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Frans1z Kabinesi Mecliste 
Y eni hiikilmete kahir bir 
ekseriyet, itimad beyan etti 

Diin ak~am Mecliste hiikiimetin program1n1 okuyan 
Ba~vekil M. Chautemps tek muhalife kar~I 500 muvaf1k 

reyle goriilmemi~ bir ekseriyet kazandt 

........ i\V£·u·pa·: .. ··ki0ii·i·na··· .. ··· General Gamelin F rans1z kuv · 

yakla~tiDI UGurumdan p.:~t~~~i ba~kumandan1 ?.!;~~0 ...... 
kurtulabl.lecek m"l?. si) -· Di:irdiincii . evvela son buhranm 

Chautemps kabinesi sebeblerini uzun u -

'Belki evet. F akat bunun i~in 
aklrn ve manhgrn icablarrna 
avdet etmek ve nihayet §imali 
Amerika Birle§ik hiikumet
leri Cumhuriyeti gibi bir Av
rupa Milletler lttihad1 viicu-
. de getirmek lazlmdlr. 

U zak§ark harbi ba§lamadan once 
lngiltere ve Fransamn tavsiye
sile diinya ikt1sadiyatmm diizel

tilmesi ~arelerini tetkik ederek bir raporl~ 
bildirmek vazifesini iizerine alan Bel~J
kanm eski ve hakikaten degerli Ba§vekili 
M. Van Zeeland bu tetkiklerini bitirdi, 
ve nerede ise verecegi raporunu da hazir· 
lami§ bulunuyor. Hakikaten Avrupa 
sulhunu istikrarb bir §ekilde meydana ~~
karabilmek ic;in Umuml Harb sonu sene
lerindenberi ortahg1 kas1p kavuran eko
nomik karga~altklara bir nihayet verebil
mek lazimdir. Umumi Harb sonu diinya· 
smda her A vrupa milleti kendi derdine 
dii§erek kendi vaziyetini kurtarabilmek 
i~in ba§ vurdugu ~arelerle iktisadi gidi§i 
daha ziyacle zoraltmi§hr. Buna Almanya 
ile ftalyanm fiituhat hevesleri de inzi
mam ederek A vrupay1 gittikc;e daha giic; 
teneffiis olunan sikici bir hava kaplama
ga ba§lamJ§tlr. lc;inde yiiziilen belalardan 
kurtulmak ic;in harb bir c;are midir ~ 

Kat'iyyen degil. Avrupay1 bu defa te· 
melinden sarsarak belki de devirecek o
lan yeni bir barb ancak yeni sefaletlere 
ve i~inden ~JkJ!masJ daha zor yeni musi
betlere sebeb olabilir. Umumi Harb mi
sali meydanda iken A vrupada yeni bir 
harbden selamet mededi uman milletler 
bulunabilmesine nekadar §a§Jlsa yeridir. 
,Simdiki zamanm her harbinden onun 
maglublan kadar galiblerinin de pe'ri§an 
c;Jkacaklan muhakkaktJr. 

!ngilterenin te§vikile M. Van Zee
land'm yapbgJ tetkikler harb sebebi ola
cak iktisadi meselelerin muslihane bir su
rette hallini istihdaf ediyordu, ve kena
rmdan buca~mdan alman malumata go
re Van Zeeland bu maksad1 temine ya
nyabilecek bir tak1m c;areler bulmu§ ve 
tavsiye edilebilecek bir tak1m esash ted
birlerde karar kilmi§tlr. Milli paralann 
muhafazasl endi§esile almml§ olan tah
didleri bertaraf etmek iizere biitiin milli 
paralarm milletlerarasJ bir tekafiille te
rninat altma almmasi ve mali vaziyetleri 
dar memleketlere yard1m edilmesi bu 
tedbirler ciimlesindendir. Bu tedbirler 
hakkmda fikri sorulan lngiliz Ba§vekili 
Mister Chamberlain'm hakb olarak: 

- Hepsi iyi. Fakat bunlar i~in her
§eyden once sulhun teminat altma aim
TOast lazJmdJr. 

CevabmJ venni§ oldugunu biliyoruz. 
Almanyanm miistemleke taleblerine 

kar§I Polonyanm da kendi vaziyetini ileri 
siirerek miistemleke meseleleri mevzuu 
bahsoldugunrh Polonyamn da unutul
lllamasJ laztm gelecegini soylemege ba§
laml~hr. Bu mesele bi:iylelikle nihayet bir 
iptidai maddelerin adilane tevzi ve taksi
tni §ekline dogru yiiriimek yoluna girmi§
tir demek olur. Ancak Almanya ile !tal
Yanm fiituhat taleblerile meselelerin rna
lui §ekillerd:! halli imkanlan arasmda 
henuz herhangi derecesinde bir miinase
bet gi:iriilmemektedir. Biitiin Avrupada 
herkes nerede ise artik patlak verebilecek 
bir harbin kabusunu ya§amaktan kurtu
larnamJstir ve kurtulamamaktadJr. F abri
kalar ~iitemadiyen silah ve harb malze
ll'lesi yapmak 1 '\ mes!"uller. Silah lanmanm 

YUNUS NADI 
[Arkas' sa. 3 siltun 3 del 

bu sabah Elysee sa- zad1ya izah ettikten 
raymda Cumhurreisi sonra Fransii de • 
M. Lebrun'iin riya • mokrasisi ic;in mazi • 
setinde toplanarak sini reddetmek, pren· 
bugiin ogleden sonra siplerini terketmek ve 
mecliste okunacak o· iimidlerinden feragat 
Ian kabine program!· etmek mevzuu bah • 
m miizakere ve tesbit solmad1ibm kayde • 
etmi~tir. diyor ve takib ede -

Programm cegi hattl hareketi ~u 
ana hatlart suretle anlahyor. 

Paris 21 (Husu- Yakm zamanlar -
sl) - Parlamento General Gamelin da meydana c;1kan -
bup;iin saat 15,30 da toplandJ. Ba~vekil Ian caniyane te~ebbiisler, menfur kin zih
M. Chautemps meb'usan meclisinde, niyetinin hala teslim olmadiglDI isbat ey
Ba~vekil muavini ve Harbiye Nazm M. lemektedir. Hiikumet, biitiin faillerin ni
Daladier de ayan meclisinde kabinenin kabm1 atmaga ve hepsini zaf gostermek-
programml okumu~lardJr. [Arkas, Sa. 7 siitun 3 te) 
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lki vapur ·Kuru~e me 
'oniinde ~arpi§fl 

Bir ingiliz 'ilebi, sular1n tesirile, Anadolu vapu· 
runun iizerine dii,tii. Hadise, hafif ge~i~tirildi 

Evvelki gece, Kuruc;e§me oniinde bir 
facia ile neticelenmesine ramak kalan bir 
vapur ~arp1~mas1 olmu§tur. Miisademe 
tafsilah §udur: 

Karadenizden gelmekte olan ]iilkris 
acentasmm lngiliz band1rasm1 ta§Iyan 
ilarya vapuru. tam Kuru~e§me oniine gel
digi zaman sulann akmt1sma kap1larak 
sahile dogru siiriiklenmege ba§lami§tlr. 
lngiliz vapuru kaptam sularm tesirinden 
kurtulmak i~in <;ok ugra§mi§, fakat mu -
vaffak olamami§hr. Bu vaziyette, kap -
tan, bir taraftan istimdadda bulunmakla 
heTaber diger taraftan vapuru miimkiin 
oldugu kadar anzas1z yiiriitmege ~ah§ • 

mJ§, fakat bu suada Kuru<;e§me oniin -
deki adaya yana§ml§ bulunan Anadolu 
vapuru iizerine dii§mii§tiir. 

Buradan kurtulmak istiyen lngiliz §i
lebi: tam aynhrken pervanesi Anadolu 
rlebinin zincirine ~arpml~. pervane ze ~ 

delendigi gibi zincir de kmlmi§tlr. !ngiliz 
§ilebinin iizerine dii§mesi sJrasmda ~Jma

lan kopmu§ oldugundan Anadolu §ilebi 
de sulann tesirile siiriiklenmege ba§la ~ 
mi§hr. 

Nihayet her iki va,Pur da bin mii§kii
latla kutulmu§tur. Hadise hafif say1la -
bilecek anzalarla atlahlml§tir. 
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Kahirede diin yaptlan 
• biiyiik ge~id resm1 

Sudan1n 
ge~erken 

hecinsiivar 
fevkalade 

k1t' alarile 
tezahiirat 

tanklar 
yapdd1 

Ordunun biiyiik bir resmi gec;idine i~tirak eden tanklar, 
Abidin caddesinden gec;iyor 

Kahire 21 (Hususi) - Krahn dii- kiler yapiimi~. yeni M1s1r ordusunun bu
~iinii miinasebetile bugiin yap1lan gec;id tiin kit' alan gec;id resmine i~tirak etmi§· 
resmi pek parlak olmu~tur. Kral, yanm- lerdir. Sudanm hecinsiivar kit'alarile tank· 
da BaFekil, Harbiye N azm ve diger Jar gec;erken fevkalade alki~lanmJ~lardir. 
vekiller ve kumandanlar bulundugu hal- Ordunun tec;hizat ve teslihah c;ok begenil
de gec;id resmini seyretmi~tir. Kordiplo- mi~tir. Bu ak~am sarayda verilecek ziya· 
matik ile sair misafirler il;in hususl mev- [Arkasz Sa. 7 siltU1\ • tel 

Atatilrk $ehri iz e 
Biigiik Sef, gece Derinceden 
hareketle }Qfovaga geldi 

' . 
Reisicumhurumuz, lzmitten ayriiirken gosterilen . 
derin baglii.ga. te~ekkiir etti, halka esenlikler diledi 

lzmit 21 (Hususi muha • f 
birimizden) - Biiyiik On • 
derimiz Atatiirk, ktsa da olsa, 
hasretleri ic;in c;ok uzun go • 
riilen bir aynhktan sonra, bu 
gece saat 23 te yanlarmda 
Ba~vekil Celal Bayar, Dahi
liye Vekili ve Parti Gene! 
Sekreteri $iikrii Kaya, Ha -
riciye V ekili doktor T evfik j 
Rii~tii Arasla diger zevat bu
lundugu halde hmiti ~ereflen
dirdiler. 

!stasyonda !stanbul ve lz -
mit valilerile Amiral Siikiir 
Okan, Mehmed Ali ve F ahri, 1 

lzmit Belediye reisi KemaL / 
Oz ve binlerce halk tarafm -
dan kar~J!andi. 

Biiyiik Onder, trenckn ine- ! 

rek kendisini kar~1hyanlarm ; 
ellerini s1kh ve sonra kuc;iik 
bir mektebli yavruya tarih -
ten bir sua! sordu. 

oldu. Bunu takiben Be • 
lediye reisi Kemal Oz. va • 
gonun penceresinden hal .. . 
ka hitab- ederek bir nu • 
tuk si:iyledi. Biiyiik Sefin 
kendisine inkilabimizda 1zmi· 
tin oynad1g1 rolii anlatmayt 
emir buyurduklanm soyledi. 
Milli Miicadele esnasmda 

'I . Halide Edibin o zaman lz • 
mit cephesi kumandam olan 

• Geneial F uade: 
«- Kuv-Vetlerimiz kiic;iik • 

tiir. Etraf1 c;eviren d~man .. . 
!aria nasi.! ba§a <otkacag!Z ?» 
dedigini hat1rlatarak Ata • 
tiirkiin verdigi cevabJ tebariiz . 
ettirdi ve Biiyiik $efin Tiirkiin 

· istiklalini kazanmaga mukte .. 
dir oldugunu, bunun tahak " 
kuk edece~ini bildiren k1ymet• 
li s6zleri iizerinde durdu, 

Belediye reisinin naklettigi 
bu hahralar, halkm siirekli 
heyecamm mucib oldu. 

lzmit Belediye reisile goriifme I KagJdcJyJ kabul ederek fabrika hakkm - Kemal Oi:, bundan sonra Frans1z §airi 
Bunu mi.iteak1b vagonlanna lzmit da izahat aldi. lzmit Belediye reisini de Klod F arer'in hareketlerine i~aret ederek 

KagJd fabrikast direktorii Mehmed Ali da vet etti. Vagonda uzun bir gorii~e [Arkast sa. !I siitun 3 te] 
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Balkan Antailt1 
Ankara konseyi · .. 

lngilii gemiSine 
taarrtiz edi di 

Riyaset devresi, General · 
Metaksas'a ge~iyor Amerika gemisinin tevkifi de Amerikay1 Franco 

Atina 21 (Husu -
si)- $ubatm 15 in
de Ankarada top • 
lanacak alan Bal
kan An-tanh dev -
letleri konseyine 
Yunanistan nam1 -
na ~tirak edecek 
olan Ba§vekil Ge -
neral Metaksasm 
§Ubatm 12 sinde bu
radan hareket ede- Yunan Baqvekili 
rek istanbul yolile Ge.neral Metak.~as · 

Ankaraya gitmesi takarriir etmi~tir. $u· 
bahn dokuzunda Balkan Antantl konse
yinin bir senelik riyaset devri Yugos -
lavya Ba§Vekil ve Hariciye Nazm Sto
yadinovi~'ten Yunan Ba§vekil ve Ha • 
riciye Naztn Metaksasa gec;ecektir. Bu 
miinasebetle AnkaTa ikonseyi General 
Metaksasm r-iyasetinde toplanacaktrr. ............................................................. 
Fuad Bulca Av
rupaya gidiyor 
Ankara 21 (Telefonla) - Slhhl vazi

yeti dolaytsile diin istifaya karar verdi
gini yazd1g1m1z Tiirk Hava Kurumu 
Ba§kam Fuad Bulcaya tedavisi i~in me
zuniyet verilmi§tir. 

Fuad Bulca, bu ak§amki ekspresle is
tanbula hareket etti. istasyonda Hava 
kurumu erkam ve Tiirkku§U ~ocuklan 
tarafmdan ugurlandt. 

Hava Kurumu ba§kam §Ubat sonuna 
kadar izin alm1§ oldugundan tedavi e
dilmek iizere Avrupaya gitmektedir. 
Ba~ekalet tarafmdan Tiirk Hava Ku
rumu ba§kan vekii.letine $iikrii K~ak 
tayin edildi. 
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Filistin hududu civar1nda 
bulunan silah depolar1 
Paris 21 - Filistin hududu yakmmda 

Salt civarmda Vadii Sayar'da Umumi 
Harb esnasmda tesis edilmi§ Tiirk silah 
depolan bulunmu~tur. Bunlar arasmda 
beherinin ·i~inde 10 bin Tiirk altm1 bu
lunan iki sand1k da mevcud oldugu bil
dirilmektedir. (a.a.) 
( 

M. Turban Tan 
Eaerlerini on binlerce kariin 

zevk ve iatifacle ile takib etti
ii biiyiik tarih~i arkadaftmlz 
aizin i~in yeni bir ,aheaer ha
ztrltyor. 

nezdinde · protestoda bulunmaga sevketti 
Londra 21 (Hu

susi) - Maltamn 
merkezi olan Lava
lette 'den bildirildigi -
ne gore · Camma adm· • 

I daki lngiliz vapurij, . 
bugiin. garbi Akde -
nizde me~;hul bir tah
telbahirin hucijiilunz 
ugrami~hr. Bir Fran
SIZ m1,1hribi derhal 
hadise mahalline gi -
derek taharriyata ba§ 
l~mJ~br. · 
4 alii, '1. yaralr 

Barselon 21 -
Milli Miidafaa Ba - ·· 
kanhgmm bir tebliji
ne gi:ire, Tarragon li
mamnda demirli bu • 
lunan fngiliz Tho • 
peness·vapuru miiret· Asi tayyareleri tarafmdan harab edilen bir kasabada 
tebatmdaJl 4 ki~i diin Cumhuriyetr,;iler ev ytg'lnlan arasmdan yarah c;tkanyorlar 
sabahki bombard1manda olmii§tiir. Di- lami§hr. Vapurdaki hasar ehemmiyetsiz· 
ger 7 tayfa yaralanmi§tlr. Bunlardan iki- dir. 
sinin yaras1 ag1rd1r. 3, ki§i de denize fu • [Arkast Sa. 5 siitun 1 del 
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<;inde tedhi§ harekibna 
kar§I tedbirler abndt 

Hankovda ii~ kumandanla birlikte dokuz ki,i 
idam edildi . . ~an tung Valisi de bunlar1n i~indedir 

Sanghaydaki beynelmilel mmtakaya iltica eden bir C:inli kafilesi.nin actkh hall 
(Yaz111 5 inci aahilemizde) 
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Siyasi ·icmal 

Yazan: 

S. ZIYA 

<;evirenler: 

- 39 - MITHAT CEMAL • MAUREEN FLEMING 

Fran~ois - Joseph mizahdan iyi anlar, alayJ 
severdi: Fakat ucu kendine dokunmamak sartile! 

I 

- Siz soyleyin bakahm, beni boyle 
goren ne i§tedir der? 

- Ne bileyim vallahi ... Eger bu ko· 
pekleri bir yerden a§Innadmizsa, gogsii
mii gere gere diyecegim ki kopek c;obam
~lmz siz. • 

- Hay1r, bilemediniz. T ahmininiz 
yanh~. hem de iki defa yanh§. Ben, Vi
yanaya, mf Noel yortusunu damad1mm 
yanmda get;ireyim diye gidiyorum. 

- Y a! Demek, sizin dam ad Viyana
da i§ gii~ sahibi? 

- Evet... Daha dogrusu, hem evet, 
hem hay1r. 

- Y ani tern bel in biri ... Oyle demek 
istiyorsunuz degil mi? 

- Bilmem, noktai nazara bakar bu ... 
Birc;oklan pek c;ah§kan buluyorlar onu. 

- Yani bu zavalh c;ocugun esash bir 
i§i yok rnu? 

- Bilmem vallahi... Bir arahk i§siz 
kalacak gibi oldu; amma §imdi bir miid
det daha i§siz kalm1yacaga benziyor. 

- Camm §UDUD dogrusunu soyleyin, 
ne i~ yapar bu adam? 

- Ne i~ mi yapar? lmparator. 
Diik Max kahkahalarla giiliiyordu. 
Saatci de oyle. 
T evekkeli degil, saatciye kanst daima 

'<<sen bir lafm §aka oldugunu oyle bir ~a
karsm ki .. » demezdi. 

Ye saatci, diik Max'm §akas1m bilet 
memuruna da anlath; ve deminkinin, ic;
kinin son k.alamm da i~erek, §akaya ca
niigoniilden bir hayli giildiiler. Derken 
kopelder uyandJlar ve nazik nazik kuy
ruklanm salladJlar. 

Saatci alayla devam etti: 
- Ne olur, beni §U giinlerde damadJ

ruzla tam§hrsamz! Kendilerile te§erriif 
etmek isterim. 

Diik Max muvafakat etti: 
-Hay hay. 
- Bayramhk esvablanmm en giize -

lini giyerim. 
- Ala! Amma karmtzt da beraber 

getirin. 
Diik Max saatcinin adresini ald1. 
- Saraya, yann, ikindiye dogn,l. §OY-

Ie bir ugray1verin. 1 ' • • 

Saatci goziinii kuptJ, ve boyle bir 
mazhariyete nail olmu§ tavnm takmarak: 

- Emin olun, kusur etmem, gelirim, 
dedi; lmparator hazretlerine de soyleyin, 
gelecegimden emin olabilirler. 

Viyana. 
iki yeni dost el sikJ§blar: 
- Allaha Jsmarlad1k. 
Saatci, tereddiid i~inde, ba~im ka§1d1. 

Kopekler ve diik Max bir ko~e ba§mda 
gozden nihan oldular. 

*** 
Elisabeth kendini i§e venni§, bahtiyar-

dJ: Noel yortusu hamhklannm esash te· 
ferruatma bak1yordu. Yiizii, gozii dirilik, 
canhhk ic;inde parhyordu; fiisunu son 
haddine varmJ§tl. Otuz be§indeydi. Va
kia bundan once de uzun y11lardanberi 
giizeldi ve daha uzun seneler giizel kala
caktJ; fakat otuz be~ ya~mda giizelliginin 
son noktasma varmJ§b. Ag1r §eyler yeme
melc:, jimnastik yapmak, ac;1k havada ya
§amak.... Biitiin bunlar viicudiiniin na • 
rinligini, ~evikligini muha faza etmesine 
yardiiD etmi~lerdi: Sanki on sekizinde bir 
k1zdJ, o kadar ince bir viicud. 

Noel yortusu Elisabeth ic;in bir kerem 
zamam oluyordu. Bu yortularda o bir yi
gm dostundan hic;birini unutmazd1. Me
sela haber ald1 ki ~air Henrich Heine'nin 
kanst sJkmhdaydi; kadmt i§e yanyacak 
k1ymetli hecliyelere garketti. Mesela Bo
bi ve Madi, onun bu sevimli c;oct.llcluk ar
kada~lan, sonra diik Max'm sayiSI belir
siz gayrime~ru c;ocuklan, hepsi bu Noel 
yortusu vesilesile Sisi' nin miiriivvetinden 
istifade ettiler. Me§ru karde§ ve k1z kar
de§lerine kar§l da ayni comertligi • gos
terdi. 

Karde§i Louis, Henriette Mendel is -
minde bir tiyatro artistile evlenmi§ti; aile· 
de bu iz:divac1 muvaf1k bulan bir Elisa
beth olmu§tu, bir de diik Max ... Ve bir 
paras1z olrnakla beraber Louis ve kans1 
bahtiyard1lar. Elisabeth a§ki servete ve 
rnevkie tercih eden karde§inin fedakarb
gmt begeniyordu. Marie'ye gelince, 
Louis'nin on dort ya§mdaki bu klZim Eli
sazeth atiyelere, miicevherlere garketti; 
iistelik de en giizel esvablanndan birka
'rlni Marie'nin viicudiine gore diizelttir
di. 

Noel toplanbsma bu Marie de geldi. 
Kii<;iik kiZin binicilikte go~terdigi meha
rete bakh, Elisabeth bayildJ. K1z, Elisa
beth'le beraber, Prater' de at gezintileri 
yap1yordu. Bavyera'h kii<;iik mektebli ktz 
«parlak bir prenses» olarak evine don
diikten sonra ~oyle bir k1sa kag1d ald1: 
«Marie, Viyanada bind1gin kiic:;iik kisra
gt sana veriyorum. ilk trenle geliyor_; ve 

biisbiitiin senindir. - !mza: Elisabeth 
hala.» 

imparatori~e bu Noel yortusunun her
kes i~in bir bayram olmasm1 istedi. ikin
cikanunun 23 iinde Viyanamn yiizlerce 
f1karasma Hofbourg saraymda bir Noel 
agac1 hamlath; ve §imdi dort ya§ma gi
ren Valerie br kabul resmine riyaset etti. 

Elisabeth'in miiriivvetlerinden biri Vi
yana i~in siirekli bir hayu i§i oldu. 1m -
paratoric;e «halk mutfaklan» ac;t1; ve 
§ehrin muhtelif yerlerine dagilmi§ olan on 
be~ ufak lokantada hi~ denilecek bir pa
ra ile adeta iyi bir yemek yemek miimkiin 
oldu. Bu lokantalar adamakilh tutunun
ciya kadar imparatoric;e bunlara kendisi 
baktJ. Sonra kibar aleminden bir tahm 
kimselerde bu haytr i§ine alaka uyandut
tJ, ve mutfaklann idaresini onlara buakt1. 
Hiikumet de i§in k1ymetini anlad1; yeni 
mutfaklar ac;arak lmparatoric;enin dii§iin
celerini idame etti: Simdi aradan yanm 
am gec;mi~ bulunuyor; oyleyken hala 
bugiin geni§ ve havadar salonlarda ku -
rulmu§ tertemiz sofralarile bu lokantalar 
mevcuddur. 

fyi bir c;orba; bir tabak et; bir tabak 
sebze yemegi... V e bunlann hepsi mali
yet fiatma! Bugiin bu lokantalara 
«Wok» derler. 

*** 
Franc;ois-]oseph mizahtan iyi anlar, a

layt severdi: F akat ucu kencline dokun
marnak §artile I 

Diik Max kopeklerile saraya gelip de 
saatci ile maceras1m anlatmca ve onu sa
raya davet ettigini soyleyince lmparator 
bundan c;ok ho§landt, 

imparatorun bir taraftan Macaristan
da ve Italy ada gordiigii tecriibeler, bir 
taraftan da Elisabeth'le diik Max'm 
halkseverligi onda §U kanaati uyandirml§· 
tJ ki bu halk denilen §ey o kadar da fena 
degildi. Ve saatciyi saraya c;agirtmagi 
muvaf1k buldu. 

Kmmzt burunlu saatci, lmparatordan 
bir davet kag1dJ almca o kadar fenahk 
gec;irdi ki kans1 yard1m etti de ancak oy
le giyjnebildi. Kadm tenbih etti: 

- lmparatorun huzuruna c;1karken ki
yak bir reverans yapmag1 unutay1m de
me ... Bilinmez, belki !mparator yaptJgm 
saatlerden birini gormii§tiir. 

Saab;i saraya gitti, davet kag1dmJ gos
terdi. T aht odasma gotiirdUler. Diik 
Max kendisini kar&JladJ, ve lmparatora 
takdim etti. Franc;ois • Joseph mutadm
dan fazla miilayim bir eda takmd1. Sa
atci bir !mparatora bakt1, bir de Diik 
Max'a ... Ve: 

- Aman yarabbi! 
Dedi. Gozleri yerinden f1rlamt~h. Bir 

fmparator kaynatast ii<;iincii mevkie bin
sin, kopek ~obanhgJ etsin? Saat~i ne a
cayib bir aleme dii&mii~tii! 

Zavalh adam kendine gelsin diye 
Diik Max bir kadeh k.onyak sundu. 

Fran~ois • Joseph giiliimsedi, ve saat· 
c1ye: 

- Goriiyorsunuz ya, dedi, tuttugum 
i~ adeta bamba~ka bir i~... Ve Diikiin 
size soyledi&i gibi epeyce de yorucu. 

Diik Max ilave etti ~ 
- Bizim ailede i~siz, gii~;siiz bir ben 

vanm. 
*** 

Vak'aYJ, saatci, kartst Gretl'e, koltuk
lan kabararak an lath ve sordu: 

- Ne dersin bu i~e Gretl? 
Bana, ha~metpenah, bir diiziine saat 

IsmarladJ. ArtJk diikkamn camma yal
dJzh harflerle &unu yazabiliriz: «Ha§· 
metlu fmparatorun saatciba§ISt.» 

*** 
Noel gecesi... Kiiciik V a! erie' nin 

Noel agac1 donanm1~, Js1klar i<;inde ... 
Kiiciik, biiyiik herkes, Elisabeth 'in ha
mlathgl hediyelerini almi~Iar... Uyuya 
kalan Valerie'yi kucakta, yatagma go
tiirdiiler. 

Davetliler, biiyiik ziyafet salonunda 
yemegm haz1rlanmasmt bekliyorlardJ. 
«Livree» li bir u&ak geldi, «buyursun
lar» dedi. 

Sofrada Diik Max, Sophie'nin yanm
da oturuyordu. Bu ziyafette surah giil
miyen bir Sophie vard1: Bu toplanhyl 
vahrs1z bulmu~tu. 

Rodolphe ne&' eler ic;inde p;iiriiltii edi
yordu ... GiseJe alabildigine heyecanh 
heyecanh konusuyordu ... Sofranm etra
fmda yemek tabaklan, biiyiilenmi~ler gi
bi, cabuk cabuk ge<;iyorlar, bo~ahyorlar
dJ. lngiliz adetine gore «Plum • Pud· 
ding» ta tiiSl «rhum» alevleri i<;inde gel
di... Sonra buz gibi fampanyalar ... 
Di.ik Max bira ile beraber bol bol ~am
oanya ic:;iyordu. Kahve zamam p;eldi. 
En gender yatmaga gittiler; biiyiikler 
kaldJ!ar, konu§tular. 

.<Arkas~ varl 

dan ~1kan davalar 

Miiddeiumumiligin ikinci 
bir davas1 da tatil 
kararile neticelendi 

Diin asliye cezada Miiddeiumumilik 
tarahndan bir sabah gazetesi ba§muhar
ririle n~riyat miidiirii aleyhine ac;tlan 
ikinci davaya ba~lannu§tu. 

Mezlur sabah gazetesinin muhtelif 
niishalannda inti§ar eden yaztlarda dev
let memurlanmn §eref ve haysiyetlerinin 
tecaviize ugrad~1 Miiddeiumumilikc;e id
dia edilmekte ve suc;lulann matbuat ka
nununun 30 uncu maddesi delaletile tec
ziyeleri istenilmekteydi. 

Reis Sadeddinin bu yaz1lar hakkmda 
«ne diyecehiniz ?» sualine mezkur g'lze
te ba§muharriri bu yazdarda hakaret 
kasdi olmadJgml soyledi. 

Reisin sualine cevaben mezkur gazete 
ne§riyat miidiirii de: 

«- Bu yaz1lar tenkid mahiyetindedir. 
Esasen ismi gec;en §ah1slar aleyhimize da
va ikame etmi§lerdir. Ve mahkemenizde 
devam edilmektedir. Biz yazilanmJzda 
hic;bir memurun §eref ve haysiyetine do • 
kunmad1k. Sayed boyle bir §ey olsayd1 
yaztlardan miiteessir olan memurlar aley
himizde dava ac;arlardt.» 

Miidafaa avukah: 
«- Miiddeiumumilik ancak devlet 

memurlan hak.kmda alaka gosterebilir. 
Belediye memurlan kanunen devlet me
muru addedilemezler. Binaenaleyh Miid
deiumumiligin re'sen clava ac;maga sala
hiyeti yoktur .» 

!ddia makamt, bu noktaya itiraz ede· 
rek: 

«- Dava matbuat kanununun 27 nci 
ve 30 uncu maddelerine gore a<;1lmt~tJr. 
Bu hususta dava ac;mak salahiyeti resen 
Miiddeiumumilige aid bulundugundan 
ve neticei muhakemede vaziyet degi§ebile
ceginden ancak gosterilen madde iizerine 
sevkedilen bu davanm matbuat kanunu
nun 30 uncu maddesi !arahati dahilinde 
goriilmesi laz.ndu. Maznunlann bu nok
taya matuf itirazlannm reddile muhake· 
menin devamm1 isterim.» 

Celse k1sa bir fas1la ile tatil edildi. 
Yeniden a<;lh$tnda fcldia makam1, 
miitaleasmi serdederek bu makale • 
lerin tenkid yollu ne,riyatfan iba • 
ret oldugunun mezkur gazetelerin tet • 
kikile anla~Jidtgmdan ve 30 uncu mad
dede gosterilen fiilleri i~ledikleri anla~Ila
madJgmdan maznunlann beraetini istedi. 

Bunu miiteakili heyeti hakime, kisa bir 
fastladan sonra davamn tatiline karar 
verdi. 

ADUYEDE 

Magellanos - Kapopino 
davas1 

Diin, ikinci ticaret mahkemesinde 
Magellanes - Kapopino hadisesi davasl· 
na devam edilmi!ftir. 

Heyeti hakirne, dunkii celsesinde, mii
dafaa vekillerine, her iki vapurun ~ar -
pt§mast sebebile Kapopino vapurunun 
ittihaz ettigi tedbirlerin mutad usul ve 
nizamlara uygun olup olmadt~nm tak
dirini Yavuz sef·inesi sahil siivarisile !k· 
hsad Vekaleti eksperlerinden ~iikru. 
Denizyollan i~Ietme miidur muavini 
~evket ve Turk Gerni Kurtarrna §irketi 
basmii~avirlerinden miite~ekkil bir ehli 
vukufa havale ve tetkikatm mahkeme 
huzurunda yapllaca~m1 bildirerek da -
vaVJ ba~ka bir giine talik etti. 

Dilsizler cemiyeHnin izinsiz 
~Ika.rtlan takvimi 

Dilsiz ve Sagular cemiyeti Ankara 
merkezi reisi Kaz1m ve istanbul §Ubesi 
reisi Siileyrnan S1rrmm Vilayetten mii
saade almaks1zm takvim bashrma su
c;ile durusmalarma diin Sultanahmed 
birinci sulh cezada ba§land1. 

Suc;lularm mahkemede ifadeleri kl.s
men i~aret, ktsmen yaZl suretile almd1. 

Dilsiz ve Sag1rlar cemiyetinin Anka· 
radaki merkezi faaliyetten menedilerek 
kanahlrni§ti. 

iki reis, ruhsatslZ takvim basma su -
c;unu birbirleri uzerine attllar. 

Kaz1m: 
c- Ben bu cemiyete c;ok hizmet et -

tim. Fakat benim bu faaliyetimi c;eke -
miyenler bana kar§l dii§man oldular. 
Miitemadiyen aleyhimde bulunuyorlar. 
Hatta tehdid bile ediyorlar. Benim bu 
takvim rneselesile alakam yoktur» 
dedi. 

istanbul ~ubesi reisi Siileyman S1rn 
da takvirnleri basan ve satanlarm An -
karadaki reisle arkada§lan oldugunu 
siivledi. 

Hakim Re§id, muhakemeyi miidafaa 
i<;in baska bir giine talik etti. Her iki 
suc;lu da vekil tutacaklanm soyliyerek 
mahkemeden <;lkhlar. -···-Eroin verirken yakaland1 

Evvelki giin Adliyenin jandarma ka
"akolunda katilden ve h1rstzhktan mah
kum bahriyeli Salime 70 gram eroin 
vermek istiyen <;olak Ramazan ciirmii 
me§hud halinde yakalanmi§hr. 

teslim abn1yor 
Bir heyet, bu i~le iki 

ay ugra~acak 

Denizbanka intikal eden 
fenerlerden biri 

F enerler ida resin in teknik kJsJmlan da 
devralmarak devir i§i ikmal edilmi§tir. 
Bundan sonra bir heyet idarenin Tiirkiye 
sahillerinde bulunan 120 fenerini ayn 
ayn gezerek hepsini hirer hirer teselliim 
edecektir. Bu esnada bu fenerlerin tami
re muhtac olan cihetleri de tesbit oluna • 
caktJr. F enerlerin teselliimii i§inin iki ay 
kadar siirecegi anla§Jlmaktadir. 

Bugiin mevcud fenerler Tiirkiye k1 • 
yJlanna az geldigi ic;in Denizbank her 
sene memleket k1yilarma bir miktar yeni 
fener daha yapt1racakt1r. 

ucuzluk 
Mezbaha resmi ba~ iize
rinden degil kilo iizerin

den almacak 

Japonya - Sovyetler 
n aponyada fevkalade ahvalde ga

e:::J) yet ciddi tedbirler almak iizere, 
nadiren toplanan imparatorluk 

konferans1 son toplantJsmda <;indeki as· 
keri harekah kat'i bir neticeye baglamak 
ve ihtimal akabinde Sovyetlerle zuhuru 
c;ar~siz olacak bir harbe hazulanmak 

t iizere, miihim kararlar venni§ti. Bu ka· 
Belediye kttsad i§Ieri miidiirii As1m 

Siireyya Ankaradaki temaslanm bitire - rarlardan malum olanlar Hanko'ya c;eki-
len San-Kay-$ek hiikumetini herhangi 

rek §ehrimize gelmi•tir. ' suretle bir daha tammamak ve bu hiiku· 
Et fiatlarmm kilo ba§mda on kuru§ mete mensub biiyiik kuvvetleri derhal im-

ucuzlatJlmasJ ve bunun da martm birin- h k r 
d 

a etme ve '-"inde ba§ka bir hiikurnet 
en itibaren tatbiki hakkmda hiikumetre " kurup bununla anla§maktJr. 

verilen karar iizerine ikllsad miidiriyeti 
ve Belediyenin diger alakadar §Ubeleri Bu kararlar derhal tatbik mevkiine 
hemen hazuhga ba§lamJ§lardtr. konuldu. Japonya ile <;in arasmdaki dip· 

Evvelce de kaydettigimiz gibi et fiat- lomasi miinasebat, Tokyo' daki Cin sefi· 
I d · di ·1 k k rine, pasaportu verilerek derhal yola "1-ann an m n ece on uru§ k1smen mez- "' 
baha resminden, k1smen de nakil ve tevzi kanlmasJ ve <;in hiikumeti nezdindeki 
i§ine verilecek yen: §ekilden temin oluna- J apon sefirinin de geri <;agmlmasile ke • 
caktu. silmi§tir. F a!~at ilam harb vaki olmiyacak 

M b h · · d k 1 gibi goriiniiyor <;iinkii, J a pony a, kendi-ez a a resm1, §liD i i ha de, kesilen 
hayvanlardan cinslerine gore ba§ iizerine sini <;in mille tile hali harbde degil; belki 
almmaktadtr. Halbuki martm birinden bunun ba~mda bulunan bir · komite sayd1· 
itibaren bu tarz degi§tirilerek mezbaha g1 San-Kay-,Sek'in taraftarlan ve teva • 
resmi etten kilo iizerine tahsil edilmege biile J aponya aleyhinde siyasi ve ikllsadi 
ba§lanacaktJr. Binaenaleyh Belediye ilk tahrikatta bulunduklan iddiasile miica· 
i~ olarak yeni vaziyete gore bir tarife tes- delede saymaktad1r. 
bit etmek mevkiinde bulunmaktad1r. Bun- Diger taraftan ]t.ponyamn yard1mile 
dan dolay1 evvel2 bu hesablar iizerinde yakmda kurulacal: olan <;in hiikumetile 
tetkikat yap1lmaktad1r. Bir taraftan mez- sulh akdine hacet goriilmeksizin aradaki 
bah a resmi re' s lizerinden kiloya c;evrilir- meseleleri bertaraf edecek miizakerelere 
ken diger taraftan da resimden indiril _ derhal giri§ilmesini resmi hali harbin mev· 
mesi laz1m gel en miktar tesbit olunacak cud bulunrnarnasJ kolayla§hracaktJr. Fa· 
ve yeni tarife buna gore hamlanacaktJr. kat boyle bir hiikumetin kurulmasmdan 

Bidayette Belediyenin mezbaha res _ evvel, J apon ordusu tarafmdan §imali 
minden kaybedecegi miktann havagazi, <;inde ve orta C:::indeki sahalarm birle§ti -
elektrik ve saire gib: baZJ maddeler iize- rilmesi ve yekpare bir memleket haline 
rine hirer miktar zam yap1lmak suretile getirilmesi icab ediyor. 
telafisi dii§iiniilmii§tii. Fa kat hiikumet~e Bunun i~in §imali <;ini i§gal eden J apon 
bu §ekil muvaf1k goriilmemi§ oldugu gibi ordusu ~antung eyaletinden Tiyen«;in ... 
Be1ediyenin bu yiizden kaybedecegi va - Nankin derniryolu boyunca cenuba sark· 

MOTEFERR/K ridat miktanm da gene hiikumet odeme- makta ve ~anghay'dan ilerlemi§ olan Ge~ 
Bursa fabrikatorlarinin bir ge karar vermi~tir. Binaenaleyh bu se - neral Matsui'nin ordusu da Nankin'den 

miiracaati beble hic;bir maddeye zam yapllmasJ ayni demiryo!..t boyunca §imale dogru hii· 
mevzuubahis degildir. cum etmektedir. Aradaki <;in ordusu irn-

Bursadaki ipekli kuma~ fabrikatorlan Esasen, et istihlakin artmas1 iizerine, ha edildikten sonra Sanghay'm cenubun· 
!ktisad Vekaletine §ayani dikkat bir Belediyenin yaphg1 tenzilatm kendiligin- daki Hangc;o'dar Man~uri hududundaki 
miiracaatte bulunmu§Iardtr. Bunlar, den kapanmas1 ihtimali de c;ok kuvvetli • 5 h 
Bursada mevcud ipekli fabrikalanmn d' au aykvan' a kadar <;inin biitiin §ark. 
ihtiyacdan fazla olduguna, yansmm i§- Jr. sahili ve hinterland! yani <;in iilkesinin 
lerken yansmm durmak mecbur·iyetin- $EHIR f$LER/ en mamur ve en zengin yerleri kamilen 
de kald1~na i~aret etmi~ler, bu mmta- i~gal edilmi§ olacaktJr. Bu geni~ ve rna• 
kamn ipekli sanayiinde fazla istihsal Karakoydeki sah§ kuliibeleri mur sahada, ihtimal, merkezi Pekin'de 
bulundugunu bildirerek tedbir almma- Kopriiniin Karakoy c\hetindeki iki · bulunan §imdiki muvakkat Cin cumhuri• 
sm1 istemi§Ierdir. kuli.ibe tahliye edilmi§tir. Eminonii ci - yet hiikumetinin daimi bir te§ekkUl oldu· 

Sarraflar, altln ticaretini hetindekiler de birka~ giine kadar bo· gu, yahud yeniden bir Cin hiikumeti te§• 

b k I ~altlla~akttr. Kuliibelerin y1ktmlmas1 kil edildigi j}~., olunacaktJr. 
Ira 1yor ar i§inin rniiteahhide verilmesi ic;in §art -

Altm altrn ve sattmmm tanzimi hak- name haztrlanm1~ttr. Bundan sonra Kanton dahi i§gal edi· 
kmdaki kararname ne para halinde bu- Otobiis servisi levbalari leceginden dahildeki gayrimamur ve iic· 
lunan altmlar, ancak rnuayyen bankalar B ra taraflara c;ekilen San-Kay-Sek hiiku • elediyece biitiin mmtakalarda sefer 
tarafmdan almtp sahlabilecegi ic;in §im· yapan otobiislerin on taraflarma biiyiik metinin dagm1k otn kuvvetlerile c;ete 
diye kadar altm ahm ve satlmile me§gul yazt ile beyaz birer biiyiik levha koy _ harbi yapmaktan a§ka bir i§ kalm1ya • 
olan sarraflar artJk bu ieyi btrakmt~lar- malarma karar verilmi~tir. Bu levha _ cakbr. Fakat boyle bir harb <;inin mu .. 
dtr. Sarraflar, bu bankalar taayyiin e- larda hangi hat arasmda i§ledikler.i iri kadderah iizerinde bir tesir yapmiyacak· 
dince ellerindeki alttm devretmek iizere harflerle giisterilecektir. Bu kararm tat- tJr. N as1l ki J apon ordusu 1931 de Man• 
bekletmektedirler. ·• · · I 'k bikma diinden itibaren ba§lanmi§hr. c;un Yl I§ga eth l-::1 sonra, bu geni~ mem• 

Almanyaya gonderilecek Kuyu suyu ile ekmek yapan leketin ._iicra ve daghk taraflannda be§ 
niimuneler firmlar kapatddt sene muddetle devam eden c;ete harbi bu 

yu.rd.un mukadder· ak1betini degv i•tireme• 
Almanyadaki Tiirk Ticaret Odas1, 0- Lokanta, ahc;t ve fmn gibi halkm gt- IDI§tl, • 

damn bu sene Almanyada ac;tlacak sergi dast ve sthhatile alakadar olan miiesse-
ve panay1rlara daha geni~ bir ~ekilde selerin s1k1 bir surette kontroluna de - Bugiin Kiangsu eyaletinde cereyan et• 
i§tirak edebilmesini temin i<;in rnemle- vam edilmektedir. Gec;enlerde muhtelif mekte olan biiyiik muharebenin akabinde 
ketin her tarafmda yeti§en mahsuller- mmtakalarda temizlige riayet etmiyen ]apon ordusunun kiilli k1srnJ Sovyetlerlo 
den niimuneler giinderilmesini istemi~- bir k1s1m lokantalar kapablmJ§h. Ev - harbetmekte serbest kalacakhr, Yukan .. 
tir. istanbul Ticaret Odas1 bu niimune - velki gun de Emini:inii mmtakasmda ku· da i§aret ettigimiz vec;hile irnparatorlulC 
leri hazirlarnJ§hr. Niimuneler bugiin yo· yu suyu ile ve hamur ekmek yaphklan k 
Ia Glkacakhr. irin iic fmn kapatllmu;hr. onferansmda, Sovyetlere kar§l barb ic;in 
!!!!!"!~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~=~~~ miihim kararlar verilmi§ olmas1 muhte• 

meldir. Boyle bir hareketin ilk hedefi 
Sovyetlerin miittefiki yahud mahmisi 
d1~ yani ~imali Mogolistan halk hiiku .. 
meti arazisi olacaktrr. 

Profesorler aras1nda 

Sani Yaver gecesinde 

Giilhane profesorleri, diin gece bir 
kadiqinashk tiireni yapmakla biitiin il
mi muesseselere ve hatta memurlar 
ziimresine giizel bir ornek giistermi§ -
lerdir. 

Bizde otuz ytl, klrk ytl aim a<;1khgile 
c;ah§an her hangi bir memur veya pro· 
fes<ir, kanunun kendisine verdigi din -
Ienmek haklnm kullanmak isteyip de 
tekaiid ihtiyar ettigi giin sessizce kii • 
§esine c;ekilir. Onu arkasmdan ananlar 
belki bulunur. Fakat te§yi edenler gii
riilmez. Halbuki garbde bir ilim adam1· 
nm hizmet hayatma veda edip ~ekil -
mesi bir hfidise te§kil eder. Onun ic;in 
merasim yap1hr, yaztlar yaz1hr, resim· 
ler bas1ltr. 

Giilhane profesiirleri, uzun ve §erefli 
bir hizmet devresinden sonra kiirsiisii
nii terk eden bogaz, kulak ve burun has
tahklarl miitehass1s1 Sani Yaver i~in 

' 

bulunan doktorlanmtz 

yaphklan veda tiirenile 0 giizel adeti 
muhitimize de getirmi§ oluyorlar ki 
gerc;ekten takdire lay1k bir harekettir. 

Sani Yaver, memleketimizde pek 
ha,kh bir §iihret ve hakiki bir k1yrnet sa
hibi olan fen adamlanmtzdand1r. Tib
biyeden yeti§ti, Avrupada tahsilini ik -
mal etti, orduda <rah~h ve Giilhane Tat
bikat mektebinde ytllarca profesiirliik 
yaparak yiizlerce talebe yeti§tirdi. 

Dun gece Tokathyan otelinde biiyiik 
bir tiiren tertib eden Glilhane profesiir
leri i~te bu kl.ymetli arkada§larmm kty
metini ve hizmetini bir karde§ sofras1 
ba§mda anml§lar ve onun yerine gelen 
doktor profesi:ir Ozene de giiniillerinde 
Sani Yaverden bo~ kalan yeri ac;ara"!( 
tiirenin degerini ktymetlendirmi~lerdir 

Halefle selefin nutuklan gerc;ckten 
giizel olup dinliyenleri heyecan ic;inde 
b1rakm1§tlr. 

Bu ihtimali dii~iinen Sovyet hiikume ... 
tinin ~imdiden mukabil tedbirler ald1g1 
telgraflarda haber veriliyor. Sovyetler 

Man<;uri hududunda ve d1~ Mogolistan .. 
da dokuz f1rka tah§id etmi§lerdir. Bu as .. 
keri kuvvetlere merbut hava kuvveti de 
1500 tayyareden miite~ekkildir. Sovyet .. 
lerin yeni yiiksek meclisinin kiisadmda 
§iddetli nutuklar soylenmi§tir. .Stalin'in 

verecegi emir iizerine K1Z1lordunun, mii .. 
tecaviz fa§istlere, hem de kendi toprak .. 
lannda miithi§ bir darbe indirmege haztr 
bulundugu ordu miimessili tarafmdan be .. 
yan edilmi§tir. Uzak§ark harbinin ikind 
ve karadaki kat'i safhasmm ba§lamasi 
zamam yakla~ml§ gibi goriiniiyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Diin dinlenen otobiis~iiler 
Miilkiye rniifetti§leri diin de ak§ama. 

kadar bir<rok otobiisc;iiyii dinlemi§lerdir· 
Dinlenenlerin ekserisi, halen otobiis " 
leri faaliyette bulunanlardtr. Bunlann 
aldtklan otobiis ruhsatiyelerinin usul ve 
nizamata uygun olup olmad1gi ara§hrtl• 
maktadtr. 

NiJshast 5 lrurn$tur. 

~bOOB $Bf8iti { Tiirkiye Harle 
idu l~;in 

Senelik 
Alb aybk 
0~: avhk 
BiJ: ayhk 

1400 Kr. 270tl Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 8110 • 
150 • l'oktur 



22 ikincikanun 1938 

SON HABERLER 

Deniz silihlan yan§Ina 
Am erika da gh iyor 

Donanma, 0/o 20 nisbetinde artbrdacak, be' tane 
43 veya 45 bin tonluk z1rhb yapdacak 

Nevyork 21 - Herald Tribune ya- yeti ve Honolulu iissi.iniin deniz tayya
z1yor: <<Deniz in~aah program! hakkmda relerile takviyesi. 
beyanatta bulunurken Roosevelt, Ameri- Buraya 18 deniz tayyaresinden mii -
kan bahriyesinin simdiki tonaj nisbetinin rekkeb ilk grup gonderilmi§tir. 
yiizde yirmi nisbetinde .&rtmlmasmt isti- Gelecek nutkunda Roosevelt'in Ameri
yecektir. Bu teklif bir milyar dolar sar • h hiikumetinin ne dereceye kadar 1936 
f•le yiiz kadar gemi in§asmJ intac edecek- tarihli Londra muahedesine kendini bag-
llr. I, addettigini bildirmesi ihtimali vard1r. 

Roosevelt bilhassa, ii~ mhh in§asm1 isti- Her ne olursa olsun, iyi haber _ alan 
yecektir. Bu suretle mhhlarm adedi ye- mahfiller, memleket heniiz ahvalden iyi
divi bulacaktJr. Bundan maada 2 tayya- ce haberdar olamad!gJ vc miitereddid ol
re. gemisi, 3 biiyiik kruvazor, 4 hafif kru- dugu i~in, efkan umumiyenin Roosevelt 
vazor, 30 muhrib. 5 tahtelbahir ve 50 lclehinde olmasma ragmen, hiikumetin 
muavin gemi yap1lmasmt tavsiye edecek- haricl siyaset hakkmda miizakere cere -
br. yan etmemesini tercih edecegini beyan 

Yeni zuhhlardan be§inin 43 veya 45 etmektedirler. 
bill ton olarak in§a edilmesi de muhtemel- Hawai adalarrna bir bombardzman 
d:r. filosu gidiyor 
Ba:zz meb'uslar sualler soracahlar Va§ington 21 - Kara ordusuna men-

Va§ington 21 - Bahri in§aat i~Yin is- sub ultra modern bir bombard1man tay -
tenilen 553 milyon dolariik tahsisatm yare filosu I §ubattan itibaren Kalifor -
mecliste biiyiik itirazlarla kar§llanmadan niya' dan Hawai adalarma nakledilecek -
kabul edilecegi tahmin edilmektedir. Bu- tir. Bu tayyareler vapurla ta§macaktJr. 
nunla beraber baz1 meb'uslar ve bilhassa Singapur'a giden Ameriha 
m§aat programmm milli miidafaanm ha· hruva:zorleri geri 
kikl ihtiyaclanm a§masmdan korkan sulh- donmi.vecehler mi? 
perver gruplann miimessilleri harici siya- Va§ington 21 - Bahriye N ezareti 
sLI hakkmda bir miinaka§a a!YilmasmJ yeni deniz iissiiniin aCilma merasiminde 
memnuniyetle kar§lhyacaklard!r. Bunlar h_az1r bulunmak iizere Singapur' a gonde-
•u noktalarm aydmlanmas1m istemekte - I ·· k ·· · p 1 H b • ~ n en U!Y ruvazonin ear ar our a ne 
duler: zaman doneceklerini bildirmemi§tir. Fa-

1 - <;in • Japon ihtilafmda bitaraf- kat bu gemilere Sydeney"e kadar refakat 
Ilk kanununun tatbik edilmemesi hakk1n- I d .. d"" ·· k y · z J er en or uncu ruvazoriin em e an· 
da hiikumetin arzusu. da'y, ziyaret ettikten sonra avdet edece-

2-Roosevelt'in an'anevi infirad siya- gi malumdur. 
setini terkederek beynelmilel siyasete da- Deniz mahfillerinde soylendigine go
ha fazla bir §ekilde i§tirak etmek hakkm· re, ii~ kruvazoriin Sing a pur' da veya A -
daki arzusu. merikan deniz eksperlerince, Amerika 

3 - ~ikago nutkunda derpi§ edilen Uza~j~rk filosunu takviye etmege karar 
uratik tedbirler. verd!gJ takdirde miikemmel bir deniz 
4- Amerikanm sil.ih yan§ma i§tiraki. iissii addedilen Saigos'da kalmalan muh-
5 - Biiyiik Okyanus'ta Amerikan te~eldir. Bununla beraber bu husustaki 

bahriyesinin ve hava kuvvetlerinin faali- haberler resmen teyid edilmemi~tir. (a.a.) 
-........................... ,,., .. ,..,,nlllllllfiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIJIIIR/IIIIIIIJIIIIJI/IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUotm•uuuuuno ................... . 

T ren kazasinrn 
tafsilatt 

I, 

Y oldaki bozukluk, ancak 
30 saatte tamir edildi 
Boziiyiikle !nonii arasmda bir mar • 

§andiz treni vagonlarmm yoldan <;Jk -
masile ii<; kilometroluk bir sahada ray
larm bozuldugunu diinkii niisham1zda 
bildirmh;:tik. Bu hadise etrafmda o ha
valideki muhabirlerimizin verdikleri 
tafsilata nazaran kaza ~oyle cereyan et
mistir: 

Boziiyiikle inonii arasmda yol meyilli 
oldugundan mar~andiz treni burada ol
dukc;a biiyiik bir siiratle ilerilemege 
ba§lad1~ s1rada yiik vagonlarmdan bi
rinin dingili kmlm1~hr. Trenin siiratle 
gidi§inden dolay1 makinist kazamn far
kma ancak ii~ kilometrodan sonra vara
bilmi§ ve bu mesafe uzunlugunda kmk 
dingil raylarda tahribat yapm1~hr. Dev
rilen vagonlardan. dokiilen e§yadan ba§
ka zayiat olmami~hr. 

Orada bir miihendisin bozuk yolu yiiz 
kadar amele ile yapabilecegini iddia et
mesi. tamirin uzamasma sebeb olmu§ • 
tur. Zira yiiz amele ile bir miiddet bo
~una ~ah~1lmis ve muvaffak olunamadl
~ Naf1a Vekaletince anla.,1ld1ktan son
radJr ki amele adedi derhal dort yiize 
<;IkanlmJstJr. Bu arada civar koyliiler 
de o stralarda oradan gec;mesi mukar • 
rer alan Biiyiik ;ief Atatiirkii beklet • 
tnemek igin candan bir ~ayretle goniillii 
ameleler gibi cah~mJ~lardir. 

Yolu ac;ma faal iyetine kendiliklerin -
den istirak eden koyliilerle cah~anlann 
adedi bini ge~mi~ ve i§ 30 saat zarfmda 
·ikmal olunmu~tur. Her iki taraftan ge
lip biriken trenler, ancak dlin s<~.at alb
dan itibaren vollarma devam etmek im
kamm bulabilmi~lerdir. Yolun acllmas1 
Yolundaki faaliyetler devam ederken 
birkac; amele. ~iddetli soguk yiiziinden 
donmak tehl ikesine maruz kalm1~sa da 
lloziiyiik s1hhat teskilatmm yard1mile 
kurtanlmJslardlr. 

Y eni Tiirk • lsve~ ticaret 
anJasmast 

Ankara 21 (Telefonla) - Yeni Tiirk
fsve~ ticaret anlasmas1 diin giimrliklere 
telgrafla bildirildi. Aynca pasta ile de 
gi:inderildi. 

Gemi projeleri 
Ankara 21 (Telefonla) - ikbsad Ve

kaleti, yeniden sipari~ edilecek alan ge
l})t"l ere aid projeler iizerinde tetkike 
llevam ediyor. Alman tezgahlarmda in
~a ettirilmekte olan Denizyollarma aid 
lO, Akaya 2 ve !zmir Liman ic:letmesine 
aid " 2 vapur i~in 10 milyon lirahk sipa-
ti~te bulunulmw;;tu. Yeni sipari§ler de 
hu Yakmlarda yap1lacakhr. 

Filistinde tedhis 
' 

hareketi siclcletlencli 
' 

Bir ihtilalci i~in idam 
cezas1 verildi 

Kudtis 21 - Tedhi~ hareketi, tazyi • 
kma ~iddetle devam etmektedir. Ku • 
diis harb divam, silah ta~1maktan su~lu 
bir ihtilalci hakkmda idam cezas1 ver • 
mi~tir. Polis, kooperatif §irketleri mii • 
fetti§i Rassel El Haldi isminde birini 
tevkif temi§tir. Sebeb mec;huldiir. 

Arablar, Filistin in taksimi projesine 
kar§l muhalefet politikasma devam et
mektedirler. Arab yiiksek komitesi, 
Onnsby deklarasyonunun tetkikinden 
sonra, Filistinin taksimine dayanan her 
tiirlii projelere kat'i surette muhalif ol
dugunu teyid etmi§tir. 

Komite, Arablarm istiklal hukukuna 
tamamen riayet edilmesi lehindeki Blu
dan konferans1 tarafmdan yap1lan Arab 
ittihad1 temennilerini kabul etmi§tir. 

Bununla beraber komite tarafmdan 
ne$redilen beyann;mede. ingili"tlerin, 
mukaddes ye~lerin ve Yahudi halkile 
diger Filistin ekalliyetlerin menfaat -
leri meselelerini mlinasib vechile mii -
zakereye amade oldugu bildirilmek -
tedir. (a.a.) 

llh Y ahudi mahkiimiyeti 
Londra 21 (Hususi) - Filistinden bil

dirildigine gore. divamharb bugiin 
memnu silah tas1d1klan ic;in iki Muse -
viyi beo:er sene hapse mahkum etmi~tir. 
Filistinde ilk defa olarak divamharb. 
Yahuclileri mahkum etmektedir. 

De.,;~ tic~.Tet kar,mu 
·Ankara 21 (Telefonla) - Deniz tica

ret kanununu yeni esaslarla ha7lrhvan 
komisyon, <;ah~malarm1 bitirmek iize
redir. Proje, bugiinlerde alakah Vek& -
letler miime~c:illerinden miiteo:ekkil bir 
ko!Y';<;yonda cozden pp~irj]prektir. 

Sovve~1er taPhhi•··llP.rine 
riavet etmiyor mu? 

Rom a 21 - Stefani ajans1 bildirivor: 
ftalya. Sovyetler Birligine kam mali ta
ahhiidJ .. rini daima ifa etti9:i halde Sov -
vetler Birli~i oetrol itas1 i~in imza etti<li 
kontratlar al>kamma birka~ aydanberi ri
ayl't etmemektedir. 

~ovyetler Birli~inir ftalyava bu sene 
v~desi ge]rn biTbc milvon borcu var -
d1r. ( a.a.) 

PARiS BORSASI 
Paris 21 (Hususi) - Paris borsasmm 

buqlinkii kauam§ fiatlar1 ~unlardir: 
Londra 150,95, Nevyork 30,22. Berlin 

1219, Bri.iksel 501 , Amsterdam 1681 Ro
ma 159.10, Lizbon 137. Cenevre 699 .• kur
sun 15,10, bak1r 44 3/4 - 45 1/4, kalay 
182,10, altm 139,8, gi.imii§ 20, <;inko 
14,9,4 1/2. 

CUMHURIYET 3 

I HAdise!er aras1nda 

Siyasi ve edebi alakalar 
(a} ir miitefekkir dostum, za
lg} manumzda siyasi alakalar 

lehine edebi alakalarm za
ylfladigml soyliiyordu. 

Bu, galiba dogru bir mii§<ihededir. 
Garb edebiyat~1lanmn hemen hepsi, 
yirmi sene evvel sahib olmaga bile 
ihtiyac duymad1klar1 siyasi fikirlerini 
bugiin yazmaga ve soylemege liizum 
goriiyorlar. Politikadan en ~ok nef
ret edenlerin bile bu karars1z ve bu
lamk faaliyet nev'i aleyhine sahib ol
duklarl biitiin fikirler siyasidir. Ede
biyata dii§kiin okuyucular arasmda 
da Budape§te konferans1, T eruel 
muharebesi veya Uzak§ark ihtilaf1 
hakkmdaki yaz1lan edebi tenkidlere 
ve miilahazalara tercih edenler belki 
~ogahyor. 

Bu hal, ne politikanm lehine ve ne 
de edebiyatm aleyhinedir. Evinin sa
~aklan tutu§an adamln itfaiyeye te
lefon etmeg~ mecbur oldugu zama
mm §iir okumakla ge~irmesine im
kan yoktur. Yangm uzakta bile olsa, 
yakl~masi ihtimalinin verebilecegi 
heyecan, insanlan edebiyat gibi men
faatsiz ve hasbi faaliyetlerden ameli 
endi§eletin ortasma atabilir. 

Bugiinkii diinyanm iki noktasmda 
da yangm var. Sirayet korkusu umu
midir. Hi~ kimse, ferd olarak bile, 
~anghay' dan veya T eruel' den SI~rl
yacak bir klvllclmm eninde sonunda 
kendi evini yakm1yacagmdan emin 
olam1yor. Boyle zamanlarda politi
ka, en hayati ihtiraslarm mekaniz
masJdir. Aydmhk bir §UUra ve idrake 
sahib olrmyan herkes, bakJ§lanm o
nun kadranma yapi§brarak, verdigi 
i§aretleri her an takib etmek ihtiyaci 
i~nde kahyor. 

Fakat biitiin bu heyecanlar, bir sii
kU.n zamanmda fi§kuacak edebiya
bn malzemesini hazularlar. Ciinkii 
edebiyat, hayabn bir ifadesi ise, po
litika, biitiin korkular1, kararslzhkla
n ve buna ra~""en biitiin aksivon ve 
ihtiras ha'-l'lelerile onun, yani hayatm 
ta kendisidir. 

PEYAMI SAFA 

Avrupa, kenar1na yak
Ia,bgi u~urumdan kur• 

tulabilecek mi ? 
[Ba$makaleden devam] 

bu kadar ifrati bile harbi i:iniinden kac;J
lamaz bir felaket haline koyacak gibi go
riiniiyor. 

Nihayet J aponyanm Cini istilaya te
§ebbiisile vaziyet bi.itiin mahiyet ve ehem
miyetile ortaya ~1kt1, ve Japonyamn Av
rupa ile birlikte Arr.erikaya da meydan 
okuyan bu cur' etkarane te§ebbiisiinde 
A vrupamn baz1 devletlerine dayand1g1 
anla§1ld1. Komiinizm aleyhtan ittifakm 
askeri bir anla§m<' oldugunda artlk hi~Y 
kimsenin en ufak §iiphesi dahi kalmami§· 
tlr. Filhakika diinyada biitiin milletlerin 
ehemmiyetle gozoniinde tutacaklan bir 
komiinizm meselesi yok degildir. Fa kat 
J aponya ile yap1lan ittifakta komi.inizm 
aleyhtarhgt bir paravandan ibarettir, ve 
Lu sayededir ki Japonya beyaz uk1 U
zak~aktan tardedip ~1karmak iddiasma 
kadar ileri gitmeii;e kendisinde cesaret 
bulmu~tur. Simdiki plan muvaffak dJ. 
olmu~ say1labilir. (:iinkii ingiltere ve 
F ransa gibi Uzak<arkta menfaatleri teh
likelere maruz mil!etler Avrupada yolla
nm bekliyen belalan gozoniine alarak 
U?ak~arka ad1m atamlvorlar. 

Bu vaziyet·~ hayretle tema§a oluna
cak en ehemmiyetl: hakikat §Udur ki 
Uzak§arkta Avrupanm milyarlarla men
faati mevzuubahistir Burada bu menfa
atleri lngiltere, F ransa, italya, Holanda 
diye bir tak1m milletlere tahsis etmege 
mahal yoktur. A vrupa menfaatleri de
mek kafidir, ve filhakika Uzak~ark ken
disine kapand1g1 zaman ~imdi darhktan 
bunalan Avrupa bir kat daha sJkJ!acak
tlr, ve bu muamf'lenin neticesinden biitiin 
A vrupa milletleri miiteessir ve mutazar
m olacaklard1r. Binaenaleyh Uzak~ark 
macerasmda AvrupE bugiin §a§kmhkla 
kendi bindigi dah kesen oduncuya donii
yor. 

hin bu kadarla kalm!yacagml dii§iin
mekse vaziyete gozler karart1c1 bir fecaat 
vermektedir. Avrupada kor ihtiras goz
leri hu kad perdeleyince eninde sonun
da orada vukuJ. gelerek ~arp1~manm deh
~eti dii~iiniilmege deger. Avruoa kendi 
ayarile siiriik 1 ~~ ...l;;;j ur••mma dogru iler
lemekten geri kalmamaktadJr. Bunun ne
tiresinde P-vruva medeniyeti denilen ha
kikaten ileri ve yiikstk terakki has1lasmm 
peri~an ve miizmahil olacagmda §iiphe 
yoktur, ve bundan Almanya ile ltalyanm 
haric kalacaklannc dair de elde hi~bir se
ned yoktur. Y eni hengamede batacak a
lan Avruoan•n filar. veya falan milleti 
degildir, belki bi.itiin Avrupa ayni u~uru
mun dibine yuvarlaracakt!r. fnsanhgm 
haysiyet ve menfaat; namma hergi.in 
biraz daha vaklasan bu felakete teessiif 
etmem<.k elc!en gelmez. 

A vrupa kenanna dogru siiriiklendigi 

['-=v-===--=B=u=·y=iik=da=v=al=ar===J~A fiEM NALINA 
MIHINA 

T otaliter devletler kars1s1nda ._ ____ _. 
, Tiirk~e konu~mak 

Yazan: D. LLOYD GEORGE 

N a~ulanmiZ, h~ri.ci vaz~yetin all! ay l geri Gekilme~e matuf muvakkat bir an
evvelkmden daha 1y1 oldugu hakkmda la~ma imzalandi~l dogru mudur? Bu an
bize teminat veriyorlar. $ayed boyle ise, la~ma, ~iiphe vok ki, ademi miidahale si
bu teminat bi.iyiik bir memnuniyet uyan - yasetile me~gul alan biitiin devl~tlerin 
d!Tacak ve son haftalar zarfmda, riiyet imzaladiklan ilk muahede degildir. Bii
ufkumuzu s1k s1k karartan sisleri dag1t - tiin bu muahedeler ihJal eClilmi&tir ve Ha
maga yanyacakt1r. Fakat, nazulanmllln riciye Miiste~annm odas1, kirlenmi$ ve 
vaziyet hakkmdaki bu miitaleasl, ancak ~ignenmi$ bu muahede y1rtlklarile dolu
Uzak§ark hadiseleri hesaba katilmamak dur. Bunlar siipiiriilmemi$ ve sepete atJI
ve ispanya harbinin bir sene daha deva- maml$11r. Ci.inkii, hala mevcud imi~ler gi
mJ hi~Ybir tehlike tevlid edecek mahiyet bi hareket etmek iktiza ediyor. Y eni 
ta§Jmamak §artile kabul edilebilir. paktm akrbeti daha &erefli olacakt1r. Ta-

Bundan alb ay evvel, Japonlar, <;inle dil edilen yem muahede iGin de 
olan ihtilaflannm, bir §imal vilayetindeki aym abbeti tahmin ediyorum. Mu
vali ile aralannd<' mevcud mahalli bir hariblerin arhk ihtiyac hissetmedikleri 
kavgadan ibaret oldugunu ve bu miina - sozde goniilliiler geri gonderilecektir. 
zaay1 dostane bir ha1 §ekline baglamak- Hem pahahya mal oluyorlar, hem de Iii
tan ba§ka gayeleri olmad1gmJ soyliiyor - zumsuzdurlar. Mussolini, harb kin heniiz 
lard!. $imdi, hergiin biraz daha vazlh o- pek c;ok para mevcud oldugunu ~oster
larak bize gosteriyorlar ki, Seddi~Yinden mek maksadile kumbaras1m salhyor. Fa
Kanton' a kadar biitiin (:ini zaptetmek ve kat, dolu kumbara ses <;1karmaz. ftalya
bu geni§ i.ilkeyi kendi imparatorluklarma da, i$ler, mali ve ikllsadi bakimdan pek 
ilave etmek arzusundad1rlar; ve bu ar- iyi gitmiyor. Hitler, muazzam yeni ordu
zuyu otedenberi beslemi§lerdir. Zahiri sunu ve havac1hgm1 kurmak, tersane
§eklinde Cin genr (:inli olarak kalacak, leri ve fabrikalan ic;in ham malzeme 5a
fakat bu gev§eklik ve ihti§am paravana- tm almak ve milleti beslemek iizere para 
smm arkasmda bir J apon hiikfuneti bu - bulmak hususunda ~itgide daha biiyiik 
lunacakt!r. mii$kiilatla kar$lla~lyor. Bu iki fa$ist 

Dort yi.iz milyon (:inli, yeni efendile- diktator, !spanyaya ~onderilen fazla ef
rini sevmiyebilir; fa kat, kendilerini, fela- rad1 azaltmagi memnuniyetle kabul ede
ket i~Yinde terkeden dostlanndan da - ceklerdir. Ve tahmin ediyorum ki. Cene
ha ziyade nefret edeceklerdir. Daha fe - ral F ranco'nun, partiyi kazanmak ic;in 
nas1, onlan istihkar edeceklerdir. Biiyiik muhtac olacag1 tek ciizii ferdi ona tek
Britanyaya ve Amerikaya dii§man ala • rar gondermiyeceklerdir. Franco ordu • 
cak alan bu be§ yi.iz milyon ni.ifuslu yeni sunda, en az yiiz bin yabanc1 vard1r. 
imparatorlugur ihdas1, bu iki memleket Herhalde !spanyol say!lamiyacak alan 
hakkmda bi; ak1bet tevlid etmezse, !ngil- magribileri hesaba katacak olursak bu 
tere Hariciye Nezaretinin resmi nikbinli- saymm artacag1 ~iiphesizdir. Bunlardan 
gin de bir esas mevcud olabilir. pek GORU fspanyol F asmda orduya alm-

laponlar bu Iakaydiye giiveniyorlar; ffil$11r. Cografi bakimdan bile lspanyol 
onu acze hamlediyorlar. Biiyiik demok • degillerdir. Hiikumet~iler tarafmdaki go
rasilere kar§l onlan gitgide daha fazla niilliiler on be~ bini a~maz. 
kiistahla§tlran scbeb de budur. Japonla- Teruel'in zaptl nas!l bir tesir yapacak
nn, ingiliz el~Yisinin arabas1m, harb saha- hr? Harbin miihim harekatmdan biri mi 
smdan ~YDk uzak bir noktada bombala • say1lmahd1r? lspanya harbinin neticesi 
malan, parlak muzafferiyetlerile iftihar iizerinde kuvvetli bir tesiri olacak m1d1r? 
eden J apon askerlerinin, garbhlan neka- Cumhuriyet~ilerin bu zaferine gelin -
dar hakir gordiiklerinin ilk alametidir. ciye kadar, biitiin diinya diplomasi ve 
Bitaraf bir memlekete aid bir harb gemi- askeri mehafilinde beslenen kanaat, Fran
sinin bombardJman edilmesi, tarihte misli ko' nun galebe ~alacagma dairdi. Asile -
goriilmemi§ bir hadisedir. Harbi Umumi- rin, §imali fspanyay1 ele ge~Yirdikten son
de, Almanlar, abluka siyaseti takib et • ra, ordulanm Madrid' e tevcih edip §eh
tikleri esnada, a~1k denizde tesadiif ede- ri zaptetmemeleri hayretle kar§!lanml§tl. 
cekleri gemileri, ta§Jd1g1 bayrak ne olursa Fa kat bu fas1la havalann fenahgma at -
olsun batlracaklarmr, hie; olmazsa once - fedilmi~. nihai hareketin ilkbahara blra -
den haber veriyorlard1. japonlar, haber klldigl soylenmi§ti. Bu vaziyet sayesin -
vermeden oldiiriiyorlar. Parfay hadise • cte, Franko, Britanya hiikumeti tarafm 
sind en ba§ka, son haftalar zarfmda bir dan hem en tam amen tamnmi§tl. T eruel 
harb ilamm hakh gosterebilecek bir~Yok harbi, ecnebi memleketlerin askeri ve dip· 
miikerrer hadiseler olmu§, hakaretlerde lomatik hesablanna bir kararstzhk kat • 
bulunulmu~tur. Protesto kar§Jsmda, Tok- mt§hr. Hiikumet~Yilerin son defa, miiketn• 
yo'nun sivil namlan, alelade tarziyelere fllel te~hizata sahib olduklan takdirde 
amade. Bu, askerlerin, onlara verdikleri kendilerini miidafaa edebileceklerini isbat 
bir vazifedir. Bunlann hakiki niifuzlan etmekle kalmaml§lar, §iddetle taarruza 
yoktur amma hiddetlenen fakat istihfaf ge~Ymege kadir olduklanm da gostermi§ -

edilen ecnebiye reveranslar yap1p tarziye lerdir. 
vermek hususunda ~ok i§e yararlar. Ni - Harbin bidayetinde, istedikleri yerde 
hai zafere kadar, bu i§i gormek iizere rna- istedikleri kadar harb edip goniilleri arzu 
kamlannda kalacaklardJr. On dan sonra ettigi zaman ric' at eden, yorulduklan za
da, askeri iimera, J aponyanm bilfiil ida- man dinlenen anar§ist kalabahg1, bugiin, 
resini ele alacaklardu. Harb bitince, ya- diinyanm en miikemmel ordulan derece
bancl devletler, avu~Y dolusu tarziye top- sinde, talimli, disiplinli yanm milyonluk 
lam!§, ve }aponlar, bitmez tiikenmez me- tam bir ordu haline gelmi§tir. 
nabiile, yiiz milyonlarca i§giizar, ~ah§kan Ce~Yen sene sonbahannda, Madrid 
ni.ifusile Cini ele ge~Yirmi§ bulunacaklar - Franko tarafmdan zaptedilmek iizere 
d1r. iken, zaferin, zamanla, cumhuriyet~Yilere 

Eger biitiin bunlann hiG ehemmiyeti r..asib olacagmt soylemi§tim. !ngiliz Bar 
yoksa, ve yahud, diizeltilmek, tamir edil- vekili ve hariciye miiste§an, vaziyetin al
mek iizere M. Eden'e veya Cordell t1 ay evveline nazaran daha iyi oldugunu 
Hull' e tevdi edilebilecek kadar ufak ha- soyliyerek bizi sevindirmek sure tile, nik
diselerden ibaretse, sulhun yakm bir teh- binlik eseri mi gostermi& oluyorlar? De
likeye maruz bulunmad1lb keyfiyeti dog- mokratik bir mem!eketin nalln s1fatile 
ru olabilir. Japan nazulan, tiikenmez bir bunun boyle olmas1 laz1mgelirse de, ben 
tarziye y1gmma sahibdirler ve f!TSat dii$- hie; zannetmiyorum. Onlar, lspanya da
ti.ikGe bunu kullanmakta serbesttirler. hili harbinin siiratle bitecegini ve galib 
F azla di.i~iinmege ne liizum var? Sulh t;nafm, A vrupa sulh konferanslarmda, 
madem ki bu suretle taht! temine almml§- arllk Habe§istan zaferi tasdik ve kendisi 
hr, bu kafi! tatmin edilmi~ bir Mussolini'nin §emsiyesi 

Y a Avrupa? !spanyadan, ecnebi as- altmda mevk1 alacagm1 tahmin ediyor -
kerleri ( ecnebi harb malzemesi degil) lard1. 

Oniversiteli ve Kolejliler 
Atinada 

Atina 21 - Antikite'ler ve Elen yiik
sek tedris endlistri miiesseselerini gez
mek iizere buraya gelen istanbul Uni -
versi tesi ve Robert Kolej Tiirk talebele· 
ri, Atinal! arkada§lan tarafmdan hara
retle kar§Ilanml~hr . Seyahat sekiz giin 
siirecek ve aynca Robert Kolej Tiirk 
ekipi ile Elen Universite ekipi arasm
da bir basketbol ma~1 da yapllacakhr. 

(a.a.) 

bu u<;urumdan kurtulabilir mi? Belki 
evet. Fa kat bunun i~Yin aklm ve mantlgm 
icablarma avdet etmek ve nihayet $imali 
Amerika Birle~ik Hiiki'Imetleri Cumhu
riyeti gibi bir Avrupa Milletleri lttihadi 
viicude getirmek lazimdir. Son miimessili 
olarak miiteveff<' Briand'm bir miiddet 
tuttugu bu fikir ise ~imdi tamamen unu
tulmu$a benziyor. Acaba i§ i§ten ge~me
den Avrupa o fi~.ri hallrlamaga zaman 
ve imkan bulacak m1? 

YUNUS NADl 

Bir hafta-~inde yakalanan 
ka~ak~tlar 

Ankara 21 - Ge<;en bir hafta i~inde 
Giimriik muhafaza te§kilat! ikisi alii 
71 kac;ak~1, 696 kilo giimriik ka~ag1, 

18269 defter sigara kag-td1, 39 Tiirk li
rasl, 7 altm lira, bir tiifek, ii~ menni, bir 
kay1kla 22 ka<;ak~l hayvam ele ge<;ir -
mi§tir. (a.a.) 

Van Zeeland'm raporu 
haftaya ne§redilecek 

Paris 21 (Hususi) - Eski Bel~Yika 
Ba§Yekili M. Van Zeeland beynelmilel 
ikt1sadi vaziyet hakkmda hamlad1g1 
raporu bup;iin Ba~vekil M. Chautemps' a 
vermi§tir. Rapor gelecek hafta ne§redile
cektir. 

M. Stoyadinovi~ Miinih'te 
Berlin 21 (Hususi) - Essen' deki 

Krupp fabrikalanm ve Dusseldorf §ehri
ni gezen Yugoslavya Ba§vekili M. Sto
yadinovi~ bug;jn Miinih' e muvasalat et
mt~tlr. 

meselesi 
(R\ iinkii gazetelerden birinde ~oy
l.b::::Uie bir Ankara haberi okudum: 

«Vmumi yerlerde tiirkr;e ko
nu~ulmasmm temini i~inin H alkevlerine 
btraktlacaRI haber veriliyor. H alkevleri 
bu sahada devamlr bir faaliyete Riri~e
cekler, kurslar ac;1lacak, konferanslar ve
rilecektir ila.» 

GeGen sonbaharm ba~mda, Dolmabah
ce saraymda toplanan T arih kongresi 
bitti~i zaman, kongre azasma T arabya
da, Samerpalas otelinde bir ziyafet ve
rilmi~ti. Bu ziyafette ben de vard1m. 
Hizmet eden ~arsonlar kendi aralannda. 
bermutad, rumca konu$uyorlard1. Ziya· 
fetten sonra, T arih kongresine i~tirak e· 
den ecnebi tarihdlerden tiirkGemizi iyi 
bilen ve pek giizel konu~an bir zat, bana 
sordu: 

- Garsonlar, aralannda rumca konu· 
suyorlardt; degil mi? 

- Evet. 
- Bunlar, tiirkGe bilmezler mi? 
- Bilirler. 
0 halde, neden tiirk~e konu~mazlar 

da rumca konu~urlar? 

V erecek cevab bulamiyordum. Ciinkii 
ben de, bu ecnebi tarihGinin fikrindey
dim ve her fusat dii$tiikGe fikrimi bu sii· 
tunlarda yazm1~hm. Diplomatc;a bir ce
vab vermi~ olmak i~in ~oyle dedim: 

- Biz, ekalliyetlerin hukukuna Gok 
riayet eder, onlara kar~1 biiyiik tesamiih 
gosteririz. 

- Hay1r, dedi, bu garsonlar, Tiirki
ye Cumhuriyeti tebaast Rumlar degil; 
hatta Yunanh bile olsalar, umumi yer
lerde tiirkGe konu~alan laz1md1r. Her 
memlekette, bu, boyledir. Sizin yaptJih
mz tesamiih '.leii;il; miisamahad1r. Peka
la tiirkc;e hilen ve sizinle tiirkGe konu~an 
garsonlann boyle umumi yerlerde, ken
di aralannda rumca veya ba~ka herhan• 
gi bir dille konu~malanna miisaade et· 
memz dogru degildir. Ekalliyetlerin 
haklanna riayet etmekle Tiirkiin yiiksek 
civanmerdligini gosteriyorsunuz. Fa kat 
onlan da sizin ekseriyet hakkm1za riayet 
ettirmeli ve umumi yerlerde, pekala bil
dikleri tiirk~eyi konu~turmahsmtz. 

- Hakkm1z var. 

Ekalliyet mektebleri, hanl har1l turk
Ge bilen gender yeti~tiriyor; bunlarm 
yeti~tirdikleri kadm ve erkek Rum, Er
meni ve Y ahudi gencleri arasmda tiirk
ceyi Turk gibi konu~anlan var. Bunlann 
SaYJSI, her y1l gittikc;e ~o~ahyor. Mekteb 
caii;m1 geGirmi& olup da tiirk~e bilmiyen
lere de tiirkc;eyi ogretmek ve umumi yer
lerde tiirkc;e konu~ulmasm1 temin etmek 
vazifelerini de Halkevleri iizerlerine al1r· 
sa, milliyetperver bir ecnebinin boyle 
hakh bir itabma maruz kalmay1z. 

A~1k muhabere 

ViJos kouiinden B. NihaJ Onat•a: 
c;ok hakhsm1z. Fakat, o ~ekilde yaz

mak laZim geldigi i~in oyle yazllffil§hr. 

lskilip Posta miidiirii Ahmed vas!tasi
le Viran ba§ogretmenine: 

Yukar1ki imza ile nam1ma gonderilen 
7 liramn ni~in oldugunu anhyamad1m. 
Ba§ka bir m~ktub da almad1m. Lutfen 
bu paramn ne maksadla gonderildiginin 
bildirilmesi. 

Okuyuculanmdan Zekai Y al~rna: 
Uzun mektubunuzu dikkatle okudum. 

Tamamen hakhsm1z. Bu mevzua evvel
ce bir iki defa temas etm~tim. ilk fp•
satta gene yazanm. 

Okuyucularrmdan /. Alpaltay'a: 
0 zaman, Deniz Yilhklarmda gordiik

lerimi yazml§hm; alakadarlar da teyid 
etmi~lerdi. Fazla malumatim yoktur. 

lngiliz kabinesinin i~timat 
Londra 21 (Hususi) - Kabine bu 

sabah M. Eden'in de i§tirakile toplanarak 
Milletler Cemiyeti i~timamda gorii§iile
cf'k beynelmilel meseleler hakkmda mii· 
z1kerelerde bulunmu§ ve !ngiliz murah
ha~ heyetine icab eden talimab vermi§tir. 

lsvi~re tam bitarafhk 
istiyecek 

Cenevre 21 (Hususi) - fsvi~Yre hii
kilmeti Milletler Cemiyeti paktmm 1slah1 
i<;:in ay nihayetinde toplanacak alan kon· 
feoransta !svicrre namma tam bitarafhk is
tl'mege karar vermi§tir. 

lngilterede hava bayramt 
kaldirtldt 

Londra 21 - Hendon' da her sene 
yap!lmakta alan hava bayram1 bu sene 
Hava N azm tarafmdan kaldmlm!§hT. 
Buna sebeob olarak §imdiki ~ok kuvvetli 
tayyarelerin toplu olarak u~u§larma 
Hendon tayyare meydamnm ne cesamet, 
ne de mevki itibarile miisaid olmad!ZI 
.gOsteriliyor. (a.a.) 



CUMHURlYET 22 bdncikAnun 1938 

~====~=======================~ 
Goriinmiyen • mugann1ye I Kii~Uk hi kaye 

~====================================~ 
i~inizde me§hur radyo ytldtZimlZ ;liik-[ Delikanh bunu kat'iyyen ciddiye al

r:iye Yamansesin iliihi han~eresinden u- mad1: 
'fuklara dagdan baygm nagmelerle mes- - Evet, mustear adm1z olacak!.. 
tr>lmamt~ kimse bulunmadJgma emmlffi, Bir an ~ekibenin zihninde iki z1d te· 
Fa kat yiizde doksan dokuzunuzun da o- mayiil !iarp1~h. Her §eyi anlatmak ve 
nu §ahsan tammak §erefinden mahrum tuhaf bir tesadiife kurban olarak yamlan 
oldugunuzu kat'iyyen biliyorum. <;unkii adamm yiiziine kahkahayt fulatmak .. 
.5:.ikriiye Y amanses, biitiin JSTarlara ve Hay1r, bu tath komediyi devam ettir -
pek miisaid tekliflere ragmen, diger §aT - mek !.. ikincisi gene ktza daha ho§ gel -
ktctlanmtz gibi ~alg1h gazinolar ve bah- di. <;iinkii ~evket Firuz, tam zevkine go
<,:eler sahnelerine ~1kmaktan ~ekinmi§tir.. re yakt§Jkh bir delikanh idi. Diplomat~a 
KadmcagJZ bu ihtirazmda yerden goke btr cevab ~erdi: 
kadar hakhdtr .• Tam yiiz iic; kilo c;eken - isterseniz i:iyle olsun! 
yusyuvarlak viicudiinii peresti§karlan o- * * * 
niinde sahndtrarak giiliinc vaziyete dii§- ;levket ile ;lekibe birkac; hafta yalmz 
mekten ise, herkesin muhayyelesinde za- tatil giinleri bulu§tular. Fa kat aralarmda
rif ve ince bir melek gibi ya~tyarak ruh - ki sempati fazlala§mca randevular s1k -
Ian ve kalbleri uzaldardan titretmegi ter· la§b. Sempatinin ince pamuk iplikleri .de
cih etmi§tir. rin bir a§km alevli urganlan ~ekline gir-

Memleketin di:irt ko§esindeki gene ih- di. Ekseri giinler ;levket, ~ekibeyi rad -
tiyar, zengin fakir yiizlerce erkekten en yo binasmm oniine kadar getiriyor, gene 
td~ yiireklileri bile aglatacak, stzlatacak ~1z merdivenleri ~~~1p biraz b.ekliyor, de
<Jsk mektublan almadtgt giin olmaz.. hkanlmm uzakla§ttgmdan emm olduktan 
Bunlann ekserisi yaltaklanan, yalvaran sonra acele dt§anya fuhyor, bir otomo
ifadelerle yaz1hr. F akat aralannda teh • bile atlaytp evine di:iniiyor, delikanlt pan
didkar olanlan da vardtr. $iikriiye Y a - siyondaki odasmda radyo makinesinin 
manses hepsini derin bir esef ve yeis ic;in- ba§mda sevgilisinin ilahi sesile kendin -
de okuduktan sonra y1rhp atar: den g~iyordu. 

- Hey gidi zavalhlar hey, der, inki· 
san hayale ugramamz i!iin kar~1mza ~1k1p 
goriinmem degil, bir resmimi bile gon -
dermem Ufi amma, buna ne liizum var .• 
Ni~in sizi o tath hayalden, kendimi de 
boyle tasavvur olunmak zevkini duymak
ta devam etmekten mahrum edeyim! .. 

*** 
Zannederim, ii~ ay kadar oluyor •• 

$ukriiye Y amanses o giin de postacm1n 
Eetirdigi mektublan ~antasma stki§tlrarak 
Ni§anta§mddki evinden !ilkrnl§, radyo 
merkezine gitmek iizere ko§edeki durak· 
tar. tramvaya binmi§ti. Araba birinci mev
kidi.. lc;eride en i:inde oturan k1r sac;h 
muntazam ktyafetli bir erkekle, gerideki 
kanapeye ili§mi§ spor giyiruni~ ela gozlii 
kumral bir gene kJZdan ba§ka yolcu yok
tu. $i.ikriiye Y amanses ortadaki tek is
hmleye yerle§ti. Zarflan y1rtarak i~in -
den ~Jkanlan dalgm ve lakayd gozden 
r;ec;iriyor; gtyabi a§lklanmn doktiikleri 
t~th rlilleri hazin bir istigrak i~erisinde 
hayali hirer niivazi§ farzederek kendini 
hybediyordu. Biletc;i: 

- T okatliyan! .. 
Diye seslenince birden toparland1. Yu

urlana yuvarlana, acele acele arabadan 
indi. 0 arada yuttk zarflardan biri is
~'fmlenin altma yuvarlanmJ§, biiyiik mu
ganniye tela§la bunun farkma varma -
Ir.l§h. 

Gene klZin gozii anide yerdeki beyaz 
lekeye ili§ti. Merak ve tecessiis iradesi -
n;. hissi, manhkm1 yendi. Kalktt, mektubu 
a)dJ .. 0 dakikaya kadar, hi~ ehemmiyet 
vermedigi toparlak kadm nazarmda ani· 
de kahraman kesilmi§ti. Kendi ken dine: 

- A. dedi, $iikriiye Y amansesmi§ .. 
Amma da §i§ko bir§ey .. Halbuki ben o
PU bamba§ka bir tipte tahayyiil ediyor -
dum .. , 

Dayanamadt, kagtdt zarfm ic;inden 
~ekti. M!Slr radyosundan bir teklif .• 

«~artlanmlZI kabul ettiginiz takdirde 
birincikanunun 15 inde Kahirede bulun
mamz temennisile .. » 

- Aman, neme lazun 1 diye mml -
dnndt ve kag1d1 zarfa koyarak ald!g1 ye
re atarken Galatasaray istasyonuna gel -

*** G~en haftaki gazetelerin birinde §OY· 
le bir haber ~tktt: «Sevgili muganniye -
miz ~iikriiye Y amanses Mtslr radyosun
dan vuku bulan teklifi kabul ettigi i~in 
pe~embe giinii Kahireye hareket ede -
cektir. $iikriiye Yamansesin aramtzdan 
bu aynh~J teessiifle bildirmek mecbu -
riyetindeyiz ki alh ay kadar siirecektir.» 

Ak§am bulu§tuklan zaman delikanh 
biiyiik bir sinir buhran1 ~inde: 

- Demek gazetede tesadi.ifen oku -
masayd~m, bana hi~ haber vermeden, 
veda bile etmeden kalk1p gidecektin I 

Diyor ve gi:izleri ya§anyordu. Gene 
k1z onu hirden derin bir sukutu hayal i~e
risinde b1rakmamak ~in yava§ yava§ tes
kin etmege c;ah§tt, sonra da: 

- Per~embe giinii, dedi, nhttmda her 
§eyi sana itiraf edecegim, emin ol !.. 

;levket, i~inden §iiphe ve tereddiidii 
si:ikiip atmak §oyle dursun, biisbiitlin en
di~eye dii§mii§tii: 

- Sen, diye hayktrdt, muhakkak ya 
evlisin, vahud da ba§ka bir smm varl. 

- Hayu, yavrucugum, obiir giine 
hdar sahret, sm1m ~oziilecek, fakat sen 
arzu ettigin takdirde emin ol kat'iyyen 
aynlmtyacagtz I 

*** Rtht~mda epeyce kalabahk bir ugurlayi-
Cl kiitlesi vard1. Bir~oklan giivertenin 
parmakltgma dayannn~ yiiz iic; kiloluk 
yuvarlak kadma gozlerini dikmi§: 

- ;liikriye Y amanses ya§a, var ol, 
bizi unutma, c;abuk gel! 

Diye bagtrmrya ha§ladtklan vakit $ev
ket hakikati anlamt§, gozleri kalabahgm 
i~erisinde ;lekibeyi aramt§tl. 

Gene ktz arkadan usulca gelip deli -
kanlmm koluna girdi: 

- Sen. dedi, bir insan m1 sevdin, 
yoksa bir ses mi? .. 1nsan sevdinse ben bu
radaytm .• Ses sevdinse, onun sahibesi 
vapurda .. Haydi atla gitl.. 

~evket Firuz bir dakikahk tereddiid 
an1 gec;irdikten sonra $ekibeyi kollarmm 
arasma alarak: 

- Hay1r, diye cevab verdi, ben ses 
sevmedim, ben insan sevdim, ben seni sev-
dirn!.. 

Ahmed Hidayet 

Kim ••Jd•• d··? o ur u. 

Kurtulu~ta Tepeiistiinde 
bir cesed bulundu 

Evvelki gece sabaha kar§J bir kadm 
Kurtulu§ karakoluna ko§arak gelmi§ ve 
karakol nobetc;isine: 

«- Aman T epeiistiinde bir adamt 
gi:iziimiin oniinde oldi.irdiiler» demi§tir. 

Kadmm tarif ettigi T epeiistiinde bos
tan yanmdaki toprak yola giden polisler 
yerde beyni parc;alanmt~ bir halde kanlar 
ic;inde 25 ya§larmda yatan bir adam gi:ir
mii~lerdir. 

Vaziyetten nobetc;i Miiddeiumumi 
muavini haberdar edilmi§ ve tahkikata 
ba§lanmJ~ttr., Maktuliin hiiviyeti tesbit 
edilememi§tir. Ustiinde eski laciverd ca
ket, kur~uni kilot pantalon ve ayaklarm
da samanh lastikler vard1r. Kur§un, a • 
damcagiZin ensesinden gil'llli§ beyninden 
!<Jkmt§hr. 

Adliye tabibi Enver Karan cesedi 
muayene ederek defnine ruhsat vermi§tir. 

Pazara haz1rhk yapml§! 
Seyyar bir surette rala satmakla ge • 

c;inen Hasandan dart §i§e ralu c;almak • 
tan su~lu ihsamn muhakemesi dun Sul
tanahmed birinci sulh cezada yap!lmi~
hr. 

Reis, Re~id, !hsana dort §i§e rakly1 
nerede buldugunu sordu. Suc;lu :thsan 
cevaben: 

c- Pazara haztrhk yapmi§hm:. dedi. 
!hsanm suc;u sabit gi:iriildii ve bir ay 

hapse mahkum edildi. 

Turk Oroloji Cemiyetinden: 
Bu ak§am yap1laca'k mutad toplanh -

dan sonra cemiyetin altmc1 senei dev
riyesini kutlulamak iizere verilecek o
lan yemegin Rej ans lokantasmda tertib 
edildigi ilan olunmu~tu. Bu karar de
gi§tirilmi§ ve yemegin Rejansta degil, 
Parkotelde verilmesi takarriir etmi~tir. 

§EHZADEBA9I 
TURAN T1YATROSU 
San'abkar Na§id ve 
arkada§lan, okuyucu 
kuc;iik Semiha ve Mi-

§el varyetesi 
(!ki goniil bir olursa) 

!?arkth komedi 3 perde 

~ehzadeba§t FERAH ~ 
sinemada bugiinden itibaren r Ba§h baa§ma 3 bU.yiik filim 

birden: Monte Karlo a_ece
lerl (Lilian Harvey), Fra • 
kent;tayn ve nlffanhse (Bo
ris Ka.rlof), 1leytan ~etesl 

(811rl Staret) 

Her gece bUyuk 

TUrk san'atkAr1 

ZATi 
SUNGUR 

un herkesi hnyretle
"' garkeden emsal· 
siz yeni pograrm. 

Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. 
TeleCon: 21359 

T~ RAMONA 

A3 
EKLER JURNAL 

Miki Mavs 

N~ Hergiin ilk seansta 

N E$'E i L E ' mi§lerdi. Uzun boylu, yagJZ !iehreli, ka
dtfe yakah bir delikanlt tramvaya atla -
mi§ll. Gene ktz su~ iistiinde yakalanmJ§ 
bir miicriime donmii§tii. Mektubu ~anta· 
smm altma saklacL. Tiinel Ba§mda iner
ken kendisine aid olm1yan zar£1 sanki bil
miyerek dii§lirmii§ gibi gene arabanm 

HER KADINA 

it;inde b1rakmay1 tercih etti. 

Arkadan gelen kadife yakalt paltolu, 
yilgtz ~ehreli delikanh derhal zarft yer· 
den aldt, bir an gene k1za seslenmek fik
r;ne dii~tii, fakat adresi okuyunca onu 
srs~iz takib etmegi daha muvaftk buldu. 

ikisi de Tiinele girdiler. Saat alh bu
c;ukta Beyoglundan a§ag1ya kim iner .. 
Koca arabada yapayalmzdtlar. 

Gene k1z, kar§tsmdaki delikanlmm 

BiR ERKEK 
filminln muhte~em musikisi Liiks ve zarafeti Goz kama~trran 

dekorlan Cazib mevzuu Berlin Operasmdan 

TRESi R U D 0 L F 'un sesi 

Bu hafta S U M E R • stnemastna 
balk kiitlelerini ko~turuyor. Cidden bugiin zevk ve takdirle 

seyredilecek c;ok guzel bir filmdir. 

bndisine merak ve hayret i~inde bab§t· $imdiye kadar ~oriilmemi$ bir muvaffakiyet 

~ADYO 

En cok kazanan ve beQenilen y1 d1zlar ~::~:.::::::?, 
Diinya sinema artistleri aras1nda 1937 senesinde 

en fazla para alm1' olan yddJZ Gary Cooper' dir 
VakJa en c;ok kazanan YJidtz en fazla 

sevilen ve takdir edilen artist demek de
gildir amma, Amerika maatteessiif bir 
san' atkarm ~ohret ve muvaffakiyetini ha
la aldtgl iicretin azhib veya c;oklugu ile 
i:ilc;mekte devam ediyor. Maamafih 1937 
senesi kazanc; ~ampiyonu ic;in bu miyar 
azc;ok dogru saytlabilir. Ciinkii Gary 
Cooper hakikaten bugiin diinya iizerin
deki muhtelif memleketlerde ekseriyetin 
begendigi bir aktordiir. Holivud' da 193 7 
senesi zarfmda en yiiksek tahsisah almt§ 
olan ytldJZ!ar, yap1lan istatistik neticesi 
stra ile ~u suretle tasnif edilmi~tir: 

Gary Cooper, Greta Garbo, Clark 
Gable, Shirley Temple, William Po
wel, Myrna Loy, Fred Astaire, Ginger 
Rogers, Robert Taylor, Marlene Diet
rich, Paul Muni, Jeannette Mac Do
nald. 

Sohret ve muvaffakiyet meselesi ise 
memleketine ve halkma gore degi~mekte
dir. Mesela Avrupanm birGok taraflarm
da Charles Boyer'nin kazand1g1 itibar, 
adeta Rudolphe Valantino'nun on, on 
iki sene evvelki ~ohretine k1yas edilebile
cek derecededir. Sonra, cihamn hemen 
her tarafmda Sarlo'nun filimlerine kar~J 
gosterilen hiicum hic;bir artistin yaphgl 
kordelaya nasib olmaml~tlr. 

Memleketleri ayn ayn gi:izden gec;ire
cek olursak Fransada Charles Boyer, 
Femandel, Tino Rossi, Sacha Guitry, 
Jean Cabin, Marlene Dietrich, Raimu, 
Gary Cooper ve Greta Garbo ba~ta 
gelmektedirler. 

Evvelki sene Fransada Annabella da 
herkesin filmini arad1g1 bir artistti. Fa
kat 1937 zarfmda Londrada cah~mas1 
ve sonra da Holivud'a gitmesi onu goz
den dii~iirmii~tiir. 

!talyada ise Greta Garbo birind, Shir
ley Temple ikinci, Katherine Hepburn 
iic;i.inciidiir. }aponyada Gary Cooper bi
rinci, Shirley Temple yedincidir. AI
m any ada ri:ikor memleket dahilinde ya
ptlan filimlerde oymyan artistlerdedir. is
vec;li Zarrah Leander, Paula Vessely, 
merhum Renate Muller, Lilian Harvey, 

Gary Cooper Sigrid Gurie ile birlikte 
ccMarco Polo'nun maceralan» filminde 

Louise Ulrich eserleri en ziyade ragbet 
goren aktrislerdir. Avusturyada William 
Powell birinci, Greta Garbo ikinci, E
mil Y anings iic;iincii gelir. 

Avustralyada musikiye itibar fazladtr. 
Onun ic;in Jeannette Mac Donald diger 
biitiin san'atkarlara tercih olunur. Ha
vai adalarmda ise Paul Muni'nin filmi 
oynadt m1 salonda yer bulmak imkanstz· 
dtr. 

Bizde en c;ok sevilen artistler Greta 
Garbo, Matha Eggerth, Marlene Di
etrich, Gary Cooper, Charles Boyer, 
Robert Taylor, Fred Astaires, Ginger 
Rogers, Loretta Young, Danielle Da
rieux' diir. 

* Sessizi biitiin diinyada biiyiik tak
dirlerle kar§tlanmt~ olan T rakanova fil
minin sesli kopyast viicude getirilmekte • 
dir. Bu kordelada Rusya Cari~esini Bri
gitte Helm'in oynamas1 mukarrerdi. Fa
kat artistin kat'i olarak sinemadan c;ekil
mesi iizerine bu rol F rans1z artisti Suzy 
Prim' e verilmi§tir. Diger rolleri Annie 
Vernay, Pierre Richard Wilm temsil et
mektedirler. Filmin harici sahneleri Ro -
ma ve Venedikte ahnmt§hr. 

II J •• BU, HAKSIZLIKTIR! 
Bu rekabete dayamlmaz, deniliyor. 
Hayrr, rckabet deiHl bu yilm bir siirprizidir bu ! 

Tiirk musikl.sl ve halk ~arkllan - 14,15 <ia
h!li ve harici haberler - 15,30 dan it!baren 
MUzik Ogretmen mekteblnden naklen. 
Cumhur Ba§kanltgl fllil.rmonlk orkestra 
heyetlnln konseri. §ef Praetorius - 18,30 
plD.k n~rlya.tl - 18,35 r;ocuklara kara.goz • 
(Kiic;iik Ali) - 19,10 Tiirk muslkisl ve halk 
§arkrlan. (Hlkmet Rtza Sesgor ve arka
da~lan) - 19,35 saat ayar1 ve arabca ne~
rlyat - 19,5{) Tiirk musikisl ve halk ~arkl
lan. (Servet Adnan ve ark!lida§lari) -20,15 
hukukt konu§ma: Hulruk ilmlni Yayma. 
Kurumu tarafmdan - 20,30 Tiirk muslki
sl ve halk 11arktlan. (Sa!A.had<lln ve arka
da~lan) - 21,00 ajall8 haberleri • 21,15 
studyo salon orkestrasi • 21,55 yarmk1 
program ve i:stlklhl mar§I, 

ISTANBUL; 
12,30 pla.kla TUrk musl.kisl - 12,50 hava. 

dis - 13,05 plil.kla Tiirk musik!si - 13,30 
muhtellf plak ne~iyat1 - 14,00 SON - 18,30 
plil.kia dans musikl.si - 19,00 Safiye: Plya. 
no ve keman refakatlle - 19,30 konferans; 
Sellm Strn Tarcan. (Parlste bir cambazl-
19,55 borsa haberleri - 20,00 Sa<i1 Ho§Ses ve 
arkada.§lan tarafmdan Tiirk musl.kl.si ve 
~alk §arktlan - 20,30 hava raporu - 20,33 
Orner RIZ:l;. tarafmdan arabca soy!ev - 20,45 
Semahat Ozdenses ve arkada§lari tarafm
dan Tiirk musikisl ve halk §arkllan, (sa
at ayari) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 ajans 
haberlerl - 22,30 plil.kla sololar, opera. ve 
operet par<;ala.n - 22,50 son haberler ve 
ertesi giiniin program! - 23,00 SON. 

ViYANA: 
17,50 kart§tk yaym- 20,35 KEMAN KON

SERi - 21,10 ~}AN VE MUSOO - 22,40 
KONSER: Scubert'ln eserler1 - 23,15 haber
ler, hava ve s:J.I.re - 23,25 spor - 23 35 EO-
LENCELi MUSiKi. • 

PE§TE: 
18,05 ORKESTRA KONSERi - 19 05 kon• 

ferans - 19,35 QiNGENE ORKESTRASI .. 
20,35 konferans - 21,05 bir tiyatrodan nak
len: OPERET YAYINI, sonra CAZBAND 
TAKIMI - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 gramofon, havadl.!, radyo sahne .. 

lerl, konferans - 20,30 §an konseri, konfe
rans - 21,20 DANS ORKESTRASI - 22 S5 
habe.rler, hava ve salre - 22,50 GECE KON
SERI - 23,50 franslZca ve almanca haber• 
ler. 

LONDRA: 
18,05 DANS ORKEsTRASI - 19,05 r;o .. 

euklart~ ~amam 7 20,05 ASKER! BAND0-
20.50 FILIM MUSIKisi - 21,25 haberler ve 
sa;!re - 21,35 9R:KESTRA KONSERf-23 40 
PIY ANO MUSIKISi - 24,05 havaclls, spar 
ve saire - ~4.~5 _DANS ORKESTRASI - 1,35 
OR~ ~SIKISI - 1,55 hava, haberler. 

MILANO: 
18,05 haberler, eskl danslar - 18,55 KA

RI§IK YAYIN.- 20,35 KARil]!K ORKES• 
TRA KONSERI - 21 ,05 haberler ve salre 
21 •35 KARI~IK MUSOO - 22,05 Ceneve'de~ 
naklen: OPERA YAYINI: Kiir;iik Marat 
(Mascagni'nin), !sttrahatleroe haberler ve 
salre, sonra DANS MUSi:Kisi. 

Te§ekkiir 

4 filim bir&m. 3 $aheser birden 

MEMNU ASK 
' ALBERT PREJEAN- FRANCOiSE ROSAY • CHARLES VANEL 

LOREL- HARDI S~R:EARiLL~R 

. Babamiz Be:yoglu Kazanc !tiraz tet • 
klk komisyonu hesab miitehasstsl Meh .. 
med Esad Giingi:irenin vefatr iizerine ge• 

6 rek cena~e ve gerekse telgraf ve mek ,. 
tubla taztyette bulunmak suretile his • 
settigimiz biiyiik keder ve teessiiriimii· 
ze i~tirak eden bi.itiin saym akraba ve 
ahbab ve .. dost~anm1za en derin hiirmet 
ve te~ekkurlenmizi bildiririz 

Biiyiik oglu Ahmed Ferid Giingi:iren 
T '0 R K C E 

K0C0K YILDIZLAR 
Yarmm dahileri 

YENi FOKS JURNAL 
izdiham i~in tertibat almd1 

---ALEMDAR'da 
Ontt:~~~:!~r:~:n~bn SUiiSTiMAL DAVASI 

TURK iNKILAB TARiHi 
ve 

BiiYUK HARBDEN SONRA AVRUPA 
Kabata~ Lisesi Tarih ogretmeni SAMiH NAFIZ TANSU'nun 

bu eseri berkesi alakadar edecektir. F1ab 75 Kuru1• 

....--- Satuj yeri : iKBAL KiTABEViDIR. 

VEFAT 
Esk~ !Jariciye Nazm ve :;iii.rayi Dev

let re1~1 merhum Said Pa~amn refikas1 
ve eskJ Stokholm sefiri 9erif Pa§a He 
~~ad Pa~amn valideleri Bayan Gi.ilizar 

un Hakkm rahmetine kavu~mu~ ve 
Karacaahmeddeki makberei mahsusa
sma defnedilmi§tir. Allah rahmet ey ,. 
lesin. 

Te§ekkiir 
Ani miidahalesile hayatimi kurtaran 

Giilhane Nisaiye profesorii Bay Ali E
sada, asistanlarma ve bilhassa doktor 
Bay Vefige gosterdikleri biiyiik ~efkat 
ve ihtimamdan dolay1 alenen te§ekkiir 
ederiz. 

.. V~lidesi. Band1rma Dr. Samih e~l 
Sukr.Jye Es1yok Giine~ Ol~ay 

ERTUGRUL SADi TEK 
'T'iyatrosu 

Pazartesi 
(Kadtkoy • Si.ireyya)' 

Sah: (Baktrkoy) 
Car~amba: ("Uskiidar)' 

sinemalarmda 
(Hammlar terzihanesi)' 

Vodvil 3 perde 

0 skiidar Hale sinemaa1 
NiNA PETROVNA'NIN YALANI 

~~~P~fr ;:~~~i. b;~~:~~r~~f te~:r~~a~:~ ~ REAMOYN NOHVARRO'nunATiirkHGe sozlMii ve $EarktlD
1 

lki saat durmadan kah'caha, kabla kat11a giilmek 

ziyetinden istifade etmek emelinde olma- M h F k e~;~ ur rans1z omedyenlerinin em~als' z eseri 

dJglllJ bildirmek i~in kap1lar kapanma- B A $ K A 5 1 N 1 N K 1 L 1 G 1 N D A 
faa~: ve tren hareket etmeden soze ba§ - M i L L i ve A z A K 

. ) d ARMAND BERNAHD • ANDRE LEFAUR PiZELLA _ JANiNE MERRY 
- Gtyabi peresti•karlanmzdan ~ev- s1nema ar•n a devam ed1·yor B k d 1 

k F 
, ~ • u a ar ne~e i, 2evkli eglenceli tilim gorUlmemi.,tir. 

el iruz!. Ayr1ca: CONNY WAYN en giizel sergiize!lt filmi B •• T '~~ 
Gene ktz sinirli sinirli cevab erdi: K AN u N s u z LA R rETE s i ugun u R K sinemasinda 
- Bir yerde tam§hgJmJZI Zinnetmi - ~ M atineler saat 1 de ba.,lar. 

yorum, isminizi de hattrlam1yorum!. It•••-;::-:::~:::--::~~~:~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~--~~-~~~ ... ~~---•••••••_;'~~ __ .;;;::::::::::..~; .. 
- Ben aksini iddia etmedim ki .. Y a!- II 

mz gtyabi peresti§kanmz oldugumu soy- Tek goziU MEHi~ ANiBAL'in idaresindekl kahra~an KARTA.CALILARI memleket i~indeki bozguncular arkadan vurmasa d• ROMA tariimar olur, 

~~:·bi~o:~e ho~:~kv:~inm~ ii~~il:~~::;~ K A R T A C A Mtarihin gUidh;i deHgi,irdi.A R E B Ey L E R I. 
duymak kafi degil mi? 

Delikanh ayni zamanda cebinden ~~-
kardJgJ zar£1 muhatabma uzatmt§tl. Gene Sinemac1hk tarihinin en muazzam filmi T •• k •• J•• 
bz, bu takib ve bu cesarete ancak §imdi ur ~'e soz u 
mana vermi§ti. 100,000 figUran • 10,000 ath asker • 300 muharebe ~ 

- Amma, dedi, benim ismim $ekibe fill • 50 yelkenli tarihi harb gemisl T arihi §aheser 
Giindiiz ! .• 

BUG UN 

SARA Y ve iPEK sinemalartnda blrden 
BugUn saat 1 de talebe matinesi 
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Diin bir IDgiliz gemisine 
daha taarruz edildi 

Franco 
sevketti 

Amerika gemisinin tevkifi de Amerikay1 
nezdinde protestoda bulunmaga 

r Bagtaraf% 1 fnct saht/edc J 
Amerikamn vaziyeti 

V a~ington 21 - Nantucket Chief pet
rol gemisinin !spanyol milliyetperverleri 
tarafmdan musaderesi uzerine, M. Hull, 
esash bir tahkikat yapllmadtk~a hie; bir 
karar verilmiyecegini bildirmi§tir. 

Resmi mahfiller, gemi Amerikaya aid 
oldugundan, Hariciye Bakanhgmm 
fianco nezdinde protestoda bulunmaga 
mecbur olaca!bm. zira, vapur Valansiya 
hiikfuneti hizmetinde olsa bile, faaliyeti
nin bitarafhk kanununu bozmad1gm1 ve 
bu kanunun ancak vapur !spanyaya si -
lah ve muhimmat naklettigi. takdirde tat
bik edilecegini bildirmektedirler. 

Teruel'de felin bir harb! 
Barselon 21 - Resmi bir tebligde, 

dun T eruel cephesinde vuku bulan mu
harebenin bu cephede yap1lan muharebe
lerin en c;etinlerinden biri oldugu bildiril
mektedir. Asiler, muteaddid tayyare hi -
mayesinde, Caladas tepelerine hiicum et
mi§lerse de piiskiirtulmii§lerdir. Asiler, 
saat 5 te agu zayiata maruz kald1ktan 
sonra, Muleton mevziini i§gal etmi§lerdir. 
Sokulmaga c;ah§an du§man siivari kuv -
vetleri dagttllml~ ve geri di:inmege mecbur 

edilmi§tir. 
Yap1lan iki hava muharebesinden her 

birine 1 00 kadar tayyare i~tirak etmi~tir. 
Birinci muharebede dii~manm iki avc1 ve 
bir bombard1man tayyaresi dii~iirulmu~
tur. Hukumetc;iler hic;bir zayiat verme

mi~lerdir. 
fkinci hava muharebesinde, du&man 

iic; tane bir satthh seri tayyare ile di:irt 
tane Fiat kaybetmi~lerdir. Hukumetc;ile
lerin 2 Chatos makinesi di.i~mi.i~tiir. 

Bundan ba~ka 2 tayyare c;arpt~mt~. 
pilotlar para&utle atlamt~lard1r. 

Esir miibadelesi 
Perpignan 21 - Cumhuriyet~iler ta

rafmdan olum cezasma ve diger ag1r ce
zalata mahkum edilmi§ olan 41 nasyo -
nalist esirin miibadelesi dun Cerbere ·de 
yap1lmt§tlr. Bu esirler Hendaye' e sevke
dilecekler ve orada 41 hiikumetc;i esir 
keza K1Z1lhac;m bir delegesine teslim e
dilecekrir. 

280 miilteci yolda 
Madrid 21 - F ransa buyi.ik elc;iligine 

iltica etmi§ olan 280 ki§i diin sabah 18 

kamyon ve 34 turist otomobilile Valansi
ya'ya ve Barselon'a dogru yola c;tkmt§ -
t1r. Bunlar, miiltecilerin asiler elindeki 
hiikiimetc;i esirlerle miibadelesi hakkmda 

~imdi cereyan etmekte olan miizakerele -
r;n neticelenmesine intizaren, F ranstz hu
kiimeti hesabma bir manasttra yerle~ti -
rileceklerdir. 

400 esir aldtlar 

Salamanca 21 - Resmi teblig: 
T eruel cephesinde cumhuriyetcilerin ba
Zl siperlerini i~gal ederecek hatlanmlZl 
tdah ettik. 400 esir aldtk ve 7 r:lii§man 
tayyaresi dii§iirdiik. 

Barselon 21 - Dun sabahki born -
bardtmanda iki moti:irlii alt1 tayyare Va-

lensiya iizerine 18 bomba atmt§br. 3 i:ilii 
ve 18 yarah vard1r. Dort bina yik1lm1~tlr. 

Barselon 21 - Resmen bildirildigine 
gore, Barselon'un evvelki gun bombar -
d1manmda 138 ki§i i:ilmii§ ve 200 ki§i 
raralanml§hr. 

Cumhuriyett;iler i~;n silcih ve 
miihimmat 

Bilbao 21 - Barselon 'dan bildiril -
digine gore N ergin, cumhuriyett;i ispan

ya silah ve miihimmat verilmesi hakkmda 
Meksika el~isi ve Meksika askeri mi.ite

hasslsile uzun bir mulakatta bulunmu§ -
tur. (a.a.) 

Ermeni katolik patrigi 
Pariste 

Paris 21 - Ermeni kat~lik patrigi 
Monsenyor Greguar Pier Agabyanm bu 

sabah ltalyadan Parise muvasalatt bek -
lenmektedir. Burada kaldtgl muddetc;e, 

patrik §erefine Frans1z hukiimeti ve kilise 
makamlan tarafmdan muhtelif tezahur -
ler tertib edilecektir. 

Mes'ud bir evlenme 
Bak1rkoy ikinci okul ogretmeni Bayan 

Mes'adetle Malazkird kaymakam1 Bay 
Haydar Ekincinin evlenme merasimi 

20 kanunusani 938 per~embe giini.i mi.im
taz zevat huzurile Bak1rkoy Evlenme 
dairesinde Bak1rk6y kaymakam1 Bay 
Ahmed tarafmdan icra edilmi§tir, 

Gene evlilere saadetler dileriz. 

•························································································································· 
Elektrik ~irketi davas1na diin devam edildi 

~irketin miidafaa vekilleri diinkii muhakemede 

evrakl tetkik etmek uzere miihlet iste-

Atatiirk 
sehrimizde 
' [Ba~tarafl 1 tnct sahtfedel 

onun daima Tiirke kar~1 mahkiim oldu
gunu anlattt. Bu sozler bizzat Atatiirkiin 
de takdirile kar~tland1. 

Koylii bir kadtmn sevinci 
Belediye reisinin si:izleri bittikten son

ra Buyiik Sefimiz, bir kadmt c;agtrd1lar, 
Bu, bir koyli.i idi. Atatiirki.in huzuruna 
ba~J ac;1k olarak girdi ve sevinc ic;inde 
vagondan aynldt. 

Daha sonra T okadh Ali ism in de bir 
askerle gori.i~en Ataturk, askerlik hizme
tile okuyup yazma hakkmda bu temiz 
Turk c;ocugunun verdif;\i cevablardan 
memnun kaldt. 

izmitli bir gene de: 
«- iki senedir yoluna hasretiz. Seni 

bekledik.» diyerek !zmitin Buyuk Sefe 
kaT$! olan ba~hhgmt teyid etti. 

lzmitten aynlrrken 
Trenin hareketinden evvel Atatiirk, 

kompart1man penceresine gelerek halka 
;u iltifatta bulundu: 

«- Aramzda bulunmak • 
tan biiyiik bir zevk ve huzur 
duydum. Ayrtlrrken bana kar· 
11 gosterdigir.iz baglrltga te
fekkiir ederim. Benim de si
ze kar~t a.vni ~ekilde baglt ol
dugumu bi!irsiniz. Size esen
likler dilerim.» 

Atatiirku hamil bulunan hususi tren, 
saat 1 0, 1 0 da istasyonda bulunan bin -
lerce halkm co~kun tezahi.iratJ arasmda 
Derinceye miiteveccihen hareket etti. 

Derincede 
Derince, 22 (Sureti mahsusada giden 

arkada§tmJZdan telefonla) - Buyi.ik 
Onderimiz Ataturk, saat 1,15 de Derin
ceye muvasalat ettiler. Ankaradan De· 
rinceye kadar hat iizerindeki biitiin istas
yonlar, ki:iyl~! ba§tan ba§a bayraklar ve 
I§tk!arla donattlml§hr. 

Cumhur Reisimiz, bir buc;uk saatlik 
bir tavakkuftan sonra emirlerine tahsis 
olunan Akaym Heybeliada vapurile sa
at 3,10 da Yalovaya hareket buyurmu§
lardlr. 

Yalovada haztrltk 
Y alova, 22 (T elefonla) - Yalova, 

birkac; saat sonra Biiyuk Sefe kavu§ma
nm verdigi sevinc; ic;indedir. Her taraf 
bayrak ve lambalarla donattlml§hr. Bii· 
tiin diikkanlar ac;Jktir. 

Ulu Dnder, miilki v~ askeri erkan ve 
memurlar tarafmdan kar§tlanacak, ayn
ca bir bandoda bu kar§tlamada buluna ~ 
cakttr. 

Hariciye Vekili Derinceden 
geliyor 

Derince 21 (Sureti mahsusada giden 
arkada~lmtzdan) - Hariciye Vekili 
doktor T evfik Rii~tii Aras, yarm sa bah 
buradan kalkacak olan trenle istanbula 
gelecektir. Vekil, hareketinden evvel ya
rm dogruca Cenevreye gidecegini soyle
mi$tir. 

Bursada merinosculuk 
Bursa (Hususi) - Merinosla§tlrma

ga tabi mmtakalann hemen • hepsinde 
Merinos km:ulan dogmaga ba§lami§tlr. 
Y eni Turk Merinoslan gerek kemiyet ve 
gerek keyfiy~tc;e diger ytllara nisbetle 
daha olgun ve daha yiiksek evsaf arzet -
mektedir. Bugi.ine kadar yalmz Karaca
bey ve M. Kemalpa§a kazalarmm bir 
k1s1m koylerinden ahnan maliimata na -
zaran do gum miktan 18,919 u bulmu§
tur. Dogum mmtakalannda salahiyettar 
ve mi.itehass1s veterinerler alman netice -
leri tetkik etmektedirler. 

Ziraat Vekaleti; buradaki Merinos 
Elektrik iirketinin malzeme kac;ak _ 

~1b~ davasma diin de ihhsas mahke -
mesinde devam edilmi~tir. I;>iinkii cel
sede Giimriik idaresinden gelen cevab 
okundu. Bunda istenilim evrakm mii -
zekkereye bagh olarak go.nderildigi bil
diriliyordu. Miidafaa vektlleri mezkur 

diler. Iddia makam1, evrakm tetkiki ic;in 
ehli vukufa havalesini taleb etti. Mu-

te§kilatmda sun'i tohumlama i~leri iize -
rinde c;ab~an miitehassis veterinerlerden 

hakeme de gelen evrakm miidafaa Vf!- Cevdeti sun'i tohumlamadaki ihttsasmt 
killerile ehli vukuf tarafmdan tetkiki arttrmak iizere Sovyet Rusyaya gi:inder-
ic;in ba~ ka bir giine talik olundu. mektedir. 

~azan. 

Gabriele d' Annunzio -17- l eJ curne eden: 
Cemil Fikret 

- Girmek ister misiniz? J ki.ic;iik ve temiz c;ocuk di§lerini gi:iri.iyor
Y any ana yuriidiiler. E~igin iizerinde du. Paolo'nun titriyen eli nihayetsiz bir 

Paolo perdeyi aralama hareketini yaph- incelikle hareketsiz gi:igsii kapltyan i:irti.i
~ zaman Vana bir deh~et titremesi ic;in- yii ac;tt ve yapraklan kopmU§ ~ic;egin sa
de ona do~ru sokuldu. Erkek onu tuttu pm1 buldu. 

ve yiiriittu. Girdiler. ·o zaman her§ey dini bir ayin gibi es-
0 zaman Van a bo~ go]gede di:irt kii- rarengiz oldu. V ana dizi.istu du§mi.i§, al

~uk ve matemli alevin sallandtgmi gi:ir- mm i:ili.i yatagmJP demirine dayamt§tl. 
dii. Gozlerini kapad1, kuvvetini kaybe- Gi:iriinmez bir i~iP korkunc giiriiltuleri, 
derek ki.ic;i.ik alevler gibi sallandt. Ken- aydmhk perdenin arasmdan ona kadar 
dine gelmek istemiyor, onun kollan ara- geliyordu. Zaman zaman miikerrer bir 
1nda kaybolmak arzusunu duyuyordu. hareketin koskoca gi:ilgesi perdenin iistun-

- Vana, Van a! den gec;iyordu. Dii§iindii ki tayyare ya-
Paolo onu hafike salhyor ve alc;ak panlar ayni aletlerle cesedlere tabut da 

~esle ismini tekrar ediyordu. · . yaparlar. 
. - Bana i:iyle geliyor ki ilk gi.iliin sap1 Anla§tlmaz §eylere dalml§ olan Paolo-
. ala gi:igsiindedir. ya yakla§arak korku ile: 

Adam on~ b1raktt; cesedin yamna - Ne yap1yorlar? diye sordu. 
ogru ilerledi; tereddiid etti. Vana ayak- - Bir kanad tamir ediyorlar. 

a kalbinin §iddetli c;arpmalanm duyuyor - Hangi kanad1? 
e · oli.ini.in mor dudaklan arasmda onun - Benimkim. 

Bahriyeli ~ekilmi§ oldugu 1c;m alevler 
tiitiiyor, sag1r bir sesle buyiik mum dam

' !alan dii§iiyordu. KlTmlZimttrak akislerin 
I arasmda hava daha karanltk ve daha agu 
duyordu. 

- Neden sizin kanadt tamir ediyor
lar? 

- Sol taraftan c;arparak onu kud1m. 
F azla htzh iniyordum da. 

Ani bir l~!k ic;mek ihtiyacile V ana'y1 
perdeye dogru si.iriikledi. 0 titriyerek 
mmldamyor·'u: 

- Ben de buradan girmi§tim. Perva
neler di:ini.iyor. tozlan kan§tmyordu. Fa
kat bu faaliyet nic;in? 

- Zamanmd<> yeti§mek, yann saba
ha ham olmak ic;in. 

Beraberce matemli gi:ilgeye, kiic;iik 
alevlere, yerde sefil di:ikiintiilerin beyaz
la§tlgl bo~luga dogru di:inmu§lerdi. 

Paolo TarsiJ en yiiksek dag silsileleri
ni, en biiyi.i': nehir!eri, kum c;i:illerini ve 
ye§illik c;i:illerini tammt§tl. Steak memle
ketlerin ilk bak1~ta siyah gi:iriinen ve gi:iz 
ah~mca bir ba§ka l§tk gibi parlak olan 
golgelerini tammJ§b. En uzak yollarda, 
yuklerile, silahlarile, muhtelif insan ne-

<;inde tedhi§ harekibna PENcERESiNDEN 
kar§I tedbirler ahnd1 ~iir ve dair 

Hankovda ii~ kumandanla birlikte dokuz ki'i 
idam edildi. ~antung Valisi de bunlar1n i~indedir 

T ann eksikliklerini gostermesin. 
Say1lan i.ic;ii, be~i gec;miyen de• 
gerli ~airlerimiz var. Siir kelime• 

sinin manah bir lugat olarak lehc;emizde 

Londra 21 (Hususi) - J aponlarla Cinde yeni bir rejim mi? bugiin yer alabilmesi onlann sayesinde• 
le§riki mesai eden bir (:inti, bugi.in $ang· Tokyo 21 - !yi haber alan mehfil - dir. Siirin kuvvetli bir ki.iltiire ihtiyae 

gostermesi devam ve kultiirsi.izliik de ~iir 
hay' dJ. katledilmi•tir. Japon makamatl ler Japonlarin gert' rag~Irtlan Tokyo'da 

' • 's' - alemimizde aram ettikc;e yeni yeni ~air .. 
(:in tedhi§~ilerine kar§l §iddetli tedbirler ki Cin sefiri Luchihying' e rinde yeni bir 

¥ lerin viicud bulmasma imkan olmadJgm .. 
almt§lardtr. Simdiye kadar tevkif olunan rejim kurulmasma c;ah§masm1 tavsiye et-

dan &imdi var olanlarm uzun y11lar mu_. 
tedh~~t;ilerin miktan yi.ize balig olmu§tur.l tikleri~i bil~irmektedir.. . ammer olmalanna dua etmek boynumu• 

Ilk Japon sansiirii ba~ladr Seftr, oglunun tavs1yesi uzerine bu zun borcudur. 

Sanghay 21 - J apon samiiri.i bugiin teldifi reddetmi~tir. Bu si:izlerim yan saka, yan ciddiyse 
ilk defa olarak Riiyter'in bir tel grafmt Cin hiikumetin!.n resmi tebligi de gene ~airlerimizden bir k1smmm da 
ahkoymu§tur. Abkonan telgrafta North Hankeou 21 - <;in hiikiimetinin res- edebi vaziyetin acikh!i;ml kavnyarak «~i· 
China Daily News gazetesinde c;tkan ve ml tebligi: ir oluyor» diye feryad ettikleri meydan .. · 
Japonlarm Nankin'deki hareketlerini ten- Temmuz 1937 de t;Ikan Luki§iao ha- da .. Fakat ne fayda?.. Can c;eki~en bir 
kid eden bir makale hulasa edilmisti. disesindenberi Cir hiikiimeti, beynelmilel hasta, aglaytp SJZ!amakla ~ifaya kavu~ .. 

T edhis hareketleri korku~c kaideler dairesinde her an sulha ham ol- turulamaz ki!.. Derde derman ve hasta• 
f h d dugunu ilan etmekten fa rig olmami§hr. da da dermam kabule kabiliyet gerek I.e 

sa a a - Fa kat J aponlar diplomatik muzakereleri Siirimizin mariz oldu<>unda ittifak edi .. 
Tientsin 21 - 1 0 Cinli lngiliz mmta- " 

istihfaf rderek Cine kar~1 mi.itecaviz si - yorsak dermamm bulmakta guc;liik c;ek .. 
kasma girerek Mam;uri'de eski c;ete harb- yasetlerinin programm1 geni§leterek de - meyiz, zaten bu nokta i.izerinde de fikir .. 
lerini idare etmi~ olan General Litun'un nizden, havadan ve karadan masum Cin ler c;oktan birle•mi•tir. Cunkii •iirimizde.o 
evine gitmi~ler ve Generali gi:irmek iste - ~ ~ ~ 

milletini imhaya devam etmi§lerdir. Bi - ki nehafetin, kans1zbgm, mecalsizligin 
mi~lerdir. Generalin Hankov' da oldu - naenaleyh Cin hi.ikiimeti kendisini miida- b'l · · l'k 'j · ld' · · I 
gunu Ogrenince derhaJ k- -<; tJarmdakilere I giSIZ I ten I en ge Igtnl an amayan 

faaya ve diis.manm silahh tecaviiziine si - kal d E k'd · I k · · ·"k I' 
tabancalarla ate§ ( TJi ~ler ve generalin bir laAhla kar~·- koymak mecburJ-yeti'nde kal - rna I. s I en ~air o rna I<;m " e 1 .. 

me» ve «vezin» kafi geliyordu. Bugun yegenini oldiirmi.i§ler, digerini aglr suret-
IDI~tlr. ~iirin ilme dayanmas1 icab ediyor. Keli• 

te yaralamt§lardtr. Ba§ka bir ki§i de hafif Son aylar ic;inde birc;ok <;in ~ehirleri me ile vezin ise ilmin ic;inde mundemic;l...., 
yaralanml§tJr. 

gayrime~ru bir tarzda J apon ordusu tara- * * * 
Kur~una dizilen (;in erkcim fmdan isgal olunmu§tur. Hususi mesken- Eskiler dedim de hatmma siirin bir 

Hankow 21 - Ri:iyter ajansmm mu- ler tahrib edilmi~ ve esir askerler, gayri - zamanlar ugrad1g1 ibtinal geldi. Bugunkii 
habirinden: muharibler, miidafaastz kadm ve c;ocuk- kttl1k gibi o eski bolluk da hazin. Bunun,. 

Vazifelerini yapmamakla itham edilen lara vannc1ya kadar Cinliler merhamet- Ia beraber tarih, ~iir ve $air bollugundan 
dokuz ki~i idam ed1Jmi~tir. idam edilen - sizce dogranmt§tlr. hayli ibretli f1kralar kazanml$tlr. hte SN 
ler meyamnda bir kolordu kumandam, J aponyanm bu hath hareketi hukuku ze birkac; ornek: 
bir divamharb hakimi, i~i alay kumanda- diivel ve dokuz devlet muahedesini muhil Y az1larmda «vah$i» admt kullanad 
m, bir de Posta ve T elgraf yuksek me _ oldu~undan diinya efkan umumiyesinin bir $air, ~iir ile a~km ikiz oldugunu v~ 
muru vard1r. isim tasrih edilmemi§ olma- keyfiyeti i:igrenmesi ic;in Avrupa devlet- a&ktan aynlan $airin $iirle ilgisi kalamr .. 
sma ragmen Chantoung valisi Hanfuchu Jeri tarafmdan letkiv olunmu~ ve bu bab- yacagm1 iddia ederdi. Bu adam davasmci: 
ile General F eng Yuh Siang'm idam edi- daki hiiki.im de verilmi§tir. Binaenaleyh o kadar bagh ve a~klanna o kadar sad1W 
lenler arasmdJ. bulunduklan zannedil _ Cin degil ancak J aponya beynelmilel idi ki gonul verdigi giizellerden birka~t• 
mektedir. sulhun ihlalinden dolayi mes'ul tutulacak- nm c;ocuklarma lalahk etmi~ti ! ... 

Giimriik tarifeleri indiriliyor 
Tokyo 21 - Tientsin'den gelen bir 

Japon telgrafmda, §imal Cinindeki mu -
vakkat hiikiimetin 2 §Ubatta 40 tan fazla 
madde ic;in giimriik tarifelerini indirecegi 
ve bu maddeler arasmda pirinc;, pamuk, 
kuma§, un, §eker ve petrol da bulundugu 
bildirilmektedir. 

hr. Ciinuni mahlesini ta~1yan bir ~air d4 
Bu hakikatlere ragmen, J aponya, siirin yalandan ve ~airdeki hunerverligin 

Cindeki ecnebilerin haklanna ve Cin kaleme ahnan yalam dinliyenlere haz .. 
devletinin tamamiyetine riayet edecegin- mettirmekten ibaret oldugunu soylerdi. 
deR bahsediyor. V e ayni zamanda da si- Bu kanaatine o derece baglanml~tl ki 
lah kuvvetile bir taktm te~kilat viicude ge- dostlarile konu$urken de stk s1k yalan 
tirerek Cini parc;alama~a c;ah~1yor. si:iylemekten geri kalamazd1. Bir gun 
Amerika, Hawai adalarma kiilli- - babast mec;hul avarelerden oldugunu u .. 

yetli tayyare gonderiyor nutarak - dedelerinin zenginliginden bah• 
«Panay» mes'ulleri teEziye edilmi~ Londra 21 ( Hususi) _ Am erika hi.i- seder ken ~oyle bir yalan k1Vlrd1: 

Londra 21 - Daily Herald gazete - kumeti Hawai adalarma kiilliyetli mik - - Cocukturn, elimden bir kaza ~1k• 
sine gore, J apon hiikumeti, Panay ve tarda bombardtman tayyareleri gonder - ti, sevip ok&adlglm c;ok ktymetli bir c;ini 
Lady Bird hadiselerinden mes'ul olanla- mege karar vermi~tir. Ayni haberlere go-~ kase yere dii~iip kmld1. Ses, kasenin k1• 
n tecziye etiigi~i L~rtdra ve Va~ington'a re, Kaliforniya'daki hava kuvvetleri ka- nhrken c;tkardtgl ses o kadar ho~uma git~ 
bildirmi§tir. rargah1 Hawai adalarma naldedilecek - ti ki onu bir daha duymak istedim. Ha,. 

Boykot hakkmda teblig yok tir. zine odam!Za girip elli altml$ Use kJr .. 
Londra 21 - Trad unionlar ile I§<;l Bu haber Japonyada buyiik bir heye· dtm. Fakat beni heyecanlanduan o sest 

partisinin J apon mallarma boykot edil - can uyandHml§hr. ikinci defa duymak miimkiin olmad1. 
mesi ic;in, yaphklan toplanh sonunda hie;- V aliler konleransr Bu dalh budakh yalam dinliyenlerden 
bir teblig ne§rolunmamt§hr. Tokyo 21 - Eyalet valileri konfe • biri ~u cevab1 verdi: 

Bu mesele hakkmdc. bir karar veri! - rans1 Konoye'nin i§tirakile ac;1lm1§tlr. - Fakat biz o kmk sesi her ~iiriniz• 
mesi, T rad union! ann i§c;i partisi komitesi Konferansta bilhassa pek muhim adde - den duyuyoruz! 
bu partinin parlamento grupu arasmda dilen silah altma alman ki.i~iik ticaret ve Selami adh saire aid su ftkra da ho~"' 
yaptlacak umumi toplantJya bHaktlmt§ - sanayi erbabmm ailelerine yardtm mese - tur. Bu adam zamamm1zda yeti~ecek i~ 
hr. lesi tetkik edilmi~tir. (a.a.) ken nastlsa be~ alh yuz y1l evvel ya§ayan 
................................................... ....................... ................................................ sairlerdendir. Burnundan ilerisini gor~ 

S1vasta 1o, sporlar1 mezdi, kendinden ba$kasml besenmez~ 
.... di. Bir gun gene benlik iddiasile bir ~ey .. 

t ler si:iylerken iistad ~airlerden olup onti 
ilk defa olarak goren biri sordu: 

S1vas (Hususi) - Sehrimizin kl$ sporlan Hayati Tu!i;bay ve fsmail Hakk1 
Alpamn avdetile tekrar canlanmt~hr. S imdi her hafta gittikc;e kalabahkla~an 
kayak<;t kafileleri Sipirdic; tepelerinde zev k ve ne~· e ic;inde spor yapmaktad1rlar. 
Gi:inderdigim resim, kayak sporlanna i~ tirak eden kafilelerden birini grup halin-· 
de gi:istermektedir. 

silleri tammt§tl. T uttugunu yogurmaga 
ah~m1~ mucadeleci hJTSi!e en uzak yer
lerde ne maceralara ahlml§h. Dudaklann 
anlatamadigt, gi:izlerin gi:isteremedigi §ey
leri biliyordu. 

Bir giin Soulov adasmda, arkada§ile 
beraber atla dola§tyorlardt; refakatle -
rinde Amerikah siivariler vardt. Uzaktan 
~lindeki uzun b1c;agm1 salbyarak kendile
rine dogru gelen beyazlar giyinmi§ bir 
adam gordi.iler. Kalbinde i:ildiirmek hHsl 
ve elinde bt~agile, giine§in kor edici zi
yasmda siivarilerin kar~ISlnq c;tktyordu. 
Ate§ ettiler dii§medi; ilerliyordu. Paolo 
bakl§lannm kendisine dogru dikilmi§ ol
dugunu gordu. Bir kur§un yabanctyt sac;
lan Uitura ile kesilmi§ ba§mdan vurdu. 
Fa kat o dii§meden evvel btt;agmt i:ildiir
mek ic;in sec;tiginin ustiine ath. Sivri bt
c;ak bir atm gi:igsi.ine girmi§ ve onu yere 
sermi§ti. 

Halkm nazarmda yapacag1 i$ diniydi; 
onu ic;inden gelen dii§iinmedigi bir zaru
ret emrediyordu. Hic;bir kuvvet buna ma
ni olamazdt. Kehanete kar~1 m1 gidiyor

du? Oliime meydan m1 okuyordu? Bil
digi §ey bir askerin vazifesi gibi sade ve 
ac;1kh. Arkada§ma yaptlan dini merasim 
bittikten sonra tekrar tayyare meydanma 

doniiyordu. Musabakaya yazthydt ve 
bundan vazgec;miyordu. Mi.isabakalar 
bittikten sonra gece, arkada§mtn olusiinii 
mezarhga kadar gi:itiirecekti. 

Kanad1 tamir olunan Ardee hangar
dan c;tkhgt zaman halk, bir giin evvelki 
gibi, sustu. Futmah bir ogleden sonra 
idi. Ans!Zln, dilr ziya huzmeleri arasm
da, parlak ve sesli bir saganak ba§ladi. 
Mavi su ile agtrla§IDI§ bir tepenin arka
smda sagtr gokguriiltiileri i§itiliyor, sema
da ruya gibi mav; bir yank ac;Ibyordu. 

Y agmur suyilc ytkanarak ince uzun 
siitunun iizerindeki heykel ye§il bir renk 
almt§tt. Kahramanm sukutile takdis olu
nan meydanda dikili diregin iizerinden 
~ic;ek bukrtleri sark1yordu. 

Pervane sessizlik ic;inde i§ledi. T ayya
reci moti:ird~n gelen yedi sese kulak ver
di_ Sesler miisavi ve kuvvetliydi. Ardee 
ftrtmanm ic;inde yiikseldi. Ve hemen 
yalmzbga kavu§tu, havanm ic;inde havai, 
aydmhgm ic;inde l§Ik oldu. «Onun yolu
nu tamyor muyum ?» diye, Paolo, kendi 
kendine soruyordu. <<Ate§inin izini tam
yor muyum ?>> 

Ve cesaretinin iistiinde Jshrahm ebedi
ligini ta§Jyarak, zaferin otesine kadar 
yiikseldi. 

- Siz de ~air misiniz ~ 
- Belil 
- Bir ~iirinizi okusaniza I ' 
Selami, uzun bir kt~ tasviri okudu, us .. 

tad $air de hi.ikmiinii su sekilde verdi: 
- SoP;uk si:iz soylemekte gerc;ekten 

mahirmissiniz I 

M. TURHAN TAN 

Yurdda§! • 
Sevgill yurdunun portakal, elma glb1 

giizel meyvalarmm zamamd1r. Bunlar 
sagl!k ve kuvvet kaynag1d1r. Bol, bol ye. 

Ulusal Ekonomi ve Artt~rma Kurumu 

~--------------~ 
ikinci kitab 

0 Lunella, Mia Lunella, 
Oggi di che Sovviene? [-"~~} 
•••••• 0 •••• 0 0. 0 ••••••••••••••••••••••• •'Mll 

Lunella klVIICik sa~h ba§JDI salhyaralc. 
s1k kirpikli gi:izlerinde ciddiyeti muhafa .. 
za ederek, kiic;iik guzel agzile ancalt 
giilerek, ablasma, bu uydurma §arkiSln• 
da, refakat ediyordu. 

- Ege~ daha §ark1 soylersen .... 
- Haytr, haytr. 
- Nic;in? 
- Bilmiyorum. 
- Ni~in? 
- Arttk kafiye bulam1yorum. 
- Ni~in? 
- Ktrlangtclar kafiyeleri yakalaytp 

goti.iriiyorlar. 
- Dogru degil. 
- B1rak §imdi de agaclar soylesin. 

Dinle. 
Lun~lla memnun olm1yan bir sesle 

sordu: 
- !za ne zaman donecek? 
- Bilmem. 

[•] Lunella, benim Lunellam; bugiin kl· 
mi hatnl!yorsun? 

(Arkast var> 



CUl\nJURIYET 

urbaga 
y,JJ,rimm ogullan babalarmm olii

miinden ve Aksak Timur'un ~arka dog
ru c;ekilmesinden ionra post kavgasma 
tutu~mu~lard1. Saltanat hakkt - ya~ca 
biiyi.ik olmak haysiyetile • Siileyman Ce
lebinindi. Evranos Bey ba~ta olmak iize· 
re bi.itiin devlet ululan bu hakkt tammtl
larcL. Hatta Avrupah devletler de onun 
hiikiimdarhgml tabii bularak kendisile 
muahedeler imzalaml~lard1. Lakin kii
c;iik karde~leri, bilhassa Anadoluda, ay· 
n bir hiikumet kurmak ve miimkiin olur
sa Siileyman Celebiyi gidermek kaygu· 
sunu glidiiyorlard1. Bundan otlirli kanh 
ve pek kan~tk bir bogu~ma ba~lamJ~h. 

Siileyman Celebi c;ok yakt~1kh ve c;ok 
cesur bir delikanh idi. Eli ac;tkh. Bol 
para sarfetmegi severdi. Hergiin bir kale 
azad etmegi adet edinmi~ti. F akat Edir· 
nede saltanat siirmege ba&ladJktan sonra 
biitiin bu iyi huylan buakh. Gece giin· 
diiz i§ret etmege, vur patlasm, c;al oyna· 
sm ~eklinde ya~amaga koyuldu. Arhk 
hic;bir ~ey dii$iindiigii yoktu. Y almz §a· 
rab, saz ve a~k anyordu. Kendisile dost 
gec;inen Bizans lmparatoru elc;iler gonde· 
rerek: «Vazife ve haysiyet hislerine biraz 
k1ymet vermesini» rica etti, dinletemedi. 
Gecelerini derin ve kara bir sarho§luk 
ic;inde g~iriyordu. Giindiizlerini uykuya 
veriyordu. 

Bir glin ac;1k bir ordugahta stzgm ala· 
rak uyuyordu. Cad1rlar arasmda bir ge· 
yik peyda oldu ve onu yakalamaga kal
kl~anlann patlrtm giiri.iltii halini ald1. 
Siileyman Celebi de yata~bnda gozlerini 
ac;1p sordu: 

- Bu giirlilti.i ne 1 
Adamlan bir geyik yiizlinden bu gu· 

ri.iltiiniin <;1khgm1 anlatmca ~oyle bir ge· 
rindi: 

- Gidin, bakm, dedi. Boynuzlannda 
bir ~arab ~i~esi as1h ise bana haber verin. 
Kendisini hemen tutaytm, ~i~eyi de ala· 
y1m. 

t~te hret ve sefahet yiiziinden her iyi 
duyguya kalbini kapaml$ alan bu gene 
prensin $U gafletinden karde~i Musa Ce
lebi istifade etti ve bir giin Edirne oniin
de ordusile boy gosteriverdi. Mihaloglu, 
tehlikenin e~ige geldigini goriince ko~tu, 
sarho$ prense haber verdi. 0, peltek bir 
dille ve salyah bir agJZla Mihaloglunu 
azarlad1, yamndan kovdu, i§ret sofras1 
ba$mdan aynlmadt. 

Ayni ihtan biraz sonra Evranos Bey 
yaph. Siileyman Celebi gene aldtrmadl, 
iri bir kadeh ~arab yuvarhyarak ihtiyar 
kumandam istihzaya giri~ti: 

- Bunadm ~~:aliba, dedi. Ne soyledi
gini bilmiyorsun. Musa kim oluyor ki 
bend en taht alabilsin ~ 

Y enic;eri Agas1 Hasanm onu harekete 
getirmek i~;in yaphg1 te~ebbi.is daha c;ir
kin bir netice verdi. Si.ileyman Celebi bi
raz sertr;e konu~an Ocak reisinin ustura 
ile sakahm bra~ ettirdi ve kendini pek 
maskara bir k1hkta sokaga attJrd1. Simdi 
biiti.in kumandanlar kendilerine uyan as· 
kerleri alarak Musa Celebinin yanma 
gidiyorlardt ve Si.ileyman Celebiyi saki· 
lerile, sazendelerile, dalkavuklarile yal· 
n1z btrak1yorlard1. 

Sarho~ prens, karde~inin hndisini ya
kalamak lizere bulundugunu pek gee; 
anlad1, mukavemet imkam kalmad1gm1 
da gorerek c;upmmaya koyuldu. Lakin 
yap1lacak tek bir ~ey vard1: Ka<;mak! .. 
0 da kendine candan bel baghyan i.ir; 

. - iLL 

yapraklar 

kebah1 
Yazan: M. TURf/AN TAN 

ki~i ile hemen atland1, Edirneden uzak
la$1l, lstanbula ula~mak emelile at ko~
turmaga giri~ti. 

T oguncu koyii Ti.irkmenleri ondan 
<:ok zuliim gormii~lerdi. Kendisi .;ala
kam<;l bu koy oniinden gec;erken be~ 
karde$ten terekkiib eden bir kiime, onun 
online .;1kt1. Belki ~u kac;1~la eglenmek 
istiyorlard1, belki birkac; miistehzi keli
me hayk1racaklardJ. F akat Si.ileyman 
Celebi bir taarruza ugnyacagm1 sanarak 
iirkti.i, hemen yayma el att1 ve okla be~ 
karde~ten ikisini oldiirdii. bburleri oliim 
nobetinin kendilerine gelmek iizere bu
lundugunu gorerek ve karde~lerinin ol
diiriilmesinden de heyecanlanarak mu
kabele ettiler. Sarho~ prensi okla vurup 
a ttan dii~iirdiiler ve iizerine saldmp ba
~ml kestiler. 

Bu suretle Edirne tahtt ve Rumeli hii· 
kumeti Musa Celebiye ge.;mi~ oluyordu. 
0, ilk i$ olmak iizere biiyiik karde~ine 
ytllarca baghhk gosteren, hizmet eden 
beyleri huzuruna c;ag1rml~ ve onlardan 
sadakat yemini almaya .;ah~m1~t1. Edir
neye davet olunan iinlii ve kuvvetli bey
lerin hemen hepsi yeni hliki.imdann em· 
rine ink1yad gostermi~lerdi, saraya gel
mi~lerdi. Yalmz ihtiyar Evranos Bey 
Osmanh tahl:! etrafmda donen kanh kav· 
galardan arhk uzak kalmaYJ kararla~hr· 
d1ihndan, daha dogrusu Edirneyi kolay· 
l1kla ele ge.;iren Musa Celebinin de 
olen karde~i gibi <;Ikaca~IDI tahmin iJe 
inzivaya c;ekilmegi mlinasib gordiigiinden 
bu davete icabet etmedi, hastahg1m ve 
ihtiyarl1g1m bahane ederek oturmakta ol
dugu Vardar Y enicesinden aynlmad1. 

Musa Celebi bir daha ve bir daha ha
ber gonderdi. Evranos Bey: «Goziim 
gormiiyor, nastl geleyim» cevabm1 ver
di. Bunun i.izerine Musa kiZdJ. «Ya ge· 
lirsin, ya getirtirim» dedi. !htiyar ku
mandan taht yiizlinden Ti.irklin Tlirki.i 

Muhtelit tak1m oyun
cularJ gittiler 

Bugiin ve yann Ankarada, Ankara 
muhtelitine kar§l iki rna<; yapacak olan 
15tanbul muhtelit tak1m1 oyunculan dun 
ak§amki ekspres trenile Ankaraya mute· 
veccihen hareket etmi§lerdir. 

Bu seyahate F enerbahc;eden Fikret, 
Naci, Necdet, Mehmed Re§ad, Esad, 
Galatasaraydan Necdet, Ha~im, Biilend, 
E§fak., Giine§ten Melih, Cihad, Re§ad, 
Faruk, Murad, Yefadan Muhte§em, 
Bt:ykozdan da Bahad1r i§tirak etmekte -
dirler. 

Bursa Dagc1hk kuliibiiniin 
bir mektubu 

Bursa (Hususi) - Gec;enlerde A
v-..Isturyada vukua gelen bir <;ig kazas1 
u:!:erine orada olen kayak<;1lara kar§l 
Tiirkiye dagcllan arasmda duyulan te· 
essiirii, Bursa Dagcthk kuli.ibii bir mek
tubla Avusturya kayak'i1hk federasyo • 
nuna bildirmi§ti. A vusturyahlar bun a §U 
cevab1 vermi§lerdir: 

«Hoch Schneeberf deki c;ig kazasm· 
dan otiirii adanrmza samimi bir surette 
katildigmlzi A vusturya kayak federas -
yonuna bildirmi§ olmamz bizi 'iok de • 
rin bir surette miitehassis etti. Bi2: bunda; 
kayak arkada§hgmm memleketler a~m 
baghhgmm biiyiik bir delilini gordiik. 
A~rk ve samimi te§ekkiirlerimizi tekrar -
lar iyi temennilerinize mukabele ederiz. 
Candan kayak aydm!» 

Kiryako - Y or go boks ma~I 
bugiin yap1lacak 

Y ann Beyoglu Halkevinin spor salo -
nunda Kiryako ile Y orgo arasmda mi.i • 
him bir boks mac;r yap1lacakt1r. intikam 
ma<;I mahiyetinde cereyan edecek olan 
bu miisabaka ic;in iki boksori.in uzun za· 
mandanberi idman yaptJklan soylenmek
tedir. Miisabaka i.i~er dakikadan sekiz 
ravund devam edecektir. Programda 
Kiryako - Y argo ma~mdan evvel tali de
recede olmak i.izere birkar; mi.isabaka da
ha vard1r. Bunlar arasmda bir de Kani • 

bogazlamas1 yetmi,yormu~ gibi bir de F ahri mac;1 mevzuu bahistir. F ahri, Ka
kendi yi.iziinden c;arp1~malar, bogu~ma· ninin defisini kabul ettigi takdirde bu 
lar ba~lamasm1 istemedi, Edirneye geldi. miisabakanm Kiryako - Y argo kar§lla§ -

Musa Celebi Rumelinin hakiki fatih- mas1 kadar ehemmiyetli oldugu soylen -
lerinden biri olan ihtiyar Evranos'u ceza- mektedir. Buo.dan ba§ka Panayot ile 
land1rmak istiyordu. Bunun ic;in bir ted- Romanyah Franko arasmda i.i<;er dakilca
bir dii~i.indi.i. Onun yalanm1 meydana dan altJ ravund devam edecek olan bir 
t;JkarmaYI ve bu suretle ba~ma bir ~arab miisabakaya hususi bir alaka gosteril -

ormegi tasarlad1. Evranos, goziiniin kor mektedir. 
oldugunu soyliiyordu. Musa da onun kor Boks ma'ilan ak§ami.izeri saat be§te 
olmadJgmt isbat edecekti. ba§hyacaktu. 

!~te bu fikirJe ihtiyar askere sarayda 1 Galataaaray murakabe heye
bir ~i~afet verdi: ~~k~~el surette kor tile umumi kongreai bugiin 
takhd1 yapan m1safmn onune kebab ha-
linde be~ on kurbaga koydurdu. Evranos toplaniyor 
gene gormiiyor gibi davramyordu. Mu- Galatasaray kuliibi.i murakabe heyeti 
sa Celebi gi.ilerelc emir verdi: bugi.in saat 14,30 da kuliibiin Beyoglun· 

- Onlini.izde kebab var. Yesenizel daki lokalinde bir toplanh yaparak yedi 
Evranos'un kurbagalardan igrenerek ki§ilik tali bir komitenin hamlad1g1 ni -

geri c;ekilecegini umuyordu. F akat ihtiyar zamname tadilatm1 gozden ge~irecek 
kurd hie aldm$ etmedi, el yordamile bunu miiteahb saat on yedide kulliblin 
buluyormu$ gibi davranarak sahandaki umumi kongresi aktedilecektir. Umumi 
kurbagalan birer hirer aldt ve kiic;iik bir kongrede Ankara §Ubesinin rnurahhas -
tiksinti gostermeden yedi. lar1 olarak Erciimen Ekrem, Mecdi Say· 

Musa Celebinin cam sikilml~h. lhti- man ve Mithat da haZJr bulunacaklardn. 

yara bulanh vermekle olsun hmc clkar· 
mak istedi. 

- Afiyet olsun, dedi, yediginiz kur
baga idi. 

Evranos Bey siikunetle cevab verdi: 

- Hiiki.imdar sofrasmda kurbaga, ba
hk tad1 verir 1 

Musamn kor o1duguna inand1iit bu ih
tiyar gozler, iki YII \ ':>nra onun kesilmi~ 
ba$1Dl seyrediyordu. 

Borsa heyeti doniiyor 
Ankarada bulunan istanbul Borsas1 

Acentalar Birligi reisile umumi katibi, 
yarm §ehrimize doneceklerdir. Alman 
malfunata gore, Borsa acentalan heyeti, 
Ba§vekil Celal Bayar tarafmdan kabul 
edilmi§ ve Maliye Vekaletile de temas
larda bulunrnu§tur. Heyet, Ankarada a
centalarm yerle§ecegi yerler uzerinde 
de tetkikler yapmi§hr. 

Bunlan kay1gm i~ine buaku b1rakmaz, 

I gene Doris'in elini tuttu. Doris, Bazil'in 
kendisini himaye etmek mi yoksa ana ya
pl§'P kalmak m1 istedigini heniiz anhya -

~====~==~==============;==~-~~---~-~-~---~~ maml§h .• 
iskelenin Ustiinde, ba~1 kolonyal §ap· 

kah, beyaz ceketi resmi i~aretli bir Fran-
3•Z duruyordu. Y anmda bir yerli, onun 
basi iistiinde, bir eski §emsiye tutuyordu. 

Yazan: 
Vicki BAUM 

Oevtren: 
Hamdi V AROGLU 
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Vapur Patikala adasmm kiic;iik lima· polann oniinde uzun bacakl!, zay1f, be

mna girdigi zaman, denizden havaya, a· yaz ceketli yerlilerin durduklan goriilii -
c.1k kiil rengi kanadl! biiyiik bir ku~ yiik- yordu. Doris, Bazil'in, maglub edilmi§ 
~eldi. Bol giine§li bir ogle iistiiydi.i. De· 1nhrablarla dolu ve yeni bir tebessiimle 
nizde bir tek kay1k yoktu. Kasabamn ar· canlanan yi.iziine bir kere daha baktJ. E· 
kasmdaki tepeler, 1rmagm kenanndaki lir,i yava§c;a ~ekti ve hafif sesle: 
palmiyeler ye§il goriinmiiyordu; giine§, - lnebiliriz zannedcrim, dedi. 
onlan gi.imii~ rengine boyaml§tl. T epe - Bazil, daldigl hulyadan derhal. uyan-
leri, riizgardan, ag1r ag1r sallan1yordu. d1 ve e§yalarJ aramaga ba§lad1. Iki ba-

Doris, yan gozle Bazil'in yiizi.ine bak· vullan vard1. Birisi, eskidenberi kullan -
t1. Bazil. kar§Jsmdaki manzaraya o ka· d·klan siyah bavuldu. Oteki, yelken be
dar kap1lnu§ goriinliyordu ki, Doris mii- zi kapl!, dlinyayt dola§ml§a benziyen, 
tehassis oldu ve giiliimsedi. Bazil ona ag1r bir §eydi. 
bakmtyor, biitiin dikkatini limana veriyor, Bazil, e§Yay1 hamlad:ktan sonra gel
fakat, onun elini, ac1tacak kadar s1kt - di, gene Doris'in elini tuttu. Elleri biri
yordu. birine dokunur dokunmaz, terden mslk-

Ilt.i esmer delikanhmn, ic;inde kiirek lam oluyordu. Suyun i.isti.inde, hava, gii
~ektikleri bir kay1k, gemiye yana§tl ve mii§ pmlnh bir ihtizaz i~inde titre§iyor -
seyyar adliye memurlanm ahp uzakla§ • du. Doris, merdivendzn inecegi zaman: 
n. Makinesini durduran ve §imdi sadece <.:Ba~Jm donecek» diye dii§i.indli. F akat, 
ktndi siiratile ilerleyen vaf:mra bir ba§ka donmedi ve Doris, tekrar kendi ken dine: 
kay1k yana§tl. Posta ~antalanm bu ka- «Sahi, dedi, arhk bir§ey oldugum yok» 
y1ga yerle§tirmege ba§lad1lar. Sahilde, Bazil onun pe§i stra kay1ga girdi. Elin
beyaza boyanrnl§ hangarlann ve antre - de bavul ve fotograf makinesi vard1. 

Bu memur, bir reverans yaparak: 
- Otelde sizi bekliyorlar, dedi. 
Sonra, Doris' e takdirkar nazarlarla 

1: 'karak ila ve etti: 
- Umid ederim ki adam1zdan mem

nun kalacaksm1z. 
Doris, ilk ad1mlarm1 att1g1 zaman, yer, 

a; aklannm altmda salland1. Patikala'ya 
ill!: geldigi zaman da boyle olmu§tU. En
~iz kaldmm tahtalanndan yap1lm1§ so • 
bkta, arkasmdan yiirliyen Bazil' e don
cli.i. Frans1z liman memuru hala orada 
duruyor ve dikkatle Doris'e bak1yordu. 
Doris, halka mahsus tebessiimile giiliip 
gec;ti. Y olun kenarmda, bilmedigi 'ii~ek
ler, havada, Doris'in bir~ok defalar ta
hayylil ettigi o yabanc1 ada kokusu vard1. 

Doris: «Heniiz ya§Jyorum !» diye dii· 
§iindii. Bu, bir dii§iince de degil, daha 
ziyade bir duygu, mukavemet edilemi • 
yen kuvvetli bir duygu idi. Y a§lyorclu. 
Bazil serbestti. Adada, ikisi beraberdi • 
ler. Arhk hi'ibir felakete ugramalanna 
imkan yoktu. 

insanhk borcu 

«Hisar» kurbanlar1nm 
ailelerine yardnn 

23 iincii liste 
Lira K. 
9471 26 Yekfm 

57 40 Galatasaray Llsesi Ortakoy 
~ubesi talebeieri 

100 Rebiil ve ~iirekasi 
100 Sosyete Adriyatik 
100 Kilkrlst Valker 
100 Doy~e Levant Linl 

50 Dabkovi~ ve :;;iirekasl 
50 J. w. Vitali ve §iirekasl 
30 Steo Romano 
25 Omdal 
25 E. La. Fonten mahdumu 
25 K. Doros 
25 Diyakon Zadeh 
25 Laster Zilberman 
25 Fra telli Spergo 
25 Baker Seager Limited 
25 Hans Valter Feustel 
15 Anagno Estepulo ve Slskldl 
10 Alfre-d do suvelii 
10 intrak Afselrad 
10 Triton ~ing Ajan 

5 N. A. Kanakarls mahdumu 
5 Olivye ve §iirekast 
5 G. Boranello ·---10318 66 

I 18 

10300 66 Yekil.n 
D~~kii llstede 46 Ura 15 kuru§ ve

ren Uskiidar Amerikan K1z Llseslnin 
ianesl, ilsteye blr tertlb ha tas1 yiiziin
den 64 lira 15 kurull olarak yazilm~
tJr. Aradakl 18 llrallk fark bugunkii 
yekflndan t;IkarJlarak 23 iincii liste 
yekil.nu (10300.66) YI bulmu§tur. 

G0MR0KLERDE 

Bir ka~ak~I kadm 
Dun, Rornanyadan limamrntza gelen 

Recele Karol vapurunda Fahriye ismin
de bir kadmm hareketlerinden §Uphe • 
lenen Giirnriik muhafaza te§kilati me
murlan, yapbklan ara§brmada 60 lira 
para ile ipekli kuma§ ve e§arblar bul -
mu§lardrr. 

Ka9ak e§ya musadere edilml.§, kadm 
halclGnda takibata ba§lanmt§br. 

Y ard1m cemiyeti 
Dun, Istanbul Gumriiklerl yard1m ce

miyetinin te!?ldli ir;in Vilayete bir mii
racaat yapJlmi§tlr. Cemiyetin nizamna
mesi tetkik edilecek, muvaftk goriiliir
se te§kiline musaade olunacakttr. -···-lmza onunmu§! 

Bir miiddet evvel Bahaeddin Galib a
dmda birisi, Sadtk isminde blr tiiccar 
aleyhine bir sue; isnadile dava ar;m1§, 
fakat Miiddeiumumili:k 'bu dava igin a
dem! ta:kib karan verrni~ti. 

Bunun ilzerine Sad1k da Bahaeddin a
leyhine bir iftira davas1 a9m1§hr. 

DUn asliye blrincl cezada bu davaya 
baklldt. Bahaeddin evvelce Miiddiumu
milige verdigi istidadaki imzay1 kendi -
sinin ·atmadi~Dl soyliyerek mezkilr is
tidaYJ. inkar ettL 

Yap1lan tahkikat neticesinde imzamn 
kendine aid oldugu anla§tlarak, Baha • 
eddin, iftira su<;undan bir ay hapse 
rnahkiirn edildi. 

Merinos iplik fabrikaai 
§Ubatta a~1hyor 

Bursa (Hususi) - Burada kurulmu~ 
ve in§aati hernen tamamen bitmi§ olan 
Merinos yiin ipligi fabrikasmm a<;Ilma 
merasirni §Ubat iptidasmda yap1lacak -
tlr. Ar;1lma baz1rhklarma son gunlerde 
hummah bir faaliyetle <;ah§Ilmaktadu. 
Bu tiirende Ba§Ve1dlimiz Celal Bayarla 
diger baz1 Vekillerirnizin de bulunacak
lan haber verilmektedir. 

Fabrika, bir miiddettenberi tecruba 
rnahiyetinde i§letilmekte ve yiin ipligi 
yapmaktad1r. Piyasada buyiik bir kiy
rnet kazanrnt§ ve derhal tutulrnu§ alan 
bu iplikler i<;in §imdi sipari§ ahnmaga 
da ba§lanmi§hr. 

Otelde, kendilerine tahsis edilen oda, 
ilk geldigi zaman Doris'in geceyi ge~ir -
digi oda idi. Beyaz cibinlikli karyolalar 
odanm ortasmda duruyordu. ~u ko§ede, 
Bryant SIZffil§ kalml§tl. Fa kat §imdi her 
sey tamir edilmi~. diizelmi§ bulunuyordu. 
Bazil' e dondii, giili.imsiyerek: 

- Dort saattir bir kelime soylemedin. 

Dedi. Bazil de gi.iliimsiyerek mukabe
le etti: 

- Ben zaten gevezeligi sevmem, u
nuttun mu? 

Doris, bunu hatJrhyordu. Odaya, <flp· 
lak bacakh bir c;ocuk girdi, bavullan ge· 
tireli, yard1m etti, a~tJlar. Sonra, d1§an 
c;1ktl, iki testi dolusu su getirdi. Odanm 
bir ko§esindeki deliklita§1 i§aretle goster
di, suyu da oraya buaktl. Doris, onun 
n: soylemek istedigini anlamJyordu; fa -
kat Bazil ~ocuga frans1zca olarak cevab 
verdi. Kii<;iik, ~ekilip gidince Doris 
sordu: 

- <;ocuk ne soyli.iyordu? 

- Seni y1kamak istiyordu. Kanm1 
kendim y1kanm diye cevab verdim. 

Bazil bunu soylerken giili.imsi.iyordu. 
Giiliimsemege arhk ah§ml§h. Alt1 hafta -
dc..nberi yolda idiler ve her ge~en giin 
onu biraz degi§tirmi§ti. 

*** 
0 giin, giine§ batarken, tara~aya ~Ik· 

tllar. Vapurda tam§hklan kasketli bir a-

' 

Maliye V ekaletinden : 
Kapah zarfla eksiltmiye konulup fenni ~artnamesine uygun teklif yaptl

rnadigt i<;in ihalesi icra edilerniyen dahili otornatik telefon santralile tesisatt
nm bu kere ~artnamesi tadil edilerek yeniden kapah zarfla eksiltmiye konul- . 
rnu~tur. 

1 - Muhammen bedeli (10,000) lira ve rnuvakkat terninati (750) liradtr. 
2 - Eksiltme 24/1/1938 pazartesi giinu saat 15 te Levaztm Mudurliigi.in

de toplanan Eksiltme Kornisyonunda yapilacaktir. 
3 - Muadel fenn1, idari ve eksiltrne ~artnarneleri Levaztm Mudiirliigii.n

d.e ve istanbulda Dolrnabahc;ede Maliye Evralo. Matbua ambarmdan parastz 
ahmr. 

4 - istekliler 2490 saylh kanunun 2 ve 3 uncu rnaddelerinde yaztlt bel
geler ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile bir· 
likte kanunun tarifatJ ve ~;artnarnelerdeki ~eraitine tarnarnen uygun ve nok· 
sansiZ olarak yazacaklan teklif mektublarmt havi kapah zarflarmt ihale 
saatinden bir saat evvel K;omisyon Reisligine vermeleri. (65) 

Grip, Ba, ve Dhf Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Mardin Naf1a Direktorliigiinden : 
1 - Eksiltmiye konulan irr Nusaybinde Mar Yakup mevkiinde yeniden 

yap1lacak Gurnriik biiliik karakolu. 
2 - Ke§if bedeli 24854 lira 23 kuru§tur. 
3 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §unlar&r : 
A- Eksiltme ~;artnamesi. 
B- Mukavelename. 
C - Baymd1rhk i§leri gene! §artnamesi 
D - Ke§if, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
E- Proje. 
istiyenler bu §artnarneleri Mardin Nafta dairesinde gorebilirler. 
4 - 10 ikincikfmun 938 tarihinden itibaren yirrni giin miiddetle tekrar 

kapah zarf usulile eksiltrniye ctkanlml§ olan bu i~in ihalesi 31 ikincikanun 
93B pazartesi gunu saat 12 de Mardin Nafm dairesinde toplanacak Komis .. 
yonu rnahsus marifetile yaptlacaktlr. 

5 - Eksiltrpiye girebilmek i<;in isteklilerin 1864 lira teminat ak~esini 
vermesi 1 temmuz 937 tarih ve 3645 saYJ.h Resm1 Gazete ile ne§ir ve ilan 
olunan muteahhidlik vesikasile mali vaziyeti hakkmda Ticaret Odasmdan 
alman belgeyi ve i§in ehli olduguna dair ehliyet vesikasm1 gostermesi 
~arthr. 

6 - Bu i$ ic;in daha fazla malumat almak istiyenlerin MarCin Nafta 
dairesine miiracaatleri ilan olunur. (310) 

Sa~larinizi dokiilmekten koruyunuz 

dam gelip kap1lanm vurmu§, ilk ak§am 
gcrubu ka~iJrmamalarml soylemi§ti. ~im
d!, ortahg1 hafif bir serinlik kaplarken, 
ve deniz, klZil, ye§il ve baku rengi bir 
rr.anzaraya biiri.iniirken, onlar, koltukla -
nna yaslanml§lar, aheste aheste sallam -
yorlard1. Doris, kendi de farkmda olma
dan §arkl soylemege ba§laml§tl. 

Bazil, yamba§ma, yere bir viski ve bir 
su §i§esi koymu§tu. Gozleri kapah go • 
riini.iyordu. F akat Doris, onun biitlin dik
katile kendisine baktJgm1 biliyordu. 

Birdenbire, kasabadan, iniltili fer -
yatlar i§itilmege ba~lad1. Kasketli adam: 

- Muhakeme ba§lad1, dedi. Maaui, 
k1skanc;hk yiiziinden kansm1 b1~akla • 
mi§h. Mahkum olursa ailesi 'iok keder 
lenecek. 

Kasabadan gelen figanlarm arkas1 ke
sildi, tekrar ba§lad1: 

Bazil bir miiddet daha salland1, son
ra kasketli adam a sordu: 

- Onu ne yaparlar §imdi ~ 

- Kiirege mahkum ederler. F ranSJZ-
lann, bu adalardan birinde bir nevi ki.i
rek hapisanesi varchr. 

Bazil, lakayd bir tavula: 

- Zavalh adam. 

Dedi ve tekrar sallanmaga ba§ladJ. 
Garibdir ki, ne Doris ne de kendisi, ta· 
lihsiz Maaui ile kendi bahtlan arasm • 
daki benzerligi goremiy01:lardr. 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sadarm koklerinf kuvvetlendlrtr. 
Diikillmesini keser. Kel)eklerl ta· 
mamen giderir ve biiyiime kabiJi. 
vetini artuarak sadara yeniden 
hayat verir. Kokusu lAtif. kullanqJ 

kolay bir sa~ eksiridlr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Kasketli adam: 

- Burada ~ok kalacak mrsintz~ diye 
sordu. Ben, doktor Higgins'im. !cab et• 
tik~e size kinini ben verecegim. F akat 
malarya pek fazla yok. Y almz, yagmur 
mevsiminden sonra dikkat etmek lazun" 
Dere suyunu oldugu gibi i<;ebilirsiniz. 
Kuyu suyunu kaynahp ic;meli. ,Oteldekl 
yerlileri buna ikna ettim. Maamafih, bu• 
r:~da fazla miiddet kalmag1 size tavsiye 
etmem. 

Bazil, bir bungalov satm almak ya " 
hud kiralamak niyetinde bulunduklarmt 
soyledi. Higgins, mi.inasib bir yer hili .. 
yordu. 

- Bragnol'un evini kirahyabilirsi ~ 
niz, dedi. Y eri ~ok giizeldir. Olduk~..: 
yiiksektedir. Bir de banyo odast vardtr. 
Bragnol bir sene mezuniyetle Avrupaya 
gitti. 

Giine~ batml§h. Doris, gozlerini kald1• 
np bakhg1 zaman gece olmu§tu. Karan• 
hkta Bazil' e glili.imsedi; o, bu tebessiime 
~ukabele etti. Doktor Higgins: 

- Kalk1p gitmeli, dedi. Ben §Urada 
oturuyorum. 

Elile, uzakta bir yeri gosteriyordu. 
Sonra ilave etti: 

- Her halde gene gorii§iiriiz. Bir ~eye 
ihtiyactmz olursa derhal haber gonderi• 
ni<::, geleyim. 

~Arkast var] 



%2 tkincikanun 1938 

Agn «Ararat » 
Yazan: ALl RIZA SEYFJ 

2 -1*1 
Agn dagmm Rusya tarafmdaki son 

yamac1 dik.lijini kaybederek• tath bir ini§
le diiz Aras vadisine vam, i§te bu hat 
iizerinde 1876 da Rusyahlann Arahh 
hudud karakolu bulunuyordu ki, sey
yah James Bryce arkada§ile buradan 
Agnmn tepesine lirmanmak . iizere yola 
~km1§lard1r ( II ey lui). Istasyondaki 
Rus kumandam Kafkasyah bir beydi. 
Bu adam !n3ilizlere at ve onlan «Ser
darbulak» a kadar gi:itiirecek Kazak sii
varileri de vermi§ti. «Serdarbulak», Bii
yiik Araratla Kii~iik Ararat arasmdaki 
ge~idde kiic;iik bir askeri karakoldu. Sey
yahlar bir Kurd obasm1 ge~tikten ve ot
lak bir yamaci t;Iktiktan sonra Serdarbu
laka vanld1. Buras! pek ho§ bir yerdi. 
Lakin gii~li.ikler de hurada ba§ladi. At
Jar buradan ileri t;Ikamiyorlardi. Kazak
lar da geri gideceklerdi. Kendilerile gi
decek Kiirdleri bulmak, onlarla pazarhk 
etmek uzun ve gii~; bir i§ oldu. Halbuki 
Kiirdler de, Kazaklar da geceleyin kor
kunc dagda kalmagt gi:ize alamiyorlardi. 

Bereket versin ki, tam o mada (Kii~iik 
Ararat) m iran eteginden gelip hayvan
lan ic;in taz.e otlaklar a~Iyan. bir Kiird a
§ireti Serdarbulaka gehverdi. 

Bu Rus hudud karakoluna «Serdar
bulak» admm verilmesine sebeb olan ku
yu, yahud pmar, bir metro ~adar derin, 
kat\ nabs bit;iminde, c;evres1 lav ta~la -
rmdan i:iriilmii§ harc;siz bir duvarla ~ev
rilmi§ti. Pmann etrafmdaki ~ay1rhga 
hayvanlar i~in bir tak1m yalaklar konul
mu§tu. Birc;ok erkek, k1z Kiird c;ocuklan 
ellerindeki baktr kablarla bu yalaklara 
su ta§Imaktaydilar. 

Bu sulama i§i tam iki saat siirdii. <;o
cuklar bu i§le o kadar dikkatli ugra§Iyor
lard! ki, hit;biri kendileri ic;in gi:iriilmemi~. 
tuba£ bir§ey olan Frengistanh seyyahlara 

bakm1yorlardi bile... Ortada yalmz bir
kac; silahh erkek vard1. K!Z ~ocuklan ve 
kadmlar c;ok ho§ surette giyinmi§lerdi, 

Hic;birinin yiizleri kapah degildi. Hep -
sinin elinde bir ig ile hirer kiime yiin bu
lunuyordu, hem yiin biikiiyorlar, hem 
cnlerindeki siiriilerini giidiiyorlardl. 

James Bryce burada gordi.igii manza
ray1 BuJak etrafmdaki gidip geli§leri, 
kad;nlarm parlak esvablanm, iki yanda 
goklere yiikselen Ararat tepelerile geni§ 

ye§il vadiyi pek co§kun bir dille anlat!-
yor. Bu manzaranm arka yanmda sert, 
sarp ve klrm!ZI daglar kat kat iistiine do-

gu ufkuna dogru 91plak, kavrulmu§ yiik
seliyordu. Her tepe, her Sl~t .~:rrak ve 
saf hava ic;inde biitiin keskmhg1le gorii-

niiyordu. 
Saat birde seyyahlar (Serdarb~~ak~ 

tan yollandiiar. Kafile on li?. k~§iydJ, 
Kiirdler onden gidiyor, yol gostenyor -
lard1. Seyyahlann iimidleri yiikseldi, kl-

lavuzlar h1zh ilerliyorlar, isvic;reli dag 
k1lavuzlanndan c;ok ustahk gosteriyorlar
d!. Lakin yiiriiyii~ biraz sonra gev§edi ve 
ilk ~ikilan dik yamacm tepesinde bu dine 

adamlar dinlenmek i~in oturdular. Bu 
dinlenme s1k s1k tekrarlamyor, sigaralar 
i9liyordu, Kiirdler seyyahlarm sablTSIZ
lanmalarma kulak asmamaktayd1lar. Bu 

ag1r ilerleyi§le giiniin l§lgl etra f1 kapla -
d1g1 vakit seyyahlar olduk~a meyus bu
lunmakla beraber gordiikleri manzaraya 
hayran kalmJ§lardi. Saat ii~te sabah yil
diZinm Media daglan arkasmdan laci -

verd goke ~Ikt1gm1, bayagi kiic;iik bir 
aym1~ gibi etraf1 I§JkloodJTdJgml gormii§
lerdi. Bundan bir saat sonra ba§lanndan 
alt1 bin kadem ( takriben iki bin metro) 
yukanda olan Kiic;iik A~aratJn mahruti 
tepesindeki soguk, heybeth kar, buz kiit

leleri pembe bir 1~1k dalgasile siislendi, 
bu pembe dalga dogu yamacmdan a§agi 
~abucak inerek seyyahlann ba§lan iis -
tiindeki kayalan da canland1rd1; ve i§te 
o zaman giine§ alev sac;arak yiikselip bii
tiin Aras vadisile seyyahlarm ge~mekte 
olduklan vah§i, sarp mtlar, bayular bir 
nur yagmuru altmda kaldJ. 

Saat alt1da ne Kazaklarm, ne Kiird
lerin daha yukan gitmek istemedikleri 

anla§1ld1. Onun iizerine James Bryc~. te
peye yalmzca c;1kmaga karar verdi. Ote
ki!er bulunduklan yerde kahp onun do
nii§iinii bekliyeceklerdi. Seyyahm arka
da§l da karla ortiilii tepeye tJrmanmak 

takatinde 0 lmad1gmdan k1lavuzlarla ka
lacakt1. 0 S!Tada kafile 12,000 kadem 
irtifaa ( 4000 metro kadar) varmi§ bu
lunmaktaydl 

Kar§:larma dii~en (Kii~iik A~arat) 
tepesinden ba~ka her§ey artJk kaf1leden 
a§ag1smda goriinmekteydi. Korkunc eh
tam, orada seyyahlarm oturdugu nokta -
dan yiikseliyor, pml pml l~Jldiyan kar -

Ian sert kara lavdan t;atlak kayalan bu
lutsuz mavi gok denizinde son derece 
keskin, a~1k goriiniiyordu. Bu tepe hem 
insan1 kendine c;ekiyor, hem de korku ve

tiyordu. As1l Ararat tepesi, daha a§a -
gtdaki yamac;larla kapanmi§ bulundu -

( •J Birinc! yaz1 16 ikincikanun tarihli 
nii.shamizdadlr. 

gundan seyyahlar onu goremiyorlar, <;I· 
karken nekadar biiyiik giic;liiklerle kar -
§IIa§acaklanm bilmiyorlard1. Kiirdler de, 
Kazaklar da bu hususta bilgisizdiler, 
Kiirdlerden bilen varsa bile dil bilmedik
leri ic;in soyliyemiyorlardi. 

Sa bah sa at sekizde James Bryce ya -
nma biraz pastuma, dort kati pi§irilmi§ 
yumurta, bir kiic;i.ik matra ~ay, iki dilim 
ekmek ve iki limon alarak yola c;Ikti, btl 
s1rada bir Kiirdle iki Kazak da onunla 
gdmek istediklerinden yama~lara tiT -
manmaga ba§ladtlar. iki 5aat sonra fngi
liz dagcJSJnm yanmda yalmz bir Kazak 
kc.lmi§ti, bu Kazak neferinin §ecaati de 
pek dik ve korkunc bir yar onlinde sona 
erdi. Bu yarm iistiine c;1kmak ic;in sert 
kar iizerinde buz baltasile merdivenler 
a~mak laz1m geliyordu. James Bryce o
na karargaha donmesini soyledikten son
ra gi.it; hrmanma i§ine ba§ladi. Tam iki 
sc.at diiz ve dik bir yamac1 t1rmand1ktan 
sonra da !ngilizin tepeye vanp varam1 -

yacag1 §lipheli kalmi§h. Ayaklarmm al
tmda bir~ok madeni, gev§ek ta§lar yu -
varlamyordu. Bir arahk bir kaya mas1 
lizerine varabildi ki. buradan gi:irdiigii 
manzara ona hie; duymad1g1 hisleri ve -
riyordu. 

Vakit o kadar ilerlemi§ti ki seyyahm, 
tepeye ~1ksm c;Ikamasm, bir saat sonra 
a§ag1 donmesi laz1m geliyordu. Dag iize
rinde karanhkta kalmak oliim demekti. 

Daha §imdiden soguktan biiyiik ac1lar 
duymaga ba§laml§, kuvveti hemen hemen 
tiikenmi§ti. Seyahatin gerisini gene yigit 
seyyahm kendisinden dinliyecegiz: 

«En sonra kayahk yama~ birdenbire 
bitti; ben de kendimi bu yamacm tepe
sinde adeta diiz bir kar sahasmda bul -
dum. Ayni zamanda soguk zemine ya -
pt§an bulut kiitleleri arasma da girmi§ -
tim ... Bu kahn sis perdesi oniinde goz
lerim ancak yirmi be§, otuz metro kadar 
ilerisini gorebiliyordu. Diiz kar sath1 ii
zerinde be§ alh dakika yiiriidiim. Aya

gJmm altmdaki topragm tath bir diklikle 
yiikseldigi tarafa dogru gidiyor, oni.imde 
daha ~lkilacak epeyce yol var samyor -
dum. Donerken yolumu bulabilmek i~in 
elimdeki buz baltasmm sapm1 kar iizerin
de siiriikliyerek bir i§aret c;izgisi yapmak-

taydlm. \=iinkii etraf1mda arhk i§aret 
te§kil edecek bir§ey yoktu, her yamm ka
pah bulunuyordu. Lakin birdenbire yii
riidiigiim toprak §imal tarafma dogn:t 
alc;almaga ba§laymca §a§Irdim ve dur -
dum. 0 SITada bir riizgar esintisi geldi -
giro tarafa kar§I taraftaki sis perdesini 
dagith, bana (Aras) ovasm1 bir~ok uc;u
rumlarm apg1smda gosterdi. Ararabn 
tepesine c;1km1§hm! .. » 

Seyyah bu noktada gozleri oniinde 
ac;1lan manzaranm ruhuna verdigi hu§U 
ve hayreti tarifte kudretsizligini soyle -
mektedir. Biz bu biiyiik panaromanm 
ancak ana hatlanm burada soyliyebile -
cegiz: Bu panaromada Kazbek ve El -
biirz tepeleri de vard1 ki, bunlardan El
biirz, Agn dagmdan tam 280 mil uzak
tadir! Gene bu panaromamn dumanh 
ufkunda Hazer denizi de vard1 ... Da -

gistan SITa dagJan, sonmii§ bir voJkan 0• 

Ian Alagoz dag1; yemi§ bahc;eleri, iiziim 
baglarile Erivan §ehri; giimii§ bir §erid 
gibi Aras 1rmag1; T aunus ma daglarile 
Bingo! dag1, Ruslann biiyiik, miistah -

kern Alexandropol §ehri, o zaman daha 
Rus eline dii§memi§ Kars hep gozoniin
dcydiler, iki yiiz mil uzakta cenubi Kiir
distamn, Musulla Oineva harabelerine 
bakan daglan donuk donuk se~ilebili -
yordu. Bu tek noktadan be§eriyetin be -
§igi, medeniyetin kaynag1 say1lan yerler, 

cenubda Mezopotamyadan §imalde o 
biiyi.ik Kafkasya duvanna kadar, goriil
mekteydi. Buradan etrafa bakan yalmz, 
tek bir insanm kendi degersizligi, kiic;iik
li.igii dii§iincesi kar§Ismda ezilip kalma -
sma §a§mamahdtr .. 

iki giin sonra James Bryce yamnda iki 
Ermeni oldugu halde Araratm §imal ya· 
macmda olan Ec;miadzin manastmm gor
mege gitmi§ti. Orada ba§papazla gorii -
§iildiigii sir ada Ermeni terciiman papaza: 

- Bu ingiliz Masssis (Ermenilerin 
Ararata verdikleri ad) dagi tepesine ~~k
tigmi iddia ediyor. 

Biiyiik papaz garib surette giiliimsedi 
ve biiyiik bir inanla §U cevab1 verdi: 

- Hay1r, hayn! 0 dagm tepesine 
diinyada daha kimse c;Jkamaml§hrl 

Manisada iki alaya sancak 
verildi 

Manisa (Hususi muhabirimizden) -
Bugiin piyade ve topc;u alaylanm1za Ge
neral fzzeddin Cah&lar tarafmdan mera
simle sancak verildi. Bu miinasebetle Ge
neral c;ok ve::iz bir nutuk soyledi. Gece 
tertib edilen ziyafet c;ok parlak oldu. 

izzeddin Cah&lar, pazartesi giinii iz -
mirdeki iii( alaytmiza da sancak verecek, 
o giin izmirde parlak bir ge~id resmi ya
p!lacakl!r. 

CUMHURIYET I 'I 

F ranSIZ kabinesi mecliste Siyaset alemi~ 
Yeni hiikUmete kahir bir ekseriyet Havay adalan ve Biiyii 

(B"'"'!~j~~~ .•. ,b:~~:: .. :~~:. Mil!.ti. ayni ,. - Okyanus hakimiyeti 
sizin kanunun penc;esine vermege azmet- manda milli ve halkc;1 geni~ bir toplan - .. 
mi~tir. Biitiin kan~Ikhklara, biiti.in isyan- mada birle§mi§ gormek hususunda de -
karlara, baz1 ~i.ipheli yabanc1larm hare - mokrasimizin muhterem §ef!eri tarafm -
ketlerine kar~I, cumhuriyet kanunlannm dan daha son giinlerde izhar olunan yiik
siki surette tatbiki, vatanm istiklal ve em- sek arzu, hiikumet te§kili suretile ifade o
niyetini oldugu gibi umumi si.ikununu da lunamaml§hr. 0 halde parlamentonun o-
garanti etmelidir. toritesi altmda, sosyal ve ekonomik yeni-

Amele ihtilallartntn halli ifin le§tirmeleri muhtevi ciir' etkar bir prog -
Ayni zamanda, amele s1mfma, me&ru ram etrafmda, memlekette bir i§, istekli 

bir surette elde ettigi sosyal avantajlara bir disiplin ve vatanda§lar ictin iyi gec;im 
hic;bir surette dokunulm1yacagma clair havasmm inki§af etmesini arzu ederiz. 
tam emniyet verilmesi de liz1md1r. Simdi- Bi.itiin milleti, kendisini tehdid eden c;ok 
ye kadar elde edilen !slahati k1smak ve - hakiki tehlikeleri miidrik olmaga ve ayni 
ya baltalamak ~oyle dursun, bunlan mil- zamanda, bu tehlikeleri yenmek ictin biz
li hayata intJbak ettirmek ve demokratik zat biinyesinde ta§!digl saTSllmaz kuvveti 
terakki i~ine korkmadan devam eylemek hisseylemege davet ediyoruz. 
icab etmektedir. Bu i~e. sosyal nizam ve Miinakasalar 
sulhun idamesi hususunda gittikc;e daha Kabinenin program; mecliste ekseriyet 
miiemmen bir azme tekabiil eden, mille- tarafmdan §iddetle alkl§land!. 
tin gittikl(e daha geni~ ziimrelerinin nza- Reis M. Herriot, kabine programmm 
Sl iltihak eylemelidir. Bu zihniyetle, hii- knaatini miiteak1b, soz istiyen hatibleri 
kumet, oniimiizdeki sah giinii, patron - kiirsiiye davet etti. 
!aria amele arasmdaki miinasebetler ilk hatib kabine program1m bilhassa 
hususunda miihim bir projeyi huzurunu· harici siyasette hic;bir degi~ikligin husule 
za arzedecektir. getirmemi§ olmas1 itibarile miikemmel bul-

Frank miidalaa edilecek dugunu soyliyerek, komiinistlerin kabine 
SaiHam bir maliye biinyesi, gerek re- haricinde buakilmasml dogru bulmadi

jimin istiklali, gerek memleketin emniye- gm1 bildirmi§tir. 

Amerikahlarm 
ingiliz liras1 

yar1 

tahkimi i~in 12 milyon albn 
sarfettikleri bu adalarm 
halkt Japondur 

ti ic;in miihim bir garantidir. Bu sebeb- Birbirini miiteak1b soz alan dort ba
den dolaYJ, parlamentonun miizahereti - tib de kabine programm1 esas itibarile 

Hawaii adalarm1 miidafaa ve demiryolu Uzerinde hareket 
Ie, biitc;e miivazenesinin idamesi hususun- tasdik etmekle beraber, teferruata dair eden seyyar agu toplardan biri 
daki ht'i taahhiidi.imiizii ve para serbes- baz1 itirazlarda bulunmu§lardir, 
tisi ve memleketimizi bu derece mes'ud ltimad takriri Japonyamn Cini tamamile zapt ve i§gal yerlerin memnu mmtaka oldugunu ilan 
bir surette biiyiik Anglo-Sakson demok- Bunun iizerine, ekseriyet grupunu te§· etmekte olmas1 asnm1zm en biiyiik mese- ederek biitiin ecnebi ticaret ve harb ge• 
rasilerine baghyan Dc;ler anla§masi c;er- kil eden radikal sosyalistler, sosyalistler, lesini, biitiin vahametile tekrar ortaya ~~- milerine seddetmi§tir. 
c;evesi ic;inde milli paramn enerjik surette cwnhuriyet<;i sosyalistler ve miistakil sol- kard1. Y eni bir umumi harbe bais ola - Hulasa J aponya ile Am erika arasm " 
miidafaasi kat'i taahhiidiimiizii tekrarla- Jar tarafmdan haz1rlanan ve kabineye i- cag1 yirmi senedenberi beklenen Buyiik da harb gemileri in§aS! reltabetinden sar· 
mak mecburiyetindeyiz. timad beyan edilmesini istiyen bir takrir Okanusa, hangi biiyiik devletin yahud fmazar, Biiyiik Okyanus'a hakim olabil· 

Harici siyaset degi~miyecek okunmu$tur. devletler ziimresinin hakim olacag1 mese- mek i~in sahil ve adalar1 tahkim husu • 
Hiikumetin esas mahiyeti olan diger Bu takririn miizakeresinden evvel Ba§- lesi, bugiin diger i§lerin hepsini, hatta sunda dahi biiyiik bir yan§ vard1r. Her 

kabinelerin faaliyetini idame keyfiyeti, vekil M. Chautemps saat tam 19 da Akdeniz rekabeti, Orta Avrupa hakimi- iki biiyiik devlet bu rekabeti miidafaa 
parlamento tarafmdan birc;ok defalar kiirsiiye c;1karak uzun bir nutukla bazi yeti ve !spanya dahili harbi meselelerini gayesine atfetmektedir. Mesela Ameri
tasvib edilen ve memleketin hissiyatma hatiblerin itirazat ve tenkidlerine etrafh golgede buakmJ§hr. ka hiikumeti, garb sahillerinin miidafaa· 
terciiman olan harici siyaseti idame ettir- cevablar vel1lli~tir. Biiyiik Okyanus meselesinin yakm sm1 istikmal ic;in Alaska ile Havaii ada
mek hususunda da tecelli eyliyecektir. Meclis yeni kabineye goriilmemi~ zamanlara kadar yah§mi§ gori.inmesi bu- Ian arasmda denizde bir miidafaa hath 
Bu harici siyaset, serbest ve devamh i§ bir ekseriyetle itimad beyan etti rada alakadar devletlerin deniz kuvvetle- tcsi~ etmege karar verdigini iki sene ev-
birliginin biitiin milletlerin miisavahm ile- Paris 21 (Hususi) - Meb'usan ri ve bahusus sevkulcey§ noktalan husu- Yel ilan etmi§ti. 
ri siinnek suretile hariz giic;liiklere rag - meclisi Ba§vekil M. Chautemps'm iza - sunda bir nevi muvazene bulunmasmdan Amerika bu maksadla Biiyiik Okya· 
men diinya sulhunun en iyi garantisi ol- hatmdan sonra, ekseriyet grupu tarafm - ileri geliyordu. 1922 senesinde Va§ing- nus'ta sahibi belli olm1yan yahud miina
makta devam eden Milletler Cemiyetine dan verilen itimad takririni reye koyarak tonda Amerikanm zoru iizerine dokuz zaah biryok aday1 i§gal etmi§tir. Bunla• 
kar§I Fransanm sadakati iizerine miiesses- hire kar~t 501 reyle kabineye itimad be- devletin i§tirakile toplanan Biiyiik Okya· rm arasmda Wake ve Midway ve How-
tir. Milletler Cemiyetine sad1k kalmag1 yan etmi§tir. nus konferansmda. akdedilen muahede • land ~dalan vardu. Otedenberi bu ada-
arzu eden milletlerin itimad ve azimlerini 1 Herriot'nun mesa}t lerden en miihimmi Biiyiik Okyanusta Ian~ sahibi oldugu iddiasmda .~uluna~ 
yeniden canlandtnnak ic;in hic;bir gayret- Paris 2 J - Meclis reisi ve eski Ba§- sahil ve adalan bulunan biiyiik devletle- lng1ltere ] aponyaya kar§t kendtsme b1r 
ten ~ekinmiyecegiz. Diger taraftan, bu 'vekil M. Herriot, Beynelmilel Genclik rin birbirinin mevkiini tehdid edecek va- muzahir ve miittefik bulmak iimidini bes
devamh prensiplerle sulhu idame etmek mecmuas1 vasitasile biitiin memleketler ziyetteki adalarm tahkim edilmemesine lediginden mezkur adalan Amerikamn 
ve organize eylemek istiyen azmimize en- gencligine bir yeni sene mesaj1 ne§retmi§- aiddir. i~gal ve tahkim etmesine §iddetli surette 
gel olan giinliik gi.i~liikleri uzla§tJrmagl tir. Buralarda eski miistahkem mevkiler itiraz ve muhalefette bulunmaml§tJr, 
da kendimize bir vazife bileceg~iz. Mesa1·da den1"!1'yor k1' •. 1 h k d"l · k A "k Ah" d b h"ll • 1 varsa IS a ve ta viye e 1 m1yece ve men anm za 1r e gar sa 1 erm 

Milli miidalaaya ehemmiyet «- Ban§ oyle bir esashr ki, biitiin in- yoksa yeniden hi~ bir guna tahkimat vii· \e hakikatte Biiyiik Okyanus'un §arkma 
verilecek sanlarm medeniyetleri bu esas iizerine cude getirilmiyecektir. Umumi Harbde, ve ihtimal hepsine hakim olabilmek ic;in 

Hiikumetlerin, milletleri harbe ve if- kurmalan icab eder. Bu ban§! kazanmak Japonya, Biiyiik Okyanusta Almanyaya denizde viicude getirmekte oldugu miis
lasa siiriikliyen silahlanma yan§ma bir ic;in gencligin hararetli miizaheretine ih - aid adalan zaptetmi~ti. Bunlardan bazl- b.hkem hathn temelini Hawaii adalan 
nihayet verilmesine intizaren, emniyeti • tiyac1m1z vard1r. Bu ban~ muharebesini, lannm ve bahusus Amerikaya aid Phi- te§kil ediyor. 
mizin ilk garantisi, saglam surette temin hay at rniicadelesi yapmamz1 teklif ede - lippines (Filipin), Guam, Hawaii (Ha- lki sene evveline kadar bu ad alar 
edilmi§ bir milli miidafaad1r. Milli miida- nm.» vay) ada! an arasmda ve Am erika ile Amerikahlarm zevk ve sa fa yeri idi. A· 
faam!Zl, kara, deniz ve hava daireleri M. Herriot, gencligi 1938 agustosunda §arki Asya arasmdaki yap adasmm ve merika sahillerinden gel en transatlantik " 
arasmdaki miinasebah daha usullii bir Nevyork'ta toplanacak olan diinya ikinci gene biiyi.ik Japon adalarmm oniindeki ler yiiz binlerce seyyah1 bu adalara c;tka
tarzda tanzim etmek ve biitiin F ranstz ban§ kongresi fikrinden dolaYI tebrik et- Bonin adasmm J aponya tarafmdan tah- nrd1. ~imdi ise bu adalar Malta ve Ce· 
emniyet servislerinin tam ahengini temin mi§tir. kimine te§ebbiis edilmesi azkalsm iki bii- beliittank miistahkem mevkilerini c;ok ge
i£in Ba§vekilin ve Milli Miidafaa Na- General Gamelin Fransiz or- yiik devlet arasmda harb c;1kmasma se • ride b1rakan diinyanm en muazzam miis-
znmm otoritesini fazlala§l!rmak suretile dularl ba§kumandani beb oluyordu. Washington (Va§ington) tahkem mevkileri olmu~tur. 
takviye eylemi~ bulunuyoruz. Paris 21 (Hususi) _ Milli miida- konferans!.ndaki. Biiyiik. Okya~us ada! a - Amerika bu adalan tahkim ic;in §im ,. 

lngiltere ile anla.,maya sadakat b • nmn tahk1m ed1lmemes ne d yd d1"ye kadar 12 m1"lyon altm ingiliz lira• '" faa i&lerine biiyiik ir ehemm1yet veren 1 au me ana 
Kendisini biiyiik demokrasilere yakla•· 1 I I b h b" .. .. .. ] I k f tm' t' Ah"ren Amen"k • yeni kabine erkamharbiye reisi Genera ge en an a§ma u ar m onunu a mJ§ti. 1 para sar e I§ 1r. 1 a 

hran mii§terek ideale ve hassaten samimi Gamelin'i hava, deniz ve kara kuvvetleri ~imdi bu muahedenin hiikmii; biiyiik kongresi 7,500,000 lngiliz lirahk yeni 
surette kendisini fngiltereye baghyan tam ba~kumandanhgma tayin etmi~tir. denizci devletlerin biiyiik barb gemileri tahsisat vermi§tir. 
anla§maya sad!k bulunan, an'anevi itti- arasmda nisbet tayin eden malum mua - Havaii adalarmdan birinde Hickman 
f;klarma ve dostluklarma bagh olan ve Kahirede diin yap1lan hedenin ilgasile bertaraf edilmi§ bulunu- tayyare maydam ismi verilen hava iissii 
dost milletlerle biitiin paktlanm idame - yor. Japonya §imdi bu adalan diledigi ic;in 3,400,000 lngiliz liras1 sarfedilmi§• 
ye azmetmi§ bulunan Fransa, ayni za - biiyiik ge~id resmi gibi tahkim etmektedir. Formose (For - tir. Bu hava meydanmm zeminliklerinde 
manda, kar§lhkh bir anla§ma gayreti ile [Ba§taraf1 1 tnct sahtted.e] moz) adasm1 §imdiden diinyamn en bii- 20,000 mevcudlu bir ordu hiitiin topc;u 
diiriist bir surette bir anla§ma zemini a- fete kordiplomatik ve ecnebi kolonileri re- yiik miistahkem mevkii haline getirmi§ - ve tank kuvvetile dii§mana goriinmeksi~ 
ra§hrarak biitiin devletlerle normal ve isleri de davetlidir. Biitiin Mlslr, §evk tir. zin slgmabilir. T ahtelarz hangarlan bir 
sulhperver miinasebetlerini idame ve tak- kh f"l I · · b d b')' H .. 

ve siiriir il(indedir. Japonya Cin sahillerinde yerle§tikten ~c ava 1 o anm 1sha e e liT. avau 
viye eylemek hususunda samimi bir azme 1 f k 100 h"ll · 30 5 · )"k ) I Diin Krahn emri e 1 araya ton sonra yeni yeni sevkulcen noktalan elde sa 1 en , sanhmetre 1 top ar a ve en 
de malik bulunmaktad1r. Harici siyasetine B ·1 d · .. d h d f" ] ·1 .. hh d" et da$1;1hlmi~tir. iitiin cam1 er e Ul( gun etmi§ olacakhr. Bun dan en miihimmi; mo ern ava e 1 top an e muce ez IT. ~ok zamandanberi temel te§kil eden e- 1 k h k b d I f b 

iiG gece ziyafetler veri ece ve er es u cenubi <;inle Frans1zlann Hindirini F akat Hawaii a a anmn zaYJ ir 
sas prensiplerden vaz germemeg~ e azmet- f I d · · b'l k · o·· ~.. :r d Am 'k 1897 · d 

:r ziya et er e yiy1p 1<;:e 1 ece hr. ugun miistemlekesi arasmda bulunan ve For _ noktas1 var 1r. er1 a senesm e 
mi~ bulunan F ransa, daima ve her ycrde miinasebetile buraya gelenlere biiyiik tes- "b" t b"" ""k k tt 1 burasm1 zaptettig~ i zaman ahalisi arasm-
sulha hizmet etmeg~i kendisine bir vazife mose 81 1 gaye uyu ve tyme ar o an 

hilat gosterilmi•. •imendifer iicretlerinden H · d d J r· · h'll da bir hayli Japon muhaciri vard1. A-bilmi§tir. ' ' aman a as1 1r. aponya yinln sa 1 e-
yu .. zde 70 tenzilat yap!lmi&lir. · d ) 1 t'kt B"" merika 1906 senesine kadar muhaceret Muhakkak surette FransJZlarm biiyiik nne ve a a anna yer e§ 1 en sonra u-

k . . Kahire miithi~ bir izdiham ic;indedir. yiik Okyanusun garb klsmma tamamile kaplSim kapamadigmdan ]aponyadan 
e senyetmin azmine terciiman olan ve H"'kA b 1 d" 1 1 · · k. h · k d l · · c::· d" d k .1 k u umet ve e e 1ye, ge en en IS an ve hakim olacakhr. Bu yiizden Biiyiik Ok- mu ac1r a m1 evam e IDI§hr . .,.,,m 1 a a-
va h e es i muharibler milli konfederas- ia~e edeb~lmek iGin c;ok ciddi tedbirler al- yanusun muvazenesi bozulacagmdan larm 400,000 ki§iye balig niifusunun ya-
yonunun as1l beyannamesine bir aksisa - b k lm N"k•h · k J d B 1 d " 

maga mec ur a . J§tlr. I a merasi- tekrar bu biiyiik denize hakimiyet mese - nsma ya 1m apon ur. un ar an yuz 
da te§kil ey]iyen bu program! tatbik irin, d k d 1 b 1 J d K J b" · b d d ~ b r 

:r min e a m ar u unmamt~ ar Ir. ra • lesi canlanmi•tlr. m1 ura a ogmu§ ve iiyiimi.i§ti.ir. yO· 
daha geni§ bir te$ekkiil viicude getirile - k d · · · d b' "k 1 "k ' ~ .. ""ld J b ~1 

aympe enne 1<;:m e IT mt tar a tm SI - Lakin Japonya Biiyiik Okyanusun gu can ve gonu en aponyaya ag 1 
medi ise bunda kabahat bizim degildir. k 1 b 1 b" k · · B "))" I d" B 1 d 

e er u unan IT ese verm1~hr. u para garb nisflndakl" adalari tahkim ve yenile- m1 Iyetperver er IT. un arm arasm a 
Yapanlar ic;in bir §eref te§kil eden diger K ]" · 1 ·h · b d ]"d' b' k J kA h b b" · d 

ra I<;enm «miiecce m1 n» e e I Jr. ri·n1· zaptederek yerle§mekte iken Ameri- uc;o apon er am ar za 1h e ya§a-
te§ebbiislerin muvaffak olmamas1 iizeri - y 1 k 1 k I · · d d h kk k 

aptm an c;o siis ii ta 1m ann I<;:m e ka dahi bu biiyii~ denizin ~ark msfmda 1g1 mu a a hr. J aponyaya kar§l yap!· 
ne, vazifemiz, memleketin davetine ica - en miikellefi, Kralic;enin saray ic;inde gi- k · b f )" d Ian kalenin i<;indeki halkm yansmm koyu 
bet etmegi ve bugiinkii giir •erait irinde K . kl" k iyice yerle§me ic;m ir tara tan e m e-

:r • :r yecegi fistand1r. oyu maVI ren 1 a- ki adalan miitemadiyen tahkim etmekte milliyetc;i Japon olmas1 biitiin Amerika-
hiikumete dii§en ag1r yiikii kabul eyleme- d"f d 1 ] b f t t k d"" .. d"' k d" B · · H ·· 

1 e en yap! m1~ o0an u IS anm e e ve diger taraftan da yeni yeni adalar el- y1 U§un urme te 1r. unun 1~m awan 
gi emrediyordu. k1sm1 7 metrodur. stiindeki altm ve gii- de etmektedir. adalarma Amerika hiikumetleri tebaas1 

Fransa fok hakiki. tehlikeler mii~ i~lemelerle fistanm manzaras1 &ark hukukunu vermekten kongre c;ekiniyor. 
k d b l I k I · · Id 1 ""k .. 1 · · Japonyanm C:::in sahillerinde yeni miis-aTftszn a u unuyor mem e et ennm y1 12. 1 go yuz enm an- Muharrem Feyzi TOGAY 

Milli hayatlmJZJn bu kisa fakat mii - dmnaktad!r. Fistanda Krahn tac1 ile Kra- tahkem mevkiler kurmas1 ihtimaline kar-
him devresi i~inde tohumu ekilen asil ve Ii<;:enin isminin ilk harfi altmla i&lenmi§ §1 Amerika dahi Biiyiik Okyanusu ~imal-

b. d kt b d ~ k kl 'b' Bir marangoz diikkam yand1 ciir' etkar fikirler arasmda, milli san' atm bulunuyor. Kral F aruk, Krali~;eye IT e §ar an ~ar a ogru uca ami§ g1 I 
z.aferini, liizumlu terakkilere korii koriine mil yon frank k1ymetinde elmash bir tac Asya k1t' asma uzanan Alaska sahilinde Diin gece saat yirmi dortte Ti.inelba • 
mukavemet suretile degil fakat yeni sos - ile ii<; milyon frank degerinde ehnash, ve Aleutiennes adalarmda muazzam tah- §mda Karanfil sokagmda bir marangoz 
yal adalet rejimi yolunda oniine gec;ilmez ziimriidlii bir gerdanhk hediye etmi&tir. kimat viicude getirmektedir. ~imdiden diikkanmdan yangm t;Ikmi§hr. Ate§, vak· 
tekamiilii itimadla kabul suretile temin Gazeteler, Fir' avunlar devrindenberi M1- Am erika hiikumeti bu sahil ve adalarda- tin de yeti§en itfaiyenin gayretile bastml
hususunda F ransiZlann geni§ f1tri vatan- SITda bu kadar debdebeli bir diigiin go- ki Dutch Harbour (Diic; Harbur), Ksit- m1~tlr. Y angmm sebebi hen liz anla§lla -
perverligine hitab eden hissiyah bilhassa riilmemi~ oldugunu yaz1yorlar. ka limanlanm ve bunlann etrafmdaki maml§hr. 
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GUNUN BULMACASI 
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Soldan saga: 

I I I 1•1 
1•1•1 I 

1~, 1 
ll.J 

1 - Kadmlarm esklden glydlklerl blr 
sokak elblses!, gramerin faslllarmdan bir!. 
2 - Blr yere bareket etmek, kii((iik b!r hay
van. 3 - B!r edat, meydana ((lkarll.an ~. 

• yanardagdan ful!yan. 4 - Fenal!gm aks!, 
n~lr. 5 - Fotograf, blr musikl aletl. 6 -
ing!l!z alfabeslnde bir harfin okunu~u. za
rar. 7 - Varldat. 8 - Bag!lllama, oturulacak 
yerlerden. 9 - Miirekkeb blr emir, yemek. 
10 - Uye, tafsilat. 11 - Mezar, aciz, 

Yukarldan ~ag1ya; 
1 - Pa.rastz, blr kum~. 2 - 4kence, ni

hayetslz bo~luk. 3 - Alfabeden ikl barf 
yanyana, ad, Allah. 4 - Pratlk, pa~nm 
tersl. 5 - Biiyiik, haks1zhk, 6 - Elblsen!n 
blr lasnn, bir edat. 7 - Di~§e gelen. 8 -
Franstz alfabeslnde bir barf, lstiyen, alfa
bede blr harf. 9 • Kar!lllk hlle, blr emir. 
10 - Miirekkeb bir emir, lstikbal. 11 - Bir 
sozii ba,.!?ka manaya s6ylediglni iddia et -
mek, kat1 blr madde. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

1 2 a 4 :s s , 8 9 10 11 

1 KJAIRI I IS IIYIOIKI~ 
~ AIRIAISI I RIAI• IAIYII I 
° FIII<;III•IAIBIAILIAIR 1 

4 AIKIAINI • IKIAIZ IAIKfi' 
~ Tl•lti • IKI•INIAIMIAIZ 
6 UILIAI.$IAINI• IKIIINTA 
, TlAIRIAITIOIRI•I.$I• IM 
e Alvi•IKI I ITIAI• I• IMIA 
91 NIAITIAI.$1AI• IAIMIAIN ftol •l B I A I C I I 1• 1 0 I R I U I<; 1•1 

u·Niol• l I IKitiNI• Lz lAIR 

( ' ist. BorsasJ21/1/938 II 

\. 

p A R A L A R 
All$ Sah$ 

Frank 80.- 85.-
Dolar 123.- 126.-
Liret 99.- 106.-
Bel~ika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
fsvi~re Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kron Cek 78.- 82.-
$ilin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron fsvec: 30.- 32.-
Sterlin 625.- 630.-

c E K L E R 
A~Jll1 KapaDJ!l 

Paris 24.025 24.075 
New-York 0.79425 0.7937 
Milano 15.1275 15.1033 
Briiksel 4.7042 4.70 
A tina 87.0225 86.8840 
Cenevre 3.4438 3.4385 
Sofya 63.6942 63.5930 
Amsterd. 1.4283 1.4260 
Prag 22.68 22.6438 
Viyana 4.2134 4.2066 
Madrid 13.6942 13.6725 
Berlin 1.9760 1.9734 
Vaf$ova 4.1990 4.1925 
Budape~te 4.- 3.9944 
Biikre~ 106.5286 106.3593 
Belgrad 34.355 34.30 
Yokohama 2.7356 2.7312 
Stokholm 3.0890 3.0840 
Londra 628.- 629.-
Moskova 23.6975 23.735 

E s B A M 
A tillS Kapam$ 

Bomonti-N ektar 8.05 8.05 
Osmanh Ban, 25.- 25.-

tSTtKRAZLAR 
A~dl$ 

Tiirk B. 
• J Vadeli 18.875 
• D Vadeli 18.90 

Ergani 98.25 
S1vas - Erzu. J 95.-

TABVfLAT 

Anad. I Vadeli 
Anad. n vadeli 

Anad. M. Pesin 

Ac;Ihlj 
40.50 
40.50 

Kapam~ 

18.975 
18.90 
98.25 
95.-

Kapams 
40.50 
40.50 

Miimessil vadeli 39.80 39.80 

I 

'-~===============)) 
CaQnlar, Konferanslar, konoreler) 
Galatasaray Spor Kuliibii !dare Heye

tinden: 
Kuliibiimiiziin yiiksek murakabe heyetl 

fevka!Me olarak 22 ikinclkanun cumartesl 
giinii saat 14,30 da i((tima edecektir. 

Aynl giin umuml kongremlz de saat 17 
de akdedlleceglnden, saym azamn o giin 
muayyen saatte kuli.ib merkezlne beheme
ha! te~rifleri rica olunur. 

*** Beyoglu Halkevlnden: 
Evim!zde stenogra!l siirat kursu a~Ilml~

tir. Bu kursa nazari lmtihanlarda muvaf
fak olanlarla, ge<;en eylillde diploma alan
Jar i§tlrak edeblleceklerdlr. Arzu edenlerin 
Evimize miiracaatlerl. 

( Askerlik i'leri 
Y oklam1ya davet 

\ 
..) 

Emlnonii Yabanc1 Askerllk f,?ubesinden: 
334 dogumlularm yoklamalarma ba~la -

mlm1~tu. Yabanc1 §ubeler halkmdan olup 
da Em!nonii, Fatlh ve Eyiib kazalari mm
takala.r! dahllinde oturan 334 dogumlu mii
kelleflerin niifus ciizdam, ikametg§.h se
nedl ve 3 klt'a fotografile hergiin ogleye 
kadar yoklamalan yap1Imak iizere Sul
tanahmedde Dlkllita~ kaqiSmda Eminonii 
Yabanc1 Askerllk f.?ubeslne miiracaatleri 
llil.n olunur, 

( Yeni Eser ler ) 
Yeni Adam 

Yenl Adam'm 212 ncl saYISI ~1kt1. Bu 
say1da ismall Hakkmm Tiirklerl eglendl
rln, Hiisameddin Bozokun Yahudln!n su<;u 
ne, Hiiseyin Avnlnin Nasyonal - Sosyallz
me hayran d~ent, glb! ((Ok ~ayam dikkat 
yaz1Ian vard1r. Ayr1ca Celli.! Nurl, Lfitfl 
Erl§((l, Ahmed Nairn lmzal1 yaz1!ar vard1r. 
Gazeteye llil.ve olarak ans!kloped!n!n son 
Clkan formast verilmektedlr. 

. HER AK$AM • 

GAGLAYAN'da 
MUALLA 

ve M1s1rdan gelen meehur rakkaseler 

AMIRA CEMAL 
ve 

Sudanh ZE YNEB 
Seanslarma devam ediyorlar. 

Numaralar tam saat 21,30 da 
ba~hyacaktJr. 

Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 
Telefon ; 40335 

Sultanahmed ii~iincii sulh 
huku ~< hakimliginden: 

Ligor ve Eftim ve Sofyanm §ayian ve 
mii§tereken mutasarrtf olduklan istan
bul Eminoniinde Ahic;elebi mahallesin
de Liileci sokagmda 431 ada ve 23 par
se! ve eski 5 ve yeni 7 numarah ve ik: 
kattan ibaret ve birind katta bir oda ve 
bir hala ve bir balkon ve ikinci katta 
bir oda ve ufak bir komi.i.rliik ve ufak 
bir koridor ve altmda bir dukkam bu -
lunan kargir gayrimenkulun izalei §ii
yuu zmmmda furuhtu takarriir ederek 
miizayedeye vazolunmu§tur: 

Heyeti umumiyesinin k1ymeti mu -
hammenesi 8250 sekiz bin iki yuz elli 
lirad1r. Birinci ac;1k arthrmast 24/2/938 
tarihine musadif per§embe giinu saat 
on dortten on alhya kadar !era ktlma • 
caktir. 

Ktymeti muhammenesinin yiizde yet
mi§ b~ini buldugu takdirde o gun iha
lel kat'iyesi yap1lacakhr. Bulmad1gr 
takdirde en son arttrranm taahhudii ba
kl kalmak uzere on be§ giin miiddetle 
temdid edilerek il)inci ac;1k arthrmas1 
11/3/938 tarihine musadif cuma giinli 
saat on dortten on alhya kadar icra o
lunacak ve o giin en c;ok arttlrana ihale 
edilecektir. 

!potek sahibi alacakhlarla diger ala -
kadarlarm i§bU gayrimenkul uzerindeki 
haklarmt, h11susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarmt evrakt miisbitelerile 
yirmi giin ic;inde bildirmeleri lazimd1r. 
Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit 
olmad1k<;a sah§ bedelinin payla§ma -
smdan har·ic kalacaklardtr. Miiterakim 
vergiler borclan nisbetinde hissedarlara 
ve telHHiye ve vak1flar kanunu mu -
cibince verilmesi laz1m gelen yirmi se
nelik taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu 
masraflan mii§teriye aiddir. 

Artbrma §artnamesi i§bu ilan tarihin
den itibaren mahkeme divanhanesinE' 
talik k!lmmi§tlr. Talib olanlarm k1y -
meti muhammenesinin yiizde yedi bu
c;ugu nisbetinde pey akc;esini hamil'!n 
o giin ve saatte istanbul Divanyolunda 
dairei mahsusasmda Sultanahmed iic;iin
cii sulh hukuk mahkemesi ba§katibligi· 
ne 938/3 numara ile miiracaatleri ilan 
olunur. ( 4148) 

,. Annelere miijde -. 

S. M. A. geldi 
Fazla istek k:ar§lSI' da piyasada 

mevcudu kalm1yan biiyiik kutu 
ned • ned 450 Gr. 

S. M. A. 
Amerikadan geldi. 

Saym ~rocuk doktarla· 
rtm1z ana siidiiniln e§i 
olan ve A ve D vita.· 
minlerini muhtevi bulunan S.M. A. 
Y1 annelere emniyetle tavsiye et
mek tedirler. 

Her eczanede bulunur. 
Tafsila.t ic;in ; 

Galata P. K. 1097 ye miiracaat -T. H. K. Ayd1n ~ubesi Direktorliigiinden: 
Kurban Bayrammda Vilayet merkez kazas1 ve buna bagh nahiye ve koy

lerden toplanacak kurban derileri ve barsaklar 17/1/938 tarihinden 7/2/938 
tarihine kadar ac;1k artt1rmwa konmu~tur. ~artnamesini gormek ve muza -
yedeye i~tirak etmek istiyenlerin Tiirk Hava Kqrumu Aydm $ubesine mu
racaatleri. (307). 

Asipin Kenan 
soguk atg1nhg•ndan, nezleden, gripten, ba!f 

agrJiartndan koruyacak en iyi ilic budur. 
ismine dikkat buyurulma '1 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet V ekaletinden : 

1 - Saghk propagandas1 ic;in niimuneleri Vekalette mevcud yedi cins 
renkli afisin bashnlmas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - ihale S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaletinde te~ekkiil eden hususi 
komisyon marifetile ve 31/1/1938 pazartesi giinu saat 14 te yapllacakbr. 

3 - Teminab muvakkate miktan (562) lira 50 kuru~tur. Teminatt mu -
vakkate nakten Komisyonca ahnamwacagmdan bunun daha evvel vezneye ya
bnlmi~ olmas1 ve makbuzunun zar£1 ic;ine konulmas1 laznnd1r. 

4 - Zarflar 31/1/1938 giinii saat on iic;e kadar Komisyona verilmi~ ol
masi ve d1~ taraflarmm muhur mumile muhurlenmi~ olmas1 ~arttrr. 

5 - $artnameler Ankarada S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti Sa~
hk propagandas1 ve tlbbi tstatistik Umum Miidiirliigiinde, istanbulcl.a da S1h· 
hat ve i~timai Muavenet Mudurliigiinde goriilebilir, 

6 - Numuneler S1hhat Vekaletindedir. c63• (166) 

JE RANS 
TUrk Limited $ir keti ( Unyon Han Galata ) 

<;ok uygun ~artlarla Emlak idaresi 
AhmSabm, icar ve isticar muamelab 

T elefon : 43358 

• 

------------------------------------------------------~ 

Karacabey Haras1 Direktorliigiinden : 
Hara koyunlarmcl.an dogan 550 kuzu ac;1k arthrm1ya <;Ikanlml§hr, !hale 

Hara merkezinde 2/2/938 c;aqamba giinii saat 15 te olup beher ba§m muham· 
men klymeti be§ lirad1r, Muvakkat teminat 207 lirad1r, :;lartnamesini gormek 
istiyenlerin her gun Hara Muhasebesine muracaatleri. (248) 

I ___ ._. n.h.il.sa.r.Ia. r __ u_m_um--M·u·· d.u.· r.Iu.· ri.u.· n.d.e.n.:_.-... 
I - 1daremizin Trabzon Ba~miidiirliigiine bagh Polathanede !;artname ve 

projesi mucibince yapbrllacak Tutun Bak1mevi !n§aatt kapah zarf usulile ek
siltmiye konmu!;tur. 

II - Ke§if bedeli 145611 lira 30 kurur;1 ve muvakkat teminat1 8530.57 
lirad1r. 

III - Eksiltme 25/1/938 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba -
tar;1ta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktlr. 

IV - $artname ve projeler 7.28 lira bedel mukabilinde !nhisarlar Umum 
Miidurlugii in~aat $ubesile Ankara, Trabzon Ba§miidiirliiklerinden ve Po -
lathane Mudiirliigunden almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaildni !n
hisarlar tnsaat &ubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan 1-az!mdrr. 

VI- Miihurlii teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmiye i~tirak ve
sikasile % 7,5 giivenme parasm1 ihtiva ed.ecek olan kapah zarflar eksiltme 
giinii en gee; saat 14 e kadar yukar1da ad1 gec;en Alun Komisyonu Ba§kanhgma 
makbuz mukabilinde verilmi!; olmahd1r, cB.• (62) -1 - Niimunesi mucibince •300· paket san mu§amba kapsiilii pazar • 
hkla satm almacakhr. 

2 - Pazarhk 28/1/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Kaba • 
ta~ta Levazun ve Mubayaat :;lt1besindeki Alun Komisyonunda yapllacaktrr. 

3 - Numuneler hergun sozii get;en ~ubede goriilebilir. 
4 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
eM,,. (178) -1 - :i:daremizin Trabzon Ba$miidiirliigune bagh Polathanede $artname 

ve projesi mucibince yaphracag1 ve 25/I/938 de ihale edilecegi ilan edilen 
Tutiin Bak1mevi in§aah eksiltmesi ayni ~artlar dahilinde 8/II/938 tarihine 
rashyan sah giinu saat 15 e talik edilmi$tir, 

2 - Ke:;?if bedeli 145,611 lira 30 kuru~ ve muvakkat teminat 8530.57 
lirad1r, 

3 - Eksiltme 8/II/938 tarihine rashyan sah giinu saat 15 te Kabata~ta 
Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

4 - Sartname ve projeler 7.28 lira bed.el mukabilinde inhisarlar Umum 
Miidiirliigunden almabilir. 

5 - Eksiltmiye illtirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini !n
hisarlar inllaat $ubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan la • 
Z1md1r. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmiye istirak ve
sikasile % 7,5 guvenme parasm1 ihtiva edecek olan kapah zarflar eksiltme 
gunu en gee; saat 14 e kadar yukanda ad1 gec;en Ahm Komisyonu Ballkanh
gma makbuz mukabilinde verilmi:;? olmahd1r, cB., (390) -1 - idaremizin Trabzon Ba:;?miidiirliigiine bagh Polathanede sartname 
projesi mucibince yapt!racag1 idare binas1 in~aah kapah zarf usulile eksilt
miye konmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli «15860• lira c27• kuru~ ve muvakkat teminati cl189.52» 
lirad1r. 

3 - Eksiltme 8/11/938 tarihine rashyan sah gunu saat 15,30 da Kaba -
ta!lta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindP.ki Ahm Komisyonun&l yap1lacakhr. 

4 - Sartname ve projeler •80 .. kuru~ bedel mukabilinde tnhisarlar U
mum Miidiirliigii in!laat $ubesile Ankara, Trabzon Ba~miidurliiklerinden ve 
Polathane Miidurliigiinden almabilir. 

5 - Eksiltmiye i!;>tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaildni !n
hisarlar in~aat $ubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikast almalan I•a • 
z1md1r. 

6- Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmiye i~tirak ve
sikalarile % 7,5 giivenme parasm1 ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksilt
me giirii tam saat 14,30 a kadar yukanda ad1 gec;en Ahm Komisyonu Ba~ -
kanhgma makbuz mukabilinde verilmi!;> olmahd1r, (391) -1 - $artnamesi mucibince 95,000 kilo motorin cAgrr Dizel :yagi> pa-
zarhkla satm almacakhr. 

2- Pazarhk 7/II/938 tarihine rashyan pazartesi gunii saat 14.30 da Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakbr, 

3 - Sartnameler paraSIZ olarak her gun sozii gec;en liUbecl.en ahnabilir, 
4 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 ,guvenme 

paralarile birlikte vukanda a$'h ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (406) 

lr CAFER MUSHiL f?ekeri 
· Tesiri kat 'i, i~imi kolay 

en iyi mi.ishil 'ekeridir. 

-·· .. ·-- ---~B~il~u~m~u~m~~e~c~za~n~e~le~r~d~e~~b~u~l~u~n~u~r~.~~~~~~~~ 

T ekirdag ~arbaybg1ndan : 
Tekirdag Belediyesi itfaiyesi ic;in ac;tk eksiltme ile almacag1 ilan olunan 

400 metre boyundaki hortumun 4/1/938 tarihind.en 4/2/938 tarihine kadar 
bir ay ic;inde pazarhkla satm ahnacag1 ve ~artnamesinin istanbul ve Te
kirdag Beledivesinden istenilmesi ilan olunur. (143) 

P. T. T. Fabrika Miidiirliiuiinden: -
Fabrika ambannda mevcud 3356 ldlo grafit ac;1k artbrma ile sahla

cakbr. 
Beber kilosunun muhammen bed.eli be~ kuru~ ve tamammm muvakkat 

teminah 12 lira 60 kuru~tur. 
Arthrma 27/1/938 tarihine rashyan perliembe saat 15 te yap1lacakhr. 
!steklilerin :;?artnamevi gormek ic;in hergiin, arthrm1ya girmek i~in de 

muayyen gun ve saatte Fabrikada mute;~ekkil Komisyona muracaatleri, (182) 

22 lklnciklnun 1938 

DemiryoUar• ~lelme Umam Midiirlitiinden I 
Yeni Ankara Gar1 Biife 

Mii,temilab Kiraya 
ve Kazinosu 
Veriliyor 

Devlet Demiryollan fkinci fliletme Komisyonundan : 

ile 

1 - Yeni in~a olunan Ankara gan ic;indeki biife, biivet, gazete sat1~ ye
rile garm yanmdaki buyiik ve liiks kazino binas1 ve mii§temilah u~ sene 
miiddetle ve pazarhk usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunlarm senelik muhammen kiras1 7000 lirad1r. Ve yekdigerinden 
aynlmaks1zm toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 - Taliblerin uzun miiddet Ankara, istanbul gibi buyiik §ehirlerde 
b1rinci s1mf bir kazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare etmi~ olduklanm 
ve halen boyle bir miiesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bu
lunduklarma dair ve bu cihet vesikada sarahaten yaz1h olmak §artile Tica
ret Odalarmdan ahnm1~ bir belgeyi ve niifus veya hiiviyet ciizdanlarmm as1l 
veya salahiyetli makamlarca musaddak suretlerini pazarhk giiniinden be§ 
giin evveline kadar Komisyona teslim etmeleri !larthr. !dare bunlan tetkik 
edip kimlerin pazarhga i!ltirak edip edemiyecegini pazarhktan evvel kendi -
lerine teblig ve tefhim edecektir. Tesbit edilen miiddetten sonra getirilecek 
vesaik kabul edilmiyecek ve ashabmm pazarhga i§tirak haklan sakit olacak
br. 

4 - $artnameler Ankarada lkinci !§letme Miidurliigund.e Haydarpa§a· 
d'i Birinci 1$Ietme Miidiirlugiinde paras1z olarak verilir. 

5 - table 7/2/938 pazartesi giinii sa at 15 te Ankarada !kinci t§letme 
MiidiirlGgii binasmda toplanacak olan Komisyon tarafmdan yapllacakbr. ts
teklilerin •1575• lira muvakkat teminatlarm1 Ankarada Umumt !dare vezne
sine yahrarak muayyen giin ve saatte Komisyonda ha11r bulunmalan ilan 
olunur. c13h (294) -Erzurum Onuncu i~Ietme Direktorliigiinden: 

6/1/1938 giiniinde eksiltmiye konulan 2,500 metre mikab1 Traverslik <;am 
Tomrugu gori.ilen liizum iizerine yeniden ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmu§tur. 

1 - Muhammen bedeli Tomruklarm beher metre mikab1 14 liradan 
(35,000) liradrr. 

2 - Muvakkat teminat (2.625) lirad1r. 
3 - Traverslik <;am Tomruklar Kars Orman Mudiirliigunce Oltu or • 

manlarmdan Devlet Demiryollan idaresi ic;in tahsis edilecek maktalardan 
tedarik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Kars tstasyonunda vagon iizerindedir. 
5 - Taliblerin 2490 numarah kanun hiikiirnleri geregince icap eden ve

saiki haiz bulunmalan lazimd.lr. 
6 - 1/2/1938 sah giinii ogleden sonra saat 15 te Erzurumda Golba!pnda 

t~Ietme Miidlirlugu binasmda miites.ekkil Komisyonda ihalesi yap!lacagmdan 
Taliblerin 2490 numarah kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mektub -
lanm saat 14 e kadar Komisyon ba~kanhgma vermeleri. 

7 - :;lartnameler 175 kuru§ mukabilinde idare veznesinden tedarik 
edilebilir. (44) 

NtNW 

Evvelce ilan edilmi§ olan Ankara garmda revizorliik binas1 ile umumt 
hala binas1 in~aatl yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

I - Bu i§lerin ke~if bedeli 43,000 lirad.lr. 
ll - !st<!kliler bu i~e aid ~artname, proje ve sair evrak1 Devlet Demir

yollarmm Ankara, Haydarpa~a ve Sirkeci veznelerinden 215 kuru~ muka
bilinde alabilirler. 

III - Eksiltme 31/1/1938 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komlsyonca 
yapllacaktlr. 

IV - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
a~ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin ayni saat 14 e kadar Komisyon 
Riyasetine tevdi etmi~ olmalart laztmdtr. 
a) 2490 say1h kanun ahkamma uygun 3225 lirahk muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettigi ve ~artnamede yaz!l1 vesikalar, 
c) Naf1a Vekaletinden musaddak ehlivet vesikasL cl08.. (239) -1/2/1938 tarihinden itibaren: 

1 - Siir'at trenlerinde muteber olmtyan tenzilli tar!felere tevfikan bi
let alm1~ olan aleh1mum yolcular tren~ binMeden evvel istasvonlarda mun
zam iicret tediye ederek .siir'at trenlerine mahsus munzam ·biletini almak 
~artile bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Sur'at trenlerinde muteber b ileti olm1yan yolcular hakkmda biletsiz 
muamelesi tatbik edilecegind.en saym yolcularm her halde trene binmeden 
evvel biletlerini temin etmi!~ olmalan kendi menfaatleri iktizasmdand1r, 

2 - Sur'at trenlerlnde muteber olm1yan tenzllli bilet hamili yataklJ 
vagon yolcularmm siir'at t renlerinde seyahat etmek i~in tediye edecekleri 
munzam iicret, umumi tarife ucretinin yiizde on iki bu~uga indirilmi~tir, 

~ 
(202) 

Devlet Demlryollart Haydarpa§a Birlnci hletme MUdiirliigUniin ihti • 
yac1 olan a~ag1da cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatl yaz1h 
ldrec;, tugla, Marsilya kiremidi ile mahyahk kiremit ac;1k eksiltmiye konul
mu~tur. 

Eksiltme 2/2/938 tarihine musadif ~ar~amba giinii Haydarpa~a Gar hi
nasi dahilinde Birinci !~letme Komisyonunca kirecin saat 15 te, tuglanm 
15,30da ve kitemit ile mahya .kiremidinin 16 da eksiltmesi yapiiacaktlr. 

lsteklilerin eksiltme ~artnamesinde yaz1h muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettigi evrak ve vesaikle eksiltme glinii yukancl.a yaz1h saatlerde 
Komisyon Reisligine muracaat etmeleri laz1mdir. 

Bu i~e aid :;?artnameler iicretsiz olarak Haydarpa~a Yol Ba§mufetti§li -
ginden almabilir. (268) 

Cinsi 

Kirec; 
Tugla 
Marsilya 
kiremit 
Mahyahk 
kiremit 

Vah. 

Ton 
Aded 

,. 

Miktan 

260 
270,000 

50,000 

5,000 
} 

Vahit fiat 
L. K . 
15 cTonu• 
17 cBini» 

8 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

L. K. L. K. 
3900 00 293 00 
4590 00 344 00 

440 00 33 00 

-A~~g1da muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazll1 iki kalem 
tezgah ve makine 5/4/938 sah giinii saat 15.30 da ayn ayn stra ile ve ka
pah zarf usulile Ankarada idare binasmcl.a satm ahnacaktJr. 

Bu i:;?e ,girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettigl 
vesikalan ve Naf1a mliteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni giin saat U,30 a 
kadar Komisyon Reislij{ine vermeleri Iaz1md1r. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpa • 
liada Tr!Selliim ve Sevk $efliginden dagitJlmaktadir. (298) 

! S M ! Muhammen bedeli Muvakkat temlnatJ 
Lira Lira 

Bir aded plan freze tezgah1 18.000 1.350 
" • sac; biikme makinesi 27.000 2.025 -Haydarpa~a C.eposuna bir sene zarfmda gelecek olan tahminen 40,000 

ton maden komuriiniin va~onlardan yere bo~altJlmas1 ve yerden makine ve 
vagonlara yiikletilme i!;>i 3/2/938 tarihine musadif per~embe giinu saat 15 te 
Haydarpa!;a gar binast dahilinde Birinci tsletme Komisyonu tarafmdan ka
pah zarf usulile ihalesi yaptlacakhr. Beher ton komiiriin tahliyesi i~in 10 
ve t~hmili i~in de 19 kuru!/ muhammen bedel konulmu~tur. 

Isteklilerin 870 lira muvakkat teminat makbuzu ile kanunun tayin ettigi 
vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah nushasmda in· 
tisar etmis clan talimatname dairesinde ahnml$ vesika ve tekliflerin ayni 
gun saat 14 e lo-~dar Komisyon Reisligine verilmesi lazimdir. 

Bu i~e aid liartnameler Haydarpalia Depo $efligi ile Haydarpa§aea Bi-
rinci il.lletme Komisyonu tarafmdan paras1z olarak verilir. · (342) 

Miihendis 
ESKiSEHiR 

I 

Tiirk Anonim ~irketi 

aran1yor 

ELEKTRiK 
Direktorliigiinden : 

$irketimizin munhal bulunan elektrik ve makine miihendisligine 
talib olanlarm diploma vesair evrak1 miisbitelerinin sureti musadda -
kas1 ve bir aded fotograflarma ili~ik teklif mektublarile Direktorlii
.i!:umuze miiracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 



Ned en 
Aspirin ? 

Cunku ASPiRiN seneler
denberi her turlu sogukal

gmltklanna ve agnlara kar~1 
fesiri ~a~maz bir ilat; oldugunu 

isbat etmi~tir. 

A S P i R i N in tesirinden 

emin olmak i~in lutfen 

sma dikkat ediniz. 

marka· 

Preventorium ve Sanatorium Direktorliigiinden: 
Teminah Tahmin 

muvakkate fiah Aded 
L. 

~ 

375 50 1 Beyaz siyah benekli boga 
300 40 1 Koyu ktrmtzt bast beyazh bog a 
375 50 1 KtrmlZl renkli okuz 

90 12 ·1 ,. ,. dana 
P reventoriumda mevcud ol~p sahlmast takarri.ir eden yukanda cinsi, 

adedi, tahmin bedeli ve teminah muvakkateleri gosterilen boga, oki.iz ve 
dana 7 subat 938 tarihine musadif pazartesi ,gi.inii sabahleyin saat onda mi.i
essesenin bulunduau <;:amhca Valdebagmda Preventorium Direktorliigiinde 
sahlacakh r. Alacaklann muayyen gi.in ve saatte miiracaat eylemeleri ilan 

olunur. (407) 

Vak1flar Umum MiidiirliiQ-iinden: 
1 _ Ankarac.:~ Gokceoitlu mahallesinde Bilyiik Millet Mecl_isi c~d?esinde 

kain 7. ll. 9. 10 nu~~rah d?rt ev v~ miitemmimah olan ars~lanle brrhkte ve 
toptan miilkiyetlermm pe~Sm para tle sabsl kapah zarf usuhle artttrmtya ko-
nulmustur. . ' 

2 _ Arthrma mUddeti 2Q . ..,g~n olup ihale 3 ~ubat 1938 tarihine tesaduf , 
d persembe giinli saat 16 da Iltinci Vak1f at>arbmanmda- Va1bflar·· tlmum 

~~~iirli.igu Varidat ve Tahsilat Miidiirlii~iinde mutesekkil thale Komisyo-

nunda yarnlacaktlr. . .. .. 
3 _ Teklif mektublan iki~ci maddede yazth thale gunu saat 15 e kadar 

!hale Komisyon Reisine verilmrs olacakttr. . 
4 _ Taliblerden 7500 lira teminah muvakkate. almacakttr. Bu t~~mat 

va banka kefalet mektubu veyahud Vaktflar veznesme makbuz mukabrh ya-

tmlmi~ nakit olacakhr. . . ktf 
5 _ Seraitini ~ormek istiyen talibler~nA ikn~~~ . .V~. y .. apar~_1manmd.a. Va

M"d" l"gi.i Varidat ve Tahs1lat Mudurlugune muracaatlerr. 
krflar Umum u ur u c15h (337) 

Kapab 

Giimiisane 

Usulile Eksiltme ilanr 

DirektorliiP.iinden: -
Zarf 

Naf1a 
1 _ Eksiltmiye konulan is : Gii.mii~ane Vilayeti Halkevi in~aahd1r. 

!sin ke~?if bedeli 5526:! lira 78 kuru§tur. 
2 _ Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §Unlardtr : 
A_ Eksiltme §artnamesi. 
B _ Mukavele projesi. 
c _ Naf1a i§leri yapdar ~eraiti umumiyesi. 
D _ Nafta i~leri fenni ~artnamesi. 
E _ Hususi ~artname. 
F _ Ke~if cetveli tilhlili fiat cetveli. 

G- Proje. 
1stiyenler bunlan Gi.imii§ane Nafra Mtidiirliigi.inde miitalea edebilir-
ler, ve u~ lira mukabilinde zarf ahr. 

3 _ Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
4 _ Eksiltme 25 ikincikanun 1938 sah giini.i saat 15 te Gi.imii§ane Belediye 

dairesinde yapllacakhr. 
5 _ Eksiltmeye girebilmE'k i<;in istenilen 4200 lira muvakkat. teminat ver
n:esi bundan ba~ka Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika gostermesi 
lazJ..mdir. 
6 _ Teklif mektublan yukanda ikinci madr'!Pde yaztl! saatten bir saat ev
veline kadar Glimii§ane Belediye salonunda Eksiltme Komisyonu Reisligine 
makbuz mukabilind.e verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm niha
yet dorduncu maddede yaz1~1 saate kadar gelrni§ olmast ve dr§ zarfi miih?r 
mumile iyice kapahlmasi laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edtl· 
mez. 
7 _ fsteklilerin Nafra Vekaletinden almmt~ miiteahhidlik vesikasm1 haiz 
olmasr ~arttrr. (216) 

• 
Naf1a Vekaletinden: 

Diyarbakrrdan Cizreye dogru. in~a edilmekte olan hattm ktrk ikinci ki
lometresile altmi~mcl krlometresl arasmdaki iiciincii klSlm in~aat ve ray 
fersivah kapah zarf usulile miinakasaya konulmu$tur. 

1 _ Miinakasa 26/1/938 tar.ihine tesadiif eden car$amba gi.inli saat on 
be~te Vekaletimiz Demiryollar In$aat Dairesindeki Komisyon odasmda ya
ptlacaktir. 

2 - Bu i$in muhammen bedeli 750.000 yedi yiiz elli bin liradrr. 
3 - Muvakkat teminah 33750 liradtr. 
4 - Mukavele projesi, miinakasa $artnamesi, baymdrrhk i$leri genel 

$artnamesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, fenni $artname, ah$ab traversle fer -
$iyat talimatnamesi, cimento normu, telgraf hattr sartnamesi, plan ve pro
filc?.en miirekkep bir takrm miinakasa evrakt otuz yedi bucuk lira mukabi -
linde Demiryollar in$aat Dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu mi.inakasaya i$tirak etmek istiyenler 2490 numarah arthrma, 
eksilime ve ihale kanunu mucibince ibrazma mecbur olduklan evrak ve 
-vesaik! ve bilumum Nafra i$lerini veya demiryollan in$aat i$lerini yapabile
ceklerine ve bir defada en az iiG yi.iz bin lirahk boyle bir is yapm1~ bulun
duklarma clair N afta Vekaletinden verilmi~ 938 senesi i<;in muteber miite
ahhidhk vesikasmt mezkur kanunun tarifatr dairesinde hazrrhyarak fiat 
teklifini havi mlihurlii zarflarile beraber bir zarf icinde 26/1/938 tarihinde 
saat on dorde kadar makbuz mukabilinde Demirvollar in~aat Dairesinc.eki 
Komisyon Reisli~ne tevdi , etmi§ olmalan lazlll}c;hr. (147) 

1937 SELANi~ oeynelmilel 
sergisi tarafmdan 

A l.T I N M A 0 A l Y A 
ile taltif edilrnif olan 

A~~IBA~I markah~ 
LOKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En lyi makarnalard1r. 
Siparit erin dog-ruea fabrikaya 

verilmesi riea olunur. ••i 

Bayanlar 
Gen~ bayanlar, her birisl 200 llradan 

500 llraya kadar bay DAviD'e bol'l;ludurlar. 
Bu borcu nasll Od.lyecek:ler? 
N~anlandiklan zaman n~anhlannm 

~eyizlerini DA vi:D ma~zasmda yaptua
caklart fevkalad.e rob dO.,ambrlar, lpek.ll 
pijamalari, gomlekleri, i!f ~ama§rrlart Uze
rine vereceklerl slpart~lerle babalarma 
Odetecekler. 

Adres, Beyoglu, Galatasaray Llsesl k.ar
§J.Smda 178 numarall DA vi:D magazast. 

Beyoglu Dordiincii 
Noterligine: 

tlhami Masar aleyhine ke§ide eyle -
digim protestoma cevaben ve istanbul 
Altmc1 Noterligince 13/1/938 tarih ve 
772 sayt ile taraf1ma teblig edilen pro
testoname cevabtdrr. 

ilhami Masann yolsuz iddialarma 
bundan evvel protestomda cevab ver
dim. Proje taslagr telalcld ettigi muka
vele ahkammt tamm1yan bu zat, bu -
gline kadar ancak bu mukavelenin ken
disine bah~ettigi menafi sayesinde be -
delini odemeden ~irketin hisselerine sa
hib bulunmu~ ve evvelce miistahdem 
bulundugu firmadan infikakindenberi 
gec;imini temin etmi§tir. 

Hal boyle iken iic; §erik tarafmdan 
imlalapm,~~ bir muk~ve}e)_'e ;l?roje ta~
lagr demekten c;ekinmiyen ve bunun 
hiikmi.inu inkarla hic;bir kanuni Ilizum 
ve zaruret mevcud · olmad1,& hal de c;ek- ' 
tigi protestoyu gazeteye derc ve ilan 
ettiren bir adamm vaziyeti propagan -
dadan ve efkan umumiye lehine te§vik
ten ba~ka bir §ey olm1yacagr gibi boyle 
bir kimsenin ne§redilecek her hangi bir 
vesikayr inkara kalkr§aca~ da bedihi 
ve a§ikardrr. 

Kanun ve hakikate muhalif olan 11 -
hami Masarm i§bu protestosu miinderi
cabm ~iddetle reddeder ve mahza ce • 
vabi protestonun ilan ettirildiginden 
dolayt i§bU protestonun ilamna liizum 
gordiigiimii ve bundan boyle vuku bu
lacak te~ebblislerinin cevabsrz brrak1 • 
lacagrm ve maamafih bugiine kadar 
vuku bulmu§ ve bundan sonra vuku bu
lacak te~ebblis ve hareketlerinden te · 
velliid etmi§ ve edecek maddi ve mane
vi zararlarm kendisinden istenecegini 
bilmek (izere be§ nfishadan ibaret i§bU 
protestodan hirer niishasmm Cumhu -
riyet ve illus gazetelerine derc ve ila -
mna tavassutunuzu diler ve bir nusha
smm vekili Yusuf Kenan Antelin Ata
bek hamndaki 23 No. h yazrhanesini 
kanuni ikametgah ittihaz eden ilhami 
Masara tebligile digerinin dairenizde 
hrfzrm ve musaddak bir ni.ishasmm ba
na iadesini rica ederim. 

Galata Bahtiyar Han 34 Baha Moltay 
Be~ ni.ishadan ibaret bu protesto da

irede sakh aslma mutabtk olmakla ti
caret kanunu ahkamma tevfikan ilan 
edilmek iizere Cumhuriyet gazetesine 
irsal krhndr. 

Beyoglu Dordi.incu Noteri 

!LKBAHAR mevsimine 
mahsus yeni gelen mallan
miza yer ayumak ihtiyacm· 
day1z. Bunun ic;in : Mevcud 
stokumuzun biiyuk bir kis
mini 

15 Sonkanundan 

15 Subata kadar 
' 

her yerden iyi ve miikem
mel fiat ve :c;eraitle elden 
c;tkanyoruz. Cesitler tiiken
meden evvel ihtiyac;larmiZl 
temin ediniz. 

Beyoglunda 

BAKER Magazalari ... ________ .. 

25 ince 
20 Kal1n 15 KURU$TUR. 

Trabzon Belediye Enciimeninden : 
Trabzon §ehri dahilinde ve civarmdaki sayfiyelerinde i§letilmek iizere 

konforlu, yeni ve 938 modeli iki aded otobi.is satm almacakbr. 
Yalmz bu otobi.islerin 938 senesi Belec!.iye biit~esine konulacak tahsisatla 

ve muayyen taksitlerle odeneceginden bu §erait dairesinde Belediyemizle 
mukavele yapmak istiyen miiesseselerin teklifnamelerile satacaklan otobiis
lerin nev'i, evsaf1 kabiliyet ve tahammiil derecelerini havi katolog ve fiatla
nm Belediyemize bildirmeleri ilan olunur. (267) 

Urfa Naf1a Direktorlii~iinden: 
Urfa vilayetinin cenub hududu uzerinde Babahat ve Harapnas mevki

lerinde yeniden in~a edilccek olan iki aded Glimriik Muhafaza taktm mer -
kezi binasl c43196· lira c84· kuru$ bedeli ke$if iizerinden kapah zarf usu -
lile eksiltmiye konulmustur. 

1 - Eksiltme 24/1/938 tarihine musadif pazartesl giinii saat 15 te Ur
fa Nafra Miidlirliigii odasmda toplanacak komisyon marifetile yaptlacaktrr. 

2 - Bu ise aid evrakt fenniye : Proje, mukavelename projesl, eksiltme 
$artnamesi, fenni sartname, hulasai ke~fiye, Baymdtrhk i§leri genel §art -
namesindPn ibarettir. 

3 - iki binanm muvakkat teminat miktan c3239• lira c72• kuru~tur. 
4 - isteklilerin teklif mektublanna a$agtdaki evrak1 baglamalan sart

hr: 
A - Yukarrda miktan yazth teminat akcesinin Malsandtgma yatml-

6/tma dair sandtk makbuzu veya muteber bir bankadan aluiacak teminat 
mektubu. 

B - Teklif sahiblerine Nafra Vekaletinden verilmi§ asgari otuz bin ll
rahk ehliyet vesikas1 veya musaddak sureti. 

C - Teklif sahiblerinin mensub olduklan Ticaret Odasmdan aldtklart 
1937 senesine aid vesika veya musaddak sureti, 

D - 1steklilerin iniihendis veya fen memuru olmas1 veya bunlardan 
birinin bu i$in mes'uliyeti fenniyesini deruhte edecegine dair alacag1 taah
hiid senedi. 

5 - isteklilerin arttrrma ve eksiltme kanununun umumi hiikiimlerile 
kapah zarf usulile eksiltmive dair olan maddeleri ve eksiltme sartnamesi 
ahkamma ve yukanda yaz1i1 maddelerin icabatma riayet eylemeleri $arthr. 
Aksi halde hie bir mazeret kabul edilemez. 

6 - tstekliler bu ise aid evrak1 fenniyeyi ve $artnameleri Urfa Nafta 
Mlidurlligiinden isteyerek gorebilirler. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Eksiltme Komisyonuna varmast $artttr. Postada vuku bu
lacak gecikmelerden dolayt komisyon mes'uliyet kabul etmez. (98) 

De viet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Nev'i 

45 • 49 sayl11 Aym 
Tarihi mecmualarr 

Beherinin muhammen 
be deli 
669,60 lira 

Beherinin ilk 
pey akcesi 
52,22 lira 

Vasati hacmi 1/16 cift istanbul krt'asmd.a 36 ~ar forma tahmin edilen 
45, 46, 47, 48 ve 49 sayth Aym Tarihi mecmualan istanbuldaki hususi mat -
baalara bastmlacakbr. Acrk eksiltme 18 ~SUbat 1938 cuma gi.inii saat 15 te 
Basrmevimizde yamlacaktrr. 

isteklilerin ·teminat akcelerini vaktinden once veznemize yabrmrs bu -
lunmalan lazrmd1r. Sartname ve niimune Direktorliigumtizde goriilebilir. 
N 0 T : 

Bu be~ mecmuanm her biri, ayn birer i~ olarak, ba~ka ba~ka Basrmev-
lerine ihale edilecektir. (408) 

Kad1n, ka~ yat•nda 
daha giizeldir? 

Bu sualin cevabmt kimaeler 
veremiyordu. Fakat yaptlan 

tecriibeler fU neticeyi verdi: 
- Kadm her ya\lta giizeldir! 

Y almz, VENOS KREMl, 
VENOS PUDRASI, VENOS 
RUJU, VENOS BRtYANTINt, 
VENUS RIMELI, VENUS 
ESANSI kullanmak ~artile ... 

Dr. iHSAN SAMi --· 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilatt, frengi nok
t~i nazarmdan Vasserman ve Kahn 
t•!amii!Jen, kan ktireyvati sayrlmasr 
Tifo ve lSltma hastahklan teshisl, 
ltlrar, balgam, cerahat. kazurat ve 
su tahlilat1, iiltra mikroskopi, hu
sllsi a~rlar istihzarL Kanda iire. 
$l'ker, Klortir, Kollesterin miktar-
11 'rinm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Dr. Y. HALACY AN 
Nansl. T1b FakUitesl Loreyalarmdan 
dahili, mide ve barsak hastaltklan 

hekimi 
Muayene saatlerl: 13 ten 19 a kadar. 
Qar~amba ve pazar giinlerl saat 10 
dan 19 a kadar yalmz 50 kuru~ mu
kab!l!nde hastalanm kabul eder. 

Taksim, (eski Tal!mhanedel Abdiil
hak Hamid caddesl , Dlrllk apartlmam 

No. 18, 2 nci kat. ••••I 
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Diinya mevadd1 g1daiyesi aras1nda en biiyiik miikafat ile zafer ni~amm; diplom donor ve altm madalyay1 kazanan ve bu suretle birinciligi 
bihakk1n tasdik olunan 

0 Z L U u· N LA R I 

ViTAMiN 
M1s1r ozii 
Tiirlii ozii 
lrmik ozii 
Yulaf ozii 
Pii·in~ Ozii 
Bademozii 
<;avdarOzii 
BugdayOzii 
Bugday Hzu ni3astas1 

KALORi 

G I D A 

~ SIHHAT 

Patates ozii 
Bezelye Ozii 
Ye3il mercimek Hzu 
K1rm1z1 mercimek Hzu 

1 J\llahm yaratt1g1 saf hubu6attan alman vitamini ve kalorisi, kuvvei g1daiyesi ~ok clan HASAN CZLtJ' UNLARINA doktorunuz §ehadet eder .~i hayatm ve tabiatm en mu11:addi ve en miikemmel g1das1dir. Hasan Ozlii 
u. Unlan ~ocuklanruza tam afiyet temin eder. Ne~viinemalarma yardrm eder. Onlan ~abuk biiyiitiir. Ne§eli, tombul, hastahlmz yapar. Hasan Ozlii unlarile !;Ok leziz mahallebi ve !;Orba ve yemek yapllrr. Mutlaka HASAN 

markasma cl.ikkat. 

HASAN FISTIK ozu YAel 
Cam fistlgiDtn oziinden ~Ikardmlf aaf yag olup vitamin, kalori itibarile diinyada mevcud biitiin kuvvetli ve gidai maddelerden daha fazla bir s1hhat ve afiyet temin eder. Umumi zayifltgi 

kans1zhg1 ve bilhassa veremi kat'iyetle iyilettirir. lttihayl ziyadelettirir. Bir kilosu viicude birka!r kilo temin eder. Hasan f1shk ozii yag1 i!rmeden baskiilde tarhhmz. Hasan deposu ve ~ubeleri. 
'' ' \ ' ·. . .. . "'J ~ ... ... . ~ .. 

~OCUKLA 

Bu havalarda ceblnlzde 
muhakak bir kutu 

1PASTiL 
Jt\i OAT 

bulundurunuz. 
Bolaz hastahg1na tutulmaz, 
a§r1yan bogaz1n1z lyile,lr. 

Fiati her yerde 25 kuru'itur. 

SA~ BOVALARI 

JUVANTIN 

Harb 

KUMRAL - SiYAH 
Ter ve y1kanmakla kat'iyyen 

~rkmaz; tabii renk veren ta 

nmm1~ yegane sthhi sa~ 

boyaland1r. 

iNGiliZ KANZUK EGZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Akademisi Komutanhg1ndan: 
Hali tasfiyede Hava Harb Akademisi i~in 80 ila 100 lira iicretli iki erkek daktilo ali-

. nacakhr. 
Sanayii Zeytiye ve 9arttar : 

s ·.uME 
BURSA 

.MERiNOS ABRiKASI 
Gerek dokuma ve gerek her tiirlii tri

kotaj yiin ipliklerini imale ve sipari' ka

buliine ba,Iami,br. 

Merinos F abrikas1 yiin iplikleri yabanc1 

memleketler ipliklerine olan ihtiyacl ta • 

ortadan kaldiracakbr. 

iplik niimunelerini Bursada Merinos 

Fabrikasi Direktorliigiinde gorebilirsi1_1iz ve 

istiyebilirsiniz. 

Belediyesinden : 
Kimyeviye 1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve Turk olmak. 

2 - Otuz ya§mdan yukan olmamak. 1 - 1/4/1938 tarihinde ihalesi mukarrer olan ~ehir elektrik tesisatma 
T.A. t?irketinden ilin: 3 - En az orta tahsili bitirmi~ olmak. talib zuhur etmediginden evvelki ~erait dahilinde •20. ~n temdid edil -

4 - <;abuk ve iyi daktilo edebilmek ve d.aktilo imtihanmda muvaffak olmak. mi~tir. Hali tasfiyede bulunan Sanayii Zey-
5 - En az iki yll hizmet teahhiit etmek, bir yabanc1 dil bilenler tercih edi- 2 - ihale 3/2/1938 per~embe glinii saat on be~te Cankm Belediye En -tiye ve Kimyeviye T. A. §irketinin his-

sedarlan a§agidaki ruznamede gosteri _ lecektir. ciimeninde yap1lacakhr. 
len hususlar hakkmda miizakere etmek !steklilerin ikincikanun sonuna kadar Ylld1zda Harb Akl:'.demisi Komu- 3 - Bu if?e aid proje, ke~if. ~artname vesaire Ankara ve istanbul Bele-

.. • • • - -~ j~ • • • , .... 

. . 

OgnlonniZI 
· · derhal ·· 

lza e 
edece 

41. 
~ DX:R. 

OOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ztihreviye mUtehasSl!l 

Beyoglu Yerli MaHar Pazan 
kar~1smda Posta sokag1 ko~esinde 
Meymenet aparhmam. Tel : 43353 

tanhgma mtiracaatleri. (332) d F M 1 d d. ( ) iizere 24 ~ubat 1938 per~embe giinii sa- i:ve en tidiirltik erin e 1r. 377 Karacabey hukuk hakimliginden: 
at 11~0da~rketin Beyo@undaMa~ka· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kuacabeyin Ha~rlar koyiinden Ah-

da Te~vikiye caddesinde 47 numarada K d s "' I k K 8 • I • I • d ll I k• I med oglu ishak tarafmdan Karacabey 
adi heyeti umumiye halinde toplanmlya a ID a g I orunta I gin er I Iyor ar 1 •• asliye hukuk mahkemesinde a~Ilan tas-
davet olunur. hihi isim davasmm cari muhakemest 

R U Z N A M E d sonunda: Davac1 ishakm talebi v~hile 
Gene ve o!{UI1; ttdrr.hk a[emir.in se fih[ tnl korumak nezahat ve taravetini yerin e barakmak ve art1rmak otedenberi istimal ettigini iddia ettigi 

1 - Tasfiye memurlarmm ve mura
kib raporlanmn okunmas1, 

2 - Tasfiye memurlan tarafmdan 
tanzim olunan bilanc;onun tasdik1 ve 
tasfiye memurlanmn ibras1. 

Heyeti umumiyeye i~tirak edecek o
lan hissedarlar hisse senedlerini ve ya
hut bunlara sahib olduklarmi mlisbit 
vesikalan toplanhdan laakal bir hafta 
evvel §irkete, yahut bir bankaya tevdi 
etmege mecburdurlar. 

Zayi - i~ Bankasmdaki hesab1 ca -
rimde kullandigim tatbik mtihrlimii 
kaybettim. !Ian tarihinden itibaren im· 
za kullanacag1mdan zayi miihriin hiik
mii kalmam1~tlr. 

F atma Ayhan 

i~in devri eyhk itttfyaclar•n• daima p-oz onUnde bulundurmak en miihim bir keyfiyetti r. Tabiat bu zaman· :}adi isminin bu tshak ismi yerine ken-
lards ekseriya sin i rlere o ldugu kadar biitiin uzviyete bir zay•fhk ve mukavemet noksanhg1 ver.r. masma ve niifustaki kaydmm bu §ekilde 

diizeltilmesine 27 eylUl. 937 tarihinde 

Bayanlar; sakJn bu noksanhginlZI belli etmeyiniz! r rar verilmi~ oldugu ilan olunur. 

E'u kuvveti sizlere temin edecek yegane vasJta adet zamanlanmzda kullanacagtniZ Doktor aramyor 

ve baglari 

Adana ve i~mirdeki in§aatlmlz
da ~ah~mak iizere iki doktora ihti
yac vard1r. Galata, Karakoypalas, 
dordi.incli kat 15/18 numarada Aral 
tn~aat Limited §irketine miiraca
atleri. 

sanfll V6 B~mullarnrt : Yunua Nad• 
umumt nerrlyatt !dare eden fa2t l1tert 

Mildilrtl: Hikmet Miinil 

CumhunJie' matllaa.n 


