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6 nc1da 
Server Bedi 

: Tarihten yapraklar 
M. Turhan Tan 

Balkan bloku 
Akdeniz sarktnda 

muhim bir 
sulh amilidir 

Balkan ordulari Genel Kur
:tnay §eflerinin Ankaradaki 
toplanbSI da yalmz ve tama-
:tnile aulha hizmet gayesile 

Yapdrnl§br. 

~ alkan ittifakt genelkurmay ba§· 
~ kanlarmm, bu defaki senelik 
d k ic;tima ve konferanslan Ankara-

a VU ubuldu ve Cumhuriyet bayrami
nuza rasgeld' B" I .. .. fik d 1 t' I. oy ece uc; mutte ev-
e In en b.. .. k k fl · h T'' k mill . . uyu as eri §e en, em ur 

de Ttnm bayramma i§tirak etmek, hem 
Ier· T~kyada manevra sahasmda gorduk
res1 . ur~ ordusunu bir defa da toren ve 
bujd•glec;•d meydamnda gormek imkamm 

u ar B . 
b•'y al~a1n ordularmm buyuk erkamhar· 

e re1s · ·1 
rest t en, I k defa, gec;en sene Buk-
ol - e k oplanrni§lardi; bu y1l da ikinci de fa 
deala I ~~karada ic;tima ettiler. Balkan 
ni v bt ennm en buyuk askeri otoriteleri
an~I u toplantilan, Balkan anla~masJ ve 
bind a§rnasmJ~ musellah kuvvetlerini, ica
set. b~ tek b1r kiitle halinde, muttehid ve 
k' 

1 
It hamle ile harekete getirmek im

ehl!JnJ ~emin edecegi ic;in, elbette buyuk 
k ernm•yeti haizdir. Bu ic;timalar, Bal-
ab ittifakJnm sozden ibaret olmadtginl 

he u bloka mensub devletlerin, liizum 
t as1 ~ olunca, mutesanid bir askeri cephe 
be§kll edeceklerini gosteren bir delildir ve 
~ bak•mdan Balkan, hatta 1arki Akde

~~z sulhile sikisik1ya alakadar bir hadise
lr. 

Herhangi bir suitefehhiime imkan ve 
feJ?an Vermemek ic;in, hemen §UnU soy
/~eb~ ki Balkan ittifak1 tamamile teda-
~~d 1r rnaksadla ve dunyamn bu ko~e

sm e, sadece sulhun i:levamma temin i~in 
kurulmu~tur. Balkan ittifakma dahil 
devletler, mii§terek ve miitesanid hareket 
ettikleri takdirde, hem sulhu, hem kendi 
hatici emniyetlerini tekba§lanna olduk
lanndan daha iyi muhafaza edecelderini 
:~~~~~ ve mf sulha hizmet maksadile 

nhg1 etmi§lerdir, 

et -~~irlik kuvvettir» prensipinin ifade 
rn bg1 hakikat gozonunde tutularak yapil
., I§ olan Balkan paktmm, hic;bir tecaviizi 
.,aye ve h d f' I d 
Balkan e e 1 ~ ~a Igi_, kac; senedir, 
rni d devletlenmn tak1b ettikleri aza
kabJr;cede s~lhper:ver siyasetle, itiraz 
Bu ·rb lmez b1r §ekilde sabit olmu§tur. 
tnay

1 ~e~Ila_ ~alkan ordulan genelkur
SI da ennm Ankaradaki son toplanti· 
Saye~ lalniz ve tamamile sulha hizmet 
has 1ra~e Yapllml§hr. Bir ittifakm, mun
hedefj \edafiil ve ban§<;! bir maksad ve 
Sira, keo dlas•.· onun askeri §eflerinin ara
kilde n: l enne du§en vazifeyi .tn iyi §e
:tniizaker 

81 
• _Yapabileceklerini tetkik ve 

:Inez de ~~~:tn toplanmalarmi icab ettir
kanlannl!l It. Bilakis, genelkurmay ba§· 
lerini 1 Ill konferanslan, blokun kuvvet
sulhu rn a~mas1 ve ordulann mii§tereken 
bariJe et afaz_aya ham bulunmalan iti-

Ba!k ze~ ~e zaruridir. 
tabiiclir ~~ llhfakma dahil dort devlet, 
bir dostJ 

1
kYaln1z kag1d iizerinde kalan 

seiJah k u anla§rnasile degil ; ancak mii
do&an k u;etlerinin elele vermesinden 
lerini 1 u. retlerile kendi harici emniyet
sulb a:m1.1.

10 ve ayni zamanda miihim bir 
~ .• , I ol b '1· 1 
I!I Yukar 5 a 1 ~r er. Balkan ittifak1, a§a-
ve Balk 

1 I 8 Tniiyon nufuslu bir bloktur 
denizde aT arda, §arki Akdenizde, Kara
kiyi!ar1;d k~na havzasmda, Adriyatik 
sevkulce a b cografi vaziyeti itibarile 
Varhktu· ykl akimmdan cidden miihim bir 
Vetleri · okun kara, hava, deniz kuv-

k • ancak .. 'd • ,_ h re et ett'kl . rnutesam ve mii§tereK a-
iyj rnuh 

1
f en takdirde, sulhu c;ok daha 

~Urrnay ~ aza _edecelderi i<;indir ki genel
~lrak etrarkanlan bu s•k• tesanud ve i§
ler Yap knda, Zaman zaman, gorli§me
daha iy~~e ~uretile Antanhn gayesini 
bu &orij~ 7Ine c;ah~tyorlar. Bir taraftan 
talarclak·rne er ve diger taraftan manev-
k. 1 Yak d 
I Balka In an temaslar sayesindedir 

n n ordul b' 'b' . . d h . . •Yor ve 1.. an, m mm a a IYI ta-
l!e<;iverm k u~~munda beraberce harekete 
nus but e I<;m laz1m gelen tedbirleri al-

B unuyorlar 
u rn" . 

halis bir nsa~ebetle. Balkan devletlerinin 
l'arile b· 1 a _kan SJyaseti takib etmek ka
kan tnalt e§hkten sonra, eskiden bir vol-
b. nzaras d B It sulh .. 1 arze en alkanlarm tam 
d ve suk' •. d 

ukfar1n un l<;m e ya§amakta ol-
1 rnem · 1 etrnek ist . numyet e kay1d ve ifade 
enz. Bu neticeden ii~ miittefik 
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1938 niishasi i~in ilan 
kabuliine ba,Ianmi,ttr 
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BUyiik bayram Siyasi bir h8dise mi? 
Italya Paris sefirini 

diin geri ~agirdi 
Yurdun her taraf1nda biiyiik merasim 
ve heyecanh tezahiirat devam ediyor 

Bu hadiseye Fransa 
bir nutkunun sebeb 

Londra 30 (Hususl) - ltalya, Pa
ris sefiri Vittorio Cerruti'yi geri c;agJr
mi§hr. Elc;i yann Romaya donecektir. 

Hariciye Nazirinin 
oldugu soyleniyor 

Siyasi mehafilde F ransanm aylardan
beri Romaya sefir gondermemi§ olmas1 
bu hadiseye sebeb olarak gosteriliyor. 
Malum oldugu vec;hile F rans1z hukumeti 
60 ya§mJ doldurdugundan dolay1 Roma
daki elc;:isi Kont de Chambrun'u tekaii
de sevketmi§ti. Bu esnada !talya Habe
§istam ilhak ederek 1mparatorluk ilan e
dildiginden yeni sefirlerin itimadnamele· 
rini «1 talya Kral ve 1mparatoruna» tev
di etmeleri laz1m geliyordu. Halbuki 
Fransa Habe§istamn ilhahm tammadi
ib cihetle yeni sefirinin 1talyan istegine 
gore itimadname vermesine muvafakat 
etmemi§ ve bu ylizden §imdiye kadar 
Romaya yeni elc;i gonderememi§ti. 

Diger taraftan 1talyan sefirinin geri 
c;agmh§Imn bu mesele ile alakadar alma
YIP. radikal sosyalist kongresinde Frans1z 

italyanm Paris sefiri 
M. Vittorio Cerruti 

Hariciye Nazm M. Delbos'un ftalya a~ 
leyhine soyledigi nutuklarm neticesi oldu~ 
gu temin edilmektedir. 

[Arkasl Sa. 3 sutun 4 te) 
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.. "n ba ram iiniinde, Mare§al Feyzi «;akmakla ne!f'eli bir musahabesi 
Ataturku , Y I ••••••••••••••••••••································•••••••• 

M. Tataresco Ankaradan aynldl 
iki Ba§vekil miihim 
beyanatta . bulundular 

Cumhuriyet bayrammm sevinci, heniiz 
devam ediyor. Bayram, yurdun her tara
fmda co§kun ve misilsiz tezahuratla kut
lulanmaktadir. 

Dun de biitiin Halkevlerinde toplanh
lar yapilmi~, konferanslar, konserler ve· 
rilmi§, aynca gece toplanlllan tertib edil-
mi§tir. 

Diin sabah saat dokuzda Eminonii 
Halkevi tarafmdan F erah tiyatrosunda 
ilkmekteb talebeleri ic;in bir miisamere 
verilmi§, toplanttda yuzlerce c;ocuk bu -
lunmu§tur. ~ehrin muhteilf semtlerinde, 
kazalarda kurulan halk kurslilerinde de 
bir ~ok hatibler Cumhuriyet ve inkilabi
miZln hususiyetlerini tebariiz ettiren nu -
tuklar soylemi§lerdir. 

Diin Alay ko§kiinde saat 16 da veri
len mlisamere parlak olmu§, Be§ikta§ 
Halkevinin gece tertib ettigi halo, gee; 
vakte kadar samimi bir hava ic;inde de • 
vam etmi§tir. 

Spor ~enlikleri 
Beyoglu Halkevinde de saat 17 de bir 

spor toreni yapiimi§hr, 
Torene lstiklal mar§ile ba§lanmi§, bu

nu Halke.vi ba§kam Ekrem T urun bir 
nutku takib etmi§tir. 

[Arkasz Sa. 10 siltun 4 te] 

Haricdeki akisler 

Dost memleketlerde 
samimi tezahiirat 
Biikre§ 30 (A.A.) - Nador 

ajans1 bildiriyor: 
Biitiin gazeteler, Tiirk milll bay• 

ramma ve Romany a Ba§vekili T a
taresconun Ankara seyahatine mu
teaddid sahifeler tahsis etmekte ve 
Turk Cumhuriyetinin 14 lincii y•l
donumli §enliklerine M. T ataresco
nun ve ayni zamanda Romanya or -
dusu Genelkurmay ba§kam General 
Sickitin' in i§tirak eylemesinin yuksek 
manasm1 tebaruz ettirmektedirler. 

Atatiirkun resmile tezyin edilmi~ 
olarak !;Ikan Oniversul gazetesi di -
yor ki: 

«Tiirk milleti, Cumhuriyetin 14 
( uncu yiidonumiinii kutlulamaktadir • 
( Ba§vekil T ataresco ile Genelkunnay 
~ ba§kam General Sickitin, bu §en~k-
1 lere Ankarada i§tirak etmek surehle, j 

[Arkasl Sa. 8 siltun S te] J 

............. Akdeiii'Zde ..... kODt~~~ ........... .. 
istanbul Donanma 

bahri 

Kumandanligl • emr1ne 

vesait verildi 

Deniz eksperleri toplanb halinde 
I 'f • • • 20 Nyon muahedesine nazaran hiikume ~ danhg1 emrine karako vaz1 es1 I<;m 

timizin Karadeniz, Marmara ve Adalar- motorbot ve musellah ufak k1t' ada de -
denizinde deruhde ettigi kontrol vazifesi· niz merakibi verilmi§tir. 
ne clair alakadarlara muhim bir tamim Deniz tayyare taburlan da Donanma 
gonderilmi§tir. Buna nazaran kontrol va- Kumandanhgi emrinde bu i§ ic;in ~ah§a-
zifesine Donanma Kumandanhgi nezaret caklardir, 

1 edecektir. Bunun ic;in Donanma Kuman- [Arkasl Sa. 8 s~.~.~~~~~~~~~~ ... 
\lfllllllllllllllllfllllllllllltiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ve dost devlet kadar Turkiye Cumhuri- Kahraman Turk, Yugoslav, Ru~en ve 
yeti de biiyuk bir iftihar duymaktad1r. :un~n mill~~ ~e o~dulan, ~edemyet ~~ 
Diinyanm §urasmda, burasmda ve bil- msa·uyete buyuk h1zmet ediyorlar. B 
hassa Akdenizin garbmda umumt sulh kan birliginden dog<lJl ve su_lhu ~o~yan 
irin buyuk bir tehlike te§kil eden kayna~ kuvve~in, siyaset dii!lyasi ic;m bu orne~ 
" 1 k'l · · · k kab.l malar ve bogu§ma ar olurken Akdenizin te§ 1 etmesm1 temenm etmeme 
§arkmda biz ve muttefiklerimiz miihim ve degildir. 
~ymetli bir sulh amili oluyoruz. Boylece ( 'A!JlDlN. DAV£8 

Ulu ~efimizin 
annesinin kabri 

izmir Belediyesi, mezar 
civarini bir park haline 

getirecek 
fzmir 30 (Hususi muhabirimizden)

Bliyiik Sefin valideleri Zubeydenin 
medfun bulundugu Kar§Iyaka Osmanpa· 
§a camiinin bah~esinin geni§letilmesi ve 
burada guzel bir park viicude getirilme
si ic;in yap1lan hamhklar bitmi§ ve bu
gun. parlak merasimle i§e ba§lanmi§hr. 

Bahc;e, arsa halinde bulunan Osman
pa§a tarlasma dogru geni§letilecek, meza
rm etrafma parmakhk konacak, tramvay 
caddesine parktan bir kap1 a~Ilacakttr . ............................................................ 
Suriyenin ugradtgl 

. feyezan felaketi 

Bir~ok kasabalar harab 
oldu, olenler ~ok 

$am 30 (A.A.) - l;)amm §imali §ar
kisinde ve bilhassa Kalamunda §iddetli 
yagan yagmurlarm tesirile sular ta§mi§ 
ve 100 ki§i bogulmu§tur. 

10 bin ik§i meskensiz kalmi§hr. Bir
kac; kasaba tamamen harab olmu§tur. 

$am 30 (A.A.) - Tugyan hakkmda 
gelen haberler, felaketin viis'atini gi:is
termektedir. 

Alh kasaba k1smen, u~ kasaba tama
men harab olmu§tur. 

$am civarmda Haleb, Palmir, Bagdad 
istikametinde 50 kilometroluk bir saha 
harab olmu§tur. Kasabalarda cesedlere 
tesadlif edilmektedir. 

Fran<~t:z. ordusu selerber! 
Londra 30 (Hususi) - Suriyede su 

baskmma ugnyan :;lamla Haleb arasm
daki blitlin §ehirler ve kasabalarda fe -
lakete ugr1yanlara vard1m ic;in Frans1z 
ordusu seferber edilmistir. 
•••••••••••••••• II •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankarantn yeni gart 

Gar diin Basvekil Celal • 
Bayar taraf1ndan a~dd1 

«Muazzam eserile biitiin diinyanm bihakkin hay· 

ranbgtni celbeden Reisicumhur Atatiirke tazimatta 
bulunmak fwsatJnr elde ettim» 

Ankara 30 (Telefonla) - Muhtereml tcfik Romanyanin muhterem Ba§vekili 
misafirimiz Romany a Ba§vekili Ekse - Ekselans T ataresco saat 19 da Ankara1 
lans T ataresco bugiin ogle yemegini An- palasta Turk matbuat mumessillerini ka
karapalasta yemi§ ve yemekten sonra ba- bul etmi§tir. 
raj1, orman c;iftligini gezmi~tir. Ekselans T ataresco, Turkiyeyi ziyareti 

Bu ak~am saat 20,30 da Romanya munasebetile Turk gazetelerinin gerek 
sefareti tarafmdan §ereflerine Ankarapa- §ahsi, gerek Turk - Rumen dostlugu etra~ 
lasta bir ziyafet verilmi§ ve bu ziyafeti fmda yaptiklari hararetli ne§riyattan do~ 
bir suvare takib etmi§tir. lay1 Turk basmma te~ekkiir etmi§, kendi-

/smet lnoniiniin ziyareti sini §iikran bordusu bildigini soylemi~ ve 
Ankara 30 (A.A.) - Sab1k Ba§ve- a§agidaki beyanati yapmJ~tlr: 

kil fsmet lnonii Ankarapalasa gelerek «- Ankaray1 ziyaretim, muazzam 
Rom~nya B~§~e~ili Ekse.la~s T ataresco- eserile biitiin dunyanm bihakkin hayran• 
ya ztyaretlenm 1ade etmi§hr. hgm1 celbeden Reisicumhur Atatiirke 

Misalir Bafvekilin beyanatt tazimatta bulunmak, ve yiiksek salahiyeti 
Ankara 30 (T elefonla)-Dost ve miit-

[Ar](;ast Sa. 10 siltun 1 de] 
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japon taarruz kolu 
~anghay'a u~an1y_or ________ ._ ____ ~ 

~inliler ~OfOV nehri boyunda 
cepane b1rakarak ~ekilmege 

miihim 
basladdar 

' 

Ankara 30 (Telefonla) - Ankaramn 
yeni gar bmas1 bugiin saat 16 da Ba§ -
vekil Celal Bayarm elile ac;1ld1. ~angbay'daki «;in mahallesi bir Japon bombarwmanmdan sonra 

Merasim, garm §ehir tarafmdaki ye- $ h 30 (A .. I 
ni meydamnda yap1ld1. Devlet Demir- 1 ang ay .A.) - Ogleden ev- ilige has ve insani bir du~nce ile bu ta-
yollan Umum mlidiirii Ali R1za, ac;1lma be Japownlar bir \:in taburunun gerisinde bura teslim olmasm1 teklif etmi~ti. Buna 
nutkunu si:iyledikten sonra Ba§vekil Ce- ul~ndugu depoya hiicum etmi~lerse de ragmen bu tabur, oldukc;:a kahramane o
lal Bayar holiin kap1smdaki §eridi kesti. gen piiskiirtiilmii§lerdir. Bu musademede Ian mukavemetine devam etmi~tir. Bu 

Davetlilere bekleme yerleri, yolcular }aponlardan 50 ki§i olmii§tiir. ~erait altmda Japonlar nihai tedbirlere 
blifesi, bekleme ve sthhl imdad odas1 ve Deponun gerisindeki Cin taburu hak- muracaat etmek mecburiyetinde kalacak
diger kJs1mlardan sonra bodrum kahn- kmda Japan deniz ata§esi §U beyanatta lard1r. Bununla beraber depo civarmda 
daki otomatik telefon dairesi, elektrik bulunmu§tu: bulunan beynelmilel imtiyaz mrr' '·n-
santrah, mutfak, s1gmak ve ba~aj de • «Sapei'nin i§gali iizerine depodaki Cin da telefata ve hasarata meydan v: · k 
posu, salonlar, kazino !Zezdirildi ve iza- taburu tecrid edilmi~ bir vaziyette kalmi§- ic;in ihtiYat tedbirleri almacakhr. 
hat yerildi. _.9. JaP?n bahriy_e silahen9azlan S.amura- [ArkCZ$l sa. 3 8il.tun 1 del 



. CUMHURlYET 

R t . . ~1 ( :,ehir ve Memleket Haberleri J 
aspu 1n1 H © ~ @\ · Y edikule civarmda Radyo ruhsatiyesi <<Ni~in merhaba 

Osmanh 

Con~o a -~ bir cesed bulundu almami, olanlar demedin bana ?)) 
=---~-=-==-=-~=~~- --~~----~-~==~-~ 

Tarihi tefrika : 71 Yazan : M. Turban Tan 

Has hazineye yeni yeni iradlar! 
Bu, arantlmakta olan 

kay1h bir adamd1r 
Y artndan itibaren adli 
takibata tabi tutuluyor 

Tanimadtgi kad1na dil 
uzatan mahkum oldu 

Dullar1n ve yetimlerin gozya,IarJna bakiim•yarak 
olen herhangi bir zenginin birakhgl servet 

musadere olunarak saraya gotiiriiliiyordu 

Evvelki giin Y edikulede surlar civa
rmda devriye gezen polisler, bir erkek 
cesedi gormii~ler ve cesedi muhafaza al
t•na alarak F atih Emniyet amirligini ha
di•eden haberdar etmi~lerdir. Yap1lan 
tahkikat ve tetkikat sonunda bunun bir 
miiddettenberi kay1b bulunan 1~ Banka
SI m~murlanndan Rag1b oldugu tesbit 
ohm'llu~tur. 

Posta ldaresinin radyo sahiblerinden 
almakta oldugu iicretin cezah tahsil miid· 
deti de bitmi~tir. Bunun iGin yann sabah
tan itibaren radyo iicreti vermemi~ olanla
nn mahkemeye verilmelerine ba~lanacak
tir. 

Ogrendigimize gore, son giine kadar 
radyo paras1 vermiyenler c;ok degildir. 
Bunlann a~a~I yukan iki viiz kisi oldu~u 
anla~Ilmaktadir. Maamafih hakiki neti
ce, bugiin belli olacakt1r. 

Silivride, Seyfullahefendi sokagmda 
oturan kundurac1 Receb, evvelki gece, 
korkiitiik ~arho~ olarak, Beyaz1d meyda
mnda dola§Irken, Seher admda habe~i bir 
kadma raslam1~ ve y1h~arak yanma sokul
mu&: 

Bir giin sonra onu kar§Ilamiya <;Ikt1k, mii-~ Ocak kodamanlan vezirin kendilerini 
nasib bir eve kondurdu~ .. K~ndi:i Ilgar i:ildiirtme~ !stedigine ihtimal vermemekl~ 
ile sebiikbar olarak gelmi§h, ag1rhg1 ve a- bcraber Ihllyath hareket etmekten gen Ran·bm nliimii hakk1nda h'"niiz bir ne

tice elde edilememi•tir. F atih Emnivet 3-
...,;.J::::: t· J..t.:t-~t:~. rl·v~rn Pt'T'"\:ted:r. 

<<- Bana merhaba demedin ya ! .. » 
Demi§, kadm ~a~alami§: 
«- A ... Neden merhaba diyecek -

mi~im. T amd1g1m degilsin, bildigim de· 
gilsin !» damlarmdan <;ogu ark ada kalmi~tt. Y al

mz bir heybe getiriyordu. Hizmetkarlan 
o heybeyi beygirden indirirken Hiiseyin 

Pa~amn da yard1m ettigini goriip ~a~hm. 
Hele o heybeyi kendi o~urdugu sedirin 

yaruna kadar getirttigini, iistiine bir eh
ram orttiigiinii goriince meraka dii§mek
ten kendimi alamad1m, sordum: 

- Heybede ne vardu ki boyle bizzat 
tckayyiid buyurursuz? 

Hiiseyin Pa§a i~ini <;ekti: 

- Behey efendi, dt:di, lstanbulda 
Cinci Hoca dedikleri ol mekkarm ve ol 
muzu tamahkarm ~errin def i<;in ken -
diiye hediye hamlad!g1m be§ bin k1r 
IDIZI fiJoridir !..» 

l§te bu ah§veri§ arasmda Sadna -
zam Ahmed Pa§a plamm hamlad1, o -
cak agalanna kanh bir darbe indirmegi 
tasarladh Gafil vezirin plam iki yiizlii -

liik esasma istinad ediyordu. Bir yandan 
agalara giiler yiiz gosteriyord1, bir yan -
dan onlan i<;ine alacak derin bir kuyu 
kaz1yordu. Padi§aha da dii~iincesini ac;
ml~ degildi. <;iinkii deliler agzmda bak

lamn IslanmiyacagmJ biliyordu. Hatta 
Hiinkarm goziinu boyamak, bo§ beyni -
ni oyalamak i<;in ~e~id c;qid me§galeler 
de <;1kanyordu. Mesela yeni bir kay1k 
yaptmyordu. Vaktile biiyiik masraflara 
katlamlarak yapiimi§, alaylar kurularak 

halka seyrettirilmi§ olan kayiklardan da 
giizel olmasmi dii~iindiigii bu «Hiinkar 
ovuncagJ» i~;in gene on binlerce lira sar
folunacaktJ. Ayni zamanda has hazineye 
ycni yeni iradlar buluyordu. Bunlar, 

herhangi zengin bir oliiniin birakhgi ser
veti miisadere etmekle elde ediliyordu. 
Oliilerin varis birakip fj{ ma e-

hemmiyet verilmiyordu, dullarm ve ye • 
timlerin goz ya~larma bllhlmiyarak mal
Jan saraya gotiiriiliiyordu. (I } 

Ahmed Pa§a, bu §e1<ilde bir miiddet 
oyaland1ktan sonra hamle zamanmm 
geldigine kanaat getirdi. Oglunu evlen -
direcegini yayarak tantanah bir diigiin 
kurm1ya giri§ti. Gi::iriinii~e bak1hrsa Pa -

di~ah1 taklid ediyor gibiydi. <;iinkii he -
niiz on iki yasmda bulunan oglu Baki 
Beye maktul Sadnazam Kara Mustafa 
Pa§anm sekiz ya§mdaki klZim ahyordu. 

As1l maksad1 ise ocak agalarm1 diigiine 
c;agmp oldiirtmekti ve bu dii§iince ile 
kuvvetli celladlar hamlam1~. kendince 
miikemmel tedbirler almi§ bulunuyordu. 

Onun dii~iincelerine garib bir istihza 
hevesi de kan§ml§h. Agalari, onlardan bi
rinin elinden aldJg1 T opkap1 bahc;esinde 

pusuya dii§iirmekle bu hevesini tatmin 
etmek istiyordu, o adamlarm bu bah<;ede 

kendi aleyhinde dedikodular yaphgma 
kanaati vard1. Ayni bahGede herifleri i:il
diirtmek fikrinden bu sebeble aynca zevk 
ahyordu. 

Diigiin gerc;ekten biiyiik · bir tantana 
ile ba§ladi. Giindiizleri miikellef ziya -
fetler verildi. Geceleri ko<;ekler oyna -
t!ldi, karagoz perdeleri kuruldu, §arab -

]ar i~ildi, sazlar <;almd1, sabahlara kadar 
eglenildi. (2) Her giin ve her gece me -
murlardan ve halktan birkac; ziimre davet 
olunarak eglencelere i§tirak ettiriliyordu. 
Nihayet s1ra Agalarm r,;agmlmasma gel
d1, husus! tezkereler ve t;avu§lar gi:inde -
rilerek onlar da T opkap1 bah<;esine da -
vet edildi. 

DENIZ /SJ.RRI 

Denizvollarmda maa§lardan 
tevkifat yapilmiyacak 

kalmadi!ar, bogazlan gaddareli hirer 
d;izine <;ukadarla ve otuzar klrkar tola
mah Y eni~eri ile diigiin yerine gittiler, 

gosterilen odada yer aldilar. Hepsinin 
kulaklan kiriiite, elleri yataganlanmn kab
zasmdaydJ. Bir dii§man evinde bulun • 
duklanm hissettirecek §ekilde davram -
yorlardJ. Bu senebasmda Denizyollan idaresi-

nin biitcesinde 200.000 lirahk bir a~rk 
Sadnazam bir nebze kendilerini gor-

Posta ld!!_resinin ~imdi verdigi ruhsa
tivelerin hiikmii, radyo kanunu c;Ikt1g1 ta
rihten itibaren 938 s•"•~si 1-.e~inci aymm 
~on giiniine kadard1r. Kayidler, yeni rna· 
11 ~.-np h:'lc:,nrl"'" ;.a"'""'"on VPn~lGna,..okt-;r. 

ADTJYEDE 

Bir ISirmamn duru§masi <;(ori.ildii_qu i~in idare ~efler encumeni, 
dii, halii hatir sordu ve: <<Ev sizin. Y e- bu acJgi kapatmak kaygusile 60 liradan Beyaz1dda Soganaga mahallesinde 
yin, i<;in, giiliin, eglenin» diyerek aynl • vukan maao; alan butun idare memur - oturan Lemam, sokak ortasmda dov -
d·. Ba§ka misafirlerile oydlanmiya giri§ti. lanmn maa§larmdan muayyen bir tPv- mek ve kolunu rs1rmaktan suqlu Dilbe
Agalarm durumlanna ehemmiyet vermi - kifat vanm1ya karar vermi~, fakat tk- rin dun ikinci sulh ceza mahkemesinde 
yordu, beraber getirdikleri kalabahktan hsad Vt>ldleti, bu ~t>'kli k::tbul etmiverek dum•mas1 yap1ldi. 

F akat sarho~ Receb i~i az1tarak: 
«- Merhaba diyeceksin. Y oksa sen 

bilirsin !» demi& ve kadm merhaba demc
digi ic;in, uluorta kiifiirler etmege ba§la
mi~. Biraz sonra, polisler gelmi~. Recebi 
yakahyarak karakola gotiirmii~ler. 

Dun ikinci sulh ceza mahkemesi, Re
cebi sarho~luk ve sarkmt1hk suc;ile sorgu
ya Gekti: 

- Sarho~tun degil mi? 
- Evet efendim .. Bayram miinas:-be-

tile daha sabahtan ba~lami~ttk. Ne kadar 
ic;mi~im. Neier yapm1~1m. Hie; bilmiyo -

da <;ekinmiyordu, kafalann tiitsiilenip de yalmz irlare miidiirii Sadeddinle butun Dilber. dayak yiyenin kendisi oldu - rum. 
herkesin raksa ve ciinbii§e dald1g1 sirada c;eFJerin maaslarmdan miihim tenzilat ~unu iddia ediyordu. Davac1 Seher de, Recebi tantmadlgml , 
celladlan ii~iiriip dort kvdaman y eni<;e _ yapm1~h. 0 zamandanberi bu sekilde Davac1 Leman ise. kolundan JsmldJ- 0 ak~am yolunu keserek: 
riyi haklamak fikrini giidiiyordu. F akat '11"""lardan kesilme yamlmaktadrr. ~ml, raporla isnat ederek mahkeme hu- «- Bana merhaba demeden geGtin 

OiTrt>ndii!imize '!Ore, Denizyollan mu- <uruna ge1mi!:;ti. ha! » diye laf atmasJ iizerine; kendisini 
T opkap1 bah<;esinde kalmay1 da tehlikeli durii Sadeddin, idarenin bu sene zarar-. Hakim, su~lu Dilbere sordu: 
b ld ~ d · 1 • d'k l}olise teslim etti<Y. ini, fakat •ahsi davasm-u ugun an son emir en ver 1 ten son- dan kurtulmu~ oldugunu hesabl1lr uze- - N e diyeceksin? "' ' 
ra aynld1, sarayma geldi. rind" l'ostermi~. bunun uzerine iktJsad - Is1rmad1m efendim. 0 bana vurdu. dan vazgectigini si:iyledi. Hakim bunun 

S1ras1 geldigi i<;in si:iyliyelim. 0 devir- Vekaleti de mudiir Sadeddinin 700 lira ben ona vurdum. Dovu~tlik. Fakat ko - iizerine suc;luya bir diyecegi olup olma-
de hafiyelik revacda idi. Vezirler • bol olan maa•mdan yaprlan 240 ve $eflerin lundan JSirmadim! digmi sordu. SuGiu; boynunu biikerek: 
para vererek • sarayda, ocakta, tersanede maa•l~nnd1ln kesilen 100 - 150 lira ara- - Peki, bu rapor ne? «- Vallahi, bayim .. dedi, sarho~tum. 

'lmdaki tevkifatm iadesine muvafakat Bu esnada, Leman da kolundaki ISI- Akl1m ba~Jmda de~ildi !» 

lhafiyeSI~r hb_uluknddurduk
1
lan gibi ocak bagha- etmi~tir. r1k verini gosteriyordu. Hakim Salahaddin Demirelli, su~lu 

an, 1pa 1 o aman an, tersane e~ e - D!'lber, ba<:rnl yere eg~d1·. Ha·k1'm, tek- R b h' h • · Denl·zyollari J·daresJ· bu sene alman -s ,.r,. e •r aiin al)J··. ~,.7,.1 or~>.•t1. 
Jeri de Sadnazamlarm, ~eyhiilislamlann ' rar sordu·. ' ' · ' --s tedbirlP.rle zarardan kurtulmu~tur. ida- ---
ve kuvvetli gi:iriinen vezirlerin dairesinde b r· I - Bu kadrn, kendi kendini ISJrmadi MALIYEDE renin bu seneki i an<;osunu zarar a 
el tutarlardJ, sir ~alm1ya ~ah~Irlardi. degil. belki de karla kapatmas1 miim - ya!.. 0~ ayhklarm tevzii Muslihiddin, Bekta§, Kara Murad, kiin olabilecektir. Neticede su~ sabit gi:ir~ldu. Dilber 12 
ve Kara ravu• Must<tfa ag~ alarm da L. d A k bu~uk lira para cezas1 odemege mah - tkincite§rinin yedisine ctogru mute 

"Y- ' tman mii ih·ii n araya 
her yerde oldugu gibi vezir dairesinde de kum oldu. kaidin, eytam ve eramilin ti<; ayhklan -
gGvenilir adam1an vard1. l~te onlardan gidiyor Bu da ba§ka tiirlUsU! mn tevziine baslanacakhr. Defterdarhk 

L . "d" .. R f' b h ft Muhasebe mudurliigu tevziat listesini 
biri, Receb adh bir ag~ a, Sadnazamm ne · Jman mu uru au 1• u a a so - Mahmudpa•ada "Orab fabrikasmda 

1 'h 1 · 1 k 1 ' " haz1rhtmaktad1r. yapmak istedigini tam vaktinde sezdi ve nunda sa 1 giinu 1 a esJ yap! aca 0 an cah!?an 20 yac;lannda Asrm oglu Abbas, 
gene tam vaktinde Agalara haber verdi. veni yolcu sah:mu ile ~ar~amba giinu i- Taksimde dola~1rken, ka1abahk arasm- 0~ verginin tevhidi i§i 

hale edilecek olan Mumhane caddesin- v s k · · d M 0, hizmetinde bulunup ckmegini yedigvi da, mahalleden tamd1gt a e ISmm e aliye Vekaleti, yeni sene biit~esi 
deki meydamn ihalt> S.ekilleri etrafmda bl d d k · · k b Pa~anm haftalardanberi tasarlad1g1 sui- . h k i 'lt d 1 bir ·klz ~ocugunun a asm an aya ye- 1"1!} azanc, muvazene ve uhran ver -

• • , ·~· • _IZ~ at verrve .. Y_~ n~p . ~IA el}, ~~ e!\ .d,\p-\Illll!!iP!un~R· .~i\~qQatJ;l.<l;!Al~ ~121hl)q-, gilerinin tevhigi hakkmda tetkik 'bi.iro-
kasdin o ~eceye. kad~r h.rkmda deg•ld1. K\lrucel;jme komur deno1arm!J- aid yeti'1 lu.,dan. tutaral!: kln·tarmak istemi~ti.r. sunun h Zirlad1g1 layihaYI tetkik et _ 
S~dnaz~mm §i§man viicud[inden beklen- proievi takdim etmek iizer·e Ankaraya Sakenin amc~s1 Serkis bu miidaha • mektedir. Layihaya gore bu iiC< vergi 
m•yPn b t-1 .. ,1~ d d od .. ~·L- 'd kf ·,- I •111•'· l I • ll'l " ' ' ' 

: "'f' lf c,~il-~ o a an a~a gmp 'JJ!'i'- gr ece Jf. leye k1zarak: bir vergi haline irC'a edilecek, heyeti u-
tJgmi, vakarma yah§miyan b1r durumda MO.TEFERR/K -Sana ne oluyor? diye baihrmasl u- mumiyesi kazanc vergisi nam1 altmda 
karanlJk ko§elere kapamp adam oldiir - zerine, Asim oglu Abbas, yaradana Slgl- toplanacakhr. Yalmz buhran vergisi -
mekte mahir bir tabm c~llad kthkh kim - Pazar yerlerinde sablan narak. Serkisin suratma bir tokat in - nin kazallc vergisi harici baz1 memba-
selerle fiskosa giri~tigini goriince ~iipheye komUrler dirmi~tir. lardan tahsil edilen krs1mlan i~in layi-
dii•tii, tam bir casus ustal 1 g~ 1'Ie hareket Abbas, dun, ikinci sulh ceza mahke - haya ayn maddeler konacakhr. Vas1ta-, Kovllilerin kasabalarda ve pazar yer-
ederek vaziyeti inceledi, ii<; be§ miihiin lerinde sattrklan komtir ve odunlar i~in mesinde, sucunu itiraf etti: stz ~a~si~ ed~len bu vergile~in te~hidi 
kelime c;almak suretile i~in i~ ytiziinii an- kendilerinden kaianc vergisi aramhp - Sarho~tum! ~akenin dayak yedigi- tahsilat l§lermde de kolaybg1 mucib o-
1. di e hem A~ 1 k ni goriince davanamad1m. lacak, vergi tarh ve tahakkukunu basit " v en ga ann yanma o•up aramlm1vacag~mda tereddiid has1l ol -
f Id d ' c- Sana ne? Polis memuru musun?• muamelelere baghyarakhr. 

151 a 1: mu§tU. Maliye Vekaletinden alakadar- Sualine de: SEH/R fSL'RR/ 
- Bunda ne durursuz. Devletlunun lara gelen bir tahriratta bunlardan ka - c-Oldu bir i~ .. • cevabm1 verdi. 

size suikasdi var. Ba' delyevm evlerinizde zane vergisi aramlmiyacagi bildirilmi~- Sabrkasmm sorulmas1 i~in duru~ma 
bile bulunmayas1z. tir. ba§ka gune birak1ldL 

Kara Murad, bu haber iizerine kendi- Devlet binalarmda yangm CEM/YETL'RRnE 
ni tutamadi, kiikredi: sondi.irme te~hizah 

- Y a, dedi kaziyye boyle midir. Biz Devlete aid veya devlet binasr ol -
asanhkla olmeyiz. Gayri bizden su~ gitti. mak iizere kiralanmi§ binalann yan -
Altta kalamn cam c;1ksm. (3) ~mdan korunmas1 i~in Vekiller l;Ieye -

Art1k maskeler ati!m1 ~ demekti. Lakin tinin kabul ettigi talimatnameye gore 
gafil vezir, beri tarafm iiltimatomu hay _ butiin okul ve kurumlarda yangtn son
kmp ve pusuyu suya dii§iiriip savu§tuk _ durme aletlerini.n bulundurulmas1 Klil

tur Bakanhgmdan alakadarlara teblig 
lanm ~abuk haber almad•gmdan sara -
ymda done dola§a mu11yyen zamamn 
gelmesini bekliyordu, tela§ i<;inde boyu -
na buzlu §erbet i<;iyordu. 

<Ar lcas1 var) 

(1) cAlem blrblrine giriip fltne hudusuna 
tam Lstidad gelml~ken gene hallii akd as
habJ miiteyak!nz olmay1p fevt olan zengln
lerin varislerl varken metrukatlarm alma
ga ba§ladJ!ar. Hac yolunda olen top~u Ah
med Agamn ve anm gibl birkac; adamm 
servetin kabzidiip veresesin mahrum ettl-
ler., Naima C: 4. S : 290 

(2) Giindiiz taam ve ziyafet ve geceler 
de rakkas ve hayalizll ve salr alati Iehv 
lie ta subhadek I§ ve !§ret idiip bazlcei c;erhl 
degelbazdan gaflet iizere ldller.:. 

edilmt~ir. 
__. .•. .-

<;aldtklart koyunu yerken 
birbirlerine girdiler 

Bahkesirin <;ah nahiyesinin At ko
yiinden Salih oglu Adem, Siileyman og
lu Sadullah, Ali oglu Murad, Siileyman 
oglu Adem bir siiriiden koyun ~alarak 
koyunu kesmi~ler, giizelce pi§irdikten son
ra yemege koyulmu§lardn. 

ldare heyetleri se~imleri 
$Imdiye kadar intihab muddetlerini 

ikmal etmi~ bulunan esnaf cemiyetleri 
idare heyetlerinin yeni sec;imleri yann 
sabaht:m itibaren ba~hyacakhr. Bu su
retle 25 cemiyet, bir ay ic;inde idare 
heyetlerini sec;mi~ olacaklard1r. Yarm 
Sarac;lar cemiyetile Muskirat Amilleri 
cemiyetinin se<;imleri yap1lacakhr. Per
~embe gunu Yam yamc11ar ve cuma gii
nu de S1vac1larla Terziler cemiyeti,.,:-
sec;imi vard1r. 

TUrkiye - ltalya ticaret 
milzakereleri 

Hukumetimizle ltalya arasmda akde· 
dilecek ticaret ve klering miizakeresine 
i§tirak edecek ltalyan delegeleri Anka
raya gitmi!?lerdir. Muzakere suratle ik
mal edilecektir. 

Ayvansarayhlarm $ikayeti 
Ayvansaray civan halkr dun bize bir 

miiracaatte bulundular. 0 civarda 
Ayvazefendi r;e~mesi namile maruf a
san atikadan bir ~e~me vard1r. Halk, bu 
r;e~meden su ahrken son kararla bu c;e~· 
menin suyu kes.ilmistir. ~imdi ahali ter
kos suvu almak iGin ancak 600 metro 
mesafedeki terkos ~esmesine gitmek 
mecburiyetindPdir. Halbuki buradaki 
halk fakirdir. Evlerine terko<; da alaml
:vorlar. Susuzluk pi.sligi. bu ~a hastahgi 
tevlid eder. Belediyenin bunu nazan 
dikkate alarak o civardaki hamama ve
~nmekte olan terkos suyunu bu c;e§me-
·e de ak1tmasm1 temenni ederiz. 

~·-· ....... 
Kendini makineve kapbrd1 
Ramide Oruc sokagmda oturan ve E

ylibde Muizin kumas fabrikasmda ~all
san ameleden Yusnf, 29 te!?rinievvel 
gecesi fabrikada <;ah~Jrken kendisini 
makineye kaptlrml§, tehlikeli surette 
yaralanml!itlr. Yarah Balat hastanesine 
kaldmlm1~hr. 

Naima - C: 4. S: 291 
(3) Nalma - C: 4. S: 292. 

Fa kat i~teha ile atl§tmlan koyunun ba
~mda dort arkada~ aras:nda bir anla§a -
mamazhk b~gostermi§, onlerindeki ko
yundan sonra birbirlerinin ba~m1 yemek 
i<;in de harekete get,:mi§lerdir. Bu kavga 
emasmda Sadullah koyunu kestikleri bi
<;~gi kaparak Ademin iizerine hiicum et
rni§tir. Adem kendini korumaga ~ah§ -
mt§sa da hiddetten gozleri di:inen Sadul
lahm bu;agmdan kendini kurtaramami§ 
ve gogsiinden yaralanm1~tu. 

Yirmi sekizinci ilkmektebde miisamere 

Sadullah yakalanarak adliyeye ve -
rilmi§tir. 

Sanayi Birliginde yap1lacak 
i~tima 

i~ kanununun tatbikatmda gi:iriilen 
bazr hususlar uzerinde gi:irii!?iilmek tize
re hafta i~inde Sanayi Birliginde bir 
toplanh yaprlacakhr. Toplanhda fabri
kalarm yapmaga mecbur olduklan da
hill talimatnameler ic;in bir formtil bu
lunmasi etrafmda gi:irii~iilecektir. 

Kolu k1rdd1 

DiiD, ~iisiik san'atlar sergisinin a~tlJ~mdan bir inhba ve sergiden bir ko~e 

Dun, Sirkeciden ge~mekte bulunan 
741 numarah. tramvay, Tekirdagh Ah
med oglu Rasim admda birine ~arpml§· 
hr. Rasimin bir kolu kmlml§hr. 

Cumhuriyet bayram1 miinasebetile di- vesile ile fakir <;ocuklar menfaatine teber
ger mektebler gibi Emirgan yirmi sl'ki - ru da yapilmi§hr. Bilhassa bu mekteb kim
zinci ilkmektebinde de bir miisamere ter- sesiz talebeyi giydirmek ve bunlara yemek 
tib olunmu§; gerek bu miisamereyi tertib vermek suretile emsaline giizel bir ornek 
eden mekteb idaresi· ve gerek talebe bii- olacak §ekilde c;ah§maktadir. Resmimiz 
yiik bir muvaffakiyet gostermi§lerdir. Bu miisamereden bir sah'ne gostermeltedir, 

31 Birincite~rin 1937 

italya • Almanya 
a talyada fa§ist rejimi terssiisiiniin on 0 altmc1 y1h ba~lamasJ miinasebetile 

Ramada muazzam tezahiirat yapil: 
d1. 1 00,000 ki~i on lind~ M. Mussolinl 
irad eyledigi nutukta dahili politika hak• 
kmda yeni ve fevkalade bir§ey soyleme' 
di. Y almz rejimle devlet ve halkm tama' 
mile kayna~mi§ oldugunu ve bir de Habel 
horbinin sebeb oldugu feYkalade masraf· 
!an kapatmak ic;in sermaye lizerine ahirell 
vazolunan yiizde on vergi hissesindeo 
Lahsederek ltalyada ser:nayenin hiikfi ' 
met iizerinde degil. bilakis hiikumetin ser• 
maye iizerinde hakim bulundugu!lu ~e 
binaenaleyh biitc;eye altm1~ milyon lngiht. 
liraJ.k varidat temin eden bu yiikiin gaY' 
ritabii birsey olmadigmt anlatmi~hr. . , 

Lakin M. Mussolini nutkunda harJCl 
politika hakkmda iki miihim nokta iize• 
rinde durmu§tur. Bunlarddn biri bol~e • 
vikligin biitiin A vrupad.m tard ve ihra: 
cmm zaruri ve elzem oldugunu ve evvela 
ispanyadan ati!aca!bm Lildiren kat'i be• 
yanatidJr. 

Duc;e, biiyiik manevnlarm sonunda 
Palermo'da soyledigi nutukta da bol§e • 
vikligin Akden'izde tutunmasma asia mii• 
saade edemiyecegini hf'yan eylemi§ti. 
~imdi de bol~evikligin Avrupadan <;Ika• 
dmas1 zaruri oldugunu haber vererek 
italyanm bundan sonra takib edecegi ha• 
nci politikanm ba§hca bir esasm1 ilan et• 
mis oluyor. 

Italyanm mukadderatma hakim bu • 
lunan Dur;enin harici politikaya aid ikin• 
ci miihim i§areti «Aimanya gibi biiyiik 
bit devlet ve milletin Afrika topragmda 
lay1k oldugu mevk:i ihraz eylemesi--za • 
ruri oldugunu» ifade eden soziidiir. y a• 
r.i Almanyanm Versay sulh muahedesile 
elinden alman miistemlekelerden Afri • 
kada bulunanlannm kendisine iadesini 
ltalyanm kendisi ic;in ba§hca siyas! bir 
gaye sayd1gim devletlete anlatmi§ olu· 
yor. 

Umumi Harbden evvel Almanya zen• 
gin ve muhim miistemlekelere sahibdi. 
Bunlarm c;ogu Afrikada idi. Deniza~Irl 
bulunan bu Alman topraklanm lngiltere 
ilc F ransa kendi aralarmda payla§mi~Iar 
ve yalmz Bel<;ikaya sahilde bulunm1yan 
kii<;iik bir parc;ay1 Kongo miistemlekesini 
tamamlamak iizere vermislerdi. Bu miis• 
temlekeler Afrikadaki Ingiliz miistemle " 
ke lmparatorlugunun birle§mesine y~>.rd1m 
etmi§ti. 

Almanyamn Afrika haricindeki esld 
miistemlekelerini Buyiik Okyanustaki 
Yeni Gine'nin di:irtte birile bunun etrafin• 
daki adalar te§kil ediyordu. Bu adalar 
]aponyanm miidafaast ve Biiyiik Okya• 
nustaki hakimiyeti i<;in clzem oldugun • 
dan beynelmilel komiinistlige kar§I miica• 
~elede miittefiki bulunan Almanya ile 
Italya bunlann ]aponyamn elinden aim• 
masm1 mevzuu bahsetmege liizum gorme• 
mektedirler. 

Almanya, ftalyaya Habe§istam ala • 
rak Afrikada muazzam bir imparatorluk 
kurmas11hususunda askeri ve siyasi saha• 
larda ve bahusus kendisi aleyhine zecti 
tedbirlere biitiin diinya dev letleri miira " 
caat ettikleri bir mada miiessir yard1mda 
bulunmu§tu. ~imdi de ltalya Almanya " 
ya Afrikadaki eski miistemleke impara • 
torlugunu istirdad eylemesi iGin her saha• 
da yard1m etmege haZIT bulundugunll 
ve ba~ka tiirlii diinya sulbunun muhafaza• 
~ma imkan bulunmadigini biitiin diinyaya 
1fan etmistir. 

ftalyad1ki fa§ist bayramma M. Hitler 
muavini Hess'i ve diger maruf nazi riie• 
sasm1 Romaya gondermek ve samimi 
telgraflar <;ekmek suretile i~tirak etmi§ti. 
R omadaki merasimde de Almanya ile 
dostluk ve tesaniid lehinde halk hararetli 
surette hissiyatlm izhar etmi§tir. Aslmda 
komiinizme kar§I miicadelede birle§mi§ o· 
Ian Almanya ile ftalya §imdi kendilerini 
uzaktan yakmdan alakadar umum me • 
selelerde birbirine muzahir olmakta ta• 
mamile ittifak etmi~ bulu:myorlar. Bu it• 
tifak Berlin - Roma siyasl mihverinin 
ehemmiyetini ve niifuzunu §iiphesiz bir 
kat daha artiracaktir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

. Ramazan cumaya 
I~tanbul Miiftiligi bu aym be~ine mu· 

sadlf cuma gununu Ramazanm biri ol4 

mak tizere ilan etmektedir. 
--. ..... ._ 

Carparak yaraland1 
Evvelki gece tliccar Kamilin idaresin· 

deki 1076 numarah hususi otomobil A· 
karetlerde Dursun admda birine ~arp • 
m1~br. Yaralanan Dursun tedavi altma 
almm1~, Kamil hakkmda tahkikata ba~· 
lanmisbr. 

Cumhuriyet 
=== 

Niishas1 5 kuru~tur. 
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Japon taarruz kolu 
~anghay' a uzan1yor 

~inliler 

cepane 
~o,ov nehri boyunda miihim 

b1rakarak ~ekilmege ba,Iaddar 

B <B~taratt 1 fnct rahtted.el 
b' I ~ rnmtaka ahalisinin de ihtiyat ted-

Ir en alacakl ·· 'd d ' 
B . anm urm e 1yoruz.» 

u •hba ,.... '1'1 . r· r;in f . r, vm I erm tes 1m olmalan i-
sar edllen . b' h' . ded' yem 1r gayret rna Iyetm-Ir, 

{aponlarrn i~galindeki hat 
okyo 30 (A A ) T bl · ~ .S . . - e 1g: 

ilkt a~ghay cephesinde J apon k1t' alan 28 
e§nnde Ch . Ch . • h' ratile ape1 ve enJu nun tat 1 -

ketl .me§gul olmu~lar, sonr.a ileri hare -
enne devam d k . .. .. k rna d ~ e ere aym gunu a §a-

b1nd ogbu Chapei'in I 4 kilometro gar -
kJndan a§hyarak N anhsiangchen §ar -

an ve Ch · • 6 . b1nd k. K' en)u nun k1lometro gar -
sov a h1 . _Iangcheiochen' den ge<;ip So -

ne rtn! t k'b ~ h . dar a I en yang ay ~ehnne ka-
uzanan b' h . l . I d' 1r atti 1~ga etm1~ er Jr. 

1'' t;.inliler ricat ediyorlar 
kara;e~hn 30 (A.A.) - Japon umumi 
hay c!\tn~an bildirildigine gore, Sang
ordu P esmde, faaliyette bulunan Japan 

sunun co] h p · . • . I 
etrni~t' . cena 1 mgmgc;u yu I§ga 
celen~~ ~tn istihkamlarmm zaptile neti
J a pan Jtddetli muharebelerden sonra 
r;idini or Usunun sol cenah1 Simenkou ge
ilerl-... ~o~hYarak Pingtsing ovasma kadar 

~•ul§ftr. 

Cinliler "h' 'k . hane t k mu Im m1 tarda s1lah ve cep-
lllekt d~rl ederek garba dogru ric' at et -

e lr er. 

lki Japon harb gemisi 

Ne.Sangh_ay 30 (A.A.) - Central 
JaWs ChIn ajansmm bildirdigine gore iki 

Pon arb . . H . 
kez · I gem1s1 at van adasmm mer-
rn. 1 0 an Dettoimu !imam civarmda de-

tr atm1~lardtr. 

k ~?on tayyareleri bu adamn iistiinde 
'he~1 U<;u~lan yapmi§lardir. Muhtemel bir 
1 rae h k · k . 

I are etme ar~I Cm makamlan ha-
Ztr 1k k · Yanma tad1rlar. 

Hava bombardrmanr 
$anghay 30 (A.A.) - Central 

News Cin ajansmm bildirdigine gore, 
J apon tayyareleri T aiyuan't bombardi
man etmi~lerdir. Bir~ok evler harab olmu§ 
ve sivil ahaliden I 00 ki~i olmii~tiir. 

Sovyetler Birligi konferansa 
grrryor 

Moskova 30 (A.A.) -Tass Ajan -
smm haber verdigine gore Hariciye Ko
miserligi Belc;ika murahhas heyetine bir 
nota tevdi ederek Sovyetler Birligi Uzak
§ark meselelerile alakadar oldugu tc;m 
Briiksel konferansma i§tirake amade bu
lundugunu bildirmi§tir. 

Kont Ciyano gitmiyor 
Roma 30 (A.A.)- Kont Ciano'nun 

Briiksele gitmiyecegi resmen bildirilmek
tedir. 

Tokyoda maazzam miting! 
Tokyo 30 (A.A.) - japonya ile 

Almanya arasmda bol§evizme kar§I ak -
dedilen paktm imzast tes'id edilmek ij -

zere T okyoda muazzam bir miting ya -
pilacaktJr. 

Bu miinasebetle Prens Konaye, mii 
him bir nutuk soyliyecek ve nutuk AI 
man radyolan tarafmdan almacaktu. 

Zannedildigine gore, bu miinasebetle 
Hitler tarafmdan soylenecek nutuklarm 
] aponyada radyo ile dinlenmesi ic;in mii
zakerata ba§lanmi§tlr. 

Prens Konoye, Hitler ve Duc;e ara -
smda tebrik telgraflaT! teati edilmesi 
muhtemeldir. 

Cinin protestosa 
Cenevre 30 (A.A.) - <;;:in hiikume

ti, §ehirlerin ve sivil halkm ve keza ba -
hk~1 gemilerinin ] aponlar tarafmdan 
bombard1mamm yeniden Milletler Cemi
yeti nezdinde protesto etmi§tir. <;in hii -
kumeti 13 ilkte§rinden sonra da J aponla
rm bu gibi taarruzlanm tekrarlamt§ ol -
duklannt beyan etmektedir. 
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reste 
' bayram 

Valide K ... aHcenin 62 
inci y1b biiyiik mera

simle kutluland1 
B"k -

Qiriu r:~ ~.o .. (A.A.) - Rador ajans1 bil-
l(rayl~r. Butun memleket, diin, valide 

1c;e M · • · kutr I ane mn 62 nci ylldiiniimiinii 
idar u an:•§tJr. Ba§peskopos tarafmdan 

Zasi): :~en ruhani ayinde, hiikfunet a
lnUtlarr II ve asker! yiiksek devlet me
hilahar hazir bulunmu~tur. Nazrriar 
kendis·e RraliGenin sarayma giderek 
arzetrnl?el te~riklerini ve temenniierini 

G 
1S erdtr 

az · 
sah· eteier bu ld"' .. .. lfeler· ' Y1 onumune birinci 
'-'e I<:rarind: §ere£ mevkiini vermekte 
baru"z lGenm yiiksek mezhretlerini te-

ett· " 
lnuhabb Irerek kendisine biiyiik bir 

etie bavl I . . . Sinda g I o an m1Iletmm ara-
e 1 Uzun ve m ' d .. .. l F ernektedir. es u omur er temenni 

tans F 
l7. as~nda veniden 

t te'V'kifat va1l1hvor 
Q ondra 30 ( 
~ ZUhur e Hu~us.t) - Frans1z Fasm

~un 58 ki . den had1seier doiay1sile bu
ger taraft:1 daha tevkif edilmi§tir. Di -
lar1n Ce ? Fasta kan~tkhkiar "Ikaran-
.. zatr " Uzere F e get;melerine mam oimak 

ranslz F 'I . :Pat.JIU a~1 e Cezatr hududu ka-
tir. I§, Fast a iirfi idare ilan edilmi§-

Belcik d 
llr"k a a kabine bvhram 

':neclis~ ~~~ ~0 (A.A.) - Milli liberal 
ll'lii.zak' ukumetin te~kili hususunda ki 
b. erelerd . 

tktn1 t . e partJ programmm tat -
. ekiJ£ t l .. 
lsterni~t· e me enm murahhaslard:m 
v· "Ir F k 1Zasy011 • a at bu program kollekti -
ne Inu ~e ekonomi dirije prensipieri
z·r . gaYtr old v .. 1 es1 g" 1 ugu I<;m Denan'm va -

13 .. u~ esmi§tir. 
rukse] 30 

kadar lib (A.A.)- Denain, iki saat 
.. era} P t' . . goru§rn.. ar ISJmn murahhasiarile 

de U§tiir G.. .. -
varn d · oru§melerine bugiin de 
!) e ecektir 

enain rn . 
rak her atbuata beyanatta buiuna -
hata~a et~?~ _ra~men nikbinligini mu -

£ giDJ soyiemi§tir. 

Atin lll
3 

den, Yunanistanda 
d a 0 (H 

en kruvazo ~.susi) - Aimanyamn Em-
Yon lim ru Refalonyamn Ergostol-

l an•na gelmi.,tir ""b ... 
u nan Parlamentosu 

13 topland1 
eyrut 30 

rnentosu d" (A.A.) - Liibnan parla -
. un o"l 

Ill!§ ve r . I g eden sonra ic;tima et -
VekiUigv1. ets ige Pierre Trad't ve reis 

ne Nee· U 1P seyran'1 se!rmi§tir. 

Fasta tedbir er 

58 ki,i haose mahkum 
oldu, hudud nezaret 

albna ahnd1 
~asablanca 30 (A.A.) _ Port _ Lyau

tay da ~ar§amba giinii vuku bulan ar
bedeler neticesinde Pa§anm muhake -
mesi 58 ki§iyi lie; aydan iki seneye ka
daf muhtelif cezaiara mahkum etmi§tir. 

Ocda 30 (A.A.) - Fas arazisine yeni
den tahrikatcllarm girmesine ve §imdi
ki karga§ahklara sebeb olanlarm el -
kanlmasma mani oimak icin Cezair -
Fas hududu stkt bir nezaret altma aim
mistir. 

Almanya rl~ sermayeye 
verP"i kov11.vor 

Berlin 30 (A.A.) - Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Siyasi Alman mahfilleri iktlsadi sa
hada miihim tedbirler almacagmt zan
netmektedirler. 

Hisseli §irketlerin sermayesinden % 
10 nisbetinde vergi almacagi siiylen -
mektedir. 
Fransada arrele hareketl~ri 

gene ba~thyor 
Paris 30 (A.A.) - Paris mmtakast u

mumi servislerinin sendika lar aras1 ic
ra komitesi, 4 ikincitesrin i<;in ihtar 
mahiyetinde bir harekette buiunmaga 
karar vermi~tir. 

Murahhaslarca tavin edilecek bir 
giinde bir hevet secilecek ve bu heyet 
idare merkezine _giderek sendikalar ko· 
misvonunun taiebierini bildirecektir. 

Heyet avdette neticeyi bildirdikten 
sonra herkes vazifesi ba~ma dnni'CE'ktir. 

Sendikalar komisyonu umumi <;Prvis. 
lerin hirbir zaman. durdurulmasi mev· 
zuu bahsolmtyacaihm ve bu servislcr'n 
hicbir ink1taa ui:(ramadan ~pvam etmE'
sinin tPmin edilere<Jini bildirmi~tir. 

Filistinde h8d.iseler 
Kudus 30 (A.A.) - Diinku badiseler 

neticesinde Kudiiste bir Yahudi iilmli!i 
ve diirt tanesi yaraianmt§tir. 

Hatayda transit mmtakas1 
Ankara 30 (T elefonla) - Hataya 

gonderilen heyet, lskende;unda tesis o
lnnacak transit mmtakasJ hakkmdaki tet
kiklerine ba§lami§hr. Heyet, aynca ah -
nacak tedbirler ve kurulacak tesisattan 
ba§ka Hataym ikhsadi vaziyeti hakkmda 
da bir rapor hazirhyacakttr. 

Ankaradaki at yari§larl 
Ankara 30 (T elefonla) - Sonbahar 

atyan~larmm 4 iinciisii yann ~ehir ipod
rvmunda yaptlacaktlr. 

I 1spanyada Olen 
italyan muharibler 

MUnakasalardan sonra 
Ulus'url bir makalesi 

Bugiin biitiin italyada 
biiyiik merasim yap1lacak 

Ulus relikimi.z son gazete munaka§alarl hakkm· 
da ehemmiyetli bir makale ne§retmi§tir. Cumhuri· 
yet matbuat1 tarihinde kendisine mahsus bir mevki 
i§gal etmek liyakatinde olan bu makalenin aynen 
iktibas ve ne§rini meslek vazifesi biliyoruz. $u tek 
kayrdla: 

Roma 30 (Hususi) - ispanyada 
olen italyan goniilliileri i<;in yann biitiin 
italyada hususi bir merasim yap1lacaktu. 
Bu miinasebetle Harbiye Nazm silah 
altmda bulunan 250 bin askere hitaben 
bir nutuk irad edecektir. 
lki gazeteci Majorqae adasmda 

Palma de Majorque 30 (A.A.) -
Havas ajansmm muhabiri bildiriyor: 

«lspanya harbinin ba~langicmdanbe -
ri ilk defa olarak biri Havasm muhabiri 
olmak iizere iki gazeteci Majorque ada
Sin! ziyaret etmege muvaffak olmu§lar -
d1r. 

Havas ajansmm muhabiri, aday1 iki 
giin dola§tig1 halde lspanyollardan ba§ka 
hie; kimseye tesadiif etmedigini beyan et
mi§tir. 

Ademi miidahale komitesi 
Londra 30 (A.A.) - Tali ademi 

miidahale komitesi, diin saat 20,50 de 
tebligi hamlad1ktan sonra dagiimi§tir. 

Sovyetler Birligi muharib haklan ta -
mmaktan imtina etmi§, !talyanlarla AI -
manlar ittifak kaidelerine harfiyen ria -
yet edilmesi hususunda ;srar etmi§lerdir. 

Gelecek ic;tima sah giinii yaptlacaktlr. 
Gazeteler ne diyor? 

Paris 30 (A.A.) - Gazeteler, Ade
mi Miidahale Komitesindeki miizakereler 
ve bilhassa Maisky ile von Ribbentrop'un 
beyanah hakkmda tefsirlerde bulunmak
tadJrlar: 

Petit P arisienne yaztyor: 
«Komitenin miizakereleri neticesin

de Sovyet hiikumetinin baz1 imtiyazlar
da bulundugu soylenebilirse de Alman, 
ltalyan ve Portekizlilerin bilakis iddiala
nnda Jsrar ettikleri iddia edilebilir. Bu 
devletler, sah giinii ittifak prensiplerinden 
vazge<;ilmesini tavsiye etmekte idiler. Diin 
de bu prensiplerin ipkasJ laz1m geldigini 
ileri siirmii§lerdir. BugUn bir r;1kmaza gir
mek iizere bulunuldugu soylenebilir.» 

Kuallarrn entrikalarr 
Salamanca 30 (A.A.) - Gazeteler, 

Portekizle frankist ispanya arasmdaki i
yi miinasebetleri bozmak it;in· Kmllar ta
rafmdan c;evrilen entrikalarm meydana 
c;Ikanldigml yazmaktad1rlar. 

Amirallar gorii~tiiler 
Bizert 30 (A.A.) lngilterenin 

Akdeniz filosu kumandam Visamiral 
Pound'un bayragmi hamil Barham mh
hs! ile lmperial ismindeki lngiliz torpito
su ve Amiral Bernotti'nin bayragm1 ha -
mil Duca ismindeki ltalyan kruvazorii 
Bizart limanma gelerek saat 8 de demir 
atmi§IardJt. 

Saat 10 da Akdeniz kuvvetleri miifet
ti§i Visamiral Esteva ile Amiral Ber -
notti, Barham z1rhhsma gitmi§lerdir. in
giliz, F rans1z, Italy an amiralleri refakat
lerinde erkamharbiyeleri oldugu halde 
Nyon konferansmm sureti tatbikm1 ka
rarla~tlrmctk iizere bir ic;tima akdetmi~ -
lerdir. 

Aastaries' de 
Salamanca 30 (A.A.) 

Franco karargahmm tebligi: 
Umumi 

Asturies' de telgraf muhaberatt her 
tarafta yeniden tesis olunmu~tur. Bu -
giinden itibaren Oviedo ile Nava arasm
da muntazam demiryollan miinakala
tl da yeniden ba§lamJ§tir. 

Komitenin karart 
Londra 30 (A.A.) - Ademi miida

hale komitesi a§agJdaki hususalt da karar
la~tlrmJstu. 

I -ispanyol olmtyanlann geri ahnma
SI ve iki komisyonun te§kiline yardtm et
meleri ic;in her iki taraf nezdinde te§ebbii
satta bulunmaga komite reisi mezun k1 -
lmm1~tlr. Birinci komisyon lspanyada her 
iki taraf nezdine giderek goniilliilerin ko
mitece tesbit olunacak ~ekilde geri alm
masJm temin eyliyecektir. 

2 - Komite reisi, her iki tarala yu
kanki f1kradaki teklifler hususunda go -
ri.ismekle beraber anla~maga i§tirak eden 
d;vletlerin muharib haklarmt da plam 
da1resin.de vereceklerini kendilerine bil -
d1r~cektir. 

3 - Goniilliilerin geri c;ekilmesi ta -
rihinden biraz evvel ba§lamak iizere bey
ne!milel kontrol mukaddernt>de zikredil
digi vec;hile baz1 tedbirlerle §iddetlendi -
rilecektir. 

Anla§mJya i§tirak eden devletler, fs -
panyaya goniillii, silah ve miihimmat gon
derilmesini yasak eden taahhiidlerini te -
yid eyliyeceklerdir. 

!ngiltere, F ransa, Belc;ika, lsvec; ve 
<;ekoslovakya delegeleri bu karar sure -
tini kayidsiz ve §artSJZ olarak kabul et -
mi~lerdir. 

Sovyetler delegesi miistenkif kalaca -
gm1 beyan etmi§ ve ltalya - Almanya ve 
Portekiz ise kararm ittifakla verilmesini 
istemi§lerdir. Bu karar sureti alakadar 
hiikumetlere tevdi olunacakt1r. 

Bu munaka§alara as1l sebebiyet veren biz deiil· 
dik. Bu zaruri ifade ve i§aretten sonra i§te refikimi-
zin makalesi aynen: YUNUS NADI 

Medeni bir memlekette matbuatt ta-1 ktzarttct buluyor ve nefretle kar~;ahyor. 
kib eden kiiltiirel insanlar matbuat sii- Her haide Turk milleti bu kabil konu§
tuniarmda memieket ve milletin dikka- malara kar~1 kendisinin bitaraf kalmt~ 
tini ~ekebilecek yeni yeni ilerileme gibi goriilmesine ve giisterilmesine as
hamlelerini kaydeden yaz1Iar araytp la muvafakat etmi~ degildir. Bugiinii~ 
bulmak ister; filhakika bu mahiyet ve Cumhuriyet Tiirkleri kendi milli mey
ktymette yaztlardir ki medeni insan fik- danlanm kendi kuvvet ve kudretile st
rini alakadar edebilir. Yoksa her hangi mriami§lard1r; bu sahaiarda yaimz Turk 
iki adamm birbirine ktzarak bunlardan milletinin sesi i§itilir, yaln1z onun ide
birinin ya kendini hakh giistermege ve- ali hamle yapar. Bu milli meydanlar 
yahud digerini haks1z ~1karmaga kai - sen ve ben kavgasma a~Ilmi§ smirstz 
kt§masi hi~ kimseyi al8.kadar etmiyece- Iojiksiz yerler degildir. Tiirk milletin -
gi gibi bu maksadla yaz1lan yaztlan o- denim, diyenler, konu§uriarken, yazar
kumak kiilfetini de hiqbir insan ihtiyar larken, kendilerini Turk milletinin ha
etmez. Bu kabil yazllar ancak ve ancak kimi, ve Turk milletini kendi kafalan
dedikoduculuktan zevk alan kohne, pej- na gore kullanabilecekieri bir camia 
miirde, manastz ve manhkstz kafalarm diye telakki etmek devri t;oktan gec;mi~ 
y1pranmi~ makinelerini manda c;eki~ile oldugunu bilmelidirier. Turk milletine 
yiiriiyebilir mahiyette teiakki olunma- kar§l konu§abilmek, dogru konu§abil • 
hd1r. Hakikatte yeni Tiirk zihniyetine mek ve yazabilmek ic;in Turk camias1 -
nazaran bu kabil yaztlara yapt!itmlacak mn yiiksek idealinden ilham aimt~? ve 
tek yafta §Udur: <;irkin ... Bir adam di- bu biiyiik camianm miisaadesine maz -
ger birine: Sen derebeyisin diyor; bu da har olmu§ oimak §artttr. Tiirkiye Cum
ana §U cevab1 veriyor: Sen ve biitiin ka- huriyeti matbuah istorik bir an'anenin 
bilen bir Turk derebeyinin athgr hrna- yeni bir tecellisi gibi telakki olunabile
ga degmez. Uyamk ve edebli Turk gene- cek bir karagoz perdesinin ihyas1 de -
ligi bu tarz konu§may1 §Oyle tarif eder: mek olsayd1 bunu miisamaha ile gor • 
Manasiz gorii§me... mek kabil olur ve bunun iizerinde du-

Bu tarz gorii§meleri g~mi§in kalkt - rulmtyabilirdi. Fakat ne Tiirkiye matbu 
mp dogruiamtyacagt mezarlarda gi:imiilii atl bir hayaldir, n~ de bu m_atbuat:a y~
btrakmak, bizim anlayt§Imtza gore, en zt yazanlar karagoz perdesmde bm btr 
iyi, en faydah ve en modern bir usul - marifetler .. yaparak k1ymet kazann:_ak 
diir. Zaten, giiriildiigii gibi, bir vatan· yolunda, §Ohret kazanmak yolunda §Oh
da§In diger bir vatanda§a bugiinc ka - ret ar~yan insanlar~tr. .. . 
dar manast heniiz anla§tlmamt§ alan Haktkat §Udur: Btr Turktye matbuatt 
bir taktm sakil kelimeler kullanmas1n- vard1r, ve o matbuat Turkiye Cumhu
da hit;bir edebi ve ahlaki tesir kalma - riyeti halkmm yiiksek, modern, aleme 
mi~? oldugu o kadar a~ikardtr ki bunun §amil fikirlerinin yazth yaprakland1r. 
iizerinde durm1ya hacet bile yoktur. Turkiye matbuah, §ahtslarm kavga • 
Eger bu kar§thkh siizler milli davanm l:n, giiriilt~. v~ pa~~rdtla~1 ic;~n ac;rlm:§ 
ba~anst baktmmdan dii§iiniiliip siiylP. - sutunlar degtldtr. Turk mllleh bu hakt
niliyorsa bu davayr milletin gozil oniin· kati boyle tammaktadrr ve bu tamyt~ile 
de apat;tk izhar ve ispat ir;in cumhuri- o iki gazetenin yersiz ve manastz go -
yetin yuksek ve kuvvetli bin bir vas1ta- rii§mesinden kendi1eri ic;in has1l olan 
s1 vard1r. Bunlan ihmal ederek vatan- kusuru tamir etmektedir. 
da§larm kar§Ihkh kiifiirlerle milli da- Benlik. iddi~s1 ve ma:buat siitunl~n
vayt halledebileceklerini zan ve tasav- nm benh~ T?u~adelelen":~ vast:a e_d1l.
vur etmeleri derin bir gaflet i"inde ve mesi "ok 1phdat ve ~ok kohne bll" zihn1-
91kmaz bir yolda t;abaladtkiarmt gos - yeti~ ifadesidi-~. • . . 
teren yanh§ bir zihniyettir. Onlar bu ik1 gazete, sutul~n~a gec;ll"dikl~rt ~n· 
hakikati kavrayamtyorlarsa i§te biz bu- l~ms1~ yaz!larl~ _Turkiye CumhunyetJ -
nu kendilerine hahrlattyoruz. nm yuksek pohtJkasmt kan§tlrmak gaf-

Giinlerdenberi iki gazete arasmda de- letini de gostermi~tir. Bu gazetelerde 
vam edegelen siiz sava§Il11 biz Jaf ve giir~lii~ o~u~an ~ii.~Ie~. Tu~kiye Cun: -
giizaf sava§l olarak kaydetmekte ken - hunyeh huk~umetmm, uz~rm?e ~?k dlk
dimizi mazur goriiriiz; ve buna ilave o- katle durdugu dostane s:yasl munase -
larak §UDU da soylemek isteriz ki Tu~k b~tleri ~e karm~~a~J§lk tfade eder ma
Cumhuriyetinin banisi olan Turkler laf h1yetted1r. Bu turlu yaztlarm okuyu • 
ve giizafa ehemmiyet verir olmaktan cuiarma soyliyelim ki kendileri bu ya· 
c;ok ileri ve c;ok yi.iksektirler. iki gazete z1larm hakJ-~ate uygun olm!.yan a.~:an;
arasmda devam edegelen bu siiz sava - Iarmdan deg1l, yukandanben verdt~tmiz 
§tnl Turk milleti her iki tarafm da mii- izahatm n;efhumun?an m~~a ve. i~h~~ 
cadelelerine asag1 yukan ayni derecede ahrlar. !kt gazetenm p,af1lane gmstlgi 
yaygm bir c;irkin hareket olarak telakki soz sava§I bizi bu hakikatleri apac;tk 
etmektedir. soylemege mecbur etmi§tir. 

ULUS Turk sosyetesi bu tarz konu§mayt yiiz-

Siyasi bir 
r Ba~taratt 1 fncf sahttecte) 

M. Delbos'un nutka 
M. Delbos, ltalyan elc;isi M. Cerru

ti'nin geri c;agmlmasma sebebiyet verdigi 
soylenen nutkunda Cin ve Habe~istan 
harblerinden bahsettikten sonra, F ransa

nm, sulhu tarsm etmek emelile, ademi 
miidahale ic;in Londra komitesine, Akde
nizdeki korsanhga mani olmak maksadi
le Nyon konferansma ve ~imdi de, biitiin 

diinyamn tel'in ettigi Uzak~ark mezali
mini gorii§mek iizere Belc;ikaya gittigini 
soylemi$; halihamdaki vaziyetin veha

metinden bahsettikten sonra, bu vaziye
tin, mukavelelere ademi riayet yiiziinden 
husule gelen itimadsJZhgm neticesi oldu
gunu izah ederek demi~tir ki: 

«- F ransa ic;in, hakiki sulh, herkese 
ar1k olan sulhtur. Bu itibarla, F ransa, 
hi<;bir kruazada siiriiklenmiyecektir. Mil

letler Cemiyeti haricinde yakmhklar te
sisine <;ah~mak ona ihanet degil, bilakis 
Milletler Cemiyeti idealine hizmettir. 
Milletler Cerniyeti yamnda ve onunla 

tam bir mutabakat halinde, sarih ve mu
ayyen mevzulara miinham olmak ~artile 
dogrudan dogruya alakadar memleketler 
arasmda anla~malar yapmak kabildir.» 

M. Delbos, bundan sol'lra Montreux 
ve Nyon konferanslanm zikretmi~. taah

hiidlerin kutsi mahiyetlerinin ihyas1 lii
zumundan bahsetmi§ ve soziine ~oyle 
devam etmi§tir: 

«-Sulhun esaslarmdan biri de milletle
rin istildaline hiirmettir ve F ransanm ls
panyol meselesinde ittihaz ettigi hattt ha

reketin sebeblerinden biri de budur. Dev

letlerin dahilj i§lerine miidahale, ls:)anya 

hadise mi? 
Cumhuriyetine kar~1 besledigimiz sempa
tiler ne olursa olsun, me~ru sekilde dahi 

kendimizi kaptlrmak istemedigimiz bir 
muharebe c;arkidir. 

Miidahale muhatarasmi goze alm1~ ol
saydJk, aleyhimize kimin k1yam edecek 
oldugu malumdu. F akat Cumhuriyetc;i 
lspanya ile bizzat bizim, bu suretle neka
dar miisbet muzaharetlere nail olacagimlZ 
da aynca malumdu.» 

M. Delbos, miidahalelerin, Fransa hu
dudlarmdan birinin emniyetini ve ~imali 
Afrika ile alan muvasalalann serbestisi 
meselesini ileri siirdiigiine kuvyetle i~aret 

etmi~ ve F ransamn sulhperverane maksad
lanna ragmen, son miizakeratm ilaniha
ye devam edemiyecegini soyledikten son
ra $U ciimleyi ila ve etmi~tir: 

.. «-.. -L~ndra. kom!tesinde taleb edilen go
nullulerm !:(en c;ek1lmesi meselesini, Fran-
sa, lspanyada ve miistemlekatmda h. 
k. ' h ' I<; 
1msenm te didkar vaziyetler t . . . 

d"' .. d'v• emmtm 
~~unme tgme misal olarak gormekte 

dtr.» 

Eel~ilik i•lerini maslahatgiizar 
id are ed ecek 

I Londra 30 (Hususi) - Paristeki 
talyan el<;isi M. Cerutti'nin Romaya 

donmek emri aldJgma dair verilen haber 
teeyyiid etmektedir. Elc;ilik i§leri bir 
maslahatgiizar tarafmdan tedvir edile -
cektir. 

Resmi halyan mehafilinde sefirin me
zunen Romaya donmekte oldugu, Fran
SIZ mehafilinde ise buna sebeb olarak 

F ransamn bir senedenberi Romaya yeni 
sefir gondermemh olmas1 ileri sUriilmek
tedir. 
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HAdiseser aras1nda 

Alb oku anlamiyanlar 

T iirk inkdabt altl ayakh bir 
kaide iistiinde duruyor. Bu 
ayaklardan birinin veya bir 

ka!fmm uzun olmast, inkdabm muva.• 
zenesi aleyhine bir nisbetsizliktir. 
· Alh oku anlatmyanlar, bu ayakla• 

nn birbirine miisavi ol.mast laztm 
geldigini anlamtyorlar; alb oktan bir 
veya birka'rma otekilerden fazla bag• 
la.narak bu nisbeti bozduklarmm ya 
farkmda degillerdir, yahud bu nisbe• 
tin kendi niyetleri kadar bozuk olma-. 
s1m istiyorlar. 

Haddinden fazla milliyel!fi midir· 
ler? Kaideyi inktlabcdtk vasf1 aley• 
hine devirecek bir muvazene tehlike· 
si i!fine dalml§ olurlar. Bunun aksi 
de ayni nisbette dogrudur: Haddin· 
den fazla inktlabct mtdtrlar? Kaideyi 
milliyel!filik vasf1 aleyhine devirmek• 
ten enditeleri yok demektir. Bunun 
gibi, 8.§trl bir devlel!filik, muvazeneyi 
halk!fthk ve cumhuriyel'rilik aleyhine 
bozabilir. 

Oz Kemalist §oyle konutandll': 
Ben inktlabctytm amma milliyel• 

!riliiimden ztmtk feda etmiyecek ka• 
da.r. ( Y ani, a!rtk'rast, enternasyonale 
sapmtyacak kada.r.) 

Ben devlet&iyim amma cumhuri• 
yet'riliiim aleyhine, halktn hakimiye• 
ti tiart aleyhine bir letebbiise girmi• 
yecek kadar. (Yani istihsal vasJtala• 
r1m lopyekUn devletlettirmege kalk• 
mtyacak kadar.) 

Ben lailam amma din ile diinya 
arasmdaki miinasebeti aytracak ka• 
dar. (Yani bu miinasebetlere ne dirt 
ne diinya aleyhine kart§rmyacak ka: 
dar.) 

Ben halk!ftytm aroma haDa temsil 
ettigine inandagtm devletle onun ara• 
smda bir ihtilafa meydan vermiye• 
cek kadar. (Y ani devleti nisbetleri 
kii'riilmiit bir balk ve halla nisbetleri 
biiyiimiit bir devlet telakki edecek 
kadar .. ) 

Bu hududlari siyirarak birinin a• 
leyhine otekini fazla tutanlar, alb ok· 
tan anlamtyanlardtr. 

PEY.4MI SAFA 

Samsunda temeli 

atdan binalar 
K•zd1rmak uzerindeki 

kopru be~ giin sonra 
a~dacak 

Samsun 30 (A.A.) - Posta ve Turk 
Hava Kurumu binalarmm temeiatma 
beiediyenin haz1riadtg1 dogwn ve 90: 
cuk Bak1m evfnin ac;tlma torenleri, Va
li, komutan, biiyiik bir heyet huzurile 
yap1ldJ. 

Hatibler verdikleri nutuklarda Cum
huriyetin bitmez tiikenmez feyizlerin
den biri oian bu i§ler miinasebetile Ata
tiirke minnet ve baghhklan t~krar te
yid edildi. 

Ktz.~hrma.k iizerinde yap1lan kiiprii 
be§ gun sonra Nafta Miiste§anmn hu -
zurile ac;rlacakbr. 

Y eni tiitiin layihas1ndaki 
hiikiimler 

Ankara 30 (T elefonla) - Tiitiin ve 
tiitiin inhisan layihasmm son ald.g1 ~ekle 
gore, Tiirkiye Cumhuriyeti dahilinde 
halkm istihlaki ic;in tiitiin ve tombeki sa~ 
tm. almak, ~§Ierne~, hymak, sigara, sigar 
(pno). enf1ye, ag1z ve pipo tiitiinii yap
mak ve bunlan alameti farikah ve ba _ 
drollu ve etiketli kutulara, paketlere ko;
mak, ecnebi memleketlerden yaprak si • 
garas•: k~ytl_ml§ tiitUn ve saire getirmek 
devletm mhtsan altmdadu. 

U.yihada tiitiin ekimi yasak edilen 
yerlerin yeniden gozden ge~:ririlecegi anla
~lbyor. Zira, layiha bir miiddet evvel 
tanzim edildiginden baz1 mmtakalarda 
YaPtlan tecriibelerle c;ok nefis tiitiin mah
sulii elde edilmi~tir. Bu arada Kiitahya~ 
mn Emet kazas1 da vard1r ki, bu sene 30 
bin kiloya yakm iyi tiitiin elde etmi~ler
dir. 

Danzig hadiselerinin 
bilan~osu 

Dantzig 30 (A,.A.) - Son hadiselerde 
65 Yahudi magazas1 tecaviize ugrami§ 
ve buniarm 30 u yagma edilmi§tir. 

Bayram giinlerinde i§ 
hiikiimleri 

i~ dairesi, ilk defa bu Cumhuriyet 
bayrammda tatbik edilen i~ kanununun 
Cumhuriyet bayrammda gah§an i§~iye 
iki ve c;ah§miyanlara da bir iicret veya 
yevmiye verilmesi hakkmdaki hiikmiin 
ne ~ekilde tatbik edildigini kontrol et
mektedir. i§ miifetti§Ieri, bunun it;in 
bayram giinlerinde dahi c;ah~?rnl!ilardir. 
i§ dairesi, kanunun sarih hiikiimlerine 
ayk1r1 hareket eden is verenleri derhal 
tecziye edecektir. 



KU~Uk 
hi kaye <;erke§ pazan ~ 

Fikret Adil =11 
,T elefon r;ald1. Ar;tlm. Bir ses: j Onu, on be~ giin gormedim. Arada 
- Allo, dedi, kim oldugumu tamdm evine telefon etmi§, fakat her seferinde 

m1? cevabs1z kalml§bm. Kanmm hafif bir 
- Nas1l tammam. Nas1lsm Hikmet. hastahg1 da, onu bizzat aramama mani 
- T amdm ha! Olur §ey degil. Alt1 olmu§tU. On altmcJ giin, gene ana tele-

senedir birbirimizi gormiyelim. Mektub- fan edecegim bir mada, kap1 c;almd1, 
la§mJyahm bile. Buraya geleyim. llk te- Hikmet geldi. Gi:iriince §a§!Tdim. Y arab
lefon ettigim adam sen olasm ve tamya- hi, insan on be§ giinde bu kadar zay1flar 
sm !.. Hakikaten olur §ey degil. m1? 

- Tammasaydun, beni affeder miy- - Ne oldu sana? .. Nen var? 
<Iin? - Sorma, senin bu (:erke§ pazan be-

- T abil affetmezdim. Lakin sana bir ni mahvetti. 
siirpriz yapacakhm. Zevkime mani ol- - Neden? 
dun. Bunun ic;in affedemem. Neyse, bu - Neden olacak. Geceli giindiizlii 
ak§am sana gelecegim. dosyalanm1 kan§tlrdun. Or; bin be§ yiiz 

- Gel.. kadar fotograf, iki bin metro kadar filim 
- Sen arada evlenmi§sin. Sakm ka- var, onlan ba§tan a§ag1 tetkik ettim, bir 

CUMHURIYET 31 Birincite~rin 1937 

Foto Siireyya 
Ankaraya giderek Ba~vekil Celal 

Bayarm muhtelif pozlarda resimle
rini ~ektikten sonra lstanbula don -
mii~tiir. 

\. 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

Karagllmlekliler thtUati 
Etriisk Vazosu 
Ilic;in Oliimti 
Efendi tle U~ak 
Vikontun Otiimii 
tklimler 
tlk A~k 
Kuc;iik HikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
£i'elsefe 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 

·~A. DYO 
( P.." ~tr~~tnki n.-oc:rram ) c. Gable kanslndan aynlmak niyetinde ~~~~:~~~TUrk musikisi- 12,50 hava· 

Fakat Madam Rhea 
500 muvafakat • • 

l~ID 

Langhan bo~anmaya 

bin dolar istiyor 

dis - 13,00 Beyo~lu Halkevl gO.sterit kol\1 
tarafmdan blr temsil - 14,00 SON - 15,30 
Takslm stadmdan naklen. Macar muhtall· 
ti - istanbul muhtelitl futbol mai(I - 18,30 
plakla dans mus!kisi - 19,00 Bimen §en • 
19,30 konferan.s: Sellm Sun Tarcan. (in• 
sanlar ve hayvanlar: Aksel Munte) - 20,00 
Necm! '\>e arkada§lan tarafmdan Tiirk mu· 
s!klsl ve halk l}arkilan - 20 ,30 Orner R1za 
tarafmdan arabca stiylev - 20,45 Miize~·yen 
ve arkadal,llan tara!mdan Tiirk muslklsl ve 
halk §arkuan, (Saat ayan) - 21,15 OR -
KESTRA - 22,15 Ajans ve Borsa haberle· 
ri ve ertesl giiniin program1 - 22.30 p!akla 
sololar, opera ve operet parl(alan - 2:!,03 
SON. 

Vi:YANA: 

rm k1skanmasm? t" I" b · b l d rarih Felsefesl 

75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

ur u u yen u ama 1m... j ',',, 

- 0 seni c;oktan ve benim kadar ta- Hikmetin sesinde, arad1klanm hula • Anar!iizm 

my or, merak etme! miyanlara mahsus hiiziin ve nevmidi var- ,,:~:;;;;:::::=:=::: 

Holivud' daki bugiin ba~hca dedikodu 
mevzuu Clark Gable'in aile hayatma ta
alluk eden miihim bir hadisedir. Ortada 
doni.ip dola~an rivayete gore sempatik 

jonpromiye; Carole Lombard'a a~1k ol
mu~ ve kansmdan aynlmak karanm ver· 
mi~. bu hususu Madam Rhea Lang

ham'a da ac;arak bo~anmaga muvafakat 
ettigi takdirde kendisine miihim miktarda 
tazminat vermegi de vodetmi§tir. Lakin 

Clark Gable hakikatin bu &ekilde olmadl
gmJ iddia etmektedir. Onun ifadesine go· 
re, evet, kariSindan aynlmak istedigi dog

rudur. Verecegi paray1 da vermi~. yani 
250 bin dolar tazminah eline teslim et -
mi~tir. Nevyork - Miami kahramam ken· 

disile gori.i§en Amerikah gazetecilerden 
birine bu mesele hakkmda ~unlan soyle
mi~tir: 

19,05 VITANA l;IARKILARI - 19,40 MU· 
SiKiLi YAYIN - 20,05 spor ve .saire - 20,40 
§AN KONSERi - 21,10 OPERA BINAS.lN -
DAN NAKiL - 22,40 gramo!on - 23,15 mull· 
telif haberler - 23,35 DANS HAVALARI. 

T elefonu kapad1m. Giildiim. Hikmet- d1. Onun bu halinden dogrusu iirktiim. ..Ill 

le c;ocukluk arkada§J idik. Zannetmem ki «Kiilhani» bir fikri sabite kapiimi§h. 0-
di.inyada «anla§ma» denilen §ey, onunla nu kurtarmak, oyalamak lazimdi. Ne 
benim aramda oldugu kadar kuvvetli ve yapabilirdim? Bunu di.i§iiniirken, kanm 
tam manasile ba§ka iki ki§ide vaki ol - geldi. Hikmet, biraz toparland1. Ona hal. 
sun. Hikmetle ben, konu~madan anla§Ir, hahr sordu: 

BERLiN: 

mektubla§madan muhabere ederdik. - Gec;mi§ olsun efendim, iyile§tiniz 
Onunla aramizdaki manevl, ruhl rab1ta, ya arhk. 
orta Asyadaki Lama'larm alimleri hay- - Te§ekki.ir ederim. Fakat sizin ne-
rette h1rakan rabJtalarmdan daha kuv • niz var, hasta mtsm1z? 
vetli idi. Hikmet ac1 ac1 giildii. Bana bakh. 

Hikmet alh sene evvel, antropoloji Kanma, k1saca meseleyi anlathm. Kah-
tetkikleri yapmak iizere bir diinya seya· kahalarla giilmege ba§lad1. Fa kat ne~e
hatine r;Ikmi§tl. Birc;ok ecnebi mecmuala- sinin, Hikmet iizerinde fena bir tesir 
rmda onun ismine raslamJ§tlm. Kendisin- yaptlgmJ goriince durdu: 
den «gene Turk alimi» diye bahsediyor- - Affedersiniz, dedi, giilii§iimiin se· 
l.:trdJ. bebi biisbiitiin ba§ka... Kat'iyyen sizi 

Eve geldigi zaman, onu kar§Jhyan incitmek istemiyorum. Yalmz, dii~iinii -
hnm oldu. Eski bir ahbaba hitab eder yorum da, en biiyiik alimler bile bazan, 
gibi: basit meseleleri halledemezler, on dan gii-

- Zay1flami§siniz Hikmet Bey. liiyorum ... 
Dedi. Hikmet, ilk defa olarak gor • - Ne gibi? 

diigii karunm bu i§areti iizerine bana - Mese!L. lsmini hahrlamlyorum, 
baktJ. Sonra ona di:indii: mC§hur bir alim, laboratuarmda c;ah§IT • 

- Goriiyorum ki, dedi, siz de biz - ken, kedileri daima rahats1z edermi§. 
densiniz. Sizi zevce olarak intihab et • Biri biiyiik, biri kiic;iik iki kedisi varmi§. 
mekle, «kiilhani» aldanmami§. Mi.itemadiyen ya d1§art c;1kmak, ya ic;eri 

«Ki.ilhani>> bendim. Ben ona, o da girmek i~in kap1y1 tJrmalarlar, en ince bir 
bana <<kiilhani» derdik. Kanm giildii. hesab yaparken onu i§gal ederlermi§. A
(:iinkii birbirimize ayni suretle hitab lim kedileri sevdigi ic;in bir tiirlii de ata
ederdik. mazmi§. Nihayet aklma bir§ey gelmi§, bir 

- Siz, bana nazaran, dedi, Ur;Uncii marangoz c;agumJ§. Kap1ya, biri biiyiik, 
kiilhanisiniz. Sizlere nazaran da ben. biri kiic;i.ik iki delik ac;masmt soylemi§. 

- Evet, dedim. ,Simdi sa~ayag1 ol • Marangoz sebebini sorunca, birinden kii-
duk. ~\ik kedi, otekinden btiyuk kedi girip ~lk• 

Giilii§ti.ik. Y emek yedik, kalktik. sm diye yaptuacagm1 soylemi§. Maran -
Y aZI odama ge'<tik. Hikmet, odaya gi- goz giilmii§, bir biiyiik deligin kafi gele· 
rince lakayd bir bakJ§la etrafa gi:iz gez - cegini, oradan her iki kedinin girip c;1 -
dirdi. Birdenbire yiiziinde ~iddetli bir a- kabileceklerini anlatmi§ ve alim de giil
laka gordiim. Ba§JmJ c;evirdim. Onun, mege ba§lam1 ~.. !§te ben de ..• 
yaz1hanemin tizerindeki bir tabloya goz
lerini diktigini gordiim. Bu tabla, dostum 
ressam Bedri Rahminin yapml§ oldugu 
(:erke§ pazanm gosteren bir resimdi. 
Hikmet uzun uzun bu tablonun oniinde 
durdu. Halinden bir§eyler dii§iindiigiinii 
anhyordum: 

- Ne o, ~ok mu begendin? 
Bir riiyadan uyamr gibi: 

- Evet, dedi, c;ok giizef bir resim. 
Lakin beni alakadar eden biisbiitiin ba§· 
ka bir§ey, 

Sortnama meydan vermeden ilave et
ti: 

- Bu yeri tamyorum. Lakin nereden 
tamdJgJmi bir tiirlii hat!rhyamiyorum da 
onun ic;in bu kadar daldim. 

- Buras1 Cerke§ pazan. Belki gor -
mii§siindiir. 

- <;;erke§ te neresi? 
- Ankaradan bir iki istasyon otede 

bir yer. 
- HayatJmda hie; gitmedim. Lakin 

tamyorum bu yeri. 
- Olabilir. lnsan hie; gitmedigi bir 

yeri goriince, bazan evvelce gormii§ gibi 
olur ve tamyorum zanneder. Belki sen 
de ... 

Hikmetle, tenasiih bahsine aid bir 
miinaka§aya giri§tik. Bir'<ok kimselerin 
ba§ma bu gibi hadiseler geldigini 0 da 
benim gibi biliyordu. Lakin, buna rag • 
men mar ediyor, tablonun kendinde u
yandJrdJgJ hahramn boyle bir§eyle alaka-
51 olmadJgmi si:iyliiyordu: 

Hikmetin yiiziinde, son zamanlarda 
hie; gi:iremedigimiz bir tebessi.im belirdi: 

- Hakkm1z var, dedi, lakin benim 
meselede marangoz roliinii oymyacak 
bir ... 

- Basit, aziz kiilhani... Mademki bu 
yeri bu kadar merak ediyorsunuz, hafta· 
larca fotograflar ic;inde bogulup iiziilece· 
ginize, <;erke§e kadar gidiniz ... 

Kanm, bunlan si:iylerken, gozleri par
hyordu. Bilmem neden onda ac1, fena, 
celladlara mahsus bir ifade goriir gibi 
oldum. Lakin bu ifade bir an ic;inde 
kayboldu, adeta bir §im§ek gibi c;ak1p 
gec;ti. Aldand1gma hiikmettim. Hikmet, 
yerinden ftrlamJ§tJ. Kanmm ellerini tut -
ffiU§: 

- Sahi, diyordu, sahi, nereden de 
akhma gelmedi. AllahaismarladJk kiil -
haniler! 

Onu te§yi ettik. 
¥¥~ 

lki gi.in sonra, sabahleyin gazet6yi ac;
tJglm zaman neye ugradigiml bilemedim. 
ilk goziime ili§en §ey, §U sattrlar oldu: 

Gene bir Turk Cilimini kaybeltik 
Hikmet Arar bir otomobil 

kazasrnda oldii 
Bu serlevhalann altmda bir de resim 

vard1. Resmi goriince korkudan kalbim 
duracak sand1m ve gozlerimi, istemiyerek 
yazthanemin iizerindeki tabloya c;evirdim. 
Bu gazete resmi, duvarda as1h tablonun 
ayni idi. Bir fotograf bir tabloya benze
mek nekadar miimkiinse o kadar ayni. 
Su farkla ki, gazetedeki resimde manza
ramn bir ko§esinde y1gm halinde bir oto
mobil enkaz1. 

Kaza hakkmda verilen tafsilat gayet 
ktsa idi: 

<<Evvelki giin, gene aniropoloji alim -
lerimizden Bay Hikmet Arar, oiomobili
le t:;erke§len ger;erken, pazar yerine gel
digi zaman, anla§zlmaz bir sebeble bir • 
denbire otomobilinin frenlerini srkmr§, ol
dukr;a hrzlr giden otomobil taklaklar ata
rak par~alanmr§hr. Etraftan ko~u§anlar, 
enkaz arasrndan Bay Hikmet Arartn an-

BERLITZ 
373 lst:kiAI caddesl 

A k~am lisan kurlan 
FRANISGA • INGiliZGE v. s. 

HaHada 3 ders 
Ayda 4 llrad1r. 

KONYADA 
Yeni Kiitilbhane sahibi M. Naci 

Cumhuriyet Gazetesinin ve butiin 
mekteb kitablan, klrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzl yeridir. 

ERTUGRUL SAD1 TEK 
'T'ivatrosu (AKSARA Y) da - -- - - -

~Q' 
Bugiin saat 15 te 

(BiR A VU<; ATE$) 
Vodvil 3 perde 

Bu gece 
saat 20,30 da 

(~AMURDA ZAMBAK) 
Yarm gece (Kadtkoy - Siireyya) da 

eak cesedini ~rkarabilmi§lerdir. Bu mii
essif kazaya ~ahid olanlar, o esnada, 
pazarrn tenha oldugunu, yoldan kimse • 
nin ger;medigini, gene tilimin fren yap
mastnrn manastm bir tiirlii anlryamadtk • 
lanm siiylemektedirler.» 

Gazete elimden dii§tii. Karuna ses • 
lendim, geldi. Ona, yerde duran gazete· 
yi i~aret ettim. ;;oyle bir bakb. A~1k sa
hifeden serlevhalan okudu, resmi gi:irdii. 
Bir an, gozlerinde iic; giin evvelki o act, 
fena, celladlara mahsus ifadenin tekrar 
c;aktigmJ gordiim. -Demek aldanmami§· 
tun· ve sonra hiingi.ir hiingiir aglamaga 
ba§ladt: 

- Ah, onu oliime ben gi:inderdim ... 
T evekkeli degil, «ben bu yeri bir yerde 
gordiim» diyordu, meger buras) olecegi 
yerml§ ve onu anyormu§... Onu oraya 
ben gonderdim ... 

••• 
Dii§iiniiyorum. lnsan oliim amnda, o 

an ic;inde biitiin hayatmJ bir filim gibi 
gi:iriirmi.i§. Hikmet, c;ok hassas ve nadir 
bir insand1. Oliim ammn filmini vaktin
den evvel gi:irmii§. o amn cereyan ede • 
cegi yeri gidip ayagile aramJ§ti. 

«- hi, paraca yeni fedakarhkbr 
yapmadan halletmek niyetindeyim. T ek· 
rar evlenmekligim meselesine gelince, iki 
seneden evvel, yani sinema artistliginden 

c;ekilmeden mukaddem boyle bir§eye te
~ebbi.is etmek fikrinde degilim !» 

Holivud' daki salahiyettar mehafil 
Clark'm bu beyanatma ragmen i§i ba& • 
ka bir §ekilde tasvir etmektedirler. Jon -
promiye, yaptlrmak niyetinde oldugu be

kar evinden vazgec;mi~. miikellef bir vil
la satm alm1~hr. Bu da, ~u demekmi§: 
Y almz ya$am1yacak, bilakis evlenecek .. 

Diger taraftan Madam . Rhea 250 bin 
dolarm iistiine 250 bin dolar daha isti • 
yor ve zevcelik hakkmdan ancak bu su
retle vazgec;ecegini soyliiyormu~. Bu va-

ClarK 

ziyete gore Amerikah erkek sinema artist
Jeri ic;in evlenmek gayet tehlikeli ve mas
rafh bir i$ haline gelmi~ bulunuyor I 
* Rejisor Alexandre Korda «Davul» 

isminde renkli bir filim viicude getirmek
tedir. Kordelanm mevzuu Hindistanda 
ge'<mektedir. Ekseri haricl manzaralar 

8000 metro yiikseklikteki T ridmir tepe
leri civarmda almacaktJr. Bu tepe me~
hur Everest tepesinden ancak 900 metro 

akaktadtr. Ba~rolu «Fil Miirebbisi» 
filminin kahramam Hindli c;ocuk Sabu 
temsil edecektir. * Les Carillon ve Zazu Pitts «52 
nci Sokak» isminde musikili bir filim c;e
virmege hamlanmaktadirlar. 

.-------------------·--------· 
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Senenin en g U zel fi'ml 

LEYLAKLAR A~ARKEN 

• JEANETTE M AK 
NELSON 

DON A LD 
E D D Y 

BUG UN 
•• 

ME L: ·E K'te 

Saat 11 de tenziHith matine 

" Harb ,. tiliminden sonra 

YO$iVARA 
Emsalsiz Franstz filmi ile k•vas edilebilecek biiviik bir film ~oriil · 

memi~tir. Bamba~ka bir larzda temsil edilen bu 11aheser 

SESSUE HAY AKAVA - PiERRE RICHARD WiLLM 
gibi iki dehakar artist tarahndan temsil edilmi§tir, 

BU 
Haft a SUMER sinemastnda 

Jlaveten EKLE~ JURNAL son diinya havadisleri. 
Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

17,05 piyes - 19,05 konu9ma - 20,05 ha • 
berler, spor - 20,30 gramofon - 20,50 BU " 
YiiK KONSER - 23,05 hava, haberler, spor• 
23,35 E(iLENCELi MUSiK.i. 

PE§TE: 
18,05 §AN KONSERi • 18,35 kart~lk ya

ym - 19,15 Pi:YANO KONSERi- 19,50 kon
ferans - 20,20 ORKESTRA KONSERi, .spor• 
21,15 piyes - 23,15 haberler -- 23,35 KON • 
SER - 24,35 CAZBAND TAKIMI - 1,10 son 
haberler. 

BUKRE§: 
18,05 ASKER! BANDO - 19,05 havadls • 

19,15 dans plaklan - 20,05 m111etlerln zams.· 
m, plyes - 21,35 ~}AN KONSERi - 22,05 gra
mofon. 

BELGRAD: 
18,10 halk melod!lerl - 18,30 DANS MU .. 

Si:KiSi - 18,55 konferans, gramofon, org 
konseri, ulusal yaym, haberler • 21,15 o~ 
PERA YAYINI - 23,05 spor, halk l,larkilal'l• 

LONDRA: 
18,25 kan91k yaym - 1,905 ORKESTRA 

KONSERi - 19,45 hlkayeler - 20,05 OR .. 
KESTRA KONSERi - 20,55 konu§ma ve sa· 
ire - 23,10 ORKESTRA KONSERi - 23,35 
son. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 gramofon • 19,05 ORKESTRA VE 

t;;AN - 20,35 gramofon - 20,50 KEMAN 
KONSERi - 21,05 haberler, halk gece.sl .. 
22,35 §ARKILAR - 24,35 haberler, spor. ha .. 
va - 24,50 gramofon - 1,05 DANS MUSI -
Ki:si. 

ROMA: 
18,05 KARI§IK MUSIKI - 19,50 kart§t1t 

yaym - 21,35 KARI§IK MUSiKi - 22,05 
komedi - 22,35 E(ZLENCELI MUSiKI, .son· 
ra, DANS MUSiKisi. 

~OBETCiEC7;ANELER 
Bu gece §ehrlmlzde nobe~i olan eczanel~T 

§Unlardtr: 
istanbul ciheti: 
Emintiniinde (Salih Necatl), Fatihte 

(Ham dO, Karagiimriikte (Ali Kemal), Bo.~ 
kirktiyde (MerkezJ, Aksarayda (Etem Per• 
tev), Fener Balatta (Hiisameddin), Beya~ 

z1dda (A.sadoryan), Kiil(iikpazarda (Nee a • 
til, Samatyada (Qola), Alemdar Divanyo· 
lunda (Esad), Topkap1da (Nazim). 
Beyo~lu ciheti: 
§i~li Ha!Wikargazi caddesinde <Halk> , 

Taksimde (Nizameddin), Beyoglunda Tar
!aba§mda (Nihad), istiklal caddeslnde 
(Kanzuk), Da!rede (Gtine§), Galata Top -
I(Ular caddesinde (Sporldls), Kastmpa$ada 
(Miieyyed), Haskoyde (A.seo), Sanyerde 
(Nuril, Tarabya, Yenlkoy. Emirgan, Rume• 
!ihisar. Bebek, Arnavudki:iy, Ortakoy, Be• 
§iktal,lta (VId!n). 

Kad1ki:iyi.inde iskele caddesinde (Sotlr .. 
yadis), Yeldegirmeninde (U~ler), Uskiidar• 
da (Ahmedlye), Heybeliadada <Halk), Bii .. 
yi.ikadada fHalk). FIKRET ADIL 

------------~-------------------------------------------------------------
r --SON GuNLRI - SA K A R Y A sinemas1nda -• 

B 

TURK ASKERLERiNiN AKKA ONUNDE DtiNYAYA DEH$ET 
SALAN MUHTE$EM SAV ~I VE 

SALAHADDiNi EYYUBi 
NiN « EHli SALiB MUHAREBELERi » ve bu Ylltn en son eseri: 

AZGIN SEVDALILAR (GABl MORLAY) 
ALEMDARDA 

i K i GUN KALDI 

u G u N DUnyan1n en bUyUk filmi 
I 

Biitiin Istanbul balk1m ko§turan ve dans iistadlan 

FRED ASTAiRE ve GiNGER ROGERS'in 
parlak zafer leri olup emsalsiz bir muvaffakiyet kazanan 

VALS DALGASI 
Ne~e, ~ark1 ve dans filminin son giinleridir, 

ilaveten: S. E. METAKSAS'm istanbulu te!lrifleri, 
pARAMOUNT JURNAL ve (3 dakika) ogretici filim. 

Bugun saat 11 de tenzilath matine 

Ba~ rollerde : 

SARAY I 
( Maceralar Krall) 

Turkce sozlu 
GARY 
JEAN 

CO O PER 
ART H UR 

20,000 at, 5000 k1rm1z1 
derili adam, 10000 figUran Sinemas1nda 

BugUn saat 11 de matne vard1r. 

3 Senelik B ir Fas1ladan Sonra ilk Defa Olarak TUrk Artistlerinin TUrk Rejisor 
ve m usiki Ustadlaran1n Yaptlg1 Senenin B iricik Tiirk Filmi 

GONE$E DOGRU 
Bugiin saat 11 matinesinden ba§hyarak lstanbulda i P E K, lzmir de ELHAMRA sinemalannda 

-
- Meksikada iken, dedi, Aztek me

deniyeti iizerinde ara§hrmalar yaparken, 
eski bir ki:iye gitmi§tim. Koyii gori.ir gor
mez, kendimi Elaziz veya Diyarbekir 
ki:iylerind~n birinde zannettim. Bizim bu 
civan iyi bildigim ic;in, tedailerle, Aztek 
adetleri hakkmda bazJ fikirler ileri si.ir
diim. Evvela, bunlan kabul etmediler. 
Lakin, bir Alman profesi:irii, gosterdigim 
hareket noktasmdan tetkiklerini yiiri.it -
mii§, buldugu bazt eserler, fikirlerimin 
dogru oldugunu gostermi§.. Bir makale 
yazd1, ve ilk §ohreti boyle kazand1m. 
Simdi, diyorum, acaba bu tabloda gor· 
diigiim yer, Meksikada gordiigiim, fakat 
unuttugum bir yer mi ~ Herhalde bu 
noktayl halletmeden rahat edemiyecegim. 

Cumhuriyet BayramJ TU- -RK TAYYAR[ F iJ m sanayiinin en ve muhte~em eseri se-
~erefine nenin en muazzam 

~~"f. 

O~t giin sonra, Hikmet eve geldi, tab
lonun bir fotograftm ~ekti. Sordum: 

- N e yapacaksm? 
- Dola~tJgim yerlerin fotograflarmJ, 

ktsmen de filmini ald1m. Onlarla kar~J -
la§hracagim. 

Bugun matinelerden itibaren Sinemas1nda izmirde sinemastnda tilmi. 
Vatan ve istikli.l a§kmm en biiyiik destam : Tolstoi'nin me§hur eserinden, Ba¥ rollerde : IVAN MUJiKIN. LiL DAGOVER • BETTY AMAN 

Bu b UyUk film, TUrk film stUdyosunda TUrk~e olarak tertlp edilmit;tir Bugiin saat 11 d e tenziiAth matine 

Senelerdenberi duny@ efkan umumiyesini me~gul eden me3hur ingiliz polis hafi~ esi . SERLOK HOL~ES 3ehrimize geliyor 



e:-: !u Birineite~rin 1931 

Fili•tin • Liibnan. Erdiin. Suriye • Hatay 

BIR_f_E~-~-H-f:i.~ iN 
NOTLARI 

~am bir ~ar~1dan ibaret 
Yirmi as1rd1r 

mabedin bir 
i~inde dua sesleri titriyen 

e,ini duymad1g1 hazin ses ... 
Yazan: KANDEMIR 

Duvarlanmn Ito- • 
-26-

ca koca ve 111! t§tl 
oyuklannda ~an ak
ta~t cihandan gel -
nu~ enva1 t·· j·· t d ur u me-
a an ke k''J··f k r • § u u 1 a-
~Ya kadar her§e -

Yin p azara ~1kanl -
rni~. oldugu yiiksek, 
&em~. uzun b · t" 
nel· u . IT u -

· tOarntdiye ~ar • 
§III. 

l3ir k 1 ... 1 amc;mm 1s 1 -
&I C: hizlanan rout
land, sert, ahenk -

b
tar nal sesleri ve ara-
acmi b' . . n tr parola 

&Ib1 ikidebirde tek
rar tt'• · 
k e 1&1 cakah i-
az: 

- Oo d h rek! a.. a • 

Bu <;ar~1da iki 
~aat dola~m yeter. 
yazn1 &orrnii• ta • 
n " ilnl,, orada ya§a· 
rn1~1~Z dernelttir. 
. . agdaki tu mes-

ttdtn k . 
d' ap1smda hu; 
• tnrneden akan olu -
l!un ~ani ~at1l ta • 
§trdtg" I yal k .. t a ve o • 
ede gi.il, karanfil 

~aroda tl'mmeyye camisi 

v~ Yasernin y1gmlan i~ine gomiilmii~ aba• 
n1 sankh ihtiyann kar§tsmda karpuz ka· 
buklanm kemiren solgun benizli c;ocuk, 
sade bu sahne bile, size suyu ve c;ic;egi 
bo!, fakir bir miisliiman beldesinde bu • 
lundu&unuzu hahrlatmaz rm? 

B~rada dola~1rken insan kendini bir· 
denb1re su basm1& bir ~ehirde samyor: Ev
lerde, sokaklarda. meydanlarda, diik
k~~larda, her yerde gece giindiiz alabil
dlgme ak1p giden su ..• 

Ve her yakada, bembeyaz k1vnmla • 
rmda binbir gece bahc;elerinin 1ttm1 ta§I
Yan ful.. 

Sa.gh sollu magazalan, diikkanlan 
seyrede ede yiiriiyorum. 

Renk renk ipek kefiyeler, ma§lahlar, 
agn ~allar, i§lemeli tellipullu ortiiler, 
sedef kakmah nahnlar, dolablar, kutular, 
J:l_anl Pan! taslar, vazolar, tepsiler, §i~e 
b§e hactyaglan, dizi dizi tesbihler .. Ve 

d~e~~~~n Ytgm ~ark mallarmm yanmda 
S tgm kadar Paris markast. .. 

ba onra gobeklerine degen kutularmm 
ril ~Inda, kahve doviiciiler gibi, iki elle
r/ Yapt~ttklan koca koca bekc;i sopala· 
d'·e, ortahgt iniltiye bogarak dondurma 

ovenler 

as!i' e k~~:lannm oniinde, bacaklarmdan 
ten rn~~ ko:vunlan hirer an kovanma ~;evi· 
dUkks~nek suriilerinin dola§tlgt kebabc1 

ani an, 

tar~;r Yandan kebablar klZartrken, bir 
·In!~ tah da strh toprak kaselerde ha•lan· 
~0 udlar eziliyor. 

· D Hummus bitahme. 

lutl erken agz1 sulanan ~amh, sinek bu-
ar1n1 Y k k b'b •tur arara 1rm1z1 1 er, turp ve 

§tnt t~ba~larile bezenmi§ masanm ba -
R. Ptdestne sanhyor. 

Pa adyolardan stzarak akisler yapa ya
&ar Yaytlan Nil ~ark1lan da, bu a~k riiz· 

Intn z d d y • Pek aman zaman havalan 1r 1g1 1-
<;apkPec;elerin ardmdaki siirmeli gozlerin 

'bastnldn b_a~l~lan da, hepsi ~;ar~mm ote 
. a htttyor. 

ne~~e~abct diikkanlarmm ortastndaki gii
Orn a~ rnerdivenleri agtr ag1r iniyor, 
Inez rn~YYe camisinin kaptsmda, ister iste· 

' uruyorum. 

Her Y k · · · f kl b' .. l1i · an1m1 u~atan tnh u a 1 1r su· 
tnsan b' b' . . . k y _ F' lr mm tteka a bagm§tyor. 

c;a ·1 l ran~tzca, ingilizce, almanca, rus • 
• • I a Yan b'l· _ ca.. 1 1yorum. 
gezd· K_nk senelik terciimamm.. Ben 

1rey1m .. B SIZJ. 

: cen~e~eden kurtulmanm yolu? 
tna~a .ad~ 1 Yl gezmiyecegim .. Namaz ktl-

t Kt 1Yorum n .. 
b1y1g~~~Yo.rlar; ~ani fesin_ ~ani saka~~~ 
YUzUrn b an• entarm ve tesb1hm? der gtb• 
hp due aka baka, hala eski havadan .. a-

r!JYorlar: 

ol~ Oyle gezdirecegim ki.. Memnun 
.. san1z p . 

Nih ara vermeym. 
di: a yet son kozu oynamak laz1m gel-

- Jiirk" · rurn. urn .. ded1m, buralan biliyo -

Her Yan 
Slcak b 1m1 saran canl1, yumu~ak, 

ci hattmdan da gec;tikten sonra ic;eri gi • 
rerken, deminki terciiman kafilesinden 
kopmu~ bir ihtiyar, gene kar~1ma dikilmez 
rni~ · 

- Tiirksiiniiz, buranm biiti.in ko~e 
bucagm1 bilirsiniz, amenna!.. F akat siz 
Suriyeden c;ekildikten sonra; hatta Su • 
riyelinin arkadan sapladtib han<;erle can 
vere vere ve ~oluk c;ocugunuzla kan do
ke doke buradan gittikten sonra, bu ma
bedin ~ahid oldugu mucizeyj biliyor mu-
sunuz'il ' 

- Haytr ... Duymadtm ... 
Yumu§ak hahlann iizerinde, serin bir 

sessizlik ic;inde yanyana yiiriiyoruz. 
y ahya merkadini oren pannakhklartn 

oniinde durduk. 

- Gec;en cuma, iki ki§inin kolunda bu
raya gelip ~u duvarm dibine c;okerek, ag
ltya aghya (tlahi sen Tiirke nusrat ver) 
diye ellerini ac;an inmeli bir kadma sor
mu~tuk. (Ne diye Tiirke dua ediyor
sun?) !nim inim verdigi cevab §U olmu§· 
tu. (Dilim ba§ka duaya varmtyor .. Alia
hi giicendiririm diye korkuyorum.) 

!htiyar terciiman ba§tm iki yanma sal
hyarak devam etti: 
-· Bu. bir hafta evvelin hikayesidir. 

Bu itibarla <;ok bayatt1r. <;unkii o 
gi.indenberi, hala §U dakikada ,urada 
Tiirke nusrat diliyen nice ka.ll:> vardtr. 
<;ok tazedir; c;iinkii yiiregi ned~~etle ya
nan Suriyelinin burada, Rabbmm huzu
runda, seed eye vararak: (Tiirke yan ba
kan goziirnii <;1kar Allahtm) diye niyazt, 
sizi kaybettigimiz giin ba~lamt§ttr. 

(:1karken terciimana elimi uzathm. 
- Ooh, hay1r ... diye geri geri gitti. 

Kursag1m1zda hala Tiirkiin nimeti var. 
Sizden ne yiizle para alabilirim ~. 

Israr ettim. 
Sakin durdu, ellerini baghyarak yii • 

ziime bakb ve: 

- 0 halde sade on para verin, dedi, 
on para. Bunu bir sadaka diye, Tiirkiin 
bir sadakasl diye son nefesime kadar ope 
ope sakhyacagtm. 

Yirmi aSJTdtr i~inde dua sesleri titri • 
yen bu mabed, bilmiyorum boyle hazin, 
bu kadar yalvaran ve aghyan bir ses 
duymu~ muydu? 

KANDEMIR 

Anadolu refikimiz 
lzmirde miinte§ir Anadolu refikimiz 

yeni ve her giin 12 sahife olmak iizere 
ve ~ok miitenevvi miindericatla inti~ara 
ba§lamt§tlr. Refikimiz, Cumhuriyet bay
ramt dolay1sile 24 sahife olarak renkli 
ve mebzul yazt ile r;tkmt§hr. Tebrik 
ederiz. 

Hurrem Sultan 
Gok okundu, r;ok sevildi, kitab 

~ekline girmesi heyecanla beklendi 
ve $imdi t;Iktt. Ahmz. Bol bol tarlh 
bilgisi derleyiniz, ayni mikyasta be
dli zevke erintz. Giinki.i o yalmz ta
rihi bir roman degildir, ayni za -
manda edebi bir eserdir. 

--~-~- ··---- ----- - - _-_ 

CUMHURlYE'l' -
iktlSadi hareketler 

Kii~iik san'atlar sergisi 
Diin, §ekli itibarile kiic;iik, fakat ma

hiyeti itibarile biiyiik bir ikt1sadi hadise
ye §ahid olduk. Car§lkaptdaki. Ayakka· 
b1c1lar Cemiyeti binasmda Istanbulun 
kii~iik san' at erbabm1 sinesinde topltyan 
cemiyetleri bir sergi kurdular. Buna bir 
me~her demek daha dogru. Kiic;iik bir 
kadro ile dar bir yerde, fakat miimki.in 
olan her§eY yaptla~ak azami emek1e ku
rulan bir me~her. Ic;inde kiic;iik san'atla
rm ihtiva ettigi biitiin §ubelerin tam nii
muneleri yok. F akat heyeti umumiye iti
barile kii~iik san'atlardaki tekamiil ve in
ki~aft canland1rabiliyor. 

Sergiden ayn1JTken ~oyle bir fikir ha
SI! oluyor: Daha fazla imkanlar, bilhas
sa mali imkanlarla ve daha fazla emekle 
bu sergi ~ok dolgun olabilirdi. Ankarada 
gec;en sene kurulan San' atlar sergisinin 
en miihim istinadgahmm lstanbulun kii
~iik sanayi erbab1 oldugunu gozoniine ge
tirirsek bu dii&iincede hie; de haks1z ol
madtglffiiZ teslim edilir. Fa kat biz de bili
yoruz ki bu yapllan yarm ic;in bir tecriibe
dir. Bu eseri meydana koyan E;,naf Ce
miyetleri her tiirlii mali miisaadelerin fev
kine c;tkm1~lar ve ekseriya para yerine 
emeklerini kullanmJ§lardtr. Bunun ic;in
dir ki bu sergiyi ba~aranlan takdir etme
mek mi.imkiin degildir. 

Hie; ~iiphe yok ki bu nevi sergiler, ya
rmm bii_Nk sanayiine esas olacak kiic;iik 
sanayiin yiikseli§ini temin edecek hamle
lerdir. Bunlann her sene a~;IImas1 liizum
lt~dur, muvaffakiyet 1se yakm ve kat'i
dir. 

F. G. 

Kii~iik san'atlar 

sergisi a~Ild1 

Sergide bir~ok esnaf 
yer alm1~ bulunuyor 

Kii~iik san' atlar sergisi diin ogled en 
sonra sa at 14 te Car§lkaptdaki Ayakka · 
b1c1lar Cemiyeti binasmda ac;1lm1§tlr. 

Sergide, ufak ufak paviyonlar halinde 

masile ayakkabJctlar, sarac;lar, dokuma· 
c1lar, i~lemeciler, trikotajctlar, &apkac!lar, 
madenl ve demir sanayii mensublan, yor• 
ganctlar, kuyumcular, miicellidler, §eker
ciler, marangozlar, ham sandalyecilen 
kutucular, ~apka kahpc;1lan yer alml§ bu
lunuyordu. 

Bir miiddet ac;1k b.Yiunacak alan ser
ginin kii~ad merasiminde .bilumum esn~f 
cemiyetleri idare heyetlen kalabahk b1r 
halk kiitlesi bulunmu§tur. 

Lindbergin oglu mu 

Amerikada, bulunan bir 
~ocuk hakk1nda adli 

tahkikat yap1byor 

Amerikada kiic;iik . bir ogian c;ocugun 
huviyetini tesbit maksadile A~liye~.e 
tahkikata ba§lanml§br. Bu <;ocugun, o
liimli hala §iipheli kar§llanan kiic;iik 
Jean Lindberg oldugu zannedilmekte -
dir. 

Bu !;OCuk, Brabant Wallon'un kii<;lik 
bir §ehrine, esrarengiz bir papaz. tara
fmdart -getirilrni§ ve bir aile nezdJ~e. e
maneten bJrak!lml§br. <;ocugun kuvl -

I b .T' gayret-yetini tesbit il;in yap1 an u un . 
ler bo§a gittiginden, adliye, i§e vaziyed 
etmege mecbur olmu§tur. 

<;:ocugun Amerika §ivesile konu§masl, 
babasmm tayyaresini habrla~asl ve 
Lindberg'e az ~ok benzemesi gib2 bazl e
mareler, bunun kii<;lik Jean oldugu kana
atini uyand1rmaktad1r. 

Resimlerimiz bu <;ocugu ve onu ev -
lad edinen kadm1 gi.isteriyor. 

K1brustaki rnahud gazete 
kapabld1 

s 

I DAZARDAN DAZAQAI PEN~~~~!::DEN 
Gene mi Neca~i? - Cenazeye giderken - Opii.mek 

mektebi - Radyo Kooser!- Genclik a,ISI 
Gene mi Neca,i? I (jpiitjmek mektebi 

Paras1z kald1g1 
yalanmt~. Nis'te ~a • 
tolar aftyormu§, s1h • 
hati yerinde imi~. 
Ajanslar bunu bii -
tiin diinyaya miij • 
deliyorlar. Fa kat 
bundan diinyaya ne, _.~ 
bize ne, Habe§lere 
ne? Bu adamm yeryiiziinde kannca ka
dar rol sahibi olduguna inanan kalml§ m1-
d1r? 

F arzedelim ki Habe§ler bir isyan <;I· 
kard1lar, ltalyanlan kap1d1§art att1lar ve 
istiklallerine yeniden kavu~tular. Ne ya
pacaklar? Davalarmm en ktzgm anmda 
kendilerini b1raktp kac;an Negiis'ii isterler 
mi? isterlerse yeniden bir yabanc1 istila-
51 altmda kalacaklanna hie; ~iiphe yok· 
tur; <;iinkii bu kadar agtr bir ders, onlara 
hi<;bir ~ey ogretmemi§ demek olur. Ha
be~istan, bugiinkii vaziyetile de istiklali
ne kavu~tugu faraziyesi ic;inde de eski 
imparatoruna kap1lanm kapamak mec· 
buriyetindedir. 

Oyle ise bu Negiis'iin en hayali bir 
faraziye ic;ine bile giremiyen rolii nedir) 
Neden hergiin ondan bahsediliyor) Lon· 
dramn havasmdan ~ikayet etmesi, Nis'te 
§ato almak istemesi neden diinya efkan 
umumiyesine arzedilen meseleler arasma 
giriyor? Di.inyada, Londranm sisli ve 
ratib havasmdan ~ikayet eden ve Ni~te 
oturmak istiyen. binlerce insan vardtr. 
Negiis hangi faziletile bunlardan aynla
rak hala diinya sahnesine c;•ktyor? Onun 
ismini gazetelerde gordiik~;e, tiyatro sah
nesinde rolii biten bir akti:iriin hala do
la~mast ve oynanan piyesi bozmas1 gibi 
naho~ bir vaziyet kar§tsmda bulundugu
muzu hissediyoruz. 

Cenazeye giderken ... 
Dalkavukluk bii • 

tiin milletlerin an' a
nelerinde vardtr. 
Hele bir monar§i 
idrak edip de bu 
illetten kurtulmu§ 
bir millet gosteri • 
lebilir mi? F akat 
acaba, 1 bu tariM ~~'. 
seyyie bizim mutlakiyet devirlerimiz
de oldugu kadar nerede ve hangi zaman 
il eri gitmi~tir? 

Belki hikayeyi bilirsiniz; fakat ben 
yeni duydugum ic;in size -de anlatmak 
veya hi~ degilse hattrlatmak zevkinden 
mahrum kalmak istemedim. 

Saltanat devirlerinden birinde, bir dal
kavuk, maliye nazmnm kansmm oldii • 
giinii haber ahr. Kadm1 hi~; tammad1gt 
halde, insani bir maksadla degil, strf, pek 
iyi tamd1g1 ve nimetini gordiigii nama 
hulus c;akmak ic;in, cenazede haz1r bu -
lunmak iizere sokaga hrlar. Camiye yak
la§Hken bir de bakar ki tahminin fevkin
dc bir kalabahk. Oraya dogru yollanan 
bir tamd1gma sorar: 

- Bu ne mah§er? Nazmn haremi bu 
kadar sevilmi§ bir kadm mtydt ki cena • 
zesine ko§uyorlar? 

T amd1g1 §U cevabt verir: 
- Ayol... Olen, nazmn haremi de

gil, kendisi! 

Bu cevabt almca, dalkavuk, hulus .. a
kacagl adam olmu§ oldugu ic;in ... gerisin 
geriye doner! 

Amerikada her • \?~ 
kesin bildigi en ba • ~.c .... ~ -;- ~ 
sit malumatt vermek 1lfl 
ic;in de mektebler a - '~ 
c;:ldtgtnl otedenberi 
duyam. Simdi, Ho- b 
livud' da bir de opii§mek mektebi ac;ml§• 
Jar. Birbirlerine ni§anlanan sinema ar • 
ti~tlerine opii§mesini ogretiyorlarml§. 

Bu haberi ciddi bir Avrupa gazete -
sinde, koca bir fotografla beraber gordii
giimiiz i~in inand1k. F akat gene de, bu 
haberin ic;inde, inanmamlza mani alan 
pek c;ok noktalar var: Am erika gibi bir 
yrrde opii§mesini bilmiyen ni~anh ne ge
zer! Holivud gibi bir yerde opii§mesini 
bilmiyen artist ne gezer I Bu kadar ceha
let Amerikah olm1ya da, artist olm1ya da 
manidir. Y ok. eger opii§mek Amerikada, 
Avrupah cahillerin bilmedikleri kadar te
kemmiil etmi§ ve mektebe gitmeden ogre
nilmesi kabil olm1yan ince bir san' at ha
line gelmi§se diyecek yok. Biz hala bu 
sar.' atm tabiatten daha biiyiik bir hocas1 
olabilecegini kabul etmiyoruz I 

Radyo • Konaer! 
istanbul radyo -§ 

su ilk tesis edildigi . 
zaman, ahali stiid • · . 
yoda gramofon ~;a • 
lmdtglnl zannedi -
yor, orada sazen -
deler ve hanendeler 
bulunduguna bir tiirlii inanm1yordu. Rad
yo idaresi bun a kar§1 bir ~;are buldu; sa
zendelere, ba§lamadan evvel uzun uzun 
akord yapmalanm tavsiye etti. Gramo • 
fonda akord sesi olmadtgl i~;in halk niha
yet i~in dogrusuna inanmt§tl. 

0 zamanlar mevsim galiba yazml§. 
Bugiinkii gibi kt§ olsayd1 ahaliyi inandlr
mak i~in akord yapm1ya hi~; liizum kal • 
mtyacakml§. <;iinkii plaklanm1zda olmt • 
yan bir fevkaladelik var: Kiirdili hicaz
kar makamtndan aksmklar ve suzinakten 
oksiiriikler 1.. 

Genclik aftSt 

Biiytik Lehistan 
milliyetperveri Pa -
derefski 78 ya§mda
alr. Hala bir harika 
derecesinde p1yano 
~ahyor, zekasm1 
muhafaza ediyor, 
siyasi hayata yeni • · 
den kan§mak isti • 
yonnu~. 

Biz «ya~ yetmi§, i~ bitmi§ I» deriz; Av
rupada yetmi§inden sonra, hem de yet• 
mi§inden c;ok sonra i~e tekrar ba§hyan a· 
dam yalntz Paderefski degildir. Her mil
letin boyle siyasi Faust'lan var. Biz 
gencken ihtiyarhyoruz; onlar ihtiyarkeu 
gencle~iyorlar. <;iinkii bizim ic;in genclik, 
sadece, muayyen bir ~ag demektir. Onlar 
ic;inse, gencligin bir tek manas1 var: Mii
cadele. Seksen ya§mda da didiniyorlar. 
Bundan anlamah ki uzun omri.in ve 
gene kalmamn strr1 ha§lanmt~ patates ye
mek, yahud bin sekiz yiiz tiirliisii tavsiye 
edilen g1da rejimlerine tabi olarak insa
nm kendisini kalafata c;ekmesi degil, bi
lakis, otuz otuz be§ ya§mda imi~ gibi, 
seksen ya§mda da miicadeleye devam et
mektir. l~te size en miikemmel genclik a· 
~tst: Cah~ak I 

SERVER BEDI 

izmir Belediyesinin otobiis servisleri 

izmir Belediyesinin yeni otobiisleri 

hmir (Hususi) - Sehrimiz Beledi- lara verilmi§ ve k1smen tarifelerde tenzi
yesi, haiz oldugu imtiyaz1 kullanarak, lat yaptlmt~ttr. 
Atatiirk caddesi iizerinde otobiis i§let • Otobiislerin i~lemege a~tlmasmda me
mege ba§laml§tlr. Belediyenin faaliyeti, rasim yap1lmt§, Vali ile Belediye erkam 
§imdilik bu caddeye inhisar etmekle be- haZlt bulunmu~lard1r. 

orneklerinden 
(E=I ski terbiyede muhavere ile tel· 
~ kin usulii biiyiik bir yer tutar• 

d!. Bu usul §U ornekte goriildii· 
gii gibi yiiriitiiliirdii: 

S - Bir insan omriinii nasi! kullan· 
maltdtr? 

C - Ba~kalanna begendirecek suret• 
tel 

S - 0 hal de ne yapmahd1r? 
C - llim elde etmege ve elde edileP 

ilme yakt§IT surette davranmaga I. 
S - Diinyadan ne anla§tltr? 
C - Her§eyin fani ve yalmz iyiligin 

baki oldugu! 
S - Sanii §eref nas1l kazamhr? 
C - Y emekte, i~mekte, konu§makta 

imsak ile I 
S - Kimin hakkmda sert, ha§in ve 

insafs1z davramlmak caizdir? 
C - Y almz kendi nefsimize bu §ekil-

de muamele yapabiliriz I • 
S - Kimlerle isti§are etmelidir? 
C - Akilhlarla I 
S - Ak1lh kime derler? 
C - Cok dinleyip c;ok dii§iindiikten 

sonra az ve diiriist soyliyenlere I 
S - Ne vakit soylemelidir? 
C - Ba~kalan sustugu vakitl 
S - Hiirmete lay1k olmtyanlar kim-

lerdir? 
C - Sefihler! 
S - Zeka nedir? 
C - F aniligi miilahaza I 
S - insan kendini di.inyada nastl mii

lahaza etmelidir? 
C - Be~ikten mezara gider igribi.igrii 

bir yo I iizerinde bulunan yolcu gibi I 
S- Bu yolun nihayetine nastl varma• 

hd1r? 
C - Beyhude yiikleri mtlamadan I 
S - F azilc-t ne vakit yalana benzer? 
C - !htiyarhgmda gencligindeki u~-

kur namusundan, yoksullugunda zengin· 
lik giinlerindeki comerdliginden bahse• 
denlerin agzmda I 

S - C1gmndan ~1km1§ evlad neye 
benzer? 

C - Bir elde c;tkan altmc1 parmaga. 
Kessen tshrabma, b1raksan halkm istih· 
zasma dayanamazsm I 

S - Dostlugu ytkan nedir? 
C - 6diinc; para almak!. Ak1l de· 

mi§tir ki borclanmanm dostluga nisbeti 
makasm kuma§a nisbeti gibidir. 

S - Su~u affettiren nedir? 
C - Samimi pi~manl1k I 
S - !Het nedir? . 
C - Kanunla ahlaki diisturlara uy

gun olan ~eyleri kabul etmek! 
S - Cehaletin alameti nedir? 
C - insaf bilmemek, hakikate goz 

yummak, i§kence, inad sahibi olmak I 
Bilmem ki bu c;e~id konu~malar ~imdi 

ho§a gider mi, yahud boyle telkinlere mi· 
niminilerimiz kulak verir mi?.. Cunkii 
i~;inde sinema yok, poker yok, top yok! ..• 

H: 
M. TURHAN TAN 

-- -- - ---
Cenub hududurnuzda ka~ak· 
~1hkla rniicadele rniisbet §e· 

kilde neticeleniyor 
Mardin (Hususi) - Mardin bir za -

manlar kac;akc;thgm cenub hududlan -
m1zda kesretle yaptld1~1 bir mmtaka 
idi. Ylizlerce kilometroyu bulan Suriye 
smm uzerinde birc;ok kac;akc;t magaza
lan ac;1lmt§ ve gittikc;e geni§liyen bu 
magazalar mill! servetimiz ic;in c;ok teh· 
likeli vaziyete gelmi§lerdi. Kac;akc;1h~ 
kendileri ic;in bir meslek ve san'at hali• 
ne getirmi§ olan bazt vatan hainleri de 
orada gi.irdlikleri teshilat ve himayeden 
istifade ile bu i§e devam etmekte bu • 
lunmu§lardl. 

Cumhuriyet hlikilmetl, kac;akc;1hkla 
esash miicadelelere giri~?mi§. cenub hu· 
dudlanm1zda s1k1 tedbirler ald1gt gibi 
ka<;akc;1larm cezalanm tayin eden 1918 
say1h kanunu ne§ir ve bu kanunu tat
bik eden ihtlsas mahkemelerini ihdas 
eylemi§ti. 

h · ~~rn er gev~edi, ikiye boliindii. 
• ,, 1 1 ,. - ..... 1 1 • ,., . \ __ 

K1bf!S (Hususi) - lngiliz Krah M~ -
jeste Corc'un tac giyrl'le merasi;ni mu -
nasebetile bura Tlirklerini renc1de eden 
yaztstna cCumhuriyeh in de ~ukabele 
ettigi The Cyprus Mail gazetes1_ k~pan
ml§hr. Sebebi belli degildir. Sah1b1 olan 

) ..;. ~'1" T ·- ..l---.·-- ,....!J._...:,...!.;'~ 

raber atiyen geni~letilecek ve ~ehrin di- Otobii;ler, Alman mamulahdtr. Kon· 
ger mmtakalanna te~mil olunacakt!r. Bu foru iyidir. Ancak, makine tertibatmm 
hat uzerinde i~liyen ve hususi te~ekkiillere matlub derecede faal olmadtgl endi§esi 
,:J 'h.,l .. ~,n 'ltol-.;;,1~,. ..lo ;~;~.,,. ,.,,nt,.l.~. Ylll',;Jlr. 

Giimrlik muhafaza te§kilatmdan ve 
ihhsas mahkemelerinden elde edilen 
fayda hakikaten bliyiik ve ehemmiyet
lidir. Buna, iizerinde kac;ak<;1hk yaptlan 
e~ya ve mevaddan baz1lanmn fiatlan• 
mn ucuzlatllmas1 ve fabrikalanm1z1n 
teesslisii de inzimam edince Suriye hu· 
dud boyunda ac;Jlm!§ alan magazalar • 
dan c;ogu kapanmaga ve sahibleri ifUsa 
mahkum olmu§tur. Filhakika, Haleb 
Cerablus, Kamt§h, Derzor, Amode ve 
Andiver gibi Suriye kasabalarmda bun· 
dan senelerce evvel a<;1lm1§ alan ma~a· 
zalardan yiizde sekseni kananml$hr. 



Bir devreli lik Ina~lar 
terti hi dogru mudur? 

Gec;en sene milll kiime ihdas1 karar • 
!art verilirken bu siitunlarda miidafaa • 
sm1 yaphgimiz bir tez vard1: F utbolda 
bir devreli mac;lann neticesi muteber ad
dolunamaz; c;linkli bir devreli lik mac; ian 
tak1mlarm hakikl kuvvetle1 ini meydana 
koyarr- l1g1 gibi bir devreli lik mac;lanmn 
neticesini biraz da §ans tayin eder ki, bu 
futbolun ruhuna mugayir bir tarz1 kabul 
etmek demektir. 

Ge«;en sene !stanbuldan milll kiimeye 
dort kuliib ay1rmak karan verildigi za • 
man vaktin darhg1 ve milli kiime ihdas1 -
nm bir sene daha geriye vurdurulmamas1 
gibi miilahazalarla bir devreye inhisar 
cttirilen mac;lar neticesi milli kiimede oy
namak iizere derece alan Galatasaray, 
Cline§, F enerbahc;e ve Be§ikta§ tak1m • 
Ian sec;ilmi§lerdi. Geriye kalan fstanbu • 
lun sekiz kuliibii aralam:da yapacaklan 

• lik mac;lan neticesinde; bunlarm bi • 
rincisi milli kiimeye aynlan fstanbul ku
liiblerinin sonuncusu ile otomatikman yer 
degi~tirecekti. Bu karann isabetini mii • 
n(lka§a etmek bugiinkii mevzuumuzun 
harici oldugu ic;in ~oyle bir tarafa b1ra
k1yor ve bu kararm lehine soylenebilecek 
yegane soz de milll kiimeden haric kalan 
sekiz kuliib ic;in bir te§vik mahiyeti ar • 
zetmekte olmasmdan ibarettir diyoruz. 
~imdi verildigini haber aldJg1m1z karar 
ise §U merkezdedir: 

Milli kiimenin sonuRcusu olan Giine§ 
otomatikman bir degi§tirmeye tabi tutul
mJyacak, buna mukabil ikinci kiimenin 
sonuncusu Hila! mac; yapmakslZ!n iic;iin -
cii klimeye dii§iiriilerek iic;lincii kiimenin 
birincisi Anadoluhisar ikinci kiimeye bila 
mlisabaka terfi ettirilecektir. 

Bu kararm milll kiimc kuliiblerine de 
te§mili tasdikten gec;mi§ olduguna gore 
bunu milli klimeye sec;ihli§ kuliiblere te§· 
mil etmeyip de ikinci ve iic;iincii kiime ku
liiblerine tatbik bir gayritabiilikten ba§ka 

bir§~Y degildir denebilir. Ancak §urasma 
da I§aret etmek bir hakikati itiraf olur ki 
Giine§i milli kiimeden c;1karmak mevcu -
diyetile ve yaptlg1 mac;larla milli kiimeye 
lay1k bir varhk oldugunu bilfiil isbat et· 
mi§ ol.an bir kuliibe kar§I haks1zhk olur. 
Ancak bu haks1zhg1 Giine§e reva gorme

yenlerin bunu ikinci ve iic;iincii ki'imelere 
lay1k gorii§iinde de bir isabet mevzuu 
bahsolam1yacag1 da giin gibi a§ikardn. 

~u halde ya ikinci ve iic;iincii kiime ku
liiblerinin de otomatikman yer degi§tirme 
meselesinden feragat edilmeli yahud da 
Giine§ de bu karara tabi tutulmahd1r gi
bi bir miitaleamn mant!kl oldugunda da 
asia tereddiid caiz degildir. 

Biitiin bunlardan sarfmazar on iki ku
liibiin de i§tirakile tek devreli lik mac;lan 
yapmak suretile gec;en sene yapllan sec;· 
me bu sene neden tekrarlanmaktad1r ~ 
Sec;menin gec;en sene de yanh~· esaslara 
istinad ettirilerek yap11digma bugiinkii 
c;1kmaz en biiyiik bir delil olarak ortada 

dururken on iki kuliibiin i§tirakile gene 
tek devreli bir sec;me yapmak neye ya -
rar? Mademki bu i§ ba§tan yanh§ yapil
tnJ§hr; ba§tan tashihi icab ediyorsa ona 

gore hareket §art degil midir? V e bu 
yanh§lann seneden seneye temadi etmi
yecegi hakkmda kuliibleri nastl ikna et· 
mek kabildir? 

Haber aldJglmlza gore Giine§i otoma· 

Yazan: NIJZHET ABBAS 

tikman bir degi§tirmege tabi tutmay1p, ge
c;en sene verilen bu karan sadece diger 
kuliiblere tatbik etmek istiyen F utbol Fe· 
derasyonu ile 1stanbul bolge ba§kanhg1 
a1asmda da bu hususta bir anla§amamaz
I k vard1r. Biz kendi he~~b1m1za bu anla
§amamazhkta bolgeyi hakh gormekten 
kendimizi alam1yoruz. 

Maamafih bu i§te kimin hakh, kimin 
hilksiz oldugu bizce ikinri derecede e -
hemmiyeti haiz bir meseledir. Eger mak
sad spor ve futbolun ruhuna mugayir ha
reket etmemek ise ~u tav~iyeyi bu ~lkma
zm hallinde en k1sa yo! olarak gormek -
teyiz. 

Bu sene on iki kuliib iki devreli lik 
ma<;larma miimkiin oldo1gu siiratle ba§· 
larlar ve mevsim sonunda bir, iki, iic; ve 
dordiincii dereceyi ihraz eden istanbul 
kuliibleri de milli kii'meye sec;ildikten 
sonra mesele kat'! §ekilde halledilmi§ o
lur. Esasen ge~en sene milll mac;larm 
iimid edil.digi kadar verimli olmayi§Imn, 
bilhassa lzmir sporunun dahili i~lerini 
halledememesi yiiziinden 2.ay1f kadrolar
la mac;lara i§tiraki, bu sene de temadi et
tigi takdirde milli kiime ma~armdan 
mayub ~erece?e fayda has11 olamlya • 
cagma b1r dehl addedilirse; milli kiime
ri kurmakta daha hamllkh ve programh 
hareket etmenin liizumu kendiliginden or
taya ~lkar. Mil!i kiime i§i bizce §iiphesiz 
f~~dah bir tedbirdir. F akat bu i§in ha
kikt faydalanm idrak edebilmek ic;in 
evvelden de hazJrlanrni§ olmak §arthr. 

~u h~l?e ~ugiin ic;in yap!lacak i§, ev
vela m~lh kumede yer alacak istanbul 
v~ izmir kuliiblerinin vaziyetlf1"ini tes • 
bitten ibarettir. Aksi takdirde dedikodu
lar ve memnuniyetsizlikler temadi ede • 
cektir ki; bunlarm bir kisrnina hak verme
mek elden gelmiyor. 

Gec;en se~e yap1lan yanh§I gee; de olsa 
bu sene. tas.hih ve boylece i§e laYJk oldugu 
ehemmJYehn verildigini isbat bizce bu 
yolda en kestirme ve dogru yoldur. 

NVZHET ABBAS 

T aksim stadyomundaki 
giiretler 

Taksim stadyomundaki giire§lerin ya
Pl.lrnasi ~lipheli bir vaziyete girmi§tir. 
~rr taraftan organizati:irler Hindli peb
~Iva~. Faddal Mubatnmedin Tekirdaglt 
1le gure~ecegini, bundan sonra da Ti.ir • 
kiye serbest giire§ birinciligini elinde 
tutan Hliseynin Mi.ilayimle yeni§inciye 
k~dar ikinci bir giire~e 'tutu§acagm1 bil
di~dile_r. Diger tara.ftan da Tekirdagh 
Huseym diin matbaam1za gelerek bu -
giin igin giire§miyecegini soy ledi. 

Tekirdagh: eBen Tiirkiye serbest gii
re§ §ampiyonuyum. Hindlinin benden 
dab~ lyi olm1yan bir peblivana yenil -
mesmden sonra onunla tutu§mam dog
ru olamaz. Hindli Mii!ayimi yenseydi 
n:esele yoktu; ben de onunla giire~ir -
d1m. HakkJ.mda bi.iyiik tevecciih gi:iste
ren balk1 stadyoma kadar gotiiriip al
datml§ olmamak icin bunlart yazmam
Zl rica ederim• dedi. 

T opkap1, Band1rmada 
maglub oldu 

Band1rma (Hususi) - Cumhuriyet 
bayrammda Bandmna idman Yurdile 
bir mag yapmak iizere buraya gelen 
Topkap1 kuliibii bu mac;1 4 - 2 kaybet • 
mi~tir. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 22 Y a.zan: Server Bedi 
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Y ahud bir evin ic;inde s1k temaslardan l den ba§ka hie; kimse olmasm !» diyordu. 
dogan sempatiye boyle bir hesab da ka- Yirmi giin, Zehra bu geceyi hamlad1. 
n§ml§tlr. . . . . . . . Ho§ bir§ey olmu§tu. ikimiz de gelin • gii-

!nsan bu g1b1 his}enn. d1bmt kurcal.adi vey gibi giyindik. Evin ic;ini ~ic;eklerle 
mi, akhm oynatmaga g1der. Bunun I<;in doldurmu~tuk. 
ruhiyat filan. g!bi ?ey~e~i sevmem. Ha~a~ Zehra o gece Saziyenin bir resmi kar
bana ogretiDI§hT k1 b!Zlm ruhumuz d1b1 §ISinda diz c;oktij Ve hiingiir hiingur agJa
olrniyan denizdir, ic;ine dahp da canavar d1. Onu yerden kaldmrken ben de miite
gibi bir siirii bahklara yem olmaktansa heyyicdim ve gozya§lanml giic; zaptedi • 
iistiinde kotra yuzdiirmeli, mehtab seyret- yordum. 
meli, §ark1 soylemeli ve futmah havalar- Zebra bana ~aziye kadar iyi bir ka-
da kenara c;ekilmeli: Y ani boyle zaman· dm olacagma yemin etti. 
larda insan kendini hi~ dinlememeli. - Sen daima onu da seveceksin. Ben 

lster beni sevmi§, isterse param ic;in ba· sana onu unutturmJyacagim. Ciinkii ben 
na varml§ olsun, Zehra gibi bir k1za sa- de onu c;ok seviyorum, ·dedi. 
hib olmak zevkime gidiyordu, vesselam. 0 gece gramofonda Saziyenin sevdi-

Evlenmemiz ~ok sade oldu. !ki §ahid- gi §ark1lan c;ald1k ve soyledik. Zehra ilk 
den ba§ka hi~ kimseye haber vermedim. defa olarak fazlaca ~arab ic;ti; fakat sar
Nikahtan sonra evin manzarasmda hi~ ho§ ohnad1. Giizel bir mestlik ic;indeydi. 
bir§ey degi§medi. Hizmetc;i olarak Ruki- Sabaha kadar yatmad1k. 
yeyi ald1k. Y almz, Zehranm bir em eli Ortaklanm benim evlendigimi bilmi -
vard1, onu yerine getirdim. Diigun iste • yorlard1. Kendiliklerinden duyunc1ya 
miyordu; fakat bir gelin elbisesi giymek kadar onlara haber vermek istemedim. 
ve bir gece, evde, benimle ba§ba§a gelin- A«;1kc;ast, utamyordum. <;iinkii ben on • 
giivey olmak istiyordu. Hie; davetlisi ol- !aria miinaka§alanmda gene bir k1z alan 
m1yan bir diigiin tasavvur etti. «Rukiye- ya§h bir erkegin maskara olacagm1 iddia 

CUMHURfYET 

Mac::arlar diin Ankarada 
5 • 2 galib geldiler 

Ankara 30 (Telefonla) - Pe§te muh
telitile Ankara muhteliti bugiin $ehir 
stadmda 15 binden fazla kalabahk bir 
seyirci kiitlesi kar§Jsmda mac; yapblar. 
Bu karey1la~ma ~ok zevkli ve heyecanl! 
oldu. Gerek nefes, gerek tcknik itiba
rile daha yiiksek olduklan g1kardiklan 
oyunla anla§Ilan misafirlerimiz, ilk dev
rede 2, ikinci devrede de biri penalt1 -
dan olmak iizere 3 gol atblar. Buna mu
kabil bakik-aten canla ba§la gah§arak 
zaman zaman Peste kalesini Slkleyhran 
Ankarahlar da ikinci devrede iki gol 
athlar ve rna~ bi:iylece 5 - 2 misafirle • 
rimizin galebesile neticelendi. 

Bugiinkii rna~ 
Pe~te muhteliti futbol tak1m1 bu~iin 

Kad1koyi.indeki Fenerbabc-e kuli.ibli 
stadyomunda istanbul muhtelitile bir 
mac; yapacakbr. 

Siileymanivenin yeni kuliib 
binas1 

!stanbulun en eski spor kuliiblerin • 
den biri olan Siileymaniyenin di.in Vez
necilerde yeni kuli.ib binasmm ac;Ilma 
merasimi yap1lmu~br. istiklal maqile 
ba§hyan bu merasimden sonra nutuklar 
soylenmi§ ve kuli.ib binasmm geni§ sa
lonunda giire§ gi:isteri!? mi.isabakalan 
yap1ldiktan sonra davetlilere bir gay 
verilt}'l i§tir. 

Pahah bir kad1_n! 

.. · - "' 

Gegenlerde Pariste Lon~champs'da 
yapllan at ko11ularmda mutad ve~hile 
~1k kadm elbiseleri goriilmii~ ve yu • 
kandaki resmini gi:irdiiglim1z manto 
en ziyade ho~a gitmi~tir. 

Kamilen k1ymetli mavi tilki kiir
kiinden yap1ldJgi ic;in manto ~ok paha
hya malolmu§, bu yiizden mantoyu gi· 
yen kadm cParisin en pahah. kadm1 
unvamm kazanm1~hr. 

eder, dururdum. «l~i gorsiin diye al • 
d1m !» da diyemezdim. Zehraya kar§I 
hiirmetim boyle bir iftira savurmama 
manidi. Gizledim. Bu izdivac1mm, eski 
bir perdeyi atarak yerine bir yenisini al
mak gibi, evimin ic;ine aid sade ve makul 
bir hadise halinde kalmasm1 istiyordum. 
DI§andan pek fazla dikkat etmiyenler 
bu yeniligi goremiyeceklerdi. 

Y az1hane i§lerini de bir miiddet tatil 
etmege mecbur olmu§tuk. Ortaklanm1 az 
goriiyordum. Birkac; ay istirahate karar 
verdim. Zebra ile beraber kitab okuyor
duk. Ben de bir tak1m nesir parc;alan ka
ralamiya ba§ladim. 

Y az mevsimini c;ok huzur ic;inde ve 
zevkli gec;irdik. Sanyere, Bend! ere, Y a
kaclga gidiyorduk. Bu gezintilerimizden 
sonra Zehraya bir dalgmhk geldi. Onda 
bu istigrak halinin nas!l ba§ladJgmi da 
hatirhyorum: 

Bir gun Goksuya gitmi§tik. Sandah -
m1z dere i~ine sokuldu. Orada, giiniin 
her saatinde bir ak§am hiiznii vardu: 
Renkler bulamr, golgeler c;iiriir, manza -
ramn dar bir mesafesi ve hacmi oldugu 
halde §ekiller, buyiik bir fezay1 gi.ic; dol
duruyormu§ gibi derin bir gurbet havast 
ic;inde uzakla§IT. Civarda bizden ba§ka 
insan yoktu ve tabiatin mmltJlan duyulu
yordu. Kiireklerimizin sandala ve suya 
en hafif dokunu§lan b.iiyiik sesler gibi 
)'likseliyordu. Zehranm gozleri sazbkla-

Arkeologlar, miihim 
eserler buluyorlar 

K1bns (Hususi muhabirimizden) 
Adam1z, tarih bak1mmdan, bir hayli zen
gin vesikalara maliktir. Hafriyat neticesi 
gostermi§tir ki K1bns, en a§agl alt1 bin 
senelik bir medeniyetin be~igidir. 

T a§ devrinde, bu ad ada oldukc;a bu
yiijc bi· medeniyet ya§aml§ ve oldukc;a 
miihim eserler buakmJ§hr. Son zamanlar
da ingiliz arkeologlan tarafmdan icra e
dilen hafriyat sonunda ta§ devrine aid 
bir tabm eserler meydana c;Ikanlml§tlr. 
Bunlar o kadar c;oktur ki, te§hirleri ic;in 
hususl bir miiessese ihdas edilmi§tir. 
Hafriyat Leymesun kasabasmm garbm
dan sekiz ingiliz mili mesafede bulunan 
Kolo§ muhitinde yap1lm1§tlr. Bulunan e
serler, onlan btrakan milletin orta Asya
dan Anadolu ve Suriyeye goc;en, oradan 
da K1bnsa gelen Tiirklere aid oldugu 
zannm1 vermektedir. 

ingiliz arkeologlan yaphklan kaz1lar 
esnasmda muhtelif tabakalara rasgelmi§ • 
ler ve biitun bu tabakalarda birbirlerin • 
den ~ok farkh eserler bulmu§lardir. Boy
Ieee dordiincu tabakada ev ve duvar en
kazi, hayli siis e~yalan, c;anak c;omlek 
meydana c;Ikanlmi§tlr. Ancak zenginlik 
cihetinden ba§hca tabaka, be§inci taba • 
kad1r. Bu tabakada iki yuvarlak ev bu -
lunmu§tur. Bu evler, ust tabakadaki ev
lerden daha biiyiik olup yedi metro ge
ni§liginde ve tamamile kargirdirler. 

Meydana c;Ikanlan toprak kaplarm 
biiyiik bir k1sm1 renk renk resimlerle siis
lenmi§tir. (:inicilik san' atma a§ma bir 
milleti hatirlatmaktadir. 

ingiliz arkeologlan K1bns adasmm 
sair muhtelif yerlerinde de hafriyat yap
mi§ ve neticede bu adada geni§ mikyasta 
bir ta§ devri ya§and1gma inanmi§lardir. 

Eremi havalisinde yap1lan hafriyat da 
miihim neticeler vermi§tir. Burada c;mt 
kablar ve mezarlar bulunmu§tur. Me • 
zarlarm ic;inde bulunan iskeletlerin husu
sl vaziyeti, o zamanki cenaze merasimi
ne dair oldukc;a sarih bir fikir vermekte· 
dir. 

Girne'nin ~arkmdan lie; mil ~esafede 
bir ~abed bulunmu§tur. Mabed, Bizan
tin medeniyetine aiddir. Bulunan heykel
ler}n iislfibu ve Heraklis'in, ba§J kmk 
heykeli, bunu teyid etmektedir. Mabedin 
duvarlanndaki mitolojik resimler c;ok 
calibi dikkattir. Simdiye kadar c;Ikanlan 
eserler arasmda en miihimmi Pila' daki 
hiikiimdar mezand1r. Y almz bu mezar, 
ta~ devrine degil, Miladdan dort am ev
velki devre aiddir. Mezann methali, bii
yiik bir levha ile kapahdiT ve bu metha
lin kar§Jsmda iic; mermer vazo vard1r. 
Cephede baz1 kabartma resimler goriil
mektedir. 

Bundan sonra yap1lacak hafriya!, 
Turk T arih Kurumunun tezine uygun o
larak inki§af edecek ve evvelce Andrea 
burnu vas1tasile Anadoluya biti§ik olan 
K1bnsta da Brakisefal bir ukm ya§adi
gml meydana c;Ikaracakhr. 

*** 
Bel~ikada kabine meselesi 
Briiksel 30 (Hususi) - Liberal f1rsak1 

M. De Man'la te~riki mesai etmemege 
karar verdiginden, mumailey yeni kabi
neyi kurmaktan sarfl nazar etmi§tir. 

M. D-e Man yarm sabab Kral Leopold'ii 
ziyaretle kabineyi kuram1yacagm1 bil -
direcektir. 

ra tak1ld1. Baki§Ianm sudan bir tiirlii 
ayuam1yordu. Sanki biitiin ruhu s1ga 
oturmu§, c;abaladJgl halde c;1kamiyacaktJ. 
Bana da bir hiiziin c;oktii. Bir miiddet 
oyle kald1k. Donmegi teklif ettim. Zeh
ra yalvard1: 

- Biraz daha durahm. 
Etrafma hie; bakm1yor, gozlerini su

dan ayirmiyordu. Ben onun, bana da si
rayet eden ve aram1zdaki hassasiyet far
kmdan dolay1 onda daha fazla olmasm1 
tabii gordiigiim bu haline hic;bir ehemmi
yet vermedim. Bekledim. Gozleri siiziil
dukc;e siiziiliiyordu. Bir arahk elini suya 
dald1rd1, uzak ve giizel bir hayali seyre
der gibi guliimsedi; sonra iki elini de su
ya da!dJrdi, <;1kard1 ve yiiziinii IslattJ. 

0 ak§am eve dondiigiimiiz vakit be
nimle pek az konu§tU. Y orgunluk baha
ne ederek erken yattl, fakat gee; uyudu. 
Ben siitiimii ic;mek ic;in gece her uyam
§Jmda onu uyamk buluyordum. Nesi var 
diye du§iinmedim. Hala kanidim ki in
san ruhunu, bilhassa kadm ruhunu mu
amma haline getiren biziz; onu e§eledik
c;e derinle§tiriyor ve oyuyoruz; ona tabii 
buudlannda mevcud olm1yan bir hacim 
izafe ve netice olarak da bah§etmi§ olu
yoruz. N e liizum var? diyordum, ben 
gene neticelere bakanm. 

N etice §U idi: 0 gii11.den sonra Zehra· 
ya bir dalgmhk ve daha fenas1, bir ya· 
§ama isteksizligi gelmi~ti. Gerc;i evlen-
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yapraklar 

Kelle derleyenler 
Vali «Sadriazama gonderilecek kag1dda hak 

ve silinti olmaz>> dedi ve su herifin 
' 

kafas1n1 kesin; diye emretti 
Kopriilii Mehmed Pa§a merkeziyet u- Sadnazama hitab edilerek yaZilan ve k1rk 

suliinii kuvvetlendirmek, daha dogrusu kelle takdim edildigini bildiren uzun bir 
Anadolu ve Rumeli vilayetlerini, Suriye kag1d1 getirmi§, Vali Pa§aya miihiirlet~ 
ve lrak kit' alanm, M1s1r diyarile Habe~ mi~ti. Posta T atarlan da haZirdi. Hey~ 
ilini Istanbula baghyabilmek ic;in bir belere doldurulacak kelleleri 0 kag1dla 
«kelle dev~irme» siyaseti kurmu§tU. Y an beraber ahp hemen yola <;1kacaklard1. 
bast!, igri bakt1, uzun oturdu, c;abuk kalk- Bilinmez neden, valinin ic;ine bir ~iip~ 
t1 gibi bahanelerle ayan ve e~raf nam1 al- he dii§tii. Gidecek kellelerin kuk tane o~ 
tmda yer yer tiiriyen miitegallibe giiruhu- I I d v k I k · d. up o rna 1gmi sayara an ama 1ste 1. 
nu tepeliyordu, tepeletiyordu. F akat kendi konagmda hic;bir kimsenin 

Kendisi de bizzat kelle dii§iirrnekle otuzu k1rk gosteremiyecegini dii~iindii, a 
ve dev§irmekle me~guldii. Padi~ahlann ic; ~iiphesini giderdi, huzur ve emniyet i .. 
bil~ adlarmdan korktuklan Y eniteri o- c;inde c;ubugunu fosurdatmaga koyuldu. 
cagma ~~?~~b adaml,;m da s1ras1m ve fir~ Halbuki onun dii~iincesi «hissi kab .. 
satm1 du~urunce bogdur~ver~e~te~ gen lelvuku» denilen sad1k duygulardan imi§. 
kalm1yordu. Hatta kendis!le g1zh b1r mu-1 Ciinkii kendisi dumanh b1·r g r d • 
h d kd · 1 y . . u ur ve u 

a e e a etrm~ o an emc;en kodaman- manh bir in§irah ic;inde posta T atarlari~ 
lanndan Kara Hasan oglu Hiiseyin Aga nm naralar savura savura yola c;1k 1 .. 
ile bu yiizden bozu§mU§tu. Ve ba§Jna bir nm beklerken Divan Efendisi su~~~ 
<;orab oriilmesine ramak kalml§ti. Fa kat piikliim ic;eri girdi korkudan kekery k : 
H .. · A¥ A k b k d d ' 1 e, e useym ga: « rtJ u oca a ta m, keliye §U haberi verdi: 

~a~Irdd!:k Bi~dekn lykiiz bHulundcd~ ~b~aldg.Jmiz; - Velinimet. Kelleler tam de oil, 
IDCIT I mege a l~tl. a IDI I Irmer; bir eksik s· d. d k t d k ko 

k d . d db. I I ~ k . Im I say I • o uz o uz <;I tl. 
gere » ey1p e te IT er a maga alkl§· Val· · ·· ·· k ·k b. b ·b· 
~ . ~ .. ..~.. mm yuzu es1 1r a§ g1 1 sarar• 

t1g1 gece kalb sektesme ugnyarak oldugu d1 d1··1er1· so~uk b. k 11 d. · ·b· . . K· .. 1 .. V . h kk k b. f lA • < g Ir e e 1§1 gi I smttl, 
I<;m opru u em mu a a 11 e a- dudaklarmda muztarib bir sua! belirdi: 
ketten kurtulmu~tu. N 1 k · d. . .. .. - e o aca ~1m 1 ~ 

Imam gulumserse cemaat kahkaha ko- D. Ef d. · b. h r d .... d .. k 
panr, hoca parmak §Ikirdatlrsa talebe so Ivan .. 1 ~~ lSI 11 f aky 1 kU§kunku ten 
zil tak1p oynar, derler. Sadnazam haz- . n.ra §~ ~u a azayi • a. a~ .0~ a orka. 

tl · b .. 1 k · b. k 1 · · tltnye tltnye - arzetmek ctir etlm gosterdi: 
re er1 oy e es1p 1c;me yo una gmnce _ S d . 
valiler oldiirmekte ve oldiirtmekte yan§a . a r~azam . Hazretlenne yaZIIan 
ba§lami§lardJ. Her vilayette k1hc oynu • anzayi tashJh edehm, yahud yeniden ya· 

Yordu cellad ve ip i•liyordu yag~h ke- z~hm, bu hafta ancak 39 kelle gondere~ 
' < ' b Jd•w • • • d 1• 

mend ba§a giire~iyordu. I lgJmizi arze e Im. 
Biitiin valilerin dii§iincesi birdi: !stan- Vali .. hem k1zgm, hem miistehzi ba~ 

bula miimkiin oldugu kadar fazla kelle ki§larile - katibini uzun uzun siizdii: 
gondermek ve Sadnazamdan aferin al- - Behey nabekar, dedi. Sadnazama 
mak ! .. Onlar birbirlerine iistiin gelmek i- gidecek kag1dlarda hak ve silinti olamaz. 
c;in paraca fedakarl1ga katlamyorlardl, Benim gibi §anh §erefli bir vezirin miihii· 
kafalanm yoruyorlard1, casuslar kullan- rii de Ylrhlamaz. Sen bunu idrak edemi~ 
mak suretile birbirlerinin kelle bulmakta yecek kadar gafil misin ~ 
kullandiklan usulii ogrenmege sava~1yor- Divan Efendisi bon bon valinin yiizii· 
lard!. ne bakh, mmldand1: 

Orta Anadolu valilerinden biri bu yol
da en ileri gidenlerdendi. Kom§u vi
layetlerden haftada, on be~ giinde istan
bula vasati kac; kelle gonderildigini ta
mamile tesbit etmi§ti ve bunun iizerine 
kendisi biitiin kom~ulanndan fazla kelle 
gondermege ba§lami~h. 

Onun kabul ettigi hususl bir kelle sis
temi de var.d1. Degi§mez bir rakaml mik
yas olarak kullamyordu ve her cuma gii
nii fstanbula bir posta c;1kararak tam 
( 40) tane kelle yolluyordu. Ba§ka va
liler ne yapsalar bu nizam1, bu intizaml, 
bu IthradJ, bu degi§rnez mikyas1 elde ede
mezlerdi. 0 bic;areler bazan iic;, bazan 
otuz ii<; kelle gonderiyorlardi ve §U bere
rikli valinin diizenini, diizgiin «i§giizarii
gmi» taklid edemiyorlard1. 

lstanbula her hafta yamlmaz bir inti
zamla k1rk kelle gonderen vali, bu ~a~maz 
ihtimamdan dolay1 gerc;ekten buyuk bir 
§ohret almi§h. T a§radan gel en kelleleri 
T opkapl saraymm Alayko§kii altmda 
seyre ko~an istanbullular bile onun adm1 
ve kelle gonderi~indeki nizaml ogrenmi§
lerdi. Muayyen gunlerde o ko§kiin onli
ne giderlerdi. «hte filan vezirin k1rk kel
lesi !» deyip kesik ba§lan bir eksiksiz sa
yarlardl. 

Gene bir cuma giinii Divan Efendisi 

dikten sonra onun eski medeni tecessiis
leri ve arzulan c;ok azalmi§tl; artlk, Sa
ziyenin saghgmda oldugu gibi, mf her
gun asansore binebilmek ic;in bir aparh
mamn en list katmda oturmak hulyasm1 
kurmuyordu. Evde bir telefonumuz ol
masmi istemekten vazgec;mi§ti. F akat o 
giinden sonra benimle gezmege c;Ikmak
tan da ho§lanmiyordu. Sonbahan evde 
gec;irdi. Y almz bir gun, Goksuya kadar 
tekba§ma gidip geldigini itiraf etmi§ti. 
0 giin biraz ruhunu e§elemege mecbur 
oldum: 

- Goksudan c;ok mu ho§landm? diye 
sordum. 

- Evetl 
Dedi ve yerinden kalkarak uzatmak 

istedigim bir bahsi ba§mda kesti. 
Ben acaba nic;in onun Goksuyu, ki:i

yiindeki dereye benzetmi§ olmas1 ihtima
lini hahr!ffia bile getirmemi§tim ~ Bunu 
sonradan farkettim. Zebra bir giin ilk 
defa olarak koyune mektub yaz1yordu. 
Saatlerce siirdii bu. Sahifelerce yazd1. 
Koyden aynldtktan sonraki hayallm 
anlahyordu, 

- Bu mektubu kime yaziyorsun? de
dim, annene mi, babana m1, iivey annene 
mi~ 

- 0 halde~ 

- 0 halde yap1lacak bir§ey var: 
Kelleleri k1rklamak! 

V e gozlerini pen cered en di§an c;evir• 
di, T atarlan seyre gelenlerden f1kara k1· 
hkh bir adamcaglZ! gostererek ila ve etti: 

- Su herifin kafasm1 kesin. Carc;a· 
buk temizleyip heybeye atm, Tatarlan 
yola c;1karm! 

M. TURHAN TAN 

Bir vatanda§tn me§kur 
hamiyeti 

Mugla 30 (A.A.) - Cumburiyet bav· 
~ammda fakir gocuklara verilmek iize~e 
Istanbulda ticaretle me§gul olan Mug• 
lab Ahmed Hiisameddin admdaki hem• 
~erimiz, Mugla ~ocuk Esirgeme kuru· 
n:una 50 taktm elbise, kasket, qorab, fo· 
tm ~e a~nca yiiz lira giindermi§tir. 
Zengmlenmize bir niimune olan bu ha
reket muhitimizde c;ok iyi bir tesir bi
rakmi(?hr. 

Avusturya Ba§vekiline sui, 
kasdin ash yok 

Viyana 30 (A.A.) - Ne§redilen res • 
mi bir notada zab1tamn Schuschnigg a• 
leyhinde yapllan bir suikasde mani ol· 
dugu hakkmdaki haber tekzib edilmek· 
tedir. 

tubu bana vermemi§ti. Ben gittikten son• 
ra postaya kendisi gotiirmii§. 

Bir hafta kadar sonra ona koyiinden 
uzun bir mektub geldi. 

- Babandan m1 ~ diye sordum. 
- Evet, dedi. 
F akat mektubu bana okumad1. Belki 

de ailesinin iptidailigine aid baz1 teferru• 
ah bana bildirmek istemiyordu. Ostiine 
varmad1m. 

Arok bana koyunden s1kc;a bahsedi• 
yordu. En biiyiik emellerine kavu§tuktan 
sonra serbest kalan ruhunda koyiiniin 
hasreti uyanrni§h. 

Bir gece bana: 

- Ah, dedi, k1§ gelmeden bir kere 
beraber gidebilsek 1 

Bunu ben de isterdim. Zehray1 mem • 
nun etmekten ba§ka, bu seyahatin bir gii• 
zelligi daha vard1: Onun gec;irdigi degi· 
§ikliklerin koyiinde yapacag1 tesirleri gor• 
mek ho~ bir§ey olc>.cakh. Fa kat bizim ya• 
z1hanenin i§leri, birdcnbire, biiyiik bir ha• 
raretle ba§lami~h. i§in ba§mdan bir gun 
bile aynlamazd1m. Bunu Zehraya anlat"' 
tlffi. 

- Biliyorum, dedi, aynlamazsm. 
Gozleri dald1; sonra ban a giiliimsiye· 

rek bakt1: 
- Bahama! dedi. 
- Y ann sa bah ben postaya 

cledim. 

- Ben bir§ey dii§iiniiyorum amma. 
venrlffi, dedi, sana soylemege cesaret edemiyo• 

rum. 
Sesini <;Ikarmacti. Ertesi sal>ali cta mek· tArkaM var) 
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Cumhuriyet Bayram1 -int1balar1 

Atatiirk, Rumen Ba$vekili, iran Hariciye NaZJ.l'l ve Celal Bayarla gorii~iirken Resmige!;idde beraberinde Erkamharblerle 

Resmige!;idden sonra Ba§vekilimizle beraber Yunan askeri ~tikarken r 
Atatiirk Meclise gelirken 

;.r--~----

·Resmigec;ide i§tirak eden tanklardan 
·' 

Yugoslav askeri heyeti Meclisten !'lkarken 

Harbiyelilerimiz resmige!;idde 
'l'iirkku§U talebeleri Harbiyclil er resmige!;idde 

Harbiye alay sancal\'l resmigec;idde izciler resmigecridde 



Hayat uzahlabilir mi? 
muvakkaten durdu· 

bir~oli seneler 
soyliiyor 

Doktor Karrel, hayabn 
rulmas1 suretile insantn 

daha ya~Iyabilecegini 

Nobel miikafatile taltif edilen me§hur I muhitinin kuvvetli muhalefetlerine kat'i 
doktor Karrel iki sene evvel bir ilmi top- olarak mukabele edebilecek bir derecede 
lanh esnasmda insan omrunun buzdan yenile~ecegini dii§unmu~tii. 
duvar ic;ine almmak suretile temdid1 Bunun uzerine insanm vucudune ithal 
~umk~n. oldugunu so~le~ig1 zaman b_ii : e?ecegi munasib maddelerle en a§agt 
tun dmhyenler buna 1htJmal vermeml§tl. btr hararet derecesinde ya 1 ab'l · · 
D kt K I .. . .. k § Y 1 mesml 

o or arre «msan ~mru~un muva • temine c;ah§mi§tlr. 1Ikonce gene ineklerin 
katen durdurulmas1 suretJle buc;ok asular bezlerinden istihsal ettig·1· b' .. h 
· 'd d k k d · kA d h'l' Ir mayu ay-Imh a mm pe ya m a 1m an a 1 me vanlara zerketmekle t "b · b 1 · ~· · d · · ecru esme a§ a-
girFce:mebmamyhrum>> .. e~l§h.. . ffii§tJ. Bu zerkten sonra hayvanlann ha-

k
. .a ka~ u md~§ ?I lA mkk~te de~lnmmb o ~a- raretinin SlfiTdan a§agtya dii§tiigiinii fa-
Jt tm ans1z 1ye te a 1 e 1 en u soz- kat hayatlannm · k t ~ d, ~ 

1 · b .. · 1 .. 1 b' h k' m 1 aa ugrama Igmi en ugun mam mas1 guc o an 1r a 1· gormii§tu. 
kat §eklinde gozlerimizin oniinde belir - t t b tl . . . 
mektedir: § e u sure e 1smme «VJtaprolonzen» 

Mis Anna Brugk tekasiif usulile yal- (h~ya~J uzatan a§J) denilen mucizevi 
mz kaybettigi s1hhatini kazanmamJ~ ayni enJeksiyon bulunmu§tur. Bu enjeksiyo -
zamanda c;ok zaman evvel kendi ·' _ nun, ya§Jyan mevcudun damarlarmda 

sme ve c;ok uzun .. dd t d d •· b' da eden gencligini de iktisab ve h tt mu e evam e en sun 1 _ tr 
omriiniin uzun zaman devam et · ~ ·a hararet vermek hususiyeti vard1r. Alim 
laztm ~e~en ku.vveti de kazanmJ§r:~~u~~~ doktor bu neticeyi istihsal ettikte.n sonra 
kanaatlm takv1ye etmi§ bulunmaktadu. b~ defa da hayvanlarm etrafma 1lk defa 

Mis Brugk kend' · · K 1 . bir hafta, sonra da bir ay muddet devam 
' ISJm, arre nazan- d b' b h' . k'l . . H 

yesini tatbik eden F I kl" -" k e en If uz mu Jh te§ J etmJ§hT. ay-
e emen 1 ao tor b b I h' .. d d . b" Paster Lerbl'in eline t r t . . D k van u uz u mu It Jc;m e erm IT uy-

es 1m e ffil§h. o - k d 1 kt .. 1 A ld v 

tor Lab!, Misi 42 giin buz ic;ine kilidle - h uya l ka rna a ve .jonra, mupte a o ug~ 
mi§ ve bu kirk iki giin sonra Mis Anna d astahJ tan btalmamJ e.b~urtulmu§kve 'dy~m-
buz kefeni jr'mden t 'I . b' h en ayat u mu§ g1 1 uyanma ta 1 1. ,. amam1 e yem u a- H .. . . .. .. 
yat kuvvetile c;1kmi•tJr ayvanlar uzenndeb tecrubelennm 

Mis Bru k d' ' k:. muvaffakiyetle neticelenmesinden sonra 
g Iyor 1' d kt L bl · I .. · d d o or er , msan ar uzerm e e tee -

d «- ~oktor ~erbl:in atolyesine gitme- riibeye ba§lami§hr. Kendisini ilk tecriibe
;n bvve ~amamblle b1r pac;avra gibiydim. ye atan insan, yukanda bahsettigimiz gi-
.!a .1m §tan a§a harab olmu~, kara- bi, Mis Brugk olmu§tur. 

CJgenm hemen hemen c;ah§amaz bir hale M' B k h .. . . . k . 
gelmi• kalb b"b kl · hl'k 1• d IS rug , ayattan um1dm1 esml§· •• ve o re enm te 1 e 1 e· t' B · · k d' . . d k .. recede hast 1 t c:::· d' h . d 1. unun 1c;m en 1smt o torun tecru -

a anmi§ 1. ylm 1 er§eyJm e- b · · · b 1 d 0 k 
gi~mi~ bulun B . . . esme emmyet etrm§ u unuyor u. o -

Y
enJ' b' u~ofr.d emmk d1~10·S hhayat, tor tarafmdan yap1lan enjeksiyondan 

IT mana 1 a e etme te 1r 1 hatim h M' k b 1 tamam'l · I . . E 1· . sonra emen 1s Brug etrah uz a c;ev-
1 e yerme ge mi§hr. v emp !;Ocuk .1 • • . . T ff" 

sahibi olmag~ 1 da dii .. .. n ffil§ b1r tabut 1c;me konmu§tu. ene u-
§unuyorum.>> .. .. .. h · k 

~imd' d kt L bl su yava~ yava~ sonmU§ ve c;e rest tip 1 

haAdJ'se .1 fo 0.r er . • bu. §ayam hayret bir alii rengini almJ§ti. 42 gUn sonra, 
nm ennm yem mucJzest'nl'n henu"z d k .. "1 .. 1 h b 

b 1 ~ o tor buza gomu mu§ o an astay1 uz-
a§ angle! oldugunda 1srar ederek k ' 

Yak! b. · t'kb ld h 
1 

pe lu tabuttan c;tkararak odasmm hararet 
n 1r 1s 1 a e asta ann yalmz d · · "k 1 · · B sthhatl · · 'kt' b kl k erecesm1 yava§ yava§ yu se tmJ§tJr. u-

enm 1 1sa etme e almay1p ha· .. · .. 
yatlanm 2000 k d kl nun uzenne, teneffus, hemen ba§lamJ§, 

seneye a ar uzataca a- h . d k' .. 1.. . .1. . . A 
nm teyid ediy !;e resrn e 1 o u reng1 s1 mmi§hT. z son-

D kt L 
0~j. .. . ra Mis, kimJldamaga ba§laml§tlr. 24 sa-

o or er e gore, msan 100-120 at sonra Mis Brugk ayaga kalk1p otura-
s~ne. Y~§Iyabilecek bir kuvvetle te~hiz e· bilmi§ ve iki gi.in sonra da doktorun atol
d~lml§hr. F ak.at buyuk. heyecanla~~ ~ebe· yesinden tamamile iyile~mi~ ve ba~tanba
bJyet veren h1sler ve bu tak1m ~riiStJmal- ~a yeni bir insan olarak ~1k1p gitmi§tir. 
ler bu m~ddeti kisaltmaktudir •. B_u~unia: Doktor, bu tedavi usulile bir insanm 
beraber msan uzuvlanmn yemle§tmlmesl k k 11' .. d ~·1 h tt b'l h' 
usulleri de vardJr. Bu yenile§tirilme sa - b~r e II gu~ e~' ~.ad on sene b~l e It; 
yesinde Ylpranan viicude hissi hayatla ~ ~r~ey o. rna ank ud~ l«;tn e ya§tya I ece -
miicad 1 'k 'd b h d'l k d" gm1 temm etme te 1r. e eye 1 tJ ar a §e 1 me te If. 

Doktor Lerbl, bu esas iizerinden yii _ Ciinkii, buz ic;indeki sun'i uyku, insa-
nm dimagmi dinlendirmektedir. 

ruyerek bir taklm uzun omi.irluler uze -
rinde tetkikte bulunmu§tur. Bu tetkikle -
rinde bir asJr ya~1yan insanlarm az ol • 
mad1klanm hayretle gormli~tiir. Resmi 
istatistikler, F ransada bir sene ic;inde yuz 
ya~ml ikmal etmi§ adamlardan olenlerin 
150 kadar oldugunu ve bu uzun omiir
luli.igiin amhk kimselerin kuvvetli §ahsi 
istidadlarmdan ileri geldigini de tesbit 
etmi§tir. 

Bu nazariyeyi «Mec;hul insan» ismin
deki kitabmda inki§af ettiren doktor 
Karrel diyor ki: «Soguk kanh hayvan -
!arm uzuvlannm harekah mevzunesi ya
§adiklan muhitin s1cakhgt derecesile mii· 
tenasibdir.» Doktor Lerbl de soguktan 
olen ka§iflerin vefatlanndan pek c;ok se
neler sonra bile viicudlerinin tamamile 
muhafaza edilmi§ olduguna dikkat et • 
mi~tir. Bu hadiseyi nazart dikkate alan 
Felemenkli alim doktor, eger bir insam 
olmeden buz ic;inde ya§atabilmek imka
mm elde ederse bu msanm uzuvlarmm 

Akdenizde kontrol 
<Ba~tarat~ 1 fnct sahttede) 

Ticaret seyri Uzerinde on mmtaka 
tesis edilmi§tir. Bu mmtakalar uzerinde 
!.1rakol gemileri dola§acaklardJr. Gori.i • 
lecek yabanc1 denizalt1 gemilerine der -
hal hlicum edilerek batmlacakhr. 

Bu mmtakalarda gunduz tayyareler, 
gece gemilerle karakol ve gozetleme 
postalan tesis edilec~k. Bogaz methalin
de tarassud ic;in I§Iklar konacakhr. Ge • 
milerin takib edecekleri hatlar ic;in ayn 
krokiler yapilml§tlr. Bu i§e tahsis edilen 
motorlere zabit, asker, mitralyoz ve bom
ba konacakt1r. 

Marmara denizile Karadeniz ve Ak
deniz sahillerinde bilumum liman ba§ -
kanlarile mahallt hukumet memurlan 
denizalt1 gemilerinin faaliyetlerine dair 
raporlanm en k1sa vasttalarla Donanma 
Kumandanhgma bildireceklerdir. 

MODEL 
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CUMHURiYET ~1 Birincife§rin 1937 

Haricdeki akisler lBiiyiik davalar 

Dost memleketlerde samimi tezahiirat 
r Bastarat1 1 tnei sahttede l I jans1 bildiriyor: 

Turkiye ve Romanya arasmda mevcud Tiirk milli bayramt munasebetile, yan 
s1k1 dostlugu ve her iki memleketin bu resmi «Gazeta Polona» ba§makalesini 
dostlugu Balkan AntantJ ~erc;evesi ic;inde yeni Turkiyeye tah~is etmekte ve Kemal 
daima muhafaza etmek ve gittik<;e daha Ataturk tarafmdan yeni Turkiyede vii -
fazla kuvvetlendirmek nzmini bir kere cude getirilen muazzam degi~iklik eser • 
daha tebaruz ettirmektedir. lerini tebarliz ettirmektedir. 

• Ti.irk devleti kadar '.flbuk surette iyi- B t d' k' 
ye dogru degi~mi~ devlet pek azdu. Re- u g~ze ~ Jyor 1: . 
· · h At t" k" "k•ek azmi ha • «Derm bu dekadans devresmde, A • 
ISicum ur a ur un yu • • .. k '11 · · 'J•hf .. d 1 
k. 1·~ · .. · k' T"rki'yeyi terakki tatur , m1 etlm SJ a a muca e eye ve 1m 1g1 ve enel)ISI, es 1 u d d v v 

I d d b. d let haline kalbe- on an sonra a c;ah§maga c;agtrml~tJr. 
yo un a mo ern lr ev Z f I b' b" . • k'b k . 
d . . l vesl' irinde dur- a er er, IT mm ta I etme te gecik • en yem prens1p er c;en;e ,. · · A .. k k .. 

d .. .. . k' f ·~r· I.tl'ni tam su - meml§hr. tatur ' c;o mukemmel ve rna an yuruyen m I§a ,~ il k' 'I k 
t h I t 1mse 1 e 1yas kabul etmez bir §ef, bir 

rt-t e . az1r ami§ IT. · b' · 
Balkan Antanh c;er~;eve~i ic;inde, Tiir- diplomat, lr devlet adam1 ve b1r orga -

kiye, biitun diger muttefikleri . gibi, tam niz~!or ola.rak kendisini gostermi§tir~ T e
bir sulh siyaseti takib etmekted1r. F akat, fessuh etm1~ Osrnanh lmparatorlugunun 
b~yiik asker Ataturk, mrmleketine ayni enkaz1 iizerinde, Ataturk, kuvvetli '\'e 
zamanda, kuvvetli, iyi ter;hizath ve va • saglam yeni bir Tiirk devleti kunnu§tur. 
7.ifesini miidrik bir ordu vermi§tir. Bu or- Atatiirkun yiiksek idaresi altmda, yeni 
du, hakim bir siyasetle birlikte, Ti.irkiyeyi Turkiye, kuvvetini durmadan fazlala~tu· 
sulh mudafileri arasmda kuvvetli muhim ffil§, her sahada ink1lablar yapml§, mem· 
b1r unsur haline getirmi~tir. Umumi Har- leketin refahm1 fazlala§tirml§ ve hakim 
bi takib eden · degi§iklilder devresinde, ve temkinli bir harici siyaset takib eyle -
ytni Tiirkiye, vatanma hizmet etmege mekte bulunmu§tur. Bugiin Atatiirke 
ahdetmi§ bir Buyuk Adamm azmmm Ankarada Polonya buyi.ik el~i~i larafin· 
ve hakimliginin nelere kadir olduguna dan arzedilecek tebrikler kar~Ihkh bii -
parlak bir delildir. Bugi.in Ankarada A- yiik bir hlirmet gostermekten bir dakika 
taturke Rumen. hukumetl ve ordusu na- hali kalmamt~ olan iki memleketi birbir -
mma hurmetl~ri~i .,bi_ldiren .M .. T at.a~esco lerine baghyan dostlugun samiml bir if a
ve General SKhJtJ nm tebnklerme 1lave • desidir.» 
ten biz de Turk milletine refah ve terak· 
ki temennilerimizi bildiririz.» 

Dimineatza, «sulh yolunda» ba§hkh 
ba§makalesinde diyor ki: 

«Tiirkiye Cumhuriyetinin milll bay • 
ramma davet edilen Romanya, kendisini 
Ankarada temsil ic;in Ba§vekili ve gene! 
kurmay ba§kanmt gondermi§tir. lki diiriist 
w cesur millet, maziyi silerek, dost ol • 
mu§lar ve sulh yolunda birle~erek bugun
kii yakmhga eri~mi§lerdir. Balkan An • 
tanh azas1 oJan iki memhkel, cenubu §aT• 
kl A vrupasmda takib edilen sulh siyase· 
tinde tam bir birlik halinde hareket et • 
mektedir. Turk milleti tarafmdan mli -
messillerimize gosterilen hararetli husnii 
kabul, Rumen kalblerinde derin akisler 
tevlid eylemi§tir. 

«Kemal Atatiirkiin yuksek idaresi al
tmda Milletler Cemiyetine bagh mo • 
dern Turkiye, bir kuvvettir ve Romany;>,, 
bu kuvvetin dostlugunun k1ymetini tak • 
viye eylemektedir.>> 'T1 

Dinieata, Rador ajansmm verdigi ha-
berlerin nihayetine §U fikirleri ¥~ve ey ~ 
lemektedir: 

«Rumen siyasi mehafili, hassatan ha
raretli hiisnli kabulii tebariiz ettirmekte
dir. M. Tataresco'nun binmekte oldugu 
vapura refakat ic;in iki torpido muhribi 
gonderilmesi ve hususi trene Turk tayya· 
relerinin refakat etmesi burada, Tiirk hii
kumetinin bu ziyarete atfettigi ehemmi -
yeti ve verdigi k1ymeti ~osteren bariz de
liller olarak telakki edilmektedir.» 

Paritlle 
Paris 30 (A.A.) - Cumhuriyet 

bayram1 elc;ilikte samimi surette kutlulan· 
d1. Biiyuk Elc;imiz Suad Davaz, talebe
nin, tebaanm ve Sovyet, M1m, Balkan 
elc;ilerinin tebriklerini kabul etti. Gene -
lere soyledigi nutukta, Cumhuriyetin ba -
§anh§tnl, Biiyiik Onder Atatiirkun em • 
salsiz eserlerini anlatarak yannm mu • 
?evver . gencliginden neler bekledigini 
IZah ettJ. T alebe cemiyeti ba§kam, arka
datlannm bayram sevincine, yurda, in -
hlaba hizmet azmine tercuman oldu. 

Delbos, te§rifat mliduriinii gondererek 
hiikumetin tebriklerini bildirmi§tir. 

Polonya matbuatrmn ne,riyatt 
Var~ova 30 (A.A.) - Polonya A-

dar. 

Sofya 30 
bildiriyor: 

Sofyada 
(A.A.) - Bulgar Ajans1 

Tiirkiye Cumhuriyetinin milli bayram1 
miinasebetile, diin Tiirkiye el~iliginde, 
bir kabul resmi tertib edilmi§ ve hiiklimet 
azas1, Krahn miimessilleri, Hariciye N e
zareti yiiksek memurlan ve birc;ok Tiirk 
dostlan Tlirkiye El<;isi Berkere tebrikle
rini bildirmi§lerdir. Berker, ogleden •on
ra Turk kolonisini kabul etmi§tir, 

Stokholmde 
Stokholm 30 (A.A.) - Her yJhmtz

da oldugu gibi Cumhuriyetin 14 iincu 
yJldonumu de Elc;imiz Raif tarafmdan 
elc;ilikte biiyiik bir kabul resmi yap!lmt§, 
lsvec; ricalile tanmml§ simalar ve kordip
lomatik azasJ tamamen haz1r bulunmu~ • 
lard1r. 300 davetlinin ham buhmdugu ve 
pek parlak olan bu kabul resminde Ata
turkiin saijhgma ve Turk ulusunun yiik
selmesine i~ilmi§ ve merasim gee; vakte 
kadar pek nezih ve ne§eli olarak devam 
etmi§tir • • 

. . Yunaniatancla 
Atina 30 (Hususi) - Cumhuriyetin 

14 uncu y!ldoniimii bayramt buradaki 
Turkiye el!;iliginde biiyiik bir ihti,amla 
kutlulanmi§hr. El!;i Ru§en E§refin An
karada bulunmas1 dolay1sile maslahatgi.i
zarhk vazifesini ifa eden Ba§katib Bedri 
Tahir tebrikleri kabul etmi§tir, Y unan 
Krall namma mi.imessili, Batvekil Me -
taksas, butiin namlar, kordiplomatik, 
Atina Turk kolonisi tebriklerde bulun -
mu§lardJr. Elc;ilikte yap1lan resmi kabul
de burada Tiirklerle Atina sosyetesinin 
en miimtaz simalar1 hazu bulunmu§tur. 
Turkiye Cumhuriyetinin ylldonumii Se
lanikte de debdebeli bir surette tes' id e· 
dilmi§tir. Makedonya umum valisile Se
lanik hukumeti erkam, biitiin konsoloslar, 
Selanikteki Turkler, Tiirkiye general 
konsolosunu tebrik etmi§lerdir. 

Atina ve Selanikte c;tkan btitUn gaze -
teler, dost ve miittefik Tiirkiyenin bu ta
riht y1ldonumiinun ehemmiyetini tebariiz 
ettiren glizel makaleler yazmakta ve sa
mimiyetle Tiirkleri tebrik etmektedirler. 

aklma gelmi§ gibi sordu: 
iyi amma, sizi nereye bJTakaca -

gJm? 

Sari tehlike bo§ 
lif degildir 

Yazan : Lloyd George 
Bir miiddettenberi, sabahlan gazete- rae ediyorlar. Maksadlarmm, makarrl• 

leri elime aldJglm zaman, ilk baki§ta, esasen J apon tayyarelerine hedef te§kil 
hala ruya gormege devam ettigim zeha • eden, yar1 mustakil Kanton hiikfimetini 
bma kap1hyorum. Su mada cereyan e • amana getirmek oldugu a§ikardu. Bun • 
den hadiseler o kadar deh!jet verici facia- lardan ba~ka ve bunlara benzer daha bir 
larla dolu ki, insan, ger<;ekten bir kabus r;ok hadiselerden gayri, Japon\ar, <;in sa
ic;inde ya§ad1gm1 zannediyor. hillerini, §imalden cenuba kadar abloka 

Garbm ve §arkm otoriter devletleri, altma almt§lardJr. Gen;i, bu ablokanJn 
haydudlugu ve korsanhg1 geni§ mikyasta §imdilik, ta§Jd1klan yuk ) aponlarca harb 
ve hic;bir mukabeleye maruz kalmadan malzemesi addedilen <;in ve ecnebi ge " 
tatbik ve hala medenl diinya adile milerine inhisar ettigi de dogrudur. 
amlan carniamn !;ekingen itiratlanm, Ia· Japon lmparatorlugunun bu hareka " 
kaydile reddediyorlar. Esrarengiz de • tmda bir tek mana mevcud olabilir. Mak• 
uizalt1 gemileri Akdenizde, habeuizce, sad, Cinin J aponya tarafmdan tam amen 
Rus, lngiliz, FranSJZ ve lspanyol gemi - zaptedilmesidir. Nankin hiikilmetini ti • 
lerini batmyor. Hortbyan korsanbk, eski mal eyaletlerine bagltyau son rabitalarl 
faaliyet sahnesinde, zorlu bir §ekilde ar- da kesmekle ikttifa etmiyen Tokyo, va• 
tan vesaitle, tekrar arzt enclatn etti. Za - zifesi, iptidi madde ve nufus bak1mmdan 
rar ve ziyan talebleri, istizahlar, ekseriya son derece zengin olan bu memleketin 
hu~unetle reddediliyor. lngiliz bayragt, heyeti umumiyesini ele gec;irmesini teshil• 
karada oldugu kadar denizde de, bir I den ibaret olacak bir Cin hukumeti kur • 
penah olmaktan c;tkml§hr. lngiliz gemi - mak emelindedir. Japonya, surekli bir 
leri Akdenizde tecavuze ugramJ§, birka- harb yapmaga hamd1r ve harbi yanda 
<;I zaptedilmi§, diger birkac;1 hasara ugra- kesmege de niyeti yoktur. F azla olarak. 
:OI§, hatta baziSl batmlmJ~br. Uzak arkta, yabanc1 devletlere de, miidahaleye ta • 
lngilterenin Cindeki sefiri, otomobili ic;in- hammiilii olmadiginl bi\dirmi~tir. <;in " 
~e, ]apon tayyarelerinin mitralyoz ate • ]apon harbi, ani bir na~yonalist hamle 
§Ine hedef olmu, '\'e ag1r surette yaralan • degil, enine boyuna, itina ile hazulanml§ 
m;~!Jr. J apon hiikumeti, tar~iye istiyen bir planm semeresidir. J a pony a, sene • 
Bntanya notasm1 tetkik ethkten sonra !P.rdenberi, ihtiyat demir madeni idhar 
reddetmi§tir. Bir J apon harb gemisi, etmi~tir. 
Hong - Kong oniinde, fngiliz kara sula· Mesele, bu haris emperyalist projele .. 
nnda, bir <;in gemisini battrmi§tlr. ~ang· rinin muvaffakiyetle tetcvviic; edip etmi • 
hay' daki beynelmilel imtiyazh mmtakada yecegindedir. .$ura8t muhakkak ki, <;in 
oturan 1ngilizler ve Amerikahlar, her an hukfimetinin elinde, J apony11nn iki mil yon 
bir ]apon taarruzuna ugramak korkusu mevcudlu ordusu kadar kuvvetli, talimli 
ic;indedirler. lki biiyuk Anglo-Sakson ve miicehhez bir ordu yoktur. <;;:inin, bu 
demokrasisi ise, Japon lmparatorluguna orduya kar~t. asker demege bihakkm Ia .. 
miiphem ihtarlarda bulunmaktan, ve J a· y,k 200,000 ki~i !;tkarahill'ceginden §UP'" 
pony a ile <;;:ini, birbirlerile dostc;a gec;in- beliyim. Nankin hiikumeti bir harb en • 
mege te§vik etmekten ba§ka yapacak §ey diistrisine malik degildir; J apon abluka
bulamlyorlar. Demokrasiler, biitiin nii • st da, deniz yolile miihimmat ithaline ni" 
fuz ve tesirlerini kaybetmi§ goriinmekte • hayet vermi§ bulunmaktadir. 
dirler. Palmerston ve Disraeli'nin, hal- Su anda, Birle§ik Amerika, Biiyuk 
yan fa§izminin ve onun miittefiki olan Britanya ve diger Avrupa devletleri, ara .. 
Franco'nun kustahhgma tahammiil ede - lanndaki ihtilaflar, ic;timai ve ikttsadi 
cegi tasavvur olunabilir mi ;> Eskiden ol· buhranlar yuzunden, bu c;etin muharebe• 
sa, lngiltere, bu defa yaphgt gibi protes· ye, ancak seyirci kalabiliyorlar, ve za .. 
toda bulunduktan sonra, harekete gee; • man Zaman, tesirsiz bir diplomatik itirat" 
mekte te;,eddiid ~tmezdi. Theodare name gondermekle iktifa ediyorlar. Mu• 
Roosevelt m, Amenka tebaasmm mena • hasamat uzad1k~a, J apon ikhsadiyatmln 
fiini '\'e selatnetini tehlikeye koyan J apon giic;liik kar§Ismda kalac gma iiphe k• 
tehdidi kat§Ismda aziml~ ve kuvvetle ha· tur Bununla beraber ]aponlarda hariku• 
rekete gec;ecek yerde, oradaki tacirleri lade bir enerji, goriilmemi~ bir sebat ve 
ve misyonerleri, i§lerini yii1iistu btraktp tahammiil ve hi~bir millette bulunm1yan 
alelacele Cinden aynlmaga davetle ikti- son derece miinke§if bir yurdseverlik has• 
fa edip etmiyecegini de dii~iiniiyorum. sas1 vard1r. 

Cinin, J apon k1taat1 tnrafmdan is til a· l§te biitiin bu sebeblerden dolay1d1r ki, 
sma korkunc; bir suratle devam ediliyor. Avrupa devletleri, Uzak~arktaki bu harb• 
~imalt Cinin altt eyaleti, ~imdiden, Ja • le Birle~ik Amerikadan ve Biiyiik Bri • 
pon lmparatorluguna dahil olmu~ bulun- tanyadan daha az alabdar bulunmakla 
maktadtr. 70 milyon niifuslu J apon lm- beraber, bir ] apon zaferinin, kendi hay a• 
paratorlugu, bugun, inadc1 ve haris bir ti menfaatlerini ne dereceye kadar derin 
askeri otokrasiye boyun egmege haztr surette miiteessir edecegini takdir etme • 
300 milyonu miitecaviz J apon ve <;inli lidirler. 
niifusa sahib bulunuyor. Tokyo, gayesini tahakkuk ettirdigi 

Japonya §imali Cinin altmc1 eyale • takdirde, bundan bir veya iki sene sonra, 
tini yutmakla me§guldiir. au biiyuk lok- Pasifikte, 500 milyon niifuslu yeni bir 
may1 yuttukt~n .. s~_nra, ac;hgm1 gidermi~ o- lmparat~rlugun dogu§una ~a hid olacagiZ• 
lacak ~~ ;> Gorunu§e ba~1hrsa hay1r. Bun- ~u ~a~dnde, Am erika, Alman emperya" 
dan b1rka~ hafta evvelme kadar, Japon hzmmm Avrupa sulhu kin te§kil edecegi 
istilas1, ,San-Si sm~rlarma dayamp kala- tchlikeden daha vahim bir tehdidle kar" 
cak -~ibi gorliniiyor~u. c:; Boyle .~I~ad1. §!l~§a~akttr. Biiyuk Britanyaya gelince, 
Bugun, Japon k1taa h, ~anghay onunde, Hmdtstan igti§a§lan ge~ici bir siikunet ' 
Nankin hiikumetinin kudretini tahribe ten sonra tekrar b~•lar sibi "riiniiyor. 

.. 'h · b' h k · b ' • go mutevecci gem§ Jr. are ete ge~ml§ u- Kendisinden daha biiyiik ve daha mut' 
lunuyorlar. Japon ztmantdarlan, cenubi tehid, kendisinden son derece daha kuv' 
(:inin, Amoy gibi biiyiik limanlarmt hom- vetl1' asker·1 b' h'b b k b' · . . . mena 1e sa 1 a~ a 1r 1m' 
bard1manla 1kt1fa etm1yorlar, hava iisleri paratorluk on n A y d k' "f k r• .. d · · 1 K h . • u s a a 1 nu uzunu 1 
vucu e getmyor ar, anton ne n man • mag~ a te•ebb" d k" 

H K 
. . . , us e erse ne yapaca r 

sabma ve on- ong yakmme asker 1h- LLOYD GEORGE 

- Demin merdivende ne dii§undiim 
biliyor musunuz ;> Ke§ke heykeltra§ ol • 
saydun, dedim. 

geldigi kadar birbirimize yardun edi " 
yoruz. Harikulade bir adamd1r. ~~yant, yanmdaki gene kadmm boguk 

sesm1 ve sert ahenkli sozlerini, dalgm din
liyordu. Onun, Amerikahlardan istihfaf-

~·======="""""-===========•==•=-=====-.:/lj Ia bahsedi§ine klZ!yordu. Maamafih, bel
ki de hakstz degildi. Kans1 Juddy, her 

Seksen altmct sokaktaki Schuh 
macher lokantasma. 

Bryant, gene k1z otomobilden indik -
ten sonra, manas1z, hedefsiz, bombo§ bir 
ak§am gec;irmek mecburiyetile kar§Jla§a· 
cagm1 dii§unerek: 

- Nic;in~ 
- Bunu anlamJyacak ne var;> 

Bryant, ald1g1 cevabdan memnun ol • 
maml§h. 

- Demek istedigim bu degildi. Y ani, 
siz bu heykeltra§m ... Yazan: 

Vicki BAUM 
Qevlren: 

Hamdi VAROCLU 
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Nemirof, gene k1za: 
- Lambay1 yamk b1rakmm, dedi. 
Bry:mt ve Mis Hart, odadan c;1kt1lar, 

dar merdivenden indiler. 
Oc;iincii kattaki kadm hala §ark1 soy

liiyordu. Mis Hart bir saniye durup din
Iedi: 

- ~ark1 soyliyen Salvatori'dir, dedi. 
Caruso'nun ve Bonci'nin yamnda c;ah§ -
ml$tlr. 

Bryant bu sesi fevkalade r;irkin bu -
luyordu. Bir§ey soylemi§ olmak ic;in: 

- Musiki§inas mismJZ ;> diye sordu. 
- Maalesef kafi de recede degil. Fa· 

kat gene §arlu soyluyorum. Giiniin birin
de me§hur bir muganniye olacaglm. 

Bryant, gene kiZln, kibar bir aile ka -
d1n1 degil, zirzop bir sokak kadm1 oldu· 
~unu anlam1~h. Giilerek: 

- Em in misiniz ;> diye sordu. 
- Evet. Salvatori'den ders ahyorum. 

Sesimin giizelligini ilk defa 0 anlad1. 
Salvatori, bu i~lerde asia aldanmam1~ bir 
kadmd1r. 

Sokaga c;tkml§lardJ. Bryant, onu dirse
ginden tutarak otomobile dogru itti. So· 
for Perkins, sanki arkasmda mahrem bir 
manzara varmi§ gibi, mutad ciddiyetini 
takmmi§II. Bryant buna ofkelendi. Mis 
H~~t'a hi~bir ehemmiyet vermiyordu. 
il.~~?c.~ o~un .. viicudunii degil manasiZ 
yuzunu gormu§ olsa, ba§Jm c;evirip bak
maz~l. bile. ~u?un~a. beraber, gene klZin, 
ellenm demmk1 g1b1 gog~ siine k . . . . . . oymasmi 
1c;m tc;m Ishyordu. 

Mis Hart, otomobile, enine boyuna 
yaslandt ve konu§maga ba§lad1: 

- Beni otomobilinize almamza te _ 
~ekkiir ederim, pek naziksiniz. Esasen 
ben de sizinle gorli~mek istiyordum. Size 
samimi olarak hakikati soyluyorum. Ba
zil, §imdiye kadar hic;bir sipari~ alm1~ de
gildir. Ondan dolay1, sizin kar§Imzda na
si! davranacagmi tabiatile bilemedi. Si
pari~ verirseniz, size harikulade bir eser 
yapacaktJr. Bazil, deha sahibidir. Arne • 
rikah kadmlarm soyledigi gibi «dahidir» 
-:J .. rn .. k istemivorum. Dehas• vard1r, o ka-

hafta, «dahi» ad1 verdigi yeni bir adam 
ke§fetmiyor muydu ;> 

- Amerikah degil misiniz ;> diye sor
du. 

- Hayu, ben Almamm. 
Bryant'm cam slkilmi§h. «Bir bu ek

sikti l» djye du§iindu. Amerikada AI • 
man aleyhtarhgmm revacda oldugu bir 
devirde yeti§tigi ic;in, harbden sonra, A
merika gazetelerinin Almanya lehinde 
lisan kullanma~a ba§lamalarma ragmen, 
ilk duygularmdan tamamen siynlama _ 
ffil~tl. 

Mis Hart, kendi kendine konu§ur gi-
bi: 

- Biz Almanlar ic;in hayat pek ko • 
lay degil, dedi. Harbin bize neye mal ol
dugunu, Amerikahlar iyice anhyama • 
mislardn. N e yaparsm!... lnsan kendi 
milliyetini kendi sec;emez ki. .. 

Bryant, ciddi sozlerden nefret ederdi. 
Mis Hart'1 susturmak ic;in bir sigara ik
ram etti. Gene k1z sigaray1 ald1: 

- Sesime hi<; iyi gelmez amma, dedi, 
sigara ic;mege bayJ!mm. 

Brvant, onun, sigaray1 zevkle i<;i ini. 
"'""riihtivari ~evrrtti: s0nra, birdenbire 

- Ba§ka bir yerde ak§am yemegini 
birl ikte yesek nas1l olur ~ dedi. 

Mis Hart, biten sigarasm1 sondiiriir-
ken cevab verdi: 

_ Y emege gitmiyorum ki. 0 lokan-
tada servozliik ediyorum. 

Bryant, kuc;uk dilini yutuyordu. ~im
diye kadar, hep tiyatroda yahud da 
Park Avonii' de c;ah§an gene kadmlarla 
tam§IDI§h. Giizel bir klZln, bacaklanm 
gostermekten, yahud yan yanya soyun
maktan ba§ka bir usulle para kazanabi -
lecegi hie; aklma gelmemi§ti. 

- Geceleri servoz, giindlizleri model
iyi amma, eglenmek ic;in nastl vakit bu -
luyorsunuz ;> 

Bryant, gene kiZin servoz oldugunu 
anladlktan sonra, sozlerini fazla tartma
ga liizum gormiiyor, aklma geleni soy -
liyiveriyordu. Mis Hart cevab vermege 
hamlamr gibi oldu, fakat bir§ey soyle -
medi. 

0 zaman, Bryant, damdan dii§er gibi 
S1J SO?.ii Soyledi: 

Bryant, bu sozii soylerken gene k1za 
1srarh bir nazarla bakmi§h. Kendi cure
tine kendi de hayrand1. 

Mis Hart, siikfinetle cevab verdi: 
- Size bir§ey soyliyeyim mi ~ Ben bu 

nevi sozlere oyle kamksad1m ki I Eger 
almgan olsam, Schuhmacher lokantasm • 
da c;ah§nken dalg!C; esvab1 giymek icab 
eder. 

Bryant dayanamad1, giildu. Doris de 
guldii ve onun keyifli oldugunu goriince 
hem en sordu: 

- Bazil'e heykel sipari§ini verecek 
misiniz ;> 

Bryant omuzlarm1 silkti: 
- Bir taktm §eraite bagh, dedi. 
Bu cevabt pek kurnazc:a bulmu§. ken

di de begenmi§ti. Doris'iu yiiziine bakt1; 
gozlerinde, gormek istedigi manay1 bu • 
lamad1. Bu yirmi altt ya§mdaki gene 
adam, kendi yiizuniin reha vet ifade eden 
gev§ek ve sarktk hatlarmi. gormeden, ek
seriya hissederdi. Doris' e sordu: 

- 0 heykeltra§ sizin dostunuz mu -
dur",l 

- Evet onunla dostuz. Elimizden 

- Zahmet etmeyin; ingilizceyi gayet 
iyi anlanm. Hay1r, zannettiginiz gibi de .. 
degil, onunla gerc;ekten dostuz. Sipari~ 
i~;in vereceginiz kararla bunun arasmda 
bir miinasebet var m1? 

Bryant: 

- Ah! Su kadmlar, diye du§undii· 
Su laflara babn. Eski metresim, Mis 
~ater, kanm ]uddy, §imdi de yammda • 
k1 yeni c;ehre, hep biribirnin ayni ... 

Sonra, Mis Hart'm sualine mukabele 
etti: • 

- Belkil 
Eger bu sevimsiz gene ktz hakkmdfl 

?~z1 tasavvurlan varsa, bu cevab yerinde 
!dl. F akat acaba boyle bir tasavvur bes' 
liyor muydu ~ 

Otomobil, Schuhmacher lokantasm!l'l 
oniinde durdugu zaman, Bryant, bu istif" 
hamm cevabm1 heniiz lJulamami§h. Gellc 
kJz otomobilden inerken: 

- C::ok te§ekkiir ederim, dedi, sipari§i 
de unutmaym l 

Bryant, onun arkasmdan: 
- Sizi tekrar nerede gorebilirim? 

( A r ~rn" !>UTI 
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CUMHURiYET 9 

Milli kudretin haricde tesirleri 
lVIercaitlar l 

I ~:rdanhk, bro~. bilezik olarak kul • 
ka~ 1&1nJz giizel mercanlar beyaz ukm 
.a mlan tarafmdan ancak 1700 sene-

Ogleden sonra k1yafetleri TU k or us 
~~·~ bir kuvve 

muazzam 
te,kil eder SJndenber' .. I k . . I d'l ~ b I 1 sus o ara 1shma e 1 mege 

b ~§ anrnJ§br. On dan evvel mercanlar 
tr kaya, bir ta§ parc;as1 telakki ediliyor 

ve havad . 'd I ·~· I n a g1tg1 e sert e§hg1 zanno u -
d uyordu. Mercanlarm deniz nebatlarm
k an rnadud oldugunu ilk meydana c;l· 

t aran nebatat alimlerinden T ournefort -
ur. 

k'k~u ilk ad•md1. Fa kat mercanlann ha
b~ 1 rnahiyetini ke§feden ve onlann her 
/r dahnm iistiinde binlerce mahluk, po-
11p Ya§ad1g1n1 ispat eden Peyssonel olmu§ 
b~[' .Bu polipler suda inki§af ediyor, 
.. 1 TniYenler tarafmdan mercan dallannm 
uzerind I . kl f I 1 d e ac;1 ffil§ <;H;e er arzo unuyor -
,:~/· J:1albuki bunlar yukanda da soy-

&UO!z vec;hile canh mahluklard1. 

~aman zaman bu poliplerden biri astl 
:e~ ezden aynlarak denize ac;1lmakta 
b ududsuz suyun iizerinde yiizmege 

5 •3d~larnaktad1r. hte bu, mercamn siirfe -
1 Jr Cid' b' d J ' d'• . · tp tr yer e yer e§Jr ve 1ger 
h~hpler dogurarak yava§ yava§ kiic;iik /k m

1
ercan dah husule getirmege muvaf-

a our. 

a 1Biihassa Akdenizde pek c;ok mercan 
k:tnJr, t~.alya ve Cezayirde i§lenir. Fa
G en guzel k1ymetli mercan parc;alan 
.. enova kJy1lannda saydolumu. 

···············IIIII. 1111111 •••••• 11111111 till 111111 •••••• 

Yeni ' ~apkalar 

Siyah fi:itrden bu bic;imde yap1lacak 
§apka kJrmlZI ~iffon tezyinatla pek iyi 

gider. Bilhassa alqam elbiselerile giyile
bilir. 

... 

Ia Bu ~apka fotrden, kadifeden, antilop
ll Yap 1 bT renkl . 1 a 1 1.r. F akat ekseriyetle koyu 

k en terc1h etmek ve tiiyleri de as1l 
urna§ln . 

z d T\ngme uygun olarak sec;mek la-
ltn IT, ......... 

lit lit I Ill I I I I II I 111 11 t 1 II II 1 II I Ill II I I I I Ill I II I Ill I 

perdeler 
liii ,.,. . I' I .. . • e ltlus In er uzerme 

tafta ~i~ekler 
kJs~l§ ~~ldi, giinler ~~~~~~ 
l1k . .' ~ok. karan -

1 

Verd··· ablatin ruha · 
bir 1

1
gk1 bu kasaveti 
a ltn .. I ~!-!-+-+-I-11M 

tibatl guze ter-
iza) a azaltmak ve 
..., .e etrnek k 
~:. v1 d gere .. , o I 
lonlar a an, sa -

1 nes' I d In~k · . · e en ir -
l<;tn · . 

SJtalard en IYI va-
ic; arl an biri de 

Y Cl g'• 
de " 1.' oze iyi goriiniicii perdeler viicu-

.,e ltrnekl t . 
bir n·· e olur. ~te SJZe bunlardan 

urnune y 
Resirnd :: apJlmast gayet lwlavd1r 
rnuhte)i; &ord.iigiiniiz ~ekilde ayni veya 
birka . renkte taftadan kiic;iik, biiyiik 

ald 1~ c; <;tc;ek kesersiniz, perdelik olarak 

yelle;ntz .lll_uslin veya tiiliin iizerine te-
v- ~1b1 m" 'b k'ld d"k · · ""'-enar) .. . unas1 ~e 1 e 1 ersm1z. 
bilha~ ara fJstolar yapabilirsiniz. Size 

sa Pe b 
rengj t f Ill e, knmlZI, san, portakal 

a talan i t'h b · · · deriz. r.. .. n I a etmeniZI tavs1ye e-
. -...unku m · k · · b'ld·~· · gtbi _ .. avt • pe 1y1 1 1gmtz 

&uneste PP k c;abuk solar. 

Soldan itibaren: I - Benekli yiinlii
den gayet pratik bir tayyor. Muhtelif ta
raflarmda diki§ tezyinah ve kiirk parc;a
lan. 1,40 enindeki kuma§larm 3 metro
sundan c;tkar. 2 - Ondiile yiinliiden el
bise. Y aka ve kollardaki yanklar kadife
den. Kerner de keza kadifeden. Buna da 
3 metro gider. 3 - Ucu kiic;iik bir brode 
volanla nihayet bulan jile ile uz1yarak 
viicude gelmi§ yiinden bir elbise. Etek -
ligin onii panolarla geni§letilmi§tir. Eni 
I ,40 olan kuma§lann 3 metrosundan <;1-
kar. 4 - Diiz yiinliiden bir ogleden son
ra elbisesi korsajdaki §ekil bir jile ve bo
lero, etekteki vaziyet ise bir onliik hissini 
vermektedir. Kuma§ miktan aynidir. 
5 - Yiinliiden giizel bir manto. 1ki ta-

rafta kiirk parc;alan. Keza yaka ve ceb
lerde kenarlan kabartma tezyinath kiirk 
parc;alan. Kuma§ miktan aynidir. 6 -
kesik yerler altlannda diki§ tezyinatile 
siislenmi§ yiinlii veya kadifeden c;ok §Jk 
bir manto. Kenan kiirk tezyinath ondii
le bir yaka. Ceblerde de kiirk. Eni I ,40 
olan kuma§lann 3 ve eni I metro olan 
kuma§larm 5 metrosunclan c_;1kar, 
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Masaj, insanlar1n ihtiyarlamastni 
onliyecek en iyi ~vasitadir 

Viicudiin her tarafma masaj yapmak 
crok faydahdJr amma, bilhassa herkese 
ac;1k olan uzuvlanmiza daha fazla ihti • 
mam gi:istermek mecburiyetinde oldugu
muz ic;in, bu tedaviye oralardan ba§la -
mak icab eder. Masaj yaparken daima 
iki elinizi de birlikte kullanmak laz1m -
dtr. Parmaklanmz nekadar meharetle 
hareket ederse muvaffakiyet o derece 
fazlad1r. Masaj yapmak istediginiz vii
cud parc;asm1 iptida y1kamak, sonra yagh 
bir madde ile yaglamak icab eder. Fakat 
fazla yaglamak da iyi degildir. Karar 
olmahd1r. Ciinkii fazla yag parmaklan 
kaydmr ve matlub olan netice husule yarlaml§ oldugumuza dair bazt hisler ve-

l .. d" muhtel1'f taraflanna recek olan parcram1z boynumuzdur. 0 -ge mez, vucu un · . 1• k d" ·· k 
muhtelif §ekilde masaj hareketleri yap ~ nun IC(m ev:-e a o mmta .ayJ u~unme ve 

k d h b k rab1.lmek va - ona ehemm1yet vermek 1cab eder. rna gayeye a a c;a u va - .. ~ 

51 talanndan birini te§kil eder. Mesela Boyu.n~n «V ~n~s gerd~nhg1» tabir 

b tatbik olunacak •ekil goz kenar- olunan tk! hat !Stlsna edtlmek §artile 
oyuna ~ .. d'" I 1• I' 

larmdaki buru§ukluklara iyi gelmez. A- dum uz o ma~1 az1m ge Jr. ~ . 

I · ·1 · · 1'zale eden tarz dudak ke- Boynunuz 1ster fazla yagh, 1sterse za~ m c;1zg1 enm . · 1 k' k 
y1f olsun masaJ emm o un 1 ona c;o te· 
sirli ve fay dab neticeler temin edecektir. 
Masajla kuk ya§mdaki bir hammm boy
nunun yirmi be§ yasmda imi§ gibi goriin
me~i i§ten bile degildir. 

llk yap1lacak i§ler - Evvela boynun 
nesiclerindeki fazla kam kac;!fmak, o 
bs1mdaki mesameleri ac;mak, adaleyi yu
mu§atmak ve bu suretle yaptlacak masa
jm daha kolay miiessir olmasm1 temin et
mek gerektir. lc;ine bir tutam ~ap tozu 
at1lm1& ve bir miktar limon s1k1ln'IJ~ steak 
suya bir havlu batmp onu boynunu~a 
tatbik ediniz. Sonra kuru bir havlu 1le 

narlanna tatbik olunursa fena neticeler tamponhyarak fazla ya§hklan ahmz. 

venr. F akat kat'iyyen kurulamaym1z. Bu ame-
Masajda en fazla tatbik olunan_ ~e • liyeyi miiteaklb boynu yagh bir kremle 

killer <<yogurma», «hasma», «ezme» de- pek az miktarda yaglaym1z. Simdi m~ • 
dikleri tarzlard1r. saja ba~hyabilirsiniz. Lakin, bu masa!da 

Y ogurma - Miitemadiyen tekrar edi
len hareketlerle ba§parmakla i§aret 
parmag1 eti yumu§ahr, adale ve adale uc

lanna tesir ettigi ic;in faydas1 <;:ok fazla

dlr. Viicude kuvvet verir ve ona yeniden 

hayat verir. Umumi kan deveramm faal
le§tirir. 

Basma ve ezme - Basma ve ezme, 

parmaklann i!; ve yumu§ak taraflarile et 

iizerine kuvvetli, az kuvvetli veya pek 

yava§ bir tazyik yapmaktan ibarettir. 

T abii kuvvetlisi ezme, az kuvvetli ve ya

va§l basma addolunur. Bu c;e§id masaj, 

kan deveramm faalle§tirdigi gibi ayni 

zamanda lenfavi kanallar ve diger muh

telif viicud faaliyetleri iizerinde faydah 

tesirler gosterir. 

Boyun masaj1 - Elbisenin d1§ansm -

da kalan uzuvlanmJZdan gorenlere ihti -

ba§parma<.Ym kat'iyyen rolii olma~lgml 
onceden akhmza yerle~tirmek gerekhr. 

Resimde gordiigiiniiz vec;hile diger 
parmaklanmzt birle~tirerek yukar1~an 
a§agtya dogru hareket ettiriniz. Eger 

boynunuzda «ikinci c;ene» tabir ,olunan 

katmer husule gelmi§se ikinci resimde gor

diigiinuz vec;hile birle§mi~ parmaklanmz

la c;enenin altmdan kulaklara dogru ok • 

!aria gosterilen tarzdaki hareketleri ya -

p1mz. Merkeze geldiginiz zaman tekrar 

faaliyete ge~iniz. 
Y almz bir noktaya fazla dikkat et • 

mek icab eder. Eger masaj yap1lacak 

noktada vucuddeki umumi bir hastahgm 

tesirleri mevcudsa veya bir iltihab varsa 

kat'iyyen masajdan ic;tinab ediniz. Keza 

derileri ekzamah k151mlara da masaj 

yapmaktan sakm1mz! 

----.._--=--
Bir Alman gazetesinde bir Alman generaltnin 

ordumuz hakktnda verdigi hiikiim budur 
Almanyanm en biiyiik resimli mecmu

asl lllustrirte Zeitung Tiirk ordusunun 
15 sene evvel fstikJal harbini tam bir za
ferle kazanarak yeni Turk devletinin te
melini kurmu§ olmast miinasebetile Tiir
kiyenin miidafaa kuvveti hakkmda vakti
le Liman von Sanders riyasetinde Tiir -
~iyeye gelen Alman asker! heyeti erka • 
nmdan General Nicolai Pa§aya Tiirk or
dusu hakkmda Turk genelkurmaymm i§ 
birligi ile bir tetkik makalesi yazdltffil§
tJr. 

Ordumuza aid c;ok ve giizel resimlerle 
siislenmi~ olan bu uzun makalenin mii • 
him noktalanm hulasa ediyoruz: 

Bir milletin ya§amak azmi olur, kendi 
kuvvetine itimad hissi de yiireginde kok
le§mi§ ve bunlar birlik ve vatan muhab
betile birle§mi§ olursa, o millet en stkmt!b 

zamanlarda bile yiikselir. Bahusus Turk 
milletine ~asib ve mukadder oldugu vec;
hile i§in ba§ma milletinin ruhunu ve ihti
yactm anhyan bir lider gec;ip de harice 
kar§J milli §erefini miidafaa etmegi bilir
se. 

Atatiirkiin muvallah liderliii 
Miidafaadan mahrum olanm §ereften 

de mahrum oldugu zamanla k1ymetini 
kaybetmiyen bir hakikattir. Bunun 1c_;m 
modern her tiirlii harb vesaitile mucehhez 
bir miidafaa kuvvetinin yarahlmas1, tec
riibeli kumandan ve §eci bir asker olan 

Atatiirkiin rehberligi altmda Turkiye 
Cumhuriyetinin ba§hca gayesini te§kil et
mi§ ve on senelik bir k1sa zamanda mak
sadma da takdir ve hayrete §ayan bir su-
rette VaSil OlffiU§tUT, I 

Bu i~ kolay degildir. Miidafaa kabili
yeti halkm ve yurdun en gizli meziyetle
rinden dogar ve bir milletin ve memleke
tin biitiin kuvvet ve meziyetlerinin adeta 
muhassalasldtr. Tiirk milletinin ba§hca 
kuvveti milletin ayni nktan olup aralarm
da sJkJ bir birlik bulunmasmdadtr. Bir 
milletin miidafaa kudretinin zahiri biin
yesi iizerinde cografi vaziyetinin de nii -
fuz ve tesiri vardtr. Bugiinkii Turkiye -
nin mesahast Almanyanm bir buc;uk misli 
oldugu halde nufusu 17 milyondur. 

AnaJolunun tabii miidalaa hatlarz 
Memleketin oziinu Anadolu te~kil e

der. Deniz sathmdan 800 ila I 000 met
ro irtifada bulunan Anadolu yaylas1 
muhtelif manzarahd1r. Ctplak daglar, 
miimbit ve zumrud gibi vadileri sarm1~t1r. 
Mezru yerlerle stepler birbirine kan~ • 
ffil§br. Sarka muteveccih taraf1 yolsuz 
yiiksek daglard1r. Pontus ve T oros silsile
leri deniz riizgarlanm orta Anadoludan 
uzak bulundurdugundan yazlan ~ok s1 -
cak ve k1§lan bilakis !;Ok soguktur, Ha -
vanm bu §edaidi Turk nkm1 !;elikle§tir -
mi§tir. Turk tarihinin ba~langtcmdanberi 
en iyi asker burada yeti~mi§tir, 

Tiirkiyenin sevkulcen ve miidafaa 
politikas1 noktasmdan mevkii pek musaid
dir. Memleketin hududlarmdan iic;te iki
si sahilde olup denizle mahfuzdur. Bo -
gazlar iizerinde eski hakimiyetini yeni ~ 
den tesis etmekle Tiirkiyenin miidafaa 
kudreti bir kat daha artml§tlr. Buradan 
dii~manm girmesi imkans1Zd1r. Sarkta 
yoldan mahrum daglar ve bir istihkam sil
silesi gibi dizilmi§ T oros ve Pontus dag· 
Ian miikemmel tabii miidafaa hatlandn. 
Bunlann haricindeki yerlerin miidafaast· 
na da kuvvetli Turk ordusu daima kiifi -
dir. • 

Demiryollarrmtzrn sevkiilcey~ 
htymeti 

Tiirkiye niifusu kesif olmJyan, <;:ok ge
ni~ bir memleket olup kara hududlan ve 
sahilleri birbirinden c;ok uzak bulundu • 
gund<tn dii§manm tehdid edecegi nokta • 
lara siiratle askeri kuvvetler y1gmak ve 

Tiirk filosundan bir 

Alman mecmuasmm koydugu resimlerden: TUrk mia:rakb 
siivarileri ge~id resminde 

memleketin biitiin muavin kuvvetlerin - ye mektebi Ankarada maksada uygun 
den istifade etmek meselesi c;ok muhim • miikemmel bir binaya nakletmi§tir. Yiik
dir. Bunun ic;in memleketin her tarahn1 sek sivil tedrisat mezunlan da askeri 
birbirine baghyan yeni demiryollar yap1l- meslege girebilirler. 

masmt Tiirkiye Cumhuriyeti kendisi ic;in Asker! talebenin tegmen olabilmek ic;in 
en muhim vezaiften biri saymaktad1r. topc;u, piyade, atl§, si.ivari, fen, Jevaz1m, 

Tiirkiye Cumhuriyeti fas!lam; mesai tayyare ve bahriye gibi ihhsas mekteble
ve gayret neticesi olarak 11 ytl ic;inde rini de bitirmeleri lazJmd1r. Bu suretle 
miinhaman Turk parast ve Turk teknik gene zabitler silah ve ihhsaslanna gore e· 
kudretile 2670 kilometroluk yeni demir· sash talim ve terbiye gori.ir ve seciyeleri 
yolu in§a etmi§ ve mevcud §ebekeyi 6790 s1k1 bir terciibeye tabi tutulur. 
kilometroya c_;Jkarmt§hr. 1939 senesine H arb Ahademisi 
kadar Erzurum demiryolu da bitecek ve lhtiyat zabiti yeti§tirmege ve bunlan 
memleketin en iicra ve yolsuz tarah da da ilerletmege biiyiik ehemmiyet veri! .. 
merkeze baglanmt§ olacaktlr. mektedir. Her sene takriben 3000 ihtiyat 

Ziraat ve sanayi zabiti yeti§tirilmektedir. Ktt'ada 3-4 sene 

Tiirkiyenin miidafaa kudreti miinhas!
ran kendi kuvvet ve istihsali menabiine 
dayanmaktad1r. Tiirkiye esas itibarile 
ziraat memleketi olup halkmm U!;te ikisi 
r;ift.yidir. Zirai istihsali artmnak yalmz 
halkm ia~esi ic;in degil; ordunun harb 
kudreti ic;in elzem oldugundan Cumhur-

reisi, ziraati bilhassa te~vik etmi§, ziraat 
1slah edilmi§tir. Umumi Harb bir mille
tin kendi sanayiile harb malzemesini te-

darik etmesindeki liizum ve ehemmiyeti 
ispat etmi~ oldugundan Tiirkiye Cum • 
huriyeti kendisini haricden vareste et -
mege <fah§Jyor. 

Turk aaheri ve Tiirh zabiti 
Orduya gelince, Turk askeri, hizmete 

davet edildigi zaman evinden §ecaat, sa
dakat, itaat, kanaat ve ate~in vatan mu
habbeti gibi askeri meziyetlerle gelir. Bu 
meziyetler bin seneden fazla bir tarihin 

Turk milletine b!raktJgt mirastJr. Ayni 
zamanda ordu Anadolu koyliisii ic;in en 
miikemmel hayat mektebidir. Koylii, 
ki§lada c;abucak okuyup yazmag1 ve si

lah kullanmagl ogrenir ve koyiine biisbii
tiin yeni ve ruhan yiikselmi§ bir adam o
larak doner. 

Tiirkiyede umumi askeri miikellefiyet 
vard1r. Nizami hizmet miiddeti piyade 
ic;in bir bu~;uk sene, fen s1mflan ic;in da
ha uzundur. Muktedir kiic;iik zabit ye -
ti~tirmege bilhassa biiyiik ehemmiyet ve

rilmektedir. Bunlann, mekteblerde ve 
kurslarda talim ve terbiye>i, bilhassa tek
nik i§lerde ilerletilmektedir. 

Zabitana gelince; tarihi harb bize og
retiyor ki her ordu, hadimlerinin iktida -
nna ve seciye saglamhgma gore yiiksel -
mi§ yahud sukut etrni§tir. Askerin mual
limi, miirebbisi, ve orduda askeri ruh ve 
kudretin temeli, harbde onder ve ornek 
zabittir. Ordunun ba§hca vazifesi zabit 
yeti§tirmek ve bunlan yiikseltmektir. Za
bit yeti~tirmek tizere ba§hca iki askeri or
ta'llt-kteb ve lie; asbri lise vard!r. Harbi-

torpito manevralarda 

muvaffakiyetli hizmetten sonra her niza· 
miye zabiti Harb Akademisine girmege 
talib olabilirler. Her sene 300 kadar mU· 
racaat vaki olur. Bunlarm arasmda an .. 
cak 30 ila 50 ki§i se~ilir. Bir zabit bu • 
rada iic; sene tahsilden aonra kurmay su· 
bay tayin olunabilir. 

Harb Akademisi ve genelkurmay bu
giinki.i Alman miiesseselerine uygun olup 
umumi fenni ve askeri malumatm en 
yiiksek derecesini haizdir. T atbikat ve 
manevralar, bundan sonra, Almanyada 
oldugu gibi erkamharb seyahatleri, harb 
oyunlan, ve k1t'ada hizmet ederek tema11 

muhafaza etmek suretile zabitamn inki· 
§aft devam eder. 

Ordunun giyecek, yiyecek ve tec;hiza· 
tim tedarik Milli Miidafaa Vekaletine 
aiddir. Ordunun kudretini artlrmak ve 
modern usulde ileriletmek ve memleketin 
mii~afaastm temin etmek gibi en miihim 
vaztfeler Genelkurmaya. aiddir. T alihin 
mes'ud ~ir cilvesi olarak bunun ba§mda 
harbdek1 tecriibel eri c;ok ytiksek ol an 
Mare§al F evzi Cakmak bulunuyor. Ba§· 
hca i§ arkada§t Genelkurmay Asba§kan1 
Orgeneral Astm Giindiizdiir. 

Turk ordusunun tahimatma gelince 
merkezleri Ankara, Konya ve Erzincan 
olarak iic; umumi miifetti§lik vard1r. Bun
! ann her birine 3 yahud 4 kolordu bagh• 
d1r. Her kolordu 2-3 piyade ftrkasmdan 
miit~§ekil olup taksimatt Alman ordulan· 
nmkme uygundur, Kolordulann muhare
be k~d.retleri ag1r top<;:u, aE\Jr makinelitii• 
fek, tslihkam, muhabere ve motor!" k t' I .1• .1 u 1 a• 
ann 1 aves1 e artmlm1§hr. 

. N~fus kesafeti az olan 17 milyonluk 
btr ml~let i~ill 1 0 nizamiye kolordusu, ay• 
nca mzam1ye ve ihtiyat siivari f1rkalan, 
top~~ ve motorlii kuvvetler, dag k1t' alan, 
demnyolu ktt'alan, motorlii nakliye 
k1t' alan, miikemmel talim ve terbiye edil
mi§ s1hhiye te§kilatt muazzam bir kudret 
te~kil eder. 

Ordu manevralarJ yiiksek kumanda 
heyetine muhtelif k1t' alarm, bahusus ha
va. kuvvetlerile birlikte tabiyevi c;ah~ma• 
lanm tanzime yard1m etmektedir. 

Her Tiirk askeri gaz maskesile mii .. 
cehhezdir. Bunun i~in Alman ordusunun 
gaz maskesi niimune tutulmu§tur . 

F azla iatihaal raporu 
gonderildi 

Milli Sanayi Birligi, bir k1s1m sanay1 
§Ubelerinde fazla lstihsal olup olmadtgt 
hakkmdaki raporunu Ankaraya gon • 
dermi§tir. 

6~rendigoim!ze gore, raporda Milli 
Sanayi Birliginde yaptlan icrtimalar ve 
bizzat birlik tarafmdan mahallinde ya· 
p1lan tetkikler neticesinde fanila, c;orab, 
trikotaj sanayiinde fazla istihsal olma • 
d1e1 anla~1lmt~hr. 
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M. Tataresco Ankaradan aynldl 
lki Ba§vekil miihim 
beyanatta bulundular 

«Muazzam eserile biitiin diinyanm bihakkin hay
ranhgim celbeden Reisicumhur Atatiirke tazimatta 

bulunmak f1rsabm elde ettim» 
(Ba$taraft 1 fnci sahitede) I r 

ve bi.iyiik tecriibesi me~leket_in rasanet 
bulmasi i~in de miihim l:>Ir amil clan Ba§• 
vekil Celal Bayar ve mesai arkada§larile 
temas etmek f1rsatJm bana vermi§tir. 

- au 

Resmi teblig 
Ankara 30 (A.A.) -Roman

ya BaFekili Ekselans T ataresco
nun Ankaray1 ziyareti miinasebetile 
bu ak§am a§agrdaki teblig ne§rolun
mu§tur: 

1 
Balkan Antanti ~er~evesi i~inde, bi.i -

tiin faaliyetlerinde, emeilerinde ve tema
yi.!llerinde oldugu gibi ayni sulh, emni -
yet ve istikrar siyasetini sebatla takib et
mekte clan Tiirkiye ile Romanya arasm
daki miinasebatm samimiyetini kaydet -
mege liizum gormiiyorum. 

Uzun zaman tazyik altmda kalan ha
yat kuvvetlerinin inki§afi i~in zaruri clan 
mi.i§kiil te§kilat ve tarsin eserini tahakkuk 
ettinmek hususunda gerek Tiirkiye ge -
rek Romanya ayni derecede bu sulha 
ve bu emniyete muhtac bulunuyorlar. 

Tiirkiyeden aynhrken, muazzam iler
leyi§inde Biiyiik ~efinin yarahci deha -
siyle yiiriiyen ~ah§kan ve kiyasetli bir 
milletin parlak faaliyet ve tezlerinin it • 
minan verici innbamr goriiyorum.» 

Ekselans T ataresco, Ba§vekil Celal 
Bayarm Biikre§i ziyareti esnasmda, Tiirk 
matbuat miimessillerini de oraya davet 
etmi§tir. 

Ba,vekilimizin Rumen matbuatma 
beyanatz 

Ankara 30 (T elefonla) - Ba§vekil 
Celal Bayar Rader ajans1 vas1tasile Ru
men matbuatma a§ag1daki beyanatta bu
lunmu§tur: 

«- Sizin vas1tamzla dost ve miittefik 
memlekete hitab ederek Ba§Vekil T ata -
resco'nun bize yapligr ziyaretle bu bay
ram giinlerindeki sevincimin bir kat da
ha arttigim beyan etmekle bahtiyanm. 

Rumen ve Tiirk milletlerinin birbirine 
clan ciddi muhabbetlerinin yeni olmadr -

gmi diin ak§am soyledigim vakit siz de 
i§ittiniz. Filhakika, Ti.irkler vc Rumenler 
ferdi mi.inasebetlerinde kolayca bulu§up 
hi~ zorluk ~ekmeden anla§abiliyorlarsa 
bu, birbirlerini iyi ve c;ok zamandanberi 
tamdrklan ic;indir. 

Dost ve miittefik Romanyanm miim -
taz Ba§vekilile ilk defa temasa gelirken, 
eski bir ahbabla gorii§iiyormu§um gibi 
tath bir his altmda kaldrm. Ba§Vekil M. 
,Tataresco'da ac;1k ve samimi konu§an, 
vaz1h ve enerjik dii§iinceli bir devlet ada
mmr buldum, tekrar buldum diyebilirim. 
Ve dostum Aras ve ben gorii§melerimiz
den yalmz memnun olmakla kalmad1k. 
Bu miimtaz siyaset adammm bu gorii§ -
melere verdigi cereyandan derin bir 
zevk duyduk. Ben §ahsan, esash bir sulh 
ve siikunet amili telakki ettigim Balkan 
Antantmm hararetli taraftanyim. Bu 
asil davada M. T ataresco ile benim ta
mamile anla§mamiz mukadderdi. <;iinkii 
her ikimiz de memleketlerimiz ic;in bir 
sulh ve cihan§iimul anla§ma i~inde, bir re
fah devri gozetiyoruz. Benim i~in bu, 
Bi.iyiik ,Sefimden aldigim direktiflerin 
tatbikmdan ba§ka bir§ey degildir ve §U
nu da biliyorum ki dost ve miittefik Ro
manya miifahham hi.ikiimdarmm miinev
ver sevk ve idaresi altmda milletlerin sa
adet ve refahlarmm mi.ivellidi clan ayni 
beynelmilel te§~iki mesai yolunu takib et
mektedir. 

Tiirk - Rumen dos\lugunun saglamhg1 
bir kere daha tezahiir ettigi bugiinlerde 
dost ve miittefik milleti biitiin kalbimle 
selamlanm.» 

Ba§vekil Celal Bayar, Balkan Antan-
~---

Romanya Ba§vekili Ekselans 
T ataresco, Cumhuriyet hi.ikumetine 
dostc;a bir ziyaret yapmak ve Tiir
kiyenin rnisafiri olarak milli bay
ram merasimine i§tirak etmek iizere 
28 ilkte§rinde Ankaraya gelmi§tir. 

Bu ziyaret esnasmda Ekselans 
T ataresco Reisicumhur Atatiirk ta
rafmdan kabul olunmu§tur. 

Diger taraftan, M. T ataresco, 
Celal Bayar ve T evfik Ri.i§tii Aras 
arasmda miikalemeler olmu§ ve bu 
miikalemeler esnasmda iki memle
ket devlet adamlan beynelmilel va
ziyetin muhtelif ve~helerini tetkik 
etrni§ler ve Balkan AntantJ memle
ketlerini birbirine baghyan s1k1 rabi
talarm bulundugu sulh ve milletle
rin te§riki mesai davasr ugrunda 
semereli gayretler sarfedebilmi§ ol
dugunu mi.i§ahede eylemi§lerdir. Bu 
gorii§ ve menfaat mutabakati ilerisi 
i~in de mii§tereken tahakkuk ettiri
lecek feyizli bir ~ah§maya imkiin 
verebilecektir. 

Ti.irkiye ile Romanya arasmda 
ticaret miinasebetleri de bir noktai 
nazar teatisine mevzu te§kil etmi§ ve 
bu noktai nazar teatisi iki memleket 
arasmdaki miibadele i§inin daha iyi 
bir tarzda kurulmas1 hususunda 
Tiirk ve Rumen devlet adamlanmn 
besledigi azmin mii§ahedesini miim
kiin krlmi§hr. Ve mevcud ticaret 
anla§malannm diizeltilmesine ya
kmda Biikre§te tevessi.il olunmas1 
kararla§hnlmi§hr. 

Ekselans M. Tataresco'nun zi
yareti iki rniittefik memleket arasm
daki dostluk baglannm saglarnh'iml 
bir kere daha mii§ahedeye imkan 
vennif>tir. 

tJ davasma yaphklan muzaheretten dola -
y1 Rumen matbuatma hararetli te§ekki.ir
lerini bildirmi§lerdir. 

Gece verilen ziyalet ve siivare 
Ankara 30 (T elefonla) - Romany a 

Ba§vekili Ekselans T ataresco, bu ak§am 
Ankarapalasta verilen ziyafet ve suva -
red en sonra gece sa at biri 1 0 gec;:e hususi 
trenle Romanyaya miiteveccihen !stan -
hula hareket etmi§tir. 

istasyonda Ba§vekil Celal Bayar, 
F ransa biiyiik el~ili M. Ponsot, bi.itiin 
Vekiller, Riyaseticumhur seryaveri, Ka
lemi mahsus miidiiri.i, Balkan AntantJ el
~ileri, Hariciye yiiksek memurlan tara -
fmdan te§yi edilmi§lerdir. 

Ekselans T ataresco ile Ba§vekil Ce -
lal Bayar harekete ham olarak bekle • 

mekte olan trenin oniine geldikleri vakit 
askeri fanfar Romanya milli mar§mJ ve 
arkasmdan Tiirk milli mar§mJ c;:almi§ ve 
bir miifreze asker selam resmini ifa ey -
lerni§tir. 

M. Tataresco, yarm ak§ama dogru ls
tanbuldan hususi bir vapurla Kostenceye 
hareket edecek ve pazartesi giini.i sa at 1 0 
da Bi.ikre§e varmi§ bulunacakhr. 

Bir Frans1z naztrina abide 

Evindeki hava,gazi muslugunun a~1k kalmas1 n~ticesinde ole~ _ve oliimii 
0 zaman uzun ve biiyiik dedikodulan mucib olan e?k~ FraD:SIZ J?ahi~~ye Nazm 
S 1 gro i~in Lille'de bir abide yapiiiDI§hr. Resmlmlz, ab1demn kii~ad res .. u:::; riyaset eden Dcl-}iJiye Nazm M. I;>ormoy'u nutuk soylerken gostermek· 

t~dir. 

CUMHURIYET _ 31 Birincite~rin 1937 

Biiyiik bayram devam ediyo~ 
<Ba~taratz 1 tnct sahttede> 

Bundan sonra merasimle bayrak c;e • 
kilmi§ ve k1z - erkek azalar bir gec;:id res
mi yapm!§lardJr. K1z azalann miizikle 
gosterdikleri ritmik danslardan sonra 
rnerasime nihayet verilmi§tir. 

Basketbol ma~t __ , 
Giini.in en heyecanh hareketi, Galata -

sarayla Beyoglu Halkevi arasmda yapr
lan basketbol ma~1 olmu§tur. Mac;:r Gala
tasaray 32 ye kar§I 40 say1 ile bitirmi§ • 
tir. 

Muradreis semt ocagt binasmrn 
temelatma merasimi 

Cumhuriyet Halk Partisi Oskiidar 
kazas1 Muradreis semt ocag1 binasmm te
melatma merasimi de diin yapilmi§tir. 

Merasime binanm yapilacagl arsada 
saat 15 te istiklal mar§ile ba§lanmi§hr. 

istiklal mar§mdan sonra Uc;ak reisi 
Fatinle Oski.idar C. H. P. nahiye reisi 
Mi.imtazm verdikleri nutuk dinlenmi§tir. 
Mi.imtaz, binanm yapilmasJ i~in yardim· 
da bulunanlara te§ekki.ir etmi§tir. Bun • 
dan sonra Uskiidar kaymakam1 Lutfi, 
ternele ilk ta§I koyarak harclami§ ve bir 
kurban kesilerek merasime son verilmi§· 
tir. 

Miiteak1ben, davetliler, civardaki ilk
mektebe gotiiri.ilerek hamlanan bi.ifede 
izaz edilmi§lerdir. 

Y eni ocak binasmm in§a k1ymeti 4000 
liradrr. Y ap1, bir sene i~inde bitirilecektir. 
i~inde iki ada ile 500 ki§i alabilecek bir 
salonu bulunacakhr. 

tatil bitti 
Cumhuriyet bayram1 dolay1sile yap! -

Ian tatil, di.in nihayet bulmu§tur. Bugiin 
de pazar oldugu ic;in devair mutad tatili
ni yapacak, yann mekteblerle hususi ve 
resmi devair tekrar faaliyete ge~ecektir. 

Ankarada 
Ankara 30 (Telefonla) - Cumhuri-

Motorlii hava defi toplart 

yet bayrammm bi.iyi.ik tezahii'rleri bugiin tesi iskenderuna nakledilmi§tir. Y akmda 
de devam etti. Kalabahk bir alay, ogle inti§ara ba§hyacakhr. 
iisti.i Samanpazanndan hareket ederek Sevinc devam ediyor 
Hamarnonii yolile Cebeciye gitti; ~ehid - iskenderun 30 (Hususi muhabirimiz -
ligi ziyaret etti. ~ehidlikte ihtiram vazi· den) - Hatayda bi.itiin c;ar§Jlar kapa -
yeti almarak nutuklar soylendi ve §ehid -
lerimizin §anh hatualan amld1. <;elenk -
ler konuldu. lhtiram merasimi, istiklal 
mar§ile nihayet buldu. 

Bu sabah saat ondan itibaren halk ki.ir
siilerinde de hitabeler verilmesine devam 
olundu. Bu arada §air Behc;:et Kemal de 
bir nutuk soyledi. Cebeci meydanmda ci
rid miisabakalan, zeybek oyunlan ve gii
re§ler yap1ldi. Halkevinde gi.indiiz ve ge
ce temsiller verildi. Her taraf1 cidden gii
zel tenvir edilmi§ olan Ankarada §enlik
lere gece de devam olundu. Halk, gee; 
vakitlere kadar biiyi.ik bayram1 i~ten 

Bahriyeliler resmigef<idde 

Atatiirk Erkrunharblerle 

hdrr. Pazarlarda kimse yoktur. Kazino 
ve kahvehaneler agzma kadar doludur. 
Sokaklar, ne§eli insan kafilelerile dolup 
dolup bo§almaktadJr. 

Kabul merasimi c;:ok parlak olmu§tur. 

gelen co§kun bir sevinc ic;inde kutlulad1. " 
Hatayda resmi kabul Tiirkku~u resmige~idde 

Antakya 30 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Di.in saat on yedi buc;:ukta Ha
lebden Suriye matbuatma mensub bir he
yet geldi. Heyet, ba§konsolosla konu§tu. 
Cemiyeti Akvam heyeti, saoahleyin ~a -
rna gitti. Ba§konsolos saat 16 da ziyaret 
ve tebrikleri kabul etti. Delege, bu sabah 
saat 1 0 da ba§konsolosurnuzu ziyaret et
ti. Merasim ba§lamadigi halde konsolos 
binasJ oni.inde biriken binlerce halk, ba§
konsolosu ve delegeyi alki§ladJ. Delege, 
bu ziyaretten sonra, Sarna giden heyetle 
birlikte buradan aynld1. 

Heyetin bugiin donerek Tiirk koyle
rinden olan Karsu ile diger nahiyelere ug
ramasi muhtemeldir. 

Hiikumet, bu mi.inasebetle bir teblig 
n~retmi§tir. T eblige gore, koylerde is -
tikbal yapilmiyacaktir. Ba§konsolosu zi· 
yaret etmiyenler arasmda Ermenilerle li
se muallimleri vardu. ilk ve ortamekteb 
rnuallimleri ziyarette bulunmu§lardir, Bu 
arada maarif miidi.irile sahte meb'uslar 
da tebrikata i§tirak etmemi§lerdir. 

Halebde c;;1kmakta olan Y ahdet 2aze· Yeni projektorler resmige~iddr 

I 

Her cemaate mensub ruhani reisler, miif~ 
ti ve biitiin reisler din! kisvelerini labis 
olarak ba§konsolosa tebriklerini sundular. 

Az sonra kar§Idan ~eyh Maruf Efen~ 
dile beraberindeki Alevi me§ayihini ha~ 
mil hususi otomobiller qori.indii. Bunlar 
ve tebrikata gelmi§ olan \i.iti.in Arab rii~ 
esas1, alkr§larla kar§Ilandi. Bayan ve bay 

konsolosun ve maiyeti baylann ellerini 
hararetle sJktilar. Saat 15 te k1z ve erkek 
talebeler ellerinde c;elenk ve biiketerle 
geldiler. Binaya girdiler. Y a§a sesleri: 
alki§lar ve ya§asm bize bu mutlu giinlen 
gosteren Atatiirk avazeleri devam edi • 
yordu. 

Atatiirke, Ba§bakanhga, Kamutay 
ba§kanhgma, Mare§al F evzi <;akmaga 
yiizlerce tebrik telgraf1 ~ekildi. Hatay 

resmige~idi seyrederken 

emsalsiz §enlikler i~indedir, 

lzmirdeki balo 
Azmi 

izmir 30 (A.A.) - ilbay Fazl1 Gii~ 
le'< ile Bayam tarafmdan Cumhuriye~ 
bayram1 §erefine diin ak§am Kiiltiirpark 
kazinosunda bir balo verilmi§tir. ~ehrimi .. 
zin miinevver ailelerinin ~agmlmi§ bu " 
lundugu halo c;ok nezih olmu§ ne§' e ve 
siirur i~inde sabaha kadar devam et • 
rni§tir. 

Miireltede Atatiirk anzll a~zldz 
Miirefte 30 (Hususi muhabirimiz .,. 

den) - Cumhuriyet bayram1 sevinci de~ 
vam ederken bugi.in Atatiirk amhnm a~rl~ 
rna toreni co§kun tezahi.iratla yapud1, 

$. Karahisarda 
.S. Karahisar 30 (A.A.) - Bu gece 

il~emizdeki kalenin beden ve burclan 
rne§alelerle si.islenmi§ ve tertib edilen fe~ 
ner alaylan f¥Ok canh olmu§tur. 
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GUNUN BULMACASI 
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ROMANY A SEYRtSEF AlN tDARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

ROMANiA vapuru 3 T. sani c;ar§am
ba saat 9 da (Pire, iskenderiye, Hayfa 
ve Beyrut) a. 

RECELE KAROL vapuru 6 T. sani 
cumartesi saat 13 te (Kostence) ye. 

Brliksel. Lahey. Lwaw ve Warsz3wa 
i~tn tenziJath fiatJarJa muttehid bi!Pt 
ler verilir Buti.in Romanya. Polonva 
ve Tuna limanlarl h;in ve Turk1ye 
Romanya hiikumetleri ara.smdaki it'l'lt 

~_I I I I 1•1 •I I 
Jal 

~' I mucihince merkez1 ve ~ark1 Avru:~a 

---·---._I•.....:I_=.;._..;I_J.....j ic;in tPnzilath fiatlarla e~yavl ticariyt> 
\ 

Soldan saga· sevk ve nakledilir Fazla tafsilat ic;h, 
1 _ · Galata Yolcu salonu kar~1smda Ta 

Zt YazrnBirlikte ya~Iyan c;ift. 2 - Giizel ya- hirhey hanmda tstanhul umumf acP'l
c;arnurd a san'atJ. 3 - Laktrdt, bazi ~eylerin taill!ma miiraC'aat TPIPfon: 49449-49450 
~. bir ~t Yaptltnt~ modelleri. 4 - Olduk - 'll••••••~lllll~-~~-l"J 

t Ya h n.s sandal. 5 - Kagtda sartlmt§ e~- Iii 

de' bt~:~~~ 6 t- Blr ~ey!n ba~ka ~ey iizcr!n- S E 8 0 R i N 
nat~. 7 

1 eslr, btr taktm c;lftllk hal-Ja-
~atan • Papaz, pertavsiz. 8 - Bir mabud, 
fabes: 9 

• Korkunc; b!r hayvan, Ing!liz al-
IOde b!r h . ketnrn arf. 10 - Me§gul!yet, mu -et. 

Yukand 
1 _ P an a~agtya: 

iztntt ek ucuza alman e§ya, bir emir. 2-

da,, b~lvanncta bir kasabamtz. 3 - Arka -
b!r , '· 4 - Alfabeden lki harf yany.ana, 

oayl btr 
~In k ' erntr. 5 - Bir soru edat1, aya -
~! ha~ltnlartn:i31-n. 6 - Kovuk. 7 - istemed!-
8 • Dde lster glb! goriinerekten, mii§ter!. 
Yada b~lrna ilerl geri laf soyllyen, Alman
nt sa lr havza. 9 - Oyunda lki kl~!n!n ay
iran ~:1Y1 kazanmast. 10 - Geni~llk, cefa; 
., lncte dyb. 
o:.vveJkj b 

Uhnacanm hallcdilmil; 'ekli 
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Ba~ta ve ylizde giirulen kabuk, 
kabank, k1zartr, ka~mtr ve kepek
leri kamilen giderir. Sar; doklilme
sine mani oh.tr. Yiizde ve cilddeki 
her nevi sivilceleri ve ergenligi ta
mamile ger;irir. Bir tecriibe kafidir. 
Ec7anelerde bulunur. .................. 

Motorlu Vasitalar 
Adnan HaJet Ta§p1nar 

Otomobil kullananlara ve ~oforlerle 
motor i~lerinde c;ah~anlara laz1m bir 
kitabdir. Kitabc1lardan araym1z. Tev -
zi yerleri: 1stanbulda 1kbal ve Siihulet, 
Beyoglunda Ha~et Kitabevleri. r _. ..... 

Cenevre t'niversitesinden mezun 

Dr I M. esman Saka 
G6Ci0S VE DAHiL! HASTALlKLAR 

MUTEHASSISI 

Her giin ogleden sonra 
hastalarm1 kabul eder 

Belediye kar~rsmda Sinan Aga 
daireleri Telefon: 23565 

tn~a~i- !c;inde bir miktar para ve ika- Dr. Suphl ~enses 
etti ezkeresi bulunan cuzdamml zayi idraryo:lan hastaltklan mUtehasSJSI 
ii~ Ill. ~ulan, para kendisine aid olmak 
'ere lk Hevoalu \'Lid z sin«"masl kar;1s1 

da 'r"" amet tezkeresini Bahc;ekapism- L•klergo Apt. 1\ uaveoe 4 ten sonra 
y , Urk Tokath lokantasmda Efstafi - l • liior::iuimiiaiirtiieiisl fak•rlereillllipiiaiirliaii•ii'ziilll•l us a get;~ · · 1 fel '3924 ~rJca_~_u_nu_r_. ________________________ ._~ ____________ __ 

Havayollart · 
Devlet i~Ietme idaresinden : 

'k' ~e§ilkoy Tayyare istasyonunda bulunan 164 aded bo§ benzin bidonu 12 
.!,~~ett §rin 937 tarihinde cuma giinii saat 14,30 da pazarhkla satllacakur. Behe~ 
ist~~l~~ammen bedeli 150 kuru~tur. Bidonlar mahallinde herglin goriilebilir. 
"lk~ . i r:n muvak.~a~ t~_r:>.i_natlarile birlikte tayin edilen zamanda idarenin Ye· 

§I oy s asyon Mudurlugune miiracaatleri. «4031» (7302) 

VENOS Kremi 

VENOS Pudran 

VENOS Alhgt 
VENUS Ruju 
VENOS Kirpik siirmesi 

VENOS Siirmesi 

VENOS Briyantini 

VENOS Esanst 

VENOS Kol.:~nyast 

~am kokulu EREN kolon· 
yas1 kullammz. 

l:lt 1 \TENUs miistahzarah nam ve ~ohretini soz ve ~arlatanhk1a degil, 

Y a llll bUtiin diinyaya begendirmek suretile isbat eden ~ayam itimad egan 
U e marknd~r. 

tnurnt deposu: Nureddin Evliyazade ecza, alat ve 1triyat deposu istanbul. 

Keciburlu Kiikiirdleri 
liirk 
$' Anonim ~irketinden: 

h~ndi~~k~timizin Keciburludaki fabrikas1 ic;in bir kimyagerle bir topograf mii
Ci.l.tneih ~~In~caktJr. Ev ve evin tenviri ve teshini ~irkete aiddir. Taliblerin ter
kez;ne ~-~rl ve bonservislerile Sirketin Ankarada, Eti Bank binasmdaki mer-r Uracaat etmeleri ilan olunur. - (73:/

1 ., l<adtkov Vak1flar Direktorliigii iH\nlarJ 
~-k a 1 tar1 
ken tal Muhammen Muvakkat 

bed.eli tem!nat C t N S t 
200 L. K. 
175 220 16 50 Gurgen ocak odunu 

tiskuct 196 14 70 Me!ie soba odunu 
karlda rn·kar F1kara imaretile Kad1koy Vak1flar Mlidiirliigtine liizumu olan yu
fi3.? Pazar~ t~r ~e cinsi yaz1h odun ac;1k arttirm1ya c;Ikanlmi!ihr. iha!esi 1/11/ 
Inuracaat es1 gunii saat 15 tedir. tsteklilerin Kad1koy VakJflar Mlidlirlligiine 

etmeieri. (7085) 

Turk -Have Kurumu 

B(jytJI( PiYANGOSU 
24. iincii YENi tertib ba~lami~br ..• 

B.. Birinri ke~ide 11 iKfNCtTESRtN 937 dedir. 

Uyiik ikramiye : 3 0 0 0 O liradir ... 
Bund b • 

~~ a!ika: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk biiylik ikramiyelerle 
~itl!d' O.OOO ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardll" •• , 

tye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya il;tirak edinlz. 

CUMHURiYET 

Tabletleri. trer eczanede aray1n1z. 
IPosta kutusu 1255 Horu-nobinl Galata, •stanbul 

Kapah Zarf Usulile ilan 

Mardin Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Mardinde Firdevs nam mevkiinde Nlimune fidanhgmda •22946• 

lira ·50· kuru$ bedeli ke~ifli yeniden bir Vali Konag1 vap!lacaktJr. 
2 ~ Knpah zarf usulile eksi1tmiye Gikanlan bu in~aat 15/11/937 tari -

. h1ne :-ashy an pazartesi glinli saat on birde Mardin Daimi Enclimeninde ihale 
edilecektir. 

3 - Muvakkat tPminat miktan 1721 lirac'Ir. 
4 - In-$aata : Mukave!E>nin imzas1 tarihinden Hibaren on gun 

ba~lanacak ve 25 may1s 938 takvim tarihinde bitecektir. 
5 - Bu i!?e aid ~artname ve fenni evrak !/Unlardir: 
A- !dari ~artname. fenni !)artname, Baymd1rhk genel ~artnamesi, ke!iif 

hu!fisas1, metraj cetveli, mukavele projesi. 
istiy_enler bu evrak1 Mardin Vilayeti Daimi Enciimeni ve Naf1a dairesinde 

gorPhilirler. ' 
6 - Isteklilerin yukanda yaz1h muvakkat teminah vermekle beraber 

fenni ehliyet ve ihtisaslarma giivenilir olmas1 ve 3645 say1h Resmi Gazete ile 
ne~redilen talimatnamede vaz1h evsaf ve ~eraiti haiz olmalart ~arthr. 

7 - 1steklilerin teklif zarflanm J•aakal ihale saatinckm bir saat evveline 
kadar Mardin Daimi Encumen Riyasetine vermeleri veyahud gondermeleri ve 
postada vaki gecikmelerin mazeret te~kil etmiyecegi gibi muayyen saatten 
sonra gelecek teklif zarflarmm da kabul edilmiyecegi ilan olunur. (72:~7) 

NEOKAL iNA 
GRiP· - NEZLE - NEVRALJI 
BA$ ve Dj$ agrllar1 • ARTRiTiZM 

........................ :..a ________ _ 

NafJa Vekaletinden: 
10 !kincite~rin 937 .;-ar~amba glinii saat 15 te Ankarada Naf1a Vekaleti 

Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda 2200 lira muhammen bedelli 9000 
aded telgraf fincam demiri a~1k eksiltmiye konulmu!itur . 

Bu eksiltmiye aid ~artname vesair evrak1 Vekalet Malzeme Mlidlirlilgiin
den paras1z olarak verilir. 

Muvakkat teminat : 165 lirad1r. 
isteklilerin 10 ikincite~rin 937 ~ar~amba giinli saat 15 te Komisyonda bu-

lunmalan I·azimdir. •3979• (7241) 

TURK ANTRASiTi 
MaltJzlarda ve her nevi maden1 sobalarda yaktlabilir 

SATI$ 
MERKEZi 

• GiLKRiST VOKER ve Kst. Ltd. Galata 
• Y olcu saloQu kar§JSJnda, Tahir Han 5 icni kat. 

Tel. 44915 

lnhisarlar 
I - $artname. ke~ifname ve planlarma tevfikan Mugla Mlistakil Mlidiir

liiglinde yaptmlacak kara barut deposu in~aab eksiltmiye konmu$tur. 
II - Muhammen bedeli 2943,39 lira ve muvakkat teminat 220,80 lirad1r. 
lll - Eksiltme 2/Xl/937 tarihine rashyan sah glinli saat 15 te Kabata~ta 

LevaZim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapliacakbr. 
IV - :;>artnameler 15 kuru~ mukabilind.e hergU.n !nhisarlar Umum Mii

diirliigli 1n$aat ~ubesile Mugla Mustakil Mlidiirliigunden almabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin, bu gibi i1leri yapml$ olduklarma aid 

olan vesikalanm in$aat :~ubesine ibraz ederek eksiltmiye i~tirak vesikas1 al • 
malan lazrmdll". 

VI - !steklilerin eksiltme i~in tayin olunan gU.n ve saatte mlinakasaya 
i~tirak vesikas1 ve % 7,5 glivenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. cB.• (7061) 

11 

Soguk alginhgi - Nezleye kar~I 

PASTiL ANTiSEPTiK 

T eneffiis yolJarile gec;en 
hastahklara kar§I koru
yucu, tesiri kat'i pastiller
dir. Nezle, bron§it, grip 
ve bogaz rahatsJzhklarm
da, ses k1s1khgmda pek 
faydahd1r. Biitiin eczane-

lerde bu unur. 

iNGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu, lstanbul 

Kocaeli V aliliginden : 
Vila~ret Hususi Muhasebe, Kiiltlir ve Naf1a Dairelerinin ihtiyac1 olan 60 

kalem 1520 lira 75 kuru$ muhammen k1ymetli matbu evrak 2 nci te~rinin 
uc;lincli c;ar~amba giinli saat on be~te Vilayet makammda aGik eksiltme sure
tile ihale edilecektir. isteklilerin tayin olunan zamana kadar 114 lirahk mu • 
vakkat teminat mektubu veya banka makbuzile ViHl.yet makamma, ~artname 
ve nlimunelerini gormek istiyenlerin Enciimen kalemine miiracaatleri. (7192) 

H alil Sezer karyola ve madeni e§ya fabrikas1 

Karyola ve Celik Moble 
MEf?HERi 

Son aiatem llaryolalar muhtelif cinate ~elik somvrler ve ~e'ik madeni mob· 
Je.erimiz te,bir ecJi;mi~tir. Salktmsooiid Demirkapt caddesi 7 Tel 26132 

Tiirk Spor Kurumu 

Genel Merkezinden: 
Tel?kilatlmiz Gene} Merk~zile Federasyonlarm yapacag1 miisabakalarda 

Tiirkiye ve Bolge birincileriU~ hususi rniisabakalar galiblerine ve Tlirkiye 
rekortmenlerine verilecek madalya, ~ilt, plaket ve rozet ile te~kiloatlmiZ uye
lerine dag1tllacak rozetler i~in bir miisabaka a~Ilmi~trr. Madalyalar ic;in 100 
~ Rekortmen • « tl"ye» ve cSpor. rozetleri ic;in elli~er lira cern' an 250 lira mii· 
kafat konulmu!itur. Musabaka ~artnamesini istiyen licretsiz olarak !stanbul, 
1zmi.c ve Ankara Spar Bolgesi Merkezlerinden ted.arik edebilirler. 

c4026• 

IMA7.HA~ 
~OMOR 

i, Bankas1 
20,000 lira 

asgari 25 lira mevduab bulunan b iitiin 
miikafat dagllmaktadtr. 

k~bara sahiblerine senede kur'a ile 

son ketidesi: 1 Birincikanun 1937 • Bu • senenm 



1! 

En ~1k ve en giizel desenll 

iNGiliZ KUMASLARI 
Galatada Karakoyde me~hur 

J. Motola 
kuma, ticarethaneainde 

bulabllirsiniz. 

Bay J. Motola, ziyaret ettigi bir 
~ok ingiliz fabrikalarmdan kuma§
larm en zengin ve giizel ~e§idlerini 
intihab ve rekabet kabul etmez fi
atlarla tedarik etmi§tir. 

Vakit kaybetmeden J. MOTO
LA TiCARETHANESini ziyaret 
ve her yerden ucuz fiatlarla en 
miikemmel ve hakiki ingiliz ku
ma§lanm temin ediniz. 

Vitamin - Kalori -
Zayi - 3364 numarah ~ift yiik arabas1 

plakas1 zayi olmu§tur. Yenisini alaca -
g1mdan hiikmii yoktur. 

Unkapam Keresteciler caddesi 333 
numarah diikkanda Hasan 

• 
Pirinc- Yulaf- Mercimek- Bugday- lrmik- Palates Geometr arantyor 

M1sU" - Arpa - Bezelya - ~vdar - Tiirlii - Badem Balyada madenlerde ~ah~mak 
ii.zere milliyet ve f.'abiiyeti oztiirk 
ve tercihan bekar ve gene bir geo
metr aramyor. 

Ozlii unlarile Taliblerin vesikalarile birlik
te Galatada eski ~arab iskelesi 
soka~mda Muradiye hanmm be-

~ocuklar1n1z1 besleyiniz ve biiyiitiiniiz. 
~inci katmdaki Balya - Karaaydm 
Maden!eri T. A. ~irketine miira
caatleri. 

Bu ~zlii Unlarla yavrulannlZ ~abuk bii.yii.rler, ~abuk di!i! ~Ikanrlar, tambul, canh kemikleri kuvvetli, adale
leri sa~lam olur, ishal olmazlar H A s A N fi Z L 1i U N L A R t L E yapilan mahallebi ve ~orbalarm ve 
tathlarm ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN fi Z L 1i UN LA R_l nefasetini on sene 
muhafaza eder. Daima tazedir, Hi~ kurtlanmaz. Taklid.lerinden sakmmlZ. Ba§ka marka venrlerse almaymlZ ve 
aldanmayuu.z. 

Husust ve Miinferid 
dans dersleri 

• 
Beyoglu Karlman kar§Ismda Nur 

Ziya sokak No.3. Miiracaat saatleri, her 
giin (12 • 14), (17. 21), H A s A N M A R K A S I N A D t K K A T. Biitiin eczaneler ve bakkallarda bulunur. 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden: 
' Zonguldak Vilayeti i~inde Bartm kazas~d~. yaJ?I~a.cak otuz . ii~ bin i~ 
yiiz elli dart lira otuz be§ kuru§ ke~if bedelh ~uz k1~1hk Cezae':1 m~aab 1~1 
kapall zarf usulile eksiltmiye konulmu§~u:,. ~~~~ltmes1 12 sonte§rm 937 cu~a 
giinii saat on be§te Zonguldak Naf1a M';ldurlugu oda~mda t_opl.~nacak Kom~~
yonda yapllacaktll'. Eksiltme ~artnames1 ve buna ~.ut.~£~7:~. d1ger evrak. ruz 
altmi§ alb kuru§ mukabilinde Zonguldak Naf1a .~ud;rrlugunden almab1hr. 

Muvakkat teminat iki bin dort yiiz doksan dort hrad.lr. _ 
Eksiltrniye gfrmek istiyenlerin Resmi Gazet~nin 3645 sayili ~ushas;n : 

oa t;Ikan talimatnameye tevfikan Naf1a Vekaletmden almml§ muteahh1dltk 
ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yllmda ahnmu:j. ve~ika v.e muvak • 
kat teminatlarile birlikte teklif mektublarm1 yukandak1 gun~~ ;hale saa • 

*' tinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisli~ine vermelen ilan oh(~~I9) 

PRO KSiN 
Belsoguklugu ve frengiden korur. 

Eski.ehir Naf1a Miidiirliigiinden : 
Mukaddema iki defa kapah zarf usulile eksiltmiye konulup talibi zuhur 

etmiyen 17110.75 lira ke~if bedelli Eski§ehir Memleket Hastanesi kalorifer te
sisatl 2490 numarah kanunun 40 nc1 mad~sine tevfikan 15/11/937 tarihine ka
dar pazarbk suretile eksiltmiye konulmw;;tur. 

Pazarhk Vilayet Daimi Enciimeninde icra edilecektir, 
Muvakkat teminat 1233.31 lirad1r, 
Bu i§e aid ke§if, fenni $artname, proje, talimatname, eksilt~e §artnamesi 

:ve mukavele projesi her zaman Naf1a Miidiirliigiinde goriilebihr. 
lstekUlerin Naf1a Vekaletinden ahnm1~ miiteahhidlik vesikas1, laakal ben· 

zeri 15,000 lirahk i~ yapti~ma dair bonservis ve Ticaret Odas1 vesikasm1 ib
raz eylemeleri (7212) 

DiKKAT: 
KREM BALSA~IilV 
nev'i varchr. 

Biitiin cihanda elli senedir daima 
iistiin ve e~siz kalmt~tJr. 

KREM BALS.4MiN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tec
riibe mabsulii olarak viicude ge
tirilmi~J yegane slhbi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 

~obretini soz ve !Jarlatanhkla 
degil, stbhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafahnl 
kazanm1~ olmakla isbat etmi~tir. 

Giind.iiz i~in yagstz, gece i~in yagh ve 
halls ac1badem kremleri olarak dort 

KREM BALSAMiN 6tedenberi tanmm1§ hususi vazola-
nnda sabld1g1 gibi son defa su~et~ 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet $Ik ve beraber ta~unaga elver1§h 
hususi tiipler deruniinde dahi satJlmaktadll'. Fiat~a daha ehven oldu
gu kadar pek kullani$h ve zarif clan 

Profesor Panosyan 

~fyon Vilayetinden: 
Vilayet merkezinde yaptmlacak 88914 lira 64 kuru~ k~§if bede~li KlZ 

Enstitiisii in§aat1 kapah zarf usulile 8 ikincite~rin 1937 t~rihme m_usadlf pa • 
zartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende ihale edilmek uzere ekslltmeye ko-
nulmu§tur. . 

Eksiltme §artnamesi ve buna muteferri di~er evrak 4 lira 45 kuru§ be • 
del mukabilinde Afyon, !stanbul ve Ankara :rJafia ~iidiirliiklerinden ahna-
bilir, · .I~ · • 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuru§tur. . 
tsteklilerin Naf1a Vekaletinden 937 senesi i~in almrni§ en az ~0:00~ hr~· 

hk miiteahhidlik vesikas1 gostermeleri ve teklif mektubl~n~m 8 __Ikinc1te~r1~ 
937 tarihine musadi fpazartesi giinii saat 15 e kadar Daum Encumen Rlya 
aetine gondermeleri ilan olunur, .,., (7006) 

• 

Akademisi Komutanhgmdan : 
Ydd1z: Harb Akademisi eratmm ki~hk ya~ sebze ihtiyaci iGin 1500 kilo 

ay§ekadm fasulyas1, 6400 kilo ispanak, 6400 kilo lahana, 5200 kilo p1rasa. 10 
II. Te§rin 937 <;ar§amba giinii saat 10 da Akademide pazarhkla ihale ed1le· 
cektir. Talib olanlarm 64 lira pey ak~esini Malsand1gma yat1rarak alacak
lan makbuzla YU.d1zda Komisyona miiracaatleri. (7307) 

NEDVi 

I ' •• ~ ~ ·~ :; , ,, ~. 

RADYOLiN iLE 
Sabah, ogle ve 

sonra giinde 
aksam her 

' 
3 defa 

yemekten 
di,Ierinizi 

fJr~a)ayiDIZ. 

_, Zira bir veya iki defa 
;: yapdan her i' mutlaka 

yar1m demektir ve bu 
kadarile di,Ierin s1h· ' 
hatini tam temine 

imkan yoktur 

, Yemeklerin kirmtdar1, salyamn if. 
' raz ettigi mikroblar, d1~andan 

alman muz1r mevad kar~1smda 
di~ler ve di~ etleri eger miitema· 
diyen temizlenmezse bozulmaga, 
c;iiriimege mahkfundur. (:iiriik di~
ler, mide ve barsak ihtilatlarmdan 
zatiirrieye kadar her nevi basta• 

hga yol a~;abilir. 

ile muhakkak sabah, ogle ve ak,am ve het 
yemekten sonra giinde 3 defa f1r~alamak •artile 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
istanbul ~ubesinden : 

Bayan Aliye a~ma yazll1 D s1~1fm~.an birlik _26107 No.h .bankam1z aksiyonu 
kaybedilmi§ oldugun~~n .ar~l~ _hukmu kalmad1g1 ve sahibme ba§ka numarah 
yeni aksiyon verileceg1 blldmhr. (7385) 

Optamini .~er<:~h 
rr ·· ~unku ~ ~~~~l 

ediniz 

Ktsa zamanda sa~lartntzin dokiilme-
• • er v e c ·--~ · · :J 

Optamin 
Sa~ eksiri 

Sa~ guddelerinde ba~hyan akameti 
tedavi ve dokiilmeyi tevkif ederek 
sa~larm k1sa zamanda kuvvetlenip 
uzamasm1 temin eder. Hergiin Opta
minle y1kanan ve taranan sa~lar 

kudretini, taravetini ve giizelligini 
muhafazaya namzeddir. 

Kiitahya Belediyesinden: 
Kapah zarfla ~iinakasaya konulan arazoz mubayaasma miinakasa gii • 

niinde verilen fiatlar haddi lay1k goriilmediginden muhammen fiat 7500 li • 
raya c;IkarJlarak ayni ~erait dairesinde tekra~ miinakasaya konulmu~tur. 

ihale 10/11/1937 Gar&amba giinii saat 15 te yapilacag~-b~ld.ir!l!:::. (7069) .. 

' HER AK$AM 

S E 
Bestekir Tamburt Selihaddin P1nar 
Ve ARKADA~LARI yen~. ve_bir~ok 

t.:/ surpnzlerle 
Beyofilu, lstlklil caddeslnde 

AMBASADOR 
ALATURKA SALONUNDA 

Actk Eksiltme ile Do lab Y apt1rdacak 
Giizel San'atlar Akademisi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Akademi Tatbikat biirosu i~in yaptmlacak Tahta dolablar ve baz1 maran· 

gozluk i11leri a~1k eksiltmiye konulmu~tur. Yap1lacak i§in muhammen bedeli 
1765 lirad1r. Muvakkat teminat miktan 133 lirad1r. 

~artname ve resimle Akademiden bedelsiz olarak almabilir. Eksiltme '3/ 
11/937 ~ar~amba giinii saat 15 te Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebe " 
ciliginde yapllacaktlr. Eksiltmiye muayyen kanuni vas1flardan ba~ka bir rna " 
rangoz fabrikasma sahib olduklarmt isbat edenler i~tfrak edebilirler. (72~ 

KREM BALSA.MiN tiipleri butiin nevilerile tamnmt~, ecza 
Itriyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 

·-Istanbul Sekerciler Cemiyetinden : __.... 
!'!"'!'~;;;;~~~~~~~~~~--~ ~-~~~~~~=~~~~=~ ik1 sene it;in intihab edUmi~ olan cemiyet idare heyeti azalarmdan i§bu 

miiddeti bitirmi§ olan msfmm tebdili i~in 2/11/937 sah giinii se~im yapllacak• 
trr. Cemiyet mensublannm tayin olunan giinde saat ondan on alt1ya kadar 
Tiirhe Babulli cad. 10 No.h cemiyet idare merkezine hiiviyet ciizdanlarile 
birlikte gelerek reylerini kullanmalan rica olunur. 

Sahib 118 BQ.Jmuharrtn: 

iNGtLtz KANZUK ECZANES:t 
BEYOGLU-~TANBUL 

umumt ne,nyat1 fdart eden Fa21 ltten 
Madarfl: Hikmet Miinil 


