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Hatay davam1zda 
son vaziyet 

'Fransantn Hatay i~inde diiriist ol
nuyan hareketleri bu devletin bii
tiin Suriyedeki vaziyetini itibardan 
diisiirecek mahiyettedir. Fransa, 
mdndaterligini deruhde ettigi Su
riye ile adeta bir oyuncak gibi oy
'faryabilecegi zanmnda bulunuyor 

a stiklaline kavu§mak hakkmt kazanan D Hatay bi:ilgesinde bir ucundan se~im 
hamhklarma giri§ilrni§ bu}u;turken 

C:liger taraftan Milletler Cemiyetine ver
digimiz protesto muhbrasile Cemiyet na
rnma irtikab olt.:nmu§ bir siirii hatalann 
tashihi bekleniyor. Milletler Cemiyetinin 
bu ayJn on yedisinden itibaren top
lanmaga ba~hyacak olan konseyi muh
bram1z1 tetkik ve miizakere edecek
tir. 1ntihabatta takib olunacak usulii ma
hallinde tetkik etmek iizere gec;en yaz 
Hataya gelmi§ olan heyet, orada edin
digi bir taktm yanh§ maliimah siyasi mii
lahaza ve tesirlerle de kan§hrarak anla
§tlan Cemiyete hakikatle tabantabana z1d 
fikirlerle dolu bir rapor vermi§ ve anla
§Ilan bu rapor se~im talimatma esas tu
tulmu§tur. Filhakika Hatay se~imi i~in 
hamlanan ve malumat kabilinden hii
kiimetimize de teblig olunan talimatname 
pek ~ok noktalannda Hatay istiklali ic;in 
konseyce verilen karara a~1ktan a~tga 
aykmdtr. Elbette konsey bunlan diizel
tecektir. F akat gar abet oradadu ki bu 

hatalarm tashihinde de Fransa ile tekrar 
bir hayli ~eki§ecegimiz anla§tlmaktadtr. 
Bu meseleye dair F rans1z matbuatma 
akseden haberlerin ve fikirlerin ifade 
tarzlarmdan ~tkabilen mana budur. 

Mesela biz protesto muhtuam1zda 
Cemiyet murahhaslannm H~taydaki tet
kiklerinde Tiirk telakkilerine k1ymet ver
mediklerinden bahsetmi§iz. frans1z mat-

buatt: 
- Heyet Turk noktai nazanm i:igren

mege mecbur degildi. Tlirkiye konseyin 
mukarreratm1 kabul ettikten sonra art1k 
ba§kaca soz soylemege hakkt ve salahi

yeti kalmamt§ttr. 
Diyor. Konseyin m~karreratmda bun

dan sonra Tiirk noktai nazarma k1ymet 
verilmiyecek de Fransa ne isterse o yapi
lacak diye bir hususiyet yokt.ur. Hata! 
i§inde bizimle ilk m~ahedeyi akd.etml§ 
olan f ransa ile hukuk1 cepheden h1~ ol
mazsa miisavi vaziyetteyiz. Hakiki cep
heye gelince bu davada Fransaya iistiin 
bir a! aka sahibi oldugumuzu F ransanm 

da takdir ve kabul etmesi lazimdu, Tiirk 
olan Hatay i§inde Tiirkiyenin alakas1 ta
biidir. Esasen bu mesele ile hic;bir alakast 
olm1yan Fransanm Hatay~a .bizden faz
la soz sahibligi iddiasl ganbdu. 

Milletler Cemiyeti Konseyinin Hatay 
i~in kabul ettigi karar, prensipi .. 192.1 
Tiirk _ F ransiz muahedesmde.. ~undenc 
hususl.' yani miistakil Tii!k re]Imt esasma 
dayamr. Y eni idareyi tests edecek mua
melelerde bu esas ihlal edilmemek laztm
dtr. Fransa, konseyin kabul ettigi karan 
bundan sonra tatbik olunacak usullerin 
sakametile bozmak gayretindedir. Ne 
hacet, eskisine rahmet okutan yeni F r.a~
stz delegesi Hatay i§lerini bozmak 1~m 
olanca gayretile ~ah§IP duruyor. Fran
sa i~in sadece aytb olan bu yer -
siz yurdsuz ~ah§malarm Ti.irk - Fran
stz dostluguna hale! verme~ten ba§· 
ka bir neticesi olamtyacagmi a~tk 
soyliyelim. Fransaca takib olunan bu .si: 
Yasetin hakikati gormekten ve hak1~1 

rnenfaatleri takdi- etmekten c;ok uzak bJr 
siyaset oldugunu da esefle ka;Ydetmekli: 
gimiz lazJmdu. Hususile Tiirkiye devletJ 

~efi Atatiirkiin Kamutay a~Jh~ nutkunda 
Hatay meselesinin Tiirk - Frans!~ d~st
luk mi.inasebetlerinin inki§aft ~ekJllenne 
rnehenk ta§I te§kil edecegi ifade olunrnu§ 
olduktan sonra. 

Ve ilave edelim: Fransanm Hatay 
i§inde diiriist olm1yan harek~tler! ?~ .dev
letin biitiin Suriyedeki v~ztyett~~ I~tbar
dan di.i§iirecek mahiyettedJT. ~ ur~tyeye 
kar~1 bir tiirli.i samimiyet ~ehres1 gostere
miyen F ransa mandaterligini deruhde et
tigi Suriye ile' adeta bir oyuncak gibi oy

niyabilecegi zannmda bul.unuyor. hte 
F ransa ile bizim aramtzdah fark: Fran
laya kar§t samimi ola~ !u:kiye. ko~~usu 
?uriyenin hakk1 olan IstJklale b1ran once 

've tam olarak kavu~masm; istemekte de 

~t>k samimidir. Ve dogrusu istenilirse ce
hub hududumuzun cenubundaki memle

~et ve milleti ilanihaye kahir yabanc1 
bvvetlerin elinde zebun bir oyuncak gor
lrlek istemiyoruz. Bu bizim yakm menfa-

Milletler Cemiyetine Romany ada biitiin belediye 
verilen notalar1n meclislerinin feshi kararla~t1 

tam metinleri 
Ankara muhabirimiz sabaha kar$1 billfiriyor : 

Ankara 5 ('felefonla)·-Hatay inti
habat nizamnamesi hakkmda Tiirki • 
ye Hariciye V ekaleti tarafmdan Mil
letler Cemiyeti nezdinde yaptlmt~ olan 
protesto ve taleb iizerine bu meselenin 
17 ikincikiinun Konsey ruznamesine 
konulmu~ oldugu maliimdur. Mesele
nin ehemmiyeti pek meydanda olan 
Turk hakkmm etrafh bir surette anla
~tlmasmt temin ic;in gi:inderilmi~ ve a• 
hnm1~ olan vesikalan aynen bildiriyo
rum: 

Bu vesikalar Ti.irkiye Hariciye Ve
kiileti tarafmdan gi:inderilmi$ olan no
talarla Milletler Cemiyeti umuml ka
tibliginin cevablarmdan miirekkebdir. 

Vesika • 1 
Milletler Cemiyeti Umumi Katibligine 

Cenevre 
17! 12 1937 1. Millet!: Cemiyeti nezdindeki Ti.ir-

kiye daiml delegesi bana bildiriyor ki, 
15 nisan 1938 tarihinde evvela San
cakta yaptlmas1 liiztm gelen te§rii se
~imlerin icras1 suretlerini haznlamak 
lizere oraya gi:inderilmi$ olan komis
yon, yakmda vuku bul~cak_ olan u
mumi reylere mi.iracaatin §ekillerini 
tesbite mahsus 87 maddelik bir ni -
zamname proJesmi Konseyin ~im .. 
diki reisine tevdi etmi§tir. Bundan 
maada delegemiz, bu nizamnamenin 
icab eden idari tedbirler almmak ii
zere F ransa hiikumetine, mandater 
devlet s1fatile resmen teblig olunaca
gmJ bana bildirmektedir. Diger ta • 
raftan bu nizamname projesinin bir 
suretini Ti.irkiye Cumhuriyeti hiikil
metine suf bilgi olarak ve gayriresmi 
surette tevdi ettirdiginiz miindericati, 
hence heniiz mec;hul olan projeye kar~1 

J Arkas1 Sa 5 siltun 1 del 

V efd fu kas1 ikiye ayrddt 
Meclis Reisi yeni bir Vefd f1rkast kurdu, Nahas 

Pa~ ile ciddi miicadeleye ba,Iamyor 

Londra 5 (Hususi) - M1sndaki da·J kalade toplanbya ~agmm§tlr. Yakmda 
hili vazivet yeniden kan§Ik bir §ekil al- ik1 f1rkanm dahilde geni§ bir miicadele
mi§hr. Meclis reisi Ahmed Mahir Pa~a ye ba§hyacaklarma muhakkak naza • 
bugiin yeni bir Vefd f1rkas1 kurmu tur rile baktlmaktad1r. 
Nahas Pa§amn riyaseti al tmda bulunan Bir beyanname nefreilildi 
Vefd f1rkasile miicadele etmek iizere Kahire 5 (A.A.) - Meb'usan meclisi 
kurulan yeni Vefd f1rkasma M1s1r rica- reisi Ahmed Mahir Pa~a. eski nazular
linden doktor Hamid Mahmud Pa~a ile dan Nakar§i Pa~a ve bunlar gibi Vefd 

fukasmdan ~1kanlm1§ olan Dr. Hamid Mehmed Fehmi Pa§a iltihak etmi§lerdir. Mahmud bir beyan:name ne§retmi~ler -
Yeni f1rka tarafmdan halka hitaben dir. Bu beyannamede yeni bir Vefdi 

ne§redilen beyanname, Nahas Pa§amn grupunun te§ekkiil edecegini haber ver
Vefd f1rkas1 prensiplerini miiteaddid mekte ve bu grupun miiteveffa Saad 
defalar ihlal ettigine i§aretle yeni f1rka- Zaghlul Pa§amn hakiki an'anas1 yolunda 
nm Vefd f1rkas1 prensiplerine sad1k ka- yliri.iyecegini beyan etmekte ve Nahas 
lacagm1 ve f1rkay1 yeniden kuvvetlen - Pa§amn bu yoldaki hatb hareketteen in
direcegini bildirmektedir. hiraf etmi§ oldugunu Have eylemekte-

Nahas Pa§a, Vefd f1rkasm1 bugi.in fev- dir. 
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Tiirk ... ·Rumen ticaret 
anla§mast diin imzalandt 
Y eni anla~maya gore klering hesablar1nda Tiirk 

liras1 primsiz olarak 82 leyden hesablanacakbr 
Biikre§ 5 (A.A.) - Hususi muhabi-1 

rimiz bildiriyor: 
Tiirkiye - Romanya arasmdaki yeni ti

caret ve klering anla§malan ve merbutat1 
bugiin sa at 13 te Sanayi ve Ticaret N e
zaretinde Tiirkiye namma Hamdullah 
Suphi Tanni:iver ve 1khsad Vekaleti 
miiste~an F aik Kurdoglu, Romany a na
mma Naz1r Juguto tarafmdan merasimle 
imzalanmJ§hr. 
Anla~malar bu aym 13 iinden itibaren 

meriyete girecektir. Eski alacaklar gene 
esasta malen olmak lizere hususi tediye 
§artma baglanarak ayn bir hesaba alm -
rnt§hr. Y eniden ba~hyacak olan klering 
hesablarmda Turk lirast primsiz olarak 
82 leyden hesablanacaktu. Kar§Jhkstz te
diyat yalmz milli bankalar yolile olacak
ttr. 

Anla§mamn mi.iddeti bir senedir. An -
la§maya bagh miiteak1b protokollar var -
d1r. 

Yeni anla~mayt hiikumetimiz 
namma imza edenler 

Biikre$ elqimiil Hamdullah Suphi, ikt'ISan 
Vekti.leti Milste§art Faik Kurdoglu 

Kurdoglunun reisligindeki heyet bu -
giin B iikre§ten hareket etmi§tir. 

Piyasada memnuniyetsizlik 
Romanya ile yap1lan yeni ticaret an -

la§masimn imzalanmast diin piyasada §a• 
yi olmu§ ve memnuniyetle kar§Jlanmt§ -
t1r. 
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Mesai Naz1r1, Y ahudilerin 40 ya~undan a~ag1 
Rumen kad1n i~~isi kullanmasini menetti 

Yeni Romanya kabinesi azalan hep bir arada . 

Biikre§ 5 ~A.A.) - Biiti.in depart- hizmetlerinde kullanmalan yasakttr. h Salahiyettar rnehafilden alman haber· 
man. ve ~eled1ye meclislerinin feshine mii- idarehanelerine de bu yolda emirler ve- I ere gi:ire, M. Coga hiikilmeti ekalliyetler 
tealhk ~Ir karamame isdar edilrni§tir. rilmi~tir. Bundan maksad Y ahudilerin ka- hukukuna ria yet edecegine clair Biikre~
Yahudrl.er .4() ya~tndan afagt kadrn dm ticareti yapmalanna rnani olmaktu. teki ingiliz el~isine .kat'i teminat vermi§~ 

If~• kullanamryacak lngiltere tefebbiislerde bulundu tir. 
!3iikre~ 5 (A.A.) - Hiikumet gaze- Londra 5 (Hususi) Romanya Yeni R111llen hiikumeti Fransa ve Kii· 

t~s1 ol~n Tza~a. Noatra, Mesai Nazmnm musevilerine kar~1 Romanya hiikilmeti· ~iik Antantla akdettigi anla§malara sa
bir emJmamesim ne§retmektedir. nin tatbik ettigi yeni siyaset hakkmda 1n- d1k kalacagma clair alakadar -devletlere 

Bu emirname mucibince Y ahudilerin giltere hiikumeti tarafmdan Biikre§te te- de tem.inat vermi$tir. 
40 ya~mdan a~agl Rumen kadinlarm! ~ebbiisler yaptlml§tlr. [Arkasz Sa.. 3 sutun 4 tel 
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Kaza kurbant 
tayyareciler • • 

I~ID 

Merhum Ekremle Sami
nin ailelerine be,er bin 

lira verilecek 
Ankara 5 (Tele -

fonla) - Ge~en - ' 
lerde vazife ugrun
da §ehid olan Dev
let Havayollarmm 1 

degerli tayyareci -
lerinden pilot Ek -
remle makinist Sa
minin ailelerine be
§er bin lira tazmi -
nat verilmesine da
ir olan kanun la -
yihas1 bugiinkii Merhum pilot 

Mecliste kabul e- Ekrem 
dildi. Refik ince soz alarak, isim i.ize -
r·ine kanun y-apmaktansa, bu gibi kaza-

[Arkasz Sa. 7 sii.tun 2 de] ............................................................. 
Kefken oniinde 

bir motor batt1 

Kaptan ve tayfalar 
gii~liikle kurtuldular 

HavaJ evvelki gece birdenbire boz -
IJlU§, yagmur ve riizgarlar di.in daha zi
yade §iddetlenerek devam etmi~tir. Ha
va zaman zaman ~ok kan§mi§hr. 

Diin sabah •gene Ye§ilkoy meteoroloji 
merkezi, limana Karadenizdeki firtma
mn bir bora halini almas1 muhtemel ol
dugunu bildirmi§, bu haber derhal bii -
tiin hareket edecek gemilerle liman re
isliklerine teblig edilmi~tir. Bunun iize 
rine Denizyollan i§letmes.i, Barbn pos· 
tas1m yapacak olan Mersin vapurum 
hareket ettirmemi~tir. 

Karadenizdeki vaziyet 
Karadenizin muhtelif limanlarmoa 

gelen telgraflar, f1rbnamn devam ett 
gini ve vapurlarm limanlara sigmd1gn 
gostermi§tir. 

fArkast Sa.. 3 siltun 5 tel 

Milli . kij. e ma~lanna 
·15 ~ubathi ha§lantyOr 

Talimatnameyi Umumi merkez tasdik etti. Avus· 
turyadan iki antrenor getirilecek. Atina muhteliti 

memleketimize gelerek ii~ rna~ yapacak 
Ankara 5 (Telefonla) - Futbol Fe

derasyonu tarafmdan hazulanmt§ olan 
milli kiime talimatnamesi umuml merkez
ce tasdik edildi. Milli kiime ma~lanna 
kat'i surette 15 §Ubatta ba§lanacaktJr. 

Ma~lara istanbuldan 4 (kuvvetle 
muhtemeldir · ki F ener, Calatasaray, Be
§ikta§, Giine§), lzmirden 2 (Uc;olda Al
sancak, yani eski Altmordu ile Altay), 
Ankaradan 2 (Harbiye Giicii ve Mu ·• 
hafiZ Giici.i olmalan muhtemel), kuliib 
i§tirak edecektir. 

Mas:lar ic;in yer degi§tiren kuliiblere 
deplasman masrafi olarak istanbul - An
kara seyahatlerinde yedi yiizer, fzmir ·• 

Ankara ve !zmir - fstanbul seferleri i~in 
de sekiz yiizer lira verilecektir. Mahal • 
Iinde mac; yapacak kuliiblerin hastlati 
kendilerine kalacakhr. 

Y er degi§tirmekten imtina eden ku • 
liibler yiiz elli§ef lira, kendi §ehirlerinde 
rna~ yap~tyan kuliibler de iki yiiz elli§er 
hra ceza v~rmekle beraber hiikmen mag· 
lub addedileceklerdir. 

.Mac; esnaSI!lda sahayt terkeden taktm• 
lar, saha hastlatile hisselerini alamtyacak· 
lard1r. 

Deplasman ma~larmdaki hakemler 
dogrudan dogruya F ederasyon tarafm • 

[Arkasz Sa. 7 sfltun 1 del 
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Ticaret odas1 meclisi diin 
ilk i~timatni akdetti 

Vali Muhiddin 
Biiyiiklerimize 

riyaset 

Ostiindag bir nutuk soyledi. 
tazim telgraflari ~ekilerek 

divan1 intihabt yapddi 

atimiz icab1 oldugu gibi ahdi vaziyetimi-1 mil bir mi.inaka§a sahasma sevkeden bir 
zin bir §eref mecburiyetidir de. Biz Ti.irk- siyasete yapt§ml~ bulunmaktadtr. Vaziyet 
ler Osmanh lmparatorlugundan aynlan c;ok naziktir. Milli davalar §Unun bunun 
memleket ve milletlerin ve bu meyanda oyuncagt olmak ihtimali yoktur. F ransa
Suriyenin kendi mukadderatlarma ken- nm biran i:ince hakh ve hakiki yola di:in
dilerinin hakil" olacaklanm kabul etmi- di.igiini.i gormek isteriz. Y almz rejim ola
§izdir, ve onlan bu ~artla hududlanmiZ rak mahalli ve miistakil Tiir~. idar~~i~e r--------------, 
haricinde buakrni§tzdir. Nihayet sormak kavu§acak olan Hatayda deg1l, butun • 
hakktmJzd1r: Suriyede de. Fransanm menfaati bunda Jnsanhk borCU 

oldugunu bir kere daha soylemi§ olaltm. 

Ticaret Odast yeni meclisinin du"nk" 'lk · t' d h 1 1 • . . .. u 1 14; Imam a u unan ar 
ve Valt Muh1ddm Ustiindag nutuk soylerken 

- Bu memleket mukadderatma sahib 
midir? Degilse ni~in olmuyor? Bu ana 
§art ne zaman ve nastl yerine getirile
cektir? 

Hatay i§indeki sakim hareketlerile 
F ransa bizi ister istemez boyle daha §a· 

Bizden soylemek. Bu samiml sozleri din· 
leyip dinlememek F ransaya aiddir. 

Alt tarafmda her§ey nihayet olacagma 
varacaktu. 

YUNUS NADI 

Ticaret Odas1 yeni meclisi, dun ilk 
«Hisar» kurbanlarinin a- toplant!Slm yapmi§ ve bu ilk toplanb mii

ilelerine yard1m listesi nasebetile mutad §ekilde merasim icra 

7 nci sahifemizdedir. olunmu§tur. 
\... Celse sa at 15,30. da Vali ve Belediye 

..., ___________ _,_.,) Reisi Muhiddin Ostiindag tarahndan 

ac;tlrnJ§tlr. Mecliste yeni sec;ilen azadan 
ba§ka ,Sehir Meclisi ve Daimi Enci.imen 
azalarmdan bazilari ve borsalar miimes
sillerile mali, ticari miiesseseler erkam da 
haZ!T bulunmu§lardtr: 

[Arkasz Sa.. 7 sii.tun 3 tel 
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2 CUMHURIYET 

Yazan: <;evirenler: 

MAUREEN FLEMING - 24 - MITHAT CEMAL - S. ZIYA 

Giiniin birinde imry, siirgiin 
etmek iizere Viyanaya 

emrini tebellug 
~agtrtldt 

Naz1m vapuru evvelki giin Kos
tenceden ~ehrimize 1500 muhacir 
getirmi§tir. Bunlar T rakyada muh
telif kazalara yerle~tirileceklerdir. Kont imry'nin bizzat kendisine vere -

cegiz. 
- Bana verin. 
Ve Elisabeth kag1d! aid!, elleri titriye

rek okudu. Sonra divanm iistiine yigildi. 
Kont lmry, sapsan bir halde, kag1d1 

lmparatori~enin elinden .ald1; ve: 
<<Hakkmda 1sda:- ediler. siirgiin karan

m, tebellug etmek iizere derhal Hof
bourg'a azimeti liizumu Kont lmry'ye i§
bu tahriratla emir ve ferrnan olunur» u 
okudu. 

Selam vererek zabitleri savd1. 
Habsbourg'lar ~ahini ~ikanm pen~esi

ne ge~irmi§ti. Elisabeth korkunc ve ac1 bir 
tebessiimle: 

- «Merak edecek hi~ bir~ey yok» 
muymu§';l 

Dedi. Y erinden fulad1; kafese bkilmi§ 
vahti hayvan gibi odada dola§Illaga ba§· 
lad1. 

lmry' de ses yoktu: $Ominenin mermeri
ni s1kmaktan, parmaklannda kan kal
mamJ,, bembeyazdilar, Demek ki, bura
lara kadar ka~maktan elde ettikleri netice 
buydu! Demek ki Habsbourg'lann §er
rinden ka~mak i~in Afrika bile kafi de
jildi. 

Kont: 

- fki goziim Elisabeth, dedi; bura -
dan hirlikte ka~mahy1z.. Ad1m1z1 degi§· 
tirerek.. lzimizi kayhederek .. 

Elisabeth raz1 oldu, Kontun kolunu 
s1kt1: 

- Dogru, dedi; §imdi ... Hemen, h 
i~ten ge~meden .. 

Bu aral1k bir kapi ~arpti. A vluda bir 
giiriiltii oldu. Askerler odaya doldular. 

1$ i§ten ge~mi§ti, Arhk bir imparato
rit;enin hususi dairesi bile taarruzdan 
masun degildi. 

Kont Hunyadi, Elisabeth'in goziinden 
kayboldu ebediyen ..• 

*** 
A§k §ark1s1 bitmi§ti, hem de daha ilk 

nagmeleri duyulmadan. Ve onde duran 
§ey bir y1gm harabeydi; ve arkaya doniip 
bakm, gene h;nabe, hep harabe ... 

Elisabeth, daha heniiz, Habsbourg'la
nn eline dam1zhk bir k1srak olarak dii§ • 
meden evvel. babas1 ona bu aile hakkm
da endi§eli bir takJm sozler soylemi§ti; 
lmparatori~e 0 sozleri bu anda nekadar 
vuzuhla hahrl1yordu. «Sisi, demi§ti, A
vusturyahlar denen bu adamlann impa
ratori~esi oldugun giin, bunlar fazla sev
digini gordiikleri her§eyden seni mahrum 
edecekler.» 

Sisi o zaman bu sozlere giilmii§tii. Ba
basJ Viyana saraymm nekadar da aley
hindeydi camm! F akat o Zaman babasJ
nm tasvir ettigi §ey, Sisi'nin goziiniin o
niinde §imdi bir tablo gibi duruyordu. 

Ona bir mektub yazd1 t 

«Nekadar hakkm vanni§ baba! 
Elimden ~ocuklanm1 alddar; haklan
mt alddar; lmparatora besledigim 
takdir duygusunu alddar; ve sevebi
leeegim, bahtiyar olacag1m tek bir 
insan vard1, nihayet, onu da alddar.» 

Sonra yatin kaptanina kag1d yazd1: 
«Gemiyi bir semti me~hule dogru 

harekete miiheyya bulundunnamz 
emrim m.uktezasuhr. 

Elisabeth» 

Kaptan §a§lrmJ§, imparatori~enin ka
g1dm1 elinde mmc1khyordu. !mparatori
~enin kafasmm i~inde acaba §U anda ne
ler dola§Iyordu? Kaptan omuzlanm silk
ti; maiyetini i§ba§tna ~agmnaga, a§ag1ya 
indi . .$iikiir Allaha, gemi iyi halde, her 
ihtimale kar~J hamlanm1§ vaziyetteydi. 
Birka'< saat sonra yat, kendini riizgann 
istikametine vermi~. olanca h1zile Afrika
ya dogru kay1p gidiyordu. 

lmparatori~e giivertede ag1r agu dola
§Iyordu. T eessiir, onu sessiz sedas1z bir 
hale komU§tu. Hiiznii duymak, 1shrab1 
hissetmek melekesini kaybetmi§ gibi bir 
tavn vardt. Riizgartn ufka y1gdiib kara 
bulutlar dikkatini c;ekti. Bir firtma tehli
kesine maruzdular. Giine§ gokten silin

mi§ti. Riizgar 1shklar c;al•yor, yelkenleri 
~abuk c;ab::k tophyan tayfalarm ellerin -
den halatlan, sarsarak, ~ekip kopanyor
du. V e f1rtma olanca htzile koptu. Kap
kara dalgalarile, zincirden bo~anm1~ gibi 
inJiyerek, oniine ne <;Ikarsa devirerek tay
fafan kamc1hyordu. T ayfalardan biri 1m
para toric;eyi gori.mce, ko§tu. 

- Efendimiz lutfen c;abuk a§ag1ya 
ininiz. F ena bir f1rhnaya benziyor bu. 

Dedi. 

Elisabeth, adam1 gorrniiyor gibi dav -
rand1. Tabiatin manzaras1 kar§ISmda ken
dinden ge~mi§ti. Gemi titriyor, sallam
yor, canavarla~an dalgalan ba§ dondiiren 

bir deh§etle yanyordu, beyaz kopiikleri 
imparatori<;enin yanaklanna ~arpan dal
galan ... Riizgarm hiicumile esvab1 viicu
diine dolamyordu. Bu, bir sarho§ devin 
ha§in niivazi§iydi. 

Bu haberi, diinkii gazetelerde o-
1 kudugumuz zaman gozlerimize ina

namadik. Bu karak1~ta muhacir nak
ledilir mi diye dii~iindiik ve zavalh 
soyda~lanm1za ac1maktan kendimi
zi alamad1k. 

Elisabeth cebinde duran tabancay1 
yoklad1. Bu tabancay1, ona, vaktile ba
bas1 vermi§ ve ihtiyac olunca boyle bir ta
bancasi bulunduguna memnun olacagm1 
soylemi§ti. Elisabeth biraz evvel bu silaha ' 
aciJ ihtiyac duyffiU§, hayat, kendisine §ll 
deniz kadar magmum, yeknesak goriin
mii§tii. F akat §imdi goziine, ya§amak de

Muhacirlerin k1~m nakil ve iskam 
asia dogru degildir. Bir defa, bu 
muhacirler giinlerce Kostencede 
karda ve sogukta vapur beklemi~ler-
dir. Sonra, azgm futmalara neka-

1 dar tahammiil ettikleri Hisar faciasi-
1 le pek ac1 bir surette anla~IIan eski 
' vapurlarla, hayatlan tehlikeye ah-
1 larak Karadenizi ge,.mi~lerdir. 

n en §ey, §U dalgalar kadar canh goriinii
yordu. !mdadm"a gelen tayfanm kolunu 
iterek geminin ucuna dogru agu ag1r git
ti. T abancay1 kullanmay1 kurmu§tu. 

fki tayfa, bir yelkeni baglamaga c;al!§l• 
yorlard1. Elisabeth en yakm olan tayfay1 
kolundan tuttu. Adamm, hayretinden ag
Z1 ac;1k kald1: Bu saatte, giiverte iizerin
de, lmparatori~enin ne i§i vard1 ';I 

lmparatori~e emir verdi: 
- Hemen benimle gel. 
Sonra oteki tayfaya dondli: 
- Sen de beraber. 
T ayfalann ikisi de dilleri tutulmu§, 

korka korka, sessiz sedas1z lmparatori~e
nin arkasmdan yiiriiyorlar, kendilerine 
gelmege ~ah§JyorlardJ. Sa§km iki tayfa, 
nihayet, soz soyliyecek hale gelince, lm
paratori~eyi yah§tlrmaga, a§ag1 indirme
ge ~ah§t!lar. 

lmparatori~e dondii, suratlarina baktl. 
- Sozi.iniiz denize ge~miyor da, bu 

peri§an lmparatori~enize mi • ge~ecek? 
Beni mi teskin edeceksiniz? .$unu bilin ki 
ayni §eyiz biz: Deniz de, ben de. 

V e heyecanla ba§1ni salladJ, tayfalara 
emir verdi: 

D.aha sonra da, ~imdi bu soguk 
giinlerde Trakyaya gotiiriiliip orada 

1 iskan edileceklerdir. iskan i~i neka
dar hamhkh ve iyi tertib edilmi~ ol
sa da gene k1~m ,.o!uklan, '<ocuklan 
ve hayvanlarile gelen bu insanlar, 
bir hayli me§akkat ve 1shrab ~eke
ceklerdir. 

Ka~ senedir Romanyadan gelen 
muhacirlerin son kafileleri boyle ka
rah~a kahyor. Muhacir nakil ve is

' kam i~in yaz giinlerine k1ran m1 girdi 
diye 

Soruyoruz! 
' 

Gayrtmiibadil 

bonolart 

Diin, birdenbire 19,10 
liraya kadar yiikseldi 

- Geminin diregine baglaym beni!.. 
Emrediyorum size ... Baglaym diyorum Ortaya ~1khlP glindenberi talihi dii~

mekle ac;Ilml§ olan gayrimiibadil bonosize .• 
Tayfalann ikis: de, hayretler i~inde, lari, birdenbire ve olduk~a miihim bir 

b' b' 1 • b k t 1 f · . siiratle yiikselmege ba§laml§hr. Jr IT enne a I§ 1 ar. mparaton~emn 
· · 1 d 1 d Bir arahk yiiz lirahk bir bono 11 li-emnm yan ~~ uymam1s ar 1. 

S d f k b I k .... k· 
1 

b 1 I raya dii§mii§ke~ son Z'!ID1J.U~<:jrd,a n.Q!j r e e a za 1 ut;u a anca, mpara- . . · · ' 
t · · I" d t hd"di I d mal olarak btr gayrrmiibadil bonosu, 14 onc;enm e tn e, e 1 e par a 1. . 

_ H d' b k c: k .. I . hradan muamele giiriiyordu. ~ihay~et 
a 1, ~a u ... .,.,a a soy em1yo- d .. b 1 k . un, ono arm 1ymet1 19 lirayt da ge~-

rum. 
mi~ ve ak§am bir bonoya 19,10 liradan 
ahc1 bulunmu§tur. T ayfanm biri bir hal at par~asi yakala

d!. bteki lmparatori~enin ayaklanna ka
pand1. 

Gayrimiibadil bonolarmm bu ~ekilde 
yukseli§ine sebeb, piyasada diinen bir 
rivayettir. Bu rivayete gore, hiikfunet, 

olsun, efendi • gayrimiibadil bonolanm bazine bono -

Y alvanyordu: 

- Peygamber a§kma 
m1z ... 

F akat tabancamn oniinde o da arkada
§ma yard1ma gitti; lmparatoric;enin go
ziinde oliim §im~eginin c;akhgmt gormii§ -
Iii. 

lki tayfa, imparatori~eyi, halatlarla 
seren diregine sims1k1 bagladllar. 0 ka
dar kuvvetli, o kadar ~ok baglad!lar ki, 
ipler lmparatoric;enin narin viicudiiniin 
etlerine bahyordu. lmparatori~e kimii • 
d1yamiyordu. 

iki tayfa, kaptana haber verrnege ko§
tular. 

1mparatori~e vah§i bi: sesle hayk1rd1: 
- Sakm olm1ya ki, ben emretmeden, 

i~inizden biri, bana dokunay1m der. 
Dalga serpintileri, kay1§ kubaclar gibi 

c;arpiyorlar, buzdan ve sivri uclarile 1m
paratoric;enin viicudiinii orseliyorlardJ. 

Nihayet vah§i bir f1rtmaya pervas1z 
gozlerle bakan bir lmparatori~enin solu
yan bagrmda flTlma dindi. Elisabeth'in 
bu hareketi, onun «Wittelsbach'lann bir 
t;oklan kadar deli» oldugunu soy]iyen 
A vusturya saray1 erkamna hak verdiren 
tek vak' a olmu§tur. 

fmparatoric;enin maiyetindekilerden bi
rinin <<hatlra» larmda ~u sozler var: 

.. -«imparatori~enin gemi diregine 
bagh kaldtgl yanm saatin i~ine zama
mn ol~iilmez buudlan toplanmif gi· 
biydi. Deniz onu, o, denizi teakin e
diyor gibi bir hali vardt. 

<<Bu gemi direginden kendi claire
sine dondiigii vakit, lmparatori~enin 
ilk soyledigi soz ~u oldu: «Hi~bir teh
like yoktu .. Bir de olmut ne ~tkar ~ 
Allahm her birerlerimize ih5an ettigi 
hayatln tulii hakkmdaki fikirlerimi, 
miitalealanmt size ka~ defa isterseniz 
ki tekrarlaytm? Tann nekadar nasib 
etmitse o kadar yqanz; bense bu 
diinyaya Allah taraf•ndan bazt vazi
felerle geldim; samadaniyeti beni her 
tehJikeden korur.» 

«Bundn aonra, lmparatori~e, ken
disini seren diregine baghyan iki 
tayfay1 getirtti. Onlara keselerle al
tmlar hediye verdirtti; ve vak'ay1 bil
memi~ olmalarmt kendilerinden rica 
ederek.» 

larile kar§Ila§hrmaga kat'i olarak ka • 
rar vermi§tir. Bu kar~1la§hrmamn bir 
bonoya nekadar bazine bonosu verilerek 
yap1lacagt malum degildir. Yalmz bun
dan ~1kar1lan mana, bu suretle gayri -
mubadil bonolanmn hiikumetin kat'i 
tekeffiilu altmda faiz getirir ve emin hi
rer tahvile ~;evrilecektir. 

$EHIR l$LERI 

Beyoglunda 40 kiti 
cezalandirildJ 

Son yirmi dart saat i~inde Beyog]u 
kazas1 dahilinde Belediye tenbihlerine 
riayet etmiyen 40 ki~i cezalandmlmi§ -
hr. 

Adliye saray:I sahasmdaki 
is tim lakier 

Yeni yapllacak Adliye sarayt binas1 -
na isabet eden sahada istimlaki Iaz1m 
gelen yerleri tesbit eden komisyon, me
saisini ilerletmi~tir. !stimlak edilecek 
yerlerden bir kismmm listesi haz1rla -
narak Belediye riyasetine verilmi~tir. 
Geri kalan k1s1mlar da tayin olunmak 
iizeredir. !stimlak muamelesine pek ya
kmda ba~lanacakhr. 

A~acland~rma i~in tedbirler 
~ubat ay1, agac dikme mevsimi oldu • 

~u i~in Belediye tedbirler almtya bas -
lam1~ttr. Bu sene bilhassa Florya ile 
Bogazm baz1 taraflarma miihim miktar
da yeniden agaclar dikilecektir. 

Cadde ve sokak Ievhalari 
Belediye, emaye sokak ve cadde lev

halarmm degi§tirilerek yerlerine ki -
r1lmaz cinslerinin konulmasma karar 
vermi~tir. Yeni levhalarm sa«tan yap -
tmlmas1 dil~uniiliiyor. Bu hususta tet
kikat yap1lmaktad1r. 

Belediye, otobiis isletme imti
yazmi gelecek sene 

kullanacak 
istanbulda otobiis i§letmek imtiyazl 

Belediyeye verilmi~ti. Beled iye, §ehtr 
otobuslerini bu seneden itibaren kendi 
namma i§letmeyi du§iiniiyordu. 

Yap1lacak i~in miihim ve almacak ted
birlerin de o nisbette geni~ olmas1 yii
ziinden icab eden haz1rltklar bitirile -
memi§tir. Bunun ·i~in Belediyenin oto
biis i§letme imtiyazmt bizzat kullan -
mast hususundaki kararm tatbiki, ge -
lecek seneye btralolml§tlr. 

Toros Gender 
toplanbda 

Birliginin tertib ettigi diinkii 
kurtulus habralart anild1 

' 

Diin Eminonii Halkevinde yaptlan merasimde bulnnanlar 

-~~~n~~1~ . .?n altmc1 kurtu~u~. ~Ida -1 s1ralarda cereyan eden ba·ZI· vakayii an
numu dun ogleden sonra Emmonu Hal- Iatmi;;lar, Turk kuvvetlermtn §ecaat ve 
kevinde Toros Gencler Birligi tarafm - asaletinden sitayi;;kar bir lisanla bah -
dan tes'id edilmi§ ve bu toplanttya yuk- setmi§lerdir. Gene bat.ibler, igten gelen 
sek tahsil talebesinden miirekkeb bir bir co;;kunlukla alkt§lanmi;;lard1r. 
C<Ok gencler i!?tirak etmi§tir. Merasime, Nutuklar bitince, gender aralarmda 
istiklal mar§ile ba§lanm1§ ve bunu taki- bir konser tertib ederek bugiiniin verdi
ben toplanh Toros Gencler Birligi reisi gi hazla bir miiddet eglenmi§lerdir. Bu 
Rahim Akseven tarafmdan a~tlmi§hr. arada haz1r bulunanlara portakal ikram 

B'.Indan sonra Olc;ii ve Ayarlar miifet- olunmtl§tur. Toplanti g~ vakte kadar 
ti~lerinden Fetbi bir nutuk soylemi§tir. 
Adanadaki miicadele senelerinde ken - siirmu§tiir. 
disine cSinan Pa~a· nam1 verilmif? olan Adanadaki tezahiirat 
Fethi, bu mucadeleye nastl i§tirak et - Adana 5 (Hususi) - Kurtulu§ bayra-
tigini, dii§manla yap1lan ~arp1;;malarda m1m1Zin on altmct yildoniimii, yagmura 
Tiirkun ne biiyiik kahramanhklar gas- ragmen coskun sevin~ tezahiirlerile 
terdigini ve nihayet bir hafta ·ic:;inde kutlulandt. Ogleden sonra sulama i§ -
du§mamn Adanayt nas1l tahliye etmek leri insaatt temel atma merasimi yaptl -
zaruretinde kald1g1m anlatmi§t1r. m1§, <;~kurovahlarm bu biiyiik bayram-

Tlb Fakultesi talebesinden Adanah da duyduklar1 sevinc:; bir kat daha art
Kemalle Yuksek ikhsad ve Ticaret mek- m1;;hr. Gece fener alaylan tertib edil -
tebi talebesinden Mithat Saracoglu da mi~tir. BeJediye tarafmdan Halkevinde 
hirer nutuk soyliyerek Adanamn i§gali Adanahlarm en ne§'eli gunii §erefine 
senelerinde hissolunan elemleri ve o verilen balo pek parlak olmu;;tur. ............................... vli;.{':Y'£'ii'E ............................. 'iioRsA.i'A"ilv .. A 

Emniyet memurlarmm 
elbiseleri 

Emniyet memurlannm da Emnlyet 
n;tiidji,der· gibi .a<;.llt YMal! elhise giyme
Ieri kararla~hnlml§tlr. Karar, alaka -
darlara bildirilmi~tir. 
1 Jlav ~ CEMfYETL'E:RD'£ 

Esnaf cemiyetleri idare 
heyetlerinin i~tima1 

Esnaf cemiyetleri idare heyetleri, bu
giin saat 10 da heyeti umumiye balinde 
Eminonii Halkevi salonunda bir toplan
h yapacaklardl!. Toplanttda esnaf ce -
miyetleri, yard1m te~kilah ve esnaf dis
panseri hesablan hakkinda izahat veri· 
lecektir. 

Tiirk borcu tahvilleri yiiksel
mege ba§ladl 

Turk borcu tahvilleri dun birdenbire 
yukselmege ba§laml§tlr. Bu yukseli§ 
neticesi' ola'rak sabai1 18,46 liradao a~thln 
tJni Tiirk,. Ak§am 18,70 liraya kadar 
~\Gnn~br.n ,1 · dr .. , 111 'll• 1 , 111. 

Mali mehafilde bu yiikseli~in sebeb1, 
~1kartlacak yeni 1938 tahvilleri olarak 
gosterilmektedir. .. 

Paristen diin gelen haberlerde Turk 
borcu tahvilinin yiikselmekte oldugunu 
gostermi§tir. Bir giin evvel 279 frankta 
olan tahviller, dun 299 a firlamt~tir. 

Cumhuriyet Merhe:z Bankast 
hisse senedleri 

Cumhuriyet Merkez Bankas1 hisse se· 
nedleri de, diin 99 liraya kadar yuksel -

• '•'- mi§t.ir. 
Y eni Posta, T elgraf miidiirii P. T. TELEFONDA 

Ankarada yeni bir vazifeye gidecek 
olan istanbul Posta ve Telgraf miidurii 
Mazharm yerine tayin edilen Bursa 
Posta ve Telgraf miiduru Yusuf, bir iki 
giine kadar ~ehrimize gelecektir. 

Beyoglu Halkevinde 

-----------
Umum miidiir geldi 

Posta, Telgraf ve Telefon Umu"_l mii
durii N azif, kendisini tedavi etttrmek 
iizere mezunen ~ehrimize gelmi§tir. 

-- -----
a~dan kitab • • serg1s1 

Kitab sergisinden bir ko§e 

Beyoglu Halkevinin biiyiik salonun-1 oldu~unu_ gost~rmi~tir. . . . . _ 
da dun giizel bir kitab sergisi a<;llmi§IIr. F1lhak1ka k1tab serg1smde, mtJ§arlarm 

936 ve 937 senelerinde lstanbulda ba- dan haberdar olmadJgJmiz birc;ok kiy· 
sJlan tiirkc;e kitablann biiyiik bir ktsml- metli eserler g?~e ,.arpmaktadJ~: . 

· 1 ·· 1 · ·· ·· k Aynca sergmm devam1 muddetmce, 
m toplu b1r hade goz enn onune oyan h" dil I .. d · · ·skonto 
bu sergiye §ehrimizdeki 12 ne§ir miiesse- ~le§ dlr c e

1
n ekserder yuz e ylrffi1 1 

. 1 e e satJ rna ta 1r. 
sesile kitablanm kend1 hesablarma basil- A k k k" k" b · · 'n kas . . . . I d" nca yaz1 1, 1ta serg!Sim -
ran baz1 muharnrler 1~1trak etml§ er 1r. d •w• I lduklanna . . . , • ett1gt manaYJ an 1yamam1§ o 
. T e§hlr :d1lmekte olan .SO? k1tao_m 1- hiikmedebilecegimiz baz1 miiesseselerin 
~mde edeb1 eserler ekseny:tl • te§_k1l et- bu haylrh i§e yabanc1 ve seyirci kalmalan 
mekte, onlardan sonra terb1yev1 k1~ablar son iki sene zarfmda bas!lm1& olan tiirk<_:e 
ve nihayet fenni ne§riyat gelmektedu. kitablarm hepsini burada gormemize ma-

Kitab sevgisini yaymaga yanyacagl ka- ni olmaktad1r. 
dar, memlekette <;1kan kitablan da tamta- Be§ alh sene evvel Beyaztdda, Oni
cak olan ve her sene ac;Ilmasma karar ve- versite meydanmda kurulan ilk kitab ser
rilen bu sergi bir hafta miiddetle ac;1k gisinden sonra, nedense ihmale ugnyan 
kalacakt1r. bu liizumlu i~i iizerine alarak esash bir 

Diin havamn bozuk olmasma ragmen ~ekilde canlandJrmaga muvaffak olan 
kadm erkek, kafile kafile sergiye gelenlc- Beyoglu Halkevi ba§kanhgm1 tebrik et
rin c;oklugu, bu te§ebbiisiin pek yerinde ·mek bir vazifedir. · 

6 lkincikanun 1938 

Siyasi icmal 
Amerikanm harici 

politikas1 
~ merika Cumhurreisi Frank! in 
~ Roosevelt'in kongre yani Arne• 

rikan parlamentosunun son i~ti• 
rr:a devresinin ba§lamas1 miinasebetile 
soyledigi nutuk, Amerikada harici ve da· 
hili politikalar iizerinde senelerdenberi 
devam etmekte bulunan muazzam miica• 
delenin son vaziyetini gosterdigi gibi, hem 
devlet §efi hem de hiikumet ba§I bulunan 
Cumhurreisinin yeni diinya hadiseleri 
kar§1smda ne yapmak istedigini de anlatll. 

1890 tarihine kadar ~imali Amerika 
Miittehid Hiikumetleri harici politikasl 
Amerika k1t' asmm haricinde i§lere kan§· 
mamak ve yalmz bu k1t' adaki mevcud 
vaziyet ve hududlan muhafaza etmek 
gayesini giitmekteydi. Bunun ic;in o za • 
mana kadar Amerikan efkan umumiyesi 
kendi k1t' as1 haricindeki i§lerden, kavga• 
lardan ve bogu§malardan uzakta dump 
kendi terakki ve refahm1 teminle me§gul-, .. 
au. 

Vaktaki Theodor Roosevelt Cumhur • 
reisi oldu. Amerikan devleti kendi lilkesi 
ve k1t' as1 haricine ~Ikarak emperyalizm 
yoluna girdi ve bir daha bu yoldan !;1 • 
kamiYarak Umumi Harbe siiriiklendi. 

Amerika, bu i§e 1897 senesinde Bii .. 
yiik Okyanusun ortasmda ve Amerika 
k1t' as1 haricinde Havai adalanm i~gal 
ederek ba§laml§tlr. Ertesi sene Amerika 
lspanya ile yaphg1 harbde galib gelerek 
Uzak§arktaki 12,353,800 niifuslu ve 
297,905 kilometre murabbamdaki Phi • 

l:ppines (Filipin) adalanm zapt ve ilhaiC 
elmi§tir. Daha !onra Panama kanalml 
yaparak §arki Biiyiik Okyanusa hakim 
olmu§tur. 

1900 senesinde <;indeki Boxer vak1asi 
miinasebetile Amerika Pekin iizerine as• 
ker gonderdi. 1905 te J apon - Rus har• 
bine tavassut §eklinde miidahale ederelt 
Japonyay1 zaferinin semerelerini istedigi 
gibi toplamaktan menetti. Nihayet 1917 
de Umumi Harbe girdi. Umumi Harb• 
den sonra da bo~ durm1yarak J apony.ayi 
Biiyiik. Harbde ingiltere ve Fransanm 
gizli nzasile temin ettigi istifadelerden 
1922 de mahrum etti ve 1 apon donan .. 
masm1 Amerika donanmas1mn he§te ii~ii 
nisbetine indirmege icbar eyledi. 

.$imdi Avrupa ve Uzak~ark i§lerinin, 
Umumi Harbin arifesinde oldugu gibi, 
tekrar fena halde kan§hglm goren Arne• 

rikan efkan umumiyesi; Theodor Roose• 
velt'in Amerika ht' as1 haricinde yapllgl 
emperyalizmi, son neticelerine bakarak 
dalalet ve felaket saym1§, siyasi faaliyet 
vc gayretini Amerika k1t'asma hasretmek 
yolunu tutmu§tur. Bu maksadla gec;enler .. 
de mutlak bitarafhk kanunu meydana 
getirilmi§ti. 

Am erika ktt' as1 haricindeki herhangl 
ihtila£ ve harbde Amerikan tebaasmm, 
menafiinin ve ticaret gemilerinin alakadal' 
olmasm1 meneden bu kanundan ba§ka 
Amerika, Philippines (Pilipin) adalanna 
istiklal vermi§tir. Efkan umumiye, §imdi 
bu adalardaki intikal devresini feshede • 
rek istiklalin derhal tatbik1 it;in Cumhur• 
reisini zorlamaktadir. (:iinkti Amerika 
efkan umumiyesi Uzak§arktan bir an ev• 
vel uzakla§mak istiyor. 

Frank! in Roosevelt ise ada§ ve selefi 
Theodor Roosevelt'in Amerika k1t' as1 
haricinde ve bahusus Biiyiik Okyanusun 
garbmda emperyalizm pplitikasm1 devam 
ettirmek istiyor. Gec;enlerde Chicago (.$i
kago) da soyledigi nutukta miitecaviz 

devletleri yani 1 aponyay1 karantine alhna 
almaktan bahsederek efkan umum1yeyi 
yoklami§ll. 

Lakin ada§mm emperyalizm politika· 
smt datalet sayan efkan umumiye tara • 
fmdan mukavemet gordii. Bunun It;m 
miispet olan §imdiki nutkunda Amerika• 
mn kendi hukuk ve menafiini, a~1k'<as1 A .. 
merika kit' aStn! miidafaa edecegini soy• 
lemekle iktifa etmi§tir. Mutlak otorite re• 
jimini takib eden devletleri yani J aponya· 
Y tehdid etmekten ~ekinmi§ ve biitiin mil· 
letlerin bir giin mutlaka demokrasi csas .. 
lanm kabule mecbur kalacaklanm soy .. 
liyerek fngiltere ile Fransaya tesliyet 
vermi§tir. Amerika Cumhurreisi akide iti· 
barile ingiltere tarafmda oldugunu ve 
lakin sulhu muhafaza etmek ba§hca ga• 
yesi bulundugunu soyliyerek Amerika ef
kan umumiyesinin biiyiik ekseriyetinin di· 
legine uygun hareket edecegini anlatm1§• 
hr. <;iinkii Amerika dahilinde c;ok biiyiik 
gaileler vardu. 

Muharrem Feyzi TOGAY 
::s 

Miiessif bir oliim 
Sab1k eczayi ttbbiye miiteahhidi Sa· 

nyerli Bay Mehmed Kaz1m kiz1 Bayan 
Belkis, alb senedenberi gekmekte ol ~ 

dugu hastahktan kurtularmyarak gene 
ya§mda $i§hane karakolu Frej aparh • 
manmda hayata giizlerini yummu§tur. 

Kederdide ailesine teessurlerimizi be
yan ederiz. 
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Hfidise!er aras1nda 
SON: . HABER .LER 

Tiirk inkilab1 ve Japonya 

I •t t p t k • b ~ D ngilterede, Yakm ve Ort!l§ark ce· D g 1 e r e 0 r e J Z e I r 0 miyetinin merkezinde yaptlan bir 
toplanb, yeni Tiirkiyeye kar§t 

k A h t •• d • Anglo Sakson hayranhgmm giizel as erJ eye gon ertyor tecellilerine vesile olmu§: Yiizba§t 
Tracy Philips Tiirk inlalabmtn esasla-

iki devlet erkan1harbiyeleri aras1nda yapdacak 
miizakerelere biiyiik ehemmiyet veriliyor 

Londra 5 (A.A.) - hi haber alan I ~u s1rada bu miizakerelerin elzem oldu
mahfiller, lngiliz askeri heyeti azalarile gunu kaydetmektedir. 

Burada hasrl olan kanaate gore, Al
manya, 1talya ve Portekiz arasmdaki za
hiri yakmhk, !spanyol meselesinin c;er

c;evesini a~makta ve !ngiliz - Portekiz as
ker! menfaatleri ideolojik miilahazalara 
takaddiim etmektedir. 

Portekiz erkamharbiyesi arasmda ~ubat 
sonunda Liz bon' da yaptlacak olan go
rii~melere biiyiik bir ehemmiyet atfetmek· 
tedirler. Bu mahfiller lspanya harbinin 
tesirlerine ragmen 1ngiltere ile Portekiz 
arasmda ittifakm biitiin kuvvetini muha
faza ettigini soylemekte ve bu gorii~e
lerden kat'i neticeler beklenilmesine rail;- lngiliz asker! eksperlerinden miirekkcb 
men lspanyol ihtilafmdan istifade eden bir heyet !ngiltere ile Portekizin miiteka
bazt ecnebi memleketlerin Portekiz iize- bil ihtiyaclanm tesbit etmek i.izere ~ubatta 
rinde niifuz icra etmeP:e tesebbiis ettikleri Lizbon'a gidecektir. 

""-"'""""""""""""'IIUUUIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIJilliiiiiiiiiiiiiiiii>IUOUUUUUooooooooooooooooooo• 

T eruel cephesinde 
miithis soguklar 

iki taraf da galibiyet 
iddias1nda bulunuyor 

Barcelone 5 (A.A.)- Resmi teblig: 
Asilerin T eruel mmtakasmdaki hii

tumlan, akamete ugrami~br. T;ruel cep
hesinde hararet derecesi, sifirdan a~ag1 
15 tir. 

Asilerin bir tayyaresini dii&iirdiik. 

lhtilcilcilerin tebligi 
Salamanka 5 (A.A.) - Resmi teb

lig: 
T eruel etra fmda muharebeler devam 

etmektedir. Dii&manm 11 tayyaresini dii
~iirdiik. 

Sis ve &iddetli soguk harekatJ giic;le&
t;rmektedir. 
Cephede olen gazetecilerin cesed

leri Parise gelirildi 
Paris 5 (A.A.) - Teruel cephesin

de maktul dii$mii$ alan ikisi Amerikah ve 
biri lno:iliz iic; gazerecinin cesedleri bu 
sabah Parise getirilmi&tir. Birc;ok gazete
ciler, istasyonda ham bulunuyorlardi. 

Norvecr bankasmm iskonto 
fiatlar1 

Oslo 5 (A.A.) - Norvec; bankas1 
iskonto haddini yiizde dortten yiizde iic; 

buc;uga indirmi~tir. 
Bulgaristanda gizli radyo 

ne§riyatl 
Sofya 5 (Hususi) - Sofya rad:ro 

direktorliigii, on be& giindenberi b.u.h~.arca 
yaphgl gizli ne§riyatll' radyo servlSlm ka
ti§hran bazi mevcelere tesadiif edild.igmi 
ve buna dair malumatJ olanlann dJTek
to Iii~ bildirdikleri takdirde kendilerine 
1 ~ 00~ leva miikafat verilecegini ilan et
mi~tir. Bu gizli radvo .mevceleri geceleri 
muhtelif saatlerde ne&nyatta bulunmakta 
Ve tabil olarak ertesi giin hangi saat ve 
zamanda tekrar ne$riyatta bulunacagmi 
gizlemektedir. Bulgaristan d~h~linde. ol
duO.u muhakkak goriilen bu gtzh ne$nyat 
te•kilatmm ele gec;mesi ic;in biiyiik gay

r,.tler sarfedilmektedir. 

lngiliz sefiri Kont Ciano ile 
gorii§tii 

Rom a 5 (A.A.) _ !ngiliz sefiri, .bil
hassa radyo ile Arab lisanmda ne&~Jyat 
Yap•lmasr meselesi hakkmda M. Crano 
ile 40 dakika gorii$miistiir. 

Van Zeeland Londraya 
davet edildi 

B "k I 5 (A A.) - Van Zeeland, ru se . d'ld'~· 
Londraya hareket etmi§tir. Z~nne ~ ,1gJ-
ne gore van Zeeland diinya trcarehm ts· 
lab etmek c;areleri hakkmdaki .ra~o~unun 
tetkiki icin Londraya da vet edtlmi~hr. 

Cehennem makinesi bir 
infilaka sebeb oldu 

P · 5 (A A) _Care de Lyon'da ans . . k 
b. · f'!Ak vu ua ge~tnanetler dairesinde 1r m J a 

lerek bir yan!o'(m c;1kmasma sebebiyet ve~
tnisse de vangm c;abuk bastmlmr&tlr. lnft· 
lak, me<;hul bir valizdeki bir ~e~ennem 
tnak;,..,.si yiiziinden vukua gelmt~ttr. 

Para cezasma mahkfun 
oldular 

Paris 5 (A.A.) - Totaliter temayiil 
lere sahib sivasi bir te~ekkiil olan Res
semhlement Francais meselesi hakkmda 
rnahkeme tara fmdan bir karar verilmi$
tir. 

Mahkeme. bu te~kilatm ihtilalci birlik· 
-l~r hakkmdaki kararnamenin tatbiki ne -

ticesi olarak feshedilmi$ olan «Fransiz 
te~aniidii» te~kilatmdan ba~ka bir~ey ol -
lnad,;h miitaleasmda bulunmustur. 

Mahkeme, te$kilat reisi binba~1 Joan 
~enaud'vu 3 bin frank para ceza•ma ve 

1i~er zimamdarlardan her birini de biner 
lranga mahkiun etmi§tir. 

Filistinin akibeti 
ne olacak? 

ingiltere hiikumeti bir 
«Beyaz Kitab» ne.retti 

Londra 5 (A.A.) - Filistine gide -
cek olan yeni hiikumet komisyonunun sa
lahiyetlerini tarif eden bir Beya:z Kitab, 
bugiin ne§redilecektir. 

Bu komisyon Lord Peel'in raporunda 
tavsiye edilen iki te§ekkiiliin vazifesini 
gorecektir. Lord Peel raporunda, Filis -
tine mall bir knmisyonla taksim plamna 
gore mmtakalan aymnak iizere bir husu
si komisyon gonderilmesini teklif etmi~ti. 
ingiltere hiikumetirin Filistini taksim pro
jesine kabul edilmi~ nazarile bakttgmJ ha
hrlatmak lazimdir. Milletler Cemiyetinin 
temmuz ic;timamda lngilterenin taksim 
plamm hararetl,. miidafaa ettigi ve Cemi
yet konseyince kendisinden mufassal bir 
taksim plam tevdi etmesi istendigi malum
dur. 
Baya:z; Kitab hakktnda miitalealar 

Londra 5 (A.A.) - fngiliz siyasi 
mehafilinin «Beyaz Kitab» kar§tsmdaki 
ilk aksillamelleri, heyeti mecmuast itiba • 
rile miisaiddir ve halihamda 1ngiliz par -
lamentosunun kararlan yi.iziinden mii§kii
kiilata ugramadar Filistin meselesinin 
tasfiyesine dogru bir terakki viicude getir
mek ic;in kabul edilmi~ olan usuliin mahi
rane oldugunu meydana <;Ikarmaktadir. 
Kabul edilmi$ olan hal sureti, vakti hull'i
li.inde kararlarm parlamento ve Milletler 
Cemiyeti tarafmdan tasdik edilmesi ic;in 
planm tatbikma miiteallik biitiin teferrua
h ihzar etmege miisaiddir. 

Daily Herald gazetesine gore «Beyaz 
Kitab» kabine erkam arasmda bir ihtilaf 
mevcud oldugunu gostermektedir. Kabi
ne azasmm bir k1sm1 Filistinin siiratle 
taksim edilmesine taraftardtr, diger bir 
ktsmr ise bu taksimden vazgec;ilmesini ar
zu etmektedir. 

Gene bir Arab idam edildi 
Londra 5 (Hususi) - Filistinde bu

giin gene bir Arab idam edilmi~tir. Mah
kumun Maverayiiirdiin'den Filistine silah 
getirdi~i tahakkuk etmi§tir. 

Londra va gidecek 
mali heyet 

Ankara 5 (Telefonla) - Ba~l!ca milli 
~ank~lanm1z mlidiirlerinden bir heye -
tm btr aya kadar baz1 mali ve iktlsadl 
hususlarla alakadar temaslarda bulun -
mak i1zere Londraya gidecelkeri anla -
~t.l~aktadtr. Bu heyete dahil oldu,gu bil
dmlen Merkez Bankas1 umum mlidlirli 
Salahaddin Gam bu sevahatin tabii ve 
normal bir mahiyette oldugunu tebarliz 
ettirmekle beraber henliz kat'i ~ekilde 
ta~arrlir. etmemis ve bittabi glini1 tayin 
"dllmemtll bulundugunu bana soyledi. 

ft~ lya, Roma sefiri olm1yan 
devletlerle miinasebabm 

kesecek 
Londra 5 (Hususl) - Ramadan bildi

rildH!ine gore, italyan hiikumeti Rama
da sefirleri bulunm1yan devletlerle si
yasl mlinasebati kesmege karar ver • 
mi~tir. Halen Holanda ile Fransamn Ro· 
mada sefirleri yoktur. 

Bu haber henii<. ba~ka membadan te
vid edilmemi~tir. 

ttal,ra, Avu,turya, Macaris
tan H'\ricive Naz1rlar1 

toplamyor 
Londra 5 fHususi) - Avusturya, Ma 

caristan ve italya Hariciye Naz1rlan 6-
nlimlizdeki pazar glinli Pe~tede toplana
rak bir konferans akdedeceklerdir. Kon
ferans lie; ~n devam edecektir. 

Yurd~,~"'hhtan ~Jkar1ld1 
Ankara 5 (Telefonla) - Otuz sene ev

vel Yugoslavyava giderek bir daha don· 
meclidj ve kendisini konsolosluldarlml· 
7a da kavdottirmp-li<1i Anlao,lan Bo~n~k 
Orner oglu ismail, Tevfik Slileymanovit; 
yurdda§hgmuzdan <;Ikanldt. 

n iistiindeki pek dogru tahlil ve mii· 
§ahedelerini anlatrm§. Y almz, konfe
rans~t bir noktada inktlabtmtZin ha
kikatinden aynlarak diyor ki: 

«- Tiirklerden bir~ogu 1922 se
nesinden itibaren ve Cumhuriyetin 
ilk giinlerinde Japonyanrn nasrl 
garbltla~mr~ oldugunu ve bu Asyalz 
memleketin Avrupadaki denizasrrl 
memleketlere ta~t1g1 bir zama~da 
bununla naszl miinasebette bulun
dutiunu itina ile tetkik etmiftir.» 

Bu sozlerden, Tiirk inktlabmm Ja
ponyadan ilham aldtgl neticesini ~~
karanlar bulunabilir. Belki muhterem 
konferans~t da bOyle bir kanaat sa· 
hibidir. Rusya, hesaba kablmazsa 
Asyada Japonyadan sonra garbbla
§an ilk memleket Tiirkiye oldugu i~in, 
inkilabirmzm men§eini bilmiyen A v· 
~ablar arasmda, Uzak§arktn Ya
ktD§arka st~nyan bir tesire inananlar 
~ok olabilir. 

Halbuki Tiirk inktlabt hi~ bir ham
lesinde Japonyayt kendisine model 
olarak almiJ· degildir. Evvela, aleyhi· 
mizde bir not olarak itiraf edelim ki 
bizde Japonyaya dair yaptlmt§ etiid 
yak denilecek kadar azdtr. lnkJlab1: 
mxzm herhangi bir lesir ve taklidden 
degil, tarih ve hayat zaruretlerinden 
dogdugunu anlamak i~in, Japonya ve 
Tiirkiye arasmdaki biiyiik rejim far
kma gozucile bakmak yeti§ir. 

V eciz v·e sad, gormege te§ebbiis 
edelim: Japonya imparatorluktur, 
biz cumhuriyet~iyiz. Japonyada lm
parator, ilahi bir soy dan gelme, mu
kaddes bir varhk telakk= edilir; siyasi 
ve dini akideler orada hila bir Orta
~ag hamurile birbirine yugrulmu§tur, 
biz laikiz. Japonyada imparator her· 
§~ydir, biz halk~tytz ve bizde her§ey, 
halkhr. Japonya, Hindin ve ~inin ha
zin koleligme dii§memek i~in, mo· 
dem bir orduya ve donanmaya sahib 
olmak ihtiyacile ve tamamile askari 
zaruretlerle garb teknigini benimse
mi§, fakat cemiyet yaptst itibarile ge· 
ri bir feodaliteyi zamantmiza kadar 
aiiriiklemittir. Japonya emperyalist 
milliyet~idir; hududlanntn dl§mda 
gozii olm1yan Tiirk milliyet~iligi ya
banct toprak ve miistemleke degil, 
sulh pe§indedir. Hi~bir monar§i ve 
otokrasi emelile alBkast olmtyan 
Tiirk devlet~ilig: ise Japonyanmkine 
hi~ benzemez. 

Hedefi, garb ktblesine donerek me
deniyet namazt ktlmaktan ibaret ol
rnlyan Tiirk inlalabile Japon garbh
l!l§masmt mukayese etmege imkan 
yoktur. Garb medeniyetinin Asyaya 
Uzalqark kaplSmdan giri§le Yaktn
§ark kaptsmdan giri§i birbirine benze· 
mez. En a~tk farklardan biri de §U· 
dur: Garb medeniyeti Japonyaya bir 
emperyalizm hareketi olarak, maki
ne, z1rhh, tank ve tayyare ihtiyact 
halinde girdi; Tiirkiyeye ise, biiyiik 
Tiirk medeniyetinin karde§i olarak, 
teknik ihtiyadar da a§an yiiksek be
§eri prensiplerle, sulh, ilim ve san'at 
ideallerile gelm~ bulunuyor. $arkm 
iki ucu arasmdaki maddi mesafe ka
dar manevi mesafeye de dikkat edil
melidir. 

PEYAMI SAFA 

I Jvusturucu Maddeler . , 
inhisar~nm bilan~osu 

Ankara 5 (Telefonla) - Uyu~:Jturucu 
Maddeler inhisarmm 1936 mali YJ.h bi
lan<;osule muraktblar heyeti raporu He
veti Ve>kilece tetkik edilerek tasdik o
lundu. idarenin 934 ve 935 mali YJ.h bi
lancolarma nazaran, 1935 te idarenin he
m~ kanuni sermayesine muadil bir lle
kilde ve bir milyon 478 .385 lira k1y -
metinde ve 1936 yllma da 883,738 lira 
ktymetinde stok mal devredildigi halde, 
bu sene 1937 mali YJlma ancak 798,000 
kiisur lirahk mal devredilmi~tir. 

Amasyada odun, komiir 
buhram 

Amasya (Hususi) - Birkac; giin
denberi bir bahar manzarasl arzeden ha
valar birden sogukla~tl ve bu iki giinde 
bilafastla kar yagd1. 

Odun. komiir buhramnm onii tamamen 
ahnm1s deii'ildir. 

Belediyenin miitemadi takiblerine rag
men hala ihtikarm mevcud oldugu gO
riilmekte ve teessiir uyand1rmaktad1r. Bir 
merkeb viikii komiir evvelce 50 - 60 ku· 

TU$ arasmda sahhrken ~imdi 1 00 kuru~a 
bile almak miimkiin olmuyor. 

Keyfiyet fakir halkm giicliikten ziya· 
de tshrab c;ekmesini intac; etmektedir. 

( Biiyiik davala.r .. 

Biiyiik Okyanus 
Yazan: LUDOVIC NAUDEAU 

Amerika l<tt'asmt Asya diinyasmdan dilik muammahdu. Havai adalarmdaki 
ay1ran denizin azametine bir harita iize - ba~hca deniz iissiiniin Jslaht ic;in biiyiik 
rinde bakildtgr zaman, birbirinden bu de- paralar tahsis etmi§lerdir. Bundan maa -
rece uzak mmtakalardan hareket eden fi· da, Filipin adalan yolu iizerinde, c;ok 
lolarm c;ati~masma imkansrz nazarile bak· miisaid vaziyetlede serpilmi§ bulunan 
mak icab ediyor. Midway, Wake ve Guam ismindeki iic; 

Fa kat, Panama kanalile Biiyiik Ok • adayr daha kabili istifade bir hale koy
yanustaki Japon adalanm birbirinden a- makla me~guldiirler. Fakat, diger taraf -
y;ran 17,000 kilometroluk mesafenin b~- tan, ii~ sene evvel, Filipin adalanna is -
lundugu hathiistiiva mmtakalanndan §I· tiklal verdikleri ve bu istiklalin on senelik 
male dogru c;IkJidtgl takdirde vaziyet de· bir tecriibe devresinden sonra kat'ile§ece
gi§ir. ~imalin buzlu ve vah§i mmtakala - gr de malumdur. Acaba bu adalar Ame
rmda, iki kit' a birbirine yakla§maga gay- rikada kalmak niyetinde midirler, yoksa 
ret eder gibi goriinmekte ve ancak dar orada vaziyetlerini tasfiye mi edecekler? 
Behrenk bogazile aynlmaktadtrlar. Btrle§ik Amerikada, bu hususta muhtelif 

Esasen Kamc;atkada. bugiin §imali Si- fikirlerin c;arpl§tJklanm gosteren pek c;ok 
beryadan madud alan bu geni§ ve Jsst:z emareler vard1r. Bu fikirlerin miitekabil 
yanmadada, J aponyanm gozii oldugunu kuvvetlerini, §U veya bu istikamette c;a -
t.;hmin ettiren bin;ok emareler belirmi§tir. bucak tadil edecek mahiyette, beklenme
J apon Generali Vada, <<J apon toprakla- dik hadiselrin zuhuru muhtemeldir. 
rmm milll miidafaasmda vazifeler» isim· Bugiine kadar Anglo-Sakson diinyasJ, 
It bir kitabda, Biiyuk Okyanusun uzak ba§tanba§a, tereddiidler, §iipheler ve o -
§imalinin, J aponyayt tehdid edecek olan yalanmalar ic;indedir. Buna mukabil, go
Amerika tehlikesine saha olacagmt soy - ruyoruz ki, J aponlar, her itibarla faali -
lemektedir. Hakikatte, J aponyaYJ tehdid Y~"ttedir, ciir' etli hareketlere giri§mekte 
eden hic;bir Amerika tehlikesi mevcud ol- uzun zaman zaptedilmi~ milll emellerin, 
madrgt apa§ikii.r meydandad1r. Amerika· pervastzca tatminine atJlmaktadtr. ]apon
hlar hie; kimseye taarruz etmek niyetinde ya, bir emrivaki siyasetine dalmt~tJr. 
degillerdir. F akat, J apon genera linin bes- Bun dan takriben seksen sene evvel, 
ledigi fikir §Udur ki, §ayed, giiniin birinde Japonya, muhtelif Avrupa filolan tara • 
J aponlar Amerikaya ayak atmak ister - fmdan bombardtman edilmi§ti. Bugiin, 
lerse, oraya ula§mak hususunda en biiyiik malum oldugu iizere, gene bombardtman 
muvaffakiyet yolu, Kamc;atka mmtaka • edenler var. F akat bombactlar ayni ta • 
Ian, Behrenk denizi ve Alaska olabile • rafta degil. 
cektir. Binaenaleyh, Amerika erkamhar- ]aponlar, daha l 854 senesinde, Ko -
biyesinin, bu §imal mmtakalarmda kain. modor Perry'nin, Japan vasf1 miimeyyizi 
kendi arazisi i.izerinde tahkimata kalkt§ • olarak zikrettigi §eytanet sayesinde, An
mas! bir tehlike teskil etmektedir; fakat, glo-Sakson ziimresini dagttmak ic;in gay
bu tehlikeye, Amerika topraklarma bu ta- ret sarfedecek gibt goriiniiyorlar. Esas 
raftan tecaviiz etmek te§ebbiisiinde bulu- itibarile sulc;u alan Amerikahlar, Uzak -
nacak olan miistevliler maruz bulurunak- §arktaki vaziyeti, acil menfaatlerinin ha • 
tad1r. • ricin de telakki ederek: <<Biiyiik Britan • 

~u dakikada, Reisicumhur Roose - ya i~in ic;inden c;tkstn» dediklerine gore, 
velt'in ve giizide bir s1mfm cesurane izah- ]aponlann, bu neticeye varmak ic;in ag
lanna ragmen, Amerikahlarm biiyiik bir lcbi ihtimal fazla gayret sarfedeceklerdir. 
ktsmmm, Birle§ik Amerikayr, Uzak§ark Zamammtzda, Amerikamn J a pony a ile 
hadiselerinde birinci planda rol oynamak yaptigt ticaretin ~ok biiyiik bir mikyasa 
zaruretinden vareste telakki ettikleri rna· ula§mt§ olmast keyfiyeti bu hususta J a
lumdur. ponlara yardrm edecektir. 193 7 senesinin 

Bununla beraber, diinya i§leri, hele ilk sekiz aYJ zarfmda ]aponya, Amerika
Amerikada, c;apra§tk, hareketler ve te • ya 447 milyon yenlik mal ihrac etmi§, 
zadlarla doludur. Amerikahlar bu Jsrarlr buna mukabil, Amerikadan 883 milyon 
telakkilerinde devam ederken, Amerika yenlik mubayaatta bulunmu§tur. Bugiin, 
deniz erkamharbiyesi, ote taraftan, Bu • sulhperver Amerikahlann deli! olarak 
yEk Okyanustaki hamhklanna, sanki gii· ileri siirdiikleri §ey bu biiyiik misaldir. 
niin birinde orada biiyiik hadiseler cere - Fakat, diger taraftan, Amerika siyaset 
yan edecekmi§ gibi devam ediyor. On - adamlan ve Amerika amiralleri, c;ok fa:z
ceden hie; haber vermeden, Alaska' da, Ia tekrar edildigi ic;in hakikat olmamasma 
Sitka Harbour' da bir hava iissii viicude imkan bulunm1yan bazt giiriiltiilii tehdid
gE"tirmi§, oraya on iki tayyare gondermi§, lE"rin mevcudiyetini tamamen miidriktir • 
daha ba§ka tayyareler yollamagr da te • lei. Panay bombard1mam, bu tehdidleri 
min etmi§tir. Aleoutien adalannm orta • teyid etmi§tir. Bugiin, vaziyet sarahaten 
smda Duteh Harbour' da diger bir hava gosteriyor ki, Biiyiik Brit any a, Birle§ik 
iissii yakmda faaliyete gec;ecektir. Bu a- Amerika, Fransa ve Holanda tarafmdan 
cialar, muazzam bir kopriiniin ayaklan yaptlacak bir ittifak, Asyadaki muhtelif 
gibi, Alaska'dan Kamc;atka'ya kadar miistemlekeleri tahtt temme almamn ye
koskoca bir mesafeyi kaplamaktadtr. Ja • gane yoludur. Boyle bir anla§ma olma:z
ponyanm, bu yeni i.isler hakkmda, §iddet- sa, bu topraklar, giiniin birinde biiyiik bir 
li protestolarda bulundugu, Amerikal1la- tehlikeye maru:z kalacakbr. Amerikanm 
nn ise, bu protestodan sonra dahi haz1r - verecegi karar, medeniyetin atisi ic;in, ha-
ligt durdurmadiklart haber veriliyor. y~ti bir ehemmiyeti haizdir. 

Hulasa. Amerikahlann vaziveti, sim - Ludovic Naudeau 

Romanyada Belediye 
Medisi feshediliyor 

£Baqtarat2 1 tnC2 sahtlecttl 
Sovyet el~isi M. Goga ile goriiflii 

Londra 5 ( Hususi) - Romany a 
Ba~vekili M. Gaga Sovyet elc;isi M. Os
trowski'yi kabul ederek, uzun bir miila
katta bulunmu~tur. 
/ Sovyet gazeteleri, Moskova hiikumeti
nin Romanyada cereyan eden hadiselere 
kar~J lakayd kalamtyacagmt ya:zmakta
dtrlar. 

Y ahudi muharrir kullanan 
gazeteler kapatrldz 

Biikre~ 5 (A.A.) - Dahiliye Naz~
rt, Y ahudi muharrirler kullanan bir c;ok 
vilayet gazetelerini kapatmr~hr. Bunlarm 
arasmda Oserno Ovitz de, almanca ola
rak inti§ar eden biitiin gazeteler de vardtr. 

Bu tedbir, yaz1larile Rumen milletine 
zarar vermi~ alan diger biitiin gazetelere 
de te~mil olunacakhr. 

Polis miidiiriine verilen salahiyet 
Biikre~ 5 (A.A.) - Biikre~ polis 

tniidiirii ve Krahn mu'temedlerinden Ge
neral Gabriel Marniesco'ya bir dahiliye 
miiste~annm haiz oldugu salahiyetlere 
mi.i~abih salahiyetler verilmi~tir. 

Romaya giden Rumenler 
Rom a 5 (A.A.) - Augusta sergisi

ni gezmek ic;in Romaya gelen 1500 Ro
manyah Mec;hul Askerin mezarma c;e
lenk koyduktan sonra bunlarm bir heye
ti Venedik saraymda Mussolini tarafm
dan kabul olunmu~tur. 

Mussolini, Romanya ayanmdan Ma -
noilesco'nun nutkuna verdigi cevabda 
Romanyahlarla ltalyanlar arasmdaki ta
rihi baglardan bahsetmi~. ilk defa olarak 
bu kadar kalabahk bir Rumen kafilesinin 
ltalyaYI ziyaret etmekte oldugunu kay
deylemi~ ve bu ziyaretin bilhassa bugiin-

Kef~en oniinde bir 
motor bath 

. CBG.$tara/1 1 met rahttetie> 
Lul?ana gelen bir habere gore, !nebo

Iulu Orner reisin idaresindeki 120 ton • 
luk motor, Kefken adaSI a~1klarmda ftr
tmaya tutularak karaya vurmak sure • 
tile batm1~, yedi ki~iden mlirekkeb alan 
miirettebat gii~lliltle kurtulmu~tur. 

Diin, hava nasrldr? 
DUn, hava tamamen kapah ve ya~~h 

g~~i~tir. Yag1slar Kocaeli, Zonguldak, 
izmrr, Ankara, Malatya, Diyarbak1r, Er
zincan, Trabzon ve Kayseride ya!hnur· 
<;anakkale ve Eski§ehirde kar §eklind~ 
olmu~tur. 

Rlizgarlar ~imalden Trakya ve Mar • 
mara havzasmda kuvvetli, Ege ve ce -
nubi Anadoluda cenubdan orta kuvvet
te esmi~tir. Karadeniz sahillerinde fJr
tma halini almt~hr. Riizgar ~ehrimizde 
saniyede 15 metro si1ratle esmi~tir. 

Yunanistancl a 
Atina 5 (Hususl) - Yunanistamn her 

tarafmda havalar yeniden fenala~mi§hr. 
Cenub taraflarmda ~iddetli yagmurlar 
vagmakta, simal cihetlerinde de tekrar 
kar yagmaktadtr. Ge~en hafta yagan 
karlar erimeden diisen yeni kar, bir<;ok 
koylerin civarla olan irtibattm kesmi~
tir. 

Po.rise kar ya~1yor 
Paris 5 (A.A.) - Diin o~leye dog

rn bacl1Van br dev:tm etmf'kt,.dir. 

k;;·~~i··~lihi~··b·i~·~;~~-~i·~~d~··~k~.b~i~ 
dugunu tebari.iz ettirmi~tir. 

lngiltere bir nota verdi 
Londra 5 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore lngiltere hi.ikumeti sefiri vas1tasile 
Romanya hiikumetine dostane bir nota 
vererek Londra kabinesinin 9·12-1919 
tarihinde Paris' de imza edilmi~ olan ve 
akalliyetlerin hukukunu zrman altma a
lan muahedeye kar~1 biiyiik bir alaka 
gostermekte oldugunu hattrlatmt§hr. 
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NAliNA 
MIHINA 

Sariiarin beyazlardan 
nefreti 

J aponya Dahiliye Nazm Amiral 
Suetsuga, anla§IIan beyaz millet· 
lere bir y1lba§J hediyesi olarak 

bunlarm Asyadan kogulacagmt soylemi§, 
ve «beyazlann san uklann boynundaki 
boyunduruklan ortadan kalkmahdm> de· 
mi§tir. 

Gerc;i J a pony a, san 1rklarm boynun • 
dan beya:z boyundurugu kaldtracakttr 
amma yerine san bir boyunduruk gec;ire· 
cegine, medeniyetc;e geri kalmt~ sanlann 
hie; §iiphesi olmamahd1r. Dogrusunu is .. 
terseniz emperyalist beyazlar da, sanlann 
nefretine laytk olmaktan geri kalmamt§ • 
lard1r. 

Japonlan, Uzak~arktan beyazlan kog
m.aga sevk ve tahrik eden iki amil vardrr: 
Biri, ba§ta J aponlar olmak iizere, sanla· 
rrn beyazlara kar§t besledikleri kin ve 
nefret. Oteki de, J aponlann kendilerini 
Allah tarafmdan diinyaya hiiki.imran ol• 
mak ic;in gonderilmi§, ilahi bir millet ad· 
dederek cihangirlige kalkt~malandtr. 

Japonlarm ilkonce te§erriif ettikleri b~ 
yaz insanlar l 543 te gemileri bir tayfun• 
da batan ii~ Portekizli olmu§tur. F akat 
Cizvit misyonerlerinin miiessisi F ranc;ois 
Xavier 1549 da J aponyaya ayak bash~ 
tan sonradtr ki <<beya:z tehlike» J aponya• 
mn ba§ma bela olmu§tur. Dort asra ya .. 
km bir zaman sonra da «san tehlike» be .. 
yazlann ba§tna bela oldugu gibi ..• 

Bundan sonra Cizvit papazlan yava~ 
yava§ ]apon adalarmr istila ederek h1ris• 
ttyanhg1 yaymaga ba§lamt§lardJr. 1582 
de J aponlar arasmda 200,000 den fazl'l. 
h1ristiyan ve 200 den fazla kilise var .. 
d1. Fa kat J aponyadaki htristiyan papaz
lan, bir~irlerine girdikleri ic;in J aponlar, 
1565 ten itibaren htristiyanhga kar§J cep• 
he almaga ba§ladi!ar. 17 nci asrm bida~ 
yetine dogru, htristiyanlara ve beya:zlara 
kar§t miicadele §iddetli bir §ekil aldt. J a· 
ponlar, 1614 ten itibaren arttk h1ristiyan• 
hg1 kokiinden kazunak yolunu tuttular. 
Bu tarihten sonra J apon sahillerine, <;in 
gemilerinden ve l 540 tanberi Nagasaki 
civarmda kiic;iik bir adada ikamet hakkr· 
ni alm1~ alan Holanda tc..cirlerinin gemi· 
lerinden ba§ka ticaret gemisi yana§mast 
ve karaya adam c;tkmast yasak edildi. 
]aponlar, futma yiiziinden karaya dii§en 
beyazlann kafalanm kesiyorlardJ. 1854 
te Amerikah komodor Perry, zorla ]a ~ 
ponyanm kaptlartnt beyazlara ac;ttrd1g1 
zaman, J aponlar beyazlara kar~l alan 
nefretlerini bunlar hakkmda kullandiklan 
«ktrmtzt burunlu barbarlar>>, «kopekler», 
«ke~iler>> gibi sozlerle ifade ediyor ve 
«bal1k gozlii» beyazlarm gozleri ilahi 
memleketlerini gormesine ve onlann «fil 
ayaklan» mukaddes J apon yurdlanm 
~ignemesine tahammiil edemiyorlardJ. J a
ponca, kiifiir baktmmdan diinyanm en te· 
miz dili oldugu ic;in, J aponlar, beyazlar 
hakkmda boyle hafif sozler kullanmaga 
mecbur kalmt~lardrr: yoksa onlara kar§l 
en ~iddetli bir nefret duygusile miitehas
sistiler; hala da oyle olduklanm gosteri~ 
yorlar. 

Beyazlardan nefret eden J aponlar, 
kendilerini Allahm bir parc;ast ve diinya 
i~lerini idare eden kollan addederler. J a· 
pan tarihi, onlara gore, Allahm iradesi· 
nin dogrudan dogruya tezahiir ve tecel· 
lisinden ba~ka bir§ey degildir. 

J aponlarm beyazlara kar~t duyduklari 
an'anevi nefret, 1854 ten sonra, onlardan 
gordiikleri fena muamelelerle eksilmemi§, 
artmt§hr. Fa kat zeki J aponlar bu dii~ .. 
manlrg1 daimi tebessiimleri altmda gizle
mege muvaffak olmu§lardJr_ Bugiin, bu 
nefret hissine, kendilerinin Allah tarafm
dan diinyay1 idare~ memur olduklan 
kanaati, yani ilahi bir cihangirlik fikri de 
inzimam ediyor. Bu manevi sebeblere, 
niifus fazlahgt ve Japan mallanna piya· 
sa tedarik etmek arzusu gibi maddi se • 
bebler de ilave edilince J apon Dahiliye 
Nazrrmm beyazlan neden Uzak§arktan 
ve hatta biitiin Asyadan siipiirmek istedigi 
kolayca anla§thr. 

Onun ic;in nazmn nutku kar~tsmda 
Frans1z gazetelerinin duyduklan hayrete 
hayret etmemek kabil degildir. 

~ 

Antakya adliyesinde nakiller 
~ntakya 5 (Hususl) - Hoybun cemi

yett sab1k umuml katibi Selim Memduh 
ik~nc~ smtf maliye mlifetti§ligine tayin 
edtldi. Suriye adliyesine nakledilen Sa
d·i Sultan da garib bir emirle tekrar 
miinferid hakimlige getirildi. -·-Gocrmenler kazalara 

gonderiliyor 
Vilayetimiz dahilinde iskan edilm~k 

lizere Kostenceden Naz1m vapurile li· 
mamm1za gelen go~menlerin karaya <;I· 
kanlmasma ba~lanmi§tlr. Dlin bunlar • 
dan 600 li Sirkecideki misafirhaneye a
lmmt§lardtr. Miitebakisi de buglin ~~ -
kanlarak <;atalca ve Silivriye gonde • 
rilecek, orada haz1rlanan evlere yer • 
le§tirileceklerdir. 
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~~~~======================~~ Dortyolda portakal 
• • I K ~Uk B. k . II 

hikAre 1r 1~ geces1 
~=========== Cahid Satka Taranca :!1 

Geceydi. dt,anda kar yag1yor. i~eridc 
.~oba yamyor, radyoda bir facia oynam
yordu. T eyzemin yan alaturka, yan ala
franga do§enmi§ ve k~ mevsimi icabt hem 
yatak, hem oturma odast vazifesini goren 
aydmhk ve rahat bir odada, benden ba§
ka erkek olmamak iizere, muhtelif ya§lar
da ve muhtelif bahtlarda alb ki§iydik. 
Kuk be§inde dul bir kadm olan teyzem, 
~ini sobanm yanmda, sedir cinsinden bir 
koltukta oturmu§, yerine daha iyi yerle~
mek ve biraz daha ISlnmak insiyakile far
kmda olmadan ~ok klpJrdandtgl i~in iki
debir omuzlanndan kayan yiin atkmm 
tombul ve buru§uk ellerile ikidebir diizel
tiyor, radyoyu dinler gibi yaptyordu; fa
kat, mazlum ve y1pranm1~ gozlerinden 
belliydi ki merhum eni§temle ge~irdigi 
mes'ud ve avdeti imkanstz giinleri dii§ii
niiyor. T eyzemin yamba§mda, bir san• 
dalyeye ili§rni§ olan kom§U ktzl F eride, 
teyzeme bir gecelik entarisi diktigi ve diz
lerinde pertavSJZia biiyiiltiilmii§ bir son
bahar yaprag1 gibi duran portakal rengi, 
yiinlii bir kuma§ iizerinden, siyah, parlak 
ve hafif klVlTCik sa~lann ~er~eveledigi 
kii~iik ve sevimli ba§tm kaldumadan rad
yoyu dinler gibi yaptyordu; fakat, elleri
nin ve dizlerinin stk stk tekerriir eden sinir
li hareketlerinden belliydi ki sarho§ bir 
baba ile ~e~eron bir anamn fastlasJz ve 
yeknasak kavgalan arasmda karanp gi
den bahtma gizlice agiJYor. Ellisini ge~
tigi halde yiizli hala buru§maml§ olan, 
iri mavi gozleri daima c;ileli bakan ah~1 
kadm • merhum eni~temle uzak akraba
lt!h dolaytsile evde kendisine Hala Ha
mm deriz • mangal ba~mda, kli~lik haS!T 
iskemlesi lizerinde oturmu§, sigarasmt 
sanyor ve radyoyu dinler gibi yaptyordu; 
fakat, mangalm kiillerini e~elemek baha
nesile ikidebir ma§aya sanlan ellerinin 
titremesinden belliydi ki yirmi senedenbe
ri kocas1z, destehiz, el kapiSJnda tiirlii a
etlan sineye ~ekerek g~en Omriiniin, bii
tlin iimidlerini altp giden soguk riizgann
da, viicudiinden ziyade ruhuna bir hara
rct, bir teselli artyor.· lkisi de oksiiz olan 
hizmetd ktzlardan biri, Hala Hammm 
y1nmda yere ~omelmi~. kahve pi~iriyor, 
digeri ise, sobamn arkasmda duvar dibin
de, teyzemin en kiic;iik bir arzusunu sez
mege haz1r bir vaziyette, ayakta, bir taz1 
g;bi uyamk ve tetik duruyor, ikisi de rad
yoyu dinler gibi yap1yordu; fakat ikisinin 
de mahzun ve kin dolu bak1~lanndan bel
liydi ki hizmetc;ilik kaderlerini bir !lirlii 
benimsiyemiyorlar. Ben ise, arama gece 
yahsma geldigim bu evin ic;inde gec;enleri 
yakmdan bilen, bu evdeki insanlarm her 
birinin derd ortaih olan adam, pencere o
niindeki sedirde yangelmi~. arama per
deyi araiJkltyarak dt§anda karanhkta 
I 1pa lapa yagan kan seyrediyor. bazan 
da sigaramm dumanlanna dalarak, gorii
n:jrde, herkes gibi, radyoyu dinliyordum; 
fa kat, ikidebir, kom~u ktzt F erideye ka-

yan gozlerimden belliydi ki, ben de rad
yoyu dinlemiyorum. Has1h, herkes ken
di kendisile me~guldii ve d1~anda kar 
yagtyor, i~eride soba yamyor, radyoda 
oynanan facia devam ediyordu. Birdcn
bire kapmm zili ottii, hepimiz bir riiyadan 

rekoltesi ~ok 
IYI G f ' ' d' h kk d ' fl ( Bu aksamki program) 

Bu sene Almanyaya 200 re a nln IZ IVaCI a In a nvaye er t2~~~~tell! plak ne§rlyatt-12,50 plait: 

bin Sandtk portakal Tiirk mu.sikisl ve halk §axkllarl - 13,15 da· • li .1d J d k d• h hili ve harlcl ha.berler - 18,30 muhtelif 
gonderilecek Isve~ . yu IZln ev enecegi a amm en I em~erisi plak ne§rlyatl - 19,00 Tiirk mu.slklsl ve halk 

~axk1lan. (Makbule Qakar ve arkada§lan)-

,_•TEBLiG: 

uyanml§ gibi silkindik. T eyzem, omuzla- DOrtyol (Hususi muhabirimizden) 
nndaki atktYI bir kere daha diizelterek ~ukurova havalisinde portakalc1hk her 

sene biraz daha inki~afa dogru gitmek
dogruldu, kom§U hzt Feride, ak~amdan- tedir. Bilhassa, §imal cihetl Toroslarla 
beri i§i iistiine igik duran kiic;lik ve sevimli kapah olan Mersinin iklimi portakal 
ba~mt kald1rdt, gozgoze gelmi~tik, giilii§- yeti§tirmege pek elver~lidir. Mersinli -
tiik; Hal a Hamm elindeki ma~aYI btraktJ ler, tabiatin bu miisaadesinden istifade 
ve sigarasmt tablaya basttrdr. Hizmetc;i- ederek bol bol fidan dikmektedirler. 
Jerden kahve pi~ireni, beyzl, giimii~ bir Dortyolda da esasen mevcud yetism~ 
tepsiye dizdigi fincanlan doldurup ayaga bah~elere yeni fidanllklar ilave edil • 
kalli:tJ, sobamn arkasmda ayakta durant mektedir. 
ise teyzemin bir goz i~aretile kap1ya k.o~- Bu y1l Dortyolun portakal rekoltest 
tu. Ben de yerimden dogrularak kravatt- 61 milyon olarak tahmin edilmi§tir. Ye
mJ diizelttim. 0 ana kadar zahiren rad· ni bahc;e yeti§tirUmesine bu h1Zla de -
yoya miiteveccih olan alakamrz bu sefer vam edilirse, bu miktarm alb, yedi se-

ne sonra iki misle ~tkacagt anla~llmak
hakikl olarak kap1ya ~evrilmi§ti. Gecenin tadrr. Almanyaya ihract taahhud edilen 
bu saatinde • saat ondu • kim olabilirdi? 200 bin sandtk portakaldan 36 bin san
T eyzem, yorgun hir sesle: dt~ sevkedilmi~t-ir. Geriye kalanm tas-

- Sevket olacak! dedi. Sultanah· nif ve ambalajma devam ediliyor. 
meddeki evin kirasm1 getirecekti. ($ev- !kttsad Vek1Hetinden gi)nderilen mii
ket, merhum eni~temin akrabasmdan bir tehassts Bade ve kontroli:ir Faruk gec;en 
tiiccard1, teyzemin ev dt~ansJ i~lerini o giin Di:irtyola giderek mahsuliin stan • 
goriirdii.) dardizasyonu ve ambalaj ~ekli hakkm· 

Hala Hantrn dat da esash tetkikler yapmu~lardtr. Porta
kal lhracmda en mfihim nokta olan am· 

- Belki de Salahaddindir. dedi. (Sa- balaj meselesi uzerinde bilhassa durul-
lahaddin, Evkafta <;ahl}an, otuz be§ ya§· m~ ve basit bir tasnif makinesi de mey
lannda, altt itere evlenmi~ ve son kansm- dana getirilm~tir. Zengin bir ihracat 
dan heniiz yeni aynlmJI} bulunan ~apkm, maddemiz olan portakalm cinsinfn Isla
kendi menfaatinden ba§ka bir§ey dii§iin- ht yolunda .da ileri hareketler goriil -
mez bir adamdt. Hala Hanrmm karde~i mektedir. Be~te bir nisbet-in! bulan is • 
~ocuguydu ve Hala Hamm kendisini ~ok karta maim harice sevki ve dahilde sa
severdi. Bunun i~in Salahaddin eve stk tJlmast menedilm.i~ir. Hedrolan bu is-
srk gelip gidenler arasmdaydt.) karta meyvalan faydah hale getirmek 
Kom~u klZI F eride: iqin bir us are fabrikas1 tesisi dii§iiniil • 
_ Belki de babamdtr, dedi. Beni al- mektedir. Bu fabrika, usareyi yabanct 

maddelerden tecrid etmek suretile ve 
maga gelmi~ olacak. nefasetine halel gelmeksizin portakal 

Hizmet~i ktz da fikrini soyledi: suyu halinde konserve yapacakttr. 
- Bahan bizde gece kalacagmi hili- Onumiizdeki sene i!;lnde portakal ih-

yor Feride Hamm. (Hala Hanuna do- racah hiikfunetin kontroluna t~bi tutu
nerek) Salahaddin Bey bu saatte gel- lacak, Dortyoldan sonra Adana, Mersin, 
mez, kimbilir §imdi hangi meyhanededir. Antalya ve Finikede giinden giine inki
(Teyzeme donerek) Telgraf~ olacak, §af eden portakalc1lt~m daha verimli 
Manisadan biraderinizden telgraf bekli· bir hale getlrilmesine ~ah§tlacaktlr. 
yordunuz ya. MOTEFERRIK 

Ben de iiave ettim t 
- Bir arkada~ bana ugnyacakb, bel· Umumi Miifetti§Iik maliye 

ki de odur. miitaviri 
KapiYl a~aga giden hizmet~in ge· 

tirecegi haberi hepimiz, bir miijde gibi, 
halecanla bekliyorduk. Nihayet hizmetc;i 
k1z odamn kap1smda goriindii: 

- Kimse yok .• 

Bu muzihligi, geeeleri karanltlcta, ka
pllann zillerini ~ahp ka~an sokak ~ap
kmlanndan biri yapml~ olacaktt; belki de 
kam1 zil ~alan ve bu karh, soguk It~~ ge
cesinde yatacak sJcak bir yeri olmtyan bir 
kaldmm ~ocugunun, miireffeh insanlara 
kar~1 besledigi hududsuz hmcm bir goniil 
eglencesi halinde tezahiiriinden ba~ka bir 
~ey degildi. 

Oldu 1 

'O~uncil Umum1 Miifetti§lik maliye 
mii§avir·i Hayreddin Taluy, evvelkl gUn 
Umumi Miifett~ Tahsin Uzerle berab~r 
§ehrimize gelmi~tlr. 

Paskalya yortusu 
Bugiin ortodokslann hac;t suya atttk· 

Ian giindiir. Evvelce bir niimay·i~ halin· 
de denlze ablan hac;, son senelerde oldu
gu gibi, bu sene de klliselerde ftc;tlara 
atllacakbr. 

Krrk Bulgar memuru gelcli 
Yortulan burada ge~irmek i.izere Bul

garistandan 40 demiryolu memuru gel
rni§tir. -···-Hastaneye gotiiriiliirken oldii 

lstanbulun dart bucaitndan gelen bu candan isteklere 
den, diin ilan ettigimiz programimiZI degi§tirdik 

ist na· 

Kadtkoyiinde Aynah~e~ede Fmn 
sokagt.nda Ziyanm odun deposunda ~a
h~an ve orada yatrp kalkan Stvaslt Ha
san oglu Ziihtii, geceleyin testere makt
nesi yanmdan ge9erken elektrik kordo
nuna talulrnl§ ve rereyana tutulmu~ur. 
Zavalh i§~i :rorlukla kurtartlml§Sa da 
can kurtaran otomobilile hastaneye 
gonderilirken yolda Olmii§tiir. ve: LA BOHEM 

MARTHA EGGERTH • JEAN KIEPURA 
~aheserini bir haHa daha temdid ettik. 

Aynca: KOCAMIN i$i ~OK 
WILLIAM POWEL • MYRNA LOY 

Seanslar: 2: Kocam. 4: Bohem-6 Kocam·S: Bohe.m-9,30 Kocam 
Cumartesi ve Pazar blrden itibaren miitemadi 

...... _ 
Afyon satarken yakalandi 

Kas1mpa§ada afyon satlcth~ yapan 
Rahmi, dun Emniyet ka~ak91ltk bi.irosu 
memurlan tarafmdan ciirmii me~hud 
halinde yakalanmt§tlr. tlzerinde 5,5 kilo 
afyon bulunmu~tur. -···-Guy a akraba! 

ALEMDAR Aksarayda Miimtaz soka~mda 12 nu
l marah evde oturan Etem oglu Hayred--------C Muduriyetl 

) ,._ .. dini kaytnbiraderi Feridun, diin ogle il-
--- zeri c;akl ile i.ic; yerinden yaralamt~ttr. 

Bu Ak~am 

SA RAY 
sinemasa 

Gary Cooper 
in 

Georges Raft 
lie beraber ~evirdigi 

en biiyiik tilmi 

Yarah hastaneye sevkedilmi~, Feridun 
yakalanmt§tlr. __ _. ........ , ..... _ 

Karamanda kurdlarin 
yapbklarl 

Karaman (Hususi) - Karamamn 
Gokc;e koyii civannda tiireyen bir kurd 
siiriisii, civara deh~et salmakta ve yer 
yer zarar ve ziyanlara sebebiyet ver -
mektedir. Bu ciimleden olmak uzere 
Yusuf admda birinin a~Ima hiicum e
den bu siirii, 80 davarla bir tayt bo~up 
parGalamt~tir. 

Muhtelif koylerin halk1 bir araya gp. 
lerek ve pusular kurmak suretile bu 
siiriiyi.i ortadan kaldtrma~a karar ver -
mi~Ier ve ilk a~zda bunlardan dokuz 
t;~ne.,;n i (ilrli1rmiic;1erdir. 

gene bir kaplan oldug"' u zannediliyor ! 19,30 saat ayan ve arabca ne§rlyat - 19,45 
Tiirk mu.slkisl ve halk .jiarkll.arL (Servet 

lsvec;li ytld!Zln uzun bir zaman kalmak 
iizere memlekeline gelmi~ olmas1 izdivac 
dedikodulanmn yeniden meydana c;tka
nlmasma sebebiyet verdi. Halbuki bu 
mesele hemeQ hemen yeni kapanm1~, 
Greta bir ay evvel, Polonyah orkestra ~e
fj Stokovski ile bir yuva kurmak iizere 
olduguna clair c;tkan ~ayialan kat'i suret
te tekzib etmi§ti. 

Fa kat, ~imdi kendisile evlenecegi mev
zuu bahsolan o biiyi.ik musiki§inas degil
dir. lsvec;li gene bir kaptamn ismi ortaya 
atJlrnt§tlr. Bununla beraber gene biitiin 
bu rivayetleri ihtiyati kayidlerle telakki 
etmek laztmdir. <;;iinkii, mahremiyetine 
dahil pek yakmlarmm anlatttklarma go
re Greta, ~imdiye kadar hi~ kimseyi sev
memi§tir. Ne John Gilbert'i, ne Ramon 
Novarro•yu, ne George Brent'i, ne de 
hatta velinimeti Maurice Stiller'i .• 

Malum oldugu iizere Maurice Stiller 
onu kolundan tutup meydana ~1karan, A
merikaya gotiiren ve bugiinkii muvaffaki
yetleri kazanmasmr temin eden adam -
d1r, Rivayete gore de zavalh rejisor, ken
di yarattlgJ mabudun kendisine ehemmi
yet vermez bir hale gelmesi yiiziinden 
kahrolup gitmi~tir. 

Creta, bir miiddet sonra yaptlgma pi§
man olmu§tur. Hala onun vicdan azabmt 
~ekmege devam etmektedir. YJ!dJzm en 
samimi arkada§t Siegfried Faxdahl'm 
anlatttklan bu merkezdedir. Greta'nm 
sevdigi denemezse de ho§una giden bir
c;ok me§hur ~ahsiyetlerin izdivac teklifle
rini reddetmesi bu vicdan azabma ham
lolunmaktadJr. 

Y almz, gene Siegfrid F axdhal' m an -
lathklarma gore Greta'nm «La Dame 
Aux Camelias» Y1 ~evirmesi ve o stralar
da partoneri Robert Taylor ile fazla s1kt 
temasta bulunmast biiyiik san'atkara ha
yattaki kimsesizligini anlatmaga biiyiik 
bir vesile te§kil etmi§tir. 

<;;iinkii Robert ekseriya stiidyoya !ev
gilisi Barbara Stanwyck ile beraber geli
yor ve onlann ya§aYl§ tarzlanndaki ro
mantik safhalar lsvedi artisti adeta krs· 
kandmyordu. lnsan kendisine aid olmJ· 
yan derin bir saadetin hergiinkli seyircisi 
vaziyetinde kal1rsa boyle bir hayata hvu
Jahilmek i~in ruhunda derin temayiiller 

Greta Garbo'nun bir karikatiirii 
has1l olur, i§te Greta'mn son zamanlar
da boyle bir ruhi halete dii§tiigii zanno
lunmaktadJr. 

Son namzed gene kaptan hakkmda ge
ne fsve~li san'atkarm arkada§l Siegfrid 
F axdhal : «Arlik, diyor, begendigi hir 
adamm kendisini bekledigini ve saadetin 
ayaklannm ucuna kadar gelmi§ oldugunu 
hiliyor. Maamafih birka~ sene daha c;ah
§acagmi ve ancak ondan sonra evlenme
ge karar verecegini zannederim.» 

h, burada gene bir karJ~tkhk iktisab 
ediyor. Sima! an'anesi mucibince !svec;li 
kiZlar, ekseriya yeni sene ba~mda evle
nirler. Binaenaleyh Greta'mn da bu sefer 
memleketine uzun miiddet kalmak 
i~in geli§i herkeste bu izdivacm yakmda 
olacagma clair iimidler uyandJrmt§h. Fa
kat Siegfrid'in beyanah biitiin bu limidleri 
tekrar suya dii§iirmii$ oluyor. Bununla 
beraher her sene iki filmile diinya sakinle
rinden dortte birinin kalblerini heyecana, 
ruhlanm halecana dii§iiren kadmm yakm
da evlenecegi arhk hir hakikat §ekline gir
mi§tir. Ekseri insanlann gec;tigi yoldan 
ni~in o da ge~mesin ve neden bir~oklarmm 
miitemadi ~ikayetlerine ragmen gene tath 
bir aile hayatmm saadetlerinden mah
rum kalsm ~ Y almz bu husustaki yega 
ne temennimiz ~udur: Greta•mn evlenme• 
si, Holivud' daki diger izdiva~lara ben
zemesin, onlar gibi siireksiz ve ciddiyet
ten uzak olmasm! 

(~~~_B_i_r __ ik __ i_s_a __ t_•_r_la _______ ) 
* Mickey Maus ka§ifi Walt Dis

ney'in «Kartopu ve yedi ciice» ismindeki 
son filminin Noel rni.inasebetile ilk temsili 
gala siivaresi olarak verilmi§ ve fevkalade 
bir muvaffakiyet kazanrnJ§hr. Biiti.in mli
nakkidler miittefikan fikirlerini «Holi
vud, periler diyarmda bir gece gec;irdi I» 
dimlesile izhar etmektedirler. Seyredenle· 
rin soylediklerine gore filme gi.izel bir 
mi.izik refakat etmekte oldugu gibi, biitiin 
sahnelcr ba§tanba§a renklidir. Birc;oklan 
bunu Shakespeare'in «Bir yaz gecesinin 
riiyasJ» eserine benzetmektedirler. «Ca· 
valcades» ve «Cesur kaptan» filimlerinin 
yaratJcJsJ rejisor Frank Lloyd «Kendi his
siyahmla ol~erek filmin biiyiiklerin son 
derece hO§Una gittigini soyliyebiJirim. 
<;;ocuklar ne duydular, bilmiyorum !» de
mi~tir. «N evw-York - Miami» ve «Bakir 
delikanlt» kordelalannm miibdii Frank 
Kapra «hayranlrgtmJ ifade i~in kelime 
bulamJyorum. Bu filim, insana sinemada 
yaptlacak binbir yenilikler hakkmda 
~ok ktymetli fikirler veriyor !» miitalea
smda bulunmu~lur. Me~hur komik 
Croucho Marx ise «galiba, yakmd~ bu 
~e~id resimden adamlar, hakiki aktorlerin 
yerine kaim olacaklar, onun ic;in kendimi 

SAKARYA 

boyle hir tehlikeye kar§I sigorta ettirmek 
istiyorum !» niiktesini savurmu§tur. 

Walt Disney, her taraftan vuku • 
bulan hararetli tehriklere §U suretle mu
kabele etmi§tir: «Hareketli resimlerle el
de etmek istedigim gayeye tamamile var
rnt§ oldugumu zannediyorum. Filmime 
kan1 gosterilen tevecciihten bunu anla
dtm. Her sene hareketli resimlerden bu 
tarzda uzun bir kordela yapmaga c;ah§a· 
caglffil» * Femand Gravey•in karis1 artist 
Jean Renouardt Noel miinasebetile ko
castm Amerikada bnakarak annesini gor
mek ic;in Parise gelmi§tir. Gazetecilere 
vukubulan beyanatmda, F emand Gra
vey'in de «Kepazelik vesilesi!» isminde
ki filmini bitirir bitirmez Fransaya gelece
gini ve pek az kaldJktan sonra birlikte 
tekrar Holivud' a hareket edeceklerini 
soylemi§tir. * Holivud' da c;ehresinin §eklini d;!
gi~tirecek §ekilde makiyaj yapmadan fi
lim ~eviren dort artistten birisi de Gary 

Cooper'dir. «Marco Polo•nun macerala
lam> kordelasmda bile ~ehresinde tadilat 
yaphrmaga razt olmam1~hr. 

sinemas1nda 
DANiELLE DARRiEUX nUn fl&heseri 

SUiiSTiMAL DAVASI 
ikinci muvatfakiyet haftas1du. Bu haika)'l gormek i~in 

bir ka~ giiniiniiz daha kald1. Acele edin!z. 
1. Yeni Paramount Jurnal'de : MODA (Yeni §apka modelleri) 

r:: iSPA NYOL ~i~EKLERi 
drid Operas• a•tistlerl ve Flirmonik orkestrasan•:..J 

~aheseri lspanvolca bUyUk operet 

Yak1nda T u R K sinemas1nda 

Adnan ve arkada~?lail) - 20,15 meteoroloii 
mevzuunda. konu~ma.: Tev!ik GOymen • 
20,30 plitkla dans mu.slklsi - 21,00 ajans ha
berlerl - 21,15 sti1dyo .salon orkestras1 • 21,55 
yannki program ve Istiklll.l max§L 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.sikls! - 12,50 hava

dls - 13,05 plakla. Tiirk muslklsl - 13,30 
muhtelif plak ne~riyatl - 14,00 SON • 18,30 
~ocuk tiya trosu. (TiltU ve Mitil gece .sarn
ymda) - 19,00 Nezihe ve arkada~lan tara
fmdan Tiirk musikisi - 19,30 spor musaha
belerl: E§ref liJeflk • 19,55 borsa haberle -
rl - 20,00 Cemal Kamll ve arka.da§lan ta -
rafmdan Tiirk mu.sild.sl ve halk ~rkll.an -
20,30 hava raporu - 20,33 Orner RlZa tara
fmdan arabca .sOylev - 20,45 Fasll .saz he
yeti: Okuyanlar: Kii~iik Safiye, Ibrahim, 
Ali, kanun Mua.mmer, klarnet Hamdi, tam
bur Salahaddin, ud Cevdet Kozan, keman 
Cevdet - 21,15 Bedrlye Tiiziin: f;lan orkes
trasi refakatlle - 21,45 ORKESTRA - 22,15 
ajaru; haberleri - 22,30 plakla sololar, ope
ra ve operet pax!(alan - 22,50 son haberler 
ve ertesi giiniin program1 - 23,00 SON. 

viYANA: 
19,05 kar~tk yaym - 21,30 SAKSOFO

NUN MACERALARI (musikill fantezi) -
22,35 KEMAN VE PiYANO KONSER:i: 
Dv,orak, Bach, Tartinl - Kreisler, Prlho -
damn eserleri - 23,15 haberler ve salre -
23,35 gramofonla mu.slki • 24 haberler ., 
24,05 QiNGENE MUSIKisi. 

PE§TE: 
18,35 DANS ORKESTRASI - 19,35 konfe -

rans - 20,05 Macar ~?arkilan • 21,05 plyes -
22,10 PiYANO KONSERi: Beethoven'ln e· 
serleri - 23,05 haberler • 23,35 ORKESTRA 
KONSERi. 

BUKRE§: 
18,05 DANS ORKESTRASI • 19,50 kon!e

rans.- 20,05 §AN KONSER:i - 20,30 MAN -
DOLIN KONSER:i - 21 konferaru; • 21 20 
ORKESTRA KONSERI - 22,35 haberler ha
va ve saire - 22,50 GECE KONSERi • '23 50 
haberler. ' 

LONDRA: 
18,35 Yen! plaklar, ~ocuklarm zaman1 

gramofon - 20,35 GUFTESiz §ARKILAR ~ 
21 ,05 haberler, hava ve saire • 22 05 OR • 
KESTRA KONSERi: J. Strau.ss'un 'eserlerl-
22,50 OPERET: Geisha - 24,05 haberler ve 
.saire - 24,30 DANS ORK.ESTRASI - 1,35 
gramofon, haberler, hava. 

VA!U?OVA: 
17,20 SOLiSTLERiN KONSERi: !]open, 

Paderewski ve sair bestekarlann eserlerl -
18,05 kar1~1k YaYJ.n - 19,40 Polonya §ark1 -
Iart • 19,50 konferans ve .saire - 21,05 OPE
RET: Fanny Eissler (J. Strauus'un) - 22,55 
edeblyat YRYliU - 23,10 MUSiK:t: Qay
kovskl'nln eserlerl - 24 haberler, bava, 
gramo!on ve saire. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrlm!zin muhtellf semtler!n

de~ niibel;!fi eczaneler I!UD!ardlr: 
J.stanbUl clheti: 
Divanyolunda (Esad), ~hzadeba§mda. 

(Asa.f), Fenerde (EmUyadi), Karagiimiiik· 
te (Arlf), ~hremintnde (Hamdl), Aksaray
da C~'lurO, Samatyada (Rldvan), Baklrkiiy
de (Istanbul) , Eyiibde (Hikmet Atlamaz). 

Beyoglu cihetl: 
Bel!iktlll?ta (Stileyman Receb), Ortakoy, 

Arnavudkiiyde <Kostantin Mlltiyadi), Be .. 
bekte (Merkez). 

Kadrkoyii.nde Moda eaddeslnde (Nejad), 
Altlyolda (Namlk), Uskiidarda. <ittl.had), 
Beykoz, Pa~abah~e. Anadoluh!sar. 

OLOM 
!slimiye e~rafmdan Seyrisefain vez· 

nedan merhum Hasan Beyin refikas1, 
Nevyork ticaret miimessili Mustafa Ye
§imin ve istanbul K1z lisesi ·ingilizce 
muallimi Hatice Nesimin, bahriye teg • 
menlerinden Tevfik Bokenin bi.iyiik 
valideleri Bayan Nafia vefat etmi§tir. 
Namaz1 bugiin (per~embe) Bebek ca • 
miinde k1lmarak Rumelihisarmda §e .. 
hidlikte kt!in aile mezarhgma defnedile
cektir. 

r 
Semiha Giizelhisar 

Biirhan Arpad 

Nitanlanda 
l•tanbul 1 •1 • 38 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Pazartesi ak~amt 
Kadtkoy (Siireyya) 

sinemasmda 
ITAAT !LAMI 

Yeni vodvil 3 perde 
Yazan: 

Musahibzade Celal ------
I;)EHZA?EBAI;)I 

TURAN TIYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na~id ve 
arkada§lan, Hakk1 
Ru§en birlikte, okuyucu ki.ic;iik Semiha 

ve Mi~el varteyesi 

DENiZ KAHRAMANLARI r 19 ikiuci kiluuu ~ar~amba 
(Kurt agzmda kuzu) komedi 3 perde 

• •r 
Franstzca s<SziU eserinl takdim Gdiyor. 

A:~~k ..• Heyeean ••• Jhtirasla maeeralarla do u muhsefem bir eaer. 

llaveten: FGX JURNAL diinya havadisleri 

~------ Tolstoy ve Bethoven'm zaferi 

KREUTZER SONAT 
( Fransazca ) LiL DAGOVER • PETER PETERSON 

Mevsimin en giizel filmi, gorenleri hayran ediyor. 

ilaveten: EKLER JURNAL T li R K sinemada 

JACOUES THIBAUD 
Yegine Resitalini 

verecektir. 

0 skiidar Hale sinemasi 
Mahkfunlar kalesi ve Ege manevralart 

• 
I 

AK$AM 

E K 
Diinyan1n 

EMiL 
birinci artisti me~hur 

YAN1~GS 
Y A R IN 

p 
Slnemas1nda 

tara~mdan harikulade bir surette yarablan 

_GONE~ BATARKEN 
Hissi ve muazzam film takdim edilecektir. 



------

CUMHURiYET 5 

otalarlmiZin taln metinleri ingiliz gazetecisinin yaz1lan 
!~ Ir vaziyet almamakla beraber Tiir- . . . • • • • cev~ ~ ven m:~ o masma gore, omisyonun Bundan daha fazia oiarak mandater t t •• d A k h
• b' lBa~taraft I tnct sahttedeJ Konsey reisine biidirilmesi b 'I . I .. k . A k 

kiyeyi bir le§ekkiiliin emrivakii kar§ISIOda h z ~gra_fnamemz~ _KonseyF relSlne,h"~~~~- bu Ifmab! bJr ~ere d. aha anla§IImi§ olur. otoritenin hizmetindeki miidiir ve muhta- a u r n e en n a f ayJ 
bulundurmak ister gibi goriinen Milletler a . ombisl~~nud'reJsme ve ransa u u- Bu onsolosluk, komtsyon tarafmdan bir nn i§tirakile iutihab biirolan te§kil ve rey-
C . . . . metme te 1g e 1yorum. guna malumat it 1 · · b I · · b k II 1 A enuyeh uzuvlannca lttthaz olunan ha • 'Avenal . asJ~a veya rey enm e- enm ser estc;e u an rna an laztm gel en I t b I • h • ? 
reket tarzmdan mtitevellid hayretimi iz • Umumi katib yana davet ~d,lmed,kte~ ba§ka. komisyon miint~~iblerin ifadelerine miidiirle muh • s an u a terci etti 
h~r etmege ehemmiyet veririm. Bu hare- da ondan mucanevete Iuzum gormii~ti.ir. tara 1llraz el:nek hakk1 veriimesi, intihab- • 
~at tamna kar§t hiikumetimin en kat'i ih- Vesika • 3 • · Bu haide Cumhuriyet hiikfimeti, !ann encam1m manda otoritelerine terket-
hraz kayidlerini dermeyan ettigini size Milletler Cemiyeti Konsey Reisligine an~~§~a ashmn mahiyetini tamamen mek olur. Halbuki intihablann serbesti • 

_ beyan mecburiyetini hissediyorum. Mil- Cenevre ~egl§tlrebilecek tefsiri bir nizamname sini temin etmek ic;in Konsey, intihabla • 
letler Cemiyeti Komisyonu Sancakta man- 24/ 12/ 1937 •Ie ~nla§ma esaslarmtn geliti giizei nn heyeti umumiyesini ihzar ve nezaret 
dater devletlerin fi'l! i§tirakile etiidler yap- Cumhuriyet hiikumetinin Sancakta inti- tatbik olunmasm1 kabul edemez. komisyonlarma tevdi etmege karar ver • 

ingiliz muharriri, «Tiirkiye ile ingiltere arasindaki 
yeni dostlugu Atatiirkiin dehas1 kurmu~tur» diyor 

~l§br. Bu Gah~ma bidigi neticesi olan hablann tanzimine miitedair olan nizam- Bu sebeblerden dolay1d1r ki, hiikume- mi§tir. Hiikumetim, emindir ki, bu bari~ n~zamname projesi bu iste en ziyade il- namenin tahrir' ve tatbik mevkiine vaz'1 tim, metni tarafJmiza bildirilen telgrafna- tarafgirlik, Milletier Cemiyeti Komisyo- Sunday Times gazetesine Scrutator 
!Uli devlet olan Tiirkiye hiikumetine hakkmda kat'i ihtiraz kayidlan dermeyan me~i gene! sekretere gondermi~tir. Mese- n.unun_ i§i degil, komisyon ile manda oto· miistear namile siyas! makaleler yazan ve 
s~dece bilgi idn ve gayriresmi surette teb- etmi~ oldugunu Konseye bildirmekle §e • lenm esasma gelince, komisyonca kale- ri.telen. arasmda ve bu otoritelerle manda ahiren Tiirkiyeyi ziyaret eden Soden -
hg olunmu§tur. Demek ki proje, bu gibi reflenirim. me ahmp ~imdiki Konsey reisi tarafmdan hizmctmde bulunar. yerli unsurlar beynin· ham Tiirkiyedeki tetkiklerine dair yazdJ-
ahvalde takib ediien usule gore, Milletl~r Bu ihtiraz kay1dlrmm iptina ettikleri t~s~ik oiunan projenin tetkiki, hiikume- deki_ s1k1 !§ birliginin marifetidir. Sancakta g·. makalelerin ikincisini de ne§retmi~tir. 

- Cemiyeti Konseyi reisi tarafmdan s1rf ~ek- miilahazalardan baz1lan §ekil ve usule ve llmm endi~esini ve proje hakkmda sureli tatb1k edtlecek olan nizamname, may1s a· «Bir millete yeniba§tan bir §ekil ve-
l:n. k~bul edilmesi sure tile kat'i mahiyeti- digerleri esasa taalluk etmektedir. Cum • mahsu~ada dermeyan ettigi ihtirazi kaydi y~nd~ kabul eth~imiz tel his §ekline aykm rildi», «Tiirkiyenin yeniden hay at bulu
llr 1ktJsab ey]iyecektir. B. umumi katib, huriyet hiiki'lmetinir. fikrmce Milletler tamamJie hakh gostermi~tir. Sancak inti- ?,1r mzamnamedu. Bundan dogacak re • ,unun tarihi» ve «Atatiirkiin sulh politi
elbette teslim edersiniz ki, Konseyin 29 Cemiyeti komisyonu tarafmdan hamla • hablarmJ idare ve tanzim edecek nizam • JI~·- anla§manm istihdaf eltigi rejim cle - kits'» serlevhalan altmda ne§redilen bu 
lllay1s tarihli kararlarmm icras1 bu yiiz- nan nizamname projesinin ihzar §ekilleri namede caiz ve hala maliye direktorii bu- gildir. makaleyi naklediyoruz: 
d~n hiikumetimin murakabesinden tam a- ve nizamnamenin tatbik mevkiine vaz'1 hu- lunan muavini Cebbara tarafmdan eks- Kar~nmzla ve F ransa ile yaptlan uz- <<Kemal Atatiirk Gelibolu yanmadasm-
~tle ka~llgi halde diger zamm devlet susunda tutulan usul, 29 may1s 1927 ka- perler komitesi verilen izahat iizer·n la~ma tie bagh bulunan hiikumetim me • da Avustralya ve Y eni Zeland kuvvet
rcra keyfiyetine en s1b bir ~ekilde kan§- rarlan metin ve miieddasma aykmd1r. ko~itede gorii~ birligi reddolunan tekl\f~ tinlerin bu su~etle tahrif olunmas1 hususu- bini durdurmu§, Filistinde harbetmi§ ve 
tm]m,~tlr. Halbuki Konseyin yukancla Filhakika Sancak intihablannm tanzimi lenn birGogunu tekrar ele al.'llaktad! nun kabul edilmiyecegini beyan ederek ve Umumi Harbden sonra Yunanhlan mag· 
am) an kararmd"n beri manda organlar1 Turkiye ile Fransa arasmda Milletler Aynca iirkiitmege ziyadesile elveri ]' r. 193 7 may1s celsesi sonunda gosterdigi lf:b edorek Gazi unvamm almt§hr. La
Sa?cak~a. ha~1~hah v: bitaraf bir ~ami 

0
• Cemiyetinin sahabeti altmda husule gelen sec;im serbe~~is_i_ne ~iina!i bir yilgJ~L~~ ~uvaffakiye~in baz~ nazari formiil~eri is· km 1923 te Tiirkiye cumhuriyeti ilan edi

torJte g1bJ deg1l, belk1 Sancakta fa1k alan anla§ma tarzma bir engel te~kil etmekte- San~akta hukum si.Jrmesme badi olacak h~da~ ~tme:f'P belki uzla~ma heyeh umu- linciye kadar Atatiirkiin miik~mmel as • 
liirk unsuru zararma olarak intihablar dir. Bu anlasmanm miidekkikane ham • ~ah1yette bir tak1m ceza! hiikiimleri ih • m1~~~~~m hlen tahakkukunu istihdaf ey- ker oldugu ~ibi mii~emmel bir devlet a-

- neticesi iizerine geni~ m_ikyasta tesir ha- hg1 Eksperle~ komitesince yap1lmi§, has· hva ~tmektedir. Kabulii miimkUnsUz olan ledJgJm_n sened 1ttihaz olunmasm1 rica e- c.lamJ oldugun~ ... k.~m-~e .ke§fetmemi~ti. 
.. S!] edecek mahiyette da1mi miidahaleler- saten mevzuuna en iyi elveren formiilleri bu ntzamnameyi te$kil eden 87 madd da der. Bmaenaleyh, hiikumetim zaten hata ~evlet ~dam1 goru~unu ha1z olduguna 

de ~ulun~n i§te ilgili bir taraf gibi hareket ara§tJrmak ic;in sarfedilen gayretlere her bi~inin ger(;ek manasl hakki~d; ile l~keli olan bu. ni_zamname hakkmdal't!~ad, Ilk al3met devietin yeni merke • 
ebm~lerdir.. .. " . Tiirkiye azas1 fail bir surette i§tirak et • ~onsey1. mufassalan tenvir etmege Tiir- sureh mahsusada 1~tuaz kayidleri derme· ZI~I Anka:,ada kur~u~. ol':ll~sJdJr .. 0 z~-

Cumhunyet hukumeh Sancakta Ttir- mi§tir. bye da1mi delegesi hamdJr. Delill · • yan eder ve bu mzamnamenin Konsey m~n Ata_turk, bugunku g1h1 lng1lterenm 
kiyenin lakayid. kal~miyacagi bir somiir- Tiirkiye hiikumeti fikrince nezaret ko- m~ teba.riiz ettirmek ic;in birkaG bellib~~h huzur~nda zaten alakah taraflar olan iki saglam btr dostu degildt. ~akin . daha 
&eleme harekeh tak1b eden manda mil • misyonundan ayr1 olan ihzar komisyo· misal ztkredecegim. Eminim ki K . devletm beraber ~ah~masile yeniden tet- AnkarayJ kurarhn yalmz b1r yem mer
lllessillerinin icraah iizerine Fransa hi.iku- nunda kendisinin de birlikte c;ah~nasma bunlan hakiki hymetlerile takdir 

0~~ey~ kik olunmadJkc;a tatbik mevkiine konul- ~~z yapm~kla _kalmiyor, biz !ngilizler 
llletinin ciddi dikkat nazanm ~ekmekten liizum goriilecegi miitaleasmda bulunmu•- cektir. Hakikat halde milletler ir dy 

1-y~ mas1m protesto eder. IC:m de sahm b1r ~ark politikasJ tesis etmi§ 
. d • .lk II' h a esmm buiun yord 

&en urmaml§hr. tu. Halbuki Ttirk. Frans1z i~tirakinin ha- 1 tece ' mer alesini teskil eden mii t _ Tevfik Rii~iii Aras . u u . 
.. A§ikard~r ki: M!!letler Cemiy~tinin bu ric h1rak1ld1g1 bu nezaret, komisyon hak- hibl~r listelerinin kayidleri nizamna;e~e T iirki.I.Je H ariciye V ekili I_n_giliz. bi.iy~k ~l~isi ~ir Percy Loraine 

tnunazaah I§teki rolu, manda otorttelerinin kmdaki Konsey karan kat'i olsa da be• tahnf olunmu~ ve ad eta bir niif Vesika . 4 lngihzlenn T urk1yedek1 prestijini tarihi 
~~rek1:tklerdini ortmfelk gayesindi debgil, hila • delegeden miirekkeb ihzar komisyonunu~ §eklini almi~tir ki, eksperler bu f~~r;a:;x~ T evfik Rii§tii Aras dbii _k"~k e~<;i Stratf?rd_ c;onwing zamanm • 
II:Js a a a ar tara ar arasm a u hava • kaleme alacagl metinlerin 29 may1s uz- tan a~1ga reddebni§tir. Kons ] Hariciye Vekili a 1 seviyeye getJrmi§h. Lakin biiytik ta· 
liye aid itilafi tevfik ve boylece matlub la~masmm ruhundan aynlmamasJ ve ih- ve eksperler komitesi zabJtnaemy laz~l arm.1.~ ANKARA rihi elc;inin elde edemedtgi muvaffakiyet-
"kA · · k k d'l · · e en e mu I · kA A k sud"lun~h tlemm ehtmke'k rna sba' 'ek ltbhaz tilafm yeniden ba~gostermemesi u;m eyfyed miieddasmca intihablann bu ilk v 24/ 12/1937 tarihli telgrafmiZl aldJ- ere tm an veren tatiir tin dehast ol -

e 1 ~I§ o an ~e a ' ate. .u ontromi Turk ve Frans1z delegelerinin yardtmma sa h~smda icra edilecek yegane murakabe glmJ_bildirmekle ~eref duyanm. Arzunuz mu§tur. 
te§k!l eden MJlletler Ce:myeh kararlarmm miiracaat etmesi lazimeden idi. ~om~serini~ reyini serbestc;e izhar etmesi ~e~h,Je telgraf1 Konsey reisine teblig et • Bugiin Avrupanm en muktedir devlet 
lnetm. ~e ru~un~ t~mamJle uyara~. m~vz~u Hiikumetim tarafmdan bu hususta der- uzer~nde b:Ivas!~a tesir icra etmek degil, hm. Konsey reisinin talimatma tevfikan adam1 b~.I.ki ~tatiirktiir. Fa kat en cesuru 
bahs. I§I tesvJye J~m F_rans~ v~ T urkiyenm meyan edilen talebler F ransa hiikumetin- b~k~ o hmsemn miikerreren tesc;illerine a~~. gec;:~n. t_elgrafm Konsey azalanna bil- ve en .o~IJm~h muhakkak mii§ariinileyhtir. 
fevkme c;1kmak suretJle bu b1tarafhk ha • ce kabul edilmedi ve metinlerin bu tak- mam olmak gayesini istihla£ etmeli idi. Bu dmlmesl l<;m laztm gelen tedbirleri ald1m. lngJhzlerm c;ogu Atatiirkiin yalmz is • 
re~a~1 icra etmesi maksadma matuf olma- yidi tefsiri kar§Ismda, biz , heyeti umu· kayidlerin bidayeten teemmiil olundugu Bu_ tel graft Konser-in !elecek i~tima dev· mini bilirler, mii§arunileyhin yarathgt bii
h 1d1. Sa~ca~ .sec;:iml~rine miite~llik niza~- miyesile bir yanl 1~ anlama te§kil eden gibi gi~li olmay1p aleni olmasmm sebebi, rest~~e. m~selenin ruznameye ithal edil- yiik tarihi hareketi lay1kile takdir edenler 
name proJes1mn tan:r1m ve tatbtkmda Mtl- metnin esasmda mevcud hatay1 kaydet- evvelki say1mlara bak1lmiyarak her cema· mes1 lGin b1r miiracaat olarak telakki et • daha nadirdir. 
letler Cemiyeti organlarmm. ka;arla~hr • mekten ba~ka bir ~ey yapmad1k. Millet· a tin listelerine reylerini vermi~ olan miin- mem laztm gelip gelmediginin i~ • anm ri- Modern Ti.irkiyenin on dort senelik 
~1klan usuliin Milletler Cem1yehne en ha- ler Cemiyeti komisyonunun heniiz ba~- tehibl~ri bu sistem sayesinde tadad etmek· ca ederim. tarihini tek bir makaleye s1gdumaga im • 
h~ane bir surette sa~Ik memlekederin §im- lang1cda siiriiklendigi salahiyet iltibas1 tir. Komisyon, ilk murakabe yapma hak- 'Avenal ka~ yok_t~r. ~za~l yap1labilecek ~ey, 
dJye kadar bu ~emJ~ete ve en mii§ki.il ah- ilk tesirlerini, ~iiphe yok ki, bu komisyo- kmt takmmtyor ve hayret verecek derece· Umumi kcitib c.m lngtht sJyasettle temas temin edecek 
~~Ide kCenev~_enm d?kiile_tlbr :{j~ o{gllnix nun Cenevre ali miiessesesine .ayni 51fatla . de kaygm alan bu sa had a ald1g1 tedbirler. V esika • 5 bir iki nokta bulmak ve §arkm yeni bir 
I In~ ar~l gos~er I erd __ag I 1~1 dvvet • tabi iki heyet arasmda i$ birligi olma3Jn· miiii idarenin tezahiiriinii mezheb ihtilaf- Milletler Cemiyeti umumi katibligine hayat bulacagma iimidler uyandJrmak • 
end1recek mah1yette o ugunu ura a tas- dan daha manhki bir •ey olmtyacaa101 Ian sevkile yanh• yo] •apt v ·· C t1r d'k .. k" d ~·1d· B' • ,., ~ a , Irmaga mun. enevre • 
1 etmek hence mum kun ~gi IT:ddma- zannederek Sancakta manda muaflarile cer oluyor. (Nizamnamenin 15 inci vc 25-12 • 1937 tarihli telgrafm1z1 ald1g1- Yeni bir hareket mebdei 

Ankaramn yeni merkez olmak ii.zere 

int;hab; Atatiirk politikasmm iistada .. 
ne anahtanm te§kil eder. Miiceddid ne
den Ankaray1 fstanbula tercih etti? 

Bu tercihteki hakim ~aikler siyasidir. 
Tiirkiye biiyiik bir harbden, imparator .. 
lukdan stynlm!§ olarak <;Ikmi§ti. La .. 
kin Atatiirk daha 1923 te, memleketi 
ic;in, sadece harbin hiikmiinii degi§tir • 
mekten daha biiyiik bir ideal dii§iinrnii§
tii. Harbin hiikmiinii kabul ederken bu 
maglubiyetten halkt i~in §imdiye kadar 
asia nail olmadJgl bir refah ve saadet 
hissesi <;IkarmagJ tasavvur etmi§ti. 

Eski imparatorlugun remz ve itibanni 
kaybetmi~ merkezi olmak itibari!o 
!otanbul yeni demokrat Tiirkiyenin mer .. 
kezi olmak evsafm1 kaybetmi§ti. Burasi 
Turk olma~tan ziyade kozmopolit bit 
brideydi. 

Y eni merkez Anadoluda olmalldlr• 
Ci.inkii burada kendisinin taraftarlan dac~ 
l:a metin • on dort sene evvelki vaziyete 
gore yaz1yoruz • ve balk kiitlesi kanct 
daha halis Tiirktiir. Mii~ariinileyh kendJ 
hlkmm kuvvetini iyi bildigi gibi zay1f ta1 
rafm1 da pek iyi biliyordu. Tiirkler Y~ 
nanlrlar gibi hiinerver degildirler, Tiirkl~ 
rin meziyetleri sebat ve ~ah§kanhktir. ~~ 
tanbulda bu basit c;iftc;ib ifsad edilebi • 
lirler, yahud beynelmilel ticaret ve m~ 
liyenin giriftligi i!Oinde kaybolup giderlett 
di. 

Bir realiBt 
Tiirkiye makine devrinden evvel bii • 

yiik bir devletti. T erakki edeyim derkea 
imtiyaz pe§inde ko§an ecnebilerin tuza • 
gma dii§tii. Bunlarm mensub bulunduk • 
Ian hiikumetlerse bu te§ebbiisleri siyasf 
maksadlarla kullandJ!ar. Y eni Tiirkiye .. 
11m bu tehlikeden kar;:mmas1 laztmd1. Stir• 
atle hareket etmesi ve kendi istikbalini 
kcndi kaynaklarile temin eylemesi icab 
ediyordu. 

!~te yeni merkezin intihabmda Anka
ra.?m _lstanbula tercihinde bu dii§iinceler 
muesm olmu§tur. Ti.irkiye ic;in yeni bir 
temel kurmak eski binayt yamamaktan 
daha hay1rl1ydi. lstanbulun mas1, ileride. 
yeni Tiirkiye kendisine saglam temeller 
kurduktan sonra gelecektir.» 

<;ok uzun alan bu makalenin sonunu 
yann ne§redecegiz. 

l
enaleyh bu tam .hare_ ete ar~l ~~ .et • te.si~i~e ltizum goriildiigUnii mezkur i§ 20 nci maddelerine bak.) m1 bildirmekle §eref duyanm. 24 kanu • 
e mu"'dahale etmegv 1 M1lletler Cem1yetJ ko- b!rl1 1nd .. t · · B k b' · I K · I "h)' 1 f I K . . .h b "t Irk I 29 g e gos ermi~hr. a~ a Jr misa : omJtede bir c;ok mii· nuevve tarl ' te gra Jm a onsey reisine Itt I II lllllltlllllllltll I IIIII Ill II I Ill II Itt 111111 II II II Ill II 111111111 Ill ttl Ill Ill 1 II llllll 

Ill II Ill Ill I IIIII IIIII II II Ill tf 

lnJsyonunun mt1 a ata mu h k ~-~~ Sancaktaki ilk tahkikah esnasmda naka§adan sonra intihab etmek ve edil • bildirmekle §erefyab oldugum vec;hile 
ln]ayrs_ k~:_arla;1m:1 _konseflyced ab~~l 1~1 by.a- ge~en zaman zarfrnda komisyona hep mek haklarma ehliyetsizlik halleri ana Tiirkiye hiikumeti Sancakta yap1lacak 
PI an Ihhlafta 1 g1 1 tara ar an m e '§ Ir· manda makaml d Iii I K d' · · · t'h b · · " · · l ·~· I I tl d . . an e o mu§lur. o- yasanm ye mc1 maddes1le tesbit olun _ m ' a atm tanz1mme mutealhk tahmatna· 
JgJ yaparak hazlr anml§ o an §ar ar aJ- misyonun bu a tl h" .. • B dd . 'h b'k ' . . k"' k k ~ .. ure e usnu myeti, mu§tur. u rna e yap1lan tadat takyi- memn 1 zan ve tat 1 a vaz 1 hususu hak-

c
tesmde tatb1k mev I~n~ 'ho~ma:mka da[T§I dogru mutahede ve adiiane ve bitarafa didir. kmda kat'i ihtirazi kayidler dermeyan et-

umhuriyet hiikumetmm I hrazJ ayJ ar n~ karar teklinde tecelli etmeg~ e im • T . h' t' d d v'ld' mekted' s~rdetti~ ini size bildirmege mtisaraat ey- k- b I zd . I a~m m_a Iye m e egJ tr. Bu zen- Ad Jr. . l . g an °. ama 1• Bu vesile iie hazuia- gm e~hrmenm ancak ekseriyet unsuru 0 • ' gec;en telgraftmm muhtev1yatmdan 
erun. 'k R A nan • mza~name projesi, Tiirkiyeye Ian Turk unsurunun istihdaf edeb,"lecegv1·, I ko_n,sey aza_lanm h_aberdar etmesini konsey 

Dr. T evfr ii§lii ras gayr f 1 .. 1 ~esmi ve su rna fimat oiarak bil- Sancag1 tamyanlarca a•ikardtr. Mevcud rEismden nca etm1~ oldugvumdan reisin 
T tirkiye Hariciye Vekili dmim1 .. t' K · • I ~ Ir. om1syon, manda rna • otoritelerin nizamname mucibince hakh mese eyi konseyin gelecek i~tima devresin-
Vesika • 2 ~~~lar~.tarb~flndan kendisine hi~ bir olarak yanh§ addedebilecekleri beyanna· ~e. ruzna~eye derc ettirecegini kuvvetle 

Ankara, 16/ 12; 937 ~ In, ~~ Ir huiiisa ve ne de bir las- melere ~ar~t kullamlan cezalar, Eksper· umid edenm. 
15 kanunuevvel tarihli telgrafmlZI al- h1h talebi vaki oimad1gv 1n1 ve p · ] k t d · 1 . t . k ro)e • er om1 esmce erpi§ 0 unan muamele 

d1gim1 bildirmekle ~erefleninm. ntihab mn aleme almmas~nda hi~ bir eie- hilafma olarak her cemaatten bir mil _ 
komisyonu, Konseyin intihab ni.zam. name- man verilmedigini, komisyonu go"n • ess'l b 1 · k" b 

d 
m 1 u unmasma 1m an 1rakmamak 

si hakkmda ki kararlannm nehcesmi tes- eren Konsey huzurunda ao·'yleye "ht" l' 'k' . d 
b I 

. 1 1ma 1 ve 1 mc1 erece miintehiblerle 
it etmis oldu~undan kfitib i~.~ a. ~ag1da • mez .. Fakat Komisyon uzlaam d b' I k . l 'k' . !Ak I • "' as1 a me us an ta s1m etmek ic;in lazJm gelen 

~~:i ~u~usJ 11 r1n 1"fa5111 a davet etm1~hr: 1 mCI a a a 1 devlete 29 m k vi ., v ay1s ararmm en sag am unsur bir kac; kiisura yakm 0 • 

1 _ fntihab nizamnamesinin mer'ive- kaleme almd1gi mada Konseyde y ld 1 k k d d I "b I t 1 v 'b' d b apl I· ara ay e i en miintehiblerin adedin • 
le konulmasJ icin terti at a mmasJ ate- Q'J g! I, sa ece seri ir nokta iizerinde d h' d d 'k b 
bile FraTJsa hiikumetinin tebligi, ol~a verebilece9J malumata mi.iracaat :~~ e n:evcu . I en u mukasemenin hila 

2 - Konsey kararma gore in. tiha_ha - mi~. oldngunu da size ~oyliyemez. Cum • temyiz ii<; mtihab dairesi arasmda yapii· 

I J 
h h h mas1 hususunda komisyona verilen mutlak 

lin icrasJ tarihile memur ann taym en u- unyet iikumetinin ihzar komitesile be • ]Ah · .. t · b 1 h kk sa a iyet, hep Tiirk unsuruna karsJ miite• 
susunda intihab nizamnamesme mus em· ra. er c;a t~masJ a ,Tldaki talebine ko • "h ' 
.l "b d k I · · d T veccJ ve diger unsurlarm ittifakm1 ve 
'len Konsey reisine t~rettu e en . arar. ~- mtsyon mesaJsm e iirk konsoloslarintn ·k "d 

k
l f) d 1 h ar mevkiine ge~mesini kolayla§llr • 

tt ittihaz etmesi irin koTT'iwoTJ t• .I rnmn var •m,na mi.iracaatta kusur etm.Ivecevg,· v ..._ ma~~:a matuf h;.ikiimlerdir. 

Yazan: -2- Terclime eden: 

Gabriele d'Annun~io Cemil Fikret 
Diinkii ktsnun hulasasl I Kadm manianm oniinde siivaride ce • 
..::...:==-==::....----~.- sc:.retin eksildigini hissederek atlam1ya -
[Eski Rama yolunda k~rml~l btr aio- c&gmdan emin olan sinirli bir at gibi oto

l'llobil miithi~ bir giiriillii de 1.lerlemektc mobili kullananm yumruklarmda bir te-
Ve atamobilin dircksiyanundakl, adam/a reddiid farkediyordu; ve gozlerile yiik 
Yanmdaki kadm • ad1 ls.abella drr - ar?~ arabasile ic;inde beyaz niliiferlerin beyaz
&fnda bir a~k miikalemes! cerey?n eln~eR- h§tlgt kana! arasmdaki bo§ mesafeyi ol
ledir. Isabella erkegin: «Bem sevrym c;iiyordu. 
~u&un ?>> gibi '~iiphenin dogurdugu bu Bir kirlangtcm, yasst radyatoriin de _ 
c~ns wall ere hep: <<Belki !» diye cevab ve- liklerine ~arparak an ide oldiigi.inti gor • 
tLrken erkek de /sabella'ya, hayaimm bu diigii zaman gayriihtiyari bir <;Ighk ko
clireksiyon gibi elinde aldugunu ve onu pard1. 
l'llahvedebilecegini halrrlalti.JOT; fa~al k.a: - Korkuyor musunuz ~ 
dznm aldrrmadrgmz Roriince, ana, gozlenm -- Ktrlangl<; ic;in. 
kafJamasmt ve dudaklannt uzatmastm - Devam edelim mi? 
~?vliiqar. Isabella dudaklarznr vermiqerek - Olur. 

de sertle~mi~ yiiziine bakh. <;enesine ka
dar gomiildiigii kukulete gibi bir~eyin ic;in· 
d~ susuzluktan ve iimidsizlikten §i§mi§ etli 
agzi goriiniiyordu. Sonra ba§IDI online 
egdi. Ani bir deh~et kalbini durdurdu, 
zira c;ekili iki c;ift okiiziin boynuzlarmdan 
ileriye uZJyan kiitiiklerle yiiklii araba o
racJktaydi. Goz kapaklannm son ac;thp 
kapanmas1 ic;inde kiitiik kesiklerindeki o
~u~ yuvarlaklanm farketti. Sonra gozle· 
nm kapad1, sadmenin §iddetile sarsJ!dJ, st· 
ibrtmac;m c;t~hklanm ve hazin bir bogiir· 
me duydu: Sanki katil makine hayvan
larm iizerinden ge~mi~, onlan ezmi§ti. 
Gozlerini tekrar ach: Y e~il, masum, ta
ze bir§ey gozbebeklerini doldurdu. Ma • 
kine ic;inde saytsJz beyaz niliiferlerin yiiz-
diigi.i kanalm ye§illikli sahilinde, dtidiigile 
giirliyerek, ko~uyordu. Arkalarmda toz 
anaforu oliim gec;idini sakhyordu. Ve tii· 
liin dalgalanmalan arasmda, ~apkasmm 
kanadlan altmda sag ve maglub olmiyan 
yiizden bir kahkaha koptu. 

T evfik Rii~tii Aras 
Tiirkiye Hariciye Vekili 

Vesika. 6 
T evfik Rii~tii Aras 

Tiirkiye Hariciye Vekili 
ANKARA 

28/ 12/1937 lskenderun intihabah 
meselesinin I 7 kanunusanide a~Jlacak alan 
Konseyin 1 00 iincii ic;tima devresinin 
muvakkat ruznamesine kaydedildigini 
27 kanunuevvel tarihli telgraf1ma zeylen 
bildirmekle kesbi ~eref eylerim. 

Avenol 
Umumi katib 

Oliim! Oliim!, diye hi~ktrdt, son 
koz! Bir k1rlang1c oldiirdiiniiz ve sakin 
sakin dort okiizii korkudan bagirthmz. 

Arhk can evinden, mevcudiyetinin en 
derininden, cevherinin me~hul uc;urumun
dan taklid olunamaz bir sesle gelen, fa
kat kendi ruhuna ve kendisini dinliyenin 
ruhuna sahte goriinen, bu giilii~e mani o
lamtyordu. Arkada~J ona bakmadan, 
kendisini bu alay1 tebari.iz ettirmekten ve 
hafif ne~eye c;evirmekten meneden, uyu
yan bir kin gibi diigiimienmi§ 1shrabile 
su~uyordu. 

- Her§ey oyundur, dedi. 

Yilba§I gecesi Paris Dogum evinde diinyaya gclen be~ ~ocuk 
Londra 5 (Hususi) -- Avustral ad 'b b' h' d' 

biri erkek digeri kiZ olmak iizere Kt· a ga~J d _:r a Ise ol!DU$tur. Bir kadtn 
gerinclen be$ gun sonra dogdugu ic;tn c;~~~ek ~{~~~u~~~r. Ik~zlerden biri ~i
~~ <'lof{an ~lZ da 1938 d()gumlu olarak niifusac; kaydedil~i$~~r~mlu, be§ gun 

luktan <;Ikmi~a benziyen motoriin gUrU!- -- --- ·---
d 

darbelerinin aras1nda t l .. d"' 
tiisiin en ve kadmm giilii§iinden ziyade e aar gor u. 
nihayetsiz siikutu duyuyordu. Ve bu ac;Ik - Benim ic;in hala fena §l'yler mi di.i-
goki.in safiyetinden, ve ye§illigi c;izen bii- ~uniiyorsunuz, Paolo? Yoksa yannki u• 
.. b k d 1 I c;u~u mu? tun u or e a ardan, ve su birikintileri-

nin sabit baki§larmda k1rlang1clarm §im- Erkek onda hafif bir titremenin dola§• 

kl 
· d t1gmi zannetti. 

§e erm en, kendinde u<;U§Unun hayali 
cc.nlandt. Ve kayan deibl yiikselen stir- -- Settefonti c;aymnda, d!"di, kiic;i.ik 
at; idare ettigini tahayyiil etti. Kendini hangara ilk defa g;rdiginiz "" ;·~:j cJ·: ~ ;inii· 

yorum. 
ah§ab, ~elik ve bezden yaptlm1~ iki tra -
pezin arasmda, girintili c;1kmtth makine- - Hahrltyorum. 
sinin bedenini te~kil eden karlengde, kti- Kadm yeniden i~c;ilenn mahcub ve 
c;:i.ik kanadlarla ~evrili yelpazesinin, silin- inanmtyan bakJ~lanm, <;Iplak eline dam· 
dirlerin miithi~ yelpazesinin, arkasmda dan dii~en biiyiik bir damlanm sogukiu -
zannetti; ote tarafmda hava gibi tarifi gunu, i§lemeli eteklerinde tal'\~lann hl§lr
giic; bir kuvvet doniiyordu: llahi inhina- tmm, c;elikten bir halata tak1Ian ayagmm 
larile pervane. bileginde SlZiyi, yagmur ve vernik koku· 

Kadm, zaman zaman bir c;ocuk htc;kl- sunu, yapmacJklann altmda gizli kalbi
r~gi gibi yeniden dogan, gu\u§UnUn onunii nin IStJrabmJ hissetti. 
almi§li. - Kap1y1 ac;an ve bir yabanctya, ita· 

- Biz deliyiz galiba, Paolo _ dedi _ atsizlige ihtimal bile verrneden, «her~eyi 
vc- sesi kac;mak iizere bulunan bir§eyi ya- bJrak ve benimle gel» emrini veren biri 

k I k · · gibi girdiniz. 
a ama 1shyen c;evik bir el gibi adamm 

kalbine kondu. ' -- Bir sihirbaz ismi kadar giizel ve 
olrnegi kabul edi11or ve erkegin: «Kork· - lsebella I . 
lh . k' 0 k d Ul/or musunh> sualine gaf/el $a m: zaman a m, madeni aynada de-
:!iayzr f» di1.1e cevab veri11or. Isabella ii- gil, fa kat yanmda tehlikenin giiriiltiileri 
"rrte bakmakta, fakat oliime inanmamak· i<;inde, arkada§IDin tJra§lJ ytiziine, bronz-

Y an§J yava§latiyordu. ,Simdi yol kim
sesizdi. Biitiin ova, i~aretlerden ve de -
vamh fasilalardan yapilmi§ bir musiki ha
tlrasJ gibi, uzak bir inziva olmu~tu I Zira 
ye§il filizler, ve onlann iistunde solgun 
diiz yollar, ve uyu§mu~ kanallar, s~raya 
dizilmi~ dut, sogiid, kavak agaclan, uf
kun c;izgilerine u:van biitiin c;izgiler, a
henkli bir ag1rhkla namiitenahiye dogru 
uzamyordu. Ve bu bozulmam1~ semanm 
hakimiyetiydi! Zira biitiin sa kin sulara 
akseden havai hir§ey, biiyiik gozlerin in- 0 zaman erkek Isabella lnghirami'yi 
san yiiziinti hafifleti~i gibi, topragr hafif- bahar saganagmda ~attrd1yan hangartn 
letiyordu. altmda, c;elik tellerin, tahta serenlerin, ta

garib, manas1 <<benimle g-el>> demek olan 
bir laf bilmiyorum. HatJr!amiyorum bile. 

-- Sizin hakiki isminiz. 
- Sizin i~in mi, herkes i<;in mi? 

Erkek, ikisi de ayni mekanik §UUrsuz- Ia§ y1gmlannm, e~e g1c1rttlanmn, ,.ekic 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~~~~~~~~=-:=~~~=-_:~~~------------------~(~-~-~··~·· ··~~l 
"dlr!l . lu, kurumU§ ve <;1kmt1h kemiklerin iistUn-

Bu gayriihtiyari bir giilii§tii; gozleri • 
nin ko§esini ya~larla tslatan, onu ikiye 
biiken ve her hamlesinde hemen hemen 
k1racaga benziyen miitekallis bir kadm 
giilti§ii. F akat zafma ve rahats1zhgma 
muzaffer bir istihfaf manzarast verdi. 



• 1mar1 ve Istanbul on 
§ehirdeki mezar IIklar 

-------------------

Giiniin birinde bir zat !stanbulun ima· 
rma clair bir gazetede: «Konservatuarl 
~ehzadeba§ma yapmak dogru degildir, 
oras1 kubbeler, minareler diyand1r, bu 
gibi modern miiesseseleri, Beyoglu taraft
na yapmah ve o cihete ehemmiyet verme
lidir .. ) diyordu. 

;5ehir iman i§lerinde soz ve salahiyet 
sCJ.hibi olmad!gl belli olan bu vatand~§m 
kubbeler ve minareler diyan dedigi Is -
tanbulu hala Piyer Loti edebiyab tesiri al
t.nda gordiigii ve Tiirk mimarisinin san' at 
ifadesinden de hi~ haberi olmad1g1 anla
§:hyor. Binaenaleyh bu tesir altmdaki bir 
zata bu fikir ve miitaleasmda hak vermek 
gerektir ! .. 

Piyer Loti'nin lstanbulun hep biliriz, 
bilmyenler varsa bir iki peyizaj gostere -
lim: 

Citlenbik agac;larile birlikte yiikselmi§ 
serviler, on planda dallan kuruyup kadid
le§mi§ govdesi ~Iplakla§mi§ ve bir taraf1 
~Yiiriiyiip kovukla§mi§ ihtiyar bir servi go
riin;iyor, biitiin bu agac;lar dikildigi giin
denberi bir tek insan eli degmeden Allaha 
ve tabiate terkedilmi§, serviler altmda ba
kimstzhktan saga sola yatml§ ... muhtelif 
§ekillerde mezar ta§lan var, karanhk ve 
]o§luklar ic;inde uyumaktadirlar, yan ta
rafta bir kubbe ve minare goriinmektedir. 

Sal.i.feyi c;eviriyorum. ikinci bir peyi
za]: 

Bir rurbe ziyaretinden donen kadmlar 
serviler altmda ve mezarhklar arasmda 
yiiriirken bir dilenciye sadaka veriyor -
Jar. Kadmlar gencli ihtiyarh c;ar§afhdir, 
pec;eleri de gogiislere kadar ortiilii .. Di -
lenci ise kocaman ye§il sangma ragmen 
elini on paraya uzatacak kadar dii§kiin 
ruhlu pis liyafetli bir sakalhd1r, biitiin 
bunlarm arkasmda gene kubbeler ve mi
nareler goriinmektedir. 

Ben bu peyizajlan tahammiiliiniizii he
saba katmadan ikinci say1da b1rakmasam 
da yiizlerce malasam ayni melankolik ve 
mistik tesir altmda omuzlanmz fYoker, 
harab olur gidersiniz. Goriiliiyor ki bu 
yurdda§ hakhdu, bu peyizajlarla Konser
vatuann ne miinasebeti olabilir?. 

*** 
Birkac; gun evvel Cumhuriyet siitunla -

nnda §ayam dikkat bir yaz1 vard1: Sina
nm §aheserleri harab olup giderken Cern· 
berlita§taki Atikalipa§a mezarhk duvan
nm kesme ta§tan tekrar yapilmasmt ten -
kid ediyor ve (madem ki §ehir projesi ya
pihyor. Bugiinkii vaziyette bile caddeye 
flrlaml§ olan bu mezarhk duvanm tamir
de neden istical etmeliydi) diyor ve yeni 
§ehir projesinde de bu mezarhklann ipka 
edilip edilemiyecegi hakkmda bir tered -
diid korkusu ta§Iyordu. 

Hakh bir hassasiyet gosteren bu arka
da§ bugiin ic;in cidden miihim bir nokta
ya temas etmi§ oluyor, i§i biraz didiklesek 
faydal1 olacagmi zannediyorum. 

On sekizinci asra kadar lstanbulda §e· 
hir dahilinde te§ekkiil etmi§ bir mezarhk 
goriilemez. 0 zama~!l kadar istanbul 
halki sur haricinde, Uskiidarhlar da Ka
r2caahmedde tesis edilmi§ mezarhklara 
olii gomerlerdi. ;5ehir dahilinde biiyiik -
lcrin tiirbelerine yer verilir ve miihim 
abide yaptuanlann oliilerinin de (hatire
sine), yani o camiin yanma gomiilmesine 
miisaade edilirdi. Cami hatiresine defin 
miisaadesi on sekizinci amda suiistimale 
ugrad1. Hele on dokuzuncu asuda bu sui
istimal son mertebeyi buldu, her kesesine 
giivenen konag1 civarmda bir arsa ahp 
oraya kotii de olsa bir mesc;id kurmay1 
adet ve moda hiikmiine soktu .. Zengin a
dam bir mahalle camii yaptmyor, yanmda 
kii~iik bir bah~e btraktirarak oraya ser
viler diktiriyor, birka'Y sene sonra da ken
disi oraya gomiiliiyor. Bilahare o zatm 
aile efradt evlad ve ahfad1 ve mensub -
Ian sua ile oraya gomiilerek servileri bii
yiiyor. l§te boylelikle orac1kta servili bir 
mezarhk peyda oluvermi§tir ki ad1 me -
zarhk degil ( ... camii) dir. 

Bu amda Siileymaniye gibi en miihim 
abidelerimiz de dahil olmak iizere biitiin 
abidelerimiz gene olii ve cenaze hiicu -
muna maruz kalmi§tlr. 

Siileymaniyenin biti§igindeki ti.irbe 
bah<;esine Sinan, Kanuni ve Hi.irrem Sul
tan ic;in iki san' ath tiirbe yapml§hr. Son -
radan on dokuzuncu asrm istilas1 oniinde 
o k1ymetli ti.irbelerin subasman k1stmlan, 
camiin yatak kademesile birlikte e§ilen 
mezarlarm topragile bogulmu~ ve gomiil
mii~tiir .. Oradaki mezarlar ic;inde ~imal ta
rafta yalmz iki tane mezar vard1r ki on 
yedinci asra aiddir. Diger yiizlercesi on 
dokuzuncu asnn kilercisine, ebesine va
rmciya kadar saray mensublarile halileler 
ve kerimelerle dolmu§tur. 

l§te Cumhuriyet siitunlarmda ~ikayet 
edilen Atikalipa§a mezarhg1 da bu mahi
yette bir mezarhkhr. On sekizinci ve on 
dokuzuncu amdaki hiicumla dolmu§tur. 
0 k1ymetli binayi yapan mimarm proje -
sinde duvarlan dibinde bir mezarhk yok
tu, sonradan ihdas edilmi§tir. Kaldmlma-

Yazan: MJMAR S. ~ETJNTA$ 

51 ve §U suretle binamn kurtanlmast Ia -
z:.md1r. 

*** 
Cumhuriyet ilamndan evvel her nereye 
baksak orada bir yobaz goriir, teknik i§le
rimizde bile mel'un bir yobaz parmag1 
sezerdik. Mesela: 

Belediye i§lerinde (icrayt lubiyat olu -
nan mahaller), yani herhangi bir eglence 
yeri ac;mak ic;in (ibadet olunan bir yerden 
yi.iz metro uzak olmadtkc;a) miiracaat e -
d~nlere ruhsatiye verilmezdi. Bu sinsi 
kaydin ne biiyiik felaket oldugunu me§ -
gu) olm1yanlar bilmez: (A camm mutlaka 
biT camiin dibine sokulmak §art degil ya.) 
derlerdi .. Fa kat dort taraftan yiizer met
roluk bir sahada herhangi bir mezarhkh 
mesc;idin tasallutundan masun kalmi§ bir 
mevkide istedigimiz §eraiti haiz bir bina 
bulmak mi.imkiin olmadigini herkes hat1r· 
hyamaz ve bu me§hur yasak~mm sinsi hii
viyetini herkes sezemezdi. 

Binnetice istanbul halkt iki am giilme
yi unutmu§, eglence diye bir§ey tammaz 
olmu§, c;okiik omuzlan, ya§h gozlerile ti
yatro yerine servi golgesindeki mezar ta~
lanm seyrederek hiivelbaki demi§, melan
kolik ic; c;eki§lerile musiki yerine mahalle 
miiezzininin sesini dinlemege ve mahalle 
kahvesinde uyuklamaga mahkum kal • 
IDI§h. 

T oprag1 bol olsun Piyer Loti de i§te 
buna baythrdt. 

Konservatuan $ehzadeba§Ina yakt§tl· 
ram1yan vatanda§IIDIZin tekrar fikirlerini 
kar§thyorum: ger Sarayburnundan sur • 
lara kadar hakiki ve tarihi lstanbulun 
kubbe ve minarelerinde bir meskenet ha
vasi seziyorlarsa bunda yalan degil yan• 
h§ vard1r. Bii meskenet o kubbelerde ve 
minarelerde degil, ancak onlann dibine 
sokulmu§ olan servili mezarhklardadtr. 
Cumhuriyetin modern miiesseseleri kub
beler ve minarelerle degil, mezarlar ve 
mezarhldarla gec;inemez. Konservatuann, 
yahud kendi evinin penceresinden ;lehza
de camiinin gok kubbesine yaslanmi§ mi
nare ve kubbelerini seyrederelc kemamm 
kucaklami§ bir gence en temiz bir il
ham ve en yiiksek heyecan verebilmek 
i<;in onlar pek varhkh ve comerddirler. 
Turk mimarisi, daima iimid ve ne§' e ve 
heyecan veren, kuvvet, zindelik ta§Jyan 
diri bir mimaridir, onda kat'iyyen meske
net yoktur. 

F akat abidelerimize sonradan sokul -
mu§ mezarhklar onlara hakikaten hirer 
meskenet hukasi gibi hie; istemedigimiz 
ve istiyemiyecegimiz bir dekor olmu§tur. 
Abidelerimizin hakiki §ahsiyetini, ne§' eli 
karakterini gorebilmek ic;in onlan bu me
zarhk tasallutundan kurtarmak gerektir. 

Diger taraftan da bugiinkii kafamtz ve 
bugiinkii goziimiizle §ehir dahilinde her 
ko§eba§mda, her cadde iistiinde bir me -
zarhk ne demektir. Bunu bir tiirlii anh
yamtyorum. Benim anladigim Atatiirk 
Tiirkiyesinin projelenmi§ §ehirlerinde stad
yom gibi, liman ve saire gibi mezar ve me· 
zarhgm da §ehir di§mda muayyen yeri 
vardtr. Cumhuriyet Tiirkiyesinde ne§' e
nin degeri vard1r, bu devirde arttk genclik 
ilahi yerine kahkahayi biliyor, mezar ye
rine arhk be§ik seyretmek istiyor. Herkes 
bilmelidir ki onun abidesi gogsiinde hii -
velbaki yaz1h ta§lar de gil, kuvvet, ne§' e 
ve iimid verici sembolik heykeller, biiyiik
lerin biistleri, heykelleridir. Projeli istan· 
bulumuzda bir tek mezar ta§I gormek is
temiyoruz. $u halde §ikayet eden mu -
harrir hakltd1r, Atikalipa§a mezarhgmm 
parmakhklarmm tamiri isabetli bir hare
ket olmami§tlr. 

Diger taraftan bu mezar!JklanmlZin 
tarihimiz ic;in hirer bazine oldugunu unut
mamak laztmdtr. Demek ki §ehir iman 
meselesinde mezarhk i§i oldukc;a miihim 
bir keyfiyet te§kil ediyor. Fa kat ne olursa 
olsun projeli §ehirlerimizde bir tek mezar 
bulunm1yacagma gore bu mezarhklarda 
bugiin ic;in tasnif ve tescil i~inden ba§ka 
hic;bir ameliye yerinde degildir. 

Mimar 

S. Cetinta~ 

Bir sahah gazetesi aleyhinde 
yeni hir dava 

Miiddeiumumilik sabah gazetelerin -
den birinin 17 ila 24 ilkkanun saytla -
rmdaki baz1 yaZilanm matbuat kanunu
nun otuzuncu maddesine aykln gordii -
giinden bu gazete aleyhine ikinci bir 
dava daha at;mi§tir. 

Ayni zamanda evvelki giin mahkeme
ce takibabn tatiline karar verilen birin
ci dava hakkmdaki karan da temyiz et
mi§tir. 

..._, .•. ~ 
Deniz Bank muhasehelerinin 

tevhidi i§i 
Deniz Bankm kurulu§u rniinasebeti.le 

muhasebelerin tevhidi it;in yapilan top
lanblara dun devam edilrni~tir. Muha -
sebe rniitehassiSI Engelrnan'm komis -
yondan aynlrnad1gi anla§Ilmi§hr. 

CUMHURIYET 

(:in sularini haraca Marie Antoinette'in 
kesen korsanlar son mektubu 

Bunlar1 40 ya~1nda bir 
kad1n idare ediyormu~ 
<;:in denizleri ve <;in sahilleri, bugib 

hala inamlnnyacak derecede korsan -
larla doludur. Giin ge<;rnez ki, buralar
da, biiyiik veya kiit;iik bir geminin kor
san hiicumuna ugrad1g1, yolcularmcJan 
bir kismmm kthcdan gec;irildigi, biitiin 
gemi halkmm soyulup sogana c;evrildi
gi i~itilmesin . Son seneler zarfmda, bu 
vaziyet o kadar vahamet kesbetmi~tir 
ki, Avrupa milletlerinden birinin ban -
d1rasm1 hamil her hangi vapur, Hon~ -
Kong limamndan avnhrken, korsanhk
la miicadele cemiyetine mensub asker -
lerden bir iki rniifreze almadan yola <;I
karnaz olmu~tur. Korsanlarm takibi ise, 
bizzat Kanton hiikurnctinin tedib kuv
veti gonderrnek imka.mm bulamad1gi 
Gin arazisinde gizlenmeleri hasebile, 
kabil olamtyordu. 

Bir miiddet evvel, Japan donanmas1, 
Ginin cenub sahillednde dola~bg1 Stra
da <;inli kav1klarmdan miirekkeb bir fi
loya tesadi.if etmistir. Bi.itii.n si.iratile 
v~l alan bu filo. donanmadan verilen 
isareti dinlemedi .~-i gibi iizerine ac;llan 
ate~e de kulak asmad1<'hndan. Japon ge
mileri, kaytklann takibine baslamt~hr. 
Bunun iizerine, korsanlara aid oldugu 
anla~1lan kay1klardan, Japan gemileri
nin ate~ine rnukabelede bulunulmu~, 
tarn rnanasile bir muharebe ba~lami§ -
br. Netice pek tabii olarak korsan gerni
lerinin, ic;indekilerle birlikte tarnamen 
imhasile neticeler:rni§tir. 

iddia edildigine gore, bu filo, <;in 
korsanlarmm Kralir;esi adile amlan Lai 
$o San isrnindeki korsan kadmm filo -
sudur. Lai $o San, senelerdenberi o ha
va1iyi titretmi~ yaman bir korsand1. 

Mitralvozlerle miicehhez ve her hii -
curnda on sa£1 isgal eden on be~ gemiye 
kumanda eden bu kadm, kendi gibi 
rneshur bir korsanm ktz1d1r. Bab~smdan 
rni~as olarak alh gerni ve kiil1iyetli rnik
tarda tiifek kalrntsh. Mi.itebaki dokuz 
gerni ve onlan teslih ettigi rnitralyoz, 
kendi f:c1alivetlerinin semeresi idi. 

Lai $o San k1rk ya<:larmda vard1. 
Vaktile evlenrni~, kocasile bir iki ay 
beraber yasad1ktan sonra onun ingiliz
ler tarafmdan idam edilmesi iizerine 
dul kalmtsh. Hayatmda bir defa evlen
digi ve pek ktsa bir zaman evli kald1g1 
halde miiteaddid <;ocuklan vard1. Bun
lardan dokuz ya~mdaki oglunun, her 
korsanhk seferine anasile beraber <;Ik
tti{l ve silah kullanrnak hususunda bii
yiik bir rneharet gosterdigi soylenirdi. 

Lai $o San'm mai:vetindeki korsanla
rm ba~mda, son dakikaya kadar <;ar121 -
sarak onlarla beraber oldugii soyleni -
yor. 

Japonlar, <;in korsanlanm imhaya 
kat'iyyen karar verdikleri tc;m, Lai 
$on San'dan sonra, uzun senelerdenberi 
ortahg1 kas1p kavuran, ufak, biiyiik hie; 
bir gemiye rahat vermiyen biitiin Gin 
korsanlarmm da rnevcudiyetlerine ni
hayet verilecegine siiuhe yoktur. 

ADLIYEDE 

Kii~iik Fan to rna tevkif edildi 
Yazm plajlardan ve son zamanlarda 

da birc;ok evlerden e~ya <;almaktan suc:
lu kiiciik Fantoma lakabile amlan $uk
rii oglu Biirhanm dun saat 16 da Sui -
tanahrned birinci sulh ceza rnahkerne -
sinde duru~mas1 yap1lmt~, tevkif edil -
rni§tir. 

Suc;lu Biirhan, duru§rna esnasmda 
suc:larml inkar ederek ~unlan soyle -
mi§tir: 

c- Bu htrstzhklarla hicbir alakarn 
yoktur. Ben komisyoncu Muhlisin ya • 
mnda c;ah~mrn. Ayda net 45 lira para 
almm. Bir miiddet evvel Ni§anta~mda
ki bir kahvehan~de Mehrned Ali ismin
de birisile tam§brn. Bana babasmm sa· 
at<;i oldugunu ve Ni~anta~mda Koda -
man sokagmda 3 nurnarada oturdugunu 
soyledi ve bana ihtiyacmdan bahsede -
rek kupe, yiiziik, saat gibi baz1 e~yalar 
getirerek nara istedi Ben de bu rehin e~
vayt tamd1~1m bir kuyumcuya gotiiriir. 
kendisine para bulur, komi.syonumu da 
allrd1m.• 

Uc; senP evvel Ankarada 3 aya rnah -
kum edildigini sovliyen Biirhan, taban
ca meselesi etrafmda itiraflarda bul,.m
mus, rPis de pvrakm1 Mii.ddeiumumili .~e 

iade enerek Bi.irhanm tevkifine karar 
verJY'i~tir. 

Dursunun muhPJ.kemesi 
Bir miiddet evvel Haskoyde kahveci -

lik yapan ve bir yaralama vak'asmdan 
dolav1 on senelik mahkumiyetini bitir
mis bulunan Dursun s:tene ayni mahalde 
kahvecilikle rne">gul ilyav1 rniiteadd'd 
yerlerinden sustah c;ak1 ile yaralamt~';t. 

Diin, asliye birinci cezada bu vak'a -
ya aid muhakemeye ba~lanrn1~, duru'?
ma, s,ahidlerin celbi igin ba~ka giine bt
rakilmJsbr. 

Bir Beledive tahsildari 
mahkum oldu 

K1Z11toprakta Belediye tahsil rnemu
ru bulundugu s1ralarda rakamlan dip 
koc:anlarma noksan gec;irrnek ve bu su
retle 188,96 lira ihtilas ettigi iddiasile 
muhakeme edilmekte olan tahsildar 
Biirhanm durusrnas1, dun Ag1rcezada 
sona ermi~tir. Suc;lu Biirhan 5 sene 10 
ay ag1r hapse ve 3 sene 6 ay da rnemu
riyetten rnahrumiyetine karar verilmi§
tir. 

Uzun y1llardan sonra bir 
kontun kiitiibhanesinde 

bulundu 
Kralic;e Marie Antoinette 'in, 

edilecegi giinden bir gece evvel, hiicre -
sinde yazd1g1 mektubun ash, Kont Henri 
Apponyi'nin kiitiibhanesinde bulunmu§· 
tur. 

Kralic;e, bashran uykuya galebe c;ala
madigt ic;in yanda k~stigi bu mektubu, 
ertesi sabah giyotine giderken, goriimce
sine verilmek iizere zindanc1ya emanet 
etmi~ti. Fa kat zindancl, mektubu ihtilal 
riiesasmdan F ouguier-Tinville' e teslim et
mi§tir. Bu mektub bir mi.iddet ortadan 
kaybolmu§, sonra, Onsekizinci Louis tah
ta c;Ikhgt zaman kendisinl! verilmi§tir. Fa
kat, Krala verilen bu mektubun bir kop
yadan ibaret oldugu, ashmn c;ok yiiksek 
bir fiatla harice satddigi meydana c;1k -
IDI§lir. 

$imdi hakikl niishamn ele gec;mesi ilim 
diinyasmda biiyiik bir hadise olmu§tur. 
Bu niisha, Kralic;enin lcullandJgi hususi ' 
mektub kagtdma yazilmi§hr ve iizerinde 
kral tac1 el' an goriilmektedir. Bir Arne -
rikah kolleksiyoncu, mektubu satm almak 
ic;in Kont Apponyi' ye yirmi bin dolar tek· 
lit etmi§se de, bizzat biiyiik bir kolleksi
yoncu olan kont bu teklifi reddetmi§tir. 

Marie Antoinette, Onaltmct Louis'nin 
hz karde§i Madam Elisabeth' e hitaben 
yazd1g1 bu mektubda diyor ki: 

«Son defa olarak sana yaz1yorum, sev
gili karde§im. Beni hicab verici bir oliime 
mahkum etmediler, c;iinkii boyle oliim ca
nilere mahsustur. Senin karde§ine miilaki 
olmaga mahkum ettiler. Vicdam temiz bir 
insan gibi miisterihim. Kral gibi ben de 
giinahstz oldugum ic;in onun gibi, son da
kikaya kadar vakanmt muhafaza edece
gimi umuyorum. 

En biiyiik kederim, zavalh c;ocuklanmt 
t£.rketmek mecburiyetinde bulunu§umdur. 
Biliyorsunuz ki yalmz onlar ic;in ve yal
mz senin ic;in ya§adim, benim sevimli1 

mii§fik karde§im. 
T emenni edelim ki, bi.iyiidiikleri za

man, hepiniz bir araya gelirsiniz ve onlar 
senm mii§fik ihtimamlanndan miistefid 
olurlar. Kendilerine ogretmekten biraz 
bali kalmadigim §eyleri ikisi de daima 
hahrlasmlar. Vazifelere merbutiyetin, 
hayatm esasm1 te§kil ettigini, biribirilerine 
kar~1 gostereckleri dostlugun ve itimadm 
ikisini de mes'ud edecegini unutmasmlar. 
KIZ!m bilsin ki, kendisi biiyiik oldugu 
ic;in, karde§ine daima yard1m edecektir. 
Oglum da, k1z karde§inin muhtac olaca
gi her ihtimam1, her yardtmi ona gostersin. 

ikisi de bilsinler ki, ancak iyi anla§ma sa
yesinde hakikaten mes'ud olabilirler. Biz
den ibret alsmlar, dostlugumuzun bizim 
ic;in nastl bir teselli membat oldugunu gor
siinler. Aileden daha samimi dost buluna· 
bilir mi? Oglum, babasmm son sozlerini 
asia unutmasm. Oliimiimiiziin intikammi 
almaga asia kalkt§masm. 

Sevgili karde§im, sana ve biitiin tam
dtklanma, istemiyerek zahmetler vermi§
sem, bundan dolay1 hepinizden af dile -
rim. Dii§manlan, bana yapttklan biitiin 
fenaiiklardan dolay1 affediyorum ve ha -
lalanma, erkek ve hz karde§lerime son 
defa olarak elveda diyorum. Dostlanm 
vardt. Onlardan ebediyen aynlmamn 
Verdigi lStlrabt, oJiirken beraber gotiirece
gim. Hie; olmazsa, son dakikamda onlan 
dii§iindiigiimi.i bilsinler. 

Elveda karde§im. Bu mektubun, eline 
gec;mesini temenni ederim. Beni unutma. 
Seni ve bic;are yavrucuklan biitiin kalbim
le kucaklanm. Aman yarabbil Onlan 
ebediyen b1rak1p gitmek ne ac1 §ey l E)
veda! Elveda! Arhk dini vazifelerimle 
me§gul olaca~1m. Harekahmda serbest 
olmad1g1m icin, belki de bana bir papaz 
getireceklerdir.» 

Matbuat Umum 
takvimi 

...:. __ ._.:_.:. )938 j 
Matbuat Urnurn rniidiirli.igii, bu sene 

de bir takvirn <;Ikarmi~hr. <;ok giizel 
tertib edilen bu takvim, tab'mdaki nefa
set itibarile de §ayani dikkat bir husu
siyet ifade etmektedir. Matbuat rnii • 
dii,rli.igunii bu eserinden dolayt tebrik 
ederiz. 
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OKSURUK 

Dahilive V ekaletinden : 
Mug Ia Sehri i~me Suyu Tesisat 

Eksiltmesi 
, 

ve insaat 
' 

Muglaya 4,5 kilometre rnesafedeki ~emsedd!:" rn.emb.amm ~ehre isalesi, 
su deposu in§aSI ve ~ehir tesisatile rnuteferri d1ger I~lenn yaptlmasi kapah 
zarfla eksiltrniye konulrnu~tur. 

1 - !;~in rnuhamrnen bedeli 89,645 lira 71 kuruf?tur. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evrak~v~48 kuru!? muka

bilinde Dahiliye Vekaleti Beld.iyeler irnar Heyeti Fe~ ~efhgmden alabilirler. 
3 - Eksiltrne 22/1/938 tarihine rashyan curna gu~m saat 11 de Ankarada 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetince yapila-

caktir. 1 t · 
4 - Eksiltrniye girebilrnek ic;in isteklilerin a§ag1da ya~I 1 em~nat ve ve-

saiki ayni giin saat ona kadar Kornisyoyn Reisligine teshrn etm1~ olmalan 
laz1mdir. 

A - 2490 say1lt kahunun 16 ve 17 nci madcfelerine uygun 
kurusluk rnuvakkat terninat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 

lira , 

C - Kanunun dordiincii rnaddesi rnucibince eksiltrniye girmeye bir ma. 
nii bulunrnad1gma dair irnzah bir rnektub. . 

D - Belediyeler irnar Heyeti Fen $efliginden rniinakasaya girmek icrin 
alacaklan vesika. . . 

5 - Teklif rnektublan ihale giinii saat ona ka&r rn;1kbuz rnukabthnde 
Kornisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif rnektublarmm iadeli tahhiidlii olrnast ve ni
hayet bu saate kadar Komisyona gelrni~ bulunrnas1 lazim~Ir. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat alrnak istiyenlerin Beledtyeler 
Fen $efligine rniiracaat etrneleri. c1h 

imar Heyeti 
(55) 

Sararm•• kefekili di,lerinize ~ar~abu" 
tabii beyazhg•na iade ediniz. 

KOLYNOS 
di~ rnacunile dis,lerinizi firgalaymiz. Sa
rarrni~ ve siyahlanrni~ olan di~lerinizin 
!?a~Ilacak bir siir'atle nas1l bali tabiiyi 
alacagm1 goreceksiniz. Kendinizi herkese 
sevdirrnek isterseniz K 0 L Y N 0 S di~ 
rnacununu tecriibe ed.iniz. Di~lere olan 
tesirini aynamz size gosterecektir. Bu 
sayede giilii~iiniizii g6renler size rneftun 
olacaklarma ernin olabilirsiniz. 

AMERiKAN KOLYNOS Di~ MACUNU'nu daima k~llanmakla omrii
niiziin sonuna kadar di~lerinizin zindeligini muhafaza etrn1~ olursunuz. 

KOLYNOS tarnarnen teksif edilmi~ oldugu cihetle kuru firt;a iizerine 
1 santirnetre koymak kafidir. Kullam~1 ~ok latif ve ekonorniktir. 

Urfa Vilaveti Daimi Enciimeninden: 
Mernleket hastanesinin 937 mali y11I ihtiyaci ic;in almacqk olan (1478) lira 

(35) kuru~ tahrnin bedelli (155) kalem ilac ve s1h~i m.alzeme 15/12/1937 ta
rihinden itibaren yirrni be~ giin miiddetle ac;1k ekslltrn1ye konulmu~tur. 

ihale 13/1/1938 tarihine tesadiif eden per~ernbe gi.inii saat 10 da Vilayet 
Daimi Enciirneninde yapilacaktir. isteklilerin ihtiyac; listesini gormek iizere 
istanbul Sthhat Miid.lirliigiine, eksiltrniye girm~k. ic;in de sozii gec;en gun ve 
saatte Vilayet Daimi Enciirnenine ba~vurrnalan tlan olunur. (8566) 

Taklitlerine dikkat! 
Femil ve Baglarma gosterilen ragbet ve hiicumdan piyasada 

Ka'iyyen mal kalmami~br. 

FE MiL 
Y eniden piyasaya yeti§tirilmi§tir. 

Baglar ise bir hafta sonra hizmetinize haz1rd1r. 
Piyasaya taklid ve ~uriik Femil baglart ~tkanlmJ!ihr. Dikkati 

niz ve Femil markas·m Jsrarla istemeniz menfaat niz icabtdtr. 
Femil Liiboratuvar1 
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Milli kiime ma~lanna 
15 Subatta ba~lan1yor 

Talimatnameyi Umumi merkez tasdik etti. Avus
turyadan iki antrenor getirilecek. Atina muhteliti 

memleketimize gelerek ii~ ma~ yapacak 
[Ba~taraft 1 fnCi sahttede I 

dan tayin edilecek, ayni §ehirdeki rna~ • 
lar i~n ayni mmtaka kuliibleri, hakemi a· 
ralannda anla§arak tayin edeceklerdir. 
Anla§amad1klan takdirde, F utbol Ajam 
hakem tayin edecektir. Ma~m miicbir se· 
beblerle tehiri salahiyeti dogrudan dog • 
tuya F utbol F ederasyonuna aiddir. An
:ak o giinkii ma~1 idare edecek hakem de 
vaktinde sahaya gelmi~ olmak §artile va· 
zivete gore ma~m tehirine karar verebile
Ct>ktir. 

Milli kiime fikisti.iri.i hamlanmi§, ku
hibler numaralanrni§, fakat mmtakalar -
dan heniiz neticeler hakkmda resmi i§'ar 
gelmediginden, kur' a ~;ekilmemi§tir. Mil
li ki.imeye i~tirak edecek tak1m oyuncula
nnm yeni sicil talimatnamesine gore hii -
viyet ciizdanlanm almi§ olmalan §arttJr. 

lzmir ve Ankara mmtakasmdaki ku -
li.ibler tescil i§ini §imdiden bitirmi§lerdir. 

Istanbul • Ankara muhtelitleri 
faTPifacak 

F utbol F ederasyonu Ankara ve 1stan· 
buldaki ma~lann gelecek hafta bitecegini 
gozi:iniinde tutarak iki §ehir muhtelitinin 
Ankara stadyomunda kar§lla§hrmaga ka
rar vermi§tir. 

Atina muhteliti memleketimize 
geliyor 

Dost Balkan milletleri tak1mlarile ay
n ayn miisabakalar tertibine karar vermi§ 
olan F ederasyon Bi.ikre§ muhtelitile An
kara ve istanbul muhtelitini kar§tla§tlr • 

ffil§h. 
Yunan federasyonile bu yolda yap! -

lan muhabereler de mutabakatle netice -
lendiginden, Atina muhteliti §Ubatta 
memleketimize gelecek, §Ubatm 1 I inde, 
lzmir muhtelitile lzmir stadmda, §Ubat 
14 te de Ankara muhtelitile Ankara sta
dmda, §ubat 17 de de 1stanbul muhteliti
le istanbu lda kar§lla§acaktu. 

Basantrenor sefildi 
Ankarada. acr1lacak yerli hakem lmr -

sunu idare etmek ve Ti.irkiye icrin bir fut
be:l sistemi tesbit etmek iizere Avusturya 
federasyonundan antrenor istenmi~ti. Mi.i
racaat eden 12 namzed hakkmda tetkik
ll'r yaptlml§, i~lerinden Herr Linder in -
t:hab edilmi§tir. 

Mali hususat hakkmda da anla§tlmak 
i.izeredir. Herr Linder i.iG sene Lehistan, 
iki sene de MISlr milli takimlarma antre· 
ni:irliik etmi§tir. OG senedir Viyanamn bi
nnci s1mf profesyonel taktmlarmdan Ad
mira'nm antrenorli.igiinii yapmaktadu. 
Kendisinden futboliimi.iz hesabma biiyiik 
~tifadeler temin edilecegi umuluyor. 

Ankara mrntakasr antrenorii 
Ankara mmtakasma da antrenor ola

rak aynca Avusturya federasyonunun da 
tivsiyesile M. Kohler getirilmektedir. 
Her iki antrenor ya~mda mernleketimize 
g~lecektir. 

Balkan kupast maflart 
Balkan kupast macrlan organizasyo -

nunu idare eden komite, federasyonumu
za bu macrlar dolayisile mi.iracaatte bu -
lunmu§tur. F ederasyon heniiz cevab ver

medi. 
Grup ~ampiyonluklarr 

Milli ki.ime haricinde kalan mmtaka -
lararas1 mac;lan gene yapi~acak, .~:cren 
devrede 20 mmtakanm i~ttrak . ethgi bu 
lT'iisabalcalara bu sefer '3S kadar mmtaka 

i§tirak edecektir. fki sene ~ampiyonluk 
kazanan kuliib milli kiime ma~larma gi
recektir. 

Tayyare kupas1 

Domi final ma~1 gelecek 
haftaya tehir edildi 

Gazetemizin Hava Kurumu menfaa -
tine tertib ettigi turnuva mac;larmm 
domifinal kariilla§masi oniimiizdeki pa
zar giinii Be~ikta§la Giine~ takimlart a
rasmda yap1lacak, miiteakib pazar gii
nii de bu mac;tan galib c;tkacak tak1m fi.
nalde Galatasaraya kaq1 oymyacakh. 
Ge~en hafta yagmurlu ve berbad ha

vadan dolayt Vefa - Giine§ lik mac;1 te
hir edilmi~ti. Pazar giinii bu mac; tek -
rar edileceginden kupa mac;lanmiz bir 
hafta sonraya btraktlmt~ bulunmakta • 
dlr. 

Rapid maglub oldu 
Atina 5 (Hususi) - Yunan milli tala

mile Avusturyanm Rapid takim1 ara -
smda y1lbast giinii yap1lan futbol rna -
c;mda Rapid 4 - 0 galib gelmi~ti. iki ta
kim arasmda diinkii yaptlan intikam 
mac;m1 ·ise Yunan talam1 2 • 0 kazan -
mi§hr. 
Amasyada k1r ko~usu yapild1 

Amasya (Hususi) - Yurdumuzda, ilk 
defa tertib edilen 2500 metroluk ko§U -
Iar, havamn karh ve futmah olmasma 
ragmen kalabahk bir seyirci kiitlesi hu
zurunda yapilml§tir. 

Kosuya, A. B. C. olmak iizere iig ta
kim istirak etmi~, neticede A tak1m1 12 
puvanla birinci gelmi~tir. Mezkfu ta -
ktmda 9 dakika 15 saniye ile birinci ge
len Nihad henuz gene bir mekteb tale
besidir. ileride daba biiyiik muvaffaki -
yetler elde edecegi timid ediliyor. Di -
ger genclerin de bu miisabakaya goster
mi§ olduklart alaka da kayda sayand;r. 

Kaza kurban1 
tayyareciler i~in 

<Ba~tarats 1 fnct 1ahffedel 

lara mukabil verilecek tazminatr askeri 
~ehidler i~in mevcud olal:! .-Ihkam gibi, 
umumi: bir kanun halinde c;Ikanlmasmi 
istedi. BlitGe Enciimeni mazbata mu -
harriri, alakadar vekaletin bu yolda bir 
kanun ic;in esasen haz1rlanmakta oldu
gunu, fakat bu iki sehidin ailesine yar
dtmda gecikilmemek iGin, bu layihamn 
da Meclise sevkolundugunu soyledi. Re
fik ince, tekrar soz alarak tayyareyi 
sevk ve idare edenlerin de hayat sigor
tasma kaydedilmesi noktasma nazarx 
dikkati celbettL 

Bu cihetin de dli§iiniilmekte oldugu 
cevabt verildi. Miizakereler strasmda 
Naf1a Vekili Ali Qetinkaya soz alarak, 
havayollan teskilahmn gittikc;e inkisaf 
etmekte oldugunu, kazaya ugnyan iki 
arkada§m ~;;ok ktymetli bir pilot ve ma
kinist oldugunu beyan ettikten sonra 
dedi ki: 

c- Her ikisi de evlidir ve ~;;ocuklan 
da vard1r. Bunlar ve umumiyetle hava 
te1)kilatlm1z iGin bir kanun haztrlamak
taytz. Ancak ailelerinin miiski.il ve mus
tarib vaziyette kalmamalar~ ic;in de bu 
layihamn Meclisten <;lkmasmi istiyo -
ruz.:o 

Ali Getinkayamn beyanatmdan sonra 
'lliizakere kafi goriildii ve layiha kabul 
edildi. Cuma giinu toplamlmak uzere ic;
timaa nihavet verildi. 

[--=--=-=~==O=D=lO=E--==IL~=-J 
Cevtren: yaziiJI: 

Vicki BAUM Hamdi V AROGLU 
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D d. . den tutulup siiri.iklenen 
e 1 ve enses!D . . d 

. k.. k "t" .. gibi lokantamn 1~m e, 
t..r ope go urur • b" I .. "k 

k k .... d" Bryant oy e suru -
t;e e ~e ·e gotur u. ' . . d. d.k 
1 · 'd k b'le oklava g1b1 un 1 
emp gt er en 1 b . d 

d d ., k tt' eel etm1yor u. uruyor, nazan 1K a 
D . M 'd n mi.isaade alarak kalk· 

ons, osse e k d M d 
k II · · y1 a 1. asa a t1 • dt§an r1 tJ, e ennt .. 

' ... d ~ i.iddet e mu-
onlarla beraber otur ugu m . !~· 

d. · h')eli iskambii kag1dlan 
tema JYen, pts ve I . k' l'l'k h' 
k 'b' k ndinde btr IT 1 I IS· 
an~tlriDI§ gt I, e 

sediyordu. . .,.. 
D . M Shugers'le birlikte b1r 

ons, osse ve b' . d 
'k' k . d . Sonra giini.in urn e I I a §am geGIT I ' . , 
M k b ld Ve Dons, Shugers le osse ay o u 

I k ld B yagvl. budala, patJrttci olya mz a 1. a . . b v • • 

d kt b ka i.istelik kendmt egenmi§tt. 
u an a§ , b' k' 

Bryant, onlarm etraftnda, It 10 ve ay: 
ya§, bir heyula ~ibi dola§Iyor, tu~eyl~ 
ve melankolik bir maskara mevcudJyetJ 
si.iri.ikli.iyordu. Doris, ii<; defa Mosse ile 
kavga etti. Arhk bu i~te daha fazl~ d~
vam etmek istemiyordu. Bu crok zehl bu 
vaziyetti. Masse ona akd ve manhk der 

si verdi. Ne esirciydi, ne de kadm tica
reti yapmak niyetindeydi. Doris hakkm
da hiisnii niyetten ba§ka bir maksad bes
~~~iyord~ .•. 'Bu opera kumpanyasmm te~
klh, Dons m son kozu, son muvaffakiyet 
ihtimaliydi. 

Yaziyet nezaket kesbedince, Mosse, 
Potter·in miidahalesini temin etti. Doris 
onun kar§tsmda, her zamankinden kat 
kat giizel bir ~ark1 si:iyledi. Potter' den in
ti~ar eden bir seyyal kuvvet, onu daha 
cesaretlendiriyor, sesine daha parlaklk 
veriyordu. Doris, bir~ok aktorlerin, §oh
retlerini, bu garib ~ekilli adama neden 
dolayt bu kadar medyun olduklanm 0 

zaman anlad1. Potter, Doris'i fevkalade 
begenmi~ti. 

- Ku§ beyinli bir si.irii adam seni 
reddetmi§, yavrum, dedi. Fa kat, §imdi 
kar§mda dizcrokiip kuntrabm sana oyle 
verecekler. 

Bu tahmin giiliinc ve mubalagal1 ol -
ma.lda beraber ho§a giden taraf1 da yok 
degildi. Potter, ba§hca rolleri, dram 

cmmuRtYET 

insanbk borcu 

«Hisar» kurbanlarinln 
ailelerine yardnn 

«Hisar.. vapuru faciasmda olen 
denizcilerin ~ocuklarma yard1m i
~in hamiyetli vatanda§larm insan
hk borcu yolunda gosterdikleri ala
ka hergiin artJyor. Diin gazetemize 
ve Haklu Deniza~an komitesine 
yazdan paralarla birlikte iane lis -
tesi yekilnu , 5853 lira 85 kuru~tan 
6142 lira 50 kuru~a yiikselmi~tir. 

Dokuzuncu liste 
Lira K. 
5853 75 

45 82 

18 23 

13 20 
300 

27 00 

17 40 

100 00 
11 00 
10 00 
10 00 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
1 

Sekizinci l!.ste yekunu 
istanbul Telefon Miidiirliigii 
memurlarl 
istanbul Erkek Lisesi talebe
leri 
43 iincu mekteb talebeleri 
Nuruo.smanlyede berber E
ginli Osman ve karde§i Omer 
Tet memur ve miistahdem
leri 
ikbal vapuru zabit ve miiret
tebatl 
Sadikzade Ru§en o~ullan 
Miirefteli ~arabcl Fehml 
Matok ~arab evi 
istafilina rak1 fabrlkasl 
Hisar rak1 fabrikasl 
Nihad Ahmed 
Maksud kaptan 
Aslan miiskirat fabrikas1 
Kaini miiskirat fabrlkasi 
Muhtelif deniz esnaf1 
RakiCl Agob 
Terzi Nazirls 

6142 so Yekun 

Ciiretkar hu-siZiar 
On y1ldtr Ankarada soy
gunculuk yap1yorlardJ 
Geqenlerde Ankarada yakalanan hu

SIZ odac1 Mukriminle s1vaci Hamzanm 
§imdiye kadar yaphklan hirsizhklar ta
mamen tesbit edilmi§tir. 

As1l faal rolii iizerine alan sivaCI Ham
zadir. Gerek Miikrimin, gerek Hamze 
bugilne kadar 25 ev ve aparhman soy
muslardir. Hamza, her eve kolayhkla gi
rebilmek ic;in icabmda srvaci, icabmda 
boyac1 ve icabmda da badanac1hk etmi~ 
ve bu suretle birG"Ok yuksek zevatm ev
lerinin dahili taksimatlm ojtrenrni§tir. 
Asll meslegi kaptcihk olan Milkrimin, 
liizumu halinde Hamza ile beraber c;a • 
h§mi~, soyacaklan evin ic;inde guya ·1~ 

goriirken soyma plamm da yerlerinde 
bir likte haz1r lami§lardtr. 

Tahkikatm verdigi neticeye gore, 
Hamza ile Milkrimin, dokuz senedenbe
ri ·i§lenen birc;ok hustzhk suc;lanmn fa
illeridir. Fakat Hamza, son senelerde 
butun soygunculuklan Miikrimine yap
tirmi§tlr. Bundan iki hafta evvel, c;ok 
k1ymetli bir kiirk c;alan htrsiZlar, kiir
ku bir tamd1klarile Yozgada gondermi§
ler ve orada satbrmt§lardtr. Fakat ne
dense, Hamza, bu yiiklu kazancdan 
Miikrimine bir hisse bile vermemi§tir. 

Yakaland1klan giin, Hamza ac; bir 
halde tutulmu§, Miikriminin iizerinde 
de 25 kuru~ bulunmu§tur. 
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Ticaret Odas1 meclisi diin ilk i~tima1n1 akdetti 
<Ba§tarafl 1 lnct ~oahttede) 

Muhiddin Ostiindagm nutku 
Kiirsi.iye gelen Vali Muhiddin Osti.in· 

dag bir nutuk soylemi§ ve meclisin yeni 
azasma muvaffakiyet diledikten sonra 
demi~tir ki: 

«- lstanbul gibi, ikttsadi faaliyeti
mizin on safmda yer alan, sinesinde 
topladxgt i§ ve sermaye kuvveti saye
sinde milli rand1manumzm artmlma
smda en ileri bulunan bir §ehirde, 
Odaya terettiib eden vazifelerin e
henuniyet ve §iimulii iizerinde aynca 
duracak degilim; yalmz zaten bill· 
nen bir iki noktaYl bir kere daha te
bariiz ettirm~kte herhalde zarar gO
riilemez. Cografi mevkiinin bariz hu· 
susiyetinden, helll§erilerinin i§ saha
larmdaki teJebbiis kuvvetlerinden ve 
bilhassa Cumhuriyet hiikilmetinin 
yaptct ve bal'anct yardtmlanndan is· 
tifade eden istanbulumuz Umumi 
Harb sonrasmm diinya ikhsad ale
minde meydana getirdigi degi§iklik
lerin pek tabii olarak kendisinde bt
raktJgx derin ve kuvvetli izleri gider
mege, iktxsadi sarsmtxlan yenmege 
~al•§maktadu. 

Daha verimli hayata kavufmak 
ifin ... 

Biiyiik §ehrimiz i~in goniillerimi
zin istedigi daha verimli ve daha bii
yiik i§ hacmine biran evvel kavu§mak 
ve bu suretle elde edilecek geni§ re
fab hedefinin feyiz ve nimetlerinden 
milletimizi faydalandtrmak mecburi· 
yeti kar§tsmday•z. Biliyoruz ki barb 
sonu diinyasmda gittik~e ~etinle§en 
milli varhk davalannda, ticaret ve 
sanayie miimkiin olabilecek en geni§ 
inki,afl vermek i§ hayabnda biitiin 
vatanda§lara yer haZll'lamak, milli 
say ve sermayeyi laymetlendirmege 
!~;8h§mak en miibrem zaruretler ol
mu§tur.» 

Muhiddin Ostiindag, bu arada yeni 
azamn vazife ve mes'uliyetlerinin ~ok bii
yi.ik oldugunu, tecriibenin verdigi itimadla 
mii§ki.illerin yenilecegini si:iylemi~ ve soz
lerin1 §oyle bitirmistir: 

«- Biitiin ~h§malannizda ciddi 

noktai nazarmdan onunla birlikte tetkik 
etmege ba~ladt. 

Bu miiddet zarfmda, Doris, kalan yir
mi dolan da sarfetmi§, Mosse'den, avans 
olarak elli dolar alml§tl. ihtiyar Bryant't 
gidip gi:irmesi ve ondan biraz daha para 
istemesi kabildi. F akat miiphem ve garib 
bir his, bu tasavvurunu yerine getirmek
ten onu al1koyuyordu. 

Maamafih, bir giin ihtiyan ziyarete 
gitti. Cicinin, kendisine tahsis edilen yas
tiga zevk ve rehavetle yaslandtgml gi:ir
dii. Bryant'm ko§kii, ona. mevcudiyetinin 
en sakin, en selametli ve en temiz ki:i§esi 
gibi gi:iriiniiyordu. 

Ayni giiniin ak§ami, Shugers, ona bir 
h~ber verdi. Swanee isimli yah ile, Pasi· 
fik'te bir gezinti yapmaga karar vermi§ti. 
Bu havadis onu harab etti. Demek, son 
haftalar icindeki biitiin r;trpmmalan bo§a 
gitmi§ti. Opera kumpanyast te§kili hulya
SI mahvolmu§, sahneye ~1kmak iimidi kal
mami~; bu b. dar zahmetten, bu kadar 
emelden, bu kadar ruh azabmdan sonra 
hersey birdenbire si:iniiv~rmi§ti Bu suku
tu hayal, ~ehresinde kimbilir nekadar 
bariz bir §ekilde gi:iri.ili.iyordu ki, Shugers 
onu kollan arasma aldt: 

- T abii sen de geleceksin, dedi. Deli 
1ihi eglenecegiz. 

Doris, korku ile sordu: 
- Kimler var ',) 
- Ba§ta bfz. Y ani sen ve ben. Sonra 

ve hakiki Turk ticaret ve le§ebbiis er
babmm diinyaca tanuuru§ yiiluek va· 
stflanm umde halinde bir kere daha 
gozoniine koymakla miiftehirim. Em
niyet; ciddiyet, verilen sozlere sada· 
kat sizlere en biiyiik rehber olsun. 

Biiyii.k $efin buyrugu 
Bu topraklarda yoktan bir devlet 

ve millet yaratan Atatiirk bu ciheti 
son nutkunda nekadar veciz ve belig 
bir surette ifade etmi!tir. Atatiirk 
buyuruyor ki: «Tiiccar, milletin erne· 
gini ve iiretimini lo.ymetlendinnek 
i~in eline ve zekasma emniyet edilen 
ve bu emniyete liyakat gostermesi 
gereken adamdtr.» lnkilab rejiminin 
hakiki ticaret ve sanayi erbab1 olan 
sizlerin biitiin i§lerinizde bu vecize~ 
nin ihtiva etti.gi milli buyurugu goz· 
oniinde tutaca~mzdan §iiphe etmiyo
rum. Bu kanaatin bana telkin ettigi 
emniyet ve itimad altmda bulunarak 
bugiin ba§hyan mesai devrenizin 
memleketimiz i~in ve bu tehir i~n 
hayxrh olmasm1 bir kere daha temen· 
ni eder ve yiiksek §ahtslartmzda ~ah,
kan ve miite§ebbis Istanbul heDl§eri
lerini hiirmetle selamlanm.» 

V alinin nutkunu mi.iteak1b riyasete en 
ya§h aza olan Murad F urtun se~ilmi§ ve 
muvakkat reisin te§ekki.irlinden sonra bii
yi.iklere tazim telgraflan ~ekilmesine ka • 
rar verilerek celse be§ dakika tatil edilmi§ 
ve meclis azalarile davetliler hazulanan 
biifede agirlanml§tir. 

lkinci celsede Murad F urtun riyaset 
divam intihabt yaptlacagm1 bildirdi. Se
~im sonunda Mithat Nemlinin birinci re· 
islige, Ahmed Karamn birinci reis vekil
ligine, Ziya T anerin ikinci reislige, 1§ 
Bankast istanbul ~ubesi miidiirii Yusuf 
Ziya Oni§in ikinci reis vekilligine, Ziya 
Kmacmm muamelat ve Sabrinin he
sab mufetti~liklerine, Hasan Vafi ile 
Said Omerin de kongre murahhashklan
na se~ildikleri anla§IIdJ. 

Kiirsiiye gel en Ziya T aner, riyaset di
vam namma te§ekkiir ettikten sonra yeni 
idare heyeti se~imine gec;:ildi. N eticede 
yeni ida·~ heyetinden Murad F urtun, 
Osman Nuri, Ahmed Bican, ~erefeddin 

bir a lay ihvan. Birka~ da kadm var. T a· 
bii F. 0. da gelecek. Ba§ eglence o. 

Doris, vaziyeti enine boy~a muhake
me etti. ~imdi, vaktile Long Island' a gil" 
tigi gi.inkii gibi miiphem ihtimaller i~inde 
degildi. Shugers'in davetlisi alan o bir • 
ka~ kadmla ve ikinci planda kalan mas
kara Bryant'la yaptlacak bu yat gezinti
sinin ne demek oldugunu sarahatle anh· 
yordu. 

Hi~ t;ekinmeden sordu: 
- Gelirsem bu i§ten ne menfaat var ~ 
Shu~ers bu sualden hi~; almmad1: 
-Senin, i§e akh erer bir kadm oldu

gunu F. 0. va her zaman soylerim. Mo
ruktan, ~imdiye kadar ne cektin? Yi.iz 
bin mi? Daha fazla m1? Nasi]',) Tebrik 
ederim. Benim, ho~uma giden herhangi 
kadma sahib olabilecegimi hala anlama
dm m1? Si:iyle bakahm, gelirsen ka~ para 
ahrsm? 

- Dii§iineyim. 
Doris, o gi.ine kadar, Shugers'e par -

maklarmm ucunu bile optiirmemi§ti. Vii
cudi.ini.i, bundan evvel, daha ba~kalanna 
da satml§tl. F akat, arhk bir rna kine his
siZiigile yapt1g1 bu i~te, o gi.inkii kadar 
ac1k davrand1gm1 ve bundan o gi.inkii ka
dar tiksinti duydu~unu lti1tJrlamlyordu. 

Ellialtmc1 sokaktaki odasma avdet et
tigi zaman, Salvatori'ye ugradt. Ondan 
biraz cesaret almak istiyordu. 1htiyar mu
ganniye, kendisini arhk mahremi esran 

'1 

Cine yard1m komitesinin beyannamesi 
japon mallanna kar§I 

boykotaj isteniyor 
Japon Dahiliye NaztrJnm beyanab ingiltere 

ve Amerikada teessiifle kar.dandl 

Yeni Japon kit'alan cepheye gidiyor 

Londra 5 (A.A.) - <;ine yardiiD ler, bu beyanatm fngiliz - Japon miina 01 

komitesi. bir beyanname ne§retmi§tir. Bu sebetlerinin iyile§mesine bir engel mahi .. 
beyanname, bilhassa profesi:ir Albert yetinde telakki edilmemesi laZim gelecegi 
Einstein tarafmdan imza edilmi§tir. Be - ve diplomatik bir te§ebbi.isii intac etmiye~ 
yannamede Japan emtiasma kar~I hey - cegi kanaaatindedirler. 
ne~milel bi~ boykotaj yapilmast tavsiye Zannedildigine gore, resmi lngili~ 
edilmektedir. mahfillerinde gi:iriilen kaytdsizhk, amira• 

Bey~nnamede bilhassa §oyle denil • lm beyanah ne~redildigi giin Japon ma ., 
mektedu :. • kamlanmn Londraya teminat vermi§ ol ~ 

«fnsamyet, sulh ve demokras1 namma malanndan ileri gelmektedir. 

bii~i.in d~~h~eke;le~f Jbapokn m~~11:nna kar- J aponlar Amiral Suetsugu tarafmdan 
§I . e.n 1 1 ttyar ~n e oy otaJ I an .etme: ]apon mecmuasma yaptlan beyanatm a~ 
lenm, 1 aponya 1le onun taarruz s1yasetr · I' h • k · d 'b ld w 

· h'l d k 1 h .. 1.. . b' mtra 1D &a Sl anaatm en 1 aret o ugunu 
I~I .tes I e ece 0 an ertur u mesal lr • ve J apon hiikumetinin kanaatine uyma -
hgmde bulunmaktan farig olmalanm ve dtgvinl Londray b'ld' · 1 d' H•di 
1 r· d k' .. J[•h k l . . a 1 Irffil§ er tr. a se 

aponya vm. e 1 muse a .~vvet er~m bu suretle bundan birka~ gun evvel ka .. 
tamamen gen almad1k~a ve fi.ituhat s1 - panmi§ addedilmi§tir 
yasetini b1rakmad1k~a <;ine yard1mda . • • 
bulunmalanm teklif ediyorlar.» Amerrkada aklsler 

Japonlar bii.tii.n muhaberata Va§ing~on 5 (A.A.) - Resmi mah .. 
aansii.r koydular filler Suetsugu'nun beyanatt hakkmda 

,Sanghay 5 (A.A.) _ Japon ordusu, pek ketum davranrnaktadtrlar; Bununla 
~ekilen ve alman telgraflari kontrol et - berab~r Bey a~ saray!n ~ oky.~ d~n bu hu· 
mek maksadile Eastern, Northern ve susta Izahat !sternest mumkundur. 
Commercial Pacific kablo kumpanyalan hi haber alan mahfiller, bu beyanah 
biirolarma sansiir memurlan yerle§tirmek Amerika ile lngilterenin arasim a~maga 
iizeredir. matuf diplomatik bir manevranm ba§ .. 

Di.in Japonlann nobet~iler ikame et • langiCI addeylemektedirler. Panay hadi .. 
mi~ olduklan lnternational Radio'nun sesi esnasmda Japon halkmm Amerikaya 
memurlan, bu sabah vazifeleri ba§ma gel~ kar§I sempatisini gostermek iizere J apon• 
memi§lerdir. Bu yiizden telsiz servisi bo- !ann bi.iyiik gayretler sarfetmi§ olduklan 
zulmu§tur. da aynca zikredilmektedir. Si:iylendigine 

Pekin hiikumeti bir banka karuyor gore _bu beyanat ayni zamanda, !okyo" 

Tokyo 5 (A A ) _ ~· 1• r· nun tzahallm kabul eden Hull un son 
. . ts>lma I vm pa- d k' k I hd'd v 1 

rasmi tevhid etmek "z e p k' h"k• _ notasm a 1 apa 1 te 1 e ragmen, apon 
u er e m u ume k • k d I w Am .k h"k. 

t1• §Ubat rtalarmd b' k b k as en uman an Igmm en a u u .. o a 1r mer ez an as1 . • h k . ~. . 
k kt mehnm are ete ge~emtyecegme ve m • 

uraca Ir. f d lh I Am 'k 
Bu yeni banka bir <;in • ]apon miies- ~!'a]' CI ~.u pervh er kg~p annd k~rkii a~m 

S • d ~·1 .. h kk t h"kA tur u muspet are etme se ~e t1 enne eses1 egt mun astran muva a u u - . d w .. • 

et. b' ·· · 1 kt kam bulun ugunu gostermekted1r. Bu o~ m m IT muessesest o aca 1r. 
• . nunla beraber Suetsugu tarafmdan ya • 

Japon Dahrlrye Nazmmn nutku- ptlan beyanatm Panay hadisesine benzer 
nun lngilterede b1raktrir akisler bir hadise vukuunda Amerikan efkan u~ 

Londra 5 (A.A.) - Londramn iyi mumiyesini daha kat'i bir §ekilde hareket 
haber alan mahfilleri, Amiral Suetsugu - etmege haz1rladtgma §iiphe edilmemek ,. 
nun beyanahm teessi.ifle kar§llamakla he- tedir. 

rabe! bu be!~nahn amiral Dahiliye Na- lngiltere ile te§riki mesai etmek ihti • 
ZJr~gma getmlmeden :vvel yapilmi~ ~I · maline kar§t Amerikanm hath hareketi 

~~~.~~~ .. ~.~r,~;~.~;~!~.?.~.~~.~~: .. ~~.!!~~?.~~~ .. : degi~memi§tir. Va§ington hadiselere tabi 
Alemdar ve Denizyollan mudiiri.i Sa - olarak haber teatisi ve muvazi hareket si~ 
deddin Serim se~ildiler. yasetine devam edecektir. 

Borsa heyetine Oda namma Ziya ve Mii§ahidler, Panay hadisesi esnasmda 
Muradm iltihaklan kararla§hnld1ktan Ruzvelt tarafmdan ihdas edilen milli 
sonra, Suad Kara Osman, basta bulunan birligin hala devam ettigini ve Uzak§ark 
Oda birinci reisi Mithat Nemliye bir he- siyaseti dolay1sile Ruzvelt'in hemen her• 
yet gi:inderilmesini teklif etti. Bu, kabul kesin itimadmx kazandtgmt beyan etmek· 
olunduktan sonra celse tatil edildi. tedirler. 

mevkiinde tutm1yan ve kendisinden fikir 
dam~m1yan Doris'e giicenikti. Doris i~in 
mi.itemadiyen iskambil fah a~Iyordu. Fa
kat, fal, nadiren iyi ~tbyordu. Salvatori, 
Doris'in Toska'y1, Ayda'YJ ve Santuzza· 
y1 teganni etmeden i:ilmesinden, i~in i~in 
korkuyordu. Boyle bir aktbet, manas1z bir 
oliim ve manaSIZ bir hayat demek o(a • 
cakh. Bunlan di.i§i.indi.ib;;e, Doris'in, bir 
an evvel sahneye ~Ikmak, kendisine yakt
~an roller almak i~;in elinden gelen her§e· 
yi yapmaga s1k1 s1k1 te§vik ediyordu. 

Ayni ak§am, Doris, telefonla Mosse
yi arad1. Siit~ii di.ikkamnm telefon kuli.ibe
sine kapand1; sogan kokulu mikrofonun 
i~ine, bi.iti.in tereddiidlerini, korkulanm ve 
arzulanm hayktrdt. Muhaveresini bitirin
ce, yorgun argm, Potter'i aramaga ba§la
dt. Potter, yabanc1 bir evde poker oyna
makla me~guldii. Ev sahibi kadmm tu -
valet odasmda, ciddi bir muhavereye ko
yuldular. 

Bir hafta sonra mukavele imzaland!. 
Doris, yeni operanm te§ekkiiliinden evvel 
Shugers'le birlikte, hedefi ve miiddeti 
gayrimuayyen bir seyahate ~·kmagt ta • 
ahhi.id etmi§ti. 

*** Swanee, yiiz seksen kadem boyunda, 
beyaz, guzel bir yath. En hafif ri.izgar
dan yalpahyordu. Davet!i kadmlardan 
ikisi deniz tutmasmdan mi.itemadiyen mus
taribdiler. Obiir ikisini, Doris de dahil 

oldugu halde, deniz tutmuyordu. Bu iki 
kadm, o unutulmaz Greatneck ak§amm • 
daki mahud Micky ile Ducky'yi andm~ 
yorlardt. Onlardan ba§ka olmakla be .. 
raber, ayni s1mftan yeni bir nesle men • 
subdular. 

Doris, Shugers'in mali sarihi olmu§tu. 
i:iteki kadmlann arasma pek kan§mtyor • 
du. Shugers de, ba§mda bir zabit kasketi 
oldugu halde, gemide a§agt yukan dola
§lyor, deniz tutmasma mani olmak i~in 
miitemadiyen i~ki i~iyordu. Filhakika, 
bu kadar bol alkol. deniz tutmasma kar§l 
ilac vazifesi de gi:iriiyordu. Sahili tald • 
ben gidiyorlard1. Bununla beraber, ka • 
nala gelmeden evvel gene fatmah deniz
lere tesadi.if ettiler. Kanaldan sonra hava 
hergiin biraz daha !Sinmaga ba§ladJ. Mart 
sonuydu. Denizde, suyun iisti.ine <;1k1p 
batan yunus bahklan doluydu. 

Doris de ~ok i~iyor, seyahati, viski du
manlarmdan mamul bir perde arkasmda 
yaptyordu. Shugers'le olan munasebete 
tahammiil edebilmek i~in bundan ba§ka 
~are yoktu. fsmini bile telaffuz etmek 
imkamndan mahrum oldugu Bazil'e, ke
mirici bir hasretle mu~taktt. Geminin 
alelacele hareketinden evvel onu ziyaret 
etmesi kabildi; fakat, cesaret edememi§• 
ti. ,Simdi, yatta, ona bir mektub haz1rla• 
makla me~guldii. Panamaya gelinciye 
kadar bu mektubu bitiremedi. 

(Arkalt Delr) 
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Soldan saga: 
1 - Bir §eyin pi§me veya bir i~in hallol

ma zamam viirud eden. 2 - Hesabda on
Jar hanesi, yuva. 3 - Bir yazt kurutma va
sttast, ahiretteki koprii. 4 - Bir renk, bir 
ge~id meze. 5 - Viicudiin mesamelerlnden 
~Ikan su, viicuddeki ~i§kinlik. 6 - Tecriibe
sizllk, bir emir. 7 - Eser viicude getirmek
lik, havadaki su buhan. 8 - Bir hastaltgm 
gosterdlgi hailer, viicudden ~1kan suyun ter
sl. 9 - Fena, bir edat, bir hasta!Iga tutul
ID!L\i olan. 10 - Niimune, bir stfat edatt. 11-
0liiniin k~kii, reddetmemeklik. 

Yukartdan a~gtya: 
1 - Bir ku§. 2 - Ziya, be§ yere b!r z!yam 

tazmin. 3 - Acuna edati, arabca c§akird -
ler~. 4 - Giizel san'at, klrll deg!l, bir eda -
tm ktsaltllmt~ ve ka!mla.§hrtlm~l. 5 - Sar
fedi!enler, kt~m 1cabatmdan. 6 - Kokulu 
bir ot, bir iil~ii. 7 - Birbirlle yar~a ~Ikan. 
8 - Eski bir Tiirk devleti, riitubet! azca. 
9 - Eskiden sanklllarm glydigi elbiseler -
den, bir devletln parast. 10 - Geni~l!k, in
sam kendinden gegiric!. 11 - Manzaraya 
hakim olmakltk, aman dokunma ztrlar. 

Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 
2 H 4 ~ ~ 1 PI II 10 11 

1 FOlRIEIViEIRIEINI•~ 
2 1 i INI t IMI t INI I IMI•IYIE I 

RIAIKitlol•lvl•loiAIM 
4 AINI•IRIAIMIAIZIAINI• 
b RIAivi•I•IAI•IAINIAIG 
~ i INitl~l•lsiAIRIAivl• l 
1 Ll•lviiiDIAILIAI•IAIF 
8 Elvl•lvlolLIII•IEITI t I 
! 

li~ CumhuriyetBI' ( Cagnlar, Konteranslar, kongreler 
L...l .... ~!:. Stenografi kursu 
H ~ 0 k S IYJ ~ IYJifil 16!1 Beyo~lu Halkevinden: 

1, artyor 
Edirnekaptda Sultan mahallesl Qmar!I

ce~me caddeslnde 35 numarada oturan Ne
fise kendislne lli vermek istlyenlerin yuka
nki adresine blldirmelerini rica etmekte-
dir. 

Kadtkoy Belediyesinden hakh 
bir temenni 

Kadtkoylii karilerlmlzden M. Bahr! im -
zasile aldtgtmtz bir mektubda deniliyor ki: 
cKurbal!derede Uzungaytr caddest is!mli 
bir yo! vardtr ve bu yolun ba~mda beledl
yenin cop arabalart, ahtrlar1 vardtr. Burast 
bu 1§ 1r;in kullamlmaga ba.§lanma.dan yolu
muz gok giizeldi, fakat ~imdi yiiriinecek 
halde degildir. Birgok yerlerinde yanm 
metro derinliglnde gukurlar, hendekler var
dtr. Biz bu yolun asfalt veya parke olma
smt istem!yoruz, hie olmazsa bahsettlgimlz 
hendekler kuru topraklarla kapattlsm.:. 

lnebolunun bir koyiinde tifo salg1m 
vanm, 

1 - Evim!zdeki stenograt1 kursunun 1kin
el devres1 bitm~tir. 

2 - Ugiincii devre !gin kayld muamele
sine ba~Ianm1~ttr. Arzu edenler1n 15/1/938 
tarihine kadar miiracaat eylemeler1 mer-
cudur. 

Kongreye da vet 
Qocuk F.sirgeme Kurumu Galata Nahlyesl 

Ba~kanl!gmdan: Bugiine kadar ktymetli 
yardlmlarmtzla sevindirdiginiz Kurumu
muzun kongresl 8/ 1/1938 cumartesl giinii 
saat 15 te Galata Cumhuriyet Halk Partl.
si binasmda akdedilecektir. Haytrsever her 
vatanda§m kongreye §eref vermesin1 saygl
lanmtzla rica eder!z. 

Konser 
Emlnonii Halkevlnden: 
Ar ~ubemizin salon orkestras! 1938 YIII 

birincl konserinl 10/ 1/ 938 pazartesi ak§a
mt saat 20 de Evimizin Cagaloglundakl 
merkez salonunda verecektir. Bu konsere 
gelmek istiyenler da vetlyelerinl Ev biiro
sundan almalart rica olunur. Konserlere 
gocuk kabul edllmez. 

Konferans 
Kadtkoy Halkevinden: 
7 ikincikanun 1938 cuma a~am1 saat 21 

de Evimlz salonunda Dr. ~vket Sallh (Qo
cuklarda ku~palazt) dlphterle lsimli pro
joksiyonlu bir konferans verecektir. Bu 
konferansa herkes gelebillr. 

*** 

istanbul Liman i§letmesi miirettebatm -
dan Mustafa Stvt~ imzasUe aldtgrmtz mek
tubda denlliyor k1: eBen inebolunun Se -
narctk koyiindenim. Vazitem bent istan -
bulda altkoyuyorsa da orada anam, babant, 
~oluk ve ~ocu~um vardtr. Aldtgrm haber -
Jere gore gegen ytl istanbulu altiist eden 
tifo afetlnin kiiciik blr mikyastaki b!r e~i Edirne Llsesinden Yetl~enler Cem!yetln-
de oralarmt harab ed!yormu§. Bu hususta den: 
alakadar makamlarm d!kkat nazarlarmt 9/1/938 pazar giinii Yilhk kongremlzl ak-

dedeceg!m1zden arkad~lanmtzm o giin 
gekerek !cab eden tedablrln almmasma ve- saat 13,30 da Veznecilerdeki Trakya Yur-
slle olmaniZl rica ederim.:. dunda haztr bulunmalan rica olunur. 

( __ Y_e_n_i _E_s_e_rl_e_r_) ( __ A_~_wF_Q_I _ir_iS_LE_R_i _) 
Yeni Adam 

ismail Hakkt Baltacwglu tarafmdan dlirt 
Yildanberl muntazaman gtkarllmakta olan 
Yeni Adam gazetesl bu hattaki 209 uncu 
sayiSile be~inc! ytlma ba.§ladt. Bu fikir ve 
san'at gazetesinin bu saytsmda tanmmt§ 
birc;:ok yaztcllarm makaleleri vardtr. Ay-
riCa 11he olarak Yenl Adam Ans!klopedi
sl adll eserin son tormast verilmektedir. 

Olkii 

~ubeye davet 
Kadtkoy Askerllk ~ubeslnden: 
Kadtkiiy §ubesinde kay1dl1 emekll p!ya

de binba.§ISI 321 - 516 Bursah Adll oglu 
ismaU §iikrii ipeker!n Kadtkiiy ~ubeslne 
miiracaatl ve istanbulda degilse adres!ni 
bildirmesi 1lan olunur. 

Halkevlerl Derglsl - Ulkii mecmuasmm On kuata yakm beyaz ve temiz 
59 uncu 5aYISl ~lkm~ttr. Bu nlishada Ba~- bir ~ift pnlanta tek ta, kiipe San-

P1rlanta Kiipe 

vek1limlz Celiil Bayarm ulusal ekonomi ve B 
artmna haftast miinasebetile Ankara Hal- dal edesteninde te~hir olunmak· 

101•1 K 1 1 1•1•1 K 1 f 1 R 1 1 1 $1 .•.. 
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nkeevsir1n1deer vsaorydl:~.!gt nutukla birgok eilr ve tadu, 13 1-38 per~embe sa at iki· 
. ~ <'e miizayede ill" sahlacakhr. 

t1Jilill NIAIMIAIKI•IlJ..~ 1--~---------------

RIUI$IE 1 NI•I•IAIHI•IT 
I 

\.. 

l inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
ist. Borsasi 5/1/938 1- 2~6 aded. torba rnu§amba Malatya Ba§miidurliigtinde

1

•.,•A•h1•rk•a•p•1•d•e-11 
R posuncl.a numunest vardtr.:o P A R 

Frank 
Dolar 
Liret 
Bel~ika Fr. 
Drahmi 
isvi.;:re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin A vusturya 
l\1ark 
Zloti 
Pengo 
Le:v 
Dinar 
Kron fsvec; 
Sterlin 
Altm 
Banknot 

~ E K 

Paris 
New-York 
Milano 
Briiksel 
A tina 
CeneVTe 
Sofya 
Amsterd. 
Pra2 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var!!ova 
Budapeste 
Biikres 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

A L A 
Ah~ 
80.-

122.-
99.-
80.-
18.-

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

625.-
1079.-
273.

L E R 
A~hs 
23.50 
0.7984 

15.175 
4.7050 

87.23 
3.45 

63.8467 
1.4338 

22.6745 
4.2186 

13.7270 
1.9822 
4.2138 
4.01 

106.4644. 
34.4375 

2.7420 
3.0963 

626.25 
23.605 

E S H A M 
Ac;ths 

Asian c;imento 9.4.5 

Sahs 2 - Hurda in~aat malzemesi Topta§l Bak1mevinde. 
86.- Cinsi yukanda yazili e§ya 14/1/938 tarihine rashyan curna giinil saat 

126.- ond.a pazarl~la sahlacakt~r: !steklilerin mal ve niimuneyi mahallinde go _ 
106.- rebileceklen ve pazarhk 1~m de muayyen gun ve saatte yiizde 15 teminat 
84.- paralarile birlikte Kabata~ta Levazun ve Mubayaat §ubesindeki Satl~ Ko -
22.- misyonuna gelmeleri ilan olunur. (8630) 

580.- ,.,..,.,., 
23.- I - ~artnamesi mucibince ~;ift renkte kabartma etiket basan bir aded 
70.- otomatik tab1 makinesi a~tk eksiltme usulile satm ahnacaktlr. 
82.- II - Muhammen bedeli 3225 lira ve rnuvakkat teminah 241.88 lirad1r. 
23.- III - Eksiltme 9/II/938 tarihine rashyan gar§amba giinii saat 15 te 
29.50 Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yap1Ia .. 
22.- cakhr. 

25.- IV - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozii gegen §Ubeden almabilir. 
14
·- V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiatstz teklif mektub ve ka-

52·- taloglanm, makinenin yaphg1 etiket orneklerini tetkik edilmek iizere miina-
6~~:= kasa giiniinden bir hafta evveline kadar !nhisarlar Umum Miidiirliigii Tti-

1080.- tun Fabrikalar l;iubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm 
274.- vesika almalan llizundu. 

Kapam~ 

23.5175 
0.7980 

15.1870 
4.7588 

87.30 
3.4525 

63.8975 
1.4350 

22.7825 
4.2220 

13.7380 
1.9838 
4.2132 
4.0135 

106.55 
34.465 

2.7442 
3.0980 

626.-
23.5875 

I 
Kapam~ 

9.45 

VI - l!:teklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte yukar1da 
ad.I gegen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8614) -I - $artname ve niimunesi mucibince 5000 aded ye§il renkte rumen slin-
ger kag1d1 pazarbkla satm almacakhr. 

II - Pazarbk 11/1/938 tarihine rastbyan sab giinii saat 14 te Kabata§
ta Levaztm ve Mubayaat l;jubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktir. 

III - $artnameler paras1z olarak hergiin sozii ge~;en $ubeden almabilir. 
IV- !steklilerin pazarbk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. eM.,. (8719) -I - $artnamelerine ekli listede eb'at ve miktan yazth niimunesi mu -
cibince 5,000,000 ~il;)e kapsiilii pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazatbk 2/II/1938 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakttr. 

III - ~artname ve niimuneler paraSIZ olarak her giin sozii gec;en §Ubeden 
almabilir. 

IV - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (61) 

Alae tohumlan I 
Okaliptiis, 

fSTiKRAZLAR 

Ligustrum, Akasya, Gladi~ya maklora, Top man, 
Atkestanesi gibi agac tohumlanm 

A~1h~ Kapam~ 
Turk B. .. I Vadeli 18.50 18.70 .. D Vadeli 18.50 18.70 
Ergani 97.- 97.-
Stvas - Erzu. J 102.- 102.-

Bursada i, hayah tanzim 
ediliyor 

' 

J 

Urfa Naf1a 

4 iincii Vak1f han 4 iincii kat 18 numarada 
Bahc;e mimar1 M. Baysalda bulabilirsiniz 

Direktorliigiinden: 
Vilayetin cenub hududu iizerinde Ak~;akale ve Resfrliiaym istasyonla -

rmda yeniden in~a edilecek olan iki 11ded Giimriik Muhafaza BO!iik Komu
tanhgi binast (55,462) lira (80) kuru~ bedeli ke$if iizerinden kapah zarf usu
lile eksiltmiye konulmu~tur. 

Bursa (Hususi) - I§ dairesi Bursa ~u
besi miidiirliigli ~ehrimizdeki biitiin 
fabrikalarm i§e ba§lama ve i§i tatil et· 
me saatlerinde beraberlik temini ic;in 
~ah§ma ve paydos saatlerini tevhid et -
miye karar vermi~tir. Bunun i~in ettid
le.rini yapan daire miidiirii, pek yakm· 
da tatbik mevkiine konacak olan fabri
kalarm dahili talimatnamelerinde bu ci
heti temin etmi§ bulunmaktadtr. $imdi 
fabrikalarda her amele ic;in bir dosya 
tutulmakta, bu dosyalarda bir amele -
nin her tiirlii vazlyeti yaZih bulunmak· 
tad1r. !cabt halinde bonservis igin bun
lar esash ve miikemmel malfunatl ihti
va etmektedir. 

1 - Ekskikltme 11/1/1938 tarihine musadif sah giinii saat 14 te Urfa 
Nafta Miidiirliigu odasmda toplanacak Komisyon marifetile yaptlacakhr. 

2 - Bu iki bina in~aatma aid muvakkat teminat miktan (4023) lira (14) 
kurustur. 

3 - !steklilerin teklif mektublarma a~ajb.daki eVTakt baglamalan ~artttr: 
A- Yukanda miktan yazi11 teminat ak~;esinin Malsandtgma yatmldi

gm!l dair Sand1k makbuzu veya hiik1met~;e rnuteber bir bankadan almacak 
temmat mektubu. 

B - Teklif sahibl.erinc Nafta 'lekaletinden verilmi~ asgari (30,000) Ii
rahk ehliyet vesikas1 veya musaddak sureti. 

C - Teklif sahiblerinin mensup olduklan Ticaret Odasmdan aldtklarl 
1937 senesine aid vesika veya musaddak sureti. 

D - !steklilerin miihendis veya fen memuru olm~s1 veya bunlardan bi
rinden bu i~in mesuliyeti fenniyesini deruhte edecegine dair alacag1 taahhiid 
senedi. 

4 - !steklilerin arttlrma ve eksiltme kanununun umumi hiikiimlerile 
kapah zarf usulile eksiltmiye dair olan madd.eleri ve eksiltme ~artnamesi ah: 
kamma ve yukanda yaztli maddelerin icabma riayet eylemeleri ~arttu. A.ks1 
halde hi~ bir mazeret kabul edilemez. AK$EHIRDE 

Kanaat Pazan 
Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

5 - !steklilerin bu i$e aid proje, evrak1 ke~iye ve ~artnameleri Urfa 
Naf1a Miidiirliigunden istiyerek gorebilirler. 

6 - Posta ile ,~:tonderilecek teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Eksiltme Komisyonuna varmas1 ~arttlr. Postada vaki gecik -
melerden dolay1 Komisyon mes'uliyet kabul etmez. (8432) 

lp Cenevre t~niversitesinden mczun 

Dr. M. Osman Saka 
OOGUS VE oA.HiLt HASTALIKLAR 

MUTEHASSISI 

Her giin ogleden sonra 

hastalarmt kabul eder 
istanbul Belediycsi kar~Ismda Sinan 

Aga daireleri. Telefon: 23565 

.. 
E'D'U"A'RdDo~· BkrA'trCO I 

ve Methur Arjantin Orkestras1n1 
Bir ka~ gun daha 

PARK OTELil\JDE 
d·nlemek imkam temin edilmi~tir. 

Beyoglu Dordiincii Noterligine 
!stanbulda Bah~ekaptda Atabey hamnda 26 numarada avukat Yusuf Ke· 

nan nezdind.e misafireten mukim oldugunu bildiren Ankarada Yeni~ehirde 
Selanik caddesi 21 numarada Atak, Makine ve Endiistri !~leri Tiirk Anonim 
$irketi idare Meclisi Reisi ilhami Masar imzasile noterliginiz marifetile ta· 
raftma gonderilen ve Bursadan avdetimi miiteakip miindericatma ittila edi
len 29 K. Evvel 1937 tarih ve 17095/493 numarah protestoya cevaben ve bil
mukabele ke~ide edilen protestodur. 

ikincikanun 28,29 tarihine musadif ~ar~amba gecesi vukuu iddia edilen 
hadise serapa hilaft hakikattir. Asllstzhgt resmi tahkikatla da teeyyiit eden 
bu iddia ve isnad1 nefretle reddederim. iddia ve isnad kasda makrundur. Bu· 
nu tebariiz ettirmek iizere yedimde bulunan vesaikten Atak $irketinin te~kili 
strasmda imzaladtgtmiz mukavelenamenin bir suretini aynen a~agtya derc; 
ediyorum. Bu mukavelename miinderecati muhatab tarafmd.an ~ekilen pro
testonun kendisine ve arkada~larma yaptigtm iyilik ve arkada$hk sayesinde 
ancak $eriki bulunduklan $irkete taraftmdan vazedilen sermayeye tamamen 
tesahiip edebilmek i~;in uzun zamandanberi aleyhimde vaphklarmt maalesef 
ahiren ogrendigim propaganda hareketlerinden biri oldugunun ve bununla 
da ticaret hayattma kasted.ildiginin en bariz delilidir. 

Yukanda yaztlt oldu,gu iizere tlhami Masara nzas1 hilafma veva tehdit 
suretile taraftmdan hi~ bir vesika imzalattmlmamiS olduitu cihetle bittabi 
bunlarm ibrazma da ne imkan ve ne de mahal yoktur ve olarnaz. ~u kadar 
ki : !lhami Masar ve diger $eriklerle aramda e~elden miin'akid mukavele
name ve bununla vaki taahhiidleri teyid eden vesikalar rnevcud ve bunlara 
miiteallik kanuni bilciimle haklanm mahfuzc.ur. Hulasa: llhami Masarm astl
stz isnadat ve mtiddeiyabm reddile ve gerek bu suretle ve gerek ahar su
retlerle ~eref ve haysiyetirne vaki tecaviizlerinden dolavi bilciimle kanuni 
haklanm1 muhafaza eyledi.itimi beyan eder ve bu yi.izden dii~ar oldugum 
maddi ve manevi zararlarm tazrnini cihetine gidilerek ihtivar edilmi$ ve 
edilecek masraflarla avukathk iicretinin kend.isinden istenilecei1ini bildiri
rim. Be$ niisha olarak takdim ktlman protestonameden br nllsh,11smm mu
hatap !Ihami Masara, hirer niishasmm derhal Cumhuriyet ve Ulus gaze • 
telerine gonderilerek isbu gazetelerle ilamm ve buna tavassut buyurmamz1 
ve dordiincii ni.ishasmm yiiksek dairenizde htfzile besinci ni.ishasmm tara
ftma verilmesini saygtlanmla dilerim. 

Baha Moltay 
Yukanda ismi gec;en mukavelenin sureti : 

Ekonomi Bakanhgma teskil ve kanuni merasiminin ikmali i~in miira -
caat edilecek olan Atak, Makine ve Endiistri lsleri T. A. $. nin miiessisle· 
rinden Bay Baha Moltay, Bay !lhami Masar ve Bay Ekrem Ktvtlctm ara -
smda umur ve muamelei ~irketten miitevellid kar§thkh hak ve bor~;Iar i~
bu mukavele ile tayin ve tahdic:l. edilmistir. 

1. - ~irketin sermayesi Bay Baha Moltay tarafmdan konuldugu ci -
hetle diger ortaklar Bay Masar ve Bay Kt~tlctm yekdigeri zim'Yletine miite
selsil kefil olmamak $artile hisselerine du~en bu sermayeyi Bay Moltava 
borc;:lanmtslardir. ~irketin miiddeti bitW?;i veya seriklerin nzasile sirketin 
feshine karar verildigi takdirde alacakll orta~ bu parayi sirket mevcu -
dun<lan veya §irketin ii~iincii sah1slardaki matlubatmdan istifa etmek hak -
kma maliktir. 

2. - l;jirketin c.evarni SJrasmda basil olacak kardan sermaye borcunun 
odenmesini akidler $imdiden kabul etmi~ olduklart cihetle basil olacak ilk 
kardan alacakh, bor~lu ortaklarm nzalarmt almaga muhta~ olmaks1zm ala
cagtm almak hakktm haizdir. 

3. - Bay Molt y 15 tnayis 1~3 tarilftndt!n. itioaren Komisyon iizerine 
~ahsan Tiirk Makine Yurdu veya ba~ka namla ~~ yapmama~ taahhiid et -
mi~ oldugundan bu tarihten itibaren Tiirk Makme Yurdu namma yaptlan 
komisyon i~Ierinin kart otomatik teskil edilecek ~irkete aid olacaktlr. An -
cak demir sanayii i~in Kopers ve Dimag firmalarmdan almacak komisyon 
Turk Makine Yurduna aid olacakbr. Bu i~lerin takibi ic;:in yeni ~irketin ve
ya ortaklarmm faaliyetini Bay Moltay arzu ed.erse bu isler i~in aynca bir 
anla[ima yapllacakbr. . 

4. - Bay Moltaym aynca tesis ettigi Slimak $Irketinin faaliyet sahas1 
harb malzemesi olup bu sirketle rakib olabilecek vaziyet hadis oldugu tak
dirde iki firma birbirile anlasacaklardtr. Anlasma tarZI ~oyledir: 

tki firmadan biri digerinin sahasma aiel. bir i§ yaptig1 takdirde karlar 
aralarmda miisavi olarak taksim edilecektir. 

5. - $irketin miidiir olarak idaresi Bay Masar ve Bay Ktvilcim tara
fmdan deruhte edilecektir. 

6. - ~eriklerden Bay Dr. Masar ve Bay Ktvtlctm sirkette bilfiil ~;all~· 
malar1 esasbr. Biri veya ikisi sihht esbabt miicbire olmaksiZin bilfiil ~ahs
maktan istinka£ ettikleri takdirde sirketteki hisselerini sirket lehine zayi 
ederler. Bu serik yerine diger serikler aralarmda intihab edece.kleri birisini 
serik olarak ahrlar. Hastahk ve saire gibi esbabi miicbire hahnde alti ay
dan fazla bir Zaman sirkette bilfiil ~;ah~mad1klan takdirde yer)erine diger 
~iirekamn rnuvaftk gorebilecekleri bir zatl tayin edeceklerdir. Aksi tak -
dirde bu zaman bilan~osunda hisselerinin ancak mstf temettiiiine istirak 
edebilirler. Ve c!.iger msh kalan isi gormek hakk1 olarak diger ~erikler em· 
rine hisseleri nisbetinde kahr. Bilfiil ~ah~maktan imtina sermaye borcunun 
Bay Moltaya tamamen tediyesinden sonra vaki olursa i~bu serikin hissesi 
kendisine tediye edilerek sirketle olan alakas1 kesilir. 

7. - ~irketin kart su suretle taksim edilecektir : Bay Moltay % 49, 
Bayan Moltay % 2, Bay Dr. Masar % 25, Bayan Masar % 2, Bay Ktvil
ctm% 22. 

8. - Oliim : ~eriklerden sermayedar olan sahsm vefah halinde va
risleri sirketi devam ettirmek ve yahud sermayei mevzua ile vefat tarihine 
kadar olan hissei temettiiii alarak sirketten c;ekilrnek hak ve ihtiyarma ma
liktirler. Sermayedar olmtyan diger ~eriklerden birinin vefatl halinde ve
fat ed.en $erikin varisleri vefat tarihine kadar olan hissei temettiiii alarak 
sirketten ~;ekilmek hakkmi haiz olduklan gibi varisler $irketin devamml 
arzu ettikleri takdirde hali hayatta kalan diger iki serikin kabul edebileeek
Ieri bir miimessil ve miidiir verese tarafmdan tayin edilmek kayid ve $ar· 
tile ~irketin devamma karar verirler. Bu takdirde olen $erikin neslinden 
dogmu~ evladlan varsa kendilerine miinasib ~ehri bir maas veya iicret da
hi tahsis ed.Hir. 

9. - isbu mukavelename ii~ niisha olarak tanzim ve teati kilmmi~tir. 
Be$ niishadan ibaret bu protesto dairede sakh ashna. mutab1k olmalda 

Ticaret kanunu ahkamma tevfikan ilan edilmek iizere Istanbulda miinte
~ir Cumhuriyet gazetesine irsal ktlmdt. 938 senesi K. Sani aymm 5 inci giinii. 

BUY VI( 

Beyo~lu 4 iinciiN oteri 
Mithat Cerna] Kuntay 

PiYANGOSU 
O~iincii ke,ide 11 ikincikanun 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 . 0 0 0 lirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vard1r. 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya i~tirak ediniz. 

iskilip Belediye Ba~kanhgmdan : 
Nefsi iskilip on bin niifuzu miitecaviz bir kasabad1r. Miilhakatile beraber 

yetmi~ bin niifusa maliktir. Evvelce mevcud olan eczane eC'zacmm askere 
gitmesi dolaytsile kamilen kapanmishr. Belediyenin bir eczane binas1 mevcud 
olup eczaciVa bil·a icar verilmektedir. Eczac1ya Belediye Meclisi kararil£> ayda 
yirmi be~ iira maktuan yardtm ak~;esi verilmesi kabul edilmi~tir. Miisaid $e
raitle eczane a~tlacak yer arayan eczactlar i~in bu ftrsattan ist;fade etmek 
istiyenlerin miiracaat etmeleri ilan olunur. (8624) 



CUMHURiYET • 
FENNiN BiR HARiKASI : U3Ufme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. 1 lik ve 10 luk 

kutulara vardar,. KESKiN KA~ELERi 
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TURKiYE 
CUMHU RIVETt 
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RIZA UNVER 

PAT I 

Dogum ve kadtn hestalaklart mOteh•••••• 
Ca~alo~lu, Nuruomnaniye caddes 

No. 22, Mavl yap1 
Teleton 22683 

Trabzon asliye hukuk hakimliginden: 
Trabzonda Erzurum otelinde oturan 

Armenoi Kamyan tarafmtlan kocas1 is
tanbulda Galatasaray eski <;i~ekr;i so -
kak 28 numarah hanede Bayan Verjini 
Saateleva nezdinde bulunan ah~1 Va • 
han Kamyan aleyhinde mahkemeye 

Kan ~;tbanlart, el ve ayak parmaklanmn ka~mhlar, dolama, meme verdigi arzuhalde 11 senelik kocas1 olan 
iltihabJ ve c;atlaklan, flegmonlar, yamklar, ttral$ yaralan ve dort sene evvel kendisini terkeden 

ergenlikler, koltukalti qtbanlan ' ve aram1yan Vahan Kamyana ihtarat 
tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. yap1lmastm istemi§, mumaileyhe teblig 

· • • LA bo edilmek iizere !stanbul Adliye Ba§teb -
~ark lspen~Iyari a ratuan T. A.~· lig memurluguna gonderilen ihtar • 

=----~---••••••••••••••••••••••.: nameye mumaileyhin iki sene evvel28 
numarah Verjinin evini terkle bir semti 

VE AMERiKA VE 
ONiVERSiTESiNE 

AVRUPA 
iSTANBUL 

T A EBE GONDERii~iYOR 
MADEN TETKiK VE ARAMA ENSTiTOSO 

GENEL DiREKTORLUGUNDEN : 
1 _ Maden mi.ihendisi yeti!ltirmek iizere ~3 ve madenler iGin jeoloji tah

sil ettirmek i.izere 7 tale?e. Avr~pa. ve ~men.kaya ve kPzalik jeoloji tahsil 
i~;in 6 talebe de istanbul Umvers1tesme gondenlecek ve talibler arasmda mil· 
sab~ l{a yap!lacaktlr. .. 

2 _ Jeologluk musabakasmda 1 den 7 ye kadar stra ihraz edenler A _ 
rupa ve Amerikava gonderilecek ve 8 inciden 13 iinciiye kadar olanlar i:e 
Enstitil hesabma istanbul t.JnivPrsitesinde okutturulacakhr. 

3 _ Taliblerin a~agtdaki ~artlan haiz olmasJ lazund1r: 

A - Turk olmak. 
B _ Maden ocaklarmda c:ah~abilecek kabiliyeti ve sthhati tam olmak, 

cSthhi muayene Ankarada yaprlacaktlr:o. 
c _ Olgunlt'k imtiham vermis olan lise veya kollej mezunu olup fran

Slzca, almanca ve ingilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
D _ Ya~1 18 den a~ag1 25 ten yukart olmamak, 
4 _ Miihendislik i~in miis~bak~ 3 ~ubat 1938 per~embe, Jeologluk iGin 

miisabaka 4 ~ubat 1938 cuma gunlen Ankarada M. T. A. Enstitiisiinde ya • 
Pllacaktrr. 

Talebelerin imtihanda iissii mizam doldurmu~ olmalan ~arttrr. 
5 _ Maden miihendisligi .imtiham hesab, hendese, cebir, mihanik, fizik 

kimya ve yabanc1 dillerden biri .tngilizce, franstzca, almanca:o. ' 
Jeologluk imtiham: Riyaziye chendese, cebir:o hayvanat, nebatat, jeoloji 

fiz1k, kimya ve yabancl dillerden biri c!ngilizce, franstzca, almanca». ' 
€ _ Tahsile g,onderilcek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar mecburi 

h!zmete tabi olduklarmdan bu hususta miikellefiyetlerini tevsik etmek uzere 
bir taahhi.itname verecekler ve bunun i~in de muteber kefil gondereceklerdir. 

7 _ tstiyenlerin niifus hiiviye~ ~uz.dam, hiisnu.hal va,rakasml, mekteb 
se-hadetnamesini veya bunlarm tasd1kh b1rer suretlen, 4 k1t a fotograf ve di
lekcfo!erini 29 kanunusani 938 cumartesi giinii ogleye kadar Ankarada M. T. 
A. Enl'titiisii Genel Direktorliigiine gondermeleri ve 31 kflnunusani 938 pa -
2artesi giini.i sthhi muayeneleri yaptmlmak iizere sabahleyin saat 10 da Ad
liye Saray1 kar§lsmda M. T. A. Enstitiisii dairesinde bulunmalan ilan olunur. 

(8622) 

m~hule gitti~F teblig memurunun yap
bgt tahkikattan anla~tlmt~, ~u suretle 
Vahan Kamyamn ikametgahr me~hul 
bulundugu anla~1lm1~ oldugundan ka • 
nunu medeninin 132 nci maddesi mu • 
cibince mumaileyhin i§bU ihtarnamenin 
ilanen tebligi tarihinden itibaren bir ay 
zarfmda Trabzonda bulunan kans1 Ar
menoi Kamyani nezdine alarak kocahl< 
vazifesini ifa ve mii~terek hayatm de -
vam ettirilmesi, aksi takdirde mezbu -
renin ar;aca.(!I bo§anma davasmda hak 
kazanacag1 ilanen teblig olunur. (3725) 
~-.~~~~~~--~~~ 

Bah~e Mimar1 
IVevliid Eaysal 

05rdUncii Vaktf Han dordiincii 
kat, 18 numara Telefon: 23426 

'' 1111111111111111111111111 II II II II 1111111111111111111111 

Biiyiik sebir ve kasaba parklart; 
1 Amt meydan, ~ocuk parklar1 ve 

villa bah~eleri i~in 'llodero pro)E' 
ve planlar hazular; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahru deruhde ve taabhtid 
eder. 

Biiket. nl$an sepetl ve .;elenkler 
icin vaptlan siparisler siir'atle ba· 
zulamr. 

Gic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sus, meyva agac: ve ajtac· 
Clklan; bahqe aHit ve edevatJ ve 
ehllyetll Bahqfvanlar ~ondertr. 

Katalogu (50) kuru~tur. 

Allikadarlara parastz ~onderflir. 
~ 

Sall.fb ve B@mull.cuHTt: Yunu• Nad• 
Umumt ne$rtvatt tdare llCten f azt (ftert 

Mildflrfl: Hikmet Miinil 

cumll""''' ma&t>acan 

BiOCEL hiiceyrati 
merkezinden istihsal edilmi' ci~d 

••• Cild 

veni ve kr•rmetli bir cevher - .. 
• • 
ICID 

28 giin zarf1nda 
daha gene 

ya,h kad1nlar1 
gosterir. 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmas1 J~tn onu 
besleyiniz. Arbk buru§ukluklar kalmad.: 

25 ya~mdan sonra; 
cildiniz, Jnymetli 
Biocelini kay bet· 
mege ba~Iar. Eger 
hemen beslenip ih· 
ya edilmezse bu. 
ru$UP solar ve ih
tiyarlar. 

B I o c e I bu yeni 
cild unsurunda cil· 
dinizinkinin ayni
dir. Adeta be~ere
nizin lazmu gayri 
miifarikicfu, Cildi
nizi ac;hktan iildiir-

BiOCEL 
tesirini gosterdi 

Tecriibe edebiliriz. 

50 ya~lannda mil
yonlarca kadinlarrn 
karakterlerl gene o· 
labilir. Fakat, ihti
yarlamt~ gibl go • 
riindiikleri cihetle 
erkeklerin yiiziinde 
hic;bfr ltibarlan yok· 
tur. Son zamanlar
da biiyiik bfr a.Iim, 

meyiniz, Onu Bi
ocel ile besleyiniz 
ve yaslandtgmtz 
zamanlarda bile 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik olan 50 yaslarmda 
bir kadm 30 ve 30 ya$1a
nnda bir kadm 24 yasm• 
da goriinebilir. Gene lm;. 
Jar da hic;bir vakit gore· 
miyeceklerl $ByaoJ hayret 
bir tene malik olurlar. 

cildinizin daima 
taze ve cazip go
riinmesini temin 
ediniz. 

Viyana Tlb Fakiiltesinin profeso
rii tarafmdan ke$fedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihab edilmi~ gene hayvan
larda gizlenmi~ cild hiiceyratJ 
merkezinden istihsal edilmi~ saf 
Bioeel vardlr. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gencle~tir
mek fc;in matHlp nisbet daire • 
sinde mevcuddur. Geceleri yat. 
mazdan evvel kullanmtz. Beyaz 

rengindeki ( yagsrz ) Tokalon 
kremini sabahlar1 kullanrntz. 
Terkibinde •Beyaz Oksijen:o bu· 
lundugundan birkac: giin zarfm. 
da birbirinden daha beyaz iiq le
vin iizerine cild.inizi ~ayan1 hay· 
ret bir surette beyazlatrr. Siz de 
hemen bu ikJ kremi kullanma~a 
ba~layrniZ. Memnuniyetbah~ ne-
ticesinden son derece memnun 
kalacakslOIZ. 

Bioeel'li TOKALON Kremini 
her sabah kullan1n1z ve 

daha gene goriiniiniiz •• 

Binlerce T okalon miitterisinden miiessesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en k1ymetli 
delillerdir. 

(Tokalon 
Y iiziimd eki 

Kreminizden bihakkzn lstilade 
~irkin kabarczklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. 0. 

ettim. 

Fatsa 

( T okalon kreminin benim cil dimin nescine fOk 
uygun geldigini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. 
Cildim esmer oldugu halde T okalon siirdiikten soma 
beyazlanmakta ve ufak kabarczklar tamamile zail 
olmaktadzr.) 

B. ~ehir I. B. M. E,i .. Tii. Konya 
Mektuplaran asallara dosyalaramazda sakhdtr. 

l:!vlel Demlryollarr itlelme Umam Miidiirliii;inden I Dr. Haftz Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye mUtehauiai 
Mnhammen bedeli 2,500 lira olan 50,000 aded Marsilya bic:imi kiremit 

13/1/1938 per~embe giinii saat 10,30 da Haydarpa~ada gar binas1 i~indeki 
Satmalma Komisyonu tarafmdan a~tk eksiltme ile satrn almacakt1r. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 187 lira 50 
kuru~luk teminatlarile birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komisyona mii
racaatleri laztmdtr. 

Bu f~e aid ~artnameler Haydarpa~ad.a gar binas1 i~indeki Satmalma 
Komisyonu tarafmdan parastz olarak dagthlmaktadrr. (8657) 

~ 

Cumhuriyet gazetesinin 16 • 18 - 20 • 22 ilkkanun 1937 niishalarile satm 
abnacag1 ilan edilmi§ alan ~am kerestenin 19,44 m3 bir taraft rendeli ve kor
donlu olam i~in teklif olunan fiat haddi lay1kmda goriilmedigi iqin 2490 nu
marah kanunun 43 iincii maddesine tevfikan eksiltme 10/1/1938 pazartesi gii
nii saat 10,30 a btraktlnu~trr. isteklilerin eski §artlarla Komisyon Reisligine 
miiraeaatleri ilan olunur. 

BiR KA~E 

NEOK 

Pazardan ba~ka r;ninlerde ~~leden 
sonra saat (2lh tan 6 ya) kadar lstan· 
bulda Divanyolunda (104) numarall 
husus! kabinesinde hastalanru kabul eo 
der. Sah, cuma.rtesf gilnlerl sabat 
c9 lh · I2:o saatleri hakikt fikarava mah• 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

~ayi - Hatice Behice yanh miihrii· 
mu kaybettim. Yenisini yaptiracag1m • 
dan eskisinin hiikmii yoktur. 

• 

GFHP e BAfi ve 
ARTRiTiZM e 

BUT UN 

Di!? AGRILARI 
ROMATiZMA 
AGRILARI 

e NEVRALJi e 
e K I R I K L I K ve 

DiNDiRiR -



SoQuk alg1nl1klar1 her turlu hastallk
lara yol acabilir. Fakat bir ka§e 

Muhtemel rahatstzbkla
nn hepsini onledigi gibi 
nezle, grip, bron~iti de kt
sa bir zamanda izale eder. 
Harareti siir'atle dii~iiriir. 
Gripin agnlartn amans1z 
dii§mantdu. Di§, ba§, si
nir, adale , romatizma, 
mafsal evcatnda kat'iyetle 
tesir gosterir ve giinde 
ii~ tan eye kadar emni yetle 
ahnabilir. 

icab1nda gunde 3 kafie ahnabilir. 
Taklidlerinden sakiDJDIZ ve her yerde 1srarla GRiPiN isteyiniz. 

Giimriikleri 
Ba,miidiirliigiinden : 

M. K. N. 10217 ag1rltgt 1594 kilo 1078 lira 22 kuru~ degerinde A Z marka 
bila numarah muz 7/1/938 glinii saat 13 buc;ukta Sirkecide Re§adiye cad. 
Giimriik Satl§ salonunda ac;1k arthrma ile aktarma olarak satllacag1. istekli· 
Jerden yi.izde yedi bu~uk pey ak~esi ve Maliye iinvan teskeresi istenir, pey 
ak~esi saat 12 ye kadar kabul olunur. (46) 

------------------------------· En dogru, en muntazam ve rakamlan goze ~arpan 

Duvar takvimleri 

YENi TAKViM'dir 
Bu duvar takvimlerinin buyiigii 25, kii~ugu 15 kuru~tur. 

Mahmud Ragtb Ulug'un 

Muht1ral1 Takvimi Rag1b 
Bitmek iizeredir. Almakta istical ediniz. 

KANAAT KiTABEVi 

Karacabey Harast Direktorliigiinden: 
Miiessesemizde yeti§tirilen hususi baktm ve itina ile ne§viiniimalan haddi 

azamisine c;1kanlan anadan ve babadan yan§p bir di~i, be§i erkek olmak iizere 
936 dogumlu altl ba§ saf kan ingiliz tay1 19 kanunusanil938 c;ar~amba gi.inii 
saat on be§te ac;1k arttrrma ile Hara merkezinde sablacaktir. Bu hayvanlarm 
pedigrilerini ve fotograflanm gormek istiyenler Ankara, istanbul, Bursa, 
Adana Veteriner Direktorliiklerine miiracaat erlebilirler. Taliblerden her hay· 
van artbrmasma i~tirak ic;in yiiz lira muvakkat teminat almacakhr. (2) 

Kayseri Belediye Reisliginden: 
16835 lira 50 kuru~ bedeli ke§ifli ve bedeli ihalesinden be~ bin lirast 937 

<ve miitebakisi 938 mali yili biitc;esinden tediye olunmak §artile Belediyece 
yaptmlacak olan §ehir kazinosu 19/1/938 tarihine rashyan ~ar§amba giini.i sa
at 14 te ihalesi icra edilmek i.izere kapalt zarfla miinakasaya konulmu§tur, 

) 
'l'aliblerin §ar~nameyi gormek i.i-zere Beled.iyeye miiracaatleri ilan olunur. 

LUMBAGO . · 

SIYATII< ··. · 
A~RILAJll 
TESKiN fDEJl 

Y ozgad C. H. P. Ba,kanbgJndan: 

(49) 

Yozgad Halkevi ic;in 938 modeli bi.iyiik bir radyo ile be§ yiiz metre kut· 
i'unda bir daireye ses verebilecek bir oparlor ile bir sesli sinema makinesi 
elimizde giimriik muafiyeti vesikas1 vard1r. Radyo ile ugra§anlarm 15 ka -
llunusani 1938 e kadar teklif varakalarile miiracaatleri ilan olunur. (23) 

'CUMHURIYET 

Dr. iHSAN SAM; 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilat1, frengi nok
bi nazanndan Vasserman ve Kahn 
tc!amiilleri, kan kiireyvati say1lmas1. 
Tifo ve lSitma hastahklan te~hisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
Stl tahlilatt, ultra mikroskopi, hU· 
susr a~Ilar tstihzan Kanda iire, 
~Pker, Kloriir, Kollesterin miktar· 
l~•r1mn tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

MEMUR ARANIYOR i 
Anadoludaki madenlerde Lstihdam 

edilmek iizere tab!lyet ve m1lliyeti 
Tiirk, az frans1zca bilir, hesab1 kuv
vetli bir gence ihtiyac vardrr. Tallb
lerin vesikalarile birllkte her giin 
saat 11 ile 12 arasmda, Galatada, es
ki ~rab Lskelesi sokak Muradiye ha-

l nmm 5 inc! katmdaki Balya - Kara
aydm li!irketine miiracaatlerl. 

Beyoglu birinci sulh hukuk bakim
liginden: 

Fevzinin Taksimde Talimhanede Gun
gor apartlmanmda ve bilahare izmirde 
Egepalasta bulundugu bildirilen Eliza
bet aleyhine a~bgt alacak davasmda.n 
dolayt Miiddeaaleyh namma gonderilen 
davetiyenin M1s1ra gittigi §erhile mii -
ba§ir tarafmdan bilateblig iade kllm -
mas1 i.izerine bittaleb usullii 141 ve mi.i
teakib maddeleri mucibince iki ay miid
detle ilanen tebligat icrasma mahke -
mece karar verilmi~ oldugundan muha
keme gi.inii olan 7/3/938 tarihine musa
dif pazartesi giinli saat 11 de mi.iddea -
aleyhin bizzat veya bilvekale mahke -
mede bulunmas1 liizumu teblig maka
mma kaim olmak iizere ilan olunur. 

r Bir Eczaneye , 
Mes'ul mudur aramyor 

Merhum Tevfik Do~an ec:r:anesi 
i~in bir miid 'ri mu'ul aran1vor. 
Talib olanlarm ~eraiti Gazianteb' de 

doktor Mecid Barlas adresine 
va:r:malan. 

Zayi- Rize Askerlik §Ubesinden al -
d1g1m terhis tezkeremle niifus ciizdani
mi zayi ettim. Yenisini alacagtmdan es
kilerinin hi.ikmii yoktur. 

TaJ.ib oglu Mustafa Yiizer, 316 dogum 

Muayenehane 
Cagaloglunda yen[ bir aparh -

manda dahiliyeoi ve gozcii iki he
kim yamnda bir oda kirahkhr. 

Kalorifer, mefru~ bekleme oda
SI, telefon vard1r, Kulak~1, nisa
iyecl, di~~f, operator bir arkada§a 
kiraya verilecektir. Kira bedeli u
cuzdur. 

22566 ya telefon edilmesf. 

·' 8 lkincikfnun: 1938 .___ 

Zayi - 11/724 numarah liman ciizda
mmt zayi ettim. Yenisini alacagtmdan 
hiikmi.i yoktur. Orner 

25 
20 

• 1nce 
Kal1n 15 KURU$TUR . 

Grip, Bafi ve Difi Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlart 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira K. Lira K. 
4659 84 349 50 Kad1koyiinde Zi.ihti.ipa§a mahallesinde Tahtakoprii 

caddesinde 1127,46 metro murabba1 arsa iizerine 
mebni 2, 6, 8, 10, 12, 11, 16 sayilt 4 bab ah~ab 
hanenin tamam1. 

Yukanda .mevkii ve cinsi yaz1h yerler sahlmak Uzere a~1k artttrmaya • 
«;Ikanlmi~trr. Ihalesi 24/1/938 pazartesi giinii saat 15 tedir. isteklilerin Kadi
koy Vak1flar Miidiirliigiine mi.iracaatleri. (48) 

YUce ve gorgUIU 

Bi~Ki DiKi$ YURDU 
Tesis Mi.idiirii: ELENi (:ORBACIOt.LU. Beyoglu Ak~am 
San'atten pek iyi derecede mezun. En son ve c;ok kolay 
bir usulle Frans1z liiks metodla iyi diki§ bilenlere 3 ay, 
az diki~ bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlere 9 ay, beyaz ~a
ma~Ir, erkek kostiimii, reklam pardesii, pijama dersleri 
bayanlara verilir. Yiice Kiilti.ir Direktorliigiinden musad

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

Vaktflar Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Ankarada Hatip~ay1 kenannda Uzunoluk degirmen ve arsasmm 

miilkiyetinin sahlmas1 kapah zarf usulile ve pe§in para ile arthrmtya ko • 
nulmu~tur . 

2 - Arttlrma miiddeti 9 birincikanun 937 giini.ind.en 7 ikincikanun 938 
giiniine kadar 30 gi.indiir. 

3 - ihale 7 ikincikanun 938 giinline tesadiif eden cuma glinii saat 16 
da ikinci Vaktf aparttmanmda Vaklflar Umum Miidiirli.igi.i Varidat Mi.idiir
liigiinde yapilacaktir. 

4 - istekliler teminah muvakkate olarak 525 lira vereceklerdir. Bu te
minat ya Vak1flar veznesine makbuz mukabilinde yatmlm1~ nakid veya hi.i
kumet~e muteber bir bankadan ahnmt§ mektub olacakhr. 

5 - Teklif mektublart 7 ikincikanun 938 cuma giinii saat 15 e kadar 
ii~iincii madded.e yaz1h mahaldeki ihale Komisyon Reisligine verilmi~ 
olacakhr. 

6 - Teklif mektublarmda §artnamenin tamamen okunup kabul edildigi 
tasrih olunacakbr. 

7 - Sab§ ~artnamesi Ankarada Vak1flar Umum Miidiirliigii Varidat 
Miidiirliigii He istanbulda Vak1flar Ba§miidiirliigunde bulundurulacakhr. 

lsteklilerin ach ge~en Miidiirliiklere miiracaatleri. . ·~488• (8270) 

-
1 - Muhtelif biiyiikliikte 300 tane milli bayragm 8/1/1938 cumartesi 

giinu saat 11 de a~1k eksiltmesi yapilacaktir. 
2 - Tasmlanmi§ degeri (1104) lira, ilk teminatl (83) lirad1r. ~artname, 

evsd ve §ali ni.imunsi Komisyondad1r. Gori.ilebilir. 
3 - isteklilerin kanuni vesikalan ve ilk teminat makbuzlarile birlikte 

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

LSAMiN KREMi 

DiKKAT: 
KREM BALSA~liN 
nev'i vard1r. 

Biitiin cihanda elli senedu daima 
iistiin ve e$siz kalm~tu. 

KREM BALSA.MIN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tee· 
rube mahsulii olarak viieude ge
tirilmi$ yegane slhhi krem.Jerdir. 

KREM BALSA.M1N 

~ohretinf soz ve $arlatanhkla 
de~il, slhhi evsahmn Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yii:r:lerce krem 
arastnda biriocilik miikafahw 
kazanmi$ olmakla isbat etmi!Jtir. 

Giindiiz l~!n yags1z, gece l~in yagb ve 
halis ac1badem kremleri olarak dart 

KREM BALSAMiN Otedenberi tanmmt:i hususi vazola· 
rmda satlldtgt gibi son defa suretl 

mahsusada !mal ettirdigimiz J::(ayet ~tk ve beraber ta~1maga elveri~li 
hususi tiipler deruniinde dahi satllmaktadir. Fiatc;a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullamell ve zarif olan 
KREM BALSA.MlN tiipleri biitiin nevilerile tanmmt~. ecza 

1triyat ve tuhafiye ma~azalarmda 
bulunur. 

tNGiLtz KANZUK ECZANESt 
BEYOCLU - iSTANBUL 
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