Fatma Giindiiz, ikinci miika -
fat iki Iirayt Bursa erkek lisesi 294 Sa
lahaddin Tavan, iit;iincii mii.kafat bir 
mekteb c;antasm1 418 Sahib Torel ka -
zand1lar. 

Birer sak ci.izdan kazananlar: 
Giizel San'atlar Akademisi talebesin

den Hulya, Beykozda $ahinkayada 
Hayreddin, Kabasakal Utangac; mahal -
lesinde 13 numarada Hiiseyin Kaz1m, 
H1rkai~erif Hurremc;avu~ mahallesi 
Nesrin, inonii klz Iisesi yedind s1mf ta
lebesinden Ya11ar Giiner, Sarac;haneba~1 
56 nc1 okul 315 Sevim, Erzincan orta o
kul 423 Biirhan Altmok, Yerkoy Ziraat 
Bankas1 bugday eksperi Mehmed Or -
camn kard~i Cemil, Lale caddesi Serab 
Firdevs, Pendik ilk okulu 337 Erol Ak
giin, Kad1koy <;aytr caddesi Saadet a
partlmam 5 Nebile, Mecidiye koyii Ye
niyol 4 Nadire, Kabata1? erkek lisesi 492 
Nusrat, Maden okulu 54 Abbas K1Z11al
tan, K1rklareli orta okul 470 Hasna Bu
rak, Haydarpa§a Iisesi -2723 Mehmed, 
Tekirdag Nam1k Kemal okulu 62 Neri
man Sayban, Bartm orta okul 311 Sup
hi, Cihangir DefterdarypkU§U 115 Vah
ram, EdirnekaplSl Pa§ahamam1 sokag1 
23 $iikran. 

'Birer ,ak ceb (/efteri kazananlar: 
igrikap1 Mumhane caddesi 24 Saime, 

Sanyer caml kar91smda Mustafa, Ca -
galoglu 13 numarada Huriye, Mac;ka 
caddesinde $ekibe Kutsiyar, Hayriye li
sesi mezunlarmdan Niizhet Hic;sonmez, 
Samsun Dumlupmar ilk okulunda bin
ba§I Hayri klZl Nuran, Tekirdag polis 
memlll'U ibrahim <;elenin oglu Ozcan, 
Kadlkoy Alhyol K1rtasiyeci sokag1 3B 
Neriman Nimrod, Ye§ilkl:iy ilk okulu 
dordiincii Slmf talebesinden Giilseren 
Cankat, Dinar Yeniyol okulu 216 N. 
Atakulu, Yenl Nesil mektebi Orhan 
Sungur, Beyaz1dda Kiiqi.ikhaydar rna -
hallesi 13 Saniye, Tirebolu Kaynak spor 
kuliibiinde Mehmed, Haydarpm;a lisesi 
Nejad izmiroglu, Vezneciler Kirazb
mesc;id sokag1 17 Pakize, Silifke miiftisi 
vas1tasile Zeyneb Yazar, Fen Qkulu de
miryol tak1m komutam Enverin k1n 
Sevgi, Trabzon erkek orta okul 55 Bii.r
haneddin Ogiitmen, Kadtkoy birincl or
ta okul 47 Haluk Giiciim, Vlze P. T. T. 
§efi tbrahim Kamacmm klZl Giiler. 

Birer Riizel tarak ka:zananlar: 
Istanbul San'at okulu 496 M. Muhsin 

Ergiirman, Vefa erkek li:;esi 212 Nusrat 
Kasar, istanbul 42 nci okul 413 Made -
let Nostman, SaraGhaneba~?l 134 Duhter, 
istanbul Erkek lisesi 1054 Turan Ozger, 
Harbiye Tramvay caddesinde Fatma Se
viiker, Edirne lisesi 637 Cemal Bilg·iq, 
Kozan kazas1 niifus memuru Nuri Tez
camn klZl Emel, Kandilli k1z lisesi 
5/B den Saliba $evket, Mersin orta oku
lunda 464 Orban Y1ldmm, Malatya E
lektrik §irketi miidiirii Salih Ziverkin 

Cezire muhaf1z vekili nas1l { 
daga kaldiriimi§? 

$am gazeteleri, Cezire muhaf1z vekili 
Tevfik ~amiyenin ne suretle daga kal -
dmlm1~ olduguna dair §U tafsilah ver
mektedirler: 

Muhaf1z Tevfik $amiye, maiyetinde 
ah<;ISI ve bir de polis memuru oldu~u 
halde Dirzordan Hasic;eye miitevecci -
hen husus1 otomobille hareket etmi§tk 

Bunlar, Hasic;eye birkac; kilometre 
mesafede bir derede duran ve §Oforii 
makineyi tetkikle m~gul bulunan bir 
otomobl.Ie raslamrslar, ne oldugunu an
lamak ic;in durmu§lard1r. Tam bu s1rada 
bozuk goriinen ot-omobilden 4 miisellah 
§ahts t;Ikmt§, muhaf1zla arkada§lanm 
yakahyarak kendi otomobillerine al -
ml~lardtr. Bunlar muhaf1zm yiiziinii ka
patarak Hasic;e kasabasmm ic;inden si.ir
atle gec;mi§ler ve civar bir kaye gotii -
rerek bir evde hapsetmi§lerdir. 

Ev sahibi neden sonra meseleyi anla
IDI§, keyfiyetten kumandan Bpno'yu 
haberdar etmi§tir. Bunun iizerine ku -
mandan Bono kiiye gelerek muhaf1z1 al
mr§ ve Hasic;eye gotiirmii§tiir. --···-350 kuru~unu almiflar 

Samatyada, Hactkadm mahallesinde 
oturan Sabri isminde biri, sarho§ bir 
halde evine donerken, kadm yiizii.nden 
aralan ac;1k olan Niyazi ve ismet online 
c;rkmr~lar ve kendisini yumrukla dove· 
rek cebindeki 350 kurU§Unu almi§lardu. 
Niyazi ve ismet yakalanm1~lardrr. -···-Komiirden zehirlendi 

Kantarcllarda oturan Mehmed k1z1 
Avniye, odasma ald1g1 yanmami§ man -
gal komiirii.nden zehirlenme alametleri 
gosterdiginden Haseki hastanesine kal -
drnlm1shr. 

klZl Suzan, Giimii.§ Hac1koy Mehmedpa
§a ilk okulu Nezihe Aras, Bolu orta oku
lu 365 Ziilkii.f Beton, istanbul erkek li
sesi 416 Semih, Biiyukc;ekmece Kum -
burgaz kiiyii ilk okulu Behzad f?aylan, 
Giimii!?suyu Bagodalan sokag1 18 Fer -
hunde Dosdogru, <;emberlita§ Dizdariye 
yoku§u 3 Nevzad Oyman, istanbul Ti
caret lisesi 1527 Kaya, Beyoglu 44 ii.ncii 
ilkmekteb 195 0. Benlier, Darii~§afaka 
lisesi 293 Ulvi Ersoy. 

Birer Jiizine kur~unkalem ka:za
nanlar: 

izmit Hakimiyetimilliye okulu 354 
Emel Kandemir, Konya Siiel orta okul 
4735 $akir, <;ine birinci okul 79 Rifat, 
Adana P. T. T. memuru Re~adm k1z1 
Giinal Akta§, Samsun Tii.m~>n emir su -
bayt Hayrinin km Nimet, Uskii.dar Do
gancllar caddesi 125 Fahameddin En -
~:(·in, Kad1koy San'at okulu 442 Hayriye, 
Be~iktas Abbasaga Cami sokag1 3 Na
zire, Eski§ehir Arifiye maballesi Tavus 
sokajl;l Nadir Yalmz, Sinob Cumhuriyet 
ilk okulu 118 Nezihe Atalay, Konya A
tatii.rk heykeli meydam 182 Semiramis 
Giires, Baklr mad-eni Askerlik ~ubesi 
reisi Biirhan Ziya klZl Ay§e Batu, Ak -
sehirde Ahmed incenin k1z1 Nedime, 
Uskiidar thsaniye 34 Galibe Bingiil. Es
ki§ehir U'lkii okulu 167 Nadir Tahir, 
Uzunkiiprii Gazi Mahmud okulu 4 Ma
hiser Solman, Erzurum levaz1m amirJ.igi 
levaz1m miidiirii Aliden !hsan Heki -
moglu, tzmir Karantine tramvay cad -
desi 768 0. Evdenosoglu, tzmit Kozluk · 
Kapanca sokak 2 Seniha, Pertevniyal 
lisesi 195 Cahid Olcay. 

Birer Ji.izine defter kazananlar: 
Ankara Karmusalla mahallesi !mece 

sokag1 27 Kemaleddin Dener, Be§ikta9 
20 noi ilk okul Dogan Alacao1Uu, Denizli 
s1hhat direktoriiniin oglu Biilend AI -
tmer, Elaz1g dordiincii okul 193 Mah
mud, Kiitahya M1str c;ar§Ismda manifa
turaci Halil ibrahimin oglu ibrahim, 
Bahkesir lisesi 237 Said Tanfer, Nev~e
hir Ag1rceza mahkemesl reisi Ali Riza
nm oglu Naztm Balaban, Ankara Istik
lal okulunda 18 ilhan Aysan, Malatya 
merkez Firat okulu ba~iigretmeni Yah
yanm klZl Ayten 6zgen, Eski§ehir li -
sesi 121 Nebahet Tehin, <;orlu sorgu M
kimi Fevzinin k1n Mediha, lzmir Kar
§Iyaka Bank a sokak 19 Elif Y1ldiz, . A
yanclk ismet inonii okulu 110 tJlker 6z
lii Ankara mmtaka san'at okulu 288 

' Fedai Tuna, Edirne Cumhuriyet cadde-
si 44 Ferid Ozl§Ik, Istanbul 64 iincii ilk 
okul 256 Neriman, Bitlis inbisarlar ba§
miidiirii k1zt Rezzan 6zbel, Darende H~
cilar Urammda !sa o~ullarmdan Necmi. 
Bilecik ikinci okul 69 Musa, Divanyolu 
Erkek Terzilik okulu 250 Mahmud. 

Hediyeler oniimiizdeki per§embe gii
nii.nden itibaren dagrtilmtya ba§lana • 
cakhr. istanbulda bulunanlarm hii.vi -
yetlerini ispat eder birer vesika ile Jut
fen gelip matbaam1zdan almalanm di
leriz. Diger yerdekiler taraflm1zdian 
gonderilecektir. 

Anamurda yeni hiikumet 
konagi 

Anamur (Hususi) - Anamur hiiku
met konagmm in~aahmn bitmesi iize
rine devair kendilerine tahsis olunan o
dalan i§gal etmek suretile hep bir ara
ya toplanmt~lard1r. Evvelce hem halkm 
i~lerini giic;legtiren, hem de icar adile 
birc;ok paranm verilmesini icab ettire11 
dag1mkhgm iinii almmi§hr. Bu suretle 
bu binalann bircoklarmm ah~ab ve mu
hafaza tedbirlerinin gayrikafi olmas1 
yiiziinden her zaman yangm tehlikesi -
ne maruz bulunan devairin kargir ve 
muntazam bir binaya ta9mmas1 bu mah
zuru da ortadan kald1rm1~hr. 

~EHZADEBA$I 
TURAN TiYATROS 1 

Bu ~ece saat 20,30 d~ 
San'atkar Na§id ve 
arkada§lan, okuyucu 
kiic;iik Semiha ve Mi· 

§el varyetesi 
(Sonra anlarsm) taklidli komedi 

3 perde 
Halk gecesi: Localar 100, her yer 20, 

paradi 10 kuru§ 

Kolayl•k·$•kllk 
Ht r t • rden en el koi • JI•i1• ,,.~. 

''" epor m• r•khl l e.,.. nter. onl •r 
lqln repllml' ol 1n ll " a• nt G:r-11.0• 
lotlort gl, orok ' lkllao do tomln ot
mlf oht P"Ia l". Hututu lnc t lt lr VG
cudun t e ne10bOnO dDz • llir ve ' " 
• • did hortk l llordl bllo Jlol'lyyon 
l&aymaz. 

Flyltll 7 112 llrodu ltllloron. 

Sa to, J e ri J &lrll • I 

Grip, Bat ve Di' Agrllart, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

CUMHURiYET 

GUNUN BULMACASI 
SAC BAKIMI 
Giizelligin en birinci §arhd1r. 

'I I I I I 1• 1 I I I I 
,, 1• 1 1• 1 I I I 1• 1 I I 
1l_l I I I 1• 1 I _L.U 
Soldan saga: _ 
1 - Tehdid edllmek. 2 - Bir renk, c;ok 

degi!, arabca «yorgunlub. 3 - Yeni tiirk
c;ede «rahat>. 4 - KLSa bir zamanm tersi, 
para dolabl, soru edatx. 5 - Alfabeden iki 
harf yanyana, alfabede bir harfin okunu
~u. 6 - Bir soziin muhalifini soylemek, bo
gazdan lflk.an §ey. 7 - Bir emir, arabca 
cliitiib. 8 - Geni::;lik, §iiphe, arabca csu:.. 
9 - Ahd, bir §eye txpat1p benzer ~ek!lde. 10-
Bir spor tabiri, eskl alfabede bir ha.rfin 
okunu§u. 11 - Bir kadm ismi, val!de. 

PETROL Ni ZAM 
Kepekleri ve sac; dokiilmesini tedavi 

eden tesiri mii.cerreb bir ilacd1r. 

Yukaridan a::;ag1ya: 
1 - Her~ey onun l~tlne konur, l;llkayetll. 

? - Bir amiraltmrzm soy ad1, bir emir. 3 -
Imal edi§, temiz. 4 - Bir emir, bozukluk. 5 -
Yakm degil, bir emir. 6 - soz ile. 7 - Bir 
musiki aleti, alfabede bir harfin okunw,m, 
Yunanistanda ya§aml§ eskl Tiirklerin re -
isleri. 8 - Nota, kii<;i1k I(Ocuk. 9 - Spar mii
sabakasr, reis. 10 - iran dillnde csu,, hay -
vanatm sxrtma konan bir §ey. 11 - Ne::;'eli, 
bir emir. 
Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 
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wiiAjVIAINIAIKI• Io iAINI AII 
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Tashih 
2 ikincikanun 938 tarih ve 1899 nu -

marah niishamtzm 10 uncu sahifesinde
ki Beyoglu 3 iincii Noterligi ilam seh -
ven 5 inci noter §eklinde pktlgmdan 
keyfiyet tashih olunur. 

Veznedar 

r 
SK I 

Elbiseleri 
Ham ve Jsmarlama 

Yaln1z 

MAYER 
Magazas1nda 

bulunur. 

Beyo~lu, lstiklil cad 
No. 379 

PASTiLLERi sizj 

BOGAZ HASTALIKlARitE 
OKSURUK, NEZLE 

VE GRiPTEN 
KORUR VE TEDAVi 

EDER 

aran1yor 
T. C. Ziraat Bankas1 istanbul ~ubesinden: 

Baz1 ~ube v~ ajanslanm1zda ~ah~hnlmak iizere veznedar almacakhr. Ta
Iiblerin bilfiil veznedarhkta ~;ah!;;arak iyice yeti~mi~ ve her veGhile itimada 
lay1k 40 ya§mdan yukan olmamalan ve bankam1za intisab ic;in aramlan ev
safx haiz bulunmalan lazimdir. isteklilerin fazla izahat almak iizere ~ube -
miz muhasebesine miiracaatleri. (8680) r Devlel Demirrollarl i,retme Umum Miidiirliigiinden I 

Muhammen bedeli mii~tereken 1100 lira olan Sirkecide istasyon binas1 
ic;inde birinc1 ve iiGiincii mevki bekleme salonlarmdaki biifelerle istasyon 
binas1 kar~tsmdaki vazhk kazino bahc;esi 17/1/1938 pazartesi gi.inii saat 10,30 
da Sirkecide Dokuzuncu i1?1etme binasmda arthrma Komisyonunca pazar • 
hkla kiraya verilecektir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 165 lira teminat akc;elerile Komisyona mi.ira-
caatleri. ~artnameler paras1z olarak Komisyondan verilmektedir. (8735) 

~ 

Muhammen bedeli 8100 lira olan 2 aded seyyar Dizel motiirlii komple 
kaynak cihaz1 V£' 2 adec! elektrik kaynak umformeri 28/1/1938 cuma giinu 
saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 607,50 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni giin 
saat 14,30 a .kadar Komisyon Reisligine vermeleri Iaz1mdJr. 

$artnarr.elet paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa1:1a-
da Teselli.i.m ve Sevk $efliginden dai'htilmaktadtr. (8569) -Evvelce ilan edilmi~ olan izmir - Afyon hath iizerinde Turgudlu is -
tasyonunda yapllacak istasyon binasile Alimantasiyon binas1 in~aab kapah 
zarf usu1ile yeniden eksiltmiye konmu~tur. 

1 - Bu i~lerin ke~if bedeli ceman 40,000 lirad1r. 
2 - Mukavele projesinin 4 iincii maddesinde yaz1h in§aat mii.ddeti 30/ 

8/1938 tarihine kac.ar temdid edilmi~tir. 
3 - istekliler bu i~e aid ~?artname, proje vesair evrakr Devlet De

miryollarmm Ankara, Haydarpa~a, Sirkeci, Afyon ve izmir veznelerinden 
200 kuru~ bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 19/1/1938 tarihinde c;arsamba giinii saat 15 te Devlet De-
miryollan I§letme Umum Miidii.rlii.gii Yol Dairesi binasmda toplanacak 
Merkez Birinci Komisyonca yap1lacakbr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektubu ile birlikte 
a~ag1da yazxh teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e Is.adar Komisyon Riya -
setine tevdi etmi~ olmalan lazrmd1r. 
a) 2490 sayl11 kanun ahkamma uygun 3000 liralrk muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettigi ve ~artnamede yazrh vesikalar. 
c) Nafla Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. •4743• (8724) -A~ag1da muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yaz1h muhtelif 
tezgahlar ayn ayn ihale edilmek ~artile ~ 7/2/938 per~embe guni.i saat 15 
ten itibaren kapah zarf usulile Ankaracl.a Idare binasmda satm almacakhr. 
Bu i~lere .P:irmek istiyenlerin ~ag1da gosterilen miktarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettigi vesikalar ve tahmin bedeli 5000 liradan yiiksek 
olan eksiltmeler ic;in Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni gi.in 
saat on dorde kadar Komisyon Reisligine vermeleri ~artbr. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydar -
pa§ada Teselliim ve Sevk ~efliginde dagitllmaktad1r. 

Tezgahm cinsi Miktan Muhammen bedeli 

I Boru tezgahlan 
II Tak1m torna tezgah1 

III Kollu testereler 
IV Arzani torna tezgah1 
V <;entrolama tezgah1 

VI Hidrolik montaj presl 
VII Di§ a~ma makinast 

VIII Elektrikli perc;in oca~1 
IX Hid.rolik dirsekli per~in 

makinas1 
X • Boru bi.ilOne presl 

L. 
5 12000 
1 9000 
6 7500 
1 12000 
2 1200 
1 2000 
1 3000 
'l 4000 

I 2500 

1 1200 

Muv. teminat 
L. 
900 
675 
562,5 
900 
90 

150 
225 
300 

187,rl 
90 

,(8740). 
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7Jumll$ak ~ 
he.h za man Ojzii/-

me jj. e fa:!;_zkltll-

Ku; geldi, havalar sogudu. 
Bu sert havalardan viicudiimiiziin el ve yiiz k1smt miiteessir 

olur. Buna ~are her ak, am yatarken hakiki aci badem yagmdan 
yapiimif 

Krem METAMORFOZ'Ia 
yiiziiniize ve ~llerinize masa j yapmaktu. Yiizdeki buru, ukluklar, 
~iller, sivilciler kat' iyyen zail olur. Ellerin ~atlamasma mani 
olacak ve yumu,akhgmi temin edecek olan krem MET AMOR
FOZ'u ISrarla eczanelerden ve 1triyat magazalarmdan isteyiniz. 

Celal Ergun Tlbbt MUstahzarlar Laboratuan 

I inhisarlar Umum Miidiirlii~iinden: .................................... 
I - f;jartnamesi mucibince 3 ton yiik ta~1yabilecek 2 aded kamyon a~1k 

eksiltme usulile satm almacaktlr. 
II - Muhammen bedeli beheri 2400 liradan 4800 lira ve muvakkat te· 

minah 360 liradtr. 
III - Eksiltme 14/1/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba

ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Allm Kornisyonunda yapllacaktrr. 
IV - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir, 
V - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii

venme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
adt gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.:o (8670) 

~ 

I - $artname ve niimunesi rnucibince 5000 aded ye§il renkte sumen slin-
ger kag1d1 pazarhkla satm ahnacaktir. .. .. 

II - Pazarhk 11/l/938 tarihine rasthyan sah gunu saat 14 te Kabata§· 
ta Levaz1m ve Muqayaat $ubesindeki Allm Komisyonunda yaptlacakhr. 

III - 9artnameler paraSIZ olarak hergiin sozti gec;en ~ubeden almabilir. 
IV- isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cM,:o (8719) -1 - Aydmda ~artname ve projesi mucibince yaptmlacak kara barut 
deposu m~?aatl 20/XII/1937 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ve pa· 
zarhk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II- Ke§if bedeli (2695) lira (17) kuru§ ve muvakkat teminati (202,14) 
lirad.J.r. 

III - Eksiltme 13/1/1938 tarihine rashyan per~embe gi.inii saat 16 da 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat l}ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktir. 

IV - $artnarne ve projeler 13 kuru~? bedel mukabilinde tnhisarlar 
Umum Mudurliigii in~aat ~ubesile Aydm Ba~miidiirliigunden almabilir. 

V - Eksiitmiye i~tirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki lnhisarlar 
in~aat :;;ubesine ibraz ederek miinakasaya il$tirak i~in aynca vesika almalan 
laz1mdir. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen 
bu~uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 

gun ve saatte yiizde yedi 
gec;en Komisyona gelmeleri 

cB.» {8605) ilan olunur. 
,.,.,.,., 

I - Mersinde :;;artname ve projesi mucibince yaptmlacak barut tecrit 
deposu in~aatJ pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli (1189) lira (35) kuru~ ve muvakkat teminatr (89,21) 
lira~~ ' 

III - Eksiltme 13/1/1938 tarihine rashyan persembe giinii saat 14 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapr • 
lacakhr. 

IV - f?artname ve projeler (6) kuru~ bed.el mukabilinde inhisarlar in
~aat subesile Mersin Miidiirliigi.inden almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak tmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki inhi
sarlar jnsaat Subesine ibraz ederek aynca vesika almalan lazimd1r. 

VI - l~teklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi 
buc;uk giivenme paralarile birlikte yukanda adx gec;en Komisyona gelme • 
Jeri ilan olunur. cB.. (8604) -Kabata~ta Levaz1m aml:armda mevcud avarya olmu~ 2000 kilo sigara 
paket kolas1 10/1/938 pazartesi giinii. saat 10 da pazarhkla sahlacaktlr. is
teklilerin mall hergiin ambarda gorebilecekleri ve pazarhk ir,:in de % 15 te
minat parasile birlikte muayyen gii.n ve saatte Kabata~ta Levazrm ve Mu
bayaat ~ubesi Miidiirliigi.indeki Sati~ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

· ~ 
( 8563) 

I - Sartnamesi mucibince Denizlide yaptmlacak kara barut depo:::u 
in~aati 9/XII/937 tarihinde ihale edilemedminden yeniden ve pazarhk usu • 
lile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 2695 lira 17 kuru~ ve rnuvakkat teminah 202.14 liraclJr. 
III - Pazarhk 5/1/938 tarihine rashyan o;ar~amba guni.i saat 15 te Ka -

batasta Levaz1m ve Mubavaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 
IV - $artname ve projeler 13 kuru~ bedel mukabilinde tnhisarlar Umum 

Mii.diirliigli jn$aat Subesile Denizli Miidiirliigunden almabilir. 
V - Ek!l:ltmiye i~tirak edeceklerin fenni evrak ve vesaikini tnhisarlar 

in~a!lt $ubesine ~braz ederek miinakasaya i~?tirak iGin aynca fenni ehliyet ve· 
sikasJ almalar1 Iaz1md1r. 

VI - isteklilerin pazarhk iGin ta"yin edilen giin ve saatte yii.zde yedi 
buc;uk gilvenmP paralarile birlikte yukanda adJ geGen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8385) -Aded Muhammen bedeli 

2 ElevatOrlii araba (f1~1 istifi ic;in) Pa~abah~e Fab. i~in 1000 lira 
2 Elevatorlii araba (fi<;I istifi ic;in) Likor F ab. i<;in 1000 • 

I - Yukanda miifredatl yazrh Elevatorlii arabalar pazarhk usulile sahn 
almacakhr. 

II - Muvakkat teminat 150 liradrr. 
III - Eksiltme 13/1/938 tarihine rashyan per~embe gi.lnii saat 15 te Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktlr. 
IV - $artnarneler paraSIZ olarak hergiin sozii ,!!ec;en ~ubeden ahnabilir. 
V - Eksiltmiye i::;tirak etmek istiyenlerin miinakasa giiniinden ~ir 

hafta evveline kadar fenni mufassal teklif mektub ve kataloklarmr verli flr• 
malar mufassal imalat resimlerini bilhassa Elevatori.in indirme kald1rma ~ 
fren tertibahm gosterir resimli katoloklanm idarenin liizum gosterecegi ev
raki inhisarlar Umum Mi.idiirliigii Miiskirat F abrikalar 1?Ubesine vermeleri 
ve miinakasaya girebilmek i~in de verilen tekliflerin muvaftk bulunduguna 
dair mezkur ~ubeden vesika almalan laz1mdtr. 

VI - isteklilerin pazarhk i<;inde tayin edilen gun ve saatte 
maddede yazth vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte yukanda 
~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

be1?inci 
ad1 ge
(8021) 
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BIOCEL ... hiiceyratt 

merkezinden istihsal edilmif cHd 
Cild 

veni ve kJvmetli bir cevher .. .. • • 
IClll 

28 giin zarf1nda ya,h kad1nlar1 
daha gene gosterir. 

Cildinizin gene, teril taze ve pembe kalmast i~in onu 
besleyiniz. Arbk buru~ukluklar kalmada: 

25 ya~mdan sonra; '"""'...,...IM.i...,..~u.Ao~~ ......... 
cildiniz, lnymetli 
Biocelini kaybet • 
melte ba111ar. Egoer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
nli!UP solar ve ih
tiyarlar. 

Bloeel bu yeni 
cild unsurunda ell· 
dinizinkinin ayni
dir. Adeta beljere
nizin llzmu gayri 
mUfarikidir. Cildl
nizl ac;b.ktan oldUr
meyiniz. Onu Bi
ocel lle besleyiniz 

50 ya!llarmda mil· 
yonlarca kadJnlann 
karakterleri gene o- ve ya:,landJ~unz 
labilir. Fakat, ihti- zamanlarda bile 
yarlarnl!J gibi go • elldlnizln daima 

:~~~~~~ ~~~: taze ve cazlp go· 
hicbir itibarlan yok· rUnmesinl temln 
tur. Son zamanlar· ediniz. 

B i 0 C E L 

tesirini gosterdi 
TecrUbe edebiliriz. 

Biocel'i zengin bir cilde 
mallk olan 50 ya111annda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la
nnda bir kadm 24 ya$m• 
da goriinebilir. Gene Jnz. 
lar da hic;bir vakit gore
miyecekleri ljayaru bayret 
blr tene malik olurlar, 

da biiy{ik bir Allm, 
Viyana Tlb Fakiiltesinin profesil· 
rQ tarafmdan ke!lfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina Ue 
intihab edilmi§ gene hayvan
larda gizlenmi~J cild hilceyrat1 
merkezinden fstihsal edilmll! saf 
Biocel vardlr. Bu cevher, pembe 
rengindekl Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gencle~tir· 
mek i<;in matHlp nisbet daire • 
sinde mevcuddur. Geceleri yat • 
mazdan evvel kullanmJZ. Beyaz 

rengfndeki ( yajtsJZ )" Tokalon 
kremini sabahlan kullanmJZ. 
Terkibinde cBeyaz Oksijen,. bu· 
lundultundan birkac: giin zarf10· 
da birbirinden daha beyaz u~ le
vin iizerine cild.inizi ~ayan1 hay· 
ret bir surette beyazlatrr. Siz de 
hemen bu ikl kremi kullanma~a 
ba~laymJZ. Memnuniyetbah:!f ne • 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksmJZ. 

Bioeel'li TOKALON Kremini 
kullan1n1z ve her sabah 
daha gene goriiniiniiz •• 

Binlerce Tokalon miitteriainden miiessesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en k1ymetli 
delillerdir. 

(Tokalon 
Yiiziimdeki 

Kreminizilen bihakkrn iatilade 
~irkin kabaTczklaT :zo.il oldu .... ) 

Z. B. H. 0. 

ettim. 

Fatsa 

( T okalon kreminin benim cil Jimin ne1cine 
aygan geldiiini itiral etmeyi bir vazile bilirim. 
Cildim e1mer olduiu halde Tokalon •iirdiikten sonra 
beyazlanmakta ve alo.k kabaTczklaT to.mamile :zail 
olmaktadrr.) 

B. ~ehir I. B. M. Eti .. TU. Konya 
Mektuplar•n aslllar1 dosyalar1m1zda sakhd1r. 

Akhisar Beledive Reisliginden : Tiirkiyede 

CUMHURIYET 

Sa kin 

i/fij ovola!finiz 
ojrllarJnlz 

,re~er 

Irak T ebaastna 
Akhisar& yapJlacak Beledi~e ~inasmm projesi miisabakaya konulmU§· 

tur. tstekli mimar ve miihend 1slenn §eraiti anlamak iizere Belediyemize 
miiracaatleri ilAn olunur. (8555) 

lrak Sefaretinden : 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sadann koklerini kuvvetlendirlr. 
Oolrlilmesini keser. Ke-peklerl ta
mamen gjderir ve biiyiime kabili . 
yetini arbrarak saclara yeniden 
bayat verir. Kokusu Iatif. kullanJsl 

kolay bir sac eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Tiirkiyede ikamet veya tahsil etmekte olup hizmeti askeriyeyi ifa ~a~ma 
gelmi~ bulunanlarla i§bu hizmeti askeriyenin ifasmm tehiri i~in me~ru o
ziirleri olan bih1mum Irakhlarm i11bu ilanm ne~ri tarihinden itibaren iki 
ay zarfmda evralu miisbitelerini mlistashiben Irak sefaretine ve yahud. en 
yakm Irak konsoloshanesine miiracaat etmeleri liizumu ve bu miiddet zar
fmda i~bu davete icabet etmiyenlerin haklarmda laz1m gelen muamelei ka
nuniyenin ittihaz edilecegi ilan olunur. 

TtlRK HAVA KURUMU 

BUYUJ( PiYANGOSU 
O~iincii ke,ide 11 ikincikanun 938 dedir 

Biiyiik ikramive 4 5 , 0 0 0 liradtr 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vard1r. 
fi)imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya i~tirak ediniz. 

Miidiirliigiinden : 
Afyon lisesine ilaveten yaptmlacak (44,799) lira (66) kuru~ bedelli pa· 

viyon in§aah 20/1/1938 per§embe giinli saat 15 te Afyon Naf1a binasmda 
toplanacak Komisyonda ihale edilmek lizere kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri d.i~er evrak iki lira 
yirmi dort kuru~ mukabilinde Af.yon Nafxa Miidiirliigunden ahnabilir. Mu
vakkat teminat (3360) liradrr. !steklilerin Naf1a Vekaletinden 937 senesi i~in 
ahnml§ (30,000) lirahk miiteahhidlik vesikas1 gostermeleri ve teklif mektub
lanm 20/1/1938 per§embe giinii saat 14 e kadar A!yon Nafia Mlidiirliigiine 
gondermeleri ilAn olunur. (8700) 

' 

Kus miitehass'tsi arantvor 
Irak hiikfuneti, yilksek tahsilini ikmal etmf§ 5 • 8 sene kadar tecrii 'giir• 

mii§ bir ehU ku§ miitehasslSl aramaktadrr. Verilecek ayllk 30 - .W lngiliz li· 
ras1drr. Talib olanlarm Ankarada Irak sefaretine enaln miisbite ile birlil.de 
tahriren ve a bizzat milracaatleri rica olunur. c473h 8073) 

• 
I 

En &iizel miishil ilacxd1r. Lezzeti hot, i~imi tampanya kadar 
lezizdir. Kab1zhktan tikayet edenler haftada bir defa 
PORGOLtN almahdular. Barsaklara temizler, mikroplara oldii· 
riir, grip ve soguk alma neticesi has1l olan yiiksek harareti 
derhal diitiiriir 

Fiah 40 kuruttur. 

Celal Ergun T1bbi MOstahzarlar Uboratuvan 



.to 

-
T ecriibe etmedi. 

Hakiketen tavsiye ederiz. Boiaz ve gogiis 
oksiiriikte ve umumiyetle :hogaz haatabklarmda 
blr pastildir. 

'I 

nezlelerin.de 
~ok faydah 

Bilhassa bu havalarda eebi'nlzde blr kutu PASTIL MtDAT 
J)uhmdururaantz nezleye kartt viicudiiniizii muhafaza etmif 
oluraunuz. 

Her ee~aneC:Ie fiati 25 kuru' 

CeJAI Ergun Tlbbl MOstahzarlar Uboratuvan 

ETi BANK 
fmtihan~a: Miifetti, Ahnacakbr 

Miisabakaya Duhul ~artlart 
'/\- 'l'ftrk olmak. 
B- Ya§l 28 den a~ag1 ve 40 dan yukan olmamak. 
C- Banka memurlarma mahsus beyannameyi doldurmu~ bulunmak. 
D- Askerligini if{l etmi1~ olmak. 
E- Yiiksek ikhsad ve Ticaret veya Miilkiye rnektebinden mezun bulunmak 

veya bu mektebler rnuadilini ecnebi memleketlerde ikmal etmi!! olmak. 
F- Mali veya smai muesselerde asgari q sene hizmet ifa eylemi~ olmak. 
C- Memuriyete kabul olundugu takdirde 15 giin berayi tecriibe banka em

rinde ~ah§mag1 taahhtid etmek. 
H- Mall ve smai muhasebe, riyaziye, bankac1hk, iktlsad ve hukukt malu

mattan istanbul ve Ankarada 15/1/938 cumartesi yap1lacak imtihanda 
muvaffak olmak cLisan bilenler tercih edilecektir. • 
Mtisbakaya girebilmek ve memur beyannamesi almak i~in miiracaat -

lerin en ge~ 10/1/938 tarihine kadar - Eti Bank Ankara - Adresine tahriren 
yap!lmast. c47Q7,. (8621) 
., ·~ ' 

1 

1 
11 " 1 •• t • • 1• j, ---

JJat, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, klrikbk ve biitiin 
agriiarmizi keser. lcabmda gunde 3 ka§e ahnabilir. 

r 

Hakikaten ; ne ~zel ve ne beyaz 
di;lere malik blllunuyorsunuz l. . 

.:Tale:~ K 0 L Y N 0 S of§ macunu 
di§lerinizl ne r;;abuk beyazlatmi§ ve par
Jatmi§ olduguna hayran oluyorum. Bu tec
riibeyi gordtikten sonra birr;;ok miistahza
mt arasmda da donuk ve sararml§ d.i§leri 

KOLYNOS 
Jil'i!ar '6eyazlatan ve parlatan '6fr ~§lne 
daha rasgelmedim. Sankl oz terkibinde 

bir genclik kaynag1 var ! .. 

Kullanrnas1 ~ok !dareli ve herl*s!n sevdigl ve ho~land1~1 Amerlkan 
K 0 L Y N 0 S di§ macunu kullanm1z f 

K o L y N 0 S tamamen teksif edilm{§ oldlugu cihetle kuru fm;a iize
rine bir santimetre koymak kafid.ir. Kullam§l r;;ok Iatif. ve ekonomiktir. 

Oksurllk, nefes darhg1, soguk 
algmbg1 ve gogus nezlelerin
den slzi kurtaracak en iyi ilac 
budur, 
Her eczaneden israrla isteyl• 
niz. 

VE AMERiKA VE 
ONiVERSiTESiNE 

GONDERiLiYOR · 

AVRUPA 
iSTANBUL 

TALEBE 
MADEN TETKIK VE ARAMA ENSTiT0S0 

GENEL DiREKTORLUGUNDEN: 
1 - Maden miihendisi yetl§tirmek fizere 13 ve madenler i~in jeoloji tah

sil ettirmek iizere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsil 
i~in 6 talebe de istanbul 'ttniversitesine gonderilecek ve talibler arasmda mii-
sabaka yapilacaktJ.r. , 

2 - Jeologluk mfisabakasmda 1 Clen 7 ye kadar stra ihraz eaenler Av
rupa ve Amerik.aya gonderilecek ve 8 inclden 13 iinciiye kadar olanlar ise 
Enstitii hesabma istanbul 'ttniversitesinde okutturul(lcaktlr. 

3 - Taliblerin a~agtdaki ~artlan haiz olmas1 lazrmdm 
A - Tiirk olmak. 
B - Maden ocaklarmda ~all§abilecek kabiliyeti ve s1hhati tam olmak, 

cSlhhl muayene Ankarada yapilacakbr:.. 
G- Olgunluk imtihan1 vermi~ alan lise veya kollej mezunu olup fran

sizca, almanca ve ingilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
D- Ya§l 18 den a~ag1 25 ten yukan olmamak. 
4 - Miihendislik i~;in miisabaka 3 §Ubat 1938 per§embe, J eologluk i~in 

miisabaka 4 iUbat l938 c1,1ma gii.nleri· Ankarada M. T, A. Enstitiistinde ya • 
pllacakt:tr. 

Talebelerln !mtih~nda iissil mizam doldurmu§ olmalar1 ~arthr. 
S - Maden miihendisligi imtihant hesab, hendese, cebir, mihanik, fizik, 

klmya ve yabanct dillerden biri c!ngilizce, franslzca, almanca •• 
Jeolo~luk lmtihan1: Riyaziye chendese, cebir:o hayvanat, nebatat, jeoloji, 

fizik, kimya ve yabancl dillerden biri clngilizce, franstzca, almanea•. 
e - Tahsile gpnderilcek olanlar ileride tahsil muddetleri kadar mecbuti 

h!zmete tabi olduklarmdan bu hususta mtikellefiyetlerini tevsik etmek tizere 
bir taahhiitname verecekler ve bunun i~in de muteber kefil gondereceklerd.ir. 

7 - istiyenlerin niifus hiiviyet ctizdam, htisniihal varakasm1, mekteb 
§ehadetnamesini ve~a bunlarm tasd.ikli hirer suretleri, 4 klt'a fotograf ve di
lek~elerini 29 kAnunusani 938 cumartesi giinti ogleye kadar Ankarada M. T. 
A. Enstitiisii Genel Direkti:irliigiine gondermeleri ve 31 kanunusani 938 pa .. 
zartesl giinii sthht muayeneleri yaptmlmak tizere sabahleyin saat 10 da Ad
liye SaraYl kar$1Smda M. T. A. Enstitiisti dceiresinde bulunmalar1 ilan olunur. 

Havi oldugu LESITIN ve FOSF ATLAR viicudii besler. Umu~ 
mi zafiyet, kans1zhk, gene k1z ve kadmlarm nevrasteni yani 
sinir buhranlarmm oniine ge~er. Haricden gelecek sari hastahk 
mikroplarma kar111 koyacak viicudiin ilk miidafaa ordusu olan 
kamn beyaz yuvarlaklarm1 ~ogaltir. Bu suretle LEStTtN 
GRANOLE kullananlar TIFO, ZA TORREE, YILANCIK ve 
AKCIOER VEREMI gibi sari hastahklara kar~n koyarlar. 

Lezzeti ~ikolata gibidir. Kolayhkla su ile yutulabilir. 

Celal Ergun T1bbi MUstahzarlar Uboratuan 

Harb Akademisi Komutanhg1ndan: 
Harb Akademisi binalarmdan birinin ~atl k1smmm acele tamirine Iii • 

zum gi:irtilmii§ttir. . 
~artnamesi ve fenn1 ke§fini gormek istiyenler Akademi Satmalma Komis

yoimna, yapdacak tamiratl gormek istiyenlerin Daire Miidiirliigiine mfrracaat
Ieri. istekli olanlarm Be§ikta§ Kazas1 Mqlmiidtirltigiine yatmlmi§ 50 lirahk 
teminat akr;;esile birlikte 7/1/938 cuma gtinii saat 11 de Akademi Satmalma 

;omisy;.una miiracaatleri. (57.igl 

Kan ~1banlan, el ve ayak parmaklarmm ka~mtllar, dolama, meme 
iltihab1 ve ~atlaklan, flegmonlar, yamklar, tlra~ yaralan, 

Zay1' - 1932 de 10 uncu alaydan aldl· !!""!'!!~~~~~===~~~~~~ ergenl1'kler koltukalt1 "lbanlarl 
SatUl> ve BMmull.arnn: Yunu Nadi ' " 

t1m terhis vesikam1 zayi ettim. Yeni ~ I tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. Umuml nef"tvatJ fdare eden l'tzzl l§lert 

t~~ alacaglmdan esk;;t~~u~ut~~~~k- Mtzdtzrl!: Hihmet Miinil ~ark ispen~iyari Laboratuari T. A. ~· 
Salih oglu Cemal Cumh.urtuet matbaaaa L_._...; ____ ;.. ___________________ li 

$ ·fkincika:nuil 1938 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Genel Direktorliigiinden : 

Makine k1smmda husule gelen anzadan dolay1 muvakkaten Iaaliyetinf 
tatil etmi~ olan Fenerbahr;;e sis diidtigtintin 3/1/938 paz~rt~sj sabahmdan iti-. 
baren gene eski karakteri dahilinde r;;ah~maga ba§hyacag1 1lan olunur. (8746) 

iliA 
DfKDlRfR 

Bir aded Tay-Dus (Taille Douce) pres 
Giyotin makinesile 

( Gillotine ) 
bir aded makas 

makinesi sabn abnacakbr. 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 

Akade::ni Graviir Atolyesi i~in yukan& cinsleri yaz1h iki aded makine 
satm almacaktlr. Mtinakasa a~1k eksiltme ile 10/1/1938 pazartesi giinti saat 
15 te Cagaloglunda Yuksek Mektebler Muhasebeciliginde yap1lacakhr. 

Muhammen bedel 2300 lira ve muvakkat teminat miktan 172 lira 50 
kuru~tur. ~artname Akademiden paras1:z verilir. Taliblerin Ticaret Odasm· 
da mukayyed ve kanuni evsaf1 haiz bulunmalar1 I-azimd1r. (8578) 

inhisarlar istanbul 
Basmiidiirlii~iinden : 

<;amalti memlehasmda sureti mahsusada tesis edilmi~ olan ince tuz 
degirmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu «5.25• 
kuru§ hesabile elli kiloluk c;uvall c262.5,. kuru~a sablan mutfak tuzu
nun .1/1/938 tarihinden itibaren halk tarafmdan kolayltkla tedariki.ni 
temin maksadile kilosu 3,80 kuru~ hesabile elli kiloluk r;;uval 190 ku -
ru§a indirilmi§tir. 

<;uval bedeli, tuz fiatma dahil oldugundan rnii§teriler&en aynca c:u-
val · bedeli almmty,acaktir. (8726) 

• 


