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Sancaktaki zulmii protesto 
i~in her taraf kapandt 

Halk1n heyecan1 son raddede •.• 
Antakyaya miitemadiyen asker getiriliyor. Silah 

arama bahanesile T iirklere eza ediliyor 

san!~!~Ci!~~a~!~e~~.mi Miinl ehibisani/er ka9zgor 
iiniforma giydirilmi§ adam- Mahalli FransiZ idaresi intihaba i,tirak etmiye-
larm siyasi ~etecilik yapma- ' 
lar1 sabrimizi ta§1rmaktadir cek miintehibi sanileri ii~er sene hapse 

F ransrz hiikumetinin gozu mahkum bildirdi 
oniinde cereyan eden bu ha- ..,......---------
diselerin devamt, Turk ca • 
miasrnr, hit; te kendisinin se
bebiyet vermedigi bir takrm 
t;arelere ba11vurmak mecbu~ 

riyetinde brrakabilir. 

Ankara: 30 sonte~rin 

A ntakya ~ iskenderun ve havalisi 
i~i Tiirkiye ile Fransa arasmda 
dogrudan dogruya giri§ilecek 

bir miizakere ile b1tirilmek pek miimkiin 
ve esasen en kestirme yolu bu iken Paris 
kabinesinin gii~ anla§Ihr bir miitaleasi 
iizerine Akvam Cemiyeti meclisine gon· 
derildi. · 

Ancak derhal soylemeliyiz ki biz bu 
hal r,;aresini de memnuniyetle kabul et
tik ve, hakkmdan §Uphesi olmiyanlara 
mahsus bir emniyetle Cenevreye gidece-
giz; r,;iinku davamlZln dogruluguna ol· 
dugu kadar Akvam Cemiyetinin hakse· 

_.._ __ ,,arligine itimad1m1z v du. sel o de· 
rece sarih. hakklm1z o kadar a ikardu ki 
Akvam Cemiyeti kendi hikmeti viicudii
nii inkar etmeksizin bu Turk davas1 a· 
leyhine cephe alamaz. 

Fransa hiikumeti, bize iki hal <;are
sinden birini tercih etmemizi teklif eder· 
ken «meselenin hallinde yegane ilham 
kaynagi olmak laz1m gelen dOitluk zih
niyeti dairesinde goru~iilecegini» sarahat· 
le ifade ettigine gore Cenevrede Fransa 
hukfuneti namma soz soyliyecek olanla
nn bu dostluk havasi di§ma ((Ikmiyacak
lanm kuvvetle tahmin ediyoruz. 

Meseleyi Akvam Cemiyetine havale 
etmek hususundaki F rans1z teklifini mii· 
saraat ve hulusu niyetle kci>ul edi§imizin 
bir sebebi de i~in az zaman zarfmda 
halledilecegi kanaatinde bulunu§umuzdur. 
V aziyeti boy Ie gormiyenler, bizi Akvam 
Cemiyetine goturmekle meseleyi uzata
bileceklerini ve yahud biz orada muzake· 
re ile me§gulken otetarafta bir takiiD em· 
rivakiler ihdas edebilece-klerini zanne
denler bu hesablannda <;ok aldamrlar. 
Meclisin iki ii<; celsesinde ve be~ on ve· 
sikamn tetkiki neticesinde meydana c;t· 
kanlabilecek bir hakikati diplomasinin 
binbir dolambac yollannda gezdire~ek 
yorduktan ve yiprati:Iktan sonra herhangi 
bir <;Ikmaza saplatJp b1rakacaklanm du· 
~iinenler bizim bu iht!malleri de evvelden 
derpi~ etmi§ ve hadiselerin gorunen ve 
gorunmiyen tiirlu turlii seyrine kar§I ken· 
dimizi vakit ve zamanile hazirlami~ oldu· 
gumuzu bilmelidirler. Miizminle§tirilen 
hastahklann tedavisi mii§kul ve zahmetli 
olur. 

Maamafih bunlann hepsi atiye aid 
tahminlerdir, ve §imdilik bu nokta iize· 
rinde F ransa hiikumetinin hiisniiniyetin
den ~uphe etmemegi mureccah buluruz. 

Bugunun bizce en miihim, ve uzerin· 
ae en ~ok dikkat ve asabiyetle durulacak 
meselesi Antakya ve havalisi Tiirklerine 
yap1lmakta alan i§kencelerdir. Bir taraf
tan dostluk havasi ic;inde yeni bir miiza
kere safhas1 ba§larken diger taraftan 
Tiirk varhgmm maddt ve manevt azab 
r,;ekmesi ufuklarda endi~e ve tehlike dolu 
bulutlar biriktirecek bir hadise oldugu· 
nu sarahatle kaydetmek isteriz. Arkala
rma resmi iiniforma giydirilmi§, ellerine 
resml bir tiifek verilmi~ bir takim kimse
lerin kay kay, kasaba kasaba dola~arak, 
bazan yoldan ge~en masum Tiirk gene· 
lerini tutup zindana atmak, bazan silah 
taharrisi bahanesile kaptlan kmp evlere 
girmek gibi, en hafif tabirile, siyasi c;ete· 

cilik yapmalan tahammi.iliimiizii yak· 

makta ve sahnmiZI ta§Irmaktadir. Mu-

lsmail Mii~tak MAY AKON 
[Arkast Sa, 2 sutun 1 del 

Antakyada protesto it;in kapanan diikkanlar 

Beyrut 30 (Hususi muhabirimiz -I 
den) - Hatayda intihab susii verilmek 
istenen skandal dolayisile Antakya mi.i· 
messilleri tarafmdan Suriye fevkalade 
komiserine verilen son protestonun met -
nini bildiriyorum: 

<<Alman her tiirlu tedbirlere ragmen 
Sancak halkmm intihabata i§tirak etme
melerine ragmen 30 ikincite§rin 1936 da 
hiikillnet gene meb'us intihabt yapmak is
tiyor. T abii haklara istinad eden Sancak 
halkmm milli iradesi aleyhine emri vaki
ler yapacak olan bu te~ebbiisii protesto 
maksadile bugun Sancak §ehir ve kasa -
balan c;ar§Ilan ba§tanba§a kapanmi§hr. 
Bu protestomuzun da alakadar devletler 
hariciyelerine tebelliigune tavassut bu 
yurmamzr rica ederiz.» 

Sancakta diikkanlar kapalt 
,Sam 30 (Hususl) -Turk halh Ha

tayda yap1lan meb'usan intihabma yiiz
de 90 nisbetinde i§tirak etmemi§tir. Se • 
<;ilen miintehibisanilerin muhim bir hs· 
mi da istifa etmi§tir. Ali komisere bu me· 
sele hakkmda Turk halk1 tarafmdan bir
<;ok protestolar gonderilmi§tir. lntihaba -
tm kanunen ve filen mevcud olmamasma 
ragmen hala meb'us sec;iminde 1srann rna· 
nasi anla§Ilamiyor. Sancakta bu mesele
den dolayi diikkanlar tamamen kapan -

[Arkast Sa. 5 siit:Ln 4 te) 

Halebli diyor ki 
«Suriyeyi, Suriyelilere 
bagi,IIyan Tiirkleri 
giicendirmemeliyiz» 
Tiirk Antakyayt hakiki sa· 
hiblerine btrakalrm ve Su
riyenin i~inden part;alan· 

mamasrna falr11alrm! 
Cumhuriyet gaz:etesi 
Ba~muharrirligine 

Seydi; 
Selam ve senadan sonra §U bizim 

Suriye istiklali munasebetile yiiz gos
teren Sancak davasr hakkmda bir
kac; soz soylemek isterim. Ben Ha
lebliyim, gozumii dunyaya a~tigim 
gun mem1eketimde Tiirk bayragmi 
dalgalamr gordum. Bize Osmanh 
diyorlard1, biz kendimizi Tiirk te· 
beas1 tamyorduk. Ana dilimiz arab· 
ca idi. Fa kat konu§tugumuz arabca 
ile mesela bir Hicazhya fikrimizi 
c;ok gu<; anlatabiliyorduk. Tiirkler
le ise tiirk<;e konu§up pek giizel an· 
la§Iyorduk. Ayn gaynm1z da yoktu 

f Arkast Sa. 8 sutun 6 dal 

····y~~~~······K;~~~·······fii~;~~~···· 

bugiin zi yaret edecek 
Yunan gazeteleri donanmamizin ziyareti 

miinasebetile Tiirk-Yunan dostlugu etrafmda 

~ok hararetli yazdar ne~rediyorlar 

4.miral $iikrii Okan, Amiral Sakalaryo ve maiyetile Yavuzun bordastnda 

Atina 30 (Hususi surette gonderdigi· 

miz arkada§Imizdan) - Amiral $ukrii 
Okan bu sabah Amiral Sekallariu ile bir· 

likte Maraton barajmi gezmi§ ve bundan 

sonra Yunan Amirah tarafmdan Kifis
;yada Sesil otelinde §erefine verilen ziya· 

fette haZir bulunmu§tur. 
Ziyafet esnasmda iki Amiral dostane 

nut~klar teati etmi§lerdir. 
Ogleden sonra saat 4 t.e Amiral $iikrii 

Okan tarafmdan Y avuz Zirhhsmda bir 
c;ay ziyafeti verilmi§ ve Yunan bahriyesi 

[Arkasz sa. 1 .sii.tun l de] 

BERLiN iTTiFAKININ NETlCELERi 

Almanya antikomiinist cephe
ye· lngiltereyi de davet etti 

Franstz gazetelerine gore Almanya kom,ularindaki Sov
yetlefme araZIDI silah}a ortadan kaldtracakmiS 

till •••:••••••• ••••••••••••••••••••••• l'llllllllllll'l~flltl•ll ' 

Sovyetlerin yeni kararlarz 
Mare,al Voro~ilofa harb mekanizmalarinJn en 
biiyiigiinii viicude getirmek salahiyeti verildi. 

Rus hava ordusu miithi~ bir miktara ~1kh 
Paris 30 (A. 

A.)- Ami duPe
uple gazetesi, muh -
telif devlet adamla
rmm merkezl Av • 
rupa pay1tahtlanna 
yapmi§ olduklan zi
yaretlerle Macar 
Naibi hukfimeti A
mira] Hortinin Ro -
may1 ziyaretinder. 

Yugoslav ittihadtm temin eden mii.tevejja bahisle diyor ki: 
Kral Aleksandr 

Yugoslav ittihad1 
«Roma • Berlin 

mihveri etrafmda bir 
~ok tebrikler teati e
dilecektir. F akat bi-

Dost memleket bu Zlffi dost!anmiZ da 
bo§ durmuyorlar. 

•• 18 • • }d"" •• M. Antonesko, M. gun lDCl Yl onu- Bekten heniiz aynl-

k 
d1 ve General Rydz 

mfinfi utluluyor Smiglynin yakmda 
Biikre§i ve Kral 
Karolun Var§Ovay1 
ziyaret edecegi tah
min olunmaktad1r. 
Butiin bu hareket
ler, ortada bir gale
yan mevcud oldu-

Bugun dost ve muttefik Yugo lavya -
nm bir bayrak altmda toplanma ve bir ~ 
le§mesinin 18 inci yildoniimudiir. Umu· 
mi Harbin bitmesi iizerine S1rbistan, Ka· 
radag, ve daha once Avusturya ve Ma-

[Arkast Sa. 8 sutun 4 te] 

·······•··•·•··········•···································· gunu gOsteriyor. Bel 

Ad• Ab b d Jci !,;ikanm bitarafhg1 IS • a a a meselesi, butiin dev· 

ingiliz askerleri 
geri ~ekiliyor 

Bunun italyan zaferini 
tan1makla alakas1 yoktur 

Londra 30 (Hususi) - Avam Ka • 
marasmm bugunkii toplantiSinda bir 
meb'us Mare§al Grazianinin Adisababa
daki ingiliz sefaretini ziyaret ettigine ve 
bu munasebetle Mare§ala askeri selam 
verildigine dair hukumetten izahat iste • 

mi~tir. 
Hariciye Nazm M. Eden hiikumet 

namma cevab vererek demi~tir ki: 
«- Mare§al Graziani Hindistandan 

donmekte alan askerlerimizi ziyaret et· 
[Arkast Sa. 3 sutun 5 te] 

···························································· 
Millet Meclisinde 

K1ymetli edib Hiiseyin 
Rahmi ,icidetli alki,Iar 

aras1nda kabul edildi 
Ankara 30 (T e

lefonla) - Mec -
lis bugun saat 15 te 
toplandi. Y eni meb
usluga sec;ilen Celal 
ve buyuk edib Hu
seyin Rahmi Gok -
pmar, tahlif edil -
diler. Krymetli mu
harrir Hiiseyin Rah· 
mi tahlif i~in gerek 
.kiirsiiye giderken, 
gerek donii_§te pek Vstad Hii.seyin 

~ok alki§lanch. Bun- Rahmt 

dan sonra baZI munakale ]ayihalan ka· 
bul edildi. Havayollan Devlet hletme 
ldaresi 1936 y1b butc;esine 4000 bin li
raltk munzam tahsisat konulmasi, Mali
ye, S1hhiye ve N af1a Vekaletleri biitc;e· 
lerine de 1,750,000 lirahk munzam ve 
fevkalade tahsisat konulmasma dair la
yihalar kabul edildi. Ruznamedeki diger 
iki maddenin birinci miizakeresi yapildik
tan sonra <;ar~amba giinu toplamlmak ii
zere celseye nihayet verildi. 

letleri muphemiyet 
ic;inde .. bir~kmi§tir.A . S~vy~t. Harbiye ~omiseri Mare*al Voro*ilof 
Bu muphem1yet, §UTI§ amlllenm te~- lek g1bi ortaya r 1kmakta ve b 1 k M. 
· d k h" d. K · H" ,. u mes e , • <;1 e ece rna 1yette rr. omiimz • Itlerin kendi menf f · 

min aleyhtarhgi her derde deva bir mes- [A kaa mse pan:ermantzm 
r am a. 5 sutrm 4 tc] 

··s·~~-~k~~~~k····K~·~·g;~~i············~:·· 

giin Ankarada a~1hyor 
Kongrede, denizaltJ servetlerinden hakkile isti
fadeyi temin edecek olan proje tetkik edilecek 

Ankara 30 (Husust muhabirimiz -
den) -.- Bahkc;Ihk kongresi yann saat on
da iktisad Vekili Celal Bayann bir nut
kile ac;Ilacaktir. Kongrenin ba§ltca c;ah§
ma mevzuu su mahsulleri kanun proje
sini gozden gec;irmektir. Memleketimizin 
denizalti servetlerinden ve her nevi su 

mahsullerinden hakkile istifadeyi temin 
e~ece~ ala~ b~ proje, uzunuzad1ya tet· 
kiklenn neticesmde mutehasSIS!ann ve a
lakadarlarm miitalealan almarak hazir • 
lanmi§hr; fa~at biitun a'akadarlann top
lanacaklan bir mecliste bir defa daha 

[Arkasz Sa. 9 siitun 1 de] .......................... z·;h·;;~f·~~ ........ ;;~'i;;~·~··- ................... . 
Buradaki iki kadtn varisten birisi ((Benim 

hissemi hiikumet alstn)) diyor 
«Ah Aleko! sen bugiinii gormeliydin! >> 

Biri seksenlik, digeri yetmi§lik iki ihti
yar kadm siyahlar giymi§ olduklan hal
de Kad1koy Rum mezarhgmda heniiz 
kemikleri <;urumemi§, on yedi giinliik bir 
o!unun mezan ba§mda aghyarak §Un!an 
soyliiyorlardi: 

«- Aleko kalk I Basil Zaharof ol • 
du. Bekledigin §ey hasil oldu. $imdi mil
yonlar seni bekliyor !..» 

Aleko ve ~u i~i ihtiyar kadm, ffijeniy 
ve lverfemem milyonlarca lirahk servet 
b1ra~arak vefat eden ~e§hur Rum zengini 
Baz~l Zaharofun yegane hakiki varisle - Miitevaffa Aleko Mm. Melyandi 
ridir. 

~leko hayatimn son k1smmda ihtiyar 
Baz1l Zaharofun muhte§em servetine 
timid baglami§ ve onun olumiine intiza -
ren: .kiZkarde§lerile birlikte onun yegane 
vaTISI olduklanna dair kocaman bir de 
dosya haZirlami§h. Bu dosyada Bazil 

Zaharofun babasmm mezannm ve Za
harofun dogdugu evin resimleri, diger 
bir~ok vesaik vardr. 

Bundan ur,; sene evvel Bazil Zaharo· 
fun oldiigu ~ayi olmu•. o zaman Aleko 
matbaamiza gelerek hakiki vari! kendr-

[Arkan Sa. 8 siitun 4 te] 
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2 
CUMHURiYET 

~~~lay Istanb~Ba§kani (~-e~e_h_l_r_- v~e~-~-e~~~l_e=-k=~=t=H=a=b=e=rl=e=r=i~) 
general Alinin cenazesi 
Diin biiyiik 

~edeki 

merasimle kaldirildJ ve Pa~abah
aile kabristan1na gomiildii 

Merhum General Alinin cenaze merasiminden ihi inttba 

Dun vefattm teessurle haber verdigi - \rebatan sarayt oniinden Hilaliahmer cad
miz K1ztlay istanbul miimessilligi ba&ka- desindeki K1Z1lay miimessilligi binas1 o
m k1ymetli doktor General Ali (:altmh- niine getirilmi§tir. Bayraklan yanya ka
nm cenazesi diin biiyuk merasimle kald1- dar indirilmi~ olan miimessillik binasJ o -
nlmJ~hr. niinde Belediye, Vilayet, Parti ve Ce-

Cenaze, saat 11 ,5 ta Veznecilerde miyetin biitiin kaza ve nahiye §ubeleri 
merdivenli hamam kar&lsmdaki evinden tarafmdan gonderilen bir c;ok c;elenkler 
kendini sevenlerin gozya§lan arasmda vardt. 
kaldmlarak Beyaz1d ~amisine getirilmi~- Miimessillik binas1 onune getirilen ce
tir. Beyaz1d camisinde namaz1 k1lmdtktan naze sureti mahsusada haz1rlanan bir ye
sonra askeri bandonun ~aldtgl matem ha- re konulmu~ ve merhumun hayah ve iyi
vasl arasmda cenaze alay1 Sultanahmede likleri hakkmda verilen bir hitabeyi miite-
dogru hareket etmi~th-. ak1b alay gene asker! bandonun ~ald1g1 

Alayda ba~lannda kumandanlan matem havast ic;inde Bab1ali caddesi yo-
General Suphi Y akar olmak tize- lile Sirkeciye getirilmi§tir. 

re A~kerl T1bbiye talebesi, bir bo- Cenaze, Sirkeci iskelesinde sureti mah
liik asker, Vilayet, Belediye ve susada hamlanmt~ alan Sirketi Hayriye· 
Parti erkanile biitun K1Z1lay ka -
za, nahiye ~ubeleri ba§kan ve azalarile 
kendini seven bir~ok kadm, erkek dost
lan bulunuyordu. Cenaze Cemberlita§, 
Tiirbe, Sultanahmed caddesi yolile Ye-

Cetecilik 

nin Guzelhisar vapurun~ konulmu§ ve 

Pa§abahc;eye gotiiriilmii§tiir. Merhum, 

burada bulunan aile kabristanmdaki ebe

di istirahatgahma tevdi edilmi§tir. 

siyaseti 
[Ba§makaleden devam] ve ahlak1 ne oldugunu bilenlerdeniz. Os

nevver, medeni ve hiirriyet a§Jkt olarak manh imparatorlugu idaresinin hatJrala
tamdtglmtz Frans1z milletinin ba§mda n heniiz kafalanm1zda biitiin canhhgile 
bulunanlar nas1l olup ta bunu gormiiyor- ya§amaktadlr. Ora halkt hukumet kuv
lar, yahud ne gibi bir miilahazaya kap1- vetine ve baladan gelen emirlere kolay 
larak bu haydudluklara cevaz veriyor- ve c;abuk itaat eden insanlard1r. Bazan 
lar, bunu bir tiirlii akhmtz alm1yor. An- bir lahzada saman alevi gibi parhyan ve 
cak Pans hiikumetini bu vah§i sarkmhhk fakat en ufak bir nefesle hemen soni.ive
kar§tsmda lakayd kalmaga sevkeden se- ren o havalinin ate§ini yanp;ma benzet
beb ne olursa olsun §UTast muhakkakt1r mek istiyenler yalmz kendilerini aldahr
ki Tiirk efkan umumiyesi meseleyi lay1k Jar. Fransa hiikumetinin bu .-.ok ciddi va
oldugu dikkat ve ehemmiyetle takib et- ziyeti lay1k ve laz1m oldugu kadar ciddi
mektedir. Her sabah biiyuk bir nefret yetle telakki ettigini ve Antakya meza
ve istikrah hissile okudugumuz bu vah- liminin bir gun evvel nihayet buldugunu 
§et haberlerinden duydugumuz galeyan gormek isteriz. Bu vaziyetin uzamas1 
Biiyiik Millet Meclisinin son ir;timamda hesab ve tahmin edilemiyecek baz1 hadi
en a<;1k kelimelerle ifade olunmu~ ve bu selerin birden patlamasma sebeb olabilir 
tezahiiriin mana ve mahiyetini anlamakta ve hakkma kavu~mak i<;in vazifesini yap
gecikmiyen hiikfimetimiz bunu bir direk- maktan c;ekinmiyen Tiirkliik camias1, hie; 
tif olarak· kabul ettigini, Hariciye Veki- te kendisinin sebebiyet vermedigi bir ta
li agzile, kiirsiiden alenen soylemi§tir. bm r;arelere ba~vurmak mecburiyetile 

Hakikaten ne hazindir ki Fran sa hii- kar§J kar~1ya gelebilir. 
kumeti bir taraftan bize Akvam Cemiye- Ismail Muftak MAY AKON 
ti yolunu gosterirken diger taraftan ken
di gozu oniinde bir takJm silahh kimsele· 
rin Tiirklere sald1rmasma ses ~1karma
maktad1r. Siyasi bir karikatiir ic;in pek 
elveri~li bir mevzu olan bu ikiyuzlii va
ziyet, maatteessiif, miizakerelerin havasi
m bozabilir. Antakya ve havalisindeki 
Tiirkler i§kence <;ekip dururlarken Ce
nevrede Akvam Cemiyeti meclisinin ko· 
lay i§ gorebilecegini hi~ zannetmiyoruz. 

Antakya - 1skenderun ve havalisi ir;in 
her ne nam ve §art alttnda, her ne gibi 
teminat ve taahhiidata bagh olursa olsun, 
tam istiklalden ba~ka. hic;bir idare §tk
line nza gostermemekte ne derece hakh 
oldugumuzu, daha istiklalinin arifesinde 
boyle ta~kmhklar gosteren bir siyasi te
§ekkiille kendi aram1zda sarih bir hu

dud c;izmek isteyi§imizin nekadar liizum

lu oldugunu bu i§kence hadiseleri vuzuh
la ispat etmi§tir. 

<;:ok uzak olmtyacagml kuvvetle iimid 

ettigimiz bu tam istiklal giinuniin hulu

···-
DENIZ ISLER/ 

Denizyollar1 idaresi itiraz 
etti 

ihracat mallanmlZ!n yiiklendigi va -
purlarm ambarlarma koyun almmasl
nm koyunlara mahsus kokulann bu 
mallara sinmesinden dolay1 mahzurlu 
oldugu gi:iriilerek bu hususun menedil
mesi takarriir etmi§ti. Denizyollan i -
daresi bu karara itiraz etmektedir. i -
darenin fikrine gore, eger koyunlar 
ayn, ihracat mallan ayn vapurlarla 
nakledilirse bu, idare ic;in zararh ola
cakhr. <;iinki.i ne yalmz bir postaya 
yliklenen koyunlar, ne de diger mallar 
bir seferin masrafm1 koruyamaz. 

Alakadar makamlar Denizyollan i -
daresinin bu itirazmt tetkik etmekte
dirler. 

Karadenizdeki f1rtma 
hafifledi 

liine kadar bu ta§kmhklara ciir' et eden- Karadenizdeki karayel f1rtmast eski 

leri edeb ve sukun dairesinde kalmaga §iddetini muhafaza etmemekle beraber 
davet etmesm1 Fran sa hiikumetinden el'an devam etmektedir. Hala ki.ic;iik 

gemiler Karadenize <;Ikamamaktadtr. 
ehemmiyetle bekliyoruz. Antakya me· 

Yalmz Karadeniz Bogazmda Biiyi.ikli
zalimi, strf bir Arab ta§kmhgmdan ileri 

manda be!J giindenberi bekliyen pasta 
gelmekte oldugu bir an ic;in farz ve ka- vapurlan ve §ilebler di.in Bogazdan 
bul edilse bile F rans1z nasihat ve niifu- c;1kml§lard1r. 

ZUDUD bu ta§kmhklan durdurmaktan a- Hava slikunet bulmad1g1 igin Ereg -

a .tafa!mtu ltif:hir n\1t kabul edeme- lide karaya oturan vapurlar hentiz 

yiz; c;iikii biz o havali halkmm t~iadkurtanlamami§ttr. 

Belediye, alacagini 
nasd tophyacak? 

Borcunu vermiyenlerin 
mallar1 derhal satdacak 

Belediye vergi ve resimlerinden bon;lu 
olup ta zamanmda taksitlerini odemi -
yenler hakkmda, §imdiye kadar evvela 
ihbar varakasJ kesiliyor, sonra tahsilat 
komisyonundan bir karar istihsal olunu · 
yor, nihayet sekiz giin milhletli bir icra 
ihbarnamesi teblig ediliyordu. Ancak 
bu merasimden sonra borcunu odemiyen 
miikellefin tahsili emval kanununa gore 
emvalinin haczine te§ebbiis ediliyordu. 

Halbuki bu kadar meras1mm uzun 
kiilfetlere sebebiyet verdigi, esasen tah -
sili emval kanununun 9 uncu ve 11 inci 
maddelerile de ancak bir ihbarnameden 
bahsedildigi goruldiigiinden badema se
kiz giin miihletli icra karan kesilmesin -
den sarfmazar edilmesi laz1m geldigi 
anla§llmi§hr. 

Bunun ic;in Belediye diin keyfiyeti bii· 
tiin §Ubelere teblig etmi§ borcunu edemi
yen bu gibi miikellefler ihbar varakasi 
kesildikten ve tahsilat komisyonundan 
karar da ald1ktan sonra bor~lanm vermi
yenler hakkmda tahsili emval kanununun 
ta tbik edilmesini bildirmi§tir. 

Diger taraftan Belediye, vergi taksit
lerini tam zamanmda vermiyenler hak -
kmda sene sonu beklenmeden ve verginin 
mahiyeti ne olursa olsun, hemen tahsili 
emval kanununa tevfikan haklarmda mu· 
amele yaptlmasmJ dun alakadarlara bil
dirmi~tir. 

MOTEFERRIK 
Emniyet miidiiriiniin otomo

bilinin yaralad1g1 ~ocuk 
Evvelki giin Be~ikta§ yolunda Emni

yet mlidliri.inlin otomobili bir talebeye 
~arpmt§ ve yaralam1~h. 

Yaralanan talebenin vaziyeti iyile~ -
mi§tir. Kaza hakkmda tahkikat yapll -
maktadtr. 

Ziraat Bankasmm yeni §ekli 
Ziraat Bankasmm yeni ~ekli, serma -

yesi ve ihtiyat akc;esini arttrmak i<;in 
haz1rlanm1§ olan kanun projesi Bliylik 
Millet Meclisine verilmi§tir. Bu kanun 
projesile Ziraat Bankas1 da 1khsad Ve
kaletine baglanmakta ve c;ok mlihim 
bir §ekil almakta ve takviye edilmek -
tedir. Banka bir yandan tahsilat i§le -
rine ehemmiyet verirken diger taraf ··
tan mi.istahsile ikrazatta bulunacakhr. 

Ekonomi ve Arbrma 
haftasma haz~rhk 

Ulusal Ekonomi ve Artlrma kurumu, 
dlin istanbul Parti merkezinde bir top
lantl yaparak bu seneki Yedinci Artlr
ma ve Yerli Mah Haftasmm gegen se
nekilere nazaran daha parlak bir su -
rette kutlulanmas1 ic;in baZl mukarre -
rat ittihaz etmi§tir. 

Buna gore, bu sene de tasarruf ve 
yarli mallar mevzulu konferanslar ve
rilecek, afi§ler yap1lacak, mekteblerde 
talebeye ceviz, liziim, incir dag1hlacak 
ve bol ikramiyeli bir vitrin mlisabaka
Sl tertib edilecektir. 

T erazi ihtikar1 tetkik 
ediliyor 

Ticaret Odas1 terazi ihtikan mesele
sini yeniden ele almJ§ ve tetkike ba§la
ml§hr. Oda bu i§te bir~ok menfaatler 
kar§tla§hgmdan bitaraf bir karar vere
bilmek igin etrafh tetkikat yapmakta
dtr. 

Biikre§ el~imiz geldi 
Biikre§ elc;imiz Hamdullah Suphi 

Tanni:iver diin istanbula gelmi§tir. 
Hamdullah Suphi Tannover diin ken
disile gorii§en bir arkada§1m1za mezu
nen geldigini, birkac; giin istanbulda 
kaldtktan sonra Atinaya, oradan MlSl -
ra gidecegini ve istanbul yolile Bi.ikre
§e doneeegini si:iylemi§tir. 

S1vas - Erzurum hath 
tahvilleri 

S1vas - Erzurum hath igin c;tkanlan 
dahili istikraz tahvillerinin ii<;iinci.i se
riye aid kayid muamelesi devam et . 
mektedir. 

Dort buc;uk milyonluk tahvillerden 
iigte ikisi §imdiden sattlmt§hr. Kayid 
mliddetinin hitammdan evvel biitiin 
tahvillerin sahlacag1 kuvvetle zanno -
lunmaktadtr. 

C. H. PARTISINDE 
Parti vilayet kongresi aym 

yirmisinde toplanacak 

, Halk•n_,i_k_iyetleri l 
Belediyenin nazar1 

dikkatine 
Bir okuyucumuzdan aldJgimJz ) 

mektubda deniliyor ki: I 
cKabata§ta, gc~en seneye kadar 

(Gazi Osman Pa§a) mektebi iken ) 
ge~en sene inoni.i ktz orta ve bu 
sene de bir smlf ilavesile ini:ini.i 
k1z lisesi haline getirilen biiyiik 
bir mekteb vard1r. Bu mektebe 
devam eden yi.izlerce talebenin bii
yiik bir derdi vard1r: Yolsuzluk. 
Hakikaten bu mektebe devam e -
den k1zlann yiizde doksan doku -
zunun ge~tigi yol, fena havalarda 
degil giizel havalarda bile ge~ile -
miyecek kadar berbad bir halde -
dir. General Frankonun toplarile 
delikde§ik edilen Madrid sokak -
larmm manzaras1 sabah ak§am 
yiizlerce ktz talebenin gegtigi bu 
sokaklann manzaras1 yamnda hi<; 
kahr. Giimii§suyu hastanesi kap1 - , 
smdan ba§hyarak Kabata§ta inhi
sarlar idaresinin kar~;psmdaki sed
de kadar alan yoku§ - k,i talebeler 
buradan ge<;mek mecburiyetinde
dirler - senelerdenberi tamir yiizi.i 
gormemi§tir. Birc;ok noktalarda 
birka<; insan s1gabilecek kadar bii
yiik ~ukurlar, patlar~m~ _lagtmlar, 11 

daim1· surette akan p1s b1r su, s1 - I 

cak havalarda tahammiil edilmez 
<;irkef kokusu. 

Tramvay caddesinden mekteb I 
kap1sma kadar dizilerek talebeleri 
soymak ic;in dil doken diizinelerle 
dilenciler hakikaten talebeleri soy
maga muvaffak olmaktad1rlar. 

Ayaspa§ada Alman sefarethane
sinin yan tarafmda Japan sefaret
hanesinin ve onun yanmdaki me§
hur U<;ler klibik apartlmamn ar -
kasmda Hocahamm isminde bir 
sokak vard1r. iki sefarethane ar • 
kas1 ve ecnebilerle meskun muaz
zam bir aparhmanm arkasmdaki 

1 bu sokak, pislik ve kimin tarafm
dan ahldtgJ belli olm1yan molozla 
ge<;ilmez bir haldedir, hele ondan 
bir sokak a§ag1smda birka<; tane 
hakiki kegi ve kaz mand1ras1 mev-
cud oldugunu soyli.iyorlar. 1 

Belediyenin nazan dikkatini eel- ~ 
betmenizi dilerim.» ) 

Bir dolandiri 

Diin Adliyeye verildi 
tevkif olundu 

ve 

Polis tarafmdan Abdurrahman Ziya 
admda kibar bir dolandmcJ yakalanml§ 
ve Adliyeye sevkedilmi§tir. Uc;iincii sulh 
ceza hakimligi tarafmdan sorgusu yaptlan 
bu kibar dolandmcJ, hakim ihsanm su
allerine §U cevablan vermi§tir: 

«- 42 ya§mda ve istanbulluyum. A
yaspa§ada Garayon apart1manmda otu-

Cihangirde bir 
soygunculuk 

Me~hul 3 ki~i giipegiin
diiz bir adam1 soydular 

Cihangirde hadisenin 
ge~tigi ev 

Cihangirde ilyasc;elebi sokagmda 19 
numarah evde oturan odun tiiccarlann -
dan Mustafanm evine evvelki ak§am iftar 
topuna on dakika kala ii<; erkek gelmi~ ve 
evin kap!Sml c;almi§lard~r. Evde yalmz 
bulunan hizmetc;i kadm kap1y1 ac;m1~ ve 
me<;hul adamlara: 

- Kimi istiyorsunuz, diye sormu§ -
tur. 

U<; adam, bu suale cevab vermiyerek 
muhtelif sozlerle kadml oyalaml~lar ve 
evin i~ine kadar girip kap1y1 kapamJ§ -
lard1r. Kadmcag1z hayretle adamlann 
sozlerini dinlerken kapl tekrar c;almml§ 
ve ev sahibi Mustafa gelmi~tir. 

Tiiccar Mustafa hie; tammad1g1 bu a-
damlara dogru yuruyunce ii<; adam soy-

1 

tan gibi giilii§mege ba~laml§lar ve bir • 
denbire Mustafanm ustiine ahlarak: 

- Ah dedemiz. Seni oyle gorecei?;i -
m1z geldi ki sorma.. diye bag1rm1~1ar -
d1r. 

ihtiyar tuccar: 
- Y ahu, ben ned en sizin dedeniz o

luyorum? demege vakit bulmadan bir • 
denbire yere yuvarlanmi§ ve cebinde bu
lunan 600 liras1 bu me<;hul adamlar ta -
rafmdan almml§hr. Bu ii<; ki~i kap1dan 
bir ruzgar htzile t;lktp kaybolmu§lardtr. 

Maamafih hizmetr;i haydudlardan ev
vel sokaga <;1km1§ ve etraftan imdad is -
temi~tir. 

tmdad sesi uzerine civarda bulunan bir 
komiircii caddeye c_:lkrol~ ve kac;makta a
lan haydudlan yakalamak istemi~tir. 

Haydudlar bunu goriince hemen ta -
bancalanm c;1kanp ate§ etmege ba§laml§
lardJr. Bir tesaduf neticesi olarak komiir
ciiye bir §ey olmam1~, fakat silah sesi ii
zerine bekr;iler hadise yerine ko§mu§lar
dir. Ciir'etkar soyguncular bek~ilerin de 
elinden kolayhkla kurtulmu§ ve Cihan
girin JSSIZ sokaklannda kaybolmu§lardir. 

Hadiseyi haber alan Emniyet ikinci 
~ube mudiirlugii tahkikata ba§lamJ~hr. 
Diin altJ ki§i nezaret altma almmi~hr. 

ruyorum. Seyyar tavuk kumusyoncusu • $EH/R f$LER/ 
yum. Simdiye kadar iki defa sahtekarhk-
tan, bir defa da dolandmc1hktan mah • ltfaiye mektebi 
kum olarak cezalanm1 c;ektim. Son Yeni tesis edilen itfaiye mektebinin 
vak'aya gelince; bu seferki dolandmcJ· biitlin haztrhklan bitmi§tir. Mekteb bir 
]Ik degildir. Sikayeb;i N uri ile birlikte iz. kanunusaniden itibaren tedrisata ba§h
mirde Hact Hasan otelinde 9 giin otur- yacakhr. 
duk. Oras1 pahah oldugundan iic; giin de Lubiyat vergisi 
Evliyazade otelinde kald1k. Benim is • Belediye Daimi enciimeni lubiyat ta-
tanbula gelecegimi duyan Nuri: rifesine yeni bir f1kra ilave etmi§tir. 

«-Ben de seninle beraber geleyim, 0 _ Bu f1kraya gore lubiyat resmi bina a -
rasml bilmem. istanbulun yabanclslyJm>> razi tahriri dolaytsile icar bedellerinin 
dedi. Ben de razt oldum. Onun Manisa- alh misline iblag,. suretile hasll olacak 

miktarm % 10 u nisbetinde tahsil e • 
da bir i§i vard1. Oraya ugrad1k. Manisa- dilecektir. 
da bana iizum almamt teklif edenler ol-
du. Param yoktu. Nuri: «Ben sana ve- ~ube memurlar1 i§i idare 
ririm, istanbulda iade edersin» demi§ti. edecekler 
136 lira verdi. Band1rmaya geldik. Va- ~imdiye kadar butlin Belediye daire-
pura binerken Nuri benden hernedense lerinde ve Belediyeye bagh tahsil §U -
~iiphelendi. Polise verdi. Goruyorsunuz belerinde gah§an memurlarm hergiin 
ki ben bu i~te <;ok masumum .. » sabah, ogle ve ak§am olmak i.izere gi.in-

k de lie; defa devam jurnallanm imza 
Fa kat o unan haz1rhk evrakmda Ab- etmeleri mecburi tutulmu§tu. Halbuki 

durrahman Ziyanm Lodvig admda bi • tahsil ve teblig i§lerile me§gul alan 
risinin fotograf makinesini <;almak ve memurlarm mmtak larmm geni§ ol -
Semseddin admda birisinin de 70 liras1m mas1 hasebile bunlarm giinde lie; defa 
doland1rmakla maznun oldugu yaz1hy- §Ubeye ugnyarak jurnallar1 imza etme
dJ. Hakim, sab1kalmm tavnlanm ~uphe- leri, hem biiyiik kiilfetleri, hem de za
li ve tamika muhtac gorerek tevkifine ka- man z1yamJ mucib olmaktad1r. Bunun 
rar vermi~ ve Abdurrahman Ziya ha _ ic;in Belediye di.in alakadarlara gender· 
pisaneye yollanmJ~hr. digi bir tamimle tahsil ve teblig me -------------------..1 murlarmm gtinde i.ic; defa jurnallan 

KOLTOR 1$LERI 

Ekalliyet mektebleri 
muallimleri 

Muhtelif ekalliyet ve ecnebi mekteb
lerindeki bazt muallimlerin uhdelerin -
deki ders gruplanm degi§tirmek istedik· 
leri anla§tlml§br. Maarif miidlirliigii 
bu hususta vaki olacak miiracaatleri 
tetkik ettikten sonra ancak bir zaruret 
goriirse bu degi§tirme keyfiyetine mii
saade edecektir. 

imza etmege mecbur tutulmalan, icabt 
hale gore imza keyfiyetinin §Ube me -
murlan tarafmdan idare edilmesi bil -
dirilmi§tir. 

<;engelkoy- Beylerbeyi yolu 
tamir ediliyor 

Belediye <;engelkoyle Beylerbeyi a -
rasmdaki §Oseyi esasll surette tamir 
etmege karar vermi§ ve diinden itiba -
ren §OSe i.izerinde i§£> ba§lanmi§br. 

VILAYETTE 
Eyiib kazas• te§kilab 

Pazar giinti toplanan Eytib, ~ile ve 
Yalova kaza kongrelerile Parti kaza 
kongreleri sana ermi§tir. ~ile kongresi 
Agvah Halilin riyasetinde toplanmi§hr. 
Senelik rapor okunmu§, $ilelilerin di -
lekleri tesbit edilmi§ ve yeni idare he
yetine Sadtk, Ahmed, Remzi, Hikmet, 
Mehmed Gul, Sabri, il kongresi dele -
geligine de Sad1k, Ahmed, Remzi, Halil 
sec;ilmi§tir. 

Bugtinden itibaren kaza kongreleri - •==-=-R...,..a_m_a~z_a_n-:-1_6__,5.-:-a_l_•--.--...., 
nin raporlan tetkik edilecek ve dilek -

Yeni te§kil edilen Eyiib kazas1 te§ki
latl Vilayete bildirilmi§tir. Buna naza-

1 ran Eyi.ib kazas1 Ki.i<;likkoy, Alibey 
ki:iyii, Kemerburgaz nahiyesi, Akpmar, 
<;iftalan, Cebeci, Ovayer, ihsaniye, Kt
sJrmandJ.ra, Pirin<;<;i, Petnehor~ Aiiach 
koylerinden ibarettir. 

ler tasnif edilmege ba§lanacakhr. 
Vilayet kongresi haz1rhklan birinci

kanunun 29 inci pazar giinli toplanacak
tll'. 

S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. 
Ezani 7 21 9 46 12 1 37 12 39j 
Zevali 12 03 14 28 16 42 18 19 ~11 

--------- ---~ - ~ 
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·Siyast·i. icmal 
' • • ·: I; • :--~~ .1' ~ ~ .. '. • • ' 

Japonya • italya 
anla~mas1 

JN.. !many a ile J aponya arasmda 
~ komiinistlige kar§J birlikte hare-

ket ic;in haz1rlanan anla§ma 
Berlinde imza edildii?;i vakit diinya poli
tikasmda . te~kil edilen bu yeni cepheye 
tabiatile Ita1Yanm da dahil bulunnuguna 
hiikmedilmi§ti. Ciinkii, Almanya ile Ital
ya arasmda daha evvel Berlinde komii
nistlik aleyhinde birlikte yiiriimek ve 
diinya politikasmda birbirine arka olmak 
ic;in ba§ka bir muahede imzalanmJ§tJ. 

Binaenaleyh, ayn bir muahede ya • 
pJlmaksJZJn Almanyanm J a pony a ile i
talya arasmda rab1ta tesis eylemesi dola
ylsile bu iic; biiyiik devlet miittehid bir 
blok te§kil etmi~lerdi. F akat yalmz Al
manyamn iki arada bag te~kil etmesi kafi 
goriilmediginden J aponya ile italy a ken
di aralannda aynca bir muahede imzala
dilar. Her iki biiyuk devlet, Milletler 
Cemiyetine ve kendi emellerine muhalif 
bulunan butun devletlere kar~J diinya 
politikasmda beraberce yurumege az
meylediklerini yeni muahedeyi derhal 
tatbik sahasma koymakla ispat ettiler. 

Kii<;uk bir Amerika devletile Asyah 
Siyam kraiiigJ miistesna, Milletler Cemi
yeti azas1 olsun olmasm biitiin diinya 
devletleri, Manc;uride J aponyanm ihdas 
ettigi vaziyeti yani bu zengin ve buyuk 
memleketin (:inden aynlarak eski <;in 
hakam idaresi altmda ve J aponya ile 
miittefik yeni bir imparatorluk kurulma
smJ miittefikan takbih etmi§lerdi. 

italy a, ~imdi J aponya ile imzabd1g1 
muahede ile Man<;uri imparatorlugunu 
resmen tamm1~ ve bu yeni devletin nez • 
dine miimessiller gondermi~tir. Ayni za
manda, J aponya dahi Milletler Cemiye• 
tinin butiin azalan tarafmdan tamnma • 
ffil§ olan Habe§istanm italyaya ilhakm1 
tasdik etmi§tir. 

italya Habe§istam istila ettigi vakit, 
bu harekete kar§t en ziyade kar§J koya· 
bilecek devlet ] a pony a idi. <;:iinkii ] a • 
ponlar kendi buyiik mensucat sanayiinin 
ham maddesi olan pamugu yeti§tirmek 
ic;in Habe§istan imparatorundan vasi a
razi imtiyaz1 almt§lard!. Memleketin ha
ricl ticaretinin asian pay1 dahi J aponlar· 
da idi. Fa kat J aponyanm as1l hedefi 
Sovyet Rusya oldugundan ltalya ile 51-

yasi sahada pazarhk yapma -~ ercih 
mi§tir. 

] aponyanm uzagt dii§unen bu siyaseti 
bugiinku anla§mayl dogurmu§tur. Bun • 
dan sonra Almanya, italy a ve J apon • 
ya, diinya politikasmda her zaman hera
her yiiriiyecekler, Milletler Cemiyetini 
ve muhalif devletleri muhimsemiyerek, 
muahedeleri hi<;e sayarak, hususi ve 
mu§terek gayelerini, tahakkuk ettirmekte 
tereddud etmiyeceklerdir. 

Bu ii<; biiyuk devletin etrafmda §imdi· 
den ayni fikir ve maksadlan giiden bir 
ziimre dahi peyda olmu§tur. Bunun ilk 
safm1 Macaristan, Avusturya ve Arna
vudluk te§kil ediyor. Komiinizme kar§l 
miicadele namt altmda bu zumrenin ge • 
ni§letilmesine c;ah§acaklard1r. Mesela, 
J aponya, <;:ini bu zumreye sokmak i~in 
biitiin gayretini sarfedecektir. Almanya· 
J aponya ittifakm1, italy a ile J aponya ara 
smdaki ittifakm takib etmi~ olmasJ biitiin 
dunyay1 du~iinduren gayet miihim yeni 
bir vaziyet ihdas etmi~ bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bugday 
Arpa 
Uzlim 

Sadakai 
En lyi 
K. 
14 
19 • 

100 

fltlr 
lyt Son 
K. K. 
12 11 
00 00 
84 60 

Hava kuvvetimizin yiikselmesi ve 
artmas1 ic;in hertlirlii yardrmm yap!.l -
mas1 yurd borclanm1zm en ileri ge • 
lenlerinden bulundugu gibi bugiin di • 
ger milletlerin de kendi varhklanm 

korumak i<;in durmakstzm hava kuv • 
vetlerini artJrmakta olduklan gorlil • 
mekte oldugundan bu babda Diyanet 
i§Ieri Ba~kanhgmdan verilmi§ olan fet
va mucibince sadakai flttr ve zekatla 
mlikellef olanlarm Tiirk Hava kurumu
na yard1mda ve bu suretle ana yurda 
hizmette bulunmalar1 ltizumu ehemmi

yetle ilan olunur. 
istanbul Miiftisi 

F. Ulgener 

Cumhuriyet 
NushaaJ S Kuru,tur 

Abone I Turkiye 

teraiti I i~in 
Senelik 1400 Kr. 
Alta ayhk 750 
0~ ayhk 400 
Bir ayhk 150 

Hari~ 
~ .. 

1700 kr. 
1450 
800 

yoktur 
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SO:N · .. HABERLER ••• · 
TELEFON . TELGAAF ve TELSiZLE 

Ma rid onlerindeki harb 
birdenbire §iddetlendi 

ihtilalciler Kartaca 
P-derlerken 

limantnt bombard1man 
biri cepane yiiklii ii~ Sovyet 

gemisini battrdtklartnt bHdiriyorlar 
Paris 30 (A.A.) - Sevilladan I Claudioyu bombard1man eden ve La 

gelen bir haberde General de Llanonun Cadellada mmtakasmda buyuk bir faa· 
radyo ile a§agJdaki tebligi ne§retmi§ ol • liyet gostermi§ olan top<;u kuvveti, bu 
dugu bildirilmektedir: son mmtakada milislerin La Corredoira 

«Son gunlerde hic;bir degi§iklik arzet- varo§u uzerine yaphklan ileri hareketi 
miyen vaziyet, bugun lehimize olarak te- takviye etmi§tir. 
beddul etmi§tir.» Grado ile Cangas de Maccea arasm· 

Bu tebligde hukumet kuvvetlerinin daki harekatta bulunan bir kuvvet, <;ok 
Vittorio, T olosada taarruza ge<;mi§ ol- musaid mevziler elde etmi&tir. Bu mev • 
duklanm tekzib etmekte ve §unlan ilave ziler, Ancinastan Sallaa giden yolu bita· 
eylemektedir: raf bir hale getirerek asilerin ia§e kafile-

«Carthagenein bombard1mam esna · lerini firara mecbur etmektedir. 
smda biri top<;u mermileri yuklu olan uc; lspanyamn Cenevreye miiracaati 
Rus vapuru batmJ§hr. Alicante bombar· ne netice verecek? 
dunammn neticeleri henuz malum de • Londra 30 (A.A.) - Gazeteler ya-
gildir. Asilerin bir kuvveti, Pozuelo me- kmda toplanacak olan Milletler Cemi -
zarhgmi i§gal etmi§tir. Du§man, k1rktan yeti konseyi toplantJsJ hakkmda ne§riyat· 
fazla maktul ve muhim miktarda barb ta bulunmaktadn. Times gazetesi ispan· 
malzemesi biTakmi§hr. ya vaziyetinin Milletler Cemiyetine git • 

Oviedodan gelen haberlerde hukumet mesinden hic;bir netice has1l olamiyacagJ· 
k.uvvetlerinin binden fazla maktul ve m yazmaktad1r. Deyli T elgraf ademi 
yaralan kangren haline gel_mi~ _bin;ok Y_a· mudahale komitesinin tetkik etmedigi me 
rah bJrakmJ§ olduklan . bJidmlme.~tedJ~- seleler hakkmda konseyin karar almasl 
T eruel mmtakasmda as1ler, mevzu . bu imkam olmad1gm1 bildiriyor. 
tak1m muvaffakiyetler elde etmi§lerdir. Muhafazakar Morning Post, ispanya 

Malaga oniinde bir muharebe komunistleri tarafmdan yapllmi& olan bu 
Madrid 30 (A.A.) - Malagadan talebin Milletler Cemiyeti statukosunun 

bildiriliyor: 15 inci maddesinin 8 inci hkras1 muci · 
Villanueda ve Carrabas mmtakasmda bince reddedilecegini yazmakta, liberal 

bir muharebe olmu§tur. Taarruza k1yam Niuz Krenik! ise Milletler Cemiyetini 
etmi§ olan 1500 asi, ag1r zayiatla -40 idare eden buyuk hiikumetlerin fmat ka
maktiil ve 60 tan fazla yarah- puskiirtul- zanmak hususunda miiteamil usullerini 
mii§lerdir. Bu taarruzu piiskiirten Am • bu meselede de tatbik etmelerine kar§I 
teguerra taburunun yiizba§ISI Francisco komiinistli~ini saklamamaktad1r. 
Morillo maktiil dii§mii§tiir. lngiliz meb'uslarrnm bir talebi 

$imal cephesinde vaziyet Londra 30 (Hususi) - Avam Ka -
Madrid 30 (A.A.) - Gijondan bil- marasmm yarmki toplan!Jsmda baz1 

diriliyor: meb'uslar hangi devlete mensub olursa 
Oviedo mmtakasmda son 48 saat olsun lspanyaya silah ve cepane ta§Iyan 

zarfmda askeri harekatta betaet goriil - vapurlarm fngiliz donanmasJ tarafmdan 
mii§tiir. Hiikumet kuvvetlerinin San durdurulmasm1 taleb edeceklerdir. 
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Macar kral naibinin Emri vakilerin 
iyanada temaslarl oniine ge~mek i~in 

Yak1nda Avusturyada 
miihim siyasi tebeddii· 

lit mt olacak? 
Viyana 30 (A.A.) - Reisicumhur 

M. Miklas ve refikasi Macaristan hiikO.· 
met N aibi Am ira! Horthnin §erefine bir 
ziyafet vermi~lerdir. Ziyafette bi.itiin na· 
z1rlar haz1r bulunmu~lard1r. 

M. Miklas, ziyafetin sonunda irad et· 
tigi nutukta demi~tir ki: 

Macar Naibi Amiral Horthy, ziyafet 
esnasmda ~u sozleri soylemi&tir: 
«- Biiyiik bir memnuniyetle gori.i • 

yoru!':'l ki, memleketlerimiz arasmdaki sa· 

mimi miinasebetler, kar§Jhkh dostluklara 
istinad etmektedir. Sizin giizel hiikumet 
merkezinize gelmeden evvel italyada bw 
lundum. Orada gordum ki, ftalya hiiku· 
metinin bizlere kar§J takib ettigi siyaset, 

biitiin ftalyan rnilletinin muzaheretine da· 
yanmaktadJr. Memleketlerimizin ii<;iincii 
bir hukumete kar§J hasmane hi<;bir fikri 
yoktur. Biz merkezi Avrupada, haki • 
katleri tamamile vaklf olarak samimi bil 

surette sulh istiyoruz. Diger memleket • 
lerin menfaatlerini, kendi menfaatlerimin 
ayak altma almadan temin etmek isteriz. 
Bu arzu, diger hiikumetlerle kurmak is
tedigimiz dostlukla !amamen kabili te • 
liftir. 

Almanya ve Avusturya arasmdaki ta· 
bii dostluk miinasebetlerinin yeniden dog· 
mas! bunun en biiyiik bir delilidir.>> 

Jivusturyada siyasi tebeddiilat mr 
olacak? 

Londra 30 (Hususl) - Avusturya· 
da miihim siyasi tebeddiilat hamlanmak
ta oldugu haber verilmektedir. Bilhassa 
Avusturya Hariciye Nazm M. Smitin 
Viyanaya donii§iinden sonra, Avustur -
yada komi.inizme, nasyonal sosyalizme 
'Ve fa§izme kar§l yeniden §iddetli bir mii
cadele ba~lamJ§tJr. 

Mektubcular arasmda 
tayinler 

Ankara 30 (T elefonla) - Siird 

mektubcusu Hikmet Cankm mektubcu • 
luguna, Mu~ mektubcusu T okada, 
Hakari mektubcusu Agah Nigdeye, To
kad mektubcusu Kaz1m Siirde, Nigde 
mektubcusu Abdurrahman Urfaya, Ur
fa mektubcusu Behc;et Kir&ehre, Ku§e· 
hir mektubcusu Mu~a. Erzurum mektub
eusu Hiiseyin ic;ele, Cankm mektubcusu 
Yaver Erzuruma tayin edildiler. 

ingiltere Almanyaya 
bazt yeni sualler 

soruyor 
Londra 30 (A.A.) - Deyli Eks 

pres gazetesi, yakmda 1ngilterenin AI -
manyaya bir tak1m sualler sorarak &ika
yetlerinin neden ibaret oldugunu istifsar 
edecegini yazmaktad1r. Bu suallerde Al
manyaya tadilat yap1lmasi zarurl oldu
gu miitaleasmda bulundugu noktalan 
hirer hirer saymas1 teklif olunacak ve bu 
noktalar, dogrudan dogruya alakadar 
devletler tarafmdan ihtimal Londrada 
toplanacak bir konferansta tetkik edile -

cektir. 
T etkikat icra edildikten sonra verile-

cek kararlar, Almanyaya teblig edilecek 
ve bu kararlar bundan boyle M. Hitle· 
rin ortahg1 heyecana dii§i.iren gayrime§· 
ru bir tak1m hareketlerde bulunmasma 
sebeb bJrakmiyacaktJr. Almanyamn bu 
konferansa miimessiller gondermege da -
vet. olunacagJ ilave edilmektedir. 

0~ ayhklarm havalesi 
gonderildi 

Ankara 30 (T elefonla) - Dahili
ye Vekaleti hususi idare ve belediyelerin 
mi.itekaid ve yetimlerinin ii<;iinou ii<; ay • 
hk maa& ve havalelerini vilayetlere gon· 

derdi. 
Abide ve biistler hakkmda 

bir tamim 
Ankara 30 (Telefonla) - Vila • 

yetlere yap1lan bir tamimle ~ehir, kasaba 
ve koylerde mevcud abide, heykel ve 
biistlerin hangi tarihte, neyi temsilen ve 
ne maksadla rekz ve in&a ettirildigi sorul

mu&tur. 
Dahiliye V ekaletinin 

istedigi malumat 
Ankara 30 (Telefonla) - Dahili

ye Vekaleti, Belediye te&kilatl m:vcud 
olan vilayet ve kaza merkezlermden 
ve koylerin her birinden muhtelif i§lere 
aid bazi malumat istemi§ti. Bu malumat 
~ehir ve kasabalanrnizm krsa bir zaman 
zarfmda inki§afmi ve Belediyelerimizin 
yeni gelirlerle tec;hizini istihdaf eden pro
grama esas te&kil edecektir. 

PA 'Ri~ qQ~SASI 
Paris 30 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,15, Nevyork 21,45, Berlin 

863, Briiksel 362,37 1/2, Amsterdam 
1166, Roma 113, Lizbon 95,55, Cenevre 
493, bak1r 43 3/4 - 49 1/4, kalay 235, al
tm 141,11, giimii§ 21. 

CUMHURiYET 

Barselonda kurulan I 
insan mezbahas1! 

• • • 

INGILIZ - TURK DOSTLUGU 
Her gece diiznnelerle 

adam oldiiriiliiyor 
Bir Frans1z gazetesi, Barselon mah -

kemelerinin, ihtilal mahkemeleri halin
deki faaliyetini anlatan bir yazlSinda 
diyor ki: 

cBarselonda, ihtilaldenberi, halk a -
daletini temsil eden be~ mahkeme fa • 
aliyettedir. Bunlar, isyan, suikasd ve 
ycni ekonomiye kar~J sabotaj curumle
rini muhakeme etmege memur bulun
maktadirlar. , 

Bu mahkemelerin, reislerinden maa
da, biitiin azast ve miiddeiumumisi 
Frente Popular mensubu i~~ilerden in
tihab edilmektedir. Kanunu ccza miil • 
gad1r. Miiddeiumumi, taleb ettigi ceza
YI vicdani kararile tayin etmektedir. 
Kim isterse miidafaa vekili olabiliyor. 

Bu hakimler ve bu miiddeiumumiler 
' celse ba§ma ucret almaktad1rlar. Ad • 

liye Nazm Nine Yolda§, kendi tabirin
ce, tedhi§ ve devamh ihtilal taraftan 
olmakla beraber, hakimlerle Miiddeiu
muminin .sekiz giinden fazla icrayi ka
za edemiyeceklerini tahti karara al -
m1§tir: !dam hiikmii vermege ah§ma • 
malan i"in. 

f?ikago mczbahalarmda da, zenci ka
sablarm, kan tutmasm diye s1k s1k de
gi§tirildigini bir yerde i§itmi§tim. 

Fakat, Barselonda, halk adaletinin i . 
dam cezasmdan daha ba§ka ~ekilde i . 
damlar da oluyor. Her gece, bir<;ok 
kimseler, uykudn uyandmhp yatagm -
dan kaldmhr, otomobile bindirilip go
tiiriiliir. Otomobil, cenubu §arki mezar
hgmm oniinde durur. Otomobildekile -
re: cA§agi in! Yiiziikoyun yere yat!~ 
emri verilir ve sonra enselerine bir 
kur§Un sikihp cesedleri orada b1rakihr. 

Ben bu makteli gordiim. tgribiigrii, 
ISSlZ, mezarhk duvan boyunca giden 
bir yol. Kar§I tarafmda, kii~iik kii~iik 
bostanlar var. 

Yolun siyah <;amurundan bir par~a 
ald1m, ugu§turdum, avu,.lanm kana bo
yandl. 200 metro mesafe dahilinde, top
rak, bunun gibi elli yerinde k1rmtz1 le
ke ta§Iyordu. 

Esasen bu §ekildc oldiiriilenlerin ce
sedlerini Morgda gormek her zaman 
miimkiindiir. Morgun kap1.s1 herkese a
<;rk. Morgda 266 alii resmi var. Bu re -
simlerin yanma bir de levha asilmi~. 

Her resmin yanmda bir isim ve listenin 
ba§mda da 19 temmuz tarihi var. Bun-

Jar, sokakta olii bulunup ta huviyeti 
tesbit edilcbilenler. Tcmmuzda, sokak
lardan, giinde 50 alii toplamyormU§. 
$-imdi ona inmi§tir.~ 

Umumi miifettisler 
' 

Per,embe giinii Ankara
da i~tima edecekler 

Ankara 30 (T elefonla) - Birinci, 
ikinci ve dordiincii umuml mufetti§ler, 3 
kanunuevvelde yap1lacak toplantida bu· 
lunmak iizere Dahiliye Vekaleti tarafm· 
dan Ankaraya davet edildiler. O<;iincii 
umumi mufetti§ T ahsin Uzer, esasen 
~ehrimizdedir. 

Bu toplanllda her miifetti§i umuminin 
kendi mmtakasma aid i§ler, miifetti§i u· 
mumiliklerin te§kilat, kadro ve biit<;ele • 
rine aid meseleler gorii§iilecektir. 

l~tima, Dahiliye Vekili .Siikrii Kaya· 
nm ba§kanhgmda yap1]acak toplant1ya 
miidiri umumiler de i§tirak edecektir. Bu 
miinasebetle vilayetlerdeki idari te§kila • 
tu~:z hakkmda gorii§meler yap1lacaktir. 
Diger taraftan memleketimizin Ege ve 
Karadeniz mmtakalannda da umumi 
miifetti~likler ihdas edilmesi muhtemel • 
dir. Mi.ifetti§i umumilerin mevcud sala· 
hiyetl_erinin geni§letilmesi de mevzuu 
bahshr. 

Yunanistan - Almanya hava 
postalar1 

Atina 30 (Hususi) _ Almanya ile 
;t'~nanistan arasmda tayyare postalan 
~<;~n yap!lan yeni mukavele yanndan 
Jtiba:en mcriyete girecek, bu suretle 
Berlm • Atina arasmda dogrudan dog
ruya tayyare miinakalati yap1lacaktir. 

Bir F rans1z tahtelbahiri 
Paris 30 (A.A.) - 2060 tonluk ve 

92 metro uzunlugundaki Ouessant adh 
yeni F rans1z denizaltJ gemisi bugiin -5er· 
hurgda denize indirilmi§tir. 

Belediyeler lmar heyetinin 
toplanbsi 

Ankara 30 (T elefonla) - Beledi • 
yeler imar heyeti bugiin saat 17 de 
Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sekrete
ri Siikrii Kayanm ba&kanhgmda top • 
Iandi. T oplantJda Belediyelerin su i§ • 
leri hakkmdaki programmm gorii§iilme
sine devam edildi. Program umumi ola
rak su i~lerinde takib edilecek prensipleri 
tesbit etmekte ve malamaktad1r. Gec;en 

toplant1da programm heyeti umumiyesi 
gozden gec;irilmi~ti. Bugiinkii ic;timada 
da maddelerin tetkikma ba§lanmi~hr, 

Malta ziyaretinden so __ ra 
daha kuvvetlendi 

«Biiyiik Harbde imhasrlilen gayrikabil olduiu anla§rlan 
Yavuzun iimid edelim ki /ngiliz - Tiirk dostlugile $arki 

Akdenizdeki mii§terek emniyete hissei i§tiraki 
biiyiik olsun! » 

Yazan: Kenneth Edwvards 

.. 

/ngiliz muharririnin takdirle bahsetig~ Yavuzumuz 
Great Britain aud the East mecmua- da ve Bogazi<;inin ~ark kiyilarmdaki dii

smm son niishasmda yukanki ba~hkla veli itilafiye kuvvetleri endi§eli giinler ya
ingiliz bahriye kaymakam mutekaidi §ami§lardJ. F elaketin online Mudanya 
Kenneth Edwards donanmam!Zm Mal- paktile ge<;ildi. Turk ideallerine kar~1 
tay1 ziyareti vesilesile ~u makaleyi yaz1 • muvaf1k bir vaziyet alan General Sir 
yor: Charles Harringtonun lsmet !nonii ile 

«Biiyiik Harbden sonra birinci defa anla§mi§ olmasJ ingiliz - Ti.irk miinase • 
olmak uzere Tiirk bahriyesi Canakkale- batmda yepyeni bir safhanm a~Ilmasma 
den <;1km1§ bulunuyor. Turk gemileri Ak- sebeb oldu. 
denizde birinci derecede ehemmiyeti ha- Bunu takib eden Lozan muahedesi 
iz olan lngiliz bahri iissii Maltayi da zi- Mudanyada kararla§linlan esaslann mii
yaret etmi~ bulunuyorlar. Bu ziyaret, eyyedelerinden ibaretti. !tilaf devletleri 
Turkiyeyi Biiyiik Harbdeki sab1k dii§ - de istanbulu tahliye ettiler. 
man mevkiinden c;:1kararak ingilterenin bir lngilterenin Tiirkiyeye sempatisi 
kavi dostu haline ink1lab ettiren seri ha- Lozandan sonra diplomasi faaliyetle • 
lindeki hareketlerin son hadisesidir. re yol ac;:J!dJ. Bogazlan tahkim edeme· 

Bu ink1lab gerek Tiirkiyenin, gerekse mek gibi tahdidatJ muhtevi Lozan mua
Britanya imparatorlugunun emniyet ve hedesinin tadilini istiyen Tiirkiyeye ln -
selameti babmmdan c;:ok ehemmiyetli ve giltere Montrode sempati gosterdi. Turk
~ayam kayiddir. Son on sekiz sene zar- Jeri Nazilerin kullandiklan emrivaki si
fmda ingilterenin gosterdigi sempati yasetine tevessiilden kurtarmak ve boyle 
Turkiye ic;:in son derece k1ymettar olmu§- bir vaziyetin tahaddiisune meydan ver • 
tur. istikbalde bu sempatinin daha biiyuk memek hususunda ingiliz muzahereti 
bymetler ifade edecegi de beklenir. Turkler hesabma verimli oldu. 

Britanya imparatorlugu ic;in Akdeniz- Bundan sonra Kral Sekizinci Edvar • 
den gec;en ~ark yolu Musolininin inand1r- dm Atatiirkii ziyaretleri ve !ngiliz gemi
mak istedigi gibi <<kestirme» bir yol de- lerinin Turk limanlanm ziyaretleri gelir. 
gil; M. Edenin ge<;en gun soyledigi gibi Turk donanmasmm Maltay1 ziyareti ise 
«can damam> d1r. Akdeniz yolunun em- bir iadei ziyaret mahiyetindedir. 
niyeti Siiven kanalmm emniyetine mu - Tiirkiye ile !ngiltere arasmdaki dost
adildir. 1869 da Siivey§ kanahnm ac;1h • luk tezahiirlerinde Goeben adile tarihte 
§mdan bu ana kadar ingiliz gemilerinin hie; te fena bir rol oynamami§ olan barb 
mi.iruruna kar§J yalmz bir tek tehdid sav- kruvazoriiniin Turk donanmasmm amiral 
rulmu§tu. Bu tehdid ise Buyuk Harb es- gemisi olarak bu donanmaya rehberlik et
nasmda Turkiye tarafmdan vukubulmu§- mesi de §ayam dikkattir. 
tu. Arabistan ve Filistin seferlerine mun- Harb esnasmda di.i§man harb gemile • 
cer olan bu tehdid, esas barb sahnelerin- ri arasmda itilaf devletleri davasmi hacil 
den biiyuk miktarlarda asker, vasi mik - mevkie dii&iirme roliinde Goeben kadar 
yaslarda asker! te<;hizatm esirgenmesine miihim bir mevki i§gal eden hic;bir gemi 
badi olmu~tur. yoktur. Sarkl Akdenizde yeni bir safha· 

Harbden evvelki vaziyet nm dogmasm1 temin Zlmmnda Turk do-
Bi.iyuk Harbi takib eden birkac; sene nanmasmm 1ngiliz iislerinden birine vaki 

zarfmda lngiliz • Tiirk miinasebatmm nezaket ziyareti esnasmda ayni geminin 
gitgide daha fenala§hgmi goriiyorduk. Turk Amiral gemisi olarak oynad1g1 
lstanbulda dii.veli itilafiye ordulanmn muslihane role talihin bir cilvesi demek 
hemen hepsinden toplanmi§ mufrezelerin caizdir. 
te~ki! ettigi kan~Ik bir ordu bulunuyor; Harb esnasmda Goebenin imhas1 fi
Bogazi<;inde birkac; devletin barb gemi- len gayrikabil oldugu goriildii. Ornid e
leri yat1yordu. Mr. Lloyd George ise delim ki Turk donanmasmm Amiral ge
Anadoluya Yunan ordusunu saldirmi§h. misi olarak Y avuzun lngiliz-Turk dost-

Bundan sonra Kamal Atatiirkiin yiik- lugile ~arki Akdenizdeki mii§terek emni
seli§ine §ahid olmaktay1z. Afyonda he • yete hissei i§tiraki biiyiik olsun. Bu 
zimete ugnyan Yunan ordulan solugu dostluk ve mii§terek emniyetin de imha
Ege denizinde almi§Iardi. izmirde, Ca - s1 gayrikabil bir mahiyette olacag1 mu • 
nakkale sahillerinin bitaraf mmtakalarm- hakkaktJr.» Kenneth Edwards 

Kii~iik Antant Ayan ve Meb-IAd' Ab b d k" 1· "liz •• IS• aaat ng1 
usan mechs1 kuruluyor 

Belgrad 30 (Hususi) - Yugoslav ve 
<;ekoslovak Ayan ve Meb'usan mecli.s
leri namma hirer heyet Biikre~e hare
ket ctmi§lerdir. Bu heyetler yarm Biik
re§ parlamentosunda Rumen meb'us ve 
ayanlarile beraber mu§terek bir top
l_anh yapmak suretile Kii<;i.ik Antant 
Ayan ve Mcb'usan meclisini kuracak -
lard1r. 

Ku,.iik Antant Ayan ve Mcb'usan 
meclisi bundan sonra her sene mutad 
tophntis1m yapacaknr. 

M. Ruzvelt Buenos- Airese 
vard1 

Buenos - Aires 30 (A.A.) - Bera
berinde oglu James bulunan M. Ruzvelt 
~aat 13 ten biraz sonra 1ndinaopolis kru· 
vazori.i ile buraya gelmi§ ve Cumhur 
Ba§kam }uoto, DI§ i§leri Bakam M. 
Saavegra - Lamas Bahriye Bakam M. 
Vigela, Amerika biiyiik el<;isi M. 
Wedell tarafmdan kar§IIanmi§tir. Halk 
M. Ruzvelti co~kun tezahuratla se • 
lamlamJshr. Her iki taraftan teati 
edilen hitabelerden sonra Ba§kan }uoto 
ve M. Ruzvelt hukumet merkezinin do· 
nanmi§ sokaklanndan ge<;erek, Amerika 
biiyiik el<;iligine gitmi§lerdir. 

askerleri geri ~ekiliyor 
(Ba$taratz 1 inci saht/ede) 

mek arzusunu izhar etmi~tir. Hiikumeti
mizin muvafakati iizerine, maslahatgii -
zarimiZ Mare§alm bu arz.w.;unu kabul et
tiginden, Mare§a] sefaretahnemize git -
mi§tir. Bu munasebetle kendisine askeri 
merasim yapilmi§Iir. Ancak bu hadise • 
nin ltalyan zaferini tanJmak meselesile 
alakasJ yoktur ve boyle bir mesele mev • 
zuubahis degildir. Biitiin mese!e askeri 
bir nezaketten ibarettir.» 

Bu .·sadan ka~an h1rsiz 
burada yakaland1 

Hirsizhktan dolay1 dort sene hapse 
mahkfun olup Bursa hapisanesinden 
~a~an sab1kah h1rs1zlardan Yorginin 
Istanbula geldigi anla§tlmi~ ve alman 
s1k1 tedbir sonunda sab1kah Galatada 
?akalanmi§tlr. _..._ 

ltalyan i§gali devam ediyor 
Roma 30 (A.A.) - .Sarki Afrika -

dan Stefani aiansma bildirildigine gore, 
ftalyan kit' alan Goller mmtakasmda Al

latoyu i§gal etmi§lerdir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Bir miinaftkbk! 
l"i5) ariste _<;Jkan me§hur resimli haf
u---" tahk lllustrahon gazetesi, Pi· 

erre ichac isminde bir muhar
ririne Y akm§arkta bir tetkik seyahati 
yaphrdi. Gec;en y1l, Habe~istana gitmi, 
alan muharrir, bu sene, yazm ve sonba· 
harda Filistinde, Suriyede ve nihayet 
lrakta dola h. Gazetenin bu hafta gelen 
niishasmda bu anket yaz1lanmn sonuncu· 
su c;:Ikh. Muharrir, <<Miistakil lrakta» 
ba&h!i;I altmda yazd1g1 makalede Musul
dan bahsederken §oyle diyor: 

«Goriinii§e gore Tiirkiye, bu mmtaka· 
Yl gozden kar;zrmzyor. Eskisi gibi lngil
tereye ve A1ab blokuna muhalif olan 
Tiirkiye, ayni zamanda Suriyenin §ima• 
lini ve lrakm §imalini tehdid eder gibi 
goriiniiyor . 

Fransrz - Suriye muahedenamesi im· 
zalandrgrndanberi, Tiirkiye, lskenderun 
Sancagmrn Suriye arazisi dahilinde kal
masrnr Cenevrede tekrar protesto etmege 
ba§ladr. 

Tiirkiye diyor ki «Bizim ancak Fran
samn imzasma ve kontroluna itimadrmrz 
vard1r. Fransa gidince, biz lskenderunu 
geri isteriz.» T iirklerin bu iddiasrna, Su
riyeliler, Tiirkiye arazisinde 150,000 
Kilikyalr Arab oturdugunu zikretmek su
retile cevab veriyorlar. 

Bu iki mihver, yani §imali Suriye ile 
M usul iizerinde, gizli tutulan, tehdid ay
nidir. Biitiin gorii§tiigiim §arklzlarm du • 
daklannda kar§rla§trgrm tabire gore, 
Avrupa yeni bir harble <<kendi kendini 
tahrib ettigi» 'iaman bu ihtiraslarrn efla· 
tuni olmaktan t;zktzgrm gormemiz muhte· 
meldir.» 

Ayni muharrir, daha evvelki yaZlla
nnda da, Suriye hakkmda, hep ayni te· 
raneyi tutturmu~tu. F ranSJZlar <;ekilince 
Tiirkler Suriyeyi alacaklard!r. Binaena· 
leyh Frans1z ordusu Suriyeden ~1kmama· 
hd1r. Hatta, ge<;enlerde bu sutunda 
mevzuu bahsettigim gibi, muharrir. Suri· 
yelilerin umumiyetle istiklallerini F ranm: 
siingiilerinin himaye etmesini istediklerini 
de, dogru yanh~, iddia ediyordu. Bu de

fa Irak1 da Suriyeye ilave etmi§. Boylece 
bir taraftan Suriye ile F ransay1, diger 
taraftan Irakla !ngiltereyi aleyhimize 
tahrik etmek istiyor ve aklmca Irak ve 
Suriye Turk i~galine gec;mek tehlikesine 
maruzdur; buralan kendi hallerine bl
rakrniyahm; demek istiyor... K1saca, 
miinaflkhk ediyor. 

Suriyeyi pek fuzuli surette i§gal etmi~ 
olan F ransanm, bu memleket halk1 tara· 
fmdan -F rans1zlar tarafmdan satm alm· 
m1~ mahdud kimselerden bahsetmiyorum· 
nekadar istenildigi ve sevildigi meydan· 
dad1r. Suriyede, aylardanberi devam e· 
den kanh byamlann manasm1 anlami• 
yanlar, daha dogrusu anlamak istemiyen• 
ler, F ransJZ mustemlekecileridir. -5imdi, 
Suriyede, F rans1z veya Ti.irk idaresinden 
hangisini istiyorsunuz diye halkm reyine 
muracaat edilse F ransanm, bu i~te pek 
yay a kalacag1 muhakkaktu. F akat, biz 
emperyalist degiliz. Ve Frans1z ordusu 
oradan c;ekilince Suriyeye saldJrmagi ak
hmJzdan bile gec;irmeyiz. Biz, yalmz, 
iskenderun ve Antakyadaki karde~leri -
mize verilen haklara riayet edilmesini is· 
tiyoruz. 

Avrupada, bir barb patladJgi zaman, 
§arkta neler olacagmi ise Allah bilir. Her 
halde, Fransanm pek ho&una gidecek 
~eyler olacak degildir. <;;iinkii, art.Jk, 
mi.istemleke halinde veya onun ba§ka bir 

tiirliisii olan manda ile idare edilen maz· 
lum J_Dilletlerin gozleri ac;Jlmi§hr. Avru· J; 
pa, b1r defa daha bo~azla~maga ba§la
dJgi zaman, bu milletlerin tam istiklalle
rine kavu§mak fmahm kac;:IrmJyacakla • 
nna miistemlekeciler ~iiphe etmemelidir
ler. 

lhracat tacirlerinin lspanya• 
daki alacaklar1 

ihra~at<;Ilanmiz, bundan be§, alh ay 
evvel Ispanyaya ihrac ettikleri baZI 
mallann bedelini alamaml§ ve ikt1sad 
Vekaletine mi.i.racaat etmeleri iizerine 
hi.i.kumet bir kararname ~1kararak ih • 
racat tacirlerinin alacaklarmm Merkez 
Bankasmca devir almmak suretile ban· 
kalara olan borclanndan kurtanlmalan 
imkamm temin etmi§ti. Fakat o za • 
mandanberi iki bu,.uk ay g~tigi halde 
ihracat tacirleri Merkez Bankasile bu 
i~i halledememi§lerdir. Merkez Ban
kasi, ihracat<;Ilarm vesikalanm ts • 
panyol Devlet Bankasmm vesikalarile 
kar~lla~tlrmak istemektedir. Halbuki 
bugiin i<;in bu imkan mevcud degildir. 

ihracat<;Ilar bankalardan evvelce al
diklart yiizde 80 ihracat bedelinin fa -
izlerinin ana para~'I g~ekte oldu • 
gundan §ikayet etmcktcdirler. 

Diin ihracat tacirleri bu hale bir ni • 
hayet verilmesi ve kararname muhte -
\'iyatmm tatbik1 i~in Ti.irkofis istanbul 
~ubesine ba~vurmu~lar , sonra da Veka
lete miiracaat etmi~lerdir. 
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[ 
KU~Uk E 

hikiye ~ ideal . I ' DI§an 1 ••• l 
iki erkek, geni§ adtmlarla yiiriiyorlard1.j Esmer erkek, kadehini yuvarlami§tl. E

Birisi uzun boylu, §i§manea viieudlii, ~art linin tersile dudaklanm sildi: 
sa~hyd1. Cam gibi parlak, mavi gazle · - Merak etme birader, ktz bana fena 
rinde kurnaz bir giilii§le, arkada§mJ din - tutkun ... Ne yapsak raz1 olaeak ... 
hyordu. - Sen bilirsin amma, goziinii korkut· 

Ottski erkek te uzun boylu, fakat kuru masan daha iyi edersin ... Ben, gene klZl, 
denecek 'Kadar zay1fh. Siyah, sa~lan kir- pek eskisi gibi gormiiyorum. Halinde bir 
den birbirine yapi§mi§, yanaklanna kadar degi§iklik, bir tuhafhk var ... 
inen favurileri vardr. Gozlerinin br~km ba· Esmer erkek, gutlagrm yrrta yuta giil-
kl§lanna, yumu§ak manalar vetebilmek dii: 
i~in kendini zorhyarak anlahyordu: -Enayi misin be! Beni ken din gibi kr-

- Elbiseleri de iitiilettik. 0~ aydanbe- hbrk sanma !... Bana tutulan kadmdan bir 
ri iitii yiizii gormemi§ti. Oteldeki hizmet~i tanesi bile, benden vaz ge~memi§tir .. c 

kadrm kafese koyduk ... Kafes dedikse de - Allah versin, goziimiiz yok! .•• 
bildigin gibi degil, sabah ok§adrk sevdik, * * * 
elbiseleri iitiiledi. Eski amma, iitiiyii yi - Uyanmr§tl. Dzerinde birer kur§un var -
yinee adama dondiiler. mi§ gibi, gozkapaklan ac;rlmtyordu. Y a -

Erkeklerden san§m evli, esmeri hekar· tagm i~inde krprrdadr, dondii. Homurda· 
dr. 0 da evlenmek, bir yere kapilanmak mr gibi soylendi: 
istiyordu. £linden eksik etmedigi sigara- - Bizim ni§anh olaeak krz, iistiimiize 
dan bir nefes ~ekti. Y alaner, soguk bir yorgan ortmegi esirgemi§! Ayaz kesmi -
kahkahayla giilerek san§mm omzuna §iz be ... 
vurdu: Biitiin viieudii, kemiklerine kadar don· 

- Allah senden raz1 olsun birader. mu§tU. Agz1 zehir gibiydi, dimagmt §ak
§U, krz1 ban a buldun! ... Klz da bir i~im Ia ttl. Y organdan kollanm c;rkararak, yum
su birader ... Bir ic;im su... ruk yaptrgr ellerile gozlerini ugu~turdu. 

Ko§eyi donmii§lerdi. Esmer erkek, ar- Gozkapaklan yumu~amt~b. Kirpikleri a· 
kada~ml diirttii: raland1. Odanm ic;ini goriinee §a~Irdr. Elli 

- K1Z1n evine geliyoruz. Yiiziine ry1 kuru~ mukabilinde yahlan otellerin, ka -
manalar ver... ranhk, pis odalarmdan birindeydi. Bir 

- Ben bugun gelmiyeeegim. Kan ye· dirseginin iizerine day anarak dogruldu: 
mege bekler. Bon~ans... - Vay eanma be!... Bur ada i~imiz 

- Haydi ugurlar olsun... ne? 
Esmer erkek, gene yalane1 kahkahasile Dii~iinmege ba§ladt. Soyleniyordu: 

giildii. Aparttmana girdi. - Diin ak§am haftahg1 eebe yerle~tir-
* * * mi§, kapagt Mulenruje atmi§hk ... Arka-

Zil c;alryordu. Gene k1z, bir solukta da§la ic;tik. Sonra ... Ulan, vay eamna 
ko§tu, kap1y1 a~ti. Oc; giindenberi gorme- be ... Sonras1 dumanh ..• 
digi ni§anliSl kar~rsmda duruyordu. Goz- Almm ka§Idi. Bulmu§ gibi parmagtru 
lerinde s1eak, samimi bir giilii§ tutu§tu. ~aldattr: 
Ellerini ona uzath: - Ulan, ni§anhya gitmi~tik. E sonra ... 

- !c;im titriyordu, seni oyle gorecegim Orda krzla ah§tlk galiba ?... SarhO§Uffi di-
gelmi§ti ki... ye, k1z, soylendiydi .. Peki amma, bu o· 

- Ben de seni ozledim aroma, sorma, tel de i§im ne? Oyle ya, i~im ne? N asrl 
oyJe i§ler Cflkh ki, bu seyahatlerden ben de gelmi§im? · • • 
usand1m b1khm... 0 mad a odanm kapiSI a~rldr. Sari§In 

Dudaklan bu sozleri soylerken, ic;inden erkek ic;eri ginni§ti. Y ataga yakla§tr, ke -
«rakrya, kumara daldrk., ni§anhyi unut - nanna ili§erek, oturdu. Esmer erkek dii -
tuk» diye dii§iiniiyordu. §iinceliydi: 

ic;eri girmi§lerdi. Gene lC!Z, eandan - Merhaba! · •• 
bakr~lar dolu gozlerile, ni~anhsm1 sev1 • - Merhaba, mubarek olsun 1 
yordu: - N e mubaregi? 

- Ban a izahat verme sevgilim. Sana - Gene otellere dii§tiin! .•• 
biitiin kalbimle inamyorum ... ldealim, se· Esmer erkek, yagh kafasrm ka§Idt: 
nin gibi dogru, diiriist, samimi bir erkekle - Sahi be, ben buraya neden gel ~ 
evlenmekti. Arad1g1m bulmak, ne biiyiik dim? .. 
bir saadet bilsen... San m erkek giildii, ve anlattr: 

Esmer erkek, gene dii§i.iniiyordu: «Ben - Diin geee, sen ni§a:olJn<J ~ttin, p~o 
Cle aradigtmi buldum. Geeeligi elli kuru§- de eve dondiim, kanm, haydi dedi, geli
luk otellerin, karanhk dar odalannda, kir- nimize misafir gidelim. Y ola c;rkttk. On
li pis yanatkJarmda yatmaktan UsaniDI§ • Jarm evine geJinee, kapmm oniinde du
hm. ;limdi rahat bir yatagrm var ... » raladrk. i~eriden, senin sesin geliyordu: 
Gene krz giiliimsiyerek ni§anhsma baktt: «Biz buyuz i§te, ic;eriz>> diye bagmyor -

- Ne dii§iini.iyorsun sevgilim? ... dun, sonra kaymbabanm sesi duyuldu: 
Gene adam irkildi: «Haydi bakahm ar§, git, eehennem ol. 
- Seni dii§iiniiyordum! ..• Bu. beyaz istedigin yerde i~ I Bir daha evime a yak 

elbise sana ~ok yakr§mt§... basma! Ayaklanm k1ranm.» diyordu. 0 
Gene kmn, <;Iplak ayaklarmdaki be • mada kap1 ac;rldr. Sallanarak dt§an ~~k

yaz sandallardan goriinen k1rm1z1 boyah tm. Yiiri.iyemiyordun, sokaga seriliver -
t1rnaklanna bakryordu: din. Kanrnla beraber seni yerden kaldir

- Senin ne giizel ayaklarm varmi§ 1 drk, bizi tammryordun, eve gotiirmek is-
Her zaman boyle sandalla dol a~... tedik, eebde para var, otele giderim, di-

Gene krzm temiz yiiregi, samimi yiizii, ye tutturmu§tun. Buraya getirdik, birak
candan bakt§lan hulya doluydu. Kar§I • tik. Sabah ne haldesin diye merak ettim, 
smda oturan, sa~lan kirden yapi§mi§, bri- geldim ... 
yantinden parlryan ba§a, kirli frenkgom- Esmer erkek, ba§Inl elleri arasma al-
leginin yakasmdaki ip gibi ineelmi§ kua· rnt~h: 
vata, giiliimsiyerek bak1yordu. - Yay camna be, desene gene yersiz 

Bol, tatlt yalanlar, uydurma istikbal, yurdsuz kaidik !.. 
vc sevgi vaidlerile gene krzm sade, sami· CAHID UCUK 

Bib.l.iyografya 

Gene Rus KIZI Arian 
Kanaat Kitabevi - istanbul 1936 

Fiatt 50 kurU§ 

Bu alii k1§ gecelerinin evde gec;enle
rini canlandtrmak ic;in en giizel c;are 
roman okumakbr. Bugiin size Fethi 
Varal ve Feridun Osmanm giizel kale -
mile lisammrza c;evrilen ve ba§mdan so
nuna kadar biiyiik bir zevkle okunan 
bir romandan cGenc Rus K1z1 Arian~ 
dan bahis ve kitab1 Hararetle tavsiye e
decegim. 

Kitabm isminin ilk ktsmi olan cGenc 
Rus KlZl> sozii beni dii§iindiirdii. <;iin
kii onu okur okumaz ba§langtcl pek u
zak olmryan senelerde sokaklannnzi 
siisliyen gene Rus ktzlan hayalimde 
~anland1. 0 gene Rus ktzlan, §ehrimizin 
giizelligile me§hur kadmlanm da biraz 
y!ldrrmt§tl. 0 derecede ki bir ~ok ta -
mnmi§ imzalan ta§Iyan bir istida ile 
Vilayete miiraeaat edilerek Rus kiz -
lanmn istanbuldan teb'idi bile istenil -
mi§ti. 

Slav hiisiin ve cazibesinin §ark hi.i -
siin ve cazibesini yenmesine ihtimal 
var mrydi? Kadmhgimtzm tela§I her 
halde biraz nefislerine emniyetsizlik -
ten, biraz da Rus modasrmn yerle~mesi 
korkusundan ileri geliyordu. 

Unutuluyordu ki onlara gosterilen 
§efkatin ba§lang~cmda feliiketzede ol -
malan vardr. Onlar bize derin bir tesir 
yapamadtlar. Yalmz bir mi.iddet bizleri 
oyaladtlar, eglendirdiler. Bize bir tesir 
yapsalard1 izleri daha derin olurdu. 
Velhas1l onlarm tesirini gosteren bir e
debiyat viicud bulurdu. 

Frans1z edebiyati eskidenberi Rus hi
kaye ve roman terciimelerile doludur. 
Frans1z muharrirleri ise ba§hca §ahrs -
Ian Rus olan bir ~ok ktymetli eserler 
yazmi§lardtr. I§te bu da onlardan biri
dir. Bu degerli romanda Slav ruhu tab
Iii edilmi§ ve bu girift ruh biitiin ivi -
caclarile, biitiin ~1plakhklarile gosteril
mi§tir. 

Eserin mevzuunu anlatmaktan ne t;I
kar. Onu okumak istiyecekler c;ok ola
cakhr. Onlarm merakmt krrm1yalrm. 
Bilhassa bir romanm zevkine ancak o
kumakla vanlabilir. 
.. Kitabm franSIZCasi tipkl cBeyaz Ta§ 
Uzerinde~ adh eser i~in oldugu gibi 
kahn ve goz doyuracak bir §ekildedir. 
Halbuki tiirk~esi ince ve c1hz goriini.i -
yor. Tabilerimiz karilere kitab okut -
mak istiyorlarsa bu hususlara da itina 
gostermelidirler. 

Elli kuru§a sahlan bu kitab biraz da
ha dolgun goriiniirse her halde daha ca
iib b!t §ekil ar:teder ve ge~ici ahci1ar -
dan daha c;ok kari bulur. 

Gureba hastanesinde tedavide iken 
olen babamiZ Rauf Tekta§m tedavisine 
§efkat ve ihtimamkar bir surette ugra
§an doktor iirolog Bay Ali E§ref, kly -
metli asistam doktor Sedad ve giizide 
hekimlerimizden Bay Ekrem $erifle 
cenazesinde bulunan ve gerekse yaza -
rak actlanm1za i§tirak eden dostlan -
m1za ~i.ikranlanmrzm kabuliinii dileriz. 

Ogullan 
Dr. Rtdvan Tekta§ Salih Tekta§ 

Vefat 

ml yiiregini c;almr~h. Boyle olmasayd1, 
kar§Ismdaki ni§anlmm yiiziine bile baka -
mazdr ... Kalbinde yeni duydugu bir c;ar-

Merhum Ferik Yanyah Mustafa Pa -
§anm refikast ve Erzurum meb'usu 
General Pertev Demirhanla Mahmud 
Celaleddin ve izzet Demirhamn vali -
desi Bay an $erife N aft a cumartesi ak
§ami vefat etmi§ ve dun Edirnekaptda 
$ehidlige defnedilmi§tir. Merhumeye 

Ni§anlanma rahmet diler, saym General Pertevle 

ku, pmh, hayah giizel, iimid dolu olarak gos· 
teriyordu. 

Esmer erkek, duvardaki saate bakmi§" 
tJ. Gene krz, yerinden fuladr. Bi.ifenin ka
paklanm ac;arak, tabaklan c;rkard1, sof -
ra kurmaga ba§ladr: 

- Sana istedigim gibi yemek c;1kara • 
mryorum diye, oyle iiziiliiyorum ki ... 

Hazinei Hassa Umumi Miidi.irliigi.in - karde§lerine ve kederli ailesine beyam 
den mi.itekaid Bay Said Temizin hafi- taziyet ederiz. 
desi Bayan Nuriye ile Kocaeli S1tma ••••1••••••••••

Oliim Miicadele heyeti reisi doktor Bay Ab -
durrahman Besen ni~anlanmt§lardtr. 
Tarafeyne saadetler temenni olunur. $ehrimizin tamnmi§ doktorlarmdan 

Dr. iSAK DE TARANTO 
diinkii pazartesi giinii aniyen vefat et
tigi haber almmi§hr. Cenaze mera • 
simi bugiin saat 13,5 ta Beyoglunda 
Biiyiikhendekteki Keneset israel sina
gonunda icra edileceginden son te§yi 
vazifesinde bulunmak istiyen akraba ve 

•• 
UskUdar Hile sinemast 

HUCUM FiLOSU 
TAKSiMDE 
VARYETE 

MAKStM 
Tiyatrosunda 

H A L K 
OPERETI 

Bu ak,am 21 de 
Zozo Dalmas 
ve yeni gelen 

tenor T omako
sun i~tirakile 
PtPtc;A 
Son haftan 

Cumartesi matineden itibaren 
M A R i A 

Fiatlar: 60 - 40, hususi 100 
Y erlerinizi telefonla aynhmz 

T E L E F 0 N: 42633 

................... 
~ARK 

(Eski Ekler) sinemas1nda 
Bu hafta 

Fiatlarda zam yap1lmaks•2m 
lstanbulda ilk cefa olarak 

VAH!?iLE!?EN 
iNSANLAR 
DONALD COOK ve 
PEGGY SHANNON 

tarafmdan §ayam hayret ve 
emsalsiz film 

Aynca: Son defa olarak 

KADINLAR GoLii 
Simon Simon ve Jean 

PiERRE AUMONY 
tarahndan bir ~aheser. 

I Duhuliye 20 kuru,. ·--------· 
·------·--------------------~ 

Dillerde dola§an havadis 

25 ARANYOSSY RAJKO 
~OCUK ~iNGENE ORKESTRASINI 

gormek ve dinlemek i~in biitiin telefonlar Tepeba~1 

GARDEN'in 42690 numarasini 
bularak bir masa anyor · ar, siz de ace lee ediniz. 

Aym programda : Meksikah sinema ylld1z1 LU PERKiNS 

••••••••••-Fiatlara zam yoktur. •••••••••• .. 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL; 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava.. 

dis - 13,05 plakla haflf miizik - 13,25 muh~ 
telif plak ne§riyat1 - 12,00 Universiteden 
naklen in:kllab dersleri, Mahmud Esact 
Bozkurt tarafmdan - 18,30 plakla dans mu4 
s!kisi - 19,30 konferans : Dr. Salim Ahm~d 
tarafmdan - 20,00 Vedla R1za ve arkada~
lan tarafmdan Tiirk musikisi ve halk §ar• 
k1lan - 20,30 Tiirk muslki heyeti • 21 ,00 
~ehir Tiyatrosu artistlerinden Bedia, Vas• 
fi R1za ve HaZim tarafmdan orkestra refa,. 
katile operet sahneleri - 21 ,30 orkestra -
22,00 olakla sololar - 22,30 Ajans ve Borsa 
haberleri • 23,00 son. 

ViYANA; 
18 Noel haztrhklar! yayrm, konu~malar -

19,30 frans1zca ders, konu~ma - 20,05 saat, 
haberler, hava, gelecek haftanm progra ., 
m1, haberler, ulusal yaym - 20,35 ~onu§ma• 
21 ,05 orkestra konseri - 22,10 ~arkllar ve 
opera havalan • 22,50 haftanm makale, ha
berler, hava - 23,25 eglencel! konser - 24,35 
haberler. 

BERLiN: 
17,35 musikl - 18,35 san'at haberlerl • 

19,05 eglenceli konser - 20,05 spor konu~ ~ 
mas1 - 20,20 ev musikisi - 20,50 gtintin akis
leri - 21,05 haberler - 21,15 musiki - 23 05 
hava, haberler, spor - 23,35 eglenceli ko~ • 
ser. 
BUDAPE~TE: 

18,05 konferans - 18,35 salon or'k.estra .. 
st - 19,35 konferans - 20,05 ~an konseri -
20,40 muhtelif edebi eserlerden par~;alar ~ 
21,45 Qingene orkestras1 - 22,40 haberler, 
hava - 23,05 Org konseri - 23,45. konferans-
24 ,0~. cazband takrm1 - 1,10 haberler. 

BUKREI;;: 
18,05 k1raat - 18,20 egleneell konser-19,05 

hava, ~aat, haberler, konferans - 20,30 §an 
konsen - 20,55 keman konseri - 21,15 kon. 
ferans - 21,35 senfon!k konser - 23,35 ha
berler ve saire - 22,40 'konserin devam1 • 
23,25 orkestra musikisl - 23,50 frans1zca ve 
almanca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA; 
17,25 vasati ingiltere lstasyonu - 21,05 

saat, haberler, hava, ikttsadi haberler-21 ,3:i 
kabare numaralan - 22,05 roportaj _ 22,55 
orkestra konseri -

PARiS [P.T.T.]: 
20,05 oda orkestras1 ve §an • 20,35 hava

dis - 20,40 orkestra ve §anm devami - 21 ,35 
hava,dis, hava - 22,05 konu~?malar - 22,35 
konser - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
20;05 gramofon, haberler, turizm propa· 

gandasl - 20,25 yabanc1 dillerde haberler -
21,15 saat, hava, haberler - 21,40 konferans-
21.50 opera yaym1, ist!rahat esnastnda ko· 
nU§malar, en sonra dans mu.slkisi, lstira -
hat esnasmda haberler - 24,35 dans mu
sikisi. 

·------O-nu._m•u•zd•e•ki•p•er•,se•m•be-ag•~a•m•1------· NOBETc;i ECZANELER 

S •u• M E R S 
1
• N E M A S 1 diT~u gece nobet<;i olan eczaneler !!Unlar· 

istanbul cihetindetiler: 
ALEX VOLKOFF tarafsndan vUcude getirilen ve Aksarayaa <Etem Pertev>. Alemaarda 

Oehakar artist HANS V. SCHLETTON CAbdtilkadtr), Baklrkoyde <istepan), Be -
yaz1dda (Belkl.s), Emintiniinde <Be$1r Ke. 

ve sevimli YlldtZI wE R A E N G E L s mal- Cevad), Fenerde (Emllyadi) K ra. 
tarafindan harikulade bir surette yarablan . giim:~;iikte . csuact>, KU~;Ukpazarcta' <Hasan 

Huhisil, Samatyada (Erofllos) , ~ehremi -

S TEN K A R A Z IN ~:~.de (A. Hamdi), ~ehzadeba§lnda (Ha ... 

Beyoglu cihetindekiler: 

zengin ve muhte~em filmini. biiyiik GALA olarak gosterecektir. 
A§kma esir olmu§ bir Preoses ... Volgada batao enkaz ... Pek miikemmel I 

baletler ... Rims d • Korsakow • Tchaikovski musikisi 
Me11hur JAROFF'un DON KAZAKLARI heyeti muganoiyesi ... 

Galatada (Hiiseyin Htisnii), Haskoyde 
(Barbut), KasJmpa.'/ada (Vaslf), Merkez na
hiyede (Della Sud a), ~i§llde (Nargileci ., 
ya~), Taksimde (Limonclyan). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (Merkez), Heybelide (Yu • 

sufl, Kadl'koy, Pazaryolunda (Rifat Muh
tar), Modada (Alaeddin), Usktidar, Ahme
d!yede (Ahmed lye). r oniimiizdeki per,embe ak,am•ndan itibaren 

S A R A Y sinemas1nda 
Ginger Rogers ve Fred Astair'in 
~ayam hayret muvatfak1yet kazanan en son tilimleri 

TOP HAT' 
siz de dans edecek ve §Brkdarml soyflyecf'ksiniz. 

I 

I 

Manyatizor v~ 
llliizyonist 

Prf. Zati 
SUNGUR 
Her ak~am 

Sehzadeba~tnda 
FERAH 

tiyatrosunda temsillerine yeni 
oroe-ramla devam ediyor 

BuTuN iSTANBUL HALKI VE TASRA SiNEMA MuDuRLERiNiN OiKKAT NAZARINA: 

MECHUL ASKER Tiirk~e sozlii ve 

(Tiirk~e sozlii) LOREL HARDi : K A N K A R D E ~ L E R i 
I• P E K sinemas1ntn a~ddtgl giindenberi biitiin REKORLARI KIRDI 

Bu iki film ~EKER BAYRAMINDA iZMiRdE ELHAMRA sinemasmda gosterilecektir. Esmer erkek, biitiin yirhk!Igma ragmen, 
gordiigii samimiyet kar§Ismda utanarak kr
zardi. Ba§mm ic;indeki maksadlan, fikir
leri, dii§iindi.ikc;e biisbiitiin k1zanyordu. 
YIIlardanberi, temiz, muntazam bir sof
rada yemek yememi~ti. Gene kJZm kur· 
dugu sofraya bakt1k~a seviniyor. A§agr 
dan gelen yemek kokularile midesi ka • 

Karde~im Bereket Erkamn oliimii 
dolay1sile taziyette bulunan, cenaze to
renine i§tirak eden dostlara ve bu hu
susta ~iiksek a1iikasmi esirgemiyen 
sevgili I§ Bankasile cCumhuriyet• ga
zetesine en samimi ve kalbi te§ekki.ir -
lerimi takdim ederim. 

dostlarmm te§rifleri ve i§bU ilamn da- •••••••••••
vetiye makammda telakki olunma~I ri- I ~arlonun en son filmi 

yor, agn sulamyor, gozleri karan -
yordu. 

Y alanei bir gulii§le smtt1: 
- N eden boyle dii~iiniiyorsun sevgi

lim? Senin yanmda olduktan sonra ben 
her §eye katlanmm ... 

*** 
Esmer erkek, kadehini doldurarak bir 

yudumda yuvarladr. Arkada~mrn omzu· 
na bir yumruk vurdu: 

- Ni§anhya bu ge~ biraz olsun ug· 
ramahyrm. Giinlerdenberi aramad1m. 0-
niimiiz ki§, gonliinii ho§ etmek lazun. 
Y oksa ayazda kalmz. Hie; olmazsa ya· 
taeak yerimiz bulunsun ... 
San~m erkek, arkada§mm yeniden dol

durdugu kadehi i~aret etti: 
- Madero gideeeksin, c;ok i~me. K1'l 

rak1dan, mikrobdan korkar gibi tiksiniyor, 
~ekiniyor .•• Sa rho§ gitmen dogru d~il .•• 

Ailesi namma Uyu§turucu 
Maddeler inhisan Mli.diirii 

Hamza 0. Erkan 

Zevcem Varvaray1 ciliim tehlikesile 
k1vrand1ran apandisit hastahgmdan 
pek mahirane yapt1g1 ameliyat netice
sinde kurtaran ba~operator, miiderris 
Bay Ali Esad ve doktor Bay Sani Ya
vere ve hastanede kaldrgi mi.iddetc;e 
yakaland1g1 Zatiirrie hastahgm1 teda -
vi eden dahiliye doktoru Bay· Hafi ve 
dahiliye miitehasstsl doktor Bay Hamdi 
ve bilhassa biiyiik bir ~efkatle kendisi
ni gozeten operator asistam Bay Neca
tiye sonsuz te§ekkiirlerimi sunanm. 

Niko Haci Sava 

Muvasalat 
c;ocuk hastahklan miitehassiSI dok -

tor Jak Karako, Avrupa tetkik seya -
hatinden avdetle Tepeba§mda Dandria 
pasajmdaki ikametgahmda isti§areleri
ne ba§lamt§tir. 

ca olunur. · 

Yak1nda TURK 
sinemasmda 

$ARLO : ASRi ZAMANLAR 
Giilmemek i~in bahis tuta~anlara kaybettiren ve en mukavemetli kimseleri bile ciddiyetten 

uzakla~bran keder devas1 bir harikalar filmi. 

Yar1n matinelerden itibaren 

MiLL i ve A Z A K sinemalar1nda ba~hyacak 

Sinemamn en par1ak iki ytldizJ, en tath iki sesi ve "Maryetta,, mn unutulmaz kahramanlan 

JEANETTE MACDONALD NELSON EDDY 
Senenin en nefis • En gUzel • En biiyiik ve me,hur operetinde tekrar bulu,tular. 

ROSE MARIE 
oniimUzdekl per,embe ak,aml 

MELEK ve SAKARYA sinemalarmda birden 

ilk temsiller i~in biletler ,lmdiden satllmaktadar. 
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1 Birineikanun 1936 CUMHURfYET 

San'at Edebiyata bakz$lar 

"Y eni Tiirk Edebiyab, 
Berberlerin 
Pazar tatili 

Muvaf1k ve muhik bir tedbir. Elbet 
Yazan: Cahid S1tk1 Tarancl berberler de hafta i<;inde bir gi.in istirahate 

kl'tabct camekanla - Ti.irk edebiyatl adml verdigi iic;iincii dev- muhtac ve miistahakttrlar. ~u kadar ki 

Halk opereti ~Ok biiyiik 
ragbet gOriiyor 

san'ata 
yard1m1 

Birka~ zamand1r 
b I berberlere muhtac olan halkm dahi ihtireyi T anzimattan ba~lanmasm1 ka u et-

k · · · yacatJ di.i~iiniilerek tatil giinlerinin daha miyerek: « T anzimatla Tiir cem1yet1 Is-
lam medeniyeti tesirinden kurtulmu$ de- az radikal bir ~ekilde tayin ve taksim o • 

k lunmas1 gerekti. Bir de misal arzetmek gildir. Boyle bir doni.im noktas1 anca 
cumhuriyet olabilir» diyor. Vasfi Mahir ic;in §Unu soyliyeyim ki P ariste iki sJmf 

G lh H berber vard1r. Bunlardan birincisi pazar dog" ru goriiyor. Hakikaten ii ane . at.-
glinleri kapah kahr. ikincisi pazar sabah-11 Tiirk cemiyetinin Avrupa mederuyeb-

'1 Ian saat on ikiye kadar ac;1k durur ve pa-ni hazmedi§inin vesikas1 olarak gosten e-
mez. Vas£1 Mahirin dedigi gibi 1839 ta- zar sabahlan ogleden sonra saat ikiye ka-

d dar diikkanlanm a<;mazlar. Bundan mak-rihi Tiirk edebiyah i<;in dogrudan og· 
. . sadlan da pazar giini.i §ehre gelen seyyah· ruya hir bir•ey ifade etmez, Sinasmm l 

"' ' k arm, civardan gelen zairlerin, cumartesi gazetesi bu tarihten yirrni y1l sonra ~~ -
b. ak~am1 i§inden ge~ <;~kan miistahdimlerin, mag~ a ba•lad1, ~inasi de bugiinkii ede 1-

, N _ amelenin memurlann bu ihtiyaclanm ko -
yatm §Uurlu bir onci.isi.i sayllamaz, a. 1 I kl 
mtk Kemal, Ziya p a •a, Ahmed V ehk ay t a temin ve teshil etmek ic;indir. ve 

' d bu boyle oldukc;a tatil ile temin edilmek Pa§a, Abdiilhak Hamid ve Recaiza e 
Ekrem de esas karakterleri itibarile eski istenilen istirahat saatleri degi§mez, kanu-

k d b. nun bah§ettigi dakikalardan bir tanesi z1· edebiyat ic;indedirler ve bugiin ii e e •-
yatm ancak ilk miijdecileri addedilebilir- yaa ermez, haddini a§maz. Bahusus §eh-

~imdi oynamakta 
balk tarafmdan 

olan Pipi~a opereti 
~ok tutuldu rc:=- ski ~aglarda bedii kabiliyetler 

~ ve bedit eserler, malum oldugu 
iizere, ilahlarm, ilahelerin kJia· 

vuzlugile, ogretmesile yap1hr zannolu~ 
nurdu. Yunan mitolojisindeki Museler. 
her giizel san' atm halik1 ve hamisi say1lan 
dokuz peri de o telakkiye gore uydurul
mu~ §eylerdi. Fa kat bu bat1l zannm ya• 
mnda inkan giic; bir hakika t vard1r: T e
sadiifiin arama san' ata yard1m etmesi!.. 
Pek miimkiindiir ki eski c;aglarda san' att 
ve smaati hirer perinin lutiifkar nezake· 
tine baglamak ta tesadiifleri tevil kaygu
sundan dogmu§ olsun. 

rmda, §iir rnecmuas1 ve romandan ziya -
de, edebiyat tarihi hulasas1 nam1 altmda 
birka~ forrnahk kitablar s1ks1k goriiliiyor. 
Dikkat etmi§seniz, bu kitablann iistiinde 
~u ciirnleyi okumu§sunuzdur: «Lise ol -
gunluk irntihamnda talebeye yard!mcl 
kitab». Bu kitablan §i:iyle bir kan§tlrmak 
mahiyetleri hakkmda bir fikir edinrnege 
yeter. Hepsinde, rnaksad nekadar giizel 
ve talebeden yana olursa olsun, ,u mii~
terek kusur var: Tiirk edebiyatma kar~1 
laiibali bir vaziyet takmmak. Aceleci 
miiellif, aktiiel hadiselerin azami dikkat 
ve alakamlZI ~ektigi §im§ekli, y!ldmmb, 
dinarnik bir zarnanda ya§adlg!mlzl bize 
hahrlatmak ic;in mi bilmem, Tiirk edebi
'yatlnm ta ba§lang1cdan bugiine kadar, 
g~irdigi tekamiil yolunu ad1m ad1m ta
kib ederek her safhas1 iizerinde kuvvetli 
bir projektor gezdirecegine, bize bu te
kamiiliin ic;timai, ikhsadi, siyasi sebeble
rini, hulasaten bile olsa, soyliyecegine, 
edebi §ahsiyetleri hi~ degilse en karak
teristik eserlerile sab1rh bir tahlil siizge
cinden ge, ;p k1ymetlerini tesbit edece
gine, yemi§ isimleri sayar gibi eserleri 
sayrnak ve muharrirlerin hangi tarihte 
dogdugunu ve hangi tarihte oldi.igiinii, 
hangi vilayetlerde valilik ettigini, hele 
ya§!yanlardan bahsediyorsa, hangi gaze
tede f1krac1hk veya hangi mektebde mu
allirnlik yaphgml soylemekle vazifesini 
ba§ard1gm1 samyor. Simdiye kadar hi~ 
kimse ~1k1p ta bu edebiyat muallimlerine 
bu i§i ne diye yaphklanm sormad1. B~ 
kitablan bastlrrnakta, yamlm1yorsam, bi
raz da, maarife sahp birka~ para kazan
mak iimidi -az daha gayesi diyecektim
vard!r. Belki de ald1klan maa,la aileleri
ni gec;indiremiyen edebiyat muallimleri
nin bu iimidi me§rudur, fakat goniil ister
di ki iimidlerinin bu me~ruiyetile atba&l 
giden bir gayret sarfetsinler, Tiirk edebi
yahm talebeye iskelet halinde degil, eti
le, adalesile, kafasile, kol ve bacak ha
reketlerile, a§klan, hiddetleri, !shrablan, 
c;1ghklan, i§tahlan ve imkanlarile, velha
sii bi.iti.in canhhg1 ve hayatiyetile goster
sinler. Halbuki bu komprime edebiyat 
tarihleri, 1smail Habibin, Agah Smmm, 
Mustafa Nihadm kitablan gibi uzun bir 
emek mahsuli.i. olmak §i:iyle dursun, onlar 
gibi ilmi bir kitab vakanm ta§lmaktan, 
salim hiilciimler vermekten de uzaktJr. 

z. rimizde kendi kendine ttra§ olmak keyfi· 
ler. V asfi Mahir romanda Halid 1Ya - · k d · · h f 
nm, ~iirde T evfik Fikretin bugiinle N a- yeti u retmJ mu a azada Israr eder gibi 

goriindiigii i<;in - berberlerin pazar tatili m1k Kemalin tam ortasmda durdugunu, 

Zoz.o Dalmas tenor F omatos ve 
Mehm'!dle beraber Pipi~a operetinde 

Bana bu mevzuu hat1rlatan Tiirk Ka
dmlanm Esirgeme Dernegi reisi Bayan 
Rana Sani Y aver oldu. Omriiniin yirrni 
y1hm o dernegin kurulmasma, geni§leme
sine ve ya§amasma tahsis eden gorgiilii 
ve bilgili Bayan Ranadan dinledigime 
gore Esirgeme Derneginin Ankarada a
c;Ilacak eli~leri sergisine i§tirak etmesi ka~ 
rarla§tmlmca kendisi arkada§larile ba~
ba§a verir, sergide dikkat uyand1racak bir 

eli§i viicude getirmek c;arelerini ara§tlrma~ 
ga koyulur. Onla!'} en ~ok me~gul eden 
ornek meselesidir. Oyle bir ornek istiyor~ 

lar ki orijinal ve hi~ olmazsa e§i nadir 
bulunur bir §ey olsun. hte bu dii~iince ii· 
zerinde giinler gec;irilirken Dernege bir 
koylii kadm geliyor, bayanlardan i§ isti
yor. Kadmm koynunda eski bic;im bir 

hakkmda - verilen kararm ve emrin ber -
onlardaki <;ok fazla garb sevgisinin ken- berlere ve muhtac olanlarm dahi diisiiniil-
dilerini milli •uura dog-ru gotiirecek yer- .1 b · 

• mes1 e miinase ettar olmas1 mucibi §ukran de bu benlikten bi.isbi.itiin uzakla§ttrd1gm1, I d 
.. our u. Semih Miimtaz S. fakat ruh itibarile yeni edebiyatm en mu-

SOSYETELERDE 
Elektrik §irketi hakkmdaki 

tahkikat bitti 

Maruf Yunan artistleri Zozo Dal -
mas ve tenor Tomakosun i§tirakle -
rile takviye edilen Halk Opereti Tak -
simdeki Maksim varyete tiyatrosunda 
ternsillerine biiyiik 
muvaffakiyetle de-

vam etmektedir. 
Tahsisen cumarte -

ve Zozo, ~ark1lanm rurnca soylemek -
tedirler. Zozo Dalmas tiirk,:eyi hayli 
ilerlettiginden sahnede Tiirk artist • 
lerile tiirk,:e, tenorla rumca ko • 

nu~makta ve bu 
aralarma bizim dil
den kelimeler ser
pfimi§ rumca go -
rii~meler ho~ mli
kalemeler te§kil 
etmektedir. 

Pipi,:ada Neba -
hat Toto, Lut • 
fullah, Mehmed ve 
Celil.l ,:ok muvaffak 
olmaktad1rlar. Yar-

kemmel orneklerini verdiklerini soyledik
ten sonra, Halid Ziyay1 bugiinkii roma
mmJzm hi~ §iiphesiz ve itirazstz babas1 
addediyor ve Ahmed Ha§imle Y ahya 
Kemali Fikretten bize gelen iki kol gibi 
gosteriyor. Bu son miilahaza naz1m dili
nin tekamiilii bak1mmdan dogru ise de, 
be§eri ve hakikl §iiri anlayJ§ b.ik1mmdan 
bugiinki.i §iirin babas1 Ahmed Ha§imle 
Y ahya Kemaldir, zira Fikret §iiri istib
dada kar§l, degil yalmz kendi isyamm, 
o zamanki magdur Tiirk milletinin hakh 
ve giizel isyamm erkekc;e hayk1rmak i<;in 
bir vesile yapml§tl, Ahmed Ha§im ve 
Y ahya Kemalin ise §iir telakkisi biisbii
tiin ba§kad1r. 

Elektrik §irketinde evvela tarifeler • 
de ve halktan cibayet §eklinde baz1 
yolsuzluklar yap1ldig1 iddiasile ba§h -
yan ve sonra malzeme ka,:akc;1hgmm 
yap1ldlgi anla~1lmasile geni§liyen tah
kikat bitmi§tir. Mtifetti§ler heyeti bu 
husustaki evraki tamamen gozden ge • 
c;irmi~ ve gerek tarifclerden mtitevel • 
lid yolsuzluk gerek ka<;akg1hga aid bii
tlin mlispet del~il tesbit edilmi§tir. 

si ve pazar giin -

leri, hemen hi,:bir 
tiyatro ve temsil -
de goriilmiyen ve 
miktan binleri a
§an kesif bir balk 
klitlesi salonu dol
durrnu§ ve artistle
ri §iddetle alki§la -
mi§tlr. 

Pipi~;ada ~ok muva!/ak olan artlstlerimiz- dim ve himaye ye
den Nebahat ve Celdl Silrurt 

~evre var. Bayan Rananm gozi.i ~evre~ 
ye kay1yor ve onu altp ta tetkik edince se~ 
vine ic;inde kahyor. Ciinkii c;evredeki i§• 
Ierne, bugiin ic;in ger<;ekten orijinal sayl• 
lacak bir zarafette ve bymettedir. 

Vasfi Mahir Kocatlirk te getrenlerde, 
kendini bu modaya uymaktan kurtaraml
yarak, «Yeni Turk Edeb.iyatl» ~dh 14~ 
sahifelik bir kitab ne§reth. Vasf1 Mahlr 
Y edi Me§aleye mensub, bir za~anl~r 
Faruk Nafiz yolunda yiiriimii§ b1r. §a.~~~ 
muhtelif liselerde edebiyat mualhmhg• 
esnasmda edebiyatla ili~igini kesmiyerek 
«Gec;mi§ Geceler». «Tunc Sesleri» i:im
li §iir kitablan ~·karm•~· Avrupa edeblya
tmdal!l muvaffak terci.imeler yapm1~ ve 
bugiin Malatya lisesi direktorii bulu~an 
degerli bir edebiyatc;1mtzd1r. Edeb1yat 
muallimligindeki yedi sekiz senelik tee: 
ri.ibesi ve diinya edebiyatl hakk1~da~1 
geni§ kiilti.irii Vasfi Mahire boyle b1r k•
tab ne§retmek salahiyetini belagan m.abe
lag verrnektedir. Kitab1 hakikaten b1r e
mek mahsulii. 

Vasfi Mahir: «Tiirk edebiyahnm 
toplu ve tam bir tarihini meydana ~etir
mek istiyen bir tarihc;i onu herhalde iic; 
biiyiik devre ic;inde tetkik etmelidir» diye 
soze ba§hyarak ilk defa Fuad Kopriilii 
tarafmdan edebiyatlm1za getirilen -Tiirk
lerin miisliiman olmadan evvelki edebi
yah, miisliirnan olduktan sonraki edebi
yatl, yeni bir kiiltiir ve i.iklii altmda kuru

Jan edebiyah- tasnifini her edebiyat ta

rih~isi ic;in zaruri gordiigiinii soyledikten 

sonra, onun Avrupa medeniyeti altmda 

V asfi Mahirin, bugiinkii edebiya tm ii<; 
biiyiik onci.isii olarak gordiigii Mehmed 
Emin, Ziya Gokalp ve Orner Seyfeddin, 
hakikaten bugiinkii edebiyata eserlerin -
den ziyade fikirleri ve ideolojilerile tesir 
etmi§, edebiyatlmlZin hakik! ve biiyiik 
yolunu c;izmi~tir. 

Miiellif bugiinkii edebiyata giri§ kls
mmda gorii~lerinin isabetini ve fikirleri
nin dogrulugunu hize kabul ettirdigi hal
de, mesele bugiinku edebiyata gelince 
kar~lmlza ayni. bitarafhk ve ayni ciddi
yetle c;1kamiyor, lalibali bir lisan kulla
myor, $ahsi sempati ve antipatilerinin te
sirinden kurtulam1yarak fahi§ edebt ha
talara dii§iiyor. 

Cahid Srtkr Tarancr 

ADLIYEDE 
Bir sene hapse mahkum oldu 

Beyoglunda bir evde yirmi bir ya§ml 
bitirmemi§ gene k1zlan fuh~a sliriikle -
mekle maznun olarak yaka'lanan Vik -
torya admda bir kadm dlin iic;iincii as
liye mahkemesinde bir sene hapse mah
kiun olmu~tur. -·-·-Artistin evini soyan hus1z 

yakaland1 
Cagaloglunda oturan Na~id tiyatrosu 

artistlerinden Saadetin evine geceleyin 
bir h1rs1Z girerek 200 lira klymetinde 
e~ya ile bir rniktar para c;ahp kac;hgm1 
yaznn§bk. Polisin yapbg1 tahkikat so-
nunda bu i§i me§hur sablkahlardan 
$iikriiniin yaphg1 anla§Jlml§ ve yaka

lanmi§hr. 
<;alman mallar ortada yoktur. $iik -

rtiniin elinde veremli olduguna dair bir 
rapor oldugundan §imdiye kadar yap
tlgl vak'alardan cezaya c;arp1lmadan 
kolayhkla yakasm1 kurtarmaktad1r. 

••r/.l ~C~u~m~h~u~r~ly~e•t•ln~l~~~tl~m!!!!l!!!a~i~r~o~m~a~n~•:~4~9~. ~Y~a~z~a~n~: ~H~I~Im~i~Z~iy~a~ 
0 1 k b f I t b k nirin geliyordu kl, R1za Bey btytk altmdan 

n ara ac;1 c;a « u az a a a ,. .. · d H b' 
k d ... d · k d b 't .... ko- gi.ilerek gozethyor u. amm Ir taraf-on ur» emenm ne a ar as1 "' ~ k b' f d 
1 b. · ld ~ d b'ld·-· h Ide tan yemek dag1tlr en, tr tara tan a bu-

~ ay IT ~~ o ugunu o a I lgl a ' . 'd f k 1 1 
k. b I b" "k b' .. h . r - ramn adetlenne at I ra ar an ahyordu. san 1 unun a uyu 1r guna I§ 1ye d' . b" .. .. 'dl · d 

k · 'b' dT b' .. I" b .. 1 ege 0 arttk-ken mi utun umt enn en u -
ce mi§ gld I ~~. dl~ tubr u unu sofy e~ d zak bu yeni ~ekle ah§hrabilmek l«;m 
varm1yor u. ...,1m 1, u en zay1 anm e • · 'k "k 

b . k k' b'l' ... binbir c;are anyor ve g1th <;e r;o en bu onu IT enara r;e 1p << 1 1yor musun r ~. l h -
Bunu mahsus yaptJk» demi§ olsalar, ag1rhglyle on ar~ .ra ab~SIZ .. et1~emegeffc;ak-
( .. h k) · · d b ~ k h•lyor Bunun 1c;m, IT tur u muva a §UP e yo sevmcm en ag1rrnama • · d 1 "1" 1 

h k kl b ~ 1 k · · ken· olamad1g1 hal e zor a gu uyor; o anca veya I<; m ara ogu mama 1c;m . . k 'k h 
dini zorla tutacakt1. Bu mada her kap1 meharetml ku!l~nara nazi • atta ne§-

1. .. .. ek IStlyordu c;alml§l, merdivenden gelen her ses o - e I gorunm · . 
nu kac; kere, • istemeksizin - yerinden Fakat he~§e.y bo§tU. ~: h~:~~<;~rumdan 
f1rlatmaga kafi geldi. Her seferinde yuvarlamr g1bt ba.~?'~ ~ond~gunu ve ~a
ya hizmell;inin bir tabak getirmesi, ya sa· ranhga siirii~lendJgtm. ~lsse?Jyordu. ~tm· 
tJCI!arm bir§eY b1rakmasile c;ozi.ilen bu di biitiin ceh1dler, uzv1 tmkanlan dJ§mda, 
diigiimler son limidlerini de hirer birer bo§una bir boc~~~Y~§dan •• ib~r.etti. 0, 
k1rarak artlk unulmaz bir bo$luga dal- kendini kaybetttgm1 pekala b1hyor, ve 
masma' kendini ilk bak1~ta hissedilen bii- bu bo§luga dogru gitmesine hi<;.bir §ey 
yiik bir melankoliye btrakmasma sebeb mani olam1yordu. Kulaklan ugulduyor, 

ld yiiziine kan <;1klyor ve damarlannm ge -0 u. 
Sofraya ilk yemek konmu§tu. Demirin rildigini, parmaklan ucunda uyu§uk ka-

agzml b1<;ak ac;m1yordu. Simdi ona oyle nncalam~lar oldugunu duyuyor, ye • 

Evrakr tahkikiye cuma gtinli bizzat 
ba~miifetti~ $efik tarafmdan Ankaraya 
gonderilecektir. Bundan sonra Naf1a 
Vekaletinin i§i §irkete teblig etrnesile 
Giimrtik Ba§mtidiirliigti kac;ak,:1hk saf
hasmdan §irkette bulunan suglular a
leyhine dava ac;acakhr. 

Muhtelif mlifetti~ler beyeti btitiin 
suglulan tesbit etmi§tir. Bu meyanda 
~irket erkamndan birc;ogunun bulun • 
dugu bildirilmektedir. Fakat §imdilik 
tahkikat neticesi hakkmda bir§ey soy
lenmE>mektedir. 

Yunanistandan yeni gelen tenor To -
makosun sesi hakikaten gok giizeldir. 
istanbula gelen ecnebi tenorlarmm en 
iyilerinden biridir. Gene tenor ilk sah-
neye <;1ktig1 ak§am perde arasmda gii
zel §arkllarda, fevkalade alki~lanml§ -
hr. 

Halk Opereti yunancadan dilimize 
,:evrilrni§ Pipi,:a isimli ,:ok §Cn, giizel 
§ark1lar, danslarla dolu bir eseri oyna
maktad•r. Siizlerin ve §ark1larm miihim 
k1sm1 tiirk,:edir, yalmz tenor Tomakos 

rine sadece mti~ -
kiilat gordiikleri halde; halka ha -
kiki tiyatro zevki vermek ic;in elle -
rinden geleni yap1p sahnelerini gene 
kuran Halk Opereti heyetini takdir ve 
tebrik etmek laz1md1r. Halk1m1z ad1 
kendine izafe edilen bu mtiesseseye a
laka ve takdirini ragbetile filen ispat 
etmektedir. 

Halk opereti c;ok tutulan Pipic;aJI 
ternsile devam ederken, yerli ve ecnebi 
daha birc;ok eserlere haz1rlanmaktadu. 
Bu meyanda fevkalade bir miisamere 
de verilecektir. 

Ankara eli§leri sergisinde c;ok begeni· 
len, yuksek bir fiatla satm alman bliiziin 
0 c;evreye bakllarak i§lendigini soylersem 
hikaye bitmi~. tesadiifiin san' at a yapagel· 
digi yardlm ir;in de yeni bir deli! ogre
nilmi§ olur. 

*** 
Tiirk Kadmlan Esirgeme Dernegine 

Sigorta kumpanyalari 
hakkmda yeni bir. karar 

929 senesindenberi sigortalardan yiiz
de 50 si Reasiirans hissesi olarak tevkif 
olunmaktayd1. Hiikfunet bu hususta 
yeni tedbirler almaga liizum gormti§ ve 
milli Reastirans hisselerini yiizde 75 e 
c;•karmak karanm vcrmi§tir. Bu kara
rm tatbikma yrlba§mdan itibaren ge -
,:ilecektir. 

Sancaktaki zulmii protesto i~in her taraf kapand1 

aid bu hikaye, me§hur bir tarih f1krasm1 
da hahrlattl: Miladdan evvel yeti§en 
san'atkarlardan Protogene, «Anapavo
menos» adh satirin resmini yapmak ister. 
Malum ya. 0 satir, yanst insan, yans1 
teke olarak tahayyiil olunur. Protojen, 
mitolojik rnahluku bir siitunun dibinde 

-·-Bir otomobil kendi §oforiinii 
~ignedi 

Dun ak§am saat 20,30 da Bahgekapr -
da tramvay durak yerinde bir taksi o -
tomobili dururken arkasma ba§ka bir 
taksi gelmi§ ve §ofor farkmda olmadan 
motorii vitese takarak otomobilin on 
tarafmdaki volan kolunu <;evirmi~tir. 

Fakat bu kolu ,:evirmesile bcraber o
tomobil hareket etmi§tir. 

Bu vaziyette zavalh §Ofiir kagmaga 
imkan bulamam1~ ve iki otomobilin 
tamponlan arasmda kalarak ayaklan 
ezilmi§tir. 

Ondeki otomobilin frenleri s1klll ol
dugundan harekette bulunan otomobil 
mecburen durunca motor zora gelmi§ 
ve miithi§ bir infilak Q]rnu§tur. Bu ses 
iizerine balk bir cinayet oluyor zannile 
kaza yerine ko§u§mu§tur. 

Polisin vaktinde yeti§mesi uzerine 
§ofor feci vaziyetten kurtanlml§ ve 
hastaneye kaldmlmi§hr. 

- ~ 

(Ba$taraft 1 tnct sahifede) 

Inl§hr. Heyecan fazlad1r. 
Sancaga yeniden getirilen 

askeri kuvvetler 
Sam 30 {Hususi) - Halebden ge -

len haberler Antakyaya yeniden milis 
kuvvetleri gonderildigini bildiriyor. Bun
Jar camilere yerle§tirilmi§lerdir. Camiler 
telefonlarla k1§lalara raptolunmu§tur. 

Koyler bastltyor 
Beyrut 30 (Hususi) - Belan ve 

Kmkhan mmtakasma yeniden kuvvetler 
gonderilmektedir. Belana tabi Komiirc;u· 
kuru koyiinii, silah aramak bahanesile 
jandarmalar basm1~lar, halk1 tazyik et -
mi~lerdir. C1ka, c;1ka ancak bir av tiifegi 
c;1krnl§hr. 

Koylerde tazyik 
Kmkhan 30 (Hususl} - Sancakta 

heyecan fazlad1r. Koylerde silah aramak 
bahanesile esasen yaptmlmakta olan 
tazyik ~iddetlenmi~tir. intihab i~leri ve 
mi.intehibisanilerin istifasJ iizcrine hiiku -
met Haf1z Alinin ~ikayetini yeni bir taz
yik i~in bahane yapml§hr. Bu Haf1z, §ap
ka giyen Ti.irkler ic;in kafirdir, demi~ ve 
halktan lay1k oldugu mukabeleyi gor -
mii§tii. $imdi bu adamm §ikayeti iizerine 
Nuri, Seydi, Aziz, Ziya, Mustafa ve 
diger dart Tiirk tevkif edildi. Antakya 

mek yiyor, dinliyor, hatta bazan bir iki diyecegini, ne yapacagm1 §a§ITrnl§, yalmz 
kelimeyle soze kan~hg1 bile oluyordu. Fa- giilerek ve gozlerinin i<;i parhyarak onu 
kat, o arhk kendinde degildi. seyrediyor; gene bu strada sanki bir ku-

Durgunlugu galiba hepsine sirayet et- sur i§liyormu§ gibi birdenbire ba§tnl c;e
mi§ olacak ki, bir arahk bi.itiin sofra su - viriyor, bi.itiin bir masa halk1 onunla me§
suyordu. <;atal b1<;ak giiriiltiisiinden ba§- gulmti§ ve i<;lerinden ona giiliiyorlarrnt§ 
ka bir ses ~1km1yordu. Soziin sonu gel - gibi yiiziine kan c;•ktyor, tabil goriinmege 
mi§ gibi herkes oniine bak•yor ve yalmz <;ah§hkc;a daha §a~km ve peri§an tavirlar 
yemegile me§gul oluyordu. Tam bu s1 • alarak etrafma baktmyordu. 

rada kap1 iic; kere h1zh h1zh <;almdl. Nur, masada tam kar§ISlna yerle~ti 
Hepsi birden sese dikkatle kulak verdigi ve arkada§larile birkac; kelime konu~tuk
halde, o gene eski <;okiintiisii ic;indeydi. tan sonra tekrar ona doni.ip: 

Yukandaki dola§malar ve gittik<;e yak • - Gelecegimi biliyor muydunuz. De
la~an hiZh, tela§h ayak sesleri nihayet mir Bey? diye sordu. 0, uzun bir buh
onlann <;atallanm b1rak1p kap1ya dogru ramn verdigi yorgunluk ic;inde hiiziinlii 
donmelerine sebeb olacak kadar kuv • bir tebessi.imle muttas1l baktyor, dudakla
vetliydi. Hakikaten o, pembe beyaz yel- rmm titremesinden agzm1 a<;mJyor; ni -
dirmesi i<;inde adeta u<;ar gibi merdiven· hayet bogaz1 kurumu~ ve damarlarJ ge-
lerden inerek geliyordu. rilmi~ o!dugu hal de zorla yutkunarak: 

- Kusuruma bakmaym! Oyle hall- - Biliyordum, diyordu. Nur, gene 
ra gelmez §eyler ~tktl ki .. diye masanm ayni s1cak tebessiimle R1za Beye sitem 
etrafm1 doniip dola~1p tath, geni~ tebes- etti: 
si.imile hirer hirer hepsinin ellerini slkl- - Olur §ey degil amca bey, ben size 
yor, ve gozlerini teslim eder gibi uzun u- si.irpriz yapacag1m demedim mi? R1za 
zun Demire bakarken sanki bu mada: Bey ellerini kalduarak ba§ml salhyor: 
«Seni nekaaar iizdiigiimii biliyorum, be- - Ha§a! ... diyordu, bu dakikaya ka
ni affet !» demek istiyordu. 0 §imdi, bir dar hic;birimiz bir kelime soylemedik. 
an ic;inde biitiin iiziintiilerini unutmu§, bir K1zlar: 

<;ocuk kadar mah~ub ve ne§eliydi. Ne - Evet, evet.. diye onu tasdik edi-

Miiddeiumumisi Hikmetin yaralanmas1 
dahi bahane edilerek su~suz baz1 Tiirk -
ler yeniden tevkif edildi. Sancak intiha
batmdaki yolsuzluklara ve tazyiklere cla
ir misaller ve vak'alar saylSlzdu. Bunlara 
bir de giili.incii inzimam etti. Sancak in
tihabatmda Mehmed Fakih nammda bir 
zat miintehibisani olarak gosterilmi§tir. 
Halbuki bu zat 931 senesinde vefat et
mi§ti. 

lstilalar devam ediyor 
lskenderun 30 {Hususl) - Sanca • 

gm her tarafmdan gelen haberler miin· 
tehibisanilerin hirer hirer istifalanm bil • 
diriyor. Reyhaniye ve Karamut nahiye
leri dahilinde bulunan bir kac; Arab 
miintehibisani de Tiirklerle birlikte istifa 
edenler arasmdad1r. 

Miintehibi saniler kat;ryor 

oturtuyor, yanma da bir kopek koyu~or. 
F akat kopegin agll kopiiklii olacak. l§te 
san'atkar bu kopiigii bir tiirlii yapam1yor 
ve tam yedi y1l • sabahlan bir c;anak ku4 

ru fasulye yemek suretile - <;ah§1yor. Ar
dJarast kesilmiyen heyecan, san'atkarhk 
hislerinin tatmin olunamamasmdan dogan 
buhtan nihayet Protojeni candan bezdi~ 
riyor ve ona, tabloyu da, san' at! da b1rak~ 
mak karanm verdiriyor. Meyus ressam. 
bu ag1r karar i.izerine meftur bir hamle 

ile f1r<;ay1 tablonun iisti.ine f1rlatJp atel• 
yesinden kac;arken ihtiyarstz ba~m1 c;evi· 
riyor, yedi yd emek verdigi nefts tablo
ya son bir bak1§ uc;uruyor. Ne gorse be~ 
genirsiniz? .. 0 giine kadar yapilamtyan 
kopiik kopegin agzmda degil mi?. Ser
seri f1r~a. san'atkarm yapamadtglnl yap
mt~ ve tabloyu tamamlamt§. 

Humus 30 (Hususi) - Miintehibi • 
sanilerden istifa edenlerin §iddetle art • 
mas1 iizerine mahalli hiikumet §Oyle bir 
tedbir dii§iinmii§tiir. Bunlarm istifas1 ka- -

hte tesadiiflerin san' at a yard1m1!. .. 

M. TURHA!Y TAN 

hul edilmiyecek ve jandarrna kuvvetleri kumetc;e miintehibisani listesine isimleri 
vas1tasile geceleri cebren kapah kam • kaydedilmi§ olanlar r;agmlmakta, kendi
yonlara konularak ~ehirlere getirilecek • lerine bu i§i kabul etmeleri, aksi takdirde 
lerdir. Hatay koylerinden birr;ok miinte- 3 sene hapse konulacaklan bildirilmek • 
hibisaniler kat;maktadJr. tedir. Buna ragmen miintehibisanilerin is· 

Miintehibi sanilere ceza tifalan devam ediyor. Yeniden 4 ki§i 
Hama 30 (Hususl) - Mahalli hii- daha c;ekildi. 

yordu. 
Demir ister istemez, miidahaleye mec· 

bur oldu. Dikkatle gozlerine bakarken: 

- Dogru dedi, hakikaten sab1rlarma 
diyecek yok. Hit;bir §ey soylemediler. 
N ur elini onun eline koy arak, merakla: 

- Allah a§kma nereden duydunuz? 
diye sordu. Demir, bir suc;luyu ele ver
memek istiyormu§ gibi <;ekingen: 

- Soz verin, ktzmtyacaksm•z I dedi. 
NasJlsa agzmdan kac;;trdi. Nur kahka • 
hay Ia giiliiyordu: 

- Zavalh katib I Bir §ey soy
lemem, korkmaym. Demek sizi bu kadar 
seviyor? 

Yemegi ne§'eyle bitirdiler. Demirde, 
biraz onceki yorgunluktan eser kalmaml§· 
11. Bu s1cak muhitin verdigi cesaretle ilk 
zamanki s!ktlganhg• kaybolmu§, klZlarm 
icad ettigi bin tiirlii oyuna i~tirak edip 
ogleden sonra bahc;ede, agachklar a) -
tmda nihayetsiz ciimleler, bo~ sozler ve 
giili.i§meler arasmda, soylenen ~eylerin 
c;ogunu dinlemeden, yalmz gitgide a<;lla

rak, cesareti artarak saatlerce kald1. 

Guniin son k1smmm nas1l ge«;tigini an

lamadan, ka§la goz arasmda ak~am olu

verdi 

-3-
Hac1 Toran, bu ak~am Demiri gor· 

mek ic;in evlerine gidecegini katibile bil
dirmi§ti. 0, ne zaman yeni bir tamd1g1 zi
yarete kalksa §ehirde bu derhal miihim 
bir hadise olurdu. Haber, kulaktan kula
ga yay1hr; ertesi giin sokakta yerden se• 
lamlar ba§lar; ayni adamlar ko§Cba§la
rmda halka olup, aralarmda flSllda~ITlar. 

Hac1 Kamil Ef. ve mensublanna yak
la§am•yanlar arasmda da ikinci elden is
tifadeye <;ah§anlar vardt. Boylece bir zi· 
yareti, bir selam1 y•llarca istismar eden
ler eksik degildi. Vakta baz1 ko§elerde 
bu haberler ortahg1 bulandmr, §ikayetler 
etrafa yay1lmaga ba§larsa da, Hac1 To
ran ve dostlarmm muhiti o kadar kok sal
ml§h ki biitiin bu sesler ya onlara vara
madan dag1hr, veya aksi sadas1 olm1yan 
bir c;1ghk gibi bo~lukta kaybolurdu. 

Bu ak~am gelecegi -bilhassa- gizli tu
tuluyordu: Ne onlar boyle bir ziyaretin 
duyulmasm1 istiyor, ne de Hac1 Efendi 
son kozunu oynamadan bu ~i.ipheli dost
lt gun meydana <;tkmasma razt oluyordu. 
Bundan dolay1 Niyazi Efendiye «hie; 

kimsenin haberi olmamam> sJkJca tembih 

edilmi~ti. 
[Arkast varl 



6 CUMHURiYET 

Mil]i taktin antrenoriiniin 
vazifesi nedir? 

Piyano konseri 

«Milli tak1m 
futbolculara 

oyuncular1 aras1nda ortahalli 
nazaran daha az iyi hakem 

G en c piyanist 
Margrit Zirkin Ar
noldi birincikanu -
nun dokuzuncu 
c;ar§arnba gi.inii sa
at 21 de Unyon 
Fransez salonla -
nnda bi.iyi.ik bir 
piyano konseri ve
recektir. 

Gene piyanist bu 
mi.inasebetle c;ok A • ,~.:! 

gi.izel ve zengin Margrit Zirkin 
bir program haz1r- Arnoldi 

yeti~ecegini iddia ediyorum» laml§hr. ~alacag1 beynelmilel parc;alar 
arasmda bilhassa $uman ve $openin 
eserleri fazla yer tutmakta<hr. Milli tak1m1 antrene etmek (sec;mek, 

idrnan ettirmek, c;ah§hrmak ve for -
muna c;1karmak) ic;in ingiltereden ge -
tirilen antreni:ir Mr. Boothun, bu i§e 
nazaran daha kolay bir mesele alan ha
kem kurslarmdaki rnuallimliginden 
kendisine verilen para ile miitenasib 
istifade temin edilemiyeceginden, Mr. 
Boothun hakem kursunda, aram1zda 
mevcud bilgili hakernlerden fazla bir -
§ey i:igretemiyeceginden, rne§hur an -
treni:ir kursunun suya dii§tiigi.inden ve 
nihayet antreni:irden milli tak1m1 ye -
ti§tirme i§inde behemehal istifade et -
memiz ic;in iflZlm gelen tedbirlerin a -
lmamad1gmdan bahseden bir yazimlza 
Federasyon ba§kanmm kendince cevab 
addettigi k1sa bir mi.italeasi, gec;en haf
ta, zeyillerile birlikte bu si.itunlarda in
ti§ar etti. 

Ba§kanm mi.italeasile benim iddia -
lanm arasmda epey bir fark vardtr. Biz 
madde zikrederek itirazlarda bulunduk. 
0 bizim §ahstmizl, yirmi be§ senelik 
arkada§hga s1gmaz bir §ekilde tenkide 
kalkl§h. Futbol antreni:irli.igi.ini.i mes -
Iek edinmi§ bir adamla bizi mukayese 
etti, ve neticede bizim bir§ey bilrnedi -
gimizi si:iyleyip kenara c;1kh. 

Hie; istemezdim ki daima nezih kal -
mas1 icab eden spar tenkidlerinde boy
le bir vadiye sapmi§ olahm. Fakat ni -
hayet ben de .bilen var, bilmiyen var• 
mefhurnunca kendimi mi.idafaaya mec
buriyet hissettim. Mazur gori.ilmemi ri
ca ederek ba§hyorum~ 

Ben Federasyon ba§kamnm dedigi 
gibi Unyon c;aymnda tic; b:~ ~ene fut .. -
bol oynaml§ bir sporcu deg11Im. Kulu
bi.im Fenerbahc;eye girmeden evvel 
mektebim alan Robert Kolejin base -
ball, basketbol, futbol birinci taklmla
rmda ve atletizm sahasmda dairna bi • 
rincilik kazanmi§ bir adam1m. Kolej 
gibi o zaman bu sporda en i.isti.in alan 
bir ilim miiessesesinde atletizm miisa • 
bakalarmda her sene iic; birincilik alan 
ve 4 + 100 bayrak ko§usunda da sm1 -
fma birincilik kazandtran en eski Tiirk 
atletiyim. 

• Unyon c;aymnda• tabirile Ba§kamn 
ne murad ettigini bilrniyorum. $ayed 
bu, o zamanki futbolu ki.ic;i.ik gaster · 
mek, ehemmiyetsiz bir§ey telakki ettir
mege matufsa bunu ancak §ahsma in
hisar ettirebilir. 

Bi.iyi.ik Harb, benim gibi birc;oklanm 
spor meydanmdan vazife ba§ma c;ag1r
d1. Hatta bu meyanda Federasyon ba§ -
kam da vard1r. Yahuz o spora 1914 te 
veda ettigi halde, bizler bir tiirli.i teni
se, avc1llga, yi.izmege ve yi.iri.imege ha
la veda edemiyor; hie; olmazsa senede 
birkac; ay terliyor ve gobek baglam1 -
yoruz. 

Gelelim sporun nazariyatma; ben 
hic;bir §ey olmasa son di:irt sene zar · 
fmda k1rk elli cild spor kitabJ okumu§, 
tetebbi.i etmi§ ve en a§agi bir di.izine 
spor kitab1 yazmi§, terci.ime etmi§ bir 
adam1m. Tahsilim de pek o kadar az 
degildir. Spora baghhg1m, §evkim ve 
hevesim Unyon Kuli.ib gi.inlerindeki he
yecamndan hic;bir §eyini kaybetmi§ de
gildir. 1 

Federasyon ba§kanmm, elime diidiik 
almad1glm iddias1 da iki cihetten bat -
tald1r. Birincisi, eline di.idi.ik alm1yan 
bir arkada§l tic; sene gibi uzun bir miid
det Hakem komitesi ba§kanhgmda mu
hafaza ederek azc;ok muvaffak olmu§ -
ken (s1rf tenkidci diye) ki:iti.ilemege 
ugra§mak, ikincisi de bir hakimin iyi 
hakim olabilmesi ic;in masebakta, mah-

kfun olrnu§ bir adam olmasm1 istemek 
gibi biqeydir ki ikisi de manbk kuv -
vetsizligine delalet eder. 

Gene ve k1ymetli san'atkarm konseri 
§ehrimizin rnusiki iUeminde bi.iyi.ik ala
ka ile beklenmektedir. I§te futbol antrenorli.igi.inii meslek e

dinmi§ antreni:ir ki Federasyon ba§ka -
mnm mukayese etmek istec:figi arkada- Gabriel Nuredunkyan 
§m spordaki mazisi, hali ve bilgisi bu Pariate oldii 
kadard1r. Maamafih arzu ederse Fede- Osmanh devrine mensub ilirn ve dev-
rasyon ba§kam bu mukayeseyi kendi let adamlanndan Gabriel Nuradunk -
§ah1slarma da te§mil edebilirler. yan Pariste olmii§tiir. 
~imdi iddialanmlZl k1saca tekrarh - Ekmekc;iba§I Kirkor Nuradunkyanm 

yahm ve bunlara idare ve bilgi cep • oglu alan Gabriel 1852 y1lmda Uski.i · 
hesinden cevab istiyelirn: darda dogmu§, Kadikoy Frerler mek -

1 - Uc; ytl once benim ba§kanhglm tebinden t;Ikmi§, daha sonra Pariste 
altmda kurulan Hakem Yeti§tirme kur- Sorbon Universitesinde ve Kolej do 
sunu idare edecek bilgi ve vaslflan Fransta okumu§tur. Paris hukukundan 
haiz amator ve bu i§i bedava gorecek §ehadetname alml§, istanbula gelince, 
bir arkada§ yok mudur? Hariciye tahrirat dairesine girmi§, Pa-

2 - Kursta antreni:ir bizirn bilmedi - ris elc;iligine katib olarak gi:inderilmi§, 
grmiz, ic;inden t;Ikamadigimlz hangi daha sonralan Hariciye N ezaretinde 
noktay1, hangi kaideyi tefsir ve izah muhtelif memuriyetlerde ve ~etine el-
etmi§tir? c;iligi ba9katibliginde bulunmu§tur. 

3 - Milli tak1m ic;in getirilen antre - 1881 de Bab1ali hukuk rnii§aviri ol -
nor milli takim oyuncularma §imdiye IDU§, bir mi.iddet Hukuk mektebinde 
kadar kac; antrenman yapbrmi§hr? siyasi ilimler ve hususi hukuku diivel 

4 - Federasyonun milli takim yeti§- derslerini okutmu§tur. 
tirme program!, projesi var midir? Var- Frans1zca Muahedat Mecmuas1 adli 
sa bunun iizerinde ac;Ik mi.inaka§ayi ka- bir eser yazan Nuradunkyan 1908 in -
bul eder mi? 

k1Iabmdan sonra Kamil Pa§a kabine -5 - Antreni:ir §imdiye kadar kursta 
sinde Ticaret ve N af1a N az1r1 olrrnu§, Turk hakemlerinin kaideler ve bunla- -
ondan sonra Ayan azahgma, bir ara -

nn tatbikah hakkmda bilmedikleri kac; hk ta Hariciye Nazlrhgma tayin edil _ 
noktayi tenvir etmi§tir? Bunlarm birer 

mi§tir. 
i:&ahi gazetelere yollan.sa muvaf1k ol - _ 1 • 1 _ 

maz rn1yd1? ltalyada harbiye miiate§arl 
6 - Tiirk futbolunu yiikseltecek ba§-

hca c;arelerden biri alan milli taklm te- biiyiik erkan1harbiye reiai de 
maslan yapllacak m1, yap1lm1yacak oluyor 
mi? !talyan matbuah, italyan hiikumeti -

7 - Balkan kupasma i§tirak mesele- nin Harbiye Bakanhgmda ve erkam -
sinde, oni.imiize ckurtariCb bir tedbir harbiye reisliginde miihirn lSlahat yap
olarak ahlan milli ki.ime mac;lan za - hgm1 yazmaktad1r. 
manma geldigi ic;in, gene atlahlacak Gazetelere gore, italyada Harbiye 
miyiZ? Bakanhg1 ve Erkamharbiye reisligi bir-

8 - Milli temaslarda, mesela Balkan birinden ayn ve mi.istakildir. Harbiye 
kupasma i§tirakte eskiden oldugu gibi Bakanhg1 idari ve siyasi, Erkamharbiye 
tam yumurta kap1ya geldigi zaman reisligi ise bu ordunun teknik orgam -
kamp kurup yanmyamalak m1 hazrr - d1r~ Bu iki orgamn salahiyetleril}i ve 
lanacag1z? Yoksa iyi bir haz1rhk dev • mi.inasebetlerini tayin eden kanunlar 
resinin biitiin icablarma riayet edebile- ve nizamnameler vard1r. Bunlar birpi
cek miyiz? ' .. rinden ayn olduklan ic;in bir c;ok mii§-

9 - S1rf hakem kursunda muallim - kiilata ugramaktad1rlar. Musolini bu 
lik etsin diye antrenore ayda U!$ yiiz miihim meseleyi tetkik etmi§ ve yeni 
lira verilir mi? bir kararname ile, Harbiye miiste§an-

Bu suallere cevab beklerken hakem na, ayni zamanda erkamharbiye reisli
Sadi Karsan tarafmdan aydmlablan gini de vermi§tir. Erkamharb reisligin
noktalan tekrarlamaktan bir fayda mi.i- de bulunan biiti.in biirolar, Harbiye Ba
lahaza etmiyorum. Yalmz §U ince me - kanhgma gec;eceklerdir. Harbiye miis
seleye temas edemeden gec;emiyece - te§an, hem miiste§ar ve hem de erka
gim ki ortaya milli tak1m oyuncularm- mharb reisi s1fatile, sulh zamanmda, 
dan iyi hakem olur mu, olmaz m1 §ek- ordunun tec;hizi, teknik ve moral baki
Iinde teknik bir mesele de ablmi§hr. mmdan yi.ikselmesile me§gul olacakhr. 
Buna Sadi Karsan c;ok rasyonel bir ce- Harb zuhurunda, diger memleketlerde 
vab vermekle ve i§in esas1 da Sadi oldugu gibi, bir erkamharb reisi s1fa -
Karsamn dedigi gibi, olmakla beraber tile, orduya kumanda edecektir. 
ben, milli tak1m oyunculan arasmdan ~--......;-----~=~==-
eski ortahalli futbolculara nazaran da- derasyon ba§kanmm bu ince psikolojik 
ha az iyi hakem yeti§ecegini iddia ve noktayi herkesten iyi bilmesi laz1m ge
esbabl mucibe olarak §Unlan serdedi - lir kanaatindeyirn. 
yorum: NOZHET ABBAS 

Milli taklm oyuncularmm yiizde Bu sene yapilacak kir 
doksam vasatm c;ok fevkinde asabi e -
nerji ve heyecan sarfetmi§ genclerdir. ko§ularl 
Bir sporda list basamaga hrmanmi§ ol- istanbul Atletizm Ajanhg1 tarafm -
mak ic;in asabi enerji ve yiiksek heye- dan haZJrlanan k1r ko§ulannm birinci
can izhan, milli taktm oyuncularmda si oni.imiizdeki pazar giinu $i§li - Tug
- oyunu c;ok evvel de b1rakrm§ olsalar - laharmanlan yolu iizerinde yap1lacak -
bir itiyad haline gelmi§tir. Halbuki hr. 
hakemlikte, bu vaslflarm hie; te yeri Bu mevsirn muhtelif yerlerde yedi 
yoktur. Bilakis bunlar bir hakem ic;in k1r ko§USU yap1lacakbr. Mi.isabakalar -
zararh §eylerdir. dan ikisi $i§li yolu iizerinde, biri Ka -

Asabi enerji ve yi.iksek musabaka d1koyi.inde, biri Veliefendide, biri Hey
heyecamndan mahrum oldugu ic;in bir belide, son ikisi de Taksim stadyomun
vakitler hakemlikte muvaffak olan Fe- da yap1lacakhr. 

Pendikteki beyaz ev oldiirmege geldigin gUn o adamm ze 
kasmi ve inadm1 gordUm. Y amba§unda
ki yataga nasi! bir kadm gibi girip yattJ; 
nas1l §eytan gibi tahkikatJ idare etti, nas1l 
pe§ime dU§tii! .. Zablla roman1m1z: 94 

- Hayrullah torununu kurtarmak ic;in 
ortaya ~Ikh. hini takib ettik. F akat po -
lis ona c;ok yardim ediyor. Daha dog -
rusu Nermini kurtarmaga ahdetmi~. 0 -
nun ic;in muvaffak olamad1k. 

- Nermin nerede §imdi?.. Yoksa bun
dan da bir §ey <;Ikmiy acagm1 goriince ki
ZJ bogazladm mt? 

Y ok camm... Bu miikemmel rehineyi 
elden c;1kam miyim hie;?.. N ermin bizim 
polise kar~I siperimizdir. Simdi Bogazke
sendeki evde, mUkemmel ya§Iyor, oku -
yor, eli§i yap1yor. Fa kat onu daha em in 
bir yere gotiirecegim ve her ~ey orada 
tamamlanacak. 

- Nereye? 

- Pendikteki beyaz eve. Hie; kim-
senin aklmdan gec;miyecek bir yerdir o
rasJ. Maksadlm evvela Nermin vasJta -
sile Hayrullahi kafese koymaktJr. Onun 
kanm tamamladiktan sonra senin ve • 
ya benim k1hma dokunan olursa Ner • 
minin ceza gorecegi, bize ili~mezl« ve 

bizi buaknlarsa N erminin iade edilece
gi onlara anlatJiacak. 

Diirdane bir saniye durdu, dii§iindU 
ve bu mel'unane fikir onu da memnun 
ve miisterih etmi§ olacak ki giilerek a§t· 
kma bakt1. Orner, zekasmm bu gene ka
dmJ ne derece teshir ettigini sezmekten 
duydugu iftihan gizlernege c;ah§arak tek
rar yakla§tJ. tgildi, Diirdanenin k1zaran 
yanaklanndan optU; oniinde diz c;oktii. 

Kendilerine geldikleri zaman §afak 
atiyordu; Diirdane fulad1, hazirlanma· 
ga ba§ladJ. Orner uyku sersemiydi. 

- Gene gelecek c;umartesiye mi bu
lu§acagiZ? 

Diye mmldandi; Diirdane ba§Ini sal
ladJ ve Orner devam etti: 

- Gi:iriiyorsun ya, burasJ en emm, 

en rahat yer .. 

Diirdane dudaklanm biiktii: 
- 0 Kutsi denilen adam pe§irnizde 

iken ben diinyanm obiir ucunu bile emin 
gormiiyorum. Giine§li hastanede beni 

- Sen onun zekasma hayransm da 
goziiniin oniinde silah atan, kendisini 
bir doktor gibi yutturan, bu sayede ka· 
c;1p kurtulan, senin takib edildigini seze
rek, seni de kendisini de kurtaran ada
mm zekasmt onun zekasmdan iistiin gor· 
mUyor musun? 

Diirdane cevab vermedi; hazirlanmi§· 
II. Kiirk mantosunu giydi. Y atagt ale -
lacele diizeltti ve lambayt si:indiirerek 
kap1dan dl§art c;IktJ. Arkasmdan onun gi
bi ayaklanmn ucuna basarak Deli 0 -
mer sidiyordu. Merdivenleri ag1r ag1r ve 
hie; ses <;Ikarmadan inerlerken kaplSlm 
dikkatle kapadtklan odada gardrop k1· 
mildadi. Uzun bir gayretten sonra du -
vardan ac;tldJ. y andaki kapiyl orten ha
hmn arkastndan Kutsi ~Ikh. Ostiinii ba
~Jm temizledi. Kendi ken dine: 

- BiitUn kemiklerim SJZhyor! dedi. 
Fa kat ~u kotii locadan dinledigim dram 
i~in daha biiyUk fedakarhklara da ham
dim; biitiin bu eziyetler yatagtmda dort 
saatlik bir istirahatle ge~ip gider .. 

Berlin ittifakznzn neficeleri 

Almanya, antikomiinist cepheye 
ingiltereyi de davet etti! 

(Ba$taratt 1 inct sahifede) 

korkusunu ortadan kaldirmasma medar 
olmaktadJr. 

Almanyanm yakmda komiinizm aleyh-
tarhgmi umumi bir miidahale doktrini 
haline getirmesi, yani Sovyetle§mek a -
raztm gordiigU kom§ularmdaki bu arazJ 
silahla ortadan kald1rmaga ktyam etmesi 
muhtemeldir. ;3imdiki halde bol§evizm 
aleyhtarhgi, baz1 diplomatik mU!akatla -
rm ehemmiyetsizligini ortmekle iktif a 
eylememektedir.» 

Humanite gazetesi, M. Litvinofun 
Sovyetler kongresinde soylemi§ oldugu 
nutuktan bahisle diyor ki: 

«M. Litvinof. fUtuhat amatorlerinin 
arkasmda gizlenmekte olduklan ideolo
jik paravanay1 hu§unetle devirmi§tir. ] a· 
ponya ile Almanya, uzun hazirhklardan 
sonra doktrine mUteallik sebeblerden do· 
lay1 birle§mi§lerdir. Bu iki devletin 
birle§melerinin sebebi tevessU ve fUtuhat
hr. Y ani yakmda italyamn da muvafakat 
edecegi bu iki devlet ittifaki, biitUn sulh
perver devletler aleyhine miiteveccihtir.» 

Sovyet hava kuvvetleri 4 senede 
dart misli arttz 

Moskova 30 (A.A.) - Tas AjansJ 
bildiriyor: 

KIZllordu hava kuvvetleri idaresi ikin
ci §efi Kripin kongre miizakerelerine i§ -
tirak ederek soz almt§ ve Almanya, ital
ya, ]aponya ve diger kapitalist memle • 
ketler hava filolannm vaziyet ve inki§ah
m mevzuu bahsederek demi§tir ki: 

«- Hepimiz biliyoruz ki, kapitalist 
devletler §imdi muazzam bir harbin ha
mhgile me§guldUrler. Fa kat biz kapita
listlerin hava kuvvetlerinden korkmuyo
ruz. Cesur memleketimiz kuvvetli hava 
ordusunu bizzat vUcude getirmi§tir. Si -
lahlanmn mUkemmeliyeti, muhariblerin 
askeri talim ve terbiyesi ve fedakarhk ka
biliyetlerile Sovyet hava ordusu herhan • 
gi kapitalist devletin herhangi filosuna nis· 
betle daha kudretli bir alet te§kil etmek
tedir. 

Bu sen en in 1 0 ay1 zarfmda tayyare 
fabrikalanmlZln rand1mam gec;:en y1bn 
ayni devresine nazaran iki misli artrm§· 
hr. Motor fabrikalarmdan Sovyet en -
diistrisi gec;en seneye nisbetle yiizde 40 
bir rand1man fazlahgi gostermi§tir. Sov· 
yet ha ku etlerinin harb filolan 
1931 - 32 senelerine nisbetle 4 defa da
ha kuvvetlidir. 

Sovyet Hava filosu muharebe kuv -
vetleri, Sovyet iilkesinin bUtUn hududla
rmi mUdafaa etmege haz!TdJr.» 

Almanya, lngiltereyi antikomiinist 
anla~masrna davet etti 

Londra 30 {Hususi) - Alman sefi
ri von Ribbentrop !ngiltereyi Almanya 
ile J aponya arasmda imzalanan antiko -
miinist anla§maya i§tirake davet etmi§tir. 
Londra siyasl mehafilinde, !ngilterenin 
Avrupay1 iki muhas1m bloka ayiracak 
mahiyeti haiz olan bu gibi bir anla§ma -
ya i§tirak etmiyecegi bildirilmektedir. 

Rumen H ariciye N azrrr 

Berline gidiyor 
Londra 30 {Hususi) - Romanya 

Hariciye Nazm M. Antoneskonun ya · 
kmda Berline gidecegi haber veriliyor. 
Alman mehafili bu ziyarete biiyUk bir e· 
hernmiyet vermektedir. 

M. Edenin bir cevabr 
Londra 30 (Hususi) Hariciye 

Nazm M. Eden Avam Kamarasmda 
sorulan bir suale cevaben italyamn, Al
man - J apon anla§masma iltihak ettigin· 
den tngilterenin haberi olmadtgml soyle
mi§tir. 

Biraz 4inlendikten sonra gardrobu 
yerle§tirdi ve Deli Omerle metresi gibi 
ayaklanmn ucuna basarak sofaya c;Ikh. 
Bahc;:eye ac;:Ilan bir pencereden a§agiya 
sarktJ ... 

Baloda bir hadise 
Deli Orner, o sabah bir kac; yol degi§· 

tirerek Bogazkesendeki evine geldigi za
man kap1y1 ac;an F ahri oldu. 

!riyan gene biraz kendisine gelmi§ti. 
Arhk sert ve dik konu§uyor, fakat Deli 
Omeri hem hami, hem korkunc bir adam 
telakki ediyordu. 

Orner ic;eriye girer girmez: 
- Diin ak§am, dedi, sen c;Iktiktan az 

sonra kapi c;ahnd1, bir c;ocuk §U mektubu 
getirdi. 

Ve kUc;:iik kirli bir zarf uzattJ. OstUn
de sadece «Omere!» yaz1h idi. 

Orner, odasma <;Ikmca zarft ac;tJ ve 
imzay1 gori.ir gorrnez yiii§h: Mektubda 
Hayrullah imzas1, i.istiinde §U satJrlar 
vard1: 

<<Beni elde edip oldiirmek maksadile 
torunumu ka~trdm. Di.inyada bir tek U
midim, gayem o oldugunu biliyorsun. 
Nermin sende daha fazla kalacak olursa 
ben zaten olecegim. Maksadm beni ken
di elinle oldiirmekse kJZJmt evine gonder. 

Tekzib edilen iddialar 
Tokio 30 {A.A.) - DI§ hleri Ba • 

kanhgi, Almanya ile J aponyanm Holan
da Hindistamnda bir ekonomik niifuz 
mmtakasmm payla§IImasJ hususunda an
la§mi§ olduklanna dair Times tarafm 
dan nakledilen §ayiayi tekzib etmekte -
dir. Y eni muahede mucibince Alman -
yamn J aponyaya harb malzmesi verece
gi hakkmdaki haber de tamamile astlsiz 
ve uydurmad1r. 

Edenin izahatr 
Londra 30 {A.A.) - Avam Ka -

marasmda bir suale cevab veren M. E
den, Alman - J apon anla§masmm ne~ -
rind en evvel Tokyo ve Berlin !ngiliz 
biiyi.ik el~ilerine tevdi edilmi§ oldugunu 
soylemi~ ve demi§tir ki: 

«- Alman Dt§ hleri Bakam ]apon· 
ya ile Almanya arasmda askeri ittifaka 
benzer hic;bir ittifak yapdmamJ§ oldugu 
hakkmda ingiliz biiyi.ik elc;isine teminat 
vermi§tir. Diger taraftan, ]apon DJ§ h
leri Bakam da hi~bir gizli muahedenin 
imzalanmaml§ oldugunu temin etmi§tir. 
Italyanm da buna benzer bir anla§ma 
yapmak ic;:in J aponya ile miizakereye gi
ri§tigi hakkmda hic;:bir malumatim yok -
tur. 

!ngiliz hUkumetinin vaziyetine gelince, 
Avam Kamaras1 da pek iyi bilir ki hii -
kumet, dUnyay1 ikiye ay1rmak hususun
da yap1lan her te~ebbiisii bilhassa ideo -
lojik sebeblerden dolayJ kat'i bir §ekil
de takbih etmi~tir. 

!ngiliz hiikumetinin siyasas1, biitiin 
milletler arasmda dostane miinasebetler 
teessiisiine elinden geldigi kadar yard1m 
etmek §eklinde tecelli etmekte berde • 
vamdir.» 

¥:f.¥ 

Krzrlordunun hazrrlrgr 
Diin §ehrimize gelen Deyli Ekspres 

gazetesinin Var§ova muhabiri 26-11-36 
tarihile gazetesine §U havadisi gondermi§· 
tir: 

«Bugiin Sovyet hiikumeti, Harbiye 
N azm Voro§ilofa §imdiye kadar rna -
lum harb mekanizmalarmm en biiyiigii -
nii viicude getirmek iizere salahiyeti va
sia vermi§ bulunuyor. Buna sebeb Sov -
yetler e hakikati hal~e &skeri bir ittifak 
ad b unan Alman - Japon kotniinist a
leyhtan pakthr. 

i e Nazm KlZII ordunun be§ 
mare§ahm onUmUzdeki aym iic;iinde bu 
husustaki plam cizmek Uzere Kremlinde 
i<;timaa davet etmi§ bulunuyor. Mare§al
lara diger bahri ve askeri erkan da ilti
hak edeceklerdir.» 

Komiinizme karfr bloko 
f;in de girebilirmif 

fntransigeant gazetesinin Tokyo mu • 
habiri, J apon matbuatmm Almanya ile 
J a pony a arasmda akdedilen yeni itilah. 
yalmz ~arkta degil, Avrupada da c;ok 
bi.iyiik akisler h1rakacak mahiyette diplo
matik bir vas1ta telakki ettiklerini ve bu
nun, kat'iyyen askeri bir ittifak olmay1p 
mii~terek bir idealin mUdafaasi ic;in ak
dedilmi§ bir anla§ma oldugunu si:iyle -
mekte bUti.in gazetelerin mUttefik bulun
dugunu yazdiktan sonra' diyor ki: 

«Siyasi mehafilde, diger baz1 memle
ketlerin Berlin itilafma dahil olabilecek · 
leri tahmin edilmekte ve ezci.imle Cinin, 
Sovyet aleyhtarhgi siyasetinde J aponya 
ile Almanyaya derhal iltihak edecegi fik
ri yiirUtUlmektedir. J aponya ile Cin a
rasmdaki miistakbel miinasebetler c;ok 
yakmdan tetkik edilecektir. Ci.inkU ]a • 
ponyanm Nankin siyasetine kaT§! takib 
edecegi hath hareket, k1smen Cinin bu 
siyasi itilaflara kar~I alacagJ duruma 
bagh bulunmaktadJr.» 

Kar§Ina c;:1kacagun ve soz veriyorum, 
kendimi de mUdafaa etmiyecegim. Ce -
vabm1 ve bu tarzm nasd kabil olabilecegi 
hakkmda fikrini beklerim.. Hayrullah>> 

Deli Orner sevincle elini masaya vur
du ve mektubu F ahriye uzath. F ahri, iyi 
kotii bildigi okuma ile bu mektubu keke
ledi. Sonra Hayretle: 

- Allah, Allah; dedi. Demek mek
tubu gonderen Hayrullah imi§ ha?.. 

- E vet; ned en hayret ettin? _ 
- Senin adresini nereden biliyor? 

Hem bu adresi bildigi halde nasi] oluyor 
da seni ele vermiyor? 

Orner gi.ildi.i: 

- 0 benim adresirni bilmiyor. Mek
tubu buraya getiren bir Rum c;ocuguydu 
degil mi? .. 

- Evet, galiba ... Dilinden oyle anla
~~byordu. 

- Tam am... hte bu c;ocuk bir kah
veci c;tragtdJr. Hayrullah benim bu kah
vede postam oldugunu bilir. Mektubu 
oraya birakmt§ttr. Cevab1 da gene o vasJ· 
ta ile istiyor. 

- 0 halde senin o vasJtadan istifade 
ederek kendisini yakalamandan korkmaz 
mJ? 

- Hay1r .. Bu ihtiyar kurd da benim 

t Birlneikanun 1938 

Tiirk • Yunan dost· 
lugunun kuvveti 

Bir Yunan gazetesi bu 
mevzu etraf1ndan ~ok 

giizel bir yaz1 yazd1 
Atinada inti§ar eden Messager d'A,. 

thenes gazetesi, filomuzun Yunanistam 
ziyareti miinasebetile yazd1g1 bir ba§ " 
makalede ezci.imle diyor ki: 

«TUrk - Y unan mukarenetinden son• 
ra, Balkanlarda, anla§ma sahasmda ya• 
pdan bi.iti.in i§ler, denebilir ki, her iki 
millet tarafmdan konulan esaslann ge • 
ni§letilmesi mahiyetindedir. Tiirk - Y u• 
nan paktJ, dort Balkan de.,·letini birle~ .. 
tiren hareketin ilk merhalesi olmu§tur, 
ilk hamlede, Ti.irkler ve Y unanhlar, 
kendi devlet adamlanmn te§ebbiisile, sa• 
mimi surette elele verdikleri zaman, bu, 
ani bir degi§iklik gibi goriinmii§ olabilir. 
Fa kat bunu boyle gi.irenler, ancak, ha· 
diselere uzaktan bakanlar olmu§tur. 
Bunlar, yalmz zahiri gorebilirler ve iki 
millet arasmda, amlarca si.iren mU§terek 
mevcudiyetleri esnasmda yava§ yava§ 
husul bulan mUteaddid temas noktalan• 
m bilemezlerdi. 

Ti.irk ve Y unan milletlerinin, Bi.iyi.ik 
Harbden sonra inki§af eden mii§terek 
menfaatleri, bu vaziyette, daha ziyade 
kuvvetlenecek saglam bir zemin bulmu§ • 
tur. Bu menfaatlerin son derece sulhper• 
verane bir mahiyeti vard1. Tiirk - Y unan 
itilaf1 resmen ilan edildigi zaman, onu 
viicude getirenler, bu itilafm mf tedafiii 
bir gaye mahsulU oldugunu, hie; kirn.seye 
kar§J herhangi bir tehdid veya bir suini• 
yet ta§Imadigmi, biitiin samimiyet '~ bii .. 
tUn itminanlarile hayk1rdi!ar. Bu her za• 
man ic;in boyledir ve dogrudur. Fakat, 
gene ayni kirnseler, §UnU da soy)ediJer 
ki, §ayed harb tekrar dUnya yUzUne sa) .. 
d1racak olursa, TUrkiye ve Y unanistan, 
onun yakla§miyacagt yegane iki memle• 
ket olarak kalacaktlr. Ti.irkiye ve Yuna• 
nistan her tiirlii muhasamamn haricinde 
kalmaga azmetmi§lerdir. 

Bugiin bu derece kestirme soz soyle • 
mek imkam hala mevcud mudur? Bu 
senenin bidayetinde, §arki Akdeniz, fiT• 
tma haberi veren bir riizgarla Urperdi. 
Bu firtma patlami§ olsayd1, hangi mem .. 
leket onun savletinden masun kalabilir• 
di? Sulhperverane maksadlar, beYJlelmi· 
lei anla§mazhklardan uzak kalmak az • 
mi, 'nekadar' k~vvetli olursa olsun, buna 

kMi gelemezdi. 

;3u a!tJ sene zarfmda, umumi vaziyet, 

esasmdan degi§mi§tir. 1930 da dUnya 

heniiz hulyalar besliyordu; hadisat bun• 

Ian sildi. SilahSJZ!anmadan bahsediliyor, 

kollektif emniyete inamhyor, Milletler 

Cemiyetine itimad besleniyordu. BUtiin 

bunlar mahvoldu. Sulh ic;in mevcud bir 

endi§e mevzuu daha ortadan kalkmadan 

ba~ka bir mevzu ortaya <;Ikiyor. 

Bununla beraber, bu degi§iklikler, 

TUrk - Yunan anla~masmm ilk mahiye· 

tini degi§tirmemi§tir. Bu anla§ma, bir 

mUdafaa vasJtasJ olmakla beraber bir 

sulh vasitasJ mahiyetini muhafaza etmek· 

tedir. Y unan hi.ikumet reisi, mi!lete hi tab 

eden her nutkunda, Y unanistanm hi~ 
kimse aleyhinde en ki.ic;Uk bir maksad bi· 

le gi.itmedigini soylemekten hali kalm! .. 

yor. F akat, $Unu da ilave etmegi unutmu• 

yor ki, Yunanistan, kendisine aid olan 

bir§eye, herhangi bir kimsenin dokunrna• 

sma mUsaade etmiyecektir. CiinkU, sulh

perverane maksadlar, azimkarhga ve 

metanete mani degildir. Bilakis, bu sulh· 

perverane maksadlar, hiirmet telkin ede· 

cek emin vasJtalarla ku§atllmi~ oldugu 

ic;in. daha miiessir ve daha nafizdir.» 

kadar ihtiyatkar hareket edecek; mektu• 
bu bir ba§ka vas1ta ile aldiracakhr. 

F ahri pek bUyUk bir hiiner gibi gordiigii 
bu usuller kar§Istnda hayretini yiiziiniin 
buru§ukluklarile ifadeye c;aha&arak: 

- Peki, §imdi ne yapacaksm? 

Diye sordu. Orner iskemlesine otur .. 
mu§tu. DU§UnUyordu, bir mi.iddet cevab 
vermiyordu. Sonra bir sigara yakt1: 

- Sen N erminin bizim elimizden git· 
mesini istemiyorsun. BUtiin endi§en bu 
degi! mi? Merak etme. N ermini kaptJr• 
miyacagiZ; soziim sozdiir. N ermini sana 
verecegim. F akat bu kopege koyunun 
budunu gosterelim. 

- Nasi!? 

- Kolay. Sirndi soylerim. 

Deli Orner masasimn ba§tnda sol elile 
bir mektub yazd1 ve F ahriye okudu: 

«Mektubunu aldJm. T eklifini kabul 
ediyorum. Ancak toruntm bulundugu 
yerden pek memnundur, Kenam sevmi • 
yor. Zaten sevmiyordu. Onda yalmz bir 
minnettarhk duygusu vard1. ~imdi bir 

ba§kasmJ sevmekte ve bugiinkii hayatm• 

dan aynlmak istememektedir. Bunu sen 

de, Kenan Bey de goriip i§iteceksinit. 
[Arka.n var] 
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Filomuz Yunanistanda 

Amiral Siikrii Okan Mefhul asker abidesine felenk koyduktan sonra . I 
(Ba~tarat~ 1 tnct sahitede] 

erkanile Atina yi.iksek sosyetesine men· 
sub zevat ta bu ~ayda haz1r bulunmu~
lardJr. Y avuz z1rhhsmda yap1lan bu 
toplanh mi.ittefik ve dost iki memleket 
arasmdaki derin hissiyata has samimi bir 
hava i~inde cereyan etmi§tir. 

Amiral ,Siikri.i Okan bu ak§am Ti.ir
kiye ekiliginde yemek yemi§tir. 

Yunan Krah yann (bugiin) Y avuz 
zirh!ISlm ziyaret edecektir. 

*** 
Atina gazetelerinde hararetli 

netriyat 

BiR HARB PA TLARSA 
S. Rusya japonyay1 k1sa 

zamanda yenecektir 
Sovyet ordusu adedce ve hava filolar1 itibarile Japonyaya faiktJr. Sovyet 
tayyareleri birka~ saatte Japonyan1n albni iistiine getirebilir. Japonlarsa 

onlerinde ~olden ba~ka bir~ey bulamiyacaklardJr 

Siberyadaki Ktztlordunun tank kttaatt 
Pariste inti§ar eden haftahk «Vm> 

mecmuas1, Rus • ]apon ihtilafmm, Japon
Alman anla§masi §eklindeki son tezahiiri.i 
iizerine, Sorbonne Oniversitesi profe~or
lerinden Edouard Guyotnun bir Sovyet· 
J apon harbi vukuunda hangi tarafm 
maglub olacagma dair yazd1g1 bir rna • 
kaleyi ne§retmektedir. Uzak§ark mesele· 
lerindeki vukufu ile tanmmi§ olan muhar
ririn bu makalesini §ayam dikkat buldu

Katimerini gazetesi yaz1yor: 
<<Atinaya gelen Tiirk za:bitleri, Yu

nan milletinin Tiirk bahriyesine kar§l 
besledigi hissiyatm samimiligini tekrar 
mii§ahede ve tesbit ve ayni zamanda 
Akdenizde ban§m mi.idafaas1 hakkmda-

r 

$anlr bayragtmtz Atina sokaklartnda 
:\., gumuz i<;in okuyuculanrmza takdim e • 

diyoruz: 

ki mi.i§terek endi§e ile 
olan Y unan zabitlerile 
Ide edeceklerdir.» 

kendilerine bagh 
tam§mak fmahm 

Elefteron Virna diyor ki: 

«Evvelce bir am, iki filo birbirlni 
muhas1m addetmi§lerdi. Y unan istiklal 
harbleri esnasmda, bu filolar s1k s1k E
ge denizinde boy ol~ii§IDU§ler ve bu mu· 
harebelerde birbirlerine hiirmet etmege 
ah§mi§lardir. Deniz efsaneleri tevlid e • 
den bu kar§1ia§malarda iki filo kar§ihkh 
deger ve faziletlerini ogrendiler. Turk • 
]erie Y unanhlann birbirlerini muhas1m 
zannettikleri zamanlar §imdi ge<;mi~tir. 

Bugiin Tiirkler sultanlann boyundu • 
rugundan kurtulmu§lar ve iki hiir millet 
bundan boyle aralarmda aksi anla!}maz
hklan halletmi§lerdir. Bu iki milletin 
arhk birbirinin topraklarmda gozii yok
tur ve arhk birbirlerinin hi.irriyetine sui • 
kasdde bulunmiyorlar. Simdi dost ol • 
mu§lard1r ve yalmz ban~ i<;inde ya~a • 
makla kalmiyacaklar, ayni zamanda 
hiikumet reisi Metaksasm ziyafetinde 
soyledigi gibi, birbirlerine daha §imdiden 
yard1mda bulunmakta ve yakm doguda 
devamh bir ban§ temini i<;in te§riki mesai 
etmektedirler.>> 

Diger gazeteler de §U §ekilde tefsirat· 
ta bulunmaktadirlar. 

Amiral Sakalaryonun Y avuzda Amiral Okan taralmdan kar~tlanmasr 

Amiral $iikrii Okan elfimiz Riiljen E'lrel ve maiyetine tayin 
edilen mihmandarlarla bir arada 

' 

- -, 
I 

Amiral $iikrii Okan, elfimiz Rii,en Efref Yunan bandosunun falmakta oldugu lstiklal marljtmrzt 
Jinliyorlar, Arkadaki bi~a Biiyiik Britanya otelidir 

«Bazl milletler vard1r ki, neleri varsa 
yabanCI!ara gostermek isterler; 1 aponya
da ise resmi idare, ordu, bahriye ve bil· 
hassa hava kuvvetleri, mevzuu bahsedil
mesi memnu §eylerdir. Her tepe, her koy 
amator fotograf<;J i<;in bir su<; mevzuudur. 
en kii<;iik dikkatsizligin cezas1, ya hapis • M 'd J 

h d h. 1 k' · · · _r ~· l 1 ~ an~urt e, apon kll.' alan 
ya u ~~ o mazsa rna memzm musaoe· k b' h b' . k b . • 

'd' ce 1r ar m a 1 eh, am taarruzun mu· zisi dahilinden ziyade haricde harbetme-
resi u. f.f k' · d · ff k' w b d F k fk · · 

H k.k d k' J d · b' va a 1yetme veya a em1 muva a 1ye • ge mec ur ur. a at e an umwmyey1 
a 1 at ~u ur 1, aponya enn IT • b wl d K d h b h • d h b k k 1~ d Efk 'f k .. d d' b 'f k · b · d hne ag 1 1r. ara a, ar sa as1, vaz1· e esa a atma aZIIn 1r, an umu-

m a ~~m .. e .~r veB u m a ~lsk etm e fesini gorecek olan Man<;ukoda, J apon- miye, ordunun ii<;te ikisinin, daimi su • 
zay1f du~mu§tur. urada part! avgas1 f d d d' b k d t b 1 

k f.k. I . 1. l k d F ya, ne e ra a e 1 a 1mm an, ne e~ • rette ya anc1 toprak arda bulundurul • yo tur ve I IT er giZ I tutu rna ta If. a- h. b k d .. t" d w•ld. D 
k .11 k d' k d. . I h' d d' 1zat a 1mm an us un eg1 1r. onan· masma asia raz1 olamaz. Halbuki, Rus at, m1 et, en 1 en mm a ey m e 1r. k t kt b k b' · y J 
0 d . . b" .. k d" . mas1, as er a§Ima an a~ a 1r I§e a· ve apon kuvvetlerinin tevazi.iniinli temin r u, hcaret, zuaat, uyu en ustn, 01 1 S tl · y ]~d· · · b 
biit<;enin etrafmda, lokma kapmak i<;in rakmaz. f dsa obs.a, hovyel ens e a IVOS" 1<;10 u tarzl hareket ~arthr. Fazla ola -

1 d.d. k d' E d.. . h'b to tara m an 1raz 1rpa ar. ovyet tay· rak, Man<;uri ikliminin, Japon askerleii· 
top anm1§ 1 l§me te 1r. n ustn sa 1 - 1 · · k d d k f 1·t1'- · k · 
1 • d I k . h b 1.w · d yare enmn gere a e , gere evsa mn e sensinin tahammiil edemiyecegw j ka-en or unun mem e eh ara et 1gm en d 
mii§teki; ordu, i§ adamlarmm, milletin , ar •. s~rt oldugu sabittir. Netice a§ikar ve 
kamm son damlasma kadar emdiginden kat Idir. ]aponyamn bir miittefiki, garb 
'k kismmda dii§mam me•gul etse dahi, Sov-§1 ayet<;i. Bi<;are Maliye N azm doktor R • 

Bob, <;ok gi.izel bir imar plam hamla - yet usya, efrad ve teslihat bakimmdan, 
gene haftalarca ] aponyaya faik bir vazi· 

d1g1 halde, Harbiye, Bahriye, Endiistri yet idame edecektir. 
ve Maarif Namlannm elinde harab bir 

Sovyetlerin u"stu"nlu"gwu" haldedir. Ordu sosyalizmle me§guldi.ir ve 
• AI h l k d Fa kat, n_ihal ami! gene tayyare ola • I§ a emi komiinizm az1r ama ta 1r. Ge· k H b 
c;en ilkbaharda Namlann seri halindeki ca hr. antaya ir goz atmak, ]apon • 
katli hadisesi, bizzat J apanlarm bile yanm hava kuvvetlerinin Sovyet Rusya· 
gormekten menedildigi faciamn bir sah- nin hava kuvvetlerine miisavah halinde 
nesidir. ~ahi gen.e _S?vyet Rusyamn galibiyetini 

1spata kaf1d1r. J apon §ehirlerinin <;agu 
. Japonya endi~e ifinde 

D1ger hakikat te §udur ki, ] a pony a, 
diinyamn en kuvvetli ve en disiplinli bir 
ordusuna ve bir donanmasma sahib ol • 
dugu halde miithi§ bir endi§e ic;inde ya§a" 
maktad1r ve Man<;ukonun i§gali, <;ine 
yap1lan ni.ifuz, ~arki <;in §imendiferinin 
mubayaas1 ile itminan peyda edememek· 
tedir. J aponya yapyalmzd1r, miittefiki 
yoktur. Had devrenin ge<;mi§ olmasma 
ragmen, Birle§ik Am erika, hal a 1 apon -
yaya muhas1m vaziyettedir. <;indeki pa· 
zarlanndan uzakla§hnlan ingilterenin 
nazannda, )aponya hala dii§mand1r. Ve 
]aJ?onyamn kar§Ismda Rusya vard1r ... 

Itiraf edeyim ki, ge<;en agustosta ayak 
bashg1m }aponyaYJ, ben hala Rus - ]a -
pon harbindeki 1 aponya telakki ediyor • 
dum. Bir tarafta biiyiik emperyalist dev
let, ote tarafta Port Arthur mahsurlanm, 
Mukden maglublanm goriiyordum. 

Halbuki bugi.in, §U hiikmii vermekte 
tereddiidiim yoktur: J aponya ile Sovyet 
Rusyayi c;ah§tiracak bir barb vukuunda, 
J aponya maglub olacakt1r. Hem gayet 
si.iratle maglub olacakhr. Uzak§arkm ko· 
miinizme son derece dii§man mehafilin -
de bile, bunun z1ddJ bir miitalea i§itme -
dim. 

Almanyaya d onmenin sebebi 
Bu vaziyeti, ] apon zimamdarlan her· 

kesten iyi biliyorlar. Bu sebeble, Rusya 
ile bir ademi tecavi.iz akdetmegi hahi,le 
kar§Jbyacaklardir ve Rusyanm, Japan -
yaya nisbetle sahib oldugu tefevvuktan 
vazges:miyecegini bildikleri i<;indir ki Al
manyaya tevecciih ediyorlar. 

1932 de, J aponlar, galibiyeti gene bir 
dereceye kadar iimid edebilirlerdi. Fa· 
kat ihmalkar davrand1lar. Bugi.in giri§ile-

ah§ab evlerden _ibar:tti.r. Bir iki yangm 
bombas1 bu §eh1rlen b1r y1gm kiile kal • 
betmege yeter. Sovyet tayyareleri Japan 
§ehirlerine. deh§et salacaklar, fakat ]apon 
tayyarelen ancak askeri ihtiyaclan te • 
minden ibaret bir vazife gorebilecekler • 

Sovyetlerin Siberya ordusu d' IT. 

kumandam Mare~al Bluher Kald1 ki bu miisavat dahi mevcud de-
barile tefevvuku ve ba§hca J apon mer • gildir. 1 aponlar §a yam hayret derecede 
kezlerine ancak birka<; saatlik mesafede mu~allidclj_rler. F a~at yarat1c1 degil • 
bulunmalan ezici bir fark olduktan ba§- lerd1r. Vatanperverhkleri, yahud itimad • 
ka, Japon tayyarelerinin oniinde hiicum zl klan b' 1 s1 1 , ecne 1 rna 1 tayyare almalanna 
edebilecek <;olden ba~ka bir§ey bulun • manidir. Biitiin gayretlerini, tayyare ak-
mamasl bu fark1 bi.isbi.iti.in artlrmakta • sammm kopyasma sarfediyorlar. F akat, 
d1r. bu . aksa~ birle§tirilecegi zaman hi<;biri 

Efrad adedi nisbetine gelince: Rus • yen yenne oturmuyor ve tayyare dii§iip 
!arm, bugiin, Baykal goliiniin §arkmda ~ar~lamyor. Ecnebi bir devletin ata§emi· 
daimi surette bulundurdugwu kuvvetin !1t J 1 en, apon tayyare erini tarif ederken, 
mecmuu iki yi.iz bin nefer kadar yani, «b t I · h k u ayyare enn ru u yo » diyordu. Di-
Rusyanm hali sulhde bulundurdugu kuv- &_er birisi de, «insan, bir ]apon tayyare
vetin onda biridir. sme camm emanet etmek i~in, velev sey· 

Bu kuvvetin mensub oldugu te§kilat yah s1fatile de olsa bir kahraman alma· 
tamamen miistakil olup Man<;uko hudud- hd1r; meger ki intihara niyet etmi§ ola I» 
larmda bulunan kuvvetli te§kilata dayan· demi§ti. 
maktad1r ve modem teknigin temin ede • J apon tayyarecilerinin, kahramanhg1 
bilecegi her ti:rli.i taarruz vesaiti ile ve son dereceye kadar goti.iren insanlar ol • 
tanklarla miicehhezdir. 1940 ta, Rus • malanna ragmen, fizik naksanlarla rna • 
yanm, iki bu<;uk milyon neferlik. daimi lui olduklan da soylenmektedir. Anlat • 
ordusu bulunacaktlr. Y ani, memleketin hklanna gore, J apon tayyarecilerinin ku
garbini miidafaa etmek i<;in, Uzak§ark · laklan, u<;u§ esnasmda bozuluyormu§. 
taki kuvvetlere hi<;bir zaman ihtiyac his· hte hadisat aynen boyledir. Bundan, 
setmiyecektir. ]aponya ile Rusyamn yakm bir atide 

]aponlara gelince, Manc;ukonun i§ga· c;ah§acaklan manas1m m1 c;1karmak ikhza 
li, azami be§ fuka ile, yani hali hazarda eder? Oogrusunu soylemek laz1m gelirse 
50,000, bali seferde 1 00,000 neferle te· ben boyle bir§eye ihtimal vermiyorum. 
min edilmi§tir. Esasen J apanya bundan J apanya, d1~ Mogalistana dokunmadik· 
daha fazla bir§ey de temin edemezdi, <;a ve nefsi <;inde kald1k<;a Rusya, sev • 
zira hazar ordusu, 17 fukadan, yani kulcey~i faikiyetinden vazge<;memekle 
328,000 neferden ibarettir. beraber, Uzak§arkta tedafiii vaziyetini 

]aponya, geni§ligi itibarile, kendi ara- muhafaza edecektir.» 
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60 sene diinyaya §ea- Ne:~~n~~~~~~~uctul-
met Yag.., diran Zaharofun dugunu gordiiler. Karde~ kolunda son 

yolculuklanm yaparlar, vatan topra -
gmda yatarlar. • d• v w • I• II Bi.iyi.ik kumandan !;iiikri.i Nailinin 

~"eVIf 1g1 g1z 1 r 0 er • • • son yolculugunu gordi.igi.im zaman c;ok 
~ agladrm. Fakat bu aglayu~a merhumun 

insanlari 
Anadolu 

milyarlar kazanan bogu~turarak 

harbini haz1rhyan 
ydlarini ~ok feci 

silah taciri 
ge~irdi 

ve 
son 

Zaharofun saylslZ malikanelerinden: 
me,hur kumar salonu 

Sir Bazil Zaharof, en hafif tabirile, 
muasularma §eamet yagduan altml§ se· 
nelik faaliyetten sonra, nihayet oldii. 

Y a§ad1g1 devrin ve hie; §iiphe yok, bu
tun devirlerin en buyuk silah taciri ol -
mast mukadder bu adam, Muglada dog
IDU§tur. Ailesi fakirdi ve Zaharias Bazi
leos, ifestidi isminde zengin bir ahbabm 
muavenetile, T atavladaki Rum mekte -

binden c;tktp, gene lstanbuldaki bir ln
giliz kolejine devama ba§ladt. Bu ko -
lejde on sekiz ya§Ina kadar tahsile devam 
ettikten sonra hayata ahlmak zaruretile 
kar§tla§tl. 

Delikanh, evvela Galatada sarrafhk, 
sonra tulumbacthk, daha sonra seyyah -
lara terciimanhk etti ve guniin birinde, 
kuma§ tiiccan · olan dayJSl Sevastopulo -
nun yanma girdi. Bazil, kendisini servete 
gotiirecek olan sahcthk istidadmt, ilk ev
vel bu adamm hizmetinde kulland1. Ni -
hayet bir gun, dayJSJmn l<endisini istismar 
ettigi kanaatile, magazamn kasasmt a~ 

t1, aklmca, kasadan kendi hissesine isa
bet ettigini hesablad1g1 miktarda parayr 
cebine indirdi ve lngiltereye giden bir 
vapura atladt. 

T alihin Bazil Zaharofa guler yiiz 
gosteri§i 14 te§rinievvel 1877 dedir. 
Nordenfold isminde silah fabrikatoru is
ve~li bir muhendis, Balkanlarda satJ§ 

Esrarengiz adam, end~e ile 
etralmt siiziiyor 

Jil yapmak uzere becerikli bir mumessil an· 
yordu. Bazil, Y unanistandaki bir ahba
bmm deHiletile bu mumessilligi ald1. Bi
dayette kendisine haftada be§ ingiliz li
rasi verilecekti. 

Artrk Bazil Zaharof ic;in parlak bir 
istikbal at;thyordu. N ordenfeld firmas1 
hesabma, ilk zamanlarda pek parlak a
ll§Veri§ler yaph ve Yunaistana ilk de -
nizalt1 gemisini, ondan birkac; hafta son
ra da, o zaman Y unanistanla muhasama 
halinde bulunan Turkiyeye o denizalh 
gemisinin t1pkls1 iki denizaltr gemisi daha 
sa ttl. 

F akat butun bunlar, Bazil Zaharofun 
miiptedilik devirlerine aid i§ler olup, son
ralan yapt1g1 i§lcrin yamnda c;ocuk oyun
cagt gibi kahr. 

Hirans Maxim admda bir Amerikah 
bir mitralyoz icad etmi§ti. Bu adam, icad 
ettigi bu silah ic;in, ingilterede bin;ok ne§
riyat yaptl ve Nordenfeldi hayli ku§ku
landtrdl. Y eni mitralyoziin, Viyanada, 

erkamharbiye huzurunda tecrubeleri ya
ptlacaktl. N ordenfeld, mumessili Bazil 
Zaharofu Viyanaya ko§turdu. Bazil Za
harof, Viyanada kendini hakikaten gos

termi§, ve mitralyozun astl mucidinin Nor
denfeld olduguna, tecrubeyi yapan er· 
kamharbiye heyetini ikna etmi§ti. Bun -

dan sonra, Bazil Zaharof Hiram Maxim 

ile Nordenfeld arasmda, yeni bir §irke -

tin teessusii ic;in ba§hyan muzakereleri 

idare ederek muvaffakiyetle bitirdi ve 

Zaharolun Paristeki evi 
Maxim - Nordenfeld Guns and Ammu
nitien Co firmasm1 tesis etti. 

Baz1 tren tesadufleri vardtr ki alelade 
hadiselerin e kinde n~ic.elwe ..l>itr.r
Prenses de Bourbon, Dii§es Lucerne, 
de Villafrance de los Caballerostan trene 
binmi§ arise gH3iyordu. Oflun oturdugu 
kompartlmanm yanmdaki komparttmana 
gene ve c;ok yak1~1kh bir adam girdi. Bu 
adam italyadan geliyordu. Biraz sonra, 
konu§maga ba§ladiklan zaman, Du§es 
bu delikanhnm, Bazil Zaharof oldugu· 
nu ogrenmi§ti. 

Bazil Zaharof 1889 senesinde Parise 
yerle§mi§ti. Bu yerle§menin akabinde, 
Cornelius Herzin tegayyubu ve Panama 
rezaleti munasebetlerile Bazil Zaharofun 
ismi ortada dola§maga ba§ladt. 

Bazil Zaharof. Rusyada, erkamhar
biyeden sipari§ almak ic;in kadmlardan 
istifade ediyordu. Ayni zamanda, sevdi
gi ve tarafmdan sevildigi Prenses de 
Bourbonun munasebetlerinden de istifa
de ediyordu. 

Balkanlarda, kendi verdigi silahlann, 
makedonya ihtilalcilerinin elinde Yuna • 
nistam da tehdid etmege ba§lamasJ onu 
hie; alakadar etmiyordu. Bazil Zaharof 
ayni zemanda trost hulyalan da kuru • 
yordu. ispanya ile Giiba arasmdaki harb 
nihayet bulur bulmaz, Vickers §irketi, 
Zaharofun himmetile, Maxim §irketile 
birle§ti. 

T ranstval muharebesi Afrikanm ce -
nubunu ate§e boguyor, Bazil Zaharof, 
hem asi c;iftt;ilere, hem ingiliz kttaatma 
silah veriyordu. Her iki tara£ ta, birbirini 
oldiirmek ic;in, Vickers Maxsim silahla
nm kullamyordu. 

I 904 senesinde, Rusya silahlamrken, 
bu silahlan satan gene Bazil Zaharoftu. 
Bu adam, Tiirkiyede, Bulgaristanda, her 
yerde faaliyetteydi. Rusyada bir fabri • 
ka kurdu. 1908 de, Bordeauxdaki teknik 
sergi miinasebetile Lejyon Donor ni§anile 
taltif edildi. 

Bazil Zaharof, harb zamanmda, Mi.it
tefikler hesabma elli milyon sarfetmi§ti. 
Bu rakam hayretle kar§Ilanmamak ikttza 
eder. <;unku bunun kar§IS!na, ebediyen 
ogrenilmesine imkan olmiyan ikinci bir 
rakam daha yazmak icab eder ki bu, Za· 
harofun 1914 senesile 1918 senesi ara -
smda silah sah§mdan temin ettigi kann 
miktandu. 

] ean J aures, Villainin kur§unlan al
hnda can verdigi sabah, resmi gazete, 
Sir Bazil Zaharofa, ifa ettigi miistesna 
hizmetlerden dolay1 Lejyon Donor ni -
§ammn Komandor ruthesi tevcih edildi
gini haber veriyordu. 

Harbin nihayetinde, Grand Officier, 
daha sonra buyiik salib riitbelerile taltif 
edilen Zaharof, ayni zamanda Britanya 
lmparatorlugunun bi.iyiik salib ni§amm 
almt~ ve dostu Loid Cort; tarafmdan ken
disine ;lovalye unvam verilmi§tir. l§te 

da herhalde son zamanlarda duydugu 
biiyiik bir teselli ve sevinc kan~rkt1. 

Evet $iikri.i Naili olmii~ti.i, lakin cena
zesmi saran Ti.irk bayrag1 eserinin e -
bediyen ya§?Iyacagma biiyiik bir delil -
di. Ben bu toreni gordi.igiim zaman ba
bamm Yemende kalan ziyaretsiz alii -
si.ini.i di.i~i.indi.im. Bugiinkii torende san
ki ona da bir hisse varmr~ gibi geldi. 
ic;imden kopan bir ses; ona hie; gorme
den kaybettigim o bi.iyiik ruhlu komu
tana cbabaclglrn rahat yatabilirsin, 
c;iinkii sen orada isen karde~lerin, c;o -
cuklarm burada daima yiikseklerde 
dalgalanan §?anh bayrag1rn1zm golgesin
de yatacaklar. dedi. 

:;iiikredelim ki; Tiirkli.igu ezmek is -
tiyen ve kolayca ezebilecegini sanan 
demir zincir Biiyiik Onder Atatiirkiin 
kuvvetli kollan altmda kmld1. Etraf1 -
m1z1 yahyan alevler onun giine~ bakl
~1 kar§?ISmda sondii, yok oldu. Bugi.i • 
nun oliileri gozlerini kaparlarken miis
terihtirler. Onlarm mezarlanm yaban
Cl ayaklar c;ignemiyecek, c;ocuklan bo
yunlan biikiik ve esir olarak ya§aml -
yacaklar. Tiirkiin ezeldenberi yabanc1 
kar§lsmda igilmiyen boynu ebede ka • 
dar igilmiyecek. N e mutlu bizlere ki 
bugiini.in ve yarmm gencligine bu a • 
te§i a~1hyarak y~1yoru . .. 

Zeliha Osman Ozen 

islahiyenin z1rai istikbali 
~ok biiyiiktiir 

Islahiye (Hususi) - Tii.rk - Suriye 
hududu iizerinde bulunan Islahiye, Ga
zi Antebe bagh bir kaza merkezidir. 22 
bin niifusu ve 72 koyi.i vardtr. Cenub 
demiryolunun ic;inden gec;mesi ve hu • 
dud iizerinde bulunmas1 itibarile kaza 
biiyi.ik bir ehemmiyeti haizdir. 

Islahiye ovas1 yrllardanberi iizerinde 
c;ah§Ilmarnl§ c;ok bakir bir ovad1r. Nii -
fus azhgr, sermayesizlik ve ic;timai se
bebler tesirile bakllmarni§ alan bu ova
om zirai istikbali c;ok yiiksektir. Bu 
rruntakada ekilen Karasu pir·inc;lerinin 
ticai klymeti yi.iksektir. 

Islahiyede aktllara hayret verecek de
recede daglar1 tutan s1k ve mebzul ya
bani zeytin agaCI vardrr. Buralar ac;1l -
d1g1 ve i§lendigi takdirde kazanm geliri 
kat kat artacakt1r. Kazanm yollan diiz
giindiir. Hudud i.izerinde olmas1 dolayi
sile eskiden burada !;Ok kac;akc;1hk vak
alan oluyordu. Fakat son y1llarda ali • 
nan s1kl tedbirler ve devamh takibler 
neticesi olarak kac;akc;1hk eskiye naza
ran ~ok azalm1~trr. __ ,......._ __ 
Van Zeland Londra seyahati 
hakk1nda beyanat vermiyor 

Briiksd 30 (A.A.) - Dun ak~am 
Londradan avdet eden M. Van Zeeland, 
M. Edenle yapm1~ oldugu gorii§meler 
hakkmda resmi beyanatta bulunmaktan 
imtina eylemi~tir. 

Glaskovda grev sona erdi 
Glasgow 30 (A.A.) - Nakliyat 

korporasyonu amelesi grevi, bu sabah ni· 
hayet bulmu§tur. 

Bazil Zaharof o gunden itibaren Sir di· 
ye antlmaga ba§lanmi§hr. 

Yunanistamn Anadoluya savletini ha
mhyan Bazil Zaharoftur. 1921 harbi 
onun eseridir. Bu mucadelenin devam1 
muddetince Bazil Zaharof Venizelosun 
en buyuk dostu olmu~tur. Bu dostlugun 
birdenbire ve ebediyen bozulu§u, Veni
zelosun, Kral ]orju Yunan tahtma ~~ -
karmak hususunda Bazil Zaharof tara • 
fmdan vaki olan teklifi reddetmesi uze
rinedir. 

Zaharof, silah ticaretinin yamba§mda 
petrol i~lerile de ugra§maga ba§lamJ~h. 
Birkac; senede Montekarloya sahib oldu. 

1925 senesi, Diik de Villafrancamn 
vefat1 uzerine, Bazil Zaharof trende ta
m§hklan zamandanberi sevmekten geri 
kalmadlgl dii§esle evlendi. F akat ancak 
bir sene beraber ya§Iyabildiler. Prenses 
de Baurbon, Madam Bazil Zaharof un· 
vamn1 1926 senesine kadar ta§lyabildi 
ve 0 sene oldu. 

KariSimn oliimii, Bazil Zaharofa ilk 
ytk1c1 darbeyi vuran felaket vazifesini gor
di.i. 0 tarihten sonra, dunyamn en faal 
adam1 olan Zaharof i§lerini ihmal etme
ge ba§ladt. Bazil Zaharof arhk ihtiyar
lamJ§ti. 

Dunyanm bu en zengin silah taciri, 
biitiin servetine, biitun debdebesine rag
men, son senelerini fakirane denecek bir 
hayat i~inde gec;irmege mecbur olmu§tU. 
Midesi ve karacigeri hasta oldugu ic;in 
doktorlar kendisini yemek yemekten me
nediyorlar, hatta istedigi yerlerde ya§a
masma bile mi.isaade etmiyorlardt. Bazil 
Zaharofun biitun zevki, tekerlekli kol -
tugunda arama k1sa gezintiler yapmak
tan ibaret kalmt§h. 

Zaharofun • m1ras1 
Buradaki iki kad1n varisten birisi ((Benim 

hissemi hiikumet alsiD)) diyor 

Aleko! sen bugiinii gormeliydinh> 
[Ba11taratz 1 tnct sahifede] 

smm olduguna dair izahat vermi§ti. Fa
kat birkac; giin sonra Rum zengininin ve
vah hakkmdaki haberlerin dogru olma • 
dtgt anla§lidi. Aleko buna ragmen bo§ 
durmami§ bu muhte§em servete kavu§ -
mak hayalile muhtelif yerlerden diger 
bir tahm evrak daha getirterek miras -
c;mm kendsi oldugunu tasdik ettirmi§tir. 
Bu meyanda Paris Yunan sefareti de 
mirasc;t olarak bunlan tamml§hr. Beyog
lunda s1k, s1k gori.ilen Aleko bekardtr ve 
onun da epeyce serveti vard1r. 

Haydarpa§a gan yap1hrken orada 
kullamlan ta§lan o getirmi§tir. <;ok defa 
T okathyanda otururdu. Bir gun gene 
boyle Tokathyanda otururken ahbab -
Jarmdan biri on a §UnJan SOY Jemi§tir: 

«- Aleko, bu herif galiba seni ol 
diirdiikten sonra olecek ve sen bu servete 
konamtyacaksm. Onu!l hayalile ugra§a
cagma elindeki paray1 ye, keyfine bak.» 

Aleko bu sozlere tebessiimle cevab 
vermi§: 

«- Bu servete kaVU§madan oliirsem 
gozlerim ac;1k gider !» 

T akriben 17 giin evvel, Aleko hasta
lanmi§ ve emeline kavu§madan olmu§tUr. 

Aleko oldiikten sonra §imdi Zaharo
fun varisi olarak bu iki ihtiyar kadm kal
IDI§hr. 

Bazil Zaharofun oliimu ve varisleri • 
nin !stanbulda bulundugu ve bu arada 
Prasianos isminde bir Rumun Selanikte 
gazetecilere Zaharofun varisinin kendisi 
olup istanbulda da iki hem§iresi bulun -
duguna dair beyanahm okuyunca bu iki 
ihtiyar kadmm pe§ine dii§tiim. Onlan 
evvelce mektebde talebem olan bir Rum 
c;ocugunun tavassutile buldum. Evde yal
mz Madam iverfomeni vard1. Ah§ab 
evin i~indekiler kadar titrek ve ya§h mer
divenlerden yukan ctlktrk. Madam !ver
fomeni ya§h bir Ti.irk kad1m gibi samiml 
idi. Sordugum suallere §U cevablan 
verdi: 

«- Bazil Zaharofun bizden ba§kcr 
varisi yoktur. Zavalh Alekoyu biliyor -
sunuz degil mi ~ (Kadm aghyordu) o ol
memeliydi, bugi.inii gormeliydi. Bir ga
zeteqe Prasianos isminde birinin ona va
rislik iddiasmda bulundugunu okuduk. 
Bunlann Zaharofa ana tarafmdan uzak 
fakat veraset derecesinde olm1yan bir ak
rabahklan varnu§. Bizim verasehm1zm 
nereden geldigini size hikaye edeyim. 
Biz Vasil Zahiuofla amca t;ocuklanylz. 
Kendisinin Muglada dogdugu dogru de
gildir. Vasil Zaharofun babas1 Oskudar
h Topal Zaharyadrr. Bizim babam1zla 
Vasil Zaharof iki karde§ ~ocugu §erik 
olarak burada biiyuk bir manifatura rna-

Yugoslav 
(Baljtaraft 1 inci sahifede) 

caristan imparak>rlugunun idaresi altm
da bulunan Htrvat ve Slovenler hurriyet· 
lerine kavu§mu§lar ve sonra birle§mi§ler
di. 

Dalmac;ya mevkii hiikumeti ilk defa o
larak mi.ittehid bir Yugoslav hukumeti • 
nin te§kilini Strbistan, Karadag ve biitiin 
Yugoslav vilayetlerinin ve sab1k Avus -
turya Macaristan Kralhgmdaki memle • 
ketlerin bir tek hukumet olarak birle§mesi 
hususunu ileri attJ. 

N ihayet, 26 te§rinisani 1918 de Ka
radaga Podgoric;ada ic;tima eden Sub 
milll meclisi umumisi dahi Karacorcevic; 
siilalesinin hi.iki.imdarhgt altmda Kara • 
dagm Strbistanla ittihad1 ve bu suretle 
ittihad eden iki hukumetin biitun Yugos
lav i.ilkelerile birle§erek milli bir huku -
met te§kili lehinde rey verdi. 

Zagreb meclisi millisi tarafmdan da 
Belgrada yirmi sekiz ki§iden murekkeb 
bir heyeti murahhasa gonderildi, bu he· 
heyet bi.itiin Yugoslav vilayetlerinin yal
mz bir hi.ikumet olarak birle§mesi ve he
men yeni bir hiikumet te§kili hususlan • 
mn ilam ic;in muttehid S1rb ve Karadag 
hiikumetile miizakere ve isti§are etmek 
salahiyetini haiz bulunuyordu. 

1918 kanunuevvelinin birinci gunu 
o zaman naibi hi.ikumet olan veliahd 
Prens Aleksandr bu heyeti murahhasayi 
resmen kabul etti. Meclis reisi eski A -
Avusturya Macaristan memalikinde bu
lunan bi.itiin Yugoslavlann karanm ken
disine okudu. Bu kararda biiti.in Yugos
lavlann milli ittihadt c;ok istedikleri ve 
tek bir Yugoslav hiikumeti halinde birle
§erek hukiimdarbg1 Kral Birinci Pierree 
ve yahud naib ve veliahd Aleksandra 
tevdi ettikleri muharrer bulunuyordu. 

N aibi hiikumet Prens Aleksandr, eski 
Avusturya Macaristanm Yugoslav vila
yetlerile birlikte Subistan ve Karadagm 
ittihadmt Kral Birinci Pierre namma ilan 
etmek suretile bu ittihad1 tatbik sahasma 
koydu. Bu suretle birc;ok amlardanberi 

gazas1 ac;hlar. ingiltere ile l§ yap1yorlar· 
d1. istanbulun en buyuk magazasma sa
hib olmu§lardl. 

Zaharof bir giin bahama: «Maga· 
zay1 kapiyahm, top attlk diyelim, para
Ian ahp c;ekelim gidelim. Avrupada da
ha buyuk i§ler yapanz» dedi. Benim ba
bam namuslu bir adamdt. Fikri kabul 
etmedi. Vasil Zaharof ta aynld1. gitti. 
Hatta Lafontenler bu yuzden aleyhine 
dava ac;tilar. Bu dava evrakt hala mah
kemededir. Sonra elinde para kalmadt. 
Bu arada Vasil tfistidis isminde bir ada· 
mm iki bin liras1m dolandJrdl. Atinaya 
kac;h. Fa kat bu adam onu A tin ada ya· 
kalathrarak mahkum ettirip hapse athrdt. 

Vasil Zaharof c;ok dalavereci bir a -
damd1. Bakm1z onun bir hilesini anlata
ylm. Zaharof hapisanede iken bir gun 
kendisinin oldugii ilan ediliyor ve hapi
saneden bir cenaze c;tkanhyor ve gomu· 
luyor. Akrabalan bilahare vefat eden 
3 kllkarde§inden ikisinin mezanm ac;t1 -
nyorlar. Bir de baktyorlar ki olen adam 
Bazil Zaharof degil, ba§kas!dtr ve Ba
zil Zaharof bu dalavereyi tatbik etmek 
suretile Atinadan kac;mi§hr. Belki Ba -
bas1 Muglada bulunmu§tur amma Za • 
harofun kendisi T atavlahdtr ve dogdu· 
gu ev hala Tatavlada durmaktad1r. 

Hayatmm miihim bir k1sm1 yoksulluk 
it;inde gec;en bu §eytan adam Londrada 
birdenbire zengin oldu.. Montekarlo ka
zinosu onundur. !ngilterede yiizlerce evi 
ve apart1mam vardtr. Vasil Zaharof ev
lenmemi§tir. Bir !spanyol metresi 'vardt. 
Ondan bir ktzt oldugunu soyliiyorlar. 
F akat bu kadm \esmi kans1 degildir. 
Ktz da onun k1z1 olmu§ olsaydt babast· 
nm ismini ahrdt. Halbuki kadmm eski 
kocasmm adm1 alml§hr.» 

ihtiyar madam hem bunlan soyliiyor 
hem de «ah Aleko!.. Sen olmemeliydin !» 
diyordu. 

- Madam bu serveti ahrsamz ne ya
pacaksmtz? dedim. 

- N e yapacagtz. Gene degilim. Y a§ 
seksen, bundan sonra biz paray1 ne ya
pacagiz? Karde§im Yunan tebaas1drr. 
Ben, Tiirkiim, Cumhuriyet tebaasmda -
mm. Karde§im Y unan hukumetine mii
racaat edecek, bu .servetin almmasmJ is
tiyecek. Ben de hiikumetimizden rica 
ederim, bu parayt alsmlar ve iki huku -
met bu para! an ne is terse yapsmlar ... 

Madama Bazil Zaharofun btrakttgi 
paranm miktanm sordum. 

- Say1lamaz! dedi. 
,Simdi iki ihtiyar kadm Kad1koydeki 

evlerinde mangalm kullerini e§eliyerek 
Bazil Zaharofun milyonlarma kavu§mak 
hulyasile ya§Iyorlar. 

Fuad Duyar 

ittihad1 
ayn ya§aiDl§ olan Yugoslavlann ittihad1 
keyfiyeti Kral Birinci Pierrein hukum -
darhg1 altmda bir hukumet te§ekkiil olun
mak suretile tamam oldu. 

Milletin kemali hulus ve sebatla c;a
h§mast, cesaret ve azmi kavisile butiin 
manilerin ytkllmast sayesinde gene y u -
goslav hiikumetinin te§kilindenberi gec;en 
I 7 sene zarfmda fevkalade giizel neti • 
celer elde edilebilmi§tir. Bu c;ah§manm 
Yugoslavyamn saadet ve terakkisi husu
sunda biiyiik faydalan olduktan ba§ka 
milletin sadakat ve metanet ve gayretleri 
kezalik dost ve miittefik memleket dahi
linde politika noktai nazanndan sulh ve 
miisalemetin teminine ve Yugoslavyamn 
manevi kuvvet ve buyukliigile parlak bir 
istikbal yolu ac;maga da hadim olmu§tur. 

,Simdi bir kanunuevvel, butun cenubi 
Slavlann ittihad gunii ve Yugoslav hal
ki dost ve mi.ittefikleri i~in buyiik bir yor· 
tu giini.i olmu§lur. 

Kral biiyiik Aleksandr Marsilyadaki 
feci suikasdden sonra son nefesinde « Yu
goslavyayi muhafaza ediniz» soziinu e• 
manet b1rakm1§hr. Bu sozler bi.itun om • 
runii ahalisile halktn saadetine hasret • 
mi§ olan bu buyiik Krahn son sozleri ol
mu§tur. Maalesef Marsilyada cani elile 
pek t;abuk hitam bulmu§ olan muddeti 
hayatmda butiin du§i.incesi ve biitiin gai· 
lesi Y ugoslavyamn saadet ve terakkisine 
matuf bulunmu§tur. Onun feci surette 
vefatmdan sonra Y ugoslavya dahilen ve 
haricen daha ziyade kuvvetlenmi§tir. 

Kral Aleksandnn en esash c;ah§mas1 
mi.icavir kom§ularile iyi munasebetler te
sis etmek olmu§tur. Bu siyasetinde mu -
vaffak oldu. Nitekim Kiit;uk !tila£ ta o
nun eseridir. 

Kiic;iik Antantm gayesi, buti.in diin • 
yaca pek iyi biliyor ki, Avrupa sulhunu 
muhafazadan ibarettir. Miiteveffa Kral 
Aleksandnn bu te~ebbusunde ne derece
ye kadar muvaffak oldugunu da hadisat 
gosterim§tir. 

Balkan paktt da onun Buyuk Onderi-
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Halebli diyor ki 
«Suriyeyi, Suriyelilere 

bagi,hyan Tiirkleri 
giicendirmemeliyiz» 

(Baljtaratz 1 inc! sahi!ede) 

zaten. Adetlerimiz birdi, an' anelerimiz 
uygundu. K1z ahp veriyorduk, can kar· 
de§i, kan karde§i gibi kayna§IP gidiyor· 
duk. 

Firak ve iftirak gunlerini anmak istc• 
mem. 0 bir derddir, elemdir. Aziz ve a· 
lim olan Allahm neden bize aynhk tak· 
dir ettigini ne ben anlad1m, ne de anhya• 
na rasgeldim. Bir i§tir oldu i§te. Lakin 
muhakkak olan bir §ey var: Tiirk bay· 
rag1 yurdumuzdan c;ekildi amma ondaki 
ayla ytldlZln ash gokte, I§Ikh golgesi de 
yiiregimi .. de kald1. Biz bugiin sizi, uzak
lara c;ekilen bir karde§ gibi anarJZ. Go· 
niilden goniile yol oldugunu soyliyen A
rab meseline gore sizin de bizi oyle ha
t!rladlgmiZa §Uphe etmeyiz, Suriye istik
lali sozu ortaya c;tktrktan sonra Turk ga· 
zetelerinde t;tkan yaztlar bizim kanaati· 
mizi kuvvetlendiriyor, bizim it;in ta~Jdlgt• 
mz karde§ sevgisini bize apac;1k gosteri· 
yor. 

Gonul isterdi ki bu kar§1hkh sevgi, si· 
yaset oyunculannm dedikodularile incitil· 
mesin. Halbuki gordiigiinun, duydugu· 
nun, bildiginin tersini soylemekte §ahls· 
Ian ic;in menfaat bulanlar, idraklerini 
zorhya zorhya, yiireklerini bashra bashra 
hakikate kar§I yiiriiyorlar ve sizden ziya· 
de bizi muteessir ediyorlar. 

Bence Antakya davasmm it;yuzii bu
dur. Hak, siyaset ihtirasma feda edilmek 
isteniliyor. Hie; dii§iiniilmiiyor ki bizzat 
biz, hakka dayamp istiklal istiyoruz. Di
ledigimiz nimeti de ancak hakh oldugu· 
muz ic;in elde edebilecegiz. 0 takdirde 
gayrin hakkma hiirmet etmekligimiz Ia· 
ztm gelmez mi? 

Cedbeced Halebli oldugum halde 
hakka sayg1 gostermegi insanhk borcu 
tamd1g1m ic;in perva etmeden yaz1yorum: 
Antakya Tiirktiir, lskenderun Tiirk· 
tur. Hatta s1k dokuyup ince elersek Ha· 
lebin de Arabhktan ziyade Ti.irkliige ya· 
km oldugunu soyliyebiliriz. 

Arablar kulaktan kulaga devrolunan 
tarihe merakhdtrlar. Okuyarak degil, 
din]iyerek ve i§iterek tarih bellerler. ~im
di Halebin ortasma ctlkahm, sala I diye 
haykmp halkm tarih bilgisine muracaat 
edelim. Acaba kac; ki§i haftzasmda Turk 
menkibelerinden gayri bir §ey bulabilir. 
Yliz y1l, iic; yiiz y1l, be§ yiiz y1l, bin y1l 
hep Tiirki.in hikayelerile dolu degil miL 
Daha otelere gitmekse bo§ yere yorul
maktrr. 

Gene Arablar «ennecatii fiss1db» der· 
ler. fstiklal bir kurtulu§, bir necat ise dog
ruluga temessi.ikle elde edilecek demektir. 
0 halde bizim Sancak davasmda dogru 
hareket etmemiz ve oradaki Turklerin 
hakkma hi.irmet etmemiz icab etmez mi? 

Seydi! . . . Ben size hi tab etmiyorum. 
Sizin vas1tamzla kendi yurdda§lariiDJ hak
ka t;agmyorum. Suriyeyi Suriyelilere ba· 
gt§hyan Tiirkleri giicendirmekten c;ekin
meliyiz. Ozu de yiizu de Turk olan San
cak ic;in dedikodu yapmak, kendi ne· 
cat yolumuza diken serpmektir. Turkle
rin ortaya bir Ti.irk - Suriye hududu me· 
selesi c;Ikarmamalan, tarihi ellerine ahp 
bizi yeniba§tan muhasebeye t;agtrmama
lan bir nimettir. Bu nimetin kadrini bil
memek te di.ipediiz dalalettir. 

istiklalin henuz hulyastm ta§tyan yurd
da~lanm, kendi ag1zlanmn tadm1 kendi 
gafletlerile bozmamahd1rlar. Biz Suri
yelilere du§en vazife, kendiligimizden ve 
sevine sevine Turk !sknderunla Turk 
Antakyamn istiklalini ilan etmektir. 0 
topraklan sahiblerine b1rakahm, Suriye· 
nin ic;inden parc;alanmamasma c;ah~ahm. 
Ci.inku biz, bizim olm1yan topraklara goz 
koymaga sava§Irken agyar, bizim olan 
yerleri bizden ay1rmaga c;ah§lyor. hte 
Liibnan, giize] Liibnan! .. Suriyeli politi
kaCI!ar, sudan bahanelerle o h1ttamn biz
den nezolunmasma mc;m susuyorlar. 
Y oksa Li.ibnam korumak, Antakyayt 
gasba c;ah§maktan gut; mu?.. Eger boyle 
du§unuyorlarsa veyl onlara!.. Ciinki.i zor
luk, Tiirkun hakkm1 yemekte ve yemek 
istemektedir. 

Dogru yolda yuriiyenleri Allah aziz 
etsin. 

28 le§rinisani 1936 
Halebll 

MEHMED BEKIR NASIR 

miz Atatiirkii ziyaret etmesi ve aralarm
da cereyan eden samimi gorii§meler ne • 
ticesinde vucud bulmu§tur. 

I kanunuevve) 1918 denberi her ge
c;en giin dost Y ugoslavyamn kuvvet ve 
kudretini daha ziyade arhrmt§, koynun· 
da ya§tyan muhtelif unsurlann yekdige • 
rile anla§masmi daha iyi bir §ekilde temin 
etmi§tir ve edecektir. 

Naib Prens Pol ve Ba§vekil M. Sto
yadinovic;in muvaffak idareleri de bu si· 
yaseti daima ayakta tutmaktadtr. Dost 
memleketin gene Krah Piyer de hie; §up
hesiz sulh yolunda babasmm yolunu ta· 
kib edecek ve Yugoslavya bu giizel yol· 
da ilerliyecektir. Miittefik Yugoslavyay1 
tebrik eder, mes'ud y1llar dileriz. 
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Bahkf;Ihk Kongresi bu ~ ~~~umhuriyetJIJ 
Ankarada · a~1hyor 1:;;.~~~::~~;~~~; •• gun 

(Ba$tarajl 1 inci sahijede) 

tetkik ve munaka~a edilmesi, d;ha fay
dah ve hay1rh olacagmdan bu kongreye 
liizum giiriilmii§tiir. 

Su mahsulleri Tiirkiye Cumhuriyeti 
kara sularile, nehir, go!, 1rmak ve kana[ 
gibi ic; sulannda bahkc;Jltk ve siingercilik 
yapmak hakk1 Turk vatanda§lanna miin
hamdJr.>> 

Proje «avladJgJ mahsulii sah§a arzet
mek maksadile baltkc;Ihk yapanlara (ba
hkc;t), mf eglence ic;in veya kendisinin, 
yahud ailesinin ihtiyacma kifayet edecek 
miktarda bahkc;1hk yapanlan da (am a
tor) bahkc;J>> olarak tavsif ediyor. Ecnebi 
tebeasmdan olanlar yalmz amator bahk
c;Ihk yapabileceklerdir. 

Bahkc;Jlara, bir y1! ic;in muteber olmak 
iizere bahkhanelerce tezkereler verile • 
cektir. Kendi ba~ma c;ah~an veya iic;e ka
dar tayfa kullanan taktm sahibi bahk
<;Jlar ic;in tezkere bedeli bir liradJr. Diger
leril'le de kullandJk!an tayfa saytsma go
re ~zkere bedelleri tesbit edilmi§tir. A
mator bahkc;Jlara verilecek tezkereden de 
25 kuru~ almacakhr; fakat amator ol
masalar da 60 ya§ml gec;kin bahkc;Ilar, 
turistler ve kendi gemileri vesaitile kendi 
ihtiyaclan nisbetinde avlanan donanma 
veya tiiccar gemisi zabitan ve miiretteba
h tezkere almaktan mtiafhrlar. 

ikhsad Vekaleti layiha kanunla~mca 
bahklann yumurtalanna ve kiic;iik yavru
lann stgmmasma miisaid mevki te§kil e
den sahalan «himaye mmtakalam> ola
rak tesbit ve ilan edecektir. Bu mmtaka
larda, tesbit edilmi~ bahk cinslerini avla
mak, sulara ot, c;amur, ta§, kum atmak 
veya c;1karmak yasak edilecektir. 

Bahkc;1hkta kullamlacak her tiirlii ag
larm ve aletlerin tabi olacag1 §artlar da 
bahkc;Jhk nizamnamesi hiikiimlerine ay
nca tesbit ve kontrol edilecektir. 

Balrht;rlrh Banhasrnrn esaslart 
Bu kanunla iktJsad Vekaletine bagh 

olarak, bir de Baltkc;1hk Bankasl kuru
lacagmt evvelce bildirmi~tim. Projenin 
bankaya aid ba§hca hiikiimlerini aynen 
bildiriyorum: 

Bahkc;Ihk Bankasmm vazifesi §Unlar

dJr: 
a) Bahkhaneler kurmak ve idaresine 

l'lezaret etmek; 

b) Bahklarm muhafazas1 ve satl§Jmn 
tanzimi maksadile soguk hava depolan ve 
ouz imal edecek tesisat viicucle getirmek; 

c)' Bu kanuna gore kuruhnu~ bah'kc;1 
sat!§, istihsal ve kredi kooperatiflerini fi

nanse etmek; 

c;) Av alat ve malzemesini ve avcJla
nn muhtac oldugu diger nevi malzeme
nin toptan ahmm1 yapmak ve tevziini te

min etmek; 
d) Deniz mahsulleri ve Sous Produc

tionu sanayiini viicude getirmek ve finan

se etmek; 

e) Deniz mahsulleri istihsalinin ve sa
tJ§Inln tekemmiilii ic;in icabmda ecnebi 
sermaye.ile i§tirakli diger nevi §irketler 

kurmak; 

f) Gerek bankanm ve gerek hususi §a· 
h1slarm elinde bulunan bahk av yerleri
nin daha verimli bir surette i§lemesini te-

Bugiin Romanyadan Naz1m vapurile 
min edecek te§ebbiislere giri§mek 

yard1m etmek; 
g) Deniz mahsulleri avc1lan ve lay -

falan ic;in hayat ve kaza sigortalan, av 
alat ve vasttalan ic;in umumi sigortalar 
yapmak veya yaphrmak; 

veya Tiirk ana vatanma gelen 1600 g6Qmen biz. 
ler kl Tuzlaya c;1kmca Tiirk bayraklarml 
go2: ya§lanmJz!a Jsladik. Biiyiik Atam1za 
sonsuz dualar ettik. Her zaman var ve sag 
ol&un. Daha vapurda !ken binlerle okke. 
ekmek kiifelerile zeytin getlrlldl. Dl§an Cfl· 
kmca heplmlz giizel blr banyo yapt1k ve 
sonra ~!land1k. Bu babda s!hhlye te§k! -
latma ne kadar te~ekkiir etsek azcilr. Qa
dirlara girer girmez Klzilay blze tekrar ek
mek dag1tarak s1ca:k vorbalar ve etl! fe.
sulyeler ve kavurmall pllavlar verdi. Muh
tac yoksullanmJza gocuk, elblse, c;am~JI, 

vorab ve salre verdi. Hak!katen anam1zm, 
babam1zm yuvasma geldlglmizl anlad1k. 
Gerek K1z!laym unutul!myacak bu h!zme .. 
tinden ve gerek hastaneye yatJrdJgimlz 15 
kadar hastam1zm hastanede gordiigi.i ~ef
katten dolay1 Slhhiye Vekaletine sonsuz 
minnetler ve te~ekkiirler ederlz. 

h) Bu kanunda yaZJI1 tayfa yard1m 
sand1klanm kurmak ve idaresini temin 
etmek; 

i) Bahk enstitiileri ve tetkik miiesse • 
seleri viicude getirmek; 

1) Deniz mahsullerinin istihsal ve is • 
tihlakini tekemmiil ettirmek maksadile 
ne§riyat ve propaganda yapilmasmt, ser
giler ve miikafatlar tertib edilmesini te
min etmek; 

j) Mevduat kabul etmek; 
k) Nizamnamesinde yaZJI1 diger nev1 

banka muameleleri yapmak.» 

«Bahkc;•hk Bankasmm itibari serma
yesi I 0 mil yon Tiirk lirasJdJr. Bu miktar 
ikhsad Vekaletinin teklifi ve bankamn 
umumi heyetinin kararile iki misline ka
dar artmlabilir. 

Sermaye kaynaklan ~unlard1r: 
a) Hazitteye aid olup bu kanunun 

mer'iyete girdigi tarihte hazinece Bahk
c;Ihk Bankasma devredilecek olan go! -
ler, nehirler, sabit ve seyyar dalyanlarla 
voliler ve 12 nci maddede yaz.l1 oldugu 
vec;hile devlete intikal edecek dalyanlarla 
mevcud bahkhanelerden hazineye aid 
bulunanlarm binalan ve mii~temilatJ; 

b) iktJsad Vekaleti emrinde olup ba
hkhane in§asma veya o suretle kullaml
maga elveri~li mahallerden bankaya dev
redilecek olanlar; 

c) 4 lincii maddede yaz1h tezkere be
delleri babkhane varidatJ; 

c;) Hiikumetin verecegi tahsisat; 
d) a f1krasmda yaz1h giil ve dalyanla

rm iltizam ve icar bedellerinden alaka -
darlar elinde toplamp §imdiye kadar ha
zinece tahsil edilememi~ olan meblaglar; 

e) Bankamn senelik bilanc;osunda ta
hakkuk eden temettiilerden aynlan k•s•m
dan ibarettir. 

«Banka icra Vekilleri Heyetinin ka
rarile tahvilat <;Ikarabilecegi gibi icabm
da mevcudatmdan kar~dtk gostererek on 
be§ seneye kadar vadeli istikrazlar dahi 
yapabilir. Ancak bunlann tutan 5 mil
yon liray1 gec;emez.» 

ikhsad V ekaleti, bun dan ba§ka ay -
nca bir de «bal1k sanayii nizamnamesi 
hazJrhyacaktJr. Bu nizamnamede konser
ve, prezerve, kurutma, tuzlama, bahk 
unu, babkyag1 ve bahk derisi gibi bahk 
sanayii mamulatJ imali ic;in tesis oluna
cak fabrikalarla imalathanelerin kurulu§· 
Ian, iktJsadi ve s1hhi bak1mdan tabi ola
caklan kayidler ve bunlann kontrol §e· 
killeri gosterilecektir. 

MEKKI SAID 

Halid takvimi 
Her sene <;1kmakta olan bu takvimin 

1937 yilma mahsus olam da <;1km1~hr. 
Bir<rok takvim bilgisinden ba~ka vila -
yet ve ~az~lanm1z, demiryollanmiz, 
posta tanfes1, avc1hk, s1hhat kaideleri 
gibi faydah malumah ihtiva eden bu 
takvimi tavsiye ederiz. 

Papuc;ular koyil deligatt baytar :;a
kir, Karaveli deligatt Mehmed, Kara

yagmurlar deligatt Ahmed 

lneboluda ,eker buhram 
ineboludan Ref!k Qolakoglu imza.sile al

dJgJmlz bir mektubda ~ehlrde §eker kalrna
d!(p ve Turhal ~eker fabrlkasma yapt!ltlarl 
muracaatlerin hic;blr miisbet net!ce v~rme
dlgi bildlrilmektedlr. inhisarlar idaresinln 
nazar1 dlkkatlni celbederlz. 

Sancak ve tak meselesi 
Edirncden Sadullah Bllgiseven imzasile 

aldlgJmJZ mektubda Kurtulu§ ve Cumhuri
yet bayramlarmda Edirnede, hatta baz1 
resmi miiesseselerln bile bayraklanm pen
cerelerden halt asar blr ~kilde sarkrttJk
larmdan ve bayram giinleri ic;ln yapilan 
taklarm haftalarca kaldJgmdan ~lkayet e
dilmektedlr. Nazar! dikkatl celbederiz. 

Gene bir sokaktan ,ikayet 
Tarlabal?mda Keresteci sokak 22 numa

rall evln sahib! ihsandan aldJ~umz blr 
mektubda ~oyle deniyor: 

cBu sokak Beyoglunun l§lek bir soka~l 
oldu~u halde fevkalade feci b!r vazlyette 
bulunmaktadJr. Birkac; sene evvel buradan 
vesaitl nakllye gi.ic;halle ge.;erdi. Faka t bu. 
giin vesaiti nakliyenin degil, !nsanlann 
ge.;mesl bile ciddi bir tehlike te§kil etmek
tedir. Hele k1~m buranm biisbiitiin feel bir 
hal alacagi muhakkaktrr. Bele<liyenin bir 
an evvel bu sokag1 adamak1lh tamir etme
sin! ricr. ederiz.~ 
Kalfa koyiindeki tarihi hamam 

ve ~etme harab oluyor 
ilk tedrisat miifettl§lerinden M. Kara -

m1zraktan ~u mektubu akilk: 
Qatalca lkoyler!nden bir Kalfakoyii var

du. Vakt!le bu koye Osmanll padl§ahlarm· 
dan birisi biiyiik bir cam! ve hamamla iki 
tarafmdan akan bir c;e~e yaptJrmJ§tlr. 
Balkan Harbinde dii~manlar camiyi ylk -
rn!;>lar ve hamamm kur§unlarm! alml§lar. 
Qe§menin su yollan bozuldu!\undan hama.. 
rna ve .;e~meye gelen sular yollanm degi;;
tirmi§tir. ~lmdi cam!nln yarJSJ, m!nare.si
nin i.ic;te biri ve hamamm tamam1 durmak
ta ise de bu abidelere aid ta~larm ta~mdi
gl ve hamamm kubbelerindeki ince tugla -
larm siikii1diig-iinii gor<iiigiimden lc;im s1z -
lad!. I~te Tiirk minareslnl ve Tiirk sagli
gmi ve temlzliglni !fade eden bu tic; ablde
nln ortadan kalkmasmr herhalde Miize ve 
Evkaf idarelerl de arzu etmezler. Muhterem 
gazetenlzle bu ik! dalrenin dlkkatlne bu 
meseleyi arzetmeniz! Tiirk eserler!nl .se -
venler adma rica ederim. 

Devlet Demiryollarmdan 
bir temenni 

Maltepe Tutiin Enstltiisiinde c;ah§an a
melelerden 12 imzah blr mektub ald1k. A
meleler Devlet Demiryollarmm kendilerl -
ne tenzillH yapmasm1 temenni ediyorlar. 
Mektublanm aynen ne§rediyoruz: 

Maltepede oturuyoruz ve Cev!zllde Tii • 
tiin Enstitiisiinde c;alu~makta}'lz. Aldl~lmlZ 
yevmiye 40 - 60 kuru~ arasmdadJr. Bun -
Iarla ancak ihtiyacJmtzl tem!n edlyoruz. 
Maltepe - Cev!zll arasmdaki mesafe trenle 
3 dakika ve yaya olarak 30 - 35 dakJkadJr. 

Cevlzll istasyonunda c;o~u istanbuldan 
gelenler iniyorlar. Biz de trenle gldlp gel
mek Qok istiyoruz; fakat Maltepe - Pen. 
dik gidip gelme iicretl aldlgimiz paranm 
nlsbet!ne gore blze c;ok gel!yor. 

Devlet DemlryollarJ Miidiirliigiine c;ok n
ca eder!z; bize tenzilMil bllet ve yahud da 
l§c;l karnes! verilsln. 

Boylece hem blze yard1m edilmi!i olur, 
hem de Derniryollar idares! bundan miite .. 
neff! olur. Ucuz olursa hepimlz !~ trenle 
g!dip geliriz. 

~irketi Hayriyenin 
nazar1 dikkatine 

Okuyucularmuzdan Fuad 1mzas!!e aldl
gJmlz bir .mektubda denlllyor ki: 

uvkusm hir l(eCf takip eder. Her ~ey lena giiriiniir. lnsan huysuzlanu, 
keelerlenir ve hi~ bir ~eyden memnun olmat. ~er muvaffakiyetin ilk sarr· 
lan dinlenmh bir viicul ve dinlenmi~ sinirlerd1r. Eger sinirli isenit, 

«Ev!m Uskiidarda, vaz!fem istanbuldadtr, 
~!rketi Hayriye vapurile hergiin i§lme gi
der, gelirim. Slhhi sebeblE:r dol~JS!le s!
gara ic;mem ve diimamndan t 1kantr ve bo
gulmak derecesine varmm. Ayn! hal blr 
kJSJm halkJmJzda da mevcuddur. Onun !c;!n 
yaz ve k1~ daima vapurun (sigara ic;mek 
memnudur) levhaSI as1lan alt kamaralan .. 
na iltlca ederiz. 

eromural .. Knoll· komprimeleri 
sizl kurtam. 

Mllsekkindlr ve uykuyu temin eder ve hi~ bir zaran yoktur, biiliin e ... , ....... 
10 ve . 20 Komprime.vi havl tUpo 
ltrd t ec1.antlerdt rc~;ett lit sa1tlu. 

Knoll A.-0, kimyevi maddeler fabrikalan, Ludwigshafen s}Rhin. 

BERliTZ' de yeni a~1lan lisan kurslan 
TUrk~e, Fransllca, ingilizce, italyanca, Almanca, Rus~a v. s. 
KAYID MUAMELESi BA~LAMISTIR. Tecrube dersi paras1zd1r. 

Istanbul Ankara 
K 

KANSIZLIK 
Norasteni, 

zaUyet ve 
Chlorose 

benizsizlik icin yegfrne cteva kanl ihya eden SIROP DESCHIENS 
En muntahip etibba taraftndan tertip edilmi~tir. ' PARIS 

Fakat son zamanlarda goriiyoruz k! bu 
Ievhaya .~.dlran olmuyor. ~irket memurla
n da goruyorlar k! alt kat salonda si -
gara i!;!lerek salon dtiman lc;inde b1rak1 -
hyor. SJhhatlerimlz muhtel oluyor, nefes 
alamJyoruz, bunun men'! c;aresine bakJ!mJ
yor. Ne yapacagJmJZI ~a§trdik. Sihhat! u
mumiye namma ~irketi Hayr!ye idareslnln 
nazar1 d!kkat!n! celbetmen!z! rica eder!m.~ 

r YENi ESERLER ) \.__ ______ _ 
Giilhanede hijyen dersleri 
Giilhane Tatbikat mektebi profesor -

lerinden doktor Zeki Oral uzun bir 
mesai ile haz1rladJg1 Giilhane Hygiene 
dersleri kitabm1 ne§retmi~tir. Ba§tara -
fmda da yazd1g1 gibi miiellifin maksa
dt memlekette askeri, sivil srhhat te§ -
kilatmda <;ah~an tabib arkada§lara ve 
s1hhat i~lerile alakadar mimar ve mii -
hendislere Hygienenin son tekamiille -
rini gosterebilmektir. Btiytik bir itina 
ile meydana getirilip hakikaten Avru -
pai ~ekilde tabedilen bu eser herkese 
lanm olan malurnatl ihtiva etmek iti -
barile c;ok k1yrr.etlidir. Birer tane e -
dinilmesini hararetle tavsiye ederiz. 

I 

1937 Cumhuriyet Almanag1 her y1llnkin · 
den daha zengin, daha nefis ve dahc 
mukemmeldir. Pek yaklnda Clklyo 

Cumhuriyet Almana.. h 
bir miiracaat k"t b d gJ er feyden evvel 

1 a 1 1r B · "b 
her evde ve her kiitiibh u lh aria mutlaka 
Zlmdu. Her han . b. anede bulunmasi Ia • 
iunuz malumat~J A;r meselede muhtac oldu
Almanak bir ydhk k;;~~a~.ta bu.labilirsiniz. 

Gazete giinliik hAd~ I Ir ansJklopeclidir, 
talJk hareketleri ;I ISe erin, mecmua haf -
bir hulasaaJdu nA, I manak ydhk vak' alarm 
f A hh · manakta siya • . . enm, Sl I bu tUn b. ll SI, u;:bma I 

C h Jr YJ 1k vak' I b 1 ' um uriyet Alm .. a ar u unur, 
Almanak olduiu i 7"1-~' Tiirkiyede biricik 
telif Almanakla !rb~'. unyada !rikan muh -
k rm 1z1m j • f 

JsJmlarmi topl k !riD en aydali olan 
d . Jyara tam bi AI 

cu e getirmek m k d'l r manak vii-
Bu Ydm Cumha .sa I e tertib edilmistir. 

1 ur1yet Aim .. · 
arm tecriibesind . . anagJ ge~en yd -

miikemmel d h en lshfade edilerek daha 
L • a a zeng' d 

1r. 

400 Sahife 
500 Reslm 
Renkli tablolar 
Bir y1lm resimli tarihi 
Her ay yap1lacak i~ler 
Eskl Yunan mitolojisi 
YeryuzUndeki devletler 
TUrkiye hakkmda grafik 

//!1 Her tUriU faydall bllgiler 
S1hhi tavslyeler 
Fenni bilgiler 
Merakll bilgiler 

nale getirilmitt" In ve aha nefis bir 

~~ 

Fiat• 1 Lirad1r 
Pek yakmda ~~
loyor. Elimizde 
mahdud niiaha 
vardtr. 2 nci tab'1 
yap1lamaz. ~im
diden bayiinize 
tsmar layinlz. 

JstanbuJ Horsas1 kapan1~ 
fiatleri 30 - 11 .. 1936 

PARALAR 

All4 Satl, 
1 SterJ.tn 6<1J. o20. 
1 Dolar :~4. lt4. 

20 FranSIZ Fr 112. 116. 
20 Llret 1~6. 130, 
20 Be!c1ka Fr o2. IIi>. 
20 DrahmJ 20. 25. 
20 lsvlcre Fr ~65. 68l. 
20 Leva <lv. 2;!. 

1 Florin 63. 66, 
20 Cek kronu 76. 1!0. 

1 A vusturva 81 :.!0, ll3. 
1 Mark ;13, :.!6 
1 Zlotl 19. llo.ou 
1 Penlril :.10. <13, 

20 Leva 12. 14, 
20 Dinar 41:1. 60. 
Ruble 
1 isve~ kuronu 30, 31. 
1 TUrk altw 995. 997. 
1 Banknot Os B ~4v. 24. •• - ~EKLER 

Lonttra 
A~lllf Kap~ l 
616, tilti.f>O I 

Nev Yok o.M>66 u. 7li4I> 
Parl..q 17.0675 17.05~5 
MUa.no 16,1075 16,10 
Briiksel • 470;) 4. 7025 
A tina 1:1912 5 89 0.> 
Cenevre lS.46H 6.4582 
So tva 64 • . 1~5 64.8ts25 
Amsterdam 1,4608 1.4.6;6 

, Pra~r <12.46;!.) <12.44:> 
Vi van a 4,:.1611 U.>7:i 

Madr1tl 7.44:!2 7,4375 
Berl!n Lll7!J5 1.971;) 
Varsova 4.217& 4.2HO I 
Buctaoeste 4.3425 4.S3d0 
Biikres 108.6 '" LOS.:> b 
Bel !!Tad 3U975 Si.46 '7 
Yokohama :l. 717.> 2.71b 
Mo.skova 24.7,) <~Ua 
Stokholm a.Htsu 3.1460 

ESHAM 

Asian ~lmento I 
A<;~ Kapan~ 
13.00 1:l, 

Merkez Bankas1 86. 6. 

ISTIKRAZLAR 

I fllrk borcu I Ac;~ 
~ ~ ·II pe~ln 21.1.> 

,TAHVILAT 

Amadolu I vadel1 
~ n va. 
) mti. ve.. , I 

A~~ 
4.1. 
41. 
U.06 

Kapan14 

21,16 

KapaDJll 
41. 
41. 

H.OO 

Dr. Hafiz Cemal 
Lohman Hehim 

Dahiliye miitebaastSI 
Pazardan ba!ika giinlerde o~leder 

!.onra saat (2% tan 6 ya) kadar fstan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususi kabinesinde hastalanm kabul e 
der. Sail, cumartesl giinlerl sabab 
c9 lh . 12• saatleri hakiki flkaraya mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. K1§hk ev: 21044. 

16 sahifelik bir atlas 
ve 8 sahife de tarih 

Cumhuriyet Almanag1 16 sahifelik renkli bir 
atlas1 ve bir forma da Tiirk diinya tarihinin bir kro· 

nolojisini vermektedir. Ayr1ca bir formahk 
cograti maliimat i~inde muhtelit grafikler 

ve istatistikler varchr. Bu malumab 
Cumhuriyet Almanagndan ba§ka 

hi~ bir yerde bulamazs1mZ. 

GONON BULMACASI 
I 2 3 4 5 & ; 8 9 10 

~IIT=-T ....... 1 ~:.~1.""!"""1 ~~ ~ 
I 

3 I I I I 1•1 I I I 
4 1•1 I I I I I 1•1 
5 I I 1•1 I I 1•1 I 
6 •I I I I I 1•1 I I 
7 1•1•1 I I 
8 I I I 1•1 

I I I I•' 
I I I I 

I I I 
I I•IJ --

ErJrJelki bulmacanrn halledilmi11 fekli 
Soldan sa~a: 
1 - istanbulda yagmurun neticelerinden 

b!rl, blr diger netlcesl. 2 - insan, kan yolu. 
3 - Blr peygamber, blr b~ortiisii. 4 - Nez
retmek. 5 - Almanye.da b!r havza, bir hii
kiimdar, nota. 6 • Hayvanlarm su ir;tigi 
yer, blr emir. 7 - Kls!rllk. 8 - Qok bllen, 
blr emir. 9 - :;?eytamn aksl, para. 10 - Bir 
harfin okun~u. kemlgln !c;erisindekl. 

Yukandan a9ag1ya: 
1 - Ye§ill!k, blr agac. 2 - Bir cografye. 

tabirl, bir emir, kelln tersi. 3 - iplik sari
Jan yer, bir edat. 4 - Umld, parlak kuma~. 
5 - Bugday tanelerinln mecmuu, bir edat. 
6 - Bir kesme aleti. 7 - Giiniin bir vakti, 
mallyeye mensub. 8 - Gayret, su verilm~ 
demir. 9 • Cern! edatl, blr kesme a.let! daha. 
10 - Arkadali, clive. 

2 

3 

5 

6 

l 

8 

I 2 3 4 !i ~ i 8 ' 10 

IZ I AI HI AIR !Ol F I•IDI E 
' AIDI•IRIUIMIEINI•IC~ 
'RIAIMIAIZIAINI•ICIE 
uiLIUISI•IciAIKIAI• 
RIEIKI•IKIIILI IIKI• 
EITiiiLili•IIIR A K 

I TI•IMIUI~I•IKI I L .. 
•IPI•IPIIISI•IKI•I~ 

91'KIAIRI•I•IEISI•IYIEI 
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Eti Bank Gene I 

HASAN 
PUDRALARI 

lnce, hassas, kadmlarm en btiyiik 
leridir. Beyaz, Ra~el 1 .. 2, 
1 .. 2, Okr 1 - 2 renkleri vardu. 
kiyede pudra ve Itriyatta en 
muvaffak olan ve begenilen 
pudralarmm taklidlerinden sakm 
vc Hasan markasma dikkat 
Kutusu 30, biiyiik 50 kurur;rtur. 

HASAN 
TIRA~ PUDRASI 

trali zevkini itmam eder. 20 

Hasan ~ocuk 
kutu 20, paket 10 kuru!itur 

Hasan Talk Pudrasi 
Yanm kiloluk kutu 40 kr. 

HASAN Deposu: 
Ankara, istanbul, Bcyoglu 

Direktorliigiind 
Eti Bankm Coruh Vilayetinde Kuvarshan Bak1r madenindeki 

tanesine serian bir operator ahnacaktu. 
Tavzif edilecek zata oturacak bir yer ile elektrik ve 

Banka tarafmdan meccanen verilecektir. 
lsteklilerin taleb edecekleri asgari iicret miktarm1 bildirerek An 

karada Genet Direktorliige miiracaatleri ve a,ag1daki vesikalari 
gondermeleri. 
1 - lhbsas vesikas1 
2 - Niifus tezkeresi sureti 
3 - $imdiye kadar ~ah,ttgl yerleri gosterir hal terciimeai ve 

Ian miisbit vesaik sureti. 
4 - 9 X 12 eb'admda iki aded boy fotografi. 

) 



Bayanlann candan arkada~1 : Ayba~lannda kullandlklan 

''FEMiL,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. Tiirkiye ve umum Balkan hiikumetleri 

i~in vekili I, Ecza Deposudur. 

Ziraat Vekaleti 
Sat1na rna Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usulile Silezya arsenik miirekkebabndan 50 ton 
arsenikiyeti rassas Silezya «Arseniate de plomb = Bleiarsenat Si ~ 
Jezya» ve fare oldurulmesinde kullamlmak iizere 100.000 Hora fife~ 
gile 1.000 Hora aleti satm ahnacakhr. 

2 - Arsenikiyeti Rassasm muhammen bedeli 20.000 lira, Hora fi
seklerinin tufeklerile birlikte muhammen bedeli 24.000 lira, Arseni
kiyeti Rassas i~in ilk teminat 1.500 lira, Hora fi~ek ve tiifekleri i~in 
birlikte 1.800 liradu. 

3 - ihale 18/1/937 de saat 15 te Vekalet binasmda yaptlacakttr. 
4 - Muhammen bedelleri ayr1 ayr1 yaztlan bu maddelerin ihale

leri de ayn ayrt yaptlacagmdan taliblerin teklif mektublann1 ona 
gore Komisyona vermeleri. 

5 - Sartnameler Ankarada Ziraat V ekaleti Satmalma Komisyo
nundan,' fstanbulda Ziraat Mudurlugunden paras1z olarak verilir. 

6 - lsteklilerin teklif mektublartm teminatlarile birlikte muay • 
yen gunde 2490 sayth kanunun ikinci ve ii~uncu maddesinde zikre • 
dilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komis -
yona vermeleri. (3305) 

·izmir Belediyesinden: 
1- izmir ve civarmda Belediye elile ifletilecek otobusler i~in ilk 

parti alarak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motorlii 20 • 24 ki~ilik ve 
fehir yollarmda ~alu;;an tiplerden olmak iizere 6 aded komple oto -
bus kapah zarfla miinakasaya konmu,tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni, gumriik muamele, belediye, 
tahliye ve kordon resimleri Belediyeye aid olmak ve izmir Beledi • 
yesi itfaiye binast oniinde teslim edilmek ,artile altt bin lira ve hep
sinin otuz alb bin liradtr. 

3 - Mali ve fenni fartnameleri 180 kuru• bedel mukabilinde fz
mir Belediyesi Makine ve Elektrik Muhendisliginden tedarik edilir. 
T ajjradan istiyenler fartname ve posta iicretini pefin gondermeli -
dirler. 

I &i! f 

4- ihale 15 kanunusani 1937 cuma gunu saat 16 da ~ehir Mec • 
lisinin tasdiki ,artma bagh olarak izmir Belediyesi Daimi Enciime • 
nince yaptlacakbr. 

5 - Muvakkat teminat iki bin yedi yuz liradxr. 
6 - Nakden verilecek teminat ak~esi ihale tarihinden asgari bir 

gun evvel Belediyeden ahnacak fif mukabilinde t, Bankasma ya
brxlacakttr. 
7- Teklif yapacak firmanm otobii.sler hakkmdaki bilumum ka

talok ve teknik resimlerle broljiir plan ve izahnamelerini ve yedek 
par!ra katalogunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - t,tirak i~in 2490 sayth kanunun tarifi dairesinde ihzar edil -
mis teklif mektublanm ihale tarihi olan 15 kanunusani 1937 cuma 
gu~u azami saat on befe kadar lzmir Belediye Reisligine vermeli
dir. «1345» (3266) 

D. Bekir Naf1a Mi.idiirJ~jgiinden: 
.1 - Eksiltmiye konulan i~: 

Diyarbekir- fstasyon yolu parke infaalldJr. Bu intaatm ketif 
bedeli 73360 lirad1r. 

2 - Bu ite aid fartname ve evrak funlardu: 
A - ~iltme ~artnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baymduhk ifleri genel tartnamesi 
D - Hususi sartname . 
E - F enni sarname . 
F- Ke,if 
G - Ke,if hulasast 
H - Prolieler 
istekliler bu evrakt 4 lira bedel mukabilinde Diyarbekir Nafxa Mii

diirliigiinden alaJ>ilirler. 
Istanbul ve Ankara Nafta Miidiirliiklerine gonderilecek olan niis • 

halardan okuyabilirler. 
3 - Bu i11 30/11/936 tarihine musadif cuma giiniinden itibaren 1 

ay muddetle eksiltmiye konulmuttur. 
4 - Eksiltme 30/12/936 ~artamba giinii saat onda Nafxa Miidiir

liigiinde te,ekkul edecek Komisyonda kapah zarf usulile yapalacak -
ttr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in: 
A - Arttlrma ve eksiltme kanununun 17 nci madcJeaine uygun o -

larak 5502 lirahk muvakkat teminat vermesi. 
B - Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesikasmt gos -

termesi. 
C - Resmi Gazetenin 3297 saytlt niishasmda ~1kan talimatnameye 

tevfikan Nafxa Vekaletiden ahnmif muteahhidlik ehliyet vesikasma 
haiz olmas1 laz1mdtr. 

!steklilerin proje, ke,if, hususi, fenni eksiltme ~artnamelerini gor
mek iizere Istanbul Naf1a Miidiirliigiine muracaatleri. 
6- Teklif mektublar1 yukar1da u~uncii maddede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Diyarbekir Naf1a Miidiirliigundeki Munakasa 
Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet u~iincu maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Munakasa Komisyon Reisligine gelmi11 olmas1 ve 
dtf zarfmm muhur mumile iyice kapatdmasx lazt!lldtr. Posta ile olan 
gecikmeler kabul edilmez. (3321) 

CUMHURtYET 

Anteb 
Gazi Anteb Saghk ve Sosyal Y ardxm Direktorlugu i~in 3 kalemde 

yazth 910 lira muhammen tutarh firengi ilacx a~1k .eksiltme ile satm 
ahnacaktlr. Taliblerin lisle ve fartbetiyi gormek iizere Istanbul 
Saghk Direktorlugune muracaat eylemeleri ve ihale gunu olan 3/12/ 
936 tarihine kadar onergelerile 70 lirahk inancalanm G. Anteb IIi 
Daimi Enrumenine gondermeleri ilan olunur. (3257) 

Oevlel Demiryollar. ve limaalar. i$1elme U. idaresi ilint:,l 

irmik Nakliyat1na T enzilat 
1/12/936 tarihinden itibare!l irmik te D.D./9 numarah zahire .ta

rifesine ithal edilmi§tir. Tafsilat i~in istasyonlara miiracaat edal • 
mesi. «1948» (3316) 

Antalya Naf1a Mi.idiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if: «Antalya Lise paviyonu binast kargir 

ve betonarme aksamile ~ah aksamt intaattdtr.» 
Tahmin edilen bedel «30209» lira «92» kuruftur. 
2 - Bu ise aid sartnameler ve evrak tunlardir: . . 
A - Eksiltme fartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Baymduhk i~jleri genel tartnamesi 
C- Hususi sartname 
F - Ketif c~tveli «hulasast» 
G- Projeler 
fstiyenler bu ~artnameleri ve evrakt: Antalya Nafta Mudiirliigunde 

tetkik edebilirler. 
3 - Eksiltme 23/11/936 tarihinden 14/12/936 pazartesi giinii 

saat on be~te Antalya Nafxa Mudiirliigii dairesinde yaptlacaktlr. 
4 - E):siltme kapah zarf usulile yap1lacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 2265 lira 74 kurut mu

vakkat teminat vermesi bundan bafka atagJdaki vesikalarJ haiz olup 
getirmesi laz1mdxr. 

Naf1a Vekaletinden ahnmif yap1 miiteahhidligi vesikas1 ve yap • 
hgt i~lere aid bonservisler •. 

6 - Teklif mektublarx yukanda ii~iincii ma~dede yazth saatlen 
bir saat evveline kadar Antalya Nafia Mudiirliigii dairesine getirile • 
rek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublar nihayet u~uncu maddede yazth sa
ate kadar gelmi~ olmast ve dx~ zarfm muhiir mumile iyice kapatdmtt 
olmasx ~arttlr. «Postada olacak gecikmel~r kabul edilmeZ.)) (3313) 

Kocaeli Vilayetinden: 
23/11/936 tarihinde a~xk eksiltme suretile ihale edilecegi ilan 

ediJen Vilayet Memleket hastanesine aid 1791 lira 39 kurut muham· 
men bedelli ecza, alat ve rontken levaz1mx i~in istekli ~xkmadtgm
dan ikincikanunun 3 uncu per~embe gunii saat on be~te Vilayet Ma
kammda ihalesi yapilmak uzere eksiltme muddeti uzablmi§lir. is • 
teklilerin o giin ve saate kadar yiizde yedi bu~uk nisbetinde muvak
kat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilayet Makamma, 
sartname ve ecza listelerini gormek istiyenlerin lstanbulda S1hhat 
Mudurlugune ve izmitte Vilayet Daimi Enciimenine muracaatleri. 

(3310) 

istanbul Belediyesi ilanlart 1.. I 
Eminonii kazastmn Beyaz1d nahiyesi i~indeki «fincanctlaryokufu» 

caddesine Umumi Meclisin 5/11/936 tarihli kararile «VasJfpnar 
caddesi» admm verilmi~ oldugu ilan olunur. «B.» (3326) .,.,.. 

Eminonu kazas1 Merkez Nahiyesi i~indeki « Y enipostane caddesi» 
admm Umumi Meclisin 5/11/936 tarihli kararile «~ehintahpehlevi 
caddesi» olarak degi~tirildigi ilan olunur. «B.» (3327) 

Kocaeli Vila yetinden: 
Vilayet Hususi idaresile ilk okullar i~in yaptmlacak 74 kalem 

matbu evrak birincikiinunun on yedinci peqembe giinu saat on be§
te a~tk eksiltme suretile Vilayet Makammda ihale edilecektir. Mu
hammen bedeli 2000 liradtr. tsteklilerin 150 lirahk muvakkat temi
nat mektubu veya banka makbuzile Vilayet Makamma, 11artname 
ve niimunelerini g&-mek istiyenlerin Encumen Kalemine miira • 
caatleri. (3311) 

I istanbul Levaz1m Amirligi I 
Satnialma Komisvonu ilanlar1 

idareleri istanbul Levazxm 
A.mirligine bagh muesseseler i -
~in 40 ton bulgur 3/12/936 per
~embe giinii saat 15,30 da Top • 
hanede Satmalma Komisyonun
da kapah zarfla eksiltmiye ko -
nulmu~tur. Tahmin bedeli 5400 
liradt. ilk teminab 405 liradar. 
~artname ve niimunesi Komis -
yonda goriilebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber tek • 
lif mektublarxm ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona ver • 
meleri. <(215» (3003) 

1937 senesinde! 
REKLAM 

YAPMAYIN 
Amerika, Berlin ve Parisin tamn • 

mt§ biitiin reklamcdarm en son eser -

lerini Tiirkiye Gtizel San'atlar atiilyesi 

biiyiik fedakarhklarla getirtmi§tir. 

Gormeden rcklam yapmaym. (Beyog· 

Iu - Narmanh Yurdu Tel. 42769) 

ZAYiANAHTAR 
~i§li istasyonu ile Pangalh arasmda 

zincire bagh birka~ tane anahtar kay· 
bedilmi~tir. Bulan, Pangalhda Ucuza~ 
lokantasma teslim ederse memnun e -
dile.cektir. 

- - ~ -- ... 

1 Birincikfmun 1936 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlart I 
Cinsi Miktart Muhammen bedeli llk teminat 

Lira Lira K. 
Ecza ve malzeme '35 kalem 700 52 50 

Gureba hastanesine yukartda cins ve miktan yazth «35» kalem 
te~rihi marazi laboratuarx ecza ve malzemesi pazarhkla ahnacak -
br. Pazarhga 3/12/936 per,embe gunii saat 15 te Komisyonda ya • 
p1lacakllr. istekliler hergiin ,artnamesini Levaz1m kaleminde go -
rebilirler. (3318) 

Giizel San' atlar Aka demisi 
I omisyonundan: 

Giizel San'atlar Akademisi insaat malzemesi laboratuarma 30 ton • 
kuvvetinde maruf bir fabrika mamulatmdan Oniversel tecriibe rna· 
kinesi ahnacaktu. Makinenin muhammen bedeli 6000 liradxr. Bun • 
da tesis ve diger masraflar dahildir. ilk teminat miktarx 450 liradtr. 
~artname Akademiden bedelsiz almabilir. ihale kapah zarf usulile 
Cagaloglunda Yuksek Mektebler Muhasebeciliginde 18/1/937 pa -
zartesi gunu saat 14 te yaptlacakhr. Z~rflar saat 14 ten sonra kabul 
edilmiyecektir. Munakasaya i~tirak edecekler bu nevi i'lerle rnefgul 
olduklarmt Ticaret ve Sanayi Odast vesikasile isbat etmelidirler. 

(3323) 

1.. I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - 8/10/936 ta-ihinde ihalesi yaptlmak iizere kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmutr olan «35022» lira «37» kuru' kefif be .. 
delli Bitlis atolye in,aatt eksiltme gunii isteklisi ~tkmadtgmdan 
yeniden pazarhk suretile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Pazarhk 16/11/936 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 15 
te Kabata~ta Levaz1rn ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis -
yonunda yaptlacaktxr. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuru~tur. 
4 - tstekliler ihaleden en az ii~ gun evvel inhisarlar intaat fubesi

ne gelerek bu gibi iljleri muvaffakiyetle yaptxklarma dair resmi 
vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikast almahdular. 

5 - ihale evrakt 175 kurut mukabilinde istanbulda tnhisarlar In -
saat Subesinden ve Ankara, Bitlis Ba~mudurliiklerinden ah • . . 
nabilir . 

6 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3261) ,.,.,., 

1480 metre bakxr boru ispirto tan~larx i!;in 
250 ~ift yakah filanf 
235 ~ift dovme ~elik filanf 
350 metre demir boru «Muhtelif eb'adda)> 
500 metre ~elik boru «Muhtelif eb'addu 

1 - Yukarxda cins ve miktart yaZih 5 kalem malzeme jjartname -
leri mucibince 10/XII/936 tarihine rashyan perljembe gunii saat 10 da 
pazarhkla satm ahnacaktu. 

2 - isteklilerin sartnamelerini almak iizere hergun, pazarhk icrin 
de tayin edilen gu~ ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Ka
batasta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonuna gel
mele~i ilan olunur. (3325) 

Elelctrikle suyu verilmit 
yani MAVi JiLET bi~ak
larmln imalinde, en son 
fenni tekamillat tatb1k 

edilmi~tir. 
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iiAca KESKiN K $ELERiDiR Bah~ekapa 

Salih Necati 

ADEM KTiDAR 
ve BELGEV!?EKLiGiNE KAR!?I 

ORMOBi 
Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk mah· 
kemesinden: 

Olii Yorgiye aid Hobyar mahallesin • 
de Narlxbah~e soka~nda 3 numarah 
cvde mevcud e~ya 3/12/1936 per§embe 
giinii saat 14 te a~xk arthrma ile satda· 
caktll'. tstiyenlerin mezkiir giin ve sa· 
atte mahallinde bulunmalarx liizumu 
ilan olunur. (27858) 

i 

Dogum ve kad1n hastahklarl 
mutehas&ISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yapx 

Teleton 22683 

Deniz Levaz1m Sahnalma 
Komisyonu tlanlan 

T ahmin edilen bed eli ( 11 00) 
lira olan 10000 kilo siit, 12 bi • 
rincikanun 936 tarihine rashyan 
cumartesi giinii saat 11 de a~tk 
eksiltme suretile ahnacakhr. 

~artnamesi Komisyondan her· 
giin parastz verilir. 

isteklilerin «82» lira «50» ku

rutlan ibaret olan muvakkat te -
minah Istanbul Vilayeti Muha • 
sebeciligine yahrarak mukabilin-
de alacaklan makbuz veya ban· 11 

ka teminat mektubile ve belli 

giin ve saatte Kasxmpatada bu -

lunan Komisyonumuza miira · 

caatleri. (3198) 

,.. T ekta~ Yiiziik ... 
t' anunuevvelin 3 ncii perljembe I 
iinii sandal Bedt>steninde fevka 

lade bir h·kta~ viiziik sablacakbr I 

Diyarbekir Nafta Miidiiritlgiinden: 
Diyarbkirde kale haricindeki ve Y enisehirde insa edilecek olan 

Mufetlifi Umumilik konak ve dairesile Kolordu K~mutanhk kona • 
gmm eksiltmesine talib ~xkmadxgmdan 2490 numarah kanunun 40 
mel ma~d~si hiikmiine tevfikan 26/11/936 dan itibaren 11/12/936 
cuma gunu saat 14 te ihalei kat'iyesi icra edilmek iizere 15 giin 
miiddetle temdid edilmiftir. (3322) 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
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Denizyollari 
I$LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba§l 

Tel. 42362 - .Sirkeci Miihiirdarzade 
Han. Tel. 22740 

BiRiNCi MERSiN 
POSTASI 

Bugiin kalkan Mersin posta· 
amdan itibaren lstanbuldan 
aah giinleri kalkan Mersin Bi
rinci poatalart Payastan evvel 
Dt>RTYOLA da ugnyacak • 
lard1r. (3324) 

Beyoglu Dordiincii Noterligine 
Nazillide mukim jandarma kuman • 

danhgx zabitlerinden Bay Hasan Hay

ri, ~irketimizle 18 mart 1930 tarihinde 

akteyledigi iki bin Tiirk lirahk 1043 nu-

maralt hayat sigorta mukavelesi muci-

bince tesviyesine mecbur bulundugu 

15 eylill 1935 taksiti olan •16.66" Tiirk 

lirasmx vadesinde vermemi§tir. Taksi

tin tediyesine davet zxmnmda ikamet • 

gahx olarak gosterdigi mahalle muka • 

KADINLAR iCiN 
~ayana hayret bir mujde 

Bir D oktorun cazib ke~fi 

So I m u ' ve B u r u 'm u ' 8 i r 
Cilde Gencligi iade ediyor 

Viyanada bir hb mecmuasx, diinyayt kalon miiessesesi tarafmdan biiyiik fe. 
hayrette bnakacak fennio son zaferini dakarhklarla temin edibni~tir. 
ilan ediyor. Buru~ukluklarm yalnu se· •Biocel• tabir edilen canh hiiceyre • 
bebi zuhuru degil, izale ~aresini de ler hulasasx, yalmz pembe rengindek.i 
bulmu~lardxr. Anneler, hatta biiyiikan- Tokalon kreminde bulunur. Hastane • 
neler, arhk genclik zamanlanndaki ta- lcrde 60 • 70 ya~lanndaki kadmlar tl • 
ze ve a~1k tenlerine kavu~abilirler. 50 zeriode yapuan tecriibelerde alb baf. 

vele ~artlari dairesinde taahhiidlii mek· ve 60 ya~larmda olan kadmlar, genclik- ta zarfmda buru~ukluklarxmn tama • 
tubla kendisine gonderdigimiz ihbarna· lerindeki yumu~ak ve buru~uksuz bir men zail oldugu goriilmii~tiir. Her ak· 
me, ikametgahmda bulunamadx~ndan cild temioine muvaffak olabilirler. Bu· ~am yatmazdan evvel yegane cild un • 
dolayx posta idaresince irketimize iade ru~ukluklar, ihtiyarladigxnnz vakit suru olan pembe rengindeki Tokalon 

edilmi~tir. Adres ve ikametgahmm teb- zuhura gelir, cild; bazx canh ve besle· kremini kullanmtz. Siz uyurken, o, cil
dili halinde ~irketimize ihbart keyfiyet yici unsurlarx kaybeder. Bu uosurlar, di besler ve gencle~tirir. Serian 
mecburiyeti mukavele §artlarx mukte- §imdi kemali itina ile intihab edil • buru§ukluklar izale olur ve bir· 
zasmdan olup i~bu ~artm sigortah ta . mi§ gene hayvanlardan istihsal edil • ka~ hafta zarfmda daha g c 
rafmdan ifa edilmemesi yiiziinden haiz 

n1ektcdir. Bunlarla cild beslendigi tak- goriinmii§ olursunuz. Giindiiz i • 
oldugumuz bilciimle hukuku kanuniye-
miz mahfuzdur. Binaenaleyh, i§bU ih- dirde tazele§ir ve gencle§ir. i§te; Vi • ~n (yags1z) beyaz rengindeki To • 
tarnamenin tarihi teblig veya ilanm • yana Universitesinde profesor doktor kalon kremini kullanmxz. Siyah beale· 
dan itibaren bir ay zarfmda 15 eylill Stejskal idaresinde yapdan ke§fin §3· rl eritir, a~Ik mesameleri kapatxr ve 111 

1!135 taksiti olan •16.66» Tiirk lirasmx yam hayret semereleri bu profesoriin sert bir cildi yumu~atxr, beyazlattt, ve 
tesviye etmedigi takdirde ticaret kanu- ke§finin miinhasuan istimal hakkt To- gencle~tirir. 
nunun 968 inci maddesi ve mukavele -
nin sarahati mucibince mezkur 1043 
numarah hayat sigorta mukavelcname· 
si resiilmalinin ii~ yiiz altml§ altl bu-

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

~uk Tiirk lirasma tenezziil edecegini Naf1a V ekaleti 
ihtar zrmnmda tic; niisha olarak tanzim 
edllen i~bu ihbarnameden bir niisha • Van 
smm Nazillide mukim jandarma ku • Su i~leri Etiit 

Heyeti 
mandanhgt zabitlerinden Bay Hasan 
Hayriye tebligini ve bulunamadx~ tak-
dirde •Cumhuriyet• gazetesile ilanml 
ve aslmm dairenizde hlfzile iic;iincii 
n.iiMasxnm tasdikli olarak §irketimize 
iadesini rica ederiz. 

BOZKURT 
Tiirkiye Umum Sigorta :}irketi 

--Herkes icin --
isminden de anlll§tlacagi iizere 

memur, sivil, zengin, fakir, tliccar, 
san'atkar, ogretmen talebe, bay, 

bayan bilaistisna herkes ic;in bir 
tane edinilmesi elzem olan ve kly
meti giinden giine anla~Ildtgmdan 
rnevcudu azalmakta bulunan bu 
giizel kitab 60 kurU§ fiatla yalmz: 
Mtsirc;al'§lSlmn <;ic;ekpazar1 cihe • 
tindeki kap1s1 yanmda Makulyan 

hanmda Mehrned Ibrahim Di§ de
posunda sablmakta. Ta§raya posta 
iicreti almrnamaktad1r. 

Markslzm Blbllyoteglnln 
~1kard1g1 kltablar: Fiah 

Giindelikc;i i§ ile serrnaye 15 Kr. 
Edebiyab Cedidenin otopsisi 40 ,. 
Karl Marksm hayati, felse-
fesi, sosyolojisi 10 ,. 
Karl Marksm ekonomi poli
tigi, sosyalizmi, taktigi 
Tiir kiye i§t;i s1mf1 
Sosyete ve teknik 
inkllabc1 miinevver nedir? 
Marksizm kalpazanlan kim
lerdir? 

15 " 
20 " 
20 "' 
10 " 

T1b No. 1 Kerim Sadi 20 ,. 
Sovyetlerde Stahanof hareketi 10 ,. 
~lidvig Foyerbah 30 ,. 
Ispanyada neler oluyor? 30 ,. 

SATILIK OTEL 
Beyoglunda Tepebalji civannda 

18 odahk bir otel e~yasile baraber 
devren sahhktJr. Tepebalji cadde
sinde Luxemburg otelinde Halas'a 
muracaat olunabilir. 

., .................. . 
KADIN BERBERi 

YORGO 
Jorj perukir salonunu terket · 

mi~tir. Bu kere Istiklal caddesinde 
120 No. lu eski MARSEL periikar 
salonunu kendi hesabJDa a~mx~hr. 

Muhterem miiljterilerinin teljrif
lerini bekln ve eskisi gibi itinah 
servisioe devam edecefini t~min 
evler. 

.?efliginden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Van ,ehri civarmt suhyaeak ~amran 

sulama kanahmn hafriyat ve imalatJ smaiye in,aabdtr. 
Bu i'in ke,if bedeli 35505 lira 74 kurutlur. 
2 - Bu i'e aid tartname ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk ifleri genel tartnamesi 
D - Ke,if cetveli ve projeler 
E - F enni f&rlname 
F - Kum ve taf grafigi. 
lstiyenler bu fartname ve evrakt Vanda Naf1a Su t,Ieri Etiit Heye

ti ~efliginden gorebilirler. 
3 - Eksiltme 27/11/1936 dan 11/12/936 tarihine musadif cu • 

ma giinii saat on he,te Vanda Su lfleri Etiit Heyeti $efligi dairesinde 
miilefekkil Komisyonda kapah zarf uaulile yaptlacaktu. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 2662 lira 93 kurut mu· 
vakkat teminat vermesi ve bundan batka atai•daki vesikalan haiz 
olup getirmesi laz1mdtr: • 

A - Na6a Vekaletinden ahnmtt miiteahhidlik vesikas1. 
B - Bu gibi intaab veya benzerini yapbgma dair ehliyet vesikaa1. 
C - 936 ythna aid Ticaret Odast vesikast. 
5 - Teklif mektublan yukar1da ii~iincii maddede yazth aaatten 

bir saat evveline kadar Yanda Su ftleri Etiit Heyeti $efligi binaai i. 
~indeki Arthrma ve Eksiltme Komiayonu Reisligine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iin· 

cii maddede yazth saate kadar gelmit olmast ve dtt zarflartn miihiir mu· 
mile iyice kapahlrntt olmasi tartbr. Postada olacak gecikmeler ka -
bul edlimez. 

Sat1l1k Bina 
KIZILA Y CEMiYETiNDEN: 
C~aloglunda Istanbul Sxhhat ve l~timai Muavenet Direktor· 

liigii karftsmda Ktz1lay Miimessilliginin bulundugu bina aatt -
hkhr. Miiracaat mahalli Yenipostane civarmda Ktzilay ha -
nmda «eski Akaarayhlar hant» Depo Direktorliigiidiir. 

Ziraat V ekaleti 
Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Kayseri Y onca deneme ve Y onca tohumu temizleme istaayo· 
nu i~in kapah zarf usulile bir aded Y onca tohumu temizleme maki • 
nesi sahn almacakttr, 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira, teminat 450 liradn·. 
3 - Eksiltme 14/12/936 pazartesi giinii saat 15 te Vekalet bina· 

smda yaptlacakttr. 
4 - ~artnameler Ziraat Vekaleti Sahnalma Komisyonundan, Ia -

tanbulda Ziraat Miidiirlugiinden parastz olarak verili~. 
5 - lsteklilerin teklif mektublarm1 teminatlarile birlikte muayyen 

giinde 2490 say1h kanunun 2 nci ve 3 iincii maddelerinde zikredilen 
vesikalarla eksiltme saatinden bir snat onceye kadar Komisyona ver· 
meleri laz1mdtr. «1936» (3306) 



1 Birincikanun 1936 

II 
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0 T T A Q • Beyoglu istiklil caddesi, Tokathyan kar,as•nda • • • • V• • 

VB B 0 U R L A B i R A D E R · L E R : Magazalar1nda, Ankara, fstanbul, Beyoglu, lzmir 

TAKViMi RAGIB 
Mehmed Ragtb Ulug 

·1937 
14 iincU yal 

Arabi aylarm ha,Iangtct, dint giinler, Istanbul 
Rasathanesinden ahnmtfhr. 

Herk~s i~in en liizumlu ve laydalt maliimatt bulabilirsiniz. 

FtA TI ClLDLt 35 KURU~. 

KANAAT KiT ABE Vi 

Oniversitesi Artt1rma 
Eksiltme ve Pazarhk Komisyonundan: 

Istanbul Oniversitesi Radyoloji Enstitiisiinde yaptlacak Atatiirk 
kofesi in~aah 24/12/936 per,embe giinii saat 15 te Rektorliik bina 
smda ihale edilmek iizere a!ttk eksiltmiye konulmustur. 

Bedeli ke~fi 562 lira 39 kuruf olan bu ife aid 4'3 iira muvakkat te
minat ihaleden evvel Oniversite veznesine yatmlmtf olmast ve talib -
Ierin en az 500 lirahk bu gibi if yapbklarma dair vesika ile Ticaret 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalari 

Kumral ve siyah olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve ytkan· 
maida ~Ik:maz. Yegane zararstz ve 

tamnmt~ sthhi sa~ boyasuhr. 

iNGiLi:Z KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

Odast vesikast ibraz etmeleri laztmdtr. (3309) 

KiiltUr Bakanhii• tarafmdan mektehlere kabul ve , .... ,. 

Rfm' kitab Iii Ti.ASI ~!~'~:'~ 
Prof. Faik Sabri Duran 

tkinci defa olarak Londrada basxlmtthr. Tiirkiye Cumhuriyeti 
haritast en son vilayet taksimahna goredir. Endeks ve ista

tistik malumah da atlasla birlikte Londrada basxlm!thr. 
FtATI 150 KURU~TUR. 

KANAAT KiT ABE Vi 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet okullarx i!tin bir aded seyyar sesli sinema makinesile bir

likte sessiz 25 metre filim ahct bir makine a~xk eksiltme suretile sa
hn ahnacakhr. Bunlarxn muhammen bedeli 1800 liradtr. thale hi -
rincikanunun 17 inci per,embe giinii saat on he,te Vilayet Maka -
mmda yaptlacakhr. tsteklilerin 135 lirahk muvakkat teminat mek • 
tubu veya banka makbuzile Vilayet makamxna ve 'artnamesini gor
mek istiyenlerin Enciimen kalemine miiracaatleri. (3312) 

,~ ~\'f\\ 
\~~ 
· e-<e~ ,,f\,1.-

<1'~ i..'~~,. 
Beyoglu istiklal 

caddesi 405 
T elefon: 40450 

i5TEDi6iN K~ 

DOLDUP 
OAYANIR 

liRLi•MAL ARI 

D~Ri VLbR:i 

Dr. A. KATJEl 
(A. K U T i E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

SiNiR HEKiMi , 
Dr. R 1 FAT c; A GIL I 
Guraba hastanesi miitebassiSI 

.__ Ankara caddesi No. 71 

Sahib ve Ba$muharrirl: Yunu 8 Nadi 

Umum£ ne~rtyat1 tdare eden Yaz1 i§lerf 

Mii.dii.rii.: Hikmet Miinif 

Cumhurtvet matoaas1 


