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SENFONi PASTORAL 
( Ku Senfonisi ) 

'Tiirk~eye ~eviren AVNi iNSEL 

No. 34 Fi 50 kuru~ 

Hilmi Kitabevi 

ukOmetimizin milletler 
cemiyeti nezdindeki 

protestolan 
ransa tarafrndan ileri gotii

'riilen bu yersiz inad ve zsra
_;rzn her hangi derecesinde 

hiisnii niyetle telifine 
imkan yoktur. 

Ankara: 7 sonkanun 

ata r davam!ZID jyj bir SUrette, 
ya~i hakk1 yerine getirecek ve!r
hil~ hallinde alakadar taraflar 

Tiirkiye ile Fransa, 
Suriye, 

3 : Milletler Cemiyeti. 
Biitiin bu taraflarm ba§mda ise Ti.ir

~iyenin bulundugunu bilmiyen yoktur. 
f ranklen Buyyon'la akdolunan ilk mua
hededen itibaren Ti.irkiye Hatay i§ini mil
l! bir clava olarak tuttugunu hi!< gizleme
lni§tir. Ti.irkiye Hatay i.ilkesinin milli hu
tludlar haricinde kalmasma muvafakat 

1 etmi§, fakat bunu orada 1rki ve milli Ti.irk 
hukuku esasma dayanan hususi bir rejim 

baglami§tlr. Ba§langicJ bundan 
•m:orPr olan Hatay meselesi ancak o §ar

yerine getirilmesini temin eden kat'i 
• .,,,~~.~ 11cue hallolunabilir. Tiirkiye Cumhu

gore ba§ka bir s_ureti kabul e~me: 
imkam yoktur. Milletler Cemiyetl 

· · bu esas1 kabul eden kararia
tmdan sonra hal.i meselenin, yani dava
lnizm dolambac;.h yollardan iptal oluna

ecegi umudlarma dii§enlerin ha~al~e
l'indeki geni~lige hayret etmemek elJmiZ
den gelmez. 

N e yazik ki Konseyin 29 may1s 193 ~ 
de hak ve hakikate hiirmetkar adaleth 
karariarmdan sonra Milletier Cemiyeti 
llamma hareket eden bir heyet dahi inti-
habat hamhkian i~in Hataydaki ~ah§
lnalarmda davayi yeniden kan§hran ha
lah yollara saptlgi gi~i onun haz1rlad1g! 
hizamnameye miitedair muam.eiel.erde~J 
rniibalatSIZhk Tiirkiye Cumhunyeb hu
ku~ t' · Konsey reisi nezdinde hakh me 101 k .. 
llrotestoiarda bulunmaga sev ehm§~Jr. 
r:- lk' giinkii sayimizda bastian metm-
~.:..vve 1 I w h'I 
lerden goriiliip anla§Ilmi§ o .acagJ ve~ I e 
h"k~ tJ'mizin muSJr ve kat i protestolan 

u ume I h kl .. 
l<.onsey azalanna dagitl mi§ ve a I Ih-
.. l In 17 sonkanunda ba§hyacak • az anm1z 
k ic;.timalannda konu§ulmasJ karar-onsey I d .. 
la§mi~ buiunuyor. ProtestoCanm.Iz ~ soy-
] 'Id'w · rh1'1e Milletler em1yeh nezem 1g1 ve,. · 
d . d k' d Iegemiz Konseyde davam1zm m e 1 e . . . 
miidafaaSJ I.Jaksadile ~demd~yeb MtenVIlr e.t-
- k .. , Cenevre e 1r. ese emn 
... e uzer . l k b'' ''k 
"1-.. k 'II tJ. nee derkar o an c;.o uyu 
,l ur m1 e . d' d k' 
•h . t' b'Inaen Cem1yet nez m e 1 "' emm1ye m: 
d. · , d legemi'zin diger murahhaslan-aJmJ e . . h"k~ . . . 
- I t k 'ye ediimes!DI u umetJmizm 
•ulZ a a VI M 'II I C . . 
h. t' d bekleriz I et er emiyeh 1mme m en · ~ . 
konseyiie beraber diinya ~fkan umumJ-
:Vesi dahi ortadaki meselemn ancak mu~
lihane §ekille hak dairesinde hallol.unabl-
1 w• kt d hirbir noktasl eksik kal-ecegJ no asm a ,. I . 
_ k b' 't'na ve ihtimam a tenvu 
•uiyaca u 1 1 I'kl d' k' .. 
d.1 I'l d' Ancak boyle 1 e 1r 1 l§In e 1 me 1 er 1r. 'I . I 

S 1h h.. .. etle halledi ememi§ o -u an usn' sur 
, I' · · b' e degw il ba§kaiarma mas1 mes u 1yetmm IZ • 

t "h d w• herkese olanca sarahat eveccu e eceg1 . 
Ve kat'iyetile gosterilmi§ olur. d 

H "kA t' ·~ Hatayda cereyan e e -u ume mn.. k .. 
cek intihabatm haz1rhkianm yapma uze-
l' 'd k mi'syonun hareket tarze oraya g1 en o . k I 
larile bunlann neticelermden ~0 esas 1 

hoktalara itiraz ediyor: 

) B 'h • komisyonun mesaJSJne 
a u 1 zan . ld w 

"1- .. k. h' · t' k ettirilmemi§ o ugu l ur 1ye 1c;. I§ 1ra 1. haide mandate; devletin yabanct. ve yer 1 

b"t" I k mi'syonun emnne ama-u un organ an o . . 
de tutulmu§ ve denebilir ki ~o~Isyonun 
0 d .. d .. w .. · I r•' hep bu tah eleman-ra a gor ugu I§ e . 
lar lutfen hamlayJvermi§lerdJr. 

b) Boylelikle Cenevre' deki 29 m~~15 

1"*'7 t 'hi: K ey kararma takaddum 
-; :J an ons b' .. .. 

ed .. k I de reddolunan 1r suru en muza ere er . 
hukiimler bu defa ihzari komisyonun Ha
tay · · d 1·den canlandmlarak ve mesaJSJn ~ yen .. 
:Vasahiarak komisyonun Ko~se~ reJSJn.e 
Verdigi 87 maddelik Hatay mtJhabah m
., . . h ·yatmda yer almi§c.a.nmamesmm mu teVI 
br. 

c) Konsey reisi bu nizam~ameyi. inti-
hab t · 1 · · go"re tanz1m ve 1dare a 1~ enm ona . 
etrnek .. F ansa hiikumetme resmen 

uzere r d'W rk d 
levdi eyled; ; hal de onu Iger .. a a a ar 
tara£ alan ve "'' meselede mevkn Fransa
<:lan eibette daha ehemmiyetli b~~unan 
l'urk' k malumat kab1hnden 1yeye anca 
verrni§tir. Adeta Fransiz memurlanmn 

YUNUS NADI 
[Arkast sa. 3 siUun 3 del 
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Japonlar ~imali Cinde ilerliyor 
(;in hiikiimeti 20 milyon 
dolarhk silah · sipari~ etti 

Cin kumandanlarinin miidafaa planini terkede
rek her yerde taarruza ge~ecekleri soyleniyor 

- . .. ,.... ':-1 

(:ine gonderilecek yeni Japon tayyare ve tank.lan 

Tokyo 7 (A.A.) - Resmi tebiig: aliyette bulunan ]apon yiiriiyii§ kolu, 4 kanunda Kiifow'un 50 kilometro gar • 
,Simali (:inde Shantung eyaletinde ha- sonkanunda Tsiman'm 120 kiiometro ce- bmda kain Tsining'e taarruza ba§lami§ -

rekata deva· l edilmektedir. T siman - nubunda kain Kiifow §ehrini i§gal etmi§- t:r. 
Nankin §imendifer batt; uzunlugunda fa- tir. fkinci bir J apon yiiriiyii§ koiu 6 son • [Arkasz St:l.. 7 sutun 1 de] 
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.Londraya .gidecek mali heyet 

lngiltereden hir istikraz 
yapilacagi dogru degil 
Londrada 

baz1 
yap1lacak 
meseleler 

miizakerelerde ikbsadi 
tetkik edilecek 

Ankara 7 (T e • .,. - miite&ekkii olacaktJr . 
lefonla) - iktJsadi Bu haberin ~u 
ve mali mevzuiar ii- veya bu kar&Ihklar-
zerine temas ve mi.i- Ia istikraz akdi ve 

diinkii 

Toplanbda Mare~al 
F evzi ~kmak da 

haz1r bulundu 

Ankara '1 (A.A.) - Heyeti 
V ekile bugiin Ba~vekil C elal 
Bayarrn reisliginde toplana • 
rak muhtelil i~ler iizerinde go
riismiis ve bu islere aid karar-. , . 

Koyliiniin kalk1nmast i~in 

Meclise ~ok miihim 
· bir liyiha verildi 

Bu layihaya gore, koy hizmetine tahsis ~edilen 
yap1 ve topraklardan vergi ahnmiyacak, muh

tarlara geni~ salahiyet verilecektir 
Ankara 7 (Telefonla)- Mem

leket niifusunun % 87 sini te~kil e
den koyliiniin kalkmmasJ, devletin 
kalkmmas1 demek oldugundan inki
lab hamlesini kOylere gotiirmek ve 
hJZ!a yiiriitmek kat'i ve acil zaruret
ler masma gec;.mi$tir. Niifusu pek 
az olan koyierde esash bir faaliyet ve 
eser gosterilmek ic;.in de her$eyden 
evvel dagmtk koylerin mii$terek mer
kezler etrafmda topianarak toplu bir 
idare altma aimmasJ, koylerin te&ki
latlandmlmasi, i$lerin plania&tml
masl, murakabeye tabi tutulmasJ, 
!l(elirlerinin arhnlmast icab etmekte-

dir. Bu mucib sebeblerle hiikum>lt 
tarafmdan haZITianan ve koy kanu· 
nunun baz1 maddelerini degi$tirmek· 
te olan kanun Iayihas1, Meclisin ih
zari enci.imeninden gec;mi§tir. 

Layihamn son ald.g1 $ekle gore 
koy hizmetine ve ki:iy amme menfa
atierine tahsis edilen yap! ve toprak
lar, bina, arazi ve iktJsadi buhran 
vergilerinden miistesnad1r. Bu yapl 
ve topraklarla ki:iy geiirlerine haCiz 
konulamaz. 

Koy kanununun 1 0 uncu madde
si de ihzari enciimence ~u §ekle ko

nulmustur: [Arkasz Sa. 3 siitun 3 del 
sa a ........ ········-· a 

M iithi§· soguklar ve kar 
tipisi devam ediyor 

Samsun hatbnda bir tren kara sapland1, Biiyiik 
Menderes nehri 

larda da 
ta~ti, be' ki'i 
seguktan 10 

boguldu, Ba&an
kisi dondu • 

Giinlerdenberi kapah giden hava dun 
sabah biraz a~;ar gibi olmu&, fakat i:igleye 
dogru &iddetli bir tipi ba$lami$tlr. Tipi 
halinde karla beraber &iddetli bir riizgar 
ve ac1 bir soguk da devam etmekteydi. 
Kt~ ~ehrimizde bu kadar ~iddetle kendi
ni gosterirken yurdun her tarafmdan ge
len haberler oralarda da karak1~m tam 
manasile hi.ikiim siirdi.igiini.i gostennekte
dir. 

Y e~ilkoy rasad merkezinden ald!gJmiZ 
malumata nazaran diin memieketimizde 
hava umumiyetle kapo.h ve yagi&h gee; -
mi&tir. Trabzonda, Diyarbaktrda yag • 
mur, Ankara, Corlu, Bilecik, Kocaeli, 
Bahkesir, Konya, Erzurum ve Erzincan· 
da kar yagmaktadJr. 

Ri.izgariar Trakya ve Marmarada $i
maiden kuvvetli, Karadeniz sahillerinde 
cenubdan, cenubi Anadoluda ~imalden 

orta kuvvette esmi~. $arki Anadoluda 
sakit kaimi&tir. Riizgar ~imaiden saniyede 
8 • 9 metl"o siiratie esmi§tir. Hava tazyiki 
755,3 milimetre idi. 

Denizde lrrttna 
Ege denizi ve Marmarada da §iddetli 

ri.izgar devam etmekle beraber Karade • 
nizde daha kuvvetii riizgarlar esmekte • 
dir. F1rtlnanm §iddetinden di.in gelmesi 
beklenen Denizyollan idaresinin Giiney· 
su vapuru gelememi§tir. Giineysunun 24 
saat teahhurla bugiin -§ehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Yurdda krs 
Yurdun birc;:ok yerlerinde k·ar varclir. 

Samsun ve S1vas. havalisine fazla miktar• 
da kar yagmi~hr. Ankara postas1 Sam• 
suna I 0 saat teahhurla gee;: gitmi§tir. Sam
suna giden tren kara sapianm1~, S1vasla 

[Arkasz Sa. 7 sutun 4 teJ 
laT vermiflir. rurnmrmmnumnmnmmmnunrmnunnumuurmumunmmmnmrmnmmuumnm•mnumllllllllllllllllltlllllllllll11111111111111111111111111 

M::::,·~~:!;~.~~':~::~ Italyan donanmas1 da 
zakerelerde buiun - saire iibi tefsirlere 
mak ic;in Ankara - meydan vermemesi 
dan bir heyetin in - i~;in iki taraf mali • 
giitereye gidecegi - yecileri arasmda ya-
ni bildirmi~tim. Gii - p1lacak temasm kat'i 
ni.i heniiz kat'i $e - &ekiide bu mevzu • 
kilde takarriir etme- lardan baric oldu • 
mi& olmakia bera- gunu &imdiden kay • 
ber, bu seyahatin Londraya gidecek heyet azasmdan detmek mumki.in • 
$Ubatm ilk gi.inlerin- Muammer Eri~ ve SaH1haddin ~am di.ir. 

de yap1lacagJ anla~1hyor. Heyet Cumhu- Bu miizakerelerin son ~amanlarda in
riyet Merkez BankasJ Umum Miidiirii giltere ile iktJsadi sahada ba$hyan miina· 
Salahaddin Cam, h Bankas1 Umurn sebetlerimizin inki$afm1 temin edecegi 
Miidi.irii Muammer Eri&, Eti Bank U- m~hakkaktJr. 
mum Miidiiri.i llhami Nafiz Pamirden [Arkasz Sa. 7 sutun 2 del 

R~;~·~y·; ......... He ......... y·;pii~i~·~-~ 
anla§manin esaslan 

ikbsad Vekaleti Miiste,ari, Biikre,te imzalanan 
muahedenin esaslarini diin ihracat 

tacirlerine izah etti 

Diinkti toplanhda Faik Kurdoglunun izahatini dinliyen tacirler 
Romanya ile yeni yapllan ticaret an- Faik Kurdoglu, diin beraberinde Tiir-

la§masmm , m~zak.~relerinde .bulunan kofis reis muavini Nihad bulundugu 
lkhsad Vekaleb Muste§a~? Fa1k Kur - hal~e muhtelif ziyaretlerde bulunmu§ 
doglu ve heyet azalan dun sabah ~eh - ve Istanbul Glimriikler Ba§miidiirliigii-
rimJze gelmi§lerdir, [Arkast Sa. 7 sutun 6 da] 

d:~:nm~~~timetinin yeniden takviye ediliyor 
yeni bir karart 

Memleketteki Belediye 
meclisleri fesholundu 

Biikre~ 7 (Hususi) - M. Goga hiiku
meti memleket dahilindeki biitiin bele
diye meclislerini feshederek, yeni inti
habat yap1hnc1ya kadar hiikfunet taraf
tarlarmdan muvakkat Belediye reisleri 
tayin etmi§tir. 

Biikrefle yaprlan te~ebbiisler 
ve Almanya 

Berlin 7-(A.A.) - Romanyadaki ekal
liyetler meselesi hakkmda !ngiltere ve 
Fransa tarafmdan Biikre§ nezdinde ya· 
p1lan son te§ebbiis, Berlin matbuatmda 
itirazla kar§Ilanml§br. 

Matbuat, biiyiik demokrasilerin kii -
c;iik devletlerin i~lerine miidahale et -
tiklerini ileri siirmektedir. 
F ransrz gazetelerinin miitalealarr 

Paris 7 (A.A.) - Romanya protokolu 
devletlerinin oniimiizdeki toplanbsm -
dan bahseden Petit Parisien gazetesi, 
konferansta Romanya - Macaristan yak
la$masmm da gi:iriisiilecegini bildiriyor. 

Figaro gazetesi, Kont Ciano'nun Ma
caristanla Kii~iik Antant arasmda bir 
yakla$may1 kolayla§tlrmaga ~ah§acagl
m zannetmektedir. 

Jour gazetesi, !talyamn Tuna havza
smm Milletler Cemiyeti d1§mda te§ki· 
latlandmlmasma te§ebbiis edecegi ka
naatindedir. Gazeteye gore, Avusturya 
ile Macaristan Cenevre te§kilatma 
miistakil olduklanm bildirmi!?lerdir. 

Biikre#eki te~ebbiisler 
Paris 7 (A.A.) - Frans1z siy~si mah

fillerinde, Biikre§te yap1lan Ingiliz -

Yrkas& Sa. 7 siitun 3 tel 

r 

Meclisi 35 bin tonluk iki Biiyiik F a,ist 
z1rhb ile 12 

tahtelbahir 
kruvazor ve miihim miktarda 

yapllrdmas1na karar verdi 
, .. 

italyanm son yapbrdxgx avc1 torpitolarmdan biri 

Londra 7 (Hususi) - Romadan bil- tonluk iki yeni Zirhh ile 12 kruvazor ve 
dirildigine gore, Mussolini itaiyayJ dun- miihim miktarda tahtelbahir in§asma ka
yanm en kuv·,etli deniz devleti haline ge- rar vermi§tir. 
tirmege karar vermi§tir. Y eni prog:ram Bu hususta a§agidaki resmi teblig ne§-
mucibince yap1lacak tahtelbahirlerle Ita!- redilmi§tir. 

yanm denizaltJ donanmasJ yiiz tahtei - «Birincikanunda Venedik saraymda 
bahire iblag edilecek ve diinyamn en bii- yap1lan birka!r toplanl!dan sonra Du~e. 
yi:ik tahtelbahir filosu italyanm elinde bahriyenin yeni in§aat programm1 tesbit 
bulunacaktir. etmi§tir. Bu program mucibince, 35,000 

Harbden evvel yap1lan iki biiyiik harb tonluk iki mhh, Explorator tipinde 12 
gemisi de modern hale ifrag edilmi§tir. kruvazor ve miihim miktarda tahteibahir 
M. Hitler oniimiizdeki ilkbaharda Roma- in§a dilecektir. tki saff1harb gemisi Roma 
YI ziyareti miinasebetile 1taiyan donan - ve fmpero isimlerini alacaklardir. Bu Zirh
masJ bi.iyiik bir resmigec;.id yapacakt1r. Bu hlardan bi1 i Tiryeste' deki Adriyatik tez
resmigec;:id ic;.in §imdiden bi.iyiik hazuhk - gahiannda, digeri de Ceneve' de Ausaido 
lar yaptlmaktadu. tezgahlannda yapiiacaktJr. Bu hususta 

Biiyiik la~ist meclisinin blrarlar, Duc;:e tarafmdan aiakadar vi • 
verdigi karar layetlerin vaiilerine telgrafla biidirilmi§tir. 

Roma 7 (A.A.) - italya, 35,000 [Arkasz Sa. 7 sutun 4 tel 
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~L-z'•BET (~- ~07e~h~lr_v_e~M~e~m~le;k=· ;t·~H~a~be~r~. le~r~l~~) 
c1l'¥ ~ L I ,..,._ I in Halicde bulunan ~~~oruyoruzl GO~menler bugiin 

-

Siyasi icmal I 
Yazan: c;evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 26 - MITHAT CEMAL ~ S. ZIYA 

Ah ~u imparator yok mu? Fakat siz ne 
yaman bir imparator olurdunuz Maxi! 

- Korkanm k! ~ok sahi ... fmparator 
hazretleri boyle arzu ettiklerini bildirdi
ler, bize de itaat du~uyor. 

- Fa kat naSI] olur ~ Bu eennet gibi 
yeri nastl b1rakmtmz '? B i.iti.in bu sevdigi
niz yeri, bi.itun kendi eseriniz alan bu 
~eyleri? 

- Biliyorum, Elisabeth, buray1 bira
klP gitmek benim i~in yi.irekler acts! ola
cak. Fa kat 1talyanlar gelip de, i<;inde ka
nm ve ben oldugumuz halde, ~atoyu 
yakmadan evvel buradan ba§lllU ahp 
gitmem belki daha hayuh ... Franc;ois bir 
taraftan ftalyanlarla ban~mamakta inad 
ediyor, bir taraftan da bir ti.irlii buraya 
fazla asker gondermiyor ... Halbuki bi
zim Karadaghlar ltalyanlartn getirecek
leri kuvvetlere uzun miiddet kar§l koya
mazlar. 

- Ah ,u imparator yok mu} F akat 
siz ne yaman bir imparator olurdunuz 
Maxif 

- Aman Sisi bilirsin ki bu, bir iha
Jtettir. .... Boyle ~eyi ag1za almak bile. 

Ciilii~ti.iler. 

- Amma zannetmem ki burada .. . 
Mesela §U «cactus» agadarmm altmda .. . 
Mesela ~u etraftmizda bir yerde impara
torun hafiyeleri saklanmi§ olsun. 

- Bahlma, hafiyeler daha az diken
li bir yer s~erler ... Aroma ne de olsa, 
ihtiyab elden btrakmaym. 

- Siz benim k:in meraka di.i~meyin 
eimdi ..• Evet, ne diyorduk ~ Meksika 
medeniyetten hie nasibi olm1yan bir mem
Ieket degil mi kuzum '? 

Peki, Charlotte'un hali ne olur orada '? 
Vah zavalh yavrular vah! _ 

- Di.inyada bundan daha fena yerler 
de var. Mesela bunlardan biri... lmpa
ratorun burnunun dibinde olan yerdir. 
T ahtta goziim yok, i~te bu adamm ka· 
fast bunu bir tiirli.i almtyor. Meseleyi 
kanmla uzun uzad1ya konu~tuk ve karar 
verdilc, Meksika'ya gitmek bizim u;m 
hayuh... Or ada bizim i~in gayet glizel 
ihtimaller var. y akmda kendime sahib~·;. 
laca!bmt dii~iiniiyoru~ da sevincimden i
r;im 1~1me Slgmlyor. Corseniz pjr ~~.~4~! 
progranu tatbik edecegim ki... Y a ha
zuladtgim kitab I Bir gorseniz! 

- hte bu miikemmel M~xi! Baham 
bu meseleyi sizinle miinaka~a etmek ister 
herhalde... Charlotte'un Meksika'dan 
memnun oldugunu gormek benim i~.;in 
biiyiik $ey ... Fakat herhalde tetik davra• 
nm ... Ciinki.i based imparatora nele; yap
tmr, bunu hie kestiremem. Amma bilin
mez, belki, bu seferki tasavvuru kendi 
menfaatine uymak ~artile sizin hakkmiz· 
da da hayuhdtr. 

- Ben de oyle samyorum. Meksi • 
h'da sade fenahk olsun, ummuyorum. 
Sonra biraz dii~i.iniin, Meksika koskoca 
bir memleket! Sonra halh da kendilerini 
idare edecek bir ele muhtac. 

- Fa kat Habsbourg'lardan birinin e
]ine degil. 

- Evet evet, «miinevver» olmak ~ar· 
tile Habsbourg'lardan birinin eline! Hem 
Elisabeth, baz.an kencli kendime dii~iinii
ri.im, hakiki bir Habsbourg'muyum ben 
acaba? 

Elisabeth, gayriihtiyari, ona baktt: 
- Maxi, size ben bir~ey soyliyeyim 

mi, bu, c;ok defa benim de akhma geldi. 
1mparatorun babast zavalh ahmagm bi
ri .. Bir taraftan bunu hat!rlar, bir taraf
lan da siz dogdugunuz zaman Ar~idi.i~es 
Sophie Napoleon'un oglunu sevmi§ diy(;. 
donen rivayetleri di.i~iinlirlim de .. 

Elisabeth a~ag!Slnl soylemedi, tered-
diid etti. 

Maximilien sordu: 
- Evet, di.i~iinursi.iniiz de ... 
- Evet dii&iini.iriim de derim ki Na-

poh~on'un oglundan olmlyaslmz. Bazan 
sizi ona benzetiyorum hatta. 

Maximilien ~iillimsedi. 

- Ona benzedigimin ben hie; farkma 
varmadtm, Sisi. Halbuki bana hep uya
mk bir c;ocuk derler. Boyle bir~ey olsa 
anlard1m. Vakta annemle Napoleon'un 
oiHu arasmda gec;ti&i soylenilen mua~aka 
annemin bana gebe kald1g1 zamana te
sadiif eder. 

Elisabeth agtrhgrm takmdt, ciddi &ey
lerden a~h: 

- Napoleon Bonapart, hence, diin
yanm en biiyi.ik kahramanlarmdan biriy· 
di ve her zaman boyle olarak kalacak 
hr. 

Maximilien sozii ciddi ~eylere dokmek 
istemedi, aile $eyleri konu$maga devam 
ettiler. Ve Elisabeth: . 

- Mesela. dedi, zavallt Louis Vic
tor annenizin kocasmm ogludur, i~te ba
km bunu anlanm. 

Bu Louis Victor Avusturya lmpara
toru Frant;;ois • Joseph'in en ki.ir;i.ik karde-

~iydi, kadm temayiili.inde yarahlmi$ bir 
gencdi; bu temayiiliin neticesi olan bir 
siirii rezaletler yapmi~, bu yi.izden impa
ratoru kiic;uk di.i&i.irmi.i$. ve biitiin ailesinin 
istihzalarma yo! at;mi~h. Nihayet sert bir 
gozci.inlin nezareti altmda birkac; hizmet· 
c;i ile birlikte Salzbourg' da eski bir ~a to
y a gonderdiler, ve omrlinun bakiyesini o
rada. «dinlenmekle» gec;irdi. Ar~idiik 
Charles • Louis imparatorun ikinci kiic;lik 
kard.e&iydi, ve· oldukc;a normal bir adam
di; Bourbon • Siciles hanedanmdan 
Prenses Afionciada ile evlendi. Beraber 
ya&adtih kadmlara fena muamele etmek· 
le tamnml&li. . 

Anonciade da Sophie gibi huysuz ve 
sahte vakard1 ve iki kadm birbirlerine ba
ytltyorlardt. T arih, bu Annonciade'1 bil· 
hassa F ranc;ois - Ferdinand' m annesi ol
makla tamr ki bu adam da vurularak Ci
han Harbinin kavm1 ate§liyen bir fitil va
zifesi gordii. 

Ertesi giin Maximilien, sozi.i, gene, 
imparator olmak bahsine doktli. 

- · Anladtglma gore, dedi, bu i§te 
birc;ok desteklerim olacak. T eminat al
dim: fngiltere, Frans a, Belc;ika, belki 
ispanya bile benimle birlik olaooklar. 
Y oksa boyle olmasayd1, buradaki mev
kiim nekadar glic; olursa olsun, bu impa
ratorluk teklifini miinaka§a bile etmez
dim. 

- Eger ba~ka memleketler de A vus
turya derecesinde ahliikstzsalar, ba$mtza 
her taraftan bir gaile c;1kar. Amma san
roam ki otekiler de bizim A vusturyahlar 
gibi olsunlar. 

- Hay1r, ben sanmam; kabil degil 
bu. 

- Bu Meksika fmparatorlugunuz 
hakkmda, anlatm bakayun bana, daha 
neler dii&iiniiyorsunuz? 

Maximilien bir ~ocuk heyecanile cevab 
verdi: 

- Ne mi dli$iiniiyorum ~ Bir~ok &ey. 
Hatta imparatorluk iiniformamm nastl 
ol .~ca~I,!li ,,pi~e clu~i.indi.in:t. . . 

- Bu iinifonna .in~allah kum1Z1 pan· 
talonlu degildir. 
' - Haytr, Sisi, boyle bir tehlike yak. 
Bu cicili bicili i.iniformalardan ben de si
zin kadar nefret duyanm. 

- Aman bu iiniformalar berbad §ey
ler. 

- Benim yapmak istedigim iiniforma
YI begeneceksiniz... Daha dogrusu, sa
myorum ki, begeneceksiniz, c;i.inki.i ger • 
cekten $airane &eyl Avusturya amiralla
rmm kiic;i.ik uniformalan yok mu, i$le oy
le: Beyaz ve yumu~ak bir setre, geni$ bo
yunhagh yumu$ak bir yaka.. Beline c;ig 
renkli bir ipek ku&ak bagh ve pliskullii 
bir Meksika' pantalonu.. Serpu$ olarak 
da geni$ kenarh bir $apka, hani Amerika 
Cowboy'lan giyerler, tipk1 i:iyle... l~te 
imparatorluk iiniformam. 

- Bu, sahiden giizel olacaga benzi
yor, Maxi 

- Hi.irriyetc;i bir hiiki.imdar o1acagtm 
dersem de biisbiitiin tam sevinirsin. Bir de 
ne yaparsam ac;1ktan a~;1ga yapacagim, 
dogruluktan aynlm1yacaglm. Oyle ince 
hilelermi~. entrikalarmt~, hafiyelik1ermi~. 
bu imparatorlukta boyle ~eyler yok. 

- Aman ne giizel bir imparatorluk o
Iacak bul 

Masal saraylan kuran ~ocuklar gibi 
konu~up durdular. Maximilien ne kendi
nin. ne de sevimli kansmm ba~mda do
nen felaket karaltlSIDJ farketmiyordu hi<;. 

Dordiincii fasd 
Viyanaya doniif 

Bu, Elisabeth'in imparatordan uzak 
o1arak ge<;irdigi ikinci y!ld!. Elisabeth 
~imdi yirmi be~ini dolclurmu&tu, ve Pa
riste Continental otelinde oturuyordu. 

Seyahat, eglence, sus, tiyatro, musiki, 
kitab ve gi.izel san'atlar ... Kendini bun
lara vererek ~ocuklannm hasretini unut
maga c;ah$Iyordu. 

Simdi vamnda ablas1 Helene de var
dJ; bu kiz Prens do Thrun et Taxis ile 
evlenmi~ti; gene eskisi gibi kendi halinde 
ve agtr ba~hyd1; fakat bu fttri durgunlu
gunu talihsiz bir izdivac bi.isbiiti.in art:r
mi&l!. 

Elisabeth Parisin tadm1 c;Ikarmak kin 
karar verdi, babas1 Di.ik Max'1 getirte
cekti. K1Z!mn imparatoric;eligindenberi 
Di.ik Max'm parastz kaldigi olmuyordu. 
Ve Diik' Parise ne~· eler ic;inde geldi; bu 
sefer Bavyera koyliisi.i bhgmda degildi, 
~ehirli gibi giyinmi~ti. Babas1, imparatori
c;eye dogup biiyi.idiigli Possenhofen' den 
esen bir nesim gibi geldi. Continental ote
linde kiic;iik garsondan otel direktorune 
kadar, herkesle, Diik Max canciger ah
bab oldu. 

cesed kime aid? Torbal1ya gonderilen s~vkediliyor 
muhac'irlerin evleri 

yapiimad1 m1? Hadise, heniiz esrar1n1 
muhafa7a ediyor 

Hahcwglu ac;tklannda boynuna ta~ 
baglanml§ bir halde denizde bulunan 
erkek cesedine aid tahkikat devam e
diyor. 

Emniyet ikinci §Ube birinci lnstm a
miri Abdurrahmanla muavini Ali§an. 
dun de hiiviyeti heni.iz me~;hul olan bu 
cesedin esranm r;ozmek ir;in ugra§ml§ . 
Iardtr. 

Bundan 20 gun evvel Emniyet mil -
di.irliigune miiracaat ederek akrabasm
dan birinin kayboldugunu soyliyen bir 
adamla bu yolda evvelce ba~vuran da
ha birkac; ki§i Emniyet mi.idurli.igi.ine 
c:;agmlmi§, malumatlarma mi.iracaat e
dilmi~tir. Fakat bunlar gaiblerinin bu -
lundugunu soylemi§lerdir. 

Morga kaldmlan cesedin huviyetinin 
tesbiti i<;in u~ra§thyor. 

Emniyet ikinci ~ube mi.idurli.igi.i, dlin 
bliti.in Emniyet merkezlerine hirer ta -
mim gondermi!;l, mmtakalarmda kay1b 
e~ha·s varsa haber verilmesinl istemi§ -
tir. Cesedin hi.iviyeti tesbit edild·ikten 
sonra esrar perdesini r;ok gabuk ~_;ozmek 
kabil olacaktlr. 

Romanyadan son gelen go<;men· 
lerin kara kt§a 'kalmt§ olmalarmdan 
iki gi.indiir teessiirle bahsettik. 

Bu yaZilanmiZI okuyan bir oku
yucumuz, di.i~. bize §oyle bir haber 
verdi: 1936 birincite§rini sonlarmda 
izmir civarmda T orbahya 1890 ka
dar goc;men iskan edilmi§; fa kat, son 
glinlere kadar hala bu muhacirler 
ic;in yapilmasi kararla§tmlan ve bir 
miiteahhide ihale edilmi§ olan evler 
yapiimaml§hr. 

Bu okuyucumuz son giinlerde 
Torbahdan geldigini ve bu goc;men· 
lerin hala evsiz ~lduklarmi gorerek 
teessiir duydugunu soyledi ve S1hhat 
Vekaletinin nazan dikkatini celbet
memizi istedi. 

Kariimizin haber verdigi gibi 1936 
birincite§rini soniarmda T orbahya 

Bunlar1n bir k1smJ, ~orlu 
i~inde iskan edilecek 
Naz1m vapurile §ehnmize getirildigini 

yazdiglmtz 1699 goc,:men, bu sabahtan 
itibaren trenle Silivri ve (atalcaya sevke
di~eceklerdir. Diin goc,:menlerin tesciline 
ve yanlarmda getirdikleri hayvanlarm 
saghk muayenelerine devam edilmi§tir. 

114 hane Silivriye, 123 hane Catalca
ya sevkedilecektir. Geri kalanlann 
T ekirdagi vilayeti dahilinde iskan o -
lunmalan kararla~tmlml§lir. Bunlar, T e
kirdagmtn Corlu kazas1 dahiline iskan 
edilecekleri ic;in demiryolundan ic;eriye 
sevklerinde mii§kiilat c;ekilmiyecektir .. Vi
liiyet, goc,:menlerin kolayca iskan edile • 
bilmesi maksadile miiretteb yerlerde ha -
z1rhklar yapm1~. aynca i~lerin tanzimi ic;in 
de memurlar r;rondermistir. 

$EHIR ISLER! 
gonderilen goc;menlerin evleri on dart Mezarhklarm numerotaj1 
aydn, hakikaten yaptlmaml§ midn? Mezarhklara da numara konulmasma 
yapllmaml§Sa esbabt nedir~ Bu, bir karar verilmi§tir. Numerotaj i§ine ev • 
ihmal neticesi ise alakadarlar mes'ul vela cadde i.izerlerindeki mezarhklardan 
edilmi§ler midir '? ba§lanacakbr. 

MOTEFERRIK ))/ ~ · Soruyoruz! Plana ayk1r1 in§aat yasak 
Otobiis tahkikab }b _ ==--===--- -=- Son zamanlarda §ehrin baz1 tarafla • • • k • rmda imar plamna aykm in§aata tesa· 

Otobi.is i§inin tetkik ve tahkikine me- Bomontt Sir eti diif edilmi§tir. Btmlarm r;ogu ruhsatSIZ 
mur mi.ilkiye mi.ifetti§leri, dun de bir ' in§aattJr. Belediye, bu kabil in~aata 
otobi.is sahibini ~agtrarak kendisinden ruhsatb olsun, ruhsats1z olsun, miisaa • 
malfunat alml§lardlr. Fezlekenin hazlr - Mukavele miiddeti bittigi de edilmemesini alakadarlara bildir • 
lanmasma devam edilmektedir. mistir. 

Mulkiye mi.ifetti§lerinin liizum gor- i~in bira yapam1yacak Belediye tefti, heyeti reisi 
diikleri ~§lere aid noktalar iizerinde de 
tetkikat yapacaklar1 anla~1lmaktad1r. 1nhisarlar ldaresile akdetmi§ oldugu mu· hasta 

Hamsi akmi kavelenin muddeti ytlba§mda bittigi kin Belediye Tefti~ heyeti reisi Tevfik 
Karadenizdeki son flrbna bu defa da Bomonti §irketi, fabrikamn bira ktsmmda- rahats1z oldugu ic;in birkac; gi.indi.ir va-

Istanbul limamna bir hamsi akmlmn ki faaliyetini tatil etmi§tir. Bomonti, §im· z.Uesine gelememektedir. Kendisine 
gelmesine sebeb olmu~tur. Di.in, hamsi di mevcud stoklanm satmaktadtr. $irketin Mektubcu Necati vekalet edecektir. 
bahklan Bahkhaneye getirilerek on ku- elinde biiyi.ik~e bir stok vardtr. Bu mev- Tek biletle araha degi§tire• 
ru~a kadar satllml~hr. cudun be§ aydan evvel sarf1 imkanstz go- rek seyahat 

Balkan tiitiin kongresi riiliiyor. $irk~tin bira stoku ve piyasada - tlsklidar tramvaylarmda tek biletle 
Balkan memleketleri tuti.in kongresi, k1 mah tesbit edilecek, bir heyet fabrika birkar; tramvay degi§tirerek ayni isti -

17 ikincikanun pazartesi gi.ini.i toplana- iie §irket depolarma giderek mevcudu ta- kamette seyahat edilebilmesi ic;in bu -
cakhr. Bu toplanhya Yunanistan, Yu - yin edecektir. lunan · formiil, Naf1a Vekaletince kabul 
goslavya ve Bulgaristan heyetleri de i§~ Bomonti §irketinin tesisatmm satm a - olunmu~tur. Kararm tatbikma yakmda 
tirak edecektir. Kongrenin hedefi, ~ark hnmast hakkmda verilmi§ bir karar olup geliilecektir. 
ti.iti.inleri~ir,t hm_:icd~k~ s,:tt~1 ~~in bir - olmad1g1 malum degildir. lnhisarlar idare· Afi§ kuleleri 
l~§mek, tst~hsalah lstihlake gore tan - .sine bu hususta hi~bir emir verilmemi§tir .. > I Af_i§aj l§i Belediyeye gec;tikten sonra 
Zim e~m:~ttr. Kongrede ~~lunaca.k o!a~ ; lnhisar 1daresi ihtiyat1 bir tedbir olarak ~~hrhr 'muhte-lif ' s·emtlerinde ·afi:;; kule -
heyehm1zm kadrosu bugunlerde anla - . k . b" . f b .k k t k -.. leri ya,tlnlmasma karar verilmi.,ti Bu la kt _ §If etln Ira a n asma 1yme oymu§· "" ~ · 
§I ca . lr. . ~ . .. , ....... ~ ·• ~ , •• tur. . . h;usust.aki. P..azl!'h~t~.r bitmek {i.z~r~di~ .. 

BurS'a Dagclhk kulubunel'e B . . k t' k _1 ~dd t' ·n $ehircilik mi.itehass1s1 profesor Prostun omontl §IT e 1 mu ave e mu e m1 . 
yenilikler b' .1 1 b" k h kk d da mi.italea·sl ahnd1ktan sonra kulelerm 

Bursa Dagvclhk kuliibii evinde esash ItmhesJ e yda'lm~ lrba lyapmakt d a ~~ :~ hazirandan itibaren yaptmlmasma ba~-
. v. . . v. . . rna rum e 1 mi§ u unma a 1r. 's'u e lanacaktir 

~Ir ~.egt§Ikh~ yap1lmi§tir. Bu degt§lkh- diger her nevi ispirtolu veya ispirtosuz rna· · 
gl e !gore, kf~lubdd~l y~tmak ve yemlek sad- mula tim yapmakta devam edebilecektir. 

ADLIYEDE 
on an te TI§ e 1 ml§. o uma sa onun a · . "d · · B · f b "k 

b. At t·· k k" · h 1 t E Inhtsar 1 aresmm omonh a n asm1 Me§hur hindi davas1 
1r a ur O§eSI az1r anmt§ rr. - b' · 1 · t k 

lektrik ve steak du~ temin edilmi§tir. s~t~n almamas1 ve 1r~ ~.rna .etm.e~esl a - Gec;en giinki.i saYJ.mtzda, bi.iti.in tafsi
Iatile hikaye ettigimiz hindi davasma 
dun de ikinci sulh ceza mahkemesinde 
devam edilmi§tir. 

Kuliib reisligi, ·tJniversiteye ve mek- dmnde 1s~anbulu~ butun b1ta thtiyacm;n 
teblere kuli.ib evinde yaptlan bu yeni te- Ankara h1ra fabnkasr tarafmdan temm 
sisatl birer mektubla bildirerek somestr olunacag1 anla§tlmaktad!r. Esasen daha 
tatilinde toplu bir halde yapacaklar1 se- gec;en sene Ankara bira fabrikasl Hay -
yahatlerde kuli.ib evinin ziyaret olun - darpa§ada §ehrin bir senelik ihtiyacma ye
masml bildirmi~tir. tecek bir depo in§a ettirmi§ ve burada 

Grup halinde yap1lacak ziyaretler igin biiyiik bir stok viicude getirmi§tir. 

Dunki.i celsede, Sarandiden a§lfllmi~ 
olan hindileri pi§iren fmnc1 Kani, §a· 
hid olarak dinlenilmi§tir. 

Fmnc1 mahkemede: 
giinli.ik ia§e, ibate masraf1 100 kuru~ o
larak tesbit edilmi~t.ir. 

ONIVERSITEDE 
Askerlige haz~rhk kitah1 

Son talimatname ve mi.ifredat prog -
ramlarma uygun olarak binba§l Naz1m 
tarafmdan yaz1lan «Askerlige Hazuhb 
dersi kitabmm tlniversite, yi.iksek mek
teb ve Iiselerde ders kitab1 olarak oku
tulmasl muvaf1k goriilrnii§tiir. 

· · « T oros gecesi~> 
istanbulda yiiksek tahsilde bulunan 

Toroslu gencler, bir cToros gecesi:. ter
tib . etmi§lerdir. Gece, bu ak§am Perapa
las salonlarmda ya~anacakhr. 

Sabaha kadar devam edecek olan top
lantmm gi.izel gegmesi ir;in zengin bir 
program haz1rlanmt~hr. · 

KtJLTOR ISLER/ 
1nzibat komisyonu topland1 

Maarif inzibat lromisyonu, dun Vali 
muavini Hlidainin reisliginde ofe>plana -
rak devamstzhklan gori.ilen yedi, seki'" 
muallimin cezaland1nlmasm1 kararla~ 
t1rmt§t1r. -···-Babkesirde ev idaresi· kursu 

a~dd1 
Bahkesir (Hususi) - Halkevinin biro 

metile enstiti.i te§kilattm cami olma 1· 
i.izere bic;ki', diki~ ve ev idaresi, §apka -
c1ltk kurslan merasimle ar;1ld1. 

Ac;th~ merasiminde Valimiz Etem bir 
nutuk soylemi§tir. 

Merasimden sonra 200 talebe dersf' 
ba§lamt§tlr. -···-Tiirkku§Una aza olacaklara 

Ti.irk Hava Kurumu i·stanbul §Ube -
>inden: 

GUMRUKLERDE 

Pamuklu kuma§lardan iste· 
nen munzam resimler 

Manifatura tacirler1, Giimri.ik idare • 
sinin ithal edilen bir k1s1m pamuklu ku
ma§lardan munzam resim istemesi iize
rine dun Ti.irkofiste bir toplantl yap • 
mt§lardtr. Ofis, bu mesele ile me§gul ol
maktadtr. 

Amasyada su 

c- Ben, Haci Sarandinin lier vakit 
hindilerini pi§iririm. Bu sefer, getirilen 
hindileri de, onun sanarak pi§irdim~ 
dedi. 

Mahkeme, oteki §ahidlerin ~_;agml • 
mas1 igin durmp:nay1 ba§ka giine b1rakti. 

Elbise h~rsiZI mahkum oldu 
C.ihan otelinde, bir yolcunun elbise -

lerini r;alan $evket oisminde biri, dUn 
birinci sulh ceza mahkemesinde yedi ay 
hapse mahkfun olmu§tur. 

hallediliyor • • 
lSI • 

Amasyanm. umumi goriinil§ii 

Amasya (Hususi) - Muhiti kilo- l rartan ve adeta iptidai bir halde ya~ma
metrolarca geni~ sahalarla kaphyan yem· miZa sebeb olan elektriksizligin de onii· 
ye~il baglann manzaras1 AmasyamlZl ne ge4;ilmektedir. 
cidden goriilmege deger bir yurd ko~esi Heniiz bir te~ebbiis halinde olan su i~i
yapmaktadtr. Sehri ikiye ayuan Y e§ihr- nin de muhakkak surette halledilecegi 
magm sulad1g1 meydan baglart ve Hey- herkeste kat'i bir kanaat baline gelmi~tir. 
belinin, Biiyi.ikadamn hasretini bir dere- Simcliki tertibat suyu bozuk yollar ic;in
ceye kadar gideren ~amhklar Amasyay1 de bin ti.irlii hastahk mikroblanm tali1ya 
gorenlerin tJnutamlyacaklan manzaralar- ta~tya evlerimize gelmektedir. Her e'in 
dandtr. bir kiipu vardtr ve tabiatile bunun i.istii 

~arkta ingiltere ve 
italya rekabeti 

a ngiltere Ba§vekili Neville Chamber .. 0 lain, Hariciye Nazm Anthony E " 
den'i Riviera'ya istirahate gonderip 

ingiliz Hariciye N ezaretinin esas te~ki " 
latm1 temelinden degi§tirdikten sonra bu 
biiyi.ik lmparatorlugun harici politikasml 
kendi eline 'alarak diledigi tarafa diimen 
brmaga ba§ladt. 

!lk i~i !talya ile anla~ma ve u;zla~ma yo
lunu aramak oldu. intelligence Service'in 
ve Hariciye Nezaretinin teknik idaresinin hal 
ba§mdan alarak diplomasi mii§avir unva· top 
nile vazifesi, ne olacagm1 kendisinden k 

0) 
ba§ka kimsenin bilmedigi Sir Robert 1 

V ansittart' 1 Romaya gondermege karar 
vermi§tir. Bu zat Mussolini ile gorii§lip 
aradaki ihtilafh meseleleri ve bahusus 
Akdeniz i§lerini bir tesviye suretine bag
lamaga ~ah§acakbr. 

{OJ 

Romaclaki biiyiik lngiliz elc;isi Lord 
Perth'i (eski ad1 Sir Drummond olup in· ha 
gilterenin en maruf ve muktedir diplo • , lne 
matlanndandtr) dahi ~imdiden M ussolini 
ile temasa gelerek Vansittart ile yaprla • 
cak mi.izakerelere zemin haztrlamaga me"' 
mur etmi§tir. Harici politika sahasmda 
lngiliz Ba§vekilinin yeni faaliyetine ltal~ 
ya ile anla§mak ve uzla§mak te~ebbi.isile 
ba§laml§ olmast sebebsiz degildir. 

<;iinkii, Akdeniz havzasmdaki mem "' 
leketlerin ahvali, hi~ de lngilterenin men· 
faat ve dileklerine uygun bir ~ekilde inki· 
§af etmiyor. 1ngiltere, Cebeliittank ve 
Malta gibi iislerle Akdenizin garb ve or" 
ta havzalarma artJk hakim olamtyaca • 
gm1 anlad1ktan sonra, hi~ olmazsa bu de· 

nizin ~ark havzasmda tutunabilmek i~in 
SuveY§ kanalmda muhkem bir surette yer
le§mege karar vermi§ti. Bu i§te F ransamn 
muzaheretini temin ettiginden bir Fran· 
SIZ kruvazi:ir filosunun i§tirakile Kanal 
boyundaki 8000 ki§ilik ingiliz garnizo • 
nunun ve lngiliz donanmasmtn ve Y akm· 
§arktaki butiin hava kuvvetlerinin dahil 

bulundugu muazzam bir manevra tertib 
ederek Kanaldaki asker! mevkiinin Hind 
Okyanusunun §ark kapisi Singapur'da ol
dugu gibi emin ve saglam oldugunu an • 
lami§ll. 

F akat Kanal mmtakasmm iki cenahmi 
te§kil eden Filistin ile M1sucla lngilterenin 
mev~i~ ~PP .~erec~ sarstlmt§l!r. 301000 ki~ 
§ilik modern bir ordu ile Filistip Arabia" 
nnm tedhi~ te§kilahm ve harb ~etelerini 
imha eder-e&.bu 'memlekette niifuz ve hi.ik
miini.i iade edecegi~i tahmin eden lngil • 
terenin hesab1 yanh§ ~rkh. 

Diger taraftan Mtsuda halkm kahir 
ekseriyetine dayand1gmt zanneyledigi 
V efcl partisi ve bunun hiikumetile anla§· 
hktan sonra, bu memleketin siyasl vaziye• 
tinden ve askeri yardtmmdan emin bulu· 
nuyordu. Halbuki, Nahas Pa§amn, ln • 
giltere ittifakmm hal!n ic,:in, Filistin Arab .. 
larmm davas!Dl laytkile mudafaa etme • 
mesi yliziinden kuvvet bulan diger par~ 
tiler, hem Krahn yardtmile hukfuneti ele 
ge~irip Nahas Pa§a_ntn 30,000 ki§ilik mii• 
sellah genclik te§kilatmt dagitmi§lar hem 
de V efd partisi ikiye aynlarak eski birlik 
ve kuvvetini kaybetmi§tir. 

ltalya, Habe§istan meselesinde fngil ,;, 
terenin bi.iti.in diinyay1 kendi aleyhine ki§• 
kutmi§ oldugunu unutmad1gmdan Si.ivey§ 
kanalmdaki lngiliz lmparator{ugunun iki 
cenahmda lngiltere aleyhinde meydana 
gelen hareketlere muzaheret etmek fusa~ 
hm ka~trmamakta ve ltalyan telsiz istas· 
yonlanmn arabca ne§riyatile bi.itiin Arab 
,.e Islam alemini, hie; olmazsa, tenvir ede
rek 1ngilterer,e en biiyiik fenahgt yap • 
maktan geri Hurmamaktad1r. lngiliz telsiz ' 
istasyonlannda ba§hyan mukabil arabca 
ne§riyat, Arab davasma muhalif oldu • 
gundan beklenilen tesiri yapmami§tlr, 

Bu vaziyet kar§tsmda, lngilterenin §ark .. 
taki mevkiini daha ziyade tehlikeye di.i • 
§lirmemek iizere ltalya ile anla§mak i~in 
fngiliz Ba§vekilinin ciddi te§ebbiiste bu~ 
lunmaga karar verdigi anla§lliyor. 

Maharrem Fe,zi TOGAY 

Y eniden istiklal madal
yast sipari, edildi 

Mil~i Miidafaa Vekaleti tarafmdan 
Darbhaneye yeniden !stiklal madalyast 
sipari~ edilmi§tir. Yeni yap1lacak istik• 
Ial madalyalar1 da tamamen evvelkile • 
rin ayni olacakhr. Madalyalarm kahb
lan hanrlanmaktadlr. Bu i~ bittikten 
sonra bas1m faaliyetine ba§lanacaktJr. 
Milli Mi.idafaa Vekalet.i, ne miktar ya
prlacagmJ Darbhaneye bilahare bildi ... 
recektir. Bunlarm iki aya kadar tama
men haz1rlanmas1 mukarrerdir. 

Cumhuriyet 
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Turkku§una i.iye kaydma devam edil
rnektedir. Ancak her mektebden kayde
dilenlerin adedlerine gore tertibat ah -
nacagmdan kaytd muamelesinin bir an 
evvel sonu ahnmak zarureti dolay1sile 
taliblerin mektebden alacaklan fotog· 
rafu vesika, alb fotograf ve nufus ci.iz
danlarile birlikte 10/1/938 tarihine ka
dar §Ubemize miiracaatle kay1dlanm 
yaptrrmalan. 

Vilayetin dar biit~esine ragmen giri~i· a~1ktu. Su a~1k vollardan eve gelip kiipe 
len imar i~leri muvaffakiyetle ilerlemek- doki.ili.ir ve o kiipten ba§ka bir eve, ba~
teclir. Aylardanberi hummah bir faaliyct· ka hir kiipe dokiili.ir. Bu ~ekilde suyun te
le takib edilen yollarm parkelendirilme- miz kalamtyacagl pek tabii oldugundan 
si ilii bugiin halkt tozdan ve c;amurdan kur· belediye c;ok yerinde bir kararla kiiplerin 
tarmak iizeredir. Bundan ba~ka ruhu ka- ~e~melere ~evrilmelerini halka hirdir~i~tir -

NUshau 5 kuru$tur. 

Abone $eraiti { ~;;:ye ~==c 
SeDellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
ti~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 
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SON . HABERLER 

Ademi mudahale isleri 
Tali Komite yak1nda 
bir toplanb yapacak 

Bu toplanbda, goniilliilerin mikt~rile ispanyaya 
gonderilecek komite i'ini tetkik edecek 

Londra 7 (A.A.) - Diplomatik me- mevzilerini §iddetli bir ate§ altma almt§ 
hafilin kanaatine gore, I 1 kanunusanide olmalanna ragmen hic;:bir muvaffakiyet 
toplanhya c;agmlan ademi mi.idahale tali elde edememislerdir. 
ko~nitesi bilhassa !spanyaya gonderilecek Muela' da Teruel mmtakasmda milis
ko~nitelerde ctah§aeak §ahs1 sec;mek ve ayni ler yeniden ba:r.1 asi mevzilerini zaptet ~ 
~alllanda, geri c;:ekilecek goniilli.iler mik - mi~lerdir. 
tart ile iki tarafa baz1 muharib hukuku Cumhuriyet hava kuvvetleri, asilerin 
lammak keyfiyeti arasmdaki milnasebeti be~ tayyaresini dii§iirmii§lerdir. 
tayin etmekle mesgul olacakt1r. Salamanka 7 (A.A.) - Teruel cep-

Muharebe siJJetlendi hesinden bildiriliyor: 
Barselon 7 (A.A.) - Teruel mu • Kitaahmiz evvelki giin bazi noktalarda 

harebesi durmadan siddetle devam et - di.i~mamn mukavemetini k1rarak baz1 is • 
lllektedir. Asiler, ell~rinde bulunan mal- tihkamlan zaptetrni~lerdir. fki di.i§man 
Zemenin ehemmiyetine ragmen yapt!klan ave1 tayyaresi dii~iiriilmi.i~tiir. 
biitiin hiicumlar, cumhuriyet topc;u kuv - lhtilalciler ilerliyor 
\>~tlerinin §iddetli bir bombard1mamm Londra 7 ( Hususi) - !spanyol ih-
llliiteakib geri piiskiirtiilmii~tiir. tilalcileri T eruel cephesinde ileri hareket-

Asi hava ve topc;u kuvvetleri milislerin lerine bu~iin de devarn etmi§lerdir. 
•- ·"""""'"""""""""""""111111111111IIIJIIJIIfllllfllllllllllllllflllllllllllllfllfiiJIIfllllll1111111111111moooououu""""""""""""" 

Mecliste diinkii M. Van Zeeland 

miizakereler 

Bir~ok lavihalar okundu, 
kabul edildi 

Ankara 7 (T elefonla) - Bugiinkii 
Meclis .oplantlsmda Turk Gemi Kurtar
lna Anonim §irketinin tasfiyesi ve imtiyaz 
tnevzuunu te~kil eden hizmetlerin 1kttsad 
\t ekaletine bagh hiikml ~ahsiyeti haiz bir 
idareye devri hakkmdaki layiha ile dev
let ziraa~ i~letmeleri kurumu te~kiline dair 
kanun layihalarmm ve diger bazi layiha
larm rniizabreleri yaptldi ve kabul edil
di. 

Kabul olunan kanunlardan birine na
Zaran, Deniz Bank 207(.' numarah ka
lluna gore, te~ki' edi!rni§ . ol~n. ~~rk 
Cemi Kurtarma Anomm §lfketmm d1ger 
hissedarlar elinde bulunan hisse senedle
tini $irketin imtiyaza aid haklan da dahil 
oldugt: halde mevcud bilciimle hukuk ve 
\>eeaibi tamamen ker.disine intikal etmek 
§artile en ~ok nominal ktymetleri iizerin
den satu. almag? mezundur. Aneak De
niz Bankm satm alacagi bu hisseler i~in 
odeyecegi par<. §irketin bore! an l;lkt!ktan 
sonra kale 1 mevcud nakdile matlubatl 

tnecmuunu ge~emez. 
Mecliste kabul edilen diger kanuna 

llazaran da kuliib, orduevi kazinosu, kah
'Vehan _ ve kazinolarla br bahc;:elerinde ve 
emsali eglence mahallerinde bulunan 
her bilardodan senevi be~ lira ve tavla, 
dama ve ~atranct tahtalarmm beherinden 
senevi iic; lin• resim almacaktir. 

0~ Alman casusu 
idam edildi 

Londra 7 (Hususi) - Berlinde casus
luk sucile tevkif edilen iiG Alman bu
gun id~ma mahkum edilmi~tir. Mah -
kumlardan biri Almanvadan kaea_rken 
Leh hududunda yakalanmtshr. Idam 
hukiimleri derhal infaz edilmi~tir. 

Amerikada piyasa canland1 
Nevyork 7 (A.A.) - Kiymet -

ler borsasmda yeniden bir kalkm -
tn .. "'! ii• ve ba~hca k1ymetler 6 a gorum ~ k d .. 
t:>uvana kadar yiikselme ay etmi~hr. 
Yi.ikseli~. demiryollarile b_~~l~mi& ve ka~ 
t:>anma saatine dogru endustn kiymetlen 
iizerine ahm hararetlenrni~tir. 
Filistinde grev ilan edildi 
Kudiis 7 (A.A.) _ S~n- karg~~ahk -

lar dolay1sile Hebron ~ehnnm mu§terek 
t>ara cezasma c;:arpiimasmi protesto etmek 

ilzere grev ilan edilmi§tir. Diikkanlann 
bi.iyiik bir kismi kapanmi§tir. T akviye 

klt'alan sevkedilmi§tir. ~ehre giden yollar 

l'nuhafaza edilmektedir. 

Macaristan istikraz yapacak 
Budape~te 7 (A.A.) -:: ~jsag gaze-

! · · b'ld" d'v' " hukumet yakm-esmm 1 •r IgiTJe gore. 
da 360 milyon pengolii~ bir da_hili istik
taz c;1karmak niyetinded1r. Mal~ye N a -
~~n Fabinyi bi.itc;e miizakerelen esnasm
da, parlam~ntodan bu hususta salahiyet 
istiyecektir. 

Bq haber ~imdiye kadar daha resmen 
leyid dunmar.u~tlr 
Amerikaya katririlan eski 

eserler 
Atina 7 (Hususi) _ Selanik civarJ~ 

·~a bir yerde bulunan diirduncii asra ald 
~~Zl eski eserlerin gizlice Amerikaya 
'ka~lrlldigi ve Nevyork miizesinde te!? · 
~ir edilrnekte oldugu Londradan bildi -
•iirnektedir. Gazetelerin yazd1klanni" 
(ore, eserler, paha bic;ilemiyecek dere
tede kiymetli im~. 

raporunu hazirladt 

Y ak1nda Londra ve 
Parise tevdi edilecek 
Londra 7 (A.A.) - Van Zeeland, 

matbuata beyanatt bulunarak yapt1g1 ik
hsadi anket hakkmda oldukc;:a mufassal 
bir raporun pek yakmda Londra ve Pa
rise tevdi edileceg1n: soylemi§tir. 

Van Zeeland, bu raporun muhteviyatJ 
hakkmda ne§rediler.. haberlerin dogru ol
madigmi ilav~ etmi~tir. 

N e,redilen teblig 
Londra 7 (A.A.) - Chamberlain -

Van Zeeland miilakatmdan sonra a§a ~ 
g1daki teblig ne§redilmi§tir: 

Van Zeeland, F rans1z ve lngiliz hii
kumetleri tarafmdan kendisine verilen 
vazi;e hakkmda raporunu tamamlamadan 
0"1Ce Charr berlain ile temasa gelerek a -
)elumum va7 iyet ve bilhassa ikt1sadi ve 
mali sahalarda yap1labileeek enternasyo
nal hareket bak1mmdan noktai nazarlan
m ogrenme:_ istemi§tir. 

Mi.izakc, ~ esnasmda Van Zeeland 
yaph?t tetkikatm neticelerini hulasa et -
mi§tir. 

Van Zeeland'm a?tJk raporunu tarnam

lamasJ ve 15 giin i~inde bu raporu Fran
-Iz ve 1ngiliz hilkumetlerine vermesi ta -
karriir etmi§tir. 

Frans1z VI! fngiliz hiikumetleri tara -
fmdan tetkilc edihr edilmez mezkur ra -
ponm ne~ri hususunda Van Zeeland'la 
mutab1k b!mmJ§hr. 

Suriye · Fransa 
miizakerab 

Paris 7 (A.A.) - Samdan bildirildi-· 
gin gore, F ranSIZ fevkalade korniseri ile 
Suriye hiikumeti mi.imessilleri arasmda 
F rans1z - Suriye rnuahedesinin tatbik1 hu
susunda milzakerelere ba~lanmi~hr. lki 

hafta kadar siirecek olan bu gorii$meler 
esnasmda bilhassa ekalliyetler mesele ~ 
sile idari ve dini hukuk meseleler mev • 
zuu bahsedilecektir. Suriye devleti ser -

vislerinde Franstz miitehass1slan kulla -
mlmast da aynca goru~iileeektir. 
Bir ltalyan naz1r1 Belgradda 

Bel~rad 7 (A.A.) - Gec;:mi§ asn -
larda ftalyan portreleri sergisini tertib et

mek i!zere i'~ ~iin evvel Bel~rada gelmis 
olan ltalyan Devlet Nazm Kont Volpi 

diin N :>.iL Prens Paul tarafmdan kabul 
'!dilmi~tir. 

Ba§vekil Stoyadinovi~. Kot Volpi' nin 
ierefine bir ogle yemegi vermi~tir. 

Kont VoJp:, rl.iin ak§am Belgraddan 
hareket etmi~tir. 

Cenubi Amerikada bir isyan 
~1kb 

New-Yorl· 7 (A.A.) - New-York 
Times gazetesi, Meksikc 'dan aim I§ oldu
gu bir haberi nemtrnektedir. Bu habere 

nazaran Guatemalr 'mn ~imal hududunun 
biiyiik Okyan·Js civarmda kain bir nok -

tasmda bir isyan <;Ikmi§hr. Hudud garni
zcnlanmn d · bu isyana i§tirak etrni~ ol -

duklan soylenmektedir. Bu isyanm Mek
sika' dan gizliee gelmi~ olan Guatemala'h 

menfiJer tarafmdar !;Ikanlml§ oldugu soy
Jeniyor. 

New-York Times . gazetesi, resmi mem
balardan bir~ey ogrenmek kabil olmad!
~101, yalmz alman haberlerin itimada ~a

yan gori.ilmekte oldugunu ilave etrnekte
dir. 

Koyliiniin kalk1n-
• • mas1 1~1n 

Meclise ~ok miihim 
bir layiha verildi 

[Bagtarafi 1 fncf sahlfede] 

<<Muhtar koyiin ba~Id1r. Koy kanu
nuna ve bu kanuna gore koy i~lerinde soz 
soylemek, emir vermek, emrini yaptlrmak 
muhtarm hakkt ve vazifesidir. Muhtar, 
koyde devletin memuru ve miimessilidir. 
Muhtara yalmz arniri bulunan nahiye 
miidiiri.i veya kaymakam veya vali ta
rafmdan emir verilebilir. Ba~ka memur
larm muhtarlara ve koy memurlanna emir 
vermesi yasaktJr.» 

Bu hiikiimlere riayet etrniyen devlet 
memurlarmm derhal vazifelerinden <;Ika
nlacaklan da maddeye son f1kra olarak 
eklenmi~tir. Koyliiye aid i~ler ikiye aynl
maktadtr: 

1 - Mecburi i§ler, 2 - lstege bagh 
i~ler. 

Koylii mecburi olan i~leri gormezse 
ceza goreeektir. lstege bagh i§lerde ceza 
yoktur. 

Layihaya gore, koy sm1rlan ic;inde ha
zineye ve vilayet hususi idaresine aid her 
nevi arazi, bag ve bahc;e ile koyiin orta 
mah her cins topraklardan veya sahn a
lmma volile elde edilecek araziden c;ift 
ba~ma en c;ok bir dekar, bahctelerden en 
az bir ar hesabile aynlacak kisimlan ko
yiin manevi sahsiyeti namma T apuya 
bali;lamp koy yard1m tarlas1 veya bahc;e
si haline getirmek, muhafaza altma al
mak, her y1l imece yolile si.irdiirilp ektir
mek, biGtirmek, mahsuliinii toplatmak, ge

lecek senenin tohumlugu aynld1ktan son
ra artamm satarak parasmt koy sand1ibna 
yatlrmak da vard1r. 

Koy kalkmmasmda miihim bir amil 
olaeak olan bu kanun layihasmm yakmdz 
Mecliste gorii~iileeeqi anla$Ihyor. 

Hiikumetimizin Milletler 
Cemiyeti nezdindeki 

protestolar1 
[Ba~makaleden devam) 

geceli giindiizlii mi.idahalelerile hamlan
digi halde Ti.irkiyenin hie; fikri sorulma
dan haz1rlanan boyle bir nizamnamenin 
Konsey reisi tarafmdan yalmz Fransaya 
tebligile kat'iyet kazanmi§ olmas1 hi.iku
metimizi pek hakh bir hayrete di.i~iirmi.i§· 
tiir. 

Fransamn Hatay i§inde Tiirkiyeee 
milli bir dava halinde yi.iriiti.ilen ve Fran
sanm da taahhiidii altmda bulunan va
ziyetin hak dairesinde inki§afma neden 
bir ti.irlii raz1 olamad1gmt anhyarn1yoruz 
dogrusu. F ransa tarafmdan ileri gotiirii
len bu yersiz inad ve tsrann herhangi de
recesinde hiisnii niyetle telifine imkan 
yoktur. Eger Hatay meselesi hak daire
sinde muslihane bir hal neticesine isal 
olunamazsa Fransamn yalmz Hatay i~in 
degil, biitiin Suriye i§inde hiisnii niyetten 
ari olarak hareket etmekte bulunduguna 
hi.ikmetmek zaruri olacakhr. 

Kahyor, geriye Suriye elemam. Diinkii 
karde§lerimiz olan ve bugiin c;:ok rni.i~kiil 
vaziyette bulunan Suriyelilere kar§J biz 
Tiirklerin, ne olum .. olsun, fena nazarla 
bakmakhgimiZ miimkiin degildir. Geni§ 
Suriye halk ki.itlelerinin Atati.irk Tiirki
yesine kar~I muhabbetle me~bu olduklan
m biz pek iyi biliyoruz. V e nih a yet biz 
bu iilkenin parc;:alanmiyan biitiinliigii ic;:in
de hi.irriyet ve istiklaline kavu§masmi bii
tiin samimiyetimizle istiyoruz, ve icabm
da Suriyelilerin bt· mukaddes haklannm 
tahakkukuna yard1m etmegi kendimize 
bore biliyoruz. 

Ondan dolayidir ki Hatay i~inde Su
riye balk kiitlelerinin Tiirkiyeye mii§ki.i
lat <;Ikarmaktan tevakki edeeeklerinde 
kat'i kanaatimiz vard1r. Boyle neticesi ol
miyacak zorlul-lardan ancak zarar ve can 
s1kmhsi c;1kabilecegini Suriye balk ki.itle
leri takdir etmez degildirler. 

1lave edelim k: Hataydaki bi.iti.in in
sanlarm yeni rejime dogru gidilirken ara
larmda eins ve mezheb fark1 gozetmeksi
zin ora Ti.irklerik karde§lik ilan etmele
rine ve Tiirklere tam ve kamil bir emnivet 
ve itimad gostermelerine intizar olunabi
lir. Y eni rejimile Hataya ve o bolgenin 
biiti.in halkma temin olunan cennet hayah 
ancak boylelikle tah~kuk edecf'ktir. 

YVNVS NADI 

C KISA HABERLER ) - --* ATiNA- Yugoslavya Nalbi Prens Paul 
lle bayam Olga ve Dtik de Kent !le bayam, 
Yunan Vel!ahdlnln evlenmeslnde bulunmak 
iizere bu ak§am buraya gelmi§lerdir. 
* ViYANA- Habsburglara aid mallarin 

lades! muamelesi bugtin Ba~?vekalette ya
Pllmt~tlr. Harb Mahillerl Cemiyeti gene! 
sekreterl Mlkata bu mallarm idaresine me
mur edllml§tir. 
* ROMA - Harlclye Nazm Kon Ciano 

yarm ak~am saat 22 de Budape~teye hare
ket edecektlr. 

Hariclye Naz1n Roma protokollanm 1m
zalamtyan devletlerin konferansma l§tlrak 
eyleyecektlr. 

*BELGRAD- Romanya Harlclye Nazm 
Mlcesco bu aym 12 sinde Belgrada gelecek
tlr, 

Gazetecilik 

Agih Efendi kimdir? 
Matbuat Umum Miidiirliigii mil§avir

lerinden Server lskit'in gi.izel bir kitab1 
§imdi gozlerimin oni.inde duruyor. Bu 
gi.izel vasf1m, Ulus matbaasmda bas1lan 
kitabm bic;:iminden, kapagmdaki resmin
den mevzuuna, yaziii§ma, muhtac oldugu 
vesikalan toplayi§tna ve maya dizi§ine 
vannc1ya kadar her tarafma yaki§tlnyo
rum. 

Kitabm ad1 «Agah Efendi» dir. 0 
Agah Efendi ki bundan bir am kadar 
evvel, §ahsi te§ebbiisile ilk Ti.irk gazetesi 
Terciimam Ahvali tesis etrni~tir. Eger bu 
gazeteden evvel Churchil adh bir lngili
zin kurdugu «Ceridei Havadis» ve ondan 
da evvel devletin c;:Jkardigi « T akvimi V a
kayi», profesyonel ve rnilli gazeteeilik 
c,:erc;:evesinin di§mda bnak1hrsa, Agah 
Efendi, Server !skit' in tevcihile: «Tiirk 
gazeteciliginin ilk patronu, ilk ba§muhar· 
riri, ilk tahrir rniidi.irii, ilk muharriri, ilk 
muhabiri ve topyekun: Piridir.» 

Kitabm kapa~mda, basm tarihimize 
bymetli bir vesih kazand1ran ve maka
lemin ic;:ine koymaktan kendimi alamadi
gim ~u foto~rafma bir bakm1z: lc;:i giilen 
septik ve zeki gozlerinin oksesile hayran
hglmiZI bir anda kaoan, sevgimizi bir an
da kazanan l"t necib yiiziin cazibesinden 
kurtulmak r ~ miimki.in! Korpelige y akm 
bir tazelikle miikemmeliyete yakm bir ol
gunlugu birle§tiren bu yiizde, fes ve sakal 
gibi, atalanmiZdan !;Ogunu himbtlla§ti • 
ran maddell'· bile, manaya aid bir giizel
ligin dekorunu tamamhyan !terc,:evelerdir. 
Bu resimde her§ey bize hayret veriyor: 
Giizellik, zeka V~" sevimlilik; ruha aid 
ktyrnetlerin bi~ insan yiiziine bu kadar 
siizgiln bir aydmhk i~inde duru~u; genc
lik ve kemal; viiz sene evvelki Tiirkler
den birinin yiizi.inde bu kadar asri ve me
deni bir ifadenin bulunu§u; hatta, o ta
rihte yeni icad edilen fotografm pek ip
tidai bir cihaz oldugu siralarda boyle mu
vaffakiyetli bi- eser veri§i ... 

Kitabda okudugumuza gore «Vakayii 
Me§hurenin MazbatasJ» diye ba§hyan 
hahralanndan biyogra fisinin esas c;izgile
rini anlamak mi.imki.in oluyor: 15 Sevval 
1252 de «Dersaadette Beyoglunda kain 
Mektebi T1bbiyei Sahaneye» girmi§, fa
kat bir miiddet sonra oradan, gene kendi 
tabirile «istifa ederek kendini istihrac ey
lemi§>> ve Babtali Terei.ime odasma c;1rag 
olmu§. 4 $evval 1267 de §U sevimli not 
var: <<Saka1 kii~ad eyledim.» 0 kadar. 
1ki sene sonra «Paris sefareti seniyyesine 
elc;:ii murahha•· fevkalade nasbolunrnu~ o
lan devletlu Rifat Veliyiiddin Pa~anm 
maiyetinde Bab1aliden maiyet katibi na
mile memur buyurularak pa§ayi mii§ariin
ileyhle beraber oraya gitrnek iizere» ls
tanbuldan hareket etmi§. Daha sonralan 
«Rwneli Orduyu hiimayunu Ba§miiter
cimligi», «Hersek eyaletinde muhake ~ 
mei hayadid ic;:in ac;:Ilan meclisin reisligi>>, 
birc;:ok komisyon azahklan ve reisliklerin
den ba~ka Posta naznhgmda da bulun ~ 
ffiU§. 

« T erciimei A hval» ismile Dersaadette 
tiirkc;:e bir gazete ne§rine tab ve mi.iba§eret 
ettigi tarih 6 Rabiiilahar 1277 dir. Bu ga
zete ic;in Server lskit'in eserinde tesadi.if 
ettigimiz malumattan baz1lanm aynen ah
yorum. 

«Tereiimam Ahval gerek mi.indericat, 
gerek tab1 §ekli hususlannda ve bilhassa 
mizampajda kendinden evvelkilere ben -
zemez ve ancak kendinden sonraki T as -
viri ~fkara da pek yakla~amaz. Evvelki
ler kendinden ctok iptidai, sonraki de c;:ok 
yi.iksektir. inti§ar tarihinde kendisine re
kabet ic;:in Ceridei Havadisin haftada be§ 
giln ctikarmaga ba§ladigl ruznamesinden 
de gi.izeldir. T akvim ve Ceride, hurufatla 
dizilip basilmalarm11 ragmen adeta ta§ 
basmas1 gibidirler. Pek az olan serlevha
lar goze «;:> omaz ve sahifeler plav lengeri 
gibi tepeleme doludur. T ereiimam Ah • 
valde ise havadisler ve diger bendler iyi 
tebari.iz ettirilmi§tir. Hattata yazdmlarak 
kazdmlmt§ «Havadisi Dahiliye», «Ha -
vadisi Hariciye» gib' umumi ba§hklar al
tmda toplanan hab!'rlere, havadisine gore 
aynea serlevhala. da konmu§tur. Bu ha
berler, hacliselerin cereyan ettigi memle -
ketlere gore de bir tasnif SITaSI almi§br.» 

«Terci.imanda ba§makaleye nadir te -
sadiif edilir. 1Ik ba~makalesi otuzuncu 
niishasmda ba§lay1p miiteak1b niishada 
bitmektedir. lmzam olan bu makalenin, 
Sinasi bu tarihlerde gazeteden aynlmi§ 
bulundugu ic;in Agah Efendi tarafmdan 
yazilmi~ olmas1 kuvvetle muhtemeldir. 
Bu makalede Avrupa halkmm siyasl ma
kaleler okumak itivad!anndan bahisle gi.i
ni.in sivasi iki hadisesinin tahliline gec,:il -
mektedir. 

«Bu hadiselerden biri ltalya ile Papa
hk arasmdaki hadise, di~eri ise Suriye 
meselesidir. Di.irziler ile Maroniler ara -
smdaki vak' a dan tahaddiis eden Suriye 
hadisesinin siyasi neticeleri ve F ransanm 
hadisedeki rolii bu makalede etrafhca 
te§rih edilmekte ve A vrupa gazetelerinde 
kasden :,·aptian garazkarane ne§riyatla fi
kirlerini bulandirmamalan karilere tavsi
ye olunrnaktadti 

104 sene evvel §ahsi te~ebbiisile «Ter
ciimam Ahvai .. ismindeki ilk Tiirk 

gazetesini ~1karan Agah Efendi 

«Bunu k1sa bir fastla ile takib eden 
ikinci ba~makale maarife dairdir. Bu rna· 
kale rnatbuat tarihimizde ilk polemik'in 
mihveri olmu§ ve rivayete nazaran Ziya 
Pa§a tarafmdan yazilmi§tlr. Gazetenin 
iki hafta kadar tatiline de sebeb olan bu 
polemik hakkmda a§ag1da malumat ve
recegiz.» 

«Gazetede yegane imza olarak goril
len Bab1ali T erci.ime kalemi hulefasm ~ 
dan Mehmed Serifin terci.imeleri de o za
mana gore rni.ihim yaz1lardtr. Bunlar, sa
nayi ve ziraatten hangisinin hakkumzda 
hay~rh oldugunu miitalea ve tetkik etmek
te, Economie politique ilmini tarifle bu 
ilmin hududu tabiiyesini tahdid eylemek
tedir. Hele 119 uneu numaradan ba§la
ytp milteaktb ni.ishalarda uzay1p giden 
gene Mehmed ~erifir. <<flmi emvali milli
ye - Economie politique» ba§bkh ve ~a
kirdle hoca arasmdaki sualli cevablt ter
ciimesi epeyce k1ymetlidir.» 

<<Sinasi Efendi, bu gazeteye siyasi 
makaleler yazmam1~ ve esasen yirmi dort 
niisha si.iren i§tiraki zamanmda da yalmz 
edebi kalem yard1mlarmda bulunmu§tur. 

«.Sinasinin, bilahare T asviri Efkardak1 
mesaisile beraber topu topu il~ seneyi bile 
bulam1yan ve fa kat; matbuat tarihimizin 
bu ilk devirlerindeki yaz1larm en kiymet
lisi olan mahlelerile, yaratt1g1 edebi de
virle, lis an ir.blabilt, N amtk Kern a! gibi 
§akirdlerile pek me§hur olan gazeteciligi. 
i§te bu T erciimam Ahvalin inti§arile ba~
lar ki, kendisinin bundan evvelki ne§riyati 
1859 senesinde basil an « T ereiimei Man
zume» adh kitaba inhisar etmekteydi. Si
nasinin, T erc:iimam Ahvale ilk ni.ishala -
rmda yapt1g1 edebi yardtmlan arasmda; 
gazetenin inti§an mi.inasebetile gelen teb
riklere gene §iirlerle cevab vermesi, §iirler 
yazarak nazireler toplamast ve hatta bazi 
§iirli bilmeceler tertibi gibi §eyler de var
dir. 

«Sinasinin bu kabil yard1mlarmdan da
ha i.istiinleri; ilk niishanm mukaddimesi
ni yazmak ve ikinci ni.ishada ba§lay1p be
~inei ni.ishad . biten «Sair evlenmesi» ko
medisini burada ne§retmek olmu§tur. 

« T erei.imam Ahvalin dilile «Sinasi 
Efendinin icadt tab't olan» bu komedi, 
tiirkc;ede ilk dramatik eserdir. Ve bir tezi 
vard1r. 

« Y az1da fikrin liizumunu da ilk de fa 
olarak eserlerile bize anlatan Sinasi, boy
Ieee, bu gazeteye koydugu k1t' alannda 
bir taraftan eski edebiyat san'ah iizerinde 
yiiriirken ve bu san' at! ad eta te§vika yel
tenerek k1t'lllarma n~zireler ister ve a!Jr
ken bir taraftan d; boylece yenilikler ve 
inkJiablar yao1yordu. 

«Sair evlenmesi» komedisinin kahra -
mam olan §air Mii§tak Beye soyletilen 
~arkmm notas• kli§esi hakkettirilerek ga
zetenin i.ictiinc ·: numarasma basilmi§hr. 

«Sin'isinin gazeteden neden aynldtgi 
me~huldiir. Bu hal de tabiahnm titizligi
ne atfedilmektedir. 

« T erciima 11 Ahval, gec;:inmesi mi.inha
Siran kaleminden olan muharrirlere ilk -
mekteb olmu§t•Jr. Cazetecilere bu itmina
m veren T ereiiman bu suretle Tiirk gaze
teciliginin miistakar bir meslek haline ge<;
mesine ilk tavassut §erefini de kazanmi§· 
tlr. 

«Ahmed Rasill' «Matbuat tarihine 
methal: 1Ik bi.iyi.il· muharrirler» adh ve 
Sinasiden bahseden kitabmm mukaddi -
mesinde yapt1g1 bir hulasac1kta T erci.ima
m Ahvalden Sinas: aynldtktan sonra tah
rir i~lerile «Mir' at» sahibi denmekle ma
ruf Refikle Hasan Suphi namlannda iki 
gencin de ugra§tigmi, sonralan N am1k 
Kemalin de araSITa makale yazmak sure
tile muaveneti kalemiyede bulundugunu 
bildirmektedir. Gazetede Mehmed Serif 
imzasma da s1k s1k tesadiif olunmakta ~ 
d1r.» 

A Gazetesi tatil edildikten epeyce sonra 
«Ali v~ r;-uaC.: Pa§alann gazabma ugnya
rak divandan ihrae edildigine dair Bahia
liden Maliyey tezkere yazildigi 1 7 mayts 
186 7 giinii filhakika N amtk Kemaller ve 
Ziya Beylerle ideal yolda§hgt yaparah> 
hiirriyet rnucadelesi i!tin Avrupaya ka~an 

1-IEM NALINA 
MIHINA 

Tiirk purolar1 
{.E:! tal in' e §OY le bir soz atfederler: 
~ «Snvyet Rusyada her§ey var~ 

d1r; yalmz kauc;:uk yoktur. Bir 
kauc;:uk i<;in de asia harbetrneyiz.» 

Filvaki, Sovyet Rusyanm Avrupanm 
~arkmdan Asyanm Uzak§arkma kadar 
uzanan 21,176,000 murabba kilometro~ 
luk uc;:suz bucaks1z arazisinde, her iklim 
mevcud oldugu ic;:in, madeni, nebati, hay~ 
vani her ha·1 madde de vard1r. 

Tiirkiyenin de bu i.ic;: ti.irlii ham madde 
baktmmdan, Sovyet Rusya kadar degilse 
de herhalde zengm bir memleket oldugu
nu iddia etmekte hata yoktur. Memleke~ 
timizin de s1cak, soguk, mutedil iklimle
rinde her§ey yeti§iyo;·. Mesela cenub vi~ 
layetlerimizde, yeni yeni muz yeti~tirildi~ 
gi gibi. 

Bugiin bizi bu rnevzua getiren Turk 
puroland1r, !nhisar idaresi bir miiddet de~ 
vam eden ara~hrma ve tecri.ibelerden son~ 
ra, Marmara, Florya ve Moda adlarile 
lie; cins yerli puro c,:Ikarmi§hr. Demek ki 
bizim y~prak sigaras1, yahud da Havana 
sigarast dedi~imiz ve yalmz Hathistivaya 
yakm steak memleketlerde c;:Jkhgmt san~ 
&g·:mz purolan rnemleketimizin tiitiinle~ 
rile de yapm !: kabilmi§. 

fnhisar idaresi, Avrupahlann sigar de~ 
dikleri purolan nic;:in yaphgm1 §oyle izah 
r-diyor: «Piyasada fiat! ucuz olmakla be~ 
raber ic;:im ve evsaf itibarile de ecnebi rna~ 
mulata uygun yerli pure bulunmadigi yo
lunda otedenberi xap!lan §ikayetlere ve 
izhar edilen arzuyn binaen mii§terilerimi
zin dilegini kar§Ilamak iizere ila.» 

!nhisar idaresi, bu sigarlan piyasaya 
c;:Ikarmakla birkac;: noktadan iyi bir~ey 
yapml§hr: 

1 - Bir devle~ milessesesi gibi degil, 
bir ticaret evi gib1 davranarak mii§terileri
nin isteklerini temine ve zevklerini tatrni~ 
ne c;:ah§mi§hr 

2 - Ecnebi purolari, iyicelerinin ta~ 
r..esi 40 kur--i gibi hakikaten fahi§ fiatlar~ 
Ia sat!ldigt ictin, kimse bunlan i~miyor; 
bu yiizden fnhisar idaresi muhakkak bir 
kazanct kaybediyordu. Bu fiat yi.iksekligi 
hie; §i.iphesiz kac;:ak<;Ihga da sebebiyet ve
rivordu. Ben, tamdigim eenebilerden pu
rolann, Almanya, Avusturya, Holanda, 
hatta Yugoslavya gibi memleketlere na~ 
7aran Ti.irkivede fevkalade pahah oldu~ 
;;una dair §ikayetler duydum. 

3 - !nhisar idaresi, bu purolan ~1kar~ 
makla kimbilir. belki ileride c;:ok biiyi.iye~ 
cek yeni bi- endiistrinin temelini atrni§hr. 
Sigarlann kutulan da, §ekilleri de, iizer· 
lerinde isirnleri yaz1l olan bilezikleri de 
zariftir. Fiatlan da 15, 12,5, 10 kuru§~ 
tur: ucuz say1lamazsa da pahah da de~ 
gildir. Ost v'\praklannm biraz zay1f ol~ 
ma~mdan ba§ka kusurlan da yoktur. 

fnhisar idaresi, herhalde, puro i<;mege 
ali§ml~ olanlanmllla sigar tiryakisi ecne~ 
bileri memnun edecer iyi bir i~ yapm1~hr. 
Malum ya keyif verici maddeler c;:1karan 
miiesseseler, mii§terilerinin keyfine gore 
hareket etmege meeburdurlar. 

----
Bursa Barosunun ydhk 

toplanbs1 
Bursa (Hususi) - Baromuz Yllhk 

toplantlSlm yapmt~ ve eski idare heye
tini aynen yerinde b1rakmt§hr. Eski he
yeti te§kil eden zevat ~unlardtr: Avu • 
kat Kemal Ziya Demirel (birinci reis), 
Kamil (ikinci reis), !smail Hakkl Ka • 
rae a (genel sekreter), Tevfik Aycan, 
Hizbi Mete, Nurnan Ak§it (uye), muha· 
sebeci Mehmed Osman. 

Y almz yeni seneyi tebrik 
etmi§ler 

Roma 7 (A.A.) - Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Diplomatik mahfiller, Perth ve Blon• 
del tarafmdan Kont Ciano'ya yap1lan zi~ 
yaretlerin sivasi mahiyette olmadtgmt be· 
tan etmektedirler. 

fngiliz ve Framtz diplomatlan ftalyan 
Hariciye Nazmm sadeee yeni seneyi teb~ 
rik etmek maksadile ziyaret etrni§lerdir. 
Namla iki diplomat fiTSattan istifade 
ederek beynelmilel vaziyeti umumi §ekil~ 
de tetkik etrni§lerdir. F akat bir 1ngiliz • 
F ranstz tesebbi.isii mevzuubahs degildir. 
1talya ile Frans1z ~ 1ngiliz grupu arasm~ 
daki mi.inas .. betlerde degi§iklik yoktur. 

Londra • Avustralya hava 
rokoru 

Londra 7 (A.A.)-Tayyareci Clous~ 
ton, yakmda .lngiltere - Avustralya hava 
rokorunu kirmaga te§ebbi.is edecektir. 

Agah Efendini:1 hayahm merak edenler, 
ancak bir <;e§ni tathrmak ic;:in bazt par<;a~ 
lanm alabildigimiz bu eseri okumahdu • 
lar. 

Gazetecilik, fiki~ ve po!itika tarihimi • 
zin en degerli ve giizide portrelerinden 
biri i.isti.inden ihmalin ve unutkanhgm ka· 
ranhklanm s·v1ran bu ~ok degerli monog
rafinin muharririni tebrik etmekten hususi 
bir haz duyuyorum 

PEYAMI SAFA 
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II :.~::: Hodbin Dev II 
~ Oscar Wilde'dan -!1 

(:ocuklar, her gun ogleden sonra, mek-1 civilda§IYorlar, c;ic;ekler otlar arasmdan 
tebden donerlerken, Devin bahc;esinde oy- ba§lanm c;1kanp bahyor ve giiliiyorlard!. 
r.amaga giderlerdi. Bu bi.iyi.ik ve ~(;izleri Manzara c;ok giizeldi, fakat K1§ bir ko§e· 
kama§tlran, yemye§il bir bahc;e idi. Otede ye c;ekilmi§ hala ya§tyordu. Bu ko§e bah
beride, otlar arasmdan yild1zlara benzi - c;enin en metruk yeri idi, ve orada ki.ic;iik 
yen c;ic;ekler yi.ikselirdi. Bunlardan acaib bir ~ocuk vard1. 0 kadar kiic;i.iktii ki, a -
isimli bir tanesinin tiiveycleri, ilkbaharda, gac;larm dallarma yeti§emiyor ve ac1 goz 
pembeden inci beyaz!Jgma kadar biiti.in ya§Jarl dokerek otede beride dola§Iyordu. 
renklere, sonbaharda da meyvalan ba~ka Zavalb agac; hala kar ve k1ragi ile ortiilii 
bir giizellige burunurdi.i. Agaclara kon • idi, etrafmda $imal Riizgan 1shk ~ahyor 
mU§ olan ku§lar 0 kadar giizel oterlerdi ki, ve homurdamyordu. Agar;: «Tirman Slr
c;ocuklar, onlan dinlemek ic:;in, oyunlarml tJma, kii~iik c;ocuk I» diyor ve dallanm 
buakirlar, sonra da: <<Burada ne kadar iyice egiyordu, fakat ~ocuk ~ok kuc;iiktii. 
mes'uduz !» diye bagn~Irlardi. DI§an bakarken, Devin kalbi teessur-

- virdigi IKI YtlZLU ADAM 
filmini kim tammaz. ~imdi on
dan daha giizel, daha kudretli 
bir temsil: 

iKi CANLI 
ADAM 

George Raft nicin kadmlardan kaclyor? ~~m;~:~":~:::.:~:~~ 

Bir giin Dev geldi. Dostu Camouttilles It' doldu. «Meger nekadar hodbinmi§im! 
prensini ziyarete gitmi§ti, ve orada yedi dedi, nic;in buraya ilkbaharm gelmek is
sene kalmtstJ. Yedi sene sonunda, soyli - temedigini §imdi anhyorum. Bu zavalh 
yeceklerinin hepsini soylemi~. ve nihayet kii~i.ik c;ocugu agacm en yi.iksek tepesine 
§atosuna donmege karar vermi§ti. Gel - oturtacag1m ve bu duvan y1ktiracagim, 
digi zaman, c;ocuklarm bahc;ede oynadtk~ bah~em bundan sonra c;ocuklarm teneffiis 
lanm gormii§tU. bahc;eleri olacak.» Y apt1klarma sahiden 

Ha~in bir sesle: ~ok k1zm1,h. 

- N e i§iniz var, bur ada? l diye ba - GiirUitii etmeden merdivenlerden indi, 
gnd1. <;ocuklar da ka~I§hlar. ya va§~a kap1y1 ac;h, bah~eye girdi. Fa kat, 

Dev: ~ocuklar onu gori.ince ka~I~tJ!ar ve bah~e-
- Benim bahc;em bana aid I dedi, de yeniden h~ oldu. Y almz, ki.ic;iik ~ocuk 

herkes bunu boyle bilmeli, burada ken ~ kac;mad1, gozleri o kadar ya§la dolu idi ki, 
dimden ba,ka kimsenin oynamasma mii· Devin geldigini bile gormedi. Dev yava§~ 
saade etmem. ~a ona yakla§h, usulca eline ald1 ve aga-

Bahc;enin etrafma ~ok yiilc.sek bir du- em iist~ne oturtt~: Bird~n. agar; ~ic;eklerle 
var ~ektirdi, ve: «Girmek memnudur. bezend1, .. k~§lar otmek I~m dallara kon
Giren cezasm1 ~eker I» levhasmi astud1. d~lar, kuc;uk c;ocuk kollanm uzattl, De· 

Z II k) b k nlyacak vm boynuna dolad1 ve onu optii. Diger 
ava 1 ~ocu arm a, a oy kl D · h' d h · 

I · kt y 1 ·· t.. d ~ ka) ~ocu ar evm 1~ e a~m olmadtgmi 
yer en yo u. o us un e oynamaga " • .. .. k k ld.l 1 
k t 1 h lb k. 1 k t 1 akdh gorunce, O§ara ge 1 er. lkbahar da 
.d1~ Ihar,l a u ~tyod5°D olz ~ ~eb.t~ d.k onlarla beraberdi. Dev: <<(:ocuklar, bu 
1 1, o§ anna g1 me 1. en erm• 1 1r 1 - b h . . . . 
t d · ll'rler ve 1·re a c;e arttk s1zm I» dedt. Biiyiik bu hal-
en sonra, uvar ctvarma ge .,. • ld .. ~ · 
·d k' ·· 1 b h d b h derlerd1. Ken- ta a 1 ve duvan yiktl. Ogleym, pazara n e 1 guze a c;e en a se · 'd . · · · 

di kendilerine: «Orada nekadar mes'ud ~ gl .en .ms~~lar •. §Ulldiye kadar gormed1k. • 

d k 1 ~ d 1 d. len b1r guzelhkte olan bahc;ede, Devm 
u .~, er er 1. kl I d v •• d··1 

N .h l!kb h ld' h k 1 ~ocu ar a oyun oyna 1g1m gor u er 1 ayet, a ar ge 1, er yer, IT ar 
kiic;iik ~ic;eklerle kuc;i.ik ku§larla dolmU§tU. <;ocuklar biiti.in gun oynadllar ve ak-
Y almz hodbin Devin bah~esinde KI§ hii- §~miistii Deve «Allaha Ismarladik I>> de-

k.. .. . d K I d .. ~ · 1. 1 dtler. 0 da: urn suruyor u. U§ ar ora a otmegt a&.I -
!anna bile getirmiyorlard1. ~i.inkii orad a - Kiic;iik arkada§InlZ nerede} diye 
c;ocuklar yoktu, agac;lar ~ic;ek a~mag1 dii~ sordu, hani agacm i.istiine oturttugum ~o
~i.inmiiyorlardi. Giiniin birinde, giizel bir cuk I 
~·crek otlar arasmdan ba,mi c;Ikardl, levha· Dev, bu ~ocugu hepsinden fazla sevi -
y1 gori.ince, c;ocuklar hesabma o kadar mi.i~ yordu, c;unki.i o kendisini opmu~tii. 
teessir oldu ki, tekrar ba§lni topraga sok- <;ocuklar: 
tu, ve uyumaga koyuldu. Bu halden yal- - Bilmiyoruz, gitti! dediler. 
mz Karla Don memnundu. ~ilkbahar Dev: 
bahc;eyi unuttu I diye bagfi§IYOrlardi, oy
le ki, bi.iti.in sene burada ya~tyacagll>>. 
Kar otlan beyaz mantosile orttii, Don da 
agac;lan gi.imii§ tarag1 ile tarad1. Sonra, 
~1mal Ri.izganm beraber oturmak ic;in 
yanlarma c;agud1lar, o da geldi. Kahn 
kiirklerini giymi~ti, bi.itiin gi.in bah~ede 
homurdamyor ve ocaklan alti.ist ediyor -
du. «Ne gi.izel yerl dedi, Kuag1y1 davet 
etmemiz laz1m 1». K1rag1 da geldi. Her 
giin, uc; saat, §atonun i.istiine, kiremidlerin 
c;ogunu c;atlatacak kadar §iddetle di.i§ii -
yor, sonra da bi.itiin si.iratile bah~eyi do -
la§Iyordu. Kur§uni renk bir elbisesi vard1, 
nefesi buz gibi soguktu. 

Hodbin Dev: 

- Nic;in flkbahar gelmekte bu kadar 
gecikti, anbyam1yorum I diyordu. Pen • 
cere yamnda oturup soguk ve beyaz bah
c;esine bakarken: 

- Omid ederim ki hava degi§irl diye 
mmldamyordu. 

Fa kat, ne ilkbahar, ne de Y az hie;, hi~ 
gelmiyorlardi. Sonbahar biitun bahc;elere 
altm meyvalar veriyor, fakat bunlann hi~ 
birini Devin bah~esine vermiyordu. «0, 
c;ok hodbin !» diyordu. Oyle ki, bahc;ede 
daima K1§ hi.iki.im suruyor, ve ~imal Riiz· 
gan, Kuag1, Don ve Kar aga~lar ara -
smda dans ediyorlard1. 

- On a yarm gelmesi i~in soyleyin! 
dedi. F akat, ~ocuklar, nerede oturdugunu 
bilmediklerini, son giinden sonra onu hi~ 
gormediklerini soylediler. Dev ~ok miite~ 
essir oldu, 

- Hergiin ogleden sonra, mektebden ~~
kmca, ~ocuklar Devle oynamaga geldi -
ler, F akat, Devin sevdigi kiic;iik c;ocuk 
hie; goriinmedi. Dev biitiin c;ocuklara kar~ 
~~ c;ok iyiydi, fakat ilk ltiic;iik dostunu 
gormegi ~ok istiyor, s1k s1k onun lafm1 
ediyor, «o kadar gorecegim geldi ki ... » 
diyordu. 

Seneler ge~ti, Dev ~ok ihtiyarlad1, c;ok 
zay1flad1. Arhk oyun oymyam1yordu. 
Oyle ki, biiyiik bir koltuga oturuyor, c;o~ 
cuklann oyunlanm seyrediyor, bahc;esine 
hayran oluyordu. «~ok giizel c;i~eklerim 
var, diyordu, lakin ~ocuklar c;ic;eklerin en 
giizelleri .. » 

Bir k1§ sabah1, giyinirken pencereden 
d1~an bak1yordu. Arhk k1~a hiddetlenmi
yordu, biliyordu ki, !lkbahar uykudad1r, 
c;ic;ekler de dinlenmektedir. 

Birden, ~a~km ~a§km, gozlerini ugu§
turdu, bir~eye dikkatle bakh. Bahc;enin 
en tenha bir ko§esinde, goz ahc1 beyaz 
<;ic;eklerle bezenmi§ bir agac gormu§tu. 
Dallan yald1zhydi, dallardan giimu§ 
renkli meyvalar sark1yordu, altmda da 
bir zamanlar sevdigi kiic;iik c;ocuk duru~ 

Ba~ rollerc!.e : 
Pal ph Marsh 

yapilan ve belki ehemmiyet veril
mez bir hatanm biltiin omi.ir ve 
muhit iizerinde yaphg1 elim tesiri 
gosterir canh bir eser. 

MiSLiNE RASLANMAMI~ 
MUVAFFAKlYETLERLE 

ALKAZAR 
sinemasmda devam edlyor. 
Nazan dikkate: Bu filmi 
tekmil Universitelilerin r 

gormes! ic;in bugiln 1 mati-
nesi her yer 25 kurw~tur. 

SON G'ONLER 

PU<;tNiNiN ~EDOVRfi 

r-LA BOHEM 
MARTHA EGGERTH -

JEAN KlEPURA 
Yiizbinlerce insanm vecitle gor· 
dilgii bu eseri bir de sen seyret 
Ayr1ca: 

Kocamtn i3i cnk -.. 
WiLLiAM POWEL • MYRNA LOY I 

937-938 in enfes vodvili 

BUG!~'~'~'~2~~~=AM, Jl 
4 : BOHEM. 6: KOCAM. 8 : 
~OHEM. 9,30 : KOCAM 

BETH OVEN 
Harry Baur 

EKLER JURNAL 
Hergun ilk seansta 

Bekar Evliler 
BVGUN 

MELEK 
Sinemasmda 

Nefis ve §ahane bir 
sizi bekliyor : 

MARLENE 

016TRICU 

film 

Franstzca sozlii. Rejisorii : 

ERNST LVHiTSCH 
Bir sabah, Dev yatagmda uyand1ib 

zaman kulagma ~ok tatlt bir musiki nag
mesi geldi. Bu ses kulagmda oyle ho§ bir 
tesir b1raktt ki, saray musiki§inaslannm 
civardan gec;mekte olduklanm dii§iindu. 
Sahiden, bu, pencere kenarmda oten bir 
kuscagtzdan ba§ka bir§ey degildi. Hal • 
buki, Dev, epeydenberi bah<;esinde hie; 
bir ku§ otii§ii i§itmedigi ic;in, bu ses ona 
di.inyamn en giizel musikisi tesirini yap -
mi§h. 0 zaman, Kuagt dansm1 b1rakt1, 
art1k ~imal Riizgan homurdanmiyordu, 
ac;1k pencereden Deve kadar tatl1 bir ko~ 
~u yukseldi. Dev: «Samyorum ki, nihayet 
Ilkbahar geldi! » dedi, yatagmdan fir la
d!, dt§an bakh. Bir de ne gorsiin? 

yordu. 1 Seanslar : 2 • 4.15 - 6.30- 9 da 
Dev sevinde ko§arak merdivenleri in- IIII!!!!F~iiiiiiiiiilii!T~iiiillliiiiiilliiliid~lll 

di, ve bahc;eye girdi. Gene ko§arak ~ocu~ ranSIZ iyatrosun a 
~un yanma geldi. !yice yakla§mca hid~ 
detten yiizii kizard1 ve: 11 ikiDci~ arun ssh ak~am1 21 de 

SUVARE 
- Seni yaralamaga kimin eli vard1? e 15 ildreil<antn cumar esi 17,30 dr 

dedi. Sahiden, <;ocugun avU<;larmda iki M A T I N E olarak 
c;ivi, kiic;uk ayaklannda da gene iki c;ivi Paris I> onser va to an orofrsoru 

d D Me~hur Plysnlst 
yaras1 var 1. ev: «Seni yaralama~a ki~ 
min eli vard1l Sovle bana, biiyiik k1l1c1~ LAZARE LEVY 
m1 alay1m, onu oldiireyim I» diye haybr~ 
dl. 

<;ocuk: «Hayir! diye cevab verdi, 
bunlar A~k yaras1! .. 

nin 

2 buyiik konseri 
B1ietler tiyatro gi~e er1nde 

sahlmaktada. 

Gene k1z, birden elbiselerini y1rtmaga ve «Can 
kurtaran yok mu?» diye bag1rmtya ha,Iamaz mt? 

Holivuddan yaz1hyor: 
Buras! muhakkak ki sinema payitahtJ 

ve san'at diyan oldugu kadar bir a§k ve 
izdivac memleketi de sayiiabilir. Hergiin 
gene, ihtiyar c;iftler arasmda cereyan e
den hadiseler bunu gosteriyor. Fa kat di
ger taraftan da di.inyanm dort ko~esinden 
gelmi§ giizeller kolleksiyonuna sahib ol -
mas1na ragmen Holivud' da kadmlardan 
kac;an, onlarla dii§iip kalkmaktan ihtiraz 
edenler de vard1r. Bunlardan biri de 
George Raft' d1r. Uzun zaman bunu es· 
rarh bir vaziyet zanneden Amerikah ga~ 
zetecilerden biri nihayet artisti bu husus· 
ta sorguya c;ekmi§, ekseri filimlerde hain, 
bazan da fedakar tipleri temsil eden san
atkar hath hareketini §U suretle izah et
mi§tir: 

- Kendisini sevdirerek veya kar~lSln
daki erkegi evlenmege mecbur ederek 
§antajc1hk eden kadmlar her yerde eksik 
degildir amma, burada adeta kongre ak
detmi§ler gibi toplanmi~lar.. Birkac; ay 
evvel biitiin omriimde yi.izuni.i bile gor -
medigim bir k1za bu yiizden 2 bin dolar 
tazminat verdim. Bakm vak'a nasii cere· 
yan etti. Filimlerimden birini beni.iz bitir· 
mi§tim. Baz1 hususi sebeblerden dolay1 
direktorlerden birile aramda ihtilaf c;Ikh. 
Mahkemeye gitmi~ olsayd1m, muhakkak 
hak kazanacakhm. F akat iyi kotii ismimin 
elrafmda dedikodu olmasmt istemedigim 
ic;in boyle bir te§ebbi.ise giri§medim. hte 
bu arahk o kadm meydana c;Ikh. Kendi
sine izdivac vadetmi~ oldugumdan dolay1 
aleyhime clava ac:;acagm1 bildirdi. Emin 
olun o k1zla s1k1 f1k1 degil i.istiinkorii bile 
bir miinasebetim yoktu. Lakin, hakk1m1 
almak i~in adalet kap1sma mi.iracaatten 
~ekindigim halde boyle bir rezaletle ~ere~ 
fimi kirletmek istemezdim. Benden taleb 
ettigi paray1 vermege mecbur oldum. 

Aim size bir ba§ka macera daha .. Far· 
zedin ki me~hur bir aktorsi.ini.iz. Bir giin 
az1c1k istirahat etmek iizere apartlmam • 
mzda otururken tak tak kap1 «kom§U • 
yuz l » diyerekten terbiyeli, iyi giyinmi§ bir 
ana ktz i~eri giriyor. Gene k1z sinema de
lisidir. 9imdilik figi.iran olarak bu mes -
lege intisab ediyor. T abii birden muva • 
fakat cevab1 veremiyorsunuz, c;iinkii boy
le i§leri hal sizin elinizde degildir. Lakin 
ziyaretleri sikla~tmyorlar, bak1yorsunuz 
ki, tacizkar olmakla beraber nazik §CY -

ler .. Birka~ defa oteye beriye davet edi
yorsunuz.. Onlarla birlikte baz1 eglence 
yerlerinde gorunuyorsunuz .. !ki uc; hafta 
ortadan kayboluyorlar. Merak etmenize 
hacet kalm1yor.. Mahkemeden celb ah~ 
yorsunuz. fzdivac vadedip soziinde dur -
rnamak ci.irmile maznunsunuz!. T a bit re
zalet ~1kmamasmi istediginiz ic;in taleb et~ 
tikleri paray1 veriyorsunuz 1. 

Bu da, diger bir usul.. Evinize bir giin 
bir gene kadm telefon ediyor .. Tamd1g1· 
mz degil.. Fa kat ba§ka bir tamdiginlZin 
1sran i.izerine sizi arami§.. T abii merak 
ediyorsunuz .. Ne bic;im kadmd1r, diye 
gormek istiyorsunuz.. Bir yere c;agmyor
sunuz.. Oraya gitmege bile zaman kal -
m1yor, hemen evinize di.i§iiyor .. Anla~Ih
yor ki ya ko§edeki bakkaldan, yahud da 
kapJcmm odasmdan telefon etmi~tir. Maa· 

George Raft filimlerinden birinde 
Olympe Brodna ile birlikte 

mafih, nazik, guzel bir kadm oldugu ic;in 
bu kusurunu affediyorsunuz. Derken, si
ze bir mantoya veya bir saate ihtiyac1 ol
ciugunu ileri si.iriiyor .. Ne miinasebet, da· 
ha yeni tamd1gmzz bir kadma bunlan al
mak.. Biraz sert davrandm1z mt, yayga • 
ray1 bas1p sizi rezil edecegini soyli.iyor .. 
1 abii paray1 veriyorsunuz .. 

Maamafih bu <;e§id ~antajlarm en sun
turlusuna bir turneye c;IktJgimlZ zaman 
rasgeldim. Sahneden doni.iyordum. Perde 
arasmda elbisemi degi~tirecektim. Elinde 
kagtd kalem bir kad1~ koridorda yolumu 
kesti. Gazeteci zannettim. Birkac; dakika 

beklemesini, giyindikten sonra kendisini 
kabul edecegimi soyledim. Bir de bakt1m 
kabinemin kapisim a<;arak i<;eri girdi. 
Adeta c;1plak denecek vaziyette idim. 

Hemen listi.ime robdo~ambrunl ald1m. 
Gene ktz birden elbiselerini y1rtmaga ve 
bagumaga ba~lamaz m1} kucaklaymca 

giic; halle di§3fl athm. 0 giindenberi ka~ 
pun! kilidlemedikten sonra soyunam1yo • 
rum. Anladmtz m1 bay gazeteci, kadm -
lard an nic;in kac:;JYorum} 

( Bir iki sat1rla • • • ) 

* Uzak~arktaki harb esnasmda Arne~ 
rika sahil muhafizi gemilerinden Pana) 'I 
J aponlarm bombardunan edi~i filim ope~ 
ratori.i Norman Allen tarafmdan 1500 
metroluk bir kordela olarak filme slm
ffil~ ve bu kordela 300 bin dolara sigor
ta edilerek Cin ile Kaliforniya arasmda 

i~liyen biiyiik tayyarelerden birile Ala
meda'ya getirilmi~. oradan da miihim bir 
zab1ta kuvvetinin muhafazas1 altmda 
N evyork' a naklolunmu~tur. Sigorta iic

retinin yi.iksekligile alman inzibati tedabir 
Amerika hiikumetinin bu filme ~;ok biiyiik 
bir ehemmiyet verdigini gostermektedir. * Franslz muharrirlerinden Joseph 
Kessel kendi romamndan iktibas edilmi~ 
olan «Dortba~I mamur» filmindeki roller~ 
den birini bizzat oymyacakhr. * Pariste, miizikhol artistlerinin ha -
y~tm1 tasvir eden bir filim yap1laca~ttr. 
Kordelanm ad1 «Alicenab serseriler» dir. 
Senaryoyu Maurice Serein haz1rlamak • 
tad1r. * F ransiZlarm me~hur bir piyesi olan 
«Reisin zevcesi» ismindeki eser filme ~;e~ 
kilecektir. Ba~rolleri Elvire Popesko ve 
Andre Lafaur oymyacaklardir. 

::act 
~ehzadeba§t FERA H Sinemada 

' Bu ak,amdan itibaren yaln•z blr hafta 

Eiiyiik Tiirk san'atkan 
• 

Profesor ZATI SUNGUR 
Turkiyede ilk defa olarak yepyeni 

MANYATiZM, FAKIRIZM ve iSPiRTiZM 
Hiinerlerini giisterecektir. Fnsab ka~umayiDIZ. 

Yerlrrinizi evve'deo t~>darik t"diniz. Te ~>fon: 21359 

iSPANYOL l;i{:EKLERi 
ispanyolca biiyiik operet 

Madrid Operas1 artist~eri ve Filarmonik orkestrast tarafmdan 
- T U R K sinemasmda 

-
Dev: «Sen kim sin?» dedi, ve Dev ga~ 

rib bir urperme hi5setti, kiic;iik c;ocugun o~ 
niinde diz~oktii. Cocuk Deve giildii, ve: 
«Bir g:in bahc;ende oynamama musaade 
ettin! dedi, bu~iin, sen de, Cennetten 
farkstz olan bahc;eme geleceksin I» 

Bt:THOVEN'in ilahi miizigl ••• TOLSTOY'u n en gUzel eserr ••• 

KREUTZER SONAT Kadm ve erke~i alakadar eden mevzu 
GUzel bir kadanan tsbraba 
Seven bir erkegin kaskanchga 
Bir gencin a"k• Framnzca 

lil DAGOVER- PETER PETERSON· JOHANES HEASTER Herkesi dii~iindi.iren mevzu 
Mevsimln en muhte~em f1lmi 

- ilaveten : EKLER jlJRN AL T U R K sinemas1nda 

Turk mustk!sl ve halk §ark1lan - 14,15 cta• 
hilt ve barlci baberler - 15,30 dan ltlbaretl 
Miizik Ogretmen mekteblnden nakl~n· 
Cumhur Ba§kanilgi filarmonlk orkestra he· 
yetinln konser1. ~f. Praetorrtu.s • 18,30 
plak ne§rlyati - 18,35 ~ocuklara karagoz: 
(Kii~iik All) - 19,10 Tiirk musik!si ve balk 
~arkllari. (Hikmet R1za Sesgtir ve arkada§• 
Ian) ~ 19,35 saat ayan ve arabca netriyat• 
19,50 Tiirk muslk!sl ve halk ~ark1lan. (Ser· 
vet Adnan ve arkada~lan) - 20,15 buku~t 
konu§ma: Hukuk llmlnl yayma kurumu t:1• 
rafmdan - 20,30 Tiirk musik.l.sl ve balk 
~arkllar1. (Salahaddin ve arkada§larl)-21,00 
alans haberlerl - 21,15 stUdyo salon orkcs· 
tras1 - 21,55 yarmki program ve istikJD.I 
mar§I. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl • 12,50 hava

dls - 13,05 pl~kla TUrk muslk!s1 - 13,30 
muhtellf plAk ne~rlyat1 - 14,00 SON - 18,30 
plakla dans musiki.si • 19,00 Saflye: Piya
no ve keman refakatlle - 19,30 konferans: 
Selim S1rr1 Tarcan Ciki malul) - 19,55 bor· 
sa haberlerl - 20,00 Sad! ve arkada§lan ta~ 
rafmdan Ttirk musikisi ve balk ~arkllan • 
20,30 bava raporu - 20,35 Orner R1za tara
flndan arabca stiylev - 20,45 Semahat UZ· 
denses ve arkada~lan tarafmdan TUrk mll· 
slkisl ve balk §Rrk1lan, (saat ayan) - 21,15 
ORKESTRA - 22.15 ajans haberleri - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet par~alan • 
22,50 son haberler ve ertesl giiniin progra· 
m1 - 23,00 SON. 

ViYANA: 
18,05 gramofon, balk §ark!lan, ev musl

kisi ve salre - 20,15 ASKER! BANDO - 21 
flll~ere dalr, k1raat - 21,40 §AN VE MU -
SIKI: Muhtellf mllletlerin §arltllan • 22,50 
VIYOLONSEL KONSERi: Bach ve salr bes
tekarlarm eserleri - 23,15 haberler ve sa ~ 
ire - 23,25 DANS MUSiK±Si. 

PE§TE: 
18,35 QiNGENE ORKESTRASI - 1£1,25 

konferans - 19,55 CAZBAND TAKIMI • 
20,45 roportal, haberler • 23,15 ORKES
TRA KONSERt - 24,50 QiNOENE ORKES
TRAsr - 1,10 haberler. 
BUKRE~: 
18,05 gramofon, konrerans - 19 20 OR -

KESTRA KONSER:i: - 20,15 konfera~ • 2C 30 
PIYANO · ' KONSERI • 22,31! ha.berler, hava. 
spor ve saire - 22,50 KONSER - 23 50 ha ~ 
berler. ' 

VAR§OVA: 
18•55 kan~1k ya.ym - 21,05 ORKESTRA 

KONSEP..I: Tocelli, Rlmskl Korsakof ve 11a· 
lr. ~stekarlarm eserlerl - 23,05 DANS MlT • 
6
1
1:0k

1
SI - 23,55 havadLs, bava ~ 24,05 danl! 

p a ar1. 
PARiS [P.T.T.J: 
18•20 PiYANO KONSERi - 18,35 §ARKI· 

LAR, SAKSOFON KONSERi - 19 05 OR .. 
KESTRA KONSERi • 20,55 gram~fon, ha -
~rler - 22 .. 05. kan§Ik yaym - 22,35 SENFO· 
NIK MUSII{I (!}ANLA BiRLiKTE) - 23 15 
piyes ~ 23 ,55 orkestra ve plyes - 24,35 h~ _ 
berle~, ~aya • 24 50 gramofon - 1 05 DANS 
MUSIKISI. ' ' 

VEFAT 
Vel'Onik Sinanyan 

Bay ve Bayan Antuan Sinanyan ve 
mahdumu (Paris), Bay Jorj Sinanya11 
(Havana Kuba) , dul Bayan J. Sinanvan 
ve r;ocuklan (Kayre), Bay ve Bayan 
Nihad • Garibyan, Bayan Garibyan, 
Bay ve Bayan Salctyan, aileleri ve 
sair akraba ve taallukah, birader, amca 
ve akrabalan, 

Art.in Sinanyan'm 
vefat ettigi haberini vermekle mi.i.teel· 
lim olduklanm ve cenaze merasiminin 
9 ikincikanun pazar giinii saat 14,30 da 
Taksim Osgeperan Ermeni katolik kili
sesinde icra edilecegini bildirirler. 

tstanbul, 8 ikincikanun 1938 
t~bu ilamn davetiye makarnmda te -

lakki edilmesi rica olunur. 
cFunus~ cenaze levaz1mab sirketi 

OLOM 
Yol ve Yap1 Limited §irketi, Kendir 

ve Keten Sanayii Ti.irk Anonim ~irketl 
miiessis ve mildiirlerinden ve maruf 
tilccar ve mi.itea~hidlerden Bay Meh • 
med Muradoglunun e§i Bayan Hatice 
Muradoglu miiptela oldugu hastahktan 
kurtulam1yarak vefat etmi~tir. Bugiln 
(cumartesi) giinii saat 11 de $i§lide 6-
merbey aoarbmamndan cenazesi kal ~ 
dmlarak Te~vikiye camiinde namaz1 Ia· 
hnd1ktan sonra aile kabristamna defno
lunacaktir. 

Mev lid 
1/2 blrlncikanun 937 per§embe gecesl 

Allahm rahmetlne kavu~an annem Behl
yenin topraga dii§tiigi.ini.in k1rkmc1 gece
slne rasthyan 10 !klncik:lnun 938 pazartesl 
giinU ak~am1, sal! gecesl Aksarayda Vallde 
camilnde mevlid okunacaktlr. Tamdikla -
rm ve arzu eden din karde~lerinln te§rlf!eri 
rica olunur. 

Vallde camll kayyumlarmdan 
Seyfl Kray 

CaQnlar, hnterans!ar, kongreler 
Miisamere programt 

Q. E. K. ~ocuk kiitUbhanes1 menfaa.tine 
18 Jkincikanun 1938 sal! ak§ami Beyoglun
da Fran.siZ Tiyatrosunda verilecek miisa· 
mere program1d1r. 

1 - Qocuk oyunlarl ve cocuk festlvall. 
2- Varyete. 3 - caz revUsii. 4- Konser. 
5 - Komedl (~bir Tiyatrosu san'atkarlan 
tarafmdan. 6 - K.omedl (San'atkar Na§ld 
tarafmdan). 

Manzaralann en harikuladesile kar~1 ~ 
h§h. \=ocuklar duvarda ac;1lan ki.ic;iik bir 
delikten bahc;eye girmege muvaffak ol ~ 
mu§lar, agac;larm dallarma oturmu§lar -
dt. Gorebildigi agac;lann hepsinde ki.i~i.ik 
hirer c;ocuk vard1. Agac;lar ~ocuklann 
tekrar geldiklerini gormekten o kadar 
memnun olmu§lardt ki, kendilerini c;i~ek -
!erie donatmi§lar, kollanm c;ocuklarm 

v e " giin, ogleden sonra, c;ocuklar 
bahc;eye ko~tuklan zaman. Devi agacm 
altmda olii ve beyaz c;ic;eklerle bezenmi~ 
buldular: 

ba§lan iistiinde ag1r agtr salhyorlardi. c;eviren: r-SAKARYA SiNE MASIN D A -·1 Muvaffakiyetten muvaffakiyete ko§an 

Kuslar bi.iyiik bir sevincle u~u§uyor ve Serif Huliisi 
Yild1zlarm en nefis ve en sevimlisi 

SAKARYA SiNEMASI 
~ENENiN en bUyUk Franstz filmi, Fran~ois Coppee'nin ~aheseri ·--------------~---------- DANiELLE DAR R i E U X'niin Teganni aleminde yeni kel?fedilen ( Berlin Operasmdan ) 

M c R i M 
Ba, rolde : P i E R R E BLANCHARD 

Bu ~ar~amba ak~amt SfJMER sinemastnda ------
ikinci muvaffakiyet haftas1 olan 

SUiiSTiMAL DA V ASI 
filminde goren erkekler ihtiras duyuyor ... Kadmlar hayrette kahyor ..• 

Gene k1zlar heyecana dii~iiyor ... Gene erkekler ga§yoluyor! 
Dikkat : Bu film, pazartesi gi.inii son matinesine kadar gosterilecektir. 

E R N A S A C J(' 1 
En fazla musikili ... En fazla §arkth ... ve en cazib Viyana operetlerinden 

NiS CiCEGi 
filminde takd.im edecektir. Diger sahne arkada§lan : 

KARL SCHONBOCK ve PAUL KEMP 



8 lkincikanun 1938 

~ 
Biiyiik davalar I 

~==~~~~~~~----~--==~==========~) 

ingiltere silahlanmak • • 
ICID .. 

1 ,500,000, 000 

·z: 
Jk Bugiin, her yerde, hususi ve umumi 
t 11\U?aka§alann ba§hca mevzuunu !ngilte
r• tenm silahlanmasJ te§kil ediyor ve bu mi.i
~t haka§alarda dikkat nazarlan, en zi
~~ ~ad~, !ngiliz bahriyesinin h.akiki kuvveti 
oo Ulennde temerY.i.iz etmekted1r. 
' Filvaki yeni harbit_ kisa • bir knock out 
dl (nakavut) darbesi - olacagm1 zanne -

denlerin gozi.i havadad1r. Lakin lngiliz 
a· lrnparatorlugile yapilacak herhangi bir 
30 harbin k1sa bir§ey ol agm1 zannedenler 
30 ald1r, 
~; 1ngilterenin tarihi ve bahusus bahri ta
r- tihi ispat ediyor ki fngiltere daima aldig1 
a· dersleri unutmu~ ve ihmal etmi§, lakin 
• tehlikenin zoru kar~ISlnda kendisine c;ok z: llahahya mal olan derslerini tekrar ogren

U• 11\i~tir. 
l5 Bu hal !ngilterenin talihi eseridir. ln-
3~ Riltere bircok defa kullandigl donanma-

latt sokup .atml~, sonradan tekrar yenisini 
YapmJ~tJr. Fakat her zaman; buhran ken
disini si.iri.ikleyip goturmeden evvel in§aa-

ii l1ni tamamlama~a muvaffak olmustur. 
Umumi Harbden sonra deniz silahlan-

50 1\t azaltmakt:l tarihin en uzun ve en ziya
s- de azimle yap1lan bir tecrubesini yapmi§· 

It, Harbin akabinde kendiligimizden bir 
bu~uk milyon tonluk harb gemisini sok-

25 tuk. Bu Vasington konferansmdan evvel 
• Yap1lm 1 ~tt. Konferanstan sonra da yeni-
• den 600,000 tonluk modern muharebe 

gemisini feda ettik. 
Ayni zam~'lt!:t, t ngiltere ord.u~unu ve 

hava kuvvetini de donanmas1 g1bi buda
llli~ ve neticede dunyanm bir mislini daha 

• gormemi~ olduO.u muazzam 1ngiliz silah
lan, Umumi Harbden evvelki mikyastan 
daha dun bir dereceye du~mii§tur. 

!ngiltere bunlan .hep duny~. s~lh~ ug: 
ns tunda yapml§ti. fngiitere bu .b~~uk 1deah 

takib ederken tarihin derslenm 1hmal et
tni~ oldugu gibi, ba~kala~mda d~, ~ev
cud olmJyan feragati nef1s mez1yeti ve 

.. dU•i.incesi oldugunu tahayyul etmi§ti. 
• fngiliz !"illeti, Cenevre havas1 i<;inde, 
5 ak1! ve manhgm ihtiraslara galebe edece-

~ini zan ve umid etmi~ti. 
S Ben hicbir zaman boyle zan ve iimid-

1ere kapJI~ami§tun. ~~nku d~ger millet
lerin a<;Jktan a<;1ga s~lahla~dJgi~l ve de
lli~ hakimiyetinin !ngilterenm elmden <;Ik
lllakta oldu?un'll gori.iyordum. 

b 
lngiltere, Umuml H~rbdden evvei

1
ki en 

i.iyiik iki deniz-:i devletm o.nanma .anna 
llluadil kudrette deniz kuvvetme sah1b ol
lllak mikvasmi terkettikten ba~ka. en bu

! YUk bahri devlet derecesini ~il\ ~utata: 
~a edememisti. Bereket versm . 1 ba n 
tefevvuk A~erikanm eline ge~,;mi§ ve a§
ka bir devlete nasib olmamJ~h. 

T eslihat yan~I devam ed1yordu. J a • 
a l>onya, italva, Fransa, Almanya modern 

Ve kuvvetli donanmalar yapJYorlardi. In
gilt . taletini muhafaza etmekte ve 

8 ere 1se a I . b'l 'h I 
en b d 1 ve kJsl' gorii~lii enn 1 e 1 rna u a a .

1 
, . .1 tcle . v• e; i aeffil enn yerme yem e-

ffiJYecegl ... . . . d 
tini k k tedbirile 1kt1fa ed1yor u. 

oyma d" "k 
F'l k' 1 cti!iz donanmasl en u~u 

I va I n., d"l k b' k 
!evj d k bile ihmal e 1 ece IT uv-

ye ey en k 'h• b" '"k 
r Vet degildi. Fakat, artJ • ~an 1 uyu 
i va .. 'f I . . 'f edecek vaz1yette bulun • .. 1 e enm 1 \ f . . ! 
f l'lluyordu. N eticede butun ngihz mpara-

torJugu tehlikeye maruz kalml§h. . • 
Bununla beraber 1936 da ahvalm ~~

di§i !ngiliz milletinin aklml ba~m~. ~ehr· 
di. Efkan umumiye, en korkak hukume
tin bile kafi sayacag1 derecede harekete 

~elmi~ti. 
T ·hl"k · evcudiyeti arttk anla~Il-

e 1 enm m t .1. t 
llllsh. Ne lngiliz milleti, ne de ngi IZ m-
l>a~ator]ugu icinde hic;bir fikir aynhg1 

Yazan: - 4 
Gabriele d' Annun.zio 

n:yamlmaz bir endi~e kadm1 te~~i<; I 
ediyord . 1 • yalmz o anda kend!Slle u, san!'.. o v 

Ve her~eyle mutab1k olan bir§ey yap.m~.ga 
Veya anlatmaga mecburdu, ve sank! soy
lernekten ve yapmaktan aciz oldugu o §eY 
~er di.i§iincesine, her soziine, her hareke
hne ve hatta nabzmm vuru§larma ve ne
fes ah§lanna aykm geliyordu. F1rtma 
kar§Jsmda h"iyatmi teksif etmek ve ani 
b!r su bas,kmma kar~1 koymak istiyor~~~ 
g1bi ic;inde iilmek mi. aglamak m1 Jhh
:1-acl oldu~u~u bilmeden iki bukliim du
~Yordu. Ye i§te ona yorgunluk uyutucu 

~~r ilac10 karanhk yukii gib~ bas~myor, 
a~IDJ arkadasmp· omzuna egmemn ISti

tai.,J. hevesini ;f! sonsuz bir uyu§ukluk ic;in
~e kendi kendini unutmak arzusunu ve-
t1" d b" .. k 

J or u. Ye iste arzusunun utun uv-
Vetleri, §ehvetin butiin hayalleri i<;inde 

~~hlan1yor ve hezeyanl· bir ba~ donmesi 
1~1nde savrulup duruyordu. 

lira harc1yor 
Yazan: LORD LLOYD 

ingiltere devlet adamlarmdan 
yoktu, Sosyalist partisinin belkemigi a 
mele sendikalan bile teslihat davasma 
muzaheret etmege ba§laml§h. ~imdi mu
halif ve muvaf1k butun partiler ayni ka
naati besliyorlar, biitiin milletin hararetli 
muvatakati ic~i~ gosterilen yegane §art 
sudur: Y eni teslihat tecaviiz, ihtiras, ve 
1ngilterenin hayati menfaatleri tehlikede 
kalmadikc;a ba§ka milletlerin i§lerine lii
zumsuz yere kan~mak gibi hususlarda 
kullamlmamaldn. 

Bu yeni teslihat sayesinde §imdiden 
azim bir kuvvet temin ettik. Y arm daha 
buyi.ik ve 1935 senesinde kimsenin hayal 
ve hatmna gelmiyen bir mikyasta, hem 
denizde, hem havada kuvvet sahibi ola
cagiZ. 

Bu mesainin azametini idrak idn Ha
riciye Nazm Anthony Eden'in Cenevre
de bildirdigi malumah ele alahm: 

Halihamda !ngiliz tezgahlarmda bii
yuk tiplerden olmak §artile 450.000 ton
luk barb ~emisi yap1byor. 55,000 ton da 
sipari~ edilmek i.izere bulunuyor. Kendi 
ba~ma bir donanma te§kil edecek olan bu 
in~aat ic;in 130 milyon lngiliz liras1 tab
sis edilmi~tir. Bu. ise daha bir ba§langic
dan ibarettir. 1935 senesinde lngiliz 
donanmasmda 15 tane Capitolship denilen 
buyiik rnuharebe gemisi (yani dretnot) 
vard1. Oc;u mustesna olarak bunlarm 
hemen hepsi eskimi~ti. 0 zaman denize 
c;Jkarabilecegim;~ 51 kruva.zorden ~;ogu 
ya~m1 tamamlamak iizereydi. 

Yeni program! tatbika ba§ladJktan 
sonra iki seneden az bir miiddet zarfmda 
eski muharebe gemilerini yenile§tirdik. 
BaZiianm adeta yeniba~tan yaphk. Zlrh
h gemilerimizin ~;ogu §imdiden denize <;lk
ma~a haznd1r. 

Bundan ba§ka be~ yeni muharebe ge
misi yap1yoruz. Herbiri 8 milyon lngiliz 
lirasma mal olacakhr. 

Kruvazorlere gelince, en modern tipte 
olmak iizere 1936 senesi ilkbahanndan
beri 14 kruva- ··• sipari~ edilmi§tir. Bunlar 
yaplimaktadJr. Bunlardan ayn olarak es
ki kruvazor1erin yerlerini doldurmak uze
re yenilerini yap1yoruz. Hiikumetin ilk: 
gayesi ~udur: Cayet kuvvetli 70 kruva
zore sahib olmak. 

Muhribler, denizalh gemileri ve he
sabs1z dige;· ku~;iik gemilerin vaziyeti de, 
z1rhh ve kruvazorlere benziyor. Mesela 
1936 senesinde ik yeni muhrib filotillasJ 
sipari~ etmi~tik. Gec;en sene de iki 
filotilla sipari~ ettik. Bu suretle lngiliz 
donanmasma en kuvvetli ve modern tip
ten 45 muhrih daha ilave edilmi§ oluyor. 

Harb gemilerinin sayiSlm artmrken 
deniz hava kuvvetlerini de tensik ederek 
inki~a~ ethri~oruz. '( eni teslihat program! 
mucibmce dort yem tayyare gemisi yap
tmyoruz. Bt!nlar en modern tipteki tay
yarelerle mi.icehhez olacaktJr. 

Gemilerin ~;ogalmas1 zabitan ve mu • 
r:ttebah? d .. _c;og~ltllmasJm icab ettirmi~
hr. Y em yem tahm miiesseseleri kurduk 
GonuW kaydJ suretile kafi derecede yeni 
efrad temin ediyoruz. 

Donanmanm kuvvetlendirilmesi ic;in 
ya~ll~n bu m~a~zam gayretin muvaffaki
yehm; sanayum1zdeki miikemmel te§ki • 
lata medyunuz. Simdiye kadar sulh za
manmda bu kadar geni~ mikyasta tesli
hat yamldigi vaki degildi. 

fngiliz mudafaasmm ihmali silah f b
rikalannm ve in§aat tezgahlar;mn da : • 
zaltJlmasma bais olmustu. Mumarese _ 
hibi i§c;iler azalm1~h. Bu ihmal ve su~~t 
kar§Ismda fngiliz sanayiinin full s e d 
(tam yolla) ileri ~itmesi lnrziliz san~y~i-

- Terciime eden: 
Cemil Fikret 

Bir hahra ile s1c;nyarak uyanm1§ gibi: 
- En uzun gun bu. dedi, yazm en 

uzun gunu .. Bilmi)'or muydunuz? 

K1sa bir miidd~;t bekledi ki arkada§mm 
sol eli direksiyonu b1raksm ve ona dokun
sun. Bu temastan yeni bir§ey dogmasm1 
kuvvetle umid ediyordu. Yolunu §a§Iran 
butiin ruhu saylslz iirpermelerle sanki ay
ni agm i<;ine tutulmu~ ve deh§et i~;inde ka
nadlan kmln11~ c;evik knlangJclar gibi ~,; 1 r
plmyordu. 

Erkek takalli.is etmi§ ve dikkatini ken
dini tutmaga, makinesine hakim olmaga 
vermi~. susuyordu. Kadm fenerin bak1-
nnda bi<;imini 'kaybeden arkada§ma bak
mak istedi; ve onu incitmek ic;in daha 
sert kelimeler buldu; fakat bu kelimele
rin hic;:birini sec;emedi ve kendini tuttu. 
Bu onun kinini c;;ogaltmJ~tJ. Bu IStJraba 
kar~1 gelmek, ve ic;inde ya~anm1~ butiin 
omrunu harab eden ve dilinin ustunde bir 

CUMHURiYET 5 

iktt..~adi ltareketler BULGARtsT AN MEKTu~~~~ PENcERESiNDEN 
Bulgar ordusu butun -----------------------istatistiklerimizin Jslahi 

Bizde istatistik i§lerinin luzum ve ehem
miyetinin idrak edilmesi pek yeni bir ta
rihin i§idir. Osmanh lmparatorlugu zama
nmda geli§iguzel ve hi~;bir zaman hi~;bir 
esasa istinad etmeden yap1hvermi§ olan 
istatistikler bir tarafa bmikihrsa, istatistik 
i~ine ba§lamlmasmm, hatta istatistik ke -
limesinin manasmm anla§llmasmm yeni 
devirle beraber ba§ladJgml goruruz. 

harb hazuhgini yapmi§ 
Bulgar gazeteleri 
~ikliginden biiyiik 

Romanyadaki 
ehemmiyetle 

kabine degi· 
bahsediyorlar 

Resmi istatistiklerimizin, son on sene 
zarfmda ehemmiyetli bir inki$af arzetti
gJ ve bunlardan bin;ok ikhsadi hadiseler 
hakkmda i§e yarar malumat elde etmek 
kabil oldugu muhakkaktir. Bunun temi • 
ninde Ba~vekalete bagh bir istatistik u -
mum mudurliigii kurulmu§ olmas1 ve bu 
te~kilatm cidden bymetli ve s1k1 mesaisi 
c;ok buyuk ami! olmu~tur. K1sa bir mud· 
det zarfmda, bu vadide bir'<ok i§ler ya -
p1lffil§ oldugunu soylemek bir hak$inashk 
olur. Fa kat acaba, istatistik te§kilatlffiiZ 
memleket ikt1sadi vaziyetinin inki§af sey
rine uyabilmi§, ayni h1zla yuriiyebilmi~ 
midir? 

Bu suale miisbet bir cevab verilemez. 

~ 

Hakikat §Udur ki; istatistik te§kilahmJz 
memleket ikt1sadi vaziyetinin inki§af sey
rinin tesbiti hususunda laz1m gelen biitiin 
doneleri verebilecek bir dereceye vasJ] ol
maml§tlr. Bunun i~,;in iktJsadi istatistikle • 
rimizin hi'< degilse en muhimlerinin 1slah 
ve tevsii laz1m geldigi kabul edilmelidir. 
Esasen alakadar makamlarm da boyle 
bir zarureti kabul ettiklerini ve hatta i§in 
tetkik k1smma giri~tiklerini i§itmekteyiz. 
Devlet makinesinin, her §Ubesinde bu kls
ma verilen ehemmiyeti tebaruz ettirecek 
ilk misal, Tiirkofis te~kilatmm istatistik 
kismmJ geni~leterek cidden mutehass1s ele
manlan kadrosuna almJ§ bulunmas1du. 

Bulgar bahriyelileri Krahn ontinde and i!riyorlar 

Sofya (Hususi) - Yeni y1la giri~.l Kampana gazetesi ise gayritabii gor· 
her yerde oldugu gibi burada da, gec;mi§ diigu bu vaziyetin Romanyadaki siyasi 
gi.inlerin onemli hadiseleri i.izerinde dur- partilerin birc;ok gruplara aynlml~ olma· 
maga bir vesile te~kil etmi~tir. smdan dogdugunu kaydettikten sonra 

Bunlarm ba~mda Bulgar Harbiyl! (Romanyada eger bir sosyal ve politik 
Nazm General Lukof'un ordu mensub- kuvvet mevcud bulunsayd1 memleket i
lanna hitaben gonderdigi tamim gelir. daresinin diimenini elinde bulundurur ve 

Nam, bu tamiminde 937 senesinin bugiin Romanya birc;oklanmn dedigi gi
Bulgar ordusu ic;in c;ok miisaid bir sene bi mec;huliyetlere tevdi olunmazd1. Ru
olarak gec;tigini ve Bulgar askerinin hem men demokrasisi bu hareketile c;ok tehli
ruhan yukselerek g1ptay1 c;ekecek bir ha- keli bir hata yapmi~tlr. Maamafih bunun 
I~ gelmi~. hem de tesbit edilen plan muci- tashihi heni.iz mumkiindi.ir) demekte ve 
bmce c;ah~arak butun projeleri realiteye ~unlan ilave etmektedir: 

1statistiklerimizin bugiiniin ihtiyacla -
nna uygun bir §ekilde tanzim ve tevsii 
cihetine ne gibi esaslar dahilinde gidilmek 
laz1m geldigi, buna karar vermekten da
ha guc;tiir. ~imdiye kadar bu i§leri kafi 
muvaffakiyetle idare edenlerin bu ciheti 
de biitun teferri..Jatile gozoniine ahp ba§a
racaklarma §Uphe etmemek laz1mdJr. 

inkilab ettirmege muvaffak oldugunu «Goga'mn Almanyaya olan sempatisi 
kaydettikten sonra bu halin Bulgar ordu- herkesc;e malum bulundugundan Roman
sunun yuksek bir disiplinle butun barb yadaki bu tebedduliin Avrupada sarsm-
hazJrhklanm mutekamil bir surette yap- 1 b H 

b I h ar yapmas1 gayet ta iidir. atta Go-
mi~ u unduguna delalet ettigini ve icra 1 1 d k 
edilen son askeri manevralan da ordu ga partisinin a ameti de A many a a i gi· 

F. G. b bi bir kmk hac;hr, ve bu elbette basit bir 
mensu larmm bu c;ah~ma ve muvaffak d 

l tesa iif eseri deil;ildir.» 
o rna i~lerinin bir c;elengi telakki ettigini * * * 

. k d . yazmaktad1r. 
mn u retme yeni bir deli! te§kil eder. N ·· .. .. . 

0 b l"k ·h I v B h . ama gore butun bu muvaffak1yetle-

N 
n e§ ~ene 1

1.h 1 rna e ragmen a nye ri kudretli ve yarahc1 bir ordunun dog-
azm yem tes 1 at program! ba§lad1ktan v b 1 d v •• ·d 1· 1 b" 

I . . w maga a§ a JgmJ muJ e 1yen mut u 1r 
a t1 ay sonr:. m~aatJ tesn etmege muvaf- b I k lA d 
f k l 18 . . . a~ ang1c; sayma az1m 1r. 
a o mu tur. ay sonra, ~~md1, m~aah . 

tesride yeni bir rokor yapacagJmlz bekle· General Lukof y~n.1 y1ldan ba~se.de:-
niyor. Mesela Maidstone ism"ndek· de ., ken, Bulgar ordusu I<;m daha venmh b1r 
nizalt1 ·depo gemisinir_ in•aah 

1
1938

1 
st!'. • ~ ne olmasm1 temenni ettiP;i 938 de ordu-

' ' ne · d I h kk k · · · si sonunda bitecekken, in§aatm tesrii sa- n~n yem ava .. a~~ ta ~ u A ethr~estm 
yesinde gelecek mayista bitmesi temin boylece Carm ovunmesme lay1k b1r te -
edilmi§tir. rakki ve tekamul hamlesi gostermesini di-

Ane k 40 'I "f b l 1 liyerek «bu y1lm butun imkanlarmdan 
a m1 yon nu usu u unan n- b" "k kk' d I .1 . 'f d 

giltere miidafaasmi tensik ve tezyid i<;in sert v.e. uyu tera . I a Jrn an e Ish a e 

I '1 500 '] ( · 9 .1 450 etmehylZ)> demekted1r. m1 yar m1 yon yam m1 yar .. A • • • .. 

milyon Tiirk liras1) lngiliz Iirahk bir yi.i- ~.ukum~:~~ tas~~~. ed1lmek. u_zer~ Kra-
kiin altma girdigvi gibi ayn' d · _ Ia gonderd1g1 yem butc;ede milh mudafaa 

, 1 zaman a 11; f I "h' b' v I ld w 

timai servislerini azaltmami§ ve birka~; se- ~s lmm mku dl~ Jr surette c;oga h Jgl 
ne evvel muam tarihte misli goriilmiyen soy enme te Jr. 

bir buhranda- sonra kalkmma yo! una gi- * * * 
ren ticaretin<! de sekte vermemi~tir. Bulgar matbuatm1 bugiinlerde i~gal e-

Bu gayret ve himmet Biiyi.ik Britanya den belliba~h meselelerden biri de Ro
adalarma miinhastr kalmJ§ degildir. Bii- manya hadiseleridir. Nasyonal hiristiyan 
tun biiyuk dominyonlarda ayni gayrete partisinin iktidar mevkiine gec;me~mm 
~ahid bulunuyoruz. Avustralya, Yeni Ze- bi.iyuk bir hayretle ve bir emrivaki ~eklin-
l d K d k de kar~JlandigJ gizlenmemektedir. 
an a ve ana a endi sahil mudafaala-

nm .ve hav!l kuvvetlerini arhrdJktan ba§· Utro gazetesi ba§makalesinde; Go-
k I ·1· I 1 ga'nm ilk i~ olarak Kodreanu'yu yere 

a ng1 1z mparator ugunun umumi ve 
k d vurmak istiyecegini, c;iinki.i Kraldan ba~-

:~:t~r; b~~b:~a~~h~~;;.1:~~;ake~~~i~ri hyarak en geri partizana kadar butiin 

k. h b Rumeolerin, Celikmigferlilerin ba~mda 
es 1 ar gemilerini modern pan;alarla 
tecdid ediyorlar. olarak Kodreanu'nun parlamentoya 70 

1 meb'usla girmesini ho~ gormiyeceklerini, 
§te lngiltereniL ba§ladJgl yeni tesliha· Goga'nm Krahn itimadma, gigerinin ise 

tm 193 7 senesi sonundaki vaziyetini k1 • Rumen milletinin misistik hislerine istinad 
saca arzettik. Hi~;bir devleti tehdid etmi- ettiklerini, bu itibarla Celikmigferlilerin 
yoruz. Bu, in~ilizce konu~an alemin kuv- Romanyada yiiksek bir kuvvet te~kil et
vetini emin bir surette toplad1gma bir be- tiklerini, bu yiizden de iki ba$ arasmda 
§aret te§kil ediyor. miithi$ bir olum • dirim muca~lesi ba~l,-

Lord Lloyd yacagm1 vazmaktad1r. 

tuz ve kan tad1 buakan bir nevi koti.i a<;
hga yem atmak ic;in ba§ka kelimeler ara-
~. . 

- Haycl·' Durmaym1z l fieri I 
Gurultii koparan makinenin etrafmda 

bir hayvan suriisii, e§iniyor, tepiniyor, 
~ahlamyordu. Y eleleri, kotu havalardan 
k1zarm1§ uzun kuyruklan, gozlerinin u
cundan korkunun beyaz klviic!mlan sJc;n
yan kuzu gibi sakir. ba§larile, narin uzun 
bacaklan iistunde ay1 yavrulan gibi tuy
lu taylar: ve kundura giiriiltiileri, dalga
lanan sagnlar, bogucu toz bulutunda 
vah§i koku. 

Giiriiltiileri ve ugultulan ge~tikleri za
man kadm: 

- Susuzluktan oliiyorum, dedi, §U 
ye§il sudan i~;mek istiyorum. Y amacda 
diz<;okmek ve iki beyaz niliiferin arasma 
yuziimi.i dald1rmak istiyorum. 

Tuliini.i kald1rd ve ~1plak yi.iziinii gos
terdi. Erkek bu daima yeni ~1plakhgm 
kahbiymJ~ gibi gogsiinde bir ~;ukurluk 
hissederek kadma baktJ. Kadm zaman 
zaman dud?klanm di§lerinin arasma ah
vor, bogazmm i<;inden gu~;li.ikle c;:ekebil
digi salyasile onlan 1slahyordu. Gozleri 
bebeklerini kaybetmi~ ve merkezinden 
mahrum kalmi§ gibi gorunuyordu. 

- Ah .. Ne guzel sema. Goruyor mu
sunuz? 

Gokyuzii solgun ve adeta lekesizdi. 
Y ekpare bir goruni.i§i.i ve bununla bera
ber topraktan yi.ikselen sJcakhklarla ~;e
§idli bir terkibi vard1. 

- Ne yapacag12? 

lstirabi ona talihinin en uzun gun~n 
I§Jgma bagh oldugunu bildiriyordu. 0-
nunde yiizii gibi arkaya devrilmi§ saade
tinin hayali vard1. Bu yan§a, sonsuz, de
vam etmek mi, yoksa me<;hul bir inzivada 
durmak m1 istedigini bilmiyordu. 

- Vana'y1 ve Aldo'yu kapmm altm
da m1 bekliyelim? 

Ve arhk yenemedigi bu 1shraba ken
disini kaybeJercesine b1rakarak: 

- Paolo. Paolo, dedi, rica ederim §U 
saray1 gormek i'<ir durabm. Onu gormem 
laz1m. Bu Isabell. 'nm saray1d1r. Bu sa
atte a~1k m1d'r acaba? Ne olursa olsun 
girmek istiyorum. Rica ederim. Bugun o
nu gormeliyim. Hat1nm1 k1rmaym. 

0 harikulade azabJ, 0 §ehvet ofkesi, 
mub.vemeti, gururu, yorgunlugu, susuz
lugu birdenbire da~1hyor ve harabeler us
tunde sayJklahcJ bir a~k hayaline kan~J
yordu. Kadm batmakta olan gune§i bir 
i§aretle durdurmak istiyormu§ gibi duru-

On gun evvel, yani 26 kanunuevvel, 
ikinci Bulgar Carhihmn kurulu~ giiniine 
rasthyordu. 

Bu miinasebetle ikinci Bulgar Carh • 
gmm kurulu~unun 750 nci yt]doniimu 
Bulgaristanm her tarafmda parlak teza~ 
huratla kutlulanmi$tlr. 

0 giin profesor Nikof tarafmdan n~
redilen bir eser de dagJtilmii, radyoda 
kuvvetli ne~riyat yapi!ml$, ayr1ca konfe
ranslar verilmi&tir. 

Zora gazetesi yazd1~h bir ba~makale
de; Asel'IOf karde&ler tarafmdan tesis e
dilen ikinci Bulgar Carhgmm kurulu&un
da; ~ahlanan Bulgar milli atiii$Inln ve 

ba~kalan ic;in muthi~ bir felaket &eklinde 
tecelli eden bu hamlelerin ami! ol

dugunu anlathktan sonra, bu milli alilt
$10 kendisini gerek uyam~ ve ihtilal hare

ketleri, gerek Balkan Harbi esnasmda c;ok 
ate$li bir surette gosterdigini ve harici 

tehlikeler kar~ISinda bi.iti.in Bulgarian bir 
araya topladJgmJ kaydetmektedir. 

Gazeteye gore «bu haleti ruhiye bilaha
re degi~mi~ ve Bulgarh&1 bir araya toph

yacak yerde bilakis muhtelif hizblere a· 
ytnm~hr. Bunlar ise aralarmda zaman 

zaman, fakat yapmak ic;in degil, ytkmak 
ic;in birle&mi$lerdir. Gi.inliik hadiseler bir 

tarafa bnak1larak tarih tetkik edilecek o
lursa Bulgarlann Balkan yanmadasmda 
vatanlanm muhafaza edebilmeleri ic;in 

milli birlik denilen kuvvete ihtiyaclan ol
dugu anla$1hr. Bu kuvvet butun Bulgar

hgl bir araya derleyip topl!yan kuvvettir. 
Bugun Bulgarhk i~te bu kuvvete muh· 
tacd1r.» 

yordu. 
- Bu Isabella'nm saray1du. Onu 

gormeliyim. 
- Belki vakit c;:ok ge~;tir. 
- Gee; degil. 
- Saat alhy1 ge~,;ti. 

- Bugiin ~aat dokuza kadar hava 
aydml,khr. 

- Bek<;i bize kap1y1 ac;:maz. 

- Ac;sm. 1stiyorum. 

- Bir defa deniyelim. 
- Ben eminim. !stiyorum. 
Makine karnnm oniinde durdu. Giim

riik memurlan yakla$tilar. Kadm sag1r 

edici giiri.iltiide bir ilhamla aydmlanm1~, 
iki kanad arasmd? parhyan yiiziinii on
lara yakla$tirdi. S1k s1k nefes ahyordu. 

- Saray nerede? 
Memurlardan biri durdu ve yolu gos

terdi. Sessiz ve adeta <;ol gibi JSSIZ ~ehir 
batakhklara ve kedert gomiiluyordu. Ha
tualan, kirlang1clanr keskin c;Igbklarla 
yutt1kL n ve gumii§lu gokyuzi.ine kii<;iik 
pen<;elerinde par~a parc;a gotiirdiikleri 
~ukutu dolduruyordu. 

- Ya Vana ile Aldo? 

- Buraya gelince elbette bizim gec;ip 
gec;medigimi~i sorarlar. 

Leyla 

M usiki iistadlanm1z terenniim 
ettikleri yerlerde cLeyla, Ley
la. diye i.ic;, be§ dakika siiren 

ac1kh bir inilti duyurtmazlarsa vazife • 
lerini iyi yapmami§ olacaklarma kanaat 
ta§lmakta olmahlar ki s1k s1k bu va • 
veylayt bize dinletip duruyorlar. 

Leylaya gosterilen ragbet yiizunden 
bu ad1 tamm1yan kalmad1. ArtJk Fatin 
tezkeresinde iic;, be§ §iiri gorunen Ha _ 
mid Efendi k1z1, birinci ve btr ytl once 
Olumiine yand1g1m1Z k1ym.etli ~air ikin• 
ci Leylanm adm1 dile alan yok. Biitiin 
kulaklarda hanendelerin Leylas1 agh
yor! 

Leyla, bize, malfun oldugu i.izere, A
rab masallarmdan gec;me bir Isimdir. 
Rivayete gore, Beniamir kabilesinden 
Mehdi adh birinin k1Z1 idi. Ayni ka -
bile genclerinden - as1l admm Akra m1, 
Meaz m1, Kays m1 oldugu heniiz belli 
olm1yan - biri, ona gonill verdi, yamp 
tutu§tU ve sonunda delirerek cMecnun• 
diye amhr oldu. 

Arablar bu rivayetten heyecanh bir 
mevzu c;Ikarml§lardt. cLeyla ile Mec -
nun. macerasm1 platonik a§ka ornek 
tutarak ytllarca ve y1llarca §iirler yaz· 
m1§lard1. tran ~airlerinden c;ogu da ay· 
ni yola dokiildu, Leyla ile Mecnun, 
Fars diyarmda as1rlarca terenniim olun• 
du. Arabdan ve Acemden Odiinc; kelime 
alarak giizelim tiirkc;eyi alacah bohc;a .. 
ya c;eviren eski Turk §airlerlnin !ranlt 
meslekta§lanndan geri kalmalarma im.
kan yoktu. Bu sebeble Leyla ile Mec ~ 
nun bizim dilimize de gec;ti ve bu mev· 
zu bilhassa Fiizulin-in kaleminde nefis 
bir belagat abidesine temessill etti. 

Halbuki Arab tarihc;ilerinden c;ogu 
Leyla ile Mecnunun uydurma hirer §ah
siyet oldugunu soylerler. Bu gibilerin 
iddiasma gore Leyla. yoktur, Mecnun 
yoktur. Fakat onlar1 muhayyileslnde 
yaratan bir sair ve daha dogrusu bir a· 
~1k vard1r. Beniiimeyye'ye mensub olan 
bu adam, sevgilisinin adm1 §ilrlerine 
sokmaktan c;ekiniyordu, kendi a!?klm da 
diipeduz hayk1rmaktan utamyordu. Sev
gilisine Leyla, kendine de Mecnun adm1 
verdi ve bu uvdurma lsimler altmda ~i· 
irler vazd1. Bununla beraber itiraf edil· 
melidir ki, Arab edebivatmda Leylava 
ve Mecnuna atfolunarak soylenen si;r
lerin coitu saheser sa\•llacak kada,. gu • 
zeldir. Bu giizellikten ilham alarak Ley
layi tasvir ve Mecnunu terennum den 
Turk ~airleri de ekseriya muvaffak ol· 

muslard1r. Hatta - Nam1k Kemalin e~ek 
dedigi - §air Nevres, ad1 Leyla olm1yan 
bir. giizele goniil verip de timarhaneve 
atlld1)n vakit yazd1)n bir §iirde, ak1lh 
iken kaleme ald1g1 l?iirlerden c;ok ziyade 
muvaffakiyet gostermi§ ve o eserile 
M1~nrll Yusuf Kamil Pa~amn dikkatini 
celbederek divanmm basllmasma im • 
kan elde etmil?ti. 

Nevresin deli iken ve timarhanede 
bulunurken yazd1~ §iir §Udur: 

Bilmezdim ozilm gamzene meftun imi· 
~im ben 

Afetzede, dilhaste, cigeT - h11n imi im 
ben 

Sevdazedesin sen dediler, zillfilne soyte: 
Ceksin beni zincire ki mecnun imisim. 

ben 
Bilmezdim iki Gesmim iki c11yi revanmt§ 
c;aglar, akar aglar iki Ceyhun imisim. 

ben 
N erm etmedi ol seng • diH n~lei germim 
cNevres! meger efsane vil efsun imisim. 

ben 

Bunlar iyl. Leyla giizel bir klzdt, gii· 
zel §iirler uhyordu. Mecnun, platonllt 
bir 8.§1ktl ve a~k ugrunda can verip git
mi§ti. Turk, Arab ve Fars edebiyatmda 
Leylanm hiisnii, Mecnunun a§kl 1oya • 
mete kadar ya§IyacaktJZ.. Bu hiiki.in'ller 
de dogru. Fakat Leylanm vaveyla olu§U 

c;ekilmiyor! .. 
M. TURHAN TAN 

- Sorarla• m1? hte meydan. 

Meydan bir cinayet, ihanet, sefahet, 
incelik ve giizellik tarihinde nefes ahyor· 

mu§ gibi buyulc golgelerle dolu, kiliseleri, 
kuleleri, evleri arasmda yapayalmz uza· 
myordu. KlrlangJclar oraya say1klamaga 

benzer ugultul: ~ sac;1yordu. Saray kapa· 
hyd1. Bu hummah kadma en buyi.ik ta• 
lihi orada gomiilmu gibi geldi. Soluya· 
rak yere atlad1, ve yumruklarile kap1ya 
vurmaga ba~lad1. 

- Bu ne hiddet Isabella, parmakla· 
nmz ac1yacak. Bekc;iyi korkutacaksmlZ 
ve bu saatte toz toprak ic;inde bir c;Jlgmi 
ic;eri sokmak istemiyecek. 

Paolo giiluyordu. 
Cekingen bir ses: 

- Kapmm zili var, dedi. 

Ancak o zaman, tozdan konu§an bir 
alc;1 biiste donmii§ olan makinisti gordii· 
ler. 

Aceleci kadm hayret etti ve sonra 
kahkaha ile guldii. Zili arad1 ve butun 

kuvvetile c;ekti. Cmlama bilinmiyen yer· 
!ere yayJ]di. Bir ayak sesi, bir homurdan• 

rna, bir anahtar gJcuhsJ i§itildi; kap1 ac;1]. 

d1; e§ikte bekc;i goriindii. 
CArka.st var). 
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Askerlik bahisleri 

Bugiinkii c;in ordusuna 
bir ordu denilemez 

Mm. Lupescu f!'~Riifi'J Tiirkiyede Holanda tipi 
Biikresten ayr1byor • I I 

' Milli kiime ma~lar1 peyn1r er yap1 Iyor 
Y eni Rumen hiikilmeti 

~imali harb eden p1ef1hur 29 uncu 
ayd1r topsuz, makinelitiifeksiz 

ia,esiz ve ayhksiZ harb etmektedir 
ordu 

keyfiyeti kendisine 
bildirdi 

Romanyadan ge -
len haberler, Ma -
dam Lupescu'nun 
Viyanaya ve ora -
dan Parise gitmek i.i
zere oldugunu bil • 
dirmektedir. Bu ha • 
ber &ayi olur olmaz, 
Madam Lupescu'yu 
eskidenberi tamyan 
Paris muhitinde he-
yecan uyanm1~, onu 
getirecek olan tre· Mm. Lupescu 

ni kar~Ilamak i.izere, gazetecilerden ve fa
tograf<;tlardan mi.irekkeb bir kalabahk, 
istasyona hiicum etmi~tir. 

Madam Lupescu'nun Paris seyahati 
bir nevi siirgiindiir. Malum oldugu iizere 
Y ahudi trkma mensub olan Madam Lu
pescu'yu, yeni kabinenin iktidar mevkiine 
gelmesini miiteaktb BaFekil Goga ile 
Dahiliye Nazm Kalinescu, ziyaret etmi~· 
ler ve Romanyada ikametinin, yeni ka
binenin Y ahudi aleyhtarhgt siyaseti ile 
kabili telif olmamast dolayJsile, ~imdilik 
memleketi terketmesi miinasib olacag:m 
kendisine izah etmi~lerdir. Ba~vekilin bu 
te&ebbiisii, Madam Lupescu'nun Biikre§· 
te ikamet ettigini goren Y ahudi aleyhtan 
unsurlan tahrik ederek baz1 hadisata se-

F ederasyonla kuliibler 
aras1nda ihtilaf ~1kti 
~ubatm 11 iindc ba~hyacak olan milli 

kiime mac;lanmn fikistiiriinii tanzim etmek 
iizere Be§ikta§, F enerbah~e, Gi.ine§ ve 
Galatasaray murahhaslanmn mmtaka 
merkezinde yapttklan bir ic;tima F utbol 
F ederasyonile bu dort kuliib arasmda bir 
ihtilafm dogmasma sebebiyet verrni§tir. 

Kuli.ib murahhaslan Ankarada haztr • 
Janan kaT§Ila§ma programmi ogrenmedik
c;e istanbul kuli.iblerine aynlan numara -
lan vukuu uhtemel herhangi bir hadise
ye itiraz hakkmt kaybetmemek ic;in c;ek • 
mekten istinkaf etmi~lerdir. 

Bunun iizerine Futbol Ajam Abdul
lah vaziyeti §ehrimizde bulunan F ederas· 
yon reisine bildirrni§, F ederasyon reisi de, 
onlar istinkaf ederlerse bu i~i ben yapa -
nm cevabmt venni§tir. Bunun iizerine dort 
kuli.ibiin murahhaslan da kur' a }'I c;ekme
den dagtlrnt§lardir. 

F e?erasyon reisinin milli ki.ime mac;la
rmm Istanbul a aid kur' as1m e<ekip c;ekme
digi ve yahud ne zaman ~ekecegi belli 
degildir. Maamafih bu i§i yaptJktan sonra 
alakadar kuli.ibleri haberdar edecegi §i.ip
hesizdir. 

istanbul f1ampiyonu nasd 
taayyiin edecek? 

bebiyet verecek mahiyette telakki edil- Galatasaray kulubu eski umumi tta-
§imali (:inde barb eden (:in ordusuna mensub asker~er bir boy siperinde mi~tir. tibi Osman Miieyyedden de dun §U mek-

Cin 450 milyon niifuslu kocaman bir hr. Cin ordusu zabitleri, hepsi degil; da- Madam Lupescu, Kral Carol'ii tam • tubu aldik: 
hlkedir amma muasu medeniyet itibarile ha ziyade Mare§al Can-Kay-Sek ordu- d1g1 giindenberi a~k yiiziinden bin;ok a- «{,;oktanberi miinaka§aSIZ, giiriiltiisiiz, 
geri ve feodal bir devlettir. Her vali ve- sundakiler, bir miiddettenberi ~ok iyi ye- ciiar ~;ekmi~tir. Romanyadaki dahili siya- partJrdtsiz, giden spor i§lerimiz, futbol 

d mac;larmm nihayete ermesile bulutlai'J.-
ya kumandan kendi bildigini okur. Boyle ti§tiri1mi§ olup saglam bir askerlik bilgi- set egi~ik!igi, onu bir kere daha menfaya di ve birc;ok miinaka§alara yer ac;acak, 
olmasaydt. Bu, bir k1t' a kadar biiyiik ve sine sahibdirler. mahkum etmi~ bulunuyor. kuliibler arasmda ihtilaflar doguracak 
kalabahk memleketin, japon ordulanm Fakat askerlik san' at!, yalmz bilgi ile Madam Lupescu, o zaman veliahd bu- ~ekil aldt. 
Cinin biiyi.ik nehirleri ic;inde bogmast i§· bitmez; bilgi kadar an' ane, «esprit de lunan Kral Carol ile, ilk defa 1925 sene- Acaba §ampiyon Be§ikta§ mt, Fe
ten bile d.egildi. Memleketin milli miida- corps» denilen kit' aya baghhk, damarlar- sin de tam~mt~h. Prens, bir eczacmm klZI ner mi? Giine~. Vefa ile yapacag,. ma<;
faa bakumndan zafmt anlamt~ olan Ma- daki kan meselesidir. Ktt'a kumandanmm olan bu Yahudi giizeli ugrunda tahttan ta §U kadar gol atar ve ~u kadar gol yer
re$al Can-Kay-Sek bir mi.iddet evvel ye- iyi dii§i.inmesi kafi gelmez; hatta en bii- feragat ederek Romanyadan aynlmt~, se, Gtine§in vaziyeti ne olacak? 
ni bir ordu te§kiline te§ebbiis etmi§ ve bu yiik ve en kat'i fedakarhk duygusile mii· F ransaya hicret etmi~. be~ sene onunla Kultib idarecileri, spor muharrirleri 
i~i bir Alman askeri heyetine havale et· tehassis olmast da kafi gelmez; onun ar- birlikte ya~am1~tt. 1930 senesine kadar muhtelif ve kuliiblerinin menfaatine u
mi~ti. Fakat, Cin gibi, askerligin hor go- kasmda biiti.in bir kumandanhk an'ane- siiren bu a~k macerasmi, Carol tahta 1;1k- yacak tezler yiiriitiiyorlar. Fakat bana 

t kt ·h b 1 k d I kahrsa, sakathk, ne bu miinaka~alarda 
riildiig~ii bir memlekette, yoktan bir ordu si, manevi kudret bulunmast, ecdadmm t an sonra n11 ayet u aca zanne en er, ve ne de noktai nazarlardad1r. Asll ha-
var etmek, oyle birkae< sene ic;inde ta· harbederken onu seyrettigini dii~iinmesi, onun, sevdi!l;i kadmdan aynlmaih aklma ta ve anlasamamazhk, Futbol Federas-
hakkuk edebilecek kolay bir i~ degildi; kendinin iyi ve fena zamanlarda, daima bile getirmedigini goriince hayret etmi~- yonunun 12 kuliib arasmda mac;lar ba§
bilhassa, Cini kendi iradesi ve idaresi al- ba$kalarmdan i.istiin bir smtfa mensub ol- lerdi. Madam Lupescu, Krait takiben bir lamadan evvel, ma<;lann mahiyetini ve 
tma almak istiyen J aponya gibi cihangir- duguna samimiyetle inanmas1 laz:mdtr. iki hafta sonra Romanyaya gelmi~ ve var1lacak olan neticey·i kultiblere bil -
lik pe~inde ko§an haris bir emperyalist Bu s1mf di.i~iincesi bir «mi.isellah millet» Biikre~te yerle~mi~ti. dirmemesi ve muayyen bir hat tayin et-
devlet varken... in hakiki yapiSldir. Bu, olmad1ko;a, son- Dola~an rivayetlere gore, Madam Lu- memesidir. 

Herhangi bir memlekette, ister milli- radan kazamlan meziyet ve faziletler, pescu Krahn mi.i~aviri vazifesini gormek- Milli ki.ime te§ekkiilii dii~iiniildti~li 
yetperver, ister fa~ist, ister komiinist ol~ ne olursa olsun, boyle bir mi.isellah millet te ve saraym bir dairesinde ikamet etmek-

1 

zaman, vartlacak olan netice hu idi: ts. 
sun, hatta maa~lt bir ordu te§kil ederken maglubiyete mahkumdur. Cinde, boyle teydi. Hatta, Ba&Vekil T ataresco'nun, tanbulun k 12 kultibii kendi arala:mda 

b.l ·· ·•· · h lk b k I b1·r yaptnin kurulmast rok zaman 1·ster. f'1adam Lu~escu'y.a _kar~t ~ok .. hiirmet· <;arpt§a~a lar, ilk dort kuliib milh kii-
1 e muracaat ethgtmz a ta a a art, .... k- d d ~ k d k d f menin Istanbul ktsmm1 te§kil edecektl. 

kendi davalanm tahakkuk ettirmek i~in, Ciinkii, astrlarca miiddet, Cin halkma, 1 ·ar .~vran Igt, ve~ 1 It ar mev ·nn e az- Bu mtisabakalarda istanbul birinciligi 
canlanm fedaya ham olanlan yiiksek askeri meziyet ve fazi.letlere hor bakma- Ia muddet kalmaga mf bu sayede mu- mevzuubahs degildir. 
kahramanlar telakki eder. Halbuki Cin- Sl ogretilmi§tir. Cin, ~imdi, uzun miiddet vaffak oldugu bile sovlenmektedir. Milli -kiime ma<;lari esnasmda !stan -

de, askerlik diger mesleklerden a§agt bir bu~un cezasmt ~;ekecekt~r. Cinde ~u Gebze Halkevindeki yangm bul lruliiblerinin kendi aralarmda ya -
san' at telakki edilir. F azla olarak Cin <<Btr neferden daha tek btr~el/ vardtr; 0 I G b H Ik . d k h k pacaklart iki devreli miisabakalarm ne-

b d ld h. . . . k. . ! e ze a evm e <;I an yangm a • t·icesi ayni zamanda istanbul ~ampiyo -
halkt arasmda, ir siyaset birligi, gaye a genera tr» ~CVJYes.mm • 1 o mem e- kmda Ev ba§kanhgmdan aldigimlz mek- ~ 
birligi, hatta memleketin her tarafmm kette m .. aalesef b1r hak1kat olmu_ §tu_r - _u- tubda bandoda rah~an arakada.,larm nunu tayin edecek ve 4 iincii kalan ku-

dd k I h 
-s ~ -s Iiib otomatikman yerini diger 8 kuliib 

emir ve kanunlarma itaat ettigi bir milli zun mu et te rar anmast, te hkeSIZ b1r· salonu saat 21 de terkettiklerini ve yan- birincisile degi§tirecekti. Halbuki biraz 
hiikfimet bile yoktur. Onun ic;in Cinde or- ~ey olamazd1, gmla hic;bir alakalan bulunmadtklan teemmulden sonra 4 iincii kalan kulii _ 
du te~kili ~ok gii~tiir. Cinde, vatan ugrunda fedakarhk, Ia- bildirilmektedir. bun yerinl degi§tirmesi hatah goriin • 

Cinde, miisellah millet usulile milyon- y1k oldugu i.izere, te~vik edilecegine bila- · Diger taraftan Gebze muhabirimiz dii. Zira baz1 tesadiifler neticesi 4 iincii 
]area asker ~tkarmanm imkam yoktur. kis tezlil edilmi~tir. Bu, bir milletin ken- yhan~mtn zb~thurd~Ihakkd~:;?aki Mse~debdi:rin kalan kuliibiin milli kiime §ampiyonu 

M I C K c;: k h k d" k d. · h · t - k ·t~h b" enuz es 1 e 1 erne Igi ve u em • olmas1 neticesini verebilirdi. Nitekim are~a an· ay-..,e ve ii fimeti ge· 1 en 1m ez1me e ugrataca s1 a 1 IZ· .1.k t hk"k t d 1 d -
l k h I d k · M h b muml 1 c;e a 1 a a evam 0 un ugu istanbul dordiinciisii olan Giine" kulii -~enlerde 25 milyon u asker, 40 milyon zat aztr amast erne hr. u are e mey- b·rd· ·r kt d. ~ 

d d ·1Ahl 1 m me e Ir. bii otomatikman yerini Beykoz veya di-
asker gibi bi.iyi.ik, hatta korkunc rakam- amn a st a 1 insanlar sulh zamanmda _.._ 

h l b . 1 h B d k k ger bir kuliible degi~tirmedi. 
lardan bahsediyorlardt. Bu rakamlar, am anmt~ u si a t ellerinden geldigi ir i am arar1 na zedildi 

k d Bu tarzm yanli~hgr gozoniine alma -
Avrupadaki mi.isellah milletlerin asker a ar kullamrlar. Me~hur bir muharrir, izmir 7 (Hususi muhabirimizden) - rak, her sene 12 veya tayin edilecek nis-
toplama usulile niifusun asgari yi.izde o- «Zaferler muharebe meydanlarmda ka- izmirin Narltdere koyiinde kasab Mus- betteki kuliibler arasmda ayni §ekilde 
nunu silah albna almak suretile elde et- zaml1r: fakat bir millet harbi sulh zama· tafay1 pusu kurarak oldiiren ve idama bir eleme miisabakas1 yapllmas1 ve ba~
tiklerl neticeleri ktyasen bulunmu~ naza- nmda kazamr>> dem!~tir.» mahkilm edilen ibrahim hakkmdaki ka- ta gelen 4 kuliibtin milli kiimeye aynl
ri yekunlardtr. Cinin, bugiinkil vaziyette, ]apon ordusu ile beraber bulunan mu- rar, Temyiz umumi heyeti tarafmdan mas1 kararma vartldt. Nitekim mac;lara 
Japonlann 400,000 ki§ilik i§gal ordusu- harrir, 29 uncu Cin ordusu hakkt~da ba- nakzolunmu~. geri gonderilmi§tir. boyle basladtk, ve neticeyi ald1k. Bina -

d I k 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,, enaleyh Fenerbahroen1· veya Be.,1·kta~1n na kar~1 toplad1g1 ve yeni en top tyacagt mtz, ne diyor: " n " ~ 

b b birinci olmasile istanbul ~ampiyonu ta-
askerin yekunu ne olursa olsun, u, ir «Simali rinde harbeden o me•hur 29 i 

"" y hakkuk etmi~ degildir. ~ampiyon; millt 
ordu degil: sadece bir ins an kalabahibdtr. uncu Cin ordusu, «ordu» ismine hakika- kiime mac;! an esnasmda iki devreli is -
fnsan kalaba!tgt ise ordu demek degildir. ten laytk degildir. Ci.inkii, askerleri be§ tanbul kuliiblerinin kendi aralarmda 
Cinin elinde ordu denilebilecek kuvvet, aydanberi top~usuz, hafif ve ag1r maki- yapacaklar1 mac;larda belli olacakhr. 
Japon taarruzu ba~larken Alman heye- nelitiifeksiz, ia§e ve ikmalsiz, ayhk51Zd1r. Bunu eski Federasyon reisi Hamdi E • 
tinin talim ve terbiye ettigi firkalarla es- Bazt ftrkalarmm mevcudu 3000 ki§iden min , yeni Federasyon reisi Sedad R1 -
kiden «asakiri muavene» denilen ve az<;ok ibarettir. Birlikleri, • burada birlikler ye- za, 4 kuliib komitesini te§kil eden aza 
silah kullanmagt bilen insanlardan ibaret- rine doki.intiiler demek hakikaten daha pekala bilirler. 
tir. J aponlarla beraber harekatt takib e· uygun olur • nerede kac;amiyacak suret· ~ampiyonluk meselesi bu §ekilde iken 
den bir muharrir d.iyor•ki: te siki§tmldt!arsa sonuna kadar kendile- acaba yaptlan mac;larda 1 numarayt a-

«Alman heyetinin yeti§tirdigi ordunun rini miidafaa etmi§lerdir. Arkalan a<;Ik Ian kuliib hangisidir? Bu da §imdiye ka-
ld 

dar i~ittigimiz, fakat Federasyonun ala· 
askerlik itibarile hakiki terakkiler elde et- o ugu zaman ise, yanlarmda bir tehdid kadar olup kuliiblere bildirmedigi bir 
tigi goriilmektedir. Sanghay miidafaast, peyda olur olmaz, hemen karan firara meseledir. 
hu terakkinin belig bir misal ve delilidir; tahvil etmi§lerdir. Simali Cinde, Cin mii- Nitekim gecen sene yap1lan milli kii-
fakat, buna ragmen Cin ordusu, askerJjk dafaast umumi' heyeti itibarile acmacak me maqlarmda istanbul sampiyonasm-
ktymeti baktmmdan ikinci derecede bir hal de idi. J aponlar ie<in, ~imali Cinin zapt da Fenerbahce birinci olmus, ikincilik 
ordudur ve daha uzun miiddet boyle i- ve istilas1 hakiki ah~larla yap1lan bir aske- puvan hesabile Besikta(>1a Galatasaray 
kinci kalitede bir ordu olmakta devam e- ri yiiriiyii~ olmu~tur. Halbuki enerjik ~ef- arasmda kalmt~hr. Fakat bunlardan ha-
decektir. Ciinkii, her ~eyden evvel Cin ler tarafmdan idare ve istifade edilmek kiki ikinci hangisi idi, kimse bununla 
b h L I. · -'~ k " sporu ya an alakadar olmad1. Acaba rrol hesab1, o a~kumandanltib ve erkam arbiyesi, he- ~artile bir~;ok firsatlar, J aponlan pek bii- ozan - svt<;re~ 1~ P - "' 

Iar b Senekl. "apka modas1 zaman mevcud deg"ildi de, "imdi mi 
niiz ecnebi miiteha,si,Jarm va,ilig-i altm- yiik mii~kiilata maruz btrakabilirdi. m u ,. · " mevcud olmu~tur? 
da bulunmaktad1r. Belki de bu ecnebi Rakamlar, bunu biiyiik bir belagatle Ma~Iar yapllmadan evvel gol hesabt-
askerler ara,mda <;ok muktedirleri var· if a de etmege kafidir: retti. i~te aldtgtm cevab: mn nazan itibara almacag1 veya aim _ 
d1r. Fakat bir orduda, hatta kolorduda, Fransa, Almanya, Bel~;ika ve Holan- Haftada katedilen vasati mesafe: 67 mtyacagm1 bildirmek gene mac;lan ter-
firkada v~ livach erkalllharbiye, d!iha damn dordii kadar geni~ bir memleketi kilometro; katedilen en fazla mesafe ro· tib eden heyete dii§er bir vazife idi 
ziyade, bir tetkik ve ihzar biirosudur; i~gal i~;in J aponlar yalmz I 0,000 olii ver- koru: Muharebeler de dahil olmak iizere Eger i§ler c1kma7.a girmi~se, en eslem 
yoksa fiJi kumandanhk dei!ildir. Erkam- mi~lerdir. be§ giinde 120 kilometro.» tarik, teamiilii F. !., F. A. dan sormak -

harbivenin hamhd1g1 planlan, k1t' a ku- Tok-yo' da, Harbiye N aztrt General hr. 
mandanlan tatbik eder ve zamammiz Sugiyama ile gorii~iirken Namdan Japon Goriiliiyor ki Cin ordusu, bugiinkii va- Her nedense i$ler bitt·ikten sonra mu-

J I hi allakta kalan meseleleri halletmegi dii· 
muharebelerinin ald!!b ~ekle gore, tatbi- ordusunun, ~imali Cindeki ileri yi.iriiyii'ii ziyette modern apon si a armm agzma ' ~iiniiyoruz. Halbuki ba§lamadan evvel 
kat F;ittikce daha asai2:1ya dogru inmekte esnasmda, haftada, vasati nekadar kilo- ahlmt~ bir kurbandan ba~ka bir ~ey de· biitiin hatlanm tesbit ve kaidelerini 
ve kiiri;k riitholj zabitlerin l'line gec;mek- metro katettigini ve en biiyiik rokorun gildir. 450 milyonluk Cin amlardtr dal- koymak laZimdt. 
tedir. Bi.iyiik Harbde «boliik kumandam kae< kilometro oldugunu sordum. Harbiye d1g1 afyon uykusundan pek kanh bir §e
harbi» denilmisti; hie; &iiphesiz yarmm Nazm, harekat ~ubesi miidiiriinii c;agmp kilde uyamyor. 
harbi «manga kumandam harbi» olacak- suallerime vaz1h bir cevab vermesini em- A. D. 

*** Diin dort kuliibiin murahhaslan milli 
kiime fikstiirii kur'asm1 ~ekmek iizere 

•• 
U~ sene evvel, Ba,vekil Celal Bayartn a~bgt Siit 

Tozu fabrikas1 Gravyera ve Rokfor tipleri 
yapmaga ba~lad1 

. 
peyn1r 

Gravyera peynirleri i~te boyle yaptbyor 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

~ehrimizde lie; sene evvel Ba§vekil Ce
Ial Bayarm ugurlu elile a<;Jlmi§ olan slit 
tozu fabrikas1, mevcud tesisatma ve buz 
fabrikasma ilaveten Tiirkiyenin ilk mo
dern yag ve peynir fabrikasmt da kur
mu§ bulunmaktad1r. 1938 ytlile birlikte 
Tiirkiye piyasasma ilk defa olarak yerli 
gravyera, rokfor ve Rolanda peynirle
rini sevketmiye ba§hyan fabrika, bu 
peynirleri imal eden makineleri Dani -
markadan getirtmi§tir. Daha evvel ~eh
rimize bir ingiliz miitehasslSlnl <;agrra
rak burada kendisine yalmz bu i~ iize -
rinde etiidler yaphrd1ktan ve bunun 
muvaffakiyetli neticeler verecegi anla
§tldtktan sonra bu tesisah viicude ge -
tiren fabrika, bu suretle memleketimi -
ze haricden gelen bu cins peynirleri a
ramak ve yiiksek fiatlarla satm almak 
kulfetinden bizi kui:tarmt~hr. Balkan~~ 
lrom§ulanmtzda dahi henuz mevcud ol
madigt soylenilen bu tesisatm ~e}J.rimiz
de kurulu~u, Tiirkiyenin en giizP.l hay
vanlartm yeti~tiren mer'a ve yavlals • 
rm Bursa havalisinde bulunU§U bak1 -
mmdan tam yerinde yapllm1~ bir istir. 
Zira, Bursa tam manasile bir siitc;iillik 
mmtakastdrr. Bugiin Karacabeyin ve 
Haramn siitleri yalmz BursaYJ degil, 
ktsmen Ankarayt bile beslemektedir. 
Bu sutler, buradaki peynir ve slit tozu 
fabr·ikasmm sogutma te~hizat1 ile mu -
hafaza olunarak Ankaraya sevkedil -
mektedir. 

Slit, yag ve peynir, birbirine bagh i.i9 
unsur olduguna gore, ~ehrimizde kuru· 

Fabrikaya ilave edilen yeni bir §ube 
daha var. Taze kremadan pastorize e
dilmek suretile Avrupa yag1 istihsal C• 

den daire .. Buramn muazzam makine -
Jeri de Avrupadan yeni getirtilmi§tir. 
Taze kremadan fenni ve s1hhi bir ~ekil· 
de imal edilen bu yaglar da 938 Ie bera· 
ber piyasaya <;tkanlm1ya baslanm1~hr. 

Fabrikanm soguk hava depolarmda 
valmz Bursamn degil, miilhakatm ve 
Baltkesirle Bergama, Salihli, Cibanbey
li, Eski~ehir gibi uzak yerlerin bile pey
nirleri ve diger baz1 g1da maddeleri mu
hafaza edilmektedir. 1 nisandan itiba· 
ren buraya konan mallar te~rinievvel· 
den marta kadar par~a par<;a almarak 
sah~a etkanlmaktadtr. Muhafaza olu -
nan yag ve peynir tenekeleri mecmuu 
30 bini buluyor. Ka~ar deposunda 100 
bin kilo ka~ar peyniri muhafaza edili -
yor. Yumurta deposunda dort yiiz bin 
yumurta, krema deposunda 10 bin te
neke muhafaza olunmaktad1r. Bu su -
retle bu muazzam soguk hava depolan 
civar ka~aba ve sehirlerin de bozula • 
cak mallanm mevsiminde muhafazava 
yaramak itibarile miihim bir ihtiyaca 
cevab verilmi~ bulunmaktadtr. 

Fabrikan111 si.it tozu k1smma gelince; 
Avrupava siit tozu ihracati olmadtgm • 
dan yalmz istanhuln'lki qikolata fabri· 
kalan ic;in senenin dort avmda c;ah~tl • 
makta ve 20 bin kilo kadar slit tozu is -
tihsal edilmektedir. Bunun bir k1sm1 da 
~ekerciler tarafmdan sarfolunma ktadtr. 
Bir o kadar si.it tozunu d;j Karstaki fab
rika istihsal etmektedir. Memlekette slit 

Ian bu yeni fabrika, Bursa ve havahsi • tozunun i<>tihlaki heniiz taammiim et • 
nin slit istihsalatl iizerinde de !?iiphes·iz 
miisbet §ekilde miiessir olacak demek -
tir. 

Gravyera ve diger Avrupa peynirleri 
burada o peynirlerden hie; farkstz dene
cek nefaset ve lezzette olarak imal e· 
dilmektedir. Ustiindeki Turk markast 
olmasa onun yerli gravyera oldugunu 
anlamak kabil olmtyacakhr. Gene ktz -
Iarm parmaklan bu peynirlerin yalmz 
ambalajlarma temas etmekte, diger bii
tun ameliyeler makinelerle yapllmak -

mi~ deoildir. Avruoava da ihracat Y"i • 
PilmadTgmnan bu istihsalat artlnlama • 
maktad1r. Halbuki <;ocuk gidasmdan 
baslanarak biiyi.iklere dahi yanyan bu 
maddenin daha fazla istihlaki kabil go
riilmektedir. 

Hastlt, Bursadaki buz. peynir, yag ve 
slit tozu fabrika~1 piyasava, memleket· 
te modern siitqiiliik, yagc1ltk ve peynir
ciligin kurulduaunu tan1tmts olmak iti
barile hem milli bir va-,ife yapm1~, n~m 
de halka fenl'li ve s1hhi vag ve peyTur 
vemek imkamm vermi~tir. tad1r. 
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Emniyet te,kilab i~in l ingilter~de -~~n~ bir 
yeni bir kamyonet ahnd1 kadm1n If1ledtgi c1nayet 

Emniyet miidiirliigii tarafmdan acil lngilterenin Pres-
vak'alara memurlarm siiratle yeti§ebil- tone ~ehrinde 29 
mesi iqin bir kamyonet satm almm1~ttr. ya~mda gayet giizel 

Saatte 140 kilometro h1zla gidebilen bir kadm Winder • 
bu kamyonda bir daktilo ile doktor da mere golii sahilin
bulunacak ve badise yerine gidildig: de bir kaytkhanede 
vakit suc;lu veya davacmm derhal ifa- John Smith ismin • 
desi abnabilecektir. de bir genci kasden 

Motorlii polis miifreze!i de yeniden 
oldiirmekle itham e-

tanzim edilmi$tir. dilerek tevkif edil-

Kemah yo lunda bir facia mi~tir. Fa kat mah -
Erzincan (Hususi muhabirimizden) - keme kefaletle p;enc 

(,;imento yiiklti bir kamyon Kemah yo- kadm1 serbest buak- Katil ciirmile tev-
Iundaki bir kopriiden g~er'ken, yanh§ mt~tlr. Yap1lacak • kif edilen kadtn • 

manevra yiiziinden U<;mU§, yolculardan muhakemeye lngilterede biiyiik merakla 
Tercanh Ali olmii~tiir. intizar edilmektedir. OLoM --.... HI ..... HI·--

Mezbaha tiiccarlarma 
Miilga Harbiye Nezareti muhasebatt 

umumiye dairesi umum mtidiirliigiin - te§ekkiir 
den miitekaid Bay Cerna! Serim diin sa- Mezbaha Ba§baytan merhum Miinirln 
bah eceli mev'udile irtihal eylemi~tir. ruhuna Mevlid okutan tiiccar ve sakat· 
Cenazesi bugiinkii cumartesi giinii ogle c;1lara ve bilhassa Hiiseyin Parlara yiik
vakti Bak1rkoyiinde Yiiksek Tarlada sek insanltk ve fazilet duygularmrlan 
5 numarah haneden kaldmlarak namaz1 dolayt te§ekkiir ederiz. 
<;ar~l camiinde k!Imd1ktan sonra koy - Babast: Ali Rtza Erem 
deki makberesine defned.iJecektir. Allah Biraderler·i 
rahmet eylesin. Ferid Sokman, Necmi Erem, 

toplandilar. Yalmz fikstiir elde olmad1gt Cumhuriyet gazetesi idare !§leri 
i~in kur'ay1 c;ekmeden aynld1lar. Miidiirliigiine 

Bu hareket, Federasyon tarafmdan :;;ehir 
hatab goriildii. Halbuki fikstiirii gor · Saym gazetenizin 2/1/938 tarihli niis-
mek dogru veva yanbslan te~bit etmek hasmda Nikolaki Ke§i~oglu admda bir 
ve ona gore alakadar zevah ikaz etmek vatandasm Bevoglu iit;iincii noterligi 
kuliib murahhaslarmm ba<>ltca vazife - vas1tasile ve bir tereke i~inden bahse • 
Jeri idi. Milli kiime mac;lan ba~hyor der bir sahifeyi miitecaviz protesto • 
Mahiyeti ne olacak? Ne ~ekilde kazam- sunda: 
lacak? Kaybeden ne olacak? Nereye gi- Hakim Sakir ismi miiteaddid defalar 
decek, yerini mi degis,tirecek. bunu bi- tekrar edilmekle beraber soy ad1 mes-o 
len vok. Fikstiir kur'asm1 kuliib miirah· kilt ge<;ilmekte ve diger bir ad da tas
hasl.arma c;ektirmeden evvel, kuliiblerin rih edilmemektedir. 
ne gibi bir angaimana girmekte olduk- Gerek soy admm ve baba admm bu 
lanm bildirmek laz1md1. Bunda da Fe- uzun ilan sahifesinde olmay1~1 ve ge -
derasyon reisini hatab goriiyoruz. Ku rekse evvel ve ahu bu vatanda$ID i~ • 
liiblerin en bariz ve en makul bir iste- lerine vaziyed etmemi~ bir hakim s1 • 
~ini kuliiblerden sakmmak ve bunu bir fatile, ve bir isim iltibas1 miivacehe • 
kapris olarak telakki etmek yanb~ bir sinde, hadisenin ac;tk bir surette tav • 
dii$iincedir. zih edilmesini diler, bu vesile ile saygt· 

Her halde zaman gecmeden piiriizlii lanmm kabuliinii rica ederim. 
noktalarm tashihi ve biitiin talimatna - istanbul: Dordiincii asliye Ceza mah-
melerin ihzan haYJrlt olur.. kemesi, - Me~hud Suc;Iar mahkemesi, • 

Osman Miieyyed Hakim M. $akir Ziya Kara<;ay 
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CUMHURiYET 

Japonlar 3imalf Cinde ilerliyor 
~in hiikiimeti 20 milyon 

t ~olarhk sHah sipari§ etti 
[Ba§taraf& 1 tnct sahtjedel 

I• rr?okyo 7 (A.A.) - Domei ajansma 
~~~ntsin' den bildirildigine gore, diin 

M S!nan'm 120 kilometro cenubunda Ku-
;tt_'yt ~apteden Japon ktt" alan, hal en 
l' stnan m 30 kilometro cenubunda 
~sauhsin'i ele gec;irmi~lerdir. Bu ]apon 
~t'alan, cenub istikametinde yiiriimele -
111e devam edivorlar. 

Cenubi $antung'daki Japon ktt'alan 
~a, T sin an • T singtao demiryolu boyun
a ilerlemek~edir Motorlii ktt' alar, <;in 
lt'alanm geri piiskiirtmii§ler ve Tsing -

~,j la~t'un ik' yi •z elli kilometro garbmda 
~' ~~in <;entien'i zaptetmi§lerdir. 

T aarruz pliinlarr haz1rland1 
e Hankov 7 (A.A.) - <;in yiiksek 
~- ~ltrnanda he"etinin $an Kay ,Sek'in reis· 

p;;· ~ind.: yaphgt toplanttlar bugiin bitmi§tir. 
- \1 toplantJ!arda ileride yaptlacak askeri 

l'. rckatm kat'i planlan tesbit olunmu§tur. 
l· n humandanlaP derhal vazifeleri ba§t-
~- ba gitmek uzere buradan aynlmt§lardtr. 
~a Bu planlar;o aid malumat elde etmek 
·e ltnkanSJZsa da tere§§ith eden baz1 haber
fr- lere gor _ Cin kumandanlan §imdiye ka • 
lv· d:r takib edilen mi.idafaa sistemi yerine 
!%- butiin cephelerde taarruza gec;mek fikrini 
a· lni.idafaa etmi§lerdir. 
1- (:in kumandanlannr. gore, dagl1k ve 
k •ralarmda biiyiik mesafeler olan ve geri 
• lni.inakalah da iyi himaye edilmiyen Ja

u ~on ordular>na kar§I biiti.in cephelerde ve 
DO d _ •~ni zamanda taarruz edilmek laztm 1r. 

n Cinlil<!r ricat ediyorlar 
e· Hankow 7 (A.A.) - ~in Generali 
- 11anfuchu'nun kumandasmdaki k1t'alar, 

In kweitch'in simali garbisinde kiiin Tsi -
• ~ing'i, §ehri her ne pahasma olursa olsun 
a llli.idafaa etmek emrini almt§ olmalanna 
a 

tagmer t'!rketmi§lerdir. 
e· Bu vak'a, HankO\ .. ,'da biifiik bir infial , 
• llyandtrmt§hr. 

i- Cin tebligi resmisi 
• Hankau 7 (A.A.) - Resmi teblig: 
; Dun Hangc;ov civannda vukua gele~ ~ar-

lll§malar sonunda §&yam kaytd nehceler 
:~ tide edilmemi§tir. <;in takviye ktt' alan 
lit <;ientang nehrini ge~;erek hiicum hattma 

• Vast] olmu§lardtr. 
• Dun Vuh . tayyare karargahtm hom • 
- bard1man eden ~it : tayyareleri, altt dii~
n Irian tayyaresiri tahrib etmi§lerdir. 

u (:in tayyarelerinin, pa~.artesi ·~·gii~ti: 
5- Yuh · nnda evvelce soylendtgl g1b1 

U CIVa • k .. b 
fre bir degil fa kat iki ] apon topc;e enm a • 

ltrdigt teeyyiid etmi§tir. . 
; : 1ki hafta siiren bir siikun devresmden 
i- sonra Kiangsu"nun §imalinde muhasa~a
~ ta tekrar ba~lanrnt§ttr. Japonlar, HveJ • 
tr lningvang • a dogru tazyik icra eylemekte· 

a 

dir. 

Cin, biiyiik mikya~ta silah 
sipari, eth 

$anghay ., (A.A.) - Royter mu • 

habiri bildirivor: 
r· h filinden ogrenildigine gore. 
..,...m me a I 'h' d 

Cin hiikumeti, 1 0 kanunuevve ~~h~ m e 
Yabanct memleketler silah ve mu Immat 
fabrikatorleri nez.dinde, agtr topc;u b~ • 
tar 1 d dahil olmak iizere, 20 mtl ~ ya an a h' . . . 
Yon dolarhl: silah ve mii Immat stpan§I 

Yapm!§hr. "f v• .. 1. 
Sipari~. 1 ') bin modem tu ke~t,l ~~f :~ 

tniktarda hafi: ve agtr rna m~ ttu egt, 
1 OO b' maskesini ve muhtehf batar~ m gaz . . b'. 
Yalan ihtiva etmektedir. B~w 51 ~an§, In 

t.. d' r· • ~ Yuannan dtgen, Sovyet· 
'lin I yin! V ~ ' l k .. 
ler Birligi Sinkianr ve Kansu o rna uze-
te iki yoldan Cine ithal olunacaktn. 

Sipari§in sa tm alma parasmm iki siilii
sii pe~inen tediye edilmi§tir. Geri kalam, 
teslimde verilecektir. 

Japonyanrn maksadr ne imi~! 
Tokyo 7 (A.A.) - Konoye, Hirota, 

Sugiyama ve Y omai ~in hiikumetinin 
sulh tasavvurlan hakkmda miizakerelerde 
bulunmu§lardtr. Bundan sonra ne§redi -
len bir tebligde 1 aponyanm maksadt U -
zak§arkta sulhu temin etmekten ibaret ol
dugu hattrlat!lmakta, fakat ~inliler ha
talanm diizeltmek istediklerini ac;tkc;a 
gostermedikleri miiddet~e 1 aponlann as
keri harekata devam edecekleri tasrih e
dilmektedir. 

Bir lngili% ~aVufunun baflna 
gelenler 

~anghay 7 (A.A.) - fngiliz c;avu~u 
Turner, bir ~inliye kar§t hoyratc;a hare
ket eden bir 1 apon neferine ihtarda bu -
lunmu§tur. Bir Japon, c;avu~un burnuna 
bir yumruk atarak «sen bize ne kan§tyor
sun» diye bagtrmt§ttr. 0 zaman ]apon 
askerleri, fngiliz miidafaa mmtakasma 
girerek T urner'i yakalarnt§lar ve onu bir 
miiddet siiriikledikten sonra yere atarak 
yumruklamt§lardtr. 

Polis miifetti§i Wost, miidahale ede -
rek T urner'in serbest btraktlmasmt iste -
mi§tir. 1aponlar, cevab olarak Wost'u da 
dogmege ba§lamt§lardtr. N eticede fngiliz 
polislerinin her ikisi de serbest btraktlmt~ -
lardtr. 

Polis komiserinin J apon makamlan 
nezdinde hadiseyi protesto etmesi bekle -
nilmektedir. 

ingiliz Ba§kumandam T elfers - Mol
lett, ] apon ata§emiliteri Harada' yt ziyaret 
ederek !ngiliz miidafaa mmtakasma vaki 
tecaviizii §iddetle protesto etmi§tir. Ku -
mandan bu gibi hadiselerin pek vahim ne
ticeler verebilecegini ilave etmi§tir. 

lngiltere ile Japonya harbederse ... 
Tokyo 7 (A.A.) - fngiltere ile Ja

ponya arasmda c;tkmast muhtmel bir harb 
hakkmda sekiz ]apon generali arasmda 
gec;ende yaptlan mi.izakereleri tefsir eden 
Hinode mecmuast diyor ki: 

«Bu generaller, Uzak§arktaki hak ve 
menfaatlerini miidafaa etmek ic;in akibe
tini tehlikeye koymak istemiyen lngiltere

yi maglub etmek i~in silaha sanlmak la -
ztm gelmedigi kanaatindedirler. 

}aponya ic;in miihim olan nokta, ken -
disinin miicadeleye ham bulundugunu 
gostermekten ibarettir.» 

Japonyanrn yeni harb biit~esi 
Tokyo 7 (A.A.) - Asahi gazetesi, 

Harbiye ve Bahriye Naztrlarmm, <;in 
harbinin masraflanm kar§tlamak iizere 
dort milyar yeni tecaviiz edecek olan 
fevkalade bir biitc;e projesini tevdi ede -
ceklerini zannetmektedir. 

Londraya gidecek 
mali heyet 

[Ba§taraf& 1 inct sahtfede] 

Ge~enlerde $ehrimize gelmi$ olan 1n
giliz Hazine Miiste~an M. Niyon ve M. 
Walley ile esasen Ankarada ikhsadi ba~ 
zt temas ve miizakerelerde bulunulmu~tu. 
fhzari mahiyette olarak tetkik edilen bu 
mevzulann Londrada a<;tlacak miizake
~~lerle neticelendirilecegi anla~tlmaktad1 r. 
Ogrendigime gore, mevzulan arasmda 
Tiirkiyede limanlar in~aatlm birinci saf
ta derpi~ eden bu miizakerelerde bu in~a· 
at ic;in bazt kombinezonlar bulunmast da 
vardtr. 

insanbk borcu 

«Hisar» kurbanlar1nm 
ailelerine yard1m 

On birinci liste 
Lira K. 
6452 20 Onuncu Ilste yekftnu 

50 Ki:i.sele fabrikast .sahib! Ra
slm Gural ve karde~lerl 

10 Vez!r oglu R1za 
1 Gala tasaray L!.sesi talebesln

den Necm! Gok~te 
43 Yiiksek MUhendls mektebi 

profesor ve talebelerinden 2 
nc! bir grup 

37 10 Giizel San'atlar Akademtsl 
memur ve muall!mleri 

13 50 Sebat vapuru zabltan ve m!i
rettebatl 

31 75 ~;>ule vapuru zabltan ve m!i
rettebatl 

32 50 Vatan vapuru zabitan ve mii-
rettebatl 

10 Ar.sen ve ~!irekA.sl 
10 Orner Mallkl ve ogullan 
10 Artin Kmactyan evladlan 
10 Avukat Ali Haydar Ozkent 
10 Hilmi Giirkan damad ve ha-

lefi 
5 Artln Sarafyan 
5 Mustafa tlitiincii 
5 Zekal Ulker 
5 M. Taranto 
~ Faik Ostar 
5 ibrahim a.ktar 
5 Qlzmecizade ismail 
5 Nuri Bakkalba§l 
5 Maksud Papazyan 
5 Tulokyan blraderler 
5 Kasabyan biraderler 
5 ~refeddin Alemdar ve K. 
5 Mehmed All Yasin ve o\lerlki 
5 Hafiz bzalp 
5 Mtg1rd1~ Aslan 
2 Kamll 6zkent 
2 Sinan oglu 
2 Sillell HakkJ 
2 Mehmed Ta1;11(I 
2 G. T!irk~tiio~lu 
2 Jimes Perneyan 
3 Nuri Konya 
2 Rii§tii Ak 
3 M. Velya 
2 Hayrl Ke~ecl 
1 Barokas 
1 Sepon Nihabetyan 
1 Kuyumclyan 
1 Ibrahim Ziya 
1 Nesim Pinhas 
1 Hasan N!izhet 
1 Leon Mlntyan 
5 Altayh SaHi.haddin 
S David Bivas ve Treves 
2 Yako Mizrahi 
1 David Ac1man 

5 Yomtov Atiyas 
2 Mo!.s Alsan.g 
2 Papazyan blraderler 
5 Kaneti biraderler 
1 J ozet Esklnazt 
1 Dav~d Fresko ve mahdumu 
2 Moda salonu 
5 Rus deposu 
2 Dario Motola 
II David Kalderon mahduml:m 
2 Kazanctyan ve §i.irekAsl 
5 Hil.sameddln Eren 
1 Levon ~kor ·----6874 05 Yekftn 

Goga hi,ikumetinin 
yeni bir karar1 

[Ba§tarat& 1 fnct sahtfedeJ 
Franstz te§ebbusune buylik bir ehem -
miyet atfedilmemekte ve bu te§ebbu
siin ba§ka meseleler hakkmda gorii§ii
liirken yaplldtgt bildirilmektedir. 

Yeni Ziraat Nazm 
Bilkre§ 7 (A.A.) -Rador ajans1 bil • 

diriyor: 
Vaida'mn riyasetindeki Rumen cep • 

hesi liderlerinden ioanitzeseo, Ziraat 
naZirhgma tayin olunmu§ ve Kral hu -
zurunda yemin ederek vazifesine ba§ -
lamt~tir. 

M. Goga, Polonya el~isile gorii,tii 
Biikre§ 7 (A.A.) - Ba§vekil Goga, 

Polonya orta el~isini bugun kabul ede
rek kendisile uzun bir miilakatta bulun
mu§tur. 
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~ r --- ----- gers'in gene bir azizlik yapmt§ olmast ih-l her §eyin, bu manaSIZ kaza ile, birden • 
bire mahvolmasmdan korktu. Sonra, Shu~ 

timalini dii§iindii. Ba§Int arkaya devirdi, 
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" Cevtren: kahkaha ile giildii. Birdenbire, onu birisi 
Hamdi V AROCLU yakaladt. «Sus!» diye haykirdt. Doris, 

yamba~mda Bryant'1 gordii. Giyinikti, 

f&ZIJl! 

Vicki BAUM ------·- -68-
Adler'in §akirdleri bu gibi ad.amlara, 

ahiakan tamamile bitmi§ nazanle ba -

Bir giin Paskal" a: 

- Bu Swance denilen gemi nedir bili
yor musunuz? demi§ti. Sabih bir umum -
hane. Bir umumhaneyi ben ancak boyle 
tasavvur edebiliyorum. 

karlar. 

Doris: 

- Ya ... Oyle mi? . 

D d . P k [' tezadh hallerme ba -e 1. as a m F k 
lan aktl erdiremedigi oluyo

1
rdu. a ~It, 

h · in eg ence ve Zl -It ba§tan ~tkmt~ gemm . .. _ 
!et dolu muhitinde. az c;ok ms~nca mukna 

b . l 'k' . d ba•ka k1mse yo tu. t eh o an, 1 tsm en • . 
D · k d' · d beklenen her §eYI ya-ons, en tsm en .b. d 
tl!Yordu. Ttpk! Micky ile Ducky .g1 1 .. av: 
ta • · "t·· or dans ed1yor, ote n1yor, tc;tyor, gu uy • d B. k 
kilerle beraber c;tghk atiyor u . IT a .. §iffi 
Matmazel Pompon' da~ b.ir parc;a soy e
d. Ve bu oy)e ho§a gittJ kt, ondan sonra, 

h .. r ak§am soylemege mecbur .oldu. I 
Shugers, bu parc;aya yem mtsrlAar, 

" 1:ni bozuk, koti.i bir iki nakarakt d~' ave 
ttti Ik k na yazdtgl bu bozu uzen 

· ma s1 1 d' 1 .. 101:ler!e iftihar edi§i goriilecek §ey 1' §U 

~~~~ aleminden sonra. Doris, sarho~ olan 
Sh~gers'i yatagma kadar gotiiriiyor, ba· 
§tna soguk kompresler koyuyordu. 

Bu, aylarca devam etti. Nekadar? 
Doris bunu hatuhyamtyordu. Kanadh 
bahklar, gruplar, mec;hul limanlar, me
dar limanlan gordii; fa kat hic;birinin far· 
kma varmadt. Bazan, bu hedefsiz seya • 
hatin hie; nihayet bulmtyacagt, medar se
mast altmda, hep sarho§luk, hep mezellet 
icinde, miitemadiyen dola§tlacagt hissi ~ 
ne kap1hyordu. Sahneye bir daha kat'iy
yen avdet edemiyecek, mavi projektoriin 
kar§tsmda duramtyacak, bir daha asia 
§arkt soyliyemiyecek ve Bazil'i, bir daha 
asia goremiyecekmi§ gibi geliyordu. 

Bir gece, Tahiti' den hareket ettikten 
sonra. makinelerin seyri birdenbire degi§ -
ti. Bu tebeddiiliin heniiz farkma varacak 
halde olanlar, korkuya kapthp giiverteye 
ko§U§tular. Doris, kalbinin c;arpmaga ba§· 
ladtgmt duydu. Geminin batmasmdan ve 

hatta bir cankurtaran kemeri takmt§, §i
§irilmi§ gibi giiliinc bir §ekle girmi§ti. 

- Giilecek bir§ey yok, diyordu, hep 
beraber battyoruz. T uhafhk bunun nere
sinde? 

F. 0. nun sarho§lugu gec;mi§ti. Belki 
de korkudandt. Doris dikkatle ona bakt
yordu. Birdenbire, kendisinin, hafif bir 
rob giymi§ oldugunu farketti. F. 0. bir 
lahza sonra: 

- Y aZik, dedi, seni tamdigtm zaman 
harikulade giizeldin. Sen de hapt yut -
mu§sun, yaz1k I 

Boyle soyledikten sonra dondii ve cid
d! adtmlarla yiiriidii gitti. Sarho§lugu 
ge~mi§ti, cankurtaran kemerinin ic;inde 
kaskah duruyordu. Doris onu gozlerile 
takib ederken, kalbini, buzdan bir halka· 
mn ku§atttgmt hissetti. F. 0. nun sozle ~ 
rinde bir mersiyenin kat'! manast sezili -
yordu. 

Makineler. tekrar muntazam i§lemege 
ba§ladt ve gemideki tela§, alkol ic;inde ni
hayet buldu. Ertesi giin, gemideki ufak 
s&kathgi tamir ic;in bir adaya yana§hlar. 

-
Miithi§ 

tipisi 
soguklar ve kar Romanya ile yapll

devam ediyor guruz anla~mamn 
esaslart 

Samsun hatbnda bir tren kara sapland1, Biiyiik 
Menderes nehri 

larda da 
lafb, bef 
soguktan 

ki~i boguldu, Balkan· 
10 kisi dondu • 

[Ba~tarata 1 fnct sahi/ede J 
Camltbel arasmda biiyiik bir yarma y1 -
ktlmt~tlr. Ankara postasmt kurtarmak ii(in 
Samsundan giden imdad treni de yolda 
kalmt§tlr. 

Gerek Samsun gerek S1vastan trenler 
hareket edememi~tir. 

Biiyiik Menderes nehri de 
ta11maga bafladr 

lzmir 7 (Hususi muhabirimizden) -
Gediz, Kiic;iikmenderes nehirleri ve Ba
kuc;aym ta§mast, su altmda kalan arazi ~ 
deki mezruah hasara ugratmt§ttr. Manisa
Muradiye arasmda bir kuliibede be§ nii
fuslu bir ailenin boguldugu soyleniyor. 
Bu hususta resmi malumat yoktur. 

Biiyiikmenderes de yiikselmi§, bazt 
yerl ~rde ta§mt~tlr. Menemen havalisinde 
Kesik koyiinii, Armudalan koyiinii ve 
dort bin di\niim araziyi sular basmt~tlr. 
Baktrc;aymm istila sahast geni§tir. Kmtk 
ovas1 gol halindedir. Kiic;iikmenderes 
nehrinin mecrasmm temizlenmesi ve Cel~ 
lad goliiniin kurutulmas1 nehrin ta~ma ~ 
smdan dolayt akamete ugramt§ttr. Rah -
manlar koyiinde eskiden nehir ta~mala -
nna mani olmak ic;ir. kurulan sedler y1 -
ktlrnJ§, son sel felaketi ve bu civardaki 
Giiliim N aime, Suba§t koylerine dogru 
bir tehlikeyi durdurmu§tur. Bu koyler ge
c;en seylabc' , feci vaziyete dii~mii§lerdi. 
Mahmudlar, Akkoyunlu, Giridli koyleri 
halkt elbirligile sol seddi tahkim etmi§ler· 
dir. Mahmudlar civarmda bir koprii ha~ 
rab olmu~. nehir iizerindeki eski ta§ kop
riiyii sular gotiirmii§tiir. 

Akdenizde §iddetli bir futma devam 
etmektedir. Mersinden limammtza vuru-

duna intiz.ar edilen inonii vapuru hala 
gelmemi§tir. 

Bulgaristanda 6 ki,i dondu 
Sofya 7 (Hususi) - Biitiin memle

kette emsaline pek az tesadiif edilen §id
detli kt§ hiikiim siirmektedir. Bilhassa 
Bulgaristanm §ima] taraflannda §imdiye 
kadar goriilmemi§ soguklar ba§lamt§tlr. 
Balkanlar t walisinde termometre st{u ~ 
dan a§agt 32 ye kadar dii§mii§tiir. Alt1 
ki§inin soguktan oldiigii haber verilmek
tedir. 

Tuna nehri donmu§tur. Hiikumet bir 
felaketin onuni.i almak ve koyliilere yiye
cek yeti§tirmek i~in birc;ok tedbirler alma~ 
ga ba~lamt§hr. 

Romanyada da 4 ki~i dondu 
Bii.kre§ 7 {Hususi) - Giinlerdenberi 

ba§hyan soguklar gittikc;e §iddetlenmek • 
tedir. $imdiye kada" soguktan dort ki§i 
olmii§tiir. y -~"'.n karlardan birc;ok koy -
ler mahsur k.lmt§ttr. 

Dobrica"nm buc;ok koylerine kurd sii
riileri inmi§tir. 

Yunanistanda ,iddetli soguklar 
Atina 7 (Hususi) - Her tarafta kt§ 

fazlala§mt~t.r. Selanik, Serez ve Drama 
havalisinde miithi§ soguklar hiikiim siir -
mekte, miitemadiyen kar yagmaktadtr. 
$iddetli ki§ hasebile her tarafta miinaka
lat zorlugu ba§gostermege ba§lamt§tlr. 

Szf1rrn altrnda 32 derece soiuk 
Var~ova 7 (A.A.) - Biitiin Polon· 

yada miithi§ soguklar devam etmektedir. 
Cenubi Polonyadr dagbk arazide diin, 
stfmn altmda 32 derece soguk kaydolun-
mustur. 
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italyan donanmas1 da yeniden takviye ediliyor 
[Ba§tarafl 1 tnct sahtfcde) 

Programda gosterilen biitiin yeni ci.izii -
tamlann in§asma derhal ba§lanacakhr.» 

Almanyada yaprlan biiyiik 
mikyastaki harb hazrrlrklara 

Londra 7 (A.A.) - Reuter ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Vazifesini terkederk Almanyadan ge

len ve Almanyayt nic;in terkettigini izah 

eden Amerika sefiri Dodd, demi§tir ki: 
«- Din serbestligi yasak olan, ente -

lektiiel te§ebbiis ve ke§iflere miisaade e~ 
dilmiyen ve her giin uk kinleri giidlilen 
geni§ bir mmtakada bir Amerika miimes· 
silinin ne i§i olabilir ?» 

Dodd, gec;en yaz., Niirenberg'de Nazi 

partisinin kongresine i§tirak etmek iste • 
medigi zaman bu hareketinin birc;ok Al
man §ahsiyetleri tarafmdan tasvib edil ~ 
digini soylemi§ ve biiyiik mikyasta yap!~ 
Ian harb hamhklanmn makul neticesi 
harb olabilecegini kaydetmi§tir. 

Dodd, Almanyanm biiyiik i~ adamla
rile sanayi gruplanm beynelmilel te§riki 
mesainin liizumunu takdtr etmemekle it
ham etmi§tir. 

Amerika sulh te,ebbiislerine 
i1tirak edecek mi? 

Va§ingto-, 7 (A.A.) - Roosevelt'in 
mesaj1 hakkmda tefsirlerde bulunan 
~· ashington Post gazetesi, Am erik an si· 
yasetinin atisinin tahmin edilemiyecegini 
kaydettikten sonra §oyle yazmaktadtr: 

«Amerikanm sulhun idamesi ic;in sar~ 
fedilen gayretlere tedricen i§tirak etmesi 
miimkiin oldugu gibi gene kabugunun 
ic;ine girip saklanmast da miimkiindiir.» 

Bununla beraber, bu gazete, §Unlan da 

Karaya c;tkabileceklerinden dolay1 herkes 
memnundu. Uyku hepsine az. gelmi§ti. 
Hala kendine gelemiyenler vardt. Ufak 
bu liman, giimii~ii bir buhar ic;inde uza
mp gidiyor, yerlilerin sahilde serili bahk 
sepetleri goriiliiyordu. Denizde, bahga 
<;Ikmt~. iki iic; tane kay1k vard1. Bunlar -
dan, birkac; ha§annm idare ettigi bir ka
ytk, kopiiklii dalgalar iistiinde sekerek 
gemiye dogru geliyordu. Duru bir umagm 
limana akhgt noktada, suyun ic;inde ayak
ta durup c;ama§tr y1kayan birkac; kadm, 
yerlerinden kalktilar. Ellerini gozlerine 
siper ederek, Swane yolculanm karaya 
getiren pattrdJh motoriin yakla§masmt 
seyrediyorlardi. 

Pascal, mercan kayahklanm, palmiye~ 
leri, klZll kumun iistiinde yiikselen koyu 
renkli kuli.ibeleri gostererek: 

-Gauguin ... 
Dedi. Gauguin'in tablolarmt Bazil"den 

ogrenen Doris: 
- ~imdi arhk yok, diye cevab verdi. 
Ada, §imdi tam bir cennet degildi. Fa

kat ne de olsa gene bir cennet saythrdJ. 
Bir liman zabttas!, bir otel, dagm yama· 
cmda beyazlara mahsus evler ve bir pro
testan heyeti vardt. F akat hava, renk ve 
siikunet, cennete yakt§Ir hali muhafaza 
ediyordu. Doris, hayran, giiliimsemege 
ba§ladt. Adayt, Bazil hiirriyetine kavu -
~ur kavu§maz, onunla birlikte gelip yer 
le~meyi tahayyiil ettigi adayt tamrnJ§h. 

ilave eylemektedir: 
«Diktatorliikler, Amerikamn inzivada 

kalacagmdan emir. bulunduklan miiddet~ 
c;e crok daha miisaid bir vaziyetteydiler.» 
Hawai adalarrmn miidalaasr i~in 

San Diego <<Kaliforniya>> 7 (A.A.)
Hawai adalanmn miidafaasmt takviye 

etmek iizere 1938 senesinde 42 bombar~ 
dtman ve ke~if tayyaresi bu adalara gi • 
deceklerdir. 18 tayyare ve 100 ki§i\ik 
miirettebattan ibaret ilk grup, 19 sonka ~ 
nunda buradan hareket edecelctir. 

12 tayyareden miirekkeb olacak olan 
ikinci grup da temmuz sonunda veya a -
gustos ba§langtcmda gidecektir. 

12 tayy<'"eden miirekkeb son grup ise 
sonte§rinde gidecektir. 

--···· 
NOBETGiECZANELER 

Bu gece ~ehrlmtzln muhtellf setmet1e
rindek1 nobet~1 eczaneler ~unlardtr: 

istanbul ciheti: 
~hzadebaijmda (HamdD, Fenerde (Vi

tali), Karagiimriikte (Fua.d), ~hremininde 
(Ha.mdi), Aksara.yda (Sanm), Samatyada 
(Teofilo.s), Baktrktiyde (Merkez), Eyiibde 
(Hikmet Atlamaz), 

Beyoglu clheti: 
Pangaltl HalA.skA.rgazi eaddeslnde (Nar

glleclyan), Takslm istlklal eaddeslnde <Ll
monciyan), isttklA.l eaddeslnde (Della Su
da), Tepeba~t Asmalimescidde (Kinyolll, 
Galata Karakoyde (Hiiseyin Hiisn!i). Ka
stmpa§ada (Vastf), Haltcto~lunda (Bar -
bud), Be~ikta9ta (Vldinl, Ortakoy, Arnn
vudktiy>de (Kostantln Miltlyadil, Bebekte 
(Merkez), Rumelihlsar, Emlrgan eczanele
ri. 

Kadtkoyiinde eskl iskelede (Sadik) '· Yel
degirmeninde <Uc;ler), U.skiidarda. (lmra
hor), Beykoz Pa§abahc;e, Anadoluhlsar ec
zaneleri, 

0 esnada lafa kan§an Shugers: 
- ikinizin de soylediginizi anhyaml -

yorum, dedi. 
0, ic;inde ya§ad1g1 hayatm mutlak ya· 

vanhg1 haricine ~tkan her sozii §iiphe i\e 
kar§Ilardt. Motor, limana kadar, homur
tularla ilerledi, sonra, iskelenin kaz1klan. 
arasma sessizce sokuldu. Shugers, Doris'i. 
hoyrat ellerile kavradt ve yan ~ekerek 
yan ta§Iyarak rthtimm ~aktllart iizerine 
b:rakti. Hepsi, bacaklarmda garib bir hal 
hissediyordu; zemin, ayaklarmm altmda 
sallamyordu. Sac;lan taraz. taraz, gomle
ginin altmdan kuvvetli bazulan farkedi
len, geveze bir melez delikanh onlerine 
dii~tii; otele gittiler. T arac;ada, beyaz es
vabh birkac; ki§i oturmu~. bambo koltuk
larda, uyuklar vaziyette sallamyorlardt. 

Giimii§ii renkli buhara, gokyiiziindeki 
kalm bulutlara ragmen, burast stcaktt. 

Doris: 
- Bu adamn ismi nedir? 
diye sordu. Pascal: 
- Patikala. 
Cevabmt verdi. Otele girdiler, bira ic;

tiler. Biradan sonra, ba§t hie; dondiirmi -
yen, yalmz, bacaklara kesiklik veren, ga
rib taamh bir ic;ki dahi ic;tiler. Biraz son
ra, biitiin kafile, avare ve §a§km bir siirii 
haline gelmi§ti. 

Geceyi karada ge~irmek karan veril
di. Otelin, birka~ taneden ibaret olan 
odalanna yerle§tiler. Her pencereden, 

[Ba§tara/J 1 tncf !ahtfede] 

ne giderek orada yar1m saatten fazla 
kalm1~hr. Miiste~arm Ba§mlidiir Mus -
tafa Nuriye yeni anla~mamn hususiyet
lerile beraber diger bazt ithalat ve ihra
cat i§leri iizerinde de malumat verdigi 
anla§Ilmaktadtr. 

Romanyaya ihracat yapan ve itha -
latta bulunan baz1 tiiccarm miiste~ara 
tahriren mliracaatte bulunarak malu -
mat istemeleri uzerine diin saat 16 da 
Romanya ticaretile alakadar Qlan tuc
carlar ve miiessesat miidlirleri bir top.. 
lanhya ~agmlmt§hr. 

Miiste§ar, Tiirkofis reis muavini, he
yet azalan, Tiirkofis ve Ticaret Oda'3t 
erkanile beraber matbuat miimessille -
rinin de bulundugu bu toplanhda ye!li 
anla§rnanm mahiyet ve hususiyetleri et
rafmda uzun izahat vermi§tir. Bu iza .. 
hattan i:igrendigimize gi:ire, vaziyet §U• 
dur: 

Romanyaya kar~1 bundan evvel bir 
milyon 900,000 liraya kadar inen bir ti· 
caret borcumuz vard1. Tiirkiyenin bii. 
tiin gayretlere ragmen Romanyaya ge· 

c;en sene ihrac ettigi mal, altt yiiz bin 
liradan fazla olamamt§h. Romanyamn 
tesis ettigi para sistemler-i ve Turk pa

rasml kuvvetli para addederek yiizde 38 
prim ilavesine tabi tutu11u ihracatt im .. 
kanstz bir hale getirrni§ti. 

Romanya ile yaptlan miizakereler so· 
nunda yap1lan anla§malar §U rnahiyet .. 
tedir: • 

1 - Ticaret anla§mast, 

2 - Tediye anla§mast, 

3 - Mahrern protokollar. 

Bu anla§rnalarla evvelemirde Roman. 
yaya olan borcurnuz «B• hesab1 narnt 
altmda bir hesaba almrnt§ ve klering 
yolile i:idenrnesi temin olunmu§tur. An· 

la~manm en biiyiik hususiyeti, ihrac e· 
debilecegirniz mal1arm Romanyaya it
halinin temin edilmi~ olrnastdir. Bil • 
rnukabele ayni hak, Rumen mallarma 
da verilmi~tir. 

$imdiye kadar rnevcud olan hususi 
miisaadeye tabi bankalarm tavassutu 
ortadan kaldmlmtl? ve butiin tediyat 
merkez bankalanna hasredilmi§tir. 

Romanya ile aramtzdaki kur fark1 
meselesi de tamamen halledilrni§ ve 82 
ley bir Tiirk liraSl olarak tesbit olun • 
mw~tur. 

Romanyaya yaptlacak ihracatta en 
miihim mevkii pamuk ve pirinc; alacak· 
hr. Pamuk sab~tm1zda fiat Rumen pa .. 
rasrnm pamuk alabildigi rnernleketle .. 
rin parasma nazaran rnaliyeti nazan iti

bara ahnarak yaptlacakbr. ilk parti ola· 
rak hiikumetimiz Romanyaya pamuk 
satl§I yapacakttr. Romanyaya pamuk, 

pirin~. bahk, taze ~igek, susam ihrac et
mek imkanlan da elde edilmi§tir. Ki:i· 
miir ithalah da serbest btrakllmt§br. 

Rornanyaya yaptlacak ihracatm saf • 
ha safha yukselrnesi ve bu sene iki mil .. 
yon ve gclecek sene di:irt rnilyon lirahk 
bir ihracat yap1lmasi imkam mevcud 
gi:irlilmektedir. 

Eski ticar1 alacaklan bankalar istiye
cek ve alacaktJr. Komisyonlar klering 
yolile odenecektir. Nakliye ucretleri iki 
memleketc;e de di:ivizle i:idenecektir. 

Faik Kurdoglu yarm ak~arn Ankara• 
ya hareket edecektir. 

i?EHZADEBAi?I 

TURAN TiYATROSU I(D 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na~id ve 
arkada§lan, okuyucu 'j 
kiigiik Semiha ve Mi-

~el varyetesi 
<;amhbel kahramam, ~arklh 

komedi 4 perde 

miithi§ bir pattrdt i§itiliyordu. Doris, bu 
giiriiltiiyii i§ittikc;e, yerlilere kar§t, kasa • 
bay1 ku~atan pmltth palmiyelere kar§l 
hicab duyuyordu. Limanm crok ince ve 
c;ok ktymetli bir dokum1ya benziyen sii • 
kutunu yntttklan kanaatinde idi. 

Ctplak ayakh erkek c;ocuklarm dagii:
tiklan ak§am yemegi bayat kokuyordu ve 
agtz yakacak derecede baharhydt. Shu• 

gers, kendine kafile reisi siisii verdi. Mis• 
yoner(e koDU§ffiU§tU; §imdi, on dan ogren• 
digi yeni malumah sahyordu. Ada, T a .. 
hiti'ye iki gi.inliik mesafedeymi§, diyordu. 

Ahalisi on sekiz beyazdan ve takriben 
dort bin yerliden miirekkebmi§. Y erliler, 
uykuda, bal1kta veya dansta olmadtklarl 
zaman, Hindistan cevizinden kopra yagl 

yaparlarrnl§. Haftada bir de fa, Tahiti· 
den bir v~ur gelirmi§; bir de, ufak bir 
vapur, arama ugrar, tuz ve petrol getirir, 
kurutulan koprayt ahr gotiiriirmii§. 

Doris, bu malumatt, zihninde iyice 
h1fzetti ve Shugers'in elinden bir an kur• 
tulunca kendini tara~aya attJ. Ay henuz 

pmldamaga ba§lamamt§h, fakat hava, 

seyyar bir I§Ilda doluydu. Koyden bir 
§arkt sesi geliyor ve bu ses, Doris' e, diin
yanm obiir ucund; , kalrnt§ oldugu hissini 

veriyordu. Merdiven basamaklarmdan a· 
§ag1 indigi vakit, kendini sahnede zannet• 
ti. Palmiyeler, siyah kolisleri andmyordu. 

[ArkaS2 VaT] 
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GUNUN BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - iskarpin glyme vas1tas1, blr emir. 

2 - Hanesine avdet eden (miirekkeb keli
me). 3 - Ytize gilliiciiliik, Mlstr Flr'avunla
rmdan birl. 4 - Bir vilayet, sonradan mey
dana .~lkmakllk. 5 - Bir yemi~in tersi. 6 • 
Bir hayvan, a<;m hallnden anlamaz, alfa
bede blr har!in okunu~u. 7 - Eskl Tiirklerin 
papaz1, arkasma bir ckh getirllirse bir edat 
olur. 8 - Ne fazla steak ve ne soguk, blr 
dilde cevet:., uzuvlanmtzdan lkisi. 9 - Blr 
edatm klSalttlml§l, 11,l~tlllk. 10 - Bo§ ve ma
nastz 9ey, diigiin. 11 - Avrupada bir nehlr, 
kekemelik. 

Yukandan a§agtya: 
1 - <;ingenelerln reisler!. 2 • Alaturka 

blr makam, mektebll. 3 • Rusyada blr ~ehlr, 
soru edat1, genl~lik. 4 - Yuvamn tersl, lk~ 
9ey birblrile kar§lla9tmhnca ortada blr 9CY 
kalmamak. 5 - Alfabede blr harfln okunu
~u. nlhayet. 6 - Gramer bahlslerinden bl -
ri, bir hayvan. 7 - !?imdi pek lhtlyactmtz 
olan blr §ey, Amerlkali bir slnema komlgl. 
8 - Sarho~un feryadt, blr goz rengi. 9 • 
Dola§an, kii<;iik a<;tk yer. 10 - Blr defa da
pa tekrar ederseniz inlemegl tarif edcr, 
ciimleyi te9kil eden 9eylerden. 11 • Mer
haba, mani. 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 
1 2 3 4 I\ ~ 1 II " 10 11 

tjiKTAiziAIZIEIDlEILIEIR 
2'AIDIAIMI• IKIAINIAIPIE 
s R IIYIAI• I• IRI• Izl tIL: 
4 AILIII • IA Sl I IRI • '•. 
b TI • I• IEICIEILI• IM flS 
6 AIRIAIBIAICI I 1• 1• 1 ~lA 
'! Y!EI• I•IBIAI~I•IHIA!K 
sQlzluiNIAIYI• IPIA RIA 
I Kl I IRIA'• IAI•IAILI t l 

;11\l. LIAINIE 1• 1 t I LIE ,. ,A, 
ttl!!.!.; lvl• l ~IAlKIAI ~;LAIR. 

~ 
ist. Borsas1 7/1/938 

P A R A L A R 

Frank 
Dolar 
Liret 
Bel~ika Fr. 
Drahmi 
isvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kroo Cek 
~ilin Avusturya 
Mark 
ZJoti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

Ah$ 
80.-

122.-
99.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-Kron fsve~ 

Sterlin 
Altm 
Baoknot 

625.-
1075.-

273.
E K L E R c 

Sah$ 
86.-

126.-
106.-

84.-
22.-

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

630.-
1077.-

274.-

AcJI$ Kapan1~ 
Paris 23.53 23.435 
New-York 0.7985 0.7950 
Milano 15.1757 15.1112 
Brliksel 4. 7072 4.6844 
Atina 87.30 87.8840 
Cenevre 3.45 3.4338 
Sofya 63.8975 63.5930 
Amsterd. 1.4346 1.4278 
Prag 22.7425 22.6343 
Viyana 4.2220 4.2019 
Madrid 13.7380 13.6725 
Berlin 1.9825 1.9730 
Var$OVB I 4.2025 4.1828 
Budapelite 4.0135 3.9944 
Biikre$ 1 106.55 106.0413 
Belgrad : 34.465 34.7 442 
Yokohama' 2.7442 2.7310 
Stokholm 3.0988 3.0840 
Londra 626.- 629.-
Moskova 23.6225 23.735 

iSTfKRAZLAR 

Acd•!J Kapants 
Ana d. I Pe$in 18.55 18.55 

• I Vadeli 18.675 18.65 
Tiirk B. II Pe§in 18.575 18.575 

• D Vadeli 18.65 18.60 
Ergani 97.25 97.25 
S1vas • Erzu. J 102.25 102.25 

TAHV t LA T 
A~dl$ Kapam~ 

Ana d. I Vadeli 40.40 40.40 
Anad. II vadeli 40.40 40.40 

Anad. M. Vadeli 40.- 40.-
\, _ -1 

( Askerlik i'leri ) 

Y oklamaya davet 
Fat!h Askerllk !?ubesl Ba~kanh~mdan: 
~ubemizde kayldll harb maliilii subay ve 

eratla §ehld yetlmlerlnln 10/1/938 giintin
den itlbaren 1/3/ 938 gtintine kadar hafta
mn pazartesl, sah, <;ar~amba, per~embe 
gtinlerl saat 9 dan 12 ye kadar yedlerlnde 
mevcud resmi sened, malflllyet raporu. nii
fus, hiivlyet ciizdam ve maa11 ciizdanlarlle 
blrllkte 938 yl11 ikramlyesine aid kayidle
rinl yaptrrmak tizere ~ubeye miiracaatlerl. 
Gelmlyen veya kendislne yakm blr klmse 
ile yoklamasml yukartda giisterUen z:~.man 

zartmda yaptJrmtyanlar namma lkram!ye 
tahakkuk ettlrilmiyeceiU ve bu yiizden 
meydana gelen zarann kendilerine aid ol
dugu ilan olunur 

CUMHURIYET 

{~Cumhuriyet1JI 
u=tl ~ 0 ~ l§) lYJ ~ lYI ll'1l lYI 

Gaib aramyor 
Trablusgarb 60 met alayemlnl merhum 

Osman Tevfik mahdumu siivarl zabltanm
dan mtitekald Saffet mahdumu Mazhar ve 
kerlmelerl Layika ve Senihay1 yirml be§ 
senedenberl kaybettlm. A1,lagtda yazth ad
reslme lnsanlyet namma bildirilmesinl ri
ca. ederim. 

izmit: Hac!Jnztr mahallest Kabaran 
gJkmazmda 24 numaral1 hanede 

Osman Tevjik kJZJ Makbule 

Niifus Umum Miidiirliigiiniin 
nazan dikkatine 

Galata.da Yagkapan Arabkayyum sokak 
20 numarada kahveci Nurl lmzasile aidl
~uruz mektubda denlllyor ki: cSoy ad1 mu
amelem i~ln Galata nahlyesine 20/ 5/ 1936 
tarihlnde verdlglm beyanname o vakit 
ineboluya gonderilml§tl. Aradan ylrml ay 
ge~ttl, hala cevab gelmedi. Soy ad1 niifu
sumda yaztlt olmadtgt !~In blr~tok l~lerim
de mii§kiilata ugruyorum. Bu hususta ala
kadar ytiksek makamlann dikkat nazarla
rmt ~ekmenizi dilerlm.~ 

Maarif idaresinin nazan dikkatine 
Askeri miitekaldlerden Mehmed lmzasi

le aldtittmtz mektubda denlliyor ki: cEyub 
Ortamekteblnln yedi ytiz talebesine muka
bil ancak 40 ki~llik blr yemekhanesl var
m19. <;ocuklar mezarllk ara.larmda yemek 
yeme~e mecbur kallyorlarml§. Bu hal ba
harda miisaid olabillrse de k1~m yagmurlu 
ve karll havalarmda bu yavrularm nere -
!ere st~mabllmelerl iktlza ettl~lnl alakadar 
makamlarm dft9iinmeleri laztm gelmez 
mlh 

Mecidiye koyliilerin istekleri 
Mecidlyekoy Slvrita§ sokak 10 numarada 

Hal!m Orge imzasile aldtgtmlz mektubda 
denillyor ki: cBelediye 9ehrln muhtelif 
yerlerine yenlden lambalar taktlracakml/1. 
Mec!diyekoyii !?!§linin blr mahallesldir ve 
her evlnde elektrlk vardtr. Bununla bera
ber .sokaklarmda lamba namma blr 9ey 
yoktur. Bllhassa yagmurlu havalarda dlz 
boyu camura karanllk da lnzlmam edlnce 
halkm ne gibl zorluklarla karl}tla:jtl~llll 
takdir etmek gii~ olmaz. Yen! lambalarm 
taktlacagt yerler tesbit edillrken Belediye
nln Mecldlyekoyiinii de unutmamasm1 te -
mennl ederim.~ 

C Yeni Eserler ) ----
H ilmi Kitabevinin yeni 

eserleri 
Ander1en hikayeleri 

Dan!markall, §air, roman ve masal mu
harriri Hans Andersen'in hikayeleri me§
hurdur. Kendi dogu§U ve hayatt Meta. bir 
peri masafma benzlyen bu §alrin hlkayele
rt Naztm I~l ta.rafmdan giizel bir iisliibla 
tiirk~eye ~evrllml' ve Hilmi Kita.bevl tara:. 
fmdan renkll bir kap i~lnde reslmll olo.rak 
basllml§tll'. Fiatt 50 kuru~tur. Tavslye ede
riz. 

Senloni Pastoral 
Andre Glde'ln cSenfoni Pastoral - K1r 

Senfoni.sb adlt gtizel eser1 Avnl insel tatll.· 
fmdan tiirk~eye ~evrilml~tlr. Andre G1-
de'ln Avnl insele ve Veclhi Gorke gonder
dlgi mektublarm el yaztslle kll~elerl ve 
me§hur romanc1m1zRe~ad Nurl Darago'nnn 
bir mukaddemesl de esere llave edllmi~tlr. 
Hilmi Kltabevi tarafmdan bastullmt§ olan 
bu giizel kitabm fiatt 50 kuru~tur. Okuyu -
culartmtza. ta vslye ederiz. 

Pol ve Virjini 
Frarunz muharrirl me~hur Bernardin de 

Saint - Pierre'ln kendislnden daha me"?
hur eserl Pol ve Verjlni'yl kim bllmcz. Bu 
eserln A. Kami tarafmdan yaptlan tercii
mesi, Hilmi Kitabevi tarafmdan bastlmt~
trr. Cidden ne!is renkll bir kapak i~lnde gii
zel reslmlerle siislii olan bu 212 sahlfellk 
kitabm !iat1 yalnlZ 80 kuru§tur. Hilmi Kl
tabevi para kazanmaktan zlyade memleke
tln ir!anma hlzmet gayesinl bu kltabt ~tok 
ucuz satmakla da isbat etmektedir. Tavsi
ye ederiz. 

~ocuk 

BURU~MU~ 

CiLT 

Bir Doktorun 

~ayanz hayret ke~fi 
Buru~;~ukluklar, ihtiyarladt~mnz 

zaman te~;~ekkiil eder. 
Cild, baz1 hayatl unsurlanm kay

beder, bu hayati ve klymetli un -
surlan iade edince, gencle~;~ir ve ta
zele~;~ir. t~te, Viyana Universitesi 
Profesorii Doktor Stejskal'in §ayani 
hayret ke~fi budur. •Biocel• tabir 
ve gene hayvanlarm cild hiiceyre -
lerinin merkezinden istihsal edilen 
bu ktymetli cevher, pembe rengin
deki Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddur. Her ak~;~am, yatmazd.an 
evvel kullammz. Siz uyurken o 
cildinizi besleyip gencle~tirir ' v~ 
buru~ukluklarmtzi serian izale 
eder. Bir hafta zarfmda on ya$ I 
~~ncl:~mi~ goriineceksiniz. Glindliz 
1c;m clld unsuru olan beyaz rengin
deki Tokalon kremini kullammz. 
Siyah benleri eritir, ac;1k mesa -
meleri kapatJr ve birkac; giin zar
fmda en esmer ve sert bir cildi be
yazlatJp yumu~atJr. 

istanbul birinci ticaret mahkemesin
den: 

ilhami ismindeki yelkenli kaYJ.kla 
Bulgaristandan 1stanbula mangal ko -
miirii nakletmekte iken 28/11/937 ge -
cesi muhalefeti havadan ve tehlike yii
zlinden yirmi bin kilosunun denize do· 
kiilmesine miincer olan hadiseye aid 
tanzim ettigi raporun almmas1 mezkur 
gemi kaptam Fevzi Karagoz tarafmdan 
taleb edilmi~ ve raporun 12/1/938 c;ar -
§amba saat 14 te almmas1 kararla§mt§ 
olmakla gemi veya ylikle alakah ve ka
zadan zararh herkesin rapor ahmrken 
mahkemede bulunahilecegi ve yahut 
vekilini bulundurabilecegi deniz ticaret 
kanununun 1065 inci maddesine gorP 
ilan olunur. (3771) 

<;ocuk Eslrgeme Kurumu genel merkezl 
tarafmdan ~lkanlmakta olan <;ocuk adli' ~--••••••••••••-. 
derglnln 68 inc! saytSI ~lkmt§tlr. Yurd yav
rulannm sagllk, sosyal, Jttiltiirel durumlart
nm ink~a!ma hlzmet eden bu ktymetll 
derglyi ~ocuklara, ~ocuklu ana ve babala
ra ta vslye ederlz. 

Yeni Adam 
Yeni Adamm 210 uncu saylSI ~1kt1. Ye

n! Adamm bu saytSmda tanmm111 muhai'
rlrler ta.rafmdan yaztlml§ bir~ok fik1r ve 
san'at yazllari vardtr. Aynca gazeteye !lave 
olarak Yen! Adam Anslklopedisl adll bii
yiik eserln son !ormas1 ver!lmektedir. 

Biiyijkdere meyva fidanhg1 
mecmuast 

istanbul Ziraat Miidlrlyeti cBiiyiikdere 
Meyva Fidanllgt mecmuasb namile entere
san blr mecmua ~Ikarmt:jtrr. Mecmuada fi
danll~m nasll vticude getlrlldilti ve mey
valarm nas1I yetl§tlrlldi~l He f!dan tevzla
tl hakkmda etrafh malflmat varo1r. 

Konyah muharrir t airler 
Konyall baZ1 muharrir, §air ve hattatla

rm hayatlarmdan, eserlerinden bahseden 
kii~iik blr bro11iir lntl~r etml§tlr. Afi! 
Evrenln ii~iincii eser! olan bu bro11Urii ala
kadarlara tavs!ye ederiz. Fiatt 15 kuru§
tur. 
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OOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye mUtehassiSI 

Beyoglu Yerll MaHar Pazar1 
kar§tsmda Posta sokagt ko~esinde> 
Meymenet apartlmam. Tel: 43353 

Afyon Naf1a Miidiirliigiinden: 
Afyon Iisesine ilaveten yaptmlacak (44,799) lira (66) knru~ bedelli pa

viyon in~aati 20/1/1938' per!?embe gunii saat 15 te Afyon Naf1a binasmda 
toplanacak Komisyonda ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. EksiJtme ~artnamesi ve buna miiteferri dJger evrak iki lira 
yirmi dart kuru~ mukabilinde Afyon Nafta Mlidiirlliglinden almabilir. Mu
vakkat teminat (3360) liradrr. fsteklilerin Naf1a Vekaletinden 937 senesi ic;in 
ahnm1~ (30,000) lirahk mliteahhidlik vesikas1 gostermeleri ve teklif mektub
lanm 20/1/1938 per~embe giinii saat 14 e kadar Afyon Naf1a Miidiirliigiine 
gondermeleri ilan olunur. (8700) 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirlii2-ii 
Ticaret Kaleminden 

350 ton kur~un satm ahnacakhr. 
fsteklilerin 28 ikincikanun 1938 tarihli cuma giinii saat 14 te % 15 te

minatlarile birlikte Ankarada Askeri Fabrikalar Ticaret Kalemine gelmeleri. 
~artname: Hergiin saat 13,30 dan 15,30 a kadar Ankarada Ticaret Kale

mindt:n.. 1stanbulda: Fmdtkhd.a Askeri Fabrikalar Yollama Mlidiirliigiinden 
paraslZ almabilir. c4740:o (8707) 

Biiyiik bir sabJrs1zhkla beklenen 

CiN • 
AKROBATLARI 

geldi ve her ak~am 
Beyoglu. Ist,klal caddesinde 2JO No. 

LONDRA 
Restoran ve varyetesinde 
numara1annt gosteriyor1ar. 

Aynca : inez, S ister Marlen, 
Cinverner, Mantsi, Trio As· 
troff, ve 29 artisten miirekkeb 

Lii~iya Balet'in i~tirakile 

Biiyuk varyete 
C umartesi ve Pazar giinleri 

saat 17 den 20 ye kadar biitiin programla 

MATiNE 
Tele~on: 40227 

DUnyan1n mefihur fiekercisi 

c; 
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ALi MUHiDDiN HAC I BEKiR 
Mamulatmt te~hir ett gi Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciligi kazanm ~br. Giizel 

istanbulu gezmeye gelen seyyahlar netaseti cihamn dort ko~esine nam sa!an 

HACI BEKiR LOKUM VE ~EKERLERiNi ALIRLAR 
Bir bu~uk asndan fazla bir tarihi olaa bu me~hur Turk Ticaretbanesi lokum ve ~ekerleri kadar netis Karamela 

imaline ba~lad1, Hac1 Bekl r KarameUis1 gayet Inks ambalajh ve kilosunuo 

Perakende fiatl 80 kurut;tur. 

<;orlu icra Memurlugundan : 
istanbul BahJ.-vazan No. c9:o da kabz1mal iken ~imdi yeri belli ollm

yan Kabakc;1 Mehmede : 
<;orlunun Eregli koyiinden Zekeriya oglu alii Kamil veresesinden Hiir • 

miiz ve Muazezze olan ve 21/8/930 glinlii senede baglt bulunan iki yiiz lira 
borcunuzu on glin ir;inde odemeniz, borcun tamamma veya bit ktsmma iti
razmiZ varsa gene bu kadar glin ir;inde bildirmeniz, borcu odemez veya iti
raz etmezseniz icra ve iflas kanununun 74 iincli maddesi mucibince mal 
beyanmda bulunmamz, aksi takdirde hapisle tazyik .olunacagm1z ve hakikate 
uymtyan beyal!da bulunursamz hapisle cezalandirllacagmiz ilanen teblig 
olunur. (104) 

Sa.;lanmzi dOkiilmekten koruyunuz 1 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~larm koklerinJ kuvvetlendirir. 
Dokiilmesioi kesel'. Kepekleri ta· 
mamen giderir ve biiyiime kabili· 
yetioi arhrarak sa.;lara yeoideo 
hayat verir . Kokusu Ia tif, kullaru:s• 

kolay bir sa~ eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Betonarme koprii in~ati eksiltme iliru 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Mara~ Vilayeti dahilinde Mara~ • Eloglu ve Mara~ - Kayseri yol

lan iizerindeki Aksu, Alikaya, Suc;ati ve Tekir kopriilerinin betonarme ola
rak in~aab kapah zarf usulile mlinakasaya c;tkarilmi~tlr. 

Bu dart kopriinun yeni ke~if bedeli (217,500) lirad1r . 
2 - Eksiltme l 7/1/1938 tarihine musadif pazartesi giinii saat (16) da 

Naf1a Vekaletinde ~ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda 
yapilacakhr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna mliteferri diger evrak (1088) kuru§ 
mukabilinde $ose ve Kopriiler Reisliginden almabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (12,125) lirahk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi i~leri yapabileceklerine dair Veka.letimizden veril~i!? 
miiteahhidlik vesikasile Ticaret Odasma kayidli old.uklarma dair vesaik tb
raz etmeleri laz1mdtr. 

!steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4710• (8698) 

KIKiVALDA 
PASTiLLERi sjzj 

BOGAZ HASTALIKLARiLE 
OKSURUK, NEZLE 

VE G RiPTEN 
I<ORUR VE TEDAVi 

EDER 

YIKICI 
ARANIYOR 

Tahtas1, tuglas1 ve kiremidi bol 
olan bir ev ytktmlacaktlr. Talib o
lanlarm Bablj.li caddesinde !kdam 
Yurdunda 2 nci katta (Yedi Gun) 
gazetesi miidlirlligune miiracaat
leri. 

II Operator _. 

RIZA UNVER 
Dog um ve kad•n hastallklarl 

mutehass•s• I 
Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T eleton 2268J 

19J7 SELAN1K beynelmilel 
sergrsi tarahndan 

AlliN MADALYA 
ile taltit edilrni~ olan 

A!? ~I B Afj l markah 
LUKS ve EKSTRA 

MAKAR NALAH 
En iyi makarnalard1r . 
Sipari~ erin dogruca fabrikaya 

' T0RK ANTRASiTi" =r M:..;;E;=~m~··~~R~~N~·ivo=n 
Sail$ yerleri : 

1 -Galata Yolcu salonu karfjttnnda Tahir han•n· 
da Gilkrist Voker tlcarethanesi : Telefon: 44915 

2 - Kad1koyUnde R1htlm caddesinde No. 36 • 38 
Faz•l Za im komUr ticarethanesl : Telefon: 60728 

istanbulda EminonU ve Sirkeci m1ntakalar•nda, 
Galata'da ve Beyo5}1unda ahc1n1n yerine teslim ve 
Kad1koy'Unde depoda teslim fjartile TUrk Antras;ti· 
nin beher tonu (24) Lirad1r. 

Anadoludaki madenlerde istlhdam 
edilmek iizere tabllyet ve mllliyetl 
Tiirk, az frans1zca blllr, hesabi kuv
vetli blr gence ihtlyac vardrr. Tallb
lerin vesikalarile blrlikte her giin 
saat 11 lle 12 arasmda, Galatada, es· 
kl !?arab iskelesi sokak Muradlye h" 
mnm 5 lnci katmdaki Balya - Kar · 
aydm ~lrketlne miiracaatlerl. 

Sah.tb ve BU$muh.arrtN: Yunu• NQdl 
Umumt nemvat7 tdare eden Yan l1tel1 

Mildtlr1!: Hikmet I !U.nil 

Cumll.un11et matbaan 

I 
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SA YALARI 

JUVANTIN 
KUMRAL • SiYAH 

T er ve y1kanmakla kat'iyyen 

~1kmaz; tabii renk veren ta· 

DIDmt§ yeglne s1hhi sa~ 

boyaland1r. 

INGiliZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - 1ST ANBUL 

Istanbul Sthhi Miiesseseler Artttnna 
ve Eksiltme Komisvonundan: 

ttl 

Muayene ve tedavi evlerine laz1m olan 4,000 kilo yerli koton hidrofil 
kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 12/1/938 ~ar~amba giinii saat 15 te Ca~aloglunda Sihhat 
Ve t~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda yapdacaktrr. 

2 - Muhammen fiat : Beher kilosu 135 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti : 405 lirad1r. 
4 - !stekliler $artnameyi hergii\1. Komisyonda gprebilirler. 
5 - !stekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayJ.l.I ka • 

nda yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
.1ektubu ile birlikte teklifi havi zarflarm1 ihale saatinden bir saat evvel Ko

rnisyona vermeleri. (113) 

CAFER MUS"iL $ekeri 
Tesiri kat't, i~imi kolay • 

Orman 

en iyi miishil tekeridlr. 
Bilftmum eczanelerde bulunur. 

Fakiiltesi Mubayaat 
Komisyonu Ba,kaniJimdan: 

1 _ Kuma!?I Fakiiltece verilmek i.izere 59 taklm harici elbisenin diki§i 
Pazarhga konulmu§tur. .. . .. .. 

v~ 2 _ Pazarhk 11/1/1938 sah guni.i saat 14 te VIlAyet Muhasebe Mudur--
gu binasmea toplanacak Komisyon huzurunda yapilacaktrr. Muvakkat te· 

• 
1

, nah 34 lira 51 kuru.'ltur. 

h 

3 _ Qartnameyi gormek istiyenler tatil gi.inleri hari~ 
koydeki Fakiilteye miiracaat~ri, 

Ant hareket •••••• 
Bir ~ok defa, dolma kalemi
nizin yazmad.tgmdan ve temiz 
mektub kagidmiZm lekelen· 
diginden mi.iteessir oluyor 
ve sinirleniyorsunuz. 

me tertiba
tJ., mi.irekkebin 

muntazam ve fa· 
sllas1z olarak ak· 

masrm temin 1'!der ~k 
ne kajtldmiZm leke
lenmesine, ne de si· 

nirlenmenize mahal bt
rakmaz. Fiah 750 kuru§. 

Halbuki Pelikan dolma 
kalemlerindeki mii
rekkebi sevket-

Pelikan dolma kaleminiz i
~in Pelikan dolma kalemi mii

rekkebini kullarum..z. Kalem u· 

~liHan 
cundan kolayca akar ve doldurul

masma elveri~li gayet pratik 

§i~elerde satilrr. 

Ba::~hca krrtasiye magazalarmdan araym1z. 

Marangoz i~leri munakasas1 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorlugunden: 

,. Akademi i~in 2 aded telefon masas1, 3 daktilo masas1, 1 storlu dosya 
dolab1 1 mecmua etajeri, 1 sabit biiyiik masa, 1 sabit kii\;iik masa, 2 masa 
sag v~ sol, 5 vidasrz tabure, 5 vidah tabure, 1 srrah etajer, 2 srras1z etajer, 
1 dolab, 1 masa, 3 miirakkatahtas1, 4 miirakka tahtasi, 2 siyah yaz1 tahtas1, 

1 miihre tahtasr, 14 tabure, 1 masa, 1 yazr tahtasr, 1 mermer masa yaptrrila
caktrr. Miinakasa aGik eksiltme usulile 15/1/1938 pazartesi giinii saat on bir 

Q bur;ukta Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yapilacaktxr. 
h Yaprlacak j~in muhammen bedeli 1146 lira 60 kuru~tur. Muvakkat temi-

1at miktar1 86 liradrr. $artname ve resimler Akac!.emiden parasrz verilir. Ta-
1blerin marangoz fabrikas1 sahibi bulunduklarma dair vesaik ibraz etmeleri 

vl' ~rthr. (83) 

Akhisar Beledive Reisli2inden : 
Akhisard.a yap1lacak Belediye binasmm projesf miisabakaya konulmu§· 

tur. !stekli mimar ve miihendislerin §eraiti anlamak iizere Belediyemize 
lll.iiracaatleri ilan olunur. (8555). 

CUMHURlYET 
-----

I lnhisarlar Umum Miidiirliif!iinden: 
~ ............................... , ...... _. 

I - !daremizin Pa§abahc;e miiskirat fabrikas1 ic;in §artnamesi mucibin-
ce 1 aded bir tonluk seyyar elektrikli iskele vinci pazarhk usulile satm 
almacakhr. 

II - Montaj1 da dahil biitiin teferruatile vincin muhammen bedell sif 
lstanbul .. 8000• lira ve muvakkat teminati c600• lirad1r. 

III - Eksiltme 18/1/938 tarihine rasthyan sah ,giinii saat 15 te Ka
bata§ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yapJ.l.acak
trr. 

IV - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozi.i ge~en §Ubeden alma
bilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen firmalar fennt mufassal teklif 
mektub ve katalop;lanm, kaldirma, indirme ve firen tertibatmi a~1k olarak 
gosteren resimlerini, katalo~larmi birinci smlf bir firma olduklanm giiste
rir evraki eksiltme giiniind.en en az 7 gi.in evveline kadar tnhisarlar Umum 
Miidiirliigii Mi.iskirat Fabrikalar $ubesine vermeleri ve miinakasaya i§ti· 
rak edebilmek i~in de tekliflerinin kabuli.ini.i mutazammm vesika almalar1 
Iazrmd1r. 

VI - tsteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte -V- inci mad
dede yaz1h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8558) -I - tdaremizin Pa§abahGe Fabrikasi i<;in §atnamesi mucibince bir aded 
maateferriiat hava kompressorii a~1k eksiltme usulile .satm almacaktir. 

II - Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminat1 93,75 liradrr. 
III - Eksiltme 19/1/1938 tarihine rashyan ~ar§amba giini.i saat 15 te 

Kabata§ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki Alun Komisyonund.a yaplla
cakhr. 

IV - Tadil edilen §artnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge<;en §Ube
den almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek lstiyenlerin fi?ts1z te~if me~~:anm 
lnhisarlar Miiskirat Fabrikalar &ubesine vermelen ve ekslltme gununden 
bir giin evveline kadar tekliflerinin kabuliinii ~utazammm vesikalar1 alma· 
lar1 laz1mdlr. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aran1lan vesaik ile 5 inci mad
dede yanh vesika ve % 7,5 giivenme paralarile Qirlikte tayin edilen giin ve 
saatte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri Win olunur. cB.• (10) -I - $artnamesi mucibince 3 ton yi.ik ta§Iyabilecek 2 aded kamyon a~1k 
eksiltme usulile satm ahnacaktrr, 

II - Muhammen bedcli beherl 24{]0 liradan 4800 lira ve muvakkat te· 
minati 360 lirad1r. 

III - Eksiltme 14/1/938 tarihine rashyan cuma gi.ini.i saat 15 te Kaba· 
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yapllacaktrr. 

IV - $artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
V - 1steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gi.i

venme paralarile birlikte eksiltme h;in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
adl ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. cB,,. (8670) -1 - Aydmda §artname ve projesi mucibince yaptmlacak kara barut 
deposu m§aab 20/Xll/1937 tarihinde ihale edilemedi~inden yeniden ve pa• 
zarhk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II- Ke§if bedeli (2695) lira (17) kuru§ ve muvakkat teminat1 (202,14) 
lirad.tr. 

III - Eksiltme 13/I/1938 tarihine rashyan per§embe giini.i saat 16 da 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktrr. 

IV - $artname ve projeler 13 kuru~ bedel mukabilinde !nhisarlar 
Umum Miidiirliigii ln§aat ~ubesile Aydm B~miidiirliiJtiinden almabilir. 

V - EksHtmiye i§tirak edeceklerin fennJ evrak ve vesaiki tnhisarlar 
!n§aat §Ubeslne ibraz ederek mi.inakasaya i§tirak i<;in ayr1ca vesika almalan 
lazimdrr. 

VI - lsteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte yi.izde yedi 
bu~uk giivenme paralarile birlikte yukar1da ad1 ge~en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. cB.a (8605) -t- $armame ve proje l lnucfhince Pa$abahr;;e Miiskirat fabri~asmd~ 
yaptmlacak <;ubuklu • Pa§abahr;e §ubesi iizerinde giri§ kaptlan, kul~bel:n, 
amele yemekhanesi tavam, duvar harpuc;talan vesair i§ler a~1k ekslltrmye 
konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 4041 lira 69 kuruli ve muvakkat teminat1 303.13 lirad1r. 
III - Eksiltme 17/1/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka

bata§ta Levazun ve Mubayaat §ubesinde Ahm Komisyonunda yaptlacaktll'. 
IV - $artname ve projeler 20 kuru§ mukabilind.e 1nhisarlar ln§aat ~u· 

besinden ahnabilir. 
V - Ekslltmiy:e i~tirak edeceklerin mimar veya miihendis veya bir mi.i

hendis veya mimarla mii~terek olmalan §arttlr. Bu gibi i!?leri yapml§ olan
lar fenni evrak ve vesaikini eksiltme giiniinden ii~ giin e':."eline kad.ar 
Umurr. Miidiirliikteki ln§aat $ubesine ibraz ederek aynca munakasaya ~
tirak vesikast almalan lazund1r. 

VI - !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 ild~ci ma~
dede yazi11 vesika ve % 7,5 giivenme parasil~ birlikte eksil!~e. i~m taym 
edllen giin ve saatte yukanda ad1 ge~en Kom1syona gelmelen 1lan olunur. 

cB.:t (8689) -. I - Pa§alimamnda idare mah karakol binasmda §a;tname ve projesi mu-
cibince yap1lacak tamirat ve ilave i!li ac;1k eksiltmeye konmu§tur. 

II - Ke!iif bedeli 4372 lira 19 kuru§ ve muvakkat temin~.ti .328 lirad1r. 
III- Eksiltme 17/1/1938 tarihine rasthyan pazartesi. gunii saat 16 da 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesind.eki j\hm Kom1syonunda yaplla-
caktir. .. 

IV - Sartname ve projeler 22 kuru§ mukabilinde fnhisarlar Umum Mu· 
diirliigii 1n~aat $ubesinden almabilir. . . . f 

V - Eksiltmeye i$tirak etmek istiyenlerin fe~ni ~vra~ ve vesaikim n· 
hisarlar in::~aat ~ubesine ibraz ederek aynca ehhyet vesrkast almalan lA-
Zlmdrr. . 

VI _ tsteklilerin kanunen kendilerinden aramla~ . vesaik ~le 5 ~n.ci 
maddede yazili vesika ve % '7,5 giivenme paralarile b1rhkte eks1It~e :G.m 
tayin edilen giin ve saatte yukar1da ad! geGen Komisyona gelmelen IleA 
olunur. cB,,. (8720) 

_,., 
I _ !daremizin Trabzon Ba~miidiirliigiine b.agh Polathanede $artn~me ve 

projesi mucibince yaptmlacak Tiitiin Bak1mevi In§aatr kapah zarf usulile ek-
siltmiye konmu~tur. . 

II _ Ke~if bedeli 145611 lira 30 kuru§ ve muvakkat temmatl 8530.57 
1irad1r. 

III - Eksiltme 25/1/938 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba • 
ta~ta Levazun ve Mubayaat ~ubesind~ki Ahm Komis~~nunda ~ap1lacaktrr. 

IV- :;;artname ve projeler 7.28 hra bedel mukab1hnde !nh1sarlar Umum 
Miidiirliigii in§aat Subesile Ankara, Trabzon Ba§miidiirliiklerinden ve Po • 
Iathane Mi.idiirliigiinden almabilir. . . 

v - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesa1kini fn· 
hisarlar insaat ~ubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalar1 l'J.zimdir. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmiye i§tirak ve· 
sikasile % 7 5 giivenme parasm1 ihtiva ed.ecek olan kapah zarflar eksiltme 
giinii en gee; ~aat 14 e kadar yukanda ad1 gec;en Ahm Komisyonu Ba§kanhgma 
makbuz mukabilinde verilmi~ olmahdn. cB.. (62) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisvonundan: ., 

Eksiltmiye konulan i§: $if;li <;ocuk hastanesinde yap1lacak kalorifer tesisah 
Ke§if bedeli ............... : 16923 lirll 94 kuru$. 
Muvakkat garanti ...... : 1270 lira 

$i;~li <;ocuk hastanesinin kalorifer tesisah kapah zarfla eksiltmiye ko· 
nulmu~tur. ~ ~ 

1 _ Eksiltme 26/1/938 ~ar~amba giinii saat 15,30 da Cagaloglunda Sib-
hat ve !Gtimai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda yap1 • 
lacakhr. . . • • 

2 - Mukavele, eksiltme, Baymd1rhk l§len gene! husust ve fenm §art-
nameleri, proje ve ke§if hulasasile buna miiteferri diger evrak 85 kurus mu
kabiLnde Komisyonda almabilir. 

3 - !stekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 saYih ka
nunda yaz1h belgelet ve bu i§e benzer 10,000 lirahk i!? yaphklarma dair 
Naf1a Vekaletinden alm1~ olduklan miiteahhidlik vesikalarile birlikte mu • 
vakkat garanti makbuz veya banka mektublanm havi teklif zarflarmm ihale 
saatin~n bir saat evvel Komisyona vermeleri. (112) 

• . . hh bir tebessUme; beyaz di!ilerle 
Caz1b ve se ar k · · 

.. lenmi" bir agua sahib olma •c;m en 
sus "' . b' tar seri ve emm tr vasi ... 

KOLYNOS Ia 
di§lerinizi temizlemege ba!ilamakhr. 
Ba!ikalarmda hayranhkla ve k1ska • 
narak gormekte oldugunuz miicella 
ve beyaz di§lere; K 0 L Y N 0 S 
istimali ile siz de malik olacagmiZl 
~iireceksiniz. K 0 L Y N 0 S agzm1· 
zm s1hhatini, di~lerinizi ve di~ etle
rinizi hiisnii muhafaza edecektir. 

K 0 L Y N 0 S kullanarak az zaman i~¥ind.e goniil cezbedici inci gibi 
di§lere malik olacagm1za emin olabilirsiniz. 

Bunun temini ancak, Amerikan KOL YNOS di~ macunu sayesinde kabildir. 

K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilmi$ oldugu cihetle kuru fir\;a i.ize
rine 1 santimetre kovmak kafidir. Kullams1 cok latif ve ekonomiktir. 

3 ayda dikis 
' . Tahsilinin yiiksekligi ve intizamile tanmml§ Tiirk Kadmlan Be§ikta~ 

D1ki1,1 Yurdunda az diki§ bilenler iGin klsa devreli kurslar ac;Ilmi§tlr. 3 ayda 
bi~ki ve diki§ ogretilerek musaddak diploma verilen bu kurslarm §eraitini 
mekteb idaresinden ogreniniz. Adres: Be§ikta§, Akaretler No. 87. 

Urfa Naf1a Direktorliigiinden: 
. Urfa vi.Iayetinin cenub hududu iizerinde Babahat ve Harapnas mevki• 

Iermde yemden in§a edilecek olan iki aded Giin:. uk Muhafaza tak1m mer .. 
kezi binasi c43196:o lira c84:o kuru§ bedeli ke§if iizerinden kapah zarf usu • 
lile eksiltmiye konulmw;tur. 

1 - Eksiltme 24/1/938 tarihine mu'sadif pazartesi gi.inii saat 15 te Ur
fa Naf1a Miidiirliigii odasmda toplanacak komisyon marifetile yapilacaktrr. 

2 - ~u i§e aid evraki fenniye : Proje, mukavelename projesi, eksiltme 
$artna~esl, ~ennt §~rtname, hulasai ke§fiye, Baymdrrhk i§leri genel §art • 
namesmden 1barettir. , 

3 - tki binanm muvakkat teminat miktar1 c3239:o lira c72• kuru§tur. 
4 - tsteklilerin teklif mektublarma a§ag1daki evrakt baglamalan §art

trr: 
y A - .Yukanda miktan yaz1h teminat ak~esinin Malsandl~na yatml

ru~ma dair sandlk makbuzu veya muteber bir bankadan almacak teminat 
mektubu. · 

B - Teklif sahiblerine Nafta Vekaletinden verilmi§ asgarl otuz bln li• 
rahk ehliyet vesikas1 veya musaddak sureti. 

C - Tekli£ sahiblerinin mensub olduklan Ticaret Odasmdan ald1klan 
1937 senesine aid vesika veya musaddak sureti, 

D - tsteklilerin mi.ihendis veya fen memuru olmas1 veya bunlardan 
birinin bu i§in mes'uliyeti fenniyesini deruhte edecegine dair alacagt taah
hiid senedi. 

5 - isteklilerin artbrma ve eksiltme kanununun umumi hiikiimlerile 
kapah zarf usulile eksiltmiye dair olan maddeleri ve eksiltme ~artnamesi 
ahkamma ve yukanda yaz1h maddelerin icabatma riayet eylemeleri §arttrr. 
Aksi halde hir; bir mazeret kabul edilemez. 

6 - !stekliler bu i~ aid evraki fenniyeyi ve §artnameleri Urfa Nafta 
Miidiirliigiinden isteyerek gorebilirler. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Eksiltme Komisyonuna varmas1 ~arthr. Postada vuku bu
lacak gecikmelerden dolaYJ. komisyon mes'uliyet kabul etmez. (98) 

[:!wret Demiryollar• isletme Umam Miinlil;;inden ( 
Evvelce ilan edilmi§ olan tzmir • Afyon hath i.izerinde Turgudlu is -

tasyonunda yapilacak istasyon binasile Alimantasiyon binas1 in~aah kapah 
zarf usulile y:enii:len eksiltmiye kohmu§tur:- "' 

1 - Bu i~lerin ke§if bedeli ceman 40,000 lirad1r. 
2 - Mukavele projesinin 4 i.incii maddesinde yazi11 in$aat miiddeti 30/ 

8/1938 tarihine kac!.ar temdid edilmi~tir. 

3 - !stekliler bu i~e aid §artname, proje vesair evrakt Devlet De
miryollarmm Ankara, Haydarpa~a, Sirkeci, Afyon ve hmir veznelerinden 
200 kuru~ bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 19/1/1938 tarihinde ~ar~amba giinii saat 15 te Devlet De
miryollan !~letme Umum Miidi.irliigu Yol Dairesi binasmda toplanacak 
Merkez Birinci Komisyonca yapllacakhr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubu ile birlikte 
a§ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Riya • 
setine tevdi etmi§ olmalan laz1mdtr. 
a) 2490 sayi11 kanun ahkamma uygun 3000 lirahk muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettigi ve §artnamede yaz1h vesikalar. 
c) Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. «4743,. (8724)" 

_,., 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarlan a~ag1da yanlt 6 grup 

tezgah grup grup ihale edilmek ~artile 9/3/938 ~ar§amba giinii saat 15 ten 
itibaren s1ra ile Ankarad.a idare binasmda ve kapah zarfla satm almacakbr. 

Bu i~lere girmek istiyenlerin a!iag1da gosterilen muvakkat teminatlarile 
kanunun tayin ettigi vesikalan ve Nafm Miiteahhidlik vesikas1 ve teklif .. 
lerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r, 

$artnameler 160 kuru§ mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a veznelerin· 
de satilmaktadJr. (30)' 

Muhammen Muvakkat 
Tezgahm cins ve miktan bedeli teminat 

53 aded 
11 lt 

8 
34 
23 
8 

• 
lt 

Torna tezgah1 
Freze tezgah1 
Demirhane tezgahlar1 
Dokiimhane tezgah ve edevah 
Ah~ap i§leme tezg.Thlar1 
Rovelver torna tezgah1 

Lira Lira 
298000 16150 

65000 4500 
60000 4250 
50000 3750 
32000 2400 
55000 4000 

Asri kadtn giizelligi 
ve 

Avrupa miisabaka salonlar1nda 
VENUS MUSTAHZARATI 

V~niis Kremi 
Venus Pudras1 
Venus Ruju 
VenUs alhgr 
VenUs Kirpik siirmesi 
VenUs Briyantini 
VenUs Kolonyas1 

Veniia miistahzaratmm gayet saf, temiz ve pahah maddelerden 
yap1lmasJ ve cildler i~in sthhi ve en k1ymetli unsurlarx ihtiva etme
sinden hiitiin diinya te~hir ve miiaabaka aalonlarmda miittefikan 
beyam tebrik ve takdir edilerek daima en biiyiik miikafat ve alhn 
madalyalar verilmi,tir. tlmriiniiziin sonuna kadar bir Venus gibi 
gene, giizel ve caziheli olmak isterseniz, ~ayam emniyet ve itimad 

Veniis miistahzaratmt daima kullammz. Memleket diisiincesi ve hal
ktmtza hizmet maksadile V eniis miistahzarabm kty~et ve degerle
rile miitenasih olmtyan ucuz fiatlarla sabhga ~tkarmaktan miiesse
semiz miifterihdir 

Nureddin Evliyazade, Eczay1 kimyeviye, Alatl Ttbbiye ve ltri
yat depoau, Istanbul. 



CUMHURiYET ..._ 8 ikincikilnun 1938 

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

-( Gillotine) makinesi satin abnacakbr. 
Guzel San'atlar Akademisi Direktorlugiinden: 

~ade:mi Graviir Atolyesi i~ln yukand.a cinsleri yaz1h iki aded makine 
satm ahnacaktll'. Mi.inakasa ac;:1k eksiltme ile 10/1/1938 pazartesi giini.i saat 
15 te Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yap!laeakhr. 

Muhammen bedel 2300 lira ve muvakkat teminat miktar1 172 lira 50 
Kuru§tur. ~artnarne Akademiden paras1Z verilir. Taliblerin Ticaret Odasm
aa mukayyed ve kanunt evsafl haiz bulunmalan l·aZirndir. (8578) 

eo 
Grip, Baf ve Dif Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

lzale 
edece 

~'!R 
Kad1koy icra memurlugundan: 
Arama maamasarifi icraiye 1716 ku

ru~ borclu mukaddema Kad1koyiinde 
Caferaga mahallesinde Moda caddesin
de 99 numarah diikkanda mukim iken 
halen mahalli ikameti m~hul bulunan 
Mehmed La.mi Gozenin gosterdigl ma
halde bulunmamasmdan dolayi biltalib .. ________________________ • hakkmda ilanen tebligat icrasma karar 

Maliye V ekaletinden : verilmi§ oldugundan borclunun na.n ta-

Kapah zarfla eksiltmlye konulup fenni ~artnamesine uygun teklif yapil
madigl ic;:in ihalesi icra edilemiyen dahill otomatik telefon santralile tesisah
nm bu kere §artnamesi tadil edilerek yeniden kapah zarfla eksiltrniye konul
mu§tur. 

1 - Muhammen beneli (10,000) Ura ve muvakkat teminatl (750) lirad1r. 
2 - Eksiltrne 24/1/1938 pazartesl giinii saat 15 te Levaz1m Miidiirliigi.in

i:le toplanan Eksiltme Komisyonunda yapilacaktir. 

rihinden itibaren on giin zarfmda da • 
irei icraiyeye miiracaatle beyanda bu -
lunmad1~ takdirde ve sureti tesviye 
gostermedigi takdirde hakkmdaki mu
amelah icraiyeye g~yaben devam olu
naca~ teblig makamrna kaim olmak i.i
zere ilan olunur. 

3 -. Muadel fenni, idari ve eksiltme ~artnamelerl Levaz1m Miidiirliigiin
a.e ve Istanbulda Dolmabah~ede Maliye Evralu Matbua ambarrndan paras1z 
allnrr. , 

4 - fstekliler 2490 sayli1 kanunun 2 ve 3 ilncii maddelerinde yaz1h bel
geler ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile bir
likte kanunun tarifati ve §artnarnelerdeki ~eraitine tamamen uygun ve nok
sansiz olarak yazacaklan teklif mektublanru havi kapah zarflanm ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyon Reisligine vermelerl. (65) 

Dr. lhsan Sami 
iSTAFiLOKOK A$1SI 

lslafilokoklardao miitevellid { Er
geolik, kao ~1ban1, koltuk alb ~~
baoi, arpae1k) ve biitiio eild basta
hklarJna kar'1 pek tesirli bir a,Idn 

Divanyolu No. 113 

Kayseri 
Miidiirliigiinden: 

Bez Siimer Bank 
Fabrikas1 

Hal kin sag lam: ve ucuz: bez ihtiyac1~i 
• temin maksadiJe fabrikamiZ 1 9 3 8 senes1 

yiikseltmi~, -mamulatinin '~evsafini fevkalade 

Sat1~ fia larini indirmi~tir. 
Anahtarll kaput bezi yeni fiatlart: 
ss· santimlik topu 783 kr., metresi 21,75 kr. 
80 santimlik topu 765 kr., metresi 21,25 kr. 
75 santimlik ~opu 720 kr., metresi 20 kr. 

Fiatlar, Kayseri teslimi, pe~indir. Alivre 
sab~ .. yap1_lnilyacakbr. 

Toptan mu,terilerimize: 
Kayseride: Kayseri Mallari Sab' evi ( Hact Bekir Soyha,, 
~ban Karahalil, Nuh Mehmed Karagozlii) 
istanbulda : Mahmudiye hantnda Nuri T opba, firmalart tara· 
fmdan memleketin her taraftna ayni fiat ve ,artlarla bir 
balya kadar sablmaktadtr. 

• 

Yukar1daki fiatlardan fazla 
istenildigi takdirde fabrikamtza 
miiracaat edilmesi rica olunur. 

, ... 

25 ince 
20 Kal•n 15 KURU$TUR. 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii r Bir Eczaneye 
Mes'ul mudur aran1yor 

Ticaret Kaleminden : Merhum Tevfik Dogan eezanesi 
i~in bir rniid.ri mes'ul aran1yor. 

30 Ton 'Aleminyiim Talib olaolann ,eraiti Gazianteb'de 

10/1/93S giinii pazarhg1 yap!lacak olan bu aleminyiimiin goriilen l~zu;n 
iizerine pazarhg1 1 ~ubat 938 sah g,iinii saat 14 e brrakilmi§hr. !stekhlerm 
pazarhk i~in bu giinde gelmeleri. c22· (102) 

2 

Osram B) lambas1m kullammz. 
Ucuz bir 1s1k temin eder. 

doktor Meeid Barlas adresine 
yazmalan. 

-~ 
D .. t;kaliimen lamhasl asgan bit istihlak temin eder. 

I 


