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Qtkb. Taklidlerinden saktmmz, her yer· 
de cildsiz 25 cildli 35 k urw~tur. 

~~"~on~u~~~~.~~~ ~l~anya son tevktfati 
Milli $ef, Daday ~~za~znd~ protesto mu ediyor ? 
kOyliiniin dileklerzn~ dznledz Biikre~teki , Alman sefirinin Berline avdet ettigi 

ve giderken mevkuflar · serbest biraktlmadan 
' . 

donmiyecegini soy ledigi bildirilmektedir 
I Kodreanu'nun • yer1ne 

' I 

yeni bir 'ef se~ildi 

dun tetkikat yapttgt Cumhur Reisimiz lsmet lnoniiniin 

.......... AIIii"a·n ... ~ .. FrBRSii......... K 0 y Iii 
Biikre~ 7 (T elefonla) - Demirmu• 

hafiZlar te§kilah reisi Korneliu Kodre ~ 
anu'nun malum ~erait dahiiinde oldiiriil· 
mesinden ve onu takib eden diger cina· 
yetlerden sonra hastl olan tethi~ vaziyeti 
biitiin gerginiigini muhafaza etmektedir. 

\' 

emniyet misakl 
karl§rk ve daha da kart§mast 
lrluhtemel diinya i§lerinin 
~okluguna kar§t bu vesika 
~ok mahdud iladelidir. 

..... -J'i::::a vvelki giin Pariste Almanya ile 
~ Fransa. arasmda bir emniy~t mi· 

· sak1 imza edildi. Bu ves1kaya 
~ore iki tara£ yekdigerin miitekabil hu· 
t!udianm kat'i olarak tammakta ve ara· 
ti iddiasile aralannda hic;bir ihtilaf <;lk· 
('Yacagmi kar§Ihkh olarak taahhiid ey· 
b~lnektedirler. F azla olarak iki tara£ 
unttali bnr ulhun ve emniyettn eva· 

ll'ltnl ayni kuvvet ve §iddetle arzu etmek· 
~ olduklanndan diger sahalara aid i§ler· 

en dolay1 da aralarmda isti§are etmek 
;sasim kabul etmi§ bulunuyorlar. fki akid 
arafm diger devletlerle olan hususi mii

tasebetleri hakk1 mahfuz tutulmu§tur. 
l•ransa ile Almanya arasmda arazi ihti· 
aft huakmtyan bu vesikanm canalacak 
~~ktas1 her iki tarafm Avrupa sulhuna ve 
f Iiletlerarast iyi miinasebetlerinin inki§a• 

11
1'lla atfettigi ehemmiyettedir. Bu nokta· 

din samimiyetine inanmak imkam olsay· 
~· bu vesikadan dolaYJ bugiin biitiin 
l "rupada diigiin bayram edilmek caiz 
k Urdu, Maatteessiif kan§tk ve daha da 
1 "!1§lllasl muhtemel diinya i~lerinin c;ok· 
]~~una kar§I vesika c;ok mahdud ifade· ; t· hatta isti~are olunacak ihtilaf mev· 
lllu an iizerinde evveice bildirilen hak~ 
t ~.llli.iracaat esasm1 bile ihtiva etmemek· 
'tt~ 1~· Malfundur ki F ransa ile Almanya· 
d~~ thtilaflan miinhaman iki tarafm yek· 
"1~erden arazi talebi iddialarma day am· 
.rOt d "'}d' eg1 1r. 
lll''l:lununla berab.er eger milletleraras1 
lll~naSebetlerinde ~ziin hala azc;ok ehem· 
1 l~etj varsa ilkonce Miinih'te M. Hit· dt Ie Mister <;emberlayn arasmda, §imdi 
~ e Pariste F on Ribbentrop'la M. Bone 
e~;sinda mutantan surette imza ve iian 
lak{·n Vesikalar biitiin biiti.in manas1z te· 
b·]· 1 olunmamak miimkiin ve caiz saytla· 

11r "To • d 1· k' .. I I • .t emenm e e 1m 1 oy e o sun. 
~i ~illetlerle beraber devletleri de en 
~ade k . . her .. SI an ve §a§Irtan vaz1yetm yer yer 

la ~un fenadan betere giden ikhsadi §art· 
~llrtn karga§ahklarmdan dogmakta oldu· 
3a ~~. §~phe yoktur. Bugiin binnefis Fran· 
bllh llYtilc mikyasta iktisadi ve mali bir 

tram halledebiimek ic;in biiyiik him· 
re • Bayret ve fedakarhk istiyen bir pro
oato.l tatbik edebilmek iizere akla karay1 

h-. r 5~en bir cereyan ic;inde yiiziiyor. 
It ot I' 
et' a lt~r devletlerde bu baktmdan vazi· 

kn gulJi.ik giilistanhk olmadlginl soyle
: te buyiik hata yoktur. Bu ikttsadi 

~:tulat~a ne hududlan geni§letmek •. ne 
ll olont meselelerini §U veya bu §ek1lde 
~ etmekie bertaraf olacak §eyler degil
lt, Siyasi vaziyetlerin mii§kiilatt, ba§h
~lna bir bela olan ikttsadi buhranm va· 
am t' . 

: tnt ancak artmyor. 
· s.1Yasi vaziyetlerin mii§kiilah daha ile· 
~tderek nereye kadar varabilir ~ Nih a· 

~ .:arbe degil mi~ Halbuki barb §imdi-
1 l!sadi buhram irinden rlktlmasi daha or b' ... ._.. . 
t' •r sefalete siiriiklemekten ba§ka bn 

ekc.e Veremez. Hakiki sulha niyet ede· 
e ak1lh milletler \ her§eyden evvel ikh-

YUNUS NADI 
'ft 

ne .. istiyor? ____ _. ________ __ 
Cumhur Reisimizin huzuruna ~1kan koyliiler, en 

fazla mektebe muhtac olduklartnl soylediler 

Gizli gizli faaliyetlerine devam etmek 
istiyen Demirmuhaf1zlar te*kilatmm. ba· 
§Ina Kordeanu'nun yerine reis olarak 
Victor Voyan isminde bir avukat gee; .. 

d ruzatta bulundu. Dadaya vanldtgl za .. mi~tir. 
Ka•tamonu 7 (Sureti mah•u•a a k 1 h"k.. d · · Almanyanm Romanyada son yap1lan b 'ld' . ) man binlerce oy uniin, u umet atresl 

giden arkada,zmzz 1 trtyor - oniindeki meydam doldurmu~ oldugu ve adedleri 25 bini bulan tevkifatl pro· 

I. 

Cunihur Reisimiz 1smet lnonii, bu sa· goriildii ve Cumhur Reisimiz, §iddetli testo ettigi soylenmektedir. Zira malum 
bah saat sekizde Kastamonudan hareket- alkt~lar ve «Ya~a. var ol, ho~ geldin>> oldugu ve<;hile ·~mirmuhaf1zlar · te~kilatt 
le Daday kazasmt §ereflendirdi. Cuzer· k d · · · d' Oriincii Reich'le, hie; degilse, · idcoloji Biikre~te Demirm'uhafizlann ihdas ettikleri bir karga§ahkta zabtta kuvvetled : 

E . k ·1 sesleri arasmda hii umet arresme g1r 1. " .. • •
1 

. k kl d v ,__ 

1 ga .. hta ko"y}u"ler dolmuo.tu. g" 1tmen urs1 e b k d .. b tt rd . numayi§~I er1 su s1 m.a a agtmuya ~a l§Iyor " C h R . . . b d rl 1 a 1mm an munase e a 1. 
S b M h k .. 1 · .... d taklar urn ur etslmtz, ura a memu ar , , . .. · , , . . . .., I . . 

u a$l ve e ran oy en onun e k b I tt' M"t kiben koylii ile dogru- - Biikre~te bulunan Alman ek1~1 bugun nan 25 bm kJ§Inln seroest birakiirnadigi Umumiyetle Rumen matbuahnda esen 
kurulmu§tu. da u de.., I. ~ ea I r ba§ladi. lsmet memleketine donmek iizere Roma~y·adan takdirde bi~ daha avdet etmiyecegini hava §Udur: Eger dahili idarede degi~ik· • 

Dadaya yakin bir mevkide hir koylii an ogruya emas a aynlm1§t1r. Ekinin ~imdi mevkuf bulu • soyledigi rivayet olumr.aktadu. [Arkasa Sa. 9 sfltun 1 del : 
lu"u ,.,..,.u"gi'le yol ustiine ctkarak rna· [Arka.n Sa. g s1ltun 4 tel """'""'"'""''"""""'"""""'""'"""'"': ................................. ;,.,,.,,,.,,.,,,,,,,, .. ,,. ............................................................................ ,! c;o g ~""" •••••••••••••••••••••••••••···········•••••••••••••••••••••••••• ................... ;.z ............. a ... m ........... h .... ; .... ·sesi ta . tNTi AB ARiFESiNDE 

nesredi-
Miilkiye miifetti§leri diin len resmi ;eblig Yugoslavyada diin 
de baZ1. §ahidleri dinledi Kurmay heyetleri top· kanh hidiseler oldu 

Hadisenin vukuundan 
evrak ve tezkereler 

Dolmabahc;e sarayl oniindeki izdiham I 
vak' asmm adliyece yap1lan tahkikatma 
aid dosya.dan idari tahkikat strasmda ~ 
sash surette istifade edilebilecegi anla§ll· 
maktadtr. . . 

Ogrendigimize gore, adli tahk·~~t. sua
smda, vak'aya aid hi9bir sue; dehh~m zt
yaa ugramamasma itina gosteril~!§~_tr. Bu 
itibarla da Adliyede, mevcud buttin de· 
Iillerin topland1g1 kanaati vardu. Yak' a 
saat 22 buctukta olmu§, Istanbul Miidoe· 
iumumisi H ikmet Onat: nobet~i miid
deiumumisile lberaber sa at 23 te vak' a ye
rine varnu~ ve tahkikah bizzat idare e~· 
m§itir. Y arahlarm ve §ahidlerin ifadelen· 
nin almmasma o gece s1cag1 s1cagma ba§
lamlmi§, bu i§ sabaha kadar siirmii§ ve 
ertesi giin de i~e devam olunmu§tur. 

sonra tanzim edilen 
tetkik olunacak 

w Qi( 

0 gece pek ~ok ki§i de berelenmek, 
elbiselen yuhlmak, ~apka, ayakkabt, las· . ki "f tf 

1 
· den Ali Seyfi 

[Arkas~ Sa 9 siltun 6 daJ Miil ye mu e l§ enn 
• lllllflllfllllllllltlllfllllllflltlllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll it;i·y; ........ B.;i~~r adalarinin 

da terkedilmesini istiyor 
Diin alb italyan ,ehrinde gene Fransa aleyhine 
niimayi,Ier yapdd1, Napolide'ki niimayi,Iere Alman 

vapurlar1n1n iki bin yolcusu i'tirak ettiler 

Hajorka ada~mdan bir manzara _ 
Ill 

lanbst tam bir karde'
lik havas1 i~inde bitti 

Atina, 7 ( a.a.) - Diin ak§am 
a§agidaki teblig ne§redilmi§tir: 

«- Balkan Antanb devletleri 
Genel Kurmay Ba~kanlarmm Ati· 
na konferansi 6 kanunuevvel saat 
18 de nihayete ermi~ ve mesai ~ok 
biiyiik bir karde~lik havas1 ic;inde ce· 
reyan etmi§tir. T etkik edilen biitiin 
meseleler iizerinde tam bir ittifakla 
ve en miikemmel tesaniid ve antant 
zihniyetile karar!ar almmJ§tlr.» 

Lutfi 
diinkii 

K1rdar1n 
tetkikleri 

Vali, yeni i,Ier i~in bazi 
emirler verdi 

Yeni Belediye Reis muavini Lutfi 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar 
diin de tefti§lerine devam etmi§, Ankara 
caddesile Eminonii meydamndaki amele 
adedinin ziyadele~tirilmesi hususunda 
tedbirler almmast ic;in bir gun evvel ver· 
digi emirlerin yerine getirilip getirilmedi· 
gini ara§hrml~tlr. Vali ve Belediye Reisi 
buradan Beyaz1ddaki lnktlab Miizesine 
giderek miizeyi gezmi~ ve miize binas! o
niinde bulunan baz1 diikkaniar nazan 
dikkatini celbetmi§tir. Bunlar, ~irkin bir 
manzara arzettiklerinden kaldmlmast ve 
miizenin tamamen meydana <;Ikanlmasl 
ic;in emir vermistir. Lutfi K1rdar bundan 

Arka.n sa. 9 trllt 

Bruce' de, Bolievas' d.a · da hiikumet ftrkasi mensub• .. 
larile muhalifler arasindaki ~arpi,mada 3 ki,i oldii l 

1 : 

Liibliyana'dan bir manzara 

Belgrad, 7 (a.a.) - 11 birincikanun· Bolievas'da hiikumet ftrkasi m~n~.u~ . 
da yaptlacak olan intihabat arifesinde mu- Ian ile muhalifler arasmda ~1kan bu xhtl'" . 
haliflerin tahriki eseri olan hadiseler, ta- laf es.nasmda alti ki§i yaralanm1~ttr. Bu 
addiid etmektedir. [Arkasz Sa. 9 siltun 3 teJ i 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllll 

Polis Miidiirii diin geldi 
Sadreddin 
degi,ikligin 

Aka, emniyet kadrosunda hi~bir 

mevzuubahs olmadigini soyliiyor 

Yeni Polis Miidiirii Sadreddin. eski miidiir Salih Kllt!;la 
beraber diin garda ... 

(Yazzt~ 9. ~n.~ sahile(/e) 



TARi~DE BUYUI< DENiZ 
MUHAREBELER 

( hir ve Memleket Haberler 
Dokumacilar 

Tefrika No. 27 Nakleden: ABJDIN DAVER 

Bizansliiar Arablar 
miiskiil 

' 

gene 

vaziyette! 

Pamuklu ithalab, yerli 
•• 

Bians, Kostantiniye ,ehrile, bir siirii istila 
Bizans, Kostantiniye ,ehrile, bir siirii istila 
hamlelerine gogiis geren ve bu selleri «1453» e 

sanayu sars1yor 
Pamuklu dokuma sanayii erbabt, di.in 

Sanayi Birliginde mii~ki.il vaziyetlerinin 
halli ic;in ~ok uzun suren bir toplantl yap· 
mJslard1r. 

6 - Bizansblar • Arablar 
Istanbul muhasaralar1 

Roma imparatorlugu y1k1ld1ktan son
a ge~en bin ytlhk devir - ki umumiyetle 
(Orta zaman>> adile tanmm1~trr- birbirini 
akib eden barbar istilalarile me§hurdur. 

merika Deniz Harb Akademisi pro
esorlerinden W. 0. Stevens ile A. Wes
cott'un eseri bu is.tilalardan bahse
erlerken ~oyle diyor : <<Angl'ler, Sak
onlar, Got'lar, Vizigot'lar, Hun'lar, 

andal'lar, Viking 'ler, Slav'lar, Arab
ar, Turkler, Roma 1mparatorlugunun 
mimi~ manialan ve yJblmt~ sedleri ii
erinden seller gibi a~tp ta§arak Roma ve 
uistiyan medeniyetlerinin son klVllcJm

anm s<:indurecek bir tehdid ve tehlike ol
ular.» 

Digerlerine ka·n§lllam amma muhar
irlerin Arablarla Tiirkleri barbarlar ara
mda saymalan, bir H1ristiyanhk taassu
undan ba§ka bir ~ey degildir. Orta za
anda, Arab ve Turk medeniyetleri, in

traza ugraml§ Roma medeniyetinden ve 
eniiz biiyiik eserlerini vennemi§ olan Ht· 
istiyan medenryetinden yiiksek oldukla
m gostermi~lerdir. Fakat, mevzuumuz 
edeniyet miinaka§alan degil, deniz mu

arebeleri oldugu i~in g~iyoruz. 
Bu istilalar ve anar~i kan§Ikltgl ~in

e, evvela ki.icuk devletler dogdu; sonra 
unan, Roona ve Kudiis'iin mirasmi 
uhafaza etmi~ olan milletlerden kuv

etli ve hiiyiik devletler meydana geldi. 
unlardan biri de Bizan.s lmparatorlu

udur. Bu lmparatorluk, merkezi olan 
onstantinopolis - K06tantiniye ~rile, 

iitiin bir devir, bir siirii istila hamleleri
e gogiis geren ve bu selleri 1453 e kadar 
urduran kuvvetli bir sed oldu. Milad
an sonra 328 senesinde imparator Bii
i.ik Konstantin, payitahtm1 Bizansa nak

etti. Ve buraya «Y eni Ron\a»' admt vel"
. ·• f¥.bt, sonra, bu J}lyitahr, bani~iqe . i
afe edilerek <<Konstantin» §ehri demek 
lan Konstantipolis - Constantinople a
In! ald1. Tiirklerin eline g~tikten sonra 
a, i stanbul denilen bu gi.izel §ehre, Cum
uriyet rejimine kadar, Garb alemi daima 
u i~mi vermi§tir. Hatta bizde de Arab 
ul tiiriini.in tesirile son zamana kadar 
Kostantiniye» diyenler <;oktu. 

Romanm, ~eref ve zaferle dolu bu 
adar asudan sonra, kendi ismini ta~1yan 
mparatorlugun merkezi olmak §erefin
en mahrum kalmasl garibdir. Fa kat Mi
dm 4 uncii asrmda bizzat Roma ~ehri 

uti.in ehemmiyetini kaybetmi§ti. Haki
tte Romamn yalntz adt vardt. Biitiin 

udret ve kuvvet lmparatorun §ahsmda 
lamyordu. lmparator, han.gi §eh.~rde 

lunursa, ikameti esnasmda oras1 fnlen 
ayjtaht oluyordu. Bu tarihte, Roma lm
aratorlugu, arbk taarruzdan vallge~erek 
iidafaaya <;ekilmi§ti. En biiy.Uk tehlike 
e ~arktan geliyordu. Buyiik Konstan· 
n, miistakbel seferlerin ve miicadelele

cereyan edecegi sahaya ve lmpara· 
rlugun en zay~f hududuna oldugu gibi, 
erkezine de daha yakm bir payitahta 
uhtac oldugunu anlaml§h. Bu en zay1f 
dud Tuna idi. Bizans ~hri, bu §artlara 

uyoun belde olmakla kalmtyor, fev
lade., mi.ihim tabii faydalan ve iistun
kleri de haiz bulunuyordu. Avrupa ile 

syanm elele verdikleri yerde Hindi. Ak 
niz ile K aradeniz arasmdaki deniz yo-
na hakimdi. Cografi vaziyeti bak1mm· 
n tabii bir kale idi. Bu §ehre hakim 
sahib olamn, denizde ve karada kuv· 

tli olmasl, adeta, mukadderdi. lmpa-
torun idaresi altmda yeni payitaht <;ok 

.. yiidii ve kahn bir surlar ve hisarlar 
anzumesile miidafaa ve muhafaza al
a almd1. Bu sularm i<;indeki rna

Or sehir, bin sene miiddetle istila dal
lar·na mp\avemet etti; nihayet hepsin
n i.isti.in bir dalga, F atihin kumanda-

rl :>ki Turk dalga~I gelinceye kadar ... 
i rnoaratorlugun !ranhlara, Vandalla
ve · Hunlara kar~1 yapttgl harblerden 
hr~tmiyecegiz, <) inkii bu mi.icadelele
denizle hi~ alab s1 olrnamt~t!r. Denize 

kim bir di.i~man ctkmadtgl mi.iddetc;e, 
tan1ul ( o zamanki uzun ve yabanci is-
ini b•rakarak giizel ~hrimizin bu;;unl<u 

ini kullamyorum) tam bir emniyct al
-Ia vas"' dl. Fa kat 7 inci astrda mii5li.i

an A rablarla beraber, tehlike ba~gos-
rdi. i slam dinini her tarafa yaymak i<;in 
'l..a ~ar.J .,., ,q olan Arablar, Garbe ve $i

ale dogru ilerlemege ba~laml§lardt. BU
n Arabistan musli.iman olmu~tu. Arab
r, oni.ine durulmaz bir din gayretile bu
n diinyayi fethe ve miisliiman etmege 

Diinkii toplanhda, bilhassa Almanya 
ve 1talyadan fazla miktarda pamuldu 
mensucat geimesi ve ithalatm ~ok musa
id ~eraitle cereyam kar~lSlnda yer!i sa -
nayiin du~tugii c;ok fena vaziyet iizerm
de gorii~iilmii~ ve fabrikalann ileride ta
tili faaliyet mecburiyelinde kalacai:b an
la~tlarak 1ktJsad Vekaletine muracaat 
edilmesine karar veril:ni~tir. 

Pamuklu dokuma sanayii erbaln bir 
hey~t gonderilmesini istemektedir. 

Sanayi Birligi bu karan, bugun lk
hsad Yekaletine arzedecektir. 

ADLIYEDE 

c;ah§Jyorlardt. 0 zamana kadar Arab ka
bileleri dagm1k ve te§kilats1zdtlar; bir 
devlet halinde ya~am1yorlard1. Millet vc 
devlet itibarile, diinyada hie; bir ktymet ve 
ehemmiyetleri yoktu. Peygamberin idare
si ve islam bayrag1 altmda birle§en ka
bileler, faa! bir kuvvet, mi.ithi§ bir kudret 
olmu§lardt. Mi.isluman ordulan, Suriyeyi 
ve !ram i5tila ettiler. Peygamberin olii
mii Uzerinden heniiz be~ sene gec;mi§ti ki 
Kudiis de kap1lanm islam ordusuna ac;
tJ ( 63 7). Ktsa bir zaman sonra MISlr da 
fethedilmr§ti. 8 inci ;~suda, Arablar $ark
ta lndi.isten ~imali Kafkasyaya, Garbde 
Atlas Okyanusu k1y1lanna dayanml§lar
dJ. Arab 1mparatorlugu, bir §ark k1hc1, Polise hakaret eden adam 
bir Ziilfikar gibi .$imali Afrika k1yxlan Pangaltida polise hakaret ettigi iddi-
boyunca uzanarak 1spanyanm kalbgah1- asile MUddeiumumilige getirilen Hida. 

yet isminde biri, !stanbul asliye dor -
na giriyor, bi.iti.in hJristiyanhgt tehdid e- duncu ceza mahkemesinde rnuhakeme 
diyordu. Arab istilast, tarihte e§i olmlyan edilerek 25 giin hapis, 25 lira para ce~ 
bir sur' at ve geni§likte vaki olmu~tur. zasl verilmi§tir. 

Arab dalgasmm onunde durabilecek 
tek mania, merkezi lstanbulda bulunan Afyon yutarken .•• 
h1ristiyan ~arki Roma lmparatorlugu idi. Ziya isminde 25 ya§mda biri, dun, af-
Muaviye Arablann, denize hakim olma- yon :yutarken g6rUlmu§, yakalanmt§, 
d1kc;a, bu 1mparatorluga kar§l bir §ey ya· Adliyeye getirilmi§tir. 
pamxyacaklanm ilk anhyan miisliiman c- Ben, afyon muptelas1ytm; bunu 
emiri oldu. Daha evvel, Arablar deniz- §ifa niyetine tam 15 senedir yutanm!• 

.. diyen delikanh, Adliye doktoru Enver 
den korkarlardt. Halife Orner zamanm· Karan tarafmdan muayene edilmi§, mi-
da, Arahlarm denizde sefer yapmalan desi YJ.kanarak ~Ikacak mayiin AdU tib 
menedilrni§ti. Muaviye Humusta bulun· kimyahanesinde tahlili ic;in hastaneye 
dugu zaman K1bnsta oten horozlarm ses- yollanm1§br. 

lerini Humus koylerinden i~iterek hu a- Posta veznedarini oldiiren 
day1 da zaptetmek istiyordu. Halifeden 
K1bnsa taarruz ic;in izin istedise de ala- Abdullah gene mahkum 
mad1. Hatta Hicretin 17 senesinde Bah- oldu 
reyn valisi, bir zafer kazanmak emelile Zincirlikuyuya gotUrup pusuya dU ~ 
lranm fstahar mevkiine gemilerle asker §UrdiigU Galata Postanesi veznedar1 
c;1karm1~. lranhlarla harbetmi§ti. Bu de-l Hiiseyin Husnuyu oldUrmekten idama 
niza~m hareketi izinsiz yaphgi i<;in Halife bedel, ya§l dolaYISile 24 seneye mah -
Omer tarafmdan tevbih ve azledilmi~tir. kum Abdullah, Tevkifanede iken tani~
H l'fe Omerin denizcilikleri olmtyan A- hg1 sahtekarhktan mevkuf Kadri ile 

ball · t' m ksadile bu memnuiye- beraber, dun Agtrcezada muhakeme e-
ra an s1yane a d'l · 1 d' 
ti }oydu v na ~pliPyaktur. F ak t, o za- 1 ml§ er lr. .. 

• Q kA R ~ •ltrrparatorluguna yani Bu dava, mevkuflara sahte fakruh a1 
m~n ~ar .~ . <1m ·M · . ·.1 .. · A b- ilrnUbaherleri tanzim etmek davastdtr. 
Blzansa tabt olan tstrm tsh asi, ra M hk Abd 11 h 6 .. K d . 2 

d . l .. k" a erne, u a a gun, a nye 
lan tedricen • e~t~e a I§tlltm§ttr; ~~n ~ giin hapis cezas1 vermi§tir. 
M1S1rhlar, demzct msanlard1 ve demz tl- S h I 
caretinden vazgec;emiyorlardt. M1s~rhlar- ar O§ arne e 
la beraber islam kumandanlan arasmda Cimento amelesinden Enver, dun ken
ticaret veya gaza i<;in denize <;Jkanlar o- disini bilmiyecek derecede sarho~ go -
luyordu. <::am. valisi olan Muaviyenin i- rUlmu§, muayenesi ic;in Adliye doktor-

"i luguna getirilmi~ir. 
kinci bir ricast uzerine verilmi~tir. Enver, koridorda beklerken, sa~a sola 

Deniz seferlerine izin c;1kmca, Abdul- yalpa vuruyor, catanm §imdi ha, kendi-
lah isimli iki emir, ~imali Afrika ktytla- mi atanm aman!:t diye soyleniyor, ol -
rmdan gemilere bindirdikleri. mucahidle~- dugu yerde durmas1 igin tutunuyordu. 
le Hicretin 27 nci senesinde lspanya sahxl Adliye doktoru Enver Karan muaye
leriRe gitmi§ler ve oralan yagma ederek ne ederek fazlaca sarho§ oldugunu tes-
donrnii§lerdir. pit etmic;tir. Takibat yap1lmaktad1r. 

Bir ytl sonra, Hicretin 28 inci ve Mi- Maslak facias1n1n 
lad1n 648 inci senesinde Muaviyenin em- muhakemesi 
rile F enike ve Kilikya ktyxlannda ilk A - Gazeteci arkada§lardan Tahir, bir ge-
rab d.onanmast yaptldt. 649 da bu do- ce Maslakta bir otomobil kazasma kur
nanma K1bnsm T uzla (Larnaka) l!m,· ban gitmi§, otomobildeki be§ k i§i de ya
nma demirledi. Mmr valisi Abdullah da ralanmi§tl. ::}ofor Kemal, tedbirsizlik, 
bir donanma ile bu limana gelmi§ti. lki dikkatsizl ik, seyrUsefer nizamlarma ri
donanma birle~tiler ve karaya asker c;tkar- aycts izlikten Ag1rcezaya verilmi§ti. 
d1lar. Garb miiverrihleri, bu ilk deniz se- Muhakemenin dunku celsesinde, ya -
ferinin muvaffakiyetsizlikle neticelendigi- rahlardan Haydann kat'i r aporu h enuz 
ni iddia ediyorlar. Halbuki Mektebi Bah- ahnmadlgl kaydile, muhakeme, bu ci • 

d hetin tamamlanmasma btrakilmt~tlr. 
riye tarih muallimi Yiizha~I Mehme 
Sukrii merhumun «Esfan Bahriyei Os- 10 giin hapse mahkum oldu 
~aniye» adh kitabmda, bilakis Arabla- Kocamustafapa~ada oturan Celal oglu 
rm muvaffak olduklan ve Ktbns halkm1 Abidin, KoprU altmda manav F ettah 
senede 7000 dinar cizye vermege meobur oglu Vehbinin 480 kuru~ ktymetinde 

'kl · 1 d K b bir sand1k portak ahm rahp kac;arken ve mahkum eth en yaz1 1 1r. 1 nsm ,.. 
b d R yakalanmu~. Adliyeye verilmi§ti. 

fethinden sonra, Ara onanmas1 urn 
d k 1 Abidin, dUn, Uquncu sulh cezada cer e-

ve ltalyan korsanlanmn tenkilin e u • yan eden rnuhakeme sonunda on gun 
lamlm1s elli kadar <;arpl§rna yapllarak hapse mahkum olmu§tur. 
hepsind~ mi.isliimanlar muzaffer olmu§- EVKJft.FT A 
tur. Donanma kumandam Kays oglu Ab-

dullah ~ark imparatorlugunt~n elin
de b•1hman Anadolu sahillerinde dola§Jr
ken Bizans donanmasmm ani bir hiicu
muna ugrayarak §ehid oldu. Bu Bizans 
donan:nas1, 650 de Arab donanmasmm 
Suriye sahilleri ac;tgmda, F enikelilerin 
kadim Aradm (Ruad} kalesini zapt ve 
tahrib etmesi iizerine gonderilmi§ti. Arab 
donanmas1, zayiatstz F enike sahiline don· 
dii, §ehid olar. Emiriilmam yerine Sufyan 
tayin edildi. Bizans donanmasile yapxlan 
muharebede Arablar galib geldiler, Rum· 
lar aglf zayiata ugrad1lar. Arablar, ilk 
defa biiyuk bir Bizans deniz kuvvetini 
maglub etmi§lerdi. Bu ilk deniz zaferi, 
musliimanlarm maneviyahm kuvvetlendir
di ve onlara denizde harbetmek ic;in son
scz bir cesaret ve iyman verdi. Art1k Ege 
denizinde dola~aga ba~lad1lar. Yalmz 
bir nokta var: Hal!fe O sman zamanm
da, Arab donanmasmm denizcilik i§leri
ni iicretli huistiyanlar idare ederler, A 
rablar, yalmz harb ile me~gul olurlard1. 
<;unkii denizcilikle yeni iilfet ediyorlardt. 

(Arkafl var>. 

T amir ettirilen camiler 
Gec;en sene Vaktflar idaresi tarafm -

dan tespit olunan program dahilinde 
§ehrimizdeki camilerin tamirine devam 
edilmektedir. Mahmudpa§a, Mesihpa~a, 
Kllt~alipa§a, Siileymaniye, Sokullu ca
milerine aid tamirat ikmal olunmak u
zeredir. Eyiib, Fethiye, Yenicami, Ka -
dirgada Sokullu, Sultanahmed, Tc§vi -
kiye, ::} emsipa~a camilerinin de yeniden 
tamir edilmeleri kararla§tmlml§tlr. t
dar e, mezkur camilerin mu§temilati 
addedilen m ezarhklarm tanzim olun -
mas1 ic;in de bir program haztrlamt§br. 

Miitekaid ve yetim maa§lari 
Vak1flar idaresi tarafmdan tekaiid ve 

yet im ayhklart dun sabahtan itibaren 
ver ilmege b~lanrni§tir. Tevzi ~§i cumar
t esi ak§amma kadar devam edccektir. 

KVLTOR lSI-JERI 

Miifetti§lerin toplanbsl 
ilk tedrisat miifetti§leri, dUn saat 15 

t e Maarif mi.idiriyetinde bir toplanb ya
parak, bu sene a~1lacak barmd1rma oda
larl etrafmda gorii§m.ii§lerdir. 

Tasarruf Haftasi 

Ba~vekilin miihim bir 
nutkile a~dacak 

Ankara 7 - Ba~vekil Celal Bavar, 
Dokuzuncu ArttJrma ve Y erli Mah 
Haftasm1 aym 12 nci pazartesi gunu sa
at 17 de Halkevinde soyliyecegi bir nu
tukla ac;acakhr. 

Ayni gun ak§amt saat 19,10 da An
kara radyosunda Maarif Vekaleti Talim 
ve T erbiye Heyeti Reisi ihsan Sungu bir 
nutuk soyliyecektir. 

13 sah giinii saat 18,30 da Ziraat Ve
kili F aik Kurdoglu, 

14 c;:ar§amba giinii saat 18,30 da Milli 
Miidafaa Vekili ve Ulusal Ekonomi ve 
Arttuma Kurumu Ba§kam General Ka
ztm Ozalp, 15 per~embe glinii 22de Tiu· 
kiye Ziraat Bankas1 Miidurii Umumi 
muavini Cezmi Erc;in, 

16 cu.ma giinii saat 21 ,30 da Harici~ 
ye Vekili ~iikru Sara~oglu, 

17 cumartesi giinu saat 1 8,30 da SU
mer Bank Gene! Direktorii N urullan SU.. 
mer. 

18 pazar gunii saat 19,30 da Ekonomi 
Bakam Sakir Kesebir, 

Ankara radyosunda Milli Ekonomi ve 
Arthnna hakkmda hirer konferans vere~ 
ceklerdir. 

MUTEFERRIK 

Hizmetten ~1kardacak 
hayvanlar 

Ordu hizmetinden ~tkanlacak hay -
vanlar ve bunlarm sati§l hakkmdak1 
kanun layihas1, Butc;e Encumeninden 
gec;erek ruznameye almmi§tlr. 

Layihamn esaslanna gore, 12 ya§Ini 
bitirmi§ idi§ ve k1sraklarla 15 ya§tnl bi
tirmi§ katlrlar, yerlerine ba§kalar1 alm
dlkqa ordu hizmetinden ~1kanlacak -
lardtr. 

Bu hayvanlann nakil ve da§e masraf
lari Ziraat Vekaleti but~esinden verU -
mek uzere, Vekaletin gosterecegi yer -
lerde ag1k arthrma suretile satllacakhr. 

Tedaviilden kald1rdacak 
par alar 

Evvelce verilmi!? olan karar mucibi.n~ 
ce eski nikel bir kuru!lluklarla, bronz 
100 parallk ve be~ kuru~luklar YJ.lba§m
da tedaviilden kaldmlacaktU". Maama~ 
fih Merkez BankaSl · y1lba~mdan sonra 
da bir muddet tebdil muamelesine de~ 
vam edecektir. 

General Kazim Dirigin 
tetkikleri 

$ehrimizde bulunan Trakya Umumi 
MUfetti§i General Kaz1m Dir ik, iki gUn
denberi Tiirkofis !stanbul §Ubesinde 
baz1 mUhim tetkiklerde bulunmaktadll". 
Haber ald1gim1za gore, bu tetkikler 
Trakyanm kalk.mmas1 mevzuu etrafin
dadtr. 

1skenderun Turk serbest 
liman1 

Pariste Ti.irkiye ile Fransa arasmda 
imzalanan Hatay anla§maSl mucibince 
!skenderunda in§aSI mukarrer bulunan 
Tiirk serbest limam i~in tetkiklerde bu
lunmak uzere Hataya giden heyetimi.z 
bu tetkiklerin esas safhasma giri§mi~ • 
t ir. 

Hataya giden heyetimzi, !kbsad Ve
kaleti Liman t§lcri mUdiiru Asaf Yora, 
Denizbank §eflerinden Zihni, Brasserd, 
ve Bivesi'den mi.irekkebdir. 

Gelen malumata gore, heyet, tetkik -
lerin ilk k1smm1 ikmal etmistir. Bunun 
iGin miitehass1s Bivesi geri donmu&tiir. 
Heyet, ~imdiki halde, idari meseleleri, 
bu serbest rnmtakanm isleyi§ini, ser -
best mmtaka d1::;ile munasebetlerini, 
serbest ~umrlik mmtakasmm faaliye -. 
tini ve sair hususlan tetkik etmekl e 
mes.rrul bulunmaktad1r. 

Gayrimiibadil bonolar1 
GayrimUbadil bonolarmm kUsurab • 

nm nakden odenmesi ic;in bir kanun 
projesi hazirlanmtstlr. 

c inegol Halkevinin 

Havalar birdenbire 

soguma~a ba,Iadi 

Karaaenizde ,iddetli bir 
karayel esiyor 

K1~ aylanna girmi~ olmamtza ragmen 
uzun zamandanberi c;c.·k miisaid giden ve 
zaman zaman istanbullulara thk bahar 
gunlerini hat!rlatan giiLel havalar. bir -
denbire bozmu~ ve dun sabahtan itibaren 
balk lisanmda (ktrc;ima) denilen kara 
yakm yagt~ ba~lami~lJr. Bununla bera -
ber si.ihunet de di.i~mi.i~ ve soguklar ken· 
dini gostermi~tir. 

Gelen haberlere RCire Karadenizde 
hava bozmu~ ve yJ]dJz karayelden ~tddet
lice bir riizgar esmege badam1~hr. 

Y e~ilkoy hava rasad merkezinin ver· 
digi malumata nazarar: yurdda hava, or
ta Anadolunun ~imalt, dogu ve cenub 
dogusunda kapah ve vagt~h. diger bol
gelerde c;ok bulutlu ve yag1~h gec;mi~tir. 

Ruzgarlar umumiyetl~ ~imali istika • 
metlerden orta kuvvette esmi~tir. 

1stanbulda hava kapah ve hafif ya -
g1~h gec;mi~. yag1~m 24 saat zarfmda 
metre murabbama buakt!gt su miktan 
0,3 kilogram1 bulmu~tur. Riizgar ,imali 
$arkiden saniyede 5 - 7 metre siiratle es
mi~tir. 

Saat 14 te tazyik 759,8, suhunet en 
yuksek gune~te 26,4, golgede 11,8 ve 
en du~i.ik 9,4 dereceyi bulmustur. 

$EHIR ISLER/ 

Pazarhkstz sah§ tatbik ede· 
cek vilayetler 

Pazarhks1z sati§ kanununun 1 mart
tan itibaren Edirne, Samsun, Bursa, 
Konya, Trabzon ve S1vasta da tatbikma 
gegilmesi kararla§mt§tir. Bu hususta 
icab eden ted.birler almmaktad1r. 

Y eni bir ftfaiye reviri 
kurulacak 

ftfaiye cfradmdan hastalananlar, has
tanede yatak bulunmad1~1 i~in geri c;ev
rilmekte ve icab eden tedavileri yaplla
mamaktadir. 

Bu vaziyet kar§tsmda be~ yuz mev -
cudlii bulunan itfaiye te§kilab i~in on 
iki yatakli bir revir tesisi dii~iiniilmek
tedir. Bunun uzerinde tet:Kikat yap1l -
makt adll' . 

Cerrahpa§a hastanesinde 
yeni ~ama,trhane 

Ke§if bedeli yUz•iki bin lir a olan Cer
rahpa§a hastanesindeki asri ~ama§Irha
nenin in~aab b itmi§tir. Fakat burasmm 
i~lemege ba§larnas1 i~in m akinelerinin 
de gelmesi icab etmektedir. Bunun ic;in 
80 bin lirahk b ir m asrafa ihtiyac var -
d1r. Yakmda bu tahsisat temin edilerek 
makineler sipari~ olunacakhr. 

$ehir sular1 muayene 
ettirilecek 

::}ehr imizin sular1, doktorlardan mu • 
r ekkeb mutehass1s bir komisyon tara • 
fmd an s1hhiyece muayene ettirilecek -
tir. Bu komisyonda Belediye doktorlar1 
ve mUhendisler de bulunmaktadtr. 

K omisyon, butun memba sularm1 e
sash bir ;nuayeneden geqirecek ve i~ ~ 
lerinde bulunacak yabanc1 rnaddel~>rin 
miktan ve sularm evsaf1 iizerinde tet
k ikat yapacakhr. 

Sularm nakil vas1talan ve Q1k1s rna -
h alleri de ~ozden gecirilecektir. Ekc;il~
likler azami bir suretle tamamlanmast 
mukarrerdir. 

DF.NIZ t.~f.F.RI 

Bir motor kayaya ~arpti 
Rumeli Feneri koyiinden $ aban retse 

aid, Ya§ann idar esindeki motor, Yeni -
mah alle iskelesinden tugla yiiklU ola • 
rak Rumeli Feneri koyUne gider ken 
Mavromoloz burnunda bir kayaya <;ar
parak par<;alanml§tlr. Denize dU§en tay
falarla iki yolcuyu sahil bataryalan ef-
r adt kurtarmi$tir. · 

faydab 

!neg61 ( Hususi) - Halkevi k6yci.iluk komitesi, koyleri gezmekte ve 
koyli.iye faydah bilgiler vermekte.di.r. Son gezilerden birinde, Halkevinde aza 
olan tUtun eksperleri tarafmdan k oyliiye tiitunun nas1l yeti!?tirilecegi, tohu
mun nas1l almacag1 hakkmda tiitUn tarlalarmda izahat verilmi§tir. Gonder
digim resim koyliilerle tiitiin eksperlerini tarlada gostermektedir, 

• • 
Italya Akdenizde yenl 

yerler istiyor 
D talya Hariciye N azm, son nutkuC 
D da, italyan milletinin tabii emelle~ 

nin tahakkukuna italya hiikumeti 
azim ve sebatla c;ah~cagmJ beyan e 
mi~ti. Bu sozden <;Jkan gi.iri.ilti.i ve f1r~ 
na, Avrupanm ~imdi en biiyiik bir Jilt, 

sele ve gailesi oldu. Kont Ciano'n~ 
muphem ve umumi goriilen sozler~n.. 
meb'uslar Tunus, Korsika ve N is dll' 
baguarak izah ettiler. 

• t: 
Bunun arkasmdar. ltalyan matbua 

Habe~istam ald1ktan sonra, mustemle~ 
dilekleri tatmin edilmi~ olmakla berabt 
ltalyamn Akdenizdeki vaziyetinden ha 
gayrimemnun bulundugunu ilan etti. 

Roma gazeteleri, italyan ukmJO 
dilinin, ya~ad1g1 butun yerleri, yani 15

1 
vi<;renin cenubile Akdeniz arasmd" 
Yukan Savua, A~agx Savua ve Ba~ 
Alpler ismindeki, balk, ltalyan olup bll(. 

dan yetmi~ sene evveline kadar !ta l)'~ 
hukumeti elinde bulunan iic; Franstz ' 
layetinin iadesi laz1m geldigini a c;JW 
ac;xga saylediler. Korsika adasmm d11 
halisi 1talyan olup bir asu evveline k 
dar 1 talyan hiikumeti ida resin de buill· 
mu~ oldugundan 1talyaya iadesi icab e, 
ledigini ileri siirdiiler. Biitun ltal)'8 

matbuab, ftalyamn Akdenize yay1!Jil 
arazisi ve muvasala yollan i<;ine girJill 
olup sevkulcey~ cihetinden, emniyet no 
tasmdan ve cografi mevkii itibarile fts 
yaya aid olmast laz1m gelen yerlerin c 
yani mesahast ve nufusu itibarile A<~r! 
pamn muhim devletleri derecesinde bll 

lunan T unus beyli~inin de F ransamn ~ 
mayesinden <;1k1p !talyaya ilhak edilJ'Il 
si zaruri bulundugunu yazmaktadu. , 

1 talyan gazeteleri, F ransanm bu tJI 
him ve geni~ topraklarmt kuru kuru jsl 
mekle kalmay1p liizumu halinde !talY~ 
ordulannm Fransamn Uzerine yliriimef'T 
hazu ve muktedir bulundugunu da ili' 
ederek F rans1zlan tehdid etmi$lerdir. 

F ranstz gazeteleri, Akdenizde. ftal, 
yaya bir kan~ toprak vermiyecekletl' 
soyliyerek rnukabelede bulundular. 

Hadise gazete sahifelerindeki mlinB 
ka~a ile kalmadJ, Diplomasi sahaya ~ 
dokuldii. Fransa hukumeti, Roma sef1 

vas1tasile ltalya hukumetinden, Harici 
N azmmn roy ledigi tabii emellerd 
maK.sach ne oldugunu ve Frans1z toP 
raklarmt istiyen italyan meb'uslar!ll! 
fikrine i~tirak edip dmedigini sordu. 
giltere hiikumeti de ayni suah sonnU' 
tur. 

ftalya Hariciye Nazm yalntz ftllb 
hiikumetinin resmi taleblerinin hesaba 1 

hnmast Iaztm geldigi cevabmt verdi. a 
cevab muphem olmakla beraber, gert 
Fransa gerek lngiltere hiikumetini t•l 
min etmi~tir. Binaenaleyh fngiliz Ba~~ 
kilile Hariciye N azmmn Romaya se~ 
hatleri teahhura ugramtyacaktu. Hadt 
se diplomasi cihetten kapanm1' gibi 0 

du. 
F akat Romadaki numayi~lerin Frsll 

sadaki akisleri yeniden meseleyi taztl 
di. ltalyan meb'uslarile matbuatmm tv 
yaya ilhakm1 istedikleri yerlerde, )'~ 
Nis'te, Korsika·da ve Tunus'ta biiytl 
niimayi~ler yap1lm1~, ltalyan konsolosbl 
nelerine hiicum edilmi~tir. Sokaklards 
talyanlar taarruzlara ugram1~lar, 1t~~ol 
yanlara aid kutiibhane ve gazete idare1 
hanesi gibi miiesseseler ta~lanm1~t1r. ftl· 
ya hukumeti ve matbuah, bu ni.imayi~Je 
rin halkm ic;inden dogmu~ bir hareket 0 

may1p munhaman F rans1z hiikumet f11
1 

murlarmm tertib ettikleri taarruz ve tJ~ 
rikler oldugunu iddia ettiler. Bahu5~ 
T unustaki halyan mi.iesseselerile teb' 1 

sma kar~I yaptlan hiicum ve taarruz:13 

bu memlekette ya~1yan iki buc;uk mili01 

Arabm asia i&tirak etmedigini, bunlar 
T unustaki elli bin Y ahudi ile F rall~ 
memurlanmn i~i oldugunu yazd1lar. 

ltalya hukumeti ve matbuah, Fr~ll· 
hiikumetini miitecavi-z vaziyette addet 
mektedir. Bunun kin Frans1z toprakl&• 
na kar$1 dilek ve iddialar hir kat daha 1 

yid edilmi~tir. f 
Simdi butiin meselc Almanyanm ,1 

cag1 vaziyete baghda. Hitler, MussO 
lini'ye, fta lyaya en mii~kiil anlarda }'~ 
d1m etmek ic;in, alenen ve resmen sC 

vermi~ti. italya Akdenizdeki mevkiini ~ 
ki Roma imparatorlugunu ihya i'. 
F ransadan alacag1 topraklarla genisll 
mek te~bbiisunde bulundugu zaman, ~ 
manyamn yard1m etmesi icab eden Jll~: 
kiil an hulul etmi~ olacaktJr. 

Simdi Almanyamn F ransa ile yaPP 
anla~ma, miinhaman, F ransamn Alr11' 
ya ile olan hududlanmn emniyetine $ 

bulundugundan ltalyanm taleb ve hti~ 
muna miizaheret etmekten menedecek I 
hiikmu ihtiva etmemektedir. F akat A. 
manya ~arki Avrupada niifuz ve hail 
miyetini geni~letme~e hamland1gt bit .I 
rada ltalyanm Akdenizde fevkalade ~:: 
ni~lemesine yard1m kin butiin kuvVetl 
yard1m edecek midir ~ Akdenizin m" 
kadderati bu sualin cevabma bagh ! 
lunuyor. Muharrem Feyzi TOG~ 
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SON I:-IABER LE~ 

FransJZ ·Alman miizakereleri 

P aristeki konu~malara. 
diin de devcim olundu 

FransJZ 
trop'la 

Bone, Fon Ribben· 
hakk1nda ingiliz 

Hariciye Naz1r1 
yapdan miizakereler 

el~isine malumat verdi 

Paris 7 (Hususl) -Alman Hariciye I Frans1z gazetelerinin miit:zlea~l 
~azm Von Ribbentrop'la FransJz Ha ~ Paris 7 {a.a.) - Journal gazete~nde 
nciye N azm Bone arasmda siyasi mi.i - Saint - Brice, F rans1z • Alman deklaras
~akerelere -bugiin de devam edilmi§tir. yonunun imzas1 hakkmda tefsiratta bu ~ 
ou konu§malar hakkmda Frans1z huki'l ~ lunarak diyor ki: 
llleti tarafmdan, Paristeki !ngiliz sefirine Bir imza, bir metin, bir anla§ma ve bir 
lllalumat verilmi§tir. tebligi zaten bekliyorduk. Bu cihetten 

Alman Hariciye Nazm Von Ribben _ hayrete di.i§ulemez. Ancak hakiki dost • 
t luk nutuklan bekledigimizin iisti.inde ol ~ 
dop, bu sabah Frans1z me~hul asker abi~ du. Kayda laytkbr ki, Bone, goru§mesi 

es.ini ziyaretle bir relenk koymu§tur. 1 k C ~ esnasmda Daladye'nin miistem e e me ~ 
azeteler bu ziyaretten evvelce bahset ~ selesi hakkmda yaphgl sarih beyanah ha-

llledikleri cihetle, merasimde balk bulun- 1 ttrlatmak fnsahm bulmu§tur. Alman ar 
lllatnl§hr. Von Ribbentrop bilahare <<Go- b d h t E. anla§manm akdinden evvel un an a • 
e vi» ile Alman kuliibunii ziyaret et ~ berdar edilmi§lerdi. Buna binaen Von 

llli§tir. F ransa .. Almanya komitesi, Von d ~ b Ribbentrop, ne bir hayret eseri, ne e 
i bentrop §erefine biiyuk bir ogle ziya~ son ftalyan manevralan hakkmda bir 

feti venni§tir. . · sempati gostermeml§tlr. 
. Alman Hariciye Nazm bilahare Bone Jour • Echo • de Paris gazetesind.e, 
lie beraber Luvr muzesini ziyaret etmi§ ~ Pietri yaz1yor: 
tir. Cece, Hariciye N azm tarahndan «Evvelce ztrh ba§ta, k1hc elde kavga 
Yon Ribbentrop §erefine bir ziyafet ve- i~in vesile anyan Fransa ile Almanya 
tllmi§tir. ban~ i<;inde ya§ama sebeblerini bulmu§ • 

ltalyan matbuat1mn nE>~riyatt lardtr.» 
Roma 7 (a.a.) - Bu sabahki gaze ~ Oeuvre gazetesinde Tabuis diyor ki: 

teler, Fransiz ~ Alman beyannamesile «Franslzlar, Roma • Berlin mihveri -
tne§gul olmakta ve buna aid Paris ve nin biitiin kuvvetile baki oldugunu, fakat 
'Berlin muhabirlerinden alml§ olduklan bununla beraber Almanyanm <;aresini 
haberleri ne§retmekte ve man§etlerind_e buldugu takdirde bizimle anla§mak iste
«!talyan ~ Alman dostlugunun Alman SI- digini a~tk surette hissettiler. Herhalde 
~asetinin sars1Imaz esasi» olduguna i§aret F rans1z muhitlerinde, c;ok iyi ge<;mi§ olan 
Ve Alman gazetelerinin Berlin .. Rcma bugiin hakkmda muayyen bir nikbinlik 
tnihveri aleyhinde <;evrilen mutad manev- gosterilmekte idi.» 
talar hakkmdaki izahahm iktibas eyle ~ Pasaportlartn lagvmt istiyorlar 
tnektedirler. Berlin 7 (Hususi) - Folk1~er Beo-

Berlin muhabirlerinin gondermi§ ol ~ bahter gazetesi, Pariste imzalanan Fran
duklan mektublarda Almanlarm Korsi .. s1z ~ Alman paktmdan memnuniyetle 
ka v~ Tunusta ltalyanlar aleyhinde ya- bahsederek, bu mes'ud hadiseden sonra, 
P1lan numayil§erden dolay1 pek ziyade iki memleket arasmda pasaportla seya • 

tniinfail olmu§ olduklan bildirilmektedir. hat usuH.ini.in lagvm1 istemektedir. 
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Avam kamaras1nda 

hararetli miinakasa 
' 

l\1uhalifler, Alman miis· 
lernlekelerinin iadesine 
'iddetle itiraz ediyorlar 

-
Londra 7 (Hususi) - Avam kama~ 

tas1n1n bugiinku celsesinde mustemleke 
ll'leselesi hakkmda hararetli munaka~alar 
cereyan etmi~tir. Muhaleft.-te mensub 
tn\iteaddid meb'uslar soz alarak, Alman 
tn\istemlekelerinin iadesine ~iddetle itiraz 
etrni~Ierdir. 
'B Amele fukasi meb·uslarmdan Noel 

eker nutkunda ezciimJe §Unlan soyle ~ 
tni~tir: 

«- Almanya, V er.say muahedesile 
eski llliistemlekelerinden kat'i surette fe
r~gat etmi§ti. Halbuki ~imdi tehdid yo -
.1 e bu miistemlekeleri tekrar elde etmek 
lstiYor. Bu sahada, 1ta1yan hukumeti de 
a.Yni hatn hareketi takib etmektedir. 

Almanya Avrupanm orta~mda Ro • 
tnahlar zamamndan c;ok daha feci bir 

lts~ret siyaseti takib etmekte ve Y ahudi
er · 
t 1 1ll1haya cah~maktad1r. Avrupanm or-
r1Inda esaret ihya eden bir devleti Af-
1 aya sokmak dogru olmJyacaktli. 
~ ~mele f1rkas1, Afrikahlarm siyasi pa
l ar 1klarda sermaye olarak kullan:lma-
atlna .. d - k. 

0 ... musaa. e etm1yece hr.>> 
t 

1
1&er hat1bler de eski Alman miis ~ 

~tn ekelerinde halkm fngiliz Jdaresir.den 

A.~::un ~lduklanm :e_ !ngilterenin eski 
;;1· . n mustemlekelenm tade edemiyece· 
.., n1 .. 1 soy emi§lerdir. 
ao·1.Miistemlekat Nazlri Makdcnald, ln-
..,tlz h k. . . I d Ia a ImJyeh a tm a hulunan toprak-
b:hn bal?ka bir devlete devrinin mevzu 
~ so~madtglm soylemi~tir. 

rz1ncan ha ttin1n kii~ad 
r:srnine gidecek heyet 

hatt nkara 7 (T elefonla) - Erzincat 
lan hln kii~ad merasim;nde bu!unacak o
e<) eyet, aym 9 unda buBr:lan han~ket 
da ece~tir .. AcJh& merasiminde bulunaca k 
tah"~~ lien gotiirmek iizere u<; husust tren 
~ olunacakhr. 

Rar ~karadan hareketten evvel, Ankara 
:Va~~ a veni YaPilan krsmm ki.i~ad resmi 
ci t 

1 
aca k. birinci tren sa at 16, 15 t~. ikin

te hren 17,10 da, i.i~iincii tren de I 8,15 
E:r/reket edecektir. Trenler pazar ~i.inii 
Vetl:lncana muvasalat edeceklerdir. Da
d er Pazartesi giinii Erzincandan aY-

8. Millet Meclisinin 
dunku toplant1s1 

Tiirk. Frans1z dostluk 
muahedesi, tetkik i~in 
Enciimene iade edildi 

Ankara 7 (a.a.) - Bi.iyi.ik Millet 
Meclisi, bugiin Fikret Stlaym ba§
kanhgmda toplanarak baz1 Uyele -
rin mezuniyetlerine dair riyaset 
divam tezkeresini ta.svib eylemi§ 
ve Adliye Vektlletine tayin edilen 

Hilmi Urandan inhilal eden Meclis 
ikinci reisligine Faik Oztrakl s~ -
mi§tir. 

Devlet Demiryollan ve Liman -
lart I§letme idaresinin 1937 yt.h so
nuna kadar olan muamelattan do
gan borclarmm sureti terkinine 
clair kanun layihasile ordudan c;t-

kanlan 12 ya§mdan yukar1 hay -
vanlarm koylliye veya yeti§tirici -
ye satilmas1 hakkmdaki layiha Blit
c;e ve Milli Mlidafaa Enclimenleri • 
nin talebleri Uzerine mezkur encli
menlere geri verilmi§tir. 

Giimrlik tarife cetvelinin 756 nu
marasma giren fazlalarm safi sik
let Uzerinden resim veren e§yaya 
ktyasen mevzu bulunduklan zarf 
ambalajlanmn resimden muaf ola
caklan hakkmdaki tefsir mazbatast 
kabul edildikten sonra ruznameye 
dahil bulunan ve TUrkiye - Fransa 
arasmda Ankarada imza edilen 
dostluk muahedesile miic;terck be
yanname ve optanlara 'mlitedair 
protokolun tasdikma aid kanun la
yihasmm mlizakeresine gec;ilmi§ -
tir. Ki.irsliye gelen Hariciye Enci.i ~ 
meni reisi Hasan Saka (Trabzon), 
mevzuubahs layiha Uzerinde yeni-
den bazt tetkikatta bulunulmasma 
lUzum gordi.igiinden layihamn Ha
riciye Enclimenine iadesini istemi§ 
ve Meclis bu talcbi kabul eylemi§
tir. 

Meclis gelecek toplantJsmt pa -
zartesi giinii yapacaktir. 

Kand1ra hususi muhasebe 
memuru kayboldu 

fzmit 7 (Hususi) - Kandua Muha· 
sebei Hususiye memuru !rfan. zimmeti--ne para ge~irmi$, ortadan kay:Jolmu$tur: 

Mi.ifetti$ler bu memurun Geyvedeki me

muriyet zamanmdan itibaren mUhim bir 

CUMHURiYET 

Hldiseler aras1nda 

Fransa • Almanya 
anla~mas1ndan sonra 

IF ransa 30 eylude askeri bir 
harb, 30 te§ri~isanide sivil bir 
harb atlatti. lki ay i~inde bi· 

ri Cekoslovakya vaziyetinden, biri de 
umumi grev te,ebbiisiinden gelen bu 
iki tehlikeyi onliy~bilmek i~in, Da
ladier, kendinden evvel Halk cephe· 
sinin takib ettigi sol politikaya, dt§a· 
nda da, i~eride de veda etmekten ~e· 
~inmedi. Fakat harb tehlikelerini at
latmak, dayamkh bir sulh tesis et· 
mek demek degildi. Fransrz Ba§veki· 
li, bu ikisi arasmdaki fark1 anlamak 
tan iciz olmadrgmi F ransrz • Alman 
itilafmr imzalamakla ispat etti. Bu 
son anla§ma, Fransa ile Almanya a · 
rasmdaki hududlann iistiinden biitiin 
endi§eleri siliyor. Artrk bu iki mem· 
leket arasmdaki iistiinliik iddialarmm 
tarihi bir sembolii haline gelmi§ olan 
mahud Alzas - Loren davast da kal
madr. 

Kagrd gibi ince, yumu§ak, muka· 
vemetsiz bir tek istinad noktas1 olan 
taahhiidlere ne derece inanmak la
zrmdrr. Versay muahedesi de bOyle 
bir kagtd iizerinde idi ve onun altmda 
da Almanyanm, F ransamn imzalan 
vardr. Yirmi sene i~inde bu kagrd, 
tarihi bir vesika oldugu unutulursa 
bir pa~avra haline gelmi§ farzedilebi
lir. iki gun evvel imzalanan kagrdm 
da iki ay veya iki sene sonra bu hale 
gelmiyecegini temin eden hi~bir mii· 
eyyide yoktur. Fakat diinyanm bii· 
tiin sulh muahedeleri, anlll§malarr, 
taahhiidleri, bazan bir ~i~egin omrii 
kadar ktsa bile olsa, etrafma kuvvetli 
ve ne§eli bir koku dagrtabiliyor. So
lacagma yakrn suyu d~gi§tirilir, ol
mazsa bqka r;i~ek bulunur. Ebedi 
olmak davas1 giitmiyen biitiin realist 
politikalar i~in marifet vazoyu bo§ 
buakmamaktan ibaret kahyor. 

DIJ sulhu bu §ekilde ve bu kadar
crk tesise bafhyan Fransa i~ sulhu 
ndsrl tesis edecek? 1936 ser;imi bu
giin halktn temayiillerini temsil et
m~z olmu§tur. Halk cephesi tecriibe
ai iflis ettikten sonra, bugiinkii meb· 
usan meclisinde, hiikumetin rahatcra 
dayanabilecegi istikrarh ve sabit bir 

ekseriyet kalmamt§br. Parlamento 
d!!tnda komiinistlerin yeni bir sokak 
§amatasile hiikiimeti rahatSlZ etmiye
cekleri de belli degil. Bazt partilerin 
teklif ettigi gibi medisi feshederek 
nisbi temsil usulile ser;imi yenilemek, 
yahud da komiinsit partisini dagrt· 
mak mt laz1mdrr? Daladier bu mese
lenin ballini dt§ari politika ihtilafla
rmm tasfiyesinden sonraya brrakmt§ 
lunuyor. 

~imdi kar§tsmda hem miistem
leke, hem de metropol Fransas1 
m tehdid eden bir ltalyan talebi var. 
Bu zorluk da yenildikten sonra mem· 
leketin i~indeki ihtilaflan kuvvet ve
ya ikna yolile halletmek, Daladier gi
bi enerjili oldugu kadar da tedbirli 
bir devlet adamt i~in fazla gii~ olmt· 

j yacak. Ciinkii Fransanm biiyiik bir 
ekseriyeti, bu iki yoldan herhangi hi
rile siikuna kavu§maga can abyor. 

PEYAMI SAFA 

biiyiik 

oldu 
izmitte 

bir yang1n 

Be, diikkan yand1, 
bir~ok da hasarat var 

' 
fzmit, 7 (T elefonla) - Diin ak~am 

gece yansmdan sonra sabaha kars1 saat 
.3,50 de Y emeniciler c;ar~151nda Y ahya 
ustanm lokantasmdan bir yagm <;1kt1. 
Y angm derhal tevessu etmi§, biiyuk bir 
mmtaka ate§ler ic;inde kalmt~hr. Y angm1 
ilk defa goren bek<;i Ali Osman, derhal 
itfaiyeye haber vermi§, itfaiye bir saat 
sonra gelmi~tir . 

Su bulunamamt~. c;ocuk. parkma giden 
arazoz mar~andize <;arpmt~, mar§andizi 
hasara ugratmi§hr. Bir itfaiye neferi de 
yaralanmt§tlr. 

Kag1d fabrikasuun, Deniz Komutan
llgmm itfaiyelerinin yard!mile yangm 
gu~liikle sondiiriilmu§tur. Be~ di.ikkan 
yanml§tJr. Birc;ok diikkanlarda mal zayi
ah vardu. Y ahya usta nezaret altma a

lmmi§hr. 

ltalyan korporasyon naz1r1 
Berlin de 

Berlin, 7 (a.a.) - !talyan Korporas~ 
yonlar NaZ!n, yanmda maiyeti erkam ve 
!talyan sefiri oldugu halde, dun sabah 
Berlin Olimpiyad Stadyomunu ziyaret et
mi§ ve burada, Alman spor te~ki!1h ~efi 
Baron T chammer tarafmdan kabul edil
mi§lerdir. Baron Tchammer, Nam §ere
fine Alman spor evinde bir ~ay ziyafeti 

ITALYADAN MEKTUB: • 

Romada tertib olut1an 
niimayi~lerin esas1 

Evvela meb'uslarin, sonra halk1n, daha sonra da 
gazetelerin hep bird en ne~riya ta ba~lamalari 

hadisenin siyasi bil~ senario oldugunu hissettiriyor 
- Roma, 4 birincikanun -r kendilerine tahsis fUigi rolleri tamamile 

Avrupanm siyaset sahnesinde yeni bir ifa ettiler. Dw;e'nin ba§muharmi Vugi· 
hadise var. Bu hadiseyi ortaya Kont Ci- nio Gayda en onde geldigi halde, Fran~ 
ano att1. Hadise, herhangi bir heyecan saya kar§l soylenilmesi laztm gelen her
i<;inde soylenip ge<;ilmi§ birka~ sozden ve ~eyi soylediler ve hatta icab ederse mu -
bunun birka~ giin devam edecek akisle - harebeye kadar gidilecegini de ilave et ~ 
rind en ibaret degildir; hadisenin bir cok tiler. 
neticeleri olacaklir. - Bu sozler, bu ni.imayi~ler ve gazete 

Ge<;en aym otuzuncu giinii Kont C1a- ne§riyah, Romamn diplomasi mehafilin
no'nun fa§ist ~eclisinde irad edecegi nut- de biiyiik bir tesir uyand1rd1. Simdi ltal
ka Romamn Italyan muhitinde bi.iyiik bir yanm buyiik bir siyasi manevraya giri§tigi 
ehemmiyet atfediliyordu. Evvela, i~i o hakkmdaki kanaat umumidir. Ayni ka -
kadar miihimsemiyen ecnebi diplomatlar naate gore, italya, Avrupa sulhunun 
muhiti de sonradan bu ehemmiyeti anla- kat'! surette tesisi i<;in mutlaka «halyamn 
d1. !abii emellerinin» tatmin edilmesi pren ~ 

Daha birka<; gundenberi Romanm sipini ileri surecektir. Bu tabii emellerin 
yerli muhitinde, bilhassa fa§ist mahfil- latmini nereden ba§byacak ve nerede bi
lerinde Ciano' nun nutku herkesi c;ok ala- tecek? Bu noktay1 tesbit etmek kabil de
kadar edecegi soyleniyor ve halkm bu gildir. Fa kat, italyamn yeni bir siyaset 
noktaya dikkati celbediliyordu. Bunun manevrasma girdigi muhakkakllr. 
i<;in, nutuk irad edildigi gi.in bir taraftan * * * 
meclisin biitiin tribiinleri dolmu~. diger ta- Bu ilk hareketi ve niimayi§leri takib 
raflarda da halk biiyuk meydanlarda eden gazete ne§riyah, bu bak1mdan ~ok 
yiiksek soyleyiciler etrafmda toplanmJ§- manahd1r. Hemen biiti.in halyan gazete-
lardt. Meydanda bu kadar haml1g~ 1 hakJJ 1 · b b h" ·· · d en u a IS uzenn e uzun uzun duru -
gosterecek bi.iyiik bir Avrupa meselesi yorlar. 
bulunmad1gma gore, bu haztrbk, bu, Ro
manm fevkalade gi.inlere mahsus toplan
ma ve kulak kabartma manzaras1 neden 
ileri geliyordu? Son dakikada herkes bu
nu merak etti. 

Nihayet i§ anla§rldJ. F a§ist meclisi, ge
ne fevkalade gunlere mahsus bir dekor 
i<;inde topland1. Du<;:e, Ciano, meb'uslar, 
hep k1~ mevsimine mahsus fa§ist iinifor
masile gelmi§lerdi. Mussolini ic;tima sa
lonuna girdigi zaman bir tiirlu susmak 
istemiyen bir alkl§ tufanile kar§Jlandl. 
Sonra, nutuk ba§ladi. Avrupamn en gene 
Hariciye N azm, Miinih konferansmm 
evveliyatmdan ve netayicinden uzun u -
zun bahsederek bu konferansm Avrupa
da sulhu tahkim bahmmdan nekadar bii
yuk bir k1ymeti ve ehemmiyeti oldugunu 

uzunuzad1ya 1zah etti. Biiti.in bunlan 
soylerken de daima, sulhun, realist bir 
gorii§le, ciddl ve esaslt temeller iizerine 
oturtulmasJ li.izumundan bahsediyordu. 

Nihayet nutkun sonu geldi. Macaris • 
tamn, Viyanadaki hakem kararile, kay~ 
bettigi topraklarm bir k1smma kavu§mU§ 
olmasmt Ciano memnuniyetle zikreder
ken, nutuk esnasmda ikinci defa olarak, 
Macaristana kar§l heyecanh bir dostluk 
gostermek uzere meb'uslar alkJ§lara ba§
laddar ve bu defa ayaga kalkarak: 

- Eviva Ungheria .. 

Mesela, M essagero diyor ki: 
«Hariciye N azmnm diinkii nutkun ~ 

dan sonra tarihte yeni bir devrin ba§la -
ffil§ oldugunu soylemekte hi~bir mubala
ga yoktur. 

<< ... Berlin - Roma mihveri, kendisini 
Avrupa sulhu i<;in en kuvvetli ve muessir 
bir garanti kuvveti olarak gostermi§tir. 
Sulh muahedelerinin tadili i§i arhk ba§la
ml§hr. Bundan boyle onun nihayete ka
dar gitmesine mani olacak hi<;bir kuvvet 
yoktur. <;unku, bu clava, halen yalmz 
bir ~dalet ve hakkaniyet idealile degil, 
aym zamanda §Uurlu bir irade ve kuvvetli 
bir silahla da mudafaa ediliyor.» 

Hariciye Nazm Ciano'ya gayet yakm 
olan T elegrafo gazetesinde M. Ansaldo 
diyor ki: 

<<i talyanm sarfettigi . gayretler, birinci 
derecede italyan ukma ve ftalyan diline 
mensub olan insanlara miiteveccihtir; 
ikinci derecede de italyan imparatorlugu
nun miimkiin oldugu derecede tam bir 
hale getirilmesi gayesini giider. !talyan1a~ 
ra aid olan topraklann bir k1sm1, halen 
enternasyonal bir plutokrasi elinde ve 
miistemleke arazisi halindedir. Halbuki 
bu topraklan kendi ellerinde tutanlar, 
bunlardan istifade edemiyorlar. Y almz 
ftalyaya zarar veriyorlar. 

«... Miinih konferansmm ruhu, gerek 
eski ve gerek yeni haksJzltklann bertaraf 
edilmesi baktmmdan daima mer'i ve mu
te~er kalmahdtr. Bunun i~in de yapilma
SI rcab eden hudud tadilleri tahakkuk etti
rilmek lazJmd1r. Avrupada sulh ancak 
bu suretle temin edilebilir.» 

HEM NALINA 
MIHINA 

Tunus, Tunus! 
~ oma, bagmyor: Tunus, T unus! · 
~ Biitiin !talya, bir aksi sada gibi ' 1 

giirliiyor : Tunus, T unus! 
Romadan yiikselen ve biitiin italyan' 

§ehirlerini dola§an bu <<isteriz l» naralan,. 
yalmz T unusu istemekle kalm1yor. !tal~ 
ya, Habe§istamn iskelesi Cibuti'yi de isti~ · 
yo~ I · 

italy a, Napolyon'un dogdugu Korsi· . [ 
ka adasmt da istiyor. l 

italy a, ahalisinin italy an oldugunu id~' I 
dia ettigi cenubu §arki F ransa topraklan~ ' [ 
m da istiyor. 

Dikkat ediyor musunuz? A lmanya, 
1 

italya ve Japonya «demir tavmda do- : 
viiliir» diyen ii~ gayretli ve usta de
mirci vaziyetinde c;ali§tp duruyorlar.' 
T aksim orsiiniin iizerine nobetle§e c;eki<$.' 
lerini indiriyorlar. 

1935 tenberi darbeler tevali ediyor: 
ltalyamn Habe§istan darbesini, J aponya·, 
mn Uzalqarktaki ve Almanyanm merke~ 
zi Avrupadaki darbeleri takib etti. Simdi~ 
1talya yeniden tekrar i§e ba§hyor. Boyle~1 
ce, bu i.i~ devlet bizim Con Ahmed Be~ 
yin me§hur «devri claim» makinesinin be
ceremedigini miikemmelen yap1yor ve. 
miitevali hamlelerle politikalanim yuru •, 
.. I I tuyor ar. 

Gec;enlerde yazdtgtm bir yaZida, <;e-: 1 
koslovakyanm sukutundan sonra, Avru • 
pada sevkulceni muvazenenin bozuldu, ; 
gunu ve kendi lehlerine olan bu muvaze~ · 
nesizlikten Almanya ile !talyanm istifa, 
de edeceklerini soylemi~tim. Simdi. ital, 
yadan yiikselen «isteriz !» seslerinin saib: 
i§te bu muvazene bozuklugundan istifade , 
arzusudur. Almanyadan gelen silah §a

ktrhlan kar§tsmda, Cekoslovakyayi feda · 
ederek harbden korktuklarm1 gosteren' 
garb demokrasilerini §imdi de halya, bit 
defa daha, y1ldmnak istiyor. 0, 1.ate11 • 
Habe§ seferinde bu usuli.i muvaffakiyetl~. 
tecriibe etmi§ti. Bakabm, bu sefer, Fran1 
sa ile lngiltere, harbden kurtulmak i~in, . 
nekadar safra atacaklar? 

It 
Fa kat, T unus etrafmda kopan giiriil-,. 

tude, garibime giden bir§ey var: 
!talya, Tunusu isterim; ~iinkii Tunus-' 

ta biiyiik bir ltalyan kutlesi oturuyor, di· 
1 

yor. Fran sa, T unusu vermem I cri.inki.i . 
Tunustaki FranSIZlar oradaki ltalyan• 
lardan daha kalabahkhr, cevahm1 veri ., 
yor. 

Son niifus saytmma gore T unusun hal~ 
k1 §oyle aynlmi§hr: 

Miisliiman: 2,335,663 ki§i 
F rans1z: 1 08,068 » 
1talyan: 94,289 » 
Yahudi: 59,485 » 
Goruliiyor ki T unus, ne F rans1zlann 

ne italyanlarmdir: T unus T unusluL :n· 

du. Fakat, iki bu~uk milyon Tunuslu 
miislwmam, F rans1zlar da, !talyanlar de: 1 
hi~e sayJyorlar ve memleketin hakiki sa· 
hiblerini de bir mal veya koyun siirusi.i j , 
farzederek benimdir; haytr !Cnin de gil . 
benimdir, diye bir turlii payla§amJyorlar. 

Allah, hi<;bir milleti, yabanc1lar tara
fmdan payla~JlamJyan bir mal vaziyetin~ 
di.i§urmesin I 

Diye haykudJ!ar. Bunu rniiteak1b 
Kont Ciano'nun dudaklarmdan, Avru
pada bir ftrtma koparacak olan u<r keli • 
me «itaJyanm tabii metaJibi» sozleri <;Ik
h. Bu kelimeleri beklemekte olduklan 
muhakkak bulunan .meb'uslar, o dakika
da tekrar hep birden ayaga kalkt!lar ve 
hep bir ag1zdan Du~e ic;in «ya§a h> te -
mennilerile salonu ~m ~m otturdiiler. 
Bunlarm birc;oklanmn agtzlanndan da, 
sanki talim gormii§ bir koro heyeti gibi, 

Goriiliiyor ki ftalyanm ortaya athgl 
clava, burada Miinih anla§masmm tabii 
bir neticesi olarak telakki edilmekte ve ~ 

gene hep bird en: 
- Tunus! Tunus! 
Sesleri yi.ikseldi. Ayni dakikada Ro -

manm biiyiik meydanlannda bu sozleri 
ve bu sesleri i~iten halk: 

- Tunus! Tunus! 

Diye heyecan i<;inde haykmp bagu • 
maga ba§lami~ti. Arada bir <<Korsika 1 
Savoya» isimleri de kan§h. Nutku mute
akJb, rneb'uslar muntazam asker saflan 
te§kil ederek V enedik meydamna dogru 
yiiriidi.iler, oraya geldikleri zaman da sa~ 
raym oniinde Duc;e'ye kar§l muhabbet 
niimayi§leri yaphlar. Mussolini de birkac; 
defa balkona ~1kmaga mecbur oldu. Y ol
da halk, onlan alkt§ltyor, ve gene aym 
sesler miitemadiyen i§itiliyordu. 

**~ 

Bu suretle anla§IId1 ki, italya ortaya 
yeni bir mesele at1yordu. Meseleyi resmi 
bir dille a~1k<;a meydana koymak yerine, 
bunu halka yaptlrmak, «hie; bir~ey soyle
meksizin bir <;ok §eyi bir hamlede ve en 
hararetli bir §ekilde soylemek i~in» en 
muvaf1k bir yol oldugu di.i§uniilmu§ ve 
boylece dramatik bir senario tertib eclil
mJ§tJ. Halk sokaklarda haykmrkrn 
«Tunus! Tun us!» kelimelerine ba~ka 
isimler de ilave ettiler: Korsika, Savoy a, 
Nice, Cibuti ... 

italyanm siyasi bi.inyesini bilenler, ne 
bu nutkun, ne de bu nutku takib eden nii
mayi§lerin, bir anda ir;ten gelme ve co§
ma eseri oldugunu kabul edemezler. Bu 
bir siyasi senario ve mahirane tertib edil
mi§ bir sahnedir. italya, bir tak1m mi.iza· 
kere kap1lan a<;mak istemi§ ve bunu yap
mak ic;in de bu usule miiracaat etmi§tir. 

Nutku ve niimayi§leri takiben inti§ara 

Avrupada devamh bir sulhun tesisine son ~-...., ___ .....,.--~~~'-~~~~~~~=~~ 
§art olarak gosterilmektedir. Frankistler di.in iki tayyare 1 

Bu hareketlerin F ransada uyand,rdigl daha diitiirdi.iler I 
heyecan, Fransa ve ingiltere tarafmdan Madrid, 7 (a.a.) - Nasyonalist tay~ 
yap1lan ve yapdacak te§ebbiisler ne olur- yareler Kordoba vtlayeti i<rinde Pozob
~a olsun, bu suretle ortaya att1g1 davay1, lanco Dani.yi bombaya tutmu§lard1r. 4 
ltalya resml ve gayriresmi mudafaada olii ve birkac; yarah vard1r. 
devam edecek ve istiyecektir. Bar1elon'da yangtn 

Ciano nutkunu muteak1'b Alman mat- Salamanka 7 (a.a.) - Dun gece bu~ 
buahnm ne§riyah da tamamen !tal • yiik umumi karargah tarafmdan ne~redi~ 
ya lehindedir. FransiZlarla Almanlar len tebligde §Oyle denilmektedir: 
arasmda dostluk paktmm imzalanmak u- Muhtelif cephelerde kayda deger yeni 
zere bulunan giinlerde italyadan boyle bir§ey yoktur. 
bir ses <;1kmas1 ve bu sesin Alman matbu- T ayyare faaliyeti: 
ah tarafmdan takviye edilmesi, zahirde Dun Alura ve Gatova ile Barselon li~ 
gayet garib gibi goriinur. Hakikatte ise manmdaki askeri hedefler bombardJman 

b h k t AI ·1 1 1 d edilmi~tir. Bu bombard1manl<tr neticesin~ u are e • manya 1 e ta ya arasm a -; 
anla§llarak yapdmJ§ bir harekettir. !talya de biiyuk yangmlar zuhur etmi§tir. Bom-
AlmanyayJ merkezl Avrupada serbest bard1manlara mani olmaga cah§an du~ 
b1rakm1§, Almanya da italyaya ga rbi man tayyarelerinden iki avc1 tayyaresi 
Akdenizde serbesti vermi§ ve yardtm va- dii&uriilmi.i~tiir. T ayyarelerimiz sa limen 
d t · t" B I B 1· p · · b merkezlerine donmii~lerdJ"r. e mi§ IT. u suret e, er m, ansm a- ~ 

§mda bir gaile olmaktan ~tkarken, gaile- Fransa • tspanya hududu kapandt 
siz buakmak istemedigi Parisin ba~ma Londra, 7 (Hususl) - Cent-ral 
kendi, gene Romay1 musallat etmi§ bulu- Franko hukumeti Fran kist !spanya ile 

nuyor. 

Almanya bundan ve Roma da netice 
itibarile bir§ey almadan <;1kmtyacag1 bir 
pazarltk politikasma girmekten memnun
durlar. Ciano'nun bizzat soyledigi ii~ ke
lime ile ve fa§izmin de mecliste ve halk 
arasmda tertib ettigi bir niimayi§le ortaya 
atJlan bu hareket, tesadiifi bir palavra de
gil, bilakis hesabh bir siyasettir. Bu siya
set muvaffak oldugu takdirde mesele 
yoktur; aksi takdirde dortler anla~masJ 
suya dii§ecek ve ltalya istemekte devam 
edecektir. 

... Ve onunla beraber silahlanma yari§J 
dar 

Fransa hududunu kapatrm ~tJ r. -···-Miiessif irtihal 
Ziraat Bankas1 miifetti~lerinden Ata 

Saner, !sparta Vilayetinin Karaagnc 
kazasmda hastalanarak oradan Ak~eh
re, sonra da Afyonkarahisarma nakle -
dilmi§ ve tedavisine c;ok fazla itina ve 
ihtimam gosterildigi halde k1ymetli 
gene, Afyonda d iinyaya gozlerini kapa
IDI§hr. 

Orman Umumi Mi.ifetti§i Mahfi Egil
mezin damad1 ve Dr. Naci Sanerin oglu 
olan merhum, cidden ~ok degerli bir 
gencdi. irtihali memleket i~in bUylik bir 
kaytbdtr. 

Kederli aileleri erkanma en samimi 
---'-' ....:~c.!~.......:~c.!~-....._ ...... l..J:. • 
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Bazt haks1zhk veya talihsizlik vak' a-1 - l\1ektebde muallime hamm bize 

lanmn bir ~ocuga esash surette tesir etti- hikayeler anlat1r. Biiyii:kler bOyle olur, 
gi ve onu biitiin hayatmca gayrimemnun kii~iiklere hikaye anlatlrlar. 
ve sinirli yapt1g1 olur. Mesela Elodi, Elodi a~ag1 inmi§tir, bu esnada ktzm, 
babasmm evinde iken, diger karde~le,i- babasm1 konu~turmak i~in sarfettigi bii
ne nisbetle magdur oldugu i~in, evlen - tun gayretler bo$a gidiyor. 
dikten sonra ge~imsiz bir kadm ~tktt. Of- Antuan odayt tetkike dalm!§, bu kar
keli olmadigi ve bagmp ~agumad1g1 giin yola, bu kiic;iik masa, biitiin bu zavalh 
yoktu. e§ya par~alan .. 

Halbuki bu ~iftin, mes'ud olmak i<;in, Fakat kii~iik, her ne pahasma olursa 
hi<;bir §eyi eksik degildi. Elodi, yiizii se- olsun, babasmt konu§turmak karannda
vimli ufarak bir esmerdi, diki§ dikerdi ve d1r. 
diktigi ~yler cidden zarif oluyordu. Ha- - Babac!gim, biiyiikler kii~iiklere bir 
yahm iyi kazamyor say1hrdt. siirii sualler sorarlar: Mektebde ne yap-

Kocast Antuan, iri yapth, san~m. ren- tm? fyi oynachn m1? 
gi giizel, a~tk <;ehreli ve makine tamirci- Ki.i~i.ik, biraz bekledikten sonra, ba
ligi <;ok begenilen bir adamd1. Bereket basmm bu sualleri sordugunu farzederek 
versin selim bir akh ve filozof mizact cevab veriyor: 
vard1. Kansmm miinasebetsiz sazlerine - Evet babactgtm, bugiin de }orjet
cevab verip sinirlerini biisbiitiin ayaklan- le oynadtk, fakat biliyor musun, ~ok mi
<hrmaktan ~ekinirdi. Gebelik onu bi.is .. z1kc;;I ~ey.. Nekadar aferin aldiglmt sor
biitiin tahammi.il edilmez yaph, Ve bir muyorsun ya? Trpki diinkii gibi, gene 
ak~am Antuan, insan sabnmn ne de olsa u4_; aferin aldtm. 
bir haddi oldugunu anlad1, kendi kendi- Ne ~ker ktzl Babasm1 c;oktanberi t&.~ 
ne: <<Burada kahrsam onu oldiirecegim.» myormu, gibi laf ediyor. F akat bu oyu
dedi ve geceyi bir arkada~mda ge~irme- nu her vakitki gibi tetik bulunmasma ma
ge gitti. ni olmuyor. Ve kulag1 Jle'kadar da has • 

Ertesi gun, eve dondi.igi.inde kimseyi sas I A~ag1 merdivenden annesinin gel -
hulamadt. Elodi, kocasmm bu hareketi- digini duyuyor. Hemen bir kahkaha f1r~ 
ne ic;;erliyerek kii~iik lr.:Izile hera her anne- lahyor: 
sinin evine ta~mm1~tl. Kocasmm beraber - Aman sen de habacigim, nekadar 
ya~amak teklifini reddetti. giildiiriiyorsun insam .. 

Antuan tekrar bekar hayah ya~ama- Elodi, prov.as1 i~in, firkete gotiirmege 
ga ba,Iad•. Ban~mak i~in araya birka~ geliyor.. T abii geldigini gosterecek. 
adam koyd.uysa da bir fayda vermedi. - Ktz yumurcak, babandan pek hot· 
Elodi'nin ofkesi bir tiirli.i yatl~Iyordu. landm galiba •• Mademki bu kadar gii-

*** zel anla~Iyorsunuz, gidip biraz dola~m. 
:Aradan dort sene g~ti. Antuan, Benim daha bir saatlik i$im var. 

llarbde vahim surette yaraland1ktan son- Dt~anda Antuan, tipk1 evde oldugu 
ra, nekahet d.evresini ge~irmelr.: iizere gibi, babahg1 bir tiirlii beceremiyor. Co

bulunuyor. Bir arkada~1 vastta- cugu elinden tutmakla iktifa ediyor .. So
kammdan ve kii~iik k1zmdan haber kaktan gec;enler kendisini daha fazla a-

dmyor. On sekiz ay cephede kald1k- lakadar ediyor. Bir kaldmmdan diger 
sonra, en soguk hir kadm bile bir kaldmma g~erlerken, kii~i.ik k1z baba· 

govdesinden daha istekle kucakla- smm kolunu salhyor: 
Bunun i<;in, kansmdan gelip kendi- Hakkm var babactgtm, ko~mamah .. 
gormek miisaadesini rica ettirdi. Va- Otomobiller pek h1zh gidiyorlar. 
olan arkada~1 kabul miijdesini geti- Biraz daha otede, bir ~ekerci ma&a-

Antuan bayag1 sevindi. Kansmm zasmm camekam oniinde babas1m dur-
nden i~eri girer girmez. durarak: 
- Bonjur Elodi, dedi. 
- Bonjur. 
Kadmm busesi dudaklanm kocasmm 

aklanna 'hafif~ dokU!ldlurmaktan 
ret. Ve arkasmdan ac1 bir sitem: 

- Bu saatte gelecegine ogle yeme&i-
""itelseydin ya .. 

Ve ~imdi be, ya~mda olan ki.ic;iik hz 
askere hayretle bakarken, Elodi, 

..,v._,....... da h1rpalamadan duramadt: 
- Babana bonjur demek i~in ne bek-

•vn·r~• ·m yumurcak? 
F akat kii<;i.ik k1z, yanagm1 ka~lyarak

an muhabbetle atthyor: 

- Bonjur babacigim.. Ni~in boyle 
gel din> 

Carib bir kii~i.ik k1z dogrusu. Dii~ii
iin bir kere: Eli yalmz tokat atma:k i~in 
alkan, durup dururken ofkelenen bir 
nnenin istibdad1 altmda ya~yor. Da-

tetik durmaga ah§mi~ olan kii~iik k1z 
ihtiyatla nefes ahyor, goz knpi~· 

rma bile hakim. Kendi ya§mdak.i ~o
klann hayah ve gi.ine§ 1~1gm1 tasastz 

k nedir bilmiyor. Fakat bu ya§-
ki hir ~ocukta bu ne uyamkhk, bu ne 

"'u'1cur""'" kudreti, bu ne tecriibe, parlak, 
ve derin gozlerde bu ne zeka I 

Antuan, ~ocugunu kucaklamak 1c;m 
havaya kaldmyor. Hayretle giilii

o, k1Zinl tanunad1g1 gibi k1z1 da 
•cuu,.,.·u,i tamm1yor. Antuan: 

- Ya sen, diyor, ya sen nekadar bii-
1 

Y almz bu ilk ziyaret daha ziyade 
oldugu kin, Antuan, kansmm 

edigi, diktigi ~ylere alaka gostermek 
ve bu maksadla ~ocugu buak1 -

- N e de giizel ~eyler dikiyorsun ka
? 

- Bu cici roblan ben giyecek degi~ 
ki .. Simdi, kar~I ~arab tiiccarmm ka

, robunu prova ic;in gitmem Ia.z1m. 
oyle a val a val bak1yorsun? K1Z1nla 

~gul olsana .•• 

Elodi, karyolanm iizerinde dagmtk 
n kuma~ par<;alarini toplarken, An

klZlna lakaydi ile bak1yor. Kiic;iik 
, insiyaki olarak, babasmm, kendisile 

me~gul olacagm1 bilmedigini sezi
. Miinasebetsiz bir HH etmekten ve bu 
etle anasile babas1 arasmda bir kav
ya sebebiyet vermekten ~ekindigi mii

duru~undan belli. 
Antuan guliimsiyerek kii~iige cesaret 
'yor, fakat o kadar; zira aklt ba~ka 

. Gozlerile oday1 tetkik ediyor: 
utfaga aGtlan bu oda. 
KiiGiik kiz, bir~ey soylemi~ olmak i~m: 
- Beni dizinde ~iddetle Zlplatma • 
IIsm, sonra dii~rim; diyor. 
Baba, kiZlm dizinde Zlplahyor, fa -

kelime soylemiyor. 
Kii<;iik devam ediyor: 

- Dur biraz babacigim, diyor, Je • 
kerlere bak1yorum. 

Antuan, ~ocugu tetkike koyuluyor ve 
onu sevimli, cidden sevimli buluyor. Co
cuga biraz ufak"' para ~ uza tarak: 

- AI sana .. Ne istersen ahrsm, di-
yor. 

*** Eve donii~. Elodi mutfaktad1r, ak~am 
yemegini haztrhyor. 

Kii<;iik sevincle haykmyor: 
- Baham beni o kadar giizel gezdir

di ki I Cok e&lendik .. 
Elodi, kocasma gene surat ediyor: 
- T ahmin etmi~tim, sen ~ocugun i<;in 

gelmi~sin, benim ic;in degil. Demek kt
zm olmasayd1 ..• 

Antuan, gayriihtiyari, kU~Ugii biraz 
~iddetle itiyor: 

- Ne soylUyorsun Elodi? Yemin 
ederim ki senin i<;in geldim. 

Kuc;iik k1z, yava$Ga giiliimsiyerek an
nesine yakla§Iyor ve ona bir deme; me· 
nek~ uzahyor: 

- Bunu sana getirdik annecigim .. 
Bak seni de unutmam!~Iz .. 

c;'eviren: 
CEVAD SADIK 

Iran Sah1n1n Almanya 
seyahati 

Almanya hUkfuneti reisinin, fran ~a
hin§ahl Hazretlerini Almanyaya davet 
ettigine dair olarak baz1 gazetelerin 
verdikleri haberi iran biiyilk el9iligl 
tekzib eder. -···-Bir biiyiici.ini.in marifeti 

Bursa (Hususi) - Bursaya bagh Giir
su nahiyesinde garib bir vak'a olmu§ -
tur. fimmiihan ismindeki bir kiZI seven 
!brahim, bu sevgilerinin evlenme ile 
neticelenebilmesi i~in bir biiyii yaphr
ffil§tlr. Bu biiyiiniln tesiri altmda k1v -
ranan Ummiihan, akrabasmdan Tahsine 
ba§vurmu§, bu delikanh ile evlenmek 
istemediiUni ve onu hi~ sevmedigini 
soyliyerek bu cehennem azabmdan ken
disini kurtarmas1 ic;in mukabil bir biiyii 
yaparak o bUyiiyU bo.zmasm1 rica et -
mi§tir. Tahsin, akrabasmm teklifine ve 
ricasma dayanamtyarak balmumundan 
ba§l olm1yan kii<;iik bir insan heykeli 
yapmi§, iistiine de Arab harflerile bir 
~eyler yazmi§, onu giizelce kefenleyip 
tabuta koyduktan sonra gotii.riip mezar
hga gommii~tiir. Tahsinin mezarhga ga
rib bir §ey gomdilgiinii gorenler bekqi
ye haber vermi~ler, bekci ile diger go
renler Tahsinin gomdUgU minnac1k ta
butu g1kar1p hiikumete gotiirmii~lerdir. 
Tahsin yakalanm1~ ve aslive ceza mah
kemesinde muhakcme edilirken bunu 
yaptt~m itiraf etmi~. ancak biiyiicUliigU 
san'at edinmi§ kimse olmad1gmi ileri 
siirmiistilr. Mahkemede Nahiye mildiirii 
Halil !brahimle bir~ok §ahid dinlendik
ten sonra Tahsin 3 ay hapse ve 50 lira 
para cezasma mahkum edilmi§, ancak 

ti tecil -· 

CUMHURlYET 

Norma Shearer· 

Holivud'un milyarder 
olan yegane kad1n 

artistidir 

N onp.a Shearer 

Holivud' dan yazthyor l 
Son yap1lan istatistiklere nazaran diin

ya iizerinde bir milyardan fazla servete 
sahib olan kadmlarm saylSI ancak on ta
nedir. Bunlar arasmda Barbara Huttan, 
Matthew Astor, Vikontes Rhonda, 
Bertha Krupp gibi Amerikah, lngiliz, 
Alman ve sair muhtelif milliyetlere men
sub olan Havva k1zlan vard1r. Fakat 
san' at alemindeki muvaffakiyetile bir 
milyardan fazla para tophyabilmi~ ye • 
gane artist Norma Shearer' dir. 

Gloria Suanson, Greta Garbo, Mary 
Pickfort gibi diger zengin farzolunan 
kadm san' atkarlann servetlerinin miktan 
hi~bir zaman dort be§ milyonu g~e -
mi~tir • 

Bundan on, on iki sene evevl Kana • 
da'h Norma Holivud'a geldigi vakit si
nema merkezine akm eden diger bir~k 
gene klzlar gibi biiyiik bir hulya besli -
yecek ve mi.i.thi§ bir ihtir.as pe~inde ko -
§acak bir mevkide degildi. On dokuz ya
~mda saf ve zavalh bir k1zdi. 0 zamana 
kadar kiic;i.ik bir memur olan babasmm 
evinde son derece miitevaztane bir hayat 
ge~irmi§ti. llkmekteb tahsilinden fazla 
bir tahsili olmad1gm1 saklamtyor, cehale
tini a~tk~a itiraf ediyordu. 1920 de ken
disine, hi~ olmazsa §oyle ~atafath bir isim 
edinmesi teklif olundu. Ktz stkildi, k1zar· 
d1, mahcub bir vaziyetle: 

- Gerek Andrew Shearer adm1 ta
~Iyan babam, gerekse Mary Fisher is -
minde olan annem son derece namu~lu 
ve faziletli insanlardt. N as1l olur da ben 
onlann adm1 buakir, ba~ka bir isim ah
nm. Eger sinema seyircileri benim oyu
numdan memnun olurlarsa ismimin ~ata
fath olup olmamasma ehemmiyet ver -
mezler samnm. 

AltJ sene golgede kalarak kiic;iik rol
lerden ba~ka ehemmiyetli hi<;bir vazife 
deruhde edemiyen Norma Shearer yava~ 
yava~ sessiz sinemamn miihim simalan si
rasma gec;ti. Sonra da «Mary Dugan da
vast» ndan itibaren sesli filmin en parlak 
Yildizlan arasmda saytlmaga ba~ladJ. Se- 1 

nede ald1g1 iicret birkac; yiiz bin dolan 
gec;iyor ve tu tuml u san' a tkar bu kazan· 
em onda dokuz k1smm1 biriktiriyordu. 
Norma'nm, Holivud'un diger kadm yil
dizlarmm ya~aYI$ile taban tabana z1d bu 
miitevaz1 hayah, sinema merkezinin ta
mnmi~ burjuvas1 M. G. M. ~irketinin di
rektorlerinden frwing Thalberg'in naza
n dikkatini celbetti ve pek miikemmel bir 
ev kadtm olacak olan bu gene k1zla izdi
vac; etmekte gecikmedi. 

(MevUd - :!~r~e ~uu vef21 
yazdt&'lmtz cYelkenci zade merhum 
~Ukrii. Bey• refikaSI Bayan Fatma Yel
kencinin ruhuna ithaf edilmek iizere 
aym dokuzuncu cuma giinii, cuma na • 
mazm1 miiteakib Yenicamide Mevlid o
kunacakbr. Arzu buyuran zevatm te§ -
rifler! rica olunur. 

*** Mev'ltid - Kad1koy Belediye miihen
dislerinden tekaiid Mehmed Fahri Ne
giisiln ruhuna ithaf edilmek iizere aym 
onuncu cumartesi giinii. Kadtkoy Os -
mana~a camiinde ogle namaz1m miite • 
akib saat 2 de Mevlid okunacagmdan 
kendisini sevenlerin ve arzu edenlerin 
te§rifieri rica olunur. 

Refikas1 Vicdan Negiis 

~----O __ L __ O_M ______ ) 
Vefat - !talyan sefarethanesi mil§J

vir muavini, 

ANTUAN <;AL Y AN 
vefat etm~tir. Cenaze merasimi 10 bi
rinoikAnun cumartesi giinii saat 15 te 
St. Jean Chrisostome kilisesinde icra 

Duman 
Turgenef - H. Rlfat 

tklimler gibi, ilk A~k gibi 
Duman da 3 iincU defa ba
stldt. Bu ragbete bizde hi~
bir tercUme mazhar olmad1. 

75 kuru~. 

~--... ----' ERTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

TAKSiMDE 
Bu gece 

(KOR) piyes 3 perde 
ve (Be§inci madde) 

komedi 
Yakmda: 

Biiyiik bir {emsil hadisesi 
(!NSAN MABUD) 

Muzik: 

HALK OPERET1 
Bu ak§am 9 da 

(!Q !QE) 
operet 3 perde 

Reji: • 
Ra§id Rtza 

Seyfcddin Asal, Tel: 40335 

iLiM 
FEN 
SAN' AT 
TEKNiK 
TiCARET 

Alemini ha.yrete dii§ftrecek 
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NEW YORK 
Sergislnde 

Her hususda sizi alAkadar edecek 
but!in mevzulann snallerini bizden 
!i'Orunuz. Size mektubla hemen ee
vab verecef!iz. 

N ATTA 
&eyahat acentaiiAI 

Galatasaray • latanbul 

HUBER MANN 
Vlyolonisller Krall 

- Yakmda ... GeJiyor 

~n' me.hur Plyanlst: 

C A Z ·A R. E L E V Y 
-----· ·- . --------,---

BugUn 

Sakarya Sinemastnda 
3,50 • 6,50 ve 9,30 seanslarmda 
JEAN GABiN ve 

MIRELLE BALIN 
tarahndan emsalstz bir tarzda 

oynanmu~ 

Yantk Gonuller 
Filmi ve 2,30 · :'i,30 ve 8~30 da 

DOLORES DEL RiO 
veGEORGES SANDERS 

taratmdan 

'an gay 
Ate,mer i~inde 

Frans1zca sl)zlil tilmi 
ve yeni Paramunt Jurnal havadisleri 

Suvare saat 8,30 da 

Dun aksam S U M E R sinemas1n1n 
Ba.tan batta dolu vast salonunda 

I LL A • un 
en buyuk §ahaseri ve lj&hane temsili 

KAT I A 
Senenin en buydk Fr'l.nstz tilmi gOrftlmemilj bir muvaffekiyetle gOsterildi 

.. •••• Suvareler l(:ln yerlerlnlzi evvelden ahn1z. ••••rl 

TAKSiM Sinemas1nda 
3 Uncii hatta olarak temdid ettigi 

TUrk~e SoziU ve Arab$& f$arkah 

A§ktn GOz Y a§lart 
Emsalsiz ftlminin kahramam me~hur Arab mugannisi Abdiilvehab'1n 

I 

Parlak muvaffakiyet!E•ri devam ediyor. 
2 nci haftanm ha"da.tt, I nci hattanmkinden fazla olan yegAne filim. 

Ayr1ca : AtatUrk'Un muazzam cenaze ttiren' 

RADYO 
o,eralar ve operetler 

21.15 Mdnih: Qok sevilen. 
21135 Lyon: Sihirll !ltlt. 
22,35 Paris (Ei!fel kules1): Fra. Dla 
22105 Roma: Gemi (opera), 

Biiyiik konserler 
18,40 Monte Cenerl: Orkestra 
19,05 Berlin: Me§hur bir 

konser1. 
20,05 

21,05 
21,15 

22,05 
22110 

Hamburg: Kari~lk orkestra 
klsl. 
Beromtinster: Kol13er. 
Leipzig: Bi.iyiik best.ekArla.rm 
lerl. 
MUa.no: Orkestra konse-rt. 
H1Ivettsum ll: Ben.tonik 

22,20 Saarbri.icken: E~lenceli 
24,05 DoyQla.ndzender: Beethoven1in 

setlerl. 
1105 Frankfurt: ttalyan mus1k1sl. 

Oda musikileri 
16,20 DoY1;lan.dzender: Ev muslkLsL 
21,05 Monte Cenerl: Trio lle 

eserlerl. 
Solistlerin konserleri 

16,40 Doy~elandzender: l]a.n konserL 
18,05 Berlin: Kii~tiik koiWer. 
18,25 
19,20 

19,25 

Var§Ova: Piyano konserl. 
DoyQlandzender: Fli.it ve 
konserl. 
Kolonya: Piyano lle ~open'1n 
leri. 

19,25 Mtinlli: Sona.tlar. 
20~45 Droitw1ch: Muhtell! havalar. 
22145 Beromiinster: Rolanda 
23,35 De>i;land?)ender: Reger'ln 

Bu gece ~hrlmizin muhtel1:t setntller!ll 
dekl nol>et,Qi eczaneler §UnlardJX; 

istanbul ciheti: 
Emlnoniinde <Mehmed Kazun), 

pazarda (Hikmet Cemil) I Alemdarda (.A 
rit Ne~et), Kumkap1da (Haydar), Baklt 
koyde <istanbul), Fatihte <.Asa:t), 
(Hlkmet Atlamaz) ~zaneleri. 

Beyoglu ciheti: 
istiklfi.l caddeslnde (Kanzuk), Yeni'e 

hirde (Baron a.kyan), Bostanba.ljmda (lti 
mad), Galata Mahmudlyede (Iamet), :U 
tikla.I caddesinde (Tak.sim), 
(Necdd), Haskoyde (8adlk 
Ka.s1mpa~ada. (Mileyyed), Be,lktqta. 
din) eczaneleri. 

Kadikoyde (Mod a), Alttyolda. 
Sanyerde (A.sa!) I Buyiika.dada 
Heybelide (Tan~), Uskiidarda 
ecan-elerl. 

Par~alanml§ bir otomobil 
bulundu 

Evvelki gece sabaha kar§t Maslak 
lunda tenis kordu civarmda 1439 
numarasm1 ta§Iyan par~alanm~ bir 
tomobil bulunmu§tur. Sanyer jandar 
rna kumandanhW. tahkikata el koy 
mu~tur. 

!Ik tahkikat, par~alanm1~ ot.., .... JIJ ..... l 

Cihangirde Istanbul Palasta 
Mehmed Ali U~ara aid oldugunu mey 
dana ~Ikarm.l§b.r. Kazada 
yoktur. Mehmed Ali U~ar, diin gece 
vakte kadar ikametgahmda 
m1~br. Tahkikata devam edumteK~ea,u. 

Kongre 
Tiirkiye San'at Mekteblerl Mezunlan 

mlyetlnden: 
Yas dolayu;Ue tehir edllen senellk 

gr-em1z1n 11/12/ 938 pa.zar gilnQ nat a 
Emlnonii Halkevi konfera.n.! 
yaptlacagml bUdlrlr1z. Biitiin mezunla.n 
m1zm gebnelerl. 

r Senenin en ,en ve en fazla muvaffak oldugu 

AYNAROZ KADISI 
Filminin gordiigii ragbet hasebiyle Y a In 1 z 

S A ·R A Y Sinemas1 
bir hafta daha gostermege karar vermi~tir. 

Gidiniz, gorUnUz ve candan gUIUnUz. 

BU AK$AM h erkesi heyecandan titretecek emsalsiz bir film : 

P E K • 
I 
Slnemas1nda 

BUyUk Harbte lnglllz • Alman karlflhkh casusluk tuzaklara 

D U $ 
MASKESi 

Fran&IZCB soziU • 

MAN 
AL TINDA 

sa, rollerde : 

DOLERES DEL RiO 
GEORGE SANDERS 
PETER LORRE ( Mr. MOOTO ) 

Hem biiyiik bir san'~tkar, hem de mii
kemmel bir i~ adam1 olan lrwing Thai-

berg heniiz otuz yedi ya~mdayken oldii -=============A=y=r•:c:a:: :F:O:X:D:U:n:y:a:H:a:v:a:d:ls:l:e:r:l :G:a:z:e:te:s:l===========: 
ve kansma yanm milyar franktan fazla ~ 
bir miras buakh. Norma Shearer'in de J 
o zamana kadar biriktirmi~ oldugu para
lar buna zammedilince bugiin gene artis
tin servetinin bir rnilyardan a~ag1 olmadi
RI muhakkaktn. F akat bu zenginligine ve 
diinya sinema seyircileri arasmda kazan
mi~ oldugu ~hret ve muvaffakiyete rag
men acaba giizel san'atkar mes'ud mu
dur? Orasm1 Allah bilir. Biz, bu mektu
bumuzda saadetten degil, yalmz servet
ten bahsetmek maksadile kalemi elimil.le 
almi$ oldugumuz ic;in oteki mevzuu tah-

Biiyiik 

Atatiirk'iin 
Ufulii iizerine 

F U X ~irketinin 
memleketimlze gonderdigi 

OperetiSrler tarafandan 
~ekilen 

Al\IKARA 
• Toreni 

Filmi 

BlJ AKSAM iPEK SinemasJnda programa A . 
ilave edilmi§tir. ynca • 

ATAT'ORR 'fin sesli sinemamn icadmda tilme ahnan i1k hitabeleri ve gene kendi1erine aid mubtelif filimler. 
DIKKAT : Cumartesi ve Pazardan ba§ka hergiin saat 12130 da Cumartesi J1 de, Pazar saat 9,30 da Dolmabab~e 
Istanbul·lzmit ve Ankarada yaptlan tOrenlerin tamam1 Atatiirli 'fin nutuklan filmi gayet ucuz tiatlar\a gOsterilecektir 
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MUSAHABE 

Spor pedagojisi 
_ ~) -'~·k~tl_s_ad_i_ha_r_e_k_et_le_r_ 

Kastamonu kendiri 
Milli Sef lsmet lnoniiniin Kastamo -

nuyu ziyareti ayni zamanda ilk hamlede 

'(f.(Forme) bu kelimenin ash latincede 
0rtna) du. Manas1: ~ekil, suret, ni -

k~~·. tarz. usuldiir. Biqeyin eb' ad ve et
C.~Imn. us.ul ve kaideye uygun ~eklidir. 

... uzelhk armoninin formas1du. Sporda 
( etre en forme) demek makul idmanlar 
sayesinde viiCJ.ldiin kudret ve kabiliyetini, 
~evikl'k 'kl'"' . k I ve at1 1gmi, uvvet ve mukave-
~etini mUstaid oldugu §ekle getirmek, de· 
lllektir. 

~· Viicud ancak fennin ortaya koydugu 
tr taktm prosedelere tevafuk eden id • 

lllanlarla formasm1 iktisab edebilir. Bu 
tarzda yaptlan idmanlar vlicude asgari 
Yor~u~lukla, azami muvaffakiyet elde et· 
llles1m temin eder • 

bBu prosedelerin tababette ii~ mlihim 
~~ e ile alakasi vard!r: Fizioloji, patolo· 
11: psikoloji 1 hte idman vlieudlin s1hhati· 
k1• kuvvetini, mukavemetini matlub §ekle 
d 0Y~rsa. buna formasm1 iktisab etmi§tir, 

entr. Oyleyse {entrainement) idmanda 
gaye vlicudii formalandirmakhr. Bu for· 
llla §ahsa gore degi§ir. <;unkii bunda te• 
~aru~iin, trkm, muhitin, cinsin, tekamiillin 

ahh vardu. Bu itibarla her spor yapan 
~encin idman sayesinde ayni derecede bir 
onna iktisab edebilecegini dii§Unmek 

Yanh§hr. 

~emek biiti.in (entrainement) idmanm 
§ekhne ve antrenorlerin bilgisine dayani
~or. <;iinkli idman diyip g~miyelim, o 
~ bir hastaya verilen ilae gibi nev'i ve 

llltktan iyi bilinmezse fayda yerine za· 

rir verebilir. Viicud hangi sporda olursa 
0 Jun faaliyete ba§laymea ~ah§an yalmz 
b .. aleler degildir. Kalb, cigerler, dimag, 

obrekler, sinirler hepsi bu faaliyete Iii • 
zumu nisbetinde i§tirak ederler. 
h Bilmek lazlllldu ki entreneman i~timai 
d~fz1 srhhatm en ehemmiyetli bir tubesi -

Yazan: SE!;.IM SIRRI TARCAN memleketimizin ekonomik kalkmrnas1n _ 
da ba§hba~ma bir varhk te§kil edebile -
eek ktymette olan Kastamonu kendirei -
liginin ihya ve inki~fm1 temin edecek 
ugurlu bir seyahat oldu. Cumhur Reisi
mize Kastamonu kendirciliginin himayesi 
hakkmda maruzatta bulunanlar hu mm
takamn kendir sanayi merkezi haline 
geleeegi miijdesile kar§tla§tllar. 

sinde elde edilen forma arkas1 b1rak1hrsa 
c;arc;abuk zail olur. Nihayet bir ay sonra 
viicud hamla§Ir. Buna meydan vermemek 
ic;in sporcu her sahah yataktan kalkmca 
tabii ihtiyadan yapttktan sonra vlicudii
nii muntazaman i§leterek adalelerinin i§
lekligini temin etmelidir. Bu miimareseler 
adalelerin bir nevi tuvaletidir ki gece isti· 
rahat halinde vlicudiin ifrazatm1 ifnaya 
hizmet eder. 

On dakika bazan bir ~eyrek devam 
eden bu kol bacak, bel ve tenefflis hare· 
ketleri uzviyeti tenbih eder ve sabahleyin 
derhal bir i§e ~abuk gitmek hatta ko§ -
mak veya yiiksek merdivenlere ~1kmak 
laztm gelinee insanm c;abucak solugu ke· 
silmez. Viivud, her zorluga kar§l hazu 
bulunur. 

Bir mille tin blitiin ferdleri daima (en· 
forme) olursa her zaman harbe miiheyya 
bir ordu gibi her tiirlii hadisat ve ahvale 
kar§I haz1r bulunmu§ olur ki bu biiyiik 
bir ihtiyat kuvveti demektir. 

Baz1 gender, sabahlan yataktan kal
kmca ac; karnma ko§U, bisiklet veya bi -
nicilik idmam yaparlar. Bu c;ok yanh§ bir 
harekettir. (:iinkU malfundur ki viicudii -
miiz karbon yakan bir makinedir. Bu kar
bonun biiylik bir k1sm1 vlieudiin yaglann
dadu. Hareketle g~da arasmda daimi bir 
muvazene viicudiin formah bulunmasma 
hizmet eder. Ctda fazla, hareket az olur· 
sa viicud yaglamr, bunun aksine hareket 
~ok, g1da az olursa viieud zaytf dli§er. 

Vatam orta Asya olan kendir, yur -
dunu degi§tirerek Anadoluya gelen 
Tiirkler tarafmdan bir~ok adat ve an -
aneler gibi getirilmi§tir. Fakat bircok ta
bii §artlar arayan kendir ziraati Anado
lunun ekser yerlerinde miisaid netiee 
vermemi§, yalmz Kastamonu ve eivarm· 
da en mlisaid sahayt ve tabii §artlari bu
larak belki diinyanm hi~bir yerine nasib 
olm~yan bir geli~me gostermi§tir. 

Kastamonuda yeti§en kendirlerin bo
yu her zaman bir rokor olarak 4 - 5 met
re, kalmhg1 da 2,5 - 3 santimetrcdir. 
Kastamonu ve civarmda kendir ekilecek 
topraklann yekunu huglin yirmi bin hek
tardan fazlad1r. Civar mmtakalardaki 
Boyabad, Climii~hacikoy, lskilib ve Car· 
§ambada da kendir ekilen sahalan nazan 
dikakte ahrsak kendir ziraat sahamtz 
22,000 hektara balig olur. Bir hektar a
raziden bin kilo kendir almmak mlimkiin 
olduguna gore memleketimizde 22 mil
yon kilo gibi insam hayrete dii§iireeek 
bir mikatara balig olacagt goriiliir. Fa -
kat talebin azhgt dolaytsile bu biiyiik 
servetten istifade edilememekte ve ancak 
2000 hektarhk bir arazide kendir ziraati 
yaptlmaktadtr. 

Orta Asyadan getirilerek Anadoluda 
binleree senedenoori ziraati yap1lan 'bu 
milli mahsuliin bundan sonra memleket 
k:in daha verimli olmasmx temenni edi -

Ac; karnma yaptlan siirekli veya §id • 
detli i<:lmanlann bir zaran da vlieudde 
(auto - intoxication) kendi kendine ze -
hirlenme hadisesini husule getirmesidir. 
Bu zehirler bilhassa idrarla gorUlUr. 0-
nun ic;indir ki fazla yorgunluklan mucib yoruz. F. G. 
olan ifratlardan daima sakmmak laz1m -
du. Ticaret Odas1 

-

AT A TURK TURKiYESi: 1 

An.adolu 
ismet inonii « Be, sene sonra goreceksiniz » diye 
tekrarbyordu; bugiin Ankarayt gii~liikle tantdtk 

istiyen istiyene 
~ eni Valimiz Lutfi Kudar, da 
l( ha koltugunda yerle§mege va 

kit ve fusat bulamadan, belli 
ba§h biitiin muharrirler, siitunlarmm ic;in 
de, bir bardak sudaki f1rtma gibi co§tu 

Degerli alim profesor Pittard'm 
refikast, biiyiik bir Franstz mecmu
asmd a «A tatiirk T iirkiyesi» umumi 
bO§ltgt altmda ~ok degerli bir etiid 
ne§retmi§tir. Kocasile beraber mii
teaddid defalar memleketimizi zi
yaret eden oe gerek Atatiirkii, ge

• lar: Sehrin nekadar mlizmin mevzuu var 
sa, kalernlere, hatta karikatiir ~klinde 
f1rc;alara dolanarak, hirer hirer ortaya a 
tild1: Y enicami meydamndan, T aksim 
deki ayakyoluna kadar! 

' rek lsmel lnoniinii tammak fzrsatmz 
bulm_q§ . ol~~ Madam Pittard ktl}· 
metlz brr altmdir de. Gene kocasile 
ber~b.er T arih Kurultayrna da i§ti
rakt~t ve. ~rada miidafaa ettigi kuo
oei~t tezmt hepimiz hattrlarrz. Noel 
Ro~e (Noelle Roger) miistear im
zasrle ~zkan ve Biiyiik ~efe d • · 
k 1

. h -¥ atr 
cymei' altralan ihtiva eden bu 

biiyiik yazryt 3 gun siirecek bir kii
~iik seri halinde aynen iktrba:s eai
yoruz: 

Bet sene sonra tekrar geliniz ... 
An~dolu isrni, Tiirklerin agzmda oyle 

tath bu ahenk ahr ki bir kad . . .. 
I 

. • m lSIDI soy-
emyor samrsmtz. 

Anadolu, giinetin dogdugu bu mem
leket, «ana» kokiinden gelen di .... .
1 

ger mana-
~~ e, anayurd demektir. Kelimeler, bazan, 
msanlarla vatanlan arasinda 'b .. b ~n m~ 
nase etler meydana ~Ikanyor. Bugda-
yin, arpamn, ~avdarm, darmm ve insan
larm miistakbel hizrnetkarlan ola . . . . n meva-
~mm yeh~hgi bu diyar ilmt'n b .. k" , I .. • ugun u 
mu ta anna gore, garba dog~ ru ak d' 

d k' . k m e tp 
ora a I gen almt§ paleolitiklere tarihi 
kaydettigi ihtilaiierin en den' : 'dn 

I 
. mne at 

unsur an te~kll eden zahireleri ve hl' 
ha I . b e I yvan ari getiren rakisefal neolitiklerin 
vatamdu. Bugday tarlasl k" b . I' h d • cx;e ey1 yer 1 

ayah a ya~amaga mecbur etmi~ ve b 

Prof Pittard ve Madam Noelle Roger 

l
ordu te§ekkiil etti. Yunanhlar, bilahare 
s~et lnonli admt alan ve Cumhur Riya· 

setmde Kemal Atatiirkii istihlaf eden is
met Pa§a tarafmdap, fnoniinde, sonra, 
Mus!afa Kemal tarafmdan Sakaryada, 
ertesi sene Dumlupmarda, Ba§kumandan 

muharebesinde maglub oldular deniz.e 
d"k"ld"l M ' 0 u u er. iitelifler, mirasm1 payla§ -
makla me§gul olduklan olum hastasmm 
dirildi~i1ni,. ~orkulacak bir hale geldigini 
vel edmlir enm dikte etmege ba§ladigmt 
an a 1 ar. 

. . Bu arada, Biiyiik Millet Meclisi Re .. 
lSI Mus.tafa .Kemal Pa§a, yeni bir hiiku
met tests ed1yordu. Padi§ah b' 1· .1. , . b' , • ll ngl IZ 
gemisme lmp ka~tl. Ve Lozan h d . S mua e-

est, .. :_vr muahedesini degi§tirdi. Anka -

Bir ak~am gazetesi, daha ileri gide 
rek, 1stanbul halkmm Vilayet ve Beledi 
ye kaplSlnda arzuhaleiligini lizerine al 
dl. 

Diin de tanmmi§ bir arkada§, - biitii 
binalann alt kahm <<ilga» etmek suretiie 
bunca yilhk Beyoglu harita;:Im, oyle bi 
meharetle dei!;i§tirdi ki, bizzat saym V a 
limiz bile, kendisine atfedilen bu cl~a 
bukluguna hayret etse yeridir 1 

Ak1l ogre ten ogretene: 
- Su yaptlsm! Bu yap1lsm!.. 
Bunlar arasmda yap1lmas1 kolay olan 

lar da vardu elbette ... F akat. i§C hep gli 
tarafmdan ba§lanmastm istiyenelri, ek 
seriyette goriiyoruz. Simdilik, «herkesi 
maksudu bir amma, rivayet muhtelif» .. 
Evet, biliyoruz: 1stanbul bakimstzdu 
pistir. N akil vasttalan azd1r. Y ollan yok 
tur. Siitleri mikrobludur. Sulan §lipheli 
dir. Hasta iseniz, havas1z kogu~larda 
yersizlikten, ba§ka hastalar!a koyun ko 
yuna yatmaga mecbursunuz. Keyfini 
yerinde ise gezip eglenecek, ucuz mesir 
bulamazsmti! 

Be~ liray1 goziiniizden ve kesenizde 
c;tkarmadan, tabiatin bu kadar israfl 
dart ~evremize dag1tt1g1 koca denizde bi 
banyo alamazsm1z. 

Has1h, §Unu yapamazsmiz, b~nu y 
pama.zsmtz. Sehrin, besbelli ki, binbir ek! 
sigi var. Fa kat, bu binbir ebigi tam a 
lamak ic;in, her eksige bir av aynlsa, ge 
ne binbir ay beklememi:r. laztm .•• 1htiya 
!stanbulu, teriitaze bir civan yapabilme 
mudzesini ~imdiye kadar tek bir ada 
gosterebildi: Prost! 

Ir, <;iinkii idmandan fayda goren yalmz 
:~orcunun tahsl degildir. T evarUs sure• 
1 e, kendisinden sonra gelenler de ondan 
~a~ibedar olurlar. Bunun en biiyiik misa· 
1n1 lngilizlerde ve lsv~lilerde goriiyo -

ruz, llmi metodlarla yaphklan idmanlar 
3~Yesinde hem heyeti umumiyenin sihha
ti, ~uvveti, mukavemeti artml§, hem de ;:t yeti~en nesil daha giirbuz, daha gii-

ViicudiimUzde ilk formaya girmesi la
ZIID olan kalb adalesidir. Ciinku idman 
esnasmda onceleri en ~abuk yorgunluk 
alameti gi:isteren odur. F akat bir miiddet 
sonra o kadar fazla mukavemet gosterir 
ki oteki adaleler fazla cehd sarfetmek 

yiiziinden bir takatsizlik gosterdikleri 
halde o, hi~ bir§ey olmami§ gibi dayamr. 
Buna aldan.mamak laz~mdu. Bu hi~;.bir 
yorgunluk duymamlf gibi gorlinen kalb 
~ok kere fazla ~ahtmlma, fazla zorlan -
rna yiiziinden (dilatation) inbisat veya 
(hypertrophie) dahhameye ugrar. Ekseri 
pehlivanlarda, bok~ularda, futboleular
da, yiiziiciilerde, ko§ucularda ve kiirek 
~ekenlerde goriildligli gibi. 

s~retle mii§terek hayat teessiis etmit. sit~ 
v_ueud bulmll§, et.ran duvarlarla ~evrilmi~ 
tir. Kanun kendmi gostermit. onunla be-

mecJisinin i~tima1 raber harb ortaya ~1kmtthr. Orta Avru
P~· ~n~doludan gelen bu neolitik mede -
myeh mhayet kabul zaruretinde kal 

ra, hukumet merkezi roliinli tekrar ele al
~· Sua bOyle icab ettiriyordu. Ankara, 
b.mler.ee ytl, biribirini takib eden sahible
nn elmde, ~~glarm arasma stkl§lp degi§ _ 
me~ ~ehre~mi aynen muhafaza eden bu 
§ehir, kerpi~ten koylerde, mlitevaz1 in -

Ne yaz1k ki, bu mueize de. onun me~ 
hur p}am ic;inde; hhstmt ke4fedilmemi 
bir p~ri k1z1 gibi; daha kim bilir, ka<; yt} 
mahpus kalacak 1 .. 

ve daha dayamkh olmu§tur. 

:r .. ~emleketimizde lin alan sporlann da 
ur Irkm1 bir salaha dogru gotiirebil -

lltesi i.-in he T'' k . . 1r r spor yapan ur gencmm 
fakul bir ~kilde ne yaphgm1 bilerek ~a
] :§mast ve daima (en forme) bul unmas1 
azimdtr. 

N astl mekteblerimiz fikir terbiyesi i~in 
~~Pb~lan idmanlarda daima genclerin 
t llnaglnin yorulmamasmt gozoniinde tu -
:r~r. v.e bu kafa idma~l~r.mi iyi yetit -

~ lYI hazulanmi§, bilg~h antrenorlere 
tevdi d' de e Iyorsa, bedene aid faaliyetlerde 
,.. sporcu genderin y1pranmamasl i~in 
b~~ud .idmanlannm rasgele ( empirique) 
di §ektlde yaptlmamasma dikkat etmeli-

r. 
E:v 

taha ger .. ~e~.tebler, talebenin kudret ve 

0 
I ntmulunu nazan dikkate almaz da 

tik arm kafalarma, yoracak mahiyette 
ir ~ b.asa doldursayd1 neticede bir tak1m 
se~ biZ nevrastenik insanlar tUremesine 
d I e . olmu§ olurdu. Sporda ilmin prose· 
a e ~rt dikkate ahnmazsa vlieud idmanlan 
/ 01 fena neticeyi verebilir. (:iinkii hafif 
b~~~~nluklar vlicudii takviye ettigi halde, 
tak uk Yorgunluklar onu y1prandmr ve 

atten dii§iiriir. 

ki!~itndi bakahm vlicud formaya ne §e -
Se Yapllaeak idmanlarla girebilir? 

§tt Porcu formasm1 iktisah etmek t~m 
~artlara dikkat etmek laz1mdu: 
1 - H' b' 'd b. d b' §fddet . ~<; 1r 1 mana 1r en 1re en 

la:Yda h §:khle ~a§larnamak, daima ko • 
• 

2 
.:_ guce ~gru tedr~~en ilerlemek. 

ihr Hergun veya gun a§m ahvale, 
1Yac .. ·d kild a gore 1 manlan rnuntazam bir §e· 

3
e Yapmak. 

olrn - Mide ne dolu, ne biisbiitlin bo§ 
. arnak Yan· k .... tn.iiteak . . 1 a~ arnma veya yemegi 

Jb 1dman yapmamak. 
4 - V" d" 'le h 

1
. . u~u un arzusunu, temayiiliinii 

5 
a IDI . da1ma gozoniinde tutmak. 

gllnj k Id~am mliteak1b duyulan yor • 
v~- . keyJf vermeli ve i§tihayi a~mab. 

~ok ~·~udiin arzusu, .temaylilii, bali, bu 
fiyet/ ka~e almmast tkttza eden bir key
Ya tr. ~n giin evvel fazla yorulmu§ ve-

geceyJ u k . . 'd . ni bo- Y usuz g~umi§ veya m1 esl-
ltli.is ~lllU§ ~eya her nasllsa kendini li§iit
clil~ .0 an bu sporcuya evvelden tertib e -
lllek 1~ o!an bir program! aynen tatbik et-

}-{' o~ru olmaz. 
han~<; b ~dman yapmaml§ bir gencin her -
Yapt ~ Ir sporda formaya girebilmesi 

lgJ sporu ,. .. I d b' sene k n nev me gore a tl ay an 1r 
On{e adar muntazam bir mesai ister. 
. an son . f I~in 'd ra Ise ormamn muhafazas1 
<:l1r. 

1 'll'lanlann arasm1 kesmemek. laz1m· 

Makul . ve muntazam ekzers1sler saye-

Hulasa vlicudiinii formaya koyan ve 
onu daima formada bulunduran bir kim
se daima kendinden emin olur. Y orgun -
luga, §iddete, zora dayamr. Az kuvvet 
sarfederek ~ok muvaffakiyet elde eder. 
<;abuk y1pranmaz. 

F ormah bir gene parastm harcamasmt 
bilen bir zengin gibidir. Onun kasasmda 
daima ihtiyat ak~esi vard1r. lcabmda ve 
yerinde onu sarfeder. 

F ormah bir gene her yan§a, her mli
sabakaya hazud1r. Onun adaleleri gibi 
kalbi, eigerleri, sinirleri, biitlin uzuvlan 
muntazaman miimareselerle yorgunluga 
dayamr bir hale gelmi§tir. 

Boyle muntazam idmanlarla viicudleri
ni (en forme) bulundurm1yan gender re
kabet iddiasile veya herhangi bir men -
faat kasdile mukavemet yan§larma ve
ya miicadele sporlarma ahhrlarsa kalble
rini, cigerlerini veya sinirlerini sakatlama· 
lan biiyiik bir ihtimal dahilindedir. 

Kitabs1z sporculuk devri arttk kapan • 
mi§, spor, ilim t<erc;evesine girmi§tir. 

Selim Strrz T ARC AN 

lzmitteki avukatlar i~tima1 
nas1l oldu? 

Yeni avukathk kanunu mucibince 
Kocaeli Vilayetine mensub avukatlarm 
yeni baro te§kili i~in izmitte miinaka -
~ah bir toplantl yaptlklanm yazmi§tik. 
izmit Baro reisliginden aldigimlZ bit' 
mektubda bu toplantl hakkmda §U iza· 
hat verilmekt~dir: 

cAvukathk kanununun mer'iyete gec;
t.igi giin, Kocaeli ve Bolu avukatlan ka
zalardakiler de dahil oldugu halde iz -
mitte toplandllar ve saym Aguceza re
i.si ve MUddeiumumisi huzurlarile idare 
heyetinin se~imini yapblar. Adapaza -
rmda ayn bir baronun te§kili hakkmda 
ne soz ve ne de mUnaka§a gec;memi§ ve 
boyle kanunsuz bir iddia da ileri siiriil
memi§tir. Ancak sec;imde ekseriyet ka
zanamxyan baz1 avukatlarm mUfrid 
ciir'etkarhklarile sec;imden c;Iktlkta:l 
sonra kendi aralarmda yeni ve ikinci 
bir baro te§kili gibi yolsuz hareketle 
kanuni yapxlan sec;Jmi te§Vi§e c;ah§tlk -
lar1 anla§tlmt§ ve haklarmda icab eden 
kanuni muameleye de tevessiil edilmi§ 
oldugunu bildirerek hakikati tavzih e
derim., 

Odaba,Ilartn iicreti i•i 
miinakasalara sebeb oldu 

' 
Ticaret 0dasl Medisi, dun ~ok miina

ka§ah bir toplantl yapml§hr. 
Ziya Tanerin reisligi altmda y,ap1lan 

bu toplant1ya evvelki i~tima zab1tlanmn 
okunmasile ba§lanmi§, bundan sonra BU
yiik Onder Atatiirklin hat1ras1 taziz edi
lerek bu miinasehetle ~ekilen telgraflara 
gelen cevablar okunmu§tur. 

Ehemmiyetsiz bazt i~lere aid kararla
rm tasdikm1 miiteak1b hanlardaki odaba· 
§Ilara mucir veya mlistecirler ~arafmdan 
licret verilip verilmiyecegi hakkmda bir 
mahkemenin sordugu sualin miizakeresi
ne gec;ilmi§tir. 

ilk sozU azadan Milll ReasUrans U
mum Miidlirii Refi Bayar alml§, teamU
liin bir manasl olmak lazim geldigini, o
damn bu takdirde boyle bir cevab vere
bileeegini, halbuki bunun ticari bir tea
miil de olmadigmi soylemi§tir. 

Buna eevab veren Oda umumi katibi, 
vaziyeti anlatt1ktan sonra: 

«- Bize iicret verilir mi, verilmez mi? 
diye soruluyor. Buna cevab verebiliriz» 

demi§tir. 
Suad Karaosman da §Unlan soylemi§-

tir: 
«- Bu, bir ticari teamiil miidiir? U-

mumi Katib evvela bun a cevab versin! 0-
da bunun bir ticari teamiil oldugu hak
kmda cevab verebilir mi? Eger biz buna 
cevab vermekle miikellef isek, elbette o· 
daba~1lar para ahrlar.» 

Bu esnada Umumi Katib heyecanla 

demi~tir ki: 
«- Yliz odah bir han, apartlman, ve· 

ya ba~ka bir binay1 bir adam tutar ve ba§· 
ka birine kiralar. Bu. odaba§tdir. Adamm 
ham kiralamas1 bir ticari hadisesir; adam 
bulmas1 da bu tieari badisenin ic;ine girer. 
Binaenaleyh bu, ticari bir teamiil olur.» 

Bu esnada reis miizakerenin kifayetini 
reye koymu§, lie; muteriz azadan ba~ka di
ger azalar, Oda 1dare Heyetinin kararl
m, baz1 mueir veya mlistecir tarafmdan 
han odaba~Ilanna iicret verilebilecegini 

kabul etmi§lerdir. 
Refi Bayar tekrar ayaga kalkml$ ~: 
«- Bu i§ kabul edilmi§ olmakla be

raber bi.iyuk bir ay1b yaptlmamasmi ts
rarla tek.rar ediyorum, demi§tir, bu Mec
listen boyle bir karar c;tkmamahdtr.» 

Bunun lizerine Reis: 
«- Reye koyduk, kabul edildi efen· 

dim.» demi§tir. 
Mliteak1ben soz alan Umumi Katib 

dii~iineesini izah ederek : 
«- Arkada§larm tereddiidde kalma· 

malan i~in isterseniz miizakereyi geleeek 
celseye b1rakahm. Hukuk mli§avirlerimiz
den de soranz.» demi§tir. 

Meclis, rniizakereyi geleeek celseye bi-
rakmagt muvaf1k bulmu§tur. 

b d . A IDl~ ve u me em yet, vrupa kit' asmm b. 
ba§mdan obiir ba§ma .kadar yayilml§h~r 

Orada, kii~iik Asya yaylalannda in~ 
sanlar ke~iflerine devam ebnekte idiler. 
Bug?? m.alu~. bir keyfiyettir ki, Etiler, 
demm .. ~ntme~t ve. i§lemegi, Mimhlardan 
e~el ogrenmt§lerdir. Bir Eti krah, Misir 
fl~ avunlarmdan birisine, k1ymetli bir he
diye olma~ lizere bir demir par~ast yol
lam .. I§~ .. Eh kanunnamesi Etilerin ne dere· 
ce ak~l msanlar olduklanm, adalete neka
dar na!et ettiklerini ve siirli yeti§tirenleri 
nasii ~lm~!e ettiklerini gosterir. Bir ~o
fan kopeg1 ~alan, bir muhaf1z kopek ~a
anda.n ~aha §id.detle cezalandmhrdt. 
~hlerm nekadar miikemmel dini me

ras!m yaphklanm, ta~ iistiine hakkedilmi§ 
~esimlerden goriip anlamak kabildir. Bo-

f~zkoy ~.ibi Eti §ehirleri, Etilerin biiylik
... uk. ve luks mefhumlanna verdikleri de
gen ve mabedin, insan meskenlerine olan 
tefevvukunu ispat eder. 

Aradan binlerce y1l ge~iyor ve Anado
~~ ?alki, yeni medeniyetlerin gelip ge<;ti
gmi goriiyor. F rikyahlar, Lidyahlar, 
Galatlar, Romalilar, Bizanshlar Anado
]~ ya!l~sim, med ve cezir halinde bir de
mz gibi kaphyorlar ve Asya topraklarm-
da heykeller, siitunlar, mabedler, duvar
lar, kuleler birakiyorlar. Sel~uklar n f' 
cam 'I . d' I e IS . 1 er In§a e Iyor ar, Osmanhlar, bir 
Imparatorluk kuruyorlar ve bunun hudud-
Iann " d. 
1 

1. mutema 1yen geriletiyorlar. Tiirk-
er BJzansi zaptediyorlar ve An~dolu, 
Avrupay~ ?ogr~ ta§lyor. Ankara, Bursa, 
~onya gibi eski payitahtlar, Bogaz.i~i ile 
d armara arasmda uzanan harikah bel -

I
. eye yerlerini buakiyorlar ve ihmal edi-
Iyorlar. 

t . Y ersay muahedesinden sonra, Istanbul 
~~-~af. dev.letlerinin i§gali altma girinee, 
b urkiyeyt Anadolu kurtard1. Anadolu, 
u kadar kara giinler gormemi§ti. on bir 

sene siiren harb, bitkinlik, dahili miicade-
leler " · b · d' h b • aeiz. Ir pa l§a , ecnehi arzularma 

oyun egen §iipheli nawlar ... Fakat, a-
mirlerinin, golgede b1rakmak istedikleri 
gene bir albay, gogsii Tiirkiyenin mukad
~eratma kar~I besledigi imanla dolu oldu
gu halde, bu golgeden 51ynJd1, ortaya 
<;Iktl. 0 Zaman, «istikJa}, yahud oJiim» 
diisturunu kendine maletmi§ti. Ve "1" b t . . . . h o um, 

u e§.n.msanmm eniiz yakm sabahlann-
dan bumde kendisini ahp gotUrmeden ev
vel, onun, milll istiklal kahramam sifatile 
§anh atisini tahakkuk ettirmesi mukad • 
derdi. 

. Mustafa Kemalin heyeeanh daveti 
kar§Ismda, Anadolu koyliileri tarlalanm 
ve siiriilerini yiizUsti.i buakblar. BUtun 
memleket ayakland1, kadmlar da, erkek

ler gibi bu davete ko§tular ve sutlarmda 
m~himmat ta§Id1lar. Biitlin milletin gay -
reti sayesinde, iyi kotii t~hiz edilmi bir 

sanlarm, ~ah§kan bir hayat siirdiikleri 
ve ogullarma, vakar ve cesaretten mlirek
keb bir an'ane bJrakhklan koca bir mem
Ieketin gobeginde, esrarii bir mukavemet 
semboli.i olarak ya§Iyordu. 

Mustafa Kemal, umumi karargahml 
~.nkarada tesis ettigi zaman, orasl 20 bin 
~~f~slu bir kasabadan ba~ka bir§ey de • 
gild!. Bu kasabaya, vekilleri, meb'uslan, 
dev~et memurlanm, sefaret binalanm yer~ 
le~hrmek nastl kabil olaeakh? F akat S f 
«Ben oyle istiyorum» demi§ti ve yeni A:. 
kara, yerden bitercesine ylikseldi. 

1930 da §oyle yazmt§hm: <<Ankara 
Onun §ehriydi. Ve tarihle dolu : · ' d • maz,sm-

en ba§ka zenginligi olm1yan kasabayi 
yalmz azmi sayesinde ~ok modern bir hii~ 
ku~et merkezi haline getirmek gibi bir 
hankayi tahakkuk ettirdigine gore d h 
ha§ka harikalar da yaratacak ba'h a] a .. d . , c;e er 
v_ucu e getlreeek, ormanlar yeti§tirecek -
hr.» 

lsmet fnonii, gUliimsiyerek: 
-:- Be§ sene sonra tekrar geliniz, tavsi

yesmde bulunuyordu. Bir siirprizle kar§I· 
la§acaksimz. 

. Bu sozii soyledigi giin, heniiz ~~plilk 
b.~r :,amacda, ye§illiklerle ve ~i~eklerle 
suslu <;ankayadaki evinde §Unlan da 
soylemi~ti: 

- Zafer, insamn elinde, eamdan bir 
e§ya gibidir. Cok kiymetli, c;ok nazik bir 
e§ya. Onu elinizde tutarken b1rakusamz 

dii§~r, kmhr. Ve hu felaketin tamiri de 
kabtl. ~egildir. Mahvolam tekrar diizelte
mezsmiz. 

Lozanda, 0 kiymetli §eyi elinden dii • 
§iirmedigini iyice bildigi ic;in glili.imsliyor 
kapmm e§iginden: ' 

- Be§ sene sonra goreceksiniz I diye 
tekrarhyordu. 

Bugiin, Ankaray1 gii~liikle tamd1k. 
.. Caddelerin boyunca, agaclar biiyii -

mu§, bahc;elerin giiler yuz.ii, yeni evlt!rin 
manzarasm1 degi§tirmi§. <;ankayaya c;t _ 
kan caddenin sagmda ve solundaki sefa
r~thane binalan yapraklarla ortiilli. Mu
cize tahakkuk etmi§. Eski kurak Anka • 
rada banyolan doldurup, tarhlan sulaya
cak su bulunuyor. 

Ankara, yeni caddelerine, kiibik evle
rine, sefarethane ve vekalet binalarma 
ragmen, c;ehresini degi§tirtmemi§. Modern 
§ehir, ovaya dogru geni§liyor. 

(Sonu var) 

Y eni sipari§ edilen vapurlar 
Suvat ve Ulevin e§i olmak Uzere 1ki 

vapur daha sipari§ edilecegini yazmt~
tik. Denizbank bu iki §ehir servisi va
purunu da fngiliz tezgahlarma sipari§ 
etmegi kararla ~1rm1 br. 

Bunu yazarken akhma bir f1kra gel 
di. Anadolunun uz~k bir vi!1vet merke 
zinde oolediye reisligine tay:n edilen bi 
zat, bir gun Abdiilaziz devrinin Harici 
ye Nazm Fuad Pa§aY' ziya!'ete gelmi 

Dereden tepeden baz1 ~eyler konu 
mu§lar. SOz, dOne dQla~a imar i~lerin 
gelince, belediye reisi sormu~: 

- Pa~a hazretleri .. Zatl aliniz, Ul.U 
zaman AvrUPada bulundun•tz. Orada 
belediye reisleri, ne valife goriirler ~ 

Fuad Pa~a gliliimsemi~: 
-Hie;! .. 
- Bulunduklan ~ehri imaz etmezle 

mi? .. 
- Haytr I lmar etreezler .. 
- Ya, ne yaparlar? 
- !mar edilmi~ olarak bubrlar! .. 
Saym Lutfi K1rdar, bu bak1mdan hi 

de bahtiyar bir belediye re;si say1lamaz 
Bir ~ehir ki, imar edilebilmek hulyasmt 
tahakkukunu bile kendisinde.l bekliyor. 

Allah, hemen tuttugunu kvlay getir 
sm. 

S. G. 

Kii~iik hikaye miisabakas1 
C.H.~. G:nel Sekreterligi, gcncligi v 

Halkev1 baghlarmx te§vik ir;in bir erne 
leket kiicuk hikayeleri:t miisabakast ac; 
mt§hr. Bu hikayeler, milli karakter v 
hususiyetlerimiz gozoniinde tutulara 
muhtelif mevzular i.izerinde yazllm1~ 
lacak ve azami on sahifeyi tecavUz et 
miyecektir. 

1 §Ubatta Genel Sekreterlikte buluna 
cak olan hikayeler, memleketimizin ta 
nmmi§ edib ve muharrirlerinden mii 
rekkeb bir komisyon tarafmdan tetki 
olunacakbr. 

En iyi on hikuyeye yUzer lira mlika 
fat verilecektir. --···-Turgudlu polisinin takdire 

deger bir muvaffakiyeti 
Turgudlu (Hususi) - Senelerdenberi 

kazam1zda oturup muhtelif tarihlerd 
b~rr;ok yerlerde sirkat ika ederek §im 
d1ye kadar ele gcc;memi~? bir hus1z ~ 

b~k~si~i kazamlZln polisi gece ve gi.in 
duz mutemadi bir ~ekilde c;ahsarak ku 
marba?.lar iizerinde yapt1g1 tetkik so 
nunda tamnmi§ kumarbazlardan Os • 
man, nam1 diger Pic; Osman ve Tahir 
namx di~eri Mustafa adlarmdaki esha -
sm sarfiyatlan nazan dikkati celbede
cek bir §ekilde fazlahgmt gormii~ ve 
bunlar iizerindeki s1k1 ve daim1 taras _ 
sudlar sayesinde $imdiye kadar gird1k. 
Jeri ev ve diikkanlardan ~ahp satbk _ 
l~n yiiz kiisur par~a e~yayl bulup bircr 
btrer gikarmts ve suc;lulan evraklari]o 
Cu.mhuriyet Miiddeiumumiligine, cld~ 
cdJlen c;ahnmt~ e~yalan da sahib! .. ·1 
birlik:~ Adliyeye teslim eylemi~tir.C.l e 

Pohsm _hassasiyetle <;ah§arak bir se -
nedenb~rl kazada vuku bulan htrstzhk
larm fatllerini vc caldtklart e~yalan ta
~amen ~eydana c;Ikarmalan muhitte 
mhavcts1z · · ~ 
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Sanata dair 

T esadiif ve ilham1n 
san' atdaki biiyiik rolii Yaptlan hata 

• • 
1~1n Bir san'atkar1n ruhi galeyant 

an, sevdigi bir kad1n1n model 
en tehlikeli 
olmasidir 

tamir ediliyor 

~eref stadma « ~eref » 
levhastntn asdmas1na 

karar verildi 
San' at aleminde tesadiif ve ilhamm ,.......,..-:--..,.,..,..,"""'~~•~Ilii"E 

asavvur edilmiyeeek derecede biiyi.ik te
iri vard1r. Bu sebebledir ki, baz1 san'at

arm §ohret bulmalan c;ok gecikmi§, 
oli.imlerinden sonraya kalmJ§hr. 

Roneians devrinin biiyiik ressamlann-
an Rafael'in hayatmda bu iki amilin ne 
receye kadar miiteessir oldugu pek ba

. . Rafael Romaya 'gelmezden evvel 
atla me§gul oluyordu; fakat hakikl 
eti heniiz meydana <;1kmam1§ ve §oh

heni.iz o kadar yay1lmami§h. Rafael 
k Romaya geldigi zamanlarda baz1 te

fi vak1alar, onun san' at hayatma 
etmek itibarile dikkate a§yandular. 

Rafael bir gi.in Tiber sahillerinde ge
ken, gene, gi.izel ve cazib bir kadma 

sbyor. <:;apkm san'atkar, hayalinde gii
lik kistaslarile ol<;tiikten sonra pek be

, ......... 1'1~1·, miitenasib viicudli.i, §irin yi.izlii 
gene hzla tam§Iyor. 0, Trastevere de

balk mahallesinde bir fmnemm k1z1 
argerita' d1r. Malum oldugu iizere 

sonralan Rafael'in modeli ve 
sonunda da metresi olmu~. san'at tari
de Fornorina (Ekmek~i K1z1) ismile 

etmi§tir. 

Rafael'in bu malarda yaphgl me§hur 
· biri «ha madonna della 
a» dJT. Bu, sandalyede oturmu§ 

elinde kiic;iik Isay1 temsil eden 
tablodur. Rivayete gore, Rafael, bu 

aki Meryemi, F ornorina' dan ve 
isay1 da onunla kendisinden do -

c;ocuktan ilham alarak yapmi§tir. 
Rafael bu eserinden sonrad1r ki §Oh
kazanmaga ba§lam1~ ve kendisine Va· 
n saraymm tezyinah i~i verilmi§tir. 

0 d.evirde san' atJ ~ok seven ve san
rlan himaye edenlerin ba§mda Kar· 

Bibi-tu geliyordu. Romaya gel
soma, Rafael' e en c;ok sipari~ ve-

ve onu d~:tima koruyan bu adam ol-

Hatta bir ziyt.tfet anmda Kardinal, 
fael'in ,yamna y4kla§Ip yegeni Maria
gostererek: «Cok Jevdigim i~in seni 

Maria ile e,.lendireeegim.» di-

Rafael biraz tereddUclden sonra bu 
ifi kabul ediyor. F akat Maria olduk
giizel, §irin ve zengin olnri\Slna ragmen 
disini Rafael' e sevdiremiYQrdu. Ra -

Kardinah kumamak ve cma §i.ikran 
erile mukabele etmek istiyordu. 

· san' atkar, Maria ilt ni~an
diktan sonra ~aheser ve muhte~em 
donna'lanm veriyor, bu eserler dt! ba
rmca, Maria' dan, baz1lannea da, 

· 'dan miilhem oldugu ileri si.i\u
Halbuki bu tablolarda ne M.t

nm §irin yiiziiniin, narin viicudiini.iu 
'lini; ne de Fornorina'nm masum ba
saglam ve plastik formalanm gorii -

zamanlarda bulunan bir mektub 
sm1 ~ozmi.i§tiir. Bu mektub Rafael'in 

digim kadm» diye hi tab ettigi Fran
Ordeaska ic;in yaZilmi§tl. Bu kadm 

vu~"""'" devrinin zengin bankeri Ogos
Kidji'nin metresi idi. Franceska'mn 
oldugu ve nereden geldigi me~hul
F akat onun giizelligi o kadar §ohret 

ki bi.itiin san'atkarlar onu tasvir 
eserler yaparak kendisine takdim e
ve onun oni.inde igiliyorlard1. Rafa

ile tesadiifen tam§mi§h. 
Agostina gi.izel sevgilisi i~in muh-

Tefrika No. 61 ~· 

Rafael oliim do~eginde ilham 
~d1~ kadmla birlikte 

te~em bir villa yaptmyordu. Bunun tezyi~ 
nahm o devrin rne§hur san'atkarlanna 
havale etmi§ti. 

Bu i§te en miihim vazifeyi Rafael ve 
Ladoma iizerine almi§h. Bir gun Fran· 
ceska villada yap1lan tezyinah gormege 
gitmi§ ve orada Rafael ile tam§arak ko
nu§IDU§tu. Bu konu§malar villamn tezvi
natl ikmal edildikten sonra da devam et
mi§, bir miiddet soma banker, sevgilisinin 
portresini yapmag1 Rafael' e havale et -
mi§tir. Rafael bu suretle 'me§hur eserle· 
rinden biri olan (Orti.ilii Kadm) 1 vii· 
cude getirmi§tir. Rafael, bundan sonra 
bankerin mi.isaadesile, fakat if§a edilmek
sizin F raneeska'mn k1sa modelligile ma
ketler ve krokiler yap1yor. 

Bir san' atkarm ruhi galeyani 1<;m en 
tehlikeli an, kar§Ismda sevdigi bir kadi
mn model olarak bulunmasidir. 0 anda 
san' atkar, maddi alemden teeerriid ede~ 
rek, sevdigi viicudiin biitiin inhinalanm 
~izerken, onun be.dil g.Uzelliklerinin biitiin 
temayiillerini de belki farkmda olmaksi
zm ruhuna nak§eder. hte bu nak1~ san'at
karm duygu siizge<_;lerinden g~erek, go
zii onun goziinde, yiiziinde, viicudiini.in 
biitiin inceliklerinde bir hassasiyet dalgas1 
halinde dola§Ir. 

i§te Rafael de, ilk gordiigii tgiinden
beri ruhunda iz buakan giizel modeli 
Franeeska'mn kar§Ismda, onun bedii gii~ 
zelliklerini duygularile boyle kan§tirmi§ 
ve onu ruhuna boyle nak§etmi§ti. Fran -
eeska da bu dahi san' atkarm derin duy· 
gulannm meftunu olmu§, her defasmda 
onun ruhuna girip <;Ikhk<;a benliginden 
bir§eyler buakmi§ ve onun esiri olmu§tU. 
Fa kat bu kayna§I§, hic;bir Zaman vakla 
olamami§, ikisinin de i<; alemlerinde gizli 
kalmi§h. 

**~ 
KJYmetli san'atkar oliim do§eginde 

iken odasma siyah ortiilii bir kadm giri -
yor. Rafael'in solgun yiiziine bakarak 
ortiisiinii kaldmyor. Bu anda basta goz
lerini ac;arak: 

«- Franceska sana <;ok miite§ekki , 
rim.» diyor. 

Kadm, gozya§larini zaptedemiyerek 
onun ellerinden tutuyor. 

«- Rafael, seni daima sevdim. Sev· 
gimiz seninle beraber ebedile§eeek. Eser
lerinde sevginin izleri daima ya§Iyacak ve 
onlan ben bi.itiin omri.imee gorecegim. 

••• • 
Nakleden: 

KEMAL RAGIB 

urriin c;ok sarsild1m da onun ic;in er·J - Benim, lutfen biraz a~ar misJmz? 
de~ kamarama ~ekildi~. Koridord.a Olur .sa!giSlzhk degil!. Bu saatte ben· 
gemiei dola§Iyor. Bednye Satvetle 1- den ne Ishyor: 

ba~ma gelenlerden sonra arhk - Y atiyor\llll, dedim. Uyumu~tum. 
bo§ bJrakm1yorlar. Adnan da bu - Affedersiniz. F akat biraz konu§· 

yan Karadeniz usagmm elinden kur· mak istiyordum. 
cak degil ya ... Yiiregime biraz su - Yanna kalsa olmaz m1'? ..• 
di . Soyundum. Yataga gi.rdim. Bir - Cok aeele, <;ok miihim!. 

;; uykum gelmiyor. Suradan bir kur - Mutlaka "!:>u gece oyun oynarken Ad-
, ayaglll'!Zl 'karaya bassak, §imdi- nam buldular; yahud birisine benzetti-

ha~ka hi~bir di.i~iincem yok. ler I... Merak ettim. S1rtima bir~ey ge-
ir arahk dalmisim, birdenbire kapl c;irdim. KaplYI ac;hm. 
adJ. T okmak dondu. Y atagm i<;in- Sadeddin, arkasma baka baka ic;eriye 

aYn7Jm c;Ikhgi kadar: girdi. Ka~lan <;atJlmi§, yiizii km§i!DI§, 51-
Kim o?.. niric;inde ... 

iye bagrd1m. N e oldu?. diye sordum. 
deddinin sesi: - t§ler busbiitiin kan§b. Biisbutiin 

Be§ikta§ jimnastik kuliibiine aid olan 
$eref stadmm kaptsmda merhum $ere
fin ismini ta§Iyan levhanm evvelki ida
re heyeti kararile yerinden c;:tkarlldtgt 
ve bu yersiz hareketin spor efkan umu
miyesi iizerinde c;:ok fena bir tesir yap
tlgt malfundur. 

Otuz kiisur senelik §erefli bir maziye 
sahib olan Be§ikta§ kuliibiinii adeta iki.
ye aynacak kadar fena akisler uyand1 • 
ran bu naho§ hareket iizerine, kuliib da
hilinde vukua gelen karl§Ikhklar bir 
miiddet sonra idare heyetinin sukutunu 
icab ettirmi§ti. 

Her giin bir par<_;a daha dal budak sa
Ian bu hadise iizerine umumi bir kon -
gre yapllmi§, idare heyeti de iskat edi.
lerek yeni bir idare heyeti se<_;ilmi§ti. 

Kultibii.n umumi i§lerini esash bir SU

rette tanzim eden yeni idare heyeti, son 
yaptlgt toplanbda cBe§ikta§ kulii.bii $e
ref stadt:. §eklinde yaztlacak levhanm 
as1lmasma karar vermi§tir. Bu hareke

. tin ~erefi sevenleri ~ok memnun edece-
gine hi<; §iiphe yoktur. 

Fenerbahge - Be§ikta~ ma~t miinase
betile Be§ikt~ kultibii tarafmdan duhu
liye iicretlerinin o mac;:a :mahsus ohnak 
iizere <artlnltru~ ve bundan d'Olayt da 
stad kap1stnda bir takun karga§ahkla -
rm meydana geldigini yaztru§tlk. 

istanbul futbol ajanhg,. bu yersiz ha
reketten dolayt Be§ikta§ kuliibii.ne teb
ligat yapmt§ ve badema bu kabil ha -
reketlere meydan verilmemesini bil -
dirmi§tir. 

Bu hadise dolaytsile gazetemize bir 
gok §ikayet mektublan gonderilmi§, ez
ciimle iki karde§ten biri yiiksek fiatla, 
bir digeri de o patlrd1dan sonra tenzi -
lath fiatla stada girdiklerini ve Fener
bah<;e - Be§ikta§ magm1 ayn ayn fiat
larla seyrettiklerini yazm1§lard1r. 

Stad sahibi kuliiblerimizin bu gibi 
ftrsatlardan istifadeye kalki~amalan
nm gene kendi menfaatleri iktizas1 ol
dugunu hatlrlatmag1 faydalt gordiik. 

Pazar liki rna~lari 
Taksim stadyomu tarafmdan :federe 

olm1yan kuliibler ic;:in tertib edilen pa
zar liki ma~larmm en miihim oyunu 
pazar giinu $i§li ile Beyogluspor kuliib
leri arasmda yapllacakttr. 

Pazar sabaht saat 9,50 de Kurtulu§ -
Galataspor, 10,30 da :;;i§li - Beyogluspor 
mac;lan yap1lacaktlr. 
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Bir kur§un h1rsizt 
Kadtkoyiinde Kurbagahderede <;ay1r 

boyunda 22 numarah evde oturan Ma -
latyah Siileyman oglu Ahmed, §iipheli 
vaziyette goriilerek c;evrilmi§, yamnda 
50 kilo kur~un ve iki musluk bulunm~
tur. Ahmed, kur§Un ve musluklann Kii
<;iik <;amhcada Sabuncuzadelerin ko§
kiine aid oldugunu ve bir hafta evvel de 
Gii.zel Orman <;iftligi kazinosundan gal
digmt itiraf etmi~tir. 
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Onlara baktikc;a daima seni seyredece -
gim. Beni tasvir eden portrelerinde, goz~ 
lerim ebediyetlerde bile seni sevdigimin 
ni§anesi olacak.» diyor. 

Rafael bu esnada, ilahl sevgilisinin 
verdigi son gayretle dogruluyor. Yamn· 
da duran adamma yazmasm1 i§aret edi
yor: 

«- Mezanmm yanmda sevdigim ka-
dmm isminin yazilmasmi istiyorum. 
F raneeska 0 ... » 

Sonunu getiremiyor. Ba§i dii~iiyor. 
Koea san' a tkar tebessiim ederek ebedi
yete gomi.iliiyor. 

ZEYNEL AKKOC 

c;:ktlmaz bir yola girdi. 
- Nasii?. Bunlarm oyunu da Ad

nanmkine benzemiyor, degil mi? ..• 
- Benziyor, hem nas1l benzeyi§!. Ce

vad Samiye sorarsamz, bunlann ikisi bir 
adamd1r, kahbimi basanm, diyor. 

- Kimmi~?. Hangisj '? ... 
Sadeddin N eami durdu. Soylemek is· 

temiyordu. 
- N ermin miymi§ '?... diye sordum. 
Ka§lanm kaldtrdi. Demek ki <> degil~ 

ml§. 
- Melek Hamefendi mi?. Olamaz. 

0 §l§man bir kadm! .•. Oyle ise Ha§met 
mi? ... 

Gene sesini <_;Ikarmadt. Camm s1k1ldi: 
- Neye seylemiyorsunuz? ... Soyle

miyeeektiniz, neye geldiniz oyle ise '? ..• 
- Bilmem, ~ekiniyorum. Y erin ku

lagi vardu, derler. Kendisinden §iiphelen
digimizi anlarsa belki elimizden ka<;mnz. 
Belki gider ayak ic;imizden birkac;mm da
ha canma k1yar, ondan korkuyorum. 

- Bana soylediginizi nereden duya
eak '?. Gidip de kendisine sayliyecek de
gilim yal ... 

- Soylemezsiniz amma kim oldugu
nu ogreninee, yann yuzyuze geldiginiz 
zaman belki de kendinizi tutamazsm1z, 

Duymad1klar1m1z ve. 
bilmediklerimlz BERLITZ

1 
Lisan mtitehasslSl Prof. ANJEL 

FRANSIZCA 

Merihten gelen tehlike 
t!f!!!J · Me§ohur !ngiliz 

~~-c~ ~:~~i:5~ilm~· al~~ 

lstlklll caddesl 
Ak§am lisan kurlar1 
FRANSIZGA • iNGiliZGE v.s. 'I 

Dersanesi, Bah~ekap1 Tek Kollu C 
mal kar§Ismda Selamet Ham. Derslet. 
mtinferid veya mli§terektir. !htisasunlZ 
Miikrueme, terciime ve tetebbua yar .. 
rum. 

Haftada 3 ders Dr. BESiM RU$EN 

nan son romanm -
Ayda 4 llrad1r. • Cerrahpa§a hastanesi dahiliye mii

tehasslSl <;ar§tkapl Tramvay durak 
~ · dan baz1 korkun~ · · Ahun Ap. 
· ~ parc;:alar, Amerika-

da radyo ile ne§re -
dilmi§, balk, korkudan birbirine gir -
mi§tL Romanm bu parc;:asmda, Merih -
lilerin haceri semavilere binerek yer 
yiizii.ne hiicum ettiklerini, etrafa ate§ -
ler sac;:arak ortahg,. mahvettiklerini, 
fevkalbe§er tasvirlere ah§Ik kaleminin 
biitiin kudretile ve hakikaten korkunc;: 
bir tarzda anlatan muharrir, garib bir 
tesadiif eseri olarak t1plo kendi gibi 
Wells ismini ta§Iyan bir radyo spikeri 
tarafmdan temsil edilmek mazhariyeti
ne ermi§, hatta, bu yii.zden, radyoda 
kendi eserini kendisi okudugu zanmm 
bile, farkmda olmadan, uyandirmi§b. 

kmir Telefon Miidiirliigiinden : 

Amerika gazetelerine bakthrsa, o ge
ce, Amerikanm bir<;ok §Shirlerinde, 
Merihlilerin hakikaten yeryiizii.ne sal -
dirdtklarma inanan halk, adeta bir lo
yamet giinii manzaraSI ic;:inde, c;:arpma 
~arpma bitab kalml§, hakikati ogrenin
ciye kadar miithi§ bir korku gec;inni§ti. 

:;;imdi, o geceki korkunun kurbanla • 
rmdan bir kad.ln, radyo §irketi ile spi -
ker aleyhine bir dava aGarak 50,000 do
lar tazminat istemi§. iddiasma gore, 
Merihlilerin hiicumu liaberi kar§IStnda 
ugrad1g,. ruhi sadme, bu kadarctk bir 
para ile dahi telafi edilemiyecek kadar 
vahimmi§. 

Bana kahrsa, aSil valiim olan §ey, rad
yo ~irketinin ve fazla ukala spikerin 
halidir. Bu ilk davact, davasmt bir ka
zanmaya gorsiin. ArkaSindan, biitiin 
memleket halkmm ookii.n edecegine Iii~ 
§ii.plie yoktur. Merihlilerin hii.cumu, bu 
savletin yamnda nimef gibi kahr zan • 
nederim. ............................................................ 
Bu liafta yap1lacak ma~lar 
Beden terbiyesi Istanbul bolgesi fut

bol ajanhgmdan: 
10/12/938 cumartesi giinii yapllacak 

ma<_;lar: 
Taksim stad1: 
Galatasaray • Be§ikta§ B tak1mlan sa

at 14,30 hakem Nuri Bosut. 
Be§ikta§ stad1: 
fstanbulspor - Beykoz B taktmlart sa

at 14,30 hakem Necdet Gezen. 
Fenerbah~e stadt: 
Fenerbah~e - Hilal B tak1mlar1 saat 

14,30 hakem Halid Llzbaykal. 
11/12/938 pazar giinii yap1lacak ma~

lar! 
Taksim stadt: 
Galatasaray- T'OpKapl A taklmlar1 sa

at 13 hakem Adnan Alan. 
Yan hakemleri: Halid C>zbaykal ve 

Salahaddin Ozbaykal. 
Beykoz- Vefa A tak1mlan saat 14,45 

hakem tzzet Muhiddin Apak. 
Yan hakemleri: $evki <;anka ve Be· 

kir. 
Be§ikta§ stad1: 
Hilal - Siileymaniye A tak1mlan saat 

13 hakem :;;azi Tezcan. 
Yan hakemleri: Halid Uzer ve Ne§et. 
Be§ikta§ - istanbulspor A taktmlan 

saat 14,45 hakem Tartk 5zerengin . 
Yan hakemleri: Fikret Kayral ve Zi

ya Kuyumlu. 
Fenerbahc;e stadt: 
Altmordu - Bogazi<;i A tak1mlan saat 

11 hakem R1fk1 Aksay. 
Beylerbeyi - Anadolu A tak1mlan sa

at 13 hakem Halid Galib Ezgii. 
Siileymaniye stadt: 
Karagiimriik - Fener Y1lmaz B takim

lan saat 9 hakem :;;evki <;anka. 
Anadoluhisar - Galata Gencler B ta

ki.mlan saat 11 hakem Fahreddin Somer 
Anadoluhisar - Fener Y1lmaz A ta -

ktmlan saat 12,45 hakem Feridun Kthg. 
Kastmpa§a ~ Galata Gepcler A talom

lan saat 14,30 hakem E§ref Mutlu. 

belli edersiniz. Sonra, ne yalan soyliye
yim, bir yandan da Cevad Saminin la
fma inanmak istemiyorum. Bana, pek sac;· 
rna gibi goriini.iyor. 

- Neden? ... 
- Bu gece onun ~ii;pbelendigi oyun-

eu, Ad nan olamaz da onun i~in .•• 
- N e biliyorsunuz '?. 
- Adnan o geee bizimle oyun oy-

narken bu adam ba§ka yerde idi. Nere
de oldugunu da biliyoruz. Sonra F eri
hayl denize attiklan zaman gene ba§ka 
yerde idi, gorenler, · onunla beraber otu
rup konu§anlar var. Dernek ki Adnanla i· 
kisi bir adam de gil..~ 

- Anladtm, Ha§met i~in soyliiyor
sunuz. Adnan tgibi oyun oynayan o, oy· 
le mi?. 

- Hayu, onu demek istemedim. 
- Kim oyle ise? ... Bir de Nermin 

kahyor. 
- Sormaymtz, dedim ya .•. 
- Oyle i~e bu lakird1y1 kapatalun. 

Mademki soylemiyeceksiniz, Allah rahat
hk versin, ben de gene yataytm. 

- ~ey ... Benim sizden ba§ka bir ri
cam var da en c;ok onun i<;in geldim. 

Ne gibi?. 
- ~u sizin defteri bir kere daha okl;· 

1-

2-

idare ihtiyact i~in C.Ort pazisyonlu bir telefon §ehirler aras1 masaB1 
kapah zarf usulile eksiltmiye ~Ikanlmi§tlr. 
Muhammen bedeli ( 7.000 ) yedi bin lira muvakkat teminat ( 525 >: 
be§ ytiz yirmi be§ lira olup eksiltmesi 13 kanunusani 1939 cuma 
giinii saat 15 te izmirde Telefon Miidiirliigii binasmdaki Satmalma KQ4 
misyonunda yaptlacaktlr. 

3- Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile · kanuilt 
vesaiki muhtevi kapah zarflarmt o giin saat 14 e kadar mezkf1t 
Komisyona vereceklerdir. 

4- ~artnameler hergiin tz_mir Telefon Mtidii.rliigii ile istanbul 
Miidiirliigii Levazun Amirliginden paras1z verilecektir. 

·En ktsa zamanda size de ayni parlak 
neticeyi kazand1rabilir. 

. . 

RADVOLiN 
Y aktn ~ark1n di, macunlan Krali~esidir. Milyonlarca agtza 

giizeUik, · s1hhat, sagbk vermi~ ve bu hassasiledir ki 
18 diploma, 48 madalya kazanm~hr. . 

Sabah, ogle, aktam her yemekten aonra RADYO~ 
LiN'Ie agz1n1z1 f1rqalamay1 unutmay1niz I 

Miiesseseye teslimi 
tahmin olunan bedeli 

Lira K~ 
900 

Muvakkat teminat 
I;.ira Kr§. 
67 50 

. 

Miiessesemiz ic;in maa teferriiat bir aded 
satm almacaktll'. 

Diathermie cihaz1 pazarhkla 

Pazarhk 12/12/938 tarihinde saat 15 te Cagaloglun.da Yiiksek Mektebler 
Muhasibligi binasmda toplanacak Komisyonda yap1lacakti.r. tsteklilerin ek~ 
siltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat teminatlarm1 sozn. g~~en 
muhasiblik veznesine yatuarak alacaklan makbuzlarla yukanda yaz1h giin 
ve saatte Komisyona, evsaf ve §eraiti gormek istiyenlerin de Miiessese :Of .. 
rektorliigiine ba§ vurmalan. ( 8927 )' 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlann1Z1 derhal keser. 
.. - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. - -

istanbul ilbayhgtndan : 
istanbul 20 nci okula atanan Bursa Merkez Kocaeli okulu ogretmenie

rinden Giizin Sonmez yapllan tebligata ragmen §imdiye kadar vazifesine 
ba§lamamt§tlr. 'tt~ giin zarfmda odevine ba§lamad1~ takdirde istifa etmi$ 
sayllacag1 ilan olunur. ( 8847 ) 

yamaz mi~Im'?. 
- Kaptana verdim, onda duruyor. 

Mademki bu i§leri ara§tirmak i~in size soy 
leyen kendisi imi§. Defteri de versin, is~ 
tediginiz gib okuyunuz! 

- Son giinlerde neler yazd1mz, on
lan da okuyamaz mtyim'?. 

- Y almz bugiin yazdiklanm, bura
da. Vereyim amma ... Siz kendi bildikle
rinizi bana soylemiyorsunuz. sonra benim 
yazdiklanmi hirer hirer okumak i~tiyor· 
sunuz. Bilmem ki, nastl olur? ... 

Sadeddin hakhyd1. Sesini <;Ikamnad!. 
- Bo§una saklamaym1z, dedim. Ha§

metten ~iipheleniyorsunuz degil mi? ... 
- Anladigtniz gibi i§te ..• Cevad Sa

miye sorarsamz, npk1 Adnan gibi oynu
yonnu~. Ben bir tiirlu inanMmyorum. Bu 
kumarbaz herifin kag1d diizmekten ba§· 
ka bir§ey bildigi yok. Adnanla Ha§met, 
ikisi bir adam olamaz. Birisi oyun oynar· 
ken, oteki F eriha ile hera her gii¥erted~ do
la§Iyordu. Sonra Adnan F erihay1 denize 
atarken lola§met, sizin yammzda, salonda 
oturuyonnu§. ,Siikrii Pa§a bile gormii§. 
Dalha sonra Adnan sizin kamaraniza gel
di, defterinizi istedi. Bedriye Satvetin ka
marasma gitti, vasiyetnameyi c;ald1. Biraz 
sonra da Ha§meti yakaladt, yeti§meseler 

onu da denize atacakb. Demek ki Ad
nan, Ha§metten ba§ka bir a.damdu! ••• 

Hi~ sesimi <;IkarmadiJlll, Beni bir dil-' 
§uncedir ald1. Sadeddin N ecmi, hala sot' 
leniyordu: 

- Bu kadar da degil: Biraz once. 
kamarotlardan birisi, salonda, yaz.1 rn•" 
sasmm iistiinde bunu bulmu~. bana getir" 
di. 

Cebinden bir kag1d ~1kard1, uzatti. Glr 
r.Ur gormez tamd1m: Hac1 Hiisameddini1l 
vasiyetnamesi... Altmda da kurJun k3" 
lemle bir satJr yazt: 

«Okudum. Anhyacag1mi anladnn. 
Ad nan>> 

Bu da hpkt bana gelen mektubdaki gi~ 
bi <;arpuk, ~urpuk yazilnu§. 

- Bu ne demek oluyor, dedim. 
- Anla§Ilan, ortada boyle bir "as!" 

yetname oldugunu biliyomnu§, yahud Ja 
duymu~. Ald1, okudu. Bunun bir koP~~ 
oldugunu gordii. Bizimle alay eder S1 ~ 
geriye veriyor. ~imdi, i§in ic;inde en ~0 

dii§iiniilecek yer §Urasl: Demek o)uyor 
v" e" ki Adnan bu gece salona gelmi§. 1'1!115 

ye belli etmeden vasiyetnameyi masas1~ 1~ 
iistiine buakmi§. Salonda ona benzer, goZ 

liikli.i, klZll sac;h, esmer bir adam Y";t\1· 
(Arkan var 



S. K" b Vud Franstz tayyarelerf F.ransa - fngiltere Hava Naztn tr mgs Y • iz 
fabrikalanm ziyaret etmek iizere ge~en hafta Parise gitmi~tl. RNesrmm 
( c b ·1 1 T Hava azmm Soldan itibaren) Frans1z Hava Naztn Gi La ..,am r 1 e ngt_r~ .d k 
" "'d" ·· ·· bir tayya:rey1 tetkik e er en. ~ bir Franstz tayyare fabrjka.s1 mu urunu 
Rosteriyor. 

. Alrnanya _ Viyanada tertib edilen do~zuncu beynelmilel pul sergisine 
1§tirak eden pul merakhlan bir kahvede pul koleksiyonlarm1 tetkik ederken. 

Tetrika: 42 .................................. _. ...................... ... 

ATE$TEN DAMLA 
Y azan: MOKERREM K..\MiL SU 

Bd ir Inuddet Hanife halamn yanmda kal- ha§ladm. . 
lkta "f I' . . d k"' "k b" - Benl'mle ug~rasrnaym, yorulmam Is-n sonra c,;t t 1gm yenn e uc;u 1r • 

~". Yaphracagtm. Eski adamLanmtdan temiyorum N afiz. T ekrar ediyorum deg
IShyenleri gene yamma alacagun. Onlarm mez bu kadar c;:trpmma §U ii.-; gunliik hayat 
:~astnda yuvarlamp gidecegim. Getirdi - tc,;m. . 
g,n k k d k d ~·1 ... _ Eg~er onu seviyorsan, ~Imdtye_ka-tz etum avranaca• egt m1 r 1 

- S d"' .. B ·· I ce dar bana inandtysam beni dinle. Sem s-b . en onu U§Unme. en gun !!r 
~ 1§ ustiinde kafaml yormu§, olc;mi.i~ hie;· tanbula gotiirmek istiyorum. 

hl§, sonra ortaya ahlmt§bm zaten. Sii • - Bu yolculuk ikimiz i~in de gi.ic v_e 
A·Yla, .diirii;t, anlayt§h bir. aile klZ_Idi~. yorucu olacak. Hem asker oldugumuz l· 

lleleruniz arasmda kuvveth ve eskt bn ~in ogidemeyiz de.·· . . 
ani d · b' _ Ben de esasen mast gelmce gtde-a~a vardtr. Bu maceraya erm tr 
~~aka gosterdi. Serabm kurtu!U§U i~in bu cegimizi soylemek istiyorum. 
1~1 seve seve yapabilecegini soyledi. Bu - Nic;:in gidecegiz? 
Sir a d 1 k k <::.' d' _ lr1"mde son bir iimid daha var Ah-b ram1z a ka aca mera etme. 'i1m 1 ,.. 

'"'en de sana ktsac;il fikrimi. s_o_yliyeyi~. med. Bnak da bu iimid kordiigum olup 
r ak t d b k tm kalmastn kafamtzda. Bir tecriibe daha a sen e ana soz ver 1 tbraz e I· 

Y~cek, i.iziilmeden. ne_ d.ersem kabul ede- yapalrm. 1stanbulda bir konsiiltasyon ya-
ceksin. ptlsm. leah ederse Avrupaya kadar uza· 

- Kitne clair~ naltm. Ondan sonra ka•derimize raz1 olu-

- Sana §iiphesiz. · ruz. _ -
- Degmez oyleyse . .-. .Ahmedin arttk hie; iimidi kalmami§t~. 
- Amma ba§langtcda mi2.1kbltga Doktor Nafiz, bir yandan onu bo~ b1r 

Markoni son olarak 

1neye ugra,Iyordu? Balkan ·sejerim : 1912 

Me,hur ka,ifin karis1 baz1 
,rivayetleri tekzib ediyor 

4- Hareket: ' Yazan: Y. MAZHAR AREN · 1 

Telsiz telgraf mu- · 
cidi miiteveffa Mar 
koni'nin zevcesi 

Markiz Kristin Mar 
koni, kanser kon -
gresine i§tirak et -
mek iizere gec;en 
hafta Parise gitmi§, 
orada, gazetecilere 
verdigi beyanatta, 
Markoni'nin, vefa -

Kt§la daki tefti§ten sonra 
Sirkeciye sevk ediliyoruz 
Evlerin pencerelerinde bizi dualarla ugurbyan ve 
iizerimize ~i~ek atan kad1nlar hep agla~IyorlardJ 

tmdan evvel me~ - M 
7
__ • 

1 ld ~ . h k ar/\AJnt gu o ugu I§ a -
Janda baz1 malumat vermi§tir. Markiz, 
bilhassa, kocasmm alum §Uaml icad et
tigine dair olan iddialan tekzib ede -
rek demi§tir ki: 

c- Kocamm son ara§tlrmalarmda, 
bilhassa <Hiim §Uamm icadtm hedef tut
tugu soylenmi§tir. Bu, kat'iyyen yalan
dlr. 0, hayata o kadar bagh idi, ve icad 

A ettigi telsiz telgrafm sayesinde hayatl 
(_;in - t;in gizli polis te§kilatil: ~i- kurtulanlardan ald1g1 te§ekkiir mektub

nin Mataharisi addedilen esrarengtz I§· 
lan onu o kadar miitehassis ederdi ki, 

ler c;eviren Lili Li admdaki bir <;inli boyle bir adamm oliim §Uaml icad et -
casusu tayyare ile Hong-Honga kac;ar- megi aklma bile getirmesi imkam ola -
ken ani olarak yakalanml~tlr. Resmi - maz. Bu rivayet, kocamm, son zaman -
miz, t;inli Mataharinin giizel bir pozu. Iarda, ktsa dalgalar iizerin.de sarfettigi 
nu .gosteriyor. mesaiden galathr. Evet, o, Italyaya biz

ingiltere - Almanyadan ingiltere
ye hicret eden 5000 Alman c;ocugun
dan miirekkeb bir grup, spor ve her 
tiidii idman hareketleri yapmak iizere 
Londrtt civarmda bir kampta ogle ye-

met etmegi biitlin kuvvetile istedi. Fa
kat, be§eriyete zarar verecek, mcdeni
yetleri mahvedecek bir eser yaratmak 
onun aklmdan bile gec;memi§tir.~ 

Madam Markoni, kocas1 hakkmdald 
iddialan bu sozlerle tekzib ettikten son
ra, onun yanm kalan son icad1 hakkm
da §Unlan anlatmt§br: 

c- Son zamanlarda, biiyiik bir proje
si vard1. Fakat, bu projeye hangi esas
Iar iizerinden devam edilecegini bilen 
yoktur. Onun takib ettigi maksad, c;ok 
eski zamanlardanberi kimyagerlerin ve 
simyagerlerin, iizerinde me§gul olduk -
lan altm yapmak meselesidir. Yalmz, 
§U kadanm biliyorum ki, deniz suyun -
dan altm yapmak iizere bulunuyordu. 
Buna, imkanstz nazarile bakmamahst -
mz. Markoni indinde her meselenin hal
line c;are bulmak kabildi; yalmz, bazan, 
bu meseleler c;abuk halledilmez, uzun 
siirerdi, o kadar.• 
lllllllllllllllllllllllllllllllll 1 I I I I I I I I I II I I I Ill I I I I Ill I I 

Elektrik ,irketi heyeti 
umumiye icttimai 

Elektrik §irketi tasfiye heyeti umu • 
miyesi, Tramvay ve Tiinel §irketlerinin 
fevkalade toplanhlan miinasebetile his
sedarlarmm §ehrimizde bulunmasmdan 
istifade ederek bu aym 19 unda fevka -
lade bir ic;tima yapacakhr. 

Sabah kalktigimtz zaman talim ha -
mbgt yerine gidi~ hawbgt yaptJk, her
kes evini barbm mtma yiiklendigi can
taya doldurdu. Kt~lanm meydanmda 
topland1k. Alaym bayragt Beylerbeyi -
nin iistiinden gelen serin riizgarla c;:Irpt
myordu. Bizim tabur, iic;:i.incii boli.igiin 
ac;:tig1 (Plevne sancaib) mn golgesinde 
gururlanmaktaydt. Selam vaziyeti a! -
dtk. 

Alay kumandam, tabur kumandanJ
mizla beraber bizi gozden gec;irdikten 
sonra ktsa ve manah bir nutuk soyledi; 
bu nutuk vatanm sembolii olan bayragm 
~erefini muhafaza etmek ve milleti yiik
seltmek ic;:in dokiilecek kamn faydastz 
olmtyacagma dairdi. Kumandan Osman 
Bey, herkese mukadder olan oliimiin 
maglub bir millet olarak bir yatakta gel
mesile muzaffer ve geride kalanlan sela
metle miibe~~r eden bir ~ehidligin ara
smdaki farklan anlatt1. Herkesi ~ehid 
dii~mege imrendirdi. 

Askerlerin maneviyah iizerinde bu 
nutuk pek hayuh tesir yapti. Bu nutkun 
birdenbire canlandudtih ruh - alay bir -
kac; kere yenilendigi halde - eskilerden 
yenilere bir sari hastahk gibi gec;:erek hie; 
sonmedi. [Ben alakamt kestikten sonra 
Catalca hattmda Kalik1ratyada mevzi 
alan alaytmla ettigim temaslarda bunu 
gordiim.] 

Kumanda borusu c;almdt. Y ola dii~
tiik. Bir miiddet tenha yerlerden, bahc;e 
duvarlan arasmdan gec;tikten sonra so -
kaklara geldik. Evlerin pencerelerinden 
okuyup iifliyenler, tath aglama sesleri 
serpenler, Uzerimize sonbahar c;kekleri 
atanlar, bizi cesaretlendirecek sozlerle 
bagtranlar vardt. Bunlar hep kadmlar ve 
hep gene kizlardi. Gene k1zlar, kafesleri 
kaldnarak kendilerini va:tan a~kmm tim
sali olarak, miidafaa edecegimiz §eylerin 
kendileri gibi Iatif ~eyler oldugunu og -
retmek istiyor, c;tplak ve giizel tuvaletle
rile goriiniiyorlardt. 

:······························E·····M·····a···DA""": Be~rkta~ caddesine indik. Yayakaldt -:.. ..... ~~.~~~ ... Y. ........................... : nmlan dolduran ahalinin alkt~lan ara -

Amerika - Son giinlerde 
so~du~undan kar yagmtya ba~laml!l • 
ttr. Amerikanm muhtelif ~ehirlerinde 
soguk riizgarlar ve oldukc;a §iddetl~ f~r· 
tmalar vukua gelmektedir. Resmtmtz, 
gec;elnerdt Am~rika sahillerinde mlihim 
tahribat yapan frrtmadan sonra Nev
york'ta karla ortiilii sokaklarn:¥:fan bi
rini gosteriyor. 

hayale kapbrmak ]stiyor, bir yand~an da 
ilk fiTSatta yapacaklan bu yolculuga ha
mlamaga c;ah§tyordu. 

Nihayet Lozanda ban§ imzalanmi§, 
Istanbul bi.iyiik kurtulu§un e§siz heyecant 
i<;inde sevinc ve saadeHe ~alkanrnaga 
ba§lamJ§ti. , .. 

<;ok g~eden iki a~kada§ mes ud gun-
lerin I§tgile kama§an Istanbul sokakla:J
na adlmlanm attt!ar. Vapur yolculugu 
fazla iiziicii olmamt§tl .. lyi bir otele yer
le§tiler. N afiz icab eden doktorlan ayn 
ayn gordii. Hocalanm buldu. Onlarla 
uzun konu§malar yaph. Hasta.nm ay~ar
dan beri ba~mdan ger;en §eylen, amehya
tmJ tedavisini bir rapor halinde onlara 
not' ettirdi. Kararla§ttrdtklan gi.inde Ah
med hastaneye yatmldt. 

T ekrar muayeneler, tecriibeler ba§l~
dt. Memleketin iic;: kUJVVetli doktoru ~u
naka§alar yapttlar. Uzun yiilar meslegm
de ytpranmt§, sac;:Iarmt. a_gar~t§. hoca, .a
meliyat fikrine digerlenm de t§tlrak etll_r· 
di. V e 0 biiytik giin c;:ok tge~eden ~ehp 
~ath. Bu defa ameliyat odasmm ~~ptsl 
ononde titreyen, solan, heyecan l~mde 
kendini harab eden gene k1z yoktu. Onun 
yerine b~ miithi~ ani Nafiz bekliyordu. 
Arttk ne olursa ~imdi olacakh. 

•• smda Sirkeciye kadar nastl geldigimizi 
bilemiyorum. Yiiriidiik mii? Yiizdi.ik 
mii? Kaydtk rot? Y oksa gozlerimizi yu
mup ac;mca kendimizi or ada mt bulduk ~ 

Orijinal bir ba§ tuvaleti. Ak§am ktya
fetleri i~in kendi sac;mdan veya ona 
benzer sacrlardan yaptlm~ fiyangolar 
kullanmak Pariste pek ragbet bulmu§ -
tur. 

Y a hep, ya hi~ ..• 
Y a gene kolundan tutup kaye dogru 

beraber yola ~tkacaklardt, evinin yaptl
masma, i~ hayatmm yeniden canlanmast
na yarchm edecekti. Sonra iyi bir kadm 
bulacakh. Ahmedin her i§ini yapacak, 
karanhk hayatmt c;ekip ~evirecek anla
YI§h, becerikli bir insan. Arkada§Jnl miim
kiin olabilecek rahatltga kavu§turduktan 
sonra kendi hayatmt dii§iinecekti. 

Bu arada annesini gorecek, hatta bu 
puriizlii i§lerin daha ~abuk halledilmesi i· 
~in ondan da yardtm istiyecekti. 

Bovle olmaz da, Ahmed kurtulmu~ o
Iarak .tekrar hayata donerse, o vakit kar
de~ine c;:ok, pek c;:ok dii§kiin bir agabey 
gibi arkada§Jni kolundan tutarak gene kt
zm hayatma gotiirecekti. Onlarm saade
tini hamlamaktan gelen bir teselli ic;:inde 
kendi omriiniin karanhgma gamiilecek, u
nutmak icrin geni§ bir cralupna sa:hasma a
tJlacaktt. Vaziyeti miisaiddi. Avrupaya 
gidecek, hastahanelerin birinde birkac; yJl 
staj yapacak, sonra her hisse ve her he
yecana kapah kalacak bir kalble yurdu
na donecekti. 

0 zaman onl,ar yuvalarma dort elle 
sanlrru§, birbirlerine ah§mi~ olacaklardi. 
Belki c;oluk ~ocuga katt!mt§ bile buluna· 

Bu yiiriiyi.i~ten akltmda kalan ~ey, son 
eylul haftasmm yaptlgt yaz stcagtmn bi
zi c;ok terletmesiydi. Sirkeciye gelir gel
mez ogrendim ki, bizden evvel topc;ular, 
nakliyeciler, birinci tabur sevkolunacak, 
bizim ~imendifere yiiklenmek mamtz, en 
azdan dort saat ronra gelecek ..• 

Ben bu zamandan istifade ederek da
iremdeki arkada~lanma seferber ktyafe
timle goriinmek ve ~eflerimle vedala~ -
mak ]stedim. Abdullah onba§Idan izin 
ahp ko~a ko~a Cemberlita~taki daireme 
gittim. 

Herkesten evvel Cemil Bilseli ziyaret 
ettim: Beni bu daireye yanma o almt~tt; 
zekam a~tlmakta, vazife ornegim olmak
ta, ~ah~mak tadtm tatmakta bana miir§id 
gibi gelmi~ti. 

Ben eminim ki, onun fazilet ve hami
yet dolu kalbinin tesiri ~imdi de etrafm
daki 0 niversitelilerimizdeki miinke~if his
Jere daha ziyade fazilet ve hamiyet rengi 

caklardt. Arada suada onlan uzaktan gor
mek, l§Jkstz ve heyecanstz omri.ini.in biri
cik I§tgt olacaktJ. 

Kafast yekdigerini kovahyan hayal
ler ic;in bocalarken kapt a~t!dt. Hasta ba
ktct, ya§h operatoriin lastik eldivenlerin! 
~Ikanyordu. Bir digeri kanh kiivetleri ta
§l'Inaga ba~ladt. Asistanlar hastanm ha§
ucunda idiler. Diger iki doktor ihtiyar 
profesore baktyorlardt. 

Doktor N a fiz, kalbi gogsi.iniin i~inde 
c;tlgm bir vuru§la sarsthrken riizgar gibi 
odadan ic;eriye daldt ... 

*** Serab ilkmekteblerin birinde vazifesi-
ne ba§lamt§t!. Miir~ide Hamm, gene kt
za kar~J - onun bi.iti.in c;:ektiklerini unuttur
mak ic;in - hisli ve pek ate§li bir anne ro
liinii bnakmtyordu. 

Mekteb arkadaslan ve talebeleri gene 
klZl seviyorlardt. Bir gun Serabm bu t<~;~lt 
hayata ah§amamasmm irnkam yoktu. U
midsiz zamanlannda Osman Mi.ifidin 
defterini a~arak onun ~ektiklerini, kar~1hk 
gormiyen bir a§km hiisranile babaltgmm 
kendisini nasil vazifesine bagladtgmt or
nek ediniyordu. ihtiyar ktz kalmagJ, oliin
ceye kadar bir ba~kasmm hayatma kart§
mamagt kararla§ttnm§h. hinden arta ka-

ve cilast verecektir. Onun iyi temennileri
ni, kuvvet verici ogi.idlerini i~ittikten son
ra birkac; ~fimi daha dola~ttm. Nihayet 
biiromda Miifid Ratible Vehbiyi bul -
dum. 

Onlar benim kar§tmda utandtlar. Her 
zaman hasta olan Miifid Ratibin muha
rebeye gi tmemesini kim tabii gormez? 
Ben den daha giidii kuvvetli olan V ehbi 
ise, seksen be~ ya§mdaki ninesinin goz • 
ya~larma dayanamadJgmdan ve harbe 
giderse bu zavalhyt oldiirmii~ olacagm
dan dolayt bedeli nakdi verdigini soyle-
di. 

Ben onlara ktzmamt§tlm. Onlann as• 
ker olmamalanndan ve harbe gitmeme • 
lerinden bilakis memnun olmu~tum. Ciin· 
kii niimayi~ giinii, bir harb vukuundan 1 
dolay1 izhar ettigim endi~elere kar~1: 

- Sana ne oluyor? .... Sen milletin 1 

cern' anyekunu gibi soz soyliiyorsun. Sen 
endi~ ededur, harbi millet yapacak! de
mi~lerdi. 

Beni c;ok kiic;:iiltmii~ler ve vatan hiz
metinden iskarta etmi~lerdi. 

Onlara harbi yapacak dediginiz mil • 
let kim? diye sordugum bir suale: 

I 

- Bakkal c;nagt, fmn tablakan, c;:o· 
ban, c;iftc;i, Vehbi, ben ... Fa kat her hal de 
kaJbini kapltyan oliim korkusiJe muhak· I . 

kar bir hayata katlanmagt goze almt~ o
lan harb aleyhtarlan degil... demi~Ier • 
di. 

Ben de «harb c;tkarsa goriiriiz ... » de
mi~tim. hte harbin arifesinde harbe ki
min gidip kimin gitmiyecegini ispat edi· , 
yordum. 

Sirkeciye doniip geldigim zaman silah , 
arkada~lanmm yerlere koyduklan ~;an
talara yaslanarak garda intizarda olduk
larmi, hazilanmn yamk yamk memleket 
tiirkiileri ~agirdtklanm, baztlanrun iist
iiste sigara i~erek efkar dagttttklarml, 
En'am okuduklarm1, yahud uyuduklanm 
gordiim. 

Garm etraf1m ahali sarmi~h. Ayakta 
gezinen ve ahaliye yakla§anlara tiirlii, 
tiirli.i iltifatlar ediyorlar, hediyeler veri
yorlardt. 

Kalabaligtn arasmda tamdtgim bir 
Rum, beni gordii. Seferber olu~umu o 
kadar felaketli telakki etti ki, adeta ba
bam olmii§ te bana ba§m sag olsun diye
cekmi~ gibi ezildi, biiziildii. N e soy!iye
cegini ~a~1rdt: 

- Eh... Ne yapaltm? Elden ne ge• 
lir? Kaderde bu da varmt§ I dedi. 

Elimdeki tiifegi c;evirerek dipc;ikle su
ratmt dag1tt1ktan sonra ben de: 

- hte kadarde bu da varm1~, demeli 
istedim ve boyle yapmamak i<;in oradan 
uzaklashm. 
···························································· 
~air Akifin mezar1 yap1hyor 

istiklal §airi merhu.m Mehmed Akifin 
mezanm yaphrmak ic;in, genclik bir 
bro§iir ne~retmi§, bu suretle para top -
lamt~tl. Biiyi.ik §airin oliimiiniin ytldo -
niimii olan 28 kanunuevvel c;ar§amba 
gi.ini.i, gencler, Akifin mezannda topla· 
nacaklar ve ayni gi.in temel atma me -
rasimini de yapacaklardtr. 

istiklal mar~1 §airi i~in Universitede 
de ayni .giin ihtifal yaptlmast ic;in Rek- 1 

torli.ige miiracaat edilmi§tir. 

Ian saatlerini kitablara vermi~ti. Okuyor
du . Okudukc,; bazan biisbiitiin bunahyor. 
bazan da avunmu§ gibi oluyordu. Tale
belerinin ic,;inde cana yakm ktzlar vardt. 
Onlara aid i§lerle ugra§mak aynca bir 
zevkti. Gencligini, gec;:en giinlere hagla- ! 
maktan gelen hiizi.inlii bir y&§ayt§ ic;inde 
yuvarlamp gidiyordu. 

Bir giin Serab mektebde iken Mi.ir§i· 
de Hamm lstanbuldan uzun bir mektub 
aldt. Oglu s1k stk birkac,; sattrctkla sthha· 
tini bildirirdi. Gozli.iklerini talup ko§esine 
gec;tikten sonra kahn zarf1 titreyen parma!( 
larile ac;:tJ. Kucagma dokiilen birkac; ka
gtd parc;:ast onu heyecana dii§Uriiyordu. 
Acaba bu uzun sat1rlarda bir felaket mi 
gizli idi? Bu uzun mektub oglunun ken· 
disine hi tab eden son sesi olrnasm? Oziin· 
tii ile okumaga koyuldu: 

Doktorun annesine yolladtgl mektub: 
«Anne, 
Sana hayahmda rastladtgim sergiize§t· 

lerin belki en ic;:lisinden bir parc;a bahset• 
mek istyiorum. Bu hikaye pek yakmmda 
YB§tyan gene ktza aiddir. Belki sana a· 
~Ilmt§, ytllarca seven ve kuvvetle sevdigi 
ic,;in 1sttrab c,;eken kalbinin derin a§ktnl sa• 
na da soylemi§tir. 
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. Soldan saga. : 

SI 1 - Miihim madenlerden birlnin ctkarl
k: 111} yeri (iki kelime). 2 - Bir yemi§, bir 
h. emir. 3 - Evl olrruyan. 4 - Birisine mu -

vakkaten btraklla.n liey, haric. 5 - Ba.k -
rna. tahammill etme mezlyetl. 6 - Feel, 

d. eczanelerden tedarik edllir. alfabede bir 
d harfin okunuliu. 7 - Ha.yvana vurulur, el-

.' ~l. 8 - Bir soru edatmm tersl, eski Rus 
n hukiimdarr, salata yaprltr. 9 - Kepa:lJ)llk, 
sa agzm duydugu zevk. 10 - Tarladaki bu~
k day mahsulii, lkii~iik ~hir. 11 - Blr cins 

1 agac. zamamn klSimlarmdan. 
re Yukaridan a~agiya: 
ill 1 - Ya. sansardir ya. tavuk (ikl keUme). 
sa 2 - Hulasa. kuzunun yaptl~m1 yapmak. 
t 3- Sert degll, ~a.gliiJla vas1ta.larn:W.an. 4-
e Bir soru edatimn tersl. iran dilintie cya-

rmn, hayvanlarm boyn.una takillr. 5 -
zt AIZ, nakllye vasitalannd.an. 6 - Blr emir, 

kuma§ fabrikalanm1zdan birinln bulundu
ra gu yer. 7 - Bir defa te:kra.r edin tavuk 
ze yavrllSu olur, kar1~1k degil, sert bir madde. 
gt 8 - Zaman zaman. alfabedemllbir harftn .. o-

b kun~u. 9 - zorla alan, ge er ona gore 
lyiir\ir. 10 _ Ba§ma. bir <'P getlrlrsenlz Sl

ni ntkan olur, nazik degll. 11 - Qok !Cl.egil, 
M bir yumurta p~irl§ tam. 
M Evvelki bulmacanm balledilmi!J ~ekli 
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KAPANI$1 
' At1hs Kapanq I 

1 tn~Hiz Uras1 ·-, 5.90 5.90 
100 Dolar T 125.7525 125.7525 ~ 
100 Franstz frang~ 3.3275 3.3275 

~< lOO Liret 6.615 6.615 
11 lOU isvic;re frangt 28.4275 28.4275 

lOO Rolanda I 
florini 68.385 68.385 

100 Rayhi$mark 50.4175 50.4175 

re: 
ro : 

ek 100 Beltika frang~ 21.1725 21.1725 
JOO Drahmi ' 1.0775 1.0775 

;a 1 100 Leva 
~er 100 Cekoslovak •\ 

1.5525 
4.3075 

1.5525 
4.3075 

ae 
liS 

an 
\1; 

krona 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 

5.90 
23.6375 
25.1075 

0.9025 

5.90 
23.6375 
25.1075 
0.9025 

100 Dinar 2.8225 ~.8225 , 
~11 . 100 Yen 34.445 34.445 ' 
• o 100 tsve.; kronn 30.3925 30.3925 
ii:y 100 Ruble 23.7525 23.7525 

ia l ESHAM ve TAHVILAT 

en l :ikra. Ergani 19.35 19.35 
ci§ Stvas·Erzurum m 19.- 19.-
·ib :. • lUI 19.- 19.-

tstanbul Rlhtun 12.20 12.20 
>U • Tramvay 12.90 12.90 
~s Bomont~·Nektar 8.- s.-

Umum Sigorta 10.40 10.55 

CUMHURIYET ·s BirinclkAnun 1938 

Halk Maskeleri Satl$1 
1iirkige Klzllag 
Merkezi Umumi Cemiyetinden : 

Cemiyetimiz tarafmdan saym halkunlZl zehirl; gazlardan korumak 
i~in yapttnlan Halk Maskeleri 1/1/938 tarihinoon itibaren sat1§a arzedil
mi§tir. 

Kafi malumat1 havi prospetuslerile birlikte ayr1 ayn kutular i~inde 
l::iulunan bu maslrelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umumi Merkezi
mize, Jstanbulda Yenipostane civarmda K1z1lay hanmda Depomuz Direk-
torliigi.ine miiracaatleri rica Qlunur. 

Yukanda yaz1h sah§ yerlerinden perakende veya toptan ya bizzat 
muracaat ederek satm almak istiyenlere veya memleketimizin herhangi bir 
yerinden parasmi gondermek suretile sipari§ yapacaklara ambalaj ve pasta 
masarifi Cemiyetimize aid olmak uzere heber maske alti liraya verilir. 

Merkez Htfztssthha Miiessesesi Direktorliigiinden: 
1 - Muessesenin c 398 • kalem muhtelif ecza ve ilac ihtiyac1 kapah 

zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Bu ilaclarm muhammen bedeli ~120 lira olup muvakkat teminat1 

d.a 459 lirad1r. 
3 - ihale 26/14/938 pazartesi giinu saat on be§te Ankarada Merkez 

Hiizisslhha muessesesinde toplanan hususi komisyonda yaptlacaktll'. 
4 - Talibi l!artnameyi ve b)l §artnameye bagh listeyi Ankarada Mer

kez Hifzissihha Muessesesinde, Istanbulda tstap.bul S1hhat Mudurli.igunde 
gorebilirler. 

5 - Talibler teklif mektublarmi 26/12/938 pazartesi guni.i saat on bire 
kadar Mi.iesseseye vermelidriler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 
edilmez. c 4996 ~ ( 8887 ) 

~talca Kaymakambg1ndan: 
<;atalcadaki goc;menlere tevzi edilmek i~in izahati a§ag1da yaz1h oldu~ 

iizere pazarhk suretile tohumluk bugday mubayaa ol\lnacaktll'. 
1 - Satm almacak tohumluk bugd.ay 55350 kilodur. 
2 - Bu tohumlugun 25000 kilosu Tunus ve 30350 kilosu Karakll<$Ik 

nev'inden almacak ve yeni ~uvallar deruniinde ~uvalile beraber teslim edi
lecektir. 

3 - Tohumluk kalburlanrnl§ temiz kuvvei inta§iyeleri mukemmel SU· 

rette dolguo tanel,i ve bp senenin Tr_akya havalisi Il}ahsulatmdan olmas1, 
hastahktan ari bulunmasl §artti.r. • 

4 - Tohumluk 1000 kilodan a§ag1 olmamak §artil~ perakende bir halde 
kabul edilecektir. 

5 - Taliblerin 1 inci kanunun 9, 12, 14 uncii giinlerinde hirer kilo 
numunelik tohumlarile birlikte Catalcada Hi.ikumet Konagmda Kaymakamhk 
dairesindeki Komisyona muracaatleri ilan olunur. ( 8921 ) 

KOy defterleri 
Koy biit~e besab defterl, Koy biit~esi, Koy bUt~e ve besab 

defterl Jalavuzu, 100 yaprakh lta emri, Hesab1 kat'! cetveli, l1 
vesikas1 50 yaprakh, Hesab hfilasa cetveli, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh. is bordrosu 50 yaprakh. 

En giizel ~?ekillerinde Cumhuriyet matbaasmda ba:mliUUllq• 
hr. thtiyao olan koylerin miiracaatleri. 

~ile Kazas1 Korucu Elbiseleri 
Sabnalma 

' 

Komisyonundan : 
Cumhuriyet gazetesinin 29/11/938 ve 26/11/938 ve 22/11/938 ve 19/11/ 

938 gun ve 5225. 5220, 5222, 5217 say1h gaze~elerile 5/12/938 .giinu saat 14 te 
olan kazamlZa bagl} 46 kay bek~ilerine ,fllmacak elbise miinakasasma i~ti
rak eden olmad1gmdan bermucibi kanun on gun muddetle temdid ve 15/ 
12/938 giinu saat 14 te ihalesi icra kllmaca~mdan taliblerin $ile kazas1 
Jandarma Komutanllgmda mtite§ekkil Karnisyona miir:acaatleri ilan olunur. 

( 8922 )' 

Maliye Vekiletinden: 
1-

2-

31 kanunuevvel 937 tarihinde ilan edild.igi iizere eski bronz be§ ku
ru§luklarla yuz parahklar ve nikel bir kuru~luklar 81 kanunuevvel 
1938 ak§ammdan itibaren tedaviilden kaldl.I'I.lacaktlr. 
Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevyel 1938 ak§amma ka· 
dar bilumum Malsand1klarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Banka
larma miiracaat ederek miibadele ettirmelidirler. 

Avrupan1n 140 kuru§luk meyva 
tuzlar1na mukabil 25 kuru§a 

•• asan meyva oz 
i,tihas1zl1k • Ha
z•ms•zl•k-$i,kin· 
lik -Bulant•-Gaz 
Sane• • Mide bo
zuklugu • Dil 
Barsak ataleti • 
ink1baz- Sar1l1k· 
Safra • Karaci • 
ger • S1k1nt• • Si • 

• 

• Horlamak 
biitiin mide 

ve barsak ra· 
hats1zl•klarina 

• n1r 
ev 

karf• 

Hasan 

Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tatb katiP yanm bardak au i~inde ve mUshU l.;ln her sabah veya gece 
yatarken B!; karmna 1 - Z ~orba ka§tit yanm bardak au i~inde kopih1erek i~;melidir. HASAN MEYV A fizl)' 
meyvalardan ve meyvalann ozlerinden yapllmq bir harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa lngUiz meyva tu.zlann• 
dan daha yiiltsek oldugu kat'iyetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden bet misU daha ucuzdur. 

HASAN MEYV A 6zfi yalmz bir tU riU olup §ekerslzclli ve ~k kopUrUr. 

Siso 25 iki misli 40 dtirt misli 60 sokiz misli 100 Kr. 
Sabtrstzl•kla Beklenen 939 Modeli 

iNERVA Radyolar1 
Her tipden mebzulen gelmittir. Radyo tekniginin 1aheeeri olan bu markaYJ. g6rmek 

mahiyeti hakk~nda bir tikir edinmege katidir. 

Umumi Vekili: Abdiirrahmam IMRE Istanbul Bah~ekap1 Hasan Deposu nstnnde 

T elefon : 23521 

Satihk piyano 
PLEYEL marka, ~aprast telli kuy • 

ruklu. B. 0. Serkldoryan kar§JSl Kulo~lu 
sokagt No. 4 evin iist katma her giin 
dortten sonra. 

Miitercim al1nacak 
P. T. T. Umumi Miidiirliigiinden : 

1 - Umumi Mudiirliik emrinde r;;ah§tl.I'limak ve tebe~yun e'iiecek eb· 
liyetine gore §e~ri c 200 • liraya kadar iicret verilmek iizere mtisabaka ile, 
frans1zcadan turk($eye ve tiirkr;;eden franslZcaya bihakkm terciime ve te
kellume mukted.ir bir miitercim almacaktlr. Tedaviilden kaldmlan bu nevi paralar 2257 numarah kanunun seki

zinci maddesi mucibince 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir 
sene zarfmd.a ancak Malsand1klarma ve Cumhuriyet Merkez Banka
sma yap1lacak tediyatta kullamlabilecektir. c 4964 • ( 8806 ) :e~ \. jJ 

~~ Beyoglu Halkevinin tertib ettigi I 
kir bir miisabaha I istanbul Belediyesi ilinlan 
:Hi Beyo~lu Ha.lkevlnden: 1111•••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - A$agida yaz1h §eraiti haiz talibler arasmda 15/12/938 tarihinde 
tstanbulda P. T. T. Miidurliigunde ve Ankarada Umumi Miidurluk Yukse~ 
Fen Heyetinde saat 10 da imtihan yap1l~caktar. 

3 - Taliblerin a§ag1daki §artlan haiz olmalan Iazundll', 
A- Tiirk olmak ve askerligini yaprm§ bulunmak 
B - En az liseden mezun bulunmak 
C - Husniihal sahibi olmak, mahkumiyet ve maznuniyeti olmamak 
D - S1hhi vaziyeti musaid bulunmak c sl.hhi muayenesi Daire doktort.l Evvelce ya.pllmaai kara.rl~t1Ilhp 11/121 

.Ju 938 pazar giinii .saat 14,30 a talik olunan 
ed miikafath miisabaka.nm ~artlan ali3~Ida. 
i tekrar yazilr.mlitir, . 
) 1 - Miisabaka.mn mevzuu: IstikUU mar

el §Inl §iir ola.rak iyl ve giizel okumak, rna~ 
olara.k 11Suliine tevfikan .soylemektir. 

2 - Miisaba.kaya. yirml YMina kadar 
(yirmi dah!I) her gene ilitlrak edebilir. 

j 3 - Miisabaka miitehasslS bir juri heyetl 
· huzurunda. yaplla.caktlr. Jiiri heyeti: filair 

Bayan ~iikufe Nihal Ba§ar, edebiya.t ogret-
/ menl Bay Raif Giiner, VilAyet Seferberlik 

miidiirii Bay Cerna! Gonen~. Konservatua.r 
miidiiru Bay YllSuf Ziya. Demirci, Konser
vatuar Yati mektebi miidiirii Bay Cemil 
DOnelerden miite§ekkildlr. · 

~ 4 - Blrincilfigi kaza.nana C. H. P. ne~
rlya.tmdan Cumhurlyetln 15 Inc! ylldoniimii 
miinasebetlle ne~redllen ~ok kiymetll bir 
eser, lkinclligi kazanana. blr kalem miika
fat olarak verllecekt!r. 
• 5 - Miisabaka.ya 1:1tlrak etmek 1.stlyen 
gencler 10/ 12/ 938 cumartesl giinii ak~amt· 
na kadar hiiviyet ciizdanlar!le Evlmiz mii-
diiriyetine miiracaat ederek kaydolunma. -
lar1 Jazrmdtr. 

6 - Miisabakadan sonra Evimlzin Gos
terit §Ubesl blr tems!l verecektir. 

7 - Miisabaka, Evlmlzln Beyoglunda 
Nurzlya soka.gmda. Part1 kuragmdaki tem
sil salonumuzda ya.pllacaktrr. 

~ ( ASKERLlK l$LER1 ) 

Tiitiin ikramiyeleri veriliyor 
I tiskiidar Askerlik §Ubesinden: 

tiskiidar Askerlik ~beslnden tiitiin bey
lye ikramiyesl almakta olan ve kayrdli bu

Ill lunan malUl subay ve eratm yoklamalan 
d yap11acagmdan maa§ resmi sem:d ve ra -

' porlarile ikiliCr aded de veslka fotograflle 
birlikte ve nlhayet bir ha.fta. zarfmda !iU
beye miiracaat etmelerinin laz1m geld!gi a
Iakada.rana 11An olunur. 

8 Birincikanun 938 Per§embe .1 - 294 
9 • • Cuma 295 - 586 

10 • • Cumartesl 587 - 743 
12 • ~ Pazartesi 744 - 979 

Belediye emekli ve oksuzlerinin 938 y1h u~uncii ii~er ayhklart yukanda 
gosterilen giinlerd.e ve ciizdan s1ra say1larma gore verileceginden ayhk sa
hiblerinin ciizdanlarile Ziraat Bankasma miiracaatleri. ( 8919 ) -Bcller metre murabbama be§ lira bedel tahmin edilen Aksaray yangm 
yerinde Azimkar sokagmda 26 nc1 adada 657 harita numarah arsanm ya
nmda 4 metre yiizlii 38,50 metre murabba1 arsa satilmak iizere a~Ik arttir
miya konuJmu~tur. $artnamesi Levazun Miidiirlugiinde goriilebilir. tstek. 
liler 14 lira 45 ku.ru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/12/ 
938 cuma giinii saat 14 bu~ukta Daimi Enciimende bulunmahd.lrlar. 

c B.,. ( 8936) 

.Ogretmen altnacak 
1 - ~imdi Ankarada bulunan. ilkbaharda Kayseri civarmdaki yeni bi

nasma nakledecek olan c Ankara Gedikli Haz1rlama Orta Okuhma • aylrk 
ucretle riyaziye, turk~e. almanca ogretmeni almacaktir. 

2 - isteklilerden aramlacak §artlar §t,mlardir : 
A - Okul ile Zencidereye gitmegi taahhtid etmi§ olmak. 
B - istekli oldugu ders i~in ehliyetli bulunmak. 
c Kiiltiir Bakanhgmca ehliyeti tasdik edilmi§ bulup.mak veya Universi

tede imtihan vererek ehliyet alml§ olmak. ~ 
C - Askerligini yapm1~ olmak, mecburi hizmeti bulunmamak. 
3 - Almacak ogretmenlere ayda 108 lira ucret ve oturmalar1 i~in okul 

civarmda Zencidered.e aile ikametgahl verilecektir. 
4 - istekli olanlarm Ankarada M. M. V. Askeri Liseler Miifetti§ligine 

dilekc;e ile mtiracaatleri ve dilekc;elerine ehliyetname, niifus tezkeresi tas
dikli suretlerile fotografh hal tercumelerini baglamalan ilan olunur. 

c 69h ( 8932) 

Bayanlara elmash ve P1rlantah 

SiNGER saatlerinin 
yeni modelleri gelmi§tir. Fiatlan 

75 il~ 500 liradtr. 
Emsalieri Gibi ONBEt; 

sene Garantilidir. 
Ta§radaki muhterem mii§terilerimize 
arzu ettikleri takdirde yeni katalok 

gOnderilir. 
SINGER SAAT Magazas1 

Jstanbul Eminonn. Tel : 21964 

iYi BiR MiDE 
lyi btr haZim, s1hhat ve 
ne§'e demektir. MiDE ve 

haZimmz muntazaman 

MAZON 
MEYVA TUZU 

tarafmdan yaptlacaktlr :. 
4 - lmtihana i~tirak edebilmek i~in isteklilerin niifus, mekteb, asker

lik vesikalarmm as1l veya noterden tascLikli sureUerile a~1 kag1d1, iyi hal 
kagtdt, Adliye vesikalanm ve c 4,. klt'a vesika fotografile dilek!;eleri c 1~/ 
12/938 ~ tarihine kadar Ankarada Umumi Mudurliik l'rfuamelat Miidurliigil' 
ne, tstanbulda P. T. T. Miidurliigune tevdi etmeleri lazimdir. 

5 - tmtihanda muvaffak olanlar arasmda frans1zcadan ba§ka bir ec
nebi lisana vakil olanlar veya fenni istilahlardan l!nhyanlar tercih edi
lecektir. ~( 8906) 

P. T. T. Fabrikas1 Direktorliigiinden : 
Kasa imalinde kullamlmak iizere on ii~ kalem sa~ ves.air malzetl'l6 

ac;tk eksiltme ile satm ahnacaktir. Muhammen becLeli 875 lira 94 K. temi· 
nab muvakkatesi 65 lira 69 kuru§tur. 

Eksiltme 23/12/938 tarihine musadif cuma @nu sabah1 saat 10 dadll'. 
isteklilerin $artnameyi gormek i~in hergiin, eksiltmiye girmek i~in ~e 

muayyen giin ve saatte teminat makbuzlarile birlikte fabrikada miite§ekkll 
Komisyona miiracaatleri. ( 8920) 

Adapazar1 Orta Okul Direktorliigiinden : 
1 - Beber tonu 27 liradan 24 ton somikok komurii okulda teslim edil' 

mek iizere a~1k eksiltmiye konmu§tur. 
2 - Eksiltmesi 1/12/938 per§embe giinii saat 15 te olacag1 ilan edildi~i 

halde istekli bulunmad1gmdan eksiltmenin 10/12/938 cumartesi saat 12 de 
Ortaokul Mubayaa Komisyonu oniinde yap1lmasma karar verildi. 

3 - lstekliler % 7,5 temina._t ak!;esini Maliyeye yatmp alacaklan rna!{· 
buzla veya milli banka itibar mektublarile eksiltmiye girebileceklerdir. 

4 - lstekliler Okul Mubayaa Komisyonund.an §artnameyi istemeleri. ) 
I (89~ 

almakla duzeltilir. MiDE ve BARSAKLARI bo§altll'. HAZIMSIZLIK ve EK~t· 
LiGt giderir, viicude ferahbk verir, Ahnmast gayet lf~tif, tesiri tabii, kolay, 

zararSlz ve kat'idir. MAZON isim HOROZ markasma dikkat. 
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A l'ukatlarin tescili i§i Sabik Negus ltalya Balear adalarinin 
442 avukatm davasmJ kaybetti da terkediJmesini istiyor ay1d muamelesi devam ediyor, 

evhadan silinmesi hakk1nda kat'i bir fey yok! 10613 lirayt alamadtktan · · 
· ba,ka «imparator» unva- Diin altl italyan ,ehrinde gene Fransa aleyhine lstanbul Barosu inz1bat meclisi, mer

rete giren yeni avuknthk kanununun 
llndiki istihale devresindeki mua.nelatt 
a?~im i§ile me§gul olmak iizere, Baro 
eu1 Hasan Haynnm reisliginde, stk sxk 
0Plamyor. Yeni kanuna gore, mevcud 
.aYidlar gozden ge~irilerek usuli.i daire-
1.11de Yenile~tiriliyor. Bu arada birikmi~ 
tdah olan avukatlara, bu aidah bir an 
;'Vel odemeleri liizumu anlat!hyor. A
akah avukatlar, bunlan odiyerek, tescil 
Uamelelerini tamamlatxyorlar. 
'f e~il muamelesinin seneba~ma kadar 

lonu almacakttr. Ondan sonra da umu
i heyet ic;timaa c;agmlarak yeni reisle 
ttbat meclisi azas1 sec;ilecektir. 
.Su Strada, Mi.itareke devresinde Rum, 
rrneni. Y ahudi baz1 avukatlarm yak1 • 

tk almtyacak hareketlerde bulunduklan 
e bunlardan bir ktsmmm ~imdiye kadar 
aroda kalabildikleri baz1 avukatlarca 

~rtaya attlarak. bu mevzu etrafmda ne§-
1Yat Yap1hyor. Baro reisligince, buna 
a111 1340 • 1924 taJihinde ne§redilen 
60 numarah avukatlrk kanunu mucibin~ 
~ Adliye Miiste§armm riyasetinde dort 
lnahkeme reisinden ve dort avukattan 
lniirekkeb bir tasfiye komisyonunun 442 
l'fUkatJ ]evhadan silmek suretile tasfiye-
. Yapt1g1 ileri siirulmekte, diger taraf· 
an rnilli ve mesleki ah!aka mugayir ha
eket edenlerin yeni kanunun 117 nci 
addesine gore Barodan c;Ikanlmast la

l.J.tn geldigine. ancak kanunda bunun, 
.aYsiyet divamnm katanna bagh goste-
ldigine dokunu1maktadtr. Muvakkat 
nci maddenin bir tasfiye demek olma-

1BI. bu maddenin biitiin memleket ba· 
rolannda boyle yerine getirildigi, Adli· 
l'e VeUletinin de bu ciheti boyle takdir 
e.ttigi ve yeni te~ekkiil eden idare mecli~ 
111lden, kanunla kendisine verilmi~ olan 
~lahiyeti, milli ve me$!eki ahlaka mu -
~aYeret bahsinde de ehemmiyetle gozo
nUnde tutmas1 beklendigi, aynca teba· 
...... 

Romanyada vaziyet 
<Ba~taraft 1 tnct sahttede> 

bli~ olmazsa biiyi.ik si.irprizlerle kar~Ila§a
tliri:z. 

Romanyanzn yeni Paris elfisi. 
Paris 7 (a.a.) - Romanya hiiku -

lneti, Paris biiyuk elc;iligi ic;in eski Ba§
;ekil T ataresko' nun tayini hususunda is
ltnzac;ta bulunmu~tur. 
d Bukre§ (Hususi) - Son hadiseler 
olaytsile Dahiliye Nazm Kalinesku'nun 

rne§guliyeti fazlala§ml§ ve vekalet etmek
~e oldugu Maarif N ezaretine asaletcli 
u§~a birinin tayini icab ettigi i~in y a§ 
d lltversitesi profewrlerinden Petre An -
rey bu nezarete getirilmi§tir. Y eni na -

j~~·. eski c;iftc;i partisi (Saramist) ]ideri 
uhyii Mamiyo'nun taraftarlanndandt. 
~~ha ba§ka degi§iklikler de yaptlarak ka~ 
~tenin kuvvetlendirilecegi ve Hariciye 

az1r1 Komnen Paris veya Londra sefa· 
~tle~i?den birine gonderilerek yerine 
C anctye N ezareti eski genel sekreteri 

afenko'nun tayin edilecegi soylenmek-
tedir. 

Tevkilata devam edilmektedir 
Bukre§ (Hususi) - Cernovi~ askeri 

tnahkernesi reisi albay Hristesku'nun ya • 
b~lanrnas1 iizerine hiikumet daha s1k1 ted
d~tler ahnmasma li.izum gormii§tiir. ~im-

IYe kadar tevkif edilenlerin saylSl 23 bi-
~ .. buldugu Biikre§te temin edilmektedir. 
h uk_re§ kale meydanmdaki biiyiik Y a • 
ud, Korzo kuliibii hiikumetin emrile ka-

~kattlmi~tJr. Bu kuliib Biikre§in tiiccar ve 
Khsa~ adamlarmm toplandigl bir ' 'erdi. 
f ord,yano'nun oliimiinden Demirmuha -
~zl~rca mes'ul tutulan Dahiliye N azm 
.. ahnesku da idama mahkum edildigi 
1~1n Dahiliye Nezareti binas1 asker ve 
holis kordonu altma almmi§hr. Demirmu-
af!zlar te~kilatmm gizli bir toplanh ya
~arak tethi~e devam edilmesi hususunda 
ar.arlar alacag1 ve §ayed boyle bir karar 

herilecek olursa Romanya dahilinde mu
~~~ak surette kan~1khk ~1kacag1 iddia 

: bii~yor. T evkif edilenler arasmda bir~ok 
a It de vard1r. -··· Eski~ehirde elektrik fabri

kasi iyi ~ah§miyor 
k: E_ski~ehir 7 (Hu.susi) - Elektrik §ir-
eh, iki gUndenberi §ehri karanhkta bl

rakrnaktadtr. Eski§ehir bundan birkac,; 
a~ evvel de gene ayni §ekilde on be§ 
gun devam eden zifiri bir karanhk ic,;in-
1e kaltnl§b. Elektrik kuvvetinden isti -
. ade ederek c,;ah~an ufak fabrikalar ve 
~~lathaneler faaliyetlerinden geri kal
~ art ic,;in Nafxa Vekaletine muraca'3t 

eceklerdir. 
:Sehrimizdeki elektrik fabrikas1 uzun 

tarnandanberi miihendissiz ve miitehas
Slz c,;ah~mktad1r. Halk, bunun ic;in icab 
eden ted ·r · m1 beklemek -

n1n1 da taftyamtyor niimayi,Ier yaptldt, Napolide'ki niimayi,Iere Alman 
Londra, 7 (a.a.) - Tafari'nin (Sa- uri ik. b. I . t• k tt"l 

b1k Negus) Kablo ve Telsiz Limited vap arJDln 1 In yo CUSU 1' Ira e 1 er 
Kumpanyasl aleyhine e~t1g1 dava, 13 lin- Roma 7 (Hususl) - Napoli, Tori- tino'nun almmasm1 senelerct- nas1l bekle-
cii defa olarak Londrada istinaf mahke- no ve Florans §ehirlerile diger i.ic; §ehirde mi§ ve !talyan ruhunu nas1l hic;bir prot~ 
mesinde goru~iilmi.i§tur. bugiin de Fransa aleyhinde niimayi§ler to sarsmami§Sa, ayni ~ekilde. T ur.us, Nis 

istinaf mabkemesi ltalyan lmparator- yap1lm1§hr. T orinoda niimayi§c;iler evvel- ve Korsikay1 istemek i<;in de bek1emi~tir 
lugunun illlgiltere hiikumeti tarafmdan Ia F rans1z konsoloshanesi oniinde niima- ve F ransanm §imdiki protestosu onu sars
hukukan tamnmasi dolayisile Habe§ dev- yi§ler yapt1ktan sornra, Alman konsolos- m1yacakt1r. 1talyan istekleri makul oldu
leti emlakine bugiin !talyan Krah ve Ha- hanesi oniine gitmi§ler ve Almanya lehi- gu i~in er veya ge~ tatmin edil.!cektir. Bin 
be§istan lmparatorunun sahib bulundugu- ne tezahiiratta bulunmu§lardu. lerle senedir italyantn aktbetile ub1t~st 
na karar vermi~ ve hu itibar!a vuka·nda is- Floransta niimayi§(;iler F rans1z konso- olan Korsika bugi.in F ransanm elinde bu
mi g~en §irketin Habesistan hiikun.etine loshanesi oniinde Fransa aleyhinde nii - lunuyor. Fakat, Korsika sevkiilcey§i nok-
borclu olup T afari tarafmdan taleb edil- · 1 d b I 1 d tai nazanndan ltalya J·rJ'n teL. l.•.'kel1' 1•1'r ha-
mekte olan 1 0613 lngiliz lirasmm ltal- may!~ er e u unmu§ ar IT. ,. :1 u 

• yan hiikumetinin Habe~ lmparatorunu N apolide ise, ekseriyeti iiniversiteli • le gelmi§tir.» 
istanbul Barosu reisi Hasan Hayri "' Jerden mi.irekkeb olan niimayi§(;iler «T u- Popolo di Roma'dan ba§ka diger ga-

riiz ettirilmektedir. 
bilfiil tan1d1g1 1936 senesi 1 ilkkanundan K 'k C'b · d' b " k zeteler de hi.i<:umlarmdd. ~iddet!i olma-
itibaren italyan Krait ve Hab~§istan 1m- nus, orsl a, 1 uti» tye agtrara y 

d 
Frans1z konsoloshanesine gitmek istemi§- makla beraber, F ransadan is ten en yerler 

paratoruna aid oldugunu hil irmi§tir. 1 f k l' 1 L d hakkmda miitalealar serdetmekte deva.m 
Bundan ha•ka istinaf mahkemesi Ta- er, a at po 15 mani o mu§tur. iman a-

Evvelce yapilan tasfiyeye ragmen, 
Miitareke devresinde yak1~1k alm1yacak 
hareketlerde bulunan baz1 Rum, Erme
ni, Yahudi avukatlarm Baroda kalabil
diklerini ortaya atan avukatiarm, o za -
manki tefrik encumeni kararlarmm, son
radan yap!lan itirazlarla ktsmen bozul -
mast neticesinde bu va:tiyetin ortaya G:k- • 
hgt iddiasmda bulunduklan anla~llmak· 
tad1r. 0 zaman verilen kararlardan bir 

' k' .. AI v d b I 2000 ediyor. Bu meseleler hakkmda hukume-fari'ye fmparator iinvanmtn tatbik edile- 1 uc; man apurun a u unan 
yolcu karaya ~tkarak, niimayi§lere i§tirak tin noktai nazan tebelliir etmi~tir. Mun-

miyecegine knrar vermi$tir. 1 1 etmi§lerdir. ini <;emberlayn'e bu istek eri kanunusani 

k1sm1, itirazlar iizerine bozulmu~. ~1kan· 
Ian bazt avukatlar, Baroya tekrar alm
mt~tl. Bununla beraber, tekrar Barpya a
lmmalar, itirazlann muhtelif merhaleler
den g~ip yerinde goriilmesi suretile vu
kua gelmi~ti. Dolay1sile, tekrar ahnan -
larm sonradan temize c;tkanlar olmas1 
laz1m geldigi miilahazasmda bulunanlar 
da vardtr. • 

Netice olarak ~imdiki halde bu vazi
yete clair resmen kat'i bir~ey soylenilme· 
mektedir. Bu vaziyetin yeni Baro kurul-
duktan sonra konu$ulmast muhtemeldir. 
Bir ihtimale gore de umumi heyet top-
lantlsmda konu~ulacakhr. 

Alman • Franstz 
emniyet misakt 

[Ba~malcaleden 4evam1 

sadi buhram bertaraf etmek ve boylelik
le mustarib be~er kiitlelerine biraz rahat 
nefes alduabilmek ic;in milletleraras1 mli§· 
terek bir gayret ve himmet esasmda bir~ 
le§ebilmelilerdir. Y oksa bugiinku insan
lann iyiligi namma siyasi • yolda en bi.iyiik 
zaferlerin ifade edebilecegi hic;bir mana 
yoktur. 

Gene temenni edelim ki Avrupanm 
§imdiye kadar hep ezelden yekdigere 
has1m imi§ler gibi goriinen iki biiyuk mil
letini biribirine yakla§hran bu vesika za
manla gittik~e buyiiyecek bir samimiyet 
havas1 yaratarak nihayet yukanda mil
letlere kan aglathgma i§aret ettigimiz ha
kiki ve umumi felaketi · kar§1lamak husu
sunda da mii§terek ~ah§malara imkan ha
z1rlami§ olsun. Bu baktmdan imzalanan 
emniyet vesikas1 miinasebetile Almanya~ 
nm Akdeniz statiikosuna clair verdigi te· 
minat k1ymet ve ehemmiyeti haiz bir nok

Li'itfi Ktrdartn diinkii 
tetkikleri 

<Ba$ta.raf1 1 tnct sahftede) 

sonra Belediye heyeti fenniyesinin bu • 
lundugu binaya gelerek saat on hire ka
dar §ehircilik miitehasslSl profesor 
Prost' un yanmda kalmJ§tiT. Burada da 
§ehir plam ve maketler uzerin.d.e Prost•tan 
izahat alml§; tamirah mutemadiye i~leri
ni tetkik etmi§ ve Eminonu istimlaki hak
kmda harita iizerinde Prost'un verdi~H 
izahatt dinlemi~tir. Eminonii meydam 
i~in birinci k1sun plana dahil A ve B ha
ritalanm g()~den g~iren Lutfi Kudar 
A haritasma dahil i§lerin bir an evvel 
ikmali ve B haritasma dahil i§ler hak -
ktnda da ayni §ekilde tedbirler almmas1 
hususunda .ala.kadarlara aynca emirler 
vermi§tir. 

Buradan Vilayete giderek bir mUd -
det orada me§gul olduktan sonra tekrar 
Belediyeye gelen Lutfi Kmlar temizlik 
i§lerile alakadar olmu~ ve bu i§in siir • 
atre halli ~in biitiin tedbirlerin ahnmas1 
hususunda alakadarlarla gorii§mii§tiir. 
Sehrin temizligine son derece ehemmiyet 
verildigi i~in Vali ve Belediye Reisinin 
verdigi emir iizerine T emizlik t§leri ...Jl'lU
diiriinden ba~ka. Sihhat hleri doktor!a
rmdan Remzi de bu i§e ayr1ca memur 
edilmi§tir. Lutfi Kudar diin ayni zaman
da s1hhat i§leri, ve su i~leri hakkmda da 
alakadar memurlara baz1 yeni emirler 
vermi~tir. 

Vali ve Belediye Reisi bu arada eski 
$ehremini operator Emin; Ktz~lay erka· 
m; Telefon idaresi ve Kad1koy Tram
vay §irketi mi.idiirlerini de kabul etmi§ ve 
hasb1halde bulunmu~tur. 

Y eni Belediye Reis Muavini 
ife ba,ladz 

Bodrum kaymakamh!bna tayin olu • 
nan Ekremden inhilal eden Belediye 
Reis muavinligine tayin olunan Cankaya 
kaymakam1 Lutfi de dUn Belediyeye ge· 
lerek Vali ve Beledive Reisi Lutfi Ktr• 
dart ziyaret etmi~ ve kendisinden bazt 
direktifler aldtktan sonra i~e ba~lam1~ • 

intihab arifesinde 
ta olarak almabilir. Malumdur ki Akde- trr. 
niz emniyeti tezadlar i~inde yiizen bir 
vaziyet arzetmekten kurtulam1yordu, ve 
bu hale son zamanlarda ltalyadaki Fran
S1Z aleyhtan niimayi§ler yeni hiT vahamet 
ilave etmi~ti. 

(Ba$tarat' 1 tncs sahtteclll 

yarablardan birisi olmii§ti.ir. 

Dogrusu istenilirse hala bir tiirlii i~in
den ~lktlamami§ olan lspanyol meselesi 
bile ba§hha§ma Akdeniz vaziyetini kan-
§tk ve daha da kan§maga ~ole miistaid 
bir halde gostermege kafi idi. Eger Al
manyanm verdigi teminat, lspanyol dahi
li harbinden dolayt bir Avrupa ihtila£1 
~1km1yacagm1 da ihtiva ediyorsa bunu 
sulh hesabma k1ymetli bir muzaheret di
ye kaydetmek muvafxk olur. ve bu tak~ 
dirde ltalyadaki Franstz aleyhtan niima
yi§lerin haddinden fazla bi.iyiiti.ilmesine 
yer kalmamJ§ bulunur. 

Herkesin Frans1z ·Alman emniyet mi
sakmda milletleri yeni bir harb felaketin
den veya oyle bir harbin haztrltklarl yi.i
kunden kurtaracak bir temel anyacagtni 
en tabii ve en me§ru bir ihtiyac olarak ka-
bul etmek lazJmd1r. Bu bak1mdan vesika
da bulabildigimiz ve ~1karmaga c;ah§tlgl-
m1z manalan yukanya kaydettik, bu me
yanda vaziyetin en hakiki ihtiyacma i§a
ret etmegi de unutm1yarak. 

!ki 'millet arasmda sulhun ve iyi kom· 
§U}ugun veJevki SOZUnU ihtiva etmek iti
barile vesikaya esasen fena bir§ey denile
mez. Fa kat maatteessuf §imdiki hal de o
nun ifade edebilecegi mlispet biiyiik bir 
mana da yoktur. Dilemeli ki iki kom§U 
bi.iyiik milletin miinasebetlerinde bu soz 
ba§langJct daha hakiki glizel vaziyetlerin 
bir mukaddemesini te§kil etmi~ bulunsun. 

Garbi Yugoslavyada kain Br~c~'d~ 
de ba§ka bir hadise zuhur etm~§ .ve tk~ .. kl
§inin olumiine sebebiyet verm1§tir. Dtger 
baz1 yerlerde de birtaktm ki:mseler yara-
lanml§tlr. • .. 

Naztrlardan Kabalin, Belgrad da soy-
lemi§ oldugu bir nutukta muhaliflerin ?u 
hatt1 hareketini takbih etmi§ ve muhahf
lerin tethi§ harek~tlerine ragmen hiiku
metin memleketin idaresini elinde tutaca-
gm1 soylemi~tir. 
Bugiin biiyiik tezahurat ;yapzlacak 

Belgrad, 7 (Hususi) - Yarm (bu-
i.in) intihabat miinasebetile hiikumet 

~artisi Lyubyana'da biiyiik tezahi.irat ter
tib etmi§tir. Burada yap1lacak toplantl· 
larda Ba§Vekil Dr. Stoyadinovi~ ve Da· 
hiliye N azm muhim hirer hitabede bulu-
. .,klardtr. 

Prens Pol Belgrada doniiyor 
Paris, 7 (a.a.) - Bonnet, bu sab~~ 

Yugoslavya elc;iliginc giderek Londra do
nii§ii miitenekkiren Pariste bulunan Yu
goslavya Kral N aibi Pr~_ns -~ol'i.i ziy~~e~ 
etmi§tir. Prens, Pol, bugun ogle yemegml 
Reisicumhurun davetlisi olarak Elysee sa-
raymda yemi§tir. .. 

Prens Pul. bu ak§am Belgrada don· 
mek iizere Paristen hareket etmi~tir. ···-Polonyada taharriyat yapl· 

Ian Y ahudi evleri 
Var~ova 7 (a.a.) - Zab1ta, dun 

Y ahudi sosyalist «Bund>> partisine aid 
yedi bina ile Polonyc1 sosyalist mesleki 
sendikalara aid iki binada ara~tlrmalar 

Cenova ve Palermodaki numayi§lere aymda Romada anlatacakhr. Simdi ya
i§tirak eden talebe, milli §arktlar soyliye- pacagt beyanat mevsimsiz ve faydd~tz ad
rek sokaklarda dola§mJ~, FransJz konso- dediliyor. italya tatmin edilecegine inant· 
loshanesi oniinde de «hize topraklanmiZI yor, ~i.inki.i, bu istekler 16 nisanda Ak
veriniz !» diye bagumt§lardu. deniz mi.ivazenesi i~in lngiltere ile ltalya 

arasmda yap1lan anla§ma ruhuna aykm 
Alman •elirinin miiracaatz deil;ildir. 1talya hiikumeti Siiven Kanal 

Londra 7 (Hususi) - Romadan bil- ~irketinden hisse senedi, Cibuti - Adisa· 
dirildigine gore, Alman el~isi Kont Ci • baba Frans1z ~imendiferlerine kontrol, ve 
ano'yu ziyaret ederek, ltalyan meclisin- lspanya gonulli.ilerine lngilizler tarafm
de Fransa aleyhin<k yap!lan tezahi.irat dan kontrol konmazdan once General 
hakkmda izahat istemi§tir. Alman elc;isi, Franko' ya muhariblik s1fatmm verilmesi
bu tezahiirata itiraz etmemekle beraber, ni ve bunlardan ba~ka askeri us olarak 
mevcud ihtilaflann muslihane bir §ekilde kullanmak Uzere Balear adalarmm ter-
hallini tavsiye etmi, ve Berlin konullma- kini de istiyecektir. \.... 
)an esnasmda Tunus meselesinin mun - Amerikadaki akisler 
hastran mevzuu bahsedilmedigine i~aret Nevyork 7 (a.a.) - ftalyamn mlis-
etmi~tir. temleke meselesindeki hath hareketini 

Bir ltalyan gazetesinin fayanr mevzuu bahseden Nevyork Herald Tri-
dikkat nefriyata buna, <<Bir diktatoriin sozii» ba§hg1 altm-

Roma, 7 (Hususi) - ltalyan gaze- daki yazlSlnda ezciimle diyor ki: 
teleri Fransadan istenen yerleri tamami- « Habe§istamn ilhak1 meselesinde, 
le formiille~tirmi§tir. Dikkati celbeden ci- Mussolini, bundan boyle italyamn ken -
het bu meselede hiikumetin tam bir siikutu disini tatmin edilmi~ devletlerde naddet· 
rnuhafaza etmesidir. Maamafih, Harici· tigini ve ftalyan milletinin mlistemleke 
ye N azm <;iano, F ransua· Ponse ve Lord bahsinde statUko taraftan oldugunu soy
Port ile olan gorU~mesinde, ltalyan mille- lemi§ti. oriili.iyor ki, ba§kasma aid bir 
tinin bakiki inhimaklerine kar§i ltalyan maldan ufak bir pjarc;anm k~ndi elinde 
bi.ikumetinin~ine-.lr&l~~fH ..&yle- ~k k1 · ~tna hsfett.iii zaman. 
mi~tir. Popofo di R:oma gaz~tes1mn yaz- bir di tatoriin ver igi soziin ~1ymeh pek 
d1gma gore, ltalyanlar Tiryeste ile Tien- de kalmtyor.» 

inonii koyliilr aras1nda 
(Ba~tara!t 1 fnct sahffede> 

!nonii, huzuruna kabul ettigi koyli.ilere 
evvela yer g<lsterip kar§lsmda oturtuyor 
ve koylerinin yerini oniindeki haritadan 
tesbit ettikten soma gerek §ahsi, gerek a
ileleri, gerekse memleket bak1mmdan a-
lakah olduklan biitUn mevzulara en ince 
teferruatma kadar me~gul oluyor ve biz· 
zat not ahyo:·J .. 

Cumhur Reisimizin bu tetkik ve te • 
maslan arasmda Kastamonu Valisi Av-
ni Dogan, Kastamonu meb'uslan vema
iyetinde seyahat etmekte olan Kiitahya 
meb·usu ve diger zevat haztr bulundu
Iar. 

!smet fooni.i, koyliilerle yapt1g1 bu 
konu§malar suasmda muhtelif mevzu\ar 
iizerinde alakah memurlarv da ~aglrarak 
izahat ald1. 

Cumhur Reisimiz, evvelA Derelitekir 
koyiinden Ra~di huzuruna kabul bu -
yurdu; muhtelif sualleri suasmda ziraat 
olarak ne yapttibm, ka~ ki$i olarak c;a
h§tJklanm, koyii d1~ma ~1k1p c;tkmadigi
ni, hayvanlannm miktar, cmsm1, mu
bayaalarmt nereden ve ne vastta ile yap
hgmx sordu. «Mektebiniz var m1 ?» sua
line «yok» cevabmt ahnca, «Cocuk!an
mz ne yap1yor ~» dedi. «Cahil kahyor
J .. r '' "'!vabmt ald1. ismet lnonii, 68 ya
~mda bulundugunu soyliyen koyluye, gu
Ierek «Ma~allah k1rktan fazla gostermi
yorsun.» dedi. 

lsmet lnonu, bu koyliiye, <<Hatmrnda 
kalmak iizere biqey soylemek ister mi
sin ?» diyince, koylu Ra~id, civ01rdaki 
komiir madeninin 
Koyliiler, Cumhur 
uzere bu madenden 
lerdi. 

i~letilmesini i~tedi. 
Reisine gost.f'rmek 
niimuneler getirmi~-

Koylii Ra§id, Cumhur Reisinin huzu
rundan aynhrken, lsmet lnonii: «Koyii
ne ve c;ocuklarma selam soyle.» dedi. 

!smet fnonii, bundan sonra Kumac1 
koyiinden Hasan Y tlmazla goru~ti.i. Bir
c:;ok sualleri arasmda giyecek ihtiyaclan
m nereden ve nastl temin ettiklerini sor
du. Koylii: <<Gurbete gideriz, hademe, 
i~i olarak ~ah$mz.» dedi. lsmet 1nonii; 
ilk koyliiye oldugu gibi, Hasan isminde
ki diger koyliiye de asayi~ VI\Ziyetini sor
du. «hidir» cevabm1 ald1. Bu koylii de 
komiir madeninin i~letilmesim rica etti ve 
«Maden ocag1 himmetinizle ac;UirSa be~ 

Avni Dogan, arazi vaziyeti dolaytsile 
Dadaym, vilayetin en fakir mmtakas1 ol
dugunu arzetti. 

lsmet lnonii, bundan soma Budakh 
koyi.inden MustafaYJ kabul etti. Musta
fa, oglu, ailesi, k1z1 ve teyzesile beraber 
tarlada c;ah§makta oldugunu, bir c;ocu· 
gunun Kastamonuda ortamektebde oku~ 
dugunu soyledi ve dech ki: «Mektebi -
miz yoktur, c;ocuklanm1z bir saat yol 
yiirUyerek kasabaya gid-iyorlar. Kt~m 

~ok zahmetli oluyor amma gene birka~ 
arkada$ birle~rek geliyorlar.» 

Bu koyli.i de madenin i~letilmesini ve 
demiryolu yap1lmasmt ve mumkiinse Da
dayda ortamekteb ac;tlmasmJ rica etti. 

lsmet lnonii, bir~k mevzular i.izerin
deki suallerinden soma <<Verginizi mun· 
tazaman veriyor musunuz ?» dedi. Koy
lii, «Cah~tyor, veriyoruz.» ~di. 

Cumhur Reisimiz, burada daha baz1 
koyliilerle de gorii~iip dilek lerini ciir.le
dikten sonra halkm ic;ten gelen biiyi.ik te
zahiirah arasmda Dadaydan ayn!mt~ ve 
Kastamonuya gelmi~tir. 

lsmet lnoni.i og]eden soma Sailt 13,30 
da Kastamonu Halkevinde T osya ve 
Karg1 kazalan merkez ve koylerinden 
gelenlerle gorii~tiikten sonra vii a yet er -
kammn takrirlerini dinlemi~lerdir. 

M EKKI SAID ESEN 

-···· Yunan kabineainde iatifa 
Atina 7 (a.a.) - Atina ajans1 bil -

diriyor: Demiryollan N azm SpJri -
don_os'un birka~ zaman evvel ver -
digi istifasm1, Ba§vekil bugiin kabul etmi§ 
ve yerine 191 7 ye kadar Ord u Gene I 
Kurmay1 N akliyat ;;ubesini idare etmi§ 
olan miitebid General Yorgi Nikolaidisi 
tayin etmi~tir. 

Ticareti Bahriye Miiste&an Rediadis 
cie tamamile §ahsi bir sebebden dolay1 mii
teaddid defa istifasmm kabuliinii ~stemi~ 

ve bu kere yen!den keyfiyeti rica etmi~ ol
dugundan Ba§vekil Metaksas bu istifay1 
kabul etmit ve yerine, foniyen Bankasi 
Merkez Biirosu Miidiir Muavini Tzifoll 
tayin olunmu§tur. 

Diger taraftan Ba§vekil, la§e Muste
§an Kristikos'un istifasm1 da kabul etmi§ 
ve yerine miitekaid ia§e generali Y orgi 
Zafiro ulos etirilrni tir. 

a: __ - -

lzdiham tahkikat1 
ilerliyor 

(Ba$taralt 1 fnd 1ahttedeJ 
tik, baston, ~emsiye. gozlii\c v.s. leri kay
bolmak suretile zarara ugraml§lardt. Ka- ' 
labahk dag1ld1ktan sonra vak'a yerinde 
ve civannda bunlar darmadagm bir hal• 
de goriilerek toplanml§ ve bir odaya dol- · 
durulmu~tur. Bu odada y1gmlar te§kil e
den kay1b ~eylerden bir k1smt, ertesi gun 
ve muteak!b gi.inlerde miiracaat edip de 
kay1blanndan bahsedenlere verilmi§tir. 

Vak' a yerinde b1rakllan bu e§yadan 
c;ogu ayak a1tmda orselenmi§, kJsmen de 
par<;alanmi~ veya kmlmts haldedir. 

ldari tahkikat 
Miilkiye miifetti~leri Ali Seyfi ve Sa• 

imle Emniyet miibtti§i ,?erif Nimetten 
miirekkeb olan tetkik ve tahkik heyeti. 
tahkikat ve ifadelerin almmasma diin de 
devam etmi~lerdir. 

Eski Emniyet Direktorii Salih K1han 
malumatma miiracaat edildigi gibi gene 
Be§ikta~ Emniyet amiri Lutfi ile Be§ik.
ta~ birinci k.omiserinin ifadeleri almnll§
hr. 

Hadisenin vuku buldugu gecenin erte• 
si glinii, eski Vali M uhiddin 0 stiindag 
tarafmdan lstanbul Emniyet Direktorii 
Salih Kthcdan hadisenin ne §ekilde cere
yan ettigine ve o SJrada orada bulunan 
mes'ul memurlarm kimler olduguna dair 
sorulan tahriri suallere verilen cevablar 
miil1dye miifetti~lerine gonderilmi§tir. 

Ogrendigimize gore. o zaman verilen 
bu cevablarm mahiyeti §Udur: 

Saraym inzibat i~~ mahalli idare amir· 
ligi, vani Be~ikta§ kaymakamhgma aid- ' 
dir. Ziyaretin ilk ~iinii inzibat i§lerine biz• 
zat Emniyet Direktorii, ikinci p;unli yani 
l-.adise ahamt miidur muavini bakm1~hr. · 
Dciincii ~iinu, inzibat asayi~ine gene Em
ni~et Direktorii nezaret etmi~tir. Polis 
Miidi.iri.i bu cevablara ilaveten,. o gece o• 
rada bulunan elliyi miitecaviz Emniyet 1 

mem1mmun da i•mini ihtiva eden bir liste-
yi Muhiddin Dstiindaga ~ondenni!itir. , 

Gerek Besikta$ kayma'kam1 ve Be~ik~ 
ta~ Emnivet amirliiii. gerekse Emniyet 
Direktor Muavini. lstanbul Emnivet Di
rektoriini.in bu iddiasm1 reddetmi§lerdir. 

Miifetti§ler, Emniyet Direktori.i.niin ' 
verdigi listede isimleri yaZih zabtta me
murlannm ayn, ayn ifadelerine miiraca• 
at edeceklerdir. Bu ara,d.a, saray miistah- • 
demininin ifadelerinin ahnmas1 da ihtimal ' 
dahilindedir. 

Miifetti§lerin izdiham hadisesinde bat- ' 
ka i~Ierle me~ul olacaklan yolunda ;ye
rilen, haberler, dogru degildir. 

Polis miidiirii diin geldi 
y eni Polis Miidiirii Sadreddin Ak~·~ 

di.in sabah, ekspresle Ankaradan tehn· 
mize gelmi~tir. Kendisini istanbulda, es
ki Polis Miidiirii Salih Ktbc, Emniyet 
~ube Miidi.ir ve muavinleri kar§.JlaiTll§tl~. 

Eski ve yeni Polis Mi.idurlen, Emm• 
yet Miidiirlligiine aid ac;tk bir motore hi· 
nerek, lstanbula ge<;mi~lerdir. Eski P~lis 
Mi.idiirii Salih K1hc, Mudiriyeti halefme 
devir ve teslim etmi§, arkada§lanna ve
dala§arak hepsine muvaffakiyetler dile-
mi§tir. 

y eni mudur i, ba,tnda • 0 • 

Sadreddin Aka, diinden itibaren. bil· 
fiil vazifesine ha§laml§tlr. Dun, kendisini 
makammda ztyaret eden bir muharriri• 
mize Sadreddin Aka, §U beyanatta bl.to 
lunmu~tur: 

«- Y eni vazifeme ba§larken degerli 
istanbul halkm1 ve matbu'l!ID1 selamla• I 
nm. Degerli arkada§lm Sahh Kthcda~ 
bugiin Miidiriyet i§lerini teselliim etm11 
bulunuyorum. Oc; bu<;uk sene evvel de 
Ankara Polis MudiirlUgunii ondan dev
ralmt§tm. ~imdiye kadar oldugu gibi 
bundan sonra da arkada~mnn ku~dug. 
yol ve prensibler dahilin~e h~kumetm d1 
tektiflerini t-lhakkuk ettlrmege c;ah§aca 
gtm. Emniyet kadrosunda1_hi<;b~r Jad\la 
varid degildir. Hereks yer t yenn .e. va 
zifesine eskisi gibi devam edecektxr.» 

y eni Poli~ Miidi.irii, burada, 1stanbu 
gazetecilerinin polis vukuatmt nasll habe 
aldiklanm sormu~. muharririmizin iz~h~ 
iizerine beyanatma ~unlan ilave e~ml§h~ 

«- Gazeteci arkada§lann pohse al 
vakayi hakkmda daha yakmdan malum 
alabilmelerini temin ic;in azami kolarhk 
lar gosterilecektir. Bunun i~~n m~s~enh 
labilirsiniz. Ankarada oldugu gJhl b.ura 
da da bilhas~a sir kat vak' alan uzen.nd 
duracag1m. Bir kii~uk hmJZhk vak ~~1• 
biitiin bir semt hal\om bihuzur edeb1hr. 
Muhterem ls~anbul halkmm mahm ve ca• 
mm korumaga - ~imdiye kadar oldugc 
gibi - ehemmiyetle devam edilecektir.» 

E•ki Polis Miidiiri.i Salih K1hc, bu ak· 
~am 19.10 da Ankara ekspresile §ehri
miz.den aynlacakhr. -·· lzmit Kag1d fabrikas1nda bit 

yolsuzluk 
lzmit 7 (Hususi) - hmit kagtd v~ 

karton fabrikasmda bir yolsuziuk tahki· 
kah ba~lamJ~hr. Siimerbank !ll;_jfetti~ler 1 
fabrika idare miidiirii hakkmda cereyan 
ettirilen tahkikat neticesinde idare miidii' 
rune i$ten el c;ektirmi~lerdir. 



Gilzellijiniz i~in : 

RE'M BALS MiN 
KANZUK 

Biitiin diinyaca takdir edilmi' s1hhi giizellik krem· 
leridir. Gece i~in yagh, gUndiiz i~in yags1z halis 
ac1 badem ~e,idleri hususi vazo ve tUplerde sallhr 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

1ST ANBUL - BEYOGLU 

V ekaletinden : 
Adapazari 

Zarfla 
Su isine , 

Miinakasa 
Aid Kapalt 

ilant 
Arlapazal'ma Sapanca goliinden su isalesi, gol dahilinde ve h aricindeki 
boru fpr~iyatlan, tulumba tcsisati, su deposu, ~ehir ~ebekesi ve miitcferri 

bil'ciimle in!?aat i~leri kapah zarfla eksiltmiye konmu§tur. 

1 - !s.ir. muhammen bedeli 282105 lira 88 kuru§tur. 
2 - istekliler bu is.e aid s.artname, proje vesair evrak1 1411 kurus. mu

kahilindc Dahiliye Vekaleti Belediyeler 1mar Heyeti Fen Sefliginden ala
bi1irler. 

3 - Bksiltme 17/1/939 tarihine rash an sah gU.nu saat on birde Anka
rada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetince 
:\'ap1lacakhr. 

4 - Eksntmiye girebilmek i<;in isteklilerin as.agtda yazth teminat ve 
vcsaiki ayni gunde saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmis. ol
maJan laztmdrr. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 15035 lirahk 
muvakkat tcminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordlincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir 

m'dni bulunmadtgma dair imzah bir mektub. 
D - Bclediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden munakasaya girmek i~in 

alacaklan v<>sika, tcklif mektublan ihale giinli saat ona kadar makbuz mu
kabilindc Belediyeler Bankas1 binasmda Komisyon Reisligine verilecektir. 

5 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhi.idlii ol
asi ve nfhayet bu saate kadar Komisyona gelmis. bulunmas1 lazrmdtr. 

Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 
n SC'flh~ine mliracaat etmeleri. "4953 • ( 8791 ) 

Uskiidar·- Kad1koy ve havalisi 
Halk Tramvaylari Tiirk 

Anonim Sirketinden : 
' 

Bcheri tic;; yiiz oeygirlik iki ve elli beygirlik bir M. A. N. markah 
lie;; Dizel motorii ile dinamo ar1, taklmlan ve yedek par<;alanm havi 
olmak iizere teferruat1 ile ucuz fiatla sahhktir. Taliblerin tafsilat al
mak uzere ~irketin, Baglarbas.mdaki ic:l.are merkezine mliracaatleri. 

tlis Vilayeti 

1-

Tatvan Kazasi Malmiidiirliigiinden : 
Tatvan kazasmda yaptlmakta olan hukt'1met binasmm geri kalan 34031 
lira 63 kurus.a tekabiil eden aksann kapah zarf usulile 1/12/938 
den itibaren bir ay miiddetle eksiltmiye konulmu~tur. 
istckliler eksiltme §artnamesini, mukavele projesini, genel ve fennt 
~artnameyi, ke~if cetveli, fiat ve metraj cetvellerile projcyi Tatvan 
1\'Ialmi.id.lir lliglinde goriilebilir. 
Eksiltme 31/12/938 cumartesi saat 12 de Tatvan Malmiidlirliiglinde 
vaptlacaktrr. 
Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 2552 lira 37 kuru~ muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan bas.ka Nafta Vekaletindcn yapt mu
teahhidligi ehliyet vesikas1 ve 938 yrh Ticaret Odas1 vesikalanm 
ibraza mecburdur. 
Teklif mektublan 3 iincu maddede yazth saatten bir saat evveline 
kadar Tatvan Malmiidlirlugline getirerek Eksiltme Komisyon Reis
ligin~ makbuz mukabilinde verilecektir. 
Pesta ile gonderilecek zarflar tayin edilen saate kadar gclmi~ olmas1 
ve zarflarm miihlir mumile iyice kapablm1~ olmas1 §artttr. 
Postad.a olan gecikmeler kabul edilmez. 
!ns.aat 1 haziran 939 da ba~hyacakbr. Emanet !ns.aat Komisyonu 
tarafmdan almrp bodrum katmdan artacak tahminen 4000 lirahk 
ta~, kum, tugla, kire~ vesair malzemeyi resmi fiatlan uzerinden 
kabule mecburdur. ( 8512 ) 

. 
T ohum Islah Istasyonu 

Sabnalma Komisyonundan : 
Yc§ilkoy Tohum Islah istasyonu tarafmdan ac;;tk eksiltme ile Pam~k

lu k kitabr bastmlacakhr. Eksiltme 20/12/938 sah giinli saat 14.30 da Is
bul Defterdarhk Muhasebe Mlidlirlligiinde toplanacak Komisyon tarafm

an yap1lacakhr. Kitab muhtelif kli1$e ve cetvelleri havi tahminen 30 - 40 
· kadar olacaktrr. Kitaba aid s.artname yaz1lar ve tcferriiah Yes.ilkoyd.e 

essescde gori.iJebilir. Tahmini fiah 1500 lira olup muvakkat teminatl 112 
ira 50 kuru~tur. Bu i§e girmek istiyenl~rin yevmi mezkur ve saatte Ko-

ClJMHlJKIYET 

Supheli ve kireGii sular tasfiye cihazlan 
VEBOliD 
VEBOLiD 
VEBOliD 

Kire~li ve act sular tasfiye cihaz
Ian ve tesisatt. 

~iipheli ve mikroplu sular i~in 
portatif ve sabit filtreler. 

Kire~li sudan sa~t ve cildi muhafaza 
eder. Banyo i~in hususi du~ aparab 

Be' sene garanti • Tediyatta kolayhk 
iSViCREDE «WEBBOUTE» A. G. Turkiye ve ~ark1 karib Vekili 

V E B 0 L i D Ltd. ~ti. 
Merkezi : Galata Bilhir sokak No. 7/9 - Teleton: 44507 

P. K. No. 1094 
fiiubeleri: Ankara Bankalar cad. Ne. 22 - Telefon: 2681 

P. K. No. 45 
... zmir ·Suman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. No. 15 - Tel. 2365 P. K. No. 72 

-----------------------------· Tomruklari . 
Devlet Orman isletmesi 

' 
Karabiik 

A 

Revir Amirliginden : 
1 - Karabiikte Kopruoa§:mda istifte mevcud 1320 aded muadili 764 

metre mikab 146 desimerte mikab ~am tomrugu a~Ik artbrma ile sahlacakhr. 
2 - Tomruklarm ayrtca bas. kesme paylar1 mevcud ve kabuklan so

yulmu~ olup hac1m kabuksuz orta kutur uzerinden hesaplanm1s.trr. 
3 - Tomruklara aid satl§ §artnamesi Ankarada Orman Umum Mu

durliigunde ve Orman Ba§miihendis Muavinliginde, 1stanbulda Orman Ba§
miihendis Muavinliginde ve Karabukte Deylet Orman i§letmesi Revir Amir
liginde goriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli ( 12 ) lira ( 35 ) kuru~tur. 
5 - !steklilerin % 7,5 muvakkat pey akgelerile 19/12/938 gunli saat 

14 e kadar Karabukteki Revir merkezine mliracaatleri. ( 8867) 

loevlet DemiryollarJ Metme U. Miidiirliigiinden:l 
i§letmemizin Haydarpa~a • Ankara hath uzerinde KLM. 335 - 438 ara

smdaki ocaklardan 10,000 M3 Balastm ihzan kapah zarf usulile eksiltmiye 
~1kanlm1§trr. 

Eksiltmesi 16/12/938 tarihine rashyan cuma giinu saat on birde Hay
darpa§ada gar binas1 dahilinde Birinci i§letme Eksiltme Komisyonunca y~
pllacaktrr. 

2490 sayth kanunun tayin ettigi evsaf1 haiz isteklilerin Balast :?artna
mesinde yaz1h ve beher metre mikabt 150 kuru~ muhammen bedele gore 
muvakkat teminatia teklif mektublanm eksiltme glinii saat 10 a kadar Ko
misyon Reisligine teslim etmeleri lazrmdtr. 

Mukavele proejsi ile §artname Yol Ba§mufetti§ligindl!n parastz olarak 
verilir. ( 8623 ) 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 200,000 aded prese edilmi~ tugla Ko
misyonda mevcud numunesine gore 12/12/938 pazartesi gunii saat 15 te 
Haydarpa~ada gar binasmdaki Komisyon tarafmdan pazarhkla satm ah
nacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve % 15 nisbe
tinde 1050 lirahk kat'! teminatlarile birliltte pazarhk giinii saatine kadar 
Komisyona miiracaatleri laztmdtr. 

Bu i§e aid §artnameler Haydarpa§ada gar binasmdaki Komisyon tara-
fmd.an parastz olarak dagitilmaktadtr. ( 8935 ) 

Her~ey taklid edilebilir ! 
Bir bu~uk asudanberi tek bir rakibi ~akmayan 

Haci Bekir Lokumu Miistesna 

ALi MUHiDDiN 
HACI BE iR 

Merkezi : Bahcekapt, ~ubeleri : Bevoglu, Karak<5v, Kadtkl)y 

.. 
Diyarbaktr Nafta 

I 
Miidiirliigiinden : 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan i§ : 18776 lira ke§if be· 
dclli B. U. Mufetti~lik dairesile B. U. Muf~tti§lik ikametgah konag1 mobil-
yalan imalati. . 

2 - Bu is.e aid evrak s.unlard1r : 
A - Eksiltme §artnamesi, ke§if ve ke§if hulasalan 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve umumi §artnameler 
D - Baymd1rhk i§leri genel ve fenni ~artnameler~ 
E - Bu evraklar Diyarbaklr Naf1a dairesinde ve Istanbul Naf1a Mii

d.iirliigiinde goriilebilir. 
3 - Bu i§in ihalesi 25/12/938 pers.embe gunu saat 11 de Diyarbaktr 

Nafra Dairesinde yaptlacaktrr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;;in 1408,20 lira ~uvakkat teminat vermek 

ve a!,?<-.1hdald vesikalan ibraz etmek lazimdtr. 
A - Nafra Miidlirliigiinden almm1§ muteahhidlik vesikas1, 
B - 938 mali y1lma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Taliblerin teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel Ko

misyon Reisligine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. 

6 - 4 iincli m11ddenin ., A ,. ftkrasmc.aki miiteahhidlik vesikasr, eksilt
miye ~1kanlm1§ olan · hangi i§ i~in istedigi ac;1k<;a yaztlmak suretile cksilt
menin yap1lacag1 glinden en az sekiz giin evvel Vilaycte bir istida ile Nafra 
Mudiirliigiir.den istenilecek ve bu zaman zarfmda vesika talebinde bulun
mryanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. ( 8866) 

88 <;e§idli, Etiketli, isimli I 
GUL Londradan gelmi~tir 

Kanina yabani giilii uzerine goz a§Ih boqur giil. :i:ngiliz Kral sara
ymm giillerini yeti§tiren beynelmilel §i:ihreti haiz ( Dicksons ) giil fidan
hgmm GOk yeni ve cok nadide giilleri : 

Tanesi 150 kuru§ fiatla satllmaktad1r. 
Giil merakhlan i<;in bundan ucuz ve bund.an daha miil}enunel bir 

ftrsat olamaz. 
A 

MEVLUD BA YSAl Bah~e mimar• 
Telelon 23426 (4 iincii Vaktfhan kat 4 No. 18) Telgrat Mim Baysal Istanbul 

Zonguldak 
Bir. ~iihendis, Bir Fen Memuru Aran1yor 

275 lira ucretli bir miihendi~ veya mimar miihendis, 100 lira ucretli 
bir fen memuru almacakttr. Taliblerin 31/12/938 tarihine kadar icab eden 
evrak1 miisbite ve vesikalarile Zonguldak Belediye Riyasetine resmen mli· 

( 8849 

I 

8 Birincikanun 1938 

V APUR SATI~I 
TUrk Gemi kurtarma 

Anonim ~irketinden : 
Turk Gemi Kurtarma Anonim ~irketinin Buyukdere Kurtarma ge· 

mileri istasyonunda demirli c AKBA~,. ve c K1LYOS • gemilerinin bU· 
gunku vaziyetlerile sah§l a~1k arttrrma usulile ayn ayn arttirrmya ko· 
nulmu~tur. 

1 - ., AKBA~ :. gemisi muhammen bedeli yirmi dort bin yi.iz altmt§ 
bes. Turk liras1 ve .ilk teminatl bin sekiz yuz on iki Tiirk liras1 otuz 
sekiz kuru~tur. 

2 - ., KiL YOS :. gemisi muhammen be deli yirmi be§ bin dokuz yiiz 
yirmi Tiirk liras1 ve ilk teminatl bin dokuz yuz kirk dart TUrk lirasiCur. 

3 - Artbrma Tiirk Gemi Kurtarma Anonim ~irketinin Tophanede 
Deniz hanmda ( eski Denizyollar1 binas1 ) li~lincli kattaki idare merke· 
zinde Meclisi idare huzurunda 17/12/938 cumartesi giinu saat 10 lh da 
yapilacaktu. ~irket Meclisi idaresi verilen fiatlar1 hadd.i itidalde gorme
digi takdirde ihaleyi yapmamakta serbesttir. 

4 - isteklilerin ilk teminah ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Sirket Meclisi idare Reisligine verilmi§ olmahdtr. 

5 - Her gemi i<;in ayn ayn olarak yaptlan §artnameler Tiirk Gemi 
Kurtarma Anonim Sirketi !~Ietme $efliginden paras1z istenebilir ve ge• 
miler demirli bulunduklan Bliyiikdere fstasyonumuzda goriilebilir. 

c;anakkale Enciimeni Daimisinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Gelibolu - Ke~n yolunun 12 + 000 

48 + 040 kilometrolan arasmda u~ par~adan mu~§ekkil ve 7349 metre tu~ 
liinde s.ose tamirati esasiyesidir. Ke:?if bedeli 20069 lira 6 kuru§tur. 

2 - Bu i~e aid s.artnameler ve evrak §unlardtr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymc!.J.rhk i§leri gene! §artnamesi 
D - Tesviyei turabiye, §Ose ve kargir in§aata dair fermi §artname 
E - Hususi ~artname 
F - Kes.if cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G - Malzeme grafigi. . 
:i:stiyenle1 bu ~artnameleri ve evrakl <;anakkale Naf1a Miidurlligiinae lie· 

delsiz olarak gorebilirler. 
3 - ihale 5/1/939 per§embe giinu saat 15 te Vilayet makammda top· 

lanan Daimi Encumende yaptlacakhr. 
4 - Eksiltme pazarhk suretile yap1lacaktrr. 
5 - EksiltmiY.e girebilmek i~in isteklilerin 1505 lira 18 kuru§luk mu• 

vakkat teminat vermeleri ve giinunden nihayet 8 giin evveline kadar Vila~ 
yet makamma miiracaatle alacaklar1 ehliyeti fenniye vesikasrm ibraz etme·. 
leri ve 938 yllma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmeleri Iaz1rndtr. ( ~889) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

Cinsi Eb'adl Miktan Muhammen B. 
Beheri Tutar1 
L. K. L. K. 

% 7,5 
teminat1 
L. K. 

<;rrah tahta 
• • 

:.too x 30 x 30 
400 X 28 X 30 
400 X 25 X 3 
400 X 28 X 8 

Diiz beyaz tahta 400 X 30 X 30 

18M3) 
8 lt ) 

10 lt ) 

18 ) 

54 I 10M3 
45.- 2430.-
39.- 390.-

2820 211.50 
I - Yukanda eb'ad ve miktar1 yaz1h 54 metre. mikab1 ~rrah tahta ile 

10 metre mikAb1 diiz beyaz tahta pazarlik usulile satm ahnacakbr. 
II - Muhammen bedellerile mu~al&at teminat1 hizalarmd.a goste 

rilmi~tir. 
III - Pazarhk 12/XII/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te 

Kabata§ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla• 
caktir. 

IV - isteklilerin pazarhk igin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven• 
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gebneleri ilan olunut• 

. • ( 8897 )' 
IIWW 

I - Sartnamesi mucibince 3000 kilo arab sabunu eksilme usulile satlll 
ahnacaktrr. 

- Muhammen ebdeli beher kilosu 14 kuru§ hesabile 420 lira ve mu· 
vakkat teminatr 31,50 liradtr. 

III - Ekslltme 20/XII/938 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kabata§ta 
Levaz1m ve Mubayaat s.ubesindeki Alun Komisyonunda yaptlacakbr~ 

IV - ~artnameler parastz ol(lrak hergiin &.ozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme it;in tayin edilen gun ve saatte % 7.5 giiven.me 

paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gebneleri ilan 
olunur. ( 8833 ) 

· ~ 
Cinsi Miktar1 Muhemmen B. % 7,5 Eksiltmenitli 

Beheri Tutar1 teminat saatJ 
L. K. L. K. L. K.. 

Miihur kur§unu 1500 kilo - .32 480.- 36.- 14 
Araginal 400 litre 1.50 600.- 45.- 14,30 

I - Numunesi evsafmda 1500 kilo muhur kur§unu ile §artnamesi mu· 
cibince 400 J,itre Araginal a<;tk eksiltme usulile satm almacaktrr. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlar1 hizalarmda gosterilmis.tir. 
III - Eksiltme 14/XII/938 tarihine rashyan ~ars.amba giinii hizalarmda 

yazth saatlerde Kabata~ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki AJ.nn 
Komisyonunda yapilacaktir. 

IV - ~artr.ameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden ahnabilece~ 
~ibi numuneler de goriilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatlerde % '7,5 gil· 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 8634) 
. ~ 

I - Idaremizin Kutu fabrikasmda halen mevcud olanlarla birlikte ma· 
y1s 939 gayesine kadar birikecegi tahmin edilen 20,000 kilo dii.Z 
kapak tahtas1 a<;Ik arttlrma usulile sahlacaktrr. 

II - l\'luhammen bedeli beher kilosu 3,66 kurus. hesabile 732 lira ve % 
15 teminah 110,80 lirad1r. 

III - Artbrma 15/XII/938 tarihine rashyan pers.embe giinu aat 16 d!l 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesinde mute§ekkil Satl§ Komis~ 
yonunda yaptlacaktir. 

IV - Niimuneler Cibalide Kutu fabrikasmda goriilebilir. 
V - !steklilerin arthrma i<;in tayin edilen giin ve saatte ·%· 15 temlnat~ 

larile birlikte yukartda ad.l ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
( 8664) 

Cinsi 

Tahta pargas1 
Miistamel tugla 
Tutiin tozu 

Miktart 

7M3 
500 aded 
150 ton bedeli 

Amba. nakli 

Muhammen % 15 Eksiltmenin 
B. teminati ~ekli Saati 

Lira K. Lira K. 

110.- 16.50 · Pazarhk 14.45 

825.-
1050.-
1875.- 281.25 :A<;tk 16.-

1 - !daremizin Kabata§ta ~arao imalathanesinae mevcud 7 metre mi• 
kab1 tahta par<;as1 ile 500 aded mlistamel tugla pazarhkla, Cibali Tiitiin fab· 
rikasmda 1/XII/938 tarihinden may1s 939 nihayetine kadar toplanacak 150 
ton tlitlin tozu ac;Ik arthrma usulile sahlacakttr. 

II - Muhammen bedellerile % 15 teminatlart hizalarmda gosterilmi§tir· 
Til - Arttlrma 23/Xll/938 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda ya· 

zllr saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesinclie mute§ekkil Satl~ 

Komisyonunda yapllacakbr. 
IV - Tahta parc;as1 ve tugla numuneleri Kabata§ ~arab imalathane~ 

sinde, Tiitlin tozu Cibali farbikasmda goriilebilir. 
V - 1steklilerin artbrma i~Cin tayin edilen gun ve saatlerde % 15 te~ 

minatlarile birlikte ad1 



~imdiye kadar muhtelif marka 
bir c;ok radyo dinlediniz. 

Bug··n d : 

TELEFUNKEN 
Radyolar1n 1 n 

939 modellerini dinliyerek 
kat't karar1n1z1 verebilirsiniz. 

Be$ ktt'ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

Biiyiik bir ragbet ve itimad gormesi 
sizin i~in en ku'tvetli teminatbr. 

Ankara Sat•, Veri: 

Elektrofen Turk Anonim Sirketi 
TUrkiye Vekili : 

£1ok1ron Turk Anonim Sirketi 
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 

1 elgraf : Elektron .. Istanbul 

T elefon : 41460 

Anafartalar caddesi No. 10 
T elgraf : Elektrofen • Ankara 

T elefon : 1287 

miihim ,ehirlerinde Anadolunun biitiin 
bayilerimiz vardr. 

Sabah yataktan kalkarken ba§tntz agrtyorsa 
yahut, nezleniz varsa hi~ dii§iinmeyin 

hemen bir ka§e 

AIIDJZ. 

Nezleyi ve ba§ agnstnt ge~irir. ve Gripten 
korur - ismine dikkat ediniz -

i 
Ni~in 1zbrap 
~ekiyorsunuz ? 

Bir defa da 

NEOKURiN'i 
Tiicriibe ediniz. 

NEOKURiN 
Sizi bu miiz'J~ ba1 agnsmdan 
kurtar acakbr. 

NEOKURiN, kalbi yormaz 
ve Mideyi bozmaz. 

Tek ka§e 6 kuru§, 6 hk ambalaj 
30 kuru§. Her eczanede bulunur. 

Dr. Hilmi Ko,ar 
Hardarpa,a As. hastanesl 
c:lld ve zbhrevl haatahk• 

lar• mUtehass••• 
Hergiln 14 ten sonra Beyoglu Istiklttl 
- eaddesi Agaeami kariJISt _ _. 

istanbul ii~iincii icra · memurlugun • 
dan: 

Mukaddema Kadtkoyiinde Siiley • 
manpa~a sokak 72 No. da mukim iken 
halen ikametgah1 meghul Sad1k lsma • 
il Zade. 

lzmir 
Turk Maarif Cemiyeti ' 

Ege Lisesi Direktorliigiinden: 
1 - Kiiltiir Bakanltgmm mtisaadesile Turk Maarif Cemiyeti tarafm

dan a~llmas1 kararla~1mlan Ege Lisesinin hazuhklan tamamlanmt§tlr. 
2 - Okulun, ana, ilk, orta ve lise klstmlan vard1r. Ana ve ilk k1sm1 

muhtelittir. Erkeklere mahsus olan orta ve lise k1s1mlarmm yalmz 
birinci sml.flan aGilacaktlr. 

3 - Okul, Karantina karakolu yanm& Mansuri sokagmda ac;1lm1§ 
olup, havas1, manzaras1 ve ~ok giizel bahqesi vard1r. 

4 - Ana ve ilk ktsrm yatlSlz olup senelik iicreti 50 lirad.J.r. 
5 - Orta ve Lise k1sm1 giindlizlii ve yabhdtr. Orta klsmm giindliz

lii iicreti 60, Lise k1smmm giindiizlii iicre~ 75 lirad1r. Her iki la.smm ya
tlh iicreti 200 liradtr. tlcretler li~ taksitte ahmr. 

6 - Tedrisata 1/12/ 938 de ba~lanm1~br. Kay1d muamelesine henliz 
devam edilmektedir. 

7 - Kay1d ve fazla tafsilat i«;in okul direktorlligline miiracaat edil-
mesi. Telefon: 2920. (8719) 

Urfa V aliliginden : 
1 - Urfada Hiik\imet caddesinde in§a edilecek be§ dersaneli ilk okul hi

nasi in§aab 44989 lira 18 kuru§ bedeli ke§if ve vahidi loyasi fiat 
iizerinden 15/11/938 tarihinden itibaren 12/12/ 1938 tarihine kadar 27 
glin miid.detle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. tn§aat bedeli 
938 ve 939 mali y11lan icrerisinde tediye edilecektir. 
Eksiltme 12/12/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Urfa 
Vilayeti Daimi Enciimeninde yapllacaktrr. 

2 - Bu i§e aid evrak1 fenniye, mukavelename projesi, metraj, hulasas1 
ke§fi kapah zarf usulile eksiltme ~artnamesi, yap1 i§lerl ve slhht tesisat 
umumi ve fenni ~artnamesi, hususi §artname, baymdtrhk i§leri genel 
§artnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktan 3374 lira 19 kuru§tur. 
4 - !steklilerin teklif mektublarma &§a~1daki evrakl ba~lamalan §arttrr: 
A - Yukanda miktan yazll1 teminat ak~esinin hususi muhasibi hesabma 

Ziraat Bankasma yatmld1gma dair makbuz. 
B - Teklif sahiblerinin en a§ag1 25,000 lirabk bu gibl in~aat i§l yapbgml 

gosterir vesikasile ihaleden l•aakal sekiz giin evvel Urfa Vil~yetine 
mUracaatle alacaklan ehliyet vesikas1. 

C - Teklif sahiblerinin mensnb olduklan Ticaret Odasmdan ald1klan 938 1 

senesine aid vesika veya musa&iak sureti. 
D - lsteklilerin miihendis, mimar veya fen memuru olmas1, olmad1g1 tak-

1 

dirde bu i~in mes'uliyeti fenniyesini deruhte etti~ine dalr Naf1a Ve
kaletince ehliyeti musad&lk bir miihendis, mimar veya fen memurun
dan alacag1 taahhiid senedini ibraz ederek ihaleden sekiz gi.in evvel 
muracaatle VilAyetten ahnm1~ ehliyet vesikasm1 gostermesi. 

5 - !steklilerin arttlrma, eksiltme ve ihale kanununun umuml hUkiim .. 
lerile kapah zarf usultie eksiltmiye dair olan maddeleri ve eksiltme 
§artnamesi ahkamma ve yukar1d.a yaz1h maddelerin icaplarma ria
yet eylemeleri §arttlr. Aksi halde hi~ bir mazeret kabul edilmez. 

6 - lsteklilerin bu i§e aid evrak1 fenniyeyl ve §artnameleri Urfa Vilayet 
Daim£ Encilmeninde ve Naf1a MUdiirlilgi.inde gorebilirler. Hulasai 
ke§fiyeler Ankara, lstanbul Naf1a MUdiirliiklerinden almabilir. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Eksiltme Komisyonuna verilmesi §arttlr. Postada vu
ku bulacak gecikmelerden dolayt Komisyon mes'uliyet kabul etmez. 

8 - Ayni i§ hakkmda Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinin 23 ve 28 te§rini
sanl 1938 tarihli niishalarmda yapllan ilanlarda bu i~in 15/11/1938 
tarihinden itibaren 12/12/1938 tarihine kadar 27 glin miiddetle ek
siltmiye kondugu zikredilecegi yerde sehven 15/11/1938 tarihinden . 
itibaren 16 giin miiddetle eksiltmiye kondugu yaz1lmi~tlr. Tashih 
olunur. ( 8506 ) 

Hall tasfiyede bulunan Feshane Men
sucat TUrk Anonim §irketinin zimme
tinizde dairemizin 36/739 No. h dosya
sile matlubu olan ezgayri faiz ve rna ~ 
sarif 2331 lira 31 kuru§un temini ic;in 
uhdenizde olup haczedilm~ bulunan 
Kad1koyiinde Osmanaga mahallesinde 
Hiidaverdioglu sokagmda, yeni Kose
oglu Hudaverdi sokagJ.nda eski 12, 12 

miikerre yeni 24/37 numarah ikl evlle r 
eski 12 ye 12 miikerrer yeni 26 numarah Tiirkiye Pamuklu Dokuma 
gayrimenkuliiniiz paraya ~evrilme mu-
amelesine esas olmak iizere mahallen • • d ~ 
yap11an vaziyed ve takdiri k1ymet mu- ve Pamuk lpllgi Fabrikalart Anonim ~irkehn en: 
amelesi neticesinde mezkilr gayrimen - Kayseri Bez fabrikam1z mamulah 12 ve 16 No.h tek kat iplikler 
kulatm heyeti umumiyesine 5300 lira a§ag1daki fiatlardan Kayseride vagon teslim ~artile sahlmaktad.J.r. !sti-
klymet takdir edildigi ve bu hususta yenlerin fabrikaya veya 1stanbulda f;)irketimiz merkezine mliracaat ede-
taranmza tebligi muktazi 103 ihbar1 bileceklerini bildiririz. 
ikametg§.ht hazmn1zm mec;huliyeti ha- 12 No. tek kat (Vater) Pakedi 415 kuru~ 

16 ,. ~ ,. (Vater) ,. 480 ,. 
eWetehl~~n15~nmli~~eili··---------~--~-~---••••••••••• 
nen icrasma icra hakimligince karar ve-
rilmi§tir. Keyfiyet berayi malQmat Ua
nen teblig olunur. (12701) 

•--• Operator 

RIZA UNVER 
DoOum va kadan hastalaklan 

mlltahaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yapt 

.. __ Telefon: 22683 ---

Fatih sulh birinci hukuk mahkemesi 

sat1§ memurlugundan: 
Mustafa ile Sabrinin §ayian muta -

sarnf olduklar1 Yavuzsinan mahallesi -
nin Kii<;iikpazar caddesinde 546 ada, 4 
harita, 4 parse!, eski 65, 67, yeni 51 nu
marab (2000) lira muhammen klymetli, 
iizerinde iki oda ve bir hala, ufak bir 
sofa olan kargir diikkan izalei §iiyuu 
z1mmnda a<;1k arttlrma suretile 12/1/ 
939 tarihine musadif per§embe giinii sa-
at 14 - 16 ya kadar mahkeme ba~katibi
nin odasmda atideki §artlar dairesinde 
sablacakhr. 

Muhammen k1ymetinin %75 ini bul
dugu takdirde ihale edilecek, aksi tak
dirde son artbranm taahhiidii baki kal
mak liz ere 27 /l/939 tarihine musadif 
cuma giinii ayni saatte, ayni mahalde 
ikinci arthrma yap1larak en c;ok arth -
rana ihale edilecektir. 

1 - Satl§ pe§in para iledir. t§tirak e
decekler, %7,5 nisbetinde pey verecek· 
lerdir. 

2 - i~bu gayrimenkul iizerinde mii -
seccel ve gayrimiiseccel hak sahibleri
nin 20 giin zarfmda vesaikile beraber 
mtiracaatlerl laz1md1r. Aksi takdirde 
gayrimiiseccel hak sahibleri payla§ma -
dan haric kahrlar. 

3 - Tarihi ihaleye kadar oln bilciim
le vergiler hissedarlara, %2,5 ve tella -
liye ile 20 senelik taviz bedeli mii§teriye 

Bolu Orman Okulu Direktorliigiinden: 
1 - Okul talebesi i~in a~a~IC~.a cinsl, miktan, muhammen bedeli ve 

ilk teminatlan yazth elbise vesaire kapah zarf usulile almacakbr. 
2 - Bu l§e aid ihale 19/12/938 pazartesi giinii saat 14 te Okul Direk

torli.igunde toplanacak Komisyonda yap1lacaktrr, 
3 - ilk teminat ( 409 ) lirad1r. 
4 - Bu i§e girecekler muhakkak surette Ticaret Odasmdan vesika io

raz etmege mecburdurlar. 
5 - Ilk teminatlar Bolu Orman Mes'ul Muhasebeciligin Ziraat Ban

kasmdaki hesabma 17/12/938 ak~amma kadar yatmlm1~ bulunacaktrr. 
6 - Niimuneleri ve ~artnamesini gormek istiyenler hergiin Okul Di

rektorliigtine miiracaat edebilirler. 
7 - Teklif mektublan Komisyon Riyasetine tam saat 13 e kadar veril-

mi~ bulunacakbr. ( 8787) 
Miktan Cinsi Muhammen Fi. Teminat1 Tutan 

100 takrm 
100 " 

50 aded 
50 ,. 

100 :t 

Harici elbise 
Dahili ~ 
Pelerin 
Harici kasket 
Dahill , 

Lira K. Lira Lira K. 
27 75 2775 
18 85 1885 
12 75 637 50 
1 40 70 

85 409 __.;8;.;..5 __ 
5452 50 

1939 Y I L B A $ I 
Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 

Biiyiik ikramiye&i 

500.000 Liradr. 
Ayr1c:a r 200,000 • 150,000 • 100,000 • 70,000 • 60,000 -

50,000 • 30,000 • 20,000, 15,000 Lirallk Ikramiyelerl~ 
( 400.000 ve 100.000 ) L 1rahk 1k1 adet _miikatat vard1r. 

Ke~ide Y1lba~a gecesi yapalacaktlr 
Biletler : 2,5 • 5 ve 10 Lirahktar. 

Vaklt kaybetmeden hemen blletlnlzl ahn1z. 

. 
Sat1hk ~m Tomruk 

Devlet Orman i,Ietmesi Karabiik 
Revir 

A 

Amirliginden : 
aiddir. 1 _ KarabUkte Kopriiba§mda istifte mevcud 1095 aded muadili c 631 • 

4 - Mii§-teri bedeli ihaleyi miadmda merte mikab c 358 , desimetre mikab ~am tomrugu a<;1k artbrma ile sabla-
vermezse ihale feshedilir. Ve gayrimen- caktlr. 
kul yenlden artbrm1ya ~1kanlarak en 2 - Tomruklarm ayr1ca ba~ kcsme paylan mevcud ve kabuklan so-
~ok arthrana ihale edilir. Aradaki fark yulmu~ olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanmi§hr. 
ve zarar mli§teriden bilahliklim ahmr. 3 - Tomruklara aid satl~ ~artnamesi Ankara Orman Umum Mlidiir-

5 _ $artname herkesin gorebilecegi liigiinde ve Orman Ba~miihendis Muavinll~inde, lsta~bulda Orman Ba~mii-
hendis Muavinliginde ve Karabtikte Devlct Orman I~letmesi Revir Amir. 

surette bugiinden itibaren a~1kbr. Faz-
la malumat almak istiyenlerin satl§ 109 ligind.e ~oriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli « 12 , lira « 35 ,. kuru~tur. 
numara ile memuriyetimize muracaat- t 5 - steklilerin % 7,5 muvakkat pey akGesile 19/12/1938 glinli saat 

Ml!l!~~~~~~~~~~~~~::===========---~ler=i ~il~an~o~lu~n~ur~. ________ _:_~1~4~t:=e~K~ar~abiikteki Revir Merkezine miiracaatleri ( 8868) 
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Bu giizel ve k1ymetli siiper ahizesi yeni Philips istih

salabntn sembolii olan ii~ ytlchzdan birini te§kil etmek· 

tedir. Pek. akilaoe bir surette dii§iiniilmii§ ayd•nlatma 

sistemi sayesinde, makine faaliyete getirilince '' Giine~ '' 

iskalas1 hemen parlar. Ktsa dalgalar1 dahi aldtgJ halde 

fiatt pek· ciiz'i olan bu makine, ses ve musikiyi biitiin 

inceligi- ile gayet tabii bir surette iade ettigi gibi 

ceryan sarfiyall da pek idareli olup herkesi memnun 

edecek ve pek zarif harici §ekiJ 

yu~ada hakiki bir ziyoet 

ve gosteri§i ile her 

te§kil edecektir. 

Hem. G6ze Hem KulaQa Zevk Verir + 
Be§ikta§ icra memurlugundan: 

FOSFARSOL 
Bir borcdan dolayt taht1 hacze ahmp 

paraya 9evrilmesine karar verilen ii~ a
ded Anteb kilimi ve bir aded konsol 
ve iki kanepe, 7 ya§mda toro renkli bir 
aded binek beygirinin 17/12/938 tariM· 
ne rashyan cumartesi giinii saat 12 den 
saat 13 e kadar Be§ikta~ta Pazar yerin· 
de bilmiizayede ve a~xk arttirma sure • 

Aile Saadeti, Sthhatle Kaimdir. Sagbk En Biiyiik Zenginliktir. 

1938 

KarJ§Ik ve nasd yapdd•S't belli olmtyan bayat 
~ocuk g~dalarile yavrunuzun s1hhatini 

ehlikeye koyarsJnJz. 

Allah1n yaraH•ih gibi saf ve tabit 
hububattan yap1lm1' 

~~ 

.. :OzL.U 
II 
N 
L 
A 
R 
I 

. , 

.... , 

~ocuklar1n1za yediriniz. En yUksek evsafa malik 
olan bu tiziU unu 

DUnyada mevcud ~ocuk g1dalartn1n en mUkemmelldlr. 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 

Patates, Mtstr, Tiirlii, Bezelya, Badem, 
•• 

(;avdar Ozii Unlarmi ~ocuklarintza Y ediriniz. 

Yiiksek ikbsad · ve Ticaret 
Mektebi Miidiirliigiinden s 

Mektel:ilmlz ltalorUerlerl I~in almacak 50 ton kriple maden komUrii 
ihalesi uzablmi§hr. !hale 12/12/938 pazartesi glinii saat 14 te Sultanahmedde 
Ticaret Mektebi binasmda yapliacakbr. Muhammen bedeli 750 liradrr. Ta• 
liblerin muvakkat teminat ak9esini Yiiksek Okulla!7 Sagi§manhgma yat1rarak 
ihale giiniinde mektebde Eksiltme Komisyonunda bulunmalan ilan olunur~ 1 

( 8863) 

KURTULU$-
Doktorlar, Bankacuar, KA.tibler, Mektebliler velhasll biitiln 
miirekkepli kalemle yaz1 yazanlar, miirekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun 
bozuhnamndan kucrtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMl 
A vrupada dahl tasdik olundu~ gibi 
Almanyamn bu icadt miirekkebli 

~elk oll'alol· 
&itt halde her ne 

eekilde durursa dur
sun miirekkeb akmaz ve 

k:urumaz. TIKU en sa~lam 
ve en lrull~h miirekkebll 

kalemle yaZI vazmak mec
buriyetinde olan hallo 
hakikaten bu eziyet
ten kurtarnu!Jbr. 
TIKU ucu a§m· 
maz, bol mii· 
rekkeb ahr 
kuvvetli 
bas1hrse 
3-4 kop. 
va Cika-
nlabilir. 

kalemdir. 
Siyahtan maada ye~il. mavl ve kmnlZl 

renkleri de ayni fiatta satilrnaktadlr. Her 
yerde araymtz. Taklidlerinden sakmlillZ, iize

rindeki • Tilru • markasma dikkat ediniz. 
Fiatt 3 Iiradu. 

Deposu : Rikardo Levi Havuzlu han No. 1, istanbul. 
Ta$raya posta De 2onderilir. 

inhisarlar istanbul 
tile satllacaktrr. Satl§ pe§indir. Yiizde Ka~ak ambanmxzda mevcud muhtelif cins ve marka 282,90 lira mu· 
yetmi~ be§ini bulmadl~ takdirde 19/12/ hammen bedelli yerli ve ecnebi i9kiler a~xk arttrrma ile satl§a ~xkanlmx§tll'. 
938 pazartesi ayni saatte ayni yerde sa- isteklilerin §artnameyi gormek iizere hergiin ve arthrmxya i§tirak etmek 
hlacaktrr. Tellaliye ve riisumu ahcxya iizere % 7,5 teminat ak~esile 22/12/938 per§embe giinii saat 14 te Kaabta§ta 
aiddir. Taliblerin yevmi mezkfuo ve sa- kain Ba§miidiirliikteki Komisyona miiracaatleri. ( 8938 )' 
atte mahallinde hazxr bulunacak me -

muru:t~fii~~t~~-~-·.r Yeni Postane karfiSinda 

9u resimde gordiigliniiz aile hep zevk, s1hhat ve ne§'e i~inde. Bu milyonlar deger saadetin esasx nedir biliyor 
. Yemeklerden evvel seve seve i~tikleri ( FOSFARSOL) kan. kuvvet, ve i§tiha §Urubudur. Muhterem 

binlerce vatanda§a itimadla tavsiye ettik leri bu yiiksek tesirli D E V A kam tazeleyip kuvvet

FARSOL 
FARSOL 

lendirir, i§tihayx arttmr, viicude dinclik ve ~alx§kanlxk verir, 
muannid inkxbazlan ge~irir, sinirleri tamamile yah§br1r, uyku
suzlugu, fena dii§iinceleri giderir. insam tam manasile azim ve 
irade sahibi eder. 

kuvvet §Urubu insan makinesine lazxm olan blitiin kalori ve ener
jiyi verir, zekayx, haf1zay1 yiikseltir, giine§ gibi girdigi yuva
lara daima slhhat: ve saadet sa~ar. 

S1hhat Vekaletinin resmi ruhsat!DI haizdir. Her eczanede bulunur. 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilatJ., frengl nok· 

W nazanndan Vasserman ve Kahn 
teamiilleri, kan kUreyvatl saytlmaSI. 
Ttfo ve JSttma hastahklan te§hlsi, 
ldrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilA.t1, Ultra mfkroskopt. bu· 
susf a§Ilar lstihzan. Kanda Qre, 
§r.ker, Kloriir, Kollesterin miktal"' 
la.nnm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Sah.f'b ~e BatmUhcm1t'tz Yanu• Nadi 
umumt neJrircm fdare ellen Yaa l11er1 

M1ld1lrll: Hikmet MiJnil VIlla 

CUmlt~~ rMt~aQII 

Kundura Magazas1n1n 
Y eni gel en mevsimlik kunduralannt, §Oson 

lastiklerini tercih ediniz. 
CUnkU : Dalma en son yenlll§l, en zengln .~e,ldleri ve en 

sa§lam kunduralar1 ~ok ucuz fiatlarla yaln1z oradan 
temin edebilirslniz. Telefon : 23396 


