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BAGCI 'ARABI 
Taze Y APINCAK iiziimunden 
ERANSIZ MAY ASI ile yaptl
m•~ nefis Tiirk ~arab•d•r. G~-
lata Necati B. Cad. No. 218 

Telefon: 41267 

Torto·za dii$tU 
rankist ktt' alar diin de ileri 

harekata devam ettiler 

9emberlagn, Lord Halifaks 
bugiin Romadan ayr-zlzyorlar 
italyantn bir dortler konferans1 toplanmas1 

yolundaki teklifi tahakkuk etmedi ··········· ·········· ................................... . 
•• ustakil 
Ukrayna 

tasavvurlar• 
~ ko-Slovak yikilifile farka dogru 

:edik a~almtf olmakla beraber 
tr esin kolaylikla bahsettigi Vk-
1~11a'ntn Alman tesirlerine tabi 
llataL·l b' f'k . ~ l(t IT devlet yapilmasi I rt 

Ce Soylenildigi kaJar ko[ay[Ikla 
tahakkuk ed ecek likirlerd en 

degildir. 

eko-Slovakya'mn tasfiyesin
den sonra ortaya bir Okrayna 

. . dii&iincesi <;1kn. Cok piiruz.lii 
lsttkbal i~in karga§ahklar vadeden bir 

~----------~----~======~ ... 1---------F ran s 1z m atb u at1, a ra d a k i ,.-;-in~gi-:-:-liz-si-ya--si-ma--hf--iU-eri-, v-ay-iye-t 
buhrantn buyuyecegini yaztyor hakktnda tefsirde bulunmad1lar 

Konig meselesi 
Eski bir hadise yeniden 

mevzuubahs ediliyor 

... 

AI< D£NiZ.i 

Ruzvelt'in teklifi uzerine bunun 450 milyonu 
orduya, 65 milyonu donanmaya, 27 milyonu da 
Panama garnizonunun takviyesine harcanacak 

450 mi!yO'Il orduya, 65 milyon do • 
nanmaya, 10 mil yon sivil pilot! ann an· 
trenmanma, 27 milyon Panama mmta
kasmda sulh zamanmdaki askeri garni
zonlarm takviyesine tahsis olunacakhr. 

Orduya aid kredinin 300 milyonu, 
takriben 3,000 yeni tayyare in§asma tah

[Arkasl Sa. 9 siitwn 4 te] 

Va§ington 13 {a.a.) - Ruzvelt milli 
miidafaaya muteallik olarak kongreye 
gondermi§ oldugu bir mesajda milli. mii~ 
dafaamn 1slah1 i<;in derhal 552 m1lyon 
dolar kredi a<;tlmasml tavsiye etmi§tir. 
Bunun 21 0 milyonu 1940 senesinde kul
lanllacaktlr. Kredinin yekunu §U suretle 

tevzi edilecektir: .......................... s;;·;;·~i;·;;·; ...... ihti;;·;·t;·;·; .......................... . 
V ali, diin Istanbul kuliib 

reislerile gOrii§tii , 
Lutfi K1rdar, yeni yapdacak stadlara aid tafsilat 
verdi metruk medreseler kuliib haline getirilecek ' . 

erkaDl Vali Liitfi Kudarla beraber 
{Y a.ztll 1 nci ICJhilemi.zdel 

Londra 13 {Hu-
susi) - Pe§te'de
ki !talyan el<;isi 
Kont Vin<;i refa -
katinde Alman ve 
J apon el<;ileri oldu
gu halde bugiin Ma-

~ car Hariciye N azm 
j Kont Caki'yi ziya-

retle Macaristam 
l resmen antikomin • 

Kont Stefan Csaki tern pakta iltiha • 

ka davet etmi~tir. 
Macar Hariciye N azin ii<; eldnin mu

racaatini kabul ederek, Macaristamn an
tikomintern pakta iltihaka karar verdi -
gini bildirmi§tir. 

Eski Macar Ba§vekili Kont Betlen'in 
riyaseti altmdaki Macar muhalifleri, hii
kiimetin bu kararma itiraz etmi~lerdir. 
• II ••••••••••.• II ••••••••••••••••••••••• II ................ II II 

Millet Meclisinin 

diinkii i~tima1 

Artbrma, Eksiltme kanu
nuna muvakkat bir 

madde ilave edildi 
Anhra 13 (a.a.) - Biiyiik Millet 

Medisi bugiin Refet Camtezin ba~kan .. 
hgmda toplanm1~t1r. Devlet Suras1 re .. 
isligile Be~inci claire reisligi ve on azahk 
i<;in yaptlacak se<;ime gosterilen namzed
lere aid mazbata Adliye enc~meni tara· 
fmdan vaki taleb iizerine mezkur encii
mene geri verilmi§tir. 

Kont Ciano, Lord Halifaks ve Vatikanm m.e§hur kiitllbhane salonu 

Ba§vekil Mussolini diin 
ornay1 itti 

Gece ne,ri beklenen teblig, ~1kan yeni bir 
sabah bildirilecek ihtilaf yiiziinden bu 

Ro~a, 13 <I-?us~si} - !ngiliz ,. ~tal- vaziyetin de ancak General F ranko'ya 
yan ~uzakerelen dun gece. resmen h1tam muhariblik hakk1 verildigi takdirde 1slah 
buldugundan, Cemberlayn tle Lord Hali- edilebilecegini bildirmi§tir. 
f~ks bugiin sureti hususiyede gezintiler .ve Cemberlayn' a gelince: F ranstz • hal" 
z~y.aretler Y~~ml§la~~~r •. .' Salahiyettar In- yan ihtilafmtn iki devlet arasmda dog .. 
g1hz mehafllmde, tkt gun zarfmda cere- rudan dogruya miizakere yolile halledil" 
yan e~en m.~l.akatl~r miispet bir netice el- mesini tavsiye ederelC, !ngilterenin ancalC 

!
de .e~1lmedtg1 temm olunmakla beraber, bu takdirde ihtilafa miidahale edebilece" 
~g1hz namlann:n esase~ R?mada ye~i gini beyan ~tmi~tir. Bu vaziyete gore, ! .. 

b1r a~la§ma d~rpl§ e~edtklenne ehemnu- talyamn istedigi yeni dortler konferansi 
yetle J§aret ed1lmekted1r. Ramada, lngiliz projesi suya dii§rnu§tiir. 
v~ .ltalyan namla.n s~dece miitekabil nok- Romaclan ayr1l 1yorlar 'I 
ta1 nazarlanm sanh biT §ekilde izah etmi§- fngi]1'z B k'l' r 'b 1 'I H l! 

I d
. M ·1· · 1 · . a§ve 1 1 vern er ayn 1 e an• 

er tr. usso 1m spanyaya kar§l vaz1ye- ciye Naztrl Lo d H l'f k .. ~1 · . . d w . • • w. • r a 1 a s yann og ey111 
hfil egt§tlrenuyecegtm ve Akdenizdeki [ArkasJ sa. g sutun 5 te] 

.. ..... M'8'h'kBID·e· ....... k.8'i'O'ffiiil'd'8""'"""8i'ii ....... i8'Ci8·s·;· ... 

Bir zab1t katibi kar1s1 
ile kaynanasini Oldiirdii 
Fa cia dan evvel karJSJna tekrar birle,me teklifinde 
bulunan gene katil de kazaen ~enesine isabel eden 

ve gJrtlagini par~abyan kur,unla can 

Asker! F abrikalar T ekaiid ve Mua .. 
venet Sand1g1 hakkmdaki kanun encii -
mene verilen maddesi miistesna olmak 
iizere miizakeresi ikmal edilmi§, Turkiye 
ile Almanya arasmdaki miibadelata ve 
tediyata aid 30 agustos 938 tarihli an· 
la§malann tasdikma, Riyaseticumhur 
dairesi te§kilahna miitedair kanunun ba
zt maddelerin degi~tirilmesine aid kanun 
layihalanmn birinci miizakereleri yapll-

Mahkeme binastndan ~Ikarllan ii~ tabut 

Dun sabah, saat 9,30 ta, Beyaz1dda, kans1 Vildanla kaynanas1 Nazifeyi mall· 
Y organc1ba§1 s~kagmdaki .F atih Sulh H u- keme kaleminde tabanca ile vurup 'oldiir• 
kuk mahkemes1, kanh bu aile fa_ciasma diikten sonra kendi de, kazaen <;enesina 
sahne olmu§, ma~keme zabrt kattblerin- isabet oderek gutlagm1 pan:;ahyan bir kur .. 
den ~evkllt, kendisinden a.vnlmak istire ,JAricas: sa, 9 ,&utun 1 del 



2 CUMHURfYET 

TARiHDE BUYi..il< VENiZ 
MUHAREBELER 

c eehir ve Memleket Haberleri ) 
Vali Oniversitede Et fiatlari 

Tefrika No. 64 Nakleden: ABIDIN DAV£R Lutfi K1rdar, dekanlar1 Borsadaki canh hayvan 

Denizde Osmanl1 Tiirkleri ayr1 ayr1 ziyaret etti fiatlar1 yiikseliyor 

Osmanhlar, Rumeliye salla ge~tikleri iddia edilen 
1355 y1hnda, 35 senedir denizcilige ba~lam•,Iardt 

Babasmm kendisine tevdi ettigi biiyiik s1r-\ lakas1 yoktur. Masal ve destan olarak ise 
n onlara da a<;l:!. Orban Gazi, ogluna Bo- <;ok giizeldir. 

gazm Rumeli cihetinin de Osmanhlarm Siileyman Pa§anm Lapsekide hazJT -
elinde bulunmas! lazlm geldi~ini soyle- ladJgl bir gemile kar~Jya gec;tigini yazan 
r- ;~ ve gizli talimat vermi§ti. Siileyman deniz Albay Ertugrul, «Osmanh kuvvet
Pa~a da, bu maksadla Kap1dag1 berza- lerinin Rumeliye naklinde, Ak<;aliman
hlna inmi~ti. ~ehzadenin arkada§lan bu da zaptettikleri Rum gemilerinin yardi
sun ogrenince, derhal muvaf1k buldular; m1 oldugu gibi Cenevizlilerin de iki ge

P""~ "l eyin kar§l sahile ge~megi ve bir esir mile muavenette bulunduklarm1 baz1 
getirmel!i taahhiid ettiler. Kap1dag1 mev- miiverrihler bildirmektedir. Her halde, 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kir
dar diin saat 9 da Oniversiteye giderek 
Rektorii ve F akiilte dekanlanm dairele
rinde ayn ayn ziyaret etmi§, kendilerile u
zun miiddet gorii§I'Ilii§tiir. Vali, Oniversi
teyi gezdikten sonra Rektor Cemil Bilfiel 
ile beraber Cerrabpa§a, Gureba ve Hase
ki bastanelerine gitmi~tir. 

Dr. Lutfi K1rdar, bastanelerin ibtiyac
lan etrafmda izahat alm1~hr. Bu arada 
kendisinden fakir talebelere yard1m ya
pllmast istenmi§tir. Kurulmas1 tasavvur e
dilen Oniversite mahallesi meselesi de ba
bis mevzuu olmu~tur. 

$EHIR ISLER/ 
~ iincle Marmara denizi oek geni§ oldu- Bogazm buradaki darhgma gore, giinde, 1kinci nevi elc:mek niimune-
gundan Gorucuk denilen ywien birc;ok defa, gemilerin gidip gelmeleri 
Cimni koyiine gec;mege karar verdiler. miimkiindiir» ·diyor. 

(imni kalesi Geliboluya bir buc;uk sa at Siileyman Pa§a, 135 7 senesinde, Ge
mesafede ve ~ark tarafmda kain olup liholu kalesini kanh bir hiioumla zap • 
Gorucuk dahi tam onun kar~ISinda ve tetti. ,Sehidler aras.mda Emir Ali Bey 
Bogazm methalinde oldugu i~in en mii- de vard1. 

nasib yer buras! idi. Siileyman Pa~a. filodan yard1m gore 
Bir rivayete g(ire F az1l ve Ece Bey- gore, 1358 sonunda Biiyiik<;ekmeceye 

ler "bir sandalla Bogaz1 ~~tiler, ba§ka kadar dayand1. Papa altmc1 !nnosan'm 
bir rivayete gore de bunlar kiitiik kese- ham lath~ bir Hac;h filosu, J 359 da bir 
rek sal yap1p oounla ~~tiler. Kar§Ida baskmla Lapsekiyi zaptetti. Bir mud ~ 
baglar i~inde bir luristiyan bulup tuttu - det sonra, Upsekide yeni filo kuman • 
lar. Sal veya sandallanna ahp kar§lya dan! Yusuf Beyin ,iddetli bir taarruzu
getirdiler. Siileyman Pa,a esire iltifat na ugrad!. Birkac; ~emi kaybettikten son
etti, maksadmm kar~Jya g~mek oldugu- ra, askerini ve gemilerini toplay1p Bo ~ 
nu soyledi. Huistiyan, k1lavuzluk etmegi gazdan c;rkmaga mecbur oldu. Papah
hbul etti. Bunun iizerine Siileyman Pa- gm Akdeniz Bogazm1 zaptetmek i<;in 
§a s1gular toplathrarak derilerinden tu- Osmanh Tiirklerine kar§l yaptJrd1gt ilk 

lum ~1lc.arhp bunlan ~itirmekle adeta Hac;h s~feri bOylece suya dii§tii. 
F1rat ve Dicle Mhirleri U.Zerinde kulla • ~ehzade Siileyman Pa§a 1359 da, 
mlan kelekler gibi kelek yapt!. Diger Bulaytrda avlamrken kazaen oldii ve de
bazl rivayetlere g()re, bu derileri ince u- rin manah vasiyeti ijzerine Bulay1ra gQ.
zun keserek kayltlar yaptp tedarik ettigi miildii ve mezan Bogazm ebedi muba
serenleri bunlarla birbirine bagla}'lp iki f1z1 oldu. lki ay sonra da Orban Gazi 
sal yapt1rd1. vefat etti. 

Bu sallann birine 40 nefer bahad1r ile 1zmit Sancak Beyi unvanin1 ta~iyan 

. . 
smm raporu 

lkinci nevi ekmek fiatlannm ucuzla
hlmasmt temin maksadile evvelki giin 
niimune olarak yiizde yetmi~ sert bujt
day ve yiizde otuz m.JSlr unundan mii -
rekkeb olmak iizere tutulan ~e§ni ile ya
pllan ekmekler dun Belediye kimya -
hanesine g1inderilmi~tir. Kimyahane 
bunlan tahlil ederek g1da hassasma aid 
raporunu verecek ve bu rapor almdlk
tan sonra vaziyet belli olacaktJr. 

Azabkap1 meydamna aid 
projeler tamamland1 

Azabkap1 meydanmm tevsii hakkm
da §ehircilik miitehass1s1 profesCir Prost 
tarafmdan yaptlan plan iizerine Beledi
ye Fen heyeti tarafmdan tanzim olu -
nan detaylara aid projeler ikmal olun • 
m~, Belediye riyasetine verilmi§tir. 
Yakmda istimlak muamelesine ba~lana
caktJr. 

Y eni eaddeler i~in •• 
Mozaik parke olara:k yapilmakta olan 

yeni <:addeler )'lkandtktan sonra slip • 
riilecektir. Bunun i<;in s!ipurgeli ara -
zozlar mubayaasma karar verilml§tir. 
Bu suretle ild i§in ayni zamanda ve bir 
arada yaptlmaSl kabil olacakbr. 

Belediye zabitas1 
talimatnamesi 

Sehzade Siileyman Pa§a, digerine Hac1 Amiral Yu&urr Beyin zamanmda da, fz
jlva Bev, Ece Bey, Faz1l Bey, Evrenos mit Osmanh devletinin deniz iissii ola
Rey, 40 nefer miicahidle binip karanhk rak kald1. Hem barb, hem ticaret i~in 
bir ~ecede Boga2lJ g~tiler. AkmtJlarm yap1lan Osmanh oemilerinde bir ilmmt 

' ·1 • t d"kl · d J o G-en sene Belediye zabttaSl talimat-
yar,..'mt e 15 e 1 en yere var 1 ar. miisliiman olan, bir k1sm1 da yalmz Os- -,.. 

C k I .1 d namesinin tadili ic;in Belediyede muh • 
. imni a esinin oll'Vann an a§agl ab- manl1 tab1"1"yetine g---en birrok Rum de- 1 b k kk 1 .._.... .,.. te it ir omisyon te~e ii etmi§ ve bu 

lan 11i.ibreler, yi.iksele yiiksele hemen ka- nizci vardt. komisyonun haztrladtgt projenin tali -
I~ ile bir olmu.:tu. ~!lavuzluk eden hni.s- Blrinci Muradm Padi~abhgt zamanm- matnamenin bir ktsmmt te§kil eden 
t1v'ln ~uray1 gosterd1. Oradan kaleye g1r· da Rumelide harb devam etti. fstanbu- maddeleri ~ehir Meclisince de tatkik ve 
~il;•. Si.ilevman Pa§a, kal4 halkmm k1h- lu~ zaptlndaki giic;1iik kar§Jsmda, Edir- tasvib olunmu~tu. Fakat o zaman gorii-

b·t .l k d K 1 · i ·· 1 ,_ d d B d T k len Hizum iizer!ne bu husustak! mesai na 1 e oo. unma 1. a enm 'DOY e KO - ne zapte il i. un an sonra ra ya 
layca zaptmdan sonra, k1y1daki Rum harbi, Balkan harbi olmu, ve Tiirk or- durdurularak proje meclisten geri alm-

bv,klanm da elde ederek kar§l yakaya dulan, muhtelif kollara aynlarak garbi mi~h. 
·· d · 300 f · d h CJgrendigimize gore, Belediyenin gon eno o gece ne er gaz1 a a Trakya. Makedonya ve Balkan dagla-

11 . a· ~ · "b" .. .. . . d d h" .. halkla miinasebetlerini tanzim, §ehirli-
n ~ ' nf iJr tgl Ill I UC li;Un I~Jn e a I ffiU• nne. dog~ru j)erJemeg~ e ba•Jam1•t1. 

1- dl · "k 3 000 k ld • ' ' nin hem§erilik haklann1 tespit eden bu 
ca i enn ml tan • e ~1 an 1 ·}~ Papahk, Turklere kar~1 gene bir Hac;h talimatname, ~ehir Meclisinin ~ubat 

Siikrii Bey, pek tath tath anlattig1 hu donanmas1 bazlrlami~tl. !talyah Amede devresine yeti§tirilmek iizere tekrar ele 
salla ge<;i~ macerasma, lkitabmm ba~ka do Savuamn kumandasmda bulunan bu almacakbr. 
bir verinde, ~!r de sebeb buluyor: . kuvvet 23 agustos 1366 da Geliboluya Hamamlara %50 tenzilatla 

«$ehzade Suleyman Pa~amn Rumehye geldi; zay1f bir k11VVetle orad a yatan •1 k 
· · d K · B 1·v· 0 su ver1 ece ge<11~1 esnasm a aras1 ey 1g1, sman- Yusuf Beyin filosuna muvaffakiyetli bir 

Hamamc1larm su derdi, nihayet Vali 
.h memleketine ilhak edilmi~ ve hatta Ev- baskm yaph. Ha~ltlar, ertesi giin karaya ve Belediye reisi Lutfi Ktrdarm miida-
renos Bey, HacJ 1Iya Bey gibi Karasi asker <;1kard1lar. Kale h3la zelzeleden halesile halledilmi~tir. Vali, istanbul 
Beyleri de Siileyman Pa~anm maiyetin- ve zapb esnasmdaki muharebelerden do- hamamlanna yiizde 50 tenzil~tla, yani 
de bulunmu~ olduklan halde, o zaman laYJ YJklktJ. Bu yiizden Ha.;hlar, miida~ metre mik8.b1 7,5 kuru~ iizerinden su 
Karasililer elindeki gemilere binmeyip filerin kahramanhgma ra~men, kaleyi verilmesini tensib etmistir. 

de sal in~as1 gibi kii~liiklere te§ebbiis· e· ald1lar. Simdi Gelibolu, italyan, Fran- Sair l\1ehmed Akifin 
dilmesinin sebebine gelince: Bu, Siiley- s1z, ingiliz ve Alman eline Rec;mi~ti. kabri icin 
man Pa§anm Rumeliye ge<1i§inin yalmz Tiirk filosunun bakiyesi, Aydmclk !stikl~l mar§t §airi Mehmed Akifin 
babasile kendi arasmda bir str olarak wlanna <;ekildi. Y eni donanma ku· genclik tarafmdan in~a edilmekte olan 
kalmas1 ve ge~i~in Rumlardan gizli ola- mandam Mansur Bey izmit ter• kabrinde kendilerinin de bir ta§t bu -
rak yap1lmas1 matlub o1masma attedi- sanesinde yeni gemiler yapbrmaga lunmas1 ic;in Edremidliler aralanndil 
lebilir ki, bu dahi bir bakikati mahza 0 ]. ba~lad1. Ha~h donanmas!, Marmara de- toolad1klan parav1 bu isle mesgul he
mak iizere kabul olunabilir.» niz yollanna hakimdi. Bu donanma Bi- yeti tertibiyeye i?:Cindermis1erdir. Edre-

zans filosile birleserek Karadenize c;1kt1 midlilerin Akifin ruhuna kant ~6ster
Bu sebeb dahi, sal! a g""i•in dog" rulu--y' ve Bulo:arlarla harbederek 1365 tc dor- dikleri bu al~ka ve kadir~inasllk ~enc -

gunu ve hakikatin ta kendisi diye kabulii l"k h"t" d b"" ··k b" · de aynlml~ olan Bulqaristamn bir parca- I mu 1 m e uyu lr sevmc uyan -
laz1m ~eldi~ini i~pata kafi degildir. S1- ' d t 

sma hakim bulunan Kral Yani ,Si~man'ui ltm~ 1r. 
g1r derilerinden kelek veya kay!§ bika- 1 

hapse atttg"l 8i7"ns moaratoru besinci 
yeleri, hep o giizel masala ilave edilen 1 H 

Yani'yi kurtano •tanbula getirdi. a<;-
si.isler ve teferriiattan ibarettir. Osman- k G ] hlar; sonra, Rumlarla bozu§ara a a-
!Jlar, daha 1320 tarihinde, Karamiirsel taya ctkildiler ve onlarla carp1~ma~a 
Be:ve kay1klar yapt1rm1§lar ve viicude baslad,lar. Beoinci Yani 1366 da Pa
getirclikleri ince filo ile Marmara de - oa;a giderek katolik olacag1 vadile 
nizinde faaliyete ba§lam1~lard•. 1336 da Tii•klere brsl y<ITfhm dilenmi~ti. Fa kat 
ise Karasiyi ilhak etmi~ler, Karasi de- bu harekf'ti ·ortodok•l•nn nefret ve ada

n;7cilerine y<.ni gemiler yapl:!rml~lardL vetini C"'lbetti~inden Bulaaristandan ge-
1354 te ise Tiirk filosu Cenevizlilerle cerken Bulgar Krah tarafmdan tevkif e
'heraber Venediklilere kars1 harbetmi&ti. dilmisti. 

D eJTI'"k ki Osmanhlar, Rumeliye salla Soz Karadenize gelmisken Sinob ka-
gertikleri iddia edilen 1355 y1lmda, 35 d k b h d I" 1322 d " lesinden e 1saca a se e 1m. e 
~Pn•r:J: •. d,.,:~riliC:e b,.l'l'JTI'~ bulunuvor- f d k 1 K Gazi Celeh;nin ve atm an sonra a e I-
lardi. Ger~i. bu. hy1k nev'inden giiver- zll A hmedlilerin eline gecmi~i. Bur a • 
tesir tel'Tlelerle vap1lan bir denizcilikti daki Ti.irk deniz kuvveti Cenevizliler ve 
arnma her halde Osmanh Tiirkleri, d 1361 d s· b Bizan~hlarla ugra~1yor u. e mo 

Rifat ve Hayd;:.l' mevkuf 
kalacaklar 

Uc;, dort giin evvel yakalanan katil 
Rifatla kendisini sakhyarak izinin kay
bedilmesine vas1ta olmaktan suc;lu f?o
for Siileyman ve agtzhkct Haydarm diin 
ikinci sorgu hB.kimlii!inde sorgulan ya
pllarak mevkufiyetlerinin devamma ka
rar verilmistir. 

Tevkif edilen yankesici 
Sab1kahlardan Edirneli Hiiseyin Ytl

maz, diin trenle Edirneden tstanbula ge
lirken Had1koyiinde Musevi Menahe • 
min ciizdamm ~almak istemi§, fakat gi)
riilerek yakalanm1shr. Birinci sulh ce -
zada suc;lunun tevkifine karar vern • 
mi§tir. 

Sekiz av mahkum 

Son giinlerde bas1l alan vaziyetten et 
fiatlanmn pahahla§acagl anla~1lmaktad1r. 
Evvelce Ziraat kurumu et fiatlan iizerinde 
nazlm rol oynmak maksadile bir te~kkiil 
viicude getirerek bir miiddettenberi mez
bahada kestirdigi hayvanlan kasablara 
satmaga ba§lml§ ise de bugiinkii et narhl
nm az oldugunu Ziraat kurumu da ileri 
si.irmektedir. Bu hususta gerek kurumun 
ve gerekse celeblerle kasablarm Beledi
yeye vaki miiracaatleri iizerine Belediye
ce de tetkikat yap1lm1§; Borsada canh 
hayvan fiatlanmn giinden giine yiiksel
mekte oldugu neticesi elde edilmi§tir. 

V aziyet bugiin Belediyede tekrar tetkik 
olunarak hesablar gozden ge<;irilecek ve i
cab eden tedbirler almacakt!r. 

~arab sarfiyab arbyor 

Burnova fabrikas1 intaatl 
ilkbaharda bathyacak ve 

bir senede bitirilecek 

Memleketimizde §arab sarfiyat1 artlyor. 
Hatta haricden de talebler ~ogalmaktad1r. 
lstihsalahmlz bu kadar geni§ talebi kar~1~ 
layacak bir halde degildir. Gerek baric· 
den yap1lan talebi, gerekse dahilde <;o
galan istihlaki kar§llamak iizere istihsala· 
tm ~oga)tJ!masma ~ah§Ilmaktad!r. 

inhisarlar idaresinin 1zmirde Burnova 
civannda yaphracag1 ikinci ve lbiiyiik §a• 
rab fabrikasmm projeleri, F ranSIZ mute
hasSISlar tarafmdan hazirlnml§hr. !dare, 
projeyi tasdik etmi§tir. Son istimlakler ya· 

p1ld1ktan sonra fabrikanm in§aatma ilk
baharda ba§lanacakt!r. ln§aat, bir senede 
ikmal edilecektir. 

Evvelki sene §arab istihsali 2,100,000 
litre idi. Bu miktar T ekirdag ve lzmirde
ki fabrikalar tarafmdan g~en sene 4,5 
milyon litreye ~1kanlm1§tlr. 

KULTOR ISLER/ 
Direktor doniiyor 

Vekaletin daveti iizerine birka~ giin
denberi Ankarada bulunan Kiiltiir Di
rektorii Tevfik Kut, bu sabahki trenle 
§ehrimize donecektir. 

Aksaray bir ilkmekteb 
kazantyor 

Hasekide bulunan eski bfr mekteb bl
nasl Maarif idaresi tarafmdan tetkik e
dilmi~, burasmm modern bir ilk okul 
haline getirilmesi kararla~?tmlmt~?hr. 

in§aat i<;in laztm gelen emirler veril • 
mi~tir. 

Tadilat ve yeni tesisat ikmal edildik
ten sonra etraftaki mezarhk kaldmla -
cak, giizel bir bahc;e viicude getirile -
cektir. 

Giizel bir karar 
Bursa (Hususi) - Maarif miidiirii 

Fakir Erdemin ba~kanhgmda toplanan 
Maarif rniifetti~leri Bursa kovlerindeki 
halkm okuma yazma sahasmda yiiksel
tilmesi ic:in baZl kararlar vermi§lerdir. 
Bu kararlara gore, halk, okuma odala -
nndaki calu~malara yeni bir ~ckil ve 
<;1i'hr vcrilcccktir. Vilayctteki 527 mu
allim muayyen ,l!ruplar halinde rniina
sib goriilecek koylere sevkedilmek su
retile h1,ralard::1. konfr>ranslar verecek -
lerdir. Bu konferanc:lar (lvrJca bir bro
!liir ha1inde neqedilPce-ktir. 

Aynca mektrblerde aile temaslarmm 
daha verimli bir hale kalbi, cocuk veli
lerinin mekteb mesaisile fazla alakadar 
edilme~i yolunda baz1 kararlar daha ve
rilmi•tir. 

(_ Adana miizesinde 

su Adalar1n • • 
lSI 
' 

S tanklarla nakli tr::!! ~en eylulde Miiniht~ uyun ~ dortler konferansl gibl; 

iizerinde tasa VVUr var tun diinya Roma .ko ~ 
yakm bir alaka ve derin b1r 

Adalann suyunu bir an evvel temin 
maksadile yap1lan tetkikat devam etmek
tedir. Bundan evvel eski .;iehremini Ope
rator Emin zamamnda bir proje hazirlan
ml§tl. Bu projeye nazaran deniz altmdan 
boru do§emek suretile Maltepe civanndcln 
Adalara su getirmek kabil olacakhr. Fa
kat bu i§in baa§nlmas! iki yiiz bin lira 
masrafa ihtiyc gostermektedir. Proje iize
rinde yeniden tetkikat yap1lm1§ ise de 
bugiinkii biit~e vaziyetine nazaran bunu 
tatbika imkan goriilememi§tir. Binaena~ 
leyh tanklarla su naklini temin etrnek u
zere Deniz Bankla yap1lmakta olan te
maslara devam edilecektir. 

takib ediyor. Filvaki Roma J: 
yalmz lngiltere ve !talya Baifnl' 
tirak etmi§ ve Almanya il~ fra ~ 
k\imet ~efleri memleketlennde r6 
d1r. Lakin gerek Almanya, g~ 
sa kendi dii,iince ve kuvvetlerint t 
rna miizakereleri iizerinde bisst 
dirler, . 

,Soyle ki Mosyo Hitler tnsil~ 
kilinin Romaya muvasalatl ;si 
Mosyo Mussolini'ye AlmanY8 e 
varhg1 ve kuvvetile halyanut " 

bulundugunu ve Akdenize aid I> 

de cesarctle ayak diremesini 
ltalya bu talebleri yiiziinden 

MOT EF ERR/ K harbe giri~ip de Fransaya 
tere veya Sovyetler Birligi "'left. Hamid Oskay 1ehrimizde 

Kiitahya Valiligine tayln olunan tz -
mit Valisi Hamid Oskay mezunen ~eh
rimize gelmi§tir. Birka~ giine kadar Kil
tahyaya gidecektir. Hamid Oskay diln 
Belediyede eski arkadB§larmt ziyaret 
etmi§tir. 

Tramvay satin alma 
miizakereleri 

Naf1a Vekatetile evvelce ba§lamlml~ 
olan satt§ milzakeresine devam etmek 
iizere Tramvay ~lrketinin Briikseldeki 
idare meclisi reisi M. Spesial, hir !ki gii
ne kadar §ehrimize gelecektir. Spe • 
sial'in refakatinde bir hukuk m~aviri 
bulunacakttr. 

~irket murahhaslan, Istanbul Bele • 
diyesi murahhaslarile blrlikte Ankara
ya gideceklerdir. 

Nafta VeHleti, ~!rketl sahn ald1ktan 
sonra Belediyeye devredec:ek, bu hu
susta Belediye ile Naf1a arasmda ayn
ca bir mukavele akdolunacakt1r. 

Sar1yer sulh mahkemeai 
Yenikoyde !ken Sanyere nakledilen 

sulh rnahkemesin!n ismi Sar1yer sulh 
mahkemesine tahv!l edilmi.~tir. 

GOMROKLERDE 
Tarife kanununda tadilat 
1khsad Vekaleti taraftndan giimriik 

tarife kanununun resim hadlerinde ta
dilat yaptlmaSl esas1 iizerinde bir miid
dettenberi devam eden ~ah~malar te -
kemmiil etmi§tir. Resim hadlerini tad~l 
edecek ' bir proje .hazirlanmaktadtr. Bu 
projeye gore, memleketimi~e benzeri 
bulurumy.an ve kat'i ihtiyac alan mad
delerin giimrilk resimleri miktan indi
rilecektir. Memlekette bulunmaYJp da 
liiks saytlabileeek e§yanm resim had -
Ian bugiiniin icablanna uygun bir had
de irca olunacakhr. 

Memleketimizde benzerleri yaptlan 
maddelerin giimriik resimlerl yiikselti
lecektir. -···-Ege mintakasmda tap has· 

tabg1 azald1 
fzmir (Hususi) - Mmtakam1z hay • 

vanlarmda goriilen ~ap hastahgt yiiziin
den, hiikumetc;e, hayvan ihract menedil
mi§ti. Alman tedbirler ve tesis edilen 
kordon sayesinde, hastahk s<inmii~tiir. 

Ancak, birkac; yer i~in mevzii tedbir a
hnmJ~tJr. Bugiinlerde ihracat miisaade
sinin ~1kmas1 beklenmektedir. 

-···~ Giibre ve potas fabrikalar1 
nerede kurulacak? 

fzmir (Hususi) - Ziraat kongresin
de, memlekette, bir kimyevi giibre fab
rikasile bir potas fabrikas1 kurulmast 
kararla~tmlm1~h. 

Bir habere nazaran, giibre fabrikast 
§ehrimizde, potas fabrikast da Manisada 
kurulacakbr. <;iinkii Manisa, bag mm
takas1d1r. 

merika muzaharet ettigi takdirdt 
yamn biitiin kuvvetile italyanl~l b 
na ko~acagm1 ve hi~bir zamall ~ ~ 
maglub ve peri~an olmasma Jll -. 

rakmiyacagml Almanyanm he"• 
hem de hiikumet §efi Hitler k•1 

temin etmi§tir. , 

Bu teminat Mosyo Mussolin: 
berlayn ile miizakerede ad eta M·! 
ier dahl Roma konferansmds 
. d I 
Italyamn davasm1 tutmu§ ka .\:1 
mi§tir. F ransa hiik\imeti dahl 
sefiri Corbin vas1tasile ve Pa~~ J. 
dan dogruya <;emberlayn ve IJ 
faks ile yapbg1 temas ve miizaktrll 

ma konferansmda bu devlet de I ~. 
I "b' k tiC! unmU§ g1 1 no tai nazanm ve 
alan davasm1 a<;1k olarak anlatftas 

Romada konferanstan eV'Ie I
, tr 

yafette <;emberlayn ve Mussoli~l I 
dan soylenen nutuklar dahi b~ ~ 
nm bir Avrupa konferans1 mah1

} 1111 
gunu anlatrnl§hr. Munih ~0~ t b 
muvaffakiyetini iki zat biribirlllet.t 1 
rm?~ki iJ .b.irligine atfetmi§ler r,J'tn 
sohm fng1hz - ltalyan anlai 
hemmiyeti Avrupa sulhiinii kO~ir 
~in iki tarafm birlikte <;ah§rn~;ln: 
ac;masmda. oldugunu kaydetrn1 

011 
!ngiliz Ba§vekili her tiirl~ ~:dir 

zorluklan miizakere usulii 1le 
i~in tutmu§ oldugu siyaseti de' 
mek uzere Romaya geldigini ·~ 
tiir. Bu mtinasebetle 1ngilit ~a 
miihim bir if§ada bulunmu~ ~ 
ile ltalyanm Akdenizdeki ye111 le 
ve asker! terbiyeleri hakkmd& 
malumat vermege ba§ladlk]Jf'l' 

mi1tir. A. 
lngiltere Atlas Okyanusun~. ta 

bakim olmag1 ve ltalya Akden1' 1 ~ 
s1z hakim bulunmagt politika e!~ i 
kabul etmi§lerdir. General fra~(ld 
yamn gerek Avrupa k1t'asmda. he 
rikada Atlas ailesindeki biitiillh 13·· 
hakim olmakla !ngiltere ic;in da' er( 

ehemmiyeti kalmaml§tlr. lngilt~t rn1 

tiin menfaati bir an evvel Baf· J\ 
kumetinin mukavemeti kmlara~ 
panyamn bir elde aklmas1 ve lie 

panyanm istiklal sabibi olma!1~' A. 
Bunun i~indir ki !ngiliz buyii~tib 11 

damlan Ramada iken 1spanY3f y]~ 
tahtma son Kral Onu~iincii ~I tlna 

1 

yi.ik oglu Don Juan' m get!TI]pr · 1 

Yiiriik etnografyas1 

le t~panyanm biitiinliigii i11dt hs ~ 
!ngiltere ve F ransa arasmda kf· <<e 

d1g1 haberi inti§ar etmi§tir. I rn ~ 
salahiyettar mehafil <;embel.:l~]:b 
yolda Mosyo Mussoli.niyc tek.'·and 
gma emin bulunuyor. lspanY8 ~.gi k 
yolda balline taraftar olm1Yll~. A. 

) 
Komiinist alemi ve Fransadakt .rn1 

11 

lerin biiyiik bir kismJd1r. 0 
Roma konferansmm en <re.ti~ rn 

talyamn F ransadan istedigl ktu 
<;unkii Frans1zlar Fransanm q ··hya 
ya Ribi payla~1lacak bir mcrtle

1 •rn 
d1gm1 ve fazla olarak ltalyallJard 
yerlerin balk1 Siidet Almanlafl i~ Sa 

• . tl 
meyip Fran sa dan aynlmak 15 l soz 
ni soy]iiyorlar. • f a. o] 

Muharrem F eYV,Yr.et 

· 1 tr· 
Bursada evlenenleril'. 

Bursa (Hususi) - Mede!1~ Ank 
tatbika ba§landtgl tarihten ll1 tn ' 
dar yalntz Bursa ~ehrinde e\'jll\rb 

1 

yekunu 12,916 d1r. Belediye ~ n a~ 
murlugunda yapllan nikab Jl1 ech! 
yekO.nu da 6468 dir. 938 Yl}l~ E:a 
ic;inde yaptlan nikah muamel~ 

1355 te, kay1k in~a edebilecek, hatta gemicileri Kmma giderek Cenevizlil.erin 
Vened;klil,.rle deniz harbi yaoabilecek elindeki Kefe limamm muhasara ethler; 
kudrette idiler. 0 halde, ~anakkale bo- fakat kaleyi alamad1lar. Di~er denizc.i 
gazm1, neden salla gec;sinler~ Bu i§i Turk devletleri de M 1snhlarla Teke o
Rumlardan gizli tutmak ~in de ge~i§i gullan da K1bns huistiyan kralhgile ug
~alla yaoma~a liizum yoktur. Bir iki rasiyorlard1• Ktbns Krah 146 c;ektiriden 
kay1k degil, o zamanm bir filosu bile miirekkeb bir deniz ikuvveti yapm1~t1. 
Marmaranm Tiirkler elinde bulunan ln- Papanm ve Rados ~valyelerinin gemi• 
y1lanndan miinasib bir yerde, denizde leri de buna iltihak ettiler. Huistiyanlar, 
veva karaya c;ekilerek pek giizel sa kiana- J 361 de Antalyay1 T eke ogullarmdan 

bilirdi. ald!lar. K 1bns Krah, Turk denizcilerinin 

Birkac; ay evvel Lalelide Nihal adm
da dort. be~? ya~lannda bir ~oculta c;ar
parak oliimiine sebeb alan ve kazayl 
miiteak1b tahkikat1 yanh~ bir mecraya 
siiriiklemek i<;in yavruca~m cesedini 
tramvay raylan iizerine koyarak kac;an 
~ofor Mehmedin asliye dordiincii cezada 
devam etmekte olan muhakemesi, diin 
sona ermi~tir. 

Adana miizesinde entorrafya lwuu..Man bir ko~e 
~u hale nazaran, bir huzur \ A. 
seri olan evlenmelerin her .1' p. nk 
ha artb~ anlruiJlmaktadtr. ~ .. 111

"11 e 
-lllllllll~--....----.-.: Jllln 

Osmanh Tiirklerinin ve onlarla birle- Akdenizde faaliyetine mani olmaga ~~
§en, daha eski denizci, Karasi Tiirkleri- h§llgl ic;in 1365 te !skenderiy:yi de h_ay~ 
nin kendi kaytklan dururken Rumeliye dudca bir baslonla zapt ve yagma etb. 
salla ge~melerinin hakikatle hi9bir a- .U.rkan liar), 

Karardan evvel dinlenen Belediye 
miihendislerinden Tahsin, kabahatin 
hem ~oforde, hem de ~ocukta oldugunu 
soylemistir. Suc;lu §O!or 8 ay hapse mah
kllin edil.mi§tir. 

Adana (Hususi) - Miizemiz!n ayr1 
bir tarafmda, bundan bir miiddet evvel 
kurulan c Yiiriik etnografyasa klSm.J 
tarih merakhlarile ecnebi tiirkologlar -
da hususi bir aHika uyandmna~a mu -
vaffak olan orijinal bir eser say1lrnak • 
tadtr. Yiiriik hayatmm en ince teferrii
ahna kadar aksettirildigi bu ktsimda, 
ayn ayn tipte iki c;ad1r kurulmu§tur. 
Birisi kll, digeri yuvarlak olan bu ~a • 

drrlarda Yiiriik Tiirkler!nin biltiin mu
a§eretini, ev e§yastm, elbiselerini, egir
me ve orme talomlarm1 orneklerile can
h bir §Ck:ilde gi:irftp ogrenmek miirn.kiin
dii.r. 

Ayn iki vitrinde de Yi.lrilkler!n av ve 
musiki aletleri te§hir edilmektedir, 

Gonderdigim resim, bu cidden mii -
kemmel koleksi~ndan bir klsm1m gos
termektedir. 

C h . .~•.r· u m u r 1 ..!/· h): :v 
~ It ~I}' 

NUshllll s kurusw'' ~ku 
A bone $eraltl: { ~~ty• ;hti: 
Senelik UOO Kt• &jdol 
Alb ayhk 750 ,. J 1 o! 
u~ aybk 400 • 1 
BQ Qbk 150 • 



Filistin ~ehirlerinde 
·~~ galeyan d evam ediyor 
bir 6 ---------

kon )amarya m•ntakas1nda ~etelerle 
Ba~vt d 

vukubulan 
Hayfada 
edildi 

fran~ ~rp1~mada bir~ok asi yaralan 1, 
, 8e~ sili.h ta~1yan u~ Arab idam 

'j\ b A 

}( d.. 1 kan umumiyede fngiliz k1taatmm~ ir gu-
hissef-bn u us. 3 (a.a.) - Caleyan devam limde bulunmaml$ oldugu ka • 

k ekted,r. Diin ak§am Samarya mm • na ~e.z~ I'd edecek surette bir anket 

t •]i•' astnda aske1i k1t' alarla c;eteler ara • naatJ
1
m ev 1 ve dig~er taraftan parlamen-

nSI :~da vuku bulan bir c;arp1~mada birc;ok yap! maslm w• •v • k · 
'11 1 h ·· ude getireceg1 d1ger b1r omt· 

Yara anml~ ve miihim miktarda sila ton~n bvucbabdaki tahkikatJ derinle§tir • 
1 e lllalzerne ele ge<;irilmi§tir. tenm u 

l-Iayfada eski bir Arab polis memuru mesini istemi§tir. ·a· 
·d t~ar lrak Hariciye Naztrt gt tyor . . a1 ·lA §tnJn ortasmda oldiiriilmii~tiir. Bir H 
. bwarn k Londra 13 (Hususi) - lrak ancJ· 

f Yon afilesi Lut denizi civannda ta- A b k 
.~ruza u(iraml~hr. Memnu silah ta~1d1k· ye Nazm Nuri Elsaid Pa$a ra o~-

··tte''·•nnd d l d'l . gresi"ne I. •tirak etmek lizere yartn Bag-mu an o aYJ ii~ Ara:tJ idam e 1 mt~ • • h k 
· 'leY r. daddan tayyare ile Londraya are et 

A bl 1 edecektir. Nuri Pa$a Sarna ve M. 13!ra ra ar tahkikat istiyor ar d 1 f 
londra 13 (a.a.) _ Londradaki A- ugnyarak Arab ricalile mi.i ave e1 e • 

•b rnerke · H b' N · d n ef- karda bulunacakt1r. 
ZI, ar 1ye ezaretm e 111111111111111111111111111"""""""""""'" '" '"'"""'"-

~~ rans~k~b~;:i:d;""'AJmanyaya kar~I 
ciddi ihtilaflar miittehid cephe 

l'J· 

d 
!a,vekille Hariciye Na· 

ka 81 

· ~:Jt1 aras1ndaki anlasmaz· 
~a~ 11k had safhaya ~irdi 

ke~l Rorna 13 (Hususi) - Cazetta del 
de t ~olo gazetesinin Paris muhabiri Ba~
ve t tl Daladye ile Hariciye Nazm Bone 

anla~ astnda ciddi ihtilaflar ~1khgm1 haber 
(.tttnektedir. 

~uhabire gore, Daladye, Frans~ ile 
b~ I Ya arasmda bir harb cJktJgJ takdtrde, 

mahll lllanyamn muhakkak !talyaya yar • 
kon¥ .edecegine kani bulundugu halde, Bo

~lla~is Almanyanm bitaraf kalacagml 
ng1] terenin behemhal F ransanm yar· 

ko ~acagmJ iddia etmektedir. 
Son 48 -saat zarfmda bu ihtilaf had 
safhaya girdiginden, Daladye'ni':, ka· 

baz1 tebeddi.ilat yapacagt ve 
nin de istifa edecegi ilave edilmek· 

PransiZ el~isi 

assigli, diin itimadna· 
esini Cumhur Reisimize 

ar'l takdim etti 
Ankara 13 (a.a.) - F ransanin An· 

B.i.iyukelc;isi Massigli bugiin saat .16 
f{,elsicumhur tarafmdan kabul edile-

1 ititnadnamesini takdim etmi~tir. Ka-
( de, Hariciye Vekili ,;;ukrii Saracoglu 

~~z.:r bulunmu~tur. . 
llyukelc;:inin muvasalat ve avdehnde 
. lllerasim yaptlm1~ ve ban do Fran· 

tnl]l• 
t rnar~m1 c;alm1~hr. 

A.sds1z bir haberin 
tekzibi 

Ankara, 13 (a.a.) _ Ramada <;1k.a? 
gazetesinin Londra muhabm, 

Herald' da miinte§ir bir ;;am mektu· 
atfen Suriye Ba§vekili Cemil Mar· 

1n Paristen avdette vaki beyanatmdan 
ktedir. Mumaileyhin bu meyan· 

«eylul buhram esnasmda Ankara hii-
. harb olursa bitaraf kalmak icin 

Ve Cezire mmtakalannm Tiirkiye 
ilmakJlmaslm istemi§tir» de • 

A kaydo!unuyor. 
ll'l nadolu ajans1, kat'iyyen ash ve esasl 
c~~n bu ne§riyah tekzibe mezundur. 

uJ\1HURiYET- Bu haberi Bey· 
tnuhabirimizin gazetemizde c;1kan bir 

a okuduklanm karilerimiz ha· 
. Haber lngiliz gazete•inin 

rnuhabiri tarafmdan guya Cemil 
S . beyanah §eklinde <;JkanlmJ§tlT. 

t .. unye Ba§vekilinin de boyle mana-
sozler .. l • w• d . . B soy em1yecegm en emm1z. . u, 

olsa Deyli Herald muhabirinin bir 
. . 
•r:~lci Umum Miifetti§lik 

A elllniyet mii§avirligi 
nkara, 13 (T elefonla) - Birinci U

l\1i.ifetti§lik Emniyet Mii§avirligine 
miistafa Y akub Karagiil ta· 

edildi. 

l2.aki AI I · · b .. man e ~1s1 ugun 
A Ankaraya gidecek 

nkara 13 (T elefonla) - Alman· 
eski Ankara ibiiyi.ik elc;isi Nadolni 
~hritnize gelecektir. N adolni W 

zi:frm ak~am Alman ekiilgind" 
ku"' a et Verilecektir. Bu ziyafete baz1 
h ·••et e kA d'l . . ~ tilt\· r amm!Z da davet e 1 mi§ttr. 

1~d~ birkac; gi.in kalacag1 anla§Ilan 
o)lln ntn ~ei~icumhur tarafmdan ka· 

mast lhhmali rvardu. 

Bir FransiZ meb'usu 
hiikiimete bunu tavsiye 

ve teklif ediyor 
Paris 13 (Hususi) - Meb'~san .Mec· 

lisinin bugiinki.i celsesinde hanci sJyaset 
hakkmda hararetli mlinaka§alar cer~yan 
etmi§tir. ilk defa kiirsii~e ~Jkan Mohgny 
F ransanm harici siyasetmden bahsederek 

demi§tir ki: 
«- ,;;arki Avrupa devle~lerin~ kar§l 

deruhde ettigimiz taahhi.idlen yerme ge-

t. eli ve F ranslz bayragl altmda bul unan 
mn 1 .. F 

bi.itiin topraklan miidafaa etme JYIZ. ran· 
sadaki F a§istlerin faaliyetini kontrol altm
da bulundurmak lazimdJr. Bura~a ya§a· 

an yabanc!lar kanunlanm!za nayet ~t
~elidirler. ltalyan milletin.in F ransa tle 
harbetmek istemedigine kam bulunuyoruz. 
F ransada her nevi yabancl propagand~
l;ua nihayet vermeliyiz. Bu meyanda btl
. hssa Alzas • Loren mmtakasmda yapJl~n 
ecnebi propagandalann oniinii ~lmak la-

dlr Fransay1 alakadar eden t§lere ya-
ztm . k"ld .. 
banc!larm mlidahalesine hi<;bir §e 1 e mu· 
saade edemeyiz.» 

Bilahare kiirsiiye <;Jkan Kerillis de ~un· 
Ian soylemi§tir: 

M .. 'h sulhu hirhir §eye yarama· «- um ~ . 1 
M.. 'ht dort devlet ricah an a§ma rnl§tlT. um e I . .. t I 

. 1 ken Alman gazete ert mus em e-lmza ar , . l k 
ke ve Y ahudi meselelerim. taze e~e so-

tile ltalyan gazeteleri tse . dogrudan 
~:gr~ya F ransa aleyhine ne§nyata ?a§la· 

1 d H l Almanya, Macanstam, ml§ ar '· a en, k . . 
Okraynayl, RomanyaYJ pa~c;~lama tsll· 

B .. f. bu hadiseler, Mumh anla§mayor. u un d·~· . . t 
. h" b'r fayda temin etme lgJm !spa smm I<; J 
etmektedirler. . . .. 

Bu ~erait altmda takib edeceglmtz uc; 

yol vard1r: d'l . b" h 
I - Avrupada tecrid e I ml~ IT a· 

k yani Avrupayl Almanyaya 
yat yasama • 1. l kt 

k · k ki c;ok tehlike 1 o aca IT, 
ter etme • · · 1 d A v 2 - Almanyanm nya~eh a tm a • 

d b. d' 'veli miittehJde kurulmasma 
Pa a rr u · · 'h ru.. d t k korkunc blr vaztyet I • 

musaa e e me ' 
das edebilir, d'd •v• b'Y 

3 - Almanyanm teh 1 e.thgJ. u un 

l k 1 . . •tirakile miittehtd b1r cepmem e et enn 1, 
h te•kil etmek. · I"d' e • b .. .. ·· ~1kkt terc1h etme 1 IT, 

F ransa u Ul;uncu I t hd'd· alt!n-
. kd' d A man e I ' . aksl ta Jr e, k 

ztra, I k tler kamilen ve ye • 
d bulunan mem e e hkA 
d~v •• miiteakib mahvolmaya ma um· 1genm 

du~ar. ;;ark memleketleri ve Rus~a ilkc 
ransa, k kuvvetlendJrme 

'ttifaklanm tazeleme ' . ·· k'l Al-l • • d d' riinkil musta I 
mecbunyetm e Jr. "' dildigi gibi 
man taarruzunun hedef. zanne 

• • ~ark degil, garb olacakt1r.» 

Doktor Arasin tayinl 
Yiiksek Tasdikten ~Ikll 

nkara 13 (T elefonla) - S~b~~ 
A . V k"l' doktor T evfik Rn~tu 

H ictye e I 1 •• 
ar d Lii iik ekiligine tayml 

Arasm Lon ra y 1 ·t h .. kume
h kkmdaki istimzaca ngt tere ~I . ti 
a f dan muvahk cevab veri rnl~ . 

ti tara mA F thi Okyarm yerine 
D ktor rasm e 0 

· • dair alan kararname L draya taymme 
b 
0~. Yiiksek T asdikten c;Iktl. 
ugun d'k d•J n lntihablarl tas .1 e. 1 e 

belediye re1sler1 
1 ) Kamil Ankara 13 (T elefon a -

Eskisehir, Sefereronalt? 
Kaplandhn!Hn . Peksozi.in Kuklareh, 
Yozga a§Jm d 

tern Menderesin Aydm, Turgu 5C: 
E K h' Ismail Cillovun Demzh, purun tr§e IT, li B 

e et Kiperin Bursa ve Abdull_a . a~
N ~S. b erkez Belediye ReJshklenne run mo m 
intihablan tasdik edildi. 

CUMHURiYET 

HAdise!er arasanda 

Bir Tiirk koyiinde 
t?::!!. e~enlerde bir dostumuz 
~ Bursa koylerinden birine 

gidip geldi ve bize orada
ki mektebe aid mii~ahedelerini 
nakletti. Koyiin adt Orhamkebir
dir ve ballogretmenin adt da !bra
him Uz. Dostumuzda has1l alan 
kanaate gore bir!;ok Avrupa ~ehir
lerinde bu kadar yarahcl bir og
retmene ve bu kadar miikemmel 
bir tedris metoduna rastlamak zor
dur. Mesela, ibrahim Uz, talebesi~ 
ne fizik bilgiler mi vermek istiyor? 
Cisimlerin hararetle inbisah kanu
nunu izah etmek i~in, altma bir 
ispirto lambast koydugu pirinc deg
nekler gibi en basitinden, kendi 
elile yapbg1 telgraf makinesine va
rmcxya kadar tiirlii tiirlii aletler
den miirekkeb bir fizik laboratu
arJ yarabyor. Yarabyor, ~iinkii bu
nu yapmak i!;in ne halktan, ne de 
hiikumetten bir parahk yardxm ve
ya bir aferinlik te,vik gormii§ -
tiir. Ibrahim Uz, talebesine riyazi 
bilgiler mi vermek istiyor? Elek
trik pillerile ifliyen cern ve zarb 
levhalart icad ediyor. Bu levhalar
dan birinin kar~ISina !ragud1g1 ta
lebesine soruyor: 

- 0~ kere bet ne eder? 
-On alb. 
- Pekala. ~u telin bir ucunu 3 

rakammm, oteki ucunu da 16 ra
kammm !rivisine tak. Eger zil !ra
larsa dogrudur. 

Teller takthyor ve zil !ralmtyor. 
Talebe, ii!r kere heJlin on bet etti
gini bulup da telin bir ucunu 3, 
oteki ucunu da 15 rakammm ~ivi
lerine tak1nc1ya kadar zil sesinin 
miijdesini almaktan mahrumdur. 
Tabii, bu sevimli metod, biitiin sx
mfta hesab dersine kar~t• canh bir 
alaka uyandtrxyor ve «teksif» usu
liiniin en cazib ameli teklile vere
bileoegi giizel neticeyi !hazuhyor. 

t\lte bir koy hocasx ki, Amerika
daki mekteblere gxpta verebilecek 
usullerin ve aletlerin bulucusu ol
dugu halde, ne para, ne de teref 
arayarak biitiin omriinii ve enerji
sini bir koyde kiiltiir ekip bi~me
ge vakfetmittir. Onu hi~ tantmlyo
rum. Adm1 bu siituna ge!,'irmek 
i!,'in miisaadesini de almadtm. Bel
ki de kendisinden bahsedilmek o
nun samimi -hatta ulvi diyecegim· 
tevazuunu incitir. Fakat bir £era
gat, meslek afki ve biiyiik vatan· 
da~ ornegi olabilmesi i~in onun 
llahsiyetini herkesin gorebilecegi 
bir noktada tethir etmege de lii
zum gordiim. 

Maarif V ekaletinden de rica ede • 
rim, bu biiyiik ~aptaki zeka ve fa
zilet orneklerini evvela hirer hirer 
tammak, sonra da hirer hirer lef
vik etmek i~in, gozlerini Tiirk ,e
hirlerinin iistiinden en uzak ve oksiiz 
koylerin i~ine dogru kaydxrsm. Or
hanikebir bafogretmeninin men
sub oldugu milletin !rocugu olmak 
iimidlerime pek ~ok fey katb. 

I PEYAMJ SAFA 

Yeni Brezilya 

ATATURKTEN 
~AT I RALAR. VE i BRETLER 
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DOnii~te.~ 
«Milliyet~ilige muar1z olarak ortaya atdan en 
sol bir dava bile, fili tecriibelerden sonra, milli
yet~iligin gene dipdiri ayakta kald1glnl gosterdi» 

Bi.itiin seyahat esnasmda, tabil Cazi
nin iradesile verilmi~. iki imtiyaz1m var
d1: Biri beldelerin ic;ini gezerken kendi
sinin c;ok yakmmda bulunmak, digeri ne
rede olursa olson istedigim zaman ya • 
nma girebilmek. intJbalan ileride tam 
yazabilmem ic;in hic;bir ~eyin kac;mlma
masJ lazimdJ. Birinci imtiyazm sebebi 
bundan geliyor. Bu sayededir ki mesela 
Konya medresesine girerken mi.iderrisin 
onun kulagma egilir gibi soyledigi sozu 
i§itebilmi§ ve Cazinin i~itip i~itmediii;imi 
anlamak ic;in gozlerile yaptlgl istifhama 
ben de gozlerimle miispet manah ceva
b!ml verebilmi§tim! 

ikinci imtiyazm sebebi $Undandi: Ma
demki beldeleri gezerken hep yamnda • 
yun, nutuklarmm notlanm temize c;;eke
bilmek ic;in bana tren zamanlarmdan 
ba~ka fJTSat kalm1yordu. Halbuki onun 
bazan bir gi.inde fu; dort nutuk soylediii;i 
oluyor. Bunlan hemen yeti$tirmege im
kan yok, fazla geciktirmek de olamaz; 
onlar kendisine arzedildikten sonra «res
mi metin» olarak derhal ajansa veri
lecek. Onun ic;in bir nutku nerede bitirir· 
scm orada huzuruna giriyorum. Bunun· 
Ia beraber seyahat o kadar h1z ic;indeydi 
ki bir beldede soyledigi nutuk gazeteler~ 
de gori.iliirken biz i.i~ sonraki beldeye va
nyorduk. Hatta nutuklann son birka~ 
tanesi biz Ankaraya geldikten sonra 
ne~redildiler. 

A~agldaki sahnenin iyi anla~Jiabilme~ 
si ivin ~u noktay1 da i~aret edeyim: Ba
z!lan iki saat si.iren o on be$ tane nutku 
ben hep tek ba~1ma tutmu§tum. Bunlarl 
bir kelimesini kac;Jitnadan zapta elbet 
imkan yoktu. Dikkatle dinliyerek not 
ettigim esash mefhumlan sonra toparla
YIP kaleme ahyordum. SOylenirken yay· 
gm dii~en yerleri stkl§tlrd!gtm ve yaz1da 
sert goriinecek yerleri yumu~thg1m da 
olurdu. Y ani yap.!Jglm i§ sadece plakhk 
degil tutmakla yazmak arasmda bir~ey
di. 

*** 
Polatltyi gec;tikten sonra bitirdigim 

bir nutku kendilerine okumak iizere kom
partimanma gittim. Y amnda refikasi ve 
K1hc Ali vard1. Okuyorum, her f1kra 
bittik~e «Bravo, bravo!>> diyor. Bu 
«bravo» Jar o kadar tekerriir etti ki re
fikasJ tak1ld1: 

- Hie; insan kendi soyledi&i soze 
bravo der mi? 
. - Ben kendi sozlerime de&il onlarm 
tutulu$una bravo diyorum. 

- !yi si:iylemi~siniz ki iyi tutulmu§! 
- Bunda yalmz tutulu$ degil i~in 

ruhunu kavrayJ~ var. Mesela bak ... 
Ve bana dondii: - Oku ~ocugum 

bir daha bakay1m o milliyet hkras1m ... 
Okuyorum: «Arzin !rOk genl§ bir 

k1t'asmda milliyet~ilige muarxz olarak 
ortaya attlan en aol bir dava bile fili 
tecriibelerden sonra milliyet!;iligin ge
ne dipdiri ayakta kaldtgml gosterdi.» 

Refikasma donerek: «- Cordi.in mi.i, 
diyor, ben onu Konya TiirkocagJ salo • 
nunda soylerken daha ac;Jk ifade etmi$
tim. 0 soz orada oyle soylenirdi. Fakat 

Yazan: ISMAIL HABIB 

mmefendi, onun solunda yliksek riitbeli 
bir zabit, daha otede tammadJgllll bir 
zat. Bana «otur c;ocugum» dedi; elile 
gosterdiii;i yere, Akc;oranm sagmdaki kol
tuga ili~tim. 

0 malarda bir efendi postay1 getirdi. 
En iistte «inci>> mecmuas1 var. Postayi 
getiren adam taman masaya bnakmak 
iizere oni.imi.izden gec;erken Y usuf Ak
c;ora mecmuay1 ald1. Kabmda Miifide 
F erid Hammm biiyi.ik k1t' ada ve c;ok gi.i
zel c;tkm1~ bir fotograf1 gori.iniiyor. Y u
suf Akc;ora, F erid Beyle ( ~imdi V ar~
va biiyiik ekisi) bacanak oldugu ic;in, 
mecmuay1 «bak bizim bald!Za I» der p;i
bi Latife Hamma uzattt. Ah kadm ru
hu, resme baktiktan sonra, ic;ini c;eker gi
bi ve kelimeler kendiliginden dokiiliir gi
bi soyleniyor: - «Eger benim fotoii; • 
raflanm da tuvaletli <;lksaydL . . » 

Hakh var: Biitiin seyahatte, yan er· 
kek bir byafetle, ayaklannda rugan 
c;izme, bacaklannda si.ivari ki.ilotii, str -
tmda cebli caket, iistiinde uzun bir man
to, ba~mda kulaklarma kadar her tara
hm kaphyan siyah bir ortii, yiizii sade 
ka~mdan C<enesine kadar gori.inerek biitiin 
seyahatte oyle gezmi~ ve fotograflan 0 

zamanlann biitiin gazetelerile mecmua
lannda hep oyle c;lkml~li. «E&er benim 
fotograflanm da ... . » Zarar yok, onlar 
giizel c;tkmadtlar, fakat kadmlik inhla
bJmJzda en gi.izel bir merhale oldular. 

*** 
Be~ dakika ic;in geldigim halde saat

lerdir oturuyorum ve saatlerdir «Haki
miyeti Milliye medresesi» diye bir bahis 
konu~uluyor. Medreselerden fakir c;o • 
mezler toplanarak bu miiessesede yeti~ 
tirilecek ve onlar sonra koylere ve kasa
balara dagltihp ayetli hadisli vmlarla 
halka hakimiyeti rnilliyeyi ogretecekler. 
Medrese binas1, program!, varidatt, her· 
~eyi herseyi konu~uldu, Yusuf Akcora 
boyuna bu projenin parlakhgmJ tasvib 
edip dur1,1yor. Gazinin kafasm1 bu med
rese fikrinin boyle Jsrarla kurcalayip 
duitnaSI belki b~ alh giin evvel Konya 
istasyonunda gordiigiimliz be~ yi.iz beyaz 
sangm verdigi endi~eyi hayuh bir emele 
baglamak ~indi: Onlan davaya uzak 
yeti§tirmektense davada onlardan istifa
de etmek emeli. 

- Sen neye hic;bir ~ey soylemiyorsun 
c;ocugum? 

Bu ani hitab kar~ISinda, daldtgtm dii
~i.incelerden silkinerek cevab veriyorum: 
- «Mademki emir buyuruluyor, bu 
mevzu iizerinde tuhaf bir hatJram1 arze
deyim: Pek gene ya~1mda, Umumi 
Harbden iic; be§ ay evvel Kastamonuya 
edebiyat muallimi gitmi~tim. Kastamonu 
yanh§ olarak mi.iteass1b bir yer bilindi • 
!iinden !ttihadcJ!ar biraz sonra oraya sa· 
nkh bir «katibi mes'ul» gondermi&lerdi. 
Kendisile ..• 

- Neye yanl1~ olarak miiteass1b bir 
yer bilindiginden diyorsun? 

- Evet efend1miz ben de oyle sam
yordum. Kastamonu denince herkes gibi 
benim de goziimi.in online i.ic; §eY gelirdi: 

~ $imdi elaleme ne$redilirken de o si:iz boy
le yaztlJT. Ben i§te buna bravo diyo
rum.» 

Orman, frengi, taassub. Halbuki oray1 
goriip tam ymca ~a§hm; ~ehirde ne or -
man, ne frengi, ne taassub var. Koylerde 
!Se ... 

Yeni Brezilya konsolosu 
Silly de Souza 

Brezilyamn yeni konsolosu Silly de 
Souza ve e~i. diin §ehrimize gelmi§lerdir. 

Souza, bir diplomat ailesine mensub
dur. Tahsilini Bordo fakiiltesinde ikmal 
etmi§tir. 1920 de ikinci s1mf konsolos 
tayin edilerek Helsinski, Prag ve diger 
baz1 §ehirlerde bulunmu tur. 

1932 den 1933 e kadar Peris Gene
ral konsoloslugunu idare etmi§tir. Son 
olarak da Brezilya hariciyesinde servis 
§eHiginde bulunmu§, mi.iteak1ben mem· 
leketimize tayin edilmi~tir. 

Brezilya seliri 
Brezilya'mn Ankara ve Bi.ikre§ el~ili

gini ifa eden Carbosde Cursprezo, mezu· 
nen Avrupaya gidecek~ 

Refikas1 da hak verdi, Cazi davay1 
kazanml$tl. 

Birden bana soruyor: 
- Sen inl!balanm nerede yazacak • 

sm~ 

- Tabii «Yeni Ciin>> de, diyorum, 
seyahate o gazete namma i~tirak ettim. 

Hay1r, <<Hakimiyeti Milliye» ye 
yaz! 

F akat efendimiz, diyorum, sonra 
mensub oldugum gazeteye kar~1 vaziye
tim ne olur? 

- Sen Y eni Cunden ne ayhk ahyor· 
sun? 

- Seksen lira. 
Bunun iizerine K1hc Aliye dondii: 
- Simdi git Receb Zlihtiiye si:iyle, 

ismail Habib yi.iz lira ile «Hakimiyeti 
M illiye» ye p:ec;mi$tir I 

Dona kalml&tlm. 
*** 

Ankaraya geldigimizin ertesi giinii bi
tirdigim bir nutku okumak iizere Canka
yaya gittim. Kendisi masasmm oni.inde 
oturmu$, sa~ taraftaki koltukta refikasl, 
onun berisindeki kanapede merhum Yu
suf Akc;ora var. Masanm sol tarafmda 
c;ar$afmm pelerinini <:Ikarml~ bir ha • 

0 ] Arkad~J~lmtz ismall Habibln bundan 
evvelki yaz1lan 24, 25. 26, 27, 30 blrlnclka· 
nun ve 6, 9, 11 1klnciklnun tar1hli .sa.ytlan
rnJzda ~1knu~t1r. 

- Anla~Jld1, as1l mevzua devam edi
mz. 

- 0 sanklt, ci.ippeli, ve ince sakallt 
katibi mes'ulle (~imdi Maarif Vekaleti 
Kiitiibhaneler mi.idiirii Hasan F ehmi) bir 
mubahasemizde dedim ki: Bizler nafile 
dilimizle ku~ tutsak bu halka inanduamJ· 
yoruz. Medreselerde asri fikirlerle tec;
hiz edilmi§ miinevver sankh yeti§tire • 
rek onlarla ... 

Bu sozleri ayni zamanda muhatabt • 
ma da bir cemile olur diye soylerken o, 
soziimii bile bitirmedt:n parlad1: - Siz 
ne yap1yorsunuz, dedi, sangm elinde 
hic;bir ~eye yaramaz kiiflenmi~ eski bil -
giden ba~ka bir§Cy yoktur, onun cline 
asri fikirlerin silahm1 vererek di.i~mamm
Zl m1 kuvvetlendireceksiniz? Medreseleri 
1slaha kalktJii;mdan dolaYJ bu memlekete 
en biiyiik fenahg1 $eyhiilislam Hayri 
Efendi yaptJ! 

Bunlan soyliyen bir sank!Jydt: Med
resenin ne oldugunu medresenin ic;inden 
biliyordu. 0 zamandanberi dokuz on 
sene gec;ti. Medreseden hic;bir fayda gel
miyeceii;i hakkmdaki kanaatim biisbiiti.in 
kokle~ti. Y eni orduyu eski Y enic;eriyi 
kokiinden kald1rdJktan soma kurabilmi~
tik, yeni irfan da medreseler kaldmlarak 
tamamlanabilir.» 

Soziimii bitirince Gazi b1r ild <lakilta 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Tunus yerine Suriye mi? 
f'E5) ir Alman gazetesi, italya ile 
(,g) F ransaYJ. birbirine di.i~iiren T u· 

nus meselesinin halli ic;in, yeni 
bir ~kil ileri suruyormu§: Akdenizin 
garbm1 F ranstzlara, §arkmt italyanlara 
ay1rmak suretile T unusu F rans1zlarda 
b1rakmak, fakat Suriyeyi ltalyaya ver
mek. 

Hahe§istam istila eltikten sonra, artlk 
doydum; ba~ka §CY istemem, diyen ftal· 
yanm pek c;abuk karm ac1khgma bir bal
mumu yapl§hrdtktan sonra, Suriyeyi bol 
keseden 1talyaya ihsan etmek kabil o)up 
olmadJgtm tetkik edelim. 

T unusun Akdeniz hakimiyetindeki 
mevkii c;ok miihimdir. E&er, halya, T u· 
nusa hakim olursa, Sardiinya - Sicilya • 
T unus mi.isellesine ve Sicily a ile T unus 
arasmdaki ki.ic;iik fakat mi.istahkem Pan· 
tellaria adasma istinad ederek orta Ak
denize tamamile hakim olur. Bu hakimi· 
yet neticesinde. F ransanm oteki Simali 
Afrika miistemlekeleri, hatta Frans1z 
Mi.istemleke imparatorlugu tehlikeye dii
§er. 

1ngilterenin Cebeliittank • Malta • 
Siivey§ tarikile K1Z1ldenize ve Hindista· 
na giden lmparatorluk yolu kesilir. Sar
ki Akdenizdeki Filistin, Maverayi Dr
diin, Ktbns gibi ingiliz idaresi altmda 
bulunan yerler ve petrollan itibarile 1n
giltere ic;in biiyiik ehemmiyeti haiz alan 
lrak, fngiltereden aynlm1~ vaziyete dii.
§Crler. Boyle bir vaziyette Mtsmn ve 
Siivey§ kanalmm ise fngiltereden ziyade 
1talyamn hi.ikiim ve ni.ifuzu altma gir
mesi laztm gelir. 

T unus sahilleri Fransanm elinde bu
lundukc;a, italyamn Sardiinya, Sicilya ve 
Pantellaria'ya dayanarak Akdenizi or
tasmdan ikiye bolmesine imkan yoktur. 
hte bunun ic;indir, ki F ransa, T unusu, 
oyle kuru gi.iri.iltii ile italyaya vermez ve 
bu sahada celadet gosterirken ingiltere 
de arkasmdad1r. 

Suriyeye gelince, Suriye Akdenizin 
§ark ko§esinde oldugu ic;;in, T unus kadar 
deniz yollanna hakim degildir aroma, ik· 
lisadl, siyasi ve sevkulceni vaziyeti iti· 
barile biiyiik ehemmiYeti vard1r. Suriye~ 
nin !talyanm eline ge<;mesi, Fran • 
say1, Suriyeden Musul ve Cezire pet• 
rollanndan mahrum edecegi ic;in ev
vela F ransamn i~ine gelmez. Bunu 
fngiltere de istemez, c;;iinkii, K1bmm, 
Hayfamn, Filistinin ve Maverayi Or • 
diiniin sevkulceY$i vaziyetlerini zaydla· 
hr; ftalyayJ garodan Libya tarafmdan 
oldugu gibi, §arktan da MISlra ve Sii
vey~ y~kla§tlnr; Iraki ve Irak petrolunu 
tehlikeye dii~iiriir; Irak ve Hindistan, 
kara ve hava yollan iizerine italyayt 
musallat etmi~ olur. 

Bu i~te, Suriyelilerin de reyini almak 
laz1m gelmez mi? Cerc;i, Suriyeliler, 
Frans1z mandasmdan hie; memnun de • 
gildirler; hatta bu manda, onlara, isyan 
ettikleri Osmanlt idaresini bile aratmi§• 
hr. Bununla beraber; Suriyelilerin iste
dikleri istiklaldir; yoksa F ransJZ manda
smdan kurtulup ftalyanm eline dii~meli 
degil. Su halde memleketin as1l halkmm 
da 1talyaYI istemiyecegi muhakkakt1r. 

Suriyenin kom$ulanna gelince, lrak, 
ingilterenin miittefiki vaziyetindedir ve 
halinden memnundur. Dinamik !talya • 
mn, bir miiddet sonra i~tihas1 a<;Jlarak 
Musul petrollanna ve Irak topraklarma 
~I atmak istiyecegini diisiinerek Suriyeye 
Italyanlann yerle~esini asia istemez. 

Filistine gelince, 1talyanlarda yeni 
ba~ltyan Y ahudi dii~manbgJ yiizi.inden, 
Filistin Y ahudileri, ltalyanlan istemez· 
ler. Ayni sebeble Filistin Arabian, ital
yay! tutsalar bile, onlann da istedigi, is~ 
tiklaldir; bu yiizden Suriyenin 1talyan~n 
eline ge<;mesi, bir gun Filistinin de ayni 
ak1bete ugramast demek olacag1 ic;;in, bu 
kom~uluktan, ~imdi memnun olsalar bile, 
yarm olm!yacaklan pek tabiidir. 

Tiirkiyeye gelince, bizim samimi ar
zumuz Suriyelilerin istiklallerine kavu~
malarmdan ibarettir. Kom~ulanmtzm, 
bir tak1m siyasi kombinezonlara oyuncak 
olmalarma ve futbol topu gibi bir kale~ 
den otekine attlmalanna razJ olmazsak 
kimsenin bize giicenmege hakk1 olamaz. 

-: - - .. 

sustu, btlhassa rahmetli Yusuf Akc;ora
nm bana garib garib bakngm1 hissedi • 
yordum. Sefin karar vermi§ gibi goriin
diigii bir fikre kar~J fazla m1 ileri gitmi$· 
tim? Fa kat 0, gozlerini herkesin i.izerin
de gezdirdikten sonra lane tane §U i.i~; 
keJimeyi soyled1: 

- «Cocugun hakk1 var.» 
Demek karar verrni§ degil sadece fj. 

kir top]uyormu$. Onun en hayran oluna· 
cak taraflarmdan biri de toleransmm bii· 
yiikliigiiydii. Raya tutturulmu~ dar ka
falara bedel engin ufuklara bakan yay
lah kafa ... «Cocugun hakik var>>, daha 
o zaman anladtm; medreseler, sizin df' 
ha§mJZa gelecek varl Ismail HABIB_ 



I 

~======~=====================~ 
KU~Uk 

hi kaye Kocakar1n1n 

- F atma teyze, kapryr a~. ben gel-j 
dim! 

- Gene mi birini dogmii§? 
- Y ok I dedi. Mahma, parama, ca-

!htiyar kadm, burnunun ucuna ili§tir· 
digi gozliiklerinin iistiinden, sesi ve bu se
ain arkasmda gizleneni gorecekmi~ gibi 
baktJ. Ba~rm ka§1dr, ortiisiinii diizeltti, 
senesinin altmdan baglad1. Dizlerine tu
tunarak kalktJ. Kap1ya yakla§mca, uzun 
miiddet durdu; sesin tekrarlamasmJ bek· 
ledi: 

- Fatma teyze, benim dedim ya, a~! 
-ihtiyar kadm bu eesi tamdt ve: 
- Sen misin a Ahmed, sesini birden 

tamyamadrm 1 dedi, kap1y1 ast1. Karttsm· 
da duran bu bir gozii kor, bir ayagr sakat 
ada rna elile: <<Gene mi bir haltettin )» der 
gibi bir i~aret yaptJ. Ortahlc kararmaga 
ba§lamJ~ll. Ahmedin bu ziyaretini pek va· 
kitsiz buldu. Allah rahmet eylesin, k1z kar
detinin ba§Jna bela brrakt1g1 bu delikanh 
bir goziinii Balkan harbinde, bir bacagmt 
da Canakkalede kaybetmi§, biitiin geliri 
Kur,unlu mektebindeki kalfahktan ald1gt 
on be§ liradan ibaretti, amma kendi mah 
bir viranhanesi de vardt. Her giin bu deli
bnhya nzkmdan bir parc;a zeytin ekmek, 
on kuru~ da ceb har~ltg1 vermege mecbur· 
du. Y alruz, her hafta sonunda kap1ya da· 
yanan meyhaneci Aliye Ahmedin rakt 
borcunu odemek ihtiyara pek agJr geliyor• 
du. Birka~ de fa adamt: 

- Karmm doyur, cebine harchk ver, 
sonra bir de rakr borcunu ode I diye ters· 
lemi§tl, i~te buna tahtim yokl Bir gozii 
kor, bir ayagr sakatsa, beni.m yiiziimden 
olma.dr yal 

*** F atma teyze bizim sokakta oturur, mek
tebden doniince evinin zaten bir tek olan 
odasma kapamr, sahahleyin erkenden ge· 
ne mektebe gider. Senelerdenberi onun so
kaga bakan manda goziine benzer pence· 
resinde t§Jk goren olmamr§6r, mezara ben· 
zeyen bu evde ak§amm alaca karanltgm· 
clan sabahm §afagma kadar ne yapar, kim
se bilmez. Kom§ulanna misafirlige gitmez, 
hi~ kimseye de evine misafirlige gelmek 
cesaretini vermez. Sabahlan onu degnegi
ni kakarak mekteb yolunda ytiri.ir goren 
~ocuklar: 

- Selamii aleykiim, moruk teyzel 
der, ve arkastndan giilii§mege ba§larlar. 

0, topraktan daha sert, fakat ondan 
daha buru§uk yiizii ile ~ocuklara doner ve: 

- Pi~ kuru! an! diye bagmr, siz nine· 
lerinizle eglenin. Sonra, ba§tnl gazabla 
salhyarak, ve tovbe istigfar ederek yo!u. 
na devam eder. 6&Ie yemelderini talebe
lerin yemekhanesini temizlerken buldugu 
artJk ekmek par~alarile, evden getirdigi bir 
ba~ sogan veya biraz zeytinle g~i§tirir. 
Ak~am eve danerken kara torbasma gene 
arttk ekmek parsalarmr doldurur ve ken· 
di kendine: 

- Hi~ olmazsa Ahmedin ceb harch
gmt ekmek rnasrafmdan ~tkarahm! der. 

Ben kendimi bildim bileli Fatma tey
zenin arkasmda rengi solmu§ ve pa!(avra· 
ya benzer ayni siyah !(at§afl, ayagmda 
belinden u~kurlu ve ayagmdan pac;ah yiiz 
yerinden yamah ayni l§ donunu, strtmda 
san, ye§il, kumrz1, beyaz ve ilah ..• renk· 
ten par~alarla dikilmi§ ayni mintant gar
dum. !Biitiin sene evine ne odun, ne ko
miir, ne de gazyagt girer. Biitiin bunlat 
sanki sabah ak§am elinde ordiigiimiiz tor· 
bantn i~inde gizlidir. 

Annern, babamm arzusuna ragmen, 
heni eve pek uzak olan Manisanm me§hur 
k1§la mektebine yollamaktan vazgec;erek 
Kur§unlu mektebine yazd1rd1, hareketini 
hakh gostermek i~in de bahama: 

- Camm, F atma teyze c;ocugu elile 
mektebe gotiiriir, getirirl dedi. 

Ben ~imdi F atma teyzenin yegane m 
yolda~ty1m. Belki, hayatmm s1rrma vara
mJyorum, diye derdlerini hep bana say
ler. Ahmedden binlerce defa Ianetle bah
setmi~ti. Her giin sabah bizim kapmm o· 
niine gelir, c;atlak sesile bagmr: 

- Haydi oglum mektebe I 
Bu seste senelerin viicudiinde biriktirdi

gi biitiin kirlilik kokar. Buna ragmen, der· 
hal sefertasrmt ahr, kt~ paltomu giydirir. 
atk1 ile kulaklanmt sarar, kiic;iici.ik elleri· 
mi ihtiyar kadmm !(atlak avu~lan i~ine so· 
kard1m. 

Soguk ve karh bir kt~ giinii idi. Fat
rna teyze elindeki torbanm ag1rltgmdan 
c;ok ~ikayet ediyor, mektebe giderken he· 
men her elli adrmda bir dinlenmek i~in 
hamm nine ve torun gibi duvar diblerine 
oturuyorduk. Hacr Osman hanmtn sagm
dan sapan tenha sokaga girince, ihtivart 
k1zdJrmamak i~in agztml kulagma yakla§· 
tJrarak: 

- Bu torba bugiin neye agrr I diye sor· 
du"J. icinde tas mi var? 

fhtiyar cev~b vermedi, yalmz: 
- Ahmedin korkusu yiiziinden m~k

teb" kacmyorum I dedi. 
Bu gozii kor, ayag1 topal adam hak

kmcl a ~i sikayetleri o kadar c;ok dinlemi§
tim ki, ihtiyar ondan bahse ba~lar basla
maz sonunda ne gelecegini bilirdim. Fa
kat, bu defakinin sonunu kestiremedim. 
Laalettayin sordum: 

mma kasdi var. 
Soylediklerinden bir fey anlamad~m •. 

Yiiziine bakhm. Bir ~ey saylemedi, ko
lumdan tuttu, kalkttk. Yiiriimege batla· 
d1k. Mektebe girince, hemen beni rnutfa· 
ga soktu. Sanki biitiin acelesi bana biiyiik 
bir Str soyJemek j~inmi§ gibi, elini torba· 
Ya daldlrdr, birka~ san maden ~tkardt ve: 

- Di§imden tunag1mdan, yiyecegim
den, giyecegimden arttudtgJm bu parala
n almak istedi I dedi. 

Diin ak§am Ahmedin geli§ini anlattt, 
anlat1tken gozlerinden iri Yatlar damh
yordu. Aglayt§mdan gosterdiklerinin !(Ok 
kiymetli §eyler oldugunu anladllll. 0 de
vam etti: 

- Bir gUn heni bunlardan, diinyada 
ahrette aziz bu paralardan da edecek. 

F azla bir ~Y soylemedi, ak~ama. kadar 
hana yakla~madr. Ogle yernegimi kendi 
elile yedirmedi. Fa kat, ben biiyiik tenef· 
fii!te bo§bogazlrk ettim, F atma teyzenin 
bana soylediklerini ~ocuklara soyledim, 
madenlerin nastl parlad1gtnt anlathm. 

Ak§am oldu, ihtiyar kadm beni mer· 
diven altmdaki belcleme odasmdan aldt. 
Sokaga ~tkhk. Elinde gene o agrr torba 
vardt. Tam sokagm ba~tnt dondiik, Kur· 
§unlu mektebin ~ocuklan ba§ladtlar bagtr· 
maga: 

- Moruk teyze, sanlardan Mustafa
ya vermi~sin, bize de ver! 

F atma teyzenin hi~ boyle ktzclrgmi gor
memi§tim. Cozlerini dart a~tt. biiti.in kor· 
kunclugile yiiziime baldt. Korktum, oyle 
ki. bu korkudan eve gidinceye kadar ole
cegim, sandtm. 

~ocuklara: 
- Pi!< kurulart I diye bagrrirlcen, kuv· 

vetli ellerile bilelderi.mi yakaladt, ve su
ratlma bir §amar attJ. Hi~ clinlenmeden, 
fakat ben mU~adiyen hrc;1marak eve 
gelclik. Hemen kendimi annemin kucagr· 
na athm ve htykmklar arasmda: 

· - Fatma teyze beni dogdU, onun 
mektebine gitmem artJk I dedim. 

- Neden? 
- San paralartnt ~ocuklara soyledim 

de ondan. 
Evde herkes sofra ba~ina toplanmt~h. 

ben miiteessir, fa kat berkes ne§' e ile ye
mek yiyorduk. Kulaklanmda §imendifer 
diidugune benzer keskin bir feryadm ~~n~ 
lamasm1 duydum. Babam derhal yerinden 
su;rad1, ve sokaga ftrlacL. M iithi~ bir fe
laketi sezmi~ ku~lar gibi sofra ba~lnda se~
siz bekledik. ~ok sonra babam geldi. He
yecanh oldugu belli idi: 

- F atma teyzeyi oldiirmii~ler, Ah
med oldiirmii~. Biitiin paralanm almt§. 

BUtiin gece aglad~m. Sanki, ben bu sa· 
n rnadenleri ~ocuklara soyleclim de, ihti
yarm ba§tna bu felaket geldi samyordum. 

Ertesi ak§am kom§ular bizim evde yal
mz bu bahis iizerinde konu§uyorlardt. Bi
nst: 

- Ah, cadaloz! dedi, paralarmi me
zara m1 goti.irecekti? 0 topala helalinden 
biraz verse ne olurdu sanki~ 

Digeri: 
- A a 1 dedi, oyle soylemeyin, her 

gun ekmegini, ceb harchgmr verirdi. 
- Can liD, yiizbin lanetle I 
- Cadaloz, oliirken bile, avucunda 

bir san altm tutuyormu§. 
- Pek para canh idi. 
-Di.inyada ahrette bunlar gene insa· 

na dosttur, derdi. 
- Cam cehenneme, bu kadar parasr 

vard1 da, bayramda lkom§ulardan fttre, 
zekat dilenirdi. 

- S1rtmdaki ~ar~af on senelikti. 
- Evinde ne yag, ne peynir, ne ek-

mek, ne odt.:n, ne komiir bulunmu§. Nas1l 
Ya§ryordu acaba? 

- Ahmedin ahp gotiirdiigii torbanm 
i~inde iki bin san altm varmt§. 

- Bu kadar paras1 olsun da, o viran· 
hanede kopek gibi ya§asm 1 

- Cam cehenneme, paras1 hiikiimete 
kalmt§l 

Ciinlerce F atma teyzenin hikayesi si.ir
dii. Mahalleli nihayet, evi me§'um bir ev· 
dir, diye hi.ikumete miiracaat ederek y1k· 
duttt. Fa kat, hal a ~ocuklar geceleyin bu 
arsanm yanmdan ge~mekten korkarlar. 

Tavzih 
Dlinkli nlishamtzda cOkuyucu diyor 

kh slitunumuzda ne~rettigimiz ve De
niz sevkiyat Md. Yzb. Arif imzasm1 ta
§tyan yazt gazetemiz tahrir mlidlirline 
tamamile hususi mahiyette yaz1lm1§ken 
yanh§hkla diger mektublarm arasma ka
rl§ffil§ ve o slitunda yer bulmu§tur. Bu 
nokta"y1 tavzihe liizum goriiyoruz. 

T ~. 100 Erk ege 
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Foks Jurnal dO.nya haberleri 

CtJM.HURll:ET 

Holivuddaki 
miiteahhidleri 

Stiidyolarda kar rollerini 
boraks ve eldiven derisi 

oynamaktad1r 

Holivud stiidyolanndan birlnde sun'i 
olarak viicude getirihnt, bir 

karh sahne 

Holivud' dan yazthyor: 
Amerika sinema merkezinin bulundu· 

gu Kalifornia mmtakasmda aenenin hi~ 
bir mevsiminde kar yagmad1gtn1 tiiphe
siz herkes bilir. Peki o halde, Amerikan 
filimlerindeki bazt karh sahneler nasll 
viicude getiriliyor~ diye zihinlerde hakh 
bir istifham i§areti belirmez mi) F akat 
bu muarnmay1 halletmek pek o kadar da 
g~ bir~ey degildir. Bir kl!lm kordelalar· 
daki harici sahneler biiyiik feda.karhklar 
yap1larak epeyce ~imaldeki Kanada mtn· 
takalanna gidilerek hakiki karlar iizerin
de ~ekilir. Stlidyoda viicude getirilecek 
pa~alar ic;in ise derhal kar miiteahhid· 
lerine telefon edilir: 

- Y ann s.abah idn on c;uval kar ia
tiyoruz, amrna, rica ederiz iyi cin&ten ol
sunl 

Bu kann cia iki c;e~idi vardrr. Biri 
yerde ve damlarda goriinendir ki beyaz 
perde Uzerinde miiphem bir ,ekilde goa· 
terilecegi ic;in ona o derece ehemmiyet 
verilmez, fiat! da ucuzdur. Aatl pahah 
olam aeyireilere gokten dU,en hakikt kar 
1eklinde arzolunandu. Yere serilen kar
Iar ic;in camekanlarda ve kayak mek
teblerinde kullamlan horaks ve bazan da 
alelade beyaz kum istimal olunur ve zi
yada iyice parlamast ic;in arasma mika 
kan4ttnhr. Havadan dii§en kar ise huau
st miitehasstslar tarafmdan imal edil • 
mektedir. 0, beyaz eldiven derisi kmn
tJlanndan yapthr. Ciinkii bu derinin kt· 
nnttlan sade kann beyazhgmt degil, ayni 
zamanda kesafetini de aynen ibtiva et
mekte ve havadan yere ayni agrrhkla 
dii~mektedir. Bu derinin ktnnttlartmn 
stiidyolarda kar olarak kullamlanlardan 
gayrisi bu vaziyetle ktyas kabul edilmi -
yecek bayag1 bir madde yapmaga, kola 
imaline yarar. Bu karlar, stiidyodaki 
sahneye, oradan gec;en artistin iizerine de 
sahnenin yukansmdaki rniitehass1slar ta
rafmdan mahirane bir fekilde atlhr. Kar
lar, yalmz bir defa kullamlmazlar, bo
zulunctya kadar miiteaddid sahnelerde 
istimal olunmak iizere yerden kiirelde 
toplamp saklamrlar. 

Stiidyolardaki kar ftrtmalan ise bu 
eldiven derisi kmnttlanm kuvvetli bir 
vantilatorle oteye beriye savurmak au • 
retile tertib olunur. Fa kat taneleri sac;· 
mayt gene muhtelif miitehasstslar deruh
de ederler. Y almz karl ann dekorun o
niinde iyi goriinmesi ic;in vantilatariin 
riizgarma odun dumam da kan~tmhr. 

Cozier yanar, aulamr amma, seyirci
lere hakikt bir kar fntmas1 hissi verilmi$ 
olur, hem de hakikl kar ftrtmasmm teh· 
likelerine gagiis germege hacet kalma • 
dan! 

=r B~lr uk~ satarRa ~ 
* «Broadway melodi 1938» de gii· 

zel ,arkrlan ve danslarile nazan dikkati 
celhetmi~ olan George Murphy, M. G. 
M. ~irketi tarafmdan angaje edilmi~tir. * Robert T aylor'la birlikte «Ayaga 
kalk l>> filmini c;evirip bitirmi$ olan Wal· 
lace Beery yakmda «Madden c;aVU$» 
isminde bir kordela yapacaktlr. Bu ese· 
rin rejisorliigiinii Joseph von Sternberg 
deruhde edecektir. 

1939 mevsimi filmlerinden 

Penny Syngleton, Arthur_ Lake ve Larry Simm Columbia ~irketinin 
viicude getirmekte oldugu c Blondie ,. kordelasmm bir sahnesinde 

, Sehza- FERAH Slnemada 
deb••• felt 21359 '\ 

20 nci asrm sinema mucizesi ve 
en pahah filmi : 

PAMUK 
ve 7 

PRENSES 
CUCE 

Merak ve heyecanla takib olunan 
ROBENSON (MALAJ 

Hergiin yer bulmak i~in ko~u~an her 
s1mf sinema merakhsmm gorlil
memi§ ragbetlerine mazhar oluyor. 
SON giinlerinden istifade edi-

niz. Hergiin sabahlar1 10,30 
dan itibaren devamh seanslar. 

Pazartesi, sah mutad tenzilath 
giinler. 

KADIKOY 

HALE'de 
JEAN GABiN'in 

Harb Esirleri 
Yalmz giindiiz matinelere il'aveten 

.,AHANE 
CILGINLIKLAR 

TALEBEYE 
~AR~AMBA SAA T E KADAR 18 

16,30 A CUMARTESi » )) 

Bugiinler lr;;in size tenzilatlt matineler izninl ald1k. 

Besiktas SUA D , , 

ALEMDAR 
Sinemas1 

BUG 'ON 

MEL E K'te 
Senenin en hissi ve en 

miiessir ~aheseri 

Oc; ARKADA~ 
( Franstzca Sozlii ) 

Saat 12,45 ve 1 de 
ucuz matineler 

P A R K sinemastnda 

A$ KIN GOZ YA$LARI 
Filminin son giinleri yakla~1yor. Ftrsatt kac;1rmaytmz. 

Seanslar: 1,30 - 4 - 6,45 - 9 dadtr. Fiatlarda zam yoktur. Telefon: 43143 

Pangalb • T epeiistii 
TtlRKCE SOZLtl 

BUFALOBiL 
MACERALAR KRALl 

Gary Cooper • Jean Arthur 

AKIN sinemas1nda 
HEYECAN ve GUZELL1K 

!<;!NDE 

LiNC KANUNU 
SYLViA SIDNEY 

Giindiiz ve gece 8,45 te 2 film birden 

En r;;Jlgm ne§'e ... ve emsalsiz kahltaha tufam ... 

Bu hafta SOMER Sinemas1n1n 
salonunu r;;mlatJyor. Ciinkii gostermekte oldugu 

GEORGES MiLT 0 N'un 
En son ve en fazla giiliinclii temsili 

Dalavereciler Krall 
Filminde komiklik ve kahkaha noktasmdan biitiin filimlerinin fevkindedir. 

GEORGES MiLTON; bu filminde Tayyareci, Aske~, Para§iitr;;ii, 
MotosikJet ~ampiyonu ve Dalavereci rollerini oynuyor, 

ilaveten EKLER JURNAL Son diinya haberleri 
Bugiin saat 1 ve 2,30 d.a tenzilatlr matineler 

T 0 R K C 
SOZLU 

E 

Goriilmemi~ bir muvaffakiyetle 

i P E K te 
devam ediyor. 

Bugiin saat 12,45 ve 1 de ~ok ucuz fiatlarla H A L K ve T A L E B E MATiNELERi 

Bu film pek yak1nda i Z M i R'de E L HAM R A sinemas1nda 

Tilrldye Radyodlfiizyon postJ 
DALGA UZUNLUCiU 

19,20 
20,05 
20,20 
20,30 
20.30 
21,10 
21,15 
21,15 
21,15 
21,25 
22,15 
22,20 
23,35 

Briiksel I~ Hafif mu.s!J.d. 
Brllksel n: Radyo ork 
Var§ova: Hafl! mu.slld. 
Biikre': inglllz musJkl.Si· 
Prag I: Ban do J:tonseri. 
Paris (Radio): Orkestra a. sii 
Breslav: Q!ngene Mkl ( ~:ti b" ren 
Doyc;landzender: KarJ31~1L I ' lr 
Viyana: Bir operet teiii"~ 11 a.rada 
Buclapeiite: KIAslk hafi! ~. Bi . • 
Prag I: Ka~1k mustld. 21m 
Hllversum IT: Kan~lk P ;et 
Alman 1stasyonlarl: Vi Inden 
slk.l.!l. da 1 

24,15 Budape§te: Radyo orkestr d 1ll a 
--~"" e 

•• • n 
NOBETc;I ECZAN •rekete 

Bu gece §ehrimlzin muhtelif se~ F a.ka 
deld nobetc;l eczaneler $UlllardJT! ltta t, 

istanbul clhet!: tn 
Emlnoniinde (Sal1h Necatl), I( IJ lllede 

zarcla <Yorgi), Kumkap1da (A->11 Stvah 
Alemdarda (Esad), Fatlhte (HfiSll ~nziy 
Eyiibde (Arif Be§er), Bakrrkoyde ik d en 
eczaneleri. a a. 
Beyo~lu cllietl: hzun 
:i:st1klll caddestttde (Dellasuda)' lliye 

de (Kinyol) , Karakoyde (Hu.,e}rltl • ile 
Taksimde (Limonciyan>, Pangaltld b· 
gllec!yan), -Haskiiyde (Barbud), g tr, 
§ada (VasJfl, Be~ikta§ta (Siiieylll&Ji • bany 
ceb) eczanelerl. de 0 

Kad1koyde <Yen! Modal, (Mer!Ce• nd 
belladada CHalk), ti'sktldarda (iJ!l' enberi, 
Sanyerde <Osman) eczaneleri. _./i.) 0nun ka 

C 0 L 0 M ~§lYorum .., ____________ .... ~ sonra 

Oliim - istanbul Vilayeti s11b ~ bir ' 
hiye mlidiir muavini doktor J3sr,or! 
uzun bir rahats1zh~ miiteaklb Sular · 
topraktaki hanesinde irtihali ofle, sa t 
eyleml§tir. a 

Merhum, $ehremanetinln 
afif, vazifesine son derece 
mekli memurlarmdandt. 

Bugiin KlZlltoprak istasyon1l 
smdaki hanesinden saat 11 de 
cakhr. Namaz1 Sahrayicedid 
eda edildikten sonra 
Allah rahmet eylesin. 

*** Oliim - Eski Sadnl:lzam 
Mehmed (Pa~a) ailesinden 
Mustafa (Pa~a) kerimesi B 
Ktbnsh bir rniiddettenberi 
du~ hastahktan 
velki ak§am vefat etmi§tir. 
glinkii cumartesi saat (11) 
simde Recebpa§a sokagmda 
tan kaldrnlarak namazt 
pa§a camiinde krlmd1ktan 
ta§tan saat (13,30) da hususi 
la Beylerbeyine nakledilerek 
mahsusuna defnolunacakbr. 
riki rahmet eyliye. <;ocuklanfl~ ij11 • 
tiin ailesi efradma beyani tat sa lversite 
leriz. l~b alt l9 

* * * e erine 
Vefat - Emekli eczac1 bin~ 

meddin Mehmed Mirel bir sefl 
<AVL·.,--_ 

mliptela oldugu hastahktan 
m'lyarak 13/1/1939 cuma sabll~ 
etmi§tir. Cenazesi bugiin ogl 
<;emberlita~ kar~1smda 
k1raathanesi yanmda 
~ndaki 13 numarah evinde!l 
rak, Beyaz1d carniinde cenaze 
ktlmdtktan sonra Edirnekapl 
ne defnedilecektir. 

HA 
Emlniinii Halkevlnd.en: 
17/1/939 sali gllnii a!qam1 

da Evimlzln Caga.loglundakl 
nunda. istanbul Unlversltesl 
k\iltesi tar1h doc;enti Mukr!mlll 
rafmdan (Anado1u Sel~ukneril 
bir konteraru verllecektlr. 

Bu konferaru ic;ln davetiye 
kes geleblllr. , 
Dar~faka Mezunlarl centl>'e~ Dost v 
Mezun arkada~ar1m1zdan e!Jle ran~1 e 

binbai$JS1 Nlzameddin irtlhal et~ ll 1'2 &a 
nazesl bugiin saat 11 de c;at$11 I . <~hran 
Karaba!>a sokagmda 13 numar~1tt 1 l:!!ri 
kaldmlarak Edlrnekap1da $el11 jill" 
nedllecegl tees.siirle arkad~Iatllo 



14 ikincikanun 1939 CUMHURiYET 

bir 
II 

iktzsadi hareketler aVCI 
i~iNDEN 

su derdi 
L 
I Ucuzluk sa va~unda 

esnafin rolii 

V ali <ve Belediye Reisi Lutfi K1rdar, 
!stanbula ilk geldigi giinden itibaren 
hayahn pahah, hem de ~ok pahah oldu
gu $ehirde, ucuzlugu ttmin i~in ~ah§ma
ga ba~laml§tlr. Valimizin, Belediyede 
kurdugu ekon<>mik isti§are heyeti bunun 
canh bir misalidir. 

M. Diikrok baz1 tetkikat 
i~in diin sehrimize geldi 

D UYDUNUZMU? 
Devlet kusu 

' Vak'a Pariste ce-
reyan ediyor. Bir 
kan koca, agustos 
ay:mda bir piyango 
bileti ahyorlar. Bi
leti erkek, cebine 
koyuyor, kans1 da, 
numarasm1 bir ta -

yava, a~tun. Evvela 
giiriiltii duyuldu. Giiriiltiiyii 

h1rlltdar takib .etti 

k1sa 
bir 

Beynelmile] Avcdar Cemiyeti Reisi memleketimizde 
neler avlanabilecegi meselesile me,gul olacak 

rafa kaydediyor. 

Yazan: SALAHADDIN GtJNG6R 

"Bir .. hafta kadar oluyor. y orgun argm l giiniin yirmi doJt saattinden sekiz saatini 
g~ .: ldondi.igiim ak§amlann birinde idi. ~alarak §lpmi§i kesmek belki zaruri bir 

' oy e bo] su il b k" .. k" .. db' d' t:l ii2:" .. e, sa unu opurte opurte te 1r 1r. 
.u~u Yikamak ihtiyacm1 hissettim. Ce- Fa kat bu tedbirin -nekadar zaruri olur-

rn e~1rn1 ~Ikararak kollanm1 s1vamaga ha • sa olsun- geceleri 1stanbulda yangm ~~k-
1111 r amrken i~erdekilerden biri seslendi: mJyacagma clair hi~bir teminatJ ihtiva et-

-:- Saate baktm m1 ki ~e§II!enin ba§ma medigini de unutmamak lazimd1r. Evet ... 
?. Her§eyi bir kenara b1rakahm ve farzede-

A.2:kalsm bo§ bulunup: Jim ki, insanlar, geceleri saat dokuzdan 
- Saate neden bakay1m ? .. diye sora - sonra, y1kanmak ihtiyacmda degilairler. 

Geceleri saat dokuzdan itibaren Giindiizden, depo varsa, depoyu, yoksa 
__ ,,!l'", •• a,,nn kesildigini ilk defa olarak hatirla- evdeki fazla kiipleri doldurup gece ihti

b Eyvah ... diye soylendim, halbuki 
ordu an,Yo yapmay1 bile akbmdan ge~iri-

rn ... 
1\.oll.Und k. 

yac1 i~in saklamak miimkiindiir. 
Peki amma, ya geceyans1 yangm ~~ • 

kacak olursa ? .. Borularda su bulam1yan 
itfaiye, eski devrin keramet ehli §eyhleri 
gibi, yangtm nefeslerile mi sondiirecekler? 

Esnafm muhakkak ki hayat pahahh
gmda miihim rolii V\lrdir. Hatta, ba§h
ca rol, esnafmd1r, diyebiliriz. ;>u hale go
re, ucuzluk sava§mda da evvela gozoniin
de tutulmas1 gerekecek olan esnafm va
ziyetidir. Esnaf1 her bak1mdan disiplinli 
.bir §ekilde Belediyenin kontrolu altmda 
bulundurahilmek, bu i§te muvaffakiyetin 
belki de ilk ad1m1m te§kil edecektir. 

Nemrod'un cihan miimessili diindenberi 
§ehrimizdedir. Filvaki beynelmilel Av Ce
miyeti Reisi M. Maxime Ducrocq'a ver
digim bu data bir ~ok atlc!lar k1zacaklar 
amma ... 57 memleketin i§tirak ettigi bir 
t~ekkiiliin reisine de «Nemrod'un mii
messili» veya hi<; olmazsa AvCIIar krah 
demekten ba§ka <;are yok I 

M. Ducrocq'un memleketimize gelmek
t~i gayesini ogrenmenin ve seyahat mace
ralanm dinlemenin herhalde alakay1 ca
lib ltir§ey olacagm1 dii§iinerek kendisini 
Perapalasta ziyaret ettim. 

Beni nezaketle kabul eden Beynelmi
lel A vc1lar reisi, temsil ettigi te§ekkiiliin 
32 kral ve reisicumhur tarafmdan himaye 
edildigini bildirdikten sonra giilerek ilave 
etti: 

Oyle ya, diinyamn bin tiirlii hali var! 
Kocanm omrii meger bir ayhkm1~. 

EylUlde ahirete go<;i.iyor. Lakin, Allah 
her §eyin tesellisini verir. Hafta g~me
den, agustos aymda alman bilete bir 
milyonlu}t ikramiye vurmaz m1? 

Kadincagiz, goz ya§laiim sile sile et
ran ara§hnyor. Bileti koydunsa bul! 
Nihayet aklma geliyor. Agustosta koca
smm arkasmda yazhk elbise bulundu • 
gu i<;in, bilet mutlaka onun cebinde kal
ml§ olacak! 

iyi amma, miiteveffaYl ebedi meske
nine o elhise ile gomm~ler. 

Felaket! Hay1r, felaket degil. Mezart, 
miisaadei mahsusa ile a<;Iyorlar, ceke>tin 
cebinde bileti bu.luyorlar ve kadm, pi
yango idaresinden, milyoncugunu tik1r 
t(ktr ahyor! 

Devlet ku~u, bazan bayku~ gibi, i§te 
bOyle mezarhkta da dola§Ir. 

r d . a I saate, randevusunu kac;1ran 
ed· eh~anh heyecanile bakt1m; dokuzu 

1 
&ec;Iyordu! .. Kendi kendime: 

$t-e ~:\dam .. sen de ... dedim, Sular ida
Ja' lr ak§am i~in verdigi sozii tutmaml§ 

"lk:.z rn1 sa~~i? .. istanbulun binbir ~a: 
U!e verd1g1 suyu bir anda, b1<;ak g1b1 

d ~·, B egl ya ... 
IQ u lath ihtimal, ic;imi iimidle doldur -

§lu, Korktuguma hemen ugramamak 
~uslugu yava§ yava§ a~t1m. Evvela 
b~ren bir giiriiltii duyuldu. Giiriiltii-

1\t It tak1m kesik hmlt!lar takib etti. 

hte henim bir tiirlii ak1l erdiremedigim 
ve dii§iindiik~e deh§ete dii§tiigiim nokta 
budur: Y angm ~1karsa ne olacak? .. 

Evde su bulunduk~a, itfaiye gelinciye 
kadar, insan bir dereceye kadar, ate§in 
oniinii almaga ~ah§IT. Halbuki.bu vazi • 
yette kollanm kavu§turup itfaiyenin yeti§· 
mesini beklemekten ba§ka ~are kalm1yor. 

Sular idaresinin hergiin ~ogalan ihtiya
Cl kar§IIamak i~in; bol su verememek mec
buriyetinde kald1gmi kabul etmiyor degi
liz. Fa kat bu <<mecburiyet» in daha ne 
zamana kadar, devam edecegini sormak 
hakklmizdir samyoruz. 

Istanbul esnaf1 bugun'kii §eklile pek ga
rib bir hususiyet arzeder. Bir Istanbul 
bakkah, herhangi bir koy bakkahndan 
daha ~e~dli mal satar, bakkaliye e§ya -
smdan maada, attariye, ziicaciye, kirta
siye e§yasml, aspirin, pamuk, kinin gibi 
mualece nev'inden §eyleri, bir Istanbul 
bakkalmda bulmak kabildir. Beri taraf
ta, mesela. bir komiircii diikkammn bir 
tarafmda kabak da sat1hr. 

V aziyetin bOy Ieee devam1, ucuzlugu 
degil, pahahhgl doguracak bir ami! ola
bilir. <;iinkii. modem ticarette binbir ~e
~idcilik modellerini daima gormekte o
lu§umuza ragmen kii~uk ticarette bu i§i 
yapanlann s1mflan haricine ~1kmalan ek
seriya iyi netice vermez. 

Bir bakkalm bir sand1k portakal ahp 
satmas1 korkulu bir ticarettir. <;iiriimege 
daima amade bubnan bu maim iizerin
den dogacak zarar. diger bakkaliye e§
yasJ iizerinde fiat ilavesini intac edebilir. 
Buna mukabil o portakal da manavdan 
daha ucuza sahlamaz. 

«- Elli yedi millet bu I Cenevreden 
fazla ... Ve azamlZin Cemiyeti Akv.am 
azasmdan daha iyi anla§tlgml soyliyebili
rim: On senedenberi aldiglmlZ biitiin ka
rarlarda ittifak has1l olmu§tur I 

T e§ekkiiliimiiziin gayesi biitiin memle
ketler avc1lan arasmda irtibat tesis etmek 
ve av hayvanlanmn himayesi ( I) i<;in bey
nelmilel mukaveleler akdetmektir. Merke-
zirniz Paristedir ve bir~ok kollan da Pa
ris, Berlin, Briiksel, Roma, Var~ova, Prag 
vesairede a~h§maktad1r. Y akmda 1stan
bulda da bir komisyon toplayacag1z. 

Me~hur avcdardan M. Duorocp 

c1hktan azadeyiz. Y almz yakmla§tlrma 
siyaseti giideriz. On senedir Almanlarla 
F rans!Zlan, Macarlarla ~ekleri, Lehlilerle 
Rumenleri, 1talyanlarla Ruslan ... ve 
~inilerle J aponlan karde§ gibi gec;indiri
yoruz. Siyasetin bu hiineri ne dereceye ka
dar ba§ard1gm1 artJk varm k1yas edin ... » 

Oniirler cemiyeti 

tJ) • ~~~a, bir tabm sarsmhlar da ol~yor-
IZtm ~e§me, sermayesi gevezebkten 
olan insanlara benzemi§ti. Kendi 

d homur homur konu§uyor, fakat 
am] a eser vermiyordu! Agzmm iize
~arrnagiml dola§hrarak onu bir yan

sukuta davet ediyor, bir yandan da 

F k getirmege c;ah§Iyordum. . . 
lila a at •. biiti.in gayretim bo§a ~~t~1: 

ll'\ evtnde a§, ())ij goziinde ya§, bJzlm 
_,,~,,~·srnA.L de su 1.. 

lvah kollar!a, bo§alml§ bir damara 
ik d kuru musluklar oniinde, §U da
ah a benim gibi kac; ki§inin melul ve 

1fun bekle§tiklerini dii§iinerek, i~imde 
' ~. il lYe benzer bir§ey duyar gibi oldum: 

h' &elen, diigiin bayramdi! Fakat, ara
br, Yorgun argm ev~ dondiig~m g~ce -

anyo Yapmak ihhyac1m h1ssethk~e. 
tekrar bir ezintidir ba§hyor. 0 

.> ... '•Una_ 

eri, ~e§me ile yaptlgim miilakatla 
onun k b 1 I · · · ~ d ~ •h a u saat en 1~me s1g mnaga 
§IYorurn amma, aksi gibi, saat dokuz-

!Jl' ~ b~nra, «~e§meba§I» goziimde eri§il • 
~si ~orf lr haya] zirvesi gibi yiikselmege .ba§· 

Sular 'd . 'h . I .. o le 1 aresmin hesabh ve 1 hyat 1 go-
' saat dokuzu ~ala1' ~almaz, biitiin ih

tlmtzdan mi.istagni kalmam1~ icab 

Bize verilecek cevab1 da biliyoruz: A
partJmanlar, su sarfiyatmm miithi§ su • 
rette artmasma sebeb oldu, diyecekler. 
Soguk ve s1cak su tertibath banyolann, 
T er kos goliinii, bir stinger gibi i~ine ~ek
tigini yana yak1la anlatacaklar! 

Bunlara hep inamyoruz. Ve Sular ida
resini uluorta itham etmiyoruz. Ancak, 
istanbulun, susuzluktan bunald1g1 da, giin 
gibi meydanda... Hele k1rk~e§me sulan
nnm kesilmesi; buhram biisbiitiin art1rd1. 
Fakir mahallelerin bu biricik akar suyunu 
kurutmakla samrsam en biiyiik giinah1 
itledik. 

Vaktile hat!rhyoruz: Bir tak1m baha -
nelerle, k1rk~e§me sulan kesildigi mada, 
Eyiibliiler ayak diremi~ ve bir saym meb
usun deJaletile, koylerinin susuz kalacagi
m ileri siirerek, kendi semtlerini kerbelaya 
donmekten kurtarmi§lardJ. Simdi biitiin 
Eyiib halb, o saym meb'usa, «su gibi a
ziz ol I» diye dua edip duruyor. 

Belediye Reisi Lutfi K1rdar, §U miiz
min su i,ine bir diizen verecek olursa, yedi 
yiiz bin ki§i hep birden ayni duay1, can ve 
goniilden tekrar edecegiz: . 

Belediyede toplanan ekonomik isti§a
re heyetinin ve Belediye ikusad Miidiir
liigiiniin bu hususlan nazan dikkate ala
cagmdan §iiphe etrniyoruz. 

F. G. 

Ortakoy • • ctnayet1 

Su~lu Musevi ile arka
datl milha keme ediliyor 

Bir miiddet evvel Ortakoyde Mehmedin 
kahvesi oniinde bir cinayet olmu§, Muse
vi hakla arkada§J Sad1k, Erkek Ismail 
admda birini bl~akla vurarak oldiirmii§• 
lerdi. 

Asliye O~iincii Cezada devam etmekte 
olan bu cinayete aid muhakemenin diin
kii celsesinde Hasan isminde bir §ahid din
lenmi§tir. 

Hasan verdigi ifadede §unlan soyle
mi§tir: 

Si~e avdan ve avc1hktan bahsedecegim. 
Ondan evvel iyi avc1 olmak i~in siikunet, 
sab1r ve bilhassa misafirperverlik laz1m ol
dugunu ve bu meziyetlerin de Turk mille
tinde bulundugunu soylemek vazifemdir. 
Senede yirmi memleket ziyaret ettigimi soy 
lersem bu «kompilmam» yapmaga salahi
yettar oldugumu anlars1mz. 

- Peki senede yirmi §ehir degil de 
yirmi memleket ziyaret etmege vakit bu
labiliyor musulUlz? 

- Sekiz ay1m1 seyahatte g~iririm. 
B'u sefer dogruca Paristen geliyorum. 
Y olda birka~ giin Atinada kald1m. 0-
rada beni Kral J orj kabul etti ve Yuna· 
nistanm av hayvamnm azl1gmdan ac1 ac1 
§ikayette bulundu. Bilmelisiniz ki bizim 
vazifemiz. muhtelif memleketlere bu hu
susta nasihatlerde bulunmaktlr. Bilhassa 
g~ici ku§lar meselesile me§guliiz. Her 
memleket bu vaziyette olan bi.iti.in ku§lan 
oldiirmek ister... Mesela M!SIT, senede 
bir milyon bildirCinl aglarla yakalay1p ih
racat yap1yor. Bu hal tabii diger memle
ketlcri mutazarnr eder. Fransada, ltalya
da ve 1ngilterede diri bildircm ithalini 
meneden kanunlar vazettirmege muvaf
fak olduk ... » 

- Diinyamn - tabii sizden sonra - en 
iyj aVCISl kimdir soyJer misiniz? 

«- hte zor bir sua! ... Ve cevab1 da 
o nispette zor I «Diinyanm en iyi a vc1s1 
bu zattm> diye hi~ kimse ic;in soylenemez. 
Mesela bizde F ransada keklik avmda 
pek mahir kimseler vard1r ki bir tek kur
§unlan bo§a gitmez. Fa kat aim bunla
n bir yabani domuzun online ks>yun apl
§lp ka]Jr!ar. Benim fikrimce avCI!ar her 
av1 tecri.ihe etmelidirler. 

- Ya siz? 

«~ Avrupada bir tek cins hayvan hl
maml§tlr ki onu avlamam!§ olayim. Ame
rikada avlanmad1m, fakat avlandirdilar, 
ben bilmiyerek I Giiniin birinde Amerikan 
gazetelerini a~tlg1mda bir de ne goreyim ~ 
Koca harflerle heyecanh bir havadis: 
Guya ben ~imdiye kadar be§ yiiz bin par
t;a vurmu§um, Mister Ruzvelt'in yakm 
dostu imi§im ve onunla Amerikada asian 
ve ... Siberyada da kaplan avlami§lffi I 

Halbuki ben Ruzvelt'i omriimde gor
medim.» 

Ve M. Ducrocq alayh bir tebessiim
le ilave ediyor: 

«- Bu da ispat eder ki «ahci» olan 
yalmz «avCI!ar» degildir ... » 

T abii bu ta§ bana olamaz. ~iinkii en 
nih a yet ben Amerikah gazeteci degilim I 

«- Asyada avlandm1z m1 ?» 

1939 senesi i~inde, iki cuma, aym 13 li-
ne rasgeliyormu~. On iit;ii.n ugursuzlu
guna inanan Frans1zlar tel~ i~inde. Bir 
gazeteci, 1ngilizleri misal getirerek te
selli veriyor. 

ingilizlerin 13 ler kuliibi.i azas1, bu 
senenin ilk 13 iine tesadi.if eden diinkii 
cuma giini.i, 13 azaYl bir masa etrafmda 
toplay1p 13 §emsiye altmda, sofraya 13 
tuzluk da vererek, ha<;vari dizilmb;1 13 
<;atal b1~akla yemek yemek suretile, 
y1lhk ziyafeti tertibe ka;ar vermi§ler. 

Bu kararm tatbik edilip edilmedli~i 
heniiz malfun degil. Fakat, edildise rnut
laka tesiri gori.ilmii§, 13 ~eametini icra
ya meydan bulamamu;br. Bu kadar 
13 iin kar§Ismda bir tek 13 meydan o
kuyabilir mi? 

{:ifte aszr 
Madam Emma is

minde bir kadm, 
birka<; giin cvvcl, 
iki yiiziincii y1ld6 -
rmmunu kutlam1~. 

E~i dostu, ahpabt 
akrabas1, pek bii -

V e bu dua hi~ de sudan bir dua olml

yacak!. 

d. . r 1kan sulart SALA.HADDIN GONGi:JR 
~~2y~e~I~te~pe~sl~ne:_~y~~~~----~------~~-----------~ 

«- Vak'a gecesi Mehmedin kahvesi 
oniinden ge~erken, 1smail, hak ve Sad!
gm miinaka§a ettiklerini gordiim. Erkek 
Ismail, fzak'm g()mleginden tutmu§, «ba
na Erkek Ismail derler, tuttugun §eyi ylf
tanm>>, diyordu. izak da cevaben y1rt da 
gorelim, bakahm dedi. Ismail kuvvetli bir 
c;eki§le izak'm gomlegini par~alad1. Bu
nun iizerine fsmaille izak adamak1lh ka· 
pl§tilar. Sad1k da kavgaya i§tirak etti. 
Tam bu mad a !sm.ail «yandim» diye ac1 
ac1 bag!Tdl ve kapah diikkanm kepenk
lerine yasland1. Sad1kla izak da ka~maga 
ba§ladiiar. !zak'm elinde bir b1~ak vard1. 
Yarah ismail sallana sallana eczaneye 
dogru yiiriiyordu. Y ard1m i~in yanma git
tim. Giic;liikle bana vuruldugunu soyledi.» 

Misafirimizin bu meseleye ehemmiyet 
verdigi anla§Ihyordu. Fa kat daha ~ok ko
nu~acak §eylerimiz oldugundan soziinii 
kestim: 

<(- Evet. .. Seylan adalannda (rog) 
tabir edilen bir cins vah§i fil avlad1m. Fa
kat bu gibi avlar c;ok tehlikelidir. Bu fil 
boga gibi insanm iizerine saldmt ve .. pos
tunu alay1m derken post elden gider .. » 

yiik itinalarla ha -
ztrlanan kutlama merasimine kemali 
hayretle ~tirak edip, tertib edilen zi -
yafeti kemali istiha ile govdeye indir -
mi§ler ve kendisini, kemali ihtiram ve 
nezaketle tebrik etmi ler. Yalmz, bir 
merakh §U suali sormu~: 

~-~~~-----~----~========~/ 

Hasanm ifadesini miiteak1b, heyeti ha
kime gelmiyen baz1 §ahidlerin yeniden cel
bi i~in muhakemeyi ba§ka bir giine talik 
etmi§tir. -------Mersinde et fiatlar1 

Mersin (Husus1) - $ehrimizde ka -
sablar, birka<; giin onceye kadar halkm 
ihtiyacm1 bol bol kar§Jbyacak hayvan 
kestikleri halde, son giinlerde narhm 

• idaresizligini ileri sq.rerek pek az hay-

btin i . . d D stanbuldan gee en iranm Paris el~isi ( ~olda ) Sl.rkeci garm a 
' Ost ve k . . fran • F ransa miinasebatmm kesilme-rall~tz 0 Tn§u Iran ha,kkmda bazr ! F 

&azet ) · d · "zer1'ne Paristen aynlan ramn ransa 
lie )' h e enn e ~1kan yaz1lar iize- s1 u h · · 
i ger~ ra~ hiikumetinin Paristeki el~i- I 'si Sepahbadi diin sabah ~e nmJze 

' C:aalrd ~ e <;.! d i 1 r· erkam "' lginl yazmJ§t!k. gelmi~ ve istasyon a ran e <;I Igt 

van kesmege ba~Ja~Jjlar ve bu yiizden 
bir et s1kmtisma S~;'be~ olmu§lardt. Be
lediye, vaziyeti inceleyip, nesablan yap
tlktan sonra kasablan hakh ~u .. mu§ ve 
et narhm1 §U §ekilde artlrmi§hr:. Koyun 
eti kilosu 35, ke<;i eti 25, s1g1r ve dana 
etleri 18 kuru§. 

Bu karardan once et fiatlan §<iyle idi: 
Koyun 30, ke<;i 20, s1g1r ve dana 15 ku
ru§. 

ve !ran Ba§konsolosu tarafmdan kar~1 • 
lanmi~tlr. 

El~i Sepahbadi dogruca Haydarpa • 
~aya ge~erek, T oros ekspresile T ahrana 
hareket etmi~tir. 

1ramn egkj Paris elgisi, kendisinden 
malum at rica eden bir arkada§Imiza: 
«- Bir§ey soylemege salahiyettar de

gilim» demekle iktifa etmi§tir. 

«- Tiirkiyeye gelmekteki gayeniz ne
dir ? 

«- Tiirkiye Avc1lar Cemiyeti beni 
davet etti. Ge~en sene kendisile !sko~ya
da avlanchg1m dostum Prens Abbas da 
gelmemi istediginden bu davete icabet ct
tim. Gelecek hafta Ankaraya gidip ala
kadarlarla gorii§ecegim. Devlet ricaliniz 
tarafmdan kabul edilirsem memnun olu
rum. 

Bana dostlugile §eref veren Paris sefiri
niz Bay Suad Davaz Tiirkiyenin turizm 
i§lerini inki§af ettirmek niyetinde oldugu
nu soyledi. Bilhassa av turizmi bir mem
leket i~in ~ok faydahd1r. Bir avct miizele
ri gormekle iktifa eden ihtiyar bir Misten 
herhalde daha faydahd!T. ~iinkii on mi$li 
para sarfeder.» 

- Demek bize zengin turistler gonde
receksiniz? 

«- Gondermek bizim vazifemiz degil. 
Biz yalmz tavsiye ederiz. Mesela ge~en 
sen zarfmda Macaristana iki yiiz ki~i\ik 
bir avc1 kafilesi gitti. Sonra Polonya, Ro
manya, Afrikada Kenya eyaletinde de av 
lamyorlar. Kenya'ya gitmek ic;in yiiz 
bin frank (be§ bin lira kadar) Ibm. T a
bii bu kadar sarfettikten sonra avc1 da eli 
dolu donmek isterl 

Anadoluda yabani domuz ve pars ol
dugunu soylediler. F akat bu gibi avian in
tizama sokmak gerektir. Avc1 rastgele av
lanmak istemez. Onun i~indir ki bu sefer 
«ka§if» olarak geldim. Anadoluda her tiir
lii av1 tecriibe etmek niyetindeyim. • Bu 
suretle ecnebileri ne gibi av alakadar ede
bilecegini tespit edecegim. 

Ankarada ilk ~vvel dostum Masigli'yi 
{yeni Frans1z sefiri) ziyaret edecegim. 0 
beni ta Paristen da'Vet etmi§ti.» 

Bu sozden istifade ederek hangi siyasi 
partiye mensub oldugunu soruyorum. Ce
vab! kat'idir: 

«- Hi~bir partiye. Biz avc1lar f1rka-

«- Siz yaralandm!Z m1 ?» 

«- Hi~bir zaman ... Y almz bir de fa. 
() da acemi bir avc1 tarafmdan I» 

«- Bu fiJi nas!l avlarlar ?» 

«- Onun yamna kadar gitmek ve 
bey nine bir kur§un s1kmak laz1m. Y oksa 
ba§ka yerine kur§un i§lemez.» 

«- Son bir sua!: Av hayahmzda siz
de en fena hat!ra buakan hadise ne ol
:lu?» 

«- T abii av hikayeleri anlatacak de
uilim. Bunu dinleye dileye bikml~SinlZ
d!r. Fa kat i§te size bir macera ... Bir ma
tera ki hayahmm sonuna kadar unutamJ
yacagim: Arnavudlukta idi. Korfolu bir 
zat §erefime bir av tertib etti ve dag ba§l· 
na c;ad1rlar kurd urdu. Yiiriidiik ... iki $a
!lt kadar. Oniimiiz hep su, feyezan m1 ne 
olmu§. Boynumuza kadar sulara dald1k. 
T abii bir ku§ dahi vurmak nasib olmad1. 
t§in tuhafi: 0 Sirada yabani ordekler 
ba§lanmlZln iistiinden ge~ip sanki bizle a
lay ettiler.» 

«- Bu macera size neye mal oldu )» 

«- ... fki sene si.iren bir romatizma
ya ... Allah tan kaphcalarda tedavi olabil
dim. Hayatta her§ey iyi biter.» 

Bir filozofa lay1k bu miilahazadan son
ra Nemrod'un cihan miimessilinden aynl
dim. 

Hiiseyin· $AKAR 

Be~ikta§m bir te§ehbiisii 
Be~ikta§ kuliibi.i idare heyeti azastn

dan Rii§tii, Ankaraya gjderek Yedek 
Subay Qkulunda bulunan Hakk1 ve 
Sabriye Genel Kurmay ba§kanbgmdan 
miisaade talebinde bulunmu~tur. 

Ankarada bulunan miidafi Nurinin de 
tekrar kuliibiine donmesi muhtemeldir. 

- Madam cenablar1 tam iki yiiz ya
§Indalar m1? 

Cevab! 
- Ne miinasebet efendim! Yi.iz ya~l

ma bugiin bastlm. Bugiinii, iki sene ev
vel bir kere tes'id etmi~tim. Lakin o za
man doksan sekizine basm1~hm. Tarihte 
yamld1g1m1 sonradan anlad1m As1rl1k 
ya§Iml bir kere d:1l1a kutluyorum. Me -
sele bundan ibaret! 
Me.~er. madam, iki yiiziincii yasmm 

degil, yiiz yasmm ikinci tes'id mcrasi -
mini va01yormus! 

Talebelerin Avrupa 

basladt 
' 

seyahati 

Universiteli gender, bu
giin hareket ediyorlar 
Diin, saat 16 de Yiiksek ikhsad ve Ti

caret Mektebi talebelerinden 35 ki§ilik bir 
grup, Muhasebe Profesorii Osman Fikre
tin ba§kanhg1 altmda T ransilvanya vapu
ru ile Avrupa seyahatine c;Ikmi§tlr. 

Grup, ilkonce Pire yoltle Atinaya, o
radan da Belgrad, Budape§te, Viyana, 
Dresden ve Laipzig'e ugrayarak Berline 
gidecek, Romanya yolile istanbula done
cektir. Gender, gittikleri memleketlwie 
mesleki tetkikatta bulunacaklar, ikt1sadi, 
mali ve kiiltiirel miiesseseleri gezecekll"r
dir. Bu ziyaretlerle Alman, Yugoslav Ti
cart mektebi talebelerinin ziyaretleri de i· 
ade edilmi~ olacakt!r. 

Oniversite grupu 
Ba~lannda Do~ent H1fzi Veldet oldu· 

gu halde 40 ki§ilik bir grup, somestr tatdi 
dolayJsile yarm Romanyaya hareket ede
ceklerdir. Grup, Romanya, Polonya, Al
manya, Macaristan, Avusturya gibi mem~ 
leketlerin me~hur merkezlerini gezdik•"'r 
sonra avdet edecektir. 
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6 CUMHURlYET 

Erzurumda miihim tzMIT MEKTUBLARI 

~ imar hareketleri <;e§itli ve nefis meyva 
0 karar kars1s1nda 

Y ol, koprii ve parklar1n 
in'a ve parkeleme 

devam ediyor 

. . 
1,1 

Erzurum valisi 
Ha~im i§can Anka· 
radan ~ehrimize gel· 
mi~tir. Bazi tetkikat 
icrasr ic;in bu ak· 
~amki trenle Parise 
gidecektir. 

Tren hattmm Er
zuruma yakla~ma· 
smm faydalan, ~im· 
d.iden mii§ahede e· 
dilmekte ve bu tari· 
hi ~ehrimiz, biiyiik 
bir faaliyete sahne Ha~im igcan 

olmaktadn. Erzurumlular demir agmm 
Erzuruma varacag1 1939 senesi eylu • 
Iunde muazzam bir bayram yapacaklar· 
dtr. Erzurum bu suretle parlak bir istik
bale namzeddir . .Simdiden bir!;ok in~aat 
60Ze ~arpmaktadu. ln~ah ihale edilen 
elektrik fabrikas1 haziranda bitecektir. 

216 bin lirahk bir tahsisatla su i§i ik
mal edilecektir. Aynlan bir milyon lira
hk bir tahsisatla iki senedir yollar, kop
riiler, niimune evleri, parklar yapdmakta, 
§ehir parkelenmektedir. Vilayet dahilin· 

de 30 ilkmekteb binas1 inta ettiriLnekte· 
dir. Bunqn 19 u ii<; s1mfh, II tanesi de 
be§ stmfhdu. Be~ sm1fh mektebler ihtiya
Cl kar§lamak iizere 14 dersaneli olarak 
in§a edilmektedir. 

Erzurum vilayetfnde diger vilayetler
de emsaline tesadiif edilmiyen bir imar 
birligi te~kilatr vardtr. V alinin riyasetin
de vilayet ve belediye meclislerinden iki
§er azamn i~tirak ettigi bu birlik, bir ki

slm belediye ve muhasehei hususiye tah
sisatlm birle§tirerek §ehrin imannra esas
h i~ler yapmaktadu. Bu meyanda 6 da· 

ireli bir apartlman, 2 niimune evi yapm1~, 
300,000 parke tefri~ dmi§, §ehri agac
landtrrru§tlr. 

Umumi Miifetti~lik grup in§aatl da 
devam etmektedir. 8 binadan murekkeb 
olan bu in~aat, oniimiizdeki yaz mevsi
minde ikmal edilecektir. Vilayetc;e kay
Jere pulluk, tohum makineleri, tevzi edil· 
mi~tir. Aynca Ihcada kazinolu bir otelle 
tek ve c;ift banyolar, 200,000 liraya ka· 
zino ve mesai biirolan ve haricinde 11 
di.i~~am ihtiva eden ve bin ki~iyi istiab 
cdecek olan bir sinema in§a edilmekte • 
dir. 

A~kkale, Hasankale merkezlerinde hi
rer sifad istasyonu tesis edilmi~. A~kkale, 
Hm1s, Tor tum ve fspir kaza merkezle -
rinde hirer hiikumet binas1 yaptmlmasr 
na ba~lanmi$hr. 

Koyliiye tevzi edilecek arazi 
Bursa (Hususi) - OvamiZda a!;Ilan 

kanallar sayesinde kurtulmu§ olan ba
takhklardan meydana ~Ikan miinbit a
razinin koyliilere tevzi edilecegini bil -
dirmi~tim. Bu araziyi tevzi i§ile me§ -
gul olan komisyon Valimiz l;)efik Soye
rin ba§kanhgmda bir toplant1 yapml~
br. Bu toplanhda Bursa Valisi, kurutu
lan batakhklann i!;inde ve civarnida 
bulunan koyliilere verilecek toprak ol
c;iisii ve nisbetleri hakkmda komisyon 
aza1arma direktif verm~ ve evvelce ya
pilan haz1rhklar hakkmda kendilerin -
den malfunat alm1§tlr. 

Ogrendigime gore, bu toplanbda ba
takhklarm hududlan ic;inde ve civarm
da bulunan koyliilerin, hie; topragr ol -
m1yanlarla az topragr olanlarm bir se
viyede topraklandmlmas1 esaSI kabul 
ve tespit edilmi§tir. Tevziat i§leri iler -
lemi§, haritalar yap1lmt~t1r. Bugiinler
de kur'a ile topraklarm koyliilere ve -
rilmesine ba~lanacakbr. 

yeti§tiren bir m1ntaka 
Bir avukat vaziyeti 

vilayetinde yeti,en nadide meyvalar1n • h d. 
oldugu k1ymeti bulmas1 i~in yeni lza e Iyor 

Kocaeli 
Iay1k 

ambalaj usulleri tatbik ediliyor 

izm.it korfezinden bir manzara 

lzmit "(Hususi) - Pendikten ba§hya-, ve rayiha itibarile diinyada mevcud el
rak iki sahil boyu, oradan Geyveye ve malann en makbul ve bymetlilerinden· 
Sakaryaya kadar uzanan &ahalara vann· dir. 
c1ya kadar koskoca bir mmtaka, diinya- Burada bir d~ Yarimca kiraz1 vard!T. 
nm en leziz meyvalannm istihsal mer- Adeta ufak ceviz biiyiikliigund.e olan bu 
kezini te~kil eder. giizel meyva, az yemek ,artile viicude 

Mutedil bir iklime malik bulunan pek nafidir. Y anmcanm kirazlan, An
Kocaeli, yurdun pek az vilayetine nasib kara ve 1stanbul piyasalarmda e~iz bir 
olan -re§idli toprak mahsullerini bir ara· ehemmiyet ta§Jr. 
ya toplami§hr. Cografi vaziyeti inbarile Ti.irkiyede bir y1lda yeti§en kirazlarm 
miihim bir mevkide olan ve tabiatin o- yekunu 15,300,000 kilodur. Bunun 5 
Janca feyizlerinden istifade eden lzmit, milyon 200,000 kilosunu lzmit istihsal 
istanbul ve Ankara gibi iki biiyiik mah~ etmektedir. 
rece de deniz ve kara yollarile bagh bu- Halkevinde ~alr,malar 
lunmaktad1r. lzmit Halkevinde biiyi.ik bir kiiltiir 

Tav§ancd ve Degirmenderenin Sivri· faaliyeti vard1r. Evin diger biitiin §ube
t~e mevkilerinde yeti§ip ac;tk tath san lerin,i okendi hallerine oldugu gibi b!raka
bir renge salhib olan nazh c;avu~lanmiz cak olsak bile temsil ve i-rtimat yarihm 
fstanbul ve Ankara piyasalannda hakim §Ubelerinin sonsuz bir enerji ic;inde ha
ve rakibsiz mevkilerini muhafaza etmek- rekete gec;mi§ olduklann1 ~rmekteyiz. 
tedirler. Son zamanlarda Geyvenin son Gec;en sene Halkevi reisliginde ve bii
turfanda iiziimleri de piyasada yer al- tiin §uhelerde degi§iklik olup da faal bir 
maga ba§lami§hr. Yurdumuzun ya§ ii· hayatm §iddetle umuldugu tebariiz edin
zum istihsalah 500,000,000 kilodur; bu- ce, bu arkada§lar el ve gijniil birligile 
nun 10,000,000 kilosunu lzmit istihsal giizel i§ler yapmaga azmetmi§ oldular. 
etmektedir · Bugiin, lzmit Halkevinin poliklinigi, 

Mevcud meyvalann en giizeli elmaya ba~ka halkevlerinde hemen hemen rast
vilayette bi.iyuk bir ehemmiyet verilmek- lanam1yan biiyuk bir §ifa kaynag1du. 1-
tedir. Uzun yolculuga katlanmas1 ve her c;inde her tiirlii modern vesaiti ve mal· 
mevsimde bulunmas1 dolay1sile, elmac!" zemesile, halka ve koyliiye c;ok faydah 
hga ve elmamn fennl bir §ekilde istihsa- olmaktadir. Burada her ay tedavi edilip 
line ba§lanml§ bulunmaktadJr. Vilayetin iyi olan hastalann yekUnu yiizleri a§ -
elma yeti§tirilen mmtakalan Tarakh, maktadtr. Evvelce Halkevi poliklinigine 
E§me, Sapanca k!slmlandtr. Bu husu~ta korka korka gelen ve «bunun sonunda 
icra k1lman tetkihtta Karasunun lzmit acaba para var m1 ?» diye bin mii§ki.ilat
korfezine miiteveccih sathtmaillerinden la ikna edilen koylii, §imdi, ba§lan, di~ 
Geyve bogazma kadar olan geni§ arazi- Jeri ve karmlan agnsa, lahzada polikli
de diinyanm en giizel ve en leziz elma- nige ko§uyor ve tedavi ediliyorlar. 
larmm yeti§ecegi anla§llmi~hr. Bunu na· ~urasm1 ehemmiyetle kaydetmek !a
zan dikkate alan Ziraat Vekaleti A§agi zimd1r ki, lzmittelci resml doktorlar, 
Kirazca koyiinde biiyiik bir elma fidan Halkevi poliklini.ginde vazife alarak fa· 
istasyonu tesis etmi~tir. Bu istasyon, da- kir halk1 ve koyliiyii §iikran ic;inde b1rak· 
hi! ve haric piyasalarda tutulan elma fi- maktadular. 
danlanm yeti§tirerek miistahsile tevzi e- T emsil kolu ise, 'biitiin lzmitin sevgi 
decektir. lstasyon, ayni zamanda elma ve sevinc kaynagi olmaktad1r. Her cu

«Spordan atiyen bekle
nen inkisaf baltalandn> • 

Beden Terbiyesi Umum miidiirltigu
niin talebe ve askerlerin kuliiblerden a
lakalarmt kesmeleri hakkmda verdigi 
karardan sonra tanmmi§ sporcu ve ida
recilerimizden avukat Abdullahla ko -
nu~uk. Abdullah diyor ki: 

c- Spor, tamamen k1ymet ve kudre
tinden kaybediyor. 

Bu i§le alakadar oldugumuz zaman -
danberi bu ana kadar g~irdigi safhalan 
bu son karar dolayi.sile bir daha gozd~n 
ge<;irelim. Faal olarak ba§lad1g1m spo
run, idari ktslmlarmda bu inhitata amil 
olan sebebleri de d~iindum. l;)u netice
ye vard1m ki, sporun k1ymetinin azal -
masmm en miihim amillerinden biri 
sportif noktai nazardan bilgileri az ve
ya hi~ olm1yan zevatm bu i.~le me~gul 
olmalan teklifini kabul etmeleridir. 

Memlekette spor yapmak kabiliyetini 
J:i'aiz olaniar az oldugu gibi bu kabili -
yetlerle spor vasf1 inki§af e{mi§ gencler 
qok mahduddur. 

Bunlann bir araya gelmesile cem'i 
sporlarda on yedi milyonluk ni.i.fus kiit
Iesi ir;inden hemen hemen bir tak1m zor
la q1karabildigimiz gibi, ferdi sporlarla 
ugra§an ve temayiiz eden gencleri de 
narmakla g()sterebiliyoruz. 

Mevcudii tekemmiil ettirmekten zi -
yade yi.kmaga qah§Iyoruz. Bu hareket -
Ier tabii istenilmiyor. Fakat, yukanda 
izah ettigim gibi, ilji bilmiyenler, bil -
miyerek buna amil oluyorlar. 

Memlekette esasen mevcudii az ve 
liakiki amator ve hatta §ahsi menfaat -
lerini bu i§e feda eden idareciler yok 
degildir. Aniamad!grm bir keyiiyette 
bunlar mevcud olmalanna ragmen ta
mamile ihmal edilerek i§Ie alakalan 
yalmz te~kilata mensub olmalanndan 
ibaret bulunan zevatm ~ ba§ma getiril· 
mesindeki hikmettir. Bu boyle devam 
ettikge, bu !§, kap1ld1~ seri inhitattan 
kurtulamtyarak yakm bir zamanda 
madum olaca/tt §iiphestzdir. 

Son karar, bu fikrimi teyid e't'ti. 
Talebenin spor sahasmdan uzakl~ -

tmimasma dalr veriien ve hemen tatb!
kma ge<;ilen son karar da hiq §iiphesiz 
bugiin iyi bir idare ve bilinerek yap1 -
Iacak bir te§kiHitla spordan atiyen iimid 
ettigimiz lnki~af1 da baltaladt. 

Spor, muhakkak ki, c:;ocuklanmJZI blr 
!;Ok menliiyattan uzakla§bnyor. Bunu 
yapam1yan bir c:;ocuk bu ruhi ihtiyacm 
yerine neyl ikame edecektir? tnsanlarm 
hayatta kendine mahsus zevkleri de 
vard1r. Bu zevkin almmasma mukabil 
yerine alman zevkin yerini tutaoak bir 
§ey koymahyi.z. 
~imdi spordan malirum ettigimiz gen

ce, ayni derece ve kuvvette bir ~ey ve
remiyecegiz. Tabii onun yerine o da 
ba§ka zevk ikamesine c;ah§acakt1r ... 

agaclarma. bakmak, onlar1 hastahklardan martesi giinii ak§amlan, Halkevi sahne· s1zlatan bir haber, ac1 bir haber duyduk. 
kurtarmak i-rin de liizumlu tedbirler al- sin de pi yes, komedi ve operetler temsil Deniz orkestras1 lagvediliyormu§ I 1z. 
maktad1r. edilmekte ve biiyiik yokluk icinde geni§ mitin c;ok defa sessiz, sakin ve hareketsiz 

1stasyon, aml>alaj usul ve §ekillenni bir varhk gosterilmektedir. T emsil kolu gec;en gecelerinin bir timid ve gonii.l ytl
de koylliye ogretmek icrin faaliyet goste- yakmda Istanbul Halkevinde temsil ver- d!ZI olan Deniz miZikasmm lagvi hab~ri. 
recektir. Hali hazirda · gell~igiizel bir mek arzu etmektedir. bila istisna herkeste tarif edilmez bir te-
tarzda dev~irilen elmalanmlZln fenni lzmitte Sahilboyunda yeni Halkevi essiir husule getirm1~tir. 
ambalajlarla piyasalara arzedilmesi ve binas1 yiikselmektedir. lzmitin yeni Hal- 25 - 30 senelik bir te~ekkiil olan Deniz 
uzun zaman saklanmasi, toplanmasi, kevi, oniimiizdeki ilk yazda ikmal edi- orkestrasmm varhgmi korumak, Milli 
hastahklardan kurtanlmasi ve bak1m1 lecek ve burada faaliyet ba~hyacaktir. Mudafaam1zm da hassasiyetle iizerinde 
hakkmda, mmtaka mmtaka kurslar ac;1- T emenni edelim ki, Halkevimizin di- durdugu bir emeldir samyoruz. 
lacakt1r. ger §ubeleri de bundan sonra harekete Deniz orkestras1, lzmit halkma m\h.ik 

Y ap1lan tetkiklere giire elmanm 22 ge<;sinler. Biitiin bir lzmitin gonlii boyle sevgi, sayg1 ve a§kmi o kadar kuvvetle 
nev'i vard1r. Bunlarm i-rinde vilayette ye- istiyor. a§Ilami§hr ki, ondan ma1lrum kalmak 
ti~en ferik, Amasya, piyasalarm tuttugu Biz Halkevi tem~il §Ubesinin faaliye- bizim ic;in cidden bir yiirek SIZ!Sl olacak-
1ngi)iz cinsi elmalar, manzara, lezzet, tini alkislarken, bcri tarafta yiireklf'rimizi hr. 

Yazan: Vbd BAUM • Ceviren: HAMDf V AROGLU ~ du. 
$imdi, Evelin'in hayali odanm i-rinde 

dola§Iyordu. Frank, onu oradan uzak • 
la§t!rd!. Sonra, Marion' a donerek: Kom derrdo kDaaa 

r...-..-.-.-.-.-_.._.._. ......... _ Roman: 19 

merikan tipinin ta kendisiydi. Pariste bu
lundugu zaman Marion onu hi~ yalmz hl
rakmazdi. Amerikah kadmlara nazaran 
bacaklan biraz k1sa, kal.;alan faz1a geni§, 
muntazam yap1h bir kadmd1. Ve viicudii
niin bu yap!Sl itibarile tam bir F rans1z tipi 
idi. 

- Kanma telefon edersem seni ra
hatslz etmi~ olmam ya? diye sordu. 

Frank homurdand1. Berlin tenis §am· 
piyonu olan o harikulade kadm §imdi gO
ziiniin oniine gelmi§ti. Marion'un esmer 
bacaklanm ve esmer kollanm tekrar gorii
yor gibiydi. En sonra, Evelin, hayalinde 
canland1. Hayat dolu c;ehresi, gozleri, a
levli agz1 ile narin ve zarif Evelin ... 

- Bilmiyorum, diye cevab verdi, bir 
tek kadma bile bakmadJm. 

- Ooo! ... Am rna yaphn ha I ... 
- Y em in ederim ki bir tariki diinya 

gibi ya~dtm. 
Marion onun yiiziine bakti ve ciddile§

ti. Aheste bir eda ile: 
- Enteresan bir §ey bul dedi. 
Frank, kadehine tekrar konyak doldur· 

du. Marion, flSildadt: 
- Berlinde beni hi-r di.i§iindun mu? 
- Haytr. 
- Beni akhna getirip ozledin mi? 
- Hay1r. Hi-r. 
Marion ayaga kalkt1, gerindi. Kurn<>Z 

nir nazarla Frank'm yuziine bakti ve o· 

dadan !;Ikh. 
Madam Guermont'un evi u~ odllh idi. 

0-r pence"reden I§Ik alan, orta biiyiiktik
te, criiriik crilek rengi kuma§h e§ya ile do
~enmi§ salondan ba§ka, lo§ bir yemek sa
lonu ve bir de yatak odas1 vard1. Marion. 
yemek salonunun, Normandiya stilinde 
do§enmi§ oldugunu si:iyliiyordu. Yatak o
dasmm e§yasi arasmda en iyi parcra. ha
lis !ngiliz mah karyola idi. Dort tane u· 
zun siitunu bulunan bu karyolayJ, Ame
rikada, her inobilyac1 diikkanmda bul
mak kabildi. Fakat, bu nevi karyolalann, 
Pariste nadir bulunur k1ymetli bir mal ol
dugunu ogrenince, Frank memnun ol
mu§tu. 

Frank'la Marion'un miinasebeti hem 
gelip gecrici, hem devamh idi. Dort sene
den fazla bir zamandu tam§Iyorlard!. 
Frank, Madam Guermont'u, Amtr:kah 
bir gazeteciden tevariis etmi§ ve bir seya· 
hat eglencesi olarak muhafaza etmi§ti. 
Frank Davis, inzivadan nefret eden A-

Marion, a§ka ehemmiyet verme:>:di. 
Bu gibi miinasebet!er, onun nazarmda, 
kuvafiire, masajc1ya, terziye gitmek nev
inden ve hayatm teferriiatmdan madud
du. Parise gelen ecnebilerin pe~i ma ko
§Up, saygtsiz bir mna§Ikhkla onlara ya
pl~mak, Marion'un adeti degildi. Ken
disine verilen hediyelere memnun olur, 
fakat para istemezdi. <<lrad1m» dedigi 
bir geliri vardl. thtiyar bir a~lgl, eski dost
luklannm bir bahras1 olmak i.izere, her ay 
muntazaman ona bir -rek gonderirdi. Ma
rion, Frank'm, arasua gece dolabt uzerine 
bnakt1g1 cici bicilere, biitiin samimiyeti
le mukabele ediyordu. Onu, gece yeme· 
gine, evine davet ediyor, nefis konyakla
rmdan ic;iriyordu. Hatta, bir giin, tize· 
rine kendi markas1 i§lenmi§ bir de al
tm kalem hediye etmi~ti. 

Biitiin bunlar, giizel, eglenceli §eyler
di. Fa kat Frank, bunlann, o giin neden 
dolay1 sinirine dokundugunu anhyam1yor-

Hay1r, onun, kansile konu§masl, Mar
ion'u hi~ de raha1Js1z etmezdi. Londrada
ki Klari-r otelini, sonra, Madam Davis'in 
odasml bulmak epey uzun si.irerdi. Ni
hayet, Pearl'in sesi, ihattm Obiir ucun· 
dan, parlak ve kulagma yakm bir §ekil
de aksetti: 

- Allo, sevgilim? 
- Allo, sevgilim? 

- Neye bu kadar ge-r kaldm? Ti-
yatroya gitmeden evvel Shutherland'lar· 
Ia beraber ak§am yemegi yiyecegim. Gi
yinmekle me§guliim. 

- Krusura bakma. Muzakeredeydim 
de ... Y eni bir§ey mi var? 

- Evet. Gayet miihim bir§ey. Ara· 
dtglm gibi hir kopek nihayet ele gec;ir· 
dim. Diin kopek c;iftligine gittim, §imdi 
sevincimden yerimde duram1yorum. En
fes bir~ey buldum ... Bir 1ngiliz §ampiyo
nunun yavrusu 1m1§... Sana gostermek 
ic;in salnrs!Zhktan oliiyorum. 

Dav!s: 

Kari§Ik ve nas1l yapddt~ belli olm1yan baf 
~ocuk g~dalarile ya vrunuzun s1 hhatini 

tehlik eye koyarsm1z. 
Allahtn yaratt1g1 gibi saf ve 

hububattan yapllm•t 

qocuklar1n1za yedlrlniz. En yUksek evsata 
olan bu tiziU unu 

DUnyada mevc:ud f;OCuk a•dalar•n•n en mUkemmell J 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, lrJPan 

Patat , Mts · , Tiirlii, B zelya, 8a 

~avdar Ozii Unlarini ~ocuklariniza Y edir~cli 

Naf1a Vekaletinden .. 
· ltre 

2/3/939 per~embe giinii saat 11 de :Ankarada Nafta Vekaleti bin,sl ir. 
Malzeme Miidiirlligii odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komi~di 
275980 lira muhammen bedel1i ( 126) a~d basit ( 4) aded lngiliZ 1 

makas ile c 3 ,. aded ray inbisat tertibatmm kapah zarf usulile elP'tta 
yap1lacakt1r. Eksiltme liartnamesi ve teferriiat1 13 lira 80 kuru§ bede~ 
zeme Miidiirliigoiinden almabilir. 

Muvakkat teminat 14789 lira 20 kuru§tur. tsteklilerin teklif 
muvakkat teminat ye ~artnamesinde yaz1h vesaikle birlikte ayni 
10 a kadar mezk11r Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri 

ile Sabah, Ogle ve 
Her yemekten sonra muntuaman 

-~para? 
diye sordu. Her zengin gibi muktesiddi. 

- Elli lira istiyorlar, fakat tenzilat 
yaphracag1ma eminim. Alayi.m m1? 
Mii'Saade ediyor musun? 

- Mademki bu kadar istiyorsun ... 

Londradaki telefonda hafif bir oksii
ri.ik oldu. 

- 0 halde, bana, telgrafla be§ yiiz 
dolar daha gondermelisin. 

- Beni iflas ettireceksin. Daha bir 
tek portakal satmad1m. Halbuki sen ... 

Alay ettigi belliydi. Londrada, Pearl· 
m ytiziiniin §imdi kim bilir nas1l bir hal 
ald1gmi ~ozoniine getiriyor, i~in i-rin gii· 
li.iyordu. Sonra, l>iletlerle bagaj[ar i~in 
bir iki tenbihte daha bulundu. Berenga

ria vapuru, cumartesi sabah1 Sutampton
dan hareket edecekti. Kendisi, ayni giin 
ogleden sonra ~erburg'dan vapura bine
cekti. Pearl, kopegile kendisinin, yanla
nnda bir erkek bulunmadan vapura bin· 
mege mecbur olacaklanndan §ikayet e
diyordu. Frank giildi.i, telefonla bir iki 
iltifat ciimlesi yol!ad1 ve ahizeyi yerine 
takrtt. 

Pearl, dunyamn en ba~na huyruk in
saniydi. Telefonu kapahr kapatmaz, san-

tral memuresi, muhaverenin 21 

tuttugunu haber verdi. F rank• 

yiiz frankhk ~ banknot ~1karda 
nek§e vazosunun altma k:oyc:ht· 

0 telefon ederken, Marion 
gelmit. oturmufl:u. «Evl\ 

sana ~enmiyorum; lben 
dugunu bilirim» der ~ibi bir 

Vaktile, Amerikah gazetecide~ 
ogrendigi i~in bu lisanl biliyoo· 

ba~ka meziyeti de, ticaret • 
gijstermesiydi. Borsa i§leri 
kerlerden daha iyi malumat ~ 
lar, bankerlerin metresleridir. . 

Bu s1rada, Flora agu viic.u~;"ah 
girdi ve y~megin hazu oldug J.a.r 
di. Yemege oturdular. Daha ~. 
bir iki lokma almadan, Frank. }I e 
kmda ta.fsilat vermege ba~laJ11"1 
rioo: t 

- Sana bir aktl ogretirsetJ' rif 
komisyon verirsin ?diye sordU· 

- Ogretecegin aktl bana ~~ 
dmrsa, yiizde onunu sana vefltl 

- Pekala. 0 Franchetot 
dama bi.raz para yedirmek 

Nekadar mesela? 
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Balkan Seferim : 1912 
bif L- Yakalanan Bulgar Yazan: Y. MAZHAR AREN 

Iznam » dab ba~ka hir 
sOylemiyen casus 

mum 1'Ig1nda biitiin siinepeligini 
uzakia,brdi, 
gidiyorduk 

~ad1rdan bu adarm, 
ertesi sabah ate~ boy una 

... ,.~o_e :n,· 7 • biitiin soguk riizgarlan bu 
b~rle§mek istiyorlarrnl§ gibi bizi 
• dovmege ba§lad1lar. Baz1 soz 

h askerler, ate~ yakmak memnu ol-
.. alde, gece, ~ad1rlannm ie<inde yak
l!;in !;ab yitpl tedarikine te§ebbiis et-
, ortahk karanrken karargahlffiiZ -
Uzakla~m!~lardi. Bu te~ebbiis disip
Inuhalif oldugu kadar s1hhate de 

Fa kat kime anlattrsm? 
korkusunu her miilahazanm 

.hisseden bu ~apkmlar, hayme -
buaz uzakta -!;ahlarm arasmda

sindigini gormii§ler. Birbir
haber verip canavan muhasara et -

yokmu§. Ne yapsmlar? .. 
ay1lan sopa ile ininden c;1· 

kurtlan kulaklarmdan canh canh 
Anadolu ~ocuklan yapacakla

bilirlerdi. Lakin i§ ba§larken bit • 
var sindigi yerde dogrulmu§, 

arka ayaklarmm iizerine kalkml§, 
da on ayaklarml havaya kaldlrarak 

Yerde beklemi~. 
aca karanhkta, boyle bir yerde ce • 
eden bu vak' ay1 bize anlattJklan 
nekadar heyecanlanmi~hk. Bu bir 

Evet 1.. Bir Bulgard1 bu ... 

ke§if ve tecessiis ic;in buraya kadar 
ve belki -vaziyetimizi iyice tes-

. sonra- ba§ka yerde sakh arka-
ltlle, gecenin gee; vaktinde bombalar 

Yayhm ate~ ederek, siingii savu
bi:zi c;adirlanmiZin ic;inde davrana

bastJnnak oldiirmek tasarlaml§ ... 
' 

tni kollanm baglam1~lar. Bir 

11 
... ,.-.~d.a davmii§ler, haymegaha getir-

vakti idi Bir ba§«;aVU§ fener c;e
r, bir nefer d~ ba§ma yular tak1lan bu 
'an h' f c;ad1rdan c;ad1ra gezdirerek te§ IT 

• ·~rdu. · 

Ire hakaret etmek uygunsuz bir ha
. F' a kat bu Bulgar oyle esirlerden 
ki: Ban a buaksalar ben bunu 

ederdim. <;:iinkii casustu. (:ete idi. 
ZaJn askerden degildi. 

:r!Jnda bir eskipiis'kii Bulgar askeri 
bunun altmda viicudiine uym1 • 

koy]ij elbisesi vard1. ;iapkasl yok-
§lna Yagan yagmurun sulan sa«;la
siiziiliip yiiziinden ak1yordu. A -

ise muntazam ayakkablar vnr
etmege mahal var m1 ~ Bu. 

tebdil etmi~ bir Bulgar zabiti 
~~n tniiddet tlra~ olmadi~mdan. cre
or~en sapsan tiiylere ragmen yirmi 

Yedi ya~mdan fazla olamazd1. 

·K1rkkiliseden T a~tabya lara 
Yo! iizerinde- ba§ma' vuran §arab:n 
baglran, cragJran ve etrafma k!Zil 

y savuran miilazimievvel geldi. 0-
I)dJz Yagmasma konamad1gmdan 
hissettigi infialle: «Ben de kaca

~e•ini kulaklanm tekrarlarken go -
oniindeki ayazda kalmi~ bir ko -

1"11 oil-;; 7 an 171 r 7 ano•r titriven 

Bulgar kendi milletinin ide~lojisi ugrunda 
yaptlgi bu hareketile yiiksehyordu. 

Ben bu fedakarhklan bizde olmaz 
sanmiyordum. Benim boliik k~mand:.m~ 
bu Bulgardan daha az fedaka~ ~egiidi. 
Cumhuriyet'in a nasi olan « Y e~l Gun>> de 
bundan on 3 Jt1 sene evvel bemm tarafun
dan yazilmi§ «Tiiney nas1l yiki·I·d~~ b~§
hkb bir yaz1da Tiirkiin daha buyuk hl~
siyatl, daha yiiksek hamiyeti hakiki bu 
surette tasvir edilmege ~ah§Ilrnl§tl. 

Ben Balkan muharebesini yaratan Sul

tan Hamid idaresinin milletin ruh ve ~i~
siyatmda yapl!SJ tahribah gostermek !yin 
(klzll hanc;er) savuran miilazimievvel 
ile (?) aga ve beyleri bugiinkii. n~sle ta
mtmak faydasml fevtetmemek Jstlyorum. 

Bulgan 51k1§t1rm1§lar, dovmii.§ler. kor
kutmu§lar. fakat agzmdan «mznam .... » 
dan ba§ka soz alamaml§lar. B~~u her 
mangaya te~hir ettikten sonra b!Zlm ~a • 
dua birakti!ar ve ban a; «Belki sen agzm
dan bir§CY ahrsm» dediler. Cadmn oniin
de bir de siingiilii nobet~i beklettiler. 

Herife bir sigara ikram ettik. 
Sigara ic;ecek halde degildi. 0 her§ey

den vazgec;mi§, ve <<niznam .... » dan ay • 
rJimamaktan ba§ka §eylerde tamamile tes

lim olmu§tU. 
Y aktlgllnJZ bir istiarin mumunun I§l • 

gmda, bizden kac;trmaga c;ah§t!gi iki rna
vi gozde, biitiin siinepeligini, biitiin mag· 
]Qb]ugunu, biitiin peri§anhgml inkar eden 

bir parlakhk sec;iliyordu. . . 
«Niznam ... » da 1srar eden bu henfin 

~admm1zda misafir edilmesi, bizi uyku : 
suz bnakmaga sebeb olacakh. Halbuk1 
yarmki giin ilk barb ciimbii§iine kavu~a
ca ~ !Z. Hele diin gece uyum1yan bana bir 
pa~a uyku pek lazimdi. Onba§Imiz niz • 
nami bizim c;ad1rdan uzakla~hrmak c;are• 

sini buldu. 
Bu hadise zabitlerin gozlerini ayhgm-

dan geceyans1 bir (ileri karakol) terti -
bat! ahnrni§, bir baskm tehlikesi bertaraf 

edilmi~ti. ............................................................. 
Maliye Vekaleti Muhasebat 

. Umum miidiirliigii 
Ankara, 13 (T el~fonla) - Istanbul 

Defterdar vekili Sevket Maliye Vekal~
ti Muhasebat Umum Mi.idiirliigiine taym 

edildi. 
Mare§al Goring Belgrada 

gidiyor 
Berlin 13 (Hususi) -Yugoslav Ba§· 

vekili St~yadinovic; Mare§al Coring'i res
men Belgrada davet etmi§tir. Mare§al .Go-
. bu daveti kabul ederek aym 25 mde rmg .. 

Yugoslavyaya gitmege karar vermi§hr. 
Mare~al birkac; giin Belgradda kald1ktan 

Berll.ne donerek, aym otuzunda 
sonra v k 
Ray§tag Meclisini toplantlya c;agir:ca tJr. 

Stoyadinovi~'in seyahatt 
Ziirih, 13 (a.a.) - Onb~§ g~n En~~

dine' de tatil gec;iren Stoyadmovic; bugun 
Ziirih'te kalarak Yugoslav ba§ kons?losu 
tarafmdan ogleyin ~erefine yap!lan blr re-

. d hazlr bulunmu~ ogleden son-sepslyon a . '. 
ra sevahatine devam etmi~tlr. 

SELMA ve GOLGESi 
.!. efrika : 24 ..,. n u 

bir hareketle siyah ba~ortii
.. yansma kadar kapadi. Ha
erkekten kac;an kadmlann bir 

h vardt, i§te oyle. Ve online 
ekledi. Acele bir §ey uydurmam 

Salirn Beyi nerede tamd1mz? di

ena degi), degil mi~ Merak ~der, 
Soruyor diye. «Nic;in soruyorsunuz ?» 
sorar L~k d ·. a 1r 1 ac;1hr. Fa kat sorma-

.. ba§artiisiiniin altmda giiliimse-
&ord" k "b' urn. Gayet al~ak sesle, tip I 
&1 1: 

e E:.dirnede I dedi. 
arkasmdan: 

Bugiinliik bu kadarl dedi ve yii-

rif giild" 
u ve devam etti : -

<<Bug" l"k b d V'l N un u u kadarl» Ho§ egl 
ern k d' 'I k .. etlll . en 1s1 e onu§mama musa· 

b1 ernk 1§ oluyor, hem de ic;imde bir 
ra IY B ~ r"\; ,or. « a§ka zaman da konu-

n y azan : Server Bedi 
Halim mmldandi: 
_ Dehset! 
Ve ic;inden: «Zavalh N evzad» dedi. 
.;lerif Halime dogru egilerek soruyor· 

du: 
- Alay mi etti acaba? A.lay ettise 

ba§ka bir defa ha~aret edecektu. 
Halim, birdenb1re: 
_ Hi~ §iiphe etme I dedi. . . 
Halbuki boyle dii~iinmiiyor. kendi~I 

d Selrnanm bu cevabmda bir davet m~, 
e ld ~ b'l · ordu $en-b' . t'hza rnl 0 ugunu 1 m1y · 

f
.lr 15 .. 1 I~dikleri~den garib bir rahatsizhk 
m soy l d .. ·· " bu 

d du ve farkmda o rna an yuz~nu . -
uy d Fakat ;ierif onun bu hahne dik

ru§tur U; ..: Sesini rlkarmadi. Halim a-
kat etmi§"· · "' · · d' · 

.. bakiyor ve ka§lannl kaldmp m m-
nund ;ierifin kendisine dikkatle bakti • 
~~:1 ~~rkedince gozlerini ona dogru kal-

dJTdl: d eli b' k k ka-- T abii istihza... e • Ir 50 a 

d 1 bu kadar rabuk vadetmez. m1 o sa 'J" 

;ierif giilerek: d 
- Haydi bakahm, dedi, onu a an• 

CUMHURiYET 

Miistakil Okrayna 

tasa vvurlar1 
[Ba§makaleden devam] 

Polonya te~kiline te§Cbbiis ettigi zaman 
V ar~ova' ya day an an Rus ordulannm 
hiicumlan oniinde az kalsm biitiin postu 
kaybedecek bir tehlikeye ugram1~t1. 
Simdi yeni tehlike onunde Polony.a' nm 
mii~terek bir miidafaa hesabma Sovyet
ler Rusyasile anla~mak teiifbbiislerinde 
bulunduil;unu gori.iyoruz. Burada k1sa 
gorii~lii giinliik siyasetlerin manasJZhgi
na ve hatta mazarratma bir misal bul
mak kabildir. 

Herhangi maksadlarla olursa olsun 
mi.istakil biiyiik Okrayna fikrinin hayal
den hakikate gecririlmesi kolay bir i& ol
madiibna hiikmedebiliriz. Onun icindir 
ki bu son giinlerde Tunanm Macar ya
hlannda -bir Alman dostumuz bize: 

- Mi:isyo Hitler'in Okrayna teiifb
biisiine ne dersiniz? 

Diye sordugu zaman Mosyo Hitler'i 
bugi.inden yanna boyle bir te§ebbiise a
nlmiyacak kadar ihtiyath ve basiretli 
farzettigimiz cevabm1 vermi~tik. 

Filhakika Okrayna meselesi yeni bir 
diinya harbini gaze almaksiZin derpi~ 
olunabilecek i~lerden degildir, ve kendi 
ba~ma biitiin Alman kuvvetlerinin oraya 
tahsisini icab ettirecek kadar cretin bir 
miica<leleyi icab ettirir. Simdiki halde 
c;ok biiyiik bir kudrete sahib farzedilse 
dahi Almanyanm biitiin kuvvetlerile yal
mz bir cepheye baglamp kalmag1 asia 
muvaf1k bulamiyaca&i ~iiphesizdir. 

Sovyetler Rusyasmm boyle bir te§eb
biise bi.itiin kuvvetlerile mukabele edece
ginde en ufak tereddiide mahal yoktur. 
Hatta te§ebbiis bir J apon kombinezonile 
Rusyanm Uzak§ark cephelerinden yapt· 
lacak mi.i~terek bir tazyikile miiterafik 
dahi olsa. 

Almanyanm niifus kesafetile beraber 
askeri, fenni ve smai kudreti malum ol
makla beraber Sovyetlerin insan haznesi 
olan Rusyada yaratt1klan Kizilordu da 
azbuz bir kuvvet sayi)maz. Sonra Rusya 
r;ok geni§ bir iklimdir. Or ada N apol
yon'un biiyiik seferini zaman ve mesafe 
yenmi~ti. Bu noktalann nasyonal sosya
lizm Almanyasml dii§iindi.irmiyecegini 
farzetmek abestir. 

Sonra bu te~ebbiislin biitiin kiire iize
rinde yeni bir cihan harbini ate§liyebile
cegini de hesaba katarsak te§Cbbiisiin 
zorlugu her gozde alabildigine biiyiir. 
Hususile Simali Amerika Birletik dev
letleri biiyiik cumhuriyetinin ,boyle bir 
yeni diinya harbinde bitaraf kalamJya
cagl anla$1ld1ktan sonra. 

Hulasa Ceko-Slovakya yikih§ile §ar
ka dogru bir gedik ac;Jlml~ olmakla bera
ber herkesin kolayhkla bahsettigi Dk
rayna'nm Alman tesirlerine tabi mi.ista
kil bir devlet yaptlmasl fikri, bizce soy
lenildigi kadar kQlayhkla tahakkuk ede
cek fikirlerden deil;ildir. Bu tiirli.i te~eb
biislerin sonunda Dimyata pirince gider
ken evdeki bulgurdan olmak da vard1r. 

Biz yeni Almanyanm bu kadar ehem· 
miyetli bir i~te hafiflikle yiiriiyebilecegi
ni bir tiirlii kabul edemedik ve edemiyo-
ruz. 

YUNUS NADI 
···························································· 

OLDM 
Eski Defterhane miidiirlerinden Hac1 

Hasan Fuad Beyin e11i ve K1Z1lay umum 
merkczi vezne §efi Bay Celal Sunul, 
Gemi Kurtama I§letme §efi Bay ~emsi 
Sunul ve di§ tabibi Hiisameddin Sunu
lun valideleri Atiye Sunul dugar oldu
gu hastahktan kurtulam1yarak irtihal 
ctmi~tir. 

Cenazesi bugi.in saat 2,30 da Beyazid
da Elektrik tdaresi yarpndaki di!l tabibi 
Hiisameddinin evinden kaldmlarak 
BeyaZid camii serifinde namaz1 kilm
diktan sonra Edirnekap1 $ehidligindeki 
metfeni mahsusuna defnl"dilecektir. 

lanz! 
Halimin slkmtiSI devam ediyordu. Fa

kat kimin hesabma~ Nevzada m1 ac1yor, 
Serifi mi aytbhvor, yoksa her ikisinden 
de Selmav1 m1 k1skamvordu? Gene ye
rinden f1rlamak ve yahya gitmek iste
mege ba§lami~h. ~0vle dii~iindu: «Ben 
bu muammaV1 h111lctmeden Ankaraya 
donemem.>> Hecn k.u iste bir degil bir
kac muamm vard1; !:l~lma muammas1, 
Nevrad muamma~1 ve ke;.di muamma
~~. frinde birtaktm hisler kaba"llJ iniyor
du. Nedir bunlar? Kendi kendisini anla
mxyor ve on sene a ·naya hie; bakmami~ 
bir insan 11ibi ahliikmm cehresini meralc 
ediyordu. Bahsi degi~tirdi ve Serifle ya
nm saat kadar s:(ev~zelik ettikten sonra 
ondan aynld1. F.ve gitti, yattl, fakat ge~ 
ve gii~ uyudu. Ertesi sabah, ic;inde ga
yet kuvvetli bir istekle uyand1. Selm.~: 
ya dort gi.in sonra ~Zitmesi laz1m geldigi 
halde o glin gidecekti. 

-5-
Bu defa kapmm c;mg1ragi yerinde du

ruyordu ve ona kap1y1 hizmeb;i ~h. Ha
limi gorlince, onun biJ~ey s<iylemesine 
meydan b1rakmadan, beklemesini rica e
derek uzakla§ti. Celdigi zaman sordu: 

- 1sminiz Halim Bey mi? 

Sporculartn 

ihtiyaclart 
Vali ve Belediye reisi Lutfi K1rdar, 

istanbul mmtakas1 reisi s1fatile te~ki -
lata bagh spor kuliibleri reislerile ta -
m~ma ve derdle~me maksadile diin Par
ti mcrkezinde bir konu~ma yaprnl§hr. 

Saat 13,35 te ba§hyan bu toplant), bir 
saat on dakika devam etmi§ vc birgok 
murahhaslar kuliiblcrini alakadar eden 
derdler iizerinde si:iz si:iylemi§lerdir. 

Mmtaka ba§kam Lutfi K1rdar: 
c- Her meslek hakkmda malumat e

dinmek mecburiyetindeyim. Bilhassa 
spor sahasmda sizlerle tam§arak dilek -
lerinizin, eksiklerinizin neler oldu -
gunu bilmek istiyorum• demi§tir. 

ikinci reis Miimtaz cevab olarak 22 
kuliibi.in reisi, bOlgenin on ajam, hakem 
komitcsi ve iki moniti:iriin toplant1da 
hazlr oldugunu soyledi. 

Lfrtfi K1rdar: 
c- istanbulda stadyom yok gibidir. 

Bir dereceye kadar gi:ize c;arpan Fener
bah~e stad1 vard1r. Taksim stad1 ~ok fe
nadlr. Ekzersis sahalanmzm da olma • 
d1g1 malfrmdur .• 

Y eni stadlar 
Bunun iizerine i.Jskiidar vi" Erenki:iy

de Anadolu ile HilaJe aid olan sahalar
dan Galatasaraym Mecidiye ki:iyde yap
tlrmakta oldugu yeni staddan bahse -
dildi. 

Hilal kuliibii reisi Fethi Tahsin, muh
telif rnmtakalarda birka<; kuliibe aid ol
mak uzere ekzersis sahalar1 yap1lmasi 
liizumundan bahsetti. 

Lutfi K1rdar: 
c- Her semtte muhtelif kuli.ibler igin 

idman sahalan laz1mdir. istanbul ic;in 
de aynca miikemmel bir stada ihtiyac 
vard1r. 

Eski arkada.§lar ~ah§mi!Ilar, hazlt'hk 
yapml§Iar, Yenibahc;ede bOyle bir te • 
~ebbiise girismi§lerdir. $imdi buna ila
veten Dolmabah~e kar§tsmdaki ahirlar
la Gazhanenin oldugu yerde ufak bir 
k1s1m 600 bin lirahk bir masrafla ikinci 
bir §ehir stad1 olarak yapi1acakbr. 

Bu hususta iki plfm tespit ettik: 
1 - Vesaiti ~ok olan ve nisbeten ucu-

za mal olacak Dolmabah!;e stad1. ' 
2- Vesaiti §ehrin imarile alakadar o

lan ve ~ok para istiyen Yenibah~e stad1. 
Beden terbiyesl kanunu mucibince 

bu sene haziranda biitc;emizden ii~ yiiz 
bin lira ay1racagrz. Her sene bu aynla
cak para ile yav~ yav~ her i§imizi yo
luna koyabiliriz. 

ilk stad i§i gene hiza.rana kadar bizi 
bekletecektir. Stadm plam ve in§aSl i!;in 
Avrupada bu i~i en iyi yapan be!J mi • 
mar1 davet ederiz. Aynca bizden de bi.r 
o kadar ikinci bir grup yapar1z. 

Neticeyi bOylece en miikemmel bir 
§ekilde elde ederiz. 

Fakat Ankara stadm1 yapan ve hila
hare Manisadaki stad1 inJia eden Viyolo 
bence muvaffak olm~ bir mimard1r. 
~ehir stad1 yap1hrken ekzersis yer -

lerini ihmal etmeyiz. 'U'c;er, be§er bin 
lirahk yerleri derhal haz1rlanz . 

Stadlar bir varidat membaidir, Boy
le bir i§te sUratli <;ah$111ak Unmd1r .• 

Bu arada Fenerbahc;e murahhas1 Said 
SalAha<idin, talebelerin kuliiblerden ay
rllmalan yiiziinden dili)tUkleri mii~kiil 
vaziyeti izah cttikten sonra riisum dola
yisile Avrupa tak1mlarile temas yapila
madigmdan Ankara ve 1zmirde yiizde 
be~ ahmrken !stanbulda yiizde yirmi a
hndlgmdan §ikavet ederek bu hususla 
alakadar olm:-lo,.,"', rica etmi~tir. 

HultiiJalar 
Toplanti nihayet bulmadan evvel ya

pilan g5rii$meler ~u §ekilde hul~sa edil
mistir: 

1 - Sahalar1 tetkik icin lkinci reis va
Sitasile bir heyet sec;ilecek ve bir raper 
h a 7.lrlan acfl k, 

2 - Kullamlm1yan camilerle metruk 
medreseler aranacak ve bunlar 1slah e
rlilerek kuliib haline ~etirilecek. 

3 - Her aym ilk giinii diin oldugu gi
bi umumi bir toplanh yap1lacak. 

Bu kararlardan sonra toplantlya ni -
hayet verilmis. Vali ve Belediye reisine 
gosterdii!i aUkadan dolaYJ te~ekkiir 
Pnilrni<;tir. 

- Evet. 
- Y almz mmmz ~ 
Halim etrafma bakarak, hayretle: 
- T abii... dedi. 

- N evzad Bev bugiin gelecek mi? 
Halim ~a~Ird1. Nevzadla beraber gel

medi~i icin bizmetc;iden fena bir cevab 
bekle!"l"'"oe hamlamvordu. Kekeledi: 

- Bilmem ... haberim yok... Belki ... 
Zannetmem 

Hizmeb;i tekrar ondan beklemesini ri
ca !'derek uza1kla~ ve bu sefer ko~arak 
geldi: 

- Ciriniz! dedi. 
Sonra, emreder gibi ilave etti: «Du

runuz I» 
Kapmm arkasma as1h anahtan alarak 

d!§aTl <;Ikh. 
Kap1 kapand1ktan &anra, Halim ora

da, yalmzba~Jna birkac; dakika bekledi. 
Carib bir korku duyuyordu. Cec;en se· 
ferki kadar karanhk olm1yan sofaya, 
merdivene ve camh kap1lara bakh. 
Ba~e kap!Sl anahtarla a~1ld1 ve hiz

metc;i keri girdi. 
- Buyurunuz! dedi. 
Yiiriidi.iler. F akat bu sefer hizmet~ 

onu merdivenden ~Jkarmi~h. lkinci 
katta, birinciye tamamile benziyen yer • 

'l 
~ -

Goz erinden maliil S1rh 
askerlerinin tek kOy ·· 

Feternik sakinleri nastl ya3tyorlar? 
Miiteveffa Kral Aleksandr'1n kurdugu bu koyde 
gozlerinden malul askerler, koylii kiZlarla evlen· 

diler, ~imdi mes'ud bir hayat siirmektedirler 
Marsilyada bir suikasde kurban giden I 

Yugoslavya Krah Aleksandr bundan 15 I 
sene evvel Novizad yakmmda harbde ' 
gozlerinden malul kalmJ§ , askerlc
re mahsus bir kay kurmu~tu. Bu kaye f e
ternik denilmi~ti. Cenubi S1rbistanda bu i
simde ba§ka bir koy daha vard1r; o kay, 
bu ismi, civarmda en kanh harblerin ge~
tigi bir dagdan alm1~hr. 0 harblerde pek 
c;ok Sub askeri, gozlerinin nurunu kaybet
mi§ ve ikinci F eterruk de bun lara tahsis e
dilmi§tir. 

Her gozi.i gormiyen askere, devletc;e bir 
par~a toprak, kiic;iik, beyaz bir ev, bir i
nek, birkac; k~i. kiirnes hayvanlan ve zi
raate mahsus modern aletler verilmi§ti. 
Ki:ir olan askerler, Zemundaki korler ens
titiisiinde bu vaziyetlerine ragmen kay i§
lerinde c;ah§abilecek hale getiriliyordu; 
Kral Aleksandr, bundan muvaffakiyetli 
bir netice ahnabilmesi ic;in, askerlerdcn 
her birini koylu bir k1zla evlendirmi§ti. 
Bu i§, baz1 gii~liikler gostermi§ti. Gozle
ri gormiyenler, evlenecekleri k1zlan kendi
leri se~emiyeceklerdi, sonra kor erkekler· 
le evlenmegi kabul edecek k1zlarm ye
tecek kadar bulunamiyacagJ samhyo~du. 
Fakat Aleksandr S1rb k1zlanm bu harb 
malulii askerlerle evlenmege davet edince, 
liizumundan fazla miiracaatle kar~Jla§ll
d!; kiZ, erkekten c;ok daha fazlayd1. Yu
goslavyamn her tarafmdan koylii ktzlar, 
harb malulii erkeklerle evlenmek ic;in mii
racaatte bulunuyordu. N amzed k1zlar, 
s1k1 bir s1hhi muayeneye tabi .tutulduklan 
gibi karakter cihetinden de esash bir ara§
tuma yap1ld1 ve se~ilenler, gozlerinden 
malul askerlere aynlan kaye yolland1. 0-
rada memurlar, her kare evlenecegi k1z1 
""!~erek, biitiin c;iftler, ayni gi.inde evlen
dirildi, diigiin dernek yapildi. 

Biribirlerile hie; tam~m1yan kimseler a
rasmdaki bu evlenmelerin neticeleri az, 
c;ok me~kuk goriiliiyordu. Buna ragmen, 
ne kadmlar, gozleri gormiyen erkeklerle 
evlendirildiklerinden dolayi sizlandilar, ne 

de erltekler, bu kadmlar tarafindan ihrna
le ugrad1klarma dair bir ~ey si:iylediler. 
Kadmlann hepsinin kocahm gi:izleri gi:ir
mez erkekler oldugundan, bu kadmlar a
rasmda ktskanchk entrikalan c;evrilmi
yordu; 15 senedir hic;bir bo~anma kay-

Miiteveffa Yugoslav Krah Aleksandr 

dedilmedigi gibi, koydeki s1hhi vaziyet de, 
ta,mamile norrnaldir. '5 sene mc;erttinde 
yalmz bir oli.im vak' as1, kaydedilmit. bir 
kadm c;ocuk dogururken olmii~tiir. 

0 zamandanberi pek c;ok ~ocuk dog• 
mu§, koyiin sakinleri artt!kc;a artrnl§tlr. 
Gozleri gormiyen kocalar, kanlarmm yam 
ma tarlalarda c;ah~makta, ba§ka tiirlii i~
leri de kusursuz yapmaib ba~armaktad1r. 
Biiyiiyen ~ocuklan da, kendilerine destek 
olmaktad1r. Harb malulii s1fatile bagla
nan maa§ ve iistelik dogan her c;ocuk ic;in 
yaptlan zam, bunlann iyi g~inmelerine 
yetecek kadard1r. Baztlan ~imdiye ka
dar 150,000 dinar biriktirmi§tir. 

F eternik'in bir hususiyeti de, bu koyiin 
Avrupa k1t' asmda ziirriyeti en bol koy ol
masidu. Her aile en az diirt, en c;:ok on 
alh c;:ocukludur; vasatisi hesab edilirse, bir 
aileye sekiz yocuk dii~mektedir. Bu suret
le 15 senedir ~ogald1klanndan, muhtelif 
aileler bir araya gelerek, ellerindeki para 
ile civarda arazi satm almaga giri~mi~
lerdir. ........................................................................................................................... 

HERKES i<;iN 
ELZEM VE FAYDALI 

BIR HEDIYE 

Blh 

SOE 
DOLMA KALEMIDI~ 

Biiumum ktrtasiye 
m"'~,.7 ~'"''"t4~ setthr 

lerden ge~tiler. Alt kattaki salonun iistii
ne dii~en odamn kaplSI oniinde durduJar. 
Hizmetc;i topuzu c;;evirdi, geri c;ekildi: 

- Buyurunuz I dedi. 

Kap1 a~tlmca Halimin yiiziine ag1r bir 
s1cakhk vurmu§tu. lc;eride adeta bir ge
ce karanhib vard1. Halim tereddiid etti. 
Sanki bu e~k. talihinin doniim Mktasl 
idi. Ancak o anda kendisini buraya ka
dar siiriikliyen arzunun §evtani bir~ey ol
du~unu kuvvetle hissetti. Bu odaya gir -
mek icin Nevzada kar§I dostlugunu, ka
r;sma karsi sevgisini, fazilete kar§l bagh
hRmi ayak altma alan ~eni~ bir alc;akhk 
ad1m1 atmak laz1mdJ. Odaya bir daha 
bakt1. Selmamn iki biiyiik vasf1 ~Zibi ora
dan gel en ~ey ancak §Unlard1: Karanhk 
ve s1cak. 

Hizmetc;i onun tereddiidiinii goriince: 
- Durmaym1z, dedi. giriniz, oda so

~umasm. 

Halim girdi ve kap1yi kapadtktan son
ra durdu. Cozleri odanm nisbi karanh
gma alismca manzarayi daha iyi gorii -
yordu: Sag tarafta al~ak ve geni~. siyah 
-daima sivah!- renkli bir karyola vard1. 
Pencere tarafma dii~en ba~ucundaki do
labm iistiinde, ye§il ~daima ye~il !- kii~ii'k 
bir veyyoz yamyordu. I§Ik o kadar ha-

fifti ki yorganm rengini bile aydmlatmi· 
yor, ancak Selmanm yastlkta, sa~lan bir 
file ic;ine hapsedilmi~ ba§mi tamtabili • 
yordu. Pencerelerde Istorlar tamamile 
kapahydt. 

Halim o ana kadar· devam eden te· 
reddiidi.inden utanarak Selmaya dogru 
ko§tU, onunde biraz igildi ve Oprnesi i~in 
onun elini uzatmasm1 bekledi. F akat Sel
ma yorgam c;enesinin altma kadar c;ek • 
mi~ti. Ba rndan ba ka hit;bi . yeri gori.in
miiyordu. Elin: r1karmad1. Cozleri, sabit, 
Halimin iistiinde idi. 

Dudrklan kim1ldadi ve agzmdan bir 
flsi!tt <;Ikh: 

- Oturunuz! 
Halim karvol11mn yamba~mdaki geni~ 

koltuga oturdu. Arkasmda, yalmz «;Itir· 
tlsm1 i§ittigi bir odun sobas1 yamyordu ve 
odanm liizumundan fazla s1cak havas1 
rok ag1rlasmr~t1. Utvanta ile kan~1k yag
h ve garib bir koku nefes almayi zor-
1 a§tmyordu. Halim dii§iindii: «11ac ko
kusu mui1> 

Ve Selmaya bakarak: 
- Ha~ta rniS!nrz? diye sordu. 
Kadm ilkonce ka§larile cevab verdi. 

Hasta degilmi§. Sonra alcrak ve baygm 
bir sesle: CArka" var) 
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Beethoven ve sagtrllk GUNON BULMACASI 
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Biiyiik dihinin Oliimii 
hili miinaka§a ediliyor 

ElQ~·~ 
Mehmed Akif 

Hayati, eserleri ve yetmit 
muharririn yaz1lari 
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Sag1rbg1 yiiziindeQ IZllrab ~eken Beethoven, 
yaratbgl ~aheserleri dinleyemeden oldii, bu oliim
de sirozun da miiessir oldugu soylenmektedir 

Bu eser, Akifin vefatmm ikinci yildo
niimii · dola)'lsile E~ref Edib tara..fmdan 
ne§redilmi~tir .. Yediyijz sayfahk bu eser, 8 lJ I , 1•1 I 
Mehmed Akifin maddl ve ma.nevl var- 9 

hgmm fotograf1 gibidir. Akifin yaz1 ve fi- u 
kir arkada~I E~ref Edib, bu eseri yaz1p ll 

basabilmek i~in iki y1l zaman sarfetmi~ 
'tl!l I_IIJI 

I • I I ., I 
1•1 •I 

•I Jj ., 
T arih, biiyi.ik adamlann'• yalmz haya-J 

tile degil, oliimile de alakadar olur. Me
sela, Napolyon'un hastahgr ve oliimi.i, 
bugi.in hala miinaka~a mevzuu olmakta 
berdev31Illd!r. Napolyon acaba kanser -
den mi, yoksa Sainte Helene adasmda 
oturdugu .mada yakalandigi bir sJcak 
memleket hastahgm<lan ml olmii~tii? 
Beethoven'iD oliimii de, doktOO'lan dii
~iindiiren bir mevzudur. Dahi san'atkann 
sagirhgmi ve oliimi.ini.i intac eden hastah
gm mahiyeti, el'an tamamile anla§Ila -

mamJ~tlr. 

Romain ·Roiland'm, Beethove:n'in ha
yatma dair olam. eserinde, bu saguhk 
hakkm~a §U birka~ satlr malumah bulu
yoruz: 

« 1796 senesile 1800 arasmda, Beet
hoven sagula~aga ba§laml}tl. Kulakla
n gece giindiiz ugulduyordu. Barsakla • 
rmda ~iddetli sanc1lar hisse<liyordu. Giin 
gec;tikt;e daha ag1r i~itir oldu. F a>kat se
nelerce mi..iddet, bu halini, en samimi 
dostlariNa bile itiraf etmemi§; insanlar -
dan ka<;l111§, hastahgmm farkma vanlma
masi i~in cemiyetten uz.ak ya§ami~tJ. Bu 
miithi§ smi; yalmz kendisine sakhyordu. 
Fa kat 180 I senesinde artik sabn tiiken
di. Dostlanndan ikisine, ha,.stahgim an • 
latt1. Bunlar, doktor )Vegeler ve papaz 
Amenda idi. 

Biiyi.ik bestekarm Amenda'ya yazd1ih 
mektubda §U soz)eri okuyOTUZ; <<Aziz, 
iyi kalbli, mii~fik Amendam. .... Seni s1k 
s1k yammda gormegi nekadar istiyorum. 
Beethoven'in son derece bedbahtt!r. Ha
berin olsun ki, vi.icudiirniin en asil uzvu, 
kulag1m, ~ok agu i§itiyor. Daha, seninle 
beraber bulundugumuz malarda, bu has
tabgm arazmi hissediyor, fakat gizliyor
dum. 0 zamandanberi, gitgide artt1. A
caba iyi olacak mr? T a.bij, iimid ediyo
rum? F aka t, iimidim pek aa;. B u gibi 
hartabklar, en §ifa bulmaz olanlardJr. 

Her sevdigim ~eyden, her krymet ver
c :gim ~eyden uzak, c;ok sefil ve c;ok hod
perest bir alemde, oyle elem ic;inde ya
~amak mecburiyetindeyim ki! Bu ne elim 
bir inkiyad! Biiti..in bu actlann fevkinde 
kalmag1 elbette di.i§iindiim. Lakin buna 
im 1·an var mr?» 

Wegeler'e yazd1g1 mektub da §U: 

«Sefil bir hayat ge<;;iriyorum. iki sene • 
denberi, insanlarla konu~ama imkan 
olmadJgmdan, biitiin cemiyetlerden ka
c;Iyorum. Sagmm. Bir ba§k.a meslek sa
hibi olsayd1m, gene neyse. Lakin, ben!m 
meslegim i~in bu, ~ok feci bir vaziyet. 
Say1s1 az olm1yan dii§manlanm bu ha -
lime ne diyecekler? Tiyatroda, aktoriin 
soyledigini i§itmek i~in, orkestramn ya -
mba§ma oturmaga mecbur o]uyorum. 
Biraz uzakta oturacak olsam, musiki a
letlerinin ve aktorlerin seslerini duymu -
yorum. Yava§ soylenen sozleri zar zor 
i~itiyorum... Sonra da, bagaarak soy
lenen sozlere tahammiil edemiyorum. 
Cok de fa, hayatlma Janet ettim ... 
Plutarque beni ink1yada sevketti. Eger 
imkan olsa, kadere gogiis gerecegim, fa
kat, oyle zamanlanm oluyor ki, kendi
mi, mahlukatm en sefil halinde gori.iyo
rum. fnkiyad! Ne elim bir melee! Ney
leyim ki, yegane s1gmacak Qarem bu !>> 

Beethoven, 1802 tarihli vasiyetname
de, hastahgmm alb sene evvel ba~ladigi· 
m soyler. Demek oluyor ki, kulaklannm 
agu i~itmege ba§lamasi, 1796 dad1r. 
Romain Rolland: «Denilebilir ki, Beel
hoven'in bi.itiin eseri, sag1r Beethoven'in
dir.>> diyor. 

Doktor Klotz-F orest, Beethoven'in 
sagirhgi, ve oliimi.ini..i intac eden hasta -
hr;1 hakkmda, 1905 te, ~ayam dikkat bir 
e> i: d ne~retmi~ti. Miiellif, bi.iyi.ik bir iti
na ile topladi!ii vesikalar sayesinde, her 
iki hastah~m da, irsi ve umumi bir ~e -
bebden ileri geldigi neticesine varmakta
dJr. Bu irsi sebeb, anadan intikal eden 
b · ~ verem olabilir. 

Beethoven'in sa~Irligmm ilk sebebini, 
d : ktor Forest, bir burun ve g1rtlak nez
kine atfediyor ve fena tedavi yi.iziin -
d en, bu nezlenin, nefes borusuna ve ku
H :lara sirayet ettigini soyliiyor. Oliimi.i
nun sebebi ise, siroz hastahg1du. Doktor 
Forest, sag1rhgm, devamma ragmen art
rnamis oldugunu ilave ediyor. Beethoven, 
c' •riroden akseden sesleri, yiiksek sesler -
don daha iyi i§itiyordu. 

Biiyiik san'atkar Beethoven 

ihtiyatSIZhgm neticesi §iddetli bir hasta
hk oldu ve nekahet devresinde, hastahk 
kulaklanna sirayet etti. Bu tarihten iti
baren Beethoven'in saguhgr gitgide art-

tJ.» 
Filhakika Beethoven'in, s1hhatine hie; 

itina etmedigi malumdur. En iptidai ih
tiyatlara riayet etmez ve esasen, evinde, 
daimi bir karmakari§Ikhk i~inde OffiUT 
si.irerdi. 

Thayen'in, «~iddetli>> tabirile anlat • 
tJg1 hastahga gelince, doktor Weisen • 
bach'a nazaran bu hastahk tifodur. Ti
fo esnasmda kulaklara saguhk anz ol
masi s1k s1k goriilen vukuattandu. Beet
hoven'in, biitiin Cimri.ince devam eden 
hazrmSIZ}Ik hastahgr da ayQi tarihte ba§· 
lami§tlr. Lakin, dahi bestekarm sa~brh -
gm1, 1786 yazmda yakalandigi tifoya 
atfetmek biraz mii~lciildi.ir. Zira, bu t'lk
dirde, onun c;ok gene ya~mda iken ag1r 
i~itmege ba~ladigmi kabul etmek laz1m 
gelir ki, bu da, musiki terbiyesinin ikma
line kiilli mani te&kil ederdi. Esasen, biz
zat Beethoven, sag1rhgmm ba~langJcJ ta
rihi olarak 1796 senesmt gosteriyor. 
Kulaklannm hie; i~itmemesi, ancak otuz 
yasmda ba~lami~hr. 

Doktor Paul Bodros, son zamanlarda 
inti§ar eden bir eti.idi.inde, Beethoven'in 
hastahgmi, verem esasmdan ileri gelme 
olar.ak izah ediyor. Babasmdan veya a
nasmdan verem hastahgJ almi$ olmasJ 
ihtimali ~ok kuvvetlidir. 1826 senesinde 
te~his edilen karaciger hastahihna, siroz 
te§hisi konulmu§, vefatmda yap1lan sat
hi otopsi, karacigerde dumur gostermi§
ti. 

Beethoven, gene anasmdan veya ba
basmdan aldigi veremden miitevellid tab
min edilen ztykisada, haz1m bozuklu -
gu, romatizma gibi hastahklara mi.iptela 
idi. 

Beethoven'in siroz hastalligmi, o za
manki dotktorlar, ispirtolu i~kiyi fazla 
miktarda kullanmasma -atfetmi§lerse de, 
onun sebebini de, irsi veremde bulmak 
miimkiindiir. 0 devirde veremin mahi
yeti bugiinkii kadar malum degildi. Bu
gi.in, karaciger vereminin ti.irlii tiirli.i §e
killeri bulundugu anla§Ilmi§tir. 

Maamafih, Beethoven, bu miitenevvi 
hastahklan ic;inde, en fazla saguhgmdan 
muslarib bulunuyordu. Ag1r i§itmege 
ba§ladigJ tarihten sonra vi.icude getirdigi 
§aheserlerden hirbirisini dinliyemiyen bu 
dahiyi, en Ishrabh hastahklar bile, sa -
gnhk kadar yikamazdr. 

tir. Halbuki o, onu ~ok iyi tamyordu. 0-
nun eserleri hep onun elinden ge<_imi~ti. 
Hele bunlarm rbda1 esnasmda iistadm 
hangi tesir ve teessiir altmda bulundu
gu, hangi ami! ve ~artlann akmt!sma tu
ruldugunu hep bilir. E~ref Edib bu cibet
ten Akifin hemen biitiin yaz1lanmn uzun 
hal terciimelerini soyliyebilecek durum
dadir. Zaten herhangi edebi bir yazmm 
i~yiizii anla§Ilalbilmek i~in, onun ne gibi 
§artlann ve amillerin tesiri altmda mey
dana geldigini bilmek laz1mdu. 

E§re.f Edib, ayni zamanda iistadm bu 
eserlerini ibda ettigi esnadaki bii~iin hu
susi hayatma da vak1f bulunuyordu. He
men her giin gorii§iirlerdi. fstiklal sava
~mda da beraber bulundular. M~lli hare
ketin ba§langicmda Bahkesir taraflarmda, 
sonra Anadolunun bi.iyi.ik miicadelelerin
de hep birlikte bulundular. E~ref Edib, 
iistadm yan gari idi. 

Dstadm Mmrda bulundugu esna.da 
da oraya gitmi&, bir mi.iddet onun yamn
da kalmi§ti. Akif hak,kmdaki bu eserini 
yazarken de onun Mmrdaki ya§aYJ§Ini 
ogrenmek, orada yazdigi eserlerini ilham 
eden muhit ve §artlan yakmdan tetkik i
~in gene i~inde Akif bulunmiyan MISJra 
giui ve onun izlerini buldu, tam§lanm gor
dii. Miinzevi bafizalarda kalan eserleri
ni top lad!. Dstada «Fir' avunla ~izyiize» 
gibi olmez §iirlerini ilham eden T eb .Ia
rabelerini ve ehramlan gordii. 

~ref, Dstadm fstanbuldaki hasta!IgmJ 
da da ha§I ucunda idi. 

Soldan .saga: 
1 - H!~bir ~ey bllm!yen insan (!ki ke

lime). 2 - cAlat> m arkada~J. bir alay v·a 
hakaret tabir!. 3 - Vezirl!k, liik.s tezyinat. 
4 - Ehemm!yet verme, esk!. Yunan kahra
marW.a.rmdan. 5 - KW1 g!b! ses ~Ikararak. 
6 - Me§gul!yet, §enl!k gqrmemi~ a.dam, b!r 
emir. 7 - Viicuddeki ufunet, temiz ve saf, 
8 - Kendine hak!m, babalarm zevcesi. 9 -
Klstr, agacdan orme duvar. 10 - Sesin do-

niip gelmesl bir kab. 11 - Bo~ alman 
para yer!ne btraktlan, kaydetme. 

YukarJdan ~a!hya: 
1 - Blr yem!.~in derunundan ~1kan (iki 

kelime), isim. 2 - SaY1. kuvvetl!. b!r toka
tm gikardtgl ses. 3 - M!zah, el de~memi§. 
4 - Eski Rus Qarlarmdan, vak'a. 5 - Ters 
~evirin Asyada bir gal olur, ehemm!yet. 
6 - Ters ~evirip evvel!.ne bir em:. getlrince 
ce:;;ya:. olur, ate:;;, b!r hayvan tersi. 7 - S!
garanm yaplldlgl maddeyi agzmda du -
manlatan (!ki kelime). 8 - Cam yanamn 
grkard1~1 seslerden, kir!n biraktigl iz, ayr
nm k~kii. 9 - Israr eden, otedenberl. 10-
Bir erkek ism!, yayla atJJ.anm ters!. 11 -
Demir!n klr!., gaibden haber verme. 
Evvelki bulmacaom halledilmis sekli 

. 
2 u1zluiN10 VIA •IE lz A 
s~OIHI•INIAIFiti•IA~I 
4 uiRIAivl•ltl tIs lAIN I• 
5 .b.l•IN'IEIP AILIRINI•IMI 
6 AIDI I IL lA NIE I•IE IDIA 1 
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!PIIAI.$I•Ic1A HIt ILIA NIE II 
11 Rl•lsiOI• EINI•IFIAI• 

Gaib aran1yor f§te bundan dolayi, bu ese_re Akifin 
bi.iti.in varhgmm bir fotograf1 denebilir. * * * Ak.saray Mehmed Lutfi sokak No. 2. 

E . . . d k' I k b k .1 l Bu adresin sahibi sah giinii 500 lira 
.. sen.? I~m e I ~~z~ ar, U§ a I§I. e, kaybtemi§tir. Bu para emanet bir para 
oyle dorde aynlab1hr · oldugundan verilmedigi takdirde bir 

1) Dstadm vefah iizerine acinin tesiri- aile yuvasmm dagrl!p peri§an olmasma 
le yazrlan mutad mersiyemsi makaleler. sebebiyet verecektir. Parayr bulan her 
Bunlarda tahlil ve tenkidden ziyarle te- vicdan sahiJ:>i paramn 100 lirasrm ahp 
essiir goze ili§ir. Cenaze oniinde yakr~ri?;r 400 lirasrm yukandaki adrese getirme -
da budur. Bummla beraber bu ~e§id yazt~ leri insaniyet namma rica olunur. 

lar ac1ma unsurlanndan tecrid edilince 
kalan oz, yaZICismm haline, m~>sre-bine gO
re bir nevi tenkid sayilabilir. Ese;in bir 
k1smm1 bunlar te§kil eder. 

Operator 

RIZA UMVER 
Dogum ve kadm hastallklart 

mOtehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

--- Telefon: 22683 , 
I~~!~!,~.:.~=~"~~~~-
1 

cisi 2 : 2 ve 3 i1nctisii 2 §er bu• 
cuk, tak1m1 5 lira. Satl§ ye!i Be• 
~ikta§ Diki§ \'urdu Dibek sokak 

No. 1/2 

2) Oliim hadisesinin gec;mi§E" karJ§a· 
rak ac15,1nm binnispe uzakla§mast iizerine 
daha soguk kanhhkla yazilabilen yaztlar. 
Bu eserin basrlmast esnasmda yazrlan 
makaleler gibi. Bunlar hirer tahlil ve 
tenkid makammdadrrlar. Boyle olmak
la beraber edebl bir eserin tetkiki ne ka
dar sogukk::tnhltkla ve bitaraflrk d<u'}"gU
sile dolu olarak yap1hrsa yaptlsm, bu hu
sustaki olc;iiler, ol~iiyi.i kullanamn me§re
bine, terbiyesine, hatta s1hhi ve :kt!sadi 
durumuna gore geni~leyip darla§abilecegi 
ic;in indilikten hic;bir vakit kurtulamaz. 

Hatta olc;i.i dedigimiz kahblarm ke-ndaeri S ipahi Ocag~ In dan: 
de sabit hirer mefhum degildir. Telakki-
ye, zihniyete gore degi§ir. Akif gihi. dog- Ocagrmrz yllltk kongresinin 15/1/939 
ru sozlii, bilhassa ahlak miyan c;ok has- pazar saat 18 de Ocak binasmda a<;rl -
sas, dii§iinceleri renkli olanlann onlinJe mast kararla§tinlmt!l oldugundan Ocak 
miinekkidler, c;ok defa aykm yo!lara sa- iiyelerinin te~rifleri rica olunur. 
pabilirler. Zaten tenkidlerin hemen hep
si, mevzu olan eserden ziyade tenkidi ya
pamn fikrini gosterir. Akif hakkmdaki 
tenkid yaZilannm da bu mi.ilahazanin d:
~mda kalabilecegi umulmaz. Fa kat ne o
lursa olsun tenkidler daima faydaltdJr. 

DEFTER TlJTAN• 
ve Bilin~o ~1karanlar 

Professor Komurcan'm cYeni mu 
hasebe usUIU• kitabmdaki mu• 
fassal defter tatbikatrm gOrebilirler. 
122 buc;uk kuru§& Ikbal Kitabevin· 

de satJhr. 

Dr. Osman Kimil 

3) Akifin edebi hayatmda, VdZlCihgm
da meydana getirdigi manz•Jm, memur 
eserler. Bu kitab gozden ge~irilirse t.1er
humun hayatmda neler yapmaya ve ne 
gibi eserler ibda etmeye muvaffak oldu-

1826 te§rinisanisi sonunda, Beethoven gu gori.iliir. Akifin bu eserleri d:ger iilke-
Viyana' da hastalandi. Bu, onun son has- lerdeki meslekta~lanna nazaran bol de
taligr idi. Niikseden siroz, biiyi.ik san' at- gildir. Fa kat hem~erilerininkinden de ~z 
kar iizerinde manevi tesirler de yapmi§tJ. denilemez. Akif devrindeki ba~ka ~au, 

Galatah 
Cilt, Sa~ ve ZUhrevi hasta· 

tahklar miiteh&SSISI 
B.eyoglu, lstikla! cad. Hac1 Beklr Ustiin

de 1 ncl skat aat 14 teA sonra 

Kuvvetli biinyesi, hastahgi ii~ ay yen - 1 · • · 1 · d h muharrir ve alim enmizm eser en 1': a- , ___ o.-. hek•"m•· 
mege muvaffak oldu. Son zamanlarmda k b" 1 d' E Y 

cimleri itibarile a~agl yu arJ oy.e IT. c l z· El" 
~ok uyEal, c;o<k sakit olmmtu. b . T" k d" ema Iya Itez serlerimiz iitiin gem§ ur ·mya~ma 

26 mart 1827 de, bir firtma esnasm- yayilmadtkc;a, ne§ir sahamiZ dar siyasi 
da oldii. hududlar ic;inde kaldik~a bunu za•uri 

( YENl ESERLER J gormelidir. 
\...._ _____________ _./ 4) Akife baglanan ti.irlii hatJnlar, frk-

Ergenekon ralar ve. hadiseler. Senedleri sahih oldugu

Ankarada ~Ikmakta olan Ergenekon 
mecmuasmm ii~iincii nii.shasr aym onun
da inti~ar etmi§tir. Bu genclik ve fik!r 
dergisinin yen! niishasi profesor Mahmud. 
~<'..sad Bozkurdun cAtatiirk> makalesin! ve 
ilhan Kutun cNamrk Kemal !~im. Ogii.st 
Kont'un Rel';id Pa§aya mektubu, cTar!h!n 
ve tekii.miiliin amilh makalelerlle !l.roi ve 
edebi bir~ok diger yaz!lan ihtiva etmekte
dir. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
T i,atrosu 

... TAKSiMDE .,. .,.. 
· ~ 
~ 

na go~e biitiin bunlann merhuma b'!.g);.n
dJgma §i..iphe edilemez.. Eserin sah,l~i E~
ref Edib hakh olarak bunlarm toplanrna
sma c;ok ehemmiyet vermi~tir. "9a ti.irlii 
hat!ralann hepsi, Akifin maneviy£ tin in 
miihim birer c;izgisidir. Kimi zeka ve zih
niyetini, kimi ruhi vasiflanni, kimi ahla
ki melekelerini gosterir. Akifi sat!rlar a
rasmdaki cans1z kelimeler vasita;ilc t?.n!
maga mecbur kalacak yeni nesil icin bun
lann hepsi birer sahil feneri olacaktir. 

*** Akif herkesin bildigi vec;hil~ muay-

istimlak dolay1sile Eminoniinde
ki muayenehanesini Bah<;ekap1 
Orozdibak kar§lSmda Birinci Vaktf 
Hana nakletmi§tir. Ha$talarmr her 

giin kabul eder. 

Dr. HORHORUN~1 
Hastalanm ak§ama kadar Sir-

keci Viyana Oteli yanmdaki mua
yenehanesinde tedavi eder. 

.. __ Telefon : 24131 

farkh diger ulu bir yolun iki mii~tehid 
ve mi.i·essesi de Hakkm rahmetine kaVU§· 
mu~ bulunuyorlar: Ziya Gokalp ve Ak
~ora. Bunlann da yirmi otuz yilhk l§ ha
yatlanm dolduran hatualan, escrleri kal
di. 1kisinin de bir~ok i§ yolda§lan vard1. 
Y azrk ki §oimdiye kadar Ziya Gokalpin 
da, Yusuf Ak~oranm da bir E§ref Edibi 
belirmedi. 

14 ikincikanun 1~ 
--~ 
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FotoQrafla Atatiirk 
Ebedi $efimizin hayatln•n bUtUn safhalar•n• ter 
pit eden fotograflardan mUrekkeb bUyUk albiJfll 

Tab• miiesseselerinde fevkallde blr nefasetl' 
haz1rlanmaktad1r ve pek yak1nda ~lkar•lac:aktlt• 

FotoQrafla Atatiirk 
Muhtelif renklerde basllml,tir. Ve Ebedi 'etlflll' 
zin 1906 dan 1938 e kadar 300· den fazla fl 

ekserisi hi~ bir yerde ~1kmam1' k•ymettar 
fotograf1n1 havldlr. 

F otoQrafla Atatiirk 
DUnya tarihinde yer alac:ak blr eserdir. 

NEOKtiR!N, ba§ - di§ ve 

agnlanm derhal keser. 
NEOKtlRiN, Grip, Nezle ve 

• a.lgmhgmda emsalsiz bir devadlf· · 

§i dJ}§iiriir, viiC}ld kirgmhgmt allf· 
NEOKtJRfN, baya!\lann ay):)a~1 

ctlanm keser ve adeti 8( 

NEOKtlRiN'i daima tercih edirJit· lla 

NEOKtlRiN, mideye, kalbe ve 
reklere zarar vermez. Giinde 2 • 3 

ahnabilir. NEOKtlRiN ismine 
ediniz. Bir k~e 6, alhhk kutu 30 kuru§tur. Her eczanede bulunur. 

88 c;e~id Etiketli, 
GUL fidanlar1 gelm 

Kanina yabani giiiU iizerine goz a§lll bodur gil.L !ngiUz Kral 
yrnm giillerini yeti~tiren beynelmilel ~ohreti haiz ( Dicksons) giil 
bgmm cok yeni ve cok nadide giilleri : 

Tanesi 150 kuru~ fiatla satllmaktadxr. 
Giil meraklllart icin bundan ucuz ve bund.an daha miikemrnel 

fxrsat olamaz. 
A 

MEVLUD BAYSAl 
Teleton : 23426 (4 uncu Vak1fhan kat 4 No. 18) Telgrat Mim baysal 

Harb Akademisi K. Sabnalma 
Harb Akademisi K. hesab ve muamele memur namzedleri ihtiya.c~ 

yevmiye ihtiyaca gore 2000 kilo birinci nevi buruk d.agll~ veya <;a!l0 1'1 
almacakhr. Isteklilerin 17 ikincikanun sah giinii saat 9 da Be~kta~ J( ncla 

Malmiidiirliigiine yatmlmt§ olan 84 lira pey ak~esi makbuzile birli:Itt~, 
d1zda Harb Akademisi Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. 

Devlet Demiryollar1 I~letme U. 
Ankara Gan Kazino binasr iist katmdaki salonlarda yaptrnlac!l.~ 

agacdan cilah lambri ve dograma i§leri vahidi fiat iizerinden kapa 
usulile yeniden eksiltmiye konmu~t~r. 
1 - Bu i$lerin muhammen bedeli 7200 liradrr. 
2 - istekliler bu i!le aid §artname vesair evrak1 Devlet DemiryollaJ'I 111 

kara, Sirkeci veznelerinden 36 kuru§ ,mukabilinde alabilirler. ~tf 
3 - Eksiltme 26/1/939 tarihinde Per§embe giinii saat 15 te AP. a.: 

Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez BiriJlcl -
misyonunca yapllacakhr. . e \'t 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin te.klif mektublarile birlt~ f _ 
grda yazth teminat ve vesaiki aym giin saat 14 e kadar Komjsyotl 
ligine tevdi etmi~ olmalarr laz1mdtr. r.:~1 
A) 2490 sayrh kanun ahkamma uygun 540 lirahk muvakk.at t(l lhr. 
B ) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. ~ 66 ,. _./ 

KiRALIK 
Galatada, Voyvoda caddesinde, Unyon hanmda, miiesseseselere /.tine 
;;irketlere yarar 13 odahk bir kat kirahktrr. Liiks odalar, mukeJl'l l§tir· 

hoi, kalorifer, asansor. Miiracaat: • -· 

JERANS TURK LiMiTED ~iRKET~\e 
Unyon Han, Tel: 43358 >~da, 

kullammz. Lez~; \'e iki 

KOLINOS di~leri inci ~~c akit 
an&iseptilc latan K 0 L.lilf ar . . 

Dlf MACUNU dunyada tJl (I h~d 
zevat seve se liJn 

iil~~~~~~~~~~~~~~~-······lamrlar. To~ilj ket, 0 

teviyatl teksif edilmi§ oldugundan uzun miiddetle ihtiyacmtzl tern111 Yl.r'~ar] 

Biiyiik tiipii 40, Kii~iik tiipii 22,5 kuru§htf'
1

e;;sin =-;; Une 

r ~ 0 K 0 LA K SiN---

Beethoven'in sagiTI:Rmm sebebini, bii
yi.ik musikisinasm hayatJ hakkmda en 
d :J1ru malumatJ vermi& olan Thayen di
yor ki: « 1786 da, ~ok s1cak bir yaz gii
nii, evine kan ter ic;inde gelmi&ti. Kapt
lan pencereleri ac;h. Pantalonuna va -
rmc1ya kadar soyundu; serinlemek ir, in 
bav~ rerevamnm tam ortasma oturdu. Bu 

Bu gece 
(Hissei !;)ayia) 
vodvil 3 perde 
Pck yakmda 

iNSAN MABUD 

yen bir mektebin miirevvici idi. Ayni 
devrede ikinci biiyiik bir mektebii•, ya
hud ona benzer, fakat bazi vasiflarla 

1 BiR ADEDi MtiLEYYiN - iKi ADEDi MUSHiLDiB; 
En muannid kabrzl~rda bile tesiri kat'i, lezzeti gayet latif rakipsiz rniile 

- miishil ~ikolatasuhr. 8 adedi 20 K. Eczanelerden araylJl~ HALIM SABIT 
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~ Mahkeme kaleminde aile faciasl 
rk .ffir zabd kitibi kariSI 

1,, de kaynanasini Oldiirdii 

T ortoza diistii 
' 

F rankist k1t' alar diin de 
ileri harekata devam 

ettiler 

Amerika teslihabna 

552 milyon tahsis 
ediyor. 

lngiliz Naz1rlan bugiin 
Romadan ayr1hyor ar 

<Ba~tara,fl 1 tnct sah!fedc) 
Morala Nueva mmtakasmdaki ileri 

hareket bilhassa mi.ihimdir. 
Kat; ltalyan oldii? 

(Ba$tarajl 1 incf sahi!edc) 

sis edilecek ve seri halinde yaptlacak i
malat, ihtimal bu miktan a§maga bile 
medar olacakhr. 

italyan1n bir · 

yolundaki 
dortler 

teklifi 
konferansJ 

tahakkuk 
toplanmasi 

etmedi lbUifl aciadan evvel karJsJna tekrar birle~me teklifinde 
hulunan gene katil de kazaen ~enesine isabet eden 

\Te gJrtlaginJ par~abyan kur~unla can verdi 
IUnl k CBa$tarata 1 inct sahifede) 

r.! urb~nlanmn yamna gitmi§tir. 
lVluhar I . . . I ktlr' ilia b 11.r enmtz, e§tne pek nadir rast a-

baDin~ feel s.ahnen!n biitiin tafsilatmt rna· 

den aldJlkan yaralarm tesirile, derhal ol
mi.i§lerdir, bir dakika sonra, hadisenin kah
Tamam ,;levket de kendilerine iltihak etmi§
tir. 

Roma 13 (a.a.) - Resmen bildiril
digine gore Katalonya cephesinde 23/ 
12/ 1938 tarihinde ba§hyan muharebe -
de ~imdiye kadar 27 !talyan zabiti ve 
217 italyan askeri olmii~ti.ir. !talyanlar
dan yaralananlann miktan 141 zabit ve 
1160 neferdir. 

Diil}man her taralta maglrib 

Ruzvelt, askeri tayyare fabrikalanm 
yeniden ac;.mak ve halihazuda tatbik e· 
dilmekte olan imalat programmdaki te
ahhuru telafi eylemek ic;in 50 milyon do
lann derhal sarf1 tavsiyesinde bulunmak
tadtr. Y eni tayyareler asi! Am erika ile, 
Alaska, Havai, Portorico ve Panama 
kanalmm miidafaalanm takviye edecek
tir. Orduya tefrik edilmi§ olan tahsisat, 
tayyare ve tank dafii toplarla hafif top
Jar ve gaz maskeleri satm almmasma da 
yanyacaktir. 

LBa~taratt 1 fnct sahtfedel I faits ~refine biiyiik bir ziyafet vermi~ • 
Ro~adan. aynlacaklardu:. Cemberlayn tir. !talya BaFekili Mussolini ile Kont 
Pans yoble Londraya donecek, Lord Ciano ziyafette haw bulunmu~lardu. 
Halifak~ is~ ~ogruca Cenevreye gi~erek, Ccmberlayn, ziyafetten sonra gazete4 
pazartes1 gunu toplanacak olan Mtlletler cileri kabul ederek daha evvel Kont Ci
Cemiyeti konseyi ic;timama i~tirak ede ~ ano tarafmdan ha~ulanan mi.i~terek (eb· 
cektir. Lord Halifaks Cene~rede Fransa ligi okumu tur. 
Hariciye NaZLn Bonne'ye Roma mi.iza- lngiliz mehalilinin kana.ati e tesptt etm1§lerdir. 

~ 
F aciamn kahramam 

Silah sesini duyanlar, kalem odasma 
girdikleri zaman ortada i.ic; kanh cenaze
den ba§ka kimseyi bulamamt§lardtr. Yak' a 
derhal Miiddeiumumilige ve zabita tabibi
ne haber verilmi§tir. Mi.iddeiumuml Hik
met Onat, Polis Miidiiri.i Sadeddin Aka, 
bizzat vak'a mahalline gelerek tahkikatla 
me§gul olmu§lard1r. Adliye tabibi Salih 
Ha§im, her i.ic;. cesedi de muayene ederek 
gomiilmelerine izin vermi~tir. 

Burgos 13 (a.a.) - Frankist'ler ta
rafmdan ne§redilen bir tebligde Urge] 
kanah mmtakasmda Preixana ile La -
guardia ve Barbara kasabalannm ve 
F alset ile Marsa kasabasmm i§gal edil
diii;i bildirilmektedir. 

kerelerinin neticeleri halckmda ~ifahi iza· 
Londra 13 (a.a.) - Havas ajansmm 

muhabiri bildiriyor: l-I'di hat verecektir. · 
Mussolini Romadan ayrdd1 11.. ~ s~nin kahramam olan Sevket, he

uz Ytrrn d" I . . 1 . bir .1 
1 ort Ya§ armda b1r gencdtr. yt 

a! eye rnensub ve son senelerde, An· 
ai~~a Slhhiye Miidi.ir Muavinligi vazife· 

1 J ha~ ~l.unan sabtk meb'uslardan Dr. Sa· 
"i dmm ogludur. 

d ~evket, her nedense baba ve annesin· en • 

Estramadure mmtakasmda diisman 
her tarafta maglub olmu& ve F rankist'ler 
biitiin mevzilerini rslah etmi~lerdir. 

Harb malzemesine aid hususl parc;a -
!ann imali ic;in hususi sanayi mi.iessese -
lerine tecriibe mahiyetinde yapilacak si
pari§ler yekunu 32 milyon dolara balig 
olacakhr. 8 milyon dolar ,Hawai ve Pa
nama istihkamlanmn takviyesinde kulla
mlacak ve bu para ayni zamanda Pana
ma mmtakasmda yeni sevkulceni yollar 
ihdasma medar olacaktir. 

Roma, 13 (Hususi) - fngiliz ve f
talyan nazirlan arasmda bugiin hic;.bir te
mas vukubulmami§hr. Ba~vekil Mussolini 
sabahleyin erkenden Romadan aynlotn§ 
ve 50 mil uzaga giderek kayak sporlan 

Roma ile siki temaslarda bulunan !n
giliz siyasi mii§ahidleri ingiliz ve 1talyan 
devlet adamlan arasmda yap!lan noktai 
nazar teatisinin yeni bir teklife veya ara• 
lannda bir anla§maya mi.incer olmachgi• 
ni bildirmektedirler. 

yapmi~ttr. 

N eriman anlattyor 
bu]d ayn Ya§amagt tercih ederek, lstan-
hu \kalmi§, Sulh Mahkemesindeki i§ine 

~ 
K: t~l~rda ba§lami§hT. 

Tarragone'nin bombard1manr 
Barselon 13 (a.a.) - Frankist tay

yareleri di.in ogleden sonra nobetlese 
Reus ve Tarragone'yi bombardtman et
mi~lerdir. 

Cece, fngiliz sefaretinde veri len ziy d· 

fetten sonra, Kont Ciano fngiliz Ba~ve
kili ile birka<; saniye gorii§mi.i§ti.ir. Bu mi.i
lakat, Kont Ciano tarafmdan hamlan.-.n 
mii~terek teblig hakkmda cereyan etmi~tir. 
Cemberlayn, tebligin bir madde!ine itiraz 
ettiginden, yeni bir ihtilaf <;:Ikmi§ ve bu 
yi.izden tebligin ne§ri yann sabaha tehir e

Siyasi mahfiller, Mussolini'nin dUn 
J aponya ve Almanya sefirlerile gCirii • 
§erek kendilerine <;emberlayn'la yaphgr 
miilakat hakkmda malumat vermesini 
!talyan Ba~vekilinin Rorna ~ Berlin " 
Tokyo miisellesinin mevcudiyetini yeni4 

den teyid etmek ihtiyactm duyduguna 
atfetmektedirler. 

d ndls1, yaki§Ikh, zeki, hassas, fakat 
vrece asabi bir gencdir. 

·· ; dania tam§mazdan evvel, gene ve 
oke bir k1zla evlenmi§, fakat k1zcagiZ 

:di~ r,~~anuyarak olmii§ti.ir. Bu beklenme
tt~:-~1.1Unun, Sevketi pek fazla miiteessir 

'11!111! .. 1 

Bir muharrimiz, di.in ;levketin kalem 
arkada§t Nerimanla konu§mU§tur. Hala 
vak' anm deh§eti altmda bulunan N eri
man, bize §Unlan anlatmt§ttr: F as kolordusunun zaleri 

Bahriye Nezaretine tahsis edilmi§ olan 
65 milyon, §U suretle tevzi edilmektedir: 

Amiral Hepburn'un vesayas1 mud -
bince yeni iis!iibahriler ihdasile mevcud 
ii'Ssiibahrilerin takviyesine 44 milyon, ye· 
ni deniz tayyareleri imali ic;in 21 milyon. 

dilmi~tir. ~~dli .... _, goren annesi, onu yeniden ev en· 
liz . karar vermi§ ve tesadiifi.in yollan 

J
•l rkr~e <;tkardig! Vildam, kendisine hayat t 8 §1 olarak sec;:mi§tir. 

lk kocasmdan on bir ya§mda biT ~o
b'kalan Yildan, ikinci defa evlendik

«- ,;levket, c;ok iyi bir arkada§h. T e
miz bir ailenin c;.ocugu ve namuslu bir 
gencdi. Belli ki kammt c;.ok ktskamyordu. 
Vildan hakkmda bazt §ayialar i§itmi§ ola
cagmi tahmin ediyorum. 

Bu sabah da her vakitki gibi i§inin ba
§Ina geldi. Halinde biraz gayritabiilik var
di. koltugundaki c;.antayt, masanm i.istiine 
btrakarak, i§ile me§gul olmaga ba§lad1. 

Burgos 13 (a.a.) - Bir radyo ha • 
berine gore Fran kist k1t' alan Katalonya 
cephesinde ~iddetli bir muharebeden 
sonra Faleset ,ehrini zaptederek dii~ ~ 
mandan miihim miktarda harb malzeme
si igtinam etmi~lerdir. F alset de di.in 
Mont-Blanch gibi sukut etmi~tir. Di.i~ • 
man ~imdiki hal de F rankist'lerin kuvvet
li hiicumlarma uzun miiddet mukavemet 
edecek halde degildir. SehiT Fas kolor
dusunun geni$ bir c;.evirme hareketi neti
cesinde zaptedilmi~tir. Cumhuriyetc;iler 
F alest'in ~arkmda kain Sierra Argente
ra'ya dogru ~ekilmhlerdir. 

Sivil pilotlara tahsisi derpi1 edilmi1 o· 
I an I 0 mil yon, sene de 20 bin gene pilot 
tedarikine medar olacaktir, nihayet Pa
nama mmtakas1 garnizonlanntn arttml· 
masma tahsis edilmi~ olan 20 milyon do
Jar, yeni ki1lalar in~asma ve kitaatla istih
kamlann ve tayyarelere kar§I miidafaa
da bulunacak efradm miktann1 artuma· 
ga yanyacakhr. 

ingiliz Hariciye NaziTI Lord Halifaks 
sabahleyin saat 8 de hareket edecektir. in
giltere Ba§Vekili Cemberlayn ise, ogleyin. 
hususi trenle ve Paris yolile Londraya 

Bu mahfillerin kanaatine gore bu tar• 
zt hareket Mussolini'nin italyan taleble-
rini lngiliz Na.ztrlarma kabul ettireme " 
digine bir deli! te~kil etmektedir. 

Siyasi mahfiller, heniiz dogrudan dog4 
ruya Romadan haher alamadiklanm be-

lr rniiddet sonra, hafif me§tebligine 

111 k Verdiren bazt harelcetlerile kocasi
n kskanchgtm tahrik etmege ba§laml§· 

ari koca arasmda ge~en baz1 sah
bu rnii§terek hayat, tahammi.il e-

Biraz sonra, kanst Vildanla kaynanasi 
N azife ic;.eri girdiler. ;levket kansma: 

1400 esir alrndt 

Ruzvelt' in me•ait 
Ruzvelt, mesajmm ba~lang1cmda ~oy

le demektedir: 

donecektir. 

Lord Halilakt~p temasfart 
Roma 13 (a.a.) -Lord Halifaks. 

sa at 1 0,30 da Fran sa sefiri F ransova 
Ponse'yi kabul etmi tir. !ngiliz Hariciye 
N azm, miiteak1ben Am erika sefiri Vii· 

dan bir §ekil almca, Vildan, kocasm-
i bo§anma karaT! almak iizere rnahke-

s eye rniiracaate karaT vermi§tir. 
Sevkete gelince ... 

~evk · • k d' · d do et Ise, her§eye ragmen en 1sm en 

- Gel, §U yuvayt bozma!... Aynl
mak fikrinden vazgec; I T ekrar ban§ahm!. 
diye yalvarmaga ba§ladi. Vildan hie;. ses 
c;tkarmiyor, kocasmt dinliyordu. Fa kat 
annesi N azife, c;ok hiddetli idi, barbar ba
gmyor, damadma, aynlma karanmn kat'! 
oldugunu s<iyli.iyordu. Bu suada, Sevket 
birdenbire ayaga kalkarak, masamn i.is
tiinde duran c;.antayi ac;.tt, ic;inden bir ta
banca c;.Jkardtgml goriince: 

Salamanka 13 (a.a.) - Umumllca~ 
rargahm tebligi: Katalonya cephesinde 
Collfret, Fores, La Barceloneta ve Dar· 
mos koylerini i~gal ettik. 1400 esir ald1k. 

«- Di.inyamn miitemadiyen degi~ -
mekte olan ~rtlan, bizi hiirriyetlerimi7in 
himayesi ic;.in zaruri olan tedbirleri der
hal ittihaz etme~e iobar eylemektedir. 
Herhangi bir ~'!tilde isterik bir harekette 

yam Filip'i kabul etmi§tir. 
Lord Halif rt.ks, o~ledP.n sonra M1smn 

Roma sefiri Mu stafa Elsadrk ile lrak 
sefiri Musabim el Pa~a~i'yi kabul ede
cektir. 

, ~~ Ya§ biiyiik olan karlSlm §iddetle sev· .. ,e~~;t d' 
1111 e lt. Ondan aynlmaga her ne baha-
. F olursa olsun taraftar degildir. 

ve ra akat kadm Sevkete kar§I lakayd dav· 
-3 r/lliaktadtr, Ve mutlaka kendisinden ay-

d>~ ll'tak karanndadrr. • 
ev et, bir <;ok defa r o1;1u l:i kara

Vazgec;irmege !rah§IDI§, fakat bir 
y. ll'tuvaffak olamamt§tlr. 

tldantn aynlmak talebinde bulundu
d'·dair, icab eden vesikay1 almak iize
. Un sa bah F atih Sulh Hukuk mahke· 

.rniiracaat edecegini ogrenen ;;ev
diin sabah erkenden koltugu altmda 
bir <;:anta ile, i§inin ba§ma gelmi§ ve 

1 e' Yildanla kaynanas1 Nazifeyi bek
l a ge ba§lamt§tlr. Biraz sonra, kans1 ve 

Ynan I . I d' ~ as, da mahkemeye ge ml§ er 1r. 
· kvket, bunlan goriince, evvela itida

.. aYbeder gibi ofmu§sa da, biraz son· 
sukunetini muhafaza ederek kansmm 

sokulmu§, ona aynhk talebinde bu
vazgec;mesi, i~in, bi.iti.in sami

Vt Yalvarmaga ba§lami§hr. 
v b dan, bu yalvanp yakarmalara, hie; 

•a.b~e V~rmeyince, Sevket de tedricen a
$ l'tnd ~~1§ ve bu esnada Vildanla arala

a §oyle bir muhavere ge<;mi§tir: 
- Ni!;in benimle ban§mtyorsun ? .. 
- Batt§mak istesem de ban§amam. 
13 annern btrakmaz l 

Unun iizerine, kaynanast N azife, mu-
- kan§arak: 

lad! k 1-Ie!e ban~sm da bak! Derhal ev-
1!)11 

1 
tan reddederim onu! ... diye hayk1r· 

fet,.,., ~e .darnadma kar§l aglr bazi sozler sar• 
~ll§flt 

t11 ~~~k~t. bu sefer, gene sogukkanltLgl· 
en b~rakm1yarak Vildana son de· 

'i~ ;d Ban§mak ister misin? diye soTmU§ 
n an: 

a:er~ l-Iayir! cevabm1 almca, masasi ii
t•t e duran ~antadan biT tabanca ~!kar

l > It, 

Fa cia vukua l(elirken ... 

ABni odada bulunan zab1t katiblerin
ayan Neriman, tabancay1 ;levketm 

almak ic;in yerinden firlamasl ii· 
i~tir :. ~evket arkada§ma, kaptyi goster-

- Senin l'v• K '1- e de h l gene tgme acmm I ari§ma 
N r . a di§an ~~k! ... 

- Aman Bay ;;evket ... Ne yap1yor· 
sun? diye eline sanlmak istedim. Beni, 
kolumdan tuttu: 

- N eriman I. Gencsin. Sana acinm. 
Beni rahat buak ve hem en (h~an ~tk l di
ye bagtrdi. Korkumdan kac;ttm. Ben ka
p!dan dr~arJ c;1kar <;:Ikmaz silah sesleri du-
yuldu. 

Biraz sonTa, odaya girdigimiz zaman, 
ic;.eride iic;. olii bulduk. 

;;evket, diin sabah bana, anne~ini~ oldii
gi.inii haber vermi§ti ve miiteesm bu c;eh
re ile: 

- Y arm Ankaraya gidecegim. diye· 
rek cebinden iki mektub ~1karm1~, bunla· 
n postaya vermemi benden rica etmi~ti.» 

Ot; .mektub 

Ogrendigimize gore ;levketin h!Takh
g1 mektublar, i.ic; tanedir. Bunlar babast: 
na, Miiddeiumumilige ve Vildanm esh 
kocasma hitaben yazilmi§lardtr. 

_;)evket, babasma yazd1g1 mektubda, 
ezciimle §oyle diyor: 

«Baba! Her namuslu adamrn yapaca{It 
§eyi yaptrm. Anne:nin yanma gidiyorum. 
H akkmr heliil ct!» 

Vildanm eski kocasma yazilan mektub· 
da, §U mealde sat!rlar var_dtr: . 

«Senin Vildandan dogma on brr ya§In· 
d bir krz focugun var. Onu, annesinin e· 
::aneti gibi sev. Evdeki e§yamt, kendisine 
brrakryorum. Allah vere de, bu ~ocuk, an· 
nesinin korkunc akrbetine ugramasa ... » 

Sevket, Miiddeiumumilige yazt;hgl 
mektubda da vak' ayt §oyle haber vermek
tedir: . 

«Ben, Fatih Sulh Hukuk mahkemesr 
zabrt katibiyim. Bugiin, karrmr, kaynana· 
mt oldiiriiyorum. Su satrrlart yazmakla 
zabtlaya yardrm etmi§ olduguma kailim. 
c;unkii kayinvalidem, flhlaksrz bir kadrn· 
dr ve krztm fen a yo 'lcJrda istismar etmek 
istiyordu ... » 

Sevketin, bazt k1skanchk buh~anl~n es• 
nasmda, Vildana dayak atllgi so~len· 
mektedir. Kan koca bir miiddettenben ay
n yaa§makta idiler. 

Saimin soyledikleri 

Muharririmiz, Vildamn ilk kocasr Sa
imle de gorii§mi.i~ti.iT. 

Saim demi§tir ki: 

Mebzul malzeme ele gec;irdik. 

Konig meselesi 
(Ba$tarata 1 fnct &a1r.t!ede) 

Ancak hikayenin inti~armdan bir iki 
giin sonra gazetenin sahibi Ekrem \}§ak
ltgil arkada$1miz ve Tahir Ankaraya da· 
vet olunmu§lar ve A.nkarada Dahi]iye 
Vekaletinin, hukuk mii§avirligi odasmda 
hususi mahiyette bir istintaka ~ekilmi~ler· 
dir. Bu sorgu meclisin'de bizzat Ekrem 
Konigin haZIT bulundugu da kaydedil • 
mektedir. Rivayete nazaran bu maskeli 
adam resmi Ekrem Konig~ c;.ok benzi • 
yormu~. zaten kendisi biitiin hikayede bir 
ima hissetmi§mi~... Cazeteci aTkada~la
nmJZdan bunun mahiyeti sorulmu~. Hu
susi bir maksadlan olup olmadigi ara~
tmlmt~. 

Bu ilk sorguyu mi.iteakib gece saat do
kuz bm;ukta bir memur Tahiri otelden 
almr~ ve bu defa eski f& Bankast Anka
ra ~ubesi mi.idiiri.i F ethi Y amamn evine 
~oti.irmiistiir. Burada yeniden ve sabaha 
kadar siiren uzun bir sorgu yaptlm11 ve 
gene Ekrem Koni~ ham bulunmu~ur. 

Bu husu~ta di.in kendisile temas etti~i
miz Son Posta sahibi arkada§tmlz Ek
rem U·~ kl:~il diyor ki: 

«- Bu hadise dogrudur. Vaktile ba· 
~1m17dan boyle bir§ey gecmisti. Ancak 
ben. bize yap1lan sorgularda kimlerin ha
zrr bulundu~unu simdi pek iyi hat!rbya
miyorum. Buna dair z:aten kimseye de 
bir Ji~t.-. vermi~ degilim. Bir de tevkif 
edilrligimiz haberi yanh~tlr. Biz sadece 
bir davet i.izerine kendimiz Ankaraya git
misti~.» 

Diin rlinlenilen P,a~eteciler 
Ekrem Konig larafmdan yap1ldtg1 

sovlenen tayy;ue ka<;akdt~l hadisesi et
rafmda Miiddeiumumilik diin de muh· 
bir stfatile bazi ga7Ptecilerin ifadelerine 
mi.iracaat etmi~tir. Bunlar, Tandan A
kagiincliiz ve fbrahim Hakkt Konvah, 
Y eni Sabahtan Cerna! ve Murad Ser· 
to!Yludur. 

Dinlenilmeleri istenilenlerin ifadeleri 
tespit edilmi§ ol2.u~u icin evrak, diin ak· 
~amki ekspresle A')karaya gonderilmi§
tir. 

ra para harc1yarak, hekimlt;re tedavi et
tird:m. 

bulunmak, ihtiya~a muvaf1k dii~mez .. 
Maamafih cihanda hiiki.im siirmekte c
lan heyecan ve helecam nazan tetkikten 

lngiliz mehalilinin kanaati 
Vatikan 13 (a.a.) - Cemberlayn'la 

Lord Halifaks, beraberlerinde lngiltere
nin Papa nezdindeki el~isi bulundugu 
hal de sa at 11.55 te Vatikan' a gelmi~ler
dir. Vatikan'm otomobilleri, ingiliz Na
Zirlarml Villamadama'da ikamet etmek
te olduklan saraydan almi~hT. Giizer -

gec;irmek ve milli mi.idafaamlZin acil th· 
tiyaclan hakkmda mutabtk kalmak ic;in 
hep bir araya gelebiliriz. Beynelmilel ih· 
tiyaclarda hilhassa son be~ sene i<;inde 
vukua gelmi~ olan mi.ihim degi~iklige e
hemmiyetle i~aret etmemiz icabeder.» 

Ruzvelt, Bi.iyii'k Harbde Amerika -:>r
dusunun F ransada l9l8 sonb~ harma ka
dar miinhaman F ransa ve !ngilterenin 
batarya ve tayyarelerini kullanmt§ oldu
gunu hattrlattlktan sonra netice olarak 
demi§tir 'ki: 

«- Birle§ik Amerika. o tarihlerde 
askeri harekata hazrrlanmr~ degildi, bu
gi.i,n de pek o kadar fazla hamlanm1~ bir 
halde degildir. Bu sebebden dolayt ha· 
zJrlanmamiZ ic;in lazim olan uzun bir 
sulh devresinin me~udiyetini garanti e
demeyiz.» 

Amerika Reisicumhuru, bundan sonra 
«ani bir taaTruza kar$1 koymak i~in>> ol
dukc;a kuvvetli mi.idafaa aletlerine ve ni
hai zaferi ten~ik ve temin edecek vesaite 
malik o1mak zaruTeti iizerinde mi.itead
drd defalar tsrar etmi§ oldugunu hatrr • 
latml§ ve: 

«- Amerika ordusunu sulh halinde, 
harb zamam i~in zaruri olan modern 
malzeme ile tec;'hiz etmPk iktJ~adi ba
klmdan sac;ma ve yanli$ bir di.i~iince o
lur. Maamafih bu orduyu derhal kulla
nabilmek ic;in zaruri olan malzeme ile 
techiz etmemek ve millete harb halinde 
imla ve istihsal imkamm bah~etmemek 
vahim bir hata olur» demistir. 

Yeni projeler haz1rlamyor 
Va§ington 13 (a.a.) - Ayan ve 

Meb'usan meclisleri Ruzvelt'in milll 
mi.idafaa hakkmdaki mesajrm dikkatle, 
fakat biiyiik bir siikut i~inde dinlemi~ler· 
dir. Askeri enci.imenlerin azas1 bu mesai· 
dan miilhem projeler hazirbyacaklardir. 
Enci.imenler kongreye raporlanm tevdi 
etmeden evvel mesajt tetkik edecekler -
dir. 

gahta bin;ok halk bidkmi~ti. 
Papa, fngiliz Namlanm hususi kii -

ti.ibhanesinde kabul etmi§ ve kendilerile 
yanm saat gori.i§mii§tiir. 

<;;:emberlan'la Halifaks, miiteak1ben 
Papahk Hariciye Nazm Kardinal Pa
celli'yi ziyaret etmi§lerdir. Mi.iteakiben 
lngiliz N aZitlan, Vatikan' daki !ngiliz 
sefarethanesine gitmi§lerdir. Orada sefir 
Osborne, kendilerine bir ogle ziyafeti c;ek
mi§tir. 

ladei ziyaret 
Vatikan 13 (a.a.) - Kardinal Pa

celli, lngiliz Namlan tarafmdan bu sa
bah yapilan ziyareti iade etmek iizere 
!ngiltere sefarethanesine gitmi§tir. 

Diin geceki ziyalet 
lngiliz bi.iyi.ik el~isi Lord Port bu ge

ce ekilikte Cemberlayn'la Lord Hali -

Beden Terbiyesi umum mii
diirliigiine ahnacak 

memurlar 
Ankara 13 (T elefonla) - Beden 

Terbiyesi Umum Miidi.irliigii isti~are he· 
yeti bu aym on yedisinde toplanhya da
ver edilmi~tir. l,timada bilhassa Umum 
Mi.idi.irliige almacak memurlarm vas1f -
Ian te~pit edilecektir. Simdiye kadar U
mum Miidiirliik te~kilatmda vazife al
mak iizere miir<>caat edenlerin saytsi 400 
ii bulmustur. Um,Jm Miidiirliigiin mu
v;~kkat biitrP~i ta~cliktf'n ctkml~hr. 

Ziraat Vekaleti miiste~ar1 
Ankara, 13 (Telefonla) - Nakinin 

meb'us se<:ilmesile ac;1lan Ziraat Vekale
ti Miiste~arhgma !statistik Umum Miidii· 
ri.i Celal Aybarm tayini yiiksek tasdik
ten <;1kti. Celal Aybar yarm yeni vazife
gine ba~hyacaktir. 
Dahiliye V ekaleti te§kilatm

da degi§iklik 

yan ederek her tiirlii tefsirde bulunmak4 

tan ic;.tinab etmektedirler. 
F rans1z gazetelerinin ne~riyah 
Paris 13 (a.a.) - Matbuat, Cern ~ 

berlayn'm Roma seyahatinin verdigi 
menfi netice dolayiSi!e bi.iyi.ik bir hayret 
izhar etmemekte ve Ba~vekilin kat'i bit 
~kilde hareket etbgin; tebari.iz ettirmek~ 
tedir. 

Action F ran~aise gazetesi, «ingiliz 
namlanmn bu gori.i~melerden ne gibi bir 
netice ~1karacaibm» sormakta ve bunun, 
yanmn s1rnm te§kil ettigini ilave eyle • 
mektedir. 

Liberte gazetesi, !ngiliz namlanmn 
Akdenizde stati.iquo'nun muhafaza;mx 
ihtiva eden lngiliz . italyan itilafmm tat4 
bik1 bah. in~n ileri p;e«;mediklerini yaz~ 
makta ve Roma gori.i~melerinin, yah rna 
veya Frans1z - !talyan mi.inasebetlerin 4 

deki buhramn ~iddetlenmesi noktasmda11 
verecegi hakiki neticelerin ancak dah._a. 
sonra ol!;i.ilebilecegini ilave eylemekte ~ 
dir. 

Kont Ciano fiddet goatermif 

Londra 13 (a.a.) - Havas ajan314 
nm muhabiri bildiriyor: 

!yi haber alan mahfillerde siiylendi .. 
gine gore Romadaki !ngiliz murahnas 
heyeti Mussolini - Cemberlayn gorii~ ... 
melerile Ciano - Halifaks gori.i~meleri a4 

rasmdaki hava ve ton farhm bi.iyiik bir 
hayretle kar~lla§ml~tlr. 

M ussolini nekadar mutedil ve nazili 
davranm1~sa Ciano, bilhassa Fransadan 
yapilan talebler hususunda o nispette ~id~ 
det gostermi~tir. 

Millet Meclisinin diinkii 
r 

i~tima1 
(Ba~taratz 1 tnct sahi/cde) 

Bugiinki.i toplanhda Kamutaym bi ' " 
rinci miizakerelerini yaphgi kanunlar a• 
rasmda arttuma, eksiltme ve ihale ka• 
nununa muvakkat bir maddenin eklen .. 
mesi hakkmdaki liyiha miistaceliyet ka• 
rarile mi.izakere ve kabul edilmi~tir. , 

Bu muvakkat madde ~dur: 
«28! 4 938 tarih ve 3525 saydr ka • 

nunla ta.sdik edilen kredi anla§ma mu ~ 
kavelesi mucibince mubaqaasi icab eden 
e~qa ve levazrm 2490 sa_qtlr artlrrma, ck· 
siltme Ve ihale kanunu hiikiimlerinin tat4 

bikr kabil olm11.1an hallerde aid oldugu 
Vekaletlerin ieklifi iizerine M ali.qe V e• 

kiiletinin miitalea.sr almarak /era Vekil~ 
leri H eyetince tespit edilecek esaslara go· 
re mubaqaa edilir.» 

Biiyi.ik Millet Meclisi pazartesi giini.i 
toplanacaktir. - .......... __ da, iient.~an, kaptdan dia§rt c;tkt1g1 bir Slfa• 

s Uste k' I b . d 1 ik· k se IZ e ta anca sesi uyu rnu§ 
o"akit\ ~dintn, «vurulduk!» demege dahi 
far ic;.i ~ arnadan biribirini mi.iteak1b kan

lind n e Yerlere serildikleri gori.ilmii~tiir. 
lltn i/ dtabanca ile peri§an bir halde, oda-

,.tn e b . " 
0 §Uraya uraya ko~an kahl -rev-

Yuvar] ~a~kmltkla tabanca ile birlikte yere 
ka11 5 anrnt§ Ve tetigi ac;.Ik tabancadan ~~-

«- Sevketle otedenberi tam§mm. 
Heniiz yirmi dort ya~mda bir gen:di. ~~
. bo•adig.Im kadmla evlenmek rstedtgi-

mm , d' 
ni duyunca hayret etmi§tim. Fa kat ne I· 
ebilirdim. Mani olmak istesem, buna beli· ba~ka mana verirdi. Ses ~~karmadim. 

~ildanla yedi ~ene evvel evlenmi~tik. Ha
lini begenmedigim ic;in aynldrm: Ba§ka 
bir kadmla evlendim. Fakat V!ldan. pe· 
~imi buakmad1 ve kurd.ugum yuvayi Yt· 
karak, benimle tekrar btr sene kadar ya-

Dogrusu gi.izel bir kadmd1. Fa kat be
lanm ta kendisi idi. Aynlmasaydtm, §im
diye kadar belki ben de katil olurdum.>> 

T abutun baftnda ... 

Diin ogleden sonra, oliilerin cesedi, hi
rer tabuta konularak Bozdogan kemeri ci
varmdaki Kirazhmescid avlusuna nakle
dilmi~ ve oradan da mezarhga goti.iri.ilerek 
gomi.ilmi.i§tiir. 

Siyasi mahfiller, Ruzvelt'in hava. si -
lahlan taleblerinin Va~ington' un muh • 
telif asker! ve siyasi mahfilleri tarafm -
dan yaptlan tahminlerin iistiinde oldugu
nu beyan etmektedirler. Bir~ok Ameri· 
kan tayyare fabrikalannm vaziyeti 1938 
senesi bidayetinde eksperlerin tahmin et
tigi siiratte tayyare in~a edilmesine mii -
said deii;ildir. 

Alman gazetelerinin hiicumlart 
Berlin 13 (a.a.) - Havas ajansi 

muhabirinden: Alman gazeteleri, Ruz • 
velt'in di.in Amerikan kongresine gon • 
denni~ oldugu Amerikan teslihatma mii
teallik mesajma ~iddetle hiicum etmekte 
ve mii~ariinileyhin totaliter devletlerin 
Amerika k1t'asma bir tecavi.izde bulun -
malar1 ihtimali hakkmdaki dii~i.incelerini 
«masal>> diye tavsif etmektedirler. 

Ankara 13 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti merkez te~kilatt vazifelerine 
dair kanunda bazt de~i&iklikler yapan bir 
layiha Meclise verildi. Dahiliye ve Biit
c;e enciimenlerine sevkolundu. 

niden Reisicumhur intihab edilmesi ic;in 
c;evrilmekte olan bir manevra oldugunu 
ve bu manevranm teslihat fabrikalarmda 
tekrar i~ almmi& olan mi.ihim miktarda 
amelenin reylerini toplamaga matuf bu
lundugunu iddia etmektedirler. Berliner 
T ageblatt, Ruzvelt'in muhtemel bir taar
ruz hakkmdaki dii~i.incesini «giiliinc; ve 
garib bir hayal» diye tavsif etmektedir. 

Tapu miidiirleri arasmda 
Ankra, 13 (T elefonla) - Siird T a

pu mi.idi.irii F ethi Urfaya, T okad T apu 
miidiirii Sezai Erzincana, Erzincan T a• 
pu miidiiri.i Behram da T okad T apu 
miidiirli.igiine tayin edildiler. 

erseri b' k . k nsesind tr . UT§un, g1rtlagma g1rere 
bn <;tkmak suretile onun da o!U· 

se eb olmu~tur. 
V lki dakikada iic kurban 

tldan 
Ve annesi N azife, beyinlerin-

§adi. . . .d. B .. 1' 
Bu esnada kendiSI hasta 1 I. e§yuz I-

Yak' ay1 ogrcnen $evketin halas1, ko~a
rak carnie gelmi§ ve tabutun i.izerine ka
panarak saatlerce aglaml§tir. 

$evketin cinayetlerini i§ledigi tabanca, 
vak'a mahallinde bulunmu§tUT. CazeteleT, bu mesajm Ruzvelt'in ye-

Naf1a miidiirleri arasmda 
Ankara, 13 (Telefonla) - Nafia 

Hususi Kalem Mi.idiirii Ubeyd Naha 
Miifetti§ligine, Bursa Nafia Miidiiri.i Cev• 
det Kocaeli N af1a mi.idi.irliigiine tayin e 
dildiler. 
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En makbul ve miikemntel hediye 
T. iS BANKASI'n·-
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI Krem 

Briyantin 
Pudra 
Sa bun 
Dantos 
Tra~ 
BIC801 
Tra~ \ 
Pudras1 
Tra~ 
Sabunu · 

I 

I 
Kolonya 
Los yon 
Lavanta 
T1rnak 
Ci18SI 
Rujlar 
Alllklar 
Sur me 
Rimel 

32,000 LiRA MUKAF AT 
Kuralar: 1 ~ubat, 1 May1s, 26 Agustos, 1 Eyliil 

1 ikincite~rin tarihlerinde ~ekilecektir. 

iKRAMiYELER I 

• 
1 Adet 2000 Iiral•k 
5 " 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 

Tiirkiyenin ve biitiin ,ark1n en nefis markasad1r 

Oksiirenlere KATRAN HAKKI EKREM 
SATILIK- j izmir M iidiirliigiinden: 

iLKBAHAR MEVSiMiNE MAHSUS YENi GELECEK MALLAR 
i<;iN YERLERE iHTiYACIMIZ OLDUC.UNDAN 

15 Sonkanundan 15 ~ubata kadar 
Bir ay miidrletle stoklarnmzm biiyiik bir ktsmmt her yerden 

miisaid ~artlar ve mutedil fiatlarla elden !;Ikanyoruz. 
Biiliin dairelerde mevsim sonunun frrsatlanm bulacaksmtz. 

B A K E R Magazalartnda 
Bir mevsim sonu ftrsati: istenen fiat ic;in en miikemmel cinstir. 

Vak1flar Miidiirliigiinden : 
1 - Alcmdagmda ~ile §OSasmdan 'ra§delen online kadar yapilacak kal

dmm ve §OSa tamiri ac;tk eksiltmiye konmu§tur. Muhammen ke§if 
( 4387 ) liradtr. 

2 - Bu i~e aid eksiltme evraki §Unlardtr: 
A - Eksiltme :;~artnamesi. 
B - Fenni §artname. 
C - Mukavelename. 

3 - istekliler bu evraki bilabedel istanbul Vaktflar Ba~miidiirliigii Fen 
heyctinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 6/2/939 pazartesi giinii saat 10 da Kac1lkoy Vaklflar Mii· 
diirliigiinde yaptlacaktlr. 

5 - Teminati muvakkate ( 330 ) liradtr. 
6 - isteklilerin en az be~ bin lirahk yol i~ini iyi bir §ekilde yaptJklarma 

dair ellerinde Naf1a Miidiirliigiiniin vesikas1 olacakbr. 
7 - isteklilerin eksiltme giinii Kadtkoy Vaklflar Miidiirliigiine miiracaat-

leri ilan olunur. ( 275 ) 

Tiirk Hava Kurumu· 

BOYOK PlY ANGOSU 
DORDUNCtl' ke~ide: 11 $UBAT 939 dadrr. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan b~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyeletle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirahk iki aded miikRfat vardn. 
Bu tertibden bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi~ olursunuz. 

Manisa Belediyesinden: 
Beherinin 

C iNS t Aded ktymeti Yekun tutan 
Sikoni marka 35 beygir buhar Lira K. Lira K. 
makinesi kondenseli 1 350 00 350 00 
Lanka~es faal buhar kazam 1 300 00 300 00 

~ ~ harab 2 100 00 200 00 
~ beygir dik buhar makinesi 1 75 00 75 00 
10 volt 90 amper dinamo 1 20 00 20 00 
90 kovah su dolabt di~li tert 1 50 00 50 00 
Di~li tertibath un bankolan 6 40 00 240 00 
C1ft degirmen ta~1 5 25 00 125 00 
Vals 1 150 00 150 00 
Ru~dav temizleme fm;ast 1 25 00 25 00 
F ;ki sis tcm v1kama makinr~ ; 1 25 00 25 00 
~ inc; su tulumbast 1 25 00 25 00 
~ Tiistamel un elegi 5 20 00 100 00 
S1sor 3 20 00 60 00 
('ift un elegi 1 50 00 50 00 
P11 /:! dav tcmizlcme tak1m1 1 300 00 300 00 
Muhtelif bovd.'l pule 3000 kilo 90 0 05 l:'iO 00 
11'fuhtelif bovda akson yata1l'l 100 0 50 50 00 
Muhtelif kuturda akson tahmini 3000 kilo 0 06 180 00 
B1 rakct 15 1 00 15 00 - ·-·-Yekun 2490 00 

Manisada Belediyeye aid fabrika i<;inde bulunan yuk~nda mi.ifredah 
~>a711I f ~ brika alat ve edevah a<;tk arthrmtya konulmu!?tur. Ihalesi 27/1/939 
tar ihine rashy:m cuma giinii saat ( 15) te Manisa Belediye Dairesinde En
ciimcn huzurunda yaptlacaktu. Muvakkat teminah ( 187) liradtr. ( 262) 

..- Dr. KEMAl NURi iMRE \ 
CUd ve ZDhrevl hastallklar 

Mutehass•s• 
Beyoglu Tiinelba~l Suriye Pasaj1. No 8 

Tel: 40153 

Miifrez arsalar 
Kalarnl§ deniz klylSlnda, Miira

caat: KIZtltoprak, Rii~tiye sokak 
47 No. da Migo delaletile _ .. 

Harb Akademisi Satin Alma Komisyonundan: 
Harb Akademisi erat ihtiyac1 il;in 4500 kilo p1rasa, 4500 kilo ispanak, 

3000 kilo Iahna mevcud §artnamesine istinaden pazarhkla satm almacak
br. isteklilerin Be§ikta§ Mal Miidiirliigiine yatmlmi§ (53) lirahk teminat 
makbuzile birlikte 18 ikincikanun 939 l;ar~amba giinii saat on birde Yll
dtzda Komutanhk satm alma komisyonuna miiracaatleri. (259) 

Tiirkiye 

KIZILA Y CEMiYETiNDEN: 
Hastanelerimiz ic;in diktirilecek hasta abalarmda kullamlmak iizere: 

5.500 metre kumas 
~ 

( Yerli veya ecnebi mah) satm almacakhr. Taliblerin niimuneyi 

gormek ve teklifte bulunmak i.izere 24/1/939 sah giinii saat ( 15) e 

kadar Yenipostane kar§tsmda Ktztlay istanbul Deposu Direktorliigiine 

miiracaatleri. 

Adapazar1 Orta Okul Direktorliigiinden : 
1 - Yedi aded ogretmen kiirsiisii • alt ve iistii » ile bir aded kiirsii alh, 

bir aded ogretmen odasma gozlii dolab, iki aded masa ve iig adec!. dosya 
dolabt agtk eksiltmiye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedel 400 lira olup eksiltmesi 21/1/939 cumartesi giinii 
saat 12 de Orta Okul Mubayaa Komisyonu oniinde yapllacakbr. 

3 - Talibler % 7,5 teminat ak~esini Maliyeye yatmp alacaklan mak
buzla veya milli bankalardan birinden getirecekleri itibar mektublarile ek
siltmeye firebileceklerdir. 

4 - stekliler Okul Mubayaa Komisyonunda, §artnameyi, resimleri, nii-
muneleri gorebilirler. ( 175) 

I __ K_ad_t_k_o_v_v_a_k.If.Ia_r_o __ l. r.e.kt.o.r.Iu.· g_ii_i.Ia.n.Ia.n _ _.l 
M. Kty- Muvakkat Semti Mahallesi 
meti teminat 
Lira K. L. K. 

147 90 11 09 U'skiidar Selmanaga 

1102 00 82 65 Kadtkoy Rasimpa§a 

No. Cinsi 
yeni 

Atlamata~t 24 Diikkanm nlSlf his-

Nizam1cedid 12 

Man tar 
Servilik 

28,30 
104 

sesi 
Yanm kargir evin 
tamam1 
Ah§ab ev ve arsa 
Ah§ab evin tamamt 

1 - idare ihtiyaCI i~in muhtelif cins telefon kablolart kapali zari 
lile eksiltmeye ~Ikanlm1~trr. 

2 - Muhammen bdeli (27,600) yirmi yedi bin alb yiiz lira, tntl ' 

teminab (2070) iki bin yetmi~ lira olup eksiltmesi 1 §Ubat 1939 '<aft 
giinii saat 15 te lzmir Telefon Miidiirliigii binasmda miite~ekkil satl11 
komisyonunda yapilacakbr. 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
ni vesaiki muhtevi kapah zarflarm1 o giin sa at 14 e · kadar mezkiir ~ 
yona vereceklerdir. 

4 - ~artnameler her giin tzmir Telefon Miidiirliigii ile tstanbul 
fan Miidiirltigii Levazrm amirliginden (1,38) bir lira otuz sekiz kuru~ ~ 
mukabilinde verilecektir. 

SEK $ARABLARI 

Ege bolgesinin em
sali bulunm1yan ~e· 
kirdeksiz taze iiziim 

den yap1lm•tt1r. 

TARi8 8ARABI 
I~tmz. 

TARi3 3ARABI 
S1hhat ve kudret verir. 

Sofran•zda daima 

TARi8 8ARABI 
bulundurunuz. 

Sallf Magazas1 : 
104 24 7 82 U'skiidar Pazarba§I 
198 13 14 86 ~ Hacthesna 

hatun 
Yukanda cinsi ve mevkileri yazllt gayrimenkullerin miilkiyeti 

mak i.izere ac;tk artbrmaya <;1kanlmi!?tlr. ihaleleri 22/1/939 pazartesi 
saat 14 tedir. isteklilerin Kad1koy Vaktflar Miidi.irliigi.ine gelmeleri 

~t~t Beyoglu Istiklal caddesi No. 64 
(78) 

I istanbul Belediyesi ilanlar1 -,._ ... <.P•a•r•m•a•k•k•a•p•• .. T•r•a•m•v•a•y .. d•u•ra.u.•.>~ 
Dogrudan dogruya teb-

Ka<; miikellefe aid tab- lig edilemiyen tahrir 
Kazas1 Mahallesi rir neticelerinio ilanen neticelerini ta~Iyan ka-

teblig edildigi g1dm asddtgi yer 
Eminonii Sand.emir 10 Kantarctlar camii kap1s1 

• Yavuzsinan 16 Demirta~? semt ocagt 
~ Hactkadm 43 U'~mihraph camii 
• Hactg1yaseddin 1 Hocakadm camii 
» · Demirta~ 1 Hocagtyaseddin camii 
Yukanda yaz11I kaza ve mahalleler ic;inde olup sahibl&;jinin adresleri 

ogrenilmemi~? alan arazilere aid tahrir neticelerinin buglin kazada mutad 
vas1talarla ilan edilmi!? ve ezciimle bu arazilere aid tahrir neticelerini ta
~tyan bir kil.g1dm hizalarmda yaz1h yerlerde astlml§ oldugu 2901 sayth arazi 
tahrir kanununa gore haklarm1 kullanmalanm teminen bu mahallat i<;inde 
arazileri olup da kendilerine ihbarname teblig edilemerni§ olanlara teblig 
olunur. 

lV ,_, v 

::;oA~:~:r. BELER OTELiNDE s~:'~ -
•• •• •• Ball.fb " Btlf71luhamn: Y1111t1l ~; \'1 

Umuml nerrtvats ldat'e eden y(Jif/ 

Mflt!flrll: Hikmet Miinil tJII iPsiz, EZ . Esiz, OKSURUKsuz, Bir 
kt~ VALDA 

Hakiki VALDA ismi iizerinde 1srar ediniz. Her miihim eczanede bulunur. 

Pastilleri 
aayeainde kabildlr. 
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?><:::::::: 14 lkincikAnun 1939 

Vucudunoz bir·tehlikenin yakla~ttgm• haber veriyor : 

rip! 
H -...- f ,. -. aft'rllarm emnlyettl 

emen ASPIRIN; grip, sollil<afgtn 161 ve 

ilacl ASPIRIN ahmz! Aspirin' in lyi teslrinl pek az sonra 

gorecekslnlz. 

lsrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik !ieklllerde bulunur. 

. d ki ffi mark&ll aldlllniZ mahn 
Her ljekhn OstOn e Q7 tlaldir: 
hakiki oldu~unun ve iyi tesirlnln garan • 

inhisarlar Umum 

Yiikta~1ma 

Miktan kabiliyeti 

Miidiirliigiinden : 

Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 
Beheri Tutan teminat saati 
Lira K. Lira K. Lira K. 

arnyonet 1 d d 1 ton 3000.- 225,- 14,-
arny00 2 a e 3 ,. 2400.- 4800.- 360,- 14,15 
arny00 ,. 6 4000,- 300,- 14,30 

BatH~ k 1 ,. ~5- • 3100- 232,50 14,45 
I amyonu 1 ,. . . b' d d izmir ve Ankara Ba~mii-

.. - Idaremizin Yav~an tuzlas1 1c;m Ir a e • ! . "d" 
z,arll~~rliikleri idn 2 a"-d !zmir "arab fabrikasi ic;in 1 aded ve ~,~rrks~lat§mU ur• 

u"·· · " ~ • ~ ·b· yn ayr1 a~:= e 1 me usu-
1. glt lt;in 1 aded kamyon ~artnameleri muci mce a 
lle t 

1.1 sa m aimacakbr · I d ·· II _ M 1.. • bedellerile muvakkat teminatlan h1za arm a gos-
c;ar, ter·l . . U1o,ammen 

1 t111~tir. .. " hi 1 d 1 
ati1l III - Eksiltme 24/1/939 tarihfne rashyan salt gunu za a: a ya~ 1 

aauerde Kabata§ta Levazim ve Mu~yaat ~ubesfndekl Abm Ko syonun a 
ile l'aPilacaktir 1 b · 

~ le IV - $artnameler parasiZ olarak hergi\n s.?~ g?~en ~beden a ma 1· 
ce~, gibi kapah satlf$ kamyonunun pklanki da gor~:i~:::~sine ~tirak etmek 

1 · 1 v - Yav~an tuzlas1 i~in ahnaca amyon e .. . b' 
bt.l~ ~ ;,~Yenierin kataloklarlle karoseri ~ekl! ve ~ahiU 

1 
taihks~ma~Iii;~:!er~r gii~ 

_.rr.·•·~a._n __ la benzin sarffyatmi gi:isterir fenm tekliflerin a e ~ .... 
k d t h. a r '1'U en ~ eSt vennelerl laz1mdrr. _ 

Vr f :rkrf · lltme ~ .. ~.. ~ edilen &(io ve saatlerde .1.? 7,5 gu-
- sl e 'II erbi' .,_._ -~·'-~a acl.l ge~en Komisyona ge.lri\i1ei1 ilin para arl e m ...... ..., 3....- ( 143} 

ttNt/111 
1 aded mpara ta1JI tezgahi motorii ile beraber komple 
1 ,. %akkap tezga.lu teferriiatile komple 
1 ,. torn a tezgAhi teferrilatile .~omple 1 b '1 kompie 
1 " Demir testere tezgAhi motor ve tu urn .. as.I e 
1 . ,. Makas ve Zlmba tezg~hl biit¥n te~~~:atl~~n~o:p~evsafi yazlh 

P l - Idaremizin Diyarbakir. fabnkfba~ f<; n ~ eksiltme usulile. satm ah
arr;a atolye alah ~artnames1 muc mce a~:1 

II :_ Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve muvakkat 

168.38 lirad.Ir. 1 rtesl gilnii saat 14,30 da 
III - Eksiltme 23/1/939 tarihfnebrs:n~~~ ~~!t Komfsyonunda yapila

Levazlm ve Mubayaat ~u es 

I . h . "n sozil ger.;en !iUbeden almabilir . 
.:: - Sartnameier ~araslZ ola~a~ r er~erin fennt tekliflerini tnhisarlar 

- Eksiltmiye ishrak et~e 18 lY~ ine vermeleri ve ihale giiniinden 
~ MiidlirJiigli 'Miiskirat ~abri~~lark~ub ei~nii mutazammm ve eksiltmiye 
~un evve:line kadar tekhflermm a u 

rtk Vellikaill ~lmalan laz1mehr. . tl mil•kirat fabrikalar ~besi~~en ·~~-
1 - !steklllerln kanu~t vesalk e !§ gilvenme paralarlle birhkte mu

k eksiltmive t~ttlrak ves1kllllt ve % '1, kanda ad1gec;en Komtsyona el-
ic;ln tay!n edilen giin ve saatte yu ( 144:) 

ilan olunur. 
I ~ atm ahnllcak 90,000 metre ktr-

- ~artname ve nUmunesl muclblnce 11 1\le ekailtmeye konmu"tur. 
m121 QizJ{Ill kanevic;e kapah zarf. ~~u kuru~ hesabile 10,800 lira ve 

- Muhammen bedeli bPher metresi 
muvakkat teminat1 810 liradir. rtesi gi.inii saat 11 de Ka-

- Eksiltme 2111/939 tarihine rasthvan ~u:f~· Ahm komisyonunda ya· 
batasta Levaz1m ve Mi.ibayaat ~ubesm e 1 

Pllacakhr .. .. ge~en ~ubeden almabi-
- ~artnameler paras1z olarak her. ~n sozu 

,, lece~i gibi niimune de ~oriileblhr. ik •t ct. 7 5 gu"venme paras! 
v - M" k nunl vesa I e ,o , k h uhurlii teklif mektubunu a b !htiva edecek alan apa 

l'l1akbu:. ve banka teminat mektu 1~nu kadar yukanda ad1 gec;en 
zarflRrm ihale ,l:!iinii en $(eC: saat bil~ de verilmesi l•aZimdir. (113) 
komisyon baskanh~ma makbuz muka 10 

l - t ~ I In sartname ve niimunesl mu-
rl~rPmlzin Ciball Tiitiin fabnkast G k. b'lecek Standart normal 
'b 'b' ·nee ~ey ona 1 . k n c; incp sabn ahnacak un 1<1 1 1 uvah a<;Ik eksiltmiye o -

SJk iirgiilii ( 6000) aded tiitiin tozu <; 
:rnulitur. hesabile 162n lira, muvakkat 

- Muhammen bedeli beheri 27 kuru~ 
ttr teminah 121.50 lirad1r. ba g(.inii saat 14 te Kaba-

- Ehi!tme 25/I/939 t'lrihine rashvan. G~:~m Ahm Komisyonund.a yapt
ta&ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesm 

- lacakbr. .. ozii ~r.;en :;;ubeden ahnabflece~ 
8~'~rtnameler paras1z olarak her~n 5 g 

\t J!ibi ni.imune de ~rorii~r.hilir. . "n ve saatte % 7.5 giivenme 
- hteklilerin eksiltme ic;in tn,_yin edilen ~ Komisyona gelmelerl tUn 

Paralarile birlikte yukanda ad1 ger.;en ' ( 193 ) 
olunur. 

I - t ttNW . ( 6 ) aded elektrik motorii 
daremfzin fzmir tiitiin fabrikasl fr.;m kt 

~art 1 kl atm almac.a 1r. 
It namesi mucibince pazar 1 a s b'I ( 600 ) lira muvakkat 

- Muhammen beckli beherf ( 100 ) lira hesa 1 e ' 
lt _ tem_inati ( 45) lirad1r. artesi giinii saat 14 te Ka-

Ebkslltml" 20/2/939 tarihine rashyan padz ki Ahm Komisyonunda ya· 
<~ta~ta Levaz!ID ve Mubayaat §ubesm e 

- ~Ilacakhr. .. .. er.;cn 1JUheden ahnabilir. 
_ E ar:nameler paras1z olarak hergiln . soz~a~IZ teklif ve kataloklanm 

teks1!tmeye i~tirak etmek isti?.'e~Ierm 10 giin evveline kadar lnhi
s t~1k edilmek iizere ihale g~nun:e~ ikalar Subesfne vermeieri ve 
tar ~r Umum Miidiirliiltii Tiitiln a r ika almaian lazimdlr. 

\7t 1ekliflerinin kabuiiinii mutazammm ves tt ct. 7 5 gu"venme 
- stek!'l - . dilen giin ve saa e 10 • •• 

1 erm pazarhk ic;in taym e K 1 ona geimelerf dan 
l>aralarile birlikte yukar1da ad1 ge~en om sy ( 86) 
olunur. 

u -
BASURA ~ARE SiNiR ve YUREK ~ARPINTISINA ROMATiZMAYI 

HE DEN SA NEVROLCAMAL PiMA OL 
• dlr. Ameliyats1z memeleri sondiiriir, mahveder; emsalsiz ilacdu. Hiddet, merak, korku ve teessiirden ge~irir. Siyatik, bel, diz ve kalc;a agrllarm1, ark -

kam, agny:I derhal keser. Biitiin diinyada ~ohret baydanlara, hafakana, biitiin sinir buhranlarma 20 dam- ya giren sancalan get;irir, viicudii lozdJru; sogu-
bulmu~; milyonlarca basurluyu kurlarmi~hr. las1 hayat verir. Kullanmiyan, sevmiyen yoktur. gun cigedere ge~mesine mini olur. 

Beykoz Kazas1 idare Heyetinden: 
Sened Borclunun ad1, san1 
N o.s1 ve buiunduklan yer 

G. menkuliin 
bulundugu yer 

Miktan Cinsi K1ymeti 
H U D U D U 

' irva deresile Toplu derenin birle§tigi bir noktasmdan Bec1i ile irva de· 
resini ccnu ba dogru takriben Kanhdere birie§tigi iki noktasmdan iti
baren Kanhdereyi takiben mezarhk altmdaki i.iJ; noktasma oradan tepeyi 
dik yukan gec;erek orman ile hudud te~kil mezarhk kenarmdan dik a~ag1 
<;iftlik deresine oradan Ahmedli yoluna kar1~mak iizere gec;en patekay1 

23 Beykoz Cumhuriyet 
koyiinden Mehmed 
Cokoy, Feyzi Tuna
li, Mustafa Erdem 

Cumhuriyet K. nam 5238300 Mm. Tarla 35035 
diger <;;avu§IU c;iftligi 7168200 

12406500 

takiben dart noktasma burac.l.an Ahmedli yolunun birle§tigi noktaya 
oradan Ahmedli ve <;avu~lu patekasma takiben alh noktasma, oradan 
dik a§ag1 Deringecid deresine, oradan Polonez koyii ile <;avu§lu c;iftligini 
ay1rar. Deringec:id deresini takiben bu da <;avu§lU deresine birle~ tij,ti 
Tahtakopriiye ve kopriiden yukan Hidiv Abbas ~i_ftligi arazisini ay1ran 
pateka ile dik yukan. ve yoiu takiben fic;pmar patekasmm birle~tigi 
sekiz noktasma oradan s1rt yolunu takiben Bogatepe ve tepenin kena
rmdan c,ik a§ag1 <Jriimce arazisini ay1ran Sirtla Topludereye, oradan 
dereyi takiben frva deresine birle~mek suretile mahduddur. 

1 - Yukanda cins, nev'i. hudud ve miktan gosterilen Beykoz Cumh uriyet kciyiindcn Mehmed Cokoy, Feyzi Tunali, Mustafa Erdeme aid qiftlik 
ve mii~temiHit1 T. C. Ziraat Bankas1 istanbul §ubesine 23 numarall tanmsal senedle asaleten olan 34,520 lira borclanm kar~Ilamak iizere 
Tahsili Emvai kanununun 13 iincii maddesi mucibince 21 gun mile! detle ac;tk arthrma surctile sahhga «;1kanlmi~br. 

2 - Artbrma muamelesi 6/2/1939 tarihine tesadilf eden pazartesi giinii saat 14 te Beykoz Kazas1 !dare He etince yap.1lacakbr. 
3 - Miizayedeye i§tirak i~in taliblerin 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde g1isterilen ~artlar ctairesinde muvakkat temlnat olarak 2,627.63 

liray1 Tlirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 istanbul &ubesine yatlr malan laz1mdJr. 
4 - Tellaliye, ferag harc1 vesair bilutl).um vergi ve masraflar mii!?teriyc aiddir. 
5 - Bu hususta daha fazla izahat almak istiyenlerin hergiin Tiirkiye C umhuriyeti Ziraat Bankas1 tstanbul $ubesi Zirai ikrazat Servisine mii'ra· 

caat etmeleri ilan olunur. ( 281 )' 

Cild unsuru olan 1...--ATATU 
BiOCEL'in 
tesiri 3ayan1 hayret 

Fatih sulh 3 iincii hukuk M.k.i.mligin
den: 

(G1yab karan)' 

oldugunu beyan 

Mar cilia 
diyor: 

Birka~ giin zarfmda yiiziimdeki kil· 
~iik buru~ukluklarim ve ~izgilerim 
kaybolmaga ba§lad1guu gordilm ve 
birka~ hafta sonra 10 ya~ daha gene 
goriindiim. 

Biocel, biiyilk bir Viyana profesO
riiniin ke§fidir. Pembe renkteki Toka
lon kreminin terkibinde Biocel vardrr. 
Her ak§am yatmazdan evvel bu kre -
mi ve sabahian da beyaz renkteki To· 
kalon kremini kullammz. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde c;abucak 
bir genclik parlakhgt ve canh bir taze
lik vererek yumu§atacak ve beyazla -
tacaktrr. 

Hali tasfiyede 
Turk Bira Fabrikalan 

(Bomonti- Nektar) 
T. A. ~. 

ii~iincii ilin 
Turk Bira Fabrikalan (Bomonti -

Nektar) T. A. $. hissedarlan tarafmdan 
14 temmuz 1938 tarihinde akdolunan 
fevkalade umumi heyette ~irketin 1 
kanunusani 1939 tarihinden itibaren 
feshile tasfiyeye vaz'ma karar veri! -
mi~tir. 

Fevkalade umum1 heyet tasfiye me
muru olarak doktor Paul Priess'i ve ica
bmda mumaileyhin yerine ifayi vazife 
etmek iizere Konrad W aeckerlin'i ve 
bunun gaybubetinde Adrien Biliotti'yi 
ve bunun da gaybubetinde Arthur 
Maier'i intihab eylem~tir. Tasfiye me
muru i§bU heyeti umumiye tarafmdan 
kanun ve esas mukaveienameye tevfi -
kan verilebilecek her tiirlii hak ve sa
lahiyetleri haiz olacakhr. Bilhassa §ir
ket emlakini pazarhkla ve emvali men
kulesini perakenoie ve toptan satmaga 
ve ticaret kanunun lil 453 ve 232 nci 
maddelerine tevfikan §irket muamela
tma muvakkaten devam etme&'e satahi· 
yettard1r. ~u kadar ki ~irhti:J evmali 
gayrimenkulesinin pazarhk suretile sa
tl~mda hesab miifetti~lerinin rey ve 
muvafakatini istihsal edecektir. Tasfiye 
memuru salahiyetinin bir k1sm1 ic;!n 
miinasib g1irecegi e~haSI tevkil edebi -
Iecektir. 

Ticaret kanununun 445 inci maddc -
sine tevfikan §irket dayinleri alacakla
nm ispat €tmek iizere nihayet blr sene 
zarfmda Galatada Agobyan hanmda §ir
ket merkezine miiracaat etmelidirler. 

!§bU ilan hirer hafta fas1la ile iic; defa 
ne~redilecek ve bir sene miiracaat miid
deti iic;iincii ilan tarihinden itibaren 
ba§hyacaktlr. 

istanbul, 31 kanunuevvel 1938 
!dare Meclisi ve Tasfiye Memuru 

Y azan : M. T urhan Tan 
Kanaat kitabevi tarafmdan ne~redilmekte olan ANKARA 

KOTOBHANESi serisinin 15 inci sayJSlDl te!jkil eden bu eser 
Ebedi ~etimizin bntiin hayabn1 anJabr. Gayet netis resimlerle 
ve itinah bir !Jekilde basllmi§lir. 

Fiab 50 kuru~tur. 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Niishaian Vekalette mevcud ( hava ve zehirl,i gaz tehlikesinden ko

runma Ievhaiar1 ) isimli afi:;:Ierden dokuz ~e§idi, muhteli£ renkli 
oiarak ar,;1k eksiltme usulile bashnlacaktJr. 

2 - Bu Ievhalarm beherinden uc;er bin tane olarak cem'an 27,000 aded 
bastmiacaktlr. 

3 - Bq Ievhafann muhammen bedeli 3,000 lira olup % 7,5 muvakkat 
teminah 225 lirad1r. 

4 - Eksiltme 30/1/939 tarihine musadif pazartesi giinii sabah1 saat 10 
da S1hhat ve !~timai Muavenet Vekaletinde toplanan Hususi Komis
yon marifeti]je icra olunacaktrr. 

5 - Muvakkat teminat nakid veya nakid mahiyetinde tahviUt olursa 
bunlar Komisyon tarafmdan kabul edilemiyecegi iGin cl.aha evvel 
Maliye veznesine yatmlarak makbuzunun Komisyona tevdi edilmesi 
Iaz1md1r. • 

6 - $artnameler Ankarada Slhhat ve fqtima1 Muavenet Vckilleti fc;tim'at 
Muavenet i:;1Ieri Dairesi Reisli#i ile tstanbulda S1hhat ve t~:timal Mu
avenet Miidiirliiglinde goriilebilir. 

7 - Niimuneler Sihbat ve fc;timat Muavenet Vekalctinde olup bunlar1 
gormek istiyenlerin Vekalet lc;timai Muavenet t~Ieri Dairesi Reis
ligine miiracaatleri Iazimdir. ( 296) 

Sariye Ozenirin k.ocasl Van inhisa:r -
lannda memur Niyazi nezdinde Niyazi 
Ozenir aieybine a~tlgt nafaka davasm
da Niyazinfn i.kametgrun malfun olma
digmdan muameleli gtyab kla.rarmm ila· 
nen tebligine karar ver~tir ve ev -
velce tebligat iizerine daVJl olunan sa
lahiyet itirazmda bulunm~ da tevhidi 
i<;tihad kararma tevfikan . kan koca ol
malari basebile salahiyet itirazmm red
dine karar verilerek muhakeme 13/2/ 
939 pazartesi saat 10 a talik edildigin • 
den miiddetinde itifaz ederek mahke • 
meye geimediginiz tak:dirde muhake • 
meye gtyabm1zda karar verilecegine da. 
ir i§bu muameleli gtyab karar1 dava o
lunan Niya2';! Ozenire ilanen tebli~ <>
lunur. 

Sa~ Bakimt --~ 
Gii.zelligin en bi:rinci §artl. 

Kepeklerf ve sa~ dokiilmesini te
davi eden tesiri milcerreb bir ilAc
dir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut; tarihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Turk Lirasa 
'ube ve ajans adedl : 262 

Zirai ve tlcari her nevi banka muamelelerl 

PARA DiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplaranda en az SO lira•• bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekllecek kur'a ile &f1&9•dakl plAna gUre lkramlye daO•IIIacakt.r. 

4 Aded 1,000 Lirallk 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 , 

Dl:KKAT: Hesablanndaki paralar bfr sene t~inde 50 llradan a1Ja~ aft§miyenlere tkramlye ~II takdtrde 
% 20 fazlasile verllecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih• 
lerlnde ~ekiiEPcektir. 
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tiayat•n esas1n1 tefkil eden Dikkatinizi • r1ca ederiz! 
N ' 1n miktar1 Kendinizde veya QOcuklarinizda, balsizlik, kans1zhk, hazimSIZl~!Ir 

karin agrllar1, karin ~i~meleri, burun ve makat ka~Inmasi, ish . 
Saglam bir insanda (Milyarlarea k•rm•z• ve beyaz 
ynvarlaeJklardan miirekkeb olmak iizere) takriben 
vftcud sikletinin ll de biridir. Vazilesi, vfteudft te,kil 
eden her hftereye Iaz•m olan g•day• derhal giitftr
mek ve iilmn, bileeyrelerin enkazlar•n• da silrtlk
leyip bariee atmakt1r. Ayr•ea da vfteudiin Iilzum 
giisterdigi miktarda yeni uzvi in,alar yapmak kud
retini baiz kimyevi maddelerle yeni hileeyreleri 
ihtive eder. Demek bir insan saltanat•n•n biittin a
zamet ve ,evketile ya,amast it;in bu milyarlarea 
m uhaf1z ve imare• ordusunu iyiee koruyup bakmas1 
ve daima tazeleyip .;ogaltmasiiatamdir. Bunun it;in: 

oburluk, ba~ donmesi, salya akmas1, sar'aya benzer sinir 
gece korkular1 m1 hissediyorsunuz? Bu gayritabii hailer, 
niizde solucan bulunduguna alamettir. Derhal 

IS MET SO LUCAN BiSKUViTi 
ahn1z. ismet solucan biskuviti barsaklarda kan emerek ya~aya; 
ve iireyen muz1r hayvanlar1n en birinci devas1d1r. Biiyiik ve kll' 
Qii.klere itimadla verilir. Kutular1n iQinde kullan1~ tarz1 yazd1d1t 
okuyunuz ve QOCuklariniza senede birkaQ defa ihtiyaten veriniz. 

Her eczanede fiat1 20 kuru~tur. ismet ismine dikkat. 

Kan, kuvvet ve istiha surubunu tavsiye ederiz. 
F 0 S F A R S 0 L, umum diinya doktorlannin miittefikan takdir ve 
milyonlarca vatanda§a itimadla tavsiye ettikleri en miikemmel bir hayat 
iksiridir. Daima kant tazeleyip ~ogaltir, kumtzt yuvarlaCiklan artuu, 
t~tb bir i§tiha temin eder, viicude genclik ve dinclik verir, zeka ve haft
z~t yiikseltir ve parlabr. Sinir ve adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzlu
~u ve iena dii§iinceleri giderir. Grip, Nezle Enfliienza gibi hasta1Iklar
aan korur. Viicud makinesine laztm olan biitiin enerji ve kuvveti vere
rek insan1 daima azim ve irade sahibi eder. Mide ve barsak tembelligin
den ileri gelen muannid kabtzlan ge~irir. Bel gev§ekligi ve ademi 

iktidarda pek ehemmiyetli faydalar temin eder. 
FOSFARSOL'u diger biitiin ilaclardan ay1ran, ba~hca hassa, devamh bir surette kan, 
kuvvet ve i~tiha temin etmesi ve azami ii~ giin i~inde bir mucize gibi tesirini gostermesi
dir. Tito, grip, zatiirrie, s1tma ve umum kanstzhk ve halsizlikle neticelenen tehlikeli hasta-

hklarlD nekahat devirlerinde ~ayan1 hayret faydalar ternin eder. 
S1hhat VekAletinin resmi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Bobreklerden idrar torbas1na kadar yollardaki 
hastahklann mikroblarmi kokiinden temizle

mek i~in (Helmoblo) kullan1mz. 

BObreklerin ~ah~mak kudretini arbnr, kadm, erkek idrar zor• 
luklarmJ, eski ve yeni belsoguklugunu, mesane ilbhabm1, bel 
agriSJDI, s1k s1k idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerioi 
giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun ve mesanede ta,lartn 
te,ekkiUiine mini olur. 

Sthhat Vekaletinin ruhsatm1 haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat: Helmoblo. idrariDIZI temizliyerek mavile~tirir. 

Siimer Bank 
Birle§ik Pamuk ipligi ve dokuma S A G L.l G I N I Z I KORUYUNUZ: 

F abrikalari Miiessesesinden: 
~amuk ipligi Sat••• : 
Kayseri Bez Fabrikas1 mall 12 No Paketi 415 kurut 

16 " " 480 
Nazilli Basma Fabrikast mall 24 , , 580 

EreQii Bez Fabrikasr mall 24 , , 58o 

Y aln1z Eregli Bez F abrikas1nda : 
10 balyallk sipari~ler iQin , , 575 

15 
25 
50 

" " II " 570 

" ., It " " 565 

If II II " " 
560 

Fiatlarla tabrikada teslim ~ar:tile sablmaktad1r. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

lplik mustehhklerinin yukarda yazdJ fabrikalara gonderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiya~lar1 nisbetinde iplik sipari~i vere• 
cekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara yarayabi· 
lecek pamuk ipligi miistehliklerinin de ihti yaclarm1 gene aym ~art
larla yalmz Eregli tabrikasma sipari~ edebilecekleri ilan olunur. 

Vekaletinden: 

GRiPiN 
varken bu Jshraba 

katla~hr m1 ? 

bir 
lan bu 
•h Bunyan kasabasmm 90 hektarhk ktsmmm ha!Utaz1r haritalarile bunu 

muhat ( 60 ) metrelik ktsmi ile ( 150 ) hektara varan sahanm yalmz 1/2000 
lik miinhanili haritasmm yeniden ahn\l i§i kapah zarf usulile eksiltmiye 
c;tkanlrm~tlr. 

Ba~, di~ agrtlan, nezle, ktrgtnhk ve ii§iitmekten 1 miitevellid b ~1lar. 
JsbrabJarm ba~lamasile beraber akhm1za gel en ilk isim ol[l)llb 'l] 

Mideyi bozmadan, kalb ve bobreklere dokunmadan c de de 

En ho§ ve tabil meyva usarelerinaen yapllnu~trr. 
'l'aklid edilmesi kabil olmtyan bir fen harikastdll'. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESi 
BEYO<:'iLU - iSTANBUL 

Dahiliye V ekaletinden : 
Eski§ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyash halihaztr haritalan iize

rinde yapJlacak tashihat ile gayrimeskfm sahadan 120 hektarhk bir lusmm 
yeniden haritalarmm almmas1 i§i ile 1100 hektara varan 1/5000 takeomet
relik umum haritasmm alum pazarhkla eksiltmiye konmu§tur. i;~in bedeli 
7250 liradrr. 

Eksiltme giinii 30/1/939 pazartesi saat 11 &dir. Eksiltme Dahiliye Ve
kaletinde imar Heyetinde yaptlacakhr. 

Muvakkat teminat 545 lirad1r. $artnameler Belediyeler Bankasmda 
Belediyeler imar Heyeti Fen 9efliginden paras1z almabilir. ( 293 ) 

Adliye V ekaletinden : 
• 

A~tk bulunan 55 lira asli maa:fih !mrah Cezaevi tabibligine kanuni vastf 
ve §artlan haiz clan taliblerin on be;~ giin ic;inde evralu miisbitelerile bir
likte Adliye Yekaletine miiracaatleri ilan olunur. ,( 294). 

!§in maktu bedeli 2500 lirad1r. 
~ks~lt~e 30 ikincikanun 939 pazartesi g~nii saa~ 11 de Ankara Dahiliye 

Vekaleti bmasmda toplanacak alan Beledtyeler Imar Heyetinde yap1la
cakhr. Muvakkat teminat 187,50 liradtr. 

!;lartnamelei bilabedel, Belediyeler fmar Heyeti Fen !;lefliginden ah
nabilir. Tekliflerin tayin ecl.ilen giinde saat ona kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasmda B. !. H. Fen $efligine verilmi~ veya pasta ile bu saate kadar 
gonderilmi;~ olmas1 Hl.ztmdtr. ( 297 ) 

ROMATlZMA- LUMBA

GO· SlYATtK- BEL- DtZ. 

KAL<;A agrdarma kar§I 

I 
En ~abuk 've en emin 

bir surette tedavi 

eder. 

En seri, En tesirli, En kat'i netiC~:~; 
.._----------------~~her 

lcab1nda gUnde 3 kat;e ahnabllir. lsmine dikkat ve Gt1, Uk bir 
yerine ba,ka blr marka verirlerse 'lddetle reddedir'l1~ i<;in 

Kirahk Kapab Yiizme 
•ili 

Pisin ve Kazino deniz 
~ 

Ankarada <;ocuksarayt caddesinde Sus sinemas1 altmda <;ocuk J<;~·Iri . 
K~rum~ ,tarafmda~ in~a .ettirilmi§. olan kapah ytizme havuzu, k~ ·~·lj C:Iye 
mu;;temtlatlarmm ID§aah tkmal edtlerek tecriibesi yapllmt§tlr. 20 I~ bu · 
nun 939 cuma giinii saat 15 te <;ocuk Esirgeme Kurumu Genel rJ~l' ef ~~~ Ve 

yaptlacak ac;tk arttrrma ile kiraya verilecektir. Gormek ve ~eraiti o~r ( ;tl:r1z. 
istiyenlerin Kurum Hesab fsleri Direktorliigune miiracaat etmelefl· ak 

TOtonyada 2 
:S~lkanlarda -~Ur~eye <;J.kan. c~resdAen. in t~niDml~ Fritsche ~ e51 adak• 

mus1ki grupu, Turkiyeye gelmt~tlr. Kanunusanmin 14 iincii curnatt bir 1 

17 nci sah giinleri aat 20,30 da Totonya salonunda iki giizel konser ' 
ceklerdir. Bu tanmm1~ san'atkarlar: Haydn, Von Dittersdorf, 
Schubert, Tschaykowsky ve Schumann'm eserlerini size din.letec~"~ 

Kartlanmz1 Alman kitabhanesi, K~lis'ten, !stiklal caddesi ve 
ya'dan konser gecesi tedarik edebilirsiniz. 

Onivenite Rektorliigiinden: 
. ~ Ttb faktiltesi laOOratuarlarmda ~ah~?mak iizere laborant namzedlel' t 

yac vardrr. Asgari orta mekteb tahsili gormek ve garb dillerindell y 
bilmek lazundrr, istiyenlerin .l'1b fakiiltesi dekanhgma miiracaatlel'i4 


