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Rumen kabinesinin . program I 
M. Goga Parlamenionu·n 
feshedilecejini bildirdi 

Basvekilimizle 
' 

• A sanum1 
Basvekili aras1nda Rumen 

telgraflar· · teati 
' 

edildi 
Rumanyada hukOmet l Harbden sonra Romanyay1 istila eden yiiz binlerce 

degisiminin manas1 
'Ramanyanrn harici siyaseti bir 
prensip meselesi degildir, belki ta
rihin ve cagralyanrn zaruretleri 
neticesidir. Bu netice kalay kalay 
'degi,emez, dahili siyasette ise Ra
manya, Almanya ve ltalyada oldu-

gu gibi atariter hiikumet 
sistemine taraltardrr. 

f'E5) om~n~a.da yapllan son meb'us 
~ sec;1mmm neticeleri biiti.in diin· 

ya ic;in si.irprizler getirdi. Eski 
Ba§vekil M. T ataresco'nun riyaset ettigi 
milli liberal partisi sec;imde umdugu c;ok
lugu elde edemedi. Bununla beraber se
c;ilen meb'uslarm yiizde 38 ine malik <;Ik· 
t1. Buna kar§I mill! koylii partisi biraz ka· 
zancla eski mevkiini daha kuvvetli suret· 
te tuttu. $imdi (Her§ey vatan ic;in) adm1 
ta§Iyan eski fa§ist Demir migferliler par
tisi meclisin yiizde yirmisine tekabiil ede
cek kadar fazla meb'us c;1karmaga mu· 
vaffak oldu. Miifrit nasyonalist milli ~~
ristiyc.n partisi de eski 9 meb'usuna muk":· 
bil 40 sandalye elde etmekle kendi varh
gmda biiyiicek bir terakki gosterdi. llk 
surpnz se<;Jmm verdigi bu nehcelerdedn. 
Efkan umumiye se~im miicadelesinin en 
ziyade milli liberallerle milli koyliiler 
arasmda cereyan edecegini tahmin edi
yor ve vaziyetin bu iki biiyiik partinin ka
zanclanna ve kay1blanna g~re taayyiin 
etmesini bekliyordu. Bu bekleyi§ bo§a 
~Ikh, c;iinkii iki biiyiik partiden her ikisi 
kuvvetli hiiktmete esas olacak ekseriyeti 
kazanmami§ bulunuyorlardi. Hiikumet 
artJk ya bu iki partinin i§tiraklerile, veya 
onlardan birinin diger partilerle anla§ma· 
larile kurulabilirdi. 1§te ikinci siirpriz de 
burada tahakkuk etmi§ oldu, Ciinkii Ma
jeste Kral Karol yeni hiikumetin te§kili 
vazifesini kendi varhgmda terakki elde 
etmi§ olmakla beraber meclis itibarile az
hgm azhg1 (biitiin meclisin yiizde on biri 
kadar bir§ey) halinde bulunan milli huis
tiyan partisine verdi, ve bu partinin reisi 
olan M. Goga yeni hiikumeti kurmu§ bu
lundu. 

Dahill noktai nazardan ve parlamento
culuk baklmmdan bu geni§ . bir buhrana 
ayak atmak demektir. Dahili siyasetin 
karga§ahg1 durulunc1ya kadar harici siya
set mevzuubahis bile olamiyacagmdan 
§imdiki hiikumet partisinin zaten malum 
o1an programmdaki milli ifratlara ~e ~a
rici temayiillerinin yakJ§Jk alan §ek11lerm.e 
ragmen bugiinden yanna Rumen dJ§ sJ
yasasmda biiyiik degi§ikliklere intizar et-

mek abes olur. 
Filhakika yeni hiikumeti t~§kil e.~~n 

milli hiristiyan partisi progra':'J?a doVIz 
olarak §U ke!imeleri ka!~etmi§hr: Allah: 
Kral ve millet. Adi hmshyan olan part! 
i~in iki ilk kelimeyi tabii bulmahd1r. Fa· 
kat o iki kelimenin bir parti programmda 
oymyacakl: -1 rolii iyi anlamak ic;:in iic;iin· 
cii kelimeye yukletilen yiiku iyi gon_nek 
ve iyi kavramak lazJm?Ir. Bura?~ ~~l~et 
nk manasmad1r. HITistiyan parhsl hakJm 
milleti 1rkan Rumen olan halk manasma 
ahyor ve ekalliyetlere ancak ikinci iic;iin
cii planlarda yer veriyor Hele Y ~hu
dilere 8~1ktan 8~1ga ht!r yer ven~nyar. 
Parti kendi dahili hayatmda, kend1 men· 
sublarmm kollarma takt1g1 beyaz hac;lara 
varmc1ya kadar, Alman ~a.sy.onal sosya· 
Jizmini ornek tutmU~ gJbJdlr, Ve hplo 
Almanyada ve italyada aldugu gibi 
otariter hiiki'imet sistemine taraftar· 

d1r. 
Parhmanter usulde her§eyden once 

meb'us adedi itibarile bu kadar azhk olan 
bir parti hiikumet kurar ve yiiriitebilir mi? 
Diger anla§malarla bir c;:okluk temin et
medikc;:e hay1r. Halbuki M. Goga hiiku
metini, kendi partisi haricinde yalmz mil
II koyliilerden dort kisiyi -~ahsi muvafa
katlerile- beraberine alarak kurup c;1k· 
lY'l~hr. Milli koylii partisi de bu dort ki§iyi .. 

. . . 

Y ahudi unsuru . hep kazanc, irti,a ve 
ka~k~1bk zihniyetile ya~am1'! 

Romanya Krall Majeste Karol gene izcilere iltifat ediyor 

Biikre§ 1 (A.A.) - Kral Carol, rad-1 programm1, anlatmi§tlr: 
yo ile Rumen milletine hitaben soyledigi «- Mill! duygu, Romanyahlarm, a· 
bir nutukta herkesi saltanata ve hiikumete vazesile. biitiin kalblere hakim bulunuyor. 
sulhu kuvvetlendirmek yolunda yard1m Bu, yeni ~i.ikfunetin dogum beraatidir. 

etmege davet etmi§tir. Biz, bi.iti.in Rumen milletinin istedigi mil-
Kra], millelln is ikbalinden emin 01 - li tarih1 izin ihyas1 ve k0yliilerimizin l.a· 

dugunu soylemi§ ordu ve genclige selam· yat ,·artlarmm 1slahJ fikrini tem~il ediyoruz 
lanm bildirmi tir. biz, Romanya milletinin ruhani kalktn -
M. Gaga, hiikumetin pragriuntm masmm huistiyan kilisesile miimkiin ola .. 

ilcin etti - cagma · kaniiz. Biz devletin temelini te§kil 
Biikre§ 1 (A.A.) - Rader ajan • eden Kraliytte inan1yoruz. Nihayet biz 

s1 bildiriyor: Ba§vekil Gog a, yeni y1l mii- milletin devletteki kurucu haklanna iman 
nasebetile soyledigi nutukta hiikumetin ·[Arkast Sa. 5 siltun 1 de] 
lllllllllf II I 111111111111111111111 IIIII Ill 1111111 Ill II II 11111111111111111111111.11111 Ill II II 11111111111111111111111111 II II 

Edebiyat gecesi . biiyiik 
ne§' e i~inde kutluland1 
Eski 'airlerin eserleri kendi · k1yaf~tleri 

. . . 

i~inde . oku~du, milli oyunlar · oynand1 

Edebiyat gecesinde bulunanlar istiklal mar§lDl dinliyorlar 

Oniversite Edebiyat F akiiltesi talebe. Raci, Mithat, Rii~tii, Zeki, Oguz; Ne· 
sinin tertib ettigi biiyi.ik edebiyat gecesi dim, F uzuli, Y unus Emre, Karacaoglan, 
diin ak~am Tepeba~mda Onyon Fransez Pir Sultan, Aptal k1yafetlerine girerek 
salonlarmda yapilml~hr. onlarm eserlerinden parc;alar okudular ve 

.. Bu ~iinasebetle fevkalade bir ~ekilde C<Ok alki~landilar. 
suslenmi~ olan salonlar ~ehrimizin edebi- Nihayet T uran Cemiyetinin gencleri 
yat ve san' at alemine mensub kadm, erkek milli k1yafetlerle ldil- Ural, Kmm, Azer· 
giizide bir kalabaltkla hmcahm<; dol - baycan danslan, ve Edebiyat talebesi de 
mu~tu. Zeybek, Karadeniz oyunlan oynad1lar. 
. Gece, 9 bu<;ukta hep birlikte soylenen Bu giizel gece samimi ve n~zih bir ha· 
lstiklal mar~ile ba~lad1. . va i<;inde sabaha kadar biiyiik bir ne~'e 

Bunu miiteak1b Edebiyat talebesindcn i<;inde ge<;ti. 
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kendi kadrosundan <;IkarmJ~hr. Bundan <;aresi bulu arak memlekette yeni hiiku· 
anla~1hr ki milli koylii partisi M. Goga hii- metin parti zihniyetlerine uygun bir tak1m 
kumetine arka vermiyecektir. T abii milli icraah goriilecektir. En sonunda §imdiki 
liberaller de oyle. 0 halde bu hiikumet meclis gene dagthlmak ve gene yeni sec;im 
ekseriye~sjz-hir hiikume~tir v,e. im~iki mec- yapJlmak i.W:re. Romanya, ic;in bu te§eb
lisl ~ c;a~amiyacaktlr. I~te buradadlr · ki bilsii olduk~a biiyiik d'ahili blr buhra.nm 
dahili buhtan kendini g.i.:istelir. Yen~ hii-

1 

goze almmilSI manasma almakta yanh§ 
kume~in te§kilati esasiye kanu.nuna riayet- yoktur. 
kar ~bca~I ha.kkmdaki teminatma rag-

1 <)yle an'l.a.§iltyo~ ki Maj~ste Romanya 
men ya ~imdi sec;ilen meclis c;ok gec;me- Krah ·yeni · hiik:umetin te!5kninde ttlttugu 
den c:lajiti}arak yeni sectime gec;ilecek, YUNUS NADI 
yahud onun UZU',l mi.iddet top}anmamasl [Arkast Sa; 5 siltun f te) 

9iizliler miicadelege hazzrl 
c;an- Kay- ~ek japonyan1n 
sulh tekliflerini reddetti 

-Cin · Mare~al1, Ba~vekaletten istifa ederek yaln1z 
Ba~kumandanl1k i~lerile ugra~acak. Japonya da 

milleti harbe devama te~vik ediyor 
Londra 1 (Hususi) - Cindeki AI • 

~an elc;isi J aponyanm sulh §artlarmt Ma
re§al Can • Kay • $ek' e bildirmi~tir. Ma· 
re~al Can • Kay • $ek J apon tekliflerini 
derhal reddetmi§tir. 

Can-Kay-$ek Ba~vekaletten 
istifa etti 

Londra 1 (Hususi) - Hankeu'dan 
bildirildigine gore Mare§al Can • Kay • 
$ek Ba§vekaletten istifa etmi§tir. Mare
§alm yerine Maliye Nazm M. Koo Ba§· 
vekalete getirilmi§tir. Mare~l Can-Kay
$ek bundan sonra miinhaman (:in ordu· 
su ba§kumandanhgmi ifa edecektir. 

(;in, uzun bir miieadeleye 
hazrrlamyar 

Londra 1 (Hususi) - Salahiyettar 
Cin mehafilinde temin edildigine gore, 
<;in hiikumeti Japonlara kar§I uzun bir 
miicadeleye hrz1rlanmak iizere bazi yeni 
tedbirler almi§hr. Bu meyanda baz1 ne • 
zaretlerin birle§tirildigi ve muhtelif fuka 
liderlerinden miirekkeb 15 sandalyesiz 
nazmn kabineye almdiklan haber veril • 
mektedir. 

Japonlar ~anghaydaki beynelmilel nuntakaya asker ihrac ediyorlar 

Japan hiikumeti, milleti harbe met ezciimle diyor ki: 
let;vik. ediyor «En biiyiik arzumuz, Cin anla§mazli 

Tokyo I (A.A.) - Y1lba§I miinase• ~mm c;abuk surette hallidir. Fakat millet 
betile ne§rettigi bir beyannamede hiiku • [Arkasz sa. 8 .siltun 3 te] 
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Atatiirkiin 

te e iirleri 
' 

Ankara I (A.A.) - Riyaaeti • 
cumhur Umumi Katibliginden: 

Y eni aene miina•ebetile yurdun 
her taralrndan, Atatiirke, vatan • 
daflarrn yiiksek 'duygularrnr ve sa
mimi temennilerini bildiren bir~ok 
telgrallar gelmekt-edir. Bundan ~ak 
miiteha11i1 alan Atatiirk, lefekkiir
lerinin ve aaadet Jileklerinin Ana
Jalu ajanat vasztasile iletilmesini 
emir buyurmu,lardrr. 

insa11bk borcu 

«Hisar» kurbanlarJntn 
ailelerine yard1m 

Hisar fada~l kurbanlarmtn aile
lerine yard1m, dun de devam et .. 
mis, bir c;ok miiessese ve merha
metli yurddaslar iane listesinin 
yekununu kabartmt!?lardrr. 

Altmc1 Iiste 
Lira 
4692,40 Diinkii yekun 

5 Avukat Ural Dilek 
2 Katibi Remzi T amerer 
0,50 Mustahdem Nesim Cakar 

25 F oto Rokor sahibi V ahid 
Kutsal 

25 Antalya Umumi Nakliyat 
T.AS. 

38,85 Antalya Umumi Nakli
yat T. A $. memurlan 1----

4788.75 Yekun 

PEK Y AKINDA: 
•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• Ill ••••••••••• 

Gabriele 
d'Annunzio 
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Belki evet, 
Belki hay•r ••• 
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Biiyiik · J talyan edibinin 
biitiin .diinya lisanlarma 

.lerciime edilen fevkalade 
cazib rotrJanr ••• 

Amerikada sermaye ile mUcadele 
oose ve t'in n ku 

endi§e ile bekleniyor 
Amerika Cumhurreisinin 933 de oldugu gibi bu 
defa da 'iddetle miicadeleye ba,hyacagJ ania,tbyor 

Va§ington 1 (A.A.) - Siyasi sene, 
id .. renin Ruzvelt hiikumetile mi.iessir su -
rette t~§riki mesai etmek istemiyen biiyiik 
se:mayeye kat§! yeni bir hiicumile niha
yet bulmu§tur. 
. Dahiliye r lZITl ickes tatafmdan ya ·• 
p1lan hiicumdan sonra Ruzvelt, nazmn 
beyanatma i§tirak ettigini bildirmi§tir. 

Ruzvelt'in paza.tesi giinii parlcnnento
nun aoh§mda soyliyecegi nutukla sah gi.i
nii biitcenin miizakeresi esnasmda yapa
cagi beyantt endi~e ile beklenmektedir. 

Esasen iyi olm1yan ikhsadi vaziyetin 
biisbiitiin fenala§masmdan korkan gaze
teler, ekseri 'tle hiikumetin hath hareke
tini tenkid et'l!ektedirler. 

Baz1 mahiiller, Ruzvelt'in 1933 sene- Amerika Cumhurreisi M. Roosevelt 
sinde yaptigi gibi siddetle miicadeleye ba~hyacag1m zann~tmektedirler. 
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Ihtilalciler .Teruel 
§ehrini istirdad ettiler 

Hiikumet~ilerin 

beraber • es1r 
ecnebi 

bir generali erkan1harbiyesile 
dii,tii, cepheye giden be' 
gazetecisi yaraland1 

edilen Teruel kasabasmdau bir goriinii~ 

(Y azuz 3 iincii sahilemizdedir) 
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Yazan: Gevirenler: 

MAUREEN FLEMING 20 - MITHAT CEMAL • S. ZIYA 

lmparator donakaldt. Ne soyliyecegini bilemi· 
yordu : Elisabeth, bo.anmagt teklif etmi,ti ! 

- Bo~nma, nikah feshi gibi §eyler 
i~in neler dii~iindiigiinii bilirim. Bu ~ey· 
leri konu~up da seni s1kmak istemem. 
Halk ne diyecekmi~. o da vazifemde de
gil. F akat beni boja, buna muvafakatini 
istiyorum. Kan diye ba§ka birini bul, ev· 
len ... Oyle bir kadm ki hayahm seninle 
ger~ekten payla§Sln... Ger~ekten, yani 
maddeten, manen ... Benden bunu bekle
me, elimde degil. 

Elisabeth birdenbire sustu. imparato -
run yiizii kiil rengi baglaml§h. Kilidlen -
mit di§lerin:::J arasmdan cevab verdi: 

- Bo~anmalc rot? Asia! Bir miiddet 
kin uzaklara git. Herkese, hava tebdiline 
gitti, derim. Umanm ki yakmda gelirsin 
in§allah. 

Elisabeth bir tiirlii yumu§am1yordu. 
Heyecanstz, mutedil bir sesle cevab ver· 
c:Ii: 

- Gelirim evet. Fakat Hofbourg'a 
gelirim, ~ocuklanmla ya§amaga gelirim 
Franz I Amma kann olmaga, seninle ya· 
§&mag a degil; kat' iyyen! 

lmparatorun ~elik mavisi gorlerinde 
ya§l&r helirdi. Dudaklan titriyordu. Bir • 
§ey aoyliyemiyerek dakikalarca durdu ... 
Bu, mii§kiil ve bedbaht dakikalardan o • 
riilmiit hir asnd1, 

lmparatort 
- $unu hahrlamanlZl aizden rica ede

rim, dedi; hareket tarztmz devletin en 
yiiksek menfaatlerile alakadar olan hir • 
§eydir, 

lmparatori~e. meydan okur gihi bir ta· 
VJrla: 

- 0 halde, dedi; heni herkese kar§J 
mi.idafaa etmek hususunda gafil davran· 
maym. <;unkii ben her istedigirni yap• 
makta lcendimi hiir farzediyorum. 

!mparator: 
- «Beyandan miistagnidir ki>> mii • 

dafaa edecegim. 
Dedi. Bu «heyandan miistagnidir ki» 

ciimlesi imoaratorun beylik tabirlerinden 
biriydi ve lmparatorkenin tiksindigi bir 
tabir. 

lmparatori~e: 
- Burada biitiin emeklerim bo~ .. <;o

cuklanma yard1mtm dokunmuyor. An • 
nen, c;ocuklanm1 emri altma almt§, §id • 
detle idare ediyor; ttpkt geldigim gi.in • 
denberi idare ebnege kalkt§tlgl gibi. 

lmparator: 

- Anam, Habsbourg'lar hanedanmm 
ne demek oldugunu hakkile bilen bir ka
dmdJr, Siz, bunu garib mi buluyorsunuz ~ 
0, biliyor ki ~ocuklanm1z asnlardan kal
ma bir saltanat hanedammn miimessil -
leridir. Biliyor ki siz, veliahd gibi miihim 
bir ~ahsiyetin terbiyesi eline bnaktlamt • 
yacak kad·r ~ocuksunuz. 

lmparatori~e: 
- Hayu, ben ~ocuk degil, sadece da

rnlzlik bir k1sra(;1m; hiitiin mahiyetim bun
dan ibaret ... Biliyorum bunu ben Fran
r;:ois, hatta anan bunu bana kendi soyle
di; timdi ben de sana soy liiyorum ki ar
ttk r;:ocuk dogurm1yacagtm; sana bunu 
soylemege gel dim, yalmz bunu, Fran -
r;:ois! 

fmparator donakaldJ, ne soyliyecegini 
hilmiyordu. Ve ne soylese, muvaflk dii~
miyecek, saraym te~rifat an'anelerine ay
km dii§ecekti. Kullanabilecegi tabirleri 
Jnevkiine, A vusturya 1mparatorlugu ve 
Macaristan .Kralhgmm haysiyetine nisbe· 
ten bayag1 buluyordu. 

D1~andan berrak boru sesleri geldi: 
MuhafJZ boliigiini.in nobet degi§tirme sa
atiydi. Kansile aralanndaki gerginlik 
muvakkaten zail oldu. T ahta oturdugu 
gi.indenberi, bu nobet degi~tirmeler, 1m • 
paratorun, muttariden, giinliik eglencele
rinden biriydi; a~ag1 avluda askerin gec;id 
resmini seyreder, ve o anda neyle me~gul 
olursa olsun mutlaka pencereye giderdi. 
fmparatorlugunun mi.idafaast ic;in talim 
yanan askerleri giizd iiniformalan i«;inde 
~6rdii mil, onun asker ruhu iirperirdi. N a
s!! ki o giin de goziinde gayriihtiyari ya§
lar varken, kansile ~u mi.ilakatm bitmeme
sinden duydugu heyecan hala devam 
ederken bile boru sesini duyunca daya -
namadt, pencereye gitti. lmparatoric;e de 
arkasmdan geldi. A~ker miZlkasmm cazib 
havasma uyarak, iki mahzun kalh, yan
yana, daha hJZh c;arph. 

lmparator, besaletle gec;ip giden Tyrol 
avct taburunun manzarasm1 dikkatli goz· 
lerle takib etti. Efrad, onlar1 sdamlar • 
ken, fmnaratoric;e, kendisinden beklenilir 
bir vaziyette dimdik duruyordu. F akat 
gozleri ufkun otesindeydi; kulaklan ba~
ka alemlerin yepyeni ahengine dalmt~. 
gittikc;e kuvvetle§en bir Wagner bestesi 
dinliyor gibiydi. 

lmparator ve fmparatoric;e hep pence
rede durdular: Bir tarafta bu gi.izel ve 
gene iki tacidar levhast... Bir tarafta da 

tam bir intizam ic;:inde ge~en boylu boslu 
Meran ve insprucl.:.: askerleri ... (~) 
Ge~id resmi bitince Elisabeth fmpara· 

torun koluna girdi, yaz1 masasma gotiir
dii, ve oturarak: 

- Seninle dedi, veliahd olan c;ocugu· 
muz ic;in konu§mak isterim. Biliyorum ki 
onu, her§eyden evvel, miikemmel bir as
ker olarak yeti§tirmek istiyorsun. Bunu, 
sen, benden daha iyi yapabilirsin. (:iinkii 
onu, ben o kadar seviyorum ki benim 
elimde kalacak olursa gev§ek bir adam o· 
larak yeti§mesi tehlikesi var. Y avrucak 
o kadar §eker ~ey ki .. . 

Heyecamm tuttu, ilave etti: 
- Franz, Avusturyaya tekrar geldi • 

gim zaman onu ve hem§iresini gormege 
gelecegim .•• Onlarla ya~tyacagtm ..• Son
ra da yeniden ortadan kaybolacagJm. 
Hatmnda olsun, kii~iik oglam ~ok sevi· 
yorum ... Actyorum ona, 

lgrenc bir dedikodu I l~te Elisaheth'in 
seyahat karanndan lmparator i~in ~tkan 
netice, 

Fakat Elisabeth'in karan karardt, o • 
niine ge~ilir gibi degildi. 

lmparatori~e: 
- <;ocuklann afiyetinden dad!l.ar1 ba· 

na malumat verirler. Umanm ki sen de 
bu halimi ho§ gormek lutfunda hulunur, 
seyahatime mani olmazsm. 

lmparator, gene, hasmakahb ibarele • 
rind en birini sarfederek: 

- En miinasib hir tarzda hareket ede· 
cegim, 

Dedi; kartsmm, heyecandan huz gibi 
olan kii~iik elini opmek i\tin igildi. 

Elisabeth kocastm birdenbire btrakb, 
adeta ka\tarcasma, hususi dairesine, c;e • 
kildi. Sand1klanm a~Jlml§ gordii; bu, 
onu sevincinden titretti, biitiin endi§elerini 
yah~hrd1: Kac;acaktt; hapisanenin par • 
makhklan kmlmt~h. Kocasm1 k1rdtgmt bi
liyor, adama kar§, ic;inde, adeta ufak, 
asabl bir rikkat duyuyordu. 

Rodolphe'un dairesine girince, oglam 
kucagma aldt; ufak, tltk viicudiinii, parh
yan suratlm, ellerini, ayaklanm opti.i. 
Yiizii yailar ic;inde kaldt. Ah ne olurdu 
~ocugunu hir anne gibi biiyiitebilseydi I 
Bu strada kaynanast ~tkageldi. Kocakan 
hakimane eda ile siitnineye emir verdi: 

- Prens hazretlerini be§igine koyun; 
bu saatte «zah asilaneleri» nin yerleri bu 
be§iktir. 

Sonra Elisabth'e sordu: Rodolphe'a 
ne diye bebek muamelesi ediyordu ~ Onu, 
ne diye, kendisile oynamhr adi bir c;ocuk 
yerine koyuyordu? 

fmparatoric;e Elisabeth cevab verdi: 
- <;ocuguma veda ediyorum... Sa • 

raydan kac;1yorum ~iinkii. 
Kaynana fenala§tl. Hayktra hayktra 

sinir ilaclan istedi. Saray kadmlan ara • 
smda bilhassa kalle§ligile tamnmt§ olan 
bir kadm, hemen odaya ko§tu, bu giiriil· 
tiiniin ne oldugum· anhyacakll. 

Elisabeth kadma soguk soguk baktt. 
Sophie: 
- Possenhofen incisi gidiyor! 
Dedi. 
Elisabeth il ave etti: 
- Hem de Madere' e ... Hem de ne 

kadar kalacagJ belli degil. 

ikinci k1s1m 
Birinci fas1l 
Hapisten ka~I§ 

Elisabeth husus~ yatmm giivertesinde. 
Fantaisie admdaki yat, yakamozlar 

yapan sularm iistiinde batan giine§ isti • 
kametinde ilerliyor. Geminin ucunda fok 
bahklan oyna§Jyorlar. Ak kanadh marb
lar, bu hiirriyet miijdecileri, seren dire
ginin etrafmda doniip duruyorlar. Ak§a
mm etrafa c;okmege ba§hyan ilk karaltJ
lanna geminin yelkenleri irtisam ediyor. 
Ak§am serinligi beyaz iirpermelerle buru· 
~an denizi perdahltyarak etrafa yayth
yor. 

Diinmii~. bugiinmii§, yarmml§, arbk 
bunlarm hepsi riiya. 

Bu, Elisabeth 'in denizde gec;irdigi ilk 
giindii. Arkasmda, Hofbourg saraymm 
kur§uni renkli, kasvetli duvarlan, yiikse· 
len karan hklarm iphami i~inden uzamyor 
gibiydi. Oni.inde de hayattan beklenen 
~ey, yani hiirriyet! 

Bu muhte§em yah te~hiz ettirdigi za
man Elisabteh'e «Seyrisefain» kumpan • 
yasmm acentalan bu gemi ic;in «yeniligin 
son mod eli>> demi~lerdi. V e hakikaten 
bu yatm zarif §eklinde, miidebdeb tec;hi
zatmda, siiratinde, seyrinin isabetinde 
Habsbourg'lann kohneliklerinden hie; biri 
yoktu. Elisabeth yata te~hiz edilirken 
emretmi§ti: lc;inde mutlaka banyosu ola· 
caktt. 

(Ark1182 var> 

,( •} Tirol'<la 1k1 §ehirdir. 

nasd geni,liyecek? 

Nafta, Belediye ve Liman 
esasta mutabtk kalddar 

Karakoy meydanmm a~1lmasJ i§i iize
rinde N af1a Vekaletile Belediye ve Li -
man idaresi mutab1k kalml§lard!r. Bu i§ 
i~in §ehrimizde bulunan N af1a V ekaleti 
miitehassiSI bugiin Ankaraya hareket e -
decek ve yeni proj eyi V ekaletin tasdikine 
arzedecektir. 

Karakoy meydam, yeni §eklile iki ta • 
raftan geni§lemektedir. Birinci klSim Ga
lata nhttmmm ko§esine tesadiif eden ve 
ki:iprii kuliibesinin bulundugu k1S1md1r. Bu 
kuliibe yJk1lacak yaya kaldmm1 geri a
lmacak ve bu suretle nakil vasttalarmm 
manevralan i~in geni§~e bir saha a~1la • 
c&khr. Bu i§ derhal yap1lacaktu. 

Diger taraftan meydamn diger cephesi 
geri ahnacakt1r. Fa kat A kay binasile 
Mehmed Ali Pa§a ham ve postanenin ge
ri almmast biiyiik bir masrafa miitevakktf 
oldugundan sadece eski Borsa ham oniin
deki diikkanlar kaldmlacak ve Karakoy 
meydam burada geni~lemi§ olacalcbr. 

DENIZ ISLER/ 
Y eni yolcu salonu ~ok giizel 

Liman idaresinin Sirkecide eski Gum
riik binasmda vucude getirmekte oldu
gu yeni yolcu salonu binas1 hemen he • 
men ikmal olunmu§tur. 

Salonun iistiindeki carnlt kubbede go
riilen haritada Tiirkiyenin her mmtaka
Sl ihrac mallart veya hususiyetleri iti • 
barile tanzir edilmi§tir. Meselii izmirde 
bir salk1m iiziim ve incir, Adanada pa
muk ve Yalovada ytkanan bir gene ktz 
vard1r. Bu halile istanbul taraft yolcu 
salonu, ecnebilerin ve bilhassa :;;ehre ge
lecek misa:£irlerin c;tktijp. Galata yolcu 
salonundan daha giizel olmu:;;tur. Ga -
latada yeni biiyiik yolcu salonu yapthn
ctya kadar, hie; degilse misafirleri ha -
mil vapurlarm buraya yana:;;tmlarak 
t;Ikanlmast etrafmda tetkikat yap!lmak
tadir. 

Dok §irketinin vaziyeti 
istinye Dok §-irketinin hiikumetc;e sa

tm almmasmdan sonra :;;irket tesisah -
nm teselliimii ic;·in iki ayhk bir muhlet 
konulmu§tu. Bu iki ayhk muddet bit 
mi:;;tir. Fakat heniiz tesisatm devralm -
mast ic;in Ankaradan bir .. e111ir veya te
se1Iiim i:;;ile me:;;gul olacak bir heyet gel· 
memi§tir. Yalmz tesisatm emrine veri
lecegi Fabrika ve Havuzlar mudurliigu 
!stinye Dok ve fabrikasmm vaziyeti, i.:;;
leme §eraitile kadrosu hakkmda tetkik
ler yapmt§, bu tetkiklerin neticesini bir 
raporla Vekalete bildirmi:;;tir. 

Ogrendigimize gore, bu rapora bir de 
yeni kadronun §emast eklenmi§tir. Bu 
kadro He bugiin Doklarda c;alu~anlar ay
nen muhafaza edilmektedir. Yalmz bu 
kadro Havuzlar idaresinin bazt tekni • 
siyenlerile takviye olunacaktir. 

G0MR0KLERDE 

Bulgar hududunda yapbrda
cak giimriik binasi 

Bulgar hududunda, !stanbuldan Man§ 
denizi sahiline kadar uzayacak §OSe uze· 
rindeki Kaptkule mevkiinde modern bir 
gumruk binas1 yaptlacakhr. Bu bina, 
Bulgar hiikumeti tarafmdan In§a ettiri
Iecek bina ile yanyana olacak, bu su -
retle memleketimize kara yolile gelen 
turistlerin giimriik muamelesi ayni nok
tada yaptlacakhr. 

iki hiikumet bu hususta temasta bu
lunm"' ktad1r. 

2300 kilo ka~ak §eker 
sabhyor 

Giimriikler idaresi, evvelce kac;ak o
larak yakalanm1~ olan 2300 kilo :;;ekeri 
sab:;;a r;tkarma~a karar vermi§tir. But
gar mah olan bu ~ekerler, Edirne giim
riigiinde sablacakttr. ---Son yagmurlarm Ege minta

kasma verdigi zararlar 
Izmir (Hususi) - $ehir ve mi.ilhaka

hna dii~en son yagmurlar, ban yollan 
~ozmu§, ~ay ve nehirleri kabartmt~hr. 
Iki giindur Ge~e - lzmir yolunda, ak
tarma suretile nakliyat yapmak zarureti 
has1l olmu~?tur. Gunku gelen seller, ta· 
mir edilmekte olan iki kopriinun dibin· 
deki muvakkat ge9idleri bozmu~tur. 

Gediz nehrinin ta~kmltjp., hahn sa -
y1hr derecededir. Manisa ve Menemen 
ovasmda bir kts1m arazi su altmda kal
ffii§hr. Yuseli~ u~ metro tahmin ediliyor 
ve devamdadtr. 

Kuc;iik Mendires sulannda da 2,5 mPt
roluk bir seviye farkt gozukmli§tiir. Fa
kat Cellad golunun kurutulmast i9in a
c;tlmt§ olan buyuk kanal sayesinde, su· 
larm, nehir civarmdaki araziyi basmas1 
tehlikesi ba§gostermemi:;;tir. 

Yagmurun devam1, ban zeriyat lc;in 
zararh olacak ve ekilmi~ tohumlan c;u
riitecektir: Ayni zamanda toprajp.n i§ • 
lenmesini geciktirecek ve zorla~t1ra -
cakhr. 

Abbas Kuli Garib, yeni 
vazifesine basladt 

' 

Dost ve karde§ iran hiikumetinin yeni 
general konsolosu Abbas Kuli Garib 

iki gun evvel ~ehrimize geldigini haber 
v~rdigimiz dost lranm yeni jenera) kon
solosu Abbas Kuli Carib han Hariciye 
N ezaretinde miiteaddid vazifeler deruh
de etmi§ k1ymetli bir §ahsiyettir. Son defa 
Hariciye Nezareti ittilaat ve matbuat 
dairesi reisligini de yapml§tlr. 

J eneral konsolos, diin kendisini zi • 
yaret eden bir arkada§trntza ihtisaslarmt 
anlatmJ§ ve demi§tir ki: 

«- Be§ sene evvel dost ve karde~ 
Tiirkiyeye k1sa siiren bir ziyarette bu -
lunmu§tum. Bu k1sa ziyaret bende o lea
dar derin bir intiba blrakmt§h ki, hiiku • 
metim tarafmdan bana tevcih edilen bu 
yeni vazifeyi biiyiik bir meserretle kabul 
ettim. 

fstanbula gelirken zamamn ktsaltgi do
)aytsile dost ve karde§ Tiirkiyenin giizel 
hiikumet merkezinin he§ sene zarfmdaki 

imar ve inki§afmt gormek imkamm hula • 
madtm. F akat karde§ Tiirkiyenin hergiin 
terakki ve inki§af yolunda atttgt biiyiik 
ad1mlan §imdiye kadar pek yakmdan ve 
biiyiik bir alaka ile takib etmi§ bulunu • 
yorum. Ankaray1 ziyaretimde bu terakki, 
inki§af ve imar faaliyetini daha iyi gor -

, Miidiirliige kimin tayin 
edilecegi belli degil! 

Deniz i§lerimiz diinden itibaren Deniz 
Bank tarafmdan idare edilmege ba§lan -
ml§tlr. Diin ve bugiin tatil oldugundan 
biitiin deniz miiesseseleri yann sabah 
Deniz Bank manma ~ah§acaklardtr. 

Denizyollan !daresi, Akay, izmir ve 
T rabzon, !stanbul lim an idareleri, Van 
gi:ilii i§letmesi, T ahlisiye umum miidiir • 
liigii te§kilatt dogrudan dogruya Deniz 
Bank te§kilatt i~ine almml§tr. F abrika ve 
Havuzlar idaresi ise bir miidiirliik altmda 
idare edilecek ve dogruca banka miidi • 
riyeti umumiyesine bagh olacaktu. F ener
ler idaresi devri ikmal olununca bankaya 
baglanacakttr. Deniz Bankm merkezi 
Ankaradad1r. Bir de lstanbulda §ubesi 
bulunacakt1r. Sermayesi 50 milyon Turk 
hrastdtr, Banka 50 milyonluk bir istikraz 
yapacak, 25 milyonluk da hisse senedi 
~1karacakttr. Bu suretle sermaye 125 
milyon liraya kadar yiikselecektir. 

Banka umum miidi.irliigiine kimin tayin 
edilecegi heniiz malum degildir. F akat 
umuml miidiirliigiin i§letme, fen ve ban
kacJ!Jk klSlmlarma bakacak ii~ muavin -
liginden ikisine fkhsad V ekaleti nakliyat 
miidiirii Ayet Altug ile eski Seyrisefain 
i§letme miidiirii Burhaneddinin tayinleri 
mukarrerdir. 

ADLIYEDE 
Ydba§i sarho§lugundan 

aydanlar! 
Ytlba§I eglentilerinin pek hararetli 

gec;tigini, dun Adliye koridorlanm dol
duran kalabahga bak~rak, tahmin et -
mek miimkiindii. Ciirmu me§hud mah
kemeleri, sabahtan ak:;;ama kadar mey
hanelerde kavga t;tkaran, kumar oy -
myan, sarho§lukla §una buna hakarette 
bulunan birc;ok su~lularm davasile me§
gul olmu§tur. 

Ciizdan a§irirken ... 
Babas1 lokantac1 Yorginin dukkamna 

girerek, cuzdamru a:;;tracagi 'bir s1rada, 
ciirmii me:;;hud yapllarak yakalandtjp.m 
yaz<hgtmtz Vasil, dun bir ba:;;ka suc;tan 
dolayt yeniden Adliyeye verilmi:;;tir. 

mek fmatlm bula.cag!,pla eminim. VdS'i:lin ' W~ferki Su~, b-abalnna haka· 
Istanbul biiyiik bir tarihi ya§lyan bir rette btilumnaktxr. Suc;lu ogul, dUn ikin

belde olmaktan ba§ka, muhakkak ki, gii~ :ci·sulh cezannahke:rnesinde;:on giin M~ 
zelligi itibarile de diinyamn hemen hemen se ve on lira para cezasma mahkfun ol· 
en giizel bir §ehridir.» mu§tur, 

Hisar facias1 

Haztrlanan rapor, yartn 
Vekalete gonderiliyor 
Deniz Ticaret Miidiirliigii, Hisar va

puru faciasmm nas1l vukua geldigi hak· 
kmdaki tahkikatmt ikmal etmi§tir. Bu hu
susta haz1rlanan tahkikat raporu, yarm 
fktJsad Vekaletine gonderilecektir. 

Hisar faciasmdan kurtulan T erne! ve 
Seyfullahm Deniz Ticar.et Miidiirliigiin· 
de alman ifadeleri, bu biiyiik deniz kaza· 
smm bu kadar feci bir §ekilde neticelen -
mesinin §imdiye kadar hi~ akla gelmiyen 
bamba§ka sebeblerden ileri geldigini mey· 
dana koymu§tur. Bilhassa T emelin bu 
husustaki ifadesi meseleyi aydmlatnu§hr. 

T ahkikatm neticesine gore, kazamn 
vukuundan biraz evvel makine stop edin
ce biitiin tayfa giiverteye toplanmt§, kap
tana da sandallardan birisinin indirilmesi 
teklif olunmu§tur. F akat kaptan lbrahim 
Giridlioglu buna muhalefet ederek: 

«- Selamet geminin iizerindedir. ~im
di geminin sac; teknesi komiiriin sikletine 
tahammiil edemiyerek batacak. Fa kat 
agac;: ktsirn suyun iistiinde kalacakt1r.» 

Demi§tir. Bu arada kaptan denize at
lamak istiyenlerin de online ge~mi§tir. 

Halbuki biraz sonra geminin pargalan
masJ, biitiin bu hesablarm yanll§ oldugunu 
gostermi§tir. lki kuvvetli dalga parc;ala -
nan geminin enkaz1 iizerindekileri kendi 
anaforu i~ine almt§ ve parc;alaml§hr. Kur
tulanlar iki ki§idir ve §imdiye kadar dor
dii adada, ii~ii de denizde olmak iizere 
sekiz cesed bulunmu§tur. 

INHISARLARDA 

Tiryaki sigarasi 
Inhisarlar idaresi yeni Tiryaki siga

rasml dunden itibaren sah~a c;tkarmt§· 
hr. Tiryaki sigaralan kahn ve ince o
larak iki ktsma ayrtlmaktad1r. Kahn si
garah paketlerde 20, ince sigarah pa • 
ketlerdz 25 sigara vardtr. 

CEMIYETLERDE 
Hesablarm tetkiki i§i 

nihayet buldu 
Ticaret Odas1 esnaf §ubesi, esnaf ce

miyetlerinin 1937 senesi hesablarmm 
tetkik.i i~ini bitirmi§tir. 

Bir sab1kahnin marifeti 
Diin, Emini:inune gelmekte olan bir 

tramvayda, sabtkah Pic; Mehmed, fakir 
bir kadmm cebinden sekiz lira parastm 
a:;;trml_§hr. Vak'ayt gorenlerden, Fey • 
zullah ve Sabit adlarmda iki gedikli er
ba§, yankesicinin pe~ine dii§erek, ken -
disini, Karakoyde yakalamaga muvaf • 
fak olmu§lard1r. A~1rd1~ para, Pic; Meh
medin uzerinde c;tkmami§ttr. 

Sab1kah yankesici, hakkmda tanzim 
edilen ciirmii me§hud zaptile birlikte 
Adliyeye ver·ilmi~tir. · 

Mahkum olan kumarbazlar 
Y1lba§I gecesi, Uzunc;arf!tda, !smailin 

kahvesinde kumar oynad1klan bir sira
da yakalanan kahveci ism ail, N obar 
ve Ahmed ikinci sulh ceza mahkemesin
de iic;er lira para cezasma mahkum ol
mu§lardtr. 

Ayni gece, Kiic;iikpazarda, Mustafa • 
mn kahvesinde kumar oynatan Abdul
lah, Ahmed Lutfi, Hasan ve Mehmed 
adlarmda bir ba~ka grup da, ayni mah
kemede sorguya cekilmif?lerdir. 

Hakim Salahaddin Demirelli, bun • 
lardan kahveci Mustafamn kumar oy • 
nathgm1 sabit gorerek, bir giin hapsine 
ve kendisinden elli lira para cezast alm
masma karar vermi:;;tir. 

Ahmed Lutfi, Abdullah, Hasan ve 
Mehmed, yalmz hirer lira para cezasma 
mahkum olm~lard1r. 

. MOTEFERRIK 

Tic•.ret Odasmda ilk meclis 
toplanbsi 

Ticaret Odasmm yarm yaptlacak o· 
Ian ilk meclis toplanhsl yarm yaptla -
m1yacakhr. Meclisin ac1h§I car~~111ba 

~niine kalm1shr. Vali Muhiddin 'O's -
tiindag 0 giin bir nutuk soyliyecektir. 

---···~ Kemaloa§a kazasmda 
bir yangm 

!zmir (Hususi) - Kemalpa~a kaza • 
smm Armudlu koyilnde bir leblebici 
dukkamndan c1kan ate~. ayni ~;ah al • 
tmdaki Giridli !brahimin evini ve bu 
civardaki be~ dukkam yakbktan sonra 
sondiiriilebilmi§tir. Ziyan, koyun va -
ziyetine nisbeten, oldukc;a miihimdir. 
Yangm, leblebl kavurulan buyiik ocak
ta ate§ bJralulmi§ olmasmdan t;Ikrol§hr. -···--R1hbmdan dii§tii, bo&uldu 

Kuzguncukta odunculuk eden 40 ya§· 
larmda Yusuf, diin sabah bir yahya o
dun ta:;;1rken nhttmda ayag1 kaymi§ ve 
denize du~erek bogulmu~tur. Yusu.fun 
cesedi bulunamamt.s_tU"_. 

Siyasi icmal 
irlanda ve ingiliz 

imparatorlugu 

D
El rlanda meselesi ingiltere devletinin 

Onaltmct aSITdanberi en biiyiik gaile· 
si idi. ~imdi de ingiliz imparatorlu· 

gunu temelinden sarsan ba§ka bir gaile 
olmu§tur. Biiyiik Britanya adasmm yam· 
~a§tnda ve garbmda biiyiik bir ada olan 
lrlanda ingilizJere c;ok yabanc1 bir nk 
olan garbi Avrupanm en eski kavmi Kelt· 
lerl.e meskundur. 

lngilizler kuvvetli bir devlet kurup 
Bi.iyiik Britanyamn §irnaline ve garbma 
ta§arak 1sk~Ian ve gene Keltlerle mes • 
kun Ga!'i elde etmi§ler ve bu iki memle· 
ketteki hal klan temsil etmi§lerdi. Fa kat 
Biiyiik Britanya adasmdan deniz a§m 
ta§ttklan zaman fngilizler lrlandaya ayak 
basar basmaz Keltlerin c;:ok §iddetli mu· 
kavemetine maruz kalml§lard!. fngiltere 
krallan ve bahusus cumhuriyet~i Crom • 
well frlanda adasm1 iyilikle alamJyacak· 
lanm goriince buraya protestan lngiliz 
muhacirlerini zorla doldurmu§lar ve ka· 
tolik olan yerli halklan her tiirlii siyas) ve 
medenl haktan ve hatta araziye taarruz -
dan mahrum etmi§lerdi. 

Lakin ne silah, ne de idari ve ikttsadi 
tazyik lrlanda!Jlann hiirriyet ve istiklal 
a§k ve gayretini sondiirememi§ti. Milyon· 
!area lrlandah k1hcdan ge~mek, yahud 
a~hktan kmlmak suretile mahvolup gitti· 
gi halde kalanlan yabanc1 istila ve haki· 
miyetine gene boyun igmemi§lerdi. Her 
vastta ile mukavemet etmekten ve her f1r• 
sattan istifade etmekten geri durmamt§ "' 
lard1. 

Mesela Napolyon zamamnda Franstz• 
larla beraber lngilterenin aleyhine yiirii "' 
mii§ler ve Umumi Harbde Almanlarla it• 
tifak etmi§lerdi. frlandamn fngiliz muha
cirleri elinde bulunan ayn hiikumet ve 
parlamentosu halkm N apolyon tarafmi 
tutmast iizerine 1800 senesinde ilga edil· 
mi§ti. lrlandahlar bundan da meyus ol .. 
mam1~lard1. Londra parlamentosuna gon• 
derdikleri yiiz ka.~ar meb'usla fngiltere• 
nin dahili ve te§ru hayatmt altiist etmi~· 
lerdi. 

lrlandaya dahit muhtariyet verilip ve
rilmemesi lngiliz politikacilanm bir asra 
yakm bir zaman ?irbirine girdirmi§ti. Ni
hayet 1914 senesmde muhtariyet verilmi~ 
ti. Bu muhtariyetle bi.itun lrlanda bir 
idare altma ahnmt§tt. Buna da §imaldeki 
altl kontlukta ya§1yan protestan lrlanda .... 
hlar r<lZJ olmamt§lardt .1916 senesinde fr. 
landahlar Almanya ile ~nla§lp • isyan et"' 
mi§lerdi. Almanya miiesm yard1mda bu
lunamadtgmdan b~ isyan neticesiz kaJ .... 
mt§h. 

F akat §imdi devlet §efi bulunan Ge .. 
neral De Valera ve bun~ cumhuriyetc;i 
partisi gene hareketten gen durmarnl§tl. 
Nihayet !ngiltere 1920 de Loid Core ka
binesi tarafmdan irlandanm Yirmi alti 
konflugunu te§kil eden cenub Ve orta ta• 
rafmda dominyon salahiyetini haiz ser ., 
best bir hiikumet te§kiline miisaade edil .... 
mi§ ve §imaldeki alt1 kontl~k muhtariyeti 
ve husus) parlamentoyu haiz olarak ln .. 
giltereye tabi b!rakJimJ§tt. 

Serbest lrlanda hiikumeti adtnt ta§lyan 
dominyonunun arazisi 68,859 kilometro 
murabba1 ve niifusu ~000.000 ki§idir. 
1ngiltereye tabi kalan §lmal ktsmtnm me "' 
sahas1 13,564 kilometre murabba, ve nii• 
fusu 1,250,000 ki~idir. 

Dominyon salahiyetine .. raz1 olm1yan 
cumhuriyetc;i parti uzun muddet domin• 
yoncu partilerle harb ve .miicadele ettik· 
ten sonra 1932 de bu partt ummni intihabi 
kazamp General De Valera icra meclist 
reisi yani hiikumet §efi .. o~.mu~tu. Bu parti 
intihab miicadelesine but~n frlanday1 bir .... 
le§tirmek, fngiltere Krahle her ti.irlu ala• 
kay1 kesmek, ingiltereye tazminat naml 
altmda verilen cizyeyi kaldnmak ve tam 
istiklale sahib olmak programile attlmt§" 
tt. 

Lakin i§ ba~m<' geldikten sonra lngil
tere hiikum tinin tazyik maksadile bir kat 
daha te§did ettigi ikt1sadi zorluklar vo 
buhranlar m.1maileyhin programmt siirat• 
le tatbika imkan vermemi§ti. Maahaza 
ge~en sene yap1lan wnumi intihabda tek .... 
rar mevkiini muhafaza eylediginden ge .. 
~en may1sta ilan ederek tenunuzda par "' 
lamentoda tasdik edilen ve ge~en aym 
yirmi dokuzunda dahi meri'yet mevkiine 
konulan yeni kanunu esasile cumhuriyet~i 
parti !ngiliz imparatorlugu ve bunun ec" 
zasmm rnii§~erek ba~t bulunan 1ngiltere 
Krah ile h-: tiirlii alakastnt resmen katet• 
tikten ba§ka §imali frlandanm ve lngilte
renin elindeki harb limanlarmm frlanda 
devletinin miitemmim parc;alan oldugunu 
anlatmt§hr. Bu suretle lngiliz lmparator" 
lugu vahdeti temelinden sarsJlml~ bulunu"' 
yor. Muharrem Fe.vzi TOGAY 
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SON HABER L ·ER 

fimdiki ihtiyaclar1 Cemiyet, 
byabildi~ini is bat etmistir 

' 
Cenevre 1 (A.A.) - Seneba~1 mi.i • rupa devlet adamlanmn tammadtgt bir 

nascbetile uzun bir beyanname ne~reden vaziyette bulunuyor. Battda fikirlerde ve 
Milletler Cemiyeti umumi katibi, Cemi • i§lerde biiyiik bir kan§tkhk var. Dogu, 
yeti" prestijini'l ve itibanmn kayboldugu· neticesi heniiz me~hul bir taarruz hareke
nu soyliyen!erin sureti umumiyede muba- tine ba§lamak i<;in bu kan§tkhktan istifa· 
laga ettikJ~~~~i ]caydettikten sonra §oyle de etmektedir. Milletler Cemiyeti boyle 
demektedir: bir vaziyet kar§tsmda harekete ge~tebile • 

<<- Milletler Cemiyeti, §imdiki ihti • cek kadar kuvvetli degildir. Zira heniiz 
yaclan kar§thyabildigini ispat etmi§tir. gene ve tecriibesizdir. Kendisi hakkmda 
Diinyad •. binlerce insan Cemiyetin yi.ik • yaptlan itham budur. 
lendisri vazifeyi ba§armasmt beklemekte • Ekseriya Milletler Cemiyeti M. 
dir. Grandi'nin dii§iindiigii gibi, galib 

Milletler Cemiyeti, canlt bir te~ekkiil- devletlerin hakimiyetini ezelile§tirmek ic;in 
Cli.ir. Bu itibarla tslal t edilebilir. F akat yaptlmt~ bir mekanizma olarak gosteril • 
§imdiki paktta asgar" bir taahhi.id haddi mektedir. Bununla beraber, vadedilen ga· 
vardtr ki bunsuz ne Milletler Cemiyeti, rantiyi tahakkuk ettirememekle itham edi
ne de beynelmilel te§riki mesai viicude li:ror. 1lk azasmdan birka<;! tarafmdan 
Retirilebilir.» terkedilen bir cemiyet halen vazifesini ya-

Cenubi Afrika BafvekJlinin nutku pabilecek iktidarda degildir. Bu itham • 
l<tra ne cevab verebilirim ~ Milletler Ce-

Cenevre 1 (A A.) - Milletler Ce • miyetinin pakt!, beynelmilel te§riki mesa
miyeti radyosu diin ak~am cenub Afrikas! iye dayanan bir cemiyetin terakki yolun
Ba~vekili General Smuts'un Cenevre mii- da en ileri noktas1d1r. Kuvvetini yapan 
essesesi ve kollektif emniyet sistemi le- bu nokta oldugu gibi zafm1 da bu nokta 
hindeki ytlba~t nutkunu ne§retmi~tir. te§kil etmektedir. leah ederse pratik bir 

General Smuts ezciimle demi~tir ki: reforma amadeyiz. F akat hic;bir Surette 
«- Biitiin diinya bugiine kadar Av - te~lim olmaga degil.» 
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Uzak~arkta yeni 
bir hadise 

Portekizler hakl<t miilki
yeti ihtilPfh bir adayt 

i~gal ettiler 
Lizbon 1 (A.A.) Hongkong 

dan bildirildigine gore, Portekiz k1t' alan 
Macas Portekiz miistemlekesinin civa • 
r.nda kai.1 Vonkam adasmm garb cephe
sini i§gal etmi§tir. 

Bu tedbiri l almmasma sebeb, 29 ka
nunuevvelde Japon ktt'alanmn bu adamn 
bir ' 1smm1 i§gal eylemeleridir. 

Esasen uzun zamandanberi, bu adamn 
miilkiyeti hakkmda Portekizle Cin ara -
smda ihtilaf mevcud bulunuyordu. Ogre
nildigine gore, Portekiz hiikumeti, ayni 
zamanda, J aponyaya kar§t da noktai na
zarmi idame ettirmek i.izere Japonlarm 
bu adavt i§g...l eylemelerini T okyoda pro· 
testo etmi§tir. Soylendigine gore ]apon 
kttaah Portekiz hiikumeti tarafmdan 
miilkiyeti taleb olunan araziye girmemek 
emrini almi§lnrdir. 

Lizbon 1 (A.A.) - Macao civarm
da kain Honcaru adast hadisesi hakkm
da matbuat bir teblig ne§retmekle iktifa 
eylemektedir. Bu tebligde §oyle denil -
mektedir: 

«A damn garb ktsmmda J aponlar ka
raya «;:tkmt§ olduklanndan Portekizliler 
de adar.m ~ark k1smmt i§~al etmi§lerdir. 
Bu ada ~oktanberi Cinle Portekiz ara -
smda bir ihtilaf mevzuu olarak kalm1~ ol
dugundan Pl)·tekiz gerek Cin gerekse 
J apnnyaya kar~1 haklanm muhafaza et
mek istemektedir. 

Y amesmi Diario Damanlia gazetesi 
hadiseyi k1saca tefsir ederek Portekizin 
haklarma riayet edilecegini kaydeyle -
mekt .. dir. 

Uruguay madenlerini 
lngilizler i§letecek 

Montevideo 1 (A.A.) - Hiikumet, 30 
sene miiddetle memleketin madenlerini 
i§letmek i<;in bir ingili~ - Uruguay kon
sorsiyomu kurulmasma clair parlamen
t-ova bir kanun Iavihas1 vermistir. 

Hitlerin verdigi fotograflar 
Budape~te 1 (A.A.) - Resmen bildi

rildi~ine gore, Almanvamn Budaoe~te 
elc;isi Ermanns Dorff, Ba§vPkil Daranyi 
z-ivaret ederek kendisine Hitlerin c;ok 
d~stane tah§iyeli bir fotograftm vermis
tir. Hitler. ayni tarzda bir fotografim da 
Haricive Naz1r1 Kanva'ya ~ondermi!?tir. 

Y eni M1s1r kabinesi Londra· 
da memnuniyetle kar§dandt 

Londra 1 (A.A.) - Krahn hususi mii.
§aviri Ali Pa§a Mahirle y~ni Ba~vekil 
Mehmed Pa§a Mahmudun Ingiliz - Ml
Sir dostlugunu inki?af ettirmek laztm 
geldigi hakkmdaki beyanatlan mem -
nuniyetle kllr.:;tlanmt~br. 

Paris sergisi 
Paris 1 (A.A.) - Ayan meclisi bey -

nelmilel serginin 1938 senesinde tekrar 
actlmas1 hakkmdaki kanun projesini 73 
r~ye kar~I 224 reyle reddetmi'ltir. Bu 
:proje evvelce meb'uslar meclisi tarafm
"· ., kabul edilmi_sti. 

Paristeki grevden 

sonra vaziyet 

Amele yevmiyelerinin 
arbrdmast ihtilaflara 

sebeb oluyor 
Paris I (A.A.) - Amme hizmetleri 

amelesini,l yevmiyelerinin artmlmasJ hak
kmda "~L · ]e meclisile umumi meclis 
arasmd· ki ihtilaf devam etmektedir. U
mumi meclis dun 1200 frankhk bir zam 
kabul etmi§ v~ amele bundan memnun ol
mu~tur. Halbuki belediye meclisi 600 
franktan fazla zam yaptlmasi taraftan 
de~ildir. 

Seine valisi Villey bir anla~ma husuli.i
ne c;ah§maktadtr. 

Belediye meclisi azalan evvelki gece 
parlamento tarafmdan verilmi~ olan ka
rann hareketlerini muhik p:i-irmekte oldu
gunu beyan etmektedirler. Bu karar mu· 
cibince belediveler kendi memurlanna 
ctevlet memurlarmdan fazla zam yapa • 
ml'·acaklardir. 

Cht: :;~am · 1, kendisinin sosyalist naztr· 
larn baa h·ueket tarzlarile grevcilere 
bulunm"~ olduklan vaidleri tasvib etme
digine clair c;tkan haberleri kat'iyetle tek
zi1- etmi§tir. 

Gobbels'in Alman milletine 
hitabesi 

Berlin 1 (A.A.) - M. Gobbels'in 
Alman milletine hitab eden an'anevi me
sajt diin ak~am biitiin Alman radyo pos
talan tarafmdan ne§redilmi~tir. Propa
ganda Nazm bu mesajmda, rejimin mu• 
vaffakiyetlerini kaydettikten sonra Al
manyanm bir mucizeye mevzu te~kil etti
gini soylemi~. rejimin sosyalist eserini ove
rek nasyonal sosyalizmin 19 uncu asrm 
milliyetperver hareketile 20 nci asnn sos
yalist hareketinin telifi oldugunu bildirmi~. 
bohevizme hiicum ve Almanyamn aske
ri kudretini methetmi§tir. 

M. Gobbels dt~ politikadan bahseder
ken m sozleri soylemi~tir: 

«Versailles olmii~ti.ir. Onun neticest o
lan Cenevre te~kilab da ayni ak1bete ug
nyacakttr.» 

F ransiz biit~esi 
Paris 1 (A.A.) - Ayan meclisi, ikinci 

okunu§ta 1938 biitcesini kabul etmi~tir. 
Parlamento bu sabah biitceyi bir kere 
daha tetkik edecek ve ogleden sonra 
biitce yeniden ayan meclisine sevkedi -
lecel{tir. 

Hitler Romaya gidecek 
Roma 1 (A.A.) - Royter bildiriyor: 

lyi bir membadan alman malumata gore, 
Hitler, Mussolini'nin Berline yapt1g1 ziya
reti iade etmek i.izere 6 maytsta Romaya 
gelecektir. 

Bir rekor daha kuild1 
Kahire I (A.A.) - Kadm tayyareci 

Duperon, di.in sabah Kudiisten ur;arak 
alb buc;uk litrelik tayyareler ic;in kadm 
di.inya mesafe rekorunu ktrmaya te§ebbus 
etmi§tir. T ayyareci bugiin ogleden sonra 
Marsamatruya gelerPic yere inmi~tir. 1900 
kilometre kateden Bayan Duperyon bu 
suretle mesafe rekorunu ktrmi§l!r. 

CUMHURiYET 

Hidlseler aras1nda 

60 aile hikayesi 
(r==\\ ahiliye Naz1rlarmm son be~ 
1b:::!J yanatma gore, Amerikanm 

serveti 60 ailenin elinde bu· 
lunuyorrnu~. F ransada da halk cep· 
hesi, intihabat1 kazanmak i~in, biitiin 
milli serveti 200 ailenin cebine indir
digini propaganda edip durmu§tu. 
Sanki bu 200 aile haricinde herhangi 
bir Fransizl tutup silkeleseniz cebin
den bir fran~ bil£ dii§mezdi. 

Amerika politikacilan, §imdi bu 
200 rakamm1 altmi§a indirerek pro~ 
paganda yap1yorlar. Bahtiyarlann sa· 
yisi azald1k~a siinnh ~eken hallan of~ 
kesi ~ogalacagi i~in, s1mf kinlerini is
tismar etmek istiyen politikaci, iki 
yiizden altmi§a inmek cesaretini gos· 
termi§. Y arm bir b8§kas1 biitiin diin
yanm servetini iki ki§inin iistiinde ta
§ld!ginl soy}iyecektir. 

Hakikatte milli servet, F ransada 
veya Amerikada, 200 veya 60 degil, 
tek bir ailenin cebindedir. Bu ailenin 
ad1 Fransada FransiZ milleti, Ameri
kada da Amerikan milletidir. Her iki 
memlekette de bizim fakirlerimizden 
ziyade zen~:n vard1r. Fakat yeryiizii
niin hi~bir tarafmda, tiiphe yok, her· 
kes zengin olamaz: Herkes iyi yemek 
pitiremiyecegi, herkes IYI lakrrd1 
soyliyemiyecegi, herkes iyi dans ede
miyecegi, herkes herhangi bir i§i bat· 
kalarile miisavi surette iyi yapamiya
cagl gibi. Kabiliyetler arasmdaki 
fark, istihsal, miilkiyet ve servet 
farklanm viicude getirir. Meseli A~ 
merikada miitefekkir birka~ tanedir. 
Herkes miitefekkir olamaz. F akat 
Amerikamn biitiin akh, zekas1 bu bir 
ka~ ki.inin kafatas1 i~inde mahbus 
mudur? Geri kalan Amerikahlann 
hepsi deli, divane midir? 

Hayn, Amerika ne bir dariilaceze, 
ne de bir hmarhanedir. Sadece, ferd
leri arasmda servet ve zeka kabiliyet
lerini muhtelif derecelerle payla§IDI§ 
biiyiik bir 1'1illeti'l toprag1d1r. Serveti 
ve zekay1 altm1~ kisinin ihisM altma 
aldigmt soylemek bir propaganda hi· 
lesi dP.~ilse, tam bir zeka ziigiirtliigii 
olur. Fakat, hanP."isi olursa olsun bu 
prooaganda:vl\ aldanmak, siyasi ena· 
iligin ta kendisidir. 

PEYAMI SAFA 

ihtilalciler Teruel 

,ehrini istirdad 

ettiler 
Salamanca I (A.A.) - Franco kit

alarmm diin saat 16,30 da T eruel'i istir
dad ettikleri resmen bildirilmektedir. 

Frankistlerin §ehirde muhasara altmda 
bulunan garnizonla temasa gec:;meleri bii
yiik tezahi.irlere vesile olmu§tur. Cumhu
riyet kuvvetleri biiyiik miktarda zayiat 
vermi§lerdir • 
Hiikumet~ilerin bir generali erkam 

harbiyesile beraber esir diiJtii 
Londra 1 (Hususi) - Teruel oniin

deki kanh muharebelerde ihtilalciler bir 
hiikumetc;i generalini erkamharbiyesile 
beraber esir etmi§lerdir, 
Cepheye giden bef ecnebi gazete 

muhabirinin bafrna gelen 
lelaket 

Saragosse 1 (A.A.) - Diin sa bah 
T eruel cephesinde ic;inde gazeteciler bu
lunan 5 otomobil Corbalan'a dogru git
mekte iken Gaude kasabasmm methalin
de cumhuriyet tayyarelerinin ate§ine ma
ruz kalmt~tJr. 

Otomobillerden birinin oniinde path • 
yan bir obus, arabay1 par~alamt~hr. l~in
de bulunan Nevyork New Weekly Ma
gasine muhabiri ]ohnson'un karn1 de§il -
mi§, Reuter Ajanst muhabiri Sheepes • 
banks, goziinden V"' ba§mdan tehlikeli bir 
§ekilde yaralanmt~hr. Muhabirin haya • 
tmdan iimid kesilmi§tir. 

Bunlardan maada otomobilde bulunan 
Associated Press muhabiri Edouard Neil 
de bacagmdan yaralanmt§hr. 

Pathyan mermi pan~alanndan Times 
gazetesinin muhabiri Phiby de ba§mdan 
hafifce yaralanmi~hr. 

T eruel naszl istirdr~d edildi? 
Paris 1 (A.A.) - Teruel cephesin

den bildirildigine gore, bu ~ehrin Fran co 
kttaatt tarafmdan istirdadt ~ehre ayni za
manda tic; istikametten giren ve General 
Aranda, Majika ve Valera kuma~dasi 
altmdaki iic; miifreze tarafmdan yapilmi§· 
hr. Bu esnada kahn bir sis mevcud oldu
gundan tayyareler harekata i§tirak ede
memi~tir. General Valera'nm kttaatt og
leden sonra eehrin cenubunda bulunan 
Muela mevkiine geldigi vakit §ehirde 
mahsur bulunan Franco kuvvetleri de ~i
mal istikametinde bir r;tkts taarruzu yap
mi~lardir. Kanh bir c;arp1~mayt mi.iteak1b 
Franco k1taatt i.i~ istikametten sehre gir • 
mi$ler ve aralarmda irtibah tesis etmi§ • 
lerdir. Biiti.in bu muharebeler stfmn al
tmda on bir derece sogukta yapilmi§tlr. 

Francocularm esir aldiklan cumhuri • 
yetc;iler arasmda General Pallos ile biitiin 
erkam harbiyesi de vardtr. 

( Bilyiik davalnr J 
F ransa ve Orta Avrupa 

M. Delbos'un seyahatini vesile ittihaz 
eden Alman matbuah, F ransaya, birbi
rinden farkh ve birbirini nakzeden iki 
maksad atfetti. Alman gazetelerine naza
ran, F ransa Hariciye N azm, Balt1ktan 
Karadenize kadar uzanan biitiin mem
leketleri Almanya aleyhinde bir ziimre 
halinde bir araya toplamaga te~ebbiis et
mi§. Diger baz1 Alman gazeteleri de, 
Paris hiikumetinin, §imdiye kadar sarfet
tigi mesainin beyhudeligini anbyarak, ba
dema yeni yollar aradJgmt ve bazt feda
karbklar yapmaga §imdi daha miitemayil 
bulundugunu yazmaktadJr. F ranstz siya
setinin bu iki tefsir tam da hakika te ayni 
derecede aykmd1r. 

F ransanm, §arki A vrupa devletlerini 
Alman devleti aleyhine ayaklandirmak 
gibi bir maksadt yoktur. Evvela, bunu 
yapmak imkanma malik degildir. Sani
yen boyle bir hareket mutlaka harbi intac; 
edecektir. FranSIZ!ar ise, hem kendileri, 
hem ba§kalan i~in harb istemiyorlar. Le
histan, Almanya ile on senelik bir miitare
ke imzaladtg! zaman, biz bu i§in neticesini 
§iipheli kar§Ilami~, fakat, ~ok kuvvetli iki 
kom§unun tecaviiziine maruz ve tabii hu
dudlardan mahrum bir devletin, bu iki 
kom§unun birisinden, velev c;iiriik bir te
minat elde etmege ~ah§mastm makul gor
mii§tiik. Paris hiikumeti, aralanndaki 
bazt ihtilaflan dostc:;a halletmek i.izere, 
Almanya ile Cekoslovakya arasmda ce
reyan eden miizakerattan gocunmak §OY
le dursun, bilakis, bu miizakeratm, her 
iki tara£ ic;in ~ayam memnuniyet ve ihtila£1 
ortadan kaldtracak mahiyette bir neticeye 
mi.inc-er olmasmt ~ok samimi olarak te
menni eder. Fransa, Avusturyanm, AT
man lmparatorluguna ilhakma asia mii
samaha etmiyecektir. Fakat Viyana ile 
Berlin arasmda daha iyi mi.inasebetler tc
essiis etmesinde ancak fayda tasa vvur e
der. Romanya ile Bulgaristanm Alman
yava ve Alman pazarlarma muhtac ol
duklanm ve ticari miibadelelerin inki~aft, 
viizuhsuzluktan ve kararsiZhktan azade 
bir siyasi ha vaya vabeste bulundugunu 
gayet iyi biliyoruz. Biitiin bu memleket
lerin mevcudiyetini ve refahm1 tek ba~ma 
temin etmek hususunda F ransanm ne bir 
iddias1, ne de bir imkam mevcuddur. 
F ransa, orta ve cenubu §arki A vrupada 
ne ikttsadi, ne de siyasi bir tefevvuk ih
razt daiyesinde degildir. Fransanm, ken
disine atfedilen maksadlan beslemek ic;in, 
kendi menafiini bilmemesi veya bu me
nafii bir prestij siyasetine feda etmesi la
ztmdir. 

Biz, ihtirasa meyyal olmadtglffitZ ka
dar fedakarbga da meyyal degiliz. Hal
buki girdigimiJ: iddia edilen «yeni yollar» 
dogrudan dogruya oraya gider. Roma ve 
Berlin, Orta A vrupa sulhu ic;in mevcud 
ba~ltca engelin, Paris ve Prag tarafmdan 
Moskova ile akdedilen paktlar oldugunu 
soylemektedir. Ve bu iki pakt, birbirini 
itmam eder tarzda yaptlmt§ oldugundan, 
F ransa, Sovyetlerle miinasebatt kesmege 
davet ediliyor. Almanya ve ftalya, bunu 
isterken, ideolojik sebeblerden ve bol§e
vizm tehlikesini Tuna dan ve B alkanlar
dan uzakla§ttrmak fikrinden mi miilhem 
oluyorlar? Biz boyle zannetmiyoruz, 
Kont Bethlen de bu kanaatte degildir. 

Bu Macar devlet ricali, ge«;:enlerde 
§oyle demi§ti: «Karpat stra daglan T u
na vadisinin Maginot hathdir.» Macaris
tan, bu hath mi.ida faa etmek ic;in, 19 I 4 
te, en giizide askerlerinin yiiz binini feda 
etmi§tir. Carhk Rusyasi, o hath ele ge
c;irmek maksadile, harbe yanm milyon 
askerle i§tirak etmi~tir. Almanya gayet iy1 
bilir ki, Rusya, Karpatlarm bu tarafma 
ayak basttib giin, onu durduracak askeri 
kuvvet, Balkanlarm cenubuna kadar hie; 
bir yerde mevcud degildir. Fa kat, diger 
taraftan, Tuna ve Balkan devletleri de, 
Tuna ve Balkan memleketlerine dogru 
bir «drang nach siid • Osten» in, bir pan 
jermanizm savleti tehlikesinin mevcudiye· 
tini sarahaten biliyorlar. Berlin, orta ve 
cenubu §arki Avrupada bir Slav hege-

Yazan: MAURICE PERNOT 

monyas1 tehlikesi mevcud olduguna, Bu
dape~tenin ve Biikre§in nazan dikkatini 
c;ekmekten hali degildir. Macaristan ve 
Romanya bu tehlikeyi inkar etmiyorlar. 
F akat, daha ba~ka bir tehlikeden, pan
jermanik bir hegemonya tehlikesinden 
daha fazla korkmakta hakbdtrlar. ,Sayed 
Slavhk ve Cermenlik cereyanlan birle§ir 
ve kuvvetlerini bir araya getirirlerse bu 
iki memleket ve onlardan ba~ka diger ba
Zl memleketlerin hali nice olur? 

hte F ranstz - Sovyet paktmm hedefi 
bu korkunc elbirligine mani olmaktJr. 
F ransanm miittefiki olup Sovyetler 1 tti
hadma, bir paktla bagh bulunan Cekos· 
lovakyanm rolii ise, Karpatlar hathm bir 
Rus hiicumuna kar§! oldugu kadar bir 
Cermen savletine kar§I da muhafaza et
mektir. Paris - Pr'\_g • Moskova manzu
mesi, orta Avrupayt tehdid etmek ~oyle 
dursun, onun lehine en mi.ikemmel bir is
tiklal ve sulh teminah te§kil etmektedir. 
Bu manzume, ancak bir Alman istilast· 
na kar~1 engel mahiyeti ta~Imaktadtr. Fa
kat, bunda ne gibi bir yenilik goriiluyor? 

Eski A vusturya • Macar Kralhg1 za· 
manmda, Viyana hiikiimetini Berlin hii
kumetine tabi kiian ittifakm mevcudiye
tine ragmen, panjermanizm, o zaman 
«milletler» tabir edilen camianm daim! 
mukavemetine maruz kalmi§h. 0 zamanki 
milletler, imparatorluk dagi!dtktan son
ra, bugiinkii devletleri, yani Lehistam, 
Cekoslovakyayt, biiyi.ik Romanyayt ve 
Yugoslavyayt te~kil etmi~lerdir. Bu dev • 
letlerin, onlan te~kil eden milletlerin ve -
diast olan tarihi vazifeyi yerine getirmek 
hususunda harici tesirlere veya tazyiklere 
hi<;: ihtiyac yoktur. 
. Bu tarihi ve cografl hakikatlere kar~t. 
lngiliz efkan umumiyesi, bizim kadar has
sas degildir. Bazt lngiliz mehafilinin, Ce
koslovakyanm ba~l1ca roli.ini.i ve Kiic;iik 
Antantm Avrupadaki vazifesini miihim
sememek ve garbda sulhu haleldar etmi
yecekleri teminatt mukabilinde Almanlart 
hareketlerinde serbest btrakmak hususun
daki temayiilii belki bu suretle izah edi
lebilir. 

.Su hal de, F ransamn bu memleketler 
hak~mda tatbik ettigi siyasetin mahiyeti 
nedtr? F ransiZ diplomasisinin orta A v· 
rupadaki icraab bir tek ve esash hedefe 
miiteveccihtir ki o da, A vusturya ~ Maca· 
ristam Kralhgma tevariis eden butun dev· 
letler arasmda kabil oldugu kadar s1k1 
miinasebet teessiisiini.i teshil etmek ve bi
naenaleyh bu devletleri inhilale gotiirme
ge matuf her tiirlii te~ebbi.isi.i onlemektir. 
Bu devletlerden hic;birisinin, haricden ge
lecek herhangi bir taarruza veya tazyika 
tek ba~ma kar~t koyacak kadar kuvvetli 
olmad,klan malumdur. Halbuki, once
den ve ac;tktan a«;:tga mi.izakere edilerek 
haz1rlanacak mi.i§terek bir mukavemet, 
bunlardan birinin istiklaline kar§I yap1la
cak herhangi tecaviize mani olabilir. 
Prag ile Var~va arasmdaki mi.inaseba
h d~ha fazla diizeltmek ic;in c;ali§mamtz, 
Leht_stam Almanyadan ayumak degil, 
belkt, anla$111alan halinde sulh ic;in sag
lam bir teminat viicude getirecek olan bu 
iki memleketi yakla§tnmak ic;indir. M. 
Hodza'mn, Cekoslovakya ile Macaris • 
tan arasmdaki ihtilaflan rnuslihane tarz
larla halletmek ic;in sarfettigi mesaiyi §iik
ranla yad edi~imiz, ayni zaruretten miil
hemdi. Kiic;iik Antant devletleri Bratis
lava beyannamesinde, miinferid taahhi.id
ler imzalamakta muhtar bulunduklanm 
Soylemeleri bizi $U sebebJe endi~eye sev
ketmi§ti ki, bu yeni tam hareket, artma
smi temenni ettigimiz vahdet ve insicam1 
haleldar edecek mahiyette tehlikeli ilk te
§ebbiistii. 

Kald, ki bazt biiyi.ik devletlerin, orta 
ve cenubu §ark! Avrupa devletlerini yek
digeri aleyhine ayakland1rmaga c;ah§ma· 
lanm teessiifle kar§Ilamak ve bu te§eb • 
biisle miicadele etmek de vazifemizdir. 
Viyana ile Prag arasmda bir yakmhk 
mevzuu bahsolur olmaz, Berlin derhal 
oyunbozanhk etmege kalkismt~hr. Alman 
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1938 Cumhuriyet Almanag1 

Aldtmz mt ? 
Eger heniiz almadintzsa 

vardtr, ~iinkii mevcudu 

Cumhuriyet 

ge~ kalmantz ihtimali 
bitmek iizeredir 

Almanag1 
Tiirkiyenin en maruf imzalan, saytsiz makale ve faydah bilgiler, tarih, 

takvim, ~rafik, istatistik, eglenceli f1kralar, hikayeler, karil"'-ltiirler, 
biitiin hadisatm resimlerile dolu, bir cildlik bir ansiklopedidir. 

Her yerde atayiDIZ 

3 

Merhum Necatinin 

mezar1 bas1nda 
' 

Diin Ankarada hazin 
bir merasim yaplldt 

Merhum N ecati 

Ankara 1 (Telef-onla) - Merhum Ma .. 
arif Vekili Necatinin oliimiiniin onuneu 
ytldoniimii miinasebetile bugiin saat 10 
da Cebecideki mezar1 ba~mda toplaml .. 
dt. Toplantida Milli Miidaraa Vekili 
General Kazrm Ozalp, meb'uslar, Maa~ 
rif cemiyeti merkez heyeti azalar1, Tiirk 
spor kurumu reisi, Maarif Vekaleti U~ 
mum miidiirleri, sporcular, muallimler, 
talebeler ve merhumu sevenlerden k~ 
sif bir kalabahk bulundular. 

General Ozalp, Maarif Vekili Saffet 
Ankan, Maarif cemiyeti, spor kurumu, 
Ankaragiicii kuliibii, ban mektebler ve 
ailesi efrad1 namma getirilmi~ t;elenk• 
ler kondu. Maarif ve spor te§kilatmdan 
iki gene, merhumun hizmetlerinden 
bahseden hirer hitabe soylediler. Ailesi 
namma Halid Bayrak soz alarak Necati 
hakkmda gosterilen kadir~inashktan 

dolaYI toplantlda bulunanlara minnl't 
ve §iikranlanm ifade etti ve bu hazin 
merasim nihayet buldu. 

Anamura yumurta biiyiik
liigiinde dolu yagd1 

Anamur 1 (Hususi) - Be§ dakika de· 
vam eden yumurta iriligindeki dolu, 
binalarm §imal cephesindeki kap1 ve 

pencere camlanm tamamen kirmt§tir. 
Bilhassa hiikumet konagmm yiizler~'e 
camm1 harabeye <;evirdi. Niifus<;a za • 
yiat yoktur. 

Y unanistanda bir senelik me· 
sainin bilan~osu 

Atina 1 (A.A.) - Atina ajanst bildi • 
riyor: 

Hiikfunetin 1937 ytlmdaki eserinin bi· 
lan<;osunu yapan gazeteler ezciimle sos~ 
yal yard1m1, kurutulan arazinin tevzii
ni, ~ kanununu, koylii ve <;ah~an smtf 
lehine olarak yaptlan biiyiik mesaiyi 
kaydediyorlar. 

Gazeteler, keza memlekette siikun ve 
asayi§in takviye ve mahiyetinin ticaret 
ve endiistri §artlarmm 1slah edildigini 
ve turizmin inki§afmda elde edilen te • 
rakkileri tebariiz ettirmektedirler. 

Yunan V eliahdinin diigiinii 
Atina 1 (A.A.) - Romanya Prensesi 

Elen buraya gelmi~ir. Yunan milleti 
Veliahdin kanunusanide yap1lacak olan 
evlenmesini tes'ide haz1rlanmaktadtr . 

gazeteleri, Tuna devletleri bol~evizm, 
kar~Ismdaki vaziyetleri itibarile ihtilaf ha1 
Iinde bulundukc;a, aralarmda hic;bir an .. 
la§ma yapmalan miimkiin olamtyacagmi 
soyliiyor. Belgradla Biikre~in umumi bir 
yardtm paktt imzalamaga bu derece 
aleyhtar olu§lan, bu paktm, Prag1 Mos .. 
kovaya bagbyan pakta iltihab mukadder 
oldugundanmt§. Y ahud, Alman gazete-
leri, Milletler Cemiyetini ileri siiriiyorlar 
ve <;ekoslovakya biitiin siyasetini ona is• 
tinad ettirdigi halde, Romanya i1e Yu • 
goslavyanm Cenevreye kat'iyyen itimad 
etmediklerini yaztyorlar. Bahaneler, yel i· 
ne gore degi~iyor, fakat inhilale matuf o• 
Ian maksad daima aynidir. 

•~t-lf. 

Orta Avrupada sulhun tesisi ve Tuna 
ve Balkan devletlerinin istiklali lehinde 
~ah§an, !talya m1. Almanya m1 yoksa 
F ransa mtdu? Hakikatte, bizzat alaka .. 
darlar bunu tayinde hie; aldanmtyorlar. 
F ranstz siyasetinin hi.isniiniyetini umumi
yetle tasdik ediyorlar. M. Delbos, seya· 
hatinin rnuhtelif merhalelerinde bunu 
gormii~ ve anlamt§l!r. Bazan §iiphe uyan
dtran bir nokta varsa, o da F ransanm 
hiisniiniyeti degil iradesi ve icraatmm mii
essir olup olmtyacagt keyfiyetidir. 7 mart 
I 936 meselesi, biitun memleketlerde bize 
darbe vurmu~tur ve bu darbeden hala 
kalkmamad1k. Alman tahriki kar§Jsmda 
Fransanm mi.iessir bir mukabelede bu -
lunmayt§l, dostlanmtza telkin ettigimiz 
emniyet ve itimadt derin surette sarsmt§br. 
Sivaset'e, hem hakh hem makul olmak 
kafi degildir. Aklm galebesini ve son so· 
zi.in hakta kalmastm temin edecek §ekil~ 
de hareket etmclidir. Di~er milletlerin 
tam itimadmt kazanmak i~in, Franstz mil
letinin, evvela nefsine kar~1 itimad hasii 
etmesi kafidir. 
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CUMHURIYET I. tkincikanun 1938 

It; Kii~iik hi kaye Asrilik tecriibesi! l 
Sekible Fa hire, birbirine son dereee 

bagh ve uygun bir c;ifttiler. Kalabahktan 
uzak ve sakin bir Adem ile Havva, Ley
la ile Mecnun hayah gec;iriyorlard1. Fa
kat, bugiin aralarmda ya~adtgimiz bir 
kismi kiskanc; ve mural insanlarm dilin
den kurtulmak kabil mi? Erkekli kadmh 
meclislerde dedikodu ba§laymea hi~bir 
kusurlarm1 bulamad1klan bu kan kocay1 

1c §oyle c;eki§tiriyorlardJ: 
1 - Bu kadan da budalahk dogrusu 1.. 
1 Birbirlerinin eteklerine yapi§mi§lar, bu-

runburuna kukumav gibi oturuyorlar 1.. 
Sekible F ahire ilk zamanlar, haklarm

daki bu hiikmii i§ittikleri zaman gulup 
get;tiler amma, gitgide her ikisinin ruhun
da da kendilerine isnad olunan safdilligi 
i.izerlerinden silkip atmak temayiilii giz
li gizli ba§gosterir gibi oldu. Onun ic;in 
misafirlikte bulunduklan, yahud evlerin
de bir davet yaptJklan zaman ellerinden 
geldigi kadar yekdigerile me§gul olmak
tan <;ekiniyorlar, kan koca her biri td .. 
ba~ma miistakil davramyormu§ gibi ta
vular takmtyorlardt. 

F akat yalmz kald1lar m1, baz1larmm 
aptalhk ismini verdigi sevgi ve birbirine 
doyamamazhk hisleri yeniden canlam· 
~ordu. 

J. 

- Bilakis yavrucugum, hergunkiin
den daha guzelsin! 

- Sana oyle geliyor .. Cunku arhk 
t;ehreme benimsiyerek degil, §Oyle lis
tunkoru baktyorsun !... 

Sekib egildi, gozlerini kansmm goz
lerine dikti: 

-- Haytr, diye tekrar etti, hit;bir le
yin yak.. Biraz sinirlisin, o kadar! .. 

Fa hire o esnada esnedi. Sekib mu· 
him bir vesika ele gec;irmi~ bir hakim tav
rile: 

- Bak, dedi. dilin ktpkllmiztl .• 
- Dun ak§am di~lerimi iyi yikaml§hm 

da ondan.. Kendimi iyi hissetmiyorum 
vesselam! 

Sekib 1srar etmedi, g1ymmege ba§la
di. Lakin, duramad1, bir arahk bahsi 
tekrar tazeledi: 

- Beni bu ak~amki toplanhya gon
dermemek iGin bahane anyorsun. 

- Hie; de degil.. Mad em ki F erdiye
ye soz vermi& bulundum .. Sana kat'iyyen 
ihtiyacJm yok! .• 

- 0 halde i&ler yolunda .. !kimiz de 
ayn hirer muhitte eglenecegiz! Asrilige 
ah§Iyoruz demektir. E§e, dosta miijde
ler! 

Fa hire itiraz etmemek ic;in kendini zor 

* * * zaptetti. Az kald1: 
Gec;en ak~am, yazJ odasmda Fahire, - Evet, butiin bunlan senden bu ak-

masa ba§mdaki koeasmm iizerine dogru §am. aynlmamak 1c;:m yap1yorum, diye~ 
e~ilmi§ onun k1rla~~ay~ ba§l.ami§ sac;!~- cektt. * * * 
nle oynuyordu. Gozlennde, 1lk defa ZJ· F h" k ld d k d 1 ·· ·· 

h k · d ¥ b. ~ I a ue a mm a c;o a gm yuru-
yayka I ~ akn dyemh ogml uk~ Jlrt lc;ocugun yordu. Otomobiller yagmurdan tslanmi§ 
§a m 1g1 a ar ayran 1 pan 1 an var~ . 
d yollarda tatSJZ b1rer ht§Irh c;tkararak yol 

I. ahyorlardt. T aksime geldigi vakit mey· 
- Y ann ak~am, dedi, yalmz kalaca· dandaki saat yediyi gosteriyordu. Bu, 

g1m demek .. Sen eski mekteb arkada§lan- Sekibin her ak~am eve dondiigii zaman
nm ziyafetine gideeeksin !.. d1. Birden i<;ini garib bir stkmh kaplad1. 

- Evet yavrum .• Ne yapay1m .. Bi- Kendi kendine: 
liyomm ya, sonra neler soyliiyorlar .. Be~ 
nim ad1m kihbik, seninki yapi§kan.. Et
rafJmJZdakilerin hiicumuna ugramamak 
ic;.in biraz onlann zihniyetine ve me~rebi· 
ne uymak laz1m 1.. Sen ne yapacaksm? 

- Bilmem.. F erdiyeye yemege gide
cegimi soylemi§tim galiba 1 •• 

Sekib ka~lanm r.;attJ. F erdiye, koca
smdan aynlah uzun zaman oldugu hal
de bir turlu evlenemiyen, yalmz ya§Iyan 
bir kadmd1. Laubali tavtrlari, dekolte ko
nu~u~lan hie; de ho~una gitmezdi. Fa hi
re kocasmm canmm sJkildJginl anlamakta 
geeikmedi. 

- Biliyorum, dedi, F erdiye ile yildt~ 
zm bir tiirlii ban§amadJ, gitti. F azla §a~ 
kac!dir.. Bilhassa bizim bu ba§ba§a ya
§a}'l~ tarzuniZI alay vesilesi yapanlardan 
biridir. Hele gec;:en gun benim, herkese 
begendinnek ic;in degil, s1rf sana ho~ go~ 
riinmek ic;in siislendigimi soylemesine c;:ok 
kizmi~hn, degil mi? 

- T abil k1zanm.. Kendisi bir erkege 
bagh olmadigJ ic;in senin bana kar~1 duy
duklanm hissetmesine imkan yoktur .• 0 
halde c;:izmeden yukanya <;1kmamas1 la
ZJmdir .• 

F ahire, birkac;: dakika daldt, sonra: 
- Valia hi ne yapacag1m1 bilmiyorum, 

dedi, senden ayn gec;ecek bu geee bana 
o kadar uzun gelecek ki .• Sorma I 

Sekib giilerek eevab verdi: 
- Bu toplantlya gitmekten vazgec;:· 

memi istiyorsun, zannederim .• 
- Hayu .• Hay1r .• F erdiyeye soz ver· 

dim, nasil olur? ..• 

*** 

- Hay1r, dedi, F erdiyeye gidemiye
cegim .. Zoraki gitsem de kadmm kar§I· 
smda oturup annesiz babas1z kalm1~ bir 
c;ocuk gibi agbyacagJm .• Ay1b olaeak !... 

Ko§edeki tutiinciiye girdi. Arkada§ma 
telefon ederek gelemiyecegini soyledi ve 
tekrar caddeye c;;IktJgi vakit benligile ko
nu§maya devam etti: 

- Ne acayib mahlukuml.. Sekib ya
mmda olmad1 m1, kimse ile oturup konu
§amiyor, hic;bir mecliste eglenemiyorum! 

Kederli ve meyus evin yolunu tuttu. 
Kendini birdenbire hayatta yapayalmz 
kalmi$ gibi hissetti. Zihninden neler gec;
miyordu yarabbi !.. 

Y a, Sekib bir giin ondan b1karsa .. 
Y a~amakta devam etmesinin imkan: 
yoktu. Acaba, bu ak§amki toplantJda eg
lenirken F ahiresini §U kadarcJk olsun ha
tlrlamwacak m1ydJ? 

Merdivenleri derin bir iimidsizlik ic;;in
de <;Ikh. Bir adama bu kadar baglanmak, 
onun bir gecelik uzakhgma tahammul 
edememek sac;ma degil miydi? Ellerinde 
anahtan c;antasmda anyacak kadar takat 
bulamadigl ic;in zile hafifc;:e basmaYt ter
cih etti. 

KapJ}'l ac;maya gelen hizmetc;i degil, 
bizzat Sekibdi. Baygmhklar verecek ka~ 
dar biiyiik bir sevincle kollarmm arasma 
ahldt. 

Kocast: 
- Ben de ~imdi gelirken, dedi, bak

kaldan F erdiyeye telefon ettim. Or ada 
olmadJgm cevabm1 ahnca meraka dii~-
tiim ..• 

- Peki.. Ya, sizin toplantl'?. 
- Orada fena halde canun sJktlaca-

Kadastrosu biten 

kasabalartmiZ 

Y eni Ankaran1n ii~te 
ikisinin kadastrosu 

ikmal edildi 
Ankara 1 (Telefonla) - Mernleketi -

mizin rnuhtelif vila.yetlerinde yaptlmak
ta alan kadastro i§lerinin ivi neticeleri 
almrnaga baslami~hr. 1Ik defa olarak 
kadastrosu yaptlmast kararla~tJnlmt~ 
bulunan Konva, Aydm, Malatya, Deniz
li, Cankm vilayet rnerkezlerile Emin1:i
nii, Biiyiikada, ve Mudanya kaza mer -
kezleri, Heybeliadanm kadastro isleri 
tamamlanm1~ ve viicude getirilen tapu 
kiitiiklerile haritalar1 taou sicil muha -
f1zhklarma devredilmil!tir. 

Bursa, Manisa, tzmir vilayet mer -
kezlerinin de pek yakm bir zamanda. 
bilhassa Bursanm kadastro islerl 938 
senesi may1s a VI nihayetine kadar ta - · 
mamllmarak kiitiik ve haritalan sicil 
muhafizhgma devredilmi~ bulunacak -
hr. 

Eski Ankaranm tamamen ve yeni 
Ankaramn da ii~te ikisinin kadastrosu 
ikmal edilmi~tir. 

Fatih, Kad1k1:iy ve Beyoglu kaza • 
larile Adanada da kadastro islerl oek 
<;eri bir surette devam etrnektedir. Ka
dastro i~leri tekemmiil eden vilayet 
merkezlerinde tapu i$lerinin teknikle!i· 
mesile beraber muamelattaki siirat ve 
basitlik bilhassa nazan dikl{ati celbet -
mekte ve bu mmtakalarda kadastro 
olanlarmm viicude {!eti'rilmis olmas1 d:t 
imar i~lerinde imar biirol:mnm faali • 
yetlerini kolayla$tirmaktadtr. 

Bu cihet nazan dikkate almarak bil -
hassa siiratle imar faaliyetine sahne o· 
lan Ankarada kadastro i~lerinin daha 

"Ok randtmanla ve nihayet Ankara be

lediye hududu i~indeki sahamn en ktsa 
bir zamanda bitirilmesi kin 938 ma1i 

senesi i~inde Ankara kadastro heyetle
rlnin bir rnisli daba takviye edilmesi 
diisiiniilmPktedir. Ve bunun icin de g('
reken tedbirlerin ~imdiden almmasma 
bac:lanmt~hr. 

Malatya $ehrinin de Imar planma e
sas olmak iizere Malatya belediveslnce 
kadastro ve haritalarmm hirer ornek -
leri .. Ikarttmlmt§tir. 

Ge~en sene kadastorsu ikmal edilen 
Aydmda Ziraat Bankasile hazinenin 
mii~tere'ken rnutasarnf1 bulunduklan 
(90,000) dekarhk cKonyadis• ~iftligi 

igin vi.icude getirilen muntazam kadas
tro planlan sayesinde ilk defa olmak ii
zere memlekette koyluye muntazam 

planla kiitiige istinad edilerek arazi 
dagttllmasi imkan dahiline girmi~tir. 

Maliye Vekaleti bu ciheti nazan 
dikkate alarak hazineye aid ve koyliiye 

dagthlacak c;oiftliklerln Sirasile kadas -
trolanm yaptrrmaktadtr. Kadastro fpn 

mii~aviri Harnza Tiirkkan bu baktmdan 
kadastrosu yaptlmakta olan 1zmirde ha
zineye aid ~iftliklerdeki kadastro i§lerl
ni tetkik etmek iizere tzmire gitmi~ bu
lunmaktadtr. 

Elaz1g ovasile Tokad vilayet mer -

kezinde ktsa bir zamandanberi de -
vam etmekte olan kadastro ~lerini in
celemek ve gereken tedbirleri almak 

iizere de kadastro fen Ba~miifetti~i Ah
med Salih Korur yakmda bu mmtaka -
lara gidecektir. 

Ertesi sabah, Fahire yataktan miithi§ 
sinirli olarak kalkh. Banyoda bir taraf
tan bra§ olurken bir taraftan da yeni «;Ik
nn§ bir tangoyu mmldanan Sekibe c;tki§· 
tJ: 

gm1 tahmin ettigim i<;in gitmekten vaz- Bin lirayt barda yemi§ler 
gec;timl... tzmir (Hususi) - Manisadan §ehri -

Ne$'e sac;an dort goziin panlt!Sl bir- mize gelen miiteahhid Salih <;er .. ioglu, 
birlerile kar§tl a§tJ: otele inmi~ ve cebindeki 4,350 liraYl o-

- Oaf!.. B1khm, bu senin §arkmdan 
ClaY... 

- Makul bir sebeb olmadigl halde. tel kasasma teslim etmi~tir. Otelin ka
mf asri gi:iriinmek ic;in velev ki bir geee- tibi Mehmed, o ak~am baz1 arkada~la • 
eik olsa da birbirimizden aynlmak bana rile bara giderken parayt da almt~, ce
o kadar garib geldi ki .. Zaten birc;oklan bine sokmu§ ve bu paradan bin lirayi 
bu gibi gorenekler yuzunden mes'ud yu- ya harcamt~, ya dii~iirmii~tiir. Hadisede 

Tuvalet masasmm online oturup ayna
ya bakar bakmaz: 

- Aman, dedi, bugiin yuziim pek 
berbad !. .• 

sirkat sekli g1:iriilmii~ ve katib Meh -
valanm yikmiyorlar m1? medle Ramazan nammdaki arkada~1 bi-

0 vakte kadar elinde havl1 ic;eri giren 
lcoril•l bu fikrini tasdik etmedi: 

Nakleden: rer seneye rnahkum edilmi§tir. Otel sa-
Ahmed Hidavet hibi, paray:I odemistir. 

r BUGiJN 

PEK 2 biiyiik ve Tiirk~e filim birden • 
I 
Sinemas1nda 

1 • S E Z A R B 0 R J I Y A TUrk~e stiziU, Tarlht film 

2 • B U FA L 0 B i L, MACERALAR KRALl 
Ba§ rollerde : 

GARY COOPER JEANE ARTHUR 
BugUn seanslar saat 11 de ba,lar, gece saat 9 da BUFALOBIL 

Saat 11 rfeki seans tenzHathd1r. 

Y eni ydmaza ne~'e ve kahkaha ile giriniz, bi.iti.in 
seneniz mes'ud olson •.. 

Bunu ; P E R i L E R D i Y A R I 1 
ndan 

gelen ve bu!!'iin sizi en mfikemmel Tiirk~e Sozlii filimleri ile 

S A R A Y sinemas1nda bekliyen 

LOREL • HARDi 
soyluyor. 0 halde gidiniz, ~oriiniiz, ve kahkaha ile giUOniiz. 

BugUn saat 11 de tenzillth matine 

Jeane Parker nas11 evlendi? 
Y atag1ndan kald~rdan nikah memuru domates 

rengindeki pijamasile vazife goriiyordu 
Holivud' dan yaz1hyor: 
Gene yiidJZ Jean Parker ile George 

Mac Donald'm izdivac;la neticelenen a§k 
maceralan adeta peri efsanesi gibi bir 
§eydir. Sekoya kahramanmm Nevyork'a 
son defa di:indugii gundu. Muthi§ yag~ 
mur yag1yordu. Jeane Parker vapurdan 
c;Iktlgt vakit kendisini kar§thyan kalabah
gm ba§mda ameas1 bulunuyordu. Y a
nmda bir de delikanh vard1. Amcas1 ge
rek Jeane' a gene adamdan, gerekse deli
kanhya gene k1zdan c;ok bahsetmi~ti. 

0 delikanh artist i~m de pek mer.;hul 
bir $ahsiyet degildi. iyi bir aileye mensub
du. Yiiksek bir mektebden <;Ikmi§h ve ga- . 
zetecilik yap1yordu. Simdi de onun es
mer, boyluboslu bir adam oldugunu gi:ir
mu§, piyano c;aldiginl i:igrenmi~ti. 

George Mac Donald da onun giizel ve 
istikbali parlak bir artist olduguna vaklf
tt. Sinemada bir<;ok kereler kendisini sey
retmi~ti. Kar~IIa~t,klan zaman gerek es
ki bildiklerine ve gerekse 0 anda ogren
diklerine istinaden birbirinden ho~la~b
lar, hatta sade ho~la~makla kalmad1lar. 
Sevi§tiler, a~km oku ani bir y1ldmm gibi 
her ikisinin de kalbine sapland1. 

Jeane Parker, Nevyork'ta ii<; giin kal
d!. A~ag1yukan aneak on saatini Geor~ 
ge ile gec;irdi. Fa kat bu k1sa miiddet de
likanlmm izdivat; talebine muvafakat ce
vabi vermesine kafi geldi. Central Parkta 
bir gezinti yaparken evlenmege karar 
verdiler. Vakta, tarihini kararla~hrama
dJ!ar amma Jeane, beyaz satenden bir 
gelin elbisesi ic;inde telli duvakh bir dii~ 
giin istiyordu. 

*** 
Simall Amerikanm bir ba§mda biri, 

diger ba~mda oteki uturuyordu. Arala
nm uzun bir mesafe aymyordu. Ni§an
hlar s1k s1k telefonla goru§iiyorlar ve 
mektubla~tyorlardJ. Oc; ay sonra Geor
ge, artiste bir telgraf c;ekti. Derhal Holi· 
vud'a gelmek iizere oldugunu haber ver
di. Bir hafta cok tath bir hayat gec;:irdi
Ier. Beraber yiizduler, dans ettiler, eg
lendiler. Sonra George c;ah§maga ba~la
dJ. Al~kay1 celbeden senaryolar yazarak 
yiiksek fiatla sath. 

Bir gun cumartesi ve pazar tatilinden 
istifade ederek Santa ~ Barbara'da gez
mege gitmege karar verdiler. Yolda ge
ne izdivac; meselesi mevzuu bahsoldu. 
George: 

-- Evlenelim mi? 
Diye sordu. Jeane: 
- E vlenelim! cevabmt verdi. 

ArabayJ kiic;uk Las Vegas kasabasma 
dogru dondiirduler. Kasabaya ancak sa~ 
at yedide girdiler. Halleri bitkin, iistleri
ba§lan toz ic;inde idi. Gann biifesinde 
bir masaya c;okup biraz bir §ey yediler. 
Bir de baktJlar ki saat 10 olmu§. Peki .. 
lzdivac merasimini nastl yapacaklar. 
Evi dukkanm iistunde olan bir miieev-

r 

Jeane Parker 

herciyi uyand1rarak yuziik satm aldtlar 
ve nikahlan k1yaeak birini aramaya ko· 
yuldular. Nihayet bir hay1r sahibi ken
dilerine bir adres saghk verdi. Kap1smm 
online geldikleri yerin penceresi sokaktan 

goriinuyordu. ic;eride bric; oynuyorlard1. 
Kanada vurulan darbelere kimse cevab 

venneyince George yerde hortum buldu 
ve agzm1 ic;eri dogru c;evirince oyuncular 
miikemmelen Jslandilar. 

Memurlarm tabii hiddet topuklarma 
<;1kh. Ni~anhlan kovdular. Bereket ver
sin yolda bir ~ahid buldular ve dogru 
ba~ka bir memurun evine gittiler. 

*** 
Hey hat!.. Jeane Parker'in hayalleri 

hakikat olmaktan. pek uzakta idi. Muaz
zam bir kilise yerine kuc;uk bir salon .. 
Y atagmdan kaldmlan memur, domates 
renkli pijamasile vazife gori.iyor .. Diigun 
davetlileri de memurun kans1 ve yanlarm
daki $ahidden ibaret.. Jeane'm gelin el
bisesi ise bir kilot ve ayakta c;izmeler, bir 
suveter, yumu§ak bir fotr ~apka .. Elinde 
ise kokulu bir salkim dah .• 

Merasim c;arc;abuk hitam buldu ve ye
ni evliler, derhal Las Vagas'1 terkettiler. 
Mehtabh yolda sarma§ dola~ hududsuz 
bir saadet ve ne§' e ic;:inde Holivud' a don
duler. * John Barrymore'un eski kansi Do
lores Costello'nun son c;:evirdigi filim mu
vaffakiyet kazand1g1 ic;in Warner bira
derler sinema ~irketi kendisile uzun miid
det it;in bir kuntrat akdetmi§tir. * italyamn me§hur ressamlarmdan 
Michele Pizzuti, sinemanm en guzel ka-

dm! namm1 vererek Myrna Loy'un bir 
tablosunu yapmi§tlr. Bu ressam Amerika
da 1930 da ac;IIacak buyiik resim sergisi 
ic;in Creta Carbo, Norma Shearer, Ma
rion Davis. Dolores Del Rio'nun da re
simlerini viicude getinni§ti. * Bir~ok filimlerin baz1 sahnelerinde 
Clark Gable'in yerine oymyan benzeri 
James Coleman «Korkusuz kaptan», 

«Cin denizlerinde» ve sair filimlerde gos
terdigi meharet neticesi miistakil artist 
olmu~tur. 

Bu hafta S U M E R sinemas1nda 
Giiliiyorlar ••• ,Sar·k• soyliiyorlar ••• Dans ediyorlar : : : 

Y eni sene mi.inasebetile ~en. zengin ve eglenceli bir film 

NAMUSLU 
KADIN 

Cazip, musiktli ve nefis §arluh miikemmel bir operet filmi. 
Ba§ rellerde : 

HfNRi GARAT · M[G l[MONNiER · RAiMO 
Uaveten : EKLER JURNAL diinya havad'sleri 

BugUn saat 11 de tenzlllth matlne 

QAD-¥0 
( 8u aksamki program ) 

ANKARA: 
12,30 muhtelif plak ne§riyatt - 12,50 

plak: Tiirk musikisi ve balk ~rktlan - 13,15 
dahlli ve harlci haberler - 18,30 plak ne§
rlyatt - 13,35 gocuklara masal: Nureddin 
Artam - 19,00 Tiirk musikisl ve halk §arkt
lan. <servet Adnan ve arkada~lan) - 19,30 
saat ayan ve arabca ne§rlyat - 19,45 Tiirk 
muslkisi ve halk :;;ark1lan. M. Karmda~ ve 
arkada:;;lan) - 20,15 edebi konu~ma: Beh
l(et Kemal Qaglar - 20,30 plakla dans mu
sikisi - 21,00 ajans haberleri - 21,15 stiidyo 
~alon orkestras1 - 21,55 yannki program ve 
Lst!khi.l mar§!. 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 hava

dis - 13,05 Emlnonii Hal'!:evi go.sterlt kolu 
tarafmdan bir temsll - 14 00 SON - 18 30 
plakla dans musikisi - 19,00 Saflye: Kem~n 
ve plyano refakatlle - 19,30 konferans: Sa
lib Murad: Radyodan iyi netice nasi! all
mr. 20,00 Miizeyyen ve arkada§lan tarafm
dan Tiirk musikisl ve halk §arkilan - 2Q,30 
hava raporu - 20,33 Orner RIZa tarafmdan 
arabca soylev - 20,45 Bay Muzaffer iJkar ve 
arkada§lan tara!mdan Turk muslkisi ve 
halk :;>arkilari, (saat ayan) - 21,15 v!yolon 
solo. Orban Borar tarafmdan - 21,45 OR
KESTRA - 22,15 ajans haberleri - 22 30 
plakla sololar, opera ve operet pargalar; -
22,50 son haberler ve ertesl giiniin progra
m! 7 23,00 SON. 

VIYANA: 
18 kan~1k yaym - 19,15 MUSiKi VE 
~~ - 20,05 haberler, spor, gramofon ve 
sa1re - 21,05 ECiLENCELI KONSER - 22,40 
§ARKILAR - 23,15 haberler, spor ve sal• 
re - 23,35 DANS MUsiKisi - 24 haberler • 
24,05 DANS MUSiKisi. 

PE§TE: 
18,05 ECLENCELi MUSiKi - 19,05 kon • 

ferans - 19,35 QiNGENE ORKESTRASI • 
20,40 D~NS MUSiKiSi - 21,40 KONSER • 
24,05 QINGENE ORKESTRASI - 1,10 son 
haberler. 

BUKRE$: 
18,05 ASKER! BANDa - 19,05 havadis -

19,15 ORKESTRA VE §AN KONSERi - 20 35 
piyes, gramofon, haberler, gramofon s~r-
22,50 GECE KONSERi. ' 

LONDRA: 
18,05 ECLENCELi KONSER - 18 25 kon

ferans - 18,_35 gocuklarm zamam'- 19,fl5 
Org kon.sen - 19,35 NEFESLi SAZLAR 
KONSERI - 20,05 i?YUncak saatlerl - 20,35 
ORKESTRA VE VIYOLONSEL KONSERi: 
Weber, Bax, Beethoven'in eserlerl • 22 05 
dini yaym - 22,50 haberler - 23 10 ply~s· 
Hamlet - 1,05 hattralar. ' · 

ROMA: 
18,05 OPERA: H~SEL VE GRETEL 

BALET (QAYKOVSKI'NiN) - 20,35 spor: 
radyo sahneleri .. h~berler, konrerans _ 21,35 
KARI§IK MUSIKI - 22,05 ASKER! BAN • 
DO - 23,05 konferans - 23,15 MUSiKi-24 05 
haberler - 24,20 DANS MUSiKisi. ' 

l§~i k1z bulundu 
Beyoglunda kayboldugu Yazilan Ev

d~sya admdaki i§ .. i kmn evlenmek i~in 
brr gece ka .. tigt meydana ... 1km1§, yeri 
bulunarak klz ailesine teshm edilmis~.Jr. 

( Yeni Eserler ) 
T ogonun albiimu 

Xarikatiirist Togo tarafmdan her sene 
Y!lba~mda I(Ikanlmakta olan albUm, bu se
ne de giizel karika tiirler ve yazilarla inti§ar 
etmi§tlr. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Yarm gece: 
(Kadtkoy • Siireyya) 

Sal!: (Baktrkoy) 
c;ar§amba: ctiskudar) 

sinemalarmda 
CEZA KANUNU 

Vodvil 3 perde 

$EHZADEBA$I 
TURAN TiYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atk§r Na§id ve 
arkada§lan, okuyucu 
kii .. iik Semiha ve Mi-

§el varyetesi 
Giindliz: Soz bir Allah bir, kornedi 

3 perde 
Gece: Col ktzt, komedi 4 perde 

T~ BEKARET 
A~ EKLER JURNAL 

A Ve her giin ilk seansta 

N ~ Sevimli Serseri 
193M senesinin en biiviik filmi · Tolstoy'un en me~hur eseri - Bethoven'in ilalti miizigi 

KREUTZER SONAT 
Her kad1n1 ve erkeDI alakadar eder. 

Senenin en muhteliem filmi, en cazip a~k roman1 - En fevkalide miizik 
Biitiin diir vav1 hayran eden bir sahesPr 

Frans1zce soziU - LIL DAGOVER, PETER PETERSON 
Bugiin T U R K sinemas1nda 

Saat 11 de tenzllfith matine 

r Bugiin M E L E K Sinemasmda yeni seneyi kutlulamak i~in 
Zevk • Ne,'e • Eglence program• 

1 • MiKiNiN $EN HAFTASI 4 kts1mhk renkli komedi 

2·$EN YUMURCAK 
S H i R L E Y T E M P L E 'in 

Frans1zca sozli.i en eglenceli ve en giizel filmi 
Seanslar : 11 - 1 • 2,15 • 4 115 • 6 130 suvare 9 da 

Bu~iin saat 11 de hnsusi tenz hith m~tineler tertib edilm;$1ir. 



2 lkincikanun 1938 CUMHURlYET 

Miineccimlerin tahminleri ikttsadi hareketler DAZAODAN DAZAQA 1938 de diinya ekonomi 
vaziyeti diizelecekmi§! 

-----------------------Mutlu y1llar 
Y eni sen eye girdigimiz gi.inde, ka

panan 193 7 senesinin ikhsadi babmdan 
bsa muhasebesi, cidden yeni y1la daha 
emniyetle baktiracak bir yiirek ferahhg1 
veriyor. Ge~ten y1l zirai, mali, ticari sa -
hada ve toprakalti servetlerinin ara§tJnl
masi, i§letilmesi i~inde ahlan adJmlarla 
alman neticeleri gozden gel(irmek insanm 
iizerinde bu kadar i§lerin bir y1lm say1h 
giinleri i~ine nas1l s1k1~tmhverdigi §eklinde 
bir hayret uyanduacak mahiyettedir. 

Kuru sevda - istanbulda gece 

Piyango ve Takastan sonra 

hayab

hayat 

Eski ve yeni diinyanm muhtelif i, ve sermayeleri 
arastnda da miinazaalar olacag1 hissediliyormu~ 

Kuru sevda 
Bir istatistige go· 

re, biitiin di.inya -
nm harb ic;in ay1r .. 
d1g1 para yedi mil
yar altm dolarmi§. 
Sulh i~in ne kadar? 
Onu bilmiyoruz . 
Milletler Cemiyeti • 
ne verilen aidat istis· 
na edilirse diinyan:n 
sulh ic;in hi~bir mas

Piyango oe hayat 
Dikkat ediyorum, 

buyi.ik ikramiye, he
men daima, ald1k • 
Ian piyango biletin
den hic;bir §ey bek
lemiyenlere c;Ikl -
yor. Bu bahtiyarla -
TiD gazetecilere soy • 
I edikl eri §ey ler bir -
birine c;ok benzer: 

Her yeni yd girerken esrarengiz diir -
bi.inlerini gaybm bagnna ~evirerek keha
net ta'slamagi adet edinenler bu sene de 
bo§ durmad1lar. 

Ezeldenberi yanmm gorebilmek me -
rakile k1vranan insanlarm en zay1f tara£· 
larile oymyarak gec;imlerini de bu yiizden 
temin eden bu mi.ineccimba~Ilann haddi 
hesab1 yoktur. 

Bunlarm arasmda, sozlerine - neden -
se - diinyanm her tarafmda kulak as1lan 
§i:ihret sahiblerinden biri de Frans1z mi.i
neccimi C. Kerneiz' dir. 

Bu adam, iki gi.indiir i~inde bulundu
I;urnuz 938 y1h ic;in bakm neler si:iyli.iyor: 

«938 senesinde mi.i§teri yiidizi Delv 
bi.irci.iniin mmtakasm1 Evranos yildizi 
noktasmdan ikiye ayuacaktu. Evranos 
y1ldlZI Sever ciimlei kevkebiyesinde c;ok 
fena goriinmektedir. 

937 de Mi.i§teri Sedi bi.irci.i ic;inde ka
panml§ bulunuyordu. 

Bu hal bize, bir y1l evvel, 937 ic;inde 
biitiin di.inyada ekonomi vaziyetinin iyi 
gitmiyecegini ke§fettirmi§ti. F akat, bir ta
km sebeblerle, 938 senesinde beynelmilel 
ekonomi vaziyetinin nisbeten diizelecegi
ni soyliyebiliriz. Bununla beraber buhra
nm, istikrarSIZhgm devam etmiyecegi de 
iddia edilemez. Bu sene ic;inde c;ok gi.i
ri.ilti.ili.i iflaslar beklenebilir. Hayat pa • 
hahhgi devam edecektir. Biiti.in paralarm 
altma nisbetle sukutlan iizerine her mem
lekette fiatlar yi.ikselecek vc bundan do
lay! bi.iyiik karlardan ba~ka bir dii§iince
leri olm1yan harisler, tehlikeli vaziyetlerle 
kaTS!la§acaklardu. 

Diger taraftan Evranos yildlZlnm Se -
ver bi.irc noktasmda Ziihre biir~t noktas1 
i~inde ilerlemesi eski i.le yeni diinyanm 
muhtelif i§ ve sermayeleri arasmda mii -
nazaalar, ~arp1~malar olacagm1 hissettir
mektedir. 

Bu sene i<;inde Hamel burdine bir zi
yaret yapan Zuhal, oniimiizdeki 15 ikin
cikanundan itibaren orada yerle§ecektir. 

Bu biirc; mmtakas1 fevkalade can sikici -
d1r. Biiti.in diinya ic;in oldukc;a yiiksek 
oliim saylSI haber verlr gibidir. Biiyi.ik 
kazalardan, salgm hastahklardan, bun • 

!arm getirecegi felaketlerden korkulur. 
Fa kat ilmi niicumda (her fenahg1 bir 

iyiligin takib edecegi) kabul edilmi§ ol • 
dugu ic;in 938 senesinde, biitiin diinyada 

insaniyeti imha etmekte olari kaba, ha§in 
maddiyata kar§I temiz duygular ve fikir
ler yi.ikselecektir. lnsanlann birbilerini 
sevmege ve bu sevgilerini gostennege ba~
hyacaklan devrin e§igindeyiz. 

,Simdi, 938 senesinde ya§Jyan insanla
nn, dogum tarihlerine gore bu y1l i~tindeki 
talihlerini tetkik edelim: 

26 eylul 1891 ile 6 birincite§rin 1895 
tarihleri arasmda dogmu§ olanlar ic;in gi:ik 
alametleri pek iyi degildir. Bunun z1dd1 
olarak 1 kanunuevvel 1879 ile 12 eylul 
1882 tarihleri arasmda dogmu§ olanlann 

talihleri pek ac;1k goriiniiyor. 20 mart 
1907 ile 13 §ubat 191 0 arasmda dog -
mu§lar, s1hhatierine mi.imkiin oldugu ka
dar fazla itina gostermek mecburiyetinde
dirler. 

Zuhal, bu netief'Yi veren hareketini 
tekrar edecektir ki, bu, insanlann hasta -
Hlara kar§J mukavemetlerini azaltacak -
tu. 

Bunun z1dd1 olarak Mii§terinin muhte
lif insanlann dogduklar1 zamanki nokta -
smdan gec;mesi bu insanlar i~in fevkalade 
iyi neticeler verecektir. Bu mes'ud netice
den istifade edecekler ~unlard1r: 

6 kanunusani 926 ile 18 Hnunusani 
927 arasmda 22 kanunusani 914 ile 4 
§Ubat 915 arasmda, 7 §ubat 902 ile 20 
§Ubat 903 arasmda, 6 te§rinievvel 1890 

ile 8 mart 1891 arasmda ve nihayet 4 
te§rinievvel 1878 ile 26 mart 1879 tarih
leri arasmda dogmu§ olanlar. 

Ciinkii Mii§teri, bu zamanlarda, gok ~ 
te aldigi mevkiin aynini, 1938 senesinde 
de alacaktir.» 

Her §eyden evvel, bir ziraat memle ~ 
keti olan bu topraklarda gec;en y1l daha 
dii§iinceli ve miismir ad1mlann atildiginl 
gordi.ik. Hamlanan ve tatbikma ge~ilen 
programlar, mubayaa edilen ziraat alat1, 
hiikumet merkezinde ilic defa bizzat 
Ba§vekilin i§tirakille yap1lan koylii top~ 
lanhlan, in§a edilen silolar, kurulan zirai 
ist.asyonlar, bunlann en canh misalleridir. 

Ge~ten bir sene i~inde ticaret muvaze • 
nemiz aktif karakterini muhafaza etmi§tir. 
T ediye muvazenemizin en miihim esasm1 
bu cihet te§kil ettigine gore, ikinci nokta
nm da, yani i~inde bulundugumuz mali 
y1hn aktif ilerleyi§inin de ternin edilmi§ 
oldugu neticesini c;rkarabiliriz. 

hte 193 7 y1lmm 11 ayma aid harici 
ticaret istatistikleri yekunu: lthalat I 01 
milyon 276,000, ihracat 117,158,000 li
rahk. Arada lehimize 16 milyon liraya 
yakm bir fark var. Bu farkm senenin son 
ay1 ic;inde daha fazlala§hgma §uphe yok~ 
tur. Gec;en 937 y1lmda alman §U netice
nin ehemmiyetini tebariiz ettirmek i~in 
936 senesinin II aymda ithalahmlZln 83, 
ihracatJmizm 99 milyon lirahk oldugunu, 
935 in II aymda ise 82 milyon lirahk it
halata mukabil ancak 85 milyon lirahk ih
racat yapabildigimizi de zikretmek la -
z1mdu. 

Cumhuriyet hi.ikumeti, d1~ ticaret poli
tikamlZln hususiyetini te§kil eden ic; ve d1§ 
vaziyet icablanm daima kar§Ilamak su -
retile seyirlerine intlbak etmekte biiyuk 
bir muvaffakiyet gostermi§tir. Bu arada 
kontenjan usuluniin, muayyen §artlan -
mJzi kabul etmi§ olan memleketl~r I~m 
biisbiitiin kaldmlmi§ oldugunu ilave et
mek, bu sahada nekadar emniyetle hare
ket ettigimize bir deli! te§kil eder. 

rafa girmedigini soyliyebiliriz. Her dev
letin bir Harbiye N ezareti vard1r, fa kat 
bir sulh nezareti var m1d1r? Sulh perisine 
bu kat elbise bile yapilmadlgJ i~tin, zavalh~ 
resimlerde kar§Imiza hep o mahud eski 
elbisesile c;Ikiyor. Moday1 takib etmekten 
bile aciz. Kulardan bedava tefne dah 
kopanp ba§Imn etrafma dolayiveriyoruz. 
Soma da, siingi.imUzii gi:igsune dayaya -
rak, ona: 

-·- Seni seviyorum 1 diyoruz. 
N e kuru sevda l Degil rni? 

lstanbulda gece hayah 
YJ!ba§J ak§ami otomobiller Sirkeciden 

Beyogluna k1rkbe~ dakikada <;:Jkabildi -
ler. Ciinkii Sirkeciden T aksime kadar bu
tcn tramvaylar, otobusler, otomobiller, 
tek bir tren katan halinde birbirlerine hal
kalanmi§lardi. Aralannda mesafe kalma· 
d!gl ic;in, en ondeki durunca, lokomotife 
bagh vagonlar gibi, otekiler de istop et
mege mecbur oluyorlard1. As1l §a§Jiacak 
§ey §U idi: Bi.iti.in bu vas1talar hmcahmc; 
dolu oldugu gibi yaya kaldmmlannda da 
kalabahktan h1zh ad1m atmak kabil ol • 
muyordu. 

- Hie; i.imidim 
yoktu. Bileti ablamm zorile almi§, kon -
solun goziine atm1~tlm. Numaram1 bile 
bilmiyordum. Geceleyin iistiime yiiriidu -

le1, <<biiyiik ikramiye sana ~1kt1 l» dedi -

ler. !nanmad1m. Yemin ediyorlard1. $a· 

§lra kalmi§Im ilah ... 

Bir de bunun aksini dii§i.iniiniiz: 

Hazret y1lba§mdan on giin evvel bilet 

almayi aklma koymu§. Eline fazla bir 

yinni lira gec;ince hepsini gotiirup bayiin 

eline dayami§, dort tane be§lik bilet almi§. 

Numaralanm su gibi ezber biliyor. Ad -

reste bir yanh§hk olmasm diye bayie iki 

defa daha ugrami§: 

- Aman dikkatl demi§, mujdeyi yan

h§ bir yere goti.irme 1 
YIIba§ma kadar, her Allahm gunu, 

elinde bir kalem kag1d, hesab ediyor: 

Biiyuk ikramiyelerden biri ~1karsa §U ka· 

danm bor~larma verecek, §U kadanm ih

tiyat ay1racak, §U kadarile apartJman ve 

otomobil alacak, §U kadanm e§e dosta 

ikram edecek ve §U kadanm da k1yas1ya, 

vur patlasm, kendisi yiyecek. 

Rumen kabinesinin program1 

En biiyuk milli davalanm1zdan biri o
lan sanayile§me hareketi, 937 y1h ic;inde 
dE biitiin siiratile devam etmi§tir. Bu bir 
senelik miiddet i~inde yeniden dort fab
rikanm in§asJna ba§lanrm~ ve lie; fabrika 
ac;Ilmi§hr. 

Bu da gosterir ki ~ehrin gece hayat1 
Beyoglu denilen bumbann iistune inhisar 
etmi§tir. Herkes biraz kendi semtinde eg
lenmege ~ah§sa bu bogucu kesafete mey
dan kalmaz. Biraz da geceleri F atihi, Ak
sarayi, Beyazldi, Divanyolunu, Sulta -
nahmedi canlandinnJya ~ah§ahm. Bu i§ 
elbirligile olur. Herkes kendi semtinde 
bi1 hareket uyandJTmiya c;abalasa Beyog
lunun cazibesi 1stanbulun her tarafma 
taksim edilir. Beyoglile rekabet etmek is
tiyen bir semt yok mu acaba? Buras1 o 
kadar e§siz, nazirsiz bir yer mi? Ban a ka
hrsa o diizgiinlii ve kart yosmanm eski 
ohretine aldamyoruz. Daha taze ve gli

zel eglence semtleri bulabilir, yoksa ya -
ratabi1i'riz. 

Hayal bir ~;iviye benzer, iistiine vur -

duk~a yerle§ir ve kokle§ir. Gun gec;tikc;e 

hazret kendisini bu servetin sahibi zannet

mege ah§Jyor: YJ!ba§I ak§amJ piyango ~e

kilecek salona bir saat evvel dalm1yor, 

en on mada kendisine bir yer buluyor, 

her numara ~ekildik~e zihnindeki dort 

rakkam1 hirer hirer yokluyor, binleri yi.iz
leri, be§leri, iic;leri hirer hirer tartakhyor, 

say1 biraz yakla§mca, elile tutabilecek -

mi§ gibi §oyle bir dogrulup kolunu kaldi

nyor, arada bir kendinden ge~erek yiik

~ek :;esle bir§eyler mmldamyor: «Tuh ... 
. <Bastara/1 1 tnm sa1tttede) r Ba§vekil Celal Bayar ile Romanya Ba§-

e~~y~ru.~ ... oyle. k~, bizim etnik idare"!izin vekili Oktavian Cog a arasmda a§agJda 
m1hn butun m1lh hayah~Izm §Ubelennde ki telgraflar teati olunmu§tur: 

Maden tetkik ve arama enstitiisiiniin 
c;aii§malanna, ge~en bir y1l ic;inde azami 
inki§af verilmi§ ve yeniden haz1 maden -
lerimizin i§letilmesine ba§lanml§hr. Daha 
iki gun evvel yola c;1kan ilk Turk bakm, 
bunun sevincli bir mi.ikafab sayilabilir. 

lki say1 kaldiydi ... Ka~? Ka~? Hay Al-
bas1h bulunsun. Bu prens1bler §U suretle ta Ek ]A C ]AI B 
h kk k d b

.1. se ans e a ayar 
T akastan sn11ra 

Biiyiik bir avu • 
kahn yaz1hanesine 
bir kadm girer vr 

lah cezasm1 versin ... 17 bin mi?.. Olma-
a' u e e IIT: Ba§vekil 

1 - Biitiin ana yasa e§Hline hiir- ANKARA 
dJ.» 

met edilerek kanunlar yapllmasi, 
2 - Hi.ikumet tarafmdan, kendi me

suliyetleri ve haklan dahilinde, dogrudan 
dogruya tedbirler almmas1, 

T e§rii meseleye gelince, bir anla§ma ve 
feyizli i§ yapma imkamm vermiyen bu -
giinkii Parlamentonun feshi masmda hii
kumet programmi izah edecektir. Rumen
lerin tekrar devlet idaresinin ba~ma geti -
rilmesi i~inde memleketimizde ekalliyetle
rin istifade haklan olan hususattan mah • 
rum biTakiimasi demek degildir. Adalet e
vet, zulum asia. 

Ben §ahsen hiirriyet i~in ~ok c;ali§tlgim 
cihetle zalim olabilmeme imkan yoktur. 
Devlet mefhumuna fikir ve hareketlerile 
i§tirak eden biitiin ekalliyetler kendi uk1 
temayiilleri dairesinde biitiin haklarmdan 
istifade edebilirler. 

Ecnebi memleketler bizde, devlet ha
yatmm §eklini milletin muvafakatile ve 
tam si.ikunet i~tinde tesbit eden bir rejim 
gormelidir. Cah§kan ve sulhu seven mil
letimiz, kurtulu§unun en muvaflk §artlanm 
kendi kiyasetine gore ara§tlrmaktadir. Hu
kumetimiz, yiiksek menfaatlerimizle ha -
rici siyasetimizi birbirinP uyduracaktJr. Bu 
i§te ihtilatlardan ic;tinab olunacak, mev -
cud ittif<>klara riayet edilecek ve hududla
nmJz haricindeki dostluklar artmla • 
caktJr.» 

Ba~ve!cil Goga, miiteakiben hiikumetin 
i1k icraat1m anlatmi~tlr. Ecnebi mernleket
lerin hirer aleti olan, Adeverul, Dimini
eta, Laota 1zeteleri kaoat•lacakt1r. 

Hiikumet vatandas!Ik haklannm ta
dili meselesini tetkik etmektedir. Harbden 
soma memleketi istila eden yiiz binhrce 
yahudi un1uru hep kazanG, irti§a ve ka -
~ab·•l•k zihniyetile ya~am1~tlr. 

Hiikumetin milli mesaiyi himaye ka
nun mun tatbik edilmedi~ini kontrol i-:in 
eo:l'~bi miie~se~eler nezdinde komiserler 
tav;n etroesi de tetkik olunmaktad1r. 

Ha§metlu hiiki.imdarim Majeste Kral 
tarafmdan bana tevdi edilen Kralhk 
ba§IDU§avirligi vazifesini deruhde ettigim 
ilk andan itibaren biiyiik bir koruyucu
nun azim ve dehas1 sayesinde bugun ye
ni bir hayata ac;1lan Turk milletine Ro
manyanm sars1lmaz surette muhafaza 
ettigi hararetli dostlugun ifadesini kabul 
etmesini Ekselansimzdan rica ederim. 

Y akm bir mazinin birc;ok iyi hatJra· 
lanm yad ederek Ekselans1mzdan yiik -
sek tazimlerimin kabuliinii dilerim. 

Ba~vekil 
Octavian Gaga 

Ekselans Octavian Goga 
Ba§vekil 

B0KRE,S 

ikt1saden yukseli§in pek tabii olarak 
dogurdugu deniz nakliye vas1talan ihtiya
cim dii~unen devlet, sene i~inde yeni ge
miler Jsmarlami~hr. Bunlara ilaveten ikin
ci bir partinin ve yeni ~ileplerin Jsmarlan
masi da mukarrerdir. Bu arada liman i§~ 
lerinde de modern ve planh c;ah§ma ha
reketinin ve tarifelerin ikhsadi biinyemi
ze uygun bir §ekilde tadilinin ba§lami~ ol
du~unu kaydetmeliyiz. 

Son bir sene i~inde vergi cibayetinde 
goriilen kolayhk ve gelir fazlas1, ikt1sadi 
kalkmmadaki muvaffakiyet, umumi re -
fah seviyesinin yiiseli§i, daha sade bir ifa
de ile ya§aYJ§In kolayla§masimn en a~1k 
bir misalidir. 

Gel en 1938 yllmm, ~1kan 193 7 y1h 
gibi mutlu y1llardan olmasm1 dileriz. 

F. G. 

Ha§metlu Krahmz tarafmda.n Ekse· 
lansJmza tevdi edilen yiiksek vazifeyi ba
na bildirmek i~in lutfen gonderdiginiz 
telgraftan ve Sefimiz ve memleketim ~---===""!""~======~~ 
hakkmda izhar buyurulan ve Tiirk mil - yatmdan pek miitehassis oldum. Ekse -
letinin ruhunda necib Romanya milleti- lanslan, iki memleketi derin bir surette 

der ki: 
- Sizinle huku

ki bir isti§arede bu-
lunmak Istlyorum. /;r 

Y old a giderken bir ~ocuk. bir kadmm ete
gme basarak k1ymetli bir elbisesini yutar
sa ne yapmak lazimdir? 

Avukat tereddiid etmeden §U cevab1 
venr: 

- Kadm ~ocugun babasma miiracaat 
eder ve zararmm tazminini ister. 

Kadm, ciddiyetini hi~ bozmadan der 
ki: 

- Pek giizel. 0 kadm benim. Cocu
gun babas1 da sizsiniz. F akat Iarar ehem
rniyetsiz: T amir iicreti olarak ban a iki 
buc;uk lira vereceksiniz. 

Avukat, gene tereddiid etmeden: 
- Hay1r I Der, siz bana iki buc;uk 

lira vereceksiniz. 
- Nic;in? 
- <;iinkii isti§are iicreti be~ liradu. 

V e olmuyor, dort biletten bir tanesine 

tek bir amorti bile ~Ikm1yor. Hazret, 

hanlan hamamlan, aparhmanlan, e~ya -

Ian yanmi§, kul olmu§, bir saat evvel zen

gin bir adamken §imdi meteligi kalmaml§ 

bir felaketzede gibi peri§and1r. 

Akh varsa bu tecriibeden §Oyle bir ders 

al1r: Hie; bir piyangoda ~ok iimid etmek 

dogru degildir. lnsan bileti ahr almaz 

Tiirk Hava Kurumuna kii~tiik bir yar -

d1mda bulundugu ic;in sevinmeli ve fazla 

bir§ey beklememeli. C1karsa bunu fev -

kalade bir saadet gibi kabul etmeli. Hayat 

da bir piyangodur. !stikbali i~in fazla hul

ya kuranlara amorti bile du§mez. Victor 

Hugo'nun kadm ic;in soyledigi me§hur bir 

sozu bahtiyarhk ic;in de tekrar edebiliriz: 

«Saadet bir golge gibidir: T akib eder • 

seniz kac;ar; ka~tarsamz takib eder. » 

SERVER BED/ 

ne kar§I ayni sad1k ma'kesi bulan ~ok merbut bulunduklan ban§ i§indeki te§riki " 
dostane hissiyat1mzdar: pek mutehassis mesailerinde ~ok dostane bir surette bir Rumanyada hiikumet degi~iminin manas1 
oldum. le§tirmi§ olan an' anevi politikaya . sadika- 1 Ba$makalecten devam I 1 bitaraf tutmak istiyordu. Ona mukabil 

. Ekselansmizdan en sami·m·I tebri'kler1". b t' t' de · 1 b'l" I b h k t "1 I k tt ne mer u 1ye 1m n emm o a 1 u er.» u are e tarz1 e mcm e e e nasyona- memlekette Frans1z kiilti.iri.i, Latin ruhu 
mm kabuliinu rica ederken mesaisinde Hariciye Nazanmn Kant Ciano'ya listligin ve otoriter hiikumet sisteminin ve Transilvanya ile Banab kazandJracak 
tam bir muvaffakiyet temenni etmege mi.i- fektigi telgraf mevki !;azanmi§ olmasmdaki tezahiire flTSattan istifade ihtiras1 kayna§Iyordu. 0 
sareat eder ve yi.iksek tazimlerJ'mi'n ka- R 1 (A A) y · R k d·~· · ·· · · b" 
b oma · · - em omanya Iymet ver Igmi gostermi§ ve yem H se- zaman bu dahili ~eki§menin hangi netice-

uliinu dilerim. Ba~vekil Hariciye Nazm Micesco, Kont Ciano'ya dmle bu vaziyetin daha ziyade tebelli.ir de karar k1lm1§ oldugu malumdur. Simdi 
, Celal Bayar sulhu muhafaza etmek ve ltalyan • Ru· · etmesini istihdaf eylemi§tir. Yeni se~;ime gene ona benzer bitip tiikenmez dediko-

Delbos un Rumen Hariciye men dostlugunu kuvvetlendirmek i~in g~ilirken ihtimal ki gene Majestenin dular· §ahid olmakhg1m1z ihtimali yok 
Nazrrrna fektigi telgraf kendisile te§riki mesai edebileceginden tavsiyelerile baz1 milliyet~i fukalar birle· degildir. fa kat ortadaki cografik realite-

Paris 1 (A.A.) - Delbos, Roman- mi.itevellid memnuniyetini bildiren bir §erek kuvvetlenecek ve yeni sec;imle milli- Jere kars1 bu dedikodulardan birdenbire 
ya DI§ Bakam Micesco'dan a~ag1daki telgraf gonclermi§tir. yetc;i zihniyetin kendisini en ileri §ekiller- mevcud ·harici siyaseti degi§tirecek gibi 
telgrafJ almJ§tJr: Ciano da ayni hisleri if a de eden ve de gi:istermesine zaman ve imkan verilmek hareketler c;1kmas1 beklenemez. Ba~ta 

«Hariciye Bakanhgi vazifesine ba§lar- Miscesco'nun fa§ist hukumetinin sempa - istenilecektir. Simdiden butiin bu i~lerin Macnr topraklan ve Macar ekalliyetleri 
ken, ekselanslanna Romany a ile Fran _ tisine giivenebilecegini ilave eden bir tel· derece derece dahili buhran safhalan olmak i.izere harici bir siiru mi.ilahazalar 
say1 bagl1yan an'anevi dostluk miina _ grafla cevab vermi§tir. arzedecegini §iiphesiz sayabiliriz. Her- hi<; ~i.iphesiz hayli uzun bir zaman ic;in 
sebetlerinin ban§m muhafazas1 nef'ine 0 • Titulesco milli koylii partisine girdi hal de Romanyanm i<; ve d1~ .siyase~~:ri~- F omanyamn .imdiki J,,.rici siyasetine ha-
larak ve miitesanid menfaatlerirniz ic;in Biikre§ I (A.A.) - ~imdiye kadar de kat'i istikametler gorebJlmekhgimi.z kim olmakta devam edecektir. 
kendilerile te§riki mesai edebilmekten hic;bir partiye intisab etmemi§ olan Titu- i~in oniimiizde hiG olmazsa kocaman bu YUNUS N AD/ 
miitevellid bi.iyuk memnuniyetimi arze • lesco 'nun milli .koylii partisine girdigi y1l vardu d 'mek olur. . . . •••-

Bogulurken kurtar1ld1 

t<.O ~ e 
PENCERESiNDEN 

~imdi kendi tiiyleri 
yolunuyor! 

ski bir mecmuada §U sat1rlari 
okudum: 

«Cinde her yd agustos, ey• 
lul aylanna dogru Sang-Tung ahalisinin 
Mogol iline dogru gittikleri goruliir. Bu, 
eski bir adettir. Cinliler Mogol ilinde kar· 
tal avlarlar. 0 mmtakalarda hayvan le§i 
c;ok oldugundan kiime kiime kartallar 
gelerek bu le§ler iizerinde omiir geGirirler. 

Kartal avc1lan karvan karvan Mogol 
iline yay1hrlar. Bunlarm omuzlannda 

- oteberiyi ihtiva eden - hirer sepetle ah§· 
tmlm1~ hirer kartal ti.inegi vard1r. Y ol 
boyunca bu kartallar tuneklerinde durur~ 
lar. Mola verildigi, gece uykusu kestiril• 
digi zamanlarda da uc;mak temayiilii gos· 
termezler. 

Kartal a vmm bic;imi ~oyledir: Y ere 
bir ag gerilir, ~urasma burasma kuru ba .. 
hk parc;alan konulur ve agdan biraz ote~ 
ye de ah~km kartal b1rakihr. Hemcinsine 
ihanet etmegi taahhiid etmi§ olan bu eh .. 
li ku§lar hemen <;Igirtkanhga ba§lar, kuru 
bahklan yemek iGin hiir ve gafil kartal~ 
Ian davet eder. Onlar dost sesi gibi gO.. 
runen bu teraneye kap1hp da ycmleriti 
iistiine konar konmaz iki iiG yiiz metro 
uzakta saklanan avcJ, agm ipini <;eker ve 
goklerde hiikiim siirmege ah§km ku§lari 
yakalar. 

Kartal aVI hayli dolgun ve verimli bir 
ticaret mevzuudur. T utulan kartallardan 
k1ymetli tiiyler <;Ikanhr ve bunlar, ~o}i 
pahahya sahlan Cin yelpazelerini yapoj 
makta kullamhr. Kartallardan ~1kanlan 
ti.iyler UG Ge~iddir: 

1 - «Kiye - Pey» denilen ortas1 be .. 
yaz siyah tiiyler. 

2 - «Ce • Ma» dedikleri siyah lekeH 
beyaz ti.iyler. 

3 - «Tu • Cing>> ad1 verilen yansi 
beyaz, yans1 siyah tiiyler. 

Kartal tiiyiinden bir yelpaze yapabil~ 
mek i~in birGok ku§un camna k1ymak Ia .. 
ZimdJr. Ci.inkii her kartaldan bu i§e elve .. 
ri§li ancak birkac; tiiy ~1kar. Bu sebeb1e 
kartal ti.iyiinden yapdma Cin yelpazeleri 
pek pahahd1r. Mesela «Kiye-Pey>> den 
yap1lan bir yelpaze ( 150), «Ce-Ma» 
dan viicude getirilen bir yelpaze ( 120) 
altm frank kJYmetindedir. Halbuki ba~ka 
tuylerle yap1lmi~ yelpazeler iic; be~ fran~ 
ga sat!lagelmektedir.» 

,Su satnlan gozden ge~irip de §ark1lar 
okuya okuya, birbirlerile §akala§a ~aka!a ... 
§a renk renk nehirleri a~an, uzun yayla .. 
Ian dola§an ve Mogol illerine ula~an o 
kartal avCI!anmn bugiin ne durumda ol~ 

duklanm du§iinmemek kabil mi? .• On~ 
lar, o zavalh Cinliler §imdi avlanmaYI u1 
nutmu§lar, av vaziyetine dii~mii§lerdir. 
Betbahtlarm tiiyleri yolunuyor, derileri 
yiiziiliiyor ve bu i§i ba§anrken yorulup 
terliyen avc1 da gene Cin yelpazesile se .. 
rinliyor l .. 

Ah kuvvet, sen nice aVCifl av ve nice 
a VI avc1 durumuna sokmadm ki? 

M. TURHAN TAN 

Yeni tayinler 

Muhtelif memurlar ara
stnda nakil ve terfiler 

yapddt 

. Dahili serl"'llye a~ cal••trqJ, devletin bir 
talom j,..,tivazlanndan i•tifade etti~i halde 
mul,telif i•lerrf'! ecnebileri kull ~nmav• 
tercii-. eden muesseselerin Rumenle~tiril
me~i. 

Hiikumet, ziraat ve endiistri fiatlan a
rasmdaki muvazenesizligi tetkik edecek ve 
koy]iiye elzem olan maddelerin fiatlanm 

derim. Deruhde ettigim vazifenin ifasm~ ogrenilmektedir. Titulesco, bu hareketile Y eni hiikumet erkam yem 1darenm es
da benim ic;in elzem olan hararetli yard1- Goga hiikumetine kar§I miicadeleye giri- ki harici taahhudlere bag.h kal.ac~gi~I 
m1 ekselamlan nezdinde bulmakla c;ok ~ecegini anlatmak istemi§tJr. soylemektedirler. Bu sozlenn samimiyeh-
bahtiyar olacagim. Bu vezifeyi, §erefli Romanyadan flkan Yahudiler ne inan.m_an:aga ~eb.eb yok~ur. Roma.nya-
Fransiz milleti hakkmda alenen besledi • B 1 · t 1 k ? nm hanc1 s1yaseh b1r prens1p meselesi de-u garrs ana a rnaca ma. . . . ~ 
gim biiyiik hayranhk ve derin baghhk n; Sofya 1 (A.A.) _ Memleketini ter- gildir, belk1 tanhm ve co.grafyanm zaru-
hu dairesinde ifa edeceg~im.» k d k 1 R y h d'l · · retleri neticesidir Bu netlce kolay kolay 

Evvelki geceyamma dogru Oskiidar a· 
<;Iklarmda bahk tutmakta olan sandallar 

K1zkulesi aGiklarmda denizden bir feryad 
gelmekte oldugunu duymu~lar, o tarafa 

Kangal Cumburiyet okulu egret • 
meni Necmi Aygiin dabiliye mubase01 
besi memurluguna, lise mezunlarm • 
dan Kamil Takcan s1hhat mubasebesl 
dosya memur namzedligine, Diyar • 
baklr lisesi mezunu M. Hurrem Yii ,. 
eel Devlet Demiryollari Afyon muba• 
sibligi memur stajyerligine, izrnir 
Hazine avukati Zebra Yekin Hazine 
avukathgxna, K1rklareli Defterdarh .. 
lh muhasebe katibi ismail Giir 46 net 
Tiimen muhasebe veznedarhgma, Dat• 
~a Malmiidiirii Ali R1za Dikmen Kii '" 
tahiye varidat kontrol memurlugu • 
na, Antalya varidat miidiirii Faruk 
Kayac1kh Samsun varidat miidiirlii • 
gline, ortamekteb mezunu ismail Hak
kl Calur Muntazam borclar umum mii .. 
diirlii.i:tii muvakkat memurluguna, Darb4 

bane kimva~eri Sadive Emct Darphane 
kimvacrerligi nam7.ec'11iaine 30 lira maa~· 
!a, Ankara Hukuk Fakiiltesi mezunu 
!;lekib 6zbil~tin hmir tahsil kontrol me· 
murluguna, Zat isleri miidiirlligu me .. 
muru Fabreddin Arat Maras tahsilat 
<:efliirine, Diyanet isleri Zat !~Ieri mii .. 
diirlligii memurlarmdan Cemil Safer 
Zat hleri miidiir namzedligine tayin e· 
dilmi§lerdir. 

fzrnir bazine avukah Agab SabrJ 
tstanbul besab miitehasslSl Atlf Yo • 
ruk. Edirne tahsilat §efi Talat GUier, 
terfi etmi~ler ve tahsilat miidurliigu 
daktilosu Re§i.d Atac; varidat umum 
mi.idiirlUgu daktiloluguna terfian t~. " 
yin edilmi§ ve Fethiye kazas1 Malmu • 
diirli Haydar Tuncer ile Denizli muha• 
sebe rniidiirii IIulusi Esenal Vekalet em~ 
rine almmi§lardir. 

u--uzlatacaktir. 
8asveki'imizle Romanya Ba~oekili 

a;asrnda teati edilen teltrraflar 
Ankara 1 (A.A.) - Yeni Roman· 

'Va kabinesinin te§ekkiilii miinasebetile 

e ece o an omanya a u 1 ennm · · • · t 
Delbos a§agJdaki cevab1 vermi§tir: Bulgaristana girmemelerini temin i~in degi~emez. Buna benzer hanc1. s1yase 
«EkselanslarmlZln nazik telgraflarm - resmi hic;bir tedbir almmami•tir. Bununla tezadlanm Romanyada Umumlh1 . H1ark~ d k I R ' d d ·· ·· t""k tlma 1 a i ifadeden ve asi omanya milletine beraber, kesif bir muhaceret akm1 kar§I· ba§langicm a a gormu§ u · 

miitesanid menfaatler ve karde§lik mi.i - smda h lmd1g1 takdirde hiikumetin bunu aslen Alman olan hanedan Romanyayi 
nasebetlerile bagh bulunan Frans1z mil- tahdid etmek uzere tedbirler alacagi zan· 0 z.aman merkezi devletlere yakla§hnnak 
leti hakkmda aosterdikleri dOJOtlJJlr hi£Si· nedilmekt!dir veya hi~ olmazsa onlar hesabma olarak 

dogru bir kay1k gondererek bogulmak ii
zere olan bir adam! bitkin bir halde kur-

tannl~lardJr. Oskudarda Selams1zda otu· 
ran seyyar salle! Kadir oldugu anla~1lan 

bu adam tedavi altma ahnm1~ olup keyfi
yet tahkik edilmektedir. 
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lfV§i9h!~ ~ ~ Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz I 

.................. ......_. .............. IIIIIIIIIIiol 

Selamet derkenarest 

lngiliz ve Avrupa futbolul 
Arsenal'in me~hur menejeri George 

Allison ingiliz futbolile Avrupa futbolu 
arasmdaki fark nedir? sualine · vaktile 
§oyle bir ceva ~ vermi~ti: «ingiliz futbo -
lunda go] kaleye c;ekilen z1mba gibi ~iit
lerle; A vrupa futbolunda ise topla bir -
likte kalenin ic;ine kadar girmekle olur.» 

ilk miilahazada belki biraz mubalaga
h gibi goriinen bu sozlerin ardmda sakh 
manay1 ingiliz futbolunu seyretmi~ olan
lar kolayhkla anlarlar. Filhakika lngiliz 
futbolunun ayud edici iki vasfmdan biri 
hie; iiphesiz ki otuz, otuz be~ ad1mdan c;e
kilen demir gibi ~iitlerdir. lkinci vas£1 da 
ac;1k oyun ve uzun paslardu. 

F utbol ingil terenin milll sporu sayila
bilir. Bu oyun memleketin her tarafmda 
ve her s1mf halk arasmda son derece ta

ammiim etmi~ti~. F utbolu daha ziyade 
balk tabakas1 tutmakla beraber yliksek 
s1mfm ve aristokrasinin oyuna kar~J duy
dukhm inhimak hie; de eksik degildir. Bu 
itibarla oyunda !ngiliz listlinlligli kolay 
kolay ba§kalan tarafmdan elde edilir bir 
§ey zannolunmamalidir. Maamafih bu 
i.istlinlliglin suf futbola kar§I duyulan a
lakamn fazlahgma atfolunmas1 dogru sa
yilamaz. Clinkli oyunda tabiyenin oyna
digJ rol c;ok mlihimdir. 

ingiliz oyunculan, daha dogrsu mu -
hacimleri umumiyet itibarile yliksek §li -
tordlirler. Kalenin 30 ad1m yanma yak -
la§tilar m1 kendilerinden daha iyi mev -
kide bir arkada~ bulamazlarsa muhakkak 
surette §lit c;ekerler. 

Bizce bir muhacimde aranan ba§hca 
vas1f da bu olmahd1r. !ki ayagm1 birden 
kullanan ve s1kJ ~lit c;eken muhacimleri 
olan bir futbol takJmimn galebeyi temin 
etmek ihtimali, herhalde mlidafaasi c;ok 
kuvvetli, fakat muhacim hattJ ~litor olmi
'yan bir tak1mdan c;ok daha fazlad1r. 

lngilizlerin A vrupa takimlarile yap -
hklan mac;larda bu mlilahazamn dogru
lugu bariz bir surette meydana <;Jkmakta
dJr. Bilhassa Avrupa tak1mlarmm mlida -
fileri ingiliz muhacimlerinin otuz, otuz 
be§ ad1mdan §:it c;ekeceklerini hesaba kat
mad!klanndan bu mesafeler dahilinde 
onlan demarke vaziyette b1rakmaktan 
korkmadiklan ic;iP ekseriya bu yiizden 
gol yemektedirler. 

Uzaktan §lit c;ekmelde k1sa paslarla ve 
topla beraber kaleye girmek te~ebblisleri 
arasmda futbol taktikleri bak1mmdan sa
dece bir noktai nazar degil, oldukc;a mii

him bir akd ve manhk fark1 vard1r. As1l 
dogdugu y .r iskoc;ya ve as1l mucidleri 
iskoc;lar ola:n k1sa pash futbol, seyri c;ok 
ho§ olmakla beraber c;ok yorucu bir sis
temdir. Ayni zamanda pastan maksad 
has1m kalesine yakla§mak ve yakla~mak
tan maksad da ~lit menziline girmek oldu
guna gore bu menzile girdikten sonra 
pasla§makta ha.Ia 1srarda bir mana kal -
maz. Sonra her pasla§hkc;a has1m tarafm
dan oyuna ve topa mliessir surette mlida
·hale imkanlan da c;ogalm1~ olur ki bu da 
gene avantaj kaybetmekten ba§ka bir§ey 
degildir. Nefes nefese gelmi§ bir oyuncu
nun c;ekece~i §litle taze kuvvetini muha
faza eden bir oyuncunun c;ektigi §lit ara
smda <;ok fark vard1r. 

Uzun pas ve ac;1k oyun tarzile Avru
pa futbolunun k1sa pas ve siki§Ik oyunu 
arasmda da §U fark vard1r. Uzun pas ha
Sim kalesine yakla§mak maksadm1 her ba
kimdan en ekonomik tarzda temin et -
mek, kisa pas ise ayni gayeye daha teh

likeli ve dolambac yollardan gitmek de
mektir. Merkez muhacimler arasmda 
uzun pas tevzii suretile oyunu ac;an oyun
culardan Calatasaraym Oberle' sile Fe
nerbahc;enin Zekisini birer misal olarak 
alacak olursak, bugiin merkez muhacimi 
noksam diye c;upmmamizm neden ileri 
geldigini c;ok iyi anlanz. Calatasarayda 

Oberle, F enerbahc;ede Zeki merkez mu
hacim oynarlarkeL bu tabmlann elde et
tikleri neticelerle ayni takrmlann buglin
kli hallerini bir gozonline getirecek olur -
sak !ngiliz futbolu ile Avrupa futbolu 
arasmdaki fark1 kolay!Ik!a anhyabiliriz. 

1ngiliz futbolu ile Avrupa futbolu ara
smdaki ac;1k ve sik'~Ik oyun tarzma gelin
ce bunun bil' assa mlidafaada bariz bir 
rol oynamakta oldugu gorlilmektedir. 
En iyi mlidafaamn yalmz harbde degil, 
futbolda da taarruz, (futbol tabiri hii -
cum) oldugul!~ as!., §liphe caiz degildir. 
Halbuki Avrupa futbolu miidafaaya c;e
kilmek, mlidafaa oyunu oynamak gibi 
ingiliz futbolunda yeri olm1yan baz1 ta
biyeleri de kabul etmi~tir ki bunlar da 
hirer noksand1r. Bir tak1m, oyunun son -
larmdaki lie; be§ dakika miistesna mlida
faaya <;ekildi~i takdirde hasmm faikiye
tini kabul etmi§ demektir. Ayni zamanda 
mlidafaaya c;ekilmekle hasmm kendi ms1f 
sahasmda oyun oynamas1m ve c;ok siki§tk 
bir oyun tamm da kabul eylemi§tir. Hal
buki bu tarz esas itibarile c;ok tehlikeli ve 
has1m muhacimlerinin ekmegine yag slir
mek demektir. F utbolda kale online top
lanmakla maglubiyetten ka~mmak imkam 
yoktur. Olsa olsa yenilen gol adedini 
azaltmak kabildir ki bu da bir§ey ifade 
etmez. Halbuki hiicuma ehemmiyet ver -
mekle galeb.! ihtimallerini c;ogaltmak ve 
hie; olmazsa futboldan aaladtgmi goster
mek kabildir ki maalesef Avrupa futbolu 
henliz bu ince noktay1 kavrami§ degil -
dir. 

Avrupa futbolunun incelik ve c;ahm 
noktasmdan, belki de top kontrolu baki
mmdan !ngiliz futbolundan a§agi kalma
dJ~I muhakkakhr. A vrupa futbolu ayni 
zamanda yer tutma ve anticipation husu
Sl,lnda da yliksektir. 

!ngilizlerin de itiraf etmekte olduklan 
gibi tabiyeye aid hatalanm diizeltmek ve 
biraz da~a sogukkanh oynamak §artile, 
Alman, ltalvan, Avusturya, <.;ek veya 
Macar milli tak1mlarmdan birinin !ngiliz
lere kar§I bu sene olmazsa yakm bir istik
balde muvaffakiyetli oyunlar oymyacak
lanna muhakkak nazarile bakabiliriz. 
Bilhassa son senelerde Alman ve ltalyan
lann futbola verdikleri ehemmiyet goz
oniinde tutulur ve oyuncu yeti tinnek ic;in 
sarfolunan emek de hesaba katJhrsa Av
rupahlann bu tefevvuku hakketmeleri 
beklenebilir. 

Y almz §Urasma da i§aret etmek lazim
dir ki futboldaki tefevvuk hakiki bir ma
hiyet iktisab edebilmek ic;in bir mac;a in
hisar ettirilemez. F utbolda hakikaten ki
min iistlin oldugunu ancak lik mac;lan ta
yin edebilir. Bu itibarla denebilir ki Av
rupa tabmlarmdan en listiinlinii !ngiltere 

birinci likine sokar ve burada bir mevsim 
zarfmda elde edecegi neticeyi alacak o -
lursamz herhalde Avrupa futbolunun 
!ngiliz futbolu ayanna yeti§mesi ic;in da
ha c;ok zaman gec;mesi icab edecegi kana
atine vas1l olursunuz. Clinkli lngilizler o
yunun blitiin icablanm hesaba katarak 
oynamakta ve oyuncu sec;mekte, Av -
rupada ise henliz bu cihetlere lay1k 
oldugu derecede ehemmiyet verileme 
mektedir. 

NOZHET ABBAS 

Bugiinkii lik ma~lar1 
$erel stadyomunda 

Saat 
Eyiib - Topkapt 11.15 
Be§!kt~ - i. Spor 13 
Oalatasaray - Fenerbah~e 14.45 

faksim stadyomunda 
Beykoz - Slileymaniye 
Giine~ - Ve!a. 

\... 

13 
14.45 
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Askeri liseler arastnda spor temaslart 

Bu seneye kadar askeri liseler arasm- tir. Bu maksadla Bursa lisesinin futbol, 
da tertib edilen spor birincilik musaba- giire§, boks, hendbol, voleybol taklm -
kalarma yalmz istanbuldaki muessese- larile atletlerinden miirekkeb biiylik bir 
ler i§tirak etmekte idiler. Son defa Li- kafile burada musabaklar yapacaktJr. 
seler Miifetti~i kurmay albay Adilin Yukanki resim, l§Iklar lisesi giire§ ta
himmetile Bursa l§Iklar lisesinin de bu klm1 pehlivanlarm1 bir arada goster -
musabakalara i~tiraki temin edilmi§ • mektedir. 

Lik ma~lar1 

bugiin bitiyor 

G. Saray- Fener, Giine' • 
Vefa ma~I yaptlacak 

Lik mac;larmm son hafta kar§IIa§mala -
nna buglin T aksim ve $eref stadyomla -
r;nda devam edilecektir. Sekiz haftad1r 
muntazaman devam eden bu mlisabaka
lar 1937 - 1938 mevsimi Istanbul lik 
§ampiyonunu tayin ve Istanbul namma 
milli klimeye i§tirak edecek dort takimi 
tefrik edecektir. 

Cec;en haftaki mac;lann neticesi milli 
klimeye tefrik edilecek tabmlar meselesini 
halletmi§tir. Puvan vaziyetine gore, bu
glinkli mac;larm neticeleri ne olursa olsun, 
Be§ikta§, F enerbahc;e, Cline§ ve Gala -
tasaray ta'lomlan milli klime ma<;lanna 
i§tirak hakkm1 kazanmi§ bulunmaktad1r -
lar. 

!stanbul lik §ampiyonlugu meselesine 
gelince; vaziyet ancak buglinkii mac;lar -
dan sonra tavazzuh edecektir. Be§ikta§, 
F enerbahc;e ve Cline§in 21, Calatasara
ym da 20 puvam vard1r. Bu dort tak1mm 
son tasnifte ba§a gec;meleri mlimklinse de 
Calatasarayla F enerbahc;enin buglin kar
§Ila§acaklanm unutm1yarak ~ampiyonluk 
ihtimallerinin daha ziyade Be§ikta§la Cii
ne§in etrafmda dola§tlgml kabul etmek 
laztmdtr. 

Fransada, 20 kilometroluk bir hat u
zerinde, saatte 45 kilometro suratle gi
den bir katar, tevakkuf halindeki diger 
bir katara butun siiratile bindirmi§tir. 
Vagonlan parga parc;a edip yonga, kly
rnlk ve toz halinde havalara savuran, 
etrafl suya, ate§e, dumana bogan, mut
hi§ tarrakalarla kulaklan y1rtan bu 
korkung musademeyi, 200 metro uzak
tan, demiryollar umum miidiiru ve de
miryollar idaresi erkam, biiyuk bir so
gukkanhbkla seyretmi§lerdir. 

Bu musademenin muhtelif tadhlerde 
tam be§ defa tekerriir ettigini, her de-

fasmda ayni zevatm, seyirci slfatile ha
ur bulundugunu da ilave edersem, bu
nun bir tecriibeden ibaret oldugunu 
soylemege liizum kalmaz. 

Fransa hiikfunetl, ah§ab vagonlarm, 
kaza vukuunda, yolcular igin arzettigi 
tehlikeyi nazan dikkate alarak madent 
vagonlar in§aSim tasavvur etmi§ ve ah
§ab vagonlarla diger vagonlar arasm -
dakl metanet farkm1 anlamak lgin, eski 
malzemeyi tecrubelere tahsis etmi§tir. 

Rivayete gore, musademe tecriibelerl 
demir vagonlar lehine neticeleinmi§. 
Yalmz, bu ~akadan musademe bile in -
sanca zayiat vermekten hali kalmami§. 
Enkaz kaldmld1g,. s1rada, §imendifer 
memurlarmdan birlsi, devrilen bir vine; 
altmda kahp ezilmi§. 

Musademe tecrubelerlnin §ayanl dik
kat neticelerinden birisi de, garp1~ma 
esnasmda, vagon damlarmm hict hasara 
ugramamas1d1r. Anla§thyor ki, trenler
de en emin yer, vagonlarm tepesi. cSe
lamet derkenarest. soziinu beyhude 
soylememi§ler! 

Unutulan paralar 

Ba~ agrtsi, di~ agrtsi 
NEVRALJi 

Biitiin Jsbrablan teskin eden 

LBil~ B .. ! k~ m~e~k. 
I~ ba§Inda, seyahatte, evde her zaman 

yan1mzda bir ka§e 

Bulundurmay• unutmay•n•z. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve bobrekleri yormaz. 

icab1nda giinde 3 ka,e ahnabilir. 
T aklitlerinden sakJnlnlz ve her yerde 1srarla 

G R i P i N isteyiniz. 

Bugiinkii miisabakalar arasmda $eref 
stadyomundaki F enerbahc;e - Calatasaray 
ma<;I en miihim kar§Ila§mayi te§kil etmek
tedir. Sanlaciverd takimm hlicum hattJn
daki eski devirleri ~ok aratan bozuklugu
na inzimamen mlidafaada Ankaraya gi -
den Y a§ardan sonra Angelidisin de eski 
kuliibli olan Peraya dondligli soylenmek
tedir. SankirmiZI tak1mm mlidafaas1 ise 
gec;en temmuz ve birincikanun aylarmda~ 
ki mliessif hadiseler neticesinde cezalan -
dmlan oyuncularm oymyamamalarile ta
mamile denilebilecek derecede degi§mi§ 
ve zayiflami§ bulunmaktadir. Fa kat bii -
tlin bunlara ragmen mac;m F enerbahc;e ile 
Calatasaray isimlerini kar§IIa§hnnast bli
tiin alaka ve ehemmiyeti buraya c;ekmek
tedir. 

insan, az gok her §eyi unutabilir. ~em
siye, baston gibi, §urada burada bJrakl
hp gok unutulanlardan tutunuz da, bile 
bile veya hakikaten unutulan bore ve 
randevuya kadar her §eyi unutmak ka
bildir. Kendi ismini bile unutanlara te· 
sadiif edilmi§tir. Fakat, bankaya yahr -
d1g1 parayi unutan §U 1908 Amerika va
tanda§I unutkanhk rokorunU kirffil§hr, 
denilebilir. 

Giimtiik Muhafaza Genel Komutanhgt 

Haftamn ikinci derecedeki mi.ihim olan 
mru;1 Ciine§ - Vefa kar~IIa§masJdir. Ve
fahlar ilk haftalarda online c;1kan takiiDI 
yenmek suretile puvan vaziyetinde dort 
kullible ba§ba§a gitmek miimtaziyetini 
gostenni§lerken sona kalan dort c;etin ra
kibinden lic;line yenildi. Buglin de Cline§e 
kar§I oymyacaktJr. Ciine§lilerin §ampi -
yonlugu almak ihtimallerinin kuvvetli ol
dugundan yukanda bahsetmi§tik. Cayeye 
bu kadar yakla§IDI§ bir tak1mm son rna • 
c;mda kendini bir parc;a s1karak son fakat 
biraz zorlu maniaYJ da bertaraf etmege 
rnuvaffak olacagm1 zannediyoruz. 

Be§ikta§ - fstanbulspor mac;mda da 
vaziyet aymd1r. Siyahbeyazhlann §am -
piyonluga bu kadar yakla§IDI§ken bir ka
zaya ugray1p fusah kac;1rmamak ic;in 
bu mac;a lazimgelen ehemmiyeti vererek 
da vranacaklarm1 iimid ediyoruz. 

Beykoz - Siileymaniye ma<;I bilhassa 
Siileymaniyeliler ic;in ehemmiyetlidir. 
Clinkii bu mac;ta Beykoz galib geldigi 
takdirde Slileymaniye takimi tasnifin son
lanna dli§ecektir. T opkapmm Eylibli ye
nivennesi ise c;ok eski bir tarihi olan ve 
uzun yillardanberi bii>inci klimede bulu
nan Slileymal'liyeyi Eylib ve T opkap1 ile 
sonda, mlisavi puvanh vaziyete getirecek 
ve otomatikman ikinci kiimeye dii§mesi 
lazimgelen takimi ortaya c;1kannak ic;in 
lic;iiniin aralarmda tekrar mac; yapmala -
n laz1m gelecektir. 

Nevyorkun bilyiik bankalarmdan bi
risi, gegenlerde bir liste ne§retmi.§ ve on 
be§ senedenberi big kimsenin araytp 
sormad1g1 1908 tane hesab sahibini, ban
kaya muracaate davet etmi§tir. 

Bunlarm i<;inde, olenler, kaybolanlar 
bulunduguna §iiphe yok. Fakat banka -
da bir hesab1 bulundugunu unutanlar, 
listedeki -isimlerin ekseriyetini te§kil e
diyormu§. 

Banka, bu sahibsiz hesablan ara§tmr
ken, yalmz on be§ sene evvel agtlan he
sablan kurcalamakla iktifa etmemi.§, 
daha eskilere kadar gerilemi§tir. 99 se
ne evvel a<;Ilan bir hesabt cari, durdugu 
yerde oyle buyiimii§, biriken faizlerle 
oyle kabarml§ ki, tam manasile dambya 
damhya gol olmu§. 775 dolarla ba.§la -
YIP bugiin, kendi kendine 7048 dolara 
kadar yiikselen bir hesab da var. 

Bir unutkanhk rokoru kaldtydi, onu 
da Amerika klrd1. 

Bursa miizikevinin faaliyeti 
Bursa (Hususi) - Belediyemizin ac;

tlgi Mlizikevi faaliyetle c;ah§makta ve §e
hirde garb musikisine kar§l kuvvetli bir a
laka ve sevgi uyandumaktad1r. Klic;lik bir 

konservatuan anduan Mlizikevi: Bursa
mn bu ihtiyacmi kar§tladigl ic;in bele
diyemiz bir hayli fedakarhkla miiesseseyi 
kuvvetlendinnektedir. Burada ktz ve er -

kek her istiyene musiki dersleri verilmek
tedir. 

Halkevinin tertib ettigi 
ma~lar 

Em!nonii Halkevinden: Muhiti de miiessese ile alakaland1rmak 
Evimizin tert!b ettig! lik mactlarmm u- ic;in her on be§ glindebir konser verilme

c;iincii haftast 211/ 938 pazar giinii a~agida- ge ba§lanmi§tlr. Son konserde talebeden 
ki ~ekllde yaptlacaktu. Biilend piyano soloda, Abdurrahman da 

Bak1rkoy sahas1: 
Baktrkoy _ Ytldtz saha. komlseri Cevdet keman soloda muvaffak olmu§lardir. Fliit 

saat 13 B 14,30 A hakem can. ve kornetle c;alman bir polka c;ok takdir 
Hallctoglu sahast: edilmi§tir. Konserin ikinci k1smmda Mli-
HahcJOg!u - Fatih saha komlsert All zikevi mlidiirii 1stanbul Konservatuann -

Yekta Anil sa.at 13 B 14,30 A hakem Kamil. dan mezun Nuri viyolonselle muhtelif 
Karagiimriik sahast: 

glizel parc;alar c;almi§ ve alki§lanmi§hr. 
Rami - Bozkurd saha kom!ser! Avnl Bay-

sal saat 11,20 B 14,20 A hakem Siireyya. 
AltJOk - Akmspor saha komiser! Avn! 

Baysal saat 10 B 12,30 A hakem Necdet. 
Davudpa~a sahast: 
Aksaray - Alemdar saha. komlser! Meh

med S1rr1 saat 10 B 12,30 A Hiiseyln. 
Qagllyan - Langa saha komlserl Meh

med Sm1 saat 11,20 B 14,20 A hakem Ab
diirrahman. 

lngilterede yeni bir mii§avir
lik ihdas edildi 

Londra 1 (Hususi) - Beynelmilel si -
yasi vaziyet·in vahim bir ~ekil almas1 u
zerine hadiselerle daha yakmdan ala -
kadar olmak igin bir ba~diplomatik mu
§avirligi ihdas edilmi.§tir. Ba~vekalet!e 
Hariciye Nezareti arasmda daimi tema
Sl muhafaza edecek olan bu yeni vazi -
feye Hariciye N ezareti daimi muste§atl 
Sir Robert Vansitarts tayin edilmi§tir. 

General Metaksasm Yunan 
milletine hitabesi 

Atina 1 (A.A.) - Atina ajans1 bildi -
riyor: • 

Ba§vekil Metaksas, yeni sene mesa -
jmda butiin Elenlere, denizde ve karada 
nerede bulunurlarsa bulunsular, s1hhat 
ve saadet, civanmerd bir Yunanhhk 
imam, i§lerinde muvaffakiyet ve yurd 
ic;in itila temenni etmektedir. 

Metaksas, ordu kuvvetleri hakkmda 
da temennilerde bulunduktan sonra, bu , 
kuvvetlere Kral ve vatan igin olan gay
ret~erinde tam verim ve Elen i§giler igin 
de hlikumet tarafmdan kendi lehlerin
de alman tedbirler sayesinde tenin e
dilen sosyal ban§m tahkimini tr1menni 
etmektedir. 

istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Muhtelif buyuklukte 300 tane milli bayragrn 8/1/1938 cumartesi 

gi.in:i saat 11 de aglk eksiltmesi yapllacakhr. 
2 - Tasmlanrni§ degeri (1104) lira, ilk teminab (83) lirad1r. ~artname, 

evsaf ve §ali niimunsi Komisyondad1r. Gorulebilir. 
3 - isteklilerin kanuni vesikalan ve ilk teminat makbuzlari.le birlikte 

giin ve saatinde Galata eski ithalat Gumriigiindeki Komisyona gelmeleri. 
(8533) 

?J.umll$ak ~ 
lzek za man Otziil

me 11 e fa;!J.lkla 

K1' geldi, havalar sogudu. 
Bu sert havalardan viicudiimiiziin el ve yiiz k1sm1 miiteesair 

olur. Buna ~are her ak~am yatarken hakiki ac1 badem yag•ndan 
yap1lm1f 

Krem METAMORFOZ'Ia 
yiiziiniize ve ellerinize masaj yapmakhr. Yiizdeki buru~jukluklar, 
~iller, sivilciler kat'iyyen zail olur. Ellerin ~atlamasma mani 
olacak ve yumuijakhgim temin edecek olan krem METAMOR
FOZ'u ISrarla eczanelerden ve 1triyat rnagazalarmdan isteyiniz. 

Gelal Ergun TlbbT MUstahzarlar Laboratuan 

Urfa Vilaveti Daimi Enciimeninden: 

Grip, aa, ve Di' Agrllar•, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 



/ 2 ikincik§nun 1938 

Toprak altmdan Glkanlan tarih 
AftodisyasJn muhte§em 

medeniy;et bakiyesi 
Karacasuda yapdan hafriyatta miihim 

eserler meydana ~tkarddt 

Muhte~em bir medeniyetin bugiine kadar kaybolmtyan eserlerinden bazilan 

izmir (Hususi) - Tarihi Afrodisyas, Anla~tlan, burasi ayni zamanda sirk 
astrlarca bir kabir hayatl ya~adtktan olarak da kullamll'yormu~. 
sonra, §imdi, Karacasu kazasmm Geyre Etrafa baklyorsunuz: 
koyiinde ayaga kalktyor ve §ayani hay- i§te Agora, ·i§te gayritabii bir tepe .. 
ret korni§ler ve ba§hklarla etraf1 sey - Cascavlak, yusyuvarlak, sonradan ya -
rediyor. Astrlarca evvel kendi mabed - p1lma m1, yoksa dogma mi oldugu ~im
lerinde, me§hur hamamlarmda, agora - dilik me~hul! Malum ya, o tarihlerde 
larmda ba§ka milletleri, ba~ka nesilleri §ehirlerin muhafaza ve miidafaast i~in, 
gormii§ ve ya~atmi§ alan bu yer, h1ris- civarlarda sun'i tepeler kurar ve bun -
tiyan taassubundan k1smen kurtulup, lar1, toprak altl yollarla kalelere bag -
k1smen de toprak ic;inde uyuklaytp u- larlard1. !Ik miidafaa, bu tepelerde ve
zun miiddet mechullere kar1~hktan son- rilir ve muvaffakiyet hasll olmaymca, 
ra, §imdi, yirmlnci asnn Tiirkiyesinde tepedekiler, tahtezzemin yollardan ka-
bulundujtunu goriiyor. ~1p nihayet kaleye kapamrlard1. 

Karacasu, Nazilliden 40 kilometrodur. 
Afrodisyas'm bulundugu Geyre koyii 
de 12 kilometre. Fakat kiiyle kaza ara
smdaki yol ~ok berbad .. 

Uzaktan evvela Akropol ve daha He
ride Veniis mabedinin muhte§em ko • 
Ionian goziikiiyor. Bu kolonlar, hem u
zaktan, hem de yakmdan, gaze, §aheser 
hirer abide gibi c;arp1yor ve gayriihti -
yari, insanm kafasmda,. clilber VeniisUn 
hayali yiikseliyor. Bu mabedin kap1s1 -
mn iki tarafmdaki burma kolonlar, ko
yiin methalindedir. Bamba~ka bir san'at 
tarz1. Derhal karar veriyor ve hiikme -
diyorsunuz ki, Afrodisyas, hakikaten 
soylendigi ehemmiyetten cok iistlin kty
mette bir tarih ~ehridir. Venus, a§k ve 
safa, biiyiik bir mezheb halinde burada 
canlandinlmt§tir. Bu mezhebin yolcu -
Ian, a§km, zevkin. rak<>m, ~iirin ve mu
sikinin elele verdigi VenUs mabedinde 
uzun miiddet ya§amt~lardir. 

Bugiine kalan eserl~rinden biri de, 
0 zevkin en c;1Igm dak1kalanm kucak -
hyan hamamlardtr. Duvarlar mermer, 
tavanlar mermer .. Geni§ salonlan bala 
duruyo:r. 

Biraz otede Afrodisyas'm me§hur o-
.tuz bin ki$ilik anfiteatn .. Birc;ok ci~e: -
lerden eskiye nisbetle nekadar genyJz! 
Yal~lz sahnesinin geni§ligi .~o.? metro

yu buluyor. Bu~n diinya yuzunde, ne 
otuz bin ki~ilik bir tiyatro vardtr, ne de 
200 metro uzunluP:unda bir sahne. 

yazan: 
Vicki BAUM 

Kiiyiin evlerinden miihim bir kismi, 
hatta biitiin koy, Afrodisyas'm Ustiinde 
kurulmu§tur. Eski §ehrin etraf1m saran 
surlar 12 kilometre tutuyor. Bu surla1"
da say1s1z mimari ta~lar ve kitabeler 
vardir. Ve anla§Ihyor ki, bu ta~lar da
ha evvelki bir devrin binalarma aid 
parc;alardir ve sokiili.ip buralara getiril
mi§tir. 

Daha dogrusu, hiristiyanhk bu k1srn1 
istila edince, eski Afrodisyas'm mede • 
niyet ve mezhebine kar§l amansiz bir 
savlette bulunmu~, bi.iti.in asanm da -
gitmi~hr. Fakat aradaki zaman zarfm
da topraga gii~mi.i~ ve toprakla iirti.il
mii~ alan eserler, bu saldm§tan kendisi
ni kurtarmt§hr. 

Son hafriyatl yapan, bir ttalyan ar -
keologudur. iki yiiz metro uzunlugunda 
bir koridorun sa<;ak ta§lari bulunmu~ -
tur. Bu koridor, ya bir agoraya, yahut 
da bir pazar yerine aid olsa ~erek. <;iin
ki.i bir meydam var ve meydamn kena
nnda da magaralar goziikiiyor. Mimari 
tarzma bak1hrsa miladi birinci asrm ilk 
yansmda kurulmu§. 

Bu ta§lardaki bir yaz1da, binanm, 
halk tarafmdan Afrod.it ve ilah Tiber 
§erefine yaptmlmt§hr. Bilahare bir zel
zele olmu§ ve bu eserlerden bir k1sm1, 
yere giimiilmii~tiir. Gerek tarih, gerek
se mevcud eserler, Afrodisyas muhiti
nin vaktile c;ok zengin, ~ok medeni ve 

- l __ j) 

Qevtren: 
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_ Bir~ey ic;mek istiyoru~. . 
Dedi. Bazil, omuzlanm siikti, onun u

zatbgJ sigarayi aldJ, biraz dii§iindii, son:.a 
yakh. Hareketlerine, yava§ yava§, hur 
bir insan ifadesi gelmege ba§hyordu. D~
ris, i§tiha ile sigarasJnl tiittlirliyordu. Yu
regini dolduran merhamet yav~~ yava~ 
geriliyor, altmdan gene a§k belmyordu: 
Ad eta kendi de hayret duyarak =. «Sem 

· d1'ye dii•iiniiyordu, sev1yorum sev1yorum, ' 

Bazil !>> . b' b' h'kA 0 esnada, Bazil, buden ue Ir I a-

yeye ba§ladJ: . . . 
- Tailor gelmeden evvel J<;Jmizde hep 

ayya§lar vardi. Qyle sarh.o§ oluyorlard1 
ki, ayakta duracak hallen .k:Imiyordu. 
Hele bir tanesi vard1, «KedJagZJ>> der • 
lerdi, boyuna pattrdi <;JkanrdJ. K~~an~~k 
hocereye kapattJlar olmadJ; gece gunduz 
goz hapsine ald1lar olmadi. Aptesane bo
rulanna varmcJya kadar her yeri ara§tlr
dJlar, bir §ey bulunmadt. 0 mada, yeni bir 
mahpus geldi. Fa kat ben gormedim. Onu 
<<)3» k1smma koydular. Ben «E>> deyim. 

Meger polismi§. l§i meydana <;Jkanverdi. 
Marangozhanede kullamlan boyamn icrin
de ispirto vardu. «KediagzJ» bu ispirto
yu boyadan ay1rmak ic;in bir usul ke~fet· 
mi§. 0 zamandanberi, marangozhaneye 
sade tirebentinle boya veriyorlar. «B» 
kogu~unda da pat1rd1 bitti. Bir~ey icrmek 
istedin de, i<;ecek ~ey olmadJgmJ dii§lin
dlim, oradan akhma geldi. 

Bu hikaye bitince, Bazil biraz sustu. 
Doris nezaketen tebessiim etti. Bazil, eli
le, miiphem ve mlitevekkil bir isaret ya • 
parak: 

- Bazan bizim oras1 pek eglenceli 
olur. 

Diye ilave etti. Doris, verecek cevab 
bulamtvordu. 

- Bu Tailor sana heykel yapmaga 
miisaade etmiyor mu? 

Bazil dli§iindli ve tereddlidle: 
- Daha miiracaat etmedim, dedi. Fa

kat, haftada iki defa, aydmhg1 biraz da
ha fazla muhafaza edip resim yapabili • 
yo rum. 

/ CUMHURfYET '1 

Y II bast t1tlihlileri 
' 

14 arkada, 100 bin 
lira kazandt 

Yiiz bin lira kazanan 14 ki~ilik 
grubdan ikisi bakkal Hafiz 

Lutfi ve arkada§I 

Y1lba§1 T ayyare piyangosunun yiiz bin 
lirahk ikramiyesi Eylibde bakkal Hahz 
Lutfi ile o~ ii<; arkada§ma isabet etmi§tir. 

Bileti satan Nimet gi§esi ke§ide gece
si biletine yiiz bin lira isabet eden ve on 
bin lira alacak olan bu talihlileri aratm§· 
sa da adres yanh~ oldugundan dlin og
leye kadar kendilerini bulamaml§hr. 

Talihliler grupundan i.i~ ki§i dlin og
leden sonra saat 2,30 da Nimet gi§esine 
gelerek paralanm almJ§IardJr. 

T alihli gruptan Haf1z Lutfi, paralan 
ahrken kendisile konu§an bir arkada§Jml
za demi§tir ki: 

«- Eylibde l 4 arkada$ bu bileti al· 
d1k. T abii herkes gibi biz de iimid edi
yorduk. Y1lba§J gecesi kahvede radyo 
vas1tasile kazanan numaralan takib edi
yorduk. Bu meyanda bizim bilete de yiiz 
bin lira isabet ettigini ogrendik. ls.te gor· 
diigiiniiz gibi §imdi paramlZl ahyoruz. 
T abii hepimiz ~ok memnunuz.» 

Eminoniindeki Servet gis.es1mn Kuz
guncukta Bayan Zelda Sidi'ye sattJgi 
bilete de yiiz elli bin lira is abet etmis.tir. 

T alihli Bay an Zelda dlin sa bah Ser
vet gi§esinden hissesine tlli§en on he§ bin 
liraYI almi§hr. 

Erbaada 30 bin lira kazananlar 
Erbaa 1 (Hususi) - Otuz bin lira 

<;1kan 36940 numaranm bir parr;as1 kah
veci Niyazi ile denkr;i Ziyaya isabet et
mis.tir. Bu talihli yurddas.lar yedi yiiz el
li§er lira boliis.eceklerdir. 

Gene Oniversitelinin cenaze
si bugiin kaldirihyor 

tJniversite Tib Fakiiltesi birinci so -
mestr okurlarmdan Mudanyah Mustafa 
Giirsoyun cenazesi, bugi.in saat 12 de 
Beyaz1d camiinden kald1nlacak ve f:?e
hidlige defnedilecektir. 

mi.ireffeh oldugunu gosteriyor. 
Kroni§teki kabartma ba~lar, nefis hi

rer san'at eseri halinde giiziikmektedir. 
Aralarmda Jiibiter, Venus, ay ve av -
c1lar mabudesi Diyana, giine~ mabudu 
Apollon, gi.izelligile biitiin kalbleri yak
tt~ i~in ismet ve fazilet mabudesi Mi -
nerva tarafmdan ba~I kesilen Medi.iz ve 
sairenin ba§lan da vardir. Altmdan 
boynuzlu satirler, maskeli, migferli, 
ta~h ba§lar da var. 

Bura hafriyatmm tetkik ve tanzimi
ne, eserlerin tesbit ve k1smen nakline, 
komiser olarak Bergama Mi.ize miidiiri.i 
Osman Tekin memur edilmi§tir. Bu 
gene ve degerli arkada~. §imdi Afrodis
yas'm muhte~em medeniyet ve bakiye
si i.izerinde c;ah§maktadu. ilkbaharda 
yeniden hafriyata ba§lanacaktlr. $eh -
rin tamamile meydana c;tkanlmasi ic;in, 
kiiyiin ba§ka tarafa nakli, burada ziya· 
retcrilere mahsus konforlu bir otel ku -
rulmas1 ve kaza ile Afrodisyas arasmda 
giizel bir yol a~1lrnas1 kararla§hnlmi§· 
hr. 

- Y aphgm resimleri gorebilir miyim? 
- T ren resimleri yap1yorum. 
Doris sustu. Bazil: 
- Garson, hesab. 
Diye seslendi. Elini cebine soktu ve 

hirer dolarhk iic; kag1d <;Ikard!. <;ocuk 
gibi magrurdu. 

Doris, onun, yemek parasmdan ba~ka, 
garsona yiiksek bir bah§i§ verdigini gor· 
dii; yiireginin, fazla siki baglanrru§ bir 
paket gibi darald1gmi hissetti. 

- ,Simdi nereyr gitmek istersin? 
- Sesli filim yap1hyormu§ diye i§it • 

tim. 
Doris, icrini c;ekmek istedi, fakat <;ek· 

medi. i<;mek, giilmek, aglamak. Bazili 
kollan arasma almak istedi. As1l, ana ~ar· 
kJ soylemek istiyordu. Fakat bunlan yap
maga tabiatile imkan yoktu. 

C1~hlar. Caddeden gec;tiler, mustatil 
bir meydana vard1lar ve iki sinemanm 
l§Jkh reklamlarile kar§Jla§hlar. Biletleri 
gene Bazil ald1. Sinemada, giizel bir ca· 
sus kadmm bir dii§man zabitile ge<;irdigi 
a§k maceras1 mevzulu bir filim gosterili ~ 
yordu. Bazil, filimden son derece zevk 
duyuyor gibiydi. Doris, §imdi karanhk 
salonda Bazilin yamba§mda otururken, 
ona kar§I, uzun aynhk senelerinde oldu -
gundan daha fazla hasret duyuyordu. 
Kolunu Bazilin koluna yakla§hrdJ. F akat 
o, sesli perded~ki hayale o kadar dalmJ§· 
ti ki, bu hareketin farkmda olmad1. Sine· 

Nevyork - Kaliforniyada son giinlerdeki yagmurlar oolay1sile bir~ok 
§ehirler sular altmc.a kalmt~tir. 

Berlin - Japon,ya .Milliyetperver frrkas1 reisi M. Nakano, Berlini ziyaret 
etmi§, istasyonda Japan el<;isile sefaret memurlan tarafmdan kar§Ilanm!.§hr. 

Londra - Londrada crtkan bir yan· 
gm neticesinde Sahibinin Sesi miies -
sesesi kamilen yanm1~tlr. Bu magazada 
30 bin ingiliz liras1 k1ymetinde 80 bin 
gramofon plag1 ve miiteaddid radyo
lar kiil olmu~tur. 

-Kahire - MlSlrdaki !ngiliz k.Itaa( 
manevralar yapmaktadJ.r. 

Paris - ihtiyarlar arasmda bir ko§~ 
tertib edilm~ ve bu ko~uya bir c;ok es· 
ki atletler i§tirak etmi§lerdir. Resim 
ko~uya i~tirak eden ik1 eski sporcuyu 
gostermektedir. 

Paris - Pariste a Gil an bir sergide sah§lar k'amilen mal mi.ibadelesile · ya- Londra - Bir Hind Mihracesi Lon-
pilmaktadir. Resmimiz bir ressamm bir tablosunu bir §arab fii!<lSl ile miiba- drada biitiin e§yas1 camdan mamul bir 
dele ettigini giisteriyor. ev do§emi§tir. 

madan <;Jkarlarken: 
- Harikulade, diyordu, harikulade. 
Caddedeki agaclann altmda durdular, 

bir tahta kanapeye oturdular ve filimden 
bahsettiler. Daha miihim §eylerle me§gul 
olmak i<;in onlerinde sanki yiiz sene vakit 
vard1. Otelin kap1sma biti§ik siit<;ii diik
kanma girdiler. Slit ic;tiler. Bazil, koca 
bardag1 iki elile tutuyor, <;ocuk gibi, ka
fasmi icrine sokarak i<;iyordu. Bazil, onu 
sevdigini blitiin kuvvetile hissediyor, bu 
sevgiyi biitiin viicudiinde, damarlarmda, 
cildinin biitlin mesamelerinde duyuyordu. 
Ve bu sevgi, vaziyeti biisbiitiin giicrle§tiri
yordu. Dlinii ve yanm unuttu, kendini ta· 
mamile o lahzaya verdi. Y abanc1 bir §e 
hirde, bir siit<;;i diikkanmda idiler, sa a· 
gecenin on biriydi, ve tezgahm arkasmde 
bir garson uyukluyordu. Bazil slit i<;iyor
du ve Doris, onu sevdigini hissediyor, bu 
a§km, daima, ne olursa olsun mevcud ka· 
lacagm1 biliyordu. 

Otele donmekte miitereddid idiler. 
Gece, onlerinde uzamp gidiyordu ve on
dan ikisi de korkuyordu. Odaya girdikleri 
zaman, Ciciyi, kuyrugunu k!VlrmJ§, masa· 
mn iistiinde uyuyor buldular. 

Bazil: 
- Y orgun musun? diye sordu: 
- Bir parc;a. Sen? 
- Ben c;ok yorgunum. 
Bazil, ya:agmm ayak ucunda durmu§, 

korkak bakJ§larla oraya baktyordu. Do • 

ns: 
- Akhma §imdi bir§ey • geldi, dedi. 

Baham, harbde bir defa izinli gelmi§ti. 
Annemle ben, kabil oldugu kadar ham~ 
hk yaphk. Baham sakal koyuvermi§ti, 
gordiigiim zaman tamyamad1m. 0 gece 
yatakta uyuyamadi. Kuru yerde yatma
ga ah§mi§, evde de, karyolanm yanmda
ki seccadenin iistiinde yattJ. Annem agla
dJydi, 

- Sen ne yaptm? 
-Ben giildiim. Bu manzara tuhaftma 

~itmi§ti. Amma, o zaman ~ocuktum. 
- Ah Doris I Bu ak§am, miitemadi

·en yanm unutmaga crah§llm. Y organ al
nda uyumaga ah§ml§ bir adam olmaga 
~ra§Iyorum. Ah Doris .. , 

Doris, Bazilin kollan arasma ahldt. 
)nun, ak§ar:tki gibi tekrar aglamaga ba§

JIY .cagmdan korkuyordu. Bazil, giiliim
siyerek onun sacrlanm ok§Cidt: 

- Sacrlanm boyamJ§sm, dedi. 
- Ho§una gitmedi mi? 
Doktor Sardi ilc tam§tlgl tarihtenberi 

husule gelen degi§ikliklerinden dolayi bi
raz gururlamyordt·. Bazil cevab verdi: 

- Ben ressam degilim, heykeltra§Im. 
Beni renkten fazlr ~ekil alakadar eder. 

Doris «hele §iikiim diye dli§iindli. 
Bazil, ilk defa olarak kendi §ahsJ hakkm
da bir mlitalea yiiriitmii§tii. 

yaphg1 zaman hayatmm en dli§iik haddi4 

ne inmi§ti. 
Once, b:,. parasiz, N evyorka gittt A· 

vukat Vanderfelt'i buldu. Avukat, goz4 

lerini k1sarak ona bakti ve elini <lmzuna 
koyup konu§tu. Sonra, Bryant'tan Doris 
i~in randevu aldt. 

ihtiyar Bryant, bankasinm iflas ettigi 
tarihtenberi tekrar vaziyetini dlizeltmi§ti. 
1§ sahasmdaki tecriibesine binaen, biiyiik 

bir kagJd trostii onu iicretle crah§tmyordu. 

Trostiin tic'lret mii§avirligini yap1yordu. 

Gercri ikreti azd1; fakat, vesayas1 semere 
verdigi takdirde biiyiik bir komisyon ala· 

cakh. Bryant, Dorisi, nehre nazu alan 
New - jersev'deki kiicriik evinde kabul 

etti. Doris'le ilk tam§tlg1 zamankinden 

daha gene gorliniiyordu ve c;ok mliltefit 

davrandt. Son defa gorii§tiikleri giinden• 

beri i§l ~rinin nas1l gittigini on a ciddiyetle 

soran ilk adam o idi. Dorise, suyu fazla 

viskisi az bir bardak viski ikram etti. Do· 

ris, uzusu hilafma fazla §eyler anlattJ. 
Derdini dokmek teselli verici bir§eydi. 

Hayatmi, ihtiyar Bryantm tecriibeli goz• 

leri online serince, 0 hayatJ kendisi de da
ha vaz1h goriir gibi oluyordu. Dorisin 

anlathklan bitince, Bryant onun §erefine 
¥=to¥ 

Doris, Shugers'le birlikte 
icrti. 

bir seyahat (Arkan "ar) 
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1938 DE HARB OLACAK MI? <;inlilermiicadeleye; 
Devletler aras1ndaki kuvvet haztr 

• muvazenes1 bozulursa, evet! 

Filistindeki lngiliz askerleri 
M1s1ra gonderilmemi§ 

Londra 1 (A.A.) - tngiliz siyasi mah
filleri, Filistin kttaatmm MlSlrdaki po· 
Htik vaziyet dolaytsile MlSlra gonderil
digi hakkmda dola~an ~ayialan kat'i su
rette yalanlamt§tlr, _._ 

Giimii§ fiab 
Va§ington 1 (A.A.) - Roosevelt, A· 

merikada madenlerden yeni grkanlan 
giimii~ ons ba~ma ktymetini 77,57 cent
ten 64,64 cente indirmi§tir. 

Roosevelt ve Morgenthau, bu hususta 
hic;bir sebeb gostermemi§lerdir. -···-Lehistana girmesi menedilen 

gazeteler 
Var§ova 1 (A.A.) - Be§ Litvanya 

gazetesinin memleket i~inde satdmast ve 
dagJtilmas1 ~~ Bakam tarafmdan yasak 
edilmi§tir. 

ba§hyan y1l bir harb senesi olacak m1? 
Kaqthkh silahlanan devletler arasmdaki 
kuvvet muvazenesinin bu ytl, dogrudan 
dogruya bozulmasma imkan yoktur. Fa
kat, mevcud siyasi kombinezonlarm bo -
zulmas1, bu kuvvet muvazenesini bozabi
h. Mesela, Romanyamn ve Lehistamn 
Almanya • Italy a - J aponya grupuna ilti
haklan, Avrupada biiyiik bir degi§iklik 
yapabilir ve bu degi§iklik de harbe sebe
biyet verebilir. 

Tiirkiye i~in 1938 de yap1lacak §ey, 
azami derecede kuvvetli bulunmaktan 
ibarettir. Bogazlar gibi bir Avrupa miica· 
delesindeki ~ok biiyiik ehemmiyeti 1914 -
1918 harbinde an!a§Jlan bir deniz: gec;i
dini elinde tutan Tiirkiye, son derece mii· 
him ve o nisbette de nazik bir siyasi mev
k; ve vaziyettedir. Siyasi - cografi duru· 
mumuzdan dogan bu ehemmiyet ve neza
ket, Ti.irkiyenin kuvvetli olmasm1 icab 
ettirir. Kuvvetliyiz, fakat 1938 de daha 
kuvvetli olmaga ~ah§acagtz. 

ABIDIN DAVER 

Siinger nedir ? 
Banyomuzda, lavabomuzda her za

man kullandigtmiz slingerin ne oldugunu 
§i.iphesiz hepimiz biliriz. Denizin dibinde
ki kayalarm kenarlarmda mantar gibi bi
ten, yosun gibi hasrl olan bir§ey .. F akat 
nas1l <;Ikanhr, buna pek vukufumuz yok
tur. Bizim garbi Anadolu sahillerinde, 
Y unanistan ve T unus kiyilarmda si.inger 
pek c;ok avlamr. Usul a~ag1 yukan ayni
dir. ilk devirlerdenberi bu yolda hemen 
hic;bir degi§iklik olmami§hr. Bellerinden 
kayiga bir iple baglanm1~, <;Iplak insanlar 
suyun ic;ine atihr, denizin dibine kadar 
iner, ellerindeki bic;akla birkac; par~a 
slinger kestikten sonra iple i§aret verir ve 
kendilerini deniiin iisti.ine c;ektirirler. Slin
ger avlamak goriiyorsunuz\i oldukc;a giic; 
bir i~tir, bunu yapanlann ekseriya burun
lanndan, agdanndan kan, gori.i§ hassa
lanna da zaaf ve kart§tkhk gelir. Bun
dan maada denizin i~erisinde kopek ba
hklanna ve sair canavarlara yem olmak 
tehlikesi de mevcuddur. Uzun degnekler 
veya sair vasttalarla slinger avlamak tec
riibesi yapilm.J~sa da bu hareketler korii
koriine tevessiil edilen te§ebbiisler oldugu 
ic;in fazla miktarda <;Ikanlmasi imkamm 
temin etmedikten ba~ka c;ok defa siinger
ler pan;a parc;a olurlar. 

IPratik k1yafetlerden: Bir 
ak§am, 2 giindiiz elbisesi 

Kadtn 
Kirlenmiyen kemerler 

Kerner, ~imdi, son derece moda .. 
Hangi kadmm kemere ihtiyac1 olmaz?. 
Hele bu, kirlenmiyen cinsinden olursa se
vincimize tabii payan yoktur. <;iinkii a
<;lk renkte kemerler, birkar; defa taktm1z 
m1, hemen kirleniveriyorlar. ArtJk dai
ma temiz kemer ta§Jmak brsatJ da ele ge
~iyor demektir. Almanlar yeni bir mad~ 
de bulmu§lar. Carib bir re<;ine, <;am sa
ktzt .. Bundan imal olunan kemerler, bii
kiilebilir bir §ekilde ve hatta deniz suyu
na bile tahammiil edebilir bir metanette
dir. Bu maddeden muhtelif renk ve tarz
da kemerler yap1hyor. Seffaf bir halde, 
kinde sanki kendi renginde mercanlan 
varm1~ gibi gori.ini.iyor. Elbet de ayakka
bi tokalan, elbise diigmeleri, §apka tez
yinat! da yap1lmak imkam da buluna
cak . .$i.iphesiz yagmura dayanacag1 ic;in 
pek kullam§h ve i§e yarar bir§ey olacak
hr. 

Kt~ esnasmda bu istifadelerimiz oldu
gu gibi yazm da mayyolann ve sairenin 
iizerinde deniz suyundan, giine§ten mi.i· 
teessir olm1yan bir kemer ta§Imak az bir 
zevk mi? ----···-Giyinme incelikleri * Y agmurlu havalarda empenneabl 
giydiginiz takdirde sak1n ba§ID!Zda tiiylii 
~apka bulundunnaym1z:. Boyle k1yafet -
ler i~in daima alelade fotr §apka giymek 
laz1mdir. * Bej renkte bir kostiim tayyorle ayn 
ayn ii~ jile yaptlrarak bu tayyoriin harice 
verdigi tesiri degi§tirebilirsiniz ve adeta 
yeni bir kostiim daha yapmi~ gibi gori.i · 
niirsiiniiz. 

t 

Selda: Havana 
krep - yiinliisiinden 
bir elbise. Kollar 
raglan bi~imi. Ke
meri biraz daha ac;tk renktedir. Y e§il ve 
kirmizl c;ic;eklerden brodesi vardtr. Eni 
1,40 alan kuma~lann 2 metro 60 santi
minden <;1kar. 

Ortada: P arisin en bi1yiik mod a ya
ratlc!SI Patou'nun modeli: Volanlan si-

yah dantelden ·..-... 
kadifeden bir gece 
tuvaleti. Belinde ka· 

. . dife bir kemer, keza 
korsa]mm 1ki kenarmda kadife tezyinat 
~~rdir. Bu. sene dante!, c;ok moda oldugu 
1~10 bu elbise ho§unuza gidecektir. 

Sagda: Arduvaz grisi muslin den bir 
elbise. Y aka ve kemer pembe fotrden. E· 
teklikte pilili pan alar. 

Bebekleri muntazaman tartman1n faydalart 
Bir ~ok anneler, zannederler ki yavru-1 

Ian, pek ki.i~iikken, ancak memede iken 
tartmak lazimdir. Bu. pek yanh§ bir fi
kirdir. Bebeklerin aguhgml her zaman 
kontrol etmek laz1mdu, hatta biiyi.ik in
sanlar bile bu takayyiid ve ihtimamdan 
kendilerini biisbiitiin kurtulmu§ sayamaz
lar. .Si§manlamaga veya zay1flamaga is
tidadJ olan kimseler stk s1k tartil1p y-ag
lanmamn veya kadide donmenin online 
ge<;mehin c:;a:e1erini atamalidirlar. 0 h:al
de, ~ocuklan, ilk senelerde degil, hatta 
ilk aylarda oldugu gibi muntazaman tart
mak icab ettigi ~iiphe gotiirmez bir haki
kattir. lki ya§mda c;ocuklar ic:;in azami 
ve asgari miiddetler §Unlardir. En ~ok ay
da bir, en az i.ic; ayda bir. Maamafih, e
ger yavrunun s1hhati iyi bir vaziyette ise 
senede iki ii~ defa tarhlmasJ da kifayet 
edebilir. 

T arbh§lann fenni olmasi ic;in, ayni sa
atte ve ayni giyini~le yaptlmasi §arttu. 
Evet, saatin btiyiik bir ehemmiyeti var
du. Ciinkii mesela yemekten evvel ve ye
mekten sonn olmas1 aguhkta mi.ihim bir 
fark husule getirebilir. 

Elbisenin ayni olmasma gelince tabii 
bunu temin giic:;tiir. Bir ay evvel bebegin 
hangi kiyafetle tartildigmi hatulamak her 
annenin ~n degildir. Onun ic;in eger ev
de kantanmz varsa yavrunuzu <;tr<;tplak 
tartmak dogrudur. Dt§and~ <;tplak tart
mak imkam olmadtgi ic;in §U ve~.;hile hare
ket etmek laz1mdtr. Evde herhangi bir 
vastta ile bebege o giin giydireceginiz 
tekmil <;ama§lr Ve elbisenin aguhgm1 o]~
mek ve sonra bunu dara olarak ~lkarmak
hr. Diger taraftan terazi ve kantan degi§
tinnek de ihtiyatkarane bir hareket degil
dir. Miimkiin olursa her vakit ayni terazi 
ve kantarda tartilmak daha ziyade haki-

kate yakm rakamlar elde etmegi mucib 
olu·r. 

T arttlmak bahsine taalluk eden diger 
hususata gelince, bunlar da §Unlardtr: Bir 
defter almamz, oraya her tartih§m tarihi· 
ni ve miktanni kaydetmeniz gerektir. 
Her defasmda agirligm artmas1 laz1md1r. 
Azalmak degil ya, sabit kalmak bile 
§i.ipheli bit vaziyete delalet eder. Derhal 
doktora miiracaat eder.e~ azalma veya 
sabit kalmanm sebebm1 bulmaga te~eb
biis etmelidir. 

<;ocuklann aguhgmm ne nisbet dahi • 
Iinde artmas1 icab ettigi hususuna gelin
ce, bir ~ocugun yeni dogdugu zamanki 
agtrhgi, birkac; ay sonra iki misline bir se· 
ne sonra iic:; misline <;Jkar. Sonra biiyiime· 
si ve agula§masl daha yava§la§Ir, ikinci 
senede yavru ancak 2 kilogram 200 
gram artar. Oc;iincii senede ise arttlgl 

miktar 1 kilogram 300 gram olur. Demek 
ik1nci sene sonunda erkek <;ocuklarm agtr
hgt 11 kilogram 700 gramdtr. K1zlar. 
bundan 300 gram daha eksik olurlar. o~ 
ya§mda erkekler 13 kilo, kJZlar 12 kilo 
300 gram, dort ya§mda erkekler 14 kilo 
300 gram. k1zlar 13 kilo 900 gram olur. 
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Y eni ve cazib ~apkalar 

Bizim iki i.i~ yiiz sene evvelki sanklar 
ve ki.ilahlar A vrupada, bilhassa Ameri· 
kada moda oldu. Su gordiigliniiz resim
lerden biri bunu pek gi.izel gostermekte
dir. Sar1k, yollu ipek jersedendir. Sol 
omuza sangm ucu serbest<;e sahverilmek
tedir. Digeri de gene bizim eski sankh ki.i-

lahlarm ayni. Kuma~! siyah antiloptan ii· 
zerinde ye~il tezyinatl ve muhtelif renk
lere boyanmi~ upuzun bir tiiyii vard1r. 
N astl giymege cesaret ediyor musunuz? 
Korkmaym, i~ ilk ad1m1 atmc1ya kadar
dtr. Ertesi hafta Beyoglunda bir<;ok e~i
ne tesadi.if edersiniz! 
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Muzib arkadaslar 
' 

Hindileri yemi~ler, ke
miklerini ayrt ayrt ipe 
dizip kaptya asmt~lar 
Sarandi isminde bir adamcagJz, ytl -

ba§J gecesinde, ~oluk ~ocugile birlikte ye
mek yemek lizere, iki hindi satin ahr. 
Hindileri koltugunda evine giderken, 
Langada bir meyhaneye ugray1p hafif~e 
demlenmegi kurar. 

Kadehler, bir derken, ikiyi, ii~li. be§i 
bulur. Sarandi, kafayt adarnak1lh tiitsii -
ledigi bir mada. meyhaneye yeni ahbablar 
si:ikiin eder. ;luradan buradan laf a~1hr. 
U.fla birlikte §iseler de birbiri ardt s1ra 
acthr. Muzib arkada~lan , iyiden iyi sar
h;§ olan Sarandiye bir oyun yapmag1 
kararla§tinrlar. Bunlar arasmda bulunan 
T odori ayaga kalkarak, tela§la haykmr: 

- Bre Sarandi! Senin hindiler i:ilmii§! 
- Am rna da ettin ha ..• 

- !nanmaz•an ayagm1 c;oz de bak 1.. 
Sarandi sarho~lugun tesirile, kenJisile 

alay edildiginin farkma varam1yarak, 
hmdilerin ayagm1 c;ozer. 

Onlar da bu serbestiden istifade ede • 
rek meyhanenin i~inde a§agl yukan do -
la~maga ba§laymca Sarandi gevrek gev
rek giiler: 

- Olii hindiler boyle mi olur be!.. 
I4.ay ma§allah keklik gibi sekivorlar 1 •• 

F akat adamcagtzm bu sevinci ~ok siir 
mez. Hindiler, esrarh bir §ekilde ortadan 
kaybolurlar. 

Sarandi, arkada§lannm k1s k1s giilii§ -
melerinden i§i anlar gibi olur amma; bir 
~ey diyemez ve bir miiddet, aramp taran
dtktan sonra, hindileri bulmaktan limidi 
keserek meyhaneden c;1kar gider. 

Sabahleyin gi:iziinli ac;mca, kansm1 
kar§tsmda bulur. Kadmcagtz hiddetinden 
her taraf1 sapn saptr titriyerek haykmr: 

- Kap1ya c;tk da marifetini gi:ir! 
- Ne var, kaptda .. 

- Ne olacak, senin ahbablar, hindi • 
leri pi§irip bir giizelce yemi§ler, kemik -
luini de ipe dizip kapmm online asffil§ -
lar! 

Sarandi di§art c;Ikmca, kansmm yalan 
soylemedigini anhyarak hiddeti biisbii -
tiin artar ve solugu dogruca mahkemede 
ahr. 

Sarandi, ~imdi kendisine bu oyunu oy
myan !spiro, T odori, Min a ve T opiri 
aleyhine davactdir. Davasma da ikinci 
sulh ceza mahkemesinde baktlmaktadJr. 

Son celsede, sw;lulardan Y orgi ile hin
dileri pi§iren fmncmm §ahid olarak c;agi
nlmasJ ic;in duru§ma ba§ka giine btrakil
mi§llT. 

----------------lznikte pamuk~uluga ehem
miyet veriliyor 

GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Her vesile lle U.stiine kabahat yiikle

tllen adam i~in kullamlan bir kJSa ciimle. 
2 - Baygmllktan kurtulan, c:ya\la!~ nm kl
sasr. 3 - Papaz meslegine mensub, uzak. 4-
Bir emir, bir cins mobilya tahtasr. 5 - Faz
la kendini begenmeklik, huturun arkada~I. 
6 - Tarla.daki mahsul, beygirin !dares! va
srtalarmdan. 7 - Oyunda kaybeden. 8 -
Efrad, adam, nota. 9 - ±rad, ekseriya mey
dana ~1kmas1 gii'< alan ~?ey. 10 - Budala, 
blr hayvanm yavrusu. 11 - Gen!l?liii;i pek az, 
aym tekerlek olmasi. 

Yukandan a\lagrya: 
1 - Bir :;;eyin iki nokta arasmdakl mu

temadi hareketine verllen !slm, nam. 2 -
Kimildamaya takati olmryan, bir §eye la
Ylk giiriilmeklik. 3 - Eskiden yazr kurutmak 
it;:ln kullamllrdi, yiize giilticiiliik, giizel 
san'at. 4 - Miikemmel, ha!Izasmda sakllya
IDiyan. 5 - Bir emir, soru edat1. 6 - Bir
denbire, iplik tomar1. 7 - Gi.izel gozlii hay
vanlar. 8 - Ziya ahzeden, bir edat. 9 -
Halkeden, hududun miifredi. 10 - Elbl.se ve 
~ama§Ir tezyinatmdan, ge'<ici bir iimre sa
hib. 11 - Kudurmu§, elinden muntazam !§ 
gelmiyen. 
Evvelki bulmacanxn halledilmi~ §ekli 
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Bah~e Miman 
Mevlud Baysal 

Dordilncii Valnf Han dordiincli 
kat. 18 numara. Telefon: 23426 ......... ········· ··········· ............. ·············. 
BUyiik §ebir ve kasaba parklan; 

A01t, meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bah~eleri ic;in modern proje 
ve plantar bazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatuu deruhde ve taabhUd 
eder. 

Biiket. ni$an sepeti ve c:etenkter 
lc:in vaptlan sipariljler silr'atle ha· 
zll'lanar. 

<;i~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sus, meyva a~a~Y ve a~ac:
clklan; bahce alat ve edevatl ve 
ehliyetll Bahc;ivanlar Jt6nderlr. 

Katalogu (50) kuru§tUl'. 
Alakadarlara par!lSlZ gonderllir. 

Bursa (Hususi} - Ziraat Vekaleti, 
hnikte pamt..f ;uluk ic;in ba§hyan faaliye
ti te§vik eV1ektedir. Pamuk c;ekirdekleri
ni kozadan aytran c;trc;Ir admdaki bir ma
kineyi de son giinlerde hnige gonder
mi~tir. Makinenin geli§i halkt c;ok sevin -
dirmi~. kendilerini bu i§ ic;in Mekece ve 
Geyveye gitmek ki.tlfetinden kurtard1g1 B t R L E $ t K 

ic;in makinenin bir an evvel faaliyete gee;- Esnaf Cemiyetleri 
me~ini gozlemege ba§lami§lardir. 

d b · k tdare Merkezi Heyetinden: 
hnikte iki sene en en pamu zer'iya- M' li11terek yardun te~kilatmm 937 

hna ha§lanmi~tlr. Be§ tiirlii pamuk cinsi senesi muameHit ve hesabatm1 tet-

CUMHURIYET 

YUce ve gorgiiiU 

BiCKi DiKi$ YURDU 
Tesis Miidiirii: ELENi <;ORBACIOCrLU. Beyoglu Ak§am 
San'atten pek iyi derecede mezun. En son ve c;ok kolay 
bir usulle Frans1z li.iks metodla iyi diki§ bilenlere 3 ay, 
az diki§ bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlere 9 ay, beyaz c;a
malllr, erkek kosti.imi.i, reklam pardesi.i, pijama dersleri 
bayanlara verilir. Yi.ice Kiilti.ir Direktorli.igiinden musad

dak §ehadetname verilir. Adres - Kumkap1 Kadirga cad. No. 93. 

Nafta Vekiletinden: 
Diyanbaktr - Cizre hattmm Diyanbak1rdan Cizre istikametine dogru 

yirminci kilometresinden k1rk ikinci kilometresine kadar olan ikinci k1s1m 
in~aat ve ray ferlliyah kapah zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. 

1 - Mi.inakasa 10/1/938 tarihine tesad.i.if eden pazartesi giinii saat on 
be§te Vekalet Demiryollar in§aat Dairesindeki Komisyonda yap1lacakhr. 

2 - Bu i~lerin muhammen bedeli 650.000 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminat 29750 lirad1r. 
4 - Mukavele projesi, mi.inakasa §artnamesi, baymd1rhk illleri genel 

sartnamesi, vahidi k.Iyasi fiat cetveli, fenni §artname, ah~ab traversle fer~iyat 
talimatnamesi. <;Jmento normu, telgraf hath llartnamesi, plan ve profilden 
miirekkep bil tak1m miinakasa evrakt 32,5 lira mukabilinde Demiryollar 
in~aat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu mi.inakasaya i~tirak etmek istiyenler 2490 numarah arthrma, 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazma mecbur olduklan evrak ve ve
saild ve 938 senesi ic;inde muteber miiteahhidlik vesikalarm1 mezkfrr kanu
nun tarifat1 dairesinde haz1rhyarak fiat tekliflerini havi mektublarile bera-
ber bir zarf i~inde 10/1/938 tarihinde saat on dorde kadar makbuz mukabi
linde Demiryollan in~aat Dairesi Arthrma, Eksiltme ve !hale Komisyonu 
ReisliiHne tevdi etmi~ olmalan lazund1r. ~4646» (8559) 

Soguk alg1nhg. - Nezleye kar~t 

PASTil .. ANTiSEPTiK 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler lhtnau 100 Kr 
Etriisk V azosu 
lli~in 0 li.imii 
Efendi tle U§ak 
Vikontun Oliimii 
tklimler 
tlk Mk 
Kli~Yiik Hikliyeler 

1 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 

20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

T eneffiis yollarile ge~en 
hastahklara kar§t koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron§it, grip 
ve bogaz rahatslzhkla
nnda, ses ktsJkbgtnda 
pek faydahd1r. Biitiin ec. 

zanelerde bulunur. 

iNGiLIZ KANZUK 

ECZANESI 

Beyoglu, Istanbul 

iizerinde yap1lan tecriibeler sonunda 0- kik ve 938 senesi bi.it~e ve progra-
kala denilen Amerikan cinsi muhite uy- m1m tesbit etmek iizere 6/1/938 - £S2!£S -- -
gun goriilm:i~tiir. Bu sene ~i~ do?um to- per$embe giinii saat 15 te Emin- ~~ _ 
hum ekilmi~ ve bundan c;ok ty1 nehce alm- onii Halkevi salonunda toplan - J Dr. Suphl 'enses 
ffil§tiT. Halk bugiinlerde pamuk tarlala-1 ~~~~le~~~:;rJ;hi~l~~!~;e~r~ ~:: I idraryo)lan hastallk_lan mUtehaSSISI 
nnda mahsuliin sonunu toplamakla me§- yeti idarelerinin tesriflerini dileriz. Beyoglu 'ttldJz sJoemasi kar~!Sl 
guldiir. iznigin iklimi pamu.k~ul.~k.. i~in -=============== lt>klergo Apt. Muaveoe 4 ten sonra 

I B d d I cumartesl faklrlere parasez 
c;ok miisaid gorii mii§tiir. Jr .onum en fel. 43924 llliliiliiiliilll .. 
200 kilo mahsul almabilmektedu. 

AFYONDA 
A. ~eref Ayydd1z Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin, mekteb 
kitablari, pul. Tayyare biletlerl ve 
biitiin _gazete ve mecmualarm tev
zi verlrlir Hiik11met caddesl No. 1 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Kagadc;Ilr.k 
Biitiin mekteb kitablarmm sah$ 

veridir. Mekteb ktrtasiye c:e$idleri 
en miisaid $artlarla temin edilir. 

Tel: 3377 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Genel Direktorliigiinden: 

Makine k1smmda husule. gel~n .. ~~_Iz?.dan dolay1 muvakkaten faaliyetini 
tatil etmi~ olan Fenerbahc;e SJS dudugunun 3/1/938 pazartesi sabahmdan iti
baren gene eski karakteri dahilinde ~ah$maga ba~hyacagr ilan olunur. (8746) 

. ·. . hh bir tebessiime; beyaz di&lerle I 
C zib ve se ar 1 k . . I 

a siislenmi& bir agaz~ sa?ib o ~a' Ic;m en 
seri ve emm:_b_•r_v_a_si_a_._··------

KO~YNOS Ia 
dh;;lerinizi temizlemege ba§lamakbr. 
Ba~kalarmda hayranllkla ve k1ska -
narak gormekte oldugunuz mi.icella 
ve beyaz di~lere; K 0 L Y N 0 S 
istimali ile siz de malik olacagm1z1 
goreceksiniz. K 0 L Y N 0 S agzrm
zm s1hhatini, di$lerinizi ve di~ etle
rinizi hiisnii muhafaza edecektir. 

K 0 L y N 0 S kullanarak az zaman ic;in~ goniil cezbedici inci gibi 
di§lere malik olacagmtza emin olabilirsiniz. 

Bunun temini ancak, Amerikan KOLYNOS di~ macunu sayesinde kabildir. 

K 0 L y N 0 S tamamen teksif edilmi§ oldugu cihetle kuru f1r~a i.ize
rine 1 santimetre koymak kafidir. Kullam~1 ~;ok latif ve ekonomiktir. 

Cenevre Vniversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
G60.US VE DAHiLl HASTALIKLAR 

MtlTEHASSISI 

.. 
Her giin ogleden sonra 
hastalartm kabul eder 

istanbul Belediyesi kar$IStnda Sinan 
A ·a daireleri. Telefon: 23565 

Dr. HafJ7. CemaJ 
Lokma'll Rekim 

Dahiliye mOtehasstsJ 
Pazardan ba$ka ~nlerde o~Ieden 

~onra saat (21,2 tan 6 va) kadar fstan 
bulda Divanvolunda (104) numaral 
hususl kabinesinde hastalartru kabul e 
der. Sah, cumartesl ~erl sabat 
c9 1h • 12. saatlerl hakiki f1karava mah 
sustur Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

TiFOBiL 
Dr. iHSAN SAMi 

Tifo ve paratifo hastal klarma tu
lulmamak i~in a~rzdan ahnan tifo 
hahlandn. Hi~ rahats11hk vermez 

Herkes alabilir. Kutusu 50 KT. 

saiil'b "' ;cumuharrtrt: ~. ""adi 
Umuml ne§rtyatt !dare eden fazt l§tert 

Mfldflril: Hikmet Miinil 

Cumhurtvet matbaCU1 

HAYRE11iN 
t;fZIR 

.dJ 

r 
Medeni ve miinevver bir vatanda,•n 

YILBA.SI HEDiYESi 
KiTABDIR. 

~emseddin Saminin Kamusu Fransevisinden sonra biitiin ih
tiya~lan kar~altyan, biitiin kelimeleri ve en son ilmi ve teknik 
tabirleri i!rine alan Franstzca biiyiik Lugat: 
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Frans1zca • Tiirk~e resimli 
--BUYUK Oil KILAVUZU' dur 

iki cildi franstzca kelime ve terimleri, ii!riincii cildi Tiirk!re 
kelimelerin Franstzca kar~thklartm, Franstzcaya diger dillerden 
ge!ren savlar1, Franstzcada degi~ik tekiller alan Tiirk!re tarih ve 
cografya adlanm ve Franstzca kiyasi ve gayri kiyasi fiilleri 
ihtiva eder. Birinci ve ikinci cildlerin tanesi 4 er ii~iincii cild 4,5 
liradtr. Her ii~ cildi 12,5 liradtr. 

EN SON SiiR KiT ABLARI • 
Ak1nc• Tiirkiileri Bir selvi golgesinde 

Faruk Nafiz ~amhbel 

Yayla Tiirkiileri, kttla Tiirkii· 
leri ve destanlar diye ii~ ktsma 
ayrtlan vatani ve milli netidele
ri ihtiva eder. 

Fiah 30 kuruttur. 

YUMAK 

Yusuf Ziya Orta~ 

Giizide tairimizin en aon ti· 
irleridir. 

Fiatt 30 kuruttur. 

Mehmed Beh~et Yazar Yuauf Ziya Orta~ 
Degerli tair ve edibimizin En sevimli ve zarif ~ocuk 

e~ son tiirlerinin mecmuastdlr. netideleridir. 
Ftah 50 kuruttur. Fiatt 30 kuruttur. 

En dogru, en muntazam ve rakamlart goze ~arpan 
Duvar takvimleri 

YENi TAKViM'd;r 
Bu duvar takvimlerinin biiyiigii 25, kii~iigii 15 kuruttur. 

Mahmud Rag1b Ulug'un 

Mu_ht1~~h rakvi~i Rag1b 
B1tmek uzered1r. Almakta Jshcal ediniz. 

.. KANAAT KiTABEVi 

iski1ip Belediye Ba~kanhgtndan : 
Ne±si iskilip on bin niifuzu miitecaviz bir kasabadtr. Miilhakatile beraber 

y~tmi~. bin nii~usa .m~liktir. Evvelce mevcud olan eczane ec.-zacm1n askere 
g1tmes1 dolay1stle kamtlen kapanm1~b.r. Belediyenin bir eczane binas1 mevcud 
o~up .eczac1~a bil-a icar verilmektedir. Eczac1ya Belediye Meclisi kararile ayda 
yr~mr be§ lira maktuan yard1m akc;esi verilmesi kabul edilmi§tir. Miisaid §e• 
ra1tle eczane a~Ilacak yer arayan eczac1lar i~in bu f1rsattan istlfade etmek 
istiyenlerin miiracaRt etmeleri ilan olunur. (8624) 

TtiRKiYE 
CUMHU RiYETI 

.B 



Beyoglu 5 inci noterligine 
PROTESTOYU ~EKEN: 

ANDRONild KESiSOGLU. ' . , .. 
Fatih Hlisambey M. 12 No. 

TEBLft't OLUNACAK TARAF: 
HAKiM BAY ~AKiR. Sultanahmed Sulh 5 inci Hukuk Hakim!. 

Hadisenin hulasas1: ~ayani iltifat degildir; her halde bu hu

Dort kutu deruniinde olan ve birinci 
kutuda taktmlarile beraber be§ parc;a
dan ibaret giimii§ semaver ve ikinei ku
tuda dort ko!?e ve bir ar§m uzunlugunda 
altm pervazh Viyana mamulatmdan c;ok 
ktymettar likor takrmt, ve li~lineli ku
tuda Oton zamamna aid ve tarihi kty
meti haiz iki giimii~ orta boylu vazo, ve 
dordlincii kasada <llup bir buc;uk atik 
krye sikletinde olan ve Car hava fabri
kasi mamulatmdan ve taba.gm tam or -
tasma tabii: bir tarzda mineler ile i§len
mi§ ve tabii: bir tarzda olan deniz afeti 
ve bu tabagm etrafmda yaprak §eklin
de ve yapraklarm lizer.jndeki madal -
yonlann tam ortasmda klit;iik aynen 
deniz afeti ve gene rnineler ile i~lenen 
bu afete c;ic;eklerin ruhu ok§ar gibi tabi! 
bir tarzda i§lenen ve asart atikadan ve 
emsaline klirrei arzda tesadlif edi1emi -
yecek olan zik1ymet e§ya ile beraber bu 
kutu deruniinde ayni fabrikanm rna -
rnulatmdan olup yirmi parc;adan ibaret 
ve ayni kiymetleri haiz salon tezyinab
na mahsus ktymettar es.ya ki bu e§ya -
larda mineler He i~lenmis.tir. 

Miicevherata gelince: 
Alhn ve giimii§ten mamul olup ptr -

Ianta, zlimrut, yakut, inci ve Felemenk 
ta§lartm havi ve ayr1 ayn kutular de -
runiinde bulunan miicevherat ki bu mii-
cevheratm ktymetlerile cins ve nevileri 
mahkemeye verilen listede yazihd1r. 
Bunlara inzimamen yegane malik ve 
mutasarn£1 bulundugum 1886 tarihJ.i ve 
353230 numarah M1str kredi fonsiye tah
vilim ve sair emvaJ,imin ne suretle ye
digasiblerine ge~irdiklerinden bahi.sle 
17 sene evvel haklarmda takibatt eeza
iye istegi lle Cumhuriyet Miiddeiumu
milik makamma teslim ettigim Miltl -
yadi Nomidi ve Nikolaki Kaplan o.i:l:lu, 
Yorgi Kaplanoglu, Petro Kava ve Niko
laki i:spiridonidi, ve Nik·olaki Ayan o
gullarmdan ibaret c;ete efrad1 haklarm· 
da mlistantikligin llizumu muhakeme 
kararma ve blitiin makamatm tahkika
tma, ve derecah muhakemeden gec;tik
ten sonra Yliksek mahkemei Temyizin 
tasdikma iktiran eden karar dairesinde 
mevzuubahs tahvilim ile mahkeme lis
tesinde yaZih mlicevherahmm tam ba
na teslim edileeegi bir Strada ~ete efra
dmdan Yorgi Kaplanoglunun Amerika
ya firan te§ebbiisii akim kalmasmdan 
bu i~ten ve mahkumiyet kararmdan 
mliteessiren kendisini asmak suretile 
ortaya ve benim bu i§ime bir olii badi
sesi <"!1kard1. 

Hadise boyle olunca meeburen ika -
metgah itibarile Sultanahmed 5 inei 
Sulh Hukuk Mahkemesine astlan Yorgi 
Kaplanoglunda bulunup bir t;olt ban -
kalara yaytldti;P ve bana aid·iyeti tahak
kuk eden mevduat ve metrlikabn top -
!anarak yedime teslim edilmesi ricasile 
ve kanuni bir zat tarafmdan tanzim et
tirdigim ist·ida ile birlikte mlicevherat 
listesile beraber tahvilim bulundugu 
mevkii ve tarih ve numaras1 yazthrak 
verildi: 

Mahkemenin tetkikab: 
Mahkeme bizim bu miiracaatJmtzl is

tidayt tanzim eden zat ile miizakereden 
ve tam ii~ giin benden izahat ve muha
kemesini yaphktan sonra kabul ederek 
istek dairesinde muamelenin icrasma 
karar verdi. 

Vazifeye mliba§eret: 
Karar1 miiteakib 32 banka ile tapu 

sieil muhaftzhj;pna ve iki sigorta §irke
tine ve Emniyet Sand1gma ve mevduat 
ve metriikat ve gayri menkullerin tahb 
muhafazaya ahnmas1 ztmnmda tezkere
ler yazarak vazifeye boylece mliba~eret 
etti. 

Gelen cevablar : 
• Yazllan bu tezkerelere cevab gelme
aiginden tekit edilmesi muvaflk gorli
lerek yaZilan tekit tezkerelerine son 
gelen eevabda kismen menfi ve k1smen 
de musbet goriildli. 
~ayani dikkat bir cevab: 
Otoman Bankasmm merke7inden ev

velce verilen cevabt menfi hilafma gu
ya Amerikadaki vereseden alman mek
tub ve maltl.matl havi bir mektub sureti 
bir tezkereye rapten istanbul s.ubesin • 
deki mevduatm iddia ver;hile mevcud 
l:mlundugu kabul edildi. 

italya Roma Bankasmm cevabt: 
Evvelki cevab hilafma son verdigi 

cevabda mevduat var ise de (Yanko 
Kaplanoglu nammadtr) mes'uliyet ka
bul etmiyoruz §art1m havidir. 

Hollandes Bankasmdaki mUcevherat: 
Miieevherat mezkfu bankada oldugu

nu sureti kat'iyede mevkiine kadar bil -
digimiz halde gelen eevab menfi olsa 
dahi ki bu cevab taraftmtzdan gorlilme
mi§ olmasma nazaran bankanm defati
rinin mahallen tetkikile mucevheratm 
burada bulundugu sabit olur. 

Emniyet Sandtgmdaki altm mevdu
ati: 

Sand1ga yaz1lan tezkereye her halde 
bir cevab verilmi§tir. Cevabt menfi: olsa 
dahi mevduatm mevcu bulundugu hak
kmda yedimizde vesaik vardtr. Kabili 
inkar deg.Udir: defatir tetkik edildigi 
takdirde bu cihet de sabit olur. 

1Jnyon Fransez ve Yunan Milli Si -
gorta §irketler·i: 

Miiddetleri hitam bulmu§ vesikalar 
elimizdedir. Cevab1 menfi verilse dahi 

kukun temin ve ahnmas1 laz1m idi. 
Israrla kanuni taleb : 
!simleri mahkemeye verilen listede 

yaz1h ve dosyasmda mevcud muamelat
tan bahisle mevzuubahs bankalarla Em· 
n·iyet Sand1g1 defatirinin mahallen tet
kiki yolundaki kanuni talebimizdir. 

Talebe karar: 
Dosyamn tetkikinden dahi anla~Ilaca

~ uzere defatirin ehli vukufla birlikte 
tedkikine karar verilmi!!tir. 

Taleb dairesinde badiseye ilk ba~ -
langr~: 

ittihaz olunan karar ve son gelen ce
vab lizerine Otoman Bankasmm tstan
bul §Ubesine vazifeten bakim de birlikte 
giderek evvel emirde hakim tarafmdan 
defterin tetkiki ·ic.;in defter istenilmi~ 
ise de bilahare nedense tetkike lih;um 
gormeden olli ve asllan Yorgi Kaol[ln · 
oglunun bankaya ugraytp u~raTl"add!J 

sualine kar§l asild1gt tarihten J 1 gun 
evvel bankaya ugrad1~1 cevAbile kar~I
lanan hakimin defterin tedkikine ne · 
dense liizum gormeden ve ikinci anah
tann bankada bulunmus. olmasma raP,· 
men istenilmemi!! ve muamelenin erte
si giine talik edilme6i ricasma muvafa
kat eden bakim ertesi glin gidis.imizde 
gene anahtar verilmedigi cihetle mev -
zuubahs kasa c;ilingir vas1tasile k1rdt· 
nlarak muhteviyatl olan 2600 lira evrak1 
nakdiye ve ehemmiyetten ari ve 1000 
kurus. k1ymetindeki bir tak1m zinet ve 
bes.ibir yerde ve bir tak1m evrak ve tapu 
senedleri ve sigorta kag1dlan zuhur ve 
bunlar da hakim tarafmdan almarak 
mahkeme bankasma yatinlmts.hr. 

lttihaz olunan kararm infaz1 talebi ve 
hakaret: 

f?ayam s.ukrand1r kl hakim Bay f?aklr 
buraya kadar vazifesini hlisnli suretle 
ifa etmi§ ve diger hususatm behemehal 
ikmali ve mahalline gidilmesi ricas1 ic;in 
lic;lincii defa mahkemeye miiracaahmda 
bilahare isminin Halid oldugunu ve 
mahkemenin bas.kitabetini ifa etigi.ni 
haber aldtj;pm bu zat memurini hliktl.met 
muvacehesinde ve hakimin icrai adalet 
ettigi odasmdan mlifrez mahalde ve i~i
tileeek bir tarzda (sen kim oluyorsun 
seni kim nazan itibara ahr ve bas.ka de
fa buraya gelme) hak kaptsmt yliziime 
kapatmak eiir'etinde bulunmus. ve bu
nu duyan hakim Bay $akire girerek 
(Arhk t;:~hammuliim kalmad1 cete efra-

dt iistfimdeki bu manto ile btraktl hak

ktml aramak iein katibden hakaret duY

dum ve bir saat kadar da a1!'lad1m) bu

nu i~ittiniz evvel Allah sonra kanun, 
sonra sizsiniz diye merhametini celbet
tim. 17 senedir (_;ektigim azab beni bu 
kadar mliteessir etmedi rica ederim va
zifenizi yap1mz dedim, bunu da hie; bir 
zaman hakim Bay ~akir unutmam1~tlr. 
Ve unutamaz. 

Vazifeden ~ekinme ve vazifeye davet: 
Mahkemeye mliracaatlmm bir semere 

vermedigini gorlinee 16 nisan 937 tari • 
hinde c;ektigim ve bir sureti kendile -
rine teblig olunan protesto ile ittihaz 
olunan kararlarm infazm1 ve bankalar 
defatirinin mahallen ehli vukuflar ta
yinile behemehal yapilmas1 kanuni ol
dugu yolundaki resmi ihtar ile de taleb 
edilmi.:i' buna bu ihtara eevab verilme -
digi gibi vazifeye dahi miibas.eret ktlm
madtgt gorlilerek ve tekrar 7 temmuz 
937 tarihinde gene protesto ile bu i~in 
intact laztmdrr, vazifeniz yaptlmast ge· 
rektir. Denilen bu ikinci ihtara sukut ve 
vazHe dahi ikmal ve gene bir netiee ver
memi§ ve son defa olarak 20 agustos 937 
tarihinde hakimin yapaeagt kanunt me
vad ile kanuni yollan ve her halde bu 
is.e nihayet vermesi laztm geldigi yo -
lundaki bu fit;iincli ihtara da eevab ver
mek istemiyen ba.kimin vazifesi kema -
ftssabik ifa edilmedigi goriilmli§tiir. 

Hakimin bu i~ton c;ekinme kanaati: 
Ehli vukuflar ile rnahallen defatirin 

tedkikine dair tayin edilen gi.inde iki eh
li vukufla birlikte Otoman Bankast Ga
lata merkezile istanbul ~ubesindeki de
fatirin tedkiki it;in hakim Bay :;iakirin 
te~rifine dart saat kadar intizar edildigi 
halde hadise mahalline hakimin gelme
mesi bu i§imize nihayet vermiyeeegi 
kanaati bize dogmu§tur. 

Hadisede 1zrar ve sebebiyet: 
Hakim Bay $akirin ilk miiraeaabmda 

hadiseye vaziyet edilmesine karar veri
yor ve bankalar ve diger mliessesata 
tezkereler yaztyor ve hatta kasa kmlma 
ve c;ilingir masra£1 i~in 100 lira da para 
sarfettiriyor, kasalardan birisi kml!:vor 
i~indeki muhteviyatl ahmyor, defatirin 
tedkikine dahi karar veriliyor, bu suret
le vazifeye bil'fiil ba~lamyor, neden eh
li vukuflada ·intizara ragmen bankaya 
gelmiyor ve neden diger kasalar muhte
viyab kuvvei cebriye kullamlarak alm
rruyor? ve neden defatiri tedkik ettirmi
yor? ve neden beni bir seneden yukar1 
bir zaman hak ve hukukumun ziyama 
sebebiyet veriyor? ve neden beni bu ka
dar izrar ediyor? Bunu saym efkart u
mumiyenin yiiksek tedkik ve mutaleast
na terkediyorum. 

Dogan badisenin i~ylizii : 
As.agtda tafsilatmt verecegimiz i§in ic; 

ylizli §U merkezdedir: Biz asllan Yorgi 
Kaplanoglunda bir alacakh stfatile de
gil mahkemenin ittihaz ettigi kespi kat-
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iyet . eden ilamile ve diger pmtestolar 
ve tesbiti dela.il raporu ve noter mu -
kavelesi ve c;ete efradmm muhakeme -
mizin eereyan ettigi bir Strada ibraz et
tikleri sahte sah~ senedinin sahteligi sa
bit olunca huzuru adaletteki mlicevhe
rat ve tahvilim iade edecekleri yolunda
ki ikrar ve itiraflarile benim bu serve
timle banka1ara yayrlan metriikat ve 
mevduabn toplanarak yedime teslimi 
kevfiveti idi. 

Yoksa ortada ne tereke ve ne de ala· 
cak iddia~l mev;mubahs degildir. Bu 
keyfiveti Bav HAkim dahi bilir ve bun
Jar nosyasmda aynen yaz,hdrr. 

Hakimin as1lfm Yor~i Kaplanoglunun 
od~sma ?"itme had.isesi: 

Benim haber ve malumatin olmaks1 • 
sm ve her halde huzurumla yaprlmas1 
1.9'1:Im gelen bu i~in nedense muvaftk 
qi.irmiyen mahkemenin astian Yorgi 
T<anlanoglunun as1ld1gt odasmdaki bir 
taklTTl esyasma el konulmu~ ve bu me -
vanda yeddi gasiblere l!eeen miicevhe -
rabmm bir k1~mtmn bo~ kutulan dabi 
zuhur etmi~tir. Konsollizerinde kendi el 
"aZisile bir vasiyetname ve bir bohr;a 
ri<>runi.in<ie bir taktm evrak dahi zuhur 
o~orek el konu]an esva1ar satllarak be
deli h'f'l:olunmu~tur ki. bos kutularm 
rnevcudiyetini sat!§ hadisesinde an1a -
d1m. 

Zuhur eden evrakm tedkiki ve red ce
vahl: 

Bu evrakm hukukuma baizi tesir bu
lunmast itibarile taraf1mdan goriilm esi 
rieasma kar~t mahkeme evvelen mu -
vaftk goren bu talebimi bilahare np"'nn. 
se (terekenin hitammda bu evrak1 s~ze 

gosterebiliriz) demesi hayret: 
Ortada bir tereke yoktur vaziyetten 

maksad malik ve yegane mutasarnf1 
bulundull'um mallan toplamaktan iba -
rettir. Bu vesikalar isin bidavetinde ve 
ehli vukuflar marifetile tedkik edilmesi 
ieab eder. Aksi takdirde hie; bir k1ymet 
vermez bu kanuni yoldur buna muhali
fet muvaftk degildir. i~te bu badiseye 
halen dahi hayret etmekteyim. 

ilan edilmemesi ciheti : 
Tereke hakimi Ollinlin terekesine va

ziyet eder ve kanunu medeninin maddei 
mahsusasma gore blitiin hak sahibleri -
nin miiracaat etmesi ve aksi takdirde ta
y.jn ktlman mliddet zarfmda mliracaat 
ediltnedigi takdirde hak saktt olur eiim
lesini ilave eder hal bu mer~ezde iken 
bu kanunun mevaddma riayeten ilan 
dahi icra ve ilan edilmemi§tir. 

Ac;tk kap1: 
Gi:irlilliyor ~i bakimin bu ilan hadise

sini mevzuatt. kanuniye dairesinde yap
madtgt keyfiyeti atiyen her hangi bir 
~ekilde ve her hangi bir surette miira -
caat edecek her hangi bir §ahsa ar;1k 
kaPl yolu bulundurmakhr .. 

Metrlikatm toplama i§'inde bakimin 
yalmz hareket etmesi: 

Oliiye degil, olunun yedd-i gasbma ge
c;en ve bunlarm bize hemen iade ve tes
limi iktiza eden metriikat ve mevduattn 
(Sizin gelmenize liizum yoktur. Biz gi
der tolanz) sozlidlir. 

Uygun olmtyan bir teklif: 
Alacakh degiliz mal sahibiyiz bi:iylece 

hareketi bakimden istedik 0 da oylece 
karar verdi. Ne sebebe mebnidir ki bi -
zim huzurumuz olmadan muamele ya
p!lmak isteniliyor? Her halde benirr. hu
zurum §arthr. Giinkli benim hakkrmda 
yaptlan ve yap1lmak istenilen blitlin i~ -
leri gozlerimle gormeliyim. Bu da ka
nuni bir hakk1mdtr, ve beni bu hakktm
dan kimse menedemez. 

Cete efradmm peri~anhg1: 
Cete efradmdan Miltiyati Nomidinin 

1886 tarihli tahvilim ile mlicevheratlmm 
ne sekilde ve ne bile ile almdt~l sa:vm 
efkan umumiyenin maltl.mudur. Bu 
bedbaht adam bu sekilde rolii ifa eder
ken huzuru adalette ve hesabm1 vere -
miyecegini anlaymea birinci defa olarak 
Yunanistana firar ediyor ki e§i ile bir -
likte ve son dereee nerisan bir vaziyette 
olliyor. Ve cezasm1 bovlece bulnvor. Ve 
di i!er cete efradmdan Nikolaki ispirido
n·idi M1s1rda bu i§ it;in rol ahyor ve l:u 
rolii ifadan sonra tekrar istanbula ge -
lerek ikinci bir vazife ile ve buradaki 
l!uya hakk1 varmi!! gihi hukukunu astian 
Yorgiye ve muvazaa bir surette devnm 
ikinci defa olarak firar ediyor ve diger 
cete efradmdan o]up cetenin (Ak1l ho
cabgml ya].'lan) Petro Kaya dahi aklmm 
hesabrm bugiin icin timarhanede veri -
vor ve gene r;ete efradmdan N~kolaki 
Ayanoglu ise teP'ayyun ediyor, havat ve 
mematt mechuldlir. Ve hassaten bu!'!lin 
dahi yapmak istedilfi 17 sene evvelki 
faciay1 tazelendirmek istiyen ve facia 
da miihim rolii oldugu an la~tlan Niko1a
ki Kaplanoglu muva1.aa bir ~ekilde hu -
kukunu astian Yorgi Kanlanogluna dev· 
ren Yunan.istana firar ediyor ve her na
Silsa gene buraya gelmege muvaffak o -
luyor ki halen o melhnz isine devam!a 
beraber istanbuldadtr. iste faciayt teM!b 
edip nihavet mahkemenin yliksek kara
rile tabakkuk eden bu cete efrad1 !lak· 
kmdaki hiikmiin bu suretle ve tabiatin 
bil eilvesi olarak k1smen infaz edilmil 
bulunyor. 
~ayam dikkat olan cihet ve cesaretr 

bakm ki bekar ve as1lan Yorgi Kaplan -
oglunun hem~iresi ve vilayet kasasmda 
birc;ok sene evve] (Aktarhk ticareti ile 
i§tigal eden Ra~el bir c;ok paray1 bami
len memleketimizden Amerikaya gidi • 
yor bu servet kafi degilmis. gibi oglu A
leko ile de para gi:inderiliyor. Ve bu su· 
retle astian Yorgi Kaplanoglu son kanu
na gore doviz meselesinden bilmuhake
me mahktl.m oluyor ve bu mahktl.miyet 
karanmn hesabtm ikmalen <;Iktyor. $a
yam §iikrandl.r ki yukar1da ~ete efrad1-

nm hukmli ilama nazaran infaz eiheti 
klsmen ifa edegelmi§ ve fakat c;ete efra
dmdan ba§bcas1 bulunan Yorgi Kaplan
oglunun da cezast mlistehak o]dugu ve<;
hile §ediden ve .jdam gibi asllarak in -
faz edilmi!l bulunuyor. Fakat bu astlma 
hadisesinden evvel gene bir tertibatla 
ve buradaki serveti Amerikaya kaldtr· 
mak te~ebblislinde bulunan bu olli mu
vazaaten gayri menkullerini Apustol 
ailesi Despinaya ve firar badisesinin t:;a
resini bulma emelile devredivor ve bu i~i 
idare ve kendisinin Amerikaya gi:inde
rilmesi i<;-in mi.izaheret edecegini soyli
yen ve isminin bas harfi (K) oldui'(unu 
bildigim ve balen Galata nhhmmda a
centelik yapan ( .... nun) vas1tasile ve 
bir c.;ok fedakarhk suretile guya vesaik 
tanzim ve ikmal ediliyor, fakat firara 
meydan verilmiyor ve nihayet saym ef
kan umumiyenin malumu bu1undugu 
lizere tahminen bundan bir sene evvel 
kendisini astyor. 

On yedi sene sonra oynanan rol: 
Ortaya ve <;ete efradma iltihak ec'lip 

Yunanistanda rol alm1~ Virgoni ve bu
rada rol alm1~ Korkodilos namtnd;lki Ra
htslar <;tk1yor. Ve 26 bin liramn ki bu 
para Otoman bankasmm tstanbul ~u -
besinde bulunuyor ve yeni kasa namile 
yadolunan kasadaki bu mevduat ne ~e
kilde kacmlabilPceili teemmiil ediliyor 
ve bu meyanda otede beride benim ai
lemle mlinasebettar oldugunu iddia ve 
il§n ecl~>n gazeteci ve hie; bir suretle ve 
reddPdilmi~ bulundu~u cihetle temiz a
i]emiTl meyan,ndan ihrar; edilmi!l bulu
l'lan Odesiya Kristalidi nammdaki ~ab1~ 
bu son hadiseve iltihak ediyor. Bu pa -
ramn ne !:ekilde har.ice cJkanlaca.1!'I te
zekkur ediliyor ve 2 bin lira verildigi 
takdirde Hollandes Banka.smdaki bu -
lunan ve evvelden Osmanh Bankasmda 
iken bilahare Bevnglu ~ubesine naklo -
lunup oradan da istanbul §Ubes·ine nak
len ve oradan da halen mevcud bulun · 
dugu gibi Hollandes Bankasma ve yan· 
gmdan eqya kac;mr gibi bir vaziyette 
~uradan buraya oradan oraya naklonan 
ve mahkemede listesi bulunan mucev -
heratla ve bu mlicevheratJmm sab1k1 gi
bi teminat gi:isterilerek 2 bin lira lize -
rinden bir muamele yap1lmak isteniJ.iyor 
ve Hollandes Bankasmm ise kendileri
de mevcudiyeti anla!itlan bu mlicevhe -
ratm sahibi yeganesi biz oldugumuz ve 
bu keyfiyetten haberdar bulunduklan 
eihetle maatteesslif bunu teminata ka -
bul ve tediyatta bulunam1yacaklan s0-
zune kar§t Friskon Enotiyadis ve Apus
tolidis namlarmdaki §ah1slarm kefaletile 
2 bin lira altmyor ve bin liramn astian 
Yorgi Kaplanogluna verilerek devir mu
amelesi ikmal ve kendisinin Amerikaya 
gidecegi akim kalmea kendisine veril
mi~ olan sonedin de bu suretle ktymeti 
kalm1yor ve goriilliyor ki, c;ete efradma 
son ve yedinci olarak Iltihak etmi~ bu
lunan Odosiya Kristalidinin yedinci hi.
lekarhgt da bu suretle ortaya ~rkmt§ 
bulunuyor. 

Bu t;Iki§ hadisesinden sonra gene i!! -
lerine devam etmek istiyen yedinci hi
lekar bu defa kendine sekizinci bir hi
lekarm bulunmast arzusuna kar~I bu da 
bulunuyor. Bu ad~m da halen Beyog -
lunda Agahamammda oturan an'asrl 
Rusyadan hieret edip senelerdenberi 
burada yap1lmasma mlisaade edilmesi
ne hayret ettigim ve hi~ bir suretle ka
zan~ ve rusumu hlikumet temin ve eda 
etmemi~ ve bir c;ok vatandaslarm safi -
yeti kalmiyesinden bil'istifade hilekar • 
hkla birc;ok servetler alan ve daii siiphe 
Fuad nammdaki bir muameleci <;;tk1yor 
ve bulunuyor. $imdi ise bu adam bir 
alacakh s1fatile gerek Odisiya Kristati~i 
menfaatine ve kendi menfaatine de bir 
alacakh s1fatile guya hareket ediyor. Bu 
hususta bittabi mlidekkik davranmakla 
beraber hath hareketi takib ediliyor. 
Ve i~itti~ime gore bankalarla da temas 
ediyor, fakat bu adamm vaziyeti buku
kiyesi yukanda aynen yaztltdtr. Ceza 
muhakiminde halen derdesti ruyet bu 
gibi bir r;ok hakkmda davalar vardtr ~a
yam -itimad ve iltifat degildir. Bundan 
tevakki edilmesi laztmd1r ve Bav Hakim 
$akir de bu hadisattan haberdardtr. 

Oynamlan rol: 
Hilekarltk, dolandmcrhk, sahtekarhk, 

sahte sened tanzimi, Slirepe Aravyanm 
haber ve malumah bulunmadtgt halde 
onun imzasmt taklid keyfiyeti, yaJanc1 
sahidLik vesair birc:ok sahtekarhk, hi.la
fi hakikat beyanat ki, bunlar istihsal et
tigim kat'iyet kesbetmi§ ilamile sabittir. 

Nikolaki Kanlanoglunda mlizaheret: 
t§ittigime gore Mkimin (Nikolaki 

Kaplanoglu rr.iras talebinde bulunmu • 
yor buna yap1lmak istenilen muamele 
do.i!'ru degildir). 

Mikrob ve muzur adam : 
Hilekarhj;p, sahtekarhgr, d<llandmcr

hgy, sahte sened tanzimi, imza takli:li. 
hila£1 hakikat be:vanatt, yalan sehadeH, 
ve sair muamelatt cezaiyeyi idare ve 
tertib eden bu adam muzur ve mikrob 
degil de nedir? Bu adama kar§t bitaraf 
bir bakimin yapmak istedig·i miizaheret 
sayani dikkattir. Bu adam hukuku me· 
deniyeden sakit edilmis. gibi bir adam
dir, degil mlizaheret ve muavenet resmi 
kap1lar bu adamm ylizline kar§t kapa -
hd1r. 

Muhtac1 tetkik vekalet: 

mumiligi huzurunda ilam miinderieatt
na gore hesab vermesi lazimd1r. Bunun 
hilafmda yaptlacak hig bir muamele 

yoktur. 
Vekil tayini : 
Hakim Bay $akirin otedenberi (~ 

icin vekil tavin ediniz.) 

Vekile llizum yoktur: 
17 senedenberi muhakemede bu ~ete 

efradile penc;ele~ip nihayet kat'i bir ilam 
istihsal ve infazt ic;in icraya miiracaa -
hmda ortaya bir Olii hadisesi <;Ikaran bu 
i~te ne murafaaya ve ne de muhakerne
ye llizum yoktur. Elimdeki i1am tesbiti 
delail raporu. protestolar miindericah. 
icra muamelatt ve noter mukavelesile 
hak tezahi.ir etmistir. Tahakkuk eden bu 
hakklmm iskatma hi~ bir kimse cesaret 
edemez. 

Miiddet: 
Tereke isinin bir ay zarfmda intae1 

kanunu medenimiz mu.ktezasmdadtr. A
radan bir seneden faz1a zaman p:ec;iyor 
bununla beraber 4 protesto ile hakimin 
vezaifi ve vaoaca<h isleri ve to,.,1ama ha
disesi ir;in. ihtarat y~p1hyor. Si.ikut edi
liyor cevab verilmiyor, tebligat yaPil -
mwor, mahkemeye davet edilmivor. 
orotestolar mlindericah karar h1lafma 
nazart dikkate almmtyor. Su halde J.:a. 
nunu medeninin bu husustaki ve tereke 
isine 1wan mevaddr ihlal edilmi!; bulu
n.uvor ki bu cihet dosyada mevcudiyeti 
ll'iitc'~-~ 1 -1-,k olan 3 protesto miinderica
tl v<> h~kimin ittihaz ettigi kararlarla 
sabittir. 

Tesbiti delailin ne maksadla yap1l -
d!gt: 

Aldtg1m ilamm icraya koyarak mev -
zuubahs tahvilim taleb edildigi bir za
manda Kredilyone bankasmm slfat! in
karma kaq1 mecburen bu tahvilin Kre
dilyone Bankasmda bulundugu ve bina
enaleyh mahallen hadisenin 1886 tari -
hinin ve defterdeki kuyudun tedkikine
dair olan talebim dairesinde ve muvaf1k 
goriilen bu talebe kar~1 ittihaz olunan 
karar dairesinde bakim, katib, muba§ir 
o tarihteki vekilim, ben ve iki ehli vu
kuftan miitesekkil AdH heyet ile ban -
kaya gidildi. Bankamn muavin, ba~katil:
Ar~ak ve Katipyan haz1r olduklan halde 
bakimin defterinizi getiriniz tedkik e • 
decegim sozline Katipyamn (Burada 
bir hak vardtr, bu hantmtn hakk1 var
dn) diye eevab vermi~ ve defterlerin 
Avrupaya gider gelir yolunda bir iddia
da da bulunarak stfatm inkarma rag -
men birinci ikramiyesi 16 T. Evvel 922 
tarihinde is a bet eden 1886 tarihli muta
sarnfl bulundugum bu tahvilin mevki: 
tahakkuk ve tayin ve isnat edilmi§tir. 

f?ayani tedkik olan cihet: 
Astian Yorgi Kaplanoglunun as1ld1g1 

taril~ten tam di:irt gun sonra beraber Ef
tat tarafmdan Emniyet Miidliriyetine 
malumat veriliyor ve ·bu meyanda olli
niin bulundugu odaya gizli bir surette 
girilerek iistiindeki 1500 lira ahmyor ve 
aneak bir lira b1rakthyor. Cumhuriyet 
Mliddeiumumiligi makam1 keyfiyetten 
haberdar edilmiyor ve bu suretle vazi -
fedar olan makamatm i§e mlidahalesin
den evvel gi:imiiliiyor. 

Gomiilme ilmiihaberini hangi doktor 
veriyor? Bu doktor zab1tay1 haberdar et
meden izin ne suretle veriyor. Pit badi
seye mlitedair muamele neden ifa edil
miyor. 

Cenaze masraf1 : 
Bu gibi ollilere ne ahkam1 sabtkada ve 

ne de ahkam1 haztramtzda merasim ya -
ptlmasma imkan yoktur. Halbuki tere
ke bakimi Bay ~akir metrlikattan ber
ber Eftata 45 lira eenaze masraf1 veri -
yor, kimin parasmt kime veriyor. Tere
ke bakimi kimden izin almts.tlr. Bu da 
muhtae1 tedkiktir. 

Stfat : 
Berber Eftat kimdir, ve h§.disedeki Sl

fah nedir? Bu da dikkate ~ayandtr. 
Vasi:vetname: 
Olliniin astld1g1 odanm konsolu us -

tiinde bulunup mahkemeye getirilen 
vasiyetnameye gore hakk1m1 kendi el -
yaz1sile yazan ve hakikati ikrar ve itiraf 
eden ve bankalara yay1m tarzile bin li
ramn Hilaliahmere ve bin liramn dahi 
Tayareye ve 600 liranm da cenazesine 
sarfedilmesi yolundadtr. 

Merasim: 
Kimin paraSI ile kendi cenazesine 600 

lira sarfedilmesini istiyen bu i.iliinii;J 
yukanda s6ylendigi gibi hi~ bir mP.rasim 
icrasma imkan yoktur. 

!Jan: 
Yukanda vekil tayin edi.niz tenbihinP 

cevab verilmis ve evvelki vekillerin li
maslahatin azledildiklerine dair mah -
keme dosya$lmn ir;inde iki gazete iliim 
da ibraz edilerek mevcuddur. Yand1m, 
Yand1m, Yogurdu lifliyorum. 

Ehemiyetli bir taleb : 
Otoman Bankasmm !stanbul ~?Ubesin

deki kmlan kasa yamnda olup Korko • 
dilos vc Virgoni taraflarmdan muvazaa 
bir surette haczedilen ve hit; bir mP.ra
sim yap1lmadtg1 ic;in bir ktymeti kanu -
niyesi bulunm1yan haeizli kasanm kin
lip muhteviyah almmamas1. 

Hayata kasd: 
<;ete efradmm 17 senee evvel reva 

~ordugli ve blitiin gayretlerini de bu i§i 
ba§ard1klar1 ve nihayet mahktl.miyet ka
rarmdan sonra hayahma kasdedil:nesi 
mukarrer bulunmasldir. 

Hayattmm temini : 

temine almmt§hr. 
N azan dikkat1 celb : 
Bu hususta pek yuksek saym !~ Ba ~ 

kanhgmm nazan dikkatini celbetmegi 
zaid gorlirlim. 

T·oplamlacak metrUkat ve mevduahn 
tutart: 

Oyle zannediyorum ki yay1lan serve· 
timin miktan altm para olarak (100) 
bin lira raddesindedir. 

Hakimin bizim bu i§:imize tatbik ede
cei!i mevadd1 kanuniye : 

Kanunu medenimizin 524 ve 528 i.nci 
maddeleridir. 

Diger kanuni maddeler : 
Hukuk usulii muhakeme1eri kanunu· 

nun 532 ve 586 net maddeleridir. 
Tatbik edilmiyen badise: 
N e kanunu medeninin 524 ve 528 ve 

ne de hukuk usulii muhakemeleri kanu
nunun 532 ve 586 net maddeleri hadi· 
seye sureti kat'iyede tatbik edilmis. de • 
gHdir. 

F'lisnlinivet: 
Bu maddelerin haricinde ve hic;bir 

mecburivetimiz yok iken strf mahke • 
menin elimizde bulunan kuvvetli vesaik 
haricinde ve bas rolli ifa eden ve firi!J'i 
ikPn ~""ok ~i.ikHr kucai>Jmi7a dlisen Niko· 
laki Kanlano.~lunun (kendisini isticvab 
ediniz, llizum. yok iken bizimle mura -
faa Yat>Jmz soraca"!;Imz s11allere verecegi 
cevabdan size kanaat geJir) yolunda h-
1ebde bulunmus ve hatta Mkimin de Ni
kolaklye servet ve vav1m hakkmda sor· 
dugu ~uale (banka . bilir) demPsi1e bu 
si.iz ile hakk1m17.1 te~lim etmi§ demektir. 
Bizim bu nlisnu niyPt.imizi ve hi~ bir 
mecburiyetimiz vok ikP.n miivacehe ol
mak istedigimiz bu adam1 huzuruna ne· 
den getirmedi? ve bu h!ldise h!lkime D!':'· 

den kanaat vermed·i? Bu keyfivet dos· 
vamn tedkikinden de anlas1hr. Su halde 
hakim vazifesini yapmad1 demektir. 

If!lkim Bav C::::~kirin k~>nrli hakkn.,n:.t 

miin "~"in ai\rriii i1il k~n1mi maddP: 

Bize oyle geliyor ki hakim Bay ~aki
rin her nedense kendisi hakkmda hu • 
kuk usulli muhakemeleri kanununun 
24 iincli maddesinin 6 nc1 bendi ahkami• 
n1 tatbik etmi~tir ki, hadisat bunu btze 
bu kanaati dogurmus.tur. 

Muvafakat: 

Keyfiyet boyledir. 24 lincli madde • 
nin 6 met bendi REDDiR mademki M
kim kendisi hakkmda 24 lincli maddenin 
6 met bendi ahkammt tatbik etmi§tir 
biz de bu 24 fincu maddenin 6 tnel ben• 
di ahkamml ve RED keyfiyetini sureti 
kat'iyede kabul ediyoruz. 

Hitam: 
Hadiseye artik Sultanahmed 5 inci 

Sulh hukuk mahkemesinin bundan boy• 
le ve mademki kendisini reddetmi§tir ve 
biz de .muvafakat ediyoruz, mlidahale· 
sine imkan yoktur. 

Buradaki muhakeme hitam bul • 
mustur .. 

Hulasa: 
Yukandaki izahattan dahi saym ef • 

kart umumiyenin ittilama arzettigim 
keyf.iyet ve a~ag1daki hususatm bir daha 
saym efkan umumiyeye arza cesaret 
bularak Bay ha.kime de ihtar ediyorum. 

Bana reva gorlilen ve 17 sene evvel 
yaptltp nihayet yukanda arzettigim ~e· 
kilde sahtekarhk, dolandmcihk, bile .. 
karhk, sahte sened tanzimi, imza tak • 
lidi, ve yalan §ehadet ve son yap1lan bu 
muthi§ ·i~kenceler Hfi ~elmiyormus gi· 
bi bir seneden yukar1 bir zaman da Sul· 
tanahmed Sulh 5 inci hukuk mabkeme· 
sinde azab !;ekmekteyim. 

Ne mutlu ki ba.kim Bay ~akir hukuk 
usulii muhakemeleri kanununun 24 iin
cii maddesinin 6 met bendini hakkmda 
tatbik ettL Bu maddeye gore bakim 
kPndisini REDDETTi ve biz de bu RED
Dt kabul ettik. Bu hakimden i~imiz 
c;imdilik bitti. Aid oldu9'u makamda bu 
isin nihayet 15 gun ir;inde hitam bula • 
cagm1 saym efkan umumiyeye bildire
ceg.imi vaat ederim. Hakimin ciimlei ve
zaifi . ve yapmad1g1 hakktnda yukanda 
tafsilat mevcuddur. Demek ki ha'<im 
ecnebi bankalan biz·im mill! bankalar
dan daha emin buluyor, halbuki bun -
lann ticari vaziyetleri malumdur. Bizim 
milli bankalanm1zm vaziyeti gene rna -
lumdur. Milli bankalann teminattm 
Devlet temin etmistir. Ecnebi banka -
larmm bize teminatt nedir? Bu da ma· 
lumdur. Biz mevduat ve metriikatin 
toplanarak milli bankaya yatmlmas1m 
muvafrk gordlik ve hakim de bOyle ka
rar verdi, £akat bilahare sebebini halen 
dahi anbyamadigtm bir cihetten Mkim 
bunlardan sarfmazar etti. Bu kadar beni 
izrar etti, muvaf1kl adalet midir, muva· 
f1k1 maslahat m1d1r? 

Amerikada bulundugu bildirilen ve 
as1lan Yorgi Kaplano.!!'lunun oliisline ve
raset eden vekil stfatile firar etmi~ iken 
kucagtmiza dlis.en Nikolaki Kaplan -

oglunun verese vekili stfatile hareketi 
mucibi taacclibdiir! Vekaletin klymeti 
yoktur. Ortada verese i~i yoktur. Bu mu
zur ve mikrob adamm ~ ancak yaphgr 
blitiin hilelerin Cumhuriyet Miiddeiu -

Firari iken !stanbula gelen Nikolaki 
Kaplanoglunun bu i~in nihayetine de -
gin hudud haricine ~tkartlmamasmm 
temini ricasile vuku bulan miiracaahm 
saym Emniyet Direktorliiglince naza -
ri itibara almml~ ve bu meyanda oyle 
zannediyorum ki hayahm dahi tahtl 

Bikes ve her vakit hiikumetin ve ka
nunun himayesine s1gman bir vatanda
sa karc:I yapllan bu muamele dogru mu
dur? Bu i§in sureti hallini saym efka • 
r1 umumiyenin yliksek miitaleasma ter
kediyorum. Bu izahatim ledelbace evra· 
ktn tedkikinden anla~1hr. Yazd1klar1m 
tam hakikattir. Soylediklerim de ayni 
hakikattir. Bu takdirde bu kadar ac1k 
bir surette ortaya konulan bu i~te ha • 
kimin isi ihmal etmesi t;ok ehemmiyet • 
lidir. Mesela vekil tayini, cani Nikolaki 
Kaplanogluna miizaheret edilmesi, ni -
hayet bankalara kar~t mii?:~heret gos -
terilmesi gibi halat ortaya bir fikir ver
mektedir. 0 da otede beride ve bugiin 
dahi halen melhuz i::;ine devam eden ve 
hayattma kastedecegini soyliyen Niko
laki Kaplano.~luna karst bir ~iikran olu
vor. Arhk bakim hakkmda soylivece -
gim hie; bir eihet kalmad1, yalntz Kre • 
dilyone Bankasmm son tasfiye ve bilan
c;osu ~nlerinde ben, bakim. katib. mu-

( Devama 11 Inc I sahlfede) 
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2 lliliu:Uilntlli 1938 

(~B. KNAPP) 
40 senellk 

TecrUbe ve 
"'' 

emnlyet ) 

SAMiN KREMi 
Biitiin eihanda elli senedir daima 

ilstiin ve e~siz kal~br, 

KREM BALSAMlN 
Btlyflk bfr bl1gl ve uzun bir tee
rfibe mahsulti olarak vileude ge
tirilmfs yegAne st.hht kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

$ohretfnl s6z ve tarJatanb.kla 
deA"il. st.hhl evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Gilzellik 
EnstitUierinden yflzleree krem 

DiKKAT: 
arasmda birineilik mfikAfatuu 
knzanmts olmakla fsbat etmistir. 

KREM BALSA}llN Giind.iiz l~in ya~s1z, gece I~ ya~h ve 
halls ac1badem kremleri olarak dart 

nev'i vardtr. 

KREM BALSAMlN Ctedenberi tanmm1~ husust vazota-
nnda sahld1g1 gibi son defa suretl 

mahsusada frnal ettlrdigfmlz Rayet ~ ve beraber ta~1ma~a elveri~lf 
hususi' tiipler deruniinde dahl satllmaktachr. Fiat~a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam~h ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tiipleri bUtnn nevilerile tanmmi§, ecza 
1trlyat ve tuhaflya maJazalannda 

bulunur. 
fNGtLtz KANZUK ECZANESl 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Orman Fakiiltesi Mubayaat 
Komisyonu Ba~kanbg1ndan : 

Cinsi Miktan Mu.Fiatl Mu. Teminah 
Urf:l birinci nevi 

satie ya~ 600 Kg. 1PO Ku. "' ·· ' 43 Lt 
tbale : 4/1{938 Sah saaf: '14 te 

1 - Biiyiikderede Bah~ekoyde bulunan Orman Fakiiltesi f~in. :Yuka~d.a mik
tan, muhammen fiat1, muvakkat teminati yazili Urfa birinci nevi saC.e yag 
eksiltrniye <;Ikarumu~br. 

2 - Eksiltrne Vilayet Muhasebesi Direktorliigiinde toplanan Fakiilte 
Mubayaat Kornisyonu huzurunda yap1lacakttr, 

3 - Eksiltmiye girebilrnek i<;in muvakkat teminatm yabnld1~ma dair 
makbuz gostermek ve 2490 sayili kanunda yaZih evsaflan haiz olmak la • 
zrmdtr. 

4 - Sartnameyi gorrnek istiyenler hergfin Biiyiikdere Bah~ekoy Or • 
man Fakiiltesine miiracaatleri ilan olunur. (8463) 

inhisarlar istanbul 

Basmiidiirlii2iinden : 
c;arnalb memlehasmda suretl mahsusada tesls edilml~ olan lnce tuz 

degirmenlerinde f~nn! bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu «5.25:. 
:J...11ru~ besabile elh kiloluk <;uvah c262.5• kuru~a sablan mutfak tuzu
nun 1/1/938 t~rih~den itibaren balk tarafmdan kolayhkla tedarikini 
temin rnaksadlle kilosu 3,80 kuru§ hesabile ~lli kiloluk ~uval 190 ku -
ru~a indirilmi~tir. . 

c;uval bedeli, tuz f1atma dahil oldu~ndan mU§terilerden aynca c;u-
vaJ bedeli almrniyacakttr, (8726) 

ba§jr ii~ ehli vukuf o tarihteki vekilim, madi~n1 ve binaena1eyh evrakumzm 
muavin, ba§katib ve Katibyamn huzur- aid oldu~ makama teehhiire meydan 
1arile yaprlan tesbiti delailde salahiyet. verilmeden gonderilmesi keyfiyetidir. 
li katib, Katipyamn sarih bir ~uretteki Yukanda bir bendde hakim.fn bize za
ikranm burada yazrnaktan ~ekinmiye • .rar verdi~i hadisesi ve bu zararm taz • 
cegim. 0 da bu hammm bir hakkl var- min ettirilecegi zebabt hrunl olmasm 
dir burada bir hak var ve bassaten ba- biz ne bu makamdan ve ne de hakim 
na sorarsanlZ bu matrnazel haklnm at • Bay ~akird . . . 

d d. arih ve kat'i ikrarile ban- 1 en zarar Ziyan talebmde bu-
rna 1 1ye s · unmuyoruz v b.. 1 bi 
kalarm bize kar~ senelerdenberi oyna- mizdan ge~m e ~y e k ~ §ey de hatm
diklari dolambac;ll yollar1 nihayet mah- ez. nca ayahmm tahtl 
kernede de gordiik. Gerc;i bu husustaki ~uh~az~smah~min bulundu~m cihetle 
haklnmlZ mahfutdur ve bunu herzaman um w;:yet ukfunetirnizin payidar ol
almak satahiyetini haiziz, bizim ot:den- rna~a ua etmekle .bahtiyar1m. 
beri dii§iincerniz Cumhuriyet Adliye • Bma.en~eyb :anz~ kihnan bu son 
sinin kudreti kuvvetini gosterrnekti. Fa- ~e b~mcl ve dort nushadan !baret i§bu 
kat maatteessiif bu makam bu i~i yap- Ihtarnamelerden bir niishayt musadda
makdan ~ekindi ve nihayet cesaret ede- kasm~ diledigi.m gazetede saym efkar1 
medi fakat Curnburlyet kanunlarmm umum1yeye arzolunmast i~in bittasdik 
tereke hakimlerine verdi~i ~alahiyet c;ok yedime veri1mesine ve Ikinci niishaSl • 
biiyiiktlir buradaki talebirniz serv_et b~- run hukuk usulii muhakerneleri kanu • 
zirndir. Bankalara ya)'llrni§ttr, hie; bir nunun 24 iincii maddesinin 6 Incl ben
istihkak iddiasmda bulunan yoktur, te- dine gore reddi kabul ve firnabat mah • 
reke yapm1z diye de bir miirac~at !~~- kernede i§irnizin kalrnadi~mi ve evrakm 
tur, ~u halde hakk1m1Z te~lim edilrni~.Ir. protesto tarihi tebJ.iginden itibaren aza 
Mesela verese vekili 51fatile gelen ~IkO· mi 24 saat zarfmda aid oldu~ makama 
laki Kaplanoglu §&yet verese vekih ise gonderilrnesinin temini f~in Sultanah _ 
neden vekaletini istimal etmiyor ve ne- med Sulh 5 inci Hukuk H"k" · B ~ h k1n · t · , a Irni ay ..,a-
den hak sahib! ise ba kmb~5

1 , emd~yor ~ kire tebligini ve iic;iincii niishasmm ka
ve neden suale kar§I an a 1 Ir Iyor. 1 d h f il d" d" - .. 
t"te bunlardan da anla§Ilaca~ iizere hak temd'ke t 1 zfe or u_nlcu ~~shasibmn bit-
" b 'kt as 1 ara 1ma ven rnesm1 ve ununla 

sahibinin biz oldu~muz u vesa1 en b b d"rt t st k"'-. bl d era er o pro e onun mez we· mah-
maada suale kar§I verilen ceva a aht k t bliv 1 d ;.:. . 1 . ill' emeye e go un u5 unun ve 1mza an 
sabit ve kanaat gehr yor. . ~ 

B 1 ktan maksad: Sizi tek- nm da yed~mde mahfuz bulundugunun 
un an vazma bT . r td·w· · d · 

rar bu i§e . tayin ediyorum, izahat veri- ill I~rnt es.1 az1m ge Igmi erm saygJ 
1 d. • d' t t•kk· e Is erim. yorum, i§imi ikma e m1z 1ye e a 1 

buyurrnaym. Yukanda soylendi~ Ve<;· 
hUe artlk bu mahkemede i§irnizin kal-
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CUMHURIYET 

1 Bunun iGin butun I 
( 

BOYAMA ) 
TEMIZLI!ME 

ve YIKAMA _____ __,, 
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h;inizi 

B. KNAPP~ 
Miie ssesesine 

tevdi edinlz. 

Bogazi~inde istinye 
Tamir Havuzlarile EViNiZDE -~---... 

Tezgahlar1 Tiirk Anonim 
~irketi Hissedarlarina : 

ikinoi davet - ikinci ilan 

BiR PUDRA MOS B 
TERTiB EDiN 

Krema kopiiklii Tokalon pudra 

20.0 
HUSUSi K 

PA A 

KASI 
i z. 
1n an Bogazi~inde istinye Tamir Havuzla . 

rile Tezgahlan Tiirk Anonirn §irketi 
hissedarlar1, ticaret kanununun 386 ve 
esas mukavelenarnesinin 40 mc1 mad • 
deleri mucibince ~c;tirnaa davet olun -
duklan 9 birincikanun 1937 tarihinde 
vaki olan toplanbsmda nisab1 ekseriyet 
has1l olrnad1gmdan gene mezkfrr ka -
nunun olbabdaki maddesi mucibince 
ikinci defa olarak 18 ikincikanun 1938 
tarihine musadif sah giinii saat 11 de 
ikinci defa olarak §irketin Galatada Ka
rakoy palasta 6 nc1 katta kain merkezi 
idaresinde fevkalade olarak ic;timaa da
vet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat: 
I - Arsalarla binalarm, makine a1at 

ve edevat ve levaz1rnm toptan sahlrnas1 
ve icabmda sat1§ mukavelenamesinin 
tasdiki, 

A'ag1ki tafsilit dairesinde yap lacak pudra 
miisabakas• i~in meccanen dag•t•lacak 1r. 

2 - $irketin feshile tasfiye baUne 
vaz'1, 

3 - Tasfiye memurlanntn tayini ve 
onlarm salahiyet ve iicretlerinin tesbiti 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince, bir hissesi olamn da i~tima 
miizakeratma i§tirak hakln vard1r ve 
birden ziyade hisses! olanlann reyleri 
hisseleri nisbetinde tezayiid eder. 

f~timaa ~tirak edecek bissedarlarm 
bamil olduklan hisse senedlerini ticaret 
kanununun 371 inci maddesi muoibince, 
i~tirna giinunden laakal bir hafta evvel 
§irketin merkezi idaresine tevdi etme -
leri iktiza eder. 

Mall miiesseseler tarafmdan verile -
cek hisse senedatmm depozito ilmiiha
berleri, heyeti umumiyede baz1r bu • 
lunmak ic;in muteber ad ve hisse sene
dati tevdi edilmi§ gibi telakki edilecek
tir. 

Bi~ki dersleri 
Evinde bocaSlz bi~ki ve diki§ og

renrnek istiyenler i~in Be§ikta§ 
Diki§ Yurdu direktoru l?iikrii 
Cal tarafmdan yaz1lan kitab -
larm birinci cildi iki, ikinci ve 
iic;iincil cildleri iki§er buc;uk lira o
larak yalmz Yurdda sat1hr. Ta~a 
sipari§leri bedeli geldiginde derhal 
gonderilir. Posta parast ahnmaz. 

Adres: Be§ikta~ Diki§ Yurdu, 
Akaretler No. 87 

~ Operator 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad•n hastal1klan 

mDtehass1s1 
Ca~alollu. Nuruo~maniye caddes 

No. 22, Mavi yapt 
T eleton · 22683 

---------------... 1-------------------

Holivuil sinema ytldtzlari, - yiiziiniize adi bir makiyaj feklini 

veren • butiin pudralarm bir fihristini yapmatlardu. Kullandait· 
mz pudramn rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. 

Mazt santmlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandtklannda 
kendilerine daha uygun geldigi gibi baza esmerlere de, aantm
lara mahsus bir pudra kullandtklarmda keza kendilerine daha 
uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegane ~aresi, yiiziiniiziin bir 
tarafmda bir renk ve diger tarafmda bqka renk pudra tecriibe 
etmek ve aradaki farkt anlamakbr. Krema kopiiklii Tokalon 
pudrasmm, her tene uygun orijinal ve fayam bayret renkleri 
mevcuddur. du pudra havalandmlmtf, gayri mer'i ve kat'iyyen 
sudan miiteessir olmaz. Bi~ok Amerikah aporcu ve yiiziicii ka· 
dmlar, sudan miiteessir olmtyan bu pudrayt kullanarak mutad 

olimpik oyunlarmdan ve yiizmelerinden sonra bile tenlerinin 

bozulmadtgmt beyan etmitlerdir. 

T okalon pudraat, imtiyazh bir uaul dairesinde istihzar ve bu 
imtiyaz Tokalon miiessesesi tarafmdan miihim mali fedaki.rhk· 
larla temin edilmittir. - -

Posta, ambalaj ve sair masarife kartihk olarak Istanbul 622 

poata kutusu adresine (T. C. 3) rumuzile 12 kurutluk pul gon· 

derdiginizde hususi modelde bir kutu krema kopiiklii T okalon 

pudrasile muhtelif renklerde niimunelik 4 ufak paket pudra ad· 

resinize irsal edilecektir. Bu suretle yalmz kendi baflntza veya

hud arkadatlanmzla beraber tecriibe ederek hakiki bir pudra 

miisabakut yapmtt olursunuz. Ayni zamanda (biri giindiiz ve 
digeri gece i~in) hakiki cild unsuru olan iki tiip Tokalon kremi 
:le gonderecegiz. Bu kremler krema kopiiklii Tokalon pudrasile 
beraber kullantlacak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit 
kullandtglDIZ pudrantn rengini de bildirmeyi unutmay1mz. 

BU MECCANI 
TECR0BEYI YAPINIZ 
yOzDnhOn taze ve 
daha gen~le~ml~ 
oldu~unu g 0 r e. 
cekainiz. 
Sot tuaftakl mufusal 
maiOmah okuyunuz. 

EKSiLTME ~ARTNAMESi 

Adana T. H. K. Subesi Baskanbgtndan: 
Harb Akademisi Komutanbg1ndan: 

Adanada inta edilecek Tiirkku,u binasma aid 
eksiltme ~rtnamesidir. 

1 - Eksiltme gotiirii olarak ve kapab zarf usuliledir. 
2 - Eksiltme 10/1/938 pazartesl gUnii saat 15 te Adana T. H. K. §Ube-

sinde yap1lacakttr. 
3 - Eksiltmeye R$8~1dald $artlar1 halz olanlar girebillr. 
A - Kanuni ikametgaha olmak. 
B - Tiirk olmak. 
C - Halen in$aat mUteabhidi olarak !aaliyette ol&l~na · dair resmi 

vesika ibraz etmek. 
D - ::?imdiye kadar bir defa en az 25.000 liral1k resrnt bir bfna ~aab 

i§ini muvaffakiyetle ba§arrn~ oldu~unu isbat etmek. 
E - Dordiincii maddede yanh muvakkat teminah verrnek. 
F - Mukavele miisveddesi ve ona merbut bilciimle evrakl gorll.p frn· 

za etmek. 
4- Bu i§in muvakkat temlnab % '7,!5 hesablle 2174 lira 81 kuru$. 
5 - 1stekliler muvakkat teminatlanm ekslltme saatinden bir saat ev· 

•cl T. H. K. Adana $ubesi veznesine yat1rarak alacaklan makbuzu ve 3 
iincii madde C ve D f1kralannda yaz1h vesaiki, teklif mektublarmt havi ka· 
pah zarfla birlikte eksiltrne saatinde T. H. K. Adana Subesinde toplana
cak Eksiltme Komisyonuna tevd.i edeceklerdir. 

6 - Kat'i ibale Tiirk Hava Kurumu merkezinden sorulduktan sonra 
yapllacakt1r. (8528) 

TOOK HAVA KURUMU 

BUYUK PlYANGOSU 
O~iincii ke,ide 11 ikincikanun 938 dedir 

Biiyiik ikramive 4 5 , 0 0 0 liradtr 
Bundan ba§ka : 15.000, U.OOO, 10.000 lirallk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardlr. 
$irndiye kadar binlerce ki§iyi zengin eden bu piyangoya i§tirak ediniz. 

Harb Akademisi binalarmdan birinin ~at1 klsmmm acele tamirine lii • 
zum goriilmii~tiir. 

$&rtnarnesi ve fenni ke§fini gormek istiyenler Akademi Satmalma Komis
yo~una, ya~llacak tamirati gormek istiyenlerin Daire Miidiirliigiine miiracaat
len .. !stekh olanlarm Be:.~ikta§ Kazas1 Malmiidiirliigune yatmlm~ 50 lirahk 
ternmat akc;esile birlikte 7/1/938 cuma giinii saat 11 de Akademi Satmalma 
Komisyonuna miiracaatleri. (5738, 

GRA lJL€ 
Havi olduiu LESITiN ve F()SF A TLAR viicudii besler. Umu

mi zafiyet, kans1zhk, gene ktz ve kadmlarm nevrasteni yani 
sinir buhranlarmm oniine ge!<er. Haricden gelecek sari hastahk 
mikroplarma kart• koyacak viicudiin ilk miidafaa ordusu olan 
kanm beyaz yuvarlaklanm !<Ogalllr. Bu suretle LESIT1N 
GRANULE kullananlar TIFO, ZA TORREE, YILANCIK ve 
AKCICER VEREMI gibi sari hastahklara kar't koyarlar. 

Lezzeti ~ikolata gibidir. Kolayhkla su ile yutulabilir. 

Celal Ergun T1bbl Mustahzarlar Laboratuan 

Devlet DemirJollan i$1etme 

Mnharnmen bedeli 2,500 lira olan 50,000 aded Marsilya bil;imi kirernit 
13/1/1938 per§embe giinii saat 10,30 da Haydarpa~ada gar binas1 i~indelri 
Satmalma Komisyonu tarafmdan a~1k eksiltme ile satm almacakhr. 

Bu i~e girrnek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 187 lira 50 
kuru~luk teminat1arile birlikte eksiltme giinii saatine kadar Kornisyona mii
racaatleri lazirndtr. 

~u i~e aid ~artnameler Haydarpa~aea gar binas1 i<;indeki Satmalrna 
Kom1syonu tarafmdan paras1z olarak dag1tilmaktadtr. (8657) 
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~UnkU: 

~PASriL -
T ecriibe etmedi. 

Hakiketen tavaiye ederiz. Bogaz ve gogiis 
okaiiriikte ve umumiyotle pogaz J;tastahklarmda 
hir pastildir. 

nezlelerinde 
~ok faydah 

Bilhassa hu liavalaida ceblnlz<le hlr kutu PASTIL MID AT 
b'ulundururaan1z nezleye kartl viicudiiniizii muhafaza etmit 
olursunuz. 

Her ec~anede fiati 25 Jruruf 

Celal Ergun _ TlbbT Musfahzarlar Uboratuvan 

Mardin Naf1a Direktorliigiinden : 
Eksiltmiye konulan !~: Nusaybinde Maryakup mevkiinde yeniden yapt· 

!lacak giimriik boliik karakolu. 
2 - Ke§if bedeli c24854» lira c23:o kurm,;tur. 
a - Bu i~e aid ~artname ve evrak §Unlardir : 
1\.- Eksiltme §artnamesi 
B- Mukavelename 
C- Baymdrrhk i~leri gene! l';artnamesl 
D- Ke§if, tahlil ve sils~lei fiat cetvelleri 
E- Proje. 
!stiyenler bu ~a):·tnamelerl Mardin Nafra Dairesinde gorebilirler, 
4 - 20 birincikanun 937 tarihinden itibaren z irm,i giin miiddetle kapah 

.zerf usulile eksiltmiye ~1kanlm1§ olan bu i§in ihalesi 10 ikincikanun 938 pa-
2artesr giinii saat 12 de Mardin Nafra Dairesinde toplanacak olan Komisyonu 
Mahsus marifetile yaptlacakbr, 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1864 lira teminat ak~esini 
vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 sayrh. Resmi gazete ile ne§ir ve ilan 
olunan muteahhidlik vesikasile mall vaziyeti hakkmda Ticaret Odasmdan 
ahr.an belgeyi ve i~in ehli olduguna dair ehliyet vesikasm1 gostermesi §arthr. 

6 - Bu i§ i~in daha fazla malfunat almak istiyenlerin Mardin Nafta 
dairesine miiracaatleri ilan olunur. (8626) 

p A T I 
!t; ve d.t§ basur memelerinde, basur memelerlnin her tiirlii iltihablarmda, 
cerahatlenmi~ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle lifayi temin eder. 

ANNELER 

Biliniz ki t;ocuk yalmz meme 
it;in aglamaz. <;ok iyi bilirsiniz 
ki: <;ocu~ hrr~mlatan sebebler
den birisi de apt§ aralarmm ter 
ve sa·ireden pi§erek ktzararak 
~ocugu rahats1z etmesidir. Bu 
itibarla giinde iki defa t;ocu~ 

PERTEV 
COCUK PUDRASI 

ile pudralayrmz. Ne adi tuvalet 
pudralan ve ne de t;ok itina ile 
hanrlanrm§ pahah pudralar 

PERTEV 
~OCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra binias
sa yavrularm cildlerini ve ifra
zan nazan itibara almarak ya
pllmi~R". 
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Goz Hekimi Doktorlariniza 

kadar kadtnbk 

sorunuz; adet zamanlariniz i~in FEMiL ve 
... 

BAGLARI 
. ' 

alemine hizmet eden bir ideal 'mevcud mudur? 
Dr. !?iikrii Ertan 

Ca~aloglu Nuruosmanlye cad. No. 5 
Tel, 22566 (Dr. Osman li\erefeddin 1 

~~~~~a~art~un~an~t)~~~~~:_ ____ .=am=e~t~E=c=za=n=e~v~e Li.boratuari, Istanbul. Galata, Telefon: 49247 

68 70 lirahk Marangoz isleri Miinakasas1 
Giizel San'atlar Akademisinden: 

Giizel San'atlar Aka~misl it;in 90 aded ~ekmecell ve dolabh reslm ma· 
sast, 90 aded tabura, 12 aded vitrin yaptmlacaktrr. 

Miinakasa kapah .zarf usulile 5/1/1938 ~ar~amba 'giinii saat 15 te Cagal
oglundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yap1lacaktlr. Yaptlacak 
i!i!in muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat miktan 515 lira 25 
kurustur, 

~artname ve resimler Akademiden parasu: verilir. Talibler teklif mek· 
tublanm sozii ge~en giinde saat 14 e kadar mez$:ur dairede toplanan Ko • 
misyona vermelidirler. Eksiltmiye i~tirak edecekler Ticaret Odas1 vesika -
larmt ve unvan tezkerelerini ve bir marangoz fabrikasma sahib olduklarm1 
isbat ed~cek diger vesikalan ikinci zarfm i~ine koyacaklarC!.tr. Koym1yan • 
!arm teklifleri hiikiimsiiz addolunacaktrr. (8358) 

BU AK~AM it;iN 

PARK OTELiNDE 
EDUARDO BiANCO 

ve me§hur Arjantin orkestrasmm i§tirakile verilecegi ilan 
edilen miisamereye i~tirak ediniz. 

TAMAMEN SUSLENMi~ SALON ... KOTiYONLAR 
TEVZii ••• MUTAD FiATLAR ... I BUGON saat 17 t ta MATiNE DANSANT 

Yiiksek Ziraal Enstitiisii Rektorliigiinden : 
1 - Kurumumuz talebeleri i~in satm ahnacag1 evvelce ilan olunan el

bise, pal to ve tayyoriin aded ve · §artlal'l degi§tirilerek a§agrdaki §artlarla 
yeniden ilana liizum has1l olmu§tur. 

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

3 - ihale 3/1/938 tarihine rashyan pazartesl giinii saat 15 te Yiiksek 
Enstitii Rektorliik binasmda yap1lacakhr. 

4 - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat teminat 863 liradtr, 
5 - fstekliler teklif mektublannm ihaleden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilin&l Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Ko -
misyonda haztr bulunmalan, 

6 - Daha fazla izahat ve paras1z ~artname 
Daire Miidiir1iigiine miiracaatleri ilan olunur. 

C t N S t Aded 

Erkek elbisesi 
» ve k1z paltosu 

Ku: tayyor 

414 
174 
32 

almak istiyenler!n Enstitii 
(8448) 

Muhammen klymet 
Lira 

11500 

Beykoz Mahniidiirliigiinden: 
1 - A. Kavagr ile Umuryeri arasmda Siitliice mevkiinde mevcud 

KALKER ta~ ocag1 a~tk arthrma suretile ve ii~ sene miiddetle kiraya t;;tka
rtlmr~br. 

2 - Tahmin edilen icar bedeli senevi (160) liradrr. 
3 - Arthrma 5/1/1938 perl?embe giinii saat 11 de Beykoz Malmiidiir -

Iiigiinde miite§ekkil Komisyonca yap1lacaktlr. 
4 - Taliblerin arttlrmtya istirak edebilmeleri it;;in muvakkat teminat 

olan (27) lira (50) kuru§u mezkur saatten evvel Malsand1gma yahrmt~ ol· 
malan laz1md1r. 

5 - Bu ise aid hususi §artname Malmiidiirliigunden bedelsiz olarak te-
min olunabilir4 (8396) 

En giizel miishil ilacidlf. Lezzeti hof, i!rimi tampanya kadar 
lezizdir. Kab1zhktan fikayet edenler haftada bir .defa 
PURGOLtN almahdular. Barsaklan temizler, mikroplart oldii· · 
riir, grip ve soguk alma neticesi has1l olan yiiksek harareti 
derhal dii,iiriir 

·. FiatJ 40 kuru~tur. 

Celal Ergun T1bbT MUstahzarlar Laboratuvan 


