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Hayat 

Ansiklopedisi 

AradiginiZ en nefis erzaki, en iyi 
Urfa ve zeytin yaglarm1: 

Tophanede 

DENiZYOLLARI 

KOOPERATiFiNDE 
bulursunuz. 

Her eve Iazim olan ~ok 

faydah bir eserdir. j tSTANBtm- CAOALOCLU 
OndordfincO yll S3JI: 490"7 Telgraf ve ·mektub adres1: Cumburtyet. istanbul. Posta lrutusu: Istanbul No 24!1 Pazartesi 10 lkincikanun 1938 

Topluca mubayaat evlere kadar ) 
gonderilir. Telefon: 44893 

Hiomet-dB-Qisiminden 
sonra Romanyan1n 

diS siyasas1 
Romanyanrn esasll harici si
:Yasetinden ayrllmryacagrm 
Ve bilhassa Balkan Antantrn
daki mevkiini muhalazaya 
itina edecegini soylemek en 

dogru bir iladedir. 

Ankara: 9 sonkanun 1938 

I'E=5\ omanyadaki le§rii intihablar ne
~ ticesinde T ataresco hiikiul\etinin 
. ~ekilmesi i.izerine iktidar mevki
lnin Majestc Kral tarafmdan mi.ifrit mil
Iiye_!£i bir ekalliyet partisine verilmesi di.in
:Ya i~ir. beklenilmiyen bir hadise tesirini 
l'aparak ona gore de birdenbire a§m tef
sirlere kap1 ac;tl. Dahilde Musevilere aid 
&ayrimenkullerden bilhassa toprak1ann 
Ve rnadenlerin bunlarm ellerinden ahnaca
gl ve haricde yeni hiikumetin daha ziya
de Berlin - Roma mihverine yakla§maga 
';ah§acagl bt. meyanda ilk ileri siiriilen 
iddialar olup hatta Sovyetler iuihadmm 
l\ornanya ile miinakid iyi kom§uluk ve 
hakem muahedesini bozdugu dahi bu me
Yanda alelacele ve geli§igiizel ne§rolun
lllu§ malumat ciimlesindendi. Biz ilk aglZ· 
da anla§Ilmasl kolay bir bollukla ileri sii
tiilen bu ~e~id haberleri kat'i ihtiraz ka
Yldlarile kar~1hyarak yeni hi.ikumet reisi 
tarafmdan Romanya dahilde te§kilatl 
esasiyeye riayetkar, haricde ise Roman
Yanm kendi imzasmi ta§lyan muahedeler
le dostluklanna sad1k kalacagma dair 
Verilen teminata itimad etmegi tercih et
llli§tik. $imdi vaziyet daha ziyade tavaz
Zuh etmi§ ve bilhassa harici siyasasmda 
l\ornanyaya atfolunan degi§iklik ihtimal
!erinde pek ~ok mubalaga edilmi§ oldugu 
1~den iyiye anla§Ilml§tir. 

1Ik miihim nokta olarak Romanya ile 
~ovyetler miinasebetlerinde ani bir degi
§iklik vukuuna aid haberlerin meydana 
rlkan asJlsizhgml kaydetmek lazimdu. 
lki devlet vaziyeti tasrih ic;in bu bahis et
raflndaki §ayialan tekzib ederek iki kom
§ll arasmda miiesses ve cari mi.inasebetle
rin sab1k1 gibi devam edecegini teyid eyle
llli§lerdir. Romanyanm lta1ya ile daha 
a';1k ve evvelki zamana nisbetle daha ile
ri bir dostluk siyaseti takib etmesine zaten 
bir engel yoktu. Eger bu ileri dostluk si
Yasast Rumen - Macar ihtilaflarmda 
ltalyay1 bitaraf ve hie; olmazsa Macaris
tanla oldugu kadar Romanyaya da ha
Y!thah k1lmaga yanyabilecekse, Roman
Yanm boyle bir siyaseti tervic edecegini 
lllakul bile gormek miimkiindiir, ~uras1 
lnuhakkaktu ki ne Kiic;iik hila£, ne de 
Balkan Antant1 bu anla§malara dahil 

devletlerden hi«;birini diger devletlerle 
dostl~k siyaseti kurmaktan ahkoyacak 
kay1dlan ihtivc. etmiyor. Elverir ki bu 
dostluk siyaseti o itilaflann esas1m te§kil 
eden fikirlere aykm veya zararh dii~me
sin. Romanyadan once Yugoslavya 1tal
Ya ile iyi kom§uluk siyaseti iizerinde bir 
~nla~ma yaptl, ve bu devletin Almanya 
lie de iyi miinasrbetler yiiriitmege ~ali§· 
t1g1 gizlikapakh bir§ey degildir. Nitekim 

'tiirkiye dahi ayni vaziyette bulunuyor. 
lta!ya ile dostluk muahedemiz daha can
It ve daha inki§afh olarak devam ediyor, 
Ve biz Almanya ile de di.i§man degiliz. 
Biitiin bu dostluklar devletlerimizin mu· 
ahedelerle deruhde ettikleri vazifelerle 
as]a tearuz te§kil etmemektedir. Roman
Ya ic;in tahakkuk edecek yeni siyasetin de 
~ihayet bu c;er~eve haricine ~Ikamlyaca
~Ina inamm1z tam ve kat'idir. Yeni Ru-
211en hiikumeti muahedelerle mi.ieyyed 
dostluklanm itina ile teyid etti. 
. Zaten Avrupamn li.izumundan fazla 

bile kan§Ik say1lmak laz1m gelen u_mumi 
ahva!i baz1 kii~iik devletlerin §urada ve
Ya burada mevki almak heveslerile yeni 
Vaziyetler ihdasma miisaid olm1yacak ka
dar ( tin ve gergin bir §ekil arzedip dur
(akta daimdir. Olsa olsa kii~iik devlet
er bi.iyiik badirelere kar§l kendilerini 
elllniyet altma alacak ve onlan miim
kiin oldugu kadar kenarda tutacak hatt1 
hareketler takib edebilirler. Eger bu zih-

li~et Romanya i~in de dogru ise bu dev
b~hn herkesle ho§ gec;inmege daha ziyade 
ltaraf olmaga dogru gidecek bir siyaset 

~akib edecegini farzetmek dogru olur. Bu 
a Romanyaya nisbetle Avrupanm umu

~i siyaseti bak1mmdan boyledir, Y oksa 
b~r .. devlet gibi Romanyamn da hergi.in 
~tun bir baghhkla gozoni.inde bulundu

tacagl baz1 siyasetler vard1r ki onlarda 
YUNUS NADI 

[Arkast Sa. 1 sutun 6 da] 

Telefon: Ba!lmuha.rrtr ve evt: 22366 Tahrlr heyet1: 24298. tdare ve matbaa lcsml 24299 • 24290 \. 

Barselon gene bombard1man edildi 

T erueldeki taarruzu 
F rans1zlar hazulami§ 

ihtilalcilerin 
tayyareler 

harb malzemesi ve 
mamulab imis • 

eline ge~en 

FransiZ, Sovyet 
.. 

........... 
Hiikumet kuvvetlerinin eline get;en Teruel ~ehrinden bir manzara 

Barselon 9 {A.A.) Miidafaa 
N ezareti, geceyansm1 otuz dakika gec;e 
~u resmi tebligi vermi~tir: 

«Teruel cephesinde diin Muela mm
takasmda i§gal edilmi& olan mevzilerle 

I 076 . ve 1 072 ra.kimh tepelerde muhare
be ~iddetle devam etmi~tir. Cephenin di
ger kislmlarmda ehemmiyetsiz topc;u dii
ellolan olmu§tur. Celadas mmtakasmda 

[Arlcast Sa. 7 sutun 1 de] 
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Lik maclart bitti · 

Diinkii son ma~ta Giine§ 
Vefay1 ·4- 0 yendi . 

Be,ikta,, F enerbah~e. ve G~ne' 24 puvanla, 
Galatasaray da 21 puvanla milli kiimeye ayrdddar . . 

:Vefa • Giinelj mat;mdan giizel bir enstantane 

Lik mac;larmin tehir edilen sonuncu ve natmaga karar vermesi iizerine derhal fa
tek kar§Ila§masl diin T aksim stadyomun- aliyete gec;mi~ ve hie; olmazsa kale onle
da Giine"§le Vefa tak1mlan arasmda ya- rini diizeltmek i~in sahaya tala§la kan~1k 
p1ldi. Stadyom idaresi, hakemin ma~1 oy- [Arlcast sa. 6 siitun 1 deJ 
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<;in kit'alari garbe 
dogru ~ekiliyorlar 

Japon kabinesi, Uzak,arkta sulha eri,mek 
i~in merkezi <;in hiikumetinin imhas1na ve 

miicadeleye devam edilmesine karar verdi 

Tokyoda, .Japonlar {:indeki zaferleri tes'id ediyor! 

Hankow 9 (A.A.) - Tsining'in Cin 
k1t' e.lan tarafmdan tarkedilmesi Lunghal 
§imendifer hath iizerinde ve Suchow'un 
garbmda kain Kweiteh yolunu at;mi~hr. 
pucho~{da tab~id edilmi~ Qlan Cin fu~ 

kalarmm garba, Hanan eyaletinde bu -
lunan Caifeng ve Chengchow' a dogru c;e
kilmeleri ihtimali vard1r, 

Suchow'daki (:in k1t'alan cesurane ve 
JArkast Sq, 7 suty_n 1 4el 

Rumen Ba~vekilinin mUhim beyanat1 
"500 bin Yahudiyi memleket 

haricine defedecegiz, 
M. Gog a: (( Y eni ~urulacak Ayan Meclisimiz, 
mesleki cemiyet miimessillerinden miitesekkil 

bir heyet olacakt1r >>' diyor 
Di.inkii posta ile verdigi §eyler sunlar• 

gelen Deyli He - d1r: 
raid yaz1yor: « Y eni parlamen .. 

« ingiltere ve toyu, ic;tima1 1c;m 
F ransanm, Roman- muayyen tarih olau 
ya hiikilmeti nez - 17 subattan evvel 
din de Y ahudi e - feshederek yeni inti• 
kalliyetine kar~1 o- hab yaptJracakt1r. 
Ian ahdi vecibelerini 50,000 Y ahudi .. 
ihtar ederek yap - yi Rumen hem~eh .. 
bklan te§ebbiisten riligi ve tabiiyet1n .. 
birka<; saat sonra den <;Ikanp mem .-
yeni Ba~vekil Go- leket harieine defe .. 
ga 500,000 Y ahu .. decektir. Kanunu e .. 
diyi hudud harici sasiyi degistirip ye .. 
edeceRini a<;1ktan a- , ni bir intihab siste• 
~Iga soyledi. Bu be- mi kuracaktir. Bu: 
Yanat hakkmda Biik- tadilata gore meb'u-
re~ muhabirimiz ~ san meclisi, azasi 
den 5 kanunusani mahdud bir meclis 
tarihi)e §U malu • oJacak Ve ayan 
mat! ald1k: meclisi 1talyada ol-

Malum fa~istlik \"' dugu gibi mesleki 
gayelerile biitiin diin- cemiyet korporasyon· 
yay1 heyecan ve kay- Romanya Krall Majeste Carol, Veliahd Prens Michel ve Ba~vekil M. Goga lanmn miimessil 
guya diisiiren M. yeni sene miinasebetile yapdan ge~id resmini seyrediyorlar lerinden rniite~ek • 
Goga'nm bugiin nezdine kabul edildim. ti. kil bir heyet olacaktir.» 
Hem §air, hem de dram muharriri olarak Miinaka§a olmakla beraber Romanya- Bu 1slahat §imdi viikela meclisinde te• 
§ohret bulan yeni Ba~vekil, benimle go - mn yeni Ba§vekili, pek yakmda tatbik zekkiir edilmektedir.>> 
rii~meden evvel; soyliyecegi sozlerin mii- edecegi plan ve programlanmn teferruat1- Ba§Vekilden eordum: 
lakat degil, rniinaka§a sayilmasim rica et- m ilk de fa ban a izah etti. Y apmaga karar [Arlcast Sa. 7 siitun 5 teJ 
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tAlaiUrkb~;der- IY ekta- vapuru KOstence 
de sehrimize seref ' , 

verecekler 
Ankara · 9 (Telelonla)

Biiyiik iJnder Atatiirkiin bu
giinlerde lstanbulu ferellen
dirmek iizere {lehrimizden ha
reketleri muhtemeldir. 

Filipin adas1nda 

biiyiik manevralar 

Filipindeki Amerikan 
ordusu harbe haz1r 

vaziyette~ir 

Nevyork 9 (A.A.)- New-York Ti
mes gazetesi, Filip in' de Luzon adasmda 
yarmdan itibaren ve Amerika ordusunun 
4000 askerinin yaniba§mda yerli ordu -
nun kuk bin askerinin i§tirakile yap1lacak 
olan bi.iyiik manevralar hakkmda Ma -
nille'den almJ§ oldugu mufassal malumat1 
ne§retmektedir. Amerikanm mahalli lay
yare filolan, bu manevralara i§tirak ede
cektir. 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 3 te] 
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Filistinde bitip tii

kenmiyen vak'alar 

Asker k1yafetine giren 
Y ahudiler Arab koyle

rini soyuyorlar 

Kudi.is 9 (A.A.) - iki giinliik bir 
si.ikundan sonra ~imali Filistinde yeniden 
bir tahm hadiseler vukua gelmi§ oldugu 
heber verilmektedir. Illar kasabasmda a
siler, silah saklami§ olduklanndan idama 
mahkum edilmis olan kasabahlari haber 
vermi§ olmasmd.an §iiphi! etmekte olduk
lan bir Arab1 oldiirmii§lerdir. Asker k1 -
yafetine girmi§ olan haydudlar, taharriyat 
icras1 bahanesile, koyliilerin evlerine gir 
mek ve paralanm ~almak suretile §ekavet 
icra etmektedirler. 

.[Arkast Sa. '1 sutun 3 tel 

limailtnda batt1 
Vapur, 1200 ton hurda demir hamulesile limana 

girerken bir Norve~ vapuru iizerine bindirdi 

Diin, ~ehrimize gelen malumata gore 
Kostence !imam agzmda, bir deniz kaza
Sl olmu~. Ti.irk sancagm1 hamil Y ekta 
vapuru, bir Norvec; vapurile musademe 
neticesinde agiT surette hasara ugnyarak 
batm1~br. 

Kaza hakkmda, gee; vakit elde ettigi
miz malumatJ kaydediyoruz: 

Y ekta vapuru, istanbulda bir muse vi 
firmasma aid 1200 ton hurda demir ha· 
mulesile, istanbuldan hareket etmi~ ve 
yolda hic;bir anzaya ugramadan, Kos-

tence limani onlerine gelmi.~tir. hte tam 
bu esnada, Norve<; band1rah bir vapur, 
liizumsuz bir is tical gostererek, Y ekta~ 
nm oniine gec;mek istemi~. fakat sert su
lardan manevra yapamJYarak Tiirk va• 
puruna k1c tarafmdan bindirmi~tir. 

Carp1~ma, c;ok ~iddetli olmu~ ve Y ek· 
ta vapuru, b<;mdan aldigi biiyiik yaranm 
tesirile derhal su almaga ba~lami~ ve de .. 
nizin i.isti.inde bir miiddet bocahyan ge .. 
mi, nihayet ba~tankara etmege mecbur ol-
mu~tur. [Arkast Sa. 6 siitun 6 da] 
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Yunan V eliahdinin 
diigiinii diin }rap1ldi 

Diigiin merasimi toplar Ia ilan edildi, kilisede 
ortodoks, sarayda da protestan mezhebi 

iizerine iki nikah k1yddJ 
Atina 9 (Hususi) - Bu sabah saat se

kizde atllan be~ topla Yunan Veliahdi -
nin diigiin merasimine ba~land1gt ha • 
beri verildi. Saat onda ahlan 21 topla d:J 
dliglin alaymm saraydan hareket ettigi 
bildiriliyordu. 

Alaym oniinde bir k1t'a slivari asker 
bulunuyor, askeri yirmi otomobil ve 
yirmi araba takib ediyordu. Otomobil -
lere saray erkanile mihmandarlar 
binmis.lerdi. Arabalarda ise s1ra He Yu
nan prensleri, eski Almanya Veliahdi -
nin c;ocuklan, eski Almanya imparato
runun ogullarmdan Prusya Prensi Os· 
kar ve zevcesi, gelinin karde~leri prens
ler, Veliahd ve ktzkardes.i, Diik do Kent 
ve zevcesi, Danimarka Veliahdi ve zev
cesi, Romanya Veliahdi, Yugoslavya 
Kral Naibi ve zevcesi, Romanya Prense
si ve eski Almanya imparatorunun di -
ger bir oglu bulunuyorlard1. Arabala -
rm arkasmdan gelen bir ktt'a siivariden 
sonra Yunan Kralile gelinin anasmm Yunan Veliahdi Prens Paul 
(eski Almanya imparatorunun klZldlr.) nm bindikleri araba bulunuyordu. 
bindiklerei araba geliyordu. Krahn a- Gelin arabasmm oniinde bir rnliselles 
rabasm1 takib eden diger bir siivari k1t- te~kil ederek ylirliyen lie; siislii beyaz at 
asmdan sonra son olarak gelinle babas1- , [Arkast sa. 7 sutun 4 te] 
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ILI~BE~ (~~'~e_h_lr_ve~M_e_m_l_e_k_et~H~ab~e~r~le~r~i~) 
r--..--------...:.H.:.:;;~~':Y.~~:::.~:...llu Ktdem zamlari Edirneli gencler Sahtekarhk! 

Siyasi icm.al 

Yazan: <;evirenler: 

MAUREEN FLEMING 28 - MITHAT CEJrfAL • S. ZIYA 
• 
lmparator, anas1na: «- Siz kad1nlar, dedi, 
birbirinize gaddar olmakta ~ok mahirsinizdir» 

Rudi, §imdi dort ya~mda bir oglandr, 
asker krhgmda lmparatoric;enin huzuruna 
c;rkanldr. Elisabeth, ona dogru igildi, 
kucagma alc!r, ahrken oglanm asker kas
ketini yere dii~i.irdii. 

Kaynanasi geldi, fakat biraz gee;. 
Gordi.igii manzara kar§Ismda agz1 ac;1k 

kaldr. Elisabetl-, veliahdi, bogmak isti -
yormu§ gibi srmsrkr bagnna basryordu. 
Kaynana henen Gisele'i c;a~brdr, §imdi 
alhsmda olan krzi ... Ve bunu c;agrrmak
tan maksad1 bu «korkunc» niivazi§lerin -
den Elisabeth'i vazgec;irmekti. lmpara -
toric;e iki c;ocugunu dizlerinin i.isti.ine o-
turttu. 

Sophie oteki gelinine (Annonciade'a) 
yazdrgr r .. ektubda bu bali §oyle anlatryor
du: 

<Jmparatori~e. ~ocuklart sade gozleri
le yemiyordu; oyle pervastz Javramyor
Ju ki ~ocuklarr kelimenin Iagat manasile 
yiyecek Jerdiniz.>> 

Gisele guzel bir c;ocuk olmaktan uzak
b, Y almz cevval ve acayib bir bali var
dJ. 

Halbuki Rudi yalmz c;ok gi.izel ol -
makla kalm1yordu, bir taraftan da birc;ok 
hususiyetleri vard1: Cesurdu, comerddi, 
alabildigine kurnazd1, ve hatm say1hr 
boydan inadciyd1, 

Elisabeth yanlanndan aynlmazdan 
evvel c;ocuklanm banyoya soktu, yatak
lanna yatirdi, optii ve artlk bir daha bir 
yere gitmiyecegine de onlara soz verdi. 

Rudi, annesine mahremane hir§ey soy
ledi: 

- Ba§h. c;ocuk.Iar gibi benim de bir 
annem var. dadJma soyle bunu. 

Elisabeth te oglan1n kulagma fiSildadt: 
- Hem de ~ok ~ok seven bir annen I 

*** Sophie ofkesinden kuduruyordu. lm -
paratoric;e cenablan, sutmneye, geceyi 
ba§ka yerde gec;irsin diye irade buyurmak 
cesaretinde bulunmu§lar ve oglanm kiic;iik 
karyol..tsmm yamba§mda bizza! uyu.
rnu~lardl! 

Kaynana, fmparatora bildirdi: 
- Elisabeth, gene, eski cilvelerine 

ba§hyacak .. ~ocugun odasmda yatmak ... 
Bu! ne sac;ma bir hassasiyetl 

lmparator omuz silkerek: 
.. - Bu Sisi'yi anhyam1yorum bir tiir

lu ... 
Dedi. 
Sophie iniltili bir sesle ogluna cevab 

verdi: 
- Ah benim zavalh Franz'Im, duru

nuz. Size diyeceklerim var. 
A nasi fmpa.ra tor a hep «siz» derdi. Ve 

gelininin, «sen» demesini bir tiirli.i haz
rnedemiyor, Elisabeth'in bu laubali 
«sen>> ini kaynana hie; kullanmiyordu. 
Sophie o kafadayd1 ki lmparatora yalmz 
Cenab1 Hak «sen» diye hitab edebilirdi. 
Gelininden nefret duymas1 ic;in bu senli 
henli hitab da aynca bir sebebdi. 

- Dinleyiniz Franz, dedi; bana oyle 
geliyor ki Elisabeth deli... Biitiin kardi
naller de ben fikirde .. Bu kadm kac;tk .. 
Size bunu hekimler de soyliyecek. Mille
te de hildirecekler zaten. Y ap1lacak §ey 
bu kadmt bir yere kapamakt!r. Unutma
yimz ki Franz, fmparator sizsiniz. 

Bu sefer, lmparator, deminki vaziye
tinden riicu etti. Anasmm soyledigi §ey -
ler, kendini ifrata kaptrran bir ana ic;in 
bile dogrusu fazla ileriye varmakt1. 0 ka
dar fazla ki, fmparator, anasmm, bu hu
susta arkasmdan yeti§emiyor, ~ok geride 
~ahyo:du. Fa kat Elisabeth' e ac;rktan a~I
ga deh demek hem fazla ileri gitmekti; 
hem de mii§ki.ilii halletmek ic;in bir c;are 
degildi. 

Anasma: 
- Siz kadmlar, dedi; birbirinize kar

§1 yaman bir tarzda gaddar olmakta c;ok 
mahirsinizdir. 

Sophie bir koltuga y1gJidJ: 
- Ne nankor evlad ... dedi; size tam 

e~imden gele~ yardimJ etmege kalkhgim 
b1r anda gaddar olmakla itham ediyorsu
nuz annenizi ... 

Diyerek aglamaga ba~lad1. 
fmparator, zihninden, sekiz on basma

kahb ibaresini gec;irdi. Bir tant'si olsun, 
hu yeni vaziyet ic;in sarfolunacak sozler
den degildi. Bir§ey soylemedi. Sophie 
aglay1p inlemekte berdevamd1. Ye: 

- Bu meseleye bir c;:are bulay1m diye 
biiti.in ~ece beynimi yordum, dedi. Simdi 
§una kaniim ki bu i~in ic;inden c;1kmak ic;in 
~~~ka ~are yok. E~er bu deli kadm1 deli 

•ve bn yere kaparsamz, Papa, nikahml
~e razt olur. Ve o zaman da sevim

ve her dedigimizi yapar bir 
1eniverirsiniz, olur biter. 

'· daha bana bun dan, lut -
'· Elisabeth omri.iniin so
.n karimdn ve ba§ka kim-

senin kansJ olmJyacaktir. Ben daha ilk 
gordi.igi.im gi.in Sisi'yi sevdim. Fakat ya
zrk ki, Sisi ve ben ayn iki insamz. .. Bir 
c;ok babmdan birbirimize benzemiyoruz. 
Hie; anla§amad1k, ebediyen de anla§a
mryacagrz galiba. 

- . lmparator mii§kiil anlardaki sert, so
guk tavnm takmarak ilave etti: 

- Bu, c;ok elim, c;ok act bir vaziyettir. 
En mi.inasib yolda hareket etmeliyiz. 

Sophie, aghyordu. 
lmparator: 
- Anne, dedi, §Unu bilmelisiniz ki, 

c;ocuklar meselesinde, sizi, ben, her za
manki gibi, gene tutacag1m. 

Bu crhz teselliye, kaynana, di:irtelle sa
nldr ama bu teselli de oyle istihfaf edile
cek bir§ey degildi. ~ocuklar meselesinde, 
hakimiyeti ele gec;:irmek, bu, bir kaynana 
ic;:in, adeta hahn say1hr bir mevkidi. Kay
nana, gecikmiyecek, sarayda herkese gos
terecekti: Burada kimin sozi.i gec;:iyormU§ 
hakahml 

*** 
~ocuklann odasmda, Rudi'nin minimi

ni sesi pervas1zca haykrrd1: 
- 6o0f sen git. Bizimle oynamak is

temiyorsun hie;... Anne, cici anriecigim, 
seninle ben ... 

Ciirbiiz bir siitnine <;Irpman, debelenen 
c;:ocugu kucagma ald1, goti.irdii. Kizkar
de§i Cisele daha yumu§ak ha§hydi, elin
den tutularak gotiiriildii. 

Amk c;ocuklann odasmda bir Elisa
beth vardr, bir de kaynanas1, 

Soze, ilk, lmparatoric;e ba§ladr. 
Kaynanasm1 z1vanadan <;Ikaran tatb 

ve dol gun sesle: . 

- Size emrediyorum, dedi; c;ocukla
rJma bakmal: i§ini bana buakm. 

Sophie sogukkanhhgmi kaybetti: 
- N as1l! ... dedi; ban a emir vermege 

ciir' et mi ediyorsunuz I Bu saraym sahibi
yim ben.. Bu m~leketin sahibiyim ben .. 
Simdi hen size emrediyorum, c;:ocuklann 
odasmdan hem en c;1km. Hadi bakay1m! 
K~p1d.I~an att1rmam1 beklemeyin.. hladi. 

Sopbie'nin bu kulland!gl lisan, kendine 
sorsalar, kitab1 mukaddes lisam gibi ren
gtn §eydi. F akat Elisabeth' e haykrta hay
kira soylenilen kaba §eyleri duyabilen bir 
siirii mi.istahdeminin bu sozler gi.ici.ine git
ti. 

Bu hadise saray erkam ic;in tadma do
yum olmaz bir sohbet mevzuu oldu. 

Bi.iyi.ik dehlizleri ko§a ko§a gec;erek 
Elisabeth solugu lmparatorun dairesinde 
ald1; ve yaz1 odasma te§rifatsrzca dald1. 

- Franz, dedi; ben seyahatimden, 
c;:ocuklanm ic;in, geri gelmi§tim. Bunu sa
na soylemi§tim evvelce... Doyam1yorum 
onlara... ~Ildrrasiya seviyorum onlan ... 
Anan, beni onlarm odalanndan atsm, bl
rakir miSln? Si:iyle ban a .. Hem en soy! e ... 

lmparator, agzmda gevelemege ba§la
di: 

- Camm Sisi... Bakahm ... 
Elisabeth'in gozleri tehdidle ate§ piis

kiirdii. Ahenldi sesi dolgun ve pi.iruzsi.iz
di.i. Fa kat sozlerinin her bir hecesi k1rbac 
gibi §akhyordu: 

- Ben senin yamna, seyahatimi b1ra
karak, c;ocuklanmm yi.iziinden dondi.im .. 
Onlan o derece seviyorum... lstiyorum 
hep yammda olsunlar benim... Beylik 
ciimlelerin srras1 degil.. Kat'! bir cevab 
vermeli ban a! An am saraydan c;1karma
ga, ~ocuklanm1 nasrl dogru buluyorsam 
oyle yeti§tirmege muvafakat ediyor mu -
sun? Cevab vermeden iyi dii§iin. lki soz
den biri: Y a evet.. y a hayu. 

fmparator, kurumlu bir tavrr takmdr. 
Cozlerini kansmm yi.izi.inden bu anda o 
kadar gi.izel olan, o derece yalvanr bir 
bali olan yi.izden ~evirdi, ve cevab verdi: 

- Hay1r. 

Besinci fasd • 
lntikam 

Kilometrolarla bir ova .. Her yer diim
diiz, irtifas1z .. T ektiik ot demetleri bahar 
gi.ine§inin altmda, boyunlan biiki.ik, duru
yorlar .. Uzakh~ bir engin halini almr§ ve 
bu enginde ufuk ihtizaz ic;inde... Ufak 
bir toz bulutu goklere dogru yiikseliyor .. 
T ekba~ma bir ath gelmekte ... 

Bu atl1, bir kadmdr; fakat bir oglan 
c;ocuk gibi giyinmi§ti. Atma tam bir Czis
kos gibi Macar ovalarmm at yeti§tiren 
dehkanblar1 gibi binmi§ti. 

Kadm, agtr agu yo! alryor; bir «c;i -
gam> §ark!Sindan hafif parc;alar tuttur
mu•, soyli.iyor, hi= taraftan da ilerilere 
dogru bakarak hergelecilerin c;:ad1rlarm ~ 
dan emareler anyodu. At1 ki§nedi, ha§tnl 
huysuz huysuz sallad1. 

Kadmm gidecek c;ok yolu yoktu daha. 
Bir beygirler siiriisi.i bir taraftan otlu -

yor, bir taraftan da kendisine yan yan ba
k1yorlard1. 

l.Ar least var .> 

Muallimlerin bu istihkak 
i~i heniiz halledilemedi 
Istanbul Vilayeti muhasebei hususiye

sinden maa§ alan ilk tedrisat muallimle -
rinden bir krsmma terfi ettikleri halde ki
dem zamlart heniiz verilemiyor. Keza, 

bunlardan bir bsmmm evvelce verilmekte 
olan mesken bedellerinden de heniiz tedi
ye edilmemi§ miihim miktarda alacaklan 
vardrr. 

Ge~enlerde Maarif Vekaletinden Vi
layete gelen bir telgrafta bu paralarm se
ne sonuna kadar behemehal verilmesi Iii -

zumu bildirilmi~ti. Istanbul Vilayeti bu 
hususta Maarif Vekaletile temasa giri§ -
mi§tir. Verilen malumata gore, ilk tedri -

sat mi.ifetti§lerinin maa§ ve harcirahlan -
nm tediyesi i§ini Vekalet iizerine alacak, 
buna mukabil de Vilayet muhasebei hu -
susiyesi, muallimlerin k1dem zamlarmi 

odiyecektir. Bu yolda cereyan etmekte 

olan muhabere mi.ispet §ekilde neticelen
digi takdirde, yeni sene bi.itc;:esine tahsisat 
konulacakbr. 

Sab1kab kadtn 

Bir ka~ giin serbest kald1, 
fakat tekrar tevkif edildi 

Galatada, ~eftali sokagmda Polina -
mn evini ikametgah olarak gosteren sa -
bJkaii!ardan $iikran admda bir kadm ev
velki gece i~lenen bir ciirmi.i me~hud vak
asmm kahramam olarak, diin ikinci asli
ye ceza mahkemesi huzuruna r;rkanlml§
br. 

~iikran, evvelki gece, saat 21 de, Ki.i
c;iikpazar taraflannda, zilzurna sarho§ bir 
halde dola§uken, Ali ve Siikrii adlarmda 

iki gence raslami~tJr. Gender, Siikram, o 
civarda tanid1klan bir otele goti.irmii§ler
drr. 

Ancak, otelciye $i.ikramn adm1 ver -
miyerek i.ic;: erkek arkada§ i~in bir oda a
yirmasmJ istemi§ler ve bu arada $iikram, 
el c;:abuklugile kendileri ic;in hamlanan 
odada bir yataga yatlrarak, i.izerini yor
ganla Slmslkl ortmU§Jerdir, 

Biraz sonra, Ali ve $iikri.iniin huviyet 
kagidlanm yoklamak uzere odaya gir~ 
otelci Baki, ii~iincii arkada~larmm kim 

o!dugunu sormu§, genclerden mllph .... em tlr1 

cevab almca §iiphelenerek, kabank bir 

§ekil alan karyolay1 elile yoklami§ ve yor
gam kaldmp da orada tammad1g1 bir 
kadmm yatt1gmi goriince, kap1y1 kapa -
mi§ ve zab1taya haber vererek $iikram 
yakalatml§tlr. 

Siikran, karakola giderken, polislere 
ve otelciye hakarette bulunmu§tur. 

lkinci asliye ceza mahkemesi di.in, 
;liikram sorguya c;ekmi§ ve §ahidlerin ifa· 
delerile sabit olan bu suc;tan dolayt, ken-

disini bir ay yedi giin hapse ve 35 lira 
para cezasma mahkum etmi§tir. 

Y1lba§I gecesi, cezas1m bitirip hapisa
neden c;1kan $iikran, bu suretle, dl§anda 
ancak birkac; gi.in serbest ya§Iyabilmi§ ve 
mahkemenin kararile yeniden tevkif edi
lerek T evkifaneye gonderilmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Kire~burnu • latinye yolunda 
heyelan 

Kire~burnu - istinye asfalt yolunda 
bir heyelan tesbit edilmi~tir. Bu heye
lfmm online gegilmesi i~in mahallinde 
bir sed in~as1 luzumu Naf1a Sermlihen
disligine bildirilmi§tir. 

<;am fidanlarmm sahlmasma 
ba§landt 

istanbul Vilayeti Ziraat mudurliigii 
tarafmdan tesis edilen agac fidanhgmm 
yeti~tirdigi gam fidanlarmm halka sa
blrnasma ba§lamlmr~trr. Alrnak istiyen
ler Vilayet Ziraat mudiirliigiine miira
caat edeceklerclir . 

,----------------------------
Hava vaziyeti 

Bugiinkii hava 
Dlin, muhtelif saatlerde yaprlan 

istidlallerin verdigi neticelere gore, 
bugiin, Karadenizin ~ark mmtakasm
da §iddetli bir frrtmamn zuhuru c;ok 
muhtemeldir. Hava, istanbulda, dun
kli vaziyet ve karakterini bugiin de 
muhafaza edecek ve gok yuzu ekse
riyetle kapah, bulutlu olacaktrr. 

Diinkii hava 
Evvelki giin tipi halinde devam e

den kar, gece kesilmi§tir. Hava kls
men agrlmr~trr. SIVas ve Erzincana 
kar yagnu§hr. Rlizgarlar Trakya, E
ge ve Karadeniz kly!larmda garbden 
~iddetli, diger mmtakalarda da ce
nubdan orta kuvvette esmi§tir. Sa
at 14 te hava tazyikx 761,2 milimetre, 
barornetro en az 4,5, en ~ok 4,8 san
tigrad olarak kaydedilrni§tir. 

diin toplanddar 

i~tima, samimi bir hava 
i~inde ge~ti 

Edirnenin kiiltiir saraylarmd:m feyz 
alan vatan <;ocuklan, di.in Bi.iyi.ik Ata
larmm ve General Dirik'in resimlerile 
si.isledikleri Sere£ ko~esinde toplanm,~lar
drr. 3 saatten fazla devam eden bu ic;ti
maa eski mezunlardan Dr. Niyazi Kurt 
ba~kanhk etmi~tir. 

ldare ve murakabe heyetleri, raporlar 
okunarak ibra olunduktan sonra dilekle
re ge<;ilmi§, mezunlardan Arifin teklifi 
i.izerine T rakya gecesi tertibi, T rakya 
takvimi hazulanmas1 ve Edirne Lisesin
den yeti§en genclerin bannd1klan T rak
ya Yurdu ic;in General Dirik'in delabtile 
Belediye, Hususl Muhasebe ve miifetti§
ligin yardtmlanmn rica edilmesi kararla~
tmlmi$, bu dileklerin General Dirik' e ib
lagl ic;in somestr tatilinde Edirneye bir 
heyet gonderilmesi yolundaki teklif de 
tasvib olunmu~tur. Bu sene yeni meslek 
hayatrna atilanlarm vedalarmdan sonra 
biiyi.iklere sayg1 telgraflan c;ekilmi$tir. 

Y aplian sec;imde yeni idar~ heyeti re
isli&ine Mi.ihendisten Muammer, katibi 
umumilige Hukuktan Arif, muhasebeci
lige Y avuz, azahklara da N ecib ve Sa
mi intihab edilrni$lerdir. 

Taksim yangln1 

Diin, bazt kimselerin 
ifadeleri almd1 

Evvelki gece, T aksimde c;:1kan bir 
yangm neticesinde, binamn bir k1smm1 ir 
gal eden Mihran isminde birine aid bo -
yahane ile bir otomobil tamirhanesinin 
yandrg1 yazilml§h. 

Zab1ta, diin gee; vakte kadar T aksim 
polis merkezinde yangm tahkikatile me§• 
gul olmu§, ve baz1 kimselerin ifadelerini 
almi§hr. Y angmm bir kasd eseri oldugu
na heni.iz hiikmedilmemekle beraber, tah
kikatm derinle§tirilmesine liizum goriil -
mi.i§ti.ir. Binamn sigortah olup olmadrgr 
bugiin anla~rlacakhr. 

iktisad Vekili 'ehrimize 
u..l.S.J. 1 4..•\.L .geldi • • " • . I 

Ikhsad Vekili ~akir Kesebir dun sa -
bahki eskpresle Ankaradan ~ebrimtze 
gelmi§ ve istasyonda deniz ve iktJsad 
mliesseseleri umum rnlidlir ve §eflerin
den rnlirekkeb bir kalabahk tarafmdan 
kar§tlanmt~tlr. 

ikbsad Vekili, kendisini kar~1hyan • 
lar arasmda bulunan gazetecilere klsa
ca §Unlan soylemi~tir: 

c- Bu krsa ziyaretirnden istifade ede
rek istanbuldaki deniz ve iktrsad mii
esseselerile yakmdan temas edecegirn.• 

iktlsad Vekili, Ma~kapalasta bir mud
det istirabat ettikten sonra ~ehirde kt
sa bir gezinti yaprn~tlr. 

Vekil, bu sabah saat 10,30 da Liman 
i~letme idaresine giderek tetkikat ya
pacak ve muhtelif ·i~ler iizerinde mii ~ 
diirden izahat alacaktrr. Vskit buldugu 
takdirde Ikhsad Vekaletine bagh diger 
rnliesseseleri de gezecek olan iktJsad 
Vekili, bu ak§amki ekspresle Ankaraya 
donecektir. 

KOLTOR ISLER/ 

938 kiiltiir biit~esi 
istanbul Maarif mudlirlugiinun yeni 

yrl blitgesinin hazrrlanmasma ba§lan ~ 
rnr~hr. 

Blitgeye yeni ag!lacak ilkmekteblerle 
rnevcud mekteblere almacak ders Ieva
ziml i~in de tahsisat konmu§tur. Aynca 
~ocuk karnplan ve ~acuk bah~elerine 
verilecek tahsisat tesbit edilmi~tir. 

Su~Iu bir niifus katibi 
Vekalet emrine abnd1 
Sahte hi.iviyet ciizdam tanzimine aid 

bir sahtekarlrk meydana c;Ikanlml§, bu i§i 
yapan bir ni.ifus katibi vekalet emrine a -
lmml§tlr. 

Alman malumata gore, kendisine ni.i -
fus tezkeresi verilen kimse, umumi kadm
lardan biridir ve zabrtai ahlakiye tarafm
dan takib edilmektedir. Elindeki hi.iviyet 
ci.izdanile i§ goremiyecegini ve daimi su
rette takib edilecegini anlaymca kurtul -
mak c;:aresini ba§ka bir isimle yeni bir hi.i
viyet ci.izdam almakta bulmu~ ve bu i§in 
teminine niifus katibile ahbabhgi olan ta
mdtgJ ba§ka bir kiZI memur etmi§tir. K1z, 
katible mezkur kadm1 tam§liTmi§hr. Ni -
hayet, Bi.iyiikadada oturan ve halen ha
yatta bulunan bir Rum kadmm ismine 
izafeten hir hiiviyet ci.izdam hazulanmi§
hr. 

Bu sahtekarhk, Istanbul Vilayeti tara
fmdan haber almmi§ ve derhal tahkikata 
giri§ilmi§tir. Sahtekarlar, hep hirlikte 
mahkemeye verileceklerdir. 

18 milyon lira 

Elektrik Sirketine verilen , 
miihlet bitiyor 

N af1a Vekaletinin Elektrik §irketin -
den istedigi 18 milyon liraya aid Anka
rada §irketin Briikselden gelen murahhas
larile cereyan eden mi.izakere neticesinde 
murahhaslara bu aym on be§ine kadar 
mi.ihlet verilmi§, delegeler de §ehrimize 
donmi.i§lerdi. 1stanbula gelen murahhas -
lar, Briiksele gitmi§lerdir. 

Naf1a Vekaletinin verdigi mi.ihletin 
bitmesine de, dort, be§ giin kalrru§tlr. Sir
ketin cevabm1 ne vas1ta ile verecegi he -
ni.iz malum degildir. Bugiinlerde ya yeni 
bir heyetin ve yahud eski heyetin Anka
raya gonderilmesi ihtimali vardu. 

Bu i§ etrafmda Vekaletten talimat 
almak iizere Ankaraya gitmi§ olan Ye -
kalet $irketler Komiseri Siiruri ~ehrimize 
donmi.i§tiir. N af1a Vekaleti, §irkete yap
hgl tebligde ikincikanunun on be§ine ka
dar ,irketin halktan fazla ald1~ para ile 
eskim~ tesisatm kar§1hg1 olan 18 milyon 
liranm tediyesini kabul etmedigi takdirde 

-
~arki Tiirkistan 

ve devletler 

U zak.§arktaki harbin sahas1 geni~# 
ledikc;e Asyanm gobegini te§kii 
eden Tiirkistamn ehemmiyeti 

di.inya politikasmda bir kat daha artiyor. 
~ok uzak olmryan bir atide, §ark! Ti.irkis• 
tan, Asyanm hakimiyeti meselesini ko# 
kiinden halletmek istiyecek olan biiyiik 
devletler arasmda muazzam bir sava§a 
sahne olacakllr. Cihan politikasmm mu• 
kadderah Biiyiik Okyanustan ziyade 
Asyanm ortasmdaki ucsuz bucaks1z kara 
Okyanusunda taayyiin edecektir. 

Burada c;arpi§mak ve kat'i neticeyi 
almak iizere di.inyamn en biiyi.ik askeri 
devletleri hamlamyorlar. Sarki Tiirkis• 
tan Asyamn anahtan olup Sovyet Rusya. 
Cin iilkesi, Tibet hiikumeti, Hindistan 
fmparatorlugu ve Efganistan Kralhgl 
arasmdad1r. Burada kuvvetli bir mi.istakil 
devlet kurulmu§ olsayd1, bu, bi.iyi.ik dev# 
letlerin c;arpl§malanna mani bir sed vazi# 
fesini gorebilirdi. Lakin bunun heni.iz ta• 
hakkuk edememesi burasrm bi.iyiik devlet# 
lere mi.istakbel bir hogu§mak meydam o• 
larak hazulryor. 

Japon ordusunun Tiyenc;in ve Pekin 
i.issiilhareke boyundan cenuba sarkan kol# 
la.n ~armehrin a§ag1 mecrasma inmi§ti. 
~~~~~ de bu nehri gec;erek Santung eyale# 
trm I§galle me§guldiirler. Garba uzanan 
kollan da Sannehrin yukan mecras1m ele 
ge~i~ip lc; Mogolistanda Cengiz Han deY# 
letmr.yeniden kurmu§lardr. $imdi Japon 
asken ve hava kuvvetleri §arki Tiirkista# 
mn §ark hududundaki Kansu eyaletini 
zorlamaktad1r. Japon ordusu §arki Ti.ir .. 
kistamn §~rk kap1larma yakla§tlkc;a bu 
memleketm garb kom§usu Sovyetler Bir# 
ligi de §arki Ti.irkistanda, haricl Mogo .. 
listanda oldugu gibi, niifuzunu tesise bir 
kat daha c;:ab§maktad1r, 

fngilizl.er ~se, §arki Ti.irkistamn, hie; ol# 
mazsa Hmd1stana ve Tibete miicavir ce# 
nub k1smmda, Japonlann da Ruslann 
da yerle§erek bir gi.in lngiliz' lmparator• 
lugunun belkemigini karadan ciddi suret# 
te tehdid edecek bir mevkie gelmemeleri• 
ni dilemekte ve nas1l olsa da buralarda 
Ruslara dii§man ve Japonlara muhalif bit 
nevi mi.istakil bir hiikumet teessiisiini.i can 
ve goniilden istemekte idiler, 

1930 da Altay daglanndaki yari 
miistakil Turk beylerinin ~in idaresine 
kar§I silaha sanlarak yaphklan k1yam, at 

zaman~a ~arki Tiirkistanm §imalindeki 
~ung.ana havzas1 Tiirklerini, T unganlart 
ve T1en§andaki Kug1zlan ve Ka§gar, 

ADLIYEDE Y.arken? .ve.I:Ioten Tiirklerini birle§tir " 

0~ giin liapis yatacak mi§ ve Isbklah ugrunda miicahedeye se-v• 
ketmi§ti. 

kaflynl .nwal!}e!~nin ,yap1lacagmi. bildir • 
mi~tir. 

Toz korniir satrnak idd-iasmdan dolaYJ, 
mu~terisi Basri ile aralarmda ~1kan ih- Fa kat sonradan T unganlarla diger un# 
tilaf iizerine, kendisine hakarette bu - surlar arasmda ihtilaf c;Ikmi§hr. Gayet 
lunmak ve dovmekten su~lu Karagiim- cengaver ve ayni zamanda askeri disiplin 
rukte komureu Hasan oglu Ahmed, dun kabiliyetini haiz olan Tunganlar biitiin 
uc;iincu sulh ceza VlabJtemesinde iic; giin §arki Tiirkistam i§gal etmi§ler ve memle-
hapse, 25 lira para cezasma ve 10 lira keti' · h U d n payrta tJ rumc;:i e Cinli vali ile 
manevi zarar ve ziyan Odernege mah - · · · k kfun olmu§tur. maiyetmi ve as erl kuvvetini 1934 sene .. 

-···-Komiirden zehirlendi, oldii 
Te~vikiyede, Guzelbahc;e soka~nda, 

Delko aparhmam kapiCISl 30 ya§larmda 
Srvasll Ahmed, odasma koydugu yan
rnarnt§ komiirlerden zehirlenerek ol ~ 
mu§'tur. Ahmedin cesedinin gomiilme • 
sine izin verilmistir. -···-Ba§mdan yaralandt 

Kurbagahderede SarayarkaSI soka -
gmda 38 nurnarah ahrrda yat1p kalkan 
30 ya§larmda Suleyman oglu Aziz, U· 

yurken, ipini koparan bir beygir tara • 
fmdan t;iftelenerek ba§mdan yaralan -
m1~trr. Aziz hastaneye kaldmlm1~tir. 

_._ 
Bir diikkan ~oktii 

Cibalide Zeyrek caddesinde iiteden • 
beri bo~ olan metrUk bir diikkan dun, 
ogle uzer-i am surette t;iikmu~tiir. in • 
sanca zayiat yoktur. 

sinde ~iddetle muhasara etmi§lerdi. Bu " 
ramn sukutu, ~inlilerin bu eski Tiirk 
vurdu i.izerindeki hakimiyetlerine kat'i 
bir nihayet verecek ve Sovyetlerin niifu• 
zuna da bir ser ~ekecekti. Bu vaziyet 
kar§Ismda Sovyetler, askeri miidahalede 
bulunarak Urunc;:iyi muhasaradan kurtar• 
mi§lardi. Sovyet tayyareleri her tarafta 
T unganlan s1h§tirdrgmdan bunlar T ak " 
lamagan c;.oliiniin cenubundaki Hoten ha" 
valisine ~ekilmi§ler ve bir zaman fngiliz• 
lerin lslamistan nam1 altmda burada kur" 
duklan mi.istakil hiikumete nihayet ver .. 
mi§lerdi. 

Tunganlar burada tutunmu§lardi. La: .. 
kin muktedir ba§kumandanlan Mac;un ~ 
ying miizakere ic;:in gittigi Rusyada ah " 
konulmu§ oldugundan ba~s1z kalmJ§lardl. 
lngiltere Hindistan ve Tibet civannda 
miistakil askeri bir hiikumet kurulmasm • 
dan memnundu. Urumc;ideki ~in hiiku ,. 

Sancak verilen piyade alaylarimiZ 
meti Ka§gan, General Mahmud isminde 
bir Ti.irk kumandanla idare ediyordu. 
~inli hiikumet bu Ceneralden §i.iphe ede
rek kendisini merkeze davet etmi§ti. Ge" 
neral Mahmud diger reislerin ak1betini 
gozoni.inde bulundurarak Hindistana ilti ... 
ca etmi§ti. Hoten T unganlan Ka§garda• 
ki bu fitretten istifade ederek gec;en eylfil ... 
de burasrm zaptetrni§ler, Pamire ve Ti • 
yen§ana kadar yayilmi§lardi. Lakin son 
zamanlarda T unganlann arasmda gene 
ihtilaf ve niza c;1km1§ ve Feyzabaddaki bir 
!iva isyan eylediginden Urumc;ideki ~inli 
hiikumetin kuvvetleri Ka§gan, Y arkendi 
ve Hoteni zaptetmi§tir. Bu suretle Sov .. 
yetlerin niifuzu altmdaki Cinli hiikumet 
tekrar biitib §arki Tiirkistam kendi idaw 
si altma alml§ bulunuyor, 

Elrnah (Hususi) - Mmtakam1zda bulunmakta olan pryade alayma san
cak verme merasimi pek parlak . bir surette ve binlerce balkm huzurile ya
plidl. Merasime Ataturk namma Ikinci Or kornutam Orgeneral !zzeddin <;a
b§lal_' riyaset etti ve alay sanca~m Ulu 6nderirniz adma alay kumandanma 
verdi: Bundan sonra ~anh piyr.derniz c;:elik ad1mlarla c;ok rnuvaffak bir gec;ic!. 
resm1 yaptJ ve aslanlanmlZl talebe ve esnaf cerniyetleri takib etti. Giinderdi· 
gun resim sancak verme merasiminden bir aru gqstermektedir, 

Muharrem F evzi TOGA Y 

Cumhuriyet 
NDsbasJ S lmm!$tur. 
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10 tkincikanun 1938 

( Biiyiik davalar 

T unusta kanl1 hadiseler <;in ve Japon 
-------------------

NALINA 
MIHINA 

Telefondan ~ikayet 
----

Nasyonalist lideri Hasan Nurinin nefyedilmesi 
protesto edildi, alb ki~i oldii, 4 yarah var 

Amerikada dahili 

vaziyet iyi degil 

Roosevelt, miicadelede 
muvaffak olacagiZ, diyor 

Eski !talyan Hariciye Nazm Kont 
Sforza, uzun seneler, italyantn Pekin el
qiligini yapmt§ttr. Avrupa siyasi ricali 
arastnda, Uzak§ark meselelerine en ya
ktndan vaktf olan bu eski c!o.plomattn, 
<;:'in • Japon harbinin sebeblerini tetkik 
eden §ayani dikkat bir yaztStnt iktibas 

Yazan: KONT SFORZA IE9J ir yerle gorii~mek ic;in telefonu 
(g) ac;anm. Ses yok. Bir mi.iddet 

kur'a efradmdan viizde ktrkmm c;ok zay1f bekler, tekrar ac;anm. Gene ses 
olduklan i~;;in aileleri yanma iadcleri za- vermez. Bir daha... Bir daha... Niha
ruri oldugunu itiraf etmi~tir; Marx'm, yet, nazhmm keyfi gelmi~ olacak ki ses 
Avrupa i!;in cok hayali olan ve sennaye- vermege ba~lar. hgii<; sahibi bir adam i
nin birkac; kasa ic;inde biriktigini iddia e- c;in telefonun keyfini beklemenin ne de
den kehanetini tahakkuk ettirmi~ goru- mek oldugunu di.i~iiniin. 

Bizert 9 (A.A.) - Diin Bizert'te tertib etmi§ olan tahrik~ilerin hareketini 
dort nasyonalist yerli olmii§, ii~ dart yerli ~iddetle tenkid etmektedir. Va~ington 9 (A.A.) - Demokrat 

firkantn bir ziyafetinde bir nutuk soyli -
yen Roosevelt, baz1 bankactlarla bir ta
kim sanayi erbabmm sanayi ve finans ale
minde kullanmakta olduklan otokratik 
kuvvetlere kar~1 miicadele etmek ve kat
iyyen uzla~maga yana~mamak azminde 
oldugunu beyan etmi§tir. 

polis memuru yaralanml§hr. Bizert tiiccarlanmn murahhaslan Fran-
Hadise nasyonalist lideri Hasan Nuri- s1z makamlanna sadakatlerini bildirmi§ -

nin Cezayire nefyedilmesini protesto et - lerdir. ediyoruz: : 
Devletlerin esranna vak1f olmtyan 

milyonlarca insan ~oyle dii~i.iniiyor: <<A
merika gambotlannm gi.inderlerindeki ytl
dizh bayragi, Cindeki 1ngiliz el<;ilerinin 
otomobilinde tak1h Biiyiik Britanya bay
ragmi bir tiirlii goremiyen ] apon bom
bardunan tayyarelerinin bu ani korliigi.i
ne acaba sebeb ne? Tokyo' nun, !;Ok his
setle hesablanml~ teessiif!erini beyan ~t
mek ic;in Londra ve Va~ington'a gonder
diii;i notalarda, ~ark nezaketinin tamami
le gizlemedigi ihtirazlann manas1 nedir? 
Tokyo, hadise !;Ikarmak m1 istiyor? Y ok· 
sa, Avrupa demokrasilerinin, her tiirlii 
hakaret kar~ISlnda muhafaza ettigi siikut, 
ebediyyen dervi~ane bir sab1r gosterecek

nen bir memleket varsa, o da J aponya- Her nedense bizim telefon, pek 
d1r. capricieux (kaprisiyo} diir; hatta vakti-

mek ic;in nasyonalistler tara fmdan tertib T unus beyliginin heyeti umumiyesinde Hakikatte, ebedi gibi goriinen bir im- le santral memuresi olarak c;ah~an Y ahu
paratorlugun sukutunu lakaydi ile kar&I· di kiZlan bile bir numaray1 vermek ic;in 
hyan anar~i icindeki Cin, toprak sahib- bu kadar nazlanmazlard1. T elefonun 
liginin dalbudak salm1~ olmast sayesinde boyle ~1mank bir kadmm kiiskiinliigiinii 
miiemmen ve hakiki bir ic;timai istikrara and1ran ses vermemek inad1 tuttugu za~ 
sahibdir. 1 aponlar, dahili derdlerin;n de- man, Allah gostermesin, ya evde bir 
vasm1 harici harblerde aramaga devam yangm c;Iksa, itfaiyeye nasi! haber veri~ 
ederlerse, giiniin birinde, Sovyet teikina- rim, diye her zaman dii~iiniip dururum. 
tmm hepsine mukavemet eden bu istikra- Telefon, arama biisbiiti.in dar1hr. Bu
n, Cinlilerden belki de ac1 act k1$kana- nun farkma varmak i!;in de zaman ister. 
caklardJr. Ci.inkii siz gene onun kaprisi tuttu samr• 

edilen bir niimayi§ esnasmda vukubul • hic;bir hadise kaydedilmemektedir. 
Jnustur. T unus 9 (A.A.) - Cumatesi giinii 

Bu niimavi$ hi.ikumet tarafmdan mene- yeni dusturculann c;Ikarmt~ olduklan ha
dilmisti. Adedleri bine balig olan niima - diseler esnasmda yaralanml§ olan niima
Yi§c;il~r polislere ta$ atmi§Iar ve tabanca vi~ilerden biri daha olmii~ ve bu suretle 
ile ate~ etmi~lerdir. Polis mukabelede bu- olenlerin miktan 6 ya balig olmu§tur. 
lunmu§tur. Halihamda §ehirde tam bir siikun hiikiim 

Reisicumhur, demi~tir ki: 

On niimayi§<;i tevkif edilmi§tir. Siiku - siinnektedir. 

«- Heniiz hiikumet iizerinde icrayi 
ni.ifuz etmek ve ona direktifler vermek 
hakkmm kenditerinde mevcud oldugunu 
tahayyiil eden efraddan miirekkeb ufak 
bir grupun tehdidine maruz bulunmakta
YIZ. Ben, vatanda§lanmm ekserisinin ira
desini yerine getirmek ve ufak bir ekal
liyetin salahiyet suiistimallerine ve imti
yazlanna nihayet vennek arzusundayun. 
Mali bir taktm gruplann mahalli ve mev
zil miiesseselerin istiklali menfaatine diger 
bir~ok miiesseseler iizerinde yapmakta 
olduklan kontrolu tahdid etmegi arzu e
d1yorum. Demokrasi rejimi, fiatlann sun'i 
tereffiiiine, kii~iik sanayi erbab1 ile tacir
lere kar~I yap1lmakta olan suiniyete mi.is
tenid rekabete ve her ne ~ekilde cl•JTSa 
olsun monopoller teessiis etmesine miisa· 
maha edemeyiz. Bana suiistimallere ni -
hayet ~~m{ek salahiyetini bah~ediniz, bu 
salahiyetin verilmesi, Amerikamn i~ a • 
damlarile sanayi erbab1 ekseriyetini mu
tazarnr etmiyecektir.» 

net iade edilmi~tir. Bir komiser, i.i~ JJOlil oldi.i 
Tunus 9 (A.A.) - Diin sabah Bi - Paris 9 (A.A.) - Tunus'dan bildi-

zertte cereyan eden vahim hadiselerden rildigine gore, bin kadar yerli niimayi~c;i 
sonra aksam ve gece siikunet ic;inde gee;- ile polis arasmda kanh hadiseler olmu~
llli§ ve hi~bir niimayi§ yapJlmaml§hT. tur. Be$ yerli olmii~ ve 3 yerli de a~IT 
Bu sabah beledive f;ars!SI ile §ehrin Arab surette yaralanml$hr. Diger taraftan, bir 
rnahallelerindeki Ma2ribi magaza ve kah- komiserle iic; polis memuru keza olmii$· 
'Veler normal bir §~kilde a<;llmi§lardir. tiir. Asayi$ ancak ogleden sonra ge!; va
Tunus efkan umumiyesi diinkii niimavi•i kit tesis olunabilmi$tir. 

lerine kafi deli! mi say1hyor ?» 
Hem bu, hem ayni zamanda 

ba~ka sebebler var. 

Japonlar. Cinin iyiligi kin c;ah&t.klan- SiniZ. (ikidir, franSIZca kapris soziinii kul
m soyliiyorlar. Bir bak1ma, bu hususta land1ihm ic;in beni ziippelikle itham etme· 
hiisnii niyetleri vard1r. N as1! ki, Alman- yiniz. Bu soziin tiirkc;e mukabillerinden 
lar, 1914 te, o disiplinsiz F ranmlan, hic;biri, telefonumun halini bu kadar kuv· 
Belc;ikahlan ve italyanlan, kendilerinin vetle anlatm1yor da ondan} Evet telefo .. 

daha ~a~maz nizamlarmdan istifade ettirmek nun biisbiitiin danldlgini, yani bozuldu• 
gibi safiyane bir hulyaya kapilm1~lard1. gunu kolayca anhyamaz ve onun niha• 
Maalesef, ]aponlarm iyi vas1f!an, ken- yet keyfi gelip ses verecegmt sanarali 
dilerine Cinde, kusurlarmdan fazla zarar beklersiniz. Neden sonra i&in farkma va• 
veriyor. Bu fesada ugrami$, gcv&emi$ nr, Telefon ldaresine haber verirsiniz:. 
Cinlilerin damarlarmda dola~an bnda, ,Sayle yalanc1ktan bir tamir ederler. Fa
Cinin biiyiikliigii fikri o kadar kokle~mi$- kat huylu huyundan vazgec;medigi gibi 
tir ki, bizim garb vatanseverligimiz, onun telefon da, size, ancak cam istedigi za• 
yanmda hie mazisi olm1yan bir safnadan man hizmet etmekten vazgec;mez. Anla .. 
ibaret kahr. ] aponlar bunu kat'iyyen an- $Ilan otomatik oldugu i!;in, 0 da kendi 

-'""'"'""""""""'"'""""lllllllllllllllllllllllllllilflllllflllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmuuuuuuo•u• .. ,,,,,.,,,,, 
,Sahsi, uzun bir tecriibeye miistenrd 

olmak iizere $U izah1 dinleyiniz. Zeytinlikler 
edilecek 

tslah 1 

Ahnacak tedbirlerle miDi 
gelir otuz milyon 
liraya ~1kardacak 

Knkara 9 (Telefonla) - Mahsuldar ve 
Yabani zeytin agaclanmn a§rlandmlma
Sl ve zeytin mahsulliniin iyile§tirilmesi 
hakkmdaki kanun layihas1 evvelce Zi
raat Enciimeninden gec;mi§ ve layihada 
bazt tadiller yaptlmt~ti. 

Adliye Enciimeni de kanun layihao;I 
iizerindeki tetkiklerini bitirmi§tir. MU
him bir milli servetimizi k1sa zamanda 
iki, lie; misline c;tkaracak olan bu layiha
nrn yakmda Mecliste kesbi kanuniyet 
edecegi anla§thyor. 

fstatistiklere gore, memleketimizde 
26 milyon mahsuldar zeytin agac1 ve 54 
lnilyon kadar da yabani zeyt·in (delice) 
l'rlevcuddur. Zeytinliklerden senevi 230 
bin ton zeytin tanesi almmakta ve bu • 
nun 210 bin tonundan takriben 10 • 12 
lnilyun Iirahk zeytinya(p c;tkanlmakta
dtr. Mahsullin mlitebakisi salamura ya
Pilmaktadtr. Mahsul alman zeytinliklere 
lay1kl §ekilde bakilmadtgt, yag fabrika
lannm da ekseriyetle iptidai bir halde 
bulunduj:tu tesbit edilmistir. 54 milyon 
Yabani agacdan ise, mahsul bak1mm -
dan, hie; istifade edilmemektedir. An -
cak yabani zeytin astlandtktan dokuz, 
on sene sonra mahsul vermekte ve nor
mal mahsul vermesi ic;in de 15 • 20 se
nenin gec;mesi icab etmektedir. Bu se
heble a~tlama ve bakma i~lerinin gene 
devletin yard1mile :vapilmasi yolunda 
tedbirler ahnmast llizumlu goriilmli~ -
ti.ir. Fakat bir taraftan mevcud zeytin -
liklerin verimini arbrmak, fabrikalari 
rasyonel $ekilde c;ah~hrmak ve istihsal 
sanaviini tanzim etmek suretile bugiin 
10 - '12 mil yon ic;indeki milli gelirin 30 
milyon lirayi. bulacagt anlastlmaktadlr. 

Naf1a Vekaletinin h~z1r ladi-
gi kanun projeleri 

Ankara 9 (Te1efon1a) - Eminonli 
mevdanmda yaptlacak istimlake aid 
salahiyet veren kanun projesi tanzim 
edilmi~tir. Bu proiE>nin yakmlarda kat'i 
Seklini alarak Meclise sevkedilecegi an
lasihyor. 
Di~er taraftan Nafia Vekaleti tlskil 

dar - Kadtkoy Su sirketinin !stanbul 
Belediyesine devri hakkmda da bir ka
nun projesi haztrlamt$hr. Proje gorii1-
:tnek uzE>re !stanbul Belediyesine de gon

derilmistir. 

Meclisin kl§ tatili 
Ankara 9 (Telefonla) - Bliylik Mil

let Meclisinin elindeki kanunlan <;1 • 
kardtktan sonra bu aym on dordlincii 
cuma glinkii top1anbsmda kt§ tatiline 

karar verecegi anla~thyor. 

lbrani lisan1 tedrisi 
menedildi 

Berlin 9 (A.A.) - Ortamekteblerde 
lbrani lisanmm tedrisi menedilmi~tir. 

liasankalede iki serseri ayin 
yaparken yakaland1 

Erzurum 9 (A.A.) - Hasankalede 

iki serseri hamamda avin yaparlarhn ya

kalanml~ ve adliyeye verilmi~tir. 
Ziraat Vekaletinde ikinci bir 

hukuk mii§avirligi 
Ankara 9 (Telefonla) - Zirai sahada 

:'Y'aptlmakta olan yeni ve mlihim i§ler 
dolayisile Ziraat Vekaletinde kanuni ve 
hukuki miitaleamn almmastm icab et
tiren vaziyetler gitgide ~ogalmaktadtr 
~lt ihtiyact kar$tlamak ic;in VekalettE> 
lltinci bir hukuk mli§avirliginin ihdasi 
takarri.ir etmi§tir. 

Gene mi ikttsadi 
zecri tedbirler 

ingiltere ve Fransa 
kii~iik devletlere te-

minat verecekler 
Cenevre 9 (A.A.) - Milletler Ce -

miyeti umumi katibi Avenol, yann Lon • 
drada bu aym on yedisinde Cenevrede 
ac;Jlacak olan konseyin yiiziincii ic;tima 
devresine aid ihzari gorii§melerine ba§h· 
yacakhr. 

Bu mi.inasebetle lsvi~re T elgraf a jan • 
s1, ne§retmi~ oldugu bir tebligde bilhassa 
~ovle demektedir: 

F ransa ile t ngilterenin 17 Hnunusani
de a<;Ilacak olan yiiziincii i<;tima devresin
de bilhassa Milletler Cemiyeti misakmm 
baz1 maddelerini ihlal eden devletlere 
kar§l Cemiyetin ittihaz mecburiyetinde 
kalacag1 ikt1sadi ve mali zecri tedbirler 
dolay1sile kii<;iik ve orta devletlere temi -
nat vermege matu~ mii§terek bir beyanna
me ne§retmelerine intizar edilmektedir. 

Devlet ziraat 
isletmeleri kurumu 

' 
Ankara 9 (Telefonla) - Bomonti fah-

rikasmm ~letme mukavelenamesinin 
mliddeti bittigi ic;in memleketin bira ih
tiyacmt bundan sonra Orman c;iftligi 
bira fabrikas1 kaqihyacaktir. Bu mli ~ 

essese, umumi ihtiyac1 kaqthyacak ka
dar bira yapacakhr. C::1kanlan biralar, 
haricin de takdirine mazhar olmu~tur. 

Bu fabrikamn i~ hacmini genisletme
sile orta Anadolunun arpa sarfiyatma 
en emin bir mahrec bulunmus demektir. 
Arpamn tslaht ic;in esash tedbirler alm
maktadtr. 

Atatlirk yiiksek feragatlerile devlet 
ziraat i~letme kurumuna iltihak etmi§ 
olan blitiin mliesseseler, 4,800,000 lira 
laymetinde bir varhkhr. Mliessesele -
rin senelik vergileri 150 bin liradtr. Se
nelik cirolan 8 milyon liraya yakmdtr. 

Sanayi, ziraat ve ticaret cephesinden 
bu c;iftliklerde 26 ~ube vard1r. Yliksek 
Ziraat Enstitiisiine girecek gencler, bir 
senelik stajlanm bu c;iftliklerde yap -
rna ktad1r Jar. 

Bu itibarla yeni kurulan devlet zira
at i§letmeleri de ikhsadi, z1rai biiytilt 
zenginliklerinden ba~ka ogreticilik vas
fml da haiz c;iftliklerin tuttugu yoldan 
aynlmiyacak, z·iraatimizde daha yeni ve 
teknik inkisaf yollan a~acakhr. 

Harbiye Naztrtmn bir nutku 
Va~ington 9 (A.A.) - Harbiye Na

zm Harry Woodring, Denver'de bir nu· 
tuk irad ederek milli miidafaamn tarsini 
zaruretinden bahsetmi~ ve bu keyfiyetin 
biit~ede muvazene husule getirmek kay
gusundan akdem oldugunu soylemi§tir. 

Nam, milletten, Panay hadisesi esnasm
da oldugu gibi Roosevelt'e, miizaheret et· 
mek i~in ittihad etmesini taleb eylemi§tir. 

izmir fuart 

Ba,vekil, haz1rhklar i~in 
yeni direktif verdi 

Ankara 9 (Telefonla) - 1937 lzmir 
fuanm aq1~ nutuklarmda fuarm (sade
ce izmire has ikbsadi bir eser) olma • 
d1gmt tebari.iz ettiren Ba§vekil Celal 
Bayar, 1938 fuan ic;in alakadar Veka • 
letlere yeniden direktifler vermi§tir. 

Fuar komitesi, gec;en mevsimde gor -
diigli noksanlarla ahnmas1 li.izumlu ted
birleri raporunda bildirmi§ti. Ba§vekil 
Celal Bayar, bu temennilerden alakadar 
daireleri haberdar etmi§ ve §imdiden 
icabma tevesslille i§lerin biran evvel 
neticelendirilmesini ve yaptlan haztr • 
hklara dair Ba~vekalete malumat veril
mesini istemi§tir. Bu direktWerde ez -
climle deniliyor ki: 

cSeneden seneye ilmid ve sevinc ve
rici tekamill ve inki§af gosteren fuara 
onilmilzdeki sene, daha ziyade onem 
vermek istiyoruz. Milli varltgtmtzt ge
rek killtilrel, gerekse stnai ve zirai nok
tadan ecnebi ve yerli seyyahlara gos • 
termek c;ok faydaltdtr. Fuartn bu itibar
la da qok bilyilk ktymet ve ehemmiyeti 
vardtr. Tilrkiyenin yegane enternasyo
nal fuart olan izmir fuartnt, ger;en sene, 
608 bin ki,~i ziyaret etmi~tir. Bu sene zi
yaretqi saytstntn 'bir milyona balig ola
cagt umu!maktadtr., 

Ankarada feci bir kaza 
Ankara 9 (T elefonla) - Samanpa· 

zarmda feci bir kaza oldu. 5 ya~mda Ne
riman admdaki bir k1zcag1ZI Cebeciden 
gelen §Ofor $iikriiniin idaresindeki 1139 
numarah otomobil c;ignedi. Ag1r yarah 
c;ocuk kaldmldlgi hastanede oldii. $ofor 
tevkif edildi. 

Oc; nesildenberi milletleri «tenvir» e
den milyonlarca giinliik gazete, milletle
rin birbirleri hakkmdaki bilgilerini daha 
miiphemle~tirmi~tir. Biz Avrupahlar, ]a
ponlart, $arkm Prusyahlan olarak tam· 

nz. 1 I d k 
Fakat bu zan dogru mudur? Mukaye- 1yamam1~ ar IT. endini hakimiyet ve istiklaline sahib far~ 

se bir tek manay1 ihtiva edebilir ki, 0 da, Maalesef, Cinin pek c;ok zaflar.m da zediyor ve ikidebirde diirti.i&lemenizden 
bununla l'zah etmek kabi'ld1'r. Bundan bir- s' · I k · d · c::·k· disiplinin, Prusyahlarla 1aponlar da bir- mir enere ma ma ses venn1yor. ..,1 a· 

birinin ayni oldugudur. Zira, i~in derini- kac; sene evvel Manc;uri' deki miistebidle- yetimin birincisi bu. 
ne gidilecek olursa, biitiin insanlann, as- rin Cinden siirdiikleri Kang-Y u- Wei ikincisi de eve gel en bir ihbarnamenin 
kerl cesaret baktmmdan birbirine muadil ile Japonyada gorii~ii~tiim. Bana de • muhteviyah hakkmdadir. Bu ihbarname~ 
olduklan muhakkakt1r. Halbuki, 1apon- mi$ti ki: «Manc;uri'liler, havayt ifsad e- de, 1/9/1937 tarihinden 30/11 I 1937. 
lar, Almanlann tam ztdd!dir. den oliilerdir; fakat Cin de tefessiih et- t.arihine kadar tic; ayda 128 fazla konu&~ 

Japonlar, ~ovalye cemiyetlerinin son mi~tir. Bu vaziyetten nastl kurtulacagm; rna yaphglm iddia edilerek bunlarm iic .. 
bakayasid!r. J aponlann, Cinde, bitaraf- bilemem. Emelim, J aponyanm Cini fet- reti, ~ehirler ve milletlerarast fazla ko~ 
lar zararma olarak iL ettikleri miifrit ha- hetmesi, Mikado'nun sema mabedinde a- nu~alar ic;in de be$ lira avans istenilj .. 
reketleri, onlann, kiiicma sanhr sanlmaz yin icra etmesidir. Yiiz sene ic;inde, ken- yor. Eski telefon kumpanyasmdan kalan 
di.i$tUkleri teferriid merakl, kendini gos- disi de, biiti.in Japonlar da Cinli olacak- bu avans isteme adetinin manaSIZllgini ge• 
t 'h · h 1 f lard1r. 0 zaman, bu adalan biz fethet- ,.iyor 1 b 128 f 1 k erme 1 hyacmi, mu te i alaylar arasm- " • as1 u az a onu~maya ge-
da ve ordu ile bahriye beyninde mecvud mi$ olacagiz.» liyorum. 
hummah rekabet his! 'I . h d b'l' . Son seneler zarfmda J aponlar arasm • Benim parasml 24 mart 193 7 de ~ en e 1za e e 1 mz. d k' 'h 'l'fl h h . r· d pe 

Amerika bayrag1 diyoruz. Evet am· .a ~ 1 h a arm emen epsi, vm e cez: &in verdigim, bir y1l ic;inde 500 konu&ma-
h. b' 1 kt k' B' I 'k A n b1r harekete taraftar olanlarla, sedd1l ya hakktm vardlr. Binaenaleyh . rna, I<; 1r apon yo ur 1, IT e&l - ~· . b d f" h k . , ge<;en 

'k 1 l . . mm cenu un a utu at rt mazma g1r sene t kl ·b· f 1 ··k'l ] · men amn, apon an, arazlSlne sokmamak . . . v" .. yap I an g1 I, az a mu a erne enn 
h d k • t db' I I • menm c;ok tehhkeh olacag1 mutaleasmda hesabm1 da 24 mart 1938 de gormeler1• ususun a anum e 1r er a an yegane I d k' f'k' d ' 
biiyiik devlet oldugunu di.i&iindi.ik!;e sulh bulunan~ a~ ~ra:m a I I IT u~urumu ur. lazlm gelirdi. Eger, bununla 24 martlan 

d b.1 v k b' t b .. I Sedd1 Cm1 b1r kere a~mca, Generaller eylul bidayetine kadar ge,.en be• ay bJ'r zamanm a 1 e, sogu Ir e essum a- . . h d d b h d v'ld' " • 
tmda gizli bir " zabl tit · Am _ 1 ~ 10 art!k u u mevzuu a 5 egi tr. hafta i<;inde 500 miikalemeyi bitirdi~ 

' .,a a remesm. e I B b" I ld v d .. d"k N v• . d 
rika bayragm1 sef;ememek ve mafevkleri- .u~un oy e 0 ugunu a g~r. u · an- gimt i dia etmek istiy:orlarsa, af-
nin malU.mati haricinde ate$ etmek ic;in kKm I ' aldiktkan sondrak,' iKngthz ' Hon.~- Ianna magruren soylerim ki, buna 
bundan daha ba~ka bir sebebe ihtiyac 0 • .o~g unun ar§ISin a ,1 anton~ goz imkan yoktur. Nitekim, 1936 - 37 
Iur mu? Tokyo'da memleket' k dd _ dJkti!er. Yann Se-<;un a kadar gehrlerse, y1lmm 12 aymda, gene kendi kavli mii~ 

' 
10 mu a e F H d' r· · · · k k ld 

ratim senelerce idare etmi~ olan ihtiyarlar, v ranstz.. mkl1 'rd~msAmmk P: yfa 
1
m .0 fu- kcerredlerine gore_, yalmz. 153 . fazla 

harbin, goniillerdeki ecdad yadigan ihti- gun~ ~orece er Ir. s en za er e.nn e- ·onu§ma yapan bu abonemn ertest sene, 
raslan diriltmesile berabe b"t" "f • nahg1 I~te buradad1r. Kazamlan b1r za • yanm ytldan az zamanda, 500 miikale~ 

r, u un nu uz f d f 'd' . h . . .. . 
Ianm kaybederler B''t" b ·1· · b- er en sonra, onun eva! m1 ta h temme mey1 bJttnnesi oyle kolay kolay kabul 

. u un u 1 amnar I k . . 'k' . b' f ld k . d'l . 
siz harbin, ihtiyarlara, gene zabitlcrin sa- a ~~ Ic;m I Ilnci Mlr za er .• e e etmke /" e 1 ecek bu iddia degildir. Ve i§te bu 
biTSizhib yiiziinden cebren kabul ettiril- temhr. J ~p.on. an anc;un ye sev e. en y~zdendir ki T elefon idaresince kay de -
mi~ olmasi muhtemel deiii! midir? ~ey Kore nm tlhakt olmu§tur. Manc;un o- d1len fazla konu§ma hesablarmm adedi 

Bunun bo .. yle oldug~u k b 1 d'l' valanmn, ]apon meselesini kokiinden hal- sahihine inanan tek abone yoktur. 
a u e I mce, I d v• T k 'd lk' 0 

bugiinkii J apon devletine kar~l, bizim, ed'ledc.egFI, k o Jyo a tam Ion. shenlel d'tle m ~iincii bir §ikayetim daha var. DI -
Avru...,ada neden d 1 h f 1 h • e 1 1. a at apon mese est a e 1 erne- §andan evime telefon ettigim zaman iki _ 

, , o ayt em az a a d. y I M ., · · 1· r· d b · 
yuhah, hem fazla haksiZ davrand!~Irn!Z ~· . ~~~IZ, banc;.~n dmn b~~ti c§l~~ I .-..-~- ek Irde Nkar§Ima «Giiz.e!i§» di~e ~ir yer 
anla~1hyor. Heniiz hicbir hadise ile sabit nm Ish asma, ugun e utun Imn Ish- ~~ 1yor. umaray1 ~evmrken h1~b1r yan· 
olmami$ bulunmakla beraber hakib.tte lasma yol a~ti. h§hk yapmadigima eminim. Nitckim, yal• 
tehlikeli bir disiplinsizligin ke:Uirdigi bi; Bugiin, J aponlara, yeni yeni refah se • mz ben degil; beni any an dostlanmm ~o· 
devlet kar~ISlnda bulunuyoruz. Zira, va- rablan gosteriliyor. N as1l ki, Man<;uri - gu da bu ihtilattan §ikayet~idirler. Bu da 
tanperverane dahi olsa, her disiplinsizlik nin mevhum servetlerile de, yalan yere, otomatik tesisatm ba§ka bir kaprisidir, ki 
tehlikelidir. ba§lan dondiiriilmii§tii. J aponlar, kendi • her defasmda, fazla bir konu~maya mal 

Bence hie; ~iiphe yoktur ki, Japonva- lerine en iyi mii~teri olabilecek <;inlilerle oluyor. 
da heniiz muhakeme kabiliyetini muha- aralarmda kandan ve kind en bir uc;urum T elefon idaresi, kendi tesisatmm yap· 
faza eden de viet ricali, Cindeki J apon kazd1klanm gormiiyorlar mi? hg1 yanli~lan, tabil, hesabdan indirmegi 
zaferlerini, elbette ki gururla, fakat ayni Bu i§in, giiniin birinde, <;in i~in, bu • aklma bile getirmiyor. Zaten, bunun asia: 
zamanda endi$e ile kar~1hyorlar. J apon- giinkiinden daha feci §ekilde bitmesi ih • k~bul ~tT?iyecegim cevab1 hamd1r: Siz: 
yamn ic;timal yapisi, binlerce y11hk im- timali vard1r; o <;in ki, ~imdiye kadar, dikkatSIZhkle yanh§ numara ~evirmi§si " 
parator efsanesi iizerine bina edilmis ol- milletin sabu ve miitevekkil ahlaki saye- nizdir. 
dugu ic;in, sai;Ham goriinmektedir. Fa - sinde, en devamh ve en zalim tazyiklan 
kat, $Unu soylemekligime miisaade edil- hic;e sayarak, muazzam bir lastik top gi
sin ki, ]apon milleti achktan olmrktedir; bi, daima, eski §eklini bulmaga muvaffak 
bundan iki sene evvel, Harbiye Nazm. olmu§lur. Koy egitmenle~i hakkmda 

talimatname 
Ankara 9 (Telefonla) - Biiylik zirai (..._ __ K_I_S_A_H_A_B_E_R_L_E_R __ ) Miibadillerin Yunanista- Amerikaya hicret etmek 

kalkmmada kendilerine mlihim vazife-· .. t"" d"""" •• } • • 1 • "k 

Kendi telefonuma aid bir meseleyi, ~W 
<;en ytl yaphg1m gibi, hususi bir mektub· 
Ia idareye bildirebilirdim. Buraya yaz1 -
~1mm sebebi, telefona aid §ikayetlerimin 
yalmz benim degil, bir~ok abonelerin yani 
halkm mii§terek §ikayetleri olmas1d1r. 
Omid ederim ki T elefon idaresi bu §ika
yetlerin online gec;ecek tedbirleri ahr. Jer verilecek olan eltitmenler hakkmda * STOKHOLM- Vellahd, haflt blr na go Ur UgU eser er IStJyen eriD Ml tar1 

Ziraat, Maliye ve Maarif Vekaletlerile nefrlt'den mustaribdir. Atina (Hususl) - Miibadiller sandtP'I Va§ington 9 (A.A.) -- Hariciye Ba-
mlisterek bir tat.imatname hazirlanmt§- * ROMA - Almanya Zlraat Nazm Dar- Anadoludan getirilen ktymetli antikal~- kanhgi tarafmdan ne~redilen istatistike ~ 
hr . . Talimatname egitmenlerin okuma, re, bu ak~m Mussolinl tarafmdan kabul n toplamakla me§guldiir. Bu te§kilat, gore, ge~en sene Amerikaya muhaceret ~!""""==~----------~~ 
c;ah~ma ve diger i~lerine aid esash hii • edilml§tir. topladtgl eserleri Benakyon miizesine ic;in 240,869 permi talebi vuku bulmu§, 
ku"mleri' t'hti'va etmektedt'r, Onu"mu"zdnki * ROMA - Bu sabah Argentina tlyat- teslim etmektedir. Bunlarm arasmtla b I d I 30 898 . k b l d'l 

" rosunda Mussolini, bu~day mtisabaka.slfi- 1178 d k 1 d un ar an ya mz , 1 a u e 1 ~ 
ders devresinden itibaren egitmen saYJ- da kazanan c;lftc;llere miikatat!arm1 dag1t- en alma eser er var tr. Kayseri- mi~tir. Kanunl miktar ise 153,774 tiir. 
smm 1500 e c;Ikanlmast kararla§ffil§ gi- m1~tlr. den, Diyarbakirdan, Harputtan, Anka • Arnavudluk, Yunanistan, Romanya 
bidir. Yeni almacak eg-itmenler ilkba . * LONDRA - Bir miiddettenberi Fran- radan, Edirneden, Glimli§aneden ziim - S . T" k' h. d'l k • 

b da •·t1· ahat etmekte olan rlidler ve sair klymettar ta.,larla muzey- unye ve ur tyeye Ia SIS e I en anum 
hardan itibaren faaliyete gec;ilecek olan sarun cenu un "" r " miktar tamamlanml§tlr. ispanya kendisine 
orta Anadolu koy kalkmma mmtakasma Mallye Nazm Simon !le refikasl Londraya yen, dini tablolar, rahib elbiseleri, gU -

donmiil?lerdlr. mli~ tabakalar ve diger mukaddes e§ya verilen kontenjanm yiizde 99 unu, Ma-
dahil Ankara, Cankm ve Eski~ehir Vi • * LONDRA _ Romanya agtr sanayilnin getirilmi§tir. caristan yiizde 92 sini Almanya da yiiz-
layetleri koyliilerinden olacakhr. miihlm blr kJSmim idare etmekte olan Ru- · de 48 ini kullanabilmi•tir. GJ'denlerin ek-1 Trabzon Imparatoru Aleksios Komni- ~ 

Egitmen olarak yeti~tirilmek iizere men ayan azas1 Auslit, Londraya gelm ~ • serisi y ahudidir. 
almacak koy genclerinin bilhassa egit- tlr. nos IV lin kemikleri de getirilmi§ bu -
meni olmiyan ve kalkmma hareketine * KOPENHAG - Danlmarka Krallc;e- lunuyor. Bu kemikleri Ruslar meydana Hatay adresli mektublar 

sine bugiin karnmdan blr amellyat yaptl - A k (H •) d 
daha evvel ba~lanacak olan koylerden mt~tlr. Ameliyat muvaffaklyetle neticelen- ~1kararak Trabzon metropoliti Hrisanto- nta ya usust - :;;im iye kadar 
almmasma dikkat edilecektir. ml~tir. sa teslim etmi§lerdi. Keza 18 nisan 1821 cHatay• adre&ile haricden gonderilen 

N f M k b• M 1 mektublar, sahiblerine verilmiyor, mah-a 1a e te 1 ezun arl * VA~iNGTON - Bahr1ye kom!syonu - de idam edilen Edirne metropoliti Kiri-
.. dl d 1 k reclerine iade ediliyordu. 

B• 1· ""• • b • • k • nun blr tebl!glne gore, ye en z umpan- los' a aid ta" da bu mlizeye teslim edil-lr J..glnln e§IOCI ongres1 yast ctort sene 1~;1nde 43 biiytik tlcaret ge - " Vaki olan mlitemadi §ikayetler iize • 
Ankara 9 (Telefonla) - NafJa Fen mlsi yapmak tekliflnde bulunmu§tur. mi§tir. rine Delege, badema lizerlerinde cHa . 

k b I b. l'V' . b . . k * VA§liNGTON - Re!slcumhur Roose- Bu e§ya meyanmda muhtelif lisan · tay. yaz1h mektublarm iade edilmiye-
me te i mezun an IT Igmm e$InCI on- velt 1938 - 39 mali senesl l~'in parlamento-

A k B 1 d . 1 d 1 y Iarda yazt!m1~ el yaz!Sl kitablar da mev- rek sahiblerine verilmesini alakadar -gresi n ara e e Iye sa onun a yapt - dan mllli mudafaa masraflanm kar~tla -
mi~tlr. mak uzere 200 milyon dolar lstiyecektlr. cuddur. lara teblig etmi~tir. 

Hitler'in Roma ziyareti 
Roma 9 (A.A.) - Hitler'in lta!ya

ya yapacagi ziyaret Almanya ile Papahk 
arasmdaki miinasebetler meselesini yeni
den ortaya koymaktadir. 

Malum oldugu iizere Almanya ile 
Papahk arasmda imzalanan muahede • 
denberi Romaya birc;ok Alman ricali gel
mi~ ve fakat bunlarm hic;biri Papa tara· 
fmdan kabul edilmek arzusunu gaster· 
memi~tir. Simdi de bizzat Hitler Roma
ya gelmektedir. Ancak &urasl var ki Hit· 
ler, Romay1 bir devlet reisi olarak deRil. 
nasyonal sosyalist partisinin lideri olarak 
ziyaret edecegine p;ore, miinhaman pro
toke! bak1mmdan Papay! ziyaret etme • 
mesinde hi!;bir beis yoktur. Her ne de ol~ 
sa bu mesele alakadar mehafili dil$iin· 
diirmektedir. 



~:====~==============~~~~ 

~=:=.:=~=~:= ===V=i=c=d=a=n a~!::~:,tk~~~!~~~Q 
~esleme olara~ biz~ geldigi zaman ben j bir sesle: «Vicdan ablacigim, dedim, ben 

henuz ~aktebe g1tmege ba§lami§tlm. Za- bugiin mektebe gitmek istemiyorum.» Ki.i
y~~ nahtf, esmer, ba§I daima one egik, kii- c;i.ik, kestane gozlerini hayretle a~arak ve 
~~k, kest~ne gozlii bir kizd1. Y a§IDI tab- yan giiliimsiyerek: «Oiur mu ya kiic;iik
mm edebtlecek bir ya§ta degildim, fakat bey? Y a beyefendi duyarsa l» dedi. 
herhalde be~ den !<Ok biiyiiktii. ,Simdi ha- Sonra mazlum halime dayanamad1: «Oy
tnhyorum k1 oksiiz oldugu ic;in, babam leyse seni komiirliikte sakhyayiiD.» Se -
onu eve getirmi§ti. Daha ilk giinden bii- v1ncimden kollanmi boynuna s1k1 s1k1 do
~iik annem adm1 Vicdan koydu. Kendi- lad1m. Ve komi.irli.ik sokak kap1smm ya
sme, biiyi.ik annemin odas1 kar§tsmdaki n:nda oldugu ic;in, ~antam1 keyifle mtiiDa 

kii!<iik sand1k odas1 verildi. Ve Vicdan, vurarak, mektebe gidiyormu§ gibi odadan 
ilk giinlerdeki garibligi, mahcubiyeti ve ~Ikhm, sokak kaptsma dogru yiiriidiim. 
acemiligi ge<;tikten sonra, evin orta hiz - Vicdan abla: «Mendilini unuttun ki.ic;iik
metc;isi oldu. Ben kendisine Vicdan abla bey!» diye seslenerek arkamdan yeti§ti, 
d:yordum. Zeki, terbiyeli ve haddini bi- komiirliigiin kap1s1m yava§~a ac;arak beni 
lir bir ktzdi; .evde pervane gibi dondiigii i~eri soktu. Beraberinde mendil degil min
i~in herkese kendini sevdirmi§ti. K1§ sa - der getirmi§ti. 0 gi.in Vicdan ablamn 
bahlan, hepimizden erken kalk1p sobay1 vaziyeti gayet iyi idare ettigini §Undan bi
yakan, biiyiik annemin kahvesini pi§iren, liyorum ki, ak§arnleyin sofrada ne ba -
abdest suyunu haz1rhyan, semaveri tsitan, bamdan, ne annemden, ne de bi.iyiik an
elimi yiiziimii y1kayan, sonra <;aYJml i<;i - nemden azar i§itmedim. Vicdan goz ucile 
rerek elbisemi giydiren, pelerinimi bir an· bana bak1yor ve giili.imsiiyordu. Camm 
ne endi§esile ilikliyen ve ogleyin seferta - Vicdan ablaCigim, ogleyin sefertas1m1 
sum hambyarak u§aga verip §ehrin di§In- mektebe gonderiyormu§ gibi yaparak ko
daki mektebime gonderen, odalan silip miirliige getirmi§ ve beni a<; da buakma-

siipiiren, babamm elbiselerini iitiiliyen, mi§ti. 
ah~tmn bula§Jgma yard1m eden, ak§am - Fa kat Vicdan ablaYJ evin ic;inde oriji
lan sofray1 kuran, salata yapan, misafir nal bir ~ehre yapan §ey kedilere kar§l 
geldigi zaman kahve pi§iren, §erbet ge - besledigi muhabbetti. Evde irili ufakh, 
tiren, uykum gelince yatag1m1 sererek beni k1demli k1demsiz, renk renk, c;e§id <;e§id 
yatuan, has1h ev1 dondiiren Vicdan ab- bir alay kedi vard1. Vicdan abla il~ gel
]aydl. digi giinden, kedilerin avluda avare do -

Bu kadar c;ali§masma, didinmesine la~t!klanm ve kimsenin kendilerile alaka
ragmen §ikayet ettigi vaki degildi. Has - dar olmadigmi gormii§ V'". onlan himayesi 
talandigmt da hie; gormedim. Ben, Vic - altma almi~h. Kedilerin karnmt doyuran 
dan ablaYJ, benimle sahiden bir abla gibi Vicdan ablayd1, eger ah~1ya kalsayd1 za
me§gul olmasmdan ziyade, ak§arnlan, valh hayvancag1zlar ba§ka ev!erde ek -
yemekten sonra, annemle babam yukan mek aramak kiilfetine dii§eceklerdi. Ke -
kattaki odalanna c;ekilince, bi.iyiik anne- diler Vicdan ablanm pe§inden aynlmaz
min yats1 namazm1 k1lmasmdan istifade lard1. Vicdan abla, mutfaga, yemek oda
ederek, odasma ko§up: «Bana masal soy- sma, biiyiik annemin odasma, misafir o -
le Vicdan ablacigim» diye yalvardigim dasma, hasth nereye gitse kediler de ar
zaman, beni ktrmtyarak, yorgun oldugu- kasmdan giderdi. Kedilerin herbirinin, 
nu ve uykusu geldigini belli etmiyerek tiiylerinin renginden, htr~mhk veya yu -
masal soyledigi i!<in seviyordum. Kendisi mu§ak ba~hh~mdan mi.ilhem isimleri var-

dl: Mercan, Top, Beyaz, Pamuk, Bon-
yatagmm kenanna ili§ir, beni do§ege uza- · cuk, Sanpapa.. ilil.. Ilk zamanlar kedi-
br, ba~1m1 dizlerine yerle§tirir, giinde bel- lerle Vicdan abla arasmdaki bu muhab
l<i on defa sabunla yikadigt ve daima mis 
gibi kokan zay1f, esmer ve kuru ellerini beti ktskamr gibi oldum. F akat sonradan 

sonra ben de kedileri sevmege ba§ladtm. 
sa~lariiDda gezdirerek ve gecemin bi.itiin Vicdan abla kedileri !<ag1rmak, kucagma 
fusununu kendisinden bekliyen gozlerime 
sahici bir abla §efkatile bakarak, nazla almak, ok§amak, isterse uyutmak, isterse 

selama durdurmak san'atma vak1ft1. Ce-
mecburiyetin payla§amadigi halavetli ve celeri Vicdan abla, bana masal anlat1r -
munis bir sesle: «Ne anlataytm ki.ic;iik -
bey?» der ve benim cevahimJ bekleme - ken, bazan soylemekten yorulmu§ gibi du-

k b I 
rup «Mercan l» diye sesleninee, bir de 

den, im i ir ne zaman ve kimden ogren· bakardim ki Mercan konsolun altmdan 
digi masallardan birini, c;ocuk muhayye· siiziilerek geliyor, dogru Vicdan ablanm 
lcmi doyuracak bir §ekilde, mubalaga ile kucagma athyor •• Az sonra «Pamuk !» 
ve ballandira ballandua anlatmaga ba§- diye seslenmesi, 0 ana kadar nerede ol
lardi. Biraz ho§uma gidip gitmedigini, dugunu bilmedigim Pamugun, biiyiik an
b:raz da uyuyup uyumadigiml anlamak nemin karyolasi altmdan ko§araktan ge -
ic;in arama sesini alc;altu, bitirir gibi ya- lip Vicdan ablanm omzunda ahz1 mevki 
par ve eger ben: «Ah .. Sonra Vicdan ab~ etmesine ve gozlerimin hayretten dort a!<Il
la ?» dersem, tekrar sesini yi.ikselterek an· masma kafiydi. 
latmaga devam ederdi. Bir ak§am, babamm ge<; gelecegini bil-

<;ocukken herkesin, ya biiyiik annesin- digimiz ve annemle biiyiik annem de mi
c:len ya dad1smdan dinledigi hikayeleri, safirlikte olduklan i!<in, Vicdan abla i§· 
Kel Oglam, Ali Babayi, Kuk Harami - lerini erkenden bitirmi§ti, ben de vazife
leri, HelvacJ Giizelini ila.., ben Vicdan lerimi ertesi giine buakmt§t:m, ve ikimiz 
abladan dinledim. Cozlerimin kapandtgl- sobanm yanmda yer alrnt§hk. Ba§IID ge
m ve arhk kendisini dinlemedigimi gori.in- ne Vicdan ablanm yumu§ak ve s1cak diz
ee, hikayesini keser, beni uyand1rmadan lerindeydi, onun zay1f, esmer ve kuru el
yava§<;a kucagma alarak yatagima goti.i- Jeri gene sac;lanm arasmda dola§lyordu 
riir yabmd1. Ve ertesi ak§am, hikayeye ve Vicdan abla, sag omzunda Mer -
ayni yerden devam edilirdi. can, sol omzunda Pamuk, Boncuk ve 

Vicdan abla, i§ledigim kabahatleri lis- T opbeyaz da kucagmda, bana harikula· 
tune alacak kadar beni seviyordu. Bir giin de giizel bir masal anlatiyordu, periler 
ikmdi vakti mektebden eve geldigim za- padi§ahmm kizma a§Ik alan §ehzadenin 
man hemen yemek odasma ko§tum, aya • masahm .• Kedilerin gozlerini siizerek ses
gimm altma bir iskernle koyarak biifenin siz ve hareketsiz durmalarmdan belliydi 
iist katmda, babamm rakt kadehi ya • ki onlar da masah dinliyorlar .. Masalm 
aiDda duran bardag1 aldiiD, siirahiye sa- en tath yerindeyken, birdenbire kap1 a
JIIarak kana kana su ic;tim. Bardagl ye- ~tld1 ve babam girdi i~eri. Manzaray1 go· 
rine korken kolumun yanh§ bir hareketi riince giildii, Vicdan abla hemen ayaga 
babamm pek sevdigi rak1 kadehini yere kalkti, utancmdan kipkiTmlZI olmustu. 
yuvarlamasm m1? Kadehin horasan do- Kedilerse anide yere atlami§, esrarh ko
§eme iizerine di.i§mesile kmlmast bir ol - ~elerine ~ekilmi§lerdi. 
du. Anide biiyiik bir korku ald1 beni. 
Baham duysayd1 bu i§i muhakkak ki ba
na bir temiz dayak atard1. Hemen Vicdan 
ablaya seslendim. T akunyalanm ta§ av
luda si.iri.iye siiri.iye mutfaktan ko§up gel
dJ. Benzimin kiil gibi oldugunu goriince 
tela§h bir sesle sordu: «Ne oldu ki.ic;i.ik -
bey?» Y erdeki kadeh parc;alanm goste
rerek, kazayl h1c;kua hH;kua anlathm. 
Kendisinden meded umdugumu anlarni§
t .. Cogsiinden c;ektigi mendilile gozlerimi, 
yiiziimii kuruhyarak beni optii: «Sen ii
ziilme kii!<iikbeycigim.. Ben kirdim de -
nm.» 

Vicdan abla bir kere de bana su!< or
t~khgi etti. lptidai di:irdiincii smiftaydim, 
ri~az~~e .hocasmm miizakere yapacag1 
g ndu, nyaziyeye hie; akhm yatmadigi ve 

~.astndan da deh§etli surette korktugum 
ektebe gitmemegi tasarlami§tim. 

bu1 , 
''l ~ek ba§Irna beceremezdill\ 

•rgiinkii gibi, c;ayirni ic;tim, 
'lr 

suna' ·:<! 
ba~kF'J~"._.._ 

'?;§-' 'lr ..... 
diye b1 ~~ ~o , 

h 0 ~ 
Zl fes e ~ ,;l' ~ 
I. . 'lr :<,; 0 ' 

1, mums ~ t. o.t. ·~ 

<tntam1 elime ald~m; fa· 

';\ kap1ya dogru git
• 'makla me~gul 

lciiDildandigi
,_'lhyorsun 

prensesle e"' ~ 1§r.,. 
A ~ • - i\nne,~ 

fen, bahsetmt 
nuna hdar be1. 

biTaka -
loynuna 
yakla~ -
titriyen 

lptidaiyi bitirdikten sonra 1stanbula 
tahsile geldim .. Aradan seneler ge!<ti. 
Vicdan ablay1 kocaya verdiklerini annem 
bir mektubunda yazrni§h. iki sene evvel 
s1laya gittigim zaman, Vicdan abla ve 
kedileri de i:izledigim ~eyler arasmdayd1. 
Evden ic;eri girerken Vicran ablaYJ, ye
niledigi Mercanlan, Pamuklan, T opbe
yazlan, Boncuklan, Sanpapalarile gore
cegime bayag1 seviniyordum. Fa kat Vic
dan ablay1 kucagmda nurtopu gibi bir 
oglan c;ocugile gori.ince, hayretime ve cin
sini degi~tiren sevincime ragmen, tslak ba
lo~larimla, Vicdan ablanm etrafmda, av
luda, bahc;ede, pencerelerde, damlarda 
Mercanlan, pamuklan, T opbeyazlan, 
Boncuklan, Sanpapalan aramaktan ken
dimi alamad1m. 

., ;:::::!1 5 - -

- Te§ekkiir 
Ktymetli annem Bayan Fahriyenin 

tedavisi i<;in Deniz hastanesinin degerli 
doktorlarile doktor binba§I Nail Onhan 
ve doktor Esad Ra~id tarafmdan goste 
rilen alaka ve ihtimama ve di.in yap• 
lan cenaze merasimine i§tirak h1tfund:
bulunan akraba ve yakmlanmla mes -
lekta§lanma sonsuz te§ekki.irlerimi su 
nanm. 
Milli Mi.idafaa Vekaleti Deniz mi.iste§an 

Said Halman 

CUMHURlYE'l 

Bursa, bir dag 

Wallace Beery 
----

Tekrar cambazhane 
artisti oldu 

halini 

10 tkincikanun 1938 

~ADYO 
( Bu aksamki program ) 

ANKARA: 
.~2,30 muhtellf plak ne§rlyatl - 12,50 plak: 

Tiirk musiklsi ve halk ~rkuar1 - 13,15 da• 
hill ve harici haberler - 18,30 plak ne~rlya• 
t1 .. - 18,35 ingllizce ders: Azlme ipek - 19,00 
Tiirk musikisi ve halk §arkllan. (Makbu• 
le Qakar ve arkada~?lan) - 19,30 saat aya
n ve arabca ne§riyat - 19,45 Tiirk mu.slkl• 
sl ve halk ~?arkilart. (Hikmet RIZa sesgor 
ve arka~a§lan) - 20,15 spor kon~ma.s1: 
Vildan A§ir - 20,30 kompozltOr Ravel'ln 
oliimii miina.sebetlle sec;llml~ eserlerlnden 
plakla ne§riyat ve Halil Bed! tarafmdan 
blr konu9ma - 21,00 ajans haberlerl - 2115 
stiidyo sa!on orkestras1 - 21,55 yarm.kl p;o. 
gram ve Istiklal mar91. 

iSTANBUL: 

hoppa bir ktz oldugu ic;in bu saf adamla ~ Kadlk:oyiinde Mod~~;, caddeslnde (Nejad>, 
alay ediyordu. Bun a ragmen evlendiler, Paramount filim ~·irketinin frans1zca sozlii ve biiti.in cihanca tamnml§ Altiyolda <Namik)' Uskiidarda (Merkez> 
evlendiler amma, derhal cehenneml bir me§hur rejisor Beykoz, Pa§abahc;e, A.Hisar eczaneler1. ' 

hayat b8§lad1. Wall ace o devri anlabr ve KiNG V!DOR'un olmez bir ~aheseri 
Cloria'y1 ta:vir. :derken «sirkteki hay - T E K S A S f E D A 1• L E R 1• 

~EHZADEBA~I 
TURAN TiYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na§id ve 
arkada§larl, okuyucu 
kii9iik Semiha ve Mi-

tehlikeli degildir» der. Ba~ rollerde: FRED MAC MURRAY- JACK OAK!E- JEAN PARKER 
vanlardan hu;bm onun kadar yirtlcl ve I 

Bakh ki olm1yacak.. Wallace firar ve PEK YAKINDA: 
? ? ? ? ? ? ? ? • d b"" ""k 1 . k 

ortadan kaybolmamn yolunu gene tuttu. · · · · · · · · smemasm a uyu ga a 1le ba§hyaca 

Tam dort sene ,Sikago' da sefilane bir ha- • 

§el varyetesi 
Halk gecesi: Localar 100, her yer 20, 

paradi 10 yat gec;irdi. Miitemadiyen i~ti ve serseri- R A I M U 
lerle dii§iip kalkt1. Dort sene sonra akl1 
ba~ma geldi. Hayatm1 kimin i!<in feda 
ediyordu? Bir hoppa kadm ic;in miL 
DiinyaJl dola~maga ba~lad1. J aponyada 
filim i§lerile ugra~t1. Rejisorliik yaph. 
Epeyce para kazand1. Sonra da biitiin 
scrvetini batirdi. Lakin cesaretini kaybet
medi. A vrupaya geldi. Oradan Amerika
ya dondii. Gloria, Broadway'de yild1z 
olmu§tU. Wallace ha.Ia ~erseriyane ha -
yatta devam ediyordu. Bir ak~am mey -
hanelerin birinde iisti.iba§I temiz bir a -
dama rasgeldi. Bu zat onun profilini be
genmi§, kendisine filimlerden birinde bir 
rol teklif etmi§ti. T eklifi yap an rejisor 

En s on ve en muvaffaklyetli filml ' Klsmetinde olamn ka§I~na 91kar 

Carl Laemele' di. 
0 giinden itibaren san'at muvaffakiye

tile beraber artistin hayatmda da intizam 
ba§lad1. Sevimli ve nazik Rita Cillman'la 
evlendi ve biitiin diinyaca takdir edilen 
bir filim yildlZI oldu. 

F akat ge<;en ay, gene gezgincilik da -
'ltarlan kabardt ve sirklerden birinin ea -
·ibesine kapilarak onun mensublarile bir
•;kte turneye ~1kti. Bakahm, ne zaman 
•t>krar stiidyoya donecek? * Fransada «Crizu Faciast» namile 
bir filim yapilacaktJr. Ba§ rolleri Pierre 
Brasseur, Odette Joyeux ve Aimos oym
yacaklardir. 

SERSEMLER KRALl 
komedi 3 perde 1 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Pek yak•nda SARA Y sinemas•nda Bu gece 
Kad1k6y (Siireyya) 

Yarm gece: (Bakrrkoy) 
<;ar§amba: (Uski.idar) 

sinemalarmda 
iTAAT !LAMI 
Yeni vodvil 3 perde 

Yazan: Musahibzade Celal 
[ i S P ANY OL f; 1 Q EKLER1~ 

ispanyolca biiyiik operet 
Madrid Operas1 artistleri ve Filarmonik orkestras1 tarafmdan 

- T '0 R K sinemasmda 

ROt~. EO - JULYET'ten, LA DAM 0 KAMELYA dan giizel filim olur mu? 
diyenlere i§te cevahimiz: 

BOCEGi . ATE$ 
smemamn beyaz perdesi bi~bir memlekette, hi~bir vakit Bu kadar nefis • Bu kad U 1 

Bu kadar ,ahane bir filim gostermemi,tir. ar 
9 

ze • 

Ba§ rolde: jEANETTE MAK DONALD Allan Jones 
10 b. 1 f ·· 

3 
. Warren William 

ID er ce 1guran • mdyon dolara malolan tilm • heyecanh miithi§ sahneler. 

12 ikind kanun ~artamba gecesi biiyiik miisamere olarak M E LE K'te 
HalkJmlZln rabatca gormesi I•PEK MELEK 
icin persembeden itibaren ve sinemalannda birden 



MUSIKI BAH ISLER/: ......... 

Tiirk musikisi 
Biiyiik Onder, 1934 te Kamutayt a~

lr.a nutuklarmda, yeni Tiirk musikisine 
§U istikameti verdiler: «Garb kiiltiiriiniin 
lt'knik kaidelerine uymak.» 

Gene musiki elemanlanmtz bu direk
tife gore yeti§mektedir. Garb teknigine 
llygun Tiirk musikisini yaratacak ha -
<:trlrk, olduk~a ilerlemi~tir. F alih Rtfki 
Ataym giizel tabirile §imdiki halde «ye
ll! Tiirk musikisi kendi seslerini bulunctya 
kadar» «kulaklan ve zevkleri garb musi
kisine ah§llrma» ve «ona ISlnma» devrini 
ge~iriyoruz. Bu devrede memleket bir -
~ok flrsatlarla garb eserlerini dinlemekte
dir. 

Musikimiz parlak istikbalini yeni isti
kametinde ararken ortaya kendiliginden 
bir mesele ~Ikmaktadtr: Eski musiki ne 
olacak? AtalanmiZin his ve heyecanlanm 
hl~Iyan eserleri ne yapacagtz ?... Bunlann 
~ogu yalmz bir miras, bir hahra da degil
dir. Bin;ogunun bugiinkii hayatiiDtzda da 
tesiri vardtr. 

Eski musikinin ne olacag1 sualine ce
\'ab verebilmek i~in onun di.inya musiki 
telakkisine gore, mahiyetini bilmeliyiz. 

Garb musikisinin bugiinkii biinyesinde 
birc;ok seslilik ( Polyphonie) vardtr ve bu 
hal, tek sesli (Monodique) musikiden 
sonra gelen bir terakki merhalesidir. 

T ek sesten maksad, bir musiki parc;a
St, bir~ok sazlar tarafmdan ~almdtgt za
lllan, her aletin birlikte ~tkardtgt sesin bir 
notadan olmastdtr. Y ahud birc;ok ki§ile
tin hep birden ayni nagmeyi tekrar etme
sidir. 

Tek ses, garbda Oniic;iincu asra kadar 
l'egane musiki metoduydu. Bu tarihten 
sonra ba§hyan ~ok sesli musikide sesler: 
il.Ytt ayn notalardan ~tkanlarak ahenk te
~in edildi. ASITlar ilerledik~e bu ahenk; 
tnsan sesi yerine aletlerle daha geni§ ve 
daha giizel elde edildi, (Senfonik mu -
~iki) dogdu. Ses ve alete hareketlerin de 
1§liraki, ( dramatik musiki) yi yarattt. 

Musikinin bu ilerleyi§i, san'atm felse
fesi akt§tna da uygundur. T abiat hadise
lerinde sesler ayn ayn notalardandtr. 
1<\trlar, denizlor, bahar, kt~, ftrtma, harb ... 
bir Ytgm ayn sesle doludur. Bu sesler 
ancak ruhlanmtzda vahdet ve ahengini 
bulur. Musikinin de bize tabiatt iyi ifa
t~ edebilmesi i.;in aletlerde ~ok ses top-
illlJast ve buna ahenk vermesi laztmdtr. 
'f abiatte ya§tyan ahenkleri, onun dt -

f11lda kalan ruh hadiselerinde, biitun ses
sizligine ragmen duymak insanhgm yiik
sek bir vasftdtr. En hafif ne§emizden en 
sert tshrab!mtza kadar hislerimizin eser
lere tevdi edilebilecek bir i~ ahengi var 
dtr. fieri insanhk bu sessiz i~ ahengi ta -
b,at hadiselerinde oldugu gibi c;ok sesli 
lllusiki ile ifade etmektedir. 

Bu sebeble, modern te~akkiye gore 
<<rnusiki, tabiah naklederken oldugu gibi, 
tuhumuzun ne§e ve tsttrablanm da ifade 
~derken bin;ok ayn sesleri ahenkle§tiren 
tir san' at ~ubesidir.» 

lnsanhk ileri musiki teknigine kavu -
§llncJya kadar tabiat ve ruh hadiselerini 
a.s1rlarca tek sesle ifadeye ~ah§h. Y uka
nda dedigimiz gibi ancak 13 iincli astr 
dan sonra ~ok sesli olan tabiatle be§eri 
his ve heyecanlar, gene ~ok sesli bir mu
~ikinin ahengi i~ine girdi. Bu miitekamil 
1fade tarzma ge~ilirken tek sesli musiki 
bit yana attlmadt. T arihin mirast olan 
Sesler, yeni bunyede asil birer malzeme 
0larak kullamldJ. Musikisini son aS!t i.;in
de modernlestiren memleketlerde de, tek 
ses!i musiki bu vazifeyi gormii§tiir. 

Eski musikimiz heniiz tek ses safhasm
dad,r, yeni garb tekniginden yedi am 
lllahrum kalmt§tlr. Turk tarihinin son a-
8Irlardaki kara bahh, bir~ok milli faali -
Yetler gibi, musikiyi de ileri gitmekten 
Yi.izlerce ytl ahkoymu§tur. 

Yazan: KEMAL ONAL 

Biiyiik kurtulu§la; her§ey hayata ka -
vu§urken musiki de kendine yara§an isti
kameti buluyor. Kemalist rejimin §ian, 
Tiirke en iyiyi ve en ileriyi mal etmekte
ciir. Buna gore musikide de tek sesten ~ok 
sese, geri bir metoddan ileri ve modern 
teknige ge~mek yeni hayahm1z ic;in bir 
zarurettir. Biiyiik Deha: musikimize yeni 
istikametini; bu ana prensip ic;inde ver -
mi§lerdir. 

F asrl musikisi 
T ek sesli eski musikimiz, bazt eserleri 

birbirine c;ok yakm olmakla beraber, iki 
ana ziimrede toplamr: 

F astl veya enderun musikisi, halk mu
sikisi. 

F astl musikisi, hpkt divan edebiyatt 
gibi, tamamen yabanc1 tesirler altmda 
kalmt§ ve mahdud bir ziimrenin ifade va
sJtast olmu?tur. Onu yalmz imparatorlu
gun milll zevkten mahrum entellektiielleri 
anhyabilmi§tir. Halka mal olmaml§ht. 

Modern musikimiz yalmz miimtaz bir 
s1mfm degil, biitiin milletin malt olaca -
gmdan, halkm ruhuna girmemi§ olan ses
lerin yeni eserlerde yer alamiyacagJ ~iip
hesizdir. Bu sebeblerle zevkini ve kula
gmt yeni musikiye haz1rhyan Cumhuriyet 
gencligi fast! musikisinden suratle uzak -
la§maktadu. Bazt itiyadlar ise uzun 
miiddet mukavemet edemiyecektir. 

H alk musikisi 
Halk musikisinde vaziyet ayni degil -

dir. Turk milleti kendi ruhundan kopan 
nagmeleri basit sazlanna soyletmege, 
- tarihin verdigi vesikalara gore - diinya 
kultiirlinii yarathgt uzak devirlerde ba§· 
lam!§ hr. Milletimizin kollektif haftzast; 
amlardanberi adstz ~ocuklarmm yarattt
gl glizel eserleri ktskanc bir itina ile sak
lamt§, degersizlerini de unutarak tasfiye 
etmi§tir. Milli ruhu ifade eden sesler mu
kaddes bir emanet gibi agtzdan agtza ge
(,:erek birc;ok nesillerin malt olmu§tur. 
Bunlar, sade bir teknik ic;inde basit saz
larla hala milyonlarm ruhunu heyecan -
landtrmaktadtr. 

Halk musikisinin hirc;ok parrralan her· 
hangi bir ayinde veya toplu sevinc za -
manlannda Tiirkiin yalmz hissini degil 
enerjisini de hareketlendiren ktvrak nag
melerle doludur. Bu tipten olan sesleri 
bugiiniin caz par~alan sayabiliriz. Halk 
basit his ve hareketlerini o seslerin ahen
gine uydurmakta ve bundan zevk almak
ta devam edebilir. Harmandah gene 
harmandah olarak kahr. Ancak bu ses
leri, Tiirk musikisinin bir ornegi, bir esast 
olarak saymak duyguda darhgt ve geri
hgi gosterir. 

Halk musikisinden modern 
musikiye 

Alacagtmtz garb teknigi, her millet i~in 
birdir. Ancak onun kahblarma girecek 
sesler milletlere gore aynlmaktadtr. Tiirk
lerde garb ka!tblarma kendi hiiviyetlerini 
ta~tyan sesleri koyarak milli musikilerini 
yapacaklard1r. Milli huviyetimiz ancak, 
halkm; yabanc1 tesirlerden uzak olarak 
kendi yurduna ve tarihine gore yarathg1 
seslerde gorulur. Bu sesler onun sevincile 
giiler, amile aglar. 

Y eni musikimizin ihya ameliyesme mil
li unsuru verecek halk tiirkiileri bizde tii
kenmez bir hazine halindedir. Milli ru -
hun hariminde saklanan bu e§siz servete 
el koymu§ bulunuyoruz. Gene teknisiyen
lerimiz bu sahada sebatla ~ah§tyorlar. 

Halkm ruhundan gelen sesler, gene o· 
na i§lenmi§ olarak verilince, ruhlar kendi 
oz mahna daha zenginle§mi§ olarak ka
VU§maktan derin bir haz duyar, yarathgl 
heyecan ise dogU§Undakinden crok kuvvet· 
li olur. Modern musikilerin milli olmast 
psikolojik bir icabd1r. Gene bu icabdtr 
ki Cumhuriyet, balk seslerini arar, bulur, 

Yazan: 
Gabriele d' Annunzio -6- Terciime eden: 

Cemil Fikret 

l Bogazmda hayatmm §iddetli vuru~ ·j zengin ve anla~tlmaz ruhunun resmiydi. 
tint hissediyordu. Manen ve maddeten Heyecanh gozlerile, uzak tarlalarm girin-
11Ybolmu§tU: tili ~Ikmtth yollan arasma, yiiz de fa ya • 

- N eredeyiz? Ak§am m1 oldu? ztlml§, korkunc sozii okuyordu: 
Erkek onu siiriiklercesine gene elinden - Belki, belki, belki ... 

~lltmu§tu. Gergin ve oynak bir ip iizerinde 
ltni, gibi kendi titremelerinin iistiinde yii
liiyorlardt. 

- Arlik tahammul edemiyorum! 

1 Bu hasretli nefes hangisinden ~tkmJ~-
1~ Agtzlan heniiz birbirinden ayn, fakat 

ls!Jrablan tekti: ve birbirine kan~an kuv
"etleri bu tsllraba dayanamtyordu. 

~ Mavi ve yaldtz tavanh odaya yeni -
,en girdiler; havaya hakim olan melodiyi 
.re 'd nt en duyuyorlar ve en uzun giiniin 
~'~rtlhlanm gorliyorlardt. 

k Belki, belki, belki ... 
~ ~ adm yiiziinii yald1za ve mavilige 
II. ~~ru .. kaldtrmi~h · ba~mm iistiinde dagt-
1 gordiigii §ey, binlerce kan~tk yolile, 

Erkek bu laft onun agzma, dilinin al
tma, bogazma, kalbine soyledi. Zira par
maklarile ~enesini ve dudaklanndan nefe
sini, en derin nefesini, yalmz damarlann, 
riiyalarm ve dii§lincelerin bildigi nefesini 
tutmu§tu. 

0 zaman, kimtldJyan tepelerle ~evrili 
bir ~;olde gizli kuyuyu ayni heyecanla bu
lan, beraberce giren, gormedikleri suya 
uzanan, dar ge~idde birbirine ~arpan, 
mucadele eden susamt§, ve korkmu~ iki 
mahluk oldular; her biri evvela i"mek ve 
digerinden fazla i"mek istiyor, ve yumu
~ak dudaklarmm i~inde JS!Tan bir kudu
zun biiyiidii~iinii hissediyorlardt .. Golge, 
su ve kan onlara avni .l!'ece lenetini veri-

Hayat ucuzlugu 

Dahiliye Vekaleti, esash 
etiidlere ba,Iadt 

Ankara 9 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti, hayat ucuzlugunun temini i~in 
liizumlu olan tedbirleri almak uzere esas
h ~ah~malara ba~lamt~hr. Vekalet, hal
km giinluk zaruri ihtiyaclan meyanmda 
bulunan etin yurd ic;inde fazla istihlakini 
tcmin edecek esaslar iizerinde durmakta
dJr. Bu tetkikler sonunda elde edilecek 
neticelere gore et fiatlarmm ucuzlattlmast 
i~;in bir formul bulunacakt1r. 

Sinemada korkunc panik 
Be§ikta~ta Koyi<;indeki bir sinemada, 

filim gosterildigi bir s1rada, tavandan 
s1valar dokiilmege ba~lamt~, halk heye
cana dii~mii$tiir. Bu arada, Be§ikta~ta, 
HacJali sokagmda 15 numaralt evde o
turan kundura boyaciSI Yusuf Ekrem, 
c;ati ytkthyor sanarak, kendisini pence· 
reden a~ag1 atmi!?, sukut neticesi sag a
yagt kmlarak hastaneye kaldmlmt~br. 
Zuhur eden tela~ esnasmda seyirciler -
den bir kac; ki~i de hafif~e yaralanmt~
br. 

Eldiven ~alarken yakalandt 
Koprii, Kadtkoy iskelesinde, Asian 

oglu Hamid isminde birinin cebinden el
divenini ~alarken yakalanan Ali oglu 
Mehmed zab1taca yakalanarak Adliyeye 
verilmi~tir. 

· Bu da ha§ka •.. 
Dort giin evvel ~ehremininde, Yayla 

caddesinde 35 numarada oturan Miinev
verin bir bavul dolusu es.yasml ~alan 
Ahmed yakalanm1~, e~yalar meydana 
c;tkanlmi~tlr. -···· Goztepede bir sabtkah 

tutuldu 
Bundan bir hafta evvel Goztepede, 

hat boyunda 29/30 numarada oturan 
Makbulenin evinden battaniye, ~ama~u 
ve saire c;alan sabtkah lsmail yakalan -
m1~ ve e§ya tamamile meydana ~tkanl
mJsbr. 

san' atkarlanmlZI dehalannda yugurula -
cak bir malzeme olarak haztrlar. 

fieri Turk cemiyetine hitab edecek, 
ona milli seslerini zengin bir ahenkle ve· 
recek musiki, mutlaka modern teknige ve 
zengin icra vasttalarma kavu§acakhr. Ge· 
c;ici heyecanlar vererek ancak basit oyun
lara yanyan monoton sesler Tiirk musi
kisi olmaktan c;tkacaktu. lptidai sazlann 
birkac; telinde usandtrarak tekrarlanan dar 
ahenk yeni Tiirk hayatmda ~ok sonu"k ka
hr. 

fieri Turk musikisi, oynamaga, st~ra
maga liizum kalmadan da duyulabilecek 
bir~ok hisleri ifade edecektir. Modern bir 
cemiyetin hayat faaliyeti birka~ oyunla 
basit bir ne~eden ibaret degildir. Y eni 
musikimiz, bi.itiin modern musikilerde ol
dugu gibi, Tiirk dimagmda hal ve istik
bal ic;in geni~ ufuklar a~acak, onu tahay
yul, teheyyiiy ve tefekkiire sevkedecek -
tir. Y eni musikimiz, fikirlere hitab et -
mekle beraber ruhlara da en temiz duy
gulan verecektir. Yurd, aile, fazilet sev· 
gisi, onun ahenginde en miiessir ifadeyi 
bulacakttr. Atavik kahramanhgiiDIZ, yeni 
musikimizin metanet, azim ve irade ve -
ren seslerinde §ahlanacakttr. 

Y eni san' atkarlanmtz; uyu§turucu, bu
nalt1c!, bedbinle§tirici, oliim ve tstuab 
dolu engin nagmelerden arttk uzak ka -
lacaklardu. Onlann eserleri fikirlerimizi, 
hislerimizi hareketlendirecek, bize tabiat 
ve hayah sevdirecektir. 

Buyiik Kurtancmm Tiirk hayatma 
verdigi yeni istikamet, muzisyenlerimiz 
icin de muvaffakiyete gotiiriici.i bir disip· 
l;ndir. Bestekarlanmtz bunlara riayet 
ederek «yiiziimiizli agartacak» musikiyi 
yaratacaklardtr. Bu §erefli ve fakat gi.i~ 
iste onlara yardtm biitiin ediblerimiz, §a· 
i;lerimiz, san' atkarlanm1z ve hatta butiin 
bilginlerimiz i~in bir vazifedir. 

(Vluslan) 

yordu. 
llk yudumu erkek ic;ti, zira, ~tplak pi· 

yaleyi, mukaddes bir usare, bir anda ke· 
narlarma kadar doldurmu§tu. Bunun bir 
damlasmt kaybetmemek t.;}n -parmaklan
m ~eneden ay1rmadan· erkek diger elini 
kadmm §ap1'asmm kanadlan altmdan en
sesine gecrirdi, giizel ba§t kulpsuz bir kase 
gibi tuttu. Ve kuvvetle tutuyor, kuvvetle 
slktyordu; zira insiyak ona s1kmak htrst 
verivordu! S1kmak yeni dogmu§, hen liz 
gozleri gormiyen bir "ocugun ilk hareketi. 

Biitiin tathhgmdan bo~alan kadm, san
ki kemiklerinin hissiz ilikleri yerine s1cak 
bir hava dola§ml~ gibi hafif ve seyyal ol
mu§tu. Bu mucizeyi sag1r bir inilti, bir ne
vi sessiz yalvan§ tamamhyordu. F akat 
bi.itiin biitun harab oldugunu hissettigi za
man, tazyikten kurtulmak i.;in ba§Jm sal
ladt, onun agzmdan dudaklanm kurtardt 
ve vermi§ oldugu ~eyi geri almak ic;in tek
rar yapt~ttrdt. Ve bu miinavebe §iddetli 
bir miicadele gibi devam etti. Zira her 
biri daha gizli, daha canlt bir~eyi ele ge
<;irmek istiyordu. !kisi de kamyan di§ et
lerinde, di§lerin sertligini hissediyordu. 

Ve hasta bir ~ocuk §ikayeti gibi hafif, 
sag1r inilti devam ediyordu; zira kadm 
tsmrken bile, i~inde §ehvetin hali i~baa 
!lelmis ve mi.icadelenin merhametle tiillen· 

Karacaahtned mezarhg1 PoENcERESiNDE 
pe1 i§anhktan kurtuluyor cevabianm 

«Karacaahmed Mezarhgtnt Giizelle,tirme Cemi
yeti», i~inde 30 bin de ,ehid yatan mezarhklarm 

etraftni duvarla ~evirmege ba~ladt 

Karacaahmed mezarhgmmdan bir gorunu~ 

Gokten uzahlmt~ birer yemye§il gii • ki biraz gee; haber almi§ bulunuyorum. 
labdan gibi, gi:iriinmiyen titrek ellerde, Fa kat bir baktmdan da bu, goniile fe
hicran dolu goniillerin gozya~larm1 ser- rahltk veren bir gecikme oldu, ~iinkii, gi
pc serpe, kendi seslerinden, kendi golge- dtp de onlan ziyaret ettigim zaman, ken
lerinden, kendi renklerinden ba§kasmt dt yaglarile kavrulan bu miinevver yurd
kskamr gibi, bu uc;suz bucakstz ahiret di- da§lar, onlime, bir seneyi, umulmad1k bir 
yanm kaplam11 servilerden birinin m, faaliyet i~inde g~irdiklerini ispat eden 
sert ve tslak govdesine yaslandtm da dal- deliller ytgdtlar. 

d1m. Meger Karacaahmed mezarl1g1 6 ada-
Burada hangimizin bir avu~ topragt dan miite§ekkilmi§, ve bu kurum bir sene 

yoktur? Bir zaman avuc;lanmtzda s1cak i(,:inde bunlardan iki bu~uk adayt 2000 
sevgisini duydugumuz bir el, bir zaman lira sarfederek duvarla ortmii§, bir yan
J~tltlSlnda sevinc buldugumuz bir ~ift goz, dan da ~ekilecek yeni duvarlann ta§lanm 
bir zaman degen ba§tmtza can veren bir haztrlatmt§. 

baibr ki .. Yadt hala act veren bir giinlimiiz- Fisebilillah ~ah§an bu gayyur insanlar, 
de, bizden, ta i<;imizden kopanlm1~ bir a- bir §ehrin §ukramm c;oktan haketmi§ler • 
vunulmaz hasret ki, i~te o, $imdi burada- dir, amma, biz, bir kuru te§ekkiirle bu i§in 
du. Burada, bir yamru yumru, dikenli ve altmdan stynhp ~tkamaytz. 
metruk tlimsegin bir a vue; kara topragt - Onlara: 
dtr. 

Bu toprak her yerde mukaddestir. fs
tanbulda bile. 

Gidin; F erikoydeki, ~i§lideki, hatta 
§Uractkta, Baglarba§mdaki ortodoks, pro
testan, katolik mezarltklanm gezin de ba
km, hangisinin etraft duvarla .;evrilme -
mi§tir, hangisi itina ile, sevgi ile i§lenmi§, 
~i~eklerle bezenmi§ bir bah~e degildir. 

Evet, bu toprak ki bizden evvelkiler 
gibi bizim de son uykuya dalacagtmtz, son 
'makarrtmtzdtr, her yerde mukaddestir. 

fstanbuld'i bile ... Fa kat. 
· G!dih de Eyiib, Edirnekap1 (*), Si -

livrikapt mezarhklariiDIZI goriin, gelin de 
Karacaahmede bakm .. 

i§te kopeklerin, ke~ilerin, atlarm ve ta
vuklann e§indigi ahiret diyan Karacaah
med .. 

Bana; «lstanbula ugnyan biitiin sey
yahlar mutlaka buraya da gelirler, saat -
lerle dola§trlar ve bu hali goriirler, resim
lerini de ahrlar .. Aytb degil mi?» dedi • 
ler. 

Haytr, ben; seyyahm mlistehzi goziin
den evvel, kendi kalbimin goziinden uta
myorum. 

Ve bir §ehir, hele Istanbul gibi bir §e· 
hir, mezarhklarmm etrafma birer duvar 
olsun c;ekmekten aciz midir, diyorum. 

fki sene evvelki biiylik flrtmada Ka -
racaahmedde 3000 kadar servi ylktlmt§. 
Bunlan haracmezad pazara c;tkaran Be
lediye, eger bu parayt gene Karacaah -
mede sarfetseydi, oras1 §imdi ba§tanba§a 
duvarla ~evrilmi§ ve tanzim edilmi§ ol -
maz mtydt? 

Bereket versin ki; her§eyi Belediyeden 
beklemenin manastzhgml anlamt§ olanla
nmtz giinden giine arttyor. 

«Karacaahmed Mezarhgmt Giizelle§· 
tirme kurumu» da bunun bir delilidir. 

Oskiidarh bazt haytr sahiblerinin bir 
sene evvel kurduklan bu cemiyeti, yaztk 

mi§ gibi oldugu, bu yalvan§t kesmemi§ti. 
- Yeterl 
- Biraz daha! Biraz daha! 
- Yeterl 
Biiyiik bir SI~rayl§ onu a§Ikmdan ko

pardi. Bulutu dagttmak, yeniden aydm
hga ah§mak, hayaletle hakiki mevcudiye
ti birbirinden aytrmak i~in, agtrla§an goz 
kapaklan kapamp aytlJyordu. Gene mi 
aynadaki akisti? Gene mi yabanCI!a~an 
gozlerinde fYtlgmhk bakt§tydt? A h... Bu 
kadar solabilecegini zannetmiyordu. 

Vana, yuzunde bir olli rengile, sanki 
di.i§ecekmi~ gibi kapmm pervazma tutun -
mu§, orada duruyordu. Gozleri arttk hie; 
kaptyamJyormu~ gibi buyiimli§tii. Vana, 
onun kii~iik karde§iydi. 

Ve bu konu§an Vananm sesiydi. Ne
fes nefese bir htzla, yerinden ktmlldtya -
mtyan Vana: 

- hte Aldo, diyordu. 
Y an taraftaki salonda karde§inin a yak 

sesi duyuluyordu. 
Delikanh e§ikte goriindii! Hiddetliy -

di: 
- Ha burada mtsmJZ? Sizi nihayet 

buluyoruz. Bizi pekala bekliyebilirdiniz. 
Hie; olmazsa Porta Pusterlada bir ha
ber b1rakmak tenezziiliinde bulunabilirdi
mz. 

- Parayt nereden buluyorsunuz? di
ye sordugum zaman ellerini ugu§tururak: 

- Kapt kapt dola§arak ... dediler. 
Ve ilave ettiler: 

- Resmen te§ekkiil etmi§ bir haytr 
kurumu oldugu icrin iane toplamak musa
adesini de haiz bulundugundan ..... 

Goniil ister ki, onlann kaptstm biz bu
laltm. 

Hem§erilerin kiic;uk bir alakast, §imdi
ye kadar sessiz sadastz yaptlmt~ olan i§ -
lerinden de anla§Ihyor ki, bu faa! insan
lan, k1sa bir zamanda, Karacaahmedi as
ri bir mezarl1k haline koymaga muvaffak 
edecektir. 

0 halde? 
Burada, bu sualin ~en.gelinden Kara

caahmedle hic;bir alakast olmadtgmt sa
nanlarm bile, hi~birimizin kurtulamtyaca· 
gmt hattrlatmak isterim. 

Evet, hattrlatmak isterim ki; Karaca
ahmed mezarltgmda yatanlar arasmda, 
fstanbulu kurtarmak i~in can vermi§ 
30,000 Harbi Umumi §ehidi de vardtr. 

K. 
r•) Tabli Asri mezarhklar miistesna. 

Ambara girmi§, saklanmi§ .•. 
Eminoniinde, tzmir sokagmda 22 nu

marah diikkanda komisyonculuk eden 
Receb oglu Haydann ambarmdan ev -
velki gece ic;inde 150 kuru~luk pul ve 42 
c;ift lastik bulunan bir sandtk c;almmi§, 
yaptlan tahkikatta, htrstzhgm giindiiz -
den ambara girip saklanan sabtkah 
Kegork tarafmdan yaptldtgi anla~Ilmt~ 
ve Kegok yakalanmtshr. 

~· ..... ~ 
Kag1d paralarimtz basthyor 

Yeni k~~d paralanmtzdan Londrada 
bastlmakta olan 100 liraltklarm basil -
mast devam etmektedir. Yeni yiiz lira
ltklanmlZln bastlmasl ~ubatm ilk haf
tast i~;inde bitecektir. Diger kagtd pa -
ralanmtzm bastlmasi etrafmdaki ha -
ztrhklara devam olunmaktadtr, 

Heyecamm gizlemege ~alt§atak Isa
bella: 

- Miitemadiyen bize yeti§ecegini 
zannediyorduk. Bize senin otomobilinin 
ses1m I§thyormu§UZ gibi geldi, Aldo. 
Hatta bekc;iyi bile a§agtda btrakmt~hk. 

- V ana nastl da bildi I Biitun yo! de
vammca toz yutmaktan ba§ka bir§ey yap
madtk. 

Paolo Tarcis: 
- Hareket ederken senin onden git -

meni teklif etmedim mi? dedi. 
- Fa kat senin bir yan§ torpilin var; 

benimkisi bir batakhk kaplumbagast. 
- Oyle ise bu yollar i.;in miikemmel. 
Paolo ortadan kaybolmak, uzaga, ne

reye olursa olsun, uzaga gitmek istedi. 
K1Z1l sevincini, bu sahte ne~ede bo§alt1 -
yordu. 

- Haydi, dedi Isabella, bana ktzma. 
Sen de hi~Ybir zaman memnun degilsindir. 

- lsa yolun iist tarafmda benimle be
raber gelecei~ine soz ver. Moriccica, Pa
olo ile gitsin. 

- Peki. N as!l istersen. 
- Oyle istiyorum. 
- Ah .. Seni c;ok §tmarhyorum! 
- Di~lerin:le ne var? 
- Ne mi var? 

CArkast var) 

1 - Adanadan R. R. R. riimuzile 
mektub yolhyan okuyucuya: 

Elfiyye MISlrm son devirlerinde ve 
Ondokuzuncu asnn ba§lannda dillere 
dii§en bir kelime olup Muradiye, lbrahi
miye, Berdisiyye gibi bir kolemen f1rkas:· 
nm ad!dJr. Bu ftrkayt kuran Mehmed 
Bey, bin liraya satm almm1~ bir kole idi. 
Bu vak1adan bir ogi.inme mevzuu <;tkara
rak Elfi lakaSmt almt~ll. Malum oldugu 
iizere elf, arabcada bin demektir. 

F akat e!fiyye lugatte bin dostu olan, 
yani her oniine c;tkanla S(oniil ah~veri~i 
yapan kadm manasma gelir. Nitekim iran 
~airlerinden Ezreki'nin Elfiyye ve Sel
fiyye adh bir eseri vardtr, edebe aykm 
bir mevzuda yaztlmt~ olmakla beraber e· 
debiyattan saytlmaktadtr. Bu eserin iize· 
rinde ad olarak kullamlan elfiyyeden 
maymun i§tahh kadm kasdolunmu§tur. 
Selfiyye de memnu a~klara du~kiin ba
yan demek oluyor. 

2 - Ankaradan C. Ky. imzasile bir 
izafet meselesine temas eden okuyucuya: 

Tiirk<;ede her <;e~idden edatstz izafet 
yaptlabilir ve dilimizde bunun ornekleri 
sayiSIZ denilecek kadar <;oktur. Y e~il 
yurd, giimii~ <;atal, altm ev, Dolabdere 
gibi! 

Fa kat bu bahiste her~eyden once ha· 
ttrlanacak miihim bir nokta vardtr. 0 da 
kaideden dilin degil, dilden kaidenin <;lk .. 
mt~ olmast hakikatidir. Muallim Naci gi• 
bi dil meselelerinde hem mutehassts, hem 
titiz olan bir adam bile: «Lisammtz hiir• 
diir, diledigimiz ~~:ibi tasarruf edebiliriz» 
demekten geri kalmamt~hr. Bugiin ise di .. 
limiz, yurdumuz gibi tam bir istiklal sa• 
hibidir. Onu guzelle~tirecek, zenginlesti .. 
recek yeni tabirleri - hele zevkimize ve i~ 
tiyad1m1za uygun olduk<;a - ~u veya bu 
kaide kaygusile kabul etmemek hata de .. 
gil de nedir? .• Bize dii~en «faideyi kai .. 
deden ustiin» tutm~hr. 

3 - Kiitahyada maliye tahsil kontro .. 
lorii Kutsi Senele: 

Ak~id, Ah~id, lh~id tiirkc;e miirekkeb 
bir kelime olup ak giine$ demektir. V ak· 
tile Fargane'de kurulan bir Turk devle• 
tine bu ad verilmi~ti. 0 devlet mliessts· 
lerinin siilalesinden Oogu<;oglu Ebubekir 
Mehmed, Mtmda bir Tiirk hi.ikiimeti 
kurunca Ah~id iinvamm ald1 (935). 
Mehmed Ah~id iyi bir asker ve idare a
damtydJ. MISlr ehramlanm ilk olarak a
c;an ve biiyiik defineler bulan adam ol
makla da me~hurdur. 

4 - Ali Rtz.a Col imzasile «gelin ka
rast>> ne demek oldugunu soran okuyucu· 
ya: 

Bu soz tiirk<;eye ba~ka dilden ge<;mi~
tir, terciimedir. Ash sevdael' arus oha 
gerektir. Arablar, siyahm yanmda beyaz 
daha iyi belli olur, daha giizel goriini.ir 
diye gelinlere siyah elbise giydirirlerdi ve 
yamba~lannda da birer zenci halaytk bu
lundururlardJ. hte o elbiselere ve o hala
ytklara sizin gelin karas1 diye kulland!gt• 
mz tabirin arabca kar~thgt olarak sev• 
dael'arus derlerdi. Sonralan herhangi bir 
~eyin giizelligini <;ogaltan siise ve e~yaya 
da ayni isim verilmi~tir. 

5 - Nadir Sezen imzah mektub sa· 
hibine: 

Dynamique 1sttlahta daima hareket. 
faalivet ve feveran halinde bulunan kuv· 
vet demektir. Usanmak, yorulmak bilme:& 
surette c;ahsan, yeni yeni i~ler dii§linen ve 
ba~aran adamlara dinamik denilir. Oc· 
ra, yahud ocrak oz tiirk<;edir. Pek ucda 
ve uzakta bulunan yer demektir. Onu a• 
rabca samp hi.icra vazanlar aldamyorlar. 
«Bakl$lar» m kime aid oldugunu bilmi .. 
yo rum. Bay T ahirin bir<;ok eserleri var· 
sa da isimleri hattriiDda degildir. Sori 
giinlerde de edebi kaidelere, tsttlahlara: 
dair giizel bir kitabt <;tkmtstt. 

M. Tl!RHAN TAN 

, Dort cesed daha 
bulundu 

Dun gece, mahallinden aldtg,.mxz ma
Iumata gore, Sile sahillerinde, uzun za
mandanberi denizde kalmx~ olduklan 
anla~!lan di:irt cesed bulunmu~tur. Ba -
hklar tarafmdan parc;alanan cesedlerin 
dordii de tanmmtVacak haldedir. 

Bunlan E•ek adast onlerinde kaya • 
lara c;arparak parcalanan Hisar vapuru 
kurbanlarmdan olmalan kuvvetle muh
temeldir. 

$ile hukumet tahibi, cesedleri mua~re
ne ederek gomiilmelerine miisaade et • 
mi§tir. -·-·--<;ocugu kandxran h1rstz 

Bundan iki giin evvel Fatihte Ta~· 
handa oturan Yusufun ~ocugu sokakta 
~iderken, mec:;hul bir adam yanma yak
la§mt&. c;ocu,gun ceketini strtmdan c;tka· 
np gotiirmii~tiir. 

Yaptlan tahkikatta htrstzm sabtkah -
lardan Mahir oldugu anla§tlmt§ ve Ma
hir yak a 1 anmtsbr. 

~~ ... ·--
Hitam bulan grev 

Paris 9 (A.A.) - Colombes'de Good • 
rich fabrikalarmda zuhur etmi~ olan ih· 
tila£, grevcilerin pazartesi giinii tekrar 
i~e ba~lamagt kabul etmeleri iizerine dun 
ak§am hitama ermi§tir. Grev, 15 bi .. 
rincikanundanberi devam etmekte idi. 



6 CUMHURiYET 

maclar1 diin 
[Ba§tarats 1 fnct sahf!ede] 

toprak ta§Itarak bunlan yerlere serptir • 
rni§tir. Bununla beraber bu kadar ~ab§
malara ve kire~ ~izgilerin tazelenrnesine 
ragmen, diin T aksirn stadyornu sahas1, 
rniimkiin oldugu kadar futbol oynanrnaz 
bir halde kalmi§ ve bir bu~uk saat miid • 
detle yirmi iki oyuncu §ayam takdir bir 
fedakarbk ve gayretle bu bal<;tk derya
smm ic;inde c;Irpmtp durrnu§tur. 

Be§ikta§h Rii~tiiniin idaresinde cere • 
yan eden rnac;a taktmlar §U tertiblerle 

c;:kmi§lardir. 
Cline§: Cihad - F aruk, Re§ad - Yu

suf, R1za, Orner - Melih, Salahaddin, 
Necdet, Murad, Rebii. 

Vefa: Muvahhid ~ Sefer, Saim- Ab
dii§, Lutfi, Siileyman - Necib, .?iikrii, 
Muhtesem, Hi.iseyin, Mustafa. 

Oyu'na V efahlar c;ok canh ve i.imid 
verici bir §ekilde ba§lad1lar. Top on da -
kika miiddetle rniitemadiyen Giine§ ms1f 
sahasmda ve Vefahlann ayaklarmda do
la§b durdu. Bu malarda Re~ad kendini 
oyunun seyrine kaptuarak kalesi i~in teh
likeli iistiiste birkac; falso yaptl. V efah 
muhacimler bunlardan istifade edemedi
ler. Bundan ba§ka kaleci Cihad da iki 
ayn ve tehlikeli vaziyeti has1mlannm a -
yaklarma kapanmak suretile bertaraf et
mek mecburiyetinde kald1. 

V efamn on dakika siiren bu gelip ge
c;iei fubnasJru go) yemeden atlatrnaga 
muvaffak olan Giine§ tak!IDI, vaziyeti 
yava§ ya va§ lehine ~evinnege ba§lad1. 0-
yun k1sa bir miiddet ortalarda bocaladJk
tan sonra merkezi s1klet Vefa ms1f saha
Sina intikal etti. Daha ziyade soldan in
ki§af ettirilen Cline§ hiicumlannda Re -
biinin ortalayi§lan Salahaddinin geride 
kalmasmdan bir netice veremiyor ve bu
na mukabil Muhte§om iki ii~ Giine§li a -
rasmdan ekseriyetle kurtarabildigi top
Ian derinlemesine saga~1gma gec;iriyordu. 
F akat saga~1k N ecib de bunlan ahp ra
kib kalesine dalacagma topu bekletmek 
veya zamans1z ortalayi§lar yapmak su -
retile heba ediyordu. 

Dakikalar ilerledikc;e Giine§lilerin git
tikc;e tempolanm tutturmalanna mukabil 
Vefa tak1mmm baz1 oyunculannda mii -
temadiyen §ahsi oynamak hatast ba§gos
terdi. 0 kadar ki Hiiseyinle .?iikrii kale
lerine yakla§lp kurtard1klan toplan bir
birlerile adeta miisabaka edercesine ve 
kaptmnc1ya kadar siirii§ler yapmaga ba§
ladilar. 

Giinefin birinci golii 
20 nci dakikada Giine§ hiicum hatt1 -

nm sol tarafmda Rebii ile Murad birkac; 
pasla§madan sonra avut c;izgisine kadar 
indiler. Ortalanan topu Muvahhid fena 
bir §ekilde tuttu ve elinden ka~1rd1. Me
lihin kiic;iik bir §arh bu vaziyeti gale c;e
virdi. V efahlar Melih tarafmdan yap1lan 
§arim favul oldugunu idclia ederek bu 
gole itiraz ettiler; fakat hakem goliin ~arj
dan evvel oldugunu ileri siirerek itiraz1 
kabul etmedi ve gol kararmda mum kal

dt. 
GiineJin ikinci golii 

lki dakika sonra Giine§ hiicum hattmm 
gene solundan inki§af eden bir hiicum sJ
rasmda Muvahhid c;Iki, yapt1 fakat topu 
alamad1. N ecdet de bo§ kalan kaleye ta
kunmm ikinci goliinii att1. 

VefalJ!ar, iki dakika gibi c;ok k1sa bir 
zaman i~inde iistiiste iki gol yemenin te
sirile oyunlarm1 biisbi.itiin kaybettiler ve 
sahada, ~amura ragmen anla§mah bir o
yun c;1kannaga ~ah§an Giine§ tak!IDJ kar 
~tsmda, herbiri ayn telden ~alan insicam
SIZ bir manzara aldtlar. 

Bu miiddet zarfmda, Sefer, canla ba,. 
la c;ah~mak suretile Vefa miidafaasmda 
temayiiz etti. Buna mukabil Giine§ hii -

... 

Diiakii mac;tan bir gorunii~ 

cum hattmm sag taraf1 bir tiirlii kendini biiyiik bir fusat kac;Irdi. 
toparlay1p umumi ahenge uyamadJgi ic;in, Giine,in iifiincii golii 
Y e§il beyaz miidafaasmm i§ini c;ok ko - 22 nci dakikada sag i~ yerinden ve 
layla§tldJ ve birinci devre 2 - 0 Giine§in onii bo§ bir vaziyette pas alan Melih u -
lehine bitti. zun bir e§ape yaptJktan soma §Utiinii c;ek-

lkinci devre ti. Bu sefer kalenin iist diregi topu geri 
llk devrede sag taraflarmm i§liyeme - gonderdi, fakat Rebii buna yeti§erek taki

digini goren Giine§liler ikinci devreye c;1- mma iic;iincii golii kazandJrdt. 
karlarken hiicum hatlanm Salahaddin, Biraz sonra hakem favullii oymyan 
Necdet, Melih, Murad, Rebii §eklinde Mustafay1 d1~art c;1karmca Vefa takiml 
tadil etmi§lerdi. dokuz ki§i kald1 ve ye§il beyazhlarm ka-

Giine§ tak!IDI, ikinci devrede hemen lesi Giine§liler tarafmdan daha s1k ziya
hemen tek kale oynad1. K1rk be§ dakika ret edilmege ba§lad!. 
i~inde Vefahlarm birka~ mi.inferid akm1 Giine~in dordiincii golii 
ise hic;bir netice vermedi. Vefa miidafileri Mac; bitmek iiz:ereyken Giine§ hiicum 
rakiblerinin c;:amur yiiziinden uzaklardan hattmm sagda.n bir ini§i ve Siileymanm 
§iit atamJyacaklanru yerinde hesabhyarak topu t;:evireyim derken kendi kalesine so
kalelerine ~ekilmek suretile bir tabiye kur ku§u Vefanm oyundan 4-0 maglub c;1k -

Diinkii mac;tan ba~ka bir gorunii§ 

mu§lardi. Bu tabiye bir dereceye kadar I mast neticesini verdi. 
muvaffak olmakla beraber, Vefa kalesi Di.inkii c:;amurlu saha oyunun zevkli 
bunun yiiziinden birka~ rniihim tehlike bir §ekilde devamma mani oldu. F utbol
atlatti. cular ikinci devrenin miihim bir lmmmi 

Devrenin ilk c;eyrek saati ic;inde, Se- bitkin bir halde gec;i§tirdiler. Cline§ taki
fer uzaktan gel en gi.ille aguhgmdaki to- mmda F aruk, Orner, Rebii, Vefa tak1 • 
pa kafa vurup bay1ldt ve bir daha oyuna mmda da Seferle Muhte§em iyi idiler. 
donmemek iizere sahadan c;Ikanld1. On Kuliiblerin puvan vaziyeti 
ki§i kalan Vefa takim! miidafaaya ehem- Kuliiblerin kat'i puvan vaziyetini gos-
miyet verdiginden muhacimlerinden birini teren cetvelimize bir goz ahlacak olursa 
biisbiitiin geri c;ekmek mecburiyetinde kal- Be§ikta§, F enerbahc;e ve Giine§in yinni 
d1. Esasen hakim bir vaziyette bulunan dorder puvanla ayni seviyede bulunduk
Giine§liler rakib tak1mm eksilmesinden is- Ian goriiliir. 
tifade ederek Vefa kalesini daha yakm- Ayni puvam kazanml§ olan bu takim
lardan tehdide ba§ladtlar. Bu arada Me- !arm attlgi ve yedigi golleri baz1 ince he
lib Vefa kalesinin iki metro yakmmdan sablardan gec;irip bir netice c;:1karmanm 
yakaladtgl topu direge c;arptJrmak suretile dogru olmadtgmi diinkii niisham1zda se -

Lik maclarznda kat'i net ice . 
Mac; adedi Galib Berabere Maglub Atti~ gol Yedigi gol Puvan 

Be:;;ikta:;; 9 6 3 44 12 24 
Fenerbahc;e 9 7 1 1 40 10 24 
Giine§ 9 7 1 1 34 8 24 
Galatasaray 9 5 2 2 36 20 21 
Vefa 9 4 1 4 20 20 18 
Beykoz 9 3 3 3 13 16 18 
!stanbulspor 9 2 2 5 13 16 15 
Eyiib 9 1 1 7 10 54 12 
Siileyrnaniye 9 1 1 7 9 30 12.. 
Topkapt 9 1 1 7 9 36 12 

.) 

#'-""'~""-= ....... ===,.,=====""'-.. -.... _..,.,====---====.,.......,.,===-=--'"\ kendi de biliyordu. Mis Butcher, vazife-

~ An 0 u ~ (E=I n ye merbutiyet mefhumunun timsali idi. 
U W U ~ 16 Vaktile iyi gUn gormii~. Park Avanue'de 

oturmu~. iflas yi.iziinden bu meslege attl -

"-====================;==..-...;;;....;.oo--.-=--.--J mi§tl. Y ass1 topuklan, kusursuz eldiven -
iazan: Cevlren: leri vardt. Doris'in yaptlg1 ingilizce yan-
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h~lanm, nazik ve tath bir sesle tashih edi
yordu. Ak§am yemeklerini ve mecburi 
ziyafetleri, sanki Parle: Avenue'de imi§ 
gibi, biiyi.ik bir itina ile tertib ediyordu. 
Hulasa, Mis Butcher, lam manasile bir 
lady idi ve Doris, hayatmm muhtelif saf
halannda yolunda tesadiif ettigi bu s1mf 
insanlan .. mahud Micky ile Ducky kadar 
bile sevmezdi. 

- <;op]iige atm, gitsin. 
Soma, banyo odasmm e§iginde durdu, 

nevmidane kendisini seyreden Salvatori'ye 
sordu: 

- Y eni bir §ey var m1) 
- Doktor Sardi telefone etti. Del-

monte, diio ile son parc;ay1 bu sabah bir 

kere daha birlikte prova etmenizi rica e
diyormu§. 

Rossi, dairna bir fi~ek gibi alev almaga 
miiheyya oldugu ic;in, Salvatori, gayet 
ihtiyath konu§uyordu. F akat, bu sefer, 
Rossi, istihfafla, sadece omuzlanm silkti 
vc banyoya girdi. 

Salvatori pe§inden banyo odasma girdi 
ve 1srar etti. 

- Delmonte'ye ne cevab vereyim? 
Kabul edeyim mi? 

Bu sualin cevab1 biraz gecikti ve Sal
vatori miisbet bir cevab i§itince derin bir 
nefes aldt. <;iinkii, Doris'in g1yabmda, 
provanm saat on birde yapilmasJ karar -
la§tmlmi§tl. Potter' in, Doris' e ogrettigi 
yepyeni ve iimidin hilafmda niianslar, ih-

tiyar Delmonte'yi fena halde §a§Irhyordu. 
Arhk bozulmaga ba§hyan sesinin en ufak 
anzas1m, alk1~larda husule gelen en ufak 
gev§ekligi Rossi'nin sac;ma sapan yenilik
lerine hamlediyordu. Doktor Sardi de a
nun bu kanaatini teyid ediyor, Doris'in 
kendisine ogrettikleri giizel usullerden hie; 
bir tanesini kullanmadtgmJ soyli.iyordu. 

Rossi bunlann hepsini biliyor ve nefret 
duyuyordu. Saat on birde yapacaklan 
provada, bitmez tiikenmez pat1rdiiar c;1 -
kacagm1 onccden kestiriyordu. Halbuki, 
o ak§amki temsil it;:in, biitiin sesini, biitiin 
kuvvetini ·ve biitiin sinirlerinin metanetini 
muhafazaya mecburdu. Lavantah sabu
nun kopiigiinii, dalgm dalgm viicudiine 
siirerken, sanki bundan biraz siikunet u
muyor gibi bir hali vard1. 

T uvaletle rol provas1 arasmda bir de 
Mis Butcher meselesi vard1. Dorina bu 
kadma bir tiirlii !Sinamiyordu; fa kat, yeni 
bir katib bulmaga ve o yeni katibi i§e ah§
hrmaga vakti yoktu. Esasen, ona kar§I 
duydugu antipatinin haks1z oldugunu 

Kiitiibhane dedikleri odada, Mis 
Butcher'le beraber oturup hesab defter
lerini ~~:ozden gec;irdi~i miiddetc;e, Del
monte ile aralannda gec;ecegi muhakkak 
alan kavgaya hazirlandJ. Mis Butcher: 

- Hangisini Ismarhyayim? diye sor
du. 

- Neyin hangisini? 
- Henley telefone etti. lki nevi ~am-

panya teklif ediyor. Birisi hal is; sand1g1 
134 dolar. Oteki daha az halis, fiatJ 95 
dolar. Hangisini Jsmarhyayim) 

Doris, dalgm, cevab verdi: 
- Misafirlere, halis ~ampanyadan 

ba~kas1m ikram edemeyiz .... 
Cok para kazamyordu, fakat eskisi 

kadar s1kmtJda idi. ihtiyar Bryant, bir 
giin ona ~oyle demi§ti: 

bitti 
beblerile yazmt§hk. Bo§ ve manastz b1r 
tak!ID giiriiltiiler arasmda hakikatin tek -
ranm faydah buluyoruz: 

Bir bu~uk aydanberi devam edegel -
mekte olan bu mac;lar yalmz Istanbuldan 
milli kiime ic;in aynlacak dort taktmm ta
yini ic;in tertib edilmi§tir. T aayyiin eden 
takimlar Be§ikta§. F enerbah~e. Giine§ ve 
Galatasarayd1r. Bunlar milli kiime mac; • 
Ian suasmda aralarmda iki§er defa kar§I· 
la§acaklar ve en fazla puvan alan !stan -
bul §ampiyonu unvamm kazanacakttr. 
F utbol federasyonunun bu husustaki mev
zuah sarihtir. 

Be§ikta§, F enerbaht;:e ve Giine~ taktm
lannm aralarmdan birinci, ikinci ve iit;:iin
ciiniin tayini meselesi Istanl?ul §ampiyon
lugu i~in degil; Istanbul mmtakasm~a sa
halar has1latmm taksimi i§inde mevzuu 
bahsolabilir. <;iinkii birinciye yiizde on 
yedi, ikinciye yi.izde on alh, iic;iinciiye de 
yiizde on be§ hisse verilmesi usuldendir. 

Alakadar makamlar bu lie; tak1ml bir 
tasnife tabi tutrnak ic;in gol adedi (ave -
raj) yani athgl golleri yedigi gollere tak
sim etmek; athg1 gollerden yedigi golleri 
tarhetrnek; en fazla gol a tan tak1m1 veya 
en az go] yiyen, yahud da hie; maglub 
olm1yan taklml birinci saymak, gibi muh
telif usullerden birine miiracaat edebilir. 

Barutgiicii galib 
Diin Barutgiicii sahasmda haftahk 

mutad kar~Iia§malara devam edilmi§ ve 
Anadolu ile Barutgiicii arasmda c;ok ha
raretli bir mac; yapilmi§tir. Neticede daha 
gi.izel ve daha iistiin oymyan Barutgiidii
ler has1mlanm 2-1 yenmege muvaffak ol
mu§lardJr. 

Askeri mektebler arasmda 
boks §ampiyonasi 

Askeri mektebler arasmda tertib edil
mekte alan spar ~ampiyonalarmm boks 
k1smma diin Maltepe Lisesinde ba~lan
Inl&hr. Biiyiik bir alaka ve heyecanla ta
kib edilen bu miisabakalarda alman neti
celer ~unlard1r. 

Sinek s1klet: Denizden Necdet Malte
peden Necdete, Kuleliden Nihad Bur
sadan Ahmede say1 hesabile galib gelmi§· 
lerdir. 

Horoz s1klet: Maltepeden Ali Kule
liden Vahide, Denizden F erid Bursa· 
dan Sabahaddine say1 hesabile galib gel
mi&lerdir. 

Tiiy stklet: Denizden Efdal Malte
peden !smaili teknik nakavut yaprnak su
retile yenmi~. Bursadan Kenan Kuleliden 
Hicriye say1 hesabile galib gelmi&hr. 

Hafif s1klet: Kuleliden !zzet Deniz
den Kadriye saY! hesabile galib gelmi&, 
Maltepeden Ziihal Bursadan Nadiri 
teknik nakavut yapmak suretile yenrni§
tir. 

Y an orta s1klet: Deniz den Sevket 
Bursadan Ahmede saYJ hesabile galib 
gelm_i&, Kuleliden Hayri de Meltepeden 
Edibi teknik nakavut yapmak suretile 
yenmi&tir. 

Orta s1klet: Kubliden Nureddin De
nizden Afife sayi hesabile galib gelmi$, 
Bursadan Orhan da Maltepeden Ciha
da teknik nakavut suretile galib gelmi§
tir. 

Y an ag1r s1klet: Deniz den F ethi Mal
tepeden Necdeti teknik nakavutla mag
lub etmi~. Kuleliden Orhan, Bursadan 
Ismaile say1 hesabile ~~:alib gelmi~tir. 

Ankarada lik ma~lar1 
Ankara 9 (T elefonla) - Lik mac;la

nna bugiin Muhaf1z Giici.i sahasmda de
vam edilmi§tir. 

tlk mac; Harbiye fdman Yurdu ile 
Demir Cankaya arasmda yap!lacakh. 
F akat Demir Cankaya lisans ibraz ede-

- Masallarda oldugu gibi, birisi ba
na: «Dile, ben den ne dilersin ?» dese, 
cebimdeki paranm daima bir santim fa1la 
olmasmt dilerdim. Ciinkii sen, parasmm 
daima bir santimi c;Iki$m!yan insanlardan
sm. 

Mis Butcher, i~in c;1kar tarafma ~~:it
mek istiven bir tav1rla ve belli belirsiz bir 
istih-za ile: 

- ic;ki da~Jtan metrdotel, havluyu, 
~i~enin etiketini ~~:ostenniyecek $ekilde tu
tarsa, dedi... Hem misafirleriniz ~am
panyadan pek de anhyan insanlar de
gil. .. 

Doris, yerinden kalktJ ve bezgin bir 
tavtrla: 

- N astl isterseniz oyle vapm, dedi. 
Mis Butcher, devam etti: 
- iki diiziine kokteyl pec;etesile, hav

lu laz1m. 

Aparhmam e~yasile beraber tutmu~
lardJ ve Rossi' ye bir siirii ufaktefek la
Zimdi. Mis Butcher'in bu soziine de: 

- Simdi param yok. 
Cevabm1 verdikten sonra p1yanoya 

dogru ko~tu. 
Salonda birc;ok «;ic;ek vard1 ve hepsinin 

kokusu birbirine kan~Iyordu. Dorina, bir 
zerren demetinin oniinde durdu ve c;ic;ek
lerin minimini yi.izlerini ok~ad1. 1lk nota
Yl okuyacag1 sikJcJ am geciktirmege, ~u
ursuz bir gayretle c;ah~Iyordu; fakat bey
hude. Biraz soma piyanonun online otur· 

Maliye tayinleri 

Y eniden bir ~ok terfi 
ve tayinler yap:ddt 

Ankara 9 (Telefonla) - Sinob Def
terdan Hamid Erzurum Defterdarhgl· 
na, Kiitahya Defterdan Siikrii Antalya 
Defterdarhihna, Antalya Defterdan Ga
lib Mara~ Defterdarhgma, Samsun mu
hasebe direktorii Hasan terfian Kiita~1ya 
Defterdarhgma, Ac1payam Malmiidiirii 
B. Nuri Ye~ilova Malrniidiirli.igiine, Ye
&ilova Malmiidiirii Mustafa Actpayam 
Malmiidiirliigiine, Siverek Malmi.idlirii 
ibrahim muhasebat genel direktorliigii 
memurluguna, Diyarbakir muhasebe di
rektorii Sevket Siverek Malmiidiirliigiine, 
Hukuk mezunu Yusuf muhasebat genel 
direktorliigi.i m"emurluguna, Istanbul Def
terdarltgl memuru Ruhat tefti~ heyt'ti 
daktiloluguna, Corum hazine avukatl Sa
ban terfian ayni yer avukathgma, dava 
vekili Safer Hendek hazine avukathgma, 
Haydarpa~a Lisesi mezunu Behic; dahili
ye muhasebesi memurluguna, Adliye mu
hasebesi memuru Bahaeddin terfian ik -
hsad muhasebesi ikinci miimeyyizligine, 
Hukuk mezunu Kadri muhasebat umum 
miidiirliigii ikinci miimeyyizligine, Hu • 
kuk mezunu Mazhar merkez daireleri 
muhasebesi veznedarhk namzedligine, 
Ankara asliye mahkemesi katiblerinden 

T urgud Muntazam Borclar Gene! Di -
rektorli.igli memurluguna, Hukuk mii~a
virligi ikinci miimeyyizi Miinir Munta -
zam Bordar ikinci miimeyyizligine, Mu~ 
muhasebe direktorii Abdiilbaki Mu, t'lh
silat ~efligine, KIZiltepe eski tahsil mii
fetti~i fzzet Mardin tahsilat ~eflii~ine, 
T unceli tahsil at &efi Zeki Elaz1g tahsil at 
~efligine, Kocaeli tahsilat komisyonu me
muru fzzet terfian Bursa tahsilat $efli -
gine, Siyasal Bilgiler Okulu mezunu 
Necmeddin Ankara tahsilat komisyonu 
memurluguna tayin edilmisler ve Harici
ye muhasebesi memuru Mehmed Ali, 
Dahiliye muhasebesi memuru T uran. lk 
hsad muhasebesi ikinci miimeyyizi F az1l, 
Muhasebat gene! direktorliigi.i memurla
rmdan AtJf, bir say1h kazanc temyiz 
komisyonu raportorii Hulusi ve iffet, va
ridat ~enel direktorliigii miimeyyizlerin
den Suad, Beyoglu tetkik itiraz komis -

yonu raportorii N ecati, istanbul hesab 
mutehass1slarmdan Rasim ve Ali iki sa
Yih kazanc temyiz komisyonu raportorii 
Zihni, !c;el tetkiki itiraz komisyonu re • 
isi Miinir, Muntazam Borclar Gene! Di
rektorliigii memurlarmdan Ahmed, An -
kara Defterdarhgt muhasebe memuru 
Mehmed, Bahkesir tahsilat $efi Siireyya, 
T ahsilat direktorliigii ikinci miimeyyizi 
Mediha terfi ettirilmislerdir. 

Amerikamn satb~ harb 
malzemesi 

Va§ington 9 (A.A.) - Hariciye Ba -
kanhg1 kanunusani aymda harb mal -
zemesi ve sivil tayyare ihrac1 ir;in ve -
rilen permilerin istatistigini ne~retrni~
tir. 

Verilen rakamlara gore, Japonya bu 
ay zarfmda, Amerikadan 250 bin 282, 
<;inliler 290 bin 633 ve Sovyetler de 
17,582 dolarhk harb malzemesi satm al-
mu~lardir. • 

Verilen ihracat permisi yekfulu tak
riben bir milyar dokuz milyon dolara 
balig olmaktadir. 

mediginden mac; tehir edildi. 
Bundan sonra Ankarasporla Gender 

Birligi tabmlan kar~lla~t!lar ve Gender 
Birligi bu mac;1 3 - 1 kazand1. 

Bu mac;tan soma Ankaradan milli kii
meye girecek kuliibler anla§Jldi. Ankara
dan Harbiye Idman Yurdu ve Muhafiz 
Giicii milli kiimeye gireceklerdir. 

du ve basit sesleri, dikkat ve itina ile c;I
karmaP;a koyuldu. Sabahlan, sesinde i
nadc! bir mukavemet, bir kuruluk, bir 
isyan peyda oluyordu. Dorina, piyanonun 
ba~mdan kalkb ve odamn kinde bir a~a
gl bir yukan dola$arak, sesi biraz yumu
$aymcJya kadar, pes perdeden, ihtiyatla 
okumaga ba~lad1. Soma, yandaki odaya 
doihu: 

-Madam .... 
Diye seslendi. Salvatori derhal p;eldi. 

Ayaklanmn ucuna basarak ve ayakkab
lanm gJcirdata !!:IC!rdata yiiriiyordu. Yii
riidii, bir ko~eye oturdu. Dorina tekrar 
piyanonun yanma ~~:itti, ayakta bir iki 
gamdan dola$tl. Salvatori pi.irdikkat din
liyor, ve tek hecalt ihtarlarla tashih edi
yordu. 0 mad a Mis Butcher ic;eri girdi; 
Kapmm e&iginde durdu. Dorina, sesini 
ac;mak ic;in hafif<;e oksiirerek mendiline 
tiikiiriip dikkatle bakarken, bu fmattan 
istifade etti ve provaya p;itrne zamanm:n 
geldigini haber verdi. Salvatori, ate~ sa
c;an nazarlarla ona baktl. Aralarmda tam 
bir taksimi vezaif yapmi~lardJ ve birbir
lerini miithi~ surette kiskamyorlardJ, Ti
yatroya aid her i~ Salvatori'nin ihtisas! 
dahilindeydi; ev ve sosyete i~lerinden 
Mis Butcher mes'uldii. Mis Butcher, pro
va ile me~gu] olmak suretile salahiyetini 
suiistimal etmi~ oluyordu. Dorina, c;ic;ek
lerle dolup ta~an salonda kara bulutlar 
toplanmaga ba~ladJgmt hissetti. Uysal 

10 ikincikanun 1938 

Y ekta vapuru Kos· 
tence liman1nda 

batt1 
[Ba§taratl 1 tnct sahifede) 

Kostence limanmdaki lng1liz Gemi 
Kurtarma Sirketinin King Lir ismindeki 
tahlisiye gemisi vakit gec;irmeden kazaze· 
de vapurun imdadma ko~mu~sa da, o sl• 
rada ~iddetli bir f1rtmanm hiikiim siirme• 
si yiiziinden gemiyi sularm hi.icumundan 
kurtarmak kabil olamami$ ve tahlisiye ge• 
misi, limana iltica mecburiyetinde kal• 
m1~hr. 

Y ekta vapuru acentasile ln~~:iliz tahli· 
siye $irketi arasmda icab eden mukavele• 
nin akdi bir gi.in gecikmi~ olmasma rag· 
men, lngiliz gemi kurtarma te&kilatmm 
Y ekta vapurunu yiizdi.irebilmek ic;in bii· 
tiin gayretile c;ah~hg1 tesbit edilmi~tir. 

Y ekta vapuru, $U dakikada gi.ivertesi
ne kadar sulara giimi.ilmii~ bir vaziyette 
bulunmaktad1r. Y aras1 c;ok biiyiik oldu• 
gundan kurtanlmasmdan iimid kesilmi~· 
tir. 

M usademenin biiti.in mes' uliyeti, Nor· 
ve<; gemisinin kaptanmda oldugu, yap1lan 
fenni ke~if neticesinde tesbit edilmi&tir. 
Y ekta vapurunun mensub oldugu kum • 
panya tarafmdan vaki alan mi.iracaat ii
zerine, musademeye sebebiyet veren N or• 
vee; gemisine, 62 bin Tiirk lirahk bir ha· 
c~z konulmu~tur. Y ekta vapuru, Istanbul 
s~gorta $irketlerinden birine 16 bin liraya 
s1forta edilmi~ti. 1200 ton hacminde bu• 
lunan Y ekta vapuruna istiab hacmi s1k• 
letinde demir hamulesi viikletilmi~ olma
SI, alakadarlarca mahzurlu goriilmekte .. 
~~ . 

Geminin, son zamanlarda miihim su• 
ratte tamir gordiigii ic;in, en az 35 bin lira 
k~ymeti vard1. Bundan birkac; ay evvel, 
b1r gece Hamidiye kruvazorile musademe 
neticesinde batan Ordu vapuru da ayni 
vapur kumpanyasmm mah oldugundan 
armator Y ekta, k1sa bir zamanda iki va· 
purunu kaybetmi$ demektir. 

Zigana ve Kap dailarl kapandz 
Erzurum 9 (A.A.) - !ki giindiir de• 

vam eden futma ve tipiden Zigana ve 
Kap daglan kapanm1~ ve bu yiizden bir• 
c;ok kamyonlar yolda kalmi$hr. T akvi· 
ye edilmi$ amele postalan volu ac;maga 
cah$maktad1r. Miinakalatm durmamasl 
icin azami gayret sarfedilmektedir. 

Yunanistancl a 

Selanik 9 (Hususi) - Bu seneki kii 
senelerdenberi goriilmemi§ bir ~iddette 
devam etmektedir. ,Sehirde tennometro 
s1f1rdan a§agi 6-7 arasma kadar dii1 "" 
mii§tiir. Sogugun §iddeti gittikc;e art .. 
maktad1~ Florine taraflannda tennomet• 
ro ?. ye inmi§tir. Biitiin Makedonya ha• 
valiS!nde de ayni derecede soguklar hii • 
kiim siirmektedir. Y agan karm c;:oklugu 
ve arkas1 kesilmeden devam1 viiziinden 
birc;ok koylerin civarla miinakalab miin• 
kati olmu$tur. Yunanistamn her tarafm• 
da k1~ §iddetlidir. Deniz firtmahdir, 

Bulgaristanda 
. Sofya 9 (Hususi) - Biitiin Bulga " 

rtstanda h§ pek §iddetli olarak devam et• 
mektedir. Burada birkac giindenberi ter• 
mometro s1fudan a$agJ 23 dereceye diit· 
mii$tiir. 

:·ugoslavyada 
Belgrad 9 (Hususi) - iki giinden • 

beri r;ok §iddetli soguklar ba§lamJ§hr. Bu• 
rada termometro s1f1rdan a§agi 22 • 23 
arasmdad1r. 

Van Zeeland Bel~ikaya 
dondii 

Londra 9 (A.A.) - Van Zeeland bu 
sabah Belc;ikaya hareket etmi~tir. 

bir eda ile: 

- ~avga etmeyin, c;ocuklar. 
Dedi. .Salvatori inadmdan donmedi: 

M1s Butcher, radyonun tamirile 
me$gul olsa daha iyi eder. 

Diye mukabelede bulundu. Mis But• 
cher, hem en yapi~hrdJ: 

- Radyo musikiden maduddur zan· 
d . ' ne enm. 

Dorina, birdenbire kopiirdii. 
. - Haydi kav~~:aya ba$la)'ln bakal1m, 

d1ye hayktrd1. Sinirlerimi bozun. Sakm 
beni dii~iinmeyin; oyle ya, olsa olsa T OS• 

kay, soylemek mecburiyetindeyim I 
qrtaltgl derhal bir olii.m siikutu kapla· 

d1. Iki has1m, yandaki odaya giren Do• 
ris'in pe~ima, sessiz sadasiZ yiiriiduler. 
~uras1, karanhk ve penceresiz bir yerdi; 
b1r ko~esinde eski bir kilise rahlesi duru· 
yordu. Dorina, dolabdan kiirk mantosu
nu almak icin o tarafa yakla$mca, rahle• 
de oturan Marcella Pollock ayaga kalk· 
h. Dorina yoluna devam etti ve lakayd 
bir tav1rla: 

- Hallo Marcella l dedi. 
Marcella, purtela$ sordu: 
- Musical Press'i okudunuz mu'? 

Miikemmel degil mi? Ho$unuza gitti 
mi? 

Dorina, ~apkasm1 giyerken cevab ver• 
di: 

- Cok ho~l 
.Ark!UI var J 
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Barselon gene bombardiman edildi 

Terueldeki taarruzu 
Frans1zlar hazulamt§ 

lhtilalcilerin eline ge~en harb malzemesi ve 
tayyareler FransiZ, Sovyet mamulab imi' 

[ Ba§taratz 1 i nct sahl/cde I 
du$manm kii~iik bir niimayi~ini tardettik. 
Cumhuriyet~ilerin tayyareleri, asi kuv
'Vetlerin mevzileri iizerinden u~mu~ ve bu 
tnevzileri bombard1man etmi~tir.» 

1'eruel cephesinde gogiis gogiise! .. 
Saragosse 9 (A.A.) -Havas ajans1 

tnuhabirinden: 
Diin T eruel eephesinde en siddetli mu

harebelerden biri vukua gelmistir. Sonun
da Frankist'ler, Laeota'nm miihim sev
ki.ileey$ mevzilerini zaptetmi~lerdir. 

Muharebe, 12 saatten fazla devam et
llli$, p;eeeyans1 sona ermi~tir. Frankist'le
tin 200 topu, hiikumet milislerinin hatla
ttna kars1 eehennemi bir ate~ a~m1st1r. 
Bu esnada asilerin tayyareleri tonlarea 
bomba atmakta idi. 

Milisler, kahramanane mukavemet et
tni~ler ve Frankist'ler, aneak uzun ve miit
hi~ p;ogus p;ogiise c;aTPJ$malardan sonra 
lnevzii miidafaa eden 3 siper hatl!m ele 
Rec;irebilmislerdir. 
8arselon gene bombardrman edildi 

Barselon 9 (A.A.) - Asi tayyarele
ri diin Barselon'u bombard1man etrni$1er
dir. 20 kisi kadar olmiistiir. 
r eruel temamen hiikumet~ilere 

ge~ti 
Barselon 9 (A.A.) - Resmen bildi

l'ildigine gore, T eruel sehri ~imdi tama
tnile hiikumet kuvvetlerinin elindedir. 
Hiikumet~iler 25 bin kifi zayiat 

vermisler 
leruel eephesi 9 {A.A.) - Milli

}'etperverler, miieadelenin baslangicm· 
danberi hiikumet~ilerin zayiatmt 25 bin 
olarak gosteriyorlar. 

T eruel taarruzunu F ransrz 
zabitleri hazrrlamtf 

Saragosse 9 (A.A.) - Nasyonalist
letin T eruel eephesinde ald1klan harb 
tnalzemesinin yiizde 8 i F ransadan 
Reldigini p;ostermi$tir. T anklar istisnas1z 
So\'yet mamulati idi. T ayyareler arasm
da Frans1zlarm heniiz gizli tuttuklan son 
lllodeller vard1r. 

Olenler arasmda birc;ok F.t:anS!Zlarm 
llleveud oldu~u ve htikumetc;ilerden aiJ -
11an esirkrin ifadelerine nazaran T NU
el'e kar&1 taarruzu Frans1z tabiiyetinden 
~abitlerin hamladiklan ve idare ettikleri 
bildirilmektedir. 

lhtilalcilerin kumandam nastl 
teslim oldu? 

Barselon 9 (A.A.) - Santa Cla
ra zaviyesinin teslimine takaddiim eden 

ahval ve ~erait oldukc;a heyeeanh olmu~· · 
tur. Filvaki diin sabah miiLakerat iera
sma memur olan murahhaslar, zaviye}'e 
yaklastJl<lan sJrada tiifek ate&ile kar~IIan· 
mislardJr. Maamafih birka~ dakika son
ra albay Barrat, hiikumetc;ilerin Milli 
Miidafaa Nazm M. Pietro ile temas ha
linde bulunan p;eneralleri Rojo ve Sara
bia ile muhabereye gmsm1shr. Albay 
Barrat, kendisine teklif edilmis olan sa~t
lan kabul etmeden evvel &eflerile gorii~
mek arzusunda bulundugunu beyan et -
mi~tir. F akat kendisinin k1taatmdan bir 
k1smi bu s1rada teslim olmaga ba~Lum~ 
bulunuyordu. Evvela miithi$ bir yeis ve 
fiitura kap1lm1$ olan 144 asker, zaviye
den ka~mi$lardJr. Biraz sonra bunh.n di
gerleri ve bilhassa T eruel piskoposu ta -
kib etmi&tir. Bunun iizerine saat 14 te 
General Hernandez Sarabia, mukavcme
te hitam bulmu& nazarile bakilabilere~i
ni ilan etmi$tir. Bu suretle asi albay Bar
rat'm teslimin baz1 serait dahilinde yapJI
masmi elde etmek ic;in iera etmi~ oldu
gu tesebbiisii akim kalmJ$hr. 

Teruel'de asi kalmamtf 
Barselon 9 (A.A.) - Diin toplanan 

naz1rlar heyetinden sonra, Ziraat Nazm 
gazeteeileri kabul ederek, T eruel'in kat'i 
olarak ele p;e~irildigini ve $ehirde hie; bir 
asi kalmadiihm soylemistir. 

Nam, kabinenin Madrid'deki sivil 
halkm geri almmas1 ve Madrid ile V a
lanciya arasmda bir demiryolu yapilma
st meselesini de tetkik ettigini bildirmi~
tir. 

T aarruz iistiine taarruz ! 
Saragossa 9 (A.A.) - Havas ajan

smm muhabiri bildiriyor: 
Cumhuriyet~iler, asilerin iki cenahlar

dan yaptiklan tehlikeli tazyiki durdurma
ga c;aii&Iyorlar. Villastar koyiinii ele ge
c;irerek ileri yiiriiyiisiine devam eden asi
lerin cenub kolunu durdunnak ic;in diin 
sabahtan ak~ama kadar eumhuriyet~iler 
Muela'nm eenubunda asilere kar$1 taar
ruz iizerine taarruz yapmidardJr. F akat 
biitiin bu taarruzlar akim kalmi&tlr. 

Bir Fransrz gemisi ~evrildi 
Paris 9 (A.A.) - T !!ffiPS Razetesi

nin yazd1ihna gore, sekiz bin tonluk 
F rans1z ban~trah «F ran~ois» vapuru 
eumhuriyetc;i !spanya ic;in Anvers'ten bug· 
day gotiiriirken 2 asi harb p;emisi tara -
fmdan yakalanarak Ceuta limanma go
tiiriilmii~tiir. Geminin ~erbest bJrak1lmasJ 
i~in yap1lan biitiin tesebbiisler netieesiz 
kalmJ$hr. 

~in k1t' alar1 garba dogru ~ekiliyorlar 
(Ba§ taratt 1 tnci sahifede) J sonra verileeekfr f .1 .

1 
A . 

~arbeuyane arzular gostermekte iseler de arasmda tam bi; ~ ~k~ tere ~ ~ ~erika 
IU!larm top<;u kuvvetleri, biitiin Cin or • d e~n 1 mesat uru rna 1 • 

dusunda oldugu gibi, pek azd1r, Jr. .• A 

H · d B" "k H bd h' · «lapon huhumeti ordudaki eps1 e uyu ar e 1zmet etmJ§ 
olan Amerikan, Frans1z ve Alman tay • serhe¥lere hakim degildir» 
Yareeilerinden miirekkeb kiic;iik bir go • Londra 9 (A.A.) - Sunday Times 
lli.illij grupunun idaresi altmda gene (in gazetesinde Scrutator, J aponya tarafm • 
tayyareeileri Honkow' da biiyiik bir faa • dan, halihamdaki Cin ihtilaft dolay1sile 
liyetle c;ah$makta ve antrenmanlar yap- ittihaz edilen tarz1 hareketin Japon siya • 
tnaktad1rlar. setinin inhitata yiiz tuttugunu gosterdigini 

Japan kabinesinin kararr kaydetmekte ve sogukkanhhklarma sed 
T a kyo 9 (A.A.) - Bugiin YaPJian c;ekmi§ alan ya§h ve basiretli J apon dev • 

llaz1rlar toplantismda, Cin makamatinm let adamlarmm gaybubetinden teessiirle 
kendilerine teklif edilen sulh ~artlanm bahsettikten sonra §oyle devam etmekte • 
teddettikleri ve Cinin askeri miidafaasJ- dir: 
ll1 kuvvetlendirmek i~in ellerinden geldi - «Halihamda T a kyo hiikumeti ordu 
~ini yapmakta olduklanm tesbit ederek V~ bahriyedeki serke§lere hakim degil • 
lhtilafm sulh yollarile hal imkanmm ar· dir, ~okra hiikumetinin T chang • K._j • 
bk kalmami& olduguna karar vermi$tir. Che~ In Idaresi altmda <;inde asayi§in 

Hiikumet ve umumi karargah, Uzak- tedneen teessiis etmesinden ve Cinle Sov
~arkta devamh bir sulha eri~mek i~in mer- yetler arasmdaki dostane miinasebetler • 
kez! Cin hiikumetinin artJk tamamile im- den korktugu ic;in bir tabm vahi sebebler
hasl ic;in miieadeleye sonuna kadar de • le §imdiki harbe ba§ladigma §iiphe yok • 
'Vanu kararlashrmi~tJr. tur. J a pony a belki §imdi miimkiin olan 

lngiliz kabinesi bugiin bir §eyin ileride Avrupa kavgalanna nihayet 
harar verecek verdigi zaman miimkiin olamJyaeagmt 

dii§iinmii§tiir. F akat insanlarm dortte bi-
Londra 9 (A.A.) - Gazeteler, ha- . k I hAk' I k I b nne uvvet e a m o rna ne J aponyanm 

a Sanghay'daki tngiliz polislerinden ir- ne de diinyada ba§ka bir milletin hare1 • ~a~mm J apon askerleri tarafmdan do • dir.» 
~i.ilmesi hadisesinin tesiri altmda bulunu

Muharrir, lngilterenin, Cinin menfa • 
atlerine tekabiil eden hayati menfaatleri 
oldugunu ve bunlan vakti gelinee, ieab 
eden vasitalarla miidafaa edeeegini ha • 
IIrlatmaktadir. 

~orlar. 

Yann Chequers'den Londraya done • 
Cek olan Ba~vekil Chamberlain, bu ha • 
~ise etrafmda derhal kabine arkada~lan 
lie istisareye ba~hyaeakt1r. 

Sunday Times p;azetesi, bu hususta 
di}'or ki: 

«Ba~vekil, J aponyaya kar~I $iddetli 
bir harekette bulunmak imkanlanm ara~
tltacakhr. Ba&vekil, bu sefer bir tarzi· 
~e ile iktifa etmemek niyetindedir. Di -
~er taraftan bu hadise, Japonlarm iroti
~azh mmtaka belediye idaresine daha 
lteni~ bir nisbette istirak i~in yapm1~ ol • 

dllklan taleb iizerinde de aksi bir tesir 
tas1l edeeektir. Bununla beraber . gerek 
~ \J. hadise, ~erek .J apon taleblen hak • 
~lldaki karar aneak bir~a~ gun s?nr.a ve 

tansa ve Amerika ile Jsh~are edildikten 

Bir !}ehir bombardrman edildi 
Hong-Kong 9 (A.A.) - 12 }apon 

tayyaresi Naning'e hiieum ederek ~ehre 
bombalar yagdJrmJsl!r. Bu esnada bir kac; 

bomba F ranSIZ katolik papazlanmn bu -

lundugu binaya da diismii$ ve papazlar· 

dan biri olmii~. digeri yaralanml~hr. 
Cinlilerden olenlerin sayiSJ heniiz belli 

degildir. Naning, Kuvang&i Cin vila -

yetinin merkezidir. 

Sanghay' dan bildirildigine gore, bu 

hiicum esnasmda 6 Cin tayyaresi de dii
siiriilmii$tiir. 

CUMHURIYET 

Rak1 en fazla 

nerede sarfediliyor 

Gazianteb birinci, Adana 
ikinci, istanbul ii~iincii 

gelivor 
Ulus refikimiz cumartesi giinleri C<l· 

kard1ib ilavelerinin sonuncusunu 1nhisar 
i daresinin faaliyetlerine tahsis etmi~tir. 

Refikimizin topladJgi malumata gore, 
hafif alkollii i<;kilerin fiatlan gozdcn ge· 
~irilerek bunlann ueuzlahlmasma c;ah~l
laeakhr. S1hht i$lerde kullamlan saf ispir
to, kolonya ispirtosu, kaminotolarda yii
kilan ispirto fiatlan yakmda yiizde 35 
nisbetinde ueuzlatilaeaktJr. Biralarm u
cuzlatJlmasJ i~in yap1lan tetkiklerin pek 
yakmda miisbet netiee vereeegi tahmin e
diliyor. 

lnhisarlar varidati Tiirkiye biitGesinin 
varidat k1smmdaki nisbeti yiizde 19,21 
dir. 

1936 da tiitiin fabrikalanm1z ameleye 
870,000 lira para vermi&tir. 5,356 koyde 
oturan 132.35 7 c;iftc;i 71,750,260 koylii 
tiitiin yeti~tirmi&lerdir. Tiitiin ekilen sa
ba 84 158 hektard1r. Biitiin memlekctte 
siseli ~~rab istihlaki 228.000 litre iken 
fiatlar ueuzlatJld1ktan ve reklam yapil
dtktan sonra ~arab istihlaki 686,000 lit
reye <;Ikmi~hr. 

1936 ve 193 7 mali senelerinin ilk ii
<;er ayhk sah$1anna nazaran rak1 ir;mek
te Gazi Anteb birinei, Adam~ ikinei, Is
tanbul ii~iineiidiir. Konyakta Istanbul bi
rinci, Adana ikinei, Ankara ii~iineii ge
liyor. Likorde, ~arabda, vermutta Anka
ra birinei, istanbul ikinei, !zmir iic;iincii
diir. lspirto istihlakinde istanbul birinei, 
lzmir ikinei, Ankara iic;iineiidiir. Soma is
tihlakinde istanbul birinei, lzmir ikinei, 
Ankara iic;iineiidiir. 

Y abane1 memleketlere 60,000 litre 
kadar muhtelif ic;ki satilml$tlr. 

!nhisar ldaresi, kuru iiziim, ya~ iiziim, 
hurda incir ve anason paras! olarak koy
liiye muhtelif senelerde §U paralan ver • 
mi§tir: 

1933 r 125,022 lira 
1934 375,105 » 
1935 344,572 » 
1936 641,260 » 

Yekun : 1485,659 » 
1933 ile 1936 arasmda koylii lehine 

be~ misli bir fazlahk vard1r. 193 7 de bu 
fark yedi misli olmu§tur. Her tiirlii i~ki
lerin istihlaki artmaktad1r: 

1934 I 8,259,140 
19.35 : 8,855,978 
1936 : 10,003,821 
Lirahk ic;ki sarfedilmi~tir. 

.. "ll 

lzmirde y1lhk istihsali 5 milyon litreyi 
bulacak olan bir §arab fabrikas1 kurulu-
yor. 

Tiirk tuzu da yiizde 50 ueuzlahlmt§ ve 
yiizde 31,5 fazla istihlak edilmi§tir. ls
vic;re, Belc;ika ve Japonyaya tuz satJyo -
ruz. Senelik tuz istihsalatimiz 250 bin to~ 
nu bulmu§tur. 

Gene Ulus refikimizin ilavesinde oku
dugumuza gore ilk sigaray1 Kmm harbin· 
de, bir Tiirk neferi yap1p ic;mi§tir. Meh
medeigin c;:ugubu kmlrni§, yerde duran 
bo§ fi§ek kovanlanmn kag1dlanndan bir 
tanesinin ic;ine tiitiin doldurup yuvarlamJ§ 
ve bugiinkii gibi sigara §ekline soktuktan 
sonra i~mi§tir. Bu usul k1sa bir zamanda 
biitiin Tiirkiyeye yayilmi§, F ranSIZ ve 
lngiliz askerleri de harb donii~iinde bu 
usulii memleketlerine gotiirmii§lerdir. 

Filipin adas1nda 
biiyiik manevralar 

[Ba§tarat' 1 fncl sahttede] 

New-York Times gazetesi, Cin-J apon 
ihtilafmm ba§langJemdanberi Filipin' deki 
Amerikan ordusu kuvvetlerinin harb za
manmdaki §eraitin ayni ~artlar dahilinde 
ieraYJ hareket etmekte oldugunu bildir -
mektedir. . 

T emmuz aymdanberi zabitlerin mezu
niyetleri ilga edilmi§tir. Ve daimi surette 
silah ba$ma vaziyette bulunmaktadular. 
T opc;ulann endaht tereiibeleri daha s1k 
yapiimaktadlr. Donanma da her ihtimale 
kar§I ham bir vaziyettedir. T orpitolann 
miirettebatma pek bsa mezuniyetler ve
rilmektedir. Ve biitiin gemiler, takviye e· 
dilrni$. miihimmat ve miirettebatile uzun 
bir yolculuga ~1kmaga ham bir halde 
bulunmaktadtr. Casusluga kar§I pek siki 
ihtiyat tedbirleri almmi$tlr. 

__. ... 
Filistinde bitip tiiken· 

vak'alar • mtyen 
[Ba§tarat' 1 incf sahifede 1 

T ulu Kerim mmtakasmda bir askeri 
otomobille bir polis merkezine taarruz e
dilmi~tir. F akat niifusc;a telefat yoktur. 
Zab1ta, ~iddetli yagmurlara ragmen her 
taraftan ara§tirmalanna devam etmekte 
ve birc;ok tevkifat yapmaktad1r. Petrol 
borusunun ve telefon hatlarmm tahribi se· 
bebile birc;ok kasabalara para eezalan 
tertib edilmi§tir. Kudiis divamharbi, mii
himmat naklettiginden dolay1 15 ya§mda 
bir Arabi ii<; ay hapse mahkfun etmi§tir. 

Ankara ~ehir 
tiyatrosu 

AYJn 15 inde temsillere 
« A~k uyumaz » adb 

eserle ba~Ianacak 
Ankara 9 (Telefonla) - Temsillerine 

aym on be~inci giinii ak~am1 ba&hyacak 
olan Ankara $ehir Tiyatrosu hazJrhk
lanna devam ediyor. TemsiHere cAlev• 
piyesi sonraya btrakllarak «A§k uyu -
maz• la ba&lanmast takarriir etmistir. 
ismail Mii§tak Mayakon, evvelce Da -
ri.ilbedayi sahnesinde c;ok oynanm1~ ve 
muvaffak olmu~ olan bu terciimesini , 
~imdi yeni ba~tan hazirlarni!;ihr. 

$ehir tiyatrosu, bir buc;uk ay siirect>k 
alan bu temsillerini Halkevi salonunda 
verecek, oniimiizdeki mevsimde de Ev
kaf apart1mamnm altmdaki tiyatroya 
nakledecektir. 

Ogrendigimize gore, istanbul 9ehir 
Tiyatrosundan diger san'atkarlar da An
kara sahnesinde vazife almak arzusunu 
izhar etmi~lerdir. 

Yunan 
diigiinii 

Veliahdinin 
diin yapddt 

[Ba§taratz 1 inct sahifede 1 
bu1unuyordu. Ayni ciissede ve hpkl bir
birlerine benziyen alh beyaz at da ara
bayi <;ekiyordu 

Diigun alaymm ki1iseye muvasalat1 
ve nikah merasimine ba§land1~ gene 
top atllarak ve biitiin kiliselerin ~anlan 
~almarak ilan edildi. 

Kilisede btitiin kordiplomatik, Ba~ve
kil, Naz1rlar, eski Ba§vekiller, kara, de
niz, hava kuvvetleri erkamharbiye re • 
isleri, ordu kumandanlan, amiraller, 
ytiksek memurlar zevcelerile birlikte 
kendilerine tahsis edilen mevkilerde yer 
alm1~ bulunuyorlard1. 

Gelin, kiliseden ic;eriye girince, ba -
~ma tar; kondu. Nikah ayinine Yuna -
nistan kilisesi ba~piskoposu riyaset etti. 
Saitd1c;hk vazifesi, Yunan prenslerin • 
den Jorj, Romayna Veliahdi Prens Mi
§el ve Prusya Prensi Oskar taraflarm -
dan yaptlmi§h. 

Merasim esnasmda Prenses Freder!
kinin ba§mda bir murassa ta~ ve iizerin
de de giimii§le i§lenmi§ beyaz bir elbise 
vard1. Elbisenin kuyrugunu alh kii~iik 
prenses ta§Iyordu. 

Ayinde evlilerin ba§ma konu1an som 
altm ta~lar Kral Birinci Georges 1le 
Konstantinin de evlenme merasiminde 
kullamlml§ olan ta~lar idi. 

Nikah yaplldtktan sonra Yunan Kra
lile yeni evlilerin yakm akrabalan, ge
rek Prensi ve gerek Prensesi operek teb
rikte bulunmu§lardtr. Diger prenslerle 
davetliler de yeni evlileri tebrik etmi§ • 
lerdir. 

Evlenme merasimi kilisede pek parlak 
bir tarzda yap1lm1§hr. Atina ba§ metro
polidi yanmda krrk kadar petropoild 
oldugu halde eski ortodoks adetleri ve~
hile dini merasimi yapmt§tlr. Biitiin 
metropolidler eski Bizans papaslannm 
giydikleri elbiseleri ve b&§larmda da el
mash tac;lar ta§tyorlardi. 

Merasimin sonuna kadar ve fastlalar
la yagan yagmura ragmen halk, klise
nin oniinden ayrtlmami§hr. 

Ayin biter bitmez ahlan 101 pare top
la Yunan Veliahdinin evlendigi resmen 
ilan edilmi§ oldu. 

DOnii§te i<;inde yen! gelin ve giiveyi 
bulunan altl beyaz ath gelin arabas1 en 
ba§a g~mi§ti. Arkasmdan Krahn, daha 
arkasmdan da s1ra ile digerlerinin bin
dikleri arabalar geliyordu. 

Gidi§ ve donii$te alaym g~tigi cad
delere ve bu caddelerdeki binalara bin
lerce ahali toplanmi§, yeni gelin giiveyi 
ve Krall alki§hyordu. 

Misafirlerden Yugoslavya Kral Na -
ibi Prens Pol, RQmanya Veliahdi ve 1n
giltere Krahnm karde§i Diik do Kent 
fevkalade alki§lanmt§lardtr. 

D!igiin alaYJ saraya gelince, burada da 
protestan mezhebi iizerine dini nikah 
yap1ld1. Saat 12,30 da yeni evliler saray
da tebrikleri kabul etmege ba~lad1lar. 
ilk tebrik edenler, elc;-imizle kordiplo -
matik ve zevceleri olmu~tur. Tebrik me
rasimi saat bir bu~uga kadar siirmii§ • 
tiir. 

Atina sokaklan ba~tanba§a Yunan ve 
ecnebi bayraklarile donanml$hr. Gece 
biitiin ~ehir ve Akropol tenvir edildi. 
Yunanistanm her tarafmda §enlik ya • 
pilmaktadir. 

Hitler'in telgraft 
Atina 9 (Hususi) - Buradaki elclmiz 

Ru~en E~ref 'O'naydip., Yugoslavya Kral 
Naibi ve diger yiiksek misafirler ic;in a
c;Ilan defteri imza- etmi~tir. 

Almanya hiikumet reisi Hitler, Veli
ahdin diigiinii miinasebetile Krala ~ok 
samimi bir tebrik telgrafi gondermistir. 

Altt avltk mahkumlar alledildi 
Atina 9 (Hususi) - Veliahdin diigiinli 

miinasebetile, 6 aya kadar mahkum o
lanlara umumi af verilrni§tir. -···H·---Rumen Hariciye Naz1ri 

Pragda 
Prag 9 (A.A.) - Saat 16,50 de buraya 

gelecek olan Rom,.,ya Hariciye NaZlrt 
Micesco, istasyonda Krofta tarafmdan 
karsilanacaktir. 

Micesco, saat 17,45 te Benes'i ziyaret 
edecek ve ak~am Krofta tarafmdan §ere
fine verilecek ziyafette haztr buluna • 
cakt1r. 

'1 

Rumen Ba~vekilinin muhim beyanat1 
«500 bin Y ahudiyi hudud 

haricine defedecegiz» 
"' M. Goga : « Y eni kurulacak Ayan Meclisimiz, 

mesleki cemiyet miimessillerinden miite~ekkil 
bir heyet olacakbr » diyor 

[Ba~taraf' 1 tnct sahifedc J 
Hiikumetiniz gerek ~eklen, gerek 

gayesi itibarile bir diktatorliik degil mi
dir? 

Ba1vekil eevab verdi: 

- Hiikumetim Romanya kanunu esa
sisine miistenid bulunuyor. Kanunu esasi
nin bi.itiin e§kaline riayet ettik. Parlamen
toyu dagttaeagim ve ~ni intihab yaptna
cagtm.» 

Sordum: 

- Bunu ne zaman yapacaksm1z? 
Ba§Vekil dedi ki: 

- Parlamentonun 17 §Ubatta toplan • 
mas1 lazJmdJr. Bu tarihten evvel ne§redi
leeek bir emimame ile parlamento feshe
dilecektir. Yeni intihabm neticesi Ro • 
manyamn miistakbel siyasetini tayin ede
cektir. 

T ekrar sordum: 

- Y eni intihab1 kazanaeagmlZI zan • 
nediyor musunuz? 

,Su eevab1 ald!m: 

- Kazanacag1m muhakkakhr. Ciin • 
kii benim hiikumetim siyasetin iki istika • 
metini takib ediyor: Biitiin milli emelle -

rimizi tatmin edeeegiz ve halkm ikhsadi 
hayatJm kolayla§tiraeagiz. Romanya e • 

kalliyetlere kar§I miisaadekard1r. Lakin 
Umumi Harbden sonra memleketimiz ya
hudilerin biiyiik istilasma ugrad1. 

Rusya ink1labmdan, Maearistandaki 
bol§evik Belakun ihtilalinden, daha son -

ra Amiral Horthy'nin rejiminden, Sov • 

yet • Lehistan harbinden ve Almanyadan 
kac;an yahudi mi.ilteciler Romanyaya 
doldu. Bunlardan ba§ka Romanyayi 

(yeni Kaliforniya) sayan yahudiler 
miinferiden memleketimize sokulmu§lar • 
d1r. Bu suretle Romanyada 500,000 ser
seri toplanml§hr. Bunlara biz Rumen 
hem§erisi nazarile bakamay1z. Bunlara 

kar§t ilk alacag1m tedbir bu halk1 Ro • 
manya devlet hayab ic;inde tutmak mes • 
uliyetini kabul edemiyeeegimizi beyan ve 

ilan etmek olaeakhr. Bu karanmiZJ Mil -
letler Cemiyetinin i:iniine koyaeagJZ. 

lkhsadi tedbirlerimize gelince: Koylii-

ler ic;:in havayiei zaruriyeden olan sanayi 
e§yasmm fiatlanm zorla indirteeegiz. Sa

nayi ve ziraat istihsalah arasmda bir mu· 
vazene yaratmak istiyorum. 

Romanyada yahudilerin aleyhine ah
nan tedbirler ve diger kararlar mahalli 
ihtiyae ve dii§iineelerin netice ve mahsu-

liidiir. Maahaza bunlan be§eri inki§afm 

zaruri tekamiilii de addediyorum. 

Ba§vekilin soziinii keserek sordum: 
- Y ahudilere kar§I alman tedbirler 

yahudi olm1yan anam arasmda i§sizlik 
dogurm1yaeak m1d1r? 

Ba§vekil, memleketin ikt1sadi hayati • 
nm yalmz sathm1 dalgaland1rmakla kala
eagmt soyledi. 

Harici politikadan bahisle sordum: 
- Almanyaya kar§J §ahsan teveeeiih 

ve temayiil besliyor musunuz? 
Ba§vekil dedi ki: 

- Almanya ile Romanya arasmda 
an'anevi mi.inasebatJ haseneyi tekrar tesis 
ic;in iki defa nazi hiik\Jmetini ziyaret et -
mi§tim. Almanya ile tiearetimizi arl!rmak 
ve harici politikamiZI normal hale getir -
mek istiyorum. Lakin milli sosyalizmle 
bir alakam1z yoktur. Ciinkii Romanyanm 

sosyalist emelleri yoktur. Biz Rumenler 
ziraatle ugra§an bir halk1z. 

BaFekil, partilere kar§I nasil davrana• 
eagm1 da su suretle izah etti: 

- Y eni ihtihabda her parti kendi pro
grammi halka takdim edebileeektir. Miis
takbel hareketimiz intihabm gosterecegi 
netieeye bagh olaeakhr. Y eni intihab 
miicadelesinde bizim parti milli koyliiler 
diger partiler ve te§ekkiillerle ittifak etmi

yeeek ve yalmzba§ma hareket edecektir. 
Ba§vekile halihamda mevkiinden e

min olup olmadigml sordugum zaman §U 
cevab1 verdi : 

- T amamile memnunum. Ciinkii ef -
kan umumiye bizi miisaid bir surette kar
§Iladt. 

Ba§vekil sozlerine §U suretle nihayet 
verdi: 

- intihab miinasebetile muazzam bir 
program ilan edeeegim. Programm esas • 
Ian, Romanyada h1ristiyanhk ruhunu te-

melle§tirmek, hiikiimdarhk ve milli gaye
ler olaeaktir. Kanunu esasiyi degi§tirmek 

ve intihab kanununu ba§ka bir §ekle sok· 
mak ve parlamento azalanm azaltmak 

ic;:in dii§iindiigiim maddeleri kanun haline 

sokaeaglm. y eni ayan meclisi azal.an in -

tihabla degil, mesleki eemiyetlerden se • 
c;:ileeek miimessillerden te§ekkiil edeeek • 
tir.» 

Memleket i~indeki vaziyet 
Y eni Rumen hiikumetinin Romanya

daki ieraatile Goga kabinesinin muhtelif 
ekalliyetlere kar§I ald1g1 vaziyet hakkmda 
gelen telgraflar sunlard1r: 

Romanya - Polonya miinasebetleri 
Var~ova 9 (A.A.) - Gazetelerin 

yazd1gma gore, Romanya Harieiye Na~ 
zm Prag'a git~ek iizere Biikre~ten ay • 
nlmadan evvel Polonya biiyiik el~;isini 
kabul ederek kendisile uzun bir miila .. 
katta bulunmu$tur. Polonya ekisi mi.itea· 
bben BMvekili de ziyaret etmistir. 

Gazeteler, bu miilakatlarda Romanya 
ile Polonya arasmdaki dostlugun sag• 
lamhg1 bir kere daha meydana c;rkllgnv 
yaziyorlar. 

Ecnebi sermayesinin haklartna 
riayet edilecek 

Biikre$ 9 (A.A.) - Maliyoe Nami 
Savu, radyoda soyledigi bir nutukta, 
hiikumetin maliye siyaseti hakkmda ~~
kanlan manhksJZ &ayialann miinhaman 
Rumen parasm1 sarsmak i~in oldugunu 
kaydetmi~ ve demi~tir ki: 

«- Hiikumet, ne meeburi bir istikraz 
akdi, ne bankalardaki mevduatJ miisade· 
reyi, ne de paranm kiymetini dii~iirmegi 
asia aklmdan gec;irmiyor. Hiikumet, ec -

nebi sermayesinin haklanna riayet edeee~ 
ih gibi enternasyonal piyasada da diiriist 
bir te$riki mesaide bulunaeaktJr.» 

Macar Efkarr umumiyesinde 
Budape~te 9 (A.A.) - Yeni Ru

men hiikumetinin Maear ekalliyetlerine 
kar&I aldigi vaziyet, Budape~te konferan· 
smm toplan!Jst arifesinde Macar efkari 
umumiyesini te~ettiite ugrabm~tir. 

Y an resmi gazeteler, Macaristamn !
talyaya kar$1 mugber olduguna dair ec· 
nebi gazetelerinde c;tkan haberleri tebib 

etmekte ve Budape~tede ltalyan ve A· 
vusturya devlet adamlanna hamlanan 

hararetli kabuliin Roma protokolii dev .. 
letleri arasmdaki ahengin en parlak bir 

tezahiiriinii te~kil eyledigini yazmakta • 
d1r. 

Fransadaki Yahudilerin vaziyeti 
Paris 9 (A.A.) - Fransadaki Ya

hudi cemiyetleri federasyonunun bir he
yetile aslen Romanyah alan Y ahudiler 

birliginin miimessilleri bu sabah Hariei• 

ye N azm tarafmdan kabul edilmi~ler• 
dir. 

Hiikumet degi~iminden 
sonra Romanyamn 

dt~ siyaseti 
[Ba$malcaleden devam] 

geli§i giizel degi§iklikler yapmaga o siya• 
setlerin mahiyeti manidir. ,Simalde ve ce
nubda yeni Romanya topraklanmn hal 
ve istikbali i§te bu eiimledendir. Bu iti· 
barla Romanya ne Kiic;:iik itilaftan sar• 
fmazar edebilir, ne Balkan Antanhm ih· 
mal eyliyebilir. 0 halde son hiikumet de
gi~imi ile Romanyada tahaddiis eden ye· 
ni vaziyeti daha ziyade dahili inki§aflari
le miitalea etmek muvaf1k olur. 

Biz uluorta diktatorliik faraziyelerini 
bir tarafa bnakarak dahili Rumen siyase· 
tinin bilhass"l. yeniden yap1laeak intihab· 
larda oldukc;a had manzaralar gosterebi
leeegini tahmin ediyoruz. $imdiki ekalli
yet partisi hiikumeti §imdiki meclisle c;ah· 
~amaz. Y akm bir geleeekte bu meclisin 
dagihlaeagJ ve yeni intihablara gec;ileee· 
gi muhakkaktJr. Y eni partinin ister iste· 
mez miiracaat edeeegi diger partilerle 
birle~me kombinezonlan muvaffak olaeak 
ve nihayet intihablarda kazanaeak m1du? 
i§te mesele buradad1r. Bununla beraber 
bu mahiyetile de mesele dahili bir Rumen 
i~idir. y eni hiikumet partisinin oniimiiz· 
deki intihabatta miiraeaat edeeegi kombi
nezonlarm muvaffak olup olmamalannm 
harici siyaset iizerinde biiyiik bir tesiri 
olaeak degildir. Muvaffak olsa da olma· 
sa da biz kar§Imizda daima harici siya· 
seti pek fazla. degi§miyen bir Rumen hii· 
kumeti bulaeagimJzdan eminiz. 

Romanyanm bugiin de, yann da esas
h harici siyasetinden aynlm1yaeagml ve 
bilhassa Balkan Antantmdaki mevkiini 
muhafazaya itina edeeegini soylemekle 
son tebeddiilden sonraki Rumen vaziyeti~ 
ni en dogru ifadesile hulasa etmi§ olaca· 
g1m1Za inamyoruz. 

YUNUS NADI 
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bir Muazzam 

sulama tesisat1 

I 00 binlerce hektarhk 
arazi su bask1nlanndan 

kurtar1hyor 
Bursa (Husust muhablrimizden) 

Devletin milyonlarca lira sarfederek 
Bursa, Karacabey, M. Kemalpasa ve 
Manyas ovalarmda yapbrm1ya ba~Ia -
d1g1 Islah ameliyah genis ve muazzam 
bir sahayt i~gal etmi~ bulunuyor. 

Buralarda halka aid yiiz binlerce hek
tarhk arazinin su baskmlarmdan kur -
tarllmas1 veya kuvvei inbativelerinir. 
artmlmas1 ,gibi iki esas i.izerinde yapt -
lan ve yapllacak olan kurtarma ve su -
lama tesisatile devlet, bu ovalardan hal
km lay1kile istifade etmesini istihdaf 
ve temin eylemi~ bulunuyor. Karacabey 
ovasmda bu su1ama sayesinde, Adana 
ovasmdakinden daha c;ok ve daha gi.izel 
pamuk yeti§tirmenin dahi kabil olacagt 
tecri.ibe ile anla:;Ilml§hr. Binaenaleyh 
zaten mi.inbit olan bu ovalarm bi.isbii -
ti.in Islahi, sarfedilen milyonlarm mil -
yarlar getirmesi demek olacagma gore, 
kendi kazanclan hesabma devletin yap
hrdi~ bu muazzam ~lere kaq1 yurd -
da~Iarm duydugu derin sevinci tarife 
imkan yoktur. 

Bursa ovasmdan sonra ba§lanan ikin
ci i§; Karacabey, M. Kemalpa!ia ve Man
yas ovalarmdaki derelerin tslahtdlr. Bu 
mevzu da Bursa ovas1 gibi iki esas i.b:e
rine mi.italea edilmi~tir: (Kurutma ve 
kurtarrna), (sulama) ..• 

Bu derelerden en mlihim olan Kemal
pa§a deresile Hanife dere, Kara dere 
ve diger birkac; klic;i.ik derenin 1slah1 bu 
yeni programa dahil bulunmaktadtr. 
Kemalpa§a deresinin etlidi.i ikmal edil
mi~ ve i§ mliteahhide verilerek in§aata 
baslanmi§hr. Buradaki in§aat yanm 
milyon Iirahkhr ve araziyi sulann has
kmmdan kurtarmaga matuftur. Aynca, 
feyezan zamanlarmda Apolyond golii -
nlin ylikselmesi neticesi olarak sularm 
araziye tasmasmm online geGilmesi de 
projeye dahil ve miiteahhide ihale edil
mi~ bulunmaktad1r. 

ilk planda yapllm1ya ba§lanan bu a
meliyattan ba§ka Hanife derenin 60 ki
lometrosunun I~lahma aid eti.idler bit
mig ve 30 kilometrosuna aid proje ik -
mal edilerek tasdik ic;in Veka1ete gi:in
derilmi~tir. Bu i§in tahmini ke~fi 800 
bin lira tutmustur. Bu derenin tabile -
rinden kliciik Kara dere ile bi.iylik Ka -
ra dere, Manyas goliinden c;1klp Hanife 
dereye kan:;1r. 65 kilometre tutan bu 
derelerin 40 kilometrosunun da etlidli 
bitmi~tir. 

Apolyond gollinli Hanife dereye bir -
le~tiren 12 kilometroluk muabad dere
sinin etlidli de ikrnal edilmi§tir. Bu ki
simlar iizerinde almacak tedbirler, 
dogrudan dogruya su basklm tehlikesi
nin online gec;mektir. 

Kemalpa§a deresinin suyu sulama 
1c;In c;ok mi.isaid goriilmli~tlir. <;linkli, 
senenin her mev~iminde bulamk akan 
bu derenin kuvvei inbatiyesi c;ok oldu -
gundan bundan istifade edilmek dli~ii
niilmi.i~tiir. Yaptlan tetkikler sonunda, 
Karacabey harasi s1rtlarma kadar tak -
riben on bin bektarhk bir araziyi sula
yabilecegi anla§tlmt§tir. Buna aid 19 ki
lometroluk ana kanalm etlidli yap1lm1§· 
tir. Postalar etlide devam etmekte -
airier. Biitiin bu havalide k1~a ve yag
mura ragmen ~imdi hummah bir faali -
yet goze c;arpmaktadtr. Naf1a Vek§.lcti 
Su !§leri birinci §Ube miidlirii ~uayb 

ae bu c;ah§manm ba§mda bulunmakta
Oir. Bursa ovasmm 1slaht ameliyah he
men sona ermi§ gibi oldui{tmdan bun -
dan sonra su ~leri mmtakasmm faali -
yet merkezlnl Karacabey ve havalisi 
te§kil edecektir. 

Bursa merkezindeki vaziyet; Dellc;ay 
miistesna olmak iizere diger i§ler biti
rilmi§tir. Deli c;aytn Islahi projesine ba
Zl ilaveler yaptlml§tlr. Kaphkaya dere
sinin etlidli bittikten sonra Gokdereye 
geqilecektir. Bursa ovasmm §arkmdaki 
1slah vaziyeti tamamen bitmi§tir. Ya1 -
mz, 14 milyon metro mikab1 su tophya
cak olan (Golba§I) bendinin enjeksiyon 
tesisah kalmi§hr. Bu i~ biter bitmez bu 
bendin arkasma (sulama) ic;in su top
lanacakhr. 

Ovamn garbindeki ktsma gelince; Ni
llifer kanalma akacak sulann bula -
mkhgtm gidermek ve berrak bir halde 
sulan kanallara ak1tmak vazifesini ~o
recek olan bliylik tersib havuzu doldu
rulmu§tur. 

Bu havuz zannolundugu gibi her han
gi bir su baskmmt karstlamak ic;in ya -
p1lm1§ degildir. Kanallar, ffiudagdan a
kan sulan almtya mlisaiddir. Bu havu7 
seylabt, derelerin ta§Idtgt ta~ ve topra
~ tersib ic;in yapllmt~tlr. Clinkli sularm 
oldugu gibi kanallara verilmesi, kanal -
larm vaktinden evvel dolmasm1 intac; 
edecektir. 

Hastli Bursa havalisinde devletin yap
hrd1g1 bu tesisat, seneler ilerledikc;e ba~ 

dondiiriicii bir azamet arz ve ifade et
mekte ve cennet kadar glizel ve verimli 
ovalanmtz, tabiat denilen tahribkar e

lin amanstz hamlelerine kaq1 korun -
maktadlr, 

GUNUN BULMACASI 
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Soldan sa~ a: 
1 - Dalavereciler. 2 - Qift kere (miirck

keb kellme), bir sayt. 3 - Yurd, maksad. 4-
Mukemmel, koruma. 5 - Eski ~alrlerimizden 
biri zevce seylemeklik. 7 - Bir devletin pa
ras~. bir e'mir, bir edatm tersi. 8 - !?en!en
dirme ve medenlle§tlrme, Afrikada bir ~61 , 

arabca csu». 9 - Yaz1 vas1tas1 eski peygam
berlerden blrl. 10 - Bulgaristanda bir dn~. 
blr kadm ismi. 11 - B!r emir, kom9u b!r 
devletin tebaas1. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Delilik. 2 - Herkese llizumlu llizum

suz nasihat veren, az kuvvetli dell!. 3 -
Kuvvetsiz, llbay. 4 - Deniz ortasmd.akl ka
ra, iktLSadi. 5 - ~!malde bir geyik cinsl, 
blr renk. 6 - Bir notanm tersi, havadis. 
7 - islam mabedlne do~u yola 1,:1kan (mu
rekkeb kellme). 8 - Baz1 kablarm yaptldl
gl madde, gelip ge!(ici. 9 - Bir cins paralo.r, 
alfabeden iki harf yanyana. 10 - Elbise
miz!n kLSimlarmdan birinin tersi, ~eref ve 
hayslyet. 11 - Blr cins siirme, tavu~un ke
m!klerinden biri. 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 
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AMASYADA 
Cemaleddin Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve butiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye ve 

mecmualarm tevzi yeriidr. 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Ka~d~thk 
Biitiin mekteb kitablarmm sahs 

yeridir. Mekteb kntasiye ~e~dleri 
en miisaid sartlarla temin edilir. 

Tel: 3377 

( Cagnlar, Konferanslar, kongreler) 
Davet 

Ettbba Odasmdan; 
27/ 12/ 1937 pazartesl giinu l~,:ln mukarrer 

olan Oda umumi heyet toplantLSL, nizam -
namenin tasrlh etti~i ekserlyetin temln e
dllememl§ olmasmdan dolayt tehlr edil
mi§ti. 10 ikinclkanun 1938 e tesadii! eden 
bugunku pazartesl gunu saat 18,30 da top
lanacak olan heyeti umumiyeye saym Oda 
uyelerinin i~tlraklerl. 

C Yeni Eserler -----
Lokman Hekim 

Miinevverlere, genclere ve halka 
eden bu ayhk mecmuanm ik!ncite~ln 937 

niishas1 da .;Ikml§tlr. I!(inde ttbbi, slhhi ve 
ahlaki yaz1lar vard1r. Tavsiye ederiz. 

Havac1hk ve Spor 
Tiirk Hava Kurumu umumi merkezinin 

!,!lkardl~l bu spor mecmuasmm 205 inc! sa
YLSL da siislii blr kapak i~,:!nde , zengln miin
dericatla intl§ar etmi§tir. Tiirkku~una ve 
Turk havactllgma aid ~,:ok k1ymetll yaz1 ve 
resimleri bir araya tophyan 
tavsiye ederiz. 

Cenevrf! t'niversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
GOQUS VE DAHiLt HASTALIKLAR 

MUTEHASSISI 

Her giin ogleden sonra 
hastalarm1 kabul eder 

istanbul Belediyesi karstsmda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

1'-

MEMUR ARANIYOR 
Anadoludaki madenlerde Lstihdam 

edllmek uzere tabiiyet ve mllllyeti 
Turk, az frans1zca bll!r, hesab1 kuv
vetli bir gence !htiyac vardrr. Tallb
lerln vesikalarile blrilkte her gun 
saat 11 ile 12 arasmda, Galatada, es
k1 f?a.rab iskelesi sokak Muradiye ha
nmm 5 inci katmdakl Balya - Kara
aydm ~lrketine miiracaatleri. 
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T a bib ve eczac1 aiinacak 
Askeri F abrikalar Umum Miidiirliigiinden : 

lki tabib ile bir eczac1 almacaktlr. 1steklilerin ~artlan anlamak iizere is-
tida ve hirer hal terciimesile Umum Mlidlirliige mi.iracaatleri. (8731) 

Amerika Universitelileri mektepten mezun 
olmaz ne dii,liniiyorlar ? 

oiur • 

Bakmtz §U telefon muhaveresinin yegane mevzuu nedir? Mektebde iken 
dli§linemedikleri, fakat mezun olur olmaz d~§i.inmege mecbur olduklart 
giizellik ve taravet meselesidir. Telefon ahizesi elinde bulunan ktz, glizellik 
miitehass1slarmdan aldtgt cevab1 sevincle arkada§ma anlahyor. Sevinmege 
deger bu havadis nedir biliyor musunuz? 

Bi.iti.in AMERiKA mlitehass1slarmm ittifak ettikleri 

Krem METAMORFOZ'un 
gi.izelligi kat'iyyen temin etmesi ve yi.iz buru~ukluklanm, s.ivilce ve ~illeri 
c;abuk ge~irmesidir. 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
:J0/12/937 tarihinde kapah zarfla eksiltmesi yaptlacagi ilan edilen 450 

ac.ed terazi 31/1/938 pazartesi glinli ihalesi yapllmak iizere pazarhkla mu
bayaa o!unacaktlr. Muhammen bedel •5962,5» lira olup muvakkat teminat 
•447,19» lirad1r. 

isteklilerin §artnameleri gi:irmek iize:-e her giin Ankarada Levaz1m Mii
cllirliigiine ve istanbulda Beyoglunda Levaz1m Ayniyat ~ubesi Mlidi.irlii -
gline mi.iracaatleri. c42» (120) 

Devlet Bastmevi Direktorlue-iinden: 
Satmalmacak z1mba makinesinin muhammen bedeli 2250 lira ve muvak

kat teminatl 168 lira 75 kuru§ oldugu halde yanh§hkla bedeli 2500 ve temi
nab 187,5 lira olarak ilan edildiginden keyfiyet tashih ve ar;tk eksiltmenin 
17/1/1938 pazartesi glinli saat 15 te Bas1mevinde yaptlacagi ilan olunur. 

(8745) 

Orman 

· 10 lkincikS.nun 1938 

BiOCEL ••• Cild ·hiiceyratt 

merkezinden istihsal edilmis ci!d 
icin veni ve k1vmetli bir cevher .. .. 
28 gun zarf1nda 

daha gene 
yat;h kad1nlar1 
gosterir. 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmas1 1~1n onu 
besleyimz. Arbk buru§ukluklar kalmad1: 

25 yasmdan sonra; 
cildiniz, k1ymetli 
Biocelini kay bet
me~e baslar. E~er 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
rusup solar ve ih· 
tiyarlar. 

B i o c e I bu yeni 
cild unsurunda cil
dinizinkinin ayni
dir. Adeta be~ere· 
nizin lazuru gayri 
miifarikidir. Cildi
nizi ac;hktan oldiir-
meyiniz. Onu Bi· 
ocel ile besleyiniz 
ve yaslandtgmtz 
zamanlarda bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip go-
rfinmesini 
ediniz. 

temin 

BiOCEL 

tesirini gosterdi 
Tecriibe edebiltriz. 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik olan 50 yaslarmda 
bir kadln 30 ve 30 ya~la

nnda bir kadm 24 ya$In• 
da giiriinebilir. Gene ku; .. 
lar da hi~bir vakit gore· 
miyecekleri sayaDJ hayret 
bir tene malik olurlar. 

50 va&Iarmda mil
yonlarca kadmlarm 
karakterleri gene O· 

labilir. Fakat, ihti
yarlami& gibi go -
riindlikleri cihetle 
erkeklerin yiizlinde 
hiGbir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da bliylik bir alim, 
Viyana T1b Fakiiltesinin profeso
rii tarafmdan ke~fedilen bu veni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihab edilmi~ gene hayvan
larda gizlenmi~ cild hliceyratJ 
merkezinden istihsal edilmi~ saf 
Biocel vard1r. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gencle~tir
mek iGin matl\ip nisbet daire • 
sinde mevcuddur. Gecelerl yat
mazdan evvel kullanmiZ. Beyaz 

rengindeki ( yagsiZ ) Tokalon 
kremini sabahlan kullanmiZ, 

Biocel'li 

Terkibinde eBeyaz Oksijen• bu• 
lundugundan birkac giin zarfm .. 
da birbirinden daha beyaz ii~ le· 
vin iizerine cild.inizi &ayam hay
ret bir surette beyazlattr. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanma~a 
ba~laymiZ. Memnuniyetbah$ ne • 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksmiZ, 

TOKALON Kremini 
her sabah kullan1n1z ve 

daha gene goruniiniiz •• 

Binlerce Tokalon miitleriainden miieaaesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en k1ymetli 
delillerdir. 

(Tokalon 
Y iiziimd eki 

Kreminizden bihakkrn istilade 
~irkin kabarcrklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. 0. 

eltim. 

Fatsa 

( T okalon kreminin benim cil dimin nescine ~ok 
uygun geldigini itiraf etmeyi bir vazile bilirim. 
Cildim esmer oldugu halde Tokalon siirdiikten sonra 
beyazlanmakta ve ufak kabarcrklar tamamile zail 
olmaktadrr.) 

B. ~ehir t. B. M. E~i.. Tii. Konya 
Mektuplar•n asallar1 dosyalaramazda sakhd1r. 

Fakiiltesi Mqbayaat 
Komisyonu Baskanhg1ndan : 

' 

~ Operator ~ 

RIZA UNVER 
1 - Kumaey1 F'llki.iltece verilmek lizere 59 tak1m harici elbisenin diki§i 

)azarhga konulmu§tur. 

Ootum ve kad1n hastal1klar1 
motehas•••• 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavt yap1 2 - Pazarhk lJ/1/1938 sah glinli saat 14 te Vilayet Muhasebe Mlidlir

tigii binasmd.a topb"lacak Komisyon huzurunda yapllacaktlr. Muvakkat te
ninah 34 lira 51 kur1~tur. 

3 - ~artnameyi gormek istiyenler tatil glinleri hari~ her giin Bahc;e -
·~oydeki Faklilteye mit\acaatleri. (119) 

Agac tohumlar1 
Okaliptlis, Ligustrum, Akasya, Gladic;ya maklora, Top maz1, 

Atkestanesi gibi agac tohumlanm 
4 iincii Vak1f han 4 iincii kat 18 numarada 
Bahc;e miman M. Baysalda bulabilirsiniz 

Koyun siitii ilan1 
istanbul Ziraat Mektebi Miidiirliigiinden: 

Halkah Ziraat mektebi r;iftliginde mevcud (325) ba~ sagmal koyundan 
altl ay zarfmda tahminen almacak (2100) lira k1ymetindeki (20) bin kilo ko
yun siitli 17 ikincikanun 1938 pazartesi gi.inli saat 15 te ac;tk arttirma He sa
ttlacaktJr. tsteklilerin mezkur glinde (157,5) lira teminatl muvakkatelerile 
mektebdeki Komisyona ve ~artnameyi gormek ic;in de istanbul Vihlyeti Zi
raat Mlidlirlligi.ine mliracaatleri. (8706) 

Deri ve Barsak Artttrma ilant 
Tiirk Hava Kurumu istanbul Vilayet ~ubesinden: 

Kurban Bayrammda te§kilahm1z tarafmdan toplanacak deri ve barsak
lar pazarhk suretile ayn ayn arthrmtya konmu~tur. 

26 kanunusani 1938 c;ar~amba glinli saat on birde fiat ceger gorlillirse 
ih:~lesi yap1lacakttr. istekliler eyartnameyi gormek lizere herglin Cagalog -
lundaki ~ube merkezine miiracaat P.debilirlqr _(67) 

T eleton 22683 --•• 

Hafiflik • Rahathl( 
ol, ft • • 1 1 1 I Ker .. lorfod ... 

k (Oeloe), elzl loeltobllnok A~ 
:: bello• •• 4• hlqblr t01ylk JOk 

tur. 8• •oNellr. wDcudunuz 
•••"'•"••••• ...... otta .. aza '" 

\ ~~"········· ........... . l'l,.tt 1 25 llredon ltlhre"-
allttt ,.,. r.aln•• • 

}ITAIII!JL, ..,_il• 
TIRol "''Jd••• 12 No. 11. 

Mll.l•••m,., dyeNt ecfanb •• ,._ 
t21Mo.r .. llrlfomlzl lotoytnlz. 
fr~1i11;.,..,,ad• bi,Ok toozllll. • 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

lstiklal caddesi 140 No. 
Siireyyapa:ta aparhmant No. 4 

Tele!on: 44436 
(Fransn Tivatrosu oa•ajntda) 

Dr. Suphi !lenses 
idraryollan hastallklan mOtehassiSI 
Bevo!ilu ''r'tldi% sioemas1 kar$111 

Leklergo Apt. W uayene 4 ten aonra 
c:umartesl t.-klrlere ares•:z 

.. ____ rei. 43924 ---• .. J 



10 :bdnelkAnun 1938 CUMHURiYET 

I KadlkOy Valoflar DirektOrliigii ilanlan 

Elektrik ilant 
Smd1rgt Belediye Riyasetinden : 

1 - Smd1rg1 kasabasmm elektrik tesisatmm santral in~aah ve agac 
direkler Belediyece in~a ve ihzar edilmek ~artile makine ve elektrik techi
zatile ~ebeke ve teferriiab (13,655) lira (75) kuru~ ke~if bedeli i.izerinden 
kapah zarf usulile mi.inakasaya konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 17/1/1938 tarihinde saat 15 te Smdrrg1 Belediyesinde En-
ci.imen huzurunda yapuacaktrr. 

3 - Bu ise aid evrak ~unlardrr : 
'A - Proje. 
B - Ke$if cetveli. 
C - Fenni ~artname. 
D - Mukavele projesi. 
E - Ekl'iltme sartnamesl. 
F - Baymdrrhk i~leri genel :,artnamesi. 
4 - lstiyenler bu evrakl Smdrrgt Belediyesinde gorebilecekleri gibi 

otrer kopyes!ni bedeli mukabilinde istanbuld.a Galatada Selanik Bankast be
§inci katta miihendis Hasan Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltmiye istirak edecekler % 7,5 teminatlan tutart olan (1024) 
lira (18) kuru~luk muvakkat teminatlarmt ve 1937 yllma aid Naf1a Veka
letinden almm1s mi.iteahhidlik vesikasm1 veya bu nevi i~leri muvaffaki -
yetle ba~ard1gma dair kanaatbahs vesaiki ve Ticaret Odas1 vesikasrm 2490 
numarah kanunun hiikiimlerine gore ihzar ederek teklif mektubunu ihti
va eden miihiirlii bir zarf ic;inde ihale saatinden bir saat evvel Belediye 
Reisligine gondermeleri laz1mdrr. 

6 - Postada vaki gecikmelerden mesuliyet kabul ed.i.lmez. (8550) 

ED 
Grip, Bat ve Dit Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

~nakkale Nafta Miidiirliigiinden: 
c;:anakkale vilayeti dahilinde 46588 lira 68 kuru§ bedeli ke~ifli Gelibolu • 

lte§an yolunun 0 + 000 - 12 + 000 kilometreleri arasmda 12 kilometrelik 
klsmm tamirah esasiyesi in.§aatl 25/1/1938 sah giini.i saat 15 te ihale ;yap1I.mak 
~ere 3/1/1938 tarihinden itibaren 21 giin miiddetle ve kapah zarf usulile 
llliinakasaya konulmu~tur. 

1 _ 46,588 lira 68 kuru§ ke~fi olan bu i§in 20,351 liradan 937 ve miiteba-
k:isi 938 senesi biit<;esinin tasdikin&e tediye edilecektir. 

2 _ Bu i§e talib olanlar, Naf1a Vekaletince verilmi§ 937 senesin~ aid 
rnuteahhidlik vesikasile Ticaret Odalanna mukayyed bulunduklarma da1r ve
sika ve 3494 lira 10 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri lazrmdrr. 

3 _ Teklif mektublarmm 25/1/1938 salt giinii saat 14 e kadar Vilayet 
rnakammda toplanan Enciimen Riyasetine veril.n:1esi ve bu saatten sonra ve· 
rilecek ve posta ile gonderilecek zarflann kabul t.iilemiyece~i ve bu i§e aid 
evrakl ke§fiye ve sartnameleri gormek ve tafsilat almak istiyenlerin Na£1a 
Miidurliigiine miiracaatleri ilan olunur. (3) 

Karacabey Haras't Direktorliigiinden: 
Miiessesemizde yeti~tirilen hususi bakrm ve itina ile ne§viiniimalan haddi 

azamisine c_;1kanlan anadan ve babadan yan§<;l bir di§i, be§i erkek olmak iizere 
936 dogumlu altt ba§ saf kan ingiliz tayt 19 kanunusani1938 c;ar§amba giinii 
saat on be§te ac;lk arttlrma ile Hara merkezinde satliacaktrr. Bu 'layvanlarm 
pedigrilerini ve fotograflar1m gormek istiyenler Ankara, !stan ul, Bursa, 
Adana Veteriner Direktorliiklerine miiracaat ed.ebilirler. Taliblerden her hay· 
van arttlrmasma i§tirak i~in yiiz lira muvakkat teminat almacaktrr. (2) 

I inhisarlar Umum MiidiirliiQiinden: -----·· 1 - 246 aded torba rnu~amba Malatya Ba~miidiirliigiinde cAhrrkapt de
posund.a niimunesi vard1r .• 

2 - Hurda insaat malzemesi Topta~r Bakrmevinde. 
Cinsi yukanda yaz1h e~ya 14/1/938 tarihine rasltyan cuma giinii saat 

onda pazarhkla sahlacakhr. lsteklilerin mal ve niimuneyi mahallinde go -
rebilecekleri ve pazarhk ic;in de muayyen giin ve saatte yiizde 15 teminat 
paralarile birlikte Kabata$ta Levazun ve Mubayaat §ubesindeki Sah~ Ko -
:tnisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8630) 

~ 

I - Sartname ve niimunesi mucibince 5000 aded ye§il renkte sumen slin-
ger kag1d1 pazarhkla satm almacakt1r. 

II - Pazarltk 11/1/938 tarihine rasthyan salt giinii saat 14 te Kabata~
ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

III - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en Subeden almabilir. 
IV- tsteklilerin pazarbk ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 

Paralarile birlikte adr gec;en Komis:vona gelmeleri ilan olunur. eM .• (8719) 
~ 

I - Sartnamelerine ekli listede eb'at ve miktan yazth niimunesi mu -
cibince 5,000,000 ~i~e kapsiilii pazarbkla satm almacakhr. 

II - Pazarbk 2/11/1938 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 15 te Ka
hata~ta Levazrm ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 

III - Sartname ve numuneler paraSlZ olarak her giin sozii gec;en §Ubeden 
almabilir. 

IV - isteklilerin pazarbk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
Paralarile birlikte yukanda adr gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (61) 

Bolu Nafta Miidiirlii~iinden: 
Bolu • Diizce yolunun 22 + 650 - 40 + 819 uncu kilometreler ara -

S1nda 10218 lira 93 kuru§ k~if bedelile yapliacak 3 ii 2.00 ve biri 1,00 ve 
hiri 6,00 metre ac;Ikligmda betonarme kapakh menfez ve betonarme koprii 
ile 11261 metre uzunlugunda haz1r k1rma ta$ile esash $OSe tamirah 2490 
sayllt kanunun 40 net maddesi mucibince 17/12/1937 tarihinden itibaren 
'Ptoje ve evrak1 kesfiye, fenru ve hususi llartnameleri ve ilk iliin §eraiti 
dahilinde bir ay ic;ind.e pazarhga ~1kanlm1$ olmakla ehliyet vesikasmr haiz 
olanlarm Bo:u Naf1a Miidiirliigiine bu mtiddet zarflnda miiracaatleri ilan 
olunur. <.8549) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
631 26 47 35 Kandillide lskele caddesinde 28/30 sayl11 diik-

kanm 108/240 hissesi. · 
79 30 6 00 tiskiidarda Ayazma mahallesinde Dogancrlar 

caddesinde eski 110 yeni 112 sayllt d.iikkanm 
291/864 hissesi. 

76 18 5 75 tiskiidar Tava~ihasan rnahallesinde Karacaah
mecl caddesinde 157 eski ve 433 yeni say1h maa
bahr;e hanenin 2/8 hissesi. 

19 26 1 50 tiskiidarda ~olaksinan mahallesinde Crkmazoda
lar sokagmda 3 say1h arsanm 5/8 hissesi. 

Yukartda yaz1h hisseli vaktf yerler sablmak tizere 31 giin mii&:letle 
ac;rk artbrm1ya c;rkanlmr~br. thaleleri 24/1/938 pazartesi giinii saat 15 te
dir. 1steklilerin Kadrkoy Vaktflar Miidiirliigiine miiracaatleri. (8548) 

----·····--
istanbul Telefon Miidiirlii2-iinden: 

Muhammen bedeli 930 lira tutan 1000 kgm. 3 m/m kalmhgmda levha 
kur~unla 250 kgm. sa£ kalay ac;rk eksiltmiye konulmu~tur. ihalesi 27/l/938 
tarihine musadif per§embe giinii saat 15 te Miidiirliigumiiz merkez bina -
smda toplanacak Ahm Sahm Komisyonu huzurunda icra edilecektir. 1Ik te
minat 69.75 liradrr. Sartnameleri her giin Levaz1m Dairemizde goriilebilir. 
lsteklilerin mezkur gun ve saatte ilk teminatlarile miiracaatleri. (141) 

En IOD tekemmniAtla mucehhez bulunan 

FOTOGRAF MAKiNESiDiR 
Sabf yeri: Beyoglunda Siimersinemast yanmda FOTO iSKENDER 

Tnrkiye i~in depoziteri: UMBERTO j. REFORZO 
Posta kutusu : Beyoglu 2295 

Harb Aka demisi Komutanbgtndan: 
Harb Akademisi dahilind.e yaptlacak tamiratm 7 ikincikanun 938 giinii 

yapllan pazarhk neticesinde isteklilerin verdikleri fiat uygun goriilemedi • 
ginden pazarhgm 17 ikincik8.nun 938 pazartesi giinii saat on hire b1rakllmak 
iizere 10 giin uzabld1gmr ve isteklilerin bildirilen §artlar dahilinde ve ayni 

~~v·e~s.aa•t•te .. K .. om .. is•y•o•n•a .. rn•ii•r~a~ca·a·t·le·r·i. ........ · ................. (·1·1·1~)1 
Davlet Demiryollart 
Muhammen bedel ve muvakka telhinat miktarlan a:;,;a~da yaz1b 6 grup 

~e~gah grup ~rup ihale ed~lmek ~artile 9/3/938 c;ar§amba giinii saat 15 ten 
rtibaren s1ra 1le Ankarad.a rdare binasmda ve kapah zarfla satm almacakhr. 

Bu i~lere girmek istiyenlerin a~ag1da gosterilen muvakkat teminatlarile 
kanunun tayin ettigi vesikalan ve Nafta Miiteahhidlik vesikas1 ve teklif • 
lerini ayni giin saat 14 e kadar K~misyon Reisligine vermeleri laZimdtr. 

~artnameler 160 kuru~ mukabilinde Ankara ve Haydarpar;!a veznelerin-
de satllmaktadlr. (30) 

Tezgahm cins ve mildan 
Muharnmen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira Lira 

53 aded Torna tezgahr 298000 16150 
11 ~ Freze tezgaht 65000 4500 

60000 4250 
50000 3750 
32000 2400 

8 • Demirhane tezgahlan 
34 • Dokiimhane tezgah ve edevatl 
23 • Ah~ap i~leme tezgahlan 
8 ~ Ravel ver torn a tezgah1 

~ 
55000 4000 

Mnhammen bedel~- 2_:500 lira olan 50,000 aded Marsilya bi~imi kiremit 
13/1/1938 per§ernbe gunu saat 10,30 da Haydarpasada gar binas1 i<;indeki 
Satmalma Komisyonu tarafmdan ac;rk eksiltme ile satm almacakbr 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 187 'lira 50 
kuru~Iuk teminatlarile birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komisyona mii
racaatleri laz1mdrr. 

~u i$e aid ~artnameler Haydarpa~a& gar binas1 ic;indeki Satmalma 
Kormsyonu tarafmdan paras1z olar~agrtllmaktadlr. (8657) 

~sag1da muhamY"?en bed~lleri ve ~uvakkat tem!natlan yaZill rnuhtelif 
tezg~~lar ayn ayn ihale ed1lmek ~arble 17/2/938 per$ernbe giinii saat 15 
ten tttbaren kapah zarf usulile Ankarad.a !dare binasmda satm almacakhr. 
Bu i$lere girrnek istiyenlerin $ag1da gosterilen miktarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettigi vesikalar ve tahmin bedeli 5000 liradan yiiksek 
olan eksi~~meler ic;in Naf1a mi.iteahhidlik vesikast ve tekliflerini ayni giin 
saat on dorde kadar Komisyon Reisligine vermeleri llarttlr. 

Sartname!.er parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydar -
pa§ada Tesellum ve Sevk Sefliginde dag1hlmaktadrr. 

Tezgahm cinsi Miktan Muhammen bedeli Muv. teminat 

I Boru tezgahlan 
II Takrm torna tezgaht 

111 Kollu testereler 
IV Arzani torna tezgaht 
V c;entrolama tezgaht 

VI Hidrolik montaj presi 
VII Di$ ac;ma makinast 

VIII Elektrikli perc;in ocag1 
IX Hic!rolik dirsekli per~in 

makinasr 
X ~ Boru biikme presi 

s 
1 
6 
1 
2 
1 
l 
7 

1 
1 

~ 

L. L. 
12000 900 

9000 675 
7500 562,5 

12000 900 
1200 90 
2000 150 
3000 225 
4000 300 

2500 187,5 
1200 90 

(8740) 

Muhammen bedelleri 50,000 lira olan 10 kalem rnuhtelif c1vata, somun, 
per~in, rondela imaline mahsus tezgahlar 4/3/1938 cuma giinii saat 15 te 
kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm ahnacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 3750 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Naf1a Muteahhidlik vesikasr ve tekliflerini ayni giin 
saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laZimdrr. 

$artnameler 250 kuru§a Ankara ve Hayd.arpa§a veznelerinde sabl -
maktad1r. (99) 

~ 

Muhammen bedeli 1780 lira olan bir aded 220 volt 50 periyotluk mute
navib cereyanh motorle miiteharrik tJniversel torna tezgahr 28/l/938 cuma 
giinii saat 15 te Haydarpa§ada gar binast dahilindeki Komisyon tarafmdan 
kapah zarfla eksiltmiye konmu§tur. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 133 1h lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesaiki resim ve izahati muhtevi teklif mektublanm ayni giin 
saat on dorde kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazrmdrr. 

Bu i~e aid §artnameler Komisyondan parasiZ olarak dag1tllmaktad1r. 
(127) 

icme Suyu 
Kalecik Belediye 

isalesi Miinakasas1 
' 

R .•.. d \ ets .g1n en: 
1 - Kalecik kasabasma isale edilecek i<;me suyunun kaptaj, c;elik isale 

borusu, fer~i ve depo in~ast vesair teferriiatt 15/12/937 tarihinden 14/1/938 
tarihine kadar bir ay mii&:letle kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

2 - Ke# bedeli 18219,99 liradrr. 
3 - Proje, kesifname ve ;~artnamesi 225 kuru!} mukabilinde Kalecik 

Belediyesinden almabilir. 
4 - Miinakasaya i§tirak etmek istiyenlerin Dahiliye VekA.leti fmar 

Heyetinden musaddak ehliyetname ibraz eylemeleri §arttrr. 
5 - istE'klilerin 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii rnaddelerindeki 

§eraiti haiz olmalart elzemdir. 
6 - Muvakkat teminat miktan 1367 liradrr. 
7 - Taliblerin teklif mektublartm 14/1/938 cuma giinu saat 14 e kad:lr 

Kalecik Beled1ye dairesinde miite§ekkil lhale Komisyonuna gondermi~ ol· 
malar1 lazrmd.lr. • • ... • 

8 - Dulle 14/l/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kalecik Be· 
lediye Enciimeninde yapllacakt1r. (8608) 

PAT I 
Kan ~1banlan, el ve ayak parmaklanrun ka~tllar, dolama, meme 

iltihab1 ve ~atlaklan, flegmonlar, yamklar, trra§ yaralan, 
ergenlikler, koltukalb <;1banlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temln eder. 

~ark ispen~iyari Laboratuar1 T. A.~· 

Arif Hikmet ( BEY ) Vakft 
Miitevellili2'inden: 

Kuzguncukta fcadiye caddesinde 5/7 numarah hamam rnii§temilatlle 
kiraya verilecegindcn 12/1/1938 c;ar~amba giinii saat 14 te ihale edilecektir. 
isteklilerin mezkfrr giin v~ saattE hamamda hazrr bulunmalan ilan olunur. 

(8727)' 

Beykoz Sulh Hakimliginden: 
Anadolukavagmda Ta§ltkc;lk:mazmda «2• numarah yahda oturan Yu

suf Ziya c;ocuklan Necla ve Necat'a mezkur yahda oturan balalar1 Fatma 
Niizhetin 29/12/937 giiniinden kabili itiraz ve itiraz olmak iizel'e vasi ta
yinine karar verildigi ilan olunur. (103) 

TfiRK HAVA KURUMU 

BUYUK PiYANGOSU 
•• 
U~iincii ke,ide 11 ikincikanun 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 . 0 0 0 liradtr 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirallk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) lirallk iki aded miikafat vardtr. 
Simdiye kadar binlerce ki$iyi zengin eden bu piyangoya i$tirak ediniz. 

istanbul T elefon Miidiirlii2-iinden: 
Muhammen bedeli 930 lira tutan 1000 aded porselen makara, 300 aded 

tel k5§e ve 1000 aded 4 No.h dirsekle, 880 lira bedelli 60 aded 10 luk, 40 a
ded 15 lik kablo tevzi kutusu ac;1k eksiltme suretile ayn ayn ihale edile -
cektir. Eksiltme 25/2/938 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te Miidiirliik 
merkez binasmda toplanacak Ahm Satrm Komisyonu huzurunda yapllacak
trr. Porselen makara, tel ko~e ve 4 No. dirsegin ilk teminah 69.75 ve tevzi 
kutularm1n ilk teminab 66 Iiradrr. Sartnameleri her gun Levaz1m :Oairemiz. 
de goriilebilir. tsteklilerin mezkClr gun ve saatte ilk teminatlarile miiraca • 
atlerl., l140) 



MERKEZi: ANKARA 

Her • nevz bank a muamelaiz 

Her ay faizleri odenen : 

KUPONLU VADELl MEVDUA1 

~UBELER 

ANKARA: 
Teleton: 2316 

Adapazar1 
Band•rma 
Bart1n 
Bolu 

BozoyUk 
Bursa 
DUzce 
Eskitehir 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdag 

iSTANBUL: 
T eleton : 22971 

Tiirkiyenin her taraftnda muhabirleri vard1r. 

TELGRAF ADRESi 

Umum Miidiirliik : TRKBANK - ~ubeler: TiCARET 

Kayseri Belediye Reisliginden: 
16835 lira 50 kuru~ bedeli ke~ifli ve bedell ihaleslnaen be~ bin liras1 937 

ve miitebakisi 938 mali y!l1 biit~esinden tediye olunmak §artile Belediyece 
yaptmlacak olan §ehir kazinosu 19/1/938 tarihin~ rashyan c;ar§amba glinii sa
at 14 te ihalesi icra edilmek iizere kapah zarfla miinakasaya konulmu~tur. 

Taliblerin §artnameyi gormek iizere Beled.iyeye miiracaatleri ilan olunur. 

Oksiiriik, nefes darhgi, soguk 
algmhg1 ve gogiis nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilac; 
budur. 
Her eczaneClen israrla isteyi
niz. 

Marangoz i§leri munakasas1 

(49) 

Giizel San'atlar '.Akademisi Direktorliigiinden: 
:Akaaeml i~in 2 aded telefon masas1, 3 daktilo masas1, 1 storlu dosya 

dolab1, 1 mecmua etajeri, 1 sabit biiyiik masa, 1 sabit kii~iik masa, 2 masa 
sag ve sol, 5 vidas1z tabure, 5 vidah tabure, 1 s1rah etajer, 2 s1ras1z etajer, 
1 dolab, 1 masa, 3 miirakkatahtas1, 4 miirakka tahtas1, 2 siyah yaz1 tahtas1, 
1 miihre tahtas1, 14 tabure, 1 masa, 1 yaz1 tahtas1, 1 mermer masa yaptlnla
caktJr. Miinakasa a~1k eksiltme usulile 15/1/1938 pazartesi giinii sa.at on bir 
bu~ukta Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yapilacaktlr. 

Yapllacak i~in muhammen bedeli 1146 lira 60 kuru~tur. Muvakkat temi· 
nat miktan 86 lirad1r. ~artname ve resimler Akad.emiden paras1z verilir. Ta
liblerin marangoz fabrikas1 sahibi bulunduklarma dair vesaik ibraz etmeleri 
!Sartttr. (83) 

1z1 dokiilmekten koru 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa(lann koklerini lmvvetlenciirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta· 
mamen giderir ve biiyiime kabili· 
yetini artuarak sadara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullaDI$1 

kolay bir sac eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

• 
lza e 
edece? 

c}!R 
Hususi ve Miinferid 

Dans dersleri 
Beyoglu Karlman kar§Ismda Nur 

Ziya sokak No.3. Miiracaat saatleri, her 
giin (12 • 14), (17 - 21). 

Profesor Panosyan 

SAC BAKIMI 
Giizelligin en birinci §arhdlr. 

Kepekleri ve sa~ dokiilmesini tedavi 
eden tesiri miicerreb bir ilacdrr. 

Sa.h!b ve Ba$muharrtrt: Yunua IVadr 
Umumt ne11111at1 Cdare eden ll'aza l1ten 

Mfldflrll: Hikmet Miinil 

Cumhurt11et matbaan 

10 lklncikiinun 1938 

, .... 

8ak1rkOy Bez ve Pamuklu Mensucat 
Fabrikas1 T. A. ~irketinden : 

Say1n halkimizin ragbetini memnuniyetle gordiigii
miiz Fabrikamizin 85 santim enindeki kaput 

bezimizin sat1~ fiat1n1 indirdigimizi 
sa yin mii~terilerimize bildiririz. 

Markas1 36 Metrelik topu 25 Topluk Balyas1 - ...... 
Kartal 183 Liradtr. 

Sah§ §artlanmtz : 
I 

Fabrikada teslim, paras1 pe~indir. Birer balyaya 
kadar satd1r. Alivre sat1~ yapdmaz. 

istekli kaput tliccarlartnln Baklr
kOyunde ~irketimize mliracaatleri 
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