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Nedret, Giizide Sabri 50 
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AradtgmiZ en nefis erza 
Urfa ve zeytin yag 

Tophanede 

DENiZYOLLARI 
KOOPERATiFiNDE 

bulursunuz. 

Topluca mubayaat evlere kadar 
giinderilir. Telefon: 44893 

~iinah Gonii.lliileri, N. Sadullah ~50 

Siihulet Kitabevi 
Tetefon: BaemunarTtr ve evt: 22366 ra.nrtr heyet1: 24298 tde.re ve matbaa t1BIDl 24299 - 24290 \._ 

Pamuk zi raati ni 
nas 11 hi maye 

edebiliriz? 
Pamuk miistahsillerimizin bu 
Yrlki zorluklarmi bertaral e· 
decek acele tedbirler bulma
lryzz. Hiikumetimizin bu me
seleyi ehemmiyetle takib 
etmekte oldugunda §iiphe

miz yoktur. 

smet lnonii hiikUmeti zamanindan 
ba§lryan ve tarihi ~imdi belki yedi se
kiz yrlr ge~en bir alaka ile pamuk zi

raatine fazla ehemmiyet verdik. Bir va· 
kitler pamugumuzun cins itibarile 1slahr 
ve bu rslah olunmu§ §eklile istihsalinin ar· 
tmlmasr ba§hca hedeflerimizi te§kil et
Jni§ti. Bilhassa cinsini rsl.ih edebilirsek 
pamuk i~inden dolayr arkamrzm hi~ yere 
gelmiyecegini dii§iiniiyorduk. Meger bug
dayda oldugu gibi bir giin bu mahsulii • 
tniizii de himaye i~in ~areler arayrp bul
tnaga mecbur olacakmr~rz. Hiikumetin 
yer yer a~trgr istasyonlarla pamuk cinsi -
nin ve pamuk ziraatinin rslah1 biiyiik bir 
te§vik vazifesini gorerek bu yrl ehemmi
yetli bir k1sm1 uzun elyafh iyi cins olmak 
iizere pamuk rekoltemiz 60 bin tonu ge· 
~erek 300 bin balyayr bulmu§tur. F akat 
bilhassa son yrllarda yalmz bizim degil, 
biitiin diinya memleketleri ~ift~isinin ba • 
§mdan eksik olmryan bir aksilikle bu sene 
diinya pamuk rekoltesi ~ok yiiksek ola
rak fiatlar umumen dii~tiigiinden Tiir • 
kiyemizin pamuklarm1 maliyet fiatma ila
ve olunacak makul fiatlarla satrp ~~
karmak zorald1. Ge~en yrlm kiloda 40 • 
50 kuru~ fiatlarma mukabil b~ yrl 25 - 30 
kuru§ arasmdaki fiatlarla b1le ~ahmr~a 
mii~teri bulunamamaktad1r. M~hyet fra
trndan a~ag1 fiatlar ka~rsmda 1se pamuk 
Jniistahsillerimizin elleri bogiirlerindedir. 

Su son pamuk misalinden de anlryoruz 
ki zirai istihsalatrmrzda maliyet fiat1n1 dii· 
§iirmek i~in biiyiik tetkikler istiyen ~ok 
ehemmiyetli biiyiik bir mevzu oniincleyiz. 
Ziraatte yeniden yeniye rslahat yapan 
tnemleketler zirai istihsalin maliyet fiat
larmda mii;erakki memleketlerin seviye
sine gelebilmek ic;.in biiyiik biiyiik serma
yeler sarf ve istimal etmek mevkiincledir
ler. (:ok verimli miiterakki ziraatin teknik 
vas1talarmda kullanrlacak olan bu para 
hem ~ok ucuz faizli, hem uzun vadeli ol
tnahdrr. Sonra bunun yamba§mda esash 
ve kat'iyyen saglam bilgil~re d~ ihti~ac 
vardrr. Bundan ba~ka mahyet f1atrm yuk· 
selten biitiin amiller hirer hirer elden ge· 
~irilmek Iazrmdrr. Umumi Harb sonu 
diinyasmm aldrgr gidi~~ gore . b.e§e.r faa~i: 
yetlerine dahil biitiin r§l~r g1b~ ~~r~a~ 1~1 
dahi ve hatta bilhassa zrraat 1§1 grttrk~e 
gii~le~en bir cerey~n i?,inde. y~v~rla~rp 
gitmektedir. Bu i§m d~zelt:lmes1 1mkam 
yok degildir. F akat bu ~~.~nrn tahakku
ku biiyiik himmetlere, buyuk gayretlere, 
hatta krsmen de karmakan§rk halde bu
lunan diinya iktJsadiyatmi~ diiz.eltilmesi 
gibi milletlerarasr ekonomik n~~a~um.n 
dogru g1di§lere ircar yolunda hus.nu ~~
yetle ba§anlacak mii§terek hal §ek1llenne 

baghd1r. 
Her§eyden once §UT~Sl. var: ~iiter~~

ki memleketlerde zirai 1shhsal mrktar rb
barile daha az mi.iterakki memleketlere 
nisbetie laakal ii~te bir nisbetinde iazla 
olur ve bu nisbet bazan bir bu~uk, ikiye 

· kad~r ~rkar. Tiirkiyed~ bugdaydan iistiis: 
te en ~ok bire altJ venm almrr. Halbuk1 
ziraat §ekilleri miiterakki mem!eketlerde 
vasati olarak bire 12 den a§agJ ~~hs~l 
v k b ~day ziraati makbul degrldrr. erece ug . l . . . 
AI d bu miktar eksenyet e yrrm1y1 

manya .1 k l" B" . 
0 • 1· be~" kadar yii se rr. rzrm .,ec;er, yrrm ~ . 
ziraatimizle miiterakki memleketler Zlra-
ati arasmdaki farkr bu rakamlar ~r~s~n?a 
Y ~ mukayeseden ~1karabrhrsrmz, apacagmrz .. 
v b d anlarsmrz ki memlekehm1zde e un an ~· . b" . 
heniiz el siiriilmemi§ diyecegrmlz rr. ZJra-
at I iz vardir, ve bu meselenm er-

mese em b"" ··~·· ld ~ 
gee; meselelerimizin en uyugu 0 ugu 

anla~J!acaktrr. 
Pamuk fiatlannm bu ~en~ki ?ii.§~klii~.ii 

kar~rsrnda pamuk ekici <;Jft~llenmm~. bu
yiik zorluklar ic;inde bulunmalan du~ya 
ahval"r · fevkaladeligile beraber buaz 

nm · I d "I · yukanda izah ettigimiz vazrye~ er. en.~ en 
gelivor. Bununl;o beraber gan~~.rr kl bu 
derdin halli gene ziraatte tekmgm pey
derpev tahakkukuna vabeste bulun.makta
dir. Maliyet fiatmr dii§~ren tekn~k te
rakk!nin. Bu iki artr brrden .y~nn~. ~~
tirme!k ic;in sarfolunaca~ m~samm buyuk 
oldugunu ve olacagmr ~rmdrden kabul et-
Jneliyiz YUNUS NADI 

• rArkaSl Sa. 3 sil.tun 5 tel 

Cinliler mukabil taarruza oeGtiler 
Miihim Japon mevzileri 

<;inli1erin eline ge~ti 
Japon tayyare karargah1n1 60 <;in tayyaresi 

bombardunan ederek 5 tayyareyi tahrib etti 
• 

__ ....... .,.-. ......... 

Japon kit'alar1 Nankine girerken 

Hang~eu 6 (A.A.) -~in ajansr bil- }apon mevzilerine kar§J taarruzu takviye 
diriyor: Bir~ok ~in krt'alan daha, Hang- ic;in Cientang nehrini ge~i§lerdir. Hang· 
~eu civannda bulunan ve kiic;iik baskm- ~eu civarmdaki miihim mevzileri ele ge • 
!aria ~imdiden ciddi surette sarsrlmi§ olan [Arkast Sa. 7 sutun 6 dal 
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Romanya Veliahdi 
biiyiik bir tehlike atlatb 

gitmek uzere bir lorpito ile 
~Ikan .. Prens . Mi,el, miithi, bir firtlnaya 

Atinadaki . diigiine 
yola 

tutuldu, Kostenceye donmege mecbur kald1 
Yunan Veliahdinin pazar giinii yap! -

lacak olan diigiiniinde bulunmak iizere 
bir torpito ile Kostenceden Atinaya ha • 
reket eden Romanya Veliahdi Prens 
Mi§el Karadenizde biiyiik bir tehlike ge
~irmi§tir. 

Romanya Veliahdi, «Recina Maria» 
ismindeki Rumen torpito muhribile Kos -
tenceden hareket etmi§ti. Evvelki ak§am 
Karadeniz Bogazmdan gec;mesi beklenen 
muhribin diin sabah Bogaz civarmda go
riinmemesi Karadenizde hiikiim siirmekte 
bulunan frrtma dolay1sile endi§eleri mu
cib olmu§tur. 

Berlin radyosunun diin sabah verdigi 
bir haber, bu endi§eleri biisbiitiin art1r • 
mi§ll. Berlin radyosu, Romany a V eliah
dinin rakib oldugu torpito muhribinin 
Karadenizde tehlikeli bir hale dii§erek 
imdad istedigini, diger bir Romanya tor
pitosunun imdada ko~masma ragmen 
Recina Maria'nm i§aretleri kesildiginden 
battrgr zannedildigini, fakat aradan u~ 
saat gec;tikten sonra V eliahdin raki!> ol
dugu muhribden dalgalarla ~arpr§makta 
oldu~.ma dair diger bir haber almdrgrm 
bildiriyordu. 

Biiyiik bir tehlike atlatan 
Prens Mi1,1el 

Bir miiddet sonra Prens Mi~el'in ra
kib oldugu muhribin Karadenizdeki frr -
tmanm §iddetinden yoluna devam edemi -

[Arkast Sa. 6 siltun 4 ieJ 
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1699 gO~menin ~ektikleri 
Bir ay Kostencede vapur beklediler; kara ki,ta 

Karadenizde seyahat ettiler, ,imdi de sevk 
ve iskan edilmelerini bekliyorlar 

Romanyadan memleketimize gelen go~,;men karde§lerimiz 
(Y a.nst '1 nci sahifemizde) 

Akdeniz ihtilaft 

nas1l halledilecek? 
Habesistan1n ilhak1 ta • 

' 
nmmad1k~a miizakereye 

ba~lanam1yor 
Londra 6 (A. 

A.) - Evvelki giin 
Kent Ciano ile Perth 
arasmda yaprlmr§ c
lan gorii§me, Akde
niz meselesinin hal
li i~in lngilizlerle 
ltalyanlar arasmda 
yaprlmasr mutasav -
ver olan miizakere
lerin a~rlma~r tarihi
ni yakla§trrmr~ go -
riinmemekter'" r. 

Kont Ciano'un f 
talyanm de"letler - italyan Hartctye 

den Habe~islan iize- Na21T1 Kont Ciano 

rindeki hiikiimranMmr hukukan tamma-
[Arkasz Sa. 6 sii.tun 4 te] 

Milletler Cemiyeti 

tslah edilecek mi ? 

M. Avenol, Paris ve 
Londraya gidiyor 

Cenevre 6 (A. £ 
A.) - M. Avenel, ' 
italyanm Milletler 
Cemiyetinden c;e -
kilmesi rneselesi 
hakkmda gorii§ -
melerde bulunmak 
iizere yakmda Pa
ris ve Londraya 
gidecektir. 

M. Avenol, Mil
letler Cemiyeti mi
sakmm esash su • Milletler · Cemiyeti 
rette 1slah ve ta· Umumi Kntibi M. 
dilinin muvaf1k ol- Avenol 
m1yacagx, ~Unkii bu mlsakm ·ufal{ . mfk-

[Arkast Sa. 3 sutun 4 teJ 

lnsanbk borcu 

Ba,vekil Celal Bayar 
yiiz lira verdi 

Hisar vapuru facias1 kurbanla
nnm aileleri i~,;in a~,;1lan yardtma 
Ba~vekil CelBI Bayar da i~tirak 
etmi~ ve yardun komitesi riyase
tine yiiz lira gondermek hitfunda 
bulunmu~tur. 

Bu yardunm denizciler muhi • 
tinde hasJJ ettigi !liikram gazete
miz vasttasile Ba&bakana arzetmek 
i~,;in yardtm komitesi reisi B. Hak
la Deniza!ian diin bizzat idareha
nemize gelmi~ ve Ba!ibakan Ce • 
Jal Bayar,n otedenberi denizcilige 
kar!il fosterdigi biiyiik himaye ve 
alakamn bu yeni deliline kar~I bii
tiin denizcilerin miite~ekkir ve 
minnettar olduklarmi soylemi!ltir. 

Diin idarehanemize tevdi edilen 
89 lira 70 kuru~ ile komite tara • 
fmdan toplanan 220 Iiramn miif
redatmi giisteren onuncu liste 7 
nci sahife~izdedir. 

u ... - ..... ..._...,.._.. ' 

Kerdi kendimizi tenkid.:._ 

Bir muallim 
Ka~ gilndilr bir muallimden bahsedi

yorlar. Tilrk~e, arabca, farsc;a ve fran • 
stzcay~ miikemmelen bilen, 6000 talebe 
yeti§tirmi§, 6 eser sahibi, 30 senelik bir 
saytn muallim ki; nankor ve zalim bir 
cemiyetin kaytdstzltg~ yilzilnden, §imdi, 
parr;a parr;a elbiseler ic;inde, ytrttk pa • 
buclarile, at;, sefil ve peri§an Karaca
ahmed mezarltgtna dil§mil§ .. 

Bir facia kar§tStnda mtytz? 
Derin malumat~, bir alay eseri, otuz 

ytlhk hizmetile refaht hak etmi~ hir 
munevveri diri diri mezarltklara atan 
bir cemiuet i~nde miyiz? 

lJule diyorlar. 
Fakat akla gelmez mi ki: c;tnl c;tplak 

mezarltklarda ya$'tyabilecek kadar sth
hati yerinde adam neden r;alt§mtyor? 

Bu memlekette otuz sene mua1limlik 
etmi~ adam tekaud maa$1. almaz mt? 

0 halde bu adam neden siirii.nii.yor? 
Ve neden !stanbul mezarltklartntn ts

stz kovuklartnda titre~en ba~ka miinev· 
verler, ba~ka muallimler goriinmilyor? 

Haytr .. Hit; kimseui selvi diblerinde 
siirilnmekten zevk duydugu ir;in mua
haze edemeyiz. 

Fakat, hit; kimsenin de, bile bile , is
tiye tstiye kendini sefaletin kucagma 
atm~ bir bahtstztn kolundan tutarak, 
ter-temiz bir mesleqin :1erefine ve h11y -
siyetine kiifretme§e hakkt yoktur. 

** 

Romanya Hariciye Naztn Praga gidiyor 
M.GogaBiikre§ el~imizle 

uzun. miiddet gOrii§tii 
Hiyleli tabiiyetlerin tetkikine 
meyhanelerinin kapablmasma 

ve 
karar 

Yahudi 
verildi 

Biikre§ 6 (A.A.) - - Ba~ve'kil Goga 
diin sa at II ,45 te Tiirkiye orta el~isini ka
bul ederek uzun miiddet nezdinde alakoy
mu§tur. 

Saat 12,30 da Tiirkiye ve Romanya 
arasmdaki ticaret miinasebetlerini tan -
zim eden yerri mukavele Endiistri ve Ti
caret Nezaretinde imzalanmr§tlr, 

Bu miinasebetle Tiirkiye orla el~isi 
T anrrover ile Romany a Ticaret ve En -
diistri N azm G1gurtu nuluklar teati ede • 
rek bu anla§mamn faydasmr ve iki miitte· 
fik memleket arasmda yap1lan miizake -
relerin ~ok dostanf' bir hava i~inde cere -
yan ettigini tebari.iz ettirmi§ler ve anla§
manm her iki memleketin menfaatlerini 
korudugunu soylemi§lerdir. 

Her iki taraf da yeni anla§malann ak
dine miincer olan miizakerelerde gos
terdikleri miitekabil anlayr~ ve hiisniini • 
yetten dolayr heyeti murahhasalara te§ek
kiir etmi§lerdir. 
Hariciye Nazm Prt~g'a gidiyor 

Biikre§ 6 (A.A.) - Hariciye N aw;r 
Micesko pazar giinii Prag'a hareket ede'
cek ve orada pazartesi giinii de kald1ktan 
sonra Belgrada ugnyacak ve oradan Ce
nevreye gidecektir. 

Romanya Ba§vekili M. Goga 
r 

Nazrrlar meclisinin verdigi 
kararlar 

Biikre§ 6 (A.A.) - Nazirlar meclisi, 
kasabalarda Y ahudi meyhanelerinin kal· 
dmlmasma aid ahkamr tesbite memur bir 
komisyon te§kit etmi~tir. N amlar meclisi, 

[Arkast Sa. 7 sutun 3 te] 
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Ege mtntakastndaki 
feyezanlar devam .ediyor 

Gediz. ~aymdan 
ta,tJ, l?ir~ok 

sonra 
koyler 

Kii~iik Menderes de 
su alflnda kald1 

Manisa 6 (Hususi muhabirimizden)
Ta§an sular yeni Harmandall koyiinii 
sardt. Eski Harmandah tamamen bo§al
trldr. Yarm yeni Harmandah da bo~alt!
lacaktir. Gediz membalarma yagan yag
mur, sularm yiikselmesine sebeb ol -
mu~tur. Bo§alma, kurtarma ameliyesi
ne Vali vekili $evki Birsel, koy biirosu 
§efi Hikmetle jandarma yiizba§JSJ Hak
k1y1 memur etti. 

Kiifiik Mendres nehri de ta,tr 
1zmir 6 (Hususi muhabirimizden) -

Gediz ~ayt. Man!sadan Menemene dogru 

ta§arak ovamn gent§ bir krsmm1 kapla • 
m1~hr. Eski Harmandali , yeni Harman· 
dalr ve diger .bir koyii su basm1~tir. Koy
lerdeki halk kurtanlmt§hr. 

Havalar· sogudugundan tehlike dur • 
mu~tur. Salihli, Demirci c;evresine §id " 
detli yagmur yagmakta ve dereler ta~· 
maktadrr. Kii.c;iik Mendres ovasmda su 
baskrnt ba~laml§hr. Mendres, Hac1 Hii· 
seyinler koyii civarmda yeni kanalda 
bir yank husule getirmi§tir. 

Kanal sulan yiikselmi§tir. Kanalda 
[Arkasz Sa. 7 siltun 1 de] 
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Bogularak · denize ablan 
bir adam cesedi bulundu 

Hiiviyeti anla~daimyan 

bir ta, baglanarak 
bu · adam ' bogazina 

I • 

denize atdmi!fbr 

Cesedin bulundugu yerde tahkikat yapi11yor 

Hahewglu vapur iskelesi memuru,, ucuna da, biiyiik bir ta§ baglanmJ~ oldugu 
diin sabah saa~. do~uzda .isk~le .iizer~.nde i~in, cesed bar.a§agr ve ayaklan yukan 
dola§rrken, su uzennde brr crsmm yuz - gelmek iizere suyun iizerinde yiizmektey• 
mekte oldugunu gormii§tiir. lskele memu- di. 
ru, biraz daha dikkat edince, bunun ~i§· On be~ giindenberi suda kaldrg1 anl • 
mi§. bir i~sa.n na§J oldug~nu anlamakta §rlan cesed, 35 ya~larmda tahmin edil;n 
~~~~kme~r~trr. ~u~arm, ~ 1skeleye . dogru bir e~~ege aiddir. Gomlek ve kravat yok
surukledrgr bu crsrm, boga~ndan rple sa- tur. Uzerinde kJymetli kiymetsiz e~ya da 
r~larak ~(.: boynuna .ta§ .baglanmak sure- bulunamamr§hr. Viicudiinde, hi~bir yara 
trle demze a.~rlmr§ ~~~. r~san cesediydi. izi yoktur. Y alnrz, kalrn halatm yaphgr 
Memurun m~racaatr uzen~e, zab1ta ha • tazyik neticesi, boyunda derince bir ize 
rekete .g.e~ml§, ces.~d, demzden ~1kanla- raslanmr§hr. Na§m ayagmda zarif rugan 
r~k, Pmpa§a camu avlusuna getirilmi§ - iskarpinler bulunmasma mukabil, elleri 
hr. . . son derece biiyiik ve kaba i§lerle me§gul 

Krme ard oldugu heniiz tesbit edilemi- olduguna delalet edecek §ekilde nasrr • 
yen cesed, yiiziinden ve sag koltugu al- la§mi§trr, 
tmdan kahn bir halatla baghdtr. Halatm [Arkast sa. 6 sii.tun 4 tel 
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lmparatorun memurlartnm vazifesi, impara-
tori~e hakkmda ,ayi olan havadisleri bir giin, 

bir yd yahud ebediyen ortbas etmekti! 
Fakat Elizabeth'in maiyeti bu derece 

nadide bir vak' ay1 bilmemi§ olamazlardt 
tabii. 

Bu havadis Viyanada heyecanlar u -
yandud1. imparator o sabah vasttalanm 
ve memurlanm harekete ge~irmek i~in 
bilhassa erken kalkmaga mecbur oldu; 
bu memurlann vaZifes: bu kabil havadis
leri bir giin, bir yu yahud ebediyen ortbas 
etmekti. 

Matbuat vak' ay1 hi~ bilmemi~ oldu. 
Ve gazetelerde §U ftkra okundu: 

«lmparatori~e hazretleri F antaisie a -
dmdaki yat1 hiimayunlarile cenub sula
nnda Iatif bir deniz gezintisi icra buyur
maktadtrlar.» 

U~iincii fasd 
Karalb 

fmparatorla lmparatori~e yeni evliler
ken Lombardiya ve V enedikteki seya -
hatlerinde ihtiyar Mare~al Radetzki az
)edilmi~ti; yerine lmparatorun kii~iik kar
de~i Prens Maximilien ge~mi§ti. 

Bu prens kendinden evvelki valinin si
yasetini tamamen buakmt~h. Ve yeni ge
len vali, mevki baktmmdan, karde1i olan 
lmparatora yakmdl; oyleyken kalben de
mokrath: memleket idaresinde tuttugu yol 
sevgi ve hiisnii niyetti; bu hal miistevli -
lerle istilaya ugnyanlar arasmdaki ger -
ginligi azaltmaga ~ok yaradt. Elisabeth 
bu adam i~in «Avusturya saraymm ye -
gane medeni adami» demi§ti. 

Y eni valinin halk arasmda birdenbire 
kazandtgt itibar biiyiik karde§inin (1m -
paratorun) 1iiphelerini uyandtrmii, ken· 
disinden sogutmu§tU. Pek meydandaydt 
ki fmparator, kardeii Maximilien'in «mu
vaffakiyab> mt ~ekemiyordu. Ve onun 
valilik hayatt lmparator tarafmdan ugra
dtgJ fena muameler, z1mni hakaretler, 
redler, istiskaller silsilesi oldu. Parmak -
larmm arasmdan, hiikumet kuvvetinin 
lime lime kay1p gittigini gormek Maxi • 
milien i~in fecidi. 

ftalyan vatanseverleri ~vusturyanm 
kale salabetindeki idaresini usul usul a • 
§tndtrmaktaydtlar. Ve valinin lmparatora 
nasihatleri gitgide kat'iyetini artmyordu: 
T edibler, tazyikler yerine elele ~ah§mak 
zamam gelmi§ti. Y oksa volkan patlar ve 
Avusturya hududunun bir par~astm da 
siiriikleyip gotiirebilirdi. 

lmparatora bir taraftan da has mii~a
virlerinin maruzatJ bir tiirlii bitmiyordu: 
«1mparator hazretleri ilk siyasetlerini de
gi~tirmemekte hakhyd1lar.» 

lmparatorun, karde~i hakkmdaki ~iip
helerine gelince, bunlar belki biitiin biitlin 
bo~ degildi. Maximilien ltalyanlann gi:iz
)erine girmi§, ve Lombardiya'da me~ru -
tiyetli bir k1ralhk kurmak sevdasma dii i.i
yordu. Bekikal1 gi.izel bir prenses almt§· 
b. On alt1 ya§mdaki Charlotte'u... Bu, 
bir a~k izdivactyd1; ve bu kadmm da halk 
nazanndaki itiban kocasmmkinden a~ag1 
degildi. 

F akat o arahk Sardenya ile harb ~tkli; 
'A vusturyahlar biiyiik muvaffakiyetsizlige 
ugradtlar; ve bu, Maximilien'le kansmm 
emellerini Tyrol daglannm eteklerinde 
gi:imdii. Harb neticesindeki Zurich mua -
hedesi Maximilien'in elinde hemen hic;bir 
§CY btrakmadJ, uhdesinde yalmz ba~hca 
limam Trieste olan bir donanmamn ku
mandanhgt kaldJ: Ve Maximilien ufac1k 
bir su birikintisinde kocaman bir kurbaga
ya donmii§tii. 

lmparatora yazd1g1 mektubda: 
«Eger ltalyanlar Miramar §atosuna 

hiicum ederlerse beni ve kanm1 kendi yur· 
dumuzda bogazhyacaklar. Ve bunu yap
mamalan i~in de hi~bir sebeb yok.» 

Diyordu. 
!mparator, karde~inin boyle korkakh

lla yeltenmesinin online gec;ti. Ah insamn 
Maximilien gibi bir karde§i olmak ne fe
laketti l 

Tebaasmm kendisini sevmemesi Fran
cois-Joseph'e, «tahtJmdan olaca~Jm» kor
kusunu verivordu. T ac1 ba~mda gitgide 
a~brlastyor, kendinden memnun olmas1 
icin sebebler gi.inden giine azahyordu. 
Miistebid tacidarlar nekadar kolayhkla 
degi tirilir, ve yerlerine «halkm sevgisini 
ka zanm1~ olan biri>> nastl getiril ir, tarih 
bunu ona i:igretmi~ti. Halbuki karde~i 
Maximilien z;~manm halk<;ll!k cereyamm 
benimsemi*ti. imparator icin bundan teh
likeli daha ne olabilirdi? Ve Maximilien 
hakk,nda bir karar vermek zamam arlik 
gelmi~ti. 

Bu malarda A vrupada yeni bir siya
set dolabt doniiyordu, bu politikanm he
defi yeni ve zengin bir memleketti. Bunu 
diisi.indii ve Francois-Joserh giiliimsedi: 
Maximilien Meksikahlarm imparatoru di
ye Meksikaya gonderilemez miydi? Bu 
tesviye tarz1 mlihmmel bir <;are olurdu, 
imparator olmak istiyen karde§inin hmm1 

yatl§liran ve Avusturya tahtmt da emm
yette btrakan bir c;are. 

Bu tasavvur Maximilien'i ilkin sarma
dJ. Fa kat kans1 bunu tehaliikle kar§tladt. 
Kadm degil miydi, imparatoric;e olmaga 
baythyordu. 

Elisabeth b11 haberi almca titredi. 
(:iinkii kocasmm ne mal oldugunu bili • 
yor, ve nefsinin dii§iincesinden ba§ka bir 
miitaleadan ilham almasma ihtimal ver
miyecek kadar onu iyi tamyordu. 

Elisabeth vak1a ne Meksika hakkmda 
ne c;ok bir§ey biliyordu, ne de bu mem -
leketin karmakan§tk vaziyeti hakkmda ... 
F akat ic;inde bir §Up he vard1. 

Sonra Maximilien'i de <;ok seviyordu, 
kanstm da. Ve Elisabeth bu kadmt sa -
rayda i:iylesine methetmi§ti ki lmparato
run aytbhyan nazarlanna hedef olmu~tu. 

$imdi Maximilien'le gorii§mek diliyor, 
ve onun yoluna dikilen mii§kiilleri acaba 
bertaraf edemez miydi, anlamak istiyor
du. 

Y atmm kaptanma emir verdi: T riyes
te' ye! Miramar' a I 

Miramar §alosu uzaktan belirince Eli
sabeth ufukta bir serab goriiyorum sandt. 
Bu beyaz mermer saray Maximilien'in 
planma gore yaptlml§li, T riyeste ktytlan
mn kayalan iistiinden ormanh mavi dag· 
!arm te~kil ettigi bir ufka aksederken se
deften ortiilere biiriinrnii§, rnaddiyetten 
stynlmt§, bulutlarda yiizen bir Walhal • 
Ia (¥) mabedidir, derdiniz. 

lmparatoric;enin yah uzun siiren bir 
aynhktan sonra limam ne§eyle selamlar 
ve ,8enize uzanan mendiregin ucunda 
Maximilien'le Charlotte lmparatoric;enin 
yatma heyecanla i§aretler ederlerken bu 
iki giizel kan kocamn omuzlanna Avus
turya hanedamnm §eamet ku§U olan §a • 
hinin golgesi vurmu~tu. Gozleri sevinde 
parhyan Elisabeth, tunc renkli dart c;ift 
pazmm sahile hJZla sevkettikleri hafif 
sandahn ba~tarafmda ayakta duruyordu. 

Sandal nhtJma yana~tJ, selamla~ttlar, 
Maximilien: 

- Hele geldiniz Majeste, dedi; ftrtt· 
nadan c;ok gecikeceksiniz diye korkuyor, 
iiziiliiyorduk. 

- F akat futma benim sevdigim §ey 
Maxi, dedi. Hem de bana ni~in Majes
te diyorsunuz. Her ikiniz de Elisabeth 
demelisiniz bana .•• Burada da saraydaki 
kuklahgtmtzl takmm1yahm. Bari hi~ ol -
mazsa bu seferki misafirligimde kendimiz 
olaltm. 

Onun buraya bundan evvelki misafir
ligi fmparatorla birlikteydi; resmi ziya -
retti; ve goziinde son derece tadstzd1. 

Ertesi giiniin sabah1 lmparatoric;eyi 
dinlenmi~ buldu. 

KahvaliJ palirlilan bitince Elisabeth 
Maximilien' e seslendi: Bah~eye ~tkahm ... 
Y eni namma, giizel namma neniz var -
m1~, gorelim bakahm. 

Maxime bir ~ocuk gibi giildi.i. (:iinkii 
bah~e bir malikan~ kadar biiyi.iktii. Gii
ne§in heniiz degmedigi golgeli htyaban -
larda elmas gibi parhyan ~igler hala yap
raklarm, ~imenlerin iistiinde duruyorlar
dJ. 

Avare bir nesim esiyor, bambulan Si
berya «arolos>> Ian i:iniinde igiyordu. 
Dallan kesilmi§ ~amlar, yapraklan tit -
re~en muz agaclarile selamla~JyorlardJ; 
sa kin hurma agaclan, zarif F rans1z ka • 
vaklan, ciice palmiyeler te§rifata memur 

ir heyet gibi toplanml§lardi. Giimii~ gibi 
bir zeytin dah, yapraklan parlak olan 
manolyalar havaya giizel kokular sa~1 -
yor, fiskJYeler goklere dogru §evkle atJh· 
yor, ~e§melerin ta§tan ag1zlanndan ~eta
retli ahenkler dokiiliiyordu. 

Elisabeth ve Maximilien kolkola yiirii· 
yorlard1; buras I, bir h1yabandt, iki taraf
ta enfes frenk ~marlarmdan bir htyaban ... 
MiintehasJ bu yolur. sor.unda, camdan 
duvarlan en glizel ve er;. nadide «orchi 
dee» kolleksiyonlanm muhafaza eden 
serlerdi. Elisabeth. bunlann sakin ihti -
~amlan kar~tsmda mephut kald1; kendini 
tutamtyarak: 

- Bunlar, h .. kikaten harikulade §ey
ler Maxi, dedi. 

- «Orchidee» ler, bana, hep sizi ha
hrlatJr Elisabeth. 

imparatoric;e kaymna te§ekkiiriinii an
lahr yolda giiliimsed:. ,Simdi Miramar 
~atosunun kayaltk sahilinin denize yakm 
tarafma gidiyorlardt. Dalgalar §i§er, ka
bam v_e nagmeler halinde dokiip serpilir
ken iki arkada~ ~undan bundan konu~ma
ga ba~ladt!ar: 

- Sahi mi Maximilien ~ Bir §ayia 
duydum, Meksikaya gonderiyorlarmt~ se
ni ... Bir imparatorluk kurmak ic;in ..• 

(Arkas~ var> 

(•) Ba.vyera'da blr mabeddlr, hazlresinde 
Almanyamn biiyiik oli.ilerl yatar, 

CUMHURIYE'l-

( $ehir ve 
Otobiis isinin 

' 
tahkikat1 bitti 

F ezlekenin yartn ak,am 
Ankaraya gotiiriilmesi 

muhtemel 
Otobiis dedikodusunun tahkikile me~

gul olan miilkiye miifetti$leri di.in de 
bir, iki ki§iyi dinlemi§lerdir. 

Valiyi, alakadar memurlan ve baric
den $ikayeti olanlan dinliyen miilkiye 
tefti~ beyeti tahkikabm ikmal etmi.§tir. 
Halen tahkikata aid fezlekenin haz1r -
lanmasma ba$lamlml§hr. Hazlrlanmak
ta olan bu fezlekenin nihayet yarm ak
sama kadar ikmal edilecegi ve ~ehrimiz
de bulunan tefti§ heyeti reisinin bunn 
Ankaraya gotiirecegi anla~1lmaktad1r. 

Mi.ifetti~lerin rapor ve fezlekesi Da -
hiliye Vekiline takdim edilecektir. Bu 
tahkikatm mevzuunu dogrudan dog • 
ruya Belediye reisligi makam1 te~kil et
mekte oldu/tu cihetle mutad oldugu i.i
zere fezleke suretinin vilayet maka -
mma verilmiyecegi anla§tlmaktadtr. 

Miifetti~lerin haz1rlamakta olduklan 
raporun mufassalca oldugu ve mi.inha -
s1ran otobi.is i$ini ihtiva ettigi ve bu ra
pora otobiis ruhsatiyelerinin itas1 hak -
kmda cereyan eden muhabere ve veri
len emirleri ihtiva eden vesaikin birer 
sureti melfuf bulundugu anla~Jlmakta -
d1r. Tahkikat fezlel<;esinin en miihim 
k1smm1, miifettifilerin bu meseledeki 
kanaatleri teskil etmektedir. Fakat bu 
k1s1m hakkmda alB.kadarlar kat'i bir 
ketumivet muhafaza etmektedirler. 

MOTEFERRIK 

Deniz Bank umum 
miidiirliigii 

Diin §ehrimize gelen malfunata gore, 
yeni Deniz Bank urnum miidiiri.ini.in ta
yini keyfiyeti Yi.iksek Tasdika arzedil -
rni§tir. Yeni umum miidiiriin kim oldu
gu bugiin ilan olunacakhr. 

Soylendig·ine gore, ~imdi !kttsad Ve
kaletinde Nakliyat mi.idiirliigu vazife • 
sini goren ve Deniz Bank te§kilahnda 
umum miidi.ir muavini olacaB"t rivayet 
olunan Ayet Altu~ bir iki gi.ine kadar 
~ehrimize gelecek ve bankamn ~ehrt -
mizdeki i.§lerinin tanzimile me~gul ola
cakhr. 

Gayrimiibadil bonolar1 22 
. • rl 

liraya ~1kb 
Gayrirniibadil bpnolan Qiin de :,~iik -

selmi§tir. Diin bonolann ahclSl evvelki 
gi.inkiine nazaran daha fazla idi. Fakat 
buna mukabil evvelce abet bulamtyan 
bono sahibleri ~imdl • pek tabii olarak -
bonolanm satmak istememi~lerdir. Diin 
bu hava l~inde gayrimiibadil bonolar1 
dort lira daha yiikselmi§ ve 22 liraya 
glkrnlshr. 

Mali mehafilde gayrimi.ibadil bono • 
larmm yiikseli~i biiyiik bir ehemmi -
yetle takib edilmektedir. 

Amerika ile vap1lacak ticaret 
anlatmasi 

Arnerika Miittehid hi.ikfunetlerlle a
rarnizda evvelce mutabtk kahnd1~1 ve~
hile iki mernleket arasmda yen! bir tl
caret anlasmaSt yap1lmast. ir;in bir he • 
yetimizin Amerikaya gidecegini yaz -
rn1shk. 

Amerika kanunlan muoibince, anla~
mamn yap1lmasmdan evvel iki tarafm 
~artlarmt ve miisaadat gosterilmesl is -
tenen maddeleri yekdigerine bildirmesl 
icab ettil1inden bunlar yap1lm1~ ve A -
merika hiikumeti, gene kanuni icablar
dan olan anketini yapma~a ba§lamt~br. 

Haber verildigine gore, Va§in~tona 
gidecek heyetimiz ~ubat icinde sehri. -
mizden hareket edecekt!r. Heyetin, ik -
bsad Vekaleti miistesan Faik Kurdo~ -
lunun reisligi altmda bulunaca~ bilin
mektedir. 

Tiirk - Fransiz h;\kem 
mahkemesinde 

Muhtelit Tiirk - Frans1z hakem mah
kemesinin elinde iic dava kalm~hr. Bu 
mahkemenin bitaraf reisi Aser, ~ubatta 
sehrimize gelerek mahkeme faalivete 
gececek ve bu davalan da intac ede -
cektir. --···-Kimsesizler Yurdundan 

~Ikardmt§ 
Enver admda basta bir c;ocuk, diin 

matbaam1za gelerek goz ya~lan arasm
da bize §Unlan soylemi§tir: 

c- Hastaytm. Hastanede yatmak ir;in 
stra beklemekteyim. Belediyenin Ye • 
~ildirekteki Kimsesizler Yurdunda ya -
bp kalklyordum. 20 arkada!?la bugiin 
Yurddan ctkanld1k. Simdi yatacak ye
rim yok. Sokaklarda bu soguk giinde 
ben nasll yatacalhm ... .-. ........ 

Usta ~Irak bir olarak 
miitteriyi dovdiiler 

Evvelld ak§am, Beyoglunda Rlfkmm 
176 numarah kahvesinde bir kavga ol
mu!?, kahveci Rlfk1 ile r;trag1 Cerna!, 
Ahmed admda bir rnii§teriyi dovmii~ -
lerdir. y1rak Cemal sustah r;ak1 ile Ah
medi sag omzundan, goziinden, ellerin
den agtr surette yaralaml!ihr. Yarah o
liim halinde hastaneye kaldmlml§, sur;
lular da yakalanml§lardlr. 

M I Hab ) 
Y ar1m milyon lira 

Giimriik idaresi pamuklu 
kuma,Iardan giimriik 

alacak m1? 
Son G. 1. R. kararnamesinin bir hiik

miiniin tatbik edilememesinden dolay1 
giimriik tarifesinin 3 79 uncu maddesine 
giren pamuklu kuma§lardan da giimriik 
resmi almacagm1 yazmt§ttk. Giimriik ida
resi bu neviden mallarm bir listesini c;tkart
maktadtr. 

Piyasada yaptlan tahminlere gore, iste
necek olan yiizde 60 resimle tiiccarlarm 
odiyecegi para yanm milyon liradan faz
ladtr. (:iinkii yeni ithal rejiminin bu nevi 
mallara milsaadekar davranmasmdan is -
tifade edilerek normalden fazla ithalat 
yaptlml§t!T. 

3 79 numarah mad de, kararnameye 
merbut munzam resimleri gosteren listede 
bulunmamakla beraber giimriik idaresi, 
kararnamenin yerli sanayii korumaga 
matuf bir maddesinden bu maddenin ih
tiva ettigi mevaddm munzam resme tabi 
olacagJ manasmt c;tkarmaktad1r. Halbuki 
ti_caret erbabt eger boyle olsayd1 3 77 ve 
378 inci maddelerden sonra .379 uncu 
maddenin de listeye konulmu~ olmast la
zim gelecegini halbuki listede bu madde
nin atlanmt§ oldugunu ileri siirmektedirler. 
Bu ~ekil gozoniine konularak !ktJsad V e
kaletine ~iiracaat edilecek ve yanm mil
yon liranm piyasaya tahmil edilmemesi 
istenecektir. 

Maliye memurlart 

Bundan sonra imtihanla 
ahnacak 

Son memurin talimatnamesi mucibin
ce almacak maliye memurlarmm lise 
mezunu olmalar1 iktiza etmekte idi. 
MezkQ.r talimatname ahiren ~u ~ekilde 
tadil edilerek alAkadarlara teblig edil
mi!?tir: 

c Vila yet ve kaza merkezlerinde miin
hal kadrolara maa~h ve daimi ve mu
vakkat ilcretli memur int.ihabt memu -
rin kanununun dordiincii ve be~inci 
maddelerinde yaZJh esaslar dairesinde 
yap1lacakttr. 

Bu kanunun dordiincii maddesi mu -
cibince,. imtihan\ yap1lma~ll!a li.izum go;, 
riilen ahvalde vilayet rnerkezlerile ka -
zalardaki memur.iyetlere talib olanla -
rm imtiham Defterdann riyasetinde 
te§kil edilecek heyet tarafmdan yaptla-
cakttr. Terfi ic;in imtihan usulii miilga
dtr. Vilayet merkezlerindekl tali rna -
J.iye memurlarmm terfii vilayetler ida
reS'i kanununun on ikinci rnaddesi, ka
zalarm tali maliye memurlarmm terfii 
de ayni kanunun 13 i.incii maddesi hii -
kiimlerinde yaptlacakttr .• 

SACLIK ISLER/ 
Bitle miicadele! 

Sthhat ve !r;tirnai Muavenet VekAleti
nin emri iizerine biitiin vilayetlerde ol
dugu gibi lstanbul merkez ve kazalarm
da da bitle mi.icadeleye ba~lanacakt1r. 
~ehrimizin muhtelif semtlerinde han, 

bekar odalar1 ve bu gibi sair yerlerde 
r;ok s1k1 ve ani tefti§ler yap1lacaktlr. Bu 
tefti.§ler esnasmda tesadiif edilen bitli 
kiroseler temizlenmiye yollanacaklard1r. 

Koylerde paraSt, koy sandtklanndan 
veya hususi idare tarafmdan odenmek 
suretile hususi plana gore, ytkanma yer
leri, bit oldiirme yerleri ve bu~u san -
d1klan yap1larak bitle esasl.l surette 
mi.icadele edilecektir. 

Istanbul merkez hiikumet 
tababeti 

lstanbul merkez hiikumet tabibi Ca -
vidin Afyonkarahisar merkez hiikOmet 
tababetine naklile miinhal kalan !stan· 
bul merkez hiikftmet tababetine Mara~ 
S1hhat miidiiri.i Siireyya tayin edilmi§· 
tir. 

Doktor Siireyya, yeni vazifesine diin 
ba~lam1~tlr. 

lstanbula tedaviye gelenler 
hakkmda bir tamim 

Tas.ralardan tedavi ir;in zaman zaman 
bir tak1m fakir kimseler tstanbula gon
derilmektedir. Halbuki bunlardan bir 
k1smmm bulunduklar1 yerlerde tedavi 
edilebilecek vaziyette olduklan goriil · 
mektedir. Dahiliye Vekaleti bu hususta 
alakadarlara emir vererek bundan son
ra tstanbulda tedavilerini icab ettirdi -
gine dair doktor raporu olmtyan aceze· 
nin gonderilmesini bildirmistir. 

GOMROKLERDE 

Karadenizde gene 

rfirlina basladi 
' 

« Karadeniz » vapuru 
yolculartnt ineboluya 

~tkaramadt 
Karadenizde evvelki giin §iddetli bir 

~ekil alan ftrtma bir bora §eklini alma -
makla beraber biitiin §iddetile devam et
mektedir. Rasad merkezi diin sabah da 
Karadenizin §ark bstmlannda ftrtmamn 
§iddetli olarak siirecegini haber vermi§tir. 

Diin umumiyetle biitun gemiler Kara
denize sefere ~tkml§lardtr. Fakat Kara -
denizde seferlerin biiyiik mii§kiilatla ya
pllabildigi gelen malumattan anla§tlmak • 
tadtr. 
Y ekta kaptamn malt olan Y ekta ~ilebinin 

fatmamn ilk ~1ktJgJ gUn V arda civarmda 
karaya oturdugu hakkmda bir §ayia ~~k
mi§Sa da telsizle vapurdan malumat isten· 
mi§, gelen telgrafta bu haberin asllSJZ ol
dugu anla§llmt§tlr. T elsizden Yektanm 
Varnadan Kostenceye hareket ettigi og
renilmi§tir. 

H ava vaziyeti 
Y e§ilkoy hava rasad merkezinden al

dJglmtz malumata nazaran yurdun her 
tarafmda hava tamamen kapah, Zongul
dak ve Kocaeli mmtakalarmda yagmurlu 
ge~mi§tir. 

Riizgarlar Trakya, Marmara havzas1, 
cenubi Anadoluda §imalden, orta Ana -
doluda garbdan orta kuvvette, Karadeniz 
sahillerinde fntma §eklinde esmi§, ~arki 
Anadoluda sakin kalmt~tJr. 

Diin lstanbulda hava tamamen kapah 
ge~mi~. riizgar ~imalden saniyede 5 metro 
siiratle esmi§tir. Saat on dortte hava taz· 
yik1 759,5 milimetre idi. Hararet en ~ok 
sif1r ve en az s1fmn altJnda 1 ,8 santimetre 
olarak kaydedilmi§tir. 

24 saat zarfmda kar ve yagmurun bt
raktJgt su miktan metremurabbat ba§ma 
be§ kilogramdu. 

Karadenizde ,iddetli lrrltna 
Sinob 6 (Hususi muhabirimizden) -

Diin gece sabaha kar§I battdan esmege 
ba~hyan f1rtma c;ok §iddetle devam edi
yor. lneboluya yana§amtyan Karadeniz 
v11puru yolcusunu limammtzda hava bek· 
liyen Giineysu vapuruna aktarma etti. 

£rzinc:.ana kar yagryor 
Er:Zlincan 6 (A.A.) - iki giindenberi 

~.~Y.~m, ~en, ~iM..~tli . f1r,tmalar bu ak -
~am siikunet bulrnu~, serpinti halinde 
yahn yall'mur sulu kara cevirmi~tir. 

SEHIR ISLER/ 

Elektrik Iambalari 
$ehrin muhtelif yerlerine konmast 

mukarrer olan iki bin elektrik lamba • 
smdan biiyiik bir kiSml tarnam olmU§
tur. Yalmz bunlardan baz1larmm elek
trik §ebekeS'i ge~miyen yerlere konmas1 
laz1m gelmektedir. Bu kabil yerlerde 
yaptlacak tesisat i~in heniiz haz1rhklar 
bitmedi~inden buralara konacak lamba
lar hazirandan sonraya blrakllmt~tir. 

Bab1ali caddesi asfalt 
oluyor 

t~ Bankasmm oniinde yaptmlm1~ olan 
asfalt lasmm Bab1ali caddesini takiben 
Belediye binas1 online kadar r;1kanlmast 
mukarrerdir. Diinden itibaren Hamidiye 
ti.irbesinden Orozdibak ticarethanesi o
nline giden k1slm da asfalta r;evrilmege 
ba§laml§tlr. Yol, k1s1rn klSlrn yamlmak 
suretile yakmda ikmal edilecektir. 

Margarin ya~lari hakkmda 
yeni talimatname 

Margarin yaglan hak~mda yeni esas
lar dahilinqe bir talimatname yapllma
sma karar ver.flmi~tir. Bunun i<;in Be -
lediyede hususi bir enciimen te~ki.l edil
mistir. Bu enciimen memleketin iktl -
sadi vaziyetini de gozoni.inde tutarak 
yeni talimatnarneyi haz1rhyacak ve l;ie
hir Meclisine verecektir. 

ADI.IYEDE 

Matbuat davalari 
Recai Niizhet tarafmdan, §ahsma 

nesir vas1tasile hakarette bulunan bir 
sabah gazetesi aleyhine ar;1lml~ olan da
vaya, di.in ogleden sonra saat 17 de bi
rinci asiiye ceza mahkemesinde baklla
cakh. Fakat, dava edilen f.(azetenin Ne~
riyat miidiirii Sabri Salimin rnahkemeye 
~elmedigoi anla~1ld1. 

iddia makamt, taraflarm tes.kili kabil 
olamad1gm1 soyliyerek Sabri Salimin 
zorla mahkemeye getirilmesini istedi. 
Mahkeme de istek vechile. Sabri Sali -
min zorla J<etirilmesi icin durU$ID8Yl, a
ym on birinci sah giinii saat on yediya 
b1raktl. 

Recai Niizhet tarafmdan gene mez -
kflr gazete aleyhine acllm1!? olan ikinci 

Giimriikler Umum miidiirii davaya aym on iiciincii per"embe giinii 
ayni mahkemede baktlacaktlr. 

Bir miiddettenberi ~ehrimizde bulu - -.-.-
nan Gi.imriikler Umum miidiirii Mah - Y oksul yavrular menfaatine 
mud Nedim, Ankaraya gitmi~tir. konser 

Giimriikler Umum miidiirii ~ehrimiz
de bulundugu mi.iddet zarfmda antre -
polarda e~yanm azami kolayhkla girip 
~1kmas1 i~i iizerinde tetkiklerde bulun

istanbul ilkmekteblerindeki yoksul 
talebelere yard1m birliginin Beyoglu 
idare kurulu menfaatine, Beyoglu .Hal
kevi orkestras1 tarafmdan 12 kanunu -

mu§ ve bu hususta bazt tedbirler tesbit sani ~ar§amba ak~am1 saat 21 de Saray 
olunmu~tur. sinemasmda bir konser verilecektir, 
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Siyasi icmal 
Lehistan • Sovyetler 

Birligi 

A vrupamn ve biitiin di.inyamn soli 
derecede kan§rnl§ bulundugu bit 
mad a A vrupamn iki biiyiik 

devleti arasmda tehlikeli bir gerginlik 
peyda oldu. 

Gec;en aym sonlarma dogru Lehistan• 
Ia Sovyetler arasmdaki hududda ~1kan ve 
mahiyeti henliz bir tiirlii anla~tlamtyan . 
baz1 hadiseler, iki kom§U devlet arasmda ~ 
sert notalar teatisine sebeb olmu§tur. t 
Moskova ile Var§ova arasmdl\ i§liyen ~ 
ekspres trenlt'rinde, taqt hudud iizerinde 
birka<; defa yangm ~tkm11 ve trenlerin ln. 

Rus kondoktorleri Lehliler tarafmdan s 
tevkif edilmiqtir. r~ 

Sovyet hiikumeti. bu yangmlan kasden ~ 
Leh memudarm:n ih. ederek kabahati d 
Rus demiryolu memurlanna yiiklettikleri• et 
ni iddia etmi§t·-. Lehistan hiikumeti ise c 
Sovvet hiikumetini, kendi trenlerini ate§• \j 

liyerek Leh t(\pragma sevketmekle itham te 
etmi~tir. k 

Zahirde siyPsi bir YJ'IIInast olm1yan bu se 
hadiseler; Sovvetlerin iki defa Lehistan G 
hiikumetine ~iddetli nota vermesine ve Le• ln 

histamn da d,.ha sert mukabil bir nota n 
gondermesine bai3 olcluguna gore, haki· k 
katte c;ok miihimdir. Bunun ehemmiyeti l 
iki taraf r.,atbuatmm yaptiklan kar§lhkh t 

hi.icumlardan da ?nla§thyor. e 

Lehistanm resmi matbuatmda resmi k 
makamlann telkinile yaz1ldtgma ~iiphe 
olmJyan makalelerde ~1• iddia serdedil • k 
mi§tir: «Lehistan. Sovyetlerin siyasi za• 
b1tas1 Gepeu'niin Rm topraklarmda tren· 
leri ate§leyip Lehistan topragma yolhya• 
rak YaphgJ tahrikata arttk tahammiil ede· 
mez. Lehistam ortahg1 kan~ttrmakla it
ham etmek istiyorlar.» 

Gene bu matbuatm ne§riyatma ve id
dial~rma gor~ Sovyetler, Okrayna'nm 
Lehtstanla ve Lehistan iizerinden biiti.in 
A vrupa ile miJVasalasm• ve miinasebetini 
kesmek ic;in bu tren hadiselerini ~tkarmt§• 
larmt§. Ayni zamanda Okrayna'nm mer· 
kezindeki Lehistan general konsoloslugile 
Maverayi Kafkasyada Tiflisteki Leh t 
konsoloshanesinin Sovyetlerin zorile sed
dedilmesi Lehistanm ho~nudsuzlugunu 
bir kat daha arllrml§hr. 

Sovyet Rusyamn Var§ova biiyi.ik el
c;isi olup ~eri (:ai!mlan ve tevkif edildigi 
ahiren §ayt olan Davidyan'm yerine yeni 
bir sefirin gonderilmemesi Lehler tara• 
/mdan Sovyetlerin kasden yaptJklan bir 5 

ihmal ve h .. karet olarak telakki edilmi§
tir. Bu hadiselerin son senelerde iki bii
yiik kom§U devlet arasmda devam eden 
imtizacstzhga inz1mam etmesi gerginligi 
biisbiitiin arhrmt§hr. 

Garibdir ki evveh Lehistanla Sovyet· 
ler arasmdaki miinasebat iyiken arada 
bir ademi tecaviiz misakt akdinden sonra 
bu miinasebat samimile~ecegi yerde son 
derecede fenala§IDI§hr. Sovyetlerin Fran
sa ve bahusus <;ekoslovakya ile ittifaklar 
akdetmesi aradaki itimadsiZhgt biisbiitiin 
arhrmt§I!T. Lehistamn Sovyetlerle miina~ 
sebatt fenala§lik~a bilakis Almanya ile 
siyasi ve ikhsadi miinasebetleri o nisbette 
inki~af bulmu~tur. 193 7 senesinin te~rini
sani ayma kadar Lehistamn Almanyadan 
aldigt maim ktymeti 129 milyon zloti ol· 
dugu halde Rusyadan aldtgt maim kty .. 
meti 2 - 3 milyon arasmdadtr. 

Sovyetlc·!e LP-histan arasmdaki 2000 
kilometroya yabr. uzunlukta bulunan hu· 
dud ba§tanb1sa iki metro yiiksekligindeki 
dikenli telorgiiler ve zincirleme tabya ve 
karakollarla seddedilmistir. Son hadise• 
!erie yan kapanan bir iki ge«id miistesna 
olarak bu hudud i.izerinden ku§ bile u~
mamaktadtr. Birbtrine can dii~mam gibi 
vaziyet alan iki devlet arasmdaki miina• 
sebatm son hadiselerle bir kat daha ger
ginle§mi$ olmasi biitiin Avrupanm dioJo.. ' 
masi mehafilinde ve bahusus lngiliz dip.. < 

lomatlan arasmda derin endi§eler uyan .. 
dirml§hr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Zavalh gemici 
Kastmpa~a havuzunda tamir edilmek~ ' 

te olan Aksu vapurunda komiircli Ri .. 
zeli Hasan oglu ibrahim, yegeni En .. 
verle, geceyansma kadar, eglence yer
lerinde gezip dola!?hktan sonra, vapura 
donmii~ ve yanmaml§ komiirle dolu bir 
mangah kamarasma ahp uykuya yat • 
m1~br. Bu uyku, ihtiyatstz komiirciiniin 
son uykusu olmu~tur. Sabahleyin, ka .. 
maraya girenler, zehirlenen Rizeli ib " 
rahimin oliisiinii bulmu§lardir. 

Adliye tabibi Enver Karan, cesedi 
muayene ederek gomiilmesine izin ver
mi§tir. 

Cumhuriyet 
NfishasJ 5 kurustur. 

Abone seraitl { Ttlrkiye Harte 
tdn h:tn 

Senelik 
AltJ ayhk 
0-: ayhk 
Bu ayllk 

1400 Kr. 27UO Kr. 
750 • 1450 • 
400 • suo • 
150 • l'uktur 
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.. ' HAdise!er aras•nda MUSIKI BAH ISLER/: 

Yu .. ksek tahsil talebeleri ~ ;J~~~~ ~=:.~:~t~~:~.:;.;r!~: 
SON HABER LER 

Maurice Ravel Kitab sergileri 

den buer orneg1 gozonune 

on 
bir 
iik 
lik 

aras1ndaki 
• • b k koyan kii~iik bir kitab sergisi a~b. musa a a Bu faydah le§ebbiis, taklidin baz1 

yerde pek abes olabilecek endi§esi-

Hukuk 

an· ettigi 

ilmini Yayma Kurumunun tertib 
miisabakalar iyi neticeler verdi 

ve Ankara 6 (T elefonla) - Hukuk il
do tnini yayma kurumunun talebe arasmda 

a tertib ettigi miisabakanm verdigi netice -

A - !dare hukukundan tam kaza da
valarile ihtar davalan arasmdaki farklar 
ve ihtar davalanmn hukuki neticeleri. 

ne kap1lmadan, memleketin biitiin 
Halkevlerince tekrar edilmesi istene
cek kadar faydahd1r. Medeni bir eve 
radyodan, buz dolabmdan veya elek· 
trik siipiirgesinden ~ok daha liizum
lu, beiH de insan ruhuna getirdigi 
aydmhk ve soktugu hava baklmm • 
dan pencere ve kap1 kadar liizumlu 
bir obje telakki ettigimiz kitab, istih
sal kadrosunun darhg1 yiiziinden, 
kendisini halka tamtacak ve aratacak 
biiyiik reklam vasatalarmdan mah • 
rum kahyor. ~ok defa inti§ar ettigini 
haber vermekten bill'! acizdir. Garib 
bir habrama da zikredeyim: Miistear 
imzala kitablaramdan birinin ~1kbgm1 
iicr ay sonra ogrendigim de olmu§tur. 
lnti§armda., muharririnin bile habe
ri olmiyacak kadar piyasaya avaklari· 
mn ucuna basarak, sessizce cr1kan bir 
esere okuyucudan alaka bekliyen ki
tabcmm diikkamm mii§leriden ziya
de sukutu hayal ve buhran kabuslan 
JC:,Jcltiillr. 

r.l M · b' ere dair kurum ba§kam amsa me usu 
~n Refik !nee ban a §U malumah verdi: 
. e «- 1ki senedenberi talebe arasmda 

nn lniisabaka a~Jyoruz. Bundan biricik mak
an sadmuz talebeyi herhangi bir mevzu iize-

rinde etiid yapm1ya ah§hrmak ve onlardan 

B - Esasi hukuk bakunmdan kanun, 
nizamname, Biiyiik Millet Meclisi karar
lan, kararname ve talimatnamelerin hu • 
kuki mahiyetleri. 

C - Ticaret hukukundan faiz ve bu
na miiteallik hiikiimlerin ticaret hukuku 
babmmdan tetkiki. · e~ eserler yaratacak kabiliyette olanlann 

a!J daha gene ya§lannda iht1saslanm inki~af 
.n· ettirmektir. Ge~en sene miisabakamJZa an
lse tak bir talebe i§tirak etmi§ti ve bu talebe 
§• U!; sualimize birden cevab vermi§ti. Cos· 
m terdigi alakadan dolay1 kendisini takdirl~ 

kar§IIamJ~ ve miikafatiand•rmt~tlk. Bu 
bu sene miisabakamJZa 17 talebe i§tirak etti. 

n Ce~en ~eneki alakaSJZhk kar§tsmda ~ok 
e· tniiteessirdik, bu sene nisbeten memnu • 
ta nuz. Miisabaka, Ankara ve Istanbul Hu· 
i· kuk fakiiltelerile Siyasal bilgiler okulu, 

Her biri, bu mev~ulardan birisi se~il -
mek i.izere bize gonderilen eti.idler, genc
ligimizin istikbali hakkmda emniyet vere
cek mahiyettedir. Daha gene ya§larmda 
fi~irleri11i ilrni delillerle gostermek istiyen 
bu ~~nclerin yalmz kari§!!Jdiklan kitab • 
lann listesini gormek gogsiimUz~ kabar -
tecek iftihar mevzularmdan saytl~r. . 

eti fktisad fakiiltesi, Yiiksek Ticaret mektebi 
h talebesine mahsustur. Miisabakaya i§tirak 

Her sualde birinciligi kazanana elli lira 
mi.ikafat, ikinciden be§inciye kadar dere
ce alanlara da takdirname vereceg1z. 
Juri heyetinin bastlm1ya lay1k gorecegi 
e~eri bastlrmak lutfunda bulunmas1m Ad
liye V ekilimizden rica ettik. Lutfen vaid 
buyurdular.» 

eden 17 talebeden besi Siyasal bilgiler o
mi kulundan, yedisi Ankara, ii~ii Istanbul 
he Hukuk fakiiltesinden, ikisi de lkt!sad fa

• kiiltesindendir. Suallerimiz §Unlardir: 
Kazananlarm isimleri bugiinlerde belli 

olacaktlr. 
..... - .................. , .,.,,.,,,,,.,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIII/JIIIIJIIJIIIJI/1/I/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItuuuuuuoo"""""'""""'""-

a• i~timai sulhun I Hatayh Tiirklere 

yapdan haks1zhk • • tesiSI elzemdir 

FransiZ Basvekili bu· 
' 

giinkii vaziyet devam 
edemez. diyor 

Niifusa mukayyed ol 
mtyanlarm tabiiyeti 

kabul edilmiyor 
r· Paris 6 (A.A.) - Chautemps, gaze· 

ile 
Antakya 6 (Hususi) - Delege Gar

reau'nun riyaseti altmda ikinci defa top· 
lanan Kmkhan, lskenderun ve Antakya 
miinferid hakimleri Tiirkiyeden gelip de 
niifusa mukayyed olmryan Hatayhlarm 
taleblerinin reddedilmesine, Suriyeli olup 
da niifusa mukayyed bulunmiyanlarm 
muamelelerinin hemen yap!lmasma karar 
vermi§tir. 

tecilere §U beyanatta bulunmu~tur: 
eh «- Son haftalar i~inde i§ sahasmdaki 
d- ihtilaflar, uzun zamandanberi goriilme • 
nu tni§ bir ~iddet iktisab etmi§tir. Bu ihtilaf-

larm ihdas etmi§ oldugu hususi vaziyet, 
el- Fransanm refaht ve emniyeti i~in tehlike
igi lidir. Bu vaziyetin devamma miisaade et
m lnege imkan yoktur. Hiikumet, boyle bir 

§eyi kabul edemez. Patronlarla amelenin 
sendika t~kilatlan, mes'uliyeti miiteka -
bilen birbirine yiikletmege ~ah§maktadJr" 
lar. lc;timai sulhun yeni ba~tan tesisi el -
Zemdir. 

Benim himayem altmda yeniden yek
digerlerine miilaki olmalanm patronlar ve 

et- amele miimessillerine ihtar ediyorum, on-
da Ian yeni itilaflar akdine ve bundan boyle 
ra bu itilaflara riayeti taahhiid etmege davet 
on ediyorum. Hiikumet, bu suretle viicude 
n· getirilmi§ alan i~timai sulh kanununa onu 
ar parlamentonun tasvibine arzetmek sure • 

tile kanun miieyyedesi verecektir. 
a• Bundan sonra biitiin vatanda§larm lca
ile nunun hakimiyeti oniinde egilmeleri icab 
tte eder. Zarurl alan bu neticeye vas1l olmak 
ru- icin hiikumet, biitiin mes'uliyeti iizerine 
an almakta tereddiid etmiyecektir.» 

ol· Bilardo, satran~ ve tavladan 
ahnacak resimler 

Ankara 6 (Telefonla) - Kulilb, ordu-
00 evi kazinosu, kahvehane ve kazinolarla 

krr bah~elerinde ve miimasil eglence 
yerlerinde bulunan beher bilardodan 
senevi be~; tavla, santranq tahtalannm 
beherinden iiq lira resim ahnacakhr. 
Buna dair kanun layihas1 yarm Meclis
te gi:irii§iilecektir. Hususi meskenlerde 
kullamlan bilardolarla tavla, dama ve 
satranc; tahtalan bu resme tabi degildir. 
Bu yerleri i~letenler her sene haziran 
ayr iqinde resme tabi oyun adedlerinin 
cins ve miktarmi gi:isterir bir beyanna
rneyi makbuz mukabilinde bagh bu -
lunduklan veridat idarelerine verecek
lerdir. 
Maliye rnemurlari arasmda 
Ankara 6 (Telefonla) - Samsun mu

hasebe miidiirii Tahsin Kiitahya Def -
terdarhgma, Antalya Defterdan .?~li~ 
Mara~a. Diyarbak1r muhasebe muduru 

~ Sevket Siverek Malrniidiirliigii.ne, Si -
.. VE'rek Malmiidii.rii ibrahim muhasebat 

Umum mildiir muavinlii:(ine, ka:>:anc 
temviz komisyonu memurlarmdan Akif 
bir ·numarah temviz komisyonu rapor
tnr]ii11iinE' tayin E'<Hdiler. 
Turk c~mi Kurtarma §irke-

tinin tasfiyesi 
Ankara 6 (Telefonla) - Tiirk Gemi 

kurtarma Anonim ~irketinin tasfiyesi 
Ve imtiyaz mevzuunu te~kil eden hiz -
:tnetlerin iktJsad Vekaletine bagh De
lliz Banka devri hakkmdaki kanun 1a
Yihas1 yarm Mecliste gi:irii~iilecektir. 

Patrasta zelzele 
Atina 6 (Hususi) - Patras ve Kalav

rida'da oldukqa ~iddetli olarak hissedi -
len zelzele ilzerine ahali korkularmd:m 
k1rlara di:ikiilmii§lerdir. Keza At_ina ra
Sadhanesi merkezi cenubu §ark1de 470 
kilometre mesafede pek ~iddetli olml -
Yan bir zelzele kaydetmi§tir. Giridde 
sarsrntllar hissedilmi§tir 

K1rk senedenberi Antakya niifusunda 
mukayyed alan, f~at dogum yeri Anteb 
gosterilen gazozcu Ismail oglu Ali, Hac1 
oglu Mehmed ve lhsan Miirselin Sancak 
vatanda§hgma kabul edilmeleri ic;in yap -
trklan miiracaat reddedilmi§tir. 

Bir~ok Tiirklerin niifus kayidlerine te
sadiif edilmediginden bahisle muamele -
leri reddedilmektedir. 

Cemil Mardam Beyin beyanatz 
~am 6 (A.A.) - Cemil Mardam 

Bey, Suriye hiik11metinin azhklar hakkm
daki hath hareketini FransJz miimessille
rile birlikte sarahatan tayin etmi§ oldugu
nu bildirmi§ ve: 

«- Din azhklarrmn ve F ransJz me -
murlarmm vaziyeti hakkmdaki biitiin en
di§e!eri or~a?an kald!rmak i~in, muahe _ 
demn tatb1kmden dogan biitiin meselele
ri tetkik ettik.» demi§tir. 

B~§vekil, F r~~sJZ teknisyenlerile te~riki 
mesa1de Irak grb1 hareket edecegini soy -
lemistir. 

Cebei-Diiriiz meb'uslan diin ilk defa 
olarak Parlamento i~timamda haz1r bu -
lunmu§lardrr. 

Emniyet kadrosunda 
yeni ta yinler 

~nkara 6 (Telefonla) - U~iincii Umu
mr Miifetti~lik Emniyet mli§aviri Mit . 
hat U:Yguc;un terfian Emniyet i~leri ge
~~! .. drrekti:irliii1;ii. yedinci ~ube direktor
lugune, Saraykoy kaymakami Hadi E
~i:ne. Emniyet direkti:irliigline, Kii.tahya 
lkmci Slnlf Emniyet amiro:i Fuad ter -
fian ayni vilayet birinci Simf emni • 
yet amirligine, Ankara Emniyet kadro • 
sunda ikinci s1mf emniyet amirlerinden 
Har:nd~ istanb~l E~niyet direktorlii.gu 
besmc1 §ube d1rektor muavinligine es
ki hakimlerden avukat Hayri genei di
rekti:irliik ikinci Simf emnivet amirlilti
ne, levaz1m :viizba~1hilmdan mlistafa 
Hiisnii genel direktorliik ikinci s1mf 
emniyet amirliiline, Giresun birinci SI

mf emnivet amiri Osman K1rsehir bi
rinci smrf emniyet amirli):!ine, K1r~ehir 
birinci srmf emniyet amiri Abf Gire . 
sun birinci smrf emniyet amirlioine. 
Ankara birinci Slmf emnivet amiri Silk
rii Ankara ikinc isube direktor mu _ 
avinlii!ine, Mui!la birinci s1mf emniyet 
amiri Hamdi gene! direktorlii.k birinci 
srmf emniyet amirligine tayin edilmi§ • 
lerdir. 

Orman l,Ietme miidiirii 
Safranboluda 

Safranbolu 6 (A.A.) - Orman umum 
miidiirlilgii isletme mlidiirii Rrdvan bu· 
raya gelmi§. Keltepe ve Biiyiikdiir or -
manlarmm devlet i~letmesine aid te~ -
kilahm tetkike ve ormanda agac dam
ga ve kat'iyatma ba§lanmi§tlr, 

Halkevle~i~:;den herbiri senenin 
muayyen aylanncJa'~~_l_e bir sergi 
acracak oJurJarsa, bir kitab.Ii: ~apagi 
iistiinde imzasmm, unvanmm, b~zan 
da hacminin, resminin ve z&rafetini.~ 
l8§Id!gi vaidleri memleketin her tara
fmda gozoniine- koyabilirler. Heniiz 
her evde, her salonda kendisini teshir 
ettirecek ragbetten mahrum k~lan 
Turk kitab1 bOyle bir goriiciiliik saf
hast gecririyor. Kitab ~ar§Ilarma yolu 
dii,miyen okuyucu icrin onu Halkev· 
Jerinde gormek, ~Ikbg1111 O~ren-nek 
ve begenmek ftrsatl zuhur edecektir. 

Memlekoeth biitiin kitabevleri de, 
bu yolda biitiin Halkevlerine yardrm 
etmelidirler. Beyo~lu Halkevinin te
§ebbiisiinii, Turk kitabmm istikbali
ne giizel bir yo} acrtlgt icin. memnuni
yetimizin biitiin stcakl•i{ile alkl§lar· 
ken bu kitab sergisinin istanbulda ve 
Beyoglunun bir kosesinile kalma • 
masm1, v"tamn her - tarafma sirayet 
eden bir fikirle her yerde crogalmasmi 
isteriz. 

PEYAMI SAFA 

Amerikan teslihab 

endi'e uyand~rd1 

ingilizler silahlanma i~ini 
tacil edecekler 

Londra 6 (A.A.) - Amerih tara • 
fmdan yeniden 18 harb gemisi in§a edile
cegi haberi, 1ngiliz efkan umumiyesinde 
heyecan uyandirmJ~tir. ingilterenin silah
lanmasJ i§inin miimkiin oldugu kadar faz
la ileri gotiiriilmesi miitaleas1 ileri siiriil -
mekte ve F ransanm da bu ve~hile hareket 
edecegi iimid olunmaktadrr. Boyle yap1l· 
d1g1 takdirde demokrasiler, kaffei ahval " 
de hak ve manttk ile i~tima ve sulhu mu
hafaza edebileceklerdir. 

Amerikamn miidafaa biilfesi 
Va§ington 6 (A.A.) - Reisicumhur 

Roosevelt bu seneki milli miidafaa but -

Milletler Cemiyeti 
Islah edilecek mi ? 

~esinin sulh zamanmda §imdiye kadar as· [Ba§tara/1 1 1nct sahttedcl 
Ia ~·kmami§ oldugu bir rakam1 bulaca - yasta bile olsa ihlal edilmesinin 1919 
gm1 beyan etmi§tir. Biitc;e 991 milyon mukavelenamesini tamamile tahrib et
dolardrr. Bunun 569 milyon 827 bin mek demek olaca~ miitaleasmda bu -

lunmaktadrr. Yalmz bu misakm baz1 400 ii bahriyeye ve geri kalanr da orduya 
maddelerini adeta uykuya daldmr gibi 

a;ddir. hiiklimsiiz bir hale getirmek, baz1lanm 
lngiltere Siiveyfle yeni tayyare da halve zamana uy_gun bir §ekilde tat-

iisleri yapacak , bik etmek miimkiindiir. 
Londra 6 (A.A.) - Bir ak§am gaze- Milletler Cemiveti, kendisine biiylik 

tesi, !ngiltere hiikumetinin Slivey§ kanah devletler tarafmdan bilhassa iktlsad! 
yakininde 1smailiye'nin cenubunda Ge - sahada faaliyeti iGin muktezi maddele -
naffa'da sevkiilcey• bak1mmdan rok mii· r·in itasJ halinde, va~avabilir. 

~ y -~·-..... ·--him bir asker! tayyare meydam viicude 
getirmek niyetinde oldugunu haber ver • 
mesi iizerine bu babda ke\ldisinden istif -
sarda bulunulan Hava Nazm, !ngiliz -
MISlr muahedesi mucibince, ingiliz hava 
kuvvetlerinden bir~ogunun Kanal mmta -
kasma nakledilecegini ve halihazrrda yeni 
iissiilharekeler in§asmm derpi~ edilmekte 
bulundugunu soylemekle iktifa etmi§tir. 

Bir lngiliz vapuru yand1 
Ki:istence 6 (A.A.) - !ngiliz bayra

gmJ ta~1yan ve Ki:istence a~ Hayfa ·ara -
smda i~liyen Harkarmel vapurunda yan
gm <;Ikmi~tlr. T ayfa giic;liikle kendisini 
kurtamu~ttr. Hasar 7 milyon markttr. 

M1s1rda yeni mezarlar 
bulundu 

Kahire 6 (A.A.) -Walter Emery, 
Sakkaranm ~imalinde birinci hanedanm 
ilk Firavn'1 Menesin muhte~em mezanm 
bulmu~tur. 

Mezarda, bi.iyiik bir k1ymeti haiz bir 
kolleksiyon mevcuddur. Bu kolleksiyon, 
iizerinde Firavn Menesin miihriinii havi 
bak1ktan tabak, desti vesaireden miirek
kebdir. 

Amerika, bazi sefirlerini 
degi§tirecek 

Va§ington 6 (A.A.) - Roosevelt, pek 
yakmda ayan meclisine diplomatlar a
rasmda a~ag1daki tayin ve becayi§lerin 
icrasmr teklif edecektir: 

Moskova sefiri Jozeph Davies, Brii.k
sel sefirligine tayin edilecektir. 

Hali hazrrda Bruksel sefiri olan Gib · 
son, 1 temmuzda tekaii.d olacakhr. 

Jozeph Kenedy, Londra sefirligine ta
yin olunacakbr. 

Hugh Wilson, Berlin sefirligine tayin 
edilecektir. 

M1s1r Krali~esi pe~e 
kullanacak 

Kahire 6 (Hususi) - Kral Faruk, mii
§avirlerinin tavsiyesi iizerine Krali~e -
nin M!Sir usulile peGe kullanmasma ve 
yabancllara goriinmemesine karar ver -
mi§tir. 

Krahn di.igiinii bu aym 20 sinde yapr· 
lacaktrr. Diigiin merasimine haricdf'n 
kimse davet edilmiyecektir. Sadece ni · 
kah merasiminden sonra, gece Kahire -
deki sefirler $erefine sarayda biiyiik bir 
ziyafet verilecektir. 

Yazan: MES'UD CEMIL 

Pamuk ziraatini nastl 
himaye edebiliriz ? 

[Ba~makaleden devam] 
1stikbale aid bu esash ~ah§malara in

tizaren pamuk miistahsillerimizin bu y1lki 
zorluklarmr bertaraf edecek acele tedbir
ler bulmahy1z. Hiikumetimizin bu mese
leyi ehemmiyetle tetkik ve takib etmekte 
oldugunda siiphemiz yoktur. Prim usu
lile ihracr kolayla~hrmag! derhal yapaml
yorsak temettii transferlerinde baz1 mah
sullerimize verilen imtiyazh mevkiden bu 
y1l pamuklanmJZm da istifade ettirilmesi
ni dii~iineqiliriz, bir. Bir de kendi fabri

kalanmJZ ic;in yap1lmakta olan dahill 

mubayaalanmJZla da pamugu az~ok can

landJrmaga imkan buluruz. Fabrikalan

mJZla sanayiimize yaptJgrm1z himayeden 

bir krsmm1 bu sanayiin iptidai maddesi o
lan pamuga tefrik etmekle tam yerinde 

1-,ir i~ gorecegimize ~iiphe yoktur. Endiistri
miz bilhassa kendisini yakmdan alakadar 

~den ziraat kis1mlanna boyle candan yar

dJm ederek dolayJsile gene kendi menfaa
tine hizmet etmi§ olur. (:iinkii ki:iyliiniin 
istihsal ve i§tira kabiliyeti gene endiistri
mizi ayakta tutabilecek ba§hca kuvvettir. 

Maliyet fiatmm dii§iiriilmesini ve kar

larm makul hadlerde tutulmasmr yalmz 

ziraatimiz i~in degil, biitiin istihsal §Ube

lerimiz i~in ve bu meyanda endiistrimiz 

ic;in de ayni ehemmiyetle derpi~ etmege 

mecburuz. HerhaJd,. pamuk istihsalimizin 

bu seneki buhramm kolayhkla atlatabil

menin tedbirini bulmahyrz, ve Celal Sa

yar hiikumetinin bunu bulmaktan acrz 

kalm1yacagmdan kuvvetle umudluyuz. 

YUNUS NADI 

HEM NALINA 
MIHINA 

Dostluklarm anlasiimaz 
' 

taraf1 

Filistinde yeni 

hadiseler oldu 
Arablar, Yahudilere 

suikasd yaptdar 
Kudiis 6 (A.A.) - ikisi Kudiis'te ve 

biri de Kudiis • Yafa yolu iizerinde ol· 
mak iizere Arablar ii~ suikasdde bulun
mu~lardJr. iki Yahudi olmii~ ve di:irt 
Yahudi de yaralanmt§hr. Olenlerden 
biri polistir. 

Beyaz Kitabrn brraktrgr intrba 
Kudiis 6 (A.A.) - cBeyaz Kitab~ m 

ne§ri Arablar tarafmdan husumet his -
sinden ari olarak kar$Ilanmi§hr. Fakat 
Arablarla Yahudiler, Filistinin taksimi 
meselesinin kat'i surette hallinden ev -
vel uzun bir intikal devresi gec;mesinin 
memleket ekonomisi icin tevlid edecegi 
netayiGden korkmaktadrrlar. 

Siyonist te,kilatrnrn te,ebbiisii 
Londra 6 (A.A.) - Reuter ajansmrn 

ogrendigine gore, dii.nya siyonist te~ki
lah Miistemlekf • nezareti nezdinde te-
§ebbiiste bulunarak Beyaz Kitapta mev
zuubahsedilen ve Yahudilerin Filistine 
girmesi iqin §art ko~ulan yiiksek siyasi 
seviye hakkmdaki kaydm derhal kal
dmlmasrm ve Yahudilerin serbestc;e Fi
listine hicret edebilmelerini istemi§tir 
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1f ~::;: : Seneba§I hediyesi! II 
~~=====================================~ 

Yugoslavya 

Kral Naibi 

'I lkincik&nun 193S 

QADY 
tc;erisi hkhm tJkhm bir Harbiye-Fatih Kaynanam: Prens Paul bir FransJZ 

tramvaymm on sahanl1gmda idim. 1&ne- - Gramofon rnu, dedi, hele kutu gra-
leyici bir riizgar esiyor, iri sulu sepken ta- mofonu .• Art1k cocuk oyuncaih oldu. Su gazetesine miihim 
neleri yiizsiiz birer ruisafir tavrile kulak- radyoyu sabah ak,aru mlattp duruyorsu-

S1ska komik Stan Laure) Bn aksamki progra 
ANKARA: 
12,30 mubtellt plAk ne§riyati - 12,50 

TUrk mu.sikisl 'Ve ha.Ik oarklla.rl • 13,1 
b!ll ve har!ct haberler • 18,30 plak ne~J 
t1 - 18,35 lngllizce ders: Azlme ipek -
TUrk musikisi ve balk §arkilan. CHI 
R1za Sesg~r ve a.rkada~lari) • 19,30 aa 
yan ve arabca ne~rlyat - 19,45 Tiirk 
klsi ve balk 'atk1lart. (Halftk Recal v 
kada$la.rt) - 20,1~ konferans: Para.zl 
Nevzad - 20,30 sakso!on solo: Nlhad 
gin • .21,00 aJall8 haberleri • 2.1,15 ~t 
salon orkestras1 ~ 21,55 yarmki progra 
fstlklal ma.r§J, 

larlma ve enseme tats1:z :z;iyaretler yap,yor· nuz, hila giiriiltiiden b1kmadm1z m1? beyanatta bulundu 
lard1. Si$hane karakolunun durak yerin- .Kanm da ondan daha liizumlu 4eylere Pariste c;

1
kan Le 

de yaradana s1gm1p varageleli demir Ira· ihtiyacuruz oldugu rniitaleasm1 ileri siir· Journal ga:zetesi, bir 

p1ya saldJranlann ~eri hiicum neferi va- dii. Ben fikrimi miidafaa ettim: muharririnin Yugos- Nevyork'tan bildiriliyor: I ~ 
ziyetinde tJknaz, kJrmi21 Yanakh, kahve- - Yazm oteyeberiye gidiyoruz. Ka- lavya Kral Naibi Si~ko Oliver Hardy'nm arkada~l Siska 

~i,ko Oliver Hardy'nin arkada,I dordiincii defa 
olarak bir Rus kadmile evlenmek iizeredir 

rengi paltolu, sevimli ve laiibali yiiziii labal1ktan ho$1anmadigimJz icin gazinoda Prens Paul ile yap- Stan Laurel dordiincii defa olarak ev· 
birisi atkasmdakilerin tazyikile bir ham- filan oturrnuyoruz. Bir ko~ede pine~leyip tlg1 miilalcat1 ne~ • lenrni~tir. Komik, bundan evvelki izdi-
lede karilma dikiidi. Yatman gii~halle duruyoruz .. Mesela bir temmuz giinii ~e- retmektedir. Muhar- vaclan hakkmda kendisinden malumat 
bu taarruzu yanda durdurmU§, ktzan, ko- hirde herkes cay1r ~ayu yanarken, Ada- riri, Dedinje ~ato • almak istiyen gazetecilere bu i~in biraz 
piiren, sonra da melul, mahzun geriye da ~;amlann altmda serin serin dans et- sunda kabul eden kan~1k oldugunu, binaenaleyh hakikati 
~;ekilen bir kafileyi istasyonda buakarak mek ho~ bir~ey degil mi) Prens, ezciirnle IU Prens Paul aynen anlatabilmesi ic;in muhbra defte-
arabaYJ yi.iriitmege ba~lamiih. - Hoi amma evladtm .• Onun yerine beyanatta bulunmuitur : rine bakmak rnecburiyetinde bulundugu-

Sahanhktaki rahatsiZhk ic;eriye hi~; de sana iki gomlek, iki kravat, Huriyeye de «- Kuzenim Krai Birinci Aiek • nu soylemiitir. 
g1pta ettirmiyecek ~ekle 'girmi~ti. Bir an bir entarilik kumai getirsem hence daha sandr'tn bana bnakhgi miras pek a· Stan Laurel'in giinii giini.ine tutmui ol
ayaklatim yerden kesilrnek tehlikesine muvaflktJrl. g1rd1r. Baz1 kimseler bir felakete in· dugu jurnaldan okuyarak vuku bulan 
bile rnaruz kaldJ. Ciinkii tJknaz ve kah- Kanm da entariiik kumai soziinu du- tizar ediyorlardJ. Bunlar, Marsilya ci- beyanatma nazaran ilk kanstntn ismi Lo
verengi paltolu adamm elinde tuttugu yunca biisbiitiin annesinin tarafm1 tuttu. nayetinin, Yugoslavya Kralhgm1 mahva is'tir. Birka~; sene kendisile beraber ya
iistiindeki san kagtdi 

51
r

91
klam, kocaman Ben maiilub ve peri~an sahadan ~ekiimek siiri.iklemesini muhtemei goriiyorlardi. ~adtktan sonra mahkerneye miiracaat ede-

paket bacaklaram kmp gec;irmieti. mecburiyetinde kaldim.. Kral Alebandr gibi kudretli bir adarnm rek aynlmak istemi.s ve bu talebini hakim 
Laiibali yiizlii korn~um tabii bu rahat· * * * bana b1rakhgi miras yiikiiniin nekadar a- de muvaf1k gonniiitiir. Lois mahkernedc, 

sJziiglMID farkma vardt. t,i ahbabhb vu- Cuma ak~am1, kaynanam elinde koca- ~r oldugunu bir diiiiiniiniiz. Beni ikti- Laurel'in aile hayahm da sinemadaki va-
rup gonliirnii almak icin: man bir paketle goriindii. F akat: dar mevkiine getiren facia, siyasi hayatm ziyetlerde oldugu gibi kat'iyyen ciddiye 

- Cok fena hava, dedi, insan, iiste - Cocuklar, dedi, geceyansmdan ev- yiiksek idaresini hemen tamamile uhde- almad1K101 soylemi~tir. Fakat muhakeme 
milyon da verseler bu e:ziyeti ~ekrnez am- vel hediyelere el siirrnek yok .. Elbise do- sinde bulunduran kudretli bir devlet rei· uzayJp gittigi ic;in talak karan kolay ~-_., 
rna, ne yapacahJntz ruecburiyet .. Para· labma kilidleyip anahtan cebirne alaca· sinin kaybediimesindeki tehlikeyi saraha· rilmemiitir. Buna ragmen 5~'7 'I(._!~- • 

m1zla kendimizi helaya sokuyor, bu cen- glrn! ·• ten gostermi~tir. Diktatorliik idaresi, Kra· Caliente isrninde di~f"s .• iuc Agua • • 
dereye giriyoruz 1 .. Ben, her zaman Ka- Ben de onlara hayret edecekleri bir~ey 1m bizzat soyledigi ve arzu ettigi gibi, an- ~a~ etmekt~R 1,-: J~ir kadmla izdi- . 

hazirlarni•tim. Bir giin evvel Huriye ev- 1 1khfa et~ · k 1 b nia da slmpa$adan vapurla gider gelirim, lakin y cak muvakkat olmahdJr. ngilterede, es- . lSen a mami~, u?u . 
de yokken getirip misafir odasmdaki ka· bav~ · .. ·· ·· I k d w bu bugtin yolurn ha4ka tarafal... ki demokratik an'aneler diyan olan o .. . uemi&, u~uncu o ara Iger 
napenin altma saklarni~hm. Kanm da o- 1 y· · · R th R 'l evlcn Cevab vermedim. Yalmz hafif bir te· memlekette, tarn parlma"~>.'.' ·~...:·r Bl',·· ... n a, 1rgm1a u ogers 1 e -teberi almi~h. Onun da yemek odasma h , . · 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikl.st - 12,50 h 

dis - 13,05 plakl9. TUrk rnu.siklsl • 
tnubtellf plii.k ne~rlyat1 • 14,00 SON -
plakla dans rnuslklsl - 19,00 kon!era.ns 
11 Kaml Akyiiz. (t:;:ocuk terbtye~i) w 

Beyotlu Halkevi gD.sterit J(olu taraf1 
blr temsU - 19,55 Borsa baberlerl -
Necmeddln R1za. ve arkada$Iart tara! 
'I'Urk ffill3lklsi ve halk ~ark1!ar1 • 20,30 
\'a raporu - 20,33 Orner Rrza tarafmua 
rabca si:iylev - 20,<4,5 Bayan Muza!fer 
\'e arkada§lar1 tarafmdan TUrk must 
balk ~rkllan, (~aat ayarl) • 21,15 OR 
'I'RA • 22,15 ajall8 haberlerl • 22,30 pl 

I sololar, opera ve operet parcajat;! .-
11~ '-: ~" '"""' l-'lber!P.r v~ e£W§h " ro arn1 • .S:v.... .~...~..... .. , .. ... ~ ... t> P gr 

23,00 SON. 
VlYANA: . 
18,05 karl§lk yaym - 20,80. V~YAN"- f;JAR

KlLARI - 21,05 ASR! MUSIKI - 21,10 ko· 
medl· Rus dU~linU - 23,15 haberler, hava 
ve ~a.lre • 23,25 DANS MUS:iKisi. 
P~TE: , 

bessiimie iktifa ettim. 0 bundan cesaret rnemlekete uyacat> .... · en mu 1h rn1~hr. • . • • . • . 
esrarl1 taVIrlarla oirip "JktJgvmm farkmda · nanznuu er B ·· b v k

1
nc1 kanlar1 ald1. Konumtastna devam etti: r. " f bu hl'r .erin · ' unun uzenne mnc1 e 1 

idirn... .. .. . • . ~:.,t.::~lri1. ~ .. zeha~J va~~lr .. Maa.~e- korni~in aleyhine dava a.~;m. 1~lar, La~:el d k 
- Aile hayatt .. Tath i~kence .. Care Gulup, eglenerek ~edik Jc;tik: ~lr'\3~~'11 halr' •. yer J~In van~ _degJldJr. Mus- iiciincii kansile beraber giZh olarak dJger Maatteessiif dordiincii bir lea m a~ 

var rn1, katlanaca(itz .. Allahm bu herbad It It d k N h 1 j k va yava• "dd d macerasm
1 

yanda birakrni,hr. Bu bayan a m1~a 1 oyna 1 • t. ~~ximilfen in 1<-:/ta 01r neticeye varrua tt;m ya. ~ " bir &ehre ka~rni& ve uzun rnu et ora a d k 
giiniinde &U koca alametle ta ~r~Jya ka- l~shiitm g~riince hrrri~e~~f' 1c;'". · , . sadmesi:z: ve bilgi ile ~iiriimek tcah eder: Ya§amt~tJr. Nihayet, birinci ve ikinci ka- da Laurel'in kar!Sl oldugunu id ia etme • 
dar gidilir mi? Gidi1ir i$te .. Katl, koca, Zl sakladJglrnlz ; •Ye~ "'' l~lye ~a~- ,Sahsan ben demokrasl taraftanYtm. F a• mmdan mahkeme kararile kurtulan Lau- te, son defaki talak davasJ esnasmda ko
damad, kaynana birbirirnize yaren1ik dakika sonra ~; birimiz hedJyeienml- kat, rnernleketin tam bir siiku~e. ~uAhtac rel, Madam Roiers ile evlenmesi rnilna- rnigin kendisini nikahla aidtgmt beyan 
yaprnak isterken kabak abdiacizin ba~tna si birden yi0dalara ko&tuk. Bir iki oldugu bir sJrada, me~'um parb Jhhlafla- sebetile parlak bir diigiin yapmi&, lakin etmektedir. Halbuki Laurel, kadmm al
patladJ. On be& giin evvel kaYtnvalide bi- E~ ·" u~ taraftan iic gramofon se- rma dii§mesine rniisaade edebilir miy- saadetleri hiy de uzun siirmemi~tir. Ma- dandigmJ, onu hayatta tek bir defa dahi 

Stan Laurel 

18 15 ORKESTRA KONSERI • 19,05 ko • 
nu~~a gra.mo!on - 21 OPERA: Valklirl 
(opera' blnasmdan naklen 1k1nc1 "'e Uc;lin· 
cti perdesl) • 23,35 QiNGENE O:R.K:ES'l'RA• 
SI - 24,05 ba.berler - 24,10 CAZBAND TA • 
laMl - 1,10 son haberler. 

BUKREI;l: 
18,Q5 ORKES'I'RA KONSERi • 20 kon • 

teraM • 20,45 opera: Ntlrenberg r;;arklcisl 
(opera bina.smdan naklen), lstlraha.tlerde 
ha.berler, spor. 

zi ziyarete gelmi~ti. Ya$h, falcat sapa- ·1• ~l' ;kselmez rni) dim?» dam Rogers bir komikle evienmi~ olma- gormedi~ini iddia eyiemektedir. 
,.gJrun, b,, on J>a'< gelid olan, tok ba ·) 'AIIah•m kimdo <an kalul •• Saokm Bundan ''"''· p,..,, kondi ,;,.abot ""' raiim'" mlitemadiyon •Riad

1
Rm>. ,. Nitekim komil< mahkomo humunda ~ma Ya$Iyan bir kadmdir. Seytan kul~ ~: t~ia,h tekrar yemek odasmda buiu~- vaziyetinden bahsederek: ziyet ve Jshrab cektigini esas tutarak iddiasm1 isbat etmi~. bunun iizetine dor· 

na kuroun, pel</"'' him.,, t ·· l ru<umuz zam.n Uellmllz do birbirimi" «Hen liz niyabot do\'ro!inin ort.,lnda mahkomoyo mllrac .. t olmiotir. Mahkorno diincU do fa ol"ak ovlenm•K< kalklmo"r 
yatar, gider.. abii senebrl• efgJ· ayni suali sorduk: bulunuyoruz. Temenni edelim ki. bu va- talaka hiikmetmi~. fakat mahkeme kapl- Bu defaki miistakbel zevcesi Rustur ve 
ne konu~ulur.. Ya tan:,. .~JJ<; gece -Sen de mi gramofon aldm~ zifeyi, ba,lad1g1m gibi iyi bitireyirn.» smdan t;lkar ~1kmaz eski kan koca ban~- ad1 llliana'dit. S1ska ~aklaban yeni izdi-

MiLANO: 
17,05 PIYANO KONSERI, lstlraha~Ie~de 

ha.berler, hava- 2Q,35 KAR~IK MUSI~ • 
21,05 baberler ve salre - 21,35 SENFONIK 
KONSER: (koro ve sollstlerle blrl!ktel .. 
24,05 ha.berler, ha.va. • 24,20 DANS MUSt • 
Kist - 1 bava. 

VAR:;;OVA: , 
18 20 FOLONYA ODA MUSOOSI • 18,55 

kan~1k ya.ym - 19,15 ORKESTRA KONSE -
ru - 19,35 ka.rJ41k yaym - 20,011 piye.s • 20,40 
E(}LENCELI KONSER • 21 haberler • 21,10 
senfonlk koruer • 23,55 haberler ve aaire. 

' 
Ya 

0 

goco "C Y•P:1••.:-~: yaklao1rken Ben hnm1 "vindinnek. Ot~miotim. Demio ve hndi ,.h•mdan b.h.,dor•k m,J., ., vonid•n mliotorok bir hayat ya· vacond• uzun mUddot "'''"d "''""'"' •• - . - -
dd•ye "''~"'"'" B .. ~.. piyongo .... Kanmla kaynonam bana r.r•nhk yap- ,. '""'" .Oylemioti" ,.,. ••• boolaml~ardlf. Umid etm.kt<dir. Ne diyelim, inoallahl.. NOBETCI ECZANELER 
e_ erek fmk a~~cor.~l .. Yahud da he- rnak hevesine dii$111ii$ler .• Kaynanarn: - Rusyadan c;ok kii~iikken ayrtldJm c==-==:..:..,;,.:.;,_. ___ ~-::-~-------1::--------) Bu ieee §ebrimlzin mUh~l!f &emtlerl.n.de· 
em 

0 rnevzu~-r .. 1 • . • • d s· . .. 1 k k t "l'k k f I b' h B . r . •- I. sat I r a 
Piyango h ~; 1 '- oy e TP ~~;~ a~s - 1Z1 gom • • /a vat, en on 

1 
. U• v. 0 dovir hakkmda P<k azo ,.,., a· I I K kJ 1~,',':~ ~~~"' o=la><u, 

•
1
• · ·; .<x ooydon o m• ,.,,.,. ,. m•o d;y, mahouo al o!m1sUm amma. om· url•m,yorum. _ ~,.,..,,.,,. .. veznecuer .. ~~~"'!''" I~ ~· ~",""',;,,birimize biroey oOyl""''"' di mubarok ii<].,;nce k1ymeti kalmodd ·• Buodon "'""• Kral Alekoandr'ld Rus * GUzel s<SH Glodys Sworthout « Y e· * F ranoada oinema !alonlonmn dU· to> Fonorde !HU.~oddlo), "'""'""'"'' h~C 11

:"C uu!yol•n ;,. h< •en•dir lerneid Kartm d• aOlor gib; boguk bir '"'' dostu olup olmod,gm, sorao muharrire, oil bUlbUl> ;.miodek; filmihi cevirirken huliye fiatl•n Uzerine hUk61not latafm • to 'cKomal), O<hremlnlnde !Nl~m>, AU~ 
mJltie.n .

1

"n1'bJ' tekrarland1;;1 cihetle o. kadat konu•uyordu·. . . .. . . . • Prens •u hat1raYt •nl•tmJ•tJr•. h 1 · b' · d kt'l E 'l Yanings dan kullamlan yiizde 25 munzam vergi rayda <f}eren, Samatyada <Ero!llos), Ba-
. " "' H b h v d k ~ .. .. • d sa ne enn um e, va I e rni 1 kitkilyde (Hil~l). Eylibde (Arlf Be~erl. ,erakh bir mevzu olmuyor.. ed1ye a • - Y az1k oldu, 1k1 u~ sene tr I JnlZ· «Kral Aleksandr, zannedildigi ka ar ile Pola Negri'nin birliktc oynad1klan dolayJsile biitiin salon arm protesto rna· Beyo~Iu c1heti: 

;; arom,do huaretli b;r kobul gOrdU. den de gizli yememizden ;.memizdon ke· Rus doslu degildi. Harbden epey zamoii <lnkisar; hoyal» kmdd!.omda kullanolan bnunda kap•nma" ibtlmoli mevcud bu- G"ll HalbkltgW ""'deslnde '"""'' 
aYtnva 1 e: SIP .a 1r lglrn para ar a a ·• evvei bir "UD en eters urg an av e yataklardan birinin irin e yatrni~hr, K I

'd · rt d ~ I h v ya gl'ttt'l S p b 'd d t d lunmaktadJr. Cutnhur!yet cadde~lnde (Kilrk~iyanl, Kai-h d
. · k k h ' d' o "' K -r A 1 L'tw k' H }' yoncukullukta. (Za~lropulOI!), FirUtaltada - Coeuklu, dedi, otneba11 • ''"' Yo ,; pe my• .,one ' amm• R • ederken. b•n• sOYie demisti1 or· * Bir aydu Pariote bulunmakta olan * RejioOr nato • ' • '" 0 ,. '"''*uJ>, """~'• r,uk!Al eodd.,lnde G&• 

olarak ,;ze no alay,m l •• riiyorounuz, fazla il<i gnmofonu Bedeot.. karun H bu memleket, ayokl.r1 bol· Holirud' un m•shur mokiyo jo" Mox vud' da yeniden eev;tmio olduiu J """" latuaray), Tfinelde '"''"""", Golota ot-
Kahverengi paltolu adam hikayesinin ne gotiiriip satmak i~i de bize ~U,tii. rJktan, viicudii tuncdan bir devdir.» Fa"'tor, Jackie Coogan'm kar191 Betty Deval'm rne~hur komedisi «Tavari$» Qutnll!ada (YenLyoll, Fmd1kll tramva.y cad-d k

• S b b "" F " h d 'I · b'' "k deslnde (Mustafa Na.ll), Krunmpa~ada (Mii· bu nokta01na 'gdiooe etrofmo ""tarak Tramvay • yiirllrnllyor. ':·. "' '~ u· Kral, goroi Ruo teoiri alh~d, kalm•s~· . •· Groble'in yilzUnlin tdffizyon i~n en •I· ,;nema payito hn a gO•Ien "''' ve uyu '''''" Hukijyd• (N"tm "'"• """''"" 
gOz gezdirdi. Bon, zoroH d;nliyordum eukta mezada boolando., '''" kord•. on kat onun Sovyotleri t•noma•na "''"' o- ve.ioli bir ~ehre olduiunu b•ran etmij rnuv•ff•Hyetlor hzanm•olu. Bu korde· ta (N~U ID.lldl, Ottakl>y, Arnav04tilyda 
amma, sahanhktaki di~er yo I arkada~lan ildye kadar yaptyorlar, a cab a yetJ~ebde· I an, ~ey, ;ski Rusyaya kar§J besledigi ve gene artistin hic;bir makiyaja ihtiyac lada ba~rolleri Charles Boyer ile Clau- (Kostantin Miltlyadi) • Bebekte (Merkez> b k I k 

· ' ~ 'ld' 1 k dette r -!bert, ikinci derecede rolleri de eczanelerl. bir konferan•ta 1m;, gi ; en e> anmyor or· " mJYJm muhabbetten iboret deg, u.> hiooebneden yilzUnUn televizyon • "' • ~ KadlkOyUnde .. ,_..,.,.,., eadde""d• 
d1. Onun iQn m•O=••• onlatmaia de • Kahverengi poltolu adam, '""'"""' Pren•, bundan oonra lngiltereden boh· ledilmekte bUyiik muvoffak;yetlor kazan- B .. il Ratthbon, An;ta Lou;,., Maurice (Omnan Hula.!), U•k•da>da (Ahmodlyol, 
vom eu; , bir hikiyeci, bir meddoh gibi zamam ha- "derek lngilizlerde zekadon z;y,de oed· d,;;,., oOylemiotir. Murphy oynamakt•dular. "''k", P.,obahoe, Anodoluhlm """" ~ 

- FJrsah kac;mrrmYtm hie; .. Koca ka- taSJZ hesab!Jyarak anlatlp bitirmi~ti. Be- yeyi takdir ettigini, seciyenin zekaya * Cecile B. de Mille'in son eseri * FransJz muharrirlerinden rne~hur '!!le~rl~·~~--~~!""!!!~~~~~~'""!!!, 11 
k1rk y1Ida bir kesenin agzm1 afYmi§ ... nimle beraber istanbul belediyesinin o- miireccah oldugunu, nitekim, cenubi Av- «Haydud1ar» filminde Fredric Marc~ senaryocu Alfred Machard'm 1938 $C· 

«Annecigim, dedim, ne zamandJr bir ku· niinde indi. Paketin iizerindeki Jslanmi~ rupada pek ~ok parlak :zekalar bulundu- ile F ransisca Gaal oynami~lardJr. Aym nesi ic;in yeni bir takim tasavvurian var
tu gramofonu almak niyetindeyim arnma, ve par~alanrnl$ Hibdiart Ytrhp atarak gunu, fakat bunlann rnutlaka ayni dere- kordeiada Hoiivud'un hain adam ~ahsi· d1r. «Beyaz a~1k» ismindeki romanmdan 
felek miisaade vermiyor .. » grarnofonun birini eag koltuguna, otede- cede parlak seciyelerle beraber yiirilme- yetini yaratan yedi aktorii birden vazife iktibas ettigi senaryoyu renkli olarak ~e-

Kaynanarn ve kar1rn bir anda gozlerini kini sol koltuguna Slkl~hrlp c;at§IDID yoiu- si icab ettigini siiylemi~tir. almi~lard1r. Buniar: Akim Tamiro.ff, virtecek, yeni yazrnakta oldugu «Hava· 
yan hiddet ve yan hayretle a~rak bak- nu tuttu. Prens Paul, Kral 1kinci Pierre'in ya- !an Keith, Robert Barratt, Hans Stem· Iar casusu kadm» nammdaki romanmdan 
tJiar. Ahmed Hidayel rtm kalan tahsilini ikrnal ic;in azarni gay- ke, Fred Kohler, Anthony Quinn, John sinemaya c;ekilmek iizere bir senaryo vii-

$EHZADEBA$I 
TURAN TiYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atk~r Na§id ve 
arkada~lan, okuyucu 
kii~iik Semiha ve Mi- m 

ret sarfettigini ve kanunu esasiye gore, Rogers'tir. cude getirecektir. 
Krahn, tahtm1 btrakip ba§ka memleket-Esnaf cemiyetlerinde .... 

bir toplanb 
§el varyetesl 

(Yapl§kan) komedi 3 perde umum1 
lere gitmesi imkam olmad1g1 i~in lngilte
reye gidemedigini, bu sebeble, Londra -
dakinden farks1z bir $ekilde tahsil etme· 
sini temine c;ah$11~101 sovlerni$tir. 

lstanbul K1z lisesinde hafif 
ge~i§tirilen bir kaza 

Evvelki giin istanbul Ktz lisesi on bi
rinci sm1f talebeleri askerlik dersinde 
mavzerle (doldur, bo~alt) talimi ya -
parlarken bir sil~h patlamt~ ve talebe -
lerden lie; k1z c;ok hafif surette yaralan
mt~tlr. 

Bu~linden 
1tibaren SR A • d beklenen 2 biiyuk A I Sl nema a film birden : 

Albn sesli muganni 

BENJAMiNO GiGLi 
A~Jk, entrika ve ihtiras dolu 

SAADETiM 
SENSiN 

$ayan1 hayret filminde 

Macera filimletinin yJidtzt 

RiCHARD Talmadge 
en h1ssi ve tn mllessir. 

HAFiYELER 
KRALl 

macera filmini ovnuvor. 

ERTUC:RUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Pazartesl ak~amt 
Kad1koy (Siireyya) 

Sah: (Baklrkoy) 
<;ar~amba: (ttskiidar)' 

sinemalannda 
tTAAT tLAMI 

Yeni vodvil 3 perde 
Yazan: Musahibzade CeUl 

Yarahlar derhal hastaneye sevkedile- lil.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
rek tedavileri yap!lml§ ve evlerine yol- r 
lanrnt~lardir. 

0 akiidar Hale sine mast 
Mahkfimlar kalesi ve Ege manevralart 

Yapllan tahkikatta talim yaplltrken 
mavzerlerden birine bir talebenin yan
h~hkla manevra fi~e~i koydu~ ve ha-

l 1 disenin bu suretle husule geldigi anla-Esnaf cemiyetlerinin diinkli toplantlSlnda bu unan ar ~tlmt~t1r. 
· I · 'd h 1 · d" I f d' nserinin faaliyetini aniatarak E~.::::--T---:k:-:-k-.. -----Esnaf cem1yet en 1 are eyet en un na Ispa . v e§e ur 

Eminonii Halkevinde umum! bir toplantl 3091 hastanm tedavt altma ahndigi~l ve YaphW. ani bir mildahale ile refika • 
D .. k" t 1 t T' et O 389 esnaftn ameliyatmm muvaffakJyetle mm hayahm kurtaran k1ymetli meslek-yapml~tlr un u op an J}'l 1car • . . . . 

· · ld w b'ld'rmi tir dastm Giilhane hastanes1 msatye pro -
das

1 
murabblarmdan Fend a~ffil§ ve top· yap! Iginl 1 1 . § . · . . Ismail Hakkt fesorii Ali Esada alenen te~ekkiir ede • 

lantmm rnahiyetini anlatmi§hr. Berberler cemJyetJ reJ~l , . .. rim. 

· 1 • k h t' · · yiizde 12 5 yard1m h1ssesmm yuzde Band1rma hastanesi operatorii Esnaf cem1yet en mer ez eye 1 retsl ' . v. 
2 Rii~tii esnaf cemiyetleri yardlm te§kilatJ- (25) e ~JkarJlrnastnl, h1~ deg1lse 0 ya .- Samih Olcay 

b d d . I I k I takh bir sanatoryoru kurulrnasm1 tekhf Te~tekku"r mn un an ye 1 ay evve nas1 uru up ~ 

ne gibi i§ler yapt1gml, rnasraflarm ne ol· etmi~tir. <;ok muhterem ve ktymetli babamtz 
dugv unu, nerelere sarfedildigini anlat - Bu esnada bazt hatibler esnaf dam~ma Kadtkoy Ktz Enst.itiisii direktorii Mus -

· C 1 biirosunun liizumsuzlugunu i1eri siirmii§ • tafa Ll1tfi Saygmm ani ;.;':'mi.i dolay1sile ml•hr. Kahveciler cemiyeti reis1 ela ve b 1 k d 'n teesslir 
• h lctdir. Esnaf •ubesi direktorii Kaztrn Yo· taziyette u unan ve c;o en -

Dokumadar cemiyeti reisi Y a ya yar • • lerimize i§tirakle samim1 ve yiiksek a-
d rulmaz ou karar verilirken etrafh dii§ii - t t b 1 K"lt" d' d1m te§kilatmm yiiriiyii§ii hakkm a iza- l~kasmt gosteren s an u u ur 1 -

hat vermi 1er, esnaf cemiyetleri dam§ma niilmesini tavsiye etmi~. neticede biironun rektorii Tevfik Kutla cenaze merasimi-
t b b. }" ] ld y k 'I · t1'r ne i~tirak eden okullarm saym direk -biirosu §efi avukat zzet de iironun If uzum u o uguna arar ven ffil§ · ~ 

k l. fi 1100 Bun dan sonra yard1m te§kilattni ida- tor, ogretmen ve tale be yavrulanmi~a, 
senede sekiz iisur tra masra a es- ~ , , , soz ve yazt ile taziyette bulunan atle 
nafm i~lerine fikir verdigini ve bunlann reye memur heyetier saghk I§len heyetJ dostlanm

1
za en derin §iikranlanmt7I 

intacma rah•tlg~ 1m soylemi~tir. v~ rnuraktb!ar sec;ilmi§ ve celse kapan • sunanz. Zevcesi Oglu 
" ' Rebia Cenab Doktor Halid Ziya §lmdiye kadar es· lnl§hr. 

BU AK$AM Diinyan1n birinci artisti me§hur 

!.~m~n~ EMiL YANil'v G S 
tara.-10dan hartkulade bir surette yarablan 

GONE~ 
BATARKEN 
Hlssi ve muszzam film lakdlm edileceklir. 



1938 '7 ikincikanun 1938 

ingiliz gazetecisinin yaz1lan 
~· iirk .., lngiliz dostlugu 
-:'im,~glam temele dayantyor 
Ipek- 19 

CHikll 
9·~.0 aaat{iden Tiirkiyenin ba~ dii~mant olan Lloyd 
Turk m u Y Y 

'imdi Tiirklerin en hararetli dostu olmu~tur 
Ese 

,15 &ttit\ d T' . . • h program n ay 1mes ll:azetes1 s1yasi mu. :lr-
n Turkiyeye clair yazd1g1 ikinci ma-

l 
1in ilk bsmm1 dun ne~retmi~tik. Bu-

2,50 havd k I k d d' • 
13 

e a an Ismim erce 1yoruz: 
- 1s:t\skeri bir dimagm boyle realist bir 

: Jl mevhibe ll;ostermi~ olmas1 nadirJir. 
•tiirk hakiki emperyalizmin memleht 

LUTRTllnn<.. 

halkm saadet ve hurriyetini ara-
tarafthd~ oldugunu mahirane ke~fetmi~tir. 
• 20•30 httaturk siyasi nazariyatla ders olarak 

' olmami~tir. Lakin otomatik bir 
~, • .,_,,_, meselenin zevaidini ahp dosdog-

varan nadir dimaglardan biridir. 

2l telif etmege ~ahsmak ll;ibi umu
t olan zaftan masundur. Hedefini ta

l'in eder ve manhki neticesine varmakta 
tereddud etmez. Esasen fakir bir memle
ket olup kendisinin sermayesi bulunmadi
~~ ve imparatorluktan tecrid edilmi~ ol
dugu ha)de, ecnebi sermayesine iftikar 
etrneksizin nasi! kuvvetli olabilir '? 

Bunun ~aresi sudur: Devletin kendisi 
kapitalist olmah ve kendi tesebbiislerile 
l>ara biriktirmelidir. Garb memleketlerin
de oldui!;u ll:ibi. evvela ku~ukten i~e ba~
larnah ve tedricen kendisi mali cihetten 

- kuvvetlenmelidir. 
Boyle bir karar ve hal suretinde, sos

l'alizm iktisadi nazariyesinin yeri voktur. 
1'urkiyede hususi te~ebbiis serbest olup 
inki~af etmekte ve haricden odunc para 
bile almaktadir. 

Fa kat devletin kabul ettigi yegane ec
nebi sermayesi ihracat kredisinden iba
rettir. Serbest te~ebbusleri millile~tirmek
le yeni te~ebbusler tesisi i~in para bulmak 
Bayesini gutmektedir. Halk devletin ha
reketini kendisine ornek ittihaz ederek u
tnumi hesab i~in tasarruf yapmaktad1r. 

Milli kaynaklar 
Atatiirk i~in, eski M1s1r h1divleri gibi 

haricden para istikraz edip kendisini le
rakkiperver bir devlet ~efi olarak ilan r~
tnek kolayd1. Lakin Atatiirk umumi ec
nebi istikrazlarma kar~I vaziyet almi~hr. 
Sebebi yalmz ecnebi kontrolu korkusu 
degildir. Bunun o kadar fazla ehemmiye
ti de yoktur. Memleketin gelirile tediye 
edilemiyecek ~eyleri haricden almamak 
tnaksadm1 istihdaf eden eski prensip mli
essir olmu~tur. 

Tiirkiye gibi fakir ve vergileri a~1r bir 
rnemleket i~in boyle bir prensip sert ve 
aihrdir. 1000 fngiliz liras1 gibi bizim ha
:Yat seviyemiz i<;in dun say1lan bir geli1, 
'rurkiyede ii<;te bir nisbetinde vergiye tii
bidir. Memlekette terakiim etmi~ serma
Ye de yok gibidir. Sermaye yalmz huku
rnetin elinde bulunuyor. Hukumet h~r 
ilan vas1tasile halka tasarruf tavsiye edi
:Yor. Kendisinin bir~ok ticari muesses~le
ri vard1r. Bunlardan maksadt, memleke-
tin tabii servet kaynaklanm i~letmek iize
re yeni te~ebbiislere yahracak para bul
rnaktan ibarettir. Memleketin tabii servet 
rnembalan alelumum zannedildiginden 
daha buyiiktiir. 

Karadeniz havzasmda komiir vard1r. 
Babr madenleri ve diger madenlerin A
nadolunun her tarafmda mebzulen bu
lundugu zannediliyor. Bununla beraber 
'rurkiye esas itibarile kii~iik ~ift~i mem· 
leketi olarak kalacakhr. Atatiirk mem
leketinin inki$afi i~in bilerek en <;etin vo
lu se~mi~tir. Simdiden bu sahada d1kkale 
fayan terakki temin etmi~tir. 

Demokrasi rengi 
Simdi bu halis iktlsadi prensiplerden 

as1l siyasiyata ge~elim. Atatiirk bir de-

mokrathr. Eger Ataturkiin politikasm:n 
ruhu hakiki demokrasi olmasayd1 ve bu 
ruh halka tamamile niifuz etmemi& hu
lunsaydJ haremin ilgasl, kadmm hurriye
ti ve fesin kalkmas1 imkans1z olurdu. 

Tiirkiyede s1mf miicadelesi yoktur. 
Eski aristokrasi maziye karr~m1~ttr. SmJ{
lar arasmdaki fark lngiltereden dah3 az
dir. 

lrki miinaleretler kalmadt 
Y abanc1 unsurlann sakin bulunduklan 

yerlerin yeni Turkiyenin hududlan ha
ricinde kalmasi ve Tiirkiye ile Yunanis
tan arasmda yap1lan mubadele vaktile 
Gladston'un talakat ~iglerini yaratan miit
hi~ eski 1rki miinaferete nihayet vermi~ 
tir. Y eni te~kilati esasiye kanununun hii
kumleri altmda, yeni Turkiyede kalan 
1rklar arasmdaki vifak saglam ve daimi 
goriinmektedir. 

lngilteredeki eski liberallerin Tiirk a
leyhtan politikas1 artlk maziye kan~m~~
hr. Orta seviyedeki fngilizlerin zihninde 
Tiirkiyeye kar~1 beslenen yanh& telakki
leri izale ic;in kafi derecede izahat ver
dim, zannederim. Bu iki millet ne zaman 
birbirile telaki etmi~seler birbirine kar~1 
daima &ahsi temayiil ve muhabbet gos
termi&lerdir. Umumi Harbde Tiirkiye 
Almanya ile birle&tigi zaman fngilterede
ki muhafazakarlar, aradaki eski dostlu
gun bir daha canlar 'lffiiyacagmi zannet
mi~ti. F aka t tarihte bir~ok de fa goruldii
gii vec;hile muhal gorunen bu i~ de tahak
kuk etmi~tir. 

Umumi Harbde ve daha sonra Lloyd 
George zamamnda Turkiyenin en &iddet· 
li dii&mam olan fngiltere ~imdi Turkiye
nin en hararetli dosru oldu. lki tarafm 
menfaatleri birbirile c;arpi$acak mahiyct
te degildir. Bilakis bir~ok noktada iki 
tarafm menfaatleri birbirinin aynidir. 

On dokuzuncu am i~indeki Tiirk • 
fngiliz dostlugu devlet adamlan • 
nm siyaset oyununda bir hesab i$inden 
ibaretti. Simdiki dostluk ise siyasi muhab
bet ve sempatinin saglam temeline da· 
vanmaktad1r. Tiirkiye lngiltereden bir 
lutiif dilemiyor. Onun da fngiltereye \oe
recegi boyle bir~ey yoktur. 

Lakin demokrasi ve terakki taraftan 
bir memleket olarak yalmz resmi fngilte
reden degil, lngi]iz halkmdan dahi mu
habbet ve sempati istiyor ve lngilter~ye ~i
yasi ogretmen nazarile bakiyor. 

Sulk politikasz 
Ve bu sempati yalmz Tiirkiyenin hak

ki degil, bizim de borcumuzdur. Ciinku 
bunu gostermekten imtina edersek Y akm
~arktaki yeni kuvvetleri hesaba katma
ffil~ ve hata etmi$ oluruz. Bulundugumuz 
zamanda pek uzagi gormek kimseye mii
yesser olmuyor. 

F akat $UTast a~ikardir ki Tiirkiye 
Cumhur Reisinin ba~lami$ old~gu i&in il
ha.~J ve muvaffak olmasmm &arb sulhtur. 
~ urld.e~, m:~Ieketlerinde yapmak iste
dikl~n 1~ler 1c;m tanzim edilen programm 
tatbtkmm k1rk senelik bir zamana ht ~ .. .. mu ac 
oldugunu soyluyorlar. 

fngilterenin dostlugu ve bahri satv t'l 
Akd . d . e 1 e 

. :~1z e t:mm. :debilecegi sulh, bi
ztm I~m oldugu g1b1 Turkiye irin d b" _ 
"k b · d' T " e u yu IT ~~y Ir. iirlc:iye ile Yunanistan 

arasmdaki rekabet hissolunacak de _ 
d h f'fl · · H rece e a I emi~hr. er iki millet meziyet 
v~ kusurlarmm birbirini tamamladiglDI 
mhayet anlami&lardir. 

Ataturk ate~in mizach ve sadlk bir 

Yazan: 
Gabriele d' Annunzio 

-3- Terciime eden: 
Cemil Fikret 

lki giinlii k hulas a 

[Eski Roma yolunda krrmrzr bir oto· 
mobil miithi~ bir giiriiltii ile ilerlemekte 
Ve otomobilin direksiyonundaki adamla 
Yanzndaki kadm - adz lsabella'drr - ara-
31nda bir a~R miikiilemesi cereyan etmek· 
iedir. Isabella, erkegin: «Beni seviyor 
~usun il>> gibi §iiphenin do~urdugu bu 
c~ns suallere hep: «Belki !» du;e cevab ve
trrken erkek rle lsabella'lfa, hayatrmn bu 
direksiyon gibi elinde oldugunu ve onu 
rnahvedebilece~ini hattrlatryor; fakat ka
drnm ald1rmadrgm; goriince, ona, gozlerini 
kapamasrm ve dudaklarmt uzatmasmr 
~~Yliiyor, lsabello dudaklarrnt vermiqerek 
olrnegi kabul ediyor ve erkegin: «Kork
rnur;or mmun .'>> waline gauel sakin: 
t!J ayzr f>> diqe cevab veriqor. /sa bella o
~.Jrne bakmakta fakat oliime inanmamak-

ladrr. ' 

l3ir an erkel~ • adz Paolo Tarsis'dir -

otomobilirr siiratini son hadde rrka k 
b. "k b ,. rara 

rr yu ara asma Jogru ko§lurur. K J .. I .. am 
goz ertnt yumar. F akat olomobil araba-
ntn tam yanrndan Ret;mi§tir. Kadrn t k
rar gozlerini a~;t•*r zaman tehlikenin :r. 
kada kaldrgmr anlar. Ve arkada§ile ala 
etmege ba§l~! v~ sini~li kahkahalarla gJ. 
ler. Bunun uzerrne brr fmtljareci alan er
kek siirati yava.~lal/mr. /kisi de bazr ha
lrralarmr giizoniinl' getirirler. Erkek ka
drnr ilk de-Fa bir hnMarrln rrnrmii§liir.] 

NOT: Dtinkti tefr1kamn son sattrlar1 b!r 
tertlb hatasma u~ramtlil ve bu yiizden b~r 
1~.1 c~.mle anla~Ilmaz b!r §ekl! alm1st:r. 8~
gunku tefrlkanm ba~ma diinkti yanll§ sa
ttrlari dtizelterek tekrar koyuyoruz. 

C. F. 

- Bir sihirbaz ismi kadar guzel ve 
garib, manas1 «benimlr gel» demek olan 
bir laf biliyordum. Ve hat!rlamiyorum 
bile. 

ikttsadi hareketler T a§naklar Hatayda 
----------------------Oda Meclisine du~en i,Ier Sovyet Ermeni Ba~vekilinin Tiirklerle Ermeniler 

Y eni Ticaret odas1 meclisi, mera-
simle ilk toplam~m· yapt1. Ac;1h~ munase • 
betile Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Ostiindagm soyledigi nutuk, bir c;ok nok
talardan yeni Oda meclisinin vazifeleri • 
nin ehemmiyetini tebaruz ettiriyordu. 
Esasen, istanbul gibi mustesna bir cogra
fi mevkide bulunan, memleket iktisadiyah 
uzerindeki ehemm1yeti bertaraf, diinya 
ekonomi merkezleri arasmda dahi kiyme
ti bulunan bir $ehrin Ticaret ve Sanayi 
Odas1 ve onun kalbini te~kil eden meclis, 
elbette ki muhim vazifeler gormek mecbu
riyetindedir. Kald1 ki bu §ehir harbden 
evvelki ve hatta harbden sonraki transit 
ve ticaret mevkiini almaga c;abalamakta, 
bugunkii modern iktlsad cereyanlan ic;in
de kendine dii~en yeri aramakta, uzerinde 
yeni bir smai varhk kurulmakta ve gun • 
den gune hareketi artan bir limana sahib 
bulunmaktad1r. 

Oda meclisindeki hareketli manzara, 
bize son sen~lerde alakadar mehafilde 
bir fazlahk gibi telakki edilen bu meclis • 
lerin degerini bir kere daha hatulatti. 
T emenni olunur ki -iktJsadi ve mali me
hafilde faaliyetlerile tanmm1~ ve gene oda 
meclislerinin en hararetli zamanlarmda 
bu mecliste bulunmu~ olan yeni azalarla 
takviye edilen yeni Oda meclisi- bugiinkii 
rejimin ikhsadi temposuna tam manasile 
ayak uydursun ve gene ~ok §ayam temen
nidir ki, artlk otuz ki~ilik kadrosuna mu • 
kabil ancak on bi- ki§ilik bir ekseriyetle 
toplanabilen meclisler gormiyelim. Y eni 
meclisin ekseriyeti dahi bu noktadan pek 
umid verici degildi amma, belki de bu, 
bir klSim azanm merasimden kac;mmala
rmdan ileri geliyordu. 

Muhakkak ki yeni meclisten beklenen 
c;ok ~ey vard1r ve i~ sahast da c;ok geni§· 
tir. Bilhassa yeni ikttsad odalan kurulma· 
st hakkmda bir layih<>. hamlanmi§ bulun-
dugu ~u SITada... . 

F. G. 

Bir Amerikah 
diinya mekteblerini 

tetkik ediyor 

nifak soktugunu 
komitecilerin Hatayda 

aras1na soyledigi bu 
isleri ne? 
' 

V aktile Ermeni e~ktya c;etelerinde re· 
i~lik ve Umumi Harbde Ermeni alayla -
rmda zabitlik yapml§ olan kirk kisilik bir 
T a~nak grupunun iki kamyonl a Beyrut· 
tan Halebe gonderildig1 ve bunlarm, 
miiteak1ben Hataya sevkolunacaklan, 
ayni zamanda Ermeni T a~nak komitast -
n:n Resul' aym' da bir gizli i<;tima yapt1g1 
ve baz1 kararlar ittihaz ettigi dunya mat
buatma akseden yeni ve aCJ haberlerden
dir. Bu haber, yanm asuhk bir Ermeni 
ktJmitac1hk tarihinin yapraklanm kan~ -
t1rmaga ve baz1 sahifelerini yeniden oku
maga bizi sevketmektedir. 

Evvelki y1l doguda tetkik seyahati 
yapan lsmet inonii §ereflerine lgdmn 
kar§Ismda Serdarabad mevkiinde Sovyet 
Ermeni cumhuriyeti tarafmdan bir ziya
fet verilmi§ti. Bu sofrada Sovyet - Erme
nistan Ba§vekilile birkac; nazu da bulun
mu§tu. Hariciye Vekili T evfik Rii§tii A
rasla Ermeni Ba§vekili kar§Ihkh nutuklar 
soylediler. Nutuklann mevzuu iki mem
leket dostlugu, bilhassa Tiirk ve Ermeni 
milletlerinin, amlarca yanyana gec;en ta
rihi hayatlanna bagh iyi ve cazib sozler
di. 

Bir arahk Ermeni Ba§vekili, saym is
met lnoniine donerek sesini de olduk~a 
yiikselterek bu iki karde~ millet arasma 
nifak ve ~ikak sokulmu§, arada kederli 
ve Ishrabh hadiseler, hahralar gec;mi§se 
bunun mes'ulleri <;:arhktir, Padi§ahhktu, 
T a§nak komitasJd!r, dedi. Miiteak1ben 
bu sozleri lsmet inonu de Ermeni Ba§ -
vekilinin agzmdan <;Iktlgt gibi tekrarlad1. 

Ermeni Ba§vekili, bu nutku ile butiin ci· 
han efkan medeniye ve umumiyesine hi
t<~b ederek demek istedi ki: T a§nak ko
mitasi insaniyet ve be§eriyet namma kanh 
bir lekedir. Ermeni mazisinde yap1lan bii
tiin cinayetlerin failleri ve amilleri bun -
lard1r. 

m1~ttr. Harbi Umuminin en hattrnak 
gunlerinde ve c;etin safhalarmda T a~nak 
komitas1 mensublan, Ermeni zabitleri, 
Ermeni efrad1 dii§man tarafma kac;arak 
memlekete ve millete kar§t en biiyuk iha
neti ve casuslugu yapmi§lardir. Harbi 
Umumi arifesinde Erzurum meb'usu 
PashrmacJyan, Van meb'uslan Vrem • 
ran, Papazyan ve bu komitaya mensub 
f ~han, A ram ve emsali T a§nak ruesas1 
Ermeniler arasmda tabur, alay, f1rka, 
tqkilah yapmaga ve bunlan silahlandir -
maga kalki§ffii§Iardi. Harb ilan edilip si
lah patlaymca Van §ehrinin Hac;bogan 
mevkii ve mahallesi adeta miistahkem 
mevki imi§ gibi or ada bulunan k1t' alan • 
mlZI, masum Tiirk milletini arkadan vur· 
dular. Van, hpk! c;etin bir muharebe cep· 
hesi olmu~tu. 

Mutarekeyi takib eden aylar i~inde 
gene T a~nak komitas1, Romanm, Berli -
nin geni§ asfalt caddelerinde Tiirk kam 
dokmu§lerdi. T a§nak, Hmc;ak, Ramgu· 
var komitalan, yapttklan her ihtilalde 
Turk milletinin uluvvii cenabile kar§Ila~
Im§larken nankcrliigi.i, hayata kasd1, ken
dileri ic;in, bir mefkure telakki eden bu 
caniler, gene kendilerini oldi.irmek l~ln 
~u;k I§Igi etrafmda donen bir pervane 
g1b1 muttas1l ate§e sokulmak ve girmek 
hareketinden farig olmami~lardi. Ate§ten 
korunmak, ate§e du~memek yolunda uza
nan her yard!m eline hain kanadile <;ar -
~a~ bu perv:ne nihayet Ermeni Ba§veki
lmm Serdarabadda soylemek istedigi a • 
' '>e:e. ugrad1. T arih, bunu boylece zap
tetmi§hr. 

. ,Simdi, ayni ~omitanm. ayni pervane • 
nm Hatay ate§me du§mek istemesi, ayni 
sahneyi, ayni tarihi tekrarlamaktan ve 
gene kendi mensublan ic;in yeni bir ak1bet 
ve felaket hamlamaktan ba§ka tehlikeli 
bir mana ifade etmez. Bunlara uzat1lan 
ve uzahlacak yard1m eli de bu felaketin 
bu dilhira§ tarihin mihveri olacakhr. Mat~ 
buata akseden bu son vaziyeti c;ok dik • 
katie ve ~ok endi§e ile gunii giiniine, adim 
adim. t~kib ettigimizi de soy]iyecek zaman 
gelmi§hr. 

T. Uzer 

K0$E 

PENCERESiNDEN 
Nil diigiinleri 

H a§metlu MISir Krahmn bugiinler
de yaptlacak olan diigunu mii· 
nasebetile A vrupa ve MISir ga• 

gazetelerinde bir c;ok y~z1lar <;Jkmaktadir. 
Bu arada gene Kralic;enin <;ehizi de me· 
rak verici bir uslubla uzun uzun hikaye 
olunuyor, tacdan papuca kadar ayn ayn 
tasvir ediliyor. Ha§metlu Kralic;e ic;in ha· 
mlanan gelinlik e§ya arasmda iki yiiz 
kattan fazla elbise bulundugu ve hemen 
hepsi Pariste dikilmi~ olan bu elbiseler• 
den birine 'yirmi kadem (yedi metro) 
uzunlugunda ·tavuslar imrendiren- nefis 
bir kuyruk takildigi da o hikayeler ciim· 
lesindendir. 

Dost ve karde§ millete sevincli giinler 
ya§atacak olan bu biiyiik diigiin dolaytsi• 
le okudugum yaz1lar bana eski Nil dii· 
gunlerini hatirlattl. Eski Fir' avunlardan 
Amenemhat'm -sonralan Labyrinthe ad1. 
m alan· u~ bin odah Loperohount sara .. 
ymda, !kinci Thotmes'in bir odahktan 
dogma ogluyla di§i Fir'avun Hat§ebsurun 
kiZI Mirmiri evlenirken Deyriilbahr rna· 
bedinde, Oc;iincii Amenhotep devrinde 
her sabah garib sesler aksettiren Memnon 
heykelleri onunde, Kleopatra'mn a§klan· . 
m tatmin ic;in lzis mabedi etrannda yapt· 
Ian dugunler flkc;ag efsaneleri arasma ka• 
TI§hgi ic;in bug;in masal gibi telakki olunsa 
bile Nilin seyrettigi parlak diigiinler ara• 
smda vesikalan heniiz pek canh duranlar 
da yok degildir. 

Mesela Tulunoglu Humanveyh'in 
kendi biricik k1z1 Esma i~in yaphgt dii· 
giin L Ortac;agda yaz1hp da bugun eller
de gezen ve veni tarihler ic;in kaynakhk 
yapan kitablann hemen hepsinde bu dii
giinun hikayesi vard1r. 

Humanveyh zaten israfh bir debdebe 
sahibiydi. <<Altm ev» ad1 verilen sarayt, 
bize masal gelecek kadar, siislii olup 
yalmz duvarlarmdaki kabartma resimler 
milyonlar degerindeydi. <;iinkii bu resim• 
ler heykelimsiydi, hiikiimdann odahklan• 
m, hanendelerini tecessum ettiriyordu. 
Ve herbirinin ba§ma halis altmdan taclar 
giydirilmi§, elbiselerine de ktymetli el· 
maslar ili§tirilmi§ti. Gene bu sarayda eni 
ve boyu elli§er metro uzunlugunda bir ha· 
vuz vard1, c1va ile doluydu. Etrafmda 
halkah biiyuk altm c;iviler c;ak1hydt. !c;i 
?ava ile doldurulmu§ deriden bir yatak, 
tpek baglarla bu c;ivilere as1hydi. Hukiet,_ 
dar o yatagm ic;ine uzamr, c1vamn ta~e. 
~alkanttsile sa1lamrdt. 

J orj Piyer isminde bir Amerikan ga
zetecisi birka~ giindenberi §ehrimizde bu
lunmaktadir. Amerika gazetecisi, otuz 
memlekette tahsil gencligi hakkmda tet -
kikatta bulunmak iizere seyahate <;Ikmif 
tn. J orj Piyer, gezdigi memleketlerdeki 
mekteb talebelerinden Amerikadaki mek
teb talebelerine mektub ve resimler gon
dermektedir. Sehrimizdeki mekteblerden 
de otuz bin kelimelik mektublar gondere -
cektir. 

Yi.iksek ve salahiyettar ve miitefekkir 
bir ba§tan ileri siiri.ilen bu dava, Ermeni 
meselesinde buyuk Turk milletinin rna -
sumiyetini ve beraetini biitun medeni ci -
hana bildiren ve gosteren bir huccettir. 
Bunu burada aynen boylece kaydettik
ten sonra T a§nak komitasmm kanh iti -
yadm1 bugiin de buakmtyarak Tiirklere 
musallat olmak istedigini i§itiyoruz ve go
riiyoruz. 

Yahudi muhacereti I hte bu adam, kiZI Esmayl 894 ythnda 
Bagdad halifelerinden birine nikahladt 

Jorj Piyer, Tiirk ~ocuklannm nas1l ders 
gorduklerini, ne oyunlar oynad1klanm, ev 
hqatlanm tetkik etmekte ve bunlan c;o
cuklarm kendi agiZlanndan dinlemek -
tedir. 

Bu mektublar Amerikada yanm mil -
yon talebeye dagitilacak ve her mekteb 
kendi adresine gelen mektub ve resimler· 
der. bir kolleksiyon vucude getirecektir. 
Sene sonunda bu kolleksiyonlarm en iyi 
resimleri Amerikamn en biiyiik mecmua· 
lannda ne~redilecektir. Bu suretle Ame
rika talebesile diinya talebesi arasmda 
dostluk ba~lar tesis edilmi~ olacaktu. 

···························································· 
dosttur. fngilterenin dostu olmu~ ve boy
le kalacakhr. lngiltereye kar~t dostlui'!;u 
ve hayranh~I, ancak ayni siyasi miie>se
seleri mevcud olan ve ayni siyasi inki~af 
safhasmda bulunan milletler arasmda 
dostluk kabil oldugu hakkmdaki iddiala
rm ~uriiklu~iinu isbat etmi&tir. 

- Sizin hakiki isminiz. 
- Sizin ic;in mi, herkes ic;in mi'? 
Erkek anlamadan, dii§unmeden anSJZm 

derin bir yamgm aciSim duydu. N as1l 
bu ses, alelade bir lafla, ona bu kadar ac1 
verebiliyordu? N as1l tek bir sada ile bu 
kadar heyecanl1 §eyleri kimJldatabiliyor, 
ke~folunmaz mazinin karanhgm1 ve kirli 
yannm kararSJZhgmJ gozoniine koyabili
yordu '? 

Dunyanm butiin arzusu onun ic;in iste
digi tek bir ette toplandt; ve hayatm ve 
riiyanm namiitenahiligi bir kucagm hara· 
retine inhisar etti. 

Kadm baktt; hiddetli bir model kale
mi darbesile resmi kilde c;ukurla§tlran, 
~ekilsiz kutleye c;eviren bir heykeltra§ gi
b:. T emenni etti ki goz kapaklan, agz1, 
bogaZI boyle olmasm. Ve sert yi.ik ara· 
basmJ, amanSJZ <;arpl§miya gerilmi~ bii -
yiik kutukleri hahrlad1. 

- Ah.. Eger sizin hakir gordiigunuz, 
bu kadar delicesine alc;althgmJZ a§k inti
kammJ alsaydt; bana yapttgmiz i~kenceyi 
size yapsayd1! Eger bir gun uyuyama • 
saydtmz, giilemeseydiniz, aghyamasay -
drmz. 

Kadm, ba~m1 arkaya btrakarak, kir -
pikleri yan kapalt, kollarmt ve ellerini 
bavilacakmts szibi kovuvererek, tersine 

Bu haberi veren telgrafm iic ciimlesin
de biraz tevakkuf etmek icab eder. 

1 - Esk1ya reisligi, Ermeni zabitligi 
eden k1rk T a§nak komitaciSI, iki kam -
yonla Beyruttan Halebe gonderilmi§tir. 

2 - Bu komitacilar yakmda Hataya 
sevkedileceklerdir. 

3- Ta§nak komitas1 Resi.il'aym'da 
gizli toplanarak kararlar ittihaz etmi§tir. 

Bu ciimleler okununca T a§nak komi • 
talannm kanh dii~iince ile yeniden faali
yete gec;tigini kabul etmekle beraber bun
lann Beyruttan Halebe, Halebden Ha-

taya ne gibi bir maksadla, hanR:i kuvvet 
tarafmdan tahrik edildigini ve Resul' a -
Ytn ic;timamda kimlerin ne yolda ve nic;in 
musaid bulunduklanm anlamak da bizim 
ic;in, Turkler ic;in c;ok hayati ve insani bir 
keyfiyettir. 

Derhal soyliyelim ki, telgrafta gec;en 
cografik isimler bu sualin cevabm1 ken
diliginden vermi§ oluyor. Bu noktada 
durm1yarak asii mevzua gec;ivorum. 

T a~nak komitas1 V anda, Erzurumda 
§arkta ve memleketin her tarafmda Er ~ 
meni milletini siyasi ve avrupai miijdeler
le igfal ederek 1311 ihtilalinden itibaren 
Turk milletine, Turk hayatiyetine sui • 
kasd dusiincesinden bir an hali kalma • 

donmu§ ve c;ic;eklerle taclanmi§ semanm 
kadehinde yazm biitiin a§k §Urubunu i<;e
cekmi§ gibi haris agzile: 

- A~k. a§k! diye ic;ini c;ekti, bilsey
diniz ben a§kt nekadar severim, Paolo! 

Bu laflan, tiillii yuzunii arkada§ma 
dogru egerek, gizli bir tada ve kokuya 
benziyen bir §ive ile soyledi. Sanki sesi 
dudaklarma gelebilmek ic;in en derin bir 
§ehvani hassasiyetten suziilmii§tu. 

Erkek sarard1. Kuc;uldu. Binlercesi 
a~.as.•.nd.~ aleve at!lacak bir asma dah gibi 
~ukuldu. Arzu, onun ic;in, iki kolunu 1§1· 
g~ ;e . hay a· 1 vegan.! melee yapan kat'i 
hiT mhhabd1. Fakat Isabella'nm arzusu 
da be~erin h<.staltg· ve topragm melanko
lisi gibi serbes!, hududsuz ve zamanm 
di§mda m1yd1? 

- A§k l:.ir mevhibedir. 
J( adm: 
- fntizard1r, dedi. 
- F akat bahane degil. Her saat 

kendinizi vermek iizere bulunuyor ve 
vazge~iyorsu'luz. Daha o gun hangarda 
olii kanadlann etrafmcla donerken yurii
yu~iiniizde §ehvet hareketlerini belli etti
mz. 

- Sizin g"zleriniz bozuk. 
Erkek tekrar onu __ , biiyuk hava maki

nesinin etrafmda, akvaryumda esir ytlan 

Kafile halinde gelecek 
olanlar, yurdumuza ka

bul edilmiyecekler 
. ':eni ~e§ekkiil eden Romanya kabine

smm mtktarlan 800,000 e balig olan Ro
manya Yahudilerini memleket haricine 
<;tkaraca~ hakkmdaki haber Museviler 
u.zerinde derin bir tesir husuie getirrni§
tlr. Muhtelif h'tikumetlerin Romanya • 
dan ~tkanlacak olan Yahudilerin kendi 
memleketlerine girmemeleri ic;in baz1 
tedbirler ald1klarmt telgraf haberleri 
bildiriyordu. Hiikumetimizin de bu yol
da bir karar verip vermedigini tahkik 
ettik. Ald1gtmlz malumata nazaran, mu
hacir Yahudilerin memleketimize kabul 
edilmemeleri hakkmda esasen evvelce 
ittihaz edilmi!? kararlar vard1r. Filha • 
kika, Yahudilerin Almanyadan muha -
ceretleri strasmda verilen bu kararla • 
rm hiikmii bala bakidir. 

Diger taraftan muntazam pasaportla 
ve miinferiden gelecek Rumen tebaas1 
dahi, iki memleket arasmda mevcud 
mukaveleye tevfikan memleketimizde 
ancak iki ay ikamet edebilirler. Bina -
enaleyh kafile halinde gelecek Yahudi
lerin yurdumuza . kabullerine imkan 
yoktur. 

bahklarmm berner hemen seyya] ~evikli
gile dalgalandiihm goriiyordu. 

- Nic;in size her zaman bir ~ocuk gi
bi ac1mah, siz ki sadece tehlikenin dostu 
oldugunuz icin ho§Uffi~ gitmi§tiniz? Du
§iiniin ki sizin en biiyuk tehlikeniz benim, 
T arsis. BenilT' sevdigirr a~k «bana daha 
c;ok fenahk yap, bana her zaman daha 
c;ok fenahk yap» diye tekrar etmekten 
asia manm1yan a§kt1r. N e size, ne ken
dime hic;bir Istlrabi aslP esirgemiyecegim. 
Mademki kanadlarm z var, mademki ruz
garla me§gul oluyorsunuz, ka<;miz. 

Giilmiiyordu; fa kat her soze kendi a
giTh~ml, kendi kudretinin ve noksanmm 
ve gizledigi muammanm agiThgmt yukle
mek ister gibi kelimeler!n ustunde duru
yordu. N as1l ~I mas cam1 keser ve ikisin
den hangisinir: inledigi belli olmazsa su 
birikintilerinin ustiinde kiTlangJclann ' O
tii~leri de oyl' ruhunu bereliyordu. 

- Oostur.1, dostum, dedi ve anstzm, 
sanki yava~hyan yan§ ve kavu§an giin 
hayahm azaltm1s gib;, 1sttrabh bir y1lgm
hkla, hay1r beni dinlemeyiniz, bana ce
v~b verreyiniz, konu~mak istemiyorum. 
SIZe asia, bu yapraklanr en kiic;ugiinun 
ve biitun bu gnkun bana yaphklan kadar, 
fenal1k vapmiyaca~Jm. 

ve gelini Abbasogullan payitahtma yol .. 
lad1. M1s1rdan Bagdada kadar her konak 
yerinde bir ko~k yapilmi§h, gelin o ko§k· 
Jerde konakhyordu. Coturdiigii c;ehiz a· 
rasmda yalmz dort bin elmas kemer, on 
sandtk dolusu inci, yakut, zumriid, firu
ze, mercan ve bin altm havan vard1. Mt· 
s1r halk1 gunlerce bu c;ehizi seyretmi,, 
giinlerce ziyafetlere gitmi§ ve giinlerce 
giiliip eglenmi§ti. T arihc;iler T ulunoglu 
diiguni.inu balland1ra ballandua anlatJr
ken: <~0, bir dugiin degil, servetin ve 
kudre~~n ac;1hp sac;tlmasiydJ. Nil bir yan• 
dan yukselerek bu goz kama§tmc1 ac;1h~i 
seyre c;ah§Iyordu, bir yandan da Fnat ve 
Dicle, yataklarmda §ahlanarak kendi ku· 
caklanna akacak tantanayt istikbale ha• 
Z!Tlamyordu» diyorlar. 

Nil in 1044 y1l once duydugu neyecan 
yann obiir gun tazelenecek demektir. 
kutlu olsun. 

M. TURHAN TAN 
••••• Ill tilt ••••••••••• '······ •••• ••••••••••••••••••••• ••••• 

DENIZ ISLER/ 
lstinye doklar1 

lst.in~e Dok~?nm.n devrahnmast i~in. 
~ehnm1ze henuz b1r emir gelmem· t' 
Devir i~inin !lirketin heyeti umum·1y~ 11'. 
.. t I Ie• 
s~nm op anmasmdan sonra 'ay ni.haye-
tmde yaptlacag1 anla~Ilmaktadir. 
- · --~ 

4 kin~e golgelerin, sulan~ ve kulara 
has san atm, batakhk sazmdan k 'I . .. I b' esJ lnlf 
uc; not u Ir flut vezni kadar sade b' 
hk "d. , 1r 

a en vucu e R:etudigi ovanm s"k4 d .. .. u unun a 
gunun yumu§akltg: ve ye' si ilahiydi. Bu· 
~~~~I§ ve ha~i ~ ~ir halka ile taclanmlf 
sogudler .su bmki?tilerinde oyle §irin bir 
manzar<. lie aksed1yordu ki elele tutu~tuk· 
t~n ~~nra yalmz o andr sakin govdelerile 
hirbmndf'n aynhyormu~ gibiydiler. Ve 
k anallardaki beya1 niluferlerin tazeligini 
~adm yan•k _gozle•inin etrafmda duydu
~~;unu Z<lnnediyordu. 

Dinmiyt'n mechul bir Istuabla sord~: 
- Aid I') ve Van- dah<~. uzaktalar mt) 
- Bize ve;~ecPk!er. 
- fieri, ileri l 

Paolo T arsb siirati ziyadele~tirdi. T oz 
anaforu, cengaver gliriiltu, dudugiin giir· 

leyi~i sakin ve hni1. melodiyi geride bt• 
rakti. U?aklt~Trla lr•rrniZJmtJrak duvarlar, 
•ivri biircler, dort ko§e kuleler goriinii • 
yordu. 

Kadm tahrik edic: bir sesle ilave etti: 
- K1z karde§im, evvela, benden da· 

ha fazla ho~uruza gitmiyor muydu'? 
- Hie; konu§mak istemiyordunuz 

Isabella. ' 
(Arkast var) 



6 CUMBURlYET 

~ Q ~ ~ ~ Konyahlar yeni yda Romanya Veliahdi 

~ampiyonlugu hangi ne~'e ile girdiler biiyiik bir tehlike 

kulu•• b kazandt ?. Vali, halk miimessillerine atlatt1 
Vilayetin bir Senelik [Ba§taratz llncl sahl/ede] 

~ampiyonluk, bu 
maglub olmtyan 

seneki 
Besiktas 

lik ma~lartnda hi~ 

takimtntn hakk1d1r , , 

Lik ma~lannda hi~ ;magHib olnuyan Be§ikta§ takum bir ma~ra ~lkarken 

Be~ikta~ jimnastik kuliibii futbol antre- lunan sefaret katibi Dani~ Orhan imza
noril maruf futbolcu Refik Osman Top· sile aldtgtmiz bir mektubla sene 12 sayt 21 
tan bir mektub aldtk. Lik ma<;lannm bit- Col Spor gazetesinde ve A vrupa siitu -
memi§ olmasma ragmen ortaya attlan nunda yazdtk. Bugiinkii vaziyet de ay
ve muhtelif miinaka§alara yol a<;an !stan- nidir. Ortaya attlan hesablarm hio:;bir kty
bul §ampiyonlugu meselesi etrafmda di- meti yoktur. Bundan sanra avantaj ve gol 
yor ki: nazariyeleri i~;in belki de yeni hiikiimler 

«- Bazi gazetelerde F enerbah~e spor goriilebilir. 
kuliibiiniin istanbul birinciligi iddia edile- Lik ma~lan bitmeden ortahgt kan§tlr
rek siitun siitun yaz1lara ve yeni yeni mak istiyenlerin ba§lanm vuracaklan yer 
ortaya attlan ve icad edilen kan§Ik he - evvela beynelmilel futbal federasyonu -
sablara tesadiif ediyaruz. Bunun io:;indir dur ve alacaklan cevab da Be§ikta§In 
ki efkan umumiyeyi ktymetli gazetenizin birinciligi etrafmdadtr. 

b f 1 d · tm v· f d 1 Bu mesele Futbol Federasyonu tara -itara siitun ann a tenvtr e eg1 ay a 1 
buluyorum. Evvela herkesin §Unu bilmesi fmdan ba§ta puvan vaziyetleri bir alan 
lazundu ki lik mao:;lan heniiz bitmi§ de - ii.; kuliibii birden birinci yapmak suretile 
gildir ve bittikten sonra istanbul likinin halledilecegini de haber aldtk. 1stanbul 
sonuncusu ile birincisi ve milll kiimeye F utbol Ajanhgma aid bir i§ kat'iyyen mii· 
aynlacak dart kuliibiin vaziyetleri nizami dahale kabul ~tmez. F utbol A jam, lik 
§ekil ald1ktan sanra ve istanbul Futbol rna~1 bittikten sonra lstanbulun birincisini, 
ajanhgt tarafmdan tesbit ve ilan edilme- sonuncusunu ve milli kiimeye aynlan ku -
dik<;e hi~bir te§ekkiiliin §imdiden derece liibleri ilan etmelidir. Bu da onun vazife-
ve fark aramas1 dogru olamaz. sidir. Zaten bugiinlerde F. 1. F. A. mn 

T kararmt beklemekteyiz. 
Cumhuriyet gibi iirk sporuna uzun 

Sf""ler geni§ ve faydah ne§riyatile hizmet Kan§tk hesablara bugiin inanrn1yoruz. 
~111n t n ktymetli bir gazetede Be~ikta§ ku- Be~ikta§ hi<; maglub olmadan istanbul 
· d b birincisi almu§tur.» !tElu yalmz puvan vaziyetin e a§ta g_os-

terildigi ve §ampiyonlugu etrafmda da tek Askeri liseler arasmda 
bir kelime yaz1lmadtg1 hal de F enerbaho:;e- hendbol miisabakasi 
nin na§iri efkan olan bazt gazetelerdeki 
tela§m yeri var m1du? V e ni<;in lik ma~
lan bitmeden bu gazeteler ortaya puvan, 
gol farkt ve avantaj meselelerini atttlar. 

1stanbula gelen Bursa askeri lisesi 
sporculan diin de Deniz Gedikli okulu 
spor sahasmda hendbol ikincisi Deniz lisesi 
ve Harb okulile kar§tla~mt§lardJr. 

Denizliler <;ok muvaffak bir oyun ne
ticesinde, hire kar§I on bir say1 ile, Bur
sahlan, hendbolde de maglub etmi§lerdir. 

Bu suretle ilk parti miisabakalar niha· 
yete ermi§tir. 

Mekteblerine avdet edecek olan Bur
sa!Ilar bu aym 15 inde ba§hyacak olan 
boks ile sair miisabakalara i§tirak etmek 
iizere bilahare tekrar !stanbula gelecek
lerdir. 

Demek oluyor ki F enerbah~e birincilik 
davasmt kaybetmi§tir ve i§in hakiki taraf1 
da budur. Be§ikta§ istanbul §ampiyonu • 
dur. Bu taktm likte 44 go] atml§, 12 go! 
yemi§ ve §arnpiyanaYJ maglub olmadan 
bitirmi§tir. l§te Be§ikta§m birinci olma -
smda en miihim ami! go! avantajmda de
gil, maglub olmamasmdadtr. Fa kat bir 
Fenerli arkada§, bulamk suda bahk av
lamak ve i<;ine o:;oken evlad aclSI kadar o· 
lan bu vaziyeti bir tiirlii hazmedemiyerek 
eline geo:;en gazetede kendi kendine da- Halkevi ma~lari 
valar yaratmaktadtr. F enerli arkada§m Em!nonii Halkevinden: 
iddiasma nazaran: F enerbah<;e 40 gol Evimizin spor koluna bagh kuliibler 
atmi§, I 0 yemi§ ve ktrkt da ona taksim e- arasmdaki lik mac;lanmn dordiincii haf
dersek ( 4) rakam1 elde edilirmi§. Bun - tast 9/1/938 pazar giinii a~a~da goste • 
dan sao:;ma ne olabilir? Giine§ kuliibii bu rilen ~ekilde yaprlacakbr: 
likte 16 go] atml§ olsa ve 4 go! yediyse Hahcwglu sahasr: 
on alh gol darde taksim olunsa gene orta· Saba komiseri: Ali Yekta Aml 
ya dart ktyrneti <;tkar. 0 hal de F enerin Langa • Hahcwglu saat 10 B., 14,20 
yirmi be§ bu kadar golii bir kenarda kahp A. taklmlan, hakem Hakkl. 
Giine§ mi §ampiyon olur ~ !§te F enerle Rami - Alemdar saat 11,20 B. 12,30 A. 
Be§ikta§ arasmdaki vaziyet de boyledir. takJmlan, hakem Kamil. 

B h 44 Davudpa~a sahas1: 
a usus gal yapmak ve hie; yenilme-

mek bir tak~m io:;in kudret ve kuvvet ifade Saba komiseri Mehmed Strn Ho~gor 
d k 

Aksaray - Demirspor saat 13 B., 14,30 
e er en .. • A. takrmlarr, hakem Nuri Peksen. 

Fikirlerimizi daha a<;Ik<;a anlatalim. Karagiimriik sahasr: 
!spanyada 934 senesinde yap1lan lik mar;- Saha komiseri: Avni Baysal 
Ian esnasmda Real kuliibii, Madrid, F. S. Bozkurd • Akmspor saat 12,30 B., 14,20 
Berselona kuliiblerinin her ii~ii lik ma~la- A. takrmlan, hakem Nuri. 
r:nda (37) §er puvanla yanyana gelmi§· Yrld.Iz • c;aglryan saat 10 B., 11,20 A. 
ler ve nihayet bu miihim mesele F. S. Bar- taktmlan, hakem Kerim Yay 
selona'nm (Zamoramn kuliibii) hi<; mag- Bak1rkoy sahast: Saba komiseri: RIZa 
lub almamast yiiziinden lik kupasmt ka - Bakrrkoy istiklal - Altwk saat 13 B., 
zanmt~tlr. Bilhassa bu ciheti Pariste bu- 14,30 A. tak1mlan. hakem Enver. 
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Muglada yapdan bir futbol ma~t 

yerek geriye dandiigii bildirilmi$. kii~iik 
faaliyetini anlatb prensin biiyiik bir felakete maruz kalma-

Konya {Hususi ,........., dan kurtuldugu anla~tlmt~tlr. 
muhabirimizden) - Ogleye dogru Biikre~ten de §U haber 
Konyahlar yeni y1- verilmi§tir: 
Ia ne~'e i~inde gir- «Veliahd Prens Mi§el'i Yunanistana 
diler. Orduevinde gatiirmek iizere Kastenceden hareket et-
tertib edilen halo, mi§ olan «Recina Maria» muhribi Ka -
bir~ok aile ocakla - radenizde hiikiim siiren §iddetli ftrtma 
nnda da tekrarlan- dolaytsile yoluna devam edemiyerek 
dt. K1~m ziraat i<;in King Lear ismindeki lngiliz vapuru tara-
<;ok faydah bir su- fmdan <;ekilmek suretile geriye danmii~-
rette devarri eyle - tiir. Veliahd trenle Kostenceden buraya 
mesi, aniimiizdeki gelmi~tir. Atinaya ~imendiferle hareket 

I 
mahsul mevsimi i- Konya Valls! Cemal edecektir.» 
<;in kurakhk fela- Bardakcz Bir torpitomuz ve tayyarelerimiz 
ketinin yiizde doksan dokuz ihtimalle u- ara~tzrma yaptl 
zakla~mi$ bulunmast bu sevinci kat kat Ankara 6 (A.A.) - Romanya Ve-
arhran amillerdendir. liahdini ta§Iyan torpitonun Karadenizde 

Kanya, bu yeni ytlda ne~· eleri hakika- hiikiim siiren biiyiik futma neticesi alarak 
ten artuacak degerde olan bir hareketle bir limana muvasalat edemedigi ve gemi
de kar$Ila~tl. Kanunusaninin birinc1 giinii den haber almamadtgi hiikumet<;e duyul
ak$amt ath spor kuliibiiniin biiyiik sala- mast iizerine derhal sahil vilayetlere teb
nunda Konyadaki cemiyetlerin miimessil- ligat yaptldtgi gibi bir torpita muhribi de 
lerini bir araya getiren bir ziyafet verildi. Karadenize a<;tlarak taharriyata ba§la -
Burada 168 miimessil ve hemen hemcn mt§tlr. Ayni zamanda deniz tayyareleri 
bunun yarlSI kadar da yurdda~ haz1r bu- Bagaz a<;tklanna kadar uo:;arak Rumen 
lundu. Miimessillerinin huzurnnda Kan- tarpitosunu ara§hTml§lardtr. 
ya halkmm yeni ythm tebrik eyliyen Va- Yunan Veliahdinin ni,anlrst 
li Cemal Bardak<;t bir nutuk sayliyerek Atinada 
ezciimle dedi ki: Atina 6 (Hususi) - Yunan Veliah-

«- c;:u toplanttda, siz miimessilleria d' · · 1 P F d 'k' '] 'l · .., mm m§an lSI renses re en 1 1 e at est 
huzurunda Konya vilayeti i<;in hesab ver- bugiin saat on alhda hususi trenle bura
mege am a de bulunuyorum. Y apttklanml- ya gelmi§lerdir. Prenses top atJlmak sure
zm, yapacaklanmlZln hem izahatmi, hem tile selamlanmi§hr. Kral, prensler, Ba§ve
de hesabm1 vermege hazmm. So~acaklan- kille namlar, ardu kumandanlan, beledi
mzt sa run.· • ye reisile erkam istasyonda prensesi kar-

Susuyorsunuz. Bu siikutunuz hemen §tlamt§lardtr. Prenses ve ailesi sarayda 
~imdi soracak, hesab istiyecek bir mevzu misafir edilmi§lerdir. 
bulamayi~Imzdan ileri geliyorsa istedigi- Veliahd, ni~anhsm1 kar§tlamak iizere 
niz vakit, istediginiz mesele ve hesab hak- hududa kadar gitmi~tir. 
kmda Vilayete miiracaat ediniz. Konya
da bulundugum zamana aid biitiin malu
mati, biitiin hesabt her sorana verecegim. 
,Sayed ben basta olursam yatagtmdan kal
ktp gelerek gene hesab veririm. Ba~ka 
bir yerde isem gene her hesab saatinde 
Kanyaya gelecegim. 

Bu malumat ve hesab i<;in ~ahsi mii
racaatlere liizum kalmadan da kendimi 
mecbur goriiyorum. Onun i~;in bir ay 
sonra toplanacak olan umumi mecliste, 
vilayet halkmm biitiin miimessilleri huzu
runda Vilayette bulundugum zamamn 
malumat ve hesabm1 verecegim. 

Atatiirk inktlablarmdan prensip ve 
feyiz alan rejimimiz millete daima hesab 
vermegi, hesab verecek vaziyette bulun
magl ~eref telakki eylemektedir. Biz, bi.i
ti.in millet beraberiz. Birligimizde yekdi
gerimizden gizli ve kapakh hi<;bir §ey 
yoktur.» 

V alinin, vilayet i§leri hakkmda hesab 
verme~e ham bulundugunu bildiren soz
leri orada bulunanlar iistiinde en haytrh 
tesirini gosteriyordu. Haztr bulunan 
meb'uslardan Denizli rneb'usu Emin As
Ian, soz alarak halk~1hgm bu yiiksek te
zahiiriinden millet namma hiikumete kar
~~ duydugu minneti izah etti. Halk~1hkla 
devlet~iligi birle~tiren ve yaphgi inkilab
larla milleti laytk oldugu mevkie c;tkaran 
Biiyiik Kurtanctyi saygtlarla andt. 

Y eni sene dolaytsile vilayetle halkm 
hesabla&mast gibi bir hal almt~ olan bu 
toplantmm verdigi heyecan, halka verilen 
mevkiin nekadar yiiksek oldugunu bilfiil 
gosteren bu hadise milleti, cumhuriyeti ve 
onun biiyiiklerini anlatan en giizel bir ders 
olmu§tur. 

Bir oliim vak' as1 tahkik 
ediliyor 

Miiddeiumumilik bir Oliim hadisesi ~ 
ne el koyrnu§tur. Bundan bir ay evvel 
c;atalcanm Ormanh koyiinde bir dii .~Un 
esnasmda sarho~lukla Ormanh koyiin -
den Meh.med Kose ile karde~leri Ah -
med ve Ibrahim Koseler Koca koyden 
Zeynel oglu Mehmed ve Receb oglu 
Muradia kavga etmi§lerdir. Bu kavga 
mudarebeye mlincer olmak iizere iken 
Karaca koylii Mehmed oglu Sabri araya 
girmi:1 ve bunlan aytrmi§hr. Fakat bu 
arada bu kavgaya istirak edenlerden bi
ri tarafmdan ahlan bir ta~. bu zavalh 
Sabrinin kafasma isabet ederek bir va
ra ac;mt~br. Ertesi glinli hadise bir kiiy
lii kavgasmdan ibaret addedilerek hie; 
bir kimse jandarmava §ikayette bulun
maml~hr . Fakat Sabrinin kafasmdaki 
yara biiyiimiis., Cerrahpa~a hastanesine 
yatm1s. ve nihavet bir ay sonra orada 61-
miistiir. Bu ciliim vak'asm1 haber alan 
Miiddeiumumilik hadiseye sebebiyet ve
renleri tevkif ettirmi§tir. 

I -···-Go~menlere toprak veriliyor 
l Bursa (Hususi) - Karacabey koyle -
rinde go~menlere toprak verilmiye ba~
Ianmi§hr. Karacabey kayrnakam1 Rem
zi Ozkan koylere giderek bu goc;men -

Bogularak denize atdan 
bir adam cesedi bulundu 

[Ba#aratJ 1 tnct sah!fede] 

lskarpinler iizerinde komiir tozlan gO
riilmektedir. Cebinde igne, iplik ve bir 
ki.ir;iik makara bulunmu§tur. Bundan da, 
sahibipin bekar bir adam oldugu tahmin 
edilmektedir. 

Cesedin agz1, bumu baltklar tarafm -
dan yenildigi ic;in hiiviyetinin tesbitinde 
olduk~a giio:;liik o:;ekilecektir. 

. Adliye tabibi Salih Ha§im, diin cese
dt muayerte ederek, oliimiin ne suretle 
vuku buldugu kat'i surette tesbit edilebil
mek iizere cesedin Morga kaldmlmasma 
liizum gostermi§tir. 

Cesed birka<; glin mliddetle Morgda 
te§hir edilerek huviyetinin tayinine ~ah§I· 
lacakhr, Adliye i§e vaztyed etmi§tir. 
Miiddeiumumi muavinlerinden Hikrnet 
Sonel, diin ge<; vakte kadar, vak'a rna -
halline giderek tahkikatla me§gul olmu~
tur. 

• Diger taraftan Emniyet rniidiirliigii 
cmayet masas1 komiserlerinden Ali§an da, 
refakatindeki miitehassts memurlarla, 
meo:;hul §ahsm denize kimler tarafmdan 
ve ne suretle ahldtgmJ tahkik etmektedir. __ .. _._ 

Akdeniz ihtilaf1 nasd 
halledilecek ? 

[Ba~tara/1 1 tncl &ahf/ede] 

Sin! istememekte oldugunu tasrih etmekle 
beraber ltalyamn hiikiimranhk haklarm -
dan bir k1smt miinaziiinfih olmakta de
vam ettik<;e umumi bir miizakere a~;tlma
smm imkans1z oJdugunu beyan ettigi soy
Jenmektedir. 

Siyasi mehafil, meselede bir degi§iklik 
hast! olmami§ oldugunu ilave etmektedir. 

1ki devlet adamt, yapmi§ alduklan bu 
gorii§meden bilistifade her iki tarafm A
rab lisanile yapacaklan radyo ne§riyati 
rneselesini de tetkik etmi§ler ve !ngilizle
rin yapmt§ olduklan ilk radyo ne§riyati
nm propaganda mahiyetinde olmadtgmi 
mii§ahede ve kabul etmi§lerdir. 

Kont Ciano'nu~. iki tarafm propagan
da yapmaktan <;ekinrnek ve yalmz hava
dis ne~rile iktifa etmek taahhiidiinii muta
zammm bir itilaf akdini teklif edip etme
mi§ oldugu malum degildir. -·-·-Aydmda zeytincilik 

!zmir (Hususi) - Aydmdan alman 
~al~~~ta gor:, son y11larda Aydm zey
tmcihgt azam1 ~ekilde inki§afa ba~la • 
ml§hr. Koyliiler, daglardaki delice de· 
nilen fidanlan, hi~ durmadan a~Ilamak
tadrrlar. Agaclann artmas1 nisbetinde 
mahsuliin kalitesi de ylikselmektedir. ' 

Mugla (Hususi) - Aydm • Mugla futbal takrmlan arasmda Mugla sta- lerin i§lerine nezaret etmi~tir. Karaca
dmda bir mac; yapllrms.hr. Evvelce Aydmd.a kar§rla~an iki tak1m 1 • 1 bera- bey 1skan memuru da koylere giderek 
bere kalmi§lardr. Revan~ mac;1 mahiyetinde alan bu miisabaka da Gak heye- dort koyde g6Gmenlere toprak tevzbh 
canh olmu§, havanm yagmurlu almasma ragmen kalabahk bir balk kiitlesi yapmr~hr. Buralara yerle§tirilen go~ -
mac;1 takib etmi~tir. Neticede Mugla takum rakibini 2 - 1 yenmege muvaffaklmenler en miinbit bir sahaya kavu~tuk-
almu~tur. larmdan sevinmektedirler, 

Aydmda en kuvvetli zeytin miistah -
sili, Vak1flar idaresidir. (80) bin agac, 
14 senede 200 bine c;rkanlmr~br. Aydm
hlar, kendi vilayetlerinden biiyi.ik vari
dat temin eden Vaklflar idaresinin, vi
layet merkezinde mutlaka modern ve 
fenni bir zeytinya~ fabrikas1 ac;masrm 
istemektedir. Ayni zamanda hiikumetin 
bir salamura miitehass1s1 gondermesi 
de temenni edilmektedir. Bu ythn re -
koltesi 10 milyon kilodur. 

7 lkincikanun 1938 

Tarihten ¥ 

- = 
= = n • .. 

yapraklar 

Eskiyi aratan yeni ! 
Bir zamanlar kole ve halaytk cihan ta

rihinde kuvvetli bir mevzu te§kil ediyor
du. Sark ve garb saraylan di§i ve erkek 
insan ah~veri§ine son derece ehemmiyet 
verdikleri gibi Sandenizden Atlas ktyi
Ianna kadar topraklar iizerinde kale ve 
halaytk, altm ve ipek gibi degeri yiiksek 
nesnelerden saythyordu. 

Orta~ag i<;inde islam ve h1ristiyan diin
yalan birbirile <;arpt~uken bu can!; 
alt~veri~ biisbiitiin enginle~ti. Saraylarda, 
zengin konaklannda agacdan <;ok kole ve 
halaytk gariiniir oldu. AraSITa bu bol -
luk o dereceyi bulurdu ki zamamm!Zda 
Brezilya'mn fazla kahve ve Birle~ik A
merika Cumhuriyetinin sahlamtyan bug
day mahsuliinii yakttgi gibi bir taktm hii· 
kumetlerin milli ia~e muvazenesini kur
mak i~in ki.:me kiime esir oldurdiikleri 
goriiliirdii. Bu i~i en c;ok yapan MIS!Tda
ki F attmiler devletiydi. Orada - zaferle 
biten harb danii§lerinde - Nil yolile Ka
hireye getirilen esirler ~ehir ic;inde dola§
tmldtktan sonra Menah mevkiine gotii -
riiliirdii. Bugiinkii ismailiyye kasabast -
mn bulundugu yerde bir esirler brargaln 
kurulurdu ve orada her tutsak s1k1 bir 
muayeneden ge<;irilerek i~e yaramaz go
riinenler «Uyku Kuyusu» admt ta§Iyan 
derin bir kuyuya atthrdt. 

Bir ktsmt boyle yak edilen, bir ktsmi 
ii~ be~ lmru~a sat!lan esirler, o devirlerin 
ikbsad cephesinde oldugu gibi idare ve 
siyaset cephelerinde de miiessir almaktan 
geri kalmazlardt. Hele onlarm di~i takt
mi saraylarda ve yiiksek mahfillerde bii· 
yiik roller oynarlardt. 

!slam hiikiimdarlardan bir ktsmt hala
ytklann pek zararh olan bu niifuzuna 
kaptlmamak i~in didinip durmu~lardt. 
Mesela Umeyye devletini kuran Mua • 
viye, Abbasagullarmdan Mansur, En -
diiliiste birinci hiikiimdar Abdurrahman, 
halaytklardan miimkiin oldugu kadar u
zak kalmaga vah~anlardandtr. 

Bagdad halif~Ii&i lizerinde amir bir 
vaziyet alan Biiveyhogullanndan Adt -
diitdevle sakahm guzel bir halaytgm eli
ne vermi§ti. Devlet i~lerini bir yana ko
yarak o kadmm yiiziine bakmakla, onun 
sesini dinlemekle vakit ge<;iriyordu. Halk, 
bundan miiteessirdi. hler de <;tgmndan 
<;tktyordu. Vezir, bir masmt buldu, a§Ik 
hiikiimdara, tuttugu yolun iyi olmadtgmi 
soyledi. Bunun iizerine o, nefsini zorla
dt, iradesini topladt, agtr bir karar aldt. 

Ertesi giin sevgilisini yanma alarak sa
raymm balkonuna <;tktt. Dicle, bu bal -
konun istinad ettigi duvarlan yalaytp ge
<;iyordu. A§tk hiikiimdar orada sevgilisile 
uzun bir saat oyaland1, ge~mi~ giinlerin, 
gecelerin damarlara sarho~luk veren ha
hralanm sayletip dinledi ve birden aya

ga kalkarak giizel kadmt belinden yaka
ladt, Dicleye fulatti. Co§kun giinlerini 
ya§Iyan su, kucagma dii~en gene hayah 
siiriikleyip gatiiriirken hiikiimdar, ya§l: 
gozlerini silmi§ ve hay k1rmt~h: 

- Kalbim aldii, tahttm ya§1yor! 
F akat her hiikiimdar onun gibi yiire

gini elile kopanp atacak kadar kuvvetli 
irade sahibi olamazdt. Nitekim daha ev
vel ayni yerde, gene Bagdadda halayik
lara goniil vererek devlet i§lerini berbad 
eden dizi dizi hiikiimdarlar goriilmii§tii. 
Bunlann ba§mda me§hur Haruniirre§id 
vardtr. 

Harun, e~ine az tesadiif alunur bir h 
olmak iizere, ii<; kadma birden abay1 
yakmt§h. Bunlar Ziya, Seher ve Huns 
adh ii<; halaytktt. Ayn ayn memleketler
den getirilmi~ olan bu kadmlar, Haru -
nun giizellik hakkmda ta~tdtgl idealini 

Yazan: M. TURHAN TAN 

muhtelif cephelerden tamamhyan nefis 
mahluklardi. Biri pek parlak olan yiizile, 
biri tenasiib niimunesi say1lan viicudile 
biri duygu baktmmdan ta~tdtgi incelikl; 
se<;kinle~iyordu. Harun, ii<; kadmt bir a 
yerde gardiik<;e kusursuz tek bir giizel 
gordiigiine zahib oluyordu ve bu sebeble 
onlan daima beraber bulunduruyardu. 

Yiiz bulan kadm her i~e parmak sok· 
mak ister. Haruniirre~idin yiireginde yer 
tutan bu iir;. halaytksa i§lere parmak sak
maktan daha ileri gidiyorlardt, i§leri biz
zat idare ediyarlardt. Hatta bunlardan 
biri kendi hern~erilerinden bir kaleyi - as
Ia azlolunmamak ~artile - koca bir eya
lete vali tayin ettirmi§ti. 

Harunun kanst Ziibeyde, kocasmm 
kalbinde kendisine bir parmak kadar 
bile yer btrakmtyan bu ii<; kadmt y1kmak 
ic;in her r;.areye baFurdu. Hatta Feride, 
Meracil. Marye adh ve birbirinden gii
zel ii<; halaytk buldurup kocasma takdim 
etti. Bu yeni ve canlt miisellesin eski mii
sellesi ytkacagmi umuyordu. Fa kat bir 
netice elde edemedi. 

Beri tarafta vezir Barmakoglu Yahya 
da Haruniirre§idi ~u ii<; klZln elinden kur
tarmak istiyordu. Bundan atiirii o da 
Abbasogullan imparatorlugunun dar~ 
ka§esine adamlar yollaytp e§siz bir giizel 
arattyordu. Nihayet san~m bir halaytk 
e~~e etti. Ad1 Denanir' di ve ger<;ekten e§i 
gu<; bulunur bir hilkat bedias1ydt. 

'( ahya bu giizeller giizeli san ktzl 
-. k_Imseye sezdirmeden - terbiye etti, mu
s~ktye ah§ttrdt. Haspanm yiizii gibi se
SI dev giizeldi. Kabiliyeti ise pek yiiksek 
oldugundan az zaman i<;inde usta bir 
hanende oluvermi~ti. 

Barm~ko!Hu iyi bir ag kurduguna ka
naat _gehrdJ~ten sonra efendisini bir gcce 
kendt konagma <;agudt, bol §arab i~irdi 
ve ktvrak danslar seyrettirdi ve anstzm 
Denanir'i ortaya <;tkard1. Kafalarm ol _ 
gun ve sinirlerin gergin bir deminde onun 
~rtaya <;tkt~l, b~lutlar arasmdan ay do • 
gu~una benzedl, beyinleri cilaladt, da -
marlara 1~1k verdi. Hele onun yamk bir 
sesle §arkt akuyu§u Harunun iradesini 
altiist etti. Simdi o, ii<; klZln ~ahtslarmda 
ya~att1g1 giizellik niimunesini tek bir vii
cue!~~. canlanm1~ gariiyordu ve yiiregin
dekt u<; ba~h a~k1 ahp yerine tek bir a§k 
koymak iizere bulunuyordu. 

Arhk Harun vezir Y ahyanm konagl· 
na gedikli yaztlmt§h. Her gece giin ba
tarken araya geliyordu, Denanir'i dinli • 
yordu. Be§ on giin sonra azametini, gu
rurunu ayak altma aldt, Y ahyaya ya] • 
vardt. 

- Bunu bana ver. Kar§thk olarak di
lersen biitiin iilkemi sana vereyim. 

~~y~, .. Sehe~ v7 Huns. <;Irak r;.Ikar1hp 
her u<;unun datrest bir datre halinde De
nanir'e verilirken Yahya, sevincinden el
lerini ugu§turuyordu, hiikiimdann arhk 
kendi avcu i<;inde olduguna inamyordu. 
Z:iibeyde de bu i&ten memnundu. Or;. ra
k~? yeri?e. bir rakib~e .ugra$acaihm dii~ii
nup sevtmyordu. Lakm Denanir yaman 
ve pek yaman <;1kt1. Haruniirre$idin bii
tiin i~adesini eline a!.d~. Ziibeyde ile ay
da bu kere alsun gon.i~mesine imkan b1-
ra~madtg.I gibi v:zir ~ ahyanm devlet i~
lenne datr yazdtgl, agizla saylediii;i her
~eyin kendine sorulmadan yaptlrnamasmt 
da hiikiimdara kabul ettirdi. Sirndi Zii • 
beyde bir ko~eye atJlmt~tJ. Yahya sakah
m ka$IYIP dii~iinceye dalmt~lJ. Abbaso • 
gullan saltanattm Denanir idare ediyor
du. 

Eskilere ta~ ~tkaran yeni, i§te boylele
rine denir ! ..... 

M. TURHAN TAN 

Urfa orta mektebinde verilen temsiller 

-
l!rfa (~usus!) - .~ehrimiz ortamek-~ler viicude getirilerek ~ocuklann §imdiye 

tebt, evvelkt ytllarla ht~ byas kabul et - kadar 1'zhar d d'kl · · t'd dl b' • e erne 1 en IS 1 a an 1 -
mtyecek derecede dolgun bir muallim rer b' t d"k"l k d' B .. trer or aya a u me te tr. u cum-
kadrosile, verimli bir faaliyet devresine led 1 k '1 b · k k b' . . en o ara tems1 §U es1 pe 1sa 1r 
g1rm1§ bulunmaktadtr. Eski hiikumet bi - za d S" U" 'd · · 1' b' · man a « onen m1 » ISJm 1 Ir p1yes 
nasi, §imdi mekteb olmak iizere bir degi- haztrhyarak davetlilerine oynamt§ ve mu

§iklik ve tamir gormektedir. Mekteb yeni hitin bu sahadaki durgunlugunu bir de _ 
binaya ta§mdtktan sonra muhitin ihtiya - receye kadar gidermi§tir. 
cma daha kat'i olarak kar§Ihk verecegi Ganderdigim resim bu miisamerede rol 

§iiph~sizdir. alan ktz ve erkek talebeyi bir arada gos· 
Mektebde muhtelif terbiyevi te§ekkiil- termektedir. 
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Dev et fabrikalarinin 
~ift~iye yardtmi 

Ere~li Bez fabrikast, Adana, Nazilli ve Sakaryadan 
miihim miktarda pamuk sabn aldt 

Eregli (Hususi) - Si.imer Bankm I h~ma ile bunu kar§tlamaga gayret etmek
is E:reglide kurulmu1 olan Bez fabrikasJ, tedir. Eregli hassalart memleketin her ta
e, tekami.il sahasmda hergi.in biraz daha rafmda halk ve koyli.i tarafmdan bege • 
e, ilerlemektedir. nilmekte ve aranmaktad1r. Birinci kalite 
le F abrika, ge~en birinci ve ikincite§rin mermer§ahiler iizerine konulan etikette 
ir aylarmda Adana piyasasmdan 156,622 !vriz suyunun bc>.~mdaki bir Eti heykeli 
el kilo Klevland cinsi pamuk satm almak resmi vardu. Bu etiketi ta~Jyan mallar 
le •uretile bu cins pamuklann umumi fiat halk arasmda <<Hacivadh mermer>> diye 

5ukutundan mi.iteessir olmamasma bir de- tamlm1~ ve herkes Jsrarla bu mah istemegi 
k- receye kadar yardtm etmi§tir. Vasati 35 • itiyad edinmi§tir. 
er 38 kuru~ iizerinden alman bu pamuklar- Eregli fabrikasJ son imal ettigi poplin· 
• dan maada N azillide ekilen Aka Ia cinsi Jeri de piyasaya arzetmege ba§lam1 ~ olup 
• Pamuklardan vasati 38 • 42 kuru§ fiatla bunlar da biiyi.ik takdirlerle kar~IlanmJ~-
n 55,513 kilo satm almmJ§hr. tJr. Bu poplinler en mi.i§ki.ilpesendlerin bi

Bu seneki pamuk mahsuli.i Ziraat Ve- Ie zevkini tatmin edecek bir kalitededir. 
h!etinin aldJgl tedbirler sayesinde ge~en flkbaharda piyasaya cttkanlmak iizere ha
seneye nazaran daha iyi neticeler ver • 21rlanan gayet giizel desenli masa ortiileri 
lllektedir. Bundan ba§ka fabrika, Sakar· de o kadar nefistir ki bu mallarm piyasa· 

r }'a mmtakasmda ekilen Akala cinsi pa - ya arzmdan sonra benzeri ecnebi malla· 
llluklan da satm almak ic;in lazJm gelen rmm rekabetine imHn kalmtyacakhr. 
ledbirleri almak suretile bu mmtakada Gene ilkbahar ir;in, fabrika, kadm ve er-
tnahsullerini satamadtklanndan dolayJ Sl- kek elbiselik kuma~lan da haZJrlamaga 
kmttda olan koyliilerin imdadma yeti~ • 

ba~lam1~hr. 
• rnekte gecikmemi~tir. 

Eregli Bez fabrikasmm giinden giine lkincite~rh ay1 zarfmda fabrikanm 
ttormal vaziyete girmekte olan sah§lan imal ettigi iplik miktan 82,225 kilodur ki 

a her ay yi.ikselmektedir. lkincite§rin ayl bunun 42,717 kilosu kendi imalahna has
• larfmda 49,451 kilo iplik ve 151,376 redilmit ve diger k1sm1 piyasaya verilmit· 
, metro bez sah§I yaptlrnJ§tlr. tir. Bez imalatt bu iki ay ir;inde 215,306 

rt Bilhassa lstanbul trikotaj fabrikalarile, metroya bali¥· olrnu§tur, 

insanhk borcu 
«Hisar» kurbanlarlntn 

ailelerine yard1m 
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Onuncu liste 

Dokuzuncu llste yekftnu 
Ba~vekU CelA.l Bayar 
Tevflk Azak~aae 
Mustafa Erzlze 
Tiiccar Ahmed 
Kumusyoncu Salih 
Motorcii §evki P1rlanta tara
fmdan esnaftan toplanan 
Fevzi Karagllz 
Salih kaptan 
Basrl Dan13mend 
:;Jefik Danl§mend 
Naz1m vapuru doktoru Zlhnl 
Muhtelif hamlyetperveran 
tarafmdan 
Fen Fakiiltesl tab1iye son Sl• 
mf talebelerlnden blr grup 
Rlyasetlcumhur ~oforlerl 
Deniz matbaa.s1 memur ve 1~
Qllerl 
Yedek Subay Okulu lklnct 
tabur seklzlncl bOli.ik subay 
ve tale belerl 
<Ere~ll Karadenlz) Kaplan 
va.puru 
Kazado 
ikt1Sad1 ve Sma1 Tesl..sat 
TUrk Anon!ln ~lrketl memur
lart · 
UQlincil kolordu Zeytlnburnu 
ha.stanesl 

8452 20 Yekftn 
Sam•unlularzn facia 

kurbanlarzna yarclzmz 
Samsun 8 (A.A.) - H!.sar vapuru 1le 

boltulan denlzc1lerln allelerlne daltt • 
tJ.lma.k tl.zere Samsun mavnactlarl, tlo 
yUz lira teberruda bulunmu~lardtr. I 

el Denizli, Babadag ve Buldan havalisi ta- $imdi iki ekiple r;ah§an fabrika yakm
k raftndan aranan iplikler giinden giine da- da iictiincii ekipini de viicude getirmi~ o-

.§1 ha biiyi.ik bir alaka uyand1rmakta ve A v- lacak ve o zaman biitiin kapasitesile r;ah§
ruoa ipliklerinden farks1z olduklan itiraf maga koyulacakt1r. ,Simdiden fabrikanm 

1 edilmektedir. i§c;i miktan II 00 ii ger;mi~tit. 

Romanya Hariciye Naz1r1 
Praga gidiyor 

Eregli fabrikasmm bilhassa son zaman- Gerek Eregliden, gerekse civardan ge· 
• larda imal etmege ba~ladJgJ taranmto ip- len i~~iler fabrikaya bi.iyiik bir arzu ile 

likler piyasaya r;IkanldtgJ zaman hayretle kaydolmakta ve kendilerine verilen i~leri 
kar§Jlanm11 ve bu kadar mi.ikernmel iplik- muvaffakiyetle ha~armakt~~:dular • 
lerin yerli malt olduguna inanmak istemi- Fabrikanm spo~ te§ekkiili.i siiratle kuv-

• Yenler goriilmii~tiir. vetlenmektedir ve Cumhuriyet bayramm· 
60 • 80 numaraya kadar imal edilmek- da yap1lan ger;id r~;sminde k1sa zamanda 

te olan ince iplikler piyasada benzeri ec- nekadar terakki ettigini gostermi~tir. 
nebi mamulatmt aratm1yacak kadar mii- F abrikamn bahr;esindeki futbol saha -
kemmel evsaftad1r. Bez sat1~lan da hara- smda fabrikanm ekipleri arasmda her 

[Ba§taraft 1 inct sahtfede] 
harb esnasmda ve harbden sonra hile ile 
elde edilmit olan tabiiyetlerin yeniden tet· 
kiki meselesini de tetkik etmi§tir. Nihayet 
meclis, devlete veyahud ekalliyetlere aid 
olan biitiin mekteblerde Rumen ogret • 
menler tarafmdan Rumen lisanile milli 
tt\rihin tedris edilmesine karar vermi§tir, 

lngiliz ve Fran.zz aelirlerinin 
Biikrelfeki te,ebbii•leri 

n retle devam etmektedir. Bilhassa fabrika- hafta ma~lar yap1lmakta ve muhtelif spor 
Londra 6 (A.A.) - Biikreo'teki fn • 

giliz ve FranSJZ orta el~ilerinin Y ahudi 
meselesi hakkmda yaphklan te~ebbiisten 
bahseden Daily Telegraph gazetesi, yeni 
Romanya hiikumetinin bu i~i Milletler Ce
miyetine bildirmege amade oldugunu ya
ztyor. 

p 

nm kutulu aile hassalarile mermer §ahileri eglenceleri tanzim edilmek suretile tatil 
piyasanm en yiiksek kaliteli mallan ara- giinlerinde itc;ilerin egleneeli ve faydah 

r stnda yer almJ§hr ve talebin fazlaltgt yi.i- bir surette vakit ge~irmelerine imkan ha • 
liinden fabri'"l, geceli giindiizli.i bir ~a- zirlanmaktadJr. 
I Itt II II II II tt tf It ttl 1 tt II tilt I I I I Ill I I I I II II I I I I II I I I I I I I I II II 111111 II I I II II 11 II II II II 11111 I 1 t 1 I II II II I I llllllllll I II II II 

£ge mmtakas1ndaki feyezanlar devam ediyor 
[Ba§taratt 1 tncf sahffet!el 

bozukluk olmas1 muhtemeldir. Yagmur
lar devam ederse sular sedlerden ta~a· 
cakttr. 

*** 
izmir (Hususi) - Bergamanm mee~

hur Bakirr;ayx, yukar1dan gelen sellerin 
ve gaylarm gitt!kge kabarmasile, niha
Yet ta~ml~, izmir • Bergama yolunda 
Slmitr;i koyli yakmmda bir kopriiyii 
Ytkrnt§, civar araziy! basm1~hr. 

Bu meyanda merkeb O.stiinde giden 
iki koylii kadtntnl da sular ahp gotiir -
rnli§tiir. Bunlardan bir tanesl kur~ula • 
bilmi~ di~eri bogulmu~tur. Cesedt he • 
nliz b~Iunamamt~ttr. Bunun Ktnklar 
koyiinden ve 55 ya~mda bir kadm ol -
dugu soylenmektedir. 

Blitlin nakil vasttalart, gamurlara 
saplamp kalmaktadtr. 

Yagmurlar devama ba~lar ba§la~az , 
tzmirle Ktzllc;ullu arasmda .:'~. ha~. u~e
rindeki heyelan da tekrar gozukmu&tur. 
E:atttn, sag Josmmda oldukr;a d y:k~ek 
bir toprak silsilesi vardlr. Bura a .. '.r ~.~ 
senedenberi mahsus ~ekilde goc;un .u 
farkedilmi tir. Hatta tedbirler de dii.-

.. ..1 .. t" He""'lan o kadar banz 
~unu mus ur. J - _ 

bir §ekil alrni§hr ki, yagmurun da 

tes!rHe ~amur haline gelen topraklar, 
buradan ge~en ~ift hattan bir!n! kapla
rnl~, trenler b!r mliddet di~er tek hat 
iizer·inden i§lemek, rotar yapmak mec
butiyetinde kalrnt§hr. Devlet Dem!ryol
larx fen heyetlerl vaziyeti tetkik ~tmek
tedirler. Yagmurun devamx, blitiln mm
takada, her cihetten tehlikell ve fela • 
ketli olabilir. --............ _ 

A~l1k grevi yapan 
ameleler 

Var§ova 6 (A.A.) - On be~ giinden
beri Kattowice yaktnmda bir madeni 
i~gal etmekte olan 600 maden amelesi 
dlinden itibaren ar;hk grevi yapmag~ 
ba!!lami~lardir, 

Van Zeeland, lngiliz Ba~ve
kilile gorii§ecek 

Londra 6 (Hususi) - Ba~vekil M 
Chamberlain yarm eski Belr;ika Ba§ve 
kili M. Van Zeeland'la beynelmilel ik _ 
hsadi vaziyet hakkmda gorii~ecekti.r. 
!ngilterenin daveti Uzerine Londraya 
gelen M. Van Zeeland ayni mevzu etra
fmda ahiren Romada ve Pariste de dev
let ricalile miihim miilakatlar yap . 
m1sh. 

Daily Herald gazetesine gore, Goga, 
bugiin Romany a' da kendilerine Rumen 
t~biiy~~ verilmekten istinkaf edilen 500 
bm lu~! mevcud oldugunu soylemi§tir. 
Bundan ba~ka. kanunu esasi ve ser;im ka· 
nunlan Parlamentoyt.: tahdid edecek ve~
hile degi§tirilecegi gibi korporasyonlar ta
rafmdan se~ilen korporatif bir senato ih • 
das edilectktir. 

Daily Express gazetesi, bizzat !ngil • 
terenin, Filistindeki Y ahudi meselesini he
ni.iz halletmedigini ve lngiltereyi bir mi.id
det i§gale yalmz bu meselenin kafi gele • 
cegini yaz1yor, 

Romanya • Kii~iik ltilaf 
Prag 6 (A.A.) - Romanya Hari

ciye N azmm:1 Ki.ir;i.ik hila£ lehinde bir 
tezahi.ir addedilmekte olan ziyareti habe
ri biiyiik bir memnuniyetle kar~IlanmJ~!Jr. 

Goga'nm yeni Rumen kabinesinin Kii
cti.ik ltilafm mii§terek menfaatlerinin mii
dafaasma ve Romanyamn ittifaklar sis· 
teminin ida1>1esine ihtimam edecegini ve 
kendisile selefleri tarafmdan giri§ilmi~ o
lan taahhiidler!e bagh hissetmekte oldu • 
gunn beyan etmi§ bulundugu hatJrlatJl • 
maktad1r. 

Miccscu'nun <;ekoslovakyamn pek zi· 

l Doris, bu teklif kar§Jsmda, iki dakika 
kadar kemali ciddiyet~e di.i§i.indii. Sonra 

----• tereddiidle cevab verd1: 
j - Evet amma, benim bir sevdigim er-

--====-===============~-=o======J kek var ... 
Cevtren: P askal bu itirazt elinin bir i~aretile yazan: 

Vicki BAUM Ham di V AR OGL U reddetti: ----- -67-

y alan dolu bir mektubdu bu ~oris, bu 

k b d b taraflannda bu opera 
bu adamm, §irndi ctok uzak, fakat unutul
maz bir gece tamd1g1 Paskal ismindeki 
delikanh oldugunu hatJrladJ. Y at, hep o 
uzak geceki davetlilerle, yahud onlara 
c;ok benziyen insanlarla doluych.J. 

llle tu un a, gar f ')At · 
turnesine CflktJglnl soyJiiyor, ta, ~I a /er 
Yor, senelerce evvel Delmont~ ebn md e-
d .. "!" k' JarJ kendt a§tn an 1g1 gu unc va a • h t' 
ge~mi§ gibi anlatJyordu .. «Bu. sey~ a 1 

S • l b" l'kt pmak JsterdJm» diyor-enm e u 1 e ya ¥ . . 
d B .. I da duydugu h1ssm tam u. u cum e, o an . . . d'v " 
if d . d' G"k ··zu"'nii gemmm CflZ JgJ a es1y 1. o yu . • 
ko '"kl"' 1 bulutlan. martJian, yunus pu u you, k . . ¥ 
bahklanm, benzin ve su aim~ 1r;~n ugr~-
d,klan kii<;i.ik limanlan, sahJldekl .palmJ-
yel · . "r Bazil aklma gehyordu. en, ney1 go se . 
E:trafmda oyle uc;suz bucaksJz bJr se~a, 
oyle geni§ bir hava ve mesafe vard! b ... 
Ye Bazil, bir duvann arkasmda, oyle da
ractk bir bahctede toprak kazmakla me§-
gulclii ki... • 

Seyahate c;Jktiklannm ilk gun~:. gem§ 
Pantalonlu esmer bir adam. Dom m ya
nma geldi, oturdu. 

_ - Babyorum da, ~al~. ~ize. bir ko§k 
Yapacakmmm gibi gehyor • dedi. 

Doris, bir miiddet dii•iindiikten sonra, 

Geminin provasmda kopi.iren sulan, 
birlikte bir saat kadar seyrettikten sonra, 
Paskal ci.ir' etkar bir eda ile: 

- Sizinle bir olup Shugers'i aldatma • 
hy1z, dedi. Y oksa bu seyahat ~ekilir §ey 
degil. 

Doris, miistehzi, sordu: 
- Siz gemiye ni~in geldiniz? 
Paskal, ayni mi.istehzi eda ile mubbe 

lr etti: 
- T1pk1 sizin gibi, i§ i~in. 
Doris, ha~in bir tav1r takmd1: 
- Ben i.icretimi ahyorum, dedi. Shu • 

gers'i aldatmak dogru olmaz. 
- Bizler mi.isbet bir nesle mensubuz. 

$imdi benim kamarama gelseniz, enfes 
bir seyahat yapml§ olurduk. Kamara ar· 
kada§Jm brir; oynamakla me§gul. Shugers, 
daha iki saat bardan <;1kmaz. 

- N e ~1kar? dedi. Herkesin bir sev
digi vard1r. Ben de bir kadm seviyorum ... 
$anghay'h bir kadm. Bana aldm~ bile 
ettigi yok. Kamarama gelin, size foto • 
graflar gosterecegim. 

Doris, teselli ve si.ikun ihtiyaemda idi; 
tereddi.id ediyordu. Lakin, sonunda, 
Paskal, kamarasma gene yalmz ba§tnB 
dondi.i ve o, giivertede, elleri mantosunun 
cebinde, Bazil'i dii~iinmege koyuldu. 

0 ilk giin, Bryant, Doris'in yanma 
yakla~mad1. Doris, onu, Ping Pong oy
narken gorrnii§, havanm soguk olmasma 
ragmen, ayagmda yalmz bir deniz donu 
ile dola~masma hayret etmi§ti. <;1kmt1h bir 
karm vard1 ve vi.icudii, bir erkek taslag1 
gibi §ekilsizdi. Ak§am yemeginde herkes 
giyinmi§ yalmz Bryant, sofraya, deniz 
donile gelmi~ti. Herkes kahkahayt bas • 
II. 0, tai:Jagma bakh ve otekilerle bera -
her, bon bon giildi.i. Korki.iti.ik sarho§tu. 
Y emegin ortasmda, onu kama rota teslim 
edip dJ§aTJ siiriiklettirmek mecburiyetinde 
kald1lar. Ertesi sabah, gene deniz donu 
ilc ve .~oguktan , mosmor vi.icudile ortaya 
t; IktJ. U<;iincii giin, Doris, bu manzaraya 

1699 gO~menin ~ektikleri 
Bir ay Kostencede vapur beklediler; kara kt,ta 

Karadenizde seyahat ettiler, 'imdi de sevk 
ve iskan edilmelerini bekliyorlar 

Go~menler arkada§tnuzla konu~juyorlar 

Oiin de yazdJgJrnJZ ve~hile Kostence- hatta bayram1 bile dii~i.inmeden arife sa· 
den Naztm vapurile getirilen Silistre'li baht Kostenceye dogru yola ~lkttk. 
1699 g(X;rnen, bir k1sm1 indirildikleri Sir· Oraya varmca bakuk ki vapurdan 
keci Go'<menevinde, bir ktsmt da yer bu· eser yok. Hanlara yerle§mege mecbur ol
lunamadJgmdan hala vapurda, atlan, a· duk. iki giine kadar vapur gelecek .. di • 
rabalan ve siiriilerile, kJ§tn bu kotii giin· yorlard1 amma biz de sabmiZhktan ~at· 
lerinde, hir; de rahat denilemiyecek bir hyorduk. Bir hafta ge~ti, on bet gUn ol· 
hal de T rakyaya sevkedilmelerini bekle- du .. N a file. Boy Ieee tam bir ay bekle • 
mektedirler, dik. 

Gelenlerin i.ic;te biri, yani 558 i 12 ya· Nihayet Nazun vapuru geldi, bizi o 
~mdan ki.i~iik c;oeuklardtr. Bu kafilenin karars1zhk i~indeki cehennem azabmdan 
beraberinde irili ufakh 700 hayvan ve kurtararak ana vatana ula~tlrdt.» 
225 arab a vard1r. Ve giilii§erek ilave ediyorlard1: 

Mevsim ge~mi~ oldugundan bunlar kt· «- 1699 ki§iyiz. Vapurda bir yav • 
~~ ger;irmek i.izere Silivri, Catalca ve Cor- rucak rahmeti rahmana k.avu§tu. Cok ii· 
luda, muvakkaten metruk evlere yerle~ • ziildiik, amma, Allahm biiyiikli.igiine bak 
tirilecekler, bilahare as1l koylerine sevke- ki ii~ saat sonra da gene vapurda bir yav· 
dileceklerdir. rumuz diinyaya geldi. Boylece ana yur-

T emin edildigine gore lstanbuldan ilk da gene tam am gelmi, olduk.» 
kafile yann T rakyaya yollanacaktu. Onlar, Sirkeci nhttmmda titre~e titre
Ancak ne olursa olsun bu, bir~ogunun §e, fakat hasretile yand1klan vatana ka· 
harc~yacak paras! bulunm1yan 1699 VU§mamn saadeti i~inde yerle§eeekleri 
yurdda§ kt§l hayli stkmtJ ic;inde ve muat- yerlere hareket zamanm1 bekliyorlar. 
tal ge~ireeektir. Bu tertemiz sevinc ir;indeki karde~lere 

Ce~en sene g(X;men kafilelerinin sonu bakarken, iizi.ile i.iziile, kendi kendimize 
ikincite~rinde almdigJ halde, bu y1l ikin- sormamak elden gelmiyor: 
cikanuna kahtm sebebi ne olabilir~ «- Aylarla evvel hertiirlU muamele-

Di.in, gelen go~menler arasmda yaptJ- leri ikmal edilmi§ olan bunlan k1§ bas
girnlz tahkikat, ortada hi~ de mazur go- mad an sevketmek mi.imki.in degil miydi? 
ri.ilemiyecek bir intizams1zhgm mevcudi- Hele bir ay Kostence hanlannda, ha 
yetini gosteriyor. geldi, ha geliyor diye vapur bekleterek 

Goctmenler §oyle anla!Jyorlard1: siiriindi.irmenin ne manast vard1? Ve §im-
-«- Biz'e verilen hareket emri iizeri- di, gidecekleri yerlerde koca bir i~ ve kt§ 

ne tarlalanmm ve evlerimizi baakarak, mevsimini bombo§ ge~irmege mahkum 
nice zamand1r yana yana hasretini ~ekti· edilmelerinin giinaht, daha dogrusu mes· 
gimiz ana vatana hvu,ma sevinci ir;inde uliyeti kimdedir~» 
llllllllllllllllllllllllllllllllllll.llllllllllllllllllllllltllltlllllllllllllllllllllltlltllllllllllllltlllltllltllllllll 

yade taraftar oldugu Macaristan • Kii • 
c;i.ik hila£ mukareneti meselesi hakkmda 
Hodza ile gorii§ecegi muhakkaktu. 
Amerika, Y ahudilerin vaziyetini 

takib ediyor 
Va~ington 6 {A.A.) - Hariciye Na

zm Hull, ecnebi memleketlerde ve bil • 
hassa Romanyadaki Y ahudilerin vaziyeti 
hakkmda sorulan bir suale cevaben demi§· 
tir ki: 

«- Hiikumet Romanyadan gelen ha~ 
berleri dikkatle takib etmektedir. F akat 
§UtBSIDl ar;Jk~a soylemeliyim ki heni.iz 
kat'i vaziyetin tetkikini icab ettiren hadi
seler inki~af gostermi,tir.» 
Romanya, Habe,ilfanzn ilhalum 

· tanzyacak m1? 
Londra 6 (Hususi) - Romadan bil

dirildigine gore, Romanya hi.ikumeti Ha
be§istamn ltalyaya ilhakmt tanimaga ka
rar vermi§tir. Romanvamn yeni Roma se
firi itimadnamesini «1talya Krah ve Ha
be§istan lmparatoru» ibarelerini muhtevi 
olarak Krala takdim edecektir. 

daha fazla tahammiil edemedi. Dogruca 
onun yanma gitti: 
-F. 0., dedi. Ni~in boyle deniz do-

nile aptal aptal dola§Jyorsun ~ 
F. 0. hiddetle hayk1rd1: 
- S1rf senin yi.iziinden! 
Kamarasmm anahtan, deniz donunun 

kemerinde sallamyordu. Bacaklannm t~y
leri soguktan diken diken olmu§tU. 

Doris: 
- N as1l benim yiiziimden ~ 
Diye sordu. Bryant, aglamah bir ses· 

le, ilave etti : 
- Bahse girdim de ondan. Shugers'in 

seni elde edemiyecegine bahse tutu~tum. 
Ben elde edemedikten sonra, o hir; ede • 
mez diye dii§iindiim. Fa kat seni, o za
mandanberi epey a§agilarnJ§Sin gibi go • 
riiyorum. 

- Evet, olabilir .•• 
Doris'in bu cevabmda adeta miiltefit 

bir ifade vard1. Franklin, bu deniz do • 
nile iiyle bir insan enkaz1 halinde idi ki, 
ona ac1mamak elden gelmiyordu. 

- Bu k1hkta daha nekadar zaman 
dola~acabm? 

Bryant, tazallum edercesine cevab 
verdi: 

- Seyahat devam ettigi kadar. 
Doris, piirhiddet: 
- Boyle sar;ma §ey olmaz. 
Dedi ve bu i§i konu§mak i.izere Shu -

; m'i bulmaga gitti. 

Teruel cephesinde muha· 
rebe devam ediyor 

Salamanka 6 (A.A.) - Franco ka· 
rargahmm bir tebligine gore, nasyonalist· 
ler T eruel' de hareketlerine devam ederek 
dii~man mukavemetini kmru~lardtr. Cum· 
huriyetctiler ag1r zayiata ugranu~lard1r. 
Franco'cular yeniden mi.ihim bi~ok mev· 
ziler ele gec;irmi~ler ve di.i~anm 5 avc1 
ve 3 ke~if tayyaresini dii~iirmi.i~lerdir. 

Salamanka 6 (A.A.) - Franco ka· 
rargahmm bir tebliginde T eruel cephesin
de esir edilen askerlerin bu cephede 1s -
panyoldan ziyade ecnebi muhariblerin bu
lundugunu soyledikleri bildirilmektedir. 
Cumhuriyet~i karargaht hemen hemen 
mi.inhasuan Franstz zabitlerinden miirek· 
kebdir. --· ... ·-··-

V alide Krali~e Belgradda 
Belgrad 6 (A.A.) - Valide Krali~e, 

Marie, Romanyadan gelmi§tir. 

Shugers once afallad1; fa kat, Doris'in 
bir bahis mevzuu olmag1 izzeti nefsine 
agtr telakki etmedigini goriince kahkaha· 
larla giilmege ba~ladt. Nihayet, Bryant'm, 
bir hafta sonra esvablanm giyebilecegini 
soyledi. Fa kat, bir hafta sonra havalar 
oyle JSJnml§h ki, Bryant, arhk bu cihete 
ehernmiyet vermez olmu§tu. 

Swance yah, Panama kanalmm en 
patJrd1h ve Papeete limanmm en sarho§ 
gemisi oldu. f~eride, mi.itemadiyen kah· 
kahalar, sarho§ kavgalan, kadm §ark1lan, 
gramofon sesi i§itiliyordu. 

Shugers, bu seyahati, kaba ~akalardan 
ve kahkahalardan miirekkeb nihayetsiz 
bir zincir haline koymagt kararla~tJrmJ§tt. 
Onun eglence hususundaki telakkisi ta -
mamen kendisine mahsus bir §eydi. Ge -
miye, musikiden korkan bir ya§IJ kopek 
getirmi~ti. Gramofon, bir dans havas1 ctal
maga ba§lar ba§lamaz kopek de havla • 
maga koyuluyor, bu manzaraya, Shugers, 
gozlerinden ya§ gelinciye kadar giiliiyor
du. Davetlilerin yataklanna, daima, j~j 
su dolu tas~ar, f1r~alar ve <;iviler sakhyor
du. Bryant m kamarasma, gece Yakti, be· 
yaz. ~areler sahveriyordu. Bu fareleri, ona, 
delmum tremens hastahgma ugrad1g1 kor
kusunu vermek ictin, gemiye doldurmu~tu. 
Kadmlar, t~~alet masalarmda, banyoda, 
tuvalette, kagidlara yazllrnt§ beyitler bu
luyorlar, bunlan giilii§erek okuyorlar ve 
sakhyorlardJ. 

'1 
z::::::::s:. ==:! 

Cinliler mukabil 
taarruza ge~tiler 

----
Miihim Japon mevzileri 
~inlilerin eline ge~ti 

[Ba~tara/1 1 fncf sahttedeJ 

r;irmek ic;in ~arpt§an iki taraf arasmda 
muharebe biitiin §iddetile devam etmekte~ 
d1r. $angtung cephesinde diindenberi hie; 
bir degi§iklik yoktur. Cin k1taatmm mel"' 
kezi ~imdi Y en~eu yakmmda teessi.is et
mi~tir. 

Cin tayyareleri pazartesi giini.i Vuhu 
nehri membamda bulunan bir japon top· 
~ekerini bombard~man etmi§ler ve miihim 
hasara ugratmJ§lardir. Ayni gi.inde Pekin 
civarmda bir di.i§man tayyaresi di.i§i.iriil • 
mii§tiir. 

Muhasamatm vergi tahsiline indirdigi 
~etin darbeye ragmen, <;in makamlan ver· 
gilerin evvelki gibi tahsil edilebildigini 
bildirmektedirler. 

60 Cin tayyaresinin yaptlgt 
bombardzman 

Hankeu 6 (A.A.) - 60 Cin tayya· 
resi Nankin'in cenubu garbisinde ve 
Nankin'den 80 kilometre otede bulunan 
Uhu J apon tayyare karargahmt bombar .. 
dtman etmi§tir. 

5 J apon tayyaresi tahrib olunmu§ ve bir 
Japon tayyaresi de dii~i.iri.ilmii§tiir. 

Bu tayyareler ayni zamanda Y angtse 
nehri iizerinde bulunan iki Japon to~eke. 
rini de bombard1man ederek babmu§lar
dtr. 

Japon tayyarelerinin Hankow'u 
bombardzmanr 

Hankow 6 (A.A.)- 22 Japon born• 
bardtman tayyaresi, beraberlerinde 16 
aVCl tayyaresi bulundugu halde bugiin og• 
leden sonra Hankow i.izerinde bir eeve• 
Ian yapm~§lardu. Kendilerini tayyare da• 
fii toplarmm ~iddetli bir ate~i kar~IIarnJ§• 
hr. Fa kat bu tayyarelerden hi~irine is a• 
bet vaki olmamJ&tJr. 

T ayyare meydanma 50 kadar bomba 
attlmJ~br. T ayyareler, telsiz istasyonunu 
da bombard1man etrni§lerdir. 

Bombalar istasyona isabet etmemi•se 
de civardaki fakir bir mahallede bir y~n
gm c;Ikmasma sebebiyet vermi§tir. 

Japonlar $antung'a cloiru 
ilerliyorlar 

Londra 6 (Hususi) - Japon kuvvet· 
leri Santung'a dogru ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. Bu hareketten mak
sad Pekin ile .Sanghay arasmdaki lren 
hatttm kesmek oldugu haber verilmekte • 
dir. 

lngiliz aefiri Hirota ile gorii,tii 
Tokyo 6 (A.A.) - lngiliz sefiri, 

bugi.in ogleden sonra M. Hirota ile go· 
rii~mi.i~ti.ir. Gori.i~menin mevzuu ne olaca• 
g1 hakkmda bir gftna malumat verilme· 
mi§tir. 

Panay hadisesinin lilmi 
Lmdra 6 (Hususi) - Japon tayya· 

releri tarafmdan batmlan Panay gambo
tunun filmi bugiin Londrada ilk defa o
larak gosterilmi§tir. Bu filim taarruz es
nasmda gemide bulunan bir Amerikah 
sinemac1 tarafmdan almmJ§hr. 

J apon •an•iir memurlar1 
Sanghay 6 (A.A.) - Japon s~nsiir 

memurlan bu sabah kablolar kumpanya· 
Ianna gelmi~lerdir. 

Davadan vazge~ildi 
La Haye 6 (A.A.) - Belr;ika ve ts • 

p~nya hiikumetleri, beynelmilel adalet 
d1vamna miiracaat ederek Belgika dip
lomat! Borchgrave'm tspanyada katli 
meselesi hakkmdaki davadan mii~tere
ken sarft nazara etmi§ olduklanm bil • 
dirm~lerdir. 

Y emekten sonra, kadmlann dekoltesi· 
ne, koti.i cinsten, ka<;ak §ampanya dokii -
yorlard1. GeceyartsJ, imdad ~am ~ahm " 
yor, geminin i~i birbirine giriyordu. Ki • 
minin elbiselerinin kollan dikiliyor, kiminin 
k?s~ii~ii. sa.klamyordu. Bunda oyle ileri 
g~dJ!rnJ§tJ k1, ~avetlilerden daima rasgele 
bJr§ey bulup gJymege ve oylece dola§rna· 
ga mecbur kalan bir kJSJm vardt. Uydur· 
rna telgraflar yaz1hp dagJt!hyordu. Daha 
buna. benzer ti.irlii ti.irli.i aptalca §akamn 
hadd1 hesab1 yoktu. Ak§amm yedisine 
dogru •. biitiin gemi sarho~ oluyor, gece, 
tam bu ke§rneke§ i~nide nihayet bulu • 
yordu. 

Bir giin Doris, Paskal'a §U suali sor " 
du: 

- Shugers beni buraya nic;in getirdi ~ 
Her ak,am oyle sarho, oluyor ki, oteki 
kadmlart benden ay1rd edemiyor. 

- Bilmiyor muydunuz ~ Once, gaze
telerin kendisinden bahsetmesini istiyordu; 
buna muvaffak oldu. Sonra da, kendisin
den bo§anan kamma ve kendisini redde
den bir ba§ka kadma kat§!, nelere kadir 
oldugunu gostermek istiyordu. Or;i.inci.isii 
de, sizin F. 0. ile birlikte bir gemide bu· 
lunmamz onca son derece eglenceli bir 
hadisedir. Sizinle kendi rasmda bir mi.i
nasebet bulundugunu F. 0. nun, gozlerile 
gormesini, sizin de F. 0. nun bunu gor· 
diigi.ini.i bilmenizi istiyor. 

[.Arkas, var] 
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Kus- adam' In maceralari 
' 

[Ge~en de/a - -----~.,.,..,.....,,...,_...,.,..,.,..._,--.....--~_,........---

lar ~rkm~ krsrmla -
rm hulasasr: Clem 

Sohn ku§lar gibi ka-~~~~~~i~~i~~~~~~i~~ nadlarla ucmauz 
aklma ko.umu~ A -
merikalz bir gencdir. ~,:;~~\1~~~~,:::;;~-
Y aptrgr muhteli! 
tecriibelerde muvaf
fak olamruor amma, 
kat'l surette de iimi -
dini kesmi.uor. Wil
liam Re.u isminde 
eski ve .11eni d iin -

~.J:•>,o~;p 

yada me§hur olmu~ bir tay.uareci arkada§r,l norler yapmak te§ebbiisiine giri§tiler. 
bir de .ua§lr baba dostu -r;ok sevdigi ]a - Hayli de muvaffak oldularl. 
mes Rower admda bir ahbabz vardrr. - Y a .• Alman gencleri, demek mo -
]ames'in k1z torunu Jeane de Clem'in torsiiz tayyarelerle u~abiliyorlar .• Rica 
Ct!surane ie§ebbiisile t,;ok aliikadar olmak- ederim, ~unu biraz etrafhca izah etl 
tadrr.] - Bunun ic;in birkat; usule miiracaat 

Ertesi sene William Rey Almanya ve edilmektedir. Planorler, ya kaut;uktan 
Fransada yapttgt uzun turneden doniip mamul kuvvetli kayt§larla gerdirilip ger
geldigi vakit Clem'i <;ok ne§' eli ve iimidli dirilip btrakrlarak onlara bu §ekilde bir 
buldu. Delikanlt arkada§Jm her zaman - siirat, bir hareket veriliyor, ya otomobille 
kinden daha fazla bir memnuniyet ve ~ekilip havalandmhyor, yahud da tay • 
muhabbetle kar§rhyarak: yareye takrhp yiikseklere t;rkanhyor, son-

- Bak, dedi, sana verdigim sozde ya- ra aradaki rabrta kesilerek ba~rbo~ buab
lancJ <;tkmadrm. Kanadlarrmla havay1 hyorlar .. Bir kere yiiksege <;rktrlar mt, ha
a§agrdan yukan degil, yukandan a§agr vadaki muhtelif hadiseler ve vaziyetlere 
dogru fethe karar vermi§tim. Onun i<;in ragmen ut;makta devam ediyorlar. 
para§iitt;iiliige ba§ladrm. - Bravo 1.. Ben de bunu otedenberi 

William, Clem'i samimiyetle tebrik et- dii§iiniiyorum, kanadlanmm havada ~e -
ti. Clem izahat verdi: §id ~e§id cereyanlar dolayrsile imam yiik-

- Fa kat, zannetme ki para§iit~iiliik • sekte tutmrya muktedir olacaklarmr bili -
te saplamp kalacagrm.. Hayrr.. Bu, her- yordum. Gordiin mii, nasrl dedigim c;rktr ~. 
kesin yapttgr §ey .. Ben, yiizlerce defa _ Evet.. Fransada Mont - Dore ci -
tekrar etmek i-;tedigim para§iitle inme varmdaki tayyare karargahmda gorii§tii -
tecriibelerile yiiksekli~lerde k:nadlan~ • giim miitehassrslar beni bu mesele hakkm
la uc;manm nasrl kabrl olacagrm denn - da bir kat daha tenvir ettiler. Planorlerin 
den derine tetkik etmek niyetindeyim. havadaki hangi cereyanlardan istifade et-

- Hi~ de fena fikir degill mekte olduklanm uzun uzun anlathlar. 
- F ena fikir degil de soz mii?.. Bir Planorleri yiikseltmege yanyan ilk kuv-

kat; defahk atlayr§lanm bile bana neler vet ufki esen riizgarlardrr. Bunlar daglar 
ogretti bilsen I. Artik, zannederim, onii- veya vadiler istikametinde muntazam §Co

miizde seneler degil, aylar var .• Pek ya- kilde ve zincirleme tarzmda esmektedir -
kmda kanadlanmla gokte ferih ve fahur ler. Durgun havalarda ise arzrn muhte -
u~tuguma biitiin diinya ile birlikte sen de lif tahakalarmdan inti~ar eden in~ia'lar 
§ahid olacaksm!. oralardaki hava tabakasrm fazla !Sltmak-

- Kendi kazandrgtm muvaffakiyetler ta, planorler de bundan istifade ederek 
derecesinde sevinecek ve iftihar edecegim yiikselen hafif hava tabakasile birlikte 
Ciem, bundan emin ol !.. yukanya ~rkabilmektedirler. Bulutlu ha-

- Siiphe eder miyim hi~ .. Bir zaman- valarda ise planorler bu bulutun altma 
lar riiya ve hayal telakki edilen bu te§eb- sokularak onunla birlikte mesafe katetme-
biis hakikat haline girince medeniyetin bir ge muvaffak olmakta, hatta bazan bir 
kat daha yiikselmi~ olmasile ben de gu- buluttan otekine devrolarak yoluna de -
rurlanacagrm dogrusu I. vam eylemektedir. Frrtmah havalarda hi-

William Rey, arkada§mi i~inden ge • le, mahir bir pilot, ~arpr§an srcak ve so -
len bir co§kunlukla kucaklamaktan ken - guk hava cereyanlarmdan istifade ede -
disini menedemiyerek: rek planoriinii pek miikemmel sevk ve 

- Buna hakh olarak layrksm karde • idare edebilir, zannediyorum. 
§im, dedi, vaktile seni fikrinden caydrr - - Bravo, bravo! .. Biitiin bunlar, ka
r:'ak. ic;in lii_zumsuz ukalahk!ar yaph~Im~ nadlarrmla zahmetsizce u~ulabilecegini 
~rmdt ~o~ pr~mam~ ~ar~e§t~ 1.. <;unku pek miikemmel isbat ediyor .. T e~ebbiisii
tayyarenm ~ok mutekamtl brr u~ma va - me bir kat daha srkrca sanlmak zamam 
~~~asr oldu~u?u t~kdir .et~ekle be~.a~~r geldigi anla§rlryor .. Lakin, evvela §U pla
rtrraf etmehyrm kr asrl rstrkbal motorsuz norciilerin istifade etmekte olduklan cere
ut;u§lardadrr. F ransa ve Almanyadaki son yanlan inceden inceye tetkik etmek ve 
seyahatim esnasmda buna tamamile kani yaphgrm para§iit tecriibelerile bizzat tec-
oldum.. riibe eylemek icab ediyor ... 

Clem Sohn sevincden gozleri parlrya • - -5iiphesiz karde§im !.. 
rak tela§lr tela§lr :. William Rey, arkada~mm elini s1k1p 

- Anlat, dedr, kuzum, ~abuk ve uzun ayrrlrrken gene kendisine dost<;a ihtarda 
anlat !.. bulunmaktan kendini alamadr: 

- T abii anl.atacagrm.. Biliyor~.u~: . -. - Y alnrz para§iit tecriiybelerinde c;ok 
Versay m~ahedesr ~lma?~amn . motorlu rh~~y~th hareket etmek ve bu i§i fazla 
tayyare vucude getrrmesm1 tahdtd, hatta suushmal etmemek lazrm geldigini de u
menetmi§ti. Bu vaziyet kar§Ismda Alman· nutma! .. 
lar, motorsiiz tayyareler imal etmek, pia.- VII- KlTllan kanadlar 
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em o n tayyare ile yiikseklere <;1-
<;ocuk portreleri krp oradan para§iitle atria atria, artrk a

damakrlh bir hava kurdu olmu§tu. Once 
otomatik para§iitlerle inerken sonralan 
i§i daha ziyade ilerletti. Evvela bo§lukta 
kanadlarile geziyor, dola§ryor, ancak on
larm kendisini dii~mekten menedemiyecek 
bir vaziyete girdiklerini goriince muayyen 
diigmeye basarak a~rlan para§iitiinii kul· 
lamyordu. 

Fa kat, asrl istedigi ba§ka idi. Kanad
larile sade havada gezmek, salmmak ona 
kafi gelmiyordu. Y ere ini§ tarzrm ve sii
ratini tanzim etmek ve istedigi yere inebil
mek en biiyiik arzusu idi. 

Clem, Amerikamn muhtelif §ehirlerin
de tecriibelerini tekrar etti. Y eni diinya • 
mn ekseri halkt bu!utlar arasmda bir c;ift 
kanadla ii<; yiize yakm Ut;U§ ve ini§ tecrii
besi yaprnl§, zaman zaman sag ve sol 
kanadr oynatarak havada u~arken ken -
disine krsmen muayyen bir istikamet ver
mege de muvaffak olmu§tu. 

William Rey, bu mada fngilterede 
idi. Clem hemen her uc;u§ ve ini§ine dair 

J{ii~iik Sel!juk Unal ihtisaslarmr uzun mektublarla arkada§ma 

CUMHURiYE'l' --

Medeniyet ileriledikc;e neler icad olu
nuyor .. ingilterede, otomobillerden son
ra bebek arabalarma da radyo konmu§. 
Fakat bunun gayesi sade ki.i~lik yavru
lan veya mi.irebbiyelerini parklarda, 
bahc;elerde gezinirlerken eglendlr -

mekten ibaret degil. Havanm bozacagr 
zamam evvelden haber verip kli<;likle
rin vaktile evlerine got liri.ilmelerini, 
yagmurda, frrtmada d11~anda kahp bas
ta olmamalanm temin etmek imi§ .. Bil
hassa istanbul ic;in hi<; de fena bir §ey 
degil, <;linkli havalarm saati saatine uy
maz, malfun ya! .. 

Bir unutkanhk, iki oliim! 
Macaristanda seyyar bir cambazhane -

nln me§hur bir ipnotizmactst varmr§. 
Adam, her ak~am muhtelif numarahr 
yaphktan sonra as1l bliylik marifetini 
gosterir, cam bir sandtgrn i<;erisine ya
hrdrgt cambazhane mlistahdimlerinden 
birini mi.ikemmelen uyuturmu§. Hade • 
meler, numaradan sonra sandrgr <;eker 
gotlirlirler,ipnotizmacl da elini ylizlinii 
y1kar, gider, medyumu uyandmrmr<J. 
Bir ak§am ipnotizmact da, hademeler de 
adamt cam sandrgm i~inde unutmu~lar, 
tam 24 saat orada kalmr§. Ertesi aksam 
ipnotizmacl cam sandrgm online geldigi 
vakit bir de ne gorsiin:. Medyum Mla 
uyuyor .. 0 anda ipnotizmactya heye -
candan bir kalb sektesl gelmi§, olmu§, 
oteki zavalli da uyanamadan ebedi isti
rahate dalmr§! 

Kaynana dilinin tehlikesi 
Bizde ckaynana 

dilh derler, frenk
lerde ckaktlis• ismi 
verirler. Kaktlis st
cak memleketlerde 
ve Akdeniz iklimi -
nin hakim oldugu 
yerlerde yeti§ir. 

Bizde de Adana ve • 
havalisinde bulu - . 
nur. <;ic;ek vermez, L. 
gi.izel kokmaz, bir heykel gibi slis te§ -
kil eder, faydaSJ da yoktur. Lakin fay
dasrz olan bu nebatm mlithi§ zaran ve 
tehlikesi varm1~ da biz farkmda degiliz.. 
Amerikada her sene kaktlis'lin dikenle
rine takrhp yaralanma neticesi bir~ok 
ki§iler oilib gidiyormu~. 1936 senesinde 
de bu ugursuz nebata tam 171 ki§i kur
ban olmu§! 

Alb ayakh, iki kafah 
Alh ayakh, iki kafah bir dana .. Boy

le ~eyleri ekserimiz biiylik annelerimiz
den dinledigimiz masallarda d~itmi§iz

dir. Fakat resmini gozi.ini.izle gordligli -
ni.ize gore. bunun bir hakikat oldu~n -

dan §liphelenmezsiniz samnm. Bu hU -
kat garibesi ge~en ay italyada Milano 
§ehrinde a<;tlmt§ olan hayvanat sergi -
sinde te§hir edilmi§tir. 

bildiriyor, William da daima ihtiyatka -
rane nasihatler vermekte devam etmekle 
beraber onu hic;:bir vakit te§t;i ve te§vikten 
geri kalmtyordu. 

Nihayet, Clem'i fngiltereye ~agrrdrlar. 
Delikanh cesurane tecriibelerini ingiliz 
halkmm huzurunda da tekrar edecekti. 
Gratwick tayyare karargahmda onu bek· 
liyorlardr. lki arkada§ orada bulu§mrya 
karar verdiler. Clem Sohn, William 
Rey'e: 

«Gratwick karargahma gel, diye mek
tub yazryordu. Beni orada i§ ba§mda go
receksin, tabii Kaliforniya'mn kumlu sah
ralarmda birlikte yaphgrmrz ilk tecriibeyi 
ve kiitteden yere dii§iip bacag1m1 sakat -
ladrgrmr hatrrlryacaksm! Anhyorum ki 
o vakit birka~ metro yiikseklikten kendimi 
kaprp koyuvermek hakikaten ihtiyatsrzlrk
ml§ .. F akat bugiin iic; bin metrodon atla -
yrp yere inmek bana bir ~ocuk oyunu te
sirinden fazla bir§ey yapmryor.. Seni 
Gratwick'e geldigim vakit, muhakkak o
rada bulmak ister, gozlerinden i:iperim .. » 

- Arkasr gelecek defa • 

-~ ....... ~ 

Avusturya mekteblerinde ~ocuklann srhhatlerine ~ok ehemmiyet veriliyor. 
Resmimiz, Viyana mekteblerinden birindeki di!l muayenesini gostcriyor. 
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Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru <;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
mtya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~1kmak mutlaka hediye kazan -
mt§ olmakhga delalet etmez. Miikafat 
kazananlarm ismi her aym ilk haftasm
da ne~rolunan bliylik listeye yazrhr. 
Soldan saga srra ile: 

1 - Beyazrd 126 numarah dlikkanda 
berber Mustafamn k1z1 Memduha. 

2 - Denizli lisesi 1622 Kemal $enol. 
3 - Yalova <;e§me sokak 7 numarada 

Melek Ozhan. 
4- Eylib Camiikebir $ark kazinosun

da Ahmed Tekiner. 
5 - &~ikta~ Ortabahc;e 84 numarada 

Bedia Betul. 
6 - Galata Arabcami Alacames<;id so

kak 53 numarada Muharrem. 
7 - Bahkesir Arabac1 Hasanm oglu 

Lutfi Erdogan. 
8 - Mersin !leri okulu 375 Hayati 

Arman: 
9 - Adana ismet inonii ilk okulu 349 

Halim. 
10 - Geredede Uzun Hliseynin evin -

de Ali Altay. 
11 - izmir Karsryaka Banka sokagm-

da 19 numarada Hi.iseyin. 
12 - Haydarpa~a lisesi 2723 Mehmed. 
13 - Barhn orta okul 311 Suphi. 
14- Malatya merkez Firat okulu bas-

~Ozenler 

ogretmenin klZl Ayten. 
15 - Ktrklareli orta okul 470 Hesna. 
16- Tekirdag Nam1k Kemal okulu 62 

Neriman. 
17- Maden okulu 54 Abbas Klllltan. 
18 - Kayser·i Si.imer Bank Bez fabri

kaSJ dokuma §Ubesi §efinin oglu ilhami. 

.-

Sucukc;unun oglu uc;urtma uc;uruyor! 
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Lamalar memleketi 
$imdiye kadar dlinyamn en az tan111' 

mi§ memleketlerinden biri cLamala~ 
memleketh Tibettir. Fakat bu • 
giinkli nakliye vas1talan sayesinde ora· 
Y1 da birka<; gi.inlin i<;inde ba§tan ba~3 
dola§mak kabil oluyor. Halbuki evvelc~ 
senenin ekseri zamanmda karlarla or • 
ti.illi, 5000 metro yiiksekliginde daglar ' 
dan te§ekklil etmi§ bir yerde boyle ~a· 

buk<;a bir devir yapmak kabil miydi! 
Diger taraftan Tibet halkr, memleketle
rin·i dini §ekilde mukaddes addeder ve 
oraya mlimklin mertebe yabancr ayagl 
bashrmamak isterlerdi. Tabii bu fikil', 
en ziyade kendilerine Lama ismi veri • 
len Tibet papaslarmm telkini neticesi 

~ 

6 , 

ten 
5 -
6 -
den 
lar 
di~ 
~ 
'lak 
10 
tl, 

Y. 
1 

gl 
sev 
ko 
5 -
7 • 

orada yer bulmu~tu. Halkt bir milyon • 
dan fazla olmad1gr halde papaslarm sa• 
YlSlnm 100 bine balig olmast, orada dini 
taassubun ne derece ileri oldugunu 
pekala gosterir. Yabanc1larm, halkrn 
zihnini aydmlatmtya dogru yapacagl 
her hangi bir hareket, soyliyecegi her 
hangi bir soz tabiatile papaslarm i§ine 
gelmezdi. bii 

Fakat o stkr devirlerde bile gene ora• 
ya gizlice girip, Tibetlilerin adetleri, an• 

tm aneleri hakkmda tetkikatta bulunanla· su 
ra tesadi.if edilmekte idi ki, bunlardan 
biri de Madam Neel ismindeki Frans1t E 

.kadmrd1~, Bll kadm evvela, Tibet lisa· 
mm ogrendi, sonra oliimii gozline aldl 
ve esrarh bir surette memlekete girdi ve 
uzun uzun dola§b. Kimse onun yabanCl 
oldugunu anhyamadt. 

Tibet, daghk oldugu derecede <;ok so
guk da bir memlekettir. Kr§m ekseri za
manlarmda hararet srftrdan a§agt (30) a 
di.i~er. Hemen hemen hi<;bir tarafmda 
nebat yeti~mez, yeti~enler bir takrm ~a
ll c;trptdan ibarettir. Koyler ve ki:iylliler 
<;ok acmacak bir haldedir. En biiyi.ik ~e
hirlerinin halkmrn Sl!YJ.SI 4000 i ge<;mez. 
Ahalisi ~ok c;ah~tr, <;ok ibadet eder, bi.i
yi.i, trls1m, sihir gibi sac;ma §eylere iti -
kad eder, fakat hemen herkes acayib blr 
usulde yaphklart jimnastikler s~yesin
de birer atlet gibidirler. Bu sayede ye • 
meden, i~meden, uyumadan uzun rni.id
det zahmete katlamrlar. 

Lamalar, tabii i§i mubalagaya vura -
rak bu ge§id jimnastiklerde ileri giden· 
lerin en ince bir dal iizerine, onu biik • 
meden ve kumadan oturabileceklerini, 
bir damm deliginden havaya li~, dort 
metro yiikseklikte frrhyabileceklerini 
si:iylemektedirler. 

BIZim evliyalarm, aynaroz papasla
nnm uc;malan rivayeti gibi, cahilane 
itikadlar! 

( ikinc:kanun bulmacasJ 

[]I] )( []!] ... !a~ 
+ )< -

UJ X fa3.1 = ~ 
)< +-

,p:[Q X (g1rl . ~tJa 

<:YD ~~. + ldW ~ 
Yukandaki her dart k5§e bir saYJ.ya 

delalet ediyor. Birbirinin ayni alan 4 ko· 
§eler ayni saytlard1r. Ona gore saytlan 
yerlerine koyarak bu hesab meselesini 
hallediniz. Bu meseleyi kolayca ~ozebil
mek i~in bilhassa di:irt ko§elerin hangi
lerinin birbirinin ayni olduguna dikkat 
etmelidir. Birinci ve ikinci sahr hallol -
du mu meselenin otesi kendiliginden 
ortaya <;tkacakhr. 

Bu bilmeceyi gazeteden kesecegt • 
niz par<;a iizerinde ve her saytyt men -
sub oldugu dart ko§enin i<;erisine yaza· 
rak bize gonderiniz. Dogru halledenler
den birinciye be§ lira, ikinciye iki lira, 
ii<;iincliye mlinasib bir hediye takdim o
lunacak, diger yiiz ki§iye muhtelif mli· 
kii.fatlar dagrhlacakhr. Cevablarm bi· 
rincikanunun sonuna kadar gonderilm~
si §arttrr. Ge<; kalanlar hediye kazana· 
mazlar. Bilmeceyi dogru c;ozenlerden 
bize fotograf gonderenlerin resimleri de 

8 

lH 

(:in • Japon rnuharebesi dolayisile Japon c;ocuklarmm en kUc;Uklcrinde 
bile askerlige rnuhabbet artmi!jhr.$u resirnde kimi amiral, kimi general iini- mlikafat alsmlar almasmlar, s1ralan ge• 
formas1 ta!liYan miniminiler, bakm, nasil kuruluyorlar ! lince sahifemize basthr. 
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FENNiN BiR HARiKASI : 
CUMHURfYET 

K E 5 K i N K A ~ E L E R i fi3utme, grip, nezleye . ve agnlara hire birdir. 
9 

1 lik ve 10 luk 
k utular1 vard1r. 
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Soldan sa!1;a: 
1 - Blr lie~id felakete. u~rami§ olanlar 

• hniirekkeb kelime> . 2 - Insan, oturula.cak 
Yerlerden b!rl. 3 - Yiize gtililciiliik, ses ve
renlerden. 4 - Bir erkek lsmi, yiiz 5ene. 
5 - Oliim zamam, lfOk giizel kokan madde 

le' 6 - Nakl!ye vas1talarmdan b!rlnl !date e
ve den, cya~a) nm lttsasl. 7 - Blr edat, uzuv-

larlmizdan b!rl, berkesln kendl!lnde san
R~ <h~1 . 8 - Senenln takslmatmdan blrlnin bo-

:Yu fazla olan, her~eyl sa.tm alan. 9 - Mu
i • 'l'akkaten kulla.mlan ~eylerln ii:cretl, sakat. 
esl lo - Yuva, blr edat. 11 - B!r lf&~U'ma tAbl-

• fl, lfltlfeler. 
Yukaridan Md!Y&: 
1 - Kiimes hayvanlarmda.n b!rlnln ren-

81 slyahi (mii:rekkeb kellmel. 2 • Ado.letl 
.Seven, kepaze kadm. 3 - Kay1b, beled!ye . 4-
kor, arabca cbaba) , iran dlUnde ekmek. 

er 5 - Blr edat, arka.da§. 6 - Pa.r9a, seclyeler. 
ne 'I - Bozu~u~. blr edatm tersl. 8 - Genl$lik, 

biiyiik bi~tak. 9 - Ka.radenlz sahlllnde ya
~lyanlardan bazilarma. yanlit verllmllf b!r a• 
1s1m, zarar. 10 - Olduklfa., gilsterme san'a-

n• tma mensub. 11 - Blr ceml e<iatmm tersl, 
a• 

su getlrenler. an 
u: Evvelki bulmacanm halledilmit tekli 
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p A R A L A 
Ahs 

Frank 
Dolar 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 

80.-
122.-

99.-
80.-
18.-

a• 
er 
e· 
z. 

Florin 
Kron <;ek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 

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

a 

1 

t 

.. 

Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron tsvec 
Sterlin 
Alttn 

30.-
625.-

1075.-
273.

E K L E R 
Ac hs 
23.40 
0.7980 

15.1594 
4.70 

87.8610 
3.4465 

63.7953 
1.4325 

22.7065 
4.2150 

Ban knot 
<; 

Paris 
New-York 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var~ova 
Budape!jte 
Biikres 
Bell!:rad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

13.7160 
1.9782 
4.2057 
4.0070 

E 

106.3795 
34M 
2.74 
3.0938 

627.-
23.64 

S B A M 
Act''" Kanants 

Aslan cimento 9.60 9·50 
97 97.50 Merkez BankasJ .- R 

fSTfKRAZLA 

Tiirk B. 
• I VadeJI 
• n Varfeli 

• ill Pe&in 
Erl!'ani 
Stvas EI"ZD. J 

• • n 

ActhS Kapant~ 

1!!.115 
18.75 
18.55 
97.-

102.25 
95.-
95.25 

18.115 
18.65 
18.55 
97.25 

102.-
95.-
95.-• • TV 

TAHVtLAT 
A<"tlts Kan11mc 

40 ~5 
40.35 

An;~ d. I V;~rfe1i 40.::!!l 

Anad. n vadeti 40.35 

'=====~~~JI 
Kad1koy ikinci sulh hukuk hakimli-

ginden: . . 4 b' 
936/23 Cumhuriyet g~~etes~nm. • I-

tincik' 937 tarihli nushas!le ·!lan e· 
anun C T K 

di!dig; tizere OIU Mehmed emi m a-
dJk" .. d C . l'kte HasJrcJba~l soka· oyun e ev1z 1 • 1 •1 b't' . 
glnda 29 numarall bah~eh ev 1 e 1 1 ~1 · 
itindf:'ki ar~as1 blrinci artirm.ada mu_ -
ha- k t 'n yiizde 75 1 elde ed1l· •umen 1vme 1 • ~ • • • •t 
~ed· • . _, t lamadtgl Ikmcl ar• Ir -Jgtn ut:'n sa 1 .. .. vn; 
~asmm l:l/1/938 per~embe gunu a 
saatlerde yap!laca~I ilan olunur. (86) 

Pudra renkle-

Bu. yeni ve 
sihramiz 

renkleri 

MECCANEN 
tecriibe ediniz. 

rinde inkllab 
yapt1. 

On kadmda dokuzu, 
tenlerine uymtyan bir 
renkte pudra kullantr· 

I Arhk; sizi ya&tmzdan fazla ihtiyar- 1 
lamt$ gosteren ve yiiziiniizde •Pia-

l kalar• halinde yapl&an adi pudralar1 

I b1rakmJz ve bir giizellik miitehas• J 
I stsmm dediklerini okuyunuz. 

. - --- - -- -
sun'i lar ve yiizleri 

«makyaj gormiit» bir 
fekil aldJklari gibi yatlarm
dan fazla ihtiyarlamif go -
riiniirler. Yeni icad edilen 
tayant hayret «Chromo· 
scope» makinesi, pudra 
renklerinde bir inktlab yap· 
bgt gibi sihirli bir goz, mev· 
cudiyetinden bile fiiphe e
deceginiz nisbette pudra 
renkleri arasmdaki ahengi 
ifta etmittir ki bu, T oka
lon miiessesesi kimyagerle· 
rine bir~ok tabii renkleri e· 
sash bir tarzda mezcetmek 
imkamm venni,tir. Artik 

yiiziiniizde plakalar haHn
de yapifan adi pudralara 
nihayet veriniz ve bugiin· 
den Tokalon pudrasmm sih
ramiz renklerini tecriibe edi
niz. Yiiziiniiziin bir tarafma 
bir renk ve diger tarafma 
da batka renk bir pudra sii
riiniiz ve cildinize hangisi 
daha uygun geldiiini gorii· 
niiz. Bu yeni pudrayt kulla· 
narak cazib, sahhar ve ade· 
ta tabii bir giizellik temin 

ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife karfthk olarak Is -
tanbul 622 posta kutusu adresine (T. C. 7) rumuzile 12 
kurutluk pul gonderdigini:z:de size hususi modelde bit 

•-•lkutu pudra ile muhtelif renklerde ni.imunelik 4 ufak pa· 
ket pudra gonderilecektir. Mektubunuzda her vakit••• 
'lrullandtgtmz p\ldrantn r~ini de bildinnegi unut· 
may1n1z. 

EKSiLTME ~ARTNAMESi 

Adana T. H.' K. Subesi Baskanhg1ndan: 
Adanada in~a edilecek Tiirkku~u binastna aid 

eksiltme ~rtnamesidir. 
1 - Eksiltme ~5tiirii olarak ve kapal! zarf usuliledir 

• 2 - Eksiltme 10/1/938 pazartesi giinil saat 15 te Ad.ana T. H. K. $Ube-
smde yapllacakhr. 

3 - Eksiltmeye a!ja~'(ldaki ~artlan haiz olanlar girebilir. 
A - Kanuni ikametgah1 olmak. 
B - Turk olmak. 

C - Halen in$aat miiteahhidi olarak faaliyette old.uguna dair resmt 
vesika ibraz etmek. 

D - ~~mdiye kadar bir defa en az 25.000 lirabk resmt bir bina in§aah 
I~~.ni .!Du~affakiyetle ba~armt~ oldugunu isbat etmek. 

E - Dorduncu maddede yazth muvakkat teminah vermek. 
F - Mukavele mi.isveddesi ve ona merbut bilciimle evrakt gori.ip im

za etmek. 

4 - Bu i~i~ muvakkat teminah % 7,5 hesabile 2174 lira 81 kuru~. 
5 - !stekhler muvakkat teminatlanm eksiltme saatinden bir saat ev

~el :!· H. K. Adana $ubesi veznesine yatlrarak alacaklan makbuzu ve 3 
iincu madde ~ .ve D f1kralannda yaz!l1 vesaiki , teklif mektublarmt havi ka
palt zarfla b1rhkte eksiltme saatinde T. H. K. Adana :;lubesinde toplana
eak Eksiltme Komisyonuna tevc!.i edeceklerdir. 

6 - Kat'i ihale Tiirk Hava Kurumu merkezinden sorulduktan sonra 
yapllacakttr. (8528) 

Saym halk1mtz tarafmdan gordiitii fevkalade ragbet hasebile 

EDUARDO BiANCO 
ve Methur Arjantin Orkestras1n1 

Bir ka~ giin daha 

PARK OTELINDE 
d nlemek imkAnt temin edilmi~tir. 

Mardin Naf1a DirektorliiQ-iinden : -Eksiltmiye konulan i$: Nusaybinde Maryakup mevkiinde yeniden yap!-
laC'ak giimriik bolilk karakolu. 

2 - Ke~if bedeli c24854• lira c23~ kuru~tur. 
3 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §Unlardrr ; 
A- Eksiltme ~artnamesi 
R- Mukavelename 
C - Baymdrrhk i~leri gene! $Brtnamesi 
D - Ke~if, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri 
E- Proje. 
lstiyenler bu ~artnameleri Mardin Naf1a Dairesinde gorebilirler. 
4 - 20 birincikanun 937 tarihinden itibaren l'irmi gi.in miiddetle kapah 

zarf usulile eksiltmiye ~Ikanlrni$ olan bu i$in ihalesi 10 ikincikanun 938 pa
zartest ~iinil saat 12 de Mardin NafJa Dairesinde toplanacak olan Komisyonu 
Mshsus marifetile yaptlacakhr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerin 1864 lira teminat ak~esini 
vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 sayllt Resmi gazete ile ne~ir ve ilan 
olur~:r:1 mtiteahhidlik vesikasile mali vaziveti hakkmda Ticaret Odasmdan 
aln an belgeyi ve i:~in ehli olduguna dair ebliyet vesikasmt gostermesi ~artbr. 

6 - Bu i~ i~in daha fazla malumat almak istiyenlerin Mardin Nafta 
dairesme miiracaatleri ilan olunur. (8626) 

eserlerinden 
Karag5mlekliler lhti!All 
Etrilsk V azosu 
Ili~in Oliimii 
Efendi tie U~ak 
Vikontun Oliirnil 
tkllmler 
tlk A~k 
Kiir;iik Hik§.yeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesl 
Anar~i7.m 

100 K.r 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

Beyoglu Blrlnci Noterine 
Mi.ihtirlerin ~ekli: 

Mev hi be 
Mevhibe binti irfan - 930 

!i)ahs1ma aid 930 tarihli cMevhibe bin
ti lrfan. ~eklindeki miihiirle yalmz 
cMevhibe• I'JCklinde imza tarzmdaki 
miihriimden ba~ka hic;bir miihiir ve ka
nunen alamet makamma kaim olacak 
higbir ~ey kullanmadim. Bu milhiir ve 
imza senelerce ba~ka vekilimde kalml§· 
h . 28 haziran 937 tarih ve 4818 numa • 
rah azilname ile azlettim. Sonradan e
lime ge~en ve ~ekilleri dairenizde mah
fuz kalmak iizere yukanya bastigtm 
mezkO.r mtihilrlerle hig kimseye bore 
senedim ve her hang! bir taahhiidi.im 
yoktur. Keyf.iyet usulen ilan edilmek il· 
zere hirer suretinin Ankarada ~1kan 
Resmi Gazete ile lstanbulda c;1kan Cum
huriyet gazetesine gonderilmesini iste
rim. 

!stanbulda Beyaz1dda Eminbey rna • 
hallesinde <;esme sokaihnda 7 numarah 
evde oturan Mehmed !rfan (Pa§a) klZl 
Mevhibe. 

Miihiir: 
Mevhibe binti lrfan 

MUhiir: Mevhibe 

~Dr. lhsan Sami 

1 .. _ ~~siiriik ~urubu 

l Oksiiriik ve nefes darh~, bo.lt
maca ve k1zamtk oksiirllklerl ir;in 
pek tesirll ilAcdtr. Her eczanede 

ve ecza depolannda bulunur. 

MEYVA TUZU 

EN HO~ VE TAZE MEYVALARIN USARELERiNDEN tSTiHSAU 
EDlLMt~ TABit BiR MEYV A TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebilmesi mfun
kiin deJPltl.ir. HqzunstzltA"t, mlde vanmalanm, e~iliklerini ve muannid 
ink1bazlan giderir. AW-z kokusunu izale eder. Umumt hayatm intizamstz
hklarrm en emin surette tslah ve insana hayat ve canlthk bah~eder. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESt 
BEYOC.LU - iSTANBUL 

Kiiltiir Bakanhg1 
Erkek Terzilik Okulu Direktorliigiinden: 
Okulumuzda bir atolye diki~ 5gretmenli~i miinhaldir. Bu vazifeye tal!o 

olanlarm $eraiti ogrenmek iizere 20/1/1938 ak~amma kadar Divan~olun -
daki Okul Direktorlii~tine miiracaatleri. (73) 

T a bib ve eczac1 alinacak 
Askeri F abrikalar Umum Miidiirliigiinden : 

Ankara asliye b!rinci hukuk mahke - ikl tabib ile bir eczac1 almacakhr. !steklilerin ~artlan anlamak iizere is· 
mesinden: tida ve hirer hal terciime~ile Umum Miidtirlil~e miiracaatleri. (8731) 

Ankarada tkhsad Vekaletl muvak -~ 
kat miistahdemin tertibinden iicret alan 
ve Yeni~ehirde Me§rutiyet caddesinde 
29 No. da ·ikamet eden Osman Nuriye. 

Davac1 kanmz tkhsad Vekaleti ev -
rak1 umumiye kaleminde Hamdiye ta
rafmdan aleyhinize a~Ilan ihtar davasl
nm arzuhalinde: 29 nisan 937 tarihinde 
evlenerek 1 haziran 937 tarihinde ev -
lenmenin tahmil etti~i vazifeleri ifa et
memek maksadile terketmi~ oldu~u-

nuzdan evinize donmeniz hakkmda ih
tarma karar verilmesi hakkmdaki ar • 
zuhalin sureti yukanda yaz1h adresi.nize 
gonderilmi§ ve miiba§irce yaptlan tab -
kikatta ikametgahmlZln mec;hul bulun
du~u tesbit edilmi§tir. Davac1 Hamdiye
nin talebile arzuhal suretinin on giin 
zarfmda cevab vermek iizere tebligine 
ve muhakeme giini.i olarak da 28/1/938 
cuma giinii saat 14 te icrasma mahke -
mece karar verHmi~tir. tsbu davaya ta
rihi ilandan itibaren on gun zarfmda ce
vab vermekle beraber mezkur giin ve 
saatte Ankaramn Adliye saraymm ii
~tinci.i katmda asliye birinci hukuk 
mahkemesinde haztr bulunmamz ve ya
hut musaddak bir vekil gondermeniz lii
zumu arzuhal suretinin bu suretle teb
ligi ve davetiye makamma kaim olmak 
iizere de H. U. M. K. 142 nci maddesi 
mucibince ilan olunur. 

Cioz Hekimi 
Dr. $iikrii Ertan 

Ca~alo~lu Nuruosmanlye cad. No. 5 
Tel. 22566 <Dr. Osman ~erefeddin 

a arttmanl) 

Profesor K. KomUrcan'm 
AmeH re ~a.tblkt kamblyo 
Yeru mn.nasebe usulti 
Tlcarl n.a.!Qmat ve bankactllk 
tkttsad 11m! 

Kr 35 
122,50 
105 
87,50 

ihtl!a..s muhasebelert (f1rket. sanayt. 
zlraat, bankal l'l!i 
Tlcar! ve man hesab 1 1nct ktsun '70 
Zlhnt hesab kaldelert 20 
Logarltma cetvellert (yen! rantaml 56 
Yen! hesabt Ucart <mufassa! eser> 200 
Malt ceblr (lstikraz ve slgorta he-
sablarl) 100 

Ba~lu:a satx., yerl: tkba.l Kltabev! 

Dr. uphi $enses 
idraryollan hastallklan m0tehass1st 
Bevoglu "dd•z sinPmall kar,Jst 

LPklergo Apt. IVuavene 4 ten sonrs 
cum a rtesl faki rlere•irtiailraiisil•iz• .. 

fel. 43924 

inhisarlar Umum Miidiirliiiiiinden: 
I - ~artnamesi mucibince lh beygir kuvvetinde 5 aded rediiksiyonlu 

elektrik motorii pazar!Jkla satm ahnacakttr. 
II - Muhammen bedeli beheri 200 liradan 1000 lira ve muvakkat te· 

minati 75 liradtr. 
III - Pazarhk 26/1/938 tarihine rashyan ~ar:;amba gtinii saat 15 te 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1 -
lacakttr. · 

iV - ~artnameler paraSJZ olarak bergun SOZU ge~en ~Ubeden a)mabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiats tz tekliflerini eksiltme 

giiniinden en az bir hafta evveline kad.ar tasdik edilmek iizere !nhisarlar 
Umum Miidtirliigii Tiitiin Fabrikalar 1;1ubesine vermeleri laz1mdtr. 

VI - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yilzde yedi 
bu~uk gi.ivenme paralarile birlikte yukartda ad1 ge~en Komisyona gelme -
leri ilan olunur, (8294) -Kabata!jta Levaz1m aml:armda mevcud avarya olmu§ 2000 kilo sigara 
paket kolas1 10/1/938 pazartesi giini.i saat 10 da pazarhkla satllacakttr. ls
teklilerin mah hergiin arnbarda gorebilecekleri ve pazarhk i~in de % 15 te
minat parasile birlikte muayyen giin ve saatte Kabata~ta Levazrm ve Mu· 
bayaat $ubesi Miidtirli.igtindeki Sat!~ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

( 8563 )' 

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

II - Ke::~if bedeli (1189) lira (35) kuru~ ve muvakkat teminah (89,21) 
liradtr. 

III - Eksiltme 13/1/1938 tarihine rashyan per~embe giinu saat 14 te 
Ksbata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

IV - $artname ve projeler (6) kuru~ bed.el mukabilinde !nhisarlar !n
~aat ~ubesile Mersin Miidiirli.igunden almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak tmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki tnhi
sarlar fn$aat $ubesine ibraz ederek aynca vesika almalar1 lazundtr. 

VI - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gi.in ve saatte yi.izde yedi 
bu~uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ger;en Komisyona gelme • 
leri ilan olunur. cB.• (8604) -Cibali fabrikasmda mevcud 1000 kilo kadar kayl$ ve ~ivili kay1~ par-
~alan 21/1/938 cuma gi.ini.i saat 10 da pazarhkla sahlacakbr. 

!steklilerin mal! hergiin Cibali fabrikasmda gorebilecekleri ve pazarhk 
i<;in % 15 teminat paralarile birlikte muayyen gun ve saatte Kabata~ta Leva
ztm ve Mubayaat $ubesi Mildiirltigi.indeki Sah~ Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (53) 

iSTANBUL BAROSU BA~KANLIGINDAN: 
Baromuzun 71 kiiti.ik say1smda ad1 yaz1h ve Galata, Biiyi.ik Millet han, 

27 numarah yaz1hanede avukat Kostaki Logoteti bir sene miiddetle muvak
katen avukathktan menedilmi~ ve keyfiyet 4 kanunusani 938 tarihinde is
tanbul C. Mtiddeiumumiligi tarafmdan mahkemelerle Ac!J.iye dairelerine ve 
miilhakata tamim olunmwitur. ilan olunur. 

Y ozgad C. H. P. Ba~kanligtndan: 
Yozgad Halkevi i~in 938 modeli biiyiik bir radyo ile be$ yiiz metre kut· 

runda bir daireye ses verebilecek bir oparlor ile bir sesli sinema makinesi 
elimizde gtimrtik muafiyeti vesikast vard1r. Radyo ile ugra~anlarm 15 ka • 
nunusani 1938 e kadar teklif varakalarile miiracaatleri ilan olunur. (23) 

DUnyan1n me,hur ,ekercisl • MUHiDDiN HACI · BEKiR 
~.amulabni te§h'r ettigi Avrupa ve Amenka sergilerinde daima birinciligi kazanmt~br. Gtizel 

istanbulu gezmeye gelen seyyahlar netaseti cihanm dort ko11 esine nam salan 

HACI BEKiR LOKUM ve 'EKERLERiNi ALIRLAR. 
Bir bu~u:~ asndan fazla bir tarihi o.an bu me~hur Turk Ticare hanesi lokum ve $e ~ erleri kadar uefis Karamell 

imaline ba,ladt. Hact Bekir KarameUlsa g-avet liiks ambatajh ve kilosunun 

Perakende fiat1 80 kuru,tur. 



CUMHURIYET 1 lkincikinun 1938 

Maaleaef §U yirminci medeniyet aarmda hi.la bir~ok bayanlarimiz tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini i~ tuvalet ve hifzJs• 
a1hhalarma vermezler • .Adet zamanlarmda hayat kayna&'I olan en nazik uzuvlarma ya temizligi daima §iipheli bezleri yikaYJp korlar veya 
en korkunc bir tekil olan p amuk (tampon) kullanarak biitiin hayatlar1nca tedavisi gii~, korkunc hastahklarla a1hhatlerini, aile aaadetlerini 
aekteye ugrabrlar. 

Halbuki: Bir kutu (FE MIL) gerek kendilerinin ve gerekae yuvalarinin aaghk ve net'eaini ebediyen aigor;a eder. Cihanin miinevver bayan• 
lar1 tarafmdan takdirle k artdanan 

i L 
Kan1 emici ve muhafaza .edici beyaz k1rmizi huauai iki cina pamuktan kimya harikalarile yapilmt§ ufak, steak, yumutak, mikrobauz el ~an 

talarmda bile ta§Inmaat kolay en ince elbiseler altmda ~1kmb yapmtyan, cildin taravetini bozm1yan evde, itde, vazifede, aporda, mektebde, 
seyahatte, baloda, yazhkta, ki§hkta gayet pratik bir tekilde seve seve kullantlan ve kadmbgt saadete kavu§turan bir idealdir. 12 Iik ve Slik 
ambalajlar piyasada hizm etinize amadedir. 

Umumt Deposu : lsmet eczane laboratuan, Istanbul Galata, Telefon: 49247 
Adresini bir kartla Uitfeden say1n Bayanlara daima k 1ymetli hediyeler gonderecegiz. 

Siz de bu kremden §a§mayinJz! 

BALSAMi N KREMi 
Biitiin cihanda elll senedir daima 

tistiin ve eesiz kal~D.I$hr. 

KREM B..4LS..4MlN 
Bfiyiik bir bilgi ve uzun bir tee· 
riibe mahsulii olarak viicude ge
tirilmi$ yegane slhhl kremlerdir. 

KREM B..4LSAM1N 

DiKKAT: 

Sohretini soz ve liarlatanhkla 
degil, sthhi evsafuun Londra, 
Paris, Berlin, Nev·York GUzellik 
Enstitiilerinden ytizleree krem 
arasmda birincilik miikifatuu 
kazannu.s olmakla isbat etm.i!}tir. 

KREM B..4LS..4/U1N Giind.iiz t~;in ya~SIZ, gece f~;in yatb ve 
halls aCibadem kremlerl olarak dort 

nev'i vard.tr. 

KREM 8..4LSA.M1N Otedenbert tanmmt~ husus! vazola· 
nnda satlldt~ gibi son defa suretf 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet ~tk ve beraber ta~rmaga elverl$li 
hususi tiipler deruniinde dahl satllmaktadtr. Fiat~a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~h ve zarif olan 

KREM B..4LS..4M1N tiiplert biitUn nevilerlle tanmrm§, ecza 
1trlyat ve tuhafiye ma~a.zalannda 

bulunur. 
INGiLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU- iSTANBUL 

izmir Enternasyonal 
Fuar Komitesinden : 

1938 izmir Enternasyonal Fuan 
i~in Lunapark tesisatt yaptrrllacakhr. Proje ve §artname ile Ko.mfte Rlya -
setine miiracaat. c28• (85) 

I DAiMA SAGLAM KALMAK 1\l 
!stiyenlere: Midelerinden muztarib olanlara, haztms1zhktan §ikayet edenlere 
ve kalori alam1yorum diyenlere kan ve can verici, me§hur Ak~aburgaz 
~ifWgi mer'alarmda fenni bir §ekilde yeti§tirilen binlerce koyunlarm 
siitlerinden yapllm1~ olan: 

Hiiseyin Avni Ak~abogaz 
YO GU RDU 

tavsiye olunur. Tenekenin yan tarafmdaki etikete dikkat ediniz. 
Sah~ mahalli : Tiitiingiimriilc No. 10. Telefon: 23581 
1\'lerkez yazlhane: Merkez Hal No. 75. Tel. 23717 
Tophane, Beyoglu, Cihangir, Pangaltt, Ma~ka, Kurtulu§, 

~i§li, Mecidiyekoy, Sehremaneti, Beyaztda 
HERGtiN KAMYONET SERViSiMiz V ARDIR. 

Bir giin evvel telefon ettiginiz takdirde yogurt evinize kad.ar gelir. 

Birinci Sulh Sultanahmed 
Hukuk Hakimliginden : 

S1vasta Kor Hastanesi Direktorii E,ref'in 
yan1nda mukim iken ,imdiki ikametgaru belli 
olm1yan Haticeye: 

Grip, Baf ve Dit Agrllar•, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

istanbul Giimriikleri Ba, miidiirliigiinden: 
Ba§miidiirliigiimiize tl"niversite Kimya, Fizik, Eczac1 ve Di§~i 

leri mezunlanndan 30 lira ayhkh muayene memuru ahnacakhr. Miisab 
imtiham 20/1/938 per§embe giinii saat 9,30 da Ba§miidiirliikte yap1l 
Memurin kanununun dorCiincii maddesindeki §artlan haiz isteklilerin 1 
1/938 salt giinii ak§amma kadar §ehadetname, niifus ciizdam ve askerlik 
sikalan suretlerile hiisniihal ilmiihaberi, a§l kag1d1 ve s1hhat r 
Ba§miidiirliigiimiize getirmeleri ilan olunur. (87) 

p A T I 

Davac1 tstanbulda Emniyet Sand1g,. tarafmdan alaca~1 olan 4929 kuru~ 
§Un faiz ve avukathk iicretile tahsili tale bile mahkememizin 937 I 514 sayll1 
dosyasile aleyhinize a~Ilan alacak davasmm icra k1lman duru§masmd.a : ika~ 
metgahmlZln me~hul oldugu miiba§iri tarafmdan verilen me§ruhatla anla
§Utnl§ ve ikametgahtntzm tahkiki i~in zab1taya yazllan yaztya verilen ce· 
vabda §imdiki ikametgahm1zm belli olmad1g1 beyan edilmi§ ve miiddei ve
kilinin talebi ve~hile 20 giin miiddetle ilanen tebligat icrasma mahkemece 
karar verilmi§ oldugundan muhakemenizin icrast i~in tayin lulman 24/1/1938 
tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 da Divanyolunda Sultanahmed Bi- t~ ve Col§ basur memelerinde, basur memelerfnfn her tiirlii iltihablarmda, 
rinci Sulh Hukuk mahkemesinde bizzat veya tarafmlZdan tasdikli vekalet- cerahatlenmi§ fistiillerde, kanayan basur roemelerinin tedavisinde 
name ile bir vekil gonderm ile bul a 18 ts 1akdir Muhake ·t • -.!!tmft-mul'V'Il'ltfetdY'!tle Ji£11yl temtn 
menin g1yabm1zda icra k1lmacag1 yerine olmak iizere ilan olunur. (68) ~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

Bank Kayseri Be z Siimer 
Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 

ve ucuz: bez ihtiyac1n1 
temin maksadile fabrikam1z 1 9 3 8 senesi 

I 

Halk1n sag lam: 

~-Devlel Demiryollar1 itlelma Umum Midiirliigiindan I agrdar 1 
ve k1rakhg1 
glderir1 ne,'enlzi ye rlne 

mamttlatinin evsaf1n1 fevkalade yiikseltmi1?, 

Sat1~ fiatlartni indirmi~tir. Muhammen bedeli mii§tereken 1100 lira olan Sirkecide istasyon binas1 t ' • 
i~inde birinc1 ve ii~iincii mevki bekleme salonlarmdaki biifelerle istasyon ge lrlr. 
binaSl kar§lSlnd.aki vazhk kazino bah~esi 17/1/1938 pazartesi giinii saat 10,30 
da Sirkecide Dokuzuncu i§letme binasmda arttrrma Komisyonunca pazar • 
hkla kiraya verilecektir. 

Bu i§e girrnek istiyenlerin 165 lira teminat ak~elerile Komisyona miira~ 
..eaatleri, ~artnameler parasiZ olarak Komisyondan verilmektedir. (8735) 

fWWW 

~agtaa muhammen bedellerl ve muvakkat teminatlart yanh muhtelif 
tezgAhlar ayn ayn ihale edilmek ~artile 17/2/938 per~embe giinii saat 15 
ten itibaren kapah zarf usulile Ankara& idare binasmda satm ahnacaktlr. 
Bu l§lere girmek istiyenlerin ~ag1da gosterilen miktarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettigi vesikalar ve tahmin bedeli 5000 liradan yiiksek 
olan eksiltmeler i~;in Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni giin 
saat on dorde kadar Komisyon Reisligine vermeleri ~artbr. 

$artnameler paraslZ olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydar -
pa§ada Teselliim ve Sevk Sefliginde dagitilmaktadlr. 

', Tezgahm cinsi Miktart Muhammen bedeli Muv. teminat 
L. 

I 

I Boru tezgahlan 
II Taklm torna tezgaht 

III Kollu testereler 
IV 
v 

VI 
VII 

VIII 

Arzani torna tezgah1 
<;entrolama tezgah1 
Hidrolik montaj presi 
Di~ ac;ma makinast 
Elektrikli per~in ocag1 

IX Hid.rolik dirsekli per~in 
makinas1 

X Boru biikme presi 

5 
1 

6 
1 
2 
1 
1 
7 

1 
1 

L. 
12000 

9000 
7500 

12000 
1200 

2000 
3000 
4000 

2500 
1200 

900 
675 
562,5 
900 
90 

150 
225 
300 

187,5 

90 
(8740) 

En dogru, en muntazam ve rakamlara goze ~arpan 

Duvar takvimleri 

Y ENi TAKViM'dlr 
Bu duvar takv;mlerinin buyiigii 25, kii~iigii 15 kuru~tur. 

Mahmud Rag1b ·ulug'un 

Muht1ral1 Takvimi Rag1b 
Bitmek iizeredir. Almakta istical ediniz. 

K A NAAT KiTABEVi 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

latiklal caddeai 140 No. 
Siireyyapa,a aparhmanl No. 4 

Tele1on: 44436 
(fransu Tiyatrosu pasaj1nda) . ................ ... 
Hususi ve Miinferid 

Dana dersleri 
Beyoglu Karlman kar§!smda 

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

P rofeaor Panosyan 

• T okathyan Oteli 
Diin akljamki gala miisameresi • 

nin muzafferane muvaffakiyeti ve 
saym halkm umumi talebleri iize
rine, 

GREGOR, ma,flur 
ispanyol BoCja GUre,i 

ni bu ak~am ve pazar akljam1 tek~ 
rar etmegi kararla~hrm1~hr. 

Saym halk, bu iki miisamerede. 
bir boga gi.ire~i meydam haline ge
tirilen me§hur lokantamn salonun
da fevkalade dans edecektir. 

MUTAD FiATLAR 

Zayi - Fatih Askerlik §Ubesinden al· 
d1g1m terhis tezkeremle niifus kagldlmi 
kaybettim. Yenisini ~lkaracag1mdan 
hiikmii yoktur. 
$ehremini 1brahim~avu~ mahallesi 317 

tevelliidlii Ahmed oglu Hasan 

Salttb N BIUmultarnrz: Yunu• Nad• 
Umumt neFtt~att !dare eden faza ltter~ 

Mactartt: Hikrnet Miinil 

Cumhun11e' matbaaa 

Anahtarl1 kaput bezi yeni fiatlart: 
85 santimlik topu 783 kr., m:etresi 21,75 kr. 
80 santimlik topu 765 kr., metresi 21,25 kr. 
75 santimlik topu 720 kr., metresi 20 kr. 

Fiatlar, Kayseri teslimi~ pe~indir. Alivre 
sat1~ yapiimiyacaktir. 

Toptan mu,terilerimize: 
Kayseride: Kayseri Mallar1 Sabs evi ( Hac1 Bekir Soyha,, 
~aban Karahalil, Nuh Mehmed Karagozlii ) 
istanbulda : Mahmudiye hanmda Nuri Topba' firmalar1 tara· 
f1ndan memleketin her taraf1 na ayni fiat ve ~rtlarla bir 
balya kadar· satdmaktad1r. 

Yukartdaki fiatlardan fazla 
istenildigi takdirde fabrikam1za 
miiracaat edilmesi rica olunur. 


