
r 
Hay at 

Ansiklopedisi 

Her eve lazim olan ~ok 

faydab bir eserdir. 

Devlet merkezi 
hayat1nda her gun 

yeni tekamUIIer 
Ankara: I 0 sonkanun 

~ uma giinii, ikindi vakti, Anka
~ rapalasa giderek tesadiifen 

Paviyyon kabna inmi§tik. U
Zaktan bizi goren kabul §efi Berger iki 
ellerini uzatarak ve bize dogru adeta 
ko§arcasma yiiriiyerek: 
, - Buyurun, buyurun, sizi bekliyor
duk! 

Sozlerile istikbalimize geldi. Bu saatte 
Ankarapalasa gelmek i9in kimseye soz 
Vermemi§tik ki orada bizi beklemi§ olsun
lar. Meger Paviyyonda nerede ise ba§la
lllak iizere biiyiik bir konser varml§ ve 
Bay Berger bize orasm1 pe§ke§ ~ekiyor
lllu§. Bay Berger bu fuzuli davette hak
Siz olmadigml anlatmak i9in durmadan 
teyid ediyordu: 

- Vallahi ciddi soyliiyorum, biiyiik 
konser var, miikemmel konser, hariku
lade konser .. 

Boy Ieee kendisile birlikte Paviyyonun 
kap1sma kadar ilerilemi§ bulunduk. Ha
kikaten Paviyyon salonu bir konser salonu 
haline konm J§tU: Ba~tan sana kadar iki 
tarafh gii~ . 1 sandalyalar malanml§tl. 
I:' erah ferah iki yiiz elli ii9 yiiz ki§inin 
oturabilecegi bir salon. MIZlkacilar yak
la§an ~alma saati ic;in yerlerinde ufakte
fek hamJ,k!arile me§guldiiler. Salonda 
bu harikulade konseri dinlemek iizere 
ancak on, on be~ ki~i vard1. Paviyyonun 
kap1sma kadar ilerilemi§ olduktan sonra 
gayriihtiyarl olarak i<;ine de indik, ve 
Ote) miidiirii Re~id Banayahn yanmda 
Yer ald1k. Re~id Banayat bize gore biraz 
siirprize benziyen bu konseri anlath: 

- Konseri bizim hergiiri caz c;alan 
kendi mlzlkacilanmiz veriyorlar. Bu c;o
Cuklann hepsi Viyana Konservatuarm
llan yeti§medir ve ciimlesi . pek miikem
llle[ artisttirler. Bu y1l memleketi onlann 
hakiki artist taraflanndan da istifade et
tirrnek iizer~ h§ mevsiminin devammca 
CIJrna ve sab giinleri bu saatlerde (5,5-8) 
konserler tertibini dii§iindiik ve i§te gor
diigiiniiz ve<;hile tatbikma da ba§lad1k ... 

Dinleyicilerin oturmalanna mahsus 
sandalyalarm iizerlerine birer program 
konmu§tu. Re§id Banayah dinlerken 
Program1 gozden gec;iriyorduk. lki parti
}'e en yiiksek musiki iistadlannm en gii
Ze) eserleri sualanmi§h. <;ahciiann muk
tedir san' atkarlar oldugunu bi!iyorduk. 
l3u konserler hi9bi~ tediyeyi icab etrniyen 
t:>araSIZ ziyafetlerdi, ve Re§id Banayatm 
bu le§ebbiisle Ankara hayatma yiiksek 
bir yenilik ilave ettigi meydanda idi. An
cak bu ilk konserde dinleyici say1sl pek 
azd,, ve boyle olmas1 pek tabii idi. <;iin
ku haftada iki defa verilecek bu konser
ler serisinden kimsenin haberi yoktu. N e 
hacet, i§te oraya biz bile tesadiifen git
llli~tik. 

Re§id Banayat konserin ilan edildigi
ni ve hatta ilanmm o giinkii gazetede bi
le yaz1l, bulundugunu soyledi. Kafi de
gi!di. Boyle gi.izel te§ebbiisleri yalmz 
dii§unmek ve yalmz filan yerde §Oyle bir 
tonser vard·t demekten ibaret bir ilan
c,kla umumun Jthlama yeti§tirdim zan
ll!nda bulunmak kafi degildir. Boyle gii
~el te§ebbi.isler halkm Jthlama kendi gii· 
~elligile miitenasib bir cazibe ile ve adeta 
davul diimbelekle yeti§tirilmek icab eder. 
Kimsenin duydum duymad1m diyemiye
tegi §ekilde bir iian. 0 da bir san' attu ki 
hemen hemen konserin kendisi kadar iti
ll.aya layikhr. i§te bu giizel i§in yalmz 
buracigmda tesiri biiyiik boyle ufac1k 
bir kusur bJrakiimi§II. Onu telafi etmek 
tiimlemizin boynuna borcdur. Cidilip 
Relinecek yerleri c;ok olm1yan Ankara
llliz.da haftanm iki giiniiniin iki ii9 saatini 
bu kadar ilahi iiizellikler i9inde gec;irte
cek bedava konserlere kim gelmez~ Ha
Qise giizellikleri takdir eden ve say1lan 
hie; de az olm1yan Ankara sec;kinlerinin 
ltlalumu clunca cuma ve sah giinlerinin 
ikindi saatlerinde Ankarapalas Paviyyo
~unda ragbetkarlara yer bulmakta zor
luk c;ekilece~ vaziyetler husule gelece
~inden biz eminiz. 

Re§id Banayat Ankarapalasta de
~amh musikiyi. devamh numerolarla tak
Viye ederek buras1m medeni bir §ehrin 
ba~hca §artlanndan alan hayat1 ho§c;a 
~ec;irme lazimesini vazife halinde ifa 
~den bir ocak yapmi§IJr. Bundan do)ayJ 
~epimiz ve biitiin Ankara her zaman 
~endisine onun i§leri gibi hie; bitmiyen 
~ocaman bir te§ekki.ir borcluvuz. Ciizel 
~onserler serifi te§ebbiisile Re§id Bana
'~>a.t kendisine alan borcumuzu ~ogahmi§ 

Hans Christian Andersen 

ANDERSEN 
HiKAYELERi 

Kl§ gecelerinde aile i~inde okunabile- .. 
cek en tatlt, merakh hikaye ve 

masallar. 
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<;eviren: Naz1m i~sel 
imli olarak bastlmt§tlr. 

o. 35. Fi. 50 kuru§ 
Hilmi Kitabevi 

Telefon: B~muharr1r ve evt: 22366. Tahrtr heyett: 24298. tdare ve matbaa lcsmJ 24299 • 24290 

Pe$te Konferans1 topland1 
Vekil .. m~essesel~ri .. ge~di ltalya, Avusturya hiikilmetile 

ve amulerle goru§tu M I d I . t• ? 

Sakir 
.J 

tetkikleri Kesebirin 

~akir Kesebir Ankaraya giderken beyanatta acar ar an ne er IS tyor. 
bulunarak Deniz Bankm te,kilile hi~ bir 

memurun a~lkta kalmiyacagini soyledi 

ikhsad Vekili ~akir Kesebir, diin Fabrika ve Havuzlarda tetkikleri esnasm~ 

Evvelki giin ~ehrimize gelen lktlsacl 
Vekili $akir Kesebir diin biiti.in gi.in Ve
kalete bagh miiesseselerin vaziyetlerile 
alakadar olmu~. baz1lanm ziyaret etmi~ 
ve ba~mda bulunanlarla gorii~erek iza
hat almi~tJr. 

Sakir Kesebir, diin sabah saat II de 
Liman l~letme !daresine giderek makam 
odasmda deniz i~lerile alakadar dairele
rin en biiyiik amirlerini kabul etmi~tir. 
Burada Vekilin nezdinde bir toplanh 
yap1lml~ ve toplantJda iktJsad Vekaleti 
Miiste~an F aik Kurdoj:iJu, Tiirkofis reis 
muavini Nihad, T ahlisiye Umum Mii
diirii Necmeddin, Denizyollan Miidiirii 
SadeddiJ;t, Liman hletmesi Miidiirii 
Raufi Manyasb, Deniz Ticaret Miidii
rii Miifid Necdet Deniz, Akay Mudii
rii Cemil, Fabrika ve Havuzlar Miidii
ri.i Cemil, Yiiksek Deniz Ticaret mek-

tebi miidiirii Zeki bulunmu~lardir. 
Vekilin nezdindeki bu toplantl bir bu

<;uk saat kadar devam etmi~tir. T oplantl
da T ahlisiye Umum miidiiriinden ba~
hyarak her mudiir dairesinin te~kilatl, 
memur adedi, ugra~bg1 i~ler, ihtiyaclar 
iizerinde izahatta bulunmu~tur. Bundan 
sonra her daire amiri V ekalet<;e nazan 
dikkate almmas1 istenilen hususat hak· 
kmda hirer rapor vermi~lerdir. 

Sakir Kesebir saat yanmda Liman 
i~letmesinden aynlm1~ ve T ahlisiye U
mum M iidiirliigiinii, Tiirk Cemi Kur
tarma Sirketini, Tiirk Kaplan ve Maki
nistler Cemiyetini ziyaret e~i~tir. 

Halicde 
fkt1sad Vekili bundan sonra bera

berinde Deniz Ticaret Miidiirii Mi.ifid 
[Arkasz Sa. 7 siitun 5 te] 
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l(anuni mevzuattn sarahati kar§tstnda 

Tiirk~e konu§ma teklifi 
enciimen lerde reddedildi 
Y ahudi muhaceretinin men'i i~in de ayr1 bir 

kanun haz1rlanmasma liizum goriilmedi 
kanuna li.izum go • 
riilmemi~ ve teklif 
Dahiliye enciime -
ninde soz birligi ile 
reddedilmi~tir. 

Sabri Topragm 
Tiirkiyeye Yahudi 
muhaceretinin men 
ini istihdaf eden 
takriri bundan se
kiz sene evvel Mec
lise verilmi§ bulu -
nuyordu. Hasan Sa· 
kanm reisliginde 
toplanan Hariciye 
enciimeni bu gibi 
muhaceret ve ta • 

Ankara 10 (Te
lefonla) - Manisa 
meb'usu Sabri Top
ragm biri Tiirk·i -
yeye gelecek mu -
hacirler hakkmda, 
digeri de Turk di
li konu~mtyanlann 
cezaland1nlmasma 
dair olan iki kanun 
teklifi bugiin Mec
lisin iki enciime -
ninde ayn ayn 
muzakere edilmi~, 
ve her ikisi de red
dedilmi~tir. Turk -
~e konu~ulmasma 
dair teklifin Dahi -
liye enciimeninde 
miizakeresinde Da

Takrirlerin sahibi Manisa meb'usu vattun i~lerine da • 
Sabri Toprak ir tedbirler almanm 

esasen hiikumetin 
salahiyeti dahilinde bulundugunu go • 
zeterek bu hususta bir kanun ~1kanl • 
masma liizum goriilmemi~ ve Manisa 
meb'usu Sabri Topragm bu teklifi de 
reddolunmu~tur. 

hiliye Vekili ~iikrii Kaya da bulunmu~
tur. Te§kilab Esasiye kanunu ba~ta oi
mak i.izere, Tiirkiyede yalmz Tiirk dili 
konu~ulacagm1 tekeffiil eden kanuni 
mevzuahm1z bulundugundan ayn bir 
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bulunuyor. Onun zengin kalbinin ne ile I Ba§bakan Celal Bayann Ankarada 
ve nas1l memnun olacagm1 ise biz pek iyi memurlara konforlu ve ucuz meskenler 
biliyoruz: Diger eserleri gibi konserle- yaphrmak hususundaki azim ve karan da 
rinin de saym ve sec;kin halk tarafmdan bu y1l biitc;esinde bir tahakkuk ba~langl
gosterilecek pek yerinde bir ragbetle tak- c1 bulursa ba~ §ehrimizin derlitoplu ra
diri. Bu neticenin tahakkuku §iiphesiz hat ve §en hayat itibarile biitiin memleke
oldugunu kendisine temin ederiz. te ornek olacak medeni bir seviyeye 

Ankarada bir de ,Sehir tiyatrosu vii- yiikseliverecegine hiikiimd~ tereddiid et
cude getirilerek pek yakmda temsillerine miyecegiz. 
ba§lamak iizere bulunuyor. Devlet Ti- Etraf kardan bembeyaz. hguzar Be
yatro mektebi ise biraz daha uzak<;a bir lediyenin bol amelesi araSIZ sokaklan te
gelecegin daha miikemmel tiyatroculugu- mizliyor. Bulvarlarda agaclar kucak ku
nu hamlamaktad1r. Boylelikle §imdilik cak karlarla beyaz <;i<;ekler ac;m1~ bir k1~ 
sin em alar ve mevcud konserlerle Anka- bah an manzaras1 gosteriyor. Y akm dag 
rapalas ve $ehir kazinosu <;aylan ve c;al- ve tepelerde ki§ sporuna gidenler 9ok. 
g1h ak§amlan haricinde daha ziyade Bu ceyyid k1§ havasmda evlerinden firh
evlerde hususi toplantiiarla gec;en Anka· yarak Ankaranm emsalsiz bulvarlannda 
ra hayatmm daha §enlikli bir istikbale gezinti yapanlar hi~ arkas1 gelmiyen ka
yakla§tlgml ve i§te Ankarapalas konser- fileler halinde yiiriiyorlar. · 
lerile sabittir, bt· iyi istikbale hergiin bir Bu halile bile Ankara bir Avn.ipa §eh-
ucundan da kavu~arak yiiriidiigiinii go· rine benzivor. 
riiyoruz. YUNUS NADI 

-...._ 

Siyasi mehafil Avusturya ile Macaristan1n Berlin - Roma 
• mihverine giremiyeceklerine ve Milletler Cemiyeti siya .. 

kanidir setine ayk1r1 bir siyaset tutamtyacaklar~na 

Budape~tede Kral saray1 ve konferansa i§tirak eden devlet. adamlarmdan: M. Ciano, M Schuschnigg ve M. Kenya 

Pe§te 10 (Hususi) -. 1934 Roma bi; anla§ma veya pakt imzalanmiyacagi- dirler. 
protokolunu imzahyan devletler murah- m .~u sefer~i toplan,tmiJ) sadece Roma Roma 10 (Hususi) - Ciornale 
haslan bugiin ilk i~tima1 akdetmi§lerdir. protokolunun derpi§ ettigi .mutad toplan - d'!talia ba§muharriri M. · V. Gayda 

Salahiyettar mehafilde herhangi yeni t1lardan madud oldugunu temin etmekte- [Arkasz Sa. 6 sutun 3 teJ 
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ikt1sad V ekaletinin 

miihim bir etiidii 

Bir kisim mallarlmiZin bir 
elden ihrac olunmas1 i~in 

formiil aran1yor 
Ogrendigimize gore, ikt1sad Vekaleti, 

bir klSlm ihrac mallarmm bir elden ih
racma kat'i liizum gormii§ti.ir. Vekaletin 
bu sahada etiidler yaphg1 anla§tlmak • 
tadrr. 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 4 teJ 
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Norve~ gemisine 

haciz konuldu 

« Y ekta» kurtardamtya· 
cak bir halde bulunuyor 

Kostence d1§ limanmda bir N orve~ 
gemisile musademeden sonra batao Y ek
ta vapurunun sahibi Y ekta kaptan acele 
Kostenceye gitmi§tir. Y ekta kaptan , 
orada Norve~ vapurunu tevkif ettirerek 
ihtiyati haciz koydurmu§tur. 

Yekta vapuru, 1880 senesinde in§a o
lunmu§ tam 58 ya§mda, 9ok eski bir ge
mi idi. Buna ragmen tekne esash tamirler 
gordi.igiinden mukavemeti fazla idi. 
1300 tonluk bulunan Yekta, sigortasiz
di. Y almz ic;indeki demir sigortah bulu
nuyordu. 

[Arkast Sa. 3 sii.tun 6 daJ 

···························································· 
7 ayhk tahsilat 

164 milyon 350 bin 
960 lirad1r 

Ankara 10 (Telefonla) - Resmi rak
kamlar kanunuevvel sonuna kadar yedi 
ayhk tahsilat miktarmm 164 milyon 
350 bin 960 lira oldugunu gosteriyor. 
Bunlardan 154 milyon94 bin 127 liras1 
maliye, 10 milyon 256 bin 833 liras1 cia 
sab1ka tahsilahdtr. 937 mali senesi va
ridat biitc;esinin bu 7 ayhk tahsilah 
gec;en sene yedi ayhk tahsilatma naza
ran 15 milyon 697 bin 985 lira fazlad1r. 

·O~ · cesed daha bulundu 
Hiiviyetleri tesbit edilen bu ii~ 

kazaya kurban gittikleri 
,ahstn da hirer 
anla,1byor 

Calatada, Sarah iskelesi oniinde, 
diin sabah ~i~kin bir insan cesedinin, su· 
lar iizerin~e siiriiklendigi gori.i)e~ek zabi
taya haber verilmi~tir. Cesed, karakolda 
uzun miiddet te~hir edildigi halde, ken
disini te~his etmek kabil olamami~br. 

Y almz karakola gelenler arasmda bu
lunan cerrah miitekaidlerinden Hiiseyin 
isminde bir zat, oliiniin bundan on be§ 
gun kadar evvel, esrarh bir ~ekilde orta
dan kaybolan Vatan motorii tayfalarm
dan Mustafaya ~ok benzedigini soyle-

mi~tir. 
Bir mi..iddet sonra, diger bir ziyaretc;1 

de, oliiyii gomleginden tamyarak motor
lerde tayfahk ettigini teyid etmi~tir. Y a• 
p1lan tahkikat · da bu te~hislere kuvvet 
vermektedir. Filhakika bundan on be$ 
giin kadar evvel, Vatan motoriinde 
Mustafa admda bir tayfamn ortadan 
kayboldugu hakkmda Miiddeiumumi]j .. 
ge bir ihbar yapllmi~tJr. Bu ihbara .g() .. 
re, Mustafa, bir l!:ece zilzurna sarho$ bir 

[Arkast Sa. 5 sutun 4 teJ 
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Japonlar, Tsingtao'yu 
da i§gal ettiler 

Nan~ang'daki ~in hava karargaluna 
tayyaresinin taarruzu pek korkunc 

50 Japor 
oldu 

Japonlar tarafmdan kurulan muvakkat Nankin hiiktimetinin azalan 

Tsingtao 10 (A.A.) - ]apon de
niz devriyeleri etrafta fedai ve sair J apon 
dii~manlan bulunup bulunmadigmJ an -
Jarnak i..izere ogled en so ora T singtao • da 
ara$hrmalar yaprm~lard1r . . ' , 

Japonlar kan dokmeden ~ehri i~·gal et
mi~Ierse de bunda <;in asker ve silahen-

dazlarmm 15 giin evvel ~ehri terketmil 
olmalannm biiyi.ik bir dahli vard1r. 

1897 de bir Alman filosu Tsingtao'yu 
i~gal ettigi zaman Alman bayragmm 
dikilmi~ oldugu tepeye bugiin beyaz bir 
bayrak ~;ekilmi~tir. 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 4 te) 
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Yazan: Cevirenler: 

- 29 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

Yarabbi bu ne siivari? Hergeleciler, dilleri 
tutulmu~, imparatori~eye bakakalmi,Iardi ! 

MAUREEN FLEMING 
isi bitmi' degildir 'eklinde tadilat tanzim etmisler? 

' 
Diin de bir komisyoncu Vali: «Boyle bir 'eyden Y edi su~lunun duru,ma-

~agirddi, dinlenildi haberim yoktur>> diyor s1na Ag1rcezada basland1 -- ' 
Kadm, nihayet, bir arabaya yakla~tl; 

arabanm etrafm1 Cziskoslar alm1~tl: Ma
car c;aylflarn .. m vah§i c;oeuklan, yamk 
tenli hergeleeileri ... 

Kadm attan inince, c;obanlar etrafma 
U§U§tiiler; selamlarma kendi dillerile 
mukabele etti, Sonra cebinden bir paket 

Turk tiitiinii c;ekti, hepsine sundu; tiitiin 
elden ele dola~h. Ve onlarla birlikte bir 
sigara tellendirmek ic;in oturdu, atlanm 
gormek istedi. 

Y an vah§i bir tak1m atlar getirdiler; 
§ahlamyorlar, titre§iyorlar, inee uzun 
ba,lanm salhyorlardi; kadm bunlan gO
riince co§tu. 

Dev gibi bir hergeleci geni~ kenarh 
§apkasml c;Jkararak, sordu: 

- Majesteleri atlanmJZI begendiler 
mi? 

Elisabeth cevab verdi: 
- N e enfes hayvanlar .•• Ah ne olur

du biitiin hayatimJ bu Maear ovalarmda 
gec;irseydim, bu giizel atlara c;obanhk et-
seydim hep. · 

Sairane bir hususiyet bu ova c;ocukla
nnm k1hklanna kadar sinmi§ti: Renk 
renk i§lemeli geni§ kollarile beyaz bez
den bluzlar ... Ostii yaSSJ, kenan geni§ 

§apkalar ki i.izerlerine ya birkac; ku c;ic;e
gi, ya bir tutam ot, yahud da bazan bir 
bahkc;Il ku§unun tiiyii siis diye konmu§ ... 

Bu c;obanlar lmparatoric;eye at oyun
lan gosterdiler. lc;lerinden biri at olmak 
c;agma yakla~ml~ bir taym boynuna bir 
ip takti, c;evik bir hareketle sutma atladJ. 

Gene hayvan §ahlandi. Sonra ha§ml ahp 
c;Ilgmca ko§tu, mtmdaki miinasebetsiz 
yiikii yere vurmaga c;ah§t!. F akat binici 
zarif bir eda ile sahmyor, viieudiiniin ha
reketlerini hayvanmkine uyduruyordu. 
Nihayet tay yoruldu, sendeledi, ramol
du. tmparatoric;enin oniinde giden athlar 
hayvanlanndan indiler. 

lmparatoric;e begendi: 
- Aferin Stvan sana I ftte ne yapb

gmi bilerek c;ah§mak diye ben buna de-
rlDl. . ~. , 

Ve ha§ hergeleeiye dogru donerek ila
ve etti: 

- Bunu bir de ben yapay1m •baka • 
y1m ... Yular, gem, eyer, kamc;1 filan, 
boyle §eyler istemem! Mutlaka yapaca • 
giro. 

- Korkanm ki efendimiz bu i§i go • 
ziiktiigiinden daha tehlikeli bulacaklar• 
dir. 

- Daha iyi ya, Stephane, nekadar 
tehlikeli olursa o kadar egleneeli olur. 

V e hergelecilerin hayretlerine, itiraz
lanna kulak asm1yarak, terbiye olunma
mi§ bir tay sec;ti. v e kimsenin mani olma
sma vakit bnakmadan taym s1rtma s1c; • 
rad1. 

Hayvan §ahlamyor, alabildigine ko -
§UYOr, i.isti.inde, !mparatoric;e, c;evik, ada
lab gerilmi§ bir vaziyette taya sJmstkt ya
pl§IDI§ duruyordu. Esatirin yan at. yan 
insan timsali gibi kadmla hayvan yekpa

re bir vi.ieud kesilmi§ler, §imdi daireler ve 
dolambaclar c;izerek, §imdi birdenbire a
t!larak, Prodi birdenbire durarak binbir 
hareket yapiyorlardJ. T ay, gozii don -
mii§, soluya soluya s1c;nyor, s1rt1ndaki §U 

hafif yiikten kurtulayilll diye ugra§Jyor
du. 

Hergeleciler hayretten dilleri tutu) • 
mu§, !mparatoric;eye bakakalmi§lardi. 
Y a rabbi bu ne siivari! Bu ne kadm! Bu 
ne !mparatoric;e! Hepsi, !mparatoric;ele
rinin hiinerlerine kendilerini verip dalmi§

lardi, ve bir athmn geldigini kimse far -
ketmedi. Ath yere indi, hayvamm bagla
dJ, c;obanlara dogru ileriledi. 

Sordu: 
- !stvan, at iistiindeki bu tanimadJ

gim oglan kim? Acemi birine benzemi -
yor. 

Istvan muzib bir bala,Ia eevab ver -
di: 

- Avusturya lmparatoric;esi Elisa -
beth. 

- Yal Ma~llahl .. 

Adamm dudaklannda beliren tebes -
siim c-~dukc;a fen? idi. 

Elisabeth tay1 ramettikten sonra yere 
indi, c;obanlann yanma geldi: Soluksolu
ga nefes ahyor, hayvanm <;Ilgm tehevvi.i
riinii dii~i.inerek giiliimsiiyordu. 

Goziine, demin gelen si.ivari ili§ince, 
!mparatoric;e yiiziinii ek~itti, ve halinden 
belliydi, bu adama Jsmamadi. (:iinkii 
bu adam I tamm1§b: Kont Elemer Batth

yani idi, Macaristantn en giizel erkegi. 
Kont egilerek lmparatoric;eyi selamla

di, dudaklannda miistehzi bir tebessiim 
seziliyord u. V e: 

delikanh bir at c;obam sand1m. Gene bir 
«gauc:ho» gibi ata bineeeginize ihtimal 
vermezdim. 

Elisabeth ic;inden: <<Hay kendini be
genmi~ budala» dedi. Zaten bu adam 
hakkmda her zamanki fikri buydu. Son
ra eevab verdi: 

- T e§ekkiir ederim Kont Batthyani. 
Sitayi§in bu kadan fazla. 

Sonra, birdenbire dondii, hergeleei 
Stephane'm yanma g1th. Gokyiiziinii 
yildizlar beneklemege ba§lami§tl. Giiniin 
s1eak ve a~1r havasmm yerine geeemn 
serinligi gelmi§ti. 

Giine§te kurutulmu§ tezeklerin I§Ildi -
yan ate§inde c;omlekler keyifli keyifli fJ
kirdiyordu, ic;lerinde hergeleeilerin <<gu

la§» den en hergiinkii g1dalan vard1: Et, 
zerzevat ve kirmiZI biber ..• Ac1kmi§ her
geleciler c;omleklerin etrafm1 almi§Iar, 

i§tah ac;Ici dumanlan kokluyorlard1. lm
paratoric;eyle Kontun, bu hatuh misafir • 
lerin kibarhklan onlara VIzgeliyordu, 
hallerinden belliydi. 

Elisabeth oymyan alevlere bakiyordu, 
Kont yanma geldi; hie; bir§ey soylemedi, 
bir miiddet onu garib garib siizdii, sonra 
soze ba§lad!: 

- Ben sanmi§bm ki Majesteleri yal
mz emin olan atlara binerler ... 0 da, hu
susi yerlerde, muayyen saatlerde. 

Ve bu defa da Kontun miiphem bir is
tihza ic;indeki giiliimsemesinde kiistah bir 
mana vard1. 

!mparatoric;e: 

- Avusturyamn bugiinki.i lmparato
ric;esi ho§una giden ~eyi, ho§una giden 
yerde, ho§una giden saatte yapar, dedi. 

Kont Betthyani lmparatoru taklid 
ederek: 

- Bu «beyandan mi.istagnidir», de
di; fa kat Majesteleri bu vah§i hayvan-

lardan, bu iptidai insanlardan ho§lansm
lar, i§te bunu dii§iinemezdim. 

lmparatoric;e cevab verdi: 

Miilkiye tefti$ heyetinin mesaisini bitir
digine dair verilen haberler dogru degil
dir. Miifetti~lerin muhtelif noktalar iize
rinde ayn, ayn tetkikat yaptiklan anla
~Ilmaktadir. ilk tahkikata aid hamlanan 
fezlikenin tanzimine devam edilmektedir. 
Miifetti~ler, pazar giinii, devairin tatil 
olmasma ragmen, Vilayete gelerek <;ah~
mi&lar ve fezlike iizerinde me~gul olmu$
lardir. 

Diin de miifetti&lige Beyoglunda bir 
yaz1hanede kumusyoneuluk i~lerile me$
gul bulunan ve ismi otobiis dedikadusu
na kan&tinlrru& olan Kadri davet edilerek 
dinlenilmi~tir. 

Miifetti&lerin Ankaraya ne zaman ha· 
reket edecekleri malum degildir. 

MUTEFERRIK 

Hac1 kafileleri gelmege 
ba§ladi 

Hicaza gitmek ilzere Rusya miislii -
manlarmdan 250 ki§ilik bir kafile diin 
§ehrimize gelmi§tir. Belediye Turizm 
~ubesi bunlarm istirahatlerini temin 
edecek tedbirler almi§hr. Yakmda daha 
ba§ka hac1 kafileleri de gelecektir. 

Profesor T evfik Alinin 
konferans1 

Zingal Orman §irketi direktorii pro
fesi:ir Tevfik Ali, bugiin saat 18,5 ta 
Beyoglu Halkevinde, ormanlar1m1z 
mevzuu etrafmda, projeksiyonla, mil -
him bir konferans verecektir. 

Tiirkiye T1b enciimeni 
Tiirkiye T1b enciimeni yarm ak -

§am saat 18,30 da Ehbba Odas1 salonun
da toplanarak muhtelif tebligleri mii -
zakere edecektir. 

Y eni Deniz Bank umum 
rniidiirii geliyor 

Yeni Deniz Bank umum miidilrliigii
ne tayin edilen Yusuf Ziya Oni§ bugiin 
Ankaradan §ehrimize gelecektir. 

Tiitiin kongresine verilecek 
raporlar haz1r 

Diinkii ak~am gazetelerinden biri, Is
tanbul ic;in bir idare tam kurulacagmi, 
Belediye ve vilayet i$lerinin tevhidi An
kara ve !zmir gibi, niifuslan iki yiiz bini 
teeaviiz etmiyen ~ehirlerde muvaffaki
yetli netieeler verdigi halde niifusu yedi 

yiiz bini bulan istanbul ic;in vaziyetin ay
ni olmadigmi, ~imdiki ~eklin i~lerde insi
cami bozaeak vaziyetler ihdas ettigini, 

bunun oniine gec;mek i~in, yeni bir te,ki -
lat yapilacagmi, mevcud i~lerin gene ayni 
vali ve belediye reisinin idaresi altmda 
daha geni§ salahiyetli ellere taksim edile
eegini yaz1yordu. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Os
tiindaga, bu haberin ne dereceye kadar 
dogru oldugunu sorduk, Ostiindag §U ce
vabJ verdi: 

«- Vilayetlerin idare §ekillerinde de
gi§iklik, kanunla olur. Boyle bir kanu -
nun hamlandigmdan benim haberim 
yoktur.» 

$EHIR ISLER/ 

Muhiddin Ostiindag 
Ankaraya gitti 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Os
tlindagla iktJsad i§leri mlidlirli As1m 
Siireyya ve Fen heyeti !mar blirosu §e

fi Ziya, diin Ankaraya gitmi§lerdir. 
Muhiddin Ostlindag, Vilayet ve Bele • 
diyeye aid umum't i§ler hakkmda aid 
oldugu Vekaletlerle, ikhsad mlidlirii 
As1m Slireyya, mezbaha i§leri ve et fi
atlarmm ucuzlablmasile ekrnek mese
leleri etrafmda, imar biirosu §efi Ziya 
da imar i§leri hakkmda alakadar ma -
kamlarla temaslarda bulunacaklard1r. 

$ehirde a~tlacak fidanhk 
Yenikap1 ile Ah1rkap1 arasmda bir 

fidanhk tesisi dli§iinlilmii§ ve bunun 
i<;in de bir proje haz1rlanmi§h. :;lehrin 
miistakbel plamm da gozonlinde tutan 
Belediye, fidanhgm yeri hakkmdaki 
karanm bilahare verecektir. 

HALKEVLERINDE - Vah§i atlan severim; hele ... 
Soziiniin 1 bu noktasmda Kontun yil .;. Bu aym 17 sinde §ehrimi:6de .toplana· .• ·-· .---~-----~ 

ziine bakarak: cak olan $ark :rutiin Kongresine mem- Istanbul konferanslarintn 
leketimiz namma verilecek raporlar ikincisi 

- Hele bu adamlan, yani hem§erile- haz1rlanmi~tir. , ~~ .. --~ -.-..--~~ ·~ • ~ ·· .. . •· .. · ·~"' 
rinizi c;ok severim. Kongrede memleketimizi VekiUetln Eminonii Halkev·inin dil, tarih ve e-

Dedi. bir mi.imessili ile Ticaret OdaSI reisi debiyat §Ubesi tarafmdan tertib edilen 
Mithat Nemli, Tiitiin 1nhisan umum (istanbul hakkmda konferaslar) seri -
miidiirii Mithat Yenel, Hiiseyin Kavala- sinden (Kurulu§undan Tiirk fethine ka
b, Hi.iseyin Sabri Ti.iten ve istanbul dar istanbul) mevzulu alan ikincisi, U
Tiirkofis ~ubesi miidiir vekili Necmeddi- niversite tarih do<;enti Cavid tarafmdan 
nin temsil edecekleri anla§llmaktadJr. bugiin saat 20,30 da Cagaloglundaki 

- Seversiniz, c;iinkii bu adamlara 
hiikiim gec;irebilirim samrsm1z da, ondan, 
degil mi? 

Elisabeth, Konta muanz gozlerl~ bak
h, sonra ba§IDI online egdi. Dudaklann
da hafif bir tebessiim belirdi. Ba~ka za

manda olsa Kontun bu istihzasm1 uzun 
miiddet c;ekemezdi. F akat ~imdi Kontun 
yiiregindeki aciyi anl1yordu: 

Bu Elemer Batthyani'nin babas1 
Kont Louis Batthyani Maearistanm en 
biiyiik ba§Vekillerinden biri olmu~tu. V e 
imparatorla Macaristan arasmda bir iti
]af kurmaga ~ll§llll§tl. Fa kat F ranc;ois -
Joseph bu Kont Louis Batthyani'yi, a
leyhinde delile benzer hie; bir§ey bulun -
madigl halde, idama mahkum etmi§ti. 

Eugene Bagger -ki !mparatorun ha
yatml yazd1- vak' ay1 lasaca §oyle anla -
tJr: 

Nigdeliler tani~ma gecesi Halkevi merkez salonunda verilecektir. -···-Evvelce verilecegini bildirdigimiz 
cNigdelil~r tam§ma gecesh haZJrhklan 
tekemmiil etmi~tir. Bu seneki toplant1, 
5 ~bat cumartesi ak§am1 Turing Pa -
las'ta verilecekt·ir. 

Piredeki heyet bugiin 
donecek 

Limana laZim olan nakil vas1talanm 
mubayaa etmek iizere bir dilddettenberi 
Pire'de bulunan Deniz Bank istanbul 
limam i~letmesi miidi.ir muavini Hamid 
Saracoglu ve heyet azalart yarm §ehri
mize di:ineceklerdir. 

KtlLTOR ISLER/ 

T efti§ler yeni ba§lami§ 
degildir 

Somada ~ok miifid bir 
te§ekkiil 

Soma (Hususl) - Soma muallimle
rinin tasarruf sand1~ yilhk kongresii:i 
yap!m~ ve 9 senelik nizami miiddetini ik
mal ettiginden hesababm tasfiye etmi~

tir. Sand1k bu miiddet zarfmda yiiz bin 
lirahk eiro yapmi$ ve hissedarlara \k bin 

temettii dagitmistir. Muallimlerin kara 
giinlerinde yard1mci olan ve senevi yiiz
de ii<; faizle ve uzun vadelerle ikrazatta 
bulunan bu sand1gm tekrar ihyasma ka-

rar verilmi§ ve be$ sene icin yeniden ku
rulmu~tur. 

933 - 934 senelerinde, istanbul Bele
diyesi temizlik ve hukuk i~leri kaleminde 
maa§la c;ah§tigi halde, adliye biitc;esin -
den tekaiid maa§I almak iizere, malmii -
di.irliigiine alti ayda bir verilen yoklama 
kag1dma, ba~ka yerde c;ah~madigmi, ve 
ba§ka maa§I bulunmadigim yazmak sure
tile, hilaf1 hakikat beyanda bulunmaktan 
su~lu Mustafa Halidle muteaddid yok -
lama kag1dlanm muhtelif tarihlerde, ih -
tiyar heyetine dahil bulunmalanndan is
tifade ederek tasdik eylemekten suc;lu 
Tevfik, ibrahim, Hakb, lrfan SJtki, 
Kamil ve Osmanm muhakemelerine, diin 
Ag1rcezada devam edilmi~tir. 

lddia makam1, su~lu Mustafa Hali -
din, cezalandmlmasm1 ve diger su~lula
rm beraetini istemi§tir. 

Mahkeme, karar ic;in duru§mayi ba§
ka giine bJrakmJ§br. 

ADLIYEDE 

Bek~inin oliimiine sebeb 
olanlar Adliyede 

Ge<;en aym )"irmi yedinci gecesi Si -
Iivrinin <;anta koylinde bakkal Niya -
zinin diikkamna duvan delmek sureti
le h1rsiz girmi§ti. Vaz.iyeti goren koyiin 
gece bek~isi, dilkkana yakla§Irken htr
SlZm taarruzuna ugramJ§, suc;lu sopa ile 
bek~inin kafasm1 yanp kac;mi§h. 

Mahalli jandarma kumandam yap • 
tJ~i ara§hrma neticesinde bek<;inin alii~ 
mile neticelenen hadisenin faillerini 
bulmU§, bunlann ayni koyden :;lule ile 
Karacaovah Hliseyin oldugunu tesbit 
ederek her ikisini de Adliyeye vermi~
tir. H1rs1zlarm evinde bir 1ngiliz, bir 
Alman ve bir Osmanh mavzerile bir 
toplu tabanca ve mliteaddid cephane ve 
h1rs1zhk alat ve edevat1 bulunmu~tur. 

Muhaberatta yabanci dil 
kullanmi§! 

Ecnebi §irketlerden birinin direktorii 
alan Jak isminde biri, tiirk~e yap1lmas1 
laZJm gelen muhaberelerinde yabanc1 
bir dil kullanmak su~undan dolayt, ii ~ 
<;ilncii asliye ceza mahkemesine veril
J'!l~~ir. Sush!. J e~ ~rpuhakemede, .mektu
bu hUsust ~E!kilde bir 1svi~reli tiiccara 
hitaben yazdrgm1 si:iylemi§tir. Mektub 
ken..cli§i!!~~~Q~~rjlw§ v~ }i'A.-.. J>ppun 
kend·i tarafmdan yaz1ldi~m, imzanm 
kendine aid oldug-unu itiraf etmi~tir. 

Mliddeiumumiligin talebi ilzerine, 
mektubu1 terciime edilmesi i9in, mu -
hakeme ba~ka giine btrakilmt§tir. 

Sarho§ su~lunun duru§masi 
Ye§ildirekte, ah~1 Hilseynin diikka -

mndan erzak dolu bir sepeti ~1rmak -
tan su~lu sab1kahlardan Sadeddin, diin 
birinci sulh ceza mahkemesinde sorgu
ya <;ekilmi~tir. Sadeddin, mahkeme sa
lonuna sarho§ olarak gelmi§ti. Hakim 
Re§id: 

- Sarho§ musun'1 diye sordu. 
Suc.lu: 
- Hay1r! dedi, lc;mesine ic;tim aroma, 

sarho§ degilim reiz bay! 
Hakimin, nerede yatlp kalkti~ su -

aline de suc;lu, ~ehremininde bir tiir -
benin tabutlugu i~inde yattig1 cevabml 
verdi. 

Mahkeme, su~ sabit gi:irerek, ken -
disinin dokuz ay hapsine, bir o kadar 
miiddetle zab1ta nezareti altmda bu -
lundurulmasma karar verdi. 

- --/Jamzndan bir giin evvel Kania, kari
st gizlice bir han~er verdirdi. V e Kant 
daragaczna ~ekilmek zilletinden kurtul -
mak i~in bu han~erle bagazrnt kesti. 
Korkunc yarasrm sardrlar. F akat oyley
ken onu asmak gene kabil olmadr. Ertesi 
sa bah on iic generalle beraber Arad' da 
kur§una dizildi. 

Bir sabah gazetesi, Maarif Vekaleti
nin §ehrimizdeki yabanc1 ve ekalliyet 
mekteblerini esash bir tefti§e karar 
verdigini ve bu maksadla Vekalet u -
mumi miifetti§lerinden Halil Vedad ve 
Kadrinin istanbula geldiklerini, umumi 
milfetti~lerin her mektebi ayn ayn 
gezerek tefti§e ba§lad1klanm yaZJyor -
du. 

Bahkesir Talebe Kurumu edildi 

«Biitiin Avrupa hayretlcr i~inde kal
dt. 

<<H alta Avuslurya sarayt bile bu kan 
sefahetini begenmedi. 

<<H alta M etlernich bile -kamr anlatrr
Koniun bari bir sebeb oLsun giisterilmiye
rek idam edilmi§ olmasrna fena halde tu
tuldu. 

<J dam hakkrndaki bo§luklart bir ta
krm fena rivayetler doldwdular: Kulak
tan kulaga frs•ldanii/Ordu ki gayet yakr
~rklr alan Batthyani'nin olmesi lazrm gel
mi§ti, ~iinkii /mparatorun annesi Sophie
nin kadml-k gururunu, bu adam, cline 
ge~en bir frrsatla derin bir surette krrml§
tr.» 

Elisabeth bu maceray1 biliyor, ve 
idam· edilen Kontun gene oglunun kinini 
anlamakta giic;liik c;ekmiyordu. 

Halbuki, Maarif Vekaleti umumi mii
fetti§leri tefti§lerine yeni ba~lam~ de
gillerdir. Tefti~ler, bu ders y1h ba§m
danberi idari, terbiyevi ve tedrisi ve~
heler ilzerinde s1kl bir §ekilde devam 
ctmcktcdir. I 

Evvela Turk hususi liselerile ekalli
yet liselerinin tefti§i yapilmi§hr. Ec 
nebi m!"kteblerin tcfti§leri de bitiril -
mE>k lizeredir. 

Bu tetkik ve teftislerein neticeleri. 
mufassal bir raporla Maarif Vekaletine 
bildirilecektir. 

Terbiye Enstitiisii Ev ldaresi 
~ubesine ahnacak talebe 

Gazi Terbiye Enstitiislinde yeniden 
a~1lan Ev idaresi ~ubesine almacak ta
lebenin milsabaka imtiham neticesi 
belli olmu~tur. Namzedlerden Sadiye, 
Lamia, Nusret, Scmiha, Nimet, Ruki -
ye, Melahat, Feriha ve Feride muvaf -
fak olmu~lard1r. Bu talebe, iic; sene tah
silden son'ra ev idaresi muallimi olarak 
diploma alacaklardir. _....._ 

Gece ~algi ~ahyormu§! 

istanbulda bulunan Bahkesirli gencler bir arada 

Bahkesirli gender tarafmdan «Bali-\ sa (T1b), Muhasib: Ali Cumah (Yiik
kesir Talebe Kurumu» adile bir cemiyet sek Miihendis), aza: Kadri Ziya (Ede-
te§kil edilmi~tir. Cemiyet, gec;en pazar gii 
nii, Eminonii Halkevi salonunda ilk top· 
lantisim yapmi§ ve idare heyetini sec;mi§
tir. Y ap1lan intihabda idarc heyetine se
c;ilen genclerin isimleri ve aldiklan vazi
feler §Unlardir: 

biyat), Nimet (Kimya), yedek aza: 
Siileyman (Hukuk) ve Tiirkan. 

fc;.tima nihayetinde idare heyeti birinci 

reisi S1tk1 Ytrcahnm teklifi iizerine, Mil

l! , Miidafaa Vekili Kaz1m Ozalpa, 

Emekli General Ali Hikmete ve Bah • 

fE ransada dahili vaziyetin b 1r tiirlii kari§Ikhktan kurtularn 
mast, birkac; sene evveline k 

dar, Avrupanm karasmda askeri ve s 
yasi tefevvuku ve hegemonyayt ba 
bu biiyi.ik devleti diinya politikasm ~ 
mi.iessir bir kuvvet olmaktan menet 
mektedir. Amerika da buna yakm b' 
vaziyettedir. Sovyetler Birligi ise da I 
hili temizligin bir tilrli.i arkas1 gelrnd 
mesinden dolayt biisbiitiin kenarda ka b 
m1~tlr. · 

Neticede ingiltere yalmz kalmi§ b ~~ 
lunuyor. Bu bliyilk devletin de bi.if' t 

dii$iincesi bir bu~uk milyar !ngiliz I ~· 
ras1 fevkalade tahsisatla deniz ve ha\ 
kuvvetlerini laytkile artmnc1ya kada It 
diinyanm her tarafma yayllmi§ olu 
birc;ok noktadan zaYJf ve kolayca isti b 
laya maruz bulunan imparatorlugun 
tehlikeye dii§iirmiyecek surette, anlads 
rna ve uzla~ma politikas1 yiirlitme~ 
muvaffak olmakhr. 

Lakin birbirine arka vermi§ olan A 
manya, Japonya ve italya ingiliz im I 
paratorlugunun silahlanma gayretin s 
kaqr bugiin kendi lehlerine olan te 
fevvuku muhafaza ic;in, icab eden ted 
birleri ahyorlar. Bunun yeni bir del~ 
de italyamn yeniden 35,000 tonluk i 
biiyiik z1rhh ile 12 kruvazor ve bir~o 
denizalh gemisi in~asma karar vermi 
olmasidlr. 

Fransada dahili i~?lerin miitemadiye 
kan~1k ve bozuk gitmesinin bir sebeb 
ds, i?U veya bu parti ve s1mfi memnu 
etmek icin, devlet masarifinin, memle 
ketin istihsal vee vergi kabiliyetile teli 
edilemiyecek bir surette art1nlmasm 
dan blitc;e ve para muvazenesinin v 
harici ticaretinin bozuldas1, dahild 
pahahhgm artml§ olmas1d1r. 

Devletin fazla masarif yapmasmd 
vaktile sag partilerin kendi taraftarla' 
rm1 memenun etmek icin teemmillsiizct 
biitc;eyi kabartmalan ba~hca amil ol 1 

mu~tu. ;limdi ·ise, sol partiler, kendi ta• 
raftarlanm ve bahusus amele sendika' 
lanm memnun etmek lizere, bir taraf• 
tan ic;timai hizmetler i~in miltemadi ' 
yen fazla tahsisat koparmaga c;ah$ma' 
Ian ba~hca amil bulunuyor, Diger ta• 
raftan mesai saatlerini azaltmak, iic ' 
retleri c;ogaltmak ve tatil zamanlarmdS 
para almak ,r;ribi sollarm yaptJrdJklarl 
kanunlar istihsali ve ticareti durdur ' 
mu~?tur. Harici ticaret yilzde altml§ be 
azalml§ bulunuyor. 

Kabinenin ba~mda sosyalistler bu 
lunduklan zaman, ictimai kanunlara b" 
fas1la vermis olmalarma ra~mim. b 
cereyanm i:iniinii alamami§lardif. <;Un 
kii, kendilerinin taraftan amele send! 
ka1anm bu partiden sogutarak bilshil 
tiin komllnist partisinin kucagma at ' 
mak istemiyorlardJ. Kabinenin ba!?1na 
kiic;iik burjuva partisi radikal sosya ' 
listler geldikten sonra, gerek devletiJ1 
fazla masarifini, gerek istihsal ve tica• 
rete mani olan yeni ic;timai tedbirlerill 
bir derece online gecmislerdi. 

Lakin, bunlar biisbiitiin cezri ve ~e • 
did harekette bulunam1yorlar. Mesel3 
fabrikalarm ve ticarethanelerin gre 
yapan amele ve miistahdemin taraf1n 
dan i!$galine mani olmakta hiikumeti 
biitiin kuvvetini kullanmaktan <;ekini 
yorlar. HiikUmetin bu zafmdan istifad 
etmek istiyen komiinist partisi Mosko 
vadan Parise veni donen amele sendi 
kalan ba~r Yo~haux (Yuhu) He birlikte 
gec.en aym sonunda Pariste nakliye v 
tevzi amelesini ve miistahdeminini 
belediye memur ve mensublarmm dev 
let memurlarmdan fazla maa§ ve iicre 
ahp alanuyaca~ gibl bir mesele yiiziin 
den umumt greve sevketmi§ti. 

Radikal sosyalistlerin lideri ve Ba~ 
vekil Chautemps, ipin ucunu biisbiitii 
komilnistlere kapbrmamak ic;in il 
defa ~iddetle davrand1. Halkm yiyece 
g.ini askeri kamyonlarla ta~ttb. Gre 
devam ettigi takdirde biitiin ameley 
askeri hizmete davet ederek zorla ~a 
h§hracagm1 haber verdi. Sosyalist na 
z1rlar dahi kabineden c;ekilerek hiik~ 
meti biisbiitiin rarukal sosyalistlere v 
bunlarm ittifak edecegi saglara b1rak 
makla komiinistleri tehdid etmi§lerdi. 

Hiikfunetin bu ciddi ve metin taVJ 
ve hareketi kar§Jsmda, grev nihaye 
bulmu~tu. Fakat, hiikfunet sanayi arne 
lesinin mi.inferid grevlerinde ve bahusu 
biiyiik bir ecnebi tekerlek lastigi fabri 
kast grevinde fabrikalann i§galine rna 
ni olama~ ve hakem SJfatile Ba§v 
kilin verdigi karan da dinletememi§ 
tir. 

Hiikfunetin komiinistlere ve bunlan 
tesiri altmda bulunan ameleye soziin 
ge<;iremedigini goren patronlar da, bi 
sene evvel, hiikumetin zoru ile kend 
zararlarma akdetmi§ olduklan muka 
veleleri yenilememi§lerdir. ~imdi Ba~ 
vekil, biitiin patron ve ameleyi umum 
bir anla§ma yapmalan maksadile yart 
i~in bir konferansa davet etmi§tir. Vi 
kin patronlar bu i§ten hi~bir fayda bet.: 
Iemiyorlar. Komiinistlerse hilkumeti 
patronlan zorlamasm1 istiyorlar. 13 
konferans Fransamn ak1betini anlata 

- Efendimizin binicilikteki meharet
·leri gerc;ekten ~ok parlak. Kendilerini 

Alevin ~~~~ gene Kontun giizel profi
linde titriyord•J. Elisabeth, adamm tune· 
la§mi§ rengine, geni~ omuzlanna, mee 
beline, endammm kusursuz tenasiibiine 
dikkat etti. Bu viieuc fazla kusursuzdu 
bile! Ve kadm, gozlerini on dan alarak 
ate~in 1~1gma bakt1. 

istiklal caddesinde bir birahanede Ru
men tebaasmdan Anastas oglu Yuvan, 
geceyariSl c;algi. ~alarken polisler tara -
fmdan yakalanml§tll', 

1 inci reis: S1tk1 Y1Tcal1 (Hukuk dok
toru), 2 nei reis: Enver Cavu~oglu 
(Ttb), Genel Sekreter: Muammer Y a-

kesirli diger hem§erilere kongrenin saygi· cak milhim bir tecrii.be olacakhr. 
Ian sunulmu§lUf MahaTTem Feyzi TOGAf. (Arkast var> 
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SON ·HABERLER 

Yiiksek Arab komitesi, 
heyanname ne~redecek 

IComite, Filistine Y ahudi muhaceretinin men'ini, 
bir Arab devleti te,kilini istiyecek 

Kahire 1 0 (A.A.) - fyi bir mem -
badan ogrenildigine gore, yuksek Arab 
komitesi yakmda bir beyanname ne§rede
tek: halihazuda Filistindeki vaziyete 
kar§J mevkiini tayin edecektir. 

Soylendigine gore komite bu beyan -
~arne ile §unlan istiyecektir: 

I - Arablara, memleketlerinin tam 
bir istiklale kavu§masr hakkmm verilme
si. 

2 - Filistinde milli bir yahudi yuva
&t ihdasr fikrinden vazgec;ilmesi. 

~ 3 - lngiliz mandasma nihayet veri
lerek fngiltere ile lrak arasmda ve Fran
sa ile Suriye arasmda akdedilen muahe -
delere benzer bir itilaf imza edilmek su
tetile hiikiimranlrk haklarma sahib bir 

. Arab devleti viicude getirilmesi. 
4 - Mezkur muahedenin imzasma 

·. bdar Filistine yaprlan yahudi muhace
tetinin ve yahudilere araZI satr§larmm 
durdurulmasr. 

Mes'ul Arab makamlannm biiyiik 
Miiftinin muvafakatile yukandaki esas -
lar haricinde Filistin meselesinin halledil
mesi i~in miizakerelere giri~tikleri hak • 
kmda dola~an sayialan tekzib etmek 
maksadile bu beyannamenin ne~redile -
cegi anlatJlmaktadrr. 

Filistin meselesi nasrl 
halledilebilir? 

Kahire 10 (A.A.) - Suriyede ve 
M1mda hus1.1si bir vazife ile tavzif edil
mi§ bulunan lrakm sabtk Hariciye Na -
zm Nuri Pa~a Essaid, samldrgma gore, 
Suriyeden dt~an c;:rkanlmrs olan Arab 
~eflerile miizakerelerde bulunmu~tur. 
Nuri Pa§a bugiin, Londraya hareket 
edecektir. 

Nuri Pa~a. gazetecilere beyanatmda, 
Filistin meselesi mahalli noktai nazarlara 
gore degil, fakat umumi Filistin noktai 
nazanna gore halledilebilir, demi§tir. 

............................ .,.,,,,,,,,lllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmn'"""'"'""'""""""""""""" 

Paris 

ilk 

borsaSIDID 

haftas1 

Umumiyetle miisaid 
bir 'ekilde ge~ti 

Paris 10 (A.A.) - Senenin ilk bor
' aa haftasr, F ransa' daki ic;timai ihtilaflarm 

f: dogurdugu endi§elerden dolay1 saraha -

1 
ten fena olan per§embe glinkii celseye 

3• ~agmen heyeti umumiyesi itibarile mlisa
' ld bir §ekilde gec;mi§tir. 
' Chautemps'in uzla$tlncr hareketi der
u hal slikunet verici bir tesir gostermi~tir. 

r Piyasada miisaid bir hava yaratan 
' tesirler meyanmda bilhassa ~unlar zik -
· tedilebilir: 

1 - Masarifatm goriilmemi$ bir ~e
~ilde yrgrlmr§ olmasma ragmen bi.it<;enin 
11at'j surette kabulli. 

2 - Blitiin borsa tahminlerini a§an 
dort milyar 200 milyonluk son istikrazm 
lleticeleri. 

3 - Ecnebi piyasalannda kaydedilen 
~alah. 

4 - T eknik vaziyet. 

5 - Hazinede sekiz milyarhk ili§ik -
812: varidat mevcud olduguna dair Bonnet 
tarafmdan yaprlan beyanat. 

1; Maliye erkani arasmda yeni 
1 tayinler 

Ankara 10 ('felefonla) - Ac;rk bulu • 
·n llan Mara§ Defterdarhgma Antalya Def
i• terdan Galib, Antalyaya Kiitahya Def
s terdan ~iikrii, Kiitahyaya Samsun mu

hasebe miidiirii Tahsin, Erzuruma da 
Sinob Defterdan Hamid tayin edildiler. 

Mevsimsiz tahminler 
Ankara 10 (Telefonla) - Resmi §e • 

, ltilde verilen malumata gore, i~e kat'i 
bir hal §ekli verilmesi yolundaki esash 
Ve ciddi tetkikler devam ermekte oldu-

• Run dan gayri ;niibadil bonolan hakkm
da bazr gazett.: erde goriilen ne~?riyat hie; 
bir esasa istinad etmiyen mevsimsiz 
tahrninlerden ibarettir. 

-Atnerika ,kanunu esasisinin 
M tasdikt tin miizakereler 

"V'a§ington l~~Hususl) - Umumi harh-
1 den evvel reyi amme mi.iracaat edil -
" ltlesini teklif eden takrir bugiin meb'u

san meclisinde miizakere edilmi ~t;r. 
l3irc;ok hatibler kanunu esasinin tadili 
aleyhine soz soylemi~ler, neticede mev-

e Zuubahs takrir on sekize kar§l 209 reyle 
• l'eddedilmi~tir. 

Kudiiste bir Mtiseviyi 
oldiirdiiler 

Londra 10 (Hususl) - Filistinden bil
dirildigine gore bugiin Kudiiste bir Mu
Sev.j oldiiriilmu§ bir Arab polis de agtr 
Surette yaralanmr§br. 

M. Stoyadinovi~ Berline 
gidecek 

Berlin 10 (A.A.) - Yugoslavya 
tla§vekili ve Hariciye Nazm M. Sto -
l'adinovi~. Almanya Hariciye N azm 

it fv1. Neurath'm 1937 haziranmda Bel -
di ~tada yaptrgl ziyareti iade eylemek i.i-
• ~~re, .15 kanunusani sab~h1 Ber li~e ge~ 

.ecektrr. M. Stoyadinovu;, Berlmdeb 
lkallleti esnasmda blitiin Alman ricalile 
&Cirii~rnele;de bulunacak ve ~erefine mli
teaddid kabul resimleri yaprlacaktrr. 

llukre§ hapisanesinden bir 
firar 

ll l3iikre~ 10 (Hususi) - Kurek cezast
a· 1 .~ rnahkfun on katil yer altmdan bir 

"Liner ac;mak suretile Bi.ikre§ hapisa -•Je . 
~ s~nden kac;m1ya muvaffak olmu~tur. 
lt ol~s hlitiin taharriyata ragmen ka~ak 

attUerin izini heniiz bulamamr§tll'. 

Vergilerde 

tenzilat 
Ba,vekil, haz1rlanan 
layihay1 tetkik ediyor 

Ankara 10 (Telefonla) - Buhran 
ve muvazene vergilerinden me
murlar lehine yaprlacak tenzilat 
nisbetlerini gosteren kanun layiha· 

sr, Maliye Vekaletinden Ba~ve • 
kalete gonderilmi§tir. Ba~vekil 
Celal Bayar layiha iizer·inde tatki
kata ba~lam1~hr. 

Verilen malU.mata gore buhran 
ve muvazene vergileri, daha ziya
de yiiz liradan a~agr maa~ alan me
murlarm lehine olarak tadil edil· 
mi$tir. 

... a a ==== a a a" 

Liibnan hiikiimeti 
itimad istiyecek 

Fakat vaziyet ~ok 
nazik goriiliiyor 

Beyrut 10 (A.A.) - Liibnan par
lamentosu yarm son intihabatm haz1r -
lanmasma tahsis edilmi~ olan munzam 
tahsisatm nizami bir $ekle konulmasJ me
selesini tetkik edecektir. 

Hlikumet yarm meclisten itimad isti
yecektir. Muhalif ekalliyetler grupu ka
binedeki lie;: miimessilinden hiikumetle 
te~riki mesai etmekten vazgec;melerini is
temek suretile milli birligi bozmaga ka -
rar vermi§se de bu talebi yalmz Nafra 
N azm Selin T akla is' af etmi§tir. 

Goriinli§e gore hiikumet ekseriyeti 
muhafaza edecektir. F akat vaziyet na
ziktir ve bundan sonra mii§kiilat dogur -
mas1 ihtimali vardrr. 

Abide maketlerini tetkik 
edecek jiiri heyeti 

Ankara 10 (Telefonla) - Memleke
timizde bundan boyle yaptlacak abide 
ve heykellerin evvela bir jiiri heyetince 
tetkik edildiktin sonra ineya veya rekzi 
takarrur etmi~ti. Te~ekkiil eden juri he
yeti ilk toplanttsm1 yakmda istanbulda 
Akademi binasmda yapacakhr. 

Heyete Akademiden profesorler ile 
parti namma Salah Cimcoz, Maariften 
yiiksek tedrisat umum miidiirii Cevad 
ve Dahiliyeden imar umum miidiirii -
nun dahil olacaklan anla~rhyor. 

Jiiri heyeti ilk toplanttsmda Giresun
da in~a edilecek Atatii.rk abidesi makct
lerini tetkik edecektir. 

§imali Fransada grev lehine 
tahrikat 

Paris 10 (A.A.) - Matin gazete -
sine Lille' den veri! en malumata gore, 
§imal Fransasr dokuma endiistrisinde 
grev lehinde kuvvetli tahrikat goriilmek
tedir. 90 bin i§c;iyi ihtiva eden 38 sen -
dikamn miimessilleri hal en Lille' de lie

ret meselesi hakkmda miizakert'de bulu· 
nuyorlar. Bu miimessiller hakemler tara
fmdan teklif edilen zammm pek az oldu
gunu ve Ba~vekil M. Chautemps'm ha· 

kemligine mliracaat edeceklerini bildir -
rr.ektedirler. 

Bir Arjantin tayyaresi dii§tii 
Montevideo 10 (A.A.) - Bir askeri 

Arjantin tayyaresi Gomensoro yakmm
da yere dii§mii~tiir. !~indeki yedi ki§l 
telef olmu§tur. Bunlann arasmda Re -
isi cumhurun oglu Edouard Justo da 
bulunmaktadrr. 

CUMHUR1YE'1: 

Hfidise!er arasenda 

(;irkinlikler kar~Isinda (l Biiyiik davalar ) HEM NALINA 
~~-~=========~==================~ MIHINA lE!!. igara kutulannm ~inden 

;;;;;J} lnhisar kanyagmr.n resimli 
bir ilam .,:1loyor. Bu, resmi

nin mevzuile, yaplh§ile, rengile, kli
§esile kii.,:iik ktt'ada biiyiik bir zevk
sizligi te§hir eden .,:irkin bir kagtd 
par.,:as1d1r. 0 stiinde §oyle bir yaz1: 
«O§iiyen bir insant soba veya kalo
riferle tsJtamazsmtz. Ona tabii kan
yak karJ§lmlml§ bir fincan ~ay ver
mek lazrmd1r.» 

Radyolarla harb 

1Ianda mubalagaya cevaz vard1r 
ama sa.,:malamaga hi~ yer yoktur. 
uO§iiyen bir insam soba veya kalori
ferle ISJtamazsmJz.» ne demek? 
Haydi bu abesi de mazur goriip ge· 
~iniz; fakat lnhisar ldaresi, kendi 
kanyaii'Jm reklam etmek islerken 
yerli Tiirk komiirii aleyhinde bir 
sa.,:mayt vecize haline getirdiginin 
farlonda m1d1r? Bunu da ge.,:elim ve 
her kuluyu a~ar a.,:maz yapbgimiZ 
gibi o kagtd par.,:astm da hemen y~r
bp atahm. 

Oniimde yeni ~1ka·n «Tiryaki» si
garasmm kutusu duruyor. Bu da iis
tiindeki resmin mevzuile, yapdr§ile, 
rengile, kli§esile kii.,:iik .,:apta biiyiik 
bir zevksizlik omegidir. Size ilk ver
digi his, gozlerinizi simsJla yummak 
arzusudur. 

Ne bir;imsiz damga pullanmtz var
dtr ki itina ile basJim~, tertemiz ve 
zarif el ilanlannm, kataloglann ve 
prospektiislerin iistiine bir leke gibi 
yapl~Irlar; o kii~iiciik eserleri viicu
de getiren estetik emelleri berbad 
ederler. 

Sigara kutusu ve pul gibi gayel 
biiyiik masraflarla orlaya .,:dcanlan 
bu t;:irkinliklerin misali .,:oktur. Para
stzhk, adams1zhk, malzemesizlik gibi 
klasik mazeretlerden hi~ biri de bu 
.,:irkinlikleri affettiremez. Ciinkii bii
yiik masraflara giri§ildigi besbelli; 
.,:iinkii bu resimlerden bin kat iyisini 
yapacak ehliyet ve salahiyetleri biz 
yalondan tamyoruz; .,:iinkii o masraf
lara giri§ildikten sonra malzeme bul
mamaga da imkan yoktur. 

Bu .,:irkinliklerin sebebi milli zevk
sizligimizde degildir. Ciinkii bu .,:ir
kinlilderden §ikayet edenlere adtm· 
ba~mda rashyoruz. 

Sebeh, esletige aid biitiin i§lerimi
zin bir san' at jiirisi kontrolundan 
gecrmemesidir. Giizel San'atlar Aka
demisinde toplanacak birkacr ki§ilik 
daimi bir komite, sigara kutusu, pul, 
resmi afit ilah... gibi dogrudan dog
ruya resim ve dekor san'abna aid i§· 
Jeri kendi ihhsa:nnm ve zevkinin 
kontrolundan ge~irerek biitiin bir 
devleti ve milleti giizellikten anlama
mak isnad1 altmda kalmaktan kurta
rabilir. 

Boyle bir jiirinin te§ekkiil edecegi
ni duymu§luk. Bu tasavvurun bir. 
ayak evvel hakikat olmasmt bekliyo
ruz ve hergiin hir tanesi kar~Imtza 
(:Jkan omek renk, .,:e§id .,:e§id, boy 
boy .,:irki....Uikler oniind.e S\ahustzh~
nllZ arbyor. 

PEYAMI SAFA 

Van Zeeland 

Beynelmilel bir kambiyo 
muvazene sermayesi 
ihdasini teklif etmis 

' 
Bri.iksel 10 (A.A.) -Van Zeeland 

tarafmdan hazrrlanan ikt1sadi rapor se
kiz giine kadar ne§redilecektir. Raporun 
muhteviyah hakkmda birbirini nakzeden 
haberler dola~maktadJr. Fa kat iyi haber 
alan mahfillere gore bu rapor hakkmdaki 
haberler ic;inde nazan itibara almacak 
cihet beynelmilel bir kambiyo miivazene 
sermayesi ihdasr teklifidir. Bu sermaye 
beynelmilel tediyat bankasr tarafmdan 
idare edilecektir. 

( KISA HABERLER ) 

* ATiNA- Bir ingillz ac;rk denlz muh
rlbl diin Selanik limanma gelmi§tir. au
nun sebebl, hastalanan blr tayfasmm mu
ayenesl lc;lndir. * SANDIEGO cAmerlka> - Blr bom
bardlman tayyaresi Saratoa tayyare gem!· 
slnln iizerlne dii§erek yanmr§tir. Miirette
battan 2 ki§l yaralanrni§tir. * BERLiN - Da.Wliye ve Mezhebler 
Naz1rlan, Alman §imendlferclleri lurlsti
yan blrli~lnl dagJtmi§lardir. * PARiS - Blois'da c;ok miihim bir 
hava iissii tesls olunacaktir. Bu tayyare 
karargahr srrf askeri mahiyettedir. * LONDRA - inglltere hiikilmetinln 
slyasi ba§mii§avlrl Sir Robert Vans!ttart'm 
pederl yiizba§I Ronald Arnold Vansittart 
86 ya5mda vefat etml§tlr. * KOPENHAG - Diin biibreklerlndcn 
amellyat edllen Kralir;enln srhhi vaz!yetr 
olduk~;a memnun!yete §ayandrr. 

fngiltere, bu hafta i~inde, arabca rad
yo ne&riyatma ba&ladr. Maksad, Britan
ya lmparatorlugu tebaasma ve arabca 
bilen herkese, lngilterenin i~lerini, Ba
ri' deki ltalyan radyo merkezinin bildir
digi ~ekilden hayli farkh olarak anlat
maktJr. lspanyolca ve portekizce ne&ri
yat yap1lmasr da mutasavverdir. Bundan 
maksad, yalmz General Franco'nun ve 
M. Salazar'm yurdda&lanna degil, La· 
tin Amerika halkma kadar ula~maktrr. 

En ba~ta gelen bir imparatorluk oldu
gu halde lngilterenin, bunu daha evvel 
dii&iinmemi~ olmasr hayretle kars1lamyor. 

Son senelere kadar, biitiin diinyadaki 
radyo ne&riyatr teknigi onun elinde degil 
miydi? 

*** 
Radyonun, biitiin diger ne~ir vasJia· 

Ianna tefevvukti ~u noktadadJr ki, insan
lar iizeriode tesir yapmasr ic;:in, o insan
larm ne muayyen bir mesafede bulun
maga, ne en ciiz'i bir gayret sarfma ve
ya bir talime, ne de herhangi bir bi]giye 
sahib olmaga ihtiyaclan yoktur. Kiilli
yen iimmi ve vahsi de olsalar, kendileri
ne, bildikleri lisanla hitab edilmesi ve 
onlarm, mevzuubahs insanlar veya &ey
ler hakkmda siiyle boyle tecriibeleri ve
ya hayal kabilinden fikirleri olmasr, der
hal tesir altmda kalmalarma kafidir. U
zak mesafelerle, velev fikren olsun mii-

nasebet tesis edecek ba~ka vasttalardan 
mahrum olmalan, tesir altmda kalmalan 
i<;in daha biiyi.ik bir sebebdir. 

Uzak Asya koylerinde ve fakir Cin 
mahallelerinde en sefil izbenin bir ante
ni mevcud olmasr goriilecek &eylerden
dir. Misyonerler, Mogollara varmcrya 
kadar herkesin radyo ba&mda kulak ke
silmis oldugunu bilirler. Radyo, c;:olde
ki bedevilerin c;:admna kolaylrkla gire
bilmektedir. 

*** 
!slam memleketlerinin, bu sahadaki 

«altct» kabiliyetlerini anlamak ic;:in A
merika kumpanyalarmm istatistiklerini tet-

kik etmek kafidir. Bu istatistiklerde, bit
tabi, beyannamesi verilmi& ve yahud 

yerlerini kolayhkla tesbit etmek miimki.in 
olan cihazlarm adedi gosterilmi~tir. 

Amerikan istatistikleri, yuvarlak he
sab olarak, mesela M1strda 55,000, Fi
listinde 13,000, lrakta 4,000, Suriyede 
6.000, Tunusta 14,000, Franstz Fasm
da 30,000 radyo gosteriyor. 

Diktatorli.ik devletlerinin ikhsadi ve 
siyasi propagandalanm mi.istesna bir IS· 

rarla yaphklan Latin Amerikada be

yannamesi verilmi& radyo cihazlan pek 
c;:oktur. Brezilya ve Ariantin haric olmak 
iizere, Uruguay' da 115,000, Vene7ii
ella' da 80,000, Sili' de 50,000, Kolom· 
biya'da 46,000, Bolivya'da 20,000 rad
yo bulunmaktadtr. 

Bu radyolardan c;:ogu, uzak memleket
lerde, Avrupadan da fazla, ic;:tima ma
hallerine konulmakta ve her birisi bir 
grupun hizmetine tahsis edilmektedir. 
Binaenaleyh, bu rakamlan, hakiki $U· 
mullerini okmek i<;in, be&le, onla, hatta 
bazan daha yiiksek adedlerle darbetmek 
lazrmdrr. 

*** 
V aktile, bi.iti.in bir milletin fikrile 

doP;rudan dogruya ve siiratle temasa 
gelmek, ecnebiler ic;:in hemen hemen im
kansizdJ. Bunun ic;:in, son derece ag1r ve 
pahah bir propaganda faaliyetine, ter

ciimelere, konferanslara, istihbarat ser
vislerine, muhtelif ai anslara ihtiyac; var
dr ve biitiin bunlardan sonra da, ancak 

hakiki bir ekalliyete hitab edilmis olu
yor, bu ekalliyet, ayni havadisleri ve 

Meclisin diinkii 
miizakereleri 

Ankara 10 (Telefonla) - Meclis 
bugiin Hilmi Uranm reisliginde toplan • 
ffil§, 20 ikincite~rin 1334 tarihli pasaport 
kanununa bir frkra eklenmesi hakkmdaki 

kanun layihasmm geri verilmesine dair 
Ba§vekalet tezkeresi okunmu§tur. 

Kuliib. kahvehane ve kazinolarla ku 
bahc;elerinde ve emsali eglence mahalle-

rinde bulunan beher bilardodan senevi 
be§ lira ve tavla, dama, satranc; tahtala· 

rmm beherinden senevi lie; lira oyun alet
leri resmi ahnmas1 hakkmdaki kanun la
yihasr ile Ziraat Vekaleti vazife ve te§ -

* VAI;liNGTON - Cordell Hull parla
mentonun haric!ye enciimenl relslne bir 
mektub gondererek Budlow projesinl tas
vlb etmediglnl blldlrml§tlr. * Biikre§ - Bugiin Avusturya elc;lllginde 
biiyiik blr yangm crkmi§tlr. * Var§ova - Polonya Reislcumhuru so
guk algmhgmdan tekrar hastalanmr§trr. 
Vazifelerile me§gul olamryor. * Prag - Sentln miihlmmat fabrikasm
da bugiin §lddetli bir lnfila.k olmu§tur, 
Dort olii vard1r. 

kilat kanununun 17 nci maddesine bag
h cetveldeki «1lukuk mi.i§avir muavini» 

unvamnm «hukuk mli§aviri» §eklinde de

gi§tirilmesine ve muhasebei umumiye ka
nununa mi.izeyyel kanun layihalanmn 

birinci miizakereleri yap1lmi§ ve c;ar§am

ba gi.inli toplamlmak i.izere ic;timaa son 

verilmi§tir. 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

miitalealan, az veya c;:ok tesirli bir tarz
da yeniden ne&rediyordu. 

Hatta, gazete bile. muayyen bir daire
nin otesine gec;:ince, kendi dilinde konu
&an kiitleleri alakadar etmez oluyor, he
le ba&ka bir lisan konusan insanlan hie;: 
alakadar etmiyor. Gazete, azc;:ok mahal
li bir halk tabakasmm tecessiisiine, zevk
lerine ve endi&elerine cevab verebilecek 
~ekilde hamlanmJS bir vasJtadrr. Esasen, 
mesafe, matbu kaP;1dm nakli ic;:in zaruri 
olan miiddetle mebsuten miitenasib ola
rak istihbaratm krymetini dii~lirmekte -
dir. 

Ben, Avustralyah lngilizler gordiim 
ki, miinevver insanlar olduklan halde, 
lngiliz siyasetinin icraatmdan ve sebeb
lerinden, bir Portekizli veya bir lsvic;:re
li kadar haberdar deP;illerdi. Uzak miis
temlekelerimizi zivaret edenler bilirler ki, 
miistamerecilerimiz, ana vatanda cere· 
yan eden bellibash hadiseleri takib ve 
hele dogru olarak tefsir hususunda c;:ok 
zahmet c;:ekmektedirler. 

Radvo ne~riyah bu vaziyeti degistir
mi§tir. Bir tek speaker, milliyeti ne olursa 
olsun, ses i~itilmesi matlub olan milletin 
dilini, kuvvetli bir merkezden konu~un
ca, bu milletin merakmr tahrik ettiP;i tak
dirde, biitiin kiitleyi doP;rudan dogruya 
naklettigi devamh bir haberin tesiri al
tmda b1rakmaga muvaffak olabiliyor. 

*** 
Bugiinki.i vaziyet, neticeleri tahmin 

imkamm bize vermektedir. 

Ahc1 cihazlan ortadan kaldmnak, ya
hud istimallerini tahdid etmek ve yahud 
dalgalan mi.itemadiyen bozmak gibi ted
bider tatbik edilmedikc;e, devletler i§le
rine gelmiyen fikirlerin ve haberlerin, 
kendi milli arazisi veya miistemlekeleri 
dahilinde ne§rine mani olamtyacak bir 
hale geleceklerdir. 

Bugiin, ] aponlar, Cin radyosunun, 
] apon ordusu tarafmdan i§gal altma 
almmJ§ mmtakalar ve §ehirler halkt iize
rinde uyandJrdJgr ve idame ettirdigi hale

ti zihniyeden dolayi tehevviir i~indedir -
ler. Eskiden, bu balk, ancak galib taraf
tan alacag1 dersle iktifa zaruretinde ka -
hrdt. 

!§in; insam c;ileden c;1karan tarafl da -
hili siyasete taalluk eden hadiseler mese
lesidir. Bir hi.ikumetin, icraatlm, radyo va 

sJtasile ecnebi dinleyicilere ne§retmesi, 
netice itibarile propagandadtr. F akat, 
bu hi.ikumet, ecnebilere, kendi memleket
lerinin veya ~ubesi bulunduklan memle

ketin dahili siyasetine mi.iteallik haberler 
veya miitalealar ne~retmege kalkarsa, bu 
miidahale, devletin salahiyetini tahdid ve 
i§kal eder. 

lngilizler, ftalyanm, Bari' deki ne§ri -
yat rnerkezi vasrtasile kendi hakkmda 
soyledigi sozlerden ziyade, herhalde, 
lngiliz siyasetine dair olarak soyledigi 
§eylere krzmJ§lardrr. fngilizlerin, 1talyan 
siyaseti ve ltalyadaki ya§ayt§ tarzr hak
kmda radyo ile haberler ne§redeceklerini 

tehdid makammda ileri siirmeleri de, 
1talyanlan endi§eye di.i§i.irmii§ olmah -
d1r. 

*** 
Radyo ne§riyatmdan §imdiye kadar 

dahili siyaset itibarile en iyi istifade e -
denier, diktatorllik devletleri olmu§tur. 
Zira, radyo ne~riyah, biitiin millete, 
milli faaliyet hakkmda, tekzibine imkan 
olmtyan bir tek haber vermek imkamm 
bah~etmektedir. 

Fa kat «radyolarla harb» ayni aktii -
aliteyi ba§ka tarzda tefsir ederek ayni 
millete sunmak suretile, en srk1 memle -
ketlerde bile, bilvas1ta, bir nevi serbest 
muhalefet ve tenkid tesis etmi~ olacakttr. 

Konseyde zecri tedbirler 
isi miizakere edilecek 

' 
Cenevre 10 (A.A.) - Fransa ile 

lngilterenin miimessillerinin 17 ikincika
nun tarihinde Milletler Cemiyeti konseyi 
ac;rldtgr zaman cemiyet misakmr ihlal e
decek memleketlere tatbik edilecek iktr
sadi ve mali zecri tedbirler hakkmda 
kiic;i.ik ve orta devletlere tern ina t itasma 
matuf mii~eterk bir beyanname ne§rede -
ceklerini beyan eden yan resmi bir teb -
bgin fsvic;rede ne§rolunmasJ birc;ok mii
t<dealara yo! ac;mt§trr. 

Her ne kadar Milletler Cemiyeti u -
mumi katibi, bu babda beyanatta bu -
lunmaktan imtina etmekte ise de 17 ikin
cikanun tarihinde bazt devletlerin §U ve
ya bu tarzda Milletler Cemiyeti misa • 
kma olan merbutiyetlerini beyan ve ilan 
edecekleri, ancak bu beyanatm Cenevre 
miiessesesini terketmi§ olan devletler a -
leyhine miiteveccih bir tevbih olm1yacagr 
gibi onlara kar§I bir miisaadekarhk da 
te§kil etmivece2i do2ru szibi szoriinmekte
dir, 

Mevzu kirinblart 
a:5} ugi.in, birkac; ufaktefek mevzu 
(g} birden buldum. T asarrufa uy

gun degil amma, ekonomi haf
tasmda olmadrgtmiz ic;in, hepsini birden 
harcamaga karar verdim. 

Tramvay kaprlarr ve kadrnlar~ 

T ramvay kaptlarmm listiinde «lutfen 
kaptyl kapaymrz» rica ve ihtanna rag
men, kadmlarm yiizde 99 u tramvaya hi
nip indikleri zaman, kapryr ac;rk buakular. 
Acaba, kadmlarm kapr kapamayr ihmal 
etmeleri, erkeklerin kendilerine hizmet 
etmege mecbur olduklanm ve arkala ~ 
rmdan bir erkegin kaptYJ kapamas1 la -
ztmgeldigini zannettiklerinden mi ileri 
geliyor? 

Bir prenses bir pr.ensin yartsi 
ktymetind e: 

Fa kat F elemenk Kralic;esi, bizim ba
yanlar gibi dii~i.inmi.iyor. Filvaki, gec;en 
ytl pek muhte§em bir surette evlenen Fe· 
lemenk V eliahdi Prenses Juliana yakm
da doguracakmi§. Kralic;e torununun 
diinyaya geli§ini, memleketin her tara • 

fmda, toplar atrlmak suretile selamlat • 
mag a karar vermi§. F akat c;ocuk erkek 
olursa I 0 I, ktz olursa 51 pare top atJl
masrm emretmi§. Demek ki F elemenlC 

Kralic;esine nazaran, bir prensesin k1yme• 
ti, bir prensin yansmdan ibarettir. Ba§· 
ka bir tabirle iki prenses bir prens dege• 
rindedir. 

Kendisi, hem kadm hem de Kralic;e 
oldugu halde kadrm erkegin yan ktyme· 
tinde sayan Holanda Kralic;esinin bu 
fikrine acaba bayanlar ne der) 

T ramva.v icin elzem bir tilet: 

Mademki tramvaydan kadma atla ~ 
d1k, tekrar kadmdan tramvaya gec;ebili -
riz. Y eni yaprlan san boyah tramvaylar 
rr.iistesna olmak iizere, arabalann on 
camlannda, yagmur, kar ve bugu gibi 

vatmanm oniinli gormesine mani olan 
§eyleri silecek aletler yoktur. Gec;en giin
ku tipide, bir dakika ic;inde, cama yapl
§an karlardan onlerini goremiyen vat .. 

manlar, ikide birde durup arabadan 
du§an uzanarak ellerile carnian silmege 
mecbur oluyorlardi. Otomobillere bile 

c;ifter c;ifter konulan bu otomatik aletle -
rin tramvaylar ic;in de c;ok li.izumlu ol -
dugu meydandad1r. Vatmanlarm kaza 
yapmalannm online gec;mek ic;in, Bele .. 
diye, tramvay kumpanyasrm, arabalara 
bu aletlerden koymaga icbar etmelidir. 

Cok et yemenin caresi: 

Belediyenin yapttg1 bir istatistige gore, 
t~tanbul halk1 pahah oldugu zaman c;ok 
et yiyormu~. ucuz oldugu zaman az. 0 
halde, Istanbul halkmm bol bol et ye
mesini temin etmek i~in. Belediyemir • 
den zaten hayli pahah olan et fiatm1 
bir misli daha artrrmasm1 rica etsek nasrl 
olur~ ! ... 

Fransan1n niifusu 

Paris ve Seine' de i'sizle
rin sayisJ825 bine ~Ikmt' 

F rans1z istatistik dairesi, 8 mart 1936 
tarihinde yaptlan son ni.ifus tahririnin ne
ticelerini heniiz ilan etmi§tir. Bu netice
lere gore, evvelki tahrir senesi olan 1931 
ile 1936 arasmda Paris ve Seine dairesi 
ni.ifusunda 81,000 den ibaret bir ni.ifus 
fazlahgt olmu§tur. 

1931 de 8,880,000 ikametgahta, 
12,990,000 aile ve 41,427,000 niifus 
saytlmi§tl. 1936 tahririnde, 9,110,000 
meskende, 13,145,000 aile ve 41 milyon 
508,000 nlifus tesbi. edilmi§tir. 

Niifus fazlahgrmn, be§ sene zarfmda 
81,000 den ibaret kalmasma mukabil, 
ev adedi 230,000 gibi daha biiyiik bir 
tezayiid nisbeti gostermi§tir. 

1936 nlifus tahririnde, Paris ve Seine 
i§sizlerinin, 1931 deki 420,000 ki§iye 
mukabil 825,000 e c;:rktrg1 goriilmii§ti.ir. 

Norve~ gemisine 
haciz konuldu 

[Ba§tarat~ 1 fnct sahttedel 

Y ektanm aldJgt yara c;ok biiyiik ve 
sancak tarafmdaki iki numarah ambar 
iizerindedir. Geminin ylizdi.iriilemiyecegi 
anla§tlmr§hr. 

$imdiki k1ymeti 35,000 lira kadar 
olan Y ektanm bedelinin Norve~ vapu • 
runun kumpanyasmdan almabilecegi 

tahmin edilmektedir. Ciinkii Norvey §ile
pinin usulsiiz bir §Ckilde y ektanm online 
gec;tigi ve si.ivari Tahir kaptamn bir mu

sademeden c;ekinmek ic;in manevra yap· 
tJg1, fa kat diger geminin Y ektamn lizeri· 
ne dii§tiigi.i anla~rhyor. 
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II 
Ku~uk Mavi· ku§ "11 ( CaOnlar, Konteranslar, kongreler) 
hikAye Konferans ve konser 

\.\o. ~i~li Halkev!nden: 
~:================== Peride Celal 1/ 14 !k!ncika.nun cuma giinii ak~am1 saat 

Size bugiin de pek kiic;iikken bir ki§ I ba~ladr ve oyle bir hale geldi ki "enc ka· 
21

1de Hoalkev~izdMe.: K 1 o"k t f . . . . " - pera""r 1m ema e ara m-
gecesr kmniZl <;Im sobamrzm ba~mda m- dm1 dii~iinmedigi dakika kalmadr. Niha- dan (Irk IS!ahma bir hek!m ve bir hukuk
nemden dinlediP;im bir masah anlataca- yet bir giin kalktr, kansmm dairesine ~u gtizile bak1~) mevzulu ve miinakaf?all bir 

Marlene Dietrich mes'elesl 
gim: itti Mah b .:1 k b' 1 f d'l ¥ konferans verilecektir. 

g ··~· . c;u , ."'. r~ . 1~ sese a 1 eme~~:e 2 _ ~iikriye Klnmll ve arkada~lan tara- M • M 1 k k h 
Cok eski zamanlarda, bundan binler- geldlgffil, kend!Slnl !<;en a1masml rica et- fmdan Kmm oyun ·ve havalan. « a vi e e )} a ramanmln Amerikada ml kala-

ce sene evvel, ismi Sahin olan gene bir ti. F aka t kadm onu kovdu. 3 - Ley Ia Azerbaycanll ve arkada~lan 
adam vardl. Oturdugu ~ehrin beyi olan Sahin Bey 0 giinden sonra her giin tarafmdan Azerbaycan milli raks ve §ar- cagJ, yoksa Berline mi donecegi heniiz malum degil 
bu delikanll, hem roL au"zel, hem de zen- krlan stiylenecektir. 

v _... e kansmm kapiSlna p;itmege ba~lad1 ve her * * * Hit1er'in iktidar mevkiine gec;tigi an-
ginlikte bir tane idi. Dam! k1rm1Z1 yakut- zaman kovuldu. Saranp solmu~tu. Y al- Pertevniyal Lisesinden yeti§enlere: danberi Almanyaya p;idemiyen ve yahud 
tan, duvarlann kaplamas1 giimli§ ve per- mz kald1g1 zamanlar aghyordu. Ciinkti Pertevnlyal L!seslnl b!tiren arkada~larl gitmek istemiyen Marlene Dietrich'in 
vazlan altm olan saraymm odalan 0 ka- a•lktJ. Evet, kara, kuru, rr'rkm' • ne olur- blr araya topllyacak bir cB!rlik> kurula- k d I k . d" k .. l 

" v cakt1r. Laz1m gelen haztrhklar yapllmt~tlr. ya m a mem e etme onme uzere o -
dar c;oktu ki belki kendisi de sa}'lsm; bil- sa olsun kansm1, bu dik ba~h kadmt se- Mezun arka.cta~larm 15/1/1938 cumartesi dugunu gec;enlerde yazm1~t1k. Fakat bu 
mezdi. viyordu. giinii saat 14 te Eminonii Halkevl salonu- · i~in son aldJgl ~ekil adeta ortaya bir 

Sehrin kizlan bu delikanlmm uzun na gelmeler! rtca olunur. M 1 D' . h 1 . k ~ 0, kansmm kaplsmm oniinde agla- r « ar ene Jetnc mese est» C(l llgm: 
boyuna, pembe dudaklanmn iizerinde bir YIP, inleyip yalvanrken mavi ku~ acJ <;lg-~ gostermektedir. Ciinkii y1!d!Zln Para-
kac tel ibri~imi and1ran siyah hiYJk1anna, hklar1a etrafmda doner dururdu. Gene y 0 s 1• v A R A mount. ~irketinden ~~yr~lmas1 pek d~ dos-
parlak, keskin bak1~h gozlerine vurgun- boyle kapJyl ac;tlramaytp da harab, bit- tane b1r tarzda deg1}d1r. Marlene m c;e· 
dular. Ugrunda olenler say1S1zd1. kin bir halde geri dondiigii bir giin mavi virmesi icab eden son filmi «Watson ha-

Sahin Bey sara}'lndan pek seyrek <;I- ku~un ac;1k pencereden ucup gittigini, se- Bas rollerde: rasl)) yiiziinden kumpanya ile artist ara-
kardr. Beyaz uzun ipek entarisi, ba~m- mada kiiciile kiic;iile kayboldugunu p;or- PiERRE RiCHARD WiLLM smda buyiik bir ihtilaf vukua gelmi~tir. 
dan pek seyreK <;Ikardtgl al fesi i1e geni~ dii. Fakat kendi derdine oyle dalmi~h ki SESSUE HAY AKA WA Buna ragmen san'atkar AmerikayJ kat'i 
salonunda inci i~li, atlas yastJklara yasla- aldmnadJ bile. Heyecan dolu a§k ve 1st1rab filmi surette terkedip etmemek hususunda bir 
mr, ho~landJgl kimseleri huzuruna ai'P B U G U N k Aradan birkac; saat gec;ti. Sahin Be- arar vermemi&tir. Ba~ka bir &irkete ge-
sohbet eder, bazan billur havuzlarmda yin huzuruna lalasl girdi. Bir kadmm $ I K c;ip en begendigi re)Isor Joseph von 
ak. kugular YJkanan ye~il bah~elerinde geldiii;ini, kendisini gormek istedig~ ini soy- Sternberg'in idaresi altmda ~ahsiyetine 
gezer ve s1k s1k sara}'lnm arkasmdaki d h 

d 1 d 
ledi. Sahin Bey, evve1a, bu yabanc1 ka- Sinemas}nda ba•hyor. a a miinasib eserler viicude getirmesi 

orman a av amr 1. d k b I ' 1'hti'mal1' de vard1r. m1 a u etmek istemedi. Fa kat I alas! 
Sabin Bey bir giin evlenmege karar 

verdi ve ertesi sabah tavam kJymetli mii- kadmm dii~kiin biri oldugunu, c;aresiz Fa kat evvelce de haber verdigimiz 
cevherler, duvarlan klrmlZJ atlasla kaph bir derd ic;in kendisinden imdad umma- = vec;hile Almanyada Marlene'nin kabulii 
merasim salonuna gec;ince muhaflzlarma ya geldigini soyleyince, yumu~ad!. ihti- ic;in bazJ hamhklar yapllmasl, hatta fa-
lalasml c;aglrmalanm emretti. ihtiyara yar adam ko~arak p;idip kadmr ald1; hu- kirlere k1~hk tedarikile me~gul cemiyetin 
karanm bildirecek ve dort tarafa kendi- zura <;1kard1. Kadm ba~tan a~ag1 siyahla· menfaatine verecegi miisamerenin esas 
sine diinyamn en giizel, en asil kizmt ra biiriinmii~tii. ihtiyar !ala, d1~an c;:k1p programmm tesbit edilmi~ bulunmas1 ha-
bulmalan ic;in adamfar salmaSml soyliye- da yafmz kaJd1kfan Zaman Slkt Slkl OTt- berlerden hangisinin dogru ofdugu hak· 
cekti. tiigii yiiziinii ~<;ti ve meydana o kadar kmda zihinleri tereddiide dii&iinnekte-

B
. "h. I I . d giizel bir yiiz ctkh ki, Sahin Bey de ol- dir. Artist Avrupaya p;elecek olursa filim-
Iraz sonra 1 hyar a a 1c;eri gir i ve dugu yerde irkildi, gozleri kama~tJ. lerini bundan boyle Berlin, Paris ve 

yanma yakla~llg1 zaman geni~. siyah a- S I . h .. t" .. .. .. . d Londrada reVI'recektl"r, 
hanoz koltugunda efendisinin ba&ml ar- an sa~ an Slya or usunun uzerm P.n .. 
kasma yaslaml& mi&rl ml~Il uyudugunu altm bir ~elale gibi topuklarma dokiilen Marlene'nin Almanyaya gelmesine 
gordii, uyandmnaga kiyamadl. Ayakla- ve gozleri berrak su dam1alanm anduan miimanaat edilmemesinin ba&mda artistin 
rmm ucuna basa basa geri dondii. Biraz krz; Sahin Beye yakla~h. Rengini klZll Holivud' da fa~istlere kar~1 kurulmu& olan 
sonra Sahin Bey uyand!. Lalasmt c;aglr- gi.illerden alm1~. giizel dudaklanm ac;h. te~kilata dahil olmam1~ bJ,Jiunmas1 gel-
malan ic;in muhafiZ!anna emir verdikten Biilbiiliin ~aklamasm1 golgede buakan mektedir. Fa kat baz1 gazeteler, sinema 
sonra birdenbire iizerine agJrhk c;okmii~, lath bir sesle: payitahtmda son zamanlarda vukua ge -
uyuyuvermi~ti ve riiyasmda sac;1an sakal- - Ben mavi ku~um, dedi. Evvelce, len grevleri tahrik edenin bu fa~istlere 
Ian klZil, gozleri ate~ler sac;an bir ihtiyar riiyamza giren k!Slnet pensmm say:s1z kar$1 kurulmu~ alan te§kilat oldugunu ve 

Marlene Dietrich 

naat ~udur: Marlene, eger Hitler idare
sine mutavaat p;osterdise, bunu seneler
denberi gormedigi annesine kavu~mak i
c;in yapm1~1Jr. Y oksa Marlene muhtelif 
yer1erde muhtelif kimselere Hitler iktidar 
mevkiinde bulundugu miiddetc;;e Alman
yaya ayak basmiyacagmi birc;ok defalar 
tekrar etmi&tir. 

V elhasJI, goriiyorsunuz ki mesele ne 
tarafmdan bak1lsa ve tutulsa pek kolay 
halledilebilecek ~ekilde goriilmiiyor. Ma
amafih, Marlene'nin &u iki tarzdan birini 
sec;ecegi muhakkaktlr. Y a, biitiin bu 
tekliflere, davetlere rai?;men Amerikada 
kalacak, bu ~ekilde milliyetperver sosya
list1er idaresi esnasmda memleketine bir 
daha gelmesi ihtimalini ortadan kaldira
cakhr, yahud da biitiin Amerika stiid
yolan kap1lannm kendisine ebediyyen 
kapanmasmt goziine alarak Berline do· 
necektir. 

gonnii&tii. Bu ihtiyar ona yakla~ml~. ku- cariyelerinden biriydim. Beni ku~ haline bu te~kilata Marlene'nin de yard1m etti-
]agma ~unlan flSI1dami&II: koydu. K1smetinizi sec;mek iizere de size T e§ekkiir gini yazmaktad1rlar. Diger taraftan * Y eni sene miinasebtile ne arzula • 

«Ban a kismet perisi derler, herkesin yollad1. Ke~ki gelmez olayd1m. Ciinkii E§imin vefat1 dolaYJ.sile cenazesine F ranslz gazeteleri, Y1ld1zm yazm Parise n olduguna dair kendi1erine sorulan sual-
nasibini tayin ederim. Biliyorum sen de sizi goriince sevdamz ate~ gibi ic;ime dii§· i§tirak eden ve telgrafla ve meektub _ geldi&i vakit Almanyadan kovulanlarla !ere baz1 artistler §U cevab1an vermi§ler • 
evlenmege karar verdin. Mavi bir ku~ tii. K1skanc;hktan kanmz olacak klZI bir larla ve §ifahen taziye lutfunda bulu _ pek sJklflkl miinasebette bulundugunu, dir. Simone Simon: «Holivud' da bana 
gonderece~im. Onun sec;tigi bzla evlen... tiirlii sec;emiyordum. Nihayet: «Hie ol- nan klymetli dostlanma ayn ayn mu- hatta Almanyadaki milliyetperver sosya· zamam ho§ ge<;irtecek bir arkada§ iste -
Y oksa hal in yam an olur. Mavi ku~ ki- mazsa cirkin bir k1z sec;eyim de onu sev· kabeleye teessiiriim manidir. Saym ga- list1erin en biiyiik dii~am olan «Garb rim.» Dick Powelle: «Daima Jean Blon
min ba~mm iistiinde ii~ kere donerse bil mesin» diye, dii~iindiim. Halbuki siz ka· zeteniz vasttasile te§ekkiirlerimi suna- cephesinde yeni bir &ey yokturl» kitabJ- dell'in sevgisine sahib olmak isterim.» 
ki o senin kismetindir.» nnlZI <;llgm gibi severek beni ~a~uthmz. nm. mn muharriri Erich Maria Remarque ile Jean Blondell: «Sarlo gibi bir komik ol-

Bunu soy1er soylemez, ihtiyar, ortadan 
kaybolmu~ ve gene adam uyanrm~tl. Ne 
yapacagm1 ~a~1rm1~ bir halde etrafma ba
kmlyordu ki, birdenbire bir t1k1rlJ duya
rak yerinde do&ruldu. Gozlerini etrafta 
gezdirdi, heyecandan yiizii sarard1. Pen
cerenin oniinde mavi bir ku~ durmU$, in
ce, uzun gagasm1 cama vuruyordu. Sa
hin Bey hemen yerinden f1rladJ, cam1 ac;
b. Ku~ siiziilerek i~eri girdi. Uzun pem
be bir gagas1, ipek gibi parhyan mavi 
tiiyleri vard1. Salonun ic;inde birkac; ke
re dondii, sonra gelip gene adamm omu
zuna kondu. 

Aradan p;iinler gec;ti. Mavi ku& gi.in
di.izleri Sahin Beyin omzundan, gecele
ri do~eginin ba&ucundan aynlm1yordu. 
Gene adam ise, onun kimi sec;ecegini pek 
merak etmekteydi. 

Ben de gittim. K1smet perisine ya1vardJm, Mehmed Muradoglu pek fazla dost1uk ettigini if$a eylemekte- mak arzusundaytm.» Katherin Hepburn: 

yakard1m. Asll klligimda yeryiiziine in- T e§ekkiir dirler. «Deha sahibi olmag1 isterim.» Marlene 
meme raz1 olmasm1 istedim. Halime ac1- Sevgili ve kiymetli babamlz Yiice Ev4!t, Marlene yazm Fransayi, !ngil- Diehich: -«Bir aile kadmt olarak hayat 
d1. Soziimii k1ramad1. Yalmz eger bu sa- tllkii lisesi ve Davudpa~a mtamektebi tereyi, AvusturyayJ ziyaret ettigi halde ge<;irmek, yemegimi bizzat pi§innek arzu 
raydan geri donmege kalkarsam sonu- £rans1zca o~retmeni 1SMAiL SUAD nic;in Almanyaya a yak basmam1~hr ~ ederim.» Marion Davis: «flk filmim alan 
mun oliim olacagm1 soyledi. KESK!N'in 8 ikincikanun 1938 tarihin- Hem, eger YJ.ldrt Holivud'daki Nazist- <<.Su eski Nevyork» kordelasm1 tekrar <;e-

Giizel peri klZI soziinii bitirince: de ani oliimli dolaYJ.sile taziyette bu - ler aleyhtan te$kilata muha1if hareket1er- virmek isterim.» Ginger Rogers: «Midye 
«i~te gel dim, seni seviyorum, bana acJ ... » lunan ve teessiirlerimize i~tirak eden de bulunmu$ olsaydl, Drothea Wick yerken i<;inde bir inci bulmak arzu ede • 
diye, in1ed1·. Fakat Sah1·n Bey ta• &1·b1· akraba ve taallukabm1zla Yiice tJiki.i li- Lilian Harwey, Jean Kiepura g1"b1' ,.0 k: • W lb B B" b • ~ nm.» a ace eery: « IT sa ah uyan-
soguk bir taVIr1a siikut etmekten ba§ka sesi mliessis ve direktOrii saYJ.n Nebiza- tan AmerikaYJ. terketmek mecburiyetin- d ~ k d 

b
. d 

0 
de Hamdiye ve cenaze merasimine ;" _ d k I d Igim zaman en imi gene bir delikanh 

1r~ey yapma 1. sira1arda salonun ka- -. e a u 1• I b I k b" .. k d I ") 'f tirak edenlerle talebelere, soz ve yaZJ o mu§ u ma ve utun a m ann 1 t1 a-
PIS! ac;Ilm1~, e~ikte bir kadm goriinmii$1ii. ile taziyette bulunan aile dostlarimlza Binaenaleyh Berlinden gelen haberle- tma nail olmak isterim.» Franc;oise Ro • 
Esmer, karakuru, c;irkin bir kadm, Sahin en derin saygi ve §likranlar1m1z1 suna- ri biraz ihtiyatla telakki etmek icab edi- say: « (Biiyiik oyun) kordelasm1 tekrar 
Beyin kariSI .• Onu goriince Sahin Beyin r1z. yor. Fa kat birc;oklannda has1l olan ka- c;evirmek arzu ederim.» 

birdenbire gozleri parlad1, yiizii giildii. Damadt Ktzl r---~~~~~~~---ii!~-~~~~~~~-_;~.;-~~------
Yamna ko~arak bag1rd1: Hayreddin Sane a Mevhibe Sar1ca Parlak ve emsalsiz sesli... T ath ve muhrik sesli ... 

- Oh sevgilim. nihayet gonliin ol • Berlin operastndan ERN A sAcK 
du! Beni affettin mi? Vefat Diin ak~am sA K A R y A sinemastnda 

Kadm giizel peri kiZlm uzun uzun Dahiliye Vekaleti Seferberlik §Ubesi 
siizdii ve gozlerinde kJskanc; pmltJlar ya- mtidlirii Hii.sameddin Tuga<;'m refikasl N i s ,., i ,., E G I• 
mp sonerek kocasma dondii: ve kurmay albay Fahri Belen'in hem- ¥ ¥ 

_ Bu kim~ §iresi Tlirkan Tugac; 10/1/938 de vefat 
etmi§tir. Cenazesi bugiin Haseki nisa 
hastanesinden saat 11 de kaldmlarak 
Edirnek8p1 ~ehidliginee defnedilecek -

Sahin Bey stkmhh bir taVIrla ka~lanm 
c;ahp kiZa bakt1. «Hemen kalk1p gitmesi 
laz1m gelen bir misafir» dedi. Bu soz o
nun agzmdan c;1kar c;1kmaz giizel peri 
klll birdenbire tekrar mavi ku~ haline gir
di. Ac1 <;Jghklarla birkac; kere gene ada
rom ba~mm iistiinde dondii, sonra pen
cereden c;1klp gitti. 

tir. 

$EHZADEBA$I 
TURAN T!YATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na~id ve 
$ehir tiyatrosu san- rn 

. • filminde seyircilerin umumi heyecamm uyandinnl$llr. 
S!Zl havran b1rakacak ve R:oklere kadar c1kan bu ilahi sesi llidio dinJeviniz. 

Me~hur keman iistad1 

JACQUES THiBAUD 
Biricik keman resitalini 

( Bu ak~amki program ) 
ANKARA: ' 
12,30 muhtellf plak ne~riyat1 - 12,50 pl!It: J, 

Tiirk muslkis! ve halk §ar.lulan - 13,15 da' 
hili ve harici haberler - 18,30 muhtellf plii.~ e 
ne~riyatl - 19,00 Tiirk mus!kisl ve halk §ar• 
kllarl. (8ervet Adnan ve arkada§lan) -19,30 
saat ayan ve arabca ne~rlyat - 18,45 Tiirli 
muslk!si ve halk §arkilan. (H!kmet R1za 
ve arkad~lan) - 20,15 s1hhi konu§ma: nr. Sa 
Fahrlye ~henk - 20,30 p!akla dans mllSi' n 
klsl - 21,00 ajans haber1eri - 21,15 stiid,YO hl 
orkestras1 - 21,55 yannkl program ve :r.s· lla~ 
tl~at maq1. \'trd' 

ISTANBUL: ·· 
12,30 plakla Tiirk m11Slkisl - 12,50 hava• 1RIUl 

dis ~ 13,05 plii.kla Tiirk muslkis! - 13,30 e b 
muhtelll p!ak ne~riyat1 - 14,00 SON - 17,00 ~iig-· 
Inkllab dersi: Un!vers!teden naklen. Mah• b1 ·5 
mud Esad Bozkurt tarahndan - 18,30 plii.k· ti ~ 
Ia dans musikisi - 18,45 Emintinii Halkevl S1 

ne§riyat kolu namma Nusret Safa - 19,00 l&rm 
Raife ve arkada§larl tarafmdan Tiirk mu• hz! 
sik!sl . .ve. halk ~ark1lan - 19,30 konferans: b a 
Emlnonu Halkevl sosyal yardrm ~ube.si na· ~l 
mma Prof. Dr. Osman Cevdet (Romatiz• du 
ma!Ilarm tigrenmes! faydall b!lg!ler)-19,55 ha.bi 
borsa haberleri - 20,00 klfullk Tiirk musi 4) 
kisl; Okuyan Nurl Hall!, keman Re§ad, ke· ann 
men~e Kemal Niyazi, tambur Diirrii Tu4 « 
ran, .kanun Vedhe, ud Sedad, niSfiye Sa· «Ka 
lii.haddln Candan • 20,30 hava raporu • ·· 
20,33 Orner RIZa tarafmdan arabca soy - g;n 
lev - 20,45 Vedia Rtza ve arkada~lar1 tara4 t a 
fmdan Tiirk mllSikisi ve halk §arkrlan, lehli 
(saat ayan) - 21,15 ORKESTRA - 22 15 
ajans haberleri - 22,30 plii.kla sololar, ope
ra ve operet par~lan - 22,50 son haber- ~a 
ler -ye ertesi giiniin programt - 23,00 SON. lttif 

VIYANA: 30!' 
17,10 EOLENCELi: KONSER - 18 30 Pi:- 1 

y ANO KONSER.:i: - 19 kar~1k yaym '- 20,45 det) 
MUHTELIF ~ARKILAR - 21,20 MUSi:KiLi: ale 
PIYESLERDEN PARQALAR - 21,55 fi.'AR ., fazl 
KILAR VE !;IAN KONSERI - 22,15 plye.s "' 
23,15 haberler ve sa!re - 23,25 gramofon, ~uh 
haberler, dans plaklan. kay~ 

PE§TE: K 
18,05 KORO KONSERI - 18,55 konferans~ 1-I 

19,25 gra.mofon - 20,45 p!yes: Slyah Late • 0 

22,25 QINGENE ORKESTRASI - 23 20 PI~ &erv 
YANO KONSER.:i:- 24,05 CAZBAND TAKI. lniit 
MI ~ 1,10 haberler, h d 

BUKRE§: e 
19,20 KONSER: i. Strau.ss'un eserlerl • 

19,50 konferans - 20,05 gramofon - 20,35 dif 
§ARK.ILAR <Brahms) m - 21 kon!era.ns • lrti) 
21,20 SENFONi.K KONSER - 22,35 hava, dol 
haberler, spor ve salre - 22,50 GECE KON• k 
SERI - 23,50 haberler, oc 

LONDRA: Ka 
18,05 ORKESTRA KONSERi • 18,85 gra• bire 

mofon, ~ocuklarm zamaru - 20,05 QiNGE• bi B 
NE ORKESTRASI - 20,45 ORKESTRA r 
KONSERI - 21,05 haberler ve salre • 21,35 tak 
Org muslklsi - 21,35 ~an konserl (tenor) • 
22,15 miinaka~a - 23,05 DANS ORKES .. 
T~ASI - 23,35 radyo sahneler!, haberler ve f"ii 
saue - 24,30 DANS ORKESTRASI ~ 1,35 l-
gramo~on, haberler, hava.. hu 

PARIS [P.T.T.J; her 
18,05 ~ARKILAR - 18,20 klra.at ,. 18,85 }~ri 

QOCUK . KOROSU - 19,05 ORKESTRA. d 
KONSERI - 19,50 konu~malar - 20,35 §AR· ~g 
KILAR - 20,50 VIYOLONSEL VE PiYA • ~iJ; 
NO - 21,05 haberler, eglenceli yaym - 22,35 
OPERA YAYINI: Iyi kalbl! Kra! Dagobert- hu 
24,35 haberler, hava, gramofon. 

du 

NOBET<;i ECZANELER tne 
lee 

Bu gece ~ehrlmizin muhtell1 semtlerin
de~i nobet<;i eczaneler §unlard1r: 

Istanbul clheti: 
~ehzadeba~mda ('Un!versite), Fenerde 

(Hiisameddin), Karagiimriikte (Kemal) 
§ehremininde (Nazrm), Aksarayda (Eten{ 
Pertev), Samatyada. (Teof!lo.s) Bakirkoy
de (Merkez), Eyiibd.e (Arifl. ' 
Beyo~lu clhetl: 
Pangaltt ~alaskargazl caddeslnde <Nar

gilec!y.an), Istiklal caddeslnde (L!moncl • 
yan), Istlklal caddeslnde (Della Suda) Ka
raktiyde <HiiJ>eyin Hiisnii), Kasrmp~§ada 
(Mueyyed), Hask.Oyde (Nesim Aseo) Be ~ 
~ikta§ta (Vidin), Ortaktiy, Arnavuctkoyiin
de (Kostant!n Ml!t!yadl), Bebekte (Mer • 
kez), Rumelihisar, Emirgan, Tarabya ec
zaneleri. 

Kadlktiyiinde SOgii-dlii~;e~mede (HulO.St 
gs~.an), eskl .. iskele caddeslnde (Sadlk), 
Uskudarda (Orner Kenan), Beykoz, P~a
bah~;e, Anadoluhisar eczane!eTI. 
~~~=~-"""!·=~~ 

Te§ekkiir 
Sevgili merhum Artin Sinanyan'm 

cenaze mereasimine i.§tirlJik buyuran 
zevata te§ekktiratunizi tal> 1ime imkan 
bulamadiglrnlzdan alenen a. rz1 te~ek • 
kiire gazetenizi tavsit eyl~hz. 

lrtii 
tnu 
le 
bir 

ta. 
ha 
1{0 
iiz 

Yo 

Bir giin omzunda, pembe gagas1m en-
5esine yaslam1~ duran ku~u ald1. Tam ok
~Iyacakken mavi ku~ elinden kurtuldu. 
Acl aCl oterek <;llgm uc;U$larla salonda 
dondii, durdu. Sonra salondan c;Ikb. 
Gene adam merak ic;inde onu takib et
ti. Saraydan <;1kt1lar. Sehrin sokaklarm
da epey miiddet gittiler. Camurlu, dar 
hir sokaga girince mavi ku$, kuliibemsi 
hir evin oniinde durdu. Evin kaplSI ac;Il
Ch. E~ikte gene bir k1z goriindii. Kara 
~!-lru, c;irkin, fakat zeki bak1~h bir ~eydi. 
Uzerindeki elbiseler eskilikten dokiilii
yordu. Mavi ku~ birdenbire havaland: ve 
tam iic; kere kmn ba~mm iizerinde don
dii. Bunu goriince Sahin Beyin ~{jziin
de diinyalar zindan oldu. Demek ktsme
ti olan k1z, bu idi I ... Bir an ic;in orad<ln 
kac;1p uzakla~may1 dii~iindii. Goziiniin 
oniine kml sakalh, ale$ ~ozlii ihtivar ge
lince korktu. Yiizii kederden sapsar1, 
bitkin bir halde, nihayet kaderine raz1 
oldu. Esmer, karakuru, c;irkin kiZl bera
berine aid!, saravma dondii. 

Ertesi giin kan koca yeni uykudan 
kalkmi&lardJ ki ihtiyar lala ic;eri girdi. 
Gozleri ya&h. viizii solgundu. Onlarm a
yaklannm ucuna tiiyleri kan1arla birbiri
ne yapl$mi~ alan rna vi ku&u b1rakl!: «Za
valh hayvanc1k, dedi, tam kalb:nden 
vunnu$lar, sabahleyin bahc;ede bulduk .. » 

atkarlarmdan Hi:!Zlm ve Muammer 
birlikte iki oyun 

<;ifte konferans 1 perde 
Ne klllm bilir ne ben, vodvH 2 perde 

19 ikincikanun <;ar~am ba ak•am1 verecektir. 

~::::~:;:;:;;:;;:;::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::~~-----•~~e~r~h~u~m~A~r~t~in~S~m:· ~a~n:yan r kiZ karde~i ve ailesi 

Y ARJN AK <:AM ls~anbu!un giizel tili.m seve~. halk1 M E L E K • 
ERTUGRUL SAD! TEK 

Tiyatrosu 

Ku$ bahceye ~omiildii. Sehrin beyi 
en ~iizel, en zengin, en asil erkegi ise e
pey huysuz ve cetin bir mahluk olan cir
kin, kara, kuru kansim ayni ate~li a~kla 
c;1lgm p;ibi sevmekte devam etti. 

Bu gece 
Bak1rkoy - ~iltiyadi) 

Yarm gece 
(tiskiidar - Hale) 

sinemalarmda 
iTAAT iLAMI 
Yeni vodvil 3 perde 

Ya7.an: ~usahibzade Celal 

Biiyiik merasimle diigiin yap1ldt. 
Bu izdivac; miinasebetile herkesin parma-
ih agzmda kalm1~, birc;ok gene ktz!ar hep 
siyahlar giymi~lerdi. Sahin Bey ise, me
yus, mustarib bir haldeydi. Saraymda 
k1rk odahk bir daireyi kansma verdi ve 
onu dairesine b1rakhih ilk gece ka~lanm 
c;;atarak: «Bir istiyecegin olursa lalam1 
c;ag1r. Benim p;oziime goriinme>> dedi. 
K1z evvela kocasma hayretle baktl. Sonra 
yiizii hiddetle k1zararak odasma girdi. 
Kapiyl ~iddetle orttii. Onun bu hareketi I 
Sahin Beyi hayretler ic;inde buaktl. 

Kans1 c;irkin ve fakir olmasma ragmen 
Sahin Beyden daha gururlu, kendini 
\1egenmi$ bir insan c;1kt1. Kocasmm sozii
nii dinledi. Odasmdan hie; <;1kmad1. 

Sabin Beyin onun bu halleri kar$Ism· 
da ilk duydugu hayret sonralan alakaya 
c;evrildi. On daha ilk giiniinden fena, 
kaba muamele ettigi ic;;in azab duymaga 

Onlar ermi~ mmi'rtma. hi7 r1kal!m ... 

Ftrtlna miinasebetile istanbula geleme diginden cumartesi giinii bilmecburiye I 
temsillerine basl1yam1yan 

Biiyiik Tiirk san' atkan illiizyonist ve Manyetizor 

Profesor Z A T i S U N G U R 1 
Diin geceden itibaren $imdiye kadar i~tanbulda hir. ~ostermedi~i en l>..eyecan

lt MANY A TiZMA, FAKiR. ZM A ve TELEPA Ti hiinerlerini 

~ehzadeba~I FER A H sinemada 
Biiyiik muvaffakiyetlerle takdim etme ktedir. Y almz birkac; p;iin devam edecek 
bu fmah kac;Irmaym1z. Koltuklar tak sim olmamasmdan erken te~rif edenler 

en onde ver bulurlar. 
Tf'm•illl"r h,.r Pf'rt- saa.t 70 30 ria h.a<l•r. iiri:lli-----· de F .. ~ .l 'i .i] Z t i y a tr o i u '1 :l1 Bu ak~am saat 2 l 

Paris N asyonal Konservatuan p rofesorii ve 
ve deha kar piyanist 

LAZARE LEVY'nin 
iiiri reisi, 

KONSERi 
Cumartesi saat 171,0 ta rna tine: V F.OA KONSERi 

, 

':/ smemasmda bulu§acak. c;unkii: 

Beyaz perdenin en giizel filmi - ROMEO - JUL YET' fEN, LA DAM 0 KA
MEL YA'dan nefis, ~ahane bir a~k - Giizellik • Musiki - lspanyol danslan 

goriilmemi§ derecede heyecanh bir mevzuda ' 

ATE$ BOCEGi 
Ba~ rollerde: 

jEANETTE MAK DONALD ve ALLAN JONES 
Dikkat• Yann geceki. miisa~er~ye herkes gel~bili.~, muhte~em 

• nun arzu ve Isran uzerme yarm gecek1 musamere 1~in 
yeti kaldmlmi§hr. 

miidavimlerimizden bir~ogu· 
tark veya smokin mecburi · 

Fiatlarda zam yoktur · Biletler bugiinden itibaren MELEK gi§esinde 
sahlmaktadJr. T elefon: 40868 

iSPANYOL ~i~EKLERi 
ispanyolca bUyUk operet 

Y1ldtzlar: Madrid opera.smm en me~hur artistleri MigUel Ligero • Primadonna Raquea Rodrigo, 
Tenor Roberto Rey • Dolores Cortes. MUzik Madrid Fllarmonlk orkestrasa 

l!'panya temsil san'atmm en guzel eseri. Ne~e, eglence, Ispanyol ~arkllan ve rak1slan. 

~ar§amba ak~amt T U R K sinemas1nda 

di 



~~ ~tika~~t93~ CUMHURiYET 

Rumen Demirmuhafizlal 
r deri neler sOyliiyor? 

ikttsadi ltareketler 
.... ~ o;, ..... ,- ' " • • \ •• ., 

Belc;ika Staviskisi Oldii PEE CERESiNDEN 
----------------~--------Adam ihrac1 

i, ba~1na ge~ince, Almanya ve italya ile ittifak ihracat tacir lerinin, Ticaret Odasm -

Julius Barmat, binbir mace:radan sonra Bel~ika· 
daki kabine buhranm:a:n da kahraman1ydi 

da iktisad Vekaleti Miiste~an Faik Avrupa gazeteleri, da dogmu$tu. Son derece 

Kii~iik itilift ve edecek, F ransa ittifakint, 
Balkan anla~masinl bir tarafa atacakmut! 

Kurdoglu'nun riyaseti altmda yaptlklan «Bekikanm Staviski'si>) fakir bir hahamm oiHu i-
toplantida c;ok miihim bir noktaya te- lakabile amlan Julius di. Adm1 Judko kovdu -
mas edildi; bize en yakm bir memlel;:ct 1 J dk d h k k" 

Barmat ismindeki sergii- ar. u o, a a pe u-olan Romanya'y1 bilmemekligimiz <'CJ 
k A I ze•trinin, birka,. giindcn- ~iik vasmda iken ate~in 

Sag partilerden ~imdi hi.ikumet ba~1 -
~t gden milli h1ristiyanlann lideri ve 
fi~vekil Gaga' nm bir lngiliz gazelesine 
Vtrdigi miilakau diin ne§retmi§tik. Bu 
&lin de hiikumete heniiz i§tirak etmemek
le beraber, mi.ifrit sag partilerin en bii -
Yiigii ve memleketin liberaller ile milli 
h1ristiyanlardan sonra iic;iincii biiyiik par 
tisj olup son intihabda meb'uslannm mik
tanm 14 ten 70 e r;1karan Demirmuha -
b:lann lideri ve Romanyamn miistak • 

'bet ve devamh Ba§veki! namzedi adde
dilen Codreanu'nun ayni gazetenin mu· 
habirine verdigi miilakatm miihim kJslm
lanm naklediyoruz: 
«- Corneliu Codreau'ye, taraftarlan 

«Kaptan» diye hitab ediyorlar. 0, bu • 
&tn Romanyanm en dramatik simas!d1r. 
Y ann belki biitiin §arki Avrupamn en 
lehlilceli bir kuvvet ve unsuru olacakhr. 

Can ve yiirekten miifrit fa§isttir. Fran· 
sa ve diger demokrat memleketlerle olan 
ittifaklarm bozulmasma, Hitler ve Mus-
S()lini ile derhal ittifak akdedilmesine §id
det!e taraftardn, Milletler Cemiyetinin 
aleyhtardu. Kaptan benimle iki saatten 
fazla gorii§tii, ate§in bir sarahat ve vu -
~uhla sozlerini soyledi ve zerre kadar bir 
kaydt ihtiyati serdetmedi. 

Kaptan c;ok yaki§Ikh bir adamd1r. 
Mollywood' a gitseydi mutlaka azim bir 
servet temin ederdi. Siyasl akidesinde 
l't:uteaSS!b ise de azim ve samimiyeti §Up· 
heden azadedir. 

Demirmuhahzlann karargahma gir -
cligim zaman burasm1 iiniformah yahud 
tni!li k1yafette gene Demirmuhaflzlarla 
clo!u buldum. Biiyiik salonun duvarmda 
kocaman bir ~engelli salib ve Hitler'Ie 
Kaptanm fotograflan asiiiyd1. Birden -
b7re kaptan ic;eri girdi. Herkes ok~elerini 
birbirine sert vurarak ve kollanm uzata • 
tak fa§ist usulii selam verdiler. 

Kaptan ~unlan soyledi: 
«- Kral ile mi.inasebahm yolundad1r. 

{_;iinkii biz Romanya gencleri hepimiz 
hUkiimdarhk taraftany1z. Krai ile bera· 
her c;:ah§abiliriz. Lakin Kral bizim fikir· 
lerimizin aleyhiode olmak hakkm1 haiz 
d~gildir. <_::unkii idaresi mutlakiyet de -
Ri); hakemliktir. 

Krahn bu intihabattan sonra, §imdiki 
hukumetin partisinden daha kuvvetli ol
dugu halde bizim partimizi neden sec; -
tnedigine gelince, ihtimal bizi gene ve 
lecriibesiz bulmu§tur. 

Romanyanm bugiin en miihim ve en 
tniibrem ve biran evvel halledilmege 
tnuhtac meselesi Y ahudilerdir. Bu mese
le ile k1yas kabul edebilecek ba§ka hi~ 
bir mesele gormiiyorum. 

Y ahudiler bizim biitiin milli hayatl· 
ll'l1za niifuz ve hulul etmi§lerdir. Mem -
lekette orta bir s1mf viicude getirip hakim 
Stmfla a§ag1 s1mf arasma girmi§lerdir. 
Bunlar, iki s1mfm kan§masma engel ol
duklanndan Romanya ic;in bir tehlike 
le§kil ediyoriar. 

Y ahudiler Romanyanm miiiJ hayahm 
tahrib etmegi dii§iinmektedirler. Biz, da
ha evvel kendilerini tahrib etmeliyiz. 
~omanyada tek bir Y ahudi kalmamak 
Uzere memleketi terketmelidirler. 

Bunlann nereye gideceklerini bilmi -
Yorum. Lakin biz Y ahudilerin Roman • 
Yanm milli hayatmdan def ve ihrae edil
ltleieri esasmda 1srar etmeliyiz. 

Hiikumetin ba§ma geldigim zaman 
48 saat ic;inde Almanya ve ltalya ile 
ittifak aktedecegimi yakmlarda beyan 
etmistim. Bu beyanat1mda §imdi de sa -
bit buiunuyorum. <_;:i.inkii politikam1z bu-

ac1 §ikayet mevzuu oldu. Bu ~i ayet eri ' ..- " 
nu icab ettiriyor. her tiirli.i ahvalde, her memleket ic.;ln beri mahpus bulundugu zekasile kendini p;ostermi~ 

Milletler Cemiyetine imamm yoktur, duyabilirsiniz. Yalmz Romany a piyasas1 Forest hapisanesinde, 6 ve on iic; ya~ma p;eld1gi 
Fransa ile olan ittifaka da inanm1yorum, degil, tcmasta bulundu~umuz, az c.;ok kanunusani sabah1 oldii - zaman, zengin olmak e -
Balkan anla§masma da inanm1yorum. miisterimiz olan hie bir piyasa hakkmda giinii haber veriyorlar. melile babasmm evinden 

Kat'i ve mutlak surette soy!iiyorum ki malumatlm1z yok. Buralan gidip goren, Barmat, 30 kanunu _ avnho hayata attlmJ$h. 
Avrupa ic;in kat'i an huful ettigi zaman ihtiyaqlarmi, satabilecea,imiz mallan evvelde, Holandadan Julius Barma~. uzun 

b kl b f y tesbit eden, ithalatc;Jlarile temasta bu -
ben u ittifa ar1 ir tara a atacag1m. Belrikaya iade edilmi• ve seneler sefalet c;ekti, fa -t f f lunan kac.; tiiccanm1z var? Temin ede • .,. • 

Almanya ve talya ile itti ak tara ta- k muhakemesi <>oriilmek u- kat biitiin sefaletine ra<.. biliriz ki, bunlarm yekunu parma he- " " 
nyim. <_::iinkii, bu memleketler §eytanl sabma vurulacak kadar azdir. Ne acJ z;;.e bulunmu~tur. Belrik:mm Staviskisi: men zen~in olmagJ kuran 
olan bol~evizme kar§I medeniyeti miida · bir hakikat ki, harici ticaretimizde ro1 Malum oldugu iizere, Jullis Barmat bu haham oglu, ticaret 
faa ic;in sava§Iyorlar. alanlar. karanhkta hareket ediyorlar. Julius Barmat, gec;en te$rinisanide M mtktebine devam etmekten ve tahsilini 

Ben demokrasi sistemi aleyhinde oi • (~i:iyle h1zhca bagmak duyulacak ... ) Van Zeeland'm iktidar mevkiinden c;e- bitirip d1ploma almaktan bali kalmam1~\J. 
dugum gibi diktatorliige de kar§IYim. diyebilece1Hmiz kadar yakm bir yer o - kilmesine ve Belc;ikada bir kabine buhra- Barmat'm, hulyasma kavu~masmda 

Goga ile birlikte hareket edemeyiz. Ian Romanya'y1 gidip gormiven, temas- m c;1kmasma sebeb olan hadisenin kahra- askm biiyiik rol oynad1g1 muhakkaktir. 
Eger Demiruhafizlar tekrar ekseriyeti ta bulunmiyan ihracat tacirlerinin da- mamd!T. Rotterdam' da, kendisini ac;hktan ve o -
k k I I K I b. · k ha uzak piyasalar hakkmda ne diisiine-

azanaca our arsa ra m JZI enara Belc;:ika devlet bankasmda baz1 yol- liimden kurtaran bir pa~avracmm kiZlna y · · bilece~ini tahmin etmek miiskil degil-
atmJyacagma emmlm.>> suzluklar goriilmii', daha dogyrusu, ban . a<Ik olan Barmat, paravrac!dan, zengin dir. Romanya'da yalmz bir tek Tiirk ti- ~ ., 

Romanya muammasl caret evinin bulunu~u hu hususta bir fi.. kanm, Julius Barmat tarafmdan c;ekilen olmadikc;a. klZIDI alamlyacal'l cevabile 
Pariste inti§ar eden Le Temps gaze • kir vermege kafidir. 0 Rumen piyasa - polic;eleri kabul hususunda fazla ileri kars1la~mca bir kere daha talihini dene -

tesinin Biikre~ muhabiri, Romanyadaki .daki yalmz zeytinyag1 uzerine il? ya- gittigi anla§ilarak, M. Van Zeeland'm mege ~Ikm1s ve on sene sonra, milyonlar
kabine degi§ikligi hakkmdaki bir yaZISm· pan Yunan ticaret evlerinin mecmuu - Ba§vekalete gelmeden evvel bu banka· Ia florine sahib bir zengin slfatile Rotter
da, son hadiselerin en hafif tabirle <<mu· nun 40 kadar oldugunu 5greniyoruz ve da reis vekilligi yapt1g1 zamana aid alan dam' a doniip sevdigi klzla evlenmi~ti. 
amma» diye izah edilebilecegini, Ro • sonra da bu piyasaya zeytinya~ ihra- muameleden dolay1 kendisine hiicumlar- Julius Barmat'm servet membalan, iki 
manyahlarm, bir miiddettenberi, dahili cma <;ab~1yoruz. Dogrudan dogruya ve da bulunulmu§tu. Ba§vekil, mevzuubahis arkara~ile birlikte kurdugu §irketin kasa
siyaset sahasmda birc;ok sukutu hayaller- bizzat ic.;inde bulunularak elde edilecek muamelelerin teferruatmdan haberdar e- smdan yuklendigi paralar, Balkanlarda 

neticelerle uzaktan uzaga yamlacak tc-
le ve bin;ok siirprizlerle kar§Ila§tlgmi, maslarla vanlabilecek neticelerin ay • dilmemi§ olmakla beraber, a~Ilan tahki • komisyon ve ihracat i~leri yapmak i~in 
bugiinkii kabine degi§ikhginin, hic;bir ic;· m olabilecegini nas11 iddia edebiliriz? kat dolay1sile §ehadetine miiracaat edil • Boer isminde bir bankerle tesis ettigi ~ir -
timai' buhrandan, hic;bir iktlsadi tehlike- Modern ticaretin bu~n esasm1 tel?rl:il mesi ihtimalini dii~iinerek hi.ikumet reis • keti iflasa siiri.ikieyip oradan a~Irdlgl 
den, milleti derin surette alakadar eder eden bir di.isturunu tPkib etmege ah~- liginden istifa t:tmi§ti. kar, Harbi Umumide Alman ordusuna 
mahiyette hic;bir hadiseden miitevellid mam1z laz1m geliyor. Diinyamn neresin- Birkac; giin evvel, devlet bankas1 di- yaptlg1 muteahhidlik, imparatorlugun 
olmad1gm1 soyliyerek bu muammay1 §OY· de olursa olsun ticarethaneler kurmak, rektorii Louis Frank, Barmat hadisesi yikJlacagml hissedmce sosyal demokrat
le izah ediyor: §Ubeler ac;mak, aianlar tesis etmek bir esnasmda maruz; kald1g1 §iddetli hiicum - lara gizlice tahsisat vermek suretile giri§-

«Bununla beraber, §U mada, Roman- zarurettir. E~er buna ihracat ticareti • larm sadmesi neticesi olarak vefat etmi§- tigi bi.iyiik mikyasta tefecilik gibi i§ler 
yada biiyiik bir siyasi buhran mevcud mizin biinyesinde yer alan ferdlertn ti. Simdi Julius Barmat'm oliimile, Bel - olmu~tur. 
bulundugunu da inkar edemeyiz. lktidar kudreti kfifi gelmiyorsa w-ub grub bir- ctika devlet bankasJ meselesinin belliba§· Doktor Schacht, Barmat'm tehlikeli 

d h l 'f Ieserek bu i~i yapmakta hiGbir mahrur 
mevkiinde birbirini takib e en mu te I h iki §ahsiyeti ortadan kayboluyor de - faalivetini ke§fedip onu tPvkif ettirmi§· 

b h yoktur. Esasen evvelce de yazd1gm11z 
si'-·asi partiler, vazifelerinin iea a tim er k · · mektir. ti. Onunla beraber bir iki N azmn hatta 

J ~bi toplu harE> et. bugii.niin tJcaretmin 
zaman yerine getirmemi§lerdir. Bu mem- karakteristik vas1flarmdan birini te(ikil Julius Barmat'm hayatl, maceralarla Berlin polis miidiiriiniin dahil bulundu -
lekette, idareci s1mf. c;ok a§ikar bir sukut etmektedir. dolu ve c;ok §ayam dikkattir. Diinyaya gu muazzam bir rezalet, bu macerape -
gostermi§, bur:un neticesi olarak da, pro- Diinya pa:>:arlannda yer alabilmek i- geldigi zaman ic;inde uyuyacak bir be~ik, restin bir miiddet hapiste yatttktan sonra 
gram1m, vazifesini ifa etmiyen bu zimam- c;in, her §eyden evvel adam ihracma son deminde, ic;:inde can verecek bir ra • fngiltereye ve F ransaya kac;masile neti -
dar suufm yerine Romany a lejyonerle • mecburuz. hat do§egi bulam1yan, bu iki tarih arasm· celenmistir. F akat ne Pariste, ne de Lon-
rmi ikame etmek olan Demirmuhaf1z pro- F. G. da diinyanm en muazzam servetlerine sa· drada faaliyetine saha bulam1yan Julius 
pagandas1 koiayla§tlnlmi§tlr. l k d A d J~n.,..,. .. , ... j - hib olan, imparatorluklar kuruo deviren, Barmat, bir miiddet Nevyorkta otur ~ 

Romanya leJ.yonerl·, vatan1na, h1'rb,·r 8 en er r --·.., .. I · k d' k'll · · d d k B I 'k · d .,. re)Im er sarsan, yem re 1 §e 1 en 1ca u tan sonra e <;.1 ava gec;mJ§, ora a, 
menfaat kaygusu gutmeden nefsini has - Konservatuann eden ve Avrupada eller idare eden giz- devlet bankasm1 kendi mali dolablanna 
reden, serveti istihkar eden, irti§aYJ ceza· gene muallimlerin- li bir kuvvet halinde ya§Jyan Julius Bar· alet etmek isterlcen memlekette bir kabi-
landtran, ecnebiden nefret eden ve salib den iskender Ar · mat, bundan elli sene evvel. Ukravna - ne buhranma sebeb olmustur. 
i~in c;ah§an adamdtr. Bir nevi koylii dan yar~n ak~am 

I h . . . 'kl'Y. b Saray smemasm -scsya - mstJyan m1stJ 1g1 ta§Jyan u d k t efaka 
k'd k .. 1 . b' I . . a or es ra r -

lj. .~ e, te emmu,. etmli} IT e)yonerw 'tile oir konser Ve-
munevverlere kat 1yyen k1ymet verme • recektir. K1sa bi!' 
mesi itibarile, akla ve muhakemeye de • zamanda kendisi
gil, seciyeye ve imana miisteniddir. ni muhitine sevdir-

Bu hareket, Almanyanm te§vikile, mi§ alan gene mu
memlekette bi.iyiik bir siiratle yayllmt~ ve sik·i§inasa muvaf -
son intihabatta yu"zde 16 nisbetinde rey fakiyetler temenni ederiz. -···-toplami§tlr. Fakat, asJ! kuvveti, reylerin O~iincii Umumi Miifetti§lik 
ade~ind.e degil, bir nevi muhalif hareketi yazi i§leri miidiirliigii 
mah1yetJ alml§ olmasmdad1r. 

1 
(T 1 f 1 ) -r;. .. •• u 

1 · b' · 1 h · Ankara 0 e e on a - u~uncu -
. §te, millete Ir nevi ~asyona . • ms - mumt Miifetti~lik yaz1 i~leri miidiirlii • 

tfJyan fa~ISII Y~.pmiak s~lret]~le Demirrnkuk?~ - giine Siirmene kaymakam1 Cahid tayin 
IZJn az a surat e 1 er 1yen tera 1sme d'ld' 
kar~1 muafiyet temini arzusu, yeni kabi· e 

1 1
' -·~ • 

nenin teessiisiinii icab ettirmi§ bulunuyor. Karaman hap1sanes1nde 
Maamafih, baz1 kimseler, Demirmu ~ atolyeler kuruldu 

haflZin Y ahudi aleyhdan olmasma rag- Karaman (Hususi) - Karaman ha· 
men, bu temayiile, programmda ancak pisan.esinde a~1lan imalathane ve atolye
ikinci derecede yer verdigini, bugiinkii ler sayesinde mahkumlar, bo~ oturmak
Y ahudi aleyhtarhg1 a§Ismm, Demirmu • tan kurtanlm1~ ve bunlar biiyiik bir gay
haflZin yiikselmesini arhracagm1 soyie - retle <;ah$maga ba~laml$1ardlr. Atolye
mektedirler. (:iinkii, kendi programm1, Jerde i~ ve meslek sahibi olm1yan mah
heyeti umumiye halinde ancak kendisi kumlara da san'at ogretilmektedir. 
tatbik edebilecegi halde, bu programm NiAa~=asimi 
tasvib edilmi~ oldugunu iddia mevkiinde !I: 

bulunabilecektir. Balya Karaaydm Madenler ~irketi 
Ne de olsa, bugiin Romanyada cere ~ sab1k direkti:irii Bay Agah Akalmm k1ZI 

N ermin Akalm ile Van 33 iincii Ti.im 
yan eden hadisat, tarihi, ic;timai veya ik- Komutam emekli Tugbay ibrahim Er· 
tlsadi bir ink1lab degil, sadece, §iimulii kahn oglu C. H. P. ilyonkurul Sekreteri 
vc derinligi belki de izam edilen bir der· Mithat Erkalm ni§anlan evvelki giin 
de, tam, yerinde tatbik edilmi§ bir deva· iki tarafm aileleri efrad1 arasmda yap1l· 
dan ibarettir.>> m1~t1r. 

<<belki» Ierin arasmda bir agac dah var 
da, bir kanad yok. Senin kanadm Tar
sis? Dal neye? 

Opiilmii§ ag1z cevab verdi: . 
- Bilmiyorum. 
- Bilmiyorum, dedi Paolo. 
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o~ cesed daha bulundu 
[Ba$taratt 1 inct saht/ede] 

halde motore gelmi~. soyunup kamarasma 
~ekilmi~tir. Ertesi sabah Mustafamn el
biseleri kamarasmm oniinde bulundugu 
halde kendisi meydanda goriinmemi&tir. 

Sarho~ tayfanm, sarho$lukla, miivazo
nesini kaybederek denize di.i~mii& ve bo
gulmu~ olmast muhtemel goriilmektedir. 

Cesed, diin ak$ama kadar, polis ka
rakolunda te&hir edilmi$ ve Adliye ta
bibi Salih Ha~im tarafmdan oliiniin mu
ayenesi yap1lmi~ ve ge~ vakit Mor
ga kaldmlmJ~tlr. Bogulma hadisesinin 
bir cinayet eseri olmast ihtimaline kar~1. 
tahkikat yapilmaktadJr. Miiddeiumumi 
mua vinlerinden F ehmi, hadiseye el koy-
mu&tur. 

I kinci cesed 
Evvelki giin de Bak1rkoyiine tabi Saf

ra koyiinden Mehmed oglu Hilmi ismin
de bir ~ah1s, mezkur koydeki jandarma 
karakoluna miiracaatle Safra koyi.iniin 
~arkmdan gelen Mecidiye deresinde, a· 
yaklan suda olmak iizere bir cesed gor· 
diigunii haber vermi~tir. Miiddeiumu· 
mi muavini Cevdet, Adli hekim Enver 
ve ~tajyer Nizameddin diin Safra ko
yiine giderek tahkikat yapmi&lardir. T ah
kikat netieesinde bu adamm koylerde 
seyyar leblebicilik yaparak hayahm ka
zanan bir bi~are ve hiiviyet ciizdamna 
nazaran <;ankmnm Orta nahiyesinin 

kokularma, batakhklarm soluk rengine, 
havanm co§kunluguna ve 1stlraba kar§l 
mi.idafaaSIZd!lar. 

- 1ste benim bahc;em, dedi Isabella. 
V e ilave etti: 

T utmac1baymdir koyiinden 33 7 dogum
lu Ahmed oglu Mevlud oldugu anla~ll
mJ~hr. Meviudun dereyi kar~1dan kar~I
ya ge~mek isterken suya dii~iip boguldu
gu tahmin edilmektedir. Viicudde ya;a 
here yoktur. Cesedin defnine ruhsat ve
rilmi&tir. Oliiniin iiz.erinde 4 giimii~ bra 
ile 72,5 kuru$ «;Ikml$hr. 

Halicdeki kad1n cesedi • 
Diin ogleiizeri de Halicde Ayakap1 

sahillerinde bir kadm cesedi goriilmii$ ve 
polisler tarafmdan sahile «;Ikanlml$hr. 

Sefika admda olan bu gene ve giizel 
kadmm bir kaza n'eticesinde denize dii
&erek boguldugu anla~Jlm!~tlr. 

Haltcroglu oniinde bulunan 
cesed tahkikatz 

Hahc10glu a~1klannda ve boynuna ta~ 
ba$:iianm1s oldugu halde meydana c;Ikan
lan cesed hakkmdaki tahkikat ilerliyor. 
Ancak, esrar perdesi heniiz c;oziilememi~
tir. 

As1l ~ayam dikkat nokta, ortada bir 
cesed mevcud oldugu halde hi~bir kim
senin «kayib!m var !» diye polise miira
caat etmemesidir. 

Katillerin c;ok ihtiyath hareket ettikle
ri anlasl11yor. Maamafih alakadarlar ce
sedin hiiviyeti tesbit edildikten sonra 
katilleri yakalamanm bir saat meselesi 
oldugunu temin etmektedirler. 

Ian vard1. ilk defa gordi.ikleri bir §eymi~ 
gibi bu ba§ka ba§ka baki§lar onlan hay· 
rete dii§iirdii. 

isabella ilave etti: 

Yazan: 
Gabriele d' Annun:zio -7- Terciime eden: - Nic;in, Moriccica? 

- Onu boyle mi tasavvur ediyordun, 
Aldo? 

- Ah.. Y a§amasml nasii biliyor
dum! Kiic;iik odalanmda, tern bel su bi
rikintilerinin kenarmda, me§hur §ehirle -
nn riiyasm1 kuruyordum. Bakm, bakm: 
$imaldekiler ve cenubdakiler, esmerler 
ve san§mlar, griler ve b'!!yazlar ... 

Cemil Fikret 

Dudaklanm biizdii ve dilini 
di§lerinin iizerinden ge~ird1. 

~abucak I ili§ti .. !<albinde sag1r bir c;arpmh ile gii
zel sesm yalandaki tonunu i§itti. V e: 

- Duda;:;.mda da .. 
- Ne var? 
- Bir parc;a kan. 
- Kan m1? 
Mendilini anyor ve hareketlerini sak

ltYarak, ate§li zannettigi yiiziinii ~apk~s~
lltn kanadlan altma egerek gen c;ekJh-

Y?rdu. ,Suursuz bir zuli.im .alan e~d~§eli 
b,t §efkatle karde§i Jsrar ed1yor, ehm o
lla dogru nzatJyor ve dudagm1 parmakla-
11 arasma alarak: 

-Surada kii<;iik bir kesik var, diyordu. 
Paolo kum1z1 mermerden ocagm iis-

1Undeki kiic;iik kanadh a§klara bakiyor
llttt~ gibi, istemiyerek ote tarafa dondii. 
l\endi dudaklannda da ayni izin goriil

lltesinden korkuyordu. Gozii, Vana'nm 
1<~vandaki Labirent' e dogru kaldirdtgl ve 
felaketli bir J§ikla aydmlanan, ba§ma 

- Ha .. Evet; belki, demin, §urada 
aya!bmi do§emenin arasma kaphrarak 
diistiigiim zaman olmu§tur. 

. J=?iyen sesin yeni bir hassasmt ogren -
d1. Isabella sanki agz1 ba§tan a§agi yara 
imi~ gibi OnL mendiJiJe ortmege c;ah§l • 
yordu. 

V ana ona kendi mendiiini uzatarak : 
-AI, dedi. 

Sanki bek7iden Vincenzo Conzaga
nm tavana hmsallerle resmedilen mace
rasml dinliyormu§ gibi ba§mJ yukanya 
dogru kald1rmJs duruyor, fakat goziiniin 
ko§esile k!Zkarde§ine bakmaktan, biran, 
geri kalm1yordu. 

Aida melankoli ile tullenmi§ sesile ta
vandaki Labirent'in aralarma yazil1 ve
cizeyi okudu: 

- Belki evet, belki hayu.. iza ni~in 

,Sehvet kanile lekelenmek istiyen me ~ 
yus gene klz: 

- Bilmiyorum, dedi. 
Say1s1 az ve mec;hui kederlerle ag1rla

~an senelerin yiikii altmda ezilen deli • 
kanh da kendi ken dine cevab verdi: 

- Bilmiyorum . 
Ve bilmiyorlard1; ve her birinde bura· 

sm1 terketmek, ba~ka bir tarafa gitmek, 
ilerilemek veya gerilemek i<;in garib bir 
tereddiid vard1. Sanki yukandan altm 
yollar bir §erid halinde uzanarak onlar1 
goze goriinmeden ~eviriyor ve birbirine 
bagl1yordu. 

Aldo Isabella' nm koluna girerek: 
- Ben cenneti gormek istiyorum. 

Ba•ka bir~ey degil. dedi. 
Bek<;i onlan on ii<; ayakh kiic;iik mer

divenden prensesin mahfazalarma dogru 
gotiirdiigii zaman, her ikisi de tekrar gii· 
niin incisi oniinde kulang!clann haykm§· 
tJkl'lnm duydular. 

Fakat gene k1z ve delikanh manolya 

Karde§i, s1cak ta§ i.isti.inde, ana dogru 
igiliyor ve kolu onun belini sanyordu. 

- Bak, Moriccica. Bakm1z T arsis. 
Vana ve Paolo yakla§hlar; ve Isabel

la onlara giil agaclanm gosterebilmek 
ic;in yer ac;t1. Titredigini duymak i~in 
Yana'y1 kendine c;:ekti; ve, bu ba§m iis· 
tiindan bab~ml a§Jgma dogru kaydJrdi. 
Bu ~im§ek gibi degil, fakat erimi§ bir 
madde gibi akan ezici bir bakl§tl. Ve 
dordii de orada maya dizilmi§ s1cagm ve 
kokunun tesirile hafifc;:e uyu~muslard1. 
Bahce de, bal gibi, mum gibi, la~tik gibi 
ke•if bir siikutun oksesinde uyu~uktu. 

Isabella, yiizii bir tebessiimle bugulan
ml§ gibi: 

- Ben ya§arken, dedi, bahc;emde an 
ve bukalemun doluydu. 

Odaya vJZJld!yarak bir an girdi. Dor
dii de pencerenin oni.inde toplanml§ bu 
serseri viZiltiyi dinlediler. Sonra birbirle
rine baktilar; ve farkettiler ki dordiiniin de 
aydmhk fakat birbirine benziyen bakl§· 

Gozlerinin oniinden kuleler ve kale -
lerle ~evrili, denizin y1kadigJ, nehrin 
boydanboya katettigi, dag iistiinde ku • 
ru lmu§ §ehirlerin planlan gec;:iyordu: 
Paris ve Kudiis, Lizbon ve Ulm, Bern 
vc Marsilya; ve imanlarm hay ali i~in ko· 
ku, tembellik, ~urub, dans gibi bir~ey olan 
cligerleri: Cezayir, Toled~. Messina, 
Malta ve iskenderiye. 

Aldo: 
- isa, isa diye ic;ini c;ekiyordu, neden 

bu ak~am ihtiyar Cezayirde birc;ok yas
ttklar ve bir<;ok ic;kilerie beraber beyaz 
bir tarasada degiliz? Y amm1zda biri bize 
dinledigimiz ve anlamadiglmlz uzun bir 
hikayenin §arkislm soylerdi ... 

isabella, §ehadet parmag1 agzmda, 
~afif~e ote tara fa dogru giderek: 

- Sus, sus! dedi. Any1 dinle I 
Aldo peresti§in insiyaki taklidi ic;inde 

oiUnii yapam1yan Ester! 
• fE5) acine'e bir piyes kazand1ran 

~ Ester'in ne yaman i~ler ba • 
$ardigim Tevratm tetiimme

lerinden ve Ahdiatik ad1 altmda top -
Janmi§ mukaddcs kitab ciizlerinden bi
rinde ~oyle okuyoruz: 

cEster, Hindden Habe~e kadar yiiz 
yirmi vcdi eyalet iizerinde hiikiim sii -
ren Mel;k Assuerus.un kalbinde yer 
alm•,tl. Seviliyor, sayg1 gi:iriiyor, goz 
behe~i say1hyordu. Amcast Murdehny 
da her~n saray kap1sma gelip impara
tori<:eli.ge yiikselen yegenini gi:irmege 
f1r~at ara~t1nyordu. 

Ester'in amcas1 gene boyle bir ziya· 
ret gi.iniinde sarav esigini bekelerken 
vezir Mahan geldi ve herkes yerlere 
kaoanarak biiviik bir niifuz sahibi alan 
veziri Selamlad1. Fakat Murdehay - yf'.· 
'teni Estcr'in imparatori~eligine giive -
nerek ve bu giivenden dogma bir guru
ra kapJ!arak - yerinc1€'n k1m1ldamach, 
ve7.ire sayg~ gi:istermedi. 

Kendini hiikiimdar kadar kuvveteli 
l(or€'n Mahan :-nldiTimla vurulmuc;a 
dondii. ili<Hne kadar titredi ve bu kiis· 
tah adam1 hemen cezaland1rmak i~in a
dmJ sordurdu. U~aklar, hala durumunu 
bozm1yan mechul :iahsm Murdeh;1y 
adh bir esir Yahudi oldugunu so:vleyin• 
ce vezirin gazabma havret kartsh, agZI. 
bir kan~ a~1k kald1. Fakat kendini top
lamast da ~ecikmedi. Zihninde bir §im· 
~ek ac:;Ihp kapanm1~ ve dahiyane bir 
diio:;uncenin nesesi yiiziinii kaplam1~t1. 

Vezir gerGekten yaman bir~ey tasar
hyordu ve bu dii~iincesini yerine ge • 
tirirse biitiin diinyava parmak JSirtaca
li'ma ~iiphe etmivordu. Bu sebeble ~u .. 
lerek saraydan igeri girdi, hiikiimdarm 
huzuruna <;Ikh: 

- Padisah1m, dedi, senin iilkende c;e
kirge ruhlu dagm1k bir millet var ki 
dilleri dilimize, dinleri dinimize, adet· 
leri adetlerimize uvmaz. Bunlar yer "' 
1Pr, yedirmezler. ic:erler, ic;irmezler. 
Ustelik bizimle e!Henirler, kanunlan .. 
m1zla istihza ederler. Bana izin ver. Bu 
t;ekirge kiimcsini yok cdeyim. 

Vezri, Murdehay'1 de~il. onun men· 
sub oldn~u millcti cezaland1rmak isti .. 
yordu. Bu i~ten hi.iki.imdarm hazinelE'r 
kazanaca1'{m1 da si:ivledi1~inden Yahudi
ler hakkmda bir ckatliam. emri al • 
makta )tii<;liik cekmedei. Hiiklimdar a
nun dile~ini kabul etmis ve biitiin vii~· 
yetlere fermanlar yazdirmi~b. 

Ester i<:te bu va7.iyette sahneye <;1kb, 
~iizelligini silah ve sarho~latlct sesini 
sarah ~bi kulland1, hukiimdarm akhm 
c;eldi', Yahudileri umumi surette bo • 
~azlanmaktan kurtard1i'(1 gibi Murde • 
hay'1 da vezir menzilesine <;1kartt1. 
Mahan dii~mii~ ve onun niifuzu Es .. 
ter'in amr:l.sma gecmisti. Artlk Asu!', 
Babil ve !ran iilkelerinde Yahudilere 
van bakmRk kimsenin haddi de~ildi. 
Ester'le Murdehav, millettaslanm ba~
ka milletlerin ii.;;tiine c;1karm1~ bu • 
lunuyorlardi ve Yahudiler kll1e kusa ~ 
mp her yerde, hatta payitahtta ho~la • 
rma gitmiyenleri kiime ekiime kesiyor· 
lard1. 

*** 
1925 YJlmdanberi Avrupa yeni bir 

Ester'in hikayesile galkamp duruyor • 
du. Madam Lupescu ad1yla sahneye 1:;1• 
kan bu dilber kadm yamand1, kraligC4 
leri tacs1z b1rakacak kadar kudret sa• 
hibivdi. Simdi onun ~ahane ya~ad1gt 
verde bir kabine de~i~ikli~i oldu VC! 

kendisinin - savllan bir bu~tuk milyo .. 
na varan • milletta,lan i<;in tlpkt esk{ 
Ester'in devrind~ oldugu gibi, tehli .. 
keli bir vaziyet yiiz gi:isterdi. Fakat yeni 
Ester. adasm1 taklid edemedi. Millet • 
ta$lanm yiiziistii b1rak1p siirgiine gito~ 
mek zorunda kald1. 

E;u halde yeni bir Racine'in yazaca~t 
eni bir Ester piyesinin son perdesi 

eskisindE'n farkh ve ftrakh olacak. 
Omru olanlar onu da gorii.rler ve okur· 
lar. 

M. TURHAN TAN 

k:zkarde§i gibi yaparak, ayaklarmm u ,. 
cile, on a yakla§tl: 

- Kernan c;abyor, diye flSlldadi. 
isabella diger bir e~ige egildi, ellerile 

kapmm iki pervazm1 tuttu. Etrafma ba~ 
kmd1. Ba§Jnl havaya kaldJrdi; ve sonra 
bir§ey soy}emeden, ke§folunmU§ hazine• 
nin aksile, parhyan yiiziinii c;evirdi. Bir 
c;ocuk saadeti ile gi.i)iiyor: <<Ho§una gi • 
diyor mu? Ho§unuza gidiyor mu? Onu 
b~n icad ettim.» diye yeni elbisesini gos• 
terir gibi etrafma bak1yordu. 

Alc;ak sesle: 
- Ben ya§arken, dedi, burada bu sa• 

atlerde c;:alg1 c;ahmrd1. Hatirhyor mu • 
sun, V a nina? 

- Ben hat1rhyorum, dedi Aldo, hat• 
ta belki kemamm §UTada, bu dolabm i~in~ 
dr sakhd1r. 

isabella, gozleri bir yere tak1h: 
- Kemamn muhakkak orada olacak, 

diye tasdik etti. lyice hatJrhyorum, Aldo. 
Rengini her zaman k1skanm1§, sac;lanmm 
da onun gibi koyu klZII olmasm1 istemi~
tim. Ah ... Eger on a benzer bir not c;I· 
karabilseydik! Y an tarafmda, kehribar 
gibi effaf, san lekeler ve arkasmda, bir 
Hattliistiiva ku§unun bogaz1 gibi yumu· 
§ak ve zen gin, yaldiZlt ~izgiler vard1 .•• 

(ArkaS1 var) 



6 CUMHURiYET 11 ikinciHnun 1938 

Askerlil~; bahisleri 

lngiltere 1942 de denize 
hakim olabilecek mi? 

grupu, Japonya • Almanya • italya 
nisbeti kendi lehlerine ~evirmek 

yaphriyorlar 

bugiinkii 
• • 

-
insanbk borcu 

«Hisar» kurbanlarJnJn 
ailelerine yard1m 

Hisar kurbanlarmm ailelerine yar
dim devam ediyor. Di.in ldarehaneml
ze yat1r1lan muavenet paralarlle la
ne listesi yekunu 7342 lira 19 kuru~u 
bulmu§tur. 

Pe!;te Konferans1 topland• 
Italy a, A vusturya hiikilmetile 

Macarlardan neler istiyor? 
1~10 13 iincii liste [Ba§tara/l 1 tnci sahtfcde 1 

• yen1 ztrhhlar 
Lira K. Pe§te konferansma tahsis ettigi bugiinkii 
7179 70 On lkincl ll.ste yekiinu ba•makalesinde italyamn bu konferans -

66 82 Akay memur ve mi.istahdem- • 
lngiltere, rok bi.iyiik bir gayretle silah- Jeri tan baz1 taleblerde bulundugunu, bu me-

lamyor, hatt~ politika meydanmda hera· I 938 d~ J f iNGiLTEQE GRUPU 4 50 ~~k~~ ~~~PTalebe Yurdun- yanda F ranee hiikumetinin hukukan ta-

b d • F d d h fazla gr' I' htiftrgp 2 6 ZIRHtt 5 00 Sabri Atakulo nmmasile Milletler Cemiyet1 aleyhine bir erce yiirii iigii ransay1 a a. a . 
d . 1 It 61 30 Askeri Fen Tatb!kat okulu beyanname ne~rini istedigine dair c;1kan silahlanmag· a te§Yik e 1yor. ng1 ere, 

k · subaylan haberleri tekzib etmektedir. 1942 y1lmda biiyiik bir deniz uvveh vii- L. f JAPONYA CiRUPU 10 00 Bog-azi"i Lisest 8 Inc! s1mf 
d b. ~ • •* '( Ayni gazete Almanyanm lehine ola-cude getirmek azminde ir ve ona gore IT J 6 B §ubesl 
B ·· ZtRHu 14 87 Yedek subay Okulu 3 iincii rak italyanm Tuna havzasmda baz1 

program ha~ulami§tlr. u programa. go- ..,Q biili.i.k 
re 1942 de lngiliz donanmas1 §U gem1Ier- 194'2 de J RE CRUPU menfaatlerden feragat ettigine clair c;1kan 

k 15 h b 0 7342 19 Yekiin haberlerin de tamamile uydurma oldu -den miirekkeb olaca tJr: mu are e _ __ ZIRHU 

70 k 9 -..-iiilll ....... li• gunu kaydediyor. gemisi yani dretnot, ruvazor, tay· ,. Et bb Qd k • 
150 · h ·b b' k d I a aSIDID ongresJ Avusturya BatJvekilile ltalya Hari-yare gemisi, yem mu n , uc;o a-

k · h ·b · 70 d · Jt1 Ehbba Odas1 kongresi, dun ak~am saat ciye Na:zrrrnrn hususi goriis.meleri ha es i s1stem mu n , yem emza fAPONvA G 
b 1942 J ,,... RUPU 18,30 da Ehbba Odas1 merkez binasmda B d t 10 (A A ) A · 1 

gemisi. Fa kat, acaba, u program, ~ -:t u ape§ e . . - ym ote e . ....; 0 %1RRU akdedilmi~tir. . 1 M c· '! M s h h . 
Senesl.nde in,.,iltereyi, hakim bir sevtyeye 1 I "' mmi§ o an . 1ano 1 e . c usc mgg, 

0 m • - YT Hesab ve faaliyet raporlan okunarak b' b k k d A rJkarab1'Jecek midir?. !ngil_tere, bug. ii_n, _ gece u uc;u sa at a ar vusturya .,. tasvib olunmu~ ve bunu mliteaklb me.>- B k l 
du"nyanln en kuvvetl1 demz devletidu. ingiliz grupu ile Janonya grupunun ·· ·· ··ld "'kt a§Ye i inin apartJmanmda gorii§mii§ler-" leki baz1 i§ler iizerinde goru~u u en 
Onunla atba§l beraber denilecek vaziyet- 1938 de sahib olduklart zuhhlarla sonra gee; vakit kongreye n ihayet ve - dir. 

k 1. F k A ·k 1 1942 de malik olacaklan zuhhlan Amircrl Hortr''nr'n ne:zdr'nde te Ameri a ge tyor. a at, men a, n- rilmii;)tir. 
I d d • 'ld' gosterir grafik ~ Budape•te I 0 (A.A.) - M. C1'ano gilterenin dii§man an aras1'} a. . eg1 n. ....- ~" - .. 

;limdilik sadece dostudur. lngiiiz donan· kat heniiz tezgaha konulmamJ§tlr. Esa • den gec;irelim. 1le M. Schuschnigg, ilk temaslarmdan 
mas!, !ngiltere ile harbetmesi muhtemel sen Sovyetlerin ilk yapacaklan bu mu - ingiltre grupu J a pony a grupu sonra birbirini miiteahb N aibi hiikumet 
devletlerden J aponyamn donanmasma azzam dretnotlan 1942 ye kadar bitire- 1938 de 26 16 Amiral Horthy'nin nezdine gitmi§ler -
nazaran 3 ~ 5 nisbetinde kuvvetlidir; bu bilecekleri §iiphelidir. Haydi Sovyetlerin I 942 de 40 30 dir. Amiral, Avusturya ve ltalyan devlet 
nisbet italya ile 2 - 5 tir. Almanya ile de 1942 ye kadar 1 yeni dretnot yapa- Bugiin lngiltere- Fransa- Sovyet Rus- adamlan §erefine bir ogle yemegi ver -
nisbet yiizde 35 tir amma, hen~.z AI - caklanm kabul edelim demek ki 1942 de ya grupunun mhh filolan ]aponya • AI- mi§tir. 
many a bu ni~bete eri§ememi§tir. ~~le ?I: lngiltere grupunun 40 dretnotu olacak - manya - italy a grupundan I 0 dretnot Konferans hakkrnda tahminler 
dugu halde lngiltere~ deniz hakimiyetlm tlr. fazlad1r. Yukandaki hesaba gore, 1942 Prag I 0 (A.A.) - «Havas ajansi 
keybetmi~ gibidir. <;:unkii, bu iic; d:vle~, ;limdi bir de Japonya - Almanya - de ise bu fazlahk gene I 0 gemiden iba- muhabirinden»: 
1ngiltereye kar~1 m~ttehid ve miittehk ?~r ltalya grupuna bakahm: ret bulunacakhr; fakat, z1rhh filolar ara- iyi malum at almakta clan mehafile 
cephe almi§lardu. lngiltere, bunlann bm- J aponyamn 9 dretnotu vard1r. Hie; va- smdaki nisbet 1942 de bugiinkiine naza- gore Budape§te konferansmm ba~hca ne
sile harbederse diger ikisinin de taarruzu- kit kaybetmeden 46,000 tonluk 3 dretnot ran, ingiltere ile miittefiklerinin da- ticesi Fran co hiikumetinin hukukan ta -
na ugrJyacagmi dii§iiniiyor. Bu takdirde, daha tezgaha koymu§tur. ha ziyade aleyhine olacakhr. E~ nmmas1 olacakhr. Diger btitiin teklifle -
lngiltere, donanmas1m iic;e ay1rmak mec- italyanm 4 dretnotu vardiT. iki tane ~er Almanya tahmin ettigimiz g1- rin reddedilmesi muhtemeldir. italya hii· 
buriyetinde kalacaktu. Bu aynh§, onu, 35,000 tonluk dretnotun in~aah da hayli bi 1940 ta bitecek programma ilave- kumetinin gec;enlerde Viyana ve Buda
Fransamn yardimmt elde edecegi ic;in, ilerlemi~tir. Bunlar, herhalde Frans1zla ~ ten iki dretnot daha yaptJramazsa pe§teye konferansm netayicini evvelden 
Akdeniz miistesna, Okyanuslarda zay1f run 35,000 tonluk yeni dretnotlanndan otoriteler grupu 28 gemiden ibaret ola - tesc;ile mahsus teblig projesini gondermi§ 
biTakacaktu; bilhassa Japonyaya kar§I. evvel bitecektir. ltalya, son giinlerde iki caktJr. Fakat yukanda soyledigimiz gibi oldugu haber verilmektedir. Bu usul, 
Demek ki J aponya - Almanya ~ halya tane dretnota daha ha§lamaga karar ver- J aponya 1942 ye kadar tezgahtakilerden Avusturya ve Macaristan hiikumetlerinin 
ittifak1 mevcud oldukc;a ve Amerika ln- mi§tir. fazla olarak iki gemi daha yaparsa bir ho§una gitmemi§tir. Bu teblig projesi, 
giltere ile ittifak etmedikc;e lngiliz do Almanyanm 3 tane ceb mhllSI var - tarafta 40, ote tarafta ya 30, yahud da §Unlan ihtiva etmektedir: 
nanmast, yalmz F ransanm yard1mile bu du ki bunlan 28 santimetrelik alh§ar top- 32 gemi bulunacakt1r ve Zirhh filolar a- 1 - Avusturya ve Macaristan hiiku
ii~ devlete kaq1 koymak Iztlrarmda ka - larile dretnot kruvazorler s1mfma ithal et· rasmdaki bugiin mevcud nisbet biisbiitiin metlerinin Berlin - Roma mihverine i§ti· 
lacaktlr. Gerc;i, bir harb vukuunda, Sov- mekte hata yoktur. 2 tane 26,000 tonluk, degi§ecektir. rakleri, 
yet Rusyanm da ingiltere ve Fransamn 2 tane de 35,000 tonluk dretnot yap!· Biitiin bu hesablardan ~Ikan netice §U· 2 - Franco hiikumetinin hukukan 
cephesinde olmak iizere bu harbe kan§• yorlar. 35,000 tonluk bir gemi daha yap· dur: Otoriter devletler aradaki nisbeti tanmmasi, 
mast ihtimali c;ok kuvvetlidir amma, Sov- mak karanm vermi§lerdir. Alman tez - muhafazaya hatta 1ngiltere ve miittefik-· , 3 _ Avushuya ve" Macaristan hiik\1-
yet Rusyamn, k1sa bir zamanda, biiyuk gahlanmn yiiksek kabiliyeti malumdur. leri aleyhine bozmaga c;ah~acaklard1r. metlerinin talyanm t;Ikmasmdan sonra 
bir donanma viicude getirmesi beklene - Almanlar, asgari, lngiliz mhlt filosunun Goriiliiyor ki ingilterenin ve ingiliz gru- Milletler Cemiyetinin cihan§ii.mul mahi

yiizde 35 i nisbetinde dretnot yaphrmak punun deniz liakimiyetini ele gec;irni'ek' yetini kaybetmi§ oldugunu ilan eden bi
hakhm haizdirler. 1942 de ingiliz mhh ic;in daha biiyiik bir gayret sarfetmeleri rer beyanname ne§retmeleri. 

mez. 
;limdi, bakalim, lngiltere 1942 de, 

muhtemel dii§manlanna kar§l bugiin mev
cud nisbeti bozabilecek midir "? 

Astl muharebe unsuru mhh filolar, 
yani dretnot s1mf1 olduguna gore, diger 
nevi gemileri bir tarafa b1rakarak bu 
mhhlar iizerinde bir tetkik yapahm: 

1ngilterenin §imdi I 5 muharebe gemi
si yani dretnotu vard1r. 1942 ye kadar 10 
yeni muharebe gemisi yapmaga karar ver
mi§tir. I 942 ye kadar diger denizci dev
letler bo§ duracaklar m1? 1942 ye ka -
dar bir harb patlamas1 ihtimali de c;oktur 
ya, onu bir tarafa bnakahm ve 1942 de 
bir tarafta, Fransa, !ngiltere ve Rusya, 
kar§J tarafta J aponya, Almanya ve ltal
yanm z1rhh filolan arasmda bir mukaye
se yapal1m. 

ingilterenin o vakit 1 0 tanesi yeni 25 
dertnotu olacakt1r, 

F ransanm 4 ii yeni 1 0 dretnotu ola -
caktlr. F ransa, belki 1938 ve 1939 yilla
n ic;inde tezgaha yeni gemiler koyar; fa
kat §imdilik verilmi§ bir karar yoktur. 

Sovyet Rusyamn 4 dretnotu vard1r ve 
2 dretnot yapmak tasavvurundadir. Fa -

Yazan: 
Vicki BAUM 

filosu, takriben 825,000 ton tutacaktlr. lazimdir. 
Avusturya ve Macaristan hiikumetle-

Demek ki o vakte kadar Almanlar da 1ngiltere 1942 ye kadar 10 rinin Milletler Cemiyeti aleyhinde boy-
takriben 290,000 tonluk z1rhh filo yapa- yem dretnot yaphrma~a karar ver- lc bir beyanname ne§retmege pek 0 ka-
bilirler. 1940 ta ham bulunacak olan mekle bu sahada yapabilece~inin dar miitemayil olmadiklan beyan edil -
Alman mhhlan 187,000 tonluk 8 ge- azamisini yap1yor, demektir. Ken- mektedir. <;:unkii her iki hiikumet de ce-
midir. Eger, Almanya, bu seneden iti - disine, bilhassa, ac;1kc;a miittefik ola-

t miyetten mali miizaheret gormekte ve 
baren, ngiliz donanmasma nazaran ka - rak kabul ettigi F ransamn yard1m etmesi her ikisi de ingiltere ile F ransanm Mil _ 
Ian 100,000 tonluk mhh yaptJrmak hak- lazJmd!T. Fransa, 1942 ye kadar yalmz 
k d k 11 ~ k · 1942 1·k1• tane 35,000 tonluk dretnot yaptlr _ letler Cemiyetine baghhklanm ilan ede-

Im a u anmaga arar venrse ye cekleri bir s1rada bu iki demokrasinin si· 
kadar iki dretnot daha yapabilir. Boylece makla ik.tifa ederse ve o vakte hdar A- yasetine muhalefet etmek istememektedir
Aimanya, o tarihte I 0 dretnota sahib o- merika, lngiltere ile te§riki mesaiyi kabul 
labilir. etmezse ingiliz grupunun donanmasi ler. 

Japonyamn 1942 ye kadar bugiin tez- 1942 de de mhh filolar babmmdan nis
gahta bulunanlardan ba§ka yeni mhhlar bet itibarile, bugiinkiinden iistiin degil, 
yapt!Tmasi ihtimali de mevcuddur. Fa - zay1f bir halde bulunacaktlr. ingil
kat, bun! an bir tarafa h1Tak1yoruz. Bu terenin, F ransanm daha fazla SI· 
takdirde, lngiltere, F ransa ve Sovyet lahlanmas1m istemesindeki hikmet de 
Rusyamn azami 40 dretnotuna mukabil budur. Diger taraftan Fransa, Ak
(Japonyanm 12, Almanyanm I 0, hal - denizde italyadan daha kuvvetli bir 
yanm 8 olmak iizere) otoriter devletlerin donanmaya sahib olmakta devam 
30 dretnotu bulunacakhr. Halbuki J a - etmek is terse hem en yeniden iki, hat
ponyanm da bugiinkii nisbeti elden ka • ta lie; dretnot daha yaptlrmaga karar ver
c;;umamak ic;in, Almanya ve ltalya gibi melidir. Aksi takdirde bugiinkii nisbetler, 
yeni gemiler yapt1rmalan ihtimali, c;ok lngiltere ve F ransa aleyhine bozulacak • 
kuvvetlidir. hr. 

.$1mdt 1938 ve 1942 nisbetlerini goz- ABIDIN DAVER 

kabele etti: 

Qevtren: 
Hamdi VAROCLU 

ltalyanm rolii 
Roma 10 (A.A.) - Havas ajans1 

muhabirinden: 

Budape§te konferansmm devamJ mud· 
detince italy a tarafmdan Tuna havza • 
smdaki devletleri italya - Almanya -
] aponya grupunun komiinizm aleyhin -
deki siyasetini kabule ve buna i§tirake 
ikna ic;in sarfedecek olan gayretler mii -
nasebetile buradaki siyasi mehafil M. 
Ciano'nun gorecegi ba~hca vazifenin bir 
taraftan Macaristanla Yugoslavya ve 
diger taraftan Macaristanla Romanya 
arasmda bir mukarenet tesisine ~ah~mak 

-71-

- Bonjur M. Hal dock, nas1ls:nr~ ~ 
Bu iltifat, giicendirdi~i. yukandaki iic; 

kadmm gonliinii alacakm1~ gibi bir zeha
ba kapihyordu. Otomobilin bir ko&csine, 
tostoparlak biiziildii; bir dakika soma 
da, yeni roliine, T atiana roliine avdet et
mi~ bulunuyordu. 

Salvatori, onu sahneye girilecek yer· 
de bekliyordu. Dorina giilmege ba§ladJ. 
ihtiyar muganniyenin, kendisinden evvel 
yeti§mek ic;in, metroya binip piirtela§ ge
li~ini tasavvur ediyordu. Salvatori, daha 
onu uzaktan goriir gormez: 

optii. Onunla bu suretle ban§IYOTmU§ gi
bi goriinmek, ve kendisini onun talebesi 
addettigini herkese gostermek ic;in, daima 
boyle yap1yordu. Esasen, Marcella bu 
vaziyeti gi.izel bir §ekilde siislemi§, gaze
telere muhtelif ~ekillerde aksettirmi§ti. 
Delmonte bu musafahadan sonra, kahn 
boynundan atk!Slm c;1kardi ve haziTlandi. 
Onun da, otuz dort defa on dorde ka -
dar sayarak teneffiis hareketi yaptlgmi 
doris biliyordu. 

Marcella onun ne~riyat &efiydi, rekla
mmt yapmak ic;in var kuvvetile c;ah&Jyor
du. Dorina ona dogru yiiriidii ve yana
gmt hafifc;e ok&adJ. Marcella egi!di, o
nun, optiirmemek ic;in c;ektigi elini birden
bire tutup optii. 

0 esnada Mis Butcher: 

- K1rk sekizinci soka~a kadar oto
mobilde sizinle beraber Relebilir miyim? 
diye sordu. Cok i$im var, fazla dola~a
ca~Im da ... 

- Hay1r, metroya binin. 

Mis Butcher'in yiiziinde, derhal, ya
~adi~I iyi Riinlerin alameti clan c;izgiler 
peyda oldu. Dorina, onun gazub c;ehresi 
yanmdan gec;erken, Salvatori, mantosun3 
bi.iriinmii~. ku sadannm ii~tiine kiidik 
sapkasmt yikmi$, piirazamet ilerliyordu. 
Bunun iizerine Dorina hiddetle ba!brma
ga ba~lad1. Bagirmamn, sesi ic;in muzn 
oldugunu bile bile bagmyordu. 

- Siz beni rahat btraksamz olmaz 
mt, kuzum? Y almz kalmak istiyorum, an
lamlyor musunuz? Roliimii ezberliyece -

gim, prova edecegim; sizin manastz i~le
rinizle ugrasamam. Rica ederim kar.;Im
dan <;ekilin. 

KaPIYI h1zla kapay1p c;1kmak istiyor
du. F akat, Mis Butcher'in bir lady olma
sma hiirmeten bunu yapmadJ. Asdnsore 
bindigi zaman, bagirdi~ma nadim olmu~· 
tu. Bu nedameti k1smen sesinin bozulaca
gmdan korktugu i<;indi; k1smen de, ka -
dmlann, i~ittikleri azar kar~IS!ndaki 
mahc;ub vaziyetlerindendi. Hele Salva
tori, boyle zamanlarda, Swane yatmda 
yanlannda gel en ve Carthagene' de ken
disini denize ahp bogulan hasta kopege 
nekadar btnziyordu! 

Rossi'nin hususi arabas1 yoktu; hkat 
eski bic;im, siyah bir otomobil kiralami~
tJ. Bu araba ve sahibi, tJpk1 Mis Butcher 
gibi, gun gormii~lerdi. M. Haldock is -
minde clan bu adam, Mis Butcher'in es
ki ahbablanndandi ve bu i~i ona bulan 
da kendisiydi. Dorina otomobile biner -
ken, adam, ba~mdaki melon ~apkayt Cl· 
kanp selam verdi. Dorina, nezaketle mu-

- <;:antamzi evde unutmu§sunuz. 
Diye hayk1rarak elinde tuttugu bir el 

c;antasm1 go~termi~ti. Dorina, c;antay1 al
dJ ve Salvatori'nin porsuk yanagma seri 
bir buse kondurduktan sonra, provamn 
yapiiacagi yeri anlamak ic;in kara tahta
ya dogru gitmi§ti. 

Biiyi.ik salonun kap!Slfil ac;tl. Artistle· 
rc bir yer ay!Tmak iizere, salonun ortas1 
bo§altiiml§ti. Kenarlarda, bo§ koltuklar di
zili duruyor, piyanodan ba§ka her §eye 
benziyen bir piyano, kapag1 alabildigine 
ac;Iiml§, bir ko§eyi i§gal cdiyordu. Salon, 
o zamana kadar gelip gec;en miiteaddid 
nesillere mensub miigannilerin ter koku· 
sile doluydu ve Delmonte, pencerelerin 
ac;Iimasm1 menediyordu. 

Dorina ic;eri gmnce Delmonte onu 
kucaklad1, sonra Doris egildi, onun elini 

Saat on biri on gec;e provaya ba§la -
d1klan halde, saat hire geldigi zaman 
hala devam ediyorlard1. PatJrdiiJ sahne, 
saat on ikiyi otuz. lie; gec;e olmu§tU. Bi -
ribirlerine c;ok igrenc sozler soylemi§ler, 
unutulmaz hakaretler savurmu§lardi. 
Delmonte: 

- Seni c;opliikten kurtard1m, diye 
haykmyordu. Cebimden para sarfettim, 
sana bakhm. Ac;bktan geberecektin. <;:at
lo.k tencere gibi otiiyordun, §imdi sahne
de ne yapacaglml senden mi ogrenece -
gim? 

Doris de ondan geri kalm1yordu. 
- Ba§lfiiZI sola c;eviremeyi§inizi, elli 

senelik ah§kanhk mazeretile ortmege c;a
ll§mamz, arhk sahneye c;Ikamiyacak ka
dar ihtiyarladigmiza deHllet eder, dedi. 

Delmonte'nin avaz1 c;Ikt!gt kadar hay
kirarak soyledigi sozlerden sonra, onun, 
sesini yiikseltmeden verdigi bu cevab c;ok 
miiessir olmu§tu. F akat, Doris, bunun 

olacagm1 beyan etmektedir. Macaristan, 
Yugosla vya arazisi iizerindeki miitaleba
tmdan vazgec;mi§ bulunmaktad1r. italya 
tarafmdan tazyik edilecek clan Maca -
ristan, Romanyada iktidar mevkiine ge
len hiikumet reisinin bizzat T ransilvan -
yah olmas1 miinasebetile T ransilvanya 
arazisi iizerindeki miitalebatmdan da vaz 
gec;mege mecbur kalacakhr. Romadaki 
ecnebi mehafili, Macaristanm araziye 
miiteallik clan biitiin bu miitalebatmdan 
feragat edecegine ihtimal vermemekte -
d1r. <;:unkii M. Ciano, ivaz olarak ancak 
Romanya tarafmdan Macar ekalliyet -
lerine iyi muamele icra edilecegini ileri 
siirecektir. 

italyamn Avusturya ve Macaristan 
hiikumetlerinden evvela General Fran
co hiikumetinin tanmmasm1, saniyen giz
li l talyan - Alman programma gore 1938 
senesinde yapiimasi derpi§ edilmi§ clan 
biitiin Alman - ltalyan te§ebbiislerine 
rniizaheret etmelerini, salisen Milletler 
Cemiyetine kar~1 kabul edilecek hath ha
reketi yeniden gozden gec;irmelerini isti
yecektir. 

Budape§te konferansmdan miihim hie; 
bir netice beklenilmemektedir Salahi -
yettar mehafilde 1934 protokollannm 
tadil edilemiyecegi ehemmiyetle kayde
dilmektedir. 

V iyana gazetelerinin miitalealart 
Viyana 10 (A.A.) - Roma proto -

kollanm imza etmi§ devletler konferan -
smm ic;;tima1 arifesinde gazeteler, Avus -
turyanm vaziyetini tarif etmektedirler. 

New Wiener Press, yaz1yor: 
«Budape§tede meseleler, konferansa 

i§tirak edenlerin her birinin ferdi gorii§ 
zaviyelerinden tetkik olunacakhr.» 

New Wiener Tageblatt, diyor ki: 
«Tuna havzasmdaki devletler arasm

daki te§riki mesainin tevsiinde alaka ve 
menfaati bulunan Avusturya kendi e
mellerinin yalmz Macaristan tarafmdan 
degil, ltalyaca da anla§Ilacagmi iimid ve 
tahmin etmektedir.» 

Daha neler gorii~iilecek? 
Budape§te I 0 (A.A.) - Yann ve 

!;a§ramba giinii yap1lacak miizakerelerde 
dahA" unruml' ma-hiyetteki meseleler ve e
konomik i§ler gorii§iilecektir. iyi malu -
mat alan mehafilde beyan olunduguna 
gore, bi.itiin miizakerelerin esasm1 Berlin
Roma mihveri ve bunun Roma pakt1 
devletleri iizerindeki tesirleri te§kil eyle
mi§tir. 

Romanya Hariciye Naz1r1 
~ekoslovakyada 

Prag I 0 (Hususi) - Romanya Ha
riciye Nazm M. Mic;esku Pragda fev -
kalade tezahiiratle kar§Ilanmi§tlr. Miit -
tefik Romanya Hariciye Nazm istasyon
da kendisini kar§1hyan Cekoslovakya 
Hariciye Nazm M. Krofta ile beraber 
dogruca Hariciye N ezaretine giderek ilk 
miilakatJm yapml§hr. Ogleye dogru M. 
Mic;esku <;:ekoslovak mec;hul asker abide 
sine bir c;elenk koyduktan sonra (:ekos -
lovakya Ba§vekili M. Hodza'y1 ziyaret 
etmi§tir. 

Cekoslovakya Cumhur Reisi doktor 
Bene~. misafir nam ~erefine bir ogle 
ziyafeti vermi~tir. Ziyafetten sonra Ru
men ve Cekoslovak Hariciye Namlan 
arasmda miizakerelere devam edilmi~tir. 
M. Mic;esku ak§amiizeri Pragdan Bel-

akabinde birdenbire kopiirmii~ ve reji -
sore bagirml§tl: 

- Erkek yerine kar§Ima, c;iiriimii§ bir 
odun parc;;as1 <;Ikanyorsunuz. A§k sah -
nesini ben nasi I oynanm? 

Rejisor, tela§tan kan ter ic;;indeydi. 
Orkestra §efi, piyano taburesinde, arka
sma dondii ve siikunetle: 

- Kiistahhk etme, Dorina, dedi. Bir 
gun gelecek, sen de ihtiyarhyaoaksm, 
gene §arb soylemek istiyeceksin. 

Bunun iizerine bir siikut oldu. Doris, 
ofkeden ve yeisten buz kesilmi§ dudak -

Ianni 1S1rd1. Birdenbire hie; iimid edil • 
medigi halde giiliimsemege ba§ladJ. Ba
~IRI sallad1. «Haym> diye dii~iiniiyordu. 
Bu, harikulade bir duygu idi ve mesle -
ginin, bu duyguyu ona uzun zaman -
danberi unutturmu§ olmasma esef edi -
ycrdu. Miistehzi ve sa kin bir eda ile: 

- Hay1r, ihtiyarlamiyacagim. 
Diye cevab verdi. Salondaki sessizlik 

daha derinle§ti ve yukan kattaki kadm 
koro heyetinin sesi gene i§itildi. 

Doris'in s1hhi vaziyetini herkes hili -
yordu. Once Marcella, gazetelerde es -
rarengiz ve hazin masallar uydurarak bu 

vaziyetten menfaat temin etmi§ti. Sonra, 
Dorina'nm gozlerinin gitgide biiyiidiigii, 
gitgide c;ukura kac;hg1, hergiin biraz da
ha parlakla~hgi da goriiliiyordu. 

[Arkast var] 

grad' a hareket etmi~tir. 

Romanya ve Cekoslovakya Hariciye 
Naz1rlan arasmda cereyan eden miiza~ 
kereler hakkmda ne~redilen resmi teblig 
Milletler Cemiyeti Konseyinin arifesin~ 
de beynelmilel vaziyetin tetkik edildigi
ni ve Milletler Cemiyetinde Kiic;iik An~ 
tantm takib edecegi hath hareket hak~ 
kmda tam bir anla$ma mii~ahede edildi~ 
gini bildirmektedir. 

Resmi teblig 
Prag 10 (A.A.)- Romanya Ha • 

riciye N azmmn Praga yaptJgJ ziyaretin 
neticeleri hakkmda bu ak§am saat 16,15 
te a§ag1daki teblig ne§rolunmu§tur: 

Pragda 9 ve 1 0 ikincikanunda <;:ekos~ 
lovakya ve Romanya Hariciye Naznla~ 
n yaptJklan konu§malarda Milletler Ce~ 
miyeti konseyinin ic;tima devresile alaka· 
dar clan beynelmilel vaziyeti tetkik et • 
mi§ler ve keza, Kiic;iik Antant daimi 

konseyinin oniimiizdeki toplanhsmda mii~ 
zakere edilecek meselelere dair noktai 
nazar teatisinde bulunmu§lardir. 

iki Hariciye N azm derpi§ olunan bii~ 
tiin meseleler iizerinde tam bir gorii§ bir• 
ligini ve keza Kiic;iik Antant tarafmdan 

bugiinkii beynelmilel §artlar ic;inde takib 
olunacak siyasette tam bir anla§ma mev• 
cud oldugunu memnuniyetle mli§ahede 
eylemi§lerdir. 

M. Krofta'nrn ve M. Mi~esku'nun 
nutuklarz 

Prag 1 0 (A.A.) - Hariciye N eza .. 
retinde Krofta tarafmdan verilen gala 
ziyafetini miiteak1b Krofta ile Micescu 
nutuklar teati etmi§lerdir. 

Kroft a, Rumen Hariciye N azm tara• 
fmdan Praga yap1lan bu ziyaretin Ro .. 
manya hiikumetinin Cekoslovakya ve 
Yugoslavya ile emniyetle te§riki mesai 

etmek siyasetine devam etmege karar 
verdigine bir deli! te§kil ettigini beyan et• 
mi~tir. 

Krofta demi§tir ki: 

«- Prag1 ziyaretinizden sonra Yu .. 
goslavyah karde§lerimiz arasmda bulu ~ 
nacag1z . ve oradan da RomanyayJ ve 
Kiic;iik ltilaf1 temsil etmek iizere Cenev• 

reye gideceginiz ic;in bu ziyaretiniz hu ~ 
sus! ve remzi bir mahiyet almJ§l!r. 

Bu suretle §iiphesiz Hariciye Neza 4 

retine geli§inizin ne Kiic;iik hila£ devlet• 
lerinin Milletler Cemiyetile miinasebet ~ 
lerinde ne de Cenevrede miizakere edilen 

meselelerde §imdiye kadar Kii<;iik hila ~ 
fm hareketine rehberlik eden prensipler• 
de bir degi§iklik gostermiyecegini anlat• 
mak istiyorsunuz.» 

Hatib bundan sonra Kiic;iik itilaf dev• 
letlerinde vukua gelen hiikfunet tebeddii• 
latmm bu itilafm azalan arasmdaki it 
birliginin saglam temellerini sarsm1yaca .. 
gm1 ve bu azalann dahili i§lere kan§ma~ 
mak prensiplerine ihtimamla riayet ettik· 
lerini soylemi§tir. 

B':l sozlere cevab veren Micescu, Kii· 
c;iik ltilafJ te§kil eden devletlerin hiiku • 
metlerinde ne tiirlii degi§meler olursa ol~ 
sun Kiic;;i.ik itilafm daima kuvvetini ve 
azas1 arasmdaki irtibah muhafaza ede • 

cegini kaydetmi~. Kiic;iik itilafm daimi 
konseyinin §imdiki reisi ve Romanya Ha· 
riciye Nazm s1fatile Kiic;i.ik !tilafa sada
katinin Romanya harid siyasetinin te .. 
mellerinden birini te§kil ettigini teyid eJo 
mi§tir. 

N a ZIT §U sozleri ilave etmi§tir: 

<<- Prag ve Belgraddaki meslekta~ .. 
lanmla ?erhal temasa gec;mek istiyorum. 
Kiic;;iik Itilafm Milletler Cemiyetindeki 

miimessili s1fatile yolunun tabiatile Prag 
ve Belgraddan gec;mesi laz1m geldiji 
kanaatinde bulundugumdan emin olabi· 
lirsiniz. 

Milletler Cemiyetinde miizakere edi· 
len meselelerde oldugu kadar dost ve 
mi.ittefik devletlerimizin mii§terek siya• 
setine miiteallik meselelerde de kurulan 

esaslara riayetkar clan ihlaskarane t~ri· 
ki mesaimize giivenebilecegimizi biliyor~ 
eunuz.» 

Micescu kendisine yap1lan hararetli 
istikbalden dolay1 te§ekkiir etmi§ ve iki 
memleket arasmdaki te§riki mesainin git

tikc;e dostane ve feyizli bir §ekilde devam 
edecegi iimidini izhar etmi§tir. 

Kont Ciano'nun beyanall 
Budape§te 10 (A.A.) - Kont Cia~ 

no, Macar hududuna muvasalatmda 
Macar ajansmm bir muharririne a§agJda~ 
ki beyanatta bulunmu§tur: 

«- Macaristana daima en bi.iyiik 
a§kla geliyorum. ltalyanm Macar mese~ 
lesindeki noktai nazan malumdur. ltal • 
ya bundan aynlmiyacaktir. ltalyan mil • 
leti Macar milletini kalbinde sakhyor ve 
daima muhabbetle dii§iiniiyor.» 
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Tarihten == ----

Altmordu devleti bir zamanlar kud
retli bir varhktl. Bu devletin payitahtl o
lan Saray ~ehri Ortac;agda baymdtrhk 
b-.~lcunmdan bir inci ~i:ihreti ta§tyordu. 
On• bu §i:ihreti veren yalmz biiyiikliigu, 
&iizelligi, siislulugu degildi. i~Iek bir ti
C<tret merkezi olmak dolaytsile de degeri 

Vardt. T a Iraktan, $amdan oraya tacirler 
&elirdi. Altmordu §ehirlerinden Macar, 
kmm, Kefe, Harzem, Sodak da o dev
rin Saray kadar tamnmt§ pazar yerle -
riydi. 

Altmordu iilkesinde para boldu, du • 
zen yerindeydi. Halk, bahtiyar bir hayat 
&~iriyordu. Ondi:irduncii asuda bu Turk 
ihni dola§mt§ olan me§hur seyyah ibni 
Batute, baktmz, neler yaztyor: 

«Kt~akta (Altmordu devletinin ba§
ka bir adt) at suruleri, koyun suruleri 
kadar c;ok. Buradan Mtstra, Hindistana 
at gider. Kadmlann bindikleri arabalara 
bir ar§m uzunlugunda bir degnege bagh 
olarak buyucek bir kec;e parc;asJ asarlar. 
Boyle bir degnek o araba sahibinin bin 
a!) oldugunu gosterir. Ben uzerine on 
degnek astlmt§ araba gordum.» 

«Ktc;akta gordiigum tuhaf §eylerden 
biri kadmlara gosterilen saygtdtr. Han 
kartlannm eteklerini otuz halaYJk tutu -
Yor. Kadm, Hamn yanma gelince Han 
ayaga kalktp selam veriyor, yanma o -
lurtuyor. Sonra ktmtz geliyor. Kadm, 
kendi elile ktmtz doldurup Hana veri
Yar. Han da bu sunulan ktmtzt ic;er ic; -
lllez bir yenisini doldurarak kansma tak
dirn ediyor.» 

«Turk kadmlarmda kac; goc; yoktur. 
c;ar§tda serbestc;e ah§ veri~ ediyorlar. 
kacalann e~lerine yolda§hk ettikleri, 
~ar§tlara beraber ctkttklan da gorulmu -
Yor degil. Lakin kadmlar pek susli.i gez
cliklerinden erkekler ise sade bir koyun 
derisi ve Bark giydiklerinden kanlarmm 
ll§agi samhr!» 

«Ktpc;ak hi.ikumdarmm ordusu Pi§tav
da oldugundan oraya gittik. Ordu kalk
lllt§h, geri donuyordu. Biz de dondiik. 
Bir yerde c;adtr kurdum ve bir bayrak 
asnrn. Ordu goziikmiye ba§lad1. Sanki 
Yiiriiyen bir §ehirdi. Camii, pazan ve her 
§eyi var. Turk askerleri yiiriirken de 
arabalarmda yemek pi~iriyorlar. Sulta -
1lln kanlan oniimiizden gec;tiler. Dordun
cu kadm Emir is a kiZI T evbe gec;erken 
bayragtmdan yabanc1 oldugumu anla • 
Ytp durdu, u§aklarile bana selam yolladt.» 

«K1pc;ak sultam kuvvetli ve §Dhretli 
bir padi§ahttr. Y eryiiziinde bulunan ye
di biiyiik. hiikiimdardan biridir. Bunlar 
sefere g1derken ktzlanm beraber gotii -
riirler. Sultan, Alttkubbe adh ve altm 
kaph bir yerde gene altmdan yap1h bir 
tahtta oturur. Dort kammdan ikisi sagm
da, ikisi solunda durur. Ogullarile ktz· 
Ian onlann yanmda yer ahr. Her cuma 
&iinii i~te bu Altmkubbede sultan, dev
let adamlanni huzuruna kabul eder, 
kadmlar da ham bulunur. Percle filan 
Yak!» 

«Benim kendisile gorii§tiigiim Ktpc;ak 
hiikumdan Ozbek Mehmed Sultand1r. 
E:n sevgili kans1 <<Aytuglu» dur. Hu -
zuruna ~tkttm. Y amnda on yolda§ ka -
?.tn (dam donor), elli de halaYJk vard1. 
Dc;i.incii kadmm ad1 ijilon' dur. Bizans 
kayserinin klZidtr. Onun da huzuruna 
&irdim. Y anmda yiiz halaytk bulunu -
Yordu.» 

l§te debdebeleri, zenginlikleri bu ka
der goz kama~trran Altmordu devleti 
taht etrafmda yiiz gosteren ve hiilc.i.imdar
larla beyler, kumandanlar arastnda ~~ -

"= 

yapraklar 

Yazan: M. TURHAN TAN 

kan htr giir yuzunden batt!. Bu actkh 
karga§al1k Mengii Han adlt hi..l\:iimdar 
zamanmda ba§lar. 0, bir handan ziya
de bir dervi§ti. Ha§metli ve azametli bir 
devletin ba~mda bulundugunu unutarak 
kendini oruca, namaza vermi§ti. Gece 
giinduz tesbih c;ekerdi, ba§tm seccadeden 
kc.ldtrmazdi. Halbuki K1pc;ak devletini 
idare edebilmek ic;in c;ok uyamk bulun -
mak gerekti. <;unku bu devlet Avrupa -

mn §arkmda, Asyamn ortasmda kuru! • 
mu§ bir varltktr. Moskova bile Saray 
§ehrine bagltydt. Rus Prensleri oraya 
gelirler, Hanlann ayaklanm operler ve 
prenslik buyurultusu a!trlardt. Altmardu 
tahsildarlan da Rus iilkesinde dola§tp 
vergi toplarlardt. 

Boyle bir devletin ba§mda oyle bir 
sofu adam c;ok yakt§tksiz goriinuyordu. 
T aht oniinde k.Jhc I§lgi gormege alt§lk 
gozlere tesbih taneleri pek c;elimsiz geli

yordu. Bu sebeble bir ayaklanma oldu, 
Mengii Han tahttan indirildi, yerine 
Boga Han gec;irildi. Bu i§i yapan bey
ler, Mirza lakab1 ta§tyan preaslerdi ve 
bu hareket, o prenslerin icabmda tahta 
tahakkiim edebileceklerini gostermi§ti. 
Boga Han bu niikteyi bir tiirlii hazmede
medi, kendini hukiimdar yapan beylere 
hmc beslemege koyuldu. 

Y eni Hanm biitiin hmci N ogay Mirza 
iizerinde toplanmt§tl. Lakin Nogay kuv
vetliydi. Boga Han bu sebeble hmcm1 
ic;inde sakhyarak ve Mengii Hanm mis

kin hatrras1m unutturmak istiyerek Ma -
caristana sefer ac;ti. Umulmtyan bir bora 
ve kar tipisi bu seferi ugursuz bir ak1bt'" 
te suriikledi. Ordu Karpatlarda yolunu 
§a§Jrdt, uc;urumlara dii§tii, c;ok kurban 
verdi, darmadagm oldu. Han bile ha • 
yattm guc;lukle kurtarabildi. Y almz No
gay Mirza kendi kumandast altmdaki 
ftrkayl giizel idare etti, dag1lmaktan ko
rudu. 

Boga Han onun bu becerikliligine de 
sinirlendi ve Nogay Mirzay1 hemen 61-
diirmege karar verdi. Fikrini ilk ac;tigt a

dam, iyi ve fena giinlerde birbirlerine 
sad1k kalmak ic;in Nogay Mirza ile and
la§ml§ beylerden biriydi. Boga Han bu 
gizli muahedeyi bilmiyordu, N ogay Mir
za hakkmdaki dii§iincesini o adama apa· 
pk soylemi§ti. hte bu gaflet, Boga Ha
nm ba§ma felaket getirdi. Kendisile isti-

§are ettigi bey, Nogay Mirzaya bu mn 
ac;tl. 0 da miikemmel bir plan kurdu, 
Boga Hanm - suikasd tc;in - hamladigi 
ava i§tirak ederken bir pusu tertib etti. 
Boga Hanm kurdugu pusu yerinden bi
raz daha beride olan bu pusu onunden 
gec;ilirken mahir ellerin atttgi oklar, Boga 
Ham olu olarak atmdan du§iirdu ve ay

ni zamanda Nogay Mirzamn adamlan, 
yiiz adtm ilerideki pusu yerinde sak!t 
suikasdc1lan c;evirerek hirer hirer kiitc· 
dan gec;irdi. 

Boga Han, kazdtgt kuyuya kendi dii
§en bir adamd1. Lakin Nogay Mirza da 
anu oldiirerek yerine gec;irdigi T oktay 
Hanm darbesini yemekte gecikmedi, a
gtr bir hezimete ugraytp daglara dii~tu 

ve serseri dola~trken bir Rus neferi ta
rafmdan yakalamp oldi.iriildii. t§te Boga 
Hamn Nogayt, Nogaym onu oldiirmek 
istemesi ve bu kar§thklt cinayet te§ebbiis
leri SJTasmda beylerle hukumdarlann bir
birlerine girmesi yiiziinden o koca Altm
ordu devleti de battJ, mahvolup gitti. 

Eski Turk tarihi bu maceralarla dolu 
olmasaydt kurenin c;ehresi bugiin bam -
ba§ka olurdu. 

Edirne itfaiye bandosu ~ah~1yor 

Edirne ( H ususi) - Sehrimizden ba§ ka, civanndaki yangmlara da ko~an, 
Alpul!u ~eker fabrikasmdaki ate~e 53 dakikada ;yeti~en, son Trakya manev
ralartnda da yarar!tklan gori.iliip madal yalarla taltif edilen itfaiyemiz, iki ytl 
evvel bir bando kurmu~tu. Bandoya girenler, pek k1sa bir zamanda kendilerine 
Verilen musiki aletlerini kullanmasmt og rendiler. Bandonun bugiin yiizlerce 
Parc;a c;alabilen bir de caz tak1m1 vardtr. Yukandaki resimde, Edirne itfaiyesi 
bandosu efradm1 toplu bir hal de goriiyo rsunuz. 

CUMHURiYET 

( Serbest siitun ) Japonlar, T singtao· 

T iirk 'ilep~iligi yu da i'gal ettiler 
Deniz Bank kanununun Kamutayda 

tasdikt munasebetile gazetemizde c;tkan 
bir yazt iizerine aldtgimiz bir mektubda 
§oyle deniliyor: 

Evvelemirde ufak bir tashihde bulun
mak isterim. 11-11-937 tarih ve 2/7634 
numarah kararname, Turk bayragmi 
la§Imak ~erefini ihraz edecek gemilerin 
ya§lanm 22 ile tahdid etmi§tir, yani in§a 
tarihi 1916 dan sonra olmahdtr. F akat 
ayni kararname Harbi Umumi esnasmda 
veya hemen onu takib eden seneler zar -
fmda yani 1916 dan 1919-20 seneleri
ne kadar in§a edilen gemilerin mubaya -
asmt menetmi§tir. 0 suretle ki 18 ya§ml 
tecaviiz eden bir geminin satm almmas1 
ihtimali yoktur. Piyasadaki vapurlarm 
vasati ya§lan ise 45 tir. 

23 ya§mdan {hakikatte 18) fazla 
ya§h gemilerin satm almmasma taraftar 
goriinmiiyorsunuz. Bu hususta yolcu va
purlarile yalmz yiik ta§Iyan gemiler ara
smda bir fark gozetmek icab eder. Bu 
ikinci nevi gemilerde modern bir tonaja 
ihtiyactmtz yoktur ve esasen pek c;ok pa
haltya da malolur, bu da bizim satm al
ma kudretimizin fevkinde olur. (Hususi
le ki bedellerini de dovizle odemek im • 
kam kabil degildir.) 

Bizim §ileplerimiz toplu olarak mal 
sevkinde ve bilhassa dart nevi mal nak -
Iinde istimal olunmaktadtr. Bunlar; ko -
miir, kereste, c;imento ve tuz gibi ~ok u
cuz mallar olup c;ok yiiksek navlunlara 
miitehammil degildir. Liiks addedilen 
tonaja ihtiyac yoktur. Eger memleketler
de bu gibi ucuz emtia modern ve nisbe
ten gene vapurla:rla da naklediliyorsa, 
bunun sebebi o gemilerin Bahri Muhiti 
veya Okyanus denizi seyahatlerine tah -
sis alunduklan it;indir. Bizim §ileplerimiz 
ise ~imdilik daha ~ok mahdud bir saha 
ic;inde ~ah§maktadtr. Bu saba, Karade • 
niz ve Akdeniz sahalandu. 

Diger miilahazalar: Biz henuz mo • 
dern vapurlann tamiri ic;in kafi derece -
de miicehhez olmadtgtm!z gibi, bu gemi
leri tam kullanacak ve bakacak' mutefen-

[Ba§taratt 1 fncf sahtfedeJ 

Sehre 18 mil mesafede bir plajda J a
pon bahriye silahendazlan karaya ctkttk
lan zaman ba~mda buranm Nazi te~ki
latmm reisi bulunan bir Alman heyeti 
Alman bayragmi ac;mt& oldugu halde 
otomobille plaia p;iderek ~ehrin sulhcu
yane bir metod dahilinde i$gal edilmesim 
J aponlardan rica etmi&tir. 

$iddetli t;arpt~malar oluyor 
Hankeu 10 (A.A.) - Resmi teb • 

Jig: 
$antung'un merkez ktsmmdaki muha

samat, demiryolunun garbmda T sinling 
mmtakasma intikal eylemi§tir. Burada, 
biiyiik kana! kty1lannda §iddetli bir c;ar -
pt§ma hiiki.im surmektedir. Buyiik kana! 
boyunca <;inlilerin §iddetli mukavemette 
bulunacagmt dii§iinen J apon kuvvetleri -
nin kiilli k1smt, K venteh civarmda Lung
hay yolunu ele gec;irmek uzere cenubu 
garbiye dogru donmu§lerdir. 

<;in askeri makamlan, Nan yang golii 
biiyiik kanalt boyunca uzayan mevzileri 
her ne pahasma olursa olsun mi.idafaa 
emrini vermi§lerdir. 

Miithis hava taarruzu 
Sanghay 10 (A.A.) - J apon bah

riyesinden bildirildigine gore, elli Japan 
tayyaresinin Nancang tayyare kararga
hma yapt!lh hucum muhasamatm bida
yetindenberi yaptlan hava taarruzlarmm 
en miihimmi olmu~tur. Simdiye kadar 
50 tayyarelik bir filo Cin harekatma i§
tirak etmemi~ti. 

italyan hava heyeti Napoli'de 
Napoli 10 (A.A.) - General Sca

ron~'nin kumandasmda bulunan Cinde -
ki Italyan hava heyeti bugi.in Victoria 
vapurile Sanghay'dan buraya gelmi§ • 
tir. 

Japon ihrac hareketi btlfladt 
Tokyo 10 (A.A.) - Tsingtao ta -

arruzu ba&ladtgi esnada bir Japan deniz 
miifrezesinin bugiin hi<;bir mukavemete 
maruz kalmadan Tsingtao limanmda ka
raya Cikl!gt bildirilmektedir. 

nin ve mutehass1s personele kafi derecede Beyannameler attldt 
malik degiliz. T · 1 0 (A smgtao .A.) - Tsingtao 

Daha bir kac; sene evvel elli bin lira korfezinde bulunan J apon filosunu tak
eden bir vapurla goze alman muhteilf viye etmek iizere buraya be~ torpito da
rizklerle bugiin iki yuz elli bin lira eden ha gelmi~tir. 
ayni gemi ile goze alman rizkler arasma Y edi tayyare ~ehrin iistiine <;in halk.
da bi.iyiik farklar vardtr. Filhakika 1920 m J apon i§galini sulhan kabul etmege 
den sonra yap1lmi§ be§ bin tonluk bir ge- davet eden beyannameler atm1 ~lardtr. 
minin bugiinkii mubaya<. lnymeti takribi B b 1 d b' fl h k u eyanname er e 1tara ann a 
olarak 40 bin lngiliz lirastdtr. ve menfaatlerine riayet edilecegi tasrih 

Kabotaj §eklinde ta§Jdtgtmlz komiir ve edilmektedir. 
saireden ba§kaca olarak gemilerimize, Bir bah~eye bombalar 
Karadeniz ve Akdeniz havzas1 ecnebi brraktlmt~! 
limanlanna da sefer yaphrmagt dii§iiniir· 
sek ktsmi kiillisi eski gemilerden miirek- Sanghay 10 (A.A.) - Bir evin bah
keb olan Yunan ticaret filosunun kuvvet- c;esinde bulunan bombalan kaldmrken 
li rekabetine maruz kalacagimiza §iiphe 2 FranSIZ polisi yaralanm!~br. Yap1lan 
yoktur. Bu takdirde ise nisbeten gene tahkikata gore, F ranstz devriyesinin ya
gemiler i~in tahsis edilecek azim serma- kalamak istedigi mec;hul bir kac Cinli, 
yeye biraz memnun edecek menfaat te- bu bombalan, oniinden gec;tikleri bi e • 
mini hic;bir vakit kabil olamaz. vin bahc;esine btrakarak savu$mu&lardtr. 

Her§eyi derhal degi§tirmemiz ve kuv. Singapur'da bir niimayif 
vetimiz fevkinde yukler altma girmemiz Londra 1 0 (A.A.) - Sing a pur' dan 
liizumsuzdur. Bunu du§iinerek be§ sene bildirildigine gore, Cin giinii miinasebe
evvel ne§redilmi§ olan kanunun, sattn tile bu sabah 2,000 kadar Cinli polisin 
almacal. §ileplerin on be§ ya§mda olma • yasak ettigi bir numayi~te bulunmaga 
Stnl amir bulunmas! tatbikatta Tiirk tica- te&ebbiis etmi& ve bunun neticesinde kan
reti bahriyesine faydah olmamJ§hr. Bu h hadiseler olmu&tur. Polis, 60 ki~iyi 
takyidat olmami§ olsaydt; armatorleri • yakalamt~hr. 
miz f933 ile 1935 seneleri arasmda 20 Japon kumandam temin ediyor 
ila 25 ya§ arasmdaki §ilepleri beher tonu Tokyo 10 (A.A.) - Domei Ajan
(nakil s1kleti) nihayet iki lngiliz lirasm- smm Tsingtao'dan haber aldtgma gore, 
dan olmak iizere satm alabilirlerdi. Bu • §ehrin zapttm muteaktb ]apon kuman -
giin ayni vapurlar asgari dart misli daha dam, herkesin hukuk ve menafiine hur -
paha!tdtr. met edilecegini bildirmi§tir. Y abancJ 

Mevcud §ileplerimiz a§agi yukan elli devletler tebaalan, tesis edilen bir emni
tanedir. Hacimleri de nakil kabiliyetleri yet mmtakasma gitmege mecbur olun -
baktmmdan 140,000 tondur. T erakki ve mu§tur. 
tekamiiliin yukan haddine yekden c;tk - ----------
mak istersek, daha pek c;ak zamanlar ikbsad v ekiletinin 
beklemelc mecburiyetinde kalmz ve o za
mana kadar da c;ok eski ve hatta tehlikeli miihim bir etiidii 
c;iiruk gemileri denizlerimizde c;al!§hr • [Ba§tara/t 1 tnc1 sahtfede] 

mak JstJrannda bulunuruz. Esasen bun • iktJsad Vekaletini, boyle bir neticeye 
lar dahi hic;bir vec;hile ihtiyactmiza ka.fi sevkeden amilin bir kiSlm ihrac mallan
degildir; kademe kademe yuri.irsek, de • m1z iizerinde son zamanlarda baz1 mem
niz ticaret filomuzu emin alarak teka _ leketlerin ithalat hareketlerini tahdid 
miile goturiir, yenilemi§ oluruz. ederek fiatlar iizerinde miiessir olmaga 

Navlunlarm pahah oldugvu soyleni c;ah§malan oldugu soylenmektedir. Iyi 
- malumat alan mehafil, bu §eklin ilk tat

yar. Son on iki ay zarfmda navlunlann bik edilecegi maddenin tiftik olacagmda 
tedricl yiikselmi§ bulunmasmdan dolayt 1srar ediyorlar. 
servet yapmt§ bir Turk armatorii hatula- Ihracatm bir elden idaresinin §ekli ve 
mtyorum. Y almz gemilerin ktymetleri bunun teferruah hakkmda heniiz bir~ey 
yiikselmi§ oldu; has1latm fazlala§mi§ al- bilinmemektedir. Yalmz ikt1sad Veka
masma gelince; bunlann tamanu gemile- letinin alakah yiiksek makamlarmm bu 
rin tamirine gitmektedir. Bizde gemi ta- hususta §ehrimizde baz1 temaslar yap -
mirleri omiir torpiisiidiir ve fevkalade hklan malum bulunmaktadir. 
pahahdtr; tamir ve tam bir tamir degil -
dir. Bu biiyuk ve pahah tamirler saye -
sinde arhk c;uriige c;Jkanlmasi lazJm ge -
len eslci gemilerin ya§lan temdid edilmi§ 
oluyor ve bu kadar ihtiyarlaml§ bulunan 
bu gemileri armatorler bir c;ok seneler 
daha istimal etmek mecburiyetinde kah
yorlar. 

Benim noktai nazanma gore: 
1 - 191 0 senesinden sonra in§a edil

mi§ §ileplerin (yolcu gemilerinde oldugu 
gibi) mubayaasma miisaade edilmelidir. 

2 - Armatorlere serbest dovizle ge-
mi almaga miisaade edilmelidir, ~iinkii 

klering suretile vaki olacak mubayaa an
cak bir memleketle mumkundiir ve bu da 
piyasa fiatmdan % 30 veya 40 fazlasile 
kabil olur. 

Armatorlerin gemilerini ktsmen ecnebi 
limanlanna i§letmeleri sayesinde bu do
vizleri navlunlarile az bir miiddet zar -
fmda memlekete geri getirecekleri §i.iphe
sizdir. Son sene zarfmda mahdud bulu -
nan Turk gemilerinin ecnebi limanlanna 
yaphklan navlunlarm tetkiki neticesinde 
bu mutaleamiZin varid oldugu anla§Ihr. 

V. Uman 

'l 

§akir l( esebirin tetkikleri 

V ekil miiesseseleri gezdi 
ve imirlerle gOrii§tii 

~akir Kesebir Ankaraya giderken beyanatta 
hi~ bir tiulunarak Deniz Bankm te~kilile 

kalnuyacagini soyledi memurun 
[Ba§taratz 1 tnct sahtfedcJ 

Necdet Deniz oldugu halde Halicdeki 
fabrika ve havuzlan ziyaret etmi~tir. Ve
kil burada her k1smt gezerek uzun boylu 
malumat almt&tlr. 

Halicde bugiinku fabrika ve havuzla
rm tslahi ve yepyeni bir T ersane kuru! -
mast ic;in uzun muddettenberi sarfedilen 
mesai semeresini verecek bir hale gelmi&
tir. Bu hususta hamlanan projeyi F ab
rika ve Havuzlar Mudiiri.i Cemil gelecek 
ay Ankaraya gotiirebilecektir. 

Halicde yeni T ersanenin kurulmasi i
cin sarfedilecek be& milyon Tiirk lirasJ
nm oniimiizdeki sene biitcesinde ilk kis
mt bulunacakttr. Bu tahsisat iki~er sene
lik devreler halinde verilecek ve tesisat 
da buna miivazi olarak iki~er senelik 
devrelerle ikmal olunacakttr. Birinci dev
renin hedefini bugiin kemal derecesinde 
bulunan fabrika ve havuzlarda ilk Tiirk 
vapurunun in&asmt temin edebilecek ve
saiti hamlama te~kil etmektedir. iki sene 
sonra be~er bin tonluk iki vapur birden 
bzaga konulacakttr. 

Y eni T ersanemizin biri V ali de kiZa
ibnm Islahi, digeri kiiciik havuzun tamir 
ve Islahile elde edilecek, diger ikisi de 
bugi.inkii havuzlarda yaptlacak iki butiin 
ktzakla dart tezgaht bulunacakhr. 

Tiirkoliste toplantt 
Ogleden sonra sa at 15,30 da V ekil 

Tiirkofis istanbul ~ubesine gelmi~tir. Bu
rada da Vekaletin kara hsmt daireleri a
mirleri toplanmt&la..rdJr. Bu toplanttda da 
Miiste&ar F aik Kurdoglu, Tiirkofis re -
is muavini Nihad, Turkofis istanbul ~u
besi direktor vekili N ecmeddin, Siimer 
Bank 1stanbul ~ubesi Miidiiri.i Muhib, 
Sanayi mufetti&i Dani~. Olc;i.iler ve ayar
Iar ba~miifetti~i. Ticaret mektebi miidi.ir 
vekili Siikrii, Oda katibi umumisi Cevad 
Diizenli, Borsa katibi umumisi F eridun 
Manyash, borsa komiseri Akif, fe Limi
ted Miidiirii Bedri Nedim bulunmu§lar
d!r. 

Yumurta ihracat~rlartnm bir dilegi 
T oplantJYJ miiteak1b yumurta ihracat

c•lan birligi namma bir heyet Vekil ta
rafmdan kabul edilmi§tir. Sakir Kesebir 
heyetle uzunboylu gorii~mu~. yumurta 
ihracatJnuz ic;in tedbirler almacagim soy-

Romanya Krabntn 

beyanat1 · 

«Burada Kral, yegane 
miistekar unsurdur» 

Londra 10 (A.A.) - Bu sabah 
Daily Herald gazetesi, Biikre§' e gon -
derdigi muhabirinin Romanya Krah 
Karol'la miilakattm ne§retmektedir. 

Muhabir, Romanya hiikumetinin ha -
len «me§ruti §ekilde bir Kralltk dikta -
torlugii» te§kil edip etmedigini sormas1 
uzerine, Kral §U cevabt vermi§tir: 

«- Romanyada Kral yegane miis -
tekar unsurdur. Bunun i~in politik par -
tiler arasmda muvazeneyi temin kendisine 
terettiib eder. i§te Romanyada «dikta -
torliik» kelimesinin tatbik manast sade • 
ce budur. Kral ve kabine mii§terelc su· 
rette hareket ederler. Kanunu esasimizin 
prensipi i~te budur. F akat, intihabatm 
efkan umumiye hakkmda hi~bir zaman 
tam bir fikir verip vermedigini bilmiyo -
rum. Krahn rolu milletin tam fikri ne ol
dugunu takdir etmektir. Bu fikrin ha -
len Romanyada nasyonalizme dogru 
oldugu inkar edilemez. Bunun ic;in, ikti
dar mevkiine bu temayiilii temsil eden 
partiyi getirmek normal bir §eydir. Bu 
kararda miinhaman milletin ihtiyac1 mii
essir olmu§tur. Hiikumet otoriter bir hii
kumettir ve boyle olmastm liizumlu bu
luyorum. Millette, memlekette nizamm 
hakim bulundugu intibat mevcud olma
hdtr.» 

Diigiinde bulunanlar 
doniiyorlar 

Atina 1 0 (Hususi) - Veliahdin 
diiguniinde ham bulunmak iizere buraya 
gelmi$ olan prensler ve diikler bu ak~am
dan itibaren memleke'tlerine donmege 
ba&lamt&lardtr. Kral tarafmdan dugun
de bulunan biitiin yiiksek misafirlere m
&anlar verilmi~tir. 

lemi~. yumurta ihracatc;Jlanmn lspanyadJ. 
bloke kalmt~ bulunan ve el'an k.endileri
ne verilmemi~ olan paralarm Merkez; 
Bankasmdaki kar~thktan tesviyesi ic;in 
yapttklan dilegi ehemmiyetle kar§thyarak 
Ankaraya p;ider gitmez bunun yerine ge· 
tirilmesine c;ah&acagmi vadetmi~tir. 

M anilaturacdarrn istekleri 
Manifatura ithalatc;Ilarmdan mi.irek

keb bir heyeti kabul eden ikttsad Veki
li manifatura ithalatc;tlarmdan tarifenin 
379 uncu maddesine giren ve &imdi giim· 
riikce yi.izde 60 fazla resim istenen pa -
muklu kuma~lar hakkmdaki dileklerini 
dinlenmi$ ve bu dilegi muhik gorerck 
Ankarada derhal diizeltilmesine ~ah~a· 
cagmi soylemi&tir. 

$akir Kesebirin beyanalt 
1kttsad ve Ziraat Vekili ,Sakir Kese .. 

bir, diin ak§am beraberinde 1kttsad Ve
kaleti m .. te§an F aik Kurdoglu ve Tiir .. 
kofis reis muavini Nihad oldugu halde 
Ankaraya hareket etmi§tir. 

Hareketinden evvel kendisile goru§en 
bir muharririmize ikttsad ve Ziraat Ve· 
kili §U k1sa beyanatta bulunmu~tur: 

«- istanbula geli§im strf hususi ve 
§ahsi sebeblere istinad ediyordu. Fa kat 
bu geli§imden istifade ederek bize bagh 
olan devairin vaziyetlerile de alakadar 
oldum. y aptJgtm §ey bir temas ve ogre -
ni§ten ibarettir. Bir karar vermi§ degiliz. 
Bu temaslanmdan iyi neticeler ~tkarabi
lecegimize eminim.» 

Deniz Bank etrafmda sorulan bir sua .. 
1 e V ekil §U cevabt vermi§tir: 

«- Deniz Bankm te§kilile hic;bir me
mur ac;tkta kalmtyacakttr. Merkez te§ki
latt kurulduktan sonra da, §imdilci me .. 
murlar vazifelerine devam edeceklerdir. 
tleride bir tasarruf yap1lsa bile ac;tkta 
kalabilecek memurlara ba§ka vazifeler 
gosterilecektir.» 

ikttsad V ekili yumurtactlarm 
yadaki alacaklan hakkmda da 
soylemi~tir: 

!span .. 
§Unlari 

«- T acirleri bugi.in dinledim. Daha 
evvel de Vekalete miiracaat etmi§ler, 
Ankaraya gittikten sonra meseleyi tetki]( 
edecegim. Miimkiin oldugu kadar k1sa 
bir zamanda tacirler lehine ne laz1msa 
yaptlacaktu.» 

ikinci bir ((Kus 
' 

Adam)) daha ~1kti 

Hoster, 3000 metreden 
atlamak i~in alet icad etti 

Ku§ Adam denilen Clem Sohn'un, 
Paristeki feci oliimiinden sonra, kanad 
taktp uc;maga talib ba§ka mute~ebbisler 
c;Ikmiyaca&t tahmin edilmi§ken, Hoster 
isimli bir Alman para§iitc;iiniin, 3000 
metrodan atltyarak u<;mak iizere bir alet 
icad ettigi ve yakmda bunun tecriibesini 
yapacag1 haber almmJ§hr. 

Hoster'in yaptJgt alet, Clem Sohn'un 
kanadlarmdan esash surette farkhdtr. 
Kanadlar daha geni§, yan kts1mlar, atla

dJktan sonra otomatik tertibatla ac;IIarak 
kol boyunca uzamak iizere, esasta kisa -
dtr. Y eni Ku§ Adamm, aletine bu ~ekli 
vermesindeki maksad, kollanm istedigi 
gibi serbest hareket ettirmektir. 

Almanyada esasen tanmm1~ bir pa· 
ra§utc;ii olan Hoster, Clem Sohn'un feci 

olumunii kendi te~ebbusiine mani olacak 
mahiyette gormemekte ve Ku§ Adamm 
ugradtgt ak1bette, kanadlann degil, pa • 
ra§iitiin noksan oldugunu soyliyerek, 
icad ettigi aiete ve ytldJZJna giivenmek • 
tedir. 

Yeni, Ku§ Adam, birkac; gi.in sonra, 
Breslav da, hava zab1tasmm nezareti al• 
tmda tecriibesini yapacakttr. 

Almanyaya girmesi menolu· 
nan bir kitab 

Londra 10 (Hususi) - Alman hiiku -
meti Amerika Cumhurreisi A. Roosevelt 
ile eski ingiliz Ba§vekili M. Baldwin'm 
nutuklanm havi olan ve !svi~rede basi
Ian bir kitabm Almanyaya ithalini mc
netmi§tir. Resmi mehafilde bu k.itabm 
Alman aleyhtan oldugu ileri siiriilmek
tedir. 

zafiyet ve 

Chlorose 

benizsiz:lik idn yeghe deva bni ihya eden SIROP DESCHIE-NS PARIS 
En muntahip etibba tarafmda.n tcrtipedilmi~tir. f 



8 

GONON BULMACASI 

1 

2 

8 

4 

6 

1 2 R 4 r> II 7 >I 9 10 11 

I I I I I I I 11•1 I 
_j I I I I I 1•1 I I I 

I I I•' I I Ill~ 
I I I 1•1 I I 1•1 I 
I I I I 1•1 1•1 1•_1 

6 _j 1•1 
1•1 

I I I I I I I , I I I 1•1 I I 
8 I I I . I I 1•1 I I 
".•1 I •I I I I• 1•1 
II I l• I I I I I I I• :~I_LI l _l I•L I I _LfJI 

Soldan saga: 
1 - Kii<(iik §ehirler. 2 - Blr ~yin altiist 

olmas1, biiytik. 3 - Duvardaki tertlbatm 
tersi, Akdenizdeki takrm adalardan. 4 -
imdad lsteme feryad1, kay1bdan haber 
verme usulii, bir edatm lusaltllml§l. 5 -
Bir oyun. 6 - Bir hayvan, muhafaza ede -
ni bulunan. 7 - Dfu;iinilldiikten sonra verl
llr, her§ey onun l<(lne konur. 8 - Mutedll 
hararet dereceslne getlren, lskambllde blr 
kAgtd. 9 - Yemek, riitubetli. 10 - Bir emir 
ftrllyarak ta~ma. 11 - Ayak direylp dur ~ 
makl!k, zarif ve ince. 

Yukandan ~agtya: 
• 1 - Kemiklerimizden birl, blr emir. 2 _ 
!§aret, yuva. 3 - Sarmahyan, blr mevsim. 
4 - Su, blr erkek adl, nota. 5 - Genl§ ve 
fazla, bul~makhk. 6 - Her~eyi <(abuk an
l!yan, ~e~a sat~n. 7 - Sulu pi~m.l§ pllav
l~r, ne§ eli. 8 - Btr renk, giizel san'atm ter
Sl. 9 - Almanyada bir havza, keyfl yerin -
de olanlarm soyledikierl kellmeler. 10 -
Fransada bir 9ehir, . cern edatl, aymm mes
kenlnin tersi. 11 - I<(tigimiz §ey, uzuvlarm
dan blrisinin i<(inde bir fiey yok 
Evvelki bulmacamn halledilr::u§ §ekli 
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BARTINDA 
Azim Kitabevi, 

Ibrahim Cemal. Ahmed Kemal 
Cum.huriyet Gazetesinin ve btittin 
mekteb kitablan. klrtasiye, ~azete 

ve mecmualarm tevzl veridfr. 

Katib aramyor 
Soma madeninde !;ah§mak ii.zere iki 

muhasebe katibine ihtiyac vardtr. Ta -
lib olanlann matbaam1za mi.iracaatled 
laztmdrr. l;iartlar hakkmda aynca go • 
rii.~tilecektir. 

Denizyollari 
t~LETMESt 

Acentalan: Karakoy Koprtiba~t 
Tel. 42862 - Sirkeci Mtihii.rdarzacl,e 

Han. Tel: 22740 

IZMIT PCSTASI 
Bugii.nkii. izmit postast yaptlmt· 

yacakhr. cl42• 

Dr. Haf1z Cerna) 
Lolrma1t H ekim 

Dahiliye miltehasstst 
Pazardan ba~ka Jninlerde 51Uedell 

sonr·a saat (21h tan 6 va) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) nurnaral 
hususf kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Sal!, cumartesi Jninlerl sabat 
c9 If.! • 12. saatlerf hakikf bkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

"\ 
ist. Borsast 10/1/938 

P A R A L A R 

Frank 
Dolar 
Liret 
Bel~;ika Fr. 
Drabmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron tsve(; 
Sterlin 
Alttn 
Banknot 

C E K 

Paris 
New-York 
Milano 
BrUksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var:sova 
Budape~te 
Biikre$ 
Belgrad . 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

Ah:, 
80.-

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

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

625.-
1076.-
273.-

L E R 
A~JI$ 
23.5l 
0.79725 

15.1475 
4.6950 

87.0916 
3.4425 

63.745 
1.4312 

22.70!12 
4.2167 

13.7050 
1.9768 
4.2025 
4.0040 

106.2950 
34.3825 
2.7375 
3.0914 

627.50 
23.67 

San:, 
88.-

126.-
106.-
84.-
22.-

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
29.50 

22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

630.-
1077.-
274.-

Kapam~ 
23.445 
0.7950 

15.1112 
4.6836 

86.8840 
3.4354 

63.5930 
1.4277 

22.655 
4.2066 

13.6725 
1.9725 
4.1925 
3.9944 

106.0413 
34.3o I 

2.7310 
3.0840 

629.-
23.7275 

E S H A M 
A~;ths Kavant$ 

Asian ~imento 9.85 9.85 
iSTiKRA~LAR 

Kapanl$ 
Turk B. 

• I Vaden 18.70 18.70 
• • n 18.70 18.70 

Stvas - Erzu. I 95.25 95.-
• • n 95.- 95.-
• • Ill 95.- 95.-

• ,. IV 95.- 95.-

~;==========~~~~ 
ROMANYA SEYR!SEFA!N !DARES! 

Hareket edecek vapurlar: 
DACiA vapuru 12 K. sani !;ar§amba 

saat 9 da (Pire, !skenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

ALBA JULiA vapuru 13 K. sani Per
§embe saat 13 te (P.ire, lzmir, Malta ve 
Marsilya) ya. 

Tenzilath fiatlarla Berlin, Breslau 
Dresden, Londra, Briiksel, La Have, 
Lwow ve Warszawa ir;in dogru biletler, 
btitiin Romanya ir;in e§yayi ticariye 
sevkiyah, gayet elveri§li yeni tarifc 
mucibince Tuna limanlan ir;in, Turk -
Rumen itilaf1 mucibince §arki ve mer
kezi Avrupa i!;in tenzilatll fiatlar -
Ia sevkiyat. Fazla tafsilat i!;in Ga· 
lata Yolcu Salonu kar§lstnda Ta
hirbey hanmda istanbul umumi acen
tabgma mtiracaat. Telefon: 49449-49450 

1 MAMA • 
Dr. H • $ I N A S I I 

Besler vp kllvVflt)f'lndirir. -

~- Dr. iHSAN SAMi - ... 
GONOKOK A$151 

Eelso~klu~ ve fhtilAtlanna kars1 
o~k tesirli ve taze a~ndtr. Divanvolu 
Bultanmahmud tiirbesi No. 113 

Sultanahmed be§inci sulh hukuk ha
kimliginden: 

Kii!;iikpazarda Atlama caddesinde 23 

numarab hanede mukimken 28/2/937 

tarihinde vefat eden ve yagltk!;tbk etti

gi bildirilen Hasanda alacag1 olanlann 
ve mumaileyhe borcu bulunanlann i§ -
bu ilan tarihinden .jtibaren bir ay i!;in -
de vesikalarile mahkememize mtiracat
leri lii.zumu ilan olunur. (2835) 

Grip, Baf ve Di' Agrllart, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

I KiRALIK TUTuN DEPOSU • 
Ortakoyde, Salhane sokagmda bir taraf1 deniz ve nhtim, diger tarafi so

kak, betonarme, d?rt kath ve mecmu mesahast takriben 1200 M2 depo 
kirahktir. !' ~BR~KA. ANTREP 0, I MALA THANE i~in de elveri~

hd,r. Muracaat: Mahallinde, yahud Galata, Nur han 
No. 13. Telefon: 43265. 

Kad1koy Vaktflar Direkto'rliigii ilanlan 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira K. Lira K. 
4659 84 349 50 Kadtkoyiinde Ziihtiipa§a mahallesinde Tahtakoprii 

caddesinde 1127,46 metro murabbat arsa tizerine 
mebni 2, 6, 8, 10, 12, 11, 16 sayth 4 bah ah§ab 
hanenin tamamt. 

Yukartda .mevkii ve cinsi yazth yerler satumak iizere a~tk artttrmaya • 
r;1kanlm1~trr. Ihalesi 24/1/938 pazartesi giinti saat 15 tedir. !steklilerin Kadt
koy Vaklflar Miidtirltigtine mtiracaatleri, (48) 

CUMHURIYET 11 ikincikanun 1938 

Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas1ndan : 
10 sene ve daha fazla miiddettennberi sahipleri tarafmdan aramlmadtgl ndan dolayt 2999 sayllt kanun mucibince muhtelif banka ve miiesseseler 

tarafmdan Maliye Vekaleti hesabma muhafaza edilmek iizere Bankamua dev redilen paralarm miktan a~agtda gosterilmi~tir. t~bu paralar Bankamrza 
devredildikleri tarihten itibaren iki sene i-.inde sahibleri veya varisleri tara fmdan evrakr milsbite ibraz1 suretile idare merkezimize veya ~ubelerimize 
miiracaat edilerek almmadiklan takdirde 279( sayth kanunla te§kil olunan amortisman sandrgma intikal edecektir. 

Bu mtiddetin hitammdan sonra vilki olacak miiracaatlerin hiikiimsiiz ad dolunacagt ilin olunur. 

iSTANBUL BiRiNCi 

t s i m 
Dimitii 

Kimin namma yatmld1~1 

Zina 
Karnik 
Abdi 
Yepsima 
Leon 
Fatma 
Emin Pa~a 
Mihalaki 
Corci 
Agob 
Reji Mtidiirii 
Tevfik 
$evket 
Nesim 
Yusuf 
Ta~~tyan 
Karabet 
Vehbi 
Harens 
A kif 
Hasan 
Mustafa 
Osman 
Fuad 
0. Dervi~ 
Greguvar 
Zeki 
Abdiilaziz 
Mihahlki 
Bodos 
Mustafa 
Bodos 
ilyasko 
Dimitri 
Teodori 
!tan Mildtirii 
Do§rende H. 
Galib 
Salim 
Katina 
Reji Miidurii 
Azize 
Hristaki 
Hristo 
Erignaz 
Hristo 
Ra~id 
Harens 
Ta~~1yan 
Co rei 
Sadberk 
Mustafa 
Greguvar 
Miimtaz 
Evkaf Nezareti 
Ramiz, Nail ve saire 
Dimitri 
Birinci Belediye Muhasebecisl 
Teodori 
Reji Miidiriyeti 
Hristo 
Resid. 
Co rei 
Ra~id 

Tasc;1yan 
Salah ad din 
Marika 
Ramiz, Nail ve saire 
Sahver 
Bodos 
Maryem 
Todori 
Hasan 
Reji Mtidtirti 
Hasan 
Hristo 
Ta~c;tyan 
Hasan 
Nefise 
Fahriye 
Evkaf Nezareti 
!zzet 
Ramis Halil ve saire 
Kiryaki~ 
Em are 
Cemil 
Despina 
Armenohi 
Katina 
Tevfik 
Halide 
Reji Mtidiriyiti 
Hristo 
Cemil 
Hasan 
Ta§~tyan 
Tevfik 
Reji Miidtirlii~ii 
Em are 
Hristo 
Halil 
Kostantin 
Hiisniye 
Teo pi 
$emseddin 
Vasiliki 
istepan 
Reji Mtidtirliigii 
Hatice 
Hristo 
Hasan 
Behar 
Teopi 
Ahmed 
Em are 
Avram 
Hamdi 
Reji Mtidtirliigu 
Ahmed 
Foti 
Mustafa 
Hristo 
Tan as 
Fotini 
Bodes 
Em are 
Reji Miidtirltigu 
Ahmed 

Adres ve htiviyet 
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Yabran 
Yorgi 
Kiryakidi 
Rauf 
H. Basri 
Muvarra 
Ziya 
Halid 
Sii.leyman 
Anika 
Sergis 
Manuk 
Filip 
Simon 
Htiseyin N azif 
Dimitri 
Htiseyin 
Ziya 
Mihal 
Abdiilvehab 
Atana~ 
Huriye, Hikmet 
Zekiye 
Nedim 
$evki 
Hat;adur 
Hac;adur 
Hasan 
A. Cevdet 
Sevket 
Hristo 
Nikoli 
Mustafa 
Hrisi 
Neologos 
Yorgi 
Mihal 
T. Zebra 
Nikolaki 
Nuri 
M. Seyit 
Vahan 
Filip 
Ra~it 
Serkis 
Agati 
Ohannes 
Tiki for 
H. Htisnii 
Atana~ 
Ziya 
Serkis 
Sadeddin 
Nedim 
Hiiseyin 
Eva 
Ahmed 
Receb 
Yorgi 
Zeliha 
Mihal 
Filip 
Nikifor 
Parseh 
Serkis 
Hiisnii 
Ziya 
Tevfik 
Mikael 
Receb 
Meryem 
Todori 
Ermeden 
Mihal 
ism ail 
Filip 
Ahmed 
Nikifor 
Ziya 
Hiisnti 
Emin 
Yunus 
Ahmed 
Taiat 
Recep 
Kloopatra 
Revka 
Esad 
!stefani 
Ar~ak 

Evina 
isteryano 
Raif 
Filip 
Nikifor 
Esad 
Htisnti 
Ziya 
fstelyano 
Filip 
Rebeka 
Nikifor 
Siileyman 
Opernos 
fsmail 
Zafiri 
$ere£ 
Yani 
!stavro 
Filip 
Bahriye 
Nikifor 
Htisnti 
Ethem 
Zafiri 
Karabet 
Rebeka 
Situraki 
Panayot 
Filip 
Karabet 
Sultana 
Ahmed 
Nikifor 
Zoit;a 
Sultana 
'l'codos 
Rebeka 
Filip 
Karabet 

Hangi ~ube 
Birinci N oter 
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Miktarl 
1,39 
1,56 
3,11 
9,06 
1,06 
4,56 
3,33 
3,26 
6,06 
1,43 
0,26 
3,83 
2,06 
0.06 
4,41 

16,87 
6.74 
3,06 

22,12 
18.12 
17.07 

0.46 
7,90 
1.06 

10,35 
7.94 
9,06 

23.12 
13,52 
0,06 
2.06 
3,69 
1.06 
3,06 
1.39 
2.06 

11,46 

22.12 
4,70 
6,02 
3,56 
3,83 
O.fi6 
9,62 
4.06 
6.56 

12.32 
19.02 
18.12 

6,74 
1,43 
4.06 
7,90 
4,06 
3,44 

23.12 
55 ,-
1.39 
7.40 
5,06 
3,83 

12,32 
23.12 

1.43 
19,02 

6.74 
12.39 
31.15 
55,-

1,56 
5.06 
2,20 
2.06 
5,06 
3,83 
0,06 

12,29 

6,75 
2.06 
2.56 
5.06 

23.12 
21.18 
55.-
0.19 
5.26 
3,06 
1.06 
7.06 

18.12 
7.19 
4.06 
3.83 

12.28 
3.06 

-.56 
6.74 
7.19 
3.83 

-.56 
12.29 
9,06 

8.75 
28.89 

1.11 
4.06 
5.76 

24.12 
3.83 
7.06 

12.29 
2.06 

48.12 
2.06 

37.83 
-.56 

7.06 
6.76 
3.83 
5.06 

11.91 
4.06 

12.29 
2.66 
4.84 
5.06 

-.56 
3.83 
3.22 
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Kimin namma yahnldt~ 
t s i m 

Yorgi 
Hristo 
Yani 
Foti 
Tan a~ 
Saziye ve 
Yani 
Rag1p 
Fotini 
Emare 
Tevfik 
Em in 
Tana!? 
Hristo 
Yorgaki 
Manol 
Yani 
Hasan 
Hasan 
Poliksano 
Ahmed 
Muhtar 
Hristo 
ism ail 
Zekiye 
Manoel 
Emare 
Hakkt 
Tana~ 
Yani 
~argiros 

Marnik 
Fani 

Suzan 

Manol 
Muhtar 
Adviye 
Hristo 
Eleni 
Mehmed 
Tana!? 
Siranu~ 
Hamparsun 
Yani 
Kemaleddin 
Siranu~ 

Lambiki 
is mail 
Emare 
Panayot 
Mahmud 
Sa hire 
Hiirmiis 
Tan a~ 
Hristo 
~li R1za 
Dikran 
Habip 
Ova kim 
Hasan 
Habip 
Bodos 
Hasan Serife ve saire 
Haralombo 
Mihal 
Hasan 
Ligor 
Serife 
Mihal 
Zekiye 
Ligor 
Mihal 
Bodos 
Mihal 
Ahmed 
Hakla 
Eliza vet 
0. Nuri 
Fatma 
Ay~e 
Mihal 
Agapiyos 
Agapiyos 
b. Nuri 
Mihal 
Hasan ve saire 
:Asian 
b. Nuri 
Nizameddin 
Malik 
Nizameddin 
Evoliya 
Evkaf Nezaretl 
Evodiya 
~y~e 
Nizameddin 
Despina 
Yorgi 
Ziibey~ 
Hiisnii 
Nizameddin 
~ylle 
Mehmed 
Cemal 
Zeki 
Firm: 
Mehmed 
Nemzur 
Vasilald 
Mayer 
Sakir 
~.Aruh 
Ohannes 
Hiisnii 
Hafize 
Hatice 
Rasim 
Nizameddin 
~Ylle 
ismet 
Mustafa 
Cemal 
!smail 
Ohannes 
Yusuf 
isak 
R1za 
Vasilaki 
Memzur 
Hafize 
Nigar 
Hiisnii 
~y§e 
Ar~ak 
Mustafa 
Gavriyel 
Vasil 
Hatice 
ismet 

Adres ve 1-Wviyet 
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Yatiran 
Aristidi 
Niko 
Ipokrat 
Diron 
Zoi~e 
Em in 
!pokrat 
Mahmud 
Sultana 
Rebeka 
Nikolaki 
Hasan 
Zoi~e 
Nikofor 
!step an 
Yanko 
ipokrat 
Ahmed 
!. Hakk1 
Anesti 
Karabet 
Ohana 
Nikifor 
Fran~e 
Hasan 
Emine 
Rebeka 
Cemil 
Zoi~e 
Ipokrat 
Karabet 
A spas 
Behram 
Emine 
Ohanak 
Rifat 
Nikifor 
Pandeli 
Halid 
Zoi~e 
Leon 
Zabel 
Ipokrat 
Ay~e 
Leon 
A gop 
Faik 
Reveka 
Yervan 
Kiryako 
Yusuf 
Halid 
Zoi~e 
Nikifor 
Yani 
Yusuf 
Ohanes 
Agopyan 
Mehmed 
Ohanes 
Teooori 
Rifat 
Anastas 
Vartan 
Rifat 
Anastas 
Ibrahim 
Vartan 
Hasan 
Anastasya 
Vartan 
Todori 
Vartan 
Ohanes 
Receb 
Marik a 
Jorjralli 
Yunus 
Ohanes 
Vartan 
tlya 
!lya 
Jorj 
Vartan 
Rifat 
Mehmed 
Jorj 
$efik 
Hilmi 
$efik 
Yor~i 

Cafer 
Yorgi 
Ohanes 
Sefik 
Melpomeni 
Esad 
Hamdi 
Orner 
Abdullah 
Karabet 
Rasim 
Mt.ihrdtc 
Osman 
Sadtk 
Tan a~ 
Kirakus 
Katina 
Yako 
Haydar 
Nesim 
Bodos 
Orner 
Fahreddin 
Hiisnii 
Cemal 
Abdullah 
Ohann~s 
M.Ali 
Zehra 
Mtg,rdt~ 
Ye~ua 
Bodos 
Hiisameddin 
Vitali 
Eleni 
Katina 
Kirakos 
Fetheddin 
Robert 
Umran 
Ohannes 
Mihran 
Zebra 
Zebra 
Yako 
Hiisnii 
M. Ali 

t"f't ,,... 
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Hangi ~be 
fstanbul biririnci noter 
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- Sonu yarm-

Miktan 
9.06 

12.29 
-.11 

1.96 
2.66 
4.06 

-.11 
-.52 

4.84 
2.06 

32.62 
3.85 
2.66 

12.29 
5.06 
6.32 

-.17 
-.12 

2.12 
10.75 
5.12 
1.12 

12.41 
3.12 
4.02 

42.-
-.62 

3.35 
2.72 

-.17 
2.62 

13.75 
74.50 
56.76 
1.12 
4.28 

12.42 
3.08 
2.87 
2.72 
5.37 

44.50 
-.17 
18.25 
5.37 

14.91 
6.12 

-.62 
21.50 

8.72 
3.92 

-.37 
2.72 

12.42 
8.12 

-.-
35.25 
16.28 
1.72 

35.25 
2.12 
4.75 
8.72 
1.62 
4.75 
5.87 
1.42 
1.69 
7.59 
5.94 
1.69 
2.19 
1.69 

24.62 
16.40 

2.19 
11.57 
7.14 

24.62 
1.69 
3.19 
3.19 
5.79 
1.69 
4.81 
1.69 
5.79 

18.37 
3.57 
9.19 
8.69 

18.37 
8.69 

24.62 
12.37 
19.37 
-.44 
-.33 
-.19 
14.37 
15.63 
-.55 
-.02 
13.37 
-.37 

2.57 
3.91 
4.19 

-.69 
-.19 

1.19 
1.32 
1.19 

-.14 

3.69 
58.30 
13.37 
24.62 
1.59 
1.26 
0.02 

10.87 
1.32 

-.69 
-.59 

2.19 
4.19 

-.76 
-.34 
9.19 

-.19 
24.62 
-.69 

1.26 
13.37 

7.19 
3.69 
4.99 

diger yevmi razetelerde Devam1 
:-

EN HOS VE TAZE MEYVALARIN USARELERiNDEN tSTfHSAL 
EDiLMiS TABil BiR MEYV A TOZUDUR. 

Emsalslz bir fen harlkast oldugundan tamamen taklid edilebilmesl mum
kiin degild.ir. HQztmstzltgt, mide vanmalartm, eksiliklerini ve muannid 
inktbazlan giderir. Ag1z kokusunu izale eder. Umum1 hayatm intizamSIZ· 
llklarmt en emin surette tslah ve insana hayat ve canhhk bah'Seder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Naf1a Vekaletinden: 
Diyarbaktrdan Cizreye dogru in~a edilmekte olan hattm ktrk ikinci ki

!ornetresile altmi~mct kilometresi arasmdaki ii~iincii ktstm in~aat ve ray 
fer~iyati kapah zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. 

1 - Miinakasa 26/1/938 tarihine tesadiif eden ~ar~amba glinii saat on 
be~te Vekaletimiz Demiryollar in~aat Dairesindeki Komisyon odasmda ya
ptlacakbr. 

2 - Bu i~in muhammen bedeli 750.000 yedi yiiz elll bin Urad1r.' 
3 - Muvakkat teminatl 33750 liradtr. 
4 - Mukavele projesi, miinakasa §artnamesi, baymdtrhk i~leri genel 

~artnamesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, fennl ~artname, ah§ab traversle fer • 
§iyat talimatnamesi, c;imento normu, telgraf hath §artnamesi, plan ve pro• 
filc!.en miirekkep bir tak1m mlinakasa evrakl otuz yedi buc;uk lira mukabi • 
linde Derniryollar tn~aat Dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu miinakasaya i$tirak etmek istiyenler 2490 numarah arttlrma, 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazma mecbur olduklan evrak ve 
vesaiki ve bilumum Naf1a i§lerini veya demiryollan in$aat i§lerinl yapabile
ceklerine ve bir defada en az iic yiiz bin lirahk boyle bir i~ yapmti;i bulun
duklarma dair Nafm Vekaletinden verilmi§ 938 senesi ic;in muteber miite• 
ahhidlik vesikasmi mezkur kanunun tarifatl dairesinde haztrhyarak fiat 
teklifini havi miihiirlii zarflarile beraber bir zarf ic;inde 26/1/938 tarihinde 
saat on dorde kadar makbuz mukabilinde Demiryollar !n§aat Dairesind.eki 
Komisyon Reisligine tevdi etmi~ olmalart laziiDdtr. (147) 

izmir 

. . 
<;unku ASPIRIN se,neler) 

denberl her Hirli.i sogukal· 
gml1klanna ·ve agnlara· kar~ .. ' , 

fesiri ~a~maz bir ila<; oldugunuJ 
· isbat etmi~tir. 

A S P i A i N in•te~irinde-n\ 
B 

em in olmak icin IUtfen ~ sA~e" -mar-~ 
kasma dikkat ediniz. " 

Beledivesinden : 
1 - Belediye tarafmdan i~letilecek c4,. veya c6" silindirli tam Dizel mo· 

torlii 24 ki~ilik oturma yerli ve on iki ki~i ayakta quracak sahanhkh ve ~e
hir i~i yollannda ~ah~an tiplerden olrnak iizere 10 aded komple trambiis ti
pir"de otobiis kapah zarfla mlinakasaya konmu~tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni giimriik, muamele, belediye, tahliye. 
kordon ve istihlak resim ve iicretleri Belediyeye aid olmak iizere lzmir Be
lediyesinin Alsancaktaki otobiis garajmda teslimi ~artile sekiz bin be~yiiz li· 
radJr. Hepsinin bedeli c85,000,. liradtr. 

3 - Mall ve fenn1 ll?rtnameleri posta bedeli haric dort lira yirmi bel 
kuru~ bedel mukabilinde Izmir Belediyesi Makine ve Elektrik miihendisligin
den tedarik edilir. Tal?radan istiyenler ~artname ve posta iicretini pe~in gon• 
dermelidtrler. 

4 - thale 8 l/Ubat 938 sah giinii saat on alhda fzmir Belediyesi Daimt 
Enciimt'nince yapuacakhr. 

5 - Muvakkat teminat 6375 lirad1r. 
6 - Nakden verilecek teminat ak~esi ihale tarihinden asgari bir giin 

evvelce Beled.i.yeden almacak fi~ mukabilinde i~ ba$kanma yatmlacakb.r. 
7 - Teklif yapacak firmanm otobiisler hakkmdaki llartnarnede yazilt, 

mo.ddelerle blrlikte bilumum katalog ve teknik resimlerle bro~iir, plan ve 
izahnameleri ve yedek parc;a katalogunu ve fiat listelerini vermesi mec -
buridir. 

8 - !~tirak i~in 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde ihzar edilmi~ tek
lif rnektublan ihale tarihi olan 8 l/Ubat 938 sah giinii azami saat on belle ka
dar !zmir Belediye Risligine verilmelidir. (8628) 
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GRiP, ve Di$ AGRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMATiZMA 

ve bUtUn 

l'iirkiye Cumhuriyet 

dindirir. 

Merkez Bankast 
istanbul ~ubesinden : 

Bay Riza · adlna yaz1l1 D sm1fmoan birlik 11210 numarah bankam1z 
altsiyonu kaybedildiginden arhk hiikmii kalmad1g1 ve sahibine b~ka nu • 
marah yeni aksiyon verilecegi bildirilir. (144) 

Ustiin ve essiz kalmv;br. 

KREM BA.LSA.MiN 

Biiyiik bir bUgi ve uzon bir tec
riibe mah~lii olarak vUcude ge
tirilmis yegane sthht kremlerdir. 

Bayanlar I Dif;lerinizin sUr'atle 
beyazlanmalar1n1 lsterseniz ! ... 

KOLYNos· 
Di~ macunile ftrc;alamaga ba~layt· 

ruz. Ne c;abuk beyazlanm1~ ve goz 
kama~tmci bir parlakbk almt~ ol • 
duklanm gorecek ve bu hale im
reneceksiniz. 

Ba~ka bir macunun veremiyecegt 
bu giizelligi KOLYNOS size hemen 
temin eder. Cok az bir zamanda di~lerinizin b!rkag derece beyazlanchgm1 
gormek arzu ederseniz bugiinden itibaren diinyada milyonlarca Bayan ve 
Baylarm severek kullandtgt K 0 L Y N 0 S di§ macununu istimal edi· 
niz. K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilmi~ oldugu cihetle kuru f1rc;a 
uzerine bir santimetre koymak kafidir. Kullam~1 c;ok latif ve ekonomiktir . 

•• 

TURK ANTRASiTi 
Sat1' yerleri : 

1 - Galata Yolcu salonu kar,astnda Tahir hanan· 
da Gilkrist Voker ticarethanesi : Telefon : 44915 

2 - Kad•koyUnde Rahtlm caddeslnde No. 36 • 38 
Faz•l Zaim komUr ticarethanesi : Telefon : 60728 

istanbulda EminonU ve Sirkecl mantakalar1nda, 
Galata'da ve Beyoglunda ahcan•n yerine teslim ve 
Kadakoy'Unde depoda teslim ,artile TUrk Antrasiti· 
nin beher tonu (24) Llradar. 

ikllsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
Tiirkiyede yangm ve nakliyat sigorta i§lerile ~ah§mak iizere kanuni hii

kiimler dairesinde tescil edilerek bugiin faaliyet halin~ bulunan Korhil 
Sigorta ~irketinin Tiirkiye umumi vekili haiz oldugu salahiyete binaen bu 
!tere miiracaatle istanbul acentabgma §irket namma nakliyat sigorta i§ile 
me§gul olmak ve bu i§ten dogacak davalarda biitiin mahkemelerde miiddei, 
miiddeaaleyh ve iiGiincii §ahts slfatlarile haztr bulunmak iizere ve bu i~i ev· 
velce goren ~ark Kontuvan Limited ~irketinin yerine !ttihad1 Milli Sigor· 
ta ~irketini tayin eyledigini bildirmi~tir. Keyfiyet sigorta §irketlerinin tefti§ 
ve murakabesi hakktndaki 25 haz.iran 927 tarihli ka~un hiikiimlerine muva-
fxk goriilmii§ olmakla ilan olunur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Aydmda §artname ve projesi mucibince yapbrtlacak kara barut 

deposu m§aatt 20/XII/1937 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ve pa
zarhk usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

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

III - Eksiltme 13/I/1938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 16 da 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki A11m Komisyonunda yap1 • 
lacaktrr. 

IV - Sartname ve projeler 13 kuru~ bedel mukabilinde tnhisarlar 
Umum Mtidtirliigu tn~aat :;;ubesile Aydm Ba~mtidtirltigilnden ahnabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki lnhisarlar 
!n~aat §ubesine ibraz ederek miinakasaya i§tirak ic;in aynca vesika almalan 
laz1mdtr, 

VI - fsteklilerin pazarllk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 
bu.;;uk giivenme paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. cB.• (8605) 

I - Mersinde §artname ve projesi mucibince yaptmlacak barut tecrit 
deposu in~aatl pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

EViNiZDE 
•• 

I 

YAPINIZ 

Kullandigmtz pud,ranm rengi ne olursa olsun belki de size uygun gel
miyor. Baz1 s~mlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandtklarmda ken
dilerine daha uygun geldigi gibi baz1 esmerler de, san~mlara mahsus bir 
pudra kullandtldarmda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu 
anlamamn ~;aresi, yUziiniiziin bir tarafmda bir renk ve diger tarafmda 
baljka renk pudra tecriibe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife kar$1hk olmak iizere istanbul 622 

posta kutusu adresine (T.C. 5) rumuzile 12 kuru§luk pul gonderdiginiz tak
dirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nUmu
nelik 4 ufak paket pudra gonderilecektir. Mektubunuzda her vakit kul
Jandtgmtz pudramn rengini de bildirmegi unutmaymtz. Bu suretle yal
mz kendi ba~m1za veya arkada~mtzla beraber tecriibe ederek hakiki bir 
pudra miisabakas1 yapml$ olursunuz. 

Tokalon pudrasmm her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vard1r. 
Bll pudra havalandmlm~. gayri mer'i ve kat'iyyen sudan miiteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikall yiizuciisUniin sudan miiteessir olm1yan 
bu pudray1 kullanarak i§tirak ettikleri olimpik oyunlanndan sonra bile 
tenlerinin kat'iyyen bozulmadtgma yaztyorlar. 

~arbaybg1ndan : 
Tekirdag Belediye:;i itfaiyesi ic;in ar;tk eksiltme ile ahnacag1 ilan olunan 

400 metre boyundaki hortumun 4/1/938 tarihin~n 4/2/938 tarihine kadar 
bir ay ic;inde pazp.rhkla satm almacag1 ve §artnamesinin istanbul ve Te-
kirdag Belediyesinden istenilmesi ilan olunur. (143) 

KREM BA.LSA.M1N 
II - Ke~if bedeli (1189) lira (35) kuru§ ve muvakkat teminab (89,21) 

liradrr. I 
III - Eksiltme 13/1/1938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 14 te 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki AI1m Komisyonunda yap1 -
lacaktlr. 

istanbul Valuflar DirektOrliigii iiB.nlari J 
DiKKAT: 
KREM BA.LSA.lUlN 
nev'i varcbr. 

$ohretini soz ve ,arlatanhkla 
degil, Slhhi evsahnm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York GUzellik 
Enstitillerinden yUzlerce krem 
arasmda birincilik miikMattm 
kazanmt$ olmakla isbat etmistir. 

Giind.iiz f~in yagsiZ, gece lt,;in yagll ve 
halls ae1badem kremleri olarak dort 

KREM BA.LSA.MlN Otedenlleri tanmnn~ husus! vazola
nnda sattldt~ gibJ son defa suretJ 

mahsusada fmal ettirdig!miz gayet ~ ve beraber ta~maga elveri~li 
husust tiipler deruniinde dahl sattlmaktadtr. Fiatt,;a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~ll ve zarif olan 

KREM BA.LSA.MlN tiiplerJ biitiin nevilerile tanmmt~, ecza 
1triyat ve tuhafiye magazalannda 

bulunur. 
tNGtLfz KANZUK ECZANESf 

BEYOCiLU - iSTANBUL 

IV - ~artname ve projeler (6) kuru~ bed.el mukabilinde inhisarlar !n
§aat ~ubesile Mersin Miidiirliigiinden almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak tmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki inhi
sarlar in§aat $ubesine ibraz ederek aynca vesika almalan laz1md1r. 

VI - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 
bu<;uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 geGen Komisyona gelme -
leri ilan olunur. cB.• (8604) 

Cibali fabrikasmda mevcud 1000 kilo kadar kayt~ ve c;ivili kay1~ par· 
c;alarx 21/1/938 cuma giinii saat 10 da pazarhkla satxlacaktxr. 

isteklilerin mah hergiin Cibali fabrikasmda gorebilecekleri ve pazarhk 
ic;in % 15 teminat paralarile birlikte muayyen gun ve saatte Kabata§ta Leva
ztm ve Mubayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Satt~ Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (53) -I - ~artname ve prOJeSI mucibince Miireftede yaphnlacak idare binas1 

in§aati aGik eksiltmiye konulmu~tur. 
II - Ke~if bedeli 5805 lira 83 kuru~ ve muvakkat teminah 436 lirad1r. 

III - Eksiltme 27/1/1938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda ya· 

tLAN I Gene bayanlar, her blrisi 200 liradan 500 pllacakttr. 
IV - S .. artname ve proJ'eler 29 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar Umum 

.t:!.' k t' 1 B R llraya kadar Bay DAviD'e borcludurlar . 

._,Ir e 1m z tahsildan ay tzanm Bu borcu na ll "di kl ? Miidiirliigii in~aat ~ubesile Edirne Ba§miidiirliigi.inden ve Miirefte 
t h 'ld 1 k 'f · 'h t ild' s 0 yece er · M 1 w d 1 b'l' a SI ar 1 vaz1 esme n1 aye ver ~- N~anlandtklan zaman nl~nllla.rmm ce- emur ugun an a ma 1 1r. 
gi 5 kanunusani 938 tarihinde ilan edil- yizler!ni DAViD magazasmda. yapttracak- V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin .fenni evrak ve vesaikini in -
mi§tir. tsim iltibasma mahal kalmamak Ian fevkalade rob di:i~a.mbrla.r, lpekli pi- hisarlar in~aat §ubesine ibraz ed.erek aynca ehliyet vesikas1 alma-
uzere mezkur ilamn tstanbulda tahsil _ jamalarl, gomlekleri, tc ~:a.ma~1rlan lizerl- Ian laztmdir. 
darhk vazifesini goren Bay Rtza Uraza ne vereceklerl slpari~Ierle ba.ba.larma ode- VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile be§inci mad-
'd ld w • .. kAd B R tecekler. dede yazth vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen 

ai 0 ugunu ve §UTe a an ay tza Adres, Beyo~lu, Galatasaray Lisesl kar- gun ve saatte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
Babila ile alakas1 bulunmadtgm1 tavzi- §JSmda. 178 numarah DAviD ma~a.zast. (109) 

han muhterem mii~terilerimize arze - ~·-•••••••••••111!1•••••••••••1•••••11111!!111111!~11!11••••••••••••1• 
deriz. tkbal Kocaeu cirketi ENIZYOIJ ARI KOOPERA TIFiNiN ~ ~ 

c}l c SUYU ve GAZOZUNU ZAYiYUZUK 
7 kanunusani cuma giinii ak§amt 

saat 7 de Ma<;kapalasm 3 iincii ka
PISI civarmda bir yUzUk dii~iiriil
mii$tiir. Bulan Galatada Siimer 
Bankta miifetti~ Bay Tevfik"e ge
tirdigi takdirde memnun edilecek
tir. 

Zayi - 3965 numarah kamyonet pla
kast kaybolmu~tur. Yenisini alaca -
g1mdan hiikmii yoktur. Celal 

lltllfb H Baamufl.arrtrt: Y-.mt11 Nodi 

Dm•mt nemuatt fdare eden J'azt ltlert 

M1ldllrll: Hikmet MiJnil 

HER YERDE ARA YINIZ. 

Ciinkii, Kocata~ suyu fstanbulun en hafif ve ~ifah sularmdan biridir. Mikyast rna' derecesi birdir. Haztm 
ve miidrirdir. Membamda fennin en son terakkiyatma gore toplanmakta ve emaye borularla sahile getirilmekte· 
dir. Si~eler her defasmda sodah kaynar su ile ve otoma tik tesisatla dezenfekte edilmekte ve el degmeden dol
d~.trulmaktadtr. Simdiye kadar Karakulak sulan hakkmd.a gosterilen emniyet ve ragbetin Kocata~ suyu ve ga
zozlan hakkmda dahi esirgenmemesini Kooperatif mii~ terilerinden rica eder. 

Kooperatif halis Karakulak sulanm gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 

Kooperatif 
Merkez Deposu 
Beyoglu Bayiligi 
istanbul Bayiligi 
Kad1koy Bayiligi 
Galata Bayiligi 

. . Tophane. Telefon: 44893 
Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
Taksim Aydede caddesi Talat ineli 
Sultanahmed, Akb1y1k, ~eref Memi~oglu. Telefon: 
Muvakkithane sokaih No. 15. Telefon: 60466. 
Necatibey caddesi No. 84 Mehmed Ali. 

21934 

Bedeli miizayedesi 
Lira K. 
1255 00 Arsa 

Fatihte Hocahayreddin mahallesinde Maltada 30 metrelik Fevzipa§a cad
desinde ve V&kfa aid 7 k1sma miifrez arsadan (4) harita No.h ve (9) M2 
lik sokaktan (8.58) metre yiizii ve 20.90 M2 derinligi olan (179: 32) metre 
murabbamdaki arsaya verilen bedel arsanm §erefli, havadar ve hakim 
mevkide bulunmas1 itibarile haddi laytk goriilemedip;inden ihalesi 17/1/938 
pazartesi giinii saat ~5 te yapllmak uzere 10 giin uzattlmt$tlr. 

Fazlasile almak 'istiyenlerin ihale giiniinden evvel pey ak<;elerile be· 
raber Komisyona, haritas1m gormek ve tafsilat almak ic;in M~hlulat kale -
mine gelmeleri. (149) 

i LAN 

Tiirk Endustri ve Tecim 
Anonim ~irketinden : 

hmitten fstanbula ta~macak takribe n be~ bin ton ~ekerin nakil i~i miinakasa

ya konmu~tur. Miinakasa 22 sonkanun 1938 tarihine musadif cumartesi gii

nii saat 11 de Bah<;ekapt T a$ han ii<; iincii katta 42 numarada yapJlacaktir. 

Sartname istiyenlere ~irketimizden parasJZ olarak verilir. 

~EKERCiLER CEMiYETiNDEN: 
Sekerciler Cemiyetinden istifa ederek al•akasmt kesmi~ olan sab1k vez -

nedar Bay Zeki Demiromamn cemiyetimizle hiGbir miinasebeti kalmad1gmm 
biitiin mensublanmtza malum olmas1 ir;in bildirilir. 

~-Devlet Demiryollan lflelme Umam Miidiirliigiinden I 
Evvelce ilan edilmi~ olan izmir - Afyon hath iizerinde Turgudlu is • 

tasyonunda yaptlacak istasyon binasile Alimantasiyon binas1 in~aatt kapah 
zarf usulile yeniden eksiltmiye konmu$tur. 

1 - Bu i$lerin ke$if bedeli ceman 40,000 lirad1r. 
2 - Mukavele projesinin 4 iincii maddesinde yaz1h in~aat miiddeti 30/ 

8/1938 tarihine kad.ar temdid edilmi$tir. 
3 - istekliler bu i~e aid $artname, proje vesair evrak1 Devlet De· 

miryollarmm Ankara, Haydarpa~a, Sirkeci, Afyon ve izmir veznelerinden 
200 kuru~ bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 19/1/1938 tarihinde r;ar~amba giinii saat 15 te Devlet De-
miryollan i~letme Umum Miidiirliigii Yol Dairesi binasmda toplanacak 
Merkez Birinci Komisyonca yapllacaktlr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin teklif mektubu ile birlikte 
a~ag1da yazdt teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Riya -
setine tevdi etmi~ olmalart laz1mdtr, 
a) 2490 sayth kanun ahkamma uygun 3000 lirahk muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettigi ve $artnamede yazth vesikalar. 
c) Nafta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast. c4743, (8724) -Haydarpa§a ve Derince limanlarmdan Avrupaya ihrac edilecek ma • 
halli emtiaya aid nhttm iicretleri 15 kanunusani 1938 tarihinden itibaren 
% 50 tenzil edilmi~tir. Fazla malumat almak istiyenlerin Haydarpa~a Liman 
ve R1ht1m Ba~miifetti~ligine miiracaatleri ilan olunur. c62" (150} 


