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Denizbank kanunu dün 
Mecliste kabul edildi 

Ngrat adtest: Kurun • ManhJ 
Te'IPf 21413 (YdZI) 24:i70 fidan) 

Bugün 12 sayfa 

Sayf sı heryerde 
_100 para 

1 Layıhanın müzakere esnasında 
lsmail Müştak Magakon ve 

Hasan Reşit 1 ankut . 
·Sadri Maksudı'nln geçen celsedeki 

itirazına karşı 

Denizbank ~ahirinin doğru ve 
dilimize uygun olduğunu 

izah ettiler 

ediyeılnin Atatürlce verdiği 
kitap 

tatürk'e 
ara'nın minnet 
şükran hatırası 

A..-~' 27 (Telefonljl) - Atatürk'ün 
·~ya g~i5inin on sekizinci yıldönü-
~ünasebetıyle Ankara vali ve bele-

• ı.ili R. Newat Tandolan tarafın. 
,...,.~ft~~ 
ltrak, bü)•ük öndere. ~ yapıl-
1rıtş bir altm madah·a ""' bir albüm tak-
dim edil .,,.. • 

mı~~ır. 

Madalyanın tiir tarafında Ankara 'ka
'lesinin. tf6lr hali, diler tarafında da yazı 
\'e tarihler vardır. 

Ankara, 27 (Husull!i) - B. M. 
~Iecfüinin bugünkü toplantumda İk· 
hsat \' ek.iH Şakir Kesehir, İkiocikl· 
ımmm ha,ında faaliyet" ha§la~aca-

ğmdan dplayı Denibank Unun llyi· 
hasmm müstacelen m6sakere edilme
sini teklif etnliı \'e hu teklif kabul e

(Soııu Sö. 4 Sü. 1) 

Pamuk 
lngiliı 1nUf1aıllr"""4ot AA4mlı Ana1 ,,.W .. 

~.~buhranı Dünyanın siltilılara verdiği para 
~/ıJu sene m~mleketimizde bir pa· 
. .lllbk huhranı 'ar. Bütün <lünyada 
t•rnuk istih!!ali geçen yıllara nisbet· 
İJı ~k fada olmuştur. Cihan pamuk 
L lıya':' senede nih~yet . 3?' milyon 
~iye ık.en hu yıl rlunya Jatılasalitı 31J 
~lyonn bulmuş. yani paıııuk me,·· 
tQdu t~ii ihtiyaç lıududun\l 8 mil· 
~ bılye ge~miştir: Bu vaziyet za. 
~i olarak her taraf ta oldup gibi 

lngilterenin yapacağı 
kruvazör kalmadı 

.ız~e de pannık fiyatlaı:ınm d~m~ 
•11ı1 nn,ıcip olacıJk .bir )ıidisedir. BQD· 
~ h~a, bu ıeııe ·Türkiyede', pamak 
lıtibsaii 300.poo qalye oldu~un41 gö
te, tnenıleket dahilinde ilk ıµadde ol
~ üzere pamuk kull:man yerli f ah
~alarm sarfiyatı 100.000 balyed~n 

•ret bulunduğu gözönüne _getirilir
~ büy~k: bir fiyat düşkünlüğü va sa· 
LU durgunlui;'U §eklinde tecelli eden 

gibıkü pamuk buhranının mahiye1 
~ tnanası anla~ılmış olur. 
~a ıuretle meydana gelen pamuk 
-1.at ram karfISmda müstahsillerin 
~· ~ lmitleri hükômettedir. Zira 
. lling sistemi sayesinde pamuk, İn· 
~ ihnm. f mdık gibi mahsuUerden 
t larmm ıu, veya bu memlekete ih-

Vindsor I>tqe.sl 

Vindsor Düşesi 
anne olacak I ~1111 teşvik ve himaye etmek ·hükii.· 

~ı!~eclir. Onun için pamuk ÇC)cuAunu Ame-
l aılı olau nımtakalardan hü- 1' 
l ~- mlltemadiyen yardım talep- rı kad a d Q nya ya 
~cageblmaehk.tüek~ir. t h k buh netırmek istiyor 

lal • u-ne u pamu ra· W • 
~•tinde müstahsilleri ne dereceye (Ya.mı .. ncii Bayıfcul4) 

•r himaye edebilecektir? 1 H I I Vekl l I 
tn IIatıra gelen tedbirlerden biri 

1 
ar C ye 

tlnbtelif memleketler ile yapılan ti· şehrimizde 
IQ t~ anlaşmalarında pamuk mahsu· Şehrimize geJmiş olan Hariciye Ve-
t(·n n himayesini ilk plana almaktır. 

1leki.nı Ro~ıanya, tt~!ra. Almanya kili Doktor Rüşt& Aru, dftn Perapa· 
ASIM US lasta hususi misafirlerini kabul Ptmir 

tir. Muhterem Vekil birkaç ırüne ka· 
(Bomı Btı. ~ Bf&. 1) dar tekrar Ankaraya dönecektir. 

Romen 
Başvekili 
istifa etti 

Kral kararını Yılba
şından sonra 

verecek 

B. Tatareıko 
t Y uw 3 iiK" Sa7ıfada) 

Atatürll Antıpliln toplantasmda .... 

Ankara da 
Atatürk günü 

Bu tari"ıi günün 18 nci yıldöniimü 
dün büyük merasimle kutlandı 
Ankara, 27 (Hmud) - Atatflr-1 ruimle kutlandı. Şehir haftmı bat1 

ktln Ankaraya tem verdikleri ~nGn donahlmqb. 
18 inci yıldöniimO bogOn bftyftk me· · ~ • 4 Si 5 ) 

Hatay'da sözde 
yeni rejim! 

Yılbaşı için 
- -Zd&L --~ --- - -

Gazetemiz büyük bir alaka ile ta
kip edeceQınız eserler haz1rllyor 

OSMANOFLAR: 
------------------·-.. -.. ---... ----

Sadece bir aıkın talılili de~; C'enup Ball"1ftlannda bir ilıtilôl ı 
kalabaımın 1aayatanı çizeıı bakir ve heyecanlı bir mnm 

Yazan : KENAN HULÜSI 

1938 de neler olablllr? 
Yeni ıene bir laarp aenai mi olacak? Mq1rurlar yeni aene ~ 
ne düfünüyorlar?- Şalı.nnı: veya IHqkalan İÇ'İB yeni ıeneden 
neler ibnil ediyonunus?- Si:ı neler yapabilirıinü; ne 1ıaırı.. ' 

yonrmws, neler yapılabikcelc?-

Yaılı ve 11snç billiln okuyucularımızın 
aı•lıa dagacağı bir anket 

ADLiYE HiKAYELERi 

Ttlrk edebiyatında beniz qlemnemit bir cephe olan adU cephe
ye ait menu)ar &zerinde yepyeni t:ırzda baD"lanmıt canlı, 
eateram edebi hiklyeler seriıi... Bu Nhayı aenelerce pek 
· - ·" yakından g6 ttrek ve ettld ederek ••• 

Yaan ı MEHMED SELiM 

BU ASRIN ÇOC::UKLAAI 

En yeni Garp edebiyatmm en mqhur muharrirlerinden olan 
Macar rommcaı Ferenç Könnendi'nin bu en aon merinde 
bugibıkll nedin bayab, btl tiln eevinci, utırabı ve agb, en yeni 

bir hiklye ıekliyle anlatılmııtır. 

Çeviren : Vahdet GQltekln 

Bütan Bunlardan Başka 

Okuyucularımıza güzel bir 
SCJRPRIZ 
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ANTEP JJaponyaya karşı 
Menkibelerimizin deıtanlannı anuak bu menkibelerin havaaı içinde ~
ıamıı olan aanatkardan bekleyeceğiz. Biz muhite intibak etmit olanlanz. 

lngiltere ve Amerika birleşebilecekler mi? 
' 

Yazan: NDzamettln Nazif 
Antep... ı 
Gençliğimizin en delikanlı günle-

rinde, her biri bir dünya kazandırmış 1 
gibi bizi se\'in<liren ilahi maceraların 
ebedi yıldızı Antep .•• 

Onun her yıldönümünde bir büyük 
destan yaratmak isteğini duyarım. Fa
kat ne zaman hu Aııtep, tipili bir kı§ 
orta ında kar yığınlarım yara yara, 
mağnır adımlarla, bir ya~a daha gi
rerse, hilnıem neden, lıer şeyde kü -
talı olan şu kalem bir türlü istediğim 
cür'eti gö teremez. 

Bu yıl da gene öyle oldu. Bu yıl da 
gene yakın tarihin büyük menkibesi, 
bütün o CO§turucu kudretiyle muhay
yelemde canlanırken kaleme sarıldım 
ve kalem gene ayni durgunluğu gös
terdi. Heyecanmn sırtına bir eger ı;i· 
bi vurup bir de tan yaratmak azmiy
le: 

- Deh! 
Dediğim bu mendebur, /lıirihirin

den kötü, birihirinden mrynııntı diirt 
beş atır karaladı, sonra bir katır ina
dı giistererek, kağıt tabakalarını mü
rekkep lekeleri ve silintilerle doldu
rarak durdu. 

Bütün didinmem, hiitün c;ahala
mam bo.,a gitti. İ§te hu yıl da geı;en 
16 yıl gibi, içimi saran büyük lıeye
canclan en uf ak bir iz verememiş hu
Jnnuyonım. Fakat hu sefer hiitün ka
bahati kaleme yükleyemedim. Üuri
ne lıiıldetlc çevrilen gözlerim, onda, 
kumandanının aC':r.ini hissetmiş bir 
nefer, kaptanmm kakavanlığma hay· 
ret eden bir gemici veya hoca~mm 

cehline i yan etmiş l>ir ta lehe eda!!ı se
zer ;ibi oldu. Kalem kumanda bek1e
yordu, kalem karar bekleyordu, ka
Jem hilgi heklcyordu: 

Ka~ m lleni bekleyordu· 
E eri yaratmayan onun inadı değil· 

di, lıcnim acziındi: 

O zaman şöyle dii~ündüm: 

- On altı yıl iı;indt benim vere
mediğimi ha:ı.kası verdi mi? 

- Hayır. 
:r· • ? - • ıçın. 

Ve hu "niçin?" e bulabildiğim cc· 
\'np şu oldu: 

- Zira biz lier ~eyi tabii gönnf'ğe 
ah~mış ve hatıfi alı~tırılmı§ bir e·i
liz. "Yapılallilir'' le "YapıJamaz" m, 
''Olabilir". le "Olamaz" m hudutları 
hakkında fikri olmıyan lıir nesiliz ki 
"h" "k" 1 "k" ··k" .. "l 'k ... d •' uyu e nçu u, ıarı u u e 
ile "tabii'' yi farketmek imkanından 
mahnımuz. "Kahraman" bizde llütün 
maverniliklerini kayhetmi .. tir. Bizim 
"kahraman" ımız sevdiğimiz ve ken
dimb:<len hÜ)'Ük hulılugumuz insan
dır. Fakat eserini a!!la olanca hü'"lik
Hiğii "e "yapılamaz'' lrğiyle kaf aİarı
mızda canlanılmıhilıniş değilizdir. 

Ziraz hiz kıc:men "yaratan • ncı1il" iz, 
kı;;mf'n "sahahe - nesil" iz; ve kısmen 
de "eser - ne il" iz. 

"Yaratan • ne il" -ki ICali'rnman· 
)ar ne·lidir-- eserini tahii gcimıekte
dir. Erkekliği, kalıramanlığı. Tiirk FP
cive::i onun kendi ec:erini ''harikula
de" teliikki etme ine mii'lait de~ildir. 
Bu nec:il Türk kahramanlanna ha o
lan cıeciyevi en hüyük hak olarak mu
hafaza etmektedir ki hu t>cİyenin en 
bariz tarafı da ''tezavu" dur. 

"Sahfihe • nesil", hiiyiik ec:erin ya
ratılr~ma. llliihe~~irin helirıli~i andan 
itiharcn inanmış olnn nec:ildir ki on
dan lm "foam~" ından dahn lıliyük e
ser heklcmek inQnf 121ık olur. 

Geriye "e er - nl";;il" kalıyor. 1 te 
hizce hiiyük menkihernizin ilıticıamrnı 
anlryacnk ve onnn ulıarikul:iıle" li~ini 
erz<'rek hiziın Ynpaınaılı~nmırı yapa
rak olnn nf"•il nnı·ak lm nP ildir. 

nu nr~iMrn h"ldrıli:-;imiıi ilk iki in
ı1an nPv'inr ,tnlıil Tiirk Jıe,·kt>ltra ın· 
darı, Tiirk eclihimlen. Tiirk ~airinılrn. 
Türk he tckilrınclan, Türk ~ktörün· 
den, Tiirk re. anımdan lıl"kleyemP· 
yiz. 

okuyanların san'atları konu§luracak
lır. 

Antep rnüdaCiJerinin yaylnn ateı· 
lerini duymuş olanlar, onların, en öl· 
dürücü yarayı aldıkları anda eavur
dukl arı kindar kalıkahalan ,.e aslan· 
ca kökreyi§leri duymuı olanlar, hu 
seslerin birilıirine karışma ında mil
zikin en ilahi mertebesini bulmuılar
dır· Onlar müzikte daha büyük bir 
kahramanlık beetesi yaratahilf'cckle
rini sanmazlar. Bugünfin rci!~amı ya 
Anteple bulunmuştur, y.ılıut bir ba§
ka şeref ı.1eydaumda. Yalıut, h:ırdak.
tan boşaa:r gibi yağan fağmur bir 
cıarnıcı n:>Lıl dol :iurura11 Türk mtnki· 
lıelerinir. de tarih1 öylece doMurdu· 
ı;u giinleri ya§arr:ı~ olan i:ıııandır. Ta
lıii giinlerin "har:ikulfüle" si olRn bu 
san 'ntkiir, o katlar "harikulade" ara
sında kendi •'harikulade" liğinden 
tik inmi~tir. 

Elinde si15lı, istiklali uğnmda son 
nefesini vermi~ bir Türkün tipiden 
doğmuş knTıraman gövde ini gören 
hir he ·keltraş, mermeri oyarak, tun
cu i~liyerek Antep epopesine daha İ· 
Jahi hir ifade verebileceğine nasıl ina· 
nabilir? 

• • 
l\f P.nkihelerimizin de tanlarmı an· 

cak hu menkihelerin ha\'ası içinde ya· 
amnmt§ olan san'atkardan hek1iyece· 
ğiz. Biz muhite intibak etmi~ olanla
rız, lıadiseyi kahraman kılıç aAli gibi 
ve hiitiin kahramanları gibi maalesef 
gayet tahii görmeğe ah~tırılmışızdır. 

Rnlhuki Antep ne yarahlclrğı ~ün 
tabii ve hasitti, ne bugiin tabii ve ha· 
sit adcledilehilir. Antep büyük eserler 
yaratmaga namzet olan gelecek ean'at 
nesillerimizin Jrliyük heyecan kaynak
larındanclır. 

Mısır Kralına · 
takdim edilecek 

hediye 
Takım bugUn toplu bir 
halde teşhir ediliyor 

Muıır kralına hetliye edilmek uzere 
Beyoğlundaki "Akşam kız sanat mek· 
tebi,, nd~ hazırlanmakta olan büyük 
sofra takımı, dün gece sabaha karp 
bitmiştir. 

Takım bugün toplu bir halde teıhir 
ed.'ldikten sonra, heidiyeyl krala tak
dim cdec:k olan Mısırlı prcnae.e veri
lecektir. 

Şehrimizde bulunan prenses, kısa 

bir zama.'l içinde bu kıymetli hediyele· 
ri de beraberine alarak Kahireye glde· 
cektir. 

Kıymetli sofra takımı, tamamen 
Türk mutiflere esas tutularak altın 

sırma ile İ§lenmiı ve terayüzU aynı 

olan n"fis bir sanat eseridir. 

Uzalı:: Şarkta vuıyet gittikçe vahim· 
leımekte olduğundan, buna mukabele 
etmek üzere İngiltere Amerika ile teg
riki mesai etmeği dü§ünüyor. Fakat 
Amerikaya itimat edilip edilmiyeceği 

hususunda Jngiliz efkarı bir tereddüt 
devresi geçiımektedir. 

Netice itibarile Amerika ile tngilte· 
renin Uza..lc Şark mütecavizlerine kuşı 
koyabileceği neticesine varılıyorsa da, 
bu neticeye varıncaya ·kadar ittihaz 
edilen muhakeme tarzı çok ıayaru dik 
kattir: 

''Daily Ekctch,, gazetesi başmaka· 

lesinde diyor ki: 
"Bugün birçok 1n&ilizlerin dudağın

da dola§ ın ıual, Ingiltere ile Amerika 
Uzak Şarkta ınüıt:reken h:ırekete geç 
meğe karar verdikleri takdirde Ameri 
kaya ne derece itimat edilebileceği 

yolundadır, 

Bu sualın cevabını verebilmek için, 
Amerikanın milll aiya.actine müessir 
olan imilleri öğrenmek luımdır ki 
onlar da tunlardır: 

ı) Amerika, harpten nefret eden ve 
harp etmemek için elinden gelen her 
ıeyi yapacaktır. 

2) Avrupada herkes, tngilterenin 
mUfkül iıleri ba~rma yaptırmak is
tediğini aanıyor. 

Bu ild aıüJlhaza hayli zorludur ye 
Amerika Reisicumhuru Runeltin va -
zif esini fevkalhat gUçleıtirmektcdir. 

Diğer taraftan, bafka lmiller de 
mevcuttur ki yukarda zikrettiğim ilci 
i.milin kaıtılığını tqkil etmektedir: 

1) Amerika Avrupadan gelecek bir 
hücuma karJJ, İngiltere t\onanmuınm 
ilk müdafaa hattını tq.lril edeceğini 

biliyor. 

2) Amerilia, ken<falnhı bUyUk Ok
yapusta böyle bir temllıati olmadığını 
antamaktad.ii. • 

3) Amerika, uanevt turette Japon
yanrn diifı:D•mdrr, o milleti de kendi
sinin ldUımanı tellkki etmektedir. 

4) Amerika, Unk Şarkta tngiltere
ıin mağlQp olmuıru, kendiainln Çin· 
deki bUyilk ticaretinin mahvına bir 
batlangıç teıkil edeceğine kanidir. 

Biz İngilizler, Arncrikaya f.timat 

edebilir miyiz? 
Son cev.!p olarak Amerika ile İngil

tere arasında &ittikçe ilcrliyen müteka· 
bil anlaımayı ileri sürmele llzımdır. 
Atlaa denizinin her iki tarafında da 
tcldrr.cen daha iyi anlatıldığına göre, 
İngiltere ve Amerikanın teıriki me!ai 
si dünya sulhu için büyük bir teminat
tır. Amerika yavaı ·hareket ede<:ektir. 
Zillet derece!ine kadar sabredecektir. 
Fakat sonunda İngiltere ile müıtere
ken hareket etmcğe muvafakat ettiği 
takdirde, sonuna kadar sözUnde dura
caktır. 

Çilnkil, milli teref kadar, demokrasi 
'de tehlikededir. Biz bu hakikat? Lon
drada bild.1fimiz kadar, Vaşington da
hi biliyor.,. 

Mısır kralı Fa -
rukun, ni_şanlısı Sa
finaz Zülfükar ile 
evlenme tarihi ka
nunusanin 20 ai ola 
rak tesbit cdilmiı
ti. Bütün saray ay
lardanberi bu düğü 
ne hazırlanıyordu , 

Fakat, timdi genç 
kral baıka bir gai· 

~ leye girmiştir: Hü
kGmetle arasında büyük bir geçimsiz
lik var. ôylc ki, kralın niıanlıaı ile ev
lenirken hükumetle ayrılacağı yolunda 
takalar yap4ıfor .. 

Hükumetle kabine arasındaki ihti
laf 9udur: 

Başvekil Nahas paşa kralın pek g2h
ıt bir siyaset güttüğünü ileri sürüyor. 
Mesela, kral kendisine siyasi müşavir 
olarak !Jctidar mevk:iindeki fırkaya mu· 
halif olan birisini atmıı. Yine bu ada
mın tesiri ile kral mecliaten çıkan ka
nun llyibalanru imzalamıyormuı. 

Nahu pap, 28 tcş~sanide atlattı
ğı auikaatten sonra butalarunııtır. 
Kral pa:ıamn kab!neden çekilmesini, 
çekilmezse doktor Mahiri Baıvckil ya· 
pacağmı keridisine bildirmiıtir. Fakat 
Nahas paıa iri.fa etmek niyetinde de
ğildir. 

Sarayla bUkOmet arasındaki bu ibti· 
llf mcmlel~ctte bir takım kanııklıklara 
yol açıyor: Halen iktidar mevkiinde 
Vafd fırlCiHna mensup gençlerle )'e
fil gömlc!.cli milliyetçiler çarpıJIYorlar. 

.Fakat, Mısırda, düğün yapı'Mrlctan 
sonra vaziyetin düzeleceği zanncdili· 
yor. ÇUnkU Mısır mUıtakbcl kraliçeyi 
çok 9Cvf.yormuı. 
INGILIZ - AU'A.AN SIYASETt 
VE MUTBAK MUAŞAKASI 

Uzun zamandan 
beri bir İngiliz -
Alınan yakınla) -
ması olduğu haber 
veriliyor. Fakat, or 
tada benUz bir an
laşma yok. 

Buna sebep Al-
manlann 1ngili2 
Başvekilim sevip 
Hariciye nazırını 

sevmemeleridir. Al· 
mantar E'.?eni "ideolog,, Çemberlayini 
ise ''realist,, görüyorlar. 

Geçen tün bir Alman pzet~i, bir 
İngiliz siynseti.ni tenkit eden fı'.r Lo~
dra gazetesine cevap olarak §Öyle ~ı-
yordu: 

"Bunlar bir mutbak muatakasına 
benziyor: Atçı kızla görü!meğe gclmi1 
olan nefer fırından kasaba koıarak 
harpten b~hsediyor. 

"Niyuz Kronikl., guetesiıi.n aöıle· 
ri de bu a~ı - nefer sözlerinden ba~ka 
bir ıey ie ğil.,. 
BtR GEMi MOZE OLUYOR 

Telsiz ka1üi Markoni tecrübelerini: 
"Elettra,, i&mindetc.:. yatında yapardı. 
Geminin içi büyük bir laboratuvardı. 
Kendisi hemen daima orada çaltŞIT, tec 
rübclerini tı:tbikte yatın telsizlerin.: 
kullanılırdı. 

Uzak nıesafelerdeki bir gemiyi tel· 
sizle yUrlltınek hususundaki tecrübcle· 
rini de bu yattan idare etmişt=. 

Markoni öldükten aonra yat sahip· 
siz kalmıştı. Fakat, fen tarihinde bü· 
ylik bir mevki işgal eden bu vapur 
bir gemi mezarlığında çürümcğe bira· 
kılamazdt. 

Şimd.=.. "Elettra,. r.m telsiz müz"i 

Noelde 
Amerlkada 500 

kişi Uldll 

haline getirilmesi kararlaştınlınlttıı'• 
Burada Markoninin laboratuvarı 0H11• 

ğu gibi bırakılacak ve içinde, M'arlcO' 
nin telsiz üzerindeki tecrübeler.Ji41' 
kullandığt Aletler ve diğer qya ınub'· 
faza olunacaktır. 

Yat bir sahilde bağlı bulunacak ff 
arasıra ba!ika memleketlere giderek, 
seyyar sergi halinde, Markoninin ,,.,r
lerini başkalarına lda göatermeğe .,.,.. 
ca1ctır. 
~~~~~~~~--~~-------'-

Pariste gre'll 
Başvekil bizzat ba• 
kem olmağı teklif 

etti 
Paris, 27 (A. A.)' - Nakliyat ve iti' 

işçileri grevinde Ba~vekil tarafından 1" 
pılan hakmılik teklifleri, grevciler tarr 
fmdan tetkik olunuyor. lhtilMm ~ 
nihayet bulacağı ümit edilmektedir· 

Başvekilin Yaptılı Temaslln 

Paris, 27 (A. A.) - Maden, ~ 
ve iaşe işçileri tarafından yapılan 
de bir değişiklik yoktur. 

Başvekil dün nakliyat patron ve ~ 
le murahhaslarını kabuf etmiştir. Nf.11 
yatın, bilhassa çabuk bozulan m~ct 
liyatmın askeri kamyonlarla yap~ 
na devam edilip edilmiyeceği ın~ 
mevzuubahs olmaktadır. Çünkil ~ .. 
met grevi uzatabilecek her türl! t 
den kaçınmak istemektedir. t 

, ekil ~ı __ ,,,.;ya 
~ün bır _yandan Başv J. e ~bit 

müesseselerinin patronları ara~~e i· 
yandan da iş nazın Andre Fevnet ,ıı 
aşe patron ve işçileri arası~da ~p~ 
görüşmelerden sonra ortadaki gerginl 
zail olacağı ümit edilmektedir. 

Komımist Partisinin Kongresi~. 
Arles, 27 (A. A.) .-. Komunis~ sJaft 

sinin dünkü kongre ıçtımaında sOZ bi· 
B. Thorez halk cephesinin kalkJnll13 art 
lfuıçosunu yapmıştır. Bu bilfulç<>Y3 g ıssı 
yevmiyelere zam yapılmış, iı;tiı'nai ~et"' 
lar kabul edilmiş, mahsulrtt kıYlll~ 
dirilmiş ve halka rahat ve huzu! 
edilmiştir. 

Tlıorez demi;tir ki: --sı-
·~ter 11' 

"Bununla beraber yapılacak 1~ aıcat 
memiştir. Daima müteyakkız ve. f ~ 
şunu da nazarı itibare almal~ ki.soıtf' 
cephesi iktidar mevkiine geçtikten 
rahat ettik ve nefes aldık.,, .itt'ftıl 

Kfitip, bundan sonra. Sovyet re~c:tl~ 
müdafaa etmiş ve Avnıparun faşUrıİ)-e 
d~ru gittiğini iddia eden MuSSo 
vererek şu ~özleri söylemiştir. . ~ 

• "Avrupa, hiç bir zaman faşı~ rn~ 
altında kalmıyaCak ve demokra51 ,,,_. A,'f'JY
fer olacaktır. llk safta Fransa !~ 
ya demokrasi, terakki ve sulh yo 

rehberlik edecektir. ~ 

~-----------------~ 
Mütekait, Eytam :~ 
eramlle erzak ve 

mUr dağıtılıYOr. 
Umm mütekaidini askeriye c~ 

tinden: ulıtaÇ ~ 
Cemiyetimizce mukayret ~ ~ 

fak:r olan asker mütekaiderile .. rııu· 
.. .. r te'1'Zll 11 

ve eramile erzak ve kornu salı guıı 
karrcdir. Bu tevziat 4·1·938 rteSi gU"i1 
başlayacak ve 8·1·938 cuma eıniYete 
hitam bulacaktır. Muhtaç ve ~eriJ1fıl 
kayıtlı kardeşlerle dul v~ Y::;letı gtııı• 
hüviyet varakalarile, tayı~ c ıadar ]dlP 
lerde saat <lokuzdan on rıcıye eZirı eısıU· 
larile beraber cemiyet ıner1< 
racaatlan rica olunur. 

Nevyork, 27 (A. A.) - Noel bayra- oltl"' Antep hizinı ne~il i~irırle lıir leiaıul 
de~il. lıir lı:iıli Pılir. Antep men1-ilır· 
cıini, anrnk hir lıikih e olarıık ataların· 
dan tlin1evenlerin knlemll"ri, fırçala-

mmda, otcmobn kazaları ve ekseriyeti KURU'fva abone . ı; 
Çek So1co1 tcşl<ila tının Ç" k ... ~ 1 ov;,k yada yaphğı bir ge-;it re: .. s:m~i~. JSO~k:o:l~t:e~ı·J_~N:• oe:_l ~a~ğa~çl:a~rı~n~da:n~:o::lm::ak:::;il:_:z::ere:,_.::_çı::k:a;::n.:J._~------_., _ ___ _.,,.....a:.;:;,.... ___ _ 

kilatı, gençliği askere )'etiıtimKk ve onları a•ke1 li ye mnd.ı q 
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Yeni edebiyatı ŞEH·R· HA E LE' 
ltimler hazırhyor? 1 · . B R 

\.... . 
q 

'ralkınla 
-7 -

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
8atı'atkar Bekir Sıtkınm ka· 

:e ait bazı lıuvusi noktalar üs-
111'11Ju§tum. Bu duru~, onu ge· 
·ı bir takdim için yapılmanu~-
.0 tef errüatı, yarınki edebiyat 
ile harç (malzeme) olsun di· 
1Hun. 
~'atkar ne zaman ol .. unla-ır? " . 
~aıla lıir alakası var mıdır? 
~ ~ıtkı soıı e erile, bize Kema· 
~ i.le nıi görünüyor. Bu Kemal, 
, llkadder yükseli~inio sonu . 
' 
'~karı, herkesle bir tutmak 
0 ll'ıaınakla beraber, her doğan 
. an varlığın, bir LaııılanhJçla 
ara ında, başka hnıııka görü

~ ka,·uştuğu da inkiir t>ılilemez. 
~ide saıı'atkiir, cins bir zeka, 
~tuh taşısa da, gene hu ömür 

a uymak zonmdadır. Daha 
~iinıiil etmek. daha hızlı yük
~:'·lıeri, onıı anrak hir yara-
. ıı.fntı gibi dii"iinülehilit. 
r Sıtk1, eserlerinden nnlıyonız, 
llı"k 
1
u itf ntıo uzun zaman minne-

ı a kalmamı§, bir atlliyeci lıii· 
•tkn ında nıüı;ahedeci hir san'
da hirliktc dolnilırnııillr· 
~leket lıikiiycleri,, nde bunun 
'"rinl<'§memiş izlerini görü-

b· Şirndi ''Talkmla salkım., da 
•
1r ~ahsiyctle kaJlıla§ıyoruz. 

!{ Sıtkr, realist kalmak uğrun· 
:.~~tnnl-tan çekimneyor. Bu le§· 
~<lirle koyuyorum. Çünkü lıi-
1 tızcrimlc durduklarının, halı· 
/~?in lıo§una gitmek zif ım 
ı;;ı gün, kendi ömrünü haltala

bt, 

1ı-ı Unııtımımah, ki realite deni· 
: bi oknğm kaldırımlnn gibi, 
,1rı. Ön{ine serilen, herkes tara· 

görülüp nnla:.ılnn ~ey dcğil-

'ıt, realite, bilakis gizli bir var· 
ı0ğumuz baktığımız yr.rin ken• 
~ıi;il, Ü tiindeki etiketleri gii· 
rarı okuruz. Onu san'utkarlar 
e} lezoflar görür; filimler kn· 
lırırlnr. 
~liıdeıı cleğil midir, ki birçok 
~ ..... ] d ..... . .. 

~ "!;•z ar a çıı;nene çıı;ncne za-
1 tealite,, çiirük sakızlar• dön· 
Ct rr:· • • h · 
; • rı•lll rcngıııı, oyunu po:mnu 
tıp d ' \· uruyor •.• 
•r Sıtkr da bövle biribirini tek· 

tı~ ınii§alıed~ler ve tahliller' 
'1 ~ikayeden son sayfaya ka
l!tikkınli hir gcirü~, bir ycl~aze gi· 
d Çe ı;eni~leyerek açılıyor, yur-. 
ıııt"tleri, mefahiri, çüriiklükleri, 
t ~;ktaları yer yer beliriyor. 
~ a, kitaba nclmı ,·eren "Tal· 

ıtlkıın,, hikaye i ü tünde dura-' 

~ ~zli l>ir yazıdır. l\Tuharrir, 
.~ alıramnnlardan, içi ba~ka, dı-' 
~.: n1alılüklarclan tiksiniyor. İı· 
lı ~-'I'iirk vatanında bu türlü iÇ 
!ııilıl(lıtrı µ,izli kalma m. f:te hi-
t~ llsıl anaı:izgisi budur• 
lik U rulı çiirüklüğünü ·alçın bir. 

lııı ttıakalc ile anlatmak yetmez. 
İfllYdır, ama, giinüllerde istedi: 
t, 's hırakmaz. 1şi hikayeyr dö
~ t an•atnım kaid~ini fikrine 
ttı.''Pıyor. 
•11~ lltalı davası, dilinde talkın 
~~e e alkımla dolaşan riyakarla· 
~ııt'1111nak için hiçilmi kaftan-

\ ~Yor bir kaza merkezindeki 
'ıııı:1J ~e.rişı;:i lıa7.1rl1kları u·ta bir 

tıı Çıııyor· Bu çizgiler içinıle 
i.,. 1ttıel bir dekor var. Şahı;;l!lr, ta• 
t 

0
e keneli renkleri, kf"ndi ruhla

~iıı~ l'tılıların emrettiği ı:;örünü~
~tıı l'dirJer. 
"e ~·'~alarıla (ilçiilii. llep·i hir 

""'·· 
0~tı.ı nttlım~ birer ıulrrn ı?ihi 

"'itı \~:_iiriitiiyorlar. Propagandacı 
~t.r ''' lii ile knrcı11a1;1qmda hir ''• ~ 1 ' ') )' 

rı i :ı.' ık 1 ığı \'ar. 1~,..tiinıle ve mi· 
~~l\ıl ~ıuıt,., ,ı:ım:ırlarında dola
lıtıın 1\ ·erlidcn haika hiç hir ~ey 

a}'au 7.a\·alh kiiylüye yerli ma· 

lmın değerinden, onun kullamlrna
sındaki iktr adi faydaJardan dem,·u· 
ruyorlar. Bunda da ~uursuz tabili· 
ğin amansız bir te~lıirini görüyoruz. 

Buraya kadar hikaye pek mU\ af
faktır. San'atkar, hadise ve vakanm 
itinde erimi:., kendi inanışını açığa 
vurrııanıı~tır. Fakat i~te tam, en can 
alacak yerinde dayanaınayor· Nefret 
,.e hıncı şahlanarak, heyetin karfı· 
~ına, kendi yarattığı, kendi dü~ünüşü
nü, kendi inanışını aşıladığı lıir adam 
Çıkarıyor. 

Bu, askerlik etınİf, mürekkep yala· 
ıııış, h·rHerek öteki köylülerden ay
rılmış bir adamdır. ''Benim de bir 
çift ~özüm Yar .. ,, diye öne atılıyor; 

yerli 01alı bakmıından k<iylii ile ge
lenleri ınuknye<.e ediyor. Hu kaha nu· 
ttık, he} etin yaldızını diikınü~tür. Ne· 
ticede lıerke::-İ somurtkan, yalnız mu· 
lıarriri memnun siiriiyoruz. 

Bene<", sonuna kadar realiteden ay
rılmryan hikiiye, bu noktada ansızın 
bir sar·mtı geçiriyor. 

Dii~iinii~iin keyfi için, bir n1h tah-
1 ili ekeik ' bırakılnır~tır: Bizde köy
lü tipi, feragatin, bağı~layr§ın en yiik· 
sek örneğidir. Yalan söyleyenleri bile 
-dinlememekle ol un- incitmekten 
çekinir. Hele böyle ayağına kadar ge· 
len lıcyetltre karşı ev sahipliğini, cid· 
den imrenilecek büyük bir efendi
likle yaparlar. Bu mfüamelıa ve çe
lebilik biraz da ata armağanı sayıla-
bilir. • 

Bu küçiik' nolita, ~öyle bir yana br 
rakılrrsa, lıikaye gür.eldir. Onu yara
tamlan dalıa J;Cni~ planlı, daha büyük 
terkipli eserler de bekle"yrhiliriz. Ile· 
kir Sıtkıclaki ke~kin mü:.nhede, hu 
imkanı 1ıazırlamıştır. 

Romen Başvekili 
istifa etti 

Riikre~, 27 (Hum~i) - Dola§an 
bir 'ayinya ~öre. Ba,vekiJ Tatare ko, 
istif a~mı venni~tir. Kral da sene ha· 
~nıdao sonra bu lıum~ta bir karar ,·e· 
reccktir. Baş,·ekalete m'illi köylü 
parti inin nıiizalıereth·1e liberal par· 
tinin eefi Constantin Rratiano getiri· 
lecektir. Dö ·le Lir anla~ma, Tatare-· 
ko 'nun in fikaki ile kolayla~tırılmı~ 
olacaktır. 
· Kral ile Tatare!k'o, iya i vaziyet 
hakkında uzun bir miiHikat yapmw 
lardır· 

Hatır1ar,latlır ki, Tiaşvekil Tatares• 
ko geçen ay içinde de h.tif asmr ,·er 
mi", · onra tekrar kabineyi keodi-i tcş· 
kil etmi11ti. 

Heyeti mahsutıa ka
ı aı laı ı hakkında 

Ankara, 27 (Telefonla) - Dahiliye 
Encümeni bugün Dahiliye Vekili \'e Par 
ti Genel St'kreteri B. Şükrü Kayanın hu
zurunda ve Müdafaa ve Hukuk müşa -
virlerinin iştirakiyle toplanmıştır. 

B. Mehmet Somer'in heyetimahsusa 
kararlarının uzm hakkındaki teklifi et
raf mda hükumetin mutaleası dinlenmiş. 
neticede heyetimahsusalarca aleyhlerine 
verilip kendilerine tebliğ edilmiyen ka • 
rarlara alakalılarm itiraz edebilmeleri 
hakkında hükumet Meclise verdiği l~yiha 
nm daha mütekamil bir şekilde tadili i
çin dört kişilik bir tali encümen teşkili
nekarar verilmiştir. 

~ . 

ipek kumaşlar ve f pt!dat 
· madde tenz 1 ı ı 

Ankara, 27 (A. A.) - 1937 mali yılı 
iptidai maddeler tenzil~t cedvelinde 
bükümlü ve bükümsüz ipekten karışık o
larak yapılan kumaşlar için bir nisbet la· 
yin edilmemi;> olduğlİndan, bükümlü \'e 

büküm üz ipek ipliğinden yapılan ku -
ma~lar için de yüzde 60 nisbetinde ipti
dai madde tenzilatı yapılması ve 1 ha
ziran 1937 tarihinden muteber olmak Ü· 

zere 1937 mali yrh iptidai maddeler ten
zilat cedvclinc geçirilmesi Vekiller Heye
tince kararlaştrnlmıştrr. 

Sokaklara ko- \ 
nacak lambalar 

tltobUs meselesi 

T~'ftiş heyeti 
rei~-;i çallşıyor 180"0 lambanın müsa

ad~si daha geldi 
Belcıdiyece sokaklara konmakta olan 

iki bin lambadan başka yenfden 1800 
la!Jlba koy teşebbüsündedir. Bu lamba
ların tesisatı için Nafia V~kaletinden 
müsaade fatenmişti. 

Vekalet müsaadeyi vermiştir. Bunla· 
ra aı•t malzeme gümrük resminden mu· 
af olarak §ehre girecektir. Lambalar 
için Elektrik şirkctiJe bir mukavele ya
pılacaktır. 

--o-

Kitap sergisi 
Bir yıl içinde çıkan 

kitaplar teşhir 
edilecek · 

Beyoğlu Halkcvi tarafından önü· 
müzdeki hafta zarfında "h'r kitap •er
gisi,, açılacaktır. Bu sergide geçen tir 
yıl içinde çıkan Türkçe kitaplar teıhir 
edilecektir. 

Sergi önümüzdeki çarşamba sabahı 
açılacak, •bir hafta açık: bulundurula
caktır. Seı giden ~t.ıp alacaklara tenzi
lat yapılacaktır. 

-0---

Yühsek tedrisat 
müdürü 

Yüksek tedrisat umum müdürü bay 
Cevat dün eabah üniverFitede meıgul 
olmuş, rektörle yeni bütçe etrafında 
gör~müştür. 

öğleden sonra güzel sanatlar akaide 
misine giden bay Cevat ak§allla kadar 
orada kalmııtır. 

---o-

Gazi köprüsü 
Havaların bozuk gitmesine rağmen 

Gazi köprüsü inşaatı devam etmekte· 
dir. Şimdiye kat~r gelen dubalar on 
liçU bulmtt§tur. Bupndan başka Alman 
yadan beş yüz tona yakın malzeme 
gelmiştir. Evvelce bazı •• anan beton ka
zıklara sakılmaktadır. 

Unkapanr tarafındaki kanalizasyôn 
inşaatı da tamamlanmıştır. 

-<>--

Koyuya dilsen sUtçU 
Kasrmpaşada Sururi yokuşunda giz

li evliya sokağında oturan Süleyman 
isminde a:r sütçü kuyudan su çekerken 
mUvazenesini kaybetmiş, kuyuya düt· 
müştür. 

Süleyman yetişen zabıta mcmurlan 
tarafından kuyudan bir §ey olmadan 
çikarılmı§tır. 

~ 

Ekmek narhı 
Belediye nark komisyonu dün toplan 

mış, ekmek ve francala fiyatlarını ipka 
etmiştir. 

-0--

Pamuklu mensucat sa-
11,ıarı arıt. 

Şeker bayranu dolayısile şehr,ımizdc 
trikotaj ve pamuklu mensucat üzerine 
çok har.ırctli sat1§1ar ohnuı, piyasada 
işler artmıştır. Trikotaj fabrikaları 

hummalı bir surette piyasaya mal çı

karmak üzere çalışmağa başlamışlar
dır. 

Diğer taraftan pamuk ipliği buhranı 
da tama.men ortdan kalktığı ,=çin i§ler 
fabrikatörleri sevindirecek bir vaziyet
tedir. 

-<>--

Halhevinde musihi 
dersleri 

Eminönü Halke,·inden. 

1 - 1kincikanun 938 başından iti
baren evimizd~ "parasız halk musiki 
dersleri,, ne başlanacaktır. 

2 - B.ı dersler: Solfej, koro, keman 
piyano, wyolonsel, alto ve bas dersle
rinden ibarettir. 

3 - Bu derslerden hangi birine de· 
vam etmek istiycnler Cağaloğlunda 

merkez binamıza gelerek büroda kayıt· 
tarını yaptırıp bu husustaki ıartları

mızı öğrenebilirler. 

\ 

Otobiflıscaııer VI· 
ıaye,tte dlınDe

necek 
Otobila meaiteaini tetkik etmekte 

olan mtilkiye m\lfettişlerinden bay Sey 
fi belediyede ~=a edilen odada akşa
ma kadar çaJışmıfA. evrak ve ldosyalar 
üzerinde tetkikat ~3pnuştır. 

Mülkiye tcftiı he;,·eti reisi bay Tev
fik Talat ile müf ettif Abidin dün vila
yette ayr:lan bir oda4a çalıımıılardır. 

Reia ile mlifetti§ me-acaat eden ye
di otobüsçünün üadeled,ni almıtlardır. 
Bundan wnra otobüı;çUlcr vilAyette 
dfalnecekl~rldir • 

AHMET EMiN ALE'fHINE . 
AÇILAN DAVA 

OtobUs mcseleai hakkında. milddei
umumilikçc yapılan tahkikat .ıün geç· 
tikçe ilerlemektedir. Bu tahkl'k.atm bu 
günlerde litirilmesi muhtemeldlr. 

Diğer taraftan müddeiumumilikçe 
Ahmet Eminin bir makale$! üzterinc 
matbuat kanununun 30 uncu maddcai
ne göre aleyhine a~ılan ilk davaya., bu 
gün asliye birinci cezada saat 16 ~a 
baılanacaktır. ' 

--o-

Limanda yapı
lacak tesisat 

Limana 56 bin met
re murabbaı bir saha 

daha verildi 
Lirnanunızdaki antrepo buhranının 

önüne kati ıurette geçmek l.çin liman 
iıletme direktörlüğünün esaslı bir fa
aliyete ba§lctdığını haber vermiştik. 

Liman iılctme direktörü Raufl Man 
yas bizzat bu i§le meşgul olurken. li· 
man mühendislerine de bu hususta ay
rıca tetkikler yaptırmaktadır. 

öğrendiğimize göre, §chir plAnın· 

da bütün İ1Stanbul limanı için aynlmıf 
olan saha limarun tesisatına kafi gel
mediğinden tekrar liman iıtetme direk· 
törlilğü v.1liyet nezdinde tC§ebblliıelcr
de bulunmuştur. Buncn neticesi ola· 
rak liman tesisatına 56 bin metre mc
rabbalık bir 6alıa daha verilmiJtir. 

Bu saha Galata nhtrmınıdan. Fmdık 
t1ya doğru olan sahanın oratsındadrr. 

Liman idaresi yeni saha üzerinde ge
ni§ ölçüde bir tetkik yaptınnı§ sonra 
burada yeni antrepolar ve diğer bazı 
tesisat vücuda getirilecektir. 

htanbul limanında iı hacmi müte
addit ves.:lelerle yazdığımız: gibi tım· 

ldiye kadar görülmemi~ bir nisbette 
arttığı için ihtiyaçl'!.:' da o ni&bettc ge-
nişlemiıtir. . 

Bu arada bilhas.qa antrepo buhranı 
en fazla hiı.sedilmiş olduğundan yeni 
alınan sahada ilk İ§ olarak yeni antre
polar yapılması içiıı hemen faaliyete 
geçilece~. 

• ---o-

Kip mühendislerinin 
hazırladığı pı oje 

iki ü~ ay kadar evvel ingilteredcn 
limanııruzı ıslah etmek ve bu hu1Susta 
ban projeler tesbit etmek üzere gelen 
Kip ıirke~, mühendislerinin, hazırla· 

dıkları projeler yıl batında İstanbul 

liman direktörlüğüne göndcrilmi§ bu· 
lunacaktır. 

Aldığımız malUınata göre, bu pro· 
jeler iki tar.cdir. Bir tanesi sırf latan· 
bul limanırun İ! hacmi nisbetf nc hiç 
uygun olmayan bugünkü kömür mm
tkasını ıslah veya yeniden yapacak 
olan kömür mıntakası projesidir. Diğe
ri de İstanbul limanmın umumi vazi
yetini ıslah edecek olan ı=man projesi
dir. 

Her iki proje, stanbul liman i§letme· 
si direktörlüğüne gelir gelmez, derhal 
tatbikata. geçerek" inpa.ta baıtanacak· 

..... 
tır. 

' öğretmenler 
arasında 

Yeniden yapllan ta
yin ve nakiller 

Yüksek ticaret okulu Fransızca ög· 
retmeni Rıza zzet Haydarpaşa lise.si· 
ne, Haydarpaşa lises iriyaziyc yardım 
cı öğretmenliğine Sıdkı Şükrü, Langa 
Rum okuiu Türkçe öğretmeni Nazife 
Edremit crta okulu Türkçe yardımcı 

öğretmenlığine, Buca orta okulu riya· 
ziye yardımcı öğretmenlifjne Fikret, 
Ercnköy bz lisesi Fransızca yardımsı 
öğretmenliğine Necımünnisa, Bakırköy 

orta okul direktörlüğüne M. Tevfik, 
erke-k öğremen Okulu resimiş öğretme
ni Şükrü okulun yar direktörlüğüne, 
GaziOamanpaşa orta okulu tarih c.oğ· 
rafya yardımcı öğretmen1;ğine Mch
ortaınct, 1''atih orta okulu tabiiye yar· 
dmıcı öğretmenliğine doktor Suad Ra
sim, Kumkapı orat okulu Türkçe öğret 
meni Saalih erkek lisesi Türkçe öğret
menliğfoe, erkek öğretmen okulu yar 
direktörlüğüne öğretmenlerden Ferhat 
Cağaloğlu orta okulu riyaziye yardım
CI öğretmenliğine Feriha tayin edil· 
mittir. 

-o-

Tevkifhanede 
iki hadise 

Bahriyeli Salimle lftz 
Yusuf yaralandı 

Evvelki gün ak§am üzeri İstanbul 
tevkübanesindc birkaç mevkuf arasın
dıt bir alacak meselelerinden kavga 
çıkmıf ve mevkuflardan bahriyeli Sa
lim yaralanmıştır. 

Salim birkaç ay evvel Gediltpaşada 

polis Hasan Basrinin evine h.rrsızlık 

yapmak üzere girmi§ ve Hasan Basri· 
yi öldürerek kaçarken bir polis memu
ru ile iki bekçiyi yaralamış ve diğer 
bir bek~in de yüzilnü ısırmı§ olan 
katil NUımm suç ortağı idi. 

Tevkifhanede kah\'ecilik yapan Sa
lim, kovuı arkadaşlanndan, adam öl
dürmek ve hır81Zlık suçlarından mev
kuf bulunan Ali. Bekir ve Hüseyinle 
bir alacak meselesinden geçinememek
te idL 

Pazar akJamı ziyaretler bittikten 
sonra, mevkuflar arasında yine bu me
sele açılOlJ! ve münakaşa lozışıp alev· 
lendikten sonra Sarı Bekir, eline bir 
yerden geçirip ucunu sivrilttiği bir de· 
mir parçası ile Salimi beş yerinden ya· 
ralililll)tır. 

Salimin yaralan hafütir; kendisine 
on günlük bir rapor verilmiştir. 

Tahkikata müddeiwnumilik vaziyet 
ctmi§, suçlular ve 'hlıdiseyc şahit olan
lar orguya çekilmiştir. 

/KiNCi HADiSE 
Dün tevkiflıancdc ikinci bir yarala· 

ma vakası daha olmuştur: 
Bahriy~li Salimin yaralanması He 

bo§ kalan tevkifhane kahveciliğine Uz 
Yusuf ile Arap Halil talip olmuşlardır. 
Bunlardan Uz Yusuf üç ay evvel bir 
para mc!V!lesinden bir mevkuf u boy· 
nundan yaralamış, §ahdaman kesilen 
yaralı hastahanede ölmüştü. 
Ağır suçtan dolayı tevkifhanede bu

lunan bu ik iadam arasında dün taat 
beşe doğ:u bir kavga çıkmış, Arap 
Halil Laz Yusufu üç yerinden yarala
mıştır. Tahkikata. r.öbctçi müddeiwnu· 
mi muavini el koymuştur. 

-0-

Çimento fabrikaları 
Kıı dolayısile şehrimizdeki inşaat 

tamamen lc!unnuıtur ve bazı çimento 
fabrikalan müşkül vaziyete düşmüş· 

tür. 
Bu arada bazı çimento fabrikalarının 

kapandığı da söylenmekte is.e de bu
nun doğru lir haber olmadığı tahak
kuk etmiştir. 

Sehıin haritası 
İstanbul ıchrinin haritası tamamlaft 

mak llzeredir. Adalara 2it olan kısısıa 
bitmit olduğun~ y~akında bastırıla· 
-:aktır_ , 
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De • ank kanunu dün 
le kabul edildi 

Kaza kurbanlarının 
ailelerine • 

ıane 
; 

Karadeniz Boğumda 'mkua~len 1)nivenite rekt6rii Prof~ 
büyük deniz kazasında kurban giden· mil Bibel ile Hukuk Fakü~ 
ferin kim.esiz ve yetim kaJm aile ve nl hukuk prof eaörü Bay S ~ 
çocuklarma yardım maksadiyle Bay lira vermek mretiyle bıı ttt~ 
Hakkı l\lütercimoğlu tarafından açıl- tirak etmi§lerdir. ~ 1 
mı~ olan iane listesine, ilk olarak Üni· Üniversitede iki saat zarf,ıı;Jıi J 
venitede okuyan gençleriıni2 iftirak lira toplanmış, iane listesi e 

tCstyanı: 1 incidQ.) 
dilılikt<'n !llOnra rl'i .. , üm anmuı lt krar 
lf'tkıl.. ı·clılıııe-.i için lıiitçe cnciiıneni· 
ne \ rrilıııi:: ol:ın l:i} ilıa hrı l ıntlnki 
encümen mazlıatn ı olmnmu. ur En- 1 
cümen rmızhatn ı. O ııizlumk n lmm 
Türk grameri koi<lc l r"nc mut: lnk vf' 
hilhaııısa ôlem ifaıle den j,,), lcrıle 
hunun hir<;ok mi-.ollcri mc' cut oldu
ğu \'C ayrırn hu talıir Sumcrbank 'e 
Etihank ı;ilıi şh em ize uygun olup te· 
ıarr ııa dn kola' lmlundu;;u cihetle 
D~nizhnnk iim nıımın Deniz banka ı· 
na tebdiline lüzum olmadığı neticc~i
ne urılclı~ı mc:ılinor lir. 

l1mail ~Tii tnl. Hn)al.on'un 
Sözleri 

Ilunu mütcakıp İı;mnil :\Jii tak :\fa
yakon (Siirt) öz nl, rak ~e~cn else· 
de Denizhar.k terkibini cJo:"ru hulmr 
yarak "Deniz bank ı., ~el linc ko· 
nulmasını teklif eden n .. miri Mak· 
suili'nin takririnc i atC't ctmiq \C de
miştir ki: 

"Kanun lar1 ifo~ru. temiz '(' cliiz· 
gfin bir tiirl ''" ile leh in rdC'"elen hu 
mecli:sin ,·ii1 ... l' kiir ü iinden lm det('" 
ce c~ssur rn knt'i bir dil dnrn ı ileri 
sürebilmek idn incnnm kın' etli bir 
gramerci ve ihti~a•İ) le tanmınnı bir 
dilci olmo.::r ~nrttrr. Ilir hukuk alim: 
olarak ihti a na lıünn t e-ıtiğim 
Sadri Mnk mli arknda,.mıın Tiirk tlili 
grameri ile -:pek uğra mamr., oldu~unu 
!!er.en günkü itai.lclcrimlcn rok i i aıı· 
ladım. 

Türk clili ... i, ccivle alnkn ma ı?elin-
" ce, hu ffn öz ~ötiirmi) c<>k kadar 

mahduttur. Hunları bir kııcur trlak· 
ki etmek lıiç bir zaman hatır1mdan 
geçmez· Fakat nrkadac:ımızı kemli ih· 
tisası saha mclnn ayrılıp ha lrn bir ih
tisasa knr~1 hayrnlt nçnuş' nziyctte ~ö· 
recck olursnm huna da iikiıt ede· 
mem.,, 

B. Tavakon, lmnoan onrn Deniz· 
bank tıı'hirinin do7nı oltlnsmıu izah 
ccler·k dcmi~tlr ki: 

"Hayır arknd lnr, Siimerh:mk, E· 
tiha11k gibi Dcııi,.lınnk tcrkıhinde de 
grnmer bnknnınclan hiç hir kniclc iı
Jik yoktur. Bu terkirler 1u' rnk hir i· 
fa<le kabilivetinin, '\<' ,,ızel bir dile
lac:tikiyeıinin malısulüdiir. Tezimiz, 
biliı· ·niz 'iki, lıir dilde ~ramcr knide· 
]erini c!ınsız 'e tntSlZ hirer knhp ol· 
mnktnn kurtararak onlara fikrin tür
lü türlü ilıth·nı larn le hi ·n 'C'f' it. c;e· 
§il ihtizazlari le mlitenn ip bir y· 
ya1iyet \•eren en km etli fı 1il, ~he 
tekfımülücliir. Bu t kan iil'in 7'ni 
taki~ -etmiyen bir ı:;rruncr h nt n j· 

cap1 anna ce' ar> ereme} en 'kn kn 1 

bir çerçeve mahiyetini ~C'çcmcz. a· 
1 ıki, bu tekamiilc küc-"k ~a tnn eri 

ahc:ık olmıvan bir knlnk t ı on laki in
celikleri milmkiin d "'il f"7.e nez. 

Sadri M aksmf i nrkaıl n 17. C:iı 1er 

bank. Dcnizhank terki lnini kaide j., • 

Jikle itlıam ederkm d ' nı İt-hat 
edecek bir ıı;raıncr k i 1 i ii,,t rme
di. (:iinkii 1? •• ,,ırrf'mczdi. Çfü kii öv
le hir gramer kaide i " ktu. ırı:tıdo 
bu ,;ihi teri~·! ere r 'nz. kı n et 'e 
yer :\eren hir k iıle ' rdır. Türkr erlf' 
üç c-kil tnkihi iznfi hıılundıı"'•unu lıi· 

V:indsor Düşesi 
anne olac k! 
ftalyanca "Koı·rh re d ita . era,, 

gazete i, \ 7iml or Dü e inin \. kında 
anne olacağım :mnaktndır. Kt'ncH i. 
pmdi koca ile hirlik r, m•rikalı 
)facer aile inr a"t ol n \·ilin 1 u Fi' I· 
de bulunmaktn lır. nr le Diik, 
Noeli Francnclıı nn C'hriııclel i hu 
\"illnd.ı ~eçinni ler lir. Yılhn ... ınılnn 
sonra ltnhaya ~ lerckln. oraclar dn 
Amerika' n ı:iclC'r•el~lrrıllr. 

Dü~c.s, Ameril n Rirlr il fi ıi' ••mf't
Jeri knnunıına ı:"rf' im tah'hNi hun
dan onra ela mulı r za e lrrcktir: 
kendi i, roctı;;ıımın cl ı re~nwıı \ıneri· 
knh ~a,ılma .. ı ir 'n, c iima ı 1-ım A
merib tonrn;;ı iizerindc ,.'irnıe ini i~· 
temr tcclir?!. 

Di;;rr taraftım. cı·;, leni1 rw·nt ~iirc. 

Dficıf' le Diik, 'Kimmn ani o tnlann· 
ela,• kY!'I ımorlnrr 'npmnk iı in. i\vns· ı 
tnrya3a Kit hülı le •i,] rck, b"r müll· 
det orada kalacaklardır. 

lir iniz. Birinci ,fckil, terkiln izali
lcrcle hem rnuzaf~ cm muta'fünileyh 
izafet eliimeti alırlar. Bu terkibi i· 
znfi ekiflerinin en b~hiclit': 'Milletin 
lıukimiyeti, cumhuriyetin f azilcti, 
merli:1in m~amesi, hükumetin mu· 
rnffnkryeti erkiplerinde olduğu gibi. 
f kind şekil. terkibi izafilcrde izafet 
aliuneti ) alnız mnzafm sonuna gelir. 

• umm ku\\'cti, Tiirk bayrağı, zeka e· 
eri, şİ\ e clü~üıılügü terkiplerinde 
olıluğu ~ihi. 

çiincii ~ekil, terkibi izafilerde ne 
muzar. ne <le muzafı ilcyh izafet ala· 
ıııeti almazlar: Dar dere, Maltepe, A
dahiııar, Kadıköy terkiplcrinde oldu
ğu ı;ı:illi·,. 

n. tsnıail füŞtak, hu terkiplf"re di
limidc ,.a~ayan canlı misal olarak 
~unları tla il:h e etmiştir. 

"'G:ılnta-nray, Ay'\'anıı:ıray, Bahçe
kapı, Kumkapı, Topkapı, Duatepc, 
Mnltt>pc. "tın:ıztepe, Hisartepe, Kadi
r cknlc, Çanakkale, Dağkale, Rnmka
le. 'Jblorköy, fnhk<iy, Sincanköy ve 
nihayet en büyllğilmUzUn makam fa· 
zil~ı e nsaleti olan Çankaya .•• 

E~er • adri foksndi arlada~ımızm 
lın~ :ı1inif c Trutayan gnımere uymamn 
Hiznf1 ~el~f'.'Vdi AY\ an arayı, Kumkı
pm, Topkapm, fohepeııi, Çankıyıg 
demcmicı icap ederdi. 

J.\} \'ausaraycla hir hiidi c deriz, Ay
\·:msarayıncla bir hacli~c demeyiz. 
Kumkapıd:m tren kalktı deriz, Kum· 
kapısından demeyiz. Duaaepede za
fer 'töreni yaptık deriz. Dmrtepesinde 
demeyiz. Tiirk ordusu düşman aav· 
!etini Çanakkalode kırdı deris. Ça
rıakkale:;imle demeyiz. Gözümüz ve 
gön) ümüz Çankayadadır deriz, Çan· 
ka~ ısında demeyiz..,, 

Sayın &ayla,·ımız, bundan sonra 
Dcnizbank ünvanmın kısa ve \'eciz 
olması balommdan da bir banka is· 
mine muvafık olduğunu söylenıif ve 
tahirin doğru olduğunu tekrar etmiş
tir. 

H man R c:it Tan.kut' un Sö:ıleri 
llundan onr~ Denir.li Saylavı R. 

Ila aıı HCfİl Tankut &ÖZ .alınqtır· Sa
yın ı;avlav, B. Sadd l\labudi'ain iti· 
rnzmuı ilmi olmadığım söylemiı ve 

demi~tir ki: -
"Bay Sacıri 'Maksudinin hepimiz gi· 

bi belled~ği ve şimJ.: ıdayandığı o~ 
lı grameri Türk dili grameri olm.a.k 
kıymetin:!cn o kadar uzak olduğu te
beyyün etmiştir ki, evet bu eski kita
bın bellemr.esine devam etmek cumhu· 
rfyet gençliğini iğfal etmek olavağı 

kanaatile bu kitap liugUn mektepler • 
den atılmıştır. Bugün Türk dilini ye
niden derin ve gen!ı servetine kavuı
turmak onun yeniden kamusunu gra
merini vüculda getirmek mecburiyetile 
karşı karş•ya bulunmakta olduğumuzu 
ve Türk diJ:nin ihyasına ait mukaddes 
vazif emh:i hala başaı amamakta bulun
duğumuzu itiraf etmeliyim. 

B. Hasan RC§id Tankut yeni gramc· 
ri yaşayan Türkçe ile yapacağmuzı 

söylemiş ve Denizbank gili terkiplerin 
neviinden olan §U canlı misalleri göster 
miştir: 

Kars vesair bazı viliyetlerde dağ, 

köy, Erzurum vilayetinde A~ale, Ede 
bük. Çobandere, Muşta Arpaçay, Bile
cik ve Mmisada A.rpadere, Manisada 
yardere, Bilecikte Eceköy, Diyarbakır· 
da Arpa~epe. Çanakkalcde bir defa ken 
diai Çanakkale, aonra Babadere, Baba 
kale, Çınarköy, Kastamonide Bağderc, 
Kırklarelinde Cevizköy, Tokatta Çay
köy, Siva3ta Çobansaray, Kastamonide 
Elmayaka, UrfaıJa Güneşveren, Anka
rada Kcç.:ören, Baltkcairde Serçcörcn, 
Konya ve Vanda Adabağ, Girestlnda 
Adablik. Eskifdıirde Adabisar, Beya
z.:tta •e Tokatta Adakant, Ankara ve 
Afyonda Anayurd, Ambardcrc gibi ad
lar taJiyan yüzlerce ve yilzlerce Türk 
köyleri vatıtiır. 

"Dcnizbanlc herbanıi bir denim 
baılkast vc;ya deniz suyundan yapılmış 
bir bank.ı ocğildk Denizbank türlü 
nakliye v .. sıtalan, limanlar, tersaneler, 
tablsiye ve fenerler ve denizle alakalı 
itlerin idaı esi için kurulmq bir devlet 
müessesklfr. 

KANUN KABUL EDILDl 
Denizbank kelimesi iiftrimclri isa

battan sonra kanunnun heyeti umarın. 
yesi üzerinde müzakere~ IC9''1:aıit Ye 

l~yiba kabul edilmiıtir. 
Meclis ~erpmba günü toplanacaktn'. 

etmi§tir- Hak.kıya ~önderilmi,tir. ~I' 
Hukuk ve İktuat Fakültesi talebe- Gençl.!r, hundan baRka • ~ 

leri böyle bir iane listesi açıldığını beı lira daha toplıyarak ~ ~ 
duyar duymaz ann derhal faaliyete la bir yılha~ı pivango bileti ~ 
geçmiş, bir heyet aeçerek aralarında kazazedelerin ailelerine teb 
dar h6tçelerinin rnfhaadc ettiği nİI• mitlerdir. 
bette para toplanı~lardrr. '\ -4, 

lngilterenin yapaca01 

kruvazör kalmadı 1 

Cenevre, 27 (A·A.) - Millet1er Londra, 27 (A.A.) - ••suıı;:,. 
Cemiyiti ıalllüyettar ıervielerinin ha· mes,, ~eteei, dmis inf88'~- 1 
Eırladıklan İttatiltı°klere g5re, bittin mmm tatbikmdan baJııedeP 
dfhıya memleketleri harp bütçeleri- cümle diyor ki: 

1
.,-: 

nin umumi ıtenelik yekUııu, 1932 de Bu yıl zarfmda fn~i)tere ., .... wl 
4.3 milyar ve 1935 de 5,6 milyar iken~ zör, 9 torpido muhribi, S ~ 
1937 de 7,1 milyar a1tm dolara çık· 3 mavin p;emisi, S torpido ~ı: ı• 
mıştJl'. 1913 deki ayni masarif ancak muhtelif gemiler inıa e~~ 
2,.S milyar nltm dolar idi. Bu ~~ yılı lmınzör af mm tanı~ .,ti 
nin 7.1 milyannm 4,6 milyan AT111• yılı olmuştur. 1938 yılmda ;.-
pa. diğer 2,5 milyan da geri kalan kr do muhriplerJe denizaltılar 
talll1' tarafından hareanmaktadır. lanacıktır. _/ 

Hatay'da sözde 
yeni rejim! 

l'ntaliya. !7 (H•'R11i) -Yeni 1T Kurtluğu Cemiyetin T~ 
jim meriy~ mev~ ~ ılOlll'll İskendcnın, !7 (Husuaf) --; ~ 
Hataydalu~ ciegqik.likJeryapı~ ıız delegesi Garo•nun H•~ ti. 
a limn~lirken eea noktalara hiç itlerini kolaylqtmnak kestd' di1 
temu edilmemi~tir. Yapılan deKiJik- ~etini takviye etmek -~~ 
l!k s.riye ~:indirip yerineı kurmaya çalJ!Uğl '~tııjfds ~M 
F ranm bayragı çekmekten ibaret bJ. cemiyeti K11seyri Musıaf a ~ ~ 
!Dlfbr· Mehme<lin evlerin<Je yeoideD 

Remll aaireler evndcm tizeriDde lmn toplantılar yapmı~tıt~ / 
hlli 16Suriye cumhariyeti., yazıb r ;__.,.--

Pamul< 
buhra~':ı 

harelere tesadüf~. Ramf 
dairelerin l~ ·:lıalan, Antakyada:n maa 
da diğer btltnn yerlerde arapça ve 
fransızca yazıhclır n tıe.b indiril· 
mcınİftİr. 

"Deniz bank,, 
kelimesi üzerinde 

Baralardaki hiittiın deflerler ve b
yit.IJlr da arapça elarak tutndmalcta· 
dır. DaittJenlea ıöa&lerilen makhus 
ve celp ~hi evrak tamamiyle arapça 
l..dmadır ve arapça doldundmalwr 
dır. 

Aıllapnaya Kiire Halayda reuai dil 
tirkge, arapÇa aa ikinci deftıeedıe dil 
olduğu halde, posta ve damga .-ilan 
bnılmcaya .kadar. fnm•ca "İRken· 
dennı s~" .ibaresinin rumsu .,. 
lan S. A. harflerinin vunılman de
l~ Garo tarafmdan mlimaip pili· 

(Oayoı: 1 ~y 
gibi memleketler ile.c~-~ ı~ 
B11fmalard.a bu tanda b8f""""" ~ 
maktadır. iRomauya ile Y~ ~ 
latma imza olunduğu tak~~ fi' 
ve benzin mvkabilinde ~ ; 
r.inç verilecektir. 1" fıt 

Faksı hu tarzda anlaııın>~~ 
muk balıruu gene ba11° '-• 
müstahsillerin elinde .ı~ırt' .,-

Saylavlanmızın, Edip~erimtzin f4kir 
beyanat ve konferanslar1 

Metli~ mnzakeresi geçmiş "Olan ''De
nızbank,. 'S'özil lıalCkmda tnus gazetesi 
mtiharrirlerinden Kutahya mebusu 'B. 
Neşit Ulug bir ajans muharririne nıül!
kat YetmtBtir. 

Suru· - Bugün ıokud~uz Cnniha
nyet g1:1ıete51nde Sen.-er :Bedi r.iımalı 'YB
zı üzerlnd noktai nazamıız nedir.? Bu 
yazıda bir resim vardır. "Deniz b&nkasr"'., 
ycazısrnın $On ıUç hadinden evvel yı.ikar

dan inen btr balta, \.'t bunun :§iddetli 
darbe ve :keskinliğinin iışkıruı alamet
Icrı •. SMvcr Bedi Denizbankm ~nlı.Şlı· 
ğmı ve "Deniz Bankası .. denilmek lilzu
munu ileri süren hukuk .Profesörü Sadri 
Mak~udiyi teyit için birtakım misaller 
getıriyor. lEzcitm1e aiyor iki: •<:Jzmir Be
lediyeı:ıi y,rine - bmir ıBelediye - diyebi
lir miviz? 

Sa vrn mebu!Mnuz Na5İt Uluğ'un bize 
\<!:'eliği krna cevap §Udur: 

- Ravrr. lzmir bclefü~re.c;i-yeiinellzmir 
belediye demeyız. 7e şimdiye kadar 
Tütkler bize bôyle bir terkibi isim 'kul
lnnd ık1~mna dair mical vermiş değiller~ 
dir. lzmir bele.-liye:::i. lstanbul beleCiiyeri 
Anl.:nrtı beledivesi 'Ve her 1t>hrin bir 'be
te ı ~i ıvardrr. Bunun manası ı;ok açık
tır: İztninn belde i~1erl ile ulraşan rmil
e.: "~İ.. Bunun Deniibank tin~mı tB
şr ·acl\I· 'bir miı~sese ile hiç bir ilmt rmQ.. 
na beti olmatlı~ ımeydandadır. 

'Jı"almz ben de :si%dcn fUnu sormak is
terim: 

Denizbank ifadesinin yanlıc;lı*ını van
hş n?amk. ileri miTen, \ve Türle HiJi ile ıne 
ilmi ve ne de -bilhassa- 1onotik ve du -
yanlarca -ıılftkasr olmmh.~ kendini tanı
yan, m:tlitm bulunan Bay Sadri Maksu· 

nriiftür. 

An karada 
Atatürk günü 

eliyi teyit etmek için ııetirdili misaller 
arasmda niçin Server Bedi dıenilen ıat: 
- Maltepe -, Kurnk@I -, Beşiktaş -, Ay
vansaray -ıgibi terkipleri hatırhyarnamıc; 
tır? füı noktaaa durmak 'her Türkün 
hakkı -ve ,'3Zifesiffir. 'Bu ~ Bedi de
mlen zat ya çok Alimdir. 'lm takairde be
nim i~ret ettiğim iki isimdeıı tnürSk'ep 
Unvanları da nazarı dikkate alarak ilim 
yohmaan izahda btilunacaktı. Veyahut (Ü&ıyanı: 1 in.cid&) 
Türk dili etimolojisinde cahildir. söze Atıtiirktin Aılbnya-ayak ıbutiiı 
kan~mzyacaktı... saat olan on heıi bq ~Ulus m.,,. 

l'tdit Uzgörerı'in fikri Clanmı!a 1>fttün melmplilerin ve ~\ 
JKiUahya mebusu V.edit U.t.ıören "De- kalahalikıhir1halk ldhlerimn qtira"kr 

nizbank .. :hakkındaki noktainazanıu A- le büyük bir 'toplantı yapıl1DJ1, mnr 
nadoln ajansı muahibirine anlatmIŞtır: kanm i§tira1dle ve hep bir ağızdan 

Birkaç dil konuşan bu savın mebusu- İstiklal marşı e5_y1endi. Ondan sonn 
muz. verdiği cevapta demiştir ki: 0 tarihte Ankara valisi bnlunn Me-

- .Ben ıBak Sadri Maksudiyj hakilra- hus Yahya Galip Ka~. o ~leı-dr 
ten bir §eyler bilir zannederdim. Halbuki doğmuı olan hukuk talehP.riııden Se
Denizbank 'SÖzüne itiraz eden .beyanatın- lBhattin. ve .Anlunıı :ıelıri nmrma 
dan anladım ki bu zat hiç bir şey bılmi- Behçet Kemal Ç~lar tarafmdan söy· 
yormuş .. Bir defa Türk dilinin tamamen levler vıerıldi. 
cahili olduğuna dair ha 11 olan kanaatımr Merasime ba,tanmailan 6nr.e ae '.A· 
açıkca ~·tcmeliyim. 'Halbuki 'Sadri tatürkün Ankaravı 'llk ~rdüğil yer 
Maksudinin dil hakkında ~lmış. ve leraen otonm};itden indiği ye~ ltadw 
mnkaddim,,...inde Atatürk imzasivle met- gcli, müirlf!'Aim H!tecN .;lan Halkev· 
hü sena edilmiş kitabını okudu~ za- teri atletleri:rıin ik.illci J\nkara knttr 
man. hakıkaten bu zatin an ilt alfil<.ası sunaa :birinr.i, ikinci, tiçlncli ~mit 
o1dujunu sannuşbm . .Mediste işittik)&. olanlan Yahya Galitt K'Up tand'm
rim bu sanımı ne y~ ki tüketti. Sıfır dan "1111ikif.ıt1ar ftribnqtir. 
yaotı~ Akpm d,. tAnkan T11dyOIU!Nh ıs. 

Ben. Sadri Maksudinin mcŞhur tanlı 30 ıdan !9..30 a bder bayrama knt
profesörü olduğunu da ic,itmiştim. Btt latnnası iein Halkevine tahsil ~ıım. 
son münasebetle :onun tetkikini merak kırk dalmka içinde ,.elif hatıraları. iJr 
ettim: :ram Jranaatla anladnn ki bu zat titıasları ve iatiNl.rı ifade ed1111 Jıj.. 
asla tarihci değildir. Tarihi bir papağa- taheler ftrilmiıt.ıtürler olu111n1aqtur. 
nın ~vl~iğinden ileri geçmemiJ bir 2ll- ' Hallaevinde de wynca )m1iıkler p:-
vallı 1mı~. pılmııtır. , - -

miktarda pamuk iıtoku d 
18C'llkt11'? k .,,lı 

Zannedi onız 1ci ~~ b ~ j 
meııelf!&İnin en nazik cihe~ ,, 
Fakat i in hu ciheti de ~ 
lı her.aber halli imkinaO _A# 

r~tiL ~ Bükf\met Ziraat Baıikıd -
le pamuk bubranmdaD ~ol•" 
ve bütün memlekete RS~do· it 

dav m~_.l,.Rinf" rarP 'h• ,;;;.oıv ~ 
muayyen ıbir .fiyat Ue ~ Jıt! 
mahtelif noktalarında "";et~~ 
ları hui<lav toplayor. il~" de'~ 
hngday fivatmm hadd_1~ ·JI 
diişmemf"Sine, hem de ~ılıJC ' 
nu hn~claylann en nıüııı ·fO!· ~ 
)arda ihrar.ma hi7l'1Tlel edi~, 1C' ıcil~ 

Ar-1'ha hn:;dav lnıhrall fiti ~1~ 
Cak olRn hu ı~nl Eti ve\'11 ~ " J1 
pamuk mııl,c:nlftoe cfo ~'ae .ııı~ i. 
maz mı? Balyeler ~nh ~~" 
van lmı~ nlan ... aw1•,.:~~ ff''\ı; 
baloo mnl.~f'ıı:P:"fl' hu"' dab' efil~~ 
zaRmdan claha kolav ~e "'"k ıtr"lı~ 
dn~ lu1naan bal'k• ı>• .. bit 1'1;-' 
1ü lhuidPv lcaJar "'""nı1 

Jll,lt • ·~ 
.., Ü "'lii1"9e 19ıt r l 

balunmadıiı rtn~ 11u: 1 ıcette Jı~ 
~!lf"ler vıt~rtasile trı"~ı~tilt ~ ı•• 
mnk .iatn\u yınmılı: - a.e )ıı§ 

.. 
0 

., ... ı,:1 .. rejiJI .tt nm Of1 TIP -r• r ~ 

be ctmem~k 1bJUl~ır· atııuk JJıı1' }1,1 
Onun, hükfalneb~ "bir 8ııtt"et1';1t 

meselesini daha esas 1 ]takkfllif" ~,lt 
letmelt için bu "o'kta ·plat ,ilef~ 0 

bankalar ve :milli ~~i ıııo~• 
1.1imdiden tewısa ı• &Jf 
ıur. .ASI,.. 
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Kan Kayaiaı~ 1 
Yedlkule zlndanıarında e 

BiR KRAL J 
Yazan: Niyazi Ahmet *'"" Sayı: ta 11flllll'lllllJrı 

\/ay •. demek beni de 
Öldürmek istiyorsun 

öylemi? •• 
- Ben onun bu kadar güzel olduğu- 1 

il~ hiç farketmenıiıtim. Meğer Zehra, 
'fı olınayan (Üzelle.rdenmiı.. diye dü· 
~~İiyor n o~ malik oldufu için ken-
f ''ini de dünyanın en meıut insanı 
lrz~yordu. 
.Gözleri hep Zebranın yüııme dikil

rtılıti. Fakat hayret.. Zehra bir defa 
0lıun baıım çevirmemiıti. Mahzun, 
lilthlı görünüyor, kımıldamadan duru;or \"C gözlerini bir tarafa çcvirmiyor-
ll, 

Ömer: 
- Acaba hasta mıdır diye dü1ün:u. Sonra kendisini görmemesine hld

CtJenir fibi oldu. 
Saatler ilerledi. Bir aralık ihtiyar 

~dınlar yerlerinden kalktılar. Zebra 
~ kalktı. Bir defa ve çok ıilratle göz
trlni Ömere çevirerek baktı. Deli sa· 
r>tn bu balnJJann altında kalbinin 
~ll\'VetU bir el tarafından ttkıldığmı 
lacder gibi oldu. Zebranın atk ve ih

tirıı dolu bakt§lan atmüı§til artılr. 
~e vardı. Ne olmuıtu? 
Zehra ihtiyar kadınlarla uu.klapr• 

~en oiııann arasından aynlan ihtiyar 
bir kadın Uzun Haaaı:ıa doğru yaklaşa
l'tlt bir fCyler söyledi. Ömer biltiln 
~nlardan bir ıey anlamıyordu. Uzun 
•sanı kolundan yakalayarak çekti: 
- Ne var. dedi Uzun Hasan çabuk 

'Öyle., 
O ihtiyar ne dedi. 

. - Patlama .. Ne oluyorsun.. Elbet 
löyliyd.:eğim. Ömer nefe11 almadan ce
~P ~liyordu: 

- Ca.buk aöyle .. Fazla aöyliyemem.. 
Uzun Hasan gUlilmsedi: 

- Ulan, de.di ıcn artık dövilıemez· 
•in. Bu kadar kara sevda olur mu? 
Zavallı Ömer biltUn bunlan duymu• 

)ordu bile. Hasanm omuzundan yaka· 
'-:»arak çekti. Bir eli ile de hançerini 
tııtınuıtu. U.ıun Haaan bir kahkaha 
'-Iıverdi: 

- Vay, dedf demek beni l51dilrmeie 
de kalkı~raun öyle mi?. Haydi o hal
de tattı canımı kurtarmam için ıöyliye
rııı. Bu akıam senin odana haber ıe
tcck. 

- Ne haberi?. 

- Ben ne bilirim bir haber itte .. 
-. Kim getirecek? 

hu-. Onu da bilmem. Merak etmeain 
.ıcpm haber gelecek dedi. 

~·Ömer kqlanru çatarak diltündü. 
it.~ . türlU aklı ermiyordu. Hayatmı 
~llftl.rdıfr, bir gece beraber sabahla
~ ve köyüne kadar getirdiği ıevıi-

kcndisi ile konuşmuyor, yanma 
~lıniyor, sonra da haber gönderd.:eği· 

bildiriyordu. · 

~?.rner o rece erkenden odaıına çe-
0. dı. Yatağa girmeden beklemeğe 
~ lladı. Fakat vakit bir türlü ıeçmiyor 
ll. 

'<'t.trar kapkaranlıktı. Hafif bir rilzg!r 
\lrumu§ otlan yalayarak esiyor ve 

ttrip bir ıes çıkanyordu. Ömer Yedi
~lllede hapsedilmişken bau geceler 
t~rrnara denizine karıı dalar ılık" riU-

a g8ğelnli açarak düıünürdü. 

ti O vakit yeni maceralara atılmak is
., ~0rdu. Uzun acf erlere gitmek, kuv
f tt)i düımanlarla çarpıtmak Vf' muvaf· 
~'< olmak arzusu içinde yeretmiştf. 

1P!sten çıktıktan uzun bir Akdeniz 

ç~tferine cıkmıJtI. Birçok tehlikeler ge· 
f 
1~1lliıti. Birçok glizel kızlara raatlamıı, 
-~ •t. hiçbiri ile allkadar olmam:ştr. 
\1 llıdı seviyordu. O kadar çok acvıyor 
"\l .ki .. Bu sevgi Ömere bazan korku 
~rıyor. Büyük maceralara atılmaktan 

r!uYordu. 

" - ÖJUrsem Zehrasız kala.:ağım .. di
~e d" b%·· UJünüyordu. Bazan önüne çıkan 
le ı.tn engelleri yoketmek i~in mliude
~c kırar veriyor. Hatta Zehrayı alıp 
~•lardan da kaçmağı düıünüyordu. 

11 
Y dofmuı, karanlıklar loş bir oda

}~~n t~ gibi aydınlanmıttr. Hila gelen 
tu. dıprda rUzgann hııırtısı Ue 

köpek havlanalanndan baıka bir ses 
yoktu. 

Ömer" beklemeğe tahammülü kalma
dı&ını h.=uediyordu. Bir kenarda ak
şamdanberi aızmıt bir halde yatan 
Uzun Hasanı ayaklarından çekerek 
uyandırdı. 

- Çabuk kalk .. diye &eSleniyo.rdu. 
Şiddetle çekilm~inden ürken Uzu~ 

Hasan birden fırladı ve elbiselerini ku
caklayarak doğruldu: 

- Ne oldu •• Nereye gidiyoruz?. 
- Bir yere gittiğimiz yok kalk .. 
Uı:un Hccan göz:crlni oğugturarak 

Ömerin yüzüne baktı : 
- Sabah mı oldu?. 
Ömerln elbisesi ile ayakta olduğunu 

görüuce d·,arı baktı: 
- A .. A .• Sen uyumaıdın mı? Ne ie

tiyoraun. 
- Kimse gelmedi. 

Uzun Haaan ihtiyar kadının aöyled-i 
ğini çoktan unutmuıtu, Ömerin belde· 
mektc olduğunu görünce hatırladı: 

- Ha... dedi. Doğru .. Ama ıen gittin 
rni? 

- Nereye gidecektim.. 

- Evin öte yanındaki büyük ağac.ın 
altına gidecektin ya.. Yoksa ben söyle
mem:t mi idi. Nasıl da unuttum. Kaba
hat gene ae.nde. Beni korkuttun fena 
halde: 
Öm~r deliye dönmiittil. Ne yaptığı

nı bilmeden Uzun Hatanın üzerine ıııtıl 

dı. Köye ıeldikleri glin bağlanan ya· 
rası ıztırap vermeğe ba§lamış olmasına 

rağm~ chennniyetm vermeden arka
daıının boğazını 11kt1: 

- , Çabuk s<:Syle, dedi. Hangi ağac.m 
altında bekliyecekt.=. 

Uzun Hasan nefes atamıyor, gırtlağı 
Ömerni parmaklan aruında kopuyor 
gfbi idi. Pencereden elini uzatarak 
a~acı gösterdi. 

Ömer Uzun Huanı bUtün kuvveti 
ile yere fırlattıktan sonra pencereden 
atladı ve ~öriilmemeğe bile ehemmi
yet vermeden ağtıra doğru koımağa 

batladı. 

- Ömer .. 
Bu Zebranın ıe!! idi. Simsiyah bir 

keçe örtünmilJ ve ağacın gölgesine bU

zülmüttU. 
- Çok geç kaldın. Uyumuş mu 

~in. 
Ömer sevgili Zehraa:nı kucaklaciı. 

Sonra arkadaşının aptalhğmı anlattı. 

Ağlayan bir çocuk gibi konuıuyordu: 
- Ne oldu Zehra .. Benden n:çin ka-

çıyorsun l:A:Syle .. 

- Suı ömer .. lıler çok fena. 
- Ne cldu? 
- Annem razı olmuyor. Baban duy-

u ıeni öloürür diyoı. Sen bitmezsın 
biz'm adetler çok baıkadır. 

- Ne söylüyoraur. Zehra - yoksa 
benden vaz mı geçtin .• 

Zebranın i:Özleri yaı içinde idi: 

- Ömer, iıtersen beni burada öldür. 
Ben senden ba§kasını istemem. 

- Kaçalım Zehra .. 
- Nastl kaçalım Yollar hep kapalı· 

dır. Beni kaçırdıktan sonra bu köye 
kimse giremez. 

- Kı"m beklerse beklesin .. Bak br 
nim arkadaşım da var. Dövüşür öyle 

kaçarız. 

- Olmaz Ômer seni öldürürler. Sen 
bizim tarafları bilmezsin. Hepsi iyi 
ata biner ve iyi &il~ kullanırlar. Başa 
çıkılmaz. 

- Anlıyorum Zehra sen kaçmak is.· 
temi yonwn. 

Zehra hıçkırarak cığhyordu: 
- Annemden bu akpm seni görmek 

için mü.saı:lde istedim. Babam seninle 
böyle görüştüğümü duyaraa hem srni 
hem beni öldürür. 

- Peki ne yapacağız. 
(Arkası var) 
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Hisar vapuruna ait tahkikat 

Bir ceset daha 
çıkarıldı 

Fırtınanın yeniden 
başlamak ihtimali var 

Irva tahlisiye istasyonunun ymmda 
merkep adası mevkiinde batınıı olan 
Hiaar vapurunun tabiri.katına müddei
umumilikçe devam olunmaktadır. Tah
kikata Beykoz müddeiumumi muavini 
el koymuıtur. 

Diğer taraftan tahlisiye iıtaıyonu 
mürettebatı kaza mahallinde iki un
dal ve b=r motörle yeniden araıtırmala· 
rına devam etmektedir. 

Son defa yalçın bir kaya üzerinde 
görülmüt olan be§ ceset bin müıkülat
la karaya çıkarılmı§tır. Cesetler o ka
ıdar yıpranmı1tır ki, kimlere ait olduğu 
teşhis edilememitti'· Yalnız J>ir muci%e 
olarak kurtulan Temel arkadaıtarıru 

tanımıJ ve b:.rer bireı isimlerini aay
mııtır. 

Bunların yafcı Ahmet, İbrahim, 

Mehmet ve K!Pf olduktan öğrenilmiı 
lir. Cesetlerin bir kısmı a.11elerine tes
lim edilmi1 bir kıımı da defnine nıh
aat alındığından derhal gömatmU1tür. 

YE:"ll BiR ~ESET DAHA 
ÇIKARILDI 

Tahlisiye istasyonu mürettebatı dün 
de araıtırmatara bliyilk bir ehemmi
yetle !devam edllmittir. 

Bu araıtırm.alar neticcıinde vUcu
dunun birçok yerleri parçalanmıı, bir 
ceset daha bulunmuttur. Bu ceaet ilk 
defa teıh!s edilememif, nih11yet Teme~ 
lin üadesilc Rizeli Yusuf olduğu anla
Jtlm~trr. 

Rizeli Yı:ıur ilk defa Rizeden deniz
ciliğe intiap etmiı 30 yaıtannda bir 
rençtir. 

Rizeli Yuıuita Kalkavan zadeler 
tarafından Irva,da dcfnedilmittit. 

Bu •uretle fimdiye kadar 21 kiıiden 
ibaret olan Hiaar vapurunun mürette
batın.dan iki sağ olmak üzere 6 aı mey 
dana çıknuı bulunmaktadır. 

Diğerler:nin boğulduktan ta.mamile 
anlaşılm.ıı olmakla beraber tahlisiye 
mlirettebatr yine araştırmalara devam 
etm~ktedir. 

TEMEL VE SEYFININ SIHHAT
LARI IYt 

Hisar vapuru faciasından uğ olarak 
çıkmrı Temel ve Seyfullahın sıhhatle
ri iyidir. Fakat her iki denuci ide faz-

la yorgun düıtüklerinden tahlisiye 
doktorunun gösterdiğ ilüzum üzerine 
daha bir müddet Irva hastahanesinde 
yatacaklardır. 

Bazı gazeteler her ilci denizcinin İs· 
tanbula gıtirildiklerini yazmı1lar ise 
de bunun doğru olmadığı anla§ılnuş

tır. Fazla olarak bu iki denizcinin ora
da yeni çıkacak cesetlerin teşhisi için 
kalmalan daha münasip görülmfiJtilr. 

CUMHURiYET VAPURORO 
GELDl 

Fırtına y:llzilnden Ereğli limanına 

ığınmak mecburiyetinde kalan dcnb 
yollannm Cumhuriyet vapuru dün bir 
.gün rötarla limanımıza gelmiıtir. 

Cumhuriyet vapuru süvari&i nhtıma 
yanaıtıktan sonra !deniz yollan idare

' ıine giderek, fırtma etrafmda malOmat 
vermiftir. 

Vapurun silvaris~ Terdiği üahatta 
fırtmanın kısmen . durmuş olduğunu. 

lakat yine devam etmek ihtimali bulun 
duğunu e<sylem.i§. boğaz d1§1nda denl· 
zin yüksclmcğe mütemayil görUndilğil· 
nO illve etmi§tir. 

Diln limannmza gelm~l beklenen 
Güneysu vapuru henUz gelmemi§tir. 

ERECLIDE KARA YA OTURAN 
VAPURLAR 

Ereğli lımanın.da fırtına dolayıaile 
karaya oturmuı vapurların vaziyeti 
hakkında dün li.ınanmuza yeniden ma
lOmat gelmittir. Bunlardan bilhagsa 
Sinop vapurunun yarası büyük oldu· 
fundan hrean yeni bir tehlike göeter-
mektedir. 

DiğC1' lraraya oturan vapurlardan 
Tavilzadelerin Kurtulut vapurunun 
yarası Sine>p vapunına nis.betle daha 
az tehlikelidir. Gtrek birinci, gerel:ae 
ikinci vapur için Türk gemi kurtarma 
ıirkctine hiçbir mUrecaat yapılmamş· 
tır. 

Bundan kurtarma masrafmm vapu
run kıymetine nazaran çok daha fazla 
olduğu antaıılmaktaldır. 

KURUN ABONE BEDELi 
BAŞKALARINKINDEN 5 O O 
KURUŞ DAHA AZDIR. 

~o_m_c~yı_ı_R_K~· A __ v_·u_K_D_Ev_R_t_L_o_ işaret /er: 
ER1UGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Miltiyadi ıfnemuında 
(KÖR) 

piyes 3 perde 
AMAN HANIM SUS 

Komedi ı perde 
Şehzadebaşı: Ferah sinernada bu gece: 
(Halk Gece~O Komik fsmail DümbüIJü 
ve arkada,ı:ırı ... -Hem sinema, hern 
Tiyatro Hcırrnlne Hepşen ve varyeteler 
Halk Gcced fiyatları: ParadJ 10; umu
ml mevkiler 20; talebelere 15; balkon 

30; talebelere 20; umumiyetle localar 100 
PF.RŞE,fREYE Mualfd Kon.ıtri ... 

Suat l'opur11n adt Giltiğf 1101 
12 Ciüney~u 'Karı deniz 
9.30 Kocaeli lzmit 
9.30 Hur~a Muclan~·ı 

20 SalC'let Bandırms 
t!) Seyyar Karabiga 
JO .\narıırta Mersin 

<iELECEK YAPURl.AR 
11 Ankarn Karadeniz 
9.30 Saadet Bandırma 

14.30 ~(ersin Bartın 
17 Tayyar fmroı 

9.30 Cınakkale Mersin 

Afyonda Çetlnkaya 
enstıtnsn 

Afyon, 27 (A.A.) - Vilayet umu· 
mi rntc:lili taraf mdan yaptrrı1maıma 
karar ,·erilmiş olan Ali Çetinkaya 
enstitüsü binasının temel atma töreni 
dün yapılmı§tır. 

8it11111Ai M JilUC..,.... 

Sulhun bayramı 
YAZAN: Sadri Ertem 

Bizde ltızılay altm.'f yapna bastı. 
Bu, ıulh yolunda bUtün dünyanın göı· 
terdiği bir insanlık ve yardım ıuuru· 

nun bir üadeai, insanlık ve yaı:idnn &il
neginin hlr parıltısıdıı·. 

Kızılay bizde 60, Krzılhaç Avrupada 
67 yaşındadır. 60 la 67 arasında bilyilk 
bir fark yoktur. Çünlcil davada, ıirişi
len İJte aradan ıu ııır:ma.z bir vahdet 
vardır. 

Harbe mani olamayan, ve ıulhu 
inkrta11z bir surette muhafaza imklnı
ru bulamayın inaanbğrn biç olmazsa 
hastaya, yaralıya yardımı denemeıi 

hangi adla ileri atrlm.JI bir ıuurun ifa
desidir. 

Fakat insanlık ıulh ve s:faleti azalt 
mak yolunda yaptığı lılerle ıulhu yık· 
ma.k sefaleti çof altmak huıuıunda yap 
tığr masraftan mukayese ettiği zaman 
bu başlanııcm daha ne kadar çok itina 
ile beılenmeğe muhtaç olduğunu is
bat eder. Şu aon altmış yedi ıene içinde 
beıe:iyetin sulhu tahrip etmek, ıefaleti 
muhteıem ve mua.zzamlattırmak ıçın 

sarlettiği bUtçe ra.kamlan beteri bir 
hac:aletfn destanıdır. 

Sefaleti seven, ıuthu ezen teşekkül
ler yanmda mütev:ızı ve hatta sessiz 
için, için çalı§&Jl ıefkat, merhamet 
ve insanı aevme kudreti bir taraftan 
bir zaafın, bir taraftan bir enerjinin 

ifadesidir. Zaafın ifdaeeidir, çünkü tef• 
katin saf, ılık yüzranil görenler, gör· 
mek iatiyenler çok azdır. Buna mukabil 
dev cüascli harbi, adaleti kaaalanndı, 
ceplerinde. :zekalarında, ruhlarmd& 
bcsliyenler muazzam yck<War teıldl 
etmektedirler. 

:Bu bir enerjidir. Çünkü, bütün ze
kaların ıeytani bir hamle ile sefaleti 
ve harbi icada çalııtığt, altın oluklarla 
sulhu tenkil ettiği, merhamet Ye tefka· 
tin bir tahta kurusu, bir $ivriainek 
farzedilerck filitleıuliği günlerde aulb 
güne1inin doğmasını bekliyenlerin biı:: 
sabahın aJaca karanlığında oldukla..mır 
bilerek bckleyiıleri mukavemetleri ser 
çekten hayır ve şefkatin ayakta duran 
enerjisidir. 

Enerji hayri ayakta tutanlara göre 
milsbet, zaaf bu enerjiyi yıkmak iati· 
yenlere nazaran menfi bir kıymettir. 

• • e 
Haynn ıerre, aulhun harbe plebe

ıini bir rUncı bekler cı'bi ıözliyen mil· 
let aulhun bayramını yapıyor. 

Bu bayramı yapan millet sulhun 
kudretini, azametini, sevgaini her mil
letten daha iyi bilen ve ebadını haki· 
kate en uygun ıekilde tahmin edebi· 
len bir inaanbk par~&11dır. Sulhun Inıd 
retini muharebe meydanlarında. ti.fa· 
nm aaadetini ıefaletlerin ve dıhat.ab· 
liiin lcuağında ktffetmittir:. 
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Bir şaki teslim 1 

· oldu 
Knrs, 27 (A • .\.) - Yol ke mck, 

oygıınculuk \ c ~cka' etten ınazmın o
larak yıllardnnhcri tnkip edilmekte 
olan ıne~lııır e~kiyu Bendi' anlı \yıle
nıir hu ,nJıalı snat 9 da, Vali Akiriıı 
evine ~elerek, ılf'lıalct t•tmi~. ı.il:ilımı 
da te lim etıııi ,tir. 

Bu delıalcti temin lııMt unıla 'i
liiyetirniz C. H . Pnrti~i iiyelerinin ö
nemli hizmetleri göriilıııü tür. 

Aydemirin viliiyet emniyet (lain~· 

11iııcc fotoğrnf ve pnnnnk iıleri ulııııp 

tahkiknt evrakı tnnzinı edildikten on 

ra maznun, evvelki' akalarına ait jan
darnıııca tutulnmş evrııkiyle birlikte', 
Cumhuriyet 1\Jütldeiumuın iliğiı: e tev
di eılilmi.tir. 

'lümrük hayoanlaı 111a 

gem bedeli /ayıhası 
Ankara. 27 (Telefonla) - Güm· 

rfik memurlarından hazılarma, hay
van1nn içfn ,·erilecek yem hakkınıla
ki kanunun birim~i mıulclesinin deği§· 
tirilmesine dair olnn liiyilıa Mecli in 
nıznamesine almını~tır. 

Teklif edilen yeni mad,Je §Uchır: • 

"Gümrük svari mıntaka ve muha· 

laza menıurlanna vazifeleri icabı te· 

cıarikine medınr bulumlukları hay

\•an lan için ay.la maktu olarak 14 lira 

yem bedeli verilir, mezun bulunan

lara mezuniyetlerinin üç aydan faz la

sı için ,.e ha}'\·ımmm elden çıkaranla

ra yeni ini teılarik eclinceye kaılar 

yem bedeli nrilmez, kıtaata milrettep 

binek ve mekari Jınyvanlan yem he· 

deli de bu miktar dalıilinde tesviye o· 
Junur." .. 

Serseri imparatoriçe 
AvusitlYlrya 

a m ıP>a ırat o ırD çesı 
IEID~abeit 

hayatoınHdla ~ek 
bir cdlaffa 

kazan<dloğo paııra 
ı o e ö ğ lYı ın lYı ır<dl lYı 

Cenevreden 
kaç ark.en 

Göğsüne bıçak 
saplandığı halde 

"Birşey yok,, Frnnmra ]ozcf ve Eli::abet 
Ki.~ingen T.aplıcalannda ••. 

fmpqratorr~e Eliznbet'in 
bir gen~lik resmi (1865) 

Anısturyada cuma günü (24 Ka

Diyordu ve yarasının farkına 
ancak vapurda vardı 

nunuenel) Kraliçe Elizahet'in yü- raber, (baha·ı Bavyera kralının da· 
ziincü yıldöniiınü anıldı. Ru nıiina- madı idi) Tiroide ufak bir köye gidi· 
Eehetle, l\Jayerling lıadise~i bir kere ı 

yorlar. Bura< a onları kimse tannna· 
daha herkesin aklından geçti. 1 

yor, yallancı yo cu zannetliyorlar. O 
A'usturyanm sondan bir evvelki • 

zaman Zizi isrm veri1en Elizabet, köy 
impnratoriçesi olan Bavyeralı EJiza-
het 24 Kanunuevvel 1738 de l\f ünih- meyclanında, kiiylü kndnr ve delikan-

k 
lılar1a ç~r<la~ oynayor. Köyün zen,..in· 

te doğmuştu. Fa at, bugünkii dene , " 
)erinden biri O},ınnnu beğendiği hu 

yakı~acak derecede erkek "'ibi, kadın· el1 " ku:a çıkarıp i pens veriyor. 
dı. :;\fükemrnel ata biner, &\'a gider, 
türlü sporJar yapardı. İmparatoriçe bu parayı daima sak· 

r. h 1 Jarmş ve: 
ı<,_Jiza et gayet ser >est hir terbiye i-

... - Hnyatnnda liazandı;;ını ye,..ane le hiiyütülmii~, digerlerinden ~01' 0 " 
para budur! dermİ§ ... 

Carkh bir prenseBti. Kışm ı;araylla O• 

tunır, ylin torap, yün fanile örer, fa. Mayerling Kahramanının 'Anne$i 
ldrlere dağ.ıtrrdr. 

Bazı kızlar için htir havat evlen· 
Kazmıdığı ilk Para . dikten sonra ha~laclığı halde, Elizabet 

rinde, bir İtalyan anar~i'sti, Lulteni, 
kendisine pusu kurmuş ve arkasın· 
dan kamasını taplamı§U· 

Fakat, gayet garip bir tesadüf eseri 
olarak, kraliçe, ciğerlerine kadar gi
ren hu bıçağın yarası ile ölmediği gi• 
hi, o anda yara1andığmnr farkına biJe 
varmamıştı .• Y a1nı:z, göğsiine bir yum· 
nık yediğini zannetmişti ... 

Bu "yumruk" üzerine yere yuvar• 
lanmış ve yanındakiler kendisini kal
dırmağa çalı§tıkları esnada: 

- Bir şey olmadı, demiştir. 
- Çabuk olalım, vapur ka~or! 

Bir gün babası Maksimilyen ile l)e- hürriyetini e\lendiktcn sonra kaybet· 
------------------~--------..:_~--- mi~tir. 

diye ikaz edince imparatoriçe hemen 
kalkmı' ve ' 'apura ko~mu,tu. Vapura 
girinceve kadar gene yara!!mm f arkm 
da de~ildi ve: 

- Bu a<lam henden acaba ne isti· 
yordu? Her lıalde saatimi çalacaktı.•. 
djyordu. 

24 isan 1854 le Franz Jozef ile 
evlendikten sonra Viyanadaki saraya 
kapanmı~ ve o 7.amnna kaclar hcraher 
ya§adığı atları, köpekltri <hşanla kal· 
mı!tt ... O zaman ı\rşidiik olan kayna
tası Ar~idö~es Sofiy11. i.ıe eerbet-tliğe . 
hiç tahammülü olmıyan bir kadındı. 

Elizabct, npnra girip otunınr.a 
g<iğsiindcn ):nralanmı! olduğunu his
setmiş ve hir saat sonra da ölmüş· 
tür ... 

B i ı i r m isi n iz? 
.Mayerling hadisr.sinin kahramanı 

Roclolf, Elizahetin ü~iincü çocuğudur 
ve ] 858 de doğnıu~tur. 

RodoJf doğduktan sonra annesi He 
babası ve diğer 5laray erkanı arao:mrla 
geçimsizlik hn§ladr. Nihayet impa· 
ratoriı;e, sıhhi seheplerclen dolayı 
diye bir bahane ile, Viranadan uz.ak· 
Jaetmlılı. Elizahct Viyanadan ayrılıp 
Korfuya gitti , ·e nıe~hnr .1\hi~eon kas
rını yaptırdı, ora.la yaşamaga ha~la· 
dı· 

Adliyede 
terfiler 

1K1 KOVA taşımak bir k'o
,.a taşımaktan daha kolaydır. 
Niçin, bilir misiniz? Çünkü o 
zaman iki elinizcle <le denk a
i;-ırhk huhmur. vücudunuzu 
dik tutabilirsiniz. 1T alhuki, 
yalmz lıir elinizde bir ko\'a ol-
a Yficudunm: o tarafa eğile

cektir. 
PAP C \N çok yaşayan bir 

haY'·anılır. Ortalama olnrnk 
papa~anm ömrii 40 senedir, 
denilir. Fakat, hu ı:;eveze hny
,·anların yiiz sene yaşıyanlarr 
çoktur. 

l\TISIHLJLAR yaptıkları hi
nnJnra Jınrr. kullnnırlardı. Fa
kat bu lınr~m içine sirke ko
varlarılt. Ehrmnlnrm ve cliğf'r 
in~natm hııgiine kndar dayan
mac:;mda hunun teı::iri ,·ar zan
necl i 1 iyor. 

.T PO ·y AD \ kiiprii lcr tnh
tndan ve c;i,;siz yapılır! Bura
da görtlii~iiniiı. k,.mnli köprii 
onlarclnn hiridir. Tahtalar hi
rihirine ge<_:ıneclir 'P hiç çi' İ 
kullnnrlmanu~tır. Bu 11rctle, 
köprll Çök n1astiki olur, esner 
ve yıkılmaz ... 

SU ÖHÜMCEÔl denilen hir 
hayvancık vardır. İsminden 
de anladığınız, gibi, hu lıir ö
rümcektir ve suıla ya!ar. 

Bu lıaY'•an, kendi ine lazım 
Jıa, ayı, suyun yiiziinden ala
rak, a~ağı iner ve <iriimc-ek ağı 
gihi yaptı~ı küçiik bir kavanoz 
içine doldunır. Kt§tn hu ka
vonozun içinde yaşar ,·e orada 
yumurtlar. 

- Bu ~apka bana kaynanamın ton 
hediyesıdir .. 

- Belli. deve deriıinden pliba.. 

Fakat, ımrayıla bazı buhranlar ~ık
tıgı zaman, Viyana ·a geliyor, lıiiküm
dnrhğmı gene gö,.teriyordu. On<lnn 
sonra da Avrupanm nınhte1if §ehirle
rinde dolaşmağa başlamış ,.e hu yüz· 
den kendisine "Serseri İmparatoriçe" 
ismi \'erilmictir. 

Elizahet l;akiknten seyaliati çok' sc· 
, ·erdi ve: 

- Cennette hile oha, hep bir yer
de ya~amaktansa ölmeyi tercih ede
rim, derdi. 

Göğsünden Yaralandığı llalde • •• 

Habi:ıburrrları taht'tan indirme 11a· 
disesi olduğı~ zaman (1898) de İmpa· 
ratoriçe Elizahet CcneHe<le idi. Fakat 
faciadan gene kendini kurtaramadı: 

Haberi alır almaz, hemen \'apura 
atlayıp kaçmağa hazırlnnmıştı. Tam 
vapura hinece~i zaman, rıhtım üze· 

- Kızımla evlenmek mi iıtiyorau
nuz? Hah hah! Bu R.b:ıhtanberi ıiz 

yirminci siniz! 
- O halde yann aabah erkenden 

aelir. birinci olurum.. 

Ankara, 27 Telefonla) - Adliyede 
yeniden §U nakil ve tayinler yapılmı§ür: 

Akcaabat sorgu hakimliğine o yer sor
gu hakim vekili Selim Utku, Kırkağaç 

sorgu h.'\kimliğinc o yer sorgu hakim ve
kili Şevki Akbay, Lüleburgaz Sorgu ha
kimliğine o yer sorgu hakim vekili Suat 
Kosa!, Karaisalı sorgu hakimliğine o 
yer sorgu hakim vekili Muhlis Oğüt
çü, Gülnar sorgu hakimliğine Bozkır sor
gu hakim vekili Tahsin Elba~r. Cibik sor 
gu hakimliğine o yerin hakim vekili 
Hakkı Akay, Demirci sorgu Mkimliği. 
ne o yer sorgu hakim vekili Rauf Dincer, 
Tortun sorgu hakimliğine Tercan sorgu 
hakim vekili Hilmi Erden. Akhisar sor
gu Mkimli~ine Karaca!'iu sorgu hakim 
vekili Sabri Ayirtman, Orhaneli sorgu 
hAkimliğine o yer sorgu hakim vekili Av
na Ozel, Sinop sorgu hakimliğine o yer 
sorgu hakim vekiili 'Olvi Aksoy, Pasinler 
sorgu Mkimlil!ine Arapsun sorgu hakim 
vekili Necati Ecer, Sungurlu sorgu ha
gu Mkimli&rine o yer sorgu hakim vekili 
Mehmet Kocaoğlu, Acipayan sargu ha.
kimliğine o yer sorgu hfildm vekili Hadi 
Tannan 30 lira maaşla ve terfian tayin
lenmişlerdir. 

- Caba olma! Bilıili bir adam .iki 
adam demektir! 

- Aman, rica ederim .ıiz olduiunuz 
gibi kalın. X etİ§ire I 

Madrit top ate 
şi altında 

Kurbanların sayısı 
daha bilinmiyor 

l\fadrit 27 (A.A.) -Saat bire~ 
ru ~iddetli bir topçu düelloro bıt 
mıştır. Asi bataryaları, bir kere ~ 
hükumet merkezini topa tuunut,r 
dır. Mermiler, fehrin merkez to 16 
larmda gittikçe arlan birittiratl• P' 
lamı~tll'. ed' 

Telefon hina"ı ile Büyük Cadd • 
bazı hinabr bombardımandan ııtfit~ 
essir olmu~1ardır. Ame]e mahaU~ ( 
rinde memıiler sağlam olmıyan ~iJJ it 
farda miilıim tahribat husule gcurfllısJ 
!erdir. Bombardıman kurhantarıtl 
ndedi henüz maliim değildir. d • 

Hiikihnet topçulan mukabele e ~ 
rek iJ bataryDlannı sustumıağa JJl 
\'affak olmu~lardır. 

Teruel Tnmamiyle Alınmadı ~ 
Barcelona, 27 (A.A.) - Jtet 

tebliğ: • • _ •• t 
Hükumet kuvvetlen henuı sı\'İI -

si muhaf ız1arın i~gali altmda bultıJI i( 
Tenıelin piyade kı~lasım zapte'j,. 
)erdir. Şehirde ancak iki nıOJ 6" 
noktaııı kalmışhr. Bunlar Papaıı oı JJll 
tehi ile sivil hükumet konağıdır·. do 
iki bina dün ak,am ale,·ler jçıO 
WL ~ 

Temel cephesinde son günler d'l" 
fında 6.500 esir alındığı tahınin ~~ 
mektedir. Alman malzeme 11'1 eJ• 
bir miktara bnliğ olmaktadır· Te~,ııt 
deki ııivi) ahalinin tahliyesine d~ ı 
edilmektedir. ! 

'.Asilerin Bir Deniz Bombardını~ 
Deniz cephesi: Dört bi harp .ge ,o" 

si dün Kastellon ve Burriana lııP ,o" 
larmı hombardnnan etmi~tir. fııshd' 
ea zayiat ve hasarat yoktur. Cu11•1Jerİ 
riyet tayyareleri mütecaviz geırt•1,r, kntmnğa ı.ıcchur etmişlerdir. :a:ı.r 
l\Jallorka adası istikametinde uz 
mı~lardır. 

. ,... 
...... .. - -.-.. 

Fr~lwcular V aziyetlcritıi 
Düzeltti "' ... r 

. ne!"' 
Salamanka, 27 (A.A.) - · 

tebliğ: edil" 
Teruel'in müdafaasına deva~ dil'it 

mektedir. İki dü~man tayyaresı . ettO 
rülmüştür. Şehir civarında f aa!•~tle
bulunan Franko ku""'·etleri ,·azı~ ıer
rini hissedilir derecede eliih etrtt•e dl" 
dir. Bu kuTI·etler, hükümet ku'"'fe,ı.
rini -:evirmek i~in büyük ınan~ 
ııma devam etmektedirler. 

--O-

Vakıf laı da nalıilltfı. 
"~p Ankara. 27 (Telefonla) -: 
1 

y( 
lar idaresinde şu tayin ,.e nakı1 et 

pılrnıştır: .,.. ~i 
Bitlis vakıflar nıfüliirliigun~ 1 t•" 

Siirt müclürii Haydar Kılıccı0f .:,.el' 
yin eılilmi~, sahit o111n lüz~~ına ~ıır•~ 
Çanakkale vakıflar rniidurü ar•~ 
Ballıoğlunnn , ·ekiilet emrine alıJJ 'fO" 
Çanakkale Yakıflar mücliirJii~İ~e le"" 
kat mfüliirü A Ji l\Jivinin ta~·ın~dnrO 
r:ırlaşurılmıştrr. Zonguldak 111 lii..,.. 
Ha~an Tahsin Sinan sahit olan kıfl•' 

k ,.a _,; 
rna binaen maa~ı ile To. at ıld~ 
nıiidiirlüğiine nakledilrnı~, Zon~ j ,.,.. 

k n ··a- ı··"'- Kastaınon • \'a ı ar nıu ur uı;unc • :rı o 
• ., tıt''V" ktflar memuru Cemal 'Yargı / 

lunmu~tur. ______ .--/ 

Günlük 

C!!~!?a! O rJA•~ 
Akşnm neşı iyatı: Snııt ıs.:~ıuiııöııll 

dnns musikisi. 18,4& Konferan~~0,rel Sr' 
Halkevi ne:;riyat ıu.'1u namına. 18,.afıO" 
fa. 19 ~i~li Halkcvi s l.istcril }io~Ut:rııl11611~ 
dan bir temsil 19 30 Konferans. P_..,,ııa• ' l .. ~ !'-
llalkcvi sosyal yordun şube.:taklnrıo•. 1

1
_ 

Uoı.tor Fahri Celll (Gece > 1 20 J\I 
latanlnr). 19,.'l5 Borsa lıabe~ıc:ı 'ıı11Jil, ~e
sik Tiirk musikisi: Olw~·an ~u rii:>'tııl, tıı:; 
mun Reşat, kemençe Kema cıındııtı• 
bur Dürrü, nısfıye ScJAhatll~ıı"ıı rapO~ 
Sedat, kanun Vecihe. 20,SO rapça ılSY~ 

11
, 

20,33 Omer Rıza tarafındaııd aşıarı tara/1~ 
20,45 Vedia Rıza ve arkR a arkı ar•· ' 'o
dan Türk musikisi ve halkr şFreisc~OtJVef 
Orkestra: 1 - Weber: D~ : Vıılse 

4 
-

verlür. 2 - TschalkoWS t .ı BuiO. wc'· 
Fleura. 3 - Mlcheli: Ba~ınent. 5 - Jarıs 
Donlzetti: La fille du Re8h 

11 
22,15 }. ,e 

Ace· fll 
zel: fndlsches Funkm r ıotar, oPe .. er-
haberlerl. 22,30 Pllıkla 50 baberlet 
operet parçaları. 22,50 ~0;, ... f 
lesi ailniln proaraızu. 



Yapacağınız hiçbir iş için 

rtık benden geçti" 
• de eyın 

Birçok meşhur insanlar en 
çok ihtiyar yaşlarında 

büyük eserlerini 
vermişlerdir 1 

S Me~hur İngiliz muharriri Bernanl 
hav (Şo) nun bir cözü vardır: 

.. İnsanrn değerli bir i~ yapahiJmesi 
1t•n en a .. a:-;ı i!.t• }"ÜZ sene ,,·aqaması lA-t ~ ~ y J .. 
1lll<lır ... 

.. Bernanl Şo 'ya göre. bugi.inkü inrnn 
0ıtırii bir şeyi uzurı tecriilıelerden ııon 
~ Ynpmuğn kufi de~ildir ' e orıuya iyi 
ır eser ~ıknrrııak için a~ırlarn1 tcc

ı ... h 
li e lazmıdır. 

d Onun içiıı bir in;;an bir i ~e ne ka-
ar olgun yaşta ba~larsa nıuYaffak ol· 

llıak ilıtima)j o kadar ~oktur. Çünk1i 
t~crtHu·lcri, a::ıodarca ileğfüe bile. hiç 
? ~az~a oldukça çoktur. Gene onun 
't.•n, hir çoklarımızın yapll~ı ~ilıi, ye· 
tıı bir işe te~ehhfü; etmek halı~e me,·zu 
01du~u zaman: 

''.Artık benden geçti!., <lernek du~
~ı değildir. Trihte me~lıur birçok a
d <lınların büvük eserlerini kaç yaı:ıın· 
k Q verclikleriııi gi!,-tercn bir Ji;te .. çı-
11rtnağı hu itibarla f an1alr bulduk. 

J Şiiplıesiz k}, gene )~a~ta biiYiik i11.· 
her Y~pmış kinbelc; ,.11;dır. Ü::tede 
llnları da lıul acak:<mız. 

15 · 2.) Ya~ Arrısı 

'insanın değerli bir i~ yapabilm<'~~i 
i~·irı 300 sene )'~§flması liizlfn geldiğini 

söyliyen Bcrnar Şuv 

' ya tayyare ilf' ilk geldiği zaınan 23 ya· 

~nııla iıli ... 

Otu:::.a Kadar T' e Ondan Sonra ..• 

,, İngiliz f eyh•zofu Racon ( Re,·k1n) Yirmi he~tcn sonra pek büyük 
tıo um orı:;anmn" i::-mindt·ki laıince k:ılıranı<.ınl<;ır gijrcıniyoruz. Yalnız, 
~erini yazılıgı zaıııan 15 ya-:ırıda !ıli . Mozart "Scralyo" ismindeki operası-

J D k ı k · · k nr ,,-aph~r 7.aman 26 ,_·asmcla idi. an ar · mem e etını ·urtardı;;ı / ~ 

~llt11an 17 ya~ı ttda hir kızdı· :\Jakf.clo~- A mund~f'n cı>nnp kutbuna gittiği 
)'~ kııılı Bihiik fskf'ruler de hliyiik bir 7.anıan :w ya:ınıla idi. Kleopatra 
lrıtılıarPlı cyi krızamlı~r 7.aınan )7 ya· l\Tarku~ ı\ntonyus'u te ·hir ettiği za-
•1n1la idi. man pf'k gen~ değildi: 39 yaşında bir 

lY' kadındı. 
ik • !Yttton arz cazih~sini 23 ya~mda Ve J\Iıısolin i de iktidarı eline 39 
. en ı..e~ fctıni.§ tir. l\Jartoni ele ilk tel· 
~1i'! tecrlihesini ınuvaff akıyetle yaptı· ya§ında almıştır. 
«t zaınan 23 yaşında bulunuyordu. KırT•mdan Sonra.•. 

t M~ş!ıur İngiliz şairi Con Kiis de Kırlıimdan sonra saz calınmıyacagr 
~ndısıne ~iihret temin eden iki hü- m söylerler. Halbuki, hiç hir işe te· 
tık e;;erini .!!3 yaşında yazmıştır. Di- şebhfü etmek için ' 'akit ge~memi~tir, 
~us rle 25 ya§mcla meşhur olmuş - umflesini ortaya koyarken hu kanaa· 

rj . . . . tin yanlış olduğunu. il'bal etmek iııte-
~~ Amerikadan ıhrupa • yoruz. 

~~Evv01G~~J 
Vüz taraveti için 

tabii bir usul 
l> Yüz tuva1etininizde belki krem, 
ftl~ra gibi ~eyler kulJanmak istemez
\cl.ttız: Bu gibi maddelere ihtiyaç gös· 
la llneden derinin tahii güzellik ,.e 
)" ravetini nası lmulıaf aza etmeli? di-
e düşünürsiinüz. 

l'abii giizel1ikte bir cilt temin et· 
~k için takip ohınacak gayet kolay 
tiır Usul vardır. Bilhassa kış günle-
tıde hunu yapabilirsiniz: 

~ S~hahleyin. ka1kar kalkmaz yiizü
~~u srcak hır ılı1amur suyu ile yı· 
\' rsrnız. Akşamlan da, yatmadan ev
~l' }"Uzflnil?.ii ılık ısütle oğar ve ku
h lllnadan, kendi kendi kurumaya 
ltakrrsmız. 

h 'tiiıiinüzii ancak varım eaat sonra 
lııktı-ak bir su ile yıkamak ve hiç ıs· 
\ hk kalmayıncaya kadar havlu ile 
aN.tu_tmak lazımdır. Yalmz, lıaYlu ile 
~ 1tıırken dikkat edilecek hir 'e'" var
~r: !üzünüzü u~uı;turmaym, havlu
l'~ ~ır tampon [?İhi kullanarak, bastı· 

asttra ıslakh!!ı alın ... 
lb(illu basit ,.e tııhii bir u ulcliir. Bir 
~t det <levanı ettikten ııonra. yiiziinii
~~f dcrH parlak ve çok yumuşak bir 

alnC'aktır. 
\> -o-
Or~uusanız dinlenin 

lit~irçoiı;: kadınlar [.Örürsünüz: Miea
lt •ğe gittikleri yerde kendilerine ka· 
-~Penin ü~crine dar atıp yorgunluktan 
~a ayet ederler. Ellerini yüzlerine ka
tı~1P: 'Gözlerim yanıyor! Şakakla-

O Çatlıyor!, ,derler. 
,, tılal'l vereceğiniz cevap şudur: 

Git vl d li • e n e yat .. ,, 
L.::_katen, gerek vucudunda, ıcrck 

Bu sene moda olan yün b1uzlardan 

birini burada görüy<..raunuz. Bu bluz· 

da.ki iki kıwrun birblrile çok tezat t~kil 

eden renklerden seçilmesi daha iyi olur 

başında oir rahatsızlık hisseden bir ka
lciın derha! dinlenmelidir. Kendi rahat-

sızlığınızla başkasını rahatsız etm~ğe 

hakkınız olmadığı gföi, yatıp dinlen-
' mek sizb sıhhatiniz içi nde lazım oıan 

bir şeydir. 

Dlnlenmek için en iyi çare yatmak
tır. Bilha:sa gözlerinizde duyduğunuz 
yorgunluk ışıkların tesiridir. Onun 
için, erkenden yatmalı ve uykunuz 
yoksa hile gözlerinizi kapamalısınız. 

Bun<la;ı başka, bir işle mc§gul ol:na· 
•dığmız her dak"ka gözlerinizi kapamai< 
göz sıhh.ıt:ni muh 1faza etmek için en 
iyi çarelerden biridir. 

İşte mi~aller: 1 
Dante •'ilahi komedya:, yı yazma· 

ğa 41 ya~mda ba~Jamı~tır. Krit)tof Ko
lomp da Amerikayı ke~f cltiği zaman 
41 yaşın~a idi. Gene ·11 ya~mda Na· 
polyon itil:i~mm en yükeek nok· 
ta~mda bulunuyordu. 

Ayn~tayn da en hüyük ~öhretin.i 
kırkm<lan sonra kazanmr~ ve kendisi
ne Nohel mükafatı 42 ya~ında iken 
,·erilmi~tir . .l\lilton da şöhretini 42 ya· 
~mda yazdığı eseriyle tcınin etmi§-

tir. 1 
TıırO\· a efsanesindeki kadın kalıra· • 

nın11 Elena "Denize bin gemi indirdi-
ği 10 zanıan 4 6 ya~ında imi-:! 1 

TIE>n.inmin Franklin t'~crisailrnyı i· 
eat f'tti~i zaman 41) yaşında idi. İtal· 
yan rP.,~anıt I.eonarda Vinçi de me~
Jıur hir tablo~unu ·16 ya~ında yapmı§
tır. 

"Bu ihtiyar Y a§IO •• ?'' 
Hele elliden eonra herkes liendi· 

ni ihtiyar sayar· Halbuki, elli ile 
yüz y«' arasında .bile birçok Lüyük a
damların ~ahe~erler yarattığını gö.:U-

1 yoruz: 
Darvin "İnsanın aslr, eserini 50 

ya~mıfo yazmıştır. Röntgen, kemli is· 
mini t:ışıyaıı büyük keşfini yaptı~ı 
zanıan 50 ya~mda idi. . . j 

Diinyanın en biiyiik mizah eseri sa
yılan ''Don Ki~ot~, u Serdantes 56 
yaşmılıı yaznıı~tı. Daniel Refoe "Ro· 
bin'!?ll Kruzol,, yi 58, Suiit de "Gül
Jiver'irt Seyahatleri,, ni 59 ya§ında 
ya:ıımı~tır. 1 

Bnn;.lan sonra ihtiyarlıkta eser ya
ratmak rekorunu kazananlara geliyo· 
ruz: 

V ~rdi "Oteli o., operasını 71 yaşm· 
da be;telemiştir· Hüyük ressamlardan , 
Tintorctto da en meşlıur tablolarını 
72 ya~mda yapmıştır. Vaterlo'da zafer 
kazanan Prusyalıları idare eden Blü- 1 

her de o zaman 73 yaşında bulunu- ' 

yordu. ı 
Glaıl$ton 83 ya~mda dördiincü de· 

fa ba~veki1 olmuş, gene 83 yaşında 
Alfre<l Tennicıon rne~hur şiirlerinden 
hir ço~unu ya:r.mıştır. 1 

Fakat en llih·iik rekonı İtalyan res
~amı Titian (Tisyan) kırıyor: "T.e· 
pant rnulıarehc;:;i., hımindeki tahlo
sunu yaptı~ı zaman 98 yaşında idi 
Kencfüi de gt"ne ayni sene ölmü~tür ... 

Görülüvor ki, biiyük eserler yarat· 
ıııak için hiç bir zaman insan geç kal
ım~ değildir .•• 

Ediplerim:zin 
eserleri 

~nJ Dgaıırcaya 
çe~ırıonveır 

Meşhar Türk roruan ve hik!yecile
rile, ediplerimizden bazılarının eserleri 
Bulgarcaya tercüme edilmektedir. 

Bulgarca "Zora,, gazetesi, Retad 
Nurinin 'Çalı kuıu,, ndan sonra, geçen 
sene Yakı.ıp Kadrinin bir eserini tefri
ka ctmi;ı~i. Dört gtin:denberi de, Ek
rem Reşidin ''Emine,, adlı romanı aynı 
gazetede tefrikaya ba§lanmı§ olup 
Bulgar okuyucularının kolayca kitap 
şekline gctircbilmel~ri maksadile sayfa 
halinde basılmaktadır. 

Bundan maada, meşhur hikAyecileri
mizden, i.1nıirli O r~1an Rahmi ile, Mah 
mut Yesarinin de ik:~er hikayesi Bul
garcaya tc.rcüme edilerek "Zora,. ga
zetesinde çıkmıştır. Bu hikaye O rhan 
Rahminin "Telefonda aşk,, ve diğer 
bir hikayesi, Mahmut Yesarinin de 
"Hakikatin kabahati., ve "Yaşamak 
arzusu .. b '. k§yeleridir. 

''Z.:>ra_., Bulgarların en ciddi ve satı
~t 100 hinden fazla olan en 'büyük si
yasi gazetesidir. 
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Asri falcılık 
Napolyon, 

Ruzvelt ve 
Hitler, 

Dük dö 
Musolini, 
Jlindsörün 

yı ldızları 
Falcılığı bizim 

kanunlarımız suç 
ı;aymıştır. Onwı 

için arasıra falcılık 

yaptıkları iddiasile 
bir takrm kimseler 
hakkında adliye ta
kibat yapılıyor. Ka 
yıptan haber ver -
mek. yani kehanet 
bugünkü müsbet 
ilimlere göre un· 

kansız oldufundan kanunlarımızın bu 
tarzdaki hükmü tamamen yerindedir. 

Bununla beraber Avrupa memleket· 
lcrinin birçoğunda gOya ilini esaslara 
istinat ederek yıldızlardan ahklm çı
kan astroloklar da vardır. 

"Asn falcılar,, tab=ri ile ifaıde edile· 
bilecek 1.Jlan bu •ınd sanat erbabı her 
sene ba§ı yakla§ırken faaliyete geçer
ler. Gele:ek yıl içinde neler olacağını 

gazeteler, mecmualar, broıürler ile ilful 
ederler. Nitekim Fransız: romancıla -
nndan Gabriet Tariem: d'Rgmont ıon 
zamanlarda edebi ya:nlamu bir tarafa 

ni gilneı manzume si içerisindeki do · 
kuz seyyareden kaçı o tarihte ufkuı 

altında, kaçı ufkun üstünde ise ona 
göre hükümler çıkarıyorlar. 

Mesela cEki İngiliz kralı Dük dö 
Vfodsor doğduğu zaman dokuz seyya· 

reden yedisi ufkün a:tında, yalnız ikı 

si ufuktan yukarıda bulunuyormuı lr 
bu vaziyet iyi bir za~çc sayılmıyor. 

Halbu"<l Napolyonun talihi parla! 
tır: Çün!tü Napolynn doğduğu zamar 

dokuz seyyarenin yed:sı ufkun üs.tünde 
bulunuyordu. 

Alman Cwnhurreisi Hitlerin talihi 
de tıpkı N~polyonunkine benziyormuş 

Stalin ile Amerika Cumhurreisi Ruz 
veltin tal:hleri de birbirine ben.ziyoı 

muı. Çünkü onların doğduklan gün 
yalnız beşer seyyare ufuktan yukarıdr 
bulunuyormuş. Bununla beraber bugilr 
Avrpada zayiçesi en parlak sayılan de, 

let adamı Musolini sayılıyor: Çilnk" 
Musolini doğduğu zaman dokuz acy· 
yarenin hepsi de ufkun ününde bulu 
nuyormUJ. 

bırakarak •strolok olmuı. Bu :zatın MalQ.m ya: Fal • 
1900 senesinde •yıtdızlar dini Uzerin- . cılığın türlü tekil · 
de,, adı rlc bir piyes yazmıı olduğuna 1 leri vardır: Çingc · 
göre eıdeöiyattan müneccimliğe geçmiş ( ne kanlan baklr 
olması-. -,.ret edilmemek lazım. il db1terek fala bakar 

İşte bu yeni ro· !ar, bazılan finca 
~ncı astrolok ~im nm tersini çevirir · 
1i yıldızla11dan il · ler, bazılan avuçt< 
bam alarak ilan cdi Jd talih çizgisi den; 

1 

yor ki: ~len §eylerc bakar· 
Yeni giren 938 J IU'. Astroloklar ıd~ 

eeneti dünya tar:- . ıaateki eeyyarele · 
binde bir geçit dev- rin hareketlerine göre zayiçe keşfinde 
"8i olacak:mıı. Ge- bulunuyorlar. Bir fen adaıru nuannda 
tirflmesi hayli zor, bakla dökerek, yahut kahve fincanın· 
Wimetlj; kan§ık, dalql. telveye bakarak istikbali keıfe ça· 
fakat ani değişı"k- lt§makla yı!:Jızlann hareketlerine yer· 

Jikleri mucip olmayan, Avrupada mev
cut rejimlerin devam edeceihü eöste
ren bir ı&ene olacalıcımf. Yalnu gelecek 
senenin eylCil ayı içfode Avrupada bir 
diktatörlük doğaca.kmıı. Bu da olsa ol
sa tapanyada general Frankonun bütün 

yüzünde o yıldızlar ile hiçbir milna.se· 
beti olmayan bir in~nm mukadderat?· 
nı ke§fe ~alışmak arasında na.stl biı 

fark vardır? 

\\• Hakıbt halde as· 
troloklar l>ugün ne 

memlekete hıkim olması demek olaca- r.:"°~'T""~,..,....-- derle111e desinler, 
ğına göre dünya crunumwniyeai için yukanda r.aimler 1 

ı bt-klerun:yen bir hı 
ciise olmayacala:n;.~ 

Bel\~ baJlı devlet 
adamlarının zayi -
çelerine gelince: Bu 
ciheti ide o adamla
rın doğl:iuklan t4 -

rihte scyyarelerin 
vaziyetlerinden is - a..; 
~:rHat edivorlar: va-

geçen devlet adam· : 
lan hakkında &or: 

~.özü söyliyccek o 
lan tarihtir. Baka 
lrm, istikbal taril 
astroloklarm keşfet 

tikleri zayiçelerir 
isabetini tasdik c -
dec:ek mrdir? 

Hnıtaıt J<umcavı 

Japon işgali a ltındaki yerde bulunan 
ecnebller hakkında 

Japonya bütün millet
lere bir nota verecek 

lngiltereye verilecek cevap 
hazırlanıyor 

Şanghay, 27 (A. A.) - Japon elçili- } 
ğinden salfilıiyettar bir memur gazeteci
lerin suallerine verdiji cevapta, demiştir 
ki: 

Japon ordusunun işgali altmda bulu
nan Suçeu nehrinin şimalindeki mıntı
kaya kabul olunan ecnebilerin kanunt 
vaziyeti gayet sarihtir. Japon ordusunun 
harp zamanındaki kanunu casusluğu i
dame ile cezalandırmaktadır. Binaena -
leyh, bu hüküm milliyeti her ne olursa 
olsun bütün ecnebilere de tatbik edile
cektir. 

Bununla beraber bu, Japonyanm mev 
zuubahis mıntakada ecnebt imtiyazları
nı kaldırdığım ifade etmez. Japon ma
karnalı, beynelmilel kanuna ve mevcut 
muahedelere riayet edecekler ve başka 
devletlerin hukuk ve menfaatlerini gö
zeteceklerdir. 

Bu beyanattan sonra öyle zannedili-

yor ki. Japon makamatı ecnebi devletle
re yakında bir nota vererek vaziyetlerini 
tavzih edeceklerdir. 

lngiltereye cet'ap hazırlanıyor -
Tokyo, 27 (A. A.) - Harbiye, hari· 

ciye ve bahriye nezaretlerinin yüksek 
memurları Lady Bird hadisesi dola)ısi
le lngiltere tarafından verilmiş olan pro
testo nota~ma Japon cevabının metnini 
tetkik etmişlerdir. 

Hadiseyi görüştüler 

Tokya. 27 (A. A.) - İngiltere büyük 
elçisi Oraigie, hariciye nazın tarafından 
kabul olunmuştur. Bir saatten fazla de
vam eden bu mülAkat esnasında, Japon 
tayyareleri tarafından Yagtse nehrinde 
bombardıman edilen İngiliz topçekeri 
Lady Bırd hadisesi mevzuubahis olmuş
tur. 

'{Sonu onuncu sayı[ada)J 

1 
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..... i~a 
Baba ocağı 
Yazan: Somerseı Maugham 

Somerset tepelerinin arasına sıktş

tnı§ olan taş çiftlik binası, ta uzaktan 
görünüyordu. Ambarlar, kulübeler et
rafmr çevrelemişlerdi. 
Cümle kapısının Ustündeki, binanın ne 

zaman yapıldığını gösteren tarih, 1673 
senesinin o zarif, itinalı uslubu ile hak 
olunmuştu. Senelerin yağmur ve rüzgıi
nna göğüs germiş olan, rengi değişmiş 
ev, sıra sıra dikili ağaçlann gölgesinde, 
sanki uzanıp giden manzaramn bir par 
çası gibi duruyordu. Şahane badem a
ğaçlannın süslediği, güzelleştirdiği yol, 
anacaddeden bahçeye kadar ulaşıyor -
du. 

Bu evde yaşayanlar. o ev gibi iddi
asız çalışkan ve biraz da bön insanlar
dı. Böbürlendikleri biricik nokta, ku
rulalıdanberi, ecdatlarının bu evde doğ 
muş. bu evde ölmüş olmalarıydı. 

Uç yilz senedenberi de civardaki 
yerleri ekiyorlardı. George Meadovs ile 
kansı, iyi insanlardı. Namuslu kimse
lerdi. tki oğul ve ü~ kızlan da yakışık
lı, gUzel ve gürbilzd:i. 

Fakat evin cf cndisi, hakimi George 
Meadovs değildi. "Oğlundan iki kere 
'daha Ustün, daha erkek,, diye anılan 
annesi idi. 

George'un annesi, uzun boylu, dim
dilc, yetmişe merdiven dayamıı heybet
li bir kadındı. Çiftlikte ve evde her bir 
sözü kanun hükmünde idi. Hükmünde 
idi ama, neşeli bir kadındı. İdaresi, 
m:.istebitçesine olmakla beraber, ken
disi yedi göbeği iyilikle ıerbctli bir ha
toncafızdı. 

Birgün, Madam George, bent yolda 
yakaladı. (Kaynanasmı Misiı Meadovı 
diye çağ:rıTdık, George'un kansına da 
Madam George derdik )', Madam 
George kabına sığamıyprdu. 'Ah al mo 
ru moruna: 

- Bugün kim geliyor, biliyor musu
nuz?. diye sor<lu. Sonra cevabını yine 
kendisi verdi. 

- Çin'de bulunan George Meadovs 
amca •..• 

Çeviren : lbrahlm Hoyl 
Adam, mezar kaçkınına benziyordu. 

O kadar zayıftı. Y•lizUndeki deriler por 
sumu' salJanıyordu. Suratı kını kını
tt. Sap sarı idi. BütUn diıteri diStdll
müştü. 

Büyük yeğen, bana dönerek: 
- Amca buraya kadar yUrüdll. Ka

pıya vanncıya kadar yıjrümek iste
di. dedi. 

Gcorge amca söze karı§tı: 
- Tas?. .rvur ediniz ki, iki senedir 

yatalaktım. Tek bir adım bite atmamış
tım. Beni a§ağıya kadar indirdiler ve 
otomobile koydulardı. Bir kere daha yü 
rüyeceğimi, ayağa kalkaı.;afımı sanma
yordum. Fakat, fakat badem ağaçlannı 
görünce, babamın bunlardan çok çok 
diktiğini hatırladım, ve yürüdüm. 

Bu yoldan elli iki ıene evvel geç
miş, ve uzaklara gitmiştim. Şimdi de 
ayni yolu yürüyerek döndüm buraya.. 

Mrs. Meadovs homur<lanarak: 
- Ben buna budalalık derim .. dedl 
- Fakat bana iyi geldi, Şimdi ken-

dimi on sene evvelinden daha dinç hi~ 
sediyorum. 

Bu, biribirlerini yanm asırdır ıör

meyen iki ihtiyarı seyretmek, ve deli
kanh Emily•sini severken genç kızm 
baıka birisine görJ!il vermiı olduğunu 
düşünmek insana garip ve ;f.!I geliyor
du .• 

Sordum: 
- Hiç evlen.diniz mi Mcadovı kap

tan? .•• 
Smttt ve titrek ıeaiyle: 
- Ben mi? ... Attah göstermesin. Ka

dın milletini pek iyi tanırım,.. dedi. 
Misis Meadova hemen cevabı yetiı

tirdi: 
-Bunu sen mi söyliyoraun George? 
- endcrt' blfka 1kimse ile evleıurd· 

yeceğİm diye ahdetmiJtim Emı1y. 
Mrs Mcadovs'a, kimse öz ismiyle hi

tap etmezdi. Yanm asır sonra baba o
cağına dönen ihtiyarın bu çağmım
da garip bir ahenk çağlayordu. Ona 
saygı ve hayranlıkla baktım. George, 
amca, diısiı:, meflOç, ve be§ paraaız bir 

(Sonıl onuncu sayıfada) 

[ __ H_a-=r=l=c==ı_H_a_b_e_r_ı_a_r __ J_. 
• Ticaret Odası yenl idare heyeti inli. 

habına dfin Ticaret Odası meclis salonun-
da başlanmıştır. • 

. . Müntehibi enellcrln secimi bugün biti
rilecek ve müteakıben milntehJbi sanflerın j 
seçilmesine başlanacaktır. Söylendlllne 
göre, yeni idare heyeti, ,kisinden pek 
farklı olmıyacaktır. 

• Taksim • Dolmabahçe arasındaki yo
lun inşaatına başlanmıştır. 

• Geçen ayın 15 inde ekseriyet olmadı~ 
için düne bırakılmış, dün şirket heyeti u
mumiye toplantısı, gene ekseriyet olmadı· 
tından yapılamamıştır. 

• KUıtUr bakanlığı Yunanlstan
daki şark esreleri tlzerlnde incele
meler yaptırmağa karar vermiştir. 
Bu iş için TUrk ve lslAm eserleri 
müzesi direktörü Abdülkadir Erdo
ğan yakında Atlnaya gidecektir • 

• Barbaros Hayredinln tUrbesl
nin meydana çıkarılması için, etra
fındaki binaların istimlAki, türbeye 
giden bUttin yolların on beşer metre 
genişliğinde olması, önUnde bir nh
tım ve zarif bir bahce yapılması hak 
kında hazırlanan Plln alAkadarlar 
tarafından kabul edilmiştir. PlAnın 
tatbikine haziranda başlanacaktır. 

• Etlbba odası yeni idare heyeti 
azalıklarına Silreyya Hidayet, KA
zım Ismall, Neşet Osman, Fahrettln 
Kerim, Fetht, Ahmet ŞUkrU, lbsa.n 
~rlf secllmlşlerdir. 

• Belediye sular idaresi, şehre ve
rilen su miktarını çoğaltmak icln 
1nglltereye yeni makineler ısmarla
mıştır. Makineler şubattan itibaren 
getlrllmeye başlanacaktır. Bu ma.ki 
nelerle şehre gUnde 61,500 metre 
mikAbı su verebflecektlr. BugUnktl 
makineler 3 7 ,500 metre mlklıbı su 
vermektedir. 

• Posta idaresi resimli kart pos· 
tallar tein altmış çeşlt resim aec;· 
miştir. Bunların otuzu dahtıf altısı 
Balkanlara, yirmi dördU diğer dıo 
muhaberelere ta.halı edilecektir. 
Kart postallar basılmağa başlanmı' 
tır. 

• Gölcük tersanesinde yapılmak
ta olan "Atak,. mayn gemisinin in
şaatı bitmek Uzeredtr. Atak bir hu· 
çuk aya kadar denize lndlrllecektlr. 

• Taksimde F'erldlye sokağında 
oturanlar belediyeye mUracaat ede
rek buraya "Temiz sokak., adının 
verl lmestnl istemişlerdir. 

• Kartal kaymakamı Bahir kahve 
terde kA.ğıt oynanmasını yasak et. 
mlşUr. 

• Dlyarbakırda Mehmet adında 
bir genç, bir saat içinde ne büyük 
şi'e rakı içmiş, fena olmuş, hastane 
ye nakledllirken yolda ölmüştür. 

KURUN ABONE BEDELi 

BAŞKALARINKlNDEN 5 O O 

~ KURUŞ. DAHA AZDJR. 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T efki· 
litr,. reisi Millerin izi üzerinde •••••• 

Yazan: Allred Oerlgk --- Tefrika numarası : ıs 

Manastırdan kaçan 
15 yaşındaki Ukranya köylüsü kız Nadya,. 

Pıe,·içkadır ! 
Pariste 22 Eylül 1937 çar~am· 

ba günü öğlen vakti, General /on 
.Uiller, kaçırılıyor. O günü takip 
eden gece yaruı, bu ~ten mesut 
General Skoblin kot;ıyor. Erte1i 
gün öğlenden evvel de bunun 
karuı Pleviçkaya ortadan kaybo l 
lu-;or. Ve ancak 24 Eylül cuma 
gü'nü öğlenden evvel yeniden 
ortaya çıkıyor, kendiliğinden 
BP-Ya:: Ru.•lann "Gelibolu Klü
bii;' ne, Y ilı:btztı GriguWn oıur
duğu kısma geliyor. Bundan 
sonra adliyeye ~ötiiriilü§ ve §İm· 
di, istintak hakimi, kendisini 
sorguya teki yor; ve bir aralık, 
bir an dü§iinceye vararak, o :a
mana kadar sorduklarından bam 
ba~ka bir ıual ortaya koyuyor: 

- Otelden giııiği 1:akit, koca
nı.:uı yanuıda para var mıydı? 

- Hayır, ynnmdıı lıiç para~ı yoli
tu. Giderken, cüzdanmı içindeki bü
tün parayla beraber, otelde bırak.mı~· 
tL 

Kısa bir sükut fasılası, araya gi· 
riyor. İtıtintak hakimi: 

- Ben §İmdi, diyor, telef qnla bazı 
cihetleri ııonı§turacağun· Siz burada 
otunmuz! 

Ve yan odaya geçiyor. 
İAtintak hakimi, kendisini eorguya 

çektiği yerden uzaklaşınca, Pleviçka· 
ya, ayağa kalkıyor. Yüzha~ı Grigulün 
kızma: 

-Bana balC, Lyüha! diyor; benim 
elçantam o kadar dolmuj, ki bir tür
lü kapatamıyorum. Sen bazı şeyleri 
kendi el çantana alamaz mısın? 

Kızın eline birkaç kutu ve tabalia 
t1ıkı1tmyor. . 

Küçük Lyuha, hunlarla kendi el
çantasını §İ~iriyor. Sonra ıöyle söylü· 
yor: 

- Nace§dn Vassilyevna; elçantl 
ma hunların hepsi sığmaz; Eonra b 
nimki de kapanmaz! 

Pleviçkaya, ha§mı silkeliyor ve~ 
diği §Cylerden bir kısmını geriye 
yor. 

Yüzhmn Grigul küçük kızını isti1'"' 
tak tevkifhnnesinden ancak öğl~ndetl 
sonra, 6 buçuğa doğru, yani Ple,·içk•"' 
ya yeniden ortaya çıkalr aradan 8; 
nt geçince, alabiliyor. Kiiçük trr 

1. ·ııe 
ılfllnı lnraktığmdan dolayı kene ısı 
teşekkür ve im kadar nldionulmaıııır" 
dan dolayı <la itizar edilivor. 

t · k ı "k' • K • G ·..,,ne stınta ıu ·ımı, aptan n.,.-
lCızını teşyi ederken, Pleviç~nya, ne'"" 
mit bir hakı~la şöyle söylüyor: ..,, 

- Beni bırakıyorsunuz, ha! " 
hen burada mı kalacağım? 

İstintak hakimi, izali ediyor: 

. - E,·et, madam! S_izi'! ~i.tıntnj~ 
henüz müııaacle etmemız kahı) deg 
Size ait daha bazı tef errüatı öğre.04' 
memiz gerek! el-

Plevfokavanrn Ü7.eri aranınc:-.a, f • 
• • • 

çantasmcla 15.000 frank dc~erden 
la tutan para bulunuyor~ 7.500 ~raDf 
ı:ız frangı, 50 <lolar, 50 İngiliz lırt 
Bunun hepsinin tutarı, topyekun oa 
men hemen 1.500 marktır! 

İstintalC tevkifhanesi avhısnncla gr 
b ki j'\-'ot• ::eteciler ve fotoğrafçılar e e~ :

1 
JI 

Ple,·içkaya kenılisine tahsis edı le t 
höcı-cye götiirüliirken, fotoğrak1 ~t 
pe,.indcn Ko§uyor. Siyah' es,·nP• p;e;. 

k~narlı §npka giymiş liadın, dört 
1 

; 
taraftan yakılan mııgn~ziyum ·~~k 8,.. 
k'arşısmda durup, ..... birkaç sanıye 
dnn atmıyor! .:. 

·e~· 
Pleviçkayn, bir kere dalia proJ .,, 

- • 1 •· ·· d h"" "'k h"r re911'
1 

tor zıya an onun e uyu ı kr 
geçit yapıyor. Ru muganniye, ~ıır 

. k" k" .. k' Jllll§, ... lannı ~iiylcrken ·es ın, goz a ~ 
rıcı lamha aydmlı~ında ne kadar ~ 

Bu amcanm hikayesini belki yirmi 
'defa dinlemiştim. Ve bunda eski 
masalların tadı olduğu için mi nedir, 
her seferinde de hoşlanmıştım. Hikaye 
fÖyle bir şeydi. 

Bundan etli küsur ıene evvel, 
George amca ile k\içük kardeşi Tom o 
zamanlar Emily Grecn adında bir genç 
kız olan Misis Meadow'u ıevmiıler, 
peşine dü§m!işler, ve genç kız, Tomıa 
evlenirl.:e, George da baıını alarak en
gin denizlere açılmrştı. Neden sonra, 
delikanlının Çin sahillerinde bulundu
ğu haberi gelmişti. Yirmi sene kadar, 
yeni evlilere hediyeler göndermiş, on
dan buyana da nam ve nişanı kaybol
muştu. Tom ölünce Madam Meadovs. 
George,a mektup yazmış. Buna da ce -
vap atamayınca; muhakkak George da 
Allahına kavuşmu~ olmalı diye hük -
metmişterdi. 

Dünyanın dört köşesinde durmu§tu! ...... . 

Ukrayna köylerinden l1irinile !~ 
yan minimini kciylii kız, ileride .Jll t" 

him hir rol oymyacağa benze~•Y~, 

Fakat iki üç gün evvel, Portsmuıth

<laki gemiciler yurdundan bir mektup 
alıt1.:a pşırakalmışlardı. Bu mektuptan 
anlaşıldığına göre, George Meadovs. 
son on senedir, romatizmadan tutul
muş ayaklari,yle, yurd.da çatışmakta i
miş. Arttk ömrünün sona ermekte ol
duğunu anladığından içinde doğup bü 
yüdüğo:l evi, son bir kere olsun görmek 
arzusunda bulunduğu için anavatana 
gelmek lstem:şti. Bunun üzerine bU
yük yeğen, Ford otomobili ile onu al
maya, karşılamaya gitmişti. Ve bu
gürr de buraya varacaklardı. 

Bunlan ayak üstünde bana anlatan 
Madam George: 

- eGlir, amcayı görürsünUz, <leğit 

mi?.... diye sordu. 
_ Elbette, elbette ... dedim. 
Eve vardığım zaman bütün aileyi 

bir arada buldum. Eski, taş döşeli, bü
yük mutfakta toplanmışlardı. Misis 
Meadovs her zamanki gibi, d.;ağın ya
nına, yerleştirilmiş olan iskemlesinde 
dim dik oturuyordu. Kadının bugünUn 
şerefine en şık, ipekli elbisesini giymiş 
olması pek hoşuma gitti. 

Ocağın ô'bUr köşesinde de, ihtiyar 
bir adam iskemleye külçelenmiş, veya· 
hut tüner gibi oturmuştu. 

Yaptığım seyahat 
Pasparto, polis memuru ve ben, n

çümüz, meydanda oturduk, gelip ge -
çenin gözü önünde, g;ineş altında öğle 
yemeği yedik. Hakikaten, yanımızda 

bir polis olması bizi itilip kakılmaktan 
kurtarıyordu. Tavuk dolması yedik, 
köklerden yapılmış ıarap, rakı içtik. 

Klavuzumuz, iş vakti gelince, bizi 
bırakıp gitti. Bu, Pasparto'nun yolu
muz üzerinde bulduğu ve sayesinde 
vaktfmizin çalınmasından, boşu boşu
na vakit kaybetmekten kurtulduğumuz 
arkadaşlardan ilki idi. 

Roma ağır bir şehirdir. Atina, hafif 
bir şehir. Roma aşağı oturur. Atina u
çar. Romada her şey a~ğıya doğru çe
kilir. Atinada her ~ey yukarı doğru çı
kar. Sanki her ~eyin kanadı vardır. 
Yunanlıların Zafer heykeline yaptıtclan 
gibi, bütün heykellerin kanatlarını 
kesmek lazımdır, uçmasınlar diye. 

Harabeleroe 
Vagondan Floransa karşrmızda gö

rünüyor ve tavuskuştarından, karaca
lardan mürekkep bir İran manzarası 
gibi yükseliyordu. Yün, keçi ve koçtan 
m1rekkep bir manzara bu. Tren, husu
si bir malikanenin yoluna benziyen, 
bir yerde duruyor. 

Acele ediyorum. Basamakları dör -
der dörder çıkıyorum. Nihayet llahla
ın bulunduğu yere geliyoruz. 

Paspartor: 
- Bunlar harabe değil! diye bağı

rıyor. İnsan eliyle tahrip edilmiş 1 
(Kitabımda bunları anlatırken büyük 

bir hata yapmışım. Tarihi eserleri bu 

Yazan: Jean Coctau- Çevfren: 

• 
vır Gül ' hale koyan tngiliı: gemilerinin bombar

dımanıdır, demiJtim. Geçen gün ıefir: 
"Bu hatayı bırakmamalısrnu:, dedi. 
Kabil değil. DUzeltmek lazım.,, Pek 
geç kaldığımızı, bunu düıeltmenin iın
karu olmadığını söyledim. Fakat, bu
gün burada tashih ediyorum: Oralarını 
harabe haline koyan bombardıman de
ğil, bir cephaneliğin patlaması lmiı .. 
Çok eskiden otan bir hidise. Ne de ol
sa, ikisi de bir kaza.) 

Paspartu İngiliz donanmasJllln bom
bardımanından haberdar değildi. Ken
disine anlattım. Evet, oraları bombar. 
dıman edilmiı, yakılıp yıkılmı§tı. Ken
di kendine hasıl olan harabelerdeki o 
yükıek güzellik yoktu. Bunun yerine 
bir kaza korkunçluğu, tat haline gelen 
bir hareketin, heykel şeklini alan bir 
süratin ve.rdiii dehşet vardı. Gelin•.:ik
leri.ft katt otlan, kayalan ve mermer 
ve;icut parçalanru örtüyordu. Güneıte 

kızarmrı insan eti pembeliğin.deki şu 

mermer de, asırlann ıııklı kanı dolaıı
yor ...• 

Sağda, ıtolda, tepenin her tarafı hey
ketlerle dolu. Burada şişeler, konserve 
kutulan, eıki gazete klğrtlan. Yağlı 
kağıtlar, hepsi mermer. Şimdi biz 1-
lihların kır eğlencesindeyiz. 

Paspartu bana bir İ§Sret ediyor: 
Konuıan var. Birisi konu~tu. 
Kim konuştu?. 
Arkama dönüyorum, iğilip balay<>

rum: Kimse yok. Fakat, tepenin ta di
binde, sağ tarafta, bir taş yelpaze şek
linde açılan tiyatroda, bir ziyaretçi ile 

kansı kavga ediyorlar. Ne ıöylediklc
rini i§itiyoruz. Bu ıuretle halk buraya 
gelip Kreon ile Antigon'un biribirleri
Je kf!vga etmelerini dinliye':ıitirdi. 

Fotoğraflar, anlatılanlar bize her 
~eyi tamamiyle öğretiyor. hte karşı
mızda Partenon. Yanıbaımıı;da, sol 
tarafta da Erehteyon, Kadınlar, bize 
doğru dönmüıler, mibedi elleriyle tu
tuyorlar. Ben onları donmuı boıluğa 
bakar zannediyordum. 

Akropoldan yalnız göz yaılarımta, 
teeasürle, hüzünle döndilm. 

Ölüm Memleketi Mmr'da 
Mısır haritasında, Mısır mezar ha

vası tapyan bir taşlıktır. 
Bundan beş sene evvel, bir gazetede 

okuduğum yazı beni çok hayrette bı
rakmııtr. Bir tayyare zabiti havada yap 
tığı bir seyahati anlatıyor ve ıunu so
ruyordu: 

İsfenkı, ehramlar, dikili taşlar, 

Delta acaba birer hiyeroglif, İlah
ların okuması için yazılmış bir kitap 
değil midir? 

Mısırlılar uçarlar mı idi: insanlann 
uçacağını dü~inmüşler mi idi? Yoksa 
sevdikleri bir mahllık olan kuşlarla mı 
konuşmak isteyorlardı; üzeri ancak 
yukardan bakıltnt;a bir manaya gelen 
işaretlerle dolu olan §U düz ta~ galiba 
aşağıdan bakınca insanı ,aşırtan bir 
vaziyeti izaha çalışıyor. 

Yaklaşalım ve Mısıra ilk bir ,göz ata
lım: Bu ilk bakış hiç şaşmaz ve bir şey 
her seyreden bu ilk bakışı sonra ~ok a-
rar. .( Arkası var ) .. 

d . . 1 .. 1 h. ı:evın u: ..... onun ıçın lOY e ır:. • ..,. .. 
san'nt Uleminde mü 'C" er, ne de 911 

_ .., ··rıc" 
set alıa!\ında mukadder olaca~r 0 et. 
1 k • ·1 h'l . • R 1 otrırı ı en · ~::tırı ~ ı nııştı• a 1n ı .-
kızı lıir mann~tıra kapadılar~ o, 0;il 
man çocukluk ç.ağlarmı henüz ge 
geçmem i~ti. • ,.. 

Fakat minik Nach-anm Troiz~~ ~it 
na tmmla ralıihecik olmakla ı(l bİf 
tiirlü rahat ctmiyortlu. Seyya.,r lr 
irkte mevcut oldu~nnu d11ydu~t1 ~r 

r.a lmlaca, parıl parıl es,·aplnr, kl•'1~ 
ca çadırlar, Jriirültiilü. patırtıh f'r r 
kenıli~ine kalın, nıtuhetli duvar 8 ,,. 

.ı k" • . 1 • • n111r• 
rasınoa ı nzız tıı \"lr erının • ot' 
ilıtiı::nmınılan daha cazip ı:;öriiniı1.,, 
ılıt. 15 yaşmclaki ufnk kız. san~t• (!"' 
lıavailiklerc noğrn çekilerek •. b~r 1{er 
re mnn:ı!:tırdnn kn, holm·erınıştı·. ~iıt 
ver clolaı:::m. p;e;r,İn toznıı scvyar eır 1.111 
. ·1 ]'i•I" .~ 
mugannileri Ye nkrolıatları e ( 1 ~ eııl 

•• arı" ka, Hk rnar~ra F.afluısı ı:;eçtı' 
1 

ı 
ken<lisini tPkrar lmluncaya kac ar· t.İ"' 

k .. •ege 
1\nnc i tarafnulıın tekrar 0

: k ye-
rilinre, kii~iik 1 'Ta(h·a, çok d~ ~JarılP, 
eli. eyyar sirkin adnrnakıl.! 1 Jukilçiik 
istifoıle etınc"ini lıilıli~i .. gıız\n-a•ıY' 
muganniye, çok n~laıh. l•aka:]amalsr, 
ılaynk atan ~e ~iıldctli -aza.., ,dr· 

11gratJ1l k 
onun arzusunu c:ar mtıya ., bii'.U 
Annc,inin kcmli,ini ı::o~tugııl .. u. ıw· 
lıir e\'ılc hizmctd 1fatıle ça. 

1"ııa'·a81 ' . . 1 chır 
nanla hr.ralıer lın e' 1 e ş tlra ııır 

rr.. . ı . 1 3\'tıı;J, o tene tı-<ettıveşeıır 1 r' 
na!'hr ltaYasııulan daha iyi)'' 

1 
• 11 hjr 

Jer ,·ere d
K nrsk ~clırine konsc~ f{iiçiik Nıı 

mn.,.anniler korosu ı:;eldı. h JlltfgııO"' ,., • J u 
ya. kuvvetli, gii;r,el se~1'' e rn heY:' 

• • . • O Jnı Jco ..ı-
nı forın ho~nnıı ~ıttı. • l iııdrfl ,..:, 
. , k 1 K sk fC ır d•· tıne atılıp na ur legeçttle 

dince. bu scf cr bulunl~rk05I tJ/11 b J 
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Üleburgazda şiddetli 
~ 

kar yağıyor 
ltf ına ve kara rağmen asfalt 

durmadı yolda nakliyat 
~rgaz, (Hususi) - 21 - 12 - 937 
"il~ motörlü piyade alayı ile dör -
Sil\·ari al ayma sancak \erme me-
1.)'apıtmı~t ır. Orgeneral Fahrcddi
'<lt . 

Urk namına alay komutanlarına 
ettiği mukaddes sancakları alan 

~·~bar. ve askerler bu mukad-
~etı yaşatacaklarına and içmiş

~l\orgcneral namına General Ce- ı 
b ıt, Tümen komutanı Kudret Cu
~za~ merasimde bulunmuslar -

a ım esnasında Lüleburgaz halk 
~nııi de bulunrnu~lardır. O gün, 

1 \'c heyecanlı bir ~n olarak Lü-
lda unutulmayacaktır. 

1)
12-937 cumartesi günü Kızıla
ıncı devir senesi münasebetiyle 
bir merasim yapılmıştır. 
bütçelerinin umumi varidatının 
beşi Dahiliye Vektıleti mahalli i
ltliidürlüğüne alınmaktadır. Ora

rinde Gölgözzade Bay Omerin kıraatha
hanesinde saat alafranga 5, 20 geçe 500 
mumluk radyum lambasına gaz yerine 
benzin konulmuş lambanın patlamasiyle 
kıraathanenin içine dolan gaz iştial ede
rek şiddetli bir tazyikle meydana gelen 
patlama neticesinde krrathanede bulunan 
tüccarlardan Hasan Tahsin, Hüsnü. mu
hasebei hususiye memuru Ali Nihat ve 
kıraathane sahibi Omer, garson Halit ,.e 
daha birkaç yaralı ecza.haneye kaldırıl
mıştır. Hemen hepsinin elleri ve yüzle
ri ite saçlan yanmıştrr. 

Krraathanenin iki tarafı camek~ ol
duğu için yüz yirmi parça camdan hiç 
birisi sağlam kalmamış ve cam parçala
n 70, 80 metre etrafa saçılarak demir 
bdlanhlan sökmüş hattfl demir kepenk
leri yerlere senniştir. Lambanın patlarıa 
sının ocakta bulunan semaver \'e üç yüz 
parça fincandan hiç biri sağla;n kalma-

~iıl eden bankaya bugünlerde 
(h... mıştır. 
~~az kazası köyleri tamamen borç 
Rolldennişlerdir. 
~rde olduği.1 gibi bu hafta Lüle
~ d:ı çok seneler görülmemiş kar 

ır. Fırtına günü akşamı, içinde 
~ bulunan l}.üyük bir tayy31e 

Olarak Lüleburgazm Hamidabad 
; .itunistir. O gece köy muhtar ve 

ıle kaza jandarma komutanlığı 
~an bir onbaşı ile bir nefer yol-

n misafiJlere Türke yakışır misa
'erfik göstermişlerdir. Bundan pek 
l'ıılitehassis olan Almanlar. gittik
~~ ihtiyar heyeti ile j~nd~ 
< nJıgına teşekkür ederek bır cemile 
~e elli lira para göndermişler -

~ Lüleburgaz - İstanbul asfalt 
l nakliyatı durduramamıştır. Bu 
\(~eburgaz tarihinde görülmemiş 

~dır. Balkan Harbinde '31l1Ur 
~içinde yüzen Lüleburgaz ve ha

; Bulgarlarla çarpışrnamıza ve o
~ :ıkibetleri artık Türkiyede yal
'ltıan)r tarihinde ibretle okunacak 
ise gibi kalmıştır. 

a --ıı-

,.iin mez bir haza 
-a. (Hususi) - Bursa Yenişehi-

~o ,. lıadınlaı ınu:dn 
·~ ~ 0nanıarda en uzun ha\a rekor -
~ 1,:lın tanarrcıler kırıyor. En wn 
~ 1i taısız kadın tayyarecilcrinden 
i\ırı ıJs Paris-Saygon (l Iindistan) · 
~u kırdı. 

1~ tayyareci Paristen Saygona 
'\ ~c &İtmiştir. Yani. üç gün, on 
~ ta Undan evvelki rekor da bir 
tdıt }.Yatecisi tarafından geçenlerde 
~ kı~ıı~ti. Bu rekor şimdi G.5 saat 
ı.ıı· 1 ll'lı~tır t< ...... n . 
'rı 1 Sa;: un"da bir gün kaldık- • 
ıt d~tekrar tayyaresine atlamış ve ı 

bu ~ .tekrar yola kayulmu5tur. 

'~ lı~ınde gidi5 rekorunu yine ı 

-o-

lnegöJde güzel 
bir kulüp 

Kızılay 60 Çocuğa 
elbise dağıttı 

İnegöl, (Hususi) - Kasabamızda ba
zı .zevatın teşebbüsiyle bir "Şar klübü,, 
açılmıştır. Uzun tetkikler ve uğraşma
larla meydana getirilen nizamnamesi hü
kQmetçe incelenerek izni verilmiştir. 

Kllip kasabamızın en kibar bir yeri oldu
ğunu birkaç günlük hayatiyle isbat et -
miş oluyor. 

Klübün modem düşünceli başkam, ln
hisarlar Direktörü Bay Cevadı ve komite 
arkadaşlarını takdir etmemek mümkün 
değildir. 

Kızılayın l'ardımı 

Kızılay:m İnegöl şubesi bu yıl pek 
hayırlı bir i~ görmüştür. Halke\'İnin sos
yal yardrm şubesi tarafından yapılan 

hac;tn muayenesinde hac;taJara verilmesi 
icap eden ilfıçlan Kmlay ~ubemiz temin 
f'ttiği t?;ibi birkaç gün evYel de okullar -
d1n altmr~ fakir çocuğa elbise 'yaphrinış
tır. ,Kmlay hemen hepsi öksüz olan btı 
çoc·ıJ.:ların minnetlerini kazanmı--tır. .. 

, Kapabino· 
kaptanı 

Oün kefaletle serbest 
bırakı l dı 

Çanakkalcde ls-
• p.ınyol l\ fo~cllanos 
vapuru ile ç<1rpı;arak 
b:ıt:ın 1'apopino i~im 
ti 1t 1 'an ,·apuruıııın 
sünrı.:-i Perfetti Fran 
cesko, Çanakkale ce
ı<ı mahkemesinin ka
rarı {ı zrri ne evvel ki 
ki gün §f'hrimizde 
tevkH edilmi ... tı 

-··-----~'""'-"'--~ . Siirnriııin t~'kif e
dilme ine sebep, tc<l
hir~izlik ve clikkal

•tılikle, tehlike hüdusuna sebebiyet ver
mek ve zarar ika etmektir. 

Pedetti Françesko \'ekili ~1ı5;n Hıza 

\'.:tsıtasiyle dün Çanakkale mahkemesi
ne telgralla. müracaat etmiş ve kefaletle 
tahliye~-ini talep etmiştir. Çanakkale ce· 
za mahkemesi bu talebi kabul etrni5. an
cak sü\'ariden 300 lira kefalet ve Çanak
kalede bir ikamet göstermesini ileri sür
müştür. 

Françesko dün 300 lira}, İstanbul ad
liye wınec;ine teslim etmişti. Kendisinin 
bura ikinci ceza mahkemesinde ifadesi 
almarak mahalli mahkemeye gönderile
~tir. 

tiç gün tevkifuanede mevkuf olarak 
kalan İtalyan güvarisi dün geç \'akit ser
best brrakılmı~tır. 

Resimli 
Dünya 

* -tc ing illerenin en kuv-
vetli kadını 
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l_M_a_h~eme!_er_de_I 
Gemlikte işlenen bir 

cinayet 
Katil Rauf dün şehrimizde ya

kalanarak f evki f edildi 
Birkaç gün evvel Gemlikte aşk yüzün

den feci bir cinayet işlenmiştir. Ahmet 
oğlu Rauf adında bir genç sevgilisi Sa
biriyenin ann~ini, kız kardeşini, öldür
müş. sevgilic;ini de vunnalc üzere taban
ca.c;mı ateşleyeceği anda tabanca bozu-

E~ektrlk şirketi afeyh!no 
açılan dava 

Elektrik şirketi aleyhine açılan ikin
ci kaçakcılık davasına dün beşinci asliye 
ceza mahkemesinde de\'3111 olunmuştur. 

Mis JcTe. lngfltcrenin en kuvvetli 
genç kızı. Bir telefon makinesini k::.1ay 
Irkla dört parçaya ayırabilir. ensesine 
demir bir subuğu dcıyayarak kolaylık
la bükebifü. 

• tarak namlusu parçalanmış ve kız da 
bu 5uretle kurtulmuştur. Katil Rauf 
bundan sonra fgtanbula kaçmış, ve dün 
burada yakalanmıştır. 

Duruşma, elektrik şirketinin evrakı ü
zerinde tetkikat yapan ehlivukuf raporu 
gelmediği için talik edilmiştir. 

Meyhanede işlenen Suç 

-0---

Yeni biı maymun 

Amerikan sporcu1armdan ve kaşif
lerinden Gcorge Vanderbilt gaibi Af
rikadaki aon dolaşmalan esnasında 

§imdiye kadar eşi görülmemit büyi:k 
bir Goril vurmağa muvaffak olmugutr. 

250 kil~ ağırlığındaki bu Gorilin 
kemikleri büyük bir ihtimamla sandık
lanmış ve Filadelfiya tarihi tabü mU
zcsine ;etirilmiştir. 

--o-

Ha/tanın meşhuru 

Alm:ın film kumpanyalarının geçen 
hafta meşhur ettikkri bir yıldız: Gu
taa Kreybl!. Kadının yüzünde çok ka· 
rakteristik bir mana bulan Almanlar, 
yrldızı:ian büyük şeyler ümit etmeKtc
dirler. 

Mey Vestlo ismi neş· 
riyal llsteslnden 

çıkarıldı 
Nevyorktan gelen haberlere göre, meş

hur sinema artisti ~ter Vest, "milli rad
yo ~riyatı kumpanya~ı .. taraf mdan neş 
riyat yapmaktan menedilmiş, ismi, liste-
dençıkarılmıstır. . 

Sebep olarak, son defa radyoda roylc-

Hemen adliyeye se\·~edilen katilin rulh 
birinci ceza mahkemesinde derhal sor
gusu yapılmı~. Rauf i~lediği cinayetini 
büyük bir soğukkanlılıkla ~yle anlat
mıştır: 

- Sabiriye}'i se\;yordum. nun1a ev-
lenecektim. O gün kendic;iyle görüşmek 
üzere evlerine gittim. Sabiriyenin anne
c;j ile krz kardeşi beni koğdular. Bunun 
üzerine kendi!erini sadece korkutmak ü
zere tabancamı ~ektim. 

Fakat, tabanca. iki defa patladı ve Sa
biriyenin annesi Elmas ile kız kardeşi 
Fatma yere yuvarlandr. 

Bundan sonra korkudan buraya kaç
tan. 

Birinci sulh ceza hfilcimi Reşit, sor
gudan sonra katir Raufu tevkif ederek 
tevkifhaneye göndennistir. 

Nazar isminöe biri pazar günü akşamı 
Agop ve Habibin müştereken işlettikle
ri meyhanede rakı içmiş, sarh~ olduktan 
sonra da birtakım uygunsuz hareketler 
yaparak etrafındakileri taciz etmiştir. 

Nazar dün birinci sulh cezada Salih 
Reşit tarafından 9 gün hapse bir lira 
para cezasına mahktim edilmiştir. 
~ Seyfi adında bir motörcilnün motö

rllne girerek 20 lira kıymetindeki altın 

saatini çalan deniz hırsızı Niyazi, birinci 
sul ceza mahkemesi tarafından bir ay 
yirmi giin hapis cezasına mahkO.m edil
miştir. 

•Muharrir Bayan Sabiha Zekeriyanın 
Cümhuriyet gazetesi aleyhine açtığı ha
karet davası müddeiumumilikçe ikinci 
asliye ceza mahkemesine verilmiştir. Ya
kmda bakdmasına hasJanacaktır. 

Amerikanın film krah 
Agni zamanda hoş fıkralar 

kahramanıdır 
En büyük filin girketi aayılan Metro 

Goldvin Mayer kumpanyasnun mücs· 
siai Samucl Goldvin bir Leh yahudı=si
dir ve dah;ı on bir yaıında iken baba
smm evini terkederck kendine i§ ara· 
mağa çıkmıştır. 

Her işte baş olmak istiyen Samuel 
babasını evin! orada reis olamaıdığıi çin 
terketmişti. Ondan eonra ingiltercyc 
gidip Mançesterde çalı!ffiağa ba§lanuş, 
fakat arkadaşlan itin idaresini tama
mile kendısine bırakmadıktan için, 
oradan da aynlıp Amerikaya gitmişti. 

Amerikada bir eldiven imalathane
sinde çalı;.mağa ooııamı,, i§ sahih: 
olunca oğlu Abeyi Samuel kendi ida
resi altına almıştı. 

Çok geimcden onunla kavga etıncğe 
başladı: Abe günde bir aaat daha fu• 
la çahıabiJcceği hn!de niçin çalıpnt

yormuı? Abe de ona derileıin iyi tara· 
f ını kendisl.nin aldığını, iyi deriden el
diven yapmanın daha kolay olduğunu 

Bunun üzerine ortaklıktan aynltyor· 
lar ve Goldvin bazı ortaklarla şimdi 

Paramount isnini tc:ışıyan film tirken 
kuruyor. Fakat, orad ada idareyi ta· 
m:1m:n kend:si üzerine ala.mayınca 2y
rılıyor ve Metro Goldvin Mayer kum
payansını tesis ediyor. 

Samucl Goldvin Amerikada hoş fık
ralarile meşhur bir adamdır. Bizde bü
tün ho' fıkralar na;rl Nasraddin Ho·c· 
ya, Fransada Tritan Bemara, lngiltc· 
rede Bemar Şova rnalcıdilirse. Amer.ka 
da da birçok fıkraları Goldvinin ağzın· 
dan çıkmış olarak anlatırlar. 

Bunlardan biri: 
Bir gün kırda geziyormuı. Bir kulü

benin önünde güne§ aaati görmüş. Sor

muı: 

diği "Adem ve Havva,, isimli bir par
çadır. Binlerc.e dinleyici'bu parçayı "gay 
ri ahlaki .. bularak protesto etmis bu
lunmalctadır. 

' 

Virjinya Grcy scnebn§ı lıccliycfcri 
arasında ••• 

-Bu ne? 
- Güneş 10aati, ~emişler 
- O ne demek öyle? 

- Gün<şin gölgesinden saat!n kas 
otduğunu anlamağa yarar •. 

Goldvin çok hayret etmiş bir tavır-
?a: 

- Allah! Allah t demiş. 'Daha neler 
icat edecekler bakalım! 



RlJR" !va ab: ne olu
nuz De abone e i11iz 

Japonyanın 
notası 

(Yedinci sayşfadan devam) 

Tok} o, - 27 (A. A.) - Sovyet bü • 
yilk elçisi Slm'Utski, bu sabah hariciye 
nazırı Hirota'yı ziyaret etmiş ve Sovyet 
saı'ıillerinde balık :ıvı meselesinin halli 
ettaf mda görüşmü~tür. 

Amerikanın KaJ>.a_lı 1 htarı 
1Ckyo, 27 (A. A.) - Nişini~i gazete. 

si, Panay Mdisesinin bir hal ~uretinc 

raptedi1mesi keyfiyetinden bahsederken 
diyor ki: 

Bu meselenin hallecijlmesi Çan Kay
Ş$ hükfunetinin çökmesini kolaylaştıra
caktır. Zira, İngiltere ve Arne~anm bir
likte yapacakları hareket ihtimallerine 
dayanan devamlr bir muka\·ernete ümit
lerini yok etmektedjr. 

O.sahi gazetesi ise, bilakis, Amerikamn 
notasım Çinin müstakbel vaziyeti hak
kında Japonyaya yapılmış kapalı bir ih
tar mahiyetinde tclfıkki eylemektedir. 

AMERIK.ANIN SABRJNA DA BiR 
SON YARDIR 

Paris 27 (A.A.) - Uı:ak Şar1c me
sclelerrnden bahseden {Epok) ııu:ete

si dıyor ki. 
Reis:ea.ruhut Rı.uvelt Panay hadise· 

sinin kendisine verdiği nüfuz fa.ılab· 

ğını vatanclıı§larını tehdit etmekte olan 
tehlikelere karşı bunların müteyakJr..u: 
ıdavranması .: ine sarfcdilecektir. Kati 
vaitlerde bulunmamakla beraber, Ruz· 
velt muahcdclerln mu§terek surette ha
reketleri r.rensibini nazan dikkate al
maktadır. 

Bu suretlle milletler, enternasyonal 
kanunun vahim surette ihWi takdirin
de, aralarında gör.i§ccckler ve nıüıu· 
kün olduğu takdird. müıterek b:r hat· 
tı hareket tutacaklardır. Daha bu taf
haya bittabi varmış değiliz. Fakat, A
merikanın Tokyoya vermiş olduğu ol
dukça şidöctli noktalar ve bazı Ameri
kan gcın:lcrinin harekete geçmesi key
fiyeti bu Lüyilk Amerikn demokrasw
nin sıtbrma da bir hudut bulunduğunu 
ve bu hududun açılmaması lazım gel
diğini göstermektedir. 

(Övr) gazetesi diyor ki: 

Japonlar eğer evvelki gibi bombar
dmıanlara devam etnıezlerse, Ameri
kan efkArıumumiyesinin sükunet bula
cağı beklenebilir. Fakat, şurasını da 
nazarı dikkate almak lbım<lır ki, BU
yük Okyanustaki bahriye üslerinin 
takviyesi is:ln Amerikan amiralhk dai
resine katı emirler verilm!ştir. 

Birinci umumi mUfeıtlş~lkte 
Ankara, 27 (Telefonla) - Açık bulu

nan birinci umumi müfettişlik emniyet 

müşaviri 
11 

muavinlil:rine Birecik kayma

kamı Baki Kankılrç ta;·in edilmiştir. 

Hikaye 
( 8 inci eahüadan devam) 

adamdı. Fakat hayatından memnundu. 
Bütün ömür savaş:nda hep en ba§ta 
gelmi§ti. Şimdi de keyfini sürüyor.du. 

Ertesi gün, varayım ihtiyara gide -
yim, bakalım ziyaretimden memnun o
lacak nu dedim. 

lki sıra phane badem ağaçlariyle 
9:is1ü caddeden aşağıya indim. Bahçe
ye yetiş:nce Misis Meadovs'un çiçek 
topladığını gördüm. Se15m verdim. 

Kucağında kocaman bir beyaz gül 
demeti vardı. Eve bakhm. Bütün per
deler inikti. Şaşırdım. Zira Mra. Mca
dovs'un giineşten ho§landığını pek iyi 
l)iliyordum. 

Meadovs kaptan, nasıldır. diye sor
dum. 

ihtiyar, kadın - O her zaman ken
di başına buyruk bir insandı. iU}·· 
ku da göçtü gitti... GnrdüğünUz çiçek
leri o rarla koymak .için toplayorum. 
Bu evde öl '-:.i~ünden de ziyadesıyle r.e
vlniyorum. Zira bu, Me:ıdovs'lar için 
ba~tı baotına bir saadet 1f.ade eder, dedi 
Kucağında tuttuğu beyaz gü11eri uzun 
ıuzun kokladı ve ilave etti: 

- Baba ocağına döndüğüne de 
memnunum. Tomıa evlendikten ve 

' . -Georr,e aıı başını alıp gıttıkten sonra, 
baldld kocamı layıkiyle scçebilm:ı ot • 
duğumdan daima şüphede idim .... dedi. 

" 
- '... ~ ...... •• .~ • ....,, 1 ~- . , -~ .J ~ • ' • • - .... • • • 'i ~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Ydba~ı gec"i say:n yolculanmızuı Boğaziçine avdetlerlne m:ıhıua ill

ve seferlerimlz a§ağıda gösterilmiıtir. 

31-12-937 CUMA GONO AKŞAMlt 

1 - Gece yansından sonra aaat 1 de bir vapur ÇengelköyUnden ha
reketle Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Uıküdara uğrayarak Köprüye gelc-
1.:ektir. 

ı - Gece yanstndan sonra .ut Z.30 da Köprüden bir v.upur hare
ketle Kandilli, A. Hisan, R. Hisan: Emirpn, Kanlıca, Çubuklu. tstin
ye, Yeniköy, Paşa.bahçe, Beykoz:, Büyükdere, ve Sarıyere uğnyarak 
Kavaklara gidecektir . • 

S - Geee yansmdan ıonra aut 3 de Köprüden diğer bir vapur hare
ketle Uıkildar, Kuzguncuk, Beylerbeyi ve Çengelköye uğrayarak Vanı· 
kBye gldtt.:ektir. 

, ' : . . - . . . . . 

ilanıarınız ıçin yaınız 

20335 No telefon 
•ediniz 

lLAN \ 

İstanbul Aıliye Dördiincii • Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul Şirketi Hayriye vekili avu
kat İrfan tarafından; mUvckklli Şir
keti Hayriyenin müteveffa İbrahim 
veresesinden iktibası kat•iyet etmtı 1-
llmt ile matlubu olan 2500 liranm te
mini tahsili znnrunda Abdillgafur aley
hine 937 /1911 numara ile a~ılan dava. 
dan dolayı mUddaleyhe bu babdaki da· 
va ar.ıuhali ile tetbir karan sureti doa
yada yazılı Galatada Fermenedlerde 
tlyadi hanındaki a.drcsinc gönderilm.iJ 
ise de mumaiJeyhin mczkQr adr~ 

terk ile bir semti meçhule gittiğinden 
bahisle bili tebliğ iade edildiği müb&§irl 
nin meşruhatından ıanla~ıldığmdan mah 
kemece mUddeılleyhe i14nen teblifat ya 
pılmasma ve bu husus için milddalcyhe 
bir ay mühlet verilmesine ve mahkeme
nin 7 - 2 - 938 Çarıamba gUnU aat 1 S.Ş 
talikına karar verildiğinden yukarda 

dresi ve adı yazılı müddaleyh uan cfi· 
nilnden itibaren bir ay zarfında mah· 
kemeye müracaatla bu husustaki dava 
arzuhalini tebellüğ etmesine ve ı.:evabı· 
nı vermesine ve yazıh gıln ve saatte 
mahkemede bizzat hazır butunmadıtJ 

veya bir vekil göndermediği takdirde 
hakkın.da giyab kararı verileceği "°'e 
bu babdaki dava arzuhali ve dave !ye 
mahkeme duvarına aaılıruı olduğu ildn 
olunur. 

!LAN 
htanbul Beıinci Hukuk Mahkeme

sinden: 
Müddei Melahat Hayriye namına ve

kili avukat Ali Dosdoğru tarafmdan 
Beşiktaşta Hamam sokağında 17 No. h 
hanede mukim Nazım Şahabettin aley· 
hine, müddei aleyhin İstanbul Bctincl 
İcra Dairesinin 930/4752 No. 1ı dos
yuilc mUekkilinin al~ oldutu öi· 
rctmenlik maqına l 043 lira 80 kurut 
alacağı olduğundan bahıile hif.:iz va.zet
nüJ ve evrakı bUyük adliye Yangınmda 
yanmıı olduğu halde yenileme kanunu 
mucibince dosyayı yenilememiı ve ka
nunu nıezkurun tayin ettiği raman da

hi mürur etmi§ bulunduğundan haczi mev 
mun f ekkile ma:;arifi muhakeme ve ne 
reti vekfilctin tahsili talebiyle ikame e
dilen davadan dolayı mtiddei aleyhe 
gönderilen dava arzuhali, ke~dialnin 
gösterilen adresten ~karak bır ıemtt 
meçhule gittiği meşruhatiylc bili teb
liğ iade edilmiş ve sepkeden talep veç
hile bu arzuhalin bir ay mtı.ddetle ni
nen tebliğine tahkikat hakimliğiı1.;e ka
rar verilmiş ve işbu arzuhal sureti 
ınahkeme divanhanesine talik kılmnuı 
olduğundan mliddei aleyh bu ın'jddet 
zarfında mezkU.r anuhale cevap ver· 
mı:diği takdirde hakkında kanunt mua· 
rnele yaı-ılacaft maHlm olmak Uzere 
keyfiyet H . U. M. Kn 141, 142 ci 
maddeleri mudbin<:e ilan olunur. 

(24114) 

1 LAN 

Fatih Sulh Birinci Hulnılc Mahke
mesinden: 

Bekir Ahll":::din Sel!nik bankası ardi
yesinde bekçi Şaban nleyhine açttğı a
lacak davası için gönderilen zaptı da
vaya mübaşiri tarafından verilen meş
rubattan mumaileyhin ikametgahı meç 
hul olduğu anlaşıldığından H. U. M. K 

Beyoila Dördiineü Noteditine 

Sicilli Ticuctin 184.SZ nuınarumda 
mukayyet (Ahmet Nural .,.. AbdWJce. 
rim Dilman otuıJan ve flirekbı Türk 
sabunculuk) kollektif firketiınld Dai
rci iliyyelerinee ınuaaddak f eaihname 
mucibince 2Z. Birincik!nun. 937 tart• 
hinden itibaren feahe.derek §irket muka 
velesi ahklmı daireshıde iki ay zarfın. 
da taıfiye edilmek Uzerc Jllrekld.ın 
Ahmet Nural ve Kizıın ve Haydar DO 
man'ın tufiye memuru bulunduktan 
ve şirkette alacaklı ve borçlu olanların 
nihayet bu mUddeti.n hitamından enci 
tirkct merkezi olan fstanbul'da KU
çlitq..azar'da Kantarcılar'da Sabunhane 
ıokağmda 13-15 numaraya mllraca
atla matluplamu ahs w heuplarmı kat 
n eda ve tasfiye eylemeleri ıtmnget
diği huıuslannm alelusul guetelerle 

U!nmı tasfiye meınurlan sıfatı De ta· 
lep ederiz. 

tkt parçadan ibaret bu ilftn dairede 
saklı aslına mutabık olmakla Ticaret 
kanunu ahldhmna tevfikan illn edil
mek ilzerc Kt.TRUN gucteabıe inal 
kllındı. 

İstanbul T:amvay Şiikettnden 
1937 yılnun ikinci Tqrin ayında 

TramYay araba1armda bulunan eıya• 
nm mii.fndath lilteai: 

~det 

Muhtelit cins çantalar. 68 

.. ,. .Çaına§ırlar. 47 
Çüt ve tek Bayan ve Bay ayak-
kabılar. 8 
Çift ve tek Bayan ve Bay el-
divenler.. 88 

Bay için tek U.stik. 2 
Kasket, §Clpka ve bereler. 29 
Bayan ve Bay ıem.Slyelerl. 100 
Baston.. 3 
Hirdavat. 51 
KumaJ parçaları. 4 
Yemek kablan. 28 
Kitap, evrak ve kağıtlar. S3 
Mürckeple dolma ve 1$urtun kalem. 2 
Gözlük. S 
Kumbara. 2 
Bayan i~in atkT. 7 
Fotoğraf makinesi. 1 
Masa saati. 1 
G:lyürn (Su i~in) , 1 
Sepet. 1 
Fudbol topu. 1 
Yiyecek maddeler 35 

Bu etY• aahiblui Galıo..tada, Hayne
men hanında Tramvay Şirketi Hareket 
Daireaine mürac:utları. 

DIREKTÖRLOK 

nun 141 nci maddeşine tevfikan Ulnen 
tebliğ olunan, giyap karan Uzerine 
muhakemenin muayyen bulundı•ğu giln 

de gelmemi§ olduğundan ııyabında de
vam eden muhakemeae müddei yeınin 

1 
teklif etmi§ olduğundan mahkemece 
H. U. M, K. nun 337 nci maddesi mu· 
cibinı.:e verilen yeminin kesbi katiyet 
edeceği ve muhakemenin 19. 1 - 938 
ıaat 14 de talikine karar verilmi~ oldu
ğundan yevm ve saat mezkQrda mab· 
kemede bizzat hazır bulunmadığı tak
dirde gıyabında hüktım verileceff teb
liğ makamına kaim olmak \here il!n. 
olunur, (24122) 

' ı Levazım amiıllD1 
! llaniaıı 

Ordu haatahanelerinde 
hemıirelere elbise yapılmak 
2925 metre bez 29-12-937 ~ 
günü saat 14,45 de Tophanede 
bul Levazım !mirliği Satınalın8 g 
yonunda pazarlıkla alınacaktJ!• ı 

min bedeli 17 55 Ura, ilk t~ 
lira 63 kuru,tur. Şartname ve ıı 
li Komisyonda cörülebilir. bt 
rin kanuni belgelerile belli saatte 
a:Usyona gelmeleri t«" 

(329) ,. 

• • • 
Okullar fçin yatak kılıfı ya~ 

zere 3912 metre bez 29-tZ ~ 
Çarıamba gilnü saat 14 de Toplı' 
İstanbul LevUim Amirliği 5atı11' 
Komisyonunda pazarlıkla alrnJ . 
Tahmin bedeli 15415 lira 80 lep Ş 
İlk teminatı 117 lira 38 kuru§tut• f' 
name ve numunesi Komisyonô' 

1
, 

lebilir. İsteklilerin kanun! belge 
belli saatte komisyona gelmeleri-,,). 

(332) (84 ..... 
Ordu hastahaneleri için 9 

1000 adet y4U havlusu 29-1~9 
Çar§&mba g{lnft ıaat 14,30 da . sı 
nede İstuıbul Levazım Amlrtiği 
alma Komisyonunda pazartık!S il) 
caktıı'. Tahmin bedeli 900 Ura• ' 
lnatı l57 i.>uçuk liradır. Şa~ 1 
numuneıi Komisyonda görUieb; _,s 
teklilerin kanuni belgeJerile be 

tc Komisyona ceimelerL 4~•) (333) (S 

• • 
Ordu Hutahane!eri için 2ooO (.a 

katılı ı 000 yemek çatalı ve so..ce 
yemek bıçağı 13-1-938 ı>t'' 
rQnU saat 14 de Tophanede 6S ı 
lmirlili Satınalma Komls)i onu~" t 
ekaıltme ile almacakttr. Hepsi ri?. 
min be.deli 19M liradır. !lk tc~ ıı 
144 lira 45 kuruJtur. Şartnaınef.lif· 1 
munelerl Komisyonda görUleb sf'J'1J 
teklilerin belli saatte kanUl'lİ ~eti· 
n1e beraber Komisyona gelrne

4
0) 

(351) (66 

• • * 1ıoO 
Dtldmeri için aı~.:ik' )O 

metre tanavise 78000 ınettC ge 
870 metre urgan 102000 m;:il 
ipi 12-1-938 Çarşamba ~ 
15 de Tophanede İstanbul Le ~ 
mirliği satmalına Kornlsyonut1d~iJ' 
n.rfla clniltmesi yapılacaktır. l""; .. ~ 

ilk te?:rl' 
bedeli 12787 lira 43 kuru~, ft ıl" 
959 lira 6 kuruştur. ŞartnatılC{lif· ~ 
munelcri Komisyonda g6rül~ ~ 
teldilerin kanunt belgelerile t t et~ 
tublamu ihale saatinden bir ~ri
llne kadar Komisyona veııı>C86,ı> 

(!52) ( . . . ~~ 
Ordu hastahanelerinde ~ ~ 

h~mJireler için manto yapı ...,ı..A ti 
1250 metre licivcrt kum&~ b"'ede ~ 
Salı gUnU saat 15 de Top ıaı' ..J 
tanbul Levurm lmlrliği aa~!l~ 
mlsy"Onund& kapalı zarfla 57sO ... ~ 
yapılacaktır. Tahmin bedeli ur·!:. 
tık temlnau 431 lira 25 ıcurııtt41 ıŞ. 
name ve numuneıi Korni•Y

0:clgt1' tP 
tebilir. lsteklilerln kanurıt tit'cıeıt .A' 
tek:lü mektuplannı ihale sa• ııJ 1cf'Y 
saat evveline kadar ~orois~:~·,ı>/ 
leri. (S30~ .,.M 

1 L A N .. flıı' ... 
lstanbul Asliye Dördüne" 1• 

Mahkemainden : 1ıaJ'P ıs 
Ali Rın tarafından Snee sf r:o~ 

Belgrad kapm karpaıncla oıatı 506so 
Ayvalı bostanda otunnu§ ıtJ11 ı ,ı 
yoa Anaatu Çuni al~yhine ~ 61~6' 
lira ataca'k ve haczın ıasd.1,rel< ~,ıı 
937 /1458 numaraya k.a~dedı ,6ıJe d'" 
dealeyhin yuılt adresıne ıntl~ 
davetiyede mezkur dükk51U rl> c f" 

el te ott.1 
elyh bundan be§ .a~~~v:e halel' ı~ 
suretiyle çıktp gıttıgı ,,,al>'' ~t· 
dı:ğu yer meçhul olduğu dıııt aıVl!c6• 
vermi§ olduğu rneşrulı~~ğinee; ~ 
chlından tahkikat .~akı pıııııaı' 11b1et 
dealeyhe il~nen teblı~~~ >;ir e)" ~!9 
kendisine bu husus ı~ tıtı s-ı rfl'~ 
yen1mesine ye tahluk~e btr8ıcı1~ 
pef!Cm'be gün~ s~at !~uğurıclatı e.Je~ 
na karar verilmı1 ı1 sııUM ıtJ,&e 
nda adı ve a.dresi yaı ı ~c: 6tr' 

ı;aatte g6t1 
muayyen gün ve ya vekil kfleltf 
hUU' bulunmadığı ve ınd4 trJı ~ 
mediği takdirde gırabbatclc~' 

,.. ve ıaııır· 
devam olunıtea&1 ~· fllıl '11 ııo> 
kann ittihaz edilCC'61 .<''·4 
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il ilk 3. Kor. Merkez birlikleri için 350 ton unun yeniden kapalı zarfla alınacaktır. 
~ lıı Pey parası 3413 lira olup ihalesi 29-12-937 Çarşamba günü saat 16 da Çor-
1 lı da Kor Satınalma Komisyonunda yapda'.:aktır. Evsaf ve prtnameıini görme~ 
fi Ç tcycnler Ankara ve İstanbul Levazım amirlikleri satınalma komiıyonları:ıda ve 
1 ~rlu.da Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. Tekli( mektupları ihale aa
~ :ttndcn bir saat evvel Komisyona verilmiş olması lazımdır. Talipler kanunun 
I~ t 'le 3 ncil maddelerindeki bel~eleriyle birlikte belli glln ve saatte Çorluda 
e 0r Satınalma Komisyonuna m:.iracaatlan. 

( 656) (8343) .. • • • 
Kor Birliklerinden Kırklareli Vize. Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, MaJka · 

~ ve. Çorlu Garnizonları un ihtiyacı için S400 ton buğday kırdmlacaktır. Heı 
a ki a:nızon için münakasaya ayn ayrı girileceği gibi hey' eti umumiyesine de bir 

ıı girebilir. Şu kadarki her Garnizon için ayn ayn fiat vermek ıarttır. 
~ .İlk pey parası Kırklareli için 1214, Vize 342, Pınarhisar 581, Alpulhı 285 
tkırdağ 350, Malkara 233, Çarlu 262 liradır. 

. İhalesi 29-12-937 Çarşamba günü saat 16 da talipler bir saat evv"t Ko
~'Yona teklif mektuplarını vermiş bulu naı.;aklardır. Şartnamesi Ankara ve lı · 
ltnbut levazım amirliği satınalma Komisyonlarında ve Kor Satınalma Komısyo • 
~llııda görülebilir. Talipler kanunun 2. ve 3 üncü maddelerindeki belgelerile bir
~te belli gün ve saatte Çorluda Kor Sa tınalma Komisyonuna mUracaatlan. 

(657) (8344) 

Nafıa Vekaletinden: 
29-12-937 Çarşamba günü saat on beşte Eksiltmesi yapılacağı evvelce 

~n edilen 90 adet basit ve 3 adet İngiliz makaı takımı ile 4 makaslı bir teliki-

~n eksiltmesi görJlen lüzum üzerine te bir edilmiştir. f (8643) 

lstaobul Defterdarlığından: 

l LA 1' 

lıtanbul Birinci İcra Memurluiun· 
dan: 

Bcşiktaı Yıldı.r ı.:addeıi Yıldız tokak 
54 No. 1ı apartmanın 3 No. h dairesin
de iken elyevm ikametclhı meçhul bu
lunan Ömer Naciye: 

Cemil DümdollzUn 1 inci Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 937 / lJO No. h ve 
4-5-937 tarihli illmı mucibince 140 
liranm % 5 faiz ve % 1 O Ucrcti vekil et 
745 kurut masarifi muhakeme alat.;ağın
dan dolayı meıkilr adresinize icra emri 
gö.nderilmiJ ise de ikametgihınrzda ol
madığınız anlatılmakla 30 giln milddet
lc ilanen tebliğat icrıaına karar veril -
mittir. Tarihi ilandan itibaren borcu 
masraflarile birlikte ödemeniz Umndır. 
Bu müddet zarfında borcu ödemez ve 
tetkik merdin.den veya iadeyi muha· 
keme yolu ile ait olduğu mahkemede 
icranın geri bırakılması hakkmda bir 
karar ıetirmediğiniz takdirde hakkı· 
nızde cebri icra yapılacafr ve yine bu 
milddct içinde 37 /3763 No. 1ı dosyası· 
na 7 4 üncU maddeye tevfikan mal be· 
yanında bulunmazaanu hapis ile taz· 
yik olunacaksınız ve hakikatrna muha· 
lif beyanda bulunduğunuz takdirde ha
pis ile '-!ezılandrnlaeakımtı. Mezkô.r 
icra emrinin tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (V. P . 2131) 

!LAN 

TeslsatıElektrlklye Tllrk Anonim 
Şirketi: 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi. mcmurlannın 1937 senesine 

:it "mavi renkli hüviyet kartlarının 1 İkinclklnun 1938 den itibaren iptal 
dilerek 1938 senesi için muteber olmak üzere "bcjn renkte kartlarlıa değiı. 
irileceğini Sayın mü~terilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafında firketin unvanı olan "TESİSATI ELEK -
l'RIKtYE TtlRK ANONiM ŞIRKETt,, yuılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addeıd.ilmeli 
ıc h1milleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müıterilerinin bu ilim. riayet etmemelerinden çıka.bilecek: neti. 
:eterin mesuliyetini kabul etmiyeceğini .ıimiiden beyan eyler. 

\ 

DlREKTöRLUK: 

r~tanbul B~ledivesi ilanları 
-·-

1-Şarkt Trakyadan "Çatalca yolu ile,, İstanbul clvanna gelip Sirkeciden Akd 
nize yollanacak hayvanat talimat veçhi le Ramiye gelince celdiği cilnü takip 
den gct.:enin • Belediye icabmca • yarmn dan yani saat 24 den ıonra Edirnekap 
dan ıehre girecek ve münhaarran Edirne kapı, Sirkeci Tramvay g\1.rtrgihnu kat'e 
derek Sirkedye nakil ve giincı çıkıncaya kadar götilriilecckleri merkez vuıtaam 
irldp cdil~ektir. 

at ~ Lira İıtanbul Aıliye Altmcı Hukuk 2 - Şarki Trakya.dan bza Çatalca yolu ile İstanbul '-':ivanna ıclip Hayaarp 
lırnpaşada Emincamii mahallesinin Ey yühüm Ahmet efendi camii Mahkemeaindenı p.ya ve oradan Anadolu içerisine nakledilecek: hayvanat dahi keza. berveçbi ta 

'°kağında eıki 10 yeni ı ıayılı ve 17 numaratajh ahtan evin tamamı: 180 Rami.de Yenimahallede Hızırbey mat Ramiye gelince Ramiden hareket ve mevcut ~seteri takiben Rami, Küçü 
~l-'azıtta Kalçacı Hasanağa mahallesinde Maka!l.:ılar sokağında es- cad: 18 No. da mukim iken halen ilca.· köy, Alibeyköy, Bahariye. Klğıthane, Mezbaha, Kasımpaşa sırtları, Şifba 

el ti 1, 3, 7, yeni ı, 5 sayılı ev ve dükk!nın 1/120 payı: 42 metgihı meçhul Sabri otlu Cambaz yokuşu, Hendek Kule.dibi, Lüleciler gibergfilundan Kabataşa muvasalat ed 

~tııguncukta ceki baıcı yeni Bahçe .okağında eski 19, 21yeni17/1 Necmiye: cck ve oradan müttahaz usul dairesinde Haydarpapya imrar ve oradan da Y 
/'h evin tamamı: 250 Ramide Yeni mah. Hızırbey ı..:ad. 18 ıimendUierle veyahut Baytar MUdürlü ğUnden Karaağaç M. Müdüriyetine yaz 
lrıclankapı mahallesinde Yoğurtçu soka ğmda eski 33 yeni 23, 25 aa- No. da .Ömer km Kadriye tarafmdan lı 15--2-932 tarih ve 807 numaralı teskereye bajlı ve milnderecatı Cümhuriy 

!ı ı.'lı lı:iğir dilkklnın 1953/ 17856 payı: 330 aleyhinize açılan boıanma davasında ve Vakit gazeteleriyle illnh varakalar da muayyen yollarla dahile ıevk ol 
rı. tahkikat S-2-938 aalı cünU aaat 15 e caktı 

t .11ıguncukta 1cadiye caddesinde eski 73 yeni 79 sayılı arıanın yarı talik edilmit ve davetiyenin bir nüsha- r. 
ı~csi •• 15 3 - ~arki Trakyadan Çatalca yolu ile İstanbul civarına gelip hayvan bo 

u da mahkeme divanhanesine talik e· 
s• Yukarıda vazılı mallar 21-1-938 Salı günü saat 14 de pazarlıkla satıla· d kA da srnda satılmağa tahsis edilmiı hayvanat •ta Ramiden geçmek suretile yine me 
, ta.ıtt J dilmit olduğun an yevmi mez ur cut fOSe üzerinden Rami. Küçükköy. Alibcyköy, Bahariye yolu ile hayvan bo 

ır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde bet faizli Hazine tahvilleri kabul mahkemede hazır bulunmanız lüzumu 
ı aa.aına götürUJccektir. 
' lınur. Taliplerin yUıde 7 ,5 pey akçala nnı yatırarak bu müddet zarfında haf· tebliğ yerine geçmek üzere illn olunur. 
~ 4 - Fatih ve Eyüp kazaJannın Belediye sınırlan içindeki aksamından tahri 
tıın Salı ve Cuma günleri saat 14 de kadar Defterdarlık Millt Emlak MUdUri· (V. P. 2130) olunat.:ı.k ve !atanbuldan Akdeni.ze ve A nadoluya ihraç veya Hayvan boraas 

O fttinde m:.iteşekkil satı• komisyonuna müri'l.:aatları. F. (8634) '------- ,. ~~,. sevk olunacak hayvanat Edirnekapı, Top kapr, Belgrat kapısı mahreçlerinden s 
------------------------------------------- haricine çıkanla.cak ve oradan ıemti tah riklerlne göre )"'ilrQtillecclrtir. __ ...,, .... _ ...... - ----· -- ·--··- --·-·--- S - Sirkeci, Kabataı ve Galata nhtımlanna gelip Şarkt Trakyaya 'Küsük çek 

md.:c yolu ite gidecek ve İstanbul dııansına çıkarılacak veya Borsada kalaca 
hayvanat da yukarıdaki maddelerde ya zı1ı hUkUmlere tabi olarak ayru yolla 
takip ederek veçhe! i.stikametlerine göre gidecektir. 

6 - İstanbul mıntakaaı köyler kesim yerlerinde keailip tehre sokulacak me 
buhlar ve sakatat birincisi Bahariyede ikin'.:iıi Edimekapıda üçüncüsll Topkap 
da dördilncilııil Yediltulede olmak üzere 4 medhaldcn gesirilecektir. 

7 - Kadıköy Belediye hududu bari cinde Pendik, İzmit, Adapazarı ve Ko 
yadan cetirilecek et ve sakatat tirenle Haydarpataya ve oradan Tophane m 
b~.huına eötilrlllerek muayene edildik ten aonra deniz yollan ile Kadıköy lak 
lesine getirilecektir. Bostancıdan alınan et ve sakatatlar ise kamyon veya at 

araba ile Boıtancı köprüsü.nü geserek asfalt caddeyi takiben Kadıköy iakel • 
ne ıetirilecek ve oradan Tpphane mez bahurna sevk edilip muayene olundu 
tan sonra deniz yolu ile tekrar Kadı köy veyahut hamal iskelesine getiril 
cektir. 

8 - Yuka.nda götterilen yollar güzergahın haricinden hayvanatm 
yasaktır • . 

9 - Bu yollann haricinde yakalana cak hayvanat ltaçak aayıla'.:ak ve Bel 
diye nizam.atı mueibirl.:e l&hipleri tecziye edilecektir. (B.) (8629) 

lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve te
şebbllsatı sınalye TUrk Anonim Şlı-lı.eti 

Mühim ilan 
Iatanbul Havagaıi ve Elektrik ve Teşeobilaatı Sınaiye TUrk Anonim 

?irktti, Memurlarının 1937 senesine ait "kiremit,, renkU hUviyet kartlarının 
l ikincikanun 1938 den itibaren iptal edilerc".< 1938 senesi için muteber ol· 
nak üzere "'kınnm., renkte kartlarla dcği§tirileccğini sc:yın müşterilerine 

\neyler. 
B•ı kartların baı tarafmda Şirketin unvanı olan .. JSTANBULDA HAVA 

";AZI ve ELEKTRiK ve TEŞEBBUSATI SlNAlYE Tilrk Anonim Şitke. 
i., yazılıdır. ~ 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmaya~ kartlar sahte addcldilmeli 
re hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket mü~terilerinin bu ilana riayet etmrmelerinden çıkabilecek neti. 
celerin meeuliyetini kabul etmiyeceğini gimdiclen beyan eyler. 

DIREKTöRLtlK1 

Devlet Meteoroloji işleri Umum MOdllr
lllğDndeo: 

Devlet Meteoroloji i§leri Umum Müdürlüfü için Universitenin Fen fakUite• 
Fizik ve Riyaziye kısımlan Diplomalarını ve Devlet memuru olmak prtlarır 
haiz ve en az bir garp diliyle karıılıklr tercüme yapabilen ve mct.:burl hlzmeı 
olmayan ve Askerlik hizmetini de yapmrJ olanlardan Uç MEMUR a.lınacaktıı 
f ıtekli oJanlann Ankara Posta Kutusu: 401 ile Devlet Meteoroloji i§leri Umuı 

1 MUd:.irdüğüne en son 8-1-1938 tarihine kadar müracaatları il!n olunur. 
!. 4648) .(8560, 
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LEK 

s • t:J R s 
Her Ev Kadınma Lazım ideal bir Alettır. 

A i 'd e 
VERESiYE SATILIR 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

• 1 - Bir kilosuna dört lira kıymet takdir edilen vasıflarına uygun (132) 

kilo zahma ve (36) kilo tartı kayı§ı 11-1-1938 Salı günü saat onda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komisyon dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 

isteyenlerin elli yedi lira doksan kurut luk teminat makbuzu ile belli gün ve sa-
atte Komisyona bqvurmalan. (4645) (8498) 

• 

l•llli-• Dr. lhHn Sami --... ' 
Başvek~let istatistik Genel DlıektlJrlOIJiJ 
Arttırma, Eksiltme ve ihale Komlsyr 

UksllrUk şurubu 
Uksürük Ye nefes darlığı botmacı 
ve kızamık öksürüklcrı için pek te
sirli iltçnr. Her • eczanede ve ecza 

depolınnda bulunur. 

- Birinci smır Operatör -
1 llr .CAFER TAVVAH 

Umumi cerrahi ve sinir, dimoll estetik 
cerrahisi mütehassısı 

Parl~ Tıb Fnküllesi S. asi tanı, erkek, 
kadın ameli)allRrı, dimal estetik 
"yüz, meme, kann buruşuklu#u ve 
gençlik ameliyatı". (Nasaiye ve doğum 

nundan: §O 
1 - 26 forma kadar tahmin olunan 936 • 37 aencai Maarif Yılhlmdaıl 11 

adet kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka rılmııtır. ~ 
2 - 16 sahifelik beher forması için 45 lira üzerinden 1170 lira bedel ,,,., 

cdilmi§tir. Yüz.de yedi buçuk hesabiyle 88 liralık muvakkat teminat vesikl" 
rilmek lizımdır. ~ 

3 - Eksiltme 17 Kinunusani 1938 ayırun Pazartesi gUnU saat 15.30 dıede' 
mum Müdürlük binasında toplanacak o lan Komisyonda açılacaktır. İ§tirak.,rt 
ı.:eklerin bir saat evvel teklif mektuplan le teminat zarflanru Komisyon R~ 

1 

ne vermeleri lbımdır. Numune dairede görUlecektir. Şartname bedeltis 70) 
Komisyon katipliğinden istenebilir. (4611) ~ 

'---1 HAZIMSIZSIK 
Hayatta Hvkioden inıanı mahrum eder .Tt:DAVLJLD~N Çt:~iLEN PAQANIZ ~iÇBiQ 

Cll-t~Tlt SiZi ilt~LtTM~Z 

ONU BANl<AYA YATrO.INIZ 

mütehassısı.) 

~IUa}'ene !\abahlan M e c c ~nen ! 
8 den 10 a kadar U 
O~lcdcn o;onra ücretlidir. Tel. 44086 1 PERTEV Karbonat komprımeıerl 
Beyoğlu, Pıırmakkapı, Rumeli h-an. ' ·-•••r••• Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıküW 

söz önünde tutularak yapılmıfllr. 

• HER ECZANEDE SATILIR. --r·-~-~__....~ 

ı~en· z Levazım satına ima ko:nlsyonu lllnları 

Tahmin edilen Muvakkat teminab 
mıktar ve Bedeli 

Cinai Kilosu Kuruf Lira Kuruı 
Sllt 20,000 ıo l 
Yoğurt ıo,ooo ıs ~ 262 50 

1 - Yukarıda cins ve mıktarlariyle bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan 11eki2 buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lile 
li tayyare apartmnnlan ikiuci daıre 

17 numarada haatalanru kabul edeı. 
Cumarteıi günleri 14 den 20 ye b 
dar bastalanru parasız, Kurun, Ha 

bcr okuyuculanru dakupon muka. 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

muvakkat teminatı yaz:h ohr. iki kalem yiyecek, 7- 1kin•.:ikanun- 1938 tarihine --------------
rastlayan Cuma günü saat 14 de açık eitsiltmc usuliylc alınmak üzere münaka· 
saya konulmuştur. g:::::::ı:::1:=::::=::::::::::::111111:r::r.=::: 

2 - Şartnamesi, Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. Meccani muayene H 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarla birlikte v,. belli gün 1 Perşembe günleri sa.ar ~ den o e kadar :: 

ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatları. (8504) Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 İ~ 

M b k
. . numarada Doktor Mümtaz Gürsoy il 

at aa ma ınesl aranıyor :.~:~::~=~::.-=-~~=~=·=...!! 
la~rada kurııla<'ak lıir rnathaa içiıı 68 >< 100 eha<lmda hir düz makim• 

ile müccllit tnknnları ve bir rethıl m:ıki nc.::i alınacaktır. 
Satılık makine i oJanlarm ~azcterniz idare memuru Ahmet Can~a mü· 

racaatlan. 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat mUdUrü Refik A. Sevenıil 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Mühim ilan 
EIC'ktrik !irketi, mtmurlanrun 1937 senesine ait "pembe,, renkli 1ıa.i: 

,eııet1 
yet kartlarının 1 ikincikanun 1938 den itibaren; iptal edilerek, 1938 

için muteber olmak üzere "yqil,, _renkte kartlarla ;deiittirileceğiııi .. yııı 
nüşterilerine arzeyler. Nlfd 

Bu kartlann ba' tarafında Şirketin unvanı olan ~RJC A}lO 

El .. EKTRlK ŞlRKETt,, yasılıdır. iJJOCU 
Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addcdı 

ve hamilleri polise haber verilmelidir. o.eti· 
Şirket mUıterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek 

celcrin mcsuliyetini kabul etmiyccepni ıimdiden beyan eyler. 
.A~:!' ~ ... '" ı ;~'!: ~ 

D ı R E KT ö R L o ıc: --


