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Lozandaki Türk Talebesi ant içti 
~--------, 1 Bu münasebetle bütün dünya 

A_ıa_tu_rk'_e _ait_h_aıı!! gençliğinin mümessilleri mate-
Son Gülüşü mimize iştirak ettiklerini bildir-

Atatürk, ıon zamanlarında geçirdiği büyük bu~- d • ı • • • kt • • • • b • 
randanbirhaftaevvel birrüya görmüş. Sabahleyın 1 er, universıte re oru ır 
bunu daima baııucundan aynlmıyan Salih Bozok'a hi-

kaye etmit: f k d • 
- Salih, ben bu gece rüyada kendimi ölmüt gör· n U U Ve r 1 

d.. '' um. 
Demiı. Atatürkün bu sözüne eıki yaveri ve aadık ar· 

kadaıı ıu cevabı vermiı: 
- Aman, Atatürk... Bu türlü rüyaların ne ehem· 

miyeti olabilir? Ben de ıimdiye kadar birçok defalar 
kendimi aıılmıt görmütümdür!" . . 

Salih Bozok'un bu cevabı Atatürkün hoıuna gıtmış 1 
ve aziz Önder hastalığın ıstırabı içinde olmakla beraber 
gülmüıtür. Ve ihtimal ki bu, ıon gülütü olmuştur. 

Lozan, 26 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildıriyor: 

Büyiık Şefimiz AtatürkU:ı cenaze 
merasimi münasebetile Lozan Türk 
Talebe Cemiyeti üniversite salonunda. 
bir toplantı tertip etmiştir. Toplantı
ya Lozan hükumeti erkanından bazı • 
ları. üniversite profesörleri, gazeteci. 
ler, Lozanlı Türk dostları, Cenevre ta
lebeleri, Lozan ecnebi talebe cemiyetle 
ri iştirak etmişlerdir. 

Söz aöyliyeceklere mahsus kümlnUn 
arka.sı=ıda Türk bayrağının üstünde 
Atatürkün resimleri asılı idi. Talebe 
cemiyetleri reisleri talebe cemiyetleri· 
ne mahsus resmi elbiaeleriy!e ve bay· 
rakları mateme blirülü olarak bulunu
yorlardı. Lozan Türk Talebe Cemiyeti 
reisi Ferzan Aras celseyi açarak hut. 
runu bir dakika sükiıta davet etti ve 
ilk sözü üniversite rektörüne verdi. 

Rektör, Lozan üniversitesi namına. 

zlyeti uzun uzun tahlil ederek ha.zi
runa Türk Cumhuriyetinin son sistem 
hUkukt cihazr:ıı anlattı, bundan sonra 
Sevr ve Lozan muahedeleri muhtevi • 
yatını hukukt cepheden tahlil etti. Li· 
saniyat, iktısadiyat, içtimaiyat saha -
larında Türkiyede tahakkuk ettirilen 
eeylerden bahsetti ve dedi ki: 

Ona diktatör diyenler ... 
Yazan: ASIM Us 

Fransız muharı-lrlerlnden Klenıan 

\•otel Atatürk'ün cenaze töreninde 
erkek 'e kadın berke in samimi ola
rak ağln.,masından balwederkeıı bu 

Komünistlerin teh
d" i dola ısile 

Türk talebelerine candan taziyetler 
'Sundu ve dedi ki: 

"Siz Türk gençleri bugiln Büyilk Şe
fi:ıizi kaybettiğinizden dolayı ne kadar 
ağlasanız haklısınız. 

Üniversite sizin bu büyük 
mateminize iştirak etmektedir. Ata -
türkün, bu bu bilyük adamın hayatını, 
burada az bir vakit içinde anlatmağa 
imkan yoktur. Bu Ciahinin vatanllUDı 

tfrihinde is~al etti"i parlak sayfaları 
sıze hatır atmak isterım. Türkiyeyi 
yaratan, tarihimizin bu e:ı bllyUk a· 
damını ba§ımı en derin h UrmetJe eğe
rek selamlarım.,, 

" O, yalruz bir asker değil, aynı za
man<la urnnrzm bir daha göremiyece
ği bir daht idi. İruıaniyat onun :ıiyam. 
da:ı pek müteessirdir. Türk talebele -
rine candan taziyetlerimi sunarım.,, 

Bundan sonra ecnebi talebe cemiyet· 
leri reisleri de söz aldılar: 

Alman talebe cemiyeti reisi AL"z 
Türk arkadaşlarma taziyetlerini sun • 
du ve dedi ki: 

hAdbeyl h•J'retle .karşıla)·or. Bu hay-
Nazırının Parise daha 

"Vıı.tanmızda iken BUyUk Şefiniz n 
yaptıklarını görüyordu:ıuz. Fakat dı -
şardan bunlan daha iyi görecek, \ t a 
ha iyi takdir edeceksiniz. Emin olunuz 
kı, azız arxaaqlarnn, Alman ta) 

- --- ............... _ •!ııı·-

- Ziı·a balkın arkumdan hıçkıra
rak ağladığı bil> ük adam bir dlkta
lörd ii .•• " 

Atııtfh•k'c dJktaWr sıfatını '·eren 1 
sa l•cc hu Praıı ız muharriri değil

dir; bü) İlk kurtarıcının hayatımla 

d.ıthJ onu hu )olda taulf edenler ol
ınu.tıır. l\lcj:;cr bu tarzda dü!;iiinen. 
Jqr aziz olumin arkasından uınwııi 
bir: 

- J{ahrolımn !" 
Niı!nsı yii k ehn<-slnl bekli> orlar. 

n115. ~uz3a-:lnrı Ic:iudc gfiriilen mHli 
ı~ıntcm manzarası bu glbilerl f8şırt
tı. 

Ilallıhr a Atatürkc nazart olarak 
(11llktatör) sıfatı , crllcbllccck za
ıonnlar olmu':'hır. Mesel& Sakar) a 
ınuhl\rehc iuuen enci Ilü) iik Millrt 
l\(ccll l tarafından başkumandanlık 
ile beraber mllli hAklmiyetl miinhn
sn·nu incsinde toııln3an bu mccli· 
sin ) üksck snlılhlyetlcri de kendisi-

Bundan sonra profesör Morff, Os • 
manlr lmparatorluğunun sukutundan 
başlıyarak Türk Cumhuriyetinin ila -
nım, Atatürkün ye:ıi Türkiyeyi nasıl 
yarattığım, Ataturkün hayatına dair 
uzun bir söylev anlattı. Sonra profesör 
Sekrctan, Atatürk Türkiyesindeki ye
ni hukuki vaziyet ile eski hukuki va· 

Jeli •l&ln mateminir.e candan Jştırak 
etmektedir.,, 

Diğer talebe cemiyetleri reisleri de 
hemen aynı mealde sözler ile taziyet
lerini bildirdiler. 

Bundan sonra Reis Ferzan ArMr:ı 
daveti üzerine Türk talebeleri Türk 
Cumhuriyetini Ye Türk istiklalıni ile· 
le bet muhafaza Ye müd f aa cd cekle· 
rine dair and icmi§lerdir. 

(Sonn Sa: 8. Sii: 3) 

lran heyeti abideye çelenk koydu 

, 
ne 'crilmi,tir. ı · 

A nı.lııy~ ıle anlaşma te;JcMJ i~tte ~ol cenahın itiraa ti'iği Fransız IJaşı•ck li 
M.cnılcketln tek parti ile idaresi e- M. Daladyo Hariciye /\"azın M. Boı ile beraber 

Ba"lı kaimi edildikten sonra flahl 
' Cumhuriyet Halk Pn.rtl inin (\eğ\~· 

ıuez şclJ olmn'' sıratını şahsında mu· 
hat' aza etml~t lr. 
numınln bc.'rnbcr Büyük Şcrın ,.e 

kahrnman hn-.ı~uınnmlanın miinha
sıran kendi elin le toııladı~'l bu yük

Paris, 26 (A.A.) - Paris mebutu 
Taittingerğ fabrikalar.da görulen ihti
lal hareketini bastırmanın lüzumu hak.. 
kında hükumetten istizahta bulunmağı 
istemi~tir. Mebus, k~munistlerin ta:,ri
ki neticesinde başbyan bu hareket es· 

sek iktidarı hlt hlr 'akit kcJ fi bir --------------
şekilde ktı1lnndı:ı göriHmemlştir. 
Şahsi olarak '<'l'<liil;i kararları dalma r .......... - ....... - ........................ _ .. . 
de,ıeun ıııarn1ıı,cm nıakamıarı vası-li R · r h fi · 11 
ta iyle fora lllC\ kHne koymuştur. E 8Slm 1 a a neşrıyatmdan f: 

Hcrhangj bir meselede sallhiyetll j A .. k lb .. .. j 
bir makamı münaka,a suretiyle ikna tatur a umu i 
~tınedlkçe şu nra bu tarzda bir emir 1 
l"erdJtt görülmemiştir. Esasen ken. Büyük Şefin çocukluğun~an ıon 
dl inin en büyük zevklerinden hlri günlerine kadar 300 e )'9kın dikka~ 
devlete alt işlerde fi!.irleıinl müna- I deier canlı hatıralarını içinde top. 
kaşa ec:lerek anla.yışlarındım emin ,. layan bu albüm'ü tedarikte acele 
hulun<lıığu arkadnşlarına kabul et- : ediniz. 

ttrmekt1. i Fiatı 30 kuruş 68 sayfa 
Onun için Atntürkc ('llktaWr) ~•- İ 

fatmı lermekte büyük bir hak~ızhk ···--.. ··-.............. - ........ ·-··· - ... . 

"•rdır; bu fani hayata goz1erinl ka· -------------
~n sonra arkasından milletçe 
•kttııan 1öz7aşlan da bu hakikatin 
en •çık bir dt>lJllcllr. 

RiilAsa Cıımlııırlyet Halk rartl!i!l
llln cl.-ilsnırz ~eri olmasına \C nı«"m
~ekettn fAıık parti ile idare edllmemne 

bakarak Atatürke ( <1Jktat.ör) di3 en
ler mukaddes naaşının karşısında 

hiltilrı bir memleketin 3;irektcn nğ· 
ladıJ:':ını gfö•diikten sonra bıı )ıtnhr:

knnaatlcrlnl diizdtsclcr grrrkt ir. 

ASUI 'US 

nas nda Fran ız istihsalatına zarar iras 
etmek ve bilhassa milli mudafaa için 
çalışan fabrikalarda suikast yapmak te
şeb iısunde bulunanların derhal tevkif 
edilmesini isteme!~tedir. 

Taiittinger kok.ı ecnebi memleket • 
lcrde olan ve hiık~metin sulh lehinde
ki gayretlerine engel olmak maksadile 
memleketi so yal bir karışıklıga sevket 
mek için yapılan propagandayı durdur 
mak üzere 1 zım gelen tedbirlerin alın
masını da istemektedir. Bazı gazeteler 
ve bilhassa "La Republıgue,, Fransız 
komünist partisinin kanun haricine çık 

Jran 1ıcyrli abi<letjC 

Atatürkün ce:ıa?.C mera.siminde bu
lunmak üzere lran devleti namına 
şehrimize gelmi§ olan lran heyeti An
karadan dônmü tür. 
Kardeş Iranın mümessilleri dün 

çelenk 1~JduJctan sonra 

Taksime giderek Cumhuriyet !bid~f
ne çelenk koymu§lardır. 

Resmimiz, heyeti çelenk koyduktan 
sonra avdet cderke::ı gösteriyor. 

tıgmı iddia ederek bu partinin feshedil Balr '-an antant 
1 mesini ıstemektedirler. Sosyalist ve ko K, 

müni tlerin organı olan gazeteler hariç 

olmak üzere, diger biıtiın gazeteler U- Genelkurmay konferansı 
mumi is konfederasyonu tarafından ge 

lecek sah günu için ,.erilen umumi grev yarın Atı·nad a açılı yor 
kararını tenkit etmekte ve bu yeni sos-

yal an rşi d:ılgasının Fransanın felake- Atına, 26 (A.A.) - Atina Ajansr J 
tini muc"p ol cak netıceler verebılece- bıldınyor: 

ğine i§aret etmektedirler. Tilrkıye • Yugoslavya ve Romanya 
GREVCİLER DİVANIHARBE genel kurmay başkanları ve maiyette. 

VERiLiYOR rlndeki z vat pazartesi gUnU Atinada 
Valcnciennes 26 (AA) v ı · Elen Genel Kurmay Başkanı General , . . a encıen- p w 

• 1 apagosun başkanltgr.lda açılacak o-
( Sa: 8. Sü: l) lan Balkau Antantı Genel Kurma;:v. 

konferansına. iı:tırak etmek il1A're bu 
.,abah saat 9,30 da buraya gelmışler -
dir. Başkanlar, garda, General Papa • 
gos ile deniz kurmay başkanı Amiral 
Sakellariu ve hava kurmay başkanı 
Albay Gazis ve diğer Mkcri erkin ta
rafından kar§ıla:ımlflardır,. 



1-ltURUN n tKINC!TEŞRIN ısu 

idea) ev nedir? 
ideal ev içinde oturanlara bizmet eden evdir, hikim 
olan ev değildir. Evin ne plinında, ne de mefruptmda 

bu tahakküm olmamalıdır. 
lsmall Hakkı Ballacıoğlu 

Oeçen yıl Suadiyede kamp kuran 
bir arkadaşımı ziyarete gittim. Bu 
ka:npta bildiğimiz çadır besinden ya
pılımt sok basit bir sığmak vardL Ar. 
kadqım .CSz aruın.da ''biz burayı apar• 
tımanda olduğundan daha çok rahat 
buluyoruz, ne dersiniz?,, dedi. Arkada 
tıma Jaak T~rdim ve fikrimi f(Syle izah 
ettim: "Pek tabif değil mi? Kampta 
buldufunuz hürriyeti apartımanda hfç 
bir Aman bu!amazsınr%. Bunun çok 
baılt bir sebebi var. Apartıman egya 
ile doludur. Kamp iıe eşyasızdır. 
Apartıman hayatında bir~ok bağlar ıe. 
killer nrdır, burada bunlann hiç biri 
yoktur. ApL·tımanda eıya ve Adetler 
.tn hAklmdir; bu arada ıb onlara'" 
Arlmdqım bana ba.lr verdL 

tur! - Bvin içindeki eıya iddiuu, ih
tiyaca göre ve samimi olmalıdır. 

l Şarkta bir ıse_qahat 

Annam'da bütün kadınlar 
bir günde bir veya ikişer 

Jean • Jaepues Rousseau: insanlaP 
hilr olarak doğarlar, sosyete ona ziD. 
cir vurur; deri Şimdi ideal ev nedir? 
Sorusunu ıorabiliru. tdeal ev içinde 
oturanların h&kioı olduğu evdir. Bu 
balmnclan evin ideal ıekline yaklagma
aı fçlıa taıımasr llzım gelen baılıca 
prtJan aralayalım: 

1) ET mümkün olduğu kadar küçüle 
oJmahdır. Ömründe ilk defa ev yaptı
ran, yahut satın almak istiyen insan 
mutlaka meıaloman oluyor. ''Bir bod· 
rwn btı, bir birinci kat, bir de tavan 
arau, bir de balkonu var, yahut ol. 
ıun ... ,. Bu ıXSyle gid• ! Halbuki ne bu 
bodrum katı, ne de bu tavan arası kul 
1.anılmu, kullanılırsa bile yqanmu. 
E'rin taksimatı her zaman için doldu- • 
rabileceğimia ve yapyabileceğimiı ıL 1 

bi ve kadar olmalıdır. 

4) Ev rahat yaşamıya uyıun olma· 
hdır. Bunun ilk tartı bütfln parçalan. 
ııın bir kat ilserinde toplanmuxdır. Ev· 
de hiç merdiven bulunmamalıdır. Bu 
prtı en iyi tapyan apartmıanlardır. 

Tek katlı modem evler bu bakımdan 
ideal yuvalardır. Katlar ayırıcı Te ha. 
yatı parçalayıc:ıdır, Tek kat en .aoıyal 
olanıdır. 

yaş geçnleşti ! 
P'rmt8U muh4rrirlerindcn Ro. 

land Dorgeleain şarkta yaptığı bir 
aeya1aat hakkındaki konfera~ı.zrtrıdan 
Yakın l}ar'Tocı ait olan ki8mmı alt• 
yorwı. B" ya.ıanın baı7ını diin tJe:r. 
m~Hk.· Bugün de aon parçasını o

Halbuki imparator eskiden kadmları erkekler giti 
giyinmeye mecbur ediyordu .. 

5) Evde yemek, çamapr nıtmak gL 
bi birtakım işler vardır ki modern ha· 
,at için bunlanu umumt i§ltU' arumda 
yapılması istenecek bir ,eydir. Her 
evde ayn bir mutbak, her evde ayrı 
bir çamaıırhane, her evde ayn ayn .o
balar istenecek ,eyler değildir. ideal 
ev ıoğuk ve 11cak ıuyu, yemeği dıp.. 
ndan gelen ve bir merkezden 11111&11 

evdir. Bu ihtiyacı yalıuı bqıama gt. 
dercmeyiz, tehir mimarisi, ıehirlerlmi. 
zi modernleştirme itidir. Fakat makul 
bf r planla yapılan evlerde mtma iti bu
günkü israf ve mantıksızlıktan 1rurta.1 
nlablllr. 

Evler böyle kurutunca aile denilen 
ıosyal bayatın kabı ve ta§lytetll hAlL. 
ne gelir. O uman biz eve hlm:ıet ede
ceğimize o bize hizmet edecektir. Bu 
durumun pratik neticesi rahat etmek. 
tir. Ev rahat etmek isin yapılır. 

Çamheaı M • ıo • 1938 
I. H. BALTACIOGLU 

ku.yaonksınıa. 

Fransa, idaresi altında bulunan yer. 
terdeki yenJ nesillere ne ka.r:andırmış
tır? Ka.zandırmış olmakla iftihar ede. 
bileceği şeyler yalnız bilgi, sıhhat ve 
etıence mi? Hayır, zannedildiğinde'3 
fazla, daha bir çok şeyler. Eırve!A, aşk. 

Evet, gal:a etmiyorum. Hem de bah• 
settiğim, kan koca arasındaki aşktır. 

islim memleketlerinde ve Uzak Şark 
ta, oral&ra Fransızlar yerleomeden ev. 
•el, aevl,erek evlenmenin ne demek ol
du.fuııu bilmezlerdi. Çin ve Arap eair. 
1eri sevgill:ıin güzelliğinden, fidan bo· 
)'Wldan. fincan gibi yuvarla.it ve sıkı I 
g6ietlndeJI. bal veya yasemin rengin. 
den eok baheetmielerdir. yqlarına daha basarlar. hyle kf. )'ti· 

Fakat hakikatte bunlarm hiç birin· bl:l§Jndan bir gUn evvel dopnıt olan 
den haberleri yoktu. Çünkü ömürlerin.; bir çocuk, yılbqı gilnli iki y&1mdacbr. 
de bunlan görmemlelerdL Müslllma.n - Fenal diYol'IUDU.S, değil mi? 
ktztan:ım peçeler! altından pek fazla Ta bit, fena. ICa.dmm m bet yqm • 
bir eey görülemez ki! dan evvel evlendifl ve 80 yqmda lh· 

Suriye kadnılan siyah çarp.flarile tfyar sayıldığı bir memlekette. 
bir k&dr çUvalma girmlt gibidirler. OT&dakl küçUk bayanlar da her hal. 

A Bir kum ~dammm glbel olup olma· de böyle dlllllnmilf olacaklar ki. bizim 
Dfrepofar fazf&llfflrlf&caf< dıfmı anlamak pek kolay değildir. Uselerde okuyup hayatı 6frendJkten 

Eski Liman f:Ietme Dlrektörluıtt Bu vulyet lrarpamda. aevflen Ud A. aonra, bu &cleti ortadan kaldmnap ve 
ve Deıılzyollan ldareal Denizbınka rap veya ChıJJ gencin blribirlerinl ta- yqlar~ Amıpalılar gibi aymağa b. 

mma1arma imkln var mı idi yoktu. rar verdiler. Bu ınıretıe, yirm1 bet YL 
devredildikten llODr& lataııbul llmam· NlkAh oocuklarm fikri almm~an Ja • IUldald ihtiyar bdmlar lıinlelablre yir 

1
--------------'IJ"'l'Of, 

Günüıı Akislerı ;~ 
.......... uıef 

TUrk Şairi burada ~~eri 
Bapam ertesi odara tekrar k it ge 

panllllfız. Kalemi t.ekrar elimize '1Um 
mıfız. Af&l1 711ka.n tts1r T1Z11' ifl A 
ren Ankara caddesine tepel!en 

1 
kan penceremize 78Didea 7M 
ve dÜfbÜ70ftd. 

1 Benlnı odamda tam ........... N 
meetıa Nulf o&anmlf. Y&lnu O 
ttlnmeıor- Qoktaacbr dvmala-'I~ 
yazmakta oldup keltme1erl 
kendine mınldanarak hablre ftl'nmF 
l'l7or. 

Nlzallıettlnln im halt hOf11Dl& al 
Oııa blr takılmak lst.ecum. Ald 
eevap, anlafı1.mu blr g6rllltlden 
IJuoet oldur •• Bir kere daha teaa 
ettim. Bu seter gQrQltil daha ___ __, 

arttı Ye tehdit ecUd bir bal aldı. 

Nlzamettbı dokuaalamıpeak 

c1ar tavlumı,aı 8IMRlın. 

• • • 
2) EY mutlaka khıir QJmalıdır. Bu.. 

nun nrureti yalmz yangm tehlikesin· 
den deiil, temizlik ihtiyacından ileri 
ıeliyor. Ahpp evin tenmlenmeai milm 
lriln defildir. Ahpp evin çatılı toı n. 
vuı, bağcJadileriöln atDlf ıare yuvuı-

m:ı it hacmi bir hayli artnuf. hemen )'Jlırcb. Battl birbirlerini bir kere ol- mi tıç yqma lnmitlerdfr. 
hl'llNm fld -·~, .... _._...._ ... -:-:~~~------.-....~~~~~~ ... ~r-.A~lıılDCll..l.~~~~.,ıBll---~9'jl-J-ı~~U#l ..... lımllm:IU11L.jlJU~~ 
filomuza yenJ vapurJann katılmam da Bu kaideye Uza.k Şarkta İslAm mem meal doğru olmaz. Bu da, kadmlarm 

dır r. ttıst kata yapılan her temi.zıiğiıı 
sonunda kirler alt katın tavanına sızar. 
Bu evlerde tozla, kirle mücadele et • 
mek im'k!nsrzdır. Ev kirgir olmalı, her 
katı ve her tarafı terkoı hortumunu tu 
tunca takır ıakır yıkanabilmelidir. 

S) Evi müze olarak değil, yapma 
aleti olarak kurmalıdır. Birçok aileler 
için ev gurur ve iddia mev.ıuudur, A. 
nadan babadan kalma ne kadar altın 
gümilt takımı, vazo, biblo varsa tefhir 
ederler; yalan uzak ne kadar hwm. ak. 
raba varsa birer reamlnl asarlar; evle
rini yİıva deliJ, bir tarih "" tezyini 
unatJer sergisi haline getirirler. öyle 
mlAfir Alonlan ftrdır Jd iman ora,a 
niçin ıetdiiinl bir an için olıUll unu. 

tnccarlanmızı yabancı vapur acente- teketlerlndekl kadaı; riayet edilmemi. tuvalet haklancbr. 
lerinln arzularına göre hareket etmek l'ak&t l4et lcabL 1e1MJ Jm1arm 4ell • Daha l()a zamanlara kadar lmpara. 
mecburiyetinden kurta.rml§t;IP. Ancak iwlb1ara ,.:kJHmamalan lbmıclı. Ba- tor Kin Kahm bir emrt vardı. bdm
blltlln bu vaziyetlerin inkitafı mevcut b&lar bdarr Be otuJJarmi, onlar aca. !ar, kocalan gibi gfyinmele mecbur 
olan antrepolarla lhtiyacı:ı tamımlJe 'ba blrBmlertnl ~ ml ~ tutuluyorlardı. Bol ve Jma bir gGmlek, 
k hlt ~ b~ ftl'lr1tr • ll8UD. bir pantalon. Yani kachnlanzı tL 
arşılanamıyacağmı ortaya koymue • dl. Sanki, alıea mamı. ~- .ıne erDklerla IU'ZUIUDU celbetme • 

olduğundan Denlzbank İdaresi antre- DUi gibi. 8- c1e ,.,a,ı peetn a1Mk. lb diye. 
po ve depolan genişlet.meğe ve bunun Amıam bdmJarı JIJ'anl!s tMlıfJ:a4fln o zamanlar, Tonldmcle gıkaa bir f L 

için yeni elemanlar yetiftirmefe ka • daha bllyllr let!facle etmltler, Wfll' )'&Da rajmen, kadmlar bu emre ltaata 
rar vermiştir • ,..-~· mecbur olmUflardı. Fa.kat. buglln. ba-

Bu maksatla icap eden tetkikler ya- Hakin.ten, Aanım4a1d bir tdete t!- • haklan oldaJdarmı ISlrenmtı 'llulunu 
pılmağa bleJa.nmıttır. Bu tetkikler Ne ooeaJı ..... alD bir ı..- lfı'. 10l'lar. BDJaı- allll olmala hlkJan 
IODu:ıda yapılacak yeni antrepolarm. *' ., ... ..,.,,, .u.t Wklerl oa· oldutunu dltlb'1arlar w tendllel'bıe 
proje ve plAnlan hazırlanacak, tadile Jmn JAlp ~ Ae - 'blslm- ta. _. elbtaeler blgtp dlkerü Yllcutla. 
mUhtaç olan depolar da teeblt edile • ,uııe tab&tm bqm& teat.dllf eder - ıınm rıarlnUklerl:ll meydana ko111yor-
cekUr. 11111' mene ldnde c1olm111 QOC1lk1ar bir Jar. 

Eler lllWltmıa b4m1arma flnlat r-----------------_;;.;..,.;.... __________________ ,.... ________________________ ..,.. nrilleonlardaelbllelerlntclerhalPL 

işaretler: ... 
Inöıiü'nün Beyannamesi ı 

Yazan: Sadri Ertem 
"i'a!uamamn 4•tanmı yumak isin J ln8nUnUn beyamıamelint okurken J phıma zihniyeti hlkimd.ir. Cumburi-

hlç olmuaa kahraman olmak lbımdır,. ''büyük dalların senelerini, yükle'klik yet, Milletleraraaı kardeıçe bir insan. 
sazu De kadar dolrudur. 

On bet gilndür dünya muharrirleri 
.~tatürke dair yazılar yazdılar. Fakat 
his biri ismet Inönünlln Atattlrk için 
yaıdılı satırlardaki hakikatleri bu ka. 
dar 'IU%Uhla, bu kadar aydmhk olarak 
ifade edemediler. 

tnönü milletine fikir, ve inlalip U.: 
~atığında beraber çalı§tığr arkadap '1ak 
kında yalnu hakikatleri anlatma~ 

dilnya edebiyatmm en cilıel, en mu.· 
tena örneklerinden birin! dt- verdt 

Kahraman bil' ruhun vı dehanın talı. 
illi l;in onun biltiin ufuklannı, bütUıı 
kuytu köıtlerini, nıhUJtun bütün muh· 
tevasmı yalnız tar.ımanm defll, ayni 
zamanda bu ruhu yatamanın da bir za. 
ruret olduğuna bu beyanname en gU. 
zet misaldir. 

lerlni tetkik isln •adilere inmek, •• 
dlla Atıhlarm teklini tayin için. HrTe. 
lm: kadar çıkmak lbmıgelcliif., lıddla
mıu ileri ıllrenlerin tqbih yollyle dil1-
tükleri hatayı bir kere daha anladım. 

Ruh ildfminl keıfetmek için, kepe. 
dilecek iklimi yap.maya mUaait bir nı1:a 
cihazına aahip olmak lhımdır. 

• • • 
Mill! Şef, Atatllrk için milletine yu-

dıfı beyannameden 10nra yabancı mfl. 
Jetler efkirıumumiyc:ıine de hitap etti. 

Bu hitap, bir gün enelld beyanna• 
menin b:r devamıdır. Tezlerini daima 
hendesi bir cUmlenin derinliğine fikrin 
berraklığı ile bırakan lamet tnönU Tür 
kiye Cumhuriyetinin millet hududu i. 
çindelci ıolünil tebarüz ettirdiği gibi 
TUrkiyenin cihandaki muvaffaldyeti ve 
"bqert blamet,, tellkldllni de düstur. 
taıtırdı. 

bk hayatı kurmak emelindedir. 

Türkiye Jrunetli olarak ıulh cephe· 
ılndedir. Relıicumhurun milletine ve 
yab8ncı efklnumumiyetlne çbdill ge.. 
ııit ve serbett ufukların hudutlan bay. 
lece berraklapyor. 

Devlet reisinin vusuh dolu a8zlerl 
mllletinl oldutu kadar dilnyayı da em
niyetle lıtikbali beklemefe davet et. 
mektedir. 

Vuzuh mertebesini bulmuı, formül
lepiı fikrin devlet hayatndakl rolU
nU izah için eski bir Çin filozofunun 
tU aözlerlni hatırdan çı'karmamak 1i.. 
mnda: 

"Fikirlerin lntizamaı.ztığa dli§meıi 

ile söıder intizamını kaybeder. Sözler
de ni%am olmayınca itlerde intizam 
kalmu. tıterln lntlzamıızlığı devletin 
de. miDetbı de nlıamnu bozar . ., 

rla modallla UJdqrurJar. pegelerlnl a
tarlar, veya, hig olmaaa, Eahlredeki 
pk kadmlarm yaptıjı gibi, cehrelerl.. 
n1 g&teren ince bir ttU takarlar. Fa· 
kat bugllnldl halde ana:ıenln esiri bu.. 
Iunuyorlar ve bu •11la kaideyi Fulıiar 
her fırsatta hazırlarlar. Bir ıwtm so
kağa peçesiz çıkmaya göl'811n, derhal 
tqa tutulur. 

Tllrkiynın glJ.tenlığı mtaaı 

Dikkat edilecek bfr eey vana o da 
eudur kf, TUrklye, mtıstaldl bir mem. 
Jeket oJduğu halde, bntUn bu eski &det· 
leri almıştır. Halbuki, A vnıpa devlet. 
terinden birine ilhak edllmlı te onun 
himayesi yahut manduı altında bulu
nan Mlls!Uma.:ı memleketleri bu Adet. 
lere. sanki garplıların hAJdmfyetfne 
karşı bir nevi protesto ıtbl. snnam 
S&l'IlıyorJar. 

Farkı, harem !detin! menetmektir. 
Esa.een, dUnyaum umumt takır hali, 
hf çbtr kimseye b6yle bir harem daire
sini beslemeğe imkln veremez. 

Bununla ~raber, onlar her ıeye raf 
me:ı bn kaideyi devam ettirmek istlyor 
lar. Kadınların peçeleri onlarm elinde 
bir Atem oluyor. Daha dojrusu bir 
bayrak! 

Devlet adamı oldt•!u kadar fikir ve 
b1em adamı ola:ı tnönil son yanıı ile 
fikir w lnkılAif arkadatmt bir kere ela· 
ha ebecftleıt!rdi. 

Türkiye anla9matann11, fttlfaktanna 
ladıktır. TUrl&Jye .t~ıetinı betabıw 

Hlklm milletJn ldetlerinl almak, o. 
nun UstUnlUğUnft tanımak olacaktır. 
Onun için, hl.IA molla mnaJl sam.,mn. 
dald gibi Y&l!!•makta mrar ediyorlar, .• 

SADRt ERTEM Biltib bu fnldm ~ da ~ 
(Dmmusı.weı 

Al'kadapmn baJkııiıor: 
,'Terenntım et; raz; aöylel 

"Efsanesiz kahraman ve ••h 
mansız artist olmaz denirdi. t,ıe 
hakikat ki efsaneden ttıt11n ve l 
kahraman! •• Nerdeelıı artl&U" . ~ . ' . . ~ , . 

Denim Atattlrk Clentnde Yetlal .. 
Tilrk aan'atk&rnla imanım T 

o bu Jtlce mevzuu mütetem 
altında kalsa bile, parlak Hhun 
Jaflsl7le UıAtasma ber halde ıını1cm 
~ktll'. Ancak, ber nm•n 
p pbL bAcUIJel•. Uma 't'Ulalıb11114111"1 
lan antanta, hlslertmhln .,_,.._,. 
~ 7üm pldllderl için ml • 
TMbtt edilen intibalar, baklkatbl 
reı d&iJDık ye taşkın abbulen 1 
ret ol117or. Tlrk un'atk&n c1a 
dl bu yul;rettedlr. J>ut.&mnı 
mak. tablonJUI ppmak. beJk 
kesmek ver• mWllnt best.el 
için .kendlalnt• 4qıtuhumu ve 
flD.A plent bir ke" daha VBınıJll"I 

du1mumı bekle111ek Jammdır. 
Fabl ımnı da 1ıö7lemel:l 11D 

7alım ldt N~etlila Nulfba d 
''TCU'k p1rl ~?'' ıuuı. 
bh clutbl b&418enln aıdmdaa 
~ teeyatlann en mtlslbl 
mtteastd lCU. • • • 
. Arkada ..... 

Jlflnkft ak$Am pzetelerlntlea ~ 
m~ :bigllbı casuau L&vre.118111 
mumt Harp ema811ld& blr Tir~ 
mandanma e.ooo.ood tngtll• ı.-Jt 
rtışvet teklif ettijtlnl ve - pek~ 
olarak - reddolandağuna 7"1"'. 

da. " Bana ka1 "'" n teklif, euo 
rensln Tiirklerl .. Jfiz'beyib'• 4tl ._...,_,,, __ 
mek için glrlştiai bir tete 
Banda mavattak el&m&J'lllC9 -,_ 
"arada• vunnal&" kalkf4lnl 
le Alem .Wror. 



tafürk'ün 
hatırası 

ulgar ilimler Akade-ı 
misinde anıldı 

Sofya, (Hususi) - Bulgar ilimler 
kademisi sal~nunda Atatürkün hatıra 

•ın.ı anmak üzere büyük bir toplantı 
Yapıldı. Bu toplantıya Kral Borisin mü 
~viri Gruyef ile Saray Generallerinden 
1'aancf başta olduğu halde Başvekil, 
ltöseivanof, Dahiliye Nazırı Gene. 
t~ Nedef, Şimendiferler Nazırı Avra
lııof, Maarif Nazırı Profesör Filof, Er. 
kamharbiye reisi muavini General Ha. 
C1 Petkof, General Jilkof ve General 
~uşef, yükse'k rütbeli erkanıharp za -
bitleri, Roman1a ve Yunanistan sefir. 
Itri, sabık nazırlar, mebuslar, müteka- 1 

. it generaller, profesörler ve Sofyanın 
!tıilmtaz şahsiyetleri iştirak etti. 

Atatürkün büyük bir resmi çiçek ve 
Yeşilliklerle bezenmiş clarak salona 
konmuştu. 

Türk • Bulgar dostlu~u cemiyeti 
teisi Profesör Petko Stuyanof içtimaı 
l$tıktan sonra Atatürkün hatırasına 

iirmeten ayağa kalkılmasını teklif et. 
~ Herkes ayağa kalkıp yerlerine otur
duktan soPlra, Profesör Stuyanof, Ata. 
tUrkün meydana getirdiği eserler hak
kında ıöz ıöylemiye başladı. Eski ve 
harap bir ülkeden yeni ve modern bir 
'l'ür'kiyenin nasıl meydana getirildiği. 
ili uzun uzadıya izah ederek Ulu ön. 
derin deha ve meziyetlerini $ebarüz et
tirdi. 

Profesörden &<>nra Bulgar crdulan 
~ski Başkumandanı ve Ulu önderin ya 
lctn dostlarından General Jekof Sofyada 
•ıaşemiliter olarak bulunduğu günler. 
.S. Atatürkle olan görüpnelerinden e· 
dindiği hatıralarını anlattı. 1914. 1915 
•cnelerinde kaymakam ve ataıemiliter 
~ustafa Ke~lin General Jekofla Tür. 
lciye ile Bul&aristan arasında bir aske· 

~ i ittifak muahedesi akti için z.aotıiı 
•---• ._ a.t. ı. ~~.( &.ı.:u .• __.., - -- J'""-t•a.; 

_.. •·ve~ huı nu1\;1o:ıım bir d!hi o_l-I~lıt 
tanımağa muvaffak oldutunu. söyledi. 
General Jckof, Türkiyeyi yalnız istila. 
dan kurtarmakla kalmayıp modern 
hir Türkiye 'kuran Atatürkün meziyet· 
ltrini birer, bir:: saydı. 

General Jckoftan s.~nra Bulgarista. 
tıın eski Ankara sefiri T. Pavlof söz al. 
d • Pavlof, Ankarada bulunduğu müd
dtt zarfında Atatürkün yaptığı inkılap 
lan takdirle gördüğünü, Atatürktin 
llulgar milletine karşı sempati bes~e. 
lklekte olduğunu, A tatürkün teaddütü 
~cvecatı yasak ederek nY...dern Türk 
-.yatını nasıl yaratmıya muvaffak ol
duğunu anlattı. 

'I'ürk - Bulgar dostluk cemiyeti reiıi 
~rofeıör Stuyanof içtimaı kapamaz • 
dan tvvel tekrar söz aöyliyerek, iktı
'ldf, mali ve endüstriyel balomdan 
°111irkiyenin bugünkü muvaffak manza. 
:•ını ~anlandı:dıktan .sonra Türkiye -
'1lgarıstan munasebatına naklikelim 

~dcrek Bulgar • Türk iktıaadl münase. 
ıı't. nrn daha iyileşerek bir gün evvel 
lt~k olduğu mevkie yükselmesini di-

.. ı .. 

1 İçtima kapandıktan sonra hazır bu. 

1lnlanların yüzlerinde teessür alimet· 
'ti görülüyordu. s~fyadCI' bir buçuk 
hldan fazla kalarak atatemiliterlik e. 
C'ltn Büyük Dahinin hatrralannı Bulgar 
~illeti hürmetle anmakta devam edi. 
~. 

~ lıüyük Önderin mübarek naa§ının 
.,. karada Etnografya müze.ine nakle· 
'llldi~· .. s 
~; gı gun arayın üzerinde yarı in. 
r,·ı matem bayrağını caddelerden gö. 
t tıler şapkalarını başlarından indire. 

Clc: h·· . • _ .J k • urmet vazıyetı alıyordu. Eulgar 
Dl': ~rnşularrmız şimdiye kadar hiç bir za 

ıı ~ 1 .n görülmemiş bir şekilde Türk mil
~ ~tınin büyük matemine çok candan iş. 
t1"'. tak ett• 1 ı. 

3-KUR 

------------------------~--------------·-------------..._ ............ l!lm .......... ________ __ 

Bir millet.in şefi ağlıyamazdı ... 
Yazan : Nfsametlln Nazif 

Yürüyor. Ak sa~lı bir bM,ı dimdik tutan blr belkem.lğl, bastığı 
yeri bilen adımlarla yürüyor. 

. Bastığı yeri bilen adımlarla yürüyenin ak s~b başına baktım. 
nu başı saçlan ağarmadan da. tanımıştım. Bu baş, s~çları ağarmadan 
da böyle dimdikti. B u baş alnı yere hiç değmemiş o.\anın başıdır. Bu 

haş bizim başımızdır. 

Alnı yere hiç değmemiş olnn bıt';'ft lıaktım. Slliııdlilerin tek kalı
ha vurduğu ba1,1lar arasında onun ne benzemediği baş ;\·ardı, ne de 
bu başa benzer bir baş görülüyordu. 

Bu baş, beoı umumi &bengin içindeydi, hem umumi ıalhengin üs
tünıle. Bu baş gözlerinde yaş olmayan tek baştı. 

· Yalpa \'urmadan yürüyen dimdik gö,·clcslyle maestrolal'Un o ilahi 
cle~neğlne h"nzirorclu ki bn matem konserine hem bir ses kaı:ıştınyor 
gibiydi, henı de her ses sanki onun sesi gibiydi. 

arasından geçene baktım. Bu ak saçlı başın er bakışlı iki gözünde, 
gözyaşma en alışkm, en içli, en temiz bir masum insan ışıldayordu. 

Öyle bir masum insnn ki kana kana ağlayabilnıcsi için iki gözün pı
narları kAfi gelemezdi. 

Ses ,·eren Aletleriyle muzisyenlcrin parta parça notlar çaldığİ 

~rde, malstro, hiç ses ,·ermeden, nnsıl bütün bir besteyi çalarsa bu 
a1'· saçlı tertemiz insan <la tıııkı öylo yaptı. 

Bizim gözlerimizle ağladı; bir milletin gtizlcrl ile ağladı. Ye biz 
on~n gıizlcriylc anlattık kendimizi. Dün ile mağrur, yarma hazır, 
deıı\rin gcrnıüscr<li kn.rşısm<la dalma vakur ,.c her istikbalden mut
laka. emin olnn gözlerle. 

)lir millcthı şefi ancak böJ le ağlayablllnli. Ve bir millete ancak 
IJöylcı ağlan~ bilen şef olnbillrlli. 'fiirkün kaza \ ' C knclcrlnc elkoyan 
Bü3;iJ~ '.l'iirk için mubah snyılahilccck gi.izyı\.şı 'e yeis bulunamazdı. 

Yollar sanki telleri hıçkınktan harplarla dolu idi Te 
snnkl bu teller üzerinde kA.h bir mektepli önlüğüne, kAh bir 
org~neralin nişansız göğsüne, gfth bir genç ka.dınm astragan man

te>Muna, blr köylü kızın dAl basma mintanına, kah bir diJ>lomn.tin sır- 1 
oıah üniformasına düşen ,-e bazan iz ,·erdiği yanaklarda tahahhur 
edip bir güzelliğin camlarını buğulandıran gözyaşlan sihirli bir m~- 1 
rab gibi dolaşıyordu. 

Bastığı yeri bilerek gidene, yaşaramayan gözlerle hıçkırıklar 

Se,vgilinin nrc1ından gözyaşı dökememcktcn daha biiyük, talihin 
nasıl bir gn<lri olabilir? 

Ifo~,koca bir milletin mnkiıs talihini yenen İnönü ynlnız bu kara 
tc-.lilıi yancmodi J~te • 

IIny~r! Türkii nğlatmruımk ,·azilcsiııi üzerine nlan Türkı:. ağla. 
layanıaz<b. 

Ağlar:amadı. 

N1ZAMETTİN NAZİF 

Genç bir neyzenle mülakat 
Çalınan eserle r v e yapılan besteler sanat 

değil, halka beğendirilmek içindir için 

Rubab tarihe karıştı. Neg de zamanla 
ölüme malıkUm bulungor 

lmrall adasının mahkOmları ara
sında ney calan birine rastlamıf, o
nu bir kenara çekerek uzun bir ka .. 
mışm çıkardığı hazin nağmeleri da- • 
kikalarca, zevkle dinlemiştim. 

On beş seneye mahkôm bir çoban ' 
olan bu yatandaş, musiki sanatının 
W'\. r\ı>!"'\"'' (\lrlnvıınıı hilmir.or bile. huyunue çooanken KOyuuı.~ra 11.u \ aı 
'8flemekle &Unleriıır geçirirmiş, tall~ 

yahut ceh a leti kendisini derin \blr l 
uçuruma fırlatınca, hayatın, yalnız 

. 1 

koyunları etrafına toplıyarak tabia-
tın bin bir güzelliği arasında hudut.' 
suz bir hUrrlyetin neşesi içinde yaşa
maktan ibaret olmadığını anlamış, 

işte o vakit coşkun ruhunun ıstıra
bına bir kamış parçası eş bulabilmiş ' 
Bu mahkfım: 

- Eskiden bu kadar çalamıyor .. , 
dum, şimdi daha iyi calıyorum .. 

Derken, ruhun taşmak istediği va
kit kudretini bir kamış parçası üze
rinde de gösterebileceğini dUşUnme
miştl elbet. 

Ben, ney'i bu mahkiimda dinledik
ten sonra daha çok sevmiş, bu yUz
den denllebillr ki, çok methettik
leri ve "henuz bıyıkları terlememiş 
neyzen" diye tarif edHen Emin Ak
göze'yi bUyUk bir istekle aramış

tım. 

Genç sanatkArı dinlerken sanatı 

daha içten duydum. 

Issız bir adada notadan, besteden 
habersiz bir çobanın yalnız sese ha
zin bir Ahenk v·eren neyi, burada ko
nuşuyordu ve piyano, keman, ud ve 
daha birçok sesler arasında dudak
lardan çıkan ılık nefesin derhal nağ
meye inkılAp edişi, bu kalabalık 

sesler arasında ruha daha yakın ge. 
Uyordu. 

Genç neyzen Bay Emin 

nelerden yetişirdi. HeveskA.rı bulun
maz, öğreticiler de olmazsa elbet bir 
gUn tarihe karışır. 

- Peki neyi öldürmemek için ne 
yapmak lA.zım? .. 

- Çok basit. Fasıllarda. ona yer 

Nurettin bu sahada irlşilmez bir ku
tup olarak kalmıştır • 

Denıek istediğim şu: Son seneler
de çalınan eserler ve yapılan beste
ler sanat için değll, halka beğendl
. rllmek ve para kazanmak için yapı
·lan YO çalınan şeylerdir. Bu böyle 
am ·nm ettikçe musikimizin canlan-

t
asına iı:okA.n kalmaz. Eski eserler 
eyd.,na çıkarılarak çalınmalı ve aa-

a tkdr yetlştfrmelfdlr. 

Il:tdyo bahsine gelince; mcmleke
' ~In iki istasyona muhtaç olduğu ka
naa~·ndeyim. Bir kısım halk daha 

' ' . 
fazla klAsik musikimiz vo halk ha-
' Yalarını bıkmadan dinlemek heYes ; 
ı1Y(l arzusundadır. Bunları tatbik için 
,ik' istasyon çalıştırmak icap eder. 

Sanatı sönmez bir aşk halinde ı
çiııtle ya~atan bu genç sanatka.r, a
laturka t'lhcnkslzliğinin ıstırabını 
tok kuvvetle hissediyor. Eski bir 
ıntinakaşa mevzuu olan çeyrek ses
lc•·c de temas ederek şöyle dedi: 
ı - Rubap Tlirk musikisinde artık 
lHmUş, mezarına gömUlmUştUr. Çok 
nıUessir bir ses olduğu halde unut
tuk. Santur da öyle. Yerini piyano 
aldı. Halbuki çeyrek sesi olmayan 
piyano santurun yerini alamaz. O
nun için bizim ~azlardan piyanoyu 
çıkarmak lAzım. Bence alaturka par
çalar çalacak bir snz rubap, kemen-

CCJ, tanbur ve neyden ml1rekliep ol
malı. Bu ~.letJere de lınfif, tonlu Ye 
nıuslkinin bUtün teknik Ye gayamı
zına vakıf hanendeler iştirak etmeli
dir. işte bu saz heyetine doyum a.1-
maz . 

Emin Akgöze bir müddet sustu. 
Çok şey söylemek isteyenlere mah· 
sus Di.r gt:ıg \lış ı;e\ıiifllll.!uen aoura: 

- Bunlar fçln de, dedi, iyi orga
nf:ı:atörlere ihtiyaç vardır. Udt Fah
ri, Ustad olduğu kadar iyi bir orga. 
nizatürdUr de. Fakat dediğim gibi 
her şeyden evvel lazım olan şey iyi, 
olgun llarçalarla halkın musiki zev. 
klni öldürmemek, sanatı yaşatmaya 
karar vermek Iılzımdır. Bu yapıldık
tan sonra her şey olur. 

B. Eminle çok fazla konuşamadım. 
ÇUnkU neyin nankörlUğUnden yana 
yakıla bahsetmişti. Fazla işgal et
mek doğru değildi. 

N. A. 

Sofyada bir nümayiş 
Sofya, 26 (A.A.) - Yirminci yıl dö. 

nümü Pazar gününe isabet eden Nöfyi 
muahedesi aleyhinde bu akşam da te
zahürat vukubulmuştur. 10 binden faz. 
la bir kalabalık tezahürata iştirak et
miştir. Polis tezahürat~ıları dağrtım1-
tır. 

vermeli. Son senelerde neyin yerini~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

klA.rnet l9gal etmiştir. Halbuki klA.r- At t•• k • • Af d 
netin işi başkadır. Ney, fasılda ayrı a ur ıçın yon a büyük toplantı yapıldı 
bir. garnitUrdUr. 

Genç sanatkA.ra Neyzen Tevfik i ,. 
hakkındaki mtitnleasını sordum. Der f 
hal CC\'ap verdi: 

- o, dedi, bir Ustaddır. Neyzen 
Tevfik Ye Emin Efendi, her .devirde 
yetişmez sanatkArlarımızdandır . Neyin gUç bir musiki Aleti olduğu 

söylenir. Onun için bUyUk bir zevk 
ye hayranlıkla dinlediğim genç sa
natklrla musiki bahsi etrafında da 
konuşmak hevesine kapıldım. Sa
natkA.ra has bir tevazuhla karşıladı. 
ondan ilk öğrendi~im, henUz otuz 
yaşında olmasına rağmen on iki se
nedir ney çaldığı ve musikiyi hocasız 
öğrendiği oldu. 

n. Eroine alaturka musiki ve rad
yo hakkında fikrini sordum: 

- Ney, dedi, eski bir TUrk sazıdır. Ul.,ı tı tora gazetesi başmuharriri Krapçef, 
to Oyo gazetesi direktörü Kojuharof, Ut. 
b gazetesi muharriF!erinden Naumof, 
rıcs gazetesinde Bulgaristan·n Türki. 

:, ın~:buat ateşesi Gcspodin Jorj Ma-
il' dıger gazeteler de Açkof ve Türk 

kongresine İ§tirak eden Miyatof ile 
, :Pavlofo tam on be' gün Bulgar ga
•clerinde Atatürkün büyüldü2ünü 

Çalınması gUç olmakla beraber te
kemmül etmiştir. Birkaç delikli bir 
kamış olmasına rağmen, mesel! pi
yanonun seslerini ihtiva etmektedir. 
Y~lnız çok nankördür. Beş on gUn 
çalmazsanız gUçlUk çekersiniz. 

- Alaturlrn, dedi, elbette ki mU
k~mmel bir musikidir. Avrupalılar, 

kendimize has mimariyi takdir et
tikleri gibi musikimizi de beğeniyor
lar. Yalnız alaturka musikinin ne 
olıluğunu anlatmak lAzıın; evvela. ıs
lah -edilecek Q1rçok cihetler Yardır. 
MeselA. okuyuş tarzlarımızı değiştlr
ınnk, klA.slk eserleri halka beğendl
ret:ek şekllJc okuyup çalabtlmelt rn.
zımdır. Dört beş hanende ve sazen
denin varkuvvetleriyle yaygara ko
parması çok lena oluyor. Buna şid
detle muarızım. Güftelerin hakkını 
vererek, manaları anlaşılacak şekil
de okunmalı ki bcstekA.rın da beste

Ebedi Şef Atatürk için memleketin 
her tarafında olduğu gibi Afyon da da 
cenazenin Etnografya müzesine kon. 
duğu gün büyük bir toplantı yapxlmış. 
trr. 

Afyon valisi Durmuş Evrendilek u
zun bir söylevde bulunarak Atatürkün 
eserlerini anlatmı§, halkın ebedi min. 

net ve bağlılığını tebariız etttrmıı, nu. 
tuklar söylenm:ş, Atatürk abidesi ö· 
nünden vali, komutanlar, hükumet er. 
kanı ve Parti reisleri, mektepler, esnaf 
teşekkülleri ve halk g~miş, Büym 
Öndere son tazim ve !hürmet vazifes· Sordum: 

- Neyzenler azalıyor mu! .. 
yapılmıştır. · 

anlanabllsln. MUnir 
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- Hemen götUrelfın ! 
Dedi. 
Duvarın lclnc girecekmiş gibi sin

miş olan kadın kendlslııl tutmak is
teyenlerin Usttino atıldı: 

- Sokulmayın! Çıkın dışarı! 
Kapıya doğru hnykırdı: 

SaraYın arkasındaki 
bodrumda bulduk 

Öldürdük. Bunların etleriİ1i 
onlar yemişler 

- Askerler, neredesiniz? Bu hay- Gökboğa elinin tersiyle ax.zrna tkl ı ı d k d dl 
d tl '° - 5 n e ·npr ışarı c n! 

u nrı... vurdu: Kubad itiraz edecek oldu 
Ses boğazında knldı. ÇUnkU Kuba- - Sus! Söz "eren blr TUrktUr. Gökboğa: ' 

dm hanccrl göğsüne dayanmıştı. Keştaseb yeniden rırpınmak isle- S"' 1 ti G. 1 b ~ ~ - uz verm ş m. 
ö ( oğa da Keştasebe karşı ayni dl. Dedi ve tıAve ettJ: 

hareketi yapınca ortalık yatıştı. Gökbot:.'11. han,.erl dttrttu. Deriye z 
a ıı. - aten sağ kalmryacnklar ki ... 

- YUrUyUn! Eğer uslu durursanız biraz saplanınca knn sızdr. Ke~atsc- D " ışarı çıkar çıkmaz parçalayacaklar 
öldUrmtycceğiz. Azat edeceğiz. Sizi bin yUzU buruştu. Kanı gördü, he- onları! 
dışarıda belcleyen, yardımınıza koşan men uslandı ve yalvardı·. G 

erçekten halk ve asker kayna-
a:;kere vereceğiz. - DUrtmc! "C'slu duracağım. 

Kraliçe, ölmemek tein her şeye bo- ı:r h "' ı ' - '].a , Şuy e .... 
yun cğmeğe hazır glSrUnUyordu. 1klsini de b1JyUk kapının ustUnde-

Keştaseb onu bundan 'azgeçlrmek k1 kuleye cıkardılar. Aşağıda blrik-
fstlyordu: miş olan askerler ve zabitler onları 

şı)or; kaleye dotru ııkılan yumn 
lar '\"C sövUp sayan afızlar çofalrl 
du. 

Arkadan Koraçın sesi duyuldu 
- Dur, akam! Kraliçenin dad 

gelirdik. Bak neler s6ylUyorT 
Hundl titre)·e tıtreye Gökboi' 

önünde diz ç6ktU: 
- Beni bağışlayın! Ben bir za 

lıyım. Q istiyordu, ben de getlrl1 
dum. ı 

Koracrn kcndfelntn gelmle old 
taraftan gelen Uç d{)rt askere dot 
seslendi: 

- Çabuk olun! Boşaltın turar• 
Irl yarı dört asker dört cuvaııı 

ğızlarınr yere doğru .çevtreerk dll 
rlnden tutup kaldırınca ortaya iııl 
kemikleri, kafatasları yığıldı. Bt 
lnrm çoğu kupkuru ve pek çıpıJ 
Fakat buılnrının UstUnde henüz 
mamlyle sıyrılmamış olan et ve el 
parç~ları görUnUyordu. (Devamı ti 

- Yalan söylUyor! İnanma!... g6rUnce hep birden durup baktılar. 
~~1=,~a-r~lh~t-P-n~~,1-,-r~v~a-o~r-a-~~-:~~~~~~~~~~~ Kubad kadının bUrUndUğu örtuyu 

cekJp alınca cm1cıplak ortaya cıktr. 

Ulu Şefimiz ve Ebedi önderimiz 
ATATORK'ün htanbul ve .Unkarada 

Muazzam cenaze merasimi, tariht filmine iliveten Fransızcı sözlil 

mükemmel bir film elan Sohbet ve halk şarkıları 1 
Yazan: N iyazl Ahmet ı 

Halk earkılanndnki sohbet ve ruh 
bambaşkadır. Zaman onu öldüremi -
yar. Fuzulinin, edimın, Bakinin ve 
daha birçok klasiklerin eserleri yalnız 
münevvere hitap ederken Karacaoğ . 
la:ı, Bayburtlu Zihni ve dnha birçok
ları gibi halk şairlerinin eserleri. isim· 
Biz aşrklarm türküleri her yerde her 
*1ıf halkla hem eserde hem de dilde 
yqıyor. 

Barut. bu satırları yazdıran Sultan 
Silleymnnm oldürttUğü oğlu için halk 
dilinden söylenmiş bir türküdür. Son. 
rada.n halkın heyecanını tahrik ettiği 
için menedile:ı şarkı bakınız ne kadar 
sade: 

Gökte "ıclekler ağlasun 
rerae f!ure1aer aagıa Jt 
Felek de kara bağla.sun 
Taze yiğit şehzade,· 
Kıydı eliyle §ahımız 
Nedir bunda günahımız. 

F a.kat Yahya Beyin söylediği mer
mye belki daha kuvvetlidir: 

Bir ejderhayı du §CT dir bu himei 
ı dünya 

Dehanına .dii.şen olur hemi§e fla 

' Vida 
O <bedri kamil o aşinayı ,ııum 
F~ <Verdi telef etti anı talii 

şum 

P al<at bunlnr hiçbir vakit halk şar· 
Jqsınm samimiyeti ve ölmezliğini a
lamanuşlardır. 

Şehza.de 'Mustaf anın öldürüiüşU, Os
manlı tarihinin başlıbaşına bir faslı. 
dır. O, daha pek kil tik iken babasının 

~ .. . . 

takdirlerini kazanırdı. Hatta Stil.ey -
man bir gün veziri Piri Paşaya: 

- Bu §ehzadeye seriri saltanat na· 
pip olursa milleti i&liuniyede büyük bir 
padişah olur .. demişti. Böyle diye:ı ba
banın Amasya valiliğinde halka: "Sul
tan Mustafanm uğruna can ba§ feda,, 
dedirtecek kadar kudret göstermesine 
rağmen onu öldürtmesi, Osmanlı sal. 
tanatında entrikanın :ıe büyük rol oy
nadığınn bir misaldir. Şehzadeyi çe -
kemiycn Rüstem Paşa kırk bir yaşına 
gelmiş Rehzndeyi babasının gözü.nün 
önünde boğdur.mağa muva!! ak olmuş
tu. 

Tarihte ne garip tecellilere rastlı -
yonız.. Padisah oilunu:ı feci sımatte 
oogaurumiil!mian -oır aamıa guzyaşı 

akıtmnmıstı. Fakat o gözy~ları bir 
gün nkacaktr. Bunu bir papağan temin 
illL • 
Şehzade Amasyadan be.basma. bir 

papağan göndermişti. Kuşa yalnız: 

- Çok yaşa .. Söylemesi öğretilmiş· 
ti. 
Padişah bir gün dalgm bir halde 

otururken oğlunun hediyeııi olan kuş 
kafeste kımıldanarak: 

- Çok ya§a .. 
Diye seslendi. 
Sanki Mustafanın ruhu, kendisine 

en büyUk fenalığı yapan babasına ma· 
veradan hitap ediyordu. 

l?te ihtiyar padişah bu a-:ıda ağladı. 
Beyaz sakallanndan yMlar dunnadan 
akıyor ve söyleniyordu: 

- Benim yaRamaklığnn senin ne f. 
şine yarar .. ÇünkU sahibin öbnüştür. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoye vsk l 

\eviren; Hakkı ~iiha Gezgin - 20--• 
Dec1i. Ke ı j oıe.: 
- Efendi, bu me clcyi ~k dikkate 

değer b1r noktadan mutalea ederc1c hu
kumet ve kililc m hkemclerinın ayrılı. 
ğını kôkunden rc.ddediyor. 

Starcç: 
- Bak ş .ıaviycn· hakikaten alımlı; 

fa.kat boylc b1r hu me varmak iç"n t1e. 
hile ini.ı ne c dir? 
Dı e 1va a &ordu. 

nır bir e 
b ı·k 

orktu u gi i mağ. 
kte ata ak d ğil, 

se ve devlet elemanlarının, birr.irinden 
tamam'yle ayrı karakterler taş dıklan 
r.aldc imtizaç iç'.nde yaşıyacaklarını al. 
mıştım. Gerçi bunların tabıi bir varlık 
teşkil etmeleri ŞO} le dursun, birbirleri. 
le uzlaşması bile imkansız şeylerdir. 

Çllnkü her iHsi de yalan ve hurafe ü.. 
ztrlne kuru'r. · tu . Mesel" adalet bah 
si tıstünde kil: ıle devlet"n telakl.ile
rini birleştirmenin bence asla imkanı 

yoktur. Kendisine cevap vcrdifim ru
hant, kilisenin devlet içinde katt ve 
sarih bir yer tuttu&unu söylüyordu. 
Ben, ona, kilisenin devlet içinde bir kö 
şe ile iktifa et{llemesi ve bütUn devleti 
tcmsıl etaıcsilizım ıelir diyor. 
dwn. Bu, cier Im&ünku prtlar ·için· 
de imkan11z ıörünüyoru, bütün hıri1-
tiyan teıckküllcrinin hep bu ideali be
nlmaiyerek birlikte hareket etmesi ••
ycsinde elde edilir ıınıyorum. 

Keşif ''Paisiiı.,: 

- itte mukemmcl ve dosdoğru bir 
fikir 1 

Dedi. Miyosov, bacak bacak üstüne 
atarak atıldı: 

- Bu, dupedüz bir "Ultramonta.. 
nisme,, ( 1) dir. 

Keşi§ Jozef: 
• - Bizim memleketiınizıde Alp dağ. 
ları yok, dedikten sonra Starese döne. 
rek, cfendı munakaı:a ettiği zatın esas 
f kirlerini reddediyor ve bu fkirler, 
dikkat buyurunuz ki, bir kilise ada
mınındır. Bu esas fikirler şur.lardır: 

Keştasebin sırtında yalnız h.,sa bir 
gömlek 'ardı. 

1k1s.l d.e o.radan kacmak, hlc ol
mazsa ellerine bir şeyler gccirlp ör
tünmek JstJyorlardı. Fnkat lkl ta
raflnrmdan sımsıkı tutuldukları fcJn 
kımı1daııamıyorlardı. 

Dışardaki askerlerle kumandanlar 
\'C dnmlarn cıkmış olan halk arasın
da hayret anlatan bir uğultu dalga
landı. 

Kubad bağırdı: 

AŞK BAHÇELER 
Ba~ rollerde 

VIVIANE ROMANCE 
Bugün saat 1 ve 2,30 da çok ucuz fiatlarla Halk ve Talebe Matinesi 

- lkislnt de bu halde, yatak oda. 
sında bulduk, namuslu krallcenizl ••••• h~f':a SARAY Sinemasında 
gt5rUn ! Ferruhzadı knncıkca ôldUren 
Keştasebl koynuna almış. Fakat A
horamazda kimsenin suçunu bağış
lamaz. Bizi gönder'lll ve yakaladık. 

EllerJmfıl kirletmek istemiyoruz. 
Onlan gene ılze verecetlz. 

Kralfçe kendisini zorla tutuyordu. 

f:~; İUA\.1'f!'1t11M~ ı~~~: 
da kapalı kalan Kubadla Gökboğa
yı ve onların .aıkerlertnt kılıçtan ge • • 
~ırtecektt. 

Gekbot• emretti: 

BüYüK ŞEFiMiZ ATATüRK'o~ 
1 tn.ııbuldnn Anknra,ta knılar yapılan cenaze töreni bütün utsllltJ)'l~ 

gösteren sesli ,.e l'!özlii tam filme UA,·eten: 

ANN HARDING ve BASIL RATHBONE 
tarafından oynanmış kor ktm~ nıftccraları musaner 

. ___ iL ft 11 c...D iL_ ~ • : 

}'rnn~ıı:ca özHi büyük film.. Seanslar: 
OENAZJ-J TôRENİ : Saat 1,10 .. 3,25- ts,45 Te süvarede,.. 
KADINLARKAT11Jt: Saat 1,~ • 4,10 - ft,2t'S " ,, -

Bugun yalnız iPEK sinemasında 
ULU ONDER VE ATAT o R K' • • Fllin dosralarmuzda mevcut btıttı.n 

1 1 U n tllmlerln<len mürekkep Te bizzat 
EBEDi ŞEF 1 Z kendileri tarafından 

Bü7ilk Hlllet MeclWndo frad buyurdukları tnrihi nutuk ve ATATURKUMUZ'ün iifftlü berine btaabUl 
çevrilen 4.000, hmltte ı .ooo vo An kıırn(l.ı\ 5.000 metre film arMından seçilen 3.t>OO metrelik tanı Te 

mufMs&l, Ankara ve İstanbulda 7crindo '\O hakiki se li makl11clerlc alınmış kısımları ihtlTa eden J'el& 
film. Du tarlht filmi herkesin gUro bJinıesl Jçln: Bugün saat ı ı . ı ve 2,30 çok ucuz fJratıarla halk Te tale 

Evvela "hiç !bir halk tcıekkülü, kendi 
azalanna siyasi ve kanunt haklar izafe 
edemez'', sonra: ''Cinai meselelerde ki
lise hakim vaziyete girmemelidir.,,' tt. 
çü'ncüıü de: ''Kilise, dünyaya ait ol
mıyan bir saltana.tur.,, 

Ke§it Paiyusus, dayanamıyarak: 
- Bu kelime oyunları bir din adamı

na yakııacak şeyler defil, dedi; ve t
vana dönerek: ''Reddettiğiniz eseri, 
ben okudum. Sizin gibi ben de "Kilise 
dünyaya ait olmıyan b:r 6altanattır,, 

hükmü kar§ısında sarsıldım. Eğer bu 
dünyanın malı olmuaydı, yer yüzünde 
'kurulmamış olması lbımgelirdi. İncil. 

<.leki ''Bu di.:.nyayıa ait değil,, gÖzleri 
baıka ve meca.ıi mdnalarda kullan lmış 
tır. Kelime oyunları yapmağa kalkış -
mak doğru olma,:. Efendimiz: isa, kilise 
saltanatını yeryüzünde kurmilk için gel 
mi§ti. Semalar saltanatının kapısı da 
kil:selerdir. Oraya bu kapılardan giri. 
lir, asrilerin alayları c;ı. çirkin şeyler
dir. Din saltanatı bir gün elbette yer
yuzünü kaplıyacaktır. Bu, ,·aa.dolun. 
muştur. 

Keti§ sustu. İvan onu büyıük bir dik. 
kat ve sükunetle dinlemişti. Stareçe dö 
nerek: 

- Makalemin ana çizgisi, hıristiyan
lı~ın doğduğu zamandan ronraki ilk 
Ü(j as·rda, tam manasiyle bir kilise ol. 
duğunun isbatı idi. Dinsiz Roma dev. 
Jeti hıristiyanlığı kabul edince, kiliseyi 

matineleri 'ardır. 

bir yanda bırakarak, dinsiz bir devlet 
olarak hüküm sürmekte devam etti. Bu 
da, eski medeniyetlcdn varisi olan Ro. 
ma için, tabii bir şeydi. Devlet içine gi
ren kilise, bu köklü idare §artını deği§
tiremezdi. Dine di.ışen vazife, azimle 
yolunda yürümek ve bütün .dünyayı 
bilhassa Roma hükumetini kiliseye kal. 
betme'lcti. İ§te bu sebepledir ki, hasmı
mın inandığı gibi, kilisenin devlet için. 
de gcli§igüzel bir yer alması değil, bü
tün devletleri kiliseleştirmesi gerektir. 

Keşi§ Paisiyüs, her kelime üstünde 
ayrı ayrı durarak: 

- Başka bir tabir ile, on dokuzuncu 
asrın telakkiler:ne gore l:ilise, medeni 
terakkileri takip ve temsil etmedigi 
takdir.de, devlet içinde aşagı bir mcv
kie düşmesi Jazımgelir sanıyorlar. Fa. 
kat Rusyada bu, böyle olmıyacaktır. 

Bizde kilise A vrupanın inanışına rag -
men, en biıyük dereceye yükselecektir. 
inşallah Ö}:e olacaktır, böyle .efsun a.. 
min! 

Miyosof giılümsiyerek: 

- Beni teyit ettiginizi bilmem far
kediyor musunuz? Bu, hanın tekrar 
inmesi gibi uzak bir idealdir. :Criş:ı

mcz bir hulya olarak kalacak. Bu ha. 
yale kapılmış birçok insan var. Harpla. 
rın, diplomatların, bant.alarm ortadan 
kalkaca"'ını umarlar. ''Sosy.Jizm., gibi 
bir ş·y ... Ben de bütün bt nların hakL 
kat olacağını sanmıştım. Kiliselerin 

canileri, kırbaç, ıürıUn ve hatt& öl 
cezalarına mah'kQm edeceklerini 
muştum. 

İvan Fiyodoroviç sakin bir aeele: 
- Eğer kilise, hlkim bir mahk 

ıelsay.dı; cezalar, gittikçe yumup 
cak, suçlar da az:alaeaktı. Tabii bu 
deği!"lesi birdenbire değil, yavaf 
vaş olacaktı. 

Miyosov ona dikkatle bakarak: 

- Bunları ciddi mi söylilyortun 
Diye sordu. 

- Eğer, kilise batlı ba§ına. tıu 

amir ve hakimi olsaydı, katilleri af 
edecek fakat asla kafa kesmiyecckÜ
zaman size soranm canilerin hali rı• 
lurdu?. Çilnkil aforoz: edilince o 
yalnız: insanlardan defil, hadan da 
rılacaklar. Dünya ve ahretlerinin i 
ni de birden kaybedecekler. 

Birçok hırsız: ve ciniler, yalcaları 
ları vakit hakimlere ve kendi oried 
rına: 

- Evet çaldım, öldürdüm; fakJC 
suçlarımla bera.öer, ben, kiliıeniıt 
!sanın düımanı değilim r 

{Devamı• 

( 1) Ultramontaniıme, P..,.l•i"' 
yuhtilil?i ve kuvvet ve nüfuzunu';,; 
hr:lnıasın:ı taraftar olanlann ~· 
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AJlılr H 15$ K ... 
1 •1lık 260 '~ • 
G ıylık '1~ sıo • 
\'ılhk DOO 1600 • 

rarlfesludcn Balkap 81rlltil için ayda 
otuı kunıt dOıOlilr. Post. birliğine ıtr. 
mlyeo )'erlere ayda fetmlı be~er tut'Uf 
tamnıedlllr. 

~hnne taydmı blJdlren mettop '" 
tebırat Clcretlnt, abone parasının p ta 
~e>• b nka ile 701lamı QcreUnt idare 
kendi Ozerıne alır. 

Turktutntn htr poıto mtrktrlndı 
IWHUN'o abone uaııtıt. . 

'dreıı de,Aı$tlrme Dereli 2S kunıttur 

ILA.ı' CCRETLERJ 

Ticaret lltınlarının untlın • ırnhrı 
'\Ond n ltıb ren lftın ll)fıılı:ırınd 40, i~ 
~yr lard f>O kuru$; dördrıncO SD) fe
ıl 1, ikınct ve Oçüneüde 2, birloclıle 
ı. t ~lık ) nı kf'ım c c 6 lır ıtır. 

B •>·ilk, çok d oıonılı, k, şell, reııl..l 
ıı n ver nlere a)rı a rı indirmeler )&· 

ıııl r ne mi ılunl rırı • ntın • stılırı ~O 
kuru$tur. 

Ti<'<ırl mahıyttlt oımıuor kiirulı 
lltlnluı 

Hlr defo 30, tkı defaı;ı SO, 0(' defo"ı 
6!>, dört defo.,, 75 n· on dcfoı;ı ıou ku· 
ruşlur. l'c ın tık llı'hı v renlcrın hır de
fa·u bedavadır. Uörı sıııırı 8~t'n ılın
ların faıle nlırlıırı lıc~ kuruştan ht" P 

edılır. 
Hlzmtl ltuporru oetlrtnltrt karnı. 

llbn tarl/t&I 11il:ılt 23 lrıdlrlllr. 
1\1 Hl l'\ tıerrı duAnıılan do~ruu keıı. 

d ıdore lCrindc, hem An aro cadde ın. 
de \'akıt 'lurdu otıınd Kf•ııAl.EL>UlN 
IRE!\ ıltın hürosu eh> il' ıllin k ılıııl eıl ı 

<Hurumın ltltfcı1111. 20.USJ 

arkta bir 
seyaha 

( Bıış tnrııfı !! ncidc) 

J3ir çok e.,rııf, bllyilk reisler, zengin 
alle'er var kf, k rılarını, kızlarını bu 

eski dertlerden kurtarmak istiyorlar. 
Daha doğru.su, bu arzuda. olduklarını 

öylUyorlU. Yabancıların yanında, ka· 
rılarının yUzü:ıU açmasına ve aynı ma 

ea.yn gelip yemek yemcsıne müsaade e
diyorlar. Hatt!, tenis oynayan, dans e_ 

den, otomobil kullanan Müslüman ka· 
dınlarından bahsolunuyor. 

Fakat, bu kadınlar, dind~ları:ıın 

yanında. baş örtUlerini yine burunla. 
nnm Ustünden örtüyorlar. 

Suriyede ve Fasta bazı ileri hareket

çiler va.r ki, bunlan A\TUpalıvari ele!. 
eel ... le yalnız fes veya kcf ye giymeğe 
kaz- r \ermişlerdir. Fakat onlar bıle ka 
dınların yütlcrini açmalan:ıa mUsaade 
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Yaş meyva 

Mekteplerde Ziraat ·---··· ......... ···· ......... ------· Halk sandığı 
• 

arsı 

Maarif Veka eti Bu Hususta f 
Tetkiklere Başladı ı· 

KUltUr Bakanlığı çocukların ziraat 
ha.kkmdıı.ld bilgilerini çoğaltmak ve 
ziraat sevgislnl kendilerind? uyandır· 
mak maksadile önUmtizdekı ders yılı 
başından itibaren yeniden bazı tedbir. 
ler almağa knrar vermiş, he.zırhklanı 

ba.şlamı§Ur. 
tık 13 olarnk öğretm~ okull~ 1?nf 

redat programlarına ziraat dersı ilave 

edilmesl dil§UnUlmeırtedir. 1 
Öğretmen okulundan mezun olacak I 

ve yarın yurdun r.1uhtelif ycrl rindt>:: I 
'\iazlfe alacak gençler. irabmda gerek I 
kbylilyll ve gerekse halkı ziraat bakı-
mından tenvir edebileceklerdir. : 
öğretmen okulları ziraat derslerini ~ 

bilhnssa ameli olarah g5rebılmeleri i· i 
çfn okulun bi::ıası bu işe da.ha clveri · i 
ıı ahnln.rda intihap edilecel,tir. Bu • 
mUnasebetle lstanbul Mualllm 1'"ektebi 
de Balmumcu çiftliğindeki yatı okulu· 

na nakledilmiatir. 
Diğer tnra!ta.n okullardaki talebeye 

ŞiKAYETLER: Perşembe gUnll 
meraslmfc açılneak 

Bu ayın on ekizinde açılması mu• Şehremininde 
b k k klar 'karrcr ıbulunan Halk bankası, İstanbul 

OZU so a ıı halk sandığı önlimUı:deki Perıembe gU 
Şehremininde ş. tmr.alı bir oku. nil merasimle açılacaktır. Ilk kil§ t ta.. 

yucumuz yazıyor: \ rihi bUyilk matemimiz dolayrsiylc tc. 
"Şehremininin Uruııyusut mahal· hlr edilmitti. 

leei lstanbulun bir harabesi haline ı' btanbul Halk Sandığı için Şehinph 
gelmi!} olmasına rağmen hall mes· Pehlevi caddeaindc evvelce Sanayi ve 
kfın bulunmaktadır. Burada :ıc bir l Maadin Banka111 daha sonra da Esnaf 
kalclınm, ne de mahalle aralannda Bankası tarafından iıgal edilmiı olan 
ışık veren bir ampule rnstlıyabilir- bina tutulmuş ve hazırlanmıştır . 
siniz. BorGok duvarlar yıkılmış bir Halk Bankasın ... 1 Ankarada Banka-
haldedir. Yollar bozuk olduğundan nın merkezinin küpt resmiyle beraber 
hiçb r '\ ıta d mıyor. Acele açılmış olan ilk sandığından sonra ikin 
b r ı için in otomobille gi~e.k cisini teşkil edecek olan btanbul san. 
m cburiy<'tınd . krus~ bılc . hıçbır 1 "dığının, !atan bul nüfusunun kcsaf eti, 
şofor, hatta ıkı mi ı para ile bu. ı kUçiık &anat ve ticaret erbabının 

0

ço1t· 
r l ?an çm ~ektedir. . ı luğu itibariyle bankanın en fazla ı§ ve 

Alakadarların na andikkntınl i devir yapan sandığı olacağına ıüphe 
ceibE>t nızi bütün m halle ::ınmı· ~ edilmemektedir. 
na rıca ed~rim. . f · · h kk 

Be 'kta ta • d" · ı i Sandık, Halk bankası tcsısı a ın. 
şı ş n . a ır ımzası e yazı· . . 

1 daki kanun hükUmleri mucıbınce 'kefa. 
ıyor: ı ı h d ı· ı· kada kü' 

H il " k f d · rdil~; pa •

1 
et c er vatan aşa el ı ıraya r a un ':<o ay n go 0 .. • • • • 

l nn ıa.r d hesaplamak çtık ıkrular yapacak ve borcun öden-zar a zarar ını c • . . . 
!Azım .olduğunu hatırlatmak istiyo- f mesınden s::nra aynı borçluya yeni bır 
rum. Beşiktnşta kurulan pazarda kredi açılabılecektir. 

bu bilgiyi vermek için de icap eden 
tedbirler alınmaktadır. Hayat bilgisi 
mUfrro tmd bu iı:ıe Uniteler tahsis e. 
dilmi ve tal beye bir miktAr ziraaUe 
uğra ma imk nları venlebılmiı;tir. 

• : sıhhi şartlara hiç riayet cdiln'ıemek. 
İ t.edir. Bir giln iqinde etraf fena ko· 
i kul rn bognlm ktn ve gUnlerce de-

F k t ıstenıle:ı maksat buna kafi 
gelmedi-inden önUmUzdcki ders n~c 
sı başından i!.ibaren progr mlarda bu 

da.ha fnzla ~er verilecek lir. 

LiMANDA 
BUGÜ. T KALKACAK v APURLAR 
(Marak z 9 Mudanyaya), (Uğur 

9.30 da lzmite,), (Tayvar 9 da 1mroz), 
(bmır: 11 de l.zmire), ( Guncysu: 16 
da Karadenize) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

r.!~a =aı·t 'ıo:?s tı ~r eıyzg~~l: 
(Sus :13.3:5 te Iv.udanyadan) gelecek-
tir. 

Dünkü Hava 
Y eşılkoy Meteoroloji 1stasyonundan 

l'lman malumata göre, hava )'Urdun 
Akdeniz kıyılarında ç.ck bulutlu ve 
mevzii yağışlı, diğer bölgelerde umu. 
miyetlc bulutlu geçmiş, rüzg rlnr; do. 
ğu ve c~up dogusu ve Orta Anadolu· 
da sakin kalmış, ö:gcr yerlerde umumi. 
yetle şimali istıitametteı. orta kuvvette 
esmi§tir. 

Dlin stanbulda hava kapa!ı geçmi . 
rüzgar şimalden saniyede 4 - 3 metre 
hızla esmiştir. 

Saat 14 te hıvn tazyiki 766.1 rr:ili. 
metre ldi. Sühunet en yukse:: gUne .. te 
21.S, gölgede 13.2 ve en dUşUl: 6.7 ~-n. 
tigrat kaydedilmi!ltlr. 

vam ctmektedır. Bunun önüne geç- 1 
m k ıçın :le 18.zımsa yapmak, hal· l 
km ıhhatl n mm bıran evvel ya. ) 
pılınaltdır. , ı 

oooH•-UooıooouoooHoooooo""''''""MHonoı .. -o .. oooİ 

Bir Sandal Devrildi 
Hasköyde Kalaycıbahçe sokağı bek· 

çisi Malatyalı Abdullah, diln .karısı 
Zeynebi ya:ıma alarak Bcyoğlun git· 
miş, don~te Unk pnnı i kclesinde 
.Q.llU \..U n J •t;U UUI 1.1 , 

Sımdnlcı Cibali ônlerinc geld sı-
rada yanlarından g çcn romorkorJn 
mavn sma knyı ı:ıı ba;ıa.mak istemiş 

fakat muvaff k olamıyara { kayık 
d vnlmi tir. 

Her UçU de deni?.e dişnilş boğulmak 
Uz.ere iken sandalcı Niyazi tnrafından 
kurtarıJmışlnrdır. 

Çarpı tılar 
Şoför ömcrin idarcsindekj 3398 nu· 

moral? otobüs, dun gece Tepeb:ışına 

geldiği srrad .. 124 sayılı 'l'a.ksim • Ptı.· 
tih nrnba mn çarpmm, s deme sonun· 
da otobü ün kapı ı, tramvayın dn bir 
camı kırılmıştır. 

Bir Çocuk Bıçakla 
Yaralandı 

Bir Motörün Benzin Deposu 
Patladı 

Sahıl sıhhiyenin gağlık motörü dUn 
Kabata) önlerinden ge;crken benzin 
dep°'u birdenbire patlayarak motör su 
almağa ba§lamı§tır. 

Zan1anında. alınan tedbirler yesin-
de infiltık aöndürülmüş, motör batma. 
dnn sahile götilrUlmüJtÜr. 

Kaza esnasında tayfa Şaşmaz yü.. 
zünden ağır surette yaralnnnuş, Bey
oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bi.~ Mo.vn 
Deniz: Ticaret mlldilrlüğUne Izmit. 

ten gelen bir telgrafa göre evvelki glin 
yıldız fırtınasından 1zmit limanında 

Akgün adında 14 tonluk biiyük 'bir 
mavnanın karaya düşerel: parçalnn.dı-ı 

bildirilmlıtir. 

Muallimlerin Kıdem Zammı 
llk tedrisat öğretmenlerinden kıdem 

zammı nlmıya hak kazanmış olan öğ
retmenlerin ilk üç aylık alacakları o. 
lan meblağ ke:ıdilerine veıilmiştır. 

ÖnUmUzdeki ay b~ından itibaren 
diğer paralar ödenecektir. 

Sisam piya&a ı 

Şehrimize Bol Miktarda 
Geliyor 

Son günlerde şehrimizde muhtelif 
ya§ meyvn yetiştiren belgelerden bol 
miktarda meyva gelmeğe ba§tamııtır. 

Bu cümleden olarak dün yeniden tnc
boludan içınde 35·~0 adet bulunan san. 
dıkalrdan 200 sandık elma gelmiştir. 
Bu elmaların kilosu 18 kuru§hlr. Dun· 
dan Fenike, Antalye ve Bodrum civa. 
rından 3000 sandık portakal ve man
darin gelmiştir. Mersin ve civarından 
da 80 adetlik sandıklardan 40 sandık 
gelmi§tir. Mersin malı portakallann 
sandığı 9 liraya satılmaktadır. 220 a. 
dctlik Mandarin sandıkları da S liraya 
kadar satılmaktadır. 

Bundan başka Adapazarmdan ve 
Ankaradan güzel tatlı ve sulu armut. 
lnr gelmektedir. Kozandan da son mah 
sul Uzilm piyasamıza gelip satılma~ a 
başlanmıştır. 

Kozan Uzlimiınun kil0&u 12 - 13 ,,.e 
15 kuruş arasındadır. Yaş meyva pi)a. 
arruza bol miktarda geldiği halde fı

yatler hiç bir ıuretlc dütmcmi tir. 
-·no--

Takag Komisyonu 
İstanbul takas tetkik komiı~nu ö

nUmüı:deki Salı günü !ev'kallde bir 
toplantı yapacaktır. Bu toplantıd ln. 
giltere ile olan takas muameleleri t1%e
rindc göril!Ul~ektir • 

Şof örs Uz otobüs 
Dört Otomobili Çiğnedi 

-3412 numnralı Şi§li - F.at.lh otobü· 
sünü idare eden eoför 1smaU1 Fatihe 
gelerek nk§amdan tramva.ylarm. dur
a eu yoku§Un ba.~mda bıraktığı oto. 
bt. il hareket ettirmek istemiştir. İ& 
mail bu sırada. acele ile d.ikkatslz.lik 
etnıi \ e §of ör mevkiinin kilitli ola.n 
kapısmr açmada..i otobUsUn tekerlek • 
lerinde bulunan ta5lnn kaldırmıştır. 

Otobils yokus ilzerinde durduğundan 
taşlar kaldınlmca birdenbire hareket 
c.tmi • _ f or lsmn.U bu n.zi ·\;tt n 
yapacagını tı::ı.~ır.mıştrr. 

etmiyorlar. --------------

Beyoğlu:ıda Knlyoncukulluğunda o• 
turnn 13 yaşında Dimitri dUn nrkadaa
ları ile sokakta top oynarken fazla 
gürilltil yapmış1ardır. Kenan admda 
birisi bu.na hiddetlenerek susmalarını 
söylemi tir. Fakat ~ocuklar susacak • 
lan yerde Kenan ila alaya başlaını§lar, 
Kenan da sustalı bıçağını çektiği gibi 
arkalarından koşmuş, Dimitriyi yaka.
lıynrak, bıçağr:ıı arkasına sııplnmış

tır. Çocuk kanlar içinde yere serllmiş 
Kenan yet~n polisler tnrafmdan ya
kalanmıştır. 

Havalar sıcak gitmekte olduğundan 
sisam piyasası ço'k durgundur. Tohum 
fabrikaları da havaların mutedil gitme 
sinden ötürU faaliyetlerini bir hayli a. 
zaltmışlardır. 

Basamağa atlayan İsmail §Oför ye
rinin kapısını da açamıyacağmı anla
yınca ke:ıdislni nşağı atmıe ve otobUs 
başıt>oa yoku§tan aşağı sliratıe inmeye 
başlrunı§tır. Yoku§Un nlt P:ıemda. da 
bir garaj vn.rdır. Sa.hah olmam dol yı. 
sile glJajda yıkanan otomoblllerden, 
dört tanesi dı§an çıkarılarak caddeye 
dizilmiştir. Bunhr, 3039, 2758. 2647 
ve 2133 nunıa.ralı taksi otomobilleri· 
dir. Garaj yıkayıcılarından Hasan bu 
otomobillerin bazı kısıınlaruu elindeki 
bezle silmektedir. lııte bu smıda yuka. 
ndan bir otobUsU:ı hızla aşağı doğru 
geldiğini gören Hasan evvela vaziyet
ten şüphelenmemiş ve otobüste adanı 
var zannetmiştir. Fakat biraz sonra 
yoku§Un yukansından gelen f eryatlan 
duyan ve otobüsün de caddeyi takip 
ctmiyerek doğruca üzerine doğru gel
diğini gören Hasn.:ı derhal tehlikeyi an 
lamış ve kendisini gUçlUkle kenara at. 
m13tır. Bu dakikada ba.51boş otobüı; 
biltUn hızıyl::ı. dört otomobile çarpmı 
tır. Çarpmad::ı. dört otomobilin de cam
lan zedelenmiş ve muhtelif yerleri ~ 
lik deşik olmu~tur. 

Kendilerine Fransızlarla bir hak ve
rilme.sini istiyorlar, fakat karılarının 
\'azlyetlni ıslahtan hic bahsetmiyorlar. 

l{endilerine isçi teşkilatı istiyorlar, 
.karılarına elbise yine harem. Hürri • 

yetten ancak ke:ıdi lehlerinde olduğu 
zamaıı b:ılısedilmesine razı oluyorlar. 

Esasen bıtedikleri istiklru verilecek 
olursa, t.ayıflar UzerindekJ Jstibdatlan 

Ci ... rhal daha fazla artacaktır. ÇilnkU e. 
kalliyctlere yaş:ımak hakkını Fransa. 
nın adaleti temin etmektedir. 

Koclnçln alınmadan evvel An:Jam· 
Jr yağmacılar Kamboçtulan diri diri 

toprağa gömerler, yalnız basını top. 
r:ığın dı ında bıralurla.r ve etrafında 

nteş ~-nka.rlardt. Bazı rrklarm. me--.ıela 
llaml:ırın Uz.ak Şarktaki memleketle • 

rinden bugün izleri tam men sılinmi§ 
bulunuyor. 

Gece:.1 nsırda, Suriye Türk hakim!. 
yeti ile Mısır işgal altmdn küçük bir is 
tikUUe sahip ıken DUrzUler Şa.mlıla.rı 
katliam ederlerdi, onlar da hıristiyan· 
lan öldilrerek fntil am alırlardı. 

Daha ya.km bir mazide, 1911 de, Fa. 
sa bizim asker girmeden evvel sokak· 
lnra esir pazarları kurulur ve Dra a. 
oircti insan avı ile geçinirdi. 

ŞUphesiz, bugün siyası suçlardan 
dolayı. Annnmda cendere altma konu
lanlar, me:ıfaya sürülmüş Suriyeliler, 
hapse atılan Faslılar var. Fakat, ne 
de olsa, bu, bıışmı cellat tahta.sima 
yatırıp balta ile kestikten sonra cese. 
di Mara.kP,ş surlarında te9hir etmek ka 
dar acı değildir ve tamirj kabil bir 
şeydir. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 

Hadise etrafında. mUddeiumumfük· 
çe tahkikata başlnnmıştır. 

El Dokuma Tezgahları 
Kongresi 

Görülen 1U um üzerine tehir edilmi§ 
olan el dokuma tezgahları kongresi 
önumuzdeki ayın 15 §ine .doğru topla. 
nacaktır. Oda taı afından şehrimizde 

el dokuma tezgah sahipler.:nin i!~tira.. 

kıy· e yapıimış elan toplantıda hazır

Janmııt olan nizamname proj~i ay 
&onuna kadar tamamen ikmal edilcrd: 
İktı at Ve • ıetinc gönderilece .ir. 

Aynca >azma ve dokuma l.oopcrati. 
fi t rafmd n hazırlanan rapor da kon
gre e gonderilecel:tir. Yazma ve c!ol..'1J. 
ma korper2t i reı i B Yahya Yı~ma.t.. 
t;rk bu mal.satla yarın Ankc:raya ha
reket etmesi muhtemeldir. 

Diger ... uayctlerden kongre için se. 
çilmiş olan murahhaslar C:a bu hafta 

Bununla bcr,.bcr piyaaaya muntazam 
§Ckilde mal gelmektedir. Fiyatler. ki
losu 18.30 paradır ki bu fiyat oldukça 
iyi addedilmektedir. 

iç ticaret Umum UdUrü 
hmlrde bulunan Iç Ticaret Umum 

MUdUriı B. Mümtaz Rek1in bugUnler. 
de eehrimize gelmesi beklenmektedir .• 
B. Mümtaz Rek lstanbulda bir mUddet 
kalacak, pazarlıksız sat15 kanununun 
maksada uygun bir ~ekilde tatbik e
dilip edilmediğini kontrol edeeektir. 

Bereket dikkatsizhkten doğan bu 
kaza. insanca. bir zayiat olmadan nlla· 
tılabilmiştir. Bunda vaktin erken olu. 
6U yilzUnden caddcleri:ı tenha bulunu
BU tesir etmiştir. Dikkatsiz eoför Is· 
mail hakkında tahkikata baolanmı~
tır. 



Hikaye 

Tepesi yassı şapka 
Tepesi yassı bir 

§apka almak iste. 
miıtim. Hani gu, 
üst yanı ıcf ertası· 
na benziyen, kena
rı geniş ve son za 
mantarda bir çok 
kiıilerin giymeğe 

başladığı biçimden. 
Bu _şapkalan ilk 

moda olduğu za. 
mandanberi arzu 
ediyordum. 

'• Şu halde niçin 
almadın?,, diyecek 
sınız.. Almadım; 

alamadım ... Çünkü 
her şeye olduğu 

gibi buna da karım 
mudahale etti. 
Karım her cihet 

ten gayet iyi bir 

Nakleden: Hikmet Münir 

Ev, 

Bu 

Kadın 

Manto 
sene rop değil 

altına 
tayyör giyiliyor ... 

Eskiden tayyör yalnız baharın veya sonbaharın güzel 
günlerinde sokağa çıkarken giyilirdi. Fakat bu sene kadın 
lar kostümlerini o kadar seviyorlar ki manto altına bile 
giyiyorlar. 

Bu suretle, manto altına rop giymek modadan çıkmı§
tır. 

Fakat, §Üpheıiz ki, manto altına giyilecek tayyörlerin 
biraz ince kumattan olması lazım. Bu kostümler için sert ve 
sık yünlü kumaşlar, yani adeta erkek smokinlerinin yapıl
dığı kumat tercih olunuyor. 
. Kuma§ların rengine gelince, ya siyah, ya lacivert, yahut 
da çok koyu kırmızı. Manto altına giyilecek kostümler için 
kuma§ların, ayni zamanda, düz renk olması da tercih edi
liyor. Yalnız, ince çizgili kumaşlardan da olabilir. 

Bu kostümlerin biçiminde büyük bir sadelik göze çarpı

da kazak biçimi bir şapka yörün önü fazlaca a.üılenebilir. Meıeli, birkaç peli yapıla-

IÖ 
za 
Fa: 

kadıncıktır. Fakat tepesi yassı şapkaya 
geldi mi iş değişiyor; karım ifrit kesi
liyor. ''Ben böyle şey istememi,, diye 
bir ayak diredi mi, artık hakkından ge. 
lcbilirsen gel. .• Allah yardımcın olsun! 

nu sene kürkten şapkalarm çok yor. Etekler düz ve kısadır. Cekette de hazan yaka ve kol 
nı0<la olduğunu yazmıştık. nura- ağızlarına koymaktan vazgeçilmittir. Buna mukabil, tay-ı " 

- Ben gidiyorum; dedim. Bugün. 
den tezi yok, tepesi yassı bir şapka a. 1 _ _ ___ g.ür•iı•°J··o.r.su•n•u•z• .... _____ b•i•l•irlli,•p._o.mlllip•o•n-v.e.y._a_kr_a.v.a.t-k•o•n~a·b!ii•lı•. r··~-~~!11!11111111~ .... - - .. 
lıp başıma giymezsem bana da adam 

Tepesi yassı şapka alırsın, alamaz
sın diye bir zamandanberi cereyan e
den münakaşalarımız, geçen gün çarşı. 
dan geçerken son dereceyi buldu. Ben, 
camekanı baştan başa tepesi yassı ve 
kenarı ispanyclvari şapkalarla dolu bir 
camekan görmüştüm. Karım beni, içe
riye girmiyeyim diye eteğimden tuttu. 
Eve geldiğimiz zaman bende surat bir 
karıf .. 4 

Karmı yumurta çalkalıyordu. Ben, 
hırsımdan kendimi yiyerek ona çıkış • 
mağa haşladım. 

- Naciye! diyordum. O dükkanda
ki ıapkalan gördün y~ ben onlardan 
bir tane alıp başıma giyeceğim. 
Karım Naciye, latife yollu gülerek: 
- Sen bu fikri başından çıkarsan, 

daha iyi olacak, diye cevap verdi. 
Tekrar et~: 
- Naciye. Son altı aydanberidir §U 

tepesi yassı §apkalardan bir tane alıp 
ıiymek istiyorum. Sen ise, ayak dire
yorsWl, niçin? 

- Efer ısrar edip bir tane alacak o. 
tursan, o dirediğim ayağı, tepesi yasSt 
ıapkanm içinde bulursun! 

Naciyenin iyilik yoliyle rizasmı ala· 
bilmekliğime imkan yıoktu. 

- Fakat, dedim. Sen işleri bir çık. 
maza sokuyorsun 

Naciye anlamamıı gibi: 
- Ne dedin? diye sordu. 
- Ne dedimse dedim. Ben tepesi 

yassı son moda ıapkalardan bir tane a
lıp giymek istiyorum. Anlıyor musun? 

Naciye ıesini yumuşatarak: 
- Sevgili kocacığım; dedi. Boşuna 

üzülüyorsun. Ben, seni tepesi yassı 

bir şapka ile görmeğe tahammül ede
mem. Sen benim erkeğim olduğun mi,;tl 
detçe böyle bir şapka giymene müsaa. 
de etmiyeceğim. Anladın mı? 

- Pekila; dedim. Niçin müsaade et
miyece'ksin? Şunu da anlatır mısın? 

Naciye kısaca: 
- btemem. Çünkü o biçim ıapka ile 

bir budalaya dönersin. 
Naciyenin bu sözü üzerine kan bey. 

nime sıçradı: 
- Fakat, dedim. Sinema artisti 

Klark Geybl'i çok iyi tanırsın değil mi? 
Onun ba§Inda böyle tepesi yassı bir 
şapka var. Hani ıu atyarışı elan filmin 
de ..• Nasıl bir ppka giyiyordu. Benim 
istediğimin aynı değil mi? 

Bu sözlerle karımın zayıf bir tarafı· 
nı yakalamıı oluyordum. Zira Klark 
Geybl'le Naciyenin en beğendiği film 
yıldızlarından biridir. Bir kere de, be
nim gençliğimi ona benzettiğini •öyle.. 
mitti. Fakat ümidimin hilifına olarak 
karımdan aldığım cevap 9u oldu: 

- Sen ne yapsan, asli Klark Geybl 
&ibi olamazsın? 

Artık hm almıştım: 
- Klark Geybl'e yaraşan bana da 

yaratır; dedim. ve hiddetle yumruğumu 
muaya indirdim. 

Yumruiumun ınaaaya inmesiyle ka
nmm yumurta çalkaladığı kasenin fır. 
..._ lılr ..... J,prisindeki yumurta 
ıat111 Dıtilme başıma sıçradı. 

Yıbrup de~iştikten sonr:ı te'lcrar ge
lerek I011 .O.ıiımU söyledim: 

demesinler 1 
Karım gülümsiyerek: 
- O kadar aktörlüğe lüzum yok, 

dedi. Dur, beraber gidelim. 
Birlikte çıktık. 
Ben, annesiyle s.ckağa giden bir bay 

ram çocuğu gibi sevinç içindeydim. 
Çarşıya gırdik. Mahut dükkanı bulduk. 

Tezgahtara: 
- Ben ... diye söze baglxyordum. Ka 

rım atılarak: 

- Baya tepesi yassı ppkalardan bir 
tane veriniz, dedi. 

Tezgahtar, üstüste takılmıı sepetler 
gibi, bir yığın şapka indirdi. Ben onla
rı kemali hürmetle birer birer elden ge. 
çirdim. Bir tanesini başıma )::oydum. 

Naciye kıs )<ıs güldü. 
Asabiyetle ona baktım. Ve: 
~ Bana fena gelmiyor, Öedim. 
Tezgahtar da ayni fikirdeydi : 
Fakat er.kek. iki de olsa bir l(adıI\,Jn 

karşısında ne hükmü var} Nacıye ıs-
tihzasında devam ederek: 

- Aman, dedi, hakikaten pek ya-
raştı. Ne filum, şahım bir ıey oldun biL 
sen. 

Bu sözler üzerine başımda'ki ıapkayı 
çıkardım ve sessizce tezgahın üzerine 
koydum. Naciye tezgahtara dönerek: 

- Bayın istediğini ben size anlata. 
yım, dedi. Bay, kendisini Kalrk Geybl'e 
benzetecek bir §apka istiyor. 

Tezgahtar müşkül bir vaziyete girdi· 
ğini hissediyordu. Ben asabiyetle hay. 
kırdım. 

- Ben K1ark Geybl'e benzemek is. 
temi yorum! dedim. 

Tezgahtar sindi. Naciye bir an için 
6indi. G:ri 'kalan şapkalar içinde bir 
hayli eşindikten acnra Naciye en altta 
duran tepesi yassı bir küçük şapkaya 
işaretle: 

- Bunu al, dedi. 
- Bana ufak gelir, dedim. 
- Kim söylemiş canım. Sen hele bir 

giy. 
Bunun üzerine, tcpcıi yassı gapkadan 

büsbütün mahrum kalmaktansa tepesi 
yassı bir yarım şapkaya razı olup o ga
rip kelebeği !başımı. kondurdum. Hesa. 
bımızı gorerek dükkandan ayrıldık. 

Fakat 'ışan çıkarken, tezgahtarın 

bana merhametle baktığını hissediyor
dum. 

Şapkanın bana ufak geldiğini bili
yordum. Caddeye çıktığımız zaman üç 
defa bagımdan uçtu. Arkasından ko~up 
yakalayıncaya kadar dizlerimde der. 
man kalmadı. 

Naciye soruyordu: 
- Nasıl.. tepesi yassı ıap'ka ister 

misin? 
Yol da ahbabımız trf anla kansına rast 

tadık. İrfan: 

- Maşallah, dedi. Tepesi yauı son 
moda şapkalardan giyiyorsun ha? Ben 
de almak istiyorum. 
Karım: 

- Çok iyi yaparıınız Bay trfan, de
di. Hem bu ppkalar inanı Klark 
Geybl'e benzetiyor. Bizimkini benzetti. 

İrfan bir kere daha baktı, ve o an i. 
çinde, tepesi yassı bir şapka almak ta
savvurundan derhal vazgeçtiğini yü -
zünden okudum. 

Ve aynldığımrz esnada karısına: 

insanlar ölür, fakat ruhlar yaşar 
üç kişiyi öldü -
ren heykeltraş 

Bir cani olmadıgmı, Çünkü maktullerin 
ebediyetle yaşadıklarım söyledi 

Maznun hapishanede psikolojik tec
rübeler yapmasına müsaade edildiği 
takdirde katil muamelesi görmeğe ra. 
zı oluyor. 

deceğiniz ceza bence eliemmlyetafzdir. 
- Şu halde Bayrensi, Madam Ge • 

do!Jıu ve kızını öldilrmtiş olduğUnU%U 
kabul ediYorsu:ıuz öyle mit 

ya blkim olacağı kanaatbde olduğwf. 
dan ileri gelmektedir. 

Bir deli olduğuna kanaat getirilen 
katilin en çok beş sene yaşıyabileceği. n 
ni doktorlar .söylemektedir. Deli katil, 
mahkemeden gülerek çıkmıştır. 

T oıkanini Amerikan 
Oluyor 

Hikftyesini evvelce anlattığımız Ve
ronika isminde g\17.el bir kadını ve dL 
ğer iyi kişiyi daha. öldürmekten maz. 
nun heykeltrq lrviniıı muhakemesi, 
hakimleri, avukatları ve di:ıleyicileri 

~n bir şekilde birdenbire sona. er-........ :ı---

- Evet, teknik bakmıdan onlan öl
allrdnm. Fakat haklkat halde oularm 
katili değilim .• Lilgatte katil kelimesL 
nin karşılığını aradım. "Cinai bir dü
§Ünilşle adam öldilrmek,, manasına. 
geliyor. Binaenaleyh benim hareketim. 
~ o A•••• =='..__·------

- Bu:ıunla beraber Bayrcnsi ucu ork tra ie!İ ~:tos· 
kanini uzun zaman. 
danbcri, memleke. 
tinden uzakta YRll 
yordu. Çünkü faşist 
idareye aleyhtar ol
duğu için ltalyadan 
uzakta bulunmayı 

t ercih ediyordu. 

Maznun avukatı, tahkikat ile meş. 
gul olan heyeti hô.kimeye müracaat e
derek, dinlenmekte olan eahitleri dışa.. 
rıya. çıkarmalarını, müekJcilinin namı
na bir söz söyliyeceğini bildirmiştir. 
Heyeti hakime fiahitlerin dinle:ımele. 
rinden sarfı nazar ederek sözil avuka
ta bırakmış, maznunun vekili de mü. 
ekkilinin kendine isnat edilmekte olan 
katil suçlarını tamamen kabul ettiğini 
bildirmiştir. 

Hakim bir kere de katile bu hususta. 
bir diyeceği olup olniadığı::ıı sormuş
tur. 

Katil ağır, ağır doğrulmuş ve ken.. 
dine çok güçlükle hakim olmuştur: 

- Evet .. Bana isnat olunan katil 
suçlarını tamamen kabul ediyorum. 
Yalnız şunu işaret etmek isterim ki, 
müddeiumumi bir yalancıdır. Hükme-

" - Tuhaf değil mi? .. Klark (ieybl'e 
benzediğini sanıyormuş!,, dediğini iıit. 

tim. 
Fakat bütün bunlar, o gün baııma 

geleceklerin henüz başlangıcı imiş. Ye· 
di sekiz tanıdığımıza daha rastladık. 

Onların hepsi de, - eksik olmasın -
karımın yardımiyle ''ikinci Klark 
Geybl,, olduğuma kanaat getirerek ay. 
rıldılar. 

Allahın belası şapkaya gelince, mü
temadiyen uçuyordu. Beş on sokak ço
cuğu da peşime ta\9lmıı, bu §apkayı 
mahsus uçurduğumu sanarak gülmek. 
ten kırıl.ırak bizi takip ediyorlardr. Be· 
yazıt meydanrl'a geldiğimiz vakit, tepe. 
ısi yassı ş?.pka:::ı bir son dcf a uçarak 
doğruca havuza gitti. Ben de onu ora· 
da bıraktım. 

Naciye aordu: 
- Bir yenisini alalım mı? 
Bütün hiddetimi, gözlerimden bir a

teı gibi fışkırtarak onu eritmek istiyen 
bir eda ile: 

- HAYIR! diye haykırdım ..• 
Gösterdiğim bu ani 1i.ddet üzerine, 

yanımızdan bir iki kuş çrrpınarak uç. 
tu ... Tepesi yas:;ı sen moda şapkamı? ... 
Bu kadınlar burunlarını soktu1c1arr it
lerde insanın her gün giydiği ıapkasını 
bile başına dar ederler. Tövbeler töv. 
lıesi 1 

HlKMET MUNlR 

sivri bir ayna ile öldürdüğünüzü ka
bul ediyorsunuz değil mi? 
-Evet.~ 

- Madam Gedon ve kızını da boğa7-
ladığımzr kabul ediyorsunuz öyle mi? 

- Tabii.. Katil olduğumu tamamen 
aklım başımda olarak kabul ediyorum. 
Bugün, suçumu itiraf ediyorum, çünkü 
şüphes\z bana çok yardımı dokunmuş 
olan avukatımın masrafından kurtul
mak, hayatımı bağladığım tecrübele. 
rimi yapmak içi:ı lazım gelen parayı 
tasarruf etmek istiyorum. 

Hakim bu suçların hangi sebeple iş
lenmiş olduğunu bir türlü kestiremi. 
yor, katilin bütün suçları kabul etme
sindeki hikmeti anlamıyordu. Katile: 

- Fakat biliyor musunuz ki. haya. 
tınızın sonuna kadar hapiste kalacak
sınız. 

- Tabii, bunu takdir ediyorum. Fa. 
kat bunu:ı bence ehemmiyeti yok. Şu
nu itiraf edeyim ki, on sene sonra hür 
riyete kavuşmuş olacağım. 

Hakim bu ifade 'karşısında daha et. 
raflr malfımat toplıyabilmek için cel
seyi talik etmiştir. 

Mücrimin avukatının ifadesine gö. 
re, Irvin kurbanlanru maddeten öldür
mekte olduğunu, fakat o!llann ruhları 
yaşamakta olduğu için yaptığı işte hiç 
bir fenalık görmediğini bildirmiştir. 
Avukatın ifadesine göre, katil kendi. 
sinin f evkalbe{Jer bir kuvvete malik ol
duğuna kanaat etmekte ve insanlar 
üzerinde ruhi tecrübeler yapmak eme. 
lindedir. Katil yapacağı ameliyeler ile 
alelade bir insandan yepyeni bir Na
polyon, bir Bismark yaratabileceğine 
inanmağa ve bu fevkalbeşer kuvvetle 
dünyaya hakim olacağına iman etmek. 
tedir. 

Avukatın mUekkiline kendisile be
raber hapishanede bulunacak birisi ü. 
zerinde günde 25 sent ücretle tecrübe
ler yapabileceği:ıi bildirmesi üzerine 
katil .suçlu olduğunu kabul etmiş ve 
bir an evvel hapishaneye gitmek iste. 
miştir. 

Katilin hapishaneden 10 sene sonra 
çıkabileceğini söylemesi, .iradesinin 
kuvvetile devirleri açabileceğini ve ya
ratacak fevkalbeşer insanlarla dünya. 

Her sene Salzburgdaki büyük musi
ki şenliklerini idare ettiği halde bu se
ne, Almanyadaki Yahud,i aleyhtarlığı 
münasebetile, bunu kabul etmemişti. 

lsviçrede bir konser verdikten so:ı. ı 
ra ltalyaya geldiği zaman kendisinin 
tevkif edildiğine dair bir Rayia çıkm~ 
tı. Sonra, Toskanininin Amerikaya git 
mesine müsaade edilmediği söylendi. 

Son verilen haberlere göre, Toska. 
nini şimdi Fra:ısadadır ve yakında A
mcrikaya g iderek orada yerleııecek ve 
Amerikan tabiiyetine geçecektir. 

Şarlo Hitleri Temsil 
Etmiyecek 

Şarlo uzun mlid. 
dettenbcri bir film 
hazırlıyordu. Bunda 
baş rolU kendisi al. 
mış ve Bitleri tem
sil etmişti. 

Filmin mevzuu:ıu 
1 şu şekilde hulasa e

debiliriz: 
Şarlo Hitlere 

ziyen bir Yahudidir. Kendisini bir tec. 
rite kampına gönderivorlar. Oradaki. 
ler kendisini hakiki Hitler sanıyorlar, 
ve asıl Bitleri mevkiinden devirerek 
Şarloyu başa geçiriyorlar. 

Şarlo. bu diktatör mevkiinde tilrlU 
komiklikler yapıyor. Nihayet, bir ka
dının kendisine suikast hazırladığw,ı 
haber alıyor ve tsvic;reye kaçıyor. o
rada hakiki hüviyetini tekrar k~ 
yor. 

Başlangıcı hazırla..,mış olan filmi 
bitirmekten Şarlo bugün vazgeçmigtir 
Çünkü, son günlerde Almanyada Yah 
dilcrc knrşı geçilen şiddetli hareket U· 
zerine bu filmin fena bir tesir basıl e
deceğini düşünmüştür. 

r 



[ Derd, derman 11 Tayyare hücumlarına karşı 
Y'esine Çare: Unutmak 
Şitliden B. X. imzasiy• )'Uıh1or: 
Genç, tahlilli bir erkekle talllfllUl

tıın. Arlradaılıfımm ilerlettik. Onu 
anneme de taıuttım. Nipnlandıfımi 
aöyledim. Muvafık buldular. Çok u 
zamanda pddetle aevmeie de batladun. 
Fakat evlenme bahsini bir tiirlü açamı
yordum. Son cilnlerde bemfiremin •ev. 
&ilim ile alllradar olduğunu cörüyor. 
dum. Heqirem beni nedenıe acvmes. 
Onunla Adeta resmi cörutürüz. Ne ya
ııacatmu pprdım. Sev&ilime m1 qlo.. 
ııu itiraf edeyim, yoba heqireme mi 

halkı nasıl korumalıyız? 
ilk şart: telılike düdükleri gapmakl 
ve bunları zamanında lıarekete 

getirmegi öğrenmek •• 
bu eevdadan vazceçmeıini aöyliyeyim. 
Annemi mi iıe müdahale ettireyim? 
liemıiremc ıöyleıem inat. olsun diye 
ıevıilimi elimden kapmak için ne müm 
künae yapar. Sevcilime itiraf edersem 
reddetmesinden korkuyorum, o vakit 
hayatım mahvolur. 

vakitsiz röaül ......... benzİJOl'IU• 
euz. Eier ıaç erkek aiai lfflDİJona 
1apacajmız ltütün te...,_elerin fay. 
cla11 :yoktur. Evveli b ... tinnizle ali. 
kasının cleNCesini anJ.,.nız lizımclır. 
Sevıiliaize sizinle alikaclar olacak va
ziyetler ihdas etmelisiniz. Meziyetleri. 
nizi ıöstermeli, daha cloirusu kendini-
zi ona aeviinnelisiniz. Onun baldmu:r.. 
daki fikrini anlamak için fakat çok ib. 
tiyatla, ıizi bqka biriyle ni.......
İıtedilderini dufW'Ul'lunuz. Alacaiı va 
zi,. li. bir fikir verebilir. 

H .... hniz ıizi ıev1e bile ıeaç er
kekle alikuım lceameaini aöylemelc iyi 
bir netice vermez. Bilikiı oncla daha 
fazla bir alaka uyanır. Annenizin mü. 
clahaleline de lüzum hi11etmeyiniz. 
F aydaıı olmaz. Neticede, 1evıilinizin 
s~i aevmeC:iiini, ıizinle evlenme fikri 
• 3llemediiini kati oalralc anlanamz o-

• n:ı unutma!dan batka çare yoktur • .,. 
San7wclen En. Ar. imzuiyle yuıh. 

Yor: 
Babam üç ıene evvel Bidil. • Ailemi 

ben ceçindiriyorum. Yapın yirmi ae • 
kiz. Annem, ailembdeıa bir Jaala evlen 
dirme1tı karar vermif, anlqmıılar, bat 
'' dtt&ttn bazııhğma t.11• fu. Ev· 
lenecelim Jrıan taJui1I t 
namuılu ve cUzeldir. Halbuki ben iki 
ıencdir cizlice baıka bir kızla aWca. 
danm. Ona evelneceiim diye ümit de 
verdim. Ustelik seviyorum.. Ne yapa • 
)'UD?. Sevcilimin olduk~ tahlili de var. 
Yalnız biru hoppL. ~.ıil hep cezmetr.. 
te, ef lenmekte. 

Uç ....ur aile pçüulinDlkte oldu. 

btikballn ''te1mı"k muharebelerinde,. 
düpnan htlcumlan cephe arkasına ıUr. 
atle yayılabilecektir. Şehir ve köylü 
h211c u{\helerd• döviiıP..n ailihlı aslı:er_ 
ler bdu' ttıWid• lllU'usd-. 

60 yapnı bitinnemiı olana kadar TUrlC 
vatandaıı erkeklerden gönüllüler aeçi.. 
lir. Spor tefkilitına dair 15, 16, 17 ya. 
sındaki 2enclerden de avnca bir _ye • 
.. itfab'e wwıaı. ~ ~ 
fı'k c8riBUyor. 

Biltiln memleketi bir harp wkuunda 
yabancı tayyarelerden koruma çare
lerinin ehemmiyetle arandıfı bucün • 
lerde ecnebi diyarlarda 1imdiye kadar 
alınan tedbirlerden de bahsetmek fay. 
dalı olacaktır: 

- iwaa ıön .U. lmnmık zamenma lir· 
hlİf, battl ıeçinnit bulunu)'Ol"IUD. Se. 
.. plerini Daha lüaam ıörmı._ aw
llin v81'111ek iıtecliii .-.ı Ye --..aha 
olduiwaa imndıiın kala derhal ••lu. 
y almz •vıilin ile nmtln çok ku'Yfttli 
ise, onunla mtlUt olacaima inanıyor. 
a.n, derhal annme anlat, öWr kıza da 

Muhtemel dutm&n hUcumlarmdan 
aivil balkı ld:rumak husu.undaki dil • 
ıünceler bütün milletlerin zihnini iıcal 
ediyor ve hep bu makntladır ki, hükU.. 
metimiz de itfaiye teıkilatı için bir 
proje hazırlamııtır. Projeye göre Da
hileye Vekilinin reisliği altında bir it
faiye mütavere heyeti tefkili de mu. 
karrerdir. Dahiliye Vke&letinde bir ih
tisaı büroıu teıkili dütünülmelrte, ihti.. 
1U büroıunun acferberlik teıkilitına 
ilbeli teabit edilmektedir. Hazırlanmıı 
olan kanun projesi, belediye tekilitı o
lan yerlerden batka askeri kanununun 
tatbik edildifi yerler de ihtiyaç ve ıart 
lara cöre yanım önleme ve ıöndUrme 
tedbirleri alınmasını lmirdir. Şehir, ka 
aaba ve köylerde yardımcı itfai~lcr de 
teı'kil edilecektir. 

Fransızlar iki buçuk milycn nUfusu 
olan Paris ıehrini tayyare hücumlann
dan korumak makaadiyle 34.000 11ğı • 
nak yeri yapmıı ve bu ıığınaklar için 
milyonlarla frank aarfedilmi§tir. Ber
lin ve Roma ıehirlerinin yanımdan ko 
runması hususunda meydana cetirilen 
itfaiye teikilltlan çok muazzamdır. 

Almanlar Berlinde .. müdafaa telmL 
ği,, namiyle bir fakülte tesis etmifler. 
dir. Bu fakülte, henilz yeni bir ihtiaaı 
iti olan "tayyarelerden korunma tek
niği,, ile mücehhez birçok mllteha1111. 

a.. fula ümit verilnı ı a.n Mvsilin ile ev. 
'A- ı.... Fakat meıut olman için llzJm p
ve len tartlann banıi tarafta pJip oldu. 

iuıuı iyice araım . .., 
Bu teıkillta 17 yaıını bitirenlerden, lar yetiıtirecektir. 

J 
Bütün ecneiıi milletler müdafaa ter· 

tibatı arasında en fazla nazan itIBare 
Bu brmakan. almacak cihetin (halla derhal tehlike. 

ilk çizgileri:ı için den haberdar etmek) olduğunu aöylü. 
de ne Aldı, göre yor. Korunma tertibatını derhal hare. 
biliyor musunuz? kete cetirebilmek ve halkı aığmaklara 
lfayır; bu halde bir ıaniye evvel ıııckabilmek için tebli. 
Cörmenhe imkan ke düdüklerinin mümkün mertebe sUr-
l'ok. Fakat, pek atle çalması icabetmektedir. 
'ltlerak ettiniae öğ Dütman tayyarelerin ıebir Uzerine 
l'enmesi kolay. yaklatınakta olduğunu halka haber 
Boyalı kalemini· vermek için ekseriya elektrikle mUte-

11 alm ve resmin :-tarrik motörlü düdükler kullanıhyor. 
°bqma geçin. 1 ile Londra, Paris, Bedin, Roma gibi bU 
ltaret edilen yerle yük §ehirler üzerinde tayyare hücum. 
rt kahverengine, 2 ıanndan korunmak hususunda §imdiye 
lert maviye, 3 leri kadar yapılan birçok tecrübelerde bu 
kll'mızıya, 4 leri sa ürlU düdüklerin envaı denenmiıtir. 

ovanıeca 

ar. 
ret 

yanpC!an 1Côruıı'iıR ilzere esasen ha
zır olan müdafaa tertibatını harekete 
cetiriyor. Böyle .zamanlarda bir .tek .. 
niye bile kaybetmemek llzmıdır. Bu. 
nun içiıı de, tehrin bi1tiln mahallderin~ 
deki dlldOlderin a,m nmanda ~ 
prttır. Bir inaan casUnil açıp kapayın. 
caya kadar elektrikli dilğmeyo baııhr· 

aa halk derhal 11ğınaklara kopr, itfai
yeciler de düımanı beklemeye batlar. 

Küçük bir aksakhk: ve en ehemmi. 
yetıi% bir geçikme halkı büyük tehli

keler karıısında bırakabilir. Elektrikli 
düpelerio ayni dakikada harekete ge 

tirilmesi itin salihiyattar bUtün teknik 
mütehassıslarn meşgul ediyor. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübeler. 
den .onra bazı ecnebi mütcha111slar 
her düdüğün baımda birer, ikiıer, hat
ta üçer adam bulunqurulmasını ve teh. 
like ipreti verildiği daldka düdüklerin 
ayn ayn öttürUlmeai muvafık olacağı. 
nı ileri sürüyordu. 

Bunlar düdülderin elle harekete ge
tirilmelerini iatiyor ve elektrikten tüp 
he ediyordu. Bu takdirde, müdafaa ıc. 
fi düdük bqlannda bulunanlarla ayn 
ayn telefonla ıörüıecek ve emirler ve
recektir. 

Fakat hpany:ıda hava hücumlarma 
karıı bu türlü tatbik edilen müdafaa 
tertibatının çok mahzurlu olduğu anla 
ııimııtır.Ayn ayn kumanda ile hare. 
kete cetirilen tehlike düdüklerinden 
bazdan Madrit ve Valansiya tehirle. 
rinde, ancak ilk bombalar yağmaya 

batladıktan tonra ötmece bqlayabil • 
mittir. 

Halk aAamakılh saklanamadıp vo 
sokaklarda kaldığı için tayyarelerin hü 
cumu müthiı zararlara sebep -olmu1-
tur. 

Binaenaleyh, hali hazırda bpanyada 

Amerika 
batan 

sular1nda 
gemiler 

Bir lspanyol kalyonu 
ile gömülen def ine 

Köpek bahkları 70 milyon 
dolarhk definenin en sadık 

muhafızlarıdır 
Amerikada lllinıcyziade Beluva Uni

versitesinden bir heyet, ceçenlerde ce. 

nubi Amerika ıularında arqtırmalara 

çıkmıı. Bu heyetten Kaptan Con D. 

Kreyg, geriye dönmüıtür. Kendiai ba

tan gemileri çıkarmak huıu•unda mü. 

tehassııtır. Araıtırmanın ilk ıafhası 

neticesini ıöyle anlatıyor: 

- San Domingo aalıillerinde bir çift 
İspanyol kalyonunun enkazını keıfct. 

' tim ;bu kalyonlar battıfı aırada içerle-
rinde 70 milyon dolar tutan olan al. 

tın ve Cilmilf birçok tey bulundufu bi· 
!inmektedir. Müteaddit hazine arayıcı

lar, bu kqif Uzerine harekete geçti. 

Bu sularda ötedenberi fa"ryette bu. 

lunan arayıcılann, hazineyi denizin di· 
• 

binden çıkarabileceklerini sanmıyo. 

rum. Çünkü, bu enkaz, denizin derin 

yerinde durmıyona da, bulundukları 

yerde tiddetli akıntı büküm sürmekte

dir; illtelik: bilhassa obur ve uldırıcı 
bir nevi köpek balıp, .. Barraklida,, d'e. 

nilen köpek batıp, burada aürüıline 
berekettir. Enkua yaklapa1m1 dene. 
yen 1ı::efif heyetinin dalgrçlan, kompri
me halde hfaya dolu deldnltr tilfe~erl 
ile m8cıli'iau .;tduamak sorun&cbrtar; .. 
aayraı malQm obmyan köpek balıkları. 
run saldırmalarına ka~ ancak bu ıu
retle ve tora .zor kendilerine koruyabi.. 
liyorlar, 

Sonra kalyon en'kazlamun vaziyeti 
güçlük ortaya koymaktadır ki, bu ı\tç. 
lüğü yenmek ihtimali de zayıftır; kal
yonlar, mercanlı kayalıklar arasına, çu 
kura doğru aılatıktırlar. 

Benim yerlerini 1imdi kqf ettiiim 
enkazın taribçeıine gelince, resmi ve. 
sikalara nazaran, bunlar. 1632 aenesi 
yazma& batmzı bir ,Çift kalyonun enka

udır, O tarihte 16 İspanyol blyonu, 
birçok firkateynle beraber, Yeni Dünya 
limanlarından 'birinden hareketle pupa 
yelken gidiyorlar; yola çıkııtan mak. 
sat da, altm ve gümüı çubuldar, sikke 
vo mücevher v.s. hamuleyi Iapanyaya 

cötilrmekti. Filo, yolda müthit bir flr. 
tınaya tutuluyor, bugünkü San Do
minco Cumhuriyetinin ıimal sahilleri 
Uzerine sürülüyor ve kalyonlardan iki. 
ıi, mercanh kayalıklara atılarak, oraya 
çarpınca suyun dibine iniyor. KAiyon
lar, 1632 tarihindenbcri orada çurü. 
yor. Tabii biı: laımr kalmak üzere; 70 
milyon dolarlık tahmin edilen hazinesi 
hele hele bakir 

Na11l baki olmaım, ki orumm n. 
ziyeti yaklaıılmağa müsait olmaktan 
çok uzak; bu arada köpek balıklan da 
hazinenin daima uayruk muhafızları ı.. 

Buna rağmen, keşif üzerine o yerde 
araıtırmalar, her ihtimale karıı devam 
ediyor!? ..• 

l'lya, 5 lerl ıiyabr Şehrin bilyüklilfiine eöre bu düdük. 
8 lan da yeeile bo terden muhtelif mmtablara yerleıtiri-

tek ve merkezi kumanda ve elektrikli•--------------

Yaym. S ile işar ' Jiyor. Sesi rüzginn alıp götüreceği ve 
eclilmfı olan yer • S 6 t tehlikeyi hallan duyamıyacağı da naza 

,.elrl de beyaz bıra· ' ... rı itibare alınarak düdüklerin adedi ço 
~ O zama.:ı galtılıyor. Modem bombardıman tay • 
\elJl g(lael bir re11im yapmış olacaksınız, h m d ... Çı.t..,,ılerın içi:ıde ne saklı ol· yareleriniJ müstakbel harplerde saatte 
dufunu görecekıiniz. Buldunuz mo 1 400 metre yel alacağı hesaplanarak hu 

DUn 'Verdifimiz bulmacanın cevabmı buldunuz mu? Bulamadınıua, bur&- dutlardalri nöbetçilerin on dakika için-
ta Y&zıyoruz, okuyup ağrenebillnfnf&. dı dUfman tanarelerinin ıeçtifini mu 

45 rakamı bu tekilde dört parçaya aynlacakbr: dafaa ıefine bildirmesi lcabediyor. Mü 
8, 12. 5, 20. Bunlardan birincisine 2 il~ve; ikincisinden 2 tarh, Uçtı:ıcn-ı dafaa tefi tehlikeyi öğrenir öğrenme.z 

'llııtı 2 ile 7.&l'p; dördüncUsünü 2 lle taksim ederseniz, hep neticeler aynı, 10 elektrikli düdüklerle tehlikeyi ilin edl 

Ç!Qp. ' •-••• '"* a oto ~r. Bi( taraftan da lıa!IQ\bomba.,. 

düdük uıulü kabul edilmit bulunuyor. 
Bu düdükler otomatiktir. 
Yapılan iatatiıtiklere göre ayn, ayn 

kumanda ile tehlikeyi haber verme'k: 
usulü bir hücum esna11tıda 1400 kiti· 
nin ölümüne sebep olduğu halde, mer. 
kezi ve tek kumanda uıulü ile 24 hava 
hücumunda yalnız ı 50 aıu ve 300 ya. 
ralı bydedilmlttir. 

Binaenaleyh, teknik bakımmdan iyi 
teıkilitlandınlmıt müdffaa sayesinde 
halkı tayyare hücumundan korumak 
mD•klndUr. 

Eski Avusturyanm 
Amerikayı borcu 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman masla
hatgiizan dün, henüz halledil~yen 
Avusturya borçlarının Amerikaya ait 
olan kısmı meselesi hakkındaki Alman 
notasına Amerika tarafından •erilen 
cevabı Hariciye nezaretine tevdi et. 
mittir. Notanın muhteviyatı hentlz ma 
lQm clmama'kla beraber iki hllkemetla 
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ada büyük 
ev başladı 

işçileri karışıklığa teşvl'k ettiği fçln · 

Komünist partisinin feshedilmesi isleniyor 
(Baş tarafı l ıncide) 

neı eyaletindeki maden müesseselerin. 
de grev devam etmektedir. Fı:brikalar 
bir hadiseye meydan verilmeden tabii· 
ye ettirilme'lctcdir. 4.000 grevci tarafın 
dan i§gal edilmiş olan Aru:in'deki Es
e.aut et Neuae fabrikacında mudüriyet 
itilifın muslihane bir şekilde hallilli U.. 
mit ettiği İ§iin tahliye işi tehir edılml§
tir. 

Anrln havznsı:ldaki madenciler, ma
den sanayii amel sır.e iltıhak etmiçler
dir. Valencicnncs eyaletinde dün sabah 
kısmi olan grev akşama doğru umumi. 
Jeımiıtir. Anzin maden kumpanyasının 
§İmcndifer amelesini cebren çalıştırmak 
hususunda hükUmetin verdiği emir ye. 
rine &etirilmemJı olduğu için Lille gar 
nizonunda bulunan birinci kolordunun 
divanıharp heyetini teşkil eden General 
Doumancet ile diğer zabitler dün al:
pm Valenciennes'c gelmi§lerdir. 

Divanıharp bugün burada ilk defa o
larak toplanacak ve daimi surette fa.. 
aliyette bulunarak hüki1metin verdiği 
emirlere itaat etmiyenleri tevkif ederek 
bunlar hakkında hükümler verecektir. 

TEVKiF EDtLENLER BEŞ 
YtlZE YAKIN 

Pariı, 26 (A.A.) - Hüki1met tar;:. 

fmdan verilen emir üzerine tahliye et· 
tirilc.n BallantY.>urt fabn'"kasmın işçile

rinden nü.mayig yaptıklan için tevkif 
edilenlerin miktarı 450 yi bulmuştur. 

Yaralananlann ırJktan 40 ı poli& ve 
30 u nümayişçi olmak üzere takriben 
10 ki;idir. İsyan ve cebir cürümlerin
den dolayı SOO kiıi muhakemeye ıev. 
kedilecektir. Dün amele tarafından ya
pıl.an hasarat dolayz:ıiyle madenler bir· 
ka; gün 'kapalı kalacaktır. 

Lille'de temizlik işçileri de grev il!n 
etmıılerdir. 

Dif er cihetten rcsm! gazetede ne~re
dilen bir kararname halihazırdaki va-

ziyet dolayısiyle bilkfımcte, halkın şid
detle ihtiyacı olan simendifer hatlaıı
nm askeri kıtalar vasıta.siyle işletilme. 
aiııe aallhiyet vermektedir, 

• • • 
Parla, 26 (A.A.) - Kararnameleri 

protesto etmek üzere Parisln birkaç is. 
taıyonunda timcndif er amelesi, l~çilcr 
Ye mUıtahdemlcr tarafından yapılan 

nUmaylıter esnasında polis altını' kiti 
bdar tevkif ederek mahkemeye sevlıet 
mı,tır. 

t lNGtLTEREDE DE GREV 

Londra, 26 (A.A.) - SiUh imalA· 
tında ;alz§ln Viekera fa'brikasmın Ud 
bin makinisti, mensup cldukl.m en.di
Jcanm arzusu hilafına, grev ilan ctmit
lerdlr. 

GREVCtLERtN Y APTIGI 
HASARAT 

Patis, 26 (A.A.) - tık yapılan tet
kiklere göre, bir mUddet daha kapalı 
blacak olan Renault {abrikalanrun it
cali esnasında grevciler tarafından ya.. 
p:lan hasarat on binlerce milyona ba· 
lii olmaktadır. 

MEMURLAR GREVE lŞTtRAK 
EDEMtYECEK 

Para, 26 (A.A.) - Havu bildiri-
7or: 

Genel lı konCederasyonu tarafından 
Çarıamba günü içın alınan umumi 
grev karan, hükUmeti gafil evfamanug 
tır. Kabine nizam ve sükCinun idame. 
tini ve umumi menfaat işleri ile i.dari 
ıervisleri.n i§lemesini temin bahsinde 
tedbirleri alacaktır. Ezcümle, milletin 
harp zamanı için organizasyonu kanu. 
ttuna müracaat clunabilecektir. Anzin 
ve timal demir yollarının daha dünden 
ltı"bare.n ele alınması ile neticelenen ted 
birler, diğer mıntakalar ve diğer demir
yolu ıebckeleri için tatbik edilecektir. 

HükiUnet mümessilleri, yeni emima
melerlı maa§ları fazlala;tırılan memur 

ların umumi greve i§tirak: ctmiyec:eği 

kanaatindedir. Egasen aksi takdirde hil. 
kCimet, her türlil tedbirleri almak hak. 
kını muhafaza etmektedir. 

Greve ıştirak edecek mem~rlar. hatta 
azlcdilebileeek ve yerine derhal baıka· 
sı alınabilecektir. 

KARARNAMELER 
DEGtŞTtRtLECEK 

• Parla, 26 (A.A.) Havas Ajansı bil· 
diriyor: 

Başve'kil ile arkadaılanrun gU~lilkler 
ve aoldan gelen hücumlar karıııamda, 
dün kabine etrafında yeniden bir top. 
lanma hareketi kendiaini göstermiıtlr. 
Nizam ve ıükunu ihlil eperuere karıı 
B. Daladier'in enerjik hattı hareketi, 
bir kısım mUtereddileri kendi etrafın
da cem etmi;tir. 

Mebusan meclisi kori(lorlannda alı· 
nan intibalara göre, gerek radi'kaller 
gerek merkez parti~crinc mensup ~e
buslar. 11rf politik bir mahiyette telak. 
ki ettikleri tahrikatı müttefikan takbih 
etmektedir. 

Diğer taraf tan ıuraııru da kay.det. 
me'k icabeder ki cumhuriyet~ soaya • 
list birliği grupu mali karamamelerin 
bazı noktalan ilzerlnde mutabık ol::na· 
dığını bildirmiş ise de bUkQmete mu. 
halif bir vaziyet almamıı, bilakis parti. 
nin kabinedeki basına gayretlerine de· 
vam etmeleri aaUhiyetini vermit ve a· 
ıpcle amzfıru da her tilrlü nizamsu ha. 
rekettcn menetmiıtir. 

Bütiln bu vaziyetlerden çıkan netice 
ıudur ki, eğer hUki1met hattı hareke. 
tini parlamento ka11ısmda mUdafaa 
mecburiyetinde kalsa dahi, parlimcnto 
nun ,.lr. • .:., • .: .... ı11 .. A•- -ıı--ı..---a.. 

mazhar olacaktır. 

Nihayet ~urasını da kaydetmdidir ki 
son mali kararnamelcrd.: bazı hafif de· 
lJişiklikler yapılabilecek ve ezcümle kil 
çiik sanat erbabının gelirinden alına • 
cak yilzde iki kaldmlabilecektir. 

ParHimento koridorlarındaki tahmin 
lerc göre son kararnamelerde yapılacak 
bu tahfifler, zihinlere ıükCin getirecek 
ve tahrikçilerin elinden tahrik bahane. 
terini alacaktır. 

Komflnistlerin tehdidi kc.ır~nda 

Parla, 26 (A.A.) - Hariciye Ne?.a· 
reti mahf ellerl Fransız • Alınan beyan 
namesini imz.a etmek üzere Von Rib
bc.ntropun ne zaman Paıise geleceğini 
tayin edememektedirler. Zannedildiği· 
ne göre Fransa hük<ımetı. dahilt vazi· 
yet dolayısile evvelce tesbit edllmlo o
la.:ı ziyaret tarihinin birkaç gün daha 
tehirini Alman hfikflmetinden lstemit
tir. Bu ziyaretin umumt grevin arifesi 
olan bu ayın 29 ncu salı gUnU yapıl -
masma da ihtimal verilmektedir. Fa· 
hat bu takdirde Von Ribbentrop. Pa· 
rlste 6ğleden evvel birkaç saat kalabi
lecek ve öğleden sonra Berline döne. 
cektir. 

Hariciye Nazın Bo:l", dUn bu busus· 
t& Alman sefiriyle görüşmUştUr. 

Her ne olursa olsun, komünistlerin 
tehdidi dolayısile Almanya hariciye na 
zın tarafından yapılacak olan bu zi. 
yaret esnl).Smda hadiseler çıkmasına 

ve hasma.ne nUmayio yapılmasma 

meydan vermemek için Fra:Jsa hUkCl· 
mcti istisnaJ tedbirler alacaktır. 

1 wiçre Alman 11llfırzu altına mı 
giriyonnUf1 

Ber:ıe, 26 (A.A.) - Londra ve Va. 
şingtondn.ki lsviçrenin diplomatik mil 
messnıert. tsviçrenin Almıınyanm ta 
hakkUmU allına girmekte olduğu hak 
kmda bazı lnglliz ve Amerikan gazete 
lcrindc çıkan haberleri protesto etme 
lerl için talimat almışlardır. Bu haber 
leri veren Amerikan ga.zeteleri:ıe bu 
§Ckilde- mo.ltale yazanın Almanyadan 
hicret etmiş bir Yahudi olduğu tahki 
kat neticesinde anl&§ılmıftır. 

Lozandaki Türk 
talebesı and içti 

(Baş tarafı ı tnclde) 

Cumhurrc.islmJzln Deyn:natı Ve 
Yunanistan 

Atına, 26 (A.A.) - Atına Ajansı 

blldlrlyor: 
Gazeteler. B. Metaksasın Ankara· 

dan dönUşUnde Selft.nlkte Türk • Yu
nan mUnaııebeUerlnln mükemmel 
olduğu hakkında Yl\ptığı bayanat 
hakkında tefslratta bulunmaktadır· 
Iar. 

Proya gazetesi diyor ki: 

B. Metaksasın şahsen dostluk bai
lariyle merbut bulunduğu yent cum-, 
har başkanı lsmet lnöntl ve diğer 
Türk hükOmet adamları ne yaptığı 
gdn.şme1erden sonra söylenmiş olan 
bu sözler. tıpkı TUrk milleti gibi, 
Türk • Yunan dostluk ve teşrlkl me
saisinin Yakın Doğudaki ehemmi· 
yetlnt tamamen mUdrlk bulunan E
len mllleU Uzerlnde derin blr Akis 
basıl etmiştir. 

Katlmerlnl gazetesinden: 

Tarlbln çizdiği yolu hatırlatma~a 
asla lhtlyac yoktur. Balkan devlet
leri- kendilerine banş içinde teşriki 
mesaiyi hedef tttıbaz ettikleri gün
den beri Balkan utuklan tamamen 
aydınlanmıştır. Balkan teşriki me
saisinde barış flkrln.tn genel barış 
fikri Uzerlnde blr tesiri olması me
sut blr hA.dls'edlr. MUnlh konferan· 
sı bütün bUyllk ctevletlerln de barış 
arzusunu ortaya koymuştur. Dört 
devlet adamı barışı takvJ.ye edecok 
olan bir tarzıbal buldular. BUyUk 
devleUer politikasındaki hO.klm fikir 
bundan böyle beynelmilel bir teşriki 
mesai formUlU bulmaktadır. Bal
kan devletleri bu tariht g!:irUşmoler 
<".anasında numune olacak bir soğuk
kanlılık ve tesanüt gOstermlş1erdtr. 
<;Unkll muazzam Balkan muessese
slnde hiçbir çatlak görülmemiştir. 

Eleftron Vlma yazıyor: 
TUrk • Yunan uzlaşması daha ba

şarıldığı vo kuvvetlendiği dtı.klkada, 
l'b.l il.&&V ..... "l~v\A. .. .,.-----· ... A•nn• 

ve saadetleri için elzem olan bQyQk 
bir şey olnrak nUfuz etmiştir. 

insanların lrade::;lne tAbl olmayıp 
milletlerin mukadderat vo lsUhalele· 
rlnt tayln oden coğrafi sebepler Ege 
deniıtnln iki sahlllnde oturan iki mil 
ıote. ya müştereken barış ve mesnl 
ic;lnde birleşmiş olarak yaşamnğı, 
yahut da. kuvvetlerini yabancı lstl
lb.lrır a hedef ola.caklnrı gUne kadar 
mütemadiyen zayıflatan ebedi kine 
kendilerini sebepsiz yere kaphran 
memleketler lçln en bUyUk tehllkeyo 
mevcudiyetlerini maruz bırakmnğı 
tahmtl etmektedir. Tarihten ders 
atan iki millet ve onların bnşmdakl
ler teşriki mesai lçlnde muş.terek bir 
surette yaşamak ve blrlblrlerlne yar
dım etmek ıuzumunu anlamışlardır. 

Kronos gazetesi de diyor kl: 
Başvekil Metaksnsm - bUyUk BlU· 

nUn cenaze m..ernslminde baztr bu· 
lunmak gibi acı bir vazife hariç ola
rak _ Ankara.dan getirdiği ve mc 
beyanatlarında bllhassa kayıt ve işa
ret ettlğt mUkemmel intiba hnlkm 
hissiyatında cok sempatik blr akis 
bulmuştur. B. Metaksasm yeni cum
hur başkanı ln6nU iıe yaptığı gürUş
me Elen robunu sevinçle doldurmuş.. 
tur. Yunanistanla TUrklye arasında
ki mUnasebetlertn tarsinl Doğuda 
barışın en mUsbet teminatıdır. 

ATAT1'RK DAtMA MECL!STE 
HAZIR! 

Ata'mızm dalm1 olarak Ankara 

Avr1ıoada siuasi vöriişmeler 

Romanya kralı ile 
Oöriog görüşlüler •• ı 

Fransa ile lngiltere Yahudi 
meselesini de görüştüler 

Bcrlin, 26 (A.A.) - Bugün Roman
ya Kralı Karol ile B. Göring anwnda 
Laypdgde bir mUlakat vukubulmut
tur. Görüııoe bilhassa iki memleket a.. 
rasındaki ekonomik münasebetlerin in· 
kişafma taalluk etmiıtlr. Görüşmeden 
sonra B. Görıng husuct treninde Kr.ıh 
ve V eliahta bir öğle ziyafeti vermiı ve 
Kral öğleden ıonra seyahatine devam 
ederek General Göring de Berllne dön 
müştür. 

1NGtLIZ • FRANSIZ GöRUŞME.. 
LERlNIN NET1CELER1 

Parls, 26 (A.A.) - Parisin aiyaat 
ve diplomatik mahfelleri tngili.z. Fran 
ıı.z nazırlan arasında yapılan görü1me· 
Jerin verdiği neticeler hakkında tefsir. 
terde bulunarak iki memleket arasın· 
daki samimi dostluk henUz bir askeri 
ittifak ıeklini almamıı ise de bu hede
fe doğru büyUk bir adım atılmıt oldu
ğunu aBylüyorlar. 

Temin edildiğine göre Çemberlayn. 
arkadaşlarının tazyikiyle ''i§ ve mcsu· 
1iyetin iid devlet arasında takaimi11 ga.. 
yesini güden eski .tngiliz nazariyesini 
terketmiıtir. Bu taksim neticesinde ka· 
ra hazırlıktan &abasında Fransaya ağır 
bir yük tahmil edilmekte, İngiltere ise 
deniz ve hava hazırlıklarını deruhte et. 
mekte idi. Şimdi ise Çemberlayn buna 
mukabil Fransanın hava kuvvetleri bir 
an evvel ve azami dere~ede ıslah etme 
sini istemektedir. 
HtlKOMET1 PROTESTO EDEN 

BtR PARTt 
Paris, 26 (A.A.) - Cumhuriyetçi 

federasyon partisi parlamento grubu, 
apğıdaki tebliği neıretmiştir: 

Gurup, İngiliz ve Fransız devlet a
damlarının Parla görUımeleri .sonund~ 
mllstenilekc, bımaye veyahu m.ıülc1a ill 
tmdald arazinin mülki tamamiyeti hak 
kında mUeterek bir tebliğin ne§ri ile 
neticelemne~J§ olmasındnn dolayı müt 
tefikan teessüfünü bildirir. Fransa ile 
Almanya araaında görUımeler yapıl

makta olduğunun ansızın bitdirilmi§ ol 
ması keyfiyetine gelince grup, parlS.-

mcntonun fikri alınmadan"'° parltmeıı. 
toya rağmen memleketin harici ~liti• 
kasını Uzerine alan ve bu ıuretle Fraııı• 
auları bir kere daha emrivaki karııauı 
da bırakması muhtemel bulunan mulc8' 
vclenamcler tanzimini bir kere dah• 
protesto eder. 1 

YAHUDi MESELESlNt DE 
GöRtlŞTULER 

Paris, 26 (A.A.) - Fraıwz ve 111' 
giliı: devlet adamlamun Parla görilf 
melcrinde, Yahudi muhacereti ıneaele 
ai de mevz:uu babsedilmi§tir. Havas ~~ 
jananun öğrendiğine göre, Fransız: v4. 
tngiliı: bUkfunetleri, Amerika bükWııcl. 
!erinin de bu meselenin halline yarclıntı'o 
da bulunmalarını temin için bu hükQ 
metler :ıcz:dinde nüfuzunu istimal efı 
mek üzere B. Rooıevelt nezdinde bil 
tC§ebbUıte bulunmayı katarlattırmıt 
lardır. ıt 

LEHlSTON VE Y AHUDl 
MESELESt 

Varşova, 26 (A.A.) - Matbuat Y• 
hudi meselesinin halledilmeıi gtı~ ot 
duğu noktasında şiddetle ısrar etme ''J 
ve bu meselenin Polonya için hu uaı; 
bir ehemmiyeti haiı: olduğunu tebartıllıı 
ettirmektedir. 

Gazeta PolGka, kesif bir Yahudi mil~ 
hacereti te1kil~tı vücuda getirilme&~ 
dair yapıla,n istişarelere PoLonyanın d 
ittirak etmeai lbungeldiği kanaati 
dedir. 

Bu gazete, Yahudi muhacereti mcıt'~ 
lesinin Alman Yahudilerine m~aaıtA 
kalmpsının doğru olmıyacağmı ra') 
maktadır. 

Ekspres Poranny gazetesi, Fıli~e 
kapıları~ ~rkta ve Polonyada bul 
nan Yabu<lilere çı ıı r ftao ır. , 

Kurjer Poranny gazetesi de aynı fl~ 
kirdedir. ~ı 

A. B. C. gazetesi, Polonyadaki Y~u 
hudilerin muhacereti meselef.inin AJ e 
man Yahudilerinin muhacereti mesel'+t, 
si kadar mühim ve müstacel olduğu.o 
kaydetmektedir. 

Ankarada dünkü 
at yarışları 

Ankara, 26 (Hususi) - Bugün At· ı 
meydanında yapılan ko§ular çok heye. 
canlı clmut ve bUyük bir seyirci kütle. 
ıi bulunmuıtur. 

Yarıılann neticeleri ıunlardu: 
Birinci koıu: 
Dört ve daha yukan yqtakl yerli ya. 

rımkan tngilj.z at ve kzara']dara mah· 
sustu. Mesafesi 2.000 metre olan bu 
yarışın birinciliğini Fahri A ta!ieri'nin 
Ceylanı, ikinciliğ'.r.i, Ahmet tnegöliln 
Nazlısı ve UiUncülUğUnU de, Fahri At· 
lının Andran Budini kaıanmııt:r. 

ikinci k01u: 
Dört ve daha yukan ya§taki haliskan 

Arap at ve kısraklara nlabsustu, MeaL 
fesi 1.800 metre olan bu yanşın birin. 
elliğini Ahmet Geligin Unlüsü, ikincili. 
ğini Recep Balkan'Jn Ceyli.ru, üçUncü
lUğünU Saim Yılmazın Derviti kuan
mı;tır. 

Oçüncü lıoıu: 

lki yaşında ve hiç koıu manm~ 
haUskan fogiliz erkek ve di§i tayl~ 
mahsustu. Mesafesi 1.200 metre oW 
bu yarııın birinciliğini Ferruh Ağan' 
SiCkapı, ikinciliğini Salih Temelin Ba' 
rayı, üçüncülilğünQ Ahmet Atman' 
Doru kurt'u kuanmıııttr. 

Dördüncü kotu: 
Uç ya§mdaki yerli yanmbn fngi 

erkek ve dişi taylara mahsustu. Mc 
fesi 1.600 metre olan bu koşunun bir" 
ciliğini lsmail Aksoy'un Lüksban, ik 
ciliğ:zti Hüse}·in Atak'ın Frig'i, t:çUn 
lUğilnU M. F. Çakmakın Kop'u k 
mı§tır. 

Betinci koıu: 

Uç ve t!aha yukan ya~ta 

mebusu kalması hakkında Büyfık ================ 

ingiliı at ve kısraklara mahııutu. M 
safeıl 2.200 metre olan bu koıunun 
rlncilifini Burhan Iııtın Komiaar 
ikinciliğini Salih Temel'in Tafpın 

UçUncillilğünU G. S. Omurtak'ın At 
kaz:an nuıtır, MJllet Mecllslne bir to.krlr verileceği 

haber alınmıştır. 
Eski Ac1llye Vekili Mahmut E at 

Bozkurd ve arkadaşları tarafındnn 
hazırlanan bu takrlrin esa lan şun· 
Jnrdır: 

ı - Atatürk daimi Anktı.rıı mebn· 
mı dur. 

2 - Atatnrk'ten inhtll\1 eden An-1 
kara mebusluğuna bir başkası inti
hap olunamaz. 

3 - Meclis umumi içtlmalann<la· 
kJ yoklnmalo.rda Atatilrkün adı oku· 
ırnr \'e mec1ls heyeti umumlyest .. bu
rada" diye cevap verir. 

' - Du kanun hükümlcrlnln tat- j 

blkine l\Ullet Meclisi memurdur. 
lin.nunun hukuş! formalitesi ile 

tcşkilAtıesaslyeyo· taallUk eden clho
tl U\)1bn. okunduktan sonra karar· 
laştırılncaktJr. 

Diğer taraftan Ça.nknya köşkfinde 
Afntilrkün me ·at 0<lası, }'&tak odftSl 

gibi hususi hayatına ait yerler oldu· 
l;n şekilde muhe.faza edilecektir ve 
Oumhur Riyaseti l~ln J'Cnl bir s11ra1 
)tıpıldığı znmnn Atn.tfirk e\1 bir mil· 
v.e hallno getirilmiş bnlnnacaktır. 

Şık elbise giymek 
istiyenlere 

SÜMER 
Terzi evine koşarlar 

Atatfirkün cbO<li medfenl olmak 
fü:cre şimdi ccnozenln bulundu~ Vercslye muamele: (Niko Jfltl' 
Etnoğ'rafyn mfi7.estnin intihap ccU1c- tldls ve ortakları müesse~esi) Snlcl 
ceğl kun·etJo tah.mln olonmaktadrr. hamam CameıbaŞT han No. 2 .. 



Kanserle mucadale munasabalile 

adyum fiyatlarında 
htikiryapıllyormu•! 

IRokfeller'in v,ari 
ne kallı? 

Bundan bir buçuk tene kadar evvel 
ölmU, olan dünya.:ım fD r.engbı adamı 
Con Rokf ellerin vuiYıetn•11'Pfll nilı& • 
yet bugün açılınıt ve ~ett buna ga.

1 
re tak.alın edilmlttir. 

Rokfellerin )>~ nakit lel'Vet, 
mil)!Vderliğine ~ıibet;l'' çok • g6rlll· 
mektedir. 11Dünyamn en Y-engin adamı,, 

Matmazel doktor 
tevkif edildi? 

Şimdiye kadar 12000 kişiyi el sürmekle 
t da . . ' e vı etmış ... Bir gram radyum 5 bin ingiliz lirası iken 

son günlerde 8 bine çıktı 1 
Radyumun Jr.81flnln kırkıncı yıldönllmU 

~ııuebeWe, blltUn dUnyada bu aym IOD 

ltia ıUDU devam etmek tızere, bir Jr.aıı
haftaaı tertip edilmiftir. 

Bu hafta zarfında, tedavisinde 
yumun bUy\lk bir rol oynadıfı kauer

mllcadele içlıı her tarafta ıentı mik
ta propapnda yapılacak, halka ko
ma çareleri öiretllecektir. 

Kanser hakikaten lnaanlık için bUyUk 
tehlike teokll eden bir lf ettir. Her 

e blltlln dllnyada kanserden ölenlerin 
Ylll 2 mllyoııdur. Bu hesabça, bUtUn. 

yada ölenlerin onda biri bu hutalık
ölllyor demektir. 

Bununla beraber kanıer tedavlal kabil 
--~ ...... bir butalıt deffldlr. Radyum ve 

"ıualan kanaerbı tedavlalnl mllmkUn 
ktadır. 

lıla111mdur ld .. X" eualan Röntcen ta
mdan ketfedllmlttlr. Fakat Plyer Kll-
Ue Madam KOri bunu sun1 olarak el
etmeye muvaffak oJmuılardır. Buıtın 
llı bulunan bu lld llJmlrı Jr.ızmm, ko
riyle beraber, radyqnı ıuaJarmı da-
b'JI blr ıeJr.Ude ve ıun'I olarak latlh
IGDı ufrqmakta oldufwıa evvelce 
ıştık. 

Radyum tabiatta pek az bulUD&ll bir 
ddedir. Bir ıram radyum temin etmek 

bu maddeyi havi bulUD&ll 10 bln ton 
yayı kimyevi muameleden ıeçlrmek 

dır. 

kanser haftası mllnuebetlyle blltlln 
yada canlanan kanserle mllcadeJe 

yum flatlarmı da yllkteltmlatlr. Uç ay ı 
1 bir ıram rad.YWD DOOO lqills Ura
aatılırken ba hafta 8000 JnsW& Ura
rırlamıttlr. 

!ıııiUz ııhhJye Tek&leU bDffdt mb
l~ ... ...... almaJ& brar 

~-........,~~~~~u.cr.c600b~ 

rliii~t~ • ....- ........ 
ta b\ıda ••IW 9bmıtil1..t olan 

rm ancak dörtte biri temin oluna
ektir. Cilııkll plyua son gtln)er için-

arttığt gibi ıtttlkçe yükselmekte de
edlyor. 

l>unyadakl radyum latlhtaU hemen he
'll yalnız Belçika ile Kınadaam lnhl

tr al•mdadır. 

Jtanadada radyum bundan daha altı 

ıene evvel, 1932 de ketf edllmlltlr. O za
maua kadar bllyUk dllnyada yalım Bel
çika KODIOIUJlda radyum lıtlhu.1 edlllr· 
di ve bir sram radyumu liatı 16 bin ln

Cllb llruıyclı. 
Kanadadı radyum lstlblıHne bqlan-

dıttan IODr& bir sramı 4 blD lqilil llrul· 
na kadar dllftU. CllnkU. Kanadadald rad
yum lstlhaalcllerl: ''Bls bundan klr et
mek latemb'orus, maksadımıs .lnsanhfa 
yardımdır,, ıekllnde dllıllnllyorlar ve 
radyumu hemen hemen maliyet llatma 
aatlyorlardı. 

Fakat, bucUn Belçika ve Kanada rad
yum mllltahaillerl arasmda bir ınlıpıa 

yapılm11 ve flatı yilklelterek sabit tutmak 
kararlqtmJmııtır. 

Radyumla tedavi mllteJıuınalarmdan 
bir doktor bu hususta diyor ki: "Radyu
mun fiatı ıun1 olarak yUkaek tutulmat
tadır. Meaell bundan birkaç sene evvel 
bOtOn dllnya, kanserle mOcadeJe için, 
radyum diye çırpınırken ytız blnlerı:e ln
gUiz liralık radyum Brtlklelde muhafaza 
edWyor ve flat dllfmesJn dl,e piyasaya 
çıkanlmıyordu. Halbuki, b1l radyumun 
her cramı, efer eatıta çıbrılm11 olsaydı, 
kanıerle mllcadele için bUyUk bir yardı
m olacaktı • ., 
İngllte~ hUkbıetlnln kamerle mUca

dele için radyum almaya karar verdijiııl 
Belçika derhaJ haber a1JDq ve Kan&dalı 
mllltahsillerle, ftatlan yOksek tutmak 
için bir anlqma yapmııtır. 

(SmMlq Plcteılal) 

1111 asırdır kayıp 
bir tablo bulundu! 
BUrllbeL 28 (A.A.) -Alent bir .... 

tıs uno.rnndo. ~& fro.ngıa. aatın o.lmm19 
ola&i bir tülô'JiJinl. , v.to11t .-ı·~ 
bit tetldb':iilt ~-~ lnı Übto
oun ressam Rembrandt'm meflıur etıer 
)erinden biri olduğu anlqılmlfbr. Tak 
riben iki asırdanberi kaybolmuı olan 
bu tablo üstüste iki kere boyanmıetır. 

Raşelin çocuklarma ağlamasını tu
vir eden tablo, Rembrandtm imzasını 
ve 1634 tarihbıi tqmıaktadır. 

Kan vericiler kralı 
IO JlflDdaki bu adam şimdiye kadar 882 kifİJI I 09 

ütrı kan vermif 

~ ac!am ne bir boksördür, ::>e peh
;_-. ne de canballıanelerde demir bil. 
1._~arifet ga.terenlerden biri. •• 
... ~Yk Hovard imıindeki bu adamın 

bir unvanı vardır, o da "Kan 
llıL .·~kralı., dır. 

miruçılan:ıa 27 milyon dolara yakm 
(bizim paramızla 35 milyon lira ka • 
dar) bir servet bırakmııtır. Bunun da. 
bUyUk bir kısmı vergi olarak hilk\lme
te veriliyor ve varislerin eline ancak 
6 milyon dolar kalıyor. 

Rokfeller, bu servetinin en büyüle: 
kısmını torunu Misis Marga.ret de 
Kuevu'la onun iki çocuğuna bırak. 
maktadır. Oğlu kilçUk Rokfellere ise 
600 bin lira kadar bir para verilme. 
sini vasiyet etmiııtr • 

Rokfellerin eli:ıde bulunan birçok 
tahvillt, iflas etmiı bir ılrkete ait ol
duğu için, milyarderin serveti oradan 
çok kaybedilmiştir. Ancak. nakit pa -
radan hariç olmak üzere Rokfellerln, 
varisler·ne birçok emlAk ve akar, ıir
ket hisaeleri kalmııtır. 

Fransada hasta
lan, yalnız elini 
aU.rmekle iyi ~ 
bir genç kız polis 
tarafından, ehliye
ti olmadığı halde 
doktorluk etmek 
cürmü ile tevkif 
edilmiştir. 

Andre Morel is
mindeki bu genç 
kız, bulunduğu ka. 
sabada o gebir ha. 
kından ve civar -
dan gelenlerden 
ıimdiye kadar ll 
bin kişiyi bu su -
rett.e tedavi etmi . 
Matmazel A:ıdre 

hutanm, hutalı 
neredense oraya 
elini ıUrUyorm 

ve hastalık derhal iyi oluyormuş. Mat. 
mazel doktorun ıohreti o kadar artı
yor kf, bütün Fransadan onu g rmlye 
ve tedavisinden latifade etmiye kop.n
lar gün geçtikçe artıyor. 

Bugün tevkif edtlm !J bU u:ıan 
Korelin serbest bır kılması için, onun 
tarafından tedavi edilmiş kimseler bU 
lanete müracaat etmiglerdir. 

Yerin dibinden gelen sesler 

Cinler mi? Yoksa 
istihk8m kazan 
Almanlar mı? 

Bir aile faciası 

bir aUe haftpld 1111 illhlrlenmfı: 
günün içinde ölmUft\h'. 

• Cebu .A.fiib Blifltl 1llfJll! .. 
fu. nazırı ~· PfroV, ı klnuııuevvelde 
Brilksele g Jecektir. B. Plrov, Belçika 
konfer&llllı ı e cenubi Mrika Birliği a- Rene Juber isminde 35 yaşında bir 
rası:ıda bir tayyare 'p08tası tesisini adamla kansı ve biri 4, biri 5, diğeri 
müzakere edecektir· 8 yaşında Uç çocuğu bir gece yatıyor-

• Yugoslavw. Bqvekil ve Hariciye lar ve ertesi sabah kom ulan onlan 
nazın Stoyadfııoviç. ddn lta.lya ve Ma. ölü olarak buluyor. Cesetlerden ikisi 
cariatan aeftirleıdııl kabul etmiftir. • kadınla kocası • yatakta ölmüşler, 

• Yugoalawya mutıahhu heyetile çocuklar ise boğulma arazı üzerine 
birlikte 1937 senmlnde Brllkııelde ak- yataklarından fırlıyarak oraya buraya 
tedilmtı olan ticaret 'ltillfmın sureti koşmuşlar ve nihayet ölerek yerlere 
tatbikmr tetkik edbcek olan Belçika serilmişlerdi~ 
murahhas heyeti nbtgnida gitmiştir. Yapılan tahkikatta anlaşılıyor ki, 

• Arjantin m net illeri müdür- bu aıleni:ı hep birden ölilmUne kazara 
lliğündeıı bildirildi e göre, bu sene- açık bırakılan havagazi musluğu ae -
~in ilk on ayı zarf cbı ekleriai Yahu- bep olmu§tur. 
di olmak Urıere lL Polonyalı Rus, -----------
ve gene ekaeriai Y 1ldi olmak il.zere 
3 200 Alman Ar.jant kabul edilmi1t. 
lerdir. 

• Ekuador hilkQm~fnfn Liman pa
namerikan konferansıha ittlrak etme
mefe karar vermesi therine Arjantin 
Cumhurreiai Cantilo Ôkuadorun Bue
:ıes Aires sefirini davt•t ederek Latin 
Amerıka milletleri arasmdaki tesanü
dün muhafazasını temlııen Ekuadorun 
da konferansa bir m~messil gönder. 
mesi arzusunu izhar etmtttir. 

• Harpten evvel ve sonraki Bulgar 
borçlarının yabancı h:imiller meclisi 
ile Bulgar murahhaslltn arasında bir 
anlaşma yapılmııtır. 

Şimd"ye kadar :ıordıal faiz mikda
nnm yilr.de otuz iki b çufu ödenme!{
te idi. Sanıldığına göıte, son anlqma 
bu tediyat mikdarmı f alalaştırmakta
d r. Yeni anlqmanm metni 5 klnunu
evvelde nefredılecektir. 

• Yunan nıarif azın B. qerogako. 
puloa istifa etmiıtir. Maarif nezareti 
işlerini, muvakkat bir zaman için, baş 
vekil General Ketaksaa idare edecek
tir. 

• İsveç bahriye ııezaretJ( son gilrıler 

Pamuk kraliçe 

Franaanm Almanya hududuna yakm 
bir köyünde balkı teli§& veren ve he
nüa muamma Jıallııde kalan bir hidi
ae olmuetur. 

l'9ycl@ k1m•z pııQ bif llacillJı ~ 
ı.r. .... topJamp .,., .... ııe lfdl. 
yorlar.. ~ tabutu toprap l:ıdi· 
rip üzerini örttükten sonra birtakım 
sesler ititiyor: Toprağın altından doğ
ru Meta tabuta vurulmuş gibi aeıler 
geliyor. Derhal etrafmdakilere söylü
yor: 

- öın canlandı da acaba tabutu aç
mak mı istiyor? 

Merak ediyorlar. Mezai-cı derh&1. 
topraklan açıyor ve tabutu çıkanyor. 
Tabutu açıp bakıyorlar. Hayır, auı 
son uykusunu rahat rahat uyumakta. 
dır. 

Fakat yerin dibinden gelen le8ler de 
vam etmektedir. Toprak açılmca da
ha iyi iıitillyor: Bunlar kuma leale
ridir .•• 

Ond&:ı sonra iki pyla ~- Hu
rafelere ln•nanlar: 

- Cinler kadından intikam alıyor, 
diyorlar. Dünyada iken gl1nah itlemit
ti. Şimdi cinler onu mezarında nhat 
bll'akmryacaklar, başucunda kumalar 
la wnıp rahatsız edecekler. 

Bu gibi eeylere inanmıyanlar ise hL 
diseyi bqka aekilde Uah ediyorlar: 

- Burası Alma:ı hududuna yakın 
bir yer. Fransanm mahut Majino hat
tına k&r11 Almanlar yerin altında is
tihkam kazıyorlar. Öyle ki, bu yeraltı 
yo lar ilerlemif ilerlemif, buraya ka • 
d r gelmiştir. Yer altmda müstahkem 
yollar açan Alman işçıleri gece gün
düz çal1tJyOrlar ve toprağı kazıp be. 
ton inşaat yapıyorlar. 

Hakikaten, mezann bqma gidip 
toprağı diıiliye:ıler yer altından kuma 
sesi rinin mütemadiyen geldiğini du -
yuyorlarmış. 

Bununla beraber, hidlaenfn bu ee -
kildeki izahma da inanmıyanlar nr. 
Şimdiki halde muamma halledil.eme • 
mit bulunuyor.94 zarfında, eene içtnde Voep\ıer tipinde Londrada bir "kadın sergisi açıldılı· 

dört torpido inşa ve teslim; :edilmesi 1- nı yazmı tık. Kadınlığa daır ·~yim ku· 
~in iki İngiliz fabrikuile mukavele şanı, elbıse,tuvalet gıbı şeylerle teşkil edi- ============= 
ımza etmiftir. len bu sergide bir guzellik kraliçesi mü· ~elerde blriafne kan :ıakll 14-

eldiji zaman Filadelftyada ona 
t edDmektedir. Spayk Hovard 

~aw.- en futa kanb adamıdır. Ve 
cllbiyada batkuma en far.la o kan 

Kendili altnue yqmı geçmlftlr. Şim 
diye kadar 882 kiliye kan vermiftir ki 
bu ka:ı.m mikdarı 109 litredir, Fakat 
vücudunun kuvvetini sade kan ver -
melde göetermek ona klf I gelmiyor. 
Hubneden çıktıktan sonra ilk gjttiği 
yer canbazhanedir. Orada vtıçudunu 
içine koydu.klan demir cendereyi göğ
stl:ıil ıitirerek açıyor, en kuvveUi zin
cirleri tutuı> koparıyor ... 

Yugoslav niyabet meclisi!dan sabakası da yapılmıştır. 
çıkanlan bir kararname, t bul ge.. Evvela muht f kadın eşyaları, satan 
Del k0DS0108U ftadovan Şume [OVİÇİD f 3 onl rdaki tıcı r nda birer 
tek&Utlilk hakkını JmJJınmuma: Ua- • 
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ispanyada h8rp eden 

ngiliz gönüllüleri 
Geri dO mek üzere hudutta 

• 
1936 da ispanyaya bir lngiliz gö-
nUllUsU olark gitmiş olan Fred 
Kopman geçen sene orada bey
"elmilel ordudaki lngiliz gönüllü 
lerlne kumandanlık etmiş, yara
landıktan sonra lngiltereye dön
mUftUr. 
Fred Kopman bugUn neşrettiği 

bir yazıda lspanyadakı harbin ce. 
reyanını hUl!sa ediyor ve lnglliz 
gönUllUlerinln vaziyetini anlatı· 
yor: 

İspanyadaki beynelmilel orduda. 
- veya onun bugünkü bakiyesinde -
bulunan İngiliz gônüllüleri lspanya. 
dan geri dönmek Uzere bugün Fran
sız hududuna. yakın bir noktada bu
lunuyorlar • .İspanyadan dönecek bu 
gC>nUllüler 13 bin kadardır ve bunun 
büyilk bir kısmı İngiliz, diğerleri de 
Kana.dalıdır. 

İngiliz gönilllilleri İspanyol Cum. 
huriyetçi kuvvetlerine isyan başladık 
tan çok az sonra. iştirak etmişlerdir. 
Bunların bir kısmı 1936 temmuzun. 
da ihtilal başladığı zaman esasen is
panyada bulunan İngilizlerdi. Diğer. 
leri de derhal lngiltereden hareket 
etmişlerdi. 

Bunların hepsi erkek de değildi, iç
lcrınde birçok kadınlar da vardı ki, 
biri maalesef harpte ölmüştür. Bu, 
gönüllü olarak lspa.nyaya ilk koşan
lardan ı.~elisya Bravn'dır. Felisya 
I .ondralı bir tiyatro artisti idi. Fakat 
İspanyol Cumhuriyetçileri ile bera _ 
b~r silahını da pek iyi kullanmasını 
bilmi§tir. 

bekliyorlar 
ölmUg, yaralanmı~ veya kaybolmu§- 'burada bo%gllna uğradıktan sonra 
tu. da lspanyol hükftmetçilerinin zaferi 

Buna mukabil, mütemadiyen de başladı. O sırada İngiliz gönUllUlcri 
gönUIIU geliyor ve, "ademi mUdahnle,, 25 gün mütemadi surette cephede 
komitesinin hudutlara koyduğu nö - çnrpıştılar. 
betçllcre rağmen aramıza iltihak edi. 
yordu. Nitekim 1937 temmuzunda 
Brunetedeki bUyUk muharebede ln
giliz gönüllüleri adetçe çok kuvvetli 
idiler. 

İtalyan kuvvetleri Guadclaharada 
Brunetedekt taarruz Uzerine mağlüp 
olmuşlardır. Musolininin adamları 

Ondan sonra da muharebe üstüne 
muharebe oldu. Bruneteden sonra, 
bundan bir sene evvel Belçitede çar
pı~tılar; 1937 k8.nunuevvc1bde Tcru. 
eli mUdafan ettiler. En son olarak da 
bu sene martta Aragonda harp ede
rek fneistleri sahile doğru pUskUrt
tUler. 

Çekoslovakya ile Lehistan arasında 

Hudut meselesinden 
do ayı bir ihtilat çıktı 

Yn.ı·şo\'R, 26 (.A.A.) - Resmi tcblil';: 
24 Sonteşrlndc Polonya - Çekes

lovnkyn hudut tahdidi komisyonun
daki Polonya heyetine ÇekosloYakya 
arazisinde yapılan tecavüz üzerine 
hudut işlerine, takip edilen ueul da
iresinde devam edllcmiyeceği anla
şılmıştır. DUn (25 Sontcşrin) Sllez
yanm harekAt grupuna mensup kıta
lar Polonyaya ait olduğu tasdik edi
len Czadea mıntakasındakl araziyi 
işgal etmişlerdir. 

Ur. Milll Slo\"ak partisi pnrltı.mento 
grupu, dUııkU toplantısındn, reisi
cumhur seçiminde müttefikan B. 
llacha lehine rey ·crmoğl kararlaş

tırmıştır. 

neislcumhur seoiml, kuvvetli bir 
fhtlma.le göre, çnr6amba. gUnü yapı
lncaktır. Seçim ta:rlhfnl kat't olarak 
bugün Hğleden sonra toplanacak o
lan nazırlar meclisi kararlı:ışurııcnk
tır. .. . . 

Dratfslava, 26 (A.A.) - Yeni ka
nunuesaslle \'Ucuda getirllen Slo\"'ak 
diyeti Icln secim, lklnclkD.nunun ilk 

Danimarkada bir casuı 
şebekesi yakalandı 

spanyaya giden gemileri Al· 
manyaya haber veriyorlarmış 
Kopenhag, 26 (A.A.) - Uç giln ev. 

vel Kopenhag' da meydana çıkarılan ca 
susluk teşkilatı hakkında yaprlan tah. 
kikat neticesinde bu te~kilatın zanne -
dildiğinden daha geniş olduğu anlaşıl
ıruştır. Teşkilatın Goteborg, Malmoe 
ve Helsingborg'da şubeleri olduğu tes. 
bit edilmiştir. Şimdiye kadar tevkif e_ 
dilenlcrin miktan otuzu bulmuştur. 

• • * 
Kop:nhagdan 1ngilizce "Deyli He

rald,, gazetesine bildiriliyor: 
Aylardanberi devam eden gizli araş

tırmalardan sonra, Danimarka pol:si 
bir nazi casu11ı teşkilatını meydana çı

karmıştır. 

Tevkif edilenler on dört kişidir. Bun 
ların içinde iıç nazi gazetecisi, bir Al.. 
man doktoru, Danimarka Şlesvig ban.. 
kasının müdürü, b:r avukat katibi ve 
üç Danimarkalı vardır. 

Hariciye nezaretindeki bir toplantı
dan sonra resmen şu tebliğ neşredil

miştir: 

"Polis uzun bir araştırmadan sonra, 
Danimarka arazisinde, harp zamantn
da işe başhyacak olan bir istihbarat şe
bekesi meydana çıkarmıştır. 

"I Iemteketin muhtelif yerlerinde ba
zı tevkifat yapılmıştır. Hadıse ile ala
kadar olan başlıca adam, K.cpenhagda 
ya~ayan ve Horst fon Marttung ismin
de, ecnebi tebaasından biridir ve şebe. 
keyi onun teşkil etmiş olduğu zanne· 
dilmektedir. 

''Casusluk şebekesi bir yabancı dev
let hesabına kurulmuştur. Bununla be. 
raber, c:asll!lar, Danimarkanın kara ve. 

ADmaınyac9Ja 

ya deniz kuvvetleri hakkında değil, n 
nimarka sahillerinden geçen vapurJ 
hakkında malUmat sahibi olmak hed 
findeydiler.,, 

Horst fon Harttung, Kopenha,dat 
Almanlann başta gelenlerinden biri 
ve Almanca Berliner Bönenzcitunf 
gazetesinin Kopenhag muhabiri idi. 

Nazi casuslarından birinin Dani~ 
kanın Baltık denizindeki Boğaıınd 
diğerinin de Danimarkanın en şiııi 

noktası olan Skargende faaliyette 1i 
lun.duğu söyleniycır. 

Bunların vazifeleri casusların lÖ 
penhagdaki merkezine, Boğazlardan I 
çen vapurlar hakkında ınaJQmat verm 
idi. 

Polisin öğrendiğine göre, 
İspanyaya gitmek üzere Danimar 
bogaıından geçen bir Rus vapuru hal 
kında Kopenhagdan Hamburga ha~ 
vermişler ve bu, oradan da Franko ki 
vazörlerine telsiıle bildirmiştir. 

Şebeke, meydana çıkarılmamak içi 
birçok sıkı tedbirler almıştı. Mese 
şebekenin başlıca iıalarırıdan ikisi J.l 
nimarkada bulundukları halde birbirf 
tiyle hiç görüşmemi~ler ve daima a 
larında başka birini kullanmışla:-dır. 

Şeöekenin yabancı gemilerinin gc 
geçişi hakkında m1lum.at edinmek 
zularında olmalarına rağmen, Skan 
navya ve Baltık memlekctlcrirıdck\ d 
zi casuslarının topladıklaıı maıomJ 
gözden geçiren bir merkez olduğ~ I 
zannediliyor. 

Horst fon Harrtung da Kopcnhagcf 
ki Alman elçiliği ile her gün tema 
olduğu ögrenılmittir. 

:Kurtuba cephesinde İngiliz gönUI
lüleri tcskilatlı bir <:ephe tutmu§lar
dı. Fakat cllcruıde çok eski silahlar 
\"ardı. Buna rağmen, iyi surette silah. 
Iı bulunan düşmanlara kar~ bilyUk 
bir muka11emet göstermişlerdir. 

Praı;dnkl Polonya elcisi Çekoslo
vak hükumeti nezdinde bA.diseyl pro
testp ederek tarziye talep ~tmlşttr. 

Ayni zamanda yeni vaziyet karşısın
.tın U..lüp .,,UlcuL ww.l!\n d~=.r.·~~ 

sini, Çekoslovakya. tarafından Po
lonyaya bırakılan Ye henUz işgal e
dilmemiş olan .arazinin derhal tahli
ye edilmesini Ye bu arazinin ı llkkA.
nunda, 27 Sonteşrlnde Polonya as
keri mnkamlarına devredilmesini is

on günü zarfında ya1Hlacaktır. y h d• 
Slo\'11klar. Almanlar. lılac.arlar ve a Ü 1 

nutenler mllşterek bir surette tek 
ticarethaneleri 
p ıhyor 

Nah iyelerin 
~ay~ı~r.ttırJh~ 1 

l 937 senesi ba§mdan ;tibaren In
gilteredcn birçok gönilllü gelmiye 
b:l."'J:ı.dı \•e bir iki ny içinde 600 kişi 
kadar geldi. Bundan sonra İngiliz 

g:inüllüleri daha iyi bir tcrkiHitla çar
pışmıya geçtiler. 

~ . • 
Franko Fnslı ve diğer ec-~1ebi asker 

!eri ile Madrit lmpıl:ınmı. gelmi.ı.ıtl. 
ona karşı büyük bir mukavemet gös. 
t ~renler de yine beynelmilel ordu ol
mu'.jtur. İspanyada daha evvel har -
b~tmiş olan ancak 80 neferi ile lngiliz 
kıtası .fadrit • Valansiya yolunu mü
d:ıfaa ediyorlardı. 

Bu yolun her ne bahasına olursa 
olsun müdafaa edilmesi emri 11crll -
mi~i. İngiliz gönüllüleri de, l{anada
lı ve Amerikalılarla beraber, bu yo. 
lun anahtarı vaziyetinde olan Argan
d:ı köprUsUnU tutmn.Jı-dı. 

GönUllülerin <>l,nuc y1lnız tüfek 
bulunuyordu. Bir il.i tane de makineli 
tüfek. Buna mulmbil facı!tlerin top
hrı, tanklan, makineli tüfekleri ve 
tayyareleri vardı. İçimizdekilerden 
biri daha sonre karı::ıına :razdıi;'l mek 
t ·1pta şöyle yazıyordu: 

"Hakilô bir c hcnn°mde gibiydik. 
".ianklar. tayyareler etra:ımıza bomba 
yagdırıyortlu. I.,akat bizim rocuklar 
l.aplan gibi, pençelerilc, yerde EÜ"Ü. 
ncrck ~arpı .. ı~ orlnruı.,. 

Ricate mecbur olduldan .::aman da 
yine hep bir araya toplaatl!1ar. 

• • • 
Bu korkunç harbin en unutulmaz 

a11fannllan biri geri kalan In!'!iliz gö
nüllülerinin çekildikleri yollarda tek -
rar cephe nlmalnn olmu~tur. Oralar. 
dan kaçanların bıraktıklnn ile vcni
den kuvvet bulan bu gönU!lüler ·yolu 
tekrar tutmuşlardı ve bu ,01 hala 
Madridin en mühim mukavemet nok· 
tasını teşkil etmektedir. 

Harpte tecrübesi olan bir kuman. 
dan, bu hususta ' bütün ömrümce bu 
kadar a.zlınkfır bir mukn.·;('m t görme 
di,. dcmel:tcdir. 

F'akat İngiliz glır.üllül rinin verdigi 
t ! •f:ıt mUthl ti M ıh ,.<'b<'yP 600 :~i i 
gır.!ı ..,, ~-o l i; ı kalmı tı. Dığerlel'J 

temiştir. 

"Polonya elclelnln bu talepleri Çe
koslovak hükOmotl tarafından ka
bul edllmistir. 

Ezadca nııntakasınm işgali esna
sında jandnrma karakolları ve Çe
koslovak krtnlnrı ile cnrpışmalar ol
muştur. Çc.koslovak ordusunun mU

bir namzet llstesi 1rae edeceklerdir. 
Slovakyada oturan Çeklerin ve Ya-
hudllerln secim hakkı olmıyacak ve 
bunlar diyette temsil e.dilmlyecek
tlr. 

Slovakyada yaşayan nkalllyetler 
için, Slornk hUkQmeU nezdinde mUs
tcşarlıklar tesis olunacaktır. Yalnız 
Macnr nkalllycti için bir müsteşar
lık tesisi, DudUJ)eşto hUkQmetl nez
dinde de Slovak aka.lllyeti lcln bir 
mUsteşarlık tesis şa.rtmn muallAk 
bulunmaktadır. 

messillerl Ezadça nrazislnf işgal e- --------------
den Polonya kıtnlarmın kumandanı
na mUracaat ederek bu arazinin iş
galinin 2G Sonteşrlndo billrflmesine 
kumandan lle birlikte karar vermiş
lerdir. 

IJchlstnn • J.Jt\·anya Hududu 

Yarşo' a, 2G ( \. • .A.) - Polonra • 
ı.ıt, an~ n mUznkerolerl !?8 Son teşrin
de Ko\ noda bnşlnyacak tır. Polon
ya heyetine hariciye müsteşarı wsze
lald, Lltvanya heyettue de Norkaj
Us riyaset edecektir. 

Çok o im nkyadan Çıkal'ılanlnr 

Budnpt'şte, 2G (A.A.) - Çek ma
kumlarınm Rüteııyada oturan RUten 
'c 1\1.ırar mlllctimlen birçok klşlleri 
wcmlelrnt haricine ı:ıkarması üzeri
ne Macar gazeteleri mUttcflkan lii\
dlscyl protesto ederek bu keyU ted
birlerle kendi mukadderatına hO.kim 
olmnk isteyen memleketin asli aelrn-
nesinin lrnrkutulmalc istenildiğini 

knydetmektedlrler. \ 
DütUn Macnr efkArıumumiyesl, 

Çok hUk'.1lmetlnln komşulariyle nor
mal münasebetler tesisine çalıştığı
na dair yapılan rcsmt beyanata tın·a
fuk etmeyen bu ı:;lbi haı·eketler Uz.e
rine bulunduğu teşebbüslerden do
layı "Macar hUkClmeUnl tenkit etmek
tedir. 

Ç<.'~k Cuml1urreisl Kim Olnt"nk? 

Prag, 26 (A.A.) - Slo\"ak reisi 
TIEso. <lUn. rl"lslcumhnrluğa namzet
liği konan B. Hacba;-1 ziyaret etmiş-

ltalyan prensinin 
nişanlanması 

Bildirilecek 
'Roma, 26 (A.~.) - Faşist Meclisi 

30 Sonteşrin Salı günü saat 16 da me
rasimle açılacaktır. 'Reis Savoi prense. 
ı;i Mananın Prens Louis de Bourbon • 
1>a'rme ile nişanlandığını bildirecektir. 

Ruznamedc ezcümle şu maddeler 
vardır: 

1 - Cemiyetler müli meclisinin ısla
hı, 

2 - Irkın müdafaası için alınacak 

tedbirler, 
3 - Libya'nın nüfusça istimar planr 

na ait tedbirler, 
4 - Amme i leri için yapılacak müs 

taecl masranar, 
5 - Diğer devletlerle 

ticaret anlaımalarL 

-O--

aktediltcek 

Belçika F ranko 
hükOmetini tanıyor 

Brüksel, 26 (A.A.) - Siyasi Belçika 
mahfelleri Spaak'ın gelecek salı ıgünıi 
parlamentoda hültfunetin Burgosa knr 
şı ittihaz edeceği hareket tarzı hakkın-

1 da yapacağı beyanatı sabırsızlıkla bek 
Zemektedirlar. 

Zannedildiğine göre, hükumet ı eisi 
Franko 'llezdi:ıe bir ımümessil gönd r· 
meğc karar \~ğini bildirecektir. 
Müfrit sol cenah partilerinin bu kara
ra itiraz cd~kleri tahmin edilmekte 
~ee de hükumetin ekseri};ti kazanaca 1 
ı.1;ında.n ıtlpbe edilmemektedir. 

Bcrlin, 26 (A.A.) - Yahudilerin 
Alman eko:ıomik hayatından ihraçları 
hakkındaki kararın tatbikı bahsinde 
Alınan ekonomi ve adliye nazırlarının 
hazır'adığı nizamname neiredilmi§tir. 
Bu nizamnameye göre, Yahudi ticaret 
evleri Ye müesseseleri kapatılacak ve 
tasfiyi! olunacaktır. Bu ticaret mUessc 
selerinin ari ırktan kimselere devrbe, 
ancak halkın iaşesini temin maksndile 
müsaade edilecektir. 

Nasyonal - Sosyalist makamların 

tahminlerine göre, halen mevcut Yn • 
hudi ticarethanelerinden arileştirilmiş 
bir vr.ziyettc anc:ık üçte biri bırakıla
caktır. Küçük sanat erbabı Yahudile
rin isimleri iki::cikanwıun ba langı -
cmd:ın evvel küçük sanatlar crbrı.bı lie 
t"'sindcn silinmi!i olnc:ı.ktır. 

-on---

Meydan okuyan boksör 
yenildi 

Nevyork, 26 (AA.) - Madieon Gar 
den"de yanm orta iklet .cHınya boks 
ampiyonu Hcnry Armstrong, kendıai.. 

ne, meydan okumuş olan Fil'pin am
piyo"u Ccfer"n::ı Garcia1

yı sayı heHbi
le maglup etmiştir. 

o 

Amerikada Alma!lyaya gUm· 
rUk tanzilAtl yok 

Va~ington, 26 (A.A.) - lng:Iiz. A. 
merikrın tic._r:t muahedesinin akdi d~ 
layısiyl: ecnebi memleJ:etleri lehine ya
pılacak olan g:.imrü,: tarifeleri tenzili. 
tından Almanyanın i"tifaı.le edemiyece
ğin;n bildirilmesi için Roo.,evelt tara
fından maliye nazırı Morgenthau'a sa
ı:hiyet verilmiştir. 

Almanya, Amerikan e~yasını kıy • 
metten düşürmeğe matuf bazı tedbir. 
ler alması iizerine Amerika, Avustur
ya borçlarının tediyesi için de aynca 
ısrar edecektir. 

800 den 2 bine çıkacak 
Ankara, 26 (Telefonla) - Dahilil 

Vekaleti devlet mevzuatının daha ~ 
laylıkla tatbiki ve kalkınma plinlantıl 
biran evvel gerçekleşmesini temin i~ 
memleketteki tam teşkilatlı nal;ıiye 
yrsının arttırılmasını kararla~tırmışt 

Vekalet bu hususta vilayetlere bir 
mim yaparak nüfus, coğrafi vaziye 
iktısadi imkanları müsait olan nahi 
ve 'köylerın tesbitini istemi~tir. Y 
kararla, dokuz yUz kadar olan nabi 
sayısı iki bine çıkarılacak ve köyl 
rin umum nüfuı; miktarı yirmi bini 
mıyacaktır. 

BELEDİYELERİN VARiDATl 
ARTTIRILACAK 

Ankara 26 (Telefonla) - HUkQ 
belediyelere yeni gelirler temin et 
için tetkikler yapmaktadır. 

Bu a.--ada, mükelleflere yeni vergi 
kcnulmamak prcnıibl göıöni.ınde tıJ 
larak varidatın arttrrılınaıı için 
tedbirler alınacaktır. 

Belediyelerin ı;u yolu, kanaliıasy 
mezbaha, spor meydanlan gibi ln 
na nit planların merkezce huırlan 
ve vasıtaların da birbirme ~-akın bt 
diyeler tarafından tekelden ve müıt 
ken tedariki temin cdiletektir. 

Amerikada buyuk bir kar 
fırtınası 

Nevyork, 26 (A.A.) - 36 ıaat d 
vam eden §İddetli b:r kar Imıoau 
ticesinde mühim hasarat kaydedildi 
ve yollarda birçok kazalar olmuştıl 
Şimdiye kadar 34 kişinin öldüği1 
bircok ki§ilerin de yaralandığı ani• 
mıştır. 50.000 kişi karlan kaklıml 
me§guldür. 

-o-
ALMANY ADAN ÇIKAN 

YAHUDlLER 
Varşova, ?6 (A.A.) - Verilen ttİ'. 

buat haberle;ine göre', A.lmanyadatl t 
len takriben 500 kişilik bir Yahudi~ 
hacir kafilesi bugün Vilno'ya mu\IJ'" 
l~t edecektir. 





, 1!)3!) 
ALMAN 

RADYO 
tekniğinin 

SAH ESERLERi 
OLAN 

1RADYOLARI NI 
Görünüz 
UMUMô VEKiLi 

ft~~urra~man iı re 
Istanbul Bahçekapı l'fasan 

1 
Deposu üstünde 

Telefon: 23521 

KREM PERTEV 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkii alan \'e 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Perte\dir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrubelcr ve kimye\ i tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de. sıhhatinizin vikayesini, taravetinizın yetmiş yaşına kadar mu· 
haf azasını ve daima genç kalmağı arzu edi) orsanız Krem Pertevi kutuların· 

daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Perte\;n gece ve gündüz kremlerini 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
ediniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik
ler= j<:tifadeyi temin edeceklerini beyanda mütteliktırler. Krem Pertev yerine 
zlerc \ermek istiyeceklcri herhangi bir kremı derhal reddediniz. 

m::aım ..................................... .. 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

ikinci hgide: 11 /.. Birinci kanun / 938 dedir. 

IEbedô Mlllô Eser 

Atatürk Albümü 
(350) ye yakın hatıra, (68) 
sayfa, nefis bir kap ve tabı 

Çok az mikdarda basıldı 

Alanın do~uşundan ebediyete 
intikaline kadnr en büyük men· 
kibelerini, Tralılusgnrp, Çanak· 
kole, lstiklül harplerine nit ehe· 
dl hatıralarını, Yalo,·adnki hu· 
~ust hayatını, deniz .sezinlileri· 
nl, Tarih ,.e Dil kurulln)lnrına 
ait en karakteristik resimlerini, 
YııgoslaY, fs,·eı;, Iran, lngilh: 
Erdün devletlerinin büyüklerıle 
ınlinascbctlerini gösteren lıatı-

ralnrını, Anknr:ıcla, Reylerbeyi 
sarayında, Huyük Millet Mecli· 
sinde ve m:ıne\·rolar<lo, Florya• 
daki hayatın.ı :ıi thususi resimle· 
rini teshil eden 'Atatürk Alhü· 
mii,, Tıırkiye matbuatında Ata
nın f:ınt \'artığına ait ) egi'ıne 
esf'r halindedir. 

Tarihi kıymetine paha blı;il
mez albüm 

30 Kuruş 

c;öz hekimi 

Dr . Murad Rami Aydın 
Taksim - Tali~hane, Tarlabaşı 

caddes1 No. 10 Urfa apt. 
Tel: 4 t s53 

Büyük ikramiye 45.000 liradır ·-----
Bundan başka: 15.000. 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

l'I 10.000) liralık iki adet nıUkafat vardır. 
Yeni tertipten bir bil::t alarak iştirak etmeyi ihmal e:ırıeyiniz. Siz de 

Flyangonun mes'ud ve bQ4uy~r!arı araaı."1a ci:tiıit oJurıunaa. 

Sahibi: ASIM US 

Ne-iyat Müdürü Refik A. Sevengil ,.. --~----

•"'"'"' Daima Radyolin ,_, 
il Çünkü o sizin hem di§leri nizi haıtalıklardan,hem 
IJ paranızı yabancılara gitmek ten kurtarmı§br. 
~~ 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azamt itina 

ile yapıldığı için yurdda ecnebi mamuli· 
tının hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. 
Kazandıt'l bu rağbet sebebile elde hiç 
stok bulundurmadığından da mütemadi· 
yen taze ihzar olunarak piyasaya çıkan· 
lır. 

Radyolin kullanınınz, sade dişlerinizı 

temizlemek, korumak ve güzelleştirmekle 
kalamazı;mız, verdiğiniz para da kendi 
cebinizde kalmış olur. 

Sal.ah, öğle ve aksam her yemekten sonra 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEF ALiN allnız 
l; R i P • NEZLE • BAŞ ve UlŞ ve bütün ağnları 

derhal ~t>çirir. 

~ı•ınıııw~ lllillllllnı1111ınını~111~.-ı ı .. 11•11m 

Devlet Demiryolları ve Limanlcırı 
işletme· Umum idaresi ilanları 

Muhammcll' bedellerile miktar ve ev safı aşağıda yazılı iki grup malzeme het 
grup ayn ayn ihale edilmek şartile 12-12-1938 pazartesi günü saat ıo.30 
da Haydarpaşada gar bi:lasmdaki komisyon tarafından açık eksiltme usuıUe 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gruba alt b1. 
zaları:ıda yazılı muvakkat ~eminatlarile birlikte eksiltme gilnü saatine kadal' 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait .§artnamcler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafID
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 43 kalem muhtelif ebat ve miktarda karfiçe çivisi muhammen bedeli 

1632 lira 35 kuruş muvakkat teminatı 122 lira 43 kUl"Uştur. 
2 - 100 kalem muhtelif ebat ve miktarda helezo:ıi kanallı Ustuvanı ra1 

ve rondela zımbası muhammen bedeli 2425 lira mU\·akkat teminatı ısı lira 
kuruştur. (852G) 


