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Gene Ankaranm 
memur evlerine dair 

Devletin her yrl vermekte ol
'dugu pahalrlrk zammrnrn ser
mayeye kalbolunacak on ytl
lrgr, bu davayr halletmege ka
fidir. Boylelikle Ankarada 
temin olunacak ucuz ve srhhi. 
mesken, biitiin Cumhuriyet 
Tiirkiyesi ifin or'Jek bir mede
niyet adrmr te§kil edecektir. 

· ~ nkarada devlet, bilhassa ev ki· 
~ ralannm pahahhgmdan dolayt, 

memurlara ~imdi Yllda iki mil· 
yon liraya yakla§an bir maa§ ilavesi ver· 
mektedir. Bidayette bir milyon liraya 
yakm bir mrktardan ba§laml~ olan bu 
pahahhk zammm1 on Yih gec;en bir miid
dettenberi veriyoruz, ve bu gidi§le kimbi
lir daha ka~ on seneler vermekte devam 
edecegimiz anla§thr. Ciinkii devlet mer· 
kezimizin niifusu her y!l artmakta alma· 
sma mukabil orada yeni yap1lan in~aat, 
mesken ihtiyacmtr yiizde birine ancak 
tekabiil eden bir nisbetle ileriliyor. Bu 
vaziyet ka~§tsmda ilk habra gelen dii
§i.ince §Udur: 

Devlet bu kadar biiyiik yekunlu bir meb 
lag1 her ay ve her y11 parc;a pac;a herkese 
serpi~tirmekte devam edecegine onun 
mesela on ytlhgile toplu in§aat yaptusa 
meseleyi temelinden halletmi~ olurdu. 
Ayni zamanda Ankaranm imanm ikmal 
de etmi§ olacak olan bu tedbir sayesinde 
Ankarada kira pahahhgt meselesinin or
tadan kalkmt§ olacagma §uphe yoktur. 
Boylelikle Ankaradaki maa§h mel'l!urlar 
ucuz ve s1hhi meskenlere kavu§mak sure
tile memleketin diger taraflanna nisbetle 
normalden daha iyi bir vaziyete gec;er· 
ler ve Ankarada bir kere mesken kifa
ye~sizligile ale§ pahasma olan kira fazla
hgt ortadan kalkmlf olunca artJk devlet 
biitc;esinden pahahhk zamnu vermekte 
devama mahal kalmaz, 

Hesab meydandadu: Devletin ~imdi 
her yil vermekte oldugu pahahhk zamm1· 
nm sermayeye kalbolunacak on y1lhK1 bu 
davayt halletmegc kafidir. Netice olarak 
boylelikle Ankarada temin kthna;ak 
ucuz ve sthhi mesken, Cumhunyet 
Tiirkiyesinin her tarafl l<;ID ornek 
bir medeniyet · ad1m1 da te§kil et -
rni~ bulunacaktrr. Herhalde ic;timal, 
ikt1sadi ve mali miilahazalann kaf
fesi Ankarada bu i§in soyledigimize ben· 
zer bir §ekilde toptan hallini zaruri k1lar. 
Devlet Ankaradaki mesken ihtiyacmt en 
iyi §ekilde toptan halletmekle her y1l 
biitc;esinde ag1rca bir yiik olarak yer tu
tan pahahhk zammmdan kurtulmu§ olur. 
,Simdi elbette alakadarlarmm i§lerine ya
tamakla beraber netice itibarile heder ol
makta bulunan pahahhk zamm1 yekun
lan, ucuz v:. s1hhi mesken in§aatmda kul
lamlmakla olmiyen bir klymete kalbedil
tni§ olacaktt·. !sterse yeni in§aatla paha· 
hhk zammmdan kurtulmu§ olacak alan 
devlet, bu in§aata sarfolunan paralan 
peyderpey istirdad edebilir. Bu demek
tir ki devlet hakikatte yeni in§aata karar 
Verdigi giinden itibaren pahahhk zam· 
nundan kurtulmu§ sayrlacakttr. 

Ankarada memur evleri meselesinin 
esas1 i§te budur. Hatta bu mesele sadece 
Ankarada ihtiyaca kafi ucuz ve sthhi 
rnesken viicude getirilmesi meselesin
den ibarettir. Onun kendi kendi • 
ne tahakkuku ~ok uzun zamana te
Vakkuf edecegini gordiigiimiiz ic;indir 
ki biz pahabhk zamm1 tutamagile bu i§i 
devletin halletmesini muvaf1k buluyoruz. 
E:ldeki biiyiik yekunlu saglam sermaye
nin meseleyi en iyi §ekilde kokiinden hal
le yeteceginde §iiphe yoktur. Hatta ba§
ka dii~iincelere sap1lmaks1zm yalmz ucuz 
kirah s1hhi meskenler yaptlmt§ olmak 
~eklinde bile olsa. Bu takdirde evlerin 
idaresi ya binnefis devlet tarafmdan de
tuhde olunur, yahud bu vazife Ankara 
§ehrine tahm .. olunur. 

Bizim kabahatimiz meseleyi bu basit 
§eklinde b1rakm1yarak bu evleri onlarm 
ic;inde oturacaklara maletmek suretile ay
lli kombinezondan milli ve ic;timai ikinci 
bir fayda c;tkarmagl teklif etmek oldu. 
Ankaradaki memurlan pek ciiz'i bir kira 
faz:lasile ev sahibi k1lmak istedik. Boyle
likle memur, oturdugu eve kira vermi
l'ec:ek, kira ~eklinde taksit odemi~ olacak
h. Cumhuriyet Tiirkiyesinde dahi ger
<;eklestirile:~k yiiriitiilmesi arzuya elbette 
l>ek lay1k olan bir usulle tasarrufun en 
giiz:d bir §eklinden Ankara memurlan
llln istifade etmesi Ankara kin biiyiik bir 
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Elektrik ~irketi, hiikilmetin 
tekliflerini kabul etti 

Naf1a Vekilimizin mUhim beyanat1 
imtiyaz1n ve satin alma hakk1n1n temdidine dair esaslar 

kalkacak ve sirket tesisat1n ' . . 

bankaya 15 milyon 
Jslahina 

lira yat1racak 
olarak 

Eminonii meydan1n1n a~dmas1na derhal 
N af1a Vekili Ali Cetinkaya, diin ak • 

~am, saat 20 de Haydarpa§aya muvasa
lat eden trenle ve refakatinde Demiryol
lar Umum miidiirii Ali Rtza oldugu hal· 
de Ankaradan §ehrimize gelmi~ ve gar· 
da, N afia erkam ile diger · baz1 zevat 
tarafmdan kar§IlanmJ~tlr. 

Ali Cetinkaya, diin gece kendisile go
rii§en bir muh~rririmize §U beyanatta bu • 
lunmu~tur: 

kadar temdid edilmekte idi. Sirket, bun· 
!ann kalkmas1 esasm1 kabul etmi§tir. ,Sir
ket, bundan maada, hiikumetin arzu etti
gi zaman, ra§a (satmalma) ·hakktm kul
lanabilmesine de muvafakat etmektedir. 

Sermaye meselesi 
fkinci miihim nokta, §irket sermayesi • 

nin, lsvic;re frankmdan; Tiirk parasma 
irca edilerek, yeniden tesbitinden sonra 
bu hesab iizerinden k1ymetlendirilmesi • 
dir. 

Konsey Hatay intihab 
• • • • nizamnamesi 1~1n 

h ugiin kai-ar verecek 
Paris gazeteleri ihtilaf1n hallinden dolay1 
derin memnuniyet gosteriyorlar. Yak1nda 

Suriye ile miizakerelere ba,Ianacak 
Cenevre 30 (Hususl) - Mil· 

letler Cemiyeti Konseyi yann (bu
giin) toplanacaktu. Konseyin Hatay 
intihabat meselesi hakkmda bir ka· 
rar vermesi muhtemeldir. Bu kara
rm Tiirkiyenin ileri siirdiigii nokta· 
lar nazan dikkate ahnarak ve Tiirk 
tezi dahilinde olacaib kanaati var· 
dtr. 
Paris gazetelerinin nefriyall 

Paris 30 - Anado~u Ajansmm 
hususi muhabiri bildiriyor: . 

Hemen biitiin gazeteler, Hatay 
intihabatile me~gul k6misyonun ~u
bat sonlannda hirer Tiirk ve Fran
siz miitehasstsmm · da ' i~tirakile 
toplanarak intihab statiisiinde tadi· . 

II lat yapacagma clair haberi memnu· 
niyetle kaydediyorlar. 

Petit Parisien diyor ki: 
«Mesele en iyi bir surette halle

dilmek yolundadtr.» 
Le Journal, Cenevrede Tiirk ve 

Frans1z murahhaslarmm beyanatla
rmda iki memleket arasmdaki dost· 
luk baglarma klymet veren sozleri· 
ni tebariiz ettirmektedir. 

Ere Nouvelle, makalesinde, Ba$· 
vekil Celal Bayar'm beyanatmd:1 
F ransadan bahsedildigini, General 
Huntizigere'e Ankarada gosterilen 

· iyi kabulii ve Delbos'nun AnkaraYJ 
ziyaretine dair haberin Tiirkiye mat
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· · · Tayyare ·: Kupast -final mact 
Be§ikta§ Galatasara yi3~ 2 
yenerek kupamiZI ald1 

<;indeki harh~ . aid karar, F~aDSIZ hiik~~~ti. M~~ ~ok heyOCailll oldu; .her iki taraf da giizel 

)b .. tebl.g"" edilece mucadeleye . gm~ti bJr oyun ~~~arddar,_ ·~~tapon dakikalarda 

«- Elektrik ~irketile ar~mJZda, ya • 
ptlan muhabere neticesinde, ~irket esas 
itibarile, hiikumetin tekliflerini kabul et-

N ana V ekilimiz Ali f;etinkaya 

Bunlarla beraber, biitiin tesisatln Isla
hi esas1 da kabul ·edilmi"§tir. B11nu temin 
ic;in, teknik bir komisyon te§kil edilecek 
ve tesisatln 1slahile alakah olan i§leri, bu 
komisyon, ehemmiyetleri derecesine gore 
SITaya koyacaktJr. 

Bozuk · febekenin rtlaht 
Sirketin, bir c;:ok tesisah mukavele ve 

[Arkas' Sa. 7 siitun 1 de] 

mi§tir. 
Bu tekliflerin belliba§h noktalan §Un

lardir: Hiikumet, 1926 senesinde akde • 
dilmi~ munzam mukavelenamenin feshini 
istemi§ti. Bu rllunzam mukavelenameye 
gore, ~irketin hiikumetc;e satm almma hak 
kt 1940 senesinden 1960 senesine, imti-

yaz miiddeti ise, otuz sene geriletilmek 
suretile 1960 senesinden · 1990 . senesine 
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. ugun I ' ' ~ atbgt golle ma~l kazandt I • 

ahi 1ye Naz1r1 << emle-
~in delegeai, bu. · projeyi ·de_ · redd~~erae 

Konseyin arbk yeni bir karar sureti 
tanziminden vaz . ge~mesi . muhtemeldir . 

Cenevredeki miizakereler: j 
Cenevre 30 - Uzak§ark ihtilaf1 hak· 

kmda derpi§ edilmi§ olan karar sureti 
projesi yann Cin murahhasma teblig edi
lecektir. 

Eger bu metin, Cin tarafmdan red • 
dedilecek olursa konseyin her tiirlii ka • 
rar sureti projesi tanziminden vazge~ • 
mesi muhtemeldir. 

28 ler komitesi 
Y ann sa bah toplanacak alan 28 ler 

komitesine Milletler Cemiyetinde yap! • 
lacak reform komitesine gelince akdede -
cegi ic;tima enteresan olacak ise de c;abuk 
tatil edilecektir. 

Delegelerin hiikumetlerinin vaziyetle
rini tarif etmelerine medar olacak olan u
mumi miizakereden sonra komitenin salt 
giinii ic;timalanm bilamiiddet tehir edece-
gi tahmin olunmaktad1r. Bit Japon k1t'as1, Seddi~;;in iizerinde 
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s;·~·k; .... ;·ii·dii;I~ .. ~i·;I~ .... {Hi·~ 
ak§am Parise gittiler i' . Bankas1 

seyahatin mali 
alakadar 

Miidiirii Muammer Eri,, 
kombinezonla kat'iyyen 

olmadiglnJ soyledi 

Umum 
bir 

kette anar,iye meydan 
vermiyecegiz>> diyor 

Btlfvekil M, Chautemps ve Dahiltye Naz,rz 
M. Albert Sarraut 

Paris 30 - Ba§vekaletten teblig edil
mi§tir: 

M. Chautemps, frangt. miidafaa etme
~e ve para serbestisi ve iic; tarafh iti • 
laf ~er~evesi dahilinde, sipekiilasyonun 
butiin hiicumlanm suya dii~iirmege az
metmi~tir. Bu sabah bir gazete tarafm
dan verilen ve Ba~vekilin para siyaseti 
l~in parlamentodan vasi salahiyetler is· 
tiyecegine dair olan haberi kat'i surette 
tekzib etmek muvaf1k olur. Bu gazete 
hakkmda devletin kredisini tehdidden 
dolayt takibat yap1lacaktJr. 

[Arkast Sa. 5 sutun 6 da] 
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Habe,istanda ~1kan 

miifkiiller ~ogald1 

Fakat i,gali tehlikeye 
dii,iiren vazivet yokmu' 

Londra 30 - Sunday Times gazetesi. 
Habe~istanm fethindenberi ilk defa ola
rak bu mmtakadaki vaziyet hakkmda en
di~eler izhar etmektedir. 

Bu gazete ez<:iimle diyor ki: 
«italyanlarm Habe~istanda maruz 

[Arkast Sa. 5 siitun 3 tel 

Devrilen 

Kazan 
(

- Yazan: ~ 

M. Turhan Tan I 
Biiyiik tarih,.imizin uzun miid-Banka miidiirleri, diin ak~am Sirkeci garmda te!!yi edenlerle beraber 3" 

dettir hazzrlamakta oldugu bu ~ok 
~~ Bankast Umumi Miidiirii Muam "j Merkez BankasJ miidiirii Salahaddin kzymetli tarihi ve edebi romam 

mer Eri~ ve Etibank miidiirii ilhami ~am da ban~a miidiirlerimize Pariste il- pek yakznda okuyacakszmz. 

Nafiz Pamir diin ak~amki ekspresle Pa- tihak edecekl!r. =============== 
rise hareket etmi§lerdir. . [Arkast sa. 5 siitun 5 tel 

Hava Kurumu Ba~kam ismail Hakkt Ba§ak •Cumhuriyet• kupasmt veriyor 

Hava Kurumu menfaatine gazetemiz da yiikseltilmemi§ bulunmast sey.irci ade"' 
tarafmdan ortaya konulan tayyare kupa- dinin yedi binden fazlaya c;1kmasma se .. 
smm final mac;1 diin T aksim stadyomun - beb olmu§tu. lnsan dalgalarile c;evrelen .. 
da Be§ikta~la Galatasaray tak1mlan ara- mi~ sahamn kenarmda ve bir masamn ii• 
smda oynand1. zerinde final mac;mm galibine verilecek 

Havamn riizgamz ve biraz serince o· biiyiik kupam1zla tumuvaya i§tirak eden 
lu§u, sahamn kuru ve duhuliye fiatlarmm [Arkas' Sa. 6 sfltun 1 de] 
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lrak, Filistin ve Maverayi 
Erdiiniin tevhidi 

Eski lrak Hariciye Naz1r1 Nuri 
bir devlet projesi hazirlad1, 

teklif i~in Londraya 

Pa,a, yeni 
ingiltereye 

gidiyor 
Bagdad (Hususi) - Matbuat Filis-, 

tin meselesinin halh ic;in eski Hariciye 
nazm olup §i:ndi M!Slrda bulunan Nuri 
Said Pa~anm Abdurrahman Sehbender
le gorii§ti.ikten sonra kaleme ald1g1 bir 
proieden ehemmiyetle l?ahsetmektedir. 

Bu projeye gore, Filistin ve Maverayi 
Urdiin Irakla birle~erek Irak hii.kiimdan 
Gaziyiilevvel'in idaresinde bir hiikumet 
viicude getirilecektir. Boylece te~ekkiil e
decek yeni hiikumet dahilinde ~imdiye 

kadar Filistine gel en Y ahudiler kalacak, 
ancak bundan sonra muhaceret edecek o
lanlann miktan tahdid edilecektir. 

lrak gazeteleri, bu miktar meselesi ii
zerinde aynca duruyorlar. Eger muhace
reti kabul edilecek olan Y ahudilerin a
dedi bir milyon olursa, bu fazla mikta
nn Arab birligine ekonomik bak1mdan 
zarar vermesinden c;ekiniyorlar. 

Irak gazetelerine gore, Nuri Said 
Pa§a proJesim tamamlad1ktan sonra 

Nuri Said Pa~a 

Londraya gidecek ve !ngiliz devlet rica~ 
Iile temasta bulunacaktll'-
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Ili~BE~ c~:~.~~e-.h_lr~va~M_e_m_l_e_ke_t_H_a_b_e_r_le_r_l~) 
·HAVATI Un1vers1tede bu Yenicami kemeri Prens Seyfeddinin 

Siyasi icmai· 

~--------------------------~--~~~ 
Cevirenler: 

MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

Yazan: 
-48 MAUREEN FLEMING 

Baba, arkada~, evlad, a,Ik hepsi olmii,Ier, 
arkalannda Elisabeth'i aglar birakmiflardi 

Kadm, arhk, ne saraym sJk1c1 hayatm
dan, ne kocasmm kJrmJzt pantalonundan, 
ne gayretke§liginden ge<;ilmez bir kay -
nanadan, ne de saray erkamnm sohbetle
rinden kurtulmak ic;in Possenhofen' e ka -
c;1p gitmiyordu, Onun ~imdi kac;1p kur
tulmak istedigi yegane §ey kendi miza
cJydJ. Kendi tabiatinden kac;mak, insan
larla hadiselere kaq1 duydugu menfi his
lerden kac;1~ kurtulmak istiyordu. Eli -
sabeth bir kelimeyle bizzat kendinden 
kac;1yordu. 

beth de anlam1ya ba§hyordu ki !samn 
Saint - Graal' m1 insan ba~ka yerde de
gil, ancak kendi nefsinde bulabilirdi. 

Ve Elisabeth gi:izlerinde ba§ka tiirlii 
bir tevekkiille, yiiziinde kat kat yas pe
~elerile, guruba yakla§an hayatmm ala -
ca karanhgmdaki hulyalara dald1. 

Elisabeth'in ruhu ~imdi yalmzhk isti
yordu. Arad1g1 uzlet Schonbrunn sarayl
nm bin dart yiiz tane odasmda yoktu. 
Bir mimara emretti: Kendisine Lainz' de 
b1r saray yapsm diye. Ronesans iislubun-

*** da §Ciyle ufac1k bir saray. 
Fakat Elisabeth'te saraydan kac;mak Lainz'de ormanlara ve daglara yakm 

hisleri gene ba§ladJ. V e, onun goziinde, bir yerde epeyce zarif br bina kuruldu·; 
kac;rnak, bir zamanlar oldugu gibi §imdi dar, uzun, soziim yabana ronesans iislu
de bir yerden kalk1p ba§ka bir yere git- bunda bir saray... «Soziim yabana» di
mekti, ve nereye olursa olsun gitmek. yorum, c;iinkii mimar bu ronesans iislubu-

Bir arahk !mparatorla k1sa bir deniz nu beceremedi. 
gezintisi yapt!lar. Bu gezmeler lmpara - Saraym cephe tarafmdaki avludan iki 
torun Greif admdaki yatmda oluyordu. dehliz ba§hyor, iki camh kap1ya dogru 
,y atta bir Macar orkestras1 vard1. Bu ta- gidiyordu. Elisabeth bu camlann arka -
kiiDJ, lmparatoric;enin ho§una gider diye, smdan etraftaki tepeleri seyretmegi se -
fmparator tsmarlamJ§tJ. Bu yatla, hem verdi; oralan saray erkammn avlanacag1 
1mparatoric;e Eugenie'yi ziyaret etme- hayvanlann yeriydi, ve orad a kiic;iik or
ge, hem de onun ko§ki.iniin yanmda bir man hayvanlanna kadar bir geyik, bir 
lco§k kiralamaga, Cap Martin'e gittiler. yaban domuzu bollugudur gidiyordu. 

O~iincii Napoleon olmii§tii, bir tek Salonda duvarlarm, e§yalann rengi 
cilu da. Eugenie arhk Frans1zlann lm - fildi§ine c;ahyor, parkeleri yumu§ak, be
paratoric;esi degildi. Bir saltanat hane - yaz hahlar ortiiyordu. Elisabeth'in beyaz 
dam daha ylk1lmt1h. hahya zafl vard1. Pencerelerde de A -

* * * lenc;on dantelasmdan tiiiler, kahn per -
Bavyera Krah Louls'nin kehaneti deler aslhydi; bunlar da hep koyu filditi 

~1kh: Elisabeth, biitiin O!nriince, gene, renginde. 
giizel kalmJ§h. Kadtn degil mi, gencli .. Ac1 c;eken ana timsali Niobe'nin hey
ginde ve giizeiliginde, zamamn yapacagJ keli pencere hi.icrelerinden birinde duru
tahribattan korkuyor, giizel kalay1m diye yordu. Bu yerin dart mevsim siiren ru -
ettigi gayretler tavsamalc nedir bilmiyor- tubetini kocaman bir §omine hiikiimsiiz 
du. T annnm giinii cimnasti!t yap1yordu. hale koyuyor, ic;inde hiiyiik agac kiitiik
Kuvvetten dii§memek i~in her ikindi vak- leri birdiiziye yamyordu. Avluda Bel -
ti biraz Slglt lcam ~iyordu. Sac;lanmn veodere miizesinin bir Mercure heylceli 
fltri giizelligini oli.inciye kadar kaybet - vardJ, beyaz kamelyalarla, bi.iyi.ik ac;al
medi. Berberinin melekeli itinasile bu yelerle muhat bir heykel. 
sac;lar, uzun, giir orgiilerle oriiliiyor, Eli- Elisabeth odadaki c;ic;ekleri de hergiin 
sabeth de ak dii§en teller gori.inmesin di- ayn bir zevkle di.izeltmi~ti. Onun, c;ic;ek
ye bunlan nermin alnmm iizerine, usta- Jeri demet yapmaktaki mehareti Japon -
hkla topluyordu. lar derecesindeydi. 

Yi.iz kremi olarak inek siitiinden c;1kan ·• l!.amz Ye''orll:daki Hennes ko~kii EH
kaymagl kullamyor, bunu derisinin me- sabeth'in uzlet yeriydi, oliimiine' kadar 
samatma iyiden iyiye ic;irerek sii~U..Yorc;lq. ;da oyle kalacakh. Ktrk• sene · S'ol\ra bu 
Sonralan bir nevi «lotion» kullanm1ya ko§k «golf>> yeri olan bir arsamn orta -
ba,ladJ: Dove dove k1vamma getirilmi~ smda, eski §erefinden mahrum ve metruk 
yumurta akma zeytin yag1 kat1larak ya- bir halde bulunuyor. 
p1lan bir terkib. Ve bu, derisine gergin - * * * 
liginigi, parlakhgmi iade edince Elisa - lmparatoric;e uzlet ic;inde ya§Iyor de-
beth Holanda zambagmm sovan usare - mek, lmparator bak1msJz kalmJ§ demek 
sinden yapma bir kremle «lotion» u yi.i- degildi. Ona, her zamandan iyi bakllt -
ziinden c;Jkanyordu: Bunu da kendi bul- yordu. ~i.inkii lmparator oyle bir kadm 
rnU§tU. bulmu§tu ki Elisabeth'in hayatmda An-

Ba§ka kadmlara iltifat diye soylenen drassy'nin oynad1g1 rolii, lmparatorun 
§ey Elisabeth hakkmda mf hakikatti: hayatmda bu kadm oymyacakh; bu 
0, hic;bir zaman otuzundan fazla gos- Kathie Schratt'hr, Chateau tiyatrosunun 
termedi. eski artistlerinden bir kadm ... lmparator-

* * * dan yirmi ya§ kiic;iiktii. Almanc.anm 

Elisabeth'b «Cohan yildiZl» gokyii· 
ziinden kopup dii~mii§tii: Kont Andras
sy olmii§tii. Bundan boyle yJldJZl artJk 
parlamJyacak, karanltk yollarda Elisa -
beth'e' arhk rehberlik edemiyecek. 

N ekadar sevdigi varsa hep gitmi§ti: 
Diik Max, Louis, Rodolphe, §imdi de 
J\ndrassy... Baba, arkada§, evlad, a§tk, 
hepsi olmii*ler, ve arkalarmda Elisa -
beth'i aglar btrakmt§lardt. 

Franc;ois - Joseph de biitiin bir Avru
pa gibi pekala biliyordu ki kansile An
drassy arasmda son yirmi be~ sene ic;in
de siiriip giden bir miinasebet vard1; oy
leyken Andrassy'ni" oliimiine pek c;ok 
ve candan yand1. A vusturya da, lmpa -
rator da bir dosttan olmu,tular. 

Elisabeth'in acJSI teselli edilir gibi de
gildi. Seyahate <;1kmak filan da bo§tU. 
Arhk kimseyle gorii~miiyordu; Godollo 
saraymda kendini s1k1 bir inzivaya ver
di; bu uzlette yalmz tic; sevdigi adamm 
ruhlan kendisile beraberdi. Burada, IS -

hrab denen sarp bir yoku§a tekba§ma, 
sessiz sadas1z, tumamyordu .. 

KJZkarde~i dii§es d'Alenc;on'a mek -
tubunda §oyle yaz1yordu: 

«insan denen her mahlukun ruhunun 
oldiigii bir giin gelir; insan on dan sonra 
da ya§ar, fakat sade cismile ya§ar; ve 
bundan boyle aruk ne sevincden bir§ey 
duvar, ne de kederden.» 

Bu da o mektubdan: 
«Bu diinyadan kac;1p gitmek istiyo -

rum: T1pkt uzaklara uc;an bir ku~ gibi ... 
y ahud goziimiiziin oniinde daglhp gi -
den, bir hic;ten ibaret kalan bir duman 
gibi !» 

Kilise tek tesellisi olarak kalml§h. 
Akhna estigi zaman, kiliseye gidiyordu. 
F akat en c;ok arad1g1 • §ey, saraymdaki 
hususl, ufak mabedinin samimi havasty -
d1. Bu devir, arhk Elisabeth'in manevi
yatmda olgunluk devridir. Arhk Lan -
celut du Lac denen §ovalye gibi Elisa -

«Gemutlichkeit» kelimesinin ifade ettigi 
hususi fiisun bi.itiin bu kadmda vard1. 
Tombul bir yosmayd1; ihtiyar lmparato
run otuz alb ytl sonra Capucins kilisesin· 
deki yeralt1 tilrbesine gomi.ilecegi zama
na kadar metresi kald1. 

Elisabeth kocasmm metresile s1k1 f1k1 
dost oldu ve buna §iiphe edilemez ki bu 
kadmm !mparatora sad1k olu~una, lmpa
ratorun a§kmt ve bi.itiin hislerini anlayJ§I· 
na !mparatori~e minnettard1. ~iinkii lm -
paratorun arzulanm, duygulanm paylat
mak Elisabeth'in hic;bir zaman elinden 
gelmemi~ti. 

Elisabeth'le bu tiyatro artisti Kathie 
Schratt tuhaf iki arkada~t1lar. Birlikte 
uzun gezintiler yapJyorlardJ. lkisi de 
hay;anlara kar§l sevgi duyuyorlar, ikisi 
de msanlarm iildiikten sonra eski viicud
lerile dirilecekleri nazariyesine inaniyor
lar, ikisi de tiyatro san' atmdan anhyor
lardJ. 

Elisabeth c;ok de fa F ranc;ois - Joseph
le metresi Kathie'y1 Lainz' e ak§am ye -
ll'!egine c;agmyordu. Goriilmemi§ §ey I 
Oc; ba§h bir dostluk! 

Boyle bir davet oldu mu, lmparator, 
metresine, telgra fla «teblig» ediyordu: 

« 11-6-1894. Sa at 11 buc;uk. impara
toric;e ikimizi yarm saat iic;te yemege c;a· 
gmyor. Bu daveti kabul edip etmedigi
nizi telgrafla bildirmenizi rica ederim. 
Mektubunuza caniigoni.ilden te§ekkiirler. 

Franc;ois - Joseph>> 
Bu yemeklerde lmparatorla lmpara

toric;enin bz ~ocuklan da, torunlan da 
bulunuyorlar ve lmparator da, kans1 da, 
metrcsi de bu c;ocuklarla me~gul oluyor~ 
lard1. 

Bu yemeklerden haric zamanlarda 
lmparatorla fmparatoric;e birbirlerine 
kar§l resmiydiler. Rodolphe oldiikten 
sonra lmparatoric;e merasim vesilesile lm

paratorla sa de iki de fa beraber bulundu; 
fakat yas esvabmt hic;bir defa c;JkarmadJ. 

. <Arka$t var). 

seneki randtman 

Yiiksek tahsil yapan 
gene sayisi on bine 

yakla,b 

yikdmab midtr? 

Operator Cemile gore, 
kemer, kaldirilmahdir 
Eminonii mey - ·

dam ac;1ltrken tarihi 

Oniversite fakiiltelerindeki son s1mf Y enicami kemeri • ' 
mevcudlanna gore, bu sene 7 44 gene n;n ~Jkiltp Y 1kilml~ 
yiiksek tahsili bitirmi, olacakhr. Bu- ya.~agJ hakkmdak1 
nun 269 u T1bdan 193 ii Hukuktan rnunaka§alar, he-
163 ii Fenden, 43 ll Edebiyattan, 29 ~ ~~z .neticelen~i§ de
Di§c;iden, 47 si de EczacJdandJr. Bu se- ~~l?Jr. Ken:'e:m. ta~ 
ne, mezun olan genclerin say1s1 itibarile, r;?1 kiymehm 1len 
yiiksek irfan miiessesemizin Dariilfiinun surerek. Ylktmlm~w: 
olarak kuruldugu gi.inden bugiine kadar mast lazJm geldJgi· 

"k k d Jd v d' 59 ni ileri -siirenler bu-en yu se ran rrnam a 1g1 sene If, l d v 'b. .. l Operator Cemil 
senelik hayatile Cumhuriyet hiikumetine un ugu gi 1• oy 7· 
devrolunan miiessesede 2914 gene, yiik- ce bJrakilmasJ~a ~Jddet.Ie. muan~. olanl~1r sek tahsil yaptyordu. Halbuki, kurulu~u- da vard1r. Esk1 ~ehremm1 operator Cern! 
nun be§inci yih i~inde bulunan Oniversi- T opuzlu, meydan a~lldJktan sonra ke -
lenin bugiinkii mi.idavim kadrosu on bine merin ~ok ~~rkin bir manzara arzedecegi 

yakla§maktadtr kanaatmdedtr. 

Y · 1 k • 1 Eski ~ehremini bu hususta diyor ki: 
apr aca lf er B k · d k 1 · 

B k. f k J•d b'' • d" b «- u emerm ora a a masma 
u sene 1 ev a a e utc;es1, ort u - k •· f d v ·1· B k ld ~ 

k ·1 ]' k 0 . at 1yyen tara tar eg1 1m. na 1 1g1 
~u m1 yon 1raya <;:! anlml§ olan mver- kd' d k d · k' b' 
sitede Burs usulii c;ok geni~letilecek, boy- ta Jr e 11: a ar .. c;Ir m tr . man:ara 
I l'kl I' · 1 1 k I b . hasll olacagt camnn etraf1 temtzlend1k • 
e 1 e ge m o m1yan c;a I§ an ta e enm 1 1 k c;: • d' k 1 
"k k t h ·r · d'l k . ten sonra an a§I aca hr • ._,1m 1 a masma 

T
yu !she . a 51 ylapkmti~ 51 temm ~ ~ ece hrl. taraftar olanlar bile camiin etraft ac;1l -

a enm mem e e tammas1 tc;m esas 1 d let h kk k k' b 
db. 1 1 y . . 1 an sonra, mu a a 1, «aman unu 

te 1r er a mm1~hr. urd 1c;me ve dJ§JDa b d k ld 1 d' kl d' 
k k h I 

. . ura an a 1ra 1m» tyece er 1r. 
s1 s1 seya at er tertJb olunacakt1r. Y em H k 'k t b d k tl' · 'I 
bir yurd binas1 in§a edilecektir. Biittin d a Fake~ b urj a 1 ~.y~e. 1 

• ~01 er 
talebe icin temiz ve ucuz yiyebilecek bir kar r a M·· un ar uic1 d'l i;:tm a ~~
lokanta ;,e oyun salonunun ihalesi yap1l - ·andlr bve k ukzeyed nta b~ 1 ed llr. b ~nu 

0 · · k" ''bh . I . ora a tra rna , a e a 1r a amm oga-
mlthr. mvers1te utu anes1, gene enn d b k k d kt' B' d 
· 'f d • · · k d k zm a ur 1ra rna erne 1r. 1r a amm 
Ish a est 1~10• gec.e yansma a ar a~t bogazmdaki ur, nastl ~irkin durursa, bu 

bulundurulacakttr. d d k · a o manzaray1 arze ec.e !Jr.» 
ADLIYEDE Operator Cemil Topuzlu Istanbul 

plam hakkmda da tunlan soylemittir: 
Bir aab1kah mahkum oldu 
Sabtkahlardan <;alm Mehmed, diin 

Karakoyde bir Fatih • Be§ikta§ tram • 
vayma binerek Tarih sergisini gezme
ge gitmekte olan Sabetay isminde bir 
gencin cebinden para ~antasm1 a§Irll' • 
ken yakalanmi~tJr. 

<;!ak1r Mehmedin diln ciirmii me§\lud 
nobetqisi olan asliye iic;iinc.ii cezada mu· 
hakemesi yaptlmt§, §ahidlerin ifadeleri 
iizerine suqu sabit g5riilerek 7 ay 23 
giin hapsine karar verilmi§tir. 

Gene Ankaran1n ment~t; 
ev erine dair 

, I 
[BQ.fmaka.Zeden devam) 

kazanc ve Tiirk i~timat hayah ic;in esash 
bir terakki admu te§kil edecegini diitiin
m~§tiik. 

Sehircilik miitehassJst unvanile arasna 
bize de yaz1lar gonderen M. Vagner is
minde bir Alman, (Ulus) ta ne§redilen 
bir makalesile bu fikirde tahakkuk kabi
liyeti gormedigini ifade etti. ~iinkii evle
rin bedelini odemek ic;in Ti.irk memur
larmm Iaakal iki§er iic;er yiiz lira ayhk 
almalan laz1m gelirmi§, ve devlete gore 
toplu in§aat ic;in kapitalize edilmi§ bir pa
ra sarfetmektense her yt} biitc;esinden 
bir milyon sekiz yiiz kiisur bin lira ode
mek daha hesabh olurmu§. M. Vagner'in 
bu yaZ!Smdan kendisin1n bugiin biitiin 
medeni diinyay1 i§gal eden ucuz ve s1hhi 
mesken meselesinin biiyiik biiyiik ham
lelerinden hemen hie; haberi yok oldugu
na hiiki.imde tereddiid etmedik. Bu zat 
ayni ihtiyac oniinde bizim husust vaziye
timizi ise hie; bilmiyor. lki~er i.ic;er yiiz li
ra maa§h memurlara ev yaphrmak zor 
bir§ey degildir. Asll mesele o miktarlar
dan a§agi maa§ alan ve «;oklugu te§kil 
eden ktsma ucuz ve s1hhi ev temin etmek
tir. Bu hakikati takdir etmiyenlerle bu 
mevzu iizerinde ne konu§abiliriz? 

Ankarada yap!lacak yeni intaatm ko
operatif §ekjllerini hatta memurlara has~ 
retmek bile §art degildir. Bugiin diinya
nm her tarafmda devletler ucuz ve s1hhi 
evler in§aatin•• her tekline yard1m etmegi 
kendilerine ba§ vazife bilmi§ bulunuyor· 
lar. Umumi Harb sonundanberi yalmz 
lngilterede bu yolda 5 milyar Turk liras1 
k1ymetli 3 milyon 500 bin yeni mesken 
yap1lmt§hr. Bu i§in diger bir c;ok §artlan 
ic;inde en miihim Sltrl ucuz faizli kafi 
sermaye bulunmasm: yardtmdan ibaret
tir. lmkan olan her yerde ucuz ve s1hhi 
meskenleri kooperatif usulii ile onlann 
i~inde oturacaklara maletmek, hi~ §Up
hesiz bu i§te tatbik edilebilecek usullerin 
en iy1sidir. Hatta Ankara kin bizim 
umumi olara 1c ileri siirdi.igiimiiz on, on iki 
senede odeme miiddetini !cab ettigi ka
dar uzatarak. T ediye miiddeti uzad1kc;:a 
kira mukabili taksit miktari kiic;iilecektir. 

Elde bugiin devletc;e her y1l verilen 
ve esash bir fayda temin etmiyerek adeta 
heder alan I milyon 8 yiiz kiisur bin lira 
bulunduk«;a Ankarada memurlara ucuz 
ve s1hhi meskenler yaptmlmasmm her 
taraf ic;in faydalr bir degil, bir c;ok ~ekil
leri bulunabilec'egi ~iiphesizdir, ve bizce 
bu §ekillerin en iyisi meskenleri koopera
tif usulii ile onlarm ic;inde oturacaklara 
maletmektir. 

YUNUS NADI 

«- M. Prost'un hazJrladJgt planda 
yanh§ dii~iini.ilmi.i§ noktalar vardtr, Bu 
noktalar hakkmda kendisinin ikaz edil -
mesi lazJmdJ, Y aptlmami~ ... ~ehirlilerin 
§ehrin itlerile alakadar olmast tabiidir. 
Ben de imar planile alakadar oldum. 
Yap1lan plamn sakat noktalan hakkmda 
bir bro§iir hamhyorum. Bu bro§iirii ya
kmda toplanacak olan ~ehir meclisi aza
lanna tevzi edecegim.» 

T elefon iicretleri 

lstanbulla ecnebi memleketler arasm
daki telefon iicretleri tarifesi degi~tiril -
mi~tir. Y eni tarife yarmdan itibaren tat
bik edilecektir. 0 cretler, eskisine nisbetle 
ucuzlatJlml~tJr, 

Almanya telefon tarifesi baktmmdan 
iic; mmtakaya aynlmJ§ltr. Birinci' mmtaka 
ya telefon iicreti giindiiz 513, gece 308 
kuru§a indirilmi§tir. 

Eski ikinci ve iic;iincii mmtakalar bir -
le§tirilerek ikinci mmtaka yaptlmt§ ve iic.
reti gi.indiiz 538, gec.e 323 kuru§ olmu~
tur. O~iincii mmtaka eski dordiinc.ii, 
be§inci, altmci ve yedinc.i mmtakalardan 
miirekkeb olup giindiiz 599, gec.e 360 
kuru§tur. 

Lehistan birinci mmtakas1 giindaz 
4 5 I , gece 2 7 I kuru§, ikinci mmtaka 
giindi.iz 476, gece 286 kuru§, uc;:uncu 
mmtaka giindiiz 500, gece 300, dordiin
cii mmtaka giindiiz 525, gece 3 I 5 ku -
ru§, be§inci mmtaka giindiiz 550 kuru§, 
gece 330 kuru§, altmc1 mmtaka giindiiz 
574, gece 345 kuru§tur. 

lsve~ birinci mmtaka giindiiz 734, 
gece 441, ikinci mmtaka giindiiz 808, 
gece 485, iic;i.incii mmtaka giindiiz 882, 
gece 529 kuru§tur. 

Norvec; birinci m1ntaka gi.indiiz 865, ge
ce 519, ikinci mmtaka giindiiz 914, gece 
549 kuru~tur. Suriyeye iic; dakikahk bir 
miikaleme iicreti, 8,84 lirahk hamlama 
iicretile birlikte 50,72 liradJr. 

Filistine 40,65 lirad1r. Aynca 8,43 
lira haznlama iicreti vard1r. Mtma, 
7,6 I lirahk haztrlama iicretile beraber 
bir miikaleme 45,80 lirad1r. Brezilyaya 
miikaleme iicreti 49.47 lira, hamlamas1 
6,92 liradJr, Arjantin iki mmtakad1r: 

Buenos - Aires dahilindeki yerlere bir 
miikaleme 49,47 lira, haztrlama iicreti 
6, 92 lirad1r. Cumartesi giinleri miikale
me i.icreti 39,22 lira olacaktJr. 

Buenos - Aire~ haricinde miikaleme 
51,93 lira, hamlamas1 6,92 lirad1r. Cu
martesi giinleri miikaleme iicreti 41 ,68 
lirad1r. 

Uruguay 51,93, hamlama iicreti 
6,92 liradJr. Cumartesi giinleri 41,68 li
radJr. 

Siliye 55,62 lira, hamlamast 6,92 li
radJr. Cumartesi giinleri 45,37 liradtr. 

Y eni telefon rehberi a bone miktannm 
artt1g1 gozoniinde tutularak 15,000 tane 
basbnlmi§br. 

Rehberin bugiinlerde posta ile abone
lere gonderilmesine ba§lanacak ve tevziat 
iki haftaya kadar tamamlanacaktJr • 

• m1rast meselesi 

Merhum Prens Seyfettinin mirasmm 
taksimine dair, ecnebi gazetelerinden 
naklen, inti§ar eden haberler alakadarlar 
tarafmdan tekzib edilmekte ve bu hava
dislerin de Prens ~ivekar tarafmdan 
otedenberi yabancJ gazetelere yazdml -
tnakta olan haberlerden ibaret oldugu 
soylenmektedir. 

Bu haberlere gore Prensin serveti §U 
suretle taksim edilecekmi§: Annesi Pren
ses N evcivana 300 mil yon frank, iki ye
genine 400 milyon frank, hem§iresi Prens 
Sivekara 500 milyon frank .. 

Bu suretle Prensin zevcesi Prenses Ul
viyeye de bir§ey verilmemi§ olacakrnl§. 

~ehrimize gelen yeni malumata na -
zaran bu mesele heniiz haaledilmi§ de -
gildir ve miizakere safhasmdad1r. Halen 
Kahirede bulunmakta olan Prenses Ul
viye ve avukatlarile diger varisler arasm
da miizakereler cereyan etmektedir. Mii
zakereleri Prensin umumi vekili Y usuf 
Pa§a ile Prens Mahmud idare etmekte -
dirler. lki taraf arasmda bir anla§ma vu
kuu c;ok muhtemeldir. Ciinkii ihtilaf de
vam ettigi takdirde Tiirk tebaast olan 
Prenses Ulviye hi.ikumetimiz vas1tasile 
Lahey divam adaletine ba§VuracaktJr. 

Diger taraftan Prensin mecmu serve
tinin miktan da heniiz tesbit edilmemi§ -
tir. 

Prenses Ulviyenin biraderi Semih 
Miimtaz M1mdan avdet etmi§, onunla 
beraber avukatlardan biri de donerek 
baz1 hususiar i~in Ankaraya gitmi~tir. 

Prenses Ulviyeye, mirastan bir§ey ve
rilmemesini istiyenler arasmda Prensin 
hem,iresi Prenses ~ivekar bulunmakta
dJr, Zira Prensin servetinden bir k1sm1 
zevcesine verildigi takdirde kendisine 
daha az para kalacaktJr. 

Diger varislerden bir k1sm1 ise kendi 
nzalarile Prensin zevcesine hisse ver • 
mek tarafm1 iltizam etmektedirler. ~iin
kii i§ mahkemeye intikal eder de ve 
mahkeme zevceyi varis olarak kabul ede
cek olursa yegenlerin mirasa dahil ol -
tn"itnalan""vt' yaliucfFendi · hissele~ine pek 
ciiz'i bir miktar para dii§mesi ihtimali 
vft-00."-'-. • • '-lUI .< 

Donanma yarifl 
I6J i.iyiik devletler arasmdaki silali• 
{g) lanma yari§I; nihayet Amerika• 

mn da buna i~tirakile son dere
cede ehemmiyet kesbetti. Amerikanm 
yeni biitc;esinin mutad miidafaa masarifi 
iki hafta cvvel 990 milyon dolar olarak 
kabul edilmi§ti. Bunun yansi bahriyeye 
ve kalam ordu ile hava kuvvetlerine aid
dir. Bu hesaba, Amerikamn son Londra 
deniz muahedesi mucibince yapttrmak 
salahiyetini haiz bulundugu yeni gemile
rin in§a masarifi de dahildir. Amerika bu 
salahiyeti tamamile kullanamami§tJ. Fil
vaki harb gemilerinin umumi tonajmt 
tahdid eden mezkur muahede feshedilmi1 
oldugu halde, Amerika, daha fazla harb 
gemisi yaptJrmag1 kararla§bmamJ§ti. La· 
kin }aponya ve fngiltere tamamile ser
bestilerini kullanarak bir c;ok yeni harh 
gemisi in§a etmekte olduklanndan Arne• 
rika dahi eski in§aat programma bir yeni· 
sini ilaveye liizum gormii§tiir. 

Bu maksadla yeni bir in§aat progra • 
mile bu programm yeni biitc;eye aid rna• 
sasarifine kat§Jhk olmak iizere 832 mil
yon dolarhk fevkalade masarif konulma
SI Cumhurreisi tarafmdan kongreye tek
lif edilmi§tir. Bu tekliflerin esas1 Arne • 
rikan deniz kuvveti mevcudunun yiizde 
20 nisbetinde artmlmas1d1r. Mezkur 
fevkalade tahsisattan 800 milyon dolan 
miinhaman bu maksada sarfedilecektir. 

Bu para ile yeni biit~e senesinde eski 
program haricinde 2 z1rhh ve 2 kruva .. 
zor yapJlacakhr. Bir kac; senede tahak .. 
kuk ettirilecek yeni program mucibince 
ceman 3 muharebe gemisi yani drednot, 
2 tayyare gemisi, 8 kruvazor, 25 muhrib 
9 denizaltJ gemisi ve I 000 deniz tayya .. 
resi yaptlacakhr. Donanmanm miirette• 
bah 1200 zabit, 20,000 nefer olarak ar• 
tmlacaktJr. Baz1 gazeteler tayyare ge .. 
milerinin say1s1 14 7 ye c;Jkanlacagmi 
yazmJ§larsa da bu c;ok fahi§ bir rakam 
hatas1d1r. Bu gemiler 14 7 degil 7 tane 
olacaktJr. 

Am erika; donanmasmm barb gemile • 
rini ve miirettebatJm arttrmaga karar ver .. 
mekle beraber muharebe gemilerinin ha· 
cimlerini, J aponya haric olarak diger 
mlihim deniz devletleri arc.smda Londra
da yeni akdolunan anla§mada tayin edi
len 35,000 tonu tecaviiz edecek derece
de artmp arhrmamagJ kararla§hrmami§• 
hr. ~u kadar var ki Panama kanahmn 
geni§letilmesi derpi~ edilecegine dair 
mezkur fevkal.ide biit~e ile yeni pro .. 
gramda sarih bir kay1d bulundug'una na~ 

_______ M_O_T_E_F_E_R ___ R_/_K_ zaran, yeni Amerika muharebe gemile ., 

rinin J aponyanm yeni yaphrmakta ol .. 

<;irkinlik ortadan kaldtriidi dugu mhhlar gibi 45,000 yahud 55,000 
<;emberlita§taki Atik Alipa§a camisile ton olmasl ihtimali vardJr. 

<;emberlita§ arasmdaki ufak arsa tan- Bu hacimdeki gemilerin gec;mesine 
zim edilerek bir bah~e haline getiril- kanalm §imdiki derinligi ve geni§ligi kafi 
mi§tir. degildir. Amerikamn yeni teslihattan ga-

Bu suretle hem iki ktymetli eserin a- yesi, memleketin gerek Biiyi.ik Okyanus, 
rastndaki bo~luk temizlenmi~. hem de gerek Atlas Okyanusu tarafmdaki sahille 
senelerdenberi harab bir duvarla ~ev· rini ve b~nlan yiizlerce mil uzaktan set• 
rili bir c;opliik halini almt§ olan ~irkin· reden adalan ayni zamanda miidafaa et~ 
lik ortadan kaldmlmi~tJr. mek imkamm temin oldugu esbabt mu• 

Askerligini yapmiyan cibe olarak izah edilmi§tir. 

mekteb mezunlarl Bu izah Amerikanm bir gi.in ugnya· 
Lise ve yiiksek mekteb mezunlarm • cag1 taarruzun yalmz Biiyiik Okyanus 

dan olup da heniiz askerliklerini yap - iizerinden ]aponyadan gelmekle kalma ,. 
mam1~ olanlarm tabi olacaklan mua - Yip ayni zamanda bu devletin miittefiki 
mele hakkmdaki hukumetin karan ala- Almanya ve ltalyadan dahi Atlas Ok .. 
kadarlara tebli~ edilmi§tir. Buna naza. yanusu i.izerinden gelmesine ihtimal ver
ran bunlar memuriyete namzed olarak digini ve bahusus Panama kanahmn her 
kabul edileceklerdir. Ancak asker ol -
duklan za.man memuriyetle alakalan iki taraftan ayni zamanda mtidafaaya 
kesilecek ve askerlikten dondiikleri za· mec.bur kalacagm1 anlatmaktad1r. 
man da her hangi bir hak talebinde bu· Amerikamn yeni fevkalade tahsisah ve 
Iunmtyacak, eski vazifeleri miinhal ol- bahusus yeni in~aat programt, donan • 
dugu takdirde tekrar almabileceklerdir. mas1m derhal kuvvetlendirecek ve siyasi 

Fuad Bulca diin ak§am vaziyet iizerinde hemen tesir yapacak de-
Parise gitti gildir. Bunun tesirleri birka~ sene sonra 

Tiirk Hava Kurumu ba~kam ve Rlze goriilecektir. Bugiin ve daha birkac; sene 
meb'usu Fuad Bulca, ted a vi edilmek ii- J aponya l 5 senedenberi muntazam bir 
zere dun ak§amki trenle Parise hareket surette yapligi hazJrlJgm semeresi olan 
etmi~ ve Hava Kurumu miidiir ve erka- nakabili cerh bulunmak imtiyaz1n1 ve nis
m tarafmdan ugurlanmt~br. bi tefevvukunu muhafaza edecektir. Bu-

Cok ~ocuklu hakimler i~in nunla beraber Amerikanm karan diinya 
Hakimlerin ~ubat ayhgmdan birer li- i~lerinin kolay kolay diizelmiyecegini gos

ra kesilmesi hakkmdaki kanunun tat _ termesi itibarile dikkate §ayandJr. 
bikatma bu aydan itibaren ba§Ianacak- Muharrem Feyzi TOGAY 
trr. !cab edenlere laz1m gelen tebligat 
yapilmi§hr. 

Posta miidiirlerinin takdirine 
birakilmtf 

Baz1 posta idarelerinin Avrupaya 
gonderilen taahhiidsuz mektublann da 
a~1k verilmesi yolunda muamele yaphk
Ian g5riilmii§tiir. Bir\;ok okuyucularm 
itirazmt mucib olan bu nokta iizerinde 
istanbul Posta miidiirii §Unlan soyle • 
mi§tir: 

c- Bu i~, posta miidiirlerinin takdiri
ne terkedilmi~tir. Liizum goriirlerse Av-
rupaya g5nderilecek adi mektublann da 
ac;1k verilmesini istiyebilirler., --.-Ovey oglunu oldiiren bir ana 

Erbaa (Hususi) - Erbaaya ba~h Tek
ke nahiyesinin Dereli koyii halkmdan 
<;!1rakoglu ~iikriiniin kans1 Huriye, ii
vey oglu Kadiri d5vmek suretile Oldiir
mii§ ve \fOcugun cesedini ah1ra atmt§hr. 

On be§ ya~mda olan Kadirin c.esedi 
ahtrdan q1kartlarak kazaya getirilmi§, 
iivey evlad katili Huriye de yakalan • 
l;tl.J§br, 

Bir ~ehab yagmuru mu 
gorecegiz? 

~ubatm 17 veya 18 inde kuremizl11 
bir kuyruklu ytld1z sagagmdan geqe " 
cegi ve bu esnada bir §ehab yagmuruna 
tesadiif edilecegi s5yleniyor. Bu 1~1Jc 
yagmurunun c;ok giizel bir manzara ha• 
linde giindiiz dahi goriilecegi bildirll " 
mektedir. 

Hadise, Esed burciiniin cBerse. nok• 
tasmdan zuhur edecek ve semaya ay~ 
dmhk verdikten sonra parlak §ehablal' 
halinde yere dii~ecektir. 

Cumhuriyet 
Nilshas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { Tilrklye Harle 
l~in ·~in 

Senelik 
Alb ayh.k 
fie: aybk 
Bil ayllk 

1400 Kr. 2700 gr. 
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400 • 800 • 
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SON HABER LER 
Atina mektublan 

Zapyon Millet 
bah~esinde Amerikan1n yeni deniz 

progrann ve Japonya 
Beyaz Atinanm gobeginde ziimriid gi

bi oturtulmu§ olan Zapyon Millet bah • 
<;fsini geziyorum. Bahc;e Avrupa §ehir -
ll'rindeki kadar muntazam tarbedilmi§. 
Her agaca as1lan etiketlerde nebatat 
merakhlanm tatrnin edecek yaz!lar var. 
Halk bahc;e kapiSinm online dikilmi§ olan 
gi.ine§ saatinin etrafma tcplanmi§, giine
~in kadran iizerindeki golgesine gore sa
atlerini ayar ediyorlar. Havuzlardaki 
f.skiyelerden f1§k1ran sular bahc;eye ne§e 

Japon matbuab, Amerikan1n 'iiphe i~inde 

korkun~ bir hayalet viicude getirmek iizere 
oldugunu yazarak istihza ediyor 

Tokyo 30 - Gazeteler, yeni Arne· 
rikan program! hakkmda miitalea ve tef
sirlerde bulunmaktadular. 

Chinicbi gazetesi, ]apon amiralbk da
iresinin Winson projesine biiyiik bir e
hemmiyet atfetmekte oldugunu yazmak
tadir. Bu gazete, Japon amiralhk daire
sinin ahval ve ~eraite gore tatbik ede
cegi mukabil tedbirler hamlamakta oldu
gunu tahmin etmektedir. 

Asahi gazetesi, Amerikanm bahri ih
tiyacatmdan istihza ile bahsetmektedir. 

Korkunc hayalet 
Bu gazete, diyor ki: 
«Amerika, §iiphe ve korkunun tesi • 

ri altmda korkunc; bir bayalet viicude ge
tirmek iizeredir.» 

Maamafih bu gazete, icab eden ted
birleri almasJ ic;in ] apon hiikumetini sJki§· 
hrmaktadiT. 

Kokumin gazetesi, Amerikanm hattJ 
hareketinin insicamSIZhgmdan bahsediyor 
ve diyor ki: 

«Amerika hiikumeti, bir taraftan ci
han sulbu namma terki teslihatm miida
faa vekili kesilmi~tir, diger taraftan kon
greye bir silahlanma projesi tevdi etmek

tedir.» 
Bir lngiliz gazetesine gore ... 
Londra 30 - !ngihere, Amerika ve 

Fransa arasmda Japonyanm otuz be§ bin 
ton hacme faik harb gemileri in§aSJ ta -
savvurunda bulundugu muhakkak surette 
anla~J!dJgt takdirde 1936 tarihli Londra 
deniz muahedesinin sahabet maddesinin 
tatbiki ic;in miizakereler cereyan etmekte

Bu haberi veren Sunday Times, ilave ve serinlik veriyor. <;ocuklar knmJZI ba-
ediyor: Lklara ekmek kmnt!lan atlyorlar. Y ol -

« T okyodaki fngiliz sefirinin te§eb - !arm kenanridaki malara oturanlar hem 
biisleri iizerine Japonya hiikumetinden hava ahyorlar, hem de gazetelerini oku
Japonyanm 35 bin tondan daha yiiksek yorlar. Bahc;eye girmek serbest olmasma 
hacimde ZJrhhlar in§a etmiyecegi hakkm- ragmen iistii ba§J yirtik, k1yfetsiz tek bir 
da teminr.t almak kabil olmamJ~tlr.» kimseye tesadiif olunmuyor. Acaba A-

ltalya silahlanma hakluna t!nayJ siisliyen ve insanm cigeri gibi §eh-
muteriz degil rin teneffiisiinii temin eden bu giizel 

Roma 30 - M. Roosevelt'in mesaj1 bahc;eyi kim meydana getirmi§ '? A tina 
hakkmda miitalealar serdetmekte olan Belediyesi mi? Hay1r. Zapyon namm -
Giornale d'ftalia, «emperyalist demokra- da zengin bir Yunanh. N as1l ki stad -
siler» in silahlanma programmm harbcu- ycmu Averof, Benaki miizesini Benaki 
yane bir zihniyetten miilhem oldugu fik- } aptJrdigJ gibi Atinada umumi menfaat
rindedir. Bu gazete, ezciimle diyor ki: !ere hadim hic;bir eser goremezsiniz ki 

«ftalya, M. Roosevelt'in dedigi gibi zen gin bir Yunanlmm millete hibesi ol
silahlanmak hakkma itiraz etmez. Y almz masm. Y almz §urasmi da ilave edeyim 
Amerika Reisicumhurunun bu miinase - ki, Belediye teselliim eyledigi hibelere 
betle totaliter devletler aleyhindeki it - goziiniin bebegi gibi bakar. Bu da mii -
hamlarmm yerinde olmad1gma hiikme - himdir. (:iinkii verilen hibeler muhafaza 
der. edilmezse kimsede hay1r i§lemek ic;in he-

Filvaki M. Roosevelt, bu devletlerin ves kalmaz. 
taarruzlara giri§mek istemelerinden §:iphe F ransJZ muharriri Duhamel'in bir so
etmektedir. Halbuki bu devletler, kendi zii vard1r: «Bir§eyi muhafaza etmek de 
ihtiyaclarma gore silahlanmaktadular ve onu bir nevi yaratmaktm> der. Bahc;ede 
bizzarure silah yan§ma siiriiklenmi§ler - hatmma §U geldi. Nic;in biz Tiirkler ya-
dir. §adigimJz §ehre kar§I kafi derecede a!a-

lhtiltil ihtimali yok ka gostermiyoruz. Filvaki vaktile cami ve 
Londra 30 _ Duff Cooper, Bir- c;e§me yaphranlar olmu§. Fa kat bunlar 

mingham' da soyledi~i bir nutukta, kuv- §ehirden ziyade dini dii§iince ile hareket 
vetli bir Amerikan filosunun diinya sui- elmi§lerdir. Sebebini arad1m. Buldugumu 
hunu daha iyi koruyacagm1 kaydetmi$ ve ylZJyorum: imparatorluk devrinde canm, 
!ngilterenin Amerika ile diger herhangi maim k1ymeti yoktu, hepsi padi§ahm sa· 
bir memleketten daha 51k1 miinasebetler- y!hrdi. Bizde Roma hukukunda tesadiif 
de bulunacagm1 ve iki milletin sosyal a· eyledigimiz «respublika yani millet mah» 
kideler yiiziinden ihtilafa dii~mesi ihtima- nazariyesine benzer bir fikir yoktu. 

dir. li olmadigm1 ilave eylemi~tir. (a.a.) Padisahm malma ise kimsenin kan~maga 
• ................................ llllltllllniiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIItttmmuuonunu........ .......... haddi olamazdJ. Bu zihniyet hakim ol-

Hl.tler I·darest.ni·n I Erzurumda canlt dugu miiddetc;e ferdlerin oturduklan §e• 
hirleri benimsemeleri akla gelmezdi. 

Cumhuriyet bu zihniyeti degi§tirmi§tir. 

5 inci ytldoniimii bir SpOr hareketi Tiirkiye Tiirklerin; §ehirler de tabiatile 
§ebirlilerindir. F akat o hal de neden el' an 

Diin, Almanyan1n her 
taraf1nda tezahiiratla 

tes'id olundu 
Berlin 30 - Nasyonal sosyalizmin 

iktidar mevkiine gelmesinin be§inci yJldo
niimii, bugiin Almanyanm her tarafmda 

tes'id edilmektedir. 

Payitaht, bayraklarla donanml§tlr. 
M. Goebbels, bu sabah Alman genc

ligine hitaben bir nutuk si:iylemi§tir. Mu
maileyh, nasyonal - sosyalist f1rkasm1 
iktidar mevkiine isal eden miicadeleleri 

sena etmi§tir. 

M. Hitler, saat 11 de Ba§vekalet da
iresi oni.inde pretoriyen muhafizlara bir 
gec;:id resmi yaptJrrnJ§tlr. 

Gazeteler, rejimin tahakkuk ettirmi§ 
oldugu i§lere aid hususi ve muazzam nus· 
halar tahsis etmi§lerdir. 

Siyasi mehalilin bir tekzibi 
Berlin 30 - Alman siyasi mehafili. 

emebi gazetelerinde inti§ar eden ve nas
yonal sosyalizmin iktidar mevkime gel
mesinin be§inci yildi:iniimii miinasebetile 
Rayi§tag'm 30 kanunusanide mukarrer 
olan ic;:timaa davetinin lehir edilecegine 
dair bulunan bayal mabsulii haberleri 
tekzib etmektedir. Bu mehafil, Rayi§ • 
tag'm ic;timaa davet edilmemi~ oldugunu 
ve ic;timaa dave! edilmesi halinde de baz1 
hamhklarla me§gul olmakla iktifa ede
cegini tasrih etmektedirler. 

ltalyan gazetelerinin 
hararetli ne~riyatr 

Roma 30 - ltalyan gazeteleri, nas
yonal sosyalistlerin iktidara geli~lerinin 
be~inci yildoniimii miinasebetile Alman
Ya lehinde hararetli ne~riyatta bulunu • 
yorlar ve Roma - Berlin mihverine i~aret 
ederek Hitler'in devamh bir sulh siyase
ti takib etti~ini ve bunun aksi iddialarm 
miidafaa edilemiyecegini yaziyorlar. 

«Voce d'italia» diyor ki: 

«N asyonal sosyalist!igin ele aldigi bii
tiin feci meselelerden ortada halledilme
dik tek bir mesele ka!mJ~I!r: Miistemleke 
llleselesi, Hitler'in bunu da halletmek 
caresini bulacagi muhakkaktJr.>> (a.a.) 

Sadabad paktl ve yeni 
miizakereler 

Bagdad (Hususi) - Sadabad ittifa -
.!tJnJ imzalamJ§ olan Tiirkiye, Irak, !ran 
Ve Efganistan Hariciye Naztrlan, nisan 
iptidalarmda Kabilde toplanarak misa· 
krn baz1 noktalarile bu misaka girecek 
Olan baz1 Arab hiikumetlerinin noktai 
l'lazarlan iizerinde gorii~eceklerdir. Bu 
tnisaka MJsJrla Suriyenin de gireceg1 
anla~J!tyor. Bu zamana kadar Hatay 
tneselesinin de bir neticeye baglanacag1 
lllnulmaktadtr 

Valinin himayesinde ya· 
pdan kayak miisabakala
rJ muvaffakiyetli oldu 
Erzurum 30 - K1~ mevsimine gireli

beri Erzurumda her hafta yap1lmakta 
olan spor glinlerinin en miistesnasJ diin 
biiyiik bir heyecanla yap1ldt ve diinkii 
spar hareketlerine 200 sporcu i~tirak 
etti. Erzurumda yaptlan k1~ sporlan te
nevvii itibarile Tiirkiyede ilk defa ya
ptlmJ§tlr, denebilir. Erzurumdan da • 
ha evvel kJ§ sporlan yapan bolgelere na
zaran Erzurumun gosterdigi muvaffa • 
kiyet biiyiik takdirlerle kaqJlanmJf?tlr. 
Halkm kl§ sporlarma gosterdigi ragbet, 
fevkaladedir. On be~ bin ki~i soguk st
fmn altmda yirmiye yakm olmasma 
ragmen sokaklara dokiilmii§tiir. Miisa -
bakalara saat 14,30 da Vali ve bolge ba~
kam Hasim !:;;canm himayesi altmda 
biiyiik bir resmi gec;idle ba:;;landt. 6n. 
de bando gidiyordu. Merasim yeri olan 
Cumhuriyet caddesinde Ordu Miifetti§i 
Orgeneral Kaz1m Orbay, Kongeneral 
Muzaffer Ergiider, General Zihni Toy
demir, birc;ok miimtaz zevat ve birc;ok 
bayanlar yer almJ§lardJ. Evvela ka • 
vakla mukavemet yan~ma ba§land1. 
Bu yan:;;a ii<; kuli.ible mektebler i:;;tirak 
etmislerdir. Yerler buz oldugu ic;in mii
sablklar giic;lii klerle kar~Jla§Jyorlardl. 
Birinciligi Erzurum Giicii sporculan ka
zandJlar. 1500 metroluk kar ko§usuna 
25 gene i~tirak etti Birinciligi liseliler 
ald1. Bundan ba§ka kiic;iikler arasmda 
paten ve yer k1zag1 miisabakalan ya • 
PJld1. Son ve en heyecanh miisabaka at
Jar tarafmdan c;~kilen ski miisabaka
lan oldu. Buna bes miisab1k istirak etti. 
N eticede Dag kuliibii birinciligi kazan
dJ. 

Tiirkiyede ilk defa yap1lan bu miisa
baka, sporu seven Erzurumlular tara • 
fmdan ad1m ad1m takib edildi. Miisa • 
baka birir>cil.erine Beledive salonunda 
Orgeneral Kaz1m Orbay hediyelerini 
verdi. Vali Ha§im i&can da kayakc1hgm 
ve sporun ehemmiyeti hakkmda gene · 
lerle hasb1halde bulundu. Miiteak1ben 
Orgeneral Kaz1m Orbay, k1sa bir nutuk
la kayakc1hgm faydalanm anlath. Gor· 
diigii intizam ve alakadan dolay1 se • 
vincini bildirdi. K1s sporlarmm Erzu • 
rumda gordiigii ragbet tahminin c;ok 
fevkinde ve c;ok iimid verici bir safha· 
dad1r. 

Spor bolgesinin spor giinii olarak ya
pacagJ cumartesi giinlerini halk sab1r • 
'it7.hkla beklemektedir. 

Danzigde musadere edilen 
Leh gazeteleri 

Danzig 30 - Polis, Leh gazetelerin -
den Gazeta Polska ile Kurjer Boltyeki· 
yi, Danzig'de Lehlilere fena muamele 
yap1ldJ~ hakkmdaki tahrikamiz ne:;;ri
yatlarmdan dolay1 musadere etmi§tir. 

her te§ehbiisii devletten veya belediyeden 

bekliyoruz ~ Ni~in §ehirlerimizin umram· 
na, hatta temizligine yalm7 seyirci leah • 
yoruz ~ ~inliler: «Herkes kap!Siflln OI\U· 
ni.i siiplirse sokak temiz olur» derlermi§. 
Bdna i:iyle geliyor ki asularca siiren fena 
itiyadm halk iizerindeki tesiri ancak za· 
mania diizelecektir. 

Ziya Emiroglu 

Teruelde 'iddetli mu-

harebeler devam ediyor 
Salamanka 30 - Resml bir teblige 

gore, Teruel'in ele gec;irilmesi ic;in mu
harebelere ~iddetle devam edilmekte -
dir. 
Cumhuriyet~iler miihim piyade kuv

vetlerile ve top~unun muzaheretile bir 
c;ok kuvvetli hii.cumlarda bulunmu§lar
sa da piiski.irtiilmii§lerdir. Dii§manm 6 
tank1 tahrib olunmu§ ve aralarmda su -
bavlar da bulunmak iizere dii§mandan 
~15 esir almm1shr. 

'1rrrselnn ~e,.: bombortltman eJiltli 
Barcelona 30 - Asilerin tayyareleri, 

yeniden ii~ defa §ehrin merkezini born· 
bardJman etmistir. 39 kisi olmii§ ve bir 
cok ki§i yaralanml§hr. Hasarat mi.ihim· 
d1r. 
I J.'i1olri to:vvarelerinin iki hiicumu 

Barselona 30 - Asi tayyareleri bugi.in 
oehir iizerine iki hiicumda bulunmu~? -
lard1r. Alb tayyare §ehrin merkezine 
k1rk kadar bomba atm1shr. iki ila ii~ 
viiz kisi olmiis ve pek c;ok insan yara
lanml§hr. (a.a.) 

Ha'ficiye 
• ven1 
Vel~; letinde 
t~'"fHer 

APbra 30 - !stihbanmJza naza
ran H ariciye Vekalt>ti protokol u
mum Miir:liirii Sevket Fuad Kereci ile 
rl~ire miidiri umumilerinden Mehmed 
Cevad Ar,hhnm orta ,.lr.ilik payesine 
terfiltri Yiiksek T asdika iktiran P.tmi•tir. 

(a. a.) 

~------------------, 
(_ ___ K_IS_A_._H_A_B_E_R_L_E_R __ J 
* ANTAKYA - Sancakta blr TUrk -

Ermenl karde:?lik cemiyetl tests edllmek 
lizeredlr. * SAN'A - Yemen ordusu Erkamharbi· 
ye Reist General Hasan Tahsln 8 bin kl§i· 
den miirekkeb blr ordu vlicude getlrm~
tlr. 

* BEYRUT - Buradaki Ermenilerden 
300 k~lllk bir kafUe martta Erlvan'a gide
eeklerdlr. 

* TAHRAN - Yakmda meb'usan lnti
habr ba:?hyaeaktrr. Tahran kadmlan da 
meb'usluga namzetd gO.sterllmelerl icln mii
racaatte bulunmu~lardtr. 

* PARIS - Fran.sanm yen! Va§lngton 
seflrl M. Saint - Quentin, vazlfesi ba.§ms 
gitmek iizere §ubatm 16 smda Champlain 
vapuruna. b!necektlr. * PARIS - Parts Edeb!yat Fakiiltesi 
fahri duvayyen'l Ferdinand Brunot, bu sa· 
bah tedavl edilmekte oldu~ kllnlkte 77 
y~mda oldugu halde vefat etmi§tlr, 

( Biiyiik davalar J HEM NALINA 
MIHINA 

Abluka ve boykotaj 
ikinci enternasyonal sosyalist, gec;en -

Jerde, !ngiliz i§c;i partisinin yeni bir tek
lifi ilzerine, J aponyaya boykotaj ilam 
meselesini miizakere etmi~tir. Daha evvel, 
sendika enternasyonali, miistehlikleri, J a
pon mah almamaga davet etmi§ bulunu· 
yordu. Y eni teklife gore, §imdi yap1lacak 
olan te§ebbiis, demokratik denilen ba§hca 
devletler iizerine tazyik icra ederek J a· 
pcnyaya kar§I fili bir ikt1sadi boykotaj 
ilamm temin eylemektir. 

Netice itibarile bu hareket, zecri ted
birler fikrinin beynelmilel hukuk kaidele
ri haricinde tekrar canlanmasJ ve resmi 
bir diplomatik kararla degil de, demok
ratik denilen her devletin i§<;i ve sosyalist 
tesekkiillerinin te§vikile ve bunlann haiz 
oldugu tesir derecesine gore fi'le inki!ab 

etmesi demektir. 

*** 
lkt1sadi zecri fedbirler tehdidi harbe 

mani olmaga, yahud, tatbik edilir edil -
mez onu muhakkak surette durdurmaga 
kafi gelseydi, bugi.in bu vadide gayret 
sarfetmekten daha acil bir i§ olamazdJ. 

Maalesef, bugiin: !ktJsadi zecri ted • 
birlerin harb iizerinde ne dereceye kadar 
tesiri olur? tarzmda dii§iinmekten bir fay· 
da umacak mevkide degiliz. Be§eri mii • 
nusebetlerin arzettigi realite, bizi once ~u 
sualleri irada sevkediyor: Miitecanis bir 
zecri tedbirler sistemi kurmak imkam var 
rmd1r ~ Miitecanis olmtyan bir zecri ted· 
birler sistemi, bu tedbirleri tatbik eden 
devletlere, hakkmda zecri tedbirler kul· 
lamlan devletlerden ziyade degilse bile, 
ayni derecede zarar vermez mi ve bilhas· 
sa, bitaraf kalan devletleri, hicabaver bir 
tarzda zenginle§tirmi§ olmaz m1? Niha • 
yet, zecri tedbirler kar§Ismda beslenen 
miiphem korku, devletlerin bugiinkii o
tar§i temayiiliine ba§hca sebeb degil mi· 
dir ve otar§inin yegane c;1kar yolu da, 
milll sahanm geni§letilmesi, diger bir ta· 
birle, fiituhat ve emperyalizm degil mi· 
dir? 

*** 
Habe§ harbi esnasmda ltalyanm va

ziyeti, nazari planla pratik plan arasmda
li fark1, kabil oldugu kadar ibret dersi 

te~kil edecek derecede gostermi§tir. 

N azarl bak1mdan zecri tedbirlerin mu

vaffakiyetle tatbik1 ic;in laz1mgelen en 
miisaid ve en tam ~erait mevcuddu. Sa
yed, !talya hakkmda mlitecanis bir zecri 
tedbirler sistemi tatbik edilebi!mi§ olsay
d .. !talya bir hezimetle ve aglehi ihtimal 
bir ibtilalle kar§Ila§acaktJ. 

ltalya, bi.iyiik devletler arasmda, ne 

mahrukat ne de iptidai maddeye sahib o
olan yegane memlekettir. Y almz muhtac 
oldugu iptidai maddelerin degil, g1da 

maddelerinin bir hsmmm' da bedelini ode
mek i~in mamul e§ya ihracma mecburdur. 
Mahruklar, iptidai maddeler, mahrec -
ler, krediler biitiin bunlar, kendisine, de
mokratik denilen devletler tarafmdan te
min edilmekte, petroliiniin biiyiik bir kJs
m:m da, Milletler Cemiyetinin faal aza· 
Inn olan Romanya ile Sovyet Rusya ver
mekte idi. 

Zecri tedbirler, !talyayi igzab etmege 
kafi geldi. Onu ciir' etkar bir gayret sar· 
f.na, tasavvurlarmm hududunu a§maga 
ve bu ciir'et sayesinde muvaffakiyet ka
zanmaga sevketti. Netice itibarile, zecri 
tedbirler, iimid edilen tesirlerden hie; bi
rini yapmami§, bilakis umumi emniyet -
sizligi arhrrnl§ oldu. 

Zira, biitiin diinyanm bildigi §U haki
kat unutulmu§tU: Bir silah1 kullanmadan 
evvel onu imal etmek §arthr. Her devlet, 
hatta zecri tedbirler prens1pme i§tirak 
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eden devletler, hususi menfaatlerini, bu 
tedbirin tevlid edebilecegi zararlara he· 
def hlmak niyetinde degildi. Nitekim, 
ba§hca zecri tedbirci devlet olan !ngilte· 
re, italyaya komiir vermekten imtina su· 
retile, kendi meden i§c;isini, Alman veya 
Lehli maden i§c;isi lehine, i§siz buakmak 
istemiyordu. Romanya ve Sovyet birligi, 
italyaya verecekleri petroldan bekledik • 
leri Hnn T eksas' a veya Veneziiella'ya 
gidecegini biliyorlardi. Y almz mali zec
ri tedbirler, italyayJ, borclanm tediye 
icin muhtac oldugu dovizden mahrum et
mek suretile hakikaten miiessir olmu§tur. 
ltalya ile Almanyay1 doviz ihtiyaclanm 
asgari hadde indirmege matuf c;ifte o -
tar§i sistemini takib etmege sevkeden a
mil, hie; §i.iphesiz bunun tevlid ettigi kor
kudur. Fa kat yegane miiessir tedbir olan 
mali zecri tedbirler, sosyalist silah1 degil 
kapitalist silahJdJr. T otaliterlerin otar§i 
sahasmda gosterecekleri aksiilamel, esas 
itibarile, beynelmilel kapitali7.mden kur· 
tulmagi istihdaf eden bir te§ebbi.istiir. 

!talya vaziyetinin as1l isbat ettigi nok· 
ta, sahel memleketleri, hakkmda zecri 
tedbirler tatbik edilen devletin sipari§le -
rini kabul etmemege mecbur k1lmak im • 
kansizhgi kar§Ismda, ikhsadi mahrumiyet
lcrin, ancak abluka ile temini kabil ola
cagi keyfiyetidir. 

Fa kat, abluka, deniz harbi manasma 
gelen eski bir usuldiir. Zecri tedbir taraf
tarlan, yeni bir tabir §eklinde ortaya <;I· 
kan bu eski usul kar§Ismda ric' at ettiler. 

*** 
ltalya, ekonomik sahada, ancak bir 

abluka ile, yani bir deniz harbile maglub 
edilebilirdi. Lakin, vaziyeti ~ok daha sag
lam olan J aponya hakkmda ne demeli? 

Evvela, bir gorii~ yanh§hgmJ tashih et
mek lazJmdir. Gerc;i J aponya, yeryiiziin· 
de i.ic;iincii derecede kuvvetli bir denizci 
devlettir. Fa kat, alakadar oldugu, ihti • 
yaclarmm tedariki hususunda kullandigJ 
ve ba~hca ihracatlm yapl!g1 denizlerde, 
yani Kore ile Sonda ve Hindistan ada
Jan arasmdaki sahada, birinci derecede 
bahri devlettir. Ona kar§I koyabilmek, fn
giltere ile Amerikanm, donanmalanm 
tevhid etrnelerile kabildir. Bu suretle bir

le~erek, J aponyay1, kendi iislerine mu -

ayyen bir mesafe dahilinde aciz biraksa· 
lar dahi, Japon adalarmi da abluka ede· 
bilecekleri §iiphelidir. Meger ki, Sovyet· 
lerin Uzak§arktaki denizalt1 filosunun 
milzaheretini temin edebilsinler. 

Ablukas1z boykotaja gelince, bu ted

bir, olsa olsa, Japonya ic;in hayatl ehem

miyeti haiz Malezya, Hindistan, Cin ve 
Avustralya gibi pazarlarda miiessir ola

bilir. 

*** 
Milletler Cemiyeti, bir arahk, sulhu, 

beynelmilel bir zab1ta te§kilatile temin et
mek gibi garib bir tasavvura kap1lmi§h. 
Beynelmilel zabJta kuvvetlerini, diinya
nm, bir ucundan i:ibiir ucuna nakleden 
gemileri, batmaktan kim menedecekti ~ 
Eger, Milletler Cemiyeti, tarihten ornek 
almi§ olsayd1, beynelmilel hakimiyetin 
ancak denizler sayesinde elde edilecegini 

bilmesi laz1mgelirdi. 
Hepsi bertaraf, bizzat abluka mefhu· 

mu dahi, tayyareler gemilerin i.istiinden 

ve silah menziline <;ok uzak olarak uc;ma
ga ba§ladJklan tanhtenberi, yeni bir ma
h•yet ta§Jmaktadir. Bu sebebledir ki, bu
giin, fngiltere !rlanda ile miizakere ha -
lindedir. Zira, hlandanm miizahereti 
olmadikc;a, ~imal denizinde bir abluka 
yapmak imkansiz goriiniiyor. 

Lucien Romier 

Konsey Hatay intihab nizamnamesi 
bugiin karar verecek 

• • 
l~ID 

r Ba11tara/1 1 tnct sahztede I 

buatmda nasi! iyi kar~IlandJglni hahrla· 
tarak diyor ki: 

<<Fransanm aldiib uzla~ICJ vazivet, 
Tiirkiye-F ransa ve Tiirkiye-Suriye mii

nasebatmm daha iyi inki~afma miisaid re
yiamJ haz1rlamaya yard1m edecektir.» 

lhtilal bertaral edilmi~tir 
Cenevre 30 - Tiirkiye Hariciye V e

kili Aras ile F rans1z Hariciye N azm 

Delbos, Hatay meselesi hakkmda tekrar 

gorii~mii~lerdir. 

Bu mesele Konseyin toplanhsmdan 
sonra yann miitehass1slann tetkik sahasl· 

na intikal edecektir. Tiirkiye ile F ransa 
arasmdaki siyasi noktai nazar ihtilaf1 
bertaraf edilmi~tir. 

Tiirkiye • Suriye dostluk 
muahedesi 

Beyrut 29 (Hususi) - Bu defaki se· 
yahatinde Ankarada Turk ricalile temas· 

larda bulunan «El~ebah>> gazetesi mu
harriri Mehmed E~ref Elkatip, Harici· 

ye Vekaleti Gene! Sekreteri Numan Ri
fat Menemencioglu ile yaptJih gorii~me· 
yi ~oyle anlatJyor: 

4:- Hariciye Vekaleti Gene! Sekre-

teri Numan Rifat Menemencioglunu 
gordii~iim zaman Beyrutta ugrad1g1 ra
hatSJZh~t atlatmi$ oldugu i~in tebrik et· 
tim. Bu rahatSIZhk, Tiirkiye - Suriye 
miizakeresinin kesilmesine sebeb olmu§· 

tur.» 
Muharrir, bundan sonra diyor ki: 
«- Gene! Sekreterin yanmdan aynl· 

madan once Tiirkiye Cumhuriyeti ile Su
riye aras1.1daki iyi dostluk mukavelesinin 
neden fesholundugunu sordum. Buna ~u 
cevab1 verdi: 

«-Bu muahede heniiz bakidir. Ahka
mmdan birisi mucibince 6 ay sonra fes· 
hedilmi~ olacaktJr. Bu miiddet zarfmda 
her iki tarafm lehine olarak diger bir 
muahedenin akdedilebilmesini temenni e· 
deriz. Suriye Ba$vekili Cemil Mardam 
Tiirkiyeden ge~ece~i mada bu ziyaret • 
ten istifade ederek Suriye ve Tiirkiye a· 
rasmda bir muahede akdi i~in yeniden mii
zakerelere giri~ecegini ve yeni muahede
nin gerek Tiirkler, gerekse Suriyeliler kin 
hay1rh olmasm1 temenni ederim. Miiza -
keratta muvaffak olacagJmiZJ da iimid 
ediyorum. Ciinkii benimle Cemil Mar
dam arasmda s1k1 rab1talar vardu ve 
bunlar daha ilkmekteb SJTalannda teessi.is 

etmi~tir.». 

Japonlar1n acelesi 

n aponyadan gelen bazl haberler, 

c:::J) Japon siyasetine hakim olan as

kerlerin, <;in harbinin daha fazla 
uzamasm1 istemediklerini bildiriyor. 
Sebebi §udur: 

Mare:;;al <;:ang • Kay • ~ek, <;inin ge
ni~ iilkasmda, Japonlara kar:;;1 gerilla 
denilen ~ete harbi yapmaga karar ver
mi~tir. Bu miicadele uzun siirer ve Ja
ponya, ordu, malzeme ve para bakJmm
dan y1pramr, as1l dii§man tellaki edilen 
Sovyet Rusy aya kar~1 zaYJf dii§er. 

Filvaki <;inde yapllan harekat, bil
hassa ikhsadi ve mali baktmdan, Ja• 
ponyaya hayli pahahya mal olmak
tadJr. 

Esasen alh YJldan, yani <;inde asked 
harekatm basladtgJ tarihten beri J apon 
ailelerinin geliri o kadar azalmJ§tJr ki, 
Japonyada dahili istihlak yiizde 55,3 ten 
yiizde 37,8 e dii~mii§tiir. Amele glinde
likleri de ayni sukutu gostermektedir. 

Adam ba~ma isabet eden bore mik· 
tan 61 yen artmJ§, devletin borclan tam 
bir misli c;ogalmJ§hr. Askeri masraflar 
biit~enin yariSlm yutmaktadir. 

1937 askeri harekat1 iktJsadi hayatm 
muhtelif sahalan iizerinde biiyii.k tah
ribat yapml§br. Harb uzad1k~a bu tah· 

ribat artacakahr. <;iinkii, Japon endiis· 
trisi, barb sanayii ic;in daha fazla ~ah• 
~acak ve bu yiizden ihracat mallarmm 
istihsali azalacakhr. 

Japon deniz ticareti navlunlan 1936 
da memlekete 211 milyon yen getirmi~· 
ti. 9imdi ise 600 vapur, askeri nakliyat 
ic;in c;ah~tJ~ndan navlun varidah da a· 
zalm1~tJr. <;inde muhtelif i~lere yatm

lan Japan sermayesi de harbden c;ok 
biiyiik zararlar gormii§tiir, 9anghay'da
ki Japon fabrikalarmm bir~ogu tahrib 
edildigi gibi, <;indeki birc;ok Japon en
dii.stri mii.esseseleri de kapatJlm1~hr. 

Boylece yalmz gelirden degil, sermaye
den de biiyiik zayiat vard1r. Japonyaya 
1936 da 114 milyon lira getiren turizm 
de, ~imdi can c;eki~mektedir. 

<;ine kar§I a~llan harbin masraflarmt 
kar§Jlamak iizere vergilerin arhr1lmast 
mukarrerdir. Bu artmadan 300 milyon 
yen ahnacag1 tahmin edilmektedir. 

1937 • 1938 biit~e YJlmda Japonyamn 
askeri masraflan 7 milyar ('I'iirk lira· 
sile 2 milyar 520 milyon lira) yene va
racakbr. Bu para 1931 senesi ba~mda, 

Japonya, <;ine musallat olmadan evvel 
mevcud Japon milli borcundan daha 
fazladrr. Japonyanm 800 milyon yenlik 
albn stoku, be~ ay ic;inde, yiizde 25 nis

betinde azalmJ§hr. Bu gidi§le altm sto. 
kunun erimesi ~ok siirmiyecektir. As· 
keri masraflanm kar§Jlamak i~in dahili 
istikraz yapmak mecburiyetinde kala-

cak olan Japonya, bir taraftan infla • 
tiona da ba~vurmu~ ve Japon bankas1 
15 ila 24 birincikanun zarfmda, yani on 
giin ic;inde 270 milyon yenlik kag1d para 
daha piyasaya <;Jkarmi§tJ.r. 

!§te, <;:in harbi J aponyay1, bOy Ieee, 
bilhassa ikhsadi ve mali bak1mdan za· 
ytflahrken Sovyet Rusya da, her glin 
biraz daha kuvvetleniyor. Uzak§arktaki 

kara, hava ve deniz kuvvetlerini saYJca 
arhrd1g1 gibi hududlarda miitemadiyen 
tahkimat yap1yor, buradaki kuvvetlerin 

silah, cepane ve malzeme ihtiyaclarmt 
temin edecek fabrikalan arhnyor, de· 
miryollarmm in§aatlm ilerletiyor, Ja· 
ponyaYJ idare edenler, iki iic; sene da· 

ha ~eGerse, Sovyet RusyaYJ yenmek ii· 
midlerinin tamamile suya dii§eceginden 
emindirler. Onun i~indir, ki bunlar, 
<;in i~ini biran evvel tathya baglamak 

ve daha fazla vakit kaybetmeden Sov· 
yet Rusya ile kozlanm pay etmek fik
rindedirler. Acelelerinin sebebi budur. 

~ 

isvi~renin bitarafhg1na 
dair muhbrasi 

Cenevre 30 - Federal konseyin, ls • 
viqrenin bitaraf!Jgl ve Milletler Cemi • 
yeti statiisii ile olan miinasebah hakkm· 

da bir muhbra hazJrladtgi bildirilmek· 
tedir. Bu muhhra Avrupa devletlerile 
Amerikaya verilecektir. 

Cenevrede bulunan M. Motta diin M. 
Delbos'la uzun bir gorii§mede bulun -

mu§tur. Frans1z kaynaklan bu gorii~me 
neticesinin memnuniyeti mucib oldu • 
gunu bildiriyorlar. (a.a) 

Bulgaristandaki son 
tevkifler 

Sofya 30 (Husust) - Zab1ta, birkac; 
glindenberi burada ve vilayetlerde pek 
c;ok tevkifat yapm1~hr. Tevkif edilen -

ler komiinistlerdir. Bunlarm saklad1k • 
Jan birc;ok gizli silahlarla komiinist 
propagandasma aid bir~ok kitablar ve 

bro~iirler musadere edilmi:;;tir. Muhte
lif yerlerde iic; gizli matbaa ke§folun -
mu§tur. Zab1tamn taharriyah iizerine 

son zamanlarda c;ok tevessii etmi§ bu
lunan komiinist faaliyet ve propagan • 
dalarmm onii almdJgJ ve ajanlanmn iz
lerinin bulundugu resmen beyan edil
mektedir 
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dan evvel giiriilti.i ile inliyen ~ehri, Iss1z kom§um: 
ve yild!Zslz, bunalt1ct bir gece kaplami~. - Bacaklann tutmuyor mu? diye so-

Al<;ak bir semada, siyah bulutlar, hi.i- ruyor. 
zi.inle, yava~c;a dola§!Yorlar. Bah-;enin Sonra kisa bir an susuyor. Art!k m!ZI
kurumu§ agaclan, hareketsiz yi.ikseliyor- ka ~almad!gl i~in, civardaki fabrikanm 
lar. Etrafta her§eY, tozlanml§ zulmetlerin biisbiiti.in yava§laml§ olan motor giiriiltii
agJrhgJ aJtmda boguJarak oli.iyormU§ gi • siinden ba§ka bir§ey duyuJmuyor. 
bi; yaprak kim!ldamiyor. Gene k1z, beni hayrete dii~i.iren nazik 

Bahcenin bir sua i.istiinde dinlendi • Lir sesle: 
gim kuytu ~e c;ahlarm ortti.igi.i ko§esine, - !ster misin sana ..• 
bir mlZlkanm serpinti sesleri geliyor; bu Ve ta yamba§Jrna egilerek: 
seslerde, yorgun olmama ragmen, atla - - Yirmi copccks vereyim? diyor .. 
rm kisnemesini, askerlerin bir veda tiir - Ha?. Yirmi copecks, iyi duydun mu? is
ki.isi.inll, kadm aglamalanm ve, bazan ter misin? 
civardaki fabrikanm yava§hyan motor Bi.iyuk bir i.imid ic;inde: 
giiriiltiisi.iniin bashrd1gl bi1 takim hay ali - Evet! diyorum yirmi copecks'i ve-
sesler farkediyorum. riniz bana, sonra muhakkak iade ederim 

Karanhkta bir yerlerde, agaclar ara- size, yemin ediyorum .. 
smda, karanhk ve melul semaya yiiksel- S1cak bir§ey yemek tasavvuru agz1mm 
mek i~in topraktan kopmak ister gibi gO- suyunu ak1tirken, vi.icudiim iirpermeler 
riinen I§iklar titre§iyor. Az!c!k kim!lda- kinde takalliis ediyor. 
sam c;okecek gibi g1Cird1yan ve ki.ic;iik - Gori.iyor musun? hte yirmi co -
akasya agaclarmm korudugu eski s1ra pecks! Bu para ile hie; degilse iki .gi.in 
i.istiinde hareketsizim; zil ~alan karmmm karmm doyurabilirsin, ne dersin? lster 
iniltilerine istemiyerek kulak kabartlyo • misin bu paray1 sana vereyim? 
rum. Gozlerimi karartan ba~ donmesi Cevab olarak sadece elimi uzatlyo • 
gittikc;e artlyor. 0 kadar mecalsizim ki, rum: 
bu anda a~bgm beni kemirdigi gibi demin - Peki .. Olur .. 
beni k1vrand1ran hayata ve biitun be~eri- Bunun i.izerine, bir kahkaha kopanyor, 
yete besledigim kin, bu kin kalbimin de- elimin iistiine §iddetle vuruyor, ve parayl 
rinlerinde soluyor, oliiyor. var kuvvetile agaclar arasma f1rlat1yor. 

Birdenbire, yakmdaki kumlu yollar - Ve akabinde paramn, zulmette, yere di.i
dan birinin donemecinde bir insan karar- §Crken ~!kardlgl yumu§ak, madeni giiriil
t.si belirdi. flk bak1~ta, k1sa boylu, ol • tiiyii duyuyorum. 
duk~a ~i man bir kadm; acelesiz ve kal- Bu jesti anlamakslZln, afalla§mi§, ka
~alanm hafif~e oynatarak ve giiftesini dma bakiyorum, o bu esnada madan 
pek se~emedigim bir §arhyt alc;ak sesle kalhyor, geriye dogru bir ad1m ahyor, 
mmldanarak, benim istikametimde geli- egiliyor, 1shkh bir sesle: 
yor: 

Bugiin bir~eu .!Japmaclan: 
Param1 uedim. 

Melodi hazin, fakat kadm, mevcudi • 
yetimi farkedince, §en ve tahrik edici bir 
sesle bagmyor: 

- Oo.. Abicigim... Demek burada 
b!ri varm1~. 

Cevab vermiyorum, hatta klmJldamJ • 
yorum bile. 

Durmadan, oniimden ge~iyor, bana 
d ikkatle bak1yor ve, birkac; ad1m daha 
atllktan sonra, tekrar §arkt soylemege 
koyuluyor, fakat daha yiiksek sesle ve 
meydan okurcasma: 

Dostum a~ olduPu zaman beni dover, 
Dostum a~; olmadrRt zaman UlJUT. • .... 

Bana oyle geliyor ki otursam ve lear· 
mm1 iki elimle s1kacak olsam daha az IS· 

tJTab c;ekecegim. Beni altiist eden bir 
gayretle kalk1yor ve manm iistiinde otu
ruyorum. S1ranm, mahsus yap1yormui 
gibi c;lkard!gl uzun bir inilti gene kadm1 
benden yana diindiiriiyor. Miinzevi ve 
ag1r bir yagmur damlas1 elimin iistiine 
ciu§iiyor ve nic;inini bilmeden onu yah 
yo rum. 

Ba~1m1 kaldJrdJgim esnada, kadm1 
tam kar§Imda dikilmi§ buluyorum: 

- N e yap1yorsun burada? diye soru
yor bana. Sarho§ musun yoksa .. 

- i §inize gidin! diyorum ona. Sar • 
ho§ degilim, ve bana ihtiyacm1z yoktur .. 

- Benim kimseye ihtiyactm yok! d!
ye §iddetle itiraz ediyor. Sizin hepinize 
metelik verecegimi mi zannediyorsun? 

Bana dogru bir ad1m ahyor, SITaya o
turuyor, bir kibrit c;ak1yor, bana merakla 
bak1yor ve alayh bir eda ile: 

- Ne mendebur bir adam yarabbi! 

diyor. 
Bir sigara yak1yor, sallanmaga ba§h • 

yor, Sirayl iniJdetiyor, ve b.a~a oy~~ ge
Jiyor ki bu ~ikayetli sesler ~~~de 1grenc 
akisler uyandmyor. Yanan s1gara kom· 
§Umun yiiziinii aydmlahyor, gozl~ri .be~
rak, ~ocuk c;eneli, yuvarlak ve seVImh bn 
Rus gene klZlnm yiizi.i. 

Beni §Oyle a§ag1dan yukan siizerek: 
- Hasta mlSln? diye soruyor. 
- Evet, hastay1m. 
Gene k1z, burnundan gel en bir sesle: 

<<M emleketime donecektim, 
F akat nerededir o memleket ?» 

Diye mmldamyor. Sonra, ba§l doniik, 
yeniden beni sorguya c;ekiyor: 

- Geceyi nerede ge~irecegini bilmi -
yorsun? 

- Evet, oyle. 
- hte, tam tahmin ettigim gibi. Ve 

ben, isteseydim, oldukc;a rahat bir ko§e 
bulabilirdim ... F akat istemiyorum. 

- Gordiin mii, enai sen de? A~hgm1 
g;dermek i~in bu paray1 sana verecegime 
sa hi den inandm m1? Aptal! Bil ki, bu· 
rada a~hktan geberen bir si.irii erkek ol
saydm!z, tamamile lakayd kahrd1m I 

Mi.istehzi bir kufiir savuruyor bana ve, 
daima kalc;alanm hafifc;e oynatarak u • 
zakla~Iyor. Sonra, SITadan bir on ad1m 
kadar otede duruyor, hlc;kmklanm se~er 
gibi oldugum titrek bir sesle: 

- Belki, diyor, sen, hie; kimseye fe -
nahk yapmam1~ iyi bir 'rocuksun. Bu, sa
na i~kence etmekten keyif duymama ma
ni degildir. Hepinize olan hmcimt senden 
ahyorum, anhyor musun? Y a ben ... 
Bana da - bir kerecik de olsa - bir kope
gi enselemek fmatJ dii§ti.igii ic;in bahtiya· 
nm. 

. Sesi kml!yor, gittik~e daha boguk o· 
luyor. Ve ben onu dinlerken, goriinmez 
bir el yi.iziime yapt§kan ve ag1r 'ramur yl
gmlan flrlahyor gibi geliyor bana .. Beni 
ofkeden ~!ld!rtacak bir halde hastalandJ
ran ~eyin a~hk m1 yoksa mezellet mi ol
dugunu bilmeden titriyorum. 

Nihayet, vi.icudii zulmetlerde eriye -
rckten, kat'i olarak gidiyor. Fa kat, uzak
tc.n, bana seslendigini bir kere daha du
yuyorum: 

- Soyle onlara .. Biitiin o si.iliiklere .. . 
Eger bur ada a~hktan gebermezsen .. . 
De ki onlara hepsine, hepsine kinim var .. 

V e sonra, sukut oluyor .. U zakta, I~lk
lar urkerek titre~iyor. Kiireiarz donii -
yor... Y ahud daha dogrusu don en ba • 
~1md1r. Arhk hi~bir ~ey bilmiyorum, hic;
bir §ey duymuyorum, ancak bildigim ve 
duydugum ellerimin de yiiziim kadar IS· 

lak oldugudur. 
Daha sonra, yirmi copecks'i agaclar 

arasmda aramak geliyor akhma. Bag1r • 
mak, imdada c;ag1rmak istiyorum, fakat 
yapam1yorum; kuvvetlerim beni terkedi • 
yor, ve bir kiilc;e gibi y1k1hyorum yere, 
s1ranm yamna ..• 

I Cevtren: 
CAHID SITKI TARANCI 

Te§ekkiir 
Kendi aram1zdan kaybettigimiz aziz 

pederimiz Bay Dimitri c;iturinin tedfin 
merasimine i§tirak suretile teesstir ve 
elemli anlanm1zda bizlere ttikenmez 
teselli ve onur bagi§hyan btitiin dost -
lanm!Za kar§I derin §tikran ve minnet
lerimizi sunmagl olgiisliz bir bore ta -
mnz. 

Bay Dimitri c;ituris evladlan ve 
blitlin ailesi efrad1 

CUMHURIYET 

Ka vgac1 kad1nlar, be~er 
lira para cezas1na 

mahkum oldular 
T a~kasabda Emine ve Ane adlann

da iki kadm, sokak ortasmda birbirleri • 
nin sac;lanm yolarak, yiizlerini t1rm1kh • 

Holivud'u te~nelinden 
y1kacak bir teklif 

yarak kavga etmi§Ierdir. 8. A .k t'' ·· 1 k k alar1n sene· 
Bu kavgaya Anenin c;ocuklanmn E- lr mer1 an sena oru ~a u;an ar1 OC 

minenin evi oniinde c;ok giiriilti.i etmeleri 
sebeb olmu§tur. 

Evvelki giin sokaktan donen Emine, 
gene c;ocuklarm kapl oniinde baglrarak 
oynad1klanm goriince kizmi§ ve c;ocuk -
Ian azarlam1~tu. Gi.iri.ilti.iyii i~iten Ane 
piirhiddet sokaga f,rJaml§ ve Emine ile 
ag1z kavgasma ba§laml§tlr. Fa kat ag1z 
ka vgasile hiddetlerini teskin edemiyen 
iki kadm, birbirlerinin i.izerlerine atd
mi§lar, miikemmel surette dovii§mii§ler -
dir. Neticede i~ polise intikal etmi§ ve 
her iki kadm da yekdigerine kat§! dava 
a~mi~lard1r. 

Diinkii muhakemede Ay~e. Eminenin 
kendisini hem dovdiigi.inii, hem de sov -
diigiinii iddia etml§, Emine de sovmedi -
gini, yalmz dovii~ti.iklerini, kar§1hkh vu
ru~tuklanm soylemi~tir. 

Dovii§ii goren iki talebe ~ahid olarak 
dinlenmi§tir. Bunlar iki kadmm dovi.i§ -
tiiklerini gorduklerini, arada bir sovme 
de i~ittiklerini soylemi§lerdir. N eticede 
mahkeme, her iki kavgac1 kadmt be~er 
lira para cezasma m,hkum etmistir. 

VEFAT 
c;iirtiksulu merhum Hac1 Osman Pa

~a mahdumu ve N emlizade mer hum 
$tikrii Efendi damad1 Bay Said sektei 
kalbden vefat etmi§tir. Cenazesi bugtin 
saat on ikide Kad1koylinde Mtihtirdar
da Safa aparbmanmdan kald1nlarak 
Edirnekap1da aile kabristamna def
nedilecektir. Mevla rahmet eyliye, 

de on bin dolardan fazla iicret almamasini istiyor 

Holivuddaki artist kart kocalardan Jeannette Mac Donald ve Gene Raymond 

Amerikadan son gelen haberler Sena
te azasmdan birinin birle~ik devletler ara
zisi dahilinde her ferdin senevi I 0 bin 
dolardan fazla i.icret alam1yacagma, ke
za cah~an ferdler kan koca ise ikisinin 
kazancmm da bu yekunu tecaviiz edemi
yecegine dair teklif yapmi& ve bu husus
ta kanun projesi de hazirlamJ~hr. 

Bu esas kabul edildigi takdirde hie; 
~iiphesiz ilk tesirlerini Holivud' da goste-

chot Ton'un 10 bin dolar kazanabilmesi 
ic;in arhk filim c;evirmekten vaz m1 gec;e
cek? Gene Raymond - J annette Mac 
Donald ailesinin ak1beti ne olacak? 

OLOM recek ve Amerikanm bugi.inkii ytld1zlan 

Fa kat kanun sade artist! ere §ami! ol
makla kalm1yor ki .. Holivud y!ldJZ!armm 
ic;inde muharrir, ilim adam1, doktorlarla 
evlenmi§ler de vard1r. Louise Reiner'in 
kocas1 me§hur muharrir Tliford Odets ar
hk yaz1 yazmJYacak m1? T amnm1~ bo
gaz, kulak ve burun miitehasslSI Joel 
Pressmann tababet icra edebilmek ic;in 
sevimli kans1 Claudette Colbert'i art!k 
filim c;evirmekten men mi edecek? 

Bayan dul Vasiliki Todoris Saroglu toptan ba~ka memleketlere goc etmege 
ile btitiin akraba ve tallukatJ pek sev - ba~hyacaklar ve sinema endi.istrisi mah-
dikleri ve sayd1klan koca volacaktJr. Ciinkii YJidizlann c;ogu sene-

Bay Todori Pr. Saroglu de degil, ayda on bin dolardan fazla 
aralarmdan ayr1hp ebediyete gittigini kazanmaktad1rlar. Nitekim gec;en giin 
derin bir teesstirle bildirirler ve 31 ikin- ne~rettigimiz listede on artistin senede 
cikanun 1938 tarihine tesadiif eden pa- (250) bin dolardan fazla ucret aim!§ ol
zartesi gtinti saat 14 te Btiyiikada Rum duklanm kaydetmi&tik. 

Lily Pons, kocasmm &ark!lar yapabil
mesini temin icin senede yanm filim .;;e
virmege mi raz1 olacak? 

Ayios Dimitrios kilisesinde yapllacak Hele kan koca olan san'atkarlara kar
dini tedfin merasimine huzurlanmzla $I bu ~ekil biisbi.itiin hakSJZhk te~kil ede
~eref vermenizi sayg~larile dilerler. cek, sanki sinema merkezinde az talak 
. 1§?u ilan, hususi davetiye yerine ka • vukua ~~:eliyormu~ gibi, yeniden birc;ok 
lmd~~- .. zevc ve zevceler birbirlerinden aynla-

Annabella ile Jean Murat'dan hangisi 
kendini feda edecek? Henri Deco in re
iisorli.ikte devam edebilmek ic;in kans1 
Danielle Darieux'den aynlacak m1? 

!~te birc;ok sualler ki &imdilik hic;biri
sine kat'i bir cevab vermek kabil degil
dir. Kanunun kabuliinden sonra hasil o
lacak vaziyetler ancak bu hususta bizi 

aydmlatacak, avukatlara gene bir siirii 
i& <;1kacak, Amerika mahkemeleri brrcok 
talak davalarma bakmaktan ba& alaml· 
yacakt!r. 

Kopr uden hareket eden 12,10 vapu ; , LJ ·d·~ . t ftan artistler arasmda .1 . . . t' k 1 caK ar, tger ara 
n e cenaze merasrmme I§ Ira o unur. I . k~ t d b" b"tiin kalk-

Cenaze levazimah: P. Angelidis ev enml e Ikm am or a an us u 
m1~ o aca hr. 

Bulana miikafat 
13 sonkanun gecesi Melek sinemasm

da veya sinema ile Ayaspa§a arasmda 
p1rlantah bir bro§ kaybolmu§tur. Bu -
Ian, Galatada, Yolcu salonu kaqnsmda, 
Tahir hamnda, Geri Tobako Kompa • 
ni'ye getirdigi takdirde memnun edile
cektir. r /"""""====----=...-~," 

BERLITZ 
373 lstlkiAI caddesl 

Ak~am Jisan kurlan 
FRANSICA · INGiliZCE v. s.j 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 llradtr. 

L. 
~ 

filmi §imdiye kadar gOrillmemi~ 
emsals1z muvaffakiyetle 

M iLL i 
Sinemada. BugUn ve yar1n 

son gUnlerldir. 
iilrmiyenler ve gorenlerin tekrar 

tekrar gi\rmeleri i((in son il(( 
giinden istifade ediniz. 

Aynca : iKi CANLI ADAM 
RALPH BELLAMY 
Hissi bUyUk film. 

Oyle ya, mesela Dick Powell, kans1 
Joan Blondell'in hesabma meslegini mi 
terkedecek? Joan Crawford kocas1 Fran-

( Bir i k i sat1rla ) 
* Coktanberi beyaz perdede gori.in- * iskandinavyalt me§hur facia arti~ti 

f.I · · k h Go"sta Ekman olmii•tiir. Miiteveffa bu-miyen «Kadm ne yapsm ?» 1 mmm a - • 
ramam Frans1z artisti Jean Beitel yeni- cok sessiz Alman filimlerinde oynaml~ ve 
den filim c;evirmege karar vermi~tir. Avrupa sinemacthgmm ilk caglarmda bii-

. d b k d yiik bir •ohret kazanm1~t1. En ziyade tak-«Verena'mn izdivacl» eserm e a§ a m ~ K 1 
roli.inli oymyacaktu. «Verena'nm izdi- dir edilen kordeHilan «Sallanan u e», 
vaCI}> gayrimesru surette cocuk edinmis Lili Dagover ile birlikte «Pec;esiz kadm» 
bir hizmetc;inin ac1kh hikayesidir. Kadm La J ana ile birlikte <<N am us ugrunda», 

«XII nci Charles», «lhtilal», «Faust» 
bu c;ocuk it;in maddi, manevi her tiirli.i 

fedakarhg! kabul edecek, kendisine sii- idi*. «De; nagme>> filminde Lil Dago-
riilen lekelere ses <;Ikarm1yacak, onun d · h D · 

ver, Rolf Moebius, Frie nc ommm 
hakiki babasm! bulmak icin tam yirmi se- basrolleri oynamaktadJrlar. 
ne <;IrpmacaktJr. Kordelamn harici man-
zaralan lsvicrede almml§hr. * «A~k sarkiSI» isminde yeni bir fil-

h d T min senaryosu hamlanmaktadJr, Rejiyi 
* T anmmi§ tenor, Ric ar au- tamnmi• reiisor Gustav Ucicky idlne e· 

ber'in karlSI sinema artisti Diana Napi- ~ Ul h 
decek, ba§rolleri Louise ric ve Vik-

er, Saint - Moritz'de kl$ sporlan yapar- kl d 
tor de Kowa oymyaca ar 1r. 

ken vukua gelen bir kaza neticesi yara- * Brigitte Horney, Mathias Wie-
lanml~, Londraya naklolunarak bir has- man, Karl Schonbock yeni bir filim yap· 
taneye yatmlml§hr. maktadular. lsmi «Anna Grandiflora» 

* Me~hur bir romandan iktibas edi-

lerek «Satrant; oyuncusu» isminde bir dJr* Ray Millard, Frances Farmer, 
filim vi.icude p;etirilecektir. Basroliin Con· Akim T amiroff «Birlik ni~aneleri» is
rad Veidt, yahud Jaques Copeau':Y\l tev- minde bir filim cevirmektedirler. 
di olunacag! soylenmektedir. Bu rolii * Amerikada «Cinayet» isminde bir 
sessizinde Charles Dullin oynam!~h. i- filim yap1lmaktad1r. Ba&rolleri Ann 
kinci derecede vazifeleri Pierre Renoir, Shirley, Chester Morris, Eduardo Cia
Francoise Resay, Bernard Lancret de- nelli temsil etmektedirler. 
ruhde edeceklerdir. * Willy Birge! ile Brigitte Horney'in 

* Erich von Stroheim, Colette Dar- «Geceyans1 valsi>> ismile yap1p bitirdik
feui, Gilbert Gil. Bernard Lancret «Ha- Jeri filmin ad1 degistirilmi~ ve «Son me
va esirleri» isminde bir filim c;evirecek- Jodi» ye c;evrilmistir. 
lerdir. * Willy Fritsch, Gusti Huber, Ge-

* Yeniden c;evrilecek olan <<Macar org Alexander, Hilde Hildebrand <<Diin 
rapsodisi>> filminde ba$rolleri Dita Par· geceki kiZ» isminde bir filim c;evirmege 
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( Bu aksamki program) 
ANKARA: 
12,30 muhtelif plak ne~riyat1 - 12,50 plak: 

Tiirk musikisi ve halk ~arkilan - 13,15 cta~ 
hili ve harici haberler - 18,30 plak ne§riya
tl - 18,35 ingilizce ders: Azime ipek - 19,00 
Tiirk musikisi ve balk ~arkilan. (Makbule 
Qakar ve arkada§lan) - 19,30 saat a.yan ve 
arabca ne~riyat - 19,45 Tiirk musikisi ve 
balk §arkilan. (Hikmet Riza ve arkada§
lan) - 20,15 musiki konu§mas1: Halll Bedi-
20,30 plakla dans musikisi - 21,00 ajans 
baberleri - 21,15 stiidyo salon orkestrasi-
21,55 yarmki program ve Istikhll mar§!. 

ISTANBUL: 
12,30 plakia Tiirk musikisi - 12,50 bava

dis - 13,05 pl3.k.la Tiirk musikisi - 13,30 
muhtelif plak ne~riyat1 - 14,00 SON - 18,30 
c;ocuklara masal: Nine tarafmdan - 19,00 
inci: §an, piyano ve keman refakatile -
19,30 memleket ~arkllan : Malatyall Fahri 
tarafmdan - 19,55 borsa haberleri - 20,00 
Rifat ve arkada§lan tarafmdan Tiirk mu
slkisi ve balk §arkllan - 20,30 hava rapo -
ru - 20,33 Orner R1za tarafmdan arabca 
soylev - 20,45 Belma ve arkad~lan tara
fmdan Tiirk musiki.si ve balk §arkllari, 
(saat ayan) - 21,15 Fas11 saz beyeti: Oku· 
yanlar: Ibrahim Ali, kanun Muammer, 
klarnet Hamdi, ud Cevdet Kazan, tambur 
Salahaddin, keman Cevdet - 21,50 radyo 
fonik temsll: Stiidyo orkestras1 refakatile 
(Louise) - 22,45 ajans haberleri - 23,00 
plakla sololar, opera ve operet parc;alan -
23,20 son haberler ve ertesi giiniin progra· 
m1 - 23,30 SON. 

viYANA: 
18,15 PIYANO KONSERI: §open, Schu

bert ve Liszt'in eserleri - 18,40 piyano ve 
keman ile ~?arkilar - 19,05 kan~lk yaym -
20 OPERA: AIDA (Verdi'nin) opera bina. 
smdan naklen - 23,20 haberler ve .salre -
24,40 DANS MUSOOSi. 

BUDAPE§TE: 
18,35 gramofon, i§c;i yaym1 - 19,35 CIN· 

GENE ORKESTRASI - 20,30 hikaye - 21,15 
BUYUK KONSER - 23,15 gramofon-24,05 
baberler - 24,10 SALON MUSiKisi - 1,10 
haberler. 

BUKRE§: 
18,20 gramofon, bavadis - 19,55 MUS± • 

KI: Dvorak'm eserleri - 19,55 konferans -
20,10 GECE KONSERI - 21,25 konferans -
21,40 Pi~ANO KONSERi - 22,15 §AN 
KONSERI - 22,35 hava, haberler, spor • 
22,50 KONSER - 23,50 fransizca ve alman· 
ca. haberler. 
VA~OVA: 
18,20 SOLiSTLERIN KONSERI - 18,55 

spar ve saire - 21,05 MUS±Ki - 22,50 edeb1 
yaym • 23,05 SENFONiK KONSER - 23,55 
havadis, bava. - 24,05 DANS MUsiKiSI. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,05 Org, k1raat, ~arkilar, 'konu§ma, ~1-

irler, gramofon, konu~ma - 20,35 OPERA 
PARQALARI - 21,05 baberler - 22,05 §AH
KILAR - 22,35 ORKESTRA KONSERI-23,03 
ODA MUSiKisi: Schumann, Weber, Men• 
delsshon, Liszt ve salr bestekarlann eser• 
lerl. ' 

NOBETCiECZANELER .... 
Bu gece .,ehrimizin muhtelU semtl.erln 

deki nobetc;i eczaneler; 
istanbul clheti : 
Eminoniinde (Be~ir Kemall, Alemdarda 

CS1rn Rasim), Kumkapida (A.sador), Kii .. 
c;iikpazarda (Hi.iseyln Hulfl.si), §ehzadeba• 
§I Veznecilerde (Universite), Fenerde {Hii
sameddin), Karagiimriikte (Kemal), §ell• 
remininde (NazJm), Aksarayda {§ere f), 
Samatyada (Erofilos), Baklrkoyde (Hila!), 
Eyiibde (Arif Be~er). 

Beyoglu clheti: 
l;li§ll Osmanbeyde (§ark Merkez), Tak· 

sim Istiklal caddesinde (Kemal Rebtil), 
Beyoglu Tiinei clvarmda {Matkovic;), Yiik• 
sekka!dirimda (Yenlkopulo), Galata Top· 
c;ular caddeslnde {Yic;epulos), Kaslmpa§a• 
da {Miieyyed), Haskoyde (Neslm A.seo), 
Be§iktR§ta (Nail HalidJ, Ortakoy, Arna ... 
vudkoy, Bebek eczaneleri. 

Kad1koy Stigiidli.ic;e~me caddesinde (Os
man Hulfl.si), Uskiidarda (Ahmediye), Bii• 
yiikadada CHalk), Heybelide (Tan a§), 

Beykoz, P~abah~e. A.Hisar eczanelerl. 

TURAN TiYATROSU m 
San'atkar Na~id ve · 
arkada§lan, okuyucu 
ktic;tik Semiha ve Mi-

lle! varyetesi i I 1 

Halk gecesi: Localar Lei, ner yer 20 
paradi 10 

(ArabacJ Htismen Aga) operet 3 perde 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Bu gece 

(Kad1koy • Siireyya) 
Yarm gece: (Bakirkoy) 
c;ar~amba: ('Uskiidar); 

sinemalarmda 
OTELLO 

4 perde, 1 tablo 

Me~hur tenor NiNO MARTiNt
nin en btiytik filmi ve me§hur reji· 
sor Rouben Mamoulian'nm en gii
zel §aheseri 

~EN HAYDUD 
(Estrellita) 

Aynca: 

ViCDAN Mucadelesi 
Bunu soyleyince, ba~m1 kaldmyor, si

garay! agaclar arasma ahyor: 

2.000 dansor ve dan~oz .•• 
11 caz orkestras1 ..•• 
150 nefis ve miikellef dekor •.• 
Liiks ve ihti~am ~tlgtnhgt ... 

lo ile Pierre Blanchard oymyacaklard1r. hamlanmaktadJrlar. (27 Rue de la Paix) 

if!i::--=~c~B!iiiiiiiiiii~~~;;;-;;,;~;;~~;;~----~!i~~:! Bu her iki buyuk filim - 1stemiyorum, ~iinki.i bu beni ala -
bdar etmiyor. Boyle .. Siirtmegi seviyo
rum. Soyle, ac; m1sm? 

Yava§c;a: 
- Evet! diyorum. 

- Beni sorarsan hay1r .. Bir saat ka-
dar evvel, bir birahanede s1cak bifteklerle 
k;~rnlml doyurdum. Emmim ki sen de 
on dan yemek isterdin? Ha .. Ha .. Ha .. · 

Kmlan camm giiriiltiisii kadar sert ve 
o kadar soguk, tannan bir giilii~le giilii • 
yor. 

Ondan ka~mak akhma geliyor, fakat 
ayakta duracak halim yok ve anhyorum 
ki, sokaklarda slirtmektense burada ol • 
dugum yerde kalmak daha iyi. 

I tubat sala gQ 1ii aktama I 
TURAN TiYATROSUNDA Bugiin matinelerden itibaren 

san'atkar Na~id ve ErtuQrul Sadi Tek . $ i K sinemada ba~hyor· 
Birlikte bliyUk mlisamere iki oyun birden 

Holivud'un en giizel kad1n1 

DORiS NOlAN 
Na,id radyo taklidll komedi 3 perde Pek yaktnda _., 

Aynca: Artistler reviisii I perde Beyogv lu lstiklal caddesinde 
Y eni daoslar filmi olan 

Varyete, dUet, solo, tafsiiAt el IIAnlartnda 

suat~::~ba ~~~~H~A~R~R~v~a~A~u~R~~~~I METHO~QI. BAR 
•·-------------------•• Bu hafta S A K A R Y A sinemastmn 

NEW .. YORK . DAMLARINDA 
5 U M E R sinemastnm 

zaferi 
olacakbr. 

FA K .I R TA L E 8 E Fras:zSlluZ·Ca v A elmsaAislz NmuvaffakHiyetiAni tes'kil RedenE T •. a~lhyor. 2 CAZ ... Gazino dO 
u ., Paris'nin KUBA ORKESTRASI .• • 

Sl·nemaslndakl' son giinlerinden J tilminde g~rilndilgii kadar hi((bir filimde bu dere,·e kuvvetli ve miiessir ve __. 

Millocker'in 

,... Me~hur Opereti 

L Z{vk ne~~· r.a~s TURK 
ve a§k hlmmm istifade ediniz. •--- gOriinmemi§tir. llaveten : PARiS SERGiSi - bUyuk bir ylldtz ••• .........-
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MEZBAHADA BIR TETKIK: Hirsizbk 

Y enilen etin temizligine <;aJd,g, 

davas1 

olabiliriz • em In 
<<idam mahkumu mand"a, kaptdan girerken 
hafif~e sendeledi. Kan kokusunu aldtktan sonra 

ayaklar1 geri geri gitmege ba,Iadt » 
Miithi§ bir 

katliam kar • 
~tsmdaytz. Be 
~eri hodkam
hgm sur; say
llladt~, ka -
llunlarm kim 
Seden heiabt· 

1§te, kapt, ardma kadar a~ld1: Bur· 
hundan soluyan iri bir mandayr, boy -
huzlarmdan stmstki tutarak, csiyaset 
!nahallh ne getiriyGrlar, 

!dam mahkfunu manda, kaptdan lr;eri 
girerken, hafifr;e sendeledi: Hele kan 
kokusunu aldtktan sonra, bu sendele -
~i~, biisbiitlin artarak ayaklan geri geri 
gitme~e ba§ladt. 

Fakat bir an ir;inde insiyaki siikilneti 
avdet etmi~ti. Yerdeki pthhla§mt§ kan
lan yabyarak bir miiddet kendini avut
!naga r;ab§b. Fakat celladlarm bekliye
cek vakti yoktu. Biran evvel, onun da, 
otekiler gibi ckanm itmam• etmek is
tiY'Qrlardt . .;unkii, geride, kelleleri be
denlerinden aynlacak, daha bir hayli 
can vardt. 

Zavalh manda, arkada§!Slntn r;engel
de sallanan c;tplak etine ancak bir defa, 
Uzun uzun bakabildi ve sonra, derin bir 
tevekkiille kendini mukadderatma ter
ketti. Dort kuvvetli el, bu siyah derili 
hayvam, ayaklarma r;elmeler atarak, 
ta§lar iisti.ine yuvarladtlar. Kahn boy
hu cgiyotint in cenderesi ic;ine girer 
girmez, celladm palasa1, korkunc vazi
fesini yerine getirdi. 

Yammda duran mezbaha §efinin ih • 
tarile, kendime gelebildim. Kan tutmas1 
dedikleri, belki de bu idi. 

Mezbaha §efi, elile, mandamn boy -
nunda ac;tlan derin yarayt i~aret edi • 
}ordu: 

c- Kesicilerimlz arbk tecri.ibe sahibi 
oldular. Hayat ukdesini kolayhkla bu· 
luyorlar. Bu~ak, bu ukdeye tesadi.if et
!nezse, zavalhlar, r;ok 1stJrab c;ekerler. 
'Yalmz hayvam kesmek kfdi gelmez. 0-
llun, hayatla alakasm1 da bir anda kes
lnek Iaztmd1r! 
~efin soziinii kestim: 

'- Manda, §imdi olmii§ mildiir? 
- Elbette! .. 
- Fakat, hala debelenlyor! 
Siikunetle cevab verdi: 
- Bu debeleni§ler, hayvanm heniiz 

jra§amakta olduguna delalet etmez. 
liayvan oliir, fakat etleri, hayati mu • 
kavemetlerinin derecesine gore, yedi, 
Sekiz saat kadar ya~amakta devam eder! 

Sonra, bana ~engelde yiizi.ilmii~ bir 
koyunu gostererek soziine devam etti: 

- Kuyru~u adeta, canl1 gibi, saga 
sola kivmyor de.~il mi? Sebebi basit: 
liayvan, kesileli bir saat oldugu hal • 
de etleri heniiz olmemi~tir . Bundan do
layidtr ki, yeni kesilmi~ bir hayvanm e
tini yemek dogru olmaz. Samh meyti 
de~ligimiz kat'i oli.im si.ikunetinin tees
Siisiinii beklemek icab eder! 

Gozlerim, bu arada geni§ bir kan ku
:hl.suna ili§misti. Sordum: 

- Bu nedir? .. 
~ef, anlath: 
- Belediye, Mezbahanm kanlanm, 

1!.rttrma suretile bir miiteahhide satmJ~
ttr. Biiti.in kanlar, bu kuyunun ir;inde 
toplahlarak Yalovada ac1lan albUmin 
Ve tutkal fabrikasma gider.~ 

Kesilen etlerin eskisi gibi koriikle ~i
§irilmedigine bilhassa dikkat ettim. Hay 
"anlar kesildikten sonra. derilerin al -
t1na, elektrikle tazyik edilmi~ hava ve
l'ivorlar. 

Boylelikle. hem i~Ier daha kolayhkla 
&6riiliiyor, hem de etlerin beyazh~ te-
1'11in ediJiyor. 

Sefin verdiiV izahata gore, tazyik e
dilmis havamn icine (ozon) kartstml-
1'11ast kin vakmda Me7.bahaya baz{ rna· 
~inele~ ilave edilecektir. • (Ozon) un 
hassalanndan biri etlerin cabuk kok • 
~asma mani olmakhr. Boylelikle Steak 

avalarda bile, etlerin uzun miiddet 
l'l1uhafaza edilmeleri miimkiin olacak • 
t1r. 

H astaltklt hayvanlar 
Mezbahaya. hastahkh hayvanlar da 

fetiriliyor. Fakat bunlar, oteki hayvan
~<trla temas ettirilmeden, ayn bir yerde 
l esilip yliziiliiyor. Sonra da, be§ yiiz ki-
0 eti, bir saatte sterilize eden otoklav· 

Mezbahada 
kesilme2'e Jto
tiiriilen ku
zular, yuka-
rida, etler 
damgala

nuken 

larda, takim edilerek mikroblardan 
tecrkl olunduktan sonra, Dariilacezeye 
gonderiliyor. Amma, hepsi de~il!.. Ta
kim edildikleri halde yenilmesi caiz ol
miyan etler de var. Bunlar, derhal im
ha ediliyor. 
c!mha~ nm §eklini de~if?tlrlp basta -

hkh etlerin yakilmas1 da dii§iiniilmek -
tedir. 

Mezbahada blr barsak fabrlkas1 var. 
Bana burastru da gezdirdiler. Barsaklar, 
fabrikada, muhtelif terbiye safhalan 
gec;irerek, imal edilmi~ ve kurutulmu§ 
barsak halinde piyasaya ~1kanhyor. A· 
merikaya, Almanyaya, .;ekoslovakyaya 
epeyce barsak ihracah yapildl~nt roy
lediler. 

1~ine ~iy e'f doldurulunca, sucuk adi
m alan barsa~n, temizlenmeden evvel, 
oyle miistekreh bir manzaras1 ve liyle 
fena bir kokusu var ki, burnumu hka -
rnadan, gozlerimi yan kapamadan Oft -
lerinden gec;emedim. 

Domuz mezbahaSlnt da bu arada g15r
diik. trill ufakh domuzlar, kendilerine 
ayrtlan yerlerde belki de son uykulan
m uyuyorlardt. Uyamk blr tek domuza 
raslamaymca alakadal" ·memuruna sor
dum: 

- Bunlar, hep bOyle uyurlar m1? 
Giiliimsedi: 
- Kannlan doyar doymaz .. DUnya -

nm en fazla uyuyan hayvam domuzdur! 
Mezbahada btr hayli ko~e bucak var. 

Oyle bir iki saat zarfmda, hepsini dola§· 
mak miimki.in degil. 

Soguk hava depolarma ve buz fabrf· 
kasma da ~oyle bir ugramak lazrm gel
di. Aylardanberi, husust depolarda ve 
hususi siihunet derecelerl altmda mu _ 
hafaza edilen peynirleri, yaglar1, baltk
lan, zaid on derece hararettekl su !~in
de bile kolay yumu~am1yan ta§ kesil • 
mi~ buz par~alanm, soguk rnahzenlerde 
kuruya kuruya pastmna halini alm1§ 

etleri gordiikten sonra; tekrar, mer;ba
ha k1smma gec;tik. Her koyunun kendi 
bacagmdan asild1gma inanm1yanlar, 
mezbahada bu §iiphelerini kolayhkla 
halledebilir ler. 

lJyle ke~iler gosterdiler ki! .• 
S1ra s1ra, yiizlerce ~engel ve her ~en

gelin ucunda, tepesitakla sallandmlmi§ 
hayvanlar! 

Fakat, ~engeldeki etlerin hangisl ko
yun, hangisi kec;i?. Burada, bana oyle 
kec;iler gosterdiler ki, daghcdan fark -
Ian yoktu. 

Koyunun bulunmad1~ yerde, ayni 
vazifeyi pekala goren bu cAbdurrah -
man <;elebh lere, mezbahada kiZll dam
ga vuruyorlar. Fakat, baz1 kasablar, kt
ztl damgayr, meharetle ortadan yok edi
yorlar, yagdan goriinmiyen beyaz ke~i 
etlerini, koyun etinden ay1rd etmek im
kam kalm1yor. Kiztl damgayi, yalmz 
kec;iye degil, mandaya da vuruyorlar. 
Fakat mavi damgah stg1rla, klZll dam
galt manday1 da kasab diikkanlarmda, 
ancak etten iyi anhyan tecriibeli gozler 
ay1rd edebiliyor. 

9imdiye kadar, mandadan hayvan ba
sma 13 lira, sigtrdan 10 lira 10 kuru§, 
dana ve malaklardan 4 lira 80 kuru§, 
karaman ve daghcdan 2 lira 30 kuru§, 
klvirctk ve keciden 2 lira, kuzudan bir 
lira mezbaha r~smi almmakta idi. 

Etin ucuzlahlmast karan iizerine, 6-
ni.imiizdeki marttan itibaren, ayakta 
tarttlacak hayvanlardan kilo ba~ma yiiz 
para mezbaha resmi almacakhr. 

Bir seneJe 16,5 milyon kilo et 
Celebler, mezbaha resmi ba§ hesabile 

ahnd1 .~1 icin, hep iri hayvanlan kesti • 
rirlerdi. .;unkii k1t'as1 kiic;iik hayvan -
lar ic;in de ayni resmi odemek mecbu • 
riyeti.nde idiler. Verginin kilo ilzerin -
den almmast, kiic;iik ciisseli kasabltk 
hayvanlarm da piyasaya dokiilmesine 
sebeb olacakt1r. 

Istatistiklere gore, Istanbulda, bir se· 

iskarpinlerle ~e
kicleri rehine koymu' 
(;ar§tkap!da bir handa kunduracthk 

)''a pan Hasan ve lbrahimin odasma Y ani 
isminde biri girmi§, iskarpin, c;eki~ ve ba-
71 kundurac1 malzemesi c;alarak Salahad
din admda birine satm1~hr. 

Suc;lu Y ani yakalanarak Adliyeye tes
lim edilmi~ ve Sultanahmed ikinci sulh 
ceza mahkemesinde duru~maya ba§lan -
mi§hr. 

Sw;lu mevkiinde e§yayt c;alan Y ani ile 
mesruk mah satm alan Salahaddin bulu
nuyordu. 

Yani vak' ay1 §oyle an lath: 

«- Cumartesi gunii ogleden sonraydt. 
Hasanla 1brahim i§lerini paydos etmi§ler, 
kaptlanm a<;tk buakmi§Iardt. T ezgahm 
iizerinde duran iki iskarpinle altt c;ekici 
ve bazt kunduract malzemesini alarak Sa
lahaddine gotiirdiim ve bir liraya rehine 
k,,ydum.» 

Mesruk e§yaYJ satm alan Salahaddin 
de: 

«- Ben ayakkabt boyast yapanm. 
Y aniyi tanmm. Ge<;en yaz benden 
boya alarak satmt§hr. Sozii gec;en e§yayt 
bana getirdi, «bunlar sende kalsm, bana 
bir lira ver» dedi. Bu e§yamn c;ahnmt§ 
mal oldugunu bilmiyordum.» 

Davactlar, odalartnt kilidlediklerini ve 
en·alann kap1 a~1lmak suretile c;almdtgmt 
iddia ettiler. 

Muhakeme ~ahidlerin celbi ic;in ba~ka 
bir giin~ btrakildt. 

Habe,istanda ~1kan 
mii,kiiller ~ogaldt 

[Ba6taraft 1 fnct sahtfede] 
kalmakta olduklan ciddi ikt1sadi mii~
kiilata aid tafsilat bize salahiyettar bir 
membadan gelmi~tir. Bu tafsilat, goste
riyor ki Habe~istan, ftalyanm mamul 
maddeleri i<:in bir piyasa te~kil etmeksi
zin onun parasmt ve vesaitini kendine c;e· 
ken fakirlesmi~ bir mmtaka haline gel
mistir. Ticaret, durgundur. Yerliler, an
cak kendi ihtiyaclarma yetecek kadar 
istihsalde bulunmaktadJr. !talyan me
murlarmm mlistemleke idaresindeki tec
rlibesizlikleri dolaYJsile vaziyet bi.itiin bii
tiin vahimlesmistir. Surada burada esasen 
i<;tinabt kabil olmtyan miinferid zayiat 
vuku bulmakta olmasma ve Somali ve 

Eritre askerlerinden bazilanmn ka<;mak
ta ohnalarma ragmen i$galin herhangi bir 
surette tehlikeye maruz bulundugunu gos· 
terecek hic;bir alamet yoktur.» 

ne :zarfmda sarfedilen et, 16 bu~uk mil
yon kilodur, 

. 936 YJhnda tstanbulda adam ba§ma 
tsabet eden et miktan giinde (55) gram
dir. Dli§iiniiliirse, bir yrrhCl ku§ bile, 
bundan daha fazla et yer. Adam ba§ma 
bir senelik et istihlaki, senede (20) kf. 
lo (348) gram1 g~mez. 

Herkesin, miisavi derecede et yedi~· 
ni farzedecek olur.sak, vasat siklette bir 
vatanda~, koca bir yrl ic;inde a~rh~ -
nm tl~te biri kadar et yiyemiyor, de -
mektir. !stanbulda en c;ok sarfolunan et, 
bUylik ba~ hayvanlardan okuz, kii~lik 
ba§ hayvanlardan karamandtr. En az 
sarfedilen et de kivirclk etidir. 

Kl§In hayvan kesimi artar ve bilakls 
yaz gelince azahr. En fazla hayvan ke· 
silen aylar, ikincikanun, §ubat ve mart 
ayland1r. Mart aymda, daha fazla kuzu 
eti sarfolunuyor. Etle bahk arasmda SI· 
kt bir miinasebet var. Balik, bolla§b~ 
aylar, et sarfiyah adeta otomatik §ekil
de azahyor. 

MezbahaJa muamele 
Mezbahada muameleler §U §ekilde ya

ptlmaktadir: Hayvan kestirmek istiyen 
celebler, komisyoncular vasttasile Hay· 
van borsasma geliyorlar. Borsa~a hay -
vanlar tartthyor. Rand1manlan tayin 
ediliyor. Muayeneleri yap1hyor. Sonra 
da, kilo ba~ma, piyasaya gore umumi 
bir fiat tayin edilerek toptanc1lara sah· 
hyor. Toptancllar, mezbaha resminl odi
yerek hayvanlanm mezbahada kestiri
yor, kasablara sahyorlar. 

Mezbahadaki sakatat 1§1 de, hayli 
ba~ agnbc1 bir i~! .. Adt sakat olan bu et 
arttklan birc;ok kimseleri saatlerce ug· 
ra§bnyor. 

Mezbahanm '!!>aytar heyeti, lnceden 
i.nceye muayene etmedik<;e sakatlarm 
sabsa ~Ikmasma miisaade etmiyor. 

Mezbahada gordiiklerim bende §U 
kana~ti uyandud1: 

istanbul halk1, yedigi etin, temizligi
ne emin olabilir. 

Yalmz, bu emniyeti sa~lamla~tJrmas1 
icin, etini ald1,!ll kasaba dikkat etmesi 
laztmd1r! Bana anlatbklarma gore, is
tanbul Belediye hududlan d:.hilindeki 
(600) kiisur kasabdan. fenni §artlara ri
ayet edenler saytlacak kadar azmi§! 

Hayvan kesim yerindeki i~7<;ilere, her 
halde, hirer c;izme da~tblmahd1r. Has -
tahkh hayvanlarm kesildigi mezbaha 
ile pa~ahane, c;ok fena kokular ne§redi· 
yor. Bu kokular, ~ah~anlan rahats1z et
mese bile, sthhatlerine dokunur. 

Mebzahada, i§~ilerin, stk s1k temlz -
lenebilmeleri i~in asri bir c;ama§Irhane 
kurmak da zaruridir. 

SALA.HADDJN GtJNGlJR 

MADENCILIK TARIHIMIZDEN: 

Degerli ve ac1kh iki 
k1ymetli vesika 

Kac; giinlerdir pek degerli bir tarihi 
vesika masamm iizerinde duruyor. Bu 
vesika, bundan iki yiiz ytl kadar once 
yaz1lmts giizel cildli ve giizel yazth bir 
not defteridir. iki yiiz sahife kadar tutan 
bu defteri yazanm o zaman devletin mu· 
hasebe islerile mesgul yi.iksek mevkili 
bir adam oldugu anlasthyor. Defterin a
sii degeri, bu zatm, Ergani ve Keban 
madenlerinde maden emml ve yahud 
muhasebecisi olarak hizmet gormiis ol
mast ve defterine bu madenlerle beraber 
Bozk1r ve «Bereketli» madeninin de i.ic; 
dort y1lhk muhasebelerini, altm, gi.imiis 
istihsalatt miktarlanm, mukayeseli fiat
Ian, kursuna ve bakua dair bilgileri yaz· 
m1s bulunmastdir. Defterin 81 inci sahi
fesindeki cetvel i.izerinde su sozler yazl
hdu: 

«Mustafa Pa~a ile giiriilen muhasebe: 
Dersenei evvel.» 

«Defleri iradat madeni Ergani vadbi 
mart 1181.» 

Bu kayid gosteriyor ki: Defterin sa
hibi, 1181 semsi senesinde, yani bundan 
176 ytl once madenlerle dogrudan dog
ruya alakalt bulunmu~tur. Ergani, Ke
ban, Gumiishane, Bereketli ve Bozkn 
madenlerine aid muhasebe kuyudatt ktrk 
sahife kadar tutmaktadtr. Bu defterin 
tetkiki snasmda Cumhuriyet gazetesinde 
Bolgar dag1 ve Keban maden i§letme te· 
sisatimtz hakkmdaki f1kraYl ve Bolgar 
madeni cevherinin beher tonundaki kur· 
~un, altm ve giimii~ nisbetini okuyunca, 
zaten onumde duran bu yazmaYJ tekrar 
a~arak kayidlere, fiatlara, miktarlara bir 
daha uzun uzun bakllm. Ancak oyle sat
hi bir tetkikle bu defterden madenin o 
zamanki vaziyetini, iki vakit arasmdaki 
para ktymeti degisikliklerile tesbit edebil
mek tabii kolay degildir. Bu defter he
sabatmdan bugiin i~in pratik fayda el
bette dii~iiniilemez. 0 zaman kimbilir na
stl kotu bir idare ile kullamlan, nas1l is
rafh usullerle tahrib edilen bu milli ma
denlerimiz, bugiin fenni va~ttalar ve yiik
sek bilgili maden miihendislerimiz tara
fmdan biiyiik bir itina ile ele almm1~ bu
lunuyor. Lakin ne olursa olsun dart be§ 
madenimiz hakkmda muntazaman tutul
mus alan bu kuyudatt biz madenlerimizin 
gec;mi~ tarihi bakunmdan c;ok degerli go
riiyoruz. Mesela: «Hesabl zer ve ~im 
madeni Ergani» ha~ltkh sahife ki hesabm 
yanmda bulunan ~oyle kayidler ilk bakt~
ta alaka uyanelmyor ve vaz1h bilgiler ve
rebi'Iiyor: 

«Be~ dirhem simJe be~ but;;uk krral 
bir bugday, 11ani bir denk t;a§ni altmr 
zuhur eylemip> 

Sonra §U kayid geliyor: 
«Bir dirhem altm iki yuz oluz be~ ak

r:e.!Je darbolunur.» 
Bundan ba§ka Keban madeninin gii

miis ve altmmt hesab i<;in de o zaman 
kullamlan diisturu (hesab formiiliinii) 
kar§tki sahifede goriiyoruz. 

Sonra, 76 net sahifede (Bereketli) 
madeni hakkmda $U dikkate deger sozler 
ve hesab yaztltdir: 

«Nalbandzade Seyid Elhar; Ali Aga
nm Bereketlu madeninden getirip Darb
hanede <;a§ni tutuldukta bir fmndan bu 
Ve~;hile hasrlatt hesab olunmu~tur. (Sene 
1208). 

F urun ( cevher) 6000 kryqe. 
Bundan r;rkan: 2240 dirhem sa! sim 

3400 kry.fle kur§Un 
Bu erkamm yanmda bu miktar cev· 

heri eritmek ic;in kullamlan komiir mikta
n ve fiatt da yazthd1r, 

78 inci sahifede de $U kayid vard1r: 
«Bereketlu madeninden irsal eyledi-

gimiz: 
«Saf sim: 
«70 krt' a, 17,200 dirhem, 43 kt.fle.» 
Elimdeki not defterinden o zaman ma-

denlerimizden c;tkan altm ve gi.imii~i.in fi
at mukayesesini gosteren ~u kaydi de 
ilave etmegi faydah goriiyorum: 

Bir dirhem altm fiatr: Ciimii~hanede: 
270 ak<;e, Erganide 230 akr;e, Keban
da 230 akr;e. 

Bereketlu madeninde 240 akc;e, Boz· 
krr madeninde 240 akc;e. 

Bir ktyye giimii~ fiatr: Ciimii~hanede 
60 kuru~, Erganide 54 kuru~. Kebanda 
52 kuru~. Berekelluda 55 kuru~. Bozkrr
da 55 kuru~. 

*** Bu defterde gori.ilen bir nokta daha 
varsa o zaman bu madenlerimizdeki ser
vetlerden daha ziyade Ti..irk unsurundan 
ba~ka unsurlann istifade etmekte, yahud 
madenleri i~letmekte olmastdu. Defterin 
77 nci sahifesinde: «Erg ani madeninde 
ba lemessiik alacagrmrz» ba~hgi altmda 
goriilen isimler bunu ac;tkc;a anlatmakta
dtr. Bu isimleri $Oyle kopya ediyoruz: 

«Mad end H iirmiiz Zimml, mad end 
Gregor ve Kara Lambi, madend Kara· 
bulut ve Kostantin, madenci /sternal, ma
denci Timyos ve M ois .... » 

Lakin yurdumuzdaki bu servet ocak· 

Yazan: ALl RIZA SEYFI 

lannm millete ve o <;evrelere refah ve 
zenginlik kaynaih olacak yerde hirer fe
laket ve angarye vesilesi oldugunu goste
ren vesikalar ve isaretler de bu defterde 
eksik degildir ki, biz, i§le bunlan maka
lemizin ba$mda «Ac1kh vesika» diye i$a· 
ret ettik. 

Bu kotiili.igiin sebebi iki noktada go
riiniiyor. Bunlardan birincisi, uzak, ya
km c;evreleri halkma komiir ve erzak te
dariki, hamalhk ve saire gibi bir tabm 
biiyiik suiistimallere ac;1k angaryeler ve 
tekalif yiiklenmi$ olmastdir. Bundan 
baska idarelerde kendilerine mahsus bir 
de «hakk1 kaza» oldugu gori.iliiyor ki: 
Bu hal idare ba$mda olanlara hududsuz 
bir hareket ve halkt ezebilme serbestisi 
veriyordu. Hususile istanbul saltanat 
merkezinin ne olursa olsun «para; altm !» 
diye hayktrdi~tJ o vakitlerde Istanbul ha
zinelerini (ki; defterde her yii dart be§ 
kere gonderildigini gori.iyoruz) bic;imli
ce gonderen maden eminlerinin o uzak 
yerlerde neler yapabilecegini kolaylikla 
tahmin edebiliriz. Cok ibret verici bir 
tesadiif olarak elimizdeki vesikalarda 
boyle bir maden emininin neler yapmt§ 
oldugunu gosteren c;ok ac1kh be§ altt 
sahife de vardtr: Bu sahifelerin basmda 
~u sozleri gori.iyoruz: 

«Keban ve Ergani madenleri Emini o
lan Elhac; Y usuf E!endinin eslii!larma 
verilen mutadiyesinden maada iptidayi 
viirudundanberi kendi ihtira ve ihdasile 
H arburt ( H arputun o zamanki imldsr) 
kazast ahalileri /tkarasrndan aldrgr em· 
Valin de!teridir. Fi sene 1203». 

Bu defter bize yurdun bir idari facia
smt sahr sattr gosteriyor. Bu Hact Yu
suf Efendi anla~I!dtgma gore, iic; YII ve
ya daha fazla maden eminliginde kal
ml$ ve Harput civanm tam manasile 
kas1p kavurmu~tur. Defterde bu lie; ytlm 
rezaleti, irtikab hesablan ma ma yazth
dtr. N ekadar yaztk ki; bu garib vesika
dan ktsa misaller gostermege bile bu ma
kalemizde imkan yoktur. Misal olarak ~u 
sa !Irian naklediyoruz: 

«Senei merkume evasrtmda naib ve 
mufti ve agalar Ve viicuhi H arputlan 
ba buyuruldu, tekrar madene ihzar ve 
ktrk ~iin madende hapis ve ahali beynine 
nifak ilka ve kasabai H arpui iizerine ha
zinedarrm, deliba~rsrm ve sair kurd e~kt
yasmr laslit ve sularmt kat ve erzaklarmr 
men, hasr ve taz.11ik ve sonra da bu bela
Y! iizerinizden de!ettim, diyerek agalar
dan ve viicuhtan almr~ oldugu meblag
lar ... » 

Devletin koca bir ~hrini etrafmdaki 
e~k1yaya sardtran, on binlerce halkt a~ 
b1rakan bu Hac! Yusuf yadigannm Har
put zenginlerini bir taktm iftiralarla 51-
vasa kalebend gondererek sonra onlardan 
para almak suretile kurtard1gtm da o
kumaktaYJz. 

Padi~ahlar idaresinin, her memleket i
<;in bir zenginlik kaynagt olan altm, gii
mli~ madenlerini bile halk ic;in angarye 
ve felaket doguran bir afet haline c;evir
mesi ne act, ne korkunc bir vakiadtrl 

Bugi.in gene Tiirkiye Cumhuriyeti, 
mazinin yaralanm sarmt~ ve sevgili yur
dun tabii servetlerini kara topraktan bil
gili eller ve Tiirk unsurunu mes'ud ve 
zengin etmege bagh emellerle <;tkarmaga 
giriserek «mev'ud devrimiz» i ac;mt$ ol
makla istedigi kadar oviinebilir. 

Banka miidiirlerimiz diin 
ak,am Parise gittiler 

(Ba~ tarat1 1 fnct saht!ede) 
Muammer Eri§ ve 1lhami Nafiz Pamir, 

gi.izide bir kalabahk tarafmdan ugurlan
mt§ltr. Ugurhyanlar arasmda Denizbank 
Umum Mudiirii Yusuf Ziya Oni§, §eh
rimiz 1§ Bankast erkan ve memurini, mali 
miiessesat ve bankalar direktorleri, De -
mzbank erkam ve daha bir~ok zevat bu
lunuyordu. 

Muammer Eri§, te§yie gelenlerle ayrt 
ayn gorii§tiikten ve vedala§ttktan sonra 
kompartimana girmi§ ve hay1rh seyahat
lf'r temennileri arasmda tren hareket et
mistir. 

1§ Bankast Umumi Miidiirii, di.in ge
ce Sirkeci garmda bir arkada§tmlza bu 
seyahat hakkmda §U beyanatta bulun -
mu§tur: 

«- Seyahatimizin herhangi bir mall 
kombinezonla kat'iyyen alakas1 yoktur ve 
bir iadei ziyaret mahiyetindedir. Gec;en 
sene memleketimize gelen fngiliz heyeti
ne iadei ziyaret edecegiz. Buradan dog· 
ru Parise gidecegiz. Etibank miidiirii 11-
hami Nafiz Pamir, Pariste Etibank i§leri 
hakkmda tetkikatta bulunacakt!r. Sonra 
Paristen Londraya ge~ecek ve 1§ Ban -
kasmm Londra ~ubesini ac;acag1z. Lon • 
dra ,ubemiz ktsa bir zamanda faaliyete 
ge<;ecektir. Bunun i<;in hutiin esaslar ha
zalanmt§tlr. Seyahatimizin dart hafta 
kadar devam edecegini tahmin ediyo -
rum.» 

KO$e 

PENCERESiNDEN 
Kiirk • miirk gibi !.. ' 

re=a skilerin muhmelat dedikleri ke· 
~ limeler, lisan bunyesine yerle~-

tikleri ic;in dil unsurlanmn en 
kuvvetlileri arasma ~~:irmislerdir. Bunlar 
malum oldugu iizere tekid ve kuvvet ifa
de eden eklerden olmaytp herhangi bir 
kelimenin ardma getirilmek ve o kelime
nin ilk harfi «M» ye c;evrilmek suretile 
vi.icude getirilirler ve ba~h basma bir ma
na la$tmadiklan ic;in miihmel admt ahr· 
lar. Mesela bembeyaz denilince (bern) 
in ekli oldugu beyaz kelimesine kuvvet 
verdigi hem en sezilir. Fa kat kapi, mapl 
dedigimiz zaman maPJ, hic;bir $eyi ifade 
etmez, ancak konusan adamm kap1dan 
baska bir ~ey daha soylemek isterken onu 
-belki ~uursuz olarak- ihmal eyledigini 
gosterir. 

Bu, boyle olmakla beraber me$hur 
mirasyedi Veli Efendinin dalkavukla
nndan zarif bir adamm mi.ihmel kelime• 
!ere de bir mana izafe ettigi rivayet olu
nur. Ben mizaha miistenid bulundugu U• 
nutulmamak $artile bu rivayete arama 
ktymet vermek laztm geldigi kanaatinde
yJm. 

«Neden» diye soracak olanlara kana• 
atimin sebebini izah etmeden once flk
rayJ hikaye edeyim: V eli Efendi bir gi.in 
dalka vuguna sorar: 

- Adam, madam diyoruz; su, mu 
diyoruz. Ne demektir bunlar? 

Sohretli mirasyediyi nes' elendirmek i· 
<;in saatlerce kafa patlatmaktan, c;ene 
yormaktan b1k1p usanm1~ olan dalkavuk 
~u cevabt verir : 

- Adam diye sizin gibi alhm bol ve 
dortba$t mamur kimselere derler. Ma
dam da biz fakirleriz. Su, efendilerimiz 
gibi Allahm bahtiyar kullanmn ic;tikleri 
di.inya kevseridir. Mu da bizlere nasib 
olan bulamk, berbad nesnelerdir. Ki.irk, 
mubarek mhmza gec;irdiginiz samurla
rm, kakumlann, filanlann adidtr. Murk: 
bizlerin giydigimiz c;uvallara verilen isim
dir. 

*** 
Saym iistadlarJmtzdan biri son yazt~ 

smda Avrupa muharrirlerinin kazandan• 
m dile dohyarak uzun uzun derd yam
yor, yamk yamk imreni~ler gosteriyor. 
Ben, goniilden degil de ruhun en derin 
noktala.r!?dan kopup gelen bir feryada 
benzethgtm bu sattrlan okurken Veli E-
fendiye verilen cevabt hattrladtm ve us• 
tadm mahzun hayaline hitab ederek: 
«A cammm ic;i. Avrupadakiler yaztci, 
bizler de mazlCJYJZ. Ald1rma, filozof 
oil» dedim. 

*** 
Y aZIYJ keseyim derken hatmma bir 

nkra daha geldi. Fakir ameleden biri, al
nmm terini silmek ic;in bir arahk kazma• 
YI elinden hJrakml§, arkada§ma f!Sllda
mt$: 

- Kaymak da tath $eymi~ karde§ I 
Arkada~l sormu§: 
- Sen kaymak yedin mi? 
Aizt sulana sulana cevab vermi~: 
- Y emedim, yemedim aroma lrgad

ba~IYI yerken gordiim I 

Kazanc bahsinde Avrupa ve Amerl
ka muharrirlerine kaT$! vaziyetimiz biraz 
da bu kaymak i&ine benziyor I 

M. TURHAN TAN 
---£!5 

F ranstt hiikilmeti miica
deleye giri,ti 

[Ba1tarata 1 fnct sahtfede] 
Dahiliye N a%trtntn lo%leri 

Paris 30 - DUn, Villejuif lnfi!Ak:X 
kurbanlanmn cenaze merasimi miina • 
sebetile M. Sarraut, bir nutuk soylemi~ .. 
tir. Mumaileyh, felaketin mes'uliyeU 
kendilerine terettiib eden Cagoulard'1 
takbih etmi§ ve bunlarm merhametsiz. 
ce cezalandmlmalan laztm gelemekte 
oldugunu beyan etmi§tir, 

M. Sarraut, demi§tir ki: 
c- Halkm ezhamm tahdi§ eden, in<~ 

tiraslan koriiklemekte, endi§e uyan .. 
d1rmakta ve korkunc, karanhk bir 
tak1m maksadlarla bunlan istismar et· 
mekte olan caniler, cezalandmlacak • 
lard1r. i<;timai nizamdan mes'ul olan. 
hlikumet, bu nizam1 bir avuc §eririn 
tehdid etmesine miisamaha etmiyecek
tir. icab eden tedbirleri ittihaz etmek 
hlikfunete aiddir ve hiikumet, bu bab .. 
da vazifesini ifa etmekte kusur etmiye
cektir.~ 

M. Sarraut, herkesin kendi kendine 
ihkak1 hak etmekte oldu~u ve kendisini 
velayeti amme yerine ikame etmekte 
bulundugu bir vaziyetin anar§i diye 
tavsif edilmesi lazim gelecegini soyle • 
mi~tir. Bu suretle hareket edenler, kim 
olursa olsunlar, merhametsizce kanu -
nun penc;esine yakalanm vermelidirler. 

(a. a.) 

Frans1z i§~i sendikas1 yeni 
kanunun aleyhinde 

Paris 30 - i§~i sendikalan merkez 
konseyi kabul ettigi bir karar suretin
de, hiikumetin teklif ettigi yeni i§ ka· 
nununun ameli hi~bir kiymeti olm1ya • 
cagm1 beyan etmi§tir. 



--- ~ - - __... ---

e$ikta, Ga atasaray1 yenerek upam1z1 ald1 

.Bel!ikta!;llJ Haldu Galatasaray kalesine gol atmaga c;ah~1yor 

_ ./ [Ba~taratl 1 fncj rahf!e.ie] I Hiicum hattmda da, ortadan itibaren, so-
Jiuli.iblere verilmek i.izere Ki.itahya rna ~ Ia dogru malanan oyuncular tak1mlan 
mulatmdan kiymetli on iki vazo sualan • i~in hi!;bir miifid !;ah§ma gosteremiyor -
mi~h. lard1. 

istanb'ulspordan Adnan Akmin idare- Galatasaraytn birinci golii 
sinde cereyan eden oyuna tak1mlar §U 
tertiblerle i§tirak ettiler. 30 uncu dakikada, giizel bir oyun ~~-

karmakta olan Galatasaray hiicum hat
Be§ikta§: Mehmed Ali ~ Faruk, Fet· tmm sag taraf1 Be§ikta~ kalesinin avut 

hi· Fuad, Feyzi, Rifat • E§ref, ,Seref, ~izgisine kadar indi. Necdetin ge1ileme 
Hakki, Muzaffer, Hayati. pasm1 alan Siileyman topu ileride kendi 

Galatasaray: Sacid • Adnan, Re§ad- yerine deplasman yapm1~ bulunan Bi.i , · 
F az1l, Salim, E§fak - Danyal, Ha§im, len de gec;irdi. 0 da kaleye yanlama don
Bi.ilend, Si.ileyman, Necdet. mii~ oldugu halde ~ektigi ~ok giizel bir 

Oyun olduk!;a yava§ bir §ekilde ba§- §iitle Galatasaraya birinci goli.i kazan • 
lad1 ve ikinci devrenin son on be§ daki- d1rd1. 
kasile zaman zaman goriilen parlayi§lar Bu gol, yava~ yava§ uyu§maga ba§h -
istisna edilirse, oylece devam etti. Ilk da- yan Be§ikta§ muhacimlerini harekete ge
kikalarda Be§ikta§hlar sagdan iistiiste iki tirdi ve akm yapmak mas1 siyah beyaz • 
korner kazand1lar; fa kat bunlardan isti- hlara ger;ti. Gal \lasaray mi.idafaast bi.i -
fade edemediler. Siyah beyazhlann do- ti.in gayretine ragmen, bu tazyikten kur
mifinal mar;mda Giine§e kar§J oldugu gi- tulamad1. 

hi ba§lang!cda bir §eyler yapip vaziyetle- Befikta~tn birinci ve ikinci golleri 
rini sigortalamak istedikleri seziliyordu. 
llk on dakika, tesirsiz olmakla beraber 34 i.inci.i dakikada Hakkmm §ahsi bir 
ekseriyetle Be~ikta§hlarm hakimiyeti al • gayreti Galatasaray mi.idafaasmm sag ta
tmda ger;ti. Bundan sonra san kirmlzlh- rafm1 hayli kan§ltrdi. Sol bek Adnan 

d buraya, arkada§larmm yard1mlarma ko§-
lar a kendilerini tophyarak bilhassa sag 

mak istedi. Bunu goren Hakk1 topu der-
cenahlarile yapttklan hi.icumlarla siyah h I M ff · d' d h d 
b k ·1 · d y b 1 d l a uza ere ge~n 1. o a sa a a var-

eyaz a esme ayanmaga a§ a 1 ar. l ~· 1 k1 ~ ·· · F 1 k k 1 1 k .. .. .. . . .. 1g1 e yo ugu musav1 az.1 1 pe o ay 1 -

.. On _dordunc.u dakikada 1ki kale .bu ~ fa atlathktan sonra Sacidle kar§I kar§Iya 
yuk_ b1rer tehl.Ike atlatt1l~r. ll.k tehhkey1 kald1 ve Be~ikta~a birinci beraberlik go
Be§Ikta§ kales1 atlath, Bulendm Danyal- liini.i kazandirdi. Bu arada Be§ikta§ sag 
den ald!g! pas! ~;ok yakmdan r;ok slkt bir mi.idafii oyundan ~lkarak yerine Hiristo 
§i.ite c;evi~esini baz1 Be§ikta§h oyuncula· girdi. 
n~. hayreh gol olmaktan kurta~d1. Bunu Bu goli.in yaptlmasmdan i.ic; dakika 
muteak1b da Calata~.ara~ kalesme ~a~a: sonra Be~ikta~hlar Galatasaray kalecisi 
sok~lan Hakkmm ko§eyl bulan plasesJm Sacidin kendine ahlan topu tuttugu halde 
SacJd yatarak yakaladl. ka<;trmasl ve $erefin bu hareketi iyi takib 

Bu iki tehlikeyi mi.iteaktb oyun tekrar elmesi sayesinde ikinci gollerini de ata -
durgun bir safhaya girdi ve bu atada rak birinci devreyi 2 • I galib bitirdiler. 
Galatasaraylilar acele etmeden, hatta lkinci devre 
kendilerini s1kmadan r;ok mi.iessir bir ha- lkinci devteye Be~ikta§hlar hakim bir 
kimiyet tesisine muvaffak oldular. San oyunla ba§lad1lar, hatta ilk dakikada rnu
kirmlZlhlan, oyunun sonunda galib 1;1kar- hakkak bir go! fiTSah da kac;1rdtlar. Sa
mas! r;ok muhtemel bulunan bu hakimi • c!din elinden kar;1rd1g1 topu kapan Hak· 
yet, Danyal ile Si.ileymanm hirer, Bi.i • k1 bo~, fakat yanlama kalan kaleye ata
lendin iki rni.ihim fJrSalt kar;Jtmalan yi.i - cagma Muzaffere k1sa bir geri pas1 ver
ziinden semeresiz kald1. d!. 0 da yedi metroluk ve bombo§ kale-

Devre ortasmda iki taktmm falsolu ta- nin ko~esinden gol yapmak sevdasma ka
raflan kendini gostetdi. Be~ikta~ mi.ida- p1larak topu avuta ath. 
faasmda sag bek muvaffak olamtyor, Bundan sonra Be§ikta§l!lann lehine ol
Fuad mi.itemadiyen Necdeti demarke b1- mak i.izere hafif bir ri.izgar <;Ikh. Fakat 
rak1yor, E§refle Hayati de sol ic;lerinin buna ragmen Galatasarayhlar, birinci 
rni.ikemmel derinleme paslanm heba edip devrede oldugu gibi yava§ yava§ ve ra • 
duruyorlard1. Galatasatay taktmmda da, kiblerine hissettirmeden oyunun merkezi 
cezah oldugu ic;in yazdanberi top oyna - s1kletini siyah beyaz ms•f sahasma inti • 
mtyan Re§ad vuru~unu kaybetmi§, top a kal ettirdiler. F akat bu devrede F uad, 
c;tkl~lan, adam tutu§lan kalmamt§, F az1l, N ecdetin bir golgesi gibi pe§ini b!rakma
rakibi Hayatile fena oynamakta yan§ y.nca Si.ileyman o tarafla anla§amaz ol
edercesine ne miidafaaya yard1m ediyor, du ve ortaya verdigi paslar Bi.ilendin ve 
ne de muhacimlerini besliyebiliyordu. bilhassa Ha§imin cans1z ve §ahsi oyunlan 

Yazan: 
Gabriele d' Annun:zio 

-25- Terciime eden: 
Cemii Fikret 

lsabella, naki§ i§liyen bir kadaim., rinin a§k raksm1 taklid ediyor, hicahJ, 
muhtelif !;ilelerden, s1ra ile, renk renk korkuyu, mukavemeti, ti.ivanSIZhgl, tesli
ip!ikler intihab edip c;eki§ini anduan ha- miyeti tanzir ediyordu. Bu rabsta, kendi 
rcketlerle, uzaktan ve yakmdan, en gi.i- hiyanetinin ifadesi vard1: igfal vatdl, 
zel saplan ~ekip, onlarla, bu gi.izelligi tedimiyet vard1, red, istihfaf, miicadele 
yarahyor gibiydi. vard1; ci.ir' etle kan§Ik kvrku, ve zevk 

Gozleri, kendisine bakan gozlerle kar- i~inde bitabi vard1. 
§lla§mca, hareketlerini birdenbire degi§ - Rakts bitti. Isabella, ~imdi a§Ikmm ya
tirdi. Geni§, ufki jestlerini daralttt, kar- n.na oturmu~, hala 1ltkhgml muhafaza 
§lsmdaki erkegin bakt~larmdan rencide eden ak~am ri.izganm ic;iyotdu. T arac;a
olmu§ gibi davrand1. Ti.ili.in bir ucunu nm obi.ir ucunda, ipekli orti.ini.in altmda 
yi.iziine ortti.i ve klvnmJar ic;inde tama • OlP.n <;algi sesi, SUSffiU§tU, 
men gizlenerek, meydanda kalan a yak - lsabella gi.ili.imsedi: 
lonndan ha§ka bi.itiin azas1 bulutla§ml§ - Ayni, dedi, rakstmin musikisi ho • 
bir manzaraya biiri.indii. Sonra, viicudiin §Una gitti mi ~ Am rna, orti.ini.in altmda • 
as1l §ekli, bu bulutu, bir ihtizazla yarar kinin ne oldugunu hala bilmiyorsun. 
gibi oldu ve r;ehrenin bir kisrnl, iirkek ba- Kalktt. Orti.ilii §eyi ko§eden ald1, 
k1§larla tekrar belirdi. Sonra, c;ekingen minderlerin yamna getirdi. 
bir el, bir kalc;a tedevviirii, kalk1k bir o- - Bak, dedi. 
muz meydana ~~kt1, ve gori.inmesile or- Ortahk heni.iz aydmhkll. !sabella or ~ 
tiilmesi bir oldu. !sabella, Hind c;engile- tiiniin altmdan <;1kard1gl §eyin kapagtnl 

mi§tir. Beyaz siyahhlan tebrik ederiz. I 
Giine§: 2 - F enerydmaz: 0 I yiizi.inden hie; bit netice vermedi. Oyun, 

yanm saat miiddetle Galatasaray mi.i • 
dafaasmm, muhacimlerim bo~ yere des
teklemesi ve Be§ikta§ mi.idafaasmm pek T aksim stadyomunda Giine§le F ener-
muvaffakiyetli ve diizgiin olmamakla be- yt!maz tak1mlan ~ild mar;1 ic;in kaqtla~ -
raber bi.iti.in akm te§ebbiislerini onlemesile t1lar. Halid Galibin idaresindeki bu oyu-
ger;ti. na takimlar ~u tertiblerle c;1kttlar. 

Giine§: Cihad - Re§ad, Yusuf - D-
Galatasaraym ikinci golii mer, R1za, Ibrahim • Rebii, Niyazi, Me-

32 nci dakikada Bi.ilendin bit tek canlt hh, Necdet, Salahaddin. 
hareketi tak1mma ikinci golii kazandud1. F 1 1 ·1 M 
H · · f k k b ' l enery1 maz: sma1 - uammer, 

a§lmm tara ma ayara 1r pas a an M f A f y hd Ek M 
b h • b' 1 b" k B usta a - tJ , a et, rem - u-

u oyuncu §a s1 1r gayret e It ac; e- k dd R f'k Ah d N d C d 
'k 1 1 M h d AI' · .. I a er, e 1 , me , ec et, eva . 

§1 ta§ IYI at attJ ve e me mm mu- O b I b l G'" 1'1 hA 
d h I · · d v k yun a§ ar a§ amaz une§ 1 er a-

a a e It;m avtam~ma ragmen, topu a- k' b' · ·1 b h k' · 1 kt 1m It vaz1yete ger;t1 er ve u ,a 1m1ye-
eye so u. . . . ti ikinci devrenin sonuna kadar idame et-

Bu gol iizenne blr §a§kmlJk devresl tirdilet. ilk yanm saat ic;inde Melihle 
ge<;iren Be§ikta§ miidafaas1, kalesinin cid- Salahaddin iki gol flTSattm kac;ud1ktan 
dl bir tehlikeye daha di.i§mesi~e sebeb ol- sonta Necdet soldan aldlgl bir pas! dur
du. _Kornerle atlatJ!an bu va~lyetten son- dutmadan §iite r;evirdi ve Gi.ine§in ilk go· 
ra s1yah beyazhlar ortadan b1r akm yap· liini.i yaph. Bundan sonra Fenerytlmaz 

ttlar. kalesi s1k1§makta devam etti, fakat !s -
Be~ikta~m Ufuncii golii mc;.il, Muammer ve Mustafanm gi.izel o-

35 inci dakikada yap1lan bu akmda yunlan ve yerinde mi.idahaleleri netice -
Re§ad Be§ikta§In i.ir; orta muhacimile yal- sinde ba§ka go! olmad1 ve birinci devre 
mz ba§ma kar§l kar~tya kald1 ve bu se - I - 0 Giine§in lehine bitti. 
beble Hakkmm $erefe verdigi pas1 of- lkinci devrede Gi.ine§liler hiicum hat
sayd zannederek mi.idahalede bulunma- lanm Melih, Necdet, Salahaddin, Ni -
d1. Bu arada Sacid kalesinden ~1karak yazi, Rebii §eklinde tadil ettiler. F akat 
bu pas! onlemek istedi, fakat bu sefer de bu degi~iklik gol <;lkarmak noktasmdan 
o topu tutamad1, .;leref de bo§ kalan ka- fayda vetmedi. Filhakika Gi.ine§ tak1m1 
I eye Be~ikta§m i.ic;i.inci.i ve galibiyet go- tek kale oynad1. Fa kat iic; orta muhaci -
liini.i att1. min beceriksizligi ve fsma · 1, oyun iler-

Bundan sonra Galatasarayltlar, tekrar le:dikc;e gi.izelle§en kurtan§lan kar§lsmda 
beraberligi temin ic;in c;ok r;alt§tilar, fa kat F enery1lmaz bir tek gol daha yiyerek 
hiicum hatlannda bir ti.irli.i ahengi tesis Giine§ bu ma~tan 2 - 0 galib t;IktJ. 
edemediklerinden buna muvaffak olama- F enerytlmaz miidafaasmda birinci ki.i
dllar. Mac;m son dakikalarmda hakem, me tak1mlarmm ekserisinde bulunm1yan 
tekmeli oymyan Re§adt oyundan c;1kanp bir haslet gordiik: Mi.ida faa oyunculan 
Galatasaray tak1m1 on ki§i kalmca Be - ekseriyetle kalelerini korumaga !;ah§Irlar
§ikta§ elindeki i.isti.inli.igi.i daha kolayltkla ken topa delicesine saldmp her ne tarafa 
muhafaza etti ve mac; 3 - 2 siyah beyaz- ve yere olursa olsun vuru§lar yapm1yarak 
hlann lehine neticelendi. ilerideki arkada§larma hafif paslar veri-

Mac;tan sonra galib Be§ikta~ tak1mma yorlar. 
kupam1z merasimle verildi. T urnuvaya Giine§ gerek taktm ve gerekse ferd iti
i§t:rak eden diger on iki tak1mm mi.imes- batile hasmma ~ok tefevvuk ettigi halde 
sillerine de Hava kurumunun vazolan bunu go! adedini yi.ikseltmek suretile gos-
hediye edildi. teremed.i, 

Umumiyet itt arile iki taktm mU eva· A. is a : 3 - Orta oy: 
zin bir enerji ile oynad1lar. Y almz Ga • 
latasaray tak1mmda kaleci Sacid eli sa· 
katfanarak iki ayd1r mac;lara i~tirak etme
digi ic;in oyununu kaybetmi§ ve kafi mik
tarda idman yapmami§ bulundugundan 
Be§ikta§ muhacimleri Galatasaray mii • 
dafaasmdaki bu ~n mi.ihim gedikten isti
fade ettiler ve ma~1 kazandtlar. 

Lik rnar;lannda hi~ yenilmemek ve en 
c;ok gol atmak suretile istanbulun en 
kuvvetli takum oldugunu gosteren Be -
§ikta§, bu kuvvetini T ayyare kupasaml 
kazanmak suretile bir defa daha ispat et-

r---

Dun ;ieref stadmda da miisabakalara 
devam edilmi§tir. ilk mac;1 Anadolu ile 
Ortakoy taktmlan yapt1lar. Oyunu Nuri 
Bosut idare ediyordu. 

Anadoluhisarltlar ilk devreyi hakim 
bir oyunla 2 - I galib bitirdiler. 

lkinci devre daha fazla mi.itevazin bir 
cereyan takib etti. Maamafih bu devrede 
bir go! c;1karan Anadoluhisarhlar mac;I 
3 ~ 1 kazand1lar. 

Beylerbeyi: 1 - Davudpa§a: 1 
Bu miisabakanm ilk devresi ba§tan so-

Diinkii mac;tan heyecanlt bir sahne 

a<;tl. Paolo egilip bakt1. Bu, kutu §eklin
de bir ~alg1yd1. Ortasmda, sivri ~iviler 
kabh madeni bir i.istiivane, onun yanm
cla da, ~elikten bir tarak vard1. Osti.ivane 
dondi.ikc;e, sivri ~iviler r;elik taragm di~
lcrine tak1ltyor, ihtizazlar yap1yor, ses 
veriyordu. 

- Bunu nereden buldun ~ 

- Skarabil. 

- l~kence aletine benziyor. 
- <;ocuklugumdanberi bunun ad1 

skarahil'idir. 
Giildi.i; sonra, bu lath gi.ilii§i.ini.i, bir 

hiiziin ifadesi bi.iri.idii. 

- Bak, dedi, tarak biraz paslanml§, 
i.istiivanenin de bir iki ~ivisi eksilmi§. Bil
sen, bu i.isti.ivane durdugu zaman, par -
maklanmJ, §U dikenler kac; defa delip 
kanatmJ§ttr. Bu kutuyu, evin kuytu bir 
bucagmda buldugum zaman alii ya§In -
dayd1m. Belki biiyi.ik annem zamanm -
danberi oraya attlml§ kalml§h. Bin sekiz 
yiiz elli senesinde filan Viyanada yap1l
m1~ olsa gerek. Bazi eski, cans1z §eylerin, 
NazanmJZda, bir dost gibi k1ymetleni§i, 
hayat1m1zm harimine sokulu§u nedendir 
arab a~ On dan aynlmak ihtimalini akh -
mtza getirdikr;e, benligimizden bir par~a
mn da onunla beraber bizden aynlacagl· 

1'1, olecegini zannederek nic;in korkanz '? 
Bak: ,Surada iki kiic;iik pervane kanad1 
var. Malcineyi kurunca, ~alg1 ba~lama -
dan evvel o kanadlar h1zla donmege ba~ 
lar ve a an kovam ugultusuna benziyen 
sesi ~1kam. Bu ses, bemm c;ocuk hulya
lanmm meltemiydi. Onun i<;in, §imdi o 
sesi i~ittik~e yi.iregimde mutlaka bir dal
gc:lanma duyanm. Bu skarabil i!;in duy

dugum temelliik hissini, ba§ka hic;bir ~ey 
ic:in duydugumu hatlrlamlyorum. Bu 
skarabil adm1 da ona neden verdigimi 
bilmiyorum. Onu, Vana'ya kar§l, Aldo
ya kar~1, herkese kar§l mi.idafaa ettim. 
H1c;bir oyuncag1 ona degi§medim. Bi.iti.in 
c;ocuklugum, skarabil'in, ba§ka hic;bir sese 

benzemiyen tntmh sesi ir;inde gec;ti. 0 ~ 
nun musikisini kim bestelemi§ ~ <;ald!gl 
ufac1k danslan bilen var m1dJr~ Kapa • 
g:nda, ~;aldigt parc;alann isimleri yaz1h 
ufactk bir etiket yapl§lk oldugunu hattr
hyorum. $imdi yok, kayboldu. 

1sabella egildi, anahtan ald1, dikenli 
iistiivanenin makinesini kurdu. Kovan 
ic;inde vmld1yan bir an sesi i~itildi. Do
nen ~ifte pervanenin ri.izgarma elini tuttu. 
Scnra kutunun kapagm1 kapad1 ve iistii
r>e ipekli ortiiyi.i ortti.i. 

- Skarabil'imi eskidenberl hep ya • 

Be~ikta~ takmu galibiyet kupalanm ald1ktan sonra 

nuna kadar mi.itevazin bir cereyan takib ve soli!; mevkiine de Esad almmi~h. 
ctti. Hiicumlar daima miitekabil oluyor- Si.ileymaniye her zamanki kadrosuna 
du. Davudpap bir go! yaparak hi- nazaran zayif bir manzara arzediyordu. 
rinci devreyi galib bir vaziyette bitirdi. Ma~1 Galatasarayh Bi.irhan Atak ida-

ikinci devrede oyun oldukc;a s1k1 oldu. re etti. 

Beylerbeyliler beraberligi kurtarmak i!;in San - laciverdliler ilk dakikalarda ag1r 
r;ok c;ah§lyor, buna mukabil Davudpa§a basmaga ba§ladtlar. Siileymaniyeliler 
da kuvvetli bir miidafaa oyunu takib edi- F ener hiicumlanna kar§l enerji ile mu ~ 
yordu. kabele ediyordu. Mi.itemadi hi.icumlar 

Nihayet oyunun sonlarma dogru Bey- F ener lehine ilk semeresini verdi. Biilend 
lerbeyliler beraberlik goli.inii r;tkarmaga ilk golii r;1kard1 ve k1sa bir fas1la ile de 
muvaffak oldular ve mac; I • 1 berabere bunu Esadm ikinci goli.i takib etti. 

bitti. Siileymaniyeliler iistiiste yapttklan bir· 
Altmordu: 2 • G. Gender: 1 kac; hi.icum neticesinde bir gol yapblar ve 

!zzet Muhiddinin idaresinde ba§hyan devre 2 - I bitti. 

oyunun ilk devresi Galata Genclerin i.is- lkinci devrede k1sa fasilalarla F enerli~ 
ti.mliigile bitti. ler iki gol daha <;!kard1lar. Bunu miitea~ 

Fa kat ikinci devrede toplu hir oyun ~i- kib Siileymaniye bir miiddet rni.itevazin 
karan Altmordulular devrenin ortalarm· bir oyun temin etti. Fa kat son dakikalar• 
da birinci ve sonlarma· dogru da ikinci da N aci i.istiiste c;tkard1ih iki golle F e• 
gollerini yaparak mar;t 2 ~ I kazand!lar. nerbah<;e go! adedini 6 ya <;1kard1 ve rna~ 

V efa: 4 - Kasimpa§a: 2 bu sure tie 6 - I F enerin galibiyetile bitti. 

Vefa - Kaslmpa§a tak1mlan ger;en 
hafta yapttklan kar§lla§mada yanm saat 
fazla oynad1klan halde netice alamaml§· 
lard1. Di.inki.i ma!;a Kas1mpa~a g~en 
haftaki kadrosile c;1kml§tl. V efahlar da 
~iiyle bir tak1mla oynuyorlardt: 

lhsan - Saim, Saim - Abdti1, Lutfi, 
Murad ~ Necib, Muhte§em, Hiiseyin, 
Siileyman, Mehmed. 

V efahlar oyunun ilk dakikalarmda bir 
frikikten Muhte~emin stkl bir §i.itile ilk 
gollerini yapttlar. Oyun oldukc;a s1k1 bir 

cereyan takib ediyor, V efahlar iisti.in bir 
oyun t;1kanyorlard1. 35 inci dakikada bir 
kornerden istifade eden Siileyman kafa 
ile V efamn ikinci goli.ini.i de c;1kard1 ve 
devre 2 ~ 0 bitti. 

1kinci devrenin yanm saati daha fazla 
V efamn tazyiki altmda, fa kat golsi.iz 
gec;ti. Nihayet 35 inci dakikada ye§il • 
beyazhlar penalttdan ii<;iincii, birkac; da· 
kika sonra da dordi.inci.i gollerini yapt1· 
lar. 

Oyunun son on be§ dakikasmda Ka • 
s1mpa§ahlar tehlikeli hi.icumlar yapmaga 
ba§laml§lard! ve bu a~1lma neticesi Sabri 
ve Suad vasitasile iistiiste iki gol yapt1 -
lar. 

F akat Kas!mpa§ahlarm bu gollerden 
scnraki gayretleri neticeyi degi§hrmedi ve 
m a~ 4 • 2 V efanin galibiyetile bitti. 

F. Bah~e: 6 - Siileymaniye: 1 
F enerbahr;e sta~mda da §ild mac;lan

Pa devam edildi. Ilk kar§tla§ma F ener • 
bahc;e - Siileymaniye tak1mlan arasmda 
yap1ld!. 

F enerbahc;e taktmmda mi.idafaada Ali 
R1za oynuyordu, sag muavinlige N ecdet 

mmda ta§mm, dedi. Bazan, onu, bir san· 
dtgm, yahud bir ~ekmenin ic;inde aylarca 
ve aylarca uyuttugum olur. Sonra uyan
dmnm. Onun sesile teselli ve ne§e bulu
rum. Ki.ic;i.ikli.igi.imde, onu yere koyar, et
rafmda danslar yapard1m. Fa kat, rna • 
sum c;ocukluk hayahmm skarabil'i, nas1l 
oldu da bu ak§am felahs1z hayallmm 
raksma refakat etti, Ayni? 

M elankolisini hafif bir gi.ilii~le dag1th. 
Etraf, bi.iylik bir siikuta gomi.iliiydi.i. 
Aras1ra esen hafif bir riizgar vard1, de -
nizden gelen §lptrttlar vard1, gokte, so
luk yild1zlar vard1, bo§lukta dola§an bir 
iki yarasa vard1. Ecsam, bedritam halin
deki aym t§tklan altmda, belli belirsiz 
golgeler c;izmege ba§laml§h. 

*** 
Balkona yakm masanm ba§mdayd1lar. 

Bir c;am agacmm tepesi demir parmakhga 
si.irtiini.iyor, karanltkta deniz nebatlanna 
mahsus o ag1r ve hayvani hareketle k1 -
m1ldamyordu. 

lsabella, sigarasmm dumanlan orta -
s•nda, «;lplak kollanm masaya dayaml§, 
yi.iziiksiiz, uzun ellerile, r;ehresinin etra • 
f.nda mi.itemadi hareketler yaparak, ya
va~ sesle: 

- Bu ak§am o kadar ho§uma gidi • 

Son rna<; Karaglimri.ikle Doganspor a~ 
rasmda yap1lacaktt. F akat Dogansporlu· 
lar gelmediginden Karagi.imri.ik hi.ikmen 
galib addedildi. 

Barutgiicii sahasinda 
Oiin Barutgikii sahasmda muhtelif 

futbol ma~;lar1 yap1lm1~ttr. Bak1rkoy Rurn 
tak1mile yeni Pera miisabakasm1 4 ~ 3 
Bakirkoyliiler kazanmi~lardtr. Sirkeci ld~ 
man Yurdu ile Barutgi.ici.iniin i.i~ taktmi 

arasmda yap1lan mac;larda Barutgi.icii .!\. 
takiml 7 • 2, B tak1m1 2 • 0, Gender ta~ 
kuru da 3 ~ 2 galib gelmi~lerdir. ............................................................ 

&ikago - Amerikanm her tarafmd.i 
k1~ sporlan hararetlenmi~tir. Resirrl4 
Sikago civarmda kayak miisabakasma 
giren bir sporcunun atlayl~Inl goste • 
riyor. 

yorsun ki, Ayni, diyordu. Kuzum, gens 
oyle yapsana! 

Boyle diyerek, Paolo'nun arama yaP" 
tlgt sinirli hareketi taklid etti. Bu, onu~· 
iki ka~mm ortasmdan ba~lay1p a§agl doS' 
ru inen ve burun deliklerini klSip iist du• 
dagmt klm!ldatan, ani bir hareket, ada' 
lderinin sert bir takalliisii, tarife s1grnllt 
bit§ey, bir hir;ti. Paolo gi.ili.imsedi: 

- Benimle egleniyor musun? 
Kendini tamamile isabella'ya vermi~ 

ona bak1yor, doymaz bir arzu ile ont.l 
seyrediyar, onun en ufak hareketini kll' 
r;trmamak ic;in bi.itiin dikkatini, hi~ ay1r' 
madan, ona atfed1yordu. «Gene oyle 
ydpsana !» demege, bin defa daha te~ne 
otan astl kendisiydi. 

isabella, ayni haris ve hararetli bakt~' 
larla: 

-.- Sevdigimiz ~imseni? ~ize. ~~ f~z~; 
caz1b gori.inen yen neres1d1r bthmr Jl11. 
ckdi. Bir giili.i~, dudagmdaki hafif b~r 
bvnnt1, gozlerini k1rparken yapt1g1 bt~ 
hareket, hie; ten bir§ey; cazibesi i§te bull 
dan ibarettir. Sen farkmda olmads); 
arasna yi.izi.inde dola§an o ufac1k knll1 

dam~ yok mu, i~te sen osun. ·Ii• 
- Y a sen, nasii «sen» oldugunu bt 

yor musun~ 
(Arkast var) 
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DiktatOrlerin karde§leri <;indeki harbe· aid karar, Arnavudluk Krah Zogo 
Hitler'in, Mussolini'nin, Goebbels'in ve Franco'nun 
karde,Ieri onlarla tam tezad te,kil ediyorlar 

bugiin teblig edilecek nihayet e!vle:niyor 
/ ~in delegesi, bu de reddederse • • proJeyi 

Konseyin arbk yeni bir 
f • tanziminden vaz ge~mes1 

karar sureti 
muhtemeldir 

I 
[Ba§taraft 1 fncf saht/ede) I ny1m. Fa kat Hongkong' a hic;bir zaman 

Amerikaya cemile taarruz etmiyecegiz .» 
Cenevre 30 - Salahiyettar mehafil, General Matsui'nin likri 

Cenevre miizakerelerinden Arnerikaya General Matsui ise, bilakis ~oyle de-
daha ziyade bir cemile olsun diye malu -

Nikola Franco Amaldo Mussolini Hans Goebbels mat verilmi~ oldugunu beyan etmekte • 

Berlinin garb kismtnda, Wittemberg Lir ithafi olmu§tur. Mussolini'nin, Arnol- dirler. 
tneydamnda, yeni bir lokanta ve pastane do'suz kalmaktan duydugu teessiirii s1k Konsey azasmdan hir;biri, konseyin 
ac;Ilmi§tlr. Bunda hic;bir fevkaladelik ol- s1k ifade ettigini soylerler. kabul edebilecegi herhangi bir karar su-
mamakla beraber, yeni lokanta, binlerce * * * retini tasdik etmesini Amerikadan iste -
InU§teri, binlerce merakh <;ekmege ba~la- Garibdir ki, me§hur simalann karde§· megi asia dii~linmii~ degildir. 
In!§tlr. Berlin halkmda bu §iddetli merak1 Jeri daima biiyiikler oluyor. Kiir;iikler, Fransrz matbuall ne diyor? 
uyand1ran ~ey, lokantantn camekanma Avrupa siyaset aleminde, Harbi Umu - Paris 30- Sag cenah gazetelerinin 
yaz!lan §U isimdir: Alois Hitler. mid en sonra, biiyiikleri daima geride b1- kaffesi, (ine yard1m projesinin hi~bir ne-

Al man Fiihreri'nin karde~i Alois Hit- rak1p yiikselmi§lerdir. tice vermiyecegini beyan etmektedirler. 
lrr, vaktile daha ufak bir mahallede bir Arnoldo Mussolini ve Alois Hitler Petit Parisien, diyor ki: 
lokanta i~letiyordu. ~imdi i§i biiyiitmii§- gibi, Angriff gazetesmm ba§muharriri «- M. Delbos'un M. Wellington 
tiir. Onu, o zaman pek az tamyan var- M. Hens Goebbels de, Propaganda Na- Koo'ya Fransanm (inc yard1m i§ine A
d!; baz1 nadir kimseler, Hitler'in, a ram a zm Doktor Goebbels'in biiyiigiidiir. Bu merikanm bu i~e i§liraki nisbetinde i§tirak 
lokantaya ugray1p karde§ile gorii§tiigiinii iki karde§ arasmda, gerek c;ehre ve vii • edebilecegini soylemi§ oldugu haberi te-
biliyorlardi. cud, gerek yarat1h§ bak1mmdan c;ok fark eyyiid etmektedir. 

Hitler ailesi efradmm hayatta muvaf- vard1r. Doktor Goebbels iktidar mevkii- M. Roosevelt, (in davasma kar§I bes-
fak olmas1 mukaddermi§ ki, Alois Hitler ne gec;meden evvel, onun kendisinden lemekte oldugu sempatiye ragmen, muh
de i§i bliyiitmege ba~laml§tlr. Onun, her- biiyiik bir karde§i oldugunu bilenler pek terizane hattJ hareketini muhafaza et
giin, yeni lokantasmm dib tarafmda, ah- azd1. Propaganda N azm, i§lerinin faz - mekte olup herhalde mlidahale i§aretini 
bablarile oturup bira ic;tigini gormege lahg1 kar§Ismda, Angriff gazetesi direk- verecek olan kendisi olmiyacakhr.» 
gelenlerin haddi hesab1 yoktur. Gozleri, torliigiinden aynlmca, onun yerine der- Echo de Paris gazetesinde Pertinax, 
karde~ine §a yam hayret derecede benzi - hal bir ba~ka Goebbels'in gec;tigini go - diyor ki: 
yen Alois Hitler, mii~terileri tarafmdan renler hayret ic;inde kalmi~lard1r. « ln~~:iliz ve Frans1z murahhaslan, bir 
<<Heil Hitler» diye selamlamyor. F akat, Biiyiik Goebbels'in en bliyiik korkusu an bundan dort ay evvel asamble tara -
c;ok miitevaz1 bir adam olan Alois, bu hi· kendisinden bahsedilmesidir. Son zaman- fmdan kabul edilmi~ olan metinden daha 
t11b kar~IS!nda daima mahcub oluyor. larda Pari:e y~ptlg1. bir_ seyahatte, r~s~i I kat'i bir proje tanzim etmek ve bunu red-

*** zevattan h1c; kimsey1 Ziyaret etmemi§tlr. detmek mes'uliyetini Amerikaya buak -
Bun dan iki sene evvel, ltalyada bir Hans Goebbels, selameti, kenarda ya§a- mak tasavvurunda bulunmu§lardu. Fa • 

eser c;Ikml§ ve ne§redilir edilmez kap!§Il- makta bulanlardan biridir. kat bundan vazge<;mekle c;ok iyi etmi§ • 
m!§h. Kitabm ba§llgi «Arnoldo'nun Ha- Nasyonalist !spanyanm, General lerdir. 
yah>> yd1, muharriri de bizzat Mussolini. Franco'sundan ba§ka, bir de tayyareci 

Arnoldo, Mussolini'nin biiyiik karde- Franco'su ve Nikola 'Franco'su vard1r. 
§iydi. Uzun mlicadele yillanm beraber General F ranco'dan sonra, lspanya -
ya§ami§lar, o yiiiann biitiin mezahimine nm en miihim adam! Nikola Franco' dur. 
beraber goglis germi§lerdi. Fa kat Arnol- Ecnebilerle temaslan yapan odur. Ge -
do, Milano'da c;1kan «Avanti>> gazetesi- neral onun kararlar1 kar§Ismda daima 
mn miidiirii bulundugu Sir ada vefat et- mutavaat gosterir. T ayyareci Franco ise, 
mi§tir. «Arnoldo'nun Hayati>> isimli eser, ii<; karde§in fikir ve heyecan kaynagJ va
kalan karde§in, olen karde§in hatlfaSma 1 zifesini gOTUf, 

Elektrik ~irketi, hiikumetin 
tekliflerini kabul etti 

[Ba§taraft 1 inci sahifede 1 

§artnameye muhalif olarak bozuktur. 
Elektrik §ebekesinin bir ~ok yerlerinde 
tehlike vardu. 

~ebekenin §artname ve mukaveleye 
uygun bir §ekilde 1slah1 ic;in, §irket evvela 
elinde bulunan iic; milyon lira fazla para
y1, bankaya koymakla i§e ba§hyacak ve 
her sene i§letmeden fazla kalacak nisbet
te iki~er milyon lira ay1rmak suretile IS
lab i§ine, 5-6 sene miiddetle devam ede

cektir. 

mlmas1, Belediyeye teblig edilmi~ ve bir 
talimatname hamlanarak gonderilmi§tir. 
lstimlak i§leri, istimlak kanunundaki sa -
rahat dairesinde yap1lacakhr. Bu i~ ic;in, 
§imdilik Belediyeye avans olarak, Tram
vay §irketinden alman bir milyon yedi 
yiiz bin liradan, iki, iic; yiiz bin liras1 ve
rilmi§tir. lleride, ihtiyac nisbetinde avans
lara devam edilecek, kontrol i§leri tara -
f:m1zdan yapilacaktJr. 

Bir numarah planda, Y enicami mer
divenlerinin sag ve sol taraflanmn istim
lak edilecegi gosterilmi§tir. t§e, bu plan 
bolgesine dahil olan mmtakadan ba~lana
cak ve kar§Ihkh binalar, Valide ham 
dahil oldugu halde Koprii ba§ma kadar 
istimlak edilecektir. 

fstimlake mlimkiin olan siiratle bugiin
lerde ba§lanacaktir.» 

Belig bir i§aret: Diin Milletler Cemi
yetine mii§ahid olarak tayin edilmesi tek
lif edilmi§ olan Amerikanm Bern orta 

elr;isi, hastalanml~ oldugunu ihbar etmi§-
tir.» 

Figaro yaz1yor: 
<<Amerika, iki tarafm da harbe devam 

etmesini kat'i surette i§kal edebilir.» 

Oeuvre gazetesinde Madam T abouis: 
«<;in ic;in imkamn miisaid oldugu her 

§ey yapilmi§tiT. Cin, bir Amerikan te~ri-
ki me aisi ihtimalinin ter slim etmekte 
olduguna kail bulunmaktacbr. Bu fetriki 
mesai, J aponlann ef' al ve harekatma 
baghd1r.» diyor. 

mi§tir: 
«- Ben, J apon aleyhtan tahrikat<;l -

lann kannca gibi kaynamakta ve tethi§ 
faaliyetlerine serbest<;e devam etmekte 
olduklan Frans1z mmtakas1 memurlarm -
dan hi<; de memnun degilim. Eger Fran
SIZ memurlan bu faaliyetlere nihayet 
vermiyecek, miilteci askerlcri silahlann -
dan tecrid etmiyecek olurlarsa J apon 
makamat1 bundan miiteessir ve mlisbet 
tedbirler almaga mecbur olacaklard1r.» 

Nihayet M. Maggiar, §oyle demi§tir: 
«- Frans1z memurlan, Fransanm 

~anghayda malik oldugu hukuku muha
faza etmi§ler ve bundan boyle de ihti -
mamla muhafaza edeceklerdir.» 
t;in topraklarr tahliye edilmezse ... 

Paris 30- (in Maliye Nazm Vang
c;ingu, «Paris Soir» gazetesinin Hankov 
muhabirine yaphg1 beyanatta, <;inin an -
cak J aponlar <;in topraklanm tahliye e • 
derlerse mukavemeti birakacagmJ soy -
lemi§ ve <;in sahillerinin ablukas1 ve va
ridatmm zalmas1 neticesinde haricl borc;
lar tediyahm kesmek mecburiyetinde ka
labilecegini ilave ey lemi§tir. 

Japon ileri hareketi durdu 
Sanghay 30 - Tientsin - Pukov de

miryolu iizerinde J apon ileri hareketi dur
mu§tur. J aponlar, iki cenahlan arasmda 
mevcud 240 kilometrelik gedigi kapa -
maga c;ah§Jyorlar. <;iinkii <;in akmc1lan 
bu gedikten girerek Japon ordusu ic;in 
mlihim tehlikeler yarat1yorlar. 
Muhtar Hopei hiikiimeti muvakkat 

t;in hiikiimetine ilhak edildi 
Tokyo 30 - Muhtar Hopei hiiku -

metinin }aponya tarafmdan Pekinde ku-
rulan muvakkat Cin hiikumetine ilhakt 
hakkmda bugiin Pekinde bir anla§ma im
zalanmJ§hr. 

t;in akrncrlart faaliyette 
$anghay 30 - J apon ordusunun sa

lahiyettar bir zah bugiin gazete<:ilere be
yanatmda, Sanghay ile Nankin arasmda 
J apon ordusunun i§gali altmda bulunan 
mmtakalarda <;in akmc1larmm faaliyete 
devam ettigini itiraf eylemi§tir. Bu c;ete -
ler, be§ yliz ila biner ki§iliktir. 

Mare¥al t;an-Kay-$ek nikbin ... 
Hankov 30 - Mare§al <;an-Kay-$ek 

cephede yaptlg1 tefti§ten bugiin donmii~
tiir. Derhal umuml karargah erkamm 
toplami§ ve askeri vaziyet hakkmda bii -
yiik bir nikbinlik izhar eylemi§tir. 

(a. a.) -------Alman. Japon gencliginin 
radyoda gorii§mesi 

Berlin 30 - Alman gencligi dun rad
yoda Japon gencligile bir gorli§rne yap
IDI§hr. Kar§ihkh soylenen nutuklarda 
iki memleket gencligi arasmdaki 1y1 
anla§ma mi.inasebah kaydedilmi§tir. 

1ki memleket gencligini temsil eden 
hey.etler bu sene kaq1hkh ziyaretler 
yapacaklard1r. 

<;antayl ~arparken ••• 

Macar Kontesi Geraldine Eger giizel 
Apponyi kabul ederse miisliiman olmag1 

izdivac tahakkuk edecek 

l{ral Zogo, alb. krz karde$inden, muhaftz alaYI iiniformas1 giymi§ olan 
dordii ve yegeni Prens Tati ile beraber 

Birka~ giin evvel, Arnavudluk Krait vacm da tahakkuk etmemesl futlmali 
Zogo'nun, bir Macar kontesile evlen - ~ok kuvvetlidir. 
mek iizere oldugunu telgraf haberi ola· Kral Zogo, Kontes Geraldine ile Ve
rak yazmi§tlk. Dun gelen Frans1z gaze- nedikte tam§mi§b. Orada, ona, mem • 
teleri bu hususta tafsilat veriyorlar. Se- leketinden, Arnavudlugu modernle~tir· 
nelerdenberi izdivac1 §ayialan ~1kanhp mek ic;in nas1l c;all§tlgmdan, on sene gibi 
sonra tekzib edilen Kral Zogo, anla§Ih- az bir zaman zarfmda orada yarattlgt 
yor ki, diinyamn en ki.ic;lik kralhgt olan ~~yani hayret yeniliklerden bahsetrni§· 
kendi i.ilkesinin tahtmda, bir masal tl. 
prensesi kadar giizel olan, Geraldine Hanna Mikes'le izdivac projesinin a
Apponyi'ye yer ver megi kararla~hrmi§· kim kalmasmdan bir sene sonra, gene 
t Kontes Geraldine, babasile birlikte ArIT. 

Geraldine Apponyi, tmparator Fran- navudluga gelmi§ ve Tiranda Krahn 
misafiri olmu§tur. Kendisine, §imdiden, 

g-ois - Joseph 'in eski mabeyincisi Kont 
gayriresmi surette, miistakbel bir kra

Lous Apponyi'nin kizidlr. 
lic;eye gosterilmesi laz1m gelen hi.ir • 

Tiranda ve Budape§tede dola§an bu metle muamele edilmekte ve kralm, ni· 
rivayetler hakikatle ne dereceye kadar §anhstm iknaa muvaffak olarak onu ih· 
alakadar olursa olsun, bu izdivacm vu- tida ettirecegi timid edilmektedir. 
kuunu imkans1z gorenler ~oktur. Bir se- Kral Zogo'yu c;o kseven Tiran halla, 
ne evvel, Kont Bethlen'in ktzl Hanna izdivac haberini bliyiik bir sevincle kar
Mikes hakkmda ~Ikan Kral Zogo ile iz- §llaml§tir. ~ehir §enlik ic;indedir. Sara
divac sozleri, son dakikada, bu gi.izel ym ve diplomatlarm mi.i~terek mesaisi 
Macar kontesinin, ihtida etmek isteme- muvaffakiyetle bittigi takdirde, yakm· 
mesi iizerine nas1l unutulduysa, §imdi da, Arnavudluk daglarmm, Macar ke
de Kontes Geraldine islamiyeti kabul - manlarmdan yi.ikselen <;arda§ nagme • 
den imtina gosterdigi takdirde bu izdi- lerile inledigi i§itilecektir. 

Paris - Paris sergisi y.llnlmaktadir. Resmimiz yilolan Alman paviyonunu 

Sirket, bu hesaba gore, altJ senede, 
\lk yatud1g1 3 milyon lira da dahil oldu
gu halde, on be§ milyon lira toplamak 
miimkiin olacagmt dii§linmektedir. Y al -

mz ~ebeke ve tetisatm 1slahma sarfedile -
cek olan bu paranm, §irket sermayesine 

zammedilip edilmemesi meselesi vard1r. 
1~in en miihim noktalarmdan biri olan bu 
cihet henliz karara baglanmi§ degildir. 

B~tiin tesisatm saglam ve her suretle 
emin bir vaziyette olmasJ, mukavele ve 
~artname icablannd~n . olduguna gore 
sarfedilecek para, ~1md1ye kadar yap -
mad1g1 i§lerin 1slahma miinhaSIT olacagi 
ic;in bu paranm sermayeye zammedil -

memesi icab eder. 

lktrsad V ekili geldi ve Y alovaya 
gitti 

lkhsad Vekili ~akir Kesebir, diin sa
bah Ankaradan §ehrimize gelmi§, Hay
darpa§a garmda, birc;ok zevat tarafmdan 
kar§llanml~tlr. ikttsad Vekili, dogruca 
istanbula gec;erek, 9,35 te hareket eden 
vapurla Y alovaya gitmi§tir. 

Humanite gazetesi §U miitaleadadu: 
«italyamn yakmda Akdenizde bir ta

arruzda bulunmasmdan ve geni§ mikyas
ta ispanyada bir miidahale yapmasm • 
dan endi§e eden ve halihamda demok
rasilerin v.aziyetini zafa dii§iirmek iste -
miyen M. Chautemps\n M. Delbos'un 
Cenevredeki faaliyetini itidal dairesine 
sevketmi§ olduguna kail bulunmaktad1r. 
Bu halin M. Chautemps'm italyanm ls
panyada bir harekette bulunmasma mli
samaha etmemege karar vermi§ olduguna 
deli! te§kil etmekte bulundugu soylenil -
mektedir. Biz, itirazm kuvvetini ihmal 
etmiyoruz, fakat bu itiraz iki cevab1 da
vet eder: Eger Fransa, ltalyanm ispan • 
yada bir harekette bulunmasma miisaade 
etmemege azmetmi§Se bunu a<_;Ikt;a soyJe• 
mesi icab eder. Eger Fransa, §iddet ha
reketlerinin online gec;mek istiyorsa Uzak 
§arktaki bu kabil hareketleri derhal lev
kif etl\lesi lazimdir. Sulh cephesi devlet
lerinin zaflan esasma istinad eden AI -
man - ltalyan plam, J aponyaya kar~I ha
reket edecek olan sulh taraftan devletle
rin mii§terek hareketleri kar§ISlnda suya 
dii§ecektir.» 

Sabikah yankesicilerden ~aban, Ha- gosteriyor. 

Hulasa, tesisatm Jslaht iizerinde nok
tai nazanmiZa ve mukavele ve §artname

lere uygun olm1yan §irket tekliflerinin 
baz1 noktalan hakkmda bugiinlerde mu

kabil bir cevab verilerek §irket murahhas
larmm miizakereye gelmelerini teklif et
mek iizereyiz. Bahsettigim mukabil ce
vabtmlz, bugiin yarm kendilerine teblig 

edile<:ektir. 
istanbul halkmdan §irketin fazla ola

rak ald1g1 paranm iadesi lizerinde dahi, 
§irket, k1smen miispet, k1smen de menfi 

cevab vermi~tir. 
Bizim §irketten istedigimiz paranm ye

kunu, li~ buc;uk milyon lira kadard1r. 
Bunun iizerinde de madde madde konu

§Uiacakhr.» 
Ali <;etin Kayanm beyanatmdan an -

h§1ld!gma gore, N af!a Vekaletile §irket 
arasmdaki miizakere safhalan, §irketin 
satm almmas1 i§inin, kendiliginden ve pek 
Yakm bir zamanda neticelenecegine §lip
be htrakm1yacak mahiyettedir. 

Eminonii meydanr 
Ali <;etinkaya, Eminonii meydamnm 

8 c;IImasl etrafmda da §U izahat1 vermJ§· 
tir: 

«- Meydamn a~IImasJ ic;in 
faaliyete giri§ilecektir. Ltimlake 

hem en 
ba§la -

~akir Kesebir, Y alovada, Ba§vekil 
Celal Bayarla temaslarda bulunduktan 
sonra, §ehrimize donecektir. 

iktisad V ekili, bundan bir miiddet ev
vel, §ehrimizdeki ikt1sadi dairelerde me§
gul olarak baz1 tetkiklerde bulunmu§tu. 

Bu seferki istanbul ziyaretinde, De
nizbank te§kilat1 ve muhtelif iktisadi me
seleler iizerinde geni§ mikyasta tetkikler 
yapacaktir. 

Fransada deh§etli bir kas1rga 
Paris 30- Deh§etli bir kamga Fran

sada miihim tahribat yapml§tlr. Aga~lar 
sokiilmiis ve otuz metre yiikseklerde u~ -
mu~tur. Pariste riizgar bir c;ok evlerin 
~amlan sokmii~tiir. DI~ mahallelerden bi
nnde I ya§mda bir k1zcaglZI alh metre 

kadar havaya kaldirdiktan sonra kald1 -

nmlann iizerine atmi§hr. K1z, hemen o

rada pan;alanarak olmii§tiir. ( a.a.) 

Prens Nikolamn s1hhi 
vaziyeti 

Atina 30 - Prens Nikolanm srhhi va
ziyetinde bir degi§iklik yoktur. Alman 
mlitehass!SI doktor Bergman ile prensin 

karde§i ve Yugoslavya Naibinin zevcesi 
alan Prenses Olma Atinaya gelmi§ler • 
dir. 

J aponyaya karfr zecri 
tedbirler meselesi 

Berlin 30 - Deutsche Allegmeine 
Zeitung, M. Wellinton Koo'nun Japon-
yaya kar§l zecri tedbirler almmas1 talebi 
aleyhinde bulunmaktad1r. Bu gazete, 1 -
talyaya kar§l ittihaz edilmi§ olan zecrl 
tedbirleri takbih etmekte ve Cenevre kol
lektivizmini tenkid eylemektedir. Gazete, 
kendisine kar§I zecrl tedbirlere miiracaat 
karan verildigi takdirde J aponyanm bu -
na kar§I giri§ecegi mukabil hareketin tar• 
z1 hakkmda bir g\lna §iipheye mahal ol
madigllll yazmak suretile miitalealanna 
nihayet vermektedir. 

Harb vaziyeti: 

Paris 30 - Paris Soir gazetesi, Sang
haydaki muhabiri M. Bernard Bolery -
nin Amiral Hasegawa, General Matsui 
ve Fransanm <;indeki sefiri M. Naggiar
la yapmi§ oldugu gorii§meleri ne§retmek
tedir. 
Amiral Hasegawa'nrn beyanah 

Amiral Hasegawa, §Oyle demi§tir: 
«- Ehemmiyeti cliz'i bazt hadiselere 

ragmen Fransa mmtakasmdaki memurin
le iyi mlinasebetlerde bulunmaktayJm. 
Hainan adas1 <;inlilerin asker ve gemi 
y:gmalan takdirinde taarruz etmegi ta -
savvur ediyoruz. Ben Hankeou'dan zi -
yade Canton' a taarruz edilmesi tarafta ~ 

midiye caddesinden g~mekte olan F ev- --~-,_, ...... .,....._~--....-._.'M!!i!::'l!IP".::--:::-..,..-'T"''"l"""._.....,....,....~--~-, 

ziyenin ~antasm1 c;arparken su~ iistiinde 
yakalanm1~tlr. 

( Yeni Eserler ) , ___ _ 
<;IGIR 

6 ya§ma girdi 
Be~ ytldtr Ankarada munta~aman ne~

rolunan Qigl! mecmua.sl son sayiSile altm
CI ya~ma girdi. Fikir hayatmuzm say11I 
organ!armdan biri olan Q1gir mecmuas1, 
kiiltiir sahasmdaki <;al!.§malarma clddlyet
le devam etmektedlr. Niteklm altmci ya
~ma girmesi miinasebetile blr arada 1(1-
kan 61 - 62 nci say!St buna giizel blr i:ir
nektlr. 

32 biiyiik sahife halinde her zaman dol
gun miinderlcatla <;lkan ve memleket!n 
degerli imzalanru i<;inde topliya.n Qlgl! 
mecmuasr, biitiin fedakarllgma ragmen a
bonelerine fevkalade ucuzluk yapmakta ve 
abone olanlardan blr sene i<;ln yalmz 60 
kur~; 6 ayhk i~ln de yalm~ 30 kuru§ glbi 
pek ciiz'i blr iicret almaktadtr. 

Clddi blr flklr ve kiiltiir mecmua.s1 oku
mak lstiyen her miinevvere Qlgir mecmu
asm! bilhassa tavsiye ederiz. 

M. T. A. 
Maden Arama Enstltiisii mecmuasmm ii

<;iincii sene 1 numarali sayiSI <;tkrm~ttr. i
<;lnde Tiirkiye Cumhuriyetl madenciligl, 
umumi maden durumu, muhtellf etiidler, 
grafik, lstatistik ve resimler vardir. Tav
siye ederlz. 

Banka ve Hukuk 
Cumhurlyet Merkez Bankas1 mali mii§a

v!rl Nam1k Zekl Aral'm, Hukuk Ilml Ya
ytm Kurumu namma verdigi bu konferan
Sl, bro~iir halinde ne~redilmiljtlr. 

Milli Miidafaa Hukuku 
Askeri Temy!z bal}mliddeiumumisl Rifat 

Ta~jkm'm gene Hukuk ilml Yaynn Kuru
mu namma vermil! oldugu konferans da 
ne~redilmi§tlr. iklsln1 de tavslye ederiz. 

Kalkiita - Hindistanda da kadmlardan mi.irekkeb cHi.icum taburlar, I 

te$ekkiil etmi$tir. Resmimiz bir hi.icum taburuna mensub Hindli kadmlarmt 
talim yaparken gosteriyor. 

Simali Amerikadaki me~hur Niyagara selalesinin dondugunu ve Gaghyan 
i.izerinde bulunan muazzam demir kopriinlin mahvolup gittigini haber vcr "' 
mi~tik. Yukanki fotograf, koprii yilnlmazdan bir miiddet evvel almm1~hr, 
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Soldan saga: 
1 - Bir hayvanm ayaklanndan yap1lan 

yemek <miirekkeb kelime). 2 - §lrret (mii
rekkeb kellmel. 3 - Palaspare, uzak. 4 - D"
manm biraktigi kir, arabca <!;ekmek~. 
nota. 5 - Biiken. 6 - Qama§Ir ve elbi.se dii
zelten, iizerlnde kir par!;alan olan. 7 - Bii
yti.k ~!§e. bir soru edatmm tersl. 8 - Haflf
~e tenbellik eden, ir;lm!Zde ya~Iyan blr ka
vim. 9 - sinirler, !tQk sarhO§. 10 - Bir sa
YI, kavga, vallde. 11 - Viicudden s1zan su, 
mi.saflrhane. 

Yukandan a~ag1ya: 
· 1 - Blr hayvamn yavrulanm beslemek 
i!tin vticudiinde biriktirdlgi mayi (miirek
ke b kellme), yayla a t1Irr. 2 - Millet, kbpii
liip kabdan dl§an !tlkan. 3 - Ortallg1 !tin
latan. 4 - Ta Vlik.larm aparbmam. 4 - Bir 
emir, bir s1fat e<lati, eskl Metler. 5 - Al
fabenln lkl harfi yanyana, ikametgah, bir 
~1 yaptirmak it;in kuvvet kullanmak. 6 -
Qalman. 7 - Eski Rus hiikiimdar1, Alman
yada bir nehir, blr cins hiikiimdar. 8 - Mii
kemmel, gellr getire.a bin~. 9 - Sey:cek de
~!1, blr soru edati, blr emir. 10 - Ek.\>lllk ve
ren ~ey. 11 - Mon§er, parlamiyan. 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 3 4 li 5 7 8 9 10 11 

~OCUKLAR 

Bu havalarda cebinizde 
muhakak b r kutu 

PASTiL 
~iDAT 

bulundurunuz. 
Bogsz hastahg1na tutulmaz, 
agr1yan bogaz1n1z iyile,ir. 

Fiat! her yerde 25 kuru~tur. 

SAC BAKIMI 
Giizelligin en birinci ~artid1r. 

PETROL Ni ZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesini tedavi 

eden tesiri miicerreb bir ilacdir. 

Grip, Bat ve Dif Agrtlarr, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Gazianteb Naf1a Miidiirliigiinden: 
Evvelce miinakasaya konularak 20/12/937 tarihinde icra olunan muvak

kat H:alesi Naf1a Vekaletince tasdik buyurulm1yan 29225 lira 35 kuru~ ke -
~ifli Islahiyede 5 aded giimriik memur evinin 14/1/938 tarihinden itibaren 
21 giin miiddetle kapah zarf usulile tekrar miinakasaya konmu~tur. ihale 7/ 
2/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Anteb Naf1a Dairesinde top
lanacak Komisyon marifetile yap1lacakhr. Muvakkat teminat 2192 lirad1r. 
Taliblerin teklif mektublarma a~agrdaki evrak ve vesaiki leffetmeleri ~arthr. 

1 - Teminat ak~esinin Malsandrgma yatmldr.i?;ma d.air Sand1k mak -
buzu veya hiikumet~e muteber bir bankadan almacak teminat mektubu. 

2 - Teklif sahiblerine Nafra Vekaletinden verilmi~ ehliyetname veya 
musaddak sureti ile evsaf1 aliagrda yaZili alan ehliyeti fenniye vesikas1. 

3 - Teklif sahiblerinin meslekten veya yapr i~lerile meluf vukuf ve 
iktidar erbabmdan olmamalan halinde in~aatm ba$mdan nihayetine kadar 
mesuliyeti fenniyesini deruhte edecek ve ehliyeti Nafra Vekaletince musad -
dak bir miihendis veya fen memurunun taahhiit senedi. 

4 - Teklif sahiblerinin veya gosterecekleri miihendis veya fen memu -
runun evvelce bir ihaled.e bedeli 12 bin liradan dun olmryan bir i~ yapmr$ 
olduklarma dair yetlerinde bulunmas1 lazrm gelen vesika veya musaddak 
sureti, · 

5 - Teklif sahiblerinin mensup olduklan Ticaret Odalarmdan alacak -
Ian vesika veya musaddak sureti. 

Bunlardan ba~ka : 
6 - Teklif sahiblerinin ke$if ve projede Vekalet~e yapllacak tadilat ve 

tashihat ile tayin edilecek in$aat miiddetini berve~hi pe$in kabul etmeleri 
11arttir. 

7 - Taliblerin artbrma ve eksiltme kanununun umumi hiikumlerile 
kapah zarf usulile eksiltmiye dair olan maddelerind.en ve eksiltme liartnamesi 
ahkamma ve yukandaki 6 madde icabatma riayet etmeleri $arthr. Aksi hal
de hi~ bir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

8 - Bu i~e dair alan eksiltme ~artnamesi ile ke~if hulasas1 Ankara ve 
istanbul Naf1a Miidurliiklerine gonderilmi~tir. Malumat almak ic;in mezkur 
Miidii.rliiklere miiracaat edilmesi. ( 456) 

: 
,_ ________________________ __ 

Bayanlar I Di, lerinizin siir'atle 
beyazlanmalaran• isterseniz 1 ••• 

KOLYNOS 
Di~ macunile f1r~alamaga ba$laYI

mz. Ne ~abuk beyazlanmi$ ve goz 
kama~tmc1 bir parlakhk alml$ ol • 
duklarm1 gorecek ve bu hale irn· 
reneceksiniz. 

Ba~ka bir macunun veremiyecegi 
bu gi.izelligi KOLYNOS size hemen 
temin eder. <;ok az bir zamanda di$1erinizin birka~ derece beyazlandrgrm 
gormek arzu ederseniz bugi.inden itibaren diinyada milyonlarca Bayan ve 
B:.ylarm severek kullandigi K 0 L Y N 0 S di$ macununu istimal edi
niz. K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilmi$ oldugu cihetle kuru f1r~a 
iizerine bir santimetre koymak kafidir. Kullam;p c;ok latif ve ekonomiktir. 

Fiah: 42 Kr. 

r MAMA--.. 
L Dr. H. !? i N A S i --..o~~l 

11B•e•s•le•r• v•e- ku• v• v•e•t•le•n•rl•ir•i•r.••• 

Sahib ve Bo.&muharrtrt: Yuna• 11/a d r 
Umumt ne~rt11att fc%ar1 1den fazt l1ler! 

Mfldilra: Hikmet Miinil 

Cumhurtve& matbaan 

CUMHURiYET 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
I - ~artnamesi mucibince ~ift renkte kabartma etiket basan bir aded 

otomatik tab1 makinesi a~1k eksiltme usulile satm ahnacakhr. 
II - Muhammen bedeli 3225 lira ve muvakkat teminah 241.88 lirad1r. 

III - Eksiltme 9/II/938 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 15 te 
Kabatalita Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1la -
cakhr. 

IV - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii gec;en $Ubeden ahnabilir. 
V - Eksiltmiye il:itirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektub ve ka

taloglanm, rnakinenin yapbgi etiket orneklerini tetkik edilmek iizere miina
kasa gi.iniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigii Tii
tiin Fabrikalar Subesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm 
vesika almalan lazrmdir. 

VI - 11'teklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme paralarile birlikte eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
ad.I gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8614) -1 - Sartnamesi mucibince sepetli ve ii<; ki~ilik az miistamel bir aded 
motosiklet pazarhkla satm almacaktlr. 

2 - Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminati 37.50 lirad1r. 
3 - Pazarhk 1/Il/938 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kabata~ta 

Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 
4 - ?artname}er paraSIZ olarak her gun SOZU gec;en ~ubeden a}mabilir. 
5 - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri il{m olunur. 
cB.• (303) -1 - Sartnamesi mucibince 40.000 kilo benzin pazarhkla satm alma

cakbr. 

2 - Pazarhk 7/II/1938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te 
Kabata:;;ta LevaZim ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yaplla
cakbr. 

3 - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en 1/Ubeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 ger,;en Komisyona gelmeleri Han olunur. - (393) 

1 - Sartnamesi mucibince 95,000 kilo motorin cAg1r Dizel yagh pa
zarhkla satm almacakbr. 

2 - Pazarhk 7/II/938 tarihine rashyan pazartesi J!iinii saat 14.30 da Ka
bata$ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - Sartnameler parasrz olarak her giin sozii gec;en $Ubed.en almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7.5 giivenme 

paralarile birlikte yukar1da adi gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (406) -400 aded Kopya Mu$ambas1 
104 lii$e • Miirekkebi 1h kiloluk 
219 " " • ¥4 " 

I - Kabatalita K1rtasiye ambarmda mevcud alan yukanda cins ve miktan 
yaz1h uc; kalem Kopya Mu~amba ve miirekkebi pazarhkla sablacaktrr. 

II - Pazarhk 16/Il/1938 tarihine rashyan ~ar$amba gi.inii saat 10 d.a Ka _ 
batalita Levaz1m ve Mubayaat Subesi Sabs Komisyonunda yapilacaktir. 

III - ~atllacak mallar hergiin Kabata$ Ktrtasiye deposunda goriilebilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yukanda ad1 ge-

~en Komisyona miiracaatleri iiAn olunur. (519) -1- Cibali fabrikasmda mevcud eski kava, saba, boru alat ve edevat gibi 
muhtelif demir ve tahta hurdalan pazarhkla satilacakbr. 

2- Pazarhk 17/2/938 tarihine rashyan per$embe giinii saat 10 da Kaba
ta$ta Levaz1m ve Mubayaat $Uhesi Sahs Komisyonunda yapilacakbr. 

3- Sablacak mallar hergiin Cibali Fabrikasmda goriilebilir. 
4- isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 15 teminat pa

ralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona miiracaatleri ilan olunur. - {577) 

I - Kaba a~ta ~arab mala hanesile yanmdaki arnbar arasmm kapa
tilmas1 ve ambar zemininin grobeton iizerine ~aplanmas1 i$i ~artname ye 
projesi mucibince pazarhk usulile eksiltmiye konmulitur. 

II - Ke$if bedeli 3294 lira 52 kuru$ ve muvakkat teminatl 247 lirad1r. 
III - Eksiltme 15/II/938 tarihine rashyan sah giinii saat 13,5 ta Kaba

talita Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktir. 
IV - Sartname ve projeler 16 kuru$ bedel mukabilinde !nhisarlar in

$aat $Ubesinden almabilir. 
V - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii -

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri il•an 
olunur. (579) -1- Cibali fabrikasmd.a bir sene zarfmda terakiim eden ve c450 - 500• ~u-

val kadar tahmin edilen ince toz ta1a$lar pazarhkla sablacakbr. 
2- Pazarhk 18/2/938 tarihine rashyan cum a giinii saat 10 da Kabata$ Le

vazlm ve Mubayaat Subesi Sah$ Komisyonunda yapilacaktlr, 
3- Sablacak mallar hergiin Cibali fabrikasmda goriilebilir. 
4- isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte % 15 teminat pa

ralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona miiracaatleri ilan 
olunur. (576) -I - Topta~I Tiitiin Baklmevinde ke$ifnamesi mucibince yaptmlacak 

tamirat i$i pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 
II - Ke$if bedeli •2335• lira c27• kurus ve muvakkat teminah c175.15• 

lirad1r. 
III - Eksiltme 16/II/938 tarihine rashyan r,;ar~amba giinii saat ·16· 

da Kabatalita Levaz1m ve Mubayaat $ubegindeki Ahm Komisyonunda ya -
p1lacakt1r. 

IV - Ke$ifnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge~en $Ubed.en ah -
nabilir. • 

V - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gi.iven
me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

cB.• (581) 

1- C1bali Tiitiin fabrikas1 tavhane salonunda :;;artname ve ke:;;fi mucibince 
yaptmlacak ahl)ab doseme i$i pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Ke$if bedeli 1756 lira 4 kurus ve muvakkat teminah 132 lirad1r. 
3- Eksiltme 16/2/938 tarihine ra~hvan carsamba gi.inii saat 14 te Kaba -

ta~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap! -
lacakhr. 

4- Sartnameler 4 kuru~ mukabilinde inhisarlar inliaat $Ubesinden ah
nabilir. 

5- fstf'klilerin pazarhk ir,;in tavin edilen £!lin ve saatte % 7,5 giivenme pa-
ralarile birlikte ad.! gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (580) 

Eyiib P. T. T. ~efliginden: 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmiye 
konulan e~ya- Miktan Tahmin 
nm cinsi fiat! 
Gomlek 544 A. 185,00 K. 
Fanila 816 A. 40,00 K. 
Mendil 1632 A. 19,00 K. 
Don 816 A. 65,00 K. 
Havlu 544 A. 32,50 K. 
Gorap 1088 Gift 30,00 K. 
Pijama 272 Takrm 290,00 K. 

Pey 
akc;esi 

260 L. 

Eksiltme 
tarihi 

14/2/938 

Giin ve saati 

Pazartesi 14 

Mektebin 937 mali senesi talebe c;ama$Ir ihtiyaci alan yukanda cins, 
miktar, muhammen bedel ve ilk teminab yaz1h ~ama~trlar a<;Ik eksiltmiye 
konulmu$tur. Eksiltmesi hizasmda gosterilen gun, tarih ve saatte yapila • 
cakhr . .., artnamesini- gormek istiyenlerin her giin ve eksiltmiye girecekle
rin belli giin ve saatte Giimii~suyundaki mekteb binasr dahilinde toplanan 
Kom1syona mtiracaatleri ilan olunur. (473) 

Devlel Oemiryollarl iflelme Umam Miidiirliif;iinden I 
Gazetecilere mahsus tenzilli iki ayhk halk ticaret biletile siirat trenle

rinde seyahat edecek gazetecilere bu trenlere mahsus munzam bilet iicret
lerinden de % 60 tenzilat yap1lacakt~ •241> {532) 

Haydarpafia d.eposuna bir sene zarfmda gelecek olan tahminen 40,000 
ton maden komiiriiniin vagonlardan yere ho$altl1masi ve yerden makine ve 
vagonlara yiikletilme i~i 3/2/938 tarihine musadif peqembe giinii saat 15 te . 
Haydarpafia gar binas1 dahilinde Birinci isletme Komisyonu tarafmdan ka
pah zarf usulile ihalesi yapilacaktir. Beher ton komliriin tahliyesi i~in 10 
ve tahmili i~in de 19 kuru$ muhammen bedel konulmulitur. 

isteklilerin 870 lira muvakkat teminat makbuzu ile kanunun tayin ettigi 
vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah niishasmda in
tifiar etmi$ alan talimatname dairesinde almml$ vesika ve tekliflerin ayni 
gun saat 14 e kadar Komisyon Reisligine verilmesi laz1mdir. 

Bu i$e aid liartnameler Haydarpa$a Depo Sefligi ile Haydarpa$ad.a Bi· 
rinci i~letme Komisyonu tarafmdan paras1z olarak verilir. (342) 

Kad1koy Vaktflar Direktorliigii ilanlart I 
Muhammen 

bedel 
Lira K. 
4659 84 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 
349 50 Kad1k1iyiinde Ziihtiipafia mahallesinde Tahta

koprii cadd.esinde 1127,46 metro murabba1 arsa 
uzerinde mebni 2, 6, 8, 10, 12, 11, 16 say1h 4 
bah ahfiah hanenin tamamr. 

Yukanda mevki ve cinsi yaz1h yerler sahlmak iizcre arthrmalan on giin 
uzahlm1sbr. !steklilerin ihale giinii alan 3/2/938 perfiembe giinii saat 15 te 
Kad1koy Vaktflar Mlidiirliigiine miiracaatleri. (584) 

T. H. K. Nazilli Sube Baskanhatndan: -

Kemerburgaz ile Eyiib postanesi arasmdaki pasta siiriicilliigii on giin 
daha temdidine liizum gorlilmii~tiir. Nakliyat beygir veya oto ile yap1lacak 
her iki ~eklin herglin miitekabilen yap1lmak suretile bir seferdir. Muham
men becel ayda 16 lirad1r. Haftada ii~ gun yaPildtih takdirde 12 lirad.tr. 
Hergiin nakliyat i~in muvakkat teminat 14 lira kirk kurus, hafta nakliyah 
i<;in de 10 lira 80 kurulitur. Her iki seklin nakliyat sikleti azami 50 kilodur. 
!hale 1/2/938 tarihine musadif sah giinii saat 14,30 da Eyiib P. T. T. hi - Subemizin tahminen vedi bin adedi bulacak olan kurban derileri ac;1k 
nasmda miite$ekkil Komisyonca icra edilecektir. Talibliler mezkur Komis- arthrmwa konulmu$tur. thale 7/2/1938 giinii yap1lacaktlr. !steklilerin Nazilli 
yona miiracaat etmelidirler. (572) Tiirk Hava Kurumuna miiracaat etmeleri ilan olunur. (516) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

LiSELER ALIM, SA TIM KOMlSYONUNDAN: 
Gidecegi yer Efiyamn cinsi Sand1k Takriben B. kilo tahmin B. 

miktan ag1rh~(l Kr. Sa. 
Aded Kilogram 

istanbul ve ilr,;elerine Fizik, kimya ve 383 22050 1 25 
bivoloji aletleri · ) 

Diger il ve il~elere Fizik, kimya ve ) 
bivoloji aletleri 1340 82090 6 75 ) 

ilk teminat 
Lira Kr. 

436 25 

Eksiltmenin yapilacaitt 
gun ve saat 

7/2/1938 pazartesi saat • 
16 da. 

miktan, agrrhg1, tahmin bedeli ve ilk istanbul. diger il ve ilr,;elerdeki lise, 5gretmen okulu ve orta okullara gonderilecek alan yukanda cinsi, 
teminab vaz1h aletlerin yanmda gosterilen giin ve saatte kapah zarf usulile eksiltmesi yap!lacakhr. 

Eksiltmf' istanbul Kiiltiir Direktorliigii binas1 ic;inde Liseler muhase beciliginde toplanan Liseler Ahm, Sat1m Komisyonunda yap1lacakhr. !s
teklilerin Ticaret Od.as1 vesikas1, bu gibi nakil i$leri yapbklarma dair resmi dairelerden almifi olduklan belgeleri, ilk teminat makbuzile birlikte tek
lifleri havi zarfla birlikte aynca bir zarf i~inde kapah olarak belli giin de, belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon Bafikanhgma vermeleri. 

Sartnameyi gormek i~;in Liseler Ahm, Satrm Komisyonu Sekreterligi ne miiracaat edilmesi gereklidir. (384) 
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Zonguldak Nafta Miidiirliigiinden: A~ ~'P'NI( ·:ool 1 · 

CUMHURiYET 

, .... 

Zonguld.ak Vilayeti Bartm kazasmda yapxlacak otuz tit; bin ikl yUz elli 
dort lira otuz be~ kuru~ ke# bedelli yiiz kil$ilik Cezaevi in~Saatl i~i kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~Stur. Eksiltmesi 25 ~bat 938 cuma giinii saat 
on be~te Zonguldak Nafta Mi.idi.irliiAii odasmda toplanacak Komisyonda ya· 
pllacakhr. Eksiltme ~Sartnamesi ve buna miiteferri dilter evrak yUz altm~ 
alh kuru$ mukabilinde Zonguldak Naf1a Miidiirliiltiinden almabilir. Mu • 
vakkat teminat iki bin dort yiiz doksan dort liradrr. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmt Gazetenin 3645 say1h nUshasmda 
c-;1kan talimatnameye tevfikan Nafxa Vekaletindetr almmt~S miiteahhid.lik ehli
yet vesikast ile Ticaret Od.asmdan almrnt~ vesika ve muvakkat teminatlarile 
birlikte teklif mektublartru yukar1dakl giinde ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Komisyon Reisligine vermeleri Uan olunur. (438) 

25 ince 
20 Kaltn 15 KURU$TU • 

Sat1l1k 2 ev 
Kmlay istanbul MiimessUiiginden: 
Balatta Kesmekayada Hamamimuhiddin mahallesinde bulunan 71 ve 

73 numarall ktsmen ka.rgir ikl ev elveri~li fiatla sattllktrr. Almak isti
yenlerin Sirkecide Klz1lay hanmm iklnci katmda 8 No.ya mi.iracaatleri. 

Corum Naf1a Miidiirliigiinden: 
4 $Ubat 938 cuma giinii saat 15 te Corum Daimt Encilmeninde ihalesi ya

pllmak iizere (13,000) lira ke~Sif bedelli hastane paviyonu ikmali in~aah ka
pah zarf usulile eksiltmiye konmu~Stur. ~artname, plan, ke~if ve buna mii -
teferri diger evrak Corum Naf1a dairesinde goriilebilir. Muvakkat teminat 
975 liradtr. 

isteklilerinin teklif mektublarile bu i~i yapabileceklerine dair Naf1a Ve
kaleti ehliyetnamelerini ve Ticaret Odas1 vesikalarm1 ihale giinii saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri lazxmd1r, (435) 

·-----·--------------------· Sa~lartntzi dokiilmekten koruyunuz · 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~lanu koklerinJ kuvvetleaciirir 
DokWmesinJ keser. Kepek.lert ta· 
mamen ldderlr ve bftyf)me kablli · 
vetini attlrarak u~;lara yeniden 
'-11vat verlr. Kokusu llltif. lrullanas1 

kolay blr aac eksirlcllr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU ·ISTANBUL 

B•..t' n DiJ'" 
• ~AIL .. AIN. 

k:: ~S ·t; R, 

Dr. Suphi ~enses 
idraryollarl hastaltklan mutehass1s1 
Bevo!l'lu Ytld1z aioemas1 kar~111 

leklergo Apt. Muavene 4 teo sonra 
cumarte•l f ak lrler e pa ras1z 

.. llliiiiiiiiil Tel, 43924 

Dahlllye mDtehaSSISI 

Dr. Hiiseyin Usman 
L6.lell Lfttiif apart1mam 4-7 ye k.adar 

Telefon: 22459 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - 2259 sayll1 kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gore ilk 

okullarm dordiincii ve be!iinci smlflan i~in iki cildden miite~ekkil bir Geo
metri kitab1 yaz1lmas1 miisabakaya konulmu~tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 17 ~ubat 1938 d.en ba!ilamak ve 16 haziran 1938 
per~embe ak11arn1 bitmek iizere dort aydtr, 

3 - Miisabakaya iiltirake karar verenler 16 mart 1938 qar~amba giinii ak
ilama kadar bir dilekGe ile Kiiltiir Bakanhgma miiracaat ederek bu mtisa
bakaya girecekler defterlerine adlanm yazd1rarak bir numara alacaklardrr. 

4 - Miisbakada birinciligi kazanan kitab serisi iiG yll siire ile okullarda 
okutulacak ve mtiellifine her yll iGin biner lira telif hakkt verilecektir. tkin
ci Glkan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak iizere birincinin mii
ellifine verilenin bir y1lllg1, iiGiincii, dordiincii ve be~inci t;Ikanlara da bir de
faya mahsus olmak iizere dord.er yiiz lira miikafat verilecektir. 

5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerini iiGer niisha olmak iizere makine 
ile ve kag1dlarm yalmz birer yiiziine yaz1lmlil olarak Kiiltiir Bakanhg1 Ya
ym Direktorliigiine makbuz mukabilinde vermeleri veya gondermeleri la • 
z1md1r. Kitaba konulacak resim, !iekil, grafikler vesairenin aslllarmm yalmz 
bu niishalardan birine ve yerlerine konulmu~ bulunmas1 kafidir. Miisabaka
ya bas1lml~ bir kitabla girenler de kitabm iiG niishasm1 verecek veya gon • 
dereceklcrdir. 

6 - MUsabakaya girenlerce eser mUsveddelerile birlikte, eserleri kabul 
edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakk1 mukabilinde ve her tiirlii 
tasarruf hakkmdan vaz geGerek Kiiltiir BakanhJtma ii~ y1lhk bir d.evre i~in 
terkettiklerini ve kitabm o devre iGindeki her bas1lu~mm son tashihlerinin 
kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin edecekleri di~er bir zat ta
rafmdan yapllacagm1 gosterir noterlikten tasdikli bir taahhi.id senedi veril-
mesi Iazimd1r. · 

7 - Kitablarda bulunmast lbim gelen pedagojik ve teknik vas1flar1 gos
teren 11artname ile noterlige tasdik ettirilecek taahhiid senedinin formi.ili.i 
Kiiltiir Bakanhgx Yaym Direktorliigiinden almabilir. Mektubla istiyenlerin 
bit kuruijluk bir posta pulunu d.a birlikte gondermeleri laz1mdtr. 

c130» (269) 

TRABZON ELEKTRiK 
Tiirk Anonim ~irketinden : 

Elektrik saya~lar1 ayar iiiler!nde kullamlmak iizere YUksek !khsad 
Vekaletinin ehliyetnamesini haiz bir memur ahnaca~mdan talib olan
larm evrak1 miisbitelerile birlikte iiirkete bizzat veya mektubla mu -

-------•-•••••••••••••••••• ·---•••• racaat ederek ~artlarm1 bildirmeleri.•--••llill•l 

P. T. T. Leazv1m Miidiirliigiinden : 
1 - !dare ihtiyact il;in 50,000 aded iki No.h porselen fincan kapah zarf

la eksiltmiye konmu§tur. 
2 - Muhammen bed.el cl250Q,. muvakkat teminat •937,50,. lira olup ek

siltmesi 7 mart 938 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada P. T. T. U. Miidiirli.ii\1 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapllacaktrr • 

3 - tstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubunu T1-
caret Odas1 vesikasmdan ba§ka miiteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu 
muhtevi kapah zarflar1m o giin saat 14 e kadar mezktir Komisyona verecek
lerdir. 

4 - $artnameler 'Ankarada P. T. T. Levaztm. !stanbulda Beyo~u P. 
T. T. Ayniyat Sube Miidiirlii~Nnden parasiZ verilir. cl32• (328r 

Muktedir bir mUtercim aramyor 
tstanbulda c-;ah~an miihim bir ~irket, tiirkc-;eden frans1zcaya ve fran

Slzcadan tiirkceye pek iyi terciime yapmaga muktedir bir memur ar1 • 
yor. Yiiksek maaiS verilecektir. 

Kendile.rinde iktidar gorenlerin, istidalarm1 ve ehliyet vesikalan 
suretlerini cUmum Yaz1 iiileri Miidiirii posta kutusu Beyoglu 2248,. ad· 
resine yollamalan temenni olunur. 

Talibler k1rk ya$mt tecaviiz etmemi~ ve hit; olmazsa lise tahsilini 
ikmal etmi~ olmahdxrlar. 

!cab eden vas1flar1 haiz olm1yanlarm liizumsuz yere mi.iracaat et • 
memeleri bilhassa rica edilmektedir. 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Agamemnun thcalarmda yapllacak modern tesisat ve binalar projesi 

iGin ac1lan miisabakaya i~tirak eden 9 proje iizerinde gerekli tetkikat yap. 
tmlarak neticede 1881 rumuzlu proje sahibi mimar Celal ve Re~Sad Sanm 
birinci derecede Ar 7926 numarah proje sahibi mimar As1m Gomiirci.ioglu
nun ikinci derecede ve 13333 rumuzlu proje sahibi mimar Bekir ihsan ve 
Muhiddin Gi.irelinin de iiGiinci.i derecede olduklar1 anla$llmakla keyfiyet 
ilan olunur. ·cslio) 

TORK HAVA KURUMU 

BUY UK PiY ANGOSU 
D6rdUncii ke§ide 11 ~ubat 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr. 
Bundan baflka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
lkramlyelerle ( 20.000 ~e 10.0 00 ) llrahk iki 

aded mUkAfat vard1r. 
~imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya i~tirak ediniz. 
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KREMLERi 
Tiip 20 - Vazo 50 Kr. 

BRiY ANTiNLERi 
~ 

Kii~;iik 35 - Biiyiik 50 Kr. 

R U J veAL L I KLA R I 
30 - 50 - 100 Kr. 

~IRNAK CiLALARI 
10 - 20, Sedef 30 - 40 Kr. 

KOLONYASI 
90 derece 25 - ~0 - 70 - 130 - 250 Kt\ ! 

LOSYONLARI 
90 derece 25 - ~0 - 70 - 130 - 250 Kr. I 

NESRiN KOLONYA 

ve LOSYONLA.RI 
15 - 25 - 40 - 60 .,.. 100 250 

LEVANT ALAR 
. 25, Orta 50 - 75, Liiks 100 - 200 Kr. 

s 0 R M E s i 
Paket 15. siirmedanhgile 20, Liiks 30 Kr. 

BliUln Tlirkiye abone olmak istiyor I 
N e Y e ? .... 

Modem Mecmuas1na 

Ni~in ? 
<;iinkii Tiirkiye mecmuast memleketimizin en yiiksek, en zengin . 

bir salon mecmuas1 olacakbr. 
Kadtnhk, spor, tarih, edebiyat, fen, bp, her istediginiz bahsi 

en degerli kalemler yazacakbr. 
15 ~ U B A T Tarihini Sab1rs1zhkla Bekleyin 

Adres : Baslret Han No 28 Telefon : 23125 

istanbul SJvacl ve Boyac1lar Cemiyetinden : 
1937 y1h hesablarmnzm tetkikl ve 1938 ~all~ma esaslarmm idare heyeti 

tarafmdan izaht icin umumi heyetimizin 7/2/938 pazartesi giinu saat 15 te 
Eminonu Halkevi salonunda toplanacagmt bildirir, cemiyetimiz azalarmm 
her halde i~timaa i[ltiraklerini rica ederiz. 

Cioz Hekimi 
Dr. !?iikrii Ertan 

Ca~alo~lu Nuruo.smaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman lilerefeddln 

a artunam) 

CiCEK ve COL SULAR 
30 - 50 - 75 Kr, ! ~ 

(. • 
·' N E R 0 I· ve 

' 

0 
. ' 

G L L E R I 
1 gramhk 40, 5 gramltk 175 Kr. 

PUDRALAR 
Kii~;iik 25, biiyiik 40 Kr. 

SABUNLARI 
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Kr, 

TRA~ BICAGI ve 

KREM ve SABUNLARI 
10 adedi Hasan 35, Hasan Paslanmaz 50 Kr, 

SAC MOSTAHZARA TI 
Sabun 25 - 50, Trihofil 75 Kr, 

A 
DiS • 

DiS • 

T 0 S 
MACUNU 

7th - 12 1h - 20 Kr, 

FIRCALARI 
. 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 Kr. 

bksUrenlere ve 
giSAUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Radyotar1n1n 
1938 modelleri gelmi,tir. 

RADYO merakldannm tapmd1klan tath n tabil sesi ilc butiin diger markalardan iistiindur. 

OTOMATik 

GAROD 
Radyolar1n1 

gormeden ba§ka marka almayintz. 
Diinyantn en brr.yilk ve en muhte~em vapuru olan NORMANDI i~tin nagmesinin giizelligi ve sJ.Cakh~ 

nazan itibara almarak GAROD radyosu birincilik kazanarak: intihab edilmi~tir. 

Acentas• ve satt, yeri : SEPON CIVAN LiMiTED !?inKETi 
Galata Karakoy Palas s1ras1 No 91 • 93 istanbul 

J 

Dahill t;ehlrler l~ln acenta aranllmaktad1r. -


