
Ansiklopedisi 

Her eve lazim olan ~ok 

faydah bir eserdir. 

limanlanm1z1 yapmakta 
tutacag1m1z yol 
ne olmalldn? 

8iitiin memlekette ilk safa 
gelen ba§lzca limanlamn hep
ainin birden yaptzrzlmaszm 
derpi§ etmek, bu mevzuda 

tutglabilecek yollarzn en 
isabetlisi olacaktzr. 

Ankara: 8 sonkanun 

T iirkiyemizin heniiz hemen hie; el 
siiriilememi~ denilecek halde bir 
liman meselesi vardu. Hatta li-

l'llan meselesi degil de limanlan meselesi. 
Memleketin ekonomisini diizeltmek ve 
Yiikseltmek ic;in sarfolunan gayretler ve 
fedakarhklar ancak modern limanlanmi
~In viicud bulmasile tam verimli vaziyet
lere gec;;ebilirl, !'. Tam amen milli bir ma
hiyete ifrag ederek i~letmesinden in~aatl
lla kadar biitiin i~lerini kendimizin gordu
giimiiz §imendiferler, ancak modern li
l'llanlarla en miikemmel §ekillerini alabi
lirler. Bir §imendiferin getirdigi trenin 
ll'luhteviyal! bir iki saat zarfmda vapura 
nakledilmi~ olabilmeli ve bir vapurun iki 
ii~ bin tonluk e~yas1 bir iki saat ic;inde va
gonlara gec;erek Anadolu ic;ine gidebil
ll'le]idir. Bu ise ancak yalmz mahfuziyet
leri itibarile degil, karadaki te§kilat ve 
tertibatlan itibarile de modem olan li
rnanlarla temin olunur. 

Cumhuriyet hiikumetlerinin mesai 
l>lanlarmda limanlar daima ehemmiyetle
ti takdir olunan biiyiik mevkiler tutmak
tan hali kalmamJ~IardJr. Fa kat anla~1hyor 
ki onlan kuvveden fiile r,:1karmak mazha
riyeti Celal Bayar hiikumetine nasib ola
caktJr. Filh kika Ba~bakamn az zaman-.. 
da tahakkuk ettirmegi istihdaf ettigi 
ehemmiydli isler arasmda llmanlanmiZin 
cia ilk mada bulundugunu memnuniyetle 
ogreniyoruz. Celal Bayar hiikumeti liman 
i lerini aras1z takib ed.erek bu noksammi
~Jn bir an once ikmali ir,:in mtiracaAt olu· 
llabilecek tedbir vc c;arelerin kaffesini te
ll'lin etrnegi kendi mesai P!ogrammm ilk 
lnaddeleri arasma kaydetrni§ bulunmak
tad,r. 

Liman yoksullugunun memleket ikh
sadiyal! iizerindeki makus tesirlerini an
latmak irin herkesin kolay anladigi klasik 
tnisali hal.i zikredecek mevkideyiz: Ham
burg veya Anvers'ten kalkarak miitead
did denizleri kat ile faraza 1stanbula gelen 
e~ya vapur nakliyesine muadil c;1karma 
tnasrafi odiiyor. E§yamn vapurdan c;;Ika
tak alakadann magazasma gidinciye ka
dar odedigi para ile gec;irdigi zorluk bin
lerce m:"jk geyahatin kiilfetinden daha 
c;oktur. Nic;in ') <;iinki'. limammJz yiiklet
lll.! ve bo§altma tertibleri bak1mmdan 
Avrupadaki miiterakki benzerlerine nis
betle hemen hemer. s1f1r denilecek bir bo§
luk halinde bulunuyor. Herhangi nazik 
~knlabilir- e~yanm bizim limanlarumzda 
anzas1z olarak c;Ikanlabilmesi harika sa
Yllacak bir muvaffakiyet te§kil eder. 

Mesela komiirciiliigiimiiziin terakki ve 
inki~af1 hiikumetimizin programmda sa
tahatle mevki alm1~ maddelerdendir. 
F azla "'lil,tardaki komiir istihsalahmlZI 
eger her mevsimde kolaylikla vapurlara 
Yi.ikleterek sevkedemiyeceksek bu fazla 
is :hsalle elde edilmesi11i bekledig}miz 
tnenfaatleri nas1l temin edebiliriz? T rab
Zonu bir transi• ger:idi yapmak istiyoruz. 
Bunun ic;in her§~yden once T rabzon li
tnamnm yamlmas1 laz1m olduguna §liphe 
r--j varda? Komsu ve dost 1ranla aramiz
da tran: it tarikile ticaret miinakaleleri 
olahilmesi ic;in ~imdilik kara y~lu ikmal 
edilmek iizere bulunuvor. Bu b1le Trab
Zon limanmm biran once ele almmasm1 
Zaruri hlar. Kald1 ki memleketimizin li
tnanlanm valmz harici miilahazalarla de
gil, memleket ekonomisinin inki§afi nok
t'l.smda, biran one,. yapmaga mecburuz. 
Bu as1ld1r V" bu aslm yanmda harici 
Muf-,delel,erl' tavassut menfaati de ken
dili~inden tahakkuk ederek asia az veya 
kii~;iik gorii~emiyecek ayn bir fayda te~
kiJ edecektir. 

Sarka ilerliyen §imendiferlerimizin 
Karadrnizde ve bilhassa Akdenizde emin 
Ve modprn linanlarla takviyesi elzemdir, 
Ve liman in~aat1 az<;ok zaman istiyen bii
Yiik i~ler ci.imlesinden oldugu ic;in onlara 
nekada ev"el ba lamrsa o kadar isabet 
Rosterilmi~ olur. 

LimanlanmiZ na~1l , hangi program da
~il.inde, hangileri daha evvel viicude ge
tinlmek sure•" ~ yapiimaiidir? Bu mese
lede hiiku:netimizin nas1l dii~i.indi.igi.inii 
heni.iz bilrr.emekle beraber bizim fikrimi
ze gore biitun memlekette ilk safa gelen 
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Gii~liikle onlenen ate'! 

Diin gece T aksim biiyiik 
bir yang1n tehlikesi atlatb 
Taksim 
birinden 

kislas1nm 
' 

arkas1ndaki 
miiskiilatla ~1kan yang1n 

diikkanlar1n 
sondiiriildii 

' 

Dun geceki yangmdan bir enstantane 

Dun gece Taksimde bir yangm olmu~ kata gore vak'a ~oyle olmu~tur: 
ve iki buyuk diikkamn yanmasile netiee- Emlak ~irketine aid eski T aksim kl§
lenmi~tir. Bir muharririmizin yangm es- lasmm - ortasmda stadyomun bulundu -
nasmda hadise mahalli~de yaptlgi tahki- [Arkasl Sa. 8 siltun 2 de] ttaty;iiiii·······aeiiiz······testih.ati 
endi§e ile kar§Ilantyor 

FransiZ gazeteleri, Fransan1n da derhal yeni 
Z1rhblar yapbrmas1 laz1m oldugunu yaz1yorlar 

Akdenizde manevra yapacak olan ingiliz gemilerinden bazllan 

Paris ~ (A.A.) - ltalyan deniz in§aSJna ba§hyacagi gemiler tonilatosun -
kuvvetlerinin fazlala§tmlmasmi mevzuu da saffiharb gemileri yaphrmay1 miista • 
bahseden Epoque gazetesi diyor ki: eeliyetle nazan dikkate almas1 lazimdir. 

«Fransamn, derhal, !talyanm hemen [Arkast Sa. 7 sii.tun 5 te] 
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Konferansi 
Avusturya, Macaristan Ba,vekilleri ve italya 

.. Hariciye Naz1r1 yar1n toplanyrolar 

M, Daranyi Kont Ciano M. Schuschnigg 

Londra 8 (Hususi) - Pe~te konferanst 
pazartesi ~iinii ac1lacak ve i.i<; giin de -
vam edecektir. Konferansa Macaristan 
Ba§vekili ve Hariciye Nazm, Avustur
ya Ba~vekili ve italya Hariciye Nazm 
i§tirak edecektir. 

Konlerans hakkmda Framrz: 
gazetelerinin miitalealarr 

Paris 8 (A.A.) - Budape§te konfe -
ransmdan bahseden Epoque gazetesi 
diyor ki: 

[Arkast Sa. 7 siitun 6 da] 
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ba§hea limanlarm hepsinin birden yaph
nlmasmJ derpi§ etmek, bu mevzuda tutu
labileceJ... yollarm en isabetlisi olacaktu. 
Memlekettc yapiimalan kat'i bir zaruret
le ilk safa gelen biiyiik limanlar §Unlar
du: 

Karadenizde Trabzon, Samsun, (hav
za ic;ir) CatalaQ-z· limanlan. 

Marmarada istanbul ve Derince li
manlan. 

Akdenizde tadil ve 1slah olunaeak lz
mir limanile yeniden yapiiacak Mersin !i
mam. 

Memlekette bunlardan ba§ka kiic;:iik 
hi.iyuk ba§ka liman ihtiyac1 yok degildir. 

F akat ilk sa fa gel en ba§hcalan yukanya 
kaydettiklerimizdir. Hepsi en a§agi 50-
60 r il·•on lirahk masrafa tevakkuf eden 
ve fak~t bu biiyiik meblagm sarf1 be§ alb 
y1lda vuku bulacag1 ic;in boyle muddetle
re taksimile her y1lhk yiiki.i azalaeak olan 
bu biiyii1: j-,~aatl toplu olarak temin ede
cek tertibin bulunmasJ Cumhuriyet hiiku
metinin §imdiye kadar goregeldigimiz 
biiyiik muvaffakiyetlerine c;ok parlak bir 
lahika te§kil edecektir. Bu ba§ariyi Ba§· 
bakan Ceial Bayann zorluklan kolayla§· 
tJran u~ ·rlu gayret ve himmetinden emni
yetle bek!iyebiliriz. 

YUNUS NADI 

Deniz Bank Umum 

M iidiirliigii 

i, Bankas1 istanbul 'ube
si miidiirii Yusuf Ziya 

Oni' tayin olundu 

Yusuf Ziya Oni~ 

Ankaradan telefonla ogrendigimize 
gore, Deniz Bank Umum miidiirliigiine 
t~ Bankasmm istanbul ~ubesi miidiirii 
muktedir bankacllarimtzdan Yusuf Zi
ya Oni§ tayin olunmu§ ve bu isabetli 
tayin, Yiiksek Tasdika iktiran eylemi§
tir. 

Her tarafta kar ve f1rt1na 

Istanbul, diin karaki§In 
en §iddetli giiniinii ya§ad1 
Barometre s1f1ra dii,tii. Karadenizdeki miithi, 
tipi yiiziinden seferler tamamen durdu, 'iddetli 

k1' memleketin her taraf1nda devam ediyor 

istanbulda diinkii kar manzaralarmdan ... 

Birka~ giindenberi yagi§li ve riizgarl1 
giden havalar, dun biisbiitiin fenala§mi§
hr. Sabahtan ba§hyarak, fasilaSIZ bir §e
kilde ak§ama kadar kar yagmi§, Marma
ra ile Ege denizinc;le riizgarlar . ~iddetlen -

mi§ ve Marmarada kuvvetli bir yildit 
karayel f1rtmas1 c;Ikmi~tir: Karadenizdeki 
kann tipi halini almas1, Bogazdaki girip 
c;1kma}'l oldukc;;a mii§kiille§tirmi§tir. 

[Arkas' Sa. 6 siitun 5 tel 
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Yiiksek tahsilini hukuk sahasmda ik
mal etmi§ olan Yusuf Ziya Oni§, blihas
sa bankacthkta ve bankacth~n da bi.l
hassa i§ hay a tile olan miinasebetl erini 
tayin ve telif eylemekte temayiiz etmi~-

~.~· ................. Y:~~~.~~ ... ~.~~.'.~ .. 1 •• ~! .. Ankara ~ehir Tiy a trosu 
Romanya Krah temsillere ba§hyor 

Londraya gidecek . · . . . · · · · · 
Temsdler 'ubat nthayetlne kadar devam edecek; 

Hariciye 
Prag'a 

Naz1r1 da diin heyet bundan sonra Suriye, Filistin, lrak, M1s1r 
hareket etti ve Yunanistanda bir tu~neye ~1kacak 

Londra 7 {Hususi) Rornanya 
Krah Carol'un martm yirmisinde Lon
draYI resrnen ziyaret edecegi tahakkuk 
etrni~tir. T anzirn edilen programa gore 
Romanya Krah Londrada be§ gun kala
caktlr. lngiltere Krah bizzat ~imendifer 
istasyonunda Romanya Kralm1 kar~Ih
yacak ve Bukingham saraymda misafir 
edecektir. 

Romanya Krah Londraya geldigi gun 
~erefine askeri bir ge<;id resmi yap!lacak
hr. 

Asrlsrz; bir haber 
Biikre~ 8 (A.A.) - Rador ajans1 

direktorii Dr. Hurtig'in, yeni hiikumetc;;e 
alman dahill siyaset tedbirleri neticesin
de vazifesiaden <;ekilmek mecburiyetinde 
kaldJgma dair baz1 Biikre~ gazetelerinin 
verdigi haber esasSJZdJr. 

Dr. Hurtig Rador ajansmm direktorii. 
olarak vazifesi ba~mda kalmaktad1r. 

Bir istila 
Biikre$ 8 (A.A.) - Ziraat Nezare

tine tayin olunan Joanitzesco miifrit sag 
cenah partisi olan, «demir muhaf1zlar» 
partisinin gene! sekreteri bulunuyordu. 
Simdi mezkur partiden aynlmi$tlr. 

[Arkast Sa. 7 siitun 6 tel 
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Yunan Veliahdi 

hugiin evleniyor 

Y eni geline diinyan1n her 
taraf1ndan k1ymetli 

hediyeler geldi 
Atina 8 (Hu • 

susi) - Yunan V e- --...-...-.' . .,.,.., 
liahdi Prens Pol 
ile fngiltere pren
seslerinden F redo -
riki'nin nikah mera
simi yarm sabahle
yin ba~piskoposluk 
kilisesinde yap1la -
caktJr. Bu husus -
taki hamhklar ta
mamile bitrni$ ve 
program da ne$re -
dilmi~tir. Yunan Veliahdinin 

Ba~vekil Metak - zevcesi FredQT'ik'l 

sas bugi.in saraya giderek ordu ve hiiku
met memurlannm Prensese hediye ettikle
ri iistiinde kwmetli 14 ziimriid bulunan 
urdanhgJ takdim etrni$tir. Ecnebi hii
kiimdarlar tarafmdan Veliahde ve ni~an-

[Arkast Sa. 8 sii.tun 1 de] 

§a eli Feriha 

Ankara (Hususi) - Ankara $ehir 
tiyatrosu i~in arhk, kurulmu§tur, diyebi • 
liriz. 

lkincikanunun 15 inci cumartesi ak§a
ffil doktor Siihanm «AieV>> piyesile tem
sillerine ba§hyacak olan yeni heyet, de -
gerli san' atkar Ra§id R1zanm ne:tareti al· 

Erciimend Behzad Ra§id Rua 

tmda, Halkevinde haznhklanna devam 
etmektedir. 

lstanbuldan gelen san'atka.rlar gibi, 
buradaki gene amatorler de, bir hafta 
sonra tiyatrosuna kavu§acak olan Anka~ 
ray1, azami derecede memnun etrnek gay-

[Arkas1 Sa. 8 siitun 1: de] 
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lht·ililci kuvvetler 
. . 

T eruel' de magliib oldu 
Frankocular1n kumandan1 albay Rey 1,500 ki~ilik 

maiyetile hiikumet~ilere teslim oldu 

Teruel cephesi ve ispanyadaki hath harbi gosterir harita 

Paris 8 (A.A.) - Havas Ajansmm 
Barselondan haber ald!gma gore, T eruel
d !ki F anb kuvvetleri kumandam albay 
Rey d'Hancourt, hiikumet<;:ilerle saat 21 
de miizakereye giri§mi§ ve teslim olma an
la§masmm im,asmJ miiteak1b Teruel has
tanesinde miidafaada bulunan 1500 

, 
Franco' cu teslim olmu§tur. 

$ehirdeki sivil halkm tahliyesi; klZil • 
ha<; t~§kilatmm yardimile, diin daha saat 
14 ten itibaren ba§lami§hr. 

Barselon 8 (A.A.) - Teruel'den 
tahliye edilen 2000 frankist meyamnda 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 4 te] 
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Yazan: <;evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 27 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 
vak'alart art1yor yapicdari aras1nda 

imparator, kariSinin yan1nda dimdik duruyor, 
ve manas anla,Ilmiyan bir siikun i~inde susuyordu .. 

Bigadi~ cinayeti davas1 
miihim safhaya girdi 

Belediye, lag1m sular1 i~in Y evmiye yiiziinden ~ap-
esash kararlar alacak ras1k bir ihtilaf c1kti ' ~ 

Bunlara me~ru ve gayrime~ru ailesi 
hakkmda f1kralar anlahyor, cinaslar, 
niikteler soyliiyordu. Hatta kendi yazdJ
gJ ~iirleri bile okudu; kendini dinletecek 
bir halk bulmu~tu. ..... 

Elisabeth ~air Heine'nin okuna oku
na y1pranm1~ bir kitabmt aGh ve okudu: 

<<Fransa bir baht;e.z;e benzer, bir de
met lfapmak it;in en ~iizel t;it;ekler bu 
baht;eden kopanlrr ve bu demetin a.dr 
Paristir.» 

Diik Max: 
- Su oglan ne yazarsa begenirim, 

dedi. 
Elisabeth'le diik Max arasmda, irtibat 

gene ba§lamJ§tl. 

Diik Max Helene'le Elisabeth' e «kii
~iikler» diyordu ve «kii~iikler» ne vakit 
magaza magaza dola~tp ah§veri§ etmege 
c;1karlarsa di.ik Max da bunlann b1kmaz 
bir arkada§tydt. Hele terzihanelerde 
mankenlik eden giizel k1zlar, diik Max'm 
kadm giizelligine kar§J duydugu iptilayt 
hoi bol tatmin ediyorlard1. T erzi N orthun 
miiessesesindeki bir mankenin miistesna 
giizelliginin kar§tsmda, Maximilien, bit
ti. 

Elisabeth babasinm hu halini ho§ go
rerek giiliimsedi; ve kendisine dedi ki: 

- Su k1zcagtza §oyle iyi bir§ey ver 
baba I Kadm giizelliginden oyle anhyor
sun ki, zevki tabiatine bay1hyorum. Bu 
hususta bana daima giivenebilirsin, daima 
ranmdayun baba. 

1.862 ytlmm kadm modalan hep Fran• 
sa lmparatoric;esi Eugenie'nin zevkine go
re icad edilmi§ti. SJmstk: korsajlar; kaba
nk kollar: volanlan giizide dantelalar -
dan, festonlan ktymetli siislerden, acayib 
falbalalarile, i§lemeli uzun eteklerile ga
Y'" geni§ ve katt jiipler. 

0 zamamn §lk bir kadmt yiiriirken 
etekleri etrafa flSilttlar sac;ardt. 

- Bu esvab ho§una gidiyor mu, ha
ba? 

Bu suali Elisabeth soruyor ve alabildi
gine geni~ etekli bir tafta esvab ic;inde 
edah ed .. h yiiriiyordu. 

Diik Ma·: dayanamad1 1 

- Allah miistahaklanm versin, Sisi ... 
dedi; esvabm dt§ tarafma ne miimkiinse 
asmJ§lar; nirin, sen de, ic; tarafma bir c;m
gJrak ... hatta ~algllt bir kutu ashrm1yor • 
sun, yani mutlaka bir moda lazunsa 1 

Elisa bet:. giiliimsedi: 

- Hakkm var, baba, iyi soyledin, 
Dedi ve zamanm biiyi.ik. terzisine do-

nerek ilave etti: 

- Ben de babamm fikrindeyim Mas
yo Worth, modalanmzt c;ok saki! bulu • 
rorum, hi~ sevmiyorum. 

- Hakh .1mz efendimiz, fakat zama
ne modalan bunlar; ne yapay1m? 

Bir§ey yap!labilirdi ve Elisabeth elile 
baz1 modeller r,:izdi ve Worth terzihanesi 
bunlan lmparatori!te ic;in yaph. Bunlar 
iY unan iislubunda bir tak1m esvablardt: 
Vucude yapl§an, insanm serbest hareketi
ne mani olrmyan ve 1862 den ziyade 
.)932 y1hm., alan roblar. 

F akat fmparatoric;e bu esvablan her
kesin yanmda giymedi. Ciinkii ragbette 
olan modalardan aynlmaga cesaret ede
cek kadar kendi zevkine heniiz giivene -
miyordu. N efsine bu giiven daha sonra 
gelecekti. 

·~· 
Bir giin, ak§ama dogru, diik Max 

f.nparatoric; .. nin hususi dairesine geldi; 
Elisabeth ii : gozii iki c;e~me, aghyordu. 
En son yapt1rdJgt esvablar, darroadag1 -
mk, odamn ic;inde, yerlere atJ!mJ~h. 

- Am a- Sisi, yavrum. ne oldun? 
Elisabeth, gozya§lan ic;inde yiiziinii 

babasma c;evirerek: 
- Babac1g1m ..• 
Dedi. 
Diil, Max bzm• kucaklad1. imparato

ric;e habasm" icini doktii, Hunyadi'yi an
lath, soma da Maximilien'i, ve kendi c;o
cukla-·m ... Gorccegi gelmi§ti c;ocuklan -
m. 

Diik Max onu yatJ~tlrdJ: 

- Amrn<. yaptm, Si~i! dedi; camm 
biitiin bu ~eyler hepsi diizelir. Hunyadi'ye 
gelince, o, art1k bir hatJradan ibaret... 0-
nu dii iiniip de hie kendini iizmemelisin. 

aximilien'e relince, o, akh basmda bir 
adam. Mek•i;,;· me~ .. l .. oini muvaffakiyet
le ba~anr, emin ol... Bu kadar asil, bu 
kadar insani fikirler besliyen, soma da 
bu fikirleri filiyat sahasma koyabilecek 
kud•ett alan bir adam o... $imdi, iki 
gozum, gelelim c;ocuklanna... Bunlar 
~1akkmda n- yapabiliriz, bunu seninle bi
:az ,Jij•iinelim. 

- Ben eger, diinyanm herhangi bir 
brafmda, ~oylc alelade bir kadm olsay -

Bigadi~:e, bundan birkac; ay evvel, Bursa (Hususi) - Vilayet Sthhiye 
dJm, kanun!.u ban a yard1m ederdi ve c;o- c;ok feci bir cinayet i§lenmi§, N azif is - mudurliigiinun tebligine gore, son bir 
cuklanm benim olurdu, baba! Halbuki minde bir mekteb ogretmeninin 3 ya~larm- gun ic;inde ~ehrimizde yeniden uc; tifo 
imparatoric;eyim diy• hak namma hic;bir daki kiZI ilter, sokakta oynarken, aldat!la- vak'as1 tesbit edilmi§tir. Bu tifo vak'a
~eyim yok; elim kolum bagh. Oz c;ocuk- rak meGhul bir yere gotiiriilmii~. ve orada lanm Sthhiye Vekaleti de dikkatli bir 
lanm1 ok§amaJl" b;le caiz degil.. <;ocuk - vah~iyane bi surette bic;akla parc;alamp takib altma alm1~ bulunmaktadtr. Ve -
lar1mm anast yok. oldiiriildiikten sonra, cesedi babasmm evi kalet, Vilayet Sa,ghk direktorlugiinden 

- Egv er b,, i•te bana bir parracJk soz .. .. b k l s· d' dl' . . izahat istemi~tir. Bildirilen malumat i.i-
d 

• ,.. onune ITa 1 IDI§h. Jga 1~ a tyesmm zerine Vekaletten gelen cevabda, sular 
ii~seyc!i ben hakkmdan gelirdim o saray- yapt1v1 tahki. attan b•· suru CellaAdogvul - g · • .. "' • • uzerinde yeniden bakteriyolojik tahliller 

dakilerin, o... lanndan Ka~1mla k1z karde§i Eminenin yap!lmas1 tavsiye edilmi~ ve lag1mlar 
- Ah babactglm, ke§ki bir c;ingene, roii§tereken i§ledikleri neticesine vanlarak meselesine temas olunmu~tur. Bu sene

b§ki bir hi.; olayd1m da tek sahiden hiir her iki sur;lu c ~ tevkif edilmi§lerdi. Og- ki tifonun sularla yay!lmadtgl anla§tl -
olaydtm. retmen Nazifin evi kar§ISinda oturan Om- mt~ olmakla beraber Vekalet bu sularm 

- 0 hal de k1zlm, senin yapabilecegin mii adm -'a bir kadmm da, c;ocugun ka~1 - tekrar tahlilinde fayda ~oruldiigunii bil
bir tek ~ey var, kalktp dogruca Viyanaya nlmasm1 kolavla§hrmak suretile suc;un i§- dirmi~tir. Aynca tHo c1kan mahalle ve 
gitmek ve kocanla, kaynananla bu i~i a- lenmesine yard1mda bulundugu tesbit e- semtlerdeki c;e~me sularmm da tahlili 

~1ktan ac;tga gorii§mek ... Yoksa ic;inde bu dilmi§ti. ~~ra~~i~~~~i~e~~r·9~u;~f,~':a,i~~i~u~:~~ 
derd varken hayatta giin goremezsin sen Maliimatrna miiracaat hastanesi bakteriyologu Dr. Lutfi 
kat'iyyen. edilen krz tarafmdan yaptlmt~hr. Yeni tahlilleri 

- Dogru, kalk1p mutlaka Viyanaya Bigadic;te, belediye hekimligi eden de gene ayni doktor yapacakttr. 
gitmeli... Hiisniiniin I 6 ya§larmdaki kiZI Nebahet, Diger taraftan, tifo devam ettigi miid-

Ve Elisaoeth bir kadmm aklmdan <;lk- b•J korkunc cinayet etrafmda malumah- detc;e c;iy yenen sebzelerin yasak edil
mJyacak bir miitaleayJ da birdenbire ila- na miiracaa~ edilmek iizere, diin Istanbul mesi hakkmda verilen karar da Veka -
ve etti: ikinci sorgu hakimi huzuruna <;Ikanlmt§ let in dikkatini celbetmi§tir. 

- Herhalde Iakayd kalamtyacaklar ve istinabe suretile ifadesi almml§hr. Vekalet bu karardan, bu turlii sebze· 
bana ... Hie; degilse, en son Paris modala- Nebahet, babas· oldiikten sonra, hadi- lerin bala lag,m sularile sulandtgt, ya-

hud temasta bulundugu manasmt cl -
nm gormek ic;in olsun 1 sede sue; ortagt vaziyetinde bulunan yen- karmt§ ve 934 ythnda bu tarzda hareke-

- Y anl1~ dii§iiniiyorsun k1ztm; sen gesi Ommiinii:1. evine Slgmmt§ bulunuyor - ti meneden bir karar bulundugunu ha -
Viyanaya Godiva (:j:) gibi gitsen, yani du. ttrlatarak keyfiyeti sormustur. Filhaki-
iistiinde sac;lanndan ba§ka bir§ey olmasa, Kiic;iik ilterin bu Ommii kadmm evin- ka evvelce verilmi~ boyle bir karar 
sana, gene bakarlar. de oldiiriilmii§ olmasmdan §iiphe edildigi mevcuddur. Bundan ba~ka, her sene 

- Biliyor musun ki, baba, sac;lanm ic;in, Nebahetin isticvabma mahalli mah· Belediyece bu kabil sebzeleri ektirmek 

§imdi dizlerimin A§agiSina kadar geliyor. kemece liizum p;oriiJmii$tur. rea;i~~ ~~!~~~~~d~: ~OO~ed~i: :a:~~ ~:r~ 
- Viyanaya gittigin zaman senden Nebahet ne diyor? mistir. Fakat bu kararlar icab ettigi ~e· 

bir§ey isterim: T opuklanna kadar dokii- Cinayet i§lendigi s1ralarda, fank ve kilde tatbik edilememektedir. Onun ic;in 
len bu camm sac;larla yagltboya bir res- miimeyyiz olup olmadJgmm tesbiti ic;in, bu sene bu i~e cezri bir sekilde bas.lana
mini yaptmp bana gondermek. adliye tabibi Salih Ha§im, diin N ebaheti cak ve lagtm sulart iistleri kapah ve 

Elisabet~ so:: verdi ve bu sozunii de muayene etmi§tir. Muayene neticesinde, mazbut mecralara almarak kullamlmaz 
tutacakh. klzm fank ve miimeyyiz oldugu ve akli bir hale getirilecektir. Belediyemiz bu 

Hususi bir tren Jsmarlandt. vaziyetinc!~ bozukluk bulunmadJgl anla - i~ icin 938 butc;esine miihim bir tahsi -
Diik Max: §llmJ§ttr. sat koyacakttr. 

B. W 1 b h'l b 1 d Dun bir muharririmiz, sorgusu yap!l- $ehir ve Belediye hududu dahilinde-
- lZ itte 5 ac ar oy eyiz ir, ki lagtm sulan ic;in Belediyenin koyaca· 

dedi, bir§eye ba§lad1k ro1, bitirdik demek- dJktan sonra Nebahetle gorii§mii§tiir. g. bu tahsisattan ba§ka vilayet de be -
tir. SJVand1k m1, ~abuk i§ goriiriiz. Neba\et; evde ~iipheli bir§ey gormedi- lediye stmrlan dt§mda kalan klSlmb.r * * * gini, ne olup ne bitti~ini bilmedigini, her- ic;in ayn bir tahsisat koyarak her iki 

t kes gibi, kendisinin de kiiriik 1Iten'n so - 'le IAgV • • in esaslt b; .. ~ekilde mparatorun anas1 olsun, saray halkt ,. para 1 a liD •s.m .... '$ 

olsun, fmparatori~enin Viyanaya done ~ kakta oliisiinii gordiigiinii soylemi§tir. halli k_ar_a_r_la_s._m_t.~t.rr.·-----
cegi haberini istihzalarla kal1t1adJ1ar: MVTEFERRII( Gum·· ru··k muhafaza 
«imparatoric;e hazretleri c;ok hiisnii ka • 
bul goreceklerdi. Hi~bir rabttalt kimse lkbsad miiste§armm _ _ · J 

onunla gorii~mek istemiyecekti» Sarayda tetkikleri teskiJali 
herkesin dilinde bu vard1: «Elisabeth her ~ehrimizde bulunan 1kbsad Vekaleti ' 
kesin goziinden dii~mii§tiir; <;iinkii sevgili Miiste~an Faik Kurdolgu, diin berabe- ----
imparatoru devletin ag1r yiiki.i altmda rinde Tiirkofis reis muavini Nihad bu- Miifrezeler i~in yeniden 
yalmzba§ma buakmJ§hr. Bir imparatori- lundugu halde Turkofis istanbul mer -
c;enin yeri kocasmm yanmdadn; yoksa kezinde c;ah§IDl§tlr. Faik Kurdoglu, bu· motorlii VaSttalar abn1y0r 
serseri serseri dola~sm diye diinyamn giin s.ehrimize gelmesi beklenen ikhsad 
dart bir ucu degildir. Halbuki lmparato- Vekili $akir Kesebirle gorii§tiikten son
ric;e bu serseriligi bile yanmda rabttah ra Ankaraya gidecektir. 
biri olmadJgl haldc tekba~ma yapml§hr. Gayrimiibadil honolarl 25 
Aleyhinde, balk neler soyliiyor, ~imdi liraya yiikseldi 
gelsin de bir gorsiin. Bu, ona giizel bir Gayrimiibadil bonolarmm ktymeti 25 
ders olacaktu I» liraya kadar yiikseldikten sonra diin de 

F akat giizel bir ders alan, astl, kay - hararetli bir s.ekilde ahmp sahlmt~br. 
nana oldu. (:iinkii Elisabeth Viyanaya K1ymetleri c;ok oymyan bonolar, 21 lira
doniince balk, sevincinden, adeta c;Jldu _ dan 25 lirava kadar fiat almt§ ve yalmz 
d1. dun 100,000 taneden fazla bono sahl -

t rnt§ttr. 
mparatori!te halkm kalbinde en ince - • • •-

noktaya dokunmu~tu: Kaynananm, geli. Mudanyada yeni bir §efkat 
nine 1· r§t gaddarhgmt Viyanada bilmi - yuvas1 
yen yoktu. Ve herkes biliyordu ki bu ta§ Bursa (Hususi) - Mudanyada yeni 
yiirekli kadm, Elisabeth'i c;ocuklanndan bir §efkat yuvas1 yukselmi§tir. ($aziye 
etmi§ti. Rii§tii Saghk Yurdu). Burast bir do gum 

Devrin gazeteleri hep boyle yaz1yor- hastanesidir. Fennin en son icablarma 
lard1: uygun vasttalarla dolu alan bu hastane 

«fmparatoric;e hazretlerinin Hofbourg biitiin yurddas.lara s.efkat kucagmt ar; -
sarayma gelmeleri Avusturya lmparator- IDI§ bulunmaktadn. On yatakh, kalori
luk tarihinde simdiye kadar hic;bir hii- ferli ve her tiirlii konforu bulunan has· 
kiimdara nasib olmJyan en biiyiik teza- tanede mutehassts bir doktor tarafm -
hiirlere sebeb olmu§tur.» dan hastalar yaras1z olarak tedavi edil-

V mekte ve icab eden ameliyat paras1z ya-
e ondan sonra Ylllar geldi gec;ti, fa- ptlmaktadtr. Bu dogum hastanesini mii-

kat bundan daha iisti.in hic;bir tezahiir teahhid Hayri !par, annesi adma yap -
hic;bir hiikiimdara yap1lmadt. ttrmt§ ve butun masraflanm da kendisi 

Siivari muhi\f1zlar, CO§kun bir halkm iizerine almi§hr. Bu giizel haytr miies -
~altanat ar· basmt sarmasmm oniine giic; • sesesi Mudanyaya yepyeni ve modern 
liikle gec;tiler. bir bina dahi kazandtrmt§ bulunmak -iti-

Cumhuriyet ordusunun motorle~tirilme 
hareketile muvazi olarak yiiriimek iizere, 
Giimriik muhafaza te§kilatmm bilhassa 
askeri hsmmm motorle§tirilmesi ic;in de 
faaliyete gec;ilmi§tir. Cgrendigimize gore 
Giimriik muhafaza te§kilah miifrezeleri -
nin, bir yerden bir yere stir' atle nakli ic;in 
yeniden kamyonlar ve motosikletler alm
masma ba§lanmt§hr. Giimriik muhafaza 
te~kilatmda ayr1ca mhlt otomobiller ve 
tanklar da bulunacakt1r. 

ADLIYEDE 

Y1lba§mda giizel eglenmi§! 
Yilba§t gecesi, Beyoglu birahanele -

rinin birinde sarho§ olarak, artistleri 
zorla dansa kaldtrmak ve reddedilince 
kufretmek, kendisini yakalamak isti • 
yen polislere hakarette bulunmaktan 
suc;lu Huseyin isminde biri, diin ikinci 
asliye ceza mahkemesinde sekiz giin 
hapse ve sekiz lira para cezasma mah -
kum olmus.tur. 

KIZI daga kalduan sucrlu 
<;atalcamn Belgrad koyunden Hali -

lin on be§ yas.mdaki klZl Ay§eyi daga 
kaldtran ayni koyden yirmi bir ya§mda 
Seyid oglu Siileyman, yakalanm1~ ve 
Adliyeye teslim edilmi§tir. 

f~ dairesi, ekmek yap!CI esnafmm bir 
§ikayetini tetkik etmektedir. Ekmek yapl
cJ!arm bu §ikayeti fmnCJ!ardand1r. Sika
yet mevzuuna gore, ekmek yap1dan §OY· 
It" bir yanh~ muamele ile kar§!la~ml~lar • 
d1r: 

f~ dairesi, fmnc1lardan i§c;ilerinin ne 
yevmiye aldlgm1 gosteren bir cetvel istedi
gi zaman, fmndar, hamurkarlar ic;in 65 
kuru§ yevmiye gostermi§lerdir. f§ dairesi 
bu iicreti esas tutmu§, fmnc!lar da yapJct
IBra bu harem iizerinden para vermege 
kalki§mt§lardtr. Halbuki bir hamurkar 
giinde I 1 0 • 130 kuru§ arasmda bir yev
miye almaktadtr. Aynca c;uval ba§ma 
80 kuru§ verilmesi de mutad olmu§tur. 

f§ dairesi, bu c;apra§tk i§in iizerindedir. 
T etkikatm verecegi neticeye gore hareket 
edilecektir. 

VI LAYETTE 

Otobiis -fezlekesi 
Miilkiye miifetti§leri diin de get; vak

te kadar Vilayetteki dairelerinde rnes
gul olmu§lardtr. Otobiis i§i hakkmdaki 
fezlekenin ikmal edildigi anla§llmakta. 
dtr. Dahiliye Vekaleti Muhasebe Umum 
miiduru Edib, dun Vilayete gelerek 
tefti§ ~eyeti reisi Tevfik Talatt ziyaret 
etmi~tir. 

lane miisaadesi verildi 
cHisar vapuru §ehidlerine yardtrn ko

mitesi• namile te~ekkiil eden komite, 
dun Vilayete miiracaatle bu §ehidlerin 
kimsesiz kalan yetimlerine lane topla -
mak iizere musaade rica etmi§tir. Ko -
miteye miisaade verilmi§tir. 

Azalar, fahriyen c;ah§acaklardtr. 

Gocrmenler sevkedilemedi 
Evvelki giin s.ehrimize gelen muha -

cirler havanm karlamasmdan dolay1, 
iskan 'edilecekleri yerlere sevkedileme -
mis.lerdir. Bunlar, hava ac;tlmctya ka~ar 
§ehrimizde kalacaklardtr. Memnum -
yetle haber aldtitJmiZa gore, Sthhiye ~e 
Muaveneti !ctimaiye Vekaletinden dun 
gelen bir telgrafta gerek muhacirlerin, 
gerekse beraberlerinde getirdikleri hay
van1arm ·i)"i muhafa!taSI i~it'l $Oft d@tece 
dikkat ve itina Jtosterilmesi Iiizumu bil
.dirilwi§tj,r , VekB.let, m'"hil~jrl~rJI!. h.il.Y. ~ 
v"anlarttun iase ve teshin masrafma kar
~lhk olmak iizere tahsisat da gonder -
mi§tlr. 

$EHIR ISLER/ 

Ki! icrin ahnan tedbirler 
Son giinlerde havalarm bozuk giderek 

§iddetlice lo§ yapma~a ba§lamt§ alma -
smdan dolay1 Belediyece icab eden ted
bider almmt§ttr. Bu meyanda temizlik 
amelesi ic;in ~ubelere kar temizlemelte 
mahsus siipiirge ve saire gibl malzeme 
tevzi edilmi~, amele kadrosu takviye o
lunmu~ur. Diger taraftan havalart ve
sile ittihaz ederek odun ve komiir -
ciilerin de ·fiatlan arttlrmamalan ic;ln 
s1k1 bir kontrola tabi tutulmalart husu
sunda alakadarlara emir verilmis.tir. 

Y abanc1 dille sah§ 
Yabanc1 dille konus.ulmamast lc;in hii

kumet<;e tedbirler almdt~m gozonune 
alan Belediye, bu hususta haz1rhklar 
yaptyor, Esnafm yabanc1 bir dille ko • 
nus.arak sah§ yapmalan zabttai bele -
diye kanununa gore esasen yasak edil
mi~ 'Oldugu halde bilhassa Beyoglu ci
hetindeki bir k1s1m esnafm buna riayet 
etmemekte olduklart goriilmii$, evvele
mirde bunlarm stkt bir kontrola Utbi tu
tulmast alakadarlara bildirilrni11tir. 

Biitiin gecrid yerleri tesbit 
edildi 

Beyoglu ve istanbul cihetindeki cadde 
ve meydanlarda ayrtlacak olan gec;id 
yerleri tamamile tesbit olunmu§tur .. Bu 
gec;idledn ~ivilerle i§aretlenmesine ya
kmda ba§lanacakttr. 

Biitiin ag1zlarda ayni ses: barile kasabamn yiizunu giildurmiis.tiir. 
_..._._ 

<<Elisabeth' Elisabeth! Elisabeth!» Giilhane miisamereleri Galatasaray Iisesinde konser diinkii 
Ve: Senenin ikinci tibbi miisameresi Prof. 
« Y a§ a! Y a~a I Y a§ a!» $ukru Cangoriin reisliginde yapthm~ -
fmparator, l;ansmm yanmda dimdik hr. 

duruyor ve m1nas1 nedir anla~Ilm1yan bir Bu miisamerede Prof. Niyazi Gozcii 
siikun ic;inde ··•suyordu: fc;ini s1kan §eY tarafmdan rontgende tedavi edilmi~ 
nPvdi acaba? Hayret mi? Hased mi? karniye kanseri, Prof. Sani Yaver ta -

Sophie'nin hali harabdt ve onu neler rafmdan hanc;ere plastigi, Prof. Abdiil
harah ediyor belliydi: Hayret, hiddet, kadir Noyan tarafmdan dissosiye ikder, 

Prof. Murad Cankat tarafmdan maben 
l-.a ... d ve tehevviir, hepsi ... f1tk1 kesesine girmi~ ve ic;indeki igne ile 

Zafer Elisabeth'te kalml§h. delinmi~ bir apandis, Prof. Niizhet Sa -
tt: -l'"" kir tarafmdan iyonizasyonla iyi edilmi~ 

Hofbur~ saraymm kap1s1 kapamr ka- bir akap §evki, bas asistan Dr. Saib Te
panmaz, imp;.ratoric;e dosdogru c;ocukla- zel tarafmdan mastoidit teshisinde hang 
nnm odaSin'\ ko~tu. Arttk goziine hie; bir arazl, ba~ asistan Dr. Taceddin tara -
~ey goriinmiiyordu. te~rifatmJ§, merasim- fmdan kerivon sels, akne konglobata ve 
mi~. an' aneymi~ hie; bir§ey. yag guddelerinden ne~et etmi~ bir yiiz 

kanseri, Dr. asistan Zeki tarafmdan rek
(Arkasz var> 

(•) Chester Kontu Leofrlc'ln kans1drr. 
Bir hlkayeye gore memlekete a~1r gelen 
vergllerln azalttlmasmt kocasmdan rica 
ettl. Kocast e~er memlekette ~1plak dola
~Irsa vergllerl azaltacagmi siiyledl. Godi
va da sa~larma biirlinerek memleketl bal}
tanba§a ~1plak dola~tl. 

tiimde yabanc1 cisim vak'alan gosteril -
mistir. 
Munaka~aya Prof. Siikrii Cangor, 

Prof. Murad Cankat, Prof. Abdiilkadir 
Noyan, Prof. Kemal 6ke, Prof. Biirha -
neddin ve bas asistan Dr. Mevlud i§ti -
rak etmi~lerdir. 

Galatasaray lisesi ticaret ve bankacthk ktsm1 son sm1f talebeleri, diin saat 
14,30 da mekteb salonunda bir caz konseri vermi§lerdir. Mufid Hasan, Sami 
Uc;ar ve Sami kemanla, Biilend Oncel ve Veysi akordionla, Orban ile Muzaffer 
bandoneon ile, Edvar ~ello ile, Mehmed Abud piyano ile ve Haluk Dogan da 
cazla konsere i§tirak etmis.lerdir. 

Yukartdaki resim, bu toplantiya aid bir intlba1 tesbit etmektedir, 

9 lkincikanun 1938 

Siyasi icmal 
Japonya ve devletler 

U zak~arktaki harbin: Amerika, 
fngiltere ve F ransamn miidaha• 
lesile bir diinya harbi halini al• 

mas1 tehlikesi $imdi tamamile bertaraf ol• 
mu$ bulunuyor. Nankin'in zapb esnas1n• 
da Amerikan ve 1ngiliz barb gemileri ve 
tiiccar sefinelerinin tahrib edilmeleri yU• 
ziinden Am erika ile !ngilterenin J apon• 
ya nezdinde yapttklan te~ebbiisler dolayJ• 
sile diplomasi vaziyet c;ok gerginle~mi~ti. 

Lakin J aponyanm devletler arasmda 
cari nezaket dairesinde verdigi cevablarl 
Anglo - Sakson devletleri: kafi p;oriiP 
bu gibi hadiselerin tekerrlir etmiyecegine 
dair kat'i ve muayyen teminat istemekte 
ve hadiselerden mes'ul biiyuk zabitlerin 
tecziyesinde tsrar etmediklerinden hadi· 
seler kapanm1~hr. Am erika Sanghay' da 
bulunan 9000 tonluk amiral gemisini 
Manila'ya Gekmi~ ve yerine Isabel is• 
minde ancak 720 tonluk bir yat gonder• 
mi~tir. 

Amerikan Bahriye Nezareti Biiyiik 
Okyanus rekabetinde J aponyamn en 
buyiik du~mam oldugu halde gerek A· 
merikan efkan umumiyesini rencide et• 
memek, gerek J aponlan miitemadiyen 
tahrik ve igzab eylemek iizere Cin sula• 
nnda belliba~h miihim barb gemileri bu• 
lundurmamaga karar venni~tir. Zaten 
Cumhur Reisi Roosevelt'in kongrenin a• 
Gllma merasiminde soyledigi nutukta A· 
merikamn miinhaman kendi tebaasm.n 
beynelmilel hukukla tanmm1~ haklart• 
nt ve menfaatlerini himaye ve miidafaa 
etmekten ileri gitmiyecegini tasrih etmi~ti. 

Mumaileyhin son nutkunu tahlil eden 
Va~ington gazeteleri bile Amerikamn ha• 
rici politikasmm nas1l yol tutaca~1 belli 
olmadiginl ve biisbiitiin kabuguna Gekile· 
rek J a pony a ile miittefiklerinin tamamile 
serbest kalmalan muhtemel bulundugunu 
yaz1yorlar. 

Amerikanm dahili vaziyeti ise hie; de 
}aponya gibi kavi ve miittefikleri GOk bir 
b_iiyiik devletle sonu; gerek askeri, gerek 
SJ!asi ~ihetten belli olm1yan bir macerara 
g1rmesme miisaid degildir. Roosevelt'in 
bir tiirlii tahakkuk ettiremedigi (yeni i~) 
1slahat projesine ali federal mahkemesi 
ve amelenin kendi aralanndaki ztddiyet 
ve rekabet uzun miiddet mani olduktaa 
son~a ~imdi de kar~1sma biiyuk sermaye 
sahtbleri ziimresi c;1km1~ttr. 

Bunlar piyasayt, istihsali ve biitii.n 
memleketin iktJsadi mekanizmasm1 kendi 
dilek ve menfaatlerine gore idare etmek• 
te kimseden prova etmediklerinden A· 
merikada i~. ticaret ve istihsal geriledik
c;e gerilemektedir. hsizlerin miktan on bir 
milyonu geGmi~tir. Cah~anlar da haftada 
ancak be~ on saat c;ah~1yorlar. Devletin 
varidah azald1kc;a azahyor. 

Miidafaa tahsisatJ kafi derecede arb· 
nlam1yor. Bu vuzden Amerika ]aponya
nm feshettigi deniz muahedesinde ken
disine aid bulunan derecede bile heniiz 
deniz t~slihattm meydana getirememi§tir. 
Halbuk1 J aponya, miittefikleri ve !ngil
tere dev adJmlarla ilerliyorlar. 

Biiyiik sermaye sahiblerinin; Cumhur 
Reisi, hiikumet ve kongre yerine kendile
rinin Amerika iilkesi politikasma hakim 
olmalarma kar~t evvela miiddeiumumi 
muavini hiicum etti ve Ford ve emsali 
bii~iik sermayedarlan ~iddetle itham ey
ledt. Arkasmdan Dahiliye N azm Ickes 
biiyiik sermayedarlarm Amerikayt fa~ist
lige sevkettiklerini soyliyerek tehdidde 
bulundu. 

Biiyiik sermayedarlar dahi Roosevelt'i 
bol~evikligin yoluna girmekle itham etti
ler. Mumaileyh son nutkunda kendi yo
lunun demokrasi oldugunu isbata Gah~tJ. 
Amerikamn dahilinde tarihin en biiyiik 
siyasi ve ikhsadi miicadelesi yap1hrken 
tabii harici politikasJ tehlikeli maceralan 
gaze ald1ramaz. Amerika hareket etme
dikGe lngiltere dahi diinyamn her tara· 
fma yayJlmJ$ ve bircok noktadan kolay
ca taarruz edilmesi miimkiin olan lmpa
ratorlugunun miidafaasmt tehlikeye so
kacak surette kendi ba$ma ]aponya ile 
sava~ yapmaktan Gekiniyor. Fransanm 
dahill ahvali GOk kart~lk olmast fngiltere
yi biisbiitiin yalmz b1rakml~hr. Bu vazi
yet J aponyayt Cinde ve hatta Sang
hay' daki ecnebi mmtakasmda diledigi 
gibi hareket etmekte serbest b1rakml~hr. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

ECNEBI MEHAFILDE 

Holanda sefareti miiste§arl 
gitti 

Rolanda sefareti miiste§an M. Ha -
rinxma ayni vazife ile Briiksele tayi n 
edildiginden dun aksamki ekspresle Bel
c;ikaya hareket etmi~tir. 

Cumhuriyet 
NOshasJ 5 kurustur. 

Abone $erait { Tnrkiye 
i~in 

Senelik 
Alh ayhk 
()~ ayhk 
Bit ayhk 

UUO Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Harle 
i.;in 

27110 Kr. 
1450 • 
800 • 

l'oktur 



9 ikincikanun 1938 CUMHURlYET 

1 foi'Adise!er aras1nda 

SON HABER LER Vivanadan mektub 
Bir ka~ pardonluk i' 

japonlar diin ~anghayda R ;rd.d.~:::n.;;t=::: Sen en in ba§langicinda 
' ~ da, buyuk ve ku~uk demok· 0 t A b • b k 

• A • rasilerin dagtmk bir halde kaldtklan· Yeni had1seler ~Ikardilar :::.t:N.~'::O~i.'R!:~;·;;~~~: r a vrupaya Ir a I§ 
Beynelmilel m1ntakada iki ingiliz bayrag1 indirildi. 
ihgiliz Ba,kumandanl, bu hareketi protesto etti 

Londra 8 (Hususi) - }aponlar bu
Riin beynelmilel mmtakada bir hadise 
~Ikarm•~lard1r. Hadise su $ekilde cereyan 
etJni~tir: japanlar, Hong-Kong'da dog· 
lnu~ bir Cinlinin idaresindeki otele gire· 
tek, otelin iki !ngiliz bayragm1 indirmis
ler ve bunlarm yerine J apon bayraklar. 
asarak beynelmilel mmtakadan uzakla~
lnislardir. 

1ngiliz ba~kumandam J aponlarm bu 
hareketini siddetle protesto etmi~tir. 

Bun dan ba$ka on be$ kadar J apon as· 
keri de .Sanghay'dak: Frans1z mmtakasma 
Rirerek bir Cinli kadm1 tevkif etmek iste
lni~lerdir. Bu mi.inasebetle Frans1z asker
Jeri derhal mitralyozleri kurmuslar, J a· 
l>onlar da bilmukabele mitralyozleri ha
Zirlami~lar, fakat her iki taraf da ate~ 
etmemi~tir. 

F rans1z makamah bu tecaviizden do
lay! Japonlar nezdinde $iddetli bir pro· 
!estoda bulunmu&lard!r. 

Sanghay'daki iifiincii hadise 
.Sanghay 8 (A.A.) - .Sanghay'da 

bugi.in miihim bir hadise daha cereyan 
etmistir. Japon askerleri kendilerini rovol
Verle tehdid eden goniillii bir Rusla do
Riismii~lerdir. 

Frans1z polisile birkac; Rus goniilliisi.i 
daha miicadeleye i~tirak ettiklerinden J a· 
J:>on askerleri bunlara kars1 mitralyozleri
nin aihzlanm c;evirmi$lerdir. 

F rans1z makamlan hadiseyi siddetle 
J:>rotesto edeceklerdir. 

Japonlar iki sehre daha girdiler 

Tsinpu'nun cenubunda C::in k1taat1, 
japonlarm w=.,guang'a olan taarruzlanm 
defetmi~ler ve cenub istikametinde 25 ki
lometre mesafede bulunan Kia§an'a ka -
dar ilerlemi§lerdir. 

Hang~eu'ni.in anzal1 bah cenubu bol
gelerinde muharebe §iddetle devam et
mektedir. 

japon tayyareleri Vuh'ya yapt!klan 
hava baskmmda 40 ki~inin olmesine se
beb olmu§lardlr. Hasarat ehemmiyetsiz -
dir. 

Paotinfu yakmmdaki Kaoysing • Lihi
sem k1t' a sm. mensuh J apon askerleri ara
smda isyan ~1khg1 va asilerin bin;:ok yiik
sek riitbeli zabitleri oldiirdiikleri bildirili-
yor. 

Japon harb gemileri T:zingtao 
limanmda 

Londra 8 (Hususi) - On iki J a
pon harb gemisile bir~ok nakliye gemisi 
bugiin T zingtao lim am civannda goriin
mii~tiir. J aponlarm bu lim ana asker <;lka
racaklan zannolunmaktad1r . 

Biiyiik endife 
Tsin~tao 8 (A.A.) - D1~ limanda 

on iki J apon nakliye ve harb gemlS!mn 
goziikmesi buyiik bir endi§e uyand1rm1~ • 
tlr. Heniiz hic;:bir ihrac hareketi vukubul -
manu§tlr. 

Nankin'deki Amerikan 
selarethanesi 

.Sanghay 8 (A.A.) - Nankin'deki 
Amerikan sefarethanesi ,Sanghay'daki A
merikan konsoloslugunun iki memuru ta
rafmdan tekrar a~Jlm1~tlr. Bu memurlar 
tarafmdan gonderilen ilk raporda sefaret 
binasmm hafif~e hasara ugrad1g1 ve A
merikan tebaasmm sag ve salim bulun
dugu bildirilmektedir. 

Japon /mparatorunun teltiJi 
Londra 8 (Hususi) - Japon fmpa· 

ratoru bugiin Tokyo' da 17,000 askeri 

~iiklerini birer iki,er f~ist triyonvira· 
sma dogru a~tk~a temayiil ettiriyor. 
Roma - Berlin • Tokyo birligine kar
,t, Paris - Londra - V ~ington mihve
ri te§ekkiil etmedik~e. birinciler lehi
ne bozulmaga ba~hyan diinya muva
zenesini iade ederek harbin oniine 
ge~mek miimkiin olmtyacaginl soy
liyenler ~oktur. 

Bu yeni mihverin te§ekkiil etmesi
ne mani olan §eyler nelerdir? Gene 
diyorlar ki Fransa, kuvvetli bir hii
kilmetten mahrumdur, lngiltere si
lahJ ... nma i§ini bitirmemi§tir, Ameri
ka aynh·: politikasmt kolay kolay 
le'!'kedemez. Buna ragmen, Amerika 
boyle bir demokrasi miisellesine gir
mege haz· ~ oldugu takdirde muvaze
nenin yerine gelecegini iimid edenler 
de !<oktur. 

Bunun irin, Okyanuslann iistiin
den gelen h~r sese kai'§I A vrupanm 
hassasiyeti artb: Roosevelt' in her 
nutku dikkatle tahlil ediliyor. Avru
pa demokrasileri, gittik~e sarahatsiz
lige biiriinen bu nutuklann i!<indeki 
her iimid zerresini ctmbtzla yakahya
rak bir elmas k~nnbst gibi !liine~e tu
tuyor, balayorlar: «Acaba Roosevelt 
imdadlmtza yeti§ebilecek mi ?» 

Demokrasilerin tek iimidi budur. 
Fakat Roosevelt'in sesi gittik~ da

ha pes perdeden ~tktyor. lkinci nutku 
birincisinden daha vaidsizdi ve daha 
iddiastz. Ad~ta herhangi bir kuvvetsiz 
ve mes'uliyetsiz Amerikah vata.nda· 
fin temennilerine benziyordu. 

Diinya bu iimidin1 de kaybettigi 
giin ne olacaktu? Harb mi? Fakat, 
A vrupada da, Asyada da harb, olu· 
yor. 

Vaziyet fU: Harb istiyenler yapt
yorlar, istemiyenler nota vererek tar
ziye almakla kahyorlar. Japonya 
Cinde zaptettigi her tehre girdikten 
sonra Avrupaya ve Amerikaya bir 
C<pardon !» demege her dakika haztr· 
dtr. 

Hiikumetinin nazi olmay•,ma ragmen Avusturyada 
Almanyaya kar,t biiyiik ve umumi bir sempati var 

.:. 

Viyanadan umumi bir goriinii~ 

Viyana 3 sonkanun (Hususi) - Or- sulhunun kuvvetlenmesi veya devamt i~in 
ta Avrupa ba§tana§ag• karla ortiili.i. Bu en birinci §artlardan biri budur. Ve bu 
gi.ine§siz, kirlj beyaz rengile yeni sene, §arb ileri siiren de tarihin akt~mdaki rea· 
tarihin oniine serilen bir miisvedde kagi - lite' dir. 
dm1 andmyor. 1938 numarah bu soluk hte bu ana prensipe riayet ettigi i~in
yapragm 365 satm iizerine bakahm neler dir ki Schuschnigg hiikumeti !talya ve 
karalanacak? ;limdilik herkes bununla Almanya ile oldugu kadar garb demok. 
me§gul. rasilerile ve Hilletler Cemiyetile de dost 

Diinyamn vaziyeti bulandik~a. insan - gec;:inmeyi hi~bir zaman ihmal etmiyor. 

Tokyo 8 (A.A.) - Simali Cindc 
Nankin - Tsinan demiryolu uzunlugun
d'.l faaliyette bulunan k1t'alar Tsinan\n 
ISO kilometre cenubunda kain Tsowhsi

en sehrini isgal etmislerdir. Bu klt'alar
dan bir k1sm1 ayni gi.in Tsowhsien'in 12 
kilometre cenubunda kain Kiehhotsun'u 
is~~:al etmistir. 

Tsinan • Tsingtaa simendifer hathnda 
Jal>on bt'alan Tsinan'm 90 kilometro 
sarkmda kain ChanS(tien'i is&al etmi~ler
dir. 

gozden gecirmi~tir. z J aten, aponyamn da Cinde bir 
7 nci milli kongre i~timaa f(lgJTllclr ka~ pardonluk i§i kaldt. 

I arm da gelecege kar§l merak ve alakala- Fa kat gene bu geni~ dostluk siyaseti 
n o nisbette art1yor. Materyalist, hurafe- memleketin i~inde korkakhga benzer bir 
Jerden uzak ya§amakla ogiinen Avrupa· bitarafhk havas1 uyandmyor. Almanya 
nm en ileri memle~etlerinde, en biiyiik koloni i.;tedi. Viyana gazeteleri bu hare· 
gazetelerin y1lba§1 kehanetlerine birinci keti ne tenkid ediyorlar, ne de tasvib . 
sahifelerinde yer ay1rmalan bu ic;:timai Italy a !Vtilletler Cemiyetinden ~1kt1. N e 
kaideye canh bir misal te§kil eder. lnsan, iyi oldu diyen var ne de fena. Gazeteler
nekadar ma•eryalist olursa olsun, nekadar de iiziintiil:i bir tereddiid hastahgt sez
terakki ettirr derse desin oldugu gibi ol • memek kabil degil. Kodamanlardan hir; 
maktan, yani daima bir tak1m ana hislerin bir devletin giicendirilmemesine biiyiik bir 
tesiri altmda ya§amaktan kurtulam1yaca- itina ile c;:ah~1hyor. Mesela gec;:enlerde bir 
ga benziyor. Bu bak1mdan, maddeye ta • yahudi Alman seyahat biirosunun oniin -
pan 20 nci asnn adamile okiiz boynuzuna den gec;:erken camekanm arkasmda Hit -
tapan tarihten onceki adam arasmda bii- ler'in resmiP-i gorerek fena halde sinirlen
yiik bir fark goremeyiz. 0 maddeye ha- mi§, kendini kaybetmi§ ve biitiin kuvvetile 
kim degildi ve okliziin boynuzuna yap!§· bir tekme savurarak di.ikkamn camml, 
makla mukadderatlm emniyet altmda bu- r;erc;:evesini indirmi~. Polis, yiiregi «re
lunduracagm• samyardu. Buglinkiiler foulemenb> dalu bu zavalh adam• yalmz 
maddeyi yenmi~ler, iradeleri altma almJ§· maddi zarar ika ettiginden dolay1 degil, 
lard•r. jupiter y·ldizile oki.iz boynuzunu iistelik dost bir devleti tahkir suc;:ile mah
ayni bitaraf gorii§le tetkik ederler. Oyle kemeye verecek. Buna benzer mi.inasebet
oldugu halde i~te goriiyoruz ki stkl§mca siz hadiselerin tekerriiriine mani olmak 
seyyarelere ba§vmmaktan ve «halimiz i~in §imdi art!k Alman seyahat biirosu -
nice olacak ?» diye gokyiiziine sual et- nun oniinde gece giindiiz iki polis nobet 

Hankow 8 (A.A.) - Cin komli-
nist partisi, Cin- ]apon harbinde Cinko- "!"------~-P_E_Y~A~M~I...:S:..;A:.::,F.;.A~ 

Japon askeri arasrnda isyan m1? 
Hang<;:eu 8 (A.A.) - C::in ajans1 

b1ldiriyor: Yenc;:eun Tsining'in cenubunda 
cereyan eden muharebe her saat daha zi
Yade ~iddetlenmektedir. F akat mevzileri
ni tnuhafaza eden Cinliler dii§manm ileri 
hareketini H~uc;:ob 'da durdurm1ya hazu
lamyorlar. 

~.n~stlerile Kuomintang arasmdaki i~bir
hgml kuvvetlendirmek ve geni$letmek ic;in 
yedinci milli kongreyi ic;timaa davet 
etmi&tir. 

Kongrenin tuznamesi, amele simfmm 
seferber hale getirilerek harbe filen i~ti
rak ettirilmesi meselesini ve Cin komiinist 
partisinin mlistakbel programmm tanzi
mini ihtiva etmektedir. 

-"""'"'""""'""""'""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIJIIIJIIIIIIJJIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIUIImUoooomunuonuuounu-

Milletler Cemiyeti 
canlandtrdacak 

Ru i~tima devresinde mii
him kararlar bekleniyor 

Cenevre 8 (A.A.) - Havas ajansl
l'lln diplomatik muhabirinin ogrendigine 
&ore Fran sa, !ngiltere ve belki de Sovyet
ler Birligi Milletler Cemiyetinin 17 sonka
nun tarihinde ac;:1lacak olan i~tima devre
sinde sansasvonel bevanatta bulunacaklar 
Ve !talyanm cemiyetten c;:ekilmesine bir 
tevab te§kil ve kiir;iik devletleri temin et
tnek iizere Milletler Cemiyetile mukavele
namesine kar~1 sars1lmaz sadakatlerini te
Yid edeceklerdir. 

!ngiltere ile Fransa Milletler Cemiyeti
ni tekrar canlandnmak ic;:in gayret sarfet
IIlege karar vermi§lerdir. Bu devletler ez
ciimle seri halinde beynelmilel konferans
lar tertib etmek tasavvurundad1rlar. 

Milletler Cemiyetinin umuml katibi 
Avanol Frans1z ve !ngiliz ricalile bu me
seleleri tetkik etmektedir. 

*** 
Bern 8 (A.A.) - Federal konseyin, 

Milletler Cemiyetinin 18 inci devresi hak
kinda federal assamble azasma dag1thgi 
taporda assambleden Cenevre d1§mdaki 
ihtilafla;1 arhracak mahiyette kararlar 
ittihaz etmemesi rica edilmektedir. 

lngiltere • Amerika ticaret 
muahedesi 

Va~ington 8 (A.A.) - Cordell Hull. 
Yakmda bir ticafet muahedesi akdedil
!Tlek i.izere in gilt ere ile miizakerelere 
baslanacagmi bildirmi~tir. 
Derpi~ edilen tarife ten;dlah netice

s~nde zarar gorebilecek alakadar Ame
l'lkahlar tarafmdan yap1lacak miilaha
Zalar tetkik edilmek iizere 14 §Ubatta 
ale11i ce>l<E>lere bas]anacakhr. 

Bir Franstz vapuru battl 
.Paris 8 (A.A.) - Cenubi ispanya sa

~ll!erinde karaya oturmus olan Frans1z 
·t.~arvia vapuru tamamile batm1~hr. 
~~rettebattan bir miihendis oJmi.i§ VI' 

Iger 19 ki§i yaralanml§tir. 

Van Zeland'In 

yapt1g1 temaslar 

italya ve Almanyaya 
kredi a~dacak rm? 

Londra 8 (A.A.) - Van Zeeland ik
hsadi raporunu Heithross'a ve Fr~ns1z 
hiikumetine tevd; etmi~tir. Fakat bu ra
por heni.iz kat'i ~eklini almami§br. Ra -
porun baz1 yerlerinde deiF§iklikler ya . 
p1lacakhr. 

Beynelmilel altrn aermaye ihdaar 
Londra 8 (A.A.) - Chamberiain'le 

Van Zeeland arasmda diin yap1lan go
rii~meler esnasmda 1talya ve Almanya
ya kredi ac;ilmas1 ic;in beynelmilel bir 
altm sermaye ihdas1 teklifi bilhassa mi.i
naka~a edilmi~tir. 

iyi haber alan mali mahfiller Van 
Zeeland'm Amerika da dahil olmak ii
zere ihtiyat alhm bulunan biitiin mem
leketlerin milli bankalarmda bulunan 
ihtiyat altmlarmdan ve kambiyo mu
vazene sermayelerinden yi.izde birini 
mezkur sermayeye yabrmalanm teklif 
ettiilini beyan etmektedirler. 

Bu suretle meydana gelecek ola.1 
mebla~ yalmz beynelmilel kambiyo 
sermayesinin muvazenesini temin et _ 
mekle kalm1yacak, ayni zamanda ikh· 
sadi atar~iden vazgecmeleri §artile !tal
ya ve Almanyaya kredi ac;Ilmasma yan
yacakhr. 

Mali mahfiller italya i1e Almanvamn 
boyle bir pazarhga giri§eceklerlnden 
'li"""E> etmektedirler. 

Sahte bir va1z tevkif edildi 
Bursa 8 (Telefonla) - Mahud ezaP 

hadisesile alakadar gori.ilerek <;:orum 
mahkemesinde ii<; giin hapse mahkum 
edilen ve hakk1 olmadigl halde dini kk 
ve giymet ve vazetmekten de aynca 
sab1kas1 bulunan Y1ldmm mahallesin -
den Baltac1 Mehmedin, gene dini kisYe 
giyerek vazettigi goriilmiis, tevkif e
clilerek Adliyeye verilmi~tir. 

'f'ra..,~a'r::t Rirmesi ya$Jstk edi 
len 1talvan v.azeteleri 

Paris 8 (A.A.) - Stampa ve Gazett il 
Del Popalo ismindeki italyan gazetele 
rinin Fransaya girmesi yasak edilmi§tir. 

Pariste giiriiltiilii 

bir niimayi' 

Binlerce memurla 
aras1nda kavga 

polis 
~·ktJ 

Paris 8 (A.A.) -Stefani Ajansmm 
muhabiri bildiriyor: Yiyecek magazala • 
r.nm binlerce memuru Pariste giiriiltiilii 
bir ni.imayi~ yapm1~lard1r. Polisle niima
yi§~iler arasmda kavga olmu§ ve birka<;: 
ki~i tevkif edilmi~tir. T ezahiiratm ~efleri, 
birka<; haftadanberi devam eden grev ii
zerinP. salahivet sahiblerinin dikkatini ~ek
mek istediklerini soylemislerdir. 

Hahe§istanm ilhakt nas1l 
tamnacak? 

Londra 8 (A.A.) - Holandadan gelen 
bazt siyasi ~ahsiyetler, Roma miimes -
silligi meselesini halletmek iizere La
hey tarafmdan yap1lan tesebbi.is uzeri
ne Oslo mukavelenamesini imza etmi§ 
olan devletler arasmda cereyan eden 
miizakerelerin muvaffakiyetle netice -
lendii!ini soylemektedirler. 

Bu hususta vanlan anla§maya gore, 
italyamn Habesistanda hakimivetinin 
hukukan degil, filen tamnmas1 Romaya 
yeni bir miimessil gondermek i~in mi.i
nasib bir formiil teskil etrnPktedir. 

Mtstra gidecek lngiliz 
kit'alar1 

Londra 8 (A.A.) - Harbiye Nezare
tinin bildirdigine gore, garnizonu Ports
muth'da bulunan dordi.inci.i hava mi.ida
faa livaSI yakmda MlSlra hareket ede
cektir. Ayni zamanda bir projektor bo· 
li.iiS'i.i ile bir hava miidafaa istihbarat 
k1t'as1 da MlSlra gidecektir. 

Bu k1t'alarm bir k1smi, bugii.n Lan -
"ashire askeri nakliye gemisine bindi -
rillYlPktedir. 

mekten kendilerini alamlyorlar. bekliyor. 
Kim ne derse desin, milletler arasmda Avusturya hlikumetinin nasyonal sos • 

ideoloji kavgas1 dedigimiz §ey hakikatte yalizmle hi~bir alakas1 olmadigl halde 
bir lokma ekmek kavgasJdir ve Avrupa• burada giinden giine artan bir antisemi -
nm bugiinkii, arabsar;ma benziyen ic;:inden tism var. Romanyada yahudi aleyhtan 
~Ikilmaz vaziyete dii§mesinin ba§hca se • bir hiikiimeti ... iktidan ele almasma kar~l 
bebi 1918 den sonra yapllan sulh mua • Viyanamn ilk reaksiyonu «aman oradan 
hedeleridir. Amerikan idealisti ve «Mil- c;:Ikmak istiyen yahudileri buraya sokmi
letler Cemiyeti» mucidi Vilson'un 0 za • yahm»» demek oldu. 
manlar «arhk bir daha harb yok !» diye Reichs Post gazetesi diinkii ba§maka
b I keseden vaidler savurmasma ragmen lesinde bu meseleye temas ederek «her 
Lloyd George gibi, Clemenceau gibi yii • memleket kendi yahudilerile bizzat ug • 
reklerinde deve kini ta§Iyan bir takim dip- ra§sm diyor ve Hitler parlisinin ba§a ge~
lomatlann intikam h!TSile yeni ba§tan c;:iz· tigi zaman oldugu gibi bu sefer de Ro -
dikleri Avrupa haritas! insanlan i§te bu • manyadan Avusturyaya bir yahudi akt
giin ic;:inde ya~adJglmlZ acikh vaziyete mnm b.§lamamast i<;:in ciddi tedbirler 
Cliisiirmekten ba~ka bir i§e yaramad!. almmasmJ tavsiye ediyor. 

Her taraft t b1c;:aklar bileniyor, di§ler Hiikumetle beraber halk da nasyonal 
"'mdat1hyor. Bu arada kii~i.ik devletler sosyalizmden uzaktu. F akat her§eye rag
de, i~lerine gelen biiyiik devletin bi<;:agma men Almanbk ruhu biitiin yiireklerde ay
giivener"k onun emrine ~ak1lanm haz1rh - ni hararet ve ayni tazelikle ya~1yor. 
yorlar. Meistersinger von Ni.imberg'de Hans 

Sachs: 
Macaristanm vaziyetini biliyoruz. Bii

tiin iimidini halya ve Almanyaya bagla • 
lnl§, biiyiik demokrasilere kar§I sntmt c;:e· 
virmi§ bir halde FranSIZ Hariciye Nazm 
M. Delbos son seyahatinde Berlinden ge
~erken Baron von Neurath tarafmdan is
tasyonda selamland1~1 halde Pe§te gann
da, beynelmilel neza ket kaidelerinin icab 
ettirdigi merasime Macar hiikumeti bir 
tek harici: memuru tahsis etmekle iktifa 
etti. F rans1z gazetelerine bahhrsa bu 
Mussolini'nin bir arzusu nelicesidir. Fa -
kat Irkta§lanm!Zln herhangi bir tesir altm
da kal·:u,dan, esasen transit gecen Fran -
s1z Nazmna bOyle basit bir selam resmini 
kafi bulmus o!acaklanm dii~iinmek hie; de 
aykm ka<;maz. 

Alman fmparatorlugu yik1lsa da 
Alman san'ab bizi ya§atacakhr 
Diye bagmrken koca operay1 doldu -

ran ki.ith sanki W agner'in musikisini de
gil de Dokto,. Gobbels'in bir nutkunu din· 
liyormu gibi, orkestramn harikulade nag
mPlerini bitirmesine vakit b1rakmadan 
c;:1lgm bir alk1~ tufam i~inde inliyor. 

Ne de olsa, herhangi tehlikeli bir va
ziyette Avusturyay1 daima Almanyanm 
yanmda gormege ah~mabyiz, yani Alman 
ordusunu topile, tiifegile, fevkalade rna -
dem vesait ve te<'hizatile yanm milyon 
fazla olarak hesab etmeliyiz. 

N. 

( KISA HABERLER ) Avusturyanm vaziyeti Macaristanmki
'-.,---------------- ne nazaran daha nazik. Viyana diplo-

Bursa ogretmenleri tasarruf 
snnd1g1 

Bursa (Hususi) - $ehrimiz ilk okul 
ogretmenleri tasarruf sandl~mn yllhk 
kongresi yapilmi~hr. <;ah§ma raporu, 
bilanc;o ve miifetti~ler raporu okunduk
tan sanra. lagvedilmi~ olan eski Mual . 
limier Birliginden kalma 600 liranm na
s!l sarfedilmesi laz1m gelecegine dair 
haz1rlanan sekiz maddelik talimatname 
okunmu§, bu paramn olen muallim]erin 
ailelerine yard1m i~in tahsisi muvaf1k 
goriilmii~tiir. Bundan ba!;ka aidat ak -
cesinin arbnlmas1 kabul olunmustur. 
Gene ayni paradan, ba~l Sikllan ogret -
menlere faizsiz ikra:>:atta bulunulmas1 
kararla!'!tmlmt§hr. Kongrede yeni bir 
he:vet intihabma li.izum gori.ilmemi~. c.;ok 
iyi ~ah~hklan anla~1lan eski idare he · 
yetinin ipkas1 takarri.ir etmi~tir. 

* BUDAPEI;ITE - Naib Hartl, bugtin matlan Pe§tedeki arkada§lan kadar a~1k 
kordlplomatl~l kabul etmi~tlr. El<;iler adl- bir cephe almadan, daha oynak bir siya
na siiz siiyllyen Papa vekill kend!.<;lne yeni 
sene !<;In temennilerde bulunmu§ ve Nalb, set giitmek mecburiyetindeler. Ve ka
verdi~i cevabda, Macaristanm maksadma bul etmek laznnd1r ki bunda epey muvaf
musllhane r;ah~ma yolu ile muvaffak ola- fak oluyorlar. 1930 dan 35 e kadar bii
cagl Umldlnl gi:istermi§tir. * PARis _ Chautemps, ikl yen! I~ sta- tiin Avrupaya korkulu ri.iyalar gosteren 
ttistinti sah gtinti kabine arkada§larma an- siyasi kan§Ikhklar memleketin her tara -
Iatacakt1r. r,nda yah§ml~ gibldir. Sosyalistlerin sesi * NEVYORK - Eskl boks diinya ~amp!· 
yonu Schme111ng gelecek §ubatta Mlamlde c;:Ikmiyor, naziler dahr uysal olmu§lar. 
Amerikali Macar Etlen Dudes'le kar~11a - Schuschnio:~ artahga taYT:~amile hakim go
~acaktlr 24 ya~mda olan Dudes ~imdiye r:iniiyor. iki hafta evvel inti~ar eden 
kadar ytiz mac; kazanmJ§tir. .. * VAl}iNGTON - Amerlka Posta Nazi- «Drei Mal Osterreich» «U<; defa Avus-
n gec;en sene zarfmda posta bti~es!nde 45 turya» isimli kitabmda, iki buc;:uk sene -
milyan dolar a!(Jk giiztikttigiinii bildirmesi denberi Dollfuss'un halefi olarak takib 
Uzerine M. Roosevelt matbuata verdigl be-
yanatta, muba!a~al1 posta muaflyetlerinin ettigi siyasetin ana orensipini goriiyoruz: 
kaldmlmasl !cab edece~!nl siiyleml~tir. Avusturya miistakil kalmahd1r, Avrupa 
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Miistakbel M1s1r 

Kralicesi kimdir? .... 

Prenses F eride sadeligi 
seven bir lozd1r 

Kahire (Husu -
si) - Kral Faru • 
gun yakmda yapi
lacak diigiinii mii • 
nasebetile Kralir;e, 
M1s1r matbuatma 
bi.iyi.ik bir mevzu 
ve biitiin Mlstrhla
rm konu§malanna 
da esas te~kil et • 
mektedir. 

Ahali, gene Kral 
kadar miistakbel 
Kralir;eyi cle sev -
mektedir. 

Milstakbel Mtstr 
Kralit;esi Prenses 

Feride 
M1s1ra krali~e olacak olan prenses 

kimdir? Onu herkes Prenses Feride is
mile tammaktad1r. Halbuki Prenses, 
bu ismi daha yakm zamanda, Kralla ni
§anlamp evlenecegi taayyi.in ettikten 
sonra almt§tlr. 

!sml evvelce Suzlnaz Ziilfikard1. Fa
kat bu isimle MlSlr Kral ailesi arasma 
ginnesine imkan yoktu. Merhum Mt -
str Krah Fuad bi.itiin hanedan azasmm 
isimlerinin cF~ harfile ba§lamasmt isti· 
yordu. Miiteveffa Kral, hurufu hecan1n 
bu harfini galiba c;ok ugurlu sayd1~n -
dan b1rakb~ vasiyetnamede lstikbalde 
hanedan azab~na kabul edileceklerin 
isimlerinln cF~ harfile ba§lamasmt kat't 
surette bildirmil)ti. 

Miiteveffa Kraltn ism! cF, harfile 
ba§llyordu. Yen! Krahn ismi de 
cF• ile ba~lamaktad1r. Hanedamn diger 
azalarmm isimleri de ayni §ekilde cF, 
harfile ba~lamaktad1r. 

Suzinaz, halis bir M1sirhd1r. Kii~iik 
ya§mdanberi maceralara ve tehlikelere 
ablmai!;I sevmektedir. Daha on iki ya
§mda iken kendi ba§ma c;olde ya§amak 
gibi garib bir arzuya kapllmt§ ve _gii
niin birinde ortadan kavbolmu~tur. Ml· 
sinn bi.itiln develi k1t'alan Prensesi a
ramaga koyulmus]ar ve gi.inlerce ara
dJktan sonra bulabilmi.slerdi. 

Pren ses, r;olde hissettijti tehlikeden 
duydui!u me>mnuniyeti anlatmakla bi -
tirememi~tir. 

Talebe iken rlyaziye, tarih, edebiyat 
ve lisaniyata biivlik istidad gostermisti. 
Dokuz ya§mda iken miikemmel bir sat· 
ranc.;r;1 say1hyordu. 

Ba§vekilin torunu olmak itibarile 
Kral Fuadm k1zlan ve simdiki Krahn 
k1z karde§lerile sik s1k gorii!'!me'k firsa
hm buluyordu. 

Klic;iik Suzinaz, Kra] Farugun ktz 
karde§lerile gori.i~i.irken, eben kralic;e 
olacag1m ve bakm1z o vakit neler ya -
paca~m!. diye aklmdan gec;en]eri §D)"· 

le anlahrml§: 
c- Vatammm bi.iti.in eski §eylerini kt

np dokece~im. Bunlarm pratik hi~bir 
faydalart alamaz. 6yle kanunlar yapa • 
cag1m ki, her koyliiniin bir otomobili 
olsun. Bununla tarlasmm mahsuliini.i 
kendi ba§ma tastyabilsin! MISlrm her 
ko§esinde uc;up duracak tayyareler ""' -
pacag,m., 

Kral Farukla tam§mast epey milddet 
evvel vaki olmu~tur. Anas1, Ana Kralic.;e 
Nazlmm damdonori.l iken onunla birlik
te saraya gittikc;e Prens Farugu goriir
mii§. 

0 vakitki Veliahdin s1k stk saraydan 
dl§art <;tkmast dalaytsile ikisi arasmda 
bir arkad3!!lik mi.inasebeti ba§hyama • 
ml§h. Suzinazm, Kral Farukla tam§masl 
ve aralarmda s1k1 bir bag teessiis et • 
mesi Londrada tahsilde bulundugu za -
mana tesadiif etmektedir. 

Prenses Feride, Avrupa kiiltiiriine sa
hibdir. Avrupaya birc;ok seyahatler yap
mi§hr. Dort Avrupa lisamna vukufu 
vard1r. 

Sporu c.;ok sever. !ngilterede tahsilde 
bulundugu zamanlar bir~ok miikafatlar 
kazanmt!?br. $imdiki arzusu tayyare pi
lotlugu diplamas1 alabilmektir. Daha 
<;:ocukken tayyareyi pek sevmekte idi. 
Gosteri~i hie; sevmez, sadelikten pek 
ho~lamr. 

Romanya ile yeni deniz 
hatlar1 yapdacak 

Biikre§ (Hususi) - Trabzonla Kos -
tence ve Tuna limanlan arasmda yeni 
deniz hatlan kurulacakbr. Bu gibi hat
Jar, transit i~]erinin inki~af1 ir;in biiyii'i{ 
bir kazanc alacakhr. <;:iinkii iranm, Ef
ganistanm hatta Tiirkistanm garb mem
leketlerine ve \merikaya yaphklan ih· 
racat dune kaa r Akdeniz tarikile ya -
p1hrd1. Bu memleketlerin, !sv~. N~r -
vee;, Finlandiya, Estonya, Letonya, Po
lonya, Almanya 11:ibi ~imal memleket -
1erine yaobklan ihracatta ayni yolu ta
kib ederdi. Bu deniz baglantlSl takviye 
edildikten sonra mezkur memleketlerin 
tekmil ihracat mallan Tiirk Jimanlarm· 
dan Ko~tenceye ve oradan da garbi ve 
~imaH Avrupaya sevkedilecektir. Bu 
yeni baglantmm me>mleketimize geti -
rece.i'!i favda]ar cak biiviiktiir. Birincisi, 
transit i~leri ~agalacakt1r. !kincisi d~. 
hususi Rumen vapur kumoanvalar1 te
sisi suretile deniz ticaretinin inki~afma 
imk~'1 has1l olacakhr. 

lzmir kaphcalari i~in .•• 
fzmir 8 (Hususi muhabirimizden) 

Vilayet, kapl!calarda konforlu tesisat ve 
otel in~as1 i~in Umumi Meclisten istikraz 
miisaadesi istiyecektir. 
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:;?EHZADEBA$1 
TURAN TiYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na§id ve 
arkada~lan, okuyucu 
kii~iik Semiha ve Mi-

RA·DYO 
( Bu ak$amki program) 

~el varyetesi Duvarc1 ~uag1 idi. Y a§I yinni be~ti. l onu seyrediyordu. Halinde: « Y a! De -
Fakat tiiysiiz yiizii, uzun boyu, zay1f mek sen boyle imi~sin ha~ Seni boyle bil- Holivudda ge~ti? Giindliz: Apkgoz bahdyeli, vodvil 

3 perde, ayr1ca Leblebici 

ANKARA: 
12,30 muhtelif pHl.k ne~rlyat1 - 12,50 pU~k: 

omuzlan. saf bak1~lan onu yirmiden faz
Ja gostermiyordu. Arkada§lan gibi, olur 
ohnaz ,eye ofkelenip saga sola ~atmaz, 
rasgele kii£iir etmezdi. Y emekten yemege 
i~.tigi bir bardak ~arabdan ba§ka ic;.ki kul
landi~m bilen yoktu. Hatta haftahgmt, 
meteligine kadar evine gotiiriip kamma 

teslim ettig1ni soyliyenler bile vard1. Ar
kada§lan, onu, kendi ismile Guillaume 
diye ~agmna81 unutmu~lar, i~lerinden bir 
muzibin takttg1 «Pismk» lakabile anma· 
ga ba~lamJ~fardt Onlarm yamnda, her
hangi bir mesele hakkmda fikrini soyle
mege baddi yoktu. Hele kadm bahsi a· 
c;Jldigi zaman Jakrrd1ya kari§maga kalksa 

efraftan kahkahalar yiikselir, bi~areyi 
susmaga mecbur ederdi. Guillaume, ken
disini adam yerine koytmyan arkada§la -
rmm nazarmda onlarla bir seviyede bu -
lunmamanm azabile hergiin i§kence i~in
de idi. 

Yiiriiyi.i~iinde bir pehlivan edast, soz 
soyleyi~inde bir kahraman tavrt, kahka
halarmda kuvvetine giivenen bir yigit per
vamhgt sezilen Davide benzemek, onun 
en yiiksek emeli idi. Ah, David tipinde 
olsayd1 [ Onun gibi iriyari, onun gibi ka
lm sesli, cerbezeli vc gozii pel bir adam 
olsayd1l Bugun kendisile alay eden, her 
soziini.i, her hareketini bir omuz silki§ile 
kar~tlayan, her fmatta pistnkhgml yiiziine 
kar§t soyliyen bu miina~ebetsiz adamlar, 
bak o zaman nastl yola gelirlerdi. 

Ne ~are ki bu hayale eri~mek imHm 
yoktu. Davidlc a§lk atmak §oyle dursun, 
ayni yaplda beraber c;ah§bgi oteki arka· 
da~lara benziyebilse o da bir §eydi. 

Guillaume. arkadatlanndan farkm; ol
dugunu isbat etmek i~in her ~areye ba~ 
vunnu~. fakat hi~ birinde muvaffak ola
mami§h. Cfkelenmi~ gibi yapsa giiliinc 
oluyor: mevhum babayigitlik masallan 
anlatmaga kalksa, dinliyenler omuz sil ~ 
kip ge~iyordu. 

Tabiatin, viicudiinU yarabrken gaster 
digi hasialik yiiziinden kaybolan ismine, 
ne yapttysa tekrar sahib olamami§, P1s1-
nk lakabm1 ebediyyen ta11maga mahkum 
kalmi§tl. 

*** Guillaume, uzun uzun dii§tindiikten 
sonra, bu i§i kurnazhkla halletmekten ba~
ka ~are olmad1gma karar verdi. Plsmkh
gma iman etmi§ olan bu adamlara, aksini 

lafla i!bata ~ah~mak beyhude jdi. Bunu 
gozlerile gormeleri lazimd1. Y ap1lacak 
§ey, arkada§larmdan birisini evine davet 
etrnek, kat!Slna kar§t nastl muamele etti
gini gostennek, kadmlara mevki venne· 
rnekte onlardan a~ag1 kalrnad1gmt gozle • 
rine sokarcasma isbat etmekti ve Guilla
ume, bir ak§am Davidi evine davet etti. 

David, bu daveti derhal kabul etmi§ti. 
0 zamana kadar Guillaurne'un evine ar• 
kada,Iarmdan hi~ birisi ~agmlmami§ ol
dugu iyin, bu ycnilik, erteai giin, aralarm
da egleneeli bir alay mevzuu olabilecekti. 

Eve girdikleri zaman, Guillaume, ka· 
nsma derhal §U emri verdi: 

- Davidle beraber §arab keeegiz. 
Bize a§ag1dan kapal1 ~i~e §arab ~etir. 

Kadm, §i§eyi getinnek ic;in a~agt in -
mek, mieafire sandalya ikram etmek, ya
hud onu ba§ka tiirlU agulamak gibi l.i(j i§· 
ten hangisini daha evvel yapacagm1 dii
§iinup bocalarken, David, onun ufak te
fek, zarif endamh bir esmer glizeli oldu
gunu gormu~. davete icabet etmekte isa• 
bet gosterdigini anlamt§tl. 

Guillaume, kamtnm tereddUdiinU go
riince, kazak erkek oldugunu isbat etme· 
nin tam mast geldigine hiikmetti ve bu 
fmati hemen yakaladi: 

- Haydi bakahm, diye haykirdi, ne 
duruyorsunuz? ,?arab istedik. Kac; kere 
soyliyelim? 

Kadm odadan <;tkti: Guillaume ve Da
vid yalmz kaldtlar. Fakat Guillaume 
soyliecek laf bulam1yordu. Bir dakika 
sonra birdenbire yerinden fulad1, oda ka
ptsma ko§tU, a§agiya seslendi: 

- Hey jozefin! ;;arabt yann i~ecek 
degiliz, bugiin ic;ecegiz I 

J ozefin biraz sonra, elinde iki §i§e iJe 
ko§a ko§a geldi. ~i§eleri masanm iistUne 
koydu ve dolabm i~inde, tela§la bir§ey
ler ara§ttrdi. Arad1gm1 bulamamJ§tl: 

- Tirbu,onu bulamtyorum. 
Dedi. Guillaume, agzm1 ~arp1tarak gu• 

ya kanstntn taklidini yaph, ayni ci.imleyi 
tekrar etti: 

- Tirbu§onu bulam1yorum ... Ah, bu 
kadmlar I Hepsinin boynu altmda kalsm I 

~imdi iki arkada§ kar§l kar§IYa otur -
rnu§lar, §i§eleri bo§altmakla me~guldiiler. 
Guillaume, meziyetlerini gostermek gay -
retile biilbiil kesilmi§. durmadan soyliiyor; 
kadmlar hakkmda ahp tutuyor; yapt ye
rmde arkada§larmdan Allahm gllnii din
ledigi meydan okuyu§lan tekrar ediyor; 
p1smk olmadJgtni gostennek i(jin yaka -
hd1g1 bu firsattan enine boyuna istifade
ye (jah§Iyordll. 

KarlSI, hayret ve esef dolu gozlerle 

mezdim I Y az1k I» diyen bir ifade okunu
yordu. Guillaume, bunun farkmda degil
di. Hatta, arkada§tmn, her zamanki hoy
ra.thgt ve kabahg1 hilafma, ~imdi onun fi
kirlerine i§tirak ettigini gosterir bir soz 
soylememesi, katlSIOa mutemadiyen j]tj • 

fatlar yagdmnast, giyini~ zarafetini, evi
nin temizligini, derli toplulugunu, ~arabm 
giizelligini dunnadan metetmesi bile na
zan dikkatini celbetrniyordu. 

David, o giinden sonra s1k s1k gelme
ge ba~ladt. Ziyaretleri yava§ yava§ her 
giine hindi. Hatta davet beklemeden, ken· 
di kendine geliyor, prab i~ilsin iyilmesin 
saatlerce oturuyordu. Guillaume, kansm1 
bir tek defa ha§lamak sayesinde Davidin 
goziine bu kadar girecegini kat'iyyen tah· 
min etmemi§ti. Aralannda s1k1 ftkt bir ar
kada§hk, bir dostluk peyda olmu~tu. 

Bu dostluk, i§ ba~mda da kendini gos
teriyordu. David, arttk onu eskisi gibi ha
kir gonniiyordu. Hatta, bu degi§iklik a· 
tekilere de sirayet etmi§, Guillaume, ya -
va§ yava§ ismine kavu~maga ba~lamt~h. 

F akat bu vaziyet fazla devam etmedi. 
Gi.iniin birinde, David, yap1 yerinden hir
denbirc aynldt, ba"§ka bir i§e gitti. Onun 
aynlmasile beraber, zavalh Guillaume'un 
vaziyeti de bozuldu. Eski alaylar gene 
ba§lami§tl; yalmz, bu sefer daha ba§ka 
tiirlii olmak §artile. Arkada§lari, eskisi 
gibi onu p1smk diye ~agum1yorlar, yiiksek 
sesle alay etmiyor; sadece, aralannda fis
kos ediyorlar, uzaktan ona tuhaf ~uhaf 
haklp giilii§iiyor, o yakla~mca susuyor, 
la.£1 degi§tiriyorlard!. Bu gizli gorii§me -
lerde kanstnm adt ge~tigini sezer gibi olan 
Guillaume, Davidin yanda buakttgl ese• 
ri. biitiin arkada§lanm hayran buakacak 
bir hareketle tamamlamaga azmetti. Ba
sit, fakat ~ok miiessir bir plan hamlad1. 

Muvaffakiyetine yiizde yiiz emin ol
dugu bu plan, ogle yemeklerini yap! ye• 
rine getirtmekten ibaretti. $ans1 hi~bir i~i 
tam vaktinde yapmazdt. Ogle yemegini 
vaktinde getirmedigi bir giin, onu, biitiin 
arkada§lannm yanmda bir giizel h1rpa • 
ladtktan sonra iki de tokat atacak, boy • 
lece, kaybolan itibanm kazanacaku. 

Bu karan verdiginin ertesi giinii ogleyi 
dar etti. l;ile me§gul olurken, bir yandan, 
zihninde, kansma soyliyecegi sozleri. sa
vuracagl kUfiirleri tasarliyor, suaya dizi· 
yor, bir yandan da, onun gee; kalmama • 
stm temin eden temenni eden yiiregindeki 
gizli arzuya mukavemete c;ah§Iyordu. Saal 
on ikiyi beo ge~e, Jozefin'i, kolunda ye

melc sepeti, dudaklannda her zamanki 
sevimli tebessiimile uzaktan goriince evve• 
la cesareti kmhr gibi oldu. F akat, omrii 
oldukga ptstrlk hitabma maruz kalmak -
tansa, kanstm, bir defaya mahsm olmak 
iizere dovmek her halde tniiraccahtl. 

Kans1 yantna geldigi taman, Guilla • 
ume, tereddiidiinii tamamile atmt~ olmak· 
la beraber gene ~a~kmd1. Kafasma koy • 

dugu i~i hiran evvel yaptp kurtulmantn 
verdigi tela~la, haztrladigt sozleri unuttu. 
Y alntz, elini kald1rdt, bUtUn kuvvetile, 
kartsmm yUziine iki §amar indirdi. 

0 zaman, ~ayam hayret bir§ey oldu. 
J ozefin, aglamadJ, feryad etmedi, bir 
damla gozya§I dokmedi. Sadece, bUti.in 
viicudiini.i kaphyan bUyi.ik bir isyan ham
lesile onun suratma hayk1rdi: 

- Ne yapahm, kabahat seninl 0 a
dam! kendi elinle eve sen getirdin I 

f§yilerin bir agtzdan atttklan kahkaha 
etraf1 ~mlattt. Guillaume ayaklan suya 
enni§, fakat ig i§ten ge~mi§ti. Ba~ml ya -
va~~a oteye c;.evirdi; kolunu gozlerine go
tiirdii ve ~ocuk gibi aglad1 ... 

c;eviren: 
HAMDI VAROCLU 

Actkh hir oliim 
Kendir ve keten sanayii Anadoluhisart 

ip ve halat fabrikas1 miiessisi ve hisse
darlanndan Muradoglu Bay Mehmedin 
e§i Muradoglu Bayan Haticenin ufulii 
eli.mi cumlemizi derin teessilr ve ma -
teme boj'!du. Ailei kederdidMinin te • 
essi.irlerine bUtiin varhgimizla i~ti.rak 
eder ve beyani taziyet eyleriz. 

Anadoluhisart ip ve halat fabrikasi 
memur ve i~qileri 

Hazin bir oliim 
Milli Miidafaa VekaJeti Deniz Miis -

t!~§afl albay Said Holmanm validesi Ba
yan Fethiye vefat etmi~tir. Yann saat 
on birde Kadtki:iylinde Yogurt9uda $e
fikbey sokagmdaki hanesinden kaldm· 
larak defnolunacakt1r. 

Merhumeye rahmet diler ve kederdi
de ailesine taziyetlerimiz sunartz. 

T ~ BETH OVEN 

A: 
N~ 

Harry Baur 
EKLER JURNAL 

BBkft~ i'EVYil~r I 
~ .............. 1 .. 

Gece: Acemi piyade, komedi 4 perde 

ERTUt"iRUL SAD! TEK 
Yar1n gece 

Kadtki:iy (Sureyya) 
Sah: (Bakuk5y) 

<;ar§amba: (Uskiidar) 
sinemalannda 

1TAAT iLAMI 
Yeni vodvil 3 perde 

ak~am1 T U R A N tiyatrosunda ~ 
San'atkar N A ' i D ve 
Haz1m ve Muammer 

birlikte iki oyun birden 
Birincl oyun 

~iFT KONFERANS 

Tiirk musikisi ve halk §ark1lar1 - 13,15 cta· 
hill ve harici haberler • 18,30 plait ne~r1 • 
yat1 • 18,35 cocuklara masal: Nureddin AX• 
tam - 19,00 Tiirk musi.kisi ve halk §arklla• 
n. cservet Adnan ve arkada~lan) - 19,30 
saat ayan ve arabca ne§riyat • 19,45 TUrk 
musiki.si ve halk ~ark1lar1. eM. KarmdM 
ve arkada~lan) - 20,15 edebi konu§ma! 
Behc;et Ka.mil Qaglar • 20,30 vlyolonsel so· 
lo: Edib Sezen, piyanoda Marse1 Bi MatthiaS 
Georg Monn konserto - 21,00 ajans haber· 
leri - 21,15 stiidyo salon orkestras1 • 21,55 
yarmki program ve isttklal mar§l, 
isTANBU~: 

J perde 

Seneba§I ah§ veri§i yapmaya kiyafetini ~~~~~~k~in~c:~· i~o!~u~n:·~l:l~~iR~K~I~Z~I~M~B~i~L~iR~~B~iR~d~e~EI~E~N~~2~p~e~r~d~e~~~ tebdil edrek c:akmaya mecbur olan _ 
Ginger Rogers 

12,30 pU\kla Tiirk musiklsi - 12,50 hava· 
di.s - 13,05 viyolonist. Prof. Like Amar tara· 
fmdan ll:.onser • 14,00 SON - 18,30 plakla 
dans musikisi - 19,00 Safiye; Piyano ve 
keman refakatile • 19,30 konferans: Prof. 
Sallh Murad (Radyo derslerl) - 20,00 Mii· 
reyyen ve arkada,lart tara.fmdan TiiriC 
mu.sikisi ve halk §arkllan - 20,30 hava ra
poru - 20,33 Orner R!Za taratlndan araJ:>ca 
soylev • 20,45 Bay Muzaffer ve arkacta.~1ar1 
tarafmdan Tiirk mu.slkisi ve balk :,arkllan, 
(saat ayan) • 21,15 viyolon solo. Kon.ser 
Orhan Borar. Piyanoda. Valantin - 21,45 
ORKESTRA - 22,15 ajans haberler1 - 22,30 
pl:lkla sololar, opera ve operet parc;alan • 
22,50 son haberler ve ertesl gi.i.ni.i.n progra.• 
ffil • 23,00 SON, 

Holivud' dan yaz1hyor: 
Ytlba§l burada pek fazla parlak ol

mamakla beraber oldukca hoJ ge~;ti. 
Parlak olmamasmm sebebi, bu sene gerek 
stildyolarm, gerekse artistlerin kazanc!· 
nm ktsmen azalm1~ bulunmasmdan ne$'et 
etmektedir. Fakat 1930 senesile 1935 
senesi arasmdaki vaziyetler nazan dikka-
te ahnacak olursa gene sinema alemine 
mensub olanlar bu seneki has1lat1 daha 
iimidli bulmudar ve opiip ba$lanna koy· 
mu~lard1r. 31 birincikanun akl!amt diin· 
yanm her tarafmda oldugu gibi burada 
da eglenceler tertib edildi. F akat ekseri 
artistler umumi yerlere gitmekdense ken-
di aralarmda evlerde toplan1p yeni Ytll 
kutlulamaYJ tercih ettiler. Sonra burada 
da gene bircok yerlerde adet oldugu gi-
bi sene iptidasmda hediye ahp vennege 
pek fazla heves gosterilir. Bazan yekdi
gerlerine nezaket ibraz etmek i;in bircok 
san' atkarlar ~1lgmca paralar sarfederler. 
Fa kat bu arada kazanclannt bizzat elin-
de bulunduramtyan ve onlan istedikleri 
gibi kullanrnak hiirriyetine s11hib olami
yanlar yanarlar. Mesela kiic;iik artist 
Freddie Bartholomea ~ah~arak binlerce 
dolar kazamyor deil;il mi ~ Halbuki anne-
si, babas1 ona haftada bir dolardan fazla 
har~hk vermezler. Onun i~in zavalh, 
sene ba$ma aid hediyelerini bizzat kendi 
yapmak mecburiye~inde k~lmt~ttr. Otur
duklan evin garai k1smmm iistU onun ma
rangozhanesidir. Orada guzel bir kitab 
etajeri, muhtelif tabureler ve bir lamba 
iskemlesi viicude getinni~tir. 

Dick Powell, k.ar1s1 John Blondell'e 
bir yart~ otomobili hediye etti. Shirley 
Templ'e babas1 bir kiZak verdi. ]une
lang'a biblolarm1 koyacak bir camekan 
geldi. Alice Faye i]e kocasl Tony Martin 
aralarmda mticevherler teati ettiler. 

Maamafih, belki de size uzaktan eg
lenceli ve tath gorUniiyor amma, burada 
seneba§I artistler ve ytldtzlar kin epeyce 
can s1ktct bir devirdir. Cogu kimseye em
niyet edemedikleri kin tabit bu e~yayt 
bizzat c;tktp alacaklardu. Halbuki tanm· 
mts bir vtldltin dUkkan dUkk!n dola~ma• 
s1 kolay bir~ey midiO Mutlaka imza, 
resim almak icin etraftm cevirirler, onu 
i~gal ederek hir saatlik i~i bir giinde yap
tmrlar. Buntln ic;in meseli Ginger Rogers 
tamamile tebdili k1yafet ederek sokaga 
oyle ~Jlcmt~ ve alttveti§lerini o sutetle 
yapm1~hr. Greta Carbo ise, hediyelerini 
ta yaz aylarmda sattn ainu$ ve kendisi 
isve~e gittigi i.;in burada katibesine bua
karak, dostlarma onun \'autasile dagttttr• 
mt$br. 

F akat bazt a~;1kgoz yildtzlar da bu 
zahmete katlanmadan i,lerini gorUrler. 
Kumusyonculari ya evlerine, yahud da 
stiidyoya yagmrlar. Ah~veriderini ken • 
dilerine getirilen niimuneler iizerino ya• 
parlar. Mesela Claudette Colbert her se
ne oldugu gibi bu y1l da o usulii tatbik 
etmi~tir. Sinema merkezile beraber. onun 
sakinleri buna ragmen geni$ bir nefes a· 
larak «oh I» demekten kendilerini alaml• 
yorlar. I 938 iptidasmJ da arkada lmaktp 
gec;tik. Hatatlm!zdan bir sene daha kay• 
bettik.. 

( Bir iki satlrla ••• ) 
* Sinem1 yild1zlanmn ekserisi bo~ 

zamanlarmt baz1 garib ve orijinal me§gU· 
liyetlerle ge~irirler. Mesela Crace Moore, 
«Art decoratif» e aid eserleri toplay1p 
kolleksiyon yapar ve Shirley T empl 
bilhassa oyuncaklardan cans1z hayvanla-
n sever. Ayt ve tav~ana baythr. Wallaee 
Beery, evvelce fil hizmetc;.i~i oldugu ic;in 
seyyar carnbazhanelerin temsillerini kat • 
iyyen ka~1rmaz. Robert Taylor at yan§• 
la"ma merakhdu. Kendisinin de bir ~ok 
cins atlan vardu. Son zamanlarda San 
Fernando vadisinde gi.izel bir hara yap ~ 
hrmt,tu. joan Crawford yUn ormege ba· 
y1hr. Kendi c;ocugu olmadtgJ i~in bunlan 
fakir c;ocuklarma giydirmekten zevk ala. * «Ren t.zerinde sulh ve si.ikQn» fil
minin ilk sahnelerinin ~evrilrnesine ~ubat• 
ta ba§lanacakttr. Rejinin Abel Gance ta-
r ... fmdan idare edilecegi zannedilmekte • 
dir. 

• Yann ak§am SAKARYA sinemas1nda 
D iinya bOJ~ nil ve ,a yard hayret bir 1 es~ malik (Berlin operasrndan) 

E R N A S A C K' 1 
KARL SCHONB6CK ve PAUL KEMP 

ile beraber rev:rdigl 

NiS CiCEGi 
Nefls ve eazib operetinde takdim edeeektir. 

Net'•• Muslkl, tat:ll "• muhrlk blr ••• 

Bugiin S U M E R sinemas1nda 
Vatan i~tiyakm1 tas-vir eden blr film ... 

Son derece kuvvetli bir dram ... 
Fevkalade bir sergiize§t ... 

<;ok bi.iytik bir a§k ... 

TROiKA 
mlsline ender tesadiif olunur bir ~aheser. Ba~ rollerde : 

JEAN MURAT - CHARLES VANEL 
ilaveten : EKLER JURNAL dilnya havadislerl 

Bugiin saat 11 de tenzililtb matine, 

..-SAKARYA SiNEMASINDA-, 
Y1ld1zlar1n en nefis ve en sevlmllsi 

DA.NlELLE DARRlEUX'niin 
ikinci muvaffakiyet haftas1 olan 

SUttST1MAL DAVASI 
filminde gl:lren erkekler ihtiras duyuyor ... Kadmlar hayrette kahyor ... 

Gene lozlar heyecana dli§liyor... Gene erkekler ga$yoluyor ! 
Dikkat : Bu film, pazartesi giinii son matlnesine kadar gl:isterileeektir. 

(

•iSPANYOL t;it;EKLERi] 
fspanyolca bUyiik operet 

Madrid Operas1 artistleri -ve FilArmonik orkestras1 tarafmdan 
- T fi R K sinemasmda 

ViYANA: 
18,55 MUSiKi VE ~rtR - 20,05 spor ve 

aalre - 20,15 radyo sahnelerl - 21,20 YENi 
OPERETLERDEN P ARQALAR - 21,55 RO
LANDA VE AVUSTURYA ARASINDA 
MUI;TEREK KONSER: Koro, ean ve orkes
tra k.onseri - 23,15 haberler, spor ve aa.ire• 
23,35 gramofon - 24 haberler - 24,05 CAZ• 
BAND TAKIMI, 
PE~TE: 
19,25 MACAR §ARKILARI. 20,25 klraat, 

spar - 21,05 piyes - 22,20 haberler - 22,40 
ORKESTRA KONSERI - 24,05 QlNGENE 
ORKESTRASI • 1,10 haberler. 
BUKR~: 
18,05 ASKERf BANDO - 19,05 havadla • 

19,20 dans plaklan - 19,50 konferans - 20,35 
piyes • 21,215 gramoton • 22,05 haberler, 
hava ve saire • 22,15 GECE KONSERi, iS • 
tirahat esnasmda spar. 
VA~VA: 
18,05 iiG:NDi KONSERi: (!}an, salon OJ.\to 

kestrasl, koro) - 19,55 roportaj - 20,40 gra
mofon • 21,05 MANDOLiN ORKESTRASI • 
21,40 siyS:Si habhler ve salre - 22,20 ~AN 
KONSERI - 23,05 konu3ma: Beethoven'ln 
gencligi - 23,55 haberler, darn plaklan. 

LONDRA: 
19,05 MANDOLiN KONSER± • 20,05 Org 

musikis! • 20,40 piyes • 22 dinl yaym ve 
salre - 23,10 PAZAR KONSER±. 

NOBETCiECZANELER . ... 
Bu gece :,ehrimizin muhtelif semtlerin• 

dek1 nobet~t eczaneler §unlatdtr: 
istanbul ciheti: 
~hzadebattmda c±. Ha~k1J, Fenerde (Vi

tali), Karagil.mrti.kte (Suad), ~hreminin .. 
de <N!:~umJ 1 A.ksarayda (Etem Pertev>. Sa· 
ma tyada (RtdvanJ, Bakttkoycte (istanbul). 
E:yti.bde (Arif Be§er). 
Beya~lu ciheti: 
§~11 HalA.skargazl caddeslnde CHalk>. 

Taksimde (N1zameddinl, Tarlab~mda (Ni· 
had), Beyoglu ist!klal caddesinde (Kan
zukJ, Da1rMe tramvay caddesinde (Gu
M$), To~ular caddeslnde (Sporidis), Ka
l!tmpa§ada. (MUeyyedJ, Ha.skoyde (Neslm 
Aseo), Be§ikt!~Jita (Silleyman RecebJ, Or• 
takoy, Arnavudk1iyde (Kostantin Miltiya
di), Bebekte <MerkezJ, Rumellhlsar, Emir• 
gtl.n, Tarabya eczahelerl. 

Kad1koy Moda cad<lesinde (Bahaeddln), 
Pazaryolunda (Rlfat), Uskiidarda (Sel1m1-
ye), Beykoz, Pa§abah.c;e, Anadoluhlsar ec• 
zanelerL 

Hugun Sf\RAY • stnemast 

Bugiin 

MELEK 
sinemas1nda 

• BAKiR DELlKANLI,. ve uBUI!'ALOBiL • filimlerini yaratan 

G A A Y C 0 0 P E R' in 
GEORGES RAFT ile beraber ~evira.fgi EN G0ZEL FiLMt 

DENiZ KAHRAMANLARI 
Fnns1ca So:dU gaheserini takdim ediyor. A§k filimlerinin en ihtirashs1, 
goriilmesi tahayyiil edilebilen macera ve sergiize§tlerle dolu ihtirash 

bir filmi. :l:lAveten : FOX JURNAL dlinya havadisleri 
BugUn saat 11 de tenzilath matine 

BugUn i P E K sinemas1nda 
2 BiiyUk FUm Birden 

1 • Giine9 bate~rken 
Hlssf, Muazzam ve MUkemmel IJ&heser 

Ba, rolde I 

EMiL YANiNGS 
2 • LOREL • HARDi 

ve iKiZLERi 
TUrk~e SBziU BUylik Komedi 

BugUn saat 11 de tenzilath matlne -MARLENE DiETRiCH 
Ne~is ve §ahane b 'r tilmde 

CIPLAK MELEK 
(Fransstea schlti) Rejis6r: Ernst Lubitsch Seanslar: 2 • 4,15 - 6,30 .suvare 9 da 

Bugiin saat 11 de ten.zi1Ath matine 

BETHOVEN'in iiAhl mUziQI .... 
Kadtn ve erke~i aJ!kadar eden mevzu 

Glizel bir kad1n1n 1sbrab• 
Seven bir erkelin kaskanchlt 
Blr gencln &flk• 
Mevsln'lln en muhte1fem filml 

ilaveten : EKLER jURN AL 

TOLSTOY'IJ n en gUzel eserf ••• 

KREUTZER SONAT 
Frans1zca 

LIL DAGOVER- PETER PETERSON- JOHANES HEASTER 
I••• BugUn saat 11 de tenz1Uitt1 matine ---• T U R K sinemas1nda -.... 
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~~~~~~~~~~======~======~==~====~~~==== 
Avusturya Ba§VBkili ile bir mulakat _lk_tlsa-di_h~-ketl_er I DAZAQ DAN DAZAQA I PENcERESiNDEN 
M. ~u~ni·g, Almanya I .. le Piyasamtza dii,en vazife Vakvak 

~ ~ Kar manzumeleri- Leyla vaveylas1- Tiirk~e 

I d Romanya ile son yap1lan ticaret anla~-b)QJ e~emeyiz, I·yor masl, iki memleketin piyasalanm adeta konu,miyanlarin cezasJ- A~hk edebiyab 
~ yeniden yekdigerine a<;:ar mahiyette bu- Kar manzumeleri A~lrk edebiyatr 

lunmaktad1r. Filhakika, evvelce de tah- 1 
min ettigimiz ve bu siitunda yazd1g1m1z 

nblabdan evvel Bilmem ka~ ya· 

A vusturya, bugiinkii 
taraftar degildir ve 

statiikonun gazetelerimizin bir banc1 dil biliyor • 
ve~;hile, yeni anla~mada eskilerinden biis-- · 

vaziyetten memnundur 
adeti vard1: Ilk ka IDU§, bi)mem ka~ bin 

biitiin ba~ka bir esas tutulmu~. gerek sati~, talebe yagd1g1 giin birinci yeti§tirmi~. 
gerekse tediye ~ekillerinde daha pratik bJ'Imem sahifelerine bir h§ ka~ eser 
yollar ihtiyar edilmi~tir. manzarasJ resmi ko • b'l k 

Yarm Pe§tede Roma protokoluna da-1 vamma taraftanm. <;i.inkii §U zarnanda Rornanya piyasas1 belki bize en yakm ya-:rnl§, 1 rncrn ar 
h yarlar, altma §aira - sene mekteblerdt il ii<; devlet yani ita1ya, Avusturya ve beynelmilel sahada vukua gelecek her - bir piyasa olmasma ragmen el' an bizim 
h 1 h d kl ne bir yaz1 Y<' zarlar ve bu yaz:nm H;me hocahk etmi · bir mu 'Vlacarist:m f ~ariciye N am1an top ana - angi egi§i ik mevcud vaziyeti biisbii • i~;in me<;hul olan hususiyetler saklamakta-

h de Cenab Sehabeddinin <<Elham $ita» allim, bir miinev -taklar ve diinya ahvalini ve ba usus orta tiin fenala§hracakhr. Bizim harici politi - d1r. Bizim ihrac edebilecegimiz mallara 
A. d . k d manzumesinden §U m1sralan mutlaka a· ver, bir giizide adamml§ ki, §imdi, Kara-

vrupada olup biten sevleri goz en gec;1- amm me eniyetimizin hususiyeti ve &iddetle ihtiyact olan Romanyanm ~u ltrlardJ·. 
terek miihir. kararlar ittihaz c:deceklerdir. cografl mevkiimiz tayin etrni~tir. Y egane vaziyetinden ~imdiye kadar istifade ede- caahrned ko~elerinde si.iriiniiyor ve habire 
Bu konferansta en miihim rolii Avusturya siyasi gayemi-: halkJmlZID ya~1yabilmesi· memi~ bulunrnam1zm butiin yl.ikiinii ihra- E~ini ~aib e.qleyen bir ku~ irki ic;ivorrnu~; ve bilrnem hangi gazete, 
O}'myacagmc, m hu memleketin mukadde- ni ve refah ve saadetten hisseyab olmast - cat tacirlerimize yiikliyemeyiz. Bunda gibi kar, Karacaahrnedin her selvisi ve her mezar 
tatma ba~vd ·• namt altmda ve diktator nt temindir. Bu gaye isf" bugiinkii hudud- &irndiye kadar yap1lm1~ alan anla~malann Cer;;en eqqam1 nevbaharr arar. I tasJ dibinde boyle binlerce Tiirk mualli-
Stfatile hakin bulunan von Schuschnigg'in lanmlZin c;erc;evesi ic;inde kabili temindir. da kafi derecede pratik olmay1~1 amil ol- <;ok §iikii~ bu adet kalkh, biz de Tiirk mi inhyo~m · gibi caytrii__Y1 kopa.rmi~; 
diinkii po!ta ile gelen Deyli Telgraf M . Mussolini'ye kar§J biiyiik tevecciih mu~tur. edebiyatmm kar hakkmda yaz1lml§ en memle~et~n ac;hktan._kmldigmt, cemJyehn 
&azetes;nde n~rolunan miilakatl dikkate ve semoatim oldugunu inar etmek iste - Daha ziyade ithalat serbestisi esasma kotii manzumesini ve o manzumenin de adaletstzhkter. ve musavatSJZhktan bath • 
!ayan bulunmaktadJr. Bu miilakatJ ya - ffiP'Il, Mumaileyhin hic;bir zaman Avus - dayanan yeni bir ticaret anla~rnasile en kot'" 1sr lanm her sene okum1ya mec- gmt, i~ini bec~renler §ampanya ic;tikleri 
Pan mezkup gazetenin muharrirlerinden turyanm dahii: ve harici i~lerine kan§ma- bag)andtglffiiZ Romanyanm sencde bur ol~::kta~ kurtulduk. haJd,. bu :avalh ayya~ entellektiiel!n inhi-
1\ees von Hoek' in yaziSim naklediyoruz: dtgmJ ta'.dirle yadederim. Avusturyay1 1,800,000 lirahk zeytin ithalatJ vardtr. Affedersiniz Belki Cenab1 c;olc sever- sar konyagi veya Mumhane §arabJle kal-

1 I d )d .. )' R d . d k h • b l • . b d •k . k d .. dtgw!Dl diJin~ ,.l')l:orn•~ A vustury .. Ba~vekili Viyananm mer - ta yamn agma ii§mii§ o ugunu soy 1 - omanya emz en c;1 an er nevi a 1ga stmz; en e c;o sevenm; rna sa 1m mu- .. , · . . .... 
kezine yakm Mettemich saraymda ya - yenler yalanctdJr.» hasrettir. Pirinc Romanya ic;in ba~hba~ma dafaas1z kalmJ§ bir edebi neslin miida - Dunyamn her tarafmda t~kl yuzunden 
!arnaktad1r. 1815 senesindeki me§hur Vi- Tekrar sordum: bir ihtiyac; maddesidir. Senede 4,5 mil- faas1z kalmJ§ giizide bir insanm~ topye - sP.fil ve peri§an olan adamlar vardJr. Bun-
Yana kongresi burada topland1g1 gibi A~ <<- Hiikiimdarhk lehinde misiniz ?» yon lirahk pamugun Rumen piyasasma kun hiicum etmek degil, sadece bu man-
'vusturyanm sabtk diktatorii Dollfms da- Ba~vekil derhal cevab verdi: ithali kabildir. zumeden, hele bu m1sralardan ho~lanma· 
hi 1934 senesinde bu sarayda naziler ta- - Ben an'anem ve kanaatim itibarile Simdiye kadar Romanya piyasasma dtglrnl arzetmektir. Bir de §unu soylemek 
tafmdan oldiiriilmii§tU. hiikiimdaTCJyJm. Dii$manlanmJZ Avus-1 zeytin ihrac ettigimizi hatJrlamiyoruz. Ba- isterdim: <;ok §iiki.ir yeni Tiirk $iiri, kendi-

Dollfuss, vuru1dugu zaman kendisine turyanm Umumi Harbden evvel yaplig1 hk ihracatJmiz evvelce sekiz yiiz bin lira- sini her mevsim ic;in bir manzurne yazmak 
ha]ef olarak Schuschnigg'i vasiyet etmi§ - hata ve Riinahlann hepsini Habsburg ha- hga kadar ~; 1kard1 , fakat sonradan tediye mecburiyetinden azade goriiyor. Divan ve 
ti. Batvekil kendisile miilakat yapllg1m nedanmm omuz1anna yiikletirler. Fa kat $artlarmm bozulmas1 bu i~i de a kim b1- Edebiyah Cedi de §iirinin takvirn oniinde 
~aman §U suretle soze ba§ladJ: Avusturya bunun dogru olmadigiDJ isbat rakh. Senede 3,5 milyon lirahk pirinc baz1 miikellefiyetleri vard1. Gokyiiziiniin 

- Avusturyada diktatorliik olamaz. edecektir. Lakin hiikiirndarhgm iadesi i- alan Romanyamn bu ithalah istihlakten her degi~ikligi kar§Jsmda manzum bir ha
<:::unkii boy!~> bir~ev Avusturyah1ann ta - <;in baz1 taraftarlanmm yapttklan tavsi- fazla pirinc istihsali olan memleketimiz va raporu yazm1ya kendisini mecbur sa
biatine uygun degildir. Fa kat lngiltere - yeleri kabul edemem. Simdiki zamanda ic;in mec;huldiir. Pamuk ihracatlm da he- myordu. 0 devirlerin hem en biitiin ~airleri 
cleki parlamento usuliiniin aynini de ka • hiikiirndarhgm iadesi gayrimiimkiindiir. niiz tecriibe edecegiz. hernen biitiin mevsimler hakkmda §iirler 
bu! edemeyiz. Avusturyada hic;bir zaman Ar~idiik Otto'nun bugiin Avusturya tah- Su mada piyasam1za dii~en ~;ok mi.i- soylemi§lerdir. !ster temmuzdan, ister H
llarlamento hakiki surette yiiriimemi§tir. tma davet edilmesi valmz Kiic;iik ltilci.f, him bir vazife vard1r: Rumenlerle adeta nundan ilham alml§ olsunlar, bu ~iirlerin 
Habsbu-g saltanatJ zamamnda Avustur • yahud Almanya ile vahim ihtilata bais yeniden ticari temasa Riri~irken gerek ya· c;ogu, Cenabm, kar rnanzurnesi kadar so
Ya parlamentosu bu saltanata tabi muh - olmJyacak, ayni zarnanda umumi bir ptlacak tekliflerde, Rerekse Ronderilecek guktur. 
!e]if milletlerin miicadelesine sahne ol - harb nairesinin ortahih istila eylemesine mallann kalitesinde azami diiriisti ile ha
rnu§tu. Son ~amanlarda ise partiler ara - bahane te~kil edecektir. reket etmek mecburiyeti has1l olmu~tur. 
8tndaki kavp!_r parlamentonun faaliye • Boyle bir felakete asia taraftar ola- Unutmamak lazJmd1r ki, ~irndiye kadar 
lini felce ugratm1 ~tt. Zaten demokrasi ne- mam. Ahval ve ~erait tedricen inki§af et- ba$ka piyasalarda mahm tedarik eden 
dir"? Eger biitiin halklarm arasmdaki mii- melidir. Her vatanperver aram:zt en az Rumen ithalatc;ISI oralarla alakasm1 ke
savah temin ve kendi hayatlartm ve dev- ac;acak bir rejimi kabul edecektu. sip bize donerken bir ahc1 olmaktan ziya
letin hayahm tanzim manasml ifade edi- Orta Avrupanm yeniden ihya ve bina- de bir miinakkid gibi hareket edecektir. 
Yorsa biz Avu3turyahlar bugiin demokrat Si Habsburg meselesi yiiziinden geri kal- Ciinkii o, ah~tlgJ piyasalarda gordugii 
sayilmahyJZ. Bugiinkii kanunu esasimiz mamahdir. Habsburg lmparatorlugunun kolayhgJ bizde de bulup bulamtyacaibm 
clernokrasi orensiolerine miisteniddir. !;iu inhilalinden sonra te~ekkiil eden devlet • heniiz bilmemektedir. Bu itibarla, bu 
kadar var ki urnumi i~lerin parlamento ler arasmda gayiz ve kin kalmt~tl. Lakin noktaya dikkat etmek, milli bir vazifedir. 

Leyla vaveylas1 

Yolu ile tesviye edilmesini parti mi.inazaa- ~imdi vaziyet biisbiitiin ba§kad1r. $imdi 
lal'i havasmd"n kurtarmJ~tJr. Bir daha Tuna devletleri arasmdaki miinasebat F. G. 
Parti sistemine dor.emeyiz. I}v. }tadar I 918 senesindenberi hi~ goriilmemi§ de
Yap!Jglml~ fedakarhk1an mi.ifrit parti o - recede iyidir. Mii~terek menfaatlerimizin 
Ian korniinizme yahud na7;1i~e miisaade hasd edecegi neticelerin Avrupamn miis· 
ederek heba ~demeviz. Bunlann a~ikar takbel sulhu ic;in biiyiik manas1 olacagma 
Rayeler; A·1 •sturya)'1 tahrib etmektir. kanaatim arhyor.» 
Mademki parti sistemini reddediyoruz, o Ba~vekil Almanya ile miinasebata aid 
hal de (nazi\ Jerden kabineye miimessil telakkisini §U sure tie izah etti: 
~lmak da varid olamaz. «- !svic;redeki ltalyanlar ltalya ile 

Nazizm il~ Avusturya arasmda derin ve Bekikadaki Flamanlar Holandaya. ve 
bir u~ ru vard1r. Biz keyfi idareden \r alonlar F ransaya nekadar merbut lse
ho•la u m Hiirrivetimize kanunun ha- let biz Avusturyahlar dahi Almanyaya o 

' nmayJz. ' · b b L•k' 1 b kim olmasml isteriz. Y eknesakhg1 ve DIS ette mer .utu~. a m ya mz a§Imi· 
l'nerkeziyeti de reddederiz. Hi.ir eyaletle - ZR ya§ai_TJak .1:tenz .. A.vusturya orta Av
rirnizin uhtarivetine taraftanz. rupadak1 tanh1 vaztfesme devam etmekle 

Huis~yanhk bizim topragJmJZda iyice biitii~ Alman 1rkm.a .bi.iyiik hizmet gos -
"e 1 · · -~·~ b1'r tann tanmz. Bu term!§ olacakhr. Lakm Anschluss veAl-
J r esmt§hr. . ") 'h k 1"1 d v•J 0 ta : d I t ne millet ne de Irk ola- manyava I tJ a yo I e egJ . zaman 

nn 1se ne ev e . • 'k' · b' B 1 k AI tn E J•d 1 r rocuklar1du Dev- I !DC! 1r avyera o ara manyanm 
az. v a 1m1z an -< • b 1 · d · d" k · B let b 1 .. t' 1 edernez. T ethi•ten tr eya eh erecesme U§ece hr. unun 

un an suns tma ~ • b' 'k' b" "k k"l ·· d b' 
ll f d · A turyahlar her•eyi ho yerme IZ; 1 1 uyu u tur arasm a 1r e ret e enz. vus ' § k. .. I k . . 
!!oren toleraut bir millettir.» opru 0 rna Istenz.» 

Bundan sonra soz beynelmi1el politi -
kaya intikal eylediginden Ba~vekile sor -
dum: 

_ Beynelmilel politika sahasmda mi.il
ki mev~ud vaziyete ve statiikoya taraftar 
l'n!SIDIZ ?» 

Ba§vekil masasma egilerek her kelime-
Yi tane tane ve agn ag1r soyliyerek dedi 
ki· 

. «- 1918 de bu fikirde deaildim. La
kin bu~~;i.in en kat'i ~urette statiikonun de-

-- ----

Istanbul lisesi talebesinin 
~ayt 

Istanbul lisesi son stmf talebesi di.in 
saat 14,30 da Park otelde bir c;ay ver -
mi~tir. 

Bu toplanbda. istanbul l!sesl eski me
zunlan, mlidlir ve muallimleri, !stan • 
bulspor kuliibii azalart haztr bulunmu~
tur. Toplanh ge<; vakte kadar ne§'e ve 
samimi:vet iqinde devam etmi~tir. 

nt;(\Z\l~f1~· ~~ \\~t ._ .. 
D . . . - ~c, ·'' - . . . ~~ . . . .' ,' . 

Yazan: _ 5 _ Tercume eden: 
Gabriele d'Annunzio Cemil Fikret 

Bu sakalh ve ihtiyar, bi~ a.d~m?J ve j rnaga ba~ladi-:1 zaman Paolo !arsis, onu 
~ amamn saatsiz, oraks1Z btr ad1 sJmasi kollan arasmd 1 ta~1yormu~ g1bi, kalbi • 
l!ibiydi. Kadm ona agzm1 ac;mak fJrSat nin c;arpmt1lanm duydu: Agtr m1, hafif 
Vermedi ve hemen mukavemet olunmaz mi? Viicu ~ii bile kah gizli, kah a~ikar, 
Yalvarmalarma ba&ladl. ebedi bir mi: .. :-vebe ic;;inde imi§ gibi, aida-

- B1rakm girelirn I Buradan yalmz 'lcJydL Bacak1anm daha uzatJr, kalc;ala
Rec;iyoruz. Gece olrnadan tekrar hareket rmt hafifletir, belini inceltir gibi gori.inen 
~~ecegiz. Belki bir daha hi<;: gelmiyece- bir bvrakl1kl . r•k1yordu: Y an~a idrnanh 
Rlz. Rica ederim, rica ederim. Kimse bir delikanh gibi, zay1f, c;evik. seri. hte 
~orm~y~r ve. korkacak b~:~ey ~ok. B1ra- geni.; w bir nef ' aim~ k i~in m.~rdi;enin ~a
. 1~ Kirehrn, h1c; olmazsa ~oyle b1r bakmak hanl·gmda duruyordu; ve goz budenbtre 
1~ 1n! Benim ismim Isabella' d1r. omuzlarmm ~reni~liP:ini, govde~inin derin
c Erkegin verdigi bah~i§, bu sevimli c;o- ligini, kal~alannm kuvvetini ke§federek 
b uk h~Ii??en, bu yalvar~n s1cak .~est~n ve hayrette kahy~r?u·. 
d~ a~1l ISimden, daha z1yade mue~s1.r ol- Durdu ve _bm~c~ salona dogru bir kac; 
""u~ Za~an ~a.rm:tJrak sakalmm l<;mde, a~1m a~t~. Dtzlen~m oynay1~1w eteginde 

tebe· ·:m, silmdi. b1r nevi 1c; zarafeh. her buru§ugu canlan-
~~kO zamn ka?,u, ti!liinii ~e ma~tosunu dt~an_ bir .~~enkli giizell.ik. yaratlyordu. 
v ard•. Gen • gozlermde oyle b1r t§Jk Ht<;bJr gulu ve neeye JZI gostermeden, 
~~r? 1 . ki, bir an, yalmz bu J~Ikla giyinrni~ ~oz kapaklan c;ok ag1r bir hissi kablelvu-

lss1nl verdi. r .ikat geni§ merdiveni hrman kuun tazyikinde imi§ gibi inik, yeniden 

Turk Ttb cemiyeti idare 
he yeti 

Tiirk T1b cemiyeti bu seneki idare he
yeti azah~na a~agtda isimleri gosteri • 
len zevatl sec;mi§tir: 

Reis doc;ent Ahmed Fahri Arel, ikinci 
reis Ahmed ~iikrii Emet, ikinci reis Ka
zim Nuri !c;goren, umumi katib Hiise -
yin Kenan Tunakan, muhasebeci Fethi 
Erden, mecmua k1Hibi Osman ~erefed
din <;elik, mecmua katibi Etem Bakar, 
kitab muhaftzl docent HpZim Bumin. 

-···~ Zeytincilerin tuz ihtiyact 
temin ediliyor 

Bursa (Hususi) - Bu yll ~k bereket
li alan zeytin mahsulii ic;in tuz ihtiyact 
miihim bir dereceyi bulmu§tu. Bilhassa 
bu ibtiyac Gemlik ve Orhangazide ~ok 
hissedlimekte idL lnhisarlar idaresi hal
km bu istegini kar§tlamak i<;in !stan -
buldan 140 ton tuz getirtmi~tir. Digcr 
taraftan lzmir Camaltt tuzlasmdan da 
Gemlige 440 ton tuz sevkedilm!~tir. 

--···~ Cesedin hiiviyeti hala 
me~hul! 

Hahcwglu ac;1klarmda bulunan ce • 
sed hakkmda tahkikata devam olun -
maktad1r. Yap1lan biitlin ara~brmalara 
ragmen cesedin hiiviyeti anla§Jlama • 
mi~tlr. 

durdu. Kendisinde her~eyi iptal eden ve 
yalmz beklemenir. tekasiif ettigi sark1k 
kollanna tel: bir i§aret imkam b1rakan bir 
!Shrabm esir: olan arkada,J yamnda idi. 
Kadm ona bakmtyordu I Fa kat viicu -
diinde oniine ge~emedigi, bununla hera -
her en gizli iligi gibi kendine aid oldugu· 
nu bildigi bir mrm hiicumunu hissediyor
du, 

Ve ans1zn, giizelliginden, kudretin
den, elbisesir in burusuklarmdan, viicu -
diiniin biitiin hatlanndan, hayatmdan ve 
hayatma ilav ' ettiC:Zinden, k1sa ve hudud
suz, gec;ici ve ebedi, sade ve mukayesesiz 
birsey canland1: Bak1~, o baki§. 

Ve hepsi bu oldu. Hi~bir soz soylerne
den, solgun, kendi a<klanndan daha bii • 
yiik bir askm maP.h'•bu. s:mki tek bir ruh 
alan ruhl~nr ·, ,ahud birbirine kaman 
go]f;relerinin i<;.i'le !lirrnek ic;inmi< gibi, ele-
1e tutustular. Korkunc saadetleri, Js!Jra
bJ kerni~e!£ d<>gil , yJrtJiml§ ve terkolun
rnu~ gii7,.Jli~in fl'ryadm: dinlernege mey
ledivordu. 

Kadm arkada~IDI bir salonfllin gec;ird; 
ve pencereye do0ru siiri.ikliverek: 

- Bir bahc;e! diye bagud1. 
fki•i de d1~ar1"a sarkhlar. F.llerini bir

birindl'n ayHm<lrl'1"r ve s?~ki mu•ikinir 
tarif olunma- mevcelerini dinlemek ic;in-

!ki ii<; gi.in Rec;mez ki radyonuzun opar
lori.i, giizide arkada§Jmlz M. T urhan T a
mn tabirile b!: «Leyla vaveylasl» kopar
masm. OstadJmiz, bu•yaygaralardan nef
retini di.in ne giizel ifade etmi~ti. Bizde 
Lestekar ve hanende ge'rinen insanlann 
~ogunda edebi zevk nanayd1r. Leylanm 

kotii bir miistehase edebiyatm canam 
oldugunu ve amlardanberi horthya hort
hya bi.iti.in mi.isliiman §arkta kabak tad1 
verdigini bilmezler. F akat bi.iti.in o viyak
lamalann ,. ~ u1umalann yerli rnusikimizle 
de hic;bir alakas1 olmadigmi anlarnJyorlar 
m1? Haydi Leylaya tahammiil edelim, o 
vaveylalar nedir? Leylas1z ve vaveylas1z 
bir musikiye hasret ~eken arkada~lmtza 
hak verirken, yalmz giifte degil, beste 
yapanlardan da ricam1z §Udur: Turk 
~ark!lanmn gi.izel karakterini bozarak 
nagmelerini kerbela mersiyeleri gibi uzat
masmlar ve ~·I Arab kiZinm adm1 dinle
mekten bizi, inim inim inlemekten de ha
nendeleri kurtarsmlar. Zira artJk Leyla
ya hasretimi:zden degil, nefretimizden he· 
pimiz Mecnuna donecegiz. 

Tiirkfe konu~m1yanlar•n cezas1 
Meb'uslanm1z -

dan biri tiirkc;e ko· ~ 
nu§mlyanlan ceza -~ ... .,._< .... , 
ya c;arphran bir ka - ) , , 
nun teklif etmi§. Biz 
buna hararetle taraftar oldugumuzu kac; 

mi§ gibi kula~lanm bo~luga verdiler. 
Bu bir asMa bahc;eydi; c;ifte siitun1arla 

si.islii sevimli bir c;itle ~evriliydi. lc;inde 
muhtelif nebatlar, fundalar ve c;ahlar bir
birine kan§tyordu. Fa kat biitiin ye§illik 
yalmz birkac; beyaz gi.iliin ihtirash der· 
manSJZhgmt korudugundan dolay1 kJy
metliydi. 

Paolo yiiziini nefesi nefesine kart~m -
c1ya kadar sevdigi yiize yakla§hrdigt 
zaman kad•n geriledi ve arka~ma baktt. 
Yay1k ag1zla ve alcal~ sesle dedi ki: 

- Haytr. Bundan giizel bir tane da
ha var. 

Az sonra sel §iddetile ta~acak olan bir 
musikinin belirsiz ba~lang!CIDI dinledigini 
zannediyordt• 

Bir e§ikten ge~tiler, ve kendilerini y1l -
dizlar·"•n, aynalann durgun sularmda 
? ksederek titre~tij;i Ia~ bir gokiin altmda 
buldular. Pencerede:t sert ve yak1c1 bir 
manolva kokusu ge1iyordu. 

- Bir ba~ka bahce rni? 
Bu metruk bir avlu idi. 
Ve bo~ vc muhte~em salonlarda solu~ 

camdan avizeler ve uykusuz yatanlar ye
'liden Roriindii. 

- V i\Tl • Aldo ile Van a; 
Kork-1 1sabella'nm <;1ghgm1 sondiirdii. 

Tabut kad<>· hazin bir yatagm doldurdu-

lann arasmda, talebeleri"" ic;kinin fenah
~Im telkinle miikellef oldugu halde bizzat 
kendisi bu zehirin tl'~irlerinden gafi1 ka • 
Jan, volunu &asirmi~ bir iki rnuallim de bu
lunabilir. Bu mannra, sadece, bir mem
leketin ve cemiyetir fenahgm1 degil, ic;ki
Pin kotiili.igiinii ve onun penc;esine dii§en 
adamm oaf!etini ispat eder. 

Eahsedilen bu adamm mezarhkta i§i 
ne ve gece giinduz kafay1 tiitsiilemesinin 
hikmeti ne ola? !<;ki m' onu sefalete sii· 
ri.iklemi~. yoksa sefalet mi ic;kiye? 

0 kadar eser yazm1~ da biz onun adJ
m bile neden billl"'iyoruz veya otuz sene 
muallimlik etmi~ de tekaiid maa~J ni~in al
marnJ~ gibi meraklmm ve ~iiphemizi gt
d·Hyan ilk sorgu1an hir tarafa b1rakahm. 
F kat a~ kaldtgmt iddia eden her ayya§a 
sorulacak birsey vard1r: 
-A birader, c;orba rak1dan daha pa

hah mJdir ki ic;kiyc para buluyorsun da 
g1daya bulamtyorsun? K:oracaahmedde 
i§in ne? B irk a.; yabanct dil biliyorsan 
adamsizliklan kmla1 mill! miiesseseleri -
mize neden ba~vurmuvnrsun? Karacaah
med mezarh~t terciime idarehanesi midir? 

Goriiliiyor ki i§e bir hay1i edebiyat ka
rt~mJ~tJr. Biz bu ac;hk edebiyatmm kim· 
ler tarafmdan, ne maksadla, hangi direk
tifle• dahilinde ve sistf":natik olarak ni~in 
yapJldigmJ bilivoruz. Bunu yapanlann o 
edebivat iistiine ne aparhmanlar c;Jkhk
larmJ da biliyoruz. F ~~kat bu ticaretin ar· 
tik sok erne v ~ ba§Jadlg!DI hepsinden da
ha ivi biliyo•P-o:. 

kere yazdtk, ~izdik, soyledik. 
~imdi cezamn ne olabilecegini dii§iinii-

yoruz. 
lki tiitlii ceza vard1r: Y a alm1r, ya ve

rilir. Para cezasi «almtr»; hapis cezast 
«verilir». 

Alahm m1, verelim mi? 
Bence kanun, bu iki tiirlii cezadan bi

rinin takdirini hakimlere buakmahd1r. 
Eger tiirk~e konu§mlyan vatanda§ Musevi 
ise on dan para cezas1 a1mah; degil de, 
h1ristiyan ekalliyetlerden birine mensubsa 
ana hapis cezast vermeli; fa kat, tiirk~e 
konu§mJyan vatanda~. Pendik Yanyah -
larmdan baz1lan gibi hem miisliiman, 
hem de Tiirkse ondan hem para cezas1 
ahnmahd1r, hem de kendisine hapis cezas1 
verilmeli I 
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gu odanm siikutunda iki sessiz mahlukun 
kendisine dogru geldigini goriiyordu. 

- Aldo, V ana, siz misiniz? Siz misi
niz? 

- Hav1r, Isabella. Bu. aynadaki ak· 
simizdir. Neden boyle titriyorsunuz? 

-Biz! 
Onlar bir endam aynasmdan goriinii

yorlardJ. 
- N eden boyle titriyorsunuz? 
isabella ·•1lgm ve rniitereddid arkada -

§IDI elinden tutarak, aynadaki aksine 
dogru yakla§Jyordu. Hareketsiz yatagm 
rnaternli golgesine ~iriyor, kirpikten kapa
mp ac;1lma hassasmdan mahrummu§ gibi 
bakan geni~. mezardan daha esrarh, cin
net ~~;ibi esrarh gozlerinde kendi bakt§llll 
tamm1yordu. 

- Hayir, hayu, korkuyorurn. 
Ve attldt: birbirine ac;;Jian oda1ardan, 

renk renk semalarm altmda ve heykelle§· 
rni~ siihitun icinde uzaklara kac;IJ. 

-Isabella! 
Asrna ba: edek; beyaz giillerin etra -

fmda dalgc-lanan miinhem musiki mevce
leri, istek c;Ighklan ~ibi parc;a par<;a mii • 
heyyic hirer melodi ha1ine geliyorlardJ. 

-isabella! 
Odalardan hanpisinde derin bir nefes 

alabilece~ini bilmeden, tereddiid ederek 

hyordu: 

ayan, vapura girelidenberi soy
lene soy)ene aghyan ve aghya 
aghya soylenen yavrusunu azar• 

- Vakvak edip durma, c;imdigi yer
sin! 

Nic;in silleyi, yumrugu degil de ~;im
digi? . .. Kafamda bu soruya cevab arar
ken hatmma vakvak agac1 p;eldi. Ma· 
!urn a. 1655 ayaklanmasmda Yenic;e
riler Avc1 Sultan Mehmede zorla oldiirt· 
tiikleri saray agalanm Sultanahmeddeki 
c;mar agacma - ba~a~agJ • astJklanndan 
o agacm ad1 «vakvak» kaldt ve devrin 
~airleri bu hadiseyi ~u k1t' a ile gelecek 
nesillere tam ttl: 
Gtl$f merrihe erflp tantanai cahil cel4l 
Lerzen4k et tt bu gavgagedei 4fakt! 
Oldu mahmtlr, ntce mesti mildamt devlet 
Cam'! tkbale ne tarh ettt bi linmez si!kt 
l!,dg bant t elegi k ine-giizarz seyret 
At meydantna dikti $eceri vak-vaktf 

Yiiz yetmi~ y1l sonra vakvak agacmm 
altma Y eni<;eri kellesi ahhyordu. Devir 
degi~mi~ ve olmek mas! oldi.irmege ah~4 
km alan Ocakhlara gelmi~ti. Bu sefer de 
Ke<;ecioglu fzzet Malia ~u k1t'aVl yazd1: 
Bir zaman ehli fiten camif han Ahmedds 
Bigilnah asmJ§ idi kullanm hallakm 
gimdi erbabt ~ekamn dokillflp kellelerl 
M eyve vaktma yeti$tik §ecert vak-vaktn 

Fakat ne birinci bt'ay:J yazan Naima. 
ne ikincisini tarihe gec;iren Cevdet, vak
vak ailacmm ne oldugunu soylemezler. 
Bunu BUrham KatJ'da ve ~u suretle oku· 
yabiliyoruz: «Yak veya vakvak bir agac4 

dtr ki cografyac1lar onun Cin adalarm• 
dan lstafyan dag1 arkasmdaki adada ye• 
ti~tigini soylerler. Vakvak agacmm yap
rag! incir yapragma benzer. lkincile$rin 
aymda hurma c;ic;egi Ribi ~i~ek verip an
dan iki insan ayagt c;1kar. Nisan sonuna 
kadar yava$ yava~ olgun1a~arak tam bir 
insan bedeni haline gelir ve agacm her 
dalmda yemis p;ibi giizel yi.izlii k1zlar a
sihr, durur. Haziran ge<;tikten sonra bu 
k1z $eklindeki meyvalar ( vakvak) diye
rek dii$mege ba~lar. Meyvalann - sac;tan 
hrnaga kadar - kadmdan hi<;bir fark1 ve 
eksigi yoktur. Hatta bir<;ok insanlar bu 
meyvalan kadm telakki etmekten gen 
kalrnazlar !» 

Biirham Kali, ilaveye liizum gori.iyor: 
«Bu rivayete «Vakvakname hikayesi» 

diyenler de vard1r. Lakin tabiatin <;ok 
garib ~eyler yarathgi dii~iini.iliirse vakvak 
agacma inanmak laz1m Relir, zaten insan 
seklinde neb at bulundugu muhakkakhr: 
Yebruhussanem gibi 1.. Nebattan hayvan 
dogdugu da vakidir. Caizdir ki bu agacm 
ash dahi hayvani ve nebati maddelerden 
miirekkeb ola !» 

Cocuguna «vakvak etme» diyen ana, 
bu masah i~itmi$ olsayd1 <;imdigi kendi 
diline bastmr ve yavrusunu 0 sozlerle kor
kutmaktan korkard1, samyorum. 

M. TURHAN TAN 
lilt I till II If II II II II II 1111111111111111111111111111111111111 

Aleni §iikran 
Oglum Esad Mukadderin oliimu ii· 

zerine bana kerim goniillerini bir kere 
daha agml§ alan bliylik kalbli dostlarla 
alicenab okuyucul¥a sonsuz te~ekkiir • 
ler etmek isterim. 

Cocugumun gene tahsil arkada~lan • 
na uzun omiiler dilerken kendilerinin 
ana yurdumuza birc;ok hizmet etme~e 
muvaffak olmalan temennisi gonlume 
en gerc;ek teselli olmaktad1r. 

!mzam1 arada strada 11ltfen kabul et· 
mi§ bulunan siitunlartmzda ~u duygu
mu arz ic;in kiic;uk bir ko~e tahsis bu -
yurursamz beni minnettar edersiniz. 

Biitun ailemin ve nac;iz ~ahstmm hak
klmlzda gosterilen necabet kar~?!Slnda· 
ki azim ~iikranmt tekrar hiirmetle a • 
nanm. 

Faztl Ahmed Ayka~r 

ko§uyordu, ko§uyor ve o ko§tuk~a odalar 
c;ogahyordu; kadmm gi.izelligi harabe 
ile nobetle§iyor, harabe kadmdan daha 
!;iitel goriiniiyordu. 

!sa bella kac;J§tna devam ederek: 
- Orad; bir ba§ka bah~e var, dedi, 

bir ba~ka bah~e. 
Ve bir parrnakhktan ot ve moloz dolu 

bir avlu goriindii. 
- Hay1r, Paolo, hay1r I Bur ada de

if!, burada r1< degil. Rica ederim. 
Titrek ellerin arasmdan ka~1yordu. 

Yi.izii zaman zarnan korkudan ve sarhot
luktan ~eklini deai~tiri:vor IZ;bi goriiniiyor
du. Ve ikisi de bir esikten digerine, 1~1ktan 
~olgeye, golgeden 1~1 ga hududsuz Jstlrab
lanm koval tvorlardt. 

Paolo, bir nP"~~-eye egilerek: 
- Bu mu" dedi . 
Bu bir ba•ka asma bahc;enin ISirgan, 

moloz ve c;arp1k cumuk borularla dolu 
rna~murn hat: "' 'YdJ. K•rlangJclar daha 
uzak bir sema:la daha siyah goriiniiyor • 
lard .. 

Kadm ge!ileyerek: 
- Diinyada bu"dan daha hazin bir· 

~ey oi<>~;Jir mi? dedi. 
- fsabelh' 
- Korkuyorum, korku •on1rn. 

( Arkast var) 
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Y erli futbol ~ntrenorii 
yeti§tirmek meselesi 

Mernleketin ana sporu olan, kasaba -
lar ve biiyiik §ehirlerden tutun da koy
lere kadar yerle§mi§ bulunan ve niha -
yet Turk ~ocugunun rniicadeleci karak
terine en uygun sporlardan biri olan 
futbolun memlekette kalkmmast ic;in a
lmacak tedbirlerin ba§mda hie; §iiphe -
siz ki saha ve yerli antrenor meselesi 
gelrnektedir. 

Futbol haricden goriindiigu kadar sa 
de ve basit nizarn ve kaidelere gore oy
nanan bir oyun degildir. Oyun kaideleri 
bile ba§b ba~ma bir bilgi ve ihhsas rne
selesi te§kil ederler. 

Oyunun rnuayyen ve mtidevven ni -
zamlar dairesinde ve nizarni olarak oy
nanmast ve rnemlekete bu ~ekilde ya -
ytlmast ic;in de oyunculann kiic;iikten 
bu nizam ve intizama ah§hnlmalan 
§arttlr. 

Bunlarm haricinde iyi futbol oynan
maSI ic;in de en miibrem olan ihtiyac 
hie; ~uphe yok ki oyun tekniginin icab • 
larm1 kavramii!i elemanlar tarafmda:1 
yeti§tirilmek §artJd1r. 

$imdiye kadar memleketimize autre
nor nam1 altmda baz1lan muktedir ba
Zilart ebenneka birc;ok yabancllar ~el -
bolunmw~tur. Bunlann ic;lerinde Ti.irk 
futboluna biiyiik istifadeler temin eden
lerinin bulundugunu inkar hakikati de 
inkar demektir. Bilhassa iki fngiliz an
trenorii zikrolunabilir ki bunlar haki -
katen k1ymetli adamlard1. Aram1zda bu
lunduklan miiddetc;e bize birc;ok §eyler 
ogrettiler. Fakat §Urast da gene bir ha
kikattir ki, ne o,g-rettilerse, biz futbolda 
onunla kalmt~ vaziyetteyiz. Daha do~
rusu onlarm antrene ettikleri c;ocuklar 
bugiin futbolu terketmi~ ve ogrendikle
rini de unutmu~ vaziyettedirler. 

$u halde bir kibrit alevi gibi i:igrettik
leri klsa bir miiddet ya~amif?, arkas1 ta
kib edilmedigi ic;in unutulmu~ gitmi~tir. 

Yazan: NVZHET ABBAS 

ta ba§langlClnda ~unu akhmrza koyma
hyrz ki ahlak, seciye ve bedeni kabili -
yetc;e yiiksek kalite sahibi elemanlan 
yerli antrenorliik i§ine cezbedebilmek 
ic;in bu illi kafi derecede cazib bir i§ o
larak ortaya atmakhgtmlz laz1mdtr. Bu 
i§ de verilecek iicretlerin ytiksekligi~den 
ziyade futbol antrenorlti~i.iniin bir mes· 
lek olarak mernlekette revacmt temin -
dir. Faraza 1zmir, yahud Samsun bol -
gelerine gonderilecek hirer, yahud lki
§er antrenoriin ayhk kazanclarm1 net 
olarak ayda yiiz elli liradan hesab ede
cek olursak bu tahsisatm hig olmazsa 
bir k1smmm bu bolgeler varidatmdan 
odenmesini §art ko~mahytz. Bu ~ekilde 
hareketle bu bolgelerin antrenor i§ine 
maddi alakalan celbolunmu§ olur ki, 
bir zarnan sonra belki de antrenorli.ik 
i.icretleri bolgelerin kendi oz kaygulan 
arasma ge<;mi~ olur. 

Fakat bu zaman gelinciye kadar mern
lekette antrenorli.ik i§ini futbol saba -
smda her vec;hile yiiksek evsaf ve §6h
ret sahibi arkada~larm eline tevdi ede
bilmek ic;in mutlak ve muhakkak su -
rette bunlan bu i~in bizde de bir meslek 
haline geldigine ikna etmek ~arthr. iki, 
iic; sene devam edip bilahare kendi haH
ne terkedilecek i~lere akh ba§mda ve 
seciye sahibi genclerin ragbet etmiye
cekleri tabiidir. 

Lik _ve ~ild ma~lar1 
tehir edildi 

Hakiki istanbul ~ampi· 
yonu nasd meydana 

~1kacak? 
Istanbul Futbol ajanhgmm tebligine 

gore, bugiin yaptlmast icab eden ~ild 

maqlar1 havanm muhalefetinden tehir 
edilmi§tir. Bu teblige gore, Giine~ -
Vefa lik kar!?Ila§mast imkan bulundugu 
takdirde saat on dortte Taksim stadyo
munda yapbnlacakhr. 

Bugiin, ·imkan bulundugu takd'rdc 
yaptlacak olan Gilne§ - Vefa ma<;r neti
cesinden, fazla bir §ey beklemek dogru 
degildir. <;i.inkii birinci ki.ime nam1 al -
tmda toplanan on kuliibun bir buc;uk 
aydanberi kar1iJ.la§malarmdan beklenen 
gayeye, milli ki.imeye dart kuliibiin tef-
riki i§i halledilerek, vanlmr§tlr. Giine§ 
takrmt bugiin sahaya qrkmtyarak hi~ 
puvan almasa dahi kendisini kenarda 
bekliyen Be~ikta§, Fenerbahc;e ve Ga -
latasaray kuliiblerine kahlarak !stan -
bulun di:irt milli kiime tak1m1 taayyiin 
etmi§ bulunacakhr. 

ikincite~rinin birinci haftasmdanberi 
devarn eden bu ma<;larda istanbulun 
milli kumeye aynlacak dort takrm1m 
meydana koymasmdan ba§ka istanbul 
§ampiyonlugunun da mevzuu bahsoldu
gunu iddia etmek kat'iyyen dogru de -
gildir. <;linkii rnilli ki.irne rnaglarmm 
tertibi s1rasmda ve Hamdi Emin <;apm 
reis bulundugu s1ralarda Futbol Fede -
rasyonu tarafmdan yaptlan tebligat sa
rihtir. 

16 birincite§rin 1936 tarihli niishamt
zm spor ktsmmda ne~retti~imiz bu teb
lig, Ankara, istanbul ve izrnir takul'\ -
Ian arasmda bir milli kiime te~kil edil
diginden bahsettikten sonra kumeye se
c;im meselesinde istanbul rnmtakas1 i~in 
bir usul vazeylemekte ve istanbul §am
piyonlugile kiimeleri hakkmda §U esas· 
lan koymaktadtr: 

Devecinin 
Devesini pe§ine 

taktp Paris sergi -
sine i§tirake gelen 
bir Arab deveci, 
sergmm devam1 
miiddetince otur -
mak iizere Paristf 
bir oda kiralamt>' 
Giindiizleri, sergi 

kuntratz 

ziyaretc;ilerini devesile eglendirdik -
ten sonra, gece, gene onun ipini koluna 
taklp evine geliyormu§. Fakat, deve 
yiiziinii binde bir bile gormiyen Paris
liler tela§a dii~mii§ler. Mahallelerinde, 
burunlarmm dibinde oturan bu deve, 
upuzun boynu, koskoca horgiicii, sark1k 
dudagile gozlerine, kablettarih bir mah
luk kadar korkunc goriinrnege ba~la -
mt§. !~i ev sahibine anlatm1~lar. Fakat, 
deveci, kom~ularm !';ikayeti iizerine 
kendisine miiracaat eden ev sahibini 
dinlemeyince i§ mahkerneye aksetmi§. 

Ev sahibi: 

- Ben, evimi, bu adama mesken diye 
verdim, o, deve ahtrma gevirdi. Ya ba§
ka yerde bir ah1r bulup devesini oraya 
koysun, ya evimden gtksm! diyor. 

Ev sahibi hakh. Fakat deveci de ken
dini ~oyle mudafaa ediyor: 

- Bu adamm dedigi dogru amma, be
nim kuntrahmda hayvanlara aid bir 
madde var: cEvde, kedi, kopek ve pa -
pagan beslenemez• diyor. Bu beslen -
mesi memnu hayvanlar arasmda deve
den bahis yok. Binaenaleyh ben, bu 
madde mucibince evimde deve besliye
bilirim. 

Devecl de hakh. 
Mahkeme heniiz karanm vermem1~. 

Fakat ev sahibi, kararm deveci lehinde 
olmast ihtimalini dii§ilndiikc;e ter dokli
yormu§. Meger, Paris sergisinin tekrar 
agrlacagm1 tahmin eden deveci, kun -
trah uzun mi.iddet ic;in imzalamr~. Yani, 
evde bir hayli zaman daha mihman ka
lacak. 

Deveye hendek atlatmak kadar, de -
veyi evden atlatmak da zormu§ meger! 

Bursa da telefon i§leri 1slah 
ediliyor 

9 tkincikiinun 1938 

Her tarafta kar ve firtina 

Istanbul, diin karakt§IO 
en §iddetli giiniinii ya§adt 
Barometre s1fira diistii. , Karadenizdeki 
tipi yiiziinden seferler tamamen durdu, ~iddet)j 

k1~ memleketin her taraf1nda devam ediyor 

Pariste kar 

[Ba~tarat1 1 tnct sahifeoie] 

$ehirde manzara 
lstanbul, ki§tn en §iddetli gi.inlerinden 

birini ya§ami§tir. MUtemadiyen yagan 
kar tutmami§, fakat caddeleri de ge<;ile -
miyecek bir §ekle sokmu§tur. Karla hera· 
ber esen §iddetli riizgar, siihunet derece· 
sinin de tenezztiliinii mucib olmu§, baro
metre en <;ok 0,6 santigrada kadar dii§ • 
mii§tiir. 

V apurlarrn vaziyeti 
Denizlerdeki futma ve karm tipi ha • 

lini almas1 yiiziinden diin bin;ok vapurlar 
hareket edem,:mi§tir. Bartm postas1m ya • 
pacak alan Denizyollan !daresinin Ban • 
dtrma vapuru, hareket edememi~. Ban -
dtrmadan limammtza gelecek alan Saa· 
det vapuru da orada kalmt§tir. 

Karadenizden evvelki giin gelmesi 
icab eden Giineysu, ancak diin ak§am ge<; 
vakit Bogazdan girmege muvaffak ol -

sonra 

giden otobiis yolculan Karakay yolunda 
kara saplanmt§lardu. Y alovaya giden o~ 
tobiisler de Re~adiye sutlarmda kara sap
lanmi§tJr. Otobiisler geri donmii~ler ve 
yolculan Bursaya getirmi§lerdir. 

lstanbul postast da bugiin gelmemi§tir. 
Miilhakatla miinakalat ink1taa ugramt§ttr. 

Mii.reltede 
Miirefte 8 (Hususi muhabirimizden)

Gece yagmtya ba~byan kar bugiin de 
devam ediyor. Soguk stftrdan a§agt bir
dir. 

Halbuki haricden getirilecek ve i§i -
nin bihakkm ehli bir !ngiliz antrenorii
niin :veti~tirecegi yerli antreni:irler rnem
lekette ernin bir ise yatmlml!'! sermaye 
gibi istikbal futbo1unun maddei esasi
yesini teskil edeceklerdir. Bunlar c;ahf?· 
hklan bolgelerde futbolun idari, nizami 
ve teknik icablarm1 ve inceliklerini 
miistakbel futbolcu nesli a')thyacaklar 
ve bovlece futbol, memlekette modern 
bir §ekilde yaytlmaga ba§lamt§ olacak -
hr. 

Yerli antrenor yet.i$tirmek i~in Av
rupa, yahud ingiltereden celbolunacak 
bir antrenoriin idaresi altmda ac;tlacak 
bir kurs da kifayet etmez. Bu antreno -
riin antrenorliik babmda ogretecegi §ey
lerin mahdud kalmamasr ic;-in bu mes · 
lege ve futbola aid eserler de viicude 
getirmek §arthr. Hakiki bir antrenor 
evsaft arasmda teknik bilgiden maada. 
futbol tarihi, kaideleri ve nizamlan 
hakkmda da malumat aranmak icab e!
tigi gibi bir dereceye kadar da umumi 
hrfzrssthha, anatomie ve alelumum an
trenman ve idmanlar hakkmda da vu -
kuf aranmak laztmd1r. Celbedecegimiz 
antrenorde biitiin bu evsafm birle$mi~ 
oldugunu farzetsek bile bunlann bir de 
yazth$1 olmak icab eder. Yani bir spor 
ve futbol antrenorlugi.i edebiyah - ki 
bizde bunun dedikodusunun alaS! ve 
enva1 var, hakikisinin ise iz ve ni~anesi 
yoktur • yaratilmak ~arttir. Bu biiviik 
i§in bir gi.inde basanlamtyacafh gibi bi.r 
esashs1, bir de gozboyacthk sekli olrnak 
iizere iki c;e§idi vard1r. Bu ikinci c;e~i • 
dinden sak1mlmak ve esasm1 almak iize
re antrenor kurslan baslamadan evvel 
bu ciheti de ilcmal etmek laz1md1r. 

cfstanbuldan dort kuliib milli kilme
ye aynldtktan sonra geriye kalacak 18 
kuliibden kilmelerinde alacaklart de • 
recelere gore, 10 kulilb birinci ve 8 ku
lilb ikinci kilmeyi te~kil edeceklerdir. 

Bursa (Hususi) - Bursa telefon - mu§tur. 

Tire Ve lUemife hQr yagayor 
lzmir 8 (Hususi muhabirimizden) -

Seylab mmtakalannda sular ktsmen ~e· 
kilmi~tir. Kaylerini su basan koyliiler, 
Yerlerine doniiyorlar. Manisa ve Mene~ 
mende bazt koylerde hala su vardtr. Ay· 
vabk - Dikili yolunda, Bergama $Osesin~ 
de bozukluk gariilmii$tiir. Kiic;iikmende· 
res mmtakasmda koyliiler yeni bir tug• 
yana. kar~! sedler yapmaktadtrlar. 

Bir geminin telsizi Ttre, Odemi$ ve Manisa taraflanna 

Avrupa milletleri arasmda futbolda 
i1eri ~iden Avusturyahlarla Cekler ve 
bunlardan sonra ba~ladtklan halde on
lart gecen italyanlar ve Almanlar, hat.ta 
isvec;liler hep bu sekilde hareketle i$e 
ba~lam1!;?lard1r. Elde ettikleri muvaffa
kiyet ise onlan ingiliz futboluna kafa 
tutacak bir vaziyete ~1karm1~ bulun -
rnaktadtr. 

Zerrece miibalagaya sapmadan ser . 
detmi~ oldugum su umurni mi.italealar. 
isin ancak zavahirini te~kil etmektedir. 
t~yliziine gelince, yani futbol•m kalkm
mast ic;in zaruri olan bu ihtiyact kaqt
Iamak iqin plan tatbik rnevkiine konul
dulttt zaman kar~tla~tlacak giicliikler 
bizee astl i.izerinde durulacak rnadde:ler
dir. 

Bu babda her ~eyden evvel dii
§llniilecek mmtaka a~tlacak yer1i 
antrenor kursuna ragbet edilip e
dilmiyecegi meselesidir. Boyle bir kur
sa bu i~lerde ikinci, yahud iiciinci.i plan
da kalan elemanlar istirak ettirilecek ve 
Turk futbolu da bunlarm eline ernanet 
edilecekse, maksadm husulii giicle!';e • 
cek ve belki de hicbir muvaffakivet el
de edilernivecekth< Bunun Icin de isin 

Biitiin bunlarm haricinde bir de an
trenorliigiin psikolojik taraf1 vardrr. 
Antrenman psikolojisi ve miisabaka psi
koJ.ojisi bugiin bir ilim haline gelmi$ -
tir. Aram1zda bulunan ve birkac; zaman 
c;ocuklan c;ah~ttran baz1 antrenorlerle 
haZirhk rnaclarmda dii$iip kalkhgtm es
nadaki tecriibelerim bana bu noksamn 
ac1hklanm gozle goriilur ve elle tutu -
lur tarzda gi:istermi~tir. 

i~te ~u ktsa izahlarla oniimiizdeki isin 
hie; de basit ve ba~artlmasi kolay olmi
yal'l bir is oldugunu meydana koymu~ 
oluyoruz. Umar1z ki Turk Spor Kururnu 
bu sahada kat'i karanm vermeden ev
vel sporu kulubciiliik degil de, bir me-rn
leket i§i zaviyesinden gorebilenlerin 
fikrine miiracaati faydah telakki ede -
rek elbirligile ba~anlmas1 icab eden bu 
i§te hususiyetlerimize ve nefselemre en 
muvaftk ~ekilleri tesbit ettikten sonra 
planla§hrarak tatbik eder. 
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Onlann arasmdar gec;;erek Irmaga dogru 
ilerlerken biraz iirkuntii duydu. Fa kat, et
rafi, garib bir ah§kanhkla tamyor gibiydi. 
Bu aday1 <;ok stk tahayyiil etmi~ti; ~imdi 
tammamasm· iMkan yoktu. <;ahhklardan, 
kulagma hi~ntilar geliyordu; ve el yorda
mile ilerledik.r:e, kuvvetle teneffiis eden, 
bilmedigi gece c;;i<;eklerinin nemini, taze
ligini ve kokusum• duyuyordu. 

Doris gokyiizl.in" baktt; ~imdi, bu par
lak kubbede, ytldtzlar, birbirinin ardlstra, 
yerliyerinde gC' ziikmege ba$llyordu. Bun
Jar, biiyiik ve giizel ytldtzlardt; yabanc1, 
fakat, yur2daki ytldtzlan sevkeden ayni 
kanuna tabi ytldtzla.·... Doris <<hangi 
yurd ?» diye a 1 ac-· dii~iindii. Durdu, de
rio, munta1ar· nefe5ler ald1. Bu yabanci 
ve saf hava ile birlikte, kendi varhgmdan 
biiyiik bir ktsr.u da dt§ari attJgma, gayri
$Uuri bir §ekilde inamyordu. Bir agacm 
tepesinden bir ku~ ottii, palmiyelerin si
yah. kahn yapraklan bir riizgarla sallan· 
dt. Doris, kolunu bir palmiye dahna da
yadt ve agacm sallandtgmt, ya~adtgmt, 

yabanct fakat karde§ bir mevcudiyet ta
§Idtgmt hissetti. Bazil 'e, oldiirUcU bir i§• 
tiyakla miitehassirdi. 

0 esnad · , otelder., kalabahk bir ses 
ugultusu geldi. Onu c;;agmyorlardt. On
lann haline i<;in ic;;in giildii; fa kat gene 
dandii, aheste adtmlarla, sonra daha htz· 
h bir yiiriiyi.i~le, otelin I§Iklarile aydmla
nan yere kadar geldi. Shugers, hoyrat el
lerile onu yakaladt. Herhalde meraka 
dii§miis olacaktt: 

- Benim yanm:dar aynlmtyacaksm. 
Diye hayktrdt. Doris, mutiane cevab 

verd1: 
- Affedersin. 
Gece gee; vakit odalarma c;ekildikleri 

zaman, Bryant\ bir ko§eye, ham iistiine 
ktvnlmt§ buldular Oyle SIZ:ffil§tt ki, Doris 
onu uyandtrarradi. Hayli ic;;mi~ olan Shu
gers, giildii: 

- Buak camm, dedi, rahatsiZ ettigi 
yok ya! 

Ayaklan dola~tl, odamn ortastnda bir 
cibinligin altmda duran demir karyolaya 

Istanbul ~ampiyona kilmesini terkib 
edecek dort kulilb aralartnda 1stanbu1 
birinciliqi i~in ayrtca milsabaka yapa • 
caklardtr. 

Birinci kilmenin birincisi eyampiyona 
kilmesinin dordilncilsile ve ikinci kil -
menin birincisi birinci kilmenin sonun
cusile otomatik olarak yerlerini degi§e
cek1erdir.~ 

Futbol Federasyonunun millt kiirne 
ic;in vazettigi bu sarih esaslardan yu -
kanya dercettiklerimizin yalmz son ftk· 
rasma riayet edilmemi§tir. Yani otoma
tikman yer degis.tirmeler yaprlmamr~ttr. 
Buna mukabil Fenerbahc;e tak1m1 iiq 
~ehrin ileri gelen taktmlarile yaphgt 
mac;larda topladt~ puvanlarla milli kii
me ~ampiyonlugunu kazandtgr gibi ge
ne milli kume miinasebetile aralarmda 
kaq1la~an 4 istanbul tak1m1 arasmda is
tanbul ~arnpiyona klirnesinin birinciligi
ni, basit tabirile soyliyeyim, !stan bul 
samnivonlugunu kazanmtstlr, yani Fut
bol federasvonunun milli kiime maclan 
ic;in vazetti~ti esaslarm diger klSlmlan 
tamamile tatbik edilmi~tir. ~imdiye ka
dar kabul edilen usuli.in bir tarafa btra
ktllp veya unutulup bu mac;lan ba~ka 
zaviyeden l'(ormege c;ah<:manm mana -
st yoktur. Mesele basittir. ~·imdiye ka
dar yap1lan mac;lar neticesinde Be~ik -
ta!i, Fenerbahc;e, Giine~ ve Galatasaray 
taktmlan 938 mevsimi milli kiime ma<;
lanna istanbul namma i~tirak etmek 

yuvarlamrken, bir daha giildii: 
- Am rna da pis §eymi§ bu Kauva! 
Diye soylendi. Dt§andan, geceyi dol

duran saytsiz agustos ve cJrcir boceklerinin 
atii~ii. kurbagalann melal veren sesleri 
i§itiliyordu. Havada, Iatif, gumu§ 
parlakbgmda, toz gibi bir ay I§Igi vard1. 
Doris, gazleri bu yabanc1 adanm solan 
gecesine taktlmt§, Shugers'le gec;;irdigi bu 
hayatm hat!rasmt silmegi, bu hatay1 ta -
mir etmegi dii*iiniiyordu. Kendi ken dine: 

- ~arkt sayliyecegim, dedi; Bazil'le 
beraber buraya gene gelec~im. Buraya 
Bazil'le birlikte gelmeden almiyecegim. 

¥-¥-'1-

Dorina Rossi, otuz ya§mda §ahrete 
eri§mi§ti; heyecanh ve ehemmiyetsiz bir 
biiyiik opera muganniyesi §ohreti! 

Saat, -sabahm sekiziydi. Doris, interna
tional Musical Press gazetesinin, kendi -
sinden sitayi§le bahseden makalesini oku
duktan sonra, gazeteyi, yatagmm iistiin • 
de duran ateki gazetelerin yanma btraktt. 
Salvatori'nin kahvaltt ile beraber getirdigi 
mektublan ac;maga koyuldu. Odamn 
perdeleri henliz artiilii, pencereler ac;;tk
tt. Gece dolabmm iisti.inde lamba yam -
yordu. Nevyorkun sabah giiriiltiileri ~ok 
uzaktan i§itiliyordu; c;;iinkii, Rossi, Cen· 
tral Park'm garb ktsmmdaki yeni bina • 
lardan birinin kuk sekizinci katmda otu
ruyordu. 

Dorina, ytgmlarla manastz mektublar 

lannda esash tslahata ba§lanmt§tir. Ev
vela istanbul - Bursa devresinin Yalo
vadan Bursaya kadar olan klsm1 tecdid 
edilmektedir. Evvelce pek iyi olmtyan 
bronz tel, degi§tirilerek yerine yeni ba
ktr *el c;;ekilmektedir. Bu suretle tstan-
bul - Bursa arast gorii~rnelerinin daha 
duzgiin bir §ekle girecegi anla§rlmak -
tad1r. Ayrrca buradaki telefon santrali 
binasma konulan koraportor tesisah 
ile de izmir - Bursa arasmdaki devrerlen 
bir kanalla ikinci bir konu§ma yolu te
min edilmi§ bulunmaktad1r. Bu yol da 
yakmda aplacaktlr. $imdiye kadar Bur
sa ile izmir konu~amryordu. Arhk bu 
tesisatla fzmir - Bursa servisi de ac;tla
bilecektir. Bu tesisatm Bursa - tstan'l:>ul 
ve Bursa - Ankara arasr miikaleme1Pri
ne de muessir olacagr anla§rlmaktadrr. 

hakkmt kazanmt~lardtr. Bu doli kuliib 
milli kiime ma<;lan dolaytsile b1rbirle -
rile iki§er defa kar§tla§acaklardtr. Bun
larm neticesinde en fazla puvan topla
maga muvaffak olan taktm 1938 senesi 
istanbul §ampiyonlugunu kazanacakhr. 

Ajanhgm tebligi 
Futbol ajanhgrndan: 
Muhalefeti hava dolayrsile 9/1/938 

pazar giini.i yaprlacak olan biitiin §ild 
mac;;lan tehir edilmi§tir. 

imkan bulundugu takdirde Vefa - Gii
ne§ kuliibleri arasmda yaprlacak olan 
lik mac;1 saat 14 te Taks-im stadyomunda 
yaptmlacakhr. 

ahrdt. 0 sabah gelen mektublarm da 
hepsini okudu ve yorganmm iistiine fiT -
Ia tip a ttl. Y almz bir tanesini ahkoydu ve 
daha dikkatle okudu. Bu mektub Re • 
n~· den geliyordu. Doris, c;;abuk agrendigi 
franstzcayi c;;abuk unuttu~u ic;in, mektu
bu biraz zorlukla soktii. kinde biraz se
Yinc duyarak a<;tJgi bu mektub, OOU, ate· 
ki mektublardan daha fazla afkelendiri -
yordu. Rene, evlendigini ve paraya ihti -
yael oldugunu soyliiyor, kendisine yap· 
tJgt iyilikleri hatulatJyor, vaktile yazdtgi 
opera ic;:in ondan yard1m istiyordu. 

Bu mektubun, Doris'i kiiplere bindiren 
taraf1, evvela, bu tarzda yiize yakm mek· 
tub alml§ olmastydt. Dart taraftan bir ta· 
ktm insanlar ortaya <;Iktyor, hepsi ondan 
minnettarhk bekliyorlardt. Muvaffakiyet 
kazanmaga ba§hyah, herkes ondan bir§ey 
iimid eder olmustu. Para ve nUfuz 
sahibi oldugu giindenberi, hi<;bir iltifata 
mazhar olmamt§, hic;;bir hediye almamJ§, 
hic;bir yardtm gormemi§ti ki yiiz mislile 
ademege mecbur kalmasm. Rene bu rna
nevi alacakhlann sonuncusu idi ve Doris, 
ondan, bu hareketi iimid etmiyordu. Ka§· 
lanm <;atti, akh ba§mda, borjuvala§ml§ 
btr Rene tasavvur etmege c;ah§h, fakat 
daha ileri gidemedi. «Bir kere de menfaat 
limidile yazilmamJ§ bir mektub alsam» 
diye dii§iindii. ' 

<.;oktanberi Bazil' den haber alamadr 
gt i<;in hir<;mdt. Avukat Cowen, btkma • 

Bogaz dt§mda birc;ok ecnebi vapuru ~ar_ Yagtyor. Tirede 11 ya$mda Saban 
bulundugu tahmin ediliyor. Bogazm on Ismmde bir c;ocuk, soguktan donarak ol~ 
mil a<;Igmda bulunan Alman banduah mii~tiir. 
Smirna adh vapur, miitemadiyen telsiz Yunanistanda 
vererek Bogazi bulamadtgmi, tipi yiizi.in- Atina 8 (Hususi) - Bugiin buraya 
den bir vapur boyundan ilerisinin gariile- da k~r yagmaga ba§lamJ§hr. Yunanista· 
medigini bildirmi§tir. nm §.m~al taraflarmda kann arkast kesil· 

Dii.nkii. hava raporu me~I§~tr. Selanik civarma yagan kar 80 
Diin hava tamamile kapah ve yer yer santtmJ bulmu§tur. Yunanistanm her tara

yagt§h ge<;mi§tir. Y agi§lar Zonguldak, fmda §iddetli kJ§ devam etmektedir. 
Kayseri ve Konyada yagmur, <.;anakkale, . A ltalyada 
Bahkesir, Kocaeli, Eski§ehir ve Ankara· ~Ila~o 8 (Hususl) - ~imali ltalya-
da kar §eklinde olmu§tur. da §tmdtye kadar emsaline tesadiif edil· 

Riizgarlar §imalden T rakyada, Kara- memi§ derecede $iddetli k1§ hi.iki.im siir· 
deniz sahillerinde, Marmara havzasmda mektedir. On ki~inin soguktan aldiigii 
kuvvetli, Egede kuvvetlice, yurdun diger res~en tahakkuk etmi§tir. Sogugun §id
mmtakalarmda ayni istikametten orta detmden ftalyan Riviera' smda mezruata 
kuvvette esmi§tir. bi.iyi.ik zararlar gelmi§tir. Yiiksek mahal-

Anten kopunca... lerdeki galler donmustur. Venedikteki de-
DUn sabah sa at I 0,50 de Be§ikta§ta niz golleri Hmilen d~nmu~tur. 

Bostanic;;i sokagmda Haydarm 30 numa- Almanyamn yeni hava 
rah evinin dammdaki radyo anteni riiz -
gann §iddetinden kopmu§, caddedeki e- sefineleri 
lektrik teli iizerine dii§mii§tiir. Antenin bir Berlin 8 (A.A.) - Yeni 130 Lz. balo-
ucu caddeden gec;;mekte alan sucu Hali- nu i:iniimiizdeki temmuzda i~lemege 
din C§egine degmi§ ve e§ek derhal almii§- ba§hyacaktir. Bu halon 40 yolcu ve Hin-

t.. denburg balonu kadar da rniirettebat ur. t 
1 astyacakhr 

Bursa yolunda karlara sap anan · · . . . 
b .. l 131 Lz. admda Ikmct bir balon daha 

oto user · · d ' · t' B b . . d" s1pans e tlmlS JI. u alon 130 Lz den 
Bursa 8 (T elefonla) - Sehnmtze un 16 metro dab a uzun olacak 100 · k 

gecedenberi bilafastla kar yagmaktadu., dar yolcu ta~tyacakbr. Birive · · . a 1• c: h' b b' ·· .. ·1 ·· "I .. t" H · nciSI §Ima ye ll eyaz tr ortu 1 e ortu mu§ ur. er Amerikasma ve ikincisi de cenub Am,._ 
tarafta tipi oldugu bildiriliyor. Ankaraya rikasma sefer yapacakbr. ~ 

dan usanmadan tahkikat yapml§, nihayet, 
Bazil'in altt ay miiddetle mektub yaz -
maktan menedildigini ogrenmi§ti. Bazil, 
uzun miiddet, niimunei imtisal olacak de
recede usluluk gasteriyor; fa kat, giiniin 
birinde, ani bir isyan hamlesile, biitiin im· 
tiyazlanm kaybediveriyordu. 

Bazil dii§iincesi, Doris'in biitiin gaza • 
bmt Rene'nin mcktubuna c;;evirdi. Bu 
mektubu aldt, buru§turdu. yerdeki beyaz 
halmm iistiine ftrlath, attt. Bu, mf sem· 
bolik bir hareketti. Zira, katibesi Mis 
Butcher, meydanda buldugu biitiin mek· 
tublan topluyor, buru§turulmu§ olanlan 
diizeltiyor, ytrttklanm yap1~tmyor ve hep· 
sine cevab veriyordu. Mis Butcher, Do -
ri~'in yazJSim miikemmel surette taklid 
ettigi i<;in, hergiin, bir c;;ok da ithaf yaZilan 
yaztyordu. 

Dorina lambayt sandiirdii ve gazlerini 
tekrar kapadt. MaksadJ uyumak degildi; 
roliinii ezberlemek istiyordu. Sabahleyin, 
banyodan evvel ezberledigi ktstmlarm 
zihninde iyice yerle§tigine dikkat etmi~ti. 
F ranstzca olarak teganni edecegi yeni bir 
rol alan, <;aykovski'nin Eugene Onegu -
ne'indeki T atiana rollin lin giiftelerini ve 
bestesini, zihnen takib ediyordu. Bu eski 
operanm provalan hayli ilerlemi§ti ve 
Dorina, kostiimlii provada, kendi roliini.i 
ba§tanba§a ezbere okumagi kararla§tlr ~ 
IDI§tl. Ayaklanm karyolamn ayakucuna 
dayadt Vf' -.0zleri kapah, roliinii okudu. 

Bu i§ bittikten sonra, tenefflis hareketi· 
ne ba§ladt. Nefes altyor, on dorde kadar 
saytyor, nefesini bJrahyordu, Arka arka
ka, otuz alh defa, baylece nefes aldt, 
sayd1, bnaktt. Bu hareket, Delmonte me
todunun kaidelerinden biriydi. D orina, 
bunu senelerdenberi takib ediyordu. Bu 
hc;.reketi yapttkc;:a i<;i rahat etmekle hera· 
her, gozlerinin oniinde aydmhklar uc;;u§u
yordu. Zira, bu teneffiis hareketi, her 
halde, <;ok saglam kalbli insanlara mah· 
sus oha gerekti. 

Bu miiddet zarfmda, kahvaltt, hergiin
kii gibi sogumu§tu. Lambayt tekrar yakt1; 
zaytflamamak ic;:in yedigi koyu pirincunu 
lapasmt, isteksiz kan§tirdt; iri bir salktm
dan bir iki iiziim tanesi kopardt, yedi. 
Zile bastJ, yorgam itti. Salvatori ic;;eri 
girdigi zaman o, yataktan kalkmt§h. 

ihtiyar muganniye degi§mi§ti. Aya • 
gmda, her adtm attJkc;;a giCir gtClr aten, 
uzun konc;;lu, giizel ayakkabtlan vardt. 
Bunlan, bacaklanmn, agu viicudiinii ta• 
~:yabilmesine yardtm etmek i<;in giyiyor -
du. Kn sac;;h olmaga karar vermi~. ba§IDI, 
c;epec;;evre, ufak buklelerle siislemi§ti. 

Odanm i<;inde ~1plak dola§an Dorina, 
ona hit a ben: 

- Madam, dedi, locandaki kii<;iik 
heykeli arttk garmek istemiyorum. 

Salvatori, kollanm havaya kaldtrdt. 
Dorina asabiyetle haykud1 : 

£Arkas1 var ] 
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S1hhatimiz I 
« Humz1karbon » 

tehlikesi 
«Humzukarbon» tehlikesi hayatJmiZl 

her an tehdid eden biiyiik bir felakettir. 
S1k s1k gazetelerde okudugunuz ekseri
:'fa oliimii intac eden kCimiir «<arpmas! ve 
havagazinden zehirlenme hadiselerine se
beb hep <<humzukarbon» dur. Komiir 
ancak havamn oxygene'i ile birle~erek ya
nabilir. Bir yerde mahdud hava ve neti · 
eede az oxygene varsa yanarken hum
~ukarbon hast! eder. E&er kafi miktarda 
hava ve oxygene varsa karbon gazi net
reder. Birincisi zehirli ve oldiiriiciidiir. 
lkincisi az miktarda ~ampanyalar ve ga
~ozlerde vardu. Onlarm kopiirmelerini 
temin eder. Keza, buz dolablanmn esast 
da bu gazin evvela mayi haline gelerek, 
SOnra donarak viicude getirdigi soguk
luk prensipine istinad eder. 

Humzukarbon yukanda da soyledi&i
rniz ve<;hile komiirler yanarken havamn 
'\'e oxygene'in mahdud olmasmdan hava
Razlerinin banyo veya mutfaklarda alev 
tikarmadan bo~ yere s1zmasmdan husule 
ge!digi cihetle bu vaziyetlere imkan bi
rakmamaga dikkat etmek gerektir. 

Kokusuz ve renksiz oldugu kin insan 
bunu yutmakta oldugunun kat'iyyen 
farkma varmaz. Y almz duman veya di
Rer gazlerle birlikte intisar ettigi vakit 
l!;oziimiiz veya burnumuzla hissedilebilir. 
l3iihassa mangallarda yak1lan odun ko
tniirleri, fena kurulmu$ sobalar, fenni su
rette viicude getirilmemi~ havagazi tesi
satJ hayattm1z idn miithi~ bir tehlikedir. 

!nsan bilerek veya bilmiyerek humzu· 
karbon yutmaga ba$lad1 mt, ~oyle bir va· 
~iyet hast! olur. Bu gaz, gtctklayici da 
olmadtgt i«<in oksiirtmez. Cii~eri doldura
rak kana kan$1T ve onun terkibahndaki 
kiic;i.ik kirmiZI yuvarlakl~a musallat olur. 
Bu yuvarlaklar cigere giren oxygene'den 
istifade edememege ba$lar ve viicudiimii
~iin hiiceyrelerinin en mi.ihim bir gtdastm 
te,kil eden oxygene'i oralara sevkedemez. 
Bundan ilk miiteessir olan sinir hiiceyre
leridir. Binaenaleyh bu gazi yutmu~ olan 
adam arttk iradesine haldm degildir. Bir 
rahats1zhk duyar, fakat baihramaz, kal
tlp pencereyi a«<amaz, yere dii~er ve gaz1 
:tubnakta devam eder, neticede kalb du
fur ve oliim vukua ~~:elir. 

···························································· 
Kif levaztmat1 .. 

Kar yag1yor, hava miithi~ soguk .. Bu 
vaziyette kendimizi muhafaza etmemiz 
laz•mdJr. Bu da ancak yiinliilerle olur. 
l§te hem sizi, hem de yavrulanmzi ISita • 
cak y\in ceket, entari ve taktm •.. i:iriilme· 
leri hi~ de gi.i~ olmad1g1 i~in pekala kendi· 
niz yapabilirsiniz. Hele sizin ceketiniz sade 
oldugu kadar zariftir. Dirseklerle yaka 
orgiileri ve kahn yollarla kollarm i~ine aid 
o~giiler birbirlerinin aynidir. Y avrulann
kine gelince bunlar daha basittir. 
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Hindistanda ilk 
kad1n naz1r 

Her tarafta ol
dugu gibi Hindistan
da da cemiyet ha· 
YatJ giinden giine 
tekamiil ediyor. Ka
dm, biitiin hakla
r•n• iktisab ediyor, 
her ti.irlii memuri
Yetlere gec;iyor. U • 
~un seneler devam 
eden miicadeleden sonra orada nihayet 
k1z ve erkek c;ocuklarm c;ok kiic;i.ik ya$lar· 
da evlendirilmrleri, zenginlerin say!SIZ 
kadmlar alarak harem kurmalan ve kast 
~ihniyeti dolayJsi!e muhtelif seviyeden 
birbirini anlam1s genclerin izdivaclarma 
ITia'li olmal an gibi f~na adetleri ortadan 
kaJd.rmak iizeredir. Bn. Pundit'in nam 
olmas1 oradaki bu tekami.iliin en vi.iksek 
bir en bi.i iik bir de-

Tipinize yaki§acak her hangi renkte bir satin cireden gece tuvalet, kor· 
saj dar, etek tamamile geni§tir. Dekoltedeki tezyinat tiil grektendir, 
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F aydah vii cut hareketleri 

Baz1 karilerimizin kollan hem liizu • 
mundan fazla §i§man, hem de kuvvetsiz
dir. Onlar, §i§manhklanm ortmek i<;in 
ekseriya kapah elbiseler giymege mecbur 
olurlar. Sonra da kii<;iik bir §eyi kald1r· 
mak i<tin zahmet <;ekerler. Onlara §U re· 
simlerle gosterdigimiz dort hareketi yap· 
malanm bilhassa tavsiye ederiz. Bu hare· 
ketler oradaki fazla yaglan eritecegi gibi, 
kollarm adalelerini kuvvetlendirir, her 
tiirlii spor ve ev i§leri yapmak i<tin mi.ite· 
kamil bir hale getirir. 

Bunlan yapabilmek i~in iki saglam is
kemle al1p oturulacak yerlerine ag1r ki
tablar koyup muvazeneyi temin etmek 
icab eder. I inci hareket kollarl iskem • 
lelerin arkahklanna da)'lyarak kendini 

yerden kald•rmaktir. Bunu yirmi defa 
tekrar etmelidir. 2 nci hareket kollan ge· 
rerek ayaklan birbirine sJkl§ttnp ufki §e" 
kilde diiz tutm1ya ~ah§mak ve bu vaziyet· 
te mi.imkiin mertebe uzun mi.iddet dur • 
makt1r. Bu hareketi de on iki defa tekrar 
etmelidir. 3 iincii hareket kollan iskemle 
arkahklarma daytyarak ayaklan birbirine 
slki~ttrmak, gogsii diiz tutarak bacaklar1 
biikmek ve kendini yukan ~ekmek, sonra 
tekrar eski vaziyete donmektir. Bu hare· 
keti de 20 defa tekrar etmelidir. 4 iincii 

hareket, kollan gererek ayaklan yerden 
kald1rmak ve onlara makasvari hareketler 
yaptlrmaktir. Bu hareketi de 20 defa tek
rar etmelidir. 
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Bu karl1 ve f1rtmah giinlerde bile gon-1 Saks1 ic;indeki nebatlardan ci«<ekler onun 
liimiiziin ne~· esini kaybetmemekbgimiz 
bahar ve yazt hayalen ya~amakla kabil 
olmaz. Manevi &enligimiz membam1 ek
seriya goz ve kulaktan aldigl cihetle ev
vela onlann memnuniyetJm temin et
mekligimiz icab eder. Binaenaleyh bu ih
tiyacJ dii~i.inerek ev, apartJman yaptmr
ken ihtiyatlt davranmi$ olanlarla, evlerin
de, apartlmanlannda k1~ bahc;esi tesis et
mege miisaid yerleri olanlara hitab edi
yoruz. Digerlerinin, yaz ve baharm ya
nmda ki~m da ayn bir cazibesi oldugunu 
tasavvur etmelerinden ba$ka care yoktur. 

iistiine ma ile dizilirler. Bir kenanna da 
cam bir kutu veya biiyi.ikc;e kavanoz ic;in
de renkli baJ,klar yerle~tirilir. Koltuklar I 
geni~inden ve koy, sayfiye e~yasma ben
zerlerden intihab edilmelidir. Masanm 
ortiisii de renkli brodelisinden sec;ilmeli

dir. Y erde de gene fazla renkli bir bah 
bulunmahd1r. Duvara da c;er«<evesiz, gi.i-

zel bir manzaraYJ. gosterir hah ve saire 
konabilir. Bir ko&ede de c!Vll clVIl oten 

1 

ku~lan havi bir kafese yer bulunursa ai-
1 tJk her~ey tamam demektir. 

Y almz, safas1 pek miikemmel siiriilen 
1 

k1~ bahc;elerinin bak1m ve ihtimam nokta
smdan epeyce miihim cefalar1 da vard:r. 

Ci<;ekler, nebatlar, bahklar, ku§lar bi.i

------------------------~ insanbk borcu 

«Hisar» kurbanlarinin 
ailelerine yardmt 

On ikinci liste 
Lira K. 
6874 05 On blrincl llste yekftnu 

64 OQ ±simler!nin yaz1lmasm1 lste
miyen hayll'sever zevat 

50 Mililterek grup Karakoypalas 
Samsun - S1vas hattl mute· 
ahh1dler1 · 

50 Naz1m vapuru siivarlsl Sa
lahaddin Sanoglu 

50 Kanarya vapuru siivarls1 Ce
lAl Sanoglu 

50 Naz1m vapuru zabitan ve mU
rettebatt 

10 Qanakkale Denlzyollan acen-
tasl Mehmed Ali Aras 

19 05 Asker! Ttbblye talebelert 
7 60 Eyiib Yeni~e.:;mede kahvecl 

Osman Somurtkan ellle top
lanan 

5 Balli All Ergeneman 
~----

7179 70 Yekun 

ihtilalci kuvvetler T eru
elde magb1b oldular 

(Bet~ taraft 1 tn.d 1ahttede) 
I 400 asker de bulundugu tasrih edilmek
tedir. Bunla:· 500 sivilin tahliyesi esnasm· 
da ve cumhuriyet asker! makamlan tara· 
fmdan hayatlarmm bagi§lanacagma ve 
yarahlann tedavi edilecegine dair verilen 
soz iizerine teslim olmu~lardtr. 
Hiikumet kuvvetleri miihim mev-

zileri ele ge~irdi 
Barselon 8 {A.A.) - Barselon rad

yosu Teruel cephesinin Muela mmtaka • 
smda cumhuriyet~i k1t' alann Muela isti
kametinde ~o~ miihim mevziler ele ge~ir
mi~ olduklanm bildiren Miidafaa Neza· 
retinin bir notunu ne§retmi§tir. 

Salamanka 8 (A.A.) - Umumi ka
rargahm tebligi, T eruel mmtakasmda 
Franko kuvvetlerinin biiyi.ik ehemmiyeti 
haiz mevziLr ele ge~irmi~ oldugunu bil • 
dirme~tedir. 

T eruel fehri tahliye eJilJi 
Barselon C (A.A.) - Havas ajanst· 

nm muhabiri bildiriyor: 
Frankistlerle cumhuriyet~iler arasmda 

iki saat siire:t miizakerelerden sonra hasii 
olan anla~ma neticesinde T eruel' de kalan 
kadm, c;ocuk ve ihtiyarlar tahliye edil • 
mi§tir. Bu ameliye kiz1lha<t heyeti reisinin 
teklifi iizerine yapJlml§tlr. 

Sehirden evvela gtdasllltktan bitkin 
bir halde bulunan be§ yiiz kadm tytkanl • 
mt§br. Muharebe yalmz tahliye yapllan 
mmtakada durmu§tur. T ahliye edilenle • 
rin miktan iki bini g~mektedir. 

T eruel muharebesinin ba§langlcmdan • 
beri ilk defa olarak «Siyah oklar» ve di
ger ltalyan miifrezeleri muharebeye i§ti· 
rak etmektedirler. 

Barselon 8 (A.A.) - Milli Mi.ida • 
faa N ezaretinin bildirdigine gore, saat 
23-30 da Teruel dahilindeki miicadele, 
ancak tahliye i~in tespit olunan mmtaka
da muvakkat bir miiddet ic;in kesilmi§tir. 
Saat 18 de tahliye edilen e§hasm miktan 
iki bini gec;mi~tir. 

Bar1elon bambardrman edildi 
Barselon 8 (A.A.) - Asi tayyareler 

dUn Barselonun d1§ mahallelerini born • 
hard1man etmi§lerdir. Sekiz ki§i olmii§ ve 
bir ~ok ki§i yaralanmi§tlr. 

Cephede olen gazetecinin 
cenazesi 

Londra 8 (A.A.) - !sp"lmyada Te
ruel cephesinde olen Reuter muhabiri 
Sheopbanks'm cenaze merasimi Bride ki· 
lisesinde yaptl:m~ttr. 

Burgos hiikumetinin bir talebi 
Londra 8 (A.A.) - Burgos hiiku • 

meti Londraya bir muhttra gondererek 
Barselon ve Burgos tarafmdan gi:inderi • 
len siyasi mi.imessillere ayni suretle mua• 
mele edilmesini istemi§tir. Burgos bilhassa 
Londradaki resmi «ajam» diik d'Alba'ya 
sefirlik payesi verilmesini taleb etmekte • 
dir. 

Burgos hiikumetinin bu talebi kendi • 
: · ;n hukukan tanmmasma dogru atilml§ 
hi:: ad1m mahiyetinde oldugu icin Londra· 
nm bu teklifi kabul etmiyecegi sureti u • 
mumiyede zannedilmektedir. 
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K1s bahc;eleri umumiyetle hirer kapah 
balkon demektir. Bunlarm onii, hatta 
miimkiin olursa yanlan cam olmalt ve i
c;eri veya d1~an ac;Il1r kapaklt degil, pen
cereleri siirmeli tertibah havi bulunmah 
d1r. E~ya olarak gene camdan geni~ bir 

yiik bir dikkat ve itinaya muhtacdular. Londra _ Ytiba~mdan itibaren tngil
Sulan, yemleri, temizlikleri vakit ve za- terede mevkii ted.avi.ile c;1kanlan yeni 

· · I' bir Pennylikler son tetkikten gec;erken. 

Italyanin deniz teslihab 
endi§e ile kar§Ilaniyor 

FransiZ gazeteleri, Fransan1n da derhal yeni 
zirhhlar yaptirmas1 lazim oldugunu yaziyoriar 

(Ba§taratt 1 fn~ &ahtfed.e 1 

Bugiin muhakkak olan bir§ey varsa o da, 
biiti.in biiyiik devletlerin ister istemez, ki • 
misi §iipheli bir tehaliikle, kimisi emniyet· 
lerini temin i\tin makul bir endi§e ile, ka
n§mak mecburiyetindc bulundugu bir de
mz silahlanma yan§mm ba§lami~ olmasl· 
d1r.» 

Petit Journal diyor ki: 
«Akdenizde dt-niz kuvvetleri ahengi bo

zulmak tehlikesi ba§ gostermektedir. ingil
tere, italyamn bu hareketini cevabs1z bt -
rakmiyacaktir ve esasen daha ,imdiden 
46 bin tonilatoluk mhhlar in§a eyliyece -
gini bildirmi§ bulunmaktadu. F ransaya 
gelince, kendisinin bu mmtakada halya • 
dan daha mi.ihim olarak haiz bulundugu 
menfaatleri miidafaa etmesi lazJmdlr.» 

Excelsior gazetesi diyor ki: 
«lngiliz lmparatorlugunun tehlikede 

bulundugu noktalar o derece birbirinden 
uzak bulunmaktad1r ki Londra, bugiin 
kendi kuvvetlerinin ayni zamanda her 
yerde faik olmasmm ihtimali olmad!glnl 
anlamt§hr. Enternasyonal vaziyetin bu -
giinkii §eraiti, sulhu miidafaa i~in Fransa 
ve !ngiltereye karada, denizde ve havada 
ayni derecede miihim gayretler sarfetme~ 
liizumunu ihtar eylemektedir.» 

Jour gazetesi diyor ki: 

«ftalya bu yeni in~aatm ihtiyac gaster· 
digi paray1 nastl bulacak ~ F evkalade 
menabiden mi~ Bu membalar arasmda, 
bugiin, servetler iizerinden bir kummt 
devlet hesabma almaktan ba§ka bir§eY 
kalmami§hr. Mussolini, ne olursa olsun 
fa§ist devleti:1 bizzat kadrosunu te§kil ey
liyen sosyal simflarm bu yeni fakirle§me • 
sind en c;ekinmiyecek mi ~ Diger taraftan 
muhakkak olan bir§ey varsa da herhangi 
bir silahlanma yan~mda, ftalyanm mu • 
hakkak surette lngiltereye kar§I maglub 
olacagidir. Mussolini, realist bir adam di
ye tanmmt§tlr. Bu sebebden ikinci bir ihti· 
mal daha mevcuddur ve o da ~udur: 
M ussolini, bu karanm V ansittart ile yeni 
diplomatik miizakerelere giri§meden ev • 
vel, bu miizakereler iizerinde tesir cira 
etmek maksadile de vermi~ olabilir.)> 

Almanlara gore 
Berlin 8 (A.A.) - Deniz mahfille

rinde soylendigine gore §imdiden denize 

Romanya Krab 
Londraya gidecek 

[Ba,tarata 1 in~ aahttedel 

Diger taraftan «Rumen cephesi'> nin 
miihim vilayet te~ekki.illeri de hi.ikumetin 
«nasyonal • htristiyan~ partisine iltihak 
etmi~lerdir. 

H ariciye N a%lrl Prqg' a gitti 
Biikre~ 8 (A.A.) - Di.in ak~am Ha· 

riciye N azm Miesco, yanmda ekiler he· 
yeti azalan oldugu halde, yabanct diplo· 
matlar $erefine bir av eglencesi verecegi 
Arad'a hareket etmi§tir. 

M. Miesco, oradan cumartesi ak~am1 
Prag' a dogru yola 1<1kacak ve Prag' dan 
Belgrad'a ve oradan da Cenevre'ye gi
decektir. 

lngilterenin yopttgt te,ebbiiliin 
akialeri 

Londra 8 (Hususi) - Romanyada
ki ekalliyetler hakkmda fngiltere tarafln
dan Biikre$ hiikumeti nezdinde yaptlan 
te~ebbiis i.izerine Alman gazeteleri !n
giltere aleyhine $iddetli ne~riyatta bulun· 

mu$lard1r. Berlindeki lngijiz sefiri tara• 
fmdan Alman hiikumeti nezdinde yap1lan 
te~ebbiisat neticesinde Alman matbuah· 
mn ne~riyati durdurulmu~tur. 

*** 

indirilmi§ olan Rittario ve Vittorio - Ve
neto Zirhhlanndan maada Roma ve !m
parator ZJrhhlarm1 in§a etmek suretile bah
riyesini i.iltra modem dort yeni saff1harb 
gemisile takviye etmek istiyen ltalyamn 
bu karan Alman deniz in§aat programm· 
da hi<tbir degi§iklik husule getirmiyecek • 
tir. 

Bu mahfiller Almanyan1n 1935 tarihli 
lngiliz • Alman itilafmm ahkamma uya• 
rak programm1 lngiliz deniz in§aatma go• 
re tanzim edecegini ilave etmektedirler. 

Zikredilen itilafa gore lngilizlerin in§a 
edecegi her I 00 ton a mukabil Almanlarm 
35 ton in§a etmege haklan oldugu rna • 
lumdur. 

Amerikaltlara gore 
Va~ington 8 (A.A.) - Salahiyettar 

Amerikan mahfilleri yeni ftalyan deniz 
programmm Amerikan in~aatma tesir et· 
miyecegini, c;iinki.i Amerikanm ecnebi in
~aatma her gemiye kar~1 bir gemi ile mu
kabele etmek niyetinde olmadJgmJ bildir· 
mektedirler. Bu mahfiller !talya tarafm· 
dan ittihaz edilen karann Amerikan 
bahriyesinin takviyesi lehinde olarak Ro
osevelt'in mevkiini saglamla~tJracagmJ id
dia etmekte, buna mukabil ltalyan deniz 
in1aat programmm lngilterenin Akdeniz
de fazla gemi bulundurmak endi,esile U
zak~arktaki vaziyetini zayiflatmasmdan 
korkmaktad1rlar. 

lngili% donanmaaa AkdenizJe 
manevra yapacak 

Londra 8 (Hususi) - fngilterenin 
garbi Akdeniz filosu yakmda Akdeniz~ 
de biiyi.ik manevralar yapacakhr. 

lngili% gazetelerinin telsirleri 
Londra 8 (A.A.) - ftalyanm deniz 

in§aat program! hakkmda tefsiratta bulu • 
nan Tir: es gazetesi, bu programm en dik
kate deger taraf1 denizalt! gemilerinin <;o• 
galtJliT'aSJ oldugunu ve ~imdi Akdeniz gi· 
hi nisbeten mahdud denizlerde dahi bu 
gemilerin saff1harb gemilerine muzaheret 
i<tin olan liizumunun tahakkuk etmi§ bu ~ 
lundugunu yaztyor. 

Daily Express gazetesi, !talya deniz 
programmm lngiltere mahfillerini hayre· 
te diisi.irmedigini, lngilterenin kabul edi • 
len 25 geminin hepsini yapmas1 ihtimal 
dairesine girecel!ini bildirmektedir. 

Pe,te konferans1 
toplan1yor 

[Ba~tarat1 1 fncf sa1t#ede] 
cBudape~tede toplanacak olan Roma 

protokollar1 devletleri konferans1, ta • 
kib edilmege deger bir hadise olacakhr. 
1;)u ciheti yeniden tekrar edelim ki, !tal· 
ya ve Almanya, orta Avrupada birbir ... 
lerine rakib iki memlekettir. Almanya• 
nm di.inyada iizerine gozi.inii dikti~i bir 
memleket varsa, o da Avusturyad1r. t
talya • Avusturya - Macaristan konfe • 
rans1 arifesinde, Almanya ve Avustur
ya gazeteleri arasmda §iddetli bir mat
buat miinaka§as1 ba!;laml§hr. ttalya ve 
Almanyamn merkezi Avrupada ni.ifuz 
mmtakalan aytrmalarl ihtimali arada 
bir mezvuu bahsedilmi§tir. Fakat vu • 
kua gelen Mdise gosteriyor ki,bu nii • 
fuz mmtakalarma riayet ettirilmesi ol
dukc;a kuc; bir ~ olacakhr ve nihayet 
biraz erken veya biraz gee; iki memleket 
arasmdaki rekabetin kendisini gostere· 
cei'H mi.i~ahede edilecektir ... 

Ere Nouvelle diyor ki: 
cRoma protokollarm1 imzalam1§ olan 

devletleri bilhassa alakadar eden ve 
Budape§tede miizakere edilecek bulu -
nan mesele, ttalyanm Avusturya ve 
Macaristanla akdetmi§ oldu~ ticaret 
anla~malandn. Bu anla~malarla ttalyan 
hiikumeti, Avusturya ve Macaristana 

Romanya Hariciye Nazm lstrate Mi· blrc;ok miihim menfaatler temin eyle ~ 
esco, ~arist~ c;1kan Le Temps gazetesi- mi~ti. Fa kat bugiin ftalya, bu anla§ma
nin Bi.ikre~teki hususl muhabirine verdi~i Ian feshetmek mecburiyeti kar~lSlnda 
beyanatta, Romanya h1ristivan nasyonal bulunmaktad1r. Bu fesih keyfiyetinin Vi 
partisi noktai nazarmm, ne ftalyan fa$iZ· yana ve Budape~te ic;in ne derece va· 
mi, ne Alman rasizmi ile, ne de Fransa· him olacagmm aynca ispata ihtiyact 
nm hukuku be$er akidesile hil;bir miina· yoktur. Bu keyfiyet, ayni zamanda, f
sebeti olmadigmt kat'iyetle tasrih ettik- talyan hiikumetinin, Habe istan siyase
ten sonra, bugiin iktidar mevkiinde bulu- tinin neticesi olarak bugiin iginde bu ~ 
nan ziimrenin siyasetini, Romanyadaki lundugu giin gec;tik~e fazlala§an giic;liik
Romanyah yurdda$larm hukukile me~p;ul leri de tebariiz ettirmektedir. Duc;enin 
olmaktan ibaret diye tavsif etmi~ ve de- orta Avrupada terketmek mecburiyeti
mi&tir ki: <<Mali vaziyetimiz, iizerlerin- ni gorecegi ekonomik mevkii i§gal ede
de, topra~m iistiindeki ve altmdaki mah- cek Berlin degil midir? Mihver, bu su
sulata kat'i ihtiyac duydugumuz mevki- retle orta Avrupadaki siyaseti her ci -
Jeri i~lemege bizi mecbur ediyor. Hissi- hetten gittikc;e daha faal bir hal alan 
yatim1zdan $Uphe eden milletlerle ikttsadi Berlinin lehine olarak di:inecektir ... 
sahada <;ali$IDaRa imkan bulundugunu ~-==~------~~~~~~~ 
zannetmeym1z. Bizim ic;in c;ok kJYmetli 
olan biitiin dostluklanmlZI muhafaza ede
cegiz, fakat hie; kimseye kar~t da hasma
ne hisler beslemiyoruz. 

Harbden evvel, Almanya ile Roman
ya arasmda daima ticaret miinasebetleri 

mevcud bulunmu$tur. Binaenaleyh, bu
giin, bu miinasebat hayret uyand1rmama· 
hd1r. Romanya ile ftalya arasmda da o-

tedenberi sempati vard1r. Siyasetimiz; 
Almanya ile olan ticari miinasebat lehi· 
ne oldugu kadar ltalya ile olan sempati~ 
miz lehine de cah&maktadlr. Maksadi· 
mtz, bunlan, hakiki manalarile ve hakiki 
istikamet dahilinde inki~af ettirmektir. 
F akat, kendisine ne dereceye kadar med
yun oldugumuzu hic;bir Romanyalmm 
unutmadtgl F ransaya bagh kalacag!Z.». 
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Ankara ~ehir Tiyatrosu 
temsillere ba§hyor 

GONON BULMACASI 
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I Temsiller ~mbat nihayetine kadar devam edecek, 

heyet bundan sonra Suriye, Filistin, lrak, M1s1r 
ve Y unanistanda bir tumeye ~Ikacak 
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[Ba:taraft 1 tnct sahtteae] 
retile ~ah§maktadirlar. 

Y11lardanberi pe§inde ko§tugu bir ga· 
yeye ula§mamn heyecanile mi.itehassis bu· 
lunan e§siz san'atkar Ra§id R1za, kuru· 
Ian Ankara ~ehir tiyatrosu hakkmdaki 
duygu ve fikirlerini Ulus muharririne 
§oyle anlatmi~t1r: 

«- Biliyor musunuz; i~imde gencli
gimin en ate§li anlanm hatulatan bir he
yecan var. Ankara halkm1 ve bize itirnad 
edenleri muhakkak memnun etmek isti • 
yoruz. ilk temsilimiz bu aym on be§inci 
cumartesi gi.ini.idi.ir. Elimizdeki program, 
sanmm ki bizi mahcub etmiyecektir. 

Doktor Ali Si.ihanm <<Alev» isimli iicr 
perdelik bir drami, Mahmud Y esarinin 
«Sa~lanndan Utan» isirnli bir komedisi, 
Ismail Mi.i§tak Mayakonun «A§k Uyu • 
maz» isimli bir komedisi, Sabahaddin 
Alinin «Esirler» isirnli bir telif trajedisi, 
Vedad Nedimin «Kor» ii ... Elirnizde 
tezgahladigimiz eserler bunlardu. 

T emsillerimiz, azami §Ubat nihayetine 
kadar devam edecektir. Bundan sonra 
memleket di§ma bir seyahat yapacag1z. 
Suriye, Filistin, lrak, M1s1r ve Yunanis
tana gidecegiz. 

Kadromuzda kadm artistlerden ~azi· 
ye, Feriha Tevfik, Leyla, Nezahet ve 
Kadriye vard1r. Di.imev ve Kadriye Hal· 
kevinin daimi elemanlan idi. 

Erkeklerden Istanbul .5ehir tiyatrosun
dan mezun olan Kemal, Ya§ar, Avni ile 
.5adi ve bir de yardimCI olarak gene Hal
kevinden Erciimend Behzad vard1r. Hal
kevi sahnesinden, kendini sevdirmi§ olan 
amatorler arasmda profesyonellige ahla • 
ra-k sahneyi meslek yapmak istiyenleri de 
ahyoruz. 

Bilhassa Bu meselenin iizerinde dur • 
mak lazund1r: Boylelikle Halkevi, bir 
taraftan ~ehir tiyatrosunun bir eleman 

Deniz Bank Umum 
miidiirliigii 

[Ba§taratt 1 !net sahttede] 
Yusuf Ziya Oni§, kendi bran§mm bii

tlin i§lerini bliyiik muva!fakiyetlerle ifa 
ettigi gibi kendisine tevdi olunan her 
mli~kiil meseleyi daima hiisnli suretle 
halleylemi§ ve kendisile temas eden 
herkeste derin hlirmet ve muhabbet u
yandiragelmi§tir. 

Kendisi, !~ Bankas1 mektebinin mem
lekete ihda ettigi gi.izide simalardan o
lup §imdi de mlihim i~lerini kudret ve 
ehliyetle ifa edecegine §liphe olm1yan 
biiylik Deniz Bank mliessesesinin ba~
na getirilmi§ bulunuyor. Filhakika De
niz Bank, Turk denizciligini kurup yiik
seltmege memur GOk bliyiik bir miiesse
sedir ve Yusuf Ziya Oni§in §ahsmda en 
muvaf1k umum mlidiiriinii bulmu§tur. 
Yusuf Ziya Oni~e geni~ denizlerin en
gin ufuklan gibi sonsuz ve mlitevali 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Y unan Veliahdi bugiin 
evleniyor 

[Ba§taratt 1 tnct sahtfedel 
liS!na verilen hediyeler de gelmege ba~
lami~tir. Fransa Cumhur Reisi k1ymetli 
bir sofra takun1 gondermi~tir. 

Prenses F redorik'in gelinlik entarisi 
ilc; milyon drahmiye ve Yunan yerli ipek
Iilerinden yapilmi~hr. 

Sarayda verilen ziyalet 
Atina 8 (Hususi) - Veliahdin dii

guniinde ham bulunmak lizere buraya 
gelen yabanc1 prensler, prensesler ve diik
ler §erefine diin ak~am sarayda bir ziya
fet verilmi~tir. Ziyafette Yugoslavya 
Kral Naibi Prens Paul ve zevcesi, lngil
tere Kralmm karde~i Diik de Kent ve 
zevcesi, Ti.irkiye elc;isi Ru~en E~ref ile 
diger elc;iler davetli olarak bulunmu§lar
du. 

Romanya Veliahdi Prens Mi~el bu
giin ogleden sonra trenle buraya gelmi$ 
ve merasimle kar~Ilanmi~tlf. 

Hatzra pasta pullarz 
Atina 8 (A.A.) - Veliahdin evlen

mesi hatuas1 olarak Yunan posta idaresi 
yeni pullar c;IkarmJ§tlr. Bu pullarm iize -
rinde Prens ile Prensesin resimleri vard1r. 

T oprak altmdan ~Ikar1lan 
cesedler 

tzmir (Hususi) - tic;iincii Karata~ 
mahallesi arkalarmdaki derelerde, ye • 
§illik tophyan birkac; c;ocuk, derenin 
kuytu bir noktasmda baz1 insan kemik
lerine tesadlif ederek baber vermi§ler, 
Adliye ve zab1ta derhal mahaUine gi -
derek hafriyat yapm1~hr. Buradan, iiG 
cesed iskeleti c;Jkanlmi§hr. 

Fenn! muayene, bu meGhul iiG insa -
nm 15 - 20 sene evvel, yani i~gal senP
lerinde veya onu takib eden yillarda 61-
diiriiliip veya ollip gomiildtiklerini g6s
termektedir. Arada, mliruru zaman ol -
makla beraber, Adliye hadiseyi tamik 

etmektedir, 

deposu vazifesini gorecektir. Diger ta -
raftan, sahne istidad1 olan genclerimizin 
hayatm1 kazanma ve emin bir istikbal ver
me bakimmdan mi.ihim bir ad1m ahlmi§ 
.:>lacakhr. 

Tiirk sahnesinin yanm i~in ~ok mi.ihim 
olan bu meseleyi biran evvel ger~ekle§tir
mek ic;in bir namzed sm1fi kuruyoruz. Bu
raya alacagimiz genclere §imdilik 30 • 40 
lira verecegiz. Gender, evvela Halkevi 
sahnesinde ~ah§acaklar, yeti§ecekler ve 
sonra Sehir tiyatrosunun as1l elemanlan 
olarak kadroya almacaklardir. 

Ankarada Sehir tiyatrosu, Devlet ti -
yatrosunun ni.ivesidir. Devlet tiyatrosu, 
san'atkar yeti§tirmege ba§laymca, sahne 
hayatunlZln ikinci program! ba§liyacaktu. 
Bu program §udur: Ti.irkiyenin evvela 
bi.iyi.ik merkezlerinden ba§hyarak sahne • 
ler kurmak... Bugiin memleketirnizde bir 
sahne hasreti oldug:J hakikati iizerinde 
kim tereddi.id edebilir~ Bu, her§eyden 
once bir eleman meselesidir. Bir taraftan 
devlet tiyatrosu, bir tara ftan bu vas1talar· 
Ia kar§Ilanacak olan eleman ihtiyacmdan 
sonra kalan mesele bunlara memleketin 
dort tarafmda yer bulmakhr. Bu yerleri 
doldurmaga ham ve bekliyen y1gmlar 
olduktan sonr t geri kalan §eyler teferru • 
athr, o kadar. 

Ankaradan nas1l bir alaka bekledigi -
mizi soruyor~unuz .. Biz Ankaranm sahne 
7evkini tecri.ibe etmi§izdir. Ozerimize dii
§en iki tarafh vazifeyi; halkm alakasma 
lay1k olmak · e boylelikle bu i~i kuranla
rm bize gosterdikleri itimad ve giiveni 
degerlendirmek icrin c;ah~acagiz. Ankara 
Sehir tiyatrosunun heniiz bir binas1 bile 
yoktur, bina meselesi ic;in Evkaf apart! • 
mamndaki tiyatro binasm1 dii§i.iniiyoruz. 
Bugiin Dil Tarih fakiiltesinde konferans 
salonu olan bu yer, bugiinkli ihtiyacJmiZl 
kamiiyacakhr.» 

~ 1•1 I I I I I I ,. 
Soldan saga: 
1 - Arasua yemekle birlikte yenen lkl 

§ey. 2 - insam !dare eden l~indeki kuvvet
ler, bir dUde .eveb. 3 - Allah, eskl askerl 
te§kilattan b!ri, klsa zaman. 4 - Amt, bir 
emir. 5 - islam tarihin!n en giizel adam1, 
b!r edatm klsaltiinu.g. 6 - Uzuvlaruruzdan 
ik!sl, bir mabud, eski blr Tiirk devlet!nin 
vatanda~1. 7 - ~nliklerde sokaklara kuru
lur, bir soru edati, dtunanm kiri. 8 • Ge
ni§lik. 9 - Dolamba~ll hile. 10 - Keder! faz
la (murekkeb kelime), alfabOOe b!r harfln 
okunu~u. 11 - Bir maden, bir tU"a§ olma 
vasltasl. 

Yukandan a§altlya: · 
1 - Bul~an (mtirekkeb kellme). 2 • Ta

vassut eden (miirekkeb kelimel, s1fat eda
tl. 3 - Giym~, hUe. 4 -,islm, bir emir, bir 
clns kuma§. 5 - Insanca zayiat, Fransada 
b!r ~ehir. 6 • Bir erkek !sml, tepemizdeki -
ler. 7 - Fazla ho~a giden, Avruparun da~la
rmdan. 8 - Q!ftl(lnin alatmdan, arkasma 
b!r cg!bb get!rirseniz c icab ett!gl tarzda:. 
manasma gel!r. 9 - Bir edat. 10 - Vticudii
niin etleri sert, krall~e. 11 • Kokulu blr ot, 
blr peygamber, yedlglmiz !}eylerden. 

Evvelki bulmacanm balledilmi§ §ekli 
2 8 4 f> II 7 I! ~ 10 11 
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Diin gece Taksim biiyiik : 
yang1n tehlikesi atlatb 

Frank 
Dolar 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
tsvi.;re Fr. 
Leva 

Ah$ 
80.-

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

Sah:!i 
88.-

126.-
106.-
84.-[Ba:taratt 1 fncf sahtfedeJ 

gu k1~la • yan tarafmda «KI~lagec;idi>> 
denilen sokaga bakan k1s1mda iki biiyiik 
diikkan vard1r. Bunlardan biri zemin ka .. 
tmdad1r ve Latif Ustamn otomobil ta -
mirhanesidir. Dii:ieri de onun iist katm
da ve Mihran ile ortag1 Osmana aid ku
ma§ boyahanesidir. 

Diin gece saat tam on buc;ukta bu diik
kanlarm hangisinden c;1khg1 heniiz tama
mile malum olm1yan kesif bir duman ta- ' 
bakas1 yiikselmi~tir. Emlak ~irketinin bi
nalan muhafazaya memur bekc;isi vaziye

Florin 
Kron Cek 
~ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron tsve~ 
Sterlin 
Altm 
Banknot 

C E K 

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

625.-
1071.-
273.

L E R 

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

630.-
1077.-
274.- j ti gorerek derhal itfaiyeyi haberdar 

etmi§se de o ana kadar i~in i~in epeydir 
yanmakta oldugu anla§IIan ate§ birden • Ac;.Jt:!i 
hire patlak vermi§tir. Bu suretle vak'a Paris 23.4775 

KapaDI$ 
23.505 I 
0.795 

15.1575 
4.70 

87.1958 
3.4457 

63.8213 
1.4328 

22.7363 
4.2170 

New-York 0.7966 
mahalline gelen itfaiye binamn o k1smim Milano 15.1394 
alevler i~inde bulmu§tur. Briiksel 4.6950 

Latif uslantn soyledikleri Atina 87.0916 
Y angm ba§lad1ktan bir c;eyrek saat Cenevre 3.4413 

d f T k · d L "f Sofya 63.7450 sonra tesa U en a SliD en ge~en atJ , Amsterd. 1.4312 
usta ate§i gorerek - bittabi • derhal yan- Prag 22.7092 
gma ko§mU§tur. Bu esnada kendisile ko- Viyana 4.2120 
nu§an arkada§lffi!Za §Unlan soylemi§tir: Madrid 13.705 13.7215 1 

1.98 
4.1975 
4.0087 

«- Y angm her hal de boyahaneden Berlin 1.9775 
c;Ikm1~ olmahd1r. Benim tamirhanemde hie; Var~ova 4.1925 

b I S b k B Budape~te 4.0040 ate§ u unmaz. o am yo tur. litiin ta-
Biikre" 106.295 106.4220 

34.4236 
2_7410 I 

3.0950 
626.75 

23.65 

mire gelen otomobillerin benzinlerini de " 3• 3825 
Belgrad "'· 

bo§alhr ic;eri oyle almz. Halbuki iistli • Yokohama 2.7375 
miizdekilerin sobalan vard1r ve bunlardan Stokholm 3.0914 
bir tanesinin ak§amdan iyice temizlenme· Londra 627.50 
mi§ olmas1 muhtemeldir.» Moskova 23.68 

E S H A M 
Diger bir rivayet Ac;ths Kapam!i 

Diger taraftan civardaki diikkan sa • Asian c;imento 9.85 9.85 I 
hiblerinden biri de §U malumal! vermekte- 1 S T t K R A Z L A R 
dir: Ac;dl$ KapaDI!i 

«- Boyahanenin, yani Mihran ve or- TUrk B-
18

_
65 

tagi Osmana a=d olan diikkanm bir bekc;isi • 1 Vadell 18·70 
18.65 • • lll 18.65 

vard1r. Aynca bir de Emlak §irketinin \ _J 
bek~isi binalar1 dola§IT. Sirket bekc;isi ge- ""========·---------=-' 
lip dumam gordiigii zaman derhal Mih
ramn bek~;isini haberdar etmek istemi§, 
fakat bekc;iyi yerinde bulamaml§hr.» 

T ahkikata baflandt 
Diikkan sahibleri diin hirer hirer T ak

sim merkezine celbolunarak ifadelerine 
mliracaat edilmege ba§lanml§hr, 

Y angm 45 dakika kadar devam etmi§ 
ve bu miiddet zarfmda bu iki diikkan ta
mamen yanm1~tn. Y angm yerine vaktinde 

gelmi~ olmakla beraber yerlerin buz tut
mU§ olmasmdan dolay1 itfaiye, mli§kiilat
la i§ gorebilmi§tir. Zarar ve ziyanm on 
be§, yirmi bi, lira raddesinde oldugu tah
rr.in edilmektedir. 

lzmir tiitiin i§~ilerinin bir 
istegi 

lzmir 8 (Hususi muhabirimizden) 

Tiitiin i~<;ileri, tiitiinlerimizin i~lenmeden 

ihrac edilmemesini istemi~lerdir. 

Bah~e Mimart 
M evliid Bay sal 

DordiincU Valof Han dordiincU 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 ........................................................ 
Biiyiik ~ehir ve kasaba parklar•; 

Amt, meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bahc;elerf i~in modern proje 
ve planlar bazular; ke!iifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 deruhde ve taahhUd 
eder. 

BUket, ni:!ian sepeti ve c;elenkler 
icin vap1lan siparisler siir'atle ba· 
nrlarur. 

<;:ic;ek. sebze lohumlan; fide ve 
fidanlar; sus, meyva aga~; ve agac· ' 
clklan; bah~e alat ve edevatl ve 
ehliyetli Bahcivanlar glinderir. 

Katalogu (50) lruru&tur. 
Alakadarlara parastz g6ndf'rilir 

(..__A_s_k_e_r_li_k_i,..;_l_e_r_i_) 
~ubeye da vet 

Uskiidar .Askerllk §ubesinden: 
Uskiidar Askerlik §ubeslnde mukayyed 

ve derece iizer!nden harb malulii subay ve 
eratla elyevm Uskiidar emvalinden maa~ 
almakta olan ve on seneliklerin! alarak ha
zlne lie alakalari kesilm~ bulunan :?eh!d ! 

ve eytamm 938 yill tiitiin bey'lye ikram!ye
lerin!n tesb!tlne b~lanmi!jtli. 

Haydar Rifabn 
eser lerinden 

Karagomlekliler thtilali 100 Kr 1 

Etriisk Vazosu 20 • 
tli~rin Oliimu 50 • 
Efendi lle U§ak 40 , 
Vikontun Oliimii 30 • 
lklimler 100 • 
llk A§k 100 • 
Kii~riik Hikayeler 100 • 
Mevud Toprak 125 , 
Stalin 150 , 

Mahil subay ve eratm maa!li resml se
ned ve raporlarile, ~?eh!d eytammdan maa~ 
almakta olanlarm resmi maall senedl ve 
hiiv!yet cii2ldanlanm ve on senelikler!ni 
alim!i olanlarm da yed!ndek! vesaik ve hti
vlyet ciizdanlarile b!rllkte yoklamalanm 
yaptirmak iizere §Ubeye miiracaatlerl llan 
olunur. 

~_1 Lenin Mezhebi 75 • 
~ Felsefe 35 • 

:.'!--.~~--~~~~::i;-~;;;;~s~{~Z!Jl~el;;:;s;:;;ef;;;e;;;;si~~:;F"'~~"""1~~j l 
( CaQnlar, Konferanslar, konoreler 

Konferans 
Eminonli Halkevinden: 
DU, Tarlh ve Edeblyat :?Ubemlzin tert!b 

ettl~l (istanbul hakkmda konferanslar) 
ser!s!nden (Kurulu§undan TUrk feth!ne 
kadar istanbul) mevzulu olan !klnc!sl Uni
vers!te tarlh d()((entl Bay Cav!d tarafmdar 
11/1/1938 sal1 ak~am1 saat 20,30 da Evlmi
zln Cagaloglundak.i merkez salonunda ve
rilecektlr. Davet!ye yoktur. Her arzu eden 
gelebil!r. 

*** Beyoglu Halkevlnrlen: 
1 - 11/1/1938 sall giinU saat 18,30 da 

Ev!m!zin Tepeba§mdaki merkez binasmda 
Zlngal Orman l}irketl Umum Miidiirii Tev
fik All Qmar tarafmdan <Ormanlarumzl 
mevzuunda konferan.s verllecektir. 

2 - Bu kon!eran.sa herkes geleblllr. 

Dr. Haftz Cerna) 
Lokma1t Hekim 

Dahiliye miltehasstst 

Pazardan ba~ka l{iinlerde o~leden A s 11 p 1

1 N K E N A N 
sonra saat (2% tan 6 va) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) nurnaral 
husust kablnesinde hastalanm kabul e- R • ) 
der, Sah, cumartesi giinlerl sabal: OffiatJzma agr1 afJ 
c9 lh • 12 .. saatler:l hakikf flkarava mab· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. i~in en iyi ilacd1r. 

Grip, sa, ve Dif Agr1lar1, 
Nevra lji, Artritizm, romatizma 

EKSiLTME ~ARTNAMESi 

Adana T. H. K. Subesi Baskanbgtndan: 
Adanada inf8. edilecek Tiirkku~u binas1na aid 

eksiltme ~rtnamesidir. 
1 - Eksiltme gotiirii olarak ve kapah zarf usuliledir. 
2 - Eksiltme 10/1/938 pazartesi gi.inii saat 15 te Adana T. H. K. ~ube· 

sinde yapilacakhr. 

3 - Eksiltmeye a~ag1daki $artlart haiz olanlar girebilir. 
A - Kanuni ikametgah1 olmak. 
B - Tiirk olmak. 
C - Halen in~aat miiteahhidi olarak faaliyette old.uguna dair resmi 

vesika ibraz etmek. 
D - $imdiye kadar bir defa en az 25.000 lirahk resmi bir bina inli!aah 

i§ini muvaffakiyetle ba~armi§ olduii;unu isbat etmek. 
E - Dordiincii maddede yaZih muvakkat teminab vermek. 
F - Mukavele miisveddesi ve ona merbut bilciimle evraki goriip im

za etmek. 
4 - Bu i~in muvakkat teminah % 7,5 besabile 2174 lira 81 kuru$. 
5 - 1stekliler muvakkat teminatlanm eksiltme saatinden bir saat ev

vel T. H. K. Adana $ubesi veznesine yabrarak alacaklan makbuzu ve 3 
iincii madde C ve D f1kralarmda yaz1h vesaiki, teklif mektublarm1 havi ka
pah zarfla birlikte eksiltme saatinde T. H. K. Adana $ubesinde toplana
cak Eksiltme Komisyonuna tevd.i edeceklerdir. 

6 - Kat'i ihale Tiirk Hava Kurumu merkezinden sorulduktan sonra 
yaptlacaktJ.r. (8528) 

Kars Nafta Miidiirliigiinden: 
1 - Igd1rda yap1lmakta olan hiikumet konagmm 15,000 ve 4,000 lira ki 

cem'an 19000 lirahk in~aatma ilaveten mezkur in§aatm bakiyesi olan 17318,01 
lirahk bir klsun in~aah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 24/1/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Kars 
Naf1a Miidiirliigiind.e toplanacak Eksiltme Komisyonunca yaptlacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 1 + 36 35 lirad1r. 
4 - Plan, ke§if, miinakasa §artnamesi, fenni ~artname 1 lira mukabilin

de Kars Naf1a Miidlirlligi.inden verilecektir. 
5 - !stekli olanlar teklif mektublarile beraber teminat mektub ve mak

buzlanm Naf1a Vekaletinden almi§ olduklan yap1 ehliyet vesikas1 ve Ti • 
caret Od.as1 kayid hiiviyet varakasm1. miihiirlii bir zarfa koyarak yukanda ya
Zlh saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilin
de teslim etmeleri veya pasta ile g6ndermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mektublar1 Komisyonca nazan itibara alm-
mlyacakhr. ilk talibe ihale edilecektir. (124) 

Mardin Naf1a Direktorlii2iinden : 
Eksiltmiye konulan i~?: Nusaybinde Maryakup mevkiinde yeniden yapi· 

l<lC'alr giimriik boliik karakolu. 
2 - Ke~if bedeli •24854• lira •23· kuru~tur. 
3 - Bu i§e aid ~artname ve evrak ~;~unlard1r . 
A- Eksiltme §artnamesi 
R- Mukavelename 
C- Baymduhk i§leri genel ~artnamesi 
D- Ke~if, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri 
E- Proje. 
!stiyenler bu ~artnameleri Mardin Naf1a Dairesinde g6rebilirler. 
4 - 20 birincikanun 937 tarihinden itibaren ~irmi giin miiddetle kapah 

zarf usulile eksiltmiye <;:lkanlmi~ olan bu i~in ihalesi 10 ikincikanun 938 pa
:zartesi giinii saat 12 de Mardin Naf1a Dairesinde toplanacak olan Komisyonu 
Mahsus marifetile yap1lacakhr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i<;:in isteklilerin 1864 lira teminat akcesini 
vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 say1h Resmt gazete ile ne§ir ve ilan 
olunan miiteahhidlik vesikasile mali vaziyeti hakkmda Ticaret Odasmdan 
aln.an belgeyi ve i~in ehli olduguna dair ehliyet vesikasm1 g6stermesi §arthr. 

6 - Bu i§ i~rin daha fazla malumat almak istiyenlerin Mardin Naf1a 
dairesine mliracaatleri ilan olunur '26) 

9 ikincikanun 1938 

YIKICI 
ARANIYOR 

Tahtas1, tuglas1 ve kiremidi bol 
olan bir ev y1ktmlacaktir. Talib o
lanlarm Bab1ali caddesinde ikdam 
Yurdunda 2 nci katta (Yedi Giin) 
gazetesi miidiirliigiine miiracaat
leri. 



Soguk algtnhgt - Nezleye kar~I 

PA iL ANTi EPTiK 

T eneffiis yollarile ge~en 
hastahklara kar~t koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron~it, grip 
ve bogaz rahatsizhkla
rtnda, ses ktstkhginda 
pek faydahd1r. Biitiin ec. 

zanelerde bulunur. 

INGILiZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu, Istanbul 

VE AMERiKA VE 
ONiVERSiTESiNE 

AVRUPA 
iSTANBUL 

T AJ~EBE GONDERiLiYOR 
MADEN TETKiK VE ARAMA ENSTiTOSO 

GENEL DiREKTORLUGUNDEN : 
1 - Maden muhendisi yeth:~tirmek uzere 13 ve rnadenler i~in jeoloji tah

sil ettirmek uzere 7 talebe Avrupa ve Arnerikaya ve kezalik jeoloji tahsil 
i<;in 6 talebe de !stanbul tJniversitesine gi:inderilecek ve talibler arasmda rnu
saba1<a yapilacaktlr. 

2 - Jeologluk miisabakasmda 1 den '1 ye kadar stra ihraz edenler A_v
rupa ve Arnerikaya ,gi:inderilecek ve 8 inciden 13 iinciiye kadar olanlar 1se 
Enstiti.i hesabma !stanbul tinivE'rsitesinde okutturulacakbr. 

3 - Taliblerin a~ag1daki ~~Jartlan haiz olrnas1 laZirnd1r: 
A - Turk olmak. 
B - Maden ocaklarmda <;ahl$abilecek kabiliyeti ve slhhatl tam olrnak, 

cS1hhi muayene Ankarada yapllacaktJr,., 
C - Ol,gunluk imtiham verrni~ olan lise veya kollej rnezunu olu? fran

sizca, almanca ve ingilizce dillerden birisini okuyup yazab1lmek. 
D - Ya111 18 den a~a,lt1 25 ten yukan olmarnak. . . 
4 _ Muhendislik i<;in rni.isabaka 3 $Ubat 1938 per11embe, ~~?l~gluk ic;m 

rllusabaka 4 subat l938 cuma gunleri Ankarada M. T. A. Enstitusunde ya • 
Pilacaktir. 

Talebelerin imtihanda iissu .mizant doldunnu~ olmalan ~arthr. 
5 - Maden miihendisligi imtiham hesab, hendese, cebir, mihanik, fizik, 

~imya ve yabanc1 dillerden biri .tngilizce, frans1zca, almanca,., 
·Jeologluk imtiham: Riyaziye •hendese, cebir• hayvanat, nebatat, jeoloji, 

fizik, kimya ve yabancl dillerden biri c!ngilizce, franstzca, almanea... • 
€ _ Tahsile g,i:inderilcek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar me.~bun 

hizmete tabi olduklarmdan bu hususta rniikellefiyetlerini tevsik etmek uze:e 
bir taahhutname verecekler ve bunun i<;in de muteber kefil gondereceklerd1r. 

7 _ tstiyenlerin nufus hi.iviyet ci.izdam, hiisniihal varakasm1, rnekte? 
sehadetnamesini veya bunlarm tasdikli hirer suretleri, 4 k1t'a foto/traf ve di
leKc~:-Jetini 29 kanunusani 938 cumartesi giinii o~leye kadar Ankarada M. T. 
A. :E:n 10 titi.isi.i Genel Direkti:irliigiine gi:indermeleri ve 31 Mnunusani 938 pa -
2'artesi gunu s1hhi muaveneleri yaptmlmak iizere sabahleyin saat 10 da Ad
liye Saray1 kar~Ismda M. T. A. Enstitiisii dairesinde bulunmalan ilan olunur. 

. . (8622) 

t KadtkOy Vaktflar DirektOrliigii iiD.nlan 
1 _ Ta!;idelen membamda mevcud hangara ilaveten yapllacak §i~e de

polan, makine ve kazan depolan ve su depolar1 «24,695• lira «90" kuru~ be
d~li ke1~fi ile ser'idepri iizerine 5/1/938 tarihinden 20/1/938 tarihine kadar on 
be$ gun miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulrnu$tur. 

2 _ Bu in§aata aid !;lartname, projeler ve rnukavele ve yapilacak in • 
11aatm nev'i ve cinsini gi:isterir hulasai ke11fiye 20/1/938 ak$am1 saat 17 ye 
kadar !stanbul Vaklflar Ba$mildi.irliigu Ba§rnimarhgmdan c123:o kuru§ mu
kabilinde ahnabilir. 

3 - ihale 21/1/938 cuma gilnu saat 15 te Kad1koy Vak1fiar Miidiirlii
glinde uygun fiat verene Vak1flar Umum Mudiirli.igunden istizan edilmek 
$artile yapuacaktlr. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabi -
linde Komisyona verilmi11 olaeaktir. · 

4 _ Eksiltmiye girrnE'k istiyenler «1900· lirahk teminah rnuvakkate ak
<;esini Kadrkoy Vakdlar Miidiirliigu veznesine teslime ruecburdurlar. 

5 _ Eksiltmiye girmek istiyenlerin Mimar veya muhendis olrnalan ve bu
na benzer c25,000• lirabk isleri iyi bir Surette yaptlklanm isbat ed.ecek Ba
Ymdirhk Bakanhgmm vesikalanm istanbul Vak1flar Ba$miidiirliigu Ba$mi
marhitma gostererek avrrca vesika almalan me~ruttur. (26) 

T0RK HAVA KURUMU 

.... JJOYVI( PiYANGOSV 
t 
~·· 

O~iincii ke~ide 11 ikincikanun 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 . O O 0 lirad1r 
-~· .. .. 
} 
~., 

~ 
Bundan ba~?ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyeletle 

(20.000 ve 10.000) lirahk ikl aded mi.ikAfat vard1r. 
$imdiye kadar binlerce ki11iyi zengin eden bu piyangoya i$tirak ediniz. .. 

.. nbul Deniz Ticareti Miidiirlue-unden: 
Mersin Liman $irketinde <;ah§bnlmak uzere viicudlan saglam, gene ve 

ehlivetli itimada ~ayan yirmi be§ tayfaya ihtiyac vard1r. 
·Talib olanlarm srhhat raporu, husnii hal ilmuhaberi ve gernicilik ve -

sikalarile birlikte aym on i.ic;iincu per§embe giini.i ak§arnma kadar Deniz Ti
careti Miidiriyeti Liman Riyasetine miiracaat etrneleri ilan olunur. (1.37) 

YENi BiR 

CiLD 

O<;ONcO 
GON 

A~1k me
sameler 
siyah 
benler 

Beyaz ve 
yumu§ak 

Ebediyen kaybolmu~tur! 
9irkin siyah benler, sivilceler, cildin 

sert tabakalan, renksiz ve solmu!J bir 
ten .... Bi.itiin bunlar ac;1k rnasarnattan 
ileri gelir. Bu mesameleri kapatan gay
irsaf yagh rnaddelerin ne su, ne de sa
bunla izalesi kabil degildir. Her ac;Ik 
mesame, cildin taharrli~line sebeb olur. 
Beyaz rengindeki (YagSiz) yeni Toka
lon kremi hemen mesarnata niifuzla 
cild guddelerinin taharrii§iinii aniyen 
teskin eder. Mesarnahn derinliklerinde
ki gayri.saf maddeleri ve siyah benleri 
hal ederek harice tard ve ac;1k mesame
leri tabii hadlerine irca eder. Esmer ve 
sert bir cildi beyazlabp yumu§abr. En 
kuru bir cildi kuvvetlendirir ve tazele§
tirir. Alnm yorgunluk c;izgileri ve bur
nun parlak ve yagh manzaraSI tama -
men zail olur. Beyaz rengindeki bu ye
ni Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edilrni§ zeytinyag1 gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlahc1 mad
deler rnevcud oldugundan 3 gun zarhn
da cilde yeni bir gi.izellik verir, ve be -
yazlatlp yu.mu§atlr, Bu kremi her sabah 
kullamruz. 

NOT - Yiiziinuzde buru§ukluklar 
varsa, yiiz adaleleriniz zaylflatnl§Sa, 
cildinizi Biocel ile beslerneniz laZirnd1r. 
CUdinizdeki Biocel'in ayni olan bu kly
metli cevher, §imdi gene hayvanlarm 
cild hi.iceyrelerinden istihsale rnuvaffa
kiyet hasrl nlmn§tur. Pernbe renginde
ki Tokalon kremi terkibinde tam cildi
nizin gene ve taze kalrnaSI ic;in matlub 
nisbet dairesinde kan§hrlltnl§ olarak 
Biocel cevheri vardrr. Ak§amlan yat -
mazdan evvel tatbik ediniz. - e .. 
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Katib aramyor 
Soma rnadeninde c;ah§mak iizere iki 

muhasebe katibine ihtiyac vard1r. Ta -
lib olanlarm matbaam1za rniiracaatleri 
Iaz1md1r. :;iartlar hakkmda aynca gi:i • 
ru11iilecektir. 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
Miktan Muhammen Cogu tutarma nazaran 

c t N s t <;ogu Azt fiatl 9ogu tutan rnuvakkat teminatl 
Ton Ton Lira Kr. Lira Kr. Lira Kuru§ 

~riple Maden Komiirii 100 80 16 00 1600 00 1~0 00 .. 
Mektebimize Jlizumu olan ve muhamrnen fiati, rniktan ve rnuvakkat teminatl yukanda yaz1h Knple Maden ko-

llliirliniin 24/1/1938 pazartesi gunu saat on di:irtte ac;1k eksilt~e surtile mubayaa ve ihalesi yap1lae~kti:;. . 
Taliblerin §artnamesini gormek iizere rnekteb rnuhase besme ve 2490 say1h kanununun 2 ve 3 uncu. maddelerm

deki 11artlan haiz olmalan laz1rn gelen eksiltmiye i§tirak edeceklerin de yukanda yaz1h muvakkat temmatlanm ~s
tanbul YiikFek Mektebler Muhasebeciligi veznesine yat1rd1klanm gi:isterir rnakbuzlarile veya banka mekt.?blanle 
lie Ticaret Odas1 yeni y1l belgelerile mektebd.e rnute:;iekkil Komisyonu rnahsusuna belli gP,n ve saatte rnuracaat-
~ 0~ 

Bank Kayseri Bez Siimer 
Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 

t 

• 

ve ucuz bez ihtiyacini 
temin maksadile fabrikamtz 1 9 3 8 senesi 
mamulattntn evsaftni fevkalade yiikseltmis, 

r ~ ' 

Halktn sag lam 

Salt~ fiatlartnt indirmi~tir. 
Anahtarii kaput bezi yeni fiatlari: 
85 santimlik topu 783 kr., metresi 21,75 kr. 
80 santimlik topu 765 kr., metresi 21,25 kr. 
75 santimlik topu 720 kr., .metresi 20 - ;r kr. 
Fiatlar, Kayseri teslimi, pe~indir: ,· Ali_vt:e 

sat1~ yaptlmtyacakttr. 

Toptan mU$1erilerimize: 
Kayseride: Kayseri Mallart Bekir Soyba,, 

Nuh Mehmed 
Satts evi ( Haci 

Karagozlii) 
hanmda Nuri Topba, 

memleketin her taraf1na ayni fiat ve 
kadar sablmaktadw. 

~aban Karahalil, 
lstanbulda: Mahmudiye firmalari tara

f'lrtlarla bir fmdan 
balya 

Yukar1daki fiatlardan fazla 
istenildigi takdirde fabrikam1za 
miiracaat edilmesi rica olunur. 

tiksUrenlere ve 
gti6Us nezleler ine 

TtiRKiYE 
CUMHU RiYETI 



DfKDiRCR 
~~~------------~~~~~~~==~~-------
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Ankara Bolge San'at Okulu Direktorliigiinden: 
Okulumuz talebeleri i~in okuldakl niimunesine gore a~a~da cins, miktar •e tutan yazth elbiseler a~tk eksiltme ile yaptmlacakttr. Istiyenlerin §artna

meyi gormek iizere hergiin Okul Direktorlti.giine ve eksiltmiye gireceklerin 
ae teminatlarile ve kapunun icab ettird.igi vesaikle birlikte 20/1/938 tarihi
ne tesadiif eden per§embe giinii saat 15 te Ankarada Okullar Sagt§manhgm
da toplanacak olan Ahm Satun Komisyonuna miiracaatleri. c6,. (35) 
C i n s 1 Miktart Fiatl Tutar1 % 7,5 teminatt 

U.civert H. Elblse 28 Takun 24 T.L. 
Gri H. » 80 • 24 T.L. 2592.00 194.40 -108 • 

Hakikaten ; ne gUzel ve ne beyaz 
di~lere malik bulunuyorsunuz ! .. 

cJale• K 0 L Y N 0 S di§ macunu 
di§lerinizi ne ~abuk beyazlatnu~ ve par
latml§ olduguna bayran oluyorum. Bu tee· 
riibeyi gordiikten sonra bir~ok miistahza
rat arasmda da donuk ve sararm1~ d.i§leri 

KOLYNOS 
kadar beyazlatan ve parlatan bir e§lne 
daha rasgelmedim. Sanki oz terkibinde 

bir genclik kaynag1 var ! .. 

Kullanmast ~ok idareli ve herkesin sevdigi ve hm,jlandtgt Amerikan 
K 0 L Y N 0 S di§ macunu kullanmtz I 

K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilm~ old\1~ cihetle kuru fm;a O.ze
rine bir santimetre koymak kafidir. Kullant§I t;ok latif ve ekonomiktir. 

Tarsus Belediye Reisliginden : 
Belediyemiz itfaiyesine kapah zarf usulile bir yangm arazozii almacaktlr. 

Muhammen bedeli (6830) lira olup muvakkat teminat ak~esi (512) lira (25) 
kuru§tur. ihalesi 20/1/1938 per~embe giinii saat 15 te Belediye Enciimeninde 
yaptlacagmdan isteklilerin §artnamesini Beled.iyemizden aramalar1 ilan olu
nur. 

Dr. Suphi ~enses 
ldraryollan hastallklan mutehass1s1 
Beyoglu Ytld1z sinemast kar~111 

Leklergo Apt. Muaveoe 4 ten sonra 
cumartesl t aklrlere paras1z 

l••iiiiiitiill Tel. 43924 
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Ar.... 
der 
cesec.., 

Fen 
nm 15 
lerinde 
diiriiliip v 
termektedit 
makla berat 

etmektedir. 

ua Nad• 
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CUMHURIYET 

Yiice ve gorgUIU 

Bi~Ki DiKi$ YURDU 
Tesis Miidiirii: ELENi l;ORBACIOliLU. Tecriibeli ve Bey
oglu Ak§am San'attan pek iyi derecede mezun. En son ve 
~ok kolay bir usulle Franstz liiks metodla iyi diki§ bilen
lere 3 ay, az diki§ bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlere 9 ay, 
beyaz ~ama~1r, erkek kostiimii, reklam pardesii, pijama 
dersleri bayanlara verilir. Yiice Kiiltiir Direktorliigiinden 

musaddak §ehadetname verilir. Adres - Kumkap1 Kadirga cad. No. 93. 

Antalya Vila yeti Defterdarhgtndan: 
Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

1 - Eksiltmiye konulan i~: Antalya giimriik binast in~aah. 
Bedeli ke::1fi : 73,781 lira 13 kuru§tur. 

2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evrak §Unlardtr : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baym<l.trhk i~leri genel ~artnamesi 
D- Hususi •·utname 
E - Ke~if cetveli 
G- Proje. 
$artnameler Nafta Miidiirliigiinde goriilebilir. istiyenler bu ~artnameler
le evrak1 (4) lira mukabilinde Antalya Naf1a Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/1/938 tarihinde cuma giinii saat 15 te Antalya Vilayet Def • 
terdarhgmda Eksiltme Komisyonunca yaptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 4939 lira 6 kuru~ muvakkat temi

nat vermeleri, bundan ba~ka a!?agtdaki vesikalan haiz olup getirmeleri 
Iaztmdtr. 
Nafm Vekaletinden ahnm1~ yap1 i~lerine aid en az 25,000 lirahk i~ yap
tlgmt giisterir miiteahhidlik vesikas1 ve yaphg1 i§lere ait bonservis ve 
Ticaret Odas1 vesikast. 

6 - Talibler teklif mektublanm eksiltmenin yaptlacagt saatten laakal bir sa
at evvel Komisyona getirip makbuz mukabili tevdi etmeleri ~arthr. 

7 - Haricc!.en posta ile gonderilecek teklif mektublar1 saat 15 e kadar kabul 
edilir. Postalarda vuku bulacak gecikmeler vesaireden bir mes'uliyet ka
bul etmez. . (8747) 

HAZIMSI ZLIK 
Hayatm zevkinden insan1 mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeteri 
«;ok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktakl mii$kiilat 

goz oniinde tutularak yapalm.Jshr. 

HER ECZANEDE SAT~ ~~~~~~~ --= 
Seyhan Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

1 - F.k1>iltmiye konulan i~: Karaisah • Tarsus yolu iltisakmdan 1544,50 
metre uzun!ugundaki f?Ose in~aat1 ve ke~if bedeli (16,446) lira (44) kuru§tur. 

2 - Ke§if evrakl.m gormek istiyenler Nafta Miidiirliigune miiracaat 
edebilirler. 

3 - Kapah zarf usulile eksiltme 17/1/1938 tarihine musadif pazartesi 
giinii saat on birde Vilayet Daimt Enciimeninde yaptlacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin (1233) lira (48) kuru~ mu· 
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin (3397) saytb niishasmdaki tali
matnameye tevfikan Nafta Vekaletinden verilmi~ miiteahhidlik vesikastm 
gostermesi laztmdtr. 

tstiyenler teklif mektublarmt O.~iincii maddeoo yazth saatten bir saat 
evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine rnakbuz mukabilinde ver
mesi rnuktazidir. Posta ile gonderilecek tekliflerin dt~ zarfi miihiir mumile 
iyice kapatllm1~ olacaktrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (!)199) 

Yakmda hareket edecek olan 

EDUARD iAN CO 
ve mef hur ARJANTiN Orkestras1n1 

Bu ak,am yeni repertuvarile 

PARK OTELiNDE 
gidlp dinleyin iz. BugUn 17,30 da Matlne DANSANT I 

Kiiltiir Bakanhgt 
Erkek T erzilik Okulu Direktorliigiinden : 
Okulumuzda bir atolye diki~ ogretmenligi miinhaldir. Bu vazifeye talib 

olanlarm ~eraiti ogrenmek iizere 20/1/1938 ak§amma kadar Divanyolun -
daki Okul Direktiirliigune miiracaatleri. (73) 

BALS.AMiN KREMi 
Biitiin cihanda elli senedir daima 

iistiin ve e$siz kalmtshr. 

KREM BALSAMiN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tec
riibe mahsulii olarak viicude ge
tirilmi$ yegane silihi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 

Sohretini soz ve $arlatanhkla 
degil, s1hhf evsaf1010 Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 

DiKKAT: arasmda birincilik miikafahm 
kazanm1~ olmakla isbat etmistir. 

KREM BALSAJUlN Giindiiz l~in yagstz, gece !~in yagh ve 
halis ac1badem kremleri olarak dart 

nev'i vardtr. 

KREM BALSA~1JN 6tedenberl tanmml§ hususf vazola-
nnda sahldJgJ gibi son defa suretl 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet ~1k ve beraber tas1maga elverisli 
hususi tiipler deruniinde dahi satllmaktadu. Fiatr;a daha ehven oldu
gu kadar pek kullamsh ve zarif olan 

KREM BALSAJUJN tiipleri biitiin nevilerile tanmmt§, ecza 
ltrivat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
fNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOt.LU - tSTANBUL 

Seker SatiSI 
' ' 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigunden : 
Edirne giimriigiinde tahmini degeri 5600 lira olan 400 sandtk 23,000 kilo 

Bulgar eyekeri 17/1/938 tarihinde saat 16 da kapah zarfla sattlacakhr. 
isteklilerin ihale tarihi olan 17/1/938 giinii saat 14 e kadar 420 liradan 

ibaret olan teminatlarile teklif mektublanm (Edirne - Karaaga~ta) mute· 
~ekkil Giimriik Komisyon Reisligine vermis olmalan Iaztm gelir. (8593) 

3 ayda bi~ki, d iki, 
Tahsilinin yiiksekligi ve intizamile tanmmi!$ Turk Kadmlan Be§ikta~ 

Diki~ Yurdunda az diki~ bilenler i~in ktsa devreli kurslar a~tlmt~tir. 3 ayda 
bi~ki ve diki§ ogretilerek musaddak diploma verilen bu kurslarm ~eraitini 
mekteb idaresinden ogreniniz. Adr:es: Be~ikta~, Akaretler No. 87. 

Karacabev Harasi Direktorliigiinden: 
Miiessese muhasebesinde ~ah§mak iizere Malmiidiirliiklerinde ~ah~ml§ ve 

usulii muzaafa hakkile vaklf ve memurin kanunundaki §artlan haiz askerli
gini ikmal etmi~ bir muhasebe refiki laZimc!1r. Ayhk iicret 75 liradtr. Talib 
olanJarm 20 ikinci~anun 1938 tarihine kadar evrakt miisbitelerile birlikte 
Hara Direktorliigune miiracaatleri, (121) 

Dcv let Matbaas1 Direktorliigiinden : 
Muvakkat 

Miktan Cinsi Tahmini tutan pey akgesi 
5000 metre Tela 900 lira 67,5 lira 

7/1/1938 cuma giinii saat 15 te yap1lacag1 ilan edilen (Tela) a~1k ek -
siltmesine gelen olmadtgmdan 18/1/1938 salt gii.nii saat 15 te yeniden Bastm· 
evimizde a~tk eksiltme yaptlacagt ilfm olunur. (130) 

Malive V ekaletinden: 
Eski bronz bers kuru~luklarla yiiz parahklar ve nikel ktrk parahklar 

1/1/938 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1/1/939 tarihinde ta
marnen tedaviilden kaldmlacaktrr. 

Keyfiyet 2257 numarah kanunun sekizinci rnaddesi mucibince ilan olu-
nur. (8620) 

• A 

SAVIN BAYANLARA AYLIK BiLAN~O 
Aktif Pasif 

Bez kuru~ 8 
Sa bun 

" 
8 

Ate§ 
" 

6 
Su 

" 
6 

Kire~li su 
" 

4 
iitii 

" 
4 

Zarar 

A 

KAR ve 
Zarar 

Bilan~odan bakiye miidevver kuru§ 

36 
14 
50 

Bir ayda kullanacagm•z 12 lik 
bir kutu FEMIL'den 

ZA RAR HESABI 
Kir 

14 Bunlar1 siz k•ymetlendlrlnlz : 

14 

Cama~u iitii zahmeti 
Mikroblarm doguracag1 hastahklar 
Sinir ve asabi buhranlar 
Ktsuhk 
T edf vi ve ilac iicretleri 
Aile yuvasJDa giren tats,zl•k 
FEMIL'in bah§ettigi rahathk 
Temizlik, saghk, ne~'e ve saadet 

Dikkatinizi rica· ederim • • 

flO 
== 

= 

Ayda 14 kuru~ gibi ehemmiyetsiz bir zarara mukabil bilan~oda gosterilen sa-
adet ve felaketler mukayeseli bir surette tetki!< edilirse adet zamanlann1zda 

v 

FE MiL ve BAGINI 
kullanman1n faydalann1 takdir buyuracagJniza em1n1z 

Femil liboratuvar1 : Eczac• KAz1m Can 

I 


