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Ankarada memur 
evleri mes'elesi 

JN... nkarada yap1lmasi elzem oldu
~ gu kadar kolay memur evleri 

Atatiirk, dUn Otel 
Terrilal Yalovan1n 
ilk misafiri oldular 
Reisicumhurumuz Atatiirk, diin 

sabah saat 5,40 ta Y alovaya ~eref 
verdiler. Ulu Onder, halkm co&kun 
ve siirekli tezahiiratr arasmda iske
leye c;1karak dogruca yeni yaprlan 
otele gittiler ve tesisatm her k1smr 
hakkmda alakadarlardan izahat al
d!la:r ve binay1 gezerek begendiler. 

Otel T ermal Y alova 
Kapltcalar 22- Y alovada 1935 

y1h ilkte~rin aymda in~asma ba~la
nan T erma! Otel 1938 yrh ba~mda 
bitmi~tir. Biitiin radyo aktivite tec;
hizat ve tefri&atile beraber, «Otel 
T erma] Y a lava» adm1 alm1~ olan 
bu miiessese 1938 y!lr ikincikanun a
ymm 22 nci giinii ac;Ilmr~tir. 

Otelin ilk misafirleri, Tiirkiye 

Reisicumhuru Atatiirk, Ba&bakan 
Celal Bayar, Dahiliye Bakam .Siik
rii Kaya, Oc;iincii Gene! Miifetti& 
T ahsin Uzer, lstanbul Valisi Mu
hiddin Ostiindag, Y alova kayma
kam! Hiiseyin Erkin, saylavlardan 
Profesor Ne$et Orner, .Sakir Ah
med, Ziya, Naki, Salih Bozok, Ali 
Kille;, ismail Mii$tak Mayakon, 
Devlet Ziraat hletmeleri Kurumu 
idare meclisi azasmdan Kavalah 
Ismail Hakb olmu~lardrr. 

Otel bugiinden itibaren umuma a
c;:Iktir. Otel giizeldir, ferahtrr, kon
forludur, su tedavisine aid alat ve 
tec;hizat miikemmeldir. Biiti.in bu 
giizelliklerile beraber Siktrr. Ac;rlts 

[Arkast Sa. 3 siitun 3 del 

izmitte· bir hadise 

Bir talebe muallimini 
vurmak istedi 

izmit 22 (Telefonla) - Bugiin orta 
okulda bir hadise oldu. Son srmftan Ser
med isimli bir talebe, tabii ilimler mu -
allimi Bilali tabanca ile oldiirmek iste
di. Bir talih eseri olarak muhakkak bir 
facianm onii almdr. Hadise hakkmda 
tafsilat §Udur: 

Muallim Bilal, talebeye az numara 
vermekle tanmmr§hr. Talebeler kendi -
sinden ~ok §ikayet~idir. Son yoklama -
larda bir~ok talebeler zay1f numara al
mr~lar ve fazla miiteessir olmu~lardrr. 
Son smrfm serke§ birka~ talebesi, hoca
Ianm tehdide karar vermi§lerdir. 

Bu kararla harekete ger;;en talebeler, 
bugiin saat 12 de mektebde halada bu
lunan muallim BiJaJi, r;;1kraken onJemi~
ler, tabanca ile tehdid etmiye b~lamr§
lardrr. 

Bu s1rada Ahmed isimli bir talebe 
Sermedin eline vurarak tabancayr yere 
dii§lirmli§ ve muallim de muhakkak bir 
tehlikeden kurtulmu§tur. 

Bu be§ talebe mektebden tardedilmi§· 

T eruel cephesinde diin 
muharebe §iddetlendi 

tayyare ve toplar1n i~tirakile 

~evirme hareketine ba~ladtlar 

Milliyetperverler, 
geni~ bir 

<;ok k1ymetli tarih eserlerile dolu olan Teruel'in umumi manzaras1 

Londra 22 - T eruel cephesinde bii -1 Oiger cephelerde kayda deger bir ~eY. 
tiin giin §iddetli muharebeler cereyan et - yoktur. 
mi§tir. Milliyetperverler §ehri istirdad Estramadure cephesinde 
ic;:in tayyare ve agu toplarm i§tirakile bir Madrid 22 - Estramadure cephesin• 
~evirme hareketi yapmaga c;ah§Iyorlar. de cumhuriyet k1t'alan asilerin iki bas • 

Barselon 22 - Mill! Miidafaa Ba - kmm1 geri piiskiirtmii§lerdir. Dii§man a• 
kanltg1 teblig ediyor: grr zayiata ugrami§tlr. Hiikumetc;iler ge• 

hakkmdaki ne§riyatumzm devlet 
merkezimizde biiyiik alaka uyandudigmi 
memnuniyetle gordtik. Bu vesile ile bize 
gonderilen bir c;ok mektublar, fikrin za
ten meydanda alan biiyiik bir ihtiyaca 
cevab vermekte oldugunu ve her tarafta 
memnuniyetle, adeta minnetle kar§!landi
gmi giistermektedir. Bu arada evle apar
tlmandan hangisinin tercih olunmasr la
zrm geldigine, evlerin §Oyle veya boyle 
yaprlmasma, k1ymetlerine ve taksitlerine, 
kooperatife bagh bir memur memurluk 
hayatr icabr olarak Ankaradan aynhrsa 
yaprlacak muamelelere ve saireye dair de 
bazr miitalealar vard1r. Bunlarm hepsi 
bizir · nazanmrzda Ankarada yaptmla
cak evlerin alakadarlan ic;in haiz oldugu 
hayati klymeti gosterir. Elverir ki bu i§ 
devletc;e ehemmiyetle dikkate almsm ve 
i§e biran once ba§lanabilsin, ki bu husus
ta da Ba§hakan Celal Bayarm miispet 
teb§irlerile miibe§§er bulunuyoruz. Bu 
evler dolayisile bize mektub gonderen 
Ankara memurlan okuyuculanmrzm ya-
2Ilanndaki diisiincelere gelince onlann 
kaffesi bu i§te. dahi bize takaddiim eden 
Avrupada tiirlii §ekillerle c;oktan halledil
mi§ meselelerdir. 

tir. Bunlarm nereye gittikleri bilinme-y • F h •• k A t• mektedir. Maamafih istanbulda olduk • en 1 ran s 1 z u u m e 1 :~:~ .. ~.~:.~~.~.1.1~:.~: .... ~~?.~.i.~.~~ .. ~~.~:~~~?.:~:: ... 
T eruel cephesinde muharebe devam c;ende i§gal ettikleri mevzileri muhafaza 

etmi§tir. Biitiin dii§man hiicumlanm de - etmektedirler. 1stihkam miifrezeleri mii • 
fettik. Mevzilerde hissedilir bir degi~iklik dafaa siperleri in§a etmekte devam et• 

Ev mi, apartlman mr? Yekdigerlerine bi
ti§ik kume evler mi, yoksa ye~~igerlerin
den ayn miinferid evler mi? Uc;ii dordii 
bir arada olarak mii§terek ~ama§rrbklan, 
hatta miisterek mutfaklan olan evler mi, 
yahud bo'yle iic;ii diirdii bir arada olduk
lan halde biitiin ihtiyaclan her evde ayn 
ayn goriilen evler mi?.. Ve daha bir siirii 
§ekiller, ki bunlann hepsi Avrupada bin
lerle yap!lmJ~, ciimlesinin tecriibeleri ge
~irilerek neticeleri de almm!§tlr. Hele S!Ta 
oraya gelsin de bizde de en muvaf1k olan 
bir veya iki ~eklin iht;yan kolayd1r, 

Meselenin esasr §Udur: Ucuz ve 
thhi mesken. Ve oniinden ka~rlamaz 
~ok hayati bir ihtiyacla ilk olarak Anka
rada yap1lacak alan bu tiirlii ev in§aati 
bilahare bi.itiin yurdda peyderpey taam
miim ve tevali edecek alan bir usuldiir. 
Kabul edelim ki bu itibarla dahi biitiin 
yurdumuz ba§tanba§a yeniden in§a olun
mak, hi~ olmazsa umumen bir kere elden 
gec-irilmek ihtiyacmdad1r. 

ilk olarak Ankarada yaphracagimiz 
evlerin derhal temin edecegi faydalan bir 
daha zikredelim: 

I: Memura pahahhk zamm1 yerine 
ic;ine girdigi tarihten itibaren kendisinin 
olacak ucuz ve s1hhi bir ev vermi§ olaca· 
g1z. Biitiin hayatmca ~ok defa dikili aga
ca malik olmak nimetinden mahrum ka· 
Ian Tiirk memurunu bu rejim sayesinde 
adeta bedavadan bir eve sahib ktlmr§ 
bulunacag1z. Boyle bir eve malik olma
nm neticesi olarak Tiirk memuru, bilaha
re kendisinin olacak ucuz ve srhhi bir 
meskende oturmakla biitiin c;oluk c;ocu
gile s1hhatli, §en ve mez'ud bir hayata ka
VU§mu~ olacaktir. 

2: Bu evlerin yapiimasile devlet her 
y1l biint~esinden vermekte oldugu iki mil
yon liraya yakm pahahhk zammmdan 
kurtul aca kt!r. 

3: Memurlarm kira bedeline tekabi.il 
etmek iizere verecekleri taksit bedelleri 
§imdi pahahhk zammma ilave etmekte 
olduklan miktardan pek c;ok fazla olmr
Yacakhr. Buna mukabil §imdi c;ok para 
vererek gayrisrhhi izbelerde oturan An
kara memurlan §imdikinden c;ok daha az 
kira bedeli bir taksitle bilahare tamamen 
kendilerinin olacak ka§anelerde hayat si.i
receklerdir. F azl a olarak bu usul, Tiirk 
memurlan hayatma, kolay tatbik olunur 
rnecburi bir tasarruf kaidesi sokmu§ ola
cakt!r. o~ bin liral!k bir ev daima en 
a~ag1 0 k1ymette bir miilktiir. Ba§! s1blan 
bir memur ailesi ana istinaden para bula
bi!ir, ve hatt;:t icabmda bu evi bedelile 
satrnak imkanma maliktir. 

Biitiin bu i§ler i~inde bugi.in ic;in ay
dmlatuma•ml pek li.izumlu gordiigiimiiz 
bir tek nokta vard1r: ~imdi pahahhk 
Zamm1 alan memurlarm kendileri ic;:in 
Yap1lm1~ evlere gec;tikten ve bu SITada 
bittabi pahahhk zamlan kesildikten sonra 
taksit bedeli olarak odiyecekleri miktar 
be olacaktir? 

T asrih edelim ki bu miktar ~imdi me
rnurlarm ev kiras1 olarak pahahhk zammi
lla kendi keselerinden ilave ettikleri 
lniktar kadar bir§ey olacaktu. Olsa 
olsa yalm7 iir; dort lira fazla. Herhalde 
~iimkiin oldu~u kadar az fazla. Ciinkii 
1~in ke~ameti bilhassa bu noktada tebariiz 
edecektir, 

Y1JNUf:. NADI 
[Arkasz Sa. 3 siltun 5 tel 

i§ ba§IDa ge~tikten sonra Hariciye Vekilimiz 
olmad1. mektedirler. [Arkast Sa. 3 siUun 4 tel 
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M1s1r Krah Faruk bugiin 
Kahireden ·3:jrnhyor 

Chautemps kabinesi Amerikada, 
ve ingilterede kar1~1k tefsirlere 

Yeni Frans1z kabinesi 

Almanyada 
yol a~b ,, 

Paris 22 (Hususi) - Ba§vekil mu· namesini okumu§tur. Meclis beyanna -
avini ve Milli Miidafaa Nazm M. Da- meyi miiteaddid <<bravo» sadalarile tas· 
ladier, ayan meclisinin diin ak§am ak • vib etmi§tir. 
dettigi hsa celsesinde hukumetin beyan- [Arkast sa. 7 sii.tun 4 te] 
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istanbul 3 - Ankara 1 

Ankarada futbol ma~Ini 
Istanbul takimi kazand1 
Oyun hemen hemen ba~1ndan sonuna kadar 
istanbul muhtelitinin faikiyeti albnda ge~mi,tir. 

ikinci rna~ bugiin yapdacak 
Ankara 22 - is· ' nasib bir takrmla 

tanbul ve Ankara gelmemi&ti. Kagtd 
muhtelitleri arasmda- iizerinde miidafaa 
ki rna~;, havanm pek ve muavin hath c;ok 
soguk olmasma rag- kuvvetli olan lstan· 
men, stadyomda top- bul, akmc1lan itiba -
lanan biiyiik bir ka- rile zayrf goriinii • 
labalt1k huzurunda yordu. 
oynand1. Bu rna~; Ma~ bafltyor 
ista,nbulda oldugu hte mac; iki tara-
kadar Ankarada da fm bu iimidleri ve 
biiyiik bir alaka tev- endi~eleri arasmda 
lid ediyordu. Anka- hakem Omerin ida • 
ramn son seneler resi altmda ba~lad1. 
zarfmda gosterdigi Buraya evvela ta -
terakki ~;ok biiyi.ik - bmlan kaydetmek • 
tii. istanbulu yen- te, oyunun iyi anla-
mi~ alan Biikres $Ilmasr noktai naza-
muhtelitini Ankara rmdan fayda vardrr. 
kolayhkla yenmis - !stanbul: Cihad 
ti. Diger tara ftan ( Gi.ine&), F aruk 
istanbulda kendisini ( Giine&), Re~ad 
giistermis belliba~h ( F enerbah~;e), Es • 
oyunculardan bir fak (Galatasaray), 
kJsmr bugiin Ankara Diinkii ma<;ta biiyiik muvaffakiyet Esad (F enerbah • 
saflarmda yer ah _ ,gosteren Fikret (Fenerbah<;e) c;e), M. Resad (Fe· 

yordu. Biitiin bunlara bakarak Ankara nerbahc;;e), Necdet (Galatasaray), Na • 
kendi tabmmm ga]ip gelecegini i.imid e- ci, Melih ( Giines), Ha~im, Fikret (Fe· 
diyor ve itiraf etmeli ki istanbul da bun- nerbahc;e). 
dan c;ekiniyordu. Fakat $UTaStnl da der- Ankara: Fu~d (Muhafrzgiici.i), Sabih, 
hal kaydetmek icab eder ki istanbul mu· [Arkasl Sa. 6 siitun 3 te] 

Rii~tii Aras, bu ak~am 
Cenevreye gidiyor 

Haridye Vekilt 
Tevttlc Ril~tii. Ara11 

italva setlrt 
s. Gam 

Hariciye Vekili Dr. T evfik · Rii~tii 
Aras diin sabah Y alovadan &ehrimize ge-
lerek Perapalas oteline inmi§tir. . 

Mezunen gittigi Romadan ahiren di:i
nen ltalya Bi.iyiik Ekisi M. Karla Calli 
di.in ogleden .sonra saat 17 de Perapalas 
oteline giderek Hariciye Vekilimizi zi
yaret etmi& ve iki saat si.iren uzun bir 
mi.ilakatta bulunmu§tur. 

[Arkasz Sa. 3 sii.tun 5 tel 
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Rumen Basvekili 
' 

Y ahudilerin Isstz bir yer
de toplanmasinJ teklif 

edecek 
Londra 22 (Hususi) - Romanya Ba~

vekili M. Goga bir Alman gazetecisine 
beyanatta bulunarak demi~tir ki: 

«- Romanya ·ic;in en biiyiik tehlike 
komiinizmdir. Yahudi meselesine gelin
ce, bu davay1 kokiinden halletmek iize. 
re biitiin Yahudilerin rss1z bir yerde 
toplanmasm1 Milletler Cemiyetinden 
taleb edecegiz.:o 

Biikre§ 22 - Demir muhafaza te§ek
kiiliiniin orgam olan cBuna Vestire:o 
gazetesi, Romanya hiikumetinin, Ro • 
manyadan, yalmz harbden sonra yerle
§en Yahudileri ~rkarmagr Cenevrede 
taahhiid etmekle yanh§ hareket ettigini 
yazryor ve diyor ki: 

cDI§ Bakamm1z memleket i~in teh
likeli bir hath hareket ittihaz etmi§tir. 
Zira Goga kabinesi ve yahut daha nas
yonalist bir kabine Romanyada harbden 

[Arkast Sa. 3 ~iitun 6 dal 

PEK YAKJNDA 

YEN/ BIR 

TETKIK SERIS/: 

Cumhuriyet 
M1s1rda 

Gece, Nil nehrinda kii~iik biiyiik biitiin gemilerin 
i,tirakile yapilan ge~id resmi" ~ok parlak oldu 

Kahire 22 (Hu • 
susi) - Diigun §en
Hkleri devam edi -
yor. M!Slrda ya§I -
yan yerli, yabanc1 
bi.itiin insanlar zevk 
ve ne~'e ic;inde Kra
lm diiguniinii kut -
luluyorlar. Kral, 
bugiin buradaki ec
nebi kolonileri ta • 
rafmdan agtrlan -
mt§trr. Kordiplo • 
matik de dahil ol
dugu halde biitiin 
koloniler·in i§tiraki
le Krahn ~erefine 
ziyafetler verildi, 
eglenceler tertib e -
dildi. Komedi Fran-
sez heyeti tarafm -

. gemilerin i§tirakile 
. diin ak~am yap1Ian 
,ge~id resmi ~ok par
lak oldu. Gemiler 
fevkalade donan • 
ml§b. !r;lerinde yer
li r;algl.Cllar ·icrayi 

. ahenk ediyordu. 

Kralla Krali~e 
balaylanm ge~ir -
mek iizere yarm 
Kahireden aynla • 
caklard1r. 
Krali~eye diigiin 

giinii dlinyanm her 
tarafmdan gonde • 
rilen hediyeler ak1l• 
lara durgunluk ve
recek derecede kry
metlidir. Bilhassa 

dan bu ak~am Ka - , . . •Y• Kral Faruk'un he· 
hire tiyatrosunda Kral Fa~k un Krab<;eye h~diye. etbgt diye ettigi tacla ger· 
temsiller verile • 4 milyon frank luymehndeki d 1 k h ik lad ~ 

. . . .. gerdanhk an 1 ar u e 
cektrr. Nrl nehn u- dir. Yalmz gerdan ~ 
zerinde bulunan kii ~iik, biiyiik biitiin lh~n ktymeti 4 mil)'"Qn frankbr. 
nlllllllltlllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllfllllfllllllllllllll 

japon ktt' alarinin ileri 
harekah. ag1rla§b 

Japonyada bulunan <;in Biiyiik 
konsoloslar1 <;ine hareket 

el~isile 

ettiler 

' Vis 

~anghay'm garbmda Sou Tcheou barb mmtakasmdan uzakla~an Cinli balk 

,S~nghay 22 .- ~.euter ?ildi:iyor: 1 General~, Mare§al ,San- Kay-,Sek'in 
<;m haberlerme gore, T1entsm-Pukov en harareth taraftarlanndan biri nazarile 

bJki!makta idi. demiryolu boyunca J apon ileri hareketi, 
son iki giin zarfmda §iddetli muharebeler 

Giizel yaz1larm1 her zaman se· yiiziinden agula§ml§hr. 
verek okudugunuz arkada,Imiz Havanm fenalrg1 sebebile, demiryo -
KANDEMiR, Majeste Kral Fa • lunun §imal bolgesinde siikunet devam et
ruk'un muhte,em diigiiniinde CUM mektedir. 

Giimriik tarifelerinae aegi~iklik 
Pekin 22 - Muvakkat hiikumet bu

giin giimriik tarifelerinde yap1lan bir de
gi~ikligi ilan etmi§tir. Y anndan itibaren 
biitiin tarifelerde lenzilat yapilacakttr. 

HURiYET'i temsil etmek ve dost Japon telgraflarmda, <;aug-Fahk
Mismn siyasi vaziyetile yakmdan Uei'nin kumandasmdaki <;in kuvvetleri 

~ekildiginden, Hangc;eu'da <;in tehlike -
mefgul olabilmek is:in ii~ giindiir sinin bertaraf edildigi bildirilmektedir. 
M1s1rda bulunmaktadir. 

Bir general tevkif edildi 
Arkada~nmizm yazdanm bek- ,Sanghay 22 General Luishin «askeri 

.Ie:y:i:n:iz=·============~l vazifelerini ihmal» s~ile tevkif edil -
• mi§tir. 

(;in elfisi doniiyor 
Tokyo 22- Tokyo'daki Cin Biiyi.ik 

Ek:isi Tokyo ve Kobe' deki Cin vis kon· 
soloslarile birlikte Cine hareket etmi~tir. 

75 Japan mevkufmus 
Tokyo 22 - omei ajansm;n bildir· 

digine gore, aralar da §imali Sakalin 
[Arkasz Sa. 8 siltun 3 te] 
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~L·zr •BE,. ( ~ehir ve_M_e_m_l_eket Haberleri 
(11'¥ ~ L I ~ 1 in Tehd1.d davas1 55 0 bin lira Y eni bir ihtilaf 

) 

Yazan: <;evirenler: 

- 40 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA MAUREEN FLEMING .. .. 
Elisabeth, gunun birinde Hofbourg saray1na 

cambaz1 krali~esini davet 

Sophie'yi ~ileden ~Ikarm1'b 

me,hur bir at 
ederek 

Franc;ois • Joseph ile Diik Max, ala-I dar memnundu ki bir e§ini de Possenho
bildigine ic;mi~ler ve &imdi pek iyi anla· fen'de babasma yaphrd1 ve diinyamn en 
~~yorlard1. Birlikte halk &arkiian soyle- giizel bir ka~ atile birlikte cambazhaneyi 
diler; ve ba~kalan c;ekilince gee; vakte on a hediye etti. 
kadar uzun uzun konu~tular. Sisi burada da epeyce oyun verdi. 

On be!finci fasJl Fakat. buradaki seyirciler Viyanadakiler-
• den b1raz farkhyd1: En ba§ta gel en ha-

Y ar1m b1r yas hrh davetliler diik Max'm <<ala meratibi-
Sophie 1875 te 70 ya§mda oldii. Bu him» gayrime§TU c;ocuklanydi. 

miihim ~ahs1 vak'amn sahneden ~ekili§i Haddi a§an bu §Jmankhklara Fran • 
tam kendi istedigi gibi oldu. . c;ois - Joseph soylendi durdu. Ve gazete-

Kardinalin elinde can verdi. Oliirken lerin cambazhanedeki oyunlar ic;in bir ke
son merasimi o yapb. Ah1rete gidince o- lime yazmasma miisaade etmedi. Hatta 
niinde cennet kap1lanmn ardma kadar o kadar ki, elli y!l sonra bile, Elisabeth'in 
ac;JJacagmdan kadm oyJe emindi ki bun· at iistiinde bir resmini eJde etmek mum • 
dan zihnine zerre kadar ~iiphe gelmemi§· kiin degil gibi bir§eydi. Hatta diik 
ti. 1mparatorlugun her tarafmdaki kilise· Max'm resimlerini Viyanada bulmak 
Jerde namma ayinler yap!ld1; hatta Va- muhaldi; zab1ta bu resimleri imha etmi§
tik~':lda bile. ti. Bu cambazhane meselesini gizli tuta-

Oliisiinii Capucin'ler kilisesindeki yer- y1m diye F ranc;ois - joseph' in ~ektigi e
:alh tiirbesine, kilise aleminin ve impara • meklere diik Max giiliiyor: 
torlugun yapabilecegi merasimle, tanta- - Bu adamlar, diyordu, Wittels
nayla gotiirdiiler; kocasmm yanma ve bach'lan temize c;1karma~a kalki§makla 
gene sevgilisi Napoleon Bonapart'm og- c;ok zahmete giriyorlar. Ozerlerine aldJk
luna yakm bir yere gomdiiler. Ian i§ herhalde imrenilecek, k1skamlacak 

Sophie namuslu bir kadm olarak ya- bir§~Y degil I 
§aml§tl. N apoleon'un ogluyla ge<;irdigi 
a§k maceras1m bir tara fa bnakm; §ohre • 
tinde bundan ba§ka bir !eke aramak a· 
bestir. Ve onu onun kabul ettigi prensip
lere gore dii§iiniirseniz kusursuz kadmd1. 

Bir zevce, bir valide sultan, bir kayna
na nas1l olmak laz~msa Sophie de hep 
oyle olmu§tu I Vazife duygusunun veci -
beleri ona ba~tanba~a hayatmm, hususi 
ve umumi biitiin hadiselerinde rehber ol
mu~tu. Ve Sophie, kaide gibi halden 
anlamaz, kanun gibi <;op atlamaz bir ka
dmdt. lyi olan §eyle kotii olan §eyin ara· 
sma bir defa fasil bir hat ~ekti mi. art1k 
dogru yoldan bir tiirlii §a§mazdi. Bu fit
ratte bir insanm goziinde, «iyi yiirekli ol
mak» bir zaftt. Hande, her ~e~id ne~e 
onun tarafmdan yersiz, miinasebetsiz bir 
~ey gibi abus bir suratla kar~tlamrdt. Ha
yat hakkmda telkkkisi yenilige, icad fik
rine hie; yer b1rakmazdJ. Hakikati ara -
mak akideye kar~1 kiift; rdii: Akide ister 
dini olsun, ister siyasi. En sevdigi retr L. 

sam Greco'ydu: Ciinkii bu ressam insan
lan veballerinden dolayl Jshrab i<tinde 
tasvir ediyordu. Hayat, san'at, musiki ve 
edebiyat hakkmdaki felsefesi giydigi kor· 
seler kadar kattyd1. 

Bu tiirlii bir seciyeye hiirmet etmek, 
hatta hayranhk duymak bile kabildir; 
Fa kat Sop hi 'yi sevmek, yahud sevmege 
raz1 olmak pek az ki§inin elinden geli
yordu. 

Ve Elisabeth kaynanasi Sophie'yi hor 
goriiyordu dersek miibalaga olmaz. 
Sophie'nin kendi idrakince dininin, Habs
bourg'lann, hatta gelininin haynna <tah§
tJgmt lmparatoric;enin bir an ic;in olsun 
anladigtnJ gosterir bir emare de yoktur. 
Ve Elisabeth'de Sophie'ye kar§I marazi 
bir korku uyandt. Onun goziinde Sophie 
cebir ve tahakkiim usuliiydii, mua§eret 
kaidesiydi, kahreden bir can stkmhstydt, 
gaddarhkb, hulasa nefret ettigi §eylerin 
insan kihgii'l':i tecellisiydi. 

Sophie'nin oliimii hiiziinden ziya
C:le sevinc uyand1rdt. F ranr;ois - Joseph 
vak1a kahirlandJ; fakat anasmm yoklu
gunu pelc uzunboylu duymadt. 

Elisabeth kaynanasmm yasm1 tutmayt 
riyakarhk saydJgl i~in onun oliim yihm 
kendi <tOcukluk hevesi olan «at cambaz1 
krali~e» ligine en miinasib zaman diye 
se~ti. 

Elisabeth, Habsbourg sarayma me§ -
hur bir at cambaz1 krali<tesini davet ede
rek Sophie'yi <tileden ~Ikarmi,tJ. Simdi 
lendisi o marifeti bizzat yapacakll. Ve 
saray erkamm deh§etler i<tinde b1rakarak, 
l:endisini seyrederek vakit gec;iren bazt 
yaranmm oniinde, kendine mahsus yap -
tJrdtgi bir cambazhanede hiinerlerini gos
terdi. Giizel bir delikanlt k1yafetindeydi: 
Siyah atlastan k1sa pantalon. beyaz ipek
ten gomlek, siyah c;orab, r.elik renginde 
iskarpin ... Kag1d kaph c;emberleri, ic;in -
den gec;erek parcahyor, dortnala ko~an 
hayvanm mtma iki ayak iistiine dii~iiyor
du, tipki bu i§i san' at edinmi~ bir at cam
bazi gibi. 

Babas1 diik Max, klllnm bu hallerini 
her zamanki gibi tabii buluyordu. Hatta 
baz1 kereler, cambazhanelerdeki te~rifat
~~ roliinii bile yap1yordu. Hem de ya~ma 

*** K1zlan Valerie dogduktan sonra, 
Fran <to is - Joseph 'le Elisabeth tekrar ay
n ya§amaga ba§ladJlar, her biri kendi yo
lunun yolcusu olmaga karar verdi. Bir -
birlerini hi<tbir zaman a§kla sevmemekle 
beraber dost olmu§tular ve o derece dost 
ki bu, tek kocas1 rahat etsin diye bin bir 
~are dii§iiniiyor; o, kansmm her halini 
ho§ goriiyor, ihtiyatsJZhgm.m ba§Jna geti -
recegi tads1z ak1betlere kar§l kansm1 hi
maye bile ediyordu. 

Birbirlerine gonderdikleri mektublar o 
kadar dost<;a, o derece candan yaz1lmt§ 
§eylerdi ki §a§ardmiz. Elisabeth'in boyle 
ac;Ikkalbli olu§U, yaptJklanm gizlememesi 
pek isabetti; <;iinkii kadm her ne yapJyor
sa, hafiyelerin jurnallan bunu lmparato
ra yeti~tiriyorlard1; bu yaptlan §eyler ne 
kadar ehemmiyetsiz, ne derece entipiiften 
olursa olsun. Ve Elisabeth omrii oldukc;a 
polis hafiyelerinin takib ve nezareti altm· 
da ya§ad1; fakat bu hafiyeler de o kadar 
ustaydtlar, vazifelerini o derece sessiz sa
dasJz yapiyorlardJ ki kadm1 rahats1z et
tikleri pek nadirdi ve lmparator, Elisa • 
beth' e, mektublarmda olsun, telgraflarm
da olsun ya «Sisi» diye hitab ediyordu, 
yahud «cici anne» diye ... lmparatoric;e de 
kag1dlannda kocasma «Franz» diyordu; 
bazall da -<tocuklann bahsi gec;tik~e
«baba» yaz1yordu. Birbirlerinin sihhatle
rine merak ediyorlar, ve <tOcuklann afi
yetleri hakkmda da s1k s1k mektubla§Iyor
lardJ. Kag1dlannl hep sevgi teminatile 
bitiriyorlard1. 

Bu mektublarla telgraflarm bir <tOgu 
bugiin Avusturya hazinei evrakmdad1r. 
Y almz bugiin hazinei evrakta bulunmi
yan kag1dlar Sisi'nin mahrem mahiyette
ki bazt <tapkmhklanm anlatan yahud da
ha ihtiyath davranmasm1 ihtar i~in lmpa
ratoric;eye lmparator tarafmdan yaztlan 
mektublardu. 

Elisabeth arnrii oldukc;a hususi bir 
defter tuttu; buraya en mahrem §eylerini 
ve dii§iincelerini yaz1yordu. Bu k1ymetli 
vesikalarm bir k1smm1 goren candan dost
lannm demesine gore lmparatori<te, mii
§ahedelerini, bu deftere muhtelif dillerde 
yaz1yordu: F rans1zca, maca rca, almanca 
hatta bazan da rumca. Ve c;ok kere bu 
hatJra defterine alayh resimler yapiyor
du. Fa kat Elisabeth oliince, bu hahrala
n lmparatorun emrile gizli polis yok etti. 
Bunlann imha edilmesile tarih ne degerli 
bir bazine kaybetmi§tir I Fa kat buna da 
hie; §iiphe yo': ki bu vesikalar kalsaydt 
19 uncu am adamlanna c;ok dokunurdu. 
Ancak yok edilen §ey yalmz bu defter 
degildir. Bundan ba§ka bin;ok ~eyler de 
imha edildi: Mesela Elisabeth hakkmda
ki polis jurnallan, bu basmakahb notlar ... 
Ciinkii lmparatoric;e s1k1 bir goz hapsi al
tmda tutuluyordu; ve lmparatoric;enin 
girip <;Ikh~t hic;bir yer yoktu ki anahtar 
deliginin iistiinde polisin sayp;ISIZ gozii 
bulunmasm; sonra Elisabeth 'in kalem 
tecriibesi tarzmda yazd1ib edebi yaz1lar; 
sonra birc;ok manzumeleri, masallan ... 
Hepsi ayni ak1bete ugrad,Jar. F ranc;ois -
Joseph, bu mutlakiyetc;i lmparator, bu 
suretle maziyi lagvetmek istivordu. 

( Arkasz var) 

bakm1yarak. bu i§i oldukc;a becerivordu. ====~---~====== 
Cambazhane saray ahularma biti~ikti 

lt'e Elisabet~'in kendi c;izdiil;i plana gore 
~apilmt~b. lc;erisini aynalarla siisletti: 
Jcaptlannda da admm ba~ harfleri ve tact 
1fard1. Oyun meydanmm etrafma c;epc;ev· 
~e ye~im ta~J renginde kadifelerden rahat 
~e pufla koltuklar dizilmi§ti. Bu, e~siz 
emsalsiz, cici bir oyuncakb. Viyanadaki 
l>u cambazhanesinden lmparatori<te o ka-

Asfalt yol projeleri 
Yeniden yap1lacak asfalt yollara aid 

projeler tamamile haz1rlanmi~hr. Muh
telif yerlerde yap1lacak asfalt yollann 
miktan on dorttiir. Bunlardan dort ta-
nesi 937, diger on tanesi de 938 senesi 
biit~;elerile yap!lacakhr. Bu sene yapt
lacak kisimlarm haZirhklan bitmek ii
zeredir. 

Tiiccar, kendisinden 
nasd para istendigini 

anlabyor 
Lahitler isminde bir tiiccar tehdid 

mektubu gondererek para istemekten 
sv~lu Hualambo, Yorgi ve Ko<;onun 
muhakemesine diin asliye ikinci cezada 
devam edildi. Diinkii celsede §ahid ola· 
rak dinlenen Karakoyde mahallebici lSI· 
rag1 Muharrem, Hualamboyu tamdJgmi, 
bir ramazan ak§amJ diikkanmda tavuk
gogsii yedigini, sonra «benim ad1ma bir 
paket getirecekler» dedigini ve hakikaten 
getirilen paketi kendisine verdigini, ka • 
p1dan c;1karken de kendisinin yakaland1 -
gtm soyledi. 

T ehdide manJZ kalan La hitler de ha
diseyi §oyle anlattt: 

«- Y orgoyu ba§ka birinin yanmda 
c;uakken tammi§tlm. Kendisine ara sna 
i§ de yaptmrd1m. <;ok itimachm vard1. 
Hatta iki ii<; bin lira kadar toplu bir pa
rayl kendisile icab eden yere gonderdi -
gim vakidir. Bir gece saat I 0 da apar
timamn zili ~SalmdJ. Hizmet~i kapiyi a~
ml§, kaplmn oniinde yiiziinii §apkasile 
siper eden bir adam gormii§. Mec;hul §a
his yiiziiniin belli olmamasJ i~Sin merdive
nm elektrigini sondiirerek kac;mi§ ve mev· 
zuubahs mektubu da kapmm tokmagma 
siki§tlrmi§... Mektubda benden iki bin 
lira isteniyor ve bu paramn gosterilen ye
re bJrablmasJ aksi takdirde ailemin ba • 
~ma bir felaket gelecegi bildiriliyordu. 

Varidat farkt, iki 
tahsisatile hastane 

karsdanacak 
' 

Et fiatlamm martm birinden itibaren 
kiloda on kuru§ tenzili ve mezbahada 
ba§ iizerinden almmakta bulunan resmin 
kilo iizerine ~evrilmesi etrafmdaki haZJT
hklara devam olunmaktad1r. Et fiatla • 
rmda yap1lacak bu tenzilatla Belediye 
ITiezbaha resminden senede be§ yiiz elli 
bin lira kaybetmi§ bulunacaktJr. Beledi • 
ye mezbaha resminden kaybedecegi be§ 
yiiz elli bin liramn dort yiiz bin lirastm 
Cerrahpa§a ve Haseki hastanelerini Sth· 
hiye V ekaletine devretmek ve bu iki 
hastanenin masrafm1 biitc;esinden <;Ikar • 
mak sure tile telafi edecektir. Y almz, but
c;e dolaYJsile hastanelerin devri ancak 
haziranda kabil olabilecektir. Halbuki 
et fiatlarmm tenzili hakkmdaki karar 
marttan itibaren tatbik olunacag1 cihetle 
hastanelerin de marttan itibaren devrini 
temin edecek bir formiil aranmaktad1r. 

ilkmekteb muallimlerinin 
k1dem zamlar1 verilecek 

hkmekteb muallimlerinin heniiz ala
madiklan k1dem zamlarmm tesviyesi i
c;-in esash te~ebbuslere giri§ilmistir. $irn
dilik bu ktdem zamlarma aid dart ayhk 
tahsisat tedarik edilmi§tir. Zamlarm ve
rilmesine bu ay ba~mda baslanacaktJr. 

MOTEFERRIK 
Mektubu okuyunca korktum ve derhal Tren yolu iizerindeki •ehir-
polisi haberdar ettim. ~ 

Karakolda, korkma ve mektubda ya· lere gonderilecek bahk i§i 
zilmgl gibi hareket et, dediler. Gene Devlet Demiryollan idaresi, §irndiye 
mektubda bana iki giin sonra telefon edi- ka<lar Ankaraya gidecek bahklan saat 

14 e kadar kabul ederken sonradan ba-
lecegi yaz1h idi. Bu vak'a beni rok sars- ltklar t 12 d H d t "' m saa e ay arpa§aya es -
mi§ti. Y ammdaki hamallara bile itima- lim edilmesi laZim geJd.i~ini bahkc;;llara 
dtm kalmad1gmdan kendilerini kovmu§ - bildinni~tir. Bahkc;;tlar, bir taraftan Na
tum. lki giin sonra telefon c;ald1. Boguk f1a, diger taraftan ikhsad Vekaletine 
bir ses bana <<parayi verecek misin? y ok- miiracaat ederek bu vaziyetin tashihini 
sa gelecek felaketi mi tercih ediyorsun ?» istemi.§lerdir. 
dedi. Ben cevaben, paray1 verecegimi Hiikumet, bu §e1l:ilde, Ankaraya ve 
soyledim. Ayni boguk ses, bu sefer pa- tren yolu iizerindeki §ehirlere bahk gi-

demiyece~ini, bir taraftan da bahkc;Jla· 
ray1 mektubdaki adrese degil, Karakoy - nmlZln mti~kiil vaziyete dii§ece~ini na
deki mahallebiciye buakmam1 soyledi. zan itibara alarak Ankara postasma, 
Bana telefon eden bozuk bir tiirkc;e ile gene eskisi gibi, saat on dorde kadar 
konu§uyordu. Mektubda yaz1h olan ~ekil- bahk kabuliine karar vermi~tir. Diin -
de paket yaparak paray1 mahallebiciye den itibaren Ankaraya yeni §ekilde b~Y 
birakt1m. Polisler tertibat alarak bunlan hk l!(inderilmel! baslanm1~1r. 

yakalami§lar, bir a.rahk Y o~o: bana ~e;~ 1 lkhsad V ekili ~ehrimize 
lerek i§siz kald1gmdan bahsetmi~ ve ag- gelecek 
lami§h. Ben de kendisine bir diikkan a<t· Ogrendigimize gore, iktisad Vekili 
masm1 ve para yard1mrnda bulunacagJ· $akir Kesebir bugiin §ehrimize gele • 
m1 soylemi§tim. Kendisine hi<tbir suretle cektir. Bu seyahatin birka<; gUn ic;in ge-
borcum yoktur.» cikmesi de ihtimal dahilindedir. 

tdd. k iktisad Vekilinin, bilhassa Denizban-
Ia rna ami, mektub miindericatma 

nazaran bu davamn bir nevi haydudluk lpn §ehrimizdeki te~kilah i§ile me§gul 
olacagt ve burada tic;; gUn kadar kala -

oldugunu ve suc;lulann ag1r cezaya veri!- cagt soylenmektedir. 
mesi laz1m gelP-cegini soyledi. Galatasaray yiiksek muraka-

Suc;lu vekili cevaben: 
tdd. be heyetinin toplanbs1 «- n makamma te~ekkiir ederim 

ki miiekkilimin idammi istemedi.» ceva • Galatasaray spor "kuliibiiniin yiiksek 
bm1 verdi. murakabe heyeti diin o~leden sonra 

toplanarak taU komisyonun baZirladigi 
Heyeti hakime, k1sa bir miizakereden nizamname tadilahm gorii§mii§tiir. 

sonra, davamn riiyetine kendisini salahi- Nizamname tadilahm miizekere et -
yetli gorerek mahkemenin devamma ka- mesi mukarrer olan umumi kongre, ek
rar verdi. seriyet olmad1gmdan ic;;tima gelecek 

Gene soz alan iddia makami, mezkur cumartesi giiniine buakilmi~tir. 
mektubu Haralambonun yazdud1g1 ve KtJLTOR ISLER/ 
Y orginin de yazd1g1 anla§Jldigmdan iki
sinin de cezalandmlmasmi ve su<tla ala -
kas1 goriilemiyen Ko\;onun beraetini is -
tedi. Muhakeme, miidafaa ic;in ba§ka bir 
giine buakiidJ. 

V ekaletin bir tamimi 
Maarif Vekaleti, Maarif miidiirliikle

rine bir tamim gondererek, mu -
allimler arasmda ahenk temin edemi -
yen mekteb miidurlerinin Vekalet em
rine ahnacaklanm bildirmi~tir. 

Kabzimallar, Hal hamal
larJna para vermek 

istemivorlar 
Istanbul Belediyesile, Belediyenin 

meyva Halindeki kirac1lan arasmda yeni 
bir ihtilaf daha <;Ikmi~hr. 

Belediyenin Hal miistecirlerile yapml§ 
oldugu kun•ratlarm hususi ~erait hanesin
d; miistecirlerin Hal hamallanndan mec
buri olarak istifade edecegine dair bir ka
yJd yoktur. Hal nizamna:nesi de boyle bir 
mecburiyet J{JymamaktadJr. Fakat Hal
de bulunan kabzJmallar, tabiatile Hal 
hamallarmdan istifade etmektedirler. 
. Bundan bir muddet evvel hamalhgm 
1lgasJ iizerine Istanbul arabacJlarile ha -
mallan aralarmda bir anla§ma yapm1~ • 
lard1r. Bu anla§mJya gore, bir yerden di
ger bir yere e§ya ta§mlrken hamalla ara
bacJ te§riki mesai edecektir. Hamal e§ya
Yl arabaya koyduktan sonra araba ile 
beraber gidip e§yamn inecegi yerde indi
recek ve bi:iylece has1l olacak para her 
ak§am arabaciiarla hamallar arasmda 
taksim edilec~ktir. 

Simdi bu §ekilde haricden Hale araba 
ile gelen e§yalarm da araba ile birlikte 
gelen hamal tarafmdan indirilip ta§mma
SI iktJza etmektedir. Bunun iicreti de kab
ZJmal tarafmdan degil, mal1 gonderen 
tarafmdan verilmektedir. Fakat Hal ida
resi haricden gelecek hamallann Hale 
girmesini yasak ederek araba ile gelen 
mallan da Hal hamallanmn ta§Imasi 
mecburiyetini koymaktad1r. Kabz1mallar 
ise araba ile geler: esyanm nakliye iicreti
ni kendileri vermedigi i<;in Hal hamalla· 
nna aynca para Vererek bu e§yayJ ta§Jt • 
mak istememekte, esasen bOyle bir~eye de 
kendilerini mecbur gormemektedirler. Bu 
ihtilaf yiiziind !n kabz1mallar alakadar 
makamlara ba~vurarak bir <tare bulunma
smt istemi$lerdir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Balkan konseyi 
~ubatm 18 inde Ankarada toplanacak 

alan Balkan konseyi ic;;timamda bulun
m-ak iizere Yugoslav Ba§vekili M. Sto
yadinovic;; §Ubatm 16 smda §ehrimize ge
lecektir. Romanya Hariciye NaZin M. 
Mic;;esco ile konseye bu sefer riyaset e
dE!cek olan Yunan Ba§veltili Nf. Metak· 
sas da §Ubabn 16 smda tstanbula gele • 
rek, 17 sip.d.e Anl¥traya. hareket edecilv. 
lerdir. 

Tiitiin konferansindaki 
~ah§malar 

Balkan tutiin konferanst dUn sabah 
Tophane Kasrmda toplanarak mesaisi
ne devam etmi§tir. Konferans paz11rtesi 
sabah1 tekrar toplanrmya karar verrni§
tir. Konferansm sah giinu mesaisini bi
tirecegoi timid edilmektedir. Maltepe -
deki Ziraat Enstitiisile 'O"skudardaki tii· 
tun depolarm1 gezen Bulgar ve Yunan 
murahbaslan bu ziyaretlerden son de
rece memnun kald1klanm soylemi§ • 
lerdir. 

Abbas Hilmi Pa§a geldi 
Eski Hidiv Abbas Hilmi Pa§a diin sa

bahki ekspresle Avrupadan §ehrimize 
gelml~ ve Perapalas oteline inmi~tir. 

C. H. PARTISINDE 
--------------------Y oksul ~ocuklar i~in 

Yann, istanbul Parti biriasmda Vali 
Muhiddin 'O"stundagm ba~kanhgmda bir 
toplanh yap1larak yoksul ~ocuklara 
yard1m kurumunun faaliyetl tetkik e
dilecek ve yeni yard1m kapdan aranda
cakbr. ADLIYEDE 

O~iincii bir dava a~b 
Di~ tabibi Avni Bayer, diin bir sabah 

gazetesi aleyhine iic;;iincii bir dava daha 
ikame etmi§tir. A vni Bayerin ac;bgt bu 
dava 482 nci madde mucibince adi ha-

Bir han1n iist kat1 yand1 

karet suc;una aiddir. Davac1, gazete sa
hibinden elli bin lira tazminat istemek
tedir. 

lki yalanci §ahid 
Bir miiddet evvel Silivri civarmdaki 

koylerden birinde nalband Mustafa is
minde biri Azime admda bir dul kadm1 
ka<;Irmi~ ve bu yiizden Azimenin akra
balan ile nalband Mustafa arasmda bir 
kavga olmu~tu. Kavga esnasmda ta -
banca ile ate~ eden Mustafa, muhtar 
Halili yaralam1~ ve yarah nakledildigi 
h astanede olmii§tii. 
Bu vak'anm muhakemesine dun Agir

cezada ba~larum~br. Mustafa verdigi 
ifadede: 

c- Muhtan ben vurmad1m. K1zkar -
de§im elimdeki tabancaYJ c;;ekerken 
birdenbire ate~ ald1 ve bu s1rada lozkar-
de~im pannagmdan yaralandh demi~ -
tir. 

Mustafanm k1zkarde~ile Azime, Agu
cezada §ahid olarak ifade verdikleri za
man, katil badisesine sebebiyet veren 
kur§unu Mustafamn atmad1gtm ve ta -
bancanm ona aid olmad1gtm soylemi§ • 
lerdi. Kadmlarm yalan soyledikleri an
la~I1arak her iki suc;lu, yalanc1 §ahidlik· 
ten dolayt haklarmda takibat yapdmak 
iizere Muddeiumumili~e verilmi§lerdir. 

Diin iist kah yanan KatJ.rc1oglu ham ve c;ah~an itfaiye 

Diin, istanbul gene miihirn yangm ., itfaiye k1sa bir zamanda yangm ma
lardan birisine §ahid olrnu§tur. Buna a- halline gelmi§ ve derhal faaliyete ge<; -
id tafsiHH §Udur: mi.§tir. 

Dun saat 15,50 de bir c;ocuk ko§arak Kabrc10glu ham iic; cepheden su c;em-
Ye§ildirek karakoluna gelmi§ ve cKa- berine ahnml§hr. 
brc10glu ham yamyor~ demi§tir. Saat 16 raddelerinde ate§ Kabrc10glu 

Ye§ildirek komiseri derhal telefonla hamnm altmdaki binanm c;absma da si
itfaiyeyi haberdar etmi§ ve polislerle rayet etmi~tir. Bu vaziyet kar§Ismda E
birlikte yangm yerine ko~arak laz1m ge. minoniinde denize hortumlar sarkibl-
len ilk tedbirleri alml§tJr, mi§ ve su oradan tedarik edilerek yan-

y K t WI h .. t k gmm stiratle sondiiriilmesine c;;ah§Ilml§· 
angm, a Jrciog u ammn us a - t B .. d tr f 1 · E . . . . 1r. u yuz en amvay se er er·I • 

tmdaki Penson tmari admdakJ b~r Mu- minoniinde bir miiddet ic;;in tatil edil • 
sevinin fanila ve c;uval dokuma fabri • mi~tir. Yangm, binanm iist kah yand1k· 
kasmdan t;Lknu§·tt..r. tan sonra bastmlmi~tJr • 

• 

Romanyada yeni · 
fB) omanyada, ahiren yap1lan 
~ ml intihabda, o vakit hiikumetin 

ba§mda bulunan milli liberaller4 
le miittefikleri ekseriyeti temin edememi§ 
lerdi. Bunlar verilen reylerin ancak yiiz 
de otuz sekizini almi§IardJ. Eger yiizde 
kubm yahud daha ziyadesini alsalarda 
meb'uslann yans1 bunlardan olacaktt. 
Kalan yansm1 da diger partilerle payla
~Ip kahir ekseriyet temir. edeceklerdi. 

Bu muvaffakiyetsizligi Kral Karol, 
halkm temayiilii, fa§ist partilere kar§l 
kayd1gma bir deli! addederek bunlardan 
daha mutedili milli huistiyan partisinin 
lideri Goga'y1 yeni kabineyi te§kile me
mur etmi§ti. Filvaki fa~ist partiler mill! 
liberaller ve milli koyliiler kadar meb'us 
<;Ikaramami~lardJ. Lakin son parlamento• 
ya nazaran kendilerinin meb'us sayismi 
dort be~ misli artirmi§Iardi. 

Goga i~ ba§Jna gelir gelmez kendi par
tisinin umdelerini derhal tatbika ba§la • 
mi§tir. Bu umdelerden biri Romanyanm 
ikhsad, sanayi ve kiiltiir hayatmm ba§m• 
da bulunan Yahudi unsurunun bu tefev • 
vukuna nihayet vermek ve haricden gele
rek memlekete yerle§en Y ahudileri hu • 
dud haricine atmakttr. Yahudilerin elin
deki gazeteler kapahldJ, devlet inhisarla
rile alakad r idarelerden alakalan kesil
di ve haricden geldigi zannolunan yanm 
mil yon Y ahudinin de hududun haricine 
«;Ikanlmasi kararla§hnldi. 

Filistindeki Y ahudi yurdunun kap!la
n silahlt Arablar tarafmdan kapatildigJ 
bir Strada yanm milyon Almanya, ii~ bu
c;uk milyon Lehistan ve yanm milyon A
vusturya Y ahudisine hicret edecek yer 
arandtgi bir zamanda, §imdilik yanm mil
yon Romanya Yahudisine miistacelen ver 
bulmak icab etmektedir. Arkasmdan Ro
manyamn eski sekenesi yanm milyon ka
dar tutan diger Y ahudi unsuru i<tin de yer 
aramak laz1m gelecektir. ,Simdilik bu 
Y ahudileri kabule miisaid Siberyada 
Manc;uri hududunun yamba§mda, Sov
yetlerin tesis ettigi Birubasan havzasmda
ki muhtar Y ahudi cumhuriyetinden ba§· 
ya yer goriilmemektedir. · 

F akat biiyiik bir kismi sermayeye, ti -
carete, dine, lbrani an'anesine ve diline 
bagh orta A vrupa Y ahudilerinin koyu 
komiinist esaslarla idare edilen milliyetsiz 
ve dinsiz bir hiikumetin, iman uzun sene• 
lete muhtae iiqa bir ko~esine · ~<$c;mege 
raZJ oJacakJan §iipheJidir. Y anudiJere 
n~zaran sayJsJ c;ok az olan yurdsuz Er
menilerin Avrupaya daha yakm olan Er
menistan Sovyet Cumhuriyetinde toplan• 
mas1, Sovyet Birligi, Amerika ve ln • 
gilterenin hayu cemiyetleri tarafmdan 
fevkalade yard1m ve fedakarhk gosteril
mesine ragmen, dii§iiniildiigii kadar iler· 
lememi§tir. 

Romanyadaki yeni hiikumetin ba§hca 
umdeleri arasmda ortodoksluk dinini hii· 
kumete hakim etmek ve koyliileri koru
mak ve refaha eri§tirmek vard1r. Bu mak
sadla yalmz Romanyanm ortodoks kilise
si degil; yakm §arkm ve biitiin diinyanm 
ortodoks kiliselerinin umumi sinodu nam1 
altmdaki kongresini Biikre§te toplamaga 
haz1rlamyor. 

Milli h1ristiyan partisi, esasen muhtelif 
milliyetperver, dindar ve koylii partilerin 
bile§mesinden te§ekkiil etmi§ oldugundan 
yeni intihab miicadelesinde iktidar mev
kiindeki hiikumetine dayanarak «mill! 
h1ristiyan ve ki:iylii birligi» nam1 altmda 
faaliyette bulunacakhr. Biran evvel bu 
faaliyete giri§mesi ic;in B a§vekilin tavsi· 
yesi iizerine Kral tarafmdan son se~ilen 
meclis, bir defa bile toplanmakslZin fes· 
hedildi. 

Y eni intihab 2C §Ubatla 20 mart ara
smda yap1lacaktu. Mevcud intihab ka
nunu yiizde 40 rey alan partiye yahud 
aralannda birle§en grupa kahir ekseriyet 
temin eylediginden Ba§vekil bunu degi§· 
tirmege liizum gormemi§tir. Memleketin 
iki biiyiik partisi milli liberallerle milli 
koyliiler yeni parlamentonun toplanma • 
dan evvel dagihlmi~ olmasm1 kanunu esa· 
siye mugayir sayarak intihabJ kontrola 
mahsus komisyon ne~dinde protestoda 
bulunmu§lardJr. 

Y eni intihabda yalmz muhtelif fa§ist 
partileri degil; mezkur iki biiyiik partinin 
komiin1stlik aleyhtan, Almanya ve ltalya 
ile birlik taraftan biitiin anasm mezkur 
birlik namma rey vereceklerdir. N asil ki 
milli ki:iylii partisinin dort miihim riiknii 
§imdiden kabineye girmis bulunuyor. Y eni 
hiikumet parlamentoda kanuni ekseriyeti 
temin ettikten sonra milliyetperverlik, h1· 
ristiyan dindarhg1 ve koyliiyii korumak 
gibi dahili pnlitikaya aid umdeleri ~id· 
detle tatbik edecek, Almanya ve ltalya 
ile birlikte yiiriimege aid harici politika 
istikametini takibde tereddiid gostermiye
cektir. Ciinkii Kral dahi bu kanaattedir. 
Kral Karol son beyanatmda: 
«- Ben ltalyaYJ !eviyorum ve Mus

solini'nin hayramyim» demi§tir. Hulasa 
Romanyadaki yeni intihabm neticesine 
gore, Romanyanm dahili ve harici politi
kalan temelinden degi~ecektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 



23 ikincik&nun 1938 CUMHURIYET 

SON HABER LER Atatiirk, 

Termal 

diin Otel San'at 

Amerika deniz biitc;esi 
Yalovan1n 

ilk misafiri oldular 
Parlamento, 

eden 

22 
939 

harb gemisi in~all istihdaf 
biit~esini kabul etti 

1 Ba~tarcm 1 tnct sahttedel 

gunu ak&ami iyi bir muzik ve guzide da
vetliler oteli &enlendirmi~lerdir. (a. a.) 

Otelin Jahili taksimah 

V a~ington 22 - 22 harb gemlSlntn 
in~asm1 derpi~ eden deniz but~esi 15 re
ye kaq1 283 reyle kabul edilmi§tir. 1939 
normal bahriye biit~esi 553,56~.494 do
lardir. 

Japonya ne yapacak? 
Londra 22 - lyi haber alan mah • 

filler, Vasington v:: Londra muahedelerile 
35,000 olarak tahdid edilen tonaj mikta
rmda yap1lacak degi§ikligin Londra, Va· 
§ington ve Paris arasmda yakmda yap!· 
lacak isti~arelerin mevzuunu te§kil ede

cegini bildirmektedirler. C,::iinkii emin bir 
]apon membamdan ogrenildigine gore, 
]aponya yakmda bu tonaj hacmini te
cavuz eden kruvazorler in§a etmek niye

tindedir. 
lngiltere Hariciye Nezareti Fransa ve 

Amerika ile temasa gec;meden evvel bu 
hususta Tokyo sefiri tarafmdan gonde . 
rilecek alan raporu beklemektedir. 

Roosevelt'in mesajl 
V a§ington 2-2 - Zannedildigine go

re, Roosevelt, deniz program! hakkmda 

ancak gelecek hafta parlamentoya bir 
mesaj gonderecektir. 

Bir tadil teklili reddolundu 
Va§ington 22 - 70 milyon dolar 

k1ymetindeki iki z1rhlmm in§aSinl men'e 
matuf bir tadil teklifi 27 reye kar§I 201 
reyle kongre tarafmdan reddedilmi§tir. 

Bu teklifte tezgaha konulmak ic;in 
istenilen 36 milyon dolar tahsisatm sarfe
dilmemesi taleb edilmekte idi. 

Biiyiik endiistri miimessilleri 
hiikii.metle tesriki mesai edecek 

Va§ington 22 ·_ Roosevelt matbu -
ata beyanatta bulunarak son gunler zar· 
fmda biiyuk endiistri mumessillerile yap· 
hg1 goru~melerin neticesinden memnun 
oldugunu soylemi§tir. Bu miimessiller 
kendisine hiikumetle te§riki mesai etmegi 
samimiyetle arzu ettiklerini bildirrni§ler • 
d1r. Bununla beraber Reisicicumhur bu 
goru§melerin daha fazla malumat edin • 
wek maksadile yapilrni§ oldugunu il.ive 
etmi§tir. Gelecek hafta Roosevelt ku~uk 
ticaret ve sanayi erbabile goru§ecektir. 

{a. a.) 

Y eni otel be& kath, 98 odah ve 1 08 
yatakhd1r. Odalann ekserisinin yanmda 
banyolan vard1r. A&agl katta da mute
addid banyo daireleri mevcuddur. Ayn
ca Cumhurreisi ic;in hususi bir banyo da
iresi bulunmaktad1r. 

Otel kadrosuna bir tib heyeti konul
mu&tur. Bu heyette hastabahci, eczac1 ve 
muteaddid doktorlar vard1r. Otele tedavi 
maksadile gelenler, bu heyetin muayene
sinden gec;tikten sonra icab eden usuller 
dairesinde tedavi altma almacaklardir. 
Su tedavisi ic;in hamlanan daire, elek
trikli alet, makine ve malzeme ile mu
cehhezdir. 

Y az ve ki& faaliyeti devam edebilecek 
&ekilde tesis edilmi&tir. Her odasmda da
hili ve harici telefon mevcuddur. 

Y alovanm s1cak sulan, hususi tesisat
la sJcakhl'!m! hie; kaybetmeden kuc;uk 
banyo dairelerine tevzi olunmaktadJr. 0-
telin mobilyas1 yerli malzeme ile yaptl
nlmJstlr. 

Ismail Miistak Mayakonun 
bir yazrsl 

......................... ,.,.,,11" 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nnnuuu ........................... . Ankara 22 (Telefonla) - 1smail 
Mavakon'un Ulusta &U yazisl c;Ikrni&hr: 

A vusturyada gizli 

bir depo bulundu 

Siyasi bir mevkufun 
mektubu ele ge~irildi 
Viyana 22 - Yukan A vusturyada 

kain Steyer hapisanesi civannda bir pat

lay1c1 maddeler deposile miihim miktar

da Nazi propagandasi ic;in malzeme ke§· 
fedilmi§tir. «Malzemenin daha emin bir 

rnahalle naklini» istiyen siyasl mevkuf
lardan birinin yazd1g1 bir mektubun ele 

gec;mesi sayesinde bu depoyu meydana 
<;Ikarmak imkam has1l olmu§tur. , 

(a.a.) 

Kereste kongresi 

diin topland1 
i u 

Elli delege, 938 y1b 
ihracatlni gorii~tii 

V ar§ova 22 - Kereste ihrac eden do· 
kuz memleketin elli delegesi bu husustaki 
beynelmilel rnukaveleye istinaden yilhk 
kongrelerini burada yaprni§lardir. Bu 
rnemleketler §unlardir: 

Avusturya, Finlandiya, Lehistan, Le
tonya, lsvec;, <;ekoslovakya, Sovyetler 
Birligi ve Yugoslavya. 

Kongre, bu memleketlerin. 1938 deki 
ihracatlanm Kanadanm lehme olarak 
~iizde be~ nisbetinde aza~tll\'la.rma karar 
vermi§tir. Bu ka.rar. Le~.Istan. ticaret m~
vazenesini pek z1yade muteesm edecekt1r. 

(a.a.) 

Maverayi Erdiin ve lbnissiiud 
hUkumetleri arasmda bir 

muahede 
Amman 22 -Maverayi Erdiin ve ib

nissliud hukfunetleri bir ciyi kom§uluk. 
itilaft imza etmi§lerdir. !tilaf 21 ~ubat-
ta mer'iyete girecektir. (a.a.) 

lki Arab as1ldi 
Kudiis 22 - Bu aym onunda ingiliz 

arkeoloji mlitehasslSI Starkeyi oldliren 
iki Arab bugiin divamharb kararile a-
Silmishr. (a.a.) 

T ek milli klise projesi 
Londra 22-ingilterede tek mill1 kilise 

te~kili ic;;in haz1rlanan proje hakkmda 
gazeteler tafsilat veriyorlar. Bu te~eb
bus matbuat tarafmdan iyi kar§rlanmr§
hr. 

Mill1 kilise Canterbury ba~piskopo · 
sunun riyaset edecegi bir komite tara-
ftndan idare olunacakbr. (a.a.) 

M. Blum'iin e§i oldii 
Paris 22 - Eski Ba§vekil Blum'iin 

Bayam bugiin olmiistlir. (a.a.) 

Amerikada i§sizler ~ogahyor 
Vasington 22 - Resmen bildirildigi -

tte gore, 15 sonte§rinden 15 kanuna ka -
dar issiz amelenin miktar1 520 bin art -
ll1Jshr. 1920 senesindenberi hic;bir ay is
Sizlerin sayiSI bu kadar artmamrsb. Bu 
Yiizden Amerikada il!is izlere verilen tic
l-et miktan 17 mil,von 600 bin dolar dii§-
ll'tii~tlir. (a.a.) 

Atnerikada ilk motoriU f1rka 
1<' Va~ington 22 - Harbiye Nezareti, 

ortknox motorlii slivari livasrm firka
Ya kelbetmiye karar vermi§tir. Bu frrka 
Alllerikamn ilk motorlli f1rkas1 olacak
t..:. Yeni askeri silahlanma programma 
~ore Arrerikamn buglin elinde bulunan 
~~0 tank 600 e gikanlacaktJr. Yeniden de 

0 Zlihh otomobil yap1Iacaktrr. (a.a.) 

Amerika Rusyay1 

protesto edecek 

Hariciye, bu protestonun 
metnini haz1rhyor 

V a&ington 22 - Haber almd1gma 
gore Moskovadaki Amerika maslahatgii· 
zarma Sovyet ma1kamatl M. Rubinson'u 
hapishanede ziyaret etmeye musaade ver~ 
memi&lerdir. Sovyet makamatl boyle bir 
musaadenin ancak yaptlmakta olan tah
kikatm bitmesinden sonl'a mumkiin ola
caihm soylemi~tir. 

Hiikumet Moskovaya gonderecegi 
protestonun metnW!i hazirlamaktadir. 

(a.a). 

Kay1b Frans1z 
• tayyares1 

Niha:vet, Benderabbas 
a~Iklar1nda bulundu 

Bagdad 22 - Benderabbas' dan bil
dirildigine gore, F rans1z pilotu Moench 
tarafmdan idare edilen tayyare 18 ikinci
kanunda Benderabbasm 70 kilometro ce
nubu §arkisinde bulunmu§tur. T ayyareci
nin cesedini bulmak kabil olmarni§tJr. 

Moench, Saygon • Paris hattmda sur
at rokorunu k1rmak Uzere yoJa r;IkmJ~tl. 

(a. a.) 
Ankara Borsa binas1 

Ankara 22 (Telefonla) - Ankarada 
Borsa binasmm miimkiin olan sliratle 
yapilmast ir;in laz1m gelen tedbirlerin 
almmast, Basvekaletc;e alakadarlara bil
dir-ilmi~ir. istanbuldaki acentalardan 
hemen hepsinin Ankaraya gelecekleri 
anla§Ihyor. Ba~vekalet ve Maliye Ve -
kaletile temaslarda bulunan Acentalar 
Birligi genel sekreteri !stanbula dondii. 

Zonguldakta nobetten istisna 
edilen komiir gemileri 

Ankara 22 (Telefonla) - Devlet De
miryollan, Denizbank, istanbul Elek -
trik ~irketi, Monokarbo, Franko Turk 
ve Eregli ~irketi namma Zonguldaktan 
komiir alacak gemiler, 16/l/938 tarihin
den 15/3/938 tarihine kadar Vekiller 
Heyeti kararile nobetten istisna edildi
ler. 

Cok cocvklu hakimler hak· 
kmdakj kanunun tatbikab 

cBir araltk istasyonda toplanan halk 
arasmdan bir ses yilkseldi. Bu ses hal
ktn bir istegini ifade ediyordu. 0 da 
Cumhuriyet rejiminin Eski~ehire ge • 
tirdigi suya, adt konulmast idi. Ata
tilrkiin huzurunda bulunan Belediye 
reisi, Ulu Onderden aldtgt emir iizerine 
halka hitaben ~u beyanatta bulundu: 

c- Arkada~lar, §ehre getirilmi~ olan 
suya, Atatiirk adt verilmesi hususun • 
daki ricanm AtatiiTk i§itti. Halbuki 
Atatiirk, bunu sizin dii§ilndilgilniiz gibi 
dii§iinmiiyor. <;ilnkii Atatiirk, tabiatin 
vermi§ oldugu bir nimetin sahibi olmak 
iddiastnda hic;bir vakit bulunmadt. Bi
Uikis bu iddiamn hilaftna olarak kendi 
hakkt olmtyan bir nimetin kendisine ve
rilmesi yerinde olmtyacagt kanaatinde
dir. Eski§ehir, kendi suyunu, kendi mu
hitinden almt~ttr. Ttpkt en karanltk ve 
en c;etin gilnlerde dil§manlaTla miica • 
dele ederken hic;biT yerden iimid ve im· 
dad bek1emeksizin kendi kuvvetini ge· 
ne kendinden a!dt§t gibi. 

Binaena!eyh ba§hba§tna bir kuvvet 
olan bu memleketin in.~an!artntn kendi 
sularma herhqngi bir mana il(1 ad ver
mek manastz olur. Su da kendilerinin
dir, kudret ve kuvvet de kendilerinin .. 
$imdi Atatiirkiin kendilerinden istedigi 
§ey, sulartnt kudretlerini, hatta hayat
Iannt ya!ntz kendi ~ehirleri igin degil, 
icabtnda biitiln Tiirkiye igin sarfedebi • 
lecek bir azim ve kabi!iyetle inki§af et
tirmektir. Siz, Atatiirkten, su adt iste
diniz, Atatiirk sizden bunu istiyor.~ 

M. Stoyadinovi~'in 
ziyaretleri 

Mlinih 22 - Stoyadinovi~ 1923 teki 
hlikumet darbesi esnasmda olen nazile· 
rin mezarma bir c;elenk koymu~tur. 

Sonra buradaki .Nazi evh ni ziyaret 
etmi~ ve General von Epp ile gorii§ • 
mli§tlir. (a.a.) 

Ga:zetelerin na~riyaft 
Belgrad 22 - Ba~vekil Stoyadino • 

vi<;'in Almanya seyahatini bliylik bir a
laka ile takib etmege devam eden bli
tlin gazeteler, Basve1dlin bu arahk ziya
ret etmekte oldugu bliviik Alman sana
Y·i merkezlerinde kendisine kar~1 gas • 
terilen hararetli hlisnii kabulden bah -
setmektedirler. 

Gazeteler, Dliseldorf'ta Ruhr havza
smda ~alt1:1an YuJ,roslav amelesi murah -
haslarmm Stoyadinovi~'i her sahada el
de ettiiH muvaffakivetlerden dolayr teb
rik ettiklerini kaydetmektedirler. 

M;\caristamn siyasetinde 
degi§iklik olm1yacak 

Budape§te 22 - Hariciye Nazm Kan· 
Ankara 22 (Telefonla) - Cok go · ya buglin meb'usan meclisi hariciye en

cuklu Mki~lere yard1n:' h~k~mdaki ~a- climenine ge<;enlerde Budape§tede top • 
nun~n ~atb~k?tma. ge<;Ilmi§tir. Mallye llanmr~ alan Roma protokolu devletleri 
Vekaleh, hak1mlerm maa~mdan ~ubat- konferansmm neticeleri hakkmda iza -
tan itibaren birer lira kesilmesini Mal- hat vermi~tir. 
mlidiirlliklerine bildirdi. Kanya, bilhassa Alman . italyan te§ • 
Bakiyye cezasi affedilen bir riki mesaisine kar~r Avusturya ve Maca-

A ristanm gosterdigi tevecclih neticesi o . 
mahkum larak Macar siyasetinde bir degi!;;iklik 

Ankara 22 (Telefonla) - Katil ve olacagmr beklemenin dogru olamiyaca-
gasb sur;undan 15 seneye mahkum olup ihnr keydetmi§tir. (a.a.) 
daha li<; sene iki bucuk ay cezas1 kalmt~ Bir AlmaJ'I Nazirl Pe§teye 
olan Ahmed oglu Mehmedin hastahgm-
dan dolayr bakiyye cezas1 affedilmi~tir. gidiyor 

Elektrik ehliyetnameleri Berlin 22 - Ecnebt memleketlerdeki 
Alman te§kilat1 reisi Nazrr Bohle Buda-

Ankara 22 (Telefonla) - Uc; smrf lize pe§teyi resmen ziyaret etmek uzere bu
rinden verilecek elektrik tesisat i~le • gun Almanyadan hareket etmi§tir. 
ri ehliyet vesikalan hakkmda alaka • ( ) a.a. 
darlara tebligatta bulunuldu. Birinci s1- ) 
mf ehliyetname sahibi olanlar, her tiir- ( KISA HABERL ER 
lli dahili elektrik tesisat projelerini yap
maga ve tatbikatJm deruhde eylemege 
salahiyetlidir ler. 

!kinci s1mf ehliyetnameler, Tiirkiye 
san'at mekteblerinin elektrik ~ub~sin -
den veya buna mi.imasil ecnebi mekteb
lerden veya yerli ve ecnebi maruf elek
trik malzeme fabrikalan usta kursla -
rmdan mezun olduguna dair §ehadet 
name l?.etirenlere verilecektir. 

* ATiNA - Amerika elc;ili~!nin mura
caati uzer!ne dun Pireye gelen « Kra! Ca
rob ism!ndek! Romanya vapurunda bulu
nan b!r kac;akc;1 tevkif edilmi~tir. * ATiNA - Selanikte Tumba mahalle· 
s!nde bulunan farelerde kuduz al~!mi go
riilmtil?ttir. Kudurmu~ tareler b!rc;ok in· 
sanlan JS!Tml~ bulunuyorlar. Htikumet fa
reler!n imhasl !c;!n tedb!rler almr~ttr. * VATIKAN - Papa, Japan Amirali 
Yamamato'yu kabul etml§tlr. 

Gozlerimiz Turk san'atkanndadlr! 
Yazan: PEYAMI SAFA 

Eskiden, mehtabda sandallardan ve I rica ediniz; arzunuzu yenne getiremiye
faytonlardan alaturka §ark! ve gaze! ses- cektir. C,::unkii, alaturka denilen eski 
Jeri yiikselirdi. Simdi, geceleyin, karanhk Turk musikisi~ muam ve medeni ol~iile
bir ko§eba§mda kapah bir otomobilin rimizin di§mda kaldigi ic;in, Konservatu
ic;inden cazband sesleri geliyor. Hatta, arda ona ogretilmerni§tir. Konservatuar • 
kilometre saatinin yamba§ma yerle§tiril • da ona ogretilen garb musikisi eserlerin
mi§ minicik bir radyo cihazmdan, orkes- den hic;biri de Turk degildir.Demek Turk 
tras1 ve tagannilerile butiin bir operay1 Konservatuanndan mezun bir Turk ~o
dinlemeniz de mumkiin oluyor. cugu, Turk musikisinden bir parc;ay1 ne 

Mehtab, sandal, fayton ve alaturka okuyabilir, ne de 1\'alabilir. 
musiki birbirine nekadar yara§Iyorsa, hie; Fa kat radyoda, «Turk mmikisi» vasf1 
§Uphe yok, surat, radyo, cazband ve o- altmda bir§eyler c;abmyor. Bu caiman 
tomobil de birbirine o kadar yakmdu: §eyler Nikogos Aganm, Tatyos Efendi
Mehtabda, sulann nikel panlt!smi ytrta- nin, yahud Rahmi Beyin eserleridir. 
rak, hafif salmtJlarla ag1r aksak ilerliyen Alaturka - alafranga munaka§aSmJ bir 
bir sandalm ic;inde, bestenigar bir §ark!, tara fa b1rakabm. Fa kat bugun ortada 
ad eta hakiki zarfm1 bulrnu§ bir ritimdir. soyle bir mesele vard1r: «Hangi esere 
F akat, kapah bir otomobilin pen ceresin- Turk musikisi diyecegiz ?>> 
den fr~k1ran gaze! sesi, bizde hic;bir guzel Kimine gore, hala Tellalzadenin bes
intiba b1rakm1yan alelade bir sarho~ ciin- teleri, yahud Hac! Arif Beyin ~ark1lan 
bu~i.inden ibaret kahr. Turk musikisidir. 

Zannederim ki biitiin an' anesile, dev- Kimine gore halk §ark1lan Turk musi-
rile, atmosferile, veznile, usulile alaturka kisidir. 
musikiyi sandala ve faytona, alafranga 
musikiyi deniz motorune ve otomobile 
benzetmekten, daha muspet ve mii§ahhas 
bir mukayeseye elveri§li. faydah bir ne
tice c;Ikarabiliriz. Alaturka, biitiin millet
lerin eski milli ve mahalli §arkilan gibi, 
arhk I§Igmi yalmz mehtabdan alarak eski 
yahlann k1y1lannda siiruklenen, yahud, 
asmaalti, pmar ba§I, dag etegi, bahc;e ko
§esi istiyen bir serenad musikisi haline gel
mi~tir. 

Bu iki musiki arasmdaki rekabeti, san· 
dalla motor ve ath araba ile otomobil a
rasmdaki munasebetin neticelerine terke
delim. Zinde ve dinamik anlanm1z, bize 
otomobili tercih ettirdigi gibi, gurbet ve 
maziye hasret anlanmiz da alaturka ~ar
kiyi aratabilir. Miinaka§a faydas!ZdJr. 
Otomobilin Turkiyeye gelmesi ve ath a
rabayi itibardan du§Urmemesi ic;in tek bir 
munaka~a olrnu§ degildir. Kanun da ~Ik
madJ. fhtiyac, anlay1~ ve zevk otomobi· 
lin revacm1 temin ediyor; fakat bu, he
men hepimizin Adalarda ath araba ile bir 
mehtab turuna <;lkmamJza mani olmuyor. 

Resmi arabam1z otomobil ve resmi se
~imiz garb musikisidir. Hayat ve tekamiil 
bunu istiyor. Gz Turk sesile garb kahbm1 
nas1! birle§tirebilecegimizi ve boyle bir§e· 
yin imkan derecesini san' atkarlanm1z dii
~unsiinler. Musikimizin resmen ald1~b is
tikameti kabul etmek zarureti vard1r. 

Fakat. bugun. anla~Ilmiyan tek bir 
nokta kalmi§hr: Istanbul Konservatuann 
dan mezun bir gence, piyano, keman, vi
yolonsel... gibi sazlardan herhangi birile 
Tiirk musikisinden bir tek eser c;almastnl 

Kimine gore Necib Celalin tangolan 
Turk musikisidir. 

Fa kat Turk Konservatuan, bu iic;unun 
de Turk musikisi oldugunu, c;iinkii musiki 
oldugunu kabul etmez: HacJ Arif Beyin 
~arklSI veya herhangi bir alaturka eser tek 
seslidir; Plain - Chant veya Chant gre
gorien dedikleri eski kilise musikisi nev
inden, modern musiki c;agm1 idrak etme
mi§, geri bir san' a tttr; Armonisiz ve or
kestraya elveri§sizdir. Halk §arkilan da, 
karakter olarak milli iseler de, makam 
sistemi ve usul olarak eski Turk fas1l mu· 
sikisinin daha eski ve daha iptidai bir saf
hasmdan ba§ka bir§ey degildirler; muam 
ve medeni bir musiki eseri diye Konser
vatuarda tedris edilemezler. (Nitekim 
tedris edilmiyorlar da.) Bur ada yap1lan 
piyasa tangolarma gelince, bunlar ciddi 
bir kultiir musikisini temsil etmekten c;ok 

uzak, hafif eglence musikisine mensub 
olduktan ba~ka. Avrupa tangolannm 
muvaffakiyetli veya muvaffakiyetsiz tak
lidleridirler, yalmz lak1rdiian Turktur. 
Boyle dii§Unenlere gore bugiin bir Tiirk 

musikisi yoktur, fakat yann olacakhr. 
«Hangi esere Turk musikisi diyece

giz ?» sorgusuna butun alaturkadar ma
ziyi i§aret ederek cevab veriyorlar; biitiin 
alafrangac1lar istikbali i§aret ederek... 
Sark1I Tiirk musikisi arhk bir mazi, garb
IJ Tiirk musikisi heniiz bir istikbaldir. 
Halbuki bize ne diiniin gevi~i. ne de yan
nm hu!yasi, bize bugunun Tiirk musikisi 
laz1m. Onu da san'atkardan bekliyoruz. 

PEYAMJ SAFA 

T eruel cephesinde diin Ankarada memur evleri 
muharebe siddetlendi meselesi • 

[Ba$taratl 1 tnci saht/edeJ 

En fiddetli baskrn 

Salamanka 22 - Y edi hukumet tay
yaresi diin, Salamanka iizerine ic; harbin 
ba§lang~cmdanberi en §iddetli baskmi 
yapmi~lardir. 9 oli.i ve 20 kadar yarah 
vard1r. Oc; asi tayyare de dun Castellon 
uzerine birc;ok bomba atmi~hr. 7 ki§i ol-

mu~. 50 ki§i agiT Surette yaralanml§t!T, 
30 olii, 40 yaralt 

Barcelon 22 - Asilerin tayyareleri 
Tarragon vilayetindeki Revs'i bombard!· 
man etmi§tir. 30 olii ve 40 kadar yarah 
vard1r. 

men lngilizlerin cenazeleri 
Barcelon 22 - Tarragon'de Fran

co'cu tayyarelerin bombard1mam sua
smda ingiliz Thoropeness vapuru mu· 
rettebatmdan olen 4 ki~inin cenaze me
rasimi bugun yapilmi~hr. T abutlar Ka
talonya, ispanya, !ngiliz bayraklanna 

sanlmi&h. Merasimde !spanyada bulu
nan fngiliz i~c;i partisine mensub meb'us
larla ispanya cumhuriyetinin hukumet ve 
parlamento miimessilleri de haz1r bulun
mu~lardir. 

lngiliz vapuru harb mrntakasrnda 
rmlf 

Londra 22 - ispanyol T arragone li
manmda Franco tayyareleri tarafmdan 
bombard1man edilen ingiliz Thorpnens 
vapuru hakkmda salahiyettar mehafilde 
beyan edildigine gore, !ngiliz donanma • 

smm himayesi ancak ticaret gemileri ka
ra sulan haricinde bulunduklan zaman 
mevzuu bahsolabiliL Halbuki Thorpnens 
yalmz karasulan ic;inde degil, ayni za • 
manda harb mmtakasmda bulunuyordu. 

lngilterede endife 
Londra 22 (A.A.) - Yeni denizalt1 

taarruzlanndan bahseden Daily T ele
graph gazetesi Clonlara ismindeki ingi
liz vapuruna ~ar&amba ~nii tabiiyeti 
mec;hul bir denizalt1 gemisi tarafmdan bir 
torpil ahldigml ve fakat isabet vaki ol
madJgmi bildirmektedir. 

lngiliz deniz mahfilleri Akdenizdeki 
yeni denizaltJ tecaviizlerinden dolay1 c;ok 
endi~eli goriinmektedir. 

(a. a.) 

[Ba~makaleden devaml 

Evvelki makalelerimizde soyledigimiz 
vec;hile Ankarada kendilerine pahahhk 
zamm1 verilen alt1 bin klisur maa§ sahi
binden dort bin kusuruna pahahhk zam· 
ml olarak ayda on be~ lira veriyoruz. 
Bunda da vergi kesildigi ic;in hakiki ola
rak memurun eline on uc; lira yirmi kuru§ 
gec;iyor. Halbuki Ankarada hic;bir me
mur ayda on u~ liraya bir kumes dahi bu
lamaz. Binaenaleyh bu kadar pahahhk 
zamm1 alan bir memur, ev kiras1 olarak 
ona as1l ayhgmdan en a§agi on yedi lira 
daha ilave etmege mecbur oluyor. Ve bu 
paralarm mecmuu gayris1hhi bir mesken 
ic;in havaya gidiyor. 

Bizim teklifimizd. memur kendisinin 
olacak olan eve ancak on be§ yirmi lira
hk taksit bedeli kira vermi§ olacakt1r. 
Artik pahahhk zamm1 yoktur amma ev 
de memurundur, o badema kendi malika· 
nesinde oturacakt1r. Ve bu para havaya 
sarfolunmiyarak mecburi tasarrufla me
mur hesabma biriken bir aile istinadgahi· 
d1r. 

hte buyuk c;izgilerinde kombinezonun 
ba&hca esasla~I ac;1k olarak bunlardan 
ibarettir, ve ilave edelim ki bu yeni in§a· 
at dolayisile Ankaranm kazanacagi urn
ran avnca ~ok buyuk bir k1ymet te§kil 
edecektir. 

YUNVS NADI -·-·.....-. 
Hariciye Vekilimiz 

1 Ba~tara!t 1 fnct sahttedel 
Hariciye Vekilimiz Milletler Cemi

yeti Konseyinin yiizuncii ic;timama i&tirak 
etmek uzere bu ak&amki ekspresle Ce
nevre'ye gidecektir. Bu toplanhda Hatay 
intihabatma dair tahkik komisyonu tara
fmdan haz1rlanan rapor miizakere edile
ceginden, Hariciye Vekilimiz bu rapor 
munasebetile yaphgirniZ itirazlan &ifahen 
de serdederek hiikumetimizin noktai na
zanm mudafaa edecektir. 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rii§· 
tii Aras, diin gece Perapalas otelinde bir 
muharririmize ~u beyanatta bulunmus
tur: 

«- Bildiginiz gibi Cenevreye gidi
yorum. Simdilik soyliyecek bir&eyim 
yoktur. Cenevreden donii~umde uzunuza· 
d1ya goru~iiriiz.» 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Fransa 
rans1z kabinesi komunistlerin bir 
manevrasile yuvarland1. Buhran 
giinlerce devam etti. F ransanm 

tanmrni& devlet adamlan masile kabine· 
yi te&kile savashlar; bunlar muvaffak o
lamaymca F ransanm hukumetsiz kalaca• 
gm1, F rans1z parlamentosunun feshedile· 
cegini, hatta bu yuzden memlekette ihti· 
Ia! <;Ikacaihm bile du&iinenler oldu. Son· 
ra. bin muskulatla M. Camille Chau· 
temps tekrar kabineyi te~kil etti. Bu zat, 
14 ikincikanunda du&en kabinenin Ba~· 
vekili olduP,u i~in, mecliste, kendisine iti· 
mad reyi verecek bir ekseriyet bulam1ya~ 
caih ve bu kadar zahmetle te~ekkul eden 
kabinenin dogmasile olmesi bir - eski bir 
tabirle bir «cenini sakib> - olacag1 da ri· 
vayet edildi. Halbuki F rans1z medisi, 
kabineye 501 reyle itimad beyan etti. 
Bir ki&i de, anla~1lan kabineye, nazar 
degmesin, diye mavi boncuk kabilinden 
tek itimadSIZhk reyi verdi. Goriiluyor ki 
meclisin sag, sol, orta, bi.itiin partileri, 
beklenmedigi halde, Camille Chautemps 
kabinesini tutmu&lardir. Bu yeni kabine 
nekadar ya&Iyacak? F rans1z Meclisinin 
bugun nazar boncugu istisnasile muttefi· 
kan itimad beyan ettigi kabineyi, c;ok 
uzak olmiyan bir atide tepetaklak etmesi 
ihtimali daima mevcuddur. Fa kat, Fran· 
sada hep boyle olur. 0 memleket ve mil· 
let politika sahasmda, beklenmiyen ha· 
diseler yaratmakla me~hurdur. 

Buyuk Harbden evvel Fransada bu· 
lundugum zamanlar, silah altma c;agmlan 
efradm bir klS!n~dan &U ~ekiJde sozler 
i&itirdim: «Bana bir fenahg1 dokunm1yan 
Aim am neden oldiireyim? Mutlaka ol· 
durmek Jazimsa hiTSIZ nazirlarunlZI ol• 
dururum daha iyi ... » 

0 vaktin bazt sosyalist gazetec.ileri 
F rans1z bayragm1 giibreye dikmekten 
bahsederlerdi. Fa kat harb, ba~lar ba&la
maz, gazetelerinin admr ve agzm1 degi~· 
tirerek hep birden muthi~ vatanperver ve 
milliyetc;i kesildiler. FransJz amelesi de 
kovliisu kadar kahramanca dogu&tii. 

Halbuki Pariste, yeni silah altma c;a· 
gmlan efraddan duyduklanmiza ve sos• 
yalist gazetelerinde okuduklarimlza ba· 
karak FransiZlann manevi bir bozgun 
ic;inde bulunduklanm, onun ic;in harbet· 
miyeceklerini, bele disiplinin timsali ha· 
Iinde bulunan Alman ordusuna asia da· 
yanamiyacaklanm samrd1k. 

Frans1z milleti, bugun de, otoriter re· 
jimler altmda ya~Jyan milletler gibi, as
·keri bir disiplin arzetmiyor ve son ytllar· 
da, F ransada soz fazla ayaga dii~mu&tur 
amma, herhalde, ic;i, di&mdan goriindu· 
gii kadar, ~uriik bir memleket degildir. 
Hele harici bir tehlike belirdigi zaman, 
bu milletin 1914 teki gibi, bir an ic;inde 
sJrnsih birlesehilecegini unutmamak Ia· 
Z!rndir. Y almz ne var ki, F rans!Zlar, da· 
hili po]itika kavgalan kinde, zay1f ve 
dagm1k gorundukc;e, dJ&arida za}'lfhyor· 
lar. Bu za}'lflama, haricden gelecek teh· 
likeleri daha yakla~tmyor. 

Rumen Ba~vekili 
[Ba~tarat1 1 fnci sahtfede) 

Bir selarethanenin vaziyeti 
Blikre~ 22 - Sovyetler Birligi sefiri 

Mi~el Ostrowski, Kral Karola veda mek
tubunu takdim etmi~tir. Sefirin Ro • 
manyada ihdas edilen yeni siyas1 vazi • 
yet lizerine memuriyetinde ipkasmt lli
zumsuz addettigi malumdur. Sovyet se
farethanesi §imdilik bir maslahatgiizar· 
la idare edilecektir. (a.a.) 

Yahucliler ale:vhinde kongre mi? 
Berlin 22 - Westdeutscher Beobach

ter gazetesi Romanva devlet nazm Cuza 
ile yaphg1 bir mlilakah ne~retmekte • 
dir. Naz1r bu miilakat esnasmda Yahu
dilere kar~1 ac;;llan miicadelede mli§te • 
rek bir hatt1 hareket ittihaz edilmesi i
<;in bir Yahudi aleyhtan dlinya kongre
sinin toplanmasmt tavsiye etmis ve bu 
kongreye ezciimle Romanya, Almanva, 
!talya, Polonya, !spanya ve Macarista
nm istirak etmesi lazim geldigini soy -
lemistir. ( a.a.) 
evvel verlesmis olan Yahudiler !gin de 
kat'i bir k1.rar ittihazma mecbur kaldrgt 
tal{dirde, Milletler Cemiveti ise mlida • 
hale edecek ve bizim ekalliv~tler hak
kmdaki muahedeleri bozdug~muzu soy
liyebilecektir. ( a.a .) 

•• 
Yunan V eliahd1 ltalyaya 

gidiyor 
Atina 22 - Veliahd Pol ve Prenses 

Frederik vapurla italyaya gitmi~lerdir. 
Oradan Avusturyaya gideceklerdir. 
Kral, hanedan azas1, M. Meraksas, hiiku
met erkam ve kordiplomatik vapurda 
kendilerini ugurlamr§lardir. (a.a.) 

Amerikada petrol fiatlarm1 
yiiksel tenler 

Nevyork 22 - Amerikanm en b\i.ylik 
16 petrol kumpanyasile bu kumpanya 
direktorlerinden 30 u mahkeme tarafm· 
dan anti-trust kanununu ihlal ederek 
petrol fiatlanm yiikseltmek sucile tee
rim edilmi~lerdir. Bunlar, derhal bu ka
rarr temyiz edeceklerini bildirmi§lerdir, 

(a.a.) 
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Melek gibi 
kad1nlar 

Te§ekkiir j 
Ge«;enlerde Pendikte vefat eden Yan

ya e~rafmdan Bay $eyh Kutbinin cena
zesine bizzat gelen ve gerek telgraf ve
ya mektubla bizleri teselli ve taziye e
denlere arZI te~ekkiir ederiz. 

Frans1zcayt 
En miisaid §eraitle ~ok lasa bir za. 

manda 1igrenmek i«;in M. Ataker, 
Havuzba§l 6, <;engelkoy adresine ya-

RADYO 
( Bu aksamki program ] 

isTAmJUL: 
San Fransisko'dan biraz a«_;tlmca, ta~-~ Bir adam ki daima bir kad1mn pe§inden 

l1 ve kiic;iik kayaltklt yataklar ic;inde akan 0 adam, o kadmm mantosunun giilgesf~~:; 
dereler, lizerlerinde bir tek ot bile bulun· Ba§ka bir§ey degildir. Viicudil olmtyan btr 

Biraderi: Erzurum - S1Vas demiryo
lunda §Ube ba~miihendisi Kadri, ogulla
n: Ortakoyde doktor Necmeddin ve An
kara Osmanh Bankas1 veznedan $ev-

Zln!Z. 

-----------------~ 
RAMONA 

12,30 pla.kla. Tiirk muslkisl • 12,50 }lava· 
dis - 13,05 Prof. Liko Amar: Kem.a.n konse 
rl. Piyanoda Sabo - 14,00 SON - 18,30 plftkl 
dan.s musikisl • 19,00 kriftzen Asrmm k1 
Nlhal tarafmdan Tiirk muslkisl ve hal 
~arktlan- 19,30 konferans: Prof. Salih Mu· 
ra.d (Radyo derslerl) - 20,00 Miizeyyen ve 
arkad~lan tarafmrla..n Tiirk musikisl ve 
balk 9arktlar1 • 20,30 hava raporu • 20,33 
bmer Rtza tara.fmdan arabca. ooylev • 20,4S 
Muzafler ilka.r ve arka.d~lan ta.rafmda 
Tiirk musikisl ve halk ~arktlan, (saat aya 
n) - 21,15 Orhan Borar. Violon solo: Pi 
yanoda Vala..ntin - 21,45 ORKESTRA-22,1 
ajans haberleri - 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet par!;alan - 22,50 son haberler ve 
ertesi giiniin programt - 23,00 SON, 

mtyan acayib ~ekilli daglar goziiki.ir. 
Bu k1s1r tabiat biitiin zenginligini, tipki 
hasis bir adamm paralanm topraga gom~ 
mesi gibi, topraklarmm altma gizlemi~tir. 
Burada tabiatin zenginligi estetik mana· 
da degil, hakikaten alelade hayatta kul· 
lamlan zenginlik manasmad1r. Bircok 
maceraperest adamlar, bu iizeri bo~. fa
kat altt namlitenahi zengin topraklar di· 
yanna gelirler, bu topraklan kazarlar, 
birc;ok altmlar <;1kamlar. Fa kat neye 
yarar? Biitiin bu altmlar, hafifme~reb, 
evli kadmlarm, yahud bar ktzlarmm 
boyunlanna kolye, bilezik olmaga mah
kumdur. 

Kad1nlarm hafif bir tebessi.imi.i, ~ap· 
kmca bir kucaga oturu~lan derhal tesiri
ni gosterir, ve bu sert tabiatli, macerape· 
rest adamlan yumu~atarak, onlarm top· 
raktan <;Jkardtklan altmm mahiyetini 
degistirir. 

*** 
fste size bu maceraperestlerden biri, 

ve belki de en miithi~i olan kahramani· 
mtz Bil'i takdim ediyorum: Kocaman 
boylu olmastna ragroen, lkiic;iik ve sevimli 
bir ba~1 vardtr. Sadan o kadar yumu~ak
ttr ki kii<;iik bir c;ocugunkilerden farke
dilmez .. Bu sa~lar ekseriya Bil'in ~akak
lanna doki.ili.ir. 0, bu halile ktrlarda ke
lebek kovahyan yaramaz bir Burjuva 
cocuguna benzer. 

Yiizi.ini.in bu c;ocuk.ca gori.inihi.ine par
lak laciverd gozlerinin saf bir gene ktz 
p;ibi bak1~lanna ragmen, Bil bir bn:;a ka~ 
dar kuvvetlidir. Viicudii bir '. unanh 
heykeltra~m elinden c;tkm1~a benzer. Or~ 
ta kahnhkta bir agac1, c;ok defalar, bir 
balta savuru&ile tslak cimenler lizerine 
devirivermi~tir. 

Carib bir sergi.izest onu San Fransis· 
ko'ya getirmi§tir. 0 da derhal digerleri 
gibi yapmts, sehirle alakastm keserek, 
zengin olunctya kadar, dereleri biiti.in 
uzunluklannca takib ederek, topraklarm 
altmt iistiine getirerek altm aramt~hr. 
Bir sene evveline gelinciye kadar San 
F ransisko 'nun zenginlerinden sayiludt. 
Fa kat birdenbire fakirledigi duyuldu. E· 
Iinde, oldukca emlaki vardt, onlann ira· 
dile ya~tyordu. 

Parasmm birdenbire eriyiveri~ini tiir· 
lii tiirlii izah etmege ~ah&anlar oldu. 
T .:hminlerin c;ogu dogruydu. Biitiin pa· 
ralanm «Cicek Bar» da, «0kyanus Ftr· 
tmast>> ismile meshur, beyaz tenli, ba
kmca insam alti.ist ediveren bir dansoz 
ugrunda harcamtslt. 

Hele son altt aydtr «Ci~ek Bar» a 
gitmegi hi~bir gece ihmal etmemi§ti. Her 
gece sa at 1 0 da bar a dii§er, sahnenin 0-
niindeki masaya oturarak gozlerini hay· 
retle a<;ar ve Civan ismini verdigi «Ok· 
yanus Firllnast» nm numarasmt i~ti ezile 
ezile beklerdi. «0kyanus FutmasJ» bir
denbire sahneye c;1kar, sac;lanm garib 
bir riizgarla ucurarak, yan ~1plak bir 
halde dansederdi. 

Oyun esnasmda, dansoziin soyledigi 
~arktlar, Bil'in kalbini hie degilse gitgi
de zayifltyan iimidlerini k1rmak icin se
cilmi~ gibiydiler. Dansoz istihfafla Bil' e 
bakar, ve dudaklanm biikerek: 
0 gemici bilmez kt siyah bir odada 
Mevcud olmtyan btr zenct kadtm aramak-

tadtr 

sarkiSlm soylerdi. 
Nihayet ~ehre seyyahlann akm ettigi 

mevsim p;eldi. Bu mevsimde paralanm e
ritmek istiyen hovarda Nevyorklular, a· 
sabi Sikagolular San F ransisko'ya dii
serler, bu 1hk semah §ehirde meteliksiz 
kahnctya kadar eglenirlerdi. 

Bizim Bil'in sinirli zamanlan da ba~ 
Iadt. Ciinku iyice ogrenmi~ti ki alelade 
zamanlarda «0kyanus Ftrtmast» tenez
ziil edip kimse ile li:itmezdi, nekadar se
vimli olursa olsun hic;bir delikanh ile SJ· 

ktftkt dost olmazd1. Fa kat bu hal sey· 
yah mevsiminde degi~iveriyordu. Ona a
$'k olan bir adam, onu sabaha kar~J saat 
4 te bir otel odasmda, bir Nevyork'lu, 
veva bir Sikago'lu ile opu~iiyor farzeder
se bunda tamamile hakhdtr. 

Seyyahlar insam gev~eten mehtabh bir 
temmuz gecesinde «Cic;ek Bar» 1 doldur~ 
mudardt. Ag1r ve pahah ic;kileri yanla
rmdaki yan <;Jplak kadmlara sanlarak i
«;iyorlardt. Bil gene her zamanki ye
rinde, hic;bir sey anlam1yan c;ocuk goz
lerle etrafa baktyordu. Onun bu halini 
p)ren miitehassts bir marazi ruhiyatc;t hie; 
r':;~iinmeden, bu adamda amnesie hasta
l·1t var diyebilirdi. Sadece bacaklan ile
ri doiZru, bir seyi kars1lamak istiyorlar
rrts gibi, ham bir vaziyette uzattlmtslar· 
dt; hepsi o kadar ... 

Sahneye c;1kmak s1ras1 tam «0kyanus 
F 1rtmas1» nda idi ki, Bil birdenbire can
land!. Kendine gelmi~. hulyasmdan u
y:mmt~h. Avmt bekliyen bir hayvan ba
li vardt; ~~;ozleri, onun p;ozlerini, kulagJ, 
onun sozlerini yakalamaga, sac;lan onun 
sadarma degmege haztr duruyordu. 

Sevgilisi gene kendisine hi<; ehemmi
yet vermeden, yiiziine baktp alay ederek 
dansediyor ve ~arkt soyliiyordu: 

giilge kadar 
Lilzumsuz, bo: ve manastzdtr. 

Bil, kadmm ne demek istedi&ini ~lip
hesiz ki anhyordu. Fa kat o, bu sure tie 
alaya almmayi, kendine gore tefsir edi
yor. (Eger, diyordu, bu kadm beni an· 
lasaydt, kendisini bu kadar sevdigim ic;in 
bana serenadlar soylemesi icab ederdi.) 

«0kyanus Ftrtmasi» nm numarast bit
misti. Bes dakika sonra yan kapJdan, al 
zemin listline yer yer siyah karanfilli bir 
~ala sanrum~ olarak ic;eri girdi. Masala
rm arasmdan gozleri kendisine i~tiha ile 
bakhrarak ge~ti, iic; sart$In Nevyork'lu
nun masasma oturdu; ve basladt i<;me
ge.. l<;ki kafasmt sardtkc;a, giizel omuz
lanm orten $al hafifc;e, yavas yavas ka
yiyor, ic;kinin tesirile hafifc;e ktzarmts bir 
ten, harikulade omuzlar, bakt1g1 zaman 
Bil'in ba~m1 dondiiren iOgiis meydana 
crktyordu. 

Bil, daha fazla oturmak istemedi. 
Belki de, bu istemeyi~. tahammiil ede
medigindendi. Hesab gordii. Barm ka
ptsmdan c;tkmak iizere idi ki «0kyanus 
FtrtmaSI>> mn, kendisini iic; sarhos Nev
york'luya gostererek: «hte benim icin 
akhm oynatan ve iflas eden bir adam» 
dedigini i$itti. Aldtrmadt, yiiriidii. On
Jar kallla kattla giiliiyorlardt. Ve kapt· 
dan caddeye dogru ftrladt. Genis bir 
park, gecenin bu saatinde, bu parlak ay 
altmda sevdiginden yiiz bulamtyan bir 
astkl pekala oyaltyabilirdi. 

On dakika sonra, Bil parkm kindey

Erkek artistlerin kardar1 
kocalarini k1skan-

Clark Gable ve kar1s1 

Bir ~ok yabanct kadmlarm kocasma 
a§k mektubu yazmalanna hangi zevce ta
hammi.il edebilir? Velevki bir mevzuu 
canlandtrmak ic;in de olsa en gi.izel artist· 
lerle zevcinin sarma~ dola~ olmasma han· 
gi kadm gogiis gerebilir? Boyle kahra
manlar yok mu zanntdiyorsunuz. V ar • 
dtr. Bunlar sinema jonpromiyelerinin ka
nlandtr ve kendi rivayetlerine gore pek 
fazla ktskanchk hissi duymazlar ve sinir
lenmezler, 

Bakm Clark Gable'm refikast ne di ~ 

di. Burnuna gii.zel toprak kokulan geli- yor: 
yordu. Senelerce evvel kazdtgJ topraklar «- Bir ~ok kadmlann kocam1 kendi 
goziiniin oniinde canlandt. zevklerine gore bulmalanndan hiddetle-

lnsam c;tldtrtan bir ihtiras, evet. ... necegim yerde biiyiik bir gurur ve iftihar 
Bir dere kenan, el ile kaztlsa da olur. duyuyorum. Astl endi~eye dii~ecegim za· 
Toprak nemlidir, yumu§akhr. Ve sonra man onunla al.~kadar olmamaya ba§la -
panlttlar .• Ey .. Servet.. :Altm!. Ora· dtklan dakika olacaktu. Ciinkii Clark 
lara tekrardan gitmegi diisi.indii. Ya sev· sade san'atile degil, biraz da bedeni tena
gilisi ne olacaktt '? Sanki James 'lerin siibile muvaffak olmu§ bir artisttir. Kts • 
iki tekerlekli arabasma binerek gelecek: kancltk. zayif olmaktan ileri gelir ve bu 
«Bil! Goriiyorsun ki arllk sana dondiim>> his yiizde doksan yaralanmt§ izzetinefsin 
mii diyecekti'? Hay1rl 0 kadm bunu bir aksi.ilamelidir. Ciinki.i ekseri kanlar ve 
yapmazdt. Bunun icin San F ransisko' dan kocalar «herkes ne der ?» sualini kendi 
bir mil oteye bile gitmemesi lazJIDdt. kendilerine irad ederekten ktskanchk sah-

On dakika sonra parktan ~1ktt. Evine neleri yaprmya ba~larlar. Ben, §Unun bu
giderek yatak odasma kapandt. Sabaha nun soyledigine ve soyliyecegine ehem ~ 
kadar agladt. 0 giin ve ertesi giin hi~t miyet vermem. Y eter ki kan koca biz 
sokaga ~tkm1yarak iki gun ve bir gecesini 
<lncil) okumakla gec;irdi. birbirimize uygun olahm ve .• aranuil.da 

O<;iincii giin sabahleyin evinden <;tkll- tam bir ahenk bulunsun. Eger Clark, 
&x zaman niyeti bir kahveye gitmek, o~ benden daha ziyade ho§una giden Qir\~J.e 
rada temmuz giine~inin aydmlatt1g1, gol· tesadiif ederse beni buaktp onunla ya§a· 
gelerinden kurtardtgl damlan, sokaklan makta tamam_ile serbesttir. Ciinkii rna -
ve agaclan seyretmekti. Yiiriidii. Dal- I fun ya, zorla ~i.izellik olmaz I» 
gmdt. Heniiz birkac adtm atmJ§h ki ya- Warren William'm zevcesi ise ~u mii-
mndan, «0kyanus ftrtmasmm dolandt- taleada bulunuyor: 
rtcthgt» diyerek bagtran, ve bir ok gibi «- lnsan evlenmeden evvel kocasmm 
ko~an gazete mi.iveziinin sesi onu safi huylanm derinden tetkik etmeli, havai ve 
dikkat yaptt. Derhal miivezziin koluna hercaime§reb olup olmadtgmi kat'iyetle 
yap1~h. Bir gazete aldt. Caddede oldu- bilmelidir. Ben William'! ~ok iyi tam • 
guna, ayiblanacagma filan ehemmiyet nm. Hie ~iiphesiz, hayatmda, ~imdiye 

vermiyerek kaldmma <;oktii. Gazete ~un- kadar bir c;ok yerlerde giizel ve cazib 
Ian yazmaktaydt: kadmlarla beraber bulunmu~, bir filimde 

ket, yegeni: Eski valilerden ibrahim EKLER JURNAL 
Mevlidi §erif Miki Mavs Merhum Ahmed Aldika~tlmn ruhuna 

ithaf olunmak iizere bugiin Sultanah -
med camisinde ogle namazm1 miiteak1b 
Mevlidi $erif okunacaktlr. Arzu eden 
ihvam dinin tesrifleri rica olunur. 

Hergiin ilk seansta 

NE~'E i L E 

Yarm 5 A K A R Y A sinemastnda 
ak~am 

Bir macera filmi degil. .. fakat a~k ve casusluga aid bilyilk bir Franstz filmi .. 

Elyevm hayatta bulunan me,hur Frans1z casu9 kad1n1 "'MAR· 
THE RiCHARD" 1n hayat1na aid canh blr tarlh~esl 

CASUS MART Ri$AR 
Emsalsiz filmini takdim ediyor. Ba~ rollerde: 

EDWiGE FEUiLLERE • ERIC von STROHEIM 

Yar1n ak~am SAKARY A sinemas1 

1937 Paris Sergisinin 
Biitlin harika ve gilzelliklerini gOstermek silrprizinde huluna.cakt1r. 

ViCTOR FRANCEN'in 
EDWiGE FEUiLLERE ile beraber 

~evirdtgi 3 ncii siiperH!mi 

ATE$!. 
oniimiizdeki 

~artamba aktama 

GALA olarak S U M E R sinemas1nda 

r Bugiin SAKARYA sinemasmda --
Dehakar artist CARLES BOYER'nin 

Sevlmli sar1~m JEAN ARTHUR'a kar~1 

besledigi a§km kuvvetini... Sevimlili

J!ini ve bii tiin teessiir Ierinl 

BiR SAADET GECESi 
emsalsiz ve orijinal btiytik a$k filminde. goreceksiniz. !Iaveten :. Paramount 

Jumal ve (::tlgm cambazhklar fevkalade super filmi .. , ve 
Atinada Yunan Veliahdinin izdivac1 merasimi 

Bugiin saat 11 de tenzilatlt matine 

VIYANA: 
17,50 KUQUK POTPUR.i • 18,20 kan§l't: 

yaym - 19,05 MUSiKi - 20,05 spor ve sa.i
re • 20,35 ~ARKJLAR - 21,10 ulusal mu • 
sild - 22,40 gramofon, haberler, spor ve sa
ire - 23,50 DANS MUS:i:Ki:si, 
BUDAP~TE: 

18,05 karJ.'Ilk yaym • 20,20 EOLENCELi: 
KONSER - 21,15 piyes - 23,05 QINGENE 
ORKESTRASI • 24,05 DANS MUsiKISi • 
1,10 haberler. 

BUKRE'.§: 
18,05 ASKER! BANDO • 19,05 hava.dls -

19,20 dans plaklar1 - 22,05 haberler - 22,15 
GECE KONSERi - 22,35 spor - 22,50 KON• 
SERiN DEV AMI. 

LONDRA: 
18,05 OOLENCELi KONSER - 18,25 kon -

ferans, cocuklarm za.mam - 19,05 ASKE
R! BANDO VE ~AN - 20,05 piyes - 21,05 
HAFiF MUSi:Ki - 22 dini yaym, haberler -
23,15 BUYi.i'K KONSER: Schubert, Hinde
mith, Elgar'm eserlerl - 24,35 hatiial.a.r, 

PARiS [P.T.T.l: 
18,05 NEFESLi SAZLAR ORKESTRASI • 

18,35 RUS ~ARKILARI - 19,05 NEFESU 
SAZLAR ORKESTRASI - 19,35 ODA MUSI· 
Kisi - 20,05 koylii yaym1 - 20,35 ~ARKI • 
LAR - 20,50 piyano muslk.ls! - 21,05 kan§lk 
yaym - 22,35 piyes - 24,35 haberler, gra -
moron - 1,05 dans musikisi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece gehr1m.lzin muhtellt semtlerln .. 

de!d nobet!(i eczaneler tunlardtr: 
Istanbul clheti: 
Eminoniin.de (Minasyan), Alemdarda (A .. 

11 Rtza), Kumka.pJ.da (Asadorl, Kii~iikpa. -
zarda (Necati Ahmed), ~ehzadeba~mda, 
(Universite), Fenerde (Vitali), Karagiim .. 
riikte <Kern aD, l}ehremininde <Nazunl, 
Aksarayda (~ref), Sa.matyada (Teofilos), 
Bakirkoyde (Merkez>. Eyiibde (Arit Be· 
~er) eczaneleri. 

Beyoglu cihetl: 
§l§li Halaskarga.zl caddesinde <Halk), 

Taksimde (NizamecLdin), Tarlaba.,mda (Ni
hadl, Beyoglu IstikliU caddesinde (Kan -
zukl. Dalreqe <Giine§), Galata. Topcular 
caddeslnode (Spor1d1sl, Ka.sJmpa!Ja.da. (Mi.i
eyyed), .Haskoyde (Neslm Aseo), Be~1kta.,
ta (VidW} . .9ftakoy, Arnavudkoy, Bebek 
eczanelert. 
Kadtko~iinde Sogud~ii.~e~mede (Osman 

Huhls1), Uskiidarda <Orner Kenan) Bii
yiikada.da (Halk), Heybellde (Tana.,): Bey
koz, Pa.§abahce, A.Hisar eczaneleri. 

r Senenin en giizel - En netis - ~abane ve muhte~em tilmi , 

( «Okyanus Ftrtmast» ismile me~hur, birlikte oynamt§llr. Benimle evlenmesi, 
giizel bir bar dansozi.i, diin gece «Ci- beni digerlerine tercih ettigindendir. Ni-

c;ek» bardan beraber <;tkarak evine gO- kahtmtz k1ytld1g1 giindenberi bu fikirde- MELEK 
tiirdiigii fabrikator Nevyork'lu bir sey- yim. Her kadmm da boyle di.i§iinmesini GOriilmemi~ bir muvaffa.kiyetle sinemasmda denm ediyor. Programa ilAve olarak: Ciu 1uiarmna 
yahm 6,000 dolanm a~trmtsllr. Para, isterim. Ciinkii erkekler §iiphesiz idealle- _, A y . S 
polisin biitiin tazyiktna ve arasttrmasma battruan P NA ztrhhst ve Yunan veliahdtnm izdivac merasim1 v. s... eanslar: Sa at 11 • 2. 4,15. 6,30 gece 9 da 

rine en yakm kadmt ahrlar. Binaenaleyh 
ragmen bulunamamt~hr. Dansoz tevkif e- BugUn saat 11 de tenzlllth matlne 
dilmi~tir.) onun idealine benzemekte devam ettigim 1•••••~!~~~~~~~~-~ .... ~lll!lllii••••l••••~~~~------------------11 
..!;1b.~:":=!:.;;~~:fu;.~o;n.;;k:~~ f!h:!·~~r~~~·d:t:~ .• ;~~~;t· ,J;~ J 0 AN C RAW F 0 R 0 - W i L L i A M P 0 W E L L 
ne sebeb olmu§tu. Birdenbire ayaga 
kalktt. Atladtgt taksi onu, on dakika son- Madam Pat O'Brien'in sozleri ~udur: ·a • R K A D I N T A L • • 
ra tevkifhanenin kaptsma getirmi~ti. lc;e- «- insan, kocasmJ bir veya birkac; I I I 
· · d' R' d 1 kadtndan klskanabt'lt'r aroma, mt'lyonlarca r1 p;tr J, tcasma ayam amtyarak giic;~ 

liikle, kendisine gorii~e miisaadesi ve- kadmdan ktskanamaz. Pat, tek bir kadt- ( Fran&IZCB SoziU ) 
rildi. Nihayet onunla konu~acaktt. Bu nm ideali mi? Haytr .. Bi.itiin di.inya Hav- Pek yaknda M E L E K ' I 
h b d V Valarl Ona ~-·ekert'm, yavrucugvuml'' dt'ye -------- e ayatmm litiin manast i i. iicudiine "• " 
bir iirperme p;elmi~ti. Ve biraz sonra iki- mektub yaztyorlar. Ben, aile hayattnda lk d d k b 
si yiizyiize idiler. Bil canlanarak: ikinci pland~ kalmt§ bir ~ahsiyet degilim i saat urma an a kaha, kabla katJia giilmek 

- Ne yaptm ~ dedi. An! at! ki, seyircilerin veya arkada§lan artistle- Me~hur Frans1z komedyenlerinin emsalsiz eseri 

Dansoz omuzlarm1 silkti. Ehemmiyet rin ona gosterdikleri sempatiye sinirlene ~ B A $ K A 5 I N I N K I L I G I N D A 
vermiyerek anlatmaga basladt: yim .. Bilakis huzurumda veya gtyabtmda 

- Biz yatak odasmda idik, herif sa~ kac; giizel kadm goriirse onu bana hal - ARMAND BERNARD • ANDRE LEFAUR PiZELLA - JANiNE MERRY 
londa soyunmustu. Evde karde~im var· land1ra ballandtra anlahr, fakat en so - Bu kadar ne~eli, zevkli eglenceli tilim goriilmemi~tir. 
di. Paralan almt~ ve savu~mu~.. nunda «senin yanmda be~ para etmez ~ Bugiin T u· ... R K SJ·nemasinda 

Bil korkarak sordu: )er!» der, ~1kar. Boyle kocayt ben nere-

- Biitiin bunlar dogru I degil mi? d~«e~b~u~lu~ru~~m~-»~---•••••••~================~B=u:S!':ii:n.:sa~a~t~l~l~d~e~t~e~n~z~i~lA~t~b.::m~a~t~in~e~.~============ 
Kadm ktzarmi~tt. Hie; cevab verme- r • 

di. Bil, gozlerile bir seyler hesabladJk- "Kl t "R At 1 · • d Ehl• S 1" M h b 1 • i. eopa ra, oma e10: er 1,..m e,, ve 1 a 1p u are e er1 
tan sonra birdenbire kadmm yanmdan u- ~ Y 

za~;:t:.aat sonra Bil bi.itiin emlakini sat- KA RFiilmTierinAi golgcede bAtraka~ bir fi&heser 
rot,, Nevyorklunun parasmt, biraz da 
borclanarak, iade etmi~. davastm geri 
aldtrmtstJ. 

Avni gi.inlin aksamt gene mehtab var· M u HARE BE LE R • dt. Bil, bir gemi acentasmda, acenta sim· I 
sanna, Uzak~arka seferler yapan silep
lerine kendisini ate~c;i almalan ic;in yal· 
vanyordu. Qeviren: 

CEVAD SADIK 

Te§ekkiir 
Harbiye okulu Ba~baytan yarbay 

Mustafa K1z1ltanm vefati miinasebe -
tile ~ok biiyiik yard1m ve alakalanm 
gordiigiim arkada~larile, gerek mektub, 
gerekse bizzat cenazeye gelmek suretile 
taziyette bulunan biitiin akraba ve dost· 
lanmtza sonsuz te~ekkiirler ederiz. 

E~i ve ktzlan 

BugUn iPEK 

Sinemac1hk tarihinin en muazzam filmi - H akiki 100,000 tigiitan, 10,000 
asker - 300 mubarebe tili - 50 yelkenli tarihi harp gemisi 

TUrk~e SOziO 
ath 

ve SA RAY sinemalartnda 
Programa ilave olarak : Cin sular.nda Japonlar taraf1ndan Amerikan PANAY z1hhs•n•n bat~r~lmas1 ( TUrk~e SoziU ) ve Yu

nan veliahd1n1n Atinada evlenme merasimi. BugUn saat 11 de tenzillth matlne 
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lzmir Sergisine bu sene 
bir~ok firmalar girecek 

Y unanblar, sergide Yunan mimari tarZJnda biiyiik 
ve daimi bir paviyon in,a edecekler 

izmir sergisinden bir gece goriinii~ii 
lzmir (Hususi) - Dost Yunanista -

nm izmir konsolosu, di.in Belediye ve 
Fuar komitesi reisi doktor Beh~et Salih 
Uzu ziyaret ederek, Yunan hiikumetinin 
bu sene de izmu F uarma resmen i~tirak 
edecegini bildirmi~tir. Ancak, bu seneki 
i§tirak daha geni~. daha esash olacaktu. 
Y unan hiikumeti, F uannuzda, Y unan 
mimari tarzmda ve Yunan ticaretini, 
san' atmi, ki.ilti.iriini.i, turizmini ve tarihini 
tebariiz ettiren roliyeflerle i~lenmi~ bi.i -
yiik ve daimi bir paviyon in~a edecektir. 
Korn§U memleketin bu alakast, te~ekki.ir
le kar§Ilanmt§t.Jr. Komite, bu pav_iyona 
giizel bir yer aytracak ve yakmda, m§aa
ta ha§lanacakttr. 

Bu sene, hiikumetin gosterdigi alaka 
ile, Fuara daha birc;ok yakm, uzak dost 
memleketlerin i~tirakleri beklenmektedir. 
Keza, giimriik ve doviz i~lerinde gosteri
lecek siihuletlerle yabanct hususi firma -
!ann daha geni~ nisbette Fuammza i~
tirak edecekleri muhakkak gortilmekte -
dir. 

F uarda daha §imdiden parklann tan -
zimine ba~lanmJ~tJr. Bol agac, miitenevvi, 
bol ~ic;ek temin edilecek ve bu meyanda 
biiyi.ik glil ~ardaklan kurulmasma ~ah~I
lacaktn. 

Komite, s1k stk i~tima ederek ihtiyac
lan tetkik etmektedir. 

Zehirli ga:z pcwiyonu 
Vilayet zehirli gazler ko~i~y~n~ •. hal

km zehirli gazler hakkmdakt btlgmm ar -
hrmak maksadile Fuarda bir paviyon a~
m~oJ kararla~tmmshr. 

Bu paviyon, halka, zehirli gazin ~e§id
lerini, imal §ekillerini, tesirlerini, harbler
de tevlid edebilecegi felaketleri, bunlara 
mukabil ferdce, ~ehirce ne suretle koru • 
nulacagmt, s1gmaklarm, maskelerin ne de 
mek ve nasii oldugunu gi:isterecektir. 

S1hhat miizesinin bu seneki gi:irdi.igi.i 
alaka nisbetinde, zehirli gaz paviyonu -
nun da ayni alakayt uyandtracagl mu • 
hakkakhr. Bu suretle F uar, Ki.iltiirpark 
mefhumu ic;:inde, esash ve zaruri bir ir~ad 
ve propaganda vazifesi gi:irecektir. 

Altf poligonu 
fnhisarlar !daresinin F uarda bu sene 

tesisine karar verdigi ab' poligonu ic;:in, 
Vekalete mi.iracaatte bulunulmu,, buna 
m~vzu tahsisahn 12 bin liradan 1 5 bin 
liraya c;:tkanlmasmt rica etmi~ti. Cevab 
~elince, derhal in~aata ba~lanacaktu. 
ldarenin miitehass1s memuru, Belediye 
fen heyetile birlikte, yeni poligon yerini 
tesbit etmi~tir. 

lzmirde, r;ok seneler evvel teessiis eden 
ve vaktile bi.iyiik alaka gordiigi.i halde 
zamanla unutulup giden eski bir poligon 
vardtr ki, Re~adiye arkasmdaki daglann 
dibindedir. Ger;en y1l, burada, bu eski 
Tiirk sporunun ihyasJ di.i~i.ini.ilmii§, bir 
kuliib bile te~kil edilmi§, fakat mesafenin 
uzakhgt, nakil vas1tas1 gibi baz1 engeller 
yi.i:r.iinden, te~ebbiis akim kalmi~h. 

Fuarda;•daha lc~uk nisbette ve daha 
hafif ah~lara sahne olacak poligonun, 
gene, eski heyecan ve zevki uyandtrarak, 
ah§ kuliibiinii de diriltmesi beklenmekte

dir. 

Tekirdagda spor inki,af ediyor 

Halkspor Kencleri bir arada 

Tekirdag (Hususi)- Tekirdag mm
takasmm spor kuliibleri giindengline in
ki,af etmekte ve halkm spora olan sev -
gJs; artmaktad•r. T ekirdagdaki kuli.ibler 
lltletizm, futbol. voleybol ve deniz spor· 
LHile me§gul olmaktadular. 

Ger;en ytl oldugu gibi bu ytl da ku -
liibler arasmda miiteaddid te§vik miisa· 
bakalan yapt]acak ve §UUrlu genclik ha
leketlerine htz verilecektir. Mmtaka bu 

hususta hazuhklar yapmaktad1r. T ekir • 
dag mmtakasmdaki kuliiblerin adlan ve 
aza adedleri ~u suretle tesbit olunmu§tur: 

Merkezde Halksporun 11 0, T ekirdag
sporun 148, Y1lmazsporun 210, ~arki:iy
de ldmanocagmm 54, Miireftede Giir
biizlerin 50, <;erkeski:iyiinde \=erkeski:iy
sporun 70, Malkarada !dman Birliginin 
80, <;orluda <;orlusporun 65, Murathda 
Diriksporun 40. 

CUMHURlYET 

iktuadi lrareketler 

Hayabn ucuzlatdmas1 
1 PAZAQ DAN PAZAQA I PENcERESiNDEN 

Halis halk ~rk1larJ 
llk te§ebbiis, yUzde yiiz muvaffaki -

yetle neticelendi. Hayahn ucuzlablmasJ 
yolunda Ceial Bayar hiikumetinin bun
dan sonra atacagx adxmlar ve ele alaca
~ mevzulann da ayni muvaffakiyetle 
ba~anlacgatm umar1z. 

istanbulda ~1plaklar - Hem ,ovalye, hem 

yiiziikler - Bir pahahbk 

mahalleye bir radyo 
istanbulda et fiatlannm on kurU§ bir

den ucuzlahlmas1 gibi miihim bir ka -
ran bir giin ic;inue verip formi.ili.inii ha
ZlrladJktan sonra §ehrimlze donen ala
kadar zevatla gorU§tligi.imUz zaman, en 
ileri gelenlerinden birisi bize bu neti
ceye vanlmasmdaki sebebi §Oyle an -
lattx: 

c- Emin olunuz ki, hepimizin bu ka
dar :fedakarhklarla bOyle bir neticeye 
varmam1zm en bUyi.ik sebebi, Celal Ba
yarm phst sempatisidir. , Ba§bakan, 
soyledigi sozler ve .'(6sterdi~i samimi -
yetle adeta bizi teshir ettl. i§te et flat
larmda yiizde yirmi be§e yakm ten:oJilat 
yapabilmek, bu suretle imkan dahiline 
girdi.• 

Filhakika, Ba§bakan CeUl Bayar, ha
yahn ucuzlablmas1 seferberlijtinde en 
miihim yiikii kendi omuzlarma alm1~ 
bulunmaktad1r. Biz, muvaffakiyetin 
ba;;hca Sirlarmdan biri olarak bunu go
ri.iyoruz. 

Etten sonra bir taraftan slit ve bir 
taraftan mensucat sanayii ele ahnml§ -
br. Bunlardan birincisi, §imdilik do~ru
dan dogruya !stanbulu, digeri biitiin 
memleketi alakadar eder mahlyettedir. 
Bilhassa dokuma bez fiatlan iizerinde 
duruldu~una gore, her ~eyden evvel. 
koylUmilziin yiizde doksan giyecegini 
te~kil eden hezlerin ucuzlatllmasmtn i.s
tihdaf edildi~i ~ikardtr. Muhtelif mev
zulann hep birden ele ahnmasma ba • 
kllxrsa, hUkumetin hayab ucuzlatmak 
yolunda bUytik bir si.iratle yiirlimek is
tedigi de anla~thr. 

Hi.ikumetin, boyle her maddenin hal
km i:;;tira kabiliyetine en uygun ve ·ih
tikardan en uzak b!r fiatta satJlmasm1 
temin i~in yaph~ tetkikler ve temas -
larda azamt hassasiyetle hareket etti~i
ne §Uphe etmiyoruz. Yalntz, ne de olsa 
bu mevzularda menfaatlerin ~;arpi$b~J 
da muhakkaktrr. Ortada kalan her ti.irlii 
ellerin menfaatlerini bir tarafa btrak -
sak dahi dogrudan do~uya mi.istahsil 
veya sanayicl ile miistehlikin menfaat
lerl tamamile birbirine avkmdrr. Dev· 
let nazarmda ise mi.istehlikin korun -
mast kadar miistahsilin ve hatta ondan 
sonra gelen ellerin de korunmaSt bir 
zarurettir. Yeter lki, b1.1 miistahsilin ka
zancx, makul hadde bulunsun ve o mu
tavassit ellerln mev>eUdiyetlerf, o mad
denin devrlnde muZlr olmaktan ziyade 
faydah olsun. 

BiitUn bunlari yazmaktan maksad1 -
mxz, hayatl ucuzlatmak i9in kararlar 
verilirken her nevi i~ erbabxmn hayat -
Ianm koruyan i§lerde zararlarma git -
memek noktasmm da gozoniinde bu -
Iundurulmas1 liizumuna i§arettir. Bu
nun en giizel ornegini gene Ba§ba
kan Celal Bayar verdi; Ankarada et fi
atlanmn indirilmesi !~in tetkikler ya
pan komisyonlardan biri, perakendeci 
kasablarm karlanndan kilo basma dort 
kuru~ kesilmesinl mi.imkUn gormU~ti.i. 
0 takdirde et, ya daha fazla ucuzlatxla
bilecek ve yahut devlet $imdi yapmaga 
mecbur oldu~ fedakarhktan daha az 
bir fedakarh~a girecektt. Fakat Celal 
Bayar bu teklifi kabul etmiyerek pera -
kendeci kasablarm ic;inde sermayesi ~ok 
az, i!l ha,cmi dar e1maf bulundugunu go
zoni.ine koydu ve dart kuru~ yerine yal
mz doksan santimlik bir fedak!rhkla 
iktifa edilmesini mi.inasib g(irdti. 

t:jte gozetilmesi lh1m gelen muva7e
ne i~in verilen en ~zel mi.sal... F. G. ............................................................ 

centilmen - Elmas 

hikayesi - Her 
lstanbulda ~tplaklar 

fstanbulda gizli .., - _,. 
bir c;tplaklar cemi- • 
yeti varmi§; Orta - ~01"'"_.~,.~~ 
ki:iyde, bir c;:iftlikte 
programmt gizlice 
tatbik ediyormu~; 
Alman ~ttplaklar 
crmiyetine mensub be~ ki§i bu c;iftlige mi
safir gelmi~. 

Biiti.in diinya c;tplaklan arasmda, mu
habere yolile, ideal arkada~hk ve dostluk 
oldugunu biliyorduk. Demek bunlar, 
memleketten memlekete, birbirlerini zi
yaret etmege de ha§lamt§lar. 

1§e milli cephesinden bakal1m: Ti.ir • 
kiyede c;:tplaldar cemiyetine mi.isaade ve 
mi.isamaha etmek laztm mtdir? A tal an • 
m1z: «1ki ~tplak bir hamamda yar&§IT.» 
diyorlard1. Bunun i~in, alaturka hamam -
lnnmtzda, ~tplaklar cemiyetinin ilk te • 
mellerini biz atnn~ say1lmz. F akat bir de· 
receye kadar ortiinmek §Arti)e, 

Avrupahlar da c_;1plaklar cemiyeti ye
rine bizim hamamlanmtzm i:irneiiinde 
banyo evleri vi.icude getirseler belki da· 
ra Slhhi neticeler elde ederler. Yukanda 

bahsettigimiz bet Almanla beraber 1s -
tanbula gelen bi.itlin seyyahlan bizim ha-
mamlanmtza gi:iti.irelim: · 

- hte bizim ~tplaklar eemiyeti de 
budur I diyelim. 

Ve ilave edelim: 

- Daha fazlasmt havsalamtz almaz I 
Hem fOI)aliye, hem centilmen 

Kaba!Jlc asnnda oldugumuz soyleni
yor, F erdler arasmda belki eski devirle
rin nezaketinden eser kalmam•~br. F akat 
milletler arasmda eentilmenlik ve neza
ket an'anesi devam ediyor, hatta fazlala

~Iyor. Baksamza J aponyaya... Cinlile

ri oldi.irliyor, fakat hemen tarziye veri

yor; bir lngiliz neferinin namma bastyor, 

hemen tarziye veriyor; saga sola bir du

ziye pardon diyor. 

T arziye vermese, ozlir dilemese ne o

lacak? Harb mi? Kolay degill Simdilik 

hi~ir demokrasinin yerinden klmtlda

maya niyeti yok. J aponya bunu bildigi 

i~in hlicum etmekten de, tarziye vermek

ten de c;ekintniyor. Ttpkt Orta~agda ol

dugu gibi hem ,Civalyeligi, hem de cen

tilmenligi muhafaza etmek niyetinde. 

Elma• yiiziikler 
Haddinden fazla 

elmas yiizi.ik takan 
bir kadm ic;in raki
besinin soyledigi hil .,. 
si:iz kulagnna ~lmdt. 
Suractb kaydetme -
den g~emiyece • 

0 da yakalandt gim: v 

Birka~ gece evvel Asmahmesr;idde - Ne~adar Uit. • 
Viyana oteli civarmda bir yaralama h8.- . !a~s~~·naf1le, d~.~e. 
disesi olmu~, Necati ve Sami isminde tstedJRI kadar yuz.uk 
iki ki~i, bir adam1 yaralamx§lardJ. Vak'a taksm, Rene ellen • 
akabinde kac;an Sami dUn yakalanarak nin c;irkinligini orte • 
Adliyeye teslim edilmi~tir. mez! 

Bir pahaltltk hikayeai 

Bir lngiliz ~ocugu sormut: 

- Baba, hayat nitin pahahla~tyor) 
Babast, fspanya ve Cin harblerini ve 

umumi bir harb tehlikesini ima ederek: 
- Oli.im ucuzladt da onun ic;in 1 de

m•~· 

Gtda maddelerini ucuzlatmak x~m 
hiikumetin bugiinlerde ald1ii1 tedbirleri 
ima eden bir gazetemiz, bu hkraya ,oy
le bir giizel 1ekil vermi,. 

lliirk ~ocugu soruyor: 

- Baba hayat ni~in ucuzluyor? 
- Oglum, Ti.irkiye sulhun vatanxdtr. 

Biiyiiklerimiz i:iliimii pahahla~brmak kin 
hayatl ucuzlabyorlar. 

Bu adaptasyon giizel, gi.izel amma bir 
kusuru var: Simdiye kadar biz de hay at 
pahahydt, fakat i:ili.im ucuz muydu? Ti.ir
kiyenin sulh vatam olu§u, hayatJn ucuz
lattlmast te$ebbiisile beraber mi ba§ladt~ 
Niikteperdazhk bir tarafa, hakikat ,udur 
ki bizde hayat da pahahdlr, oli.im de. 
Bu ikincisini ucuzlatmaya llizurn yok, 
birincisinin ueuzlamas1 Hfi. 

Her mahalleye bir radyo 
Radyonun abon • 

man i.icretinden kur • 
tulmak i<;in, bazt fa
kir semtlerde 4i:iyle 
bir usul icad cdil
nU$: Radyosu alan 
evin penceresinden 
radyosu olm1yan ev
lerin pencerelerine ii\ 
teller ge~iriyorlar, \1\ 
hirer kulakhk vast -
tasile birc;ok insanlar tek bir makinenin 
ne~riyahm dinliyorlarmi§. 

Ben bu habere inanmad1m. Kom$U 
radyosunu dinliyebilmek 1~m kulakhk 
takmaya ihtiyac var m1? Bilakis, uzak ve 
yakm biitiin kom&ulanmzm radyolan o 
kadar fazla ses c;tkanrlar ki rahat uyku 
uyumak veya ba$Jn1ZI dinlendirmek kin 
kulaklarmiZI tJkayacagmll gelir. K<Xn$U 
radyolarma kar~J, ince sesleri duyan cin
sinden degil, ki$In soguktan muhafaza 
eden cinsinden bir kulakhk takarak fazla 
giiriiltiiye kar$1 kulaklanmlZJ muhafaza 
etmege ihtiyac var. 

Giiriiltii ile miicadele etmek istiyor -
sak, bir zaman evvel eczaneler i~in ya
pJldJgJ gibi ~imdi de radyolu evler tah
did edilebilir: Her mahalleye bir radyo 
kafi, hatta c;oktur bile I 

SERVER BEDl ............................................................ 
Palamut akmt 

DUn, istanbul sularx, bir palamut alo
nma ugrami§hr. istanbul bahk~llar1 
dUn 200,000 ~ili palamut tutmu§lardrr. 
Bu miktar bu senenin rokorunu te~kil 

etmektedir. 
Diin bu kadar c;ok palamut ~1kmasma 

ragmen !stanbul piyasas1 pek az bahk 
gormi.i~, tutulan bahgm hemen hepsi 
!talyan ve Yunan bahkc;1 gemileri tara
fmdan ahnmJ§hr. Bahklarm ~ifti 6,25-
7 kuru§ arasmda sahlmi§tlr. 

I'E:5) ahmetli Seyh Galib, Hi.isnii 
~ A~k't ni~in yazd1g1m anlabrken 

malum oldugu i.izere §oyle bir 
mukaddeme yapar: 

Bir meclisl ilnse mahrem oldum 
Ol cennet ~inde tidem oldum 
Meclis; veli, gii.l~eni muhabbet 
Bii.lbii.lleri yek~er ehli ii.ljet 
Her birl~t ~airi 3ii.han - sene 
Genctneler elde, eii.mlest gene 

Diin gece ben de boyle berrak. ve §ak
rak bir mecliste bulundum. Orada su· 
dan bol niikte vard1. Gi:ini.iller elektrikten 
degil, i~lenmi~ dimaglann nurundan 1~1k 
ahyordu. Bir aral1k si:iz musikiye intikal 
etti ve biraz sonra bu musahabe rniZrab
larda, yaylarda hayat buldu. 

F ahri adh bir gene, asrile~mi~ bir 
c;oki.irle, tekemmi.il ettirilmi§ bir baglama 
ile halk ~arktlan terennum ediyordu. !ti
raf ederim ki se~kin §airier meclisinde 
~iir dinlemekten vecde gelen Seyh Calib 
gibi ben de mestolmu~tum. Anadolu ru

hunu, o ruhtaki duygu inceligini ve san'at 
kabiliyetini hanc;eresinde sese, saz1mn 
tellerinde de nagmeye ~eviren gene 
san'atkan hayraniyetle ve ga~yola ola 
dinliyordmn. 

0 susup da benligimizi saran esM 
hale vava$ yava~ dagtlmca, daha dogru
su akiimiz ba~JmJza gelince birbirimize 
bakt~tJk. Oc; dort hlllk §arkmmn topumu· 
ztt birden sarhodatmasmdaki s1m birbi

rimizin gi:izlerinde okumaya ~h~tJk. !<;i
mizden biri bu s1m ~u ciimle ile .ac;tga 
vurdu: 

- Kalp degil, ayari tag$i$ edilm~~ Cle
gil, ic;ine yabanct duygular kan~J§ de
gil, halis kalmt$ halk $ark1s1 1 .. 

Herkes gibi ben de bu tarifi dogru 
buldum. Ayni zamanda bir hasretin ac1• 
sile ic;imin burkuldugunu duydum. Ka
famm ic;inde Beethoven'lerin, Mo

zart'lann, Handel'lerin, Wagner'lerin, 
Bach'lann di.inyalara sJR'rmyan tantana
lan, &i:ihretleri dola$Jyor ve onlara bu i:il
mezligi veren Guido'nun hayali gi:izbe
beklerimde yamyordu. 

$i.iphe yok ki Guido olmasaydt ve o 
notayx icad etmeseydi be$eriyetin tamdt
gi biitiin musiki i.istadlarmm mucizeleri, 
san'atkar hanc;erelerden ~1k1p da 

notaya ge~emedikleri ic;in u~up giden ve 
«feza yetimi» halini alan sesler gibi heder 

olup gidecekti. Guido sesi ve nagmeyi 
fanilikten kurtard1 ve fani san'atkarlan 
da i:ilmezlige kavu~turdu. 

Acaba bizim halk ~arki!anmtzt, o kalp 
olmtyan halis nagmelerimizi de boyle 
tesbit edecek, uc;up gitmekten ve si:ini.ip 
unutulmaktan kurtaracak, onlann melo
disini, ritmini, armonisini - hicaza veya 
isfahana ugratmakstzm, hiizzama veya 
acem a§irana yedirmeksizin - oldugu gibi 
ya&atacak bir Guido c;rkm1yacak mi~ ... 

M. TURHAN TAN 

Bay ve Bayan Nikola D. Cituris ve 
t;ocuklan, 

Bay ve Bayan Atanas D. <;iturls, 
Bay ve Bayan Aleksandr D. Citurls 

ve 9<)cuklar1, 

Bay ve Bayan Timoleon D. <;ituris ve 
c;ocugu, 

Bay ve Bayan Yani D. <;ituris ile bii
tiin akraba ve taallO.katx pek sevdikleri 
ve sayd1klan peder, bUyi.ik peder, bira
derlerl ve amcalan, 

Bay D!MtTR! AT. <;tTUR!S'in 
aralanndan ayr1hp ebediyete gittigin1 
derin bir teessiirle bildirirler ve 23 ikin
cikanun 1938 tarihine tesadiif eden pa
zar giinii saat 12,30 da Beyoglunda Pa
nayia kilisesinde yap1lacak dini tedfin 
merasimine huzurlarm1zla §eref verme
nizi saygJ.larile dilerler. 

• 1111111 1 de idiler. Zira her serbest hareket, her 
di.iriist soz iyiligi tannnamak gibi olabi
lir, ihtan celbeder ve bunun butiin agu
lgmt hissettirirdi. Hir; birisinin ba~ka bir 
varidat membat, bir ba§ka melcei yoktu. 
O~i.i de k1z karde§lerinin hayatma, zevk
lerine, fantezilerine baghyd.!ar. 

zan §arktlarm bana Alberigna' da di.i~i.ip 
de kolunu k•rd1gm o geceyi hatulatJyor. 
Biliyor musun? Daha c;:ocuktuk. Biiti.in 
yol boyunca, oyle bagtrdm ki bu serc;e 
gi:igsi.inle biitiin diinyayl dolduruyor gi -
biydin. Simdi de bazan boyle §arkt soy
liiyorsun. 

rini degi~tiriyor, diizeltiyor, bnaktyordu. 
- A .. A§k kitablarmm en hararetlisi I 

Jacopone'nin tiirleri. Nereden aldm bu· 
nu? 

ytk degil miyim? 
- Sende muhafaza edilecek safh -

gmdan ve kJrmiZihgmdan daha iyi bir§ey 
var, Vana. Bu hapisanede ya§amamJZl 
istiyor musun? 

r: a zan. 
Gabriele d' Annunzio 

1 ercume eden: 
Cemil Fikret -18-

- N ereye gitti? J Vana hiizlin ve kederle ruhunun siktl-
- Soylemedi. d1gmi hissetti; ve §atodan, bekc;ileri uya-
- Sen muhakkak biliyorsundur, Mo- n1k tutan zay1f c;an seslerinin geldigini 

riccico. i§ittigi zaman kendi talihini forsalarla 
- Bilmiyo'1lm diyorum ya. mukayese etti. 0 da meyus bir mahpus 
- Bu sene bizi denize goti.irmiyecek degil miydi? Onunki de kaba bir esaret 

Ini? degil miydi? Kendisi, ve Aldo, ve Lu-
- Oyle gori.iniiyor. nella ic;inde ~alJ§miya degil bo~ durm1ya 
- Bi.itii:1 yaz burada mi kalacagtz? mahkum olduklan bu yabanct evde nisbe-

- Belki. ten mi.ilayim bir hapisanede degiller miy-
- Fa kat sen hic;bir ~ey bilmiyorsun t di ~ 

- Hi~bir ~ey. Annelerinin oliimi.inden ve babalarmm 
- Seninle kavga m1 etti? Curzio Lunati'nin ikinci defa evleni§in -
- Haytr. den sonra Marcello Lughiraui' den dul 
- 0 fenala§h bu mada, ~ok fena ol- kalan ve biiyi.ik bir servetin yegane varisi 

du. alan biiyi.ik k1z karde~leri onlan s1kmtt -
- Oyle rr: zannediyorsun? dan ~ekmi~ ve bu yeni aile boyunduru -
Vakit gee; oluyor, kemirilmi~ bir ay gundan kurtarmt§h. Babalannm aynh§ile 

}'ukseliyordu. Y e~il yosunlu avluda mi.in- hemen hem en fakirlige kadar dii§mii~ler
zevl kalan manolya, kokusile, gecenin si.i- di ve yalmz bu yard1mla ya§tyorlardJ. 
kutunu ag1rla§tmyordu. Rahatttlar, fakat bir nevi gizli itaat i~in-

Odanm kaptsma birisinin vurdugunu 
duydugu zaman, V ana h•c;k1ra h•c;k1ra 
aglamak i.izereydi. 0 rktli: 

-Kimo? 
- Benim Moriccia. Yathn m1 ~ 
- Daha yatmadun. 
- Girebilir miyim? 
-Gel, Aldo. 
Karde§iydi. Bir ruh gibi gi.iri.ilti.isiiz 

girdi. Hafif ipekten robdo~ambnm giy
mit ve ayaklanna terliklerini ge~irmi§ti: 

- Senin de mi uykun yok. Ne yap1-
yorsun Mori:cica ~ 

- Hie;:. Pencereden bak•yordum. 
- Ben yatmak istemiyorum. Camm 

musiki istiyor. 
- Daha mt? 
Aldo kendini, i.istii kitab dolu bir 

masanm yamndaki divana att1. Solgun 
ve sinirli eli oradan bir kitab aldt ve b1 -
rakh. 

- Bugiin sen ~arln soylerken her no
tamn slikutta bir ~tghk ktymeti vardt. Ba-

Vana gulmege c;ah§h. Masanm ya -
nmda bir iskemleye oturdu. Dirseklerini 
dayad1; stkt§tk parmaklannm arasmdan 
esrarengiz yiizi.i goriindii. 

Karde§i ona, gi:izlerini derinle§tiren bir 
guzellik a§kile bak1yordu. !lletini bu gi.i
zel iimidsizlige daldJrdi. Ve ani bir ihti
yacla gizli yaray1 stkmak, kanatmak ve 
bu kanla lekelenmek istedi. 

- Ylizi.in ne tuhaf oldu Moriccia, de
di, i~imizde bir heykeltra§ var ki bizim 
~eklimizi degi§tiriyor ve §U giinlerde se
nin yiiziine son darbeleri vurmaktad1r. 
Her yiiziine bak!JgJmda beni heyecan
landmyorsun. 

V ana sanki kirpiklerinin gi:ilgesi altm
da butiin yiizi.inii saklamak istiyormu§ 
gibi ba~m1 egdi. 

- HeyecammJ kabartma Aldo,dedi. 
kendimi mi.idafaadan acizim. 

Aldo gi:izlerini ~evirdi: 
- Bu ne c;ok kitab! 
Kitablan dii§iinliyor, kaldmyor, yerle-

- lsabella'nm ki.itiibhanesinde bul-
dum. 

- Our bakaytm. 
- Haytr, Aldo. 
- Nic;in? 
- Bilmiyorum: ~i.inki.i ben bud ala -

ytm. 
· Hala giilmege c;:ah§tyor, ve tebessiimi.i 

yiiziindeki ktrmJZthgm alevini si:indi.ire • 
cek bir serin ri.izgarmt§ gibi gi.iliiyordu. 

Aldo'nun soylemek istedigi laflar du -
daklanm yaktyprdu. Bu laflan si:iyleme
liydi, kendini tutamtyordu. !c;ine bir ne
vi hezeyan arzusu girmi§ti, garib bir IS· 
!Jrab arzusu. 

- Isabella, Paolc Tarsis'le beraber, 
dedi, dogru degil mi ~ 

A~tktan a~tga a~•klarm isimleri c;:iftle§
mi§ti, a§Jklar birbirine kan§IDI§lardt. Ora
da iki yumrukl be~eri bir madde almmt§ 
ve onlerine koniDU§tU; ve ona bakmak 
laz1mdt. Cecenin i~inde ka~tmlmaz bir 
hayal dogrulmu§tu, gecenin kokusunda 
§ehvet hayali. 

- Aldo, bana bunu nic;in bu §ekilde 
si:iyliiyorsun? Beni muhafaza etmene Ia-

- N eden soruyorsun) 
- Senin «oteki» ile aramzdaki firti· 

nay1 hissediyorum. Birbirinizden aynl
madan Andronia'nm odasmda neler soy
lediniz ~ Kapmm i:iniinden gec;iyordum ve 
du§man seslerinizi i§ittim. 

- Y amhyorsun. 
- Bana yalan si:iylediler. F akat sa-

na? 
- Neye bana i~kence ediyorsun t 
- T arsis onu Cecina' da bekliyordu. 
- Sus I Bunlan bilmemem daha iyi 

degil mi) 

- Bilmemek istiyorsun! Fa kat bu • 
nun hiizniinden olmiiyor musun? 

Vana vah§i bir ~ekilde kardesine atii
dJ, yiiziinii onun gogsiinde saklad1 ve 
kalbinin muthi§ ~arpmtJ!anm hissetti. tki
si de dovii~mii~ gibi soluyorlard1. Gece 
riizgan perdeleri ~i§iriyor, odaya giriyor, 
onlarm ruhunu al1yor ve gi:irmeleri i~in, 
bakmalan ic;in, uzaklara gotiirliyor, mer;
hul yerlerde siiriikliiyordu. 

- Onu senin elinden ald1 m1? diye 
sordu A I do. CArkasz var> 



Yazan: NVZHET ABBAS 

Bir ma~ta ve bir ma~tan sonra §ahst l birini takib edeceginden, yanm saat zar
ve hareketleri en ~ok tenkid edilen in- fmda oyun ~orbaya d6nmu~ demektir. 
san hi~ §liphesiz ki hakemdir. Onu be- Bu itibarlad1r ki, kararlarmda azimkar 
genen c;ok azd1r. Hatta galib vaziyetin- ve sebatkar olm1yan insanlarm hakem
deki taklm da dahil oldugu halde kultib lik etmege kalk1~malan kadar uygun -
taraftarlan onun ma~m hitama erdigini suz bir i§ yoktur. 
bi1diren dtidiigii ~ahnc1ya kadar son da- 4 - Go:z ve ani karar 
kikada (guya) miinasebetsiz bir karar Hakemin g6zii ~ok keskin olmak Ia-
vereceginden daima §iiphelidirler. Zimdir. Bunun ehemmiyeti ~ok biiyiik-

Fakat hakeme verilen biitiin bu yiik- tiir. Bir~ok insanlann ne g6zleri hasta, 
sek salahiyet ve kuvvet, ona kar~1 bes- ne de miyop olmad1klan halde gozleri 
lenmesi icab eden hiirmeti muhakkak hakemlige miisaid degildir. Yap1lan ha
surette temin edememekte, bilakis ve talan iyi gorebilmek ve kabahatin, ya
ekseriya hakemin ljahsma kar§l umumi hud hilenin hangi tarafa raci oldugunu 
bir antipati uyandirmaktadir. derhal kestirebilmek i~in hakemin goz-

Yani hakem agzile ku~ tutacak da ol- Jeri miithi§ keskin olmahd1r. 
sa, kolay kolay kimseye kendini begen - Hakemin gozleri, ona ani karar vere
direcek mevkide degildir. Seyircisi, o- bilmek hususunda biiyiik yard1m eder. 
yuncusu, taraftan, aleyhtan hep onu Verilecek karar, riiyetle ba§hyacag1 
tenkid ve tahheye meyyaldir. i<;in, riiyette vuzuh, bu kararlar iizerine 

Futbol kaideleri gibi olduk~a kan§Ik de ~ok yakmdan miiessir olur. Hakem, 
bir nizamnameyi geni§ bir saha dahi - yalmz keskin gozlii degil, ayni zaman-
1inde tatbik, itiraf edilmek lazimdir ki da ac;1kg6z olursa son derece avan -
zor bir i~tir. Bu h;;te tam manasile mu- tajh demektir. 
vaffak olabilmek icin keskin bir gorli§, 5- Hakem anlorm olmalrdrr 
demir gibi bir azi~, ani ve seri karar 
verebilme vas1flarma ilaveten viicud -
ce de kuvvetli ve formiinde olmak iktiza 
eder. 

Bir futbol hakeml -lc;in a§a~1da saya
cagrmiz vas1flarm hangisi birbirinden 
daha miihim oldugunu gosterecek degi
liz. <;iinkii bunlann ahenktar bir ~ekil
de bir araya gelmesiledir ki miikemmel 
bir nakem nihnunesi viicude gelmi§ 0-

lur. 

1- Kaideler 
Bir hakem kaidlerl tereddiidsiiz ve 

kusursuz olarak bilmeli ve · tatbik ede
bilmelidir. Maalesef baz1 eski futbol -
cular bunun kat'i bir liizum ve ihtiyac 
olmad1it1na kanidirler. Halbuki bir rna~ 
esnac;mda 6yle hadiseler zuhur edebi
lir ki. bunlar hakkmda karar verebil • 
mek i<;in kaidelerin hi~ miihim addo -
Junm1yan bir k1smmdan istiane mecbu
riveti has1l olur. Kaideleri harfi harfine 
bilmedik<;e boyle mii§kiil bir vaziyetin 
ic;inden <;1kmak imkans1z olduguna gore 
dlidii~ii eline alacak olan bir futbol ha
keminin nizamnameyi su gibi ezbere 
bilmesi sarthr. 

2 - H akemin olorile&i 
Hepsinin de asab1, yenmek h1rs ve 

•ahud yenilmek korkusile gerilmi~ o
lan 22 oyuncunun tizerinde soziinli ge -
circbilmek, Slztlhlara meydan verme -
mek ve bu arada kaideleri tamam1 ta
mamma tatbik etmek vazifesile mii -
kellef olan hakemin otoriter bir ~ahsi -
yet olmas1, soziinii ge~irir ve ~akaya 
gelmez bir tip olmas1 ~arttrr. Kaideleri 
ivi bilmekle bunlan tatbik arMmdaki 
fark da esasen bundan ibarettir. Oyun
cu denilen asabi mahlukun psikolojisi -
ni kavnyarak ona anhyabilecegi bir li
sam halle muamele etmesini bilen in
sandir ki, hakemlikte fevkalade mu -
vaffak olur. Oyuncularm ba§hca ka -
rakteristigi, hakemi oyunun ba§langJ. -
cmda denemektir. Bir'kac; deneme neti
cesi, otor-iter o1madigrm anlad1klan ha
keme kar~1, oyuncular derhal kafa tut-

maga ba~larlar. 

3 - Azim sahibi hakem 
Bir hakem ic;in saha iizerinde vere -

cegi kararlarda oyunculara tabi olmak 
kadar tehlikeli bir i§ yoktur. Bunu iti
yad haline getirmekse bir hakemin 
manevi 6liimii demektir. Oyuncular bir 
kere hakeme kararlarm1 degi§tirtmek 

Bir bu~uk saatlik bir rna<; esnasmda, 
hakem, oyuncular kadar degilse bile, 
bir hayli yorulur. Hatta ma<;I hakkile 
idare etmek ve en ufak §eyleri kac;1r -
mamak isterse, hakemin oyuncular ka
dar ko~mas1 Jaz1mdir. Birc;ok muanzla
nma ragmen, ben bir yerde saplamp 
ma~1, o yerin on metro dahili muhayyel 
bir daireden idare etmek istiyenlerin 
akhna §a§arim. Futbolda oyle zamanlar 
gelir ki, yap1lan hataYJ degil, 6yle uzak
lardan, pek yakmdan bile kimin yaph
gml anlamak c;ok giic; olur. Bu itibarla 
bir ma<;l hakkile idare etmek i~in, ha
kem, top nerede ise orada bitmek ve ha
diseleri yakmdan gonnekle muvaffak 
olur demek hata veya mubalaga olmaz. 
Hakemin bu ~ekilde hareket edemeyi~i
ne ba§hca sebeb, viicudce anform ol -
mamas1, ko§amamas1 ve hemen yorul
masl oldugundan ve yorgunluk neticesi, 
verecegi kararlarda da isabet olamiya
cagmdandrr ki, hakemlerin anfonn ol
malan iizerinde nekadar 1srar edilse 
azd1r. 
Hamla~mt§, hantalla§IDl~ ve ko§ma 

kabiliyetini kaybetmi~ bir viicudla ha
kemlige kalk1~mak, ba~aram1yacagr bir 
i§e giri~mekten ba~ka bir §CY degildir. 

i§te bir futbol hakemi etrafmdaki u
mumi miilahazalar bundan ibarettir. 
Hakemin muhakkak surette bitaraf ol
masl liizumuna gelince, bunu yazmay1 
zaid g6rdiik. Bitaraf olam1yacak kadar 
hislerine magltl.b insanlarm hakemlik 
sahasmda hie; i§leri olam1yacagr gayet 
tabiidir. 

Kad1koy spor kuliibiiniin 
kongresi 

Kadikoy Spor Kuliibiinden: 
Kuliibiimiiziin senelik kongresi kuliib bi· 

nam1zda yapllmi$, eskl heyetl !dare heye
tl raporu okunduktan sonra bir senellk va
rida.t ve ma.sraf hesabatr tetkik ve Uyeler 
tarafmdan kabul olunarak yeniidare heye
tlnln ser;llmeslne ger;ilmi§tlr. 

Fahri ba§kanllga: B3.11vekU CelU Bayar, 
BaJJkanliga: Mehmed Ba~ski, ikinci bal,l
kanllh: Orhan Termlyecl, umumi katlbll
ge: Mazha.r Bayiilker, um11mi kaptanllga: 
Cevdet Spor, muhasebeclllge: Aleko Kola
oglu, !dare memurluguna: Mehmed Ay -
demye, murahhas azalJga: :;?ina.si Aybak. 

Bi.itiin iiyeler tarafmdan yen! !dare he
yetlne muvaffaklyetler dllendl. Biitiin ku
liib i.iyelerinln arzularile fahri bal,lkanllga 
ser;llmi.$ clan muhterem B3.11veklllmlz Ce
l!\1 Bayara biitiin iiyelerimizin hiirmet ve 

i§inde muvaffak oldular m1, otesi ber- taZ'!mleri telgrafla blldlrilml§ ve toplantl
bad bir hal almi§ demektir. Bunlar, bir- ya alkii,llar arasmda n!hayet verllml4tir. 

' MODE:IL I _, 
Yuan: 

Vicki BAUM 
Cevtren: 
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Sonra, yan yoldan tekrar tara~aya 
dondii: 

- T avsiye ederim, bir yiin ku§ak 
sarm, dedi. Buras! s1cak memleket gibi 
gi:iriiniir amma, sogugu da miithi§tir. Al
laha Ismarladtk. 

Doktor, gecenin karanhgma gi:imi.iliip 
kayboldu, kumlan <;Ihrdatan ayak ses • 
lerinden ba§ka bir§ey i§itilmez oldu. u-
2'.Un bir siikuttan sonra Doris sordu: 

- Sen aday1 boyle mi tahayyiil et
mistin? 

.Bunun akabinde, Bazil yere diz c;i:ik
tii ve basmt, sokulmaga te§ne bir hayvan 
gibi. on~n dizlerine koydu. Doris, onun 
gi.ine§ten yanmi§ ensesini ok§amaga ba§
)adi. 

- Ne tuhaf. diyordu, hi~ kavga et
;yoruz. 
Otelci tarac;aya geldi ve bir asatilen 

ambasi getirdi. <;iy beyaz bir l§Ik veren 
u lambanm etrafma derhal bir si.irii per

·ane i.i§ii§tii. Otelci, yemegin ham oldu
·unu haber verdi. 

Doris, ilk defadan tamd1g1 iptidal ye
mek odasma girdigi zaman, biitiin otel 
mi.i§terilerine mahsus uzun yemek masasi
mn tepesinde, biiyiik bir petrol lamba -
smm yand1gmi gordi.i. Masada iki yaban
CI adam oturuyordu. Bunlar, yemekten 
sonra satranc; oynamaga ba§ladilar. 0 -
telci, bu iki ki§inin, adamn ic; taraflarm
daki §ekerkami§I tarlalarma sahib §irke
tin miimessilleri oldugunu, Bazil'in ku -
lagma si:iyledi. Doris, bu adanm bir i~ 
taraf1 bulunmasma hayret etti. 0, aday1 
liman, otel, Irmak ve palmiyelerden, bli· 
ti.in bu bildigi §eylerden ibaret, ufak bir 
yer samyordu. 

Bir yerden bir otomobil sesi geldi. Bir 
ku§, insan sesini and1ran bir haykm§la 
ottii. Garson sofray1 toplad1ktan sonra, 
Doris, Bazil' e: 

- Gel, biraz dola§alun, dedi. 
Bazil, gerinerek: 
- O§eniyorum. 
Diye cevab verdi. Doris, onu kolun -

dan tuttu. 

CUMHURIYET 

istanbul 3 -
Ankara 1 

Ankarada futbol ma~1n1 
istanbul tak1m1 kazand1 

(Ba§ tara/1 1 fncf sahf/ede) 

Ya~ar (Demir Cankaya), Musa {Anka· 
ragiicii), Hasan (Genclerbirli&i), F et
hi (A. Giine~). R1za (M. G.), ls
kender (A. Giine~), Celal (Harbiye), 
Ali R1za (A.G.). 

Birinci devre ve l&tanbulun 
ilk golii 

Oyunun birinci devresi lstanbulun al
tmci dakikada yapt1g1 bir goliin tesiri al
tmda olarak ge<;ti. Bunu Fikret <;ektigi 
fevkalade bir kornerle topu tam kale • 
nin online di.i~iirerek Necdetin giizel bir 
ayak vuru~u ile tak1mma kazandinni~tl. 
F akat bu bir s1f1r vaziyetin devre sonu· 
na kadar devam etmesine ragmen Istan
bul bir hakimiyet tesis edemedi. Ankara 
fmat bulduk<;a gliz.el hi.icumlar yapryor 
ve s1k s1k Istanbul kalesi i:innnde tehlike
li vaziyetler yarahyordu. Bunlann iki 
tanesi bugiin harikulade bir oyun oym ~ 
yan Cihadm miikemmel kurtan~larile her
tara£ edildi. Ayni zamanda Istanbul da 
Ankara kalesini ziyarette kusur etmiyor 
ve her geli&inde daha $UUrlu bir oyunla 
kurdugu miisellesler F uadm s1k s1k ren
gini ka<;myordu. 

Eger Melihin ve Ha§imin bu devrede 
~ok fena olan oyunlan olmasayd1 bu teh
likeler belki hirer say1 §eklinde tecessiim 
de edebilirdi. F akat hakikaten yeti§ecek 
bir as olan Ha§im bu devre sahada yok 
gibiydi. Melih ise ko§uyor, c;upimyor, fa
kat tak1mma en kiic;iik bir fayda bile te
min ederniyordu. 

Ankaranm golii 
Birinci devre bitmek i.izere i-

ken bir Ankara akm1 favul ile dur
duruldugu u;m hakemin verdii:(i fri
kik cezasm1 iskender <;ok kuvvetli bir 
~iitle kaleye havale etti. Lastik 
top gibi yerinden fuhyan Cihad miikem
mel bir plonjonla topun i.izerine dii§tii ise 
de §i.itiin §iddetinden tam bloke edemedi 
ve F ethinin bir ayak vuru§ile devre 1-1 
beraberlikle bitti. 

lkinci devre 
Bu devreye nazaran idarecilerinin ta

kimda tadilat yapmalan ve Melihi yahud 
Ha§imi feda ederek kenarda bekliyen 
Biilendi yahud Muhte§emi oyuna sok • 
malan daha iyi olurdu. F akat her ne -
dense bu yapilmadi. F akat c;ok garibdir 
ki tam fonnunda olan Ankara ikinci dev
rede takatten kesilmi§ gibi bir vaziyet al
di. Santrahaf Hasan sondii. akmlar sey
rekle§ti ve nihayet oyun 35 inci dakikaya 
kadar lstanbullulann yiiksek hakimiyet -
Jeri altmda cereyan etti ve Istanbul muh
teliti iki gol daha atarak vaziyeti kendi 
lehine 3-1 e c;Ikardi. 

Ankarahlar son on dakika kadar tek
rar canlamr gibi oldular. 1stanbul kale ~ 
sini iyi siki§tudilar, fakat bunlardan hi~ 
birisi netice vermedi ve oyun 3-1 lstanbu-
lun galebesile bitti. . 

I kinci ma~ bugiin 
Bu neticeyi oyunun §ekline nazaran 

normal addetmek icab eder. Maamafih 
Ankara yann daha iyi te§kil edilmi§ bir 
tak1mla yeniden talihini deniyecek ve 
kuvvetli hasmmi yenmege ~ah§acaktir. 
Arada §imdiki halde bir k!a.s farkt bulun
masma ragmen bunun gayri kabil oldugu 
kanaatinde degiliz. 

- Yiirii tembel. 
Diye siiriikledi. T ekrar giilii§erek, §a

kala§arak konu§abilmeleri §ayam hay -
retti. Otelin merdivenlerinden indiler ve 
Irmagm, palmiyeler arasmdan yokui a
§Ugi akhgi noktaya yiiriidi.iler. Bazil: 

- Y orgun degil misin sen? 
Diye sordu. Kendi kulaklan, yorgun

luktan ugulduyordu. Doris bu suale sa
dece giildii: 

- Bende bitmez tiikenmez bir kuvvet 
var, dedi, hie; yorulmam. 

- Sahi oyle. 
Bunu samim! olarak soyliiyordu. Do

r:s. vapurda hie; rahatSIZI.k hissetmedigi 
halde, kendisi, firtmanm devam ettigi bir 
kac; giinii hep kamarasmda kapah gec;ir
mi§ti. 

Irmaga yakla§tiklan zaman serinlik 
c.rtt1. Ba§lannm ucunda biiylik yarasa -
lnr dola§ti . .5imdi, bu medar manzarasi 
i<.:inde, suyun, cennetten gelen bir ses gi
bi akseden hafif mmltismi dinliyorlardt. 
Ellerile dokunduklan yiiksek ve kaba 
otlar, rutubetten ve k1rag1dan Islakh. 
Kasabadan, bir miiddet evvelki feryad 
rerine §imdi §ark1 sesleri geliyor, bu ses
lere, derin ve muntazam bir giiriiltii re
fakat ediyordu. 

Doris, yeryi.izi.inde degil, kendi ayak
larile bu yabanc1 toprak arasma serilmi§ 
bir bulut iistiinde yiiriidiigii vehmine ka
pi!tyordu. Hava gitgide daha. berrakla • 

Misirin siyasi vaziyeti 
Diigiinii vesile ittihaz eden yeni hiikumet 

adedini ~ogaltmaya ~ah,Jyor; 

Pa,a da bo, durmuyor 
taraftarlarJnJn 

fakat Nahas 
Kahire, 18 ikincikanun. 

Majeste Birinci F arugun izdivac gi.i
niine yakla§Iyoruz. T arihi ve ic;tima!. bli~
yesine gore, servete ve servetin gem§ b1r 
bolluk ic;inde etrafa doki.ili.ip sac;Ilr§ma 
meftun olan memlekette, bi.iyi.ik tertibat 
i~inde hamlanan bu muazzam di.igiinii, 
balk anlatilamaz bir heyecan ic;inde bek
liyor. Bu di.igiin piyasaya pek bi.iylik pa
ralar doktii; Kahirenin iktisadi hayati 
hie; bir konjonktiir zamanmda gi:iriilme ~ 
mi§ bir §ekilde canlandi. . 

Biitlin bu sebeblerden dolay1 da, s1ya· 
set birdenbire ikinci plana dii§tii. Fa kat, 
as I! siyaset, bu diigiiniin kendisidir. Bii -
tun diiglin hamhklan ve ona verilen mu
azzam programm tiirlii tiirlil teferriiat~ 
arasmda siyasetin '£le rolii ve hedeflen 
var. Bu ince nokta, son giinlerin badi· 
seleri arasmda, biraz bulutlu ve ortiilii, 
fakat, c;ok giizel ve vaZih gi:iriilliyo:: '! e
ni hiikumet ve daha dogrusu yem siya
set halk arasmda, diigiin miinasebetile 
hiikiimdara kar§l canlanan tevecciihten 
istifade ederek V efdi parc;alam.ak ve a· 
rada kendisine kuvvetli bir ekseriyet te

min etmek istiyor. 
Dii§iiniiniiz bir kere: Diigiin miinase • 

betile yiiz bin ki§iye kilolarla et dagitiia~ 
cak, di.igi.in gecesi birc;ok eglence yerlen 
sabaha kadar ac;1k duracak ve biiyiik 
§enlikler ic;inde c;alkanan §ehrin her tara
fmda konserler tertib olunacak, balk da 
bu eglence yerlerine girip, saray hesabt· 
na, yiyecek, ic;ecek, zevk edecek! 

hte, yeni siyasi hareket, bu vesile~en 
istifade ederek, kendisini kuvvetlendir • 
mek, yaymak, Nahas Pa§anm arkasm • 
daki kuvvetli politika ordusunu par~a • 

lamak istiyor. 

*** 
Diigiin giinleri ic;in, iic; gi.inliik siyasi 

bir miitareke akdi ic;in bir teklif var. Bu 
teklif, filen kabul edilmi§ goriinmekle 
beraber, siyasi faaliyet geri dur-
mu§ degildir. Ahmed Mahir ve Ali 
Mahir biraderler tarafmdan, Yefd hr • 
kasmt ikiye aytrmak ve «Sa'd Zaglul 
an' anelerine daha sad1k» bir Vefd el 
Sa' di hrkasi vi.icude getirmek iizere sar
fedilen gayret, bilhassa bugiinlerden is • 
tifade etmek istiyor . .5imdiye kadar V efd 
f:rkasmdan aynlan yinni be§ kadar meb
us bu hareketi canlandirmak ve ileri gO
tii;mek iizere bi.iyiik bir faaliyet sarfedi
yorlar. Fa kat netice belli degildir. 1ki ta
ra£ da neticeden emin goriiniiyor: Hiikii
met taraft parc;ahyacagmdan, i:iteki de, 
parc;alansa bile. kuvvetli ekseriyetini mu· 
hafaza edeceginden. 

.5imdiki hesablara gore, parlamento -
nun yeniden toplanacagi tarih olan 3 §U
bata kadar hiikumet, orada kendisine 
dost olan bir ekseriyet temin etmi§ ola -
cakt1r. Bu ekseriyetin takviyesi i~in, 3 
§Ubattan evvel, Mehmed Pa§a Mahmud 
istifa edecek ve yeniden te§kil edecegi 
kabineye meclis reisi Ahmed Pa§a Ma
hirin etrafmda toplanan siyaset dostlarm
dan baz1larmi alarak hiikumete Sa' dist 
bir §ekil verecektir. Hiikumet taraftarlan 
muhiti, mecliste §imdiye kadar kazandik
lan taraftarlann c;ok oldugunu ve bun -
lann ancak muayyen bir zamanda mey
dana ~Ikacaklanm soyliiyor. Bu meydana 
c;1kma hareketi de, i§te hiikumetin bu su-

§Iyor ve ISimyordu. Sonra, ay, birdenbire, 
bir projektor gibi beyaz ve parlak, gi:irii
niiverdi. Biiti.in bunlar, hakikatten uzak 
gibi idi. 

ilk giinleri, Doris, bliyi.ik bir faaliyet 
i~inde gec;irdi. Bragnol'un evine yerle§e· 
ceklerdi. E§yay1 toplarken, bir §eker san· 
d1gmm ic;inde, kmk oyuncaklar buldu. 
Her halde Bragnol'larm bir c;ocugu ol -
mahyd1. Y emek odasmda as1h bir resim
de, bu c;ocuk, kivircik sac;larile annesi -
nin kucagmda goriili.iyordu. Doris, goz
leri §eker sand1gma dalmi§, di.i§i.ini.iyor -
du. .5imdi, kafasmm ic;inde yepyeni bir 
fikir dogmu§tu. «Niye benim de bir c;o· 
cugum olmasm ?» diyordu. 

iki ay evvel, Nevyork'la San Fransis
ko arasmda, trende, oliim korkusu ge -
c;iren Doris'in §imdi ~ocuk istemesi delice 
b:r fikirdi. Her giin biraz daha esmerle -
§en ellerine baktJ. Damarlarmda, kanmm 
muntazam ak1p gittigini duyuyordu. Kal
bi de iyi idi. Patikala'nm berrak havasm
da teneffiis ederken zorluk c;ekmiyor, ve 
o goriinmiyen el, arhk kalbini siki§hrmi
yor, onu ani bir oliimle tehdid etmiyordu. 

0 giinler zarfmda, hie; yorgunluk duy
madan c;ok c;ah§ti. Y almz, zemin, ayak
larmm altmda, alastikiyetini muhafaza 
ediyordu. F akat, Doris, bu garibeye de 
tedricen ah§Iyordu. Giilerek, B azil 'e: 

- Bulut iistiinde yiiriiyorum. 
Diyordu. Adm1 Antoinette koydukla-

Mehmed Mahmud Pasa 

retle degi§mesinden ve yeni bir Vefd pro
graml hazulay1p meydana atmasmdan 
sonra olacakbr. Bu suretle, yeni esasla
ra istinaden meclis kar§Isma ~Ikacak olan 
li~iinci.i Mehmed Pa§a Mahmud kabi -
m:si mecliste kafi derecede ekseriyet bu
lacagi iimidindedir. 

Ekseriyeti bulabilirse ne ala, bulama
dJgi takdirde de, parlamentoyu dag1hp 
yeni intihabata ba§lamak i~in haZITlanan 
«irade» cebindedir. 

*** 
Bu hesabm muvaffak olup olamiyaca· 

gm1 bilmek kolay degildir. Her§ey, M1sir 
parlamentosundaki meb'uslann gi:istere
cekleri karakter kuvvetine baghd1r. F akat, 
goriinen alametlere bak1hrsa, hiikumet, 
biitiin bu mi.isaid giinlerin temin ettigi fay
dalara ragmen, Nahas Pa§a ordusunu, 
ortasmdan ikiye bolmege muvaffak ola
cak gibi degildir. Her§ey yeni bir intiha· 
ba dogru gidildigini gosteriyor. 

Nahas Pa§a aleyhine yapilan hareke
tin lideri, yava§ yava§ Ahmed Mahir 
Pa§a olmak iizere meydana c;Ikiyor. Her 
vesilede Vefdin reisine hiicum eden, onu 
hodbinlikle, istibdadla ve Vefd prensip
lerini ihlalle itham eden parlamento reisi, 
ikinci defa te§kil edilecek olan Mehmed 
Mahmud Pa a hi.ikumetine arkada§lari
le birlikte girecek ve eger ikinci bir inti
haba gidilecek olursa, yeni f1rka hare -
ketinin idaresini eline alacaktir. Her§CY 
sarayda biiyiik bir mevkii, V efd ic;inde 
b1r hayli niifuzu bulunan bu zatm mu • 
vaffakiyetine baghdir. 

*** 
Nahas Pa§a da OO§ dunnuyor. Di.i§ • 

tligii giindenberi M1smn her tarafmt do
la~akta ve her yerde ic;timalar yaparak 
V efdin biitiin kuvvetini kendi etrafmda 
tutnuya ~ah§maktadir. lki kuvvet arasm
daki bu c;arpi§ma, diiglin haftasmm siya
seti ikinci plana almmi§ bulunmasma rag
men, bir takim hadiselere de sebeb ol -

rr.aktan hali kalmiyor. Pazar glinii, Na
has Pa§a, Port Saide giderken, istasyon 
rr.eydamnda bir takim niimayi§ler oldu. 
T araftarlan ile aleyhtarlan arasmda her 
iki tarafm da ni.imayi§lerile ba§hyan gii
riiltii arasmda Nahas Pa§a taraftarlan 
kuvvetli goriiniiyorlardi. Port Saide gi
dip orada propaganda ic;timalan yaptik
tan sonra ertesi gi.in avdet eden Nahas 
Pa§a istasyona gelir gelmez gene taraf
tarlannm hararetli ni.imayi§lerile kar§Ilan
d1 ve bu esnada hiikumet aleyhine gayet 

n bir yerli hizmetc;i hzla beraber yemek 
pi~iriyordu. Bazil'le beraber, adamn ic;e
rilerine kadar gidip, heykel yapmak ic;in 
brmizi toprak arad1lar. Doktor Higgins, 
onlara, Nuh Mebi'den kalma bir otomo
bil tahsis etmi§ti. Y ollar, F rans1z hi.i -
kumetine pek pahabya mal olmarni§a ben
ziyordu. Doris, otomobili idare ederken 
yava§ sesle §arb si:iyli.iyor ve Bazil'in 
daima yanmda bulundugunu, keskin ve 
kuvvetli bir his halinde duyuyordu. A -
daya geleli heniiz bir hafta gec;mi§ oldu
gu halde, arkada buaktiklan ydlar silin
mi§ti bile. 

Adamn ic; taraflarmda kirmiZI toprak 
bulamad1lar .. Bazil buna adeta sevindi. 
Doris de onu c;ah§maga sevketmiyor, 
hatta kendisi, Mragnol'lerden kalma pi
yanodan iirkiiyordu. Maamafih, tekrar 
§arki si:iylemege ba§hyacagmi hergi.in bi
raz daha kuvvetle hissediyordu. Ada, 
iyile§mek ve unutmak istiyenler ic;in c;ok 
miikemmel bir yerdi. Sonra, oniinden 
kd~hklan hayata tekrar avdet etmeleri 
de pekala miimkiindii. 

Doktor Higgins onlan ziyarete gel -
mi§ ve kim olduklanm, adaya ni~in gel -
diklerini anlamak maksadile ag1zlarm1 a
rami§II. 0 gittikten sonra, Doris: 

- Kom§ulan ziyaret etmege mecbur 
olacagiz galiba. 

Dedi. Bazil: 
- Cennette kom§U ziyaret etmek 

.. 
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Ticaret Odas1, bina sahibi 
olmak istiyor 

istanbul Ticaret Odas1 on iki senedir 
kira ile oturdugu, Dordiincli Vak1f ha -
mndan kurtularak bir binaya sahib ol
mak i~in tetkikat yapmaktad1r. Oda, 
Dordiincii Vakrf ham i~in ~imdiye kadar 
kira olarak Vak1flar idaresine 120,000 
liradan fazla bir para vermi§tir. 

Ticaret Odasmm vak1a bina yapmak 
ic;in Dordiincli Vak1f hamn tam kar -
~rsmda ~imdi klsmen Ticaret Borsas1 
ve k1smen de mezarhk ve tlirbe olan 
sahada bir arsaSI vard1r. Fakat yeni §e
hir plamna gore, bu arsadan istifade et
mek imkam yoktur. 

Esnaf cemiyetleri biit~eleri 
Esnaf cemiyetlerinin gec;en seneki 

butc;elerinin tetkikinin arkas1 almmi§ -
hr. Yap1lan hesablara gore, esnaf cemi
yetlerinin ge~en seneki umumi gelirleri 
100,000 lirad1r. 

Cemiyetler, 1937 senesi i~in biit~ele -
rine adi ve fevkalade fas1llardan 27,000 
lirahk yardrm tahsisah koymu§lardu. 
Bu tahsisatla bir esnaf hastanesi kuru
lacak ve bir de s1hhi imdad otomobili 
almacakhr. 

§iddetli bir nutuk soy liyerek onu irtica ile 
itham etti. Bu esnada, bir kisim Oniver 
site talebesile balk tarafmdan yap1lan 
mukabil bir niimayi~, her iki tarafi bir -
birine kattt ve tam manasile vuru§tular. 
Bu csnada meydan iizerinde bulunan lo
kantalardan biri tamamen harab oldu ve 
kuvvetli bir polis miifrezesinin miidahalesi 
olmasaydi, bu hadisenin biiyiiyiip §ehri 
harekete getirebileceginden korkulabi -
lirdi. Olen olmamakla beraber hayli 
mecruh vard1r. Bir~ok insan da tevkif 
edildi. 

Gi:iriiliiyor ki, dugi.in giinlerinin halkl 
i§gal etmesine ragmen siyasi miicadele, 
§iddetini kaybetmi§ degildir. Nahas Pa
§:1 saraya c;ok dargmd1r. Elinden gelse, 
diigiine ragmen, memlekette daha §id -
detli bir hareket yapm1ya c;ab§acakhr. 

*** 
Evvelki mektubumda si:iyledigim gibi, 

M1s1rda demokrasi ile aristokrasi arasm· 
da ilk te§kilatlt mi.icadele ba§lami§tir. 
Yukandan gelen tazyik Nahas Pa§ayi 
a§agtya dogru siiriikliyecek ve Vefd fir
kasi, tedricen demokrat radikal bir pro
grama dogru gidecektir. Her halde, Ma
jeste F aruk'un iki hafta kadar siirecek o
ldn balay1 siikunet i~inde gec;miyecek ve 
arkasmdan da MISlrda miihim miica -
deleler zuhur edecek ve bu hikaye uza· 
YIP gidecektir. 

M. Teker 

yoktur. 
Cevabm1 verdi. Giine§e oturmu§, ba -

§Inda palmiye yapraklanndan bir §emsiye 
oldugu halde, ortasmdan yanp giine~e 
koydugu Hindistan cevizini seyrediyor • 
du. Antoinette, lie; saat giine§te duran 
Hindistan cevizinin, alii ki§iyi sarho§ e
decek kadar kuvvetli bir i<;kiye tahavviil 
edecegini ona soylemi~ti. Doris, Bazil'in 
yanma gitmek ve onu kucaklamak ic;in 
c;ok kuvvetli bir arzu duyuyor, fakat git
miyordu. A§bm israf etmekten korku • 
yordu. 

Bazil onunla a lay etti: 
- Sen galiba, a§ki biiyiik bir dilim 

pa§ta zannediyorsun. Bir hamlede yiyip 
bitirmekten korkuyorsun, dedi. 

Doris, bu tarife, onunla beraber giil
dii. Hayrr, a§ki pek de boyle tasavvur 
etmiyordu. A§k, onun nazannda, daha 
ziyade, mesela aya benziyen bir §eydi. 
Azahr, fakat bu azalmasmm sebebi pek 
iy; anla§Ilamazdi. Bu izah Bazil'i daha 
ziyade giildiirdii. Antoinette mutfaktan 
<;Ikip yanlanna geldi. Nic;in giildiiklerini 
bilmeden, kahkahalara o da i§tirak etti. 

Her ak§am, evin bulundugu tepeden 
Innaga kadar iniyorlar, ki:ipriiniin iisti.in
de, birbirlerine stki s1b sanhp yahud elele 
tutu§Up bir miiddet duruyorlar. Sonra 
avdet ediyorlardi. Ev, a§klanm, bir mah· 
fc.za gibi s1k1 s1k1 kavnyordu. 

(Arkas! vctr) 
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Sthhat 
Sebebsiz hiiziin 

!nsan, nekadar muvazeneli bir sthhate 
ve manhki bir du§iinceye sahib olursa ol
sun gun gelir ki sebebsiz bir hiizi.in ve 
yese kapthr. Halk arasmda buna «efka -
nm var !» denir. Bu. havanm veya dahili 
bazt ifraz guddelerinin tesiri dolaytsile 

mi. yoksa ba§ka sebebler saikasile mi olur, 
heni.iz pek iyi bilinmiyor. F akat o anda, 
hayattan aldtgtmtz zevki kaybederiz. Her 
taraft siyah gi.iruriiz. Cok sevdigimiz i§le

re, insanlara, eglencelere bile tahammul 
edemeyiz. V aziyet bazan ertesi gun de
gi§ir, ekseriya da gi.inlerce devam eder. 
Uzad1gt zaman i~ biraz ciddile§ir. Bir 
nevrasteniye kalbolmamast ic;in hemen iyi 

bir sinir doktoruna mi.iracaat laztmdtr. 
<;i.inkii etrafmtzdakiler sakin ve mutedil 
insanlar oldugu takdirde sizi ktsmen tes
kin edebilirler, eger onlar da sinirli iseler, 
evde li.izum;uz bir mi.inaka§a ve mi.icade

le ba§lar, biisbiiti.in harab olursunz. 

En iyisi, tabii kendi kendinize hakim 
olarak yese ve hiizne kaptlmak ic;in hie; 
bir sebeb mevcud olmadtgmt di.i§i.inmeniz 
ve bu agtrhgt i.izerinizden c;abukc;a atma -
mzdtr. Onun ic;in de gi.inliini.izu e_glendi

recek bir yere, sinemaya, ho§sohbet dost
lara, tiyatroya gitmeniz, oralarda kendi

nizi dii§linmemeniz ve iistuniizdeki agir
hktan bahsetmemeniz icab eder. Eger 

evde oturmamz laztm gelirse gi.ic; olmtyan 
bir me§guliyet, ferah verici mevz.'uda bir 
kitab altp okumak onlann yerine kaim 

olabilir. Ekseri sebebsiz hi.izi.inlerin sebe

bi nedir, biliyor musunuz? Bo§ oturmak 

ve hic;bir §eyle me§gul olmamak I 

··································· ....... ···············Ill 
~1k bir mutfak 

~1k giindiiz ve ak§am 
elbiseleri 

Soldan itibaren, birinci: Kuma&t siyah I 
krepten. Kesik yerlerinin kenarlan rna
vi pikiirlerle si.isli.i, i.ini.i di.iz, arkast gerek 
korsaj, gerekse etekte oyuk pelilerle tez
yinath. 1 metro enindeki kuma§lann 3 
metro 80 santiminden ctkar. lkinci: Krep
ten ve mavi yi.in dantelden bir elbise. 
Belde dante! bir par<;a. Onun altmda ke
mer ~ekline konmus bes di.igmeli kiSim. deki kuma~lann 4 metro 20 santiminden 
Kollar uzun, 1.40 enindeki krepten 2 <;tkar. Di.irdi.incii: Siyah satenden, ~rka
bucuk metro, 80 santim enindeki dante!- s1 di.igmeli, ku~iik bir yaka ile si.isli.i ve 
den 60 santim almak lazundtr. Oci.incii kol nihayetleri pemb.e krepten bir elbise 
ekose surah'tan elbise. Omuzlar raglan beldeki kemer ktsmma tutturulmu~ bir 
bicimidir. Kollar dirseklerden biraz a&agi pano etegin i.ini.inde sallanarak elbiseye 
inmekte ve strttaki kurvaze kesik seklin- ayn bir zarafet vermektedir. Eni 1 met
de bir kesikle nihayet bulmaktadtr. Ku- ro kuma~larm 4 metro 25 santiminden 
sak di.iz renkte kreptendir. 1 metro enin- <;tkar. .......... Yii'Zii;iiZii"D····iii~aietf········· 
(;ehremizin 

talardan 
- Su dananm 

lop etinin sinirsiz ta

derisine 
biri de 

genclik 
• et 

a!fihyacak vasl

maskesidir usares1 

' tafmdan yiiziimiin 
yansmt kap~yacak 
bi.iyi.ikliikte iki par
c;a venr misiniz? 
Snitzel yap1lacak 
ktstmlardan olursa 
daha alai .. 

bik olunan hemoplastic maskeyi tarif etti~ 
gimiz ~artlar dahilinde pekala kendiniz 
bizzat da tatbik edebilirsiniz. Y almz bi
raz fazla sab1rlt olmamz laztmdtr. 

Bunun i<;in evvela yiiziini.izii tertemiz 
bir hale getiriniz. Cildin tam bir safiyet 

ve tabiilik i<;erisinde bulunmast muvaffa
kiyetin en esash amillerinden birini te~kil 

edecek ve maskenin havi oldugu kuvvet
li usare zerreleri mesamelerinize tamami
le niifuz eyliyecektir. 

Evin her taraft 
gibi mutfagm da 
yiiziiniize giilmesini 
ister misiniz? Ora
Yl mi.imkiin mertebe 
temiz tutunuz ve 
ayni zamanda siis
leyiniz. Bakm, §U 
pencere ktrmtzt, be
yaz kareli perde ile 
birdenbire nastl de
gi~mi~. Hele iki sak
Sl ilave olununca a-

Bu ci.imleyi soylediginiz zaman kasab 
nekadar hayrete du~ecekse, belki siz &im
diden ondan fazla ~a~myorsunuz. Evet, 
size biraz pahaltya mal olacak amma, 
bu iki par<;a et yi.izi.inuziin cildini mi.i
kemmelle~tirecek en iyi vasttalardan bi
ridir. 

Lakin durun, tela~ etmeyin. Biz bunu 
yan ciddi, yan latife si.iyliiyoru~. Ciddi
dir, ciinki.i ktrk elli sene evvel Avrupa
daki gi.izellik muesseselerinde hakikaten 
bu tarif et par~alan ~ehreye tatbik olu
nurdu. Cild, dogrudan dogruya kendi-
sine temas eden etin adalelerindeki hii
ceyreleri ve hemoglobin'i emer ve kuv
vetlenirdi. Fa kat bu-

Hamuru spatule dedikleri aletle agzm 
bir santimetre iisti.i ve gi.izler a<;tk kalacak 
~ekilde yuzi.iniize su
ri.ini.iz. Y anm sa at 
kadar orada tutu -
nuz. Mi.imki.in oldu
gu kadar hareketten 
sakmm1z. istirahat 
ediniz. Sedire uza -
mmz, gi.izlerinizi 
kapaYintZ ve hicbir 
&ey dii~iinmeyiniz. 

Maskeyi <;tkarmak icin di.irt ki.i&e bir 
gaz boyamasmt thk suya batmmz. St

eak su kat'iyyen kullanmaymtz. Ci.inki.i 
maskeyi busbi.iti.in yi.izi.ini.ize bula&tmr ve 
ctkarmak icin <;ok fazla mu~ki.ilat ceker-
StnJZ. 

Yeni Frans1z 

hiikumeti isbasma 
' ' 

ge~tikten sonra 
(Ba§ taraft l inct sahifed.e) 

Amerikada miisaid tesir 
Va§ington 22 - Chautemps'in kazan

dtgt itimad reyi siyasi mahfillerin en nik
binane tahminlerini gec;mi~tir. Bu itimad 
resmi mahfillerde ve bilhassa hazine 
mahfillerinde pek mi.isaid bir inttba bt • 
rakmt§ttr. 

Berlindeki akisler 
Berlin 22 - Chautemps'in kazan -

dtgl itimad reyi burada bi.iyi.ik bir tesir 
husule getirmi~tir. 

« Voelkischer Beobachter» gazetesi, 
Chautemps'in komiinistlere mi.isaadatta 
bulundugu ve merkez fukalanna mensub 
meb 'uslar bir milll ittihad kabinesi ha -
mhyabileceklerini i.imid ettikleri ic;in bu 
bdar biiyiik bir ekseriyet kazandigtnt 
yazmaktadtr. 

«Berliner T age blatt» diyor ki: 
«Komiinistler halk cephesinin devam 

etmekte oldugu hissini vermek istemi§ -
lerdir.» 

Londrada miisaid tesirler 
Paris 22 - Franstz hi.ikfunetinin be

yannamesi Londrada c;ok sempatik takdir
lcrle kar§tlanmt§hr. F ranstz - ingiliz dost
lugunun teyidi ve i.ic; tarafh para anla§ -
masmm devamt, istikbalde iic; buyi.ik 
demokrasi devlet arasmda daha stkt bir 
te§riki mesai temin edecek mahiyette mli
talea edilmektedir. 

Keza, mi.idafaa servislerine verilen e
hemmiyet pek ziyade takdir ediliyor. Bu
rada M. lnskip tarafmdan yaptlan ve c;ok 
iy; neticeler veren tedbirlere benzer ted
birlerden F ransamn da ayni neticeleri elde 
edecegi kanaati gosterilmektedir. 

Fransrz matbuatrnrn miitaleasr 
Paris 22 - Chautems kabinesinin be

yanatt sol cenah matbuall tarafmdan se
vincle kar~tlanmt~ttr. 

Humanite gazetesi diyor ki: 
«Muvaffakiyet nalk cephesinde kaldt. 

Chautemps di.in bu cephenin programma 
sad1k kalacagma yemin etti.>> 

Populaire, yaztyor: 
«Ba~vekilin si.izleri, kendisinin halkct

lar toplanhsmtn programmt tahakkuk et
tirmek hususunda gayretler sarfettigine 
§iiphe bJrakmamaktadtr.» 

Journal, Matin, Ordre, Aube gibi mu
tedil gazeteler beyanatm, Chautemps'in: 
te~ekkiil eden kabine eger vakmda bir 
mtlll bltlik hiikumetinin kurulmasma ha
mltk mahiyetinde ise bununla iftihar e
decegini si.iyledigi ktsundan tsrarla bah
setmektedirler. 

Muhafazakar gazeteler bilakis mem -
nuniyetsizliklerini saklamamaktadular. 

Echo de Paris ~oyle yaztyor: 
«BaFekil, sag ve merkez ftrkalarmm 

cesaretini k1rmaga ugra§mt~hr.» 
Jour, diyor ki: 
«Bi.itiin serbestliklerin komiinistlere 

terkedilmesinin hi.ikumetten taleb edildi
gi di.in anla§tlmt§hr.» 

«Epoque» ~i.iyle yaztyor: 
«Bu garib rejimde ittifak, itiraf edilen 

mutekabil bir tezad i~;inde tecelli ediyor 
ve umuml emniyet, emniyetsizlikleri i.ir -
ti.iyor.» 

De La Roque, Petit Journal gazete
sinde su miitaleala.rda bulunuyor: 

«Miifrit partiler muzaffer olacaklar 
ve mutediller ge<;ici i.imidlerini terkede -
ceklerdir. Kabine bir muvakkat anla$ -
ma hiikumetidir. Umuml i& konfederas
yonu di.in ak$am icab eden saatte di§leri
ni gtctrdatmJ&hr. 

ihtilal redingotlann arkasmda sakh du-

damaktl!t §enlenmi&. 
Binaenaleyh mutfa!lm 
diger e~yasmt perdeye 
tatbikan ayni desen -
den s~ebilir, yahud i.i
zerlerini eire keten de
dikleri bezden kaphya
bilirsiniz. Y ag, su ve 

gi.in onun yerine he
moplastic maske de
nilen usul icad olun
mu&tur ki, bir tane
sinin tatbiki be& on 
et par~as1 yerine ge- Kabast gaz boyamasile 

Ian ktsmt suya batmlmt& 
almabilir. 

ctkh mt, ka- ruyor.» (a.a) 

her ti.irli.i bula&tct, 
yapt~tct maddelerin 
bollukla bulundugu 
mutfakta eire olm1 -

yan e&ya ~ok cabuk 
kirlenir. hte onun i
cin size boyle kap -
lanmt& bir tuzluk, 
bir yemek kitabt, 
bir de kagtdltk. 

···························································· 
Ev kad1n1 

Miirekkeb lekeleri 
T ahta e&ya iizerindeki mi.irekkeb leke

leri siitle muamele edilirse muhakkak 
ctkar. Y almz leke tamamile kaybolun
ctya kadar ameliyeyi tekrar etmeniz la

ztmdtr. 

Ceviz lekeleri 
Parmaklanmzda cevizin dt~ kabugu

nun lekelerine enginar ve sair sebzeleri 

soyarken hast! olan siyahltklan 'timonla 

ovmak giderir. 

Kiirkleri parlatmak 
Ki.irklerinizi parlatmak icin onlan her

hangi bir maden esanst ile nemlendirilmi§ 

b~z!erle ovalamak kifayet eder. 

~;er. bir tamponla ----------
Henry Kistemekers oldii Hemoplastic mas

ke, et usaresinden yap1lmt& esmer bir ha- Bu maske haftada veya on bes gi.in
murdur. Koklad1gmtz zaman da bur- de bir, yahud i.isti.iste strasile be~ on giin 
nunuz bu si.iziimi.izi.i size tasdik ettirecek- tatbik olunabilir. Kanstzh~m cildde yap
tir. Yi.iziiniize tatbik ettiginiz zaman, ya- hg1 bozukluklan, onu besliyerek izale e
Pt&kan, katJ ve ktrmmmtrak bir ~ekil a- der. Kuru tenleri yaglandmr, bunun ne
lacakttr. ticesi vi.iziin derisi tazelesir, gi.izelle~ir, 

Ekseriyetle glizellik enstiti.ilerinde tat- sahibini cok gene gi.isterir. 
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Banyolarimiz nas1l olmaiidir? 
Baztlan banyo yerlerini evin en ih-, 

mal edilecek bir ktsmt sayarlar. Bu, bel
ki bizde i.itedenberi yerle~ip kalmt& bir 
itiyadm neticesidir. Cunki.i eskiden ma
lum ya, bi.iyi.ik konaklarda kurnah hu

susi hamamlar mevcud olmasma muka
bi!, orta hallilerin evlerinde ancak cin

ko kap!t hirer yiik demek olan gusi.ilha
nelerden ba~ka bir &ey yoktu. Arttk o 
gibi sakim adetleri btrakarak banyonun 
bir eve muhakkak laz1m oldugunu dii

&i.inmeli ve kudretimiz yettigi takdirde 
banyosu ferah ve muntazam aparttman
lan tercih etmeliyiz. T abii herkesin ban

yosu, resimde gi.irdiigi.ini.iz ~ekilde <;ocuk
lara ve buyi.iklere mahsus ayn ayn kt
stmlan havi bulunamaz. Tek tekneli, 
mi.itevazt olur, fakat temiz olur. 

Banyonun yerli tertibatmdan maada, 
oraya laztm olan diger e&yadan hattra 
~elebilenler sunlardtr: Kirli havlulan ko-

yacak bir kutu. Kirli <;ama&trlann attla
cagt bir sepet. Ki.i~i.ik bir tabure. Mus
lugun iizerinde bir ayna, altmda bir eta
ier. Porselen veya telden slinger ve sa
bun konacak tertibat. 

Paris 22 - Me~hur romanc1 ve tiyatro 
muharriri Henry Kistemekers'in 66 ya
$Inda vefat ettigi bildirilmektedir. Mu
harrir ve bestekarlar cemiyetinin eski 
reisi olan Kistemekers, aslen Belc;ikah 
idi. En me§hur eserleri arasmdacMarth., 
cPara. ve cAlev• piyesleri zikroluna -
bilir. (a.a.) 

Berlinde ii~ casus idam 
olundu 

Berlin 22 35 ya§mda Gerhal'dt 
Diehl, 39 ya§mda Felix Bobek ve 30 
ya§mda Arthur Feschke casusluktan do
layl idama rnahkum edildikleri i~in bu 
sabah Berlinde Plozeensee hapisanesi -
nin avlusunda cezalan infaz olunmu§ -
tur. (a.a.) 

lngilterede bir tren kazas1 
Londra 22 - Bir Londra ekspres tre

nile bo§ bir tren Bedford'un 6 kilometro 
§imalinde t;arpi§IDI§lardlr. Bir k~i 01 -
mii§ ve 25 ki§i yaralanml§hr. (a.a.) 

Eden, Pariste kalacak 
Paris 22 - Milletler Cemiyeti konse

yinin 26 net ikincikanun toplanttsmda 
bulunmak iizere Cenevereye gidecek o
lan 1ngiliz Hariciye Nazm Eden'in Pa
risten ge<;erken bir gUn kalacag1 teey -
yiid etm~ktedir. Frans1z Hariciye Na -
z1rile Pariste bulu§UP gi.irii§tlikten sonra 
beraber Cenevreye hareket edecektir. 

(a. a.) 

7 

Roma - Y1lba§1 miinasebetile otomobil sahibleri i§aret memurlarma he
diyeler veriyorlar. 

ST. Moritz - St. Moritz'deki me$hur k1~ otellerinden birinin meharetll 
garsonu patinaj yaparak mii§terilere kokteyl gi.itiiriirken Alman san'atkarlarm• 
dan Susi Dumel bir ayak oyunile tepsiyi devirmi§tir, 



8 

Ekalliyet okullannda 
stiklal Mar~1n1 Tiirk k1z1 
gib · okuyan um k1zlan 
Kalblerinizi yoklaYJn ve bana en ~ok sevdiginiz 

adamm ismini soyleyin dedigim zaman koca 
sm1fta bir tek isim ~1nladi: Atatiirk! 

~zhk okullanndan Beyo!· 
lu Rum Kiz Ortamektebi: 
Yukar1da: Orta u~uneu 
sm:tftan bir talebe, tiirk~e 
ders anlatiyor. Ortada: 
Orta ikinci smd talebesi 
ttirk~e dersinde, ~a~da: 
Ogretmen Bayan Nebiy&o 
$ itina ile yeti§tirdigl 

lru .. Ji.L:JA-

- Ekalliyet mek.tebleri, ne alemde • 
dir? 

Bilmem bu sual, sizin de, zaman za • 
man dilinizin ucuna gelir mi? 

Bu mekteblerde, yeni nesillerin nas!l 
yeti§mekte olduklanm gori.ip bilmek ar· 
zusu elbette bir kupkuru merak say!la • 
maz. 

Vak1a bu vatanda§lann, tam manasile 
Tiirk vatanda§J evsafmt haiz olarak ye
ti§melerini temin ic;in, Kiilti.ir Bakanh • 
g1 li.izumlu gordiigi.i biitiin tedbirleri al
mt~ ve bunlann hakkile tatbikmt ciddi 
bir ~ekilde i~ edinmi§ bulunuyor ama, bu 
gayret acaba verimini veriyor mu'? 

i~te bunu anlamak istedik. 
Ve bu maksadla Ermeni, Rum ve 

Musevi mektebleripi gezdik. 
istanbuldaki askeri ve sivil bi.itiin mek

tebleri gormii~. gezmi$, uzunuzadtya tet
kik etmi~ oldugum halde, ekalliyet mek
teblerine ilk defa gidiyordum. 

Beyoglu Rum Merkez KJZ Orta oku
lunun kaptsmda bir lahza durakladtgtm 
zaman, kendimi bir muammamn e~iginde 
saydtm. 

Acaba ne gorecelr.tim '? 
Miidiir bizi giize! tiirkr;esile kar§Iladl, 

iki dakika sonra da odaya nesillerin ho
cast iistad 1hsan ~erif girdi. 

Kalkttk, hep beraber rasgele bir sml· 
fm oniinde durduk. 

- Abidin Daverin dersi var .. dediler. 
~oyle dii§iindiim: Koyu milliyetper • 

ter bir mi.inevver, eline hergiin birkac; sa· 
at kay1dstz ~artstz teslim edilen bir taze 
hamuru nastl yogurur, nastl pi§irir aca
ba'? 

Orta ikinci stmftan ka!dtrdtgimiz bir 
gene ktza: 

- Bize en c;ok sevdiginiz ti.irkc;e par
c;ayt okur musunuz? dedim. 

Derhal bir asker gibi ihtiramkar bir 
vaziyet aldt ve agu agtr lstiklal mar§mm 
kiiftesini okumaga ba§ladJ. 

Serapa dikkat kesilmi§, hayretle dinli· 
yordum. 

Bu seste en kiic;iik bir piiriiz, en ufak 
bir aksakhk, bir §ive bozuklugu .. Hay1r, 
hie; bir~ey yoktu. 

Onu, siidbesi.id bir Ti.irk kill da, an· 
cak bu kadar diizgiin okuyabilirdi. 

Bir istisna kar~1smda kalmt~ olmak ih
timahle bir ba~kastm kaldtrdtk. 

Onda da ayni temiz, ayni tertemiz 
tiirk.;eyi bul duk. 

Gene kanaat getirmedim, belki on, on 
be§ gene ktz, ayn ayn kalkarak, nihayet 
geni~ bir nefes alan kanaatimi tatmin 
edince, mutlak bir kusur bulmak gayreti
le, biitiin bir saat bu r;ocuklann duygu ve 
bil~i dagawklanm didik didik ettim. 

Ve gordiim ki, sade ~iveleri di.izgiin 
degil, fakat okv~:Iklarll'lm manasm1 da 
iyice kavrami§ bulunn orlar. 

- Kalblerinizi yoklaym ve bana en 
.;ok sevdigiriz adam•! ismini soyleyin! 

Koca smtfta bi · tek i·min iic; hecesi 
~mladt: 

- Atatiirk! 

Bence miihim alan nokta bu degildi: 
Bu toprakta ya~tyan kim, sevgisini i.istiin
de tophyan ismi arad1g1 zaman ba§ka bir 
isim b.!!!_abilirdi ~ .. 

- Bir lcagtd aim ve Atati.irkii ni<;in 
sevdiginizi yazm l 

Kag1dlan toplad1m.. lsterseniz, size 
onlardan baz1 satular vereyim: 

Dorotea Papadopulo: «Bu sorgu bi
raz tuhafllr. Bizi padi~ahlann zulmiin -
den ve her ti.irlii esaretten kurtararak hiir
riyete ve insanhga kavu~turan Ataml ni· 
~in sevdigirni nastl sorabilirsiniz ?» 

Elefterya Liolaki: « Tiirkiim, Tiirkiin 
medeniyetin babas1 oldugunu ispat eden 
Atam1 sevmemek elimden gelebilir mi ?» 

Gorgo Kalvokoresi: «Bugiin ban a, 
Tiirkiim diye sevinmek ve ogiinmek hak
kmt veren odur. Onu nas1l sevmem.» 

Kiveli Dimitriyadu: «Bizi, kurtarmak 
i~in camm, bi.itiin varhgm1 tehlikeye ko
yan Atati.irkii sevmiyen ne insandtr, ne de 
Tiirk.» 

Elli Co§kun: «Bizi karanhktan kur • 
taran Odur. Bu nur biitiin di.inya ufukla· 
nm aydmlatttgl i~in onu sade biz Tiirk
ler degil, biitiin diinya sevmelidir.» 

Angeliya Papadimitriu: <<0 bizim 
Atamtzdir. Onu sevmiyen insan yoktur; 
Atatiirkii bi.iti.in omriimde sevecegim, ol
diigiim zaman onun giizel ismini soyliye
rek olecegim.» 

Despina Atoynatan: «VatammiZI 
dii§manlardan 0 kurtardt. 0 olmasaydt, 
§imdi memleketimiz, ya dii§manlar elin • 
de bulunacak, yahud da fena padi~ahla
nn elinde bulunacakll. Bugiin ya§ad1g1 • 
mtz mes'ud, hiir ve miistakil hayat yerine 
bir zindan hayah ya~tyacakttk.» 

Anna T riyandafilidu: <<Atati.irkii na
stl sevmem ki o bizi bu kadar ~ok sevi • 
yor. 0, 15 ytl ic;indc y1k1k denilecek 
halde bulunan Tiirkiyeyi bir cennete 
benzetti.» 

Rozalya Levanti: «Onu, biiyiik bir 
Tiirkiye yu.rathgt i~in severim .. Biitiin 
diinyamn en biiyiik adam tamd1g1 Onu, 
anamdan, babamdan c;ok severim.» 

Ba§ka bir stmfa girdik. Orta birinci 
stmf. 

Ekserisi tertemiz tiirkc;e konu§an c;o • 
cuklara, 

- Sizi, dedim, on, on be§ giin siire • 
cek bir seyahate c;tkaracagim. N ereye 
gitmek istersiniz ve nic;in oraya gitmek 
istersiniz, yazar mtsmtz ~ 

Gelin size bu topladigJm kag1dlardan 
da be§ on satu gostereyim: 

Yuvana Vasiliadu: «Beni on sene ev
vel bir kere Ankaraya goti.irmii§lerdi. 
Fa kat .;ok ki.ic;iikti.im, biqey anltyama • 
dtm. ~imdi gene oraya gitmek isterim. 
(i.inkii oras1 devletimizin merkezidir ve 
Atatiirk oradadJr.» 

Zafiro Papadopulo: «Kuru, susuz ve 
agacstz bir toprakta yeni ve yemye~il bir 
r;err;eve ic;inde biiyiik binalarla si.islii bir 
Avrupa §ehri yaratttklanm ve bunun 
Ankara oldugunu kac; senedir ogretme -
nimden, anamdan, babamdan ve herkes-

CUl\muRIYET 

japon k1t' alann1n ileri 
harek3.h ag1rl~h 

Japonyada bulunan ~in Biiyiik 
konsoloslari. ~ine hareket 

el~isile 

ettiler 
Vis 

[Ba~taratt l tnct sahttede I 
pt"trol §irketi memurlann,n da bulundugu 
75 Japan Sovyet topraklarmda mevkuf 
tutulmaktadtr. 

{;in ordularma ric' at emri 
verilmesi muhtemel 

Hankov 22 - Royter bildiriyor: 
(in hiikiimeti, cenubu garbideki be§ 

vilayeti J aponlara kar&l i.issiilhareke itti
hazma karar vermi&tir. (in hiikiimetinin 
yakmda orduya umumi ric' at emri ver· 
mesi muhtemeldir. Bu takdirde (in ordu
su ~ok zengin olan ve tabiaten daglarla 
~evrilmi~ olmak itibarile ideal bir miida· 
faa mevkii te~kil eden Hankov'a r;ekile
cektir. 

{;in akmctlarr dagtldr 
Sanghay 22 - Japan tebligincfe bil

dirildigine gore, Sanghay civarmda Ja
pon geri hatlanm miitemadiyen vuran ve 
sayiSI birkar; bin tahmin edilen Cin akm
ctlan dagtlmt~ttr. Bu hareket esnasmda 
~anghay'm 30 kilometre cenubu $arki
sinde hakikt bir meydan muharebesi ol
mu~tur. Cinliler Sanghay'm garbine c;e
kilmi~lerdir. 

Gene ayni teblige gore, Vuhu i.izerine 
(inlilerin bir miiddettir yapmakta olduk
lan tazyik Japonlarm Yangse'de bulu
nan barb gemilerinin himayesinde yap
ttklan <;ok $iddetli taarruz neticesinde 
bertaraf edilmi$tir. Aralannda ii~ se~me 
f1rka bulunan 200 bin Cin askeri ~u
sofud'a demiryollarmm iltisak noktasm • 
da toplanmts bulunuyorlar. 

Y eni tayinler 
~anghay 22 - Bugiin, son tathirattan 

sonra baz1 tayinler ilan edilmi§tir. Bu 
ci.imleden olmak iizere ge~ende uzun bir 
hastahktan sonra olen Szechwan valisi 
Luihsiang'nin yerine eski Hariciye Na
Zin General Changh Chun'un tayin edil
digi anla§Ilmt§ttr. 

Muhasamatm uzamas1 ihtimali kar§I • 
smda <;in hiikiimeti faaliyetini Szechwan, 
Kweichow, Yunnan, Hunan ve Kwangsi 
evaletlerinde temerkiiz ettirmi§tir. Hiikii· 
~et bu eyaletlerin <;inin miidafaast ic;in 
geni§ mikyasta asker c;tkarabileceklerini 
iimid etmektedir. Harbde cesaretlerile 
§ohret bulan Miao kabilelerinden ahnan 
50,000 ki§inin talim ve terbiyesini ikmal 
etmek iizere Yunnan ve Kweichw hudu
duna askeri eksperler gonderilmi§tir. 

Cinlilere gore vatan haini imif 
Sanghay 22 - Japan i§gali altmda 

bulunan Sanghay mmtakasmda J apon -
larla te§riki mesai ederek bir <;in idaresi 
kurmak ic;in te§kil edilen cemiyet azasm
dan F anynen diin F rans1z mmtakasm· 
daki evine giderken me~hul bir adam ta· 
rafmdan tabanca ile oldiiriilmii§tiir. 

F anynen gec;en giin ag1r surette yara
lanan mezkur cemiyet reisi Lopehong'un 
samimi bir dostu idi. Bu cemiyet azas1 
vatansever <;inliler tarafmdan vatan ha
in; telakki ediliyorlar. Bu cinayet de ce
miyet azasmm oldiiriilmesi serisinden di
ger bir hadisedir. 

Prens Konoye'nin ao:z:.leri 
T a kyo 22 - Prens Konoye Diyet 

Meclisindeki nutkunda ~u sozleri de soy
lemi&tir: 

«- J aponyanm, dogu Asyasmm is
tikrarct kuvveti olmak itibarile vazifesi, 
memlekete daha a~1r mecburiyetler yiik
lemektedir. Buna binaen J a pony a daha 
biiyiik fedakarhklara katlanmak mecbu· 

ten i§itiyorum. Beni oraya gotiiriiniiz .. 
Ankara yolculan az degil. F akat bir 

o kadar da Akropol'u merak eden Atina 
yolcusu var. 

Girdigimiz orta iic;i.incii stmfta, kagt· 
da kaleme davranan ~ocuklara: 

- Ti.irk bayragmm resmini ~izer mi
siniz? dedim. 

On be§ dakikahk bir miihlet sonunda 
elime kag1dlan tutu§turduklan zaman, 
duydugum sadece azabd1. 

Vakta bu kag1dlarm dortte iic;iinde 
Tiirk bayragmt oldugu gibi bulmadim 
degil. Geriye kalan dortte birinde, yani 
alt1smda ise manastz ~izgilerden ba§ka 
bir~ey yoktu. 

- Kabahat resim muallimindedir, de
diler. 

Kabahat kimdedir bilmem. 
Ancak, tepesinde Tiirk bayrag1 dal -

galanan bir mektebde, Turk bayragmm 
§eklini ~izemiyen bir tek c;ocugun bile 
mevcudiyetini ne. akltm ahr, ne de hav
salam. Hele bu r;ocuk on be§, on altl ya§· 
larmda olursa. 

ilk okulun dordiincii stmfma girdik. 
Ogretmen Bayan Nebiye Hir;durma

zm etrafmdaki k1z, erkek yavrulart uzun 
uzun dinledim. lnkar edemem ki burada, 
kendimi tam manasile bir Tiirk ilk oku
lunun havasmda buldum. 

Bu. daha kiic;iiklerin, daha iyi yeti~
tiklerini anlatan bir mi.ijde idi. 

K. 

riyetindedir. Bunun ir;in de Japon mille
ti maddi ve manevi seferber hale gelme
li, ordu ve donanmasmt kuvvetlendir • 
meli ve finans ve ekonomisini bir kiil ha
linde tanzim eymelidir. Hiikumet, istih
salatJ Japan- Manc;uko te~riki mesai kad
rosunda artumak ir;in barb endiistrisini 
tanzim etmek istiyor.» 

Prens Konoye, heniiz derpi$i mi.imkiin 
olmtyan son hedefin tahakkuku i<;in bii
tiin milletin blok halinde hiikumetin arka
smda birle$ecegi iirnidinde bulunduguou 
ve ihtilafa sab1r ve sebatla bir tarzthal 
anyacaii;Im bildirmi~tir. 

H ariciye N azt.rrnzn beyanatr 
Tokyo 22 - Prens Konoye'nin nut

ku Diyet meclisi azalarmm hararetli al· 
ki§larile kar§tlanmt§tlr. 

Ba~vekilden sonra kiirsiye gelen Dt§ 
Bakam M. Hirota demi§tir ki : 

«- Cin hiikiimetine Alman hiikiime
tinin tavassutile, a~ag1daki teklifleri yap· 
mt§hk : 

1 - Komiinist politikasmm, J apon ve 
Manc;urya aleyhdarhgmm terk ve J apon 
ya ve Manc;ukov ile anhkomi.inist politi
ka esas1 dahilinde te§riki mesai edilmesi. 

2 - Bazt bolgelerde hususi bir reiim 
altmda askerlikten tecrid edilmi§ mmta· 
kalar tesisi, 

3 - Cin, J apon ve Manc;uri arasmda 
ekonomik bir anla~ma akdi, 

4 - Bir ~ok tazminat verilmesi. 
Japonyamn Cinde hi~ bir toprak ka

zanma tasavvuru yoktur. Cin hiikumeti. 
samimt bir surette miizakere etmek iste • 
medigini gostermi§ oldugundan, Japan • 

ya yeni Pekin rejimine mi.izaheret mec • 
buriyetinde kalmt§tlr. Japonya i§gal edi
len bolgelerde yalmz diger devletlerin 

hak ve menfaatlerini tammakla kalmtyor, 
a~1k kapt prensipini dahi tatbik etmek is
tiyor, Japonya, onlann ekonomik ve kiil
tiirel te§riki mesailerini ve bilhassa dogu 
Asyasmda yeni bir nizam tesisi ic;in te~riki 
mesailerini miisaid surette kar§tlamakta· 
dtr. 

J aponya, Amerika ve lngiltere ile 
dostluk rniinasebetleri idame etmek isti· 
yor. J a pony a, kendisinin uzak Dogudaki 

vaziyetini lngilterenin takdir edecegini 
iimid eder.» 

Bundan sonra M. Hirota, antikomin
tem paktla Alman • J apon anla§masl • 
mn ehemmiyetini alkt§lar arasmda kay -
detmi~ ve : 

«- Japonya, Almanya ile te~riki me
saisini derinle§tirmek arzusundachr.» de
mi§tir. 

Harbiye Na:tn ne diyor? 
Tokyo 22 - Hariciye Nazm Hiro· 

ta' dan sonra soz alan Harbiye N azm 
General Sugiyama, Cindeki askeri vazi
yeti gozden gec;irerek demi~tir ki : 

«- Muhasamatm bidayetindenberi 
(in barb hattma bir bu~uk milyon asker 

sokmu§tur. Bunlann yans1 olmi.i~ veya 
yaralanmi§hr. ~an-Kay-~ek uzun bir 
harbe hazulamyor. 

J apon ordulan da bu yeni vaziyeti 
azill)le kar~1hyacaklardu. Biz de silahla
rtmiZl ve gayretlerimizi artuacagJz.>> 

Amirala gore ... 
Mi.iteakiben Amiral Y onai bir nutuk 

soyliyerek Cin sahillerinin tam manasile 
abluka altma ahndtgmJ, hatta (in ka
ytklannm bile gec;emedigini soyledikten 
sonra demi§tir ki : 

«- F akat bu abluka diger devletler 
gemilerine tatbik edilmemektedir, yalmz, 
(in gemileri ecnebi bayrak ~ekmekte ol· 
duklanndan vapurlann hakiki rnilliyeti 
stb bir kontrola tabi tutulmaktadu.» 

Amiral muhasamat esnasmda hi~t bir 
Japan harb gemisinin batmadtglnl soyle • 
mi§ ve ancak bahriyeye aid 65 tayyarenin 
dii§iiri.ilmii~ oldugunu kaydeylemi§tir. 
Buna mukabil Cinliler 654 tayyare kay
betmi§lerdir. 

Nihayet Panay hadisesine telmih e • 
den Amiral bu hadisenin bir yanh§hk 
eseri oldugunu bildirmi$ ve ileride bu gibi 
yanh~hklann tekerriir etmemesi ir;in J a
pan donanmasmm ihtiyatla hareket ede
cegini ilave etmitir. 

Amerika selirinin protesto•a 
Va&ington 22 - Hariciye Nazmnm 

bildirdigine gore, Tokyo' daki Amerika 
Biiyiik Elr;isi, Manliun' de Japan asker
Jeri tarafmdan 15 defa Amerika mi.iesse
sesine vukubulan tecaviizleri ve bu mii

esseseye iltica ederek orada ya~ayan (in 

kadmlanmn cebren gotiirlilmesini Japan 

hiikiimeti nezdinde protesto etmi$tir. 
Bu protesto iizerine, buna benzer ha

diselerin tekerriir etmemesi ir;in icab eden 
tedbirlerin almdtgma dair Amerika Bii

yiik El~isine teminat verilmi~tir. (a.a.) 

23 lkineiklnun 1938 

Afyon inhisarinin 
c;alJ§masi takdir edildi 

Kurumun gayret 
intizam, afyon 

mucibi 

ve mesaisi, muamelabndaki 
sab'I i~in aldigi tedbirler 

memnuniyet goriildii 
Tiirk koyliisiiniin ba§hca mai~et vast-~ 

talanndan biri oldugu kadar ihrac mad
delerimizin de ba§mda gelen afyon iize · 
rinde, devlet elile yaptlan uzun ~ah~ma
lardan sonra nihayet bu i§e istenilen dii
zen verilmi§ ve arzu edilen rand1man her 
cihetten almmagco. ba§lanmt~hr. Bu suret
le ikhsad Vekaleti uyu§turucu maddeler 
idaresi, yeni bir ~ekilde c;ah§maga ba§la
dJktan sonra, ktsa denilebilecek bir za • 
manda muvaffak olmu§ ve hedefine ula~
mt§tlr. 

Resmi bir takdir 
Uyu~turucu maddeler inhisarmm ytl

hk bilanc;osunun tasdikma miitedair Res
mi Gazetenin 5 ikincikanun 938 tarihli 
niishasmda ~u ftkra goze .;arptyordu.: 

«Kurumun, bilhassa bu sene i~erisinde 
gosterdigi fevkalade gayret ve mesai ve 
muamelatmdaki intizam takdire lay1k ol
makla beraber, afyon salJ§J i~in ittihaz 
edilen muhtelif tedbirler de memnuniyeti 
mucib goriilmii§ ve gelen senelerde daha 
miismir neticeler almacag1 iimidini do· 
gurmu§lur.» 

Devletin resml agz1 alan Resmi gaze· 
tede boyle bir ftkramn yer bulu§u, uyu§· 
turucu maddeler inhisannm nastl bir ida· 
re tarzma malik oldugunu ve istihsalden 
ihraca kadar memleketin umuml menfa
atlerinin ne ~ekilde gozetildigini a~1k bir 
§ekilde gostermektedir. 

Alyon ticaretimiz 
Tiirkiye Cumhuriyeti hiikumeti, af-

yonlanmllln suf insani dii§i.incelerle s1hhi 
sahada kullamlmasmt taahhiid ederek 
Milletler Cemiyetinin murakabesi altm -
daki beynelmilel uyu§turucu maddeler 
anla§masma girmi§ bulunmaktadtr. Bu 
suretle ba§hca geli;· kaynaklanm1zdan 
biri alan afyonun getirecegi menfaatten 

miihim bir ktsmmi feda eden devlet diger 
taraftan uyu~turucu maddeler inhisanm 
kurarak muayyen gayeler ic;in yapilacak 
ihracah tanzim ederken biiyiik masraflar 
ihtiyarile afyon kac;akt;ihgml kokiinden 
kaz1yan bir miicadele te§kilatt kurmu§ ve 
tedbirler almt§hr. 

Karfrla~tlan va:z:.iyet 
f§te bu §erait ic;inde kurulan uyu§turu

cu maddeler inhisan iki mi.ihim vaziyetle 
kar§tla§ml§ bulunuyordu: Bir taraftan 
dahildeki geni§ istihsalatt haricdeki azal
ml§ alan talebe gore tanzim etmek, diger 
taraftan haricde pek a~m bir §ekil almt§ 
alan rekabetle c;arpt§mak. 

fnhisar idaresinin bu sahadaki muca• 
delesinin muhtelif safhalan olmakla be
raber ge~en sene zarfmda nihayet yeni 
bir .;ah§ma ile matlub neticeler elde edil· 
mi§tir. 

Biitiin menlaat koyliiye 
Uyu~turucu maddeler inhisanm~ ~a~

hca gayesini Ti.irk koyliisiiniin yeh§tlrdt
gi mahsulden azami istifade edebilmesi 
te§kil etmektedir. Bunun i~tin de amlann 
kurdugu mutavasstt stmfmm ytkilmast la
ztm geliyordu. inhisan idare eden eller, 
aldtklan tedbirlerle bu i§i muvaffakiyetle 
ba§armt§lardir. Gec;en senedenberi afyon 
dogrudan dogruya koyliiden almmakta
dtr. Simdi gec;en senenin elde edilen tec
riibelerile bu sene yeni kararlar almmak
ta ve yeni hamleler yaptlmaktadJr. 

Bu muvaffakiyetin Sirrt §oyledir: 1nhi
sann eksperleri koyliiniin yanma kadar 
gitmekte, her c;iftc;inin mah bir kilo dahi 
olsa satm almmaktad1r. Para da dogru· 

dan dogruya koyliiniin eline gec;mekte • 
dir. Mesela; bu sene ic;in takdir edilen, 
12 derece morfinli bir kilo afyonun fiatt 
alan 480 kuru§ hic;bir mutavassttm cebine 
ugramadan dogruca koyliiniin eline veri
lecektir. 

Afyon i:nhisan Umumi Miidiirii 
Hamza Osman Erkan 

Koyli.iye verilen avans miktan mal 
bedelinin yiizde seksenine kadar c;tkanl .. 
mt§tlr. 

Afyon miistahsili ambalaj, nakliye gi ... 
bi masraflardan tamamen uzakttr. lnhi• 
sar, koyliiniin ayagma giderek mahm al ... 
maktad1r. 

lstenilen fey 
Buna mukabil miistahsilden istenilen 

tek bir~ey vardu Daima yiiksek kaliteli 
mal... Bu da, gene snf miistahsilin ve 
Tiirk afyonunun iyiligi ic;in istenilmekte
dir. Ciinkii yi.iksek kaliteli, temiz, morfin 
derecesi yiiksek Tiirk afyonu inhisar ida
resinin ba~hca idealidir. Ancak bu saye• 
dedir ki afyonlanmtz diinya piyasasmda .. 
ki rekabet c;erc;evesi d1~ma ~tkacak ve 
hakkt alan yiiksek mevkii kazanacakhr, 

lstihsalde inkrlab 
fnhisar idaresi afyonun istihsalinden 

ambalajma kadar tam manasile bir inkl
lab yapml§ttr. Bugiin Tiirk afyon miis
tahsili en fenni ~;izgi ve algi aletlerini en 
biiyiik bir ustahkla kullanmaktadir. Bii

ti.in bu aletleri inhisar idaresi dagttmJ~ ve 
!nhisarm miitehass1slan kullamlma §ekli
ni koyliiye gostermi§tir. 

Bundan soma lnhisar idaresi afyonu 
eline almakta ve bugiin di.inyaca tanm .. 
m1~ alan §ekilde, iizerinde inhisann dam• 
gasm1 havi yuvarlaklar halinde tanzim 
ederek, en temiz ambalajlarla ihrac et .., 
mektedir. 

Koyliiniin ve memleketin 
menlaatini telil 

1nhisar idaresi, yaphgt iJlerde daima 
koyliiniin menfaatile memleket menfaa .. 
atini telif etmek yolunu tutturmu§ bulun .. 
maktadtr. Nitekim, haricdeki talebe uya· 
rak afyon istihsalatJ tahdid edilirken af
yon yerine bir kmm koyliiye ba§ka top .. 
rak mahsulleri ekmek imkan ve vasttalari 
da verilmi§tir. 

Afyon inhisar idaresi, dahilde yaptl· 
gi i§ler kadar harici satt§lannda da titiz .., 
dir. Sal!lan Tiirk afyonlannm standardi ... 
zasyonuna daima azami itina gosterilmi§• 
tir. hte bu suretle alman tedbirlerin fay
dah neticeleri daima goriilmii~ ve Tiirk 
afyonlanna kar§J taleb durmadan artml§
br. Tiirk afyonlannm yiiksek evsaft ec .. 
nebi gazetelerinde daima takdirle ge~ "' 
mekte ve Tiirk afyonlan ambalajmm bir 
miikemmeliyet garantisi oldugu kaydedil· 
mektedir. 

Y eni mahsul ifin ted birler 
inhisar idaresi yeni mahsul ic;in de 

tedbirler almt§ ve mahsuliin yiiksek kali
teli olmast ir;in miistahsile tavsiyeleri ihti• 
va eden <<Afyon ekicilerine ogiidlerimiz>>. 
adile bir bro~iir tabettirerek koyliiye da " 
gitmt§hr. Bro§iirde tohumun cinsinden 
ba§hyarak slirme, gubreleme, ekim, sula
ma, c;izme, toplama ve topaklama §ekil
leri biitiin inceliklerile kaydedilmektedir. 

Miinih - Karnaval mevstmmm kii§ad1 miinasebetile Miinih BelediY" 
Reisi Kamaval Krali<;esile Krall tebrik ediyor. 
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Askeri bahisler 

Deniz kuvvetleri he§ 
ytlda nekadar artacak? 
ingiltere 52,000 tonluk ve 
toplarla miicehhez miithif 

406 milimetrelik 
Zirhhlar yapbracak 

1120 

Alh bilyiik devletin 1938 ba!$mdaki ve bugilnkii in!laat programlanna gore 
1940 taki umumi tonajlarlnJ gosterir tertibi resim 

[Siyah re.sl.mlerin ll;lndeki beyaz rakam lar 1938 tonajmt, noktalt re.simlerle tistt€
kl ra'kamlar 1940 tonajrm gtist€rmektedlr. Rakamlar bin tonu 1fade etmekt€d1r. 
Misal: Fransa 1938 de 512,000 ton, 1940 da. 635,000 ton gibl.l 

Pariste c;1kan Vu mecmuasmdan: 
1626 senesinde, ,;lovaliye de Razilly, 

Richelieu'ye verdigi deniz programmm 
ba§ma §U ciimleyi yazmJ§tJ: «Deniz! ere 
hakim olan karada da biiyiik bir kudrete 
sahib olur.» 

T arihte, hi9bir hadise ve hic;bir mevki 
yoktur ki bu darb1 meselin dogrulugunu 
gostermek fusatlm vermi§ olmasm. Her 
biiyiik devlet, bu darb1 meseli benimse -
dikten sonra, onu kat'i bir kaide olarak 
kabul etmi§tir. Bu soz, bugiinkii deniz 
s1yasetinin ba§mdadtr ve denizci olm1yan 
devletler bile, deniz siyasetine girmi§ler • 

dir. 
F azla olarak, ltalyanm, en k1sa bir 

zaman zarfmda, 35,000 tonluk iki mh
h daha in§asma ba§lamak hususundaki 
ani karan Amerikamn ve fngilterenin 
derhal mukabelede bulunmalanm intac 
etmi§tir. Amerika meclisi 50,000 tonluk 
iic;: z1rhh in§aSml kararla§tJracaktJr. 52 
bin tonluk gemiler in§asma karar verdi
gini ilan etmi~ alan lngiltere, §imdiye ka
dar en biiyiik gemiler ic;in azami 356 mi
limetrelik toplar kullamld!gl halde, bu 
gemileri 406 milimetrelik toplarla tec;:hize 
ka rar vermi§tir. 

Oyle ki, deniz teslihatJ yarl§l esasen 
bi.:tiin siiratile devam ederken, biisbiitiin 
hizlanmi§ ve bu yan§a, diinyamn biitiin 
bi.iyiik devletleri, ister istemez dahil ol -

rnu~tur. 

lngiliz donanmast 
Denizcilikteki §Cihret ve niifuzunu in

kar etmek kabil olm1yan 1ngiltere, bun -
dan birkac; ay evvel, o sahadaki tefevvu
kunun sarsildigmx hissetmi§ti. lngiliz ~ 
Alman deniz .anla§masi bu vaziyeti biis
biitiin vahimle~tirince, lngiltere tehlikeyi 
gordii, viis' atini kavrad1 ve bu tehlikeyi 
bitan evvel uzakla§tlrmak, irtikab edilen 
hatalan tamir etmek iizere, cesurane bir 
kalkmma te§ebbiisiine giri§ti. 

Bu te§ebbiisiin ilk senesi olan 1935 te, 
lngiltere tezgahlan, manidar bir faali • 
yete ahlarak 25 gemi yaptilar. Bugiin, 
bir kJSml onceden tesbit ediJen programm 
muayyen tarihini geride b1rakmak §ar -
tile, tezgahlarda 1 00 gemi yap1hyor. 
Gaye, kruvazorleri 70 e c;1karmakhr. 
Bundan ba§ka, in§asma devam edilen 
5 mhl1dan ikisi 1940 sonbaharmda, di
ger iic;:ii de onu takib eden ilkbaharda 
yani 1941 baharmda bitecektir. 

Fa kat Britanya amiralhgi, 1938 sene
sinde 4 mhh, 1939 da 1 ZIThh daha in
§asim tasavvur etmektedir. Bu suretle 
1942 senesinde, fngiliz harb filosu yeni 
vc eski 25 mhhya sahib bulunacakt1r. 
Gelecek aylar zarfmda, hadisat, biiyiik 
harb gemilerinin derhal ve siiratle in§asma 
ba§lanmasmJ icab ettirdigi takdirde bu 
vaziyet degi§ebilir. 

ltalyan donanmas1 
lngilterenin, Hindistan yoluna tevcih 

edilecek olan her tiirlii tehlikeye kar§J 
koymak iizere, biitiin anavatan filosunu, 
bundan bir iki ay evvel Akdenizde top
lamasmi icab ettiren vaziyeti hie; kimse 
unutmamJ§hr. lngiltere bu suretle hare -
kt-t etmi§tir, zira, badema, italyan do -
nanmasmi hesaba katmak icab ediyor. 
Son on dort sene zarfmda, halya donan
masJ son derece biiyiimii§tiir. Bahriye 
.N ezaretini, uzun miiddet §ahsan idare 
eden M:..""Solini, 1934 senesine kadar, 
miitemadiyen ufak gemiler yaptntmJ§tlr. 
<;iinkii, hic;:bir muahl"de, bu sahada onu 
takyid etmemekte idi. Fa kat, o tarihten 
sonra, biiyiik gemiler in§asma ba§lanml§ 
VI! ezciimle, her biri 380 lik 12 topla mii
ct>hhez, saatte 30 mil giden 35,000 tonluk 
Vittorio Veneto ve Littorio gemileri in§a 
edilmi§tir. 

T riyeste ve Cenova tezgahlarmda ya
pJlacak olan ve isimleri &imdilik Roma ve 
impero olaraic tayin edilen 35,000 ton
luk 2 ZIThh, bu tonajdaki !ta!yan gemi
lt·inin adedini 4 e c;Jkaracaktu. 

ltalya, biiyiik kruvazorleri, muhrible -
rile, c;ok kuvvetli harb vesaitine malik o-

Yukar1daki tertibi resmin 
ifade ettigi rakamlar 

Devlet 1938 de 1940 ta 
ingllt€re J 1,295,000 ton 1,720,000 ton 
Amerika I 1,165,000 • 1,365,000 :. 
Japonya I 803,000 :. 968,000 • 
Frans a l 512,000 > 635,000 > 
italy a l 430,000 • !155,000 > 
Almanya J 148,000 • 398,000 > 

lacakhr. italya yanmadasmm cografi 
vaziyeti ve o sayede, donanmanm hava 
ve kara kuvvetlerile s1k1 bir elbirligi yap
mak imkanma sahib olacagt dii§iiniiliirse, 
bu kuvvetin ehemmiyeti daha ziyade an
la§Ilacaktir. 

Alman donanma11 
Almanya, donanmas1m yeniden kur -

mak ic;in, biiyiik bir azimle ve ba~dondii
riicii bir siiratle ~ah§Jyor. 1921 de Alman 
donanmasmm mevcudiyeti kalmamJ§tJ. 
F akat, Alman hiikumeti, 1925 te yiiziin
deki maskeyi atlp muahedenin zincirle -
rini k1rd1 

Almanya, 1 kanunusani 1937 de 6 
mhhya, 27 hafif harb gemisine ve 2 
tayyare gemisine sahib bulunuyordu. 0 
sene i~inde, 14 denizalb gemisi ve 35,000 
tonluk bir ztrhh in~asma ba~lamldt. 1938 
st'nesinin ilk aylannda, 26,000 tonluk bir 
ztrhh tecriibelere haztr bulunacak ve ge
ne bu sene ic;inde, 380 lik 8 agtr top ve 
150 lik 12 vasat topla miicehhez 35,000 
tonluk iic;iincii bir mhh tezgaha konula -
cakt!r. 

Almanya, sahillerini, bir tek deniz ii
zerinde miidafaa edecegine gore, 420 
bin tonluk kuvveti, ,;lima! ve Balttk de -
nizlerinde, hiicuma her an ham buluna· 
caktJr. 

Amerika ve Japonya donanmalarl 
Amerika ise, 300,000 tondan fazla 

yeni gemiyi tezgaha koymu§ bulunmak -
tad1r. 

J aponyaya gelince, onun son giinlere 
kadar deniz teslihatJm biiyiik bir Sir ha
linde tutmas1, bu husustaki faaliyetinin 
ebemmiyetini gostermege kafidir, kanaa
tmdeyiz. J apon Bahriye N ezareti, 35 
bin tonu miitecaviz gemiler in§a edip et
medigini a~tga vurmak istemiyordu. Bu
giin, yaphg1 gemilerin en a§agJ 46,000 
tonluk oldugu anla§J!mJ§tlr. 

Bu suretle, deniz teslihati, gerek ge -
milerin adedi gerek tonajlannm hie;: umul
madJk bir nisbette yiikselmesi ve in§aatta
ki siirat itibarile, §imdiye kadar misli go
riilmemi§ bir inki§af arzetmektedir. 

Hastanede oldii 
Gec;en gun Halicde denizden yan alii 

bir vaziyette c;tkanlan Aleksi Yani is -
mindeki adam, kaldmldigt hastanede 
olmu~tiir. 

Adliye tabibi Enver Karan, Aleksi 
Yaninin cesedini muayene ederek olu
miinii ~upheli gormii~tiir. Cesed otopsi 
ic;in Morga kaldmlmi~ttr. 

Akmhda bir cesed bulundu 
Dun sabah saat 10,50 raddelerinde 

Arnavudkoyunde Vapur iskelesi ac;1k -
larmda bir erkek cesedi goriilmu~ ve sa
bile c;Ikarhlmt~tlr. Cesedin huviyeti 
tesbit edilememi§tir. Denizde iic; giin -

denberi durdugu anla!?Ilmaktadtr. Go -
riilen liizum iizerine Morga kaldml -
mt§hr. 

Sab1kah Saidmi§! 
Kurtulu§ta Tepeiistiinde beynine ta

banca ile ate§ edilerek oldiiriilen meg -
hul ~ahsm me~hur hustzlardan sab1kah 
Said oldugu anla~Ilmt§ttr. 

Otobiis tahkikab 
Bazt noktalarm tahkiki i~<in Miilkiye 

miifetti§lerine iade edilen tahkikat ev
rakmm bu hafta zarfmda ikmal ve in
tac cdileccgi anla§tlmaktadtr. 

CUMHURIYET 

M iilahazalar 
• 

S1hhiye tayinleri 

Bir ~ok doktorlarmuz 
terfi ettiler 

Edebi nev1 ve §ekiller 
Ankara 22 (Telefonla) - Sthhat Ve

kaleti tarafmdan haz1rlanan tayin, na
kil ve terfi listesini aynen bildiriyorum: 

Herhangi bir insamn portresini yapmak 
istedigimiz zaman - bunu ister c;izgiyle, 
ister yaz1yla yapmak mevzuu bahsolsun -
evvela dJ§tan, harici c;izgilerden ba§lar, 
sonra da karakterine ve ruhuna niifuz et
mege c;:ah§mZ. Kitab da bir insan gibidir. 
1nsan gibi, onun da muhtevasm1 miitalea 
etmeden, evvela §ekli iizerinde dii§iinii -
riiz. Bu, sadece kitab ic;in degil, istiklali 
ve bir vahdeti olan, faraza hikaye, essai, 
dram, sone gibi §eylerde de mevzuu ba
histir. Aiel' ekser, yabanc1 bir edebiyata 
tesir eden milli bir an' anede, veya milli 
edebiyata vaki olan yabanc1 bir tesirde 
§eklin biiyiik bir rol oynad1g1 goriiliir. Bu 
itibarla, edebiyatlarm mukayeseli tetki -
kile ugra§an bir alim, muharririn his ve 
fikirlerini ifade etmek iizere tercih ve in
tihab ettigi kahbm, yani edebi §eklin da
ha evvelki muharrirlerdeki hususiyetlerini 
kavnyabilmek ic;:in, bu muharririn kullan
dJgi edebi §ekilde yenilik gosterip goster
medigini, e~er bir yenilik gostermi§se bu

nun gayri me§'ur sebeblerini veya bu ye
niligi icab ettiren zaruretleri ara§tlrmak 
mecburiyetindedir. Edebi an' anenin bii -
tiin salabeti, muhtelif edebiyatlann bir
birlerile olan milnasebetleri, hic;bir zaman 
§ekli salabet ve miinasebetlerindeki kadar 
vazth degildir. Bu itibarla, edebiyatlann 
tetkikinde bu meselenin az alakabah§ ol
dugunu, ve §eklin muhtevadan daha az 
miihim oldugunu zannetmek c;ok yanh§
t!r. Bilakis, intihab edilen edebi nevi, 
kullandan ifade tam, fikir ve hisler iize
rinde tesir eder, onlan tevsi etmekte veya 
darla§tJrmakta miiessir olur, veya IU ve 
bu istikamette anla§Ilmalannda miihim rol 

Mutki hiikumet tabibi Orner Mah -
mud Kayaalp Bitlis merkez hiikumet ta
bibligine, Fatih hiikfunet tabibi Rauf 
Tevfik Tun9tekin Beyoglu hukumet ta
bibligine, Eminonii Belediye tabibi Ali 
Memduh Tiirkay Fatih hiikumet tabib
ligine, Uzunkopru sabtk Belediye tabi
bi Kaztm Ba§ak Eminoni.i Belediye ta
bibligine, Trabzon memleket hastanesi 
rontken miitehassJst irfan Kaysa Cer
rahpa§a hastanesi rontken mutehaSSlS• 
hgma, Denizli memleket hastanesi rant
ken miitehass1st Osman Nuri Artam 
Kayseri meml~et hastanesi rontken 
mutehasstshgma, a1<1ktan ~ocuk mute • 
hass1s1 Ataozkal Gazianteb Belediye c;o
cuk miitehassish~na, M. Kemalpa~a 
Belediye dogum miitehasslSl Siiphan M. 
Kuntalp Kars dogumevi dogum mute
hasSIShgma, a~1ktan dogum ve kadm 
hastahklan miitehassiSl Mahican Erii
noz M. Kemalpa§a Belediye dogum mii
tehasstshgma namzed olarak, Karaca -
koy dispanser tabibi Hikmet Erdem ta
yininin olmamt!? addile Gemlik Belediye 
tabibliginde ipkas1, Yozgad Belediye ta
bibi Osman Ya~a Senat Babaeski hii -
kumet tabibligine, istanbul Kuduz mii
essesesi miitehasstlanndan Sami Engez 
Diyarbaktr kuduz miiessesesl miidiirlu
gune, Bodrum hi.ikfunet tabibi Mustafa 
Kocaer Mudanya hiikumet tabibligine, 
ac;1ktan miitekaid tabib Kemal Ami 
Seyhan SJtma Miicadelesi tabibligine, 
a~1ktan di§ tabibi Hali Tiizemen Erzu • 
rum niimune hastanesi d~ tabibligine, 
a~lldan eczaCJ Sanm Hiisnil <;elebioglu 
HifzJssthha i§leri dairesi ispenc;iyar1 ve 
miistahzarlar §Ubesl ikincl miitehassis· 
hgma, ac;1ktan eczaCJ Melahat 6zlil A
yancik Belediye eczacthgtna ve Elmah oynar. Edebiyat, en umumi manada, ya
Belediye eczaclSl Ruhl 6ztiirkdogan Zl yazmak san'atl olduguna gore, muhte
Amasya memleket hastanesl eczacthgx - lif san'at tetkiklerinde oldugu gibi, edebi· 
na tayin edilmi§lerdir. yatta da §ekil ve i.isluba aid unsurlann, 

Ocretleri tezyid edilenler ~ahsi ve orijinal unsurlara verilen ehem-
Merkez htfzts.sthha miitehassxslann - miyetle tetkik edilmesi icab eder. 

dan Niyazi Musa Erzinln ficretinin lie; Edebi. §ekiller iizerinde vaki olan ya
yiiz liraya t;Ikanlmast, merkez htfztssJh- bane! temleri iki kategoriye a}'lrmak 
ha milessesesi miitehassislarmdan Ali .. k" d" Ed b mum un ur: e i neviler ve i.islublar. 
Mustafa Mente~oglunun iicretlnin 300 B .. d k'd 

Bak 1 u ugu.n e, es 1 en oldugu gibi, yabanc1 
liraya ~Ikartl.masma S1'hhiye an Igt d b 1 d 

e e 1yat. ar an, fikir veya icada, ceklini 
tarafmdan karar verilmi§tir. b "' 

Tekaiide aevkolunanlar ve veren Jr nevi kahb mahiyetinde olan 
edebi nevilerin iktibasma devam edilmek-

istila edenler d' B te Jr. u yazun1zda sadece edebi nevi • 
Teldrda~ memleket hastanesf n-lsaiye !ere aid meselelere temas edecegu iz. 

miitehasslSJ Hi!lanet Aladag,.n istifasmm Ed b 
kabulil, tpsala hi.ikOmet tabibi Fuad e i nevi tabiri, bugiin, edebiyatJ 
Gorkmenin tekai.id edilmesi, Beyoglu yalmz hugunkii halinden ibaret zanneden 
hastanesl dahiliye miitehassist asistan ve edebiyatm mazisi hakkmda mektebde 
Ra§id Re§ad Erdenin vazifesine niha - veya mekteb kitablarmdan ogrendigi rna
yet verilmesi, Tokad merkez hiikumet lumatla iktifa eden kariimin kafasmda 
tabibi Salahaddin Aglarcamn izninden pek o kadar alaka uyandirmaz. Garbda 
avdet etmediginden miistafi addi, An - maruf mi.inekkidlerin yalllannda da bu 
kara Belediye kimyahanesi asistanlarm- tab' k • t' • h ld d ' 1re, pe 1s JSnaJ a va e tesa iif edi -
dan Nazml lTiusemrenln i~inden aynl- I' An k b 1r. ca ugiiniin edebiyah i~inde ha-
dJ~ndan kaydma l§aretl kararla§ttnl • · I 

§lr ne~Ir o anlara edebi nevilerin tadad1 
ml§hl'. b' . • 

1r neVI mumya resmigec;idi tesiri yapar. 

(:orumda imar itleri 
<;orum - 64 bin liraya malolacak 

orta okul ve 50 bin liraya bitecek basta~ 
ne, in§aatlarmm birinci katlan bitmi§ ve 
muvakkat kabulleri yapllmJ§tlT. 

Bundan ba§ka 15 yeniden 40 tamir, 
55 kilometro yo!, 39 kiic;iik koprii ve 
menfez, tic;: biiyiik kopriiyii betonarme 
olarak bitiren ve sonbahar faaliyetini ta
til eden nafJamiz yo! c;aVU§ ve mutemed
leri ic;:in bir kurs a~mJ§tlr. Kursa 90 ki§i 
i§tirak etmektedir. ----OH _ _..., --

Uludagda meteoroloji 

Mazideki edebi tarihi, edebi neviler a -
rasmdaki farktan hareket ederek, goster
mek de, §edid tenkidlere maruz kalmak 
tehlikesini ortaya atar. Filhakika, Fran
sa, F ernand Brunetiere'in, edebi nevile
rin tekamiilii hakkmdaki me§hur nazari
yesine aid kotii bir hahraYJ ya§ami§hr; 
bu nazariyenin hakikaten edebiyatm ara
dJgmdan c;ok fazla sinematik ve mutlak 
bir taraf1 vardt, ve canh mahluk nevi ve 
cinslerile, edebi neviler arasmda mevcud 
oldugu kabul edilen bir ayniyete istinad 
ediyordu. Binaenaleyh, bugiin Fransada, 
bir edebi nev'in alakasm1 gostermek, o-

Yazan: $ERJF HULUSI 

nun tarihini tetkik etmek, degi§melerini 
tesbit etmek, bir nevi Brunetiere miirid1 
olmak tehlikesini dogrur. Filhakika, ltal
yada ve bilhassa Almanyada, birc;ok mii
nekkidler, hatta aralarmda pek me§hur 
olanlar bile, o meyanda, herbiri azami 
serbesti ir;inde konu~an bin;ok ferdi ka
biliyetlerin resmigec;:idini gormek iddia • 
sma taraftard1rlar. Halbuki, beynelmi -
lei edebiyat pazarmda, rayici ikinci ve 
iic;:iincii derecede olup da, faraza Tiirk 
edebiyah gibi, daima tesirlere kar~1 za ~ 
y1f olan edebiyatlarda, edebi nevilerin 
nasii bir muhteva degi§mesini intac ettigi 
nazan dikkate ahmrsa, edebi nevilerin, 
sadece san'at eserinin dogmasmda degil, 
hudud tecaviizlerinde de ne biiyiik bir 
ehemmiyete sahib oldugu kendiliginden 
anla~1hr. Maamafih, §ekil, dehamn ser
best ve hiir yaratmalarmda tesadiifen 
iktibas edilmi§ de olsa, bu. edebi nev'in 
ehemmiyetsiz oldugunu anlatmaga kafi 
degildir. Dehanm biraz daha ileri ham
leler yapan bir kuvvet olmasmda ~ekle 
aid hisse pek barizdir; c;:iinkii, edebiyah, 
sadece ruh ve muhteva degil, ayni zaman· 
da ~ekil ve madde olarak da telakki et
mek icab eder. Maamafih, ne olursa ol
sun, bugiin edebiyatta ~ekil mefhumu, 
muvakkat bir zaman ir;in ehemmiyetini 
kaybetmi~ gibidir. 

Buna mukabil, edebi nevi ve ~ekil, 
mukayeseli edebiyat telakkilerile ugra -
~n bir alim ir;in, biiyiik ehem.miyeti olan 
bir kriterium'dur. Muharrir ister eserinin 
nev'ini kendisi yaratm1~ olsun - bu edebi
yatta pek az vaki olan bir hadisedir -. is
ter men~e itibarile ~ok muhtelif mevadla 
in~a etmi~ olsun, ister onu dehasma ve 
maksadma gore tadil etmi~ olsun - en c;ok 
raslanam ve makbul olam budur -, veya 
ister modellerini azc;ok muhafaza etmi~ 
olsun, muharririn ~ahsiyetile iktibas ettigi 
nevi arasmdaki miinasebet, her ikisini de 
tenvir kin tesbit edilmesi pek faydah o· 
Ian miihim bir meseledir. Bazan, intihab 
edilen §ekille bu §eklin hududlan, ilhamm 
iyice tebelli.iriine sebeb olur: bazan, il-. 
ham1 te§vik eder ve inki§af ettirir; bazan 
da, tahdid eder, istikametini degi§tirir. 
Ekseriya, bilhassa Fransada klasik ede
biyatm hiikiim siirdiigu devirde, edebi 
miras olarak devam eden an' anevi §ekil
le, muharririn orijinalitesi arasmda daimi 
bir miicadele vardtr. Bu hal, Fransada 
Corneille, Moliere ve La Fontaine'in 
eserleri ic;in vaki olmu~tur. An' ane ile 
ferd arasmdaki bu miicadele, be§erin fi
kir tarihinde en heyecanh ve ~ayam dik
kat sahnelerden birini te§kil eder. Bina
enaleyh, edebi nevilerin iktibas1 veya bun· 
lardaki degi§me, mukayeseli edebiyatta 
birinci derecede bir ehemmiyet kazaru • 
yor. 

Goriiliiyor ki, mukayeseli edebiyat, 
edebi ~ekil ve neviler bakumndan tesirleri 
tetkik ederek, bir edebiyatm fikir ve his
lerine ne suretle istikamet tayin ettigini, 
ve bu istikametlere gore de, his ve fikir
lerin ne nevi tahavviiller arzettigini tes • 
bit etmi§ oluyor. Filhakika, Tiirk edebi
yatJnm, islam! devirde, ve T anzimattan 
sonra da garb tesiri alhnda, edebi nevi
lerin ve §ekillerin iktibasile, edebi muh • 
tevaya verdigi istikameti tetkik, bugiine 
kadar ihmal edilrni§ olmakla beraber, 
hakikaten yeni bir tak1m meselelerin orta· 
ya atllmasmda c;ok alakabah§ olabilir. 

istasyonu 
Bursa (Hususi) - Hiikumetimlz, U

ludagda bir meteoroloji istasyonu kur
maktadir. Umum miidiirliikc;e tahsisatl 
haZirlanmt!? olan bu istasyon derhal a
c;Ilacakhr. 2000 metro irtifada kt~, yaz 
devamh rasadat yapacak olan bu istas
yonun memurluguna istanbul Dagc1hk 
kuliibunden San'at mektebi muallimi 
Ekrem Karay tayin edilecektir. Ekrem 
Karay ayni zamanda Tiirkiyenin sayrli 
kayakc;1lanndan bulunmaktadtr. 

Erzincanda hastane ihtiyac1 

........ ~ 
Belediye zablta memurlari 

kursu 
Bursa (Hususi) - Belediyemizin za

bita memurlan ic;in burada bir kurs a
plmi§tlr. Belediye memurlarmm §e • 
hircilik, halkla temas §Elkli ve tahsil i~
lerile diger bilgilerini arhrmak maksa
dile ac;Ilmt~ olan bu kurs bir ay devam 
edecektir. Dersler, Belediye salonunda 
verilmektedir. Bazt derslerde tekrnH 
Belediye memurlan bulunduru1makta -
dtr. 1Ik dersi Belediye reisi Ne~et Kiper 
vermi§tir. -···--Bursahlar da etin ucuzlabl

maslm istiyorlar 
Bursa (Hususi) - Hayat1 ucuzlatma 

yolunda hiikumetimizin aldtgl son ted
birler Bursada biiyiik bir sevincle kar
!?IlanmJ~br. Ekserisi fakir olan Bursa 
halkt bu tedbirlerin istanbulda oldugu 
gibi Bursada da tatbikmt dilemektedir. 
<;unkii, etin kilosu burada (50) kuru~
tur. Bunun ic;in balk az et yemektedir. 
Binaenaleyh halkm miihim bir g1dasm1 
te§kil eden etin !stanbulda oldugu gibi 
on kuru§ ucuzlablmas1 beklenmektedir. 

Erzincan Memleket hastanesi 

Erzincan (Hususi) - Erzincanda Hu
susi muhasebeye aid otuz yatakh bir 
memleket hastanesi varsa da i.i~< kazah 
ve 134,000 niifuslu bir vilayet halkmm 
hastalarmm ihtiyacma kafi gelm'emek
tedir. Boyle olmakla beraber hastane 
12 bin lira gibi az bir tahsisat ve dar bir 
kadro ile ~ok i§ gonnektedir. 

Hastanenin bir dahiliye miitehassiSile 
bir de operatorii vard1r. Bunlardan ba~
ka bir eczac1, bir katib ve birkac; tane de 
hem§ire ve hastabaktci hademesi mev -
cuddur. Belediyenin doktoru olmadr -
~ndan §ehrin biitiin hastalar1 burada 
muayene ve tedavi olmaktadtr. Bu su -
retle iyi bir varbk gosteren memleket 
hastanesinin bu sene butc;esinde daha 
fazla bir tahsisat ay1rmak suretile hie; 
olmazsa lurk yataga c;Ikartlmasrmfl. te
minini halk beklemektedir. 

Memleketin biiyiik ve hakh olan ~i -
kayet ve dileklerinden birisi de bir ka-

dm hastahklart miitehasslSlnm Erzin -
cana tayin edilmemesidir. 

Kay ve §ehirde dogum yuziinden 
c;ok bi.iyiik tehlikeler gec;irmekte ve hat
ta bu yiizden birc;ok kadmlar da olmek· 
tedir. Bunun ic;in ac;tk bulunan belediye 
doktorluguna bir nisaiyecinin tayinini 
halk c;ok beklemektedir. 

Otedenberi baktmsiz ve yagmurlar 
altmda c;uriimiye yiizc;evirmi§ bir hal -
de bulunan ve ~imdiye kadar istenilen 
faydalart temin edemiyen be§ iitii rna -
kinesi bu defa S1hhat miidiiriiniin te -
~ebbusile Trabzondan getirtmi§ oldugu 
bir usta vasttasile ve 350 lira gibi az bir 
masrafla tamir ettirilmi§tir. Saglama 
c;tkan bu makinelerin birer tanesi Ke -
mah, Kuruc;ay, Refahiye kazalarma gon
derilmi~, diger iki tanesi de vilayet 
merkezinde i§e ba§lamak suretile sthhl 
tedbirlerden biri olan memleketin iitii 
ihtiyacl onune gegilmi§tir. • 
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j§CumhuriyetBI 
u=u a n ~ s lY! 'U; lYI li1l lYI 

Te,ekkiir 
Hartciye Vek~eti evrak kalemi memur .. 

lugundan mti.rekald Si.i.reyya J.mzasile aldl• 
gumz mektubda denUiyor ki : «Qocugumun 
hastaltglru tedavl hu.su.sunda maddet€n 
m~ktil vaziyett€ kalm~tun. Tekati.d maa
~un da Emlak ve Eytam Bankasma kirdl• 
nlnu§tl. Bu esna.da. mezkur bankanm mti.
diirii goswrdigi teshilllt sayeslnde evladl
ml kazandtm. Kendisine alenen te~kki.i.rii 
bir viodan borcu bllirlm.• 

Istanbul Maarif ldaresinin 
nazar1 dikkatine 

Be9ikt~ Ortamekreb birinci smlf talebe
sinden F. T. imzasile ald1g1mtz mektubda 
deniliyor ki: «Smtfmnzda ii9 ay almanca 
derslerinl bO§ ge9irdik. Nlhayet ge<;enler
de bir mualllm geldi ve bize degeri 110 ku
ru~a bir kttab aldJidl. Fakat bir iki ders 
verdikten sonra bir daha gelmedi. Biz ki
tablarrmtzla bekle§irken bir ingillzce mu
allimi daha geld1. Bizlm stmftan ba§ka 
ikt ii9 §Ubede aynl hal viiki oldu. Mn.arif 
idareslnin dlkkat nazarlar1m 9ekmeniz1 di
lerim.> 

Bir rica 
Bilecik Vllayetlnln Sogtid kazasmda Tu

za karyeslnden Osman oglu Mehmed La
burant imzasile al.dtguruz mektubda. denl
llyor ki: cBalya - Karaa.ydm madent ldm
yahane §Ubesinde kimyager yardrmcJSl o
larak 6 sene 93l19t1m ve pratlk olarak blr 
hayli malftmat edlndim. Son defa Ankara
da Ma.den Tetkik ve Ar8§ttrma Enstitiisii
ne mti.racaat etzni9tim. Bana ~ verdiler, 
fakat ti.9 be§ gUn gibi kJSa bir zamanda 
blr9ok ~ubeler degl.§tirdikt€n sonra yol 
verdiler. Ben kendime gore bir 9eyler bU
dlitimi ve bu 9ubede hizmetim mukabll! ka· 
zanacaitunla ge ~tine bileceglml zannediyo~ 
rum. Mtidiir R~td Osmanm benimle ala .. 
kadar olara'k bu 90k sevdigim meslege rek
rar almmam1 rica ediyorum.> 

( CaOnlar, Konferanslar, kongreler 
Di§ tabiblerinin kongresi 
D~ Tablbleri Cemlyeti Genel Sekrerer

llginden: 
Senelik kongremiz 28 lkinciklnun 938 cu

ma giinii saat 18 de Cemiyetimizln Ca~al
ojtlundaki merkezlnde yaptlacagmdan a.za. 
arka~larrmtzm !:€~rifler!. 

Ruzna.me: 
1 - idare heyetJ raporu. 
2 - yezne raporu. 
3 - !dare heyetl lntihab1. 

( Yeni Eserler ) 
Anadoluda eski di.igi.in ve 

evlenme adetleri 
Konservatuar Miidi.i.rti Yu.suf Zlya De • 

mlrclnin Tiirk folkloriine aid eserlerinin 
be~lncisidir. Anadoluda yaptigl ret'k!k se
yahatlerinde topladt~ bu notlar milli kiil-
tti.riimiize aid milhlm ktymetlerl ihtiva et
mektedir. Tavs!ye ederiz. 

fi)EHZADEBA~I 

TURANTtYATROSU ~({]' San'atkar Na~id ve 
arkada§lan, okuyucu 
kiic;iik Semiha ve Mi· 'I 1, 

§el varyetesi 
GUndiiz: Kazlkh humma, vodvil 3 perde 
Gece: (Sadakat zayi olur mu?) komedi 

3 perde 

ERTUCRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Yarm gece 
(Kadtkoy - Siireyya); 

Sah: (Bakrrkoy) 
<;aqamba: (tiskiidar): 

sinemalarmda 
(Hammlar terzihanesi)~ 

Vodvil 3 perde 

N 0 V 0 TN Y' de 
Yunan Operetinin me~hur tenoru 

DAPOLLA 
ve sevioll1 ~antOz 

YUNKA'n1n 
l'tlraklle t;ark•h mUzlk 

Fiatlar aynendir. Tepeba§l • Daire 

kutubetli havalarda 

GRiP ve NEZLE'ye kars1 
en IUzumlu lllcdtr. 

~-- Operator ' 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastahklar• 

mutehass••• 
Ca~aloglu, NuruoilDaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 

T elefon 22683 --•• 
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GONON BULMACASI 
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ist. Borsast 22/1/938 
P A R A L A R 

Ah~ Sah~ 
Frank 78.- 85.-
Dolar 123.- 126.-
Liret 99.- 106.-
Belcika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
tsvicre Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kron <;ek 78.- 82.- I 
Silin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron fsvec: 30.- 32.-
Sterlin 625.- 630.- · 

C E K L E R 
Ac:Jt~ Kapanl!j 

Paris 23.995 23.985 / 
New-York 0.9940 0.7937 
Milano 15.1040 15.0985 
Briiksel 4.7030 4.7010 
Atina 86.9184 86.8840 
CeneVTe 3.44 3.4387 
Sofya 63.6182 63.5930 
Amsterd. 1.4264 1.4258 
Prag 22.6525 22.6438 
Viyana 4.2083 4.2066 
Madrid 13.6780 13.6725 
Berlin 1.9742 1.9733 
Varfiova 4.1940 4.1925 j 

Budal)e!jte 3.9930 3.9944 
Biikre$ 106.4015 106.3593 
Belgrad ' 34.3140 34.30 
Yokohama 2.7325 2.7312 
Stokholm 3.085 3.0840 
Londra 628.75 629.-
Moskova 23.135 23.745 

. E S H A M 
Acili~ KapanJ.$ 

Anadolu Sm. 
%60 Pe!jin 23.75 23.75 

Osmanh Ban, 9.80 9.80 
tSTiKRAZLAK 

Acili$ KapaDI$ 
Tiirk B. 

• I Vadeli 19.- 19.-
• D Vadeli 19.- 19.-

Erganf 98.50 98.50 
S1vas - Erzu. J 95.- 95.-

TAHVtLAT 
At;Ih!j 

Anadolu 
Miimessil vadeli 40.05 

KONYADA 
Yeni Kiitiibhane sahibi M. Naci 

Cumhuriyet Gazetesinin ve butfin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Zayi - 11 No. ve 929 tarihli Kadastro 
mi.ihendisligi unvamm haiz ruhsatna -
memi zayi ettim, yenisini alacag1mdan 
eskisinin hiikmii olmadigl Han olunur. 

Hiiseyin oglu Abidin Yiiri.ir 

Doktor aramyor 
Adana ve izmirdeki in§aatlrnlz

da c;ah~mak iizere iki doktora ihti
yac vard1r. Galata, Karakoypalas, 
dordiincii kat 15/18 numarada Aral 
fn~aat Limited §irketine muraca· 
atleri. 

CUMHURiYE'l 23 ikincikllnun 1938 

Grip, Ba' ve Di' · Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

istanbul Dordiincii icra 
Memurlu!!undan: 

Emlak ve Eytam Bankas1 Turk Anonim $irketine birinci derece ve s1rada 
ipotekli olup tamamma iic,; yeminli ehli vukuf marifetile 24840 yirmi dort 
bin sekiz yiiz k1rk lira k1ymet takdir ed.ilrni$ olan Tophanede Cukurcuma 
mahallesinde Agahamam1 caddesinde Cerkezcikmazi sokagmda eski 29, 31, 
33, 4 yeni 35, 33, 33/1, 37, 37/1 numarah sag taraf1 Kapoyi aparhmam, sol 
tara£1 Mavromati veresesi aparhmam. arka tara£1 Gedikcicikmazi, cephesi 
Agahamam1 caddesile mahdud tasarruf kaydma ~ore dart bab diikkam miiiJ· 
temil aparhmanm evsaf1 : Aparhmanm birinci katmm bir kismm1 ihtiva et
mek iizere halen birisi berber digeri hallac ve digeri de elektrikci olmak 
uzere i!c dukkan mevcud olup bina betonarme iskeletli, harc1 cimento siva
hdir. Ustu tarasdan maadas1 alafranga kiremidlidir. Birinci ve ikinci katta 
cikma mevcuddur. Antre ve merdiven duvarlan yagh boya ve merdiven 
mozayik iki de aydmhg1 vard1r. Elektrik, hava~azi, terkos tesisah vard1r, 
Ve kullamhr. Berber diikkam: Zemini cimento onu camekan istorlu kepen
gi vard1r. Hallac dukkamnm zemini tahta doselidir. Elektrikci di.ikk'anmm 
zemini cimento onii istor camekanh olup bu diikkan ile hallac dukkam kar
~ir bolme ile iki kis1rnd1r. Zemin kat : Demir kap1dan ~irild.ikte bu katta 
aralarmda bir kac basamak mozayik merdiven bulunan zemini karosiman 
tavam kartonpiyer d6$elidir. Bu antrede 3 - 4 numarah iki aparhmamn ay
ni taksimat1 gibidir. Aynca odunlugu yoktur. Koridor tahta dii$eli tavan 
kartonpiyerdir. Bodrum kat: Antreden bir kac basamak merdivenle inilir, 
zemini c,;ic,;ekli c,;ini bir koridor iizerine (1) - (2) dairesi olup koridorda befJ 
odunluk zemini cini bir kap1c1 odas1 bu kattaki dairelerin her birinde ci· 
c,;ekli c,;ini bir koridJJr iizerine ikisi ic ic,;e aynca koridor kapilan bulunan 
dorder oda zemin ve yanlan fayans kaph fayans musluk tasli alafranga 
hala ta~1 ve fayans banyolu hava~azi ile ISimr birer banyo daireleri var
dir. Fayans musluk ve alafranga hala ta$1 bulunan hala zemini k1rmizi c,;ini, 
fayans kaph ocak, mozayik musluk ta~m1 havi hirer mutfak ve odunlugu 
vard1r. Birinci kat: 5 - 6 numarah dairelerin her birinde iki koridor iizerine 
altlf)ar oda zeminleri kirmizl cini servis kap1s1 mozayik musluk ta$1! ocak
h fayans kaph mutfak ve hirer alafranga hala, zemini ve yanlan fayans 
kaph hala ta$1 ve banyosu olup koridor ve dart odanm tavanlan karton
piye::- olup digerleri degildir. Sokak cephesinde halkonu vard1r. !kinci kat : 
Bu katta zemini kirmiZl c,;ini d.uvar korkuluklu iistii ahfJap c;ah iizerine oluk
lu galvaniz sa~h onii ac,;1k taras vard1r ve zemini cini iki mozayik tekne ve 
sabit ~ama~1r kazam ~ama$1rhg1 vard1r. Keza bu kattaki dairede hirer kori
dor iizerine zemini ve yanlan fayans ~ini fayans musluklu alafran~a halas1 
olup banyo dairesile hef) odadan miirekkebdir. Koridor, odalarm tavanlan 
kartonpiyerdir. Duvarlan yagh hoya tezyinah vardrr. Zemini ve etra£1 
fayans r;;ini alafranga hala olup diger d.airelerde oldugu ~ihi mutfak mevcud
d.ur. Kap1lar iki tarafh kontrplak kaph ve cil'ahd1r. Sokak cephesinde iki 
balkonu olan ve umum mesahas1 214 metre murabbamda bulunan hir apar • 
timarun tamam1 a~1k arttJrm1ya konmu~ olup il'an tarihinden itibaren f)art • 
namesi berkes tarafmdan ~oriilehilecek ve 25 $Ubat 938 tarihine rashyan 
cuma gunii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde ac;1k arthrma suretile satila
cakhr. Sah11 Emlak ve Eytam Bankasmm 844 numarah kanunu hiikiimlerine 
tahi oldugundan mezkur kanunun on be~inci maddesine tevfikan ikinci bir 
arthrma yapilmaks1zm ~ayrimenkul, yukar1da yaz1h giinde eh fazla arth
ranm iizerinde brrakilacaktir. Arttirm1ya i$tirak i~in muhammen krymetin 
yiizde yedi huc,;ugu nisbetind.e pey ak~esi veya mill! hir hankanm teminat 
mektubu tevdi edilmek Iaz1md1r. Biriken bina vergilerile ~op ve fener re • 
simleri ve tellaliye ve vak1f icaresi sat!$ hedelinden odenir. 20 senelik evkaf 
taviz bedeli mii~terive aiddir. Satt~ bedelini pe~in odemek laz1mdrr. icra ve it-· 
las kanununun 126 met maddesine tevfikan ipotek sahihi alacakhlarla diger 
alakadarlarm ~ayrimenkul uzerindeki haklanm ve hususile faiz ve masraf
lanna eair olan iddialarml evrak! miisbitelerile hirlikte 20 giin icinde dai .. 
remize bildirmeleri lazimd1r. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olma
dik~a sahf) hedelinin payla~masmdan hari~ kahrlar. Alakadarlarm if)hu ka
nun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat al • 
mak istiyenlerin 934/2255 dosya numarasile dairemize miiracaatleri ilan 
olunur. 

Emlak ve Evtam Bankas1ndan: 
l~bu gayrimenkulii satin alanlar arzu eder

lerse bankaca takdir edilecek k1ymetin % 50 si 
nisbetinde kendisine ikrazatta bulunulabilir. 

(426) 

~viet Demirvollan isletme Umum Miidiirlii!:iinden I 
Muhammen bedeli 1780 lira olan hir aded 220 volt 50 periyotluk miite

navib cereyanh motorle miiteharrik Universe! torna tezgah1 28/1/938 cuma 
giinii saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan 
:k;apah zarfla eksiltmiye konmu§tur. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 133 lh lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesaik.i resim ve izahati muhtevi teklif mektuhlanm ayni giin 
saat on dorde kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1rnd1r. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak dagitllmaktadir. 
(128) 

Soguk alg1nhgi - Nezleye kar~I 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Teneffiis yollarile ge<;en 
hastahklara kar~1 koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron~it, grip 
ve bogaz rahatstzhkla
nnda, ses kJs1khg1nda 
pek faydahd1r. Biitiin ec-

zanelerde bulunur. 

iNGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu, Istanbul 

,__._.... __ EViNiZDE 
•• 

BiR PUDRA MUSABAKASI 
T E R T i B E D i N i Z. 

Krema kopiiklii Tokalon pudras1ndan 

20.000 
HUSUSi KUTU 

P A I Z 
A!jag•ki tafsilit dairesinde yapllacak pudra 

miisabakas1 i~in meccanen dag1tllacakllr. 
----------------... 1----------------------

Holivud sinema y1ld•zlan, • yiiziiniize adi bir makiyaj ~eklini 
veren • biitiin pudralarm bir fihristini yapmt~lardu. Kullandtgt
mz pudranm rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. 
l$az1 san~mlar, esmerlere mahsus bir pudra kulland1klarmda 
kendilerine daha uygun geldigi gibi baz1 esmerlere de, sarll~m
lara mahsus bir pudra kullandtklarmda keza kendilerine daha 
uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegane ~aresi, yiiziiniiziin bir 
tarafmda bir renk ve diger tarafmda ba~ka renk pudra tecriibe 
etmek ve aradaki fark1 anlamakbr. Krema kopiiklii Tokalon 
pudrasmm, her tene uygun orijinal ve llayam hayret renkleri 
mevcuddur. Bu pudra havalandtnlmt!l1 gayri mer'i ve kafiyyen 
sudan miiteessir olmaz. Bir~ok Amerikah sporcu ve yiiziicii ka
dmlar, sudan miiteessir olm1yan bu pudrayt kullanarak mutad 
olimpik oyunlarmdan ve yiizmelerinden sonra bile tenlerinin 
bozulmad1gtm beyan etmi~lerdir. 

T okalon pudran, imtiyazh bir usul dairesinde istihzar ve bu 
imtiyaz Tokalon miiessesesi tarafmdan miihim mali fedakarhk
larla temin edilmi~tir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife kar~jlhk olarak Istanbul 622 
posta kutusu adresine (T. C. 3) rumuzile 12 kuru,Iuk pul gon
derdiginizde hususi modelde bir kutu krema kopiiklii T okalon 
pudrasile muhtelif renklerde niimunelik 4 ufak paket pudra ad· 
resinize irsal edilecektir. Bu suretle yalmz kendi ha1pmza veya
hud arkada~lanmzla beraber tecriibe ederek hakiki bir pudra 
miisabakas1 yapmif olursunuz. Ayni zamanda (biri giindiiz ve 
digeri gece i~in) hakiki cild unsuru olan iki tiip Tokalon kremi 
:le gonderecegiz. Bu kremler krema kopiiklii T okalon pudrasile 
beraber kullamlacak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit 
kullandtgmtz pudranm rengini de hildirmeyi unutmaym1z. ______________ ... ______________ __ 

Niimune istiyenlerin ~oklugu kar~tstnda gon
rme i inin bir ka<; giin geri kalmastntn mazur 

goriilmesini muhterem mii~terilerimizden rica 
ederiz. 

SAADETINIZI MUCIP 

BU MECCANI 
TECR0BEYI YAPINIZ 
yQzOnOzOn taze ve 
daha gencle~ml~ 
olduaunu g 0 r e. 
cek1iniz. 
Sol tu.alt.akl mul .. ial 
maiOmah okuyunuz. 

iri 
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B ALSAMiN KREMi 

DiKKAT: 
KREM BALSA~llN 
nev'i vard1r. 

tistUn ve e'siz kalJIUlltir. 

KREM BALSAMlN 
BUyiik blr bilgl ve uzun blr tee
rube mahsulti olarak vilcude ge
tirilml, ye~tine siliht kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

Sohretinl 50z ve , arlatanhkla 
degil, slhhJ evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Gftzellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birineilik miikifahm 
kazanm1' olmakla isbat etmi,tir. 

Giind.iiz t~in ya~SlZ, gece !~in ya~li ve 
halls ac1badem kremleri olarak dort 

KREM B.4LSA.MlN Otedenberi tamnmt§ husust vazola-
nnda satlld1P;I _gibf son defa suretf 

mahsusada fmal ettlrdi~imlz ~ayet ~1k ve beraber ta,unajta elveri$11 
hususi tiipler deruniinde dahl satllmaktadlr. Fiatca daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~ll ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tilpleri butiln nevilerile tantrum~. ecza 
Itriyat ve tuhafiye maJtazalannda 

bulunur. 

Kars 

INGlLtz KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - tST ANBUL 

1 _ Igd1rda yap1lmakta olan hiikUmet konagmm 15,000 ve 4,000 lira kl 
cem'an 19000 lirahk in~aatma ilaveten mezkur in~aatm bakiyesi olan 17318,01 
lirahk bir ktstm in~aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 _ Eksiltme 24/1/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Kars 
Naf1a Miidiirlugiind.e toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapllacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 1336,35 lirad1r. 
4 _ Plan, ke§if, mlinakasa §artnamesi, fenni §artname 1 lira mukabilin

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

buzlanm Naf1a Vekaletinden aim1~ olduklan yapl ehliyet vesikas1 ve Ti -
caret Od.as1 kayid hiiviyet varakasm1, miihiirlii bir zarfa koyarak yukartda ya
zJ11 saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilin
de teslim etmeleri veya posta ile gondermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mektublan Komisyonca nazan itibara alm-
mtyacaktlr. !Ik talibe ihale edilecektir. (124) 

Mii hen dis aran1yor 
ESKiSEHiR ELEKTRiK • 

Turk Anonim ~irketi Direktorliigiinden : 
Sirketimizin miinhal bulunan elektrik ve makine miihendisligine 

talib olanlarm diploma vesair evrak1 miisbitelerinin sureti musadda -
kas1 ve bir aded fotograflanna ili~ik teklif mektublarile Direktorlii
gi.imiize mi.iracaat eylemeleri li.izumu ilan olunur. 

Edirne Naf1a Miidiirlii~iinden: 
Edirne Lisesile K1z ve Erkek Ogretmen okullar1 kalorifer tesisatlan 

icin yapdacak mi.i§terek santral binasile harici ~ebeke ve Erkek Cgret
men okulum ... dahili kalorifer tesisat i§leri ikincikanunun 24 uncii giinu 
saat on albd.a ihale edilmek lizere yirmi giin · miiddet.le ve kapah zarf usu
lile f'ksiltmive r_;JkanlmJ~br. 

Ke~if bedeli yekunu 36526 lira 68 kuru~tur. fsteklilere proje resimleri 
ke~;if kai!Idlan, ~artname. mukavelename suretleri, diger fenni evrakl An· 
karada Yap1 i1>leri Umum Mudiirliigu ile !stanbul ve Edirne Naf1a Mii -
diirli.iklerinde 180 kurus mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat 2740 
Jirad1r. Eksiltmive girebilmek icin en az yirmi bin lirahk bir kalorifer te
sJsahm muvaffakiyetle yaphgma dair vesika ile Naf1a Vekaletinden 938 
senesine mahsus almm1~ muteahhidlik vesikas1 ve eksiltme ~artnamesinde 
yaz1h ~artlar1 haiz bulunmak laz1mdn. Muteahhidlerin 2490 say11I kanuna 
gore h~7Jrhvac:oklan teklif mektub!ar1 yukanda yazth giinde saat on be~e 
kadar Ec'.irne Naf1a Mudlirliigii odasmdaki Eksiltme Komisyonu Ba~kanh
j!1na tE'vdi etmeleri laztmd1r. (243) 

r Turk Endiistri ve Tecim 
Anonim ~irketinden: 

Namtmtza veya vekili bulundugumuz miiesseseler hesabma 
haricden memlekete ithal edilecek etya ve malzemenin giim
riiklenerek aid olduklan istasyonlara sevki i'inin 24/1/1938 
tarihinde miinakasasmm yaptlacagJ ilan edilmit ise de gorii-

I 
I 

l len liizum iizerine miinakasamn 15/2/19'38 tarihine buakll-

•••••••••- d1g1 ilan olunur.••••••••••1• 

l&~arta Defterdarh(hndan: ..... 
Cumhuriyet ,gazetesinin 12, 15, 18 ve 21 ikincikanun tarihli niishalarmda 

inti~ar eden hamam sah~1 hakkmdaki ilamn tahmin bedeli c16000• lira olacak 
Yerde cl600• lira olarak gi:isterildiginden keyfiyet tashihen ilan olunur, (420) 

CUMHURIYET 

Kocaeli Vila yeti Koy Biirosundan : 
Koy koruculah f<;in tahmint bedeli on bir buc;uk liradan yaptmlacak 87 

tak1m elbisenin a<;tk eksiltme suretile ihalesi 4/~/938 cuma giinii saat 13 te 
yapllacaktlr. Niimune ve §artnamesi Koy Biirosundadtr. ! steklilerin 75 lira
hk muvakkat teminatla o tarihte Vilayet Koy Biirosuna miiracaatleri. (296) 

Emlak ve Eytam Bankasr IIanlan I 
Esas No. YER1 

c. 15 Biiyiikdere. Biiyiikdere 
caddesf 

No.s1 

Eski 
203 
203M. 
Yeni 
192 
194 

Nev'i 

Diikkam havi ev 

Depozitosu 
T.L. 
450.-

Mevkii yukartda yaz1h gayrimenkul pesln para ile veya birinci taksiti 
pe';;in ,geri kalam iic miisavi taksitte ve iic senede odenmke ~artile % 9 lf.z 
faize tabi olmak iizere pazarhkla satllacaktlr. 

ihale : 3/2/938 per~embe ~iinii saat ondad1r. 
1steklilerin bildirilen giin ve saatte depozito akcesile ~ubemize gelmeleri. 

cl24» (272) 

TORK HA VA KURUMU 

BUY UK PiY ANGOSU 
Dorduncii ke, ide 11 ~ubat 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan ba,ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
lkramlyelerle ( 20 .00Q we 10.000 ) llrahk lkl 

aded mUklfat vard1r. 
~imdiye iadar binlerce ki ~iyi zep~ eden bu piyangoya i11tirak ediniz. 

BANKA~I 
1938 

K~~Uk Cari Hesaplar 
lkraml'ie plana=== 

4 ade11000 lira ~ 1k - 4000 lira 
8 •• 500 •• • 4000 •• 

16 11 250 11 • 4000 11 

76 II 100 II • . 7600 II 
80 11 50 11 • 4000 11 

200 11 25 11 • 5000 11 

384 II 28600 II 

rK ur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul, 1 
Birincikanun tarihlerinde ~ekilecektir, 

-----------------------~ 
En a.z elli lira mevduata 

bulunan hesablar kur'a· 

lara dahil edilecektir. 

11 

A rada biiyiik fark var 
Pertev {:ocuk Pudras1; ~imdiye kadar hi<;bir benzeri tarafmdan 

taklic!. edilmemi~tir, Bu pudranm, en biiyiik meziyeti bilhassa c;ocuk 
cildleri ic;in hazrrlanm1~ olmas1 ve terkibinde tahri§ edici hic;bir madde 
bulunmamasidtr. 

PERTEV COCUK PUDRAS INI 
:;li§man viicudlii, ya~h kimseler de kullanmaktadrrlar. Viicudiin 

iltivalarmda ve koltuk altlarmm pi§iklerine kar§I bundan daha miies • 
sir bir pudra heniiz ke§fedilmemi§tir. 

ONU D1GER AD! ( TALK PUDRA ) Ian ile karl§trrmaymtZ. 

inhisarlar Umum Miidiirlii2iinden: 
1daremiz ihtiyac1 ic;in otuz be~ ton kadar anason almacakbr. Anason

lann yiizd.e ii~ten a~ag1 esans1 ihtiva etmemesi ve bu sene mahsulii olmas1 
~arttrr. 

Eleme neticesinde yiizde be~ten fazla zuhur edecek fire miktardan ten
zil edilir. Sab§ia talib olanlarm fiat tekliflerinl havi mektublarile 25/1/938 
tarihine kadar inhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat Muamelat §Ubesine 
miiracaatleri ilan olunur. (355) 

Sararm•' kefek ili di, lerinize ft&r~abuk 
tabil beyazhg1n1 iade ediniz. 

KOLYNOS 
di~ macunile di~lerinizi frr~alaymlZ. Sa
rarmi§ ve siyahlanm~ alan di§lerinizin 
~a!placak bir siir'atle nasll hall tabiiyi 
alacag1m goreceksiniz. Kendinizi herkese 
sevdirmek isterseniz K 0 L Y N 0 S di§ 
macununu tecriibe ec!.iniz. Di~lere olan 
tesirini aynamz size gosterecektir. Bu 
sayede giilii§iiniizii gorenler size meftun 
olacaklarma emin olabilirsiniz. 

AMERiKAN KOLYNOS DiS MACUNU'nu daima kullanmakla omrii
niiziin sonuna kadar di1llerinizin zindeli~ini rnuhafaza etmi§ olursunuz. 

KOLYNOS tamamen teksif edilml§ olduA'tJ cihetle kuru frrca iizerine 
1 santimetre koymak kafidir. Kullam~1 c;ok Iatif ve ekonomiktir. Fiatt 42 Kr. , 
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~ 
~ 
a 
~ AOY EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREADY !:VEREADY 
EVEREADY EVER£AOY EVEREADl 
EVP'.RI!:AOV EVEREADY EVEREADV 
EVF.REAOY EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREADY EV!:READV 
EVEREADY EVEREADY ~VEREADY 
EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY 
EVEREADY 
EVEREADY 

ClhansOmul sOhretl halz elektrlk lamba, fe· 
.nerve plllerln en bOyOk markas• 

EV£REAOV dlr. 
Bu ·markadan hie: sasmaym1z. 

tSTANBUL ANW::ARA IZ.MIR 

Cank1ri Belediyesinden : 
1 - l/4/1938 tarihinde ihalesl mukarrer olan ~ehir elektrik tesisatma 

talib zuhur etmedi,ltinden evvelki f;erait dahilinde c20• giin temdid edil • 
mi~tir. 

2 - ihale 3/2/1938 perf;embe giinil saat on be$te Cankm Belediye En -
ciimeninde yap1lacaktir. 

3 - Bu i~e aid proje, ke~if. ~artname vesaire Ankara ve istanbul Bele-
diye Fen Miidiirliiklerindedir. (377) 

, _____ ... __ Her ak,am 

Beyo1'lu lstiklal caddesi eski 

A M B AS A D 0 R salonunda 
S A F i Y E ve arkada lan 

S. A TiLLA n1n yeni Karadeniz Reviisii 
Her Pazar saat 13 den itibaren c;,A YLI DANS 

8 §en arkada§ : CAZ ve VARYETE ---•1 

Lokomotif Makinisti 
Al1nacak 

Askeri Fabrikalar 
Umum Miidiirliigiinden: 

Kmkkalede yevmiye ile c;ah~hrllmak iizere bir lokomotif makinisti alma-
caktrr. Talib olanlarm bir istida ile miiracaatleri. (339) 

GRiP, BA$ v~ Di$ AGRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMATiZMA 

ve biitiin dindirir. 

~ 

·---------------------·--·------· 

CUMHURlYET 23 lkincikAnun 1938 

Bayanlara 

Bayramllk Mujde t 
CO$KUN 

M anifatura magazast 
( Beyoglu I§ Bankas1 kar§Jsmda ) 

Yeni gelen yUksek kali· 
tali her cins kuma,tan 

COS D U! ! ... • 
Ticaret odas.nm miisadesile 

ve bir ay miiddetle 

inanllm1yacak 
ucuz 

FiATLERLE 

SAT I$ 
A cele ediniz. 

F trsab ka~trmaymtz. 

·----------------

Her ak§am 

PARK OTEliNDE 
Biiyiik bir zevkle diolenen 

lspanyol tenoru 

URiBARRi 
Bugiin saat 17,30 da matine - . 

HER AK$AM 

GAGLAYAN'da 
MUALLA 

ve Mtstrdan gelen me~?hur rakkaseler 

AMIRA CEMAL 
ve 

Sudanh ZE YNEB 
Seanslarma devam ediyorlar. 

Numaralar tam saat 21,30 da 
ba~?hyacakt1r. 

Yerlerinizt evvelden temin ediniz. 
Te!Pion ; 40335 

Sall.tb ve Bcumuharrtrh Yunaa Nadi 

Umuml ne:nvatt !dare eden f azt /flert 

IU!Jdilr11: Hikmet Miinil 

cumhurilfet matbatm 

Her vakit garanti markasma 
dikkat ediniz. 

Goderinizi muhafaza etmek 
i.,;in bolt~Iga ihtiyaciniz var· 
du. Osram rmJ bu ihtiyactnJ-. 
Zl tatmin eder. Asgari istih• 
lak temin ettigi cihetle daha 
bol ~1g1n tedarikini teshil 
eder. Gozleriniz dahi muha-

faza edilmi~ olur. 

II 

Dekaliimen lambas1 asgari bir istihlak temin eder. 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden : 
Miktan Muhammen <;ogu tutarma nazaran 

C ! N S t <;ogu Azt fiatl <;ogu tutan muvakkat teminat1 
Ton Ton Lira Kr. Lira Kr. Lira Kuru§ 

Kriple Maden K1imiirii 100 80 16 00 1600 00 120 00 
Mektebimize liizumu olan ve muhammen fiab, miktan ve muvakkat teminatt yukanda yaz1h Kriple Maden ko

miiriiniin 24/1/1938 pazartesi giinii saat on d1irtte ac;1k eksiltme surtile mubayaa ve ihalesi yap1lacakttr. 
Taliblerin ljartnamesini g1irmek iizere mekteb muhase besine ve 2490 say1h kanununun 2 ve 3 iincii maddelerin

deki ljartlan haiz olmalan laztm gelen eksiltmiye i§tirak edeceklerin de yukanda yaz1h muvakkat teminatlanm is
tanbul Yiiksek Mektebler Muhasebeciligi veznesine yattrd1klanm gosterir makbuzlarile veya banka mektublarile 
ve Ticaret Odas1 yeni yll belgelerile mektebd.e miite§ekkil Komisyonu mahsusuna belli giin ve saatte miiracaat
leri. (118) 

bksUrenlere ve 
goAUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 
istanbul Sabnalma • om1syonun an : 

1 - 6389 lira 68 kuru~, 75 santime pahah g1iriilen 2921 tane minder ve 
yasbk k1hfmm 31/1/1938 pazartesi giinii saat 11 de pazarhg1 yapllacakhr, 

2 - ilk teminah 480 lirad1r. 
3 - ~artname ve evsaf Komisyondad1r. G1iriilebilir. 
4 - !steklilerin giin ve saatte vezne makbuzu veya banka mektubla

rile birlikte Gala.ta eski !thalat Giimriigii binasmdaki Komisyona gelmeleri. 
(199) 

.... --..... 
! !!!!!=!!! -- = 

·~· 

r • Cenevre Oniversitesinden mezun 

Dr. sman aka 
GOCOS VE OAH1Lf HASTALIKLAR 

M0TEHASSISI 

Her giin ogleden sonra 
hastalarm• kabul eder I 

istanbul Belediyesi kar~ISlnda Sinan 
A§a daireleri. Telefon: 23565 

;;:: iii ~ -- ~ -- ---!!!!! !!! --- !!! .......... 
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