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niz Bank tiirkcedir • 

Diin Mecliste bir meb'usun 
iddiast tenkid edildi 

.,smail Mu~takla arkada~lann1n tez ve mutalealan 
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Tiirk deniz 
ticareti i~in 

haytrh bir hamle 
(b) i.iyi.ik bir deniz faciasmm vuku 
[g) ile buyuk bir deniz muessesesi-

nin kurulu§u ayni gunlere rasla
dJ. «Hisar» kazasmm en muhim sebebini, 
Kamutayda, Deniz BankasJ hakkmdaki 
kanun layihasJ mi.izakere edilirken, bir 
Say!avm soy!edigi §U sozler kafj derecede 
izah eder: 

«H cpimiz itiraf elmeliyiz ki clenizcilik, 
iizun senelerin ihmal ve lcseyyiibiinden 
'dolayz bizclc ~ok clii§mii§tiir.» 

Muhterem meb'usumuz, dogru soy
li.iyor. Denizcilik, 1937 y1h baharm
cla Almanyaya yeni vapurlar IS • 

J:narlamncJy a ve biiti.in deniz muessesele
rimizi bir araya tophyan Deniz Bankm 
kuruldugu dune kadar, hayli ihmal edil • 
Jni§tir. Binlerce kilometrelik demiryollan
lniZJ yaparken bu demiryollanmn k1yJlara 
indirecegi Ti.irk mallarm1 gerek Turk, 
tserek ecnebi limanlarma ta§Jyacak vapur
lan tedarik etmegi ve bu vapurlann fJrtJ
nab havalarda kazas1z belasJZ yana§JP ra
hat rahat yi.ik ahp verecegi limanlan yap· 
CliiU du iinmedik, 345S kilometrelilc klyl
l'a sahibiz, fakat bu uzun sahillerde, ls
tanbul ile !zmirden ba§ka, gemilerin fJrtJ
nah havalarda yolcu ve e§ya c;1kanp yuk
liyebilecekleri emin ve tehlikesiz bir lima
lllrnJz yoktur. Nihayet, liman dedigimiz 
<"-aman da, §imdilik akhm1za tam tec;hizat· 
h ve Hamburg veya Marsilyanm bir e§i 
de gil; arka-mda, her havada, rahat ve en· 
di§esiz demirlenebilecek bir dalgakuan, 
Yani bir limanm milyonlara ihtiyac goster
!niyen birinci §artJ gelmelidir. 

Turk denizcihginin iki buyuk yaras1 
budur: Gemisizhk ve limanSJZhk. 

I 883 te yap1lml§ yani 55 ya§mda c;ii
tiik tekneleri, hava patlaymca s1gmacak 
limanlan olm1yan denizlerde, hala, per
VaSJZca i§letip duruyoruz. «Hisar>> gibi, 
Buyiik Harode, acil ihtiyaclar ic;in yapl
lan ve harb bittikten sonra, hepsi bir ara
Ya toplanarak yak!lan ah§ab §ileplerle 
!nuhacir ta§mmasma musaade ediyoruz. 
Hisann komur hamulesile bu ak1bete 
~gramasma, adeta, §iikretmeliyiz, ya 
1t;inde tika basa muhacir dolu iken boyle 
bir ak1bete ugrasayd1, yahud da Roman
Yadan anayurda insan getirirken bu ah
§ab gemide bir yangm «;1ksayd1 ... 

liirk deniz ticaret filosu ic;inde, tek 
~eni gemi yoktur. Y eni vapurlanmiZI 
~ortgozle bekliyoruz. Fa kat, unutmamak 
azJrnd1r ki hususi armatorlerin, 23 se • 

llelik eski gemiler almalanna da mi.isa • 
ade edilmi§tir ki bu, Turk deniz ticaretin
de bir gerilemeden ba§ka bir§ey degildir. 
\:iinku, gec;en seneyc kadar, Tiirk ka
llttnlan 15 ya§mdan fazla gemiler alm
lnasmJ menetmi§ti. Umumi Harbden ev· 
Ve) yapJ!an §iteplerin tabii omru 20 sene 
bddedilirdi; bugun yap1lanlar ic;in ise Y~§ 
l3~ddi 15 sene olarak kabul edilmektedn. 

5 
1Z ise, 23 senelik gemiler almmasm1 ve 

~ 5 Ya§mda gemilerin yi.ik gemisi olarak 

2 
ttlianllmaslm ho~ giiri.iyoruz. T abiidir ki 
.3 Ya§mda gemi almmasma musaade et-

ltkten soma, bunun 23 sene daha c;ah§· 
'~~astna goz yummak laZim gelecektir. Bu 
j.Ski teknelerin ustelik bir de, barmacak 
'lttanlan olm•yan azgm denizlerde dola§· 

'~~asma raz1 olunca Hisar vapuru facias! 
bev'inden gorunu• kazalan onceden ka
t td etmi~ oluyoruz; demektir.. «Kazaya 
~~a» ise, yeni Tiirk ruhuna asia yara§-

'Yan fena bir tevekkul ve teslimiyettir. 
d Butun bunlan soylemekle, on be§ y1l· 

It, deniz ticaretimizde hie; bir§ey yap!l
~ildtgm• iddia etmegi akhm1zdan bile ge
~1rltti~ degiliz. 1923 te Buyuk Harbden 
~ e fstiklal Harbinden yeni <;lkhgJmJz 
l arnan. deniz ticaret filomuz. 35,000 safi 
~llluk be§ on c;i.iri.ik gemiden ibaretti. 

11Riin, Almanyaya Jsmarladigimlz 

ABtDIN DAVER 
[Arkas: Sa. 5 siitun 2 de] 

e<Deniz Bank>) terkibi izafilerin ii~iincii 
nev'ine girer ve Tiirk gramerine 

yiizde yiiz uygundur)) 

Ankara 27(Telefonla)-Deniz Bank 
terkibinin gramere uymad1g1 mutale:~sile 
itlraz eden Sadri Maksudmin tekhfi Mec
hsin gec;en celsesinde encume- verilmi~ti. 
Bugi.inkii Mecliste terkibin Turk grame
rine uygun ol.dugu §ekli.ndeki encumen 

mazbatasmdan sonra Ismail Mu~tak Ma
yakon ve onu takiben de Hasan Re§id 
T ankut soz alarak muhim izahatta bu • 
lundular ve Sadri Maksudiyi bu mutale
asmdan dolay1 §iddetle tenkid ettiler. 

[Arkas: Sa '1 siltun 1 del ···································· ...................................................................................... . 

Uzak~rkta bulunan bahriye iislerinin takviyesi 
i~in Amerikan Amiralbg1na kat'i emirler verildi 

Israrh bir mukavemet gosteren bir <;in makinelitiifck k1t'as1 vazifede 

Londra 27 (Husus1) - 9imall <;inde- lunan arazilerdeki yabancrlarm bun 
ki Japan kuvvetleri bugiin Chantung dan sonra kapitiilasyonlardan istifade 
vilayetinin merkezi alan Tzinan'1 zap- edemiyeceklerini ve Japan askert ka -
tetmi§lerdir. nunlanna tabi tutulacaklarm1 ilan et -

Japon ba§kumandam ne§rettig·i bir mi§tir. 
beyannamede Japon i§gali altmda bu · fArkast Sa. 5 siltun 1 del 
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Rumen kabinesinin istifa 
edecegi haber veriliyor 

Muhaliflere gore, hiikumet ~ekilmeli, mevkii ikti
dara ge~ecek yeni kabine intihabt yenilemelidir 
Biikre~ (Hususi muhabirimizden) -J 

Aradan be§ giin gec;tigi halde, hUkumet. 
1 pazartesi giinii yap1lan umumt sec;imin 

kat'i neticesini ilfm etmege hala im kan 
bulamaml§hr. Gazeteler, ~imdiye ka · 
dar tahakkuk eden kat't neticeleri ha . 
her veriyorlar. Bu neticelere gore, hii · 
kumet partisi, umum aranm ancak 
% 37,77 sini temin edebilmi~. Mill' 
Koylii partisi mensublan '1> 21,54 nis 
betinde kazanm1~lard1r. Geriye kalar 
% 40,69 da kiic;Uk ve biiyiik, yekum' 
yirmi ikiye balig alan diger partiler a
rasmda taksim edilmi§tir. · 

Hiikumet taraftarlan, nihayet % 40 ' 
temin ederek muhaliflere kar~1 muzaf. 
fer olacaklannt iimid etmektevseler de 

[Arkas: Sa. 7 sutun 5 te] M. Tataresco 

Ankarada • •• •• gunu Alaliirk 

~ 

Biiyiik iJnderin evvelki giin Ankara HalkeCJinde Ga:zianteblilerin bayramrna i~tirakinden bir. inttba 
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Elcezire V alisi 

T evfik ~amiye, acaba 
nereye ka~trdd1? 

Taymis gazetesinin Beyrut muha m 
23 birncikanun tarihile c;ektigi bir tel
grafta diyor ki: 

Suriyenin Elcezire ve F1rat eyaleti 
valisi Tevfik $amiye Beyin kayboldugu 
,avidir. Ge~en sal! gi.inii Hasse~c'ye git-
luc~ :_.l.L ... ~ J....il.l Lt'Jl "'~u.J !1 o:\.t..." "t'Lhl~wi. 
Muahharen otomobili bo~ olarak Has
sec;e'den 20 mil uzakta bulunmu§tur. 
Valinin daga kat;mld1g1 zannolunuyor. ............................................................ 

Dunyan1n harb 

i~in ay'Irdigi· para 

Bir istatistige gore, yedi 
milyar albndan fazlad1r 

Cenevre 27 (A.A.) - Milletler Cemi
yeti salahiyettar servislerinin hanrla -
d1klan istatistiklere gore, biitiin diinya 
memleketleri harb biit<;elerinin umumi 
senelik yekunu, 1932 de 4,3 milyar ve 
1935 te 5,6 milyarken, 1937 de 7,1 mil • 
yar altm· dolara c;tkini§br. 1913 tcki ·ay
ni masarif ancak · 2,5 milyar altm dolar
dl. Bu senenin 7,1 'milyarmm 4,6 mil)'a· 
n Avrupa, diger 2,5 milyan da geri ka
lan klt'alar· tarafmdan harcanmakta • 
drr. 
···························································· 
Filistin hadiseleri 

Hududlar1n kapanma· 
sma ragmen Arab 
~etecileri . ka~tdar 

Kudus 27 (A.A.) - Taberiye civa
nnda dun ve bugun gene birc;ok musade
me olmu§tur. ingiliz polisi ve askerleri 
biitiin koylerde ara§hrmalar yaparak A
rab c;etelerini bulmaga c;ah~Iyorlar. 

Dola§an bir rivayete gore Arablann 
buyuk bir k1sm! kac;maga muvaffak ol -
lllU§tur. <;iinkii Suriye makamah hudud
cla silahh birkac; arabJ rakalami§tir. Bun
dnn da anla~1hyor ki, lngiliz k1taatJ ta -
beriye civannd~ yap1lan musademelerde 
c;:eteleri imhaya muvaffak olamaml§lar ve 
hududlarm kapahlmJ§ olmasma ragmen 
Arablar gene baskm hareketine devam 
1mkamm bulmaktadular. 

Temi:zlik devam ediyor 
Kudus 27 (A.A.) - Siddetli yag • 

murlara ragmen fngiliz asker! kuvvetleri 
Filistinin §im11linde Arab ~etelerine kar§J 
temizlik hareketine devam ediyorlar. 

Kudus civannda tek ti.ik tufek ate§i 
istisna edilirs(" gece nisbeten sukCmetle 
gec;mi§tir. 

~~~~;5= 
Gabriele 

d'Annunzio 

Biiyiik 
vard1g1 giiniin 

tezahiiratla 

Sefin , Ankaraya 
18 inci yiii 

kutluland1 
Ankara 27 (T elefonla) - Bugiin )111 ............... _ ................ ..... 

Atatiirkiin Ankaraya ~eref verdikleri bu
yuk gi.ini.in 18 inci y!ldonumii muazzam 
tC'zahiirlerle kutluland1. Buyuk" Ba§bugun 
18 sene enel Ankaraya ayak bast1g1 sa
atte 15,03 te) Clus meydamndaki 
heykelip etrafmda r;ok kesif halk y1gm -
Ian ve genclik te§kilatJ toplanml§h. Bir 
taraftan da Atatiirki.in I 8 y1l evvel An
karayJ· ilk gordiigu tepeden otomobilin -
den indigi yere kadar geli§ mujdesini ve
recek alan Halkevi atletleri de ko§uya 
ba§lamJ§ bulunuyorlard1. Ataturk heykeli 
onunde hitabeler irad edildi. 0 amn he-

[Arkan sa. 3 siltun 6 dal 

Atatiirk ,ehrimizi 
- ,ereflendirecek 

' tnu 'Onder AtatiirL."iin bugiin· 
Jerde §ehrimize §eref vermeleri
ne intizar olunmaktad1r. 

Ba,vekilin de gelmesi 
muhtemeldir 

Senebll§l tatilini ge~irmek ij. 
zere Ba§vekil Celil Bayarla Ve
killerden baz1larmm §ehrimize 
gelmeleri muhtemeldir. 
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Ihtilcilciler, diin Madridi 
bombardiman ettiler 

Madridde miihim tahribat var. Bombard1man 
kurbanlar•n•n edilemedi 

. .. 
ihtilalci bombalarile gene harab edilen Madrid sokaklarmdan 

birinin ac1kh gorunu~u 
Madrid 27 (A.A.) - Bu sabah sa· merkez sokaklarmda s1k s1k pathyordu. 

at hire dogru topc;:u di.iellosu ~iddetlen· Bu mmtakada bir c;:ok bina hasara ugra• 
mi~tir. Asilerin athg1 mermiler ~ehrin I ArkaS1 Sa. 5 siltun 1 de 1 
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insanl1k borcu 
Hisar facias1 

ailelerine 
Hisar facias! kurbanlarmm ailelerine 

yard1m teklifl, insaniyetperver yurdda§la
nmJz tarafmdan kendilerinden umdugu -
muz ve bekledigimiz biiyuk tehaliikle 
kar§Jlandi. Her taraftan yard1mlar ba§la
di. Yurdda§lanmiZin bu bi.iyuk insaniye
tini §ukranla kar~J!adiktan soma bu hu· 
sustaki te§ebbusleri ve ilk yard1mlan a§a-

kurbanlarinin 
yard1m 

g1ya dercediyoruz. 
Y ardrm komitesi te~ekkii.l etti 
Dun sabah deniz §ehidlerinin ailelerine 

yard1m ic;in armator B. Hakk1 Deniza~a
nm riyasetinde te§ekki.il eden yardlm ko· 
mitesi diin istanbul Vilayetine bir istida 
vererek iane toplamak i<;in resmen miisa-

LArkasz Sa. 5 siitun 3 te] 
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verdi ki imparator oyle muhte~em ziyafetler 
Venedikliler baydddar. Elisa

burantn halktna meftun oldu 
eglence a~da 

beth de 
Avusturya hiikumetinin Lombardiya ve 

Venedik'teki §irretliginden, akla ve manti· 
ga s1gmaz hareketinden, adaletsizliginden 
hep Fran~ois - Joseph mes'ul tutuluyor • 
du. Halbuki mes'uliyeti imparatora yiik
letmek, lmparatora lay1k olmadJgl bir il
tifatta bulunmaktJ. c;;unkii Lombardiya 
ve Venedik' de astl hiikumet eden Radetz· 
ky idi. Bunun arkasmda lmparatorun a
nasi Sophie vardt: saraym yegane «re -
ciil» ij olan kadm 1.. Bunun arkasmdan 
da onun tarafmt tutan bir alay Avustur
yah devlet adamt geliyordu. 

lmparator bir gemi aslamydt; i§i giicii 
idam kararlanm, musadere emirlerini, i§
kence iradelerini imzalamaktan ibaretti. 
i\rna bu yaptlan §eylerin §iimulii neymi§, 
ehemmiyeti nekadarmi§, lmparator ora -
larda degildi. Onun goziinde, bu irade -
Jere imza komak adeta «sanayii nefise» 
oen biri gibiydi. 

Bu lcadar ~ok i§ goren bir adam, saba
hiD dordiinde uykudan kalkarsa §&§ma
tnah. Hele halkm, kendisinden, nefret 
etmesine hi~ §a§mamali. 

*** Bir gece, lmparator ve lmparatori~e. 
Yenedik'te Fencie tiyatrosundayd1lar. 

Elisabeth'in giizelligine hayran olan 
kibar bir ltalyan genci, ne yapdtysa yap• 
tJ, kendisini ona takdim ettirdi. Adam, 
:zahiren, oynanan piyesten bahsediyor gi· 
hi geli~i giizel bir tavula hakikatte, kendi
lerine kar~J bir suikasd hamlandtgmJ lm
paratori~eye haber verdi: 

- Majesteleri ihtiyath davramrlarsa 
iy; ederler. HayatmJzJ tehlikelerin en 
miithi§ine maruz buakan bir gizli hazuhk 
var. Tiyatrodan ~1karken sizi ve lmpa • 
ratoru yakalaylp ka~tracaklar. Bu sui
kasd~tlar §ehrin civannda San Secondo 
kalesini elde ettiler. lmparatorla siz1 ora
ya gotiirecekler ve lmparatora iki teklifte 
bulunacaklar: Y a Lombardiya ve Vene· 
dik'ten vaz ge~mek; yahut kale herhava 
edilirken bu infilakta olmek. 

!mparator ve lmparatoric;e, tiyatrodan, 
birr,:ok polislerin himayesinde c;Ikhlar. Sui
kasdctlarm tasavvurlan suya dii§tii. 

lmparatorla !mparatori~e, hususi da
irelerine ~ekilince, gece ge~ vakte kadar, 
ba§ba§a konu§tular: 

- Memlekette ~ok zalim bir idare 
var Franz. Allah nzas1 i~in, buna bir ~a
re bul. 

- Fa kat yavrum ne biliyorsun? Sonra 
bulabilecegimiz ~are de o kadar az ki .•. 
c;;unkii ahval malum .•• 

lmparatoric;e hiingiir hiingiir agladJ. 
- Bi!iyorum. Biliyorum ki sen bu a

damlara §iddet tatbik ediyorsun. Sonra 
ogrendim ki halka dayak atthyormu§: 
k~rba~larm altmda dogiilenler, i§kence e
dilenler varm1~. c;;ok defa, irtikab etme • 
dikleri cinayetleri itiraf ediyorlarmi~. Se
nin amlara kalacak admda korkunc bir 
lekedir bu. 

lmparator, karisini, yah§hrmak l~m. 
sevmiye, ok~am1ya ba§ladJ. Kadm yumu· 
§arnadt. 

Durmadan tekrarltyordu: 
- Mer hamel gaster onlara I 

«Meryem ana yiizlii, melek kalbliydi: 
Carrare §ehrinin necib mermerinden ya
ptlma bir kadmdt; Habsbourg'larm §Ca -
metine siperdi.» 

Kan koca Noel yortusunu Venedik'te 
Sophie' den uzakta ge~irdiler. F ran~ois • 
Joseph ve Elisabeth, herkesin miimkiin 
sanmadiklan derecede btrbirlerile kay -
na§hlar. !mparator oyle muhte§ern ziya -
fetler verdi ki eglence a§tkJ Venedik'liler 
baytldiiat. Elisabeth de buranm halkma 
meftun oldu. 

*** 
Birkar,: giin sonra lmparator ve lmpa· 

ratori~e Milano'daydilar. «Merhamet 
melegi>> diye taml~n Elisabeth'in §Ohreti 
oralara kadar gelmi§ti. Heyecanla kar§J -
l<mdllar. Franc;ois • Joseph kendi «mu -
vaffakiyatl» na hayrandt. 

Ve fmparator ordu erkamndan bir ka
~tnl, birde viikelasmt Milano'ya getirtti: 
Bach\ Bruch ve Boul'u, bir de Cr -... 
unne u. 

Bunlar gelir gelmez bir entrikadu ba§· 
lad1. Bu Kont Crunne lmparatorun ana
st Sophie'nin hafiyesiydi; ve adam ge -
cikmedi, saraya haber uc;urdu: «Elisa -
beth lmparatoru hiikmii altJna almt§b. 
lmparator ~ok gev§ek davramyordu.» 

Bu Crunne' e kar~J ahali nefret, ordu 
kin duyuyordu. A vusturyahlar bile Ar§i· 
dii§es Sophie ile Kont Crunne'iin boyle 
el birligile faaliyetlerine <<gozle goriilmez, 
§eytani bir hiikOmet» diyorlardt. 

Crunne'iin lmparatorla lmparatori~e 
aleyhindeki jurnallan gelince Sophie kiip
lere hindi; fakat elinden bir§ey gelmi -
yordu. 

N amlar, lmparatorun, istedigi gibi 
davranmasma, bir an i~in, engel oldular. 
Namlarm bu haline kiZmakta, gayn gos
termekte Milano'lular gecikmediler. Eli -
sabeth'e «tapmakta» gene devam edi • 
yorlard1: fa kat A vusturya aleyhtarhg1 da 
giindengline arhyordu. Milano'nun ope -
rast olan Scala' da resmi temsiller verilir • 
ken, asil ltalyan ailelerinden birQOklan, 
tiyatroya ayak basmiyorlardJ. 

lmparator Viyanadan Goblins kuma~
lan, ortiiler, altm takimlar getirtti, yani 
ziyafet masas1m siisliyecek ~eyler ... 

lstiyordu ki ihti§arnile halkm goziinii 
kama§ttrsm. Fa kat halkm, on dan bekle
digi §ey kiymetli kuma§, altm takim de -
gildi. 

Saraym ilk balosunda, lmparator baktl 
ki hic;bir ltalyan kadmt bir Avusturya za· 
bitile dans etmek istemiyordu. Bunun ii
zerine F ran~ois - Joseph harekete ge~ti. 
Umumi af ilan etti. 

Augsbourg'da ~1kan Allgemeine Zey
tung gazetesinin Milano muhabiri gaze· 
tesine §Oyle yaztyordu: 

«Burada heyecan son dereceyi 
buldu. Yiizlerce aile sevincden agh
yor. Muhalefet, orta tabakadan bir 
kac; kitiye, saraya c;agmlmayan 
birkac; kadma miinhas1r ... Milano· 
lularm sevmedikleri imparatorluk -
tur, lmparatorla lmparatoric;e de -
gil. Herkesler ,diyor ki tmparato • 
run boyle tamamen degifmesinde 
nedb kansmm iyilik sever eli var.» 

Ve lmparatoric;e, bu geceki miicadele
sinden muzaffer ~IkttgiDI ertesi sabah og• 
rendi. lmparator halka kar~1 nihayet mer
hamel duymu§tu: Brescia §ehri, rnecburi lmparatorla lmparatori~e Viyanaya 
bir istikrazm faizlerini odemekten kurtul- dondiikleri zarnan Lombardiya ve Vene
rnu§, Padoue, Rovigo ve Vicence §ehir - dik'te eski idare arhk bir habra olmu§tu. 
lerinde politika yiiziinden hapiste olanlar Musadere edilen servetler geri verilmi§ti; 
bJraktlmi~. ve Papahk arazisinden ka~1p asker ka~aklarma, evlerine donsiinler diye 
gelenler ki, hain diye mapustular, saltve - izin ~Ikmt§b. Ve lmparator, §iddet taraf
rilmi§ti ve lmparator, Elisabeth namma tan olan Avusturya mii§iri Radetzki'nin 
fikaraya bol bol ianeler verdi. yerine Ar§idiik Maximien ~ Ferdinand't 

Art1k Venedik'teki hislerini sakhya - Venedik Valisi yapmi§tl. lmparatorun 
m1yan !talyanlar, bu Elisabeth' e, bu 18 karde§i olan bu Ar§idiik 24 ya§mdaydJ. 
ya§mdaki lrnparatoric;eye tapimyorlardJ. (Bunun vali olmasma lmparatori~e ~ah§-

Artik Venedikliler i~in Elisabeth mi§b.) CArkas1 varl 

Esirgeme Kurumunun senelik 

Esirgeme kurumu, di.in saat 13,30 da Divanyolu S!.hhiye miizesi kar~JSJn
daki kurum merkezinde toplanarak senelik kongresini yapm1~tir. Toplanhda 
idare heyeti ser;ilmi!i, Miiteaktben yeni nizamname tesbit edilerek Tiirk Ka
dirlan Esirgeme Kurumu isminin •Esirgeme Kurumu• na <;evrilmesi karar
la§tJ.nlmt§hr. Yukanki resim, di.inkii ic;timada bulunanlan gosteriyor. 

aid projeler haz1r 

Komiir depolarinin veri 
gizli tutuluyor 

Miiddeiumumiligin a~bgt gene mi baslad1? 
' davaya bugiin baktlacak . _ 

T b.. d d'k d-- dl' hk'k «Hisar>> kurbanlar1ndan to us e 1 o usu a 1 ta 1 a II, ne· 
ticelenmek iizeredir. Miiddeiumumilik, be~inin cesedi buJundu 
meseleyi, biitiin cephelerinden incelemi~ 

Istanbul limanmm tslah ve inki§afma bulunuyor. Memurlann §ere£ ve haysi • Evvelki ak§amdan itibaren biraz sii • 
aid projeler Londrada bu projeleri yapan · · k k k"ld · w "dd" kunet bulmu~ gibi gori.inen Kar d · yetmt uaca §e 1 e ne§nyat yaphgt 1 1- d . .. .. w a entz -
mi.iessese tarafmdan ikmal edilmi§tir. pro· ') b' b h · h kk d I eki f1rtma, dun ogleden sonra tekrar as1 e u sa a gazetes1 a m a a~I an ba 1 t Ak 
jeler y1lba~mdan sonra §ehrimize gelmi§ d b ·· 1 d b' · · § ami§ Ir. ~am gee; vakte kadar 
olacaktu. Hiikumet, bu proielerin tatbi- /vaya ugu\~aat o.n da t1 ab ki~mctkas- Karadenizin muhtelif limanlan mute-
kalina aid salahiyeti Liman idaresine ver- ~~d~~a maTkeme~~ 1 e .. 1 ~ 

1 ac~ 11r I madiyen fJrtma haberi vermi§lerdir. 
digi ic;in ilkbahardan evvel limanm geni~- u · et~mu':m 1 ' 10 eyJci enn ~0 0 

- Firtma dolaYJ,sile limanlarda kalan 
mast thhmal.me kar§I, mahkeme salonun- vapurlardan bir klsm1 gelmi§tir. Giiney-

letilmesi, nhtJmlann uzattlmasi, yeni an· da bazJ tertJbat almi~tu. sudan sonra iki giin evvel limammiza 
trepolarm in§ast i§ine ha§lanacakttr. T f I e ti$ heyeti ~alt$mtya baflaclc ge mesi icab eden Denizyollan idaresi-

Vekiller heyeti, Istanbul limamnm Miilkiye tefti§ heyeti reisi T evfik T a- nin Cumhuriyet vapuru , da dun sa at 
birdenbire geni§liyen i§ hacmini nazan Jat, diinden itibaren Istanbul vilayetinde 15,30 da limana f!·irmi~tir. cCumhuriyet., 
dikkate alarak lkhsad Vekaleti tarafm - kendisine tahsis edilen odada ~ah~mtya ~~l~ta r~hhmmda ic;inde yolculan olan 
dan verilen projeyi tasdik etmi§tir. Bu ba§lami§hr. Miifetti§ Seyfi ve Abidin de buyuk b1r kalabahk tarafmdan kar§l • 
proje ile bugiinkii liman sahasma ilaveten d.. 'I' tt 1 1 1 d lanm1~ ve bu yiizlerce ki~i birbirine sar-un V1 aye e me§gu o IDU§ ar 1r d 1 1 
Liman i§letme idaresine Beyoglu yaka - . :. • rna§ o a~ o arak agla§rni§lardJr. Giin • 

d 56 000 
-5u suretle Beled1yede evrak uzennde lerce deniz iizerinde ,.alkanan Curnhu • 

sm an • metro murabbahk bir me· b 1 1 1 k "' 
safe verilmi§tir. Bu saha §imdiki Deniz- .n§ ~m ID~§ o an tet ikahn ikmal edildigi riyet vapuru, son firtmadan epeyce za. 
yollan binasmdan ba§layJp Kabata§taki §J~di de tcab edenlerin malumatlanna rar gormii~ii::. Vapurdakilerin hepsi bi-

k 
muracaat olunmasma ba§landtg1 anla§Il - rer hasta halmdeydi. 

·ii~iik havuza kadar imtidad eden ve k d 
tramvay yolile deniz arasmda kalan ki- rna ta Jr. Be~ ceaecl claha bulunclu 
SJmdtr. Liman idaresi, bu sahile nhhm Diin ak§am Vilayete gelen 7, 8 oto • Diin Hisar vapuru kurbanlarma aid 
yaphracak ve antrepolar in§a ettirecektir. biis~iiniin ifadeleri almmt§br. Y olsuzluk bir cesed daha bulunmu§tur. Yonburnu 

B d b I 
'-. I yapiidJgi hakkmda iddiada bulunanlardan kiYJ.larmda karava vurdugu anla§t1an 

ura a u unan oma ar, - Ciizel San'at- b d ;-, R' 1 
Jar Akademisi dahil oldugu halde - ka- sonra mutavasstt rol oynadiklan tesbit e- u cese ' ya&ci tze i Yusufundur. Za-

'1 L dilmi§ olan kimselerin isf b b I vall! Yusufun Hisar vapurile bu ilk se-
mi en iman idaresine intikal edecektir. tcva ma a§ a • f · d' C ed d"' R' d .. -1 .. nacakhr. erty 1. es , un tva a gomu mu§-

Liman idaresi, arazi spekiilasyonuna tiir. 
meydan vermemek kin, komiir depola - c;: Diger taraftan yana§Ilam1yan E§ek 
nnm yapiiacagJ yeri gizli tutmaktadJr. ..,air Akifin oliim adasma evvelki ak§am bahkc;t Harun ve 

~EHIR I ~LERI ytldoniimii miinasebeti"Ie.. mes'ud isminde iki mahir denizci motor-
~ ~ lerile yana~mi§ ve kurtulan Temelin a-

D b 1 . Di.in mill! §air Mehmed Ak:ifin oliimii- dada bulundugunu soyledi~ dort ce -
U a ar demze indirilecek niin YJ.ldoniimiiydii. Bu miinasebetle sedle bir tiirlii te§his edilemiyen diger 

Atatiirk kopriisilne aid fi~ dubanm yiiksek tahsil genclerinden miirekkeb bir cesedi alml§lardtr. Bu dart cesed, 
montaj ameliyesi ikrnal edilmi§tir. Bir· kalabahk bir kafile, saat 14,30 da mer- Mehmed kaptanla ate§c;i tbrahim, serdii
kac; giine kadar denize indirilecektir. humun Edirnekaptdaki mezanm ziya - men Necati ve ya~c1 Mehmed Recebe 
Unkapam cihetindeki istinad kankla _ ret etmi§lerdir. Merhumun mezan l)a- aiddir. Bunlar diin sabah Beykoza ge
rmdan bir lasm1 da yerlerine konul • ~mda kendisinin eseri olan istiklal mar- tirilmi§tir. Defin i§i bu sabah yaplla • 
maktadu. Oniimiizdeki ilkbahardan iti- !11 hep bir a~zdan soylenmi~ir. caktJr. 
baren in§aat hususunda esash §ekilde Akifin hayah ve eserleri haklanda «Hiaar» aelere nastl ~thlt? 
faaliyete ge,..ilecektir. aynca bir de bro§iir ne~redilmi§tir. -. cHisar• m son seferini yapmadan ev-

Adalar paftas1 hazirland1 HALKEVLERINDE vel teknenin su Sizdtrmast yiiziinden 
,....,...._________________ Halice girdig·i, fakat buyiik bir tamir 

~ehir baritalarmm Adalara aid olan 
paftalan ilanal edilmi~tir. Yakmda tab1 
i§ine ba~lanacakbr. 

Kad1koy Kumlugunda 
yap1lacak yeni bina 

Kad1koy iskelesindeki Kumluk iize -
ril(de yeni bir Maliye binas1 yaptml -
masma karar verilmi§tir. "Belediye Fen 
heyeti buna aid projeleri haZJrla.makta· 
d1r. Kumluk sahasmm daha giizel bir 
tarzda tanzim ve tslahi da kararla§h -
rilmtstir. 

Belediye Reis muavini 
doniiyor 

Belediye ~leri hakkmda aHikadar 
Vekaletlerle temas etmek iizere gec;en
lerde Ankaraya gitmi~ olan Belediye 
Reis muavini Ekrem, bugiin §ehrimize 
avdet edecektir. 

1800 lamba daha as1lacak 
~ehrin muhtelif yerlerine yeniden 

konulmakta olan iki bin elektrik lam -
basmdan miihim bir k1smmm yerlerine 
konarak kalanlarm da ikmal edilmek 
!izere oldugunu haber vermi§t.ik. Bun -
lardan baska tekrar daha bin sekiz yiiz 
Iamba ko~ulmaSI ic;in Belediye Naf1a 
Vekaletine miiracaat etmi§tir. Miisaade 
verilince Elektrik §irketile temasa ge
c;ilecektir. 

Beyoglunda 62 ki!i 
cezalandirildi 

Son yirmi dort saat zarfmda Beyoglu 
kazasmda tramvaydan athyan 6 ki§i, 
beledi tenbihlere riayet etmiyen 56 ki§i 
yakalanmi§tlr. 

Bozuk 111 ekrnek musadere edilmi~ -
tir. 

KtJLTOR ISLER/ 

Ktz san'at okullarma 
ahnacak stajiyerler 

Baz1 k1z enstitiilerile ak§am k1z san
at okullarmm moda ve c;ic;ek dersleri 
ic;in imtihanla stajiyer almacakhr. 1m -
tihan oni.imi.izdeki pazartesi giinii ola -
caktir. 

Maarif tayinleri 
Maarif Vekaleti, yeniden ban tayin 

ve nakiller yapmt~tir. Teblig edilen lis
teye gore, Kumkap1 orta okul tiirk~e 

muallimi Salim Rtza istanbul erkek li
sesi ti.irkc.e muallimligine, istanbul er
kek muallim mektebi miidiir muavinli
gine okulun resim - i§ muallimi ~iikri.i. 
1;ii§li Manara hastanesi doktoru Suad 
Rasirn Fatih orta mekteb tabiiye yar -
dimCI muallimligine, Gazi Osmanpa§a 
ortamekteb tarih, cografya yardtmc1 
muallimligine Mehmed Aktan, Baktr -
koy ortamekteb doktorluguna Tevfik I 
Temin, Erenkoy ktz lise~i frans1zca yar
dlrnCl muallimligine Necmiinnisa, Lan
ga Rum ilk mektebi tiirkr;e muallimi 
Nazife Ed.remid ortamekteb tiirkc;e 
yard1rnct muallimligine, Haydarpa§a li
sesi riyaziye yard1mc1 muallimligine 
S1tk1 ~iikrii, Yiiksek Ticaret mektebi 
Frans1zca muallirni R1za !zzet Haydar
paia lisesi franstzca muallimligine ta -
yin edilm~lerdir. 

Tiirk kitab sergisi a~Ihyor gormeden yalmz o k1smmm tamir edi
Beyoglu Halkevi, kitab ve okuyucu lerek sefere c;Ikarlldt~ anla~thyor. Va

davasma c;ok ehemmiyet vermektedir. pur siivarisinin esash bir kalafata kat'i 
Yurdda~lara okuma sevgisini a§tlamak ihtiyac gosterdigi aynca tesbit edilmi~-
ve onlarda kitab temini itiyadmt uyan- tir. 
d1rmak ic;in her YJ,lm ilk haftaSinda 
cTiirk kitab sergish a~a~a karar ver
m'~ir. 

ilk cTiirk kitab sergisi. , 5 §Ubat ~ar
§amba giinii sabah1 a<;tlacak ve bir haf
ta devam edecektir. Bu sergide 936 ve 
937 senelerindek-i tiirkc;e ne~riyat te~hlr 
edilecektir. 

Sergi serbestc;e ziyaret edilecektir. 
Satm almacak kitablara aid tenzilat 
miktarlan sergi salonunda ilan edile -
cektir. 

Eminonii Halkevinde 
Eminonii Halkevinden: 
1 - tkincikanun 938 ba§mdan itiba -

ren Evimizde (parastz balk musiki 
dersleri) ne ba§lanacakhr. 

2 - Bu dersler: Solfej, koro, keman, 
piyano, viyolomsel, alto ve bas dersle
rinden ibarettir. 

3 - Bu derslerden herhangi birine 
devam etmek arzu edenler Cagaloglun
da merkez binam1za gelerek biiroda 
kay1dlarmt yaptmp bu husustaki §art
larimiZI ogrenebili,..lPr. 

ISKAN ISLER/ 

Diinhii hava vaziyeti 
Memleketimizin Karadeniz loytlarile 

Marmara havzaSI tamamen kapah ve 
yaitt§h, ~ge ka,:t>ah, yurdun di~er mm -
takalan k1snfen bulutlu gec;mi§tir. 
Ya~t§lar Marmara havzaSinda kar, 

Karadeniz klyliarmda ya~ur ~eklinde 
olmu§tur. 

Rii.zgarlar Trakya ve Akdeniz klytla
rmda §imalden, Karadenizde cenu:bdan, 
orta kuvvette esmi§tir. 
~ehr!mizde sabahleyin nafif kar ya~

ml~lr. 

Saat 14 te hava tazyiln '768,9 milimet
re, stcakhk en az 0,2·, en ~ok 4,2 san -
tigrad olarak kaydedilmi§tir. 

ONIVERSITEDE 

Edehiyat Fakiilteai gecesi 
Clniimiizdeki cumartesi gecesi "O'nyon 

Fransez salonlarmda Edebiyat Fakiil -
tesi tarafmdan bir cEdeb!yat Fakii.ltesi 
gecesi. tertib edilmi§tir. 

Edebiyat Fakiiltesi bu gece lc;in par
lak bir program hanrlamt§tlr. Toplan -
hya lstiklal mar§ile ba§lanacak, bun -
dan sonra garb musikisinden baz1 miin-

1500 go~men bugiin hareket tehab mii.zik parc;ala:-1 ~almacak, sazla 
• halk §arktlarirntz soylenecek, Yunus 

ed1yor Emre, Karacaoglan, Fuzuli ve Nedimin 
Romanyadan gelecek son 1500 ki§i - ya§ad1klarl devirler canlandmlarak 

lik gocmen kafilesi, Naz1m vaprile bu- temsili §j.jrler okunacakbr. 
giin Kostenceden hareket edecektir. Miiteaddid milU rak1slardan :sonra 
Bu muhacirlerden 1100 ii istanbul vi - Zeybek, Harman, Azerbaycan, Kmm, 
layetine miirettebdir. Bunlar jogruca Karadeniz. tdil ve Ural danslan da gos
trenle <;atalcaya sevkedilecekler, ora - terilecektir. 
dan <;atalca ve Silivrinin koylerinde i.>- Gi.izide ediblerimiz (Edebiyat Fakiil • 
kan edileceklerdir. tesi gecesi) ne davet edilmi~tir. Eserle-

Miitebakisi ise Tekirda!hna gonderi - rinden baZI Jtllzel par<;alan bizzat oku
lecektir. Gelecek goc;menler bir sene malart kendilerinden rica edilecektir. 
miiddetle hiikumet tarafmdan ia§e olu- Toplantl sabaha kadar devam edecek -
nacakhr. tir. 

Ticaret Odastnda me dis • • 
se~mu 

'ficaret Odasmda ba§hyan meclis se~iminden bir inbba 

Ticaret Odasmm dort senelik meclis miiddeti bitmi~, diinden itibaren 
yeni ser;ime ba!llanrni§tlr. Sec;im iki dere~eli olarak ?'apildigt ic;in lfiin sadece 
ikinci sec;ici intihabt yaptlrnt§tlr. !lk sec;tmde eksenyet olamtyacaJ:t!ndan in
tlhaba bugiin de devam edilecektir. 

Asli meclis se~;imi tarihini, Se~;im Kornisyonu bilahara tayin edecektir, 
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Siyasi icmal 
Amerikan1n Japonyaya 

cevab1 

U zak§ark ahvali, bir taraftan J a~ 
ponya ile Amerika ve diger 
taraftan J aponya ile lngiltere 

arasmda N ankinin sukutu esnasmda bu 
~ehrin yamba~mda Mavinehirde Ameri· 
kan ve !ngiliz barb ve ticaret gemilerinin 
bombaya ve ateJe tutulmalan yiiziinden 
tehlikeli bir gerginlik dogurmu§tu. Bu 
hadiselerden en vahimi Nankinden ~1kan 
Amerika sefareti erkanm1 gotiirmekte 
olan Panay to~J(;ekerinin batmlmiJ olma• 
std1r. 

c;;unkii Amerikamn §ere£ ve itibanna 
dogrudan dogruya dokunan bu hadisenin 
Uzak§ark i§lerin~ ve alelumum Amerika 
k1t' ast haricindeki meselelere kan§maktan 
son derecede ~ekinen Amerikan efkari 
umumiyesinde bir aksiilamel yapmas1 ihti· 
mali vardt. Hakikaten Biiyiik Okyanusa, 
Amerikan donanmasmm mutlak surette 
hakim olmasm1 dileyen bahri mehafil ve 
Amerikan petrol, bez ve diger yan ham 
ve mamul e§yasJmn Mavinehir havzasm• 
daki 250 milyon mii§teriden mahrum 
kalmastm istemiyen maliye ve sanayi ale· 
mile bunlann arkasmda bulunan cumhuri~ 
yet~iler partisi mezkur hadiseyi Amerika~ 
mn Uzak§ark i§lerine miidahale vesilesi 
yapmasma hep birden ~ah§mi§lardir . 

Bu maksadla g~en intihabda §imdiki 
Cumhurreisinin rakibi ve cumhuriyetc;ile~ 
rin namzedi bulunan Landon, Roosevelt' e 
telgraf crekerek Cumhurreisinin harici po· 
litikasma biitiin varhgile muzahir oldu ~ 
gunu bildirmi~ ve bu siyasetin muhalifle· 
rini hangi partiden olursa olsun avamfi~ 
riblik ve devletin harici politikasma engel 
olmakla itham etmi§ti. 

Bu telgraftan cesaret alan Cumhurre• 
isi de, cevabmda Amerikamn geni§ diin~ 
yanm bir par~ast oldugu hakikatine goz 
yumamtyacagmi ve umumi sulhun rnuha~ 
fazasmda diger milletlerle i~birligi ve 
hatta bunlara rehberlik yapmak borcu 
oldugunu bildirmi§ti. 

Fakat Cumhurreisi tatbikatta boyle 
hareket etmedi. Amerikan tOIJ(;ekerinin 
batmlmast hadisesinden dolay1 kendisinin 
Japonya lmparatoruna ve Hariciye Na~ 
zmmn Japon Hariciye Nazmna ~ektigi 
telgraflarda istenilen teminab kabul etmi· 
yen, l~kin alelusul tarziye ve tazminat 
vadinde bulunarak itizar beyan eden 24 
kanunuevvel tarihli Japon notasma Ame· 
rikan hiikumeti tarafmdan verilen cevab~ 
da J apon notas1 Hfi goriilmii~ ve ileride 
Japon memur ve kuvvetleri tarafmdan A~ 
merikan tebaasma ve bunlann menfaatle
rine hiicum edilmiyecegi ve gayrikanuni 
miidahale yaptlmiyacagJ iimidi izhar edil~ 
mi§tir. 

Va~ingtondaki salahiyettar mehafil, 
Amerikamn bu cevabi notasile Amerika 
ve ]aponya arasmdaki diplomasi gerginli• 
ge bir nihayet verildigi kanaatini izhar 
etmi§tir. Bu suretle Roosevelt Amerika~ 
nm c;;indeki hukuk ve menafiine dokunul~ 
rruyacagma dair teminat istemekten vaz~ 
g~mi~br. Y almz top~eker badisesinin 
nas1l cereyan ettigi hususunda tahkikata 
devam hakkmJ muhafaza etmi§tir. 

Roosevelt'in Uzak~ark dolaytsile bii• 
tiin diinya sulhunu kurtaran ve gerginlige 
nihayet veren miisaid cevabmm hakiki 
saiklerini lngiliz gazetelerinden DailY' 
Express'in Nevyork muhabiri §U surttle 
izah ediyor: 

«-5imdiye kadar Cumhurreisi Roose' 
velt'in yeni i~ denilen Jslahat programlll1 

di§i ve llrnagile miidafaa eden adamlartn 
hepsi bugiin aleyhine donmii§lerdir. se~ 
bebi Cumhurreisinin Landon' a f:onderdi~ 
gi telgrafta beynelmilel meselelerde diger 
milletlerle i§birligi ve hatta bunlara reh~ 
berlik yapacagm1 vadetmi§ olmasJdtT• 
Kongrede, yani parlamentoda biitiin Jibe• 
ral azalar, Cumhurreisinin bu politikastn~ 
kar§t sonuna kadar miicadele edeceklerin1 

ve Amerikanm Uzak§ark i§lerinden "~ 
alelumum Am erika k1t' ast haricindek1 

meselelerden uzak kalmas1 i~in te§rii ks' 
rarlar almak iizere meclisi sJki§bracakla" 
nm ilan ettiler. Hatta parlamentonun ge' 
lecek devresinde bitarafhk kanununull 
§imdiki Uzak§ark harbinde neye tatbik 
edilmedigini miinaka§a mevzuu yapacak' 
lanm beyan ederek tehdidde bulundl.l' 
lar.» 

Bu malumat Roosevelt'in dahildeki I5' 
lahat politikasmJ lJzak§ark i§lerine karl~' 
mag a tercih ettigini ve J aponyaya kar~l 
miisaid davranarak gerginlige nihayet vet' 
digini a~Ik olarak izah etmektedir. . 

Daily Telegraph dahi Am erika efka11 

umumiyesinin biiyiik bir k1smmm Japoll" 
yaya kar§I ne asker!, ne de iktJsadi siJB.b 
kullamlmasma asia taraftar olmadiS11)

1 

ve ayni zamanda lngiltere ile beraber 
harekete muhalif oldugunu uzun bir tel' 
grafta izah etmi§tir. DahasJ var: c;;in sui II' 
nnda ve Uzak§arkta biitiin Amerik3~ 
harb gemilerinin geri ahnmasi lehinde blf 

lt..nt' 
cereyan peyda olmu~tur. Hulasa, ~""""''. 
rikamn herhangi suretle Uzak,ark ha:b; 
ne miidahalesi arhk varid bulunrnaTI111 

tadtr. 
Muharrem Feyzi TOGAf 
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S _ON HA .BER LER 

Hatay intihabatma aid ihtirazl kay1dlar 
Notam1z, Konseyin bu 
i~tima1nda gOrii~iilecek 

Hiikumet, Sancak 
kamiz !?ekilde 

statiileri hiikiimlerinin tahri
tefsir edildigini ileri siirdii 

Cenevre 27 (A.A.) - Tiirkiye hu·j t\ Hataya gonderilen Cemiyeti Akvam 
kumetinin Milletler Cemiyeti konseyi re- komisyonunun ihzar ettigi intihab reglema 
isine bildirdigi ihtirazi kayidler, bitaraf nmda Cemiyeti Akvamm 29 may1s 1937 
eksperler tarafmdan 1skenderun Sanca - tarihindeki mukarrerata ve bilhassa eks
gmdaki intihabati tanzim ic;in hamlanan perler komisyonunun reddetmi§ oldugu e· 
raporu istihdaf etmektedir. Ankara hu • saslan tekrar bu reglemana koymak sureti
kumeti -·in, raporun ve bu rapor uzerine le eksper komisyonu kararma da muhalif 
verilen kararlarm k1ymetini §upheli gar • hi.ikiimler oldugu ac;1k delillerle isbat et • 
diigu anla§JimaktadJr. Tiirkiye, Sancak mek suretile Cemiyeti Akvam konseyi 
statiileri hukiimlerinin tahrikamiz bir §e • nezdinde bu reglemam ve onun tatbikatlm 
kilde tefsir edildigini iddia ve oniimiiz - protesto etmi~ ve bu hususta sarih ihtirazi 
deki §Ubatta yap!lacak intihabat hakkm- kayidler dermeyan eylemi§tir. Bunun U· 
da ihtirazi kay1dlar ileri siirmektedir. zerine meselenin konseyin 17 kanunusani 

Ogrenildigine gore, Milletler Cemiyeti 1938 ic;timamdaki ruznamesine almdJgml 
konseyi Turk ihtirazi kayidlerini kanunu· 
sani toplantlsmda tetkik edecektir, fakat 
bu kayidlerin Sancak intihabahm tehir e· 
decek mahiyette oldugu zannedilme • 
mektedir. 

Anadolu Ajana1mn notu 

ogrenmi§tir. Bu meyanda konsey reisinin 

bu intihab reglemam projesini asia tas
vib ve tasdik etmemi§ oldugu da aynca 

haber almmi§tlr. Bu hale gore, malul bu

lunan bu intihab reglemammn tatbikma 
Ogrendigimize gore, Tiirkiye hiikume· ba~lamlabilmesi varid olamaz. 
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Fransadaki grev 
onlenebilecek mi? 

Vaziyette heniiz hi~bir 
degi,iklik olmad1 

Danimarkada yeni 
bir hadise 

Bir Alman ~efinin tevkifi, 
protestolar1 mucib oldu 

Paris 27 (A.A.) - Nakliyat ve ia~e Kopenhag 27 (A.A.) - Danimarka 
i~~ileri grevinde Chautemps tarafm - Schlesvig'indeki Alman ekalliyeti §efi 
dan yap1lan hakemlik teklifleri, grev- Dr. Moeller, gec;enlerde 60 giin hafii 
ciler tarafmdan tetkik ve ihtilii.fm ya - hapse, diger iki nazi lideri de mii~tere
kmda nihayet bulacag1 timid edilmek- ken 500 kuron para cezasma mahkum 
tedir. edilmi~lerdir. 

Vaziyette bir degi~iklik yok I Danimarka Schlesev-ig'inin her tara -
Paris 27 (A.A.) - Maden, nakliyat ve fmda bu hiikme kar~1 protesto ic;in ic; -

ia§e i~qileri tarafmdan yapllan grevde timalar yap1lmi~hr. 
bir degi~iklik yoktu:r. Bu miinasebetle Nordschlewigsche 

Chautemps, diin nakliyat patron ve Zeitung, §6yle yaz1yor: 
arnele murahhaslanm kabul etmi§tir. cAlmanyamn Danimarka Schlesvig'i
~akliyatm, bilhassa «;abuk bozulan me- ne kar~1 takib etmekte oldugu hath ha
\rad nakliyatmm askeri kamyonlarla reket, Danimarka makamatmt endi.§e
Yapllmasma devam edilip edilmiyecegi ye dii§urecek yeni bir safhaya girer gl
tneselesi mevzuu bahsolmaktad1r. <;iin- hi goriinmektedir. 
~ii hukumet grevi uzatabilecek hertiir- lpekle karl§lk kuma§lar i~in 
hi tedbirden kac;mmak istemektedir. • t T' t 

Dun bir yandan Chautemps ile nak- yen1 enz1 a 
liyat miiesseselerinin patronlan arasm- Ankara 27 (Telefonla) - 1937 rna· 
da, bir yandan da !§ Nazm Andre Fev- li y1h iptidai maddeler tenzilat cetvelinde 
tier'le ia§e patron ve i§t;ileri arasmda biikiimlii ve bukumsiiz ipekle kan~Ik ola
Yapilan gorii~melerden sonra ortad'lki rak yap1lan kuma§lar i~in yuzde 60 nis
gerginligin zail olaca~ timid edilmek - betinde iptidai madde tenzilall yap!lma-
tedir h · d .. ·· ·· d k" · s1 ve ge~en az1ran an onumuz e 1 sene 
Evkaf miidiirleri arasmda haziranma kadar muteber olmas1 karar· 

yapdan nakiller la~tmldr. 

Aukara 27 (Telefonla) - <;anak • Avusturyada Kralcllar 
hie Vak1flar miidiirii Murad Vekalet faaliyette 
trnrine almd1. <;:anakkaleye Tokat mu -
cliirii Ali Ulvi, Takata Zonguldak mu • 
cli.iru Hasan T ahsin, Zonguldaga Kas • 
tarnonu vak1:lar memuru Cerna! tayin e
cli!diler. 

Tiirk vatanda§hgma 
ahnanlar 

Viyana 27 (A.A.) - KralcJlar son 
zamanlarda, propagandalanm artJrmi§· 
lardu. Bunlar «Demir Legion» admda 
yeni bir te~kilat kurmu~lard1r. T e§kilat, 
fmparatori~e Elisabeth 'in yiizuncli y1l· 
donumii miinasebetile dun ilk defa olarak 
bir ge~id resmi yapmi§hr. Hukumetin bu 
yeni te§ekkule kar~1 nas1l bir vaziyet ala· 
ca~!J heniiz belli degildir. 

HAdise!er aras1nda 

(:ocuk ve devlet 
(l.__J) er yerde ve her zaman, kim
u-lJ sesi~ ~ocugun hamisi cemi

yethr. 
Cemiyet, bu himaye i§ini, demok· 

rat rejimlerde hususi balk te§ekkiille
rine, devlet!(i rejimlerde ise dogrudan 
dogruya devletin eline b1raktr. Fakat 
liberal ve demokrat memleketlerde 
hususi te§ekkiillerin himayesine s•ga
nan kimsesiz !fOcugu devletin yardJ
mmdan da mahrum buakm1yan ka
nunlar oldugunu biliyoruz. 

Tiirkiyede bu himaye i§i, devletin 
ve partinin nezareti altmda bir iki 
yan hususi te§ekkiile buak•lml§hr. 
Bunlarm ha§mda ~ocuk Esirgeme 
Kurumu gelir. ~imdiye kadar, bu te§· 
kilitm ve benzerlerinin fakir ve ba.
kmuaz Turk ~ocuguna yaptJg1 biiyiik 
yard1mlar1 gormemezlikten gelmege 
veya unutmaga imkan yoktur. Fakat 
bu yardam, en geni~ ol~iisiinii buldu
gu zamanlarda bile, hududunun dJ· 
§JOda kalan pek ~ok Tiirk ~ocugunun 
gozyll§mi kurutmaga yeti§miyordu. 
Bugiin, her taraftan bize verilen i§a
retler o yardtmm gittik!(e eksildigini 
ogretiyor. Mesela, Tokattan mektub 
gonderen bir «Cumhuriyeb> oku -
yucusu, orada ~ocuk Esirgeme Ku
rumunun 1926 da 600 ~ocuga baktl
gmi, bugiinse 6 ~ocuga bakmaktan 
aciz oldugunu haber vennektedir. 
Mektub yaza.n miinevver okuyucu, 
Kurumun inhitat halinde bulundugu
nu ve bir amme miiessesesi haline ge
tirilmedik~e kurtar1lmas1 im~am ol· 
mad1g1m dii§iiniiyor. 

Bu hakla mii§ahede oniinde verile
bilecek ilk hiikiim §U olur: Devlet, 
kimsesiz ~ocugun himayesi i.§ine dog
rudan dogruya el koymahd1r. 0 stiine 
vatanm biitiin istikbalini bina ve in
§& ettigimiz ~ocuk, ya§I kadar kii~iik 
degil, namzed oldugu sosyal vazife 
kadar biiyiik bir davamn mevzuudur. 
Her biiyiik dava gibi bunu da, hi~ 
§iiphe yok, devletten ba§ka hi!;bir 
lruvvet ha§aramaz. 

Bu sabrlan, kimsesiz ve muhtac 
Tiirk !fOcuguna, herhangi bir te~k
kiil vas1tasile degil, devletin dogru· 
dan dogruya elini uzatmasm1 dile
mek i~in yaz1yorum. lnlnlabm dev
let~ilik prensipi i~inde miitalea edile
cek mevzuun ha§ tarafmda ~ocuk ge
lir; hele bakJms•z .,:ocuk, cemiyetten 
ba,ka hi!( kimsesi olm1yan ~ocuk. 

PEYAMJ SAFA 

Miirefte bagc1hgi ve 
Floksera 

Miirefte (Hususi) - Miirefte ve ha -
valisi mahsullerinin ba~mda iiziim ve 
~arab bulunmaktadu. Memlekete en 
c;ok para getiren bu mahsuliin korun • 
mas1 keyfiyeti, !nhisarlar idares·inin 
Tekirdagmda tesis ettigi ~arab kaVJna 
ihtiyac1 olan iiziimii buralardan satm 
almasile, bir dereceye kadar temin 
edilmi~tir .. Bu sene idare §arabhk be • 
yaz iiziimii 4,5, siyah iiziimii 3,75 kuru~
tan, hususi imalathaneler de 3,5 - 5 ku
rustan satm alm1~lardrr. 

Havalinin son iiziim rekoltesi 6 mil
yon kilodur. 2 milyon kiloya yakm da 
~arab imal edilmi§tir. Bu hesaba gore 
mmtakam1za 250 - 300 bin lira iiziim -
den, 200 - 250 bin lira da §arabdan gir
mi§tir. 

Miirefte bagcihgi Floksera'dan <;'>k 
miiteessir oldugu ic;in tam rand1m:m 
vermek vaziyetinde degildir. Yap1lacak 
1slahat neticesinde senede 3 milyon ki
lo sarab almmas1 c;ok kolaydu. 

Ankara 27 (Telefonla) - Hasel 
clogumlu Bo§nak 1rkmdan Mehmedle ka
rlsr Fitel dogumlu Slav ukmdan Elisove-

l
ta (Saadet) Turk vatanda§hgma almd1 -
ar. 

Japonya devletlere nota 

verecek .. (..._ __ K_ts_A __ H_A_B_E_R_L_E_R __ ) 
Londra 27 (Hususi) - Oyle zannedi· -

liyor ki, Japon makamab ecnebi devlet. Yunan giimriiklerinden 
~ekilmiyen e§ya 

Atina 27 (Hususi) - Haricden gelip 
gUrnrli klerden c;ekilmiyen ticaret emti
a.siDa giimriik zamm1 yap1lacagi hakkm
Qa bir kanun inti§ar etmilitir. Bu ka -
ll.una gore, on be§e giin zarfmda giim -
:uklerden <;ekilmiyen e~yaya % 10, 
1kinci on be§ giin zarfmda "), 20 ve bun
Qan sonras1 ic;in de % 25 nisbetinde 
lriirnrlik resmi ahnacakhr. 

100 Haiti'li oldiiriilmii§! 
Washington 27 (A.A.) -Sen Dominik 

~Urnhuriyetinin Washington el~isi, Do
rinik araz-isinde katledilen Haiti'lilerin 

OQ ki§iden ibaret bulundugunu beyan 
trni§tir. Elc;i demi<;tir ki: 
t- Dogrusunu soylemek laz1m gelir

~e. Dominik'liler Haiti'lilerin hiicum ve 
Yagm'l('tl1klarmdan usanmJ"lardJ.• 

!ere yakmda bir nota vererek vaziyetle· 
rini tavzih edecektir. 

Bir milyon altm frankhk 
define bulundu 

Paris 27 (A.A.) - Calis'de eski bir 
ev tamir edilirken bir duvarm i<;inde go· 
miilii, iizerinde 15 nisan 1339 tarihini 
ta§Iyan altm meskukat rneydana -.!kmi§· 
t•r. Bu definenin kiymeti bir milyon altm 
frank hr. 

Oyle zannediliyor ki, 1347 de Calais'in 
lngilizler tarafmdan i~gali esnasmda bu 
p<!ramn sahibi servetini duvara gammu§ 
ve aldiikten sonra da define unutulup git-
mi~tir. 

Yunan V eliahdile lnJ:!'iliz 
prensesi evlenecek 

Bodrumda iki kiloluk Londra 27 (A.A.) - Sandringham ~a-
tosunda ingiltere Krall Jorj'un riyase -

portakal tinde toplanan hanedan meclisi. Pren -
A.nteb (Hususi) - Kilis. gazctesinin ses Frederioue'in Yunanistan Veliahdi 
~Zd1gma gore, Bodrumda herbiri iki Prens Paul'la evlenmesini tesvib et -
.11o ag1rhgmda portakal yeti~tirilmi§ - mi§tir. 
Ir, 

Hazin bir oliim 
~hv·as Beledivesinin yerinde 

Ankara 27 (Telefonla) - Ziraat Ve -
bir kararl kaleti Merkez Miicadele EnstitiisU 

SIVas (Hususi) - Belediyemiz, mey- sefi Alaeddin bu sabah tedavi edilmek
~· sebze ve saire gibi miibrem olan te oldugu Ntimune hastanesinde vefat 
UnJUk ia~e ihtiyaclanm, halkm fuzuli etmi~tir. Almanyada ihhsas yapml§ o -
~tavass1tlarm ellerine gec;meden te - Ian ve henuz 33 ya~mda bulunan bu 
111 edebilmesi i<;in YJ.lba~mdan itiba - klymetli gencin oltimii arkada~lan ve 

en curna giinleri bir pazar kurulmasma kendisini tamyanlar arasmda biiyiik te-
arar vermi§tir. essiirii mucib olmu~tur. 

* ANKARA - Blreclk kaymakam1 Bakl 
Blrinci Umumi M\ifetti~llk emniyet mii§a
vlr muavln!igine tayin edildi. * AFYON - Viiayt umumi meclisi tara
fmdan yapt1nlmasma karar verilml§ olan 
Ali Qetlnkaya K1z Enstltiisii binasmm te
melatma ti:ireni diin yap11Im~t1r. * Nazllli - Bugiin o~Ieden sonra kasa
baya kar yagmaga ba§lad!. Menderes yiik
seliyor. 
D 1 sa r 1 d a: 
* A TINA- Yugosla.vya hiikflmeti, U<;iin

cii Selanik kolordusu kumandam Gener"ll 
Politis'e Sen Sava ni§ammn biiyiik istav-
roz riitbesini vermi~tir. , * LONDRA - Bu y1l zarfmda Ingiltere 
7 kruvazor 9 torpito muhribi, 3 denlzaltl, 
3 mayln g:m!sl, 3 torpito ve muhtelif dlger 
gemiler in~ etmj§tir. 1937 y1.il kruvazor sa
fmm tamamlanmasi yiii olmu~tur. 1938 yl
hnda da torpito muhriblerle denlzaltllar 
tamamlanacaktir. * ROMA - Mussolini, d6rdiincii defa o
larak biiyiik baba olmu§tur. Vittorio Mus
solin! lie evlenen Dw;e'nin gelinl, blr erkek 
<;ocuk dogurmu§tur. 

*BAYREUTH- Diin Wagner Coslma'un 
dogumunun y\iziincii yildoniimii miinasebe
tlle mezan Uzerinde merasim yapilmi§tlr. * ADDIS-ABABA - Habe~istanm yen! 
valii umum!si Diik d'Aoste, dun tayyare ile 
gelmi~tir. * PARiS - Normand! vapuru 150 mil
yon frank Juymetinde altm kiilqeyi hil.mil 
olarak Nevyork'tan hareket etml§tir. * LONDRA - 6niimiizdekl pazartesln
den ltibaren Londra radyosu, her ak§am 
saat 7 de arabca :r;~e~riyat yapacaktJr. ilk 
nutuk. imam Yahyamn oglu Prens Hiise
ylnindir. * Roma - Polonyanm Papal!k nezdln
deki biiyiik e!Qisl Skrzynski, otomobllle el· 
c;llige giderken ani olarak kalb sektesinden 
olrnii§tiir. 

[~====B=u=·y ___ uk--=-=d=av=a=la=r== ............ =) HEM ~J'k~~~ 
Totaliter devletler 
kar~Isinda: Fransa 

----
Yazan: PAUL REYNAUD 

Eski Frans1z nazrrlarmdan 

20 te§rinisanide M. Hitler ~oyle di - gec;irecek dereceye gelmesini mi bekliye-
yordu: cegiz. 

«- Alii seneye varmaz Almanya M. Marcel Deal, yazl51m §oyle biti -
miistemlekelerini istirdad etmi~ olacaktu.» riyor: «-5ayed all! aya kadar, cesurane 

1 0 kanunuevvelde M. Goebbels §oyle bir siyaset tesbit ve icab eden geni§ mali 
soyliiyordu: ve teknik vesaitle tatbik edilmiyecek olur 

«- Bittabi, harb ic;in de dart senelik sa, F ransa, ltalya ile Almanya tarafm -
plan yapilmi§hr.» dan, mii§terek bir tecavuze maruz kala -

Pekin'i ve -5anghay'l ele gec;iren ]a - cakhr.» 
ponlar, 11 kanunuevvelde, Nankin o - Eski Hava Nazm boyle soylemekte 
niinde, <;inlilerin son mukavemet kuvvet- hakhd1r. Bu vak1alar, muhtemel muhaslm
lerile c:arpi§hlar. lanmrzca malumdur. Efkan umumiyemi-

12 kanunuevvelde, M. Mussolini, bii- zm, daima bekledigimiz b1r hareketi zorla 
yiik fa§ist konseyinin sonunda, ltalyanm yaphrmak uzere bunlan bilmesi laz1mdir. 
Milletler Meclisini terkettigini ilan etmi§ F ransanm bekliyecek vakti kalmami~tJr. 
vc «karada, denizde ve havada miitead- Maliye Nazmnm biitc;e enciimenlerinde 
did saglam silahlanm1z var» diye bag1r - noksan biraktigl noktalardan birisi, barb 
mi§II. malzemesi imalah fashd1r kanaatindeyim. 

Demek oluyor ki, kuvvet, tehdid veya Bu senenin 9 milyar frankma mukabil 
ef al ile, yeryiiziinde bir kere daha hiikiim 1938 senesi i<;in bu i§e tahsis edilen mik
siirmege ba§hyor. Fransanm kuvveti ne tar 11,260 milyon frankhr. Halbuki, bir 
kadard1r? Harbin yolunu kesmege kadir barb gemisinin ton ba§ma fiah, on sekiz 
olabilecek mi? Harb patlarsa, Fransa aydanberi bir misli artmi§hr. Miihimmat 
kazanmaga muktedir mid1r? ise daha pahahd1r. Halihamda bir~ok sa-

F ransanm askeri meselesi i§te bun dan halardaki gayrikafi istihsalahm1z, bilhassa 
ibarettir. Bu mesele, teknisyenlerin sala- tayyare imalatmdaki noksamm1z, miite -
hiyeti haricindedir ve dogrudan dogruya arnza cesaret verecek mahiyette §eylerdir. 
Frans1z siyasetini idare veya murakabe e· Gerc;i, M. Georges Bonnet, imalat masa
denlerin mes'uliyeti altmda bulunmakta - rifine aynlan tahsisatm bizzat salahiyettar 
d1r. F ranSIZ askeri meselesi ic;inde §U iic; nazrrlarla miittefikan kararla§tmld!gml 
§Ik vard1r: Te§kilat, imalat ve idare. soylemi§tir. Evet amma, Nazmn fevkinde, 

Gerek Milletler Cemiyetinin umumi hadisat vard1r, 
paktile gerek dogrudan dogruya akdetti - Memleketin milli mudafaaya tahsis e
gimiz muahedelerle, ba§ka milletlere bag- decegi milyarlann nas1l tevzi edilecegine 
!anarak bir miidahale siyaseti tercih etmi§ gelince, halihamda, ayni vazife ile mu· 
bulunuyoruz. 1927 esas kanununun, res- vazzaf ve bu itibarla, musavi salahiyetle
men ve munhaman tedafiii bir rol tevd1 ri ve mes'uliyetleri c;ah§an u-. naz1r var· 
ettigi bir ordu te§kil etinek suretile de bir d1r. Bunlardan birine venlmi§ olan milli 
ademi miidahale siyaseti kabul etmi§izdir. miidafaa nazm unvam, akli selime kar~l 

7 mart 1936 tarihinde Alman ordu • platonik bir hunnet eserinden ba§ka bir§ey 
sunun Rhenanie'yi i§gal etmesini mucib degildir. Kald1 ki bu vazife taksimi, bu
olan ve bu suretle, harb sonrasJ tarihi iize- giin kuvvetin uc §Ubesi arasmda teknik 
rinde derin bir tesir yapan bu tezadi kal- ve psikolojik bir yakmhk mevcud bulun -
d1nnak lazimd1r. Bu hata, anla§Ilmaga mas1 itibarile de manhksizdlr. Biitiin fen· 
ba§lamJ§IIr. y eni ne§redilen ve resmi ni problemler, kara, deniz ve hava ordu • 
askeri mecmualara nazaran en yiiksek 0 _ lanmn mii~terek problemidir. Filvaki, bu 
torite sahibi zevatm fikirlerini ihtiva eden ii-. ordunun her biri, kendi biinyesine ve 
<<Fransrz ordusu>> isimli bir eserde, bugiin kendi an'anelerine sahib kalmahdu. Fa
bizde hala mefkud olan mukabele ve mii- kat karann bir elden ~1kmas1 ~arttu. Sulh 
dahale vasitasmm ihyasJ icab ettigi siiylen- zamamnda bile bu derece zaruri olan bu 
mektedir. Miiteveffa General Ludendorff vahdetin, harb zamanmda nekadar miihim 
bundan sekiz ay evvel yazdigi bir eserde' ve elzem olacag! meydandadir. Hava, de
istikbal harbinin ba§hca sahnelerinden bi~ niz ve kara harb makinelerinin, bunlan 
rinin §imali Afrika olacagm1 soyledigine idare eden, dort bucagmda cirid ata -

b c&klan •u ufalm1~ diinyamrzda, ha -gore u vas1tanm nekadar zaruri oldugu ' 
rekatm, otekilerden aynlan bir tek un· meydandad1r. 
surla idare edilecegi tasavvur olunabilir 

Bu yeni ne§redilen kitabm bize goster· ml? Muzakerenin miiteaddid kimselerin 
digi yolu memnuniyetle kar§Ilamahyrz 

viicudiine ihtiyac gosteren bir§ey olmasi
F a kat, mukabele ve miidahale demek, 

na mukabil, karar bir ki§inin i§idir. As -
taarruz ve manevra demek olduguna gore 

' keri kuvvetlerin heyeti mecmuasm1 mii§te-
bu da, modern makinecihgin barb san'al! reken harekete getirmek ic;in icab eden se· 
emrine amade kildigi musademe, siirat, ri ve cezri kararlan, komitelerden ve kon· 
bc.skm vesaitinin karada, denizde ve ha-

seylerden beklemiyelim. Bu gibi ka -
vada ihdas1 demektir. F ransanm, hava 

rarlara, dilomatik, ekonomik, mali, ic;ti -
ve deniz filolarile birlikte, mhh se~me 

mai ve manevi binlerce c;apra§Ik mesele de 
k:t' alar a ihtiyacr vardrr. Hali hamda, bu 

kan§acagma gore, bu kararlann siyasetle 
yo) tutulmu§ bulunuyor. Y eni malzeme 

sevkulcey§in imtizac ettigi bir plan uze • 
tedariki i~in verilen tahsisatm biiyiik bir rinde ittihazJ icab edecegini de unutma • 
k1smr, miitehass1s efrada ihtiyac gasteren mak lazJmdir. ~u halde, bu kararlan, hu
tank, t~yyare ve gemi in~aatJ ic;in veri! - kumetin bir erkamharbiye muavenetile 
mi~tir. lkinci §Ik da burada ortaya <;Ikl • c;ah§acak olan tek bir milli mudafaa na _ 
yor ki, bu da, imalat problemidir. zm vasJtasile ittihaz etmesi zaruridir. 

Elbirligile c;ah~mak imkanma malik o· Bugiinkii §erait dahilinde, F ransa kuv-
lan totaliter memleketler, giin gec;tikc;e, vetinin tahakkuk sahasma c;Ikanlmas1 ar
demokrasilere tefevvuk etmektedirler. Ilk tehir kabul etmez. Askeri siyaset prob· 

Mesela tayyareyi ele alahm. Eski Ha- leminin her iic; cephesini de butiin ehem
ve Nazm M. Marie! Deat, barb tayya- miyetile gozoniine alahm ve hatirhyahm 
releri ayhk in§aah hakkmda ne§rettigi ra· ki, biiyiik tehlikeler kar§ISJnda, biiyuk bir 
kamlan, F ransanm tayyare in§aatlm da memlekete yak!§an ~ey biiyuk c;arelere 
«eger dogru ise» cumlesile ba§lamak su- ba§vurmakbr. 
retile sayle tesbit ediyor: 

Fransa 35 ila 40 
Paul Reynnud 

lngiltere 250 E lektrik §irketi aleyhindeki Almanya 350 
italya 200 dava 

Su halde Almanyamn ayda in§a ettigl Anadolu yakasmda kullamlmak uze-
tayyare adedi Fransanm on misli, ftalya- re getirttigi halde, Satie ve diger §ir -

ketlere sahlan 17 ton baklr ve 550 pot
nmki be§ misli fazlad1r. Yani, Almanya, relden dolayl ka<;ak<;Jhk sm;ile Elek • 
her ay bizden 300, ltalya da 160 fazla trik §irketi aleyhine a<;1lan davaya, diin 
tayyare yap1yorlar demektir ve M. Mar be§inci asliye ceza mahkemesinde de _ 
eel Deat, bizim ayhk imalahmiz, kuk sa- vam edilmi~tir. 
atlik hafta mesaisi ve millile§tirme te§eb - Gec;en celsede, bu davaya aid evrak 
biislerinden dolay1 ayda 65 ten 35 tayya· iizerinde yapllan tetkikatm bir raporla 
rrye dii§erken, kom~ulanmlZin imalatmm tesbitine karar verilmi~ti. Bu rapor hP· 
ok gibi yiikseldigini de ilave etmektedir. nuz haz1rlanamadigmdan duru~ma ba~-

Acaba zimamdarlanm1z gece uykusu ka bir giine birakilmlsbr. ····-uyuyabiliyorlar m1? Ne gibi kahramana- Ehbba Odast kongresi 
ne tedbirler almi~lardir? Bunlan tatbik 
i~in ne kadar miihlet koymu§lard1r. 1870 toplanamadl 
de ham degildik. 1914 te haz1r degildik Diin ak§am yapilacagi ilan edilen '0'-

"iincii mmtaka Etibba Odas1 1937 y11I Ayni vaziyeti tekrar m1 edecegiz? Haya· 
!Jmiza mal olmasma ramak kalan bu hif- 'kinci umumi idare heyeti toplanhsi, 

ekseriyet temin edilemediginden 10 
feti, F ransa topragmdan, bir mum ot gibi ikincikanun pazartesi ak!?amma tehir 
sokiip atamiyacak miyiZ? Hurriyet i~in- odilmi§tir. 
de, fngilterenin rand1mamm aynen istih - - • • •-
sal etmege kadir miyiz? Y oksa, bu vazi- Mecburi hizmetini bitirme-
yeti 1slah ic;in, milli kuvvetlerin hepsim den ayr1lan itfaiyecwer 
scferber etmek mi laz1m gelecek? itfaiyede mecburi hizmet miiddetini 

Bizim kuvvet seviyemizle ba~kalannm bitirmeden vazifesini terkederek ayn -
kuvvet seviyeleri arasmdaki farkm, boyle lanlarm ba~ka hizmetlere almmamas1 
bir seferberligi bir barb bahanesi yerine kararla~tJnlmi~hr. 

Onun sefkatli elile 
' 

1?::! e~en hafta, K1z1laym 60 met 
~YJ.ldonlimii kutluland1. KIZllay, 

vatan i~in dogti~iirken yarala
nanlarm yarasm1 sarmak ic;in kurul -
mu~ken yava§ yava§ yard1m sahasmt 
geni§leterek vatan ic;inde, -hatta bazan 
vatan d1~mda bile- her felaketzedenin 
yard1mma ko§an bir hayir ve §efkat 
miiessesi olmu§tur. 

Onun biiylikliigiinii, tnus refikimiz -
de <;1kan faaliyet bilancolanm okurken 
bir defa daha anlad1m. Kizilay 1923 ten
beri, memlekette yard1ma muhtac olan
larm hi~birini yardimSIZ b1rakmam1$ • 
hr. K1thga ugnyanlara, yarahlara, sey
laba maruz kalanlara, zelzeleden ha • 
rab olanlara, evleri yananlara, barb so
nunda ecnebi diyarlannda kalmt§ alan
lara, go<;menlere, g~das1z c;ocuklara, Slt
mahlara, trahomlulara, veremlilere, 
hastanelere, dispanserlere, kanserlile -
re, Milli Mticadele sonunda kurtulan 
memleketler halkma, askeri Sihh!,•e 
te§kilahna, miibadil vatanda~lara, hal
km hastahklara kars1 tenviri ic;in aGl • 
lan s1hhi sergilere. deniz felaketzede • 
lerine, ecnebi memleketlerde biiyiik fe· 
laketlere ugnyan lara mubarek §efkatli 
Plile miihim yard1mlarda bulunmu§tur. 
1923 ten bu!!iine kadar bu volda yard1m• 
lar iqin sarfettig-i para 4.385.381 liradtr. 

KIZilay, sade, derdlilere derman ol • 
mak i<;in dort buc;uk milyon liraya ya
kln para vermekle kalmaml§, daha bir
~ok i§ler de gormii~tlir. !ste baZilar1: 

1 - Ankarada, Yenisehirde bir genel 
merkez binas1 yaphrmt§, 

2 - K!Zllayci yetilitirmek lc;in mek • 
teblerde, bugiin azas1 70,000 i gec;en 
cTiirki,ve Genclik KIZ!lay kurumu• nu 
tesis etmi§, 

3 - Ankara civarmda Mamakta ze .. 
hirli gazlere kar~1 maske fabrika.s1 a~
ml§, 

4 - Eski§ehirdekl harb malzemesi 
ambarlanm Ankara civarmda Etimes • 
udda yaph~ yeni ve miikemmel am .• 
barlara nakletmi§, 

5 - Afyonkarahisar madensuyunu te
miz ve muntazam bir surette i§letmege 
baslam1s, 

6 - Romanya ve Bulgaristandan ge
len goc;men karde§lerimiz ic;in 7 tane 
asevi ile hastane ac;ml§, 

7 - Hastabak1c1 Hem~ireleri okulunu 
tesis ederek 252 mektebli hastabakm 
yeti§tirmi§tir. 

t§te ge<;en cumarteo;i giinii 60 mc1 YI· 
hm kutlulad1g1m1z Kiz1lay boyle §ef
katli bir Turk miiessesesidir. Onun bir 
ana sevgisile her derdliye uzanan elini 
hiirmet ve minnetle opmek her Tiirke 
bir vazifedir. 

MUnevver gen~ligln bir kadir$1nashQI 
Miinevver Tiirk gencligi, diin olii • 

muntin yildoniimu miinasebetile 1stik· 
lal mar~1 ~airi Mehmed Akifin mezar1m 
ziyaret etti. Gender, Mehmed Akifin 
hatuasm1 taziz ic;in, bir kii<;iik bro§fu' 
de ne§retmi§ler; bunun bir nu~hasml 
bana gondermek lutfunda bulundular. 
Ba§tana~ag1 Akife aid yaz1larla dolu O• 

Ian bu kitabc1gm mukaddemesindeki: 
.tstiklal mar~mtn alev mtsralarile 

Turk gonilllerini bir, bayrak gibi dalga
landtran bilyiik Akif, ka.dir§inas yurd· 
d<I§Iartn ve gencligin iqinde temiz. ve 
san'atkar bir vatan ~_;ocugu olarak dcuma 
yastyacak ve saygt ile amlacakttr. 

Bu yaztlar, oW.milniln ythnda, onti 
sevenlerin, mezanna btrakttgt fikirde~ 
oriilmii~ sevgi r;it;ekleridir .• 
sozleri milletin !stiklal mar§lnl ya " 
zan saire kar~1. Turk gf'ncli~ine yara • 
san bir kadir§ina§!Igm ifadesidir. Onun. 
~ezarml ziyaret ve bu risale ile hatlra
sma hiirme't eden TUrk genclerini, mil• 
Ji bir vazife yapml§ olmakla beraber, 
kadirsinashklarmdan dolaYJ. tebrik et • 
megi bir vazife bildim. 

Milli bankalarimiz i~in 
miih.im bir layiha 

haztrlantyor 
Ankara 27 (Telefonla} - Eti Bank, 

Siimer Bank gibi hiikmt ~ahsiyeti haiz 
devlet miiesseselerinin idare uzuvlan • 
na vazifelerine ve murakabelerine aid 
es~slan ihtiva eden miihim bir ka· 
nun layihast hazirla~makta?Jr. Bu ay 
'larfmda Meclise venlecekhr. ......__. .•. .._.__ 

Ankarada Atatiirk giinii 
<Btlftcua/1 1 met sahftede> 

yecamm tatm1~ olan Y ahya Galib bir nu· 
tuk soyledi. Sair Beh~et Kemal ile 0 Yll 
dogmu§ olan bir gencin nutuklan da ha• 
raretli tezahurlere vesile verdi. Biiyiik 
.;lefe sonsuz varhk ve §iikranlar izhar e
dildi. Gece Anka1a radyosunda bugu • 
nun biiyiikliigunu gosteren hitabeler, ha
llralar ve ihtisaslar anlatJldt Halkevi 
gencleri kafileler halinde §ehrin buyiik 
k?.hvelerini dola§arak Ankaraiilara bii • 
yuk bayramlanm kutluladi!ar. Sehir sa• 
bahtan itibaren donat!lmi§tl. Gece d~ 
tcnvirat yap1ld! ve ~enlikler gee; vakte ka· 
dar devam etti. 

j 



~================================~~ 

II :.:::: Bir kahvehanede II 
~~============= Francis Carco'dan =11 

T ammadtgtm ve sinema kahvesinde 
gelip yamma oturan bir ihtiyar bana: 

- Sarkt soyle! Haydi, §arkt soyle I 
Sarkt soylemeli I dedi. 

Ona dogru dondiim. Hemen hemen 
hie; kimsenin bulunmadtgt kahvede bir 
tek petrol lambast yamyordu, pancursuz 
pencereleri ovanm karanhk bah~elerine 
ac;t!tyordu. Lamba, ekmekc;i askerlerin 
kagtd oynadtklan masada idi. Bazan a~ 
sabiyetle kagtdt masa iistiine attyorlar. 
bagmyorlar, blof yaptyorlar. giiliiyor, 
ki.ifi.ir ediyorlardt, fakat bu hallerinde in
sanm ho~una giden bir taraf vardt. 

- Neye? diye sordum. 
- fstemiyor musun '? Eh. ne yapahm 

istemiyorsan... Fa kat seni §arkt soyle
mekten men eden sebeb ne? Sarkt dinle
mek, ho§landtgim bir zevktir, <;iinkii soy
lenen havalar sanki kafama kazthyor ... 
V e, yolda yiiriirken, ne§' elenmegi di.i§ii· 
ni.iyorum .. Boylece yiiriiyorum.. Ne§' e, 
keder zaman zaman, bazan da ayni za
manda kalbimi dolduruyor, Y ol epey u
zun .• 

- Ne sahyorsun, nereye gidiyorsun~ 
- Her§ey satartm, ayakkabt boyasJ, 

~eker, askerlere kartpostal.. Nereye git
tigime gelince ben de bilmiyorum. Nereye 
akhm eserse.. Baz1 §ehir yollart iistiinde 
tamdtgtm koyler var. Fa kat vaktile hi<; 
buralardan gec;medim. Y ollarda askerlere 
rasthyorum. Onlarda yiyecek §ey bulu
'lur. Mesela, birisi ekmeginden bir parc;a 
eriyor, bir ba§kast ho§una gitmiyen ~or
lYJ bana uzahyor ve: «Babal Torban· 
l neler var'?» diye soruyor. Kartpostal~ 

iara, boyalara baktyor, sonra bir§eyler sa~ 
tm ahyor. Strhmda ta§tdtgim asker pa
buc;lartna baktp alanlar veya istemiyenler· 
oluyor. Peki amma, sen §arkt soylemiye
cek misin? 

- Sarkt s<:iyliyecek kadar ne§'eli de
gilim, baba I 

- Sarkt soylemek i<;in ne§ • en mi yok L 
Sahi mi?.. Fakat. benim kadar Jsttrab 
c;;ekmemi§sindir... Muhakkak.. Sen as~ 
kersin. Askerler daima §arkt soylerler ve 
hayvanlan severler. Ben askerlerin pe§in
den giden ihtiyar bir kopek degil miyim ~ 

- Evvela, hiirsi.in. Oyle degil miL 
Halbuki biz cammtzm her 1stedigini ya
pamaytz. 

- Ey ihtiyar kopek, bu senin alnmm 
kara yaz!Sl .. Bu uzun yollan yiiriiyorum, 
sizleri anyorum, ve oteberi sahyorum .. 
Baztlanmz, eger ic;;mi~se, ayakta durmaga 
c;;alt~arak giizel oarktlar soyliiyor, oteki
ler de dinliyorlar. 

- N ereden geliyorsun? 
- Hududdan. 
Bu, kii~iik sakalh bir ihtiyardt. Ba§Jn· 

da kirli ve bic;imi bozulmu~ bir kasket var~ 
d1. Sakin, fakat cesur gozleri bana bakt
yordu. Ba§Inl salladt. 

- Bir vakitler, hie; tasas1z, yollarda 
siiriiklenirdim; ytktk damlarla, bozulmu§ 
c;;ardaklar altmda yatardtm, buralan be~ 
nim mekammdt. Hic;;, sen serserilerle bir 
~att altmda uyudun mu? 

- Evet, dedim, 1sere civannda DrO.. 
me' da ve cenub vilayetlerinde. 

- T acirlik yaptm, oteberi sattm m1 '? 
Bu admt soyledigin memleketleri tamyo~ . 
rum. 

Biraz durduktan sonra, devam etti: 
- Simdi, ekmek~isin... Bunu kapu

tundaki beyaz diigmelerden anladtm .. 
Ben de, koylerde ekmekc;i idim.. Am
rna. kt~m.. llkbaharda yola <;tkardtm. 
Demek, sen ateberi satmadm 1.. Peki. 
sana bir~ey soraytm, duvarlara yaz1lm:~ 
yaztlan okumasm1 bilir misin? 

Sustum ve ona bakt!m. 
- Bazt duvarlara: <<Burada biiyiik 

Bebert ii~iidii... Veya arkada§lanm al
dathlar .. Ve yahud da merhaba otelci 
Arthur. iyi ediyorsun; onun diikkamnda 
ic;memekle ~ok iyi ediyorsun .. » gibi ciim
leler vardtr... Sen hie; bunlara benzer 
§eyler okudun mu? 

- Evet, okudum. Bunlar insana ~ok 
§eyler ogretir, I 

- Degil mi oyle? Duvarlara ba~ka 
tiirlii ciimleler de yaztldtgl olur. 

- Bazt ~ekillere rastladtm: Komiir
le c;izilmi~ bir ev, bir kalb, tarihler, por

treler, her tiirlii resimler. 
- Peki, evin altmda nastl bir i§aret 

vardt? 
- lhtimal: «Ba~ka yer bulabilirsin !» 

ciimlesi. Bunu okumak c;ok zor. Ciinkii. 
yaztlar silinmi~ veya birbirine kan~ml§· 
liT. Yani .. 

fhtiyar, bariz bir can s1kmhsile: 

- «Ba§ka yer bulabilirsin I» cumlesi
ni tekrar ediyordu ... Akh ba§mda alan 
bir adam, boyle budalaca bir ~ey yaza~ 
bilir mi? Zannetmem ... Ba§ka yer! Bu 
ba~ka yer nerededir acaba? F ransada 
m1? Ba§ka bir memlekette mi? Bur ada 
m1, daha uzaklarda m1? 

Kahve arkada§Jma: 
- Dinle I dedim, eger ~ok seyahat 

etmi§sen, bilirsin ki, insan halinden hi<; 
memnun olmaz. Kotii bir gecede, bedava
dan bir bugday ambarmda yatar amma, 
gene biiyi.ik bir huzur arar... Saadcti 
ba§ka yerde tahayyiil eder. 

- HaYJr, boyle degil. Cocuk gibi ko· 
nu§uyorsun. Boyle konu§tukc;;a da bahsi 
kaybedersin. F ransanm §imalini, cenubu
nu hep gezdim, ve bir giin, dogdugum 
memlekete geldim. Hi~bir biiyiik arzum 
da yoktu. 

- Eski hayatJna donmekle, kendi 
kendini tekzib etmi§ olmadm m1? 

Sualime cevab vermedi. Yiizli, biraz 
evvel ifade etmedigi bir keder rengi aldt. 
Hi~ stkllmadan: 

- Ni~in memleketinde kalmadm? 
diye sordum. 

- Sebebleri var .. fnsanlar gaddardtr, 
ve bir yerde sonradan yerle§enler hak~ 
kmda ne iyi fikir beslerler, ne de onlar 
kar§tsmda naziktirler. Hayatml nerede 
ge~itrni§ '? diye sorarlar o:oi:ll t§te, goziinii~ 
ziin oniinde, hayattan yorulmu§. Corii
yorsunuz ki rnemleketine donmii§, bilme~ 
digimiz birc,;ok hatalanm tamir etmek is
tiyor. Sonra, ~olugu <;ocugu vardtr ... 
Zaman zaman, ihtiyan gormege gelirler ... 
Bir erkek evlad o kadar pahahya mal ol~ 
maz. Y er, i~er .. Sonra da gider .• 

- Oglun §imdi nerede? 
- fsvi~re hududu memleketten pek 

uzakta degil. 
- Ya§l ka~? 
- Yirmi yedi. Saglam bir delikanlt 

amma, dik kafah. Okumak i~in yarat1l~ 
nu§tl. Biitiin kitablan, eski gazeteleri o
kur, sonra da okuduklanm anlattrdt, fn
sanlarm miisavi olduklarm1 ve birbirlerile 
harb etmelerinin dogru olmadtgmi soyler
di. 

- Oglun bu soylediklerine inanir m1y
d1? 

- 0, boyle dii§iiniirdii. Evi terketti. 
Hududu ge~ti ve sanki .. degilmi~ gibi .. 

lhtiyar tacir ba~m! oniine egerek: 
- 0 zaman, ben.. diye devam etti, 

art1k §ehirde kalamazd1m.. Birinin oglu 
cephede olmii§, bir ba§kasmmki ordu hiz
metinde miikafat kazanmt§. fnsanlar kO
tiidiir, kap1mm oniinde durarak: «Senin 
oglun nerede ?» diye soruyorlard1. Ben 
de §ehri terkettim. Elimde, avucumda ka
lan para ile bir §eyler ahp torbamt dol
durdum. !~te bu kadar .. Ben, sahiden, as
kerlerin pe§inden giden bir kopegim ... 
Zor ve actlan c;ok bir hayat .. Kahvelere 
giriyorum. Ismmak ic;;in, askerlerin yaktJk
lan ate§e yakla§Jyorum... Ve satttglffi 
§eyleri gosteriyorum. Bana olmiyecek ka
dar para veriyorlar. Arllk, hayat bana 
ne vadedebilir? Sarkt soylemeleri ho§U· 
rna gidiyor ... Anladm m1 nic;in? Bu. oy
le biiyiik bir saadet ki! Kim oldugumu 
unutuyorum ... Haydi, hala §arkt soyle
miyecek misin? 

lhtiyar birden kahn sesile, beni te~vik 
ic;in, yedinci ordu piyadelerinin soyledik
leri bir §arktYJ mmldanmaga ba§ladt: 

Besan~on' da, .IJagryor kar! 

Fa kat onu susturdular. Zira, aralarin· 
da giizel sesliler de bulunan kagtd oyun
culannm kulaklar1, bir ihtiyarm c;irkin ve 
olgiin nagmelerine tahammiil edemezdi. 

<;eviren: 

~eril Huluai 

Denizyollarmda 
Uzun y1Ilar matbuat ve gazetecilik 

hayatmda c:;ah~an, hayli miiddet li -
man ve deniz i§lerinde bulunan, bu 
meslekte tecriibe ve miimarese kazanan 
arkada§lanmtzdan Hasan Ibrahim Giir
soy, Denizyollan Tefti§ !~leri §efligi 
kitabetine tayin edilmi§tir. 

Mev lid 
Oliimiinii teessiirle bildirdigimiz Saf

fet Fi§ekginin refeikas1 rahmetli Miir -
§.idenin ruhunu tatyib i<;in kanunuevve
lm 30 uncu per~embe giinli ogle nama
Zl~.dan sonra Kad1koyde Osmanaga ca
mnnde Mevlid okutturulacakhr. 

Rahmetlinin ruhunu §adetmek isti -
yen dost ve akrabalann bulunmasi rica 
olunmaktadtr. 

Boy'e olacag• zatcn belli idi .... 
DANiE.LLE DARRiEUX 

Diin ak§am SAKA RY A sinemastnda 

SUiiSTiMAL DAVASI 
filmini emsalsiz bir tarzda canlandtr mag a ve seyircileri miitemadi bir heye

cana gark ederek takdir alkt§larile kaqtlanmaga muvaffak olmu§tur.-

T u R K SiNEMASIADA 1 
ATiNA KA«;AK~ILARI 

Ball rolde : H A N S A L B E R S . 
Yunan standa cereyan eden merakh, heyecanh, ~arkth j!iitel f•lm muvafhk•yetle 

UIIII-Sim devam ~d:yor. llheten : EKLER JURNAL diinya haber!eri 

CUMHURh'~l 

Hanyadaki tarihi 

bayraklar1 Tiirk 

kezi olan Hanya'da 
ktymetli bir miize 
vardtr. Bu miizede 
adaya aid tarihi bir
c;ok eserler ve bay
raklar te§hir edilmi~

tir. Bunlar arasmcla Tiirkler zamanm -
dan kalma iki tarihi bayrak vardir-

Resimlerini koydugnmuz bu bayrak
lardan birincisi, ma
deni bir levhada!' 
yamlml§ Tiirk bay
ra~dtr. Bu bayra'k. 
Hanya kale~inde 18Q7 
senesine kadar astl, 
kalm1~tir. jkinci bay
rak ise, 1843 senesindeki Girid isyamn
da kullamlmu~hr. 

Bayrao-,n ko§eseinde, agzmda istavroz 
tutan bir kartal bu
lunmaktadlr. Yukan 
taraf1 mavi, ortasi 

-:t/1::;,1~~~~~· lnrm!ZI ve alttarafi 
~ene mavi olmak u-

~ zere li<; renklidir. 
Tetkikatm verdigi neticeye gore, bu 

bayrakta Tiirk ve Yunan bayraklarm -
daki renkler birle§tirilmek istenmi~tir. 

Hapisanedeki yaralama 
nasd oldu? 

Tevkifanede ger;en glin blr yaralama 
vak'aSI olmu~, bir alacak meselesinden 
dola)'l Salim isminde biri, arkada!?lan 
tarafmdan yaralanmt§ti. Salimin yara· 
lan dart giin hastanede kalmasm1 icab 
ettirecek derecededir. Miiddeiumumi -
lik<;e tahkikata devam edilmektedir. 

Salimin yaralanmasma sebeb olan a
letin Tevkifaneye ne suretle sokuldu~u 
ara§brthyor. Hapisane tababetl cerh 
ir;in kullamlan aletin btqak degil, de -
mir par~asi gibi bir§ey olduitu kanaa -
tindedir. 

Cagnlar, Konferanslar, kongreler) 
Umum Mllteka1d1n1 A.sker1ye Cemlyetln· 

den: 
Cemlyetlmlzde mukayyed muhtao n fa

kir olan asker miitekaldlerlle eytam ve era
mile erzak ve ktimiir tevzl1 mukarrerdlr. Bu 
tevzlat 4/1/938 sail gUnii balillYacak ve 8/ 
1/1938 cumartest giinU. hltam bulaeaktir. 
Muhtac ve cemlyete kay!dll karde~lerle, dul 
ve yet!mlerln!n htivlyet vara.kalarlle \ayln 
edllen gtinlerde saat dokuzdan on Udye Ita
dar kablarlle beraber eem1yet merkez1ne 
miiracaatlerl rlea. olunur. 

VAT ANSIZLAR 
CEHENNEMi 
Ba,rolde: JACK HOLT 

Kahraman ve fedal bir miistemleke 
taburunun ktzgm Arabistan ~ollerin~ 
de gec;irdigi binbir maceralar do
lu deh~et ve heyecan filmi 

Y ARIN matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
~inemasmm ytlba~t i~in hamladtgl 

yem senenin en biiyiik filmi 
olacakhr. 

Holivud'da bo~anma rezaletleri 
hafifme,reb kad1nlar me,hur artistlerle evle

nip ayr1hyor ve onlardan hesabsiZ para ~ekiyorlar 
Holivudda son zamanlarda bo§anma 

rezaletleri, adeta bir haydudluk, bir e§
kiyaltk §ekline girmi§tir. Baz1 kadmlar, 
tamnmt§ zengin erkek artistler, sahne va
zJ!an ve sairenin goniillerini c;;alarak ken
dilerile evlenmege icbar ediyorlar, sonra 
da bir hmltt <;tkanp aynltyorlar, yiiksek 
bir nafaka almak yolunu buluyorlar. 
<;iinkii Kaliforniya kanunlarma gore na
faka kadmm ihtiyacma gore degil, koca· 
mn kazancma gore tayin edilmektedir. 
Amma, bu yanh§ esas neticesi zevceler 
vur patlasm c;al oynasm ya§arlarken zevc
ler sefalet i<;inde kahyorlarml§, k.imin u
murunda?.. Fa kat Kaliforniya kanunla
rmm nafaka hususundaki haks1z madde
leri sade bundan ibaret degil .. Herhangi 
bir bore gibi kansmm nafakasm1 tediye
de ihmal gosteren kocalarm hapsine hiik
medilebiliyor. Bu vaziyet kar§Ismda ta· 
biidir ki i§i ve kazanc1 <;ok olanlar, hapi
saneye girip busbiitiin varidat membala -
nndan mahrum kalmaktansa bu ceremeyi 
ttktr ttktr odemeyi tercih ediyorlar. 

Mesela, muktedir rejisorlerden Mars
bali Neilan da boyle kadmlardan biri
ne ~atmt~tl. Bo§amrlarken adamm kazan
CI haftada 1 000 dolan ge~iyordu. Kanst· 
na verecegi nafaka bu para iizerine isti
nad ettirildi, 1ki sene sonra hal ve mevki 
degi§ti. Rejisor o parayt kazanamaz ol -

du. Lakin kadm ~ok aksi birtey., Bu hu
susta hi<;bir anla~maya yana~mad1, 0 
vakit zavalh sahne vazu iki yoldan 
birinden gitmek mecburiyetinde idi. Y a 
hapse girmek, yahud da bu paraJ1 vere
miyecegini itiraf etmek.. Halbuki Holi~ 

vudda paray1 veremiyecegini itiraf, hapi
sanede ~iiriimekten daha berbaddu, <;lin
kii gazeteler derhal bunu pek miihim bir 
habermi§ gibi ilk sahifelerine gec;;irirler ve 
altma da arttk o san'atkann modasmm 
gec,;mi§, ytldtzmm sonmii§ oldugunu ila~ 
veden geri kalmazlar. 

Be§ defa evlenip bo~anan ve yal01z bir 
defasmda 45Q,OOO dolar nafaka 

veren ~arlo 

Simdiye kadar buna benzer ,ekilde 
yiizlerce vak'a vardtr. Artistlerin hepsi 
de mali noktadan iktidarSIZhgmt itiraf 
edip §ohretine hale! getirmektense isteni
len parayt bulup bulu§turmak ve vermek~ 
ten geri kalmamt§lardtr, 

Me~hur kowboy filimleri kahramam 
Tom Miz bu hususta rokor kumt§ gibi 
gorlinmektedir. Eski kansma ceman ye· 
kim tam 450,000 dolar vermi§tir. Mii

cevher, kiirk olarak bagt§ladtgt da caba I. 
~arlo eski kanlanndan Lita Grey' e 

400 bin dolar nafaka vermi§ti. Maama -

fih Sarlo be§ defa evlenip aynldtgma go
re buna yakm bir klS!m paralar daha ode~ 
di, demektir, 

Biitiin bu rezaletlere ragmen Kalifor -
niya gene diinyamn en ~ok bo§anma ha
diselerinin cereyan ettigi yerdir! 

( _______ B_i_r_i_k __ i_s_a __ t_•_r_la _______ ) 
* Deanna Durbin, lic;iincii filmi «Mu·l * J apon artisti Scssue Hayakawa 

siki i~in yarablmt§» 1 Herbert Marshall kendi filimlerini viicude getirmek iizere 
ile cevirecektir. Bu eserde Herbert eski bir sinema tirketi kurmu~tur. 1Ik olarak 
bir musiki§inasttr ve Deanna'mn babas1- senaryosunu Maurice Dekobra'mn ha
dtr. Ugradtgi inkisan hayaller neticesi bir mlamakta oldugu «Maceao» kordela
ko~eye ~ekilmi§ oturmakta iken klZlnm s1m yapacakttr, Bu hususta F rans1z mu
giizelligi ve tath sesi ona yeni ilhamlar ve- harriri Maurice Dekobra gazetecilere de~ 
riyor ve tekrar me§hur oluyor. Deanna mi§tir ki: 
bundan sonra bir dordiincii filim ~evire- - Macao, filim yapthrken, ayni za -
cektir. Onun da mevzuu 1760 senesinde manda kitab olarak da Clkacakttr. Macao, 
Avusturya saraytnda cereyan eden entri- Hong-Kong civannda bir kiic;iik liman
kalardan almacakt1r. dtr. Miithi~ e~ktya yatag1d1r. Manc;u'lar~ * Memleketimizde yalmz «Dans de- dan biri orada tacs1z bir kral gibi hakim
vam ediyorl» filminde gordiigiimiiz Is- dir. Bu rolii Sessue Hayakawa bizzat oy
vec;li artist Zarah Leander «Vatan» ismi~ myacaktJr. Fa kat orada eski bir Alman 
le yeni bir kordela c;;evirecektir. Bu eser- zabiti, miithi§ bir kac;ak<;t vardtr. Kac;;ak~ 
de ba~erkek roliinii Heinrich George oy- ~~ bizzat Man~u'nun ktzmt alet ittihaz e
myacak, rejiyi Carl Frohlich idate ede- derek faaliyet gostermektedir. Bu kac;ak
cektir. <;1 roliinii kimin oymyacag1 heniiz tesbit 

*Lewis St~ne ile kiic,;iik artist Mickey edilmemi~tir. Fakat Manc;;u'nun ktzml 
Rooney «Vaktile sen de gencdin I» fil - Mi~ko Tan aka temsil edecektir. 

minde ba§rolleri oymyacaklardir, * C. W. Pabst «Sanghay' da bir fa-
* Sessiz sinemamn me§hur miimessil- cia» ismindeki filminin haricl sahnelerini 

lerinden ve sesli filimlerde de yeniden rol almak iizere yakmda Uzak§arka hareket 
almaga ba§lami§ olan Anna. Q. Nilson edecektir. 15 §U?atta da kordelanm ic; 
«Canilerden korun !» isminde bir filim sahnelerinin c;evrilmesine ba§lanacakt;r. 
<;evirecektir. Simdiden bu filim i~in Louis }ouvet, 

* Napoleon'un hayatma dair Fran- Darville, Alerme angaje edilmi§lerdir. 

SIZlarm yapmak istedikleri <<Saint - He- * Pola Negri'nin ba§rolli oynamakta ol
l~~e» fil_mini? ~~ude getirilmesi i~i tim- dugu «Mukkddes yalan I» £ilminin ~ev • 
dthk teh1r edilmt~tlr. rilmesine ba§lanmJ§ltr. 

Senenin en "nluhte~Jem tilmi T olstoy'un me~hur eseri - Betboven'ID Jlahi miiz1gi 

KREUTZER SO NAT 
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RADYO 
( Bu aksamki program) 

ANKARA: 
12,30 muhtellf pHi.k ne~r!yati - 12,50 pl~k: 

Ttirk mus!kisi ve halk §arkllarl - 13,15 eta• 
h!li ve harici haberler - 16 dan 1t1baren: 
ink1li\b dersl. CM. Esad Bozkurt) Halke· 
v!nden nak.len - 18,30 muhtellf plak ne~irl• 
yatl - 19,00 Ttirk muslklsl ve halk §aik!la
rl. (Haluk Recai ve arka<ia§lan) 19,30 sa.at 
ayan ve arabca ne~r!yat - 19,45 TUrk mu· 
s!kisi ve halk ~rk1lar1. (Belma ve arkada~
lan) - 20,15 s1hhl konU§ma: Op. §evket 
Pek - 20,30 pl~kla dans muslk!si - 21,00 
ajans haberlerl - 21,15 stiidyo salon orkes· 
traSI - 21,55 yarmki program ve istiklii.l 
mar111. 

iSTANBUL; 
12,30 plakla TUrk muslklsl - 12,50 hava· 

dis - 13,05 plakla Ttirk muslklsi - 13,30 
muhtelif pli\k ne§r!yatl - H,OO SON - 18,30 
plak.la dans mus!k!sl - 18,45 konfrans: E· 
mlntinii Halkevi ne:;;riyat kolu namma: 
Nusret Safa - 19,00 1?411 Ha1kev1 gti.sterlt 
kolu tarafmdan bir temsil - 19,30 konfe• 
rans: Emlni:inii Halkevl sosyal yard1m ~u
besi namma. Dr. Fahrl Celal COece yata.k· 
lanm ISiatanlar) - 19,55 Borsa. ha.berlerl • 
20,00 klas!k Tiirk musikisi: Okuyan Nuri 
Halil, keman Re~ad, kemen~ Kemal Niya· 
zi, tambur DiirrU, niSfiye Salahaddin can
dan, ud Sedad, kanun Vecihe - 20 30 hava 
raporu - 20,33 Orner R1za tara!mda~ a.rabca 
si:iylev - 20,45 Vedla R1za ve arkad8lJlan ta· 
ra.fmdan TUrk musikls1 ve balk ,ark1lar1 • 
21,15 ORKESTRA - 22,15 ajans haberlerl -
22,30 plakla sololar, opera ve operet par~a· 
Ian - 22,50 son haberler ve ertesi giiniin 
program! - 23,00 SON, 

VIYANA: 
18,25 PiYANO MUSiK.iSI: ~pen, SchU• 

bert ve L!szt'in eserlerl - 18,55 kar!§Ik ya • 
ym -. 20,45 !lkralar Cgramofonla) • 21,411 
YENI §ARKILAR - 21,50 piyea, ha.berler, 
hava • 23,25 DANS ORKESTRASI • 24 ha• 
berler • 24,05 DANS MUSiKisi, 

PE§TE: 
18,05 §AN KONSERi: .. 18,35 konU§ml, 

Org musiklsi, konferans .. 20,05 CiNGENE 
ORKESTRASI • 21,05 konferan.s • 21,40 
MUSIKI: L!szt'in eserlerl- 22,20 karl§llt ya.• 
ym - 22,50 haberler1 g~amofon, konterans • 
23,20 DANS MUSIKISI - 1,10 haberler, 

BUKRE§: 
18,05 gramofon, havad!s • 19,20 SERE .. 

NADLAR, BETHOVEN MUSIKiSi - 20,0lJ 
gramofon - 20,45 SCHUMANN'IN, SCHU • 
BERT'IN, GRiEG'iN §ARKILARI • 21,05 
konferans - 21,20 ORKESTRA KONSERi • 
22,35 haberler, gramofon, son ha.berler, 

V AID;IOV A: 
18,20 KONSER: Schubert, Btraua, Ra.h• 

manlno! ve sail' bestekarlarm eserleri .. 
18,55 kan§~k yaym - 20,35 KEMAN VE PI• 
YANO MUSiK.isi • 20,55 kon~a. • 21,05 
DANS MUsiK:ts± - 21,45 haberler • 211,05 
Par!sten na.klen: KONSER - 23,05 ulusal 
muslkl - 23,55 haberler, 

P ARi:S [P .T.T.J: 
18,05 KEMAN MUSiK:tSt • 18,20 ktraa.t • 

18,35 HAFiF MUSiKi .. 19,35 haberler, Ito .. 
nu§ma, haberler - 20,35 §ARKILAR, Pi • 
YANO MUSiK.isi - 21,05 haberler ve salre• 
22,35 KORO KONSERi: VE SOLisTLER ,. 
24,35 haberler, gramoron. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece §ehr1m1z1n muhtellf semtler1n• 

de~i ni:ibe~l eczaneler §unlard~.r:. 
Istanbul clhetl: 
Emlntiniinde (Agob Mlnasyanl, Patlh 

Veznecilerde (Unlverslte), KaragtimrUkte 
(Ahmed Suad), Bakukoyde cistepan), At• 
saray Cerrahpa~ada (§ere!), Fenerde (E• 
milyadl), Beyaz1d Kumkap1da (Belkls); 
KU~Ukpazarda (Hasan Hulftsl), Alemdar 
Ankara caddeslnde (Ne§'et), Sama.tya. Ye· 
dikulede CTeo!Uos), §ehremlnlnde .(Ab• 
med HamdD. 

Beyoglu clhetl: 
l;ll§ll Osmanbeyde <~a.l'k Merkezr, Tak .. 

s!m istlklal ca.ddeslnde (Kemal RebuU, 
Beyoglu Tiinelde (Matkovlc;l, Yiiksekka.l· 
dmmda (Vinikopulo.s), Galata. ToMular 
caddeslnde (Merkez), Ka.s1mpa.,ada. (Va
slf), Hallc!Oglunda (Barbudl, Be~lkta$t• 
(Nail), Sariyerde (Nurl), Tarabya, Yen! .. 
ktiy, Em!rgan, Rumel!hlsar, Bebek, Arna.· 
vudki:iy. Ortaktiy eczanelerl. 

Kadtktiy Pazaryolunda CRifat MUmtaz), 
Mod ada (Alaeddin), Uskiidarda <Merkezl, 
Heybelladada CHalk), Biiyuka.dada (Halk) 
eczaneleri.. 

Piyango direktorliigiinden: 
938 )'llba§Ina aid (K) serisinden ve 

(5376 numaradan 5390) numaraya ka -
dar on lirahk cinsinden (15) bilet ztyaa 
ugrami§br. 

1§bu on be~ bilet §lmdiden iptal 
edilmi§ oldugundan ikramiye, amorti 
ve miikafat kazand1klan takdirde bir 
hak ·iddiasma mahal kalmamak uzere 
her ne suretle olursa olsun eline gec:;en· 
lerin bu biletleri tebdil etmek iizere df• 
rektorliigumlize miiracaat etmeleri Iii· 
zumu ilil.n olunur. Biitiin Istanbul hayran olacakhr. tFrans1zca) Lll Dagover Peter Peterson • Allrecht Schoenhals 

._ ___ 31 Birincikanun cuma ak§aiDI T U R K sinemasmda ·---• ~?EHZADEBAI?I 
TURAN TtY ATROSU 

<; I P L A K M E L. E K Marlene Dietrich -
Rejisorii: E R N S T LUBiTSCH 

5 son kanun MEL E K'te 
~ar§amba 

numarah koltuklar §imdiden sahlmaktadtr. 

MELEK sinemast 1938 senesi HEDiYESi olarak 

Y ARIN AK~AM biiyiik sinema miisameresinden ba§hyarak 
Goriilmemi' derecede Nefis • Zengin ve GUzel bir program takdim ediyor. 

1 - Mikinin 1938 ~ E N H A F T A S I 

, 

Bu gece saat 20,30 da 
Saadet Gecesi 

Na§id ve arkada§lan 
tarafmdan Afacan ko· 

medi 3 perde 
Caghyan saz heyetinden Bayan Saadet 
herglin dans melikesi Melek, Fikriye, 

Sabriye i§tirakile 
Na§id ve Semiha tarafmdan 

Cingeneler revi.isii 

ERTUC:RUL SAD! TEK 
TtYATROSU 

Bu gece Bak1rkoy 
(Miltiyadi) sinemasm· 

da (KOR) piyes 
3 perde 

AMAN HANIM sVS 
Komedi 1 perde 

4 kts1mhk tam amen renkli - Eglenceli - Musikili komedi. ~ehzadeba~l FERAH Sinemada. 

2 ~EN YUMURCAK Bugece 
Hem slnema, hem tlyatro 

• . iSMAil DUMBULLU Halk gecesi 
Sevimli SHiRLEY TEMPLE'in transtzca sozlii, en son ve en gUzel filml Duhuliye 10, umum koltuklar 20 

Talebeye tS, localar umumiyetle 100 

Numarah koltu1dar $imdiden sabl~aktadtr Tele•on: 40868 I I I•P•e•'•~f'•m-be•v•e•M•U•A•L•L•A•k•o-n; 
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Ihtililciler, diin Madridi 
bombard1man ettiler 

(Hisar) vapuru laciasr i~in: 

Gemiciye T arihte Japon militarizmi PENcERESiNDEN 

Madridde miihim tahribat var. Bombard1man 
kurbanlarm1n say1s1 tesbit edilemedi 

[Baqtara/t 1 tnct sahtJett.e J ' mektedir. iki dii~man tayyaresi dii§uriil-
rnl~hr. Keza amele mahallesind~ de o· mii§tiir. ,Sehir civarmda faaliyette bulu
biisler miihim hasar yapm1~t1r. lnsanca nan Franco kuvvetleri vaziyetlerini mah
zayiatm ne kadar oldugu heniiz bilinmi siis derecede tslah etmi§lerdir. Bu kuv· 
Yor. Hiikumet top~usu isabetli mukabe · vetler, hi.ikumet kuvvetlerini ~evirmege 
lede bulunarak asileri nihayet susturmaga matuf biiyiik manevralarma devam et -
rnuvaffak olmu~tur. mektedirler. 

Miihim tahribat T eruel bo~altyor 
Madrid 27 (A.A.) - Saat bire dog- Barcelonne 27 (A.A.) - Resmi 

ru ~iddetli bir top<;u diiellosu ba§lami§hr. teblig: 
Asi bataryalan bir kere daha hiikumt!t Hiikumet kuvvetleri heniiz asi sivil mu
rnerkezini topa tutmu§lard1r. Mermiler, hafiZlann i§gali altmda bulunan T eru -
lehrin merkez sokaklarmda gittikc;e ar- el'in piyade ki§Iasmi zaptetmi§lerdir. ~e
lan bir ittuadla patlami§tlr. hirde ancak iki mi.idafaa noktas1 kalmt§-

T elefonica binasile bi.iyiik caddede ba- hr. Bunlar papaz mektebi ile sivil hiiku
li binalar bombardimandan miiteessir ol- met konag1du. Bu iki bina diin ak§am 
lllu~lardtr. alevler i~indey<li. 

Amele mahallelerinde mermiler sag- T eruel cephesinde son giinler zarfmda 
lam olm1yan binalarda rniihim tahribat 6500 esir almdigi tahmin edilmektedir. 
~usule getirmi§lerdir. Bombardiman kur- Ahnan malzeme miihim bir miktara balig 
hanlanrun a dedi heniiz malum degildir. olmaktadu. T eruel' deki sivil ahalinin 

Hiikumet to~ulan mukabele ederek tahliyesine devam edilmektedir. 
asi bataryalanm susturmaga muvaffak Deniz cephesi: Dort asi harb gemisi 
olmu§lardu. diin Castellon ve Burriana limanlanm 

Frankistler, hiikiimet~ileri bombard1man etmi~tir. !nsanca zayiat ve 
~eviriyorlar hasarat yoktur. Cumhuriyet tayyareleri 

Salamanca 27 (A.A.) - Resmi teb- miitecaviz gemileri ka~maga icbar etmi§· 
Jig: lerdir. Bunlar, Majork adasi istikametin-

T eruel'in mudafaasma devam edil- de uzakla~ml§lardtr. 
--------- ----- -----

Japon i!fgalindeki arazide 
kapitiilasyonlar kalkb 

<Bastaratt t fnct sahttect.el 

Japon taarruzu ba~ladr 
Tientsin 27 (A.A.) - Japon kit'alarJ

llm umumi karargah1, Tsiman'1 i§gal 
etmi§ olan Japon kuvvetlerinin §imdi 
§ehrin tahkim edilmi~ olan kisimm ~
gal eden <;inlileri tardetmek suretHe 
~temizleme:o ameliyesile me§gul bu -
iunduklanm bildirmektedir. 

Bir .Japon erkamharb zabiti Tientsin
l\tken eephesinde uzun bir tevakkuf -
tan sonra Japon taarruzunun ba§lami§ 
Oldugunu beyan etmi~ir. 
Pe3adcrlara kar$t ~;iddetli tedbirler 
~anghay 27 (A.A.) - Japon ordusu

hun salahiyettar bir mumessili, SU§OV 
§imalindeki bolgelerin, $apei ve bey • 
~elmilel biilgenin biiyi.ik bir ktstm da 
dahil oldugu halde bugiinden itibaren 
~inli olmwanlara hususi i§leri i~in a -
~1laeagm1 bildirmi§tir. 

Bunlarm maHan, yabanc1lara aid ge
tnilere yiiklenebilecek ve bu gemiler
den bo~altilabilecektir. 

Fesad hareketinde bulunanlar i~in 5-
liirn cezasma kadar giden ag1r cezalar 
derpi§ edilmi§tir. Mes'uller hakkmda 
Japon asked kanunu tatbik edilecektir. 
l~t~iliz mektebinde Japon askerleri 

Pekin 27 (A.A.) - Reuter muhabiri 
Oildiriyor: 

Japon askerleri dUn tngiliz Anglikan 
lnisyonerleri mektebine girerek bir~ok 
hususi evrak zaptetmh;ler, bundan son
ra mektebin <;inli mildiiriiniin dairesine 
~Ilom§lar ve orada bulunan evrak1 da 
airnt§lardJr. Cinli miidiir malum olrru -
}'an sebeblerden dolayJ. tevkif edilmi§ -
t· ll'. 

Souyetler Cine yeni el~i 
gonderdiler 

~anghay 27 (A.A.) - Hankeo'dan ge
len bir telgrafa gore, yeni Sovyet bii -
tlik elc;isi Orelsky Moskovadan bu §eh
te gelmi§tir ve yakmda <;unking'e gi -
decektir ' . 
4rnerika konsoloshanesi aftltyor 

Va§ington 27 (A.A.) - c:Royter:o !ti -
ll'lada laYJk bir kaynaktan bildirildigine 
fore, Nankin'deki Amerika biiyiik el<;i-
1~ tekrar ac;1lacak ve Oahu gemisi 

l'angtse iizerinde evvelce Panay tara -
f~ndan yapilmakta olan devriye vazifc
tini gorecektir. 

Panay hcidisesinin akisleri 
!I 'l'okyo 27 (A.A.) - Nisini§i gazete3i, 

anay hadisesinin bir hal suretine rap
t:dilmesi keyfiyetinden bahsederken 
d1Yor ki: 

Su meselenin halledilmesi Can Kay 
~ek hi~kumetinin cokmesini kolayla§h· 
~~cakbr. Zira, !ngiltere ve Amerikanm 

•1tlikte yapacaklan hareket ihtimalle -
r1tle dayanan devamh mukavemet ii · 
l'rlidlerini yok etmektedir. 

Tiirk deniz ticareti i~in 
hayirli bir hamle 

tBa§makaleden devam] 
22,000 safi tonluk yeni gemi haric olmak 
iizere, 116,000 safi tonluk ticaret gemi
miz var. Bu art!~. ihtiyaca kafi olmamak
la beraber, bu sahadaki faaliyetimizin bir 
muhassalastdtr. Deniz ticareti i§lerinde, 
yeni gemilerimizle beraber 103,000 safi 
tonluk bir gemi artJ§mdan ba§ka, te§kilat 
ve personel yeti§tirme itibarile de, tersane 
ve fabrikalaTimiZln 1slah ve takviyesi iti
barile de hayli miihim ilerilemeler elde 
edildigini memnuniyetle kaydedebiliriz. 
Fakat, bugiinku vaziyet gosteriyor ki de
niz ticaretimiz, mesela demiryollanmiz 
derecesinde bir inki§afa mazhar olamaml§ 
ve ihtiyaclannuza uygun bir nisbet daire
sinde yiikselememi§tir. K1ymetli zama" 
mm1zm bir k1sm1 tereddiidler, dogru yolu 
bulmak ic;in yoklamalar ve tecriibelerle 
gec;tikten sonra, nihayet hiikumet de de
niz ticaret i§lerimizin gidi§ini begenmemi~. 
yeni ve kuvvetli bir hamle yapmaga ka
rar vermi§tir. Bu hamlenin filiyat sahasm
da tecellisi demek olan Almanyaya va
purlar 1smarlanmasi ve Deniz Bankm 
kurulmasile artlk rasyonel ve ciddi bir fa
aliyet devrine girmi~ bulunuyoruz. 

Deniz Bank kaybedilen zamam ve 
parayi suratle telafi etmek ic;in, ~ok ve 
IYI ~~b§mak mecburiyetindedir. Y eni 
yolcu vapurlanmlZln yanmda, bsa bir 
zamanda, modem vasttalarla ~ah§an mo
dern bir Tiirk §ile~iligi de dogmahdu. 
lsmarlanan ve Ismarlanacak olan yeni 
vapurlann tarn verim ve tam emniyetle 
~ah§abilmeleri i~in, limanlanmizm hie; 
olmazsa dalgakuanlan biran evvel yapii
mahdir. 

Deniz Bank da, Sumer Bank gibi 
c;ah§tlg1 takdirde -ki boyle ~ah§mamasl 
ic;in hi<;bir sebeb yoktur- Tiirk endiistrisi 
gibi Turk deniz ticaretinin de, feyizli in· 
ki§aftm pek k1sa bir zamanda gormekle 
bahtiyar olacaglmiZ §iiphesizdir. 

ABIDIN DAVER 
••• 

Ba~Indan yaraland1 
Diin aksarniize -

ri Albert a.dmda bir 
ihtiyar, Karakoyden 
ge~erken §ofor Van 
gelin · idaresindek · 
otomobilin ~arpma -
sile dii§erek ba§m · 
dan yaralanmi§hr. 
Y arah tedavi altma 
almml§, su~lu §ofor 
yakalanmt§tlr. ·-Bir kamyonun freni tutmad1 

Herkes steak yurdunda ocagmm ba$tnda 
E~t. ~ocuklarile sev~trken, giilerken: 
sen bizden uzaklarda, olii.mler sava~tnda, 
Dii$man: Azgm tabiat, silllhtn ytrttk yel-

ken/ 

* Omriln bitmez ftrtma, til.kenmez btr ayZtk, 
Bir kuru ekmek t~in hergiin kastrga, de-

Japonya, orta ~agdanberi zaman zaman daimi 
bir ordu bulunduran ve askeri fefler taraf1ndan 

idare edilen bir memlekettir 

niz .... Yazan: LUDOV/C NAUDEAU 
Sen so(Juktan donarken btzim yuvamtz tltk, 
Sen t;tplak can -z;erirken biz o yiizden zen

ginizl 

* Soguk tslak ketenin karla buzlu kara11el, 
Olii.m mar§mt ~alar uguldtyan daZgalar; 
Kara gok kubbesinden uzamr b!r demir el 
Keskin kayaltklarcU! mezanm hazzrlar .... 

* Eger cemaatlerln terdlere borcu varsa ... 
«En biiyiik alacakh» bizden, gemtct, sennn; 
Altmla yazmak it;in tarih bir gun sorarsa: 
«Bize can vermek i~in, sen, camm veren-

sinht 

* Artzk C0$1cun denize tii.kenmez bir 1C!nim 
var, 

Nekadar tatlt esse riizgdra gonlilm kznk; 
~u inliyen gene kadm, §U babastz gocuklar 
Aramtzda doZa~an btrer act hz~kzrtk ....... 

* Ldkin .... Herkes gemict, y~amak bir ftrlt-
na, 

Kaya, oliim, sava$ var yoluncU! hepimtzin; 
Geride kalanlan tsmarlay:p vatana 
Yiiriimek borcumu:zdur, ilstil.nde cbilyilk 

iiillt tnt 
24/12/ 937: Caddebostam 

Ali Rtza Seyli 

insanbk borcu 
<Ba§taratt I tnct sahffede> 

ade istemi§tir. Y ardtm komitesi lstanbul 
Deniz Ticaret miidiir muavini B. Refik, 
armatorlardan B. Hakk1 Deniza§an, B. 
Barzilay, B. Kalkavanoglu 1brahim, B. 
Dursun E§ref firmas1 Kmahoglu B. 
Mehmed, Ford Turkiye umum acentahg1 
mumessillerinden B. Mehmed Dogan, 
motorciilerimizden B. ~evki Pirlanttan 
mi.irekkebdir. 

Galatada Kefeli Huseyin ham ikinci 
katta T uva Limited §irketi veznesi yar -
eLm merkezi ittihaz edilmi§tir. 

Y ard1mlar, buraya yahnlabilecegi gibi 
Istanbul h Bankasma ve gazetemizin ida· 
resine de tevdi olunabilir. 

Diin, kpmite azas1 ~ehrimizin muhtelif 
miiesseselerine, biiyiik tacirlerine ve hay1r 
erbabma miiracaatte bulunmu~ ve her 
taraftan yard1m vaidlerile kar~uanmJ,tJr. 
Bugiin komite, dogrudan dogruya faali
yete ge~erek para toplamaga ba§hyacak
tJr, 

Ilk yardrm Oniversiteden 
Diin, ilk yard1m listesi, buyiik mem

nuniyet ve §iikranla soyliyelim ki miinev
ver Turk gencliginin yurdundan, Oniver
siteden gelmi§tir. Maddeten degil fakat 
manen c;ok zengin olan Oniversitemizin 
Rektoru, bir kiSim profesorlerile Hukuk 
ve !khsad fakiilteleri talebesi ilk hamlede 
62 liraltk bir yardtm temin ettikleri gibi 
12,332 numarah y1lba§J tayyare piyango 
biletini de bu hayuh yardtm i§ine tahsis 
etmi§lerdir. 

Ecnebi hayirperverlerin yardrmt 
Turk gemicilerine yardtm hususunda 

yalmz yurdda§lanmtz degil, insaniyet· 
perver ecnebiler de i§tirak etmi§ler ve 
Kaptan Robino'nun delaletile topladtkla
n 15 liray1 «~ehid Tiirk karde§lerimizin 
yetimlerine yardtm i~in>> kaydile ldare· 
hanemize gondermi§lerdir ki bu ha}'lrper
ver insanlarm listesi a~agtda yazi!Idtr. 

ilk yard1m listesi 
Diin ak§ama kadar idarehanemlze 

tevdi edilen teberruat: 

Lira 

62 'Oniversite Rektorii, bir kuum 
profesorleri, Hukuk ve :lkbsad 
fakiilteleri talebesi 

5 Riistempa~a camisi hatib ve ima-
ma B. Hayri Sonmezer 

3 B. Kaptan Robino 
3 B. Kohenka 
2 B. Taggio 
2 B. Christiansen 
2 B. Hjellotrom 
1 Bn. Gina Galich 
1 B. Spiro 
1 B. Sadi BaiJar 

_____________________ J 
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Gemlik cinayetinin faili 
tevkif edildi 

Bugiinkii modern Japon ordusu, bir asudan daha az zaman evvel 
i~te bu resimde gordiiguniiz halde idi 

1542 senesinde Portekizli Mendez ettirmegi tasarhyordu. 1603 senesinde, 
Pinto, bir <;inli kay1gma binerek T ane - leyasu'iiun emrile, o zamana kadar go • 
ga§ima adasma c;tkmi§ ve japonyaya ilk riilmemi§ biiyiikliikte bir gemi in§a edil
ate§li silahlan getirmi§ti. J aponlar, dort di ve Tonkin'le Annam arasmda ticaret 
seneden daha az bir zaman zarfmda, seferleri yaptld1. 
Kiusu' da 30,000, ve biitiin J a pony ada 1640 senesinde, hiristiyanhk aleyhin-
300,000 den fazla arkebiiz tiifegi imal deki kanh miicadeleden sonra, Portekiz
etmi§lerdi. Dart sene zarfmda, s1rf kendi liler, ,Sorgun 1emitsu'ya bir heyet gon· 
vesaitile, Avrupamn en miikemmel sila - dererek, eski ticari miinasebatm ihyasm! 
hm1 taklid eden J aponlardan ba§ka renkli zelilane rica etmi§lerdi. F akat Sorgun, 
bir uka diinva tarihinde tesadiif edilme- bu miiracaati §iddetle reddettikten ba§ka, 
mi§tir. heyet reisi Portekizli Luis Paez Pache· 

Dogrusunu soylemek laz1m gelirse, co'yu, beraberinde ii<; el~i ve 57 tayfa ile 
1542 ile 1546 senesi arasmda ge~en bu birlikte, kafalanm kesmek suretile idam 
hadise, u~ aSIT sonra ba§hyan harikulade etmi~. miitebaki 13 tayfay1 ~u haberi go
degi§iklige bir i§aret idi. J apon milleti, tiirmege memuren, heyetin geldigi Ma
Avrupahlann, miistemleke dedikleri ha- kao'ya iade etmi§ti: «Badema, J aponya
le getirmege muvaffak olamadiklan ye - ya gelecek olan her Avrupah, isterse Por· 
gane renkli 1rkt1r. Bu milletin mukave - tekiz Kralmm kendisi olsun, hatta isterse 
met kuvvetini temin eden amillerin neler- hiristiyanlarm allah! olsun, boyle oldiirii
den ibaret oldugunu da. Onaltmci am- lecektir.» 
dan itibaren gormege ba§liyoruz. 

Japonlann gorii§ ve sezi, kuvveti, bun· 
dan dort asu evvel, §ayam hayret bir,ey
di. 0 devirde Portekizliler J apon sahille
rinden birine ayak atar atmaz, Japonlar, 
tarihi vesaikle sabit olduguna gore, Av -
rupahlann, J apon sahilleri civannda son· 

daj; topcrgrafi, kroki gibi i§ler yapmalan· 
m kat'iyyen menetmi§lerdi. Bu . kadar 
yerinde bir ku§ku gosteren adahlar 
herhalde kolay kolay maglub edilir vah§i
ler olamazdt. 

OnalhncJ amda, J apon bahriyesi, AJ
yamn en kudretli bahriyesi olmu§tur. lki 
direkli biiyiik J apon gemileri, bazan ar -
kebi.izlerle miicehhez olduklan halde Si -
am'la, Cochichin (Ko§en§in) le, Ton • 
kin'le, Cambodge (Kamboc) Ia ticaret 
yap1yor: J apon korsanlan Yang - <;e
Kiang nehri boyunca yukan c;tkarak 
Nankin onlerindc gori.inuyordu. 

OnaltmcJ asuda, kuvvetli dehasile ta· 
mnan Hideyo§i, J apon vatanmda ittihad1 
temin ettikten sonra, Kore'nin zaph i~in 
her biri 1 00,000 ki,ilik iki ordu gonder • 
mi~ti. 0 tarihte, ]apon ordusunda hi~bir 
Avrupah muallimin bulunmadtgmJ soyle
mek zaiddir. Buna ragmen, ]apon ordu
lanmn lce§if k1t' alan ve onciileri vard1; bu 
ordula: 1 0 fukadan mi.ite~ekkildi: s1kt 
bir nizam altmda idiler. Ricat hatlan, 
diimdar kuvvetleri ve menzillerle takviye 
edilmi§ti. Hatta te§kilat ve teslihat bakt
mmdan, ayni devirdeki Avrupa ordulan· 
na nazaran hi~ de a~ag1 vaziyette degil -
lerdi. Esasen, Onaltmct am sonunda, 
200,000 ki§ilik bir orduya kumanda e -
den hangi Avrupah general goriilmii§ -
tiir. 

Esasen Hideyo~i'nin gayesi, <;ini Ja • 
pon hakimiyeti altma almaktan ba§ka bir 
§ey degildi. Onun planlanna gore, Seul 
ve Y alu birer merhaleden ibaretti. Ku -
mandas1 altmda bulunan lutaat, miittefik 
Kore ve <;in kuvvetlerile c;ok §iddetli mu· 
harebeler yaptilar. 1598 de, yaln1z bir 
muharebede, 38,700 (inli kafas1 kesildi, 
sonra bu hfalann kulaklan kopanlcL, 
tuzland1, yoto'ya gonderildi. 0 kulak • 
!ann gomiilu oldugu yerde yiikselen Mi
mi - Zuka abidesi, bugiin hala mevcud -
dur. 

*** Ecnebi memleketlere, baz1 J apon Ji. 
mania rile ticaret serbestisi vermege J a
ponlan nihayet ikna eden, Amerikah 
Komodor Perry oldu. 1854 senesinde bir 
filotilla ile J aponyaya gelen Perry'nin 
Japonlarla yaptig1 miizakerat §ayam dik
kat bir hadise ile ba~lami§tir. Japonlar, 
o tarihe kadar, iskemle veya koltuk gibi 
iizerine oturulacak e§ya lcullanmazlar, 
dogrudan dogruya yere, hasir iistune otu
rurlardJ. Amerika murahhas1 Komodor 
Perry ile muzakere edecek olan Japon 
mi.imessili, Amerikahya bir iskemle ve· 
rilmesi li.izumunu bildigi i~in, onun kar· 
~lsmda kendisinin hama diz <;okiip otur· 
masm1 zelil ve haysiyet kmc1 bir vaziyet 
telakki etmi~, an'aneye mugayir olmasma 
ragmen kendisi ic;in de bir koltuk Jsmar
lami,h. 

Amerikah miimessilin, J ap'onlari an' a
ne fedakarhgma sevkedecek kadar kuv
vetli bir 1ahsiyet olduguna hiikmedile
mez. 1aponlarm biitiin meharetine, dip
lomathgma ve kudretine ragmen Ameri
kahlarla miizakerata girmegi bu kadar 
kolay ve istekle kabul edi§leri, o devirde 
J apon miitefekkirlerinden pek <;ogunun 
biiyiik bir degi§iklik ihtiyac1 duymaga 
ba,laml§ olmalanndandir. Memlekette 
biiyiik bir dahili harb ba~lamalc iizere 
idi. V e bu dahill harbin kan§tkhklan i<;in
de, ecnebi menafii birc;ok defalar tehlike
ye ugrarru~tlr. 1863 te, F rans1z ve lngi
liz bahriyelilerinin Yokohama' da karaya 
c;tkmalan, Frans1z gemilerinin, Amiral 
1 aures'in kumandas1 albnda ~imonosaki 
bogaZI bataryalanm bombard1man etme
si, onu takib eden Amerikahlann, !ngi
lizlerin ve F elemenklilerin ayni ~ekilde 
miidahaleleri hep bu dahill harbin hirer 
neticesidir. 

h Osahi gazetrsi ise, bilakis. Amerika -
h 11\ notasm1, Cinin miistakbel vaziyeti 
.hltk1nda Japonvaya van•lm1s kapah bir 
~~~r mahiyetinde telakki eylemckte -

lnuiliz notastnm cevobr 
"'l'okvo 27 (A.A.) - Farbiye. Hariciye 
~ Bahrive ne?'lretlnrinin ~ik~ek me . 
t Urian Lady Bird hadisesi dolay1sile 
):)llgiltere tar~fmdan tevdi e>d'lmis . olan 
~otesto notasma verilccck cevabm 

etnini tetkik etmislerdir. 

Diin sabah, Firuzagadan gec;mekte bu· 
lunan §ofor Koksalm ·idaresindeki 1.69 
numarah BeJediyeye aid c;op kamyonu
nun birdenbire freni tutmami1?, bu yii~· 
den kamyon kaldmmdaki elektrik di -
regine c;arpt.rak hasara ugramr§hr. 

Kamyonda: bulunan c;op<;iilerden Yah 
ya basmdan yaralanmrshr. 

beklenebilir. Fakat, §urasmJ da nazarr 
dikkate almak lazimdir ki, Pasifik'teki 
bahriye iislerinin takviyesi icin Ameri
kan Amiralltk dairesine kat;i emirler 
verilmi§tir. 

Gemlikte i§lenen bir cinayetin sur;Iu
su, !stanbulda yakalanarak, Adliyeye 
verilmi~tir. Suc;lu, Ahmed oglu Rauf is
minde biridir. Diin birinci sulh ceza ba
kimi Re§idin huzuruna <;Ikanlan suc;lu. 
cinayetini §U suretle anlatmJ§, Sabriye 
isminde sevdigi kiz oldugunu, kendi • 
siJe konu§mak i<;in evlerine getirdigi -
ni, bir rezalete mcydan vermeemek ve 
kendisini korkutmak ir;in, tabancasile 
iki el silah attigmJ soylemi§tir. 

Bundan bir mi.iddet sonra, Onyedinci 
asu l::idayetinde, biiyiik ~ogun iyeasu bir 
harici siyaset ve bir miistemleke siyaseti 
takibine koyulmu§tu. Filipin adalannda 
yerle§mi§ olan 15,000 J aponun mutema
di ayaklanma hareketleri hakkmda, bu 
adalarm valisi olan don Rodrigo Vivero 
ile muzakerata giri§ti. Bir yandan da, 
lspanyamn Amerikadaki topraklannda 
iki sene siirecek bir tetkik seyahati yapil
mast i~in, oraya biiyiik bir gemi gonderdi. 

Bu §Ogunun (§ogun, o tarihte impara
torlarla birlikte, ve ayni derecede niifuza 
sahib olarak memleketi idare eden bir ne
vi J apon seraskeridir) maiyetinde bir em
niyeti umumiye te§kilatl ve ecnebi memle
ketlerde habercileri, mi.i§ahidleri, ve ca -
suslan vard1. 0 tarihte, aktllara hayret 
veren zenginligi dillere destan olan Mek
eikaya Japon tacirlerini kolayca seyahat 

Komodor Perry'nin, 1 aponlarla yap
hgl miizalceratl nas1l idare ettigine clair 
olan hahralan c;ok meralch tafsilatla do
ludur. Perry ezci.imle diyor ki: «Bu ze
ki milletle yaphglm miizakerelerde, o za· 
mana kadar, medeni veya vah§i memleket 
insanlarile olan miinasebahmm verdigi 
tecriibelerden c;ok istifade ettim. Bu tec
rubeler bana, debdebeli ve alayi~i seven 
milletler kar~1smda ya her tiirlii merasimi 
bir tarafa b1rakmak, yahud da bu husus
ta onlan gec;mek icab ettigini ogretmi§ti. 
Ben, bu iki ~1kkm ikisini de ifrat derece
de kullandim·. Y ani, J aponlarm ho§una 
gitmiyecegini tahmin ettigim noktalarda 
her tiirlii merasimi tamamen b1raktiiD, di
ger ahvalde ise, J aponlann, ancak yerle
rinden si.iri.inerek yanlanna yakla§ttklan 
kimselere kar§l onlarla ayni seviyede ol· 
dugumu gostereeek §ekilde davrandlffi ve 
kendi vaziyetime daha fazla ehemmiyet 
verdirmek ic;in, ancak prenslerle miizake
rede bulunabilecegimi lisam miinasible 
anlathm.» 

A.rnerikan b"'hriyesi tedbirler 
fl alryor 

le . at'is 27 (A.A.) - Uzaksark mesele -
~i~111den bahseden Euvre gazetesi diyor 

(! 1~Japonlar eger evvelki gibi bombar
'flt·anlara devam etme:derse, Amerikan 

ar1 umumiyesinin siikCmet bulaca~ 

Bir Cinli Japonlarm iizerine 
bomba attr 

Londra 27 (Hususi) - ~anghay'daki 
Japon kuvvetleri ogle tatili yaparken 
bir <;inli, yuksek bir kopriiden Japon -
}ann iizerine 3 el bombasJ atmi§hr. u~ 
Japon askeri yaralanmi§tlr. 

Kur~nlardan biri, Sabriyenin annesi 
Elmasa rashyarak onu yere sermi§tir. 
ikinci kur§un da, Sabriyenin k1zkarde§i 
Fatmaya isabet etmiljtir. 

Hakim, su~lunun tevkifine karar ver
mi§tir. Ahmed oglu Rauf, Bursa Agirce
za mahkemesine gonderilmek iizere ev
rakile birlikte Muddeiumumilige sev -
kedilmi§tir, 

Ondokuzuncu asrm ortalannda, Av
rupaii devletlerin, hie; kimseden bir~ey 
beklemiyen Japonlara, kendi toplanm, 
harb gemlerini. bombalanm zorla satma
ga, muallimlerini, profesorlerini, mii§a
virlerini Zi>rla kabul ettirmege kalki§mak 

Etek 

K admbk an' anesine saygi gostere• 
rek tath tath birini ~eki§tiriyor• 
lard1, ~enesi daha ~uvvetli gQ.. 

riinen, siirmeli gozlerini siize siize, boyah 
dudaklanm biize bi.ize §oyle bir tarif yap .. 
tJ: 

- Koca bulmadan once etegi belinde 
bir k1zd1. Ellem edip kallem edip koca 
sahibi olduktan sonra kendini koyuverdi, 
etegini bir serpti ki §a§mamak miimkiin 
deg;l, soz aram1zda, kirden, pasaktan 
yanma vanlm1yor arhk! .. · 

Kimden bahsettiklerini, kimin etegine 
c;amur siirdiiklerini bilmiyordum. Derece 
derece §i§en gaybetlerile de daha fazla 
alakalanmaga liizum gormiiyordum. Fa
kat §U c;eki§tirme s1rasmda s1k s1k kullan· 
dtklan ( etek) kelimesi kafamda uzun bir 
tedai zinciri yaratmi§h. Beynimin biitiin 
hi:icrelerinde etekler a~1hp kapamyor gi· 
biydi. Onlar, dillerini etegine yapJ,tJrdJk• 
Ian kadm i~in «etegi belinde bir k1zch». 
der demez Sabitin: 

0 nahli ndz etegl belde bir nfhal olm~ 

Soziinii hahrlami~hm. Eskiler bu mev .. 
kide tirende:- de derlerdi. <;iinkii ok atl• 
hrken ahcmm etegini beline dolamast 
adetti ve bu sebeble 0 vaziyette i§ goren 
kimseleri tir' endazlara benzetirlerdi. 

T edai siiriip gidiyordu. llkin goziimiin 
oniine eski yutmachlar, iic; etekliler, kub
be etekler, yandan ilikliler, topuk doven 
entariler geldi. Sonra tennureler zihnimde 
kJmildadJ, §air Beligin: 

Giyip bir al eteh;lik hdleden meydana a::
metm1§ 

Semada Mevlevi dyinini tasvir eden mehtab 

Diyi§i kulag1mda c;mlad1. Bu arada 
etek bezlerini ve onlan kurutmak ic;in 
mangallann iistiine kurulan kafesleri de 
goriir gibi oJdumsa da a~IkJarca 1ngilizJe· 
rin dizbag1 ni§anmdan c;ok daha k1ymetli 
ve cazib olan etek baglan hayalimi etek 
bezlerinden, kafeslerden ~arc;abuk c;ekti. 
~imdi bir etek bagm1 yere diz ~okiip 
c;ozmek ve eger -kazaya ugnyarak dii· 
giimlenmi§se· di§lerile a~nnya ugra~mak 
i~in etekleri 1shk c;ala c;ala sevgililerinin 
evine ko§an eski avareleri du§iiniiyor
dum. 0 avareler boyle bir nimete, saade· 
te ve zevke erebilmek i~in etek dolusu pa· 
ra sarfetmekle kalmazlardt, etek etelt 
yiizsuyu ve etek etek gozya§l da doker• 
lerdi. ic;lerinden c;ogu, biitiin bu fedakar
hklara ragmen, gene meramlanna er~ 
mezlerdi ve e~igine yiiz siirdiikleri kap1• 
lann ac;Ilmamasl iizerine etekleri tutu§a• 
rak geri donerlerdi. 0 zaman: 

Sanman t~afak, gorup tett kahr!n stpf.hr"den 
Tllbt nedamet iZe tut~tu etekZerl 

Diyecek duruma dii~erlerdi, o e§ikten 
seyrettikleri §afakta hiisran yan(llml man· 
zaras1 tevehhum ederlerdi. Bununla hera• 
ber a§k Ishrablanndan y1hp da o gonill 
me§galesinden etek c;ekenler, hele sevgili
lerinin cevrinden, ezasmdan dolay1 etek 
silkenler yoktu. <;iinkii eski a§klarda et~ 
ge dii§mek, etegl' sanlmak yiirek ve ruh 
ibadeti saythrdt. 

Bunlan zincirleme bir §ekilde dii~ii· 
nurken goziimun oni.ine eski devirlerin 
etek openleri de geldi. Arkalanndan ok· 
kah kiifiirlerle sogiip saydtklan kimselerle 
yiizle§tikleri vakit dudaklanm onlann 
eteklerine yapl§tlrmaktan ve bu kopek~e 
vaziyeti candan sayg1 diye yutturmaga 
c;ah§'lllaktan geri kalm1yan o ag1zlann 
aptesanelerdeki etek tahtalanna, etek 
ta~lanna siiriinen dudaklardan ne farki 
vard1 ki? .• 

Bu tahattur ve bu miilahaza, lmame 
etekligi denilen parc;a delaletile ~ubuk 
alemlerini, mimarideki eteklik dolayisile 
de eski eserlerdeki etek etek ac;1lan ha§· 
metleri dii§iinmege imkan btrakmadJ. 
<;iinkii i~ime bulantt gelmi§ti. Gaybetc;i 
bayanlar ise eteklerinj toplay1p vapurdu 
c;Ikmi§ bulunuyorlardJ. 

M. TURHAN TAN 

suretile ne biiyi.ik bir hata irtikab ettilderi 
~imdi sarah a ten goriiliiyor. A vrupahlar, 
1854 denberi. bu hususta birbirlerile lid
detli bir rekabete giri~mi~lerdir. 

Avrupahdan son derece ba§ka olan, 
ferdi §ahsiyeti, benligi garb milletlerine 
nazaran son derece az inki§af etmi1 olan 
bu millet, hayatm devamma ve oliim fik
rine, bundan dola}'l pek az ehemmiyet 
vermektedir. J apon btaahnm, harb mey
damnda bu kadar buyiik bir sogukkanh
hk ve lakaydi ile canlanm veri~lerini de 
bu miilahaza kafi derecede izah eder. 

Boyle bir millet, Avrupamn amlardan
beri viicude getirdigi imha vesaitini eline 
ge~irince, pek tabii olarak son derece bii
yiik bir tehlike arzetmelctedir. Fa kat. 
ders, heni.iz tamam olmamJ§tir. Bugiio 
dahi, J aponlarm harbde kullancLklan ve· 
saitin pek c;ogu. onlara dogrudan dogru
ya muhtelif Avrupa milletlerinden gon
derilmektedir. 

Beyaz 1rklar arasmdaki rekabet fikri 
ve tesaniidsiizliik, nihayet garb medeni
yetinin mahvma m1 sebeb olacalc? 

Ludovic Naudeau. J 



6 CUMHURIYET 

T1bbm bir muvaffakiyeti 
Prof. Behc;et Sabit miihim 

bir ameliyat yaptt 
Tabii halden ii~ misli fazla biiyiiyen 875 gr. ag1rhg1nda 

bir bobregi muvaffakiyetle alan doktor, kanserin tedavisi 

haklo.nda muharririmize izahat • ver1yor 
Ge~en giin bir doktor arkada§la kan

serden bahsediyorduk. Giinden giine art
tlgl ve hala neyin nesi oldugu bilinemedi
gi, deva51 da bulunamad1g1 i~in cemiye • 
tin gi:iziinii pek hakh olarak korkutan bu 
derdin, hatta dost saflanndan abp gi:i
tiirdiigii kurbanlan hatularken, arkada • 
~liD soziimii kesti : 

- Kanser, dedi, zannedildigi gibi 
biisbiitiin tedavisi imkans1z bir hastahk 
saYJlamaz. Kansere tutulanlar vakit ve 
zamanmda miitehass1s bir ele dii§erlerse 
ekseriya kurtulmalan ihtimali vard1r. Me
sela ... ,Su son vak'a ... 

- Hangisi? 
- Bilmiyor musun? Bu hafta profe • 

sar Beh~et Sabitin Tiirk T1b Cemiyetine 
arzettigi basta.. Adm1 habrhyamadigJm 
bu basta eger tam vaktinde -hatta biraz 
g~ bile diyebilirim· Beh~et Sabitin eline 
dii§meseydi, bugiin, bir alay yanh§ ve 
~ te§his kurbanlanmn yamnda, o da 
~oktan ebedi uykusuna dalmi§ buluna • 
cakh. 

- Arkada§ima fazla bir§ey sormadJID ve 
ondan aynhr aynlmaz profesor Behc;et 
Sabiti bulmak karanm verdim. 

Diin sabah Si~li <;ocuk hastanesindeki 
hnrosunda kar§Ila§tlglm degerli profe • 
s<5re ilk sualim §U oldu: 

- Kurtard1gmiz ve bu hafta Tiirk 
T1b Cemiyetine takdim ettiginiz bir kan
serli basta variDJ§ .. T edavisi imkans1z sa
y!lan bu hastahgm .. 

Profesor: 
- Neden boyle sayiliyor? diye yiizii

me baktJ. 
- Kanser .. Bu iki hece, herkesin go· 

ziinde elinden kurtulunmaz bir derdin 
korkunc ismi haline gelmi§tir, 

,Simdi o, bu yanh~ telakkiye bir mute· 
hasSJS slfatile temas etmek liizumunu 
duymu§ goriinliyor ve ag1r ag1r anlatJyor· 
du: 

- Cihan oldu olah, hastallklar da in
sanlarla beraber viicude gelmi§tir. Bunla
nn ic;inde isirnleri olm1yan, te§hisleri ko • 
nulam1yan hastahklar zamammllln ilm! 
ilerleyi§i sayesinde ve elde edilen arayJcl 
ve ara§tlnc1 vasJtalarla te§his edilmi§ ve 
ona gore tedavileri de yapJlml§ttr. Y almz, 
bugiin sebebi elan mec;hul olan, mikroblu 
mudur, mikrobsuz mudur, dii§linceleri 
ic;erisinde blitiin tJb alemini bu yolda ge
ni~ ara§tlrmalara sevkeden ve bugiiniin 
t1hbi akiitalitesini te§kil eden en biiyiik 
hastahk kanserdir. 

Kanser, uzviyetin her bir hiicreslnde 
husule gelebilen ve sinsi sinsi tahribatile 
viicudii ifnaya giden en miithi§ hastahk 
olarak tanmml§tlr. 

Bu hastahgm uzviyette mevzii gibi kal
dlgl dii§liniilerek ona gore mevzii tedavi
lerde bulunulmu§tur. 

Rontgen ye radyum bunlar meyamn • 
dad1r. 

F akat hence, as1l, b1c;agm mlidahalesi
le tUmor c;Jkanld1ktan sonradtr ki, bunlar, 
derdin niiksetmesinin online gec;ilmek i~in 
istifade edilebilecek vasJtalardlr. 

Bundan dolaYJ kanser ve miimasil ur~ 
Jar uzviyetimizde ilk ba§ladJgl anda, ip~ 
tidai bir zamamnda yakalamp imha edi
lirse, i§te as1l o vakit be~eriyete en bliyiik 
hizmet ifa edilmi~ olur. Boylece anla§lh
yor ki, kanser tamamen erken te§his edi
lecek ve ancak bu te§his dolayJsile tedavi 
edilebilecek bir hastahktu. 

Demin dedigim gibi kanser uzviyeti
mizin muhtelif uzuvlannda ve her bir 
hiicresinde husule gelebilir: derimizde, 
yliziimlizde, goziimiizde, dilimi.~~e. _ci
gerlerimizde, bi:ibregimizde ve butun id
rar yollarmda, kemiklerde, hulasa Y_a~J
yan her hiicrede kanser te§ekkiil edeb1hr. 

Muharririmiz Profesor Beh!<et Sabitle gor~iiyor 

- !yi amma, dedim, bunlan bulmak sma aid bir fekil goriirse, asra uygun tet-
ve vaktinde tammak meselesi? kik ve te§hisile tedaviye ba§lar. 

- Kanseri tammak ic;in, onun bir ta- Her pratisyen hekim, uzviyetimizin i-
kim arazlanm iyi bilmek lazund1r. An • ~inde bulunan ve kendisini ilk zamanlar· 
cak bu araz ve deliller vasJtasile hastah • da hacmile degil, ancak kan i§eme gibi 
gm varhgma hlikmolunabilir ve yenne arazile gosteren bobrek urlan te§hisinde 
gore tedavisine de gidilmi§ olur. yamlmamak ic;in, her kan i§iyen hastaya 

- Birc;o~ kanserli hastalann, ancak ilk laz1m gelen tedaviyi tatbik etmekle 
i§ i§ten gec;tikten sonra hastahklanmn beraber, mutlak surette bir mlitehass1sla: 
te§his edilebildigini, hatta bir k1sm1mn da mlidavelei efkar etmek ve te§hisine kana· 
yanh§ te§hislere kurban gittiklerini i§itiyo- at getirmek mecburiyetini hisseder iimi-
ruz. dindeyim. 

Profesor bir lahza dli§iindii, sonra t Fa kat baz1 vak'alarda, zaman zaman 
- Kanserin verdigi arazlar bir takun her nedense diger hastahklann arazile ka· 

diger hastahklarm arazlarile de kan§abi- n§tmlarak miihim olan bi:ibrek urlarmda 
lir ki, bu vaziyet kar§Ismda dli§iincelerin tetkikatm eksik ltalmas1 dolaYJsile tam 
de kan§masl ve te§hise tam vanlamamas1 te,hise gidilemiyor, boylece hastahk da 
miimkiindiir, tabiatile ge<;en uzun zamanlar i~inde kok-

- Bir doktor arkada§tan i§ittigime le§iyor, o vakit tedaviden de iimid kesili
gore biraz evvel bahsettigim ve elinizde yor. 
tekrar hayata kavu~an hastada... - Kurtard1gm1z hasta da ayni vazl. • 

- Zaten siiz oradan a~1Idl degil mi?.. yette miydi) 
Sordugunuz vak' a dolayJsile soylemek is- - Bizim bu hastamiZ, ayni suretle 
tedigim kanser, dogrudan dogruya idrar mliteaddid kan i§emeleri tarzmda tedavi 
yo IIanna aiddir, V e bilhassa bobrekte te- edilmi~. fakat hakikt bir te§hise mazhar 
merkiiz etmi§, orada tahribahm yaparak olamadJgmdan yap1lan tedavi hlikiimsiiz 
ilerlemi§ olan bir habis urdur. kalmi§tl. 

ldrar yollannda husule gelen urlar iyi Bugiin idrar yollari urlan fc;in yalmz 
ve fena olarak ikiye aynlml§tlr. Her ne de arazla degil, elimizde mevcud goriicii ve 
olsa iyi olan urlar giiniin birinde cinsiye· gosterici fenni vasttalarla tamamen te§hi
tini degi§tirerek kotii olabilecegine gore se vanlmaktad1r ki, bu te§his nekadar er
bunlann da gene te§hisile erkence tedavi- ken yaplhrsa hastahgm online 0 kadar er
sine gec;mek' bugiinkii tJbbm en bliyiik ve ken gec;ilebilir. 
miihim vazifelerinden biridir. Siikretmelidir ki, bi:ibrek kanserleri di-

Bobrek urlarmm verdigi ilk araz hie;- ger kanserler gibi hemen yaylhCI vaziyet
bir agn olmadan ve JStJrabJ bulunmadan, te degildir. f akat, uzviyetin en miihim 
beklenmiyen bir zamanda ve neden dola- siizgecini te§kil eden bir bobrek guddesine 
Yl oldugu malum olmadan, ani olarak savlet eden bu habaseti yava§ yayil1r di
kan i§emekle ba§lar. fnsan s1hhatte iken, ye ihmal etmek caiz midir? 
ve her bali normal iken, gerek gece, ge- Bunlarda da maraz nliks ve uzviye
rek giindiiz vukua gelen bir tebevviilde tin diger aksamma yayJlabileceginden, on
dogrudan dogruya klpkumm olan kanh !ann erken te§hisile online ge~ilmesi en 
idrar eder. muvafYk tlbbt tedbirlerdendir. 

Hasta eger pek merakh ise, evvela - Hasta size ne hal de gelmi§ti il 
muhitine, yahud bir hekime mliracaat e- - 0, uzun mliddet basit bir kanh 
der. Verilen kan kesici bir ila<;la, bu kan bobrek iltihab1 te§hisile ve tedavisile kal· 
durabilir. Fa kat baZI hastalar da kim- d1ktan sonra bize geldigi zaman adeta yii
seye bir~ey soylemez, hekime de gitmez, rliyemiyordu. HastabakJcdar kollanna 
ve ikinci tebevviilde, yahud iki giin son- girmi§ler, hastaneye oyle alm1§lard1. Se
ra kamn durmas1 ve gene berrak bir hal- kiz kilo kaybetmi~. zaylflaml~tl. Ate~li 
de idrar etmesile hadiseyi bir li§iitmege idi, kanh idrar ediyordu. 
veya bir hazJmSIZllga atfederek, i~ine gii- Burada kanh idnira kaq1 bir bobrek 
cline dalar. tiiberkiilozu dii§iiniilebilir. Bu sebeble 

Bir sene zarfmda bu urun biiylime ve mikrobunu aramak te§hise biiyiik yard1m 
nesci tahrib etme vaziyetine gore kan ya eder. BulunmadJgl takdirde kobaylara 
iki ayda bir, yahud senede iki defa olmak telkih edilerek aramak fennin icablann -
iizere sinsi bir }lalde hastahkla beraber dand1r. 

devam eder. Kanh idrara sebeb olan bobrek ta§lan 
Hasta ancak kanm uzun miiddet de- ri:intgenle kabili te§histir. Bulamadigl • 

vammdan sonra, tedrici zafiyetle halsizlik m1z takdirde ve bir ur hissedile ek vazi • 
ve dermansllhk ba§ladJgl bir zamanda, yette uzuvda da bir biiyiikliik oziikmli -
yahud giiniin birinde kendisini ve muhi- yorsa, diger radyografik vas1talarla ur 
tini korkutacak bir §ekilde fazla kan gel- hakkmda bir malfunata Jttlla basil edile • 
mesinden mii§teki olarak hekime gider. bilir. 
Hekim bu vazivet kanJsmda e~f"r iht1~a- hte bu ara§hrmalardir ki bizi hakikt 

bir te§hise gi:itiirebilir. 

Bunlar, haricde ~ah§an arkada§lar ta
rafmdan hastaya soylendigi zaman, eger, 
bu icraahn yap1lmasJ i~in mall vaziyet 
dar geliyorsa, hastay1 mutlak surette ikna 
ederek ve asia kan kesici bir ilacla bnak
mlyarak, behemehal hiikumetin hbbt mli
esseselerine sevketmek, oradaki miikem • 
rr:el vesaitle bir te§his koydurmak, derd -
lerine deva buldurmak bir vazifedir. 

l\Hihim amcliyah muvaffakiyctle neticelcnen hastanm neey'esi 

Bir kiSlm hastalar da, nedense, baz1 mu
ayenelerin, bilhassa mesane ve bobrek 
goriicii aletlerin giic;ltiklerinden kac;makta 
o!duklanm soyliiyorlarml§. Bugiinkii hb, 
eski tJbla mukayese edilemiyecek dere -
cede IstJrabJ tehvin ettig1 ic;in, bu vesa
itle yap1lacak herhangi bir miidahale, 
il-.tJsasa taalluk ettigi cihetle, arhk Jstlrab 

-~ 
Cumhuriyet kupasJ 

Bettikta, ve Giine~ talam
lart oniimiizdeki pazar 

giinii karttda~Jyorlar 
Has1lat1 Hava Kurumu menfaatine 

olmak iizere gazetemiz tarafmdan evvelki 
sene tertip edilip yanda kalan kupa domi
final ve final ma~lannm yap1lacaklan ta
rihler tesbit edilmi§, ortada yalmz saha 
meselesi kalm!§h. 

Diin bu hususta yapllan bir toplantl 
ncticesinde Be§ikta§la Giine§ arasmdaki 
domifinal mac;mm hangi stadda cereyan 
edecegi de karar altma almm1~ ve ortada 
ihtilafl mucib hic;bir nokta bJrakdmamJ§tlr. 
Verilen karara gore Be§ikta§la Giine§ ta
kJmlan oniimiizdeki ay,n 9 uncu pazar 
giinii saat 14,30 da T aksim stadyomun • 
da kar§ila§acaklardu. Bu mac;m galibi de 
16 k.anunusani pazar giinii final ma~m1 
Galatasaraya kar~1 oymyacakttr. 

Tekirdagb Hiiseyin 
yak1nda Londraya 

gidiyor 
fki senedenberi Tiirkiye profesyonel 

serbest giire§ §ampiyonlugunu kazanmak· 
ta olan T ekirdagh Hiiseyin pehlivan, o -
niimiizdeki aym ilk haftalannda Londra~ 
ya giderek orada serbest giire§ miisabaka
lan yapacakbr. Bu miinasebetle halen 
T ekirdagmda bulunmakta olan §ampiyo
numuz, buraya gelecek ve Cemal pehli
vanm nezareti altmda antrenmanlarma 
ba§hyacakhr. 

F enerbah~e miiessesan heye
tinin fevkalade i~tima1 

F enerbahc;e spor kuliibliniin mliessesan 
heyeti, halen kuliibli idare edenlerin vaki 
daveti iizerine oniimiizdeki per§embe gii
ni.i fevkalade bir toplanh yapacaktu. 

vermiyecek bir tekil alml§tlr. 
Biz de bu hastam1za blitiin vesaiti 

kullanarak, be1 aydanberi deyam eden 
bu kanh idrann bi:ibrege aid bir tiimi:ir ol
duguna kanaat getirdik. V e diger bobre· 
gin saglamhg1 da tesbit edildikten sonra 
hastanm i~inde miihlik bir marazdan ba~
ka hic;bir yardliDI, faydas1 olm1yan, hatta 
kamilen harab olmut olan sag bobregini 
c;1karmak mecburiyetinde kald1k. 

- ,Simdi ne halde? 
- Ayakta ve piimhhattir. Ameliyat-

tan sonra tam yirmi birinci glinli ayaga 
kalkh. !drarmda da ne bir damla kan, ne 
de cerahatten eser kald1. Ostelik zayi et· 
tigi kilolan da alm11 bulunuyor. 

- <;1kanlan bobrek? 
Bir kiivet ic;inde, ilk bak1~ta bobrek ol

duguna inamlamaz, koskoca ve sapsan 
bir et par~as1 getirdiler. Profesor onu i~a
retle soziine devam etti: 

- T abii halin iic; misli bliyiimii§tiir ve 
875 gramd1r. ,Simdi miisterihiz. <;unkii 
yaptmlan te§hisi marazi muayenesinde 
de, tamamen te§histe isabet oldugu goriil
mii§tiir. 

Tam yedi sene evvel ayni cins uru 
haiz bulunan bir i:igretmen de bundan da
ha fena bir vaziyette bize gelmi~ ve mf 
erken te§his dolay1sile ameliyat yapilarak 
marazdan kurtulmu§tu. Bu zatm da bu 
giine kadar uzviyetinde hi~bir suretle bir 
tekrarlama goriilmemi§tir. 

- 0 halde, dedim, o halde biitlln me
sele maraz ba~larken, vakit ve zamanmda 
te§hisi koyabilmektedir. 

- E vet, i§te bu iki basta; kanserlerde 
erken te§hisle hareket edilmenin verdigi 
muvaffakiyeti ya~atan hirer canh misal
dirler. Burada, balk ic;in si:iyliyecegim 
ve tevsiye edecegim en mlihim nokta: bu 
gibi kanh idrarlarda, i§i asia ihmal etme· 
mek, derhal miitehassJslara miiracaatle 
biran evvel kat'i le§his ve teda viye git -
mekten ibarettir.» 

Degerli profesore te~ekkiirle oradan ay
n!Jrken, onun elinde can bulan hastay1 
gormek arzusundan kendimi alamad1m. 

V e yeniden dlinyaya geli§in sevinci 
i~indeki, gliler ylizlii, dine adam1 gi:iste
rerek: 

- f§te, dedikleri zaman, daha iic; haf
ta evvel, ic;inden, o koskoca ur c;1kanm bu 
§en bahtiyar olduguna inanmakta bir lah
za tereddiid ettim. Sonra: 

- Gec;mi~ olsun, dedim. 
Ye Maliye Vekaleti miimeyyizlerin • 

den, 39 ya§mda, N ecmeddin T osun ol • 
dugunu si:iyliyen muhatab1m, iki senedir, 
yanh§ te§his ve tedavi yiiziinden c;ektik • 
lerini uzun uzad1ya anlattJktan sonra: 

- !.;:imdeki kanseri dedi, Pyelonep • 
hrite, yani kanh bi:ibrek iltihab1 zanne -
denier, bana son ilac olarak, iki ay miid
detle havasl mutedil bir yerde istirahat 
tavsiye etmi§lerdi. Eger onlan dinleyip 
de profesi:ir Behcet Sabite ko§masaydtm. 
§imdi... . 

Ve minnet dolu bakJ§larmt, otede bH 
ba§ka hastayla me§gul profesore c;evirdi, 
uzun uzun dalarak, sustu. 

KANDEMIR 
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ANSIZLIK ;::: 
benlzs!zllk !cln yegine den kanl ihya eden SJRQP DESClUE. NS PARIS 
En muntahip etibba tarafmd.an tertip ~dilmlstir. I 

Mardin Naf1a Direktorliigiinden : 
Eksiltmiye konulan i~: Nusaybinde Maryakup mevkiinde yeniden yapl• 

lacak giimriik boliik karakolu. 
2 - Ke!?if bedeli c24854:o lira c23:o kuru~tur. 
3 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §Unlardll' : 
A- Eksiltme ~artnamesi 
B- Mukavelename 
C- Baymd1rhk i~leri genel :;;artnamesi 
D- Ke~if, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri 
E- Proje. 
!stiyenler bu ~artnameleri Mardin Naf1a Dairesinde gorebilirler. 
4 - 20 birincikanun 937 tarihinden itibaren t"irm_i giin miiddetle ks.pah 

zari usulile eksiltmiye <;1kanlm1~ olan bu i!?in ihalesi 10 ikincikanun 938 pa• 
zartes1 giinii saat 12 de Mardin Naf1a Dairesinde toplanacak olan Komisyonu 
Mahsus marifetile :yapllacaktJr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 1864 lira teminat ak~esini 
vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 say!lt Resmi gazete ile ne~ir ve ilan 
olunan niiiteahhidlik vesikasile mali vaziyeti hakkmda Ticaret Odasmdan 
aln.an belgeyi ve i:;in ehli olduguna dair ehliyet vesikasm1 gostermesi ~artbr. 

6 - Bu i~ ic;in daha fazla malumat almak istiyenlerin Mardin Naf1a 
dairesine miiracaatleri Han olunur. - (8626) 

Ba§, di§, nezle, grip, romatiz ma nevral ji, k~r1khk ve biitiiri 
agrilarimzi keser. lcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

Kartal Belediye Reisliginden : 
2290 say1h Belediye Yap1 ve Yollar kanununun birinci maddesi muci· 

bir1ce ve Naf1a Vekaletinin ~?ehir haritasmm tanzimine aid talimatname ah· 
kamma tevfikan tahminen 250 hektarhk Kartal kaza merkezinin 1/2000 ve 
1/500 mikyasmda halihaz1r ve 1/1000 mikyasmda tesviye miinhanili harita• 
lar1 yapilacakhr. Beber hektarm muhammen be~li 15 lirad1r. Tamam1 3750 
I:rad1r. 24 K. Evvel 937 tarihinden 24 K. Sani 938 tarihine kadar 30 giin miid· 
detle miinakasaya konmu!?tur. ihaleyi kat'iyesi haddi Iaylk goriildiigii tak -
d:rde 24 K. Sani 938 glinii sa at ·15 t .: yapilacakhr. ~iinakasaya i~tirak ede • 
ceklerin bu babd.aki ihhsas ve ehliyetleri salahiyettar makamatc;a musaddak 
vesaiki ve yiizde yedi bu~;uk teminat ak<;esi olan 281 lira 25 kuru~luk temi· 
nat.1 muvakkate mektubu veya nakdi teminatla birlikte mezkur giin ve sa· 
atte Kartal Belediye dairesinde miite~ekkil Daimt Enciimende haz1r bulun• 
malan ve fazla izahat alm.ak istiyenlerin her giin Belediye Riyasetine mii • 
racaat edebilecekleri ilan olunur. (8627) 

BALSAMiN KREMi 

Di KKAT : 
KREM BALSA.JU1N 
nev'i vard1r. 

BilfllD cihanda elli aenedir dalma 
Ustiln ve e~siz kalm1:,br, 

KREM BALSAMlN 

BUyUk bir bilgl ve uzun blr tee
riibe mahsulft olarak vUcude ge
tirilmi~ yegine alhhl kremlerdir. 

KREM BALSAMl N 

$ohretinl soz ve $&rlatanhkla 
degil, sthht evsahnm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-Y-ork GUzellik 
Enstitiilerinden yiizleree krem 
arasmda blrincilik miikifatuu 
kazanmq olmakla isbat etmi~tir. 

Giinc!Uz ic;in yags1Z, gece ic;in yagh ve 
halls ac1badem kremleri olarak dart 

KREM BALSAMJN ~tedenberi tanmmt§ hususl vazola· 
rmda satlld1jtl gibi son defa auretl 

mahsusada imal ettirdil?;imiz gayet ~1k ve beraber ta~rmaga elver~ll 
hususi tiipler deruniinde dahl sablmaktad1r. Fiatc;a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam$h ve zarif olan 

KREM BALSAMJN tiipleri biitiin nevilerile tanmmt§, ecza 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
INGfLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU - iSTANBUL 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttmna 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmiye konulan i§: Heybeliada Verem Sanatoryomunun s1hhi tesisatt. 
Ke~if bedeli ........•.••.•• : 5185 lira 80 kuru§. 
Muvakkat garanti ...... : 389 liradtr. 

Heybeliada Verem Sanatoryomunda yaptmlacak olan sthhi tesisat a~l~ 
eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 12/1/9:18 <;ar~amba giinii saat 15 te Cagaloglunda S1hhllt 
ve 1~;timai Muavenet Miidiirliil?;ii binasmda kurulu Komisyonda y.apilacaktJr. 

2 - Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i~leri genel, hususi ve fenni §art• 
namelri, proje, ke~if hulasasile buna miiteferri diger evrak hergiin KomiS' 
yond.a goriilebilir. 

3 - !stekliler cari se 1eye aid Ticaret odas1 vesikasile 2490 say1h kS." 
nunda yaz!l1 belgeler ve bu i~e benzer 3000 lirahk i& yaptlklarma dair Naf11 

Miidiirliigiinden aliru$ olduklan miiteahhidlik vesikasile bu i~e yeter mu • 
vakkat garanti makbuz veya banka mektublarile birlikte belli gun ve sa' 
atte Komisyona ,!(elmeleri. 

NEVROZiN 
Ba§, d i§, nezle, grip, romatizma nevralji, k1r1khk ve biitU11 

agrdarmizi keser. 1cabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 
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• en1z Bank tiirkcedir 
IB~tara11 1 tnct sahtfedt:1 

Bu 1ayam dikkat izahlan aynen bildi
riyorum: 

I. Mii#ak Mayakonun nutku 
«Arkada§lar, gec;en cuma gunii Deniz 

Bank kanun layihasmm muzakeresi ba~
langtcmda siiz alan Sadri Maksudi arka
da§tmtz kanunun ve mues!esenin unva -
runt te§kil eden «Deniz Bank» terkibine 
ili§ti. Bu terkibin Turk gramer kaidele -
rine uymtyan bir garibe oldugunu siiyle
di. Bundan sonra Sumer Bank terkibini 
yakaltyarak ayni mantrk ve mulahaza 
ile onu da c;uruge ~tkarmaga ugra§h. Ni
hayet, bir takrir vererek D~niz Bank ye
rine Deniz Bankasr denilmesmi teklif etti. 
0 gun butc;e encumenine havale buyurdu
gunuz bu takrir §imdi bir kararla yiiksek 
huzurunuza gelmi§ bulunuyor. 

Sadri Maksudi arkada§tmtza gore, 
Turk dilinde hic;bir vakit Siimer Bank, 
Deniz Bank gibi terkibler olamazmt§. E
ger Sumer san' at manasma gehyorsa o 
vakit bu bankaya san' at bankast demeli 
imi§. Deniz Bank tarzmda bir terkib Turk 
d:Iinde kat'iyyen yer bulamazmt§. Buna 
cevaz verilecekse o takdirde h Banka • 
srna 1§ Bank, Merkez Bankasma Mer -
kez Bank demek liiztm ~elirmi§. Hulasa 
Siimer Bank, Merkez Bank tabirleri hie; 
bir vakit gramer kaidelerine uymazmt§. 

Kanunlan do~ru. temiz ve duzgun bir 
turkc;e ile tedvi:-~ edegelen bu Meclisin 
yiiksek kursusi.inden bu derecede cesur ve 
kat'! bir dil davast ileri surebilmek ic;in 
insanrn kuvvetli bir gramerci ve ihtisasile 
tanmmt§ bir dilci olmast §arthr. Bir hukuk 
alimi olarak ihbsasrna hurmet ettigim 
Sadri Maksudi arkada§tmm Turk dili 
gramerile pek ugra§mami§ oldugunu ge· 
~en gunkii ifadelerinden c;ok iyi anladtm. 

Turk dili §ivesile alakasma gelince, bu 
da soz giitunniyecek kadar mahduddur. 
Bunlan bir kusur telakki etmek hic;bir za· 
man hattnmdan ge~mez. Fa kat arkada§t· 
m1zt kendi ihttsast sahasmdan aynl1p ba§· 
ka bir ihtJsasa kar§t bayrak ac;mt§ vazi -
yette gorecek olursam buna da sukut ede
mem. 

Eger arkada§lffilZ soze ba§larken kendi
sinin gramercilik yolunda bir davast ve 1i· 
ve bahsinde bir iddiasr olmadtgmt ileri su· 
rer, «Emsaline ktyasen buna da Deniz 
~ankast unva?tm vermek hatmmdan ge • 
c;tyor>> deseydt ihtJsasa hii..r;net eclen b.il: te· 
vazu eseri gostermi§ olurdu. Hilbuki hu
k~kc;u arka.~a§tmtz bo_YI_e yaR~adt: ~k 
cumlede Turk gramermm malum ve mu
devven kaidelerinden birini, ikinci cumle 
de Turk §ivesinin guzel bir ifade tarzmt 
baltaladt. Bununla kalmadt, Etibank ter
kibinin Sumer Bank ve Deniz Bank ter
kip!erile ayni aileden ve ayni mahiyette 
keltme unsurlanndan c;tkttgmt unutarak 
Eti Bank terkibini otekilerden ayn tut • 
mak gibi bir tezada da du§tu. Musaade -
lerile soyliyeyim ki, ortada bir garabet 
VClrsa bu garabet Deniz Bank terkibinde 
degil Turk gramerinin yapraklannt kan§
ttrmadan bu davaya kan§an arkada§rmtzm 
rnanttgmdadrr. 

«Deniz Bank» tiirk~edir 
Hayu arkada§lar, Sumer Bank Eti 

Bank gibi Deniz Bank terkibinde de,gra
mer bak_tmmdan hir bir kaidesizlik yoktur. 
Bu terk1bler ktvark bir ifade kabiliyetinin 
ve g~z~l bir dil elastikiyetinin mahsuludiir. 
T eztmtz, bilirsiniz ki, bir dilde gramer 
kaidelerlni canstz ve tatstz hirer ka!tp ol
maktan kurtuararak onlara fikrin tiirlii 
tiirlii ihtiyaclarile hissin ~e§it, c;e§it ihti • 
Zazlarile murenisib bir seyyaliyet veren 
en kuvvetli ami!, §ive tekamuliidiir. Bu te
kamuliin seyrini takib etmiyen bir gramer 
hayatm icablarma cevab veremiyen kaska
b bir ~er<,:eve mahiyetini ge~emez. N as1l 
ki, bu tekamule kuc;uk ya§tanberi alt§tk 
olmwan bir kulak da ondaki incelikleri 
rnumkun degil sezemez. 

Tiirk~ede terkibi izafile 
Sadri M aksudi arkada§tmtz Sumer 

Bank, Deniz Bank terkiblerini kaidesiz
likle itham ederken davasmt isbat edecek 
bir gramer kaidesi gostermedi. <;unkii 
~osteremezdi. Cunkii oyle bir gramer ka
tdesi yoktu. Bilakis bu gibi terkiblere ce • 
'>'az, ktymet ve yer veren bir kaide var • 
dtr. Tiirk<,:ede ur, 1ekil terkibi izafl bulun· 
~ugunu bilirsiniz. Birinci ~ekil, terkibi 
~zafilerde hem muzaf, hem muzafunileyh 
l~afet alameti altrlar. Bu, terkibi izafi §e· 
k1llerinin en basitidir: Mille tin hakimiyeti, 
Cumhuriyetin fazileti, Meclisin ruzname
ai, hiikumetin muvaffakiyeti terkiblerinde 
oldugu gibi, ikinci ~ekil terkibi izafilerde 
izafet alameti yalmz muzafm sonuna ge
lir. Kanun kuvveti, Turk bayragt, zeka 
eseri, ~ive diizgunl iigu terkiblerinde ol -
clu~~ gibi. 

Uc;iincu §ekil, terkibi izafilerde ne rnu
zaf ne de muzafiinileyh izafet alameti al
tnazlar: Dardere, Maltepe, Adahisar, 
l<adtkoy terkiblerinde oldugu gibi. 

V~iincii nevi terkibi izafi 
f§te Sumer Bank, Eti Bank, Deniz 

l3ank bu u<,:uncu §ekle gore yaptlmt§ ter
kibi izafilerdendir. Bunlar gri\mer sayfa
larmda kaidele§meden evvel dilde miiey
hdele~mi~ hirer dil krvrakhgtdtr. Turk 

zekasmm Turk zarafet ve hassasiyetinin 
birer muvaffakiyetidir. Bu sebebledir ki, 
dilimiz bu giizel terkiblere en geni~ mih • 
manniivazltgt ile bir yer ve cevaz vermi§· 
tir. Tiirkc;ede bunlar o kadar ~oktur ki, 
Eger Sadri Maksudi arkada§tmtz gec;en 
cuma gunii bu kursuye c;tkmadan evvel 
bu terkiblerden be§ on tanesi iizerinde bir 
teemmiil vakfesi ge<,:irseydi, yahut dilci 
ve gramerci bir arkada§ile iic; be~ dakika 
isti§are etseydi Turk gramerini inkar et· 
mek ve §ivesini baltalamak gibi bir hataya 
du§mezdi. T amnmt§ dilci ve grarnercileri
mize gitmeye nehacet ~ Bana bile sorsa· 
lard1 kendilerine: «Azizim, derdim, turk· 
c;ede kulaga <,:ok ho§ gelen boyle yuz.lerce 
terkib vardtr. 

Mesela, Galatasaray, Ayvansaray, 
Bah<,:ekapt, Kumkapt, T opkapt, Maltepe, 
Tmaztepe, Hisartepe, Kadifekale, Ca -
nakkale, Dagkale, Rumkale, Bakukoy, 
Erenkiiy, Kad1kiiy, Mahkoy, Sincankoy 
ve nihayet En Buyiigumuziin makarn fa
zilet ve asaleti olan Cankaya ... » 

Hayalde yaftyan gramer 
Eger Sadri Maksudi arkada,tmtztn 

hayalinde ya§tyan gramere uymamtz la
zungelseydi Ayvansarayt, Kumkaptst, 
T opkaptsl, Maltepesi, Cankayast deme
miz icab ederdi. Ayvansaray' da bir ha
dise deriz, Ayvansaraytnda bir hadise 
demeyiz. Kumkaptdan tren kalktt, deriz, 
Kumkaptsmdan, demeyiz.. Duatepede z.a
fer tiireni yapttk deriz, Duatepesinde 
demeyiz. Turk ordusu dii§man savletini 
Canakkalede kudt deriz. Canakkalesinde 
demeyiz. Gozumuz ve gonlumuz Canka
yadadtr deriz, Cankayasmdadtr deme • 
ytZ, 

Cok Jiikiir ki .• 
Evet, Sadri Maksudi arkada§untzm 

dedigi gibi Turkc;e iyi i§l · § bir dildir, 
fakat <,:ok 1ukur ki, kendisinin gramerine 
ve zevkine gore degil, busbiitun ba§ka 
zevklere gore ve gayet mahir eller tara -
fmdan i~lenmi§tir. Y oksa eski bir tabirle 
nattra§ide bir dile bagh kahr giderdik. 
h Bankast, Merkez B~nkast, Ziraat Ban
kast terkiblerine gelince bunlarm da boyle 
olmalan ve kalmalan gramer icabtdtr, 
Cunku, bu iic; ktymetli ve milli muesse -
semiz.in kanuni unvanlan Turkiye 1§ Ban· 
kast, Cumhuriyet Merkez Bankast, Tiir
kiye Ziraat Bankastdtr. Boyle olmasay
d, onlara hbank, Merkezbank, Tartm -
bank adlan verilebilir ve pek guz.el o • 
!urdu. 

Umumi ahenk 
Kaide ve §ivenin yamba§mda bir de 

urnumi ahenge uymak liizumu vardrr. 
Yiiksek heyetinizee malumdur ki, ikttsadi, 
ticari. mali, fillmalara konulan adlar, kt
sa, muciz, telaffuzu kolay terkiblerden 
viicude getirilir. Her millet bu hususta 
kendi dilinin kabiliyet ve elastikiyetinden 
azami istifade eder. 

Giiriiluyor ki, Siimerbank ve Etibank 
gibi Denizbank terkibi de kaideye muva
fik, ~iveye uygun, iktisadi ve mali bir fir
mamn unvanmda bulunmas1 laztmgelen 
butun vastflan haizdir. Y ap1lan §ey dog
rudur. Kabuliinii yuksek heyetinizden 
rica ederim.» 

Refid Tankutun nutku 
Ankara 27 (A.A.) -<<Deniz Bank» 

kanununun B. M. M. muzakeresi Sl!asm
da Mara~ meb'usu Hasan Re§id Tankut 
tarafrndan soylenen nutuk a§agtdadJr: 

Saym arkada§lanm, 

Mesai arkada§tm 1. Mu§tak Mayakon 
siiyliyeceklerimin birinci ktsmtnl soylemi§ 
bulundu. Boyle olmakla beraber mevzu 
i§tigal saham i~inde oldugu i~in siize kart§· 
maktan kendimi alamadtm. Bay Sadri 
Maksudi Deniz Bank terkibine gramer 
uymuyor diye itiraz etmekle kanunun giin
Ierce gecikmesine sebeb oldu. Evvela bun· 
dan dolayt teessuriimu beyana ve sonra 
da muhtasar bir izahatta bulunmama mu
saadenizi dilerim. Muhtasar diyorum, 
c;unkii geni§ bir dil munaka§asmm yeri 
burast degildir. lzaha mecbur oluyorum, 
I;unkii Bay Sadri Maksudinin itirazt ye • 
rinde olmadtgr gibi ilmi de degildir. Ve bu 
itiraz beklen;lmiyen bir §ekilde ve bek -
lenilmiyen bir profesorden geldi. Bay 
Sadri Maksudi Deniz Bank siizuniin c;ok 
i§lenmi§ tiirkc;emizin gramerine gore yan· 
h§ oldugunu Siimer Bank isminin de ayni 
surette yanh§hgmt zikretti. Bir defa bii
yuk teessufle ve cesaretle arzetmeliyim ki, 
biz turkc;emizi layrk oldugu vec;hile hala 
i§lemi§ bulunmuyoruz. Aksi olarak turk· 
<,:emmn sonsuz zenginliklerinni tammak 
hususunda c;ok geri vaziyette kalmt~ bulu
nuyoruz. Sunu da ilave etmeliyim ki, Bay 
Sadri Maksudinin hepimiz gibi belledigi 
ve ~imdi dayandrg1 Osmanh grameri Tiirk 
dili grameri olmak ktymetinden o kadar 
uzak oldugu tebeyyun etmi§tir ki, evet bu 
eski kitabm bellenmesine devam etmek 
Cumhuriyet gencligini igfal etmek ola -
cagt kanaatile bu kitab bugiin mektebler
den attlmt§hr. Bugun Turk dilini yeniden 
derin ve geni§ ser•etine kavu§turmak onun 
yeniden kamusunu, gramerini viicuda ge· 
tirmek mecburiyetile kar~t kar~tya bulun
makta oldugumuzu ve Turk dilinin ihya-

sma aid mukaddes vazifemizi hala ba§a· 
ramamakta bulundugumuzu itiraf etme -
liyim. 

Bu mukaddes vazifenin ifasmda isa -
betli ba§an eski Osmanh gramerine ba§ -
vurmakla degil, yeni Turk gramerini gene 
Tiirkiin agzmdan dinliyerek, ona hurmet 
ederek ve ondan i§ittiklerimiz.e ktymet ve
rerek yapmaktu. Hep beraber Tiirkiye • 
mizin §ark hududundan garb hududuna 
kadar fikri bir seyahat yapmamm ve 
Tiirk milletinin kendi koylerine verdigi 
bazt murekkeb isimleri kendi agzmdan i
§itmemizi rica ederim: 

Kars vesair bazt vilayetlerde Dagkoy, 
Erzurum vilayetinde A§kale, Edebuk, 
<;obandere. Mu§ta Arpa<,:ay, Bilecik ve 
Manisada Arpadere, Manisada Y ardere, 
Bilecikte Ecekoy, Diyarbaktrda Arpa • 
tepe, <;anakkalede bir defa kendisi <;a • 
nakkale, sonra Babadere, Babakale, 
Cmarkoy, Kastamonuda Bagdere, Ktrk
larelinde Cevizkiiy, T okadda Caykiiy, 
Stvasta (obansaray, Kastamonuda El • 
mayaka, Urfada Gune§veren, Ankarada 
Ke~ioren, Bahkesirde Ser~eiiren, Konya 
ve V anda Adabag, Giresunda Adabiik, 
Eski§ehirdeAdahisar, Beyaztdda ve To
kadda Adakent, Ankara ve Afyonda 
Anayurt, Ambardere gibi adlar ta§tyan 
yuzlerce ve yiizlerce Turk koyleri vardu. 

Bay Sadri Maksudi dikkat buyurmu§· 
larsa bu murekkeb isimlerin kaffasi ayn 
ayn isim olan iki kelimenin birle§mesin -
den kurulmu§ ve bu birle§mede fazla bir 
ek almaksrzm olmu§tur. Bunu kuran 
Tiirklerin, Turk dilini ve Turk zevkini 
kendisinin de itiraf edecegi gibi turkc;eyi 
Osmanh gramerinin patlamt§ kahplan 
ic;inde tetkik edemlerden daha <,:ok 1yt 
bildiklerine ve tatttklarma §uphe yoktur. 
Bay Sadri Maksudi de pek a<,:tk gormii§· 
lerdir ki, Turk agzmm tath ve veciz duy
gusuna hakkile sahib olanlar gene ve yal
mz bu ktymet ve ~ekilde terkibler yara -
tan bura Turkleridir. 

<;unku onlar tarih surumunce hic;bir tesi
re tabi olmadan kendi benlikl~rine sahib 
olarak ya§amt§lardtr. Onlar, Arpatepe 
kiiyune, Arpatepesi, Cevizkoy, Ecekoy
lerine Cavizkoyii, Ecekiiyii demedikleri 
gibi Anayurd koyiine de Anayurdu ve 
Ke~iorene, Ke~ioreni dememi§lerdir. Bu 
izahattan sonra c;ok timid ederim ki, Bay 
Sadri Maksudi Deniz Bank yerine Deniz 
Bankast demekte mar buyurmasmlar. 
(iinkii Deniz Banka herhangi bir denizin 
bankas1 veya deniz suyundan yaptlmt§ bir 
banka degildir. Deniz Bank tiirlu nakliye 
vasttalan, limanlar, tersaneler, tahlisiye 
ve fenerler ve denizle alakah i§lerin ida
resi ic;in kurulmu§ bir devlet muessesesi • 
dir. 

Bay Sadri Maksudinin merak etmeleri 
ihtimalini du§unerek §Unu da ilave ede
yim ki, Deniz Bank murekkeb admt te§· 
kil eden sozlerden deniz kelimesi kadar 
bank kelimesi de tiirk<,:edir.Arzu buyurur
larsa bunun uzun izahmt Turk Dili Kuru
mundan ve Turk Oil fakiiltesi profesiirle
rinden tahkik buyurmalan c;ok kolayd1r. 
Ben burada sadece hepimizin bildigimiz 
- bac; • ve kendilerinin de ~ok iyi bilmesi 
laztmgelen - ban • si:izlerini hattrlatmakla 
iktifa edecegim. Turkc;ede bu kelimelere 
taahhud, para taahhiidu ve bore manalan· 
m verirler. Garb lisanlarmdaki bank, ban
ka, banko muahhar §ekilleri eski kelt ve 
got dillerinden almmadtr. 0 devirlerde de 
b.J.n §ekilleri vardt, 

Her halde Deniz Bank c;ok yerinde te· 
miz. ve tam Turk dili biinyesine uygun bir 
i$Jmdir. Saytn Kamutaytn bu ismi kabul 
buyurmalannda isabet olacagmt derin 
hurmetlerimle arzederim. 

Vedid Uzgoren ne diyor? 
Ankara 27 (A.A.) - Kutahya meb

usu Vedid Uzgoren'in Mecliste muzakere 
ve miinaka§ast gec;en «Deniz Bank» 
hakkmdaki noktai nazanm ogrenmek i~in 
kendisile konu§tuk. Birkac; dil konu§an 
bu saym meb'usumuz, bize verdigi cevab· 
da, evvela buyiik bir hayret izhar etti. 
dedi ki: 

- Ben Bay Sadri Maksudiyi haki • 
katen bir §eyler bilir zannederdim. Hal
buki deniz bank. siizune itiraz eden be
yanatmdan anladtm ki bu zat hic;bir §ey 
bilmiyormu§. Bir defa Turk dilinin tama· 
men cahili olduguna dair hast! olan kana
atimi ac;rkc;a soylemeliyim. Halbuki Sadri 
Maksudinin dil hakkmda yazrlmt§, ve 
mukaddemesinde Ataturk imzasile methu 
sena edilmi§ kitabmt okudugum zaman, 
hakikaten bu zatm dil ile alakast oldugu· 
nu sanmt;hm. Mecliste i§ittiklerim bu sa· 
mm1 ne yaztk ki tuketti. Siftr yaptt. 

Ben, Sadri Maksudinin me§hur tarih 
profesoru oldugunu da i§itmi§tim. Bu son 
munasebetle onun tetkikmi merak ettim. 
Tam kanaatle anlad1m ki bu zat asia ta
rih<,:i degildir. T arihi bir papaganm soyle
dJginden ileri gec;memi§ bir zavalh imi§ .. 

Biz bu hakikati, ne yazrk ki mek • 
teblerimizde okutulmakta bulunan tarih 
kitablarma nastlsa kart§rnt§ olan ve anla
§tlamamazhih yuzunden, kimin tarafmdan 
geldigi tahki': edilmek luzumuna kani ol
dugum cumlelerden §ikayet eden talebe -

... 
Jerden, hocalardan i§ittim. Evet, bu ma
nastz sozler ve hikayeler de, Sadri Mak • 
sudinin cahilane mahsulleri eserleri oldu
guna kanaat getirdim. Arttk cesaretle 
daha ileri gidebilirim: 

Sadri Maksudi bir hukuk profesorii 
mudiir? Heniiz bunun uzerinde kuvvetli 
ve miieyyid vesika goremedim. Ancak et· 
rafa yayt!mt§ kendi ifadelerine gore Sadri 
Maksudi Rus Carhgmda tahsili ik • 
mal etmi~ ve orada bir nevi, bir nebze 
sokak avukathgt da yapmr§, kendilerin
den menkul olmak iizere, Pariste Sorbon 
Oniversitesinde kursu sahibi imi§, ne kiir
susu? Turk dili kursusu? Hukuk kur -
susu ? .. Bunu heniiz tahkika vakit hula -
madtm, 

Ancak Paris, Sorbon Oniversitesinde 
Sadri Maksudiye hukuk kiirsusu vermez • 
ler .. Tiirk dili kursusii mii? 0 da §upheli .. 
Eger b" e bir hata vaki olmu§sa ne ya
ztk .. Ga alemi Turk dilini Sadri Mak
sudi agzmdan i§itmi§ oldu.. Bay Sadri 
Maksudiyi, bu cesaretten dolayt tebrik 
etmemek mumkun degildir, bir taraftan, 
Sadri Maksudi beyi hata ic;inde, gaf!et 
i<,:inde yuzen bir adam olarak gormemek 
mumkiin degildir diger taraftan ... 

Ben §imdi hatmma geleni soyliyeyim: 
Bay Sadri Maksudi, derslerine devam et
meden evvel sen turkc;eyi ogrensen ve 0• 

nun leziz agzm1 tatsan turk~e konu§mak
tan ic;tinab edersin. · 

Eger senelerdenberi seni Tiirkiye 
Turkleri, Tiirk gencligi sakat tiirk~enle 
verdigin dersleri dinliyorsa, bunu kendin 
ic;in bir lutfu mahsus, ve turkliigun ta§ktn 
nezaketin yuksek eseri telakki etmelisin .. 
Y oksa sen, Turkiyedc turk~e konu§maga, 
tiirkc;e ders vermege cesaret edememek 
mevkiinde bir adamsrn .• 

F akat be~eriyette senin gibi, c:ehlini 
bilmiyen, kendini alim sanan gafiller az 
degildir ... 

Dofent Dila~arrn miitaleas1 
Ankara 27 (A.A.) - Deniz Bank 

terkibi hakkmda mulakatlanna devam e
den muharririmize, Turk Dili T edkik 
cemiyeti iiyelerinden ve Oil, T arih·Cog· 
rafya fakultesi d~entlerinden Bay Oil -
a~ar §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Deniz Bank ifadesi tertemiz turk· 
~e murekkeb bir unvandtr. Bunun yanlt§ 
oldugunu bilhassa Tiirkiim diyen ve Turk 
dili ile az c;ok alakast bulunan muhterem 
kabul ettigimiz bir zatm agzmdan i§itme· 
meli idik. Fakat Bay Sadri Maksudiyi 
mazur giirmegi yiiksek Tiirkiye tiirklii -
gunden rica ederim. <;iinkii Bay Sadri 
Maksudi gerc;i bir Tiirktiir. F akat Tiirk 
dilini Turk muhitinde ogrenmemi§tir. 
Kendisi, <;arhk zamanrnda Rus mekteble· 
rinden mezun oldugunu ifade eder. Sup
hesiz Rusyada Turk dili rus~a ile az ~ok 
kart§arak orijinalitesini kaybetmi§tir, Ye· 
yahud ~ok ariyere Tiirk leh~elerinin te
kamiil ettirilmesine bu muhit arttk musaid 
olmadtgmdan gayri mutekamil bir taktm 
Turk leh<,:elerini"1 b1rinde konu§mak iti • 
yadmt kaybedememi§tir. Halbuki Turk 
dilinin derin ve geni, hazinesi kar§tsmda 
bir de mutekamillehc;e vardtr. 0, itiraf o· 
lunmahd1r ki ancak daima Turkiim ve 
Tiirkiyeliyim diye ya§ayanlar da bu 
Turklerin merkezi yuksek devlet kurumu 
olan fstanbulda ve lstanbullu denilen 
Turk lehc;esini konu§an Turkler tarafm
dan yarattlmt§hr. Mesela Aksaray ls • 
tanLulda bir mahalledir. Fakat Aksaray 
orada bir mahalle olmadan evvel Ana· 
doluda bir yerdi. Ve oz Turkler kendi 
adlarrna bir mahalle kurmu§lardt. 

Simdi Osmanh gramerine gore «Aksa
ray» beyaz saray nudtr ~ diyecegiz. Bu
r ada «Aksaray» stfat mJdtr, yoksa aka 
denilen Turklerin, saraylar kurmu§ olan 
Ataturk'lerin bir mahallesi midir ~ Bunu 
henuz ben tetkik etmedim. F akat <<Be§ik
ta§» i§te bu tetkike liizum gostermiyen bir 
unvandtr. Be§ik gibi bir ta§ mt acaba? 
Be§igin ta§t m1? Y oksa be§er ta§tyan yer 
mi ~ B unun i~in bunlar uzerinde hic;bir 
kat'! hukumle konu§mak cesaretini gas -
termiyorum. Y almz kendimde ilmi bir 
cesaret vardtr ki musaadenizle bunu soy
liyeyim: 

Ben Turk Ermeni denilen bir kabile· 
nin Turk c;ocuguyum. Buyuk Harbde A
taturkiin maiyetinde askerlikle Turkiye ve 
Turkliik i<,:in ugra§hm. Ondan sonradtr 
ki Turkliigun buyiik hasretlerinin meclu
bu olarak turk~e uzerindeki merak1mt ve 
etudlerimi A vrupada ikmal ettim. Bulgar 
ur.iversitesinde turkc;e profesiirlugu yap • 
tJm. Bugun Turk Oil Kurumu uyesi ve 
ayni zamanda Ankara T arih, Oil • Cog
rafya fakultesi doc;enti bulunmakla bah· 
tiyanm. l§te bu stfatla ve ilmi cesaretime 
giivenerek Bay Sadri Maksudiyi suale 
c;ekmek vazifem oldugunu butun Tiirk 
milletine ve Tiirk munevverlerine beyan 
eylerim. 

Biz bugune kadar Bay Sadri Maksudi 
arkada§tmtza, hi~ de tetkilce liizum goriil
yen bir mutehassts olmak santsr ile kendi
sini hiirmete ~ayan goriiyorduk. F akat 
Turkiye Cumhuriyeti hiikumetinin §uphe
siz en mutehassts dilcilerimize dant§ttktan 
scnra ortaya koydugu «Deniz Bank» so· 

'I 

Rumen kabinesiriin istifa 
edecegi haber veriliyor 

Muhaliflere gore, hiikumet ~ekilmeli, mevkii ikti
dara ge~ecek yeni kabine intihab1 yenilemelidir 

rBa~tarafJ 1 fnct sahttectel biitlin Romanyada !yan sei;imi yapildt. 
muhalifler, buna imkan olmad1~ ka • Sei;ilecek ayamn miktan 113 tii. Ayan 
naatindedirler. sec;imine kirk ya§mdan yukar1 rey sa .. 

Romanya kanunu esasisl hiikiimleri- hibleri i§tirak ettikleri i«in her yerde 
ne gore % 40 temin eden parti, ekse- bu sei;im btiyiik bir siikfmet ve intizam 
riyeti temin edebilir ve meclisteki mev- dairesinde cereyan etti. Neticesi de diin 
kii sa~lam olur. Bunun sebebi, gene a~am resmen nan edildi. Buna gore1 

kanunu esast mucibince 375 azadan mii- hiikfunet partisi, Ayan meclisinde ek ,. 
rekkeb bulunan Meb'usan meclisi aza- seriyeti temin etmi~tix. Htikumet par• 
larmm 80 inin arayi umumiyenin % 40r- tisinden sonra Milll: Koylii partisi ikinci 
m kazanan parti tarafmdan sei;ilmesi· gelmektedix. 
dir. Binaenaleyh bugiinkii neticelere Fakat her ne de olsa ayandaki ekse
gore, hiikfunetin bu defaki umumt in- riyet, hiikfunetin mevkiini tarsin ede .. 
tihabatta boyle bir mevkide bulunabi • miyeceketir. Bu itibarla Ba~vekil M, 
lecegi I;Ok ~iipheli gorillmektedir. Pa ~ Tataresco'nun istifasmt vermesi kuv ,. 
zartesi giinkii intihabatta muhalif par- vetle muhtemeldir. 
tileri te~kil eden MilU Koylil partisi Dolal}an ,ayiaya gore M. T ataresc~ 
hayli kuvvetli oldugunu gostermi§t~r. istifa etti 
Keza CoJttreano'n~n lid~ri bulu~~ugu Biikre~ 27 (A.A.) - Havas ajansmm: 
cHer~ey Vatan 1~m~ milli partlst de muhabiri bildiriyor: 
biiyiik bir canhh~ ~ost:rml§tir. Bu 1ntihabattan sonra yiiksek 
parti, intihabatta btr~~rlerme _kar~t .. h~~ komisyonu, meb'usluklarm hiikumet 
rekett_e bulunmamak uzere Mtlli Koylu bloklarmm kazand1klan reyler nisbe .. 
partis1le anla~m1~ bulunuyordu. Bunu~ tinde dagttllmasma ve yiizde 2 den az 
iCiin hii~~et part~sile te§riki, me~at rey almi§ olan ftrkalarm meb'usluk tev .. 
ederek mtihabata gtren Voybod un h • ziatmda nazan itibara ahnmamasma 
deri bulundul{u diger millt partiye kar- k ar vermistir. 
§1 olduki;a ehemmiyetli kazanc temin ~ral Car~l'la Tataresco, siyas! vazl· 
etmi§tir. .. yet hakkmda uzun bir miilakat yapm1~ .. 

Eger lo§m ~iddetinden koylerinden 1 d 
b 1 1 . ar tr. 

«IkamaYJ.~ sand1k a~ arm~ ?e emtye~ Do18§an bix ~ayiava gore, Tataresco, 
yanm mtlyona y~k~n ah~l~mn reyle-n istifasim vermi~tir. Ve Kral da seneba• 
de olsayd1, bu her 1k1 partmm daha faz- §mdan sonra bu hususta bir karar v~ 
la ~ey ka~anacaklan ~iiphesi.zdi. M~ • recektir. Ba§vekalete Milli Koylii partilt 
hahf partJlere mensu? mahfiller, hu_ • sinin miizaheretile liberal partinin efi 
kume_t part·islnin en mhayet. % 38,5 ms- Constantin Bratiano getixilecektir. Boy. 
betim tutacaklarmt ve bu m~betle M:c- le bir an18§ma, Tataresco'nun infikakile 
lisi Meb'usanda pek zaytf .. bll' mevkJde lrolayla§tmlmt§ olacakhr. 
bulunacaklartru tsraren soylemektedir- Tataresco, intihabat esnasmda Milli 
ler. Koylii partisinin ~efi Jules Maniu'ya 

Muhaliflerin kanaatleri §U merkezde- kar~I bizzat cephe almak mecburiyetL-1~ 
dir: de kalml§tll'. ! 

cMademki hilk{\met, kanunu esasi - d' ? l 
· Haber, teeyyiid mii e tyor. . 

nin istedigi % 40 1 temin edememi§ttr. Londra 27 (Hususi) - Son intihaba£, 
Art1k istifa edip r;ekilmesi ve yerine 
muhaliflerin te~kil edece~i yeni bir ta kahir ekserlyet 'kazanam1yan Rumen 

'd · kabinesinin istlfa etmek iizere bulun • kabinenin gelerek yem en sei;rm yap • 
masi zaruridir. Hiik{\met herhalde bu dugu haber verilmektedir. 
§ekilde hareket edecektix.~ Kral doniiyor 

Filhakika diinc1enberi en do~ lia - Biikre§ 27 (Hususi) - Kabinenin 
her alan kaynaklarda boyle bix istila- tifaSJ gavrikabili ic;tinab bir hal aldt • 
nm beklenmekte oldugu wyleniyor. gmdan, Kral Karol ytlba~l tatilini ya • 
Meb'usan sec;iminln kat't neticesinin rtda btrakarak Biikrel;e donmiil! ve s{ .. 
heniiz ahnmad1g1 ~u strnda evvelki giin, yast erkanla miizakerelere ba~lamt~hr. 

ziine itirazmt o kadar g'!yriilmi ve cahi· 
lane giirduk ki arttk o :zatm Turk ilim ai
lesi i~inde bir yeri oldugunu kabul ede
memekte mazurum. 

Miifid (Jzdef diyor ki: 
Ankara 27 (T elefonla) - Deniz 

Bank terkibi hakkmda bu gece Ktr§ehir 
meb'usu Mufid LJzde1 radyo ile ezciimle 
~u mutaleatta bulurunuttur: 

«- <;ok hurmet ettigim vatanda§la -
nm, Tiirkler, belki 1imdiye kadar benim 

sesimi ve soziimii i§itmediniz, ben daima 
bunu tercih ettim, fakat ~imdi soyliiyo -

rum, eski bir asker olarak soyluyorum, 
Atatiirkun bir asker kumandan arkada§t 
olarak siiyhivorum, Ben oldum olastya 

Tiirkum ve turkluge a~tktm. Turk dili 
benim, kii<,:uk ya§tanberi <,:ok alaka ile ta· 
kib ettigim zengin hazinedir. Ne yaztk ki 

ben butun klasik mektebleri takib ederken, 
buralarda turk<,:e i:igretilirken benim sevgili 
dogu yerim olan Ktr§ehirdeki tiirkc;emi 

hattrlatan bir tek kelime demiyeyim, bir 
cumleye tesaduf edememekle uzun za • 
man bedbahthk duydum. 

Osmanh dili ileri siiriilmu§tur. Bu dil
de diinya arabca, farsc;a ve ne yaz1k yu
ziinii gorme!. nasibesinden Turkle · mah

rum k1lan turkc;e, bu gramerde turlii kai· 
deler vardtr. Bunlar bilinmedikc;e Os • 
manit dili ogrenilemez. Bu gramercilerin 

turkluge ve Turk diline yaptJklan hiya : 
neti izah c;ok uzun ve giic;tur. Onu yem 
Turk tarihine buakryorum. F akat artrk 

anlamak laztmdu ki bu dik kafa ~a§ktnlt
gmm 1uursm: serleri idi. Te§ekkiire §a • 

yandtr ki Cumhuriyet hiikumetinin kultiir 
Bakam bu safsata dolu ve Turk zeka -
6tnt paslandtrmaktan ba§ka bir vazife 
yapamtyan kohne, kohne oldugu kadar 

ktymetsiz olan kitablan Tiirkiye Cum -
huriyetinin giir gen<,:leri ile dolu mekteb • 
lerinin kapts! dr§tnda sokak siipri.intucule
rine atmr§trr. 

Bu siipruntulere kart§rnt§ olan kohne 
zihniyetle yaztlmt§ kitablan esas tutan, 

kohne kitablara aklmt baghyarak bugiin
kii Turk gencligini ve uyamk aleme kar§r 
bala bu <;iiriik temellere dayanarak Turk 

dilinin ihyast yolunda c;alt§anlarm bari
kadr gibi kendini gostermiye utanmtyan 
adarnlara, bu Turk gencliginin herhangi 
bir ilim bran§mda miirekkebli_gi, profesor
lugii vazifesi verilebilir mi? l§te Turkiye 
Cumhuriyeti Kiiltur Bakanmm buna ce
vab vermesine biitiin Turk alemi, bilhassa 
Turk gencligi intizar ediyor.» 

F alih Rrfkr soyliiyor 
Ankara 27 (T elefonla) - Ankara 

meb'usu Falih Rtfkt Atay da radyoda: 
munaka§amn esaslan uzerinde durmu1 Yll 

bilhassa §Unlan tebaruz ettirrni§tir: 
«- Turk~e. diinyaya kultur gi:itiirrnii§, 

yayml§, sa~mt§, Tiirkun dilidir. Buna bu .. 
tiin dunyada itiraz etmegi du§iinen akli 
batmda hi~bir adam ~tkmamt§tlr ve ~tka• 
maz. 

Turkc;e o kadar geni§ ve zengin bir 
dildir ki butun duny a dil alimleri bunu 
kok ve ana olarak almak mecburiyetini 
itiraftan ba§ka ~tkar ilmi yol bulamazlar. 

Bu kadar geni§ bir dil, Osmanlt devri,. 
nin kts1r amlannda mahdud kafalann 
uydurdugu gramere stgamaz. l§te biz: 
bugunkii Turk c;ocuklan ve hakikatc;i in .. 
sanlan yukanda i§aret ettigim prensipleri 
butiin vuzuhile en munkirlere dahi gas • 
terecegiz. Bunu sabtrla, ve fakat, Turk
liige has, §Uur ve inanla bekleyiniz. T ak" 
dir edersiniz ki bu i§ o kadar kolay degil<~ 
dir. Giic; i§i ba§aracak olanlar <;ah§ma yo,. 
lundadrr. 

Bu yo! i.izerinde c;1kabilmesi daima 
beklenen Sadri Maksudi gibi muanzlar 
elbette aydmbk d1§rnda kalacaklardtr. 
Siz Turk gencleri, bu muanzlarm si:izle• 
rini degil, Turkiye Biiyiik Millet Mecli .. i 3 

sinin en son verdigi §Uurlu ve parlak ka• ..... 
ran kendinize istikamet ytldtzt almtz. Sizl 

1
• 

muvaffakiyete, saadete ve hakiki bilgiyo 
eri§tirecek olan budur.» 

Na,id Hakktmn noktai nazarr l 
Kutahya meb'usu Na§id Hakkt Ulug 

da (lzmir Belediyesi) terkibini misal ala• 
rak bunun yerine (tzmir Belediye) gibi 
manastz bi: sozun kullamlamryacagml 
tasdik etmekle beraber, Deniz Bank iza4 

fmm eksikligini iddia edenlerin (Be§ikta§, 
Kumkapt ve Maltepe) gibi terkipleri ha4 • 

trrbyamamt§ olduklannda durmu§ ve ni· ~~ 
hayet ilmi olan (Deniz Bank) izafmm 
dogrulugunda IS!ar etmi§tir. 

Miizakere aftlrrken 
Ankara 27 (T elefonla) - Bugiinkii " 

Meclis toplanttsmda Deniz Bank kanun 
l~yihast muzakere olundu. Sadri Maksu~ 
dinin muessesenin (Deniz Bankast) diye 
isimlendirilmesi hakkmdaki gec;en cehe
de vaki teklifi uzerine lsmail Mu~tak Ma
yakon ve Hasan Re§id T ankut yukanda 
yaz~an beyanatta bulundular. 

Muteakiben 1kttsad Vekili Sakir Ke· 
scbir, F enerler idaresi ic;in dordiincii 
madde sonuna bir ftkra eklenmesini istedi. 
Murakabe §eklini tanzim eden bir laytha 
hamlandtgrm soyledi. Bankaya aid mal
larm devlet mah oldugu hakkmdaki mad· 
de miinaka§alan mucib oldu. Ayni mad· 
denin ihtilasa muteallik hkrast miizakert 
edildikten sonra i~timaa son verildi. 
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I~Cumhuriyet1JI 
u==u @1 U k s; IYI iC Y Jill lYI 

Hakh bir ,ikayet 
Aksarayda oturan karilerimlzden Ahmed 

1mzasile a!dJ~umz mektubda denlliyor ki : 
« Gecen pazar giinii, tedarik ett!~im blr 
davetlye ile Beyoglu Halkevinln, tenu;ll s'l.
lonunda verdi~! blr miisameresine g1Ltim. 
Amattir genclerin tam bir feragatle call~a
rak hazrrladJklan eserleri zevkle ve lftihar
la. seyretmege, l.§itmege hazulanrrken da
vetlilerden blrgoklarmm, TUrk harsmt yay
maga matuf blr miiessesenin gatu;J a!tmda 
tiirk<;eden b~ka lisanlarla pervas1zca ko
nu~tuklanm gtirerek ~tok mtiteesslr oldum. 
Yabanct dille konu§anlarm TUrk vatand~~?l 
1nfat1m ta§unalarl ltlbarile Halkevlnln mu
samerelerine geimelerl nekadar tabii Lse 
yapt1klan I~? de o kadar gayrltabli ve m':'
nasebetsizdlr. Bunun online gecilmek lr;m 
~imdiye kadar c Vatanda§ tfukce konu~~ 
!evhalanm asmak gibl sudan tedbirlerln 
fayda vermedigi bittecrtibe sabit olmu§tur. 
Bu i~le en fazla me~gul o!mas1 !az1m gelen 
Halkevinin hig olmazsa kendl gatlSl altmda 
bu gibi hallere meydan vermemeslnl te -
menni ederim.~ 
Y anh' yaztlan turk!re levhalar 
Blrkac tiniversitell lmzaslle aldlglmlz 

bir mektubda deniliyor kl: cBiz dillmizin 
dogru yazllml§ §ekllnl gormeyince o hata
lart diizeltmege gall§madan ge<;emiyoruz. 
Gecenlerde gene boyle blr hale tesadtif et
tlk. Gordiiklerlmizi oldugu glbi bildlriyo
ruz. GUlhane parkma glrlp blraz ilerieoilt
ten sonra .sag tarafta, cam cerceve i~tine 
almm~ blr bah~te tallmatnamesi asllml§
tlr. Yanll~lan gozden geglrildi~l Hayvak 
kelimeslnln tashihile anla§llan bu tali -
matnamede ~u kelimeler vardtr: Otumubil, 
Moturlu, B~l~, Otormak, Qlnemek. Bun
dan ba§ka kanape ve agaclarm yerlerlni 
deg~tlrmek memnudur yolunda ~tocuklan 
bile giildtirecek yanll§lar vardtr. Bu ac1 
manzaraYI anlatmasak yazllar solup okun
:myacak hale gellnciye kadar levhanm kal
dmlacagJm zannetmiyor ve bunu oray:l a
.sa.nlara tiirkge istlyoruz, tfukc;e dlye hay
kumaktan kendimizi alannyoruz., 
Umumi kutubhaneye almamt,lar 
' Uskiidarda Blrinci Ortamekteb seklzlnci 
sun! talebesinden Ibrahim I~1k imzasile 
aldl~lrnlz mektubda denlliyor ki: 

•Mektebln tatll oldugu cumartesi ve pa
zar giinlerlnde blrkaQ defa Selmanaga kii.
tiibhaneslne gittim. ic;eri almmadlffi. Sebe
bin1 sordum, bol} yer yok cevab1m verdller. 
Kapldan blr goz att1m. Bo~ sandalyeler 
vardr. Bunu soylemege vakit birakmadan 
kap!YJ yiiztime kapad1lar. Sonradan kii
tiibhaneye mii.davlm arkada~lanmdan !ig
rendi~ime gore; boyu kii.ciik olan talebe 1-
Qerl almamazm~. Boyun kii~;iik olmast, her
kese ag1k olan blr yere ahnmamaya sebeb 
olacak kadar bii.yiik blr kabahat midir?• 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bel~a Fr. 
Drahmi 
lsvi.;re Ft. 
Leva 
Florin 
Kron <;ek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron fsve~ 
Altm 
Banknot 

C E K 

All$ 
624.-
122.-
80.-

100.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1068.-
269.

L E R 

Sa~ 
629.-
126.-
88.-

110.-
84.-
22.50 

580.-
23.
'10.-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

1070.-
270.-

A.;.h~ Kaparu~ 
Londra 625.75 625.75 
New-York 0.7990 0.7985 
Paris 23.525 23.525 
Milano 15.1825 15.1825 
Briiksel 4.7085 4.7085 
Atina 87.335 87.335 
Cenevre 3.4540 3.4530 
Sofya 63.9225 63.9225 
Amsterd. 1.4366 1.4366 
Prag 22.7425 22.7425 
Viyana 4.2238 4.2238 
Madrid 13.7434 13.7434 
Berlin 1.9816 1.9816 
Varf?ova 4.2141 4.2141 
Budape!lte 4.015 4.015 
Biikre'J 106.7525 106.7525 
Belgrad 34.4386 34.4386 
Yokohama 2.7454 2.'145-t 
l\1oskova 23.63 23.63 
Stokholm 3.10 3.10 

tST1 KR A Z L AR 
At;uq Kapam~ 

Tiirk B. I Pe!lin .. I Vadeli 15.- 15.275 .. D Pe~in 14.60 14.60 
• D Vadeli 14.25 14.65 

S1vas - Erzu. I .. • IV 95.- 95.-
.J 

lstanbulda Ha vagazi ve Elektrik 
ve Te,ebbusah Smaiye Turk 

Anonim ~irketi 
Muhim Han 

!stanbulda Havagazi ve Elektrik ve 
Te~ebbi.isah Smaiye TUrk Anonim ~ir • 
keti, memurlarmm 1937 senesine aid 
ckiremid• renkli hUviyet kartlarmm 1 
!kincikanun 1938 den itibaren iptal edi
lerek 1938 senesi i~in muteber olmak 
iizere cktrmtzl• renkte kartlarla degi§ · 
tir'lecegini saym mii§terilerine arzeyler. 

Bu kartlarm ba§ tarafmda '§irketin 
unvam olan c!stanbulda Havagazi ve 
Elektrik ve Te§ebbiisatl Smaiye TUrk 
Anonim §irketi. yazihdir. 

1 Yukanda gosterilen evsafa uygun ol
mJyan kartlar sahte addedilmeli ve ha· 
milleri polise haber verilmelidir. 

$irket mii§terilerinin bu ilana riayet 
etmemelerinden c;1kabilecek neticelerin 
mes'uliyetini kabul etmiyecegini ~imdi

GONUN BULMACASI 
1 ~ 8 4 ~ !I 7 8 9 10 11 - I 1111_1 I I I I I I 

'_j_l~l 1•1 I I I I 
" I I I I 1•1 I I 

I 1• 1 I I I I ,. 
0 -,.1 1•1 I I 1•1 I I 
,; _I I I I I 1•1 1•1 -1 

I I 1•1 I I I I 1•1_ 
I I I I I 1•1 I I I 
I I I 1•1•1 I I 1•_1 

~~cr:l I I I I 1•1 I I 
11 _I J _1•1 Ll_l_j__l__l_ 

Soldan saga: 
1 - Lezzeti bozulan. 2 - Tekdlr, sofra ta

baklarmm lgindekilerden. 3 - Blr cins :>u
cuk, blr soru edatl. 4 - Su, btiyiik. 5 - Ha:l 
edat1, havamn bfuiindiigii till. 6 - Dl§ ge
~tlren , nota. 7 - Matern, bir cins igkl. 8 -
Cariye, Tibetll rahlb. 9 - Mtistahkem yer, 
~aral> ve ~ampanyanm blr clnsl. 10 - Yaz 
sabahlan yagar, blr edat. 11 - Herkesin 
kendlnde zannettlgi §eY, blr Ennen! ismi. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Endl~esl mevcud degil. 2 - l§kence, 

flkaranm bekledigl. 3 - Agacm klSimlarm
dan, boyca fak.1rlik. 4 - Uzak, edat. 5 - Yu
nanistanda bir mmtakanm ahalisl, bir 
renk. 6 Blr emir, ~!mali Anadoluda blr dag 
slisilesi, ku§un a~zmm yarlSl. 7 - Bir cins 
kab, gizll §ey. 8 - Diinya, eslr. 9 - Topral:';a 
glftltinin yaptij:':1 amellyelerden biri, yek -
dlgerlni ~tekemlyen. 10 - Blr ge~id spor, blr 
edatm lnsaltllml§l. 11 - Misafirhane, bula§
makllk. 
Evvelld bulmacanm ballt!dilml:t IJekll 

1 2 8 t I'> fl T !! 9 10 11 
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Sabhk 
Melihur Zimmermann markah 

kusursuz bir piyano ile hususi 
sandlk .i~inde yirmi diirt ki~ilik 
her tiirlii teferriiah havi 191 par
._a Christqphle mamulatmdan 
Chrysantheme namile tamlan ~e
kilde bir yemek takmu. Gormek 
ve uzla!imak istiyenler hergiin her 
saatte Ye~ilkoy istasyonunda tii -
tiincii Bayan Fatmadan sorabi -
lirler. -

Senelik kongremiz 16 Hnunusa
ni 1938 pazar giinU saat 10 da ku
rumumuzun merkezi olan Beyoglu 
Suriye ~ar§lsl 12 numarada akdedi
leceginden Uyelerimizin htiviyet 
varakalarile ayni gtin ve saatte ha
Zir bulunmalarrm dileriz. 

Edremid hukuk hakimliginden: 
Edremidin Hekimzade mahallesinden 

Hasan k!Zl Haticenin kocas1 Liilebur -
gazm Hamidiye mahallesinden olup ha
len ikametgaht me~hul Mehmed oglu 
Ziya aleyhine ikame ettigi bo~anma da
vasmm icra k1lm,an muhakemeleri so · 
nunda mliddeaaleyh Ziya alb sene ev
vel kans1 mliddeiyeyi terkle firar ettigi 
ve kansma bakmad1~ ve bir araya ge· 
lip de ge<;inmeleri de imkans1z bulun -
dugu §ahidlerin ~ehadetile sabit oldu • 
gundan bo§anmalarma ve masarifi mu
hakemenin de mUddeaaleyhe tahmiline 
temyizi kabil olmak Uzere 15/6/937 ta
rih ve 321 esas ve 309 karar hUktim 
verilmi§ oldugundan i§bU il m ne§ri 
tarihinden itibaren mliddeaaleyh Ziya 
mahkeme kalemine miiracaat edereek 
kanun yollarma mUracaat etmesi, i!ibu 
mUddet zarfmda kanun yollarma mU -
racaat etmedigi takdirde hiikmi.in ikti -
sabt kat'iyet edecegi ilan olunur. 

(3320) 

Turk Anonim Elektrik ~irketi 
Miihim tlan 

Elektrik ~irketi, memurlarmm 1937 
senesine aid cpembe. renkli hilviyet 
kartlarmm 1 ikincikanun 1938 den iti
baren iptal edilerek, 1938 senes1 t<;m 
muteber olmak i.izere cye~ih renkte 
kartlarla degi§tirilecegini sayJ.n mil§te
rilerine arzeyler. 

Bu kartlarm ba§ tarafmda §irketin 
unvam olan cTUrk Anonim Elektrik 
§irketi• yaZihdrr. 

Yukanda gosterilen evsafa uygun ol
miyan kartlar sahte addedilmeli ve ha
milleri polise haber verilmelidir. 

$irket mU§terilerinin bu ilana r·iayet 
etmemelerinden <;1kabilecek neticele • 
rin mes'uliyetini kabul etmiyecegini 
§imdiden beyan eyler. 

DiREKTORLtiK 

Grip, Ba11 ve Di!l Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Akay isletmesinden : 
' 

Nefsi Kadtkoy iskelesi i~ Biife 
Bostanc1 iskelesindeki Diikkan 

Yukanda yazllt mahallerin 23/12/1937 tarihinde yap1lan ac;tk artttrma
lannda Kad1k6y iskelesi i~ bUfeye vE:rilen fiat uygun gortilmemi$, Bostanc1 
iskelef;indeki diikkana da talib zuhur etmediginden her ikisinin a~1k art -
tlrmas1 30/12/1937 per$embe gUnU saat on be$e uzablmt~hr. 

Isteklilerin :liartnameleri gormek ic;in hergUn Levaztm ~efligine ve art
tJrmaya gireceklerin verecekleri senelik kira bedelinin yiizde yedi bu~ugu 
nisbetindeki pey akc;elerile yukanda yaz1h giin ve saatte Sefler Enctimenine 
mUracaatleri. (8580) 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden : 
200 aded Nagand toplu tabanca, 4443 kilo tayyare ve teferrUah (mtis

tamel, 3410 kilo hurda demir e~ya, 2482 kilo muhtelif demir e!?ya, 540 kilo 
aleminytim, galvan)z, pirinc;, kur!?un e~ya, 199 kilo saman ve ot kesmege 
mahsus makJne, 254 kilo radyo makinas1 ve aksam1, 290 kilo marangoz ve zi
raat alab, 325 kilo sun'i ipek ipligi, 1244 kilo patnuk m~nsucat, 261 aded aki
miila or, 1085 kilo yUn mensucat ve tela, 5730 kilo degirmen ta~1, 12000 kilo 
demir kiilc;e halinde, 4700 kilo elektrik teli ic;in demir boru, 174 kilo fo
tograf filmi, 3362 kilo s1rh demir banyo, 2337 kilo ecsami kimyeviye, 311 
kilo yUn ve pamuk ag ipligi, 2376 kilo boyah cilah muhtelif $i~e, 23 kilo 
has1r !ierit, 664 kilo renkli kag1d, 34 kilo elektrik UttisU, 816 kilo oto dt~ 
M.stigi, 770 Jrilo tahta parke, 3759 kilo muhtelif boya, 46 kilo c;elik levha, 384 
kilo lastik okc;e ve Jevha, 1381 kilo dam cam1 ve abajUr, 520 kilo petrol ve 
asit, 461 K. galalit, 533 K. boyab z1mpara, 1517 K. mu~amba, 1008 K. ma
deni yag. 36 K. kuru s1g1r derisi, 99 K. Sulfat do sud. hakkmdaki sah.!i ila
mmlz Son Telgraf ~azetesinin 18/12/937 giinlU ntishasmda :vaztld1d1r. Istek· 
lilerin bu gazet~yi okuyarak sah~a gelmeleri ilan olunur. Tl. 23219. (8529) 

r ~AYANI HAYRET BiR HEDiYE! ... -• 

E~KTA~ 

En son tekemmUlatla miicehhez bulunan 

FOTOGRAF MAKiNESiDiR 
Sab~ yeri : Bevojllunda Siimer sinemaaJ yamnda FOTO !SKENDER 

Tiirkiye i~in depoziteri: UMBERTO J. REFORZO 
den beyan eyler. Posta kutusu : 8Pyo2''u 2295 

DiREKTORLtlK .... ~ ........................................ . 

~iRKETi HA YRiYEDEN : 
Yllba~t gecesi i._in saym yolcularJmizm Bogazi~ine avdetlerine mah

sus ilave seferlerimiz a~ag1da giisterilmi~tir: 

31-12-937 cuma gunu ak~am1 
1 - Gece yar1smdan sonra saat 1 de <;engelkoyiinden bir vapur 

hareketle Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Uskiidara ugnyarak Kiipriiye 
gelecektir. 

2 - Gece yansmdan sonra saat 2,30 da Kiipriiden bir vapur hare
ketle Kandilli, Anadoluhisar1, Rumelihisan, Emirgan, Kanhca, <;ubuklu, 
istinye, Yenikiiy, Pa~abah~esi, Beykoz, Biiyiikdere, Sar1yere "gr1yarak 
Kavaklara gidecektir. 

3 - Gece yansmdan sonra saat 3 te Kiipriiden diger bir vapur ha
reketle Uskiidar, Kuzguncuk, Beylerbeyi ve «;engelkiiyiine ugr1yarak 
Vanikoyiine gidecektir. 

Urfa Vilaveti Daitni Enciimeninden: 
Memleket hastanesinin 937 mali y1h ihtiyac1 ic;in almacak olan 1478 lira 

35 kuru~ tahmin bedelli 155 kalem ilac; ve s1hhl malzeme 15/12/937 tarihin
den itibaren yirmi gUn mUddetle ac;tk eksiltmiye konulmulltur. 

ihale 3/1/938 tarihine tesadUf eden pazartesi gUni.i saat onda Vilayet 
Da•mi Enctimeninde yap1lacaktlr. !steklilerin ihtiyac; listesini gormek iizere 
istanbul Slhhat MtidUrlUgUne, eksiltmiye girmek ic;in de sozU gec.;en gun ve 
saath: Vilayet Daimi Enciimenine ba~vurmalan ilan olunur. (8566) 

• 
.A L 1 l\1lU1HtDD1N 

A C D ~ IE IK D 
KAY MA K LI LO K U M - K EST A NE $ EKE R LE ME SI 

LU K S A M BA L A JLI <;ESITLI LEZIZ 

KARAM EL A $EKERI 
Bah<;:e ka p •. Galata· Beyo~lu · Kad•k~ y 

Vila yet Daimi Enciimeninden : 

• 

• 

Vilayet Memleket hastanesi ic.;in (1238) lira muhammen k1ymetli ecza 
ve al-a.t a~tk eksiltme suretile satm ahnacakhr. !hale birincikanunun 29 uncu 
~aqamba gUnU saat 15 te Vilayet makammda yap!lacaktlr. !steklilerin (92) 
lira (85) h:uru~luk muvakkat teminat mektub veya ban~a makbuzile o giin 
zikredilen !'aate kadar Vilayet makamma ~artname ve ecza ve alat listele
rini gormek istiyenlerin de Memleket Hastanesi Ba§doktorluguna mlira -
caatleri. (8372) 

Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii ilanlan 

Ta~~len suyunda kullamlmak i.izere 30 ve 50 litre hacml istiabisinde 
kiilliyetli miktarda damacana pazarhk suretile satm almacakhr. $artname
sini gormek ve anlamak istiyenlerin hergiin Kadtkoy Vaktflar MiidiirliigU 
ile istanbul Vaktflar Ba~miidUrli.igiinde Su Komisyonuna muracaatleri, pa
zarhga girmek istiyenlerin 30/12/937 per~embe gtinii saat on be§te Kad1koy 
Vakular MiidiirlUgi.ine gelmeleri ilan olunur. (8280) ,.,.,., 

1 - Ta~delen membamda mevcud hangara ilaveten yapllacak §i~e de
polan makine ve kazan depolan ve su depolan 24,695 lira 90 kuru~ bedeli ke-

• flif ile seridepri iizerine 29 kanunuevvel 937 tarihinden 1'3 ikincikan.un 938 
tarihine kadar 15 gi.in miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye koriulmu§tur. 

2 - :Su in§aata aid §artname, projeler ve ni kavele V'e yaptlacak in~a
atm nev'i ve cinsiqi gosterir ke$if 12 kanunusani 938 ak~am1 saat be$e kadar 
istanbul Vakiflar Ba§mUdUrlUgU Ba§mirparhgmda mesai saatleri dahilinde 
bilabedel almabilir. 

3 - !hale 13 ikincikanun 938 per§embe giinii saat 15 te Kad1k6y Vakif
lar MUdiirlUgiinde uygun fiat verene Vaktflar Umum MudtirlUgUnden isti
zan edilmek 11artile yapllacaktrr. Zarflar ihale saj!.tindflll bir saat evvel mak
buz mukabilinde Komisyona verilmi§ olacakbr. 

4 - Eksiltmiye girmek istiyenler 1900 lirahk teminatt rnuvakkate ak
~esini Kad1koy Vakiflar MUdUrliigii veznesine teslime mecburdurlar. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin mimar veya mtihendis olmalan ve 
buna benzer 25,000 lirahk i~leri iyi bir surette yapbklarmt isbat edecek Ba
ymdlrhk Bakanhgmm vesikalarmt istanbul Vak1flar Ba§mUdtirlUgi.i Ba$mi
marhgma gpstererek ayrtca vesika almalan me§ruttur. (8631) 

Tesisab Elektrikiye Turk 
Anonim ~irketi 

Muhim tlan 
Tesisah Elektrikiye Turk Anonim ~ir· 

keti, memurlarmm 1937 senesine aid 
cmavh renkli htiviyet kartlannm .1 
ikincikanun 1938 den it-ibaren iptal edt· 
lerek 1938 senesi i~in muteber olmak 
Uzere cbej • renkte kartlarla degi§tiri " 
lecegini saym mti§terilerine arzeyler. 

Bu kartlarm ba§ tarafmda §irketin 
unvam olan cTes-isah Elektrikiye Turk 
Anonim §irketi. yazthdtr. 

Yukanda gosterilen evsafa uygun ol• 
mtyan kartlar sahte addedilmeli ve ha· 
milleri polise haber verilmelidir. 

$irket mU§terilerinin bu Hana riayet 
etmemelerinden ~1kabilecek neticelerin 
mes'uliyetini kabul etmiyecegini §imdi:' 
den beyan eyler. 

DiREKTORLtJ'I{ 

rTURKUAZ 
Galatasarav • Isti klal Cad. No 220 

YILBA!?I 
i ~ i n biiviik fe dal! ar Ik a getirileD 

fE'ni arti stler ve ayr1ca 

CORViN 
REVUSU 

31 Kanunuevvel gecesi 

BUYi.iK BALO 
Kotiyon, siirpriz ve bir ~ok eg
lf'nceler. 

Ma11alann hemen tf'datiki 
Curnartesi ve Puar tekmil 

program Ia 

Biiyiik Matine 

Zayi - 22580 saYJ.h, 18/11/1936 tarih· 
li beyannamenin giimriik ve sair re " 
simleri olarak verdigimiz Selanik Ban• 
kasmm 416 saYJ., 16/11/1936 tarihli 380 
lirahk teminat senedine aid !stan bul 
ithalat gtimriigiintin 3 - 40 say1h, 16/11/ 
1936 tarihli teminat makbuzunu zayi 
ettigimizden ve §imdi yenisini ~1kara • 
cag1mtzdan eski makbuzun hiikmii 
kalmad1gm1 ilan ederiz. 

Felemenk Tiirk TUtUn Anonim §irketi 

istanbul §Ubesi 

SKI 1 
Elbiseleri 

Ham ve 1smarlama 
Yaln1z 

MAYER 
Magazasanda 

bulunur. 
Beyo~lu , lstiklal cad 

No. 379 

Kad1koy ikinci sulh hukuk hakimli • 

gin den: 

Erenkoy Caddebostam tskeleyolu 3/1 

I numarah hanede mukim emekli mira• 

De._v.le•t-D•e•m•ir•y•o•lla.r.•_i,•l•el•m•e-•U•m•a•m-M-iid•u•·r.lu.·g·ii•n•d•en- lay Hasan Tosun klZl Ay'§e Tevhide ha· 
•• cir edilerek babasmm vesayeti altma 

Haydarpa~a deposuna bir sene zarfmda viirud edecek 40,000 ton rna
den komiirUnUn vagonlardan yere bo!ialtllmast ve yerden rnakine ve vagon
lara yUkletilmesi i:;.;i 7/1/1938 tarihine musadif cuma glinU sa at 15 te Hay
d.arpa~a gar binas1 dahilinde 1 inci i§letme Komisyonu tarafmdan kapah 
zarf usulile ihale yapilacakbr. 

Beher ton komliriin tahliyesi i~in 10 kuru§ ve tahmil ic.;in de 13 kuru!i 
muhammen bedel konmu$tur. 

isteklilerin 690 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesika
Ian Resmt Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah niishasmda in tillar 
etmi$ olan talimatname dairesinde ahnmt$ vesika ve tekliflerin ayni gUn 
saat 14 e kadar Komisyon Reisligine verilmesi lazimdtr. Bu i~e aid $artna
meler Haydarpa~a Depo $efligile Haydarpa§ada 1 inci t~letme Komisyonu 
tarafmdan paras1z olarak verilir. !. (8552) -13320 lira muhammen bedel iizerinden 29/12/937 tarihinde kapah zarfla 
eksiltmiye konacag1 il'an edilmi$ olan hava kompresorU, tazyiki hava su tu -
Jumbas1, perfrator ve beton ve stva pUskUrme makinelerine aid eksiltme g6-
rtilen liizuma binaen feshedilmi§tir. (8644) -D D. Yollan Haydarpa!?a liman arazisi i.izerinde 4 numarah ah~ab am· 
bardan miifrez bir oda 2500 kuru~ ayhk muhammen bedelle ve bir sene mUd
detle ve pazarhkla kiraya verilecektir. 

Pazarhk 5/1/938 tarihinde saat (15) te Haydarpa§a Birinci i§letme Mii
dii:lligiinde yap1lacakhr. 

Taliblerin muhammen kira bedelinin yiizde yedi buc;ugu nisbetinde mu
vr.k~tat teminat akc;esi ve gereken kanuni vesaikle birJikte yevmi mezkurda 
ve saatte miiracaatleri ilan olunur. (8623) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgt 

istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Muhtelif biiyUklUkte 300 tane milli bayragm 8/1/1938 cumartesi 

giinli saat 11 de ac;1k eksiltmesi yaP!lacaktir. 
2 - Tasmlanm1~ degeri (1104) lira, ilk teminah (83) lirad1r. Sartname, 

ev:-d ve ~ali nUmunsi Komisyondad1r. Goriilebilir. 
3 - !steklilerin kanuni vesikalan ve ilk teminat makbuzlarile birlikte 

gUn ve saatinde Galata eski 1thalat GUmrligiindeki Komisyona gelmeleri. 
(8533) 

konuldugu alakadarlara ilan olunur. 
(3315) 

---DENiz-... 
Deniz mecmuasmm yeni sene 

saylSl renkli fotograflarla 50 sahi
fe olarak ~tkmaktad1r. Bu sa}'lda 
bilhassa V ANGOLU gemileri ve 
bir 

SENELIK DENIZ FAALIYETI 
fevkalade bir surette tertib edil -
mi'§tir. Btitlin denizi sevenlere ha
raretle tavsiye olunur. Fiat! 20 ku
ru§tur. 

Tevzi evi: Galata Merkez Rthtlm 
han Kaptan ve Makinistler cemi· 

yeti. Telefon 49211 

Zayi hisse senedleri 
Risse numaralan Aded 

21709 - 21716 8 
Yukartda numaralan yaz1h 8 aded 

$irketi Hayriye hisse senedler·ini kay• 
bettim. Yenisini <;Ikaracag1mdan eskisi• 
nin hiikmU kalmad1gt ilan olunur. 

Bayan Nazik vekili 
Cemil Megamiz 

,_ SATILIK KELEPiR ARSA 
Suadiyeye giderken Selamic;e§

mede tramvay duragmda deniz ta
rafmda 3983 metro arsa acele ve u
cuz fiatla sahhkhr. Bahkpazar 
Maksudiye han N o. 35 Tel: 23397 . .............. .. 

1938.Saatli MaarifDtivarT akvimleriC1kb~ 
'· '· ' . . . . ' . · ... · ; . . . 

Fakat t~klitler·i v~rd1r. Dikkat et~elidir. · ',_ X.· 
Her tiirlii maliiniah, vakitleri. · aaatlerl, mevaimlert, hava detftikllklertni, ftrbnalari, arabi ruml ay-

lan, tarihi vakalan, darbtmeaellerl. manilerl, hilriye ve latifeleri havl. · . ., · 
Umumun ragbetini kazanan bu Takvimlerin 'taklitleri ~JioDithr. Aldanmamak f~in ( SAATLI MAARIF . , , 
TAKVIMI) adma ve ( SAAT) re•mine dikkat etmelidir. Merkezi.:latanbul Maari_f Kitaphaneaidir. 

'··. 
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MEYVA TUZU 

EN UOS VE TAZE MEYVALARIN USARELERtNDEN fSTfHSAL 
EDiLMt~ TABit BiR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebilmesi miim· 
kiin degilcl..i.r. H~ztms1zh~, mide vanmalarmt, ek~iliklerini ve muannid 
inkibazlarJ giderir. Ag1z kokusunu lzale eder. Umumf havatm lntizarnSIZ· 
bklarrm en emin surette 1slah ve insana hayat ve canlthk bah$eder. 

1NGfLtz KANZUK ECZANESt 
BEYOC.LU - iSTANBUL 

izmir EmraZI Sariye Hastanesi 
Ba,tabibliginden : 

Hastanemizde yeniden yap!lacak 6947 lira 23 kuru~ bedeli ke~ifli kalo
rifer tesisab kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 1steklilerin ~artname 
vesaireyi gormek iizere hergiin Hastane Ba~tabibligine ve eksiltme 1937 se
nesi birincikfmunun 29 uncu c;ar~amba giinii saat on birde yap!lacagmdan is
teklilerin 2490 say!lt arttlrma, eksiltme ve ihale kanununa gore icab eden 
teminat ve teklif rnektublan ve diger vesaikile birlikte eksiltme saatinden 
b ir saat tvvel Tepecikte Emrazt Sariye Hastanesinde miite§ekkil Komisyona 
miiracaatleri. c4349· - (8360) 

PAT I 
Kan c;Ibanlan, el ve ayak parmaklanmn ka~mblar, dolama, meme 

iltihab1 ve ~atlaklan, flegrnonlar, yamklar, tlra!f yaralar1, 
ergenlikler, koltukaltl r;tbanlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temln eder. 

~ark ispen~iyari Laboratuan T. ~. ~· 

VE AMERiKA VE 
ONiVERSiTESiNE 

GONDERiLiYOR 

AVRUPA 
iSTANBUL 

TALEBE 
MADEN TETKiK VE ARAMA ENSTiTUSU . .. . . ...., .. 

GENEL DIREKTORLUGUNDEN : 
1 - Maden muhendisi yeti~tirmek uzere 13 ve maden1er ic;in jeoloji tah

sil etti rmek iizere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsil 
i~in 6 talebe de istanbul tlniversitesine gonderilecek ve talibler arasmda mil
saba "ka yapJlacaktir. 

2 - Jeologluk miisabakasmda 1 den 7 ye kadar s1ra ihraz edenler Av
rupa ve Amerik:lva giinderilecek ve 8 inciden 13 iinciiye kadar olanlar ise 
Enstitii hesabma istanbul tlnivE>rsitesinde okutturul~cakhr. 

3 - Taliblerin a~agtdaki ~artlan haiz olmast lazimd1r: 
A- Tiirk olmak. 
B - Maden ocaklannda c;ah~abilecek kabiliyeti ve s:!hhati tam olmak, 

cS1hhi muayene Ankarada yapJlacakhr•. 
C - Olgunluk imtiham vermi~ olan lise veya kollej mezunu olup fran

sizca, almanca ve ingilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek 
D - Ya~1 1S den al:iag1 25 ten yukan olmamak. 
4 - Miihendislik kin miisabaka 3 ~ubat 1938 per11embe, Jeologluk ic;in 

rnusabaka 4 §ubat 1938 cuma giinleri Ankarada M. T. A. Enstitiisiinde ya -
pllacaktlr. 

Talebelerin imtihanda Ussii mizam doldurrnu~ olrnalan 11arthr. 
5 - Maden rniihendisligi imtihanl hesab, hendese, cebir, mihanik, fizik, 

kimya ve yabanc1 dillerden biri ctngilizce, frans1zca, alrnanca•. 
·J eolog(uk imtiham: Riyaziye chendese, cebir:o hayvanat, nebatat, jeoloji, 

fiz1k, kimya ve yabanc1 dillerden biri c!ngilizce, franstzca, almanca•. 
e - Tahsile g_onderilcek olanlar ileride tahsil rniiddetleri kadar mecburi 

hizmete tabi oldukbrmdan bu hususta miikellefiyetlerini tevsik etmek iizere 
bir t aahhiitname verecekler ve bunun i~in de muteber kefil giindereceklerdir. 

7 - 1stiyenlerin niifus hiiviyet ciizdam, hiisniihal varakasm1, rnekteb 
sel! adetnamesini veya bunlarm tasdikli hirer suretleri, 4 k1t'a fotograf ve di
l~kce:-l er· i ni 29 kanunusani 938 cumartesi giinii ogleye ka<Jar Ankarada M. T. 
A. Emtitiisii Genel Direktorliigiine gondermeleri ve 31 kanunusani 938 pa -
zartesi giinii s1hhi rnuaye·neleri yaptmlmak iizere sabahleyin saat 10 da Ad
liye Saray1 kar~1smda M. T. A. Enstitiisii d:-,iresinde bulunmalan ilan olunur. 

(8622) 

HAZIMSIZLIK 
.Hayatm zevklnden lnsan1 mabrum eder. 

PERTEV KARBONA T komprimeter1 
«;ok temiz bi·Karbonattan ve toz karbonat almaktakl mft~kUiat 

goz lSnftnde tutularak yapdiDJ~hr. 

HER ECZANEDE SATnd& 

CUMHURhJ<.:T 

SiHiRLi GtlZ 
Pudra renkle· 
rinde ink1lab 

yapt1. 

Bu yeni ve 

sihramiz 

renkleri 

MECCANEN 
tecriibe edini:;. 

On kadmda dokl'"':U, 
tcnlerine uymtyan bir 

renkte pudra kullamr
lar ve yiizleri sun'i 

11 Arhk: slzi yasmtzdan fazla ihtivar- 1'1 

1 
lam1~ ~osteren ve yiiziiniizdP •Pia-

1 

kaJar• halindP yapt<:an aifi pudra 1an I 
btraktmz ve "ir vii7elllk miitehas- 'I 

s1smm dediklerini okuyunuz. 
4oiiiliiiiiiiii " ~ -

«makyaj gormih> bir 

sekil aldtklan gibi ya,Iarm
dan fazla ihtiyarlamt, go -
riiniirler. Y eni icad edilen 
'ayam hayret «Chromo-
scone» makinesi, pudra 
renkhrinde bir ink1lab yap
hgi gibi sihirli bir goz, mev
cudiyetinden bile fiiphe e
deceginiz nisbette pudra 

renkleri arasmdaki ahengi 

if,a etmi,tir ki bu, Taka

Ion miiessesesi kimyagerle

rine bir~ok tabii renkleri e
s.ash bir tarzda mezcetmek 
;mkamm vermi,tir. Arhk 

yiiziiniizde plakalar halin 
de yapt,an adi pudralara 
nihayet veriniz ve bugiin

den T okalon pudrasmm sih· 

ramiz ren!derini tecriibe edi
niz. Yiiziiniiziin bir tarafma 

bir renk ve di~er tarafma 

da ba~l<a renl< bir pudra sii-
riiniiz ve cildi.nize 

daha uygun geldigini 
niiz. Bu yeni pudrayt 

hangisi 
gorii

kulla-
narak CPzib, sahhar Ve ade· 
ta tabii bir giizellik temin 

ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife kartnhk olarak Is -
tanbul 622 posta kutusu adresine (T. C. 7) rumuzile 12 
~uru,luk pul gonderdiginizde size hususi modelde bh 

.... 1kutu pudra ile rpuhtelif ren~lerde niimunelik 4 ufak pa-
ket pudra gonderilecektir. Mektubunuzda her vakit ·-fl 
'l(ulla:ndtgmu: pudranm rengini de bildirmegi unut 
maymtz. 

•• 
istanbul Universitesi Rektorliigiinden : 

"Universitede ecnebi usta yanmda c;ah~1p yeti~mek iizere Radyoloji Ens
titiisii i~in 50 lira iicretle dart yard1mci mekanisyen ahnacakhr. San'at mek
tebi mezunlarile teknik bir miiessesede iyi c;ahi;iml~ bulunanlarm vesika ve 
bonservislerile T1b Fakiiltesi Dekanhgma miiracaatleri. (8619) 

I lnhisarlar Umurn Mildilrliikii,!den: ~ 
I - TiitGn paketleme makinelerinin paket k1sm1 i~in ~artnamesi rnu • 

cibince 1,5 beygir kuvvetinde beheri 170 lira muhammen bedelli 6 aded ve 
0,5 beygir kuvvetinde beheri 125 lira muhammen bedelli 6 ki cem'an 12 aded 
rediiksiyonlu elektrik motorii a~1k eksiltme usulile satm almacakbr. 

II - 12 rnotoriin muhammen bedeli 1770 lira ve muvakkat teminatl 
132,75 liradtr. 

III - Eksiltme 4/l/938 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabata~ta 
Levaztrn ve Mubayaat $ubesindeki Abm Komisyonunda yapllacaktlr. 

IV - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii gec;en !iUbeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektub ve ka

taloklanm eksiltme giiniinden ii~ giin evveline kadar inhisarlar Tiitiin Fab
rikalar $ubesine vermeleri lazimdtr. 

VI - 1steklilerin kanunen kend.ilerinden aramlan vesaik ve yiizde yedi 
buc;uk giivenme p:ualarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen gun ve s~atte 
yukar1da ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. .s_, (7811) -I - Mersinde ~artname ve projesi mucibince yaptmlacak barut tecrit 
deposu in~aatt pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke§if bedeli (1189) lira (35) kuru~ ve muvakkat teminatl (89,21) 
lirad1r. 

IIT - Eksiltme 13/1/1938 tarihine rashyan per~embe giinii saat 14 te 
K<:.bata~?ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapt • 
lacaktlr. 

IV - $artname ve projeler (6) kuru~ bec!el mukabilinde lnhisarlar 1n
iaat !iUbesile Mersin Miidi.irliigiinden almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak tmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki tnhi
sarlar tn~aat $ubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lazJmdir. 

VI - h:teklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedl 
buc;uk giivenme paralarile birlikte yukanda adt ~ec;en Komisyona gelme • 
Jeri ilan olunur. •B.• (8604) -1 - Aydmda !lartname ve projesi mucibince yaptmlacak kara barut 
deposu m~aatl 20/XII/1937 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ve pa· 
zarhk usulile eksiltmiye konulmu!ltur. 

II - Ke~if bedeli (2695) lira (17) kur~,t§ ve muvakkat teminatl (202,14) 
lirad.tr. 

III - Eksiltme 13/I/1938 tarihine rashyan per~embe giinii saat 16 da 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahrn Komisyonunda yap1 -
lacakbr. 

IV - Sartname ve projeler 13 kuru!i bedel mukabilinde inhisarlar 
Umum Miidiirliigii tn$aat ~ubesile Aydm Bli~rniidiirliigiinden almabilir. 

V - Eksiltmiye i!ltirak edeceklerin !enni evrak ve vesaiki 1nhisarlar 
in~aat $Ubesine ibraz ederek miinakasaya i$tirak i~in aynca vesika alrnalar1 
Iaztmd1r. 

VI - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 
buc;uk giivenme paralarile birlikte yukar1da adr gec;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. cB.. (8605) -1 - 246 aded torba mu§amba Malatya Ba~miidiirliigunde cAhrrkapt de-
posund.a niimunesi vardtr.• 

2 - Hurda in~aat malzemesi Topta!il Bak1mevinde. 
Cinsi yukanda yazth e$ya 14/1/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 

onda paza~hkla sablacakhr. isteklilerin mal ve niimuneyi mahallinde go • 
rebilecekleri ve pazarhk i~in de rnuayyen giin ve saatte yiizde 15 teminat 
paralarile birlikte Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Sab!J Ko -
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (8630) 

• 
SALiH NECATJ 

Bah~ekap1 

Nezlesiz 
Gripsiz 

Oksiiriiksiiz 
BIR KI~ 

yaln•z haktki 

VALDA 
Pastilleri 

Sayeslrrde kabildir. 

Hakikt VALDA 
ismi iizerinde urar edin"z:. 

Her eczanede -ve Yeni postane arkasmda 47 No. da MAZON 
ve BOTTON ecza deposunda buJunur. 

EKSiLTME ~ARTNAMESt 
Adana T. H. K. ~ubesi Bafkanbgindan: 

Adanada in,a edilecek Tiirkkufu binasina aid 
eksiltme ~rtnamesidir. 

1 - Eksiltme ~otiirii olarak ve kapah zarf usuliledlr. 
. 2 - Eksiltme 10/1/938 pazartesi giinii saat 15 te Adana T. H. X. tu'Se-

smde yapilacakttr. 
3 - Eksiltmeye a~a~tdaki ~artlan haiz olanlar girebilir. 
A - Kanuni lkametgaht olmak. 
B - Turk olmak. 
C - Halen in~aat rniiteahhidi olarak faaliyette old.u~na dair resml 

vesika ibraz etmek. 
D - $imdiye kadar bir defa en az 25.000 lirahk resmt bir blna lllfaab i 

l§!.ni .~u~affakiyetle ba~arm1~ oldultunu isbat etmek. ( r 
E - Dorduncu maddede yazth muvakkat teminatt verrnek. \ 
F - Mukavele miisveddesi ve ona merbut bilciimle evrakl g~rllp lm· 

za etmek. 
I 

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

vel T. H. K. Adana $ubesi veznesine yattrarak alacaklan rnakbuzu ve 3 
iincii madde C ve D f1kralarmda yazrh vesaiki, teklif rnektublarm1 havi ka. 
pah zarfla birlikte eksiltme saatinde T. H. K. Adana ~ubesinde toplana· 
cak Eksiltme Komisyonuna tevd.i edeceklerdir. 

6 - Kat'i ihale Tiirk Hava Kurumu merkezinden sorulduktan 
yapllacakhr. 

I 9 3 8 

Hava 
B U Y 

Y 1 I b a 

Kurumu Biiyiik 
VK IKRA.M 

' 1 

Piyangosu 
1 Y E S 1 

( Fi 0 0. 0 0 0 ): lirad1r 
Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60 000, 50.000, 30,000, 

20.000. 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) lirallk iki aded 
miikafat vardtr • 

Ke~ide Y zlb~~ gecesi : ·apdacaktzr .... 

Biletler: (2.5), (5) ve (10) lirad1r. 
Vaklt kaybetmeden hemen biletinlzi ahmz ...... -
ETi BANK 

imtihanla Miifetti, Abnacakbr 
Miisabakaya Duhul ~artlan 

A- Turk olmak. 
B- Ya~?t 28 den a$ag1 ve 40 dan yukan olmamak. 
C- Banka memurlarma mahsus beyannameyi doldurmu!! bulunmak. 
D- Askerligini if;~ etmi~ olmak. '-
E- Yiiksek ikbsad ve Ticaret veya Miilkiye mektebinden mezun bulunmak 

veya bu mektebler muadilini ecnebi rnemleketlerde ikmal etmi~ olmak. 
F- Mali veya sma1 miiesselerde asgari 5 sene hizmet ifa eylerni§ olmak. 
C- Memuriyete kabul olundugu takdirde 15 giin berayi tecriibe bant.:a em• 

rinde ~ah!imag1 taahhiid etmek. 

H- Mall ve smai muhasebe, riyaziye, bankacthk, iktlsad ve hukuld mal~· 
mattan tstanbul ve Ankarada 15/1/938 cumartesi yapllacak imtihanda 
muvaffak olmak cLisan bilenler tercih edilecektir• • 
Miisbakaya gi,.-ebilmek ve rnemur beyannal]lesi almak ic;in mnracaat • 

l~rin en ge~; 10/1/938 tarihine kadar • Eti Bank Ankara - Adresine tahriren 
yapilrnasl. c4707· (8621) 

izmir Beledivesinden : • 
1 - Belediye tarafmdan i~letilecek •4• veya •6• silindirli tam Dizel mo

tiirlii 24 ki~?ilik oturma yerli ve on iki ki$i ayakta duracak sahanhkh ve ~e· 
hir lc:i yollarmda c;ah11an tiplerden olrnak iizere 10 aded komple trambiis ti· 
plr de otobiis kapah zarfla mfinakasaya konrnu!;?tur. 

2 - Beherinin bedeli rnuhammenl giimrlik, rnuamele, belediye, tahliye, 
kl'rdcn ve istihlak resim ve iicretlerl Belediyeye aid olmak iizere tzmir Be
ledlyeslnin Alsancaktaki otobiis garajmda teslimi §artile sekiz bin be§yiiz li
radJr. Hepsinin bedeli •85,000:. liradtr. 

3 - Mali ve fenni ~artnameleri posta bedeli haric dort lira yirmi be~ 
kuru!$ bedel mukabilinde 1zmir Belediyesi Makine ve Elektrik miihendisligin
den tedarik edilir. Ta~radan istiyenler ~artname ve posta iicretini pe§in gon· 
rlerme lid1rler. 

4 - !hale 8 ~ubat 938 sal! giinii saat on alhda izmir Belediyesi Daimt 
Enciirn~nince yaptlacakttr. 

5 - Muvakkat teminat 6375 lirad1r, 
6 - Nakden verilecek teminat ak~esi ihale tarihinden asgari bir giin 

evvelce Beled.iyeden ahnacak fi!i mukabilinde i~ ba~kanma yatmlacaktrr. 
7 - Teklif yapacak firmanm otobiisler hakkmdaki 11artnamede yaz1h, 

m&ddelerle birlikte bilumum katalog ve teknik resimlerle bro~iir, plan ve 
izahnameleri ve yedek parc;a katalogunu ve fiat listelerini verrnesi mec • 
buridir. 

• 
8 - !~tirak ic;in 2490 saytb kanunun tarifi dairesinde ihzar edilmi$ tek-

lif m~ktublart ihale tarihi olan 8 ~ubat 938 salt giinii azami saat on be~e ka
ctar 1zmir Belediye Risligine verilmelidir. (8628) 

Agac tohumlar1 
Okaliptiis, Ligustrum, Akasya, GladiGya maklora, Top maz1, 

Atkestanesi gibi agac tohumlanm 
4 iincii Vaktf ban 4 iincii kat 18 numarada 
Bab~e miman M. Baysalda buJabUirsinlz 
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lir 



EN KIYMETLi 
VILBA$1 HEDiVESi 

NE OLABiLiR? 

• 

Mutlaka soylememi istiyorsan, beni 
en ~ok memnun edecek hediyeniz 

bir 11 VEBOLi D 11 olacakbr. 

• 

• 
I 

KiRE~Li SU FiliTRE CiHAZLARI 

CUMHURlYET 

Soguk alg~nbklan her 
tiirlii hastahklara yol 
a~abilir. F akat bir ka~e 

Muhtemel rahats1zhklarm hepsini 

onledigi gibi nezle, grip, bron§iti de 
k1sa bir zamanda izale eder. Harareti 

Gripin, agnlarm amans1z dli§mam -
d1r. Di§, ba§, sinir, adale, romatizma, 
mafsal evcamda kat'iyetle tesir goste -
rir ve giinde iic; taneye kadar emniyetle 
ahnabilir. 

1cabmda gilnde 3 ka§e almabHir . 

!sim ve markaya dikkat. Ve her 

Yenikoy sulh hakimliginden: 
Biiyiikderede K1rklar sokagmda 16 

numarah hanede mukimken olen ve te-
rekesine mahkememizce el konan Fat
mamn metrukatl bulunan ev e~yas1 

28 Birincikanun 1931 

,.,.,. ~--
611L116-- .. • C'"' ... .-~ .... I IJI cil<.·--=yi • 

Vitamin, Kalori, G1da, S1hhat 
Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 
Patates, Misir, Tiirlii, Bezelye, Badem, <;avdar, 

Ozii Unlarini <;ocuklariniZa Y ediriniz. 
Allahm yarathg1 saf hububattan alman vitamini ve kalorisi, kuvvei 
g1daiyesi ~ok olan Hasan Ozlii Unlarma doktorunuz ~ehadet eder ki 
~ayatm ve tabiatin en mugaddi ve en miikemmel grdasrd1r. Hasan 
O:dii Unlarl c;ocuklarmrza tam afiyet temin eder. Ne~viinemelarma 
yard1m .~der. Onlan ~abuk biiyiitiir. Ne~'eli tombul, hastahks1z yapar. 
Hasan Ozlii Unlarile ~ok leziz muhallebi ve ~orba ve yemek yap1hr. 

Mutlaka H A S A N markasma dikkat GUZELLiGiN SIHHATiN 
SERVETiN MUHAFIZIDIR. 5/1/938 !;ar~amba giinii saat 10 da rna· ••••••••••••••-•••••••a.amm!i:Esl 

VEBOLID LIMiTED IDARE MERKEZi : Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No 4().42 

Telefon : 44507. Posta kutusu : 1094 

Ankara fUbesi : Ankarada Bankalar caddesi 
Ankara sati!I yerleri: Vehbi Ko~ Ticaret Evi ve Sark Merkez Ecza Deposu. 

Dekaliimen liimhas1 asgari hir istihlak temin eder. 

GniP e BA~ ve 
ARTRiTiZM e 

BUT UN 

SiR KA~E 

• 
I 

Di~ AGRILARI • NEVRALJi e 
ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 
AGRILARI DiNDiRiR 

hallinde sahlacag-I ve metruk miicevhe
rah da 10/1/938 pazartesi giinii saat 
13,30 da Sandal Bedesteninde satllacagi 
ve bu sati~larm a!;lk arthrma ile yapl· 
lacagl ilan olunur. 

11 

liLKD 
i/E' ovala!Jiniz 
ojrJ/arJniZ 

9e~er _ _,. _ ___, 

Zayi - istanbul vilayeti dahilinde 
Biiyiikc;ar§I ic;inde Kuyumcular caddesi 
Terziba~1 sokagmda 15 - 17 numarah 
diikkana aid tapu senedimi zayi ettim. 

Yeneisini alacajt1mdan eskisinin hiik
mii olmad1grm ilan ederim. 

D. Demiryollarmda odac1 
Hiiseyin 

Miijde 1---.. 
Herkesin hasretle bekledigi halis 
koyun siitiinden mamul 

EKSINOZLU ALl HALID 

YOGURDU 
gelmege ba§laml§h:. Her yerden 
isteyiniz. Deposu, Istanbul Bahk
pazan, Ta§c;tlar, No. 29, Tel: 23612 

Sahtb ~~e Brumuharrtrt: Yunua Nadi 

Umumt ne~tratt tdare eden Yazt l1lert 

M1lt%1lrll: Hikmet Miinil 

cumlnuti/d matbaaaa 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden : 
1 - Kurumumuz talebeleri i~in satm almacag1 evvelce ilan olunan el· 

bic:e, palto ve tayyoriin aded ve §artlan degi§tirilerek a§ag1daki ;~artlarla 
yeniden ilana liizum hasll olmu~tur. 

2 - Miktarlan altta yazll1 3 kalem elbise ve palto kapah zarf usulile 
eksiltmiye konmu~tur. 

3 - 1hale 3/1/938 tarihlne rashyan pazartesi giinii saat 15 te Yiiksek 
Enstitii Rektorliik binasmda yapllacakhr. 

4 - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat teminat 863 lirad1r. 
5 - !stekliler teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilin~ Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatim~e Ko • 
misyonda haz1r bulunmalan. 

6 - Daha fazla izahat ve paras1z ~artname 
Daire Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

C 1 N S t Aded 

Erkek elbisesl 
• ve k1z paltosu 

K1z tayyor 

414 
174 
32 

almak istiyenler!n Enstitii 
(8448) 

Muhammen k1ymet 
Lira 

11500 

istanbul Liman isletme idaresinden: 
1 - !stanbul ve Trabzon limanlan i~in almacak vin~ler hakkmda 15~ 

12/937 tanhine kadar ~artname alan muhtelif firmalarm kat'i tekliflerirll 
1 mart 938 sah giinii saat 14 te !dare $efler Enciimenine getirmeleri. 

2 - 16/12/937 tarihinden sonra ~?artname almak istiyen firmalar yu· 
kanda ilan edilen tarihte tekliflerini vermek kayd ve 1;1artile fen heyetinden 
bu sartnameJeri alabileceklerdir. (8615) 


