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Roosevelt'in nutku Gediz nehri ta§tl 
dinlendikten sonra Manisa ovas1 su alt1nda 

dUnya isleri kald1, kOyler tehlikede 
~merikanrn er gef diinya iflerinde 
kendisine dufen vazifeyi ne istika
mette ve ne 1ekilde ifa edecegi bu
giin diine nisbetle Jaha ziyade 
~ftklrk kazanmlf bulunmaktadrr. 

$ imali Amerika Birle§ik huku
metleri 1ttihadmm saym reisi 
Mister Roosevelt, meb'uslarla 

~yamn bir arada teplanmasmdan ibaret 
plan kongrenin a~JlmasJ munasebetile ev
tvelki gun ehemmiyetli bir nutuk irad etti. 
i3a§hca kis1mlan dunku say1m1zda gorul
JIIU§ olan bu nutukta §imdilik diinya va
~iyetini derhal degi§tirici mahiyette kat'i 

e bilhassa a~1k sozler yoktur. Bununla 
f:,eraber Amerikan Cumhurreisi, ~efligini 
:yaptJgi buyiik memleket hesabma harbe 
aleyhtar olmakta ve sulhu miidafaaya 
azmetmi§ bulunmakta kat'i oldugu kadar 
l!amimidir. Bu noktalarmda nutkun harb
ci devletleri dii§iindiirmekten ve tered
diidlere dii§iirmekten hali kalmiyacagm
lla §liphe yoktur, ve Amerikada insanhk 
P1enfaatlerine ve diinya sulhu lehine ola
,.ak icabmda en ciddi fedakarhklan goze 
alacak bir zihniyetin, biraz yava§ da ol
lsa, inki§af halinde bulunduguna dikkat 
~lunabilir. Be§eriyetin eskisinden daha 
.fazla yaklp yikici yeni bir umumi harb 
felaketine siiriiklenmemesinde Amerika
hm en kat'i rolii oymyabilecegi bugiin 
bir hakikattir. hte Cumhurreisi Roose
:Velt'in lisanmda Amerika bu vat.ifesini 
bergiin daha ziyade takdir eden bir man
:zara gosteriyor vaziyetindedir. 
• Biiyiik Amerika Cumhuriye.ti Reisi 
evvelki giinkii nutkunda kongre iizerinden 
biitiin diinyaya ezciimle §unlan soyledi: 

«- Milletlerarasi ihtilaflannm kar§I· 
l1kh anla§ma ile hallini arzu et~igimiz i~in 
bu gibi ihtilaflarm · askeri kuvvetle halline 
§iddetle muhalif bulunuyoruz. Milletler
.arasi ihtilaflarmm sulh yolu ile halli hu
susunda devletlere biiyiik mes'uliyet te
rettiib etmektedir. Amerika hiikUme
ti bu sahada kendine diiten vazifele
ri ifadan bir an bile geri kalmtyacak
br. Bu i~i ba§arabilmek i~in kuvvetli 
plmak lazimdir. Bu sebeble milli miida· 
faa vasttalarumzt kuvvetlendirmege aza
mi ehemmiyet vermeliyiz.>> 

Bu sozleri takiben demokrasiye derin 
)namm soyliyen Cumhurreisinin diinya i§· 
lerine kar§I Amerikan dii§iincesini izhara 
kafi bir beyan tarzi kullanmi§ oldugunu 
anlanz. Mister Roosevelt'in lisanmda, sa
rahaten soylenmemi§ olmakla beraber, J a
ponyamn Uzak§arkta yiiriittiigii istila ha
reketi birinci derecede bir tenkid sebebi
dir. Ondan sonra da Amerika fa§ist dev
letlere ve sistemlere kar§I aleyhtarhgml 
gizlemiyor. Amerikan milli miidafaasmm 
daha ziyade kuvvetlendirilmesi i§i esasen 
l!emen hemen karar ve hatta icra halinde
dir. Amerikanm ergec; diinya i§lerinde 
lcendisine dii§en vazifeyi ne istikamette 
ve ne §ekilde ifa edecegi bugiin diine nis
betle daha ziyade a~1khk kazanmi§ bu
lunmaktadir. Amerika ge~en Umumi 
Harbe i§tirakinden dolay1 az~ok ac1 ha
ya! inkisarlanna ugraml§ olmakla beraber 
diinya harb ve sulhunun kendisine tevcih 
'\re tahmil ettigi vazifelerden ilanihaye ka
~mam1yacakt1r. Y almz §eref v~ .hays~!eti 
degil, menfaati de bunu kendiSlne ~oyl.e 
emretmektedir. ve giderek bu emrm bn 
gun icbar haline gelebilecegi §iiphesizdir. 
I-Iarbci kuvvetlere kar§I sulh taraftarlan
nm miiessir bir vaziyet muhafaza edebil
tneleri i~in Simali Amerika?m b.u z~hn.iye
te mutabk hareketine kat i bn Ihtlyac 
\'ard1r Y oksa eskisinden daha §iddetli bir 
Umumi harb oniinden kac;Ilamaz bir fela
ket olarak ;akm ufuktadtr. Eger .. Ame;i
kanm miidahalesi muhakkaksa dunya I§· 
lerinin sulhan diizelmesi bir zaruret olur. 
Bunun i"inse, gizlikapakh bir§ey degildir, 
icabmda harbi goze alabilmek ~azm~:d.~r. 

Uzak§arktaki harb hareketlen butun 
diinvay1 ate§e verecek yangmm c;ok ac;1k 
bir ba§langtcJdir. Bazi devletler v:. ~~ZI 
devlet adamlan diinyanm altm1 ustune 
getirecek yeni bir harbi k~ndile~ ic;i.n bi
ricik c;1k1) acak yol telak~I ~t~Ikle.n~den 
]aponyamn Uzak~arkta tstedigl . ~1?1 k~
sip bic;mek maksadma diinya tanhmm h1~ 
kaydetmedigi kadar biiyiik yard1m yaph: 
lar, ve J aponya ile adeta d~n~a?m yem 
bir taksimini istihdaf eden bn JltJfak ak
dettiler. Japonya ile ittifak eden bu dev-

YUNUS NADI 
[Arkasz Sa. 3 siltun 4 tel 

adam boguldu, 
ugra,Ibyor 

Sular bir sah siiriiklediler, bir 
Gediz kopriisiiniin muhafazasma 

Sularm tehdidine maruz kalan Gediz kopriisii 

Manisa 4 (Hususl muhabirimiz.den)
Gediz nehri bir gece i~inde ii.c; buc;uk met
ro birden yiikselmi~tir. Biitiin ova su al
tmda kalml~tir. Birc;ok koyler suyun teh· 
didine maruz.dur. Muradiye gec;idini temin 
eden sah sular ahp . gotiirmii§tiir. Salm 
iistiinde bir ki§i kalmi§ ve bu zavalh da 

bogulmu§tur. Gediz kopriisiinii muhafaza 
i~in vilayet nafia dairesi ciddi tedbirler 
almak me.cburiyetinde kalmi§hr. Sular 
yiikselmekte devam etmektedir. V ezirog· 
lu, Harmandah, Hamzabey koylerinin 
vaziyeti fenala§mi§liT. , 

[Arkast &z. 7 tiltun 5 te] 
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Amerikan1n di§ · siyaseti 
tasvib ed.iliyor 

Bit ingiliz gazetesi de · «Amerikanin bizim 
i~in kendini tehlikeye koyacagtnt iimid 

edersek inkisara ugrartz» diyor 

Roosevelt, miihim nutuklarmdan birini soyliiyor 

Va§ington 4 (A.A.) - Roosevelt'in bulunduguna i§arettir. Amerika halk1 ek
harici vaziyet hakkmdaki beyanah umu- seriyetle asker! bir ittifak veya diger hir 
miyetle tasvib edilmektedir. Zannedildi- milletle te§riki mesai §eklinde tefsir edile· 
gine gore bu beyanat hiikumetin §erefli bir bilecek her tiirlii harekete muanzdtr. 
sulh temin etmek ir;in elinde kafi vas1talar [Arkasz Sa 'l :Jiltun 1 cfe) 
\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

japon talebleri kar~Istnda ... 

Alikab biitiin devletlerin 
noktai nazarlari nedir ? 

Japon Dahiliye Naz1rt, ~inin bitkin bir halde 
oldugunu, fakat mrizaheret gordiigiinii soyliiyor 

Japon bombardunan tayarelerinden miirekkep bir filo 
(Yaztsl 'I nci sahilemizdedir) 

C. H. P. Grupunda 

Hiikfunetin beynelmilel 
siyasi vaziyet hakk1ndaki 

izahah tasvib edildi 
Ankara 4 (A.A.) - C. H. P. 

Grupu bugiin ogleden sonra Trab
zon saylavr Hasan Sakanm riyase
tinde toplandz: 

1 - Petrol ve benzin liatlart ve 
vaziyeti hakkmda Kiitahya saylavr 
Mehmed Somerin sordugu suallere 
lkttsad Vekili $akir Kesebir cevab
lanm verdi. 

2 - Y eni sene miinasebetile 
Basvekil Celal Bayar ve Hariciye 
V ehili Dr. T evfik Rii~tii Aras hari
ci meseleleri ve arsrulusal siyasi 
durumu izah ettiler. 

3 - Bazt mali kanunlarrn iize· 
rinde bir~ok hatiblerin miitaleala
rma Maliye Vekili Fuad Agralt ce
vablartm verdi. 

Hiikrimetimizin bu hususlara da
ir verdiii izahat Grup~a ittifakla 
tasvib olunarak miizakereye ni
hayet verildi. 

Ankara Sehir 
' 

tiyatrosu yaktnda 

faaliyete ge~iyor 

Degerli san'atkar Ra§i.d Ru:a 

Ankara 4 (T elefonla) - ' Ankara 
;lehir tiyatrosunda r;ah§malara devam e• 
diliyor. lstanbul ,Sehir tiyatrosundan iki 
ayhk mezuniyetle gelen Hiiseyin Kemal, 
;laziye, Y a§ar, A vni ve N ezahetten ba§· 
ka Leyla ve Nebahet de §ehrimize geldi
ler. San'atkar ,Sadi ile F eriha T evfik de 
Ankara ;5ehir tiyatrosunda ~ah§mak iize
re bugiinlerde §ehrimize geleceklerdir. 
Ankaradan Diirnev ve Diirriye ile diger 
baz1 gender de heyete iltihak etmi§lerdir. 

[Arkasr Sa. 7 siltur. 3 tel 

lnsanhk borcu 

«Hisar» kurbanlarinm 
ailelerine yard1m 

Batan «Hisar• vapuru kurban
Jarmm ailelerine yardrm devam 
ediyor. iane Jistesi, yekiinu her • 
giin biraz daha artmaktadtr. 

Hakkt Deniza~anm riyasetinde
ki komite, diin 152 lira 75 kuru!i 
toplamaya muvaffak olmu!jtur. 
Geqe diin ayrtca idarehanemize 
gonderilen paralarla birlikte iane 
yekunu (5,584) lira (75) kuru!f • 
tan (5,853) lira (85) kuru~a yiik
selmi!jtir. 

Sekizinci iane listesi (7) inci sa· 
hifededir. 

BugUn 5 inci sayfada : 

Belki evet, 
- Belki hay1r •• 
Yazan: Gabriele 

d'Annunzio 

Bugiinden· itibaren nefre 
ba,ladtgzmr:r. «Belki evet, Bel
hi hayzr ... », son devir diinya 
edebiyatzmn en krymetli ~ahe
serlerindendir. Bu fOk cazib 
ve siiriikleyici romanr, bugiin 
befinci sahilede bulacaksmrz. 

Toprak kanunu haztrlandt 
T oprak, ailenin biiyiik 
ogluna intikal · edecek 

Komisyonun hazirladigi 
miihim esaslar1 

• yen1 
ihtiva 

kanun projesi 
ediyor 

Ankara 4 (T elefonla) - Memleket
te topraks1z ~iftc;i kalmamasmJ temin 
edecek olan kanun projesi iizerindeki ~a
h§malar nihayet bulmak iizeredir. Ziraat 
V ekaletinde muhtelif V ekaletler miimes
sillerinin de i§tirakile kurulan komisyon, 
projeyi yakmlarda V ekalet makamma 
verecektir. Eski siyasi miiste§ar T ahsin 
Co§kanm ba§kanhgmdaki komisyon, c;a
h§malan suasmda muhtelif memleketle -
rin toprak kanunlanm tetkik. etmi§ ve ev
velce haZirlanmi~ olan toprak kanunun
daki esaslan da yeni konulan hiikiimlerle 
tel if etmi§tir. 

Devlet Surasmdan da ge~mi§ olan ev
velki kanun layihasJ, g~men ve g~ebe
lerle yeri olmtyan veya yeti~miyen veya 
goc;iiriilmii~ olan memleket halkma arazi 
temini ve bu yerin arazi temelliikiine da
yanan bir nevi toprak derebeyligine niha
yet verecek esaslan ihtiva etmekteydi. 

Biiyiik Onder Atatiirkiin yiiksek di -
rektiflerinin tatbikat sahasma intikalini 
temin edecek olan yeni proje ise daha 
esash ve §iimullii bir mahiyeti haizdir. 
Projeye bir c;iftc;i ailesini gec;indiren top
ragm hic;bir sebeb ve suretle boliinmez 

Projeyi hazuhyan komisyonun reisi 
Tokad meb'usu Tahsin Co~kan 

mahiyet almasmi temin edecek esaslar ko· 
nulmu~tur. Ciftc;i ailesini gec;indiren top• 
ragm biiyi.ik evlada intikal etmesi esas1 
tesbit edilmi§tir. Verilecek topragm saha• 
s1, bittabi memleketin zirai mmtakalanna, 
niifus kesafetlerine ve topraklann verim 
derecesiRe gore degi~mektedir. Memleket 
ziraatini mmtakalara ayuan proje de ha
Zirlanmaktadir. 
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M. Goga diktatOrliigii 
memlekete sokm1yacak 
Rumen Ba,vekili, Havas ajans1na verdigi 

beyanatta Romanyan1n Fransaya kar,I 
olan bagbhgmi teyid etti 

Biikre§ 4 (A.A.) - Goga, Havas 
ajansuun muhabirine hic;bir ittifak1 boz
mtyacagmJ soyledikten sonra §U beyanat
ta bulunmu§tur: 

«- Sadece ecnebi memleketlerde 
Romanya i~in hissedilen sempatiyi geni§· 
letmek istiyoruz. Bizi F ransaya baghyan 
an' anevi baglan hic;bir zaman geT§etmi
yecegiz. 1ki memleket arasmdaki dost -
luk aleyhinde bir tek kelime sarfetmiye
cegim. Esasen bunu Delbos'ya da bura
da bulundugu zaman soylemi§tim. Bu • 
giin Chautemps'a gonderdigim bir tel • 
grafta da ayni hisleri ifade ettim.» 

Ba,vekil hi~bir zaman diktatorliigiin 
memlekete girmesine miisaade etmiyece
gini ve kanunu esasinin c;er~evesi i~<inde 
~ah~acagml soylemi§tir. y eni intihabat 
yap1lacak ve hiikumetin aktbeti milletin 

reyine bagh kalacaktir. Baz1 gazetelerin 
kapahlmasi Rumen matbuahnm Roman
yahlar tarafmdan yaz!lmasJ arzusundan 
ileri gelmektedir. 

Yugoslavya Y ahud ileri kabul 
edecek mi? 

Belgrad 4 (A.A.) -Rumen Yahu· 
dilerinin Yugoslavyaya muhtemel bir 
muhaceretine kar~1 hiikumet resmen hie; • 
bir tedbir ittihaz etmemi§tir. 

Y ahudiler bankalardaki paralarrni 
~ekiyorlar 

Londra 4 (Hususl) - Yeni Rumen 
hiikumeti Y ahudilerin h1ristiyanhgi kabul 
etmesini yasak etmi§tir . . 

Romanya Y ahudileri bankalardaki 
paralanm c;ekmege ba§ladiklarmdan ban
kalarni oniinde miithi§ kalabahk toplan
ml§hr. 
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Teruel cephesinde harb 
soguk yiiziinden durdu 
Hiikumet~ilerin 

bir kilisenin 

A resmt 
istirdad 

Salamanca 4 (A.A.) - «Resmi teb
lig». 

T eruel cephesinin her noktasmda kt • 
zJllan geri piiskii.rtmekteyiz. Villastar 
mmtakasmda §iddetli bir aksiilamel kay
dedilmi§ olmasma ragmen dii.~man ag1r 
zayiatla geri piiskiirtiilmii§ ve sahada bir 
kac; tank birakmi§hT. 

Hiikrimelfilerin tebligi 
Barselon 4 (A.A.) - Milli Miida • 

faa Nezareti teblig ediyor: 
T eruel'in miilki liiikumetine aid olan 

kilise binas1 dun sa bah k1t' alanmtzm bir 
hiicumu neticesinde zaptedilmi§ ve kili
seye derhal cumhuriyet bayrag1 ~ekilmi§· 
tir. Bu binada mukavemete devam et • 
mekte olan asilerden bir ktsmi esir edil -
mi§tir. Digerleri ka,.arak civarda ba§ka 
bir binaya iltica etmi lerdir. Bulunan olii
ler arasmda a~hktan olen birkac; c;ocu -
gun cesedi >~ardir. 

Barselon 4 (A.A.) - Milli Miida· 
faa N ezareti teblig ediyor: 

T eruel cephesinde faaliyet pek ehem· 
[Arkasz Sa. 7 siltun 5 te] 

bir tebligi T eruel' de 
edildigini bildiriyor 

Teurel eephesinde ileri harekete devam 
eden bir ihtila.I lut'as1 
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~~LilABEl"n 
t~)j HAVATI 

( 'ehir ve 
K~rk~e~me sular1 

kesilmiyecek Yazan: yevirenler: 

MITHAT CEMAL • S. ZIYA MAUREEN FLEMING -23 

Bir ~igan musikisinin nagmeleri yiikseldi. 
Bunlar, en in halindeki a~k nagmeleri, Macar 

Dahiliye Vekaleti, yeni 
bir emir gonderdi 

k1rlarmdan kopup gelen hafif nesimlerdi Belediyece Ktrkc;e§me sulanmn 15 ka
nunuevvelden itibaren her tarafta kesilme
sine karat verildigi hal de Dahiliye V e

kaletinden gelen bir emir uzerine bu kara· 
rm tatbikl §imdilik geri blraktlmi§Ilr. S1h· 
hiye Vekaletinin noktai nazanna gore, 
Kukc;e§me sularmdan ba§ka Halkah ve 
T aksim sulanmn vaziyetleri de tetkike 
muhtacd1r. Bu itibarla, biitiin lstanbul su
lan lizerinde esash bit tetkik yap1lacak ve 
kat'i karar buna gore verilecektir. 

ikinci fas1l 
Bela 

Sevdahlar adaya ~1k1p da kendilerine 
hamlanan es1:i ve guzel bir 1spanyol ko§
kune yerle§mege koyulur koyulmaz, kor
kulu ruya unutuldu. Elisabeth sevincin
den ~lldmyordu, omrunde ilk defa yur
dunda hakimdi; sozu kanun kuvvetin -
deydi. Ve evinin tanzimile bizzat me§gul 
olurken keyfinden gec;ilmiyordu. 

Sandtklanndan dantelah divan yastlk
lanm, ~omineye konacak susleri, kuc;uk 
ortuleri c;tkardt. Bir takun kadm teferru· 
ali ... Odaya bir aile hususiyeti veren §ey
ler .. 

Evin tablo tezyinatma gelince, Elisa• 
beth bunun da kolaym1 buldu: SancLktan 
bir takun resimler c;dr.ard!, once babasl· 
nmkini, sonra «kazara» hem§iresi olan 
gayrime§ru ve sevgili k1z karde§i Madi -
nin, sonra iki c;ocugu Gisele'le Rudi'nin 
ve nihayet gene kuzeni Bavyera Veliahdi 
Louis'ninkileri ... Bu Louis giizel, gene bir 
ogland1; Elisabeth bu c;ocugu pek ~ok s~
~yordu ve bu da onu. 

Elisabeth emirler vermekle me§guldu. 
iY anaklan al al, kavu~tugu bu yeni hiirri
yetin sevincile kendinden gec;mi§, ugra§IP 
duruyordu. 

-- Hadi lmry, ak§am yemeginden ev· 
vel biraz dola§ahm. 
. Ve iki sevdah hahc;ede geziniyorlard1. 

Elisabeth: 
- ~imdiye kadar gordiigiiniiz yerler 

~~inde buras1 en guzeli, degil mi} dedi; 
di.i§iiniin bir kere, her§eyden ve herkesten 
nekadar uzaklarday1z. Afrika sahilleri • 
nin ac;!klanndaylz. 

- Allaha ,iikiir, oyle iki gozum. 
Mardere adas1 sevi~enler ic;in yaratll

rnl§ bir alemdi. lki sevgilinin saatlerce sii
ren at gezintilerine yaya yiirumeler, ki
tab okumalar da kan§1yordu. Birc;ok de
falar, Bayron, Bladce, Heine ve Rus 
romanc!lan onlann canh alemlerinin mu
temmimi oldu. 

Kom§ulan kendi hallerinde adamlar p 

d1; ne onla rahats1z etmek, ne de onlar 
tarafmdan rahatSIZ edilmek ... Boyle bir 
mecburiyet yoktu. Madere adasmm bu 
kendi halindeki bahkc;1lan sakin bir va· 
kar i~inde ya§lyorlar, lmparatoric;enin hu 
giizel uzletine kan§mak arzulan duymu
yorlar, ona yalmz sayg1 gosteriyorlar, ri
ayet ediyorlard1. Viyanada gezmeye tek
ba§ma ~Ikllgl zaman ~a~km §a~km baka
rak kendisini rahatstz edenlerden, lmpa
ratori~e. burada kurtulmu§tu. Arllk c;ar
~Jya <;1k1p, istedigi §eyleri yerinde almakta 
bile hiirdii, hem de alerni ayaklancl!rma
dan! 

Ak~am serinliginde, deniz havasimn 
termometreyi epeyce dii§urdiigii bir demde 
§ominede giizel bir odun ate§i keyifli ke
yifli yamyordu. Butiin gece denizin gii
riiltiilii nagmeleri ac;1k pencerelerden 
j~eriye doluyorlard1. 

Boylece iic; ay gec;ti. 
!mry, guzel yiizii gaml1; §ommenin 

oniinde bir a~ag! bir yukan geziniyotdu. 
Elisabeth oturmu~, dizlerinin iistiinde 
ac;tk bir kitab duruyordu. ~ominede ate~ 
keyifli lceyifli ~1htd1yor, rec;ineli bir hu
dak alev almamakta inad ettikc;e giiri.il -
tiiler kopanyotdu. 

Bu gece, soze ilk ha§hyan lmry oldu. 

-- fki goziim, dedi, sizden aynlmaga 
bir gun mecbur olursam oliiriim. 

-- Buna hicrbir giin mecbur olrruya
cakslmz, !mry. Beraberiz diye o kadar 
mes'udum ki. 

-- Ne olurdu, Allah isteseydi de siz 
bir imparatoric;e olmasaydm1z... Y almz 
bir kadm olsaydm1z... Benim kanm ol· 
saydm1z, hep benim, sade benim. 

- lki goziim, hen sana kat§! hic;bir va
kit imparatoric;e olmad1m ki. 

- Bu bir riiya olmasm diye korkuyo
rum. Bu korkuyu bir tiirlii yenemiyorum. 

Elisabeth tath tath gi.ilerek Santuruna 
dogru gitti: 

- lki goziim, dedi, ister misin sana 
bir tzigane havas1 c;alay1m. 

- lstemek mi? Yalvannm! Sizin Ma
car ~atk1Jan soylemeniz oy)e ho§Uma gidi
yor ki ... 

Ag1r havalardan hafif. ne§eli, giiriiltii
lii havalara gec;erek tuhaf bir tarzda mii
essir bir tzigane ~arkiSl yiikseldi. Bunlar 
enin halindelci a§k nagmeleri, Macar klr
lanndan kopup gelen hafif nesimlerdi. 

Elisabeth Macar dilini seviyor, «ses-
1erin bir nuvazi~i» diyordu. 

lmry diz ~oktu, ba~m1 Elisabeth'in diz
lerine kodu. 

Elisabeth, !mry'nin sac;lannt ok§uyor
du. 

fmry usulcac1k f1S1ldad1: 
- Cammdan c;ok seviyorum sizi. 
Elisabeth'in biitiin viicudiinii bu ana ka 

dar hi~ bilmedigi bir heyecan, lahuti bir 
ha§yet kaplad1. Bu Macar delikanhsmm 
temas1 ona yeni bir alem a~1yordu. Haya
tmm c;ocukluk devri hayatmm gok yiiziin
den yorgun bir y1ld1z gibi kopup dii§iiyor, 
yerini ba§ka bir y1ld1za b1rak1yordu: lpti
la denen y1ld1za. 

*** 
Madere adasmdaki bu <<muhte§em 

iJZlet» oyle bir ya,ama tarZidt ki Fran
c;ois - Joseph bunun ne demek oldugunu 
anlamak istiyordu. Bunun ne demek ol
dugunu, hafiyeleri, .ona, oldugu gibi, u
zun uzun, anlathlar. Ana cihetinden de
desi olan 1mparator ihtiyar Joseph geni§ 
miilkiini.in herhangi bir tarafmda yere 
ufac1k bir topluigne dii§se fmparatorlu
gun merkezine hemen haber u~uracak 
tarzda, gayet girift bir hafiye te~kilau 
kurmu§ ve bunu da geni§letmi§ti. Fran
c;ois - Joseph zamanmda bu te§kilat cemi· 
yetin her tabakasma sokuluyordu. lmpa
ratorun ve lmparatorlugun aleyhinde giz
li ihtilal cemiyetleri ke§fediliyor, hafiye p 

ler, ba§ka hafiyelerc takib ettiriliyor, 
muphem rivayetler lizerine i§kenceler ya
p!liyordu. 

Bu :nrada Madere adasmda hafiyeler 
a§m bir sadakatle faaliyetteydiler. 

Elisabeth ak§am yemegine gee; kalmi§· 
b. fmry Santurun listiinde parmaklanm 
dalgm dalgm gezdiriyor, sazm otesinden 
berisinden nagmeler <;1kanyor, ve lmpa
ratoric;enin boyle ger;: vakte kadar sokak

tan donmeyi§ine §a§!yordu. Nekadar gii
zeldi o l Onu nekadar seviyordu! Onun
la §U bir iki ay ic;inde cennetteymi§ler gi
bi nas1l bir hay at gec;irmi§letdi! Sevgilisi
nin ayak sesini duyunca zay1f yiiziinli ne· 

§eli bir tehessiim aydmlattl. Kendisini 
kat§Jlamak ic;in dondii. F akat hakh, Eli
sabeth sapsanyd1 ve kotkmu§ gibi bir hali 
vatd.t. 

-- Ne var, ne oldu} Bir§eyden kork
mu~ gibi bir tavnn var. 

-- Deh§et! fmry; ha§Ima geleni sor
ma, miithi§.. Bir §ahin gordiim ..• Bir §a· 
hin ... 0 kadar yakm geldi, o kadar ya
mmdan gec;ti ki ... Bu, bir felaket alame
ti!.. Ba§Jmlza bir bela gelecek! 

-- Aman yavrum lorkuttun beni.. 0-
lan biten hep bu mu? Bu kadat tela§ bir 
§ahin ic;in mi hep) 

- lmry, lmri' cigim ... Bu, Habsbourg· 
lann bir §eameti !.. F elaket alameti ... Bir 
§ahin gordiim diyorum sana. 

*** 
Madere adasmm yiiksek nht~mmm 

a§aglSlnda demit atlp sallanan Avusturya 
band1rah kiic;iik. gemiden c;1kan klrmiZl 
pantalonlu bir zabitler miifrezesi nhllm
dan gelmege ba§laymca ahali hiirmetle 
yoi ac;h. 

Miifrezenin b1y1kh ve sakalh kuman -
dam· maiyetindekileri durduttu; lmpara· 
toric;enin ko~kiine giden yolu sordu. Klr
mtzl burunlu bir bahk~1 ko§kii saghk ver
di; miifreze tekrar yola diizeldi. 

<.;imenler biiriimii§ bah~e kapiSlndan 
girdiler. Kumandan ko§kiin kapiSIDI ami
rane c;ald1. Kap1 ac;1ldt. Miifreze ic;eriye 
dald1. 

Elisabeth salondayd1; Kant Hunyadi
ye kitab okuyordu. 

Hizmet~i. gelenleri haber verince ikis1 
de ayaga kalkttlar. Odaya giren yaban
dar hiirmetle igildiler. 

lmparatoric;e boguk bir sesle sordu: 
- Ne istiyorsunuz) 

- Efendimiz, F ranc;ois - Joseph haz-
retlerinin canibi hiimayunlarmdan bir 
tebiignamei resmi getirdik. 

Deniz Bank 
rinde son 

<ArkaSt varl 

miiessesele
vaziyet 

Deniz Bank te~kilah yapJlmadan ev -
vel muhasebelerin tevhidi ic;in banka -

ONIVERSITEDE 
Balkan seyahatinden 

vazge~ildi 
Tlb ve Hukuk Fakiilteleri talebeleri 

Balkanlarda bir tetkik seyahati yapa -
caklard1. Fakat vize iicretlerinin fazla
h,gt yiiziinden bu seyahatlerden vazge
~ilmi§tir. Maamafih, memleket dahilin
de bazt tetkik seyahatlerinin yapllmas1 
muhtemeldir. 

Nissen'in seyahati 
Va~ingtonda toplanacak olan beynel

milel cerrah1 kongresine davet edilen 
T1b Fakiiltesi cerrahl profesorii doktor 
Nissenin seyahati bir ay kadar siirecek
tir. Profesor, ~bahn ilk haftas1 ic;inde 
!stanbula donmii~ bulunacakbr. 

~eref siitununun yeri 
'Oniversitede dikilecek ~eref siitunu

nun yeri tesbit edilmi~tir. Buyer, i~ ka· 
pmm oniindeki biiyuk meydandrr. 

Sutunun planlan bir ·iki giine kadar 
bitirilmi~ olacaktir. Bunu muteak1b 
meydanm ortasmdaki elektrik diregi 
kaldmlacak ve siitunun yap1lmasma 
ba~lanacaktrr. Meydamn yan taraflan -
nm hirer ufak bah~e haline getirilmesi 
de mukarrerdir. 

Diin ak§amki konferans 
Dun ak§am 'Oniversite konferans sa

lonunda profesor Auerbach tarafmdan 
16 net asrrda Avrupada milli dillerb 
te§ekkiilii mevzulu bir konferans veril
mi§tir. 

lktisad F akiiltesi rozetleri 
' ikhsad Fakiiltesi tarafmdan sipari§ 

edilen rozetler gelmi§ ve talebeye da -
grhlnuya ba§lamru§br. ' 

VI LAYETTE 

Muallimler arasmda nakil 
yapdmiyacak 

Derslerin intizammt bozmamak ve 
kl§m nakil Sikmhlarma meydan verme
mek ic;in fevkalade inz1bati hailer olma
dtk~a muaUimler arasmda nakiller ya
pilmamasi bildirilmi§tir. 

Araba hayvanlari muayene 
edilecek 

Belediye te~kilatt olan yerlerde araba 
hayvanlarmm dairni surette murakabe 
ve muayeneye tabi tutulmast ve bunlara 
aid siciller vucude getirilmesi liizumu 
alakadarlara bildirilmi~tir. 

Damtzhklar yerli haralardan 
ahnacak 

idarei hususiyelerin damtzhklan ev
velernirde yerli haralardan alrnalari, 
olmadt~ takdirde yan§ta muvaffakiyet 
gostermi§ cins k1srak ve atlan tercih 
etrneleri ve gelisiguzel mubayaatta bu· 
lunrnamalan, alakadarlara teblig edil
mi~tir. 

Bir sene i~inde ~elen, giden 
evrak 

937 senesi zarfmda istanbul Vilaye -
tine 150,077 evrak gelmi§, 33,740 evrak 
sevkedilmi~tir. Bunlarm yekfinu 183,817 
dir. Gelen mahrem evrakm miktan 
17,603, gidenin sayrsr da 1,126 d1r. 

HALKEVLF:RINDE 
~--~----------------«Istanbul» konferans1 

Eminonii Halkevi tarafmdan !stan -
bul hakkmda bir konferans serisi tes • 
bit edilmi§tir. Dun gece saat 20,30 da 
t.Jniversite cografya ~ubesi doc;entlerin
den Besim c!stanbulun cografyasi:o mev· 
zulu ilk konferans1 vermi§tir. _ .... ._ 

50 sabtkah htrsizln diger 
marifetleri 

ya ilhak olunacak dairelerin rnuhasebe Rumelikavag1, Kad1koy, Uskudar ve 
rni.idlirleri diin toplanrnam1~lard1r. havalisinde bir~ok hustzhklar yapan 

Soylendigine gore, muhasebe rni.idur- sab1kahlardan !smailin yakaland1gmt 
leri kornisyonile <;ah!!an ve Deniz Bank yazmt~hk. Ernniyet ikinci §Ube h1rstzhk 
miisterek muhasebesinin bir kadros1lr'U masas1 memurlan, dun de bu sab1kahya 
yap.maga rnernur edilen !ktisad Vekaleti aid tahkikatla rne~gul olmu§lardrr. 
muhasebe miitehasstst Engelman, De - Htrstz fsmailin ~aldt~ e§yalar arastn
niz Bank teskilatma aid esaslar malum da eski harflerle yaztlmi§ bir yernek pi
olmadan muhasebelerin birle~mesine §irme ve adabi mua§eret kitab1 gori.il -
irnkan bulunmadlglDI soyliyerek komis-

mu§ ve htrstza bunu nereden c;aldrg1 soyondan ayrllmt§hr. 
Deniz Bankm i~leri yanm kalan mii - rulmu§tur. 

esseseleri, dogrudan dogruya ikhsad !smail, t.Jskudarda ihsaniyede bir eve 
Vekaletine telgrafla rni.iracaat edei'ek geceleyin girdigini, hi~bir e§yaya do -
direktif istemi§lerdir. Vekaletin verdigi kunmadigmt, fakat bu kitablan goriin
cevaba gore, acil i~lere eskisi gibi de - ce c;ok ho§una gittigini ve onlar1 calarak 
vam olunacaktrr. ka~tlgmt soylemi§tir, 

Memleket ·Haberleri Siyast icmal 
Otobiis meselesi 

Miifetti~ler, tahkikata 
diin de devam ettiler 
Otobiis meselesine aid tahkikata di.in 

de devam olunmu§tur. Otobiis i§i etrafm
da ne§riyatta bulunan gazetenin ba§mu
harririle, mutavass1t roliinii oynad1g1 id
dia olunan Kadri ismindeki gene dinlenil
mi§tir. 

Mufetti§lerin tahkikah bitirerek Anka
raya donmek iizere buiunduklan hakkm
da bir gazetenin verdigi haber dogru de
gildir. T ahkikat bir miiddet daha devam 
edecektir. 

Memurlarzn ~erel ve haysiyetine 
tecaviiz davast 

Memurlann ~eref ve haysiyetini kmc1 
mahiyette ne~riyat yapmak su«;ile hir ga
zete aleyhine Miiddeiumumiiik tarafmdan 
ac;tlm1~ olan davaya di.in bak1lm1§hr. Du
TU§mada mezkur gazete ba~muharririle 
ne§riyat miidi.iriini.in usulen sorgulan ya -
p1lmt§hr. Neticede matbuat kanununun 
30 uncu maddesi, devlet memurlanmn bi
ri veya birka«;t hakkmda isim gosterilmi
yerek ve madde tasrih edilmiyerek yap1lan 
hakaret mahiyetindeki ne§riyatl istihdaf 
ettigi ic;in, mezkur gazetenin ne~riyah bu 
maddeden harir;: goriilmii§ ve ceza kanu
nunun 253 iincii maddesi mucihince taki
batm tatil edilmesine temyizi kabil olmak 
iizere karar verilmi§tir. 

Recai Nuzhetin davan ila yann 
Recai Niizhet Bahan tarafmdan ken

disini tahkir edici ne§riyat yap1ldtgmdan 
dolayi, gene ayni gazete aleyhine a~1lan 
davaya yann, birinci asliye ceza mahke
mes1nde ba~lanacakhr. 

MOTEFERRIK 

Tahsin Uzer geldi 

Giimriik ve tarife 

kanunlar1 

Bugiiniin 
•• • reJunine 

yeni giimriik 
uydurulacak 

Cumriikier Umum Mi.idiirii Mahmud 
Nedim, §ehrimize gelmi§ ve Istanbul gum
riiklerinde baz1 tetkiklerde bulunmu§tur. 
Umum Miidiir diin, beraberinde ba§mu
diir Mustafa Nuri oldugu halde antrepo· 

htgilterenin harici 
politikas1 

a ngiltete harid politikasmm idare ve i 0 icra makinesinde biiyiik bit degi~iklik 
yap!ldt. lngiltere politikasmiD daima. 

tarassud kulesinde bekc;isi makammda. 
bulunan Hariciye Nezareti daimi miiste" 
~an Sir V ansittart y1lba§! munasebetile or 
Kral tarafmdan lngilterenin en yiiksek lar 
ve miimtaz takdir alameti olan «Dizbagv> da 
ni§anile taltif edildikten soma otedenberi 
muhafaza ettigi vazifeden almd1 ve Ha• ka 

Ian gezmi~tir. ·1 'hd Pa 
riciye Nezareti mii~aviri unvam e I as Ciimriikler Umum Miidi.irii bugiin de na 

tetkiklerine devam edecek ve ak§am An- edilen yeni bir memutiyete tayin edildi. 
Bu degi§iklik terfi midir yoksa tenzil nt.10 

karaya donecektir. z h d In 
Ogrendigimize gore, yeni gi.imriik ve midir henuz anla§Ilmlyor. a ir e ter• k 

tarife kanunlannm hamlanmas1 ic;in An- fidir. Fa kat hakikatte boyle degildir. ' a 
k.arada yap1lan tetkikler bir hayli ilerle- S1r V ansittart Hariciye N ezareti teknik ~~ 
mi§tir. Bu tetkikler, giimriik kanununun operatorii gibi lngiliz lmpatalorlugund~, lu 
bugunkii ikllsadi hayata ve giimriik reJI- kabineletin degi~mesinden asia mliteess1r tin 
mine uyar bir §ekle sokuimastm istihdaf et- olm1yan daiml ve «;ok yi.iksek bir de 
melttedir. Buna uyarak bittahi tarife ka- makamdan aynlml§tlr. Ayni zamanda rn1 
nunu da degi§tiriiecektir. T a rife kanunu - Sir Vansittart biitiin diinyaca me§hur o~ ha 
nun fen k1smm<.~ girmi§ bulunan muafiyet- lup cihan politikasm1 parmagmm ucunda tel 
lere aid hiikiimler, giimruk kanunu «;erc;e- oynatmakta olan gizli kuvvet Intelligence sui 
vesi i~inde miitalea edilecek ve yeni ka- Service' in §efliginden dahi aynlml§ olu " bi . 
nunda, ancak e~yanm tarife cetvelinin tat- yor. lngiliz politikasmm hem resmi hem g1 
bik ~ekli hakkmdaki hiikiimleri dercolu • de gizli ipuc;lanm daimi olarak elinde tut• 11 
nacaktu. Ecnebi gi.imriik kanunlan lize- tugundan §imdiye kadar lngilteteye ge • 
rinde yap1lmakta olan tetkiklerle yeni len ecnebi hukiimdarlarm, Ba§vekilletin, 
giimriik kanununun biinyesi tesbit edilecek Hariciye namlarmm ve herhangi dev • 
ve bilahare bu biinyeye gore hamlanmt§ let adammm kendisile temasa en ziyade 
olan §emalar dahilinde her fasla aid hii- ehemmiyet verdigi bit adamm bu miihi~ 
kiimlerin yaz1lmasma gec;ilecektir. vazifeden herhangi bir sebeble aynlmasl 

Diger taraftan bugiinkii giimrlik ka p terfi say1lamaz. 
nununun baz1 eksik taraflaT! bulunmakta- Mumaileyhin yerine Sir Alexander 
d1r. Bunlarm acilen tashihi icab etmekte- Cadogan getirilmi~tir. Sir Vansittart'm ye .. 
dir. Y eni giimriik kanununun haztrlanma- ni vazifesi Haticiye N azmna yardJID et• 
s1, uzunca bir zamana miitevakk1f oldu- mek ve lngiltereden gaybubeti esnasmda 
gundan bugiinku gi.imri.ik kanununun ta • kendisine veHlet etmektir. $imdiye kadar d 
dili takarriir etmi§tir. Bunun ic;in bugiin- bu vazifeyi mi.ihruhas Iordu, yahud mec• 1 
kii kanunun en miibrem noktalanm degi§- lisi has lord reisi gibi biiyi.ik unvanlarla g 
tiren bir tadil projesi hamlanmt§tlr. Bu kabinede aza olup teknik 'vazifesi gaye1! 
projenin miistaceliyetle Bi.iyi.ik Millet mahdud nazular ifa ediyorlard1. Son 

0 'O~iincii Umumt Miifetti~ Tahsin U- Meclisinden gec;ecegi anla§1Imaktad1r. Bu zamanlarda meclisi has reisi Lord Ha ., r· 
zer, dun, Ege vapurile Trabzondan §eh- suretie, as1l kanun projelerinin haztrlan- lifax bu vazifeyi ifa ediyordu. B 
rimize gelrni~ ve nhtlmda bir~ok zevat · b' ki b k 1 1 k 1 

masma gem§ 1r va t ua 1 ml§ o aca - ngiltere Hariciye Nezaretinin te•kila• b tarafmdan kar~Ilanmi§tlr. , 
'U'~iincii Umumi Miifetti§, evvelce al· _h_t·------------ tmda bu azim degi§iklik yaplldlgl zaman n 

ffil§ oldugu mezuniyeti istimal etmek ii- ADLIYEDE Hariciye Nazm Eden'in Londrada bu~ b 
lunmay1p cenubi Fransada Riviera'da is .. n zere gelmi§tir. Yak.mda Viyanaya gide-

cek ve orada kendini tedavi ettirecektir. Saat hirsizi mahkum oldu ti~ahate gitmi§ olmast nazan dikkati eel~ I 
Ancak, hareketinden evvel Umumi Mii- Beyaztdda, c;ah§makta oldugu iitii a- betmi§tir. Eden, oradan da aym on yedi.. h 
fetti§'in Ankaraya gitmesi ihtimali de tolyesinde, i§ba§I Mehmedin duvara as- smde mutad i~timamt yapacak Milletler d 
mevcuddur. ti~ saati ~alan ihrahim oglu Hakln is- Cemiyeti Meclisine i§tirak ic;in dogruca r 

Siimer Bank Umum minde biri, birinci sulh ceza mahkeme- Cenevreye gideceginden Londraya don"' 
sinde be~ ay yirm.i be~ giin hapse mah- miyecektir. 

miidiirii geldi kfim olmu~tur. Hariciye Namimn bu gaybubeti esna .. 
Sumer Bank Umum miidiirii Nuru11ah Bir hamal, bir ay hapis smda eski an'ane mucibince Lord Hali• 

Esad Siimerle birlikte Avrupada tetki- yatacak fax'in ve yeni usul iizerine Vansittart'nt 
katta bulunmakta olan fzmit Ka~d fab- veka4 let etmeieri icab ettig~i halde Ba•ve"' 

k "d" .. M hm d AI' KA¥ d du"n ~irketihayriyeye aid bir mavnadan , 
ri aSI mu uru e e 

1 
agi k1'l Chamberlain Hariciye Nezaret'tnl' b1·z~ 1 · r 20 kilo komiir ~alan Kadir isminde bir ~ 

§ehrimize ge ml§liT. hamal, birinci sulh ceza mahkemesinde zat deruhde etmi§tir. Bundan biitiin diin~ c 
Tiirkiye • spanya ticaret bir ay hapse mahkfim olmu§tur. ya §U manayt r;:tkar.tmaktad!r: 1ngiliz Ba§ .. 

anla§masJ kaldtriidi Ha,Ianan ~ocuk oldii vekili, harici ahvalm c;ok kan§hgml ve tn .. 
Evvelce feshl. tebliY. edilmi" olan Tiir· · giliz lmparatorlugunun muhtelif noktalar 

5 • Tarak~1larda oturan Civan ismmde d"dl kl·ye • !spanya ticaret anla~masJ. mer'i- d ki ¥ M · · · dan ciddi teh 1 ere maruz k.aldtg~lru go"' • birinin ii~ ya~m a · ~ocugu art, Ic;m- k 
Yet mevkl.I'nden kaldtnlmt<>br. d k k · d rerek harici politi amn idaresini ve ba~ " e yeme ayruyan tencerenm yamn a 
Ticaret Odasl meclisi bugiin oyr~arken, tencereyi devirmi§ ve kay • husus bu sahada iptidai te~ebhiislerde bu .. 

nar sularla ha~lanarak agrr surette ya- lunulmas1m ne Hariciye Nazmna ne de 
toplantyor ralanmi§hr. Mari, kaldmld1gt Yedikule Vansittart' a buakmagt ihtiyata muvaf1k 

Yeni Ticaret Odas1 meclisi, bugiin ilk Ermeni hastanesinde dun olmli§ ve Ad- gormeyip bizzat kendisi harici politikantn 
toplantismi yapacakttr. Bu mlinasebet- liye tabibi Salih Ha~im tarafmdan mu- ba§ma g~i§tir. 
Ie bir merasim tertib edilmi~tir. Bu me- ayene edilerek gomiilmesine izin veril- Habe§ meselesinden dolayi Akdenizdt 
rasime mutad oldugu vec;hile Vali riya- mi§tir. fngiltere iie ltalya, harbe tutu§acak bir 

set edecektir. Radyo ruhsatiyesi almam1' vaziyete geldikleri zaman Chamberlain 
Toplanhyt Vali ve Belediye reisi Mu- Ali oglu ~ath isminde biri, radyosu - dogrudan dogtuya miidahale ederek !tal .. 

~~~~~n ~~~r:d~~nu~~a~~;~:l: y:;l~c~~ nun beyannamesini vaktinde vermedi- yanlarla malum Akdeniz centilmenler 
gi ic;in dun birinci sulh ceza mahkeme- anla§mas1m yapiDI§h. Daha sonra lspan~ 

azamn reisligi altmda ba§lanarak riya- sinde 25 lira para cezasma mahkfim ol. I · .... d k d I 
set divam se~imi yaptlacakhr. Yeni se- ya mese es1 yuzun en gene i i ev etid 
cilecek birinci reisin de te§ekkiir nut - mu~tur. I 1 R/ aras1 ac;1ldtg1 zaman gene Chamberlain 
· · 'I ~EH R SLE Han'c1'ye Nazmna ve da1'mA1 mu"ste•attn'"1 kundan sonra yeni idare heyeh sec;1 e · ':1 • .,. 

cek, celseye nihayet verilecektir. Oda Belediye reis muavil)i dondii dam§maks1zm kMusoliniye hususl bir mek• 
meclisince sec.ilrnesi lazlrn gelen encii - tub gonderme suretile tehlik.enin oniinu 

Bir kls1m Belediye i§leri hakkmda a- c:· d' d t 'l 1 men ve komisyonlar gelecek celsede aimi§tl. ylffi 1 e ng1 tere ile talyamn 
Iakadar vekaletlerle temas etmek iizere k h d 1 

aynlacakt1r. arast Yakm§ar a ise eri, Arab ve Islam 
ge~enlerde Ankaraya gitrni§ olan Be - d I 

Romanyadaki ticaret lediye reis muavini Ekrem ternaslanm propagan ast mese esinden dola)'l gene 
heyetimiz bitirerek diin -!lehrimize avdet etmi~tir. fenala§~l§llr. 

1
fngilikz Ba§vekili, ltaiya il$ 

A k k .. .. .. .. anla§maga c;a l§aca • muvaffak olamaz " 
k 1 tatiir oprusunun I Romanyadaki t!caret muza ere erine sa Almanya i e esash surette uzla§acak " 

devarn eden heyete rnueyavir olarak son- ayaklart haztr t.r. Mister Eden ile Vansittart, Almanya: 
radan iltihak eden Deniz Ticareti mii • Atatu"rk ko"pru"su"nu"n I'kr' bao::lna kona- 'J I ag~a ve lt I .. d k• 1-'~ • 1 e uz a§m a yaya musaa e ar Lri. 
durii Mlifid Necdet Deniz, diinkli va - cak ayaklar haZJrlanmt§hr. Unkapam gostermege otedenberi muhalif bulunu " 
purla Romanyadan ~elmi§tir. Heyetin tarafma aid bulunanlar yerlerine konnl- I d B • • l '1' B I 
Yarm gelecek vapurla muvasalah bek - yor ar 1· unun l~m ng1 lZ a§vekil 

maktad1r. Oniirniizdeki yaz it;inde Azab- k d' b na h · • ]' 'k Ieniyor. Romanyadaki muzakereler ta- en 1 a§l . • ar1c1 po 111 a)'l yiirutmegs 
kap1 tarafmm ayaklan tarnamile yer - k t mamen bitmi", yalmz imza kalrni~hr. arar veriDI§ tr, 

• leeytirilmi~ bulunacakhr. Kopri.inlin bit-
Piyano resitali mesi ic;in bir buc;uk senelik miiddet kal- Muharrem Feyzi TOGAY 

Piyano. muallimi profesor L. Som - mi§hr. im;aat bu miiddet it;inde tamam-
rner'in talebesi tarafmdan onlirnlizdeki lanacaktir. 
pazar giinii saat 16,30 da t.Jnyon Fran - Meyva halinin in§aat sartna· 
sezde bir piyano resitali verilecektir. mesi tasdik edildi 
t.J~ k1s1rndan mi.irekkeb olan prograrnda 
Mozart'dan, Schubert'ten, Beethoven - Meyva Halinin yanmda yaptmlacak 
den, Liszt'ten, Kreisler'den, Bach'tan. sebze hali binasma aid projeler Nafra 
Chopin'den, Arensky'den miintehab Vekaleti tarafmdan tasdik edilerek Be
parc;alar vard1r. Iediyeye gonderilmi~ti. 1nsaat ~artna -

I KAN ISLF.R/ mesi de Belediye Daimi Enciimeni ta -
S J rafmdan tasdik edilmi§tir. Yeni hal bl-

1500 go~men daha geldi nas1 70 bin liraya mal olacaktir. Birks.c; 
giine kadar miinakasas1 ilan edi1ecektir. 

Bu sene Romanyadan memleketimize DENIZ ISLER/ 
gelmesi icab eden Irkda§lartm1Zln son 
kafilesi de diin a~am iizeri Kalkavan -
larm Naz1m vapurile limamm1za var -
rnt§tlr. !c;inde 1500 goc;men bulunan 
Naztm, sirkeci r1htlmma yana§mt§hr. 
Go~menler buradan gidecekleri mm -

takalara ayrrlacaklard1r. Bu kafile ile 
gelen go~menlerle birlikte bu sene Ro ... 
manyadan gelen muhacirlerin saytst 25 
bini bulmu~tur. 

Gemi Kurtarma §irketinin 
heyeti umumiye toplanhst 
Turk Gemi Kurtarma §irketi heyeti 

umumiyesi, bu ay i~inde senelik toplan
bsmi yapacakhr. Bu toplanhda Deniz 
Banka raptedilmekte olan §irketin son 
senelik bilanc;osu tetkik olunacak ve ye· 
ni vaziyet uzerinde gorii§iilecektir, 

Bogazda oturan ingiliz 
vapuru kurtarddt 

Kostence'den Palermo'ya 6000 fon. 
benzin yiikile giderken dort giin evvel 
yanakkale Bogazmda Galata f~neri 
mevkiinde frrtmadan karaya oturan in· 
giliz bandrrah Arion vapuru, dun sabali 
Turk Gemi Kurtarma ~irketinin Alem .. 
dar kurtarma vapuru tarafmdan kurta
rtlmt~ ve Geliboluya getirilmi§tir. 

Nftsbas1 5 lmru~tur. 

Abone C!eraiti { TUrkiye Harte 
~ lcin lein 

Senelik 
Alb aybk 
fie; ayhk 

• Bir ayWc 

uoo Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • Yoktut: 



5 lkincikanun 1938 

Radyo harbi 
ingiltere radyo 

ba~lamas1 

istasyonlarJnin arabca ne~riyata 
italyanlari ~ok kiZdJrdJ 

Roma 4 (A.A.) - M. Gayda, Gi- ltalya hakkmda birc;ok yalanlar yazmak
e ornale d'italia gazetesinde, ingiliz radyo- ta ve bu suretle efkan umumiye ltalya a· 

lannm Arab dilile propaganda ne§riyatm- leyhinde kl§klrhlmaktadlr. 

dan bahseden bir ya21smda diyor ki: Diger taraftan, lngiltere, sevkiilcey~ 
«Daily Expres gazetesinin «italyaya planlarmm tatbiki ic;in, Filistindeki Arab

' kar§J radyo harbi» ismini verdigi bu pro- Ian kuvvet ve cebirle inkiyad ettirmek is -

5 Pagandanm, iki memleket arasmdaki mi.i- temektedu. Halbuki bugiin Filistinde sii
nasebetleri tanzim edecek olan anla§ma- kunu tesis ic;in, lngilterenin yalmz enter
hiD imza edilmesinin ertesi senesi bidaye- nasyonal hukuka riayet etmesi kafidir. Fi-

, tinde ba§lamasJ, ehemmiyelle nazan dik- listinin siikun bulmasmdan yalmz lngilte
kate almaga deger bir keyfiyettir. lngilte- re degil, fakat ayni zamanda ltalya da 

' re, bu radyo propagandasile ftalyanlara memnun olacakhr. Zira, ltalya, Akdeniz 
kar§J hasmane niyetlerini ispat etmi§ bu-

' lunmaktadJr. fngiltere Hariciye N ezare • devleti haysiyetile Akdeniz kiyiiannda 
tinde yap!lan degi§ikliklerden sonra, £. kan§lkhklar gormeyi arzu etmemekte • 

den, hareka.tmda tamamile serbest bJrak1l- dir.» 
a ffil§hr. fngilterenin ltalyan aleyhtan bir Kahire 4 (A.A.) - Reuter muhabiri 
• hath hareketle birlikte olarak lngiliz gaze- bildiriyor: 
a telerinin ayni yoldaki ne§riyah, tam bir MISir radyolan vas1tasile tekrar edilen 

suiniyetin delilini vermektedir. ltalya, hie;~ ingiliz radyosunun ilk arabca ne§riyatl 
.. bir zaman, Filistin Arabian arasmda ln- mec;hul bir istasyonun zaman zaman yap -

giliz aleyhtan bir propaganda yapmaml§· hg1 miidahalelere ragmen biitiin Y akm -
tJr. Halbuki lngiliz gazeteleri hergiin ~arkta miikemmel surette i§itilmi§tir. 

"""""'"'_.,, • ..,.,,.,..,.,.,,.,,..,lllllllllllll)llllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll!lmUuuuuuuuuuumoooo"'""""'" 

Silahlanma yar1~1 1Cukurovada pamuk 

devam ediyor fiatlari ~ok dii~iik 
Sl 

er 

t• 

ingilizler yeniden be~ 
z1rhh yapbriyorlar 

a Londra 4 (A.A.) - lyi haber alan 
ar deniz mahfilleri. be§ yeni z1rhh in§asmm 
c• 1938 senesi programma dahil bulundu -
Ia gunu beyan etmektedirler. 
el Be§ safflharb gemisinin in§a edilmekt.e 
n oldugu malumdur. Bununla .beraber ~~~-
• ralhk heniiz planlanm tesb1t etmemJ§hr. 

Bu haber tahakkuk ettigi takdirde lngiliz 
bahriyesi 25 mhhya malik olacakhr. Y e· 

n niden in§a edilecek olan mhhlardan her 
biri 35,000 ton hacminde olacakhr. Bu· 
nunla beraber Japonyanm 16 inc;lik top· 
larla miicehhez 46,000 tonluk iic; saff1 
harb gemisi in§a ettigi tahakkuk ettigi tak

er dude bu mhblarm tonajlan fazlala§h -

<;itf~iler Birligi Ankaraya 
bir heyet gonderdi 

Adana (Hususi muhabirimizden) 
<;ukurova pamuk piyasas1 durgunlugu
nu muhafaza etmektedir. Orta cins yerli 
mal olan cpiyasa parlag~> nm kilosu 
21 • 23 kuru~ arasmda dola~maktad1r. 
Halen vilayetimizde 10 bini Klevland , 
84 bini yerli neviden olmak iizere 94 
bin balya stok pamuk bulundugu anla
~llmJ~br. !c;inde bulundugumuz mev • 
s-im, <;1r<;1r fabrikalarmm en hararetli 
devresini te~kil ettigi halde, bunlann 
c;ogu faaliyetlerini tatil etmek mecbu -
riyetinde kalm1§lard1r. 

ca nlacakt1r. 

W§iik fiatlara ragmen ahm sabm ol
maYJ~l, miistahsili mii$klil vaziyette bl
rakh~mdan, Adana ~ift~i birligi, pa -
muklar1m1za mahrec temini hususunda 
ikbsad Vekaleti nezdinde te~ebbliste 
bulunmak iizere Ankaraya dart ki~ilik 
bir heyet yollam1~br. 

lngiliz amiralhk makamuitn 14 im;lik 
toplann Avrupa sulan i<;in kafi oldugu ve 

a.. 16 in<;lik toplann 35.000 tonluk gemilere 
li• iyice inhbak etmedigi kanaatinde bulun· 
'n:l dugu soylenmektedir. Daha yiiksek to • 

najda gemiler in~a edilmege ba§land1g1 
takdirde bunlar Uzak§arka tahsis edile -
cektir. Bu miinasebetle Singapur deniz 

~- ussiinde elli, hatta elli be~ bin tonluk ge
mileri ic;ine alabilecek doklar mevcud 
oldugu hatJrlatJlmaktadJr. 
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Filistin i~in yeni bir teklif 
Londra 4 (A.A.) -"lngiltere Syo -

nist federasyonu. Filistin meselesi ic;in hal 
sureti olarak, Filistinde lngiliz Common 
Wealth'mm c;erc;evesi ic;inde bir Y ahudi 
devleti tesisini teklif etmektedir. 

Bu teklif, federasyon icra komitesinin 
Londrada yaptlgl bir toplantJda, Filis • 
tinin tak.~imini tasarhyan Poe! raporu 
hakkmdaki resmi Syonist noktai nazar1 

olarak kabul edilmi~tir. 
Jtalya gazeteleri diyor ki: 

Roma 4 (A.A.) - Filistindeki va • 
ziyetten bahseden ltalyan gazeteleri Si • 
yonist programmm diinya sulhunu tehdid 

ettigini yaz1yorlar. 
Tribuna gazetesi diyor ki: 

«Filistin Arablannm lngiliz hi.ikume
tine kar~ 1 yiikselttikleri en ac1 §ikayet mii
cadele halinde bulunan iki unsur arasm
da lngilterenin Y ahudiler lehinde hareket 

etmesidir.» 

lngiliz polislerinin boyu 
k1sahyor 

Londra 4 (A.A.) - Scotland 
Y ard'm bir emirnamesile, lngiltere polis 
rneslegine girmek istiyenlerin asgari bo.y
lan I metro 72.5 tan 1 metro 70 santJ • 
rnetroya indirilmi~tir. Bu em.i~nam~de 
halihamdaki ~artlar ic;inde pohs1~ .b1r -
~ok vazifeleri oldugu ve bunun !<fin de 
hedeni meziyetlerle zekamn yiiksek bir 
boydan daha miihim oldugu zikredilmek
tedir. 

Bir katili bulana 250 bin 
drahmi verilecek 

Atina 4 (Hususi) - Yunanistan U • 
llrnumi Emniyet mi.iste~arhg1, gazetelere 
Verdigi bir ilanda Yordanidis isminde 
birisini oldi.irerek ortadan kaybolan ka
tilin sakland1g1 yeri haber verenlere 
250 bin drahmi mi.ikafat vadetmekted1r. 

Roma protokolu devletleri 
konferansi 

Budape~te 4 (A.A.) - Bu aym o
llundan on ikisine kadar devam edecek o· 
~an Roma protokolu devletlerinin konfe • 
'ansma Avusturya Ba§vekilinin bizzat i§· 
tirak edecegi bildirilmektedir. 

Diger taraftan bez sah~lar1 hararelle 
devam etmektedir. Fiatlar ise, pamukla 
hie; nisbet kabul etmiyen yiiksekligini 
muhafaza ediyor. Kayseri kombinasm
dan piyasam1za bir miiddettenberi bez 
gelmemesi de, rakibsiz kalan mmtaka -
m1z mensucat farbikalarma, mallanm 
istedikleri fiata satmak imkamm ver -
mektedir. ~ehrimiz Ticaret ve Sanayi 
Odast bu hale bir nihayet vermek i.ize
re bez fiatlannm - iplik fiatlan gibi -
hiikurnet tarafmdan tesbit edilmesi i<;in 
ikhsad Vekaletine miiracaatte bulun -
mu~tur. Haber almd1gma gore, Vekalet, 
Adanamn on ii~ cins bezi iizerinde tet
kikat yaphktan sonra bunlarm tip ve 
fiathmnm tesbitine karar verrni§tir. 

Y eni biit~e haz1rhklar1 
Ankara 4 (Telefonla) - Vekaletlerde 

yeni biit~e hazlrhklarma s·imdiden ba~
lanrnl§br. Miilhak biitc;e ile idare edi -
len umum miidiirliikler, 1938 mali y1!J 
biitc;esini haz1rhyorlar. 

Siiveys kanahnm kuoonlar1 
altmla odenecek 

Kahire 4 (A.A.) - Muhtelit mah • 
keme, Siivey~ kanalmm ~irketinin kupon· 
lanm altm esas1 iizerinden tediye etmesi 
laz1m geldigine kabili temyiz olarak ka
rar vermi~tir. 

Eden, Cannes' a gitti 
Paris 4 {A.A.) - Eden ve refikas1 

saat 20 de Cannes' a hareket etmi~lerdir. 
Singapurda biiyiik manevra· 

lar yap1lacak 
Londra 4 (Hususi) - Uzak§arktaki 

bilumum fngiliz kuvvetlerinin i~tirakile ay 
sonunda Sing a pur' da biiyiik manevralar 
yap1lacaktJr. Donanma ve hava kuvvetle
rinden ba§ka 1 0 bin ki§ilik kara kuvvetle
ri de manevralara i~tirak edecektir. 

Hindistanda hava hiicumlari· 
na kar§I miidafaa tecriibeleri 

Londra 4 {Hususi) - Hindistanda 
ilk defa olarak hava hiicumlarma kar~1 
miidafaa tecriibeleri yapllm!§tlr. Bu yiiz
den Bombay §ehri 40 dakika karanhkta 
kalm1~tlr. 

Posta, T elgraf umum miidiir
liigii §Ube reisleri arasmda 
Ankara 4 (Telefonla) - Posta, Tel -

graf yiiksek fen heyeti azasmdan Bekir 
Vefa, ihhsas ~ubeleri reisligine, yiiksek 
fen heyeti azasmdan Hasan Telefon is -
leri reisligine, Telefon i~leri reisi M;h
med Ali yiiksek fen heyeti azahgm~, is
tanbul Posta, Telgraf miidiirii Mazhar 
yiiksek fen heyeti azahgma, Bursa Pos
ta, Telgraf miidiirii Yusuf istanbul Pos
ta, Telgraf miidiirlii{(iine ve Ba~rniifPt
ti~ Hayri de Bursa Posta, Telgraf mii -
diirliigi.ine tayin edildiler. 

CUMHURIYET 

Yunan V eliahdinin 
diigiinii 

Atinada biiyiik 
haz1rhklar yapdiyor 

Atina 4 (A.A.) - Atina ajans1 bil
diriyor: 

Yunan Prensi Kiristof ile kans1 Prenses 
F ransuaz, Yunan Prensesi Andre ve Rus 
Grandi.ikii Dimitri, Veliahd Pol ile Pren
SI's Fredrik'in evlenme merasiminde haz1r 
bulunmak iizere Atina'ya gelmi~lerdir. 

Prenses Luiz, ebeveyni ve maiyetlerile 
bidikte 6 kanunusanide Atinaya gelecek
tir. 

Yugoslavya Naibi Prens Paul ve zev
cesi 7 kanunusanide geleceklerdir. 

Keza diger birc;ok misafir prensler ve 
bu arada Di.ik ve Dii§es Kent ve Roman· 
ya Veliahdi de bekleniyor. 

Atinada biiyiik haml1klar yap1lmak -
tad1r. 

Yunanistanm muhtelif ~ehir ve te§ek
kiillerinden gelen hediyeler Atina'mn bii
yi.ik magazalannda te§hir edilmekte ve 
kesif bir kalabal1k bunlan gormek iizere 
vitrinlerin oniinde birikmektedir. 

A vrupada soguk 

ve kar 
Almanya, 

Fransada 

firbnasi 
isvi~re ve 
tahribat 

yap1yor 
Berlin 4 (A.A.) - Biitiin memleket

te biiyiik bir soguk dalgasJ ve ~iddetli kar 
f1rhnalan hiikum siirmektedir. 

Sarki Prusya ve Miinih'te hararet, sJ
fmn altmda 18 dereceye kadar dii§mii~ • 
tiir. 

Yagan karlar, trenleri c;ok geciktirmi§ 
vc birc;ok yollar gec;ilmez hale gelmi§tir. 

lsvirrede 
Bern 4 (A.A.) - Soguk dalgas1 o

valar da dahil olmak iizere biitiin memle
keti istila etmi§tir. 

Bern'de bu sabah hararet, s1fmn altm~ 
da 15 dereceye ve Bern Oberland'mda 
27 dereceye kadar dii~mii§tiir. 

Fransada 
Macon «Fransa» 4 (A.A.) - $id

detli bir soguk hiikiim siirmektedir. Saone 
ve ~ire nehirlerinde buz kiitleleri yiizmek
tedJr. Vapur servislerini durdurmak mec
buriyeti has1l olmu§tur. 

Vichy' de hararet, s1fmn altmda 15 de
receye dii§mii§tiir. 

Bulgar Ba~vekilinin 
tebrikleri 

Ankara 4 (T elefonla) - Y1lba§i 
miinasebetile Bulgar Basvekili M. Kose 
lvanof, Basvekilimiz Celal Bayarla Ha • 
riciye Vekili doktor Arasa tebrik telgraf
lan gondermi§tir. Bunlara samimi cevab
lar verilmi§tir. 

Yunanistan.in deniz ticaret 
filoau 

Atina 4 (Hususi) - Yunanistamn de
niz ticaret filosunun 1937 senesi sonun
daki vaziyetine clair resmi bir istatistik 
ne~redilmi~tir. Bu istatistige gore biten 
ythn sonunda Yunanistanm mecmuu 
tonaj1 1,867.788 e balig olan 610 vapuru 
bulunmaktad1r. Yelkenlilerle Yunanh • 
!arm sahib olup da ecnebi band1ras1 al
hnda isliyen vapurlar da yukaTidaki ye
kuna ilave edilirse tonai miktan 2 mil
yon 140,470 i bulmaktad1r. 

Tedaviile ~1kardan ve teda-
viilden kaldlrilan paralar 
Ankara 4 (A.A.) - Tiirkiye Cum

huriyet Merkez BankasJ, 15 ikincite§rin 
J 93 7 tarihindenberi tedricen tedaviile c;1· 
karmaga ba~ladJgJ yeni harfli be~ lirahk 
banknotlardan 1937 senesi sonuna kadar 
cem'an 18,079,975 lirahk bir miktarmm 
tedaviile c;Jkanlml~ ve buna mukabil eski 
harfh banknotlardan ayni miktar yani 
I 8,079,975 liranm tedavi.ilden kaldml
ml~ oldu<!unu bildirmektedir. 

( KISA HABERLER ) ......_ __ _ 
* NEVYORK - Kazalara kar§l sigorta 

kumpanyas1, 1937 senesinde, Amerika Bir
le§lk Devletler! dahil!nde otomobil kazalarl 
dolayisile 40,300 kl§lnln oldiigiinii, 1,062,000 
kl~lnin de yaraland1gm1 bildlrmektedir. * ROMA - 1500 Romanyah, bugiin Ro
maya gelmill ve halk tarafmdan hararetle 
kar§Ilanmi§tlr. Romanyalllar, mec;hul as
kerln mezarma blr o;elenk koymu~lardlr. * BASRA - Frans1z kadm tayyarecl 
H!lz Jask'dan 30 kllometro uzakta sag ve 
sallm bulunmu~tur. * LONDRA - Londra piskoposu ingran 
yen! ytl dolayJSlle ne§rett!gl beyannamede 
ingilterenin sllll.hlanmasm1 miida!aa et -
mekte ve derhal Almanya ve italya lie b!r 
anla§ma yapllma.sm1 terv!o; eylemektedir. * LONDRA - ispanya L,lerl adem! mii
dahale kom!teslnln oniimiizdek! cumaya 
toplanmast muhtemeldir. Maamaf!h bu ta
rih heniiz kat'! deg!ldlr. * SiNGAPUR - Bu aym sonunda bu
rada biiyiik manevralar yapllacakt1r. Bu 
manevralara on bin ki~!n!n. ~tirak edecegl 
haber ahnmaktadtr. 

Edebiyat 

Gabriele d' Annunzio 
- «Belki evet, Belki haym> terciimesi vesilesile -

Cemil Fikretin renkli ve gene tiirkc;e
sile bugiin Cumhuriyet'te c;1kmaga ba§ -
hyan «Belki evet, Belki haym> roma· 
mmn miiellifi Gabriele d'Annunzio, garb 
edebiyahm ancak bizdeki terciimelerile 
takib edebilen eski nesiller ic;in belirsiz ve 
uc;uk bir hahra, yeni nesiller ic;in de belki 
tamamile yad1rganan, mec;hul ve acayib 
bir ismi hast1r. On be~ sene kadar evvel 
onun G. Episcopo adh biiyiik hikayesini 
frans1zcasmdan terciimeye heveslendigim 
zaman, ltalyamn ve Avrupanm en bii • 
yiik edebi ~ohretlerinden birine, tiirkc;e • 
de, «Oliimiin Zaferi» adh bir tek ro -
manmdan ba~ka i§aret olmamasma ~a~ • 
mi§hm. 0 giindenberi, zannederim ki, 
biiyiik ltalyan edibinden hic;bir terciime 
yap!lmamJ§hr. «Oliimiin Zaferi» ni tiirk
c;eye kazand1ran Ali F ahri, on sene ka
dar evvel bir otomobil kazasmda olen ve 
italyancayJ iyi bilen bahriye zabitlerimiz
den biri imi§; kendisini yakmdan tamd1g1 
d'Annunzio'nun birc;ok eserlerini tercii
me etmi§, fakat kitab halinde <;Ikarama
ml~. 

Gabriele d'Annunzio'nun biri yalmz 1-
talyaya, oteki de biitiin Avrupaya doniik 
iki yiizii vard1r. Biz, her millet gibi, ltal
yan d'Annunzio'dan ziyade Avrupah 
d'Annunzio'yu tamyabiliriz ve zaten de 
onun milli hiiviyetinden ziyade edebi 
c;ehresi bize alaka verir. «Belki evet, 
Belki haym> romam, mf mevzuu olan 
a§k ve ihtiras drammm diinya edebiyatl 
kinde aldJgJ k1ymet bak1mmdan Cumhu
riyet sahifelerine gec;iyor. 

1talyan edebiyahm aslmdan tetkik 
eden Frans1z muharriri Benjamin Cre • 
mieux,d'Annunzio'ya clair ltalyamn d1 • 
§mda bilinen ~eylerin nisbeten basit ol • 
dugunu, c;i.inkii onun romanlarile birkac; 
piyesinden ba§ka eserlerinin tanmmadJgl
m soyliiyor: «1 talyan olmJyanlar ic;in, 
diyor, d'Annunzio. Stendhal soyundan 
bir hodbindir ki, Barres gibi, estetik bir 
anar~i devresi ge~irdikten sonra topraibna 
ve oliilerine donmii§tiir. Harb ic;inde ve 
daha sonra Miitarekede Fiume'deki faa
liyetleri onun c;ehresini tamamlar. Y a -
banc1larm goziinde o, ancak on sekiz ya
~mda okunabilen, bazan fena bir zevk 
sahibi, harikulade bir ifade kabiliyetini 
haiz, gencligin prensi denebilecek hara • 

retli ve teatral bir tabiattir. F akat hal • 
yanlarm d'Annunzio'su, daha miirekkeb, 
daha zengin, daha orijinaldir. 0 yalmz 
1870 tenberi ltalyada goriinen en bii • 
yiik san' atkar degil, Italy an edebiyatmda 
Manzoni ve Leopardi'denberi kaydedi -
len en ehemmiyetli ~ahsiyettir. Emperya
list ftalyanm en biiyiik milli ~airidir.» 

Biyografisine k1sa bir goz atahm: 
1863 )'llmm martmda dogmu~tur. On al-

M. Roosevelt'in nutku 
dinlendikten 

diinya 
!Ba~makaleden de"am] 

letler Avrupahd1r ve bu ittifak1 diger 
Avrupa devletleri aleyhine akdetmi§ler
dir. Uzak§arkta Japonyaya kar§I bir§ey 
yap1lamamakta olmasmm sebebi budur. 
lngiltere ile Fransa Uzak§arka daha faz
la ehemmiyet verseler Avrupada taarruza 
maruz kalacaklanm pek iyi biliyorlar. Ve 
bunun ic;in yerlerinden kimildJyamJyorlar. 
Ayni sebeble Sovyetler Rusyast da ye
rinde mJhlanmJ§tlr. Eger ba§ka bir c;aresi 
bulunmazsa Uzak§arkla birlikte biitiin 
dunya i§lerinin halli ic;in evvela Avrupa
da bir harb yap1lacaktJr. Gizlikapakh 
bir§ey degildir ki §imdi biiti.in hamhklar 
bu ihtimale gore takib ve ikmal olun
maktadJr. 

Belki kuvvetlerin muvazenesi bu fela
ketin oniinii alabilir, ki i§te bu noktada 
Simali Amerika Cumhuriyetleri ittihadl
nm oymyacag1 rol c;ok miihimdir. Realist 
bir gorii§le diinyadaki karga§ahklann ik
tlsadi sebeblerine kadar inerek adaletli 
baz1 kararlara varmag1 kabul etmek la
ZimdJr. Hakikatte diinya iktJsaden c;ok 
mustaribdir, ve siyasi ihtiraslar daha c;ok 

bu iktJsadi ihtiyaclardan kuvvet ahyor. 
Almanyanm eski miistemlekelerini geri 
istemekle izhar ettigi bu ihtiyac, belki 
biitiin diinya ic;in bir iptidai maddeler 
meselesidir ve nihayet ekonomik karga§a
IIklann ve zorluklann ortadan kaldml
masJ meselesidir. Hic;bir harb bu mesele
leri halledemez, belki onlan daha ziyade 
zorla§hnr ve daha ziyade kan§hnr. 

Biitiin milletler ic;in tek selamet c;are
si tahsisan filan ve falan millete deil;il, bii
tiin diinyaya §amil olan ikt1sadi Jshrablan 
bertaraf edici tedbirleri elbirligile bulma
ga c;ah§maktan ibarettir. Cumhurreisi 
Roosevelt'in meseleleri insanca hal ic;in 
tavsiye ettigi muslihane yol budur. Be~e
riyetin menfaati bu usulii muzaffer kil
maga ~ah§rr..aktadJr. 

Eger Amerika bu usulii muzaffer kll
mak prensipine §imdiye kadar oldugu gi
bi yalmz sozle degil, filiyatile de muza-

h ya~mdayken «llk $iirler» adh kitabile 
tenkidin alakasmJ ve me§hur Carducci • 
nin dostlugunu kazand1ktan sonra Roma 
gazetelerine yaz1 yazmaga ba~laml~hr. 
Y ava~ ya va~ ferdi ve si.ibjektif ~iiri, milli 
~iir lehine terkeder. 1897 de birkac; ay 
meb'us olur. 1910 da - ki «Belki evet, 
Belki haym> m c;Ikhgl tarihtir • servetini 
kaybederek F ransaya c;ekilir ve ancak 
1915 te ltalyaya doner. T ayyare zabiti 
oldugu ic;in, topraga ~iddetle inerken bir 
gozi.inii kaybeder. Miitarekeden sonra, 
1talyan goniilliilerinin ba~ma gec;erek 
Fiume'yi i~gal eder ve biraz sonra d1~an 
atJhr. Arhk Vittoriale ~ehrindeki inziva
sma c;ekilmi~tir. F a§izmin zaferinden son
ra bile nadir vesilelerle yalmzhgmJ terke
der. Elli cilde yakm manzum ve mensur 
eseri vard1r: Siir, tiyatro, hi kaye, roman ... 
F a~ist hiikumet, onun biitiin eserlerini 
harikulade li.iks bir tab1 halinde yeniden 
bastJrmJ~tlr. 

Gabriele d'Annunzio'yu bir ekole ve 
nazariyeye baghyarak anlamak nafile • 
dir. Her eserine yeni bir kanaat ve has
sasiyet giydiren muharrirler gibi, kendi
ni s1k s1k tazeliyrek ba~ka bir dii§iince, 
ihtiras ve ifade manzumesi ic;inde gorii • 
niir. Zamanmda Avrupaya hakim olan 
fikirlerin ve heyecanlarm hepsine gebe 
kalml§tlr. Andre Gide gibi Nietzsche' den 
ve Dostolveski' den ba~hyarak gec;en asn 
§imdikine baghyan biiyiik hassasiyet ve 
fikir dalgalanm yapan birc;ok miielliflerin 
ve san' atkarlann tesirinden kendini kur· 
taramamJ§tlr. San' ati «biiti.in diinya ha • 
diselerinin ve ihtiraslarmm aynas1» telak
ki eden d'Annunzio ic;in, B. Cn!mieux, 
«o, di~i muharrirler soyundand1r, diyor. 
kendinden olm1yan tohumunu hep d1~a • 
ndan ahr, fakat kudretli bir rahim i~inde 
yogurur, giizelce oldurur, tanmmaz bir 
hale getirinciye kadar zengin ve bol usa
relerle ~i~irir .» 

Eserlerinin c;oklugu ve degi~ikligile 
aynlan bi.itiin muharrirler gibi, d'Annun~ 
zio'da hakkmda yap!labilecek miicerred 
tariflerden ziyade, her eserinin miistakil 
tahlilile ~ahsiyetinin bir devresine intikal 
edilerek anla~Jlabilecek san' atHrlardan
dJr. Romam Cumhuriyet'te tamamile ne~
redildikten sonra, «ayna>> telakki ettigi 
eserinde bi.itiin diinya hadiselerinin ve ih
tiraslannm c;entiklerile dolu kan~1k yiizii
niin sakladJgJ birc;ok hi.iviyetlerden bir 
tanesini bulmaga c;ah~abiliriz. $imdilik 
iki belki arasmda c;arpan bir kalbin vu
ru~larma kulak verelim ve Avrupanm en 
~ohretl i eserlerinden birinin kusurl a rile 
faziletleri ustiine, yalmz edebi bir teces
siisiin gerdigi bitaraf bir okuyucu dikka
tile egilelim. 

PEYAMI SAFA 

Gebze Halkevi 
binas1 yand1 

Gebze 4 (Hususi muhabirimizden)
Bugun sabaha kar~1 Gebze Halkevinden 
yangm <;1ktJ. Biitiin ~ehri tehdid eden a
te~. askeri kuvvetlerin yardJmile sondii -
riilmii§tiir. Halkevi ve Halk Partisi bi • 
nalan yanm1~hr. Zarar on be§ bin lira 
raddesindedir. 

Ate§in, gece Halkevinde talim yapan 
bandocular tarafmdan ac;1k buak1lan so
badan <;1khg1 anla~JlmJ~hr. 

Adah Mehmedin evindeki 
toplanhda bulunanlar 

Antakya 4 (Hususi) - $ehrimize 
gelen 28 tarihli baz1 gazetelerde Adah 
Mehmedin evinde toplanan !ttifakJ Ana
Sir Cemiyeti azalan arasmda Mesc;izade
lerin de ismi gec;tigi goriilmii§tiir. Mesc;i
zadeler, bu cemiyete dahil olmad1g1 gibi, 
otedenberi Hataym istiklali ic;in c;ah§anlar 
arasmdad1r. lc;timada ham bulunanlar 
Y ahyazadelerdir. 

Adanada teessiir uyand1ran 
bir oliim 

Adana (Hususi) - Adana Halkevi re
isi ismail Safa Ozlerin karde~i, Parti 
kaza heyeti reisi avukat Abdurrahman 
Ali Ozier, k1sa bir hastahktan sonra 
gene ya~mda hayata gi:izlerini yummu~
tur. Bu feragatkar, vatanperver ve te
rniz insanm oliimii herkesi miiteessir et
mi~tir. Merhumun cenazesi, dun, ken -
dis-ini seven binden fazla ki~inin i~tira
kile ebedi medfenine birak1lml~hr. 

heret etmege karar verirse i§te o zaman 
biitiin di.inya ic;in miiessir sulh amili yeni 
bir Milletler Cemiyetinin kurulmasmdan 
kuvvetle umudlanmaga hak kazanmi§ o
luruz. 

ldealist bir millet olan Amerika kendi
sini ilanihaye bu sonsuz §erefi kazanmak
tan mahrum edip gidecek mi? 

Bunu zannetmiyoruz ve biz Amerika 
hesabma daha ziyade nikbin bulunuyo
ruz. 

YUNUS NADI 

HEM NALINA 
MIHINA 

Demiryolu siyasetimizin 
zaferi 

I"R\ emiryollan Dergisi 1938 sene· 
1.b::J1 sine. g~rerken demiryollanmlZin 

vaz1yet1 hakkmda ~u malumah 
venyor: 

Devlet !1emiryollannm umumi uzun· 
lugu 6,559 kilometrodur. Bunun 2671 
kilometrosu Cumhuriyet devrinde yap1l· 
ml§hr. 

1936 - 3 7 mali y1lmda banliyo hatla· 
rmda 7,993,000 yolcu, ana hatlarda 
6,618,000 yolcu ta~mml§hr. Birincisinde. 
1935- 36 mali y1lma nazaran yiizde 27. 
ikincisinde yiizde 26 artma vard1r. 1932 • 
33 y1lma, yani be§ sene evveline nazaran 
bu arti§Iar banliyode yiizde 130 ve ana 
hatlarda yiizde 379 dur. 

Yolcu nakliyah has1latma gelin ~ 
ce, 1936 • 3 7 senesinde, banliyo hat • 
hnda 492,000 lira, ana hatlarda 
8,005,000 lira has1lat elde edilmi§tir. 
1935 • 36 y1lma nazaran, arb§ banliyode 
yi.izde 32, ana hatlarda yiizde 2 dir. Fa• 
kat 1932 - 33 y1lma nazaran bu arb§lar 
yiizde I 06 ve yiizde 1 08 dir. 

Ticari e§ya nakliyatma gelince, 1930. 
37 y1lmda, 2,965,000 ton ag1rhgmda ti-. 
carl e§ya ta~mml§hr. Arb~ bir sene evveli• 
sine nazaran yiizde 39 dur. 1932 • 33 Yl,. 
lma nazaran ticari e§yanm nakliyabnda-. 
ki yiikseli§ yiizde 211 dir. 

T ekmil §ebeke ile Derince ve Haydar-. 
pa§a limanlarmm i§letme varidah 1936 "' 
37 de 30,717,000 lirad1r. Arb§ yiizdesi, 
bir y1l evveline nazaran yiizde 36 d1r( 
1932 • 33 y1lmda varidat 12,629,000 li• 
radan ibaretti. Varidat be~ senede 
12,629,000 den 30,717,000 liraya c;Jk-4 
ml§lir. Y ani yiizde 143 bir fazlahk var .. 
d1r. 

Hattm beher kilometrosuna dii§en ge• 
lir 1936 - 3 7 de 4, 916 liraya, masraf ise 
3,103 liraya balig olmu§tur. Beher kilo• 
metronun geliri masrafmdan 1813 lira 
fazlad1r. 1932 - 33 de beher kilometronun 
geliri 3361, masraf 2822 ve fark1 sadece 
539 lira idi. Demek ki be§ sene evvel ki· 
lometro ba§ma hakiki kar 539 lira iken 
§imdi 1813 liraya c;Jkml§hr. Devlet De· 
miryollan son sene zarfmda yiizde 38 
nisbetinde bir i§letme kan temin etmi~tir. 
1937 - 38 mali senesinin hesablarma ge• 
Iince, heniiz bitmiyen bu y1lm hazirandan 
eylule kadar ilk dort ayhk varidatl 
12.287,000 liradu. 1936 - 37 y1hnm ilk 
dort ayhk has1lah 9,097,000 lira oldugu
na gore, yiizde 35 nisbetinde bir artma 
vard1r, 

Bu arb§lann bir k1sm1, son senelerde 
yeni hatlarm i§lemege ac;Jlml§ ve kumpan~ 
yalara aid hatlann devletc;e satm almm1' 
olmasmdan ileri gelmi§se de gene esas iti• 
barile de biiyiik bir yiikselme vardu. 

DemiryollanmiZin yolcu ve e§ya nakli· 
yahnda ve varidatmda goriilen bu art!~, 
gosteriyor ki Tiirkiyede ekonomik hayat 
biiyiik bir inki§afa mazhar olmaktad1r. 
Bu yi.ikseli§te demiryollarmm hissesi bii· 
yiiktiir. Biitiin bu rakamlarm bize verdigi 
miijde ~udur: Rejimin demiryolu siyase• 
ti, yapiclhk bak1mmdan da i§letmecili~ 
bak1mmdan da muzaffer olmu§tur. 

ingiltere, sulh plruu 
hazirlamami'! 

Londra 4 (A.A.) - Resmi mahfille:, 
Pariste c;1kan intransigeant gazetesi ta
rafmdan Chamberlain'a atfedilen csuU1 
planb hakkmda malumatlan olmadJgt· 
m beyan etmektedirler. 

Alman Ziraat Naziri 
Romaya gidiyor 

Berlin 4 (A.A.) - Zira'at Naziri 
Darre, ltalyan Ziraat Nazmmn gec;en 
sene Berline yaphg1 ziyareti iade etmek 
iizere yarm Romaya hareket edecektir. 

Romaya giden Romanyah 
aeyyahlar 

Rom a 4 (A.A.) - 1500 Roman .. 
yabdan miirekkeb bi1 grup, Romaya gel· 
mi~tir. 

Amerikamn yapbrmakta 
oldugu petrol gemileri 

Va~ington 4 (A.A.) - Deniz ko .. 
misyonu Amerikan harb filosuna refakat 
edebilecek siiratte on iki petrol gemisi in· 
~a edilmekte oldugunu bildirmektedir. 

Habe§istanda toplanan 
tiifekler 

Roma 4 (A.A.) - Resml istatis • 
tiki ere gore, H abe~istanda kahve istih
salah senede 300.000 kentalden fazlad1r. 
1935 senesi ilkte~rin aymdan 1937 se • 
nesinin sonte~rin ayma kadar Habesistan• 
da 300,000 tiifek ve misket, 1521 La • 
banca ve I 011 mitralyoz toplanm1~hr. 

Kay1b tayyareci bulundu 
Londra 4 (Hususi) - Kayboldugu 

zannedilen Frans1z tayyarecilerinden 
Matmazel Maryse Hilz. Basra korfezi ci
varmda Cask mevkiinin 200 mil uzagm
da bulundugu ve sag, salim oldugu ha-
ber verilmektedir. · 



CUMHUR1YET 

IP 
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hi kaye 
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Bir gene kadmm mektubundan: I dikkatli dikkatli baktt: «N as1l kabul et
«Uzun zamandanberi sana yazmad1 • tiniz mi ?>> dedi. Ba~1m1 salladtm ve he

gtmdan, ~ikayet ediyorsun. Belli ki ev - yecan ic;inde: «E vet» de dim. Dudakla
lendigimi haber vermeyi~ime de kmlmt~- nnda geni~ bir tebessiim belirdi. Kendi 
sm. Beni affetmeni rica ettikten sonra kadehini bana vererek yamnda duran hi
sana izdivac1mm hikayesini anlatmak is- rinin kadehini de kendisi ald1 ve ne~e ile 
tiyorum. bagtrdi: <<Haydi saadetimize i~elim.» 

Dinle, ne olduysa Azminin davetinde Herkes giiliiyordu. Kimse bir~ey anla -
oldu. Simdi bazan kendi kendime ke~ke mamt~tl. Doktor c1a dahil oldugu halde .. 
o gece .oraya hie; gitmeseydim, diyorum. Biraz sonra yalmz kald1k. Beni ku -

0 gece Nermin ic;eri girer girmez he- caklay1p optu. «Yarm evinize gelece -
men yamma ko§UP beni yanaklanmdan gim» dedi. Sonril aynldtk. 
optu ve kulagtma ~unlan fiSildadJ: «Bu Ertesi gun oldu ve aileme onun gelip 
gece iki erkek takdim edecegim. !kisi de beni istiyecegini soylememi§tim. Heyecan 
sana uzaktan a~tkt1rlar.» Ben «aman ne ic;inde bekliyordum. Gelmedi. Aradan 
mubalaga l>> diye, guldum. 0 ciddiyetle iki gun daha gec;ti gene gorunmedi. 
ilave etti: «Bana inan ~aka yapm1yo - 0 zaman anladtm ki o Nerminin dedigi 
rum. y almz ~unu da soyliyeyim ki birine gibi itimad caiz olmiyan, c;apkmm, ken
itimad edebilirsin. Oburune o kadar de- dini begenmi~in biridir. Herhalde o gece 
gil. Cunkli muhitinde c;apkm tamnm1~ bir evlenme teklifini de fazla sarho~ oldu -
adamd1r.» gundan benimle alay etmek ic;in yapmi~-

Nermin yammdan uzakla~1rken: h. hzeti nefsim kmlml§h. Cok !shrab c;e-
<<Simdi yamna getirecegim, hangisine iti- kiyordum. 
mad etmen laztm geldigini hemen anh- Aradan birkac; giin daha gec;ti. Bir sa
yacaksm» dedi. Biraz sonra da yamnda bahb. Yuriiyu~e <;lkml~tlm. Dondiim. Ba
iki erkekle dondii. Biri uzun boylu, san- bam beni kap1da kar§Ilad!. Guliimsuyor
~m. yumu§ak bak1~h bir adamd1. Nermin du. Ellerimi tutarak «sana bir talib yav
onun bir goz doktoru oldugunu soyledi. rum» dedi. Kalbim miithi§ bir surette 

da artist 

Vaktile babasinin ~ok 

sevdigi Greta ile 
birlikte oyn1yacak 

Mezbaha Ba§baytari merhum 
Miinir i~in AR 

. ________ ,.,.. 
Mezbaha Ba§baytart merhum Miini -

rin ruhuna kanunusaninin yedinci cu • 
rna giinii Slitliice camisinde ikindi na -
mazmdan sonra mezbaha tliccar ve sa
kat<;llan tarafmdan Mevlid k1raat etti· 
rilecektir. Kendisini sevenlerin te§rif -
leri rica olunur. 

Tliccar ve sakatt;!lar namma I 
Hiiseyin Parlar 

Dergis.nin 12 nci say1s1 ~ok 
cazip yaz1 ve resimlerle ~xk

ml~t r. Plastik san'at'ar, mii 
z1k ve tiyatrodan bahseden 
bu dergiyi biitiin okuyucula 1 ra tavs ve ederiz. 

Gorenlere; Hindistam yakan giine~ kadar s1cak bir a~km hara· 
retini h•ssettiren miiessir bir kahramaohk tilmi 

RAMONA 
Tamamen renkli 

Ba$ rolde : L 0 R E T T A Y 0 U N G 

Bugiin YILDIZ 
Sinemas1nda Ba$hyor 

SIK sinemada • 
Sevim1i kii ;iik y!ld1z 

S H i R L E Y T E M P L E 1 in 
Fran sHea s(h Iii ~aheseri 

KIVIRCIK BAS 
vt' PETER LORRE taraf1udan 

KESiK EL 
Heyecanh film... I 

YPni sPsli makine~i: YPni fotoyler 

Sinema • • • mevszmznzn en gilzel - En nefis - E~siz ve ,ahane filmi .. -
BOCEG ATE$ • 

I 
2.000.000 dolara mal olan sahneler • Harikulilde bir musi ki - Emsalsiz bir ses - Goriilmemi§ derecede kuvvetli 

ve heyecanh bir mevzu - Romeo Jiilyet'i, La Dam 0 Kamelya'y1 yapan Metro Goldwyn • 
Mayer §irketinin bug{ine kadar yaphgt en giizel film. Ba§ rolde : 

JEANETTE Oteki heykeltra§mi~. Orta boylu ve kum· atm1ya ba§lad!. Demek o gee; olmakla Miiteveffa John Gilbert 

rald1, keskin baki$h gozleri vard1. !nee beraber nihayet gelmi§ti. Baham «onu ta- Bugiin beyaz perdenin hakimi bin;ok l=====================::======================== dudaklarmda mustehzi bir tebesslim be- myorsun, Nerminlerde bir gece goru§mli§- §ahsiyetleri on sene evvel de tamyor ve I 
lirerek beni selamladl, hem en konu$ma- sunuz» diye, ilave etti. Sonra beraber seviyorduk. Fa kat, §imdi, onlarm ekserisi 
ga ba~lad1. iyi konu§uyordu. Onu dinli- ic;eri girmemizi soyledi. Onu titreyerek eski kalrblanm manen ve maddeten ter
yordum ve yammda sessiz duran doktora takib ettim. Gee; gelse bile gelmi§ti. Mes- ketmi§ bulunuyorlar. Mesela, o vakitler 
yi.izumi.i c;evirerek s1k s1k giili.imsi.iyordum. uddum, birkac; giindenberi c;ekmekte ol - heniiz Greta Garbo tam hliviyetini bu -

MACDONALD 

Nermin yamrmzdan uzakla~rru§h. Her- dugum !stlrab hemen kaybolmu~tu. lamaml§h. Hulivud'da muthi§ bir filim-
halde itimad etmememi tavsiye ettigi a - Odaya girdik. 0 zaman beynimden vu- cilik hareketi ba~gostermi~ti. Lakin bu 
dam heykeltra~b. Konu~urken takmd1g1 rulmu~a dondlim. (;i.inkli kar~rmdaki hey· faaliyetin buti.in dunyamn giindelik ha
emin, hatta biraz kustahc;a tavu, sonra keltra~ degil doktordu. Kahil oldugu yatmda mi.ihim bir rol oymyacagtnl hie; 
yi.izi.ime pervaSIZca bak1~1 bunu gosteri - kadar metanetimi muhafaza etmiye c;a - kimse aklma getirmiyordu. Hele Ameri
yordu. Doktor, c;ok terbiyeli ve nazik bir h~hm. 0 gultimsiyerek yamma geldi. E· kamn sinema payJtahtmda cereyan eden 
insand1. Pek az konu~uyordu. Ozerimde hmi optii. Heyecandan yiizli sararmt~b. vak'alarla alakadar olan yok gibiydi. Bu 
melaike gibi iyi bir tesir yapmi§tl. Baham bizi birakip gitti. Kar§Ihkh otur- noktadan herkesin gozlerini ve kulaklan-

y emekte onlarm ortasmda oturdum. duk. Doktor gayet c;ekingen bir tavnla: m ilk de fa Holivud' a dondiirten John 
Herhalde bunu Nermin tertib etml§h. - Babamza soyledigim §eyi biliyor Gilbert'i payla~amamak yuzunden, Greta 
Hexkeltra~ hafiften florte bile ba~laml~· musunuz, dedi. ile Leatrice joy arasmda kopan kavga 
h. Oyle giizel sozler bulup soyli.iyordu ki, Bir an heykeltra§l, beni al~akc;a aida- oldu. 
onu zevkle din]iyordum. Doktor en kii- tan bu kiistah, vicdans1z adam! dii§iin - Leatrice Joy, rejisor Cecil. B. De 
c;i.ik hareketlerimle alakadard1, gozlerini diim. Nefretle i.irperdim ve ba~Iml ona e- Mille tarafmdan ke~fedilmi§ ve <<A~1k -
benden aylrrntyordu. Dogrusu ikisinden gerek: , lar mezan» ile «On emir» filimlerinde 
de memnundum. - Biliyorum, kanmz olacagim, dedim. muvaffakiyet kazanm1~ bir artistti. Ne -

Sofradan kalkhglmlz zaman hafif sar- Evlendik. Kocam c;ok iyi adam. Beni §esi, gi.izelligi ise san'atkarhktaki kudre -
ho~tum Heykeltra§ da fazla i~mi§ti. Dok- oyle seviyor ki.. Y ava~ yava~ her §eyi tinden daha yi.iksekti. Daha servet ve al
tar gayet sakindi. unuttum. Fa kat gec;ende ogrendigim bir k1~ nedir bilmezken, gayet mi.itevaz1ane 

Bir arahk Nerminle yalmz kald1k. 0 §ey beni yeniden peri§an etti . .5imdi tekrar bir hayat gec;irirken hpk1 kendisi gibi bir 
hangisini begendigimi sordu. «Doktor iyi nas1l §ifa bulacagim bilmem, c;ok bed - vaziyette olan John Gilbert'le evlenmi~ 
adam, fakat heykeltra~r sevebilirim» de- baht1m. ve bir giin gelip aile yuvasmm bir cehen
dim. Nermin beni tasdik eder gibi giildii. Heykeltra§ o gece Nerminlerden <;Ik - nem haline gsj.ecegini di.i§unmemi~ti. Le
Dans ba§lami~h. Kocas1 Nermini dansa tktan sonra fazla ic;:mi~ oldugu ic;in dik - atrice'in beyaz perdede ilk takdir edildigi 
kaldirdi. Yalmz kald~m. Ba§lm donii - katsizligi yi.iziinden bir otomobil kazasma andan itibaren John huysuzlanmaga ba§· 
yordu. Bir ko~eye c;:ekilip oturmay1 dii - ugrami§, gi.inlerce hastanede yatml§ ve lam!~ h. San' at kaygusile c;ocugunun ter
§undi.im. Fa kat kar§tdan bana dogru gel- iyi olup da beni arad1g1 zaman doktorla biyesini ihmal etmekte oldugunu bahane 
mekte olan heykeltra§la doktoru gori.ince evlenmek i.izere oldugumu duymu§. ederek guriilti.i c;:Ikarmadtgl ak§am yok-
oldugum yerde kald1m. Onlar yamma Bun! an bana kim mi anlath? Bizzat tu. 
yaklasmca doktor obiiri.inden daha evvel kendisi bir mektubla .. 
davrand1. Tela§h bir taVITla: Mektubda §oyle diyordu: «Evlenme-

- D1~anda mehtab c;:ok gi.izel, dedi. digimiz iyi oldu. iki giin sabredemeyip 
Beraber bahc;:ede biraz dola§mamJZI tek- ba§ka bir teklif kar§lsmda kalmca hemen 
lif edecektim. <<peki» diyecek kadar, hareketlerinde 

Heykeltra~ k1zgm k1zgm ona baktJ. kararSIZ, muvazenesiz olan bir kadmm 
Sonra gozlerini gozlerime dikerek: kanm olmasm1 istemezdim.» 

- Ben de bu dans1 bana ]utfetmenizi Boylece bana hakaret ettikten sonra 
istiyecektim, dedi. mektubunu ~oyle bitirmi~: 

Gi.iliimsedim: «Seni gen;ekten sevmi§im megerse ve 
- Dans edelim oyleyse, dedim. §imdi unutamamaktan korkmaktay1m. Bu 
Ve birdenbire sapsan olan doktora kadar kalbsiz bir kadma di.i~mek i~in ne 

dondiim: sue; i§ledim, kim in lanetine ugrad1m bil -
- Dans bittikten sonra da sizinle miyorum ki I.» 

bahc;ede gezeriz olur mu? Ne yaz1kl. Ben de onu nekadar sev-
Yiizii diizeldi, gozleri sevincle giildii. mi§tim. ,5imdi bile.. N eyse, kocam c;ok 
Heykeltra~ gayet giizel dans ediyordu. iyi adam, sonra beni c;tlgm gibi seviyor. 

fri bir ~ift olmu~tuk. Bakl§lan yi.izi.imden Her §eyi unutmaktan ba~ka arhk ne yapa
bir an aynlmryordu, 51b 51kJ belimden bilirim?. Buna biitiin gayretimle c;ah§a -
tutmu~tu. Bir arahk egildi, kulag1ma h- cag1m, ilah .. » Peride Celal 
s1ldadJ: 

- Sizi seviyorum, sizin ic;in ... 
Hemen soziinu kestim. Gi.ilerek: 
- Bu sozlerle kac budalayt kandir

dmlz, dedim. 
Gozleri c;akmak cakmak olarak: 
- T ekrar ediyorum, dedi. Sizi sevi

yorum ve bir teklifim var. 
Beni kendine dogru biraz daha c;ekti, 

ha mt ba~Ima yakla§tudi, ilave etti: 
- Evlenelim .. 
.Sa~Jrmi~tJm. 0 da bunu anlad1. Ca 

buk soyleyiniz dedi, benim kanm olur 
musunuz? Y almz karannlZI hemen ver
melisiniz.» 

Kekeliyerek: «Simdi bir§ey soyliye
mem, dedim. Dii~iinmeliyim.» 

Dans bitmi~ti. Doktor gliliimsiyerek 
yanrmtza ge]iyordu. Heykeltra~ f!SlldadJ: 

- Bahc;ede dola~rrken dii~i.iniirsiini.iz 
Ve birbirimizden aynhrken kararinlZI SO}'• 

ler iniz. 
Doktorla bahc;eye c;Ikhk. Mehtabh 

yollarda gezindik. Onda bir~ey soylemek 
isteyip de cesarP.t edemiyen bir hal vard1. 
Ben c;ok ne~eliydim. Kendimi mes'ud 
hissediyordum. Doktora arhk ic;eri gir -
memiz laztm geldigini soyledigim zaman 
bana miihim bir~eyden bahsetmek istedi
gini soyledi. Tam o suada bahc;eye c;1kan 
kadmh erkekli birkac; davetli yamm1za 
gelince susmaga mecbur oldu. Heykel -
tra~ en ondeydi. Elinde bir viski kadehi 
tutuyordu. y akla§mca oniimde durdu. 
Oldugu yerde hafif sallanarak yi.izi.ime 

I 

!Hazara dlkkate : Biitiln dok
torlar ve tekmll Dniversite 
talebelerinln g6rmesl IAz1m 

\. enteresan blr flllm 

iki sene evvel FREDERiC MARSH
MiRiAM HOPK1NS'in cevirdiQi 

iKi YUZLU ADAM 
filmini kim tammaz I 

~i.ndi ondan daha giizel ve daha 
heyecanJ. b'r mevzu 

i i CANLI 
ADA 

Balf rollerde : 

RAlP BELLAMY· MARiAN MARSH 
rl 

T1b a 't'minde yeni bir ke!lif, bir 
taniye yapdao amelivat ve iize 

rinde tatbil<atJ 
Bugiin matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
- Sinemasmda ba!jhyor 

Leatrice ise kazanmakta oldugu ~oh
ret ve para yiiziinden adeta sarho~ gibiy
di. Bir gece adamak1lh bir kavgadan 
sonra kocasmm meslegindeki terakkisine 
mani olmak istedigini ileri siirerek evi 
terkedip gitti. 

Fakat John'un Greta Garbo'ya tesadi.if 
edip de ikisi arasmda hararetli bir a§k rna· 
cerasmm ba§ladigini haber alan Leatrice 
Joy' da kocasma kar~1 miithi~ bir ktskanc
hk uyand1. Greta' dan J ohn'u ay1rmak 
ic;:in herti.irli.i vas1taya ba§vurmaktan gen 
kalmad1. 

*** 
Zaman, her~eyin $eklini degi§tiren bii

yi.ik silindir bu hadiselerin iizerinden ge
c;ince neticeler tamnm1yacak ~ekle girdi. 
Bu arada ki.ic;iik yavru annesi Leatrice'in 
yamnda biiyiidii. San' atkar ona, ne ba
basmdan, ne de Greta Garbo'dan bah -
setmedi. lsve~li yild1z bugiinkii hudud
suz muvaffakiyete nail oldu. Gene krz 
annesine sinema artisti olmak hevesinde 
bulundugunu soyledi. 

T esadiifi.in garib cilvesine bakm ki 
ki.i~i.ik Leatrice ·Joy Gilbert beyaz per
dede ilk defa iki iic; ay sonra Greta Gar
bo ile birlikte goriinecektir. 

Greta memleketinde oldugu cihetlc 
heniiz bu karardan haberdar degil. Kii -
c;iik, yamnda rol alacag1 y!ldlZin vaktile 
babasmm en ziyade sevdigi ilahl kadm 
oldugunu bilmiyor, yahud da bilmek is
temiyor.. Annesi ise, eski yaralann ye· 
niden ac;Ilmasile mustarib!. 

- BUGON 
YENi WESTERN MAKiNELERiMiZLE 
~aheser er hatta1ann1n ii~iincii1iloe 

ba~'1yoruz; 

KOCAMIN 
i$i ~OK 

WILLIAM POWEL -
MYRNA LOY--' 

ve VOLGA 
MAHKUMLARI 

PIERRE BLACHAR ·VERA KORENE 

Rekiam isternez iki muazzam eser 

ALEMDAR'da ,. 

Gedikpa~a A Z A K sinemas1 ~<lr~Ikapi 
Bugiin matinelerc?.en itibaren 

GABY MORLAY ve viCTOR FRANCEN'in Yarathklan bu senenin §aheser filmi 

1- A T E G E c E s i 
2-KANUNSUZ S E Hi R 

' EDWARD _, 
• ~ . .,.._...._ -- r~ - --

YARIN AKSAM 

SARAY SiNEMASI 
Sinemanm en me~hur jonpromyesi 

G A R Y C 0 0 P E R 'in 
GEORGES RAFT ile beraber c;evirdigi en giizel ve en miikemmel filmi 

DENiZ KAHRAMANLARI 

1 

Franstzca sozlii §aheseri takdim ediyor. 
Okyanus'un ihti§amt arasmda cereyan eden biiyiik bir roman •• • 

Bir a~k ve macera filmi tlaveteri: 

FOX J U R N A L diinya ha vadisleri 

Hi!>bir fedakarhktan ytlrmyan sinemamtz bu hafta gene mevsimin iki 
biiyiik filmini birden gostereceg"ini saym halka ilan eyler. 

KIZIL iZDiVA 
!lahf artist M A R L E t N E D t E T R 1 C H san'at hayatmda en 

harikulade temsili, giizelligine asia eri§ilrniyecek bir sinema eseri 

K A R A D E v 
BOZAMBO, SOWBOT filimlerinin ba§ y1ld1Z1 N evyork Metropolitan operas1 

baritonu me§hur POL ROB1NSON'un en fazlo1 muvaffak oldugu §aheseri 

B U G [J N M i L L i 
- sinemada ba§hyor. 

c 

BU AK~AM M E L E K sinemas1nda 
EN BfiYti'K - EN GfiZEL filmin rejisorii ERNST LUBiTSCH'in eseri 

v;,1 ~~~hi MARLENE DiETRiCH 
tarafmdan FRANSIZCA SOZLfi olarak harikulade bir surette yarattlan 

c;IPLAK MELEK 
Siiper filmi takdim edilecektir. Diger rollerde : 

HERBERT M A R S C H A L L 

!IELWiN D 0 U G L A S 
Numarah koltuklann erkenden aldmlmast rica olunur. Telefon: 40868 

• eser1 T olstoy'un me~hur r Bethoven'in enfes miizigi 
LiLDAGOVER • PETER PETERSON • Herkesi hayran 

KREUTZER SONAT 
( Frans!Zca) 

TORK • stnemast eden mevsimin en fevkaU\de filmi,- siz de goriiniiz. 

ilaveten: EKLER JURNAL----·--------• 

Diinyarun en biiyiik dram artisti • • 
Biitiin diinya sahnelerinde 10 binleree defa temsil edilen 

GONESBATARKEN EllfiL Y ANNiNGS ~ 

• 
Pek yakrnda I P E J( sinemasmrn en biiyiik muvaffakiyeti olacakbr 

su ak,am 

5 U M E R sinemasanda 
Cidden goriilecek ve dinlenecek 

TROiKA 
FRANSIZ SUPERFiLMiNiN 
ilk lraesidir. aa, rollerde : 

JEAN MURAT- CHARLES VANEL 
BiR A~K DRAMI .•• 

BiR <;IGAN ROMANSI ....• 

·----------------------------------------------
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Siyaset alemi 

Milli Hu · t · yan partisi 
M. Goga'ntn • • 

maZISl • 
1 e 

Romanyantn ba~tna ge~en partinin umdelerinden 
biri Y ahudilere kar~1 miicadeledir 

Ya:zan: MUHARREM FEYZJ TOGAY 

Romanyada biiyiik bir inblab ofdu.l 5 - Namlar da dahil oldugu halde 
l<ral, kabinenin te§kiline yeni inti ~ kanuna mugayir hareket ve vazifesini siii
habda ancak 40 meb'us c;1karan Mil- istimal eden devlet memurlannm son dere· 
li Huistiyan partisini ve bu partinin ce siddetle tecziyesi, 
liderlerinden Goga'y1 memur etmi§ - 6 - Memurlann ihmali yiiziinden 
tir. Parlamento ve demokrasi aleyhtan, devlet hazinesinin ugriyaca&'J zararlarm 
koyu huistiyan ve milliyetc;i, ayni za ~ kendilerine odetilmesi. 
lllanda da amansiz Y ahudi di.i~am, 7 - idam cezasmm iadesi, 
Almanya ile italyanm takdirkan, AI ~ 8 - Mali muvazenenin temini, ilh ... 
Jnanyadaki milli sosyalist devlet parti • Mifli Ziirra partisinin te&kilini miitea· 
sinin taraftan olan bu zatm i· ba~ma ge· bb, yeni kabinenin te&kiline memur edi
tirilmesinin su ve hikmetini anlamak ve len Milll Koy{i.i partisi lideri Voida Voe
Yeni hiikumetin harici ve dahili politika- vod, Coga'y1 kabinesine istirak etmege 
larda hangi hath hareketi tutacagm1 ke~- davet etmi~ti. Lakin Coga bu teklifi red· 
fetmek ic;in parti remzi bile Almanyada detmi~ ve partisi, o sene yap1lan intiha ~ 
oldugu gibi c;engelli salib olan Milli H- batta 8 meb'u <;Ikarmish. 
ristiyan siyasi te~ekki.iliiniin tarihc;esini bil- Goga, Voida Voevod'un hi.ikumetine 
rnek Iaz1md1r. Bu yaz1da bunlan anlat- karsi muvaffakiyetle muhalefet etmistir. 
tnak istiyoruz: Voida Voevod' un istifasmdan sonra ye-

Milli H 1ri tiyan partisi Romanyanm rine gelen Milli Liberal partm lideri 
en yeni partisi oldugu halde en ni.ifuzlu Duca da, Coga'ya birlikte c;ah~mak tek-
e en kuvvetli partiler suasma girmi~tir. lifinde bulunmu~tu. Goga bu teklifi de 

Bu parti, 1935 senesi yaz rnevsiminde kabul etmedi. 
Milli Zi.irra partisile milli miidafaa h1 ~ 1933 senesi Hnunuevvelinde yap1lan 
tistiyan liginin birle~mesinden dogmu~tur. intihabda Coga'nm partisi 9 meb'us cr1 -
Bu itibarla bu yeni partinin mazisini an- karmJ~hr. Bu intihabda Milli Ziirra par· 
lamak ic;in mezkur iki te~ekki.ili.in mahi- tisine karsi yalmz hiikumet partileri de
Yetlerini bilmek lazimdir. gil; biiti.in muhalif partiler dahi mi.itte-

Milli Zi.irra parti i de yeni bir parti - hiden miicadele etmi~lerdi. lntihab1n a~ 
dir. Ancak 1932 senesinde kurulmu~tur. kabinde parti, hi.ikumete kar~1 ,iddetle 
An'asu Transilvanya'h olup Bi.iyi.ik muhalefet etmi tir. 
Harbin sonunda Transilvanya biiyi.ik Ro- Coga sag cenah partilerinin kiic;i.ik kii
lbanyaya iltihak ettikten soma M. ~ta- c;i.ik partilere aynlarak inhilal ettigini ve 
'Vian Goga 1920 ve 1921 senelermde sollann niifuz ve kuvveti arttJgm1 gor -
Sanayi ve Mezahib Nazm ve 1926 ve diigiinden buna mani olmak ic;in sag par~ 
1927 senelerinde dahi Dahiliye Nazm tilerin birle~melerine c;ah~mi~tl. Fakat an
olmu~tu. Kendisi aslen Mare~al Ave ~ cak 1935 senesi temmuzunda profesor 
rescu'nun partisindendi. !Ik namhg1 A. Cuza'nm Milli Miidafaa Htristiyan 
ltl.are~alin kabinesindedir. ligile kendi partisini birle$tirebildi. 

M 1 B k H b. d hu" Bugiinkii Milr1 Huistiyan partisi·n,· te•-are~a i.iyi.i ar m sonun a • ~ 

k '- L- 'k · mf ol lei! eden ikinci •erik Miiii Miidafaa HI-umetin boZUII. ve ocCeTI SJZ ve zaJ • . , 
Ilia mdan dolayt siperlerdeki askerlerle ristiyan ligi 40 seneden fazla bir zaman
cephe gerisindeki halkm §i!l:ayetlerine danberi Romanyada milli huistiyanhk 

d 1 k I k I k e fikrinin inki•afi irin yap1lan zahmetli terciiman olarak ogru u , 4;a 15 an 1 v , .,. 
I · 1 k mem gayretlerin bir mahsuliidiir. llletanet esas an iizerme c;a 1~aca • 

leketin evladm1 bir araya toplamak ii • Bu te~ekki.iliin esas gayesi, Y ahudile-
Zere Halk ligini teskil etmi~ ve daha ri devlet ve iktlsad i~lerine katJ§tlnna ~ 
sonra bunu partiye c;evirmi~ti. Mare al makttr. 
bu te~ekkiiller sayesinde meml:ketin . ni- Milli Miidafaa H1ristiyan ligi, Y a ~ 
zarn ve intizamlfil iade Ve temm etml~h. hudi aJemi gibi ikttsadi ve mali cihetten 
Mare~alm diger bir hizmeti de, Biiy~k c;ok kuvvetli bir amile kar&J mi.icadeleye 
Harbin sonunda bi.iti.in Romanyada giZ· giri~mi$ oldugundan kendisi de kuvvetli 
lice kuvvet bulan bol~eviklik cereyanmm iktisadi ve harsi te~kilat meydana getir
oniine ge4;erek Romanyada ikinci bir mi~tir. Bu te~kilatm esas aKidesi hiiyiik 
Sovyet devletinin te~elck.iiliine mani ol • Rumen filozofu Vasile Conta 'mn ~u ma
ma.s1d1r. ruf si:iziidiir: « Y ahudilere karsi miicade-

Oc;iincii bir hizmeti Transilvanya ve le edip muvaffalc olamazsak Rumen mil-

B kk 1 d D . kt leti mahv ve harab crlacaktir." ukovina' da tese i.i e en ue uar ,_ 
Rumen idarderine nihayet vererek bu Milli Miidafaa Huistiyan ligi son ~ek-
lllemleketleri asii Romanya ile birle~tir- lini almc1ya kadar ~u safhalan ge~irmi~
mi~ olmasidir. Dordiincii bir ~izmcti d_e ti: 
Buyiik Harbde koyli.iye vadedJ!en arazi- 1 -C. Cuza ile N. Yorga 1910 da 
yi temin i~in zirai Islahat yapmasidlr. Milli Demokrat partisini tesis etmislerdi. 

Mare~alm partisi ba~hca i~ arkada~- Bu te~ekki.ili.in temeli milli h1ristiyan fik
lan ve bahusus Takeyunescu'nun aynl ~ ridir. Bu partinin takib ettigi programm 
mas1 iizerine inhilal etmi~tir. Bu mada ba$mda Y ahudilerin devlet ve ikhsad i~
Coga dahi aynlarak l 932 de Milli Zi.ir- lerinden c;Ikanlmas1, Y ahudilerin koyler
ra partisini te~kil etmi~tir. de oturmalarma miisaade edilmemesi ve 

Parti programmm ba§hca noktalan ordu kadrosunda Yahudi bulundurulma-
lunlardlr: masJdir. 

J _ Kanunu esaside atideki tadilat 2 - Muahharen profesor N. Yorga 
Yapdarak meb'uslar adedinin azalhlmasl, bu partiden aynld1ihndan te$ekkiiltin is-

2 _ Ayan meclisinin Surayi Devlete mi gene eski program1 takib etmek tizere, 
lahvili, Milli Demokrat H1ristiyan partisine teb-

3 - .$ehir, nahiye ve bele~iye ~ec- dil edilmistir. 
lisleri azalannm intihabla degtl taymle 3 - Milli h1ristiyan fihi taraftar ve 
olmasi, muzahirleri me*hur alimlerden profesor 

4 _ Matbuat kanununun degi~tiril ~ doktor Pavlescu'nun te$riki mesaisile 

Yazan: 

Gabriele d' Annun:io 

- Birinci kitab-
Kadm: 
- Belki ... diye cevab veriyor ve si.ir

<~.tin kahraman riizgan karslsmda, goz ~ 
lerinden kac;an ovanm sogiidleri gibi za
lllan zaman ki.il renkli ve gi.imii~li.i biiyiik 
tiili.iniin ~arpmalan it;inde giiliiyordu. 

- Belki degil. LaZim. Bunun boyle 
olmas1 laz1m. Y aptJgm1z ~ey c;ok <;irkin 
Isabella. Hit;bir mazereti yok. Bu he ~ 
lllen hemen vah~i bir zuliim, viicude ve 

ruha feci bir tecaviiz, a~kl, asktaki biitiin 
Biizelligi ve asaleti tammamanm be~eri 
olmJyan bir ~eklidir, Isabella. Bana ne 
YaPmak istiyorsunuz? istiyor musunuz ki 
daha iimidsiz ve daha <;IIgm olay1m? 

Kadm: 
.. - Belki... diye cevab veriyor ve tii· 

lunun hareketli akislerle kan~tmr ve bir 
buguya sarar gibi oldugu tebessiimiinii 

1922 senesinde «Milli Huistiyan Birli-

1- Terciime eden: 

Cemil Fikret 
j inceltiyordu. 

- A h... Eger a~k bir canl1 mahluk 
olsayd1. Onun gozlerine utanmadan ba
kabilecek miydiniz? 

- Ben a~ka bakmam .. 
- Beni seviyor musunuz ~ 
- Bilmiyorum. 
- Ban a oyun mu oynuyorsunuz ~ 
- Her~ey oyundur. 
Kocaman bir tuncdan trampetenin ~;a

hm~mJ and1ran cengaver bir giiriiltii ile 
eski Roma yolunu yutmakta olan hrm!Z: 
otomobilinin direksiyonuna egilmi$ ada
rom go!isii hiddetle kabard1. 

- Son koz olarak hayatmiZJ ortaya 
koyabilir misiniz? 

- Her~ey yapabilirim. 
Korkunc tebessiimtin sivriligi di~ler ~ 

den gozlerin akma, iki taraf1 keskin bir 
siliih ~im&egile, kayar gibi oldu. Hiddet 
ic;inde adam sag elile manivelav1 vaka-

cmiHURlYET 

E ede • 
i kttsadi hareketler I mar 

Romanya ile ticaretimiz· Pr esor Egli taraf1ndan hazrrlanmakta olan imar 
de yeni bir devre projesinin tatbiluna oniimiizdeki 

Romanya ile ticaretimizde yeni bir 
devrenin ba§lamak iizere oldugunu gi:irii
yoruz. Balkanh dostlanmmn arasmda 
bul•man Romanya ile aramtzda ticari 
mi.inasebatm miimki.in oldugu kadar inki
§a fl, otedenberi her iki taraf~;a da c;ok ar
zu ediliyordu. Simdi bu arzu yerine gel~ 
mi~ say1labilir. Heniiz anla§manm mahi
yeti, ~ekli ve ne gibi hiiki.imleri ic;ine aldi~ 
g1 bilinmemekle beraber miizakerelere 
ba§lanmadan evvel mevcud bulunan ve 
mi.izakereler esnasmda da devam eden 
hiisnii niyet havasmm herhalde en iyi ne
ticeyi vermi§ olacag1 iimidindey1z. 

sene baslanacak 
' 

Romanya ile aramlldaki ticari miinase
bat otedenberi fevkalade say!labilecek bir 
inki§af gostermemi~tir. Bunda, belki de 
iki memleketin ayni c;e~id istihsal ve ihrac 
maddelerine sahib bulunmasl ami! olmu~
tur, denilebilir. Evvelki sene Romanyadan 
1,967,000 lirahk mal almi§, 297,000 lira
bk mal satmi§t!k. Cec;en sene de 
1,507,000 lirahk ithalata mukabil ancak 
52,000 liraltk ihracatumz oldu. Bunu bir 
salah eseri telakki etmek herhalde yerin
de olamaz. Y eni anla§manm mahiyeti 
hakkmda §Uradan buradan s1zan malu ~ 
mattan ogreniyoruz ki, bizim pamugumu
za mukabil Romanyarun petrolile bir 
mtibadele ~ekli tatbiki, Almanyadaki 
alacaglmiZin bir k1smmm Romanyanm 
blokajile kar§Ila~tmlmasi gibi modern ti
caretin hususiyetlerinden istifade §ekline 
gidilmi•tir. Bu da bize yeni anla~marun 
iki mernleket ic;in daha verimli olaca&'J ii
midini veriyor. 

Edirnede yent yapllan Urn mi Mufetti Iik binast 

Edir e (Hususi muhabirimizden) - danberi olan ktsmJmn da yakmda in~a
Edirn le Umuml Mi.ifetti5lik konagunn sma ba~lanacak olan beton - asfalt yol 
in~aatl bitmi$, kaloriferi de taktlm1~ - Koca Sinanm ~aheseri Selimiyeyi mih
hr. Konak, Edirnenin tarihl bir yerin- ver tutarak istanbul yolunun a\;1gm -
de kurulmu§tur. $imdi 8 · 10 dekarhk dan ve Aysekadm • Canakhcami - c;e -
geni~ ve kademeli bahc;eleri, parklan, lebimehmed camiine dogru yol alacak
ye~il sedleri ve baghk, meyvahk gibi hr. Oralan daha bos, yamlan daha ko
k!Slmlan aynlryor. KI$In birdenbire lay ve meyli de 1/4 oldugu irin daha 
basbrmas1 yiizilnden mobilya gibi ek - az masrafla yap1lacak ve bu yiikseklik
sikleri tamamlanamami~tli'. ilk yaza ten biiti.in asfalt yol. MPric ve Tunca 
bunlar da tamamlanacak ve boyleliklc vadileri biitiin ovasile birlikte goriile
Edirnen·i.n en goze goriiniir bir yeri gii- cektir. 
zel bir bina ile siislenmi~ olacaktli'. 

F. G. 

Hisar facias1 kurbanlan 
menfaatine bir konser 

verilecek 

Edirnenin imar projeesini iizerine a
lan profesor Egli Edirneye gelerek Be
lediyede kendisine aynlan biiroda c;a -
h§maga ba§lami§hr. Oniimiizde-ki YJl 
i<;inde Naf1a Vekhleti, Posta ve Telgraf 
Ba~miidiirliik dairesini, Giimriik v~ tn
hisarlar Veka.leti Basmiidiirliigii ve de-
po dairelerini, i~ ve Ziraat bankalan da 
kendi ~ubeleri icin burada binalanm 
yaptiracaklardir. Bunlarm pltmlan ha
zrrlanmi$ ve tahsisat aynlmtstlr. 

Profesor Ee:li've gore Liilebure:az • 

Bursa kanal in§aatmda ~ah
§an amelenin yevmiyeleri 

ve:riliyor 

Gene viyolonis • 
timiz Miifid Hasan 
1m§ir bu ak§am Sa
ray sinemasmda bir 
konser verecekti. Bursa (Hususl) - Kanal in§aatmda 

~ah~an yiizlerce amelenin bir miiddetFakat bu konserin 
hasJlatmm Hisar tenberi yevmiyelerini alamad1klan ir;in 

facl·asJnda sikayette bulunduklanm bildirmi~tim. 
vapuru t b · d · 
olenlerin ailelerine ~ dairesi Bursa §U eSl mii i:irii A Vlll 

verilmesi ic;in yapi- Ar1kkokun bana verdigi izahata naza -
Ian talebi kabul et- ran, t§ dairesi.nin Bursada te§ekkiilii 
mi§ ve bu suretle tarihi olan agustostanberi bu amelele -
resjtali bu aYJn Viyolonist Milfid 

1 

rin. yevmiyeleri filhakika biraz get; ve-
27 nci giinii saat Hasan rilmi~tir. t~ dairesi, te§rinievvele kadsr 
18,30 a btrakmt~tJr. Bu konsere gtdecek olan yevmiyeleri tamamen verdirmi~ 
vatanda~lar hem iyi bir keman dinle - bu1unmaktadJr. Yalmz te~rinievvel ayt
mi~ o1acaklar ve hem de kimsesiz ka- na aid olup da te~rinisanide 5denmesi 
Ian yurdda~larma yard1m etmi~ ola - Iaztm gelen paralar, Kanal mi.iteahhid
caklardtr. ligi miiessesesinin muvakkaten tatili fa

Bir avcmm oliimii 
!zmir (Hususi) - Terzi Hayri namm

da bir gene, Arabderesinde avlamrken 
tiifegini baston gibi kullanmak istemi~ 
ve bu arahk, ac;1k bulunan tetik bir ka
yaya c;arparak silah ate~ almi§tlr. y1kan 
sac;ma1ar, gogsiine rasgelmi§ ve zavalh 
genci oldiirmii~tiir. 

gi» ni viicude getirmi~lerdir. Programmm 
esas1 ~udur: 

«Rumenlerin ik.t1sadi, siyasi ve harsi 
menfaatlerini korumak ic;in Y ahudilere 
kar~1 herti.irlii me$ru vesaitle mi.icadele.» 

4 - Milli Mi.idafaa Hristiyan ligi 
A. Cuza'mn liderligi altmda siyasi, ikt1• 
sadi ve harsi bir te~ekkiil olarak 1923 tc 
meydana gelmi~tir. Mumaileyh ligin ef~ 
Hnm ne~retmek ic;in Milli Miidafaa 
mecmuasm1 tesis etmi~tir. 

1~te bugiin Romanyamn mukadderatl
m eline alan Milli Htristiyan partisinin 
mazisi budur. Partinin faaliyetini ve 
program1m diger bir yaz1da anlatacagiZ. 

MuhtrTrem Fevz; TOGAY 

lad1, kanh bir rehbetin harareti ic;indey~ 
mi$ gibi, siirati art1rd1 ve makinenin tid
detinin kendi kalbinde c;arphgmi hissetti. 
Y anml$ dudaklarmda riizgar lakirdila
nm kesiyordu. 

- HayatmiZI $U daire gibi elimde tu-
tuyorum. 

- Evet. 
- Onu mahvedebilirim. 
- Evet. 
- Onu bir anda topraga atar, ta~lar~ 

da parc;alar ve sizden ve benden tek bir 
kanh YJRin yapabilirim. 

- Evet. 
Kadm ileriye dogru egilmi~. Jshkl1 he

ceyi vah~i bir istihza ve §ehvet kan~Ikh· 
gile tekrar ediyordu. Ve hakikaten ikisi
nin de kanlan zorlamyor, ~ahlamyor, 
birbirine kar~1 uzun bir mahfazamn giz· 
ledigi motorde yanan benzin gibi alevle
nir ve patlar goriini.iyordu. 

- Oliim, i:iliim! 
Kadm korkusuz ve sarho~. orta fene

rin ic;inde, adamm kulakh bir kafatasma 
benziyen resmine bakiYordu; bakmn 
kubbeli aynasmda kti~iilmi.i~ kafasma, 
viicudiiniin ~i~mi~ alt hsmma, direksiyo
nu tutan koskoca sol eline baktyordu. 

aliyet etmesi yiiziinden verilememi~tir. 
Maamafih heyeti umumiyesi be~ bin li
ra kadar bir para tutan bu yevmiyelerin 
de pek yakmda verdirilmesi ic.in t~ da
iresi mudiirii icab eden te!?ebbiislerde 
bulunmu~ ve bu ~ iizerinde hassasiyetle 
durmustur. 

Elim bir ziya 
Kad1koy krz enstitiisii direktorii Bay 

Mustafa Lutfi Saygm ant bir hastahk 
neticesi diin sabah rahmeti rahmana 
kavu~mu~tur. Cenazesi 5/1/938 tarihine 
musadif bugiinkii ~ar~am ba giinii sa at 
11 de Kad1koyiinde Ktz Enstitiisii itti
salindeki hanesinden kaldmlarak na -
maZI Osmanaga camisinde k!lmd1ktan 
sonra Beylerbeyinde Kiipli.icedeki ailesi 
makberesine defnedilecektir. 

Merhum, senelerce kiiltiir i~lerinde 
bulunmu~. c;ah~kan, yurdsever, idareci 
ve kamil bir ogretmendi. Son bir sene 
zarfmda direktorliigiinii yaph.e;t Kad1 -
koy K1z Enstitiisiinii lay1k oldugu mii
kemmeliyete ge<;irmege biitiin varhgile 
<;ah~Iyordu. Ailesini ve onu sevenlerle 
kiiltii:r ailesini tazive ederiz. 

Madene ~arpan giine§, hararetile, yuzu 
kemiriyordu. Ve kadm ancak kafas1 ko
panlmt§ azim gogsii ve klrm!Zimhrak el

divenin i~inde devasa yumrugu gorcbili
yordu. 

- Beni gene kand1racak ve suktu ha
yale ugratacak m1s1mz ~ 

- Belki ... 

- Su yiik arabas1m goriiyor musunuz, 
orada ~ . 

- Coriiyorum. 
Lak1rdllan nefessiz agrzlarmdan de ~ 

gil de, dii~man kalblerinin tepesinden fn
hyan birer klVllclm gibiydi. Riizgar on
Ian ahyor ve korkunc bir iz halinde kal
kan geni~ toz anaforuna kan§hnyordu. 
Aydml1kta ktsahklanndan ve mesafedc 
aynhklarm~:.m hemen hemen gayribe~erl 
bir hal alan sozleri ses hassasma degil, 
hararet hassasma sahib gibi goriiniiyor ~ 
du. · 

- Cozlerinizi kapaYJn, dudaklanmz; 
bana verin. 

- Hayu. 

- Olelim. 
- Olur. 

Karmakan~Ik yatakta arzunun ve ha
rab etmenin, ~ehvetin ve Isttrabm tek bir 

Tunca k5priisii basm1 Selimiveve 
ba~lamak iizere geni~ bir yol ac;ll~c~k. 
eski ve harab Rum mektebini silmek 
suretile k1sa yold n ve saat kulesinin 
dibinden dogn1ca Gazimihal konri.i.siine 
91kacak, bunu stadvomun tamamlan ~ 

mast, turi~tik bir otelin insasr. at ko~u
lan ve Ti.irkku~u sahasmm yap1lm~.st 

gibi esash islf'r takib edecek e boyle-
likle baymd1rhk baktmmdan cok gel'i 
kalms olan Edirnenin imarrna dogru da 
bir ad1m atlms olacaktJr. 

K1skanchgm sonu 
Galatasarayda Karaoglan sokag,nda 

oturan Hristina, bundan yedi ay evvel 
Muzaffer admda bir erkekle tam§ml§ 
ve ona metres olmu§tur. Aradan birka~ 
ay ger;ince Hristina erkegi ihmal etme
.~e. Muzaffer de bu kaytdsJZhgrndan do
laYJ kadma kin besleme.ge ba~lami§tir. 
Nihayet evvelki ak~m. Beyoglunda 
dostunu goren Muzafferin k1skanch~I 

tekrar harekete gelmi$. asabi. •etle ce -
binden ~1kard1~h bt~akla Hristinayt ya
ralamt§hr. Vak'ayi. miiteak1b Muzaffer 
kac;mt•sa da ge~ vakit yakalanmt~tlr. 
Yar~' · · . ., tedavi altma ahnmt~ttr. 

OLOM 
Mal!,, c -niimeyyizliginden miitekaid 

ve Tutiin inhisar levaz1m mudiri sab1k1 
Orner Kemal Tosun vefat ettiginden 
5/1/938 ~aqamba giinu saat 11 de Ve • 
fadaki evinden kaldmlarak namaz1 Fa
tih camisinde kilmd1ktan sonra Mevla
nekapismdaki aile kabristanma defne ~ 
dilecektir. -···-Te§ekkiir 

Sevgili babam1z Musa Kantemirin ce
naze merasimine gelen ve taziyette bu
lunan bilciimle dost ve akrabalanmu:a 
ayr1 ayn te§ekkure teessiiriimiiz m~ni 
oldu.e;tmdan muhterem gazetenizin ta -
vassutunu rica ederiz. ' 

Ailesi namma o~ullan Ziya ve 
iz:~;et Kantemir 

lLAN 
Evvelce sade bir terc:iiman olarak is • 

tihdam ettigim Fuad Emcet Ataullahm 
(Roland rod London England) bundan 
boyle benimle veya bana nisbeti olan 
gruplarla alakas1 kalmam1~ oldugundan 
mumaileyhin netayici ef'alinden dolay1 
hir;bir guna mes'uliyet kabul etmedigi
rni beyan eylerim. 

J. John Van Ryswyk 

ate~ten ba~ka bir~ey olmad1g1 zamanlar~ 
da et kinine susami~ a~tklan tehyi<; eden 
humma ile birbirlerine dokunmadan mi.i
cadele ediyorlard1. Diinya arkalarmda 
toz haline gelmi~ti; kuvvetleri nobetle~e 
birbirine kan~h. Oturdugu yerde kendi 
kendine kalan kadm arkada~ma dirsegi]e 
bile temas etmiyor, fakat sanki hakim iki 
yumruk, direksiyon yerine kendisini tu • 
tuyor, omuzlarmdan kavnyor ve ~iddetle 
sars1yormu~ gibi, Jshrab c;ekiyor ve zevk 
duyuyordu. Ayni vehim erkekte de can
lamyordu; zira hamlenin kuvvetile elin
de bi.iyiidii~i.ini.i hissettigi 5ey i~tiha ile 
istedi!ii mahlukun <;Irpmmalanydi. lki~i
nin de, et herciimercinde oldugu gibi, 
yiizleri tutusmus. fakat mtlan donmu~tu. 

- Korkmuyor musunuz? 
- Korkmuyorum. 

Kadm oli.ime babyordu ve oliime inan
mlyordu. Bir kavak golgesinin aydmhk 
yolu kestigini gordii; yamacda riizgarm 
dokunmaga kiyamadigi bir c;i<;ek • ince 
uzun sapmm iistiinde narin bir tiiy yu
varlagi ~ farketti. lhtizazlarla dolu mo
ti:irii s1y1ran seri kirlangiclarm k1vnmlan 
gibi ensesinden topuklanna kadar tek bir 
hayat insiyak1 ic;inde bi.iziildii. Asia ne 
yatagmda, ne banyosunda, ne aynasm:n 

KOSE 

PENCERESiNDE 
A$k kurbanlart 

tr=! azi Aymtabda i§~ilik eden Eli
~ fe adh bir kiz gozune ho§ goriin· 

mii§, yiiregine ho§luk a§Jlami§ 
bir delikanh ile uzla u ve onunla evlen
mege karar vererek anasmdan izin ister, 
fakat ba~ka birine venlecegi soylenerek 
terslenir. 

A§k amzd1r. Y api§hgl yiireklerden ko-
lay kolay aynlmaz. Elife de boyle bir 
arstz sevgiye maglub oldugundan ana e i
ni btralor, a§I.k.mm koluna takihr, nikah 
loydtrmak iizere kasabaya gider. Lakin 
k.amyondan inerken karde§ine ve ailesinin 
kendine namzed gostermek istedigi amca~ 
91 og-luna raslar, §a§mp kahr. Meger iki 
ckJikanlJ, a~1kJa ma§Ukun tasarJad1klan 
nikah1 kana bulamak azmile oraya gel· 
mr§lerm~. Cahil gender gafil sevgilileri 
goriir gormez ellerini bellerine atJyorlar. 
hirer tabanca ~Jkanyorlar ve iki geoci cil· 
di.iriiyorlar. 

Bu, bir facia. Fa kat tafsilatmi gazete
lerde okurken ic;imizde bir ac1 duysak bi .. 
le yadngama hissetmiyoruz. ~i.inki.i be§er 
tarihinde ilk a~k. ilk cinayetle beraber ya .. 
z1hd!r. Hepimiz hergiin bu gibi vak1alan 
duyuyoruz, goriiyoruz, okuyoruz. 

f§te size geli§igii:z.el se~ilmi§ bir de eski 
hikaye: 

Vaktile Merre adh bir c;ol ~a .. 
m vard1. Ticaret J~m gurbete ~~k .. 
tl. F akne ismindeki guzel kansmi 
develerile, koyunlarile ve bir ki:ilesile 
yurdunda btrakt.I. Col, ezeldenberi oldu
gu gibi ktzgm giine§ altmda yamyor ve 
bu yanl.§ insanlann da damarlannda yan .. 
gmlar tutu§turuyordu. F akue bu vaziyet .. 
te s1k srk ki:iti.i du§iincelere kap1hyordu. 
Lakin zeki bir kadmd1, §eytan aklma gi .. 
rip de kendisine murdar ~eyler telk:.l et .. 
tikc;e kocasm1 hat1rl1yarak iradesine sahitl 
kal1yordu ve etegini temiz tutuyordu. Fa .. 
kat kole de gi.izeldi. Sonsuz tssizliklar vd 
sarho~lattcJ hava i<;inde yanyana dola .. 
~1rken boyuna tath hikiiyeJer soy}iiyor Ve 

yiiregine a§k ihtiyac1 S§IIamaktan gen 
kalmiyordu. 

F aktre birka~ ay bocaladiktan sonra 
ziifa dii§tii, §eytamn k1lavuzlugunu kabul 
etmek utlranm duymaga ba§lad1. Bu
nunla beraber imsaki elden hirakmiyor• 
du. Bazan: <<Kotiiliikte fayda yoktur, 
siitii temiz bir kadm ele gi.ine kar~1 kendi .. 
ni riisva etmez» diyerek, bazan «rezil ol
maktansa olmek yeydir» sozile kendini 
avutarak kocasma kar~I sadakatini muha .. 
fazaya c;ah~tyordu. Bir giin nas1lsa iradC<j 
sini kaybetti, giizel kolenin giizel sozle .. 
rinden heyecana di.i§tii, u~uruma yuvar .. 
land1. 

Fa kat sukutun sonunda gozii ve idrak1 
ac;Ilmi§h, agzmda nedamet iniltileri belir• 
mi~ti, gelip gec;ici dalaletli bir haz ic;in 
biitiin bir omi.ir siirecek bir hicab yuklen .. 
diginden do]ayt agl1yordu. Tam o mad a 
kocas1 geldi, karanltkta c;ad1ra girdi, ~air 
bedevi, i§lenen sw:;ur. elemini terenni.im 
etmekte oJan kansmm sozlerini i§itmi~ VC 

heJleyi sezrni$ oldugundan gazab halin .. 
deydi, tir tir titriyordu. F aktre, eli ve aya. ... 
g1 titriyerek yamba,ma sokulan adami 
kole zannetti, onun da kendisi gibi su~;un .. 
dan nedamet getirdigine zahib oldu, gam,. 
h gamh sordu: 

- Neye titriyorsun. Son pi§manh' 
fayda mt verir~ 

V e bu sozlere kocasmm cevab verdigi .. 
m goriince korkudan odii koptu, «eyvah»: 
diye baguarak bu]undugu yerde can vero~ 
di. Biraz sonra onun sue; ortagt kole de 
efendi5inin btc;a!b ahmda debelene debe .. 
lene oliiyord'J. 

hte insanlarm di.inya yarahlahdanberJ 
cazibe~ine iradelerini kaphrageldikleri a~ .. 
km gene di.inya yarahlahdanberi tazele· 
nip duran ak1betlerinden eski ve yeni ild 
ornek 1.. 

M. TURHAN TAN 

oniinde kendi bic;imini bu anda oldugl.1 
gibi gormemi~ti. Binlerce dindar duda~tn 
cilaladigl giimii~ hac;lannki gibi duz uzun 
bacaklar; giizel yi.iriiyii~ s1rnnm gizlen1 
digi c;evik dizlerin ko~esi; ~ark! soyliyell 
perilerin gogsii gibi geni,, ince adaleleri11 
altmda kemigi goriinen gogsiiniin i.istun 
de ki.i<;iik yuvarlaklar; her $afakta taze• 
lenen bir c;ic;ek halkas1 gibi hayatm en 
taze tazeligini ta~1yora benziyen rehavet· 

siz dine kollar; yumu~ak eldivenlerde 
gizli tlrnaklan beyaz lekeli eller, avu<; 
ic;lerine yaz1h i,aretlerden daha enarh 
bir san' atla zen gin, kiZII bir kalb gibi 
hassas eller: ve derinin altma bir yn 
mevsimi gibi yay1lan biiti.in hararet, ve 
damarlarm endisesi, ve derin koku. 

«Hay1r, olmiyelim. Kalbin htnyor. 
Hiddetin bo~unad1r. Benim gibi zevk 
al ve 1sttrab c;ek. A~Ia bu kadar kuvvetli 
olmad1m ve bu kadar arzu edilmedim.» 
dii~unceleri iirperi~inden doguyordu. Ve 
iki alc;ak kanadm altmda ~ytani yi.iziinii, 
etten bir maske gibi de~il. se~li ve kur • 
nazh!ia biiriinmii$ riizgarda tutu~an ru· 
hunun zirvesi gibi ta 1yordu. 

- Isabella! Isabella l 

(Arkasr var) 
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Askerlik bahisleri 

~ 
Almanlar Sovyetlere Bu haftaki iik 

Talih diye i'te 
buna derler! 

nereden hiictiin edebilir? 
Romanya, Berlin • Roma mihverine 
Almanyanm Sovyetlere taarruzuna 

tabi olursa 
imkan var 

Yazan: ABIDIN DAVER 

MOSKOVA 

SOVYET 
RUSYA 

ROMANYA 

Almanyanm Sovyet Rusyaya taarruz edebilecegi li~ yolun 
g~tigi diger memleketleri gosterir barita 

Romanyadaki kabine degi§ikligi, eger §arki yolunu tutarsa, kar~ISlnda, asgari 
bu memleketin harici siyasetine tesir eder- 425.000, biraz daha vakit kaybedince 
se ve otoriter devletlerin temenni ve timid 700,000 ki§ilik modem ve iyi te~hiz edil
ettikleri gibi Romanya, 1916 danberi be- mi§ iki ordu bulacak, demektir. 
raber yiiriidiigii ziimreden aynhr da ken- Sovyet Rusya daha ag1r seferberlik ve 
di gruplanna iltihak ederse bu, siyaset ve tecemmu yapacag1 i~in, o da Romanya
sevkulcen bakunmdan §arki ve merkezi dan Cekoslovakyaya gec;mek isterse, ta -
Avrupada gayet miihim tesirleri goriile- mamile seferber olmaga imkan ve vakit 
cek bir hadise te§kil eder. bulacak olan Rumen ordusunun miihim 

Simdiye kadar Almanya ile Sovyet bir k1smile kar§Jla§u. 

ve sild 
' 

ma~lart 
Evvelce biiyiik ikramiye 
kazanan adam gene bii-

Giine' • Vefa ma~1 bu ~iik ikramiye kazandt 
Izmir (Husu -

hafta tekrar oynantyor I si) - Be~ yiiz bin 
- liranm izrnirde bir 

T. S. K. istanbul bolgesf futbol ajan- kundura makine -
hgmdan: cisine isabet edi~i, 

8/1/938 cumartesi giin{l yapllacak lik adeta giiniin hadi-
mac;larl: sesi oldu. Derhal 

Taksirn stadl! ertesi giin §U ha -
Topkap1 - Galatasaray B tak1rnlan sa- berler g1kanld1: 

at 14,30 hakern Rrfkl Aksay. - Zavalh, talihli 
B~ikta§ stad1: imi~ arnrna, heye -
1stanbulspor - Giinelj B tak1rnlan sa- candan kalbi dur -

at 14.30 hakem Bahaeddin Uluoz. rnu§ da Olrnii§. Talihli Mevltld 
9/1/938 pazar giinii yapllacak lik mag1 - Biiyi.ik ikrarniyenin kendisine du-

Taksim stad1: §ecegini riiyasmda gorrnii§ .. 
,. Saha komiserl Basrf Bi.itiin - Vaktile de bir parti .daha para al -

Giine!? - Vefa A tak1rnlan saat 13 ha- Jnl§rni~ .. Ve saire .. 
kern Rii~tii. Mevlud admdaki bu talihli vatanda~, 

Yan hakernled: RJfkl. Aksay ve Ba- ikic;e~rnelik caddesinde Tan sinernas1 
haeddin Uluoz. kar§Ismda 9 nurnarada oturur. Evlidir, 

$ild ma~l iic; ~ocugu vard1r. Filhakika, gec;en se -
Galatasaray - !stanbulspor saat 14,45 ne bir ikramiyeden eline iki bin lira 

hakem Basri Buti.in. kadar para gegrni§tir. Arkada~lan ic;in-
Yan hakemleri: Salahaddin ve Halid de sevilen, iyi tamnrn1~ bir gene. 

Ozbaykal. Y1lba§l ak§aml, biletini satm ald1g1 
$ild magi rnagazamn onunden gec;erken, bilet ba-

Be§ikta!i stad1: yiine taklhyor: 
Saba korniseri Nurl Bosut. - Sakm, d.iyor, geceyar1S1 gelip de 
Hilal - Beylerbeyi saat 13 hakem Nuri benl rahats1z edeyim deme! 

Bosut. Bayi gliliiyor. 
Yan hakemleri: $evki Topgu ve $ev- - Gelecegirn, diyor, her halde gele-

ki <;anga. cegirn, bekle beni.. 
Be§ikta!i - Dogan saat 14,45 hakern Bu ~akala§rnadan sonra, Mevlad evi-

Adnan Akin. ne gidiyor. Hatta, erkence yatlyor. Ge-
Yan hakernleri: Tank Ozeren ve Sa- ceyansma dogru, taktak, ka!n!. Bir de 

id Nil. ne gorsiin; 
Fenerbahge stad1: Bayi.. 
Saha korniseri Biirhan Atak. - Hayrola, diyor, boyle geceyans1 .. 

$ild maglan Bayi giiliiyor. 
Anadoluhlsar - Davudpa§a saat 13 ha- - Ben sana demedim miydi, diyor, 

kern Bi.irhan Atak. i§te nurnaran. 500 bin lira sana dii!itii .. 
Yan hakernleri: Tahsin Ozsoz ve E- Mavlud, bittabi seviniyor. Fakat iti-

nis Bali. daline iyice sahib oluyor .. 
Fenerbahc;e - Slileyrnaniye saat 14,45 - Peki, cevabmt veriyor. Eger dogru 

hakern Adem Gogdi.in. ise seni de mernnun ederirn, haYJr mii-
Yan hakernleri: Ahmed Zeki ve Ah - esseselerine de verecegirnl veririm .. 

med Dinger. Mevlud, biraz sonra gene yabyor, uy-
Ktr ko§USU kuya dahyor. Ertesl giin haberin sJhha

tini anhyor. Fakat bir de bak1yor ki, 
diikkanmda ·igne atacak yer yok; e§, 
dost, gelen, giden hi9 eksik degil.. Bir 
arahk, blnlerce merakhlar; 

T. S. K. istanbul bolgesi ba~kanhgm
dan: 

1 - 16/1/938 sabah1 $i~lide yaptlacak 
3000 ve 500 rnetroluk klr ko~ularmm 
kayd1 8/1/938 curnartesi ak§arn1 kapa-
n1r. 

2 - 30/1/938 sabah1 Topkap1da ya -
p1laeak 3000 ve 5000 metroluk k1r ko -
§Ularmm kaYJdl 25/l/938 sah ak§arn1 ka-

- :;iu be§ yfl.z bln liray1 kazanan1 g15-
relirn! 

Diyerek dlikk~mn etrafmt sar1yorlar. 
Mevlud, mecbur oluyor, dukkamm ka
plyor, ortahktan izini kaybediyor; 

Rusya arasmda bir harb vukuuna, bu iki Goriiliiyor ki tic; yolun tic;iiniin de mah
devlet arasmda mii§terek kara hududlan zurlan vard1r. Fakat, Romanya siyasetini 
bulunmamas1 mani oluyordu. Almanya degi§tirir de otoriter devletler tarafma il
ile Sovyet Rusyamn harbedebilmeleri tihak ederse, o zaman, Almanya ic;in, 
ic;in, bu iki biiyiik devletten hangisi miite- <;ekoslovakyayJ c;igneyip Romanya ara -
arnz ise, o hasmile c;arp!§mak ic;in mutla- zisinden gec;erek Sovyet Rusyaya dogru 
ka ba§ka devletlerin arazisinden gec;mek gitmek miimkiin olur. Bu takdirde, Ru • 
mecburiyetinde idi. Bunun ic;in de i.i~ yol men ordusu da Alman ordusunun Sov
vardJ. yet Rusyaya kaT§! onciisii vaziyetine gire-

1 - ,Simaldeki ki.ic;iik BaltJk devletle- cek ve Alman ordusu yeti§inciye kadar, pamr. 
rinin arazisinden gec;mek. Sarki Prusya Sovyet ordusunu Besarabyada kar§Jla- 3 - Dahilde ilc; kategorf iizerfnde ya-

Ne evinde, ne de diikkanmda!. Gaze
teener de onu miitemadiyen anyorlar. 
fakat nafile .. 

ile Almanyay1 birbirinden ayuan ve Le- mak vazifesi ona dii§ecektir. p!lacak pentatlon rnusabakasmm kay • 
d1 11/1/938 sah ak~arnt kapamr. Da -

histana aid olan Danzig koridorunu say- Bu miitalealar, Romanyamn, Alman- hil olacaklar be~ yan~rnaya da l§tirak 
masak bile, mutlaka Lituanya ile Letton- yaya iltiha\.:1 ve onunla beraber harbe edeceklerdir. Bu yan§rnalar §Unlardir: 
ya'y1 c;ignemek mecburi idi. F akat, Bal- girmesi esasma gore yiiriitiilmii§tiir. Fa - 200 ve 400 ko~u, yiiksek atlarna, giille 
Ilk denizi kiyJsma sJgmmJ§ olan bu dar kat, Romanya, Almanyaya nas1l iltihak atrna, durarak uzun atlarna. 
memleketlerin cografi sevkulceni vaziye- edebilir ki, boyle yaptlg1 takdirde, Sov- 4 - Kay1d igin curnartesi ve sah giln
ti biiyiik ordulann toplu bir halde gec;erek yet Rusyanm karadan, havadan, deniz- leri 18,30 dan 19,30 a kadar Beyoglu 
taarruz etmelerine mlisaid degildir. En den mlithi§ taarruzlanna ugnyacag1 gibi Halkevi jirnnastik salonunda Bay Naili 
biiyiik bir mahzuru da Danzig koridoru- yannm harbinde Macaristanm da sozii Morana ba~vurrnak lazJrnd1r. 
nun c;ignenmesi kar§Jsmda Lehistanm ala- olacakl!r. (Vaziyeti kan§hrmamak ic;in 5 - Atletler sal! ve curnartesi ak~arn-

B l · d b h t · ) E k' Ian saat 18,30 dan 19,30 a kadar Bey -
cagv1 vaziyettir. u ganstan an a se m1yorum. s 1 X.J H lk i .. st'k 1 d 

b.. "k b' k R o5 u a ev Jlmna 1 sa ohun a 9a • 
2 - lkinci yol Lehistandan gec;er. Macar topraklarmm uyu IT .. 15r:!-1• ~- h§maktad1rlar. Bolgenin biitiin atletlerf 

Askerlik bak1mmdan en miinasibi budur manyadadJr. Bu topraklarda buyuk bu bu gal1smalara i~tirak edebilirler. 
amma Lehistan, 34 milyon niifuslu ve Macar ekalliyeti ya~amaktad1r ve Ma - B d ]'k ] · 

· 1 1 b' 1 k 1 ursa a 1 rna~ art 3,600,000 aker seferber edebilecek bii- camtan on ar a 1r e§me ten as a vaz-
yiik bir devlettir. Arazisinden gec;ilmesine ge<;mi§ degildir. Almanya, Macaristam Bursa (Hususi) - Lik rnaglarma bu 

f d d I d .. d J 1 k hafta da devarn edildi. Saha "arnurlu, mi.isaade etmezse, ne Almanya, ne de e a e erse onun a a muca e e e me " 
b · · d k 1 N'h R hava yagrnurlu oldugu halde mag ikrnal 

Sovyet Rusya onunla harbe giri§megi mec unyetm e a IT. 1 ayet, omanya- i 

Nihayet gee; vakit g1k1p geliyor. Pa
rasml alrnakta da hi<; acele ettigi yok. 

- Benim param, milletin kasasmda 
olduktan sonra, ne tela~ edeyim, aceleye 
liizum ne? diyor. 

Balkanh ortamekteb talebe· 
leri Atina spor miisabakala· 

rma ~a~r1ldt 
Atina 4 (Hususi) - Yunan Maarif 

N ezaretl yaklnda buradaki stadyomda 
yapllacak Balkan talebeleri spor miisa
bakalarma ~tirak etrnek i.izere otuzar 
ortamekteb talebesinin gonder-ilmesi 
hakkmda Hariciye Nezareti vas1tasile 
Balkan devletleri Maar-if Nezaretleri -
ne miiracaat etrni§tir. Gelecek cevab -
lara gore hazrrhklara ba§lanacaktlr. 

Miisabakaya i§tirak edecek Balkanh 
talebeler Yunan topraklarma ayak bas-
bklan andan itibaren Yunan Maarif 

ya Okrayna'dan arazi vermek ve buna edildi. Acar drnanla Duraspor birinci 
gaze aid1ramazlar. <;i.inkii, bu devletler- taklrnlar1 arasmda yap1lan bu rnaq sl
den biri, otekine taarruz ic;in Lehistam mukabil Romanyada Macar ekalliyetle- flra kar§l iki S8YJ. ile Acarhlarm gale -
~ignemege kalkarsa, kar~JSinda bu dii§- rinin oturdugu eski Macar topraklanm besile neticelenrni§tir. ikinci takirnlar 
mania beraber Leh ordusunu da hula- kismen Macaristana iade etmek gibi bir arasmdaki mag, havamn qok yagrnurlu 
cakbr. Leh ordusu ise Avrupamn en anla§ma §ekli dii§iini.ilebilir aroma, Ro- olmasmdan yanda hakem tarafmdan 
muntazam ve kuvvetli ordularmdan biri- manya, kendi ukmdan insanlan buak1p tatil edilrni§tir. Nezaretinin rnisafirleri say1lacaktrr. 

da Okrayna'da yabancJlarla meskUn top .. ··············································••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·································· 
dir. raklan ister mi? 

3 - O~iincii yoi, Cekosiovakya ve Herhalde, Almanya ile ltaiya, herhan-
Romanyadan gec;er. <;ekoslovakya Sov

gi bir suretle Romanyay1 Berlin - Roma 
yet Rusyamn ve F ransanm miittefiki ise 

mihverine kat'i surette sokmaga muvaffak 
de bu iki devletin ikisile de hududu yok

olurlarsa, Avrupanm cenubu §arkisinde si-
tur. Sovyet Rusya bu yoldan Almanya- k 

yasi ve sev ulceni vaziyet esash bir de
ya taarruz etmek isterse kar§Jsmda yalmz 

gi§iklige ugnyarak bir Alman - Sovyet 
RomanyayJ bulur. Almanya, ayni yol- harbinin, daha dogrusu yeni bir biiyiik 
dan Sovyet Rusyaya taarruz etmek ister

harbin patlamasJ imkam hamianmi§ ola
se kar§Ismda (ekoslovakya ve Romanya-

cakllr 
y1 bulacaktu. Cekoslovakya 15 milyon 

ABIDIN DAVER 

CEMIYETLERDE 

nlifusludur. Ve biitiin ihtiyatlarile bera
ber 2.700.000 ki~ilik bir ordu ~lkarabile
cegi tahmin ediliyor. Romanya 19 mil
yon ni.ifusludur. 0 da kendisini s1kmca, 3 
milyona yakm asker <;Ikarabilir. Alman- Tiirk Mikrobioloji cemiyeti· 
ya, taarruzunu bir sevkulcey~ baskm1 §ek- nin ayhk toplanbsi 
Iinde yapar da bu iki memleketin sefer- Ti.irk Mikrobioloji cerniyeti ayhk ig -
berlik yapmasma imkan vermemek ister- timam1, Galata Kuledibinde Kuduz 
se, gene kar§Jsmda en az Ceklerin 200 Enstiti.isi.inde Dr. Osman $erefeddin <;e
bin ve Rumenlerin 225,000 ki~ilik mu- ligin riyasetinde akdetrni~tir. Ruzna -
vazzaf ordulanm bulur. Almanlar, (ek rnede, Nurcddin Onurun antiviri.isler 
ordusile harbederken Rumen ordusu kJs- hakkmdaki tecriibeleri gelecek ic;ti -

maa birakJlrnJ~, Dr. Zekai Muamrner 
n:e~ seri bir seferberlik yapa~a.k 500_._00~ Tunc;rnan, istanbulda raslad1gJ ikinci 
k1~ile harekete ham bulunabiiir. Cunku (Aujeszky) vak'asml teblig etm~tir. 
Alman ordusu, hem. <;ekoslovakyaya, Miinaka~alara, Dr. Nureddin, Turgud, 
hem Romanvaya aym zamanda baskm Uveys, ihsan $iikrii, 0. $. <;elik i~tirak 
yapamaz. Esasen (ekoslovakya - Ro- etrni~lerdiT. Bundan sonra ihsan $iikrii 
manya hududu Karpat daglannda ve Aksel, kuduz ve aujeszky de elernantcr 
takriben 15 :> kilometro geni§liginde, yani korpiiskiiller taharrisi hakkmdaki teb -
hayli dar ve sarptlr. Buradan gec;mek ko- ligini yaprn1~ ve gelecek ay toplamlmak 
lay degildir. 0 halde, Almanya, cenubu iizere ic;tirnaa nihayet verilrni~tir. 

Askeri liseler arasmda yapilan voleybol ma~t 

Arkada Bursa lisesi voleybol taktmt, onde Deniz Iisesi voleybol taknnt 

Askeri mektebler arasmdaki senelik Voleybolda c;ok kuvvetli olduklan 
spor miisabakalanna i~tirak etmek iizere soylenen Bursahlar, diinkii oyunlarile 
1stanbula gelen Bursa Asker! Iisesi spor- filhakika hahn say1hr bir ekip oldukla -
culan, di.in de Beyoglu Halkevi spor sa- nm gostermi§lerse de, Denizlilerin bil • 
lonunda voleybol ikineisi Deniz lisesi hassa teknik itibarile faikiyetleri, ma<;m 
ve Harb okolile kar~Jla~nu~lardir. gene Bursahlann maglubiyetile netice -

T ak1mlar ~oyle te~ekkiil etmi§ti: lenmesine sebeb olmu§tur. 
Deniz lisesi: lbrahim, Nuri, Seref, Deniz lisesi takmu birinci partiyi 9- f 5, 

Vahid, N aei, Rasim. ikinci partiyi de keza 9-15 kazanmak 
Bursa lisesi: Mustafa, Hilmi, Saba- suretile Bursal!lara iic;iincii partiyi oy • 

haddin, Ferdi, Fuad, Osman. namak imkamm vermemi~lerdir. 

Beyoglu 3 iincii noterligine 
PROTESTOYU {:EKEN: 

Androniki Ke~i~oglu 
Fatih Hiisam B. M. 12 No. 

Teblig olunacak taraf: 
Otoman Bankas1 Direktorliigu 
Galata dairei rnahsusasmda mukirn 

Kredilyone Bankasmm hali tasfiyesi dir, bu siikut ticaret ahkamma gore ik '. 
esnasmda biiti.in makamatm haberdar rar addolunur. Ve rnadernki bir banka 
bulundugu gibi birinci defa olarak 5 se- oldugunuz ve biitiin rnuamelabmzm ti• 
ne evvel c;ekip bir sureti tarafm1za tev- caret kanunu ahltamma tabidir, o halde 
di k1lman ve gene 16 nisan 937 ve 7 tern- c;ektigim protestolara cevab verilrne • 
rnuz 937 ve nihayet 20 agustos 937 ta - mieytir, o halde kanunu ticaretin mad • 
rihlerinde bununla beraber 5 k1t'a pro· dei mahsusasma gore kabul ad ve irn ~ 
testo ki irnzalanmz yedirnizde rnahfuz- zalarml7.l bir sened gibi rnuhafaza edi • 
dur. Bankamzm mii~terileri bulunan yoruz. Binaenaleyh bu son gektigim 
Nikolaki Kaplanoglu ile kendisini asan protesto rni.indericatma cevab verilme • 
:Yorgi Kaplanoi!lu tarafmdan banka - digi ve tahvilim dahi aynen iade edil " 
mzla ~ubenizde kredi kazanrnak kasd ile medi~i takdirde bu son R inci irnzam .. 
noter mukavelesinde yaz11J ve 60 bir zm tahvilin esa5 kavd1 gibi rnuktezas1 .. 
lira k1yrnetindeki asan atikadan madud na ifa etrnek vc kabul etrnek zaruretin• 
ve bankamzm eski kasasma konuldugu- de kalmm1~ bu!undu11unu bilrnek ve a.o 
nu anlad1gim rnlicevheratimla Kredil - na ~tore hath hareket tayin etrnek uze
yone Bankasmdan bankamza biitil'1 re dort ni.i~hadan ibaret isbu ihtarna • 
rnes'uliyetile beraber devrolunan 1886 rnelerden bir niisha1 rnusaddakas1mn 
tarihli tahvilirnin yegane malik ve mu- saym efkan umurniyece bir daha bilin• 
tasarnf1 bulundu~umu ve hic;bir kim - rnesi i<;in diledi<(irn pazetede ne!?ri ilan 
senin 16 T. evvel 922 tarihinde birinci olunrnas1 sebebile yedime verilrnesine ve 
ikramiyesi isabet eden bu tahville mil- iiciinci.i ni.ishasmm }1.3.disata ittila pey .. 
cevherahrna hak ve alakas1 ve salahi - da etrni~ bulundugunun ve <;ekilen pro
yeti olmadigm1 ve tahvilirnin hernen testolarm kendisine teblig edilrni~ bu .. 
bana iadesini bildiren bununla bes kit'a lundu.gunun ve bununla beraber be~ 
protestoya hicbir cevab verilrnedi. irnzasmm yedimizde bir sened gibi mal\. 

Mii~teriniz Nikolaki Kaplanoglu ve fuz bulunduilunuz ve rnuktezasma ve 
as1lan Yorgi Kaplanoglu tarafmdan bankanm hakk1rn1zda oynad1g1 rolden 
reva goriilen biltiin hadisat bundan ev - ve bunlarm son akibetinden merkezi 
vel <;ektigirn protestolar rniindericah W urnurni de haberdar edileceklerinden ve 
gazeteler ne~riyah ve malO.munuz bu - kevfiyetin arhk rnerkezi urnumide hal
lunan resmi evrak ve derecab rnuha - ledileccginden rnalumattar bulunmaSl 
kerne ile rniisbettir. i<;in Otornan Bankasmm Direktoriiniin: 

Bu son ihtan c;ekrnekten rnaksad. sahsma tebligine ve iici.incu niishasmm 
Yani tahvili iade etrnek ve yahut da bir kalernde hlf~ile diirdllnci.i niishasmut 
cevab vermektir. bittasdik tarafnn.a verilrnesini derinj 

Gerqi bununla beraber 9ektigirn 5 saygJ ile dilerim. 
protesto rniindericati ve rnliddeiyatma 30 birincikanun 93't k 
mademki siikutla cevab verilrni~ degil - Androniki Ke§i§ogltl 

Di' Agr1lar1, 
romatizma 

Grip, Bat ve 
Nevralji, Artritizm, 

Arif Hikmet (BEY) Vakft 
Miitevelliliginden: 

Kuzguncukta icadiye caddesinde 5/7 nurnarah hamam mii~temUAtile 
kiraya verilecegindcn 12/1/1938 gar~arnba gi.ini.i saat 14 te ihale edilecektir, 
!steklilerin mezkur giin ve saatte harnamda haz1r bulunmalan ilan olunur, 

(8727) 

r 

k 
b 

k 
y 
h 
li 

d 
d 
el 

g 
ti 
k' 
d 
d 
B 

"Ad eta bir harika!, · d 

diye Bay an J ale itiraf etti 

BiR HAFT A ZARFINDA , 
hakikaten GENCLESTiM. 

Bayan JALE'nin bir 
haftahk Kfizellik te -
davisini tatbik etmez
den evvelki hakiki 

fotograft 
Bayan Jale y'az1yor: 

cBenirn i~in bu, bir ha • 
rikadlr» bir hafta zar -
fmda bu derece cazib 
bir !;iekil alacag1m1 hi<; 
timid etrniyordurn. Ar -
kada~?lanm, daha gene 

Tamamen degi§tigi i~in 
daha cazib goriiniiyordu. 
Arkada§lart, §ayani hay• 

ret tenine g1pta edi
vorlardtA 

ve daha sehhar goriin -
diigurni.i siiyliiyorlar. 
Cidden ljayani hayret 
olan boyle bir teni te-

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retu& gormemi!i hakiki fotograh 

mine muvaffak oldugumu g1pta 
nazarlarile siizuyorlar. 

Evvela, her ak~am yatmazdan 
evvel pernbe rengindeki Tokalon 
kremini kullammz. Bu kremin 
terkibinde, Viyana tiniversitesi 
profesorii Doktor Stejskal tara
fmdan ke$fed.ilen ve •Biocel• 
tabir edilen genclik cehveri 
mevcuddur. Siz uyurken, cildi
nizi besler ve gencle!itirir ve yiiz
deki <;izgi ve buru§ukluklan 

izale eder. Sabahleyin kalk -
hgm1zda daha l'(enc goriiniir· 
siinuz. 

Giindiiz ic;in beyaz renginde
ki (yagsiz) Tokalon kremini 
kullammz. En sert ve esmer bir 
cildi yumu!;!atlp beyazlatlr. Si
vah benleri eritir ve a~Ik rne
sarneleri kapatJr. Yaln1z To
kalon krerninin temin ettigi bu 
cazib, sehhar ve giizel tene rna
lik olunur. 
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5 lkincikanun 193l' CUM.HURlYET '1 

Amerikan1n dJ§ siyaseti 
tasvib ediliyor 

insanhk borcu 
Japon talebleri kar§ISinda ••• ~ADYO 

«Hisar» kurbanlarinin 
ailelerine yardnn 

Sekizinci liste 

Alikah biitiindevletlerin (Buak,amkiJ!rogram) 

noktai nazarlan nedir ? ;~:=..~~~~~ . .--~~ Bir ingiliz gazetesi de «Amerikanin bizim 
i~in kendini tehlikeye koyaca~n1 iimid 

~dersek inkisara ugrariZ>> diyor 

L. K. 
5584,75 Yedinci Jiste yekunu ;5anghay 4 (A.A.) - Japon meta -

80,80 istanbul Liman l§letme ve- libab beled1ye meclisinde ve konsoloslar 
sait k1sm1 kaptan, ~arkc;t ve heyetinde birc,:ok miizakereleri mucib ol -

(Ba#tarata 1 fnct sahtte<!.e 1 

Panay hadisesinin bu kanaati ~e~i~ti_r
rnesine ramak kalmt§tlr. Fa kat hadtsenm 
siiratle halledilmi§ olmas1 muhtemel bir 
degi§ikligin oniine ge~mi§t~r. . 

Siyasi Amerikan rnah_fiilen, de:nokr~
silerin mii§terek bir gayest bu~undugunu. 1: 
tiraf etmekle beraber Amenkamn hanc1 
siyasetinde miistakil bulunmas1m arzu et

rnektedirler. 
Bu mahfiller, Roosevelt tarafmdan ta-

kib edilen harici siyasetin gayesi biiyiik 
demokrasilerin hareketine miivazi bir ha
teketten ibaret bulundugu kanaatindedir-

ler. 
lngilterede akisler 

Londra 4 (A.A.) - Roosevelt'in me
sajmda di§ politikaya dair ?lan kistm b~ 
s b hk" Londra gazetelennde hararetlt 
a a I d D"~ d b" tte kar•tlanmakta 1r. 1ger ev -
tr sure • ld v hl"k 

letler ihtiraslannm sebeb 0 •. ugu. te 1 e 
kar~Jsmda demokrasil~r.in mutesamd bu -
lunmalan arzusu lngthz kamoyunda ar
tan bt"r akis oluyor. 

Evvelce <<yiiksek tecerri.id» ~formi.iliin~ 
icad etmi~ olan memlekete efkan udrn~~D;I-

. . aylarda Monroe urn esmm yestmn son . . 
d vd v l"llet efkan umumtyesmden da-

og ugu m ·v• .. h k 
h b k istihale ettlgmde §UP e yo tur. 

Fa kcrat u · cereyan farkh bir kuvvetle, iki a a aym . . . 
k d da mevcud. hte lng1hz gaze-

amoy a . d b 
telerinin bugiinkii ba§makalelenn e te a-
ri.iz ettirdikleri ~ey de budur. 

T aymis gazetesi diyor ki: 
«Cumhur Ba~kanl, ,Sikago nutkunda-

k. tekrar ele almakla beraber 1 mevzuu . . 
b f kadar tsrarla te§nh etmem1~ ol-

u se er o d f b"lh h" 
R osevelt'in bu e a 1 assa u-

masl, o l .. .. d k . 
kA · · dahill zorluk ar onun e ta vtye-

umetml d"l b"l" B 
al Olmasile izah e 1 e 1 tr. u ye t; I~IDI§ d 

h k t tarzt Cumhur Ba§kanmm I§ po-
are e • . I d" . 

1. "k uvaffakiyetle nettce en trmes1 
JtJ asml m d z· d"~ 

• • L nirane ve laztm 1r. 1ra, 1ger k;In ~o..- rna, . . . h 
.11 tl I ekonomik te~nki mesat ususu nu e er e fk A • • 

dahi, bizzat Amerik~ e d:n umb~.umyes~n-
d t~;n edilme t~o~e. n nehce e yatt§ma .... ~ 
elde edilemez.)) . 

D il Telegraph And Mommg Post 

ta ~ Cumhur 8a§kam kelimelerini ih-
gaze est, b ld ~ . . d" 
f ml tartmagw a mec ur o ugu tc;m IT una a ~._ 

1
. 

1 k. b k 1. elerin en ~ouvvet 1 mana arm-
t, u e 1m I w• k . d 

da miitaleaSl 1aztm ge ecegl. anaatm e-

d. B te buna bmaen Cumhur 
1r. u gaze • kA . . k"d 

B k · d"ktatorli.ik hii umebm ten 1 -a§ arunm 1 ]" 
den Amerikanm silahl_anmast uz

1
um

1
udna 

• t rzmtn pek ztyade mana 1 o u-gec;meSl a . 
gunu kaydetmektedtr. . . 

Sag gazeteler arasmda Daily Ma1l ga-
zetesi bile §U sal:!rlan yazJyor:. 

C hur Ba~kanmm mesaJI, tam te-
« .. :::: bu z3 manda tatbik edilemiyece

:~r:u'"";r"t en kat'i bir itiraf te§kil etmekgmt gos er 

tedir.» I . 1 il d lk 
S 1 h .,.8 zete en, ng1 tere e a It-o cena ., . . . . I 

lamakla iltifa edilmemes.uu Jsbyor ar. 

D ·1 Herald diyor ki: 
al y ik' . t ft 1 
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mavnactlart mu§tur. Mevcud kanaate gore, bu taleb-
menfaat tcmin etmesinde dcgil. biitiin ih- 9,55 istanbul mayin grupu su- 1erin yerine getirilmesi beynelmilel mm -
tilaflara tatbik edilecek beynelmilel hnkuk bay ve erati takayt 1apon idaresine b1rakmak demek 
prensiplerinde alakadar oldugumuzu is- 14 Deniz Telsiz mektebi subay olacaktlr. Muhte1if devletlerin hiikumet-

t t kt. ve talebeleri d t pa e me lr.>> len' noktai nazarlanm bildirmege ave 
F l • l 1 6 Ttb Talebe Yurdu 8 inci ~u-ranstz gazete errnin miita ea art olunmu•lardn. 

be talebeleri , 
Paris 4 (A.A.) - Bu sabahki Paris 5 Adnan Tiifekcrioglu ~anghay 4 (A.A.} - Japon~a na-

gazeteleri, M. Roosevelfin mesajile A- 1 ilhan Giirsoy mma soz soylemege salahiyettar btr zat, 
mira) Suetsugu'nun beyanatma mi.inim bir 30,5oBarzilay Benjamen yaztha- ~anghay'dan hareket ~den _40_Japon tat 
yer aymm§tlr. ne memurlan yaresinin yeniden te§kil ~dtlml§ ola~. (.m 

Epoque gazetesinde M. Donadieu ya- 15,25 Dogan vapuru zabitan ve tayyare filolanm tahnb etmek uzere 
z1yor: miirettebab Hankow hava meydamm bombardtman 

«Roosevelt'in nutku, yapbklan ta- 10 Eti acentast Faik ve Matyas etmi~ oldugunu beyan etmi§tir. 
ahhiidleri asia tutm1yan ve her tiirlii uz- 20 Eminzade Abmed fabrikaSI Sanghay'da Japonlar aleyhine 
la~ma c;arelerini reddeden totallter devlet- 2 Aliko Ozeos , vuku bulan niimayifler 
Jer hakkmda ac;1k ithamlan mtiva etmek- oO ~i~li <;ocuk kurumu k 
tedir. Bu devletlerin arzusu harbdir. Ber- 25 Ankara tiiccarlarmdan Kt- ~anghay 4 (A.A.) - 1apon ma am-

nahzade Mehmed larl, beynelmilel imtiyaz mmtakasmda_ lin ve Romada akisler beklendigi glbi, 1 
SonkanA un amnm birinci ve ikinci gun en ~oyle olmu§tur: 5853,85 Yekun J • d 

1 Roosevelt, Almanyada ve 1talyada ................. _...._... _________ ..... J aponlar aleyhinde vuku. bulan h~. ise er 

nefret edilen bir rejimln tekrar teessiisiinii Ank ~hir tiyatrosu haklonda ~anghay beledJye mecbst nez
gormek arzusile itbam edilmi§tir. Sanki. ara d!nde te§ebbi.iste bulunmu§larchr. Japon -
bizzat Mussolini biiti.in diinyanm pek ya- yalanda faaliyele g~iyor Jar, mahalli idarede d_aha biiy~~ hi: _pay 
kmda fa~ist olacagtnl soylememi§ gibi.>> [Ba~ara11 1 f71CI rah!1edel istemekte~irler. B:~e~Iye mec_hs_I re!Sl bu 

Petit Journ:il yazJyor: [lerideki devlet tiyatrosanun bir niivesi talebi tetktk edecegmt vadetm•~tlr. . 
«M. Roosevelt'in mesajt, otoriter re - mahiyetinde clan Ankara ~ehir tiyatro- Japon ma~aml~n • ..Japonlar ~~~y~mde-

jimli milletl.:r grupmaniDa kar§l koymak sunda bir de nam'!'ed smtft ihdas edi\di. ki hareketlenn t~ errukdr. etm~~e~ ~c;~·l:r
ic;in demohat memleketler antanh lehin- Haricden istiyenlerle Halkevleri eleman· fedilen gayretlen ta tr e~tJ ~~-~;~ 1d 1~: 
de yeni bir c;agn~l:!r. Bu hitabla M. Roose- larmdan profesyonel olmak arzusunda mekle beraber mmtaka polis te§.lu atm a I 

velt, Berlin - Roma - Tokyo mihverine bulunanlar bu s1mfta tecriibe edilecek - 1 a.pon aza a.dedinin artttnl~asmt ve 7ec
kar§thk bir V a§ington - Londra - Paris lerdir. Tiyatronun umuml muaiiru san - lisin idarl te§kilatr:nm ~iihi~ .m.akam an
mihverini mi istihdaf ediyor? Bu diin alta e>ldu&u kadar idarecilikte de rakib - n~ J aponlarm taym edilmesmt tstemekte
Nevyork T aymis gazetesinde Edwin J a- .siz degerini hepimizin bildigimiz Ra~id dtrler. 
mes'in ileri siirdiigii tekliftir ve bu fikrin R 1zadtr. 1ron makarnlan bund"Bn maada mec-
Amerikada birc;ok taraftarlan bulundu- !Ik temsile aym 15 ine dogru doktor li£teki J apon memurlanrun artt!nlmasml 
gu da muhakkakhr.» Siihantn (Alev) piyesile ba§lanacakt1r. da istemi§lerdir. 

Oeuvre gazetesinde Tabouis diyor Tiyatronun edebi heyeti arasmdan faal Bombardtmcm nasd ol4u? 
ki: daimi komite aynlm1~tlr. Ankara ;lehir Hankow 4 (A.A.) -Reuter ajan • 

«Roosevelt mesajmm Tokyo' da bil - tiyatrosu san' atkarlan iki ay sonra Suriye, smm muhabiri bildiriyor: 
hassa naho§ bir tesir hastl ettigi anla~Il- Irak, Mtslr, Filistin ve Yunanistanda tern- yangtze nehrinde demirli bulunan 1n
maktad.!r_ Cwnhur Ba~kam, heDiiz de- siller vermek iizere tumeye ~kaca1dardtr. giliz topc,:ekerlerinin mi.irettebah bugiin 
mokrasi sistemine malik olnuyan v~ yahud Hankow'u bombardtman etrrri~ o1an Ja -
bu sistemi kaybetmi~ alan memleletleria ler. Maruf italyan gazetecisi M. Gayda pon tayyarelerinin ate§ine maruz kaldtk
bunu tekrar tesis edeceklerizri ve di.inyada .diktatorliigii miidafaa ederek, diktatorli.i- Ian takdirde mukabele etmek ic;in emir 
bart§m bu surede tekrar yerle§ecegini lll'\1- giin cliinyay1 ha:rbe siiriikl1yemiyecegine almt~ardu. 
tedil ve faht olduk~ ehemmiyetli bir i- dair M. Roosevelt'in sor:lerini tekzib et - Hankow hava meydam iizerine 77 
fade ile soylemi~tir. M. Roosevelt, dog- mektedir. bomba attlml§hr. Yiikselen dev gibi alev-
rudan dogruya. «diinyarun fa§ist olaca- Giornale d'!talia Amerika Reisicum· leri pek uzaktan gormek kabil olmu~tur. 
~ru» bildirmi§ clan Mussolini'ye cevab h R I •· b' l' · d k' <::.1·mdiye kadar hava meydQnmda hen-uru ooseve t m me usan mec 1sm e 1 y .. .... 

verrni~tir. nutku hakkmda §oyle yaz1yor: si de (.inli ameleden olmak iizere 3 olii 
Amlral Suetsugo'nun beyanah hakkm- _n I ,. u __ 1, ~-v ... Jh ve 16 yar' 1

1 
bulunm, ... tur. 

~oosev.e t m goJUere !iJ.Aarwg1 - a:I -• 
da Pertinax, Echo de Paris gazetesinde fe L '-- ulh Ilk tehlike diidiigv iiru:le halk dehtel 
diyor ki: tirnerden clogan s tur. l . 

Bu eulh beyaelmilel hirk.a~ kapitalistin i~incle sJ.imudara ve mahenlere i bca et-
«Resmi mahfiller. J a,pon Dahiliye Na- kurdugu kii.<;iik sendikamn imtiyazlai'lnt mi§tir. Saat 1,15 te J apon tayyareleri u

zmmn nutkunu aksi sabit oluncaya k.adar, korumak:tachr. Bu sendikadtr k-i, vaktile fukta goriindi.igii uman Hankow, bo§ bir 
Japon milleti i~in soylenmi§ telakki etmek- Habe§istam daba 1yi istismar edebilmek ~ehir manzarast arzetmekte idi. 
le beraber, .am.iralin niifuzunda pek yakm- ic;in fta1yayl miitecavizlikle itham etmi§ Japon tayyareleri tersaneye de taarruz 
da azc,:ok bir tedenni kaydedilmedigi tak- ve ~imdi de Cini istismar ~tmek i~in 1a - etmi~1er, fakat hic,:bir netice elde edeme
dirde bu telikkinir. degi§tirilmesi icab ode- ponyaya kar§l ayni ithamda bulunmak- rui~lerdir. 
eektir. tad1r .» T ayyareler pek yiiksekten ucrmu§lar • 

Ayni mevzu hakkmda Petit Journal ga- Alman gaz.efelerine gore... d1r. Dii§man tayyarelerine tek ba§ma bii-
zetesi yaztyor: Berlin 4 (A.A.) - Almanya, M. cum eden bir <;in tayyaresi, hava mey -

«Bu beyanatta inamlmaz bir hodbin - Roosevelt'in mesajmt ~oguk kar~UallU§Ur. danile tersane arasmda alevler i~inde 
lik ve di.i§iincesizlik kadar fikirleri altiist Gazeteler, bu nutkun yeni hic;bir §ey ge- yere dii~iiriilmii§ti.ir. 
eden bir teY vardu. Filhakika, Anglo- tirmedigiDi soylemektedir. Hunkow kimin elinde? 
Sakson cesaretsizliginin, umde olarak «Deutsche Allgemeine Zeitung» di- ~anghay 4 (A.A.) - Cin telgraf ha-
yalruz lcuvveti kahul eden dogu ruhloUlu yor ki: berlerine gO-re Hank ow, Cinliler tarafm-
bu yolda te§vik edecek mahiyette oldu • «Bu nutuk, Amerikan harid siyasetincle dan istirdad edilmi§tir. Fakat bu haberleri 
gunu teslim icab etmekle beraber, Ja.pon- yeni bir faaliyet ic;in lngilt~rede vaktile tekzib eden Japon ordusu namrna soz soy
yamn, ingiltere ile bir barb vukuunda, ~ derece bo§ bir iimid uyand1ran ve niha- lemege salahiyettar bir zat, J apon kuv -
Amerikamn bitarafhgmdan emin olabile - yet Briiksel konferansmda biiyi.ilc: bir ha- vetlerinin heniiz §ehre hakim bulunduk • 
cegini kabul etmek kadar biiyiilc bir safhk yal inkisanna varan Chicago nutkuna pek lanm bildirmelctedir. 
olur mu?» benzemektedir.» Harb levaztmr imali ifin 

ltalyan gazeteleri nutku «Lo:lal Anzeiger» diyor ki: Tokyo 4 (A.A.) - Maliye Nazm 
tenkid ediyorlar «M. Roosevelt, bu nutkunda Chica- Kaya yeni sene miinasebetile soyledigi 

Londra 4 {Hususi) - !talyan gazete- gc;'daki DUtkundaa dalaa faz:.la tarbL ko - bir nutukta ] apon milletini uzun siirebi -
Jeri Amerika Cumhur Reisi M. Roose- nll§makta, maamafih, umumiyet itibarile lecek bir harbin yiikiini.i ta§Jrnak ic;in ha • 
velt'in nutkunu ~iddetle tenkid etraek.tedir- hep ayni §eyler.i tehar eylemektedir.» znhga davet etmi§lir. 

e===:::::::::::::-==_:_:,.......,,..-":::.-":=-::-=---:-.-........,~---""""~) I N asti. Mis Hart clegil nriymi§? di-

~ ~ 16 ~alt ?~kahm. Hem bu i§e derhal ba~la -
san JyJ olur. 

~ 1M O · D fEI n J yordu. Kazand!m i~e. Haydi ~i~yi bo-

Juddy'nin de cehenneme kadar yolu var, 
Doris'in de, bizirn morugun da ... Yalnu 
§U iflas olmasaydJ .•. 

Shugers, onu di.irtii§liyerek mukabele 
Bryant: 

~-=====-=-=====••=======~ - Maalmemnuniye. 
'-•~=_._._..-=-- Ce~en: 

yazara: Hamdi VAROCLU Diye cehinden. bir §i§e c;tkardt, icrmege 
Vicki BAU~ 

-65-
ba.§k,dl. ~i§eyi agzmdan ~ekince urperdi 
ve eu yakm iskemleye ~oktti. Mosse, sa
fiyaDe bir taVITla: .. · .,0zliigiinii .. .. .. btttnnce ., 

Shugers, sozu~~- . daha suz.dii, san-
t,.k.rar tak.t1. Dons 1 ~tr d layt onu affe
!ci, verdigi zahmetle_; en k 

0 dt ve gozlii -
()iyormu§ gibi yaJlClglfll 0 ~a 
giinii ~Ikard!. vuk duruyordu. Bir 

Doris, uzak ve sog 
nti.iddet sustu, sonra: t yakmda bir 

- Y ani f. 0. Bryan ' ? diye sordu. 
Yerde mi demek istiyorsunuz 

- T abii yakmda: k rkasma don-
Shugers bOyle soyhyere a 

du, elile bir i~aret yap\~'\) diye hay -
- Biraz buraya gel · ·• 

klrdl. ·· ~ltiisii ara -
F k • 1 k tanm guru 

a at, sesl, o aD bu sesi bir metr· 
8lnda kayboldu. Y almz. b' · k-
d . lardan mn.e ya 
otel isitti, dibdeki masa k d w halde 

Ia. t D . f ba ma Jgl • 
I, OTIS, 0 tan a . "}d·v• · e kendi-

O noktadan mazisinin dtri lgJDl v 
· • anlamJ§tl· SJne dogru yakla§tJgtnt 1 eden 

B Ianna ge m • 
ryant daha yan k ona 

Shugers elini boru gibi yapara 
' . 
Qogru · . 

-.Halle, bahsi kaybettin, dJye ses -

lendi, Mis Hart'm ta kendisi i~te. 
Doris omuzlanm silkti. ;limdiye kadar 

bundan daha mii~ki.i] vaziyetler atlatmJ§tl. 
Kendilerine dogru yakla§an Bryant' a bak
t'. Mosse bir kelime soylemiyor, c;ok ho§ 
buldugu bu sabneyi a.Iaka ile takib edi -
yordu. 

Bryant ic;mi§ti. Doris, onun sarhot ol
dugunu, ayakta durmak ic;in sarfettigi 
gayretten anlad1 ve Bryant, bir iskemle -
nin arkabgma dayamp, mahc;ub ve ~at-
1un bir vaziyette kar§lSmda durdugu za
man, bu adama kar~t, yiireginde, bir sa
niye siiren bir merhamet duydu. Bryant, 
fazla degi§merni§, hatta Bazil kadar bile 
degi§memi§ oldugu hal de mahvolmu§ bir a
darndl. Bu. yiiziine bakmca an~1ltyor -
du. Vaktile, ~ehresinde iz halinde mev
cud bulunan sukut ve inhitat alirnetleri, 
f.mdi artmt§, geni~lemi§ Ye derinle§mi~ti. 

- Hallo? dedi. 
Bu soz, selamdan ziyade bir suale ben-

ziyordu. Shugers kahkahadan kmltyor 
ve: 

- Babyorum hep eslci .hhabSlZilllZ, 
dedi. 

Doris, ona seri bir g()z att1. Bu adam
dan nefret ediyordu. Halbuki o, kendi -
sinden, §iipheli bir§ey il!temiyen ve ona 
hlZmet emelinde clan ilk erkekti. 

Bryant: 
- Defedin ~u !"ski hikayeleri, dedi. 
Kelimeleri, kotiiriirnle§mi~ dimagmm 

en kuytu ko~elerinden c;ekip ~1karmaga 
mecbur oluyormu§caslna, sozlerini gayet 
agtr telaffuz ediyordu. 

- Sizin i9n gozya§t dokmedim Mis 
Hart; buna emin olabilirsiniz. diye ilave 
etti. 

Shugers, bir spor mac;mda kronometro 
ile saniye sayar gibi, saatini masanm iis
tiine koydu ve ona.: 

- 1c;megi unutma! 
lhtannda bulundu. Bryant, alelacel~ 

bir yudum ~tikten sonra, devam etti: 
- Ben hic;bir kadm ic;in aglamachm. 

Biitiin lc:admlann boynu altmda kalsm. 

etti: 
- Evet aroma, oldu i§te azizim I 
Sonra. Ot:ekilere dondii, ilave etti: 
- ~i§eyi bitirince bakm ne hale gele

cek, g(iriirsiiniiz. ,Simdi etcafa ~atma dev
resi ge!;iriyor. Bundan sonra keder devresi 
bashyacak, en nihayet de ne§'elenecek. 

Bryant, alkolle ag1rla§an gozlerin1 Do
ris' e c;evirerek: 

- Seni tekrar gorecegimi akltma getir· 
mezdim Doris, dedi. 

Bu soz, Doris' e bir iirperti verdi. Bazil 
de buna benzer bir soz soylemi§ti. Mazi 
ilc hal t;ah§Iyordu. 

- N astls1mz? lyi misiniz? diye rnml
dand!. 

Bryant cevab vermeden Shugers abl
d.!: 

- Miisterih olunuz Mis Hart, dedi. 
Ben vanm. Bryant benim eski arka~lm
dJr, onu buakmam, Nereye gitsem pe§im
de siiri.iklerirn. Oyle degi! mi F. 0.? 
Besliyorum, keyfi daima yerinde olsun 
diye icab ettigi kadar i~ki de veriyorum, 
oyle degil mi F. 0.? 

Mosse, barid bir tavtrla mudahale etti: 
- Shugers, hattralanntZl tazeleme i§i 

biran evvel bitse de, biraz i§ten bahset -
sek l. 

Maliye N aztrl barb levazmu imalah 
iGin zaruri olan iptidai maddelerin it.ha -
lindeki zorluklara binaen barb levazlml
nm sun'i maddelerle yap1labilmesi l1usu
sunda ve diger hususatta 1 a pan ekonomi
sinden hiikumetin siyasetine daha miiessir 
bir tarzda muzaheret etmesini istemiftir. 

cia.hill ve hand haoerl.er - 18,30 muhtelit 
pWc ne~riyat1 - 19 Tiirlt m1alk.isl ve hallt 
~kllart (M. Kannda4 ve arkada.tlarl) -
19,30 saat .ayan ve arabca ne~rlyat - 19,U 
Tiirk mu.sikl&i ve ha.lk J3.rlulan (Hikmet 
Rlza ve arkadatlall) - 20,15 iktu;adi kon uo· 
m.a: 6. Siireyya Aydemir - 20.30 plA.kla 
c1a.n.s musi.kisi - 21 aJans haberleri - 21,15 
stooyo .salon arkestra.st - 21,55 yarmkl 
program ve :iJ>tiklAl marfl. 

isTANBUL: Bir fehri bo~alttrlar 
Sanghay 4 (A.A.) _ c1·0 

kuvvAtlerl· 12,30 plakla Turk musl.kl.sl - 12,50 hava-
, dis - 13,05 plikla. TUrk mllBild.sl - U,30 

Y en§ov'u bo§altmt§lard!r. ,Simdi SU§fu - muhtelif plak ne§riyatt - 14 Mn - 17 inkt
nun miidafaas1 ic;.in haztrlamyorlar. lab dem: UniTersiteden naklen Yusuf Ke

.mal Tengir~nk: - 18,30 plakJa. dans musi-. 
«Cin, bitki.n haldedir» kisi _ 1g Necmeddin RJ.Za ve arkadatlarl 

Tokyo 4' (A.A.) - Dahiliye Nazm tara!mdan Tiirk musi.klsi - 1g,30 konfe~ 
Suetsugu gazetecileri kabul ederek de _ rans: Doktor Fahreddin Kerim <Riiyalarm 

mahlyeti) - lll,55 borsa ha.berlerl - 20 Mus. 
mi§tir lci: tafa ve arkada§lan tarafmdan Tiirk mu-

«- J apon milleti vaziyetin vahametini si.kisi ve balk lfarktlan - 20,30 b.ava rapo
anlamal! ve biitiin mi.i~ki.illere kar~1 koy _ ru - 20,33 Orner RJ.Za taratmd.an arabca. 

soylev - 20,45 Nezlhe ve arka~lan tara-
mak ii:z.ere birle§melidir. fmdan Tiirk mu.sikisi ye ha.lk ~ark.1lar1, &ll.· 

Cin hiikumeti bitkin bir haldedi.r. Fa - at ayan - 21,15 orkestra. - 22,15 aja.n.s ha
kat Sovyetler Birliginin muzaheretine gii- berleri - 22,30 plakla sololar, opera. ve o • 

k peret parc;alan - 22,50 .son haberler ve er· 
venere mukavemette devama Gah~Jyor.» test giinun progranu - 23 .son. 

Dahiliye Nazm hiikumetin gazeteleri VIYANA: 

§iddetli bir kontrola tabi tutmak fikrinde 18,15 MUSOO - 19,05 kar)ftk yaym ~ 
olmad.!gmt soylemi§, fakat alakad.ar rna- 20,30 mu.siklll ha.lk plyes1 - 23,15 haberler 
kamlarm kendi kendilerini kontrol ede - ~S:~tsi.23,25 kl§ sporlan - 23,35 DANS 
bilecekleri iimidini izhar etmi tir. 

Teruel cephesinde harb 
soguk yiiziinden durdu 

(8Clftarat~ I fnct sahtte<!.el 

miyetsizdir. Con cud' da T eruel istikame
tinde asilerin yapt!klan bir hiicum tarde
dilmi§tir. 

M uela' da T eruel mlntakal!mda cum -
hcriyet kuvvetleri ilerliyerek 1ehirde he
niiz roukavemet etmekte ol<~n bazt bina
lan zaptetmi lerdir. 

Harekat durdu 
Salamanca 4 (A.A.) - Umumi \a

rargah kar ve soguk dolay1sile T eruel 
cephesinde harekatm durdugunu bildir -
mektedir. 

o'f memur tevkil edildi 
Paris 4 {A.A.) - Havas ajansuun 

Bayonne'dan ogrend.igine gore. Franco 
makamatt iron Franstz konsolosile diger 
i.lG konsolosluk rnemurunu tevkif etmi§ler
dir. 

Gediz nehri ta,h 
[B!lftaratt 1 t1te1 aahttec1el 

Onbinlerce doniim arazi .alar 
altuul« 

Manisa 4 (Hususl muhabirimiz • 
den) - Feyez:an mmtakaMnda onbin -
lerce doniim arazi sular altmda bulunu
yor. Belediye, bu tehlikeli m1ntakaya ka
Yiklar gondermi§, bunlarla ancak birk~ 
aile kurtaruabilm~tir. 

Sular, biiyiik bir §iddetle saga sola sal
dumalctadrr. Akhisar ~osesini sular istila 
etmi tir. Sular, ~ehre ~ok yakla~mt.§hr. 
Sulann yann ~ekileceF;.i tahmin ediliyor. -----Togo Albiimii 

San'atkar Togo, bu sene d.e 
zengin bir album ~tkarmttbr. 
Memleketin emektar ..-e clegerli 
karikatiiristi, biitiin eserlerinde 

zevk ve incelik itibarile ~ok mu
vaffak olmu~tur. 

Y erli, yabanc1 bir~ok miimtaz 
zevatm karikatiirlerini bir araya 
tophyan bu albiimii tevsiye 
ederiz. 

Shugers, hayretle sordu: 
- 1§ mi? Ne i~i kuzum Allah a§lma? 
- Continental Opera Company i§i. 

Vadinizi unuttunuz mu? Potter'le bir iki 
ytldiZin mtizaheretini tern in edersem ..• 

Shugers, clalgm cevab verdi! 
- Y a! V aid mi ettimdi? Siz beni 

zorla bir Otto H. Khan yapmak isciyor -
sunuz zannederim. Evet amma ben klisik 
i§lerden ziyade Ziegfeld F oUies'ye yab -
§Trim. Biitiin hayahmda topu iki defa o· 
peraya gittim. Oynanan oyunlarclan bir 
kelime bile anlamadJrn. Ab:irler de, ses
lerinin yettiginden daha fazla bagmyor -
lardt. iki defasmda da oyunun sonunu 
beklemeden uyumu§um. 

Omri.inii, yapmactk bir lakaydiye rai
men derin bir heyecanla ~rrpmarak hep 
opera muhitlerinde gec;iren Mosse bir tik
sinti duydu. 

- Sizden, operayJ dinlemenizi istemi
yoruz, mosyo, dedi. Para vermenizi isti
yoruz. 

Shugers bu cevabdan biraz altnd1: 
- Y a! diye cevab verdi. Demk ben

den beklediginiz §ey para ayle mi? Beni 
ba§ka bir§ey ~in istemiyor musunuz. Mat
maze) Dorina Rossi? 

Doris'i yeni adile c;ag1rmagt onunla 
miikemmel surette alay etmek gibi telakki 
ederek bir hhkaha att1. Doris, istimdad 
edercesine Mosse'ye baktt ve onun cesa
ret veren bala§larile ka~tla~tt. Shugers, 

PE~TE: 

1g,45 QINGENE ORXESTRASI - 20,55 sl· 
ya.si haberler - 21,25 OPERA YAYINI: Ko. 
bav~lna. (opera blnastn<ia.n naklen), l.stl -
raha.tlerde haberler - 24,05 frans!Zea. ba -
beTler - 24,15 CAZBAND TAKIMI - 1,10 son 
haberler. 

BUKRE:;I: 
1g,2o mus1k1: Beethoven'in eMrlerl -

19,50 konferan.s - 20,10 dini mu.siki - 20,45 
"MUSi:K:t: Beethoven'ln e5erleri - 21,10 kon
ferans - 21,25 gramofonla Parsifal operast
nm Uc;iincii perdesi - 22,35 haberler, hava 
ve .sa.!re. 

LONDRA: 
1'7,45 PiYANO KONSERI: Schubert, ~o

pen ve .sair bestekiirlarm eserler1 - 18,50 
NEFESLi SAZLAR ORKESTRASI - 19,05 
c;ocuklarm zam.aru. org muslk!sl, yen! mu
.sild - 20,25 ORKESTRA KONSERi: - 21,05 
haberler ve salre - 21,35 bir at cambazha.
neslnden naidl - 22 eglencell yaym, tiy.atro 
tarlbi - 2"3,25 PIYANO VE viYOLONSEL 
KONSERI: Bach, R. Strauss'un eserleri -
24,05 haberler ve saire - 24.30 DANS OR ~ 
KESTRASI - 1,35 gramofon, haberler, ha
va. 

ROMA: 
18,%0 K.EMAN MUs:iK±si - 18,55 kaf1$1k 

yaym- 20,35 KARI:;;IK MUSiKi:- 21,05 ha
berler ve sail'e - 21,35 KARreiK MUSiKi -
22,05 SENFONiK KONSER: Paskinl, 
Haydn, Toni, Pratella'run eserlerl. - 23.20 
kan~1k yaym - 24,20 DANS MUSiKi:si • 
24,55 hava. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~hrlm.1zin muhtellf semtl.erln

deki nobe~i eczaneler tunlardll": 
istanbul clhett: 
§oehza.deb~mda (Haltkl), Fenerde (VI .. 

tali), Karagiimriikte <Sua.d), !?ehreminln
de <Naztm), Ak.saraycta <E. Pertev), Sa ~ 

matyada (Teoffios), Balmki:iyde CMerkez), 
Eyiibde (Arlf Be§er). 

Beyoglu c!hetl: 
Be§ik~ta CVidin), Ortaki:iy, Arnavud .. 

iki:iytde (Kostantln Miltlyacli), Bebekte 
(Merkez) 

Kadlkoyde Moda caddeslnde (Behaed • 
din), Pazaryolunda. (Mi.imtaz), Uskild.arda 
<Orner Kenan), Beylc.oz, Pal}a.bahpe, A. m. 
sa.r eczanelerl. 

Beyoglu, Eminon!i ve Adalar senellk nO. 
be~! ccza.neler listelerlnl beniiz gi:incl.erme
m~erdir. 

Galata.aa.rayhlar <:emiyetinin 
senelik i~imat 

Galatasarayhlar cemiyetinin senelik 
umumi heyeti 8 ikinciki.nun giinii top
bnacagmdan o giin saat 15 te azan1n 
Beyoglu, tstiklal caddesinde, Galatasa· 
ray kar§Ismdaki R~pa.§a aparttmant• 
mn I. numarall dairesine gelmeleri rica 
edilmektedir. 

§im<li Bryant'a donmii§, soruyordu: 
- Kadmlann ho§una giden daha ba§• 

ka hususiyetlerin de vard.tr, deiil mi 
F. 0.? 

Bryant, o esnada, birclenbire: 
- Bitti! 
Diye haylard1. $i§eyi ba1•1ag1 ~virdi. 

bir dall!.la dokiilmedi. Shugers: 
-Ala! 

Dedi. Sonra, yantndakilere dOndii, 
ilave etti: 

- $imdi goriin babn. DaSil giiliinc 
olaca~l 

F akat, Bryant, kimbilir neden. giiliine 
olmad1. B~1 ellerinin i~inde. yan uyUl' 
br halde, oturdugu yerde kald1. Bir ke
lime soylerniyordu. 

Mos e, Shugers'e hitahen: 
- Y arm, ak§am yemegine bana gel· 

mez misiniz? dedi. Mis Hart da gelecek. 

Shugers, clirsegile Doris'i hafif~e diirt· 
tU ve teklifsiz bir tebessiimle: 

- Ne dersiniz Rossi? diye sorclu. Ge
Jeyim mi? 

Doris, simsann yiizi.ine baku; onun bir 
giiz i§areti U.zerine: 

- Evet ..• Rica ederim ... 
Dedi. Shugers yerinden kalkh. Bryant't 

ceketinin ya hsmdan tutarak: 
- Gel bakal1m, tufeyli! 

(Artan vczr) 
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lFil @} 0 ~ ~ li1t 1l: lYI IFil lYI 
~amhca caddelerine elektrik 

isteniyor 
Qaml!cada Bulgurlu ~ekerkaya sokak 5 

numarada deniz ba~gedlkllsl Ihsan Ya
maner lmzaslle aldigimiz mektubda denlll
yor kl: cBeledlyenln blr~ok yerlere yenlden 
Iambalar taktrrarak ljehrin tenvlratmi tak
vlye edecegini l~ltlyoruz. istanbulun mi.im
taz bir sayf!ye yerl olan Qaml!canm Bul
gurlu caddesiooe senelerdenberi 5 numara 
gaz lambalan yanmaktadir. Zaten kink 
dokiik olan bu Jambalar ak~amlan blr lkl 
saat yandiktan sonra soniince bu cadde
den ge~mek c;ok giic;le§mektedir. Halbuki 
elektrlk tenvirat dlrekleri bu caddeden gec;
mektedlr. Belediye yeni taktrracagl lamba
larm yerlerini sec;erken burasml unutmaz
sa daha az bir masrafla biiyiik bir ihtiyacl 
kar§Ilami~ olur • 

Hala kitabstz mekteb mi var? 
$irvanda bulunan ve !smile adresl bizde 

tnahfuz blr karllmizden aldigimiz mektub
da deniliyor ki: cKazamiZda be~ smifll ii<; 
<;al~kan mualllmll blr ilkmekteb vard1r. 
Fakat maalesef ~imdlye kadar c;ocuklarm 
ISlllarlanan kitablan gelmem~tir. Talebe, 
muallimlnin kafasm:ian istifade edegel
mekte, bu hal hem ogreteni, hem de ogren
mege c;all~am fazla yorarak matlub istifa
deyi lay1kile temln edememektedir.:. 

Gaib aramyor 
Be~ikta.'lta Ihlamur, Nar sokak 19 numa

rada oturan .~erefeddln matbaamiZa gele
rek 27 ya§larmda Mahmud oglu Zeynullah 
admdaki kardesinln Zonguldak vapurunda 
ah<;Il!k yaparken istifa ederek blr miiddet
tenberl kayboklugunu bildirmi§, hayat ve
ya mematmdan haberdar olanlarm adre
sine blldirmelerini insaniyet namma rica 
e mi~tlr. 

Kiitiibhaneye ned en ahnmamt~? 

P A R 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
fsvic;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
!)ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen2o 
Ley 
Dinar 
Kron tsvec; 
Altm 
Banknot 

C E K 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra~ 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var~ova 

Budape!lte 
Biikres 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

A L A R 
Ah$ 
625.-
122.-

Sabs 
630.-
126.-

85.-
99.-
80.-
18.-

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

1079.-
273.-
L E R 
Ac hs 
626.50 

0.80 
23.5075 
15.2035 
4.71 

87.23 
3.4515 

63.8467 
1.4342 

22.7434 
4.2186 

13.7270 
1.9846 
4.2090 
4.01 

85.- 1 106.-
84.-
22.-

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

1080.-
274.-

Kapams 
626.-

0.7985 
23.5275 
15.2075 
4.7130 

87.30 
3.4540 

63.8975 
1.4353 

22.7635 
4.2220 

13.7380 
1.9860 
4.2125 
4.0135 

106.7092 
34.465 
2.7442 

23.61~5 
3.0988 

E S B 

106.6240 
34.4375 
~.7420 

23.8325 
3.0963 
A M 
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Beyoglu 3 iinci.i noterligine 
PROTESTOYU CEKEN: 

Androniki Ke~i~oglu 
Fatih Hiisam B. M. 12 No. 

TEBLi(i. OLUNACAK TARAF: 
Bank Otoman merkezi Meclisi !dare Reisligi 
Galatada dairei mahsusasmda mukim 

Bat;lang•~: 

17 sene evvel ba§lay!p bugi.in her hu
sustaki muamelah ikmal edilen ve ~n
cak hilkmii ilamm infaz1 ciheti kalan 
ve Miltiyadi Nomidi ve bankamzm mii~
terileri bulunan Nikolaki Kaplanoglu 
ve as1lan Yorgi Kaplanoglu ve Petro 
Kaya ve Nikolaki ispiridonidi ve Niko
laki Ayan ogullarmdan ibaret Gete ef -
radmm 60 bin lira k1ymetindeki ve a
san atikeden madud miicevherahm ki. 
bu miicevherahm, cinsi, nevi ve kly -
metleri Sultanahmed sulh be§inci hu -
kuk mahkeme&ine verilen listede yaz1-
hd1r. Ve 1886 tarihli ve 353230 No. h ve 
16 T. evvel 922 tarihinde birinci ikra -
miyesi isabet eden yegane malik ve 
mutasarnf1 bulundu,gum ve Kredilyo -
ne Bankasmdan bankamz direktorliigi.i
ne biitiin mes'uliyeti ve kiitlik kaydile 
beraber devrolunan M1s1r Kredi Fonsiye 
tahvil ve miicevherahmm ne ~?ekil ve 
surette yedi gasiblerine ge~irdikleri ve 
Kredilyone Bankasmm son tasfiye ve 
bilanc;osunun tanzimi esnas1 ve banka
mz direktorliigile beraber bi.itiin rna -
kamatm ve efkan umumiyenin dahi 
haberdar oldugu gibi hacizli bulunan 
tahvilimin bana aidiyeti ve Kredilyone 
Bankasmm icrada s1fah inkar etme -
sine kaq1 kanunun verdigi salahiyet 
dairesinde ve sulh bakimi marifetne 
bakim, katib, miiba§ir, iki ehli viikuf ve 
o tarihteki vekilim ve ben ve banka -

bankamz direktorlilgiince bilinmekte -
dir. 

Rica ederim. Biitiin cihanm takdir ~t
tigi Cumhuriyet kanunlarma biraz hi.ir
met edelim ve bu meyanda Kredi Fon
siye tahvillerinin ilk temel atma badise
sinde altm kalemle yazrlan tarihi (Ki -
tab1 mukaddes) gibi k1ymeti haiz bir e
sere ve Solomon ve Musa iizerine ye • 
minle tevsik ettirilen soz ve vaidleri 
yerine getirelim. Bu tahvillerin ve bil -
hassa banka muamelatmm, muamela -
tmdaki dogruluga hiirmet edelim. Ban
kamz muamelatl f?Unun bi.mun yaphg1 
hileli muameleler gibi degildir. Ben oy
le zannediyorum ve her halde bu kadar 
muazzam, bu kadar memurin ve bu 
kadar masraf ihtiyarile vlicude gelen 
bir miiessesenin yapacag1 muamele dog
ru olmahd1r. 

Dogru bir muamele yap1lmadig1 bi -
zim bu hakh i~imiz ortaya koymu§tur: 

· U.ski.idarda Selimaga ki.itiibhanesine alm
lnadigmdan §ikayet eden blr karl!mizin ya
ZJSI iizerine mezkflr kiitiibhane memurlu
kundan aldigimiz cevabda, okuma ve teteb
bii yerinln herkese a<;lk oldugu, ancak had
<fl istlablsinln yirml kl~l oldugu, bu mik
ttrrdan sonra l<;eriye kimse almmadigl bll

•ctlrllmektedlr. 

mn ba&katibi, muavin ve Katibyan ha -
Ac;Jh!'l Kat»&Dl$ z1r bulunduklan halde tahvilimin esas 

Aslan c;imento 9.45 9.45 

<;ok rica ederim; bu kadar delil, bu 
kadar kudret ve bu kadar kuvvet orta
da mevcud, ~ekilen protestolara cevab 
verilmiyor, yoktur denmiyor, teslim e
dilmiyor, bu nedemektir? Kanunun me
vaddi nazan dikkate almm1yor. Hiirmet 
edilecegi yerde hiirmetsizlik gosterili -
yor. Bu vatanda ifayi vazife ve kazanc 
temin ediyorsunuz, bu kanunlarm me
vaddma tabisiniz, kapitiilasyonlar <;ok 
~iikiir Cumhuriyet hiikumeti sayesinde 
lagvedilmi~tir. N eden cesaret ahyorsu
nuz? Hangi kuvvete istinad ediyorsu -
nuz? Maksadm1z nedir? Anhyamad1k. 
<;ekilen protestolara cevab verilmiyor, 
miindericah nazan dikkate almm1yor, 
tahvil iade edilmiyor, Katibyamn dedi
gi gibl (Ankaraya gitmekten, defter • 
leri yoklamaktan bir §ey <;Ikmaz), bi • 
zimle uyui?un demesi keyfiyeti bize gos
termektedir. Bu hususta a~agrda tafsi -
lat vardtr. Bu ne anar§idir? Ne cesaret
tir? LJyle zannediliyor ki, ecnebi miles • 
seselere kaq1 kullamlacak ve yaPilacak 
kanunt muamele yok mudur? Vard1r, 
fakat zamam gelmedi. Her hangi bir 
mi.iessesenin yapacag1 hileli i§lere ada
letin pen~esi hemen konar ve oyle bir 
yakalayr§ yakalar ki, bir daha bundan 
halas imkam yoktur. Ne sebebe meb -
nidir ki bu seneba!?l ii<;iincii hesab ka • 
panma zamam geldiiF halde ve bizim 
bu tahvilimizin 50 senelik mukavelesi 
bundan ii<; sene evvel hitam buldugu 
halde ve ii<; sene de 50 seneye inzimam 
ettirildii'F halde bizim bu k1smetimiz VE' 
tahvilimiz iade edilmiyor. 

Merkez BankasJ 99.- 99.- kayd1 ve mevcudiyeti tahakkuk etmi~ 
t s T t K R A z L A R ve hatta salahiyettar olan Katibyamn · <;ok ~ocuklu bir ananm dilegi 

Eyiibsultanda Igrlkapi Savaklar caddesl 
15 numarada Besime Muzaffer lmzaslle 
aldigimiz mektubda denlliyor kl : cAltl c;o
cuklu ailelerln lkramiye a.Jmakta olduklan
m duyarak bundan tam dort yil. evvel 
6 '1/934 tarihinde istanbul Slhhiye Miidiir
liigi.ine 25 numara tahtmda. bir lstida ver
dim ve kanuni hakk1m1 istedlm. Muamelell 
evrak1m bircok tetkik ve tahkikatlara tab! 
tutuldu, fakat aradan 4 sene gec;tigl hal
de hic;bir netice <;Ikmadi. Bu hususta ala
kadar makamlarm dlkkat nazarlanm !(ek
menizl diler!m.:. 

A,..,
1

., defterler Avrupaya gider, gelir, burad? "u.. KapaDI$ 

GUNUN BULMACASI 
4 9 10 11 

II I I I I 1 I I I 1•1 

1--1 I I I I I I 1•1 I 
I I I 1111 1•1 I L 

I 1•1 I I I I I I I• 
I I 1111•1 1111 I I I 

; I I I 1•1 I I I I I• , 1•1 I I I I I 1•1 I 
I 1111 I I I 1•1 I I 

~ I I I I 1•1•1 I l•j_ 
.'sl I 1111•1 ltl I I I I I• 

I I ll -Soldan saga: 
1 - Durdugu yeroe agrrl!gmdan blr kJS

mmi kaybeden (milrekkeb kelimeJ. 2 -
I~eme?i ta.svir lc;in kul!amlan <;1ft tablr, 
btr emir. 3 - Durgun, evin tistii. 4 - Bil· 

. emlr, arabi aylanndan biri. 5 - Tren yo
l~_nu.n parc;as1, Ya§li. 6 - Yoku§un aksl, 
btiyuk ev. 7 - Bir cins deri, bagt~lama. 8 -
Ba~tmiZI soktugumuz yer, toptan bahk tut
makl!k, eski bir Tiirk devleti, 9 - Ne§ell, 
~§tkm teranesi. 10 - Bir edat, kemanm kl
Simlanndan. 11 - Ya~lamp akli muvazene
sinl kaybetmek, bo~ liikird!. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Kar;aklar. 2 - itlkad eden blr ha

t:llsenin husule gelmesi. 3 - Temlzligl gi
deren §eyln tersl, vidamn glrintlsl, manevi 
leke. 4 - Kumanda, blr dllin konu~ulu~ 
tarZI. 5 - Yivli c;lvi, Avrupanm nehirle • 
rinden biri. 6 - Geni~l!k, mubalagal! hi
kaye, alfnbede blr harfin okunu~u. 7 _ 
yiize giiliicii!Uk, bir erkek ismi, blr edatm 
tersi. 8 - Blr emir, Bulgarlstanda koyun!le 
me§hur bir yer, gtizel san'at. 9 - Blr hay
vamn yavrusu, layrk. 10 - Miirekkeb blr 
emir, yemegln tersi. 11 - Ku~larm gidasi, 
blrisini ba~kasmm aleyhine te§vik. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

II IU 11 

ljrloiHIUIMIEIKIEINIBIG 
AIDIEiol•lziEI•I I I LIE 

a 
4 

b 

f, 

j 

MIAiol•lviEIKIAILIEIT' 
AICii IBIEILIEIRI•IMIE 
KIIIYitl•l t ILI•IoiiiL 
AI•IEIYIEI•IE'NillsiE 
R}E 1•1•1 s IIIIMIOIRI•I• 
•IMIAIKI i IN IE l•lliF lA 

!I <; I i I N I• -51 A I K I t 1•1 E I L ,_ l.,,_g 1•1• I L 1111 R I I s I E IN I E I 
11 Kl i IRIAILIAIRI•IKI_AIV 

Tiirk B. 
• I Vadelf 
• D Vadeli 

Er~rani 

S1vas - Erzu. 1 

18.475 
18.425 
96.75 

• • n 95.-
• ,. DJ 95.-

• • IV 95.50 
TAHVILAT 

Ac;ths 
Anad. M. VadeU 40.-

18.50 
18.40 
96.75 

95.-
95,-
95.-

Kapant~S 
40.-

j) 

( _____ Y_e_n_i ____ E_s_e_rl_e_r _____ ) 
<;ocuk Duygusu 

Qok faydah yaz1Iar ve resimlerle lntl~ar 
etmekte olan hafta.hk Qocuk Duy~ usu ga
zetesln!n 15 incl sayJSl !(Ikmi~trr. 

QocuklanmiZa bllgi veren ve yurdumuz
da en c;ok okunan bu giizel mecmuayt bii
tiin cocuklara tavslye ederiz. Flat! her yer
de 5 kurU§tur. 

F elsefi ve i~timai konferanslar 
Bundan bir miiddet evvel bir mecmua 

tarafmdan tert!b edllen felsefi ve i!(tlmal 
konferanslar bu de!a kitab halinde tabe
dilmi~tlr. 

Memleketimiz miite!ekklrlerl taraflndan: 
Tiirklyede felsefe, Milliyet meseles1, Endiik
siyon, l!(tlmal roman, Atom nazarlyesi glbi 
mi.ih!m felse!e ve llim meselelerl iizerlne 
verilmi§ kon!eranslar, ne~redilen birlncl 
kitabm muhteviyatmt te~kll etmekted!r. 

tngilizce konutur musunuz? 
istanbul Erkek lisesl lng!Uzce o~retme'hl 

Ahmed Oztiirker tara!mdan ne~redllen 
c Ingi!izce Konu~ur musunuz?> adl! ingi -
lizce - tiirkc;e mecmuanm dordiincii sayJSl 
da ~Ikm1~tlr. Bu mecmuada fonetik, gra
mer, konu~ma ve terciime derslerl Oxford 
ve Londra iiniversltelerl lngllizce pro!esor
lerinln en son eserlerinden i.sti!ade edile
rek tanz!m edilmi§tlr. Ing!l!z edebiyatm
dan se<;ilmllj par<;alarl ihtiva etmektedir. 
Tanmmi~ ~alrlerin hayat ve eserlerinden, 
en lyi resimierlnl llave ederek, bahseden 
bu mecmuay1 biitiin okuyuculanmtza tav
slye ederiz. 

CaOnlar, Konferanslar, kongreler 
Eminonii Halkevinden: 
Bu sene lcin tertib etti~imlz (Halk kon

feranslan) serislnden (Heklm ve Halk) 
mevzulu olan birincisl Dr. Osman ~refed
d!n tarafrooan 6/1/938 per§embe giinii saat 
17,30 da Evimizin Ca~aloglundakl merkez 
salonunda verllecektlr. Davetiye yoktur. 
Arzu eden gelebillr. 

*** Edlrne Lisesinden Yetl§enler cemiyetin-
den: 

9/ 1/938 pazar giinii ylll!k kongremizl ak
dedece~imlzden arkada~lanmrzm o giin 
saat 13,30 da Veznecllerdekl Trakya Yur
dunda haz1r bulunmalan rica olunur. 

Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastaltklan mOtehasstsl 
BevoJilu Ydd1z sinemas1 kar~111 

Leklergo Apt. Muaveoe 4 ten sonra 
cu ma rtesl fakl rlereioiipliaiirliaisii•ziilll•l 

Tel. 43924 • 

SEKERCiLER , CEMiYETiNDEN: 
9ekerciler Cemiyetinden istifa ederek alakasiDI kesmi~ alan sab1k vez -

nedar Bay Zeki Demiromanm cemiyetimizle hi~bir miinasebeti kalmadtgmm 
biitiin mensuplanmrza malum olmasr ic;in bildirilir. 

Bolu Naf1a Miidiirliiaiinden: ...... 
Bolu - Diizcc yolunun 22 + 650 - 40 + 819 uncu kilometreler ara -

smda 10218 bra 93 kuru~ ke~if bedelile yaptlacak 3 ii 2.00 ve biri 1,00 ve 
biri 6,00 metre a<;1khgmda betonarme kapakh menfez ve betonarme koprii 
ile 11261 metre uzunlugunda haz1r klrma ta~ile esash ~ose tamirah 2490 
say1h kanunun 40 nc1 maddesi mucibince 17/12/1937 tarihinden itibaren 
proje ve evrakt ke~fiye, fenni ve hususi ~artnameleri ve ilk ilan ~eraiti 
dahilinde bir ay ic;incl.e pazarhga <;1karllmi~ olmakla ehliyet vesikasm1 haiz 
olanlarm Bolu Naf1a Miiqiirliigiine bu miiddet zarfmda miiracaatleri Han 
olunur. (8549) 

bir hak var. hammm hakkl var. diye 

sarih ikrar ve itiran da bu tahvilin ba-
na aidiyeti resmen ve huzuru adalet ve 
heyeti adil miivacehesinde tesbit ve 
tahakkuk etmi§tir. 

Resmi ihtarlar ve efkan umumive: 

i§te slfatm inkarmdan sonra yap1lan 
tesbiti delailden ve keyfiyeti tahak -
kuktan ve bu tahvilimin hi<; bir kimse 
tarafmdan ve iddiayr istihkak edilme -
mesinden ve kanuni: yollardan ve ban -
ka direktorliigiiniin kefaleti devri ve 

kefili bilmal ve kefaleti miiteselsilesin
den ve tzrara devam edildigi takdirde 
borclar kanununun 41 inci maddesin • 
den ve tahvilin hemen iade edilmesin -
den ve aksi takdirde kaffei mes'uliyetle 
zarar ve ziyamn bankadan tazrnin etti
rileceginden bahisle 16 nisan 937 tari • 

hinde <;ektigim resmi ihtarla bu i§e da
vet etmi§ ve bu protestonun miinderi -
catma ve tayin krhnan miiddet zarfmda 
cevab verilmedigi gibi siikutla iddiam 
kabul ve ikrar eden bankamza ikinci 
defa 7 temmuz 937 tarihinde de tekrar 
kaffel mes'uliyeti ve si.ikutun ikrar ma
hiyetinde oldugunu ve zarar ve ziyanm 
kendilerine aidiyeti hakkmdaki talebi-

min kabuliine miitedair c;ektigim bu 
protestoya dahi siikut ve iddiam bir da
ha kabul edilmi§tir. Nihayet ii<;iincii de
fa ve 20 agustos 937 tarihinde ~ektiglm 
iir;iincii protestoda tahvilimin hi<;bir 
kuponunun noksan bulunmadigrm ve 
faiz ve 16 T. evvel 922 tarihinde isabet 
eden birinci ikramiyesi hakkmdaki hak
kim mahfuz kalmak ~artile bankamzda 
mevcudiyeti miitehakkak olan mevzuu
bahs tahvilimin ie.desi taleb edilmi!? ve 
ii<;iincii protestoya dahi siikut edilerek 
miindericah borclar kanununun ahka -
mma gore kabul ve ikrar edilmi.§tir. · 

Kanuni volhr: 

Bu lie; ihtara vard1r, veya yoktur yo
lunda hi<;bir cevab verilmedigi gibi im
zalanmz yedimizde mahfuzdur. Bu tak
dirde bankamn muamelat! tiiccariyeden 
madud olan h;lerden dogan ve hadisede 
ticaret kanununun ahkam1 tatbik edile-
cegine gore bu siikut1arm ahkam1 tica
retimize gore ikrar ve kabul edilmesi 
icab etmektedir ki kanuni yollar da bu
nu emretmektedir. 

Bankamr.m derecei me~'uliveti: 

MIS!r Kredi Fonsiye tahvilleri piya -
saya ihracmda sermayenin k1sm1 aza
misi Diiziiit papazlarmm te~ebbiis ve 
gayretlerile ve konulan sermayelerile 
viicude gelmi~ adeta bir miiessese hali
ni almi§br. Bunlan himaye eden ve ke
faletini de Frans1z devleti necibesi 
Frans1z milleti namma taahhiid ve bu
radaki Otoman Bankasmm bir kolu olan 
Kredilyone Bankasma satl§ hakkmd3 
salahiyet vermi&tir ki, bu sab§ ve sala
hiyete ve hi.ikumetimize vegane mute -
ahhid ve mutazammm Frans1z devleti 
necibesidir ki, bu cihet nizamnameniz
de muharrerdir. 

Hakikat: 

Yukanda yazrlan hadisat tam bir ha
kikattir. Protestolar bankamz direktor
liigiine teblig edilip imzalanmz noter 
dairesinde ve bizde mahfuzdur. YaPilan 
tesbiti delail hadisesi malum ve miisel
lemdir. Tahvilimin yegane mutasarn£1 
ve bana aidiyeti sureti kat'iyede tahak
kuk etmi§tir ve ~ete efradmm haklarm
da verilen karar dahi kat'iyet kesbet -
mi§tir. Bu <;cte efradmm esnayi muha
kemesinde kolunuz bulunan Kredilyo
ne Bankasmm yap1lan hilekarhga ~ahsr 
salis s1fatile mahkemeye ithal edilerek 
karar kiil halinde <;lkmi§hr. Bu clhet 

Ger<;i bunun ne maksada matuf oldu
gunu anlamamak gayrikabildir. Ortada 
oynamlan rolde ki, banka bu role mii
zaheret etmistir. Stfah salahiyetleri ol
madiklan h;lde oyle zannedlyoruz ki, 
bankadan bu tahvil iizerine ve ikrami -
yesine mahsub edilmek §artile bir para 
ahmyor. t§te bu paranm hila£1 hakikat 
verdigini anhyan banka, bu paramn bi
zim k1smetimizden mahsubunu ·icra et
tirmek ve merkeze kaq1 da ~aibeden 
kurtulmak istiyor. imkam yoktur, tah
vil benimdir, kismet benimdir, benim 
bu k1smetime hi<;bir kimsenin tecavi.iz 
hakk1 yoktur. Gene bu ikramiye ve kJS· 
metin verilmedigi hadisesi bize daha 
ba§ka bir fikir vermektedir ki, o da Sa
lamon ve Hazreti Musa namma altm ka
lemle yaz1lan yeminle tevsik edilen soz 
ve vaide gore bu k1smetimizin tutanm 
ticaret ve kazanc temini maksadile kul
lanmakhr. Hakikaten de bu kanaatimiz 
dogrudur. 53 senedenberi k1smetimizin 
tutan olan meblag. bankada bir ticaret 
temin etmektedir. Bunlart yazmaktan 
maksad, bu param1zm merkezi umumi
de hesabahn goriilecegi esnada bu hu· 
sustaki miiddeiyahmrz oraya kar§l ola
bilecektir. Binaenaleyh kanaatimiz dog
rudur. Size §ayani dikkat bir teklirte 
bulunacagrm. 0 teklif de §Udur: Cihan 
efkart umumiyesi miivacehesinde ve 
buradaki imza ile tev&ik ettigim gibi 
(soz veriyorum) ve diyorum ki, tasar -
rufunu iddia etti.gim mevzuubahs tab -
vilimin ashm zahire ihrac ediniz ve ilk 
bamili bulunan ibrahim Etemden bini 
miibayaamda anm devir hakkmdaki 
imzas1 bulunmakla beraber benim dahi 
&izde bulunan tahvilim iizerinde imza 
ve yaz1m vard1r. Cesaret edebiliyor mu
sunuz? i§te ben bu cesareti gi:isteriyo -
rum. Namuskarane bir i§ teklif ediyo -
rum. Cesaretiniz varsa, i&te meydan. 
Size §ayani dikkat bir badisenin ne ~e
kilde yap!lm1~ oldugunu ~urada hulasa
tan anlatacag,.m: 

Bankamza bagh ve bir kolu ~an Kre
dilyone Bankasmm tesbiti delail hadi
sesi zamanmda tahvil ka dmm hakim 
tarafmdan tesbit edilece1i bir suada 
hakimin esas defteri istemesine kar§I, 
bu defterin iisti.indeki mukavvadan ma
mul iki kapagm kaldmlmasile beraber 
i<;inde ve s1ra numaralan kur~un ka -
lemle tahrif edilmi~? bulunan iki yapra
gm da ortadan kaldmldigi ve yeniden 
iki yaprak ilave edildigi maatteesssiif 
goriilmii&tiir. 

Bu hadisat, haz1r bulunan ve rapo -
run tanzimile alakadar ehli vukuf ve 
heyet miivacehesile tanzim kllman ra • 
pora aynen dercedilmekle beraber bu 
ac1 hakikatin ve banka muamelatmm 
bu ~ekilde hilelerle yap!lm1~ oldugunu 
efkar1 umumiye miivacehesinde soyle -
mekten c;ekinirdim. Fakat 17 senedenbe-

ri bana reva goriilen ve biitiin gayretle
rile biitiin servetimi elimden almaga 
te~ebbiis eden ve bunlarm hesabm1 ve 
cezalanm gordiirmek i~in mahkemeler
de 17 sene ugra~mama sebebiyet veren 
bu badise, o kadar miiteessir etmi§tir 
ki, degil bunlarm, hatta bankalarm da 
suiistimalini ortaya koymak benim i<;in 
bir vazifei vataniyedir. Yukanda soy
ledigim gibi bankalann muamelati 
dogru olmahdrr dedigim hakikat i~te 
burada ac1 bir ak1betle kar§rlamyor. 
Demek ki herhangi bir §ahsm herhan

gi bir kimseyi safiyeti kalbiye&inden is
tifade ederek onun servetini elinden 
almaga te~ebbiis eder gibi bu bankanm 
da bu klsmetimi elimden almak 1~m 
defterin kanaihm yok ediyor, esas kay
dr ortadan kaldmyor ve yeniden iki sa

hife ilave ediyor, bu da bu ~ah1s gibi 
klvmeti haiz oluvor. Bankalardan mak
sad emin mahaldir. Emin mahal ve me
murini bu hadiseye tesebbiis ederlerse 
o bankanm ne kiYmeti kahr. Eminim 
ki bu is ve hadiseden merkezin malu
mah yoktur. Ve boyle islere sureti 
kat'iyede tenezziil etmez. t§te bu yaz
dlklanm tam bir hakikattir. Keyfiyet 
adil heyetce tahakkuk ve tesbit etmis -
tir. Mukt~zasm1 merkez dii~iinsi.in, 
bize hi<;bir suretle mes'ulivet teret -
ti.ib etmez. Biz tahv·ilin sahibiyiz, kls -
metimiz 50 sene evvel tahvilin zahire 
ihrac1 tarihile hera ber sablmi§hr. Bu 
keyfiyet de birinci ikramiye ·isabet et
tigi zaman bu numaranm ve bu tarihli 
tahvilin yegane sahibiyim. Bu hadise 
5 sene evvel Kredilyone Bankasma 
resmen bildirildi. Kabili inkar def{ildir. 
Tahvilim 5 sene miiddetle camekanda 
te§hir edildi. Rica ederim, te§hir edilen 
bu tahvilime kim sahib ~1ktl, ikramiye
&ini almak i<;in kim miiracaat etti? Bu 
takdirde sahibi benim. Ger~i bunlan 
yazmak fazlad1r, fakat cihan efkan u
mumiyesi ve bilhassa merkezinizin bu 
acl hakikatleri ogrenmesei ]azlmdir. 

!)ayam dikkat olan bir vesikadan 
bahsedecegim: Bankamn muhasebe mii
diirii oldugunu pek yakinen bildigim 
Ar§ak ismindeki zatm otedenberi bu 
i~in sulhan tasfiyesi rc;m davetname 
gondererek ki bu davetname halen ye· 
dimde mahfuzdur. Guya kendilerile bir 
hesab1m varmi!? gibi sulhan meseleyi 

kapatmak istediklerl ve buna inzima -
men KatibyaPm da tesbiti delail zama· 
mnda camm tesbiti dela.ile li.izum yok
tur, sen bizim avukatlanm1zla gorii~ 
meseleyl sulhan bitir, demesile de oy
namlan role ve hilekarhga bankalarm 
da sureti i§t-iraki malum olmaktad1r. 

Binaenaleyh bunlar hakkmda yaz -
d1klanm tam bir hakikattir. Yalmz 17 
ya§Im dolduran ve bir ya~rm da Sul
tanahmed sulh mahkemesinde ikmal 
eden bu. ac1 faciaya ve bunun verdigi 
zahmet ve me§ekkat ve azabdan ancak 
bugiin i<;in bir §eref duymaktayrm, o 
da 80 milyon sermayesi olan ve kovan 
ve Bay Esfer namile yadolunan yiik -
sek bir zatm 249 azadan miirekkeb ve 
bu azalardan 18 i kadm olmak tizeree 
kurulan heyetin ba§mda riya<;et etmek
tedir. i~te bu yiiksek riyasetin toplulu
guna Amerikan Esfer, ingiliz, MlSlr, 
Alman, Franstz muhterem milletleri a
rasma bir de Turk vatandas1 olan bir 
kadm1 i§tirak ettirmesidir. Bunu §iik -
ranla kar§llar ve nihayetsiz bahtiyar -
hgr duyanm. !§te bana yap1lan eza ve 
cefanm son verdigi ve k1srnetimden 
dogan bu i~e mtite~ekkirim. Bana ya -
p1lan biitiin fenahklarm sonu iyi bir 
netice vermi§tir. Binaenaleyh buradaki 
hesabahmm riiyeti esnasmda benim 
uhdeme diisen ikinci bir vazife vardu, 
o da necib • milletimin kasdedecegi bil
tiin yokluklara muavenet ve bu me -
yanda Hilaliahmerimize ve Tayyare -
mize ve ilk okul yavrulanmrzm muh -
tacinine son hiirmetimi ifa etmek kal
ml§hr ki in§allah buna da muvaffak o· 
lacaihm1 samyorum. Lakabtm gibi oz 
ve oz Tiirkiim, Tiirkliigiln idamesi i~in 
elimden gelen fedakarhktan <;ekinmi -
yeccgim. Hayahm yani dogdugum ta • 
rihle cekilen azab ve i~kence seneleri 
mahsub edilirse !?U halde hayahmm tam 
ne!?viinema bulacag1 bir srrada gencli -
gim bu cete efradmm yanhgr hilekar • 
bkla ihtiyar bir mevkie dii!?tiim. Bun -
dan boyle yaTll1acak ancak muavenet ve 
elimden geldij!i kadar miizaherettir. 
Bundan ba<;ka hi<;bir hususatta dil§ilne
ce.iHm yoktur. 

Binaenaleyh: Meclisi idarenize i&bU 
protestonun tebli/ti tarihinden itibaren 
azami 48 saat zarfmda bankamzda mev
cud oldugu bildirilen ve noterde imza· 
lan bulunan ve yedimizde de bir sureti 
mahfuz bnlunan 5 k1t'a protestoname -
deki miiddeiyat ve hassaten 5 sene ev
vel kolunuz bulunan Kredilyone Ban· 
kasma ~;ekilen ve haczi nahk ihtarna· 
menin getirilerek azalarm toplu oldugu 
bir zamanda muktezasma gore bilmii -
zakere mevzuubahs tahvilim aynen ia
desine karar vernmedigi veya vard1r 
veya yoktur hususunda bir cevab dah~ 
verilmedigi takdirde bu son ve 5 inc1 
protestonun im7.amzm bir SE'ned ve tab· 
vilin Psas kayd1 gibi muhafaza edece -
aimi ve knrumunuzu da borclar ka -
~ununun 41 inci maddesine go~e mes'ul 
tutacar1Jm1 ve Katibvamn {bana sorar
samz bu hamm hakkm1 almad1) bin
netice paramn verilmedi~i yolundaki 
sizin eciriniz olan bu katibin bu husus
taki ikrarmm dahi gozoniinde tutularak 
acilen bir karar verilerek tarafima bil-

- ,..,~- - ·' 

5 lkincikanun 1938 

daha malumu bulunmas1 i<;in diledigi:tl 
gazetede ne§ir ve ilan edilmek iizere 
musaddakan yedime verilmesine ve ii• 

<;iincii niishasmm bittasdik Otomal'l 
Bankas1 meclisi idare reisligine tebli • 

gine ve ii<;iincii niishasmm kalemde 
h1fzile dordiincii niishasmm bittasdil' 
taraf1ma verilmesini derin saygr ile is• 

dirilmesi icin dart niishadan ibaret isbu terim. 
ihtarnamelerden bir niishayJ. musadda
kasmm saym efkan umumivenin bir 

30 ilkkanun 1937 
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~ ~ fkincikinun• 1938 

FENNiN BiR HARiKASI ! KESKiN KA$ELERi u~utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutular1 vard1r. 

KUMRAL - SiYAH 

T er n y1kanmakla kat'iyyen 

~lkmazt tabu renk veren ta · 

DIDmlf yeglne SJhhJ 88~ 

boyaland1r. 

INGiliZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Denizli Defterdarhgmdan i 
Miktan 
L. K. 
10 98 

':'iev'i 

Kazanc 
Buhran 
Ceza 
Kazanc 
Buhran 
Muvazene 
Ceza 

~enesl 

1936 

Miikellefin isml 

u~~ak kazasmm i\~abey mahalle
sinden Hiiseyin oglu Remzi Azmi. 

709 57 
1933 fstanbul Fenerde AbdisuOa§l cad· 

desinde Aksrm soka~nda 6 No.!J 
evde mukim degirmen montaj us
tast Demiras Pandelli 

84 56 
,. I 1934 , ,. ". 'I> 

! . Ieri yukanda yazl11 miikelle:fler namma tarho\unan vergiye ait ih
b 51m Ier g5steril9-ikleri adreste bulunamadlklarmc1an tebli~ edilememi§· 

t .arni.atJ?e Ian varsa ilan tarihinden itibaren bir ay i~rinde istida ile Denizli 
1r. 1raz .. tl . (24) 

Defterdarl!gma muracaa en. 

~:-:~~~· '---~·"'a-rafikli" ust(ln atlas · 
· ; ·. - Yaiau vl' ~izl'n: Ogrl'1meu Fund Giiciivf't t> t 

·,;· Co<;uiun bfa~ant yurru'l<hn , .~WI, colrafya bii!t.i lc;ini bir ,, _. , dahi 

·r d hero ~ahuk hf'm kolay ojtret~n ve ~o~rafya dersleri i~ti;~ eu iyi 
,: ~7r eyardlmct kitap ohr~k huyiPc ral{bet goren hu 1\ths ik ir.ci defa 

: blsdmr~t1r. 9 p:~ft:. h:trl:'l 2 }"' 11 :1 Him~. sa~t fnrld~~rt, C"'jtmfyanm ilk, 
~na.~ve · ~enel bilgilt-r ine a it iyi srraya konmu~ \'<' ~ ocu~un kolnycn lln-

:• f1y1~3~1 · ozTurk_dildt- yaztlmrl2~ 51'.yfa yu r. 40 kuru ~ . Toptnn alan· 
~~ iara J:>iiyiik te:iuilat yaptltl'. Genet satr~ ~ eri: ( A.radolu Turk kitap 
-~~ d~posn) du _ Yeni p.ntane kar~r:jlnda Meydancrk banmda N: 10,11,12 
· · , · Ta~ra sipari~leri giinii giiniine ve dt.rhal gooderilir. 

Canakkale MiidiirliigUnden: 
~ 

G kkale vilayeti dahilinde 46588 lira 68 kuru~ bedell ke~ifli Gelibolu • 
ana 1 un 0 + 000 - 12 + 000 kilometreleri arasmda 12 kilometrelik 

~e§an yo u? ti esasiyesi in§aatl 25/1/1938 sah giinu saat 15 te ihale yaptlmak 
ii~:~~n 37{/;~;8 tarihinden itibaren 21 giin miiddetle ve kapah zarf usulile 

-- a konu1mu~tur. 
:rnunakasa4~ 588 lira 68 kuru§ ke~fi olan bu i~in 20,351 liradan 937 ve miiteba-
.. 1 - ' . biit~esinin tasdikin~ tediye edilecektir. 

kls1 938 se;es1
• e talib olanlar, Naf1a Vekaletince verilmi§ 937 senesfne aid 

__ 2 -. dl~k ~esikasile Ticaret Odalarma mukayyed bulunduklarma dair ve
~uteahhl 4 rra 10 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri lazund1r. 
sika ve 34~ kl~f mektublarmm 25/1/1938 sah giinii saat 14 e kadar Vilayet 

3 - e t 1 lanan Enciimen Riyasetine verilmesi ve bu saatten sonra ve
~akammda or ile gonderilecek zarflann kabul edilemiyece~ ve bu i§e aid 
nlecek ve ~os ave :~artnameleri gormek ve tafsilat almak istiyenlerin Naf1a 
evrakl ke§f1ye u"racaatleri ilan olunur. (3) 
Mudlirlugune m 

Nafta Vekiletinden: 
. Cizre hathntn Diyanbaktrdan Cizre istikametine doJtru 

D1yanbaklr • ·nden klrk ikinci kilometresine kadar olan ikinci lostm 
Y• · · kilometres! 1'1 .. k k 1 . trmmct r i att kapall zarf usu 1 e muna asaya onu mu~tur. 
ln~aat ve r~.Y fe ll y 10;1/938 tarihine tesad.iif eden pazartesi giinii saat on 

1 - Munakasa·ryollar !n~aat Dairesindeki Komisyonda yaptlacakttr. 
he~te Vekalet. Dei~ inuhammen bedeli 650.000 liradtr. 

2 - Bu 1l/len t mat 29750 liradir 
3 - Muvakk~t pe;jesi, mlinakasa :~~rtnamesl, baymdtrhk ill1erl genel 
4 - ~uka~e. ekl asi fiat cetveli, fennt ~artname, ahll~b tr.aversle fer~?iyat 

~artnames1, v~h1d1 ~ normu, telgraf hath llartnamest, plan ve profilden 
talimatnamesl. <;Jmen ° iinakasa evrala 32 5 lira mukabilinde Demiryollar 

.. kk b'r takim m ' 
:rnure e~ '- en tedarik olunabilir. 
1nliiaat dairesmd"nakasaya i~tirak etmek istiyenler 2490 numarah arttrrma, 

. 5 - Bu. mu kanunu mucibince ibrazma mecbur o1duk1an evrak ve ve
eks1ltme ve 1hale . . inde muteber miiteahhidlik vesikalarm1 mezk\lr kanu
saiki ve 938 se~e51• 1J haz1rhyarak fiat tekliflerini havi mektublarile hera
nun t.arifah ?~1res 1~0i1;93B t~rihinde saat on do~de kadar makbuz mukabi
ber b1r zarf tc;mde t aat Dairesi Arttirma, Ekslltme ve thale Komisyonu 
linde Derr.iryollarJ .0~olmalan laztmdtr. •4646• (8559) 
neisligine tevdi etm1li -

Harb Akademisi Ko~~tanhgJndan: 
. . binalarmdan btrmm ~ati ktsmmm acele tamirine Iii • 

Harb Akadem1s1 

ZU:rn goriilmii~tiir. i ke~finf g5rmek istiyenler Akademi Satmalma Komis-
l;i&rtnamesi ve fenn. tt gormek istiyenlerin Daire Miidiirliigune miiracaat

l'onuna, yaptlacak tami~a ikta~ Kazas1 Malmiidiirliigiine yatrrllm1:1 50 lirahk 
leri. !stekli o1.anla:m

1
.kt e~7;1/93B cuma giinii saat 11 de Akademi Satmalma 

terninat akc;eslle blr 1 el . (5738) 
t.> .. acaa t en. ""o:rnisyonuna mur • 

BANK ETI 
Miifetti, AbnacaktJr imtihanla 

Miisabakaya Duhul ~artlari 

~- Turk o1mak. .., 40 dan yukan olmamak. 
, - Ya§t 28 den a$agt ve mahsus beyannameyi doldurmu~ bulunmak. 
'-- Banka memurlarm~ 1m k 
l)- Askerligini if~ etm:;. ~re: ~eya Miilkiye mektebinden mezun bulunmak 
.E: - Yiiksek !kttsad ve 1c dilini ecnebi mem1eketlerde ikma1 etmi§ olmak. 

Veya bu mekteble~. mu~erde asgari 5 sene hizmet ifa eylemifJ olmak. 

C
- Mali veya smai mluelss duln• takdirde 15 giin berayi tecriibe banka em-
- M . t kabu o un 15~ 

. emurtye e - hhiid etmek. 
rrnde e<ah~magl taa b riyaziye bankacthk, ikhsad ve hukuki malti-

- Mali ve smai muhas~ ~arada 15il/938 cumartesi yaptlacak imtihanda 
:rnattan istanbul vt n bilenler tercih edilecektir». 
muvaffak olmak .~ ts~n memur beyannamesi almak it;in muracaat • 

. Miisbakaya gireb1 n:he. v~ dar • Eti Bank Ankara • Adresine tahriren 
E>rm en ge~; 10/1/938 tan me a (8621) 
an11:rna51. •4707" 

Haydarpa§a deposuna bir sene zarlmda viirud edecek 40,000 ton rna
den komiiriiniin vagonlardan yere bo§alb1mast ve yerden makine ve vagon· 
lara yiikletilmesi isi 7/1/1938 tarihine musadif cuma gi.inii saat 15 te Hay
C!.arpa:~a gar binas1 dahilinde 1 inci i§letme Komisyonu tarafmdan kapall 
zarf usulile ihale yapilacaktlr. 

i~HiSARLAR UMUM 
MODORLOGONDEN: 

Beber ton komiiriin tahliyesi i~in 10 kuru§ ve tahmil i~in de 13 kuru~ 
muharomen bedel konmu~tur. 

lsteklilerin 690 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesika-
lart Re~mt Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah niishasmda inti~ar . 1 

etmi§ olan talimatname dairesinde ahnm1~ vesika ve teklifierin Ayni giin 
saat 14 e kadar Komisyon Reisligine verilmesi laztmdtr. Bu i§e aid §artna· 
meier Haydarpa~a Depo l;iefligile Haydarpa~ada 1 inci l~1etme Komisyonu 
tarafmdan paras1Z olarak verilir. (8552) 

Muhammen bedeli mii~tereken 1100 lira olan Sirkecide Istasyon binas1 
ic;inde birinc1 ve iiciincu mevki bek1eme sa1onlarmdaki biifelerle istasyon 
binas1 kar~Ismdaki vazhk kazino bahe<esi 17/1/1938 pazartesi giinii saat 10,30 
da Sirkecide Dokuzuncu 1§1etme binasmda arttrrma Komisyonunca pazar • 
bkla kiraya verHecektir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 165 lira teminat akc;e1erile Komisyona miira-
caatlerL ~artnameler parastz olarak Komisyondan verilmektedir. (8735) _,._ 

~agtda muhammen bedellerl ve muvakkat temlnatlart yanlt muhtell:f 
tezgahlar ayn ayn ihale edilmek §artile 17/2/938 per§embe giinii saat 15 
ten itibaren kapah zarf usulile Ankarad.a !dare binasmda satm a1macaktir. 
Bu i~lere girmek istiyen1erin §&gida gosterilen miktarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettigi vesika1ar ve tahmin bedeli 5000 lir&dan yiiksek 
olan eksiltmeler icin Naf1a miiteahhidlik vesikast ve tekliflerin1 ayni giin 
saat on dorde kadar Komisyon Reisli~ine vermeleri ~artbr. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydar • 
pa§ada Tesellum ve Sevk ~efli~inde dagihlmaktadtr, 

Tezgahtn cinsf Miktan Muhammen bedeli 
L. 

Muv. teminat 
L. 

30/11/937 giiniinde yapilan memur imtihanmda muvaffak olanlarm acJ.-
Jarl a!lagtda yazJ.hdtr: 

S1ra Adt. Soyad1 
No. 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11-
16 
17. 
21 
22 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
34 
as 
36 
a7 
38 
39 

Zekai oglu Tevfik 
Cemal l~?m 
Neyire Giirsan 
Sahn Tuncay 
Selim oglu Mahmud 
Cema1 Tarrmcroglu 
Faik Berc;man 
Cemaleddin Erdolf 
Nevzat Ansay 
Miieyyet Aksel 
Kazrm Alkan 
Miikerrem Bahan 
Nejat Ziihtii 
Zeki Ulufer 
Kadri Giiveli 
Hayri Dericioglu 
Semiha 
lbrahim Doganlarli 
Talat Giil 
Mesrure Slier 
Jale Ziyader1e 
Celal 6zaydm 
Necati Ozaydm 
Kema1 Ta!IGikar 
Osman Akgiin 
Muammer Erkul 
M. Kemal 

Stra 
No. 
44 
46 
48 
49 
53 
54 
56 
59 
61 
68 
70 
73 
75 
76 
77 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
91 
95 
98 
99 
102 

Adt. Soyadt 

Semahat Saym 
Cihan Z5ngiir 
Sabahat Bilgiseven 
Nuri Tal/Cl 
!hsan Giizey 
Nigar Sangol . 
Etem Mahc;t 
Bedriye Gen~ay 
Suzan 
Muzaffer Uzel 
Orner Liltfi Oviin 
Serafet Alyot 
Kemal Arpa 
Sttkl Dincer 
Sabiha Ye§iiay'&n 
Sa bah at 
Nimet 
Tarika 
Celaleddin Giilgor 
!hsan Arsoy · 
Halid Taran~1 
Enver A1~aner 
:Alaaddin Gunerl 
Me_hmed Huseyin 
Kemal Onen 
:Al;>dullah Adil Aydofdu 

(SQ' 

'· I Boru tezgAhlan 12000 900 T'ORK HAVA KURUMU 

I 

II 
III 
IV 

Talom torna tezgllu 
Kollu testereler 
Arzani torna tezgalu 

V <;entrolama tezgaln 
VI Hidrolik montaj presl 

Di!l acma makinaSl 
E1ektrikll percin ocalt 
Hid.rolik dirsekll per~in 

VII 
VIII 

IX 
makinaSl 

X ,. Boru biikme prelli 

5 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
7 

1 
1 

9000 675 

7500 562,5 

12000 900 

1200 90 
2000 150 

aooo 225 

4000 aoo 

2500 187,5 

1200 90 
(8740) 

Evvelce ilan edilmi~ olan tzmir • Afyon hath iizer!nde Turgudlu is .. 
tasyonunda yaptlacak istasyon binasfle Alimantasiyon binas1 in§aatl kapah 
zarf usulile ",Ieniden eksiltmiye konmu§tur. 1 

1 - Bu i~lerin ke~if bedeli ceman 40,000 Uradtr. 
2 - Mukavele projesinin 4 iincii maddesinde yaz1l1 fntsaat muddetl 30/ 

8/1938 tarihine kadar temdld edilml!itir, 
3 - !stekliler bu lee aid ,artname, proje vesalr evrakt Devlet De· 

mfryollannm Ankara, Haydarpa!ia, Sirkeci, Afyon ve lz:rnir veznelerinden 
200 kuru~ bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 19/1/1938 tarihinde ~ar~amba giinu saat 15 te Devlet De
miryollan !§letme Umum Miidiirliigil Yol Dairesi binasmda toplanacak 
Merkez Birinci Komisyonca yaptlacaktlr, 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubu Ue blrlikte 
a§ag1da yazl11 teminat ve vesaiki aynl giin saat 14 e ltadar Komisyon R.iya • 
setine tevdi etmi~ olmalan llzundtt. 
a) 2490 sayili kanun ahkAmma uygun 8000 lirallk muvakkat temfnat, 
b) Bu kanunun tayin ettl~l ve §artnamede yaz1h vesika1ar. 
c) Naf1a VekAletinden musaddak ebliyet vesikas1. o:4743• (8724) 

Emlak ve Eytam Bankast llanlart I 
Esas No. 

c. 27 

Yerl No. sx Nev'i Depozitosu 
T. L. 

45 Beyoitlunda Me$rutiyet rna- Esld 43 M. :A:partunamn 1 
hallesinde Mollaayazmako· Yen! 138 No. h dairesi. · · 
daman sokagmda. 

Yukanda adresi yazth aparbmamn 1 numarah dalresi ac;tk artttrma ile 
1 - 3 sene miiddetle kiraya verilecektir. 

lha1e 10/1/938 "J:18Zartesi giinii saat ondadtr. tsteklilerln bildirilen giln ve 

I"'"' ~:;~~~=!. Umum Miidiirl::.den: r

8708

l 

I - Pa§alimanmda idare mali karako1 binasmda §SJ"tname ve projesi mu· 
cibince yapllacak tamirat ve ilave i§i a~1k eksiltmeye konmu§tur. 

II - Ke~if bedeli 4372 lira 19 kurull ve muvakkat teminab 328 liradtr. 
III - Eksiltme 17/1/1938 tarihine rasthyan pazartesi giinU saat 16 da 

Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesincteki ,Ahm Komfsyonunda yaplla
cakttr. 

IV - Sartname ve projeler 22 kuru§ mukabilinde fnhisarlar Umum MU-
diirliigii ln~aat $ubesinden a1mabilir. -

V - Ekslltmeye i§tlrak etmek istfyenlerin fennt ~vrak ve vesaikini ln
hisarlar fn§aat ~ubesine ibru ederek ayrtca ehliyet vesikas1 almalar1 Ia. 
z1mdtr. 

VI - tsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 ind 
maddede yaz1h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme i~in 
tayin edilen gun ve saatte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri il~ 
olunur. •B.• (8720) 

inhisarlar istanbul 
Bafmiidiirliigiinden: 

<;amaltl memlehasmda sureti mahsusada tesis edilmi~ olan ince tuz 
degirmenlerinde fenni bir surette ihzar o1unan ve evve1ce kilosu «5.25~ 
kuru~ hesabile elll kiloluk ~uvah c262.5• kurulla sattlan mutfak tuzu
nun 1/l/938 tarihinden itibaren ha1k tarafmdan kolayhkla tedarikini 
temin maksadile kilosu 3,80 kuru§ hesabile elli kiloluk ~uva1 190 ku -
ru§a indirilmi~tir. 

<;uval bedeli, tuz fiatma dahll oldu~ndan mll~teriler~n ayr1ca cu-
vaJ bedeli a1mmtyacakttr. (8726) 

Ankara Bolge San'at Okulu Direktorliigiinden: 
Okulumuz talebeleri it;in okuldakl niimunesine gore a~a!t1da cins, miktar 

ve tutan yazth elbiseler a~1k eksiltme ile yaptmlacakhr. !stiyen1erin §artna
mevi gormek iizere hergiin Okul Direktorliigiine ve eksiltmiye gireceklerin 
de "teminatlarile ve kanunun icab ettird.igi vesaik1e birlikte 20/1/938 tarihi
ne tesaduf eden per~embe giinii saat 15 te Ankarada Okullar Sag1~manhgm
da toplanacak olan Ahm Satlm Komisyonuna miiracaatleri. c6~ (35) 
C i n s i Miktan Fiatt Tutan %7,5 teminatt 

Lacivert H. Elbise 28 Taklm 24 T.L. 
Gri H. ,. lOB " 24 T.L. 2592.00 194.40 

Yozgad . C. H. P. Ba,kanbgtndan: 
Yozgad Halkevf i~in 938 modeli biiyiik bir radyo ile be~ yiiz metre kut· 

runda bir daireye ses verebilecek bir opar15r ile bir sesli sinema makinesi 
elimizde giimriik muafiyeti vesikast vardll', ~adyo ile u~ra~anlarm 15 ka -
nunusani 1938 e kada~; teklif yarakalarile miiracaatl&i ilan olunur. (23). 

BUYUI( PlYANGOSU 
•• 
U~iincii ke,ide 11 ikincikanun 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 . 0 O O lirad1r 
Bundan ba§ka : 15.000, 12.000, 10.000 liralxk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) lirahk iki aded miikAfat vardll' 
~imdiye kadar binlerce ki§iyi zengin eden bu piyangoya i~;irak ediniz. 

ifleri 
Smd1rg1 Belediye Riyasetinden : 

1 - Smdtrgt kasabasmm elektrik tesfsatmm santral fn§aab f 
dir:kler BE'lediyece in~~ ve ihzar edilmek ~artile makine ve elektri~ te~hl~ 
zatile ~ebeke ve teferruah (13,655) lira (75) kuru§ ke§if bedeli u · d 
kapah zad usulile miinakasaya konul:rnu~tur. zerm en 

.. 2 - Eksiltme 17/1/1938 tarihinde saat 15 te Smd1rg1 Beledfyesfn'de E • 
cumen huzurunda yapJlacakt1r, n 

. 3 - Bu i~e aid evrak ~unlardtr : 
'A- Proje. 
B - Ke§if cetveli, 
C - Fennt §artname. 
D - Mukavele projesl. 
E - Ek~iltme ~artnamesl. 
F - Baymd1rhk i~leri genel §artnamesi. 

4 - !st~y~nler ?u evra~ SmdrrgJ Belediyesinde giirebileceklerl gibi 
birer kopyesm' bedeh mukabllmde !stanbuld.a Galatada SelAnik Bankut be. 
~inci katta miihendis Hasan Haletten alabilirler. 

!5 - Eksiltmiye i~tirak edecekler % 7,5 temlnatlan tutan olan (1024) 
lira (18) kuru~luk muvakkat teminatlar1ru ve 1937 yllma aid Nafta Vekl· 
letinden almm~ miiteahhidlik vesikasmr veya bu nevi i!lleri muvaffaki .. 
yetle ba§ardt~ma dai:, ~anaa~bah§ .:vesaiki ve Ticaret Odas1 vesikaSUll 2490 
numarah k~~n~? ~ukumler~e go.re ihzar ederek teklif mektubunu ihti· 
va e~e? m~?urlu b1r zarf i«;mde ihale saatinden bir aaat evvel Belediye 
Reish~me gondermelerf laztmdJr. 

6 - Postada vakl gecikmelerden mesulivet kabul ed.ilme:t. (8550) 

Kadlkoy Vak1flar Direktorliigii ilanlan 
1 - T?~de1en membamda mevcud hangara ilaveten yap1lacak ti~e de

polan, makme ve kazan depolar1 ve su depolart «24,695· lira o:90~ kuruf be
~li ~~§fi i~.e ser'idepri iizerine 5/1/938 tarihinden 20/1/938 tarihine kadar on 
be§ gun muddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur, 

2 - B~ in~aata aid §artname, projeler ve mukavele ve yapxlacak in .. 
~aatm nev'I ve cinsini gosterir hulasai ker;1fiye 20/1/938 ak§am1 saat 17 ye 
kadar !stanbu1 Vaklflar Ba::~miidiirliigii Ba~imarbgmdan c123 .. kuru§ m • 
kabilinde ahnabilir. u 

.. 3 - !hale ~1/1/938 cuma giinii saat 15 te Kad1koy Vaklflar Miid\irlii
gun?e uygun f1at verene Vak1flar Umum Miidiir!iigunden istizan edilmek 
§~rtJle yapllacakttr. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabl 
lmde Komisyona verilmi~ olacakbr. • 

. 4. - Ek~.iltmiye girmek istiyenler o:1900» lirahk teminat1 muvakkate u
~es1m Kad1koy Vaktflar Miidiirlii~ii veznesine teslime tllecburdur1ar 

5 - Eksiltmiye _girmek istiyenlerin Mimar veya miihendis olmal~ ve b • 
na benzer «25,000· brahk i~1eri iyi bir surette yaphklarmt isbat ectecek B u 
ymd1rhk Bakanhgmm vesikalarm1 istanbul Vak1flar Ba,miidiirlUX.u" Ba ~· 

1 - .. t k "' 6 §ffil• mar 1gma gos erere aynca vesika almalan me§ruttur, (26) 

kASADA 
SAKLADI~INIZ 

DAD-A 

C~SM[ 
VAZlY,TiNO~DIQ 

ONU rAi2~t 
QANI(AYA V£QJN}Z 

~USUSi SARTlARIMIZI 
SO~UNUZ 

l-tOLANTS[ 
QAN~ ONJN 
J(A~AJ(()y PALA~-ALALEMcf 



10 CUMIIUR1YET 

Gozlerinizi muhafaza etmek 
i~n bolieiga ihtiyaciniz var. 
du .. Osram 1[1 bu ihtiyac1n1 .. 
Z1 tatmin .. ..c~der~Asgari istih .. 
lak temin ettigi"' cihetle daha 

bol •e•~ tedarikini :teshil 
I 

eder .. C.ozleriniz dahl'muba. 
1He£i'.!lkif'garant'tmarkasma 

. tdikkat ediniz;. 
'faza~edilmi~:olur. 

·m 
ll~:$lbn lruiilfas1 ; asgari b~ :iStiillik remin _eder~ 

Uykusuzluk, asabi oksiiriikler, 
asabi zaytfhk, bat ve yanm ba§ 
agnst, ba15 donmesi, baygmhk, ~ar
pmb ve sinirden ileri gelen biitiin 
rahatsuhklan iyi eder. 

Zayi - istanbul Polonya konsoloslu
~u tarafmdan verilen 62/36 No. h pasa
portumla 39/36 No. lJ zevcemin pasa -
portu zayi olmu§tur. Yenilerini ~lkara
cagrmdan eskilerin iptal edildigini m.n 
ederim. Josef Margulies 

SAC BAKIMI 
Guzelli~in en birinci §artldlr. 

J Kepekleri ve sac; dokiilmesini tedavi 
l!den tesiri miicerreb bir ilacdrr. 

lLAN 
ikbal Kocaeli ~irketinin tahsildarhk 

vazifesini ifa etmekte bulunan Bay Rl

r&amn 1 kanunusani 938 tarihinden iti

baren tahsildarhk vazifesine nihayet 

:verildigi ve ~irket namma hic;bir suretle 

.ahz ve kabza salahiyeti olmad1g.m muh

terem mii~terilerimize arzeyleriz. 

ikbal Kocaeli §ir keti 

Malive Vekaletinden: 
Eski 6ronz oe~ kuru~luklarla yQz parahklar ve nikel ktrk parahklar 

In/938 tarihinden itibaren blr sene nihayetinde yani 1/1/939 tarihinde ta
mamen tedaviilden kaldmlacakbr. 

Keyfiyet 2257 numarah kanunun sekizincl maddesl muclblnce llan olu· 
nur. (8620)" 

p A T I 
t~; ve &§ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlil iltihablannda, 
cerahatlenmi§ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle lifayi temin eder. 

Tarsus Belediye Reisliginden: 
Belediyemiz itfaiyesine kapah zarf usulile bir yangm arazozil almacaktlr. 

Muhammen bedeli (6830) lira olup muvakkat teminat akc;esi (512) lira (25) 
kuru§tur. ihalesi 20/1/1938 per~mbe giinii saat 15 te Belediye Enciimeninde 
yap1lacagmdan isteklilerin ~artnamesini Belea.iyemizden aramalan ilan olu
nur. (1) 

Ilk okul ogrencileri ie;:in e;:all!;>mO karneleri 
Blrlnci qa:llur kagtt 100 t11oesi 100 t,.-,, ~trm111 l&~trtoo 100 tuesi 150 ku r <~ 1 

. ; sa· tz c: ·k . •. O,irctm.-n Fu:~d Guciiy,.ner'in ( Anadolu T;irl• 
. . y 111e1 1:1Zl. kilap tlcpo~u)d~r. Yeni P"~tane kar~asut<la M~y-
c;taucak haotada No:l0,11,12-Beddi pqin g1ioderileo ta,ra slp:uiolen gon<lcriltr 

icme Suyu isalesi Miinakasas1 
Kalecik Belediye Reisliginden : 

1 - Kalecik kasabasma isale edilecek i9me suyunun kaptaj, ~relik isale 
borusu fer~i ve depo in~asJ vesair teferriiatt 15/12/937 tarihinden 14/1/938 
tarihin~ kadar bir ay mii&ietle kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli 18219,99 liradrr. 
3 - Proje, ke~ifname ve §artnamesi 225 kuru§ mukabilinde Kalecik 

Belediyesinden almabilir. 
4 - Miinakasaya i~tirak etmek istiyenlerin Dahiliye Vekaleti lmar 

Heyetinden musaddak ehliyetname ibraz eylemeleri §artt1r. 
5 - !ste-klilerin 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki 

§eraiti haiz olmalan elzemdir. 
6 - Muvakkat teminat miktart 1367 lirad1r. 
7 - Taliblerin tek1if mektublanm 14/1/938 cuma giinii saat 14 e kadar 

Kalecik Beled1ye dairesinde miite§ekkil !hale Komisyonuna gondermi§ ol
malan :az1md.lr. 

8 - !hale 14/1/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kalecik Be-
lediye Enciimeninde yapilacakhr. (8608) 

DENiZYOLLARI KOOPERATiFiNiN 

KOCATAS SUYU ve GAZOZUNU 
"'.1 

HER VERDE ARA YINIZ. 
<;iinkii, Kocata~ suyu istanbulun en hafif ve §ifah sularmdan biridir. Mikyas1 ma' derece~i bird~r: naz1m 

ve miidrirdir. Membamda fennin en son terakkiyatma gore toplanmakta ve emaye borularla sahtle getmlmekte· 
dir. ~i~eler her defasmda sodah kaynar su ile ve otomatik tesisatla dezenfekte ve Rl degmeden cl.oldurulmaktadl!. 
$imdiye kadar Karakulak sulan hakkmda gosterilen em niyet ve ragbetten Kocata§ Sl!YU ve gazozlan hakkmd.a 
dahi esirgenmemesini Kooperatif muhterem mii§terilerinden rica eder. 

Kooperatif halis Karakulak sulanm gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 

Kooperatif 
Merkez Deposu 
Beyoglu Bayiligi 
istanbul Bayiligi 
Kadtkoy B;tyiligi 
Galata Bayiligi 

: Tophane. Telefon: 44893 
: Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
: Taksim Aydede caddesi Talat tneli 

Sultanahmed, Akb1y1k, Sere£ Memi~oglu. Telefon: 21934 
: Muvakkithane soka~h No. 15. Telefon: 60466. 
: Necatibey caddesi No. 84 Mehmed Ali. 

Soguk algtnhklan her 
tiirlii hastahklara yol 

a~abilir. F akat bir 
ka~e 

GRiPiN 
Muhtemel rahatslZhklarm hepsini 

anied·igi gibl nezle, grip, bron~iti de 
losa bir zamanda izale eder. Harareti 
sOratle dii~Urilr. 

Gripin, a~larrrr !lmanSiz d~ma -
mdxr. Di~, ba§, sinir, adale, romatiz • 
m.a, mafsal evcamda kat'iyetle tesir 
gosterir ve gUnde u~ taneye kadar em -
niyetle almabilir. 

1ca'bmda gilnde ~ ka§e a!tna'bU!r. 
!sim ve markaya dikkat. Ve her yer

de tsrarla Gripin isteyiniz. 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye miitehassm 

Beyoglu Yerli Mallar Pazm 
kar~Sinda Posta sokag. ko§esinde 
Meymenet apartrmam. Tel: 43353 

r- SATILIK KELEPiR ARSA -. 
Suadiyeye giderken Selami~e§· 

mede tramvay duragmda deniz ta· 
rafmda 3983 metro arsa acele ve u
cuz fiatla satthkt1r. Bahkpazar 
Maksudiye han No. 35 Tel: 23397 

Rutubetli havalarda 

en li.izumlu i16cd1r. 

Ticarethanemiz eskisi gibi kiirk 
mantolanm 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak satmak -
tad1r. Anadoluda bulunan mii~terile -
rimizi ayni §eraitle kabul ediyoruz. 

Mahmudpa~a, Kiirkc;ii Han ic;erisi 

B E Y K 0 Telefon: 21685 

Dr. iHSAN SAMi 
GONOKOK A'ISI 

Belsof(uklugu ve ihtilatlanna kar§I 
pek tesirll ve taze a§ldxr. Divanyolu 
Bultanmahmud tiirbesl No. 113 

Z:aAfb w Ba~muha171rt: Yrnru Nodi 

Umuml ne§1171at1 fdare eden f a.et lt!en 

M1ldflrl1: Hikmet Miinil 

cum11.urt11et matbaaas 

5 Ikineikinun 1938 

Kullantlan mayi .•• 
Otomobillerde oldugu ka
dar, dolma kalemlerde lem miirekkebidir, 

Ciinkii kalem ucun· 
dan kolay~a akar ve 

doldurulmaga elveri~

it ~ayet pratik ~i§elerde 
satJlrr. 

de miihim bir rol oynar. 
Seffaf P E L t K A N 
dolma kalemlert icin 
kullamlacak en mii· 
nasib ve en uy. 
gun miirekkeb, 

Pelikan 
dolma ka· 

PE~IKAN 
miirekkebi; her sistem ve 

marka dolma kalemlerde de 
kullamla bilir. 

Kalemlerin flat1 
750 kuruttur. 

Ba,hc:a k1rtaslye maaazalar1nda sabhr. 

istanbul Defterdarbgtndan: 
Lira K. 

Kumkap1na Muhs1nehatun mahallesin?n Ce§me sokagmaa eski 
4 yeni 14 say1h bahc;eli ve 15 niimerotaJh kargir evin 1/4 pay1. 275 00 
Eski Ah19elebi yeni Zindankapi mahallesinin 1kincikantarocagl so-
kagmda eski 16 yeni 3 sayth diikkamn 2/4 payi. (Miibadil ikinci 
tertib tasfiye vesikasile) • 700 00 
Bogazi~inde Yenikoyde Ayanlkola mahallesinin Koyba§I cadde • 
sinde eski 192 yeni 190 niimerotaj 216 saylh ve 65 metre murabbai 
ic;inde su hazinesi mevcud arsamn 4/7 payt. . 65 00 
Bo~azi~inde Yenikoyde Ayanikola mahallesfmn Koyba~J eadde • 
sinde eski 127 yeni 145 niimerotaj 151 say1h 504 metre murabbai 
hane ve sahilhane arsasmm 4/7 payi. 864 00 
Siileymaniyeee Katib~emseddin mahallesinln Dokmeciler soka-
ihnda eski yeni 93, 95 numarah odah dii~anm tan:am1. 90 00 
Fatihte Manisalimehmed m~hallesinin Turbe sokagmda 8 sayili 
15, 23 metre murabba1 arsanm tamami. v 49 50 
t.Tskiidarda Selamiali mahallesinin A§c;:ilianimoglu sokagmda yeni 
27 numarah evin yan payt. 65 00 
Siileymaniyede Katib~emseddin mahallesinin Dokmeciler soka-
gmda yeni 97 sayllt diikkanm tamam1. 60 00 

Yukanda yazili mallar 21/1/938 cuma giinii saat 14 te sahlacaktrr. SatJ~ 
bedeline istikrazt dahili ve yiizde be~ faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
Taliblerin yiizde yedi bucuk pey ak<;elerini vakti muayyenind~n evvel ya
tJrarak mezkO.r giin ve saatte Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigiinde mii -
te§ekkil Satl§ Komisyonuna miiracaat eylemeleri. eM.• (34) 

Oksiiriik, nefes darhg1, soguk 
algmbg1 ve gogiis nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilac; 
budur. 
Her eczaneden 1srarla isteyi-
niz. 

Babkesir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Bahkesir merkezinde yapilaeak cDogum ve 

Cocuk Balomevi ve Ebe mektebh binas1d1r. 
2 - Eksiltme 6/1/938 per~embe giinii saat 15 te Bahkesir HiikUm.et bi

nasmda Enciimeni Vilayet odasmda kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
3 - Eksiltme ~artnamesi ve miiteferri evrak Vilayet Naf1a Dairesinde 

ve Enciim~n kaleminde goriilebilir. 
4 - Eksiltmiye girmek icin isteklilerin 5340 lira 74 kuru~ muvakkat 

teminat vermelP.ri ve Naf1a Vekaletinden 1937 y1h i9in ahnml§ yap1 mii -
teahhidligi vesikasJ ibraz etmesi l·az1mdlr. 

5 - ist~>kliler teklif mektublarmt ikinci maddede yaz1h saatten bir sa· 
at evveline kadar Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muk1 
tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul ed..ilmez. (8466) 

Sa~lartniZI dokiilmekten koruyunuz 

SA~ EKSiRi 

KOMOJE 
Sar:larm koklerinl kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta· 
mameo dderir ve biiyiime kabill
yetini arhrarak satlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif. kullamss 

kolay bir sa~ eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 


