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TATARCIK 1 
Ustad Halide Edib'in 
en yeni romam olan 
TATARCIK 

bugiin I(Ikan YEDIGiJN 
de bll§lad•. .Butun Turk: miinevverleri 
terafmdan beklenen bu romam siz de ta· 
kib ediniz. Hakikt bir §&heser okumu§ 

olacaksm1z ) 

ahilige ~ekili, sahiekilr~zk inOnU za erimizin Yl UnUm II 
mese~Si hakkzn~ ~n-M-~-Iu~z-af~er-i~~~~~~~~~ 
oazefemz·ze izahaf Verdi yal Once ·bugiin 
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T a Y Y a r e k a ~ a k ~ Ill gv I n I n .I ~ y -u'! z U.. ka!:~~:!~ ~:r~i:~:· ol~atr::i1~~:i 
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I k asli mevziimize yattlgm1 diin yaz!Dl~bk. 

eniiz 

ahkikat 

mahkemeye verilmi• hi~bir SU~ U yo tur, Muharebe, 10 ikincikanun giinii. daha 
biiyiik bir ~iddetle devam etmi~ ve 1 O-Il 

yapdmaktadtr. Adliye ve Hariciye v ekilleri ikincikanun gecesi dii~an c;ekilerek za
fer kazantlmt~tlr. Milli . $efimiz lsmet 
lnoniiniin kumandasmdaki Milli ordunun 
bu muharebeyi nastl kazandt&lm ve on
dan sonra Y unan ordusile beraber hare
ket eden Ethemi nas1l maglub ettigini de 

bugiin Parti Grupunda izahat verecekler 
'It I I I Itt I I I I I I I I lilt 11111 ttl I I Ill II IIIII I I tltllltlllllll II 

nadoluya 
gitmek 

skiden adebni~. kimse Anado
luda c;.ah§maya ragbet ebnez
mi§. istanbulda yerle~mek, bu

~da bir i§e kap1lanmak bulunm.az saa-
t sayllumJ§. Dersaadet kelimesi Os-

!anh 1mparatorlugunun gerileme dev
lltden ka1ma bu miskin telakkinin iz1erini 
ltttnda ta~Jr. Bogazi<;inin riiya tiillerile 
~Vrili ye~il sahillerinde dogmu~ olmanm 
llle insana imtiyazlar bah~ttigi devri 
Autrnad1k: 

- Ne mutlu ol kimseye kim Nedim 
af1ndan bir ta~1 dahi Acero miilkiine 

Ankara, 9 (T elefonla) - Mevsuk ~e
kilde ogrendigime gore yann toplan~~ak 
clan Meclis Parti Grupunda HancJye 
V ekili ;liikrii Saracoglu ve Adliye V e
kili T evfik Fikret S1lay, tayyare ka~ak
r,:1hgi etrafmda izahatta bulunaca~lard~r. 

Bu miinasebetle sekiz ay evvelme a1d 
olan mesele etrafmda salahiyettar mem
balara miiracaatla tespit ettigim hakiki va
ziyeti bildiriyorum: 

Meslenin ic;yiizii ~udur: 
Umuml harbdenberi Konig lakabile 

maruf olup sonradan Goyniik soyadm1 a
Ian ve bir taklm kan§Ik i§lere ve hizmetlere 
giren Ekrem Hamdi, baz1 imz.a sahtekar
hklarile suc;lu goriilmii~. ve hakkmda taki
bata ger,:ilmi~tir. Sahtekarhk, Millt Mii
dafaa Vekili Kaztm Ozalp ile Hariciye 

[Arkas% Sa. 9 si.itu.n 4 tel ·~a edi1emiyen biilbiiller diyarmda goz-
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benirmi~ ve iizerlerine titrenirmi,: Katalonya cephes·ndek· 
- lstanbullular Allahm sevgili kul-

tl'l, nazh ~ocuklandtr. F evkalade ha&-
o r ar, onlara aske · yapbnnak h b • d tl d 

Gnahm; bir yerleri sakatlamr. Mahal- mu are e ~I e en I 
iden ba~ka bir~y yiyemezler. Ana-- ~ 

olu daglarmda siiriinmesinler. aman 
hrucaklar iizii1mesinler 1 
Me~rutiyet inktlabma kadar devam 
en bu marazi dii~iinceyi ilk silen, 1s

~~bul c;ocugunun damarlanndaki halis 
,urk kam oldu. Balkan harblerinde, 
..anakkalede ve sonra Millt Miicadele
e Vatantn biitiinii ic;in kamm doken t~ 

Hiikumet kuvvetlerinin mukabil taarruza 
ge~melerine ve anudane mukavemetine 

ragmen Franko ktt'alart ilerliyor 

bugiin anlatacagiZ. 1] 
I 0 1kipcikanun: 4 lindi ve II inci f•r

kalann 9 ikincikanunda kendi IDlntaka
larma henliz. yerle~memi1 olan ktt' alan 
da, bugiin Jooniindeki mevz.ilerini lama
mile tutmu~ bulunuyorlardt. 

Dii§man sabahleyin biitiin cephede 
§iddetli bir taarruz.a giri§ti, sag ve sol ce
nahlanmtzt tazyik ediyordu. Sag cena -
humz.daki 24 iincli fuka muharebeye ha
zulantrken mevzideki alayt, taarruz eden 
dii~mam, bir Tiirk ktt' as1 . zan,nederek 
yakla§masma miisaade ebni§, fakat biraz 
sonra hatasmm farkma va~mca, muha • 
rebe etmeden mevziini terkelmi~ti. 24 iin
cii ftrka kumandam, hemen bir mukabil 
taarruz yaparak bu alaym kaybc:ttigi 
mevzii geri almagt dii§iindiiyse de mu -
vaffak olamtyacarhm anladtP:t i~in «Rt -
zapa§a - Poyraz» hattma ~ekildi; bura
da miidafaaya haztrlandt. 

Dii~an, biiylece, lnonii mevztimizin 
•a€ j:t.n h rn muhllrehesit i'" kola,_ dt 
gec;irince, merkezde 4 iin<:ii ve sol ce -
nahta II inci f1rkalara kar~1 yapbih ta
arruzlan daha ~iddetlendirdigi gibi og
led~n itibaren 24 iincii hrkanm yeni cep
hesinde de taarruza gec;ti. Y unanhlar. 
24 iincii hrkayt gene kolayca geri ata -
caklanm ve 'bOylece cephemizi sag ya -
nmdan c;evirip saracakianm iimid edi -
yorlardt. F akat bu iimidleri bo§a c;tktl . 
24 iincii fuka, sabahki hatasmt tamir et
mek ic;in §iddetli ve kahramanca bir mu

[Arkast sa.. 8 sutun 1 de] 
Cumhur · Reisimiz fsmet inonii, istiklal Harbinde Garb Cephesi . kumandaDJ 
iken, ~imdi Genelkurmay Asba~kam olan Orgeneral Asl.ID Giindiizle beraber •~bullulann saytsi 1stanbulun gogsiinii 

haria kabartacak kadar c;oktur. Milli 
Valaruruzda ~uranm veya buranm 

, Vzuu bahsolamtyacagmJ, memleket 
1Zinetinde her kan~ topragm cihana be-

.......... Tfu:k ....... T~ih .......... TA·~·e·~Ik·a·rt~·n ..... ·y·enr .. In·~~ 
Kurumu Ba~kam ettirecegi hafb gemileri l 5aYtlmak icab edecegini 1stanbul iyi 

Jlla.dz. 

~U&iin muaz.zam bir esere ba§lami§ 
: llnuyoruz. Amlarca ihmal edilen yur· 
d~l.izun kalkmmasJ yolunda seferber 
tl~ni~ vaziyetteyiz. Doktor. miihendis, 
lllur, muallim tahsilini 1stanbulda ya

'11 onbinle'rce miinevver Tiirk, o tsstz 
lta.kilan Anadolu daglannm yamacla
llda Vazife ba§mda bulunuyorlar. Bun-
If hastahkla, tabiatle, cehaletle ve yur
lir·uzun ilerlemesine mani te~kil eden 
1 u~ engellerle penc;ele~mektedirler. 

L__-·•a•~Zlfelerinin c;;ok g~ oldugunu ve ken
gibi daha onbinlerce azim ve irade 
Turk miinevverine ihtiyactmiz bu· 

-".' IPn... biliyoruz. Bunlann bir ktsmt· 
~llldiden temin etmek kabildir. 
rakat 

!lnJ>ar~torluk devrinden kalma kiitii 
bnenin tortusu mu diyeym nedir, ls
uldan aynhp Anadoluda vazife al· 

Yl felaket telakki eden bir ziimre ha-
ar~Jzda ya~amaktadn. Mutlaka dog
r UYiime lstanbullulardan bahsetmi
l.i;· Memlekete hizmet mevkiinde o

a §U veya bu sebebden dolayt bu
ea.· Yerle~mek istiyenleri kasdediyorum. 
tnde oylelerini tanmm ki. bir derece 
kt ederek memleket ic;;inde vazife al
,, ansa fstanbulda yan maa§la l(ah~ 
Jl te 'h h tcJ edeceklerdir. Anadoluda, 
ara~i bir yere gonderileceklerinl duy-

1 aygmhk ge<;irir, kendilerini kay-
er er B .b.! . h' . nl · l u g1 J enn te~ JSJ konmu~tur; 
ara « stanbul hastast» denir. 

- v *** almz ki h 1 ~ d .. tel . . ~u var , asta tgm te avlSl 
etlm b. .. b I ,, u an once aramaya ve u -

Ja rnecb A d 1 a I uruz. na o uya gitmek, o-
taha 1~m~k anca~ fevkalade biinyele-

karltkmrnul edeb1lecegi biiyiik bir fe
iy l llltd1r~ Orada vazife gormek is-

en er hak'k t . f .. lu k' 1 a en manz, zayJ vu-
llllseler midirler ~ Nihayet !stan· 

NADIR NADI 
[Arketsl Sa. 3 8iltun • del 

lspanyol cephelerinden birinde milislerin tediye giinii 

E 1 dure cephesi, 9 (a.a.) -lleri ronada §ehrini i~gal etmi§lerdir. Dun ak-

h ks rtaml ~ devam eden Cumhuriyet~i- §am saat 18.30 da Cumhuriyetr,:iler, Cas-
are e enne , . b d k~· 

I d.. bah Avejuna mmtakasmda Iuera mn 16 k1lometre cenu un a am 
er, un sa V'll M b. D 1 S .. .. 1 1 

B I d · yolunu kesmi•ler ve • .a- onterru to e a erena onune vas! o-e mez emu ' . .. 
• 12 k'l tre •arkmda kam Co- [Arkasl Sa. 9 sutun 5 tel nueva mn 1 orne , 
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.......... y~·~"i""""'fransiz el~isi 
Diin gelen M. Massigli: « Vazifemi kolayhkla 

if a edebilecegimi iimid ediyorum » diyor 

M • li diin Sirkeci gannda trenden indikten biraz sonra 
M. Jt, assJg · (Y gztal ~ ~u_cu. IKlhilede) 

Cemil, Alman 
Arkeoloji Ensti

tiisii azabgtna s~ildi 

Tarih Kurumu Ba~kam 
Hasan Cemil ( Bolu ) 

Ankara 9 (a.a.) -Turk Tarih Ku
rumu Riyaset heyetinden: 

Diinya al'keoloji kurumlanmn en b:.i
yiiklerinden ve yiiz seneyi g~en zengin 
mazisile bu ilmin en salahiyetli alemdar
lanndan biri olan Alman devleti Arke
oloji enstitiisii, ahiren me§hur Alman ar
keologu ve san·at tarih~isi Winckelmann 
giinii §erefine tertib ettigi fevkalade bir 
i.ytimada Tiirk T arih Kururnu Ba~k<1m 
ve Bolu saylavt Bay Hasan Cemil <;c.m· 
beli ittifakla enstitiiniin asli azahgma in
tihab etmi§ ve bu intihab a~ag1daki mek
tub1a teblig edilerek ~nstitiinun azahk 
berah da gonderilmi~tir. 

«Alman devleti Arkeolo~ enstitii~u -
ni.ln merkez direktorliigunun, bu seneki 
gene] toplantismda, Winckelmann gtb:i.

(Arka.n Sa, 9 autun. 6 d~ 

Bunlarm her 

•ekilde ve 

biri .. 
yuz 

Panama ~anabnt ·g~ebil~cek 
milyon dolara mal olacak 

Nevyork, 9 (a.a.)- Nevyork Times 
gazetesinin · V a§ingtondan istihbarma go· 
re, kongrenin tasvibine arzedilecek clan 
bahri program, ~imdiye kadar in§aat tez
gahlarma konulmami§ derecede biiyiik ve 
sur· atli iki ztrhlmtn in~aslm ihtiva edecek
tir. Bu yeni gemilerin ba§hca bariz evsah 
§Unlardtr: 

1 - 45 bin ton hacmi istiabi, 
2 - Esliha : 16 pus~uk 9 top. 
3 - 30 ila 33 mil siir'at. 
Gemilerin teslihah §imdi in§a edilme 

iizere bulunan 3S,OOO tonluk kruvazorl~ 
rin teslihatmm ayrii olacaktJr: T onaj fa:lll' 
ladtgmdan gemilerin z1rhmt arhnnak su~ 

[Arkast Sa. 9 si.itun 6 dr.tl 
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Suriyedeki niimayi~ler 
hararetle devam · ~diyor 
Suriyenin Franstz topra&-t oldugunu 

fevkalade komiserin sozleri, yeni 
grevler ilan edilmesine sebeb 

soyliiyen 
"' umum1 

oldu 

Dii.n de yeDi kan~lkhklara sahne olan l}amm aunumt goriinii~ii 
'~asm II. ~nc• .ay#cidq)), 



CUMHURlYET 10 lktncikanun 

( eehir ve Memleket Haberleri ) .$iyasi .-I elf 
Millet vapuru ni~in Afyon miistahsilile Esnaf1n miisterek 

Tefrika No. 60 Nakleden: ABIDIN DAVER 

Denizde Tiir kler 
batt1? yapdacak temaslar ve nasd 

Ha~h donanma, izmir kalesini zaptetmek 

Vaziyet, Nomikos !filepi 
i~i~ kaptan1n1n ifadesi ahn-

Tiirkler suya a t d1ktan sonra belli olacak karaya asker ~kard1g1 vakit, 
siirmek derecesinde bir mukavemet gosterdiler 

Eregli limanmda vukua gelen facia
mn kurbam Millet vapurunun, sonradan 
"Millt>!» in hemen yanmda demirliyen 
N amikos isimli Yunan §ilepinin zinciri
ne kalama vermemesi neticesi olarak ku; 
bodoslamasmdaki dort nurnarah ambar 
iizerinden aldJgJ yara ile bathgt Deniz 
Ticaret Miidiirli.igii Fen heyetil'!ce tespit 
olunmu§tur. 

Hach ordu ve donanmasi maskesi ar
kasmd~ iizerine gelen y.an Avrupa ile 
ugra§tl ve en kudretli ~agmda kaza oku
na ugramasayd1, onunla da ba~a ~Jka
caktJ. 0, Aydm illerinde y~nilmez bir 
kahraman, bir veli makamma ~·karl! -
mi§·tJ. I 0 lti~i ile 10,000 ki§iye hiicum 
ve galebe etti~ine clair ~1kan rivayetlere 
herkes inamrdJ. 0 hi~ soziinden don -

• mezdi. Umur, 14 iindi amn en c~n
tilmen amirah idi. ( 1) 

Umur Bey Bizansla gir~tigi harbde, 
lzmirin deniz kalesini 1328 de ald1. Bu
rada da bir tersane kurdu. Umur, lz
mirde yaptud1g1 ilk filonun bir kad1rga ••
na <<Gazi» a<lm1 .koymu~ur. Ali Haydar 
Alpa~ot, bu miinasebetle ~yle diyor: 

«Denizciligimizin eskiligine gore isim 
fa§Iml§ ilk T iirk 'S(ll}a§ gemisine, ne vakil, 
nerede ve ne t"sim verildigi bilinemez; fa· 
kat bir risim lct§tdtgl tarihe ge~mi§ olan ilk 
Tiirk sav~ gemisinin ad1 «Gazi»dir. Bu 
gemi lzmirde yapllml§, lzmirden denize a
~tlmt§liT. Ondan alit mtr .sonra Ulu Gazi 
Akdenizi ilk hedef gosterdigi lJrdusuna 
B~kwnandan meydan muharebesini ka
zandmp dii§mam lzmirden ·denize Joke· 
rek yurdu kurlarmt§ ve Tiirkiye Cumhuri
yetini kurmu§iur.» 

«Umur, 1329 yazmda ku~iik filosi
le lzmirden ~1klp Bogaz onlerin~ geldi. 
Bozcaada sularmda riiZJgar bekliyen be§ 
huistiyan kokesinm (2) yatbgm1 gordii 
ve <<Gazi» ka<l1rgasile bunlardan birine 
aborda oldu. Y edi kay1k da ayni koke
ye yana§!t. Riizgar olmad•8J kin koke
ler, buna yard1m edemiyorlard1. Fa kat 
sekiz kii~iik tekneye kar~1 bu biiyiik gemi 
gene iisti.in bit kuvvetti. Tiirlder a~ag1dan 
yukan ok ahyorlar, h1ristiyanlar yukar1· 
dan a§ag1ya ta~ yagdmyorlard1. Tiirk
ler, salk1m salk1m kokenin giivertesine 
-;1kmaga -;ah§Jyorlar: huistiyanlar bu in· 
san hevenklerini kopanp k.en<li gemilerine 
c1 0kiivorlardl. Muhare~ iki giin siirdii . 
Urn~run yanrba~mda Ahac;l ve llyas 
Beylerin -;ok yararhklan goriildii. lki 
gi.in sonra riizgar <;1kn ve di.i§man koke
leri Rogaza hareket ettiler. Yelk~nleri 
pa~alanml~ ve adamlarmm -;ogu oldi.i
rii lmii~ olan oteki kokeyi de gotiirdiiler. 
Umur da zayiat vermi§ti. De.nize dokii
leJ'I htristiyanlan t>oplay1p lzmire dondii.» 

Ot;i.incii An<lronikos, yeni bir filo yap
hrmi~tJ. 1330 da bu filo ile Sak1za gitti. 
Oraya yeni bir Rum Vali tayin ettikten 
sonra, Osmanhlara hr§l entrika -;evir
mek i.izere, Tiirk Beylerini toplaYJp on
larla bir ittifak akdetmek istedi. Davete 
.Saruhan oglu icabet etti. Aydm oglu 
Mehmed bir heyet ~onderdi. Karasi 
Beyligi ya <lavet edilmedi, yahud da 
gelmedi. Mente~den hie; bahis yoktur. 
Y almz Saruhan Beyi fmparatorla iki 
eenelik bir askeri ittifak yaph. Aydm o· 
gullan, mi.izakereler esnasmda bile mu
barebeye devam ettil~r. Umur Bey 1331 
yazmda Sak1za hi.icum etti. Donanmas1 
7 agnbar (yani kad1rga), 14 kay1k ve 
7 kii~i.ik tekne olmak ij,zere 28 gemiden 
miirekkebdi. H1Z1r Sah da, Sel-;uk iis
siinde lbiiyiik kii<;i.ik iz gemi hamlaml§" 
h. Gemiler<le ok ve tiifek vard1; man
c•mk ve nire gibi kale muhasara silah
lan yoktu. Umur Bey 50 gemile 1z -
mirde denize a~1larak Sak1z kalesine git
ti ve 3000 ki§ile kaleye hiicum etti. 
Rumlar ve F renkler I 0,000 ti~i idiler. 
Kale d1§1ndaki muharebede huistiyanlar 
binlerce adam kaybederek kaleye kat;· 
t1lar; fakat U mur kaleyi alamad1; i§i 
vey~ive baolad1. 

Umur, Bizanshlara Trakvada da hii
cum etmek istiyo:du. T akib etti~i as
ker( hedefler arasmda <;anakkale bot,a
zmi zaptedip Bizans deniz kuvvetlerini 
M arMDT<tda hap•etmek de vard1. Saru
han ve Mentese Beyliklerile birle~ti, 35 
gemile yoh. t;Jktl ve otelcilerin filolarile 
beraber 75 llt-mile Akdeniz bogazmdan 
i~eri srrr!., Gnlibolu yarmtadasma asker 
c;1karrk Orad a Bulgar Pr~nsi Y ani A
san 30 000 ath ve 20,000 yayadan mi.i
rekkeb bir ordu ile Umuru kar~1lad1. Mu
harebe 3 giin siirdii. Tiirk ordusu ham.J
nm beste birinden daha azd1. Muha•cbe 
esnasmda ~iddetli bir ruz~ar ~lkar:tk 107.11 , 

dumam Rum ordusu askerlerinin gozle
rine doldurdu. Rumlar 5000 olii buahp 
kac;hlar. Umur, Gelibolu d1~ kalesini 
zapt"tti ve i<; kalesini kusattl, fakat son
ra, fmoaratorun biiyiik bir kuvvetle Gi.i 
miilcineye geldigini haber alarak asker
l,.rini gemilerine yiikledi ve Samadirek 
( Somatraki) .adas1n1 zaot~tti. Bizam:n 
Y araagac iskclesine toplaoan gemt ve 
taYJklanni yakll. 

Umurun ordusu. imparatorun ordu -
sunu sard1. Bizanshlar sulh istediler. U
mur galibane bir sulh akdetti. Umur 
Bey I 333 yazmda Akaeli harbini yapll. 
Buras! eski Y unanistandad1r. Fa kat 
Hac;l1 seferlerindenberi F ranSJZ!arla Ve
nediklilerin elindedir. Bunlar Katalanlarla 
birJi.kte Turk deniz ticaretine kar§J korsan 
harbi yap!Jklan i-;in, Umur, Saruhan ve 
Mente§e filolanm da ye§il bayrag1 altJ
na alarak yola <;Iktl. Donanmadaki hal'lb 
ve yiik gemilerinin say1s1 250 idi. Ahad 
Bey 1 00 gemile oocii idi. Kara<la ve 
denizde yap1lan muvaffakiyetli hareket
ler neticesinde Skiros adasm1n kalesi zap
tedildi. Burada zindanlara atdm1~ olan 
esir Tiirk denizcileri kurtanld1. T ermo
pil civanna "asker (,:ikanldJ. Burada or
duyu kar§Ihyan Katalanlar, ~etin bir mu
harebede tepelendi. Birtaktm kaleler zap
tedil<li. Donanma Egriboz adasm1 yagma 
edip haraca baglad'. Gayet k1ymetli he
diyeler ald1. Mora'mn cenubu ~rkisinde 
Menek~ kalesi zaptedildikten sonra U
mur h:mire dondii. 

Bu suada da Umura kar~1, bir Ha~h
lar seferi hamlamyordu. Umur, daha 
evvel, ikinci bir Akaeli seferi yapmak 
irtedi. K1~a ragmen gen~ 1333 te deni
ze ac;Ild1. ,Siddetli bir karayel fnttnas1, 
donanmamn baz1 p;emilerini <lagtttl. Fa
kat gemi kumandanlan hedefin Atika 
sahili oldu~unu biliyorlard1. Donanma 
Salamis ada'S! oniinde topland1. AkmcJ
lar Atina civanna kadar gittiler. Muvaf
fakiyetli ~al'pl$malar oldu; fakat di.i$ -
man Umurun kar§Isma y1kam1yordu. K1§ 
bastJTdJ; Umur geri dondii. 

Yunan §ilepi kaptanmm heniiz ifadesi 
almmaml§hr. Bu mu~>ademe neticesinde 
bodoslamasmdan yaralanml§ bulunan 
Y unan §ilepinin kaptam <la dinlenecek, 
hakikl vaziyet anla~J!acaktu. 

Millet vapuru sahibi ne Jiyor? 
Millet vapurunun sah~bi bulunan Bar

zilay - Bezjameu kumpanyasm<lan diin 
bu hususta §U malumat verilmi~tir: 

«- Millet vapurunun Yunan vapurile 
musademesi, §imdilik hususi §ekilde ma
lum bulunuyor. Bu dhetin resmen sabit 
olmasma kadar kanunt bir te§ebbiiste 
bulunmiyacagJz. Elbetteki .alakadar res
ml makamlar lbu hususu meydana ~lka
racaklardJr .» 

Kurtarma laaliyeti 
Ereglide lkbal ~ilepi yiizdiiriillmii~tiir. 

Zonguldagm ic;indeki sular tahliye edil-
mi§tir. Gemi Kurtarma sirketi tahlisi

yeleri, diin de N amikos Y unan ~ilepile 
Siimer ~ilepini yiizdiirmii§lerdir. ,Simdi 
$a<lamn yiizdi.iriilmesme <;ah§lhyor. Mii
teakJben Samsun, Mete, Galata ve Kap
lan'n kurtanlmasma ba~lanacakhr. 

Karadenizde di.in tekrar karayel es
mege baslaml§hr. Kurtarma ameliyesi 
miiskiilatla ilerleme'ktedir. 

SEHIR ISLER/ 

1334 te Aydm hiikiimdan Mehmed Tatbikt tehir edilen bir karar 
B~y oliince, karde§leri ve ogullan top- Vesaiti nakliyeden bir !asmmm Me
lanarak Umuru Aydm hiikiimdan yap- yit yoku§undan inerek Per§embepaza
hlar. Papa 22 nci Jan, Aydm, Mente~e. n caddcsini takiben Karakoye C,Ikmasl 
Saru.han, Karasi ve Osmanh denizcileri- ve $i§hane yoku§unun yalmz tramvay
nin inki~ah kar§Jsmda Ti.irltlere kar~1 bir lara btralalma~~ d~§Unti~mii~tii. ~eyit 
Ha~h seferi tertib ettL Papahk. Vene- yokuU§nUn bugun~u va~ay~tl nakll vva
dik. Ktbns, Fransa, Rados §Ovalyeleri s1talarmm g~mesme musa~t ?l~a~1gm-

. d ·· kk b b" Har]1 donan- "'dan bu kararm derhal tatb1k1 1mkans1z ve saue en mure e n -. .. .. · ed 'ld'kt 
b .. '"k lh b milerile Tiirklere goriilmll§tur. Yoku§ tamlf 1 1 en 

masl, uyu ar . ge sonra kararm tatbilana ge<;ilecektir. 
kar~1 harekete ge-;tl. • • 

Bu mad a Karasi Amirah Y ahsi Bey T aksim bah~esinm medhah 
Golos'a .asker -;tkarm_l~ll. Bizans _fmpa- i~in proje haz1r 
ratoru Ociincii Andnnkos, Y ah§J Beye 
kar§l Egribozdaki Venedik Dukasmdan 
himaye i'Stdi. 

Ha~h donanma, k~iik gemiler ve 
nakliyeler haric, 30 biiyi.ik kad1rgadan 
miirekkebdi. Donanma Egribozdan ha
reket ederek Golos koyuna gitti. Amrial 
Yah~ Bey, Hach!ann biitiin harekahm 
ogreniyordu. Selanige girmi~ olan K!l.r~ 
kuvvetini buaktp yalmz T esalyadahm 
alarak denize a~•ld1. Hachlar, bunu og
renince rotalanm de~istirip en seri ge
milerini <;anakkale bogaZl agzma ~on
derdiler, Yah§i Beyin yolunu 'kestJier. 

<Arkd:n tJarl 

(1) Deni.:oc!e Tiirklye: Ali Haydar Alpagot. 
( 2) Es'ki harflerle yazlldJgJ ic;!n koke. gii

ge, goke §eklinde okunan bu kelime blr c!r:s 
harb gemlsldir. Bu gemi hakkmda demz 
tarihlerinde ~u !zahat vardrr : 

Bu cins gemller. §iikrii Beye gore, caltt 
mavna, tistii kalyon yapJSmda gemUerdir 
ki giivertesinden ba~ka bir de top ambart 
vard1r., Giiverte tegmen! Nejad Kosala 
gore cgoke kiirekle yelken! mezceden bir 
nevi gem!dlr. Muhtelif devlet donanmala
rmda kJSa b!r dev!r kullamld1ktan sonra 
terke-dilm i~tir., 

DENIZ ISLER/ 
Bahk gemisi tamir ediliyor 
Denizciligimizdeki inki§af1 nazan iti

bara alan ikhsad Vekaleti, ticaret filo
sunun ihtiyacm1 kar~1layacak tecriibeli 
elemanlarm yeti~tirilmesine karar ver
rni§tir. Bu itibarla Deniz Ticaret mekte
bi talebeleri ic;in Bahk gemisi tadil ve 
tamir ettirilmektedir. 

Talebelerin ilkbaharda staja c;•ka bil
meleri il;in tamir ~i siir'atle neticelen
dirilecektir. 

Gemi, evvela memleket sularmda tet
kik seyahati yapacak, bilahare diger de
nizlere de t;Ikacakhr. 

. Y anh§ bir haber 
Diin bir gazete, Denizbankm Avrupa

ya yollayacag1 lise mezunlarmm usta
ba§l olarak yeti~tirilecegini yazmJ§hr. 
Avrupaya gonderilecek lise mezunlan 
deniz in~aat miihendisi olarak yeti~tiri
Iecek, orta m~kteb mezunlan da usta
balil olacaklardtr. -·-Kundurac1 b1~agile 

yaralami§ 
Galatada Ibrahim adh biri, Necdet 

Cemal isminde birini kundurac1 bl<;agi
le yaralamJ§dtr. Yarah hastaneye kal
dmlrnt§. adliye hekimi muayeneye git
mi§dir. Tahkikat yapll1yor. 

Taksim bahc;esinin medhal lasmmm 
tanzimine aid Belediye fen heyeti tara
fmdan yap1lmakta olan proje haztrlan
mt§chr. Bahc;enin i~inde yeraltt halalan 
da yap!lacakd1r. Projenin tatbila husu
sunda icab eden tedbirler almmaktadtr. 
Yakmda ameliyata ba§lanacakdir. 

Bahkpazart yolunda parke 
in§aatl 

Emi6nilnil meydamndan Bahkpazan 
caddesine giden yolda yaptlmakda .olan 
muvakkat parke in§aatl siir'atle ilerle
mekte olup pek yalanda bitecektir. 
Bundan ba~ka meydanm tanzimine aid 
dart plandan dordiincii planm da bir 
maketinin yaptlmasi kararla~m1~d1r. Bu 
planla meydan son ~eklini alacakt1r. 

Parke yollarJan yiik arabalar' 
ge~irilmiyecek 

Yeni yap1lmakta olan mozaik parke 
vollardan yiik arabalan gec;digi takdir
de tekerleklP.rin bu yollan bozacagt dil
~iiniilerek ge<;irilmemelerine karar ve
rilmi§dir. Yeni yollarm insaah bitince 
bu arabalara takib edecekleri istika
metler gosterilecekdir. 

lstiml~.k kanununda yapila
cak tadilata ait proje 

istimlak kanununda yaptlmasl iste
nen baz1 tadilat ic;in belediyece bir pro
je haz1rlanmakta idi. Bu proje ikmal 
olunarak hukuk i~lerine verilmi~dir. 
Hukuk i~lerinin de miltalaas1 almd1ktan 
sonra Dahiliye Vekaletine gonderile
cektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Y eni lrak el~isi geldi 
Yeni Irak kabinesinde dahiliye neza

retine tayin edilen Irak'm eski Anka.ra 
elc;isi Naci $evketin yerine Irak'm Is
tanbul konsolosu Kamil Geylani'nin ta
yin edildigi haber almmt~hr. Irak'ta 
bulunan yeni el~i yakmda memleketi
mize gelerek yeni vazifesine ba§laya
cakhr. 

Eski Alman elcisi tehrimize 
geldi 

Eski Alman elc;isi Nadolny d\in sa
bahki ekspresle §ehrimize gelmi§tir. 
Be§ senedenberi siyasetten c;ekilmi§ 
olan eski el<;i, strf hususi ~leri i~in §eh
rimize geldigini bir muharririmize soy
lemi§tir. Nadolny Alman bankas1 mii
diirlerinden birinin evinde misafir edil
mi§tir, 

Of is Umum Miidiirile 
muavini bir memleket 
seyahatine ~Ik1yorlar 
Toprak Mahsulleri Umum Miidiirii 

Hamza Osman Erkanla Umum Miidiir 
muavrni ,Sakir T urah, diin Ankaraya ha
reket etmi§lerdir. 

Tiirk - Yugoslav afyon anla~mas1 
miizakereleri dolay1sile §ehrimizde kal
mJ§ bulunan Umum Miidiir ve muavini, 
Ankarada yeni Toprak Mahsulleri U
mumi merkezinde bir mi.iddet kald1klan 
sonra memleket dahilinde bi.iyiik bir se
yah'l.te <;lkacaklard:r. 

Ogrendigimize gore, T oprak Mahsul
leri Umum Miidiirile muavini yeni ofis 
te§kilah dolav•sile memle'ketin her tara
fml gezerek bir taraftan bugday, diger 
taraftan afyon miistahsilile temaslarda 
bulunacaklar ve bu iki esash toprak 
mahsuliiniin istihsal ve sah§J etrafmda 
onlann fikirlerini istimzac e<leceklerdir. 
Ayni zamanda ofisin yeni faaliyeti etra
fmda iyi bir etiid mahiyetinde buluna
cak olan bu seyahati miiteak1b Umum 
Miidiir ve muavini, muvaHaten temdid 
edilmi~ ol.an Tiirk - Yugoslav afyon an
la§masl miizakerelerine devam etmek 
iizere ~el-.rimil~ ..,,.1.-r,.'lclerdir. 

J(ii]tiir teftisleri basltvor 

Umumi Mi.ifetti,Ier, pek ya
kmda Anadoluda seyahat

lere ~tkacaklar 

Maarif Vekaleti Umumt Miifett:§ -
leri yakm~a Anadoluda tefti~ seyahatine 
~Ikacaklard1r. • 

Miifetti§ler, her mmtakada tedns \a
ziyetile talebeler•n saghk ve yeti~me ~e
raiti, mevcud spor hareke.tleri iizerinJe 
ehemmiy~tle tetkikatta bulunacak, mii
§ahedelerini bir rapor halinde Vekalete 
bildireceklerdir. 

1Ikbaharda Maarif ~urasmda mevzu
ubahs edilecek olan 1kiiltiir meseleleri et
rafmda mi.ihim kararlar almaeakt1r. 

ONIVERSITEDE 

'f.tb F akiiltesine ahnacak 
do~entlerin imtihanlarl 

Diin saat 10 da 'Universite Ttb Fakiil
t~si histologi ve embrioloji dersleri ir;in 
ahnacak doc;entlerin imtiham yapilmi~
tir. 

!mtihanda T1b Fakiiltesi Dekam Nu· 
reddin Ali ve sair profes<irler haz1r bu
lunrnu§tur. 

Bugi.inki.i konferans 
Bugiin saat 18.10 da tl'niversite kon

ferans salonunda Pr. Dr. Gross tarafm
dan cKanalis ve tatbikath hakkmda 
bir konferans verilecektir. 

AD!JYEDE 

Madam Atinamn 
muhakemesi 

K1zlan fuh~a te~vikden istanbul hi
rind ceza mahkemesinde muhakemesi 
ba~hyan Madam Atinanm muhakeme
sine dun ak~am uzeri kaoah celsede de
vam olunmu§, diinkii celse, hayh uzun 
slirmi.i§diir. 

70 lira calmt~! 
Yavuz isminde bir gene;, Bakirko

yiinde a ~c1 Hasamn diikkanmm kap1 
kilidini ktrarak 70 lira a~1rmakdan diin 
adliveye verilmis, ikind sorgu bakimli
ginde tevkif edilmistir. 

Yavuz bu iste Silkrii adl' hir arka
da~ile b~raber, <;ah~m1~d1r. ~iikrii ka~
ml~dtr. Yavuz, nolic;teki if::1<le~inin taz
yikle almd1P.mcl ~n b<> hisle. • H,rs• zltgi 
ben yarymad1m, Stikril yapd~> cliyor. 

B;.,. NOVJne Ve SOV"""e ,.1~.vao;1 
Bevaztdda Balnrctlarda bak1r taci

ri Ali Osmanm, dordiincii cezada dov
mek ve sovmekden muhakemesi yapll
mi~d,r . iddiava P'Ore, Tavnkpazan bek
<;isi Sabit, Ali Osmamn <;emberlita~ta
ki evine giderek bekci paras• isterken, 
bu muameleyle karsila~mtc;dtr. 

Sahitler dinlenilmis, daha ba7.t ~a

hitlerin dinlenilmesi ic;in muhakeme 
hlm1~du. 

Gogaiinden yanan kadm 
Biiyiik <;aytrba§mda oturan Sare is

minde bir kadm, kom~usu Ahmedin evi
ne misafirlige gitmi~. sobada lSlmrken 
kaynayan tencere devrilmi§. misafir ka
dm gogsiinden yanm1sd1r. Yarah, Be
yoglu hastanesine kaldmlm•§dlr. -···-Birbirlerine girmi§ler 

Evvelki gun Kurtultr§ta, Istavro oglu 
H1risto, Triyandafil oglu Mihal, Mihal 
oglu Aleko, Haralambo o~lu Tana§, 
Yorgi oglu Petro, Aleko oglu Sotiri bir
birlerile gavgaya tutll§mU§lardlr. Bun
Iardan istavri oglu H1risto, elindeki c;a
kl ile Aleko oglu Sotiriyi sol bacagmdan 
yaralam1~, yarah $i~li Etfal hastanesi
ne kaldmlmi§br. 

' 
teskilatt 

' 
yardtm 

Y ardtm i!fi i~in 31 bin 254 
lira tahsis olunmas1na 

karar verildi 
Esnaf cemiyetleri mii§te~ek yard·m 

teskilatmm yeni sene biitc;e ve faaFyeti 
i<;in, diin, mii~terek biiroda bir toplant; 
yapllmi§hr. Bu toplant1da esnaf cemi -
yetlerinin g~en sene 30 000 lira olarak 
ay!Td,klan mii§terek yard1m tahsisat.n -
dan 3577 liramn bu seneye dev•edildigi 
ve 1673 liranm da heni.iz tahsil olunma
dl~l goriilmi.i~tiir. Bu sene mii§terek 5'ar
dim te§kilatma 25 ,970 lira verilmesi 
kararla§tmlml&hr. Bu tahkikat, ~ec. n 
seneden mi.idevver olanla birlikte 31,254 
lirava yi.ikselmektedir. 

Diger taraftan, esnaf cemiyetleri, l'~
naf hastanesinin §imdi kira ile i~gal et
tigi binay1 sahn almaga karar vernti5 -
lerdir. Bakkallar cemiyeti kendi par'lsile 
binanm sekizde ii~ hissesini a!ma.$!;1 rnu
vaf•k bulm~ ve bu hisselerin sahibil• an
la~mJs.hr. Miitebaki hisselerin sa tm aim
mas! i~in de temasa gecilmi~tir. 

Sanayi BirliginJe 
Milli Sanayi Birligi heyeti umum~yesi 

y1lhk tQplantiSlm bu aym 27 sinde ya
pacaktu. Bu toplanhda birlik nizaml'1-
mesinin yeni cemiyetler kanununa f'O''! 
tanzimi mevzuu iizerinde de gorii~::le -
cektir. 

Diger siyasi mesele, .-uuw·-

Lehistan Ukraynas1 baric 
yiik Ukraynay1 yaratrnak 
tuf olan ~etin meseledir. 

A skeri mahiyette olan ii<riinc• 
le; iic senedenberi goniillii na!t11. 
italyadan, Almanyadan, 
ligin<len, F ransadan, A vrupall10 

merikamn diger yederinden gele: 
biri alaylar, livalar, fukalar ve 
lordular te~kil eden ecnebi 
en modern silahlarla 
;<tin1k ettikleri lspanya dahili 

fspanyollarm i§ine, haricin 
1 
. 

sini men i~in, ne Londrada _2 1 istirakile te§kil eclilen Adem• ~ 
komitesinde yap1lan miizakerele~ 
rilen kararlar, ne de alakadar 
arasmda yap1lan hususi temaslaO 
la~malar bu me~eleyi bir tiirlii 
memi§tir. Mesela g~en sene l 
Romada akdedilen fnqiJiz - fta t 
1asrnasmm tatbik mevkiine kon~ 
c;i~ !spanya i§lerine h~ricin miida; 
nihayet verilmesi ve hoanyollar 
aralannda dogii§mekte ve 
serbest bJrakJ!masi $art ko§ulwtJ!m. 
~alde her iki biiy:ik devlet hie; r 

KO LTV R / SLER/ fspan~a haricind;ki sahalardaki I 
ve miiphem hahn ortadan k3 

menfaatlerine uygun bulduklarl• 
~artm tamamile tahakkuk edip 

lnztbat komisyonunun 
ic;tima1 

Maarif inz1bat komisyonu diin vali 
muavini Hiidainin riyasetinde toplana
rak baz1 inzibat kararlan verm~dir. 

llk mekteblerin yi.izi.inci.i 
yd doniimii 

ilkokullarm kurulu~unun yiiziincii ytl 
donilmunde, memleketin her tarafmda, 
bir as1rhk kiiltiir hayatlm gostermek 
iizere bir sergi a<;llacaktlr. 

Kiiltiir direktorii Tevfik Kut, vilayet 
mektubcusu Osmanla miifetti§ ve mu
allimlerden miirekkeb bir komisyon, 
serginin ~ekli i<;in bir program hazt~la
rni§lardtr. 

Bu progr ama gore, sergi aym 25 inde 
{0 nc1 ilk okulda ac;llacaktlr. 

Sergide her devir ayn ayn odalar
da grafikler ve §ekillerle gosterilecek, 
bunun i~in lazun gelen eserler muzeler
den, mekteb ve §.ehir kiitiibhanelerin
den temin edilecektir. 

Efgan ki.iltiir memuru 
§ehrimizden ayrtldi 

Efganistan hiikfuneti tarafmdan kiil
tiir ~leri m~avirligine tayin edilen 
Maarif Vekaleti ba§mtifetti§lerinden 
Hikmet, d\in Ankaradan gelerek Efga
nistana hareket etmi§tir. 

Mi.idiir Ankaraya gitti 
Kiiltiir direktorii Tevfik Kut, Vekale

tin daveti iizerine, d\in Ankaraya git
mi§tir. 

Tevfik Kut, birkac; giin Ankarada ka
larak tedrisat vaziyeti etrafmda maH1-
mat verecek, aynca §ehrin mekteb ih
tiyacl ile gelecek sene yeniden ar;Ila
cak mektebler i~in temaslarda buluna
caktlr. 

~in,. bakmamtslardJr. ,.tt 
ln~iJt,.re, ltalyamn, c;ogu Itl~ 

on bin italvan p;onulli.i muhar\ 
almasm1 kafi gormemis ve h3 

General Franko'nun ac1k 
luka vazetmek iiz~re kendisine 
verecek muhariblik hakkm1 !pg ri 
tammasma ses <;Ikarmaml§!l. k 

Bu suretle iki tara£ t-.panya ~ 
nin gerek siyasl, Ferek askeri 
kat'i surette hallini Barselona 'le 

hiikumetleTi ordularmm talibine 
m1§lard1. Fakat bu karars1z hal 
devam edemezdi. Avrunanm kat! 
siyasl vaziyeti, 1 talyay-I. Aim . 
giltereyi ve FransavJ, bir an eV~ 
vadaki askeri vaziv,.tin tavazztl 
teme~e sevketmektedir. , 

Mesela ingiltere Bawelcili () 
layn'in Roma seyahatinden r 0 
F ransamn zahirde muhalif bu111. 

ragmen Miinih'te <::ekoslovakya 
m izale eden dortler konferans1' 
defa da Akdeniz meselesini ve 
manyanm esk1 miistemlekeleri 
letmesidir. Y eni dortler tu~ 
kadar !talyanm ve Almanyan1~ 
fiki General Franko askeri , 
kim olursa konferansta ltalyan' 
lan kuvvet bulmu~ olacakt!r. 

Bunun icin askeri vaziyetin 
vel tavazzuhunda her tarafm 
faat ve alakas1 vardiT. .seler 
l>arbi Katalonyada kat'i bir neV' 
dirmek istiyor. (:iinkii buras: 11. 
biivi.ik sanavi mmtakas1 oldugun 
selona hi.ikumeti muhtac. Yasj 
malzemesini buradan tedarik etf.tu 

G0MR0KLF.RDE Ayni zamanda bu hiikumet, h; n 
.,en kamilen fabrika amele51l 
rof;u miifnt sol partilerin J111 
bulunan Katalonva halkmdan h3 

Kol.c,•luk imt1hanmda 
kazananlar 

Bundan bir miiddet evvel giimriikte 
ac;1lan kolculuk imtihanmda be~ ki~i ka
zanmt~tlr. 

T efti~ J.,eveti reisi gel di 
Giimriikler tefti§ heyeti reisi Musta

fa Nuri Ami, diln §ehrimize gelmi§tir. 
Mustafa Nuri, diin giimriik ba~mildiir
liigunde baz1 tetkikl Prde bulunmustur. 

CF:MIYPT1FROE 

Esnaf ccmiyetleri bu SE'neki heyeti 
umumiyelerine ay-In yirmisinden itiba
ren baslanacakhr. Ekserisinin aza mev
cudu ~ek cok evvelden bu cemiyetle
rin ilk tonlanhlarmda ekseriyet temi
nine imkan olmtyaca~J al1la~lldii1J icin 
as•l i<;timalar, subatm yedisinden itiba
ren ba~lavacakhr. 

Bu defaki toplantJlarm hususiyeti. 
c;imdiye kadar avn :vamlan idare heyeti 
tonlanhlarmm beraber yapllmas1 ola
cakdtr. 

<;ekirge miicadele istasyonu 
!zmir, (Hususi) - Ziraat Vekaleti 

Ege bOlgesinde bir c;ekirge miicadele 
sahra istasyonu tesisini kararla§dtrmt§· 
d1r. Yakmda, miitehass1slardan Dreh
meini tedkikat ic;in mmtakamiZa gon
derecegini bildirmi§dir. 

Ziraat mektebi de buyiik bir tecrube 
istasyonu haline konacak, bagc1hk zira
at miicadele ve zeytineilik istasyonlan, 
tecriibe istasyonunun emrine verilecek
dir. Mugla zeytincilik miitehassJshgt da 
lagvolunacakdtr. 

?8 hi' ret normekted:r. ,., tl 
Kat::tlonya tam<~mile sukut 

man ispanyada General F 
memleketin hakimi mutlak• c 
Bunun i~in 1938 senesinin ip11~ 
sonuna kadar General Franko 
ran Katalonya cepbesinde ha_r~; 1tlan 
nihayet T remp ve Ebro n~1! J tny3 
dar ilerlemi§ti. Bu sene <lah1 1! 1~j 'J 

kolordu ile gene ~at~lonya ~'tnan 
yiiklenmek olm~. §Imd1den S 
Soyuna gelmi~tir. 

Franko'nun ordusu, ,) 
selona' dan soma ikinci biiyiik "f lit 
ragona' dan 40 kilometre me~3 • 

'] t h" lunuyor. F ransadaki sol part~ e ~·' In 
lardan miite§ekkil bir heyetl cl1g1n1 
hiikumeti nezdine gondermi~Je~ }' 
~avemete <levam i~:;in te~ci e r 
Barselona hiikumeti de, Kata1°

1 
hesinde c;ok s~k1~m1~ oldugund8..:j ,, 
. d r JOn 

kJZ hududuna ka ar uzanan . dis I 
dura eyaletindeki cep'hede bir t•·' e 
mlam•§hr. Fakat ham ancak.A:r b" 
yada neticelenebilir. Bi.itiin tr 
nazarlan buraya ~evrilmi§tir .• 1t Us 

Muharrem Fev'T-f.J 

c u m h u r i y e orna, 
- .. -- 1 F' unk 

NfishasJ 5 kurushlt• ~ 

Abone ('eraiti: f Tiirkiye 'rt!t 
~ iein tf~l 

Senelik 1400 Kr. t4 
Alb ayh.k 750 • sl 
Oe ayhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 



10 ikincikanun 1939 

oma'da neler konu,ulacak? 

ngiliz Nazular1 bugiin 
ondra' dan aynhyorlar 

Ba~vekilile <;emberlayn aras1nda bugiin 
bir saat siirecek bir miilakat yapdacak 

Londra, 9 (a.a.) - Ba§vekil <;em· ba~makalesinde ezciimle diyor ki: 
ve Hariciye Nazm Lord Hali- «Roma konferans1, ingiliz hiikume • 

Yann sabah, refakatlerindeki zevat tinin diger bir milletle, miinhaman bu 
birlikte <<Altm ok» Paris ekspresilc memlekette ba~ka bir hiikumet ~kli ol • 

mdradan hareket edeceklerdir. dugundan dolayl anla~maktan imtina et
lristeki miilakat bir saat devam medigini gosteren yeni bir delildir. in • 

edecek giliz hiikumeti dogrudan dogruya miiza-
eltD Paris, 9 (Hususi) - !ngiliz Ba§veki- kerelerin birc;ok engelleri bertaraf ede • 

gve h e. mberlayn ile Hariciye N azm Lord k · d d' 
If bilecegi anaatm e Jr. 

ktl a I aks yarm saat 17,50 de Parise mu· · · "k' 
I fngiltere, Roma • Berlin mihver_1m 1 !· 

.sa -et edeceklerdir. ingiliz · namlan, k d R 
.. ye bi:ilmek maksadm1 giitme te_ 1r. o-haransa Hariciye Nezaretinde Daladye ve b 

rna gorii~melerinir. muayyen 1r progra-
rtl~onne ile bir saat gorii~tiikten sonra Ro- 1 

21 aya hareket edeceklerdir. m1 yoktur. Cemberlayn zemini yok a -
l P · l 1 mak aayesini istihdaf ediyor. Gorii~meler ~, artste gorii,iilecek mese e er " 

Miinih ve !ngiliz - italyan anla~malan· . tespit edildi J • 
~Paris 9 (Hususl) _ Ba~vekil Dalad- na istinad edecektir ve neticelenme en 
• b 'I .. ihtimali c;oktur.» · Ugiin Hariciye N azm Bone 1 e. go-
. rek, yann Parise gelecek olan I? • Fransa deniz kuovetlerini 

• hz 1 k d I arttrmak istiyor •· naz1r arile birlikte miiza ere e I e-
fta!, k meseleleri tespit etmi~lerdir. Paris, 9 (a. a.) - Bahriye Nazm 

~ F ransu; kabinesinin bugiin Campinchi lntrensigeant gazetesine §U be-
iid yapacagr toplanll yanatta bulunmu§tur: 

Paris, 9 (Hususi) - Kabine yann «- F ranSJZ sahillerinin miidafaasl c;ok 
uzl•umhur Reisi Lebrun'iin riyasetinde mii- iyi organize edilmi§tir. Bununla beraber 

bir toplantJ yapacaktlr. Ba§vekil Da· Fransanm biiyiik harb gemilerine ihtiyacl 
idye Akdenizde ve T unusta yaptlgl tef- vardJr. Ve 1939 biitc;esi bahriye ic;in sekiz 
;ler hakkmda izahat verecektir. Bilaha· · k k I' D bu~uk milyarhk bir tahsisat derpl§ etme -3 

aladye ile Hariciye Nazm Bonne d Akd 
,. ...... , .. _ kl ··JAk t tedir. F ransa rah•mazsa 1944 e e· naZJrlarile yapaca an mu a a m .,. ' 

?namesi hakkmda kabine azasma malii- nizdeki mevkiini kaybedebilir. Frans1z 
ilt ha•b filosu 500 bin, italyanmki ise 450 1 Vereceklerdir. ' 

a· c·-r· kd · l ? b1'n tondur. Fransa 110 bin,!talya ise 150 r~, ittifak mr a etm1~ er · 
Londra 9 (a.a.) _Daily Express ga- bin ton in§a etrnektedir. 

Almanya ile italyanm 1937 eylu- Fransa 31 kanunuevvel 1939 a kadar 
gizli bir ittifak akdetrni§ olduklanm a§agJdaki gemileri in§a edecektir: 

f bu ittifak mucibince iki tarafm yekdi- iki mhh, bir kruvazi:ir, yedi denizalt1, 
ri aleyhine miiteveccih herhangi bir itti- 24 bin ton hafif ve muavin gemiler. Bu 

l akdetmemegi taahhiid etmi§ oldugunu in§aat normal biitc;e ile derpi§ edilmi§ olan 

~m,:_ktadu. R • • iki tayyare gemisi, bir kruvazi:ir, 6 torpi-
'!remberlayn omaya nr~zn . . . . . k ·a· ? dove 5 demzalt1 gem1sme mZlmam etme • gr ryor. 

(a.a.) - Times gazetesi tedir. 
····-··•·•••u•""'""'""""""""'IIIIJIIIIJJJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIJIIIJJJIIIIIIIIIUIIIIulnuunumuuuu• .. •u•• 

hududunda Bir Alman vapuru 

0 Ukraynab, muhafiz
r t1n iizerine hiicum etti 

h Budape§te, 9 (a.a.) - Takriben 200 
il raynah tedhiKinin diin ak§am Ungvar 

Macar hudud muhaftzlanna ta· 
ettikleri bildirilmektedir. Hudud 

lan miitecavizleri geri piiskiirtme· 
rnuvaffak olmu§lardtr. 

l1Cll'l.1ristan hududda tedbir aldz 
lldape§te, 8 (a.a.) - Diin Macar

ovak hududunda cereyan eden ha
iizerine §imal hududu uzunlugun· 

Yeni miidafaa tedbirleri ittihaz edilmi§· 
_Prag, Macarlar tarafmdan yap1lan 
bat dolay1sile tazminat istemektedir. 

mahfiller, <;ekoslovak hiikumetinin 
&ibi hadiselerin teekrriirii beklenilmi

.. neticeler dogurabilecegini» anhyacagi-
I.ltnid etmektedirler. Macar hiikumeti· 
llkacevo mmtakasmi derhal tahliye et· 

lerdir. <;ek hiikumeti de esirlerin mii· 
tek]ifi iizerine <;ekoslovak k1t' alan 

. · kabul etmi§tir. 

acar Hariciye Nazrrz Berli~e 
gidiyor 

9 (a.a.) - Macar diplo
i~in Kont Csaky'nin yakmda AI

.. . YapacagJ ziyaret esnasmda giye· 
Un1forma kabul edilmi§tir. Bu iini· 

rengi mavidir ve hava ordusu 
'''""'n··- iiniformasm1 and1rmaktadn. 

orgam olan Heflo gazetesi 
Casky'nin bu aym 20 sine dogru 

avdet ettigini, fakat mumai
siyasi mahiyette hi~bir miilakat yap· 

"' ilave eylemektedir. 
~en· b' 1 1r komisyon kuruldu 
d 9 (Hususl) - <;ek • Macar 

u Unun yeniden tahdidi i~in bir ko· 
kurulmu~tur. Komisyon, hudud 

--~ .. ~ron.·- onunii almak iizere <;eko-

ile Macaristan arasmda bita-
ll1Jntaka kuracaktJr. 

Doktor Funk'u 
kabul etti 

a, 9 (a.a.) -Alman lkhsad Na

unk bugiin ftalyan Korporasyonlar 

naztrlan ile Parti Sekreterini zi
ettikte 

.n sonra Du~e tarafmdan ka-
~ .. ,m., ... 

taarruza ugradt 

<;in korsanlar1, gemiye 
kar~I ate~ a~blar 

Berlin, 9 (a.a.) - Alman istihbarat 
biirosu, ~anghay' dan alml§ oldugu bir 
telgrafi ne§retmektedir. Bu telgrafta ~~~~ 
sa admdaki Alman vapurunun pazar gunu 
ogleden sonra Vussung haricinde Yang~se 
iizerinde sefer etmekte oldugu mada Cm· 
Ji korsanlarm taarruzuna ugrad1gl, ancak 
bu taarruzun akim kalml§ oldugu bildiril-

ektedir. Korsanlar, birc;ok sandallarla 
:emiye yakla§IDI§lar, birkac; dakika i~in
de yiizlerce el ate§ etmi§lerdir., Birc;ok 
<;inli yolcu yaralanmt§hr. Hansa n~~ .kap: 
tam, bilmukabele ate§ a~m1~ ve skur ahm 
arttuarak yoluna devam etmi§ ve orsan· 

1 Plamm suya dii§iirmii§tiir. Alman arm h , ... 
vapuru, pazar ak§aiDJ Sang ay a gJrmJ§hr. 

Mediste diin yeni 
meb'uslar tahlif edildi 
Ankara, 9 {a.a.) - Biiyiik Millet 

M I. . b ·· Refet Camtezin ba§kanh· ec JSl ugun .. 
gmda toplanmt§ ve celsen.in a~Jlmasmi mu
teakJb yeni sec;ilen meb uslardan H~san 
RJza Soyak (Burdur) Gener_al Kazm~ 
Karabekir {istanbul) ve Ar~mal Fahn 
Ergin (Samsun) and i~mi§ler~tr:. Bun?an 
sonra ruznameye ge~ilere~ Buyuk Millet 
Meclisi biit~esinin muhtehf faslllan ara· 

d 63 kiisur bin lirahk miinakale ya
;~m:sl ve VakJf!ar U~um Miidiirliig_ii 
biit~esine 68 bin kiisur Ina munza~ t

1
ahs!· 

sat konulmasJ hakkmdaki kanun Iie nhJ· 
sarlar Umum Miidiirliigiiniin 1938 Y1h 
biit~esinde 150 bin lirahk m~nakale __ ya· 

lmasl hakkmdaki kanun layihast muza· 
k~re ve kabul edilmi§tir. Tiirkiye • Hola~
da ticaret ' nla§masma ~id protokol .tle 
Tiir kiye _ y ugosla vya tlcaret ve seyns:· 
fain mukavelesine munzam proto~ola bag· 
h listede tadilat yap1lmasma.'dadh. evrakt ~~ 
Posta ve telgraf ve telefon 1 ares! vas! a 
sile tebligine dair ~anu nlayihalarmm da 

b. . . miizakerelen yapllml§ ve ~ar§amba 
mnc1 . . 'h t 

giinii toplanmak iizere l~limaa m aye ve-

rilmi§tir. 

( KISA ~~k~~~:~~ 4 2 * ROMA 9 - uyu , 
b tta toplanacaktlr. 
a ,,....n- ..... _ Polonyamn oen ya§ll Qln-* aD~·"" ... " ··1 • I olan Kozarova, 118 yWjmda o -

;::::; ~:d:nazeslne blrcok mllletda§lan ~
tirak etml§ti.r. -

CUMHURIYET 3 

Hidise!er aras1nda 

O~iincii inonii 
('[:3} u memlekette, kaldmm ve 
l,g) insan, her~ey ve herkes, te-

mizlik istiyor. lkisine de 
hasretimiz var: Sokak siipiirgesin
den de, ahlak siipiirgesinden de 
~ok 11ey bekliyoruz. Bir bak1ma ah
lak da sokak gibidir, s1k s1k temiz
lenmezse kirlenir ve kokar. 

Lutfi K1rdan lstanbula memur 
eden Refik Saydam, her iki siipiir
geye de hart::ket emri verdirmi11 ol
du ve bunia1·dan birini lstanhulun 
kaldmmlarma, otekini de ahlak 
molozlarmm ha11ma ~alan yeni Va
liyi bize kazandirdi. 

Bu katmerli tanzifat ameliyesi 
lstanbula miinhas1r degildir. lki 
giinde bir, ink1labm siipiirgesi, en 
kiic;iiklerinden en kodamanlarma 
kadar bir siirii ahlak siipriintiileri
ni temizlemege davramyor: Evine 
alb c;eki odun aparan zavalh kon
servatuvar memurundan, k1z1l ls
panyaya tayyare satmak ic;in Turk 
devletinden imza ve salahiyet a
raklamiya kalkan Staviski ~ebeke
lerine varmc1ya kadar, sua sua, 
boy boy, az masum veya c;ok mel
un, ince veya iri k1y1m hinoglu hin 
siiriilerinden bir k1smi, ~imdi bu 
siipiirgenin telleri arasmdad1r. 

Bir okuyucum bana devlet mu
bayaalarmda komisyon usuli.inun 
kaldmlmasile hazinenin ne kaza
nacagml soruyor. Bu, sadece, me
tod miinaka~as1d1r. ~u veya hu ~a
re daha kestirrne olahilir. Benim 
olanca keyfimle alki~ladigim \ley, 
metoddan evvel ruhtur: Ahlak fe
sadmm iistiine halllayicl bir anti
septik madde gibi bo~jalan temiz
leyici ve ,ifa verici ruh. tnonii 
kahramamnm oniinde, ~jimdi, mun
tazam teskilath askeri k1t'alar de
gil, gizli hastahklarm sinsiligile 
biinyeye yapl~MIIf, ara~hru~stz ve 
tahlilsiz goze goriinmiyen bir ba
sil ordusu var. ~efin hedefi, •imdi, 
onu tepeliyerek ahlakm tnoniinii 
kazanmal~br. 

Birinci ve tkinci lnoniinde oldu
gu gibi, hatta daha geni, ol~iide, 
koylii ve <t;~ehirli, kadm ve erkek, 
sivil ve asker, biiyiik ve kii~iik her
kes, bu O!;!iincii lnoniinde bir rol 
sahibi oldugunu bilmelidir. Bu ro
liin asgarisi, herkesin kendi ahlak 
temizligini muhafaza edebilmek i
c;in kendi nefsi iizerinde ~tiddetli 
bir vicdan kontroluna sahib olabil-
mesidir. 

Tunusta 

italyan 

PEYAMI SAFA 

iKiNCI SERi 

YAZAN~ 
RESAD NURf 

-5-

KOyliide para fikri 
Bu hikayeyi trende bir komisyoncu -

dan dinledim: 
- Baz1 yag1~h havalarda kamyonet 

tekerleklerinin ~amurlu yollarda acrtit 
derin izler yiiziinden tenezziih otomobil
leri i§liyemez olur. hte boyle koylerden 
birinde kamyonla ineboludan T a§koprii
ye gidiyordum. 

Hareketimizden bir iki saat sonra 
kamyon bir koy meydamnda mola ver
mi~ti. 

Pencereden sokaktaki kahveciye kah
ve 1smarlarken gi:iziime bir aile ili~ti: Bir 
erkek, iki kadm, iki c;ocuk, bir de ke.;;i .. 

Erkek tlra&l uzam1~, k1ranta sac;b, k1rk 
ya~lannda bir koyliiydii. Ayagmda bir 
aha potur, s1rtmda yamah bir asker ca
keti vard1. Kadmlardan biri ihtiyar, ote
ki gencdi. ikisi de hamam pe§temalma 
benziyen garib c;ar&aflara biiriinmii&lerdi. 
Gencinin kucagmda eski bir ~ker c;uva
lma sJmsJkl sanlm1~ iki ya&lannda bir c;o· 
cuk vardt. Oteki c;ocuk on iki on iic; ya~
lannda zay1f ve &irin yiizlii bir minimini 
erkekti. 

Baba meydan kahvesinin ortasmda 
kamyon biletc;isile s1k1 bir pazarhga tu
tu§IDU~tu. Poturunun cebinden ve ku§a· 
gmm arasmdan bozuk paralar c;tkararak 
biletc;iye gosteriyor; kah yalvanr, kah 
tehdid eder gibi tavular ahyordu. Bilet· 
c;ide bu paralara kar~1 bir begenmemez
lik, bir istigna vard1. Elleri pantalonunun 
ceblerinde, koylii ile gi:iz goze gelmemek 
ic;in diikkanlara babyor, ba~ml c;evirerek 
tiikiiriiyor, yanm pabudannm c;amurlu 
burunlanm kaldmm ta§lanmn arasmdaki 
bir su birikintisine sokup c;1kararak ba~l
m rki yana salhyordu. 

Nihayet bir iki hay1r sahibinin araya 
girmesile bir uzla&ma zemini bulundu: 
Kadmlar gidecekleri yere kadar gidecek
ler, erkekler daha a&agi bir istasyonda 
inerek hesabt denkle~tireceklerdi. 

*** 
Kamyon uc; saat kadar gittikten sonra 

bir koprii ba&mda durduk; biletc;i: 
- Hadi baka!tm ~avu~.. Senin bilet 

buraya kadar, dedi. 
Biraz evvel ba~ka bir koprii ba~mda 

kamyon cramura saplandJgl zaman ~;a -
vu~ a§agJ inerek epeyce yararhk gos
tenni~. hatta bir arahk kundurasmm teki 
fuhyarak ayag1 a~1kkemigine kadar c;a· 
mura girmi~ti. 

Adamcag1z bu hizmetin kendisine 
ufak bir hak temin edecegini ummu§ ol
mah ki c;atkm bir ~hre ile: 

Almanyadan ihrac 

edilecek Y ahudiler 

- Y ahu yeni c;orab1 da battrdtk ha
m ... Az daha gitsek olma m1 ~ dedi. 

Sofi:ir bu abes miilahazaya cevab ver
medi. Yalmz biletc;i: 

- Laf m1 bu yahu... Azbu<;uk yar
dim ettin diye arabanm tapusunu iste ba
ri ... dedi. 

Cavus ~oforiin yandan goriinen kes -
me kaya gibi sert ve hareketsiz yiiziin
den bir&ey ummadigl i~in fazla mar et
medi. Ogluna: 

- Hadi Yusuf ... Onlar kadm ki&i ... 
Rahat gene gitsinler yaZJk... Sen deli
kanhsm .. Biz yiiriiriiz gayri, dedi. 

Biletc;i kec;iyi de indirmek istiyordu. 
F akat nedense ~oforden onun ahkonma
sma dair bir emir c;Ikti. Gene kadm hie; 
sesini c;tkarmJyordu. Fa kat biiyiikana da
yanamadJ. ,Sofore biraz sabretmesi ic;in 
yalvararak c;ar~afmm altmdan havlu gi
bi bir§ey <;Ikard!; pencereden uzath .. 

Yusufcu·k bunu pelerin gibi mtma a
tarak soguktan korunacaktl. 

Motor hmldamaga ba&lamJ~tl. Cavu§ 
heniiz yerlerinde di:inen tekerleklerin sac;· 
hg1 c;amura aldJrmiyarak anasma emirler 
veriyordu. 

Hareket ettigimiz zaman baba ogul 
ellerini salhyarak bize ugurlu yolculuk 
dilediler. Sonra Cavu~ kadmlara bagu
di: 

- Bizi merak etmen .. Y ann gece ol
maasa devresi giin oglen biz oradaylz. 

Yerimde dogrularak yammdaki bir 
tahsil memuruna: 

- Aman, dedim, aradaki fark a§agl 
yukan iki giinliik ... 

0 cevab verdi: 
- Kamyonla birka~ saatlik yol am

rna ayakla gidince oyle c;eker ... Ufak c;o
cuk da var ... 

- Peki aradaki para fark1L 
- E vardu bir on be$ yirmi kurus .. 
- Demek paras! <;lkl&madJ bic;are • 

nin ... 

- V ardu am rna mahsus vermem1$ • 
tir ... Hakkt da var ... Onlar ic;in bu bii
yiik paradtr ... Eh ayaklan a~macak de· 
!!;il ya ... Gelirler ... 

Vaktinde davran1p bu parayi kendim 
vermedigime iiziiliiyordum. Aradaki yol 
da hayli uzakla~mJ~tl. Bir arahk ~ofore 
bagmp kamyonu durdurmay1 dii~iindiim. 
F akat yolda hayli gecikmi~tik. Oturduk
lan yerde kararrnaga ba&hyan havaya 
bak!p sabifSIZlanan oteki mii~teriJeri k1z• 
dumaktan 1korkarak sustum. 

Re,ad Nuri GONTEKIN 

Filistinde zuhur 

eden karisikhklar 
' 

HEM NALINA 
MIHINA 

Karar1n sakat taraflari 
~?:!:!:!. iin gecrtikc;e, Beden T erbiyesi 
~ Umumi Miidiirliigiiniin mek

teblileri ve 0 niversitelileri 
spor kuliiblerine devamdan meneden ka
rarmm sakathg1 tezahiir ediyor. Gec;en 
pazar sabaht federe olmtyan, ekalliyetle
re mensub kuliibler arasmda yap1lan 
mac;larda T aksim stadyomunda igne at· 
san yere dii§miiyordu. Ogleden sonraki 
Tiirk kuliiblerinin mac;lanm seyre gelen· 
ler ise mahduddu. Halkm ragbetsizligi, 
kuliiblerin paras.Jz kalmalan demektir; 
kuliiblerin parasJZ kalmalan ise kapan
malan demektir. 

Sonra, ittihaz edilen karar mekteblile
re ve Oniversitelilere dayanan kuliibleri 
tam lik ma<;larmm ortasmda, rakiblerine 
kar$1 c;ok zay1f buakm1~, i~in tadm1 ka
<;Jrm~Itu. lstanbuldaki ma~lann neliceleri 
bundan miiteessir oldugu gibi Ankarada 
da mesela Galatasaray, Giine~i 15 - 0 gi
bi gayritabii bir farkla yenmi~tir. Ayni 
sebeble Gender Birligi Harbiyeye 5 - 0 
yenilmi&tir. Beden Terbiyesi Umumi 
Miidiirliigii burada bir noktadan tegafiil 
ediyor. ·Mekteblilerle askerlerin, kuliib
lerle beraber oynamaktan menedildikleri 
gibi, kuliiblere kar~1 oynamalanmn da 
men'i laz1m gelirdi. Yanyana oynam1 -
yanlann kar&l kar&Jya oynamalarma na· 
s1l miisaade edilir? Mademki spor ku
liiblerine ciizzamh muamelesi yaprhyor 
ve Tiirk sporculan arasmda bir s1mf far
kl ihdas ediliyor, o halde Ankarada 
Harbiye ve Muhahz Giicii tak1mlannm 
da kuliib takJmlarile temas etmemeleri ve 
rna.; yapmamalan ikt!Za ederdi. Buna 
miisaade edildigine gore, yann Ga!ata
saray ve istanbul liseleri, SITf ltse ve Oni
versite talebesinden murekkeb takJmlar
la kuliiblere kar§J rna~; yapmak hakkm1 
haiz olurlar ve gelecek sene like boyle 
girerler. 0 zaman Umumi Miidiirliigiin 
buna ses «;1karmamas1 laz1m gelir. 

Fa kat, as1l mahzur ne bunda, ne de 
kuliiblerin vaziyetindedir. Meselenin ru· 
hu, mekteblilerin ve Oniversitelilerin spor 
yapmaktan menedilmi~ olmalanu.dadu ve 
i&in en sakat tarah buradad1r. Bu gene· 
ler, §imdi, spor yerine ba§ka ~eylerle 
me~gul olacaklard1r. Her pazar giinii 
mac; yapacag1z diye viicudlerine bakan 
futbolcular, voleybolcular, basketbolcu
lar, atletler, yiiziiciiler, kiirekc;iler, vater
polocular, huiasa biitiin sporcu gender, 
beden terbiyesini ve idmanlanm ihmal 
edecekler, belki de viicudlerine muz1r 
eglencelere, zevklere dadanacaklard1r. 

Bu tehlike, bilhassa Oniversite gene• 
Jeri icrin daha fazlad1r. Ciinkii liselerde, 
azc;ok jimnastik ve spor yapmaga imkan 
oldugu halde, Oniversitede ve yiiksek 
mekteblerde ne jimnastikhane, ne de spor 
le§kilatt vard1r. Yiiksek mektebler ic;in~ 

Hadisenin mahiyeti etra· Doviz i~i, miizakerelerde Biitiin Suriye ve Liibnan 

de, leyll bir miiessese oldugu i<;in, yalmz 
Yiiksek Miihendis mektebinin voleybol
culan vard1. Onlar da oymyacak rakib 
bulamJyacaklan ic;in kiiflenmege mah .. 
kumdurlar. Rakib bulamJyacaklar, di .. 
yoruz; ~iinkii istanbuldaki askeri liselcr 
hep kendileri aralannda &ampiyonluk 
mac;lan yaparlar. Diger sivil mekteblerle 

f1nda tahkikat yap1ldi mii~kiilab mucib oluyor hududlar1 kapatdd1 de arasua, fakat pek nadir olarak temas 
ederler. 

Tunus, 9 {a.a.) - Tunustaki ftalyan 
konsolosunun te§ebbiisii iizerine yap1lan 
tahkikat neticesinde 1 00 kadar miisliiman 
ile yahudinin 3 ikincikanurl giinii Volpi
colli admdaki bir italyan terzinin diikkam 
i:iniinde niimayi§ yaparak italyan bayrag1· 
m yerinden ctlkarml§ ve yerine F rans1z 
bayrag1 asml§ olduklanm meydana c;1kar· 
mJ§tlr. !talyan bayragmm ne oldugu ma
lum degildir. Bir Fransz kadmla evli olan 
ve F a§ist f1rkasmda mukayyed bulunmi· 
yan Volpic;elli §ikayette bulunmamJ~hr. 
italyan matbuah bu hadiseyi izam ederek 
italyan magazalarmm ta~a tutulmu~. ltal· 
yan bayraklarmm kopanbp yakJ!mJ§ oldu
gu vadisinde ne§riyatta bulunmu§tu. 

Devlet ~uras1 i~in yeni reis 
namzedleri 

Ankara 9 (T elefonla) - Y eni Dev· 
let ~uras1 te§kilat kanununun mer'iyete gir 
digi yazilmi§tl. Bu kanun mucibince $u
raya yeniden tayin edilecek azalarla be
§inci daire reisligi ve Devle ~uras1 Reis; 
Re§adm meb'usluga tayinile ac;:lan reis 
lige hiikumetc;e namzed gi:isterilen zeva
tm isimler:ne aid liste bugiin toplanan 
Adliye ve Dahiliye enciimenlerinden 
miirekkeb muhtelit enciimen heyeti u
mumiyesince gi:irii~iildii. Hiikumet~e 

Devlet ~uras1 Reisligine namzed gi:iste
rilen Meclis reis vekillerinden Refet ve 
Tekirdag meb'usu Faigin Mecliste c;a
h§mak arzusunu izhar ederek namzedlik
lerinin geri almmas1 hakkmdaki dilekleri 
enciimence hbul edilmi~ ve reislige, da· 
ire reislerinden Ismail Ha.kk1, Mithat ve 

Saffet namzed gosterilmi§lerdir. Da!re 
reislikleri i~in Sura azalanndan Nuri ve 
Nusretle Temyiz mahkemesi azasmdan 
Salahaddinin namzed gosterilmesi mu
vafJk g()riilmii§.tiill. 

Berlin, 9 (a.a.) - Almanyada ya§ayan 
Yahudilerin memleket haricine grkanl
malan meselesi hakkmda miizakereler
de bulunmakta olan Polonya delegas
yonu, yeni talimat almak uzere Var§O· 
va'ya hareket etmi§tir. Ogrenildigine 
gore, bu miizakereler, musaid bir su
rette inki§af etmektedir, fakat en bii
yiik mi.i§kiil, Almanya'da mukim olup 
Almanya'dan ihrag edilecek olan Yahu
dilere aid matlubatm doviz olarak nakli 
meselesidir. 

Anadoluya gitmek 
[Ba~makaleden devam] 

bul mariz vatanda&lan hayatta tutabilen 
bir sanatoryom mudur~ 

Londra, (Hususi) - Filistinin birc;ok 
taraflannda bugiin yeniden kan§1khklar 
zuhur ettiginden, Suriye ve Liibnan hu· 
dudlan kapahlml§tlr. 

Arab tedhi§~ileri bugiin Hayfada 
polis oldiirmii§lerdir. 

Filistine asker gonderiliyor 

Lise talebesinin sivil kuliiblere deva -
mmda baz1 mahzurlar vardu amma, 
umumiyetle hertiirlii medeni haklanna 
sahib delikanhlar olan Oniversite talebe

bir sinin kuliiblere devammda hic;bir mah • 
zur yoktur ve unutmamahd1r ki spor ku
liiblerimiz, simdi Halk Partisine bagh 
beden terbiyesi miiesseseleridir. Kudiis, 9 {a.a.) -Palestine Post ga

zetesine gore, mevcud lngiliz taburlann
dan ikisini degi§tirmek iizere ingiltere ve 
Bermiid' den Filistine iki tabur asker gel-
mi§tir. 

Hicaz V eliahdinin seyahati 
Londra 9 (a.a.) - Yemen Krahmn 

ikinci oglu Prens Hiiseyin Selfiilislam, 
Krah Filistin konferansmda temsil etmek 
iizere yann tayyare ile Hongkong' dan 
Londraya hareket edecektir. Prens seki1 
ay kadar ]aponyada kalmJ§Ilr. 

Fransa aleyhine mukabil 
niimayisler 

Roma 9 {a.a.) -'Tunus'ta yap1lan 
ftalya aleyhindeki niimayi§leri protesto i
~in Arab garb T rablusu, Adisababa ;e 
Harar'da mukabil r.iimayi§ler yapilmt§· 

Hulasa, liselerde ve Oniversitede cid
di ve esash spor teskilan yapmadan, 
genclere istedikleri biitiin sporlan yapa
bilmek imkamm hamlamadan ortaya a· 
hlan son karar, Tiirk sporu i<;in, Ylklc! 
bir darbe olmustur. Vaziyet, bir miiddet 
daha boyle devam ederse, Tiirkiyede 
azc;ok i~liyen spor makinesi tamamen du
racakhr. 

. - . - . -
Rumen • Yugoslav 

temaslar1 

Bu iddialarm hi~birisi miidafaa edile
mez. Meselenin esasm1 aradJglmJzda za
rarh bir an' anenin koklerile kar~Ila~aca· 
gJIDIZ muhakkakllr. Baz1 miinevver va
tanda~lar rahatlanm, konforlanm c;ok 
seviyorlar ve bunlan feda etmek istemi
yorlar. Bu ugurda icab eden her tedbire 
ba~vurmaktan, hatta §ahsl ~reflerini bir 
kenara buakmaktan c;ekinmediklerini 
maalesef goriiyoruz. Onlann bu hareke- hr. 
ti, azami gayret istiyen memleketimizin Libya'ya 20 bin ltalyan 

gonderilecek 

Kral Karol elan Prens Pol'la 
miizakerelerde bulunuyor, 

gorii§meler hakk1nda heniiz 
teblig ne§redilmedi 

i§ hayatmda bulamk bir hava yaratmak-
tan geri kalmtyor. T emiz yiirekli, sag] am 
seciyeli genclerimiz arasmda hevesi km
lanlar oluyor, 

Ehemmiyetsiz gibi gi:iriinen yara, esa
smda miihimdir. Vatanm saadeti ugrun· 
da her Tiirkiin ilk dii~iincesi yalmz c;a
h&mak olduguna gore sehir ve kasaba 
farklanm gormemeye, aramamaya mec· 
buruz. istanbul ic;in de Anadolu ic;in de 
~ok ~eyler yap1lacak ve vatan bir Biitiin 
halinde saadete kavu&acakhr. Bu ugurda 
en uzak vatan ko~sine ko~mak, Bogazm 
sihir ve fiisunundan, <;amhcamn serin 
riizgarlarmdan ~ok daha tath bir zevk-
tir. NADIR NADI 

Roma 9 (a.a.) - Mussolini, Liby<.
da 20.000 kolon yerle~tirilmesi i~in 1939 
y1h zarfmda yeni mahaller in§asma da'r 
olan plam tasvib etmi§tir. 

~. Karahisarda tesis edilen 
fidanhk 

S. Karahisar 9 (a.a.) - Koylerin ik
tlsadi ve zirai vaziyetleri gozoni.ine al!
narak bir~ok fidanhklar tesis edilmi§ ve 
bu sene it;inde 24,000 agac dikilmi~~ir. 
Aynca hiikumet baht;esinde 18,000 f;. 
dam ihtiva eden bir ceviz fidanhg1 tesis 
olunmu§tur. Gelecek seneden itibaren 
k.oylere fidan dagltllmaga ba§lanacaktir. 

Biikre§ 9 (a.a.) Cumartesi giinii A
rad bolgesinde bir av partisine i§tirak ct· 
mi§ olan Kral Karol diin kJZkarde§i eski 
Yunan Krali~esi Elizabet'in malikiir esi 
olan Banlok'ta Yugoslav Naibi Prt>ns 
Pol' a miilaki olmu~tur. Bugiin ogle vakti 
Kral ve Prens heniiz Banlok'ta bulun.l· 
yorlard1. Gorii§meler hakkmda h;;r.;:z 
hi~ bir§ey ne§redilmemi~tir. 

Y olcu vapurunda yangm 
Londra, 9 (a.a.)- Pasifik denizinin ce 

nub krsmmda bulunan 16.600 tonluk in
giliz Rimutaka vapurunda yangm <;lk
ml§tlr. Vapurda 286 yolcu vardU'. 



~==================\\ ( T ESE K K 0 R 

I t I• r a f ] Aleni tetekk:Ur - E~imin ani dii(jar 
~ik6ye oldugu hastah~ derhal te~his ve ~ok kJ.. 

l':=:=:::::::::::::=::::!::::=::::::::::::::=::::: Henri Duvernoi 'dan - sa bir zamanda tedavi eden memleke• 
.., - timizin k1ymet.li doktorlarmdan Lale-

senin anhyacagm, biitiin lezzetli §eyleri !ide dahiliye miitehasstsl Bay Hilseyin 
menettigi zaman sen harikuladeydin. Ba· Usm&na sonsuz §iikranlanmtzt alenen 
na: «Ben de senin rejimini tatbik edece· bildiririm. Cumhuriyet gazetesi 
gim, bana da fay~asi dokunacaktm> de- miirettiblerinden 
din ... Kavga ettik. Ben istemiyordum, ABD1 
sen istiyordun ... y almz, ogleyin yiirii· * * * 
yordu, fakat ak~amleyin sofraya o kadar Telekktlr. - Sevgili e~im ve baba
a§ikar bir astk suratla otururdun ki, hemen rmz, Gelenbevi orta rnekteb riyaziye 
bav•'ar tsrrtarladtm ... ltiraz ediyordun... muallimi bay Abdurrahman Ergezenin 

J ararntzdan valktsiz ebedi ayrtll~1 ile yii-

Holivuddaki hayvan artistler 
Sinema merkezinde h kiki hiiviyetlerile miikem

mel roller temsil eden muhtelif cinste 
hayvanlar1n saYJSI yiizii ge~mektedir 

Tilrldye Radyodlfiizyon 
DALGA UZUNLUQU 

1639 m. 
T. A. Q. 19,74 m. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 

12,3b mlizlk (sololar • PI) 
jans haberuerl ve Meteor -
Tiir'k miiz1~1 (1Jarkllar - PI) -
(melodiler • Pll - 18,30 TUrk 
saz: Segah fash - 19,15 sa at. 
Jeri, meteorolojl ve ziraat 

- Dikkat et kocactgim, kollanm yor· 
gandan dt§an c;1karma ... Su i<;mek ister 
misin? Bardagt ben tutanm ... Haytr mt ~ 
Demek susamadm... Kendini daba iyi 
hissediyorsun, degil mi ~ ister misin sana 
gazete okuyayrm? T abil yalmz eglenceli 
§eyleri, yoksa siyaset haberlerini de gil. .. 
Haytr mt? Bir kitab okuyayHD ... 0 da 
mt hayiT ... Hakkm var. Bu romancdar da 
hikayelerile bizi stktyorlar, degil mi ~ Y a 
ic;inden <;t\.1lmaz o kan~1k vak' alar I ... Da· 
ha iyisin ya? Evet! okadar memnunum ki! 
Biraz da kiic;iik Lise 'inin yiiziindendir, 
de gil mi? Kiic;iik Lise'inin sana iyi bak· 
t1gm1 ve miimkiin oldugu kadar seni stk
mamaga c;ah§ttgmt soyle, emi) Camm! 
Kontl§ma! Cevab verme. Cevablanm gi:iz· 
lerinde, sevgili gozlerinde okuyorum. F az
la c;ah§tm, benim ic;in ... Zaten bu, dokto
run fikridir. ,Simdi istirahat etmege mec· 
bursun! Y a! ,Simdi seni mabpus tutu yo
rum. Ve adamaktlh istirabat ettikten son
ra, hie; dil§iinmeden kendini iyi olmu~ bu· 
lacaksm. Y almz, aman, uslu oturmak, st· 
cakta kalmak, ktmtldamamak laztm ... E
vet, hiliyorum, ah§km degilsindir. Dogru; 
daima tazyik altmdaydm, agzmdaki lok· 
maya <;ignenmek zamam bile hiTakmtyor
dun. Stbhat, bayatm altmtdtr. !nsan bu al
tmlan saymadan harctyor, ve sonunda 
meteliksiz kabyor. Our, yasttgmt biraz yu· 
kan kaldirayim ... Ya ... Sakalmla ne ka
dar sevimli oluyorsun, biliyor musun? Da
ha iyi oldugun zaman sakahm ttra§ etmez
sin. Sakaldan nefret ettigimi samyordum. 
Bana oyle geliyordu. Sakalmla seni daha 
~ok seviyorum, boyle, daba uysal, daha 
ciddi duruyorsun, ttpkt bahama henziyor· 
st.Jn, sen benim ... Haytr ... Daba ziyade 
a~abeyime benziyorsun. Senden utamyor
dum ... ;3imdi sana neler neler soylemek 
istemiyorum! Bir kaibin iki gozii vardtr, 
ask ancak birincisini, en kolay a~tlamm 
a~ar. Oteki goziin anabtan yalmz §efa· 
katte bulunur ... 

«Benim onlimde triyebilirsin, declim. Hav- w 

1 
i . 

J • reklerirnizde ac;tigt sonsuz e em rntze 
yardan nefret ederini. ... » N efret etmek bizzat cenazesine gel en ve bu biiyiik r 
mi? Baytlmm! Camm §arabt da bir bif- actmn:a i§tirak etmek lutfunda bulunan w·~ .. -'f!!fr'WJ't'*'·""' 

19,25 miizlk (operet par~alan -
konu11ma. (Hukuk 11m1 yayma 
20 temsll: Bir kara.goz gecesl. 
U!lkrem Re~ld) - 21 saat. 
kamblyo - nukud borsast 
TUrk m~18'1: §.arkl ve tUrkUler 
nu~a (Tilrklye postast) - 2.2 
9Uk orkestra.J - 23 :lnUzik (cazb 
son a.jans haberlerl ye yarmkl 

- Oy)eyse ..• 
- Oyleyse, dinle beni cicim, ~imdi sa-

tegin kokusunu da severim ve ktzarmt§ pa· akraba ve dostlanmtza ayn ayrt te§ek
tates bana daba c;ok yemek i§taht verir. kiir etmemize kalbimizdeki act mani ol
Fakat mide ... Ne yaparsm, senden im- dugundan gazetenizin tavassutunu rica 
kanstz §eyler istemezdim. Y almz o kadar ederiz .. 

E~i: Sabiha Ergezen 
Ogullan: Abdiirrahim, Satih, HMan, 
Ahmed Ergezen. 

istekle, oyle hazla yiyordun ki senden 
nefret etmege ba,Iadtm ..• Bu hoyledir ... 
1nsan ayni adamt ~ok sevebildigi gibi on
dan biraz da nefret edebilir ... Sevgilim, 
iyi saatler de vardt .. Oburlugum tuttugu 
zamanlar... Sana a~mam icab ederdi. .. 
F akat sen sthhatliydin, hen bastaydtm ... 
Soyleseydim beni anhyamtyacaktm ... Ka· 
dmla erkekten biri egoist olursa, evlilik 
bundan pek miiteessir olmaz ... Fa kat ka
n kocanm ikisi de egoist olursa, o evlilik
ten bayu bekleme .•. Sonra, §imdi farkm· 
da mtsmdtr, insanm sokakta, bab<;ede gez· 
mege can atttgt giinler oluyor ... Oyle giin
ler ki otomobilden illallah deniliyor. Bu
nun, bilhassa baharda ne demek oldugu
nu miimkiin degil tasavvur edemezsin I 
Her§ey insam, tath bir lisanla, d1~ar1 da
vet eder ... Evlerin i~inde e§yadan ba ka 
bir ~ey yokmu§ gibi gelir insana ... lnsan 
bir e§ya par<;ast, hazin hir e§ya par<;ast o· 
lur ... Eve dondiigiin zaman bana dt~an
daki havadan taze bir leylak kokusu geti• 
riyorsun •.• Ktskamyorum ... hi yapma· 
dtgtmi biliyorum, fakat bunun bir itiraf ol
dugunu tana stiyledim ve goriiyorum ki 
gozlerin beni beraet ettiriyor ... Sen siga· 
ra i<;mek istedigin zamah da boyle ktska· 

myordum ... Sigara dumam beni oksiirtiir, 
ne yapaytm, elimde degil... l~te, sigara 
i<;in beni terkettiginden sigarayl ktskant
yordum, ttpkt bir kadmt ktskamr gibi ... 
Ban a: « Y avrucugum, ciddi <;ah§maga ve 
yalmz kalrnaga mecbururn •. . '> diyorsun .. . 
Kapmm deliginden seni gozetliyorum .. . 
Kanapene yan geliyorsun ve sigara i<;i
vorsun intikam ahr gibi sigara i<;iyorsun ••. 
0 za~an yava~ yava~ ic;imde sana kaqt 
yalmz ofke kahyor ... Belli etmiyotdum. 
Giililmsiiyordum. VI! bazan dii~Unilyor
dum: «Bir giin i<;in rollerimiz degitebil
s~ydi I Y lllmz bir giin i~in ... » Korkund 
Degil mi ~ Ban a: «Titriyorum, afe§im var, 
yatmaltytm.» dedigin Zaman oyle korkturrt 
ki I Dii§iindtim: «Benim bedduam ola· 
cak 1». Endi,eden ve vicdan azabmdan i;tl· 
dtracakttm ... Ve degil mi ki ~imdi hasta
hg1 atlatrm,, nekabt~t devresine girmi§ bu
lunuyouun, biitlin bu <;irkin ~~Jeri itira· 
ftmla temizlemek istiyorum. Aman ~abuk 
iyile§ kocactgtm, fakat bunu bana p!!k his
settirme ... Goriiyorsun ya, ne kadar za
valh mahluklanz ... Kendimi gizlemi,tim. 
Beni fevkalade bir §ey samyordun ... An· 
cak bir kadtmm ... Evvelden, bazan: «Be
nim gibi basta olsaydtl» diye dii§iiniiyor
dum. Evet, bu kadar ileri gittim. Arhk 
bunu akltma get\rmiyecegim ... Hastahgm 
beni ,.ok sarstl ... Derecen ktrka c;tkttgt glin 

z daha ~tldtracakttm ... Haytr, haytr, be
nim hasta ve senin sthhatli olmamtz ica
battandtr ... Her c;iftin sefalet c;eyizi var
cltr. Onu tak~im etmek neye) 1kisi hirden 
bedbabt olmak ic;in mi? Her §ey oldugu 
gibi kalstn... Boyle daba iyi. .. Fakat 
mademki senin de ba§ma geldi, madetrtki 

Km: Ft:ttnna Azize Ergezen 

r DOGUM 
~------------~~ 

Dogum - Gazetemizin Dikili bayii 
K~ztmm bir oglu dilnyaya gelrni~tir. 
Yavruya uzun omUrler dileriz. 

c Nl~ANLANMA 

Ni~nlanma- ~ski Rize Saylavt Mii
hendls Osman Ozgen'in kizt Saadet ile 
Bay Enver Demircioglu ve Maden 'red
kik Arama E!nstittisii Direktorlerinden 
Maden Miihendisi Bay Adnanm ni§an
lanma toreni 7/1/939 Cumartesi gecesi 
Tokathyan salonlannda her iki tarafm 
akraba ve dostlan huzurunda yaptlmti· 
dtr. Yeni ni§anhlara saadet dileriz. 

Saym Mekteb MUdUrlerlnln 
Nazll.n Dlkkatl.ne: 

BiitUn gencligin gorrnesi 
elzem alan · 

PAMUK PRENSES ve 1 CUCE 
Bu sene sinemamxzdan ba~ka is
tanbul ve civannda bli!$ka hie; bir 

sinemada g6sterilmlyeceginden. 
Istirahatlerini ternin ve izdihama 
meydan vermemek il;;in toph1 ge
lecek talebelerinizin hit; olmazsa 
bir: gUn evvel miiessesemize bil
d.irmenizi ve aynca sinema saat
leri haricinde de rniinasib gordii
gUnUz saatlerde seanslar yapmaga 
haztr bulundugumuzu saygilan· 
mtzla bildiririz. 

~ehzadeba~l FERAH sinema 
Telefon : 5113.59 

Bir orduya kar,t koyan, biitiin 
in!lanlara meydan okuyan miithi~ 
Halk dii~mant Casusu, Oliim ve 
Ate!Sle kltl'f$1 kllr!$1ya heyecan ve 
korkuyla yUzytlze mUthl~ hit film 

A U 
KAD IN 

Ba~ rollerde : 
KA,REN MERLEY 
ROBERT BALDWiN 
ggg senesi ic;in Paramgunt film 

§irketinde ~evrilen franstzca 
sozlil btlyUk film. 

Y ARIN 
§imdi saatlerin bir basta ic;in ne kadar uzun Matlnelerden iHbaren 

Operalar 
21,05 Torino: Bit maskell 

nlnl. 
21.20 PariS (P. T. 'r.): ve.u .... ~• 

cJlarJ <Blzet'nln). 
BUyiil. konierler 

20.05 

20,15 
21 

22,05 

17.45 Hllversum II: Piyano ve 
sel konserl. 

18.05 BeromUMter: Piyano 
(Trio ile). Holivudun terbiyeli arslanlar1ndan Woody, gil.zel milrebbisi 18,25 Milnlh: Schubert'ln 

Rtlby Wood ile birlikte 18,45 :SUkre~: ~an k:onserl. 
Holivud' datt yaztlJyor: 
Bazan filan gene artistin ~u kadar ser• 

veH, falan glizel aktrisin bu kadar iratlt 
vanm~, diye c;ene yorup dururuz. Bura
da son yaptlan istatistige gore zengin o
lanlar sade gene ve gilzel san'atkarlar 
degilmi~. gene sinema ile alakadar baz1 
i,lerle ugta§anlartn ekserisinin gelirleri 
kadm, erkek beyaz perde miimessillerin· 
kinden daha fazla imi§ .. Onlar da aYJ, 
kaplan, asian, ~empanze, fil, batta fok 
bahgt, penguen, timsah ve pire murebbi
leri imi~ler!. 

Hakikaten ii!; dart senedenberi hay " 
vanlan beyaz perdeye c;tkartmak modast 
son derece aieL, yiirlidii. HallhaZITda 

kumpanyalann c;ogu iki ayakh artistten 
ziyade dart ayakh san' atkar stkmtlsl c~ 
kJyorlar. Hie; §liphesi~ halka degisik sah~ 
neler ve mevzular arzetmek ihtiyacJ boy· 
le bir zaruret dogUrtnaktadtr. lman ak • 
torler mi.itemadiyen ayni harekeHerl ya· 
pl}'orla; ve ayni ruhi haletleri :Ya6aflyor· 

lar. Filim amilleri beklenilmiyen larzda 
sUrprlz sahneleri vilcude getiren hayvan· 
Jan kordelalara Aokmakla eserll!te biisbli· 
tiin ba~ka bir c;e$ni vermit oluyorlar. 

Mesela F ranst:t.lil.nn en me1bur bir 
sahne eseri olan Zaza son aiinletde bu • 
rada filme cekiliyordu. Bu kord!!lamn 
batroliinli Cl~udi!tte Colbert oynuyordu. 

Lakin reji!!Or George C:ukor <> eserde 
Claudette Colbert kadar degilse de ona 
yakm derecede iki me§bur pireyi de bi • 

rinci planda oynath. Adt Sam ve Sadi 
olan bu iki pire filmin ba, kadm artistinin 
beyaz blfizu iizerinde mlihim marifetler 
gosterdikten sonra ikl parmak arasmda 

Y A R IN AK$AM 

M E L E K 

(FRANSIZCA SOZLU) 

Yakalanarak sahneden !;ekildiler. Slim ve 19,20 Kortlgsberg: Trio ne 
eserlerl. 

Sadi bu faaliyetlerine mukabil beher giin 20.05 Paris (Elffel kulesl): 
ic;in I 00 er dolar yevmiye aldtlat. Mii • ~n. 
reobileri irin hit- de fena bir kazaoo 1111!• 2().411 Prag II: Plyano konserl. 

" " !11,05 BrUkSel II: Koro ve 
~. ~1. 

Sinema payitahtmda sahibine en fazla 21,05 Londia (Reglonah: 
• l d b' d yano konserl. 

kazanc tmun eden hayvan ar an ni e OJa muaikUeri ue •oliatlet' 
Pekmois cinslne mensub Ding admda bir ...;;..~_..;..... _______ _ 
ko""knr. Ding'in efendisi Mtster Eest, 20,15 Berlln: Muhtellf par~alal'. 

~-"" 20.20 Frankfurt: Orkestra, tan 
kopegirtin senelik ka:tancimn 1 0 bin do • konserlerl. 
lardan a$agl olmadtgtnt sl;ylemektedir. 20,50 Booape§te: Qlngene 
Fakat Ding o kadar kumat ve terbiytli 22,20 BUkre11: Gece 
kopektir ki oynadti-1 oyUftlar ve yaphgt 
hafeketler in~anlartftki kad.ar mahirane • 
dir. 

Dorothy Lamour'la birlikt~ «Tuta» 
ve <<Ormanlar periai Hula» da oymyan 
$empanze cinsinden Jig ismindeki may
mun ge<;en gun ani bir hastaltga yakala
narak olmu~tiir. Bu hayvanln veEatile 
rrtUtebbisl Madam Centry mtlthl$ bir set• 
vet membatm elinden kac;lrmt~br. Bl~ • 
renin yegane te~llisi $imdiye kadar Jig'in 
ytizilt1den toplamt, oldugu kiilliyetli pa· 
radtr. 

Sliker adtndaki fok baltgt ise ttpkt hir 
insan kadar z.ekidir. En biiyilk noksam 
konu~amamastd!t. Bl1 hayvan da haftada 
600 dolar kazanmaktadtr. 

Bunlardan maada Holivud stiidyola
rmda hakikt htlYiyetleril~ mlikemrnf!! rol· 

ler telnsil eden 12 kedi, 72 at; 6 asb.n, 
II ordek, 8 kopek, 7 papagan, I hindi, 
I bt \Yku~. bir diiline de fil vardtr. * Bette Davis Krali~~ Elizabeth'in 
hayatmt anlatan b!r filim yapacakttr. 
Bu t&erde Enek~ Kontu roliinii Errol 
Flyn oymyacakttr. 

Vefat- §ehrimizin tanmmt§ 
tactlanndan Y ordan .Arzuoglu 
~u Yordan) ve£at etmi§tir. C 
rasimi bl!gtlftkli Bah saat 15 de 
de Ayatriyada Rum Ki1isesinde 
lect:!kdl.t, 

TAKD1Mt iLE EBEDiYEN iFTlHAR 
DUYACACI BIR $AHESEI& SUNAR. 

l!:R!Clt MAEUA ltEMAltQUE'in en son eseri Arnerika 
ve Avrupadfi en ~;ok okunan roman 

A 
R 0 B E R T T y 

MARGARET 

FRANCHOT TONE - ROBERT 

L 0 

na itirafta bulu~acagtm. Simdi soyliyehi
lirim, amma gene olduk<;a zordur. Bitirdi
gim zamln anhyacaksm. F akat ondan son
ra kendimi o kadar hafiflemi§ bissedece
gim ki! Arttk aramtzda hic;bir 1ey ka]
mtyacak, bic;bir §ey ... Seni yormuyorum, 
degil mi ~ Y anm sa at sonra ilacmt ahr
sm. ikimiz yalnmtz, i§te bOyle yapayalntz, 
ba§ba§a... Sevgilim, diinyada ikimizden 
ba~ka kimse yok ... Oo, boyle sabiiStzlan· 
rna ... B1rak· anlataytm ... Korkmak mt? 
Yo .. Korkmuyorum. Beni anltyacagtrta 
cminim, c;iinkii bastasm. Sthhatli olsay· 
dm beni anlamtyacaktm ... Bunun ic;in, j,. 

yi olmadan evvel bilmen lazJmdtr. Gorll· 
yorsun ya sevgilim, iki zlimre vardtr, has· 
talar ziimresi ve stbbatliler ztimresi. N e 
derlerse desinler, ayni hayah ya~amadtk· 
Ian gibi ayni dili de konu mazlar. Gorii· 
niirde anla§trlar, fakat bakikatte .. Ben ana 
dan dogma hastahkltytmdtr, tiiphe!iz 
vahim bir §ey degil, fakat hahada lie; 
giin uzanmam §art. .. V e bir gece evvel bir 
baloya gittim mi ertesi giin bunu yataktan 
c;tkmamakla odemem laztm... Sen ban a 
benim nazik c;ocugum diyordun ... Oyle· 
yimdir. Beni teselli etmek ic;in nfl latif ke· 
limeler buluyordun, ne Iatif kelimeler I 
Bununla beraber biraz da hakaret kokan 
kelimeler! Sthhatli kimselerin, bir an, mu· 
bayyel bir hasta telakki etmedikleri basta 
yoktur. Bu o kadar kolay ki! Sonra, in· 
sam vicdan azabmdan da kurtanr. Kuli.i
be pekala gidilebilir, nastlsa evdeki basta 
degildir, kendini basta samyordur. Anh· 
yorsun ya, bir fikir aoyliiyorum ... $ezlon
gumda iken kitab elimden diittligii za
man ... fnean acmmak istemiyor, dikkat 
et... Acmmak bakarete ugramakur. in· 
san .. Ne bileyim ben, inMn ninni istiyor .. 
Bazan insana, en manastz birtey i~in, bir 
<;ocuk ofkesi geliyor ... Yalntz biitlin bun
Jar zibinde cereyan ediyor ve insana ~ok 
tshrab veriyor ... 

oldugunu biliyorsun, benim yammdan ay· A L K A z A R 
nlmtyacaksm, degil mi~ Bir §ey soyleme Numarah oi1etlerin blunut. Telefon: 40868. 

sevgilim... Bakt§tn bana yeter. Benim ~~~~S=i~n~e~m~a~s~m~d~a:Jb~a~~~~~y~o~r::_.~~~·~ !::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~ 
Yamba•tmda kalatakstn, zavallt elimi da- . d 

' f;lPhzada· FERAH smema a ima o kadar serin olan elinin i~ine alacak- ba~• Tel· 21359 
em, ve, kimbilir, belki de boylece, sonun• (Bugiin _ Bu gece) mutad tenzil&th 
da, o ~ok sevdigim biiytik ~ocuk sthhati- Bayanlar gUnii ve gecesl 

ni ve net'eni bana da B§tlayacaksm... A~kln Gollz Ya~lan 
{.'eviren: 'l 'l 

- Manastz bir §ey i<;in .. , 
- Evet, bak.. Hattrlamtyacaksm bi-

le.. Doktor bana eti. sarabt, c;iy $eyleri, CAHID SITKI TARANCI 

SUAD PARK Sinemdtnda 

A$k GOz Ya$1ar• 
Ba~l;· d•. Seanslar 1.30 · 4 • 7 • 9.30 da 

"'GUNAHKAR KIZLAR,. tilminin unutulmaz yddtzt 

ANNIE DUCAUX'un JULES BERRY 
ile beraber yarattJklan 

K A Dl N HIRSIZI 
Biiyiik Frans1z filminde Miiessir... Zarif ... vCi 1htirasltdtr. 

Pek yak1nda T A K S j M sinen1asinda 

17 Sonkanun SALI aJc~am1 saat 21 de 

F rans1z Tiyatrosunda ~~l~t Huber Man'1n konseri -

Kat't 11on gUn . ve gecesi 
Yarm lf{indiiz 11 den itibarun 
~EREF HaFTASI programt 

PAMUK PRENSES ve 7 CUCE 
Bu sinema harikast bu sene 
istanbul clvarmda ba~ka hic;bir 
~;inernllda gosterilmiyecektir. 
Aynca: YENi ROBENSON 

- ERTUORUL SADt TEK: 
'l'iya trosu 

TAKStMDE 
Bu gece 

(Hissei ~ayill) 
vod vil 3 per de 
Pek yakmda 

tNSAN MABUD 

HALl{ OPERETi 
Bu ak§am 

salt t 9 da btlyiik operet 
UQ YILDIZ 

Pek y-aktnda 
yeni operet 

(Modern kt2!lar) 
Yazan: Mahmud Yesari 

( KAPLAN KIZ ) filminde giiz lligi ile biitUn ,ehri teshir etmi, 

DOROTHY LAMOU 
Afrikanm Balta gi:irrnemi~ orn11mllirtndll ve vah~i hayvrtn]ar arasmda ~evrilmi!f 

, ,e biiyiik bir a,k nuiC!erll!lmx tlisvlt edun 

RMANLA Ill 

I (Jura) • 
I 

Tatnlnhen renkll v Frat11!Jzcu Siiz1U ihtiras fl1tnlnde d~h§etli, heyecanh 
ve pek milessit Cll\kiklllllr get;irt~cektir, 

Bu Per~embe Ak,ami S A RAY Sinemastnda 

Yann ak$am lURAN tlyatrosunda 
CAZ KRALl (O?,EGOR) 
Fran&IZ y•ld1z1 ELViRA MAY, 
Zt!bci $ant8ril BRES TOMAS 
W Nd ~antt>ttl MAK BIN t~tltaldle 

15 SWING .. MEN 
San'atkar N fild • Cem I 
Sahir birlikte Cevriye• 
nin dolab1 vod~il 3 perde 

Tatsil!t el iiAnlaruida • flatlatda 
tan! voktur. 
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AN MEKTUBLARI: 

Suriye buhran1 nas1l 
bir netice verecek? 

ik~lsadi hareketler 

~ilep~iligimiz · 
,Su son faciayt doguran fnbna, ~ilep

c;iligimiz iizerine bir defa daha nah"1 
dikkati ~ekti; §ilep filomuzun kohneligi 
ve kifayetsizligi tekrar goze batt!. T e
m as edecegimiz cihet, §ile~iligimizin is
tikbali meselesidir. 

notlar1 DuvouNUZMU? . sest ins an 
Flade!fiya' da ali

mp, bir Avrupa gaze· 
tesinin kemali ehem
miyetle siitunlanna ge 
c;irilen bir haber gor
diim. T elefon Sirketi 

iistemlekeciler Suriyeyi yeniden kazanmak 

iizere genif mikyasta propagandaya giri,tiler . miihendisleri, ozenip 

Suriye Ba§veJpli Cemil Ma.rda.m 

'lllJ. Suriyesinden aynimi§ gibidirler. 0~ 
lraftndan birden parc;aland1gm1 goren 

Suriye, halen §a§lrml§ bir halde

E:linde herhangi bir kuvvetten mah· 
olan ,Sam, yalmz nutukla miicadele 

1 ~~tvn. ve bundan da hic;bir fayda ~1ktlgt 

Muahedenin tasdik edilme· 
se!li~si ~am hiikumetinin tam bir iflasm1 mu· 
: oldu, ,Simdiki halde, Suriye nasyona-

1( llb.inin ve Suriye butiinliigiiniin yalmz 

miidafaasm1 yapabilen bu merkez, 
rt>~IU' 11111 'h manevi miicadelesinin akim kaldt-

8ormekten meyustur. 

~ l'vtiistemlekecilerin Suriyeyi yeniden a
), &'clan i<;ine almak iizere giri~tikleri geni§ 

Yastaki propagandanm ikinci bir cep
. var ki Tiirkiyeyi bilhassa alakadar 

ler. Bu propaganda, iki koldan, son za· 
~ok ilerlemi§tir ve bugiinlerde 

··-·um·"" fa.al bir mahiyet ald1. 
Bu kolun birin<:isi §udur: Suriye tehli
altJUdad1r, Suriyeyi ecnebi bir istila 

hdid ediyor. Bu istila da §imalden gele-
. Y ani, Tiirkiye, Suriyeyi istilaya 

tan1.un.-J 

Mesela, get;enlerde, Tiirkiye ile AI
nya arasmda yap1lan bir itilaf m~ci

icf ce Almanyanm Tiirkiyeye yiiz elli mil-
)n markhk bir kredi vermegi kabul et

boyle bir propaganda ic;in giizel bir 
~. .,11'11511 " te§kil etmi§ti. Bu haberler enternas

matbuatta i.nti~ar eder etmez, ar-

. <<Tiirki.ye ile Almanya tekrar 
tifak ediyorlar Tiirkiye, Arab memle· 
tlerini istila h~mhklanna ba§ladtl» tar· 
lldaki propaganda derhal faaliyete gee;· 

§li. Bir muddet sonra, bu krediye aid 
tneseleleri halletmek i.izere Mene

ncioglunun riyaseti altmda Berline gi-
fl'n heyetin hareket haberleri inti§ar etti

Zarnan da ayni propatanda daha bariz 

§el:il ald1. $am gazeteleri «Berlin-An
mihveri>> diye serlevhalar yapmaya 

ve mesela §U tarzda telgraflar 

<(.]> • 
aris - Berlinden gelen haberlere 
iki aydanberi Berlinle Ankara ara· 
gayet gizli miizakereler cereyan et-

tedir. 

. klerin, F ransa ve ingiltere dostlugun
J I hi~;bir fayda gormedikleri kanaatine 
~ 1 ol'nalan iizerine Berlin ve Roma ile 

iltifnll akdetmek istedikleri anlastlt-
~» . 

Bu l~>lgrafta gizlenen mana §Udur: dn
te,o .I 
. . e 1 e F ransa, Arabian himaye ettikle· 
Ic;tn T" k' d b' ur ·1ye onlarm dostluklarm an IT 

tnlam1yor. Simdi Tiirkler Almanya 
I talya ile ;•tifaka ragbet ediyorlar. A
ar ~oziiniizu dort ac;mtz !» Halbuki 

b1r telgraf. bu noktada daha sarih 

s1, propagandamn ne kadar ehem~~yet 
kesbetmi§ oldugunu gostermege kaf1du. 

*** 
lkinci koldan yap1lan propaganda da 

Hatay etrafmdad1r. Gene iki aydanbcri 
Hatay hakkmda dedikodular cereyan edi
yor. Bu dedikodulara gore Fr~n.sa, Ha
tay i§ini yeniden kurcalamak. lstlyor~u§. 
Hatta, bu maksadla Ankara 1le Pans a
rasmda miizakerelere dahi ba§lamlml§. Bu 
miizakerelerin gayesi de Hatay1 ikiye ayl· 
np bunun bir k1sm1m Tiirkiyeye vermek, 
diger par~asm1 yeniden Suriyeye i.lhak cy
lemek imi§. Bu rivayetler $amda ve Bey
rutta bir hayli doniip dola§tlktan sonra 
gazete siitunlarma da gec;ti. Bir taraftan 
bizzat Suriyenin parc;alanmas1 i~in elle
rinden gelen her tiirlii vas1taya ba§Vurur
larken, obiir taraftan bu nevi propagan· 
dalan kabil oldugu kadar etrafa yaymak 
ve Suriyelilerin nasyonalist hislerini gicik
Iamak ic;in miistemlekeciler sistematik bir 
§ekilde ~ah§Iyorlardi. Mesela, giiniin bi
rinde $am azetelerinde §Oyle bir telgraf 
ne§redildi: 

Paris- Excelsior gazetesinin beyam· 
na gore Fransa ve lniglterenin Tiirkiyeye 
kar§l 'alan siyasetlerinin, bilhassa J sken· 
derun $ancagt haktmmdan yakmda degi§· 
mesi .zaruri goriilmektedir.» 

Bu telgrafm da gayesinin ne oldugunu 
izaha hacet yoktur. Son giinlerde, yani 
F ransanm me§hur muahedeyi Hariciye ev
rak mahzeninde derin bir uykuya gon
derdiginin art1k kat'i surette herkes<;e an
la§llmasi iizerine Suriyede husule gelen 
galeyam teskin etmek i~in bu nevi propa
gandalara bilhassa gayret ediliyor. Y ap1· 

Ian propagandalann gayesi, Fransa ol
mazsa Suriyenin derhal Tiirk - ve ayni 
zamanda Alman! - ordulan tarafmdan is
tila edilivereceginden ibarettir. Bu propa
andayl goren ve ahvalin i.c;yliziine vaklf 0· 

Ian Suriye ve Beyrut Arabian, hilhassa 
bunlann Osmanh d~vrindeki Suriyeyi t.a· 
mml§ bulunanlan kendi aralarmda «nere
de o giinler!» diye boyle bir isti!ay1 te
menni bile ediyorlarsa Qa safdit olan gene 
nasyonalistler, bilhassa umac1 telakkiye 
ah§t!ldan <<Alman» soziinii i§itince tesir 
altmda kahyorlar. Miistemlekeciler de, 
bugiinlerde bu suretle bulandud1klan su
larda miikemmel avlanmaya ~ah§lyorlar. 

* * *· 
Lazk1ye Alevileri, Diirziler ve Elce

zire katolikleri galeyan ic;indedirler. Her 
tarafta Suriyeden kat'i surette ayr~lmak 
iizere izhar edilen temayiiller son derece
yi buldu. Beyrutun katolik muhiti de he· 
niiz nasyonalist miisliiman Arablarla i§ 
birligi. yapmakta devam eden huistiyan 
Arabian miisliimanlar aleyhine tahrik i
~in geni~ mikyasta ne§riyata giri§tiler. Su
riyenin parc;alanmas1 ic;in biitiin tedbirler 
tan1amlanm1§t1r. Bura siyast mehafilinin 
kanaatine gore yeni komiser Puaux gel
dikten sonra, Suriye ve Liibnanda ~ok mii
him vukuat cereyan edecek ve Suriyenin 
par~alanmas1 i§i tamamlanacakhr. 

T. C. 

Egede seylabdan 
korkuluyor 

!zmir (Husus) - Yagmurlar §iddet
le <ieva~dadtr. BaZI yerlerde seylabdan 
korkulmaga ba§lanm1§d1r. Yagmurlarm 
tesiri ile, eski binalarda hasarat art
maktadlr. 

ikinci zelzelede (:and1uhda on bir ev 
daha ylklldigml bildirmi§dim. Bu su
retle, Yik1Ian evler seksen. alt~YI bul
mu§dur. K!Zilay merkezi, Izmtr §Ube
sinden, hasarat derecesi, ne derecede, 
ne ~ekilde yard1ma ihtiyag me~c~d ol
dugu hakkmda malumat isternl§dir. 

( Havai dag treni ) 

Bizde, §i.le~ilik de, posta vapurculu
gu gibi, kabotaj hakkmm Tiirk bayrdgl· 
na inhisarmdan sonra inki§afa ba§lamlt
hr. 0 suadaki geni? ihtiyac, gene aynen 
posta vapurlannda ol:dugu gibi, pek ince 
eleyip s1k dokumamagt icabettirdigi ic;in 
ne bulunduysa o almml§tl]. Bu §ekildoki 
ba§langu;, bugiine kadar devam edegcl
mi§tir. V apurculuk §irketinin kurulma •1 
iizerine bu §irkete i§tirak etmek istemiyen 
bir kiSim armatorler, ellerinde bulunan 
tekneleri arzularile ve mecburen ~ilcpe 
tahvil ederek bu maksad ic;in kullanmaga 
ba§laml§lardu. Fa kat §1le~ilikte asii te§· 
vik meselesi olan §eY. hiikumetin takas 
suretile memleket haricine c;1kanlacak 
baz1 maddelerin Tiirk bayragm1 hamil 
vapurlarla nakli mecburiyetini koymas1 
olmu§tur. Bilhassa komiir, bunlann ba§m· 
da geldigi ic;in, §ilepc;ilikle ugra~anlar, 
,·eni tekneler tedarikine ~ri~tikleri gihi 
;eniden bin;ok sermayedarlarm da ~ah
neye c;1ktrklan goriilmii§tiir. 

Hukumetin, 15 ya~mdan yukari §i
lepler almmamasr ic;in bir karan vard r. 
Sonradan kiic;iik baz1 tadillere ugrama
sma ragmen gene gemi almak bir mec
buriyettir. Boyle bir tekne almak i<;in 
diinya fiatlan c;ok yiiksek oldugundan 
c;ok para vermek, saniyen bu dovizi bul
mak !azJmdJr. Halbuki armatorler bu 
imkanlan bulamaml§, bu vaziyet kat~l
smda da eldeki eski teknelerin k1ymetleri 
yiikseldik~e yi.ikselmi§tir. Hurdac1ya v~
rilmi~ tekneler tekrar tamir ile ;efere <;t
kanlmi§, neticede ~ilep filomuz d.a bu
giinkii haline gelmi§tir. 

Bunun ilerisi ne olacak? ~ilepc;iligimiz 
yeni teknelere ne zaman kavu§acak? 
$imdilik, miispet bir i§aret yok. 

Son facia mlinasebetile gorii§tiiglimliz 
bir kaptan §oyle diyordu: 

«- Biz bu hurdalardan kurtulacag:z 
diye sevinirken onlarm k1ymeti arthlc~a 
arth ve k1ymetli birer meta ha!ine gcl
diler. Onlardan bizi ancak tabiat kurta
nyor. Fa kat ne fayda ki, her seferinde 
bir kismimm 'kurban vererek ... )) 

F. G. 

Urla orman1nda 

bir kaplan av1 

Bir koylii, iki metro uzun
lu~unda bir kaplan vurdu 

bezenmi§ler, bir maki
ne icad etmi§ler. Kili

selerdeki erganonlara benzeyen, pedal11, 
koriiklii. madent borulu bir makine imi§. 
Elektrikle i§liyor, harikulade, tabiiden 
farkedilemiyecek kadar miikemmel netice 
veriyormu§. Bu makineyi, Nevyork ve 
San F ransisko sergilerinde te§hire hamla
myorlannl§. 

bir Y az1 yazanlar1n 
hazimsiZbklarl hemen 

~ogundaki mide 

Amerikah miihendislerin y11larca ~ah§" 
hktan sonra ortaya koyduklan bu eser, 
bermutad cihana parmak ISirtacak bir §ey 
olmah degil mi? Ne gezer! Makinenin 
marifeti, insan sesini aynen taklid etmek
ten ibaret. 

Gramofon, oparlor, radyo ve televiz -
yon devrinde, ibu beyhude hi.mmete, tiirk· 
~e «dag fare dogurdu» derler. her 

yemek yemelerinden 
zaman acele 

ileri gelir Kaynanalar kuliibii 

Y a§hlarm yemeleri, i~meleri hi<; degi&
miyen bir kaideye bagh degil. Miza<; i~i; 
yalmz miza~ hakim. T ehlike, genclikte 
ba§hyan ah§k.anhklann ya~ ilerledikten 
sonra da siiriip gitmesinde ... 

Yiyeceklerinizin tabiatini, miktanm 
tayin etmek i<;in hazmmlZln neticesine 
bakarsm1z. Ag1r m1, geldi; !;Jkanrsmiz 
tohmetli g1day1 yemeklerinizin arasm -
dan. Cok geldiyse azaltnsmiz miktanm. 
Yerken acele mi ediyorsunuz? Arhk a
rar bulursunuz yollan siz. Beyinlerile 
~ah§anlarda bir ba~ka §eY de hazmt bo
zuyor: Sofradan kalkar kalkmaz i~ ma
sasmm ba§ma ge<;mek. Bir, iki saat din
lenmeden i~e ba§lamamah, hie; olmazsa .. 
Boyle yapmazsamz midede bir agtrhk, 
viicudde bir gev§eklik duyars1mz. Y az1 
yazanlann bir<;ogundaki mide haz1ms1z -
hklan aceleyle yemekten ileri gelir. 

Y emeklerin m.iktan keyfe bagh gibi. 
iklimler bu husustaki itiyadlan de&i~ti -
rir. Bizim eski T ersanede kazanc1 amele
si arasmda altmt§hk, yetmi§lik dimdinc 
adamlar vardJ; bunlar ogle yemegini iki 
taym somunu ve biraz zeytin ve soganla 
ge<;i§tirirlerd.i. Ve gene arkada§lan gibi 
~ah§lrlardt. 

Yemi~ler ve ye~illikler c;ok lazJm bize. 
Daha ziyade pi~mi~ a~ yiyoruz. Hayvan• 
lara bakm1z yedikleri hep c;iy; on dan do
lay! birc;ok hastahklardan korunmu~ o -
luyorlar. Unutmaym1z asla, her yemek
ten sonra bir yemi& yiyiniz. 

Midenin hassasiyeti, uyamk m1, uyu
§Uk mu? Hazlm hususunda. c;ok onemli 
bir§ey .. Herkes bunu kestirmeli, kendi 
hesabma. 

Yemi§ler, enfes gidalanm1z. Y emi$ -
Jerde bir kere agulu maddeler yok. Y e
diklerimizden artarak bedenimizde top
lamp kalan posalardan <;1kan bu agulann 
bobreklerden c;1kan ktsm1 onlan h~rpalar. 
Y emi~ler hayat1m1zm son demlerinde bi
zi o tehlikelerden korur. Sonra ba~ka 

~eyler var; ydlar gec;tikc;e uzuvlanm1z 
tembelle~ir, vazifelerini iyi gormezler. 
Yemi~ler o tembelligi harekete getmr. 
Barsaklann vazifesini kolayla~tmr. in -
k1bazdan sakmm1z, barsaklan bozar; bu 

Nevyorklu kayna-• nalar mlitemadiyen tez 
yif ve tenkid mevzuu 
olmaktan b1ktJklan i- ~ 
c;in, aleyhlerindeki ce- ~· ..... 

bozukluk, kansere kadar dayamr. C:e -
kinmeyiniz, miishil almaktan. Y almz 
dikkat ediniz barsaklan tahri§ edenler • 
den olmasm. 

Soframzda tiirlii turlu yemekler bu -
lunsun. Gencliginizde ah~t1gm1z yemek
ler .. Viicudiiniiz <;ok c;ah&miyorsa yedik
lerinizin miktanm azalllrsm1z. Dillerde 
dola~Ir durur bu tavsiye: Ak~am yemek
lerinde et bulundurmaymJZI Bobrekleri
niz yava~ i~]iyorsa dogru. Etin posalan, 

tortul an bobreklerden tamamile gec;mez; 
bir k1sm1 viicudde toplamr kahr. Zehir
lenirsiniz. Bobrekleriniz IYI i§ledikten 
sonra nic;in mahrum edersiniz kendinizi. 
Bir yumurtadan, bir bahktan, hatta bir . 
kemik pirzoladan .. 

Unutmaymtz. Y a~h bir adam kolayca 
zay1flay1verir. Lay1kile beslenememek, 
c;ok yemek kadar ona zarar verir. C:ok 
kere hayatm sonlarma dogru bir zafiyet 
gelir. 

N ere den geliyor, bu zafiyet. Onu a -
ra~tlrmak c;ok onemli bir i~ olur. 

T egaddi m.i, zafiyetin sebebi? Y oksa 
bedende mi bir bozukluk var? 

reyanla miicadele et- -
mek iizere bir kulub 
tes!s etmi§ler. Bir elin J • aBn _ 
ses1 c;tkmaz, derler. 11' I · 
Pek dogrudur. hte kaynanalar, bu haki~ 
kati dii§iiniip elele vermi§ler, miicadele ile 
gec;en hayatlanm miicadeleden kurtarmak 
i~in miicadeleye karar vermi§ler. 

hi tehlikell goriiyorum. 1«inde bir tek 
kaynana bulunan ev, Allahm giinii hop 
oturur, hop kalkar. Nevyorkun biitiin kay4 

nanalarm1 duvarlan arasmda, hem de mii• 
cadele etsinler diye, bannd1rmak vaziye· 
tine dii§en bina ac-aba ne hale gelir dersi
niz? 

Takma kas 
' 

Ka§lan yolup, yeri· 
ne, ~1plak eti kalemle 
boyamak modas1 ya
va§ yava§ kalk1yor. Ho 
livud giizelleri ka~

. lanmaga ba§lami§lar. 
Bu moda, kadmlann 
~ogunu dii~iindiirecek 

tir sanmm. Didik didik yolunan ka§ID tek
rar yerine gelip gelmiyecegi §iipheli. Geise 
bile kimbilir ne kadar siirer. F akat, c;aresi 
bulunmU§. Zaten once c;aresi dii§iiniiliip, 
samur ka§ modas1 sonra ~Ikanlm1~ olsa 
gerek. 

Sonra §Unu da bilmeli: Kuk ya§mda-
Urla, (Hususi)- Urla kazasmm Efen- ki bir adam iuagile pi§mi& yemekleri «Y orgunum, gittikc;e zaytfhyorum !» 

<;ukuru koyunden ibrahim Kaplan na- iyi hazmedemez. Yaglann ic;inde en ko- Boyle soyliyen, ya erkek, veya kadm1, 
mmda bir koylii, orman kenannda bir lay hazmolam tereyag1; ondan sonra gene say1lamiyacak bir ya&ta, ara~tmr -

T akma ka§ kullamlacak. T1pb peruka 
gibi. Bir ipek iistiine tak1h ve zamkla tut
turulan, renk renk, boy boy, c;e§id c;e~id 
takma ka§! 

Hayat sahnesinin kadm artistleri, mak· 
yaj bahsinde, tiyatro sahnesi aktrislerini 
yay a blfakacaklar galiba l kaplanla kar~lla§rnl§ ve yirhcl mahlu- . ~ I. samz; bu zafm ve bu yo=unluoun altm-

ku, oldurmege muvaffak olmu§dur. zeytmyagl ge lr. ·o ., 

Kaplanm boyu, iki metreden fazlad1r. Hayvanlardan <;tkan ic;yaglarma ancak da, bir tegaddi yolsuzlugu var, ne bir iji- E 
N 'k 'd 1 db' · 1·~· B · d Af · • gede telefon !lebekesi Hadise, §Oyle gec;mi?dir: saglam mideler dayamr. az1 m1 e er yen te Irs1z 1g1. cym e za 1 gostenr -s 

ibrahimin yiiz elli koyunu vard1r.[ onlara kar~1 isyan eder. i<;yaglanndaki bir alamet belirmemi&. heniiz. Amma ya- kuruluyor. 
Mevsim icab1, koyunlar dogurmaga serbest asidler 65, 70 derecede erir. Ne- kmdan tetkik ederseniz. farkma vanm- izmir, (Hususi) - Nafta Vekaleti, bu-
ba§ladiklan ic;in, kendi c;obamna yardl- batlardan <;lkanlan yaglar ise viicudiin- mz. Klsa bir konu~mada bir soyledill;ini tun Egeyi, 939 dan itibaren otomatik te
ma gitmi§, c;oban Eskicioglu ormam de- kiinden daha a~ag1 b1r derecede eriyor. bir daha sayler; bir sordugunu c;ok gee;- lefonla izrnir merkezine baglamag1 ka
nilen civar ormanda bir vahl}i hayva- Bunlann kolayhkla hazmolup viicude meden, bir daha sorar. Bu halde bulu _ rarla~dirmt§ ve vilayetimizle temasa 
nm bulundugunu soylemi§dir. Filhaki- ge". mest'ne bi'r sebeb de bu.. gclmi§dir. ilk hatlar, biiyiik istihsal ve 

d.. k.. ~ · " nan ya~h bir adamm dii~tlioii zafiyet k'l ~ b ka, siirunun ort opeg1 aras1ra orma- * * * .., ticaret merkezlerinden c;e 1 mege a§~ 
na dogru kO§arak bagmyor, havhyor- korkunc olur. Beyindeki kan dola~masm- lanacakdlr. Bu meyanda mesela Akhi-
larmi§. Kopekler bir arahk ormana dal- Kafalarile c;ah~anlar her bahgJ haz- da bir kan~1khk oluyor: Bir inme tepe- sardan ba§hyan hatla, Tire, Odemi§, 
m1~lar, fakat ic;lerinden biri, eli yiizii medemezler. lzgara, kebab gibi etler on· sinde dola~Jyor, birkac; ay, bir, iki sene Baymdu, Torbah - izmir hath vard1r. 
kan ic;inde olarak donm~. Anla§Llan, lara daha i.yi gelir. Suda pi~mi~ hamur sonra bir yerine iniverecek; yahud ra - Geni§ mikyasda etiidlere ba§lanmak 
canavar kopeg~ e kuvvetli bir dar be sa- i~leri, ye•illikler <;ok yarar; ha~lanml§ h I .1 1. k uzered1·r. Mug~ I a, Denizli, Aydm, Mani-

~ ats1z 1g1 yava~ yava~ 1 er 1yece ... 
vurmu§ .. Bunun iizerine, ibrahim, elin- lahana bile.. sa merkezleri ve kazalan ile izmir ara-

f "· ·1 b. k d a Ya~hlardaki bu yorgunluk bir beyin de c;ifte tii egl 1 e lr enar an orman Otuz ya•mda iken hazmettiginiz ga- smda tam irtibat olacak ve bu vilayet-
1 1 · k" kl · b ~ ~t klar1 nok ' drammm neticesi deg~ilse bedende kalan i er emt§, ope erm agui,. 1 - tolan klrkmdan sonra kolay hazmede- lerin her hangi bir yerinden diger bir 

tada kaplam gorunce bir agar; arkasma k d' . . f'l g1da posalarmm d1~an atilmasmdaki ya- vi'la'yet kazast 1·1e konu~mak, imka'n da-mezsiniz; zorlamaymiz en IlliZI na 1 e... " 
saklanmu~hr. 0 dakikalar ic;inde, ko- y h k b'l' . va~lamadan da olabilir. hiline girecekdir. 

kl a~ ilerledikc;e midenin aztm a 1 1yet1 
pekler s1k slk kaplana dogru ya a§Iyor- Dr. Rus~uklu Hakkt Haber, bi.itiin muhitte biiyuk se-
lar, kaplan ise sadece bir iki penc;e sa- artar m1 samrsm1z? 

~~=======::::::====:::=:;;;:==;:======:~==~===' vinc;Ie kar§Ilanml§dlr. vurmakla mukabele ediyormu§ .. 
k C I F k 1 • "" Vekalet, mevcud iki devreli muha be-

ibrahim c;iftesini dogrultmU~? ve ur- CI"butl"ye go'.nderl· en ranSIZ as er en ' t .J renin azhgtm ve stanbulla, Ankara ile ~un dolu bulunan klsmm tctigini <;ek- _ 
" b konU§mak isteyenlerin c;ekdikleri mii§-mi~dir. Kur~un, canavarm ba§ma isa et 

• ki.ilah nazan dikkate alarak, baz1 yeni etmi§dir. Kaplan korkunc; bil' nara sa-
vurub hiddet ve dehsetl~ etrafma ba- makineler getirmek suretile devre sa-
kmml~, fakat, kopcklerin miitemadi y1sm1 be§e ~1karmag1 kararla§d!rrnl§hr. 
saldlrmalan kal'§Ismda kur§unun geldi- 0 takdirde ihtiyacm tamamile kar§Ila-

nacagl kanaati vard1r. gi taraf1 sec;ememi~tir. Kaplan bundan 
sonra birkac; ac1 feryad daha basmi§, 
ormamn derinliklerine dogru kac;rnl§· 
d1r. ibrahim, canavann vuruldugunu 
anlam1~ olmakla beraber <;ekinmi§, ge
riye donmii~dlir, fakat ertesi sabah, ko
pekk:i ve iki at1c1 arkada§l ile orma
mn ic;ini ara~dJrmi§, kaplanm cesedini 
bulmu§dur. Hatta, yuvllsi da goriilm~
dlir. Burada yanm bir koyunla muhte
lif kuzu, koyun kelleleri varrnl§ .. Kap
lan di§idir. Halbuki bunun, c;ok iri bir 
e~i de varm1~ ki, meydanda yoktur. 

Avustralyada tayyare 
fabrikas1 kuruluyor 

-···-Bursada muhtac talebeler ve 
yard1m 

Bursa (Hususi) - K1z Muallim mek
tebinde ve diger ortamekteblerdeki 
muhtac talebeye SlCak ogle yemegi ve
rilmek ic;in Halkevi bir te!?ebbiiste bu
lunmu§, bu te§ebbus uzerine K1z Mu -
allim mektebindeki muhtac talebeden 
60 c;ocuga ogle yemegi verilmege ba!? -
Ianm1~hr. Ortamekteblerdeki 100 kadar 
muhtac talebeye de §Ubat bidayetinden 
itibaren yemek verilecektir. 

I. . Engelberg' de yeni· bir havai SVI!;te- . 

Londra, 9 (a.a.)- Hava nezareti biiro
sundan bildirildigine gore ingiltere hii.
kumeti tayyare in§aatlm slir'atle§tir
mek imkanlanm ara§hrmak ve ona go
re planlar haZirlamak iizere yakmda 
Avustralyaya bir heyet gonderecektir. 

Aynca her ilkmektebin himaye he -
yetleri de bu mekteblerdeki yoksul 
yavrulara ayni suretle ogle yemegi ver
mektedir ki, Bursa mekteblerinde oku
yan talebe arasmda arhk muhtac bir 
halde kalan kimse kalmarru§ demektir. 
ilkmekteblerde s1cak yemek verilen ta. 

dag treni hath tesis edilmi§tir. Bu yem 
hatta i§leyen vagonlar her defasmda ~3 
yolcu ta§Iyabilecek bir biiyi.ikliiktedrr. 

Fransa - Cibuti'ye gonderilen FranslZ takviye k.ltaah Marsilyadan 
vapura binerken. 1 r be- sa 500 
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Tonus kimindir? 
Biiyiik bir M1s1r gazetesi· 
nin dikkate deger yazJsi 

Gegenlerde a.rkada~tmtz Abidin 
Daver, (Hem Nahna, Hem Mthtna.) 
siitununda Tunus hakktnda bir 
yazt yazmt~, ve Tunus etrafmdaki 
Franstz - italyan milcadeiesinden 
bahsed.erek, memleketin a.stl sahi
binin ne Franstzla.r, ne de italya.n
lar olmad.tgtm ve bu. memLeketim. 
iki milyonda.n fazla Tunuslu hal
km mah oldugunu kayd.ePm~ti. 

Mtstrtn en bilyilk gazetelerinden 
cElmukattam•, arka~tmtztn bu 
yaztSmt aynen tercilme ve iktiba.s 
ettikten sonra cTunus kimindir?• 
serlevhast alttnda. bir makale yaz
mt§ttr. MtStr gazetesi, bu. makale
sinde ~oyZe diyor: 

cAvrupalllar miistemlekecilik hasta
hgi mikrobundan bir tiirlii kurtulam1 -
yorlar. Bilakis miistemlekecilik h1rs1 
ate§i bir kat daha alevlenmektedir. 
Sarkh milletler bu hale teessiif gozile 
bak1yor. Ve §U temennile teselliyet bu
luyorlar ki, bir giin ~arkh milletler hi
rer birer istiklal yoluna girerek miis -
temlekecilere bO§ meydan kalrmya -
caktu. 

Bugiin biitiin §arkh milletlerin gozii 
oniinde Avrupamn biiyiik devletlerin -
den ikisi, ne berikine, ne de otekine aid 
olm1yan bir iilka iizerinde miinazaa ve 
muarazada bulunuyorlar. 

Uzerinde ~ek~tikleri Tunus diyan 
ne FransiZlarm, ne de italyanlarmdtr. 
Tunusta ya~1yan Franstzlann ve ital -
yanlarm mecmuu yerli ahalinin onda 
birine bile balig olmuyor. Hakikat bOy
le oldugu halde bu iki biiyiik devletten 
her biri Tunus iizerinde temelliik da -
vasmda bulunuyor. 

Tunusun hakiki sekenesi ve hakiki 
sahibi olan halkma gelince, bunlar aca
ba miistemlekecilik husile yap1lan bu 
miinazaaya hak veriyorlar nn? Bunlar, 
~ar§Ida satlhk mal gibi bir muamele 
gormege raz1 mtdlrlar? Yahut elden ele 
gecen bir bohc;a olmak isterler mi? 

Avrupa politika aleminde bOyle §ey
lere asia ehemmiyet veren yoktur. An
cak §imdi efkan umumiyeye terciiman 
nlan matbuatta bir ses yiikseldi. Bu ses 
dahi ortada bir insan kiitlesi bulundu -
ftunu ve asll hak davaSI ve sava§tnm 
buna aid bulundugunu ilan etti. 

Turk gazetesi {Cumhuriyet) te yaz1l
d1gmt diinkii ajans telgraflarmm bil -
dirmi§ oldugu bu sesi yiikselten bir 
faztl muharrirdir. :_;)imdiye kadar Av -
rupadan kulagrm1za bOyle bizi tatmin 
edccek bir ses i§itmemi§tik. $imdiye 
kadar bi:iyle bir rozii kimse 50yleme -
misti. 

Bu hal ne zamana kadar devam ede
rektir? Kii<;iik halklann ve memleket
lerin sab1rlan ne zaman tiikenecektir? 
• T e zaman halas ve necat ani gelecektir? 

Baz1 §arkh siyasi fikir sahibleri yeni 
bir Avrupa harbinin c;Ikmasim temenni 
ediyorlar. <;iinkii boyle bir harbin ne
ticesi olarak miistamereci devletlerin 
zaytf dii§erek ellerinde bulundurduk -
Jan memleketler, ge~_;en Umumt Harbin 
sonunda bir hayti memleket ve millet 
nail oldugu v~hile hiirriyete kavu~a -
caklanm tahmin ediyorlar. 

Fakat bu, beyhude bir emeldir. Bu 
menfur halden halas ic;in yegane ~are, 
hareket ve filiyata g~mek ilac1d1X. Fa
kat, bu ilac ac1drr. Ancak devamll bir 
cerrahi ameliye ile cesaret liastallgm
dan kurtulmak miimkiin olur. 

Bize mazi ve tarih ispat etmi§tir ki, 
devletler, milletlerin insani haklarma 
riayet etmezler. Kuvvetten ba§ka bir 
§ey bilmez ve buna tovbe etmezler. La
kin bu hal ebediyyen devam edecek mi? 
Bu suale menfi cevab veririz. <;iinkii 
yakm bir zamanla halin Mdiseleri ha
Vlr cevab1m tekid ediyor. Cenab1 Hak 
lnsanlan hiir yaratml§tlr. Hak sahibi 
hakklm kullanmahd1r. Kanunu tabii 
boyledir. Saglam ve devamh ba§ka bir 
rare yoktur.• 

CUMHURiYE'l-

~i!A ! qfl(~~l 
Maltepe tak1m1 askeri 
liseler ~ampiyonu oldu 

Diin .?eref stad1nda yap1lan final 
cok heyecanl1 oldu, Maltepe, 

2 - 0 maglub etti 

miisabakasl 
Kuleliyi 

Askeri liseler arasmda her sene mun
tazam bir Jekilde yap1lan muhtelif spor 
miisabakalanmn futbol turnuvasmm final 
ma~1 diin sabah -5eref stadmda yaplimi§
tlr. Evvela Deniz Harb Okulu ve lisesi ile 
Bursa lisesi kar~Ila§ml~tlr. Bursa lisesinin, 
Kuleli takimim 2 • I maglub etmesi iize· 
rine Deniz Harb Okulu ve lisesi arasmda
ki mi.isabakaya hususi bir ehemmiyet veril
mekteydi. 

lki tarafm gi.izel oyunile g~en ilk dev· 
re I - I berabere bitmi§tir. Bursamn bu 
ma~.;ta yap1lan yegane sayiSlm Deniz li
sesi merkez muavini Vahid kendi kalesi
ne gol atmakla yapmi§tlr, 

lkinci devre, oyun tamamile Deniz li
sesinin hakimiyeti altmda g~mi§ ve dev
renin sonuna dogru bir gol daha yiyen 
Bursahlar 2 - 1 maglub olmu§lardu. Deniz 
lisesi bir de penalti ka~uuu~t1r. 

Kuleli .. M altepe ma~t 
fki takun arasmdaki ma!;m biiyiik hu

susiyeti, Maltepe kazamrsa §ampiyon o
lacak, Kuleli kazamrsa puvanlan mi.isavi 
olacagmdan biitiin oyunlar tekrar edilecek 
ti. 

Miisabakaya Sazi T ezcanm idaresi al
tmda ve Maltepelilerin hiicumile ba§lan~ 
d1. llk dakikalar Maltepelilerin hiicumu 
altmda kalan Kuleli miidafaas1 iistiiste 
yap1lan bu hiicumlan gi.i<;liikle kesmege 
muvaffak oldu. Y ava§ yava~ a<;1lan Ku
leli hiicum hath sagdan yapt1g1 hiicum· 
larfa Maltepe kalesini zorlamaga ba§la· 
dt. Bir miiddet miitevazin cereyan eden o
yunun ilk devresi s1f1r sifua bitti. 

lkinci devre oyun daha siir'atli oynani
yordu. Daha muntazam hiicumlar yapan 
Maltepeliler tehlikeli akmlarla Kuleli 
mudafaasml Slk silc. mu§k\i.l vaziyetlere so
kuyorlardl, Maltepe saga~Iglb.ln uzaklar
dan verdigi top yirmi betinci dakikada 
Kuleli kalesine girdi. 

Bu say1dan biraz sonra gene saga~1gm 
ortalad1g1 topa ayakla vurmak isteyen Ku
leli kalecisi 1ska ge~erek takun1 aleyhine i
kinci gole sebebiyet vermit oldu . 

!ki tarafm son dakikalarda yapt1g1 ~ay~ 
retler bir netice vermedi ve oyun 2 - 0 
Maltepenin galibiyeti ve Asker! liseler 
futbol §ampiyonlugu ile bitti. 

Kuleli, Deniz Harb Okulu ve lisesi ile 
Bursa tak1mlanmn puvan vaziyetleri mii· 
savi oldugundan ikincilik i~in tekrar kar· 
§lla§acaklardtr. 

Talebe askerler federe olmi-
yan kuliiblerde de 

oynamiyacakttr 
t alebe ve askerlerin te§kilata dahil ol· 

m1yan kuliiblerde Gynamalan iizerine 1s
tanbul bolgesi, federe olm1yan kuliiblere 
bu kabil oyunculann oynahlmamasi hakkm 
da bir teblig gondermi§tir. 

F edere olm1yan kuliibler talebe ve as· 
kerlerin kay1dlanm silecekler ve bir hafta 
zarfmda vaziyetlerini bolge merkezine bil
direcelderdir. 

Hakemlerin verecekleri 
raporlar 

Resml lik ma<;lanm idare eden hakem· 

Diinkii ma~tan iki heyecanh esntantane 

lerin ma~lar hakkmdaki raporlanm niha· yetli hirer murahhaslarini derhal Bolge 
yet iki giin zarfmda ajanhga vermeleri, merkezine gondermeleri onemle td>lig o-
kendilerine teblig edilmi§tir. lunur. 

Kuliiblere yapdan tebligat Balkan bisiklet kongreai 
Kulublerin talebe ve askerleri ma~,tlara toplan1yor 

sokmamalan hakkmda yap1lan tebligata Sofya, (Hususi) - Balkan mi!Ietleri 
ragmen, bu §ekilde nizami olm1yan oyun· arasmda yap1lacak bisiklet §ampiyonasi 
culan tak1mlannda oynattiklan goriildii· komitesi ilk toplant1smi on ii~ ikincikanun· 
gun den bu hususa dikkat edilmesi i<;in 1stan da Sofyada yapacakt1r. Turk Spor te§ki
bul mmtakas1, kuliiblere yeniden hirer ta- lati sefaret memurlarmdan birini murahhas 
mim gondermi~tir. Hi.iviyet ciizdanlarmda olarak sec;mi§tir, 
talebe yazildigi halde bu gUn memur olan· lsko~ya lik ma~larinda yeni 
!arm, memur yazli1 oldugu halde asker o- ibir diinya rekoru 
lanlarm yeni vaziyetlerine gore hiiviyet 
ciizdanlanna i§aret edilmesi hakkmda Be~ !sk~yada yap1lan Glasgow Ranger ile 
den terbiyesi umum miidiirliigiince kuliib- Glasgow Celtic tak1mlan arasmdaki Iik 
lere yeniden bir tebligat yapllmi§tlr. Bu ma<;I yeni bir diinya rekoru kmlmasma se
husustaki teblige riayet etmiyen idareci ve beb olmu§tur. 
futbolciilerin tecziye edilecegi de aynca !sk~ya likinde birinci ve ikinci vaziyet-
bildirilmektedir. te olan bu tak1mlann ma~m1 120.000 ki§i 

Bolge tarafmdan kuliiblere sorulan su- seyretmi§ ve bu ma<;m has1lah 56 bin lira 
allere en k1sa bir cevab vermiyen kuliib- olmu§tur. Simdiye kadar diinyanm hi<;bir 
Ierin tecziyesi kararla§hntml§tlr. yerinde lik mal~armda bu kadar kalaba-

Mmtakanm tebligi hga tesadi.if edilmemi§tir. 

Bed en T erbiyesi lstanbul Bolgesi Ba§· 193 7 senesinde fsk~yada Hampden 
kanhgmdan: Park stadmda yaptlan lngiltere • lsk01;ya 

1 - Baz1 kuliiblerimizin son tebligata milli tak1mlan arasmdaki ma~ta 149.547 
ragmen tak1mlannda futbol vizesi olmi· ki§i bulunmu§tur. Ranger takirnl, Celtici 
yan hiiviyet ciizdanh idmanCilan oynat· taklmlm 2 - I maglub etmi§tir. 
tiklan ve hakemlerin de bunlara miisama- Kuliib reisleri ~ag1rd1yor 
ha ettikleri goriilmektedir. Be den T erbiyesi Istanbul Bolgesi Ba§· 

Badema bu gibi hiiviyet ciizdanlarile kanhgmdan: 
mi.isabakalara i§tirak edilemiyecegine ku- Bolgemize bagh biitiin kuli.ib ba~kanla~ 
liiblerimizin ve hakemlerimizin dikkat na· nnm, 13/1/1939 cuma giinii saat 18 de 
zarlann1 c;ekeriz. saym Bolge Ba§kanmm riyaseti altmda 

2 - Bolgemiz c;evresi ic;inde bulunan yapdacak toplanhda haw bulunmalan lii
bilciimle gayri federe kuliiblerin salahi~ zumu teblig olunur. 

Yazan : v1Kt BAUM • <;eviren: HAMDt V AROCLU ma gi.inii bahk yiyen ve haftada iki defa 
Jahna pi§irilen evlere mahsus kekremsi 
•koku vard1. 

bma dogru ilerledi. 
-5u Rupp kadmm, kocasm1 ihapisten 

kurtarmak i~in bi.itiin kabahati yi.iklen
mesi bir hata idi. mutlak bir hata id!. 
Muhakeme esnasmda oyle zamanlar ol
mu~u ki, Drost'un bu kanaati son dere
ce kuvvetlenmi§ti. Kadm hapse girecek o
lursa biiti.in aile marhvolacaktl. Bu hata 
idi. Vaziyet, bunun aksi olmahyd1. Bii· 
tun mes'uliyeti erkegin yiiklenmesi ve 
ortadan kalkmas1 laz1md1. Kadm, c;a h
§lr ugra§Ir, kendini ve c;ocuklanm kurta·· 
nrd1. Bu kadm, kumlu bir patates tar~ 
las1 kad~r kuvvetli idi. Drost, ~imdi eli
nin altma tesadiif eden patateslere balCI· 
yor ve farkmda olmadan onlan kan§
tmyordu. Y emek delabmda yemi§ yok
tu. Her zamanki gibi. 

Ktim d<erdo kUaaa 
...... ---- Roman:15 ................................. ... 

Evelin, belli belirsiz ,gi.ili.imsiiyordu. 
Otomobil hareket eder etmez, zihui ge· 
ne Rupp kadma tak1ldJ. Kafas1m bu hi-

kaye ile yormas1 hakikaten manas1z bir
§eydi. Dogrusunu roylemek laz1m gelir
se bu ka.dma ac1yordu. Fa kat merhamet, 

bir hakime yah§miyan bir histi. Sliphe· 
ye mahal yoktu. Rupp kadm esbab1 mu
haffifeden i.stifade edecekti. Fa kat, bOy
le de olsa ~ene ki.irek cezasmdan yaka
YI kurtarmasma imkan yoktu. Be~:nci 
cocugunu hapisanenin hastanesinde do· 
guracak ve onu emzirdigi miid ~ 
detc;e yanmda ahkoyabilecekti. Sonra, 

c;ocugu. bak1mevine gonderece'lderdi. C
teki dort ~ocuk da oraya €id.ecekti. Ko
caSI, biraz daha fazla sukut edecek ve 
mahvolacaktl. Ve sigorta ~irketi, bin 

markm1 kazanm1~ olacakt1. Hay1r, bu 
i~. gen;ekten koti.i bir i§ti. Asil fenas1, 
•uclu kadmm, kendini mahkum ettir · 
m~k i~in a<;1ktan a~1ga bu kadar ugrai • 

mas!, bu derece attl, lakayd ve muam
ma halinde kalmast idi. 

Kocas1, o biisbutiin ba§ka bir~ycJi. 
Y anagmdan kam damhyan, yerinde du· 
ram1yan, daima keyifli, muhakeme eel· 

sesi esnas!D'da cereyan eden en kUc;Uk 
vak'ada derhal giilmege amade bir a· 
damd1. Cinayetten haberdar olmak, hat
ta cinayete ittirak etmekle zan altma:1 
bulunu)'(lrdu. Drost, bu iki kafada:m, 
cinayeti el birligile yaptlklarma kat'iy· 
yen kanidi. Fakat, bu hususta en ufak 
delile maHk degildi. Rupp kadm, sanki 
kocaman kamile kocasmm &niine siper 
oluyor, onu saklamaga, muhafaza etme· 
ie ~ah,I)'(lrdu. Lakin bu, biiyi.ik, derin, 
mutlak bir hata idi. 

Taksi durdu. Drost in-eli, karisinin in~ 
mesine yard1m etti, milianiki bir hare -
ketle paray1 verdi, mihanik1 bir hareket· 
le kaplyt a~tJ, elektrigi yakh. Merdiven· 
de, her katmda iki kirac1 oturan, her cu-

Evelin, mer.diven ibasamaklanm yor
.gun ad1mlarla ~1kh. Anasile babas1 ayak
'ta durduklan miidde~e onlarla beraber 
durmaga kalki§JP bacaklrmda kuvvet 
.kalm1yan bir ~ocuk gibiydi. Kuliib, dans, 
Amerikahlar, biitiin bunlar onu yo~uyor· 
du. 

Drost, apartlmanm kap!slm a~t1, gir· 
diler. 

Kap1dan girince, uzun bir koridor var
di. Urson'un ki.i~iik arabas1, hizme~i 
Veronik'in bisikleti ve Kleron'un ~emberi 
hep orada malanmi§, duruyordu. Drost· 
larm apartlmr.m hi~bir zaman tam inti
zamh degildi. Her~eyi yerliyerinde gor
megi ~ok seven adll mii§avir, bu halden 
sinirleniyordu. Evelin, ev idaresi bahsin· 
de fazla lakaydd1. Etraf1 gormeden ko
ridordan yatak odasma gC(_;ti. Y anyolda 
eldiveninin tekini dii§i.irdi.igii ihalde egi· 
lip almaga liizum bile gormedi. 

Drost, agzmda bir kuruluk ve acilik 
hissediyordu. Bu. veronalin tesiri idi. 

- Y emi§ var m1? diye sordu. 
Fakat kanst t§itmedi. Drost mutfak· 

tan gec;ti, yemek dolabma ve buz dola-

Nihayet, birka~ muz bulabildiler ve 
Evelin'in adeta koltuklan kabard1. Drost, 
ne§'esiz ne§' esiz, bir muz soymaga ba§· 
lad1. Kokusu giizeldi, fakat Ismnca, her 
zamanki gibi manas1z, yavan bir tad 
duydu. 

Drost, salon admi verdikleri, faht 
hakikatte kendi ~ah§ma odas1 olan kts
ma ge<;ti. Mii§aviri adli, bu ocladan ka· 

nsmt tardetmi§ degildi. F akat Eve lin, 
hususi hayatm1 tamamen karyolasmm iis· 

NSIZLIK ~-:::: 
benlzslzllk _1c~n yeglnc deva ~ ihJ>:a ~~n SIROP DESCHIENS p 
En muntahip etibba tarafmdan tertip e~tir. f 

8Iiim ve pisl Hastahk, 
getiren fareleri 

H4.[A 
FARE ZEH!R./ 

HASAN FAR 
zehiri ile OldiirUniiz. 

' 

Macun ve bugday teklinde olub biiyiik ve kii~iik her nevi 
leri, Sl~aolan derhal oldiiriir. T esiri kat'idir. F areler kokmaz. 

Bugday nevilerioi aerpmelidir. Macun olanlarm1 yagh bir ld 
mege ve her hangi bir g~daya siirerek tarelerin bulundugu yet 
re koymabdar. 

uu iki 
misli 

Bugday ve macon ikisi 
bir arada biiyfik 

M. M. Vekaleti Hava Miiste~rhgmdan: 
Diyarbaklr Tayyare alay1 depo subayhgmda riitbesi maa1,1ile 

edilmek iizere tahdidisin hududunu a§marni§ bir subay emekli olaral< 
1 

mete almacaktlr. lsteklilerin Hava Miiste§arhgma istida ile miiracaa(\ 
(31) ' 

Kendinizde veya ~ocuklarmiZda; halsizlik, kanstzhk, 
kann agnlan, karm §i§meleri, burun ve makat ka§tnmasi, ishal, 
luk, ba§donmesi, salyll akmast, sar'aya benzer sinir hallerl, gece 
Ian !D1 hissediyorsunuz? Bu gayritabii hailer, viicudunuzda 
bulunduguna alamettir. Derhal ( iSMET SOLUCAN Bi:SKtiV1'P 
ahmz 

iSMET SOLUCAN BiSK'OViTi barsaklarda kan emerek 
ve iireyen munr hayvanlarm en birinc:,i. devastdll'. Biiyiik ve kiicilltJe•·]1 

itimadla verilir. Kutulann ic;inde kullam~ t~rn yazthchr, okuyunu~ 
c;ocuklanmza senede birkac; defa ihtiyaten veriniz. 

Her eczanede fiatt 20 kuru§tur. ISMET ISMiNE DiKKAT. 

tiine seren kadmlardand1. Kitablan, mec
mualan, mektublan, bonbonlan, diki§leri, 
kocasmm, kendisi i<;in hazuladlgl masraf 
defteri, biitiin bunlar ve ufak tefek daha 
bir siirii l}ey Evelin'in karyolas1 iistiinde 
dola§Ir, oray1 hususi bir buduara ~evirird1. 
Drost, arad1g1 kitab1 bulamaymca, ras
gele yiirudii, gitti. Yatak odasma geldi; 
nihayet istedigi §eyi buldu. Soguk bir du§ 
yapmak istiyordu. 

Caketini zaten <;~kamri§b. Tamamen 
soyundu, pijamasmr giydi. Soyunurken, 
ka§lanm ~atml~, zehirle adam oldi.iren
ler hakkmdaki fash hangi kitabda oku
dugunu dii~iiniiyordu. Hangi muharririn 
eseriydi acaba? Pinot mu? Pindol mu? 
Bintop mu? Bu Fransrz miiellifinin a
dmi zihninde araya araya banyo odast· 
na girdi. 

Y1kanan bir kadmin il1k ve muattar 
kokusu yiizi.ine ~arph. Bu, sevmedigi, fa
kat zama,nla ah~t1g1 Jeylerden bir~ydi. 

Evelin, btitiin vaktini banyoda ~ec;iri· 
yordu. 1mkan bulsa, gi.inlerce oradan 
~Ikmiyacakh. Drost, sabm1zhgma rgalebe 
~ald1 ve kansile, manastz ve geli~igiizel 
bir iki roz konu1tu. Sonra, di~lerini yrka
maga ba~lad1 ve giirWltii ile bogazim ~al
kaladi. Evelin'i banyo odasindan kac;ullp 

orada kalmak i<;in bunun en 
<;are oldugoou tecriibe ile 
hakika, Evelin, yiirekler 
gogiis gec;irerek benyuvardan <;Iktl• 

0 an-da, Drost, bu miidafaas1j tk 
kadma kar§l kuvvetli bir §¢£kat ~ 
Esasen onunla evlenmesinin ilk s&; r~ 
bu his olmu§tu. Evelin, ufac1k ~~tt -..: 11 

korkak ve miitereddid bir <;ocuk ~; Far 
hnm Ustiine basml§, s1cak suyun ~b tlea 
iirpererek ~Ikml§h. Drost, hemell ~ 
lecek aldt ve onu silecege sard1. (je 
dm, miite~kkir bir tebesstimle 
Drost, onun, Urson'u dogurdugll~ 

n·nuc- • .__ 
'beri <;ok zay!flam1~ oldugunun 
vardt. u: 

Birdenbire, hi<; manasi yokkell.' 
kadm tekrar goziiniin online geld!· ~ 
nun sandalyesine oturmu§, ba~IJI~ 
smdan tarafa bir defa bile ~evi~Bti -. 
nasil da kaskatl duruyordu. fa

1 1 u 
cas1 istiovah edilirken sapsan a; r 
iri ter damlalan dokuliiyordu. ~( 
ona i<;irmek i<;in bir bardak sU 

mege mecbur olmu§tu. 

Evelin, narin omuzlan ··jll'du. 
kuruland1ktan sonra ~ecelik S~rt' 
giyerken, mU~aviri adll, birdenb1 

CAr"asl 
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n'ata dair 

Tesadiif ve ilham1n 
san' attaki biiyiik rolii 

San'atkar idam mahkumlarJnin 
YanJna gider, onlar1n yiiziindeki tzttrab 

Leonardo 

~izgilerini tespit ederdi 
a. \eo~ardo san·at hayatmm en takdire 1 -~-"'· 
.Y1 Silllalarmdan biridir. 0 hem biiyiik 

)Jr san' atkar, hem takdire laylk bir alim, 

~~·de · ho§llle§rebligile kendisini herkese 
.'! tn bir adamd1, fyi ata bindigi ve 
~uze silah kullandJgi i~in krallar, prensler 
; dostluk elde edebilmi§ti. Ona zamanm
a «Ailahm sevgili kulu, tabiatin se~ilmi§ 

R . diye h1tab ederlerd1. 
es1m san' atini ~ok severdi. <;iinkii o

k gayesi prespektiv zorluklanm yenmek, 
1 

v: _golgelerin teorisini rneydana !;lkar· 
ldi, Bunun da resim sayesinde tahak-
edebilecegini bilirdi. 

Resmin yaghboya kismmda biraz mw 
olmakla beraber ona o kadar dil§ki.in 

B . . Ekseriyetle portreler yapard1. 
u g1b1 eserlerinde, kar§Ismdaki modelin 

llanevi h .. d . l"kl . "f :1 aya .. mn erm 1 enne nu uz e· 
er, onun his ve ruhi haletlerini kendi siiz-

b. tahlil ederek hassas bir filozof, de 
~r .ruhiyatcri gibi eserine nak§ederdi. o
Icrm o daima daha miikernrneline yak

ve yap1lan rnevzuun ince ve sa-
noktalanm meydana cr1karmak ister· Jekont 

L bir miiddet misafir kahyor. 
eonardo bu gayesine eri§mek icrin crok * * * 

liJI·II[er•···- rnodeller arar ve onlar iizerin- Monna Liza'nm biiyiik a§km1 ve son-

:u~jtin faaliyetler gosterirdi. 1dam mah- suz 18urablanm unutrnak mi.imki.in degil
annm yanma aider, onlarm Jstlrabla· d" nt t k o• 1!. 
et 1k eder ve duygulann c;ehrede hu- 0, Floransa Yiiksek Meclisi on iki aza-

l g~tirdigi incelikleri ara§hrir, sonra ce- smdan birisi olan (Djiokondo) Francesko 
e .en atelyesine gotiiriir ve onlar iizerin- del Gio·condo'nun kariSI idi. Zamanmm 

0nceden inceye etiidler yapard1. en kibar ve gilzel kadm1 idi. F rancesko del 
a ~a. halk arasmda <qeytanlarla konu- Gio-condo, Leonardo' nun Floransada bu
K Slh!~~az» demeleri bu devre aiddir. lunmasmdan istifade ederek giizel kans1· 
ld endtsJ Bakus'un mliptelas1 olmadi~ nm portresini 1smarhyor. 

1 kd k'aras1ra halk meyhanelerine gider, o- Pozlar ba§hyor. Manna Liza iistad1 

1 a Ilerle ahpabhk ed.er, onlara i~kiler yava§ yava§ sevmege ba§hyor. Sonunda 
fsl~arl~r ve sarho§lann psikolojisini bii- delicesine a§lk oluyor. F akat iistad bu bu-

blr dikkatle tetkik eder ve orac1kta yiik sevg1ye bigane kahyor. 0 hayatmm 
,~t.~gt r.esimlerle bu manevi haletleri ka- en biiyiik fmatm1 bulrnaktan memnun, 

1 0uzennde tebariiz ettirmege ~ah§!rdJ. derin bir faaliyete giri§iyor. C:iinkii kaq1· 
ye h•nun icrin onun en biiyiik lnymeti ve smda seven bir kadmm feveran halindeki 

~- astnm en biiyi.ik muzafferiyeti burada gonliiniin biitiin tezahiirlerini bulmakta
~;· 0nun eserlerinin hemen hepsi hirer d1r. Onun i~in kar§Ismda bir sevgili, bir ka 
~~tfe kitabrdJr. dm degil, yalmz bir mevzu vardrr. 0 , ma· 

uht hayatm, insan maneviyatmin biitiin nevi tezahiirlerin en ince ve derini olan 
. . tecellilerini onun eserlerin· sevgi alimetlerinin en ufak teferriiatlm, 

!!ormek miimkiindiir. Anlayi§h bir in- sevgi ile yugrulmu§ sevinc, ne§' e ve sa a
In, onlarda cildlerce yaz1lmi§ psikoloji e- detle kan§lk IStJrablann ifadesini eserine 

'n sayfalanm goriir ve okuyabilir. nak§etmek istiyor. Bu duygu ve ihtirasla 

* * * insan benliginin en g1zliliklerini l§Jk ve go!-
( 0 bu biiyiik kabiliyet ve vasn biitiin ha- geler vasJtasile tebariize ~a!J,Jyor. 

l.hnca gosterdigi yorulrnaz ve cretin me- Giinler gec;iyor. Monna Liza'mn sevg1-
medyundur. Piero de Vinci'nin og- Jeri feveran ediyor. Ostad da bu feveran 

~:onardo de Vinci ~ah§rnamn timsali kar§Ismda san'at hayatmm en biiyiik ni
ogrenmenin a§lgl idi. Bir hocanm ya- metlerini CO§an bir haz ve artan bir i§ti

biraz ~ah§tiktan sonra hem en ba§k!i yak! a topluyor ve san' a tin zirvelerine !rl" 
. Yanma g1derdi. ~iinkii hernen o- k1yor. 0 giizel madeline degil, onun ken-

hilgilerini ogreniverir ve arhk ondan disine bah§!!ttigi biiyiik fmata delicesine 
· olmazd1. vuruluyor. San'at a§kmm istisnat 
tarzda ~ah§ma bir miiddet devam faaliyetini kendinden gec;ercesine gosteri-. ..-, .. ~._ 

sonra kendi ba§ma faaliyet ba§· yor ve sonunda ebediyetin g1pta edecegi 
Atelyesini garib ve esrarengiz hay- san' at hayatmm §aheserini viicude getiri
a dolduruyor. Yllanlar, yarasalar, yor. 

• acaib ku§lar vesaire ... Geceleri 
iizerinde etiidler yaparak fenni bil-

de elde ediyor. Bazan onun atelyesi 
Zarnan kimyagerlerinin Iaboratu

*** 
Bir giin Francesko arkada§larile bera· 

berken onlardan birisi kendisile alay edi
yor: «Leonardo Milanoya g1diyor. Ka
nmzm portresi hal a bitrnedi. Y oksa Mon· 
na Liza da oraya gidecekler mi ?» diyor. 
Bu istihza Francesko'yu crok dii§iindiirii
yor. Mec;hul bir sebebin verdigi §iiphe ile 
i~i titnyor. Kans1 dort senedenberi Leo
nardo'nun atelyesine devam ettigi halde 
hila eser tamamlanmaml§hr. Hemen Us
tadm atelyesine gidiyor. Portreyi ondan 

benziyor. 
acayib ve esrarengizligi-

h:a&rnen a~§gl yukan biitiin Avru· 
akedanlannm saraylarmda hiirmet ve 

rvt azamyor. Papadan sonra Floran
edici'lerile, Milano DUkile dost o· 
' En sonunda Fransa Kralile tam§a· 

ona kendisini sevdiriyor ve saraymda 

SELMA ve GOLG ESi 
TeErika · 20 • n l; :-- • a a 

Y azan : Server Bedi 

ek a~mi buldu. Arkada§l -ne alai· ye· 
e Yememi~ti daha. Gene beraber 

crlkblar ve ayni lokantada o
N Gene kar,l kar~1ya g~inciye 

};" k evzad bu bahsi a~mad1. 
a bat Halim ona yakmdan biraz dik

akinca: 
-s. 
1\T enm rcn.gin u~uk l ded6. 
ev~ad eldi \enlerini, tabakasmi, kib

agnhglm -herbiri kederinden bir 
l'lasa ta~Jyormu~ gibi- can s1kmtJsile 

n1n ·· t" : us une atarak yiizilnii buru~tur-

- N •. S e§ CS!Zim, dedi. 
onra b' - J\1• I! yaJan soyJedj: 

iltti.i tde1_n bozuk. Bugiin vapurda da 
yro.~ sahba. Giiverteye ~1khm. Y ag-

aglYordu 
-B· . - cr konyak ~. 
l-!a!i Yle Yapay1m. 

ro., «ne haber?» diye sormakta 
ederek onun yiizilne bakJyor-

Nevzad k . • 
' ~rh hicrb1r hesaba ve oyuna 

tahammiilii kalmadlgl lic;in Cirdenbiu 

samimile§ti: 
- Bu kadm beni rahats1z ediyor, de· 

di. 
Halim, arkada§mm bu s<>zile yiiziiniin 

rengi arasmdaki miinasebete intikal ede-
rek ona dikkatle bakh. Bir vak'a m1 ol
mu§tu? <<Nic;in ?» diye soramad1. 

Nevzad <~evam etti: 
- Bir~ey oldu zannetme. Bilakis. 

Her zamankinden fazla sevgisi ta§kmd!. 
Biraz aglad1. <;ok mustarib. Benim i~i: 
me birdenbire 'kasvet c;oktii. Onu teselh 
edemedim. Miinasebetsiz bir a~da ya
nmdan aynld1m. Bir tek' mazeretlm va.:
di 500 vapuru ka~1rmamak. Fa kat o bu
y~k sevgiden bahsediyordu. Biiyii~ sev: 
giye kar§l son vapur. Y any ana soylemr 

§eyler d~gil. ... 
Nevzad giildi.i ve ii§iimii§ g1bi u!pe: 

di. L>niine gelen konyagl bir yudumda 1:

crerek yiiziinil buru~turdu: 
_ y elhas11... fazla iiziiliiyorum. 
Halim N evzada dogru egilerek: 

S1vasta k1s 
' 

Havalartn sogumas1 av 
derileri piyasas1n1 

/ 

yiikseltti 
Sivas, (Hususi) - ~okdanberi vilaye

timiz ve ~evresinde iyi giden havalar 
bir hafta evvel yagan bol kar ve f1rtma 
dolay1sile birdenbire degi~i§ ve §id
detli soguklar ba§lamt§chr. 

istas;;on civarmdaki kayak sahasmda 
Halkevi kayak sporu ile Yild1zdag ka
yak sporlan da faaliyete g~mi§ bulu
nuyorlar. 

Mevsim dolayt.sile piyasaya bol mik
darda av derileri gelmege b8.§lam1§dtr. 
Bilhassa sansar derileri, yiiksek fiatlar
la sattlmaktadlr. 

Bir miiddet evvele kadar koyliiden 
bol rnikdarda bugday rniibayaa eden 
bugday ofisine son giinlerdc havalann 
sogumas1 ve karlamas1 iizerine ziirra 
bugday getirememckdedir. 

Ofisin piyasadan bugday miibayaaSI 
piyasada bugday fiatlannm normal sey
rini temin eylemektedir. Sivas bugday
lan istanbul fiatlarmm idaresizligi do
layt.sile ihraca~1 tiiccarlar tarafmdan 
sevkedilememckdedir. 

l;)ehrimiz deri tiiccarlan §U siralar
da deri piyasalannru dii§kiin ve isteksiz 
gltmeslnden ellerindeik stoklan beklet
mekde ve sevketmernekdedirler. Maa
mafih birkac; ay evvel ke<;i derisi fiat
Ian lstanbulda ~ok istek1i vc s1cak git
tigi Siralarda kegi derisi stoklan hernen 
kamilen sevekdilrni§ ve sablmi§dtr. 
Yapa~ piyasas1 §U s1ralarda biraz 

gev§ek devam ettiginden sevkiyat ol
mamaktadtr. Tiiccar elinde c;ok rnik
darda yapag1 rnevcudu vard1r. 

halyanlar bir Frans1z mu
harririni hudut haricine 

~1karddar 
Paris, 9 (a.a.) - Cibuti'ye gitrnekte 

olan FranSlZ akademisi azasmdan mu
harrir Jerome Tharand'm Gelos'daki 
italyan rnakamlan tarafmdan memle
ket haricine <;ikanlplaSI iizerine Fran
sa hariciye nezaretl Tharaud'un rnunta
zarn bir pasaportu harnil olup olmadl~
m sormu~tur. Muharririn muntazam bir 
pasaportla seyahat ettigi anla~1ldigl tak
dirde nezaret, Romada'ki Frans1z sefi
rini Jerome Th~aud aleyhinde ittihaz 
edilen karan, protesto etmege memur 
edecektir. 
I Ill Ill Ill I II 11111111 I I I Ill I I I I Ill II I II II I II I II II 11111111 Ill 

istiyor. Biiyiik san'atkar heniiz bitmedigi

ni soyliiyor. Buna ragmen portreyi ken
disine vennesini istiyor. 

Leonardo vererniyecegini soyliiyor ve 
ilave edyor: «Gordiigiiniiz resi.m belki 
Menna Liz a' y1 tasvir etrnektedir. Fa kat 
hakikatte onun ifade ettigi mana, goze 
~arpan canhhk, benim ruhumun duyduk
lannm tezahiiriidiir. Onun i~in eser daha 
ziyade bana aiddir.» Ser F rancesko por
treyi gordiigii zaman takdir ve hayretini i
fadeden kendini alamJyor, F akat eserde 
okunan mana, kammm tebessiim eden yil
ziinden derin sevgi mana Ian i~ini titretiyor. 
Kansmm kendisini boyle ilaht bir sevg1 ile 
sevmedigini bildigi i~in Uzii!Uyor. Biiyiik 
b1r azab onu kiVrandmyor. Bu kadar bii
yiik Ve temiz bir a§k kar§ISinda j~jni crek
mekten ve ona hiirmet etrnekten ba§ka bir 
§ey yapam1yor. Ve iistadm onun yerine 
hediye ettigi bir tabloyu kabul ederek ay· 
nhyor. 

*** 
Leonardo son nefesini ya§amaktad!r. 

F rans1z Krah ~ok sevdigi ve ihtiyarhk za
manmda kendisine rnisafir edindigi biiyiik 
san' atkarm son dakikalarmda bulunmak 
i~in ko~arak Amboise'deki Cloux §atosu
na gidiyor. Fa kat maalesef oraya vard1g1 
zaman koca Ustad1 cans1z buluyor. Leo· 
nardo'nun vekilharc1 Melri Krala bir 
mektubla, bir table veriyor. Bu tabla giz
li a~kmm peyi Gio-condo'dur. 

ZEYNEL AKKO~ 

- N e oluyorsun? diye sordu, birden
bire seni c;ok degi§mi§ gordiim. 

Nevzad bir sigara almak i"in elini u
zattlgi hal de vaz ge\erek tabakas1m itti: 

Camm sik1hyor, dedi. 
- Ni\in? 

- Bilmiyorum. Selmay1 gormek is· 
temiyorum, fakat gormemege de raz1 
olam1yorum. 

Halim ona bir sigara vererek: 
- Gel kendini tahlil et, ac;1hrsm, de-

di, nic;in onu gormek istemiyorsun? 
- Bilmiyorum, artik bana onu gor

mek biiyi.ik bir keeler veriyor. Ciinkil ... 
bazan onun her tara£1 kasvet ve elem tii
tiiyor. Y anmda bir mars1k zehit!enmesi 
duvar gibi oluyorum. Kac;mak istiyo -
rum. 

- Simdiye kadar hi~ bOyle soyledi
gin yoktu. Sebeh ne? 

- Bilmiyorum. 
- $imdi canm s1k1hyor. ic:;inin ha -

vas1 kapah. Bulamk bir hassasiyet i~in
desin. Kendini biraz ara bakahm. Ne ol
du? Kmyor musun ona? 

- Zannetmiyorum. Kizmaga sebeb 
yok. 

- Sana oenden ballsetti rni? 
- Evet. Bu §ekilde bahsetti. 

'1 

Balkap Seferim : 1912 Bugiinkii medeniyeti, be' 

Amerikan zekast 

. bin sene sonra a~mak 
14 · B1r adam naad doviiliir? Yazan: Y. MAZHAR AREN ·· f"J ld ,,8 . • k I k d uzere 1me a dar IZlm 0 urn an ani Ge~en sonbaharda, gece ile giindi.iziin 

birle~tigi 23 eylul 1938 de, tam ogle 

v b • •• I t d ' vakti, Amerikahlar, bundan be~ bin se-agayJ lr soy e sen e ... ,, ne sonra gelecek nesle hitaben, torpil 
§eklinde bir mektub gonderdiler. 

Alayh zabit, nefere: «Ulan Satdmt~, ~oyle 
bir pola~ka 

hacca 
vurabm da 

gidelim » 
harb so nunda 
diyormu'! 

Biz, istanbulda yaptiklarJinlZin mem· 
leketin icrinde neleri y1khgml, bizim kur
rnak istedigimiz hiilyalarm ternellerini kim
lerin c;iiriittiigiinii meger hi~ bilmiyormu
§UZ. Ne kadar gafil, ne kadar cahil in
sanlarrni~IZ 1.. 

Bu gaf!etimiz, bu cehaletimiz yiiziin
den en mukaddes hisleri korletmi§ ve en 
liizurnlu heyecan kaynaklanm kurutmu· 
§UZ, rakibe fmat vermi§iz. ,;lu koy!Ulerin 
oniinde bu rnilletin atisini karanhk gorii
yorum. Hi~ olmazsa, biz §ehirlilerden ~ii
riimemi§, bozulmamJ§ birkar,; insan ~1kar 
da bu koyliilerle bir vatan kurarlar, fakat 
koyliisi.i de, §ehirlisi gibi bozulmu§ olur· 
sa, bir milletin kurtulmak iimidi neresin
dedir ? 

Kahveciyi ahkoymak miimkiin olrna
di. Ocagm1 sondiirdU ve ocakta yanan iki 
odunu da ald1, dumamm savurarak r,;1kt1 
gitti. Ben muhtann yakasm1 bJrakm1yor· 
dum. Ona; bize verecekleri arpanm para
sml odeyecegimizi, zaten paras1z arpa is
temedigimizi anlatmak istedim. Dinledi, 
dinledi: 

- Hele bakay1m ... Belki lercepte 
vard1r, dedi, uzakla§tl. 

!kinci arabay1 da neferler, ha bre, ho 
bre, dah, duh diyerek getiriyorlard1. Ses 
ler gittik~e yakla§maktaydi, Karanhk ke
safet peyda etmi~ti. Kahveci, dilkkamnm 
kap1sma bir de kilid asml§tl. Recebi ara· 
maga giden muhtardan ses sada ~lkmJYor
du .... Koyiln evlerinden hicbirisinde ay
dmhk yoktu. Koyliiler kopeklerini bile i
creri aldiklanndan avave i§itilmiyordu. 
Konyah bir nefere, koyiin i~ine girip kap1 
kap1 muhtan aramasm1, bulmasmt ve tu
tup buraya getirmesini soyledim. Araba
da geldi. Atlar ko§um alhnda ~okiiyor 
gibiydiler. Y agmur hafif yagrnakta idi. 
Ayaz ~lkm1~h. 

Sm1klam olan ayaklanrn1z ii§iiyordu. 
Muhakkakh ki, atlar sandanacak, biz
ler de gripten, ztiirrieye kadar sogukla 
gelen hastahklardan birine ugrayacakbk. 

Konyah nefer, rnuhtan yakalarnl§, ge
tirdi. Koltugunun altmda bir gaz teneke
si ta~1yan biri daha vard1. Muhtar : 

- N a... Y ar1m kilecik arpac1gl var
ml~!. Getirdik, dedi. 

Gaz tenekesinin ag1zdan bir kan§ rne
safesi bo~tu. F akat itirazm s1rasJ rn1? Bu
na da eyvallah .... 
Ka~ para verecegirnizi sordum. On be§ 

crentez istediler. Buna da raZIYIZ. 
Kaputurnun ve ceketirnin 1slakhktan §i§

mi§ iliklerini soguktan katilrnl§ parmakla
rlmla a~1p keserni cr1kanncaya kadar, he
rif, arpay1 nefere teslim etmedi. Niha· 
yet kesemi buldum, ii~ ~eyrek hamlad1m, 
Receb uzathg1m paray1 ald1, sigarasmm 
aydmhgmda muayene ettikten sonra: 

- Allah goziinii kor etsin... Benim 
gibi f1karamn hakkm1 kesrnege nas1l ima
mn raz1 oluyor ?. Bu miislilmanhga yakl
§lr rn1?. dedi. Muhtar ona hitab ile: 

- Gavur zabitlerin kendilerine c;evir
dikleri askerde din mi kahr?. Onlar bizim 
meb'usun tunaklanm sokmediler mi'? Ha
san, Hiiseyin efendirniz gibi g()rnlegini 

- N e §ekilde? 
- Senin de ondan bana bahsedip et-

medigini sordu. Y alan soyledim. Senin
le uzun uzun konu§madiglmlzl s<iyledim. 
Galiba agz1m: anyordu. Acaba sen bana 
her~eyi anlattm m1 diye. Onu aldattlm. 
fnand1. Gizledi. Seni gordugiinii bana 
soylemedi. 

- ~imdi anla§Ihyor, sen buna kJZdm. 
N m>zad, ikuvvetsiz ve Y'Qrgun, itiraz 

etli: 

Hay1r, hay1r ... Bunu tabii bul · 
dum. S1ras1 degildi, s(iy)iyemezdi. Ara
mJzdaki an' an eye gore gizlemek -onun 
hakkidir. 

- Nas1l hakk1 olabilir? Gizlememe
lidir. 

- Gizlernez, bir giin soyler, fakat 
onun huyu oyledir, zamamm bekler. 

Nevzad burada dii§iindiigiiniin aksini 
si:iyliiyordu. Halimi buna inandJrmasi 
laz1rndJ. Israr etti: 

- ()yJedir. Ba§ka insanlardan da oy
le ayriiir. 

Sesinde keder vard1. Halim inanm1· 
yordu. 

- Pelli amma, dedi, si:iyleseydi §im
di sen bu kadar iiziilmiyecekcn. 

- Hayu, bilakis, gizlemesine mem-

kanlara boyamadilar m1? N e beklersin bu 
Con Tiirklerden ?. Haydi, Allaha hava
le et. Ahrette hakkm olsun, diyordu. 

Ben ~a~ud1m, on be~ kuru§ istemi§lerdi. 
Ben de ii~ ~il giimii§ ~eyrek vermi~tim. 

Bir nefer imdada yeti§ti: 
- Bunlann hesabmca daha otuz pa· 

ra vereceksirr, iicr creyrek, on be§ ~entez et
mez, dedi. 

Kesemden bir kuru§ daha ~1kanp Re
cebe verdikten sonra tiifegin dipc;igile ne· 
resine vurdugurnu gorrneden, ka~ kere 
vurdugumu saymadan bir temiz dovdiim. 
Konyah nefer de muhtan onledi, hakkm
dan geldi. 

!yi mi oldugunu, fena m1 yaphgimJzl 
hala bilemedigim, ve fakat o dakikada 
bOyle yaprnaktan ba§ka tiirlii §ey dii§iine
medigirn dayak partisinden sonra kahve
nin kap!Slm kud1k. Peykeleri y1ktlk, atla
n kahvenin icrine aldik. Arpa torbalanm 
da taktik. YlktlgJinz peykelerin tahtalari
le bir giizel ate§ yakhk. Neferler hirer par· 
c;a kurunduktan sonra uykuya daldilar. At 
lar kiitiir kiitiir arpa kestiriyordu. Benim 
icrin yorgunluktan ve sinirlenrnekten uyu
mak mi.imkiin degildi. Gozlerimi yummu§, 
ate§in kar§Ismda uyamk kalan iki neferi 
dinliyordum. 

Bir Y ozgadh nizamiye neferi biiti.in 
terciimei halini anlatlyordu. Kansm1 ken
disine vermemek istemi§ler, k1z (beni ka
<;lr) demi§... Babas1: (Ben yiiziiniin ak1 
ile gelmiyen gelini eve koymam) demi§. 
Koyde bir ihtiyar nine varrni§, bunlarm 
aralanm bulmu§, bu bir uzun hikaye idi. 
~irndi bir sene evvel aldigl mektubda bir 
oglu oldugunu ogrenmi§, bir senedenberi 
hic;bir haber yokmu§. Bu masumane has
bihal masnnda Yozgadh' sordu: 

- Sanlrnl§ Aga, sen Bolulu a§~l ola
sm da ni~in nakliyeye aynlasm? Mutba
ga girrni§ olsan hem rahat eder, hem de 
yemegin iyisini yer, keyfine bakarsm. 

(Satrlmi§) dedigi nefer, ihtiyatlardan
dl. ,Su cevab1 verdi: 

- Sen bilmezsin, insan nakliye o -
!ursa i§ini diizenine kor. Bu kimdir, ~ura
da kapek gibi kJvnlmi§ uyuyor L 0 sizin 
~avu§ mudur? (beni kasdediyordu) ni§a· 
m, filan yok. Pek ~ahmh bir -§ey. Soz soy
leyi§inden 1stanbullu oldugu anla~1hyor. 
Demin elin herifini doverken: 

«- Dur, be kepaze lstanbul enayisi, 
bu nkaramn canml sen mi verdin ?» diye
cek, g1rtlagma sanlacakhm amma, iyi ta
ranna geldi. Senin atm ar,;rnl§ ona ne, de
gil mi? 

Yozgadh: 
- Emme, at onun degil ki, devletin .. 

0 ne yapsm? 
Sahlml§: 
- Haydi oyle olsun. Bunlann hepsi 

dinsizdir. Bunlar hep lttihadc1. Ah gozii
nii sevdigim, Kamil Pa§as1l Harb <;lk
masa bunlann kokiine kibrit suyu koya
cakh. Benim hizrnet ettigim efendi, kurnaz 
bir heriftir. Memuriyet elden gitmesin di
ye hem oyle goriiniir 1 hem boyle goriiniir 
arnrna, as1l icryiiziinden Karnil P a§a taraf
hsidir ... Dort bin kuru§ maa§ ahyor. Ma-

nun oldum. 

- hte bunu da anlamJyorum. 

- Evet... <;iinkii benim ehemmiyet 
vermedigim bir§eye onun da ehemmiyet 
vermedigini gordiim. 

Halim, almmi§ gibi, yiizii hafif~e 
l)embeleserek, do~ruldu: 

- Bilakis! dedi, gizlemesi ehemmi
yet vermek degil midir? 

- Eger gizlemekte bir hesab1 varsa 
dedigin dogru; hesab1 yoksa, ki yoktur, 
ehemmiyet vermedigi ~in si:iylemedi. 
Benim de ehemmiyet vermiyecegimi bi
liyor. 

Halim giilmege mecbur oldu: 

- Carib bir muhakeme! dedi. 

N evzad, sinirleri yerinde olmadigl i
r,;in bir miinaka§aya dogru gitmekten 
kendini alam1yordu: 

- Hie; garib degil, dedi, neden ga
rib olsun? Seni davet etmesinde bend en 
gizlemek istcdigi bir maksad m1 var? 

- fyi ya, mademki bOyle bir mak
sad yok, s<iylemeliydi. 

- Maks.ad olmaymca seni davet et
mesinin hususi bir ehemmiyeti de olmaz. 
Bunu bana ihaber vermese de olur. 

CArka!'J oor> 

Mektub, fakat yaz1h degil, torpil, fa· 
kat miiteharrik degil. I 939 Nevyork. ser· 
gisinin iizerine kurulu oldugu arsanm bir 
ko§esi, on be~ metre derin"liginde kazlid1 · 
ik! met~e otuz santim uzunlugunda, y1r: 
m1 sanhmetre kutrunda ve 363 kilo ag1r• 
hibnda, paslanrnaz, hususl bir halitadan 
mamul, torpil §eklinde madeni bir mah
faza, bu kazilan yere gomiildii. 

Can sesleri arasmda topraga g<imiilen 
bu mahfaza, zamanm hertiirlii tahribati
na kar§l koyabilmesi icin, bak1r, krom ve 
giimii~ten rniirekkeb bir halitadan yap1l· 
m1~1Jr. Gelecek nesle, yirrninci am rne
deniyetini tamtmaga mahsus olan bu 
mahfazanm i~ine, bozulmak ve t;i.iriirnek 
ihtimali olmtyan ~eyler koymak icab et· 
tigi i~in, her sahada ihtJsasile tamnm1~ 
kimselere rniiracaat edilrni~ ve arkeoloji 
miitehasSIS!annm da yard1mile bir takm1 
e~ya se~ilmi~tir. 5000 sene sonra gelecek 
olan insanlann a~acag1 mahfazada, te· 
neke kutulan a~maga mahsus b1~aktan, 
1938 sonbahar modas1 bir kadm §apka
sma vannc1ya kadar, bozulrnas1 ve ciirii· 
mesi ihtimali olm1yan hertiirlii e~ya mev· 
cuddur. Sonra, havas1 almml§ cam tii~ 
ler icinde, arpadan tiitiine kadar, muh • 
telif yer mahsullerinin tohumlan da bu 
rnahfazaya yerle~tirilmi~. en dayamkh 
cins kag1ddan ambalajlarla, muhtelif ku· 
rna~ niimuneleri de konulmu~tur. 

T orpil ~eklindeki rnahfazamn muhte· 
viyah arasmda en ~ayam dikkat olam, 
335 metre uzunlugundaki, ~rid halinde 
Ansiklopedidir. On rnilyondan fazla ke
limeyi ve bin tane resmi ihtiva eden bu 
Ansiklopedinin yazdanm okumak iizere 
bir de mikroskop ilave edilmi§tir. Yet -
mi§inci aSJr alimleri, yirrninci aSJr mede
niyetini hulasa eden bu Ansiklopediyi 
okurken, o tarihte belkl ~oktanberi kay
bolmu~ bulunacak olan ingilizceyi anh • 
yabilsinler diye, mahfazanm icine lugat 
kitablan da yerle~tirilmi§tir. 

Miihim ticarethanelerin kataloglan, 
me~hur romanlar, ingilizce Ansiklopedi, 
asnmJZin en me§hur tablolan, rnusiki no
talan, seksen kadar rnecmua ve gazete, 
§imendifer tarifeleri, tayyare tarifeleri de 
unutulrnam1~, hepsi filme ~ekilerek, yer
altma saklanan torpil mahfazaya konul
mu~tur. 

1939 diinya sergisini ziyaret edenler, 
bu mahfazay1, bir periskop vas1tasile go
rebileceklerdir. Sergi kapand1ktan sonra, 
mahfazamn bulundugu deligin agz1 he
ton ve ziftle hkanacak ve gelecek nesil
lere bizlerden haber ula&tJracak olan bu 
minyatiir kiitiibhane, 6938 senesine ka
dar yeraltmda bekliyecektir. 

Ribbentrop Lehistana 
g:idiyor 

Var§ova, 9 (a.a.) - Gazeta Polska a]. 
d1g1 yan resmi bir habere miisteniden 
V_on Ribbentrop'un gelecek mart veya 
n~sa~da Var~ova'y1 ziyaret edecegini 
btldrrrnektedir. 

Siyasi mahfiller, bu ziyaretin tehir 
cdilmesinin Polonyamn Almayaya kar
§1 ihtiyatkarane hath hareketini teyid 
etmekte oldugunu beyan etmektedirler. 

a§ elden giderse kopek bile siiriiyemez. 
Sen pek cahilsin, §Chir kaldmm1 tepme
mi~sin. Bir~y ogrenmemi§sin. Diinyada 
neler var, neler! ;;imdi anladm m1 nakli
yeye nic:;in girdim ?. Bu ittihadc1 zabitle
rin hic;birisi gusiil abdesti almazlar. Bi
zim kol kumandam ( ~) Agay1 bir soy
letsen de dinlesen ... Bana diyor ki: «U
lan Sahlrni§, §i:iyle bir polac;ka vuralnn da 
harb sonunda Hacca gidelim. Ondan son
ra sen koyiine, ben de koyiime ~ekilelim.» 
A§c;1hkta polac:;ka nerede? .. Ben niyet et
tim, helalinden bir pola~ka vurursarn ev
vela Hacca gidecegim, sonra da s1laya gi• 
dip evlenecegim. 

Yozgadh: 

- Sen evlenmedin mi?.. 

Satilml§: 

- N as1l evlenmedim?. Ocr tane de 
~ocugum var! Lakin bir korpe kan istemez 

miyim? ~imdiki kotiiledi. Hizrnet ettigim 
evde bir kalfa haium var. Koye gitmege 

raz1 olsa, onu aimm. Ah bir gorsen l Ne 
yaman kan, tombul, tombull.. 

Zavalh SatilmJ§, zehirlerini masum 
Y ozgadhmn i~ine dokiiyordu. Kimbilir, 

ona bunu 1stanbul kaldmmlarmda kimler, 
nasil dokmii§lerdi. Besbelli idi ki §a§km 

olmu§, i~inde kaldigl giiriilti.ilerle sersem
le§mi§ bir zavalhdJr. Beslenilmemi§ vic· 

danlann, hazJr!anmami§ ruhlarm ah§ma
diklan ve tammad1klan §eyler kar§Jsmda, 

kendi ba~larma kalmca, ugrayacaklari 
dalalet ba~ka tiirlii olarnazd1 ... 



8 CUMHURiYE'I 

inOnil Zaferimizin ylldOnilmil 
<Ba~taraf' 1 inci saht/ecle) I kalann kahramanca mukavemeti, ~imdi~ 

hvemet gosterince dUlJillan ~a~ud1. 0 za· ye kadar oltlugu gibi, Eski§ehire dogru 
man, Yunanhlar, sabahleyin bir alayunt~ da. askeri tenezzi.ih kabilinden bir yiirii
zm hi~ mukavemet etmeden terkettigi yii~ yapmanm imkSnstzhgmi gostermi~ti. 
mevziin bir ileri mevzi oldugunu ve asli Y unanhlar, I 1 ikincikanun giinti de, ay~ 
mevzie yeni c;arphklanm sand1lar. ni batta kalmayr tehlikeli gormi.i§ler ve 

Fakat 24 i.incii f~rkanm mukavemetine Tiirk ordusunun bir mukabil taarruzun~ 
ragmen, cephe, umumi vaziyet itibarile dan korkarak geceleyin Bursa istikame~ 
tehlikeli bir §ekil alm1~h. Muharebe bii ~ tinde ricate ba~lami§lardt. 
tiin siddetile giine~ batmctya kadar de ~ Heni.iz te§ekkiil halinde bulunan ve 
vam etti. Dii~man hi~bir noktada, aske· siingiisi.ine vannc1ya kadar her§eysi nok~ 
rimizin kahramanhgx kar§!Slnda esash bir san olan lstiklal ordusu, say1ca ve silah~ 
muvaffakiyet elde edemedi. c;a iistiin dii~mam ciddi bir takible peri~ 

Cephe kumandam miralay fsmet Bey, §an edecek kudrette degildi. Onun i~in 
muharebeyi inonii istasyonundan idare miiessir bir takib yapamad1. 

ediyordu. lnoni.i muharebesini kazanan, Ti.irkiin 
Bugiin lnoniine gelen 61 inci f1rkanm e~siz kahramanhg1 ve kumanda heyetinin 

bir alayr merkez mmtakasmda kullaml ~ yi.iksek sevk ve idaresidir. Ci.inki.i di.isman 
d1g1 gibi te§ekki.il halindeki birinci f~rka~ ordusu, ordurnuzdan sayrca ~ok iistiindii. 
dan Eski§ebire vasll olan bir piyade ala~ hte resmi rakamlar: 
y1 da 24 iinci.i hrkanm emrine verilmi§ti. Yunanhlar Tiirkler 

Afyon mmtakasmda siikunet oldugu Tiifek ·: 20,000 6,000 
i~in Cenub cephesinden getirilen bir si.i • Makinelitiifek ·: I 50 50 
vari nrkas1 da, lnoniine varmt~. 8 ind nr~ Top ~ 50 28 
kanm da nakline ba§lanmi§tl. Filvak.i, Kthc 't 200 300 
U~aktaki di.i~an grupJJ, taarruzun ilk Goriiliiyor ki Tiirk ordusu, hakikatte 
giinlerinde iki fuka kadar kuvvetle mev~ tam mevcudlu bir ftrka bile degil; kuv• 
zileri civannda biraz faaliyet gosterdik~ vetli bir miifrezeden iQaretti. 
ten sonra, hareketsiz kalml§tl. Boylece * * * 
ilk hareketlerin bizim kuvvetlerimizi bag~ 
lamak i~in yapJlmi~ bir niimayi~ oldugu 
anla~Ilml§tl. 

Biiti.in bu takviyelere ragmen dii§man 
Ti.irk ordusundan sayrca ii~ b~uk misli 
iistiindii. 

Simdi, Yunanl1larla beraber liarelCet 
eden Ethemin cephesine donebiliriz: 

Garb ve Cenub cephelerinin Ethem 
iizerine sevkedilen k1t'alan, Yunan ta~ 
arruzu kar~ISinda kendi cephelerine gi -
dip de kar§lsmda bir siivari livasile iki 
alayh 61 inci fnka kahnca o vakte kadar 
geri ~kilen Ethem. hemen mukabil taar~ 
ruza g~ti. 7 ila 1 1 ikincikanun giinleri 
Kiitahya istikametinde ilerledi. lzzeddin 
Beyin (~imdi lkinci Ordu Miifettilii Or
general 1zzeddin) kumandasmda buhi
nan 61 inci f1rka, yalmz kahnca, kuvvet~ 
lerini daha bir dar cephe iizerinde teksif 
ederek Kiitahya etrafmda miidafaa va· 
ziyeti almt~h. 

I 2 ikincikanun: Ethemin 800 plyade 
ve 300 siivarilik bir kuvveti sabahleyin 
taarruza ba~ladt. Az mevcudlu zay1f bir 
alay alan 190 met alay ogleden sonra 
geri ~kilmege mecbur oldu. Bu strada 

(~~umhuriyetJI) 
U=n ©! D ~ ~ lY1 ~ 1b!1 lfll 1b!1 
Belediyenin nazan dikkatine 

Te~ikiyede Ihla.mur caddeslnsle 4 nu
marada oturan Turgan imzasile a!d1gumz 
blr mektubda deniliyor ki: cistanbulun en 
mamur yerl olan Ma~ka~a Te~ivikiye ca
miinin tam arkasmda Ihlamura dogru gl
den (Te~ikiye - Ihlamur) yolunun bed -
baht saklnlerl bu yolun harabllgmdan ve 
bakll1l.S!Zllgmdan son derece rahats!Zdu -
lar. Qocuklannuz mektebe giderken yan 
bellerlne kadar ~amura saplamyorlar, biz 
de hergtin lastik Ylitmaktan kurtulanuyo
ruz. 

Bu yol 4{) sene evvel ~e olarak yapll -
m111 ve o zamandanberi asia tamir yiizii ve 
bak:!m eseri gormemi§ ve bugiin hl~blr ta
~1 kalm1yarak ii.di blr koy yolundan daha 
berbard bir vaziyette k~m ~a.mur ve yazm 
toz deryas1 hallndedir. 

Adl bir arnavud kal<;!Irumna dahi raz1 • 
YJ.Z. Ya yol parasm1 blzden almasmJar, bu 
para ile biz ken'!il yolumuzu kendlmlz ya
palun, yahud Beledlye vazlfesln1 yapsm. 

i':;tanbllilun en mamur yerinde olan ve 
ikl tarafmdaki yeni, giizel. modern blna ve 
apartunwnlarm arasmda utaiUlacak. bir 
halde bulunan bu toprak ve ~amur deryaSl 
halindeki yol, istanbul Belediyesl 1~1n ne 
biiytik bir kusurdur. 

Azami bin be§ ytiz lira ide bu yolun kal
dmmlanmast miimkiin oldugundan yen! 
Beledlye Relslmizin, siiratle, in.sa.f ve hlm
metini be'kliyoruz.:. 

Hakh bir .tikayet 
Aieandar mahalles1 sakinJ.erinden H. 

Keskin imzasile a!d1gun!Z bir mektubda de
niliyor ki: 

cBina, araz!, ~op ve fener vergllerinln 
tahakkuk ve tahsill i§lerlle ugra~n daire
lerden, 15 ylldanberi qn yer degi:?tiren ~ilm· 
dlki Alemdar ~ubesinin yerl hakkmda bir
ka~ s0z s()ylemek :tsterkan tarlhc;esinden 
bahsetmek lstemem. Fakat be§ y!lol.l' iic; 
yer deg~tlren bu t?Ube, iki, ii~ memur ve 
ylrmi, otuz lira tasarruf i~in lagvedllmi§ ve 
KumkapJda BaJip~a denilen bir yoku~iUD 
altmda dar ve eski blr blnada. bulunan 
Kumkapl §ubesile blrle§tirllmil,! ve bu su
retle balk hatta memurilar m~killata so
kulm~tur. 

i§Ierl i~in uzak yerlerden buraya kadar 
gldip gelmenin nekadar zor ve uzun vakte 
muhtac oldugunu ancak benim glbi hiliif
SIZ bir giinde 4 defa bu §llbeye gittlgi hal~ 
de i:iinl bitiremjyenler blllr. Vakl! para -
sm1 vermek !~in Vaklflar binasile Balipa§a 
yok~J~iu arasmda dort defa mekik dokudu
gum halde memurlarmm :lste'klerine rag· 
men blr para verme i:iiml blr gi.inde bitire
m~dJm. 

~1m bitt! fakat ben de bittim. Eger ~u
be blnasmm yeri halkm menfaatl gozeti
Ierek sec;;ilse ben ve benim gibiler ve bu a
rada memurlar c;ok memnun olurlar. Na -
zar1 dikkatl celbetmenizi. rica ederim.:. 

J 2 nci kolordunun gonderdigi J 89 uncu r 
alay Alayunda gelmi§ti. 189 uncu alay I Ankara Borsast9/1/939 
bir mukabil taarruzla asileri pi.i&kiirttii, K A p A N 1 ~ 1 
I 90 met alaym btrakttih mevzileri geri 
aldt. I Ac:ili!1 Kap~ 

1\ • 'I p k k 1. 1 lngiliz lirasJ 5,88 
~~ ~r. orsu opriisiine doiiru uv~ 100 Dolar 125,5925 

vet kayduarak KUtahyayr bu cihetten 100 Fransu frangs 3.315 
tazyika ba~ladtlar. Cenub c~phesinin 100 Liret 6,6075 
I inci ve 3 iincii siivari gruplan burada 100 tsvi.;re frangJ 28,3725 
toplamyordu. Onlan topa tuttularsa da 100 Rolanda 68,3525 

florini 
t~umuzdan §iddetli mukabele gardii • 100 Rayhi~mark 50,385 
ler ve muvaffak olamad!lar. 100 Bel.;ika frangJ 21,2225 

13 ikincikanun: Muharebe te'krar ba~ 100 Drahmi 1,0725 
• 

GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - GOrtilimek i~in gelen (lki kellme). 

2 - Eglenceye azimet eden (ikl kellrtle>. 
3 - Kiic;iikl kitab, c;evitin arkada:?l. 4 -
Cam tez, esvab. 5 - Kefl.l olmakhk. 6 -
iki nota arka arkaya, eskl blr Tiirk <ievletl. 
7 - ince dokunmu~ blr kuma{;, yagll blr 
ilil.c. 8 - Blr kem.ik, tereddiidlii soz s1iyli
yen. 9 - K1vr1k, Emil Zola'mn me:;;hur bir 
eserl. 10 - Bir soru edatmm ters!, A,llah, 
bir emrin tersi. 11 - Fazla g1da almast 
l~ln blr tarafa g1itiirl me kelime>. 

Yukaridan al)aglya: 
1 - :i:stem.lye lstem.lye doktor (ikl kell

me). 2 - Olduk~a iyi, viicudiinde soguk 
hissetme. Zilleyhamn sevgillsl, tiiyiin tersi. 
3 - Blzl doguranil.ar <cemD. 4 - Radyo. 
mu ke~feden. 5 - Bir ceml edatmm tersl. 
dudak, lstlfra. 6 - Torpillemek, alfabede 
bir harf. 7 - Ters ~evirln blr hayvan o
Iur, kak1Ianm arkada§t, 8 - Terblyenln 
yolda§l, Siivey~ yakm blr yerde bir l~kele. 
9- Bir yere daima gelen (lkl kelime). 10 -
Blr erkek ismi, 'kag1d y1gm1. 11 - Afrikada 
blr kiirfez, intikam. 

Evvelki bulmacanm halledii.mq sekli 

Deliler, hastahaneden 
evvelce ~Ikmi§lar! 

Bakuk1iy Emra.z1 Akliye hastanesl BEI{;
tabibl Mazhar Osmandan ~u mektubu al
dlk:i 

cGazetenizln 7/1/939 tarlh,li niish~m.m 
ikinci .sahifesinin be~incl siitununda (Yol 
iistiinde ikl yaraJ1 bulundu) serlevhasile 
yazllan yaz1da bu adamlarm Em?azt Asa -
biye hastaneslnden ~1karak istanbula dog
ru gellrken yolda ~ak1 1le birbirlerinl ya -
raladJklan yaz1lnu~a d;!. bunlardan Ak.sa
rayll saUh 2 haziran 938 tatihinde ve Top
kaprlt Salih 26 haziran 938 tarlhlnde te -
daviieri yap1Jarak !;lkanld!klarl ve o tarih~ 
tenberi bir daha ha.<ltanemlze gelmedikJ.erl 
bittetkik an!Q.Ililml§tu. Vaziyetln ta.vzihinl 
dllerim.:. 

Karaman Sulh Hukuk Mahkemesi.n

I 0 • II ikincikanun gecesi: Gece ol~ 
dugu zaman Garb cephesi kumandanl~1 
endi§Cli idi. 24 iincii f1rka, guruba kadar 
kahramanca mukavemet etmek suretile 
dii~an taarruzlanm ktrmt§ olmakla be~ 
raber, sabahleyin ilk mevziini terkettigi 
zaman, cephe karargahile irtibatlm kay· 
betmi§ti. Fukadan h~ber ahnamay1~1, bii· 
tiin gi.in, Cephe kumandanhgt ve Anka~ 
radaki Erkam Harbiyei Umumiyeyi 
merak ve iiziinti.i ~inde buakmt~tl. Ka -
rargaha 20 kilometreden daha k1sa bir 
mesafede bulunan 24 iincii fuka, telgraf 
ve telefon irtibatJ mevcud olmaYJ§lDI, ath 
zabitler gondermek suretile telafi edebi
lirdi. Bu, yaptlmadJgl i~in, karargah.;a 
fukanm ilk ricati malum, son vaziyeti 
mec;hul kalm1~tl. Bu hal, Garb cephesi 
kumandanhgmJ hakh bir endi§eye dii~ii~ 
riiyordu. Muharebeyi Ankaradaki ka • 
rargahmdan takib eden ve vaziyetin ne· 
zaketini kavnyan Erkamharbiyei Umu· 
miye Reisi F evzi Pa§a, miidafaayt guru
ba kadar temdid ederek ancak 24 iincii 
fuka mukavemet edemiyecek bir vaziye· 
te dii~tiigii ve dii§manm ihata hareketi 
miiessir bir hale girdigi takdirde, gurub~ 
dan sonra cephenin daha liarktaki sutla· 
ra almmas1 miinasib olacagx yolundaki 
miitaleastm Garb cephesi kumandanhg1~ 
na bildirmi~ti. 

lad1. Asiler, I 89 uncu ala }"'n bir taburu 100 Leva 1,545 Karamamn Hisar mahallesinden 
tara.fmdan tutulan strtlan i~gal ettiler. 100 Cekoslovak 4>32 Hac1 Omerin vefat1 hasebile verese ta-

den: 

Burada alaym diger taburlanm yan ate· kronu rafmdan defter tutma talebinde bulun-
kl nd I d k'ld' 100 Pezeta 5.88 

CI.O boncikanun 

r 
Her tUriU yan1klar1, 
Kan ~1banlar1, 
Tra' yaralar1, 
Meme lltihablar• ve 
~atlaklar1, 
Koltuk alt1 q1banlar1, 
Dolama, ak neler, 
f;OCUKLARIN ve 
BUYUKLERiN her tUriU 
DERi iL TiHABLARINI 

En qabuk ve en emin 
bir surette 

TEDAVi EDER. 

ViROZA 
F enni ve s1hhi bir 

CiLD MERHEMiDiR 

' 

in~aat muhendisi al1nacakt1r 
Asker! Fabrik~lar Umum Miidiirliigiinden: 

Almacak in~aat mlihendisinin her tlirlli statik hesablarda, 
ve m,imaride mlitehassrs olmas1 §arthr. isteklilE:ri:t §imdiye kadar 
i§lerde c;ah§hld.arm,l gosterir vesikalarile Naf1a Veka.Ietinin _ .... _.,m·• 
lerini birer istidaya baghyarak Umum Miid.iirliige mliracaatleri liizu!llll 
olunur. ( 

GALATADA, SiGORTA HANINDA KAiN 

iMPERiAL KEMiKAL iNDUS 
(LEVANT) Limited 

~irketimiz memurlanndan Bay Leon 1zerel ( izrael ) in 7/1/939 
den itj.baren mtiessesemizle hi~ bir alakast ilan nl ... nulr•j 

Tornac1 
Askerl Fabrikalar Umum Miidiirliigunden: 

Kmkkalede istihdam edilmek lizere tornac1 ahnacakt:Ir. Fa'hrikarav 

girmek istiyenlerden !stanbuldakilerin Zeytinburnu fabrikasma, 
kileri:n izmir Silah fabrikasma vesair yerdekilerin de Umum 
mi.iracqatler:i. 

Garb cephesi kumandanhg1, 24 iincii 
fukadan naber alamayrnca. karanm ver~ 
di ve 1 0 ikincikanun giini.i muharebe edi· 
len hatta I J ikincikanun giini.i yeni bir 
muharebe kabuliinu mahzurlu gordiigu 
ic;in, gurubdan itibaren k1taatm «Be~kar
de~ dag1 • Zemzemiye • Otlubah» hattJ
m tutmasmt emretti. Bunu da geceyansl 
Ankaraya varan bir raporla Erkam Har~ 
hiyei Umumiyeye bildirdi. 

~ tuttu an an on ar a ~te 1 1. 100 Zloti 23,825 duklarmdan miiteveffadan alacalkan o-
190 met alay mukabil taarruzla mevzile~ 100 Pengo 24,895 lanlarla borcu bulunanlarm alacak ve BeJecJiyesi 
ri geri ald1. Bunun iizerine asiler, Ge • 100 Ley 0,8975 bor~lan bulunanlarm alacak ve borc;la- •••••••••••••••••••••••••••••~ 

istanbul ilanlan 

Boyle yapmakta haklrydl. Ciinkii, he
niiz te~ekkiil halinde bulunan Milli or~ 
dunun Garb cephesindeki kuvvetleri, 
lnonii mevziinde kat'i bir magluhiyete 
ugrarsa, bu hal, siyasi ve askeri, dahili 
ve harici vahim neticeler dogurabilirdi.. 
Ordu, daha o zamandan Atatiirkiin 
<<Hath miidafaa yoktur, sath1 miidafaa 
vardu.» prensipini takib ediyordu. Me~ 
sele du§mana arazi terketmemekte degil: 
orduyu maglub ettirmemekte idi. Ordu 
yenilirse dii~mamn alabildigine ilerleme~ 
si ic;in mani kalmazdr; ordu, saglam ka· 
hrsa, daha geride yeni bir miidafaa hat~ 
tmda dayamr ve dii~mam durdurabilir
di. Binaenaleyh, o zamanki vaziyet iti
barile karar dogru ve yerindeydi. 

Vas1tasJZhk yi.izi.inden karargahla kit
alar arasmda muhabere seri ve muntazam 
olmadJ!b i<;in kumandanhgm daha §ark~ 
taki hatta intikal emri k1taat tarafmdan 
ge<; ahnmr$ ve hareket gee; ba$lamt§tr. 
Scbah olurken, bazt krt' alanm1z, heniiz 
terkettikleri mevziler civannda idiler. Bu 
ktt' alar, dii$mamn c;ekilmekte oldugunu 
gorerek hemen dondiiler ve takibe ba$la
dtlar. 

J 0 ikincikanun giinii, Tiirk ordusunun 
gosterdigi c;ok liiddetli mukavemet kaT$!· 
smda ugrad1klan zayiat, Yunanhlarm 
maddi ve bilhassa manevi kuvvetini kir
IDl$11. Onlar, liimdiye kadar, hep milli 
kuvvetlerle, <;etelerle muharebe etmi§ler, 
muntazam Tiirk ordusile ciddi surette 
c;arpl~mamtlilardl, Birinci 1nonii muhar .... 
besinde, yeni kurulmaga ba§lamts olan 
ordu ile ilk temaslanm yapiiU$lardJ. 
Sonra. Tiirk ordusunun biiyiik klsmtnl, 
Ethemin kar$tsmda sand1klan ic;in yalmz 
24 iincii ftrkayJ <;igney~ ge<;eceklerini 
umid etmi$lerdi. I 0 ikincikanun sabahma 
kadar, bu iimidleri tahakkuk eder gibi 
goriiniirken 24 iincii f1rkanm ve diger fu-

dis'e dogru ricate ba~Iad1• 100 Dinar 2,8125 n ve kezalik kefalet senedi ile alacakh 
14 ikin~ikanun: 11. 12 ve 13 ikinci~ 100 Yen 34,3275 olanlara da tarihi ilandan bir ay zarfm-

kanun gunleri, dii~manla yalmz 61 inci 100 lsve~ lironu 30,2725 da her giin saat 14 ten 16 ya kadar Ka-
100 Ruble 23,73 raman Sulh Hukuk mhkemesine mlira 

fnka ve 189 uncu alay harbetmi~. GJrb E S H A M ve TAB V t L AT caat eylemeleri kanunu medeninin 561 
cephesi emrindek.i suvari gruplan muha· S E H I' t V 19 20 ·• tv. ~ r, · s · • . JJ ve 569 uncu maddelerine gore ilan ol)l· 
rebeye seyirci kalrru§lardi. J 4 ikincika· .,.L~~~~~~~~~===:~-:/1;. nur. (13784) 
nun, Cenub ~ephesi kumandam Refet • 
Bey iki siivari grupile si.ivari livasJw ve 
8 inci fukayr da 6 J :inci nrka ile beraber I 

Hepsine 700 lira bedel tahmin edilen Emir~nda Emirgan 
eski :30, yeni 40 numarah ve 14 harita numarah sahilhane ankaZt 
iizere ac;tk arthpptya konulmu§tqr. 9artnamesi Levaztm Mlidlirlligiinde 
riilebilir. !stekliler 52 lira 50 kuru§luk ilk teminat makbuz veya 
beraber 27/1/939 cuma giinli saat 14 buc;ukta Daim1 Enclimende 
mahdular. 

taarruza sevketti. 

15 - 22 ikincikanun: Dervi~ Beyin 
kumanclasmdaki siivariler bugiinlerde ~~ 
teleri §iddetle takib ettiler. Cedis, Simav, 
Demirci havalisine k~anlarm, saklanan~ 
lann ve teslim olanlann silahlanm ald1. 
Yunanhlara teslim olmak istemiyenlerle 
Cerkez Ethem kuvvetlerinin emrindeki 
kudretli dag bataryast da teslim oldu. 
Ethem ve karde§'leri Cordes civannda bir~ 
ka~ ki~i rle Yunan ka~akoll.anna iltica et· 

Haydar Rifatin 
eserlerinden 

Kad'm A§kl 50 Kr. 
A§k Pe§inde 100 

HAVALARA ALDANMA YIN 
:t 

Karagomlekliler ihtilali 100 • 
Etri.isk Vazosu 20 • 
tlk A§k 50 • 
tli~in Oliimii 50 • 
Efendi he U§ak 40 • 
Vikontun Ollimu 30 • 
tklimler 100 • 
Olliler Evi 125 • 

tiler. Felsefe 35 I> 

Biiyiik hulyalarla isyan eden Ethemi 
Milli ordunun iki alaYt tedibe kafi gel· 1 

mi§ti ve bir buc;uk ay evvel, karde§ine 
~ektigi bir telgrafta, «Garb ordusu ku - ' 
mandant lsmet Be.!lin bu cephe kuman· 
danlrgrm idare eJemiyecegini anltyoruml> 
diyen Ethemin biraderi T evfik de anlayt
~mm derecesini anlamak imkamm bul • 

Kii~tlik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 
Ana.t'§izm 
Farmasonluk 

100 • 
125 • 
150 • 

75 I> 

125 • 
60 • 

IDU§tU. 

Ethemin yanmdaki ~te reislerinden 
Parti Pehlivan 8 ~ 1 0 arkada§ile birlikte 
«hen yiiz karamt, temizlemeyince gelip 
teslim olmam. Yunan ordusunun gerisin~ 
de vatan borcunu odemege ~h§acagJm» 
demi~ ve 2 I ay dii§man gerilerinde, Garb 
ordusundan a!dJgJ talimata gore ~ah§ ~ 
mi§h. Pehlivan 1922 eyluliinde biiyiik 
zaferden sonra Ayvahga dogru kacan 
dii~an kuvvetlerini esir etmek isterken 
bir goziinden yaraland1. 

*** 1~te on sekiz sene evvel. bugiinlerde 
Birinci inoni.i muharebesi boyle hzaml~ 
rnl§ ve Ethem isyam boyle bastmlmt~tl. 
Birinci lnonii, Garb cephesinde Milli 
ordunun kazand1g1 ilk zaferdi. Manevi 
hymeti maddi ehemmiyetinden yiiz de
fa daha biiyiiktiir. Yunan taarruzunun 
Eski~ehir oniinde durdurulmu$ olmast, 

ISPARTADA 
Sebat Kiitiibhanesi Yunus 

oglu Lfttfi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, lartasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

fstiklal Harbinin zaferle neticelenecegi 
hakkmda ilk iimid ve iman dalgasm1 yii
reklerimize doldurmu~tu. 

Bu zaferi kazanan 1smet !nonii ile 
gazi ve §ehid bi.iti.in kahraman arkada§
lanmn huzurunda hiirmet ve minnetle 
egiliriz. 

ABIDIN DAVER 
ll Bu yaz1, Atatlirklin cNutuk> ad)l ese

rUe erkamharb binba§!Sl Cevdet Kerim 
tncedaymm cTiirk Istiklai Harbb ve lrur
may yiizba§l Nami Malkoc;un c1920 Y1lmm 
Kurtulu§ Sava§lara isimll kitablanndan 
istifade ederek yazilm~t'Ir. 

RiP 
kendinizi 

Havanin saatten 
degi§mesinden 

saate 
ileri gelir 

korumak 

• I 
Al1n1z. 

Hem gripten kornr • Hem de ihtilatin onftne 
ge.;mi¥ olnrsunnz. 

lsmine 
dikkat 
ediniz. 

Mideyi bozma.t, 
kalbe kat'iyyetl 

dokunmaz. 



CUMHURlYET 

• 
yapraklar 

Suriyed ki r 
devam 

Paris 9 (Hususi) - Frattsamn yeni 
Suriye fevkalade komiseri Puaux Suri • 

• • yenln Franstz fmparatorlugunun bir kts· 

a 1 _ • .-.• ) mm1 te~kil ettigini beyan ettiginden, Su
riyeliler umumi p;rev ilanma karar ver· 
mi~lerdir. Birc;ok ~hirlerde protesto mt· 
tingleri akdedilmi&tir. a§k mektub 

«Efendim sana bendolmu' bir kulunum, ayag1n 
albna yiiziim goziim siirerek rica detitn. 

Halebdeki niimayi~ler 
Haleb 9 (a.a.) - Fransa- Suriye is

tiklal muahedenamesinin feshi ihtimaline 
kar~1 protesto etmek iizere 3000 niima • 
yiKi ~hrin ana caddelerini dola$ml~lar 

ve dileklerini Muhaftza arzetrnek iizere 

Dahiliye Vekili, s htek"r .. 
bk meselesi hakk1nda diin 
gaz temize izahat verdi 

Kendimi zaptedemiyorum billahil' azim ... » 
I lri gogdeli Osmanh lmparatorlugu sal- ,_,._ - '· 

., saraya gitmi~lerdir. Bir~ok nutuklar irad 

(Ba$tarr:tlt 1 lnci sahifedel 
Vekaleti Miiste~an Ag&htn irntalan tak
lid edilmek ve resmi antetli sahte k8gtdlar 
yap1lmak suretlledir. Bu evrax, lspanya 
dahill harbi dolay1sile pek karh bir i§ sa· 
yilan silah ve mUhlmmat kar;akc;thg1 ic;in 
tertib edilmi~ ve ilk i§ olarak tayyare sipa
ri§ihde kullamlmt§hr. layyareler, Kana· 
dadan sipariJ edilmi§tir. F abrikalar bitta
bi TUrkiye he~abma derhal imaliHa ba§· 
lami§Iardtr. Harb silaht imal eden fabri
kalar, her alh ayda bir kontrole tabi tu
tuldugundan mutad kontrol sttasmda Tiir· 
kiye hes!lbtna sipari, edilen kiil!iyetli mik
darda tayyare nazan dikkah celbetmit ve 
Amerlka sefirimizden keyfiyet hakkmda 
malumat istenmi§tir. 

I aniYordu. Yurdun her ko§esinden r;attrti-
arl aksediyordu. Dli§man ka,.,llanmiZJ 

c;a1y d · Y 

1 I or u. Osman ogullannm z!!lzeleye 
utu an tahtmda Or;iincii Mustafa oturu

Yordu 0 il · I · · h b tl' 1 1 . · I m necc1m enn111 a et ver tK-
1 en b<~~yYami Sa' d>> 1 bekliyordu. Rus • 
ar IZI maglub ettikc;e o serhadlere: 

- Elbette du§ffiana iyi bir k1hc atmak 
;atlubdur! teklinde emirler gonderiyor
d 11j Devlet siyaselinin manivelas1 saraymt 

• 
0 Juran sihirbazlann ve kahinlerin elle
n .7 idi. Eyyami Sa'd gelince dii~manm 

. ufiiriikle, bir biiyii ile yok edilecegine 
~~an ediyordu. Bekledigi <<Zamam sa' d» 
dlr tiirlu gelmiyordu. Fakat diitman yur
d lin kalbigahma girdi. Hezimet haberleri 
e tnun yiiregine indi ve oldU. Btraktig1 

~:t ak ~ahta Oc;u~cii Ahme.din .~e§ .Yatm· 
Yettrn btrakttgi karde§I Bmnc1 Ab

oturdu. Y eni padi~ah Bmriiniin 
~ k be§ ythm saraydaki mahbesinin so -
~~ duvarlan arasmda harcami§h. 1187 
; 1 recebinin on birinci salt giinii ciilus 

a ayina <;1kttg1 zaman tarn elli ya§mda 
Biratleri ana devletin b!inyesini ke

rniithi§ bir harb miras btrakmi§II. 
tik~?t~ .ot~rdugunun ik}~c~ y1h yu~dun is
! ah, lstikbal ve §eref1 1~m agu bu darbe 

Cl an Kaynarca muahedesi imzalandt. 
evlet bu agtr muahedeyi imzalad1ktan 

._.,,,-v ... ro da fe,Uketlerden ders almad1. Mil-
devamlt bir sulh havas1 temin edeme

Devletin ic; ve dt~ siyaseti bozuktu. 
ar Ahmed Pa§a ~am cihetlerinde, 
emenl r Mtstrda galleler ~lkanyor-

1rana kar§I barb ilan edildi. Orta-
Yeni bir Kmm meselesi ve Necidde is
~IkiJ. 1ranla Rusya aleyhimize birle§
Nihayet Rusyaya ve Avusturyaya 
bir barb daha ar;tldt. Padi§ah sulh 

oldugu halde harbetmege mec -
oluvordu. 
acli~ah 1203 y1ltttda Kubbealtma 

kh ve Surrayi erninine teslim ettikten 
nra sank odasma dondii. Oglu Mah -

blJdu kucakltyarak aglad1 ve: 
- Oglum dedi, seni Cenab1 Mevlaya 

eyledim. Hazreti Hak destikirin 
I 

I-Iasta idi. Koltuguna girdiler. Ottu 
§im~irlik tarafmdaki odasma go· 
. Heniiz oturmu§tu. Cepheden 

anekrem Koca Yusuf Patantn gon-
. mektub kendisine okundu. Ozi 

.r•neR;,.; Ruslar tarafmdan zaptedildigi 
du. Bu kara haber padi§ahl 
ibi yere serdi. AbdUlhemid de

b~r ah I c;ektikten sonra, dii§tii. F elc 
1tti. Hekimba§l Hasan Efendiyi ~;a· 

0 padi§ahm nabzmt eline aldt. 
hastahgt nazleyle tevil etmek is-

- Efendim dedi Allaha emanet, bir 
Yoktur. F akat bir parr; a nezleniz ha

ey! . I fl eml§ .. , 
adi§ah melo.l melO.l doktorunun yU • 

bakh: 
- l-Ia an Efendi son hlzmetindir. 
O ce bak. Efendini elinden ald1rdm l 

n be§ yll, sekiz ay, iic; giin padi§ahhk 
Abdulhamid birar. sonra oldii. 
alb yllbk bir omlir boylece c;oktii. 

*"'..,: 
Mal terciimesini yazan biitiin tarihc;\ler 

. ~iiteyakk1z, miitedeyyin, mutabas-
' lnhza I d b' I · 1 s· 'j' rnperver 0 U~Un a IT e~lyoraat. 

. 1c11 Osmani sahibi onu tavsif eder-

«~aYYur, halim, salih, ketim, pa~ize· 
' ayyibiinnefs ve bida' ve muhdesattan 

rniitenezzih, cevrii sitem cevrii si-
ciiziy bile gayrirazt bir zat idi. Ke

dahi kail olunmu§tur [ 1 ] » di-

~· *** 
ltndi evl' I w b · T" k k 1 · ' 1ya 1g1 ve 1r ur a e!nnm 
e :icl~.~~~e gec;mesinden duydugu te~s

ugu kabul edilen padi§ahm Top
sarayl ar§ivinde yeni bulunan I 0193 
rn k kay1dh, kendi elil«;,.yazd1g1 ou 

«R. h tubunu okuyahm: • 
1 u ~ah1m I Hamidin sana kurban 

~enabt haWk ~I . I~ lktdi . a I a em cem1 mah ukattn 
end; r. Blr kusur ile azab eylemez. 

b rn. sana bendolmu~ bir kulunum. 
irn. eR~. dnrbeyle, iet t oldUr. Sana tl'~

. ill' .~ere v,el niya~menrl! nil!.~ hi 
~•trr• ve belki mevtim olursun. 

"lhn:t y" U " .. .. k . ~de · · U7. rn, gozum surere 
I rnn K d' . 
<~hi!~ · · en 1m1 i:aptedemiyorum 

znn .. >> ..... 
n k•rk bA 1 c1 d s ''1 tnt 7m an a ve 

I jnci Abdiilhamidin el yaz1s1 
a~k mektubu 

mahrumiyet ir;inde get;iren ve hUkiimdar
hk ytllarmda tla rahat bir hefes alm1yan 
ihtiyar padi§ahtn a§kl i§te bu kadar kuv
vetlidir. 0 sevdigi Ruh§ahm ayaklanna 
yiiziinii, gi.izunii siiruyor, a§ktni yeminler
le ititaf ediyot. 

Avrupad:1 N apo]yon gibi baz1 hukiim
darlarm a§k mektublan bulundu. Bunla
ra milyonlarca frank k1ymet bic;ildi. Ga.
zetelet, mcctnualar giinlerce yazi yazd1 • 
lar. Alimler ve ruh§inaslar bu mektublan 
muazzam cildlerle tahlil ettiler. F akat 
§imdiye kadar diinyantn hir;bir ko§esinde 
ve hic;bir ar§ivihde §ark hiik.iimdarlann -
dan birislne aiel el azls1 bir a~k mektubu
na raslanmad1. hte ilk a§k mektubu:m 
ben ne§rediyorum. A~1k paditahin boyle 
be§ on mektubtl daha vard1r. Onlan da 
bu siitunlarda tamtacag1m. 

Bu mektubun yaztld1g1 zamam ara§tJ
raltm. Padi§ahlar mektublarma tarih ve 
imz.a koymad1klan ic;irt bu tnektubun ya
tildtgt tarihi kat'iyetle tayin etmek zor -
dur. Ruh§ah bir cariyedir. -5imdiye kadar 
oyle samhyordu ki haremagalan padi§a
hm istedigi herhangi bir cariyeyi kolun -
dan tulunca hemen onun kucagma ahve
rirler. Bu mektub hakikatin hie; dt oyle 
olmadtgmt gtistetiyor. Padi§ahlar da 8§· 
km act §S.rabm1 yudum yudum ic;mek mec
buriyetini duyuyorlarml§. ~ok halim ve 
selim olan, kimseye cevrii sitem etmek 1s
temiyen Abdtilhamid de fethedemedigi 
bir kalbi zorlamak istememi§tir. AbdUI
hamidin kadma c;ok dii~kiin bir padi§ah 
oldugu anla 1ltyor. Onun tarih kitabla
nndan c;1kardigim kadmlanm a§ag1ya si
raltyorum: 

1189 da kendisinden evvel olen bat 
kadm Ay§e, 1192 de olen HUma~a~. 
1220 de olen altmc1 kadm1 F atma ~ebl
safa, 12.32 de olen N ak§Idil, 12.38 de O
len Uc;iincii kadmt Binnaz, 1236 da olen 
be§inci kadtm N eveser, 1240 ta ole~ 
Ane kadm, 1266 da olen ba§. ikbah 
Niiketseza, 1244 te olen Ane Smeper
ver kadm [2]. 

Burtlann arasmda bit Ruh§aha rasla
mlyoruz. F akat gene saray ar§iv~nde 
6565 numarah bir milhallefat deftermd.e 
Abdiilhamidin ba§ kadmla~mdan ~~~ 
Ruhsah ismi goriiyoruz. Padl~ah sevdlg 
bu c~riyeyi sonra kendisine kadm yap
mt§tir. Meh~ed Siireyya.y~ey merhum 
Abdiilhamidm §ehzadeltgt zam~nmda 
dogan ve gizlice biiyiitul:n Diirn~ehvar 

Ahretlik Hamm adh btr km bulundu-
ve d' 
gunu ve bunun Ahmed N ~1if Efen 1ye 
'kahland1gm1 anlattyor k1 bunun; §eh • 

m deligi zamanmda sevdigi Ruh~ahtn 
~~ZI oldugunu kabul edebiliriz. Ben bu 
kadmm ya,1yan torunlanm da buh~u'll. 

I. H. K.. 

[1 1 Sicll1 osmani. Cild 1. Sahlfe 52. 
[2] S!clll osmant Cild 1. Sahlfe 32, 50, 

51, 85, 88. 

ErninonU H lkevi e bu 
ak§amki toplanb 

Bu ak~am sallt 20 de Eminonil Halke
vinde bir toplantl yap1lacaktir. Bu top
lantidA evin bit' senelik ~ah~masl anla• 
t l ak miiteakJben Halkevi koro he -

1 ~; ta~afmdan konser, gosterit kolu ta-
yef1 d da bir temsil verileccktir. ram an 

edllmi~tir. Nasyonalist meb'uslardan Na-
z1m Bey Kutsi, ftrkasmm protesto maka
mmda olmak iizere pazartesi ak~amma 
kadar ~ehrln kapalt kalmasm1 temdide 
karar vermi~ oldugunu beyan etmi~tir. 
Bu niimayi~in Fransan:n yeni ali komiseri 
Gabriel Puaux aleyhine miiteveccih ol -
may1p biitiin halkm Suriye istiklalinin ta
hakkuk sahasma isal edilmesi hususunda 
miittehid oldugunu ispata matuf bulun
dugu anla~1lmi~t1r . 

Talebeler niimayi~lere devam 
ediyor 

Beyrut 9 (a. a.) -Suriyenin ba~ltca 
~ehirlerinde gerginlik zail olmu~tur. Sam, 
Haleb ve Humus r;ar~1lan a~ilmi~ttr. 
Maamafih talebe, niimayi~ yapmakta 
berdevamdu. Be~ bin talebe bu sabah 
Sam sokaklanm dola~arak tezahiiratta 
bulunmu~lardu. 

Yeni Frantz 

diin ' hrimize 

l4iisi 
geldi 

Vazife miiddetini ikmal ettiginden do
layt tekaiide sevkedilen Henri Ponsot'nun 
yerine F ransamn Ankara biiyiik el~iligi

ne tayin edilen M. Rene Massigli dun sa
bahki ekspresle ~ehrimize geltni§tir. F ranstz 
sefirleri arasmda en genci olan yeni elc;i 
Sirkeci garmda F ransiz sefareti erkanile 
§ehrirnizdcki 1- rans1z kolonisi tarafmdan 
kar~tlartiTtt§hr. M. Rene Massigli diin sa-
bah Sirkeci istasyonunda kendisile gorii
§en bir mUharritimize k.sata §UnJan soy
]emi§tir: 

«- F ransanm Tiirkiye ile dostluk mii
nasebattm takviye etmek istedigi bir s!la· 
da Ankara elc;iligine tayin edildigimden 
dolay1 son derece memnun ve bahtiyllnm. 
Selefirn Henri Ponsot tarafmdan ba~lanan 
dostluk ve yakmlll,ma aiyasetine dnant 
etmek ba§hta gayem olacttktir. Ttlrkiye 
ile F ransa arasHtda esasen hic;bir ihtilaf 
mevcttd. olrrtadtgtna gore, vazifemi kolay
hkla ifa edebilecegimi iimid ediyorum.>> 

Y eni elc;i, itimadnamesini Cumhuneisi
mize vermek ve derhal vazifesim! ba~la· 
mak Uzere dtin ak§amki ekspresle Anka-
raya gitmi§tir . 

Yeni Elr;inin tercilmeilzaU 
Rene Massigli, 22 mart 1888 de dog· 

mu§tur. Yiiksek Muallim Mektebinden ta· 
rih ve cografya muallimi olarak ~Wtktlktan 
sbnra Hariciye rneslegine intisab ederek 
Sulh konferans1 heyeti murahhasas1 mai
yetine tayin olunmu~. biHUn detecelerden 
dola§arak, harbden sonraki bUyUk konfe
ranslann hepsine i§tirak etmi§tir. M. Mu
sigli, bu suretle, Va§ington konferansmda 
F ranslz heyeti murahhasas1 katibi umumi 
muavinligini, Cenova konferans1 Frans1z 
heyeti murahhasas1 katibi utnumiligini, 
1922 te§rinisanisinden 1923 temmuzurta 
kadar Lozan konferansi kitibi umumiligini 
yapmi§, 1926 kanunusanisinde F ranst:z. • 
Sovyet konferansmda murahhas olarak 
bulunmut; 1929 agustosunda La Haye
deki beynelmilel konferansta Fransay1 
temsil etmi§; 1930 kanunusanisinde Lon
dra konferansma i§tirak etmi§; 1932 de 
Silahlan btrakma konferansmda ve 1937 
eylullinde Nyon konferan1111da murahhas 
olarak bulunmu§tur. 

Bu arada M. Massigli, 1924 maymn· 
da Devlet §Urasl muavinligine tayin edil
mi§ ve 1928 de bu iinvam fahri olarak 
muhafaza etmi§tir. 1933 te, Hariciye Ne
zareti siyasi ve Iicari i§ler miidilr muavin
ligine tayin edilmi§, 1934 te birinci s1ntf 
elc;ilige tayin olunarak kadro harici bu
lundurulmu§, ayni sene haziramnda tek
rar kadroya almarak 193 7 de Hariciye 
N ezareti siyasi ve ticari i§ler mUdilriUgU
ne tayin edilmi§tir. 

M. Massigli Lejyon Donor nitanlmn 
Komandor riitbe1ini haizdir. .. - a a •• =· 

Foto Magazin 
Yal1ya Kemal gibi en tanmm1~ ljalr, 
edib ziimresinden miirckkeb lntl!alarla 
ve lln gUzel reslmlerle sUsHI. olarak 
her ay intl~ar eden miikemmel ljilr, 

gtizellik, edebiyat vc san'at 
mccmuasJdlr. 

9 uncu niishada 

Vasfi R1zan1n 

Atrterika biiylik elc;imiz boyle bir teY· 
den haberdar olmadtgt cihetle vaziyeti 
harldyemize bildirmi§tit. Hariciye Veka
leti, Millt MUdafaa Vekaletinden ~or
tnU§ ve ortada boyle bir ~ipari§ olmadtgi 
anlattlmca !ahfek8rltgl yapanlann kim
ler oldugunun tahkildne ge~;ilmi§tir. Bu 
tahkikat strasmda bilhassa Posta idaresi• 
nln teyakkuzu ve yard1mile ilk ipudarmm 
elde ediltn!!si mUmkUn olrnu,, ve Ekrem 
Konigin bu i,i r;evirdigi anla§tlml~hr. Ge
ne o mada Ekrem Konig tarafmdan 1gfal 
edilmi, oldugunu ve bu i~ten hir;bir maddi 
menfaat gtirmedigini, ,imdi iddia ettrtekt~ 
bulunan Harkiye Vekaleti kartd memur
lanndan Ruhi rtezaret altma altrtmtt. son· 
radan tevkifine !Uzum gorUimUttiir. 

Bu kaydettikleritn, Attkara Cumhuri -
yet Miiddeiumumiligirtln h~diseye elkoy
dugu sekiz ay evveline aiddir. Gene bu sJ· 

rada toplanan Meclis Parti Crupunda 
hiikumet, hitliseyi Partiye mensub meb
uslara oldugu gibi izah etmi§tir. 

Bundan sonra Milddeiutnumilik tahki
kata devam etmiitir. Blr taraltan !ipari,
lt!rin sahte oldugu Ametika bUyUk elc;imit: 
vastiasile al&kadar milkarrtlara ve fabrika
lrua bilditlitrti§, Harlciye Vekaletimiz de 
aynca blr resmt tcblig rte,rettrti§, imalat 
kendiliginden durnw,tur. 

Bir taraftan bu takibattan aglebi ih
timal Ruhi vasttasile haberdar olarak 
memleket haricine <;:Ikmt& olan Ekrern 
Konigin levkifi cihetine tevesslil edilmi~. 
buluntrtast muhletnl!l mrmleketlere mii -
racaatte bulunulmu~tur. 

Son ~i.inlerde Ekremin F ransada bir 
otomobil kazas1 ~ec;:irdigi ve bu kaza s:· 
rasmda hi.iviyetinin anlasiid1lb ~ekl:nde 
m ydan• 'Wtkan tayia tiurina bahis ta • 
zelenrrti$ ve baz1 sazcteJerde hadise et • 
raftnda bir taktm tafailatm yer almuma 
sebeb olmu$hlr. 

Bugtin Ankarada kat't tllarak beyan 
edilen nokta, bu i~te l~Hal edildiP;ini id
dia eden Ruhiden ba ka hic;bir TUrk a· 
dtnm restrtt tahkikat closyasmda bulun • 
madigtd1r. 

Eski Dahiliye Vekili Sukrii Kaya ile 
eski Hariciye V ekili T evfik Rii1tii A • 
rastal1 ima tarikile bahaeden ve hadisede 
baz1 meb'uslan methaldar gosteren ve 
niifuzlu tahsiyetlerin bir tak1m sahte pa
saportlar tanzimindt! mliessir olduii;unu 
kaydeden bu ne~riyat salahiyet sahibi 
makamlarca kat't if!kilde esamz telakki 
edilmektedir. 

Nitekim bu gece gorii~tiigiim Dahili -
ye Vekili doktor Refik Saydam da - ay
nca bildirdi&im vec;hile - boyle bir ima 
ve ithamda l:>ultlnmak ic;in hayalhane 
mahsulah sozlerin degil, ancak yazan -
lann elinde miispet delillerin bulunmae1 
lazim gelecegine haret etmi,tir. 

Reemi tahkikatm bugiinkii safhasma 
gore vaziyeti tu auretle hulas& etmek 
miimkiindiir: 

1 - Henliz mahkemeye verilmi~ hi.;
bir sudu mevcud deiildir. Ruhi mevkuf
tur. 

2 - Bu eahtekarhk hakkmdaki ih • 
bar sadece Amerika sefaretimiz tarafm -
dan yapilml,ttr. Ba~ka hi~bir ecnebi 
tnemleketin tniiracaati yoktur . 

3 - Ekrem Konip;in tevkifi hakkmda 
muhtelif yerlete yaptlan te~bbi.islere he· 
niiz cev&b altnmamttttr. 

4 - Ekrem Konig in F ransada bir o
tomobil kazasmda yaralllndiih. hastane· 
ye yatmldigi ve bu suada hakiki hUvi
yetinin anla~lld1g1 ~klindeki &ayia i~itil
mi~se ~e bu akt.ama ka.dar Hatidyeye 
bu yolda hi~bir resmf malumat verllme • 
mi~tir. 

S - Sahtekarltga beynelmilel bir ~e
beke he&abma yap1hp yapilma<hih da 
heniiz malilm del(ildir. 

6 - Resmi !ahkikat dosyasmda eski, 
yeni hit;bir V ekil ve meb' uaun iami yok
tur. Ve bitt bi Divant ali te4kiline karar 
verilmi~ oldugu hakkmdaki §ayialar tla 
yersizdir. 

7 - Ekrem Ktinigin tevkifile memle
ketimize iade&i daha bir mUddet m.ad1i1 
takditde mevkuf Ruhinin davas1 tefrik 
edilerek ayrtca muhakeme edilmesi muh
temeldll. 

T ayyare aahtekirltgt etrafmda resmi 
tahkikahn bugilnkii eafhas1 hakkmdaki 

rl!nkli hlr tablo!U miispet tafsilat a,ag1 yukan bundan iba-
~.-.::A.-7.;;:<-,.~~oJIIIIe........................ rettir. Ekrem Konip;in tevkifinden sonra 

I 

c ph sii .. dek 
§iddetlendi ._ ________________ _ 

Hiikum t mukabil taarruza 
ge4imelerine ve nudane mukavem tine 

ragmen Fr nko k1t' alar1 ilerliyor 
cuddur. 63 iincii f1rkada da ispanya 
yeni gelmi~ bulunan 300 kadar i 
bulunmaktad1r. 

(Ba1tara/1 1 incf 8r:thtiede) 
mU§lardlr. HUkfimet kuvvetlerinin Penltt· 
roy a mmtakasmda F rankistlerin mevzileri 
etrafmda c;emberi darla4makta ve diltma
nm cephesi, Kurtube'nin 40 kilom~lre ti· 
mali garbisinde k8in Espiel kuabastna 
kadar ate§itnizln tehdidine maruz bulun-
makladtr. Bundan ba1ka diier kttaatlmiz, 
Sierra Morio de Perbu'dan ilerllyerek 
T ejonera tepelerini zaptetrnitlerdir. Bu 
mevzilerin zaph, F rankistlerle tiddetli bit 
muharebe icrasmt intac tmlttir. CUttlhu
riyetr;iler, Monterrubio Dela AAena')'a 
doiru ilerledikleri strada tahiye lutaab 
alm11 olan dUtmamn ,Jddetli mukavemeti
n.! maruz. kalmi§Iar ise de Frankistleri 
maglub ederek dUtmant Caber.a 01!!1 Buy 
mmtakasmda ihata ediltnek tehlikesine il
ka eden mevzileri l§gal elmitl rdir. 

F as' tan takuiye lutaatt 
Londra 9 (Hususi) -

alman son haberlere gore cum 
lerin mukabil taarruzu 
ilerlemektedir. F rankistlerin F as tan 
niden takviye ktt'alan celbetrnek mec 
buriyetinde kaldiklan haber verilmekte 
dir. 

Franlli•llerin tebllli 
Salamanka 9 (a.a.) - Umutnf ka

rargahtn tebligi eztUmle diyor ki 1 

Monterubio, Valsequillo v Sierra del 
Medico mmtakalat'tnda, cumhuriy t~il r, 
k1t' alarutltzm mukavemetile karttla,mlt • 
lardtr. Ktt' alartmlz, Lerida vadhind k.l 
koyleri, ezcUmle Uradtl. F anellas, Ter• 
mens, Villa Nueva bela Barca, Alco -
letp;e, Villa Nueva de Pradea ve AlbAt· 
ca'y1 zapfetmi,lerdir. 

Bu tnlntakalartn balllllrmtia, ktt'alan· 
mtzm son iki gUn zarfmtia yapttklatJ ileri 
hareket, 7 kilometre derinlikt dir. I OSO 
ki~i esir altnm,hr. 

Cumhuriyet~i radyo istoyonlarutin, 
Katalbhya' da ma~lflb d\1 en lut' alartnm 
marteviyattm yUkseltmek tnak~ndile Ea
tramadure'de batt hirlerin huk\lm@td -
ler tarafmdan ahnd1~tn1 I:Jildiren haber • 
ler, tamamile yalandtr. 

Hlil· · ~tclll!rln t(!bl1l 
Barselon 9 ( a.a.) - Hiikumetin res

mi teblif:(i ezcUtnle diyor ki 1 

Estram~tduttl c pheainde, cumhuriyet
~iler, Co ron ada ve Or ani a de T orreher
mosa 'ya kadar biitUn aratiyi ele geeir -
mi~lerdir. Y eniden a! man mUhim mevzi· 
ler ara mda Lamor Ia, E. lrtQ I, R • 
tamala, Cerrefoncill ile Sierra de T jo
nera sntlart vardtr. 

:;lark cephe inde, dii~man Uldemonis, 
Albarca v~ Villanueva-de-Prades 1 ~~~ I 
etmittir. 

Bin;ok esirlerle Frank!st kuvvt~tletden 
bizim hatlara ka~an kim~lerin ifadeleri• 
ne gore, dii&mamn ezciimle 84 iincil \-e 

92 nci f1rkalannda ftalyan ktt'alut mev• 

tahkikatm ne $ekilde inki~af edecegini I 
$imdiden kestirmek bittabi miimkUn de· 
gildir . 
Adliye Velrili do•yalarr tetltlh 1ttl 

Ogrendigime gore, Ad!lye Vekili 
T evfik Fikret S1lay, bu aktam Miiddel• 
umumi Baha Ankam davetle gee vakte 
kadar bu dosyalar Uterinde meu1ul ol
mu~tur. Adliye Vekili bundan sonra 
Ba~vekil Celal Bayan ziyaret etmi~tir. 

Bu hadisenin matbuattaki akisleri G'l· 
lay1sile §ehrimizdeki baz1 ecnebi muha• 
birler de bugiin alakadar m~rkamlara 
miiracaatle malumat istemi~ler, bilhas
sa hadiseyi hikaye eden slitunlara konu• 
Ian eski vekillere aiel fotogrkflar dolaYI• 
sile suallar aormu,lardtr. Ecnebi m\iha• 
birlerin soylediklerine gore Mdise etra· 
fmda g~l!rt temmut aymd• 1ngilir. par
lamentosunda da bir sua! takriri verilmi§· 
tir. 

Dahiliye V ekilinin beyanatr 
Bu gece g(;rdiigiim Dahiliye Vekili ve 

Parti Gene! Sek~teri Dr. Refik Say -
dam, ka~akc;tltk hadiseai etrafmda yapt• 
Ian nt§riyat dolay11ile ba11a fU beyanat
ta bulundu: 

«- Gazetelerin netriyahnt gordUm. 
Bu, eski bir vak' amn matbuata yeniclen 
intikalinden ibarettir. Adliye ve Hariciye 
Vekilleri ark da,Iartm bu huamttl. la:z.an 
gelen izahat1, tahmin ederim ki, yann 
Meclis Parti grupunda verirler. Batt ~a· 
zetelerin bu ne§riyatt iizerinde ,imdilik aoy 
liyecek bir s<iziim yoktur. Herhangi bi · 
zat hakkmda imada veya ithamda bulu
Mbilmek icin rnut~pet de\iJ uhibi oJmak 
laz1md1r. Ne§riyah yakmdan takib edi
vorum. J:'ikir nizamm1 muhil herhanei 
~ir harekete miisaade edemem.-. 
Ka~alr~ultta beynelmllel rJaalyet 
Va~ington, 9 (a.a.) - Silahlan kon· 

trol komisyonu kongreye verdigi raporda, 
komisyonun, Amerika bitarafhk kanunu
na muhalif olarak, 1spanyaya 1il&h ihratl 
~in vaki bir~ok te!?CbbUsleri durtlurmak 
yolundaki gayretleri kaydetmektedir. 

X.atalonya cephesinde 
Lerida, 9 (a.a.) - Frankistlerin Ka• 

talonya cepheleri, halihamda Ebre iize• 
rinde kain As co' dan Pobla de Segur' e ka· 
dar imtidad etmektedir . .5imal mmtaka· 
smda Katalonya cephesini yarmi§ olan 
F rankist k1taat, diin, ogleden sonra cenub 
mmtakastnda cepheyi yarml§ olan 
kuvvetlerle iltisaklarm1 temin etmi§lerdir, 
Bu iltisak, bir taraftan Lerida oniinde bir 
koprii ba§l viicude getirilmesi ve buradan 
kuvvetli bir kolun ge<;mesi, diger taraftan 
Balaguer'tlen inen kollann miitekarib ha• 
reketleri sayesinde temin edilmi§tir. 

T ayyarelerin laaliyeti 
Valans, 9 (a.a.) - Gece yansindan 

sonra saat 12,50 de be§ tayyare 1 00 ila 
250 kilogram agtrhgmda 40 tane kadar 
bomba aimi~lard1r. 14 ki,i olmii§tiir. Bun• 
lardan altiSI kadm, onu c;ocuktur. Bundan 
ba§ka 48 ki§i de yaralanmi§hr. 5 ev harab 
olmu~. 16 ev hasara ugramt§llr. 

Barselon, 9 (a.a.)- Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: Ogle vakti be§ tay
yare !imam bombard1man etmi§tir. Bir ki§i 
olmiis, 7 ki§i yaralanml§hr. 

lttgiliz konsolosu ka~arken 
yakalandr 

Saint Sebastien, 9 (a.a.) - Diarie 
Vasco gazetesi yaz1yor: Bavulunda siip
heli diplomatik evrak bulundu y u i in Fran 
kist makamlan tarafmdan tevkif edil'llis o· 
Ian lngiliz konsolosu ka~arak bir ingiliz 
vapuruna iltica etmek istemi§ ise de polis 
tarafmdan vakalanml hr. 

E•ki Kral han1ile ban rvor 
Londra1 9 (a.a.) - Sabtk i•oanya 

Krall~ ei Ema, yarm Rornaya hareket e
deeektir. Krali~e 15 sonkanunda Roma .. 
da ltalya prenaesi Maria ile Prens Louis 
de Bourbon'un evlenme merasiminde haz1r 
buiunacakttr. Dola,an baz1 sayialara gore 
n.b1k Kralic;e bu eeyahatinden istifade e
derek birka~ senedenberi ayn ya~ad1g1 sa
b•k KrA 1 A lnhhn~P ill' hart•acalchr. 

Turk Tarih Kurumu 
Ba,kam 
<Ba,tara/1 1 fncf sahiJcdc> 

nUn bu ytl t 'idi (9 birinciklinun 193B) 
miinaaebetile sir.i enstitiiye asli aza tayin 
etmek arzusunu miittefikan izhar ettiri· 
ni bildirmekle ~eref kazanmm. 

Ke.nditine yalmz pek muvaffakiyetli 
hafriyat1 degil, ayni zamanda pek by " 
metli ne,riyatJ borclu oldugumuz TurK 
T arih Kurumunun Ba§kam s1fatile, ar
keoloji ilmine bUytik ve baka bulaca~ 
hizmetlerde bulundunuz. F evkaUde gil.• 
zel sergisile birlikte idareniz altmda bu• 
lunrnU§ clan g~en seneki biiyiik Tarin 
kongresi en eslci tarihe aid ara§hrmalarda 
bir doniim nokta~t olarak kalmakta ve 
haf1zam1zda pek canh ya~amaktad1r. 
:En~titilmtiziin asli azaltgma tayininiz, st
ze ve cah§malanmza borclu oldugumuz 
§eyler ic;in ancak mlilevaz1 bir te§ekk:.ir 
mahiyetindedir .» 

--~---Amerikantn im;a ettire• 
cegi yeni barb gemileri 

(Ba#a.raft 1 incf sah1.!eae> 
tile muhafazalarmt islah sahasmda istifa
de edilecektir. ilk ne§rolunan haberlere 
gore1 bu aemiJerih her birinin in§BSl 90 iJa 
110 milyon dolara malolacakttr. Gemiler, 
Panama kanahnt gec;ebilecek surette in§a 
edilecek ve biitiin asri tekemmtilat ile mii· 
cehhez olacakhr. Nevyork Times gazete· 
sine aore iyi mal\imat almakta olan me
hafil, bu devasa gemilerin in§aSI keyfiye· 
tinin J aponyamn 40 ila 46 bin ton hac• 
mirtde ztrhhlar in§a edecegine clair olan 
haberlere bir mukabele oldugu miitalea· 
stndadtrlar. 

Ambargo istiyorlar 
Vatington, 9 (a.a) - Amerikada top

lanan sulh ve demokrasi kongresi diiQ 
kabul ettigi bir karar suretile Almany 
]aponya ve italyaya tahsis edilen silah 
lara, kredilere ve ikrazata ambargo kon· 
ma8Ihl istemi,tir. Kongre, ayni zamanda: 

Komisyon 1 18 kanUI1uaani 1937 den· 
beri lapanyo] a il rine hi~; bir Amc~rikan 
silahmm gitmedigini zaMetmektedir. Bu
na mukabil Meksika tarikile hpanyol hii· 
kumetine 10 tayyare gitmi~tir. 

Cumhuriyetc;i ispanyaya gonderilecek si
lahlara konmu§ olan ambargonun kaldml
maslm da iatetnektedir. Kongrenin mu· 
rahhulart Amerikada mevcud bin te~ek• 
ki.ilti temeil etmektedirler. Bu te§ekklil!c 
rin yedi bu_~uk milyon azas1 vard1r. 



1!1 CUMHUR1l!ET 

Yavrunun gurbuz, tombul, saglam, neseli olmas1m istersen F osfatin Necati yedir. BahGekapl Salih Nee 

<;il Beyaz ~=hre l rJJa'fA .fie fill 'II~ 
Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buru§ukluk 

Porsiikliik 

Ihtiyarhk 

<;irkinlik 

izale 

eder. 

Latif bir 
Cild 

Parlak bir 
Ten 

Gergin bir 
Vii cud 

Cazibeli 
Genclik 

Giizel bir 
Yiiz 

Billiir 
Gerdan 

Temin 
eder. 

HASAN Y agh ve yags1z ac1 badem, yags1z kar ve yar1m yagh gece ve gUndUz kremleri t;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen 
izale eder. lhtiyarlar1 gencle~tiri r, gencleri giize1le§tirir. 

HASAN ismine ve markas1na dikkat. HASAN DEPOSU 

8 <;e~id EtiketJi, 
GUL fidanlar1 

isimli 
Londradan 
gelmi,tir. 

Kanina yabani giilu iizerine goz a§lh bodur gill. !ngiliz Kral sara
ymm giillerini yeti$tiren beynelmilel $Ohreti haiz ( Dicksons ) gill fidan. 
h,i'tmm ~ok yeni ve cok nadide giilleri : 

Tanesi 150 kuru$ fiatla sablmaktadtr. 
Giil merakhlan i~in bundan ucuz ve bundan daha miikemmel bir 

frrsat olamaz. 

Kiitahya Belediyesin:den : 
200 ila 300 beygir kuvvetinde bir buhar m~kinesini tahrik edecek bir ka

zan arayoruz. Kazan yeniye yakm kullam§h olmas1 ve asgar1 14 atmosfer 
tazyikinde olmas1 laz1mdrr. Su borulu veya alev borulu olmasmda bir mah
zur yoktur. isteklileri linyit komiiriinu kullanacak tarzda olmas1 yukanda 
yaz1h evsafta kazam olanlar fiat ve evsafile Belediyemize muracaat etme
leri rica olunur. ( 124 } 

I Devlet Demiryollar1 i~Ietme U. Miidiirliigiinden: 

Aks1rrk, oksOrOJ~. 'burun a _kmas_t_, dO§kOnW 

fr?_O 
~ .[?0 [~) 

teh lil<esi n i n'yanllm az .11aberciteri ol<fugunu:15i!mjyor "l.Usun@1 

Gripe k3r~a koymak i~in hemen A S P t R t N •aliffi~ 
Grip, sogukalgmltg• ve agrtlara kar~• en em_njyjtl ~ila_r;~bud_iTn. 

- . 
PIRIN 

isteyiniz r 
20 ve 2 tabletlik ~ekillerde bulunur. 

Her: ~eklin QstOndekl E9 markas• aldi~IOIZ maf1n 
hakikt oldutunun' ve-\lyi.teslrinin~garantisidir~ 

-------------------------------------------------------------------------------~~ 
<;anakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : 37796 lira 25 kuru~ ke~ifli Gelibolu hii~ 

kona~ in~aatmm 14999 lira 10 kuru§luk birinci k1smrdrr. 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evraklar §Unlarcbr : 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdrrh k i§leri genel ~artnamesi 
D - Yap1 i§ler i umumi fenni §artnamesi 
E - Hususi ~artname 
F - Ke~if cetveli, metraj cetveli, fiat bord.rosu 
G- Proje 
istiyenler bu ~artnameleri ve evrakl. <;anakkale Naf1a 
bedelsiz o1arak gorebilirler . f 

3 - Talib t;Jkmaml§ olan bu i~in pazarhkla ihalesi 27/1/939 cuma 
saat 15 te Naf1a Miidiirliigii binasmda toplanacak Komisyonda } 
lacakb r. 

4 - Eksiltme pazarllk usulile yap1lacakhr. 
5 - Bu i~e girebilmek ic;in isteklilerirl 1800 lirallk muvakkat teminat 

meleri ve ihale giiniinden nihayet 8 giin evveline kadar Vilaye~1 
kamma miiracaatle alacaklan ehTiyeti fenniye '\fesikasile 938 Y(~ 

aid Ticaret Odas1 vesikas1m ibraz ~t~ele~i, l~Zl~~~;. __.,/ 

Naf1a V ekaletinden: 
9 §Ubat 939 per§embe giinii saat 16,30 da Ankarada Naf1a Vekaleti 

nas1 iGinde Malzeme Miidiirliigii odasmda toplanan Malzeme Eksiltrn~ 
misyonunda 1850 lira muhammen bedelli bir aded ufkt cer Aleti ve a 
kapall zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

Eksiltme §artnamesi ve teferruatl bedel.siz olarak Vekalet Malzerne 
diirliigiinden almabilir. 

,u 

A 

MEVLUD BA YSAl 
Muvakkat t eminat c 138,75 » lirad.lr. l 
!steklilerin teklif mektublanm muvakkat teminat ve ~artnamesinde11 

z1h vesaikle birlikte ayni giin saat 15,30 a kadar K omisyona makbuz ~ 
Bah~e mimar1 

Telelon 23426 (4 unctl Vaktf han kat 4 No. 18) Telgrat Mim baysal Istanbul 

18/1/939 tarihinde ihalesi yaprlacagr ilan edilmi~ olan 9500 lira muham
men bedelli Ankara Gan Kazinosu binas1 lamb.ri v_e dograma i~leri eksilt
mesinin tehir edilmi~ oldugu ilan olunur. « 62 » ( 180 ) bilinde vermel.eri laz1mdrr. c 5257 ., ~ ll 

6ksUrUkleri k6kUrtd 
Kapab Zarf 

Siird Vilayeti 
Usulile Eksiltme ilan1 

Defterdarhg1ndan : 
THtonya'da 2 konser I PASTiL KATRAN HAKKI 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : 
Kozluk ve Baykan Hiikilmet Konaklar1 « 15,000 ~ er lirahk klsm1 in§aah 
2 - Bu l!le aid ~artnameler ve evrak ~unlardrr : 
'A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel liartnamesi 
D - Yap1 i§leri umumi ve fenni ~artnamesi 
E - Vahidi fiat listesi, hususi §artname, ke~if hulasas1 cetveli 
F - Projeler. 
istekliler hergiin bu ~artname ve evrak1 Siird Naf1a Miidurliigiin~ 

gorebilirler. 
3 - Eksiltme 15 ~ubat 939 c;ar§amba giinii saat 15 te Siird Defterdarhk 

odasmda yap1lacaktrr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktn:. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin her i!i iGin 1125 lira mu· 

vakkat teminat mektub veya makbuzu ve bundan ba§ka a§ag1daki vesika
lanm kapah zarflarma usulii veGhile koymast laz1mdir. 

Siird Vil'a.yetinden bu i§ ic;in almmi§ ehliyet vesikas1, 1938 mali yllma 
aid Ticaret Odas1 vesikas1. 

6 -- Ehliyet vesikalan talebinde bulunacaklar 15 ~ubat 939 tarihinden 
en az 8 giin evvel istida ile Vilayete miiracaat edeceklerdir. Bu zaman zar
fmcl.a vesika talebinde bulunm1yanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. 

7 -- Teklif mektublan yukanda 3 iincii maddede yaz11t saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Riyasetine getirilerek makbuz mukabilinde ve
rilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 3 iincii maddede yaZJh saate 
kadar gelmi~ olmalan ve dt~? zarflarm miihiir mumile iyice kapatdm1~ ol
masl lf1Z1md1r. Postada gecikmeler kabul edilmez. «52~ ( 177) 

KiRALIK KAT-...... 

Balkanlarda turneye c;rkan cDres . 
de~ nin tanmmi§ Fritzsche - Kvartet 
musiki grupu, Tiirkiyeye gelmi§tir. Ka
nunusaninin 14 iincii cumartesi ve 
17 nci sah giinleri saat 20,30 da Totonya 
salonunda iki giizel konser verecekler
dir. Bu tamnmu~ san'atkarlar: Haydn, 
Von Dittersdorf, Beethoven; Schubert, 
Tschaykowsky . ve Schumann'nm eser -
lerini size dinleteceklerdir. 

Kartlarmtzl Alman Kitabhanesi Ka. 
lis'ten, !stiklal caddesi vc Totonya'dan 
konser gecesi tedarik edebilirsiniz. 

1939 

Radyo Almanag1 
Biiyiik bir ragbet kazanmt~tJr. 

Radyo sahtbleri i~in. ~ok Ist~l~deli 
alan bu miihim esenn tedankmrle 
1stical olunmahd1r. Miitenevvi ve 
zengin mundericat • 100 den tazla 

restm - Fiat1 50 kuru!? 

Kanaat Kitabevi ..................... 
Karaman Sulh Hukuk Mahkemesin

den: 
Karamanm Seki <;e§me mahallesin

den Mehmet k1z1 Fatma tarafmdan Ak
ce§ehir koyiinden MevlUd oglu Hiiseyin 
aleyhine ac;tlg1 sulh te§ebbiisii davasm
da Hasanm ikametgah1 mec;hul oldu
gundan ilan suretile mahkemeye davet 

Galatada, Voyvoda cad.desinde, Unyon hamnda, miiesseseselere ve olundugundan muhakeme giinii olan 
~irketlere yarar 13 odahk bir kat kirahkbr. Liiks odalar, miikemmel 13/2/939 tarihinde mahkemede kendisi 

hol, kalorifer, asansor. Miiracaat: veyahud kanuni bir vekilinin bulunma-

JERANS TURK LiMiTED ~iRKETi s1 aksi takdirde gtyabmda muhakemeye 
bakilacagt ilan olunur. (13785) 

Unyon Han, Tel: 43358 ••••••••IIIIi 

Nigde Naf1a Miid iirliigiinden : 
Nafta dairesi kamyonlan ic;in 1080 lira muhammen bedelli sekiz aded 

ic; ve dJ§ kar lastikleri satm almarakhr. Bu lastikler 32 X 6 eb'admda ola
cakhr. 23/12/938 tarihinden itibaren 20 giin miiddetle ac;lk eksiltmiye konul
mu~tur. Taliblerin % 7,5 teminat akGelerile birlikte 11/1/939 c;ar~amba giinii 
saat on be~te ihalesi yap!lmak iizere Vilayet Daimi Enciimenine miiraca
atleri ilan olunur. ( 39 } 

r Dr. KEMAL NURi iMRE -] 
Clld ve Zlihrevl hastahkla r 

MiHehaSSISI 
Beyoglu fiin elba'jl Suriye P saj1. No 8 

TPI: 4015' 
L ---

Sah.tb ve Ba§muharrtr t: Yunua Nadi 
Umuml ne~rtyat1 fdare eden Y azt ltl<m 

M1ld1lr1l: Hikmet Miini l Vigen 

cumln.&r&1/et matbacut 

T. i$ BANKASI'n·~ 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
32,000 LiRA MUKAF AT 

Kuralar: 1 .Subat, 1 Mayts, 26 Agustos, 1 Eyliil 
1 ikincite~rin tarihlerinde ~ekilecektir. 

iKRAMiYELER • • 
1 Adet 2000 liral•k 
s " 1000 
s " 500 

16 " 250 
60 " 100 
65 " 50 

250 " 25 

435 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

------------------------------ - ---- - ----- ----- - - ------- ----- -

- 2.000 lira -
5.000 ,, 

- 4.000 
" - 4.000 
" 6.000 " 4.750 
" - 6.250 
" 

32.000 

Bankas1na para 
olmaz, • aynJ zamanda 

yabrmakla, 
talihinizi de 

yalniZ para biriktir111if 
denemi, olursunuz. 

Ill 



a . 
lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

6/1/939 tarihinde ayn ayn ihale edilecegi ilan edilen 10,000 aded su 
altmda kullanmaga mahsus elektrikli kapsiil ile ( 450,000 ) aded 22 lik uzun 
~= ( 50,000_) a&d 22 lik klsa ni~an fi~egi i~;in tetkikat yap1lmasma Iii~~ I"?, 

511 oldugundan a~1k eksiltmelerinin 17/1/939 tarihine rasllyan sah gunu 
saat 14 ve 14,30 a tehir edildigi ilfm olunur. ( 142 ) 

unliik 
I - ~artname ve niimunesi m=nce satm almacak 90,000 metre klr
I nuz1 ~izgili kanevi~e kapall zarf usulile eksiltmeye konmu~t~r. 
I - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuru~ hesabile 10,800 hra ve 

nr muvakkat teminab 810 liradlr. 
- Eksiltme 21/1/939 tarihine rasthyan cumartesi giinii s~at 11 de Ka

bata~ta Levaztm ve Miibayaat ~ubesindeki Ahm kom1syonunda ya-
IV ptlacakttr_ . 

- ~artnameler parastz olarak her giin sozii ge~en ~ubeden almabl-
v lecegi gibi numune de goriilebilir. .. 

sunu!1 

ihn1tl1 

':bud_ifP . ~ 

- Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 'l,5 guvenme parast 
makbu._ ve banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
zarflarm ihale giinii en gee; saat 10 a kadar yuk~n?a ad1 ge~en 
komisyon ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmeSI l•aztmdir. (113) -I - 1daremizin Cibali Tiitiin ve Kutu fabrikasmda halen mev~ud olan-

larla may1s 939 gayesine kadar birikece~i tahmin edilen 160,000 kilo tahta 
r>ar~as1 pazarhk usulile satllacakbr. · 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 hra ve % 
15 teminab 120 liradtr 

III - Arthrma 1a/I/939 tarihine rashyan .. cuma . giinii ~aat 15,30 da 
fabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesinde mute~ekkll Kom1syonda yapl· 
acakttr. 

IV - Nilmuneler Clball ve Kutu fabrikalarmda g5rulebilir. 
V - 11lteklilerin artttrma ic;ln taym edilen gUn ve saatte 7'o 15 teml

llatiarUe birlikte Yl.lk.anda adl ae~en J{oml1yona gelmel~rt HAn olunur. 
( 9484) 

Miktan 
440 aded 16,840 M3 
135 " 3,921 ,. 
135 ,. 3,510 .. 

~lciis\1 
400 X 30 X SO 
400 X 28 X 0,026 
400 X 25 X 0,026 

710 23,271 I> 

1 - Y k d b' d ktar yaz1I1 23 271 metre ~;kab1 tahta a"Ik ek-u an a e a ve m1 1 , .... "' 
siltme usulile satm almacaktrr. . 

It - Muhammen bedeli beher metre mikab1 39 lira hesabile 907,60 lrra 

ve muvakkat teminat1 68,07 liradrr. 
III - Eksiltme 13/1/939 tarihine rashyan cuma giini.i saat 15,45 te Kaba

ta~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda ya~l
lacagmdan isteklilerin tayin edilen giin ve saatte ad1 ge«en Komls· 

1 1 . -1- 1 ( 167 ) 
Yona ge me en 1 an o unur. -Muhammen bedeli 

Cinsi Miktan Beherl Tutan 
% 7,5 

teminati 
L. K. 
31.88 

Eksiltmenin 
saati 

L. K. L. K. 
1. 70 Sif 425.- 14 n·· Uz bevaz ale-

tninyum kaiMI 250 kilo 
~askfil ( 5o0 300.- 1500.- 112.50 14,30 
ktlolu k ) 5 aded . . . , 

""rlii~ l - 1d.aremizin Cibali Tiitii.n Fabrikasl I«;m 250 kilo 3~ X 60 eb awx:d.a 
dih be 1 · kMidi ile Gamaltl tuzlas1 t~in 500 k1lo tartma kabllt-

ma t Yet.ind~v~z a~:~~;;::; ~artnameleri mucibince ayn ayn aC<Ik eksiltme usulile 
da ) 88hn almacaktrr .. 

t II _ Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos • 
erihnistir. .. .. 

Inat t II(- Eksiltme 20/1/939 tarihine rashyan cuma gun? hiz~larmda gos
ayet e:ilen saatlerde K!lbata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~besmdek1 Ahm Ko • 
38 ~ 1111svonunda vap1lacaktrr. 

( IV - $artnameler pai:aSIZ olarak he:cgiin sozu ge~en 11ubedeJ1 almabl-
lecei1i gibi Alcminyum kag1d1 niimunelerl de goriilebilir. • ~ 

V _ Eksiltmiye i~tirak etmek i~tiyenlerin diiz beyaz alemin~~ .. kagi-
dtna aid fennt teklif ve niimunelerinl tetkik e~:n:k .?.~~re .~h-~le gun~nden 
bir hafta evveline kad.ar !nhisarlar Umum Mudurlugu Tiitun -~~"!mkalar 
~Ubesine ve 5 baskiile aid fiatsiz teklif ve kataloklan eksl~tme gun~nde_n. 5 

j ~Un evvpline kadar tnhisarlar Tuz Fen Subesine vermelen ve tekhflermm 
!& kabulunii mutazammm vesika almalart laztmd_xr. .. t1 d % 7 5 

a VI - 1steklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun. ve saa er e i o ila~ 
~UvPnme par&larile birlikte yukanda adl ge~en Komisyona gelmele(r 927~) 
olunur. 

-- .. i 1 td . . C"b r Ti.itiin fabrikast i~in ::~artname ve numunes mu-
·• - .ba;emJzmt 1al~~acak un nibi ince ~ey konabilecek Standart normal 

...,, c1 1nce sa In " · •· k k 'ltm1·ye kon 
t~ Slk orgiili.i ( 6000 ) aded tiitiin tozu ~uvau a~l e 51 -

It Mmu~tur. bed 1• beherl 27 kuru~ hesabile 1620 lira, muvakkat d - uhammen : I ·. 
It lll teminati 121.50 hradtr. b .. .. t 14 te Kaba-

licfll - Ebiltme 25/1/939 taribine rasllyan. c;ar~~m ~ gu~u 8?8 ·c.a yapi· 
ta~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesmdeki A Im omtsyonun 

l\7 lacaktrr. " sozii ge«en ~ubeden almabilecegi 
- Sartnameler parastz olarak hergun 

gibi niimune de ~orii.le~ilir. . . n ··n ve saatte % 7.5 giivenme 
- 1steklilerin eksiltme i~m taym edlle gu Komisyona gelmeleri ilan 

Paralarile birlikte yukanda adl ge~en ( 193 ) 
olunur. 

Orta Okul Direktorliigiinden : 
1 . .. ~ k.. ·· ·· alt ve ustii • ile bir aded kiirsii alb, 

bir - Yed1 aded ogretmen ursusu • . . d asa ve ii~ aded dosya 
do];l aded ogretmen odasma gozlii dolab, lkl ade m 

h1 ac1k eks1ltmive konmustur. . . 21111939 cumartesi giinii 
s 2 - Mnhammen bedel 400 lira olup eksiltmesi kt 
a~t 12 dP Orta Okul Mubavaa Komisvonu oniinde yapilaca I Ir~klan mak 

buz]3 - Talibler % 7.5 teminat akcesini ~ali~~ve. Yt-~~~p ~e~~ublarile ek: 
il ·a veya milli bank11lardan birinden getnece en 1 1 

ttneye g· b"l kl d" · ·· 
4 · tre 1 ece er 1r. d t eyi resimlerl nu-

t)) - istekliler Okul Mubayaa Komisyonun a, ~ar nam · ' ( '175 ) 
Uneleri PnrPbilirler 

.., l<ar!.kOv .Vak•flar DirektO~IiiQii il3nlan I 
1\f. I<! 
t"tler Y- Muvakkat Semti Mahallesi No. Cinsi 

yeni 
l..ir; l( teminat 
147 9 . L. K. 24 Diikkanm mslf his-

0 11 09 tiskiidar Selmanaga Atlamata~l 
1102 00 

82 65 Kadtkoy Rasimpa~a 

sesi 
Nlzamlcedid 12 Yanm kargir evin 

tamam1 
7 82 tiskiidar Pazarba~I Mantar 28,30 Ah~ab ~v ve arsa 

14 86 ,. Hacihesna Servilik 104 Ah~ab evin tamam1 

~ k hatun k 11 • ""lk" eti satll· 
t"tla]t ~ anda cinsi ve mevkileri yaz11I j!ayrimen u erm mu 1Y . 
saat uzere ac;Ik artbrmaya ~tkanl~u!?tlr. ihalele_ri .. 2~(}_(939 pazartes~ giinii 
• 14 tedir. 1steklilerin Kadlkoy VakJflar Mi.tdurlugune gelmelerl (78) 

1st b · 
an ul : Orman Koruma Gene) 

Komutanbg1 Ambar Md.den : 
te§k~- Orman Koruma Genel Komutanhk !stanbulda Zeytinb:xrnun.da 
Ve ~ olunan Talimga·h b' . . ( 20) aded hala tesisatmm ke§If, plan, 

~artn· . mas1 1~m 
lb "~esme gore in~as1 ac;1k eksiltme ile yapilacakhr: 

da 11:ualesl 18 ikincikanun 939 ~ar~amba giinii saat 14 te Istanbulda Galata
alma I<~h~ne sokagmda Alemd.ar hanmda Genel K. Amban binasmda Satm· 

., rrnsvonunda 1 kt B6 "" - M. h yapt aca Ir. kk t . t 300 lira 
kuru~tu u ammen bedeli 4011 lira 49 kuru$ muva at emma 

3 r . 
Yanda; .. ~e~if, PlAn, ~artnamesi hergiin parastz olarak mezkt1r Komis· 

4 Ort·lebilir 
Mes'ulM lsteklile~in muvakkat teminat parasmt istanbul Orman M_mb~~ 
"esiltalarj~hih;,sibligine yahrmalan ve ahnacak makbu;l ~e nrrtntm:m~~; 

ale gi.in ve saatinde Komisyona miiracaat en ' n ° un · 

CUMIJURIYET 

6KS0R0K ~URUBU 
"Sirop Pectoral, 
Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri 
ge!ririr, balgam soktiiriir, bront
larx temitler, nezle ve gripten ko
rur, gogiisleri zaytf olanlara bil-

hassa 'ayam tavsiyedir. 

INGILIZ KANUK ECZANESI 
BeyoGiu. istanbul 

kmir Telefon Miidiirliigiinden : 
1-

2-

3-

4-

idare ihtiyac1 i~in oort pazisyonlu bir telefon ~ehirler aras1 masas1 
kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlmt§tlr. 
Muhammen bedeli ( 7.000) yedi bin lira muvakkat teminat ( 525) 
bell yiiz yirmi bell lira olup eksiltmesi 13 kanunusani 1939 cuma 
giinii saat 15 te !zmirde Telefon Miidiirliigii binasmdaki Satmalma Ko
misyonunda yapllacaktir. 
Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi kapah zarflarm1 o giin saat 14 e kadar mezkiir 
Komisyona vereceklerdir. 
$artnameler hergiin !zmir Telefon Miidiirliigii ile istanbul Telefon 
Miidiirliigii Levazrm A.mirliginden paras1z verilecektir. ( 8562) 

Kiitahya Belediye Reisliginden: 
Bclediyemiz biit~esinde mevcud. ( 90 ) lira ayhk iicretine Stad in~?aSI 

tahsisatmdan da ( 60 ) lira ilave edilmek suretile ayhk ucreti ( 150 ) Iiraya 
iblagen tesviye edilmek ve Belediyenin Fen i~lerile Stat in§aatim nezaret 
etmek iizere ehliyetli bir miihendis veya fen memuruna ihtiyactmlZ vard1r. 
isteklilerin vesaiki Iazimeleri suretlerile Beled.iye Riyasetine miiracaat 
etmeleri. ( 141) 

Gayri menkul ~a~Iarm a~1ki(Memur aran1yor] arthrma tlam . Mtslr9&1"§1Stnm yanmda Makulyan 
ZONGULDAK ICRA MEMURLU- han 2. 3 numaraya mliraeaat 

GUNDAN: 
!nebo1u Asliye Hukuk Mahkemesin-

11 

cc Zevcim, gOzlerine 
inanmak istemiyor>> 
iste, Fransada Sen Sehrinde , ' Montreuil kasa· 

bas1ndo Emil Zola sokag1nda 17 No.da Bayan 

Wagner, Boyle 

«0, Bana; Sen 10 

Hayretini izhardan 

diyor 

Ya~ 

ve iUive ediyor: 

Gencle,mi~sin Diyerek 

Kendini Alam1yor. » 

JJayan Wagner'in Biocelli 

yeni cild unsurunu kul

lanm.azdan evvelki 

fotograh 

cZevcim Jorj, bu adeta bir mucizedlr, 
diyor. Filhakika iki ay kadar evvel, al
nrmda, gozlerimin ve agz1mm etrafm
da buru§ukluklar ve C<izgilerim vardJ. 
Bugiin ise bii.tii.n arkada§lartm bu ~a -
Tani hayret tebeddiile §a§tyorlar. On -
lara yapt1guru sayledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Biocelli 
Tokalon kremL'li kullanmalanm tav -
1iye ettim. Bir~oklan bizzat tecrii.be e
derek §ayani hayret semeresini goriin· 
ciye kadar benimle alay ettiler. Fakat 
sonra bana hem te§ekkiir ettiler, hem 

Bayan Wa~er'in birka~; hafta 

zarftnda kazand1i! ~ayant hay

ret giizelik tebeddillfinii 

gosteren fotograb 

de son derece memnun kaldJlar.,. 
Her aqam yatmazdan evvel pembe 

renkteki Tokalon kremini kullanmtz. 
Terkibinde, Viyana tJniversitesi Pro • 
fesorii doktor STEJSKAL'm ke§fi olup 
tlplo insanm tabii ve hayati cild unsu
runun ayn.t olan ve gene hayvanlann 
cild hiiceyrelerinden istihsal edilen 
Biocell genclik cevheri vardJr. Giinduz 
i~in de beyaz renkteki Tokalon kremini 
kullammz, cildinizi yumu~atlp beyaz • 
latlr ve siyah noktalan eritip aC<tk me
sameleri stkla~tinr. 

A~1k arttuma ile paraya C<evrilecek 
aygri menkuliin ne oldugu: Zonguldak 
Me~rutiyet mahallesinde baghk mevki
inde tahtani ve fevkani altt odah kar
gir bir bap hane 

!nebolunun Neditye koyiinden c;a- Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlarJ den: I 
kal ogullarmdan Mustafa oglu ismail 1111••••-•••••••••••••••••••••••••1 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki, 
mahallesi, sokagx numaras1: Zonguldak 
Me~rutiyet mahallesinde Baghk cadde
sinde canibi yemini ve yesan ve arka
Sl ve cephesi sahibi senet arsas1. 

Takdir olunan lnymet: 600 lirii (bor<j· 
lu Ali R1zanm hissesi) 

Artl.rmanm yaptlacajp. yer, giin, saat: 
Zonguldak icra dairesinde birincl artrr
mast 13/2/939 tarihinde saat 14-16 ya 
kadar. 

1 - !§bU gayrimenkuliin arbrma 
§artnamesi 3/1/39 tarihinden itibaren 
38/1219 No. ile Zonguldak icra dairesi· 
nin muayyen numarasmda herkesin go
rebilmesi i~in aC<Ikttr. ilanda yaz1h o
lanlardan fazla malt1mat almak istiyen
ler, i~bu §artnameye ve 938/1219 dosya 
numarasile memuriyetimize miiracaat 
etmelidir. 

2 - Artrrmaya l~tirak i~in yukanda 
yazth k1ymetin % 7,5 nisbetinde pey ve
ya milli bir bankantn teminat mektu· 
bu tevdi edilecektir. 

3 -ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm ve irtifak hakkt sahipleri
nin gayrimenkul iizerindeki haklanm 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alanm isbu Han tarihinden itibaren yir
mi giin kinde evrak1 miisbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icab 
eder. Aksi halde haklan tapu si<:illile sa
bit olmad1kC<a sab~ bedelinin payla§ma
smdan baric kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde arhrmaya i§ti
rak edenler arhrma §artnamesini oku
mu~ ve liizumlu malumat alm1~ ve bun
Ian tamamen kabul etmi§ ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul ii~ defa baibnld1ktan sonra en ~ok 
arbrana ihale edilir. Ancak arttrma be
deli muhammen k1ymetin ylizde yetmi.§ 
besini bulmaz veva sahs istivenin ala
cagma rucham olan diger alacakhlar 
bulunup da bedel bunlarm o gayrimen
kul ile temin edilmis alacaklannm mec
muundan fazlaya ~1kmazsa en ~;;ok artx· 
ranm taahh'.idii baki kalmak iizere ar· 
hrma on bes giin dana temdit ve on be· 
sinci giinii ayni saatte yaPJlacak artu
mada. bedeli satls istevenin alacagxna 
riicham olan diger alacakhlarm o ~ay
rimenkul ilc temin edilmi~ alacaklan 
mecmuundan fazlaya c1krr>ak ~artile. en 
cok arhrana ihale edilir. ~oyle bir be
de! elde e(!"lpme,;se ihale yap1lamaz ve 
~at.~ talebi diiser. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olu
nan kimse derhal veya verilen miihlet 
i~;;inde parayt vermezse ihale karar1 fes
holunarak kendisinden evvel en yiiksek 
teklifte bulunan kimse arzetmi~ oldugu 
bedelle alma~a raz1 olursa ona, raz1 ol
maz veya bulunmazsa hemen on be§ 
~tin mllddetle arbrmaya c1kanhp en 
cok arhrana ihale edilir. Iki ihale ara
~mdaki fark ve ge~en giinler i~in % 5-
ten hesap olunacak faiz ve di~er zarar· 
lar ayrtca hiikme hacet kalmakstzm me
muriyetimizce a1Ic1dan tahsil olunur. 

Hudut ve k1ymeti yukanda goste
rilen gayrimenkuliin 3/l/939 tarihinde 
Zon~tuldak icra memurlugu odasmda i§
bu ilan ve gosterilen arttrma ~artnamesi 
dairesinde satllaca~1 ilan olunur, 

tarafmdan o koyden <;akal oglu Musta-
fa oglu Mehmet ve 1stanbulda Kii~iik 
pazar Kutucular hanmda Adarh lsma-
il kans1 Hatice aleyhlerine inebolu As
liye Hukuk mahkemesine aC<tlgl tashihi 
kaytt ve veraset davasmm yap1lmakda 
olan duru§masmda : Miiddeaaleyhler
den Mehmedin ikametgaht malum ol
madiltmdan tebligatm ilanen yapilma
sma karar verilmi§ oldugundan duru~
ma 23/1/939 pazartesi saat 10 a bua
kilmu;; olmakla dur~ma giinii mahke
mede bilasale bulunmas1 veya vekil 
gondermesi aksi takdirde duru§mamn 
gtyabmda yaptlacagx tebligat makamma 
kaim nlm::~ 1{ i.i7ere ilan olunur. (13786) 

Kabata§ta Omeravni mahallesinin Tramvay caddesinde 193 say1h vaklf 
bina 31/5/939 sonuna kadar ( 9 ) lira bedeli muhatnmen iizerinden ac;tk 
arttirmtya konulmu~tur. 

ihalesi 18/1/939 per~embe giinii saat 14 te Beyoglu Vakrll,ar Miidiirlii-
gunde yaptlacagmdan taliblerin miiracaatleri. ( 160 ) 

Zongu dak Belediyesinden : 
Beled.iyemiz it~aiyesi i~in almacak motopomp 27/1/939 tarihine musadif 

cuma giinii saat 16 da Zonguldak Belediye Daimi Enciimeni huzurunda 
ihalesi yap1lmak iizere ac;;1k eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli 
( 1870 ) liradir. !steklilerin §artnamesini almak i~in Zonguldak Belediyesi 
Enciim<'!l kalemine ve ihaleye girmek i~in de 140 lira 25 kuru§luk muvak
kat teminatlarile Belediye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. ( 174) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Turk Liras1 
~ube ·ve a)ans adedi 1 262 

Ziral ve tic:ari her nevi banka muamelelerl 

t 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbarstz tasarruf hesaplartnda en az 50 liras1 bulunanlara se-

nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile a~a91daki plfina gore lkramlye daa.tllacakttr. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 , 2,000 , 
4 , 250 " 1,000 " 

40 , 100 " 4,000 " 
100 , 50 , 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 , 
160 , 20 " 3,200 , 

DlKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene l~inde 50 llradan ~a~ d~miyenlere ikramiye ~~ takdirde 

% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 
lerinde ~;ek ilfl'cektir. 

1 eyiQI, 1 birinc:ikiinun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 



HALK G Zonguldak Asliye Hukuk Hakimligin
den: 938/938 

Zonguldak Kozlunun Kayadibi ma
hallesinde, Edirnenin <;atalca rna. 153 
hanede Nureddin kiZl Nazile tarafm
dan, miiddeaaleyh kocas1 istanbul Fa
tih Kad11;e~mesi 31 hanede halen yeri 
mec;hul Mustafa aleyhine, ge~imsizlik 

sebebile bo§anma davas1 a~Ild1gmdan, 
mumaileyhin duru§ma giinii olan 9 §U-
bat 939 per§embe saat 10 da Zonguldak 
Asliye Hukuk Mahkemesinde haz1r bu
lunmasl dava arzuhali ve davetiye teb
ligi makamma kaim olmak iizere Han 
olunux. (13703) 

Emsali arasmda en giizel ve §lk 
Mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Y ent 

· BAKER Magazalan j 

Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK ve 
YATAK ODASI takunlanrun zen
gin ~e§idleri her yerden iyi §artlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Her banyodan sonra sa~IDIZ 

Bu ~ekle girerse 
idaresi : Nurosmaniye caddesi 54 No. istanbul Telefon : 23300 
Resmi ilanlar i~in Maarif Cemiyeti resmi ilanlar biirosuna, ticari ve hususi 

ilanlar i~in ilanc1hk ~irketine miiracaat edilmelidir. 
Briyantin PERTEV 
onlar1 diizeltmeyi temin eder. 

• 

IZILA Y CEMiYETiNDEN: 
Hastanelerimiz ic;in diktirilecek hasta abalarmda kullarulmak Uzere: 

5.500 metre kumas 
' 

( Yerli veya ecnebi mah) sa.tm .almacaktrr. Taliblerin niimuneyi 

gormek ve teklifte bulunmak iizere 24/1/939 sah giinii saat ( 15 ) e 

kadar Yenipostane kar§lsmda KlZllay istanbul Deposu Direktiirliigiine 

miiracaatleri. 

.. ' . • , 

N E 0 K U R l N·'r' 
Gripi, nezleyi, ba~, di~ ve romatizma agrdarini 

derhal ge~iren en iyi ila~hr. 

1 ka,e 6, altahk kutu 30 kuru,tur. 

istanbul S1hhi Miiesseseler 
ve Eksiltme 

Artbrma 
Komisyonundan : 

ve biitiin Istirablari teskin edeJl 

G R • 
I p • 

I N 
Bilhassa bunJara kar§I miiessirdir. 

hj ba,•nda, avda her zaman yan•n•zcta btr ka,e 

bulundurmay1 unutmay1n1z. 

tng 

~a 

n 
Kalbi bozmaz, mideyi ve bobrekleri yormaz. Ieabmda gilDde 
almabilir. iSMiNE dikkat. Taklidlerinden sakmm1z ve Gripin 

b3.l2ka bir marka verirlerse ~Jiddetle reddediniz. 

e 

etrn 

H !erini g 
aVU~Yetine 

!n spar 

Pisin ve Kazino n ~en 
. cu, ge 

Ankarada <;ocuksaray1 caddesinde Sus sinemas1 altmda <;ocuk Est1' bir In 
Kurumu tarafmdan in!?a ettirilmi~ olan kapah yi\zme havuzu, kaZ~ !eden 1 
miistemilatlarmm in~aatl ikmal edilerek tecriibesj_ yapllrnifltlr. 20 iJdll.niz] 
nun 939 cuma giinii saat 15 te <;ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merl<e A{ s.e 
yap1lacak a~1k arttlrma ile ~iraya verilecektir. Gormek ve §eraiti ogrer f b:~tn 
istiyenlerin Kurum Hesab I~leri Direktiirliigiine miiracaat etmeleri. ( 1 Utii 

-----------=----------------•nn «T 
Siimer Bank ----rllf'oldu&u 

Birle~ik Pamuk ipligi ve dokuJ11~~~~a~~ 
F abrikalari Miiessesesinden: ~:nuT~-8 

ur 

Pamuk ipligv i Sat1s1 • ~ Y~ti • • echse 

Kayseri Bez Fabrikasl mall 12 No 'Pake.tl 415 kurlltti1
1
!Yke v 

16 480 II : 

Nazilli Basma Fabrlkas1 mall " '' eden t 
24 11 n 580 u alan dt 

EreQii Bez Fabrikast malt 24 ,. 11 580 

Y alntz Eregli Bez F abrikas1nda : 
10 balyaltk sipari$1er i~in , ,. 575 

!! !! It " " 570 

" 
,, 

" " " 565 

n esash 
'' I" 'H .... er 

,, 
1Yesi de 
! beraber 
lan alar 

'' eder. B 
endirrnek ,, . 15 

25 
50 

layat kav 
II n n " " 560 '' ek istiyor 
Fiatlarla tabrikada teslim ,artile sablmaktad1r. Ill sozler, 

Belediye Riyasetinden : 
lplik mi.istehhklerinin yukarda yazdt fabrikalara gonderecekl~an son 

Bak1rkoy 'Akliye ve Asabiye hastanesindt! mevcud 100 lira muhammen b d 11 • k b T d "h 1 ef M 1 
bedelli bir aded eski Ford otobiisii ile 70 lira muhammen bedelli bir aded e e en mu a liD e I tiya~ art nisbetinde iplik sipari§i "' b ec iste 

I li N f V k.l ik" . eski Berlr'ye kamyonu 13/1/939 cuma gu"nu·· saat 11 de hastanede pazarlikla cekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara yaraY'! "llb~·aks Kazam1z elektrik santra rna 100 lira iicret · a Ia e a etindt!n · mc1 1.""' d 
smu ehliyetnameyi haiz bir elektrik fen memuru ahnacaktlr. Taliblerin satllacaktlr, · lecek pamuk ipligi miistehliklerinin de ihtiyaclartnl gene ayn1 ~ ~~i 1 10 

15/1/1939 tarihine kadar vesaikile birlikte Belediyemize miiracaatleri Han !steklilerin yiizde yedi bw;uk depozitolarile birlikte belli giin ve saatte larla yaln1z Eregli tabrikasma sipari~ edebilecekleri ilan olull ar{~pm1 

~ol~un:ur~ ......................................... ~(~1~76~)~•h:a:s~ta~n~ey~e~ge~lm::el~e~ri ............................ ~ ..... ~(~19~1~)~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~· a a§l ~ IYesj kan 
nleket h 

- • 

Biitiin diinyaca tan1nm1$ me!;hur !;ehir ' • 
Vtlzbinleree kifiyi her sene sinesine topltyarak, karaeiger hastaltklar•, kum, safra kesesi 
iltihabi ve fazla 'hjmaniiktan ileri gelen rahatstziiklardan kuJ•taran s1hhat ,ehri 

Acaba herkesin, her sene Karlsbad'a giderek Kiir yapmas miimkiin mii ? Elbette hayu ! F akat, hakiki ve tabii Kar
ls bad maden suyundan istihsal edilmi~ karlsbad Tuzu bu vazifeyi goriir ve KARLSBAD'1 evinize getirmi§ olur. 

Her sabah evinizde, bir bardak 1llk su icinde kola yea eriterek iceceQiniz dolu bir corba kas101 

Sizi 
' 

Bir Cok Rahats1zl1klardan kurtaracakt1r 
Jlgzinizdaki ae•l•g•, dilinizdeki pas• ve midenizin bozuklug.und~n ~Dtevellid ueles kokusunu derhal giderir. 
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