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Yunan Krah Sa Ma,jeste jorj Sancakta meb'us intihabatl 
Y avuz zirhhmiZI ziyaret etti Siingii alt1nda feci ve giiliinc 

Amiral Siikrii Okan Yu- sahnelerle cereyan etti 
nan Ba~vekili ~erefine 

Tiirk- Yunan 
Dostlugu 

----9F urk donanmasmm Maltadan 
. U • sonra Y unan sulanna giderek 
· Faler limanmda Yunan devlet 

merkezini ziyaret etmesi kom§U ve dost 
memlekette buyuk sevincler uyandtrdt. 
Bu munasebetle kom§U ve dost memle
kette yi.ikselen samimi memnuniyet teza
hi.irlerinin butiin Tiirkiyede ayni mem
nuniyet hislerini alabildigine dalgalan
dtrmi§ oldugunu temin edebiliriz. Mut· 
tefik iki kom§u memleketin dostlugu ta
rihin sinesinden c;ekilip c;tkanlmt§ en ta
bii keyfiyet o·ldugu cihetle onun kutlu
lanmasma vesile alan her hadisenin her 
iki memleket ve millet i~in buyiik bir 
bayram te~kil etmesinde arttk §a§tlacak 
hic;bir cihet kalmamt§tlr. 

Tiirk donanmasmm Y unan sulanm 
ziyareti munasebetile dahi iki hadiseye 
bird en §ahid olduk: Resmi hukumet 
husnii kabuldeki nezaketi samimiyetin en 
ileri derecesine goturmii§tiir, bu bir. 
Ti.irk denizcilerioin giizergahlannda kii
mele§en halk tabakalan askerlerimizi 
mutemadiyen alkt§lamt§lardtr, ikincisi de 
bu. Demek ki iki memleketin en tabii bir 
ihtiyaca cevab olan dostlugu iki milletin 
kalblerinde bu kadar derin kok salmJ§tlr. 
EsasJ biz Turklerce kat'i surette musel
lem olan bu hakikatin tekrar teeyyud et· 
mi~ oldugunu gormekten hakh olarak 
hududsuz memnunuz. 

Turk sefareti-1in verdigi ziyafetteki 
nutkunda Ba§bakan General Metaksas 
Turk - Y unan dostl ugunun kuvvetli bir 
ittifak bagile mii§eyyid oldugunu hatJr
atma an mi.istesna bir ze It duydugunu 

gosteriyordu. Biz ilave edelim ki hi'<bir 
ittifak milletten millete bu kadar samimi 
bir dostluk temeli iizerine kurulmu§ de
gildir. Denebilir ki Tiirk - Yunan ittifa~t 
Tiirk - Yunan dostlugunun sadece btr 
ifadesidir, ve muhtelif ifadelerinden bir 
tanesi. Bu dostluk bu kadar geni§ ve bu 
kadar derindir. 

Yavuzda bir ziyafet verdi 
A tina gazetelerinde Tiirk- Yonan dost
lugu etraf1nda ne~riyat devam ediyor 

~ , .. 

Bahriye siliihendazlarrmrz Atina sokahlarmda 
Atina (Sureti hususiyede gonder • larile siislenmi§ olan iskeleden halkm al-

digimiz arkada§tmtzdan) - Yunan kt§lan arasmda istimbotuna binmi1 ve sa
Krait S. M. Kral }orj, bugiin yanmda hilden aynh~1 biribrinin yakmmda du • 
Veliahd Prens Pol ve yaverleri oldugu ran Yavuz ve Averoftan kar§Ihkh atllan 
hal de sa at 11,30 da Y avuzu ziyaret et- 21 pare topla selamlanmt§hr. 
mi§tir. Krahn bu ziyaretini haber alan S. Majesteyi Amirahm1z $ukrii Okan 
halk, kesif bir kiitle halinde nhttmt dol· iskelenin list tavasmda donanma erkanile 
durmu. tur. Kral, Tiirk • Yunan bayrak· [Arkast Sa. 7 siltun 1 de] 
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Bahkf;thk kongresi bii
yiik merasimle a~dd1 

A~tb' merasiminde Milli Miidafaa, Maliye, Giimriik 
ve inhisarlar, Ziraat, S1hhat ve i~timai Muavenet 

Vekilleri haz1r bulundular 

Bu kadar geni§ ve bu kadar derin alan 
bu dostluk ayni zamanda tarihin ~a§tla
cak bir harikasma da benzer. Son bir a
Sir zarfmda kanh bogu§malann azab ve 
JstJrablan ic;inde vakit gec;irmi§ alan iki 
millet bu kavgalann zahirde en affet
mezi gibi goriinen sonuncusunu takiben Ankara 1 (Telefonla) - Bahkc;Jhk I kongre reis vekilleri umumi katib ve ka-
biribirlerine ellerini uzatml§lar ve bir- kongresi bugiin 1ktJsad Vekili Celal Ba· tibleri sec;ilerek, teknik ve te§kilat encii-
denbire dost olmak yolunu tutmu§lardtr. yarm bir nutkile ac;tlml§tlr. menleri aynlmt§ ve rapor okunmu§tur. 
M .11 I · · b k d h k"k t" Bahkc;1 murahhaslarile miitehas.stslan- Bundan sonra kongre, Cumhur Reisi 1 et enmtz tam u no ta a a 1 a I 
gonnii§ ve §imdiye kadar yapttklannm nm ve siingercilerin i§tirak ettiklen kon • Ataturke, B. M. Meclisi Reisi Abdiil -
yanh§ oldugunu anlami§ bulunuyorlardt. grenin bu toplantlSinda saylavlar, ~illi halik . Renda ve Ba§vekil !smet 1noniine 
Cog1afi ve milli realiteler hayalleri ytr- Mudafaa, Maliye, Giimriik ve 1nhtsar- heyeh umumiyenin tazimlerinin ~rztm 
bp atarak hakiki vaziyeti her iki tarafa lar, Ziraat, Sthhat ve 1c;timai Muavenet karar altma alml§hr. 
ayan beyan gostermi§ oluyordu. Sarki Vekaletleri ve h. Ziraat ve Sumer Ban· Kongre, miiteakib toplantismJ encii -
Akdenizde omuz omuza mevki almi§ olan ka miimessilleri ve lkttsad Vekaletile menler mesaisinin neticesinde yapacaktJr. 
Ti.irk ve y unan milletleri her taraftan · alakadar dairelerin reisleri de bulunmak· . E?ciirnenler bugiin ogleden sonra ken
gelebilecek akmlara kar§l koymak ic;in ta idiler. dtlenne tevdi edilmi§ bulunan meseleler 
ancak biribirlerini ikmal eden iki heyet Celal Bayarm a~th§ nutkundan sonra, iizerinde ~ah§malanna ba§lamt§lardtr. 
olduklannt olanca ac;lkhgile gOrmii~ler- •••n•nu•••mm•••••n•m•n•nmun•mmu'"'mm•••u''""'''''''u,mn•ttnmu••••nn••••nnnu•••m•u•u•nm•"nuu''"unu•uurmnumnllnnun 

dir. Amlar ve amlar uzunlugunca bera- Madri·d cepheleri·nde ber ya§amt§ alan iki milletin son zaman-
lara aid biitiin bogu§malara ragmen kalb-

lerinde yekdigerJerine kar§I SOnmez du§· vazi· yet deg"' 1• §medi. 
manhk hisleri beslemiyecek kadar bir 
sevgi ve kayna§ma ile meluf bulundukla-
rma da bizzat kendileri dikkat etmekte 
gecikmemi§lerdir. Boylelikle Tiirk - Yu
nan ban§t her iki tarafm kalblerinden ko
pup gelen kanaatlerle son tarihin en ha
kiki ve en kuvvetli hadiselerinden birini, 
-ve dedigimiz gibi- bir harikuladesini te§· 
kil etmi:j,tir. !§te bugiinlerde uzaktan biz 
Turklerin de i~tirakimizle Atinada kut
]ulanmakta alan dostluk ve ittifak, boyle 
bir dostluk ve boyle bir ittifaktu. 

5000 Alman goniilliisiiniin Kadiz ~ehrine ve 
4000 Frans1z goniilliisiiniin de Barselona 

muvasalat ettikleri habe~ veriliyor 

lskenderun miintehibi sanileri daglara ka~tdar. Halebde Tiirkler aley
hinde tahrikat yapan bir Vatani, kanlartntn son damlasma kadar 

Tiirklerle ugra~acaklartnt ve bogu~acaklartnl soyledi 
Haleb 1 (Hususi)" - Hiikumetin arzusu 

Sancakta Meb'usan in- hilafma namzedligini 
tihabt feci bir tekilde koyan Kmkhan sab1k 
ceteyan etmittir. K1 • hakimi Ahmed Naibe 
r1khanda sabahleyin oolislerin gozii oniinde 
erkenden sokaklarda dayak ablmifhr. Bu 
siivari, piyade devriye- hadiseye hiikumet kuv-
ler ve jandarmalar do· retleri seyirci kalmif -
latmaga batlamithr. "rd1r. 
Bu kuvvetlere T atnak- Halk daha timdiden 
lar arasmdan se~ilmi' grup grup toplanarak 
miisellah insanlar da Halebe nelyedilen Sancah Tiirklerinden Vedi bu intihabat rezaletini 
iltihak etmitti. Miiniir, Sami Azmi ve Mu1tala Rasih protesto etmektedir. 

Sand1k batma gelmek istemiyen miintehibi sa- /skenderun miintehibi sanileri 
niler koylerden cebren getirilmitlerdir. lskende- daglara ka~trlar 
run Mutaaarrift Kmkhan intihabatlnda adamla- Kilis 1 (A.A.) _ Husuai muhabirimiz bildiri· 
rmdan Mahmudu meb'ua intihab ettirmittir. [Arkas: sa. 2 afltun 1 de] 

Blum kabinesi dUfUyor 

Komiinist partisi 
aleyhte rey 

Orta Avrupa iki niifuz 
mtntakastna ayrdmt§ 

vermege haztrlandt Almanya, Avusturya ve ~ekoslovak
Sosyalistlerle ba.hyan 
'iddetli bir miinaka,a 
Paris 1 (A.A.) - Popiiler gazetesi 

miihim bir ba, yazmnda T oresin pazar 
ak~am1 Sent Etyende soyledi&i nutuktat 

«Halk cephesi mukadderahmn bir ka
binenin mevcudiyetine bagh olmad1gtru 
beyan ediyoruz» sozlerini i~aretliyerek ko-
munistleri kendilerine terettiib eden mes
uliyeti yiiklenmege davet ediyor. Po -
piiler, }Iumanite gazetesi dun ak~ • 
ki Kont Randiisiinde nutkun bu ktsmi· 
nt noktalarla ge~tigini izlendiriyor ve di
yor ki: 

«Bu noktalar ikamesi neden yaptldl? 
[Arkasl Sa. 5 siltun 4 te] 
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Sovye kongresinde 

Y eni kanunu esasi projesi 
ittifakla kabul edildi 
Moskova 1 (Hususi muhabirimiz -

den) - Bir giinluk tatilden sonra 8 in· 
ci Sovyet kongresine bu sabah devam e· 
dilmi§tir. 

1Ik olarak Moskova komiinist fnkast 
katibi umumisi Hrusef soz alarak bir 
nutuk soylemi§ ve sonra yeni kanunu esa· 
si projesi hakkmda uzun muzakereler 
yaptlmt§hr. 

Neticede Sovyet Cumhuriyetleri mer
kezi komitesi yeni kanunu esast projesini 
ittifakla kabul etmi§tir. 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 3 te] 

···························································· 
Servet umanlar1n 
iimidleri bosuna! 

' 
Zaharof biitiin mirasinl 
iivey k1z1na vasiyet etmi~ 

Bazil Zaharo -
fun cenazesi Fran
sadaki Ballincourt 
§atosu kilisesine go· 
mulmu§tur. Zaha -
rof, sahibi bulun -
dugu bu §atonun 
k ii ~ ii k kilisesinde 

yaya, ltalya da Yugoslav ve Macaris-
tan a •• • muess1r olacakmislar! 

' 
~iii ve Burgos hiikumetleri Habe,istanln 

ilhaktnl resmen tan1ddar 
Londra (A.A.}"

Havas ajanst muha
birindenl 

Londra Siyasi 
mehafili, M. Hit -
ler ile M. Cianonun 
son gorii§meleri es -
nasmda merkezi Av
rupaYJ biri Alman ve 
digeri !talyan olmak 
iizere iki niifuz mm

takasma tefrik et -
mi~ olduklarmJ be · 
yan eylemektedir. 

Birinci mtntaka, 
Cekoslovakya ve A
vusturyayJ, !kinci 
mmtaka da Maca
ristan ve Yugoslav -
yaYJ ihtiva etmekte
dir. 

Siyasl mli§ahid • 
ler, Amiral Horti· 
nin 1talyaya gider
ken Y ugoslavyaya 
ugramasl esnasmda M. Hitlerle ~eraber Orta ~vrupaya dair karar veren Kont 
Macar • Yugoslav Ciano Berltnde Baron Noyrat ve Mare$al BlUmberg birllkte 

munasebatmda has1l olmu§ oldugu go ., bahsetmektedirler. 
riilmu§ bulunan salahtan ehemmiyetle [Arkast sa. 3 siitun 1 de] 
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L ..... Cumhuriyetin ...... ..l 
Biiyiik A vrupa Anketi 

Yazan : Peyaml Safa 
-31-

Son int1halar 

Faler limanmda dost memleketi ziya
ret eden Turk donanmasile bu ziyareti 
kabul eden Y unan donanmast yann icab 
ederse yanyana silah arkada§hgt edecek 
iki donanmadtr. Gemilerimizin ve i~inde
kilerinin kar~1hkh olarak kalblerinde ya
ljiyan samimt hisier bunlar oldugu gibi 
onlarm arkasmdaki milletlerimizin duy
gulan da aynen bi:iyledir. Turk - Yunan 
ittifakmm ileri dostluk esaslanndan mii
teheyyic olan Doktor T evfik Ru§tli A
ras bir arahk iki memleket arasmda hu
dud tasavvur edilmiyecek bir zamanm 
uzakta saytlamJyacagmt ifadeye kadar 
varm1~t1. iki millet dostlugunun samimi
yeti kadar kuvvetini de tebariiz ettiren 
bu ifade butiin tazeligile hala kulakla-

• kendisi ic;in esasen 
bir lahid hamlat -
ml§h. Kilisenin i • 

Macaristandan Romanyaya • Bir saatin i§aret ettigi fark • 
Fakat Rumenler ~ah§kand1r- Tersine bir ilerleme ham• 
lesi - Garb medeniyetinin «sonradan gorme» leri - Turk • 

Rumen kayna§masl - Gmda~lara ilam harb 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 .siltun 3 tel 

lspanyada ihtilalci kuvvetlerin tanklarmdan biri 
Talavera 1 (A.A.) - 12 bombar· Ianna kar~1 bir taarruz icra etmi§lerdir. 

dtman ve 14 avct tayyaresile takviye e· Saat 9 da bu kuvvetler, mevzilerini tah
dilmi~ olan General Mola kttaatJ, diin kime muvaffak olmu§lardJr. 
Madridin ~imal ye §imali garbi mmtaka- [Arkast Sa, ~ sutun 4 tel 

c;indeki aile makbe- Veraset iddia eden-
resinde, Diik de lerden Madam 
Bourbon, zevcmtn Melyaneli 
vefatmdan sonra Bazil Zaharofla evle • 
nen Du§es de Bourbon J;T~etfun bulunmak-

[Arkast Sa, 7 siltun 3 te] 

Macaristandan Romanyaya gec;erken 
hudud istasyonundaki biiyiik asma saatin 
bir taraft u<; bU<;ugu, ote taraft iki bu~ugu 
gi:isteriyordu. Avrupa saati burada biti
yor. Biz de saatlerimizi uc; bu~uktan iki 
bu~uga aldtk, Saatile beraber Avrupa -

da burada mi bitiyor ve aradaki ilerilik 
farkt bir saatten mi ibaret? 

Cok daha fazla gorunuyor. Saatin blr 
gunluk c;emberi i<;inde mahpus yelkovan 
bu farkt tayin edemez: Muntazam ve za· 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 1 de} 



2 CUMHURiYET 

Sanca tameb'usintihabi [~-~~~~~-m~le~k~t_H~a_be_r_l_e_r_l_) 
Siingii alttnda feci ve giiliinc Derilerin cinsi Ydba'I piyangosu Mes eki bilgi eri 

sahnelerle cereyan etti 1slah edilecek Bu sene en biiyiik ikrami- art1rmak i~in 
LBa§taraft 1 tnct sahttede J l 

yor: Cemiyeti Akvama Dericiler Cemiyeti tek ye 500,000 lirad1r ilk mekteb muallimlerine 
tskenderunda Turk miintehibi Frasa J·le miistereken 

sanilerden bir~oklart Sancagt Su- , deri ~Jkarmak istiyor Tayyare piyangosunun 937 senesi niimune dersleri verilecek 
y1lba~1 piyango biletleri piyasaya <;rkarrl-

riyenin bir par~asl olarak telakki miiracaat ediyoruz 
edenlerin emellerine hizmet ede • 
cek olan intihaba i,tirak etmemek 
i~in daglara ka~mt~lardtr. Ka!r -
maga muvaffak olamtyanlar ev -
lerinden zorla ahnmtl(l ve bir otele 
hapsedilmi,Ierdir. tntihab saati 
gelince gene muhafaza altmda 
sandtk basma gotiiriilmii~lerdir. 
Buna ragm~n bazt miintehibi sa -
niler gene rey vermekten istinkaf 
etmislerdir. Fakat bunlarm ver • 
medikleri rey pusulalar1 mahalli 
hiikiimet tarafmdan doldurularak 
sandtga ahlmt~ltr. Bu suretle Diir
yoniin adam1 olan ~eyh Siileyman 
Sancaktan meb'us se~ilmi~tstir. 
Suriyede Antakya aleyhinde 

Dericiler cemiyeti son zamanlarda a
yakkabJciiann derilerden yaptJg1 mi.ite • 
madi §ikayet iizerine saglam deri yapa -
bilmek meselesi i.izerinde etrafh bir ~e
kilde me§gul olmaga ba§lami§ ve filha
k.ika ayakkabrcrlann iyi deri bulmak hu
susundaki mi.i§kiilatlan goriilmi.i§tUr. Bu
nun i~;in bu bir hafta i<;inde cemiyet u • 
mumi bir toplanh yaparak meseleyi tet· 
kik edecektir. 

mi§tlr. Bu seneki yJiba~l piyangosunda Maarif idaresi, ilk tedrisat muallim -
en bi.iyii kikramiye be§ yi.iz bin liradu. lerinin mesleki bilgilerini arhrmak mak
Bundan ba~ka hirer tane iki yi.iz bin, yi.iz sadile haftanm muhtelif gi.inlerinde ve 
elli bin, yi.iz bin, yetmi~ bin, altmi§ bin, muhtelif semtlerde, bi.itiin muallimlere 
elli bin, otuz bin, yirmi bin, on be§ bin §ami! olmak i.izere niimune dersleri ve -
lirahk ikramiyeler de oldugu gibi daha rilmesine karar vermi§tir. Bu maksadla 
ba§ka muhtelif ikramiyeler vard1r. Ayn- ilk tedrisat mi.ifetti~leri di.in Maarif mi.i· 
ca dort yiiz bin ve yiiz bin lirhk iki tane di.irii T evfigin riyasetinde toplanarak bu 
de mi.ikafat mevcuddur. Dort yi.iz bin husus hakkmda konu§mu~lard1r. 

tahrikat 
Ankara 1 (Hususi muhabirimizden, 

telefonla) - intihabat skandalleri es -
nasmda Sancakta bulunan ve §imdi Be· 
ruta avdet etmi§ olan' bir zatm buraya 
gonderdigi hususi bir mektubda §U malu
mat vardJT: 

«- Sancak delegesi M. DUryo, Mu
tasarnf HUsnU Barafi ile TUrkler aley -
hindeki §iddetlerini gUn ge<;tik<;e artu -
makta ve azrtmaktadular. 

Suriye Vatani partisi mensublanndan 
baZJian da, tahrikata germi . verdiler. 
Bunlardan Sadullah Cabiri, Istanbulda 
iken TUrklere ve TUrk gazetelerine soy
lcdigi miilayim ve dostane sozler hilafr
na olarak, elinden her geleni yapmakta 
ve agzma her geleni soylemektedir. Sa
dullah Cabiri, Ti.irk aleyhtarhgmda o 
kadar ileri gitmektedir ki, Halebde Ze -
keriyya camiinde kanlannm son damla -
srm ak1hnc1ya kadar TUrklerle ugra§ • 
mak ve bogu§mak laz1m geldigini soy -

lemi§tir. 
Sadullah Cabiri, 12 te§nmsani per -

§embe giinii i skenderuna gitmi§, Di.iryo 
de gorii§mi.i~ ve Martelle de telgrafla 
muhaberede bulunmu§ ve ayni giin Ha -
lebe donmU§tiir. Bu temaslarda alman 
ve tasvib edi\en kararlar §Unlardu: 

I - Tiirk vatanperverlerinden ileri 
~elenlerin Sancaktan <;Jkanlmasl, 

2 - Sancagm yegane na§iri efkan 
Y eni Giin gazetesinin tatili, 

3 - Tiirk memurlannm azli. 
4 - Belediye heyetleri arasmdaki 

Tiirk vatanperverlerinin c;rkanlmasJ, Cer
kez, Kiird ve Ermenilerin Ti.irlderle a -
ralannm bozulmas1 i~in tahrik, 

5 - intihabah yapml§ gorUnmek i • 
<;in silahb kuvvetler kullamlmasr, 

6 - Sancakta Arab siyasi kuliibleri 
tesisi. 

Filhakika bu kararlar Di.iryo tarafrn
dan §iddetle tatbik edilmi§ ve edilmek -
tedir: 

I - Tiirklerden Avukat Vedi Mi.i • 
nir, Samih Azmi, Mustafa Rasih, .Siik -
ri.i Balc1, Kosezade Haydar gibi vatan
perverler 13 ikincite§rinde hapsedilmi§ -
ler ve Halebe siiriilmii~lerdir. 

2 - Y eni Giin gazetesi kapahlmi§ -
hr. 

3 - Kaymakamlara mecburi izinler 
verilmi~tir. Antakya komiseri tehdid ve 
tahkir edilmi~tir. Maliye tahsildarlann -
dan bir<;oklan halk1 intihabata cebren 
sevk ic;in koylere gonderilmi§, gitmiyenler 
azledilmistir. 

4 - Antakya Belediye azasmdan 
Abdiilvahhabzade Necib Aga, Reyha
niye Belediye azasmdan Mustafa Aga 
vazifelerinden <;rkanlmi§, Reyhaniye, 
Amik, Kmkhan, Belan muhtarlarmdan 
7 ki§i azlolunmu§tur. 

5 - HacJlar nahiyesinde Ki.ird Go
co Aga, Kiird Bekta~ Aga, Reyhaniye 
~rkezlerinden Hacr Zekeriyya, Hac! 
Ibrahim, Mustafa, Kadri, Yeni§ehir <;er-
kezlerinden Kamil, Receb, Re§id ve da
ha bin;ok ileri gelenler Kmkhan istihba
rat dairesine celbolunmu~lar, intihabatta 
faaliyet gostermedikleri takdirde birc;ok 
cezalara ugnyacaklan kendilerine ihtar 
edilmi~tir. Ermeniler nezdinde daha mi.i
essir tazyikler yapilmi§hr. 

Ermenilere 15 bin frank tev -
zi ettirilmi§tir. Ermeni muallimleri zorla 
koylere gonderilerek Ermeniler intihaba
ta i§tirake te§vik edilmi~tir. 

6 - Sancagm bi.itiin nahiye miidUr -
leri, jandarma ve polisleri, tahsildarlan 
liva merkezine celbedilerek halkm ceb -
ren intihabata gonderilmesi ic;in ve git -
mek istemiyenlerin isimleri deftere ya • 
ZJiarak bildirilmesi hususunda kendilerine 
§iddetli emirler verilmi§tir. 

7 - lskenderunda, Antakyada, K1 -
nkhanda 14 te§rinisanide hirer Vatani 
kuliibii a~rlmi§tlr. Bunlardan ba§ka Ha
lebden mi.isellah jandarma ve koy bekc;i
leri gonderilmi~. intihabatJ zorla y.aptu -
mak i~;in koyliiler tazyik edilmi~tir. ~p-

Ankara 1 (T elefonla) - Og
rendigime gore hi.ikumetimizle Fran
sa hi.ikumeti Hatay meselesini tet
kik i~in Cemiyeti Akvama mi.i~tere
ken miiracaate karar vermi~lerdir. 

Ankaradaki F ransrz elc;isi M . 
Hanri Ponso ile Hariciyemiz arasm
daki temaslara devam edilmekte ve 
Cemiyeti Akvam katibiumumiligine 
yap1lacak tahriri miiracaatin &ekli 
hakkmda gorii&iilmektedir. 

Cemiyeti Akvam paktma ~ore 
bu mi.iracaatler ayn ayn yaprlabile
cegi gibi mii~tereken de yaprlabilir. 
Miisterek mi.iracaatin hemen bugi.in
lerde yap1lacag! anla$Ihyor. Hatay 
davasmm Milletler Cemiyetinin bu 
aym 1 0 unda yapacag1 toplantl ruz
namesine alm1p almamJyacagi hak
kmda ~imdiden bir§ey kestirilemez
se de davamn <;ok miihim ve acil 
bulunmas1 ve bilhassa Sancak Ti.irk
lerinin maruz bulundnklan elim va
ziyet ve tazyikler dolay1sile mesele
nin en lnsa zamanrla tt"tkik eriil "'Ce
;;; muJ..~Jcblrhr Mekki Said Esen 

heli e§has diye bir takrm namuslu kimse
ler karakola getirilerek gUnlerce hapse • 
dilmi~lerdir. 

Bugi.inkii noktai nazar, daha ziyade 
tek deri ve tek kosele sisteminin tercih e
dilmesidir. Bu takdirde biiyiik bir ~ohreti 
olan F ransrz koselesi gibi bir de Ti.irk 
koselesi ortaya koymak miimkiin olacak
l!r. 

Dericiler, iyi deri ve kosele yaprlabil
mesi i~in hi.ikfunetten de baz1 maddele
rin ithalinin kolayla§tmlmasrm istiyecek
lerdir. 

ADLIYEDE 

Hakimlik verilecek . 
stajyerler 

Hakimlik ve Muddeiumumilik mes -
legine girmek ic;in iki yll staj gormek 
laZim geldigi malfundur. Hakimler ka -
nununa gore, bu iki sene sonunda nam
zedler Ankarada bir imtihan g~irdik -
ten sonra hakim muavini tayin edilmek 
hakkm1 kazanml§ olacaklard1r. Ayni 
kanunun bir maddesi Adliye Vekiline 

lirahk miikafat, en bi.iyiik ikramiye olan Yerilecek olan bu ni.imune derslerinin 
be§ yiiz bin lira hangi numaraya <;rkarsa ve konferanslannm mevzulanm tesbit et
o numaranm son iki rakamla nihayetle • mek ve bu hususta bir program haz1rla • 
nen bi.iti.in numaralar arasmda taksim e- mak iizere bir de komisyon s~ilmi~tir. 
dilecektir. Y ani onda bir biletler yi.izer Komisyonun verdigi karara gore §ehir 
lira, yirmide bir biletler de elli§er lira mekteblerindeki muallimler i~in her haf
alacaklardir. ta cuma ve <;ar§amba gi.ini.i, Beyoglu ci-

Yi.iz bin lirahk mi.ikafat ta, be§ yiiz hetinde Galatasaray lisesi ~~mferans sa
bin lirahk birinci ikramiye ile iki yi.iz lonunda, fstanbul cihetinde 1stanbul Er· 
bin lirahk ikinci ikramiye hangi numara· kek lisesi konferans salonunda, Kad1koy 
lara <;rkarsa bu numaralarm yirmi be~ a· ve Oskiidar cihetinde de Kad1koy i.i~;iin
§agr ve yirmi be§ yukansmdaki numara- cii ilkmekteb salonunda ni.imune dersleri 
lara taksim olunacakt!r. ve konferanslan verilecektir. 

Piyangoya ~imdiden biiyiik bir rag- Koy mekteblerine gelince; bu mmta -
bet gosterilmektedir. Piyango kanunu - ka miifetti§lerinin gosterecegi liizuma go
evvelin son gi.ini.i ak~am1 c;ekilecektir. re hareket edilecek ve haftamn muayyen 

Tiitiin sattslart 
' 

Y eni kanunun bu sene 
~ok faydas1 oldu 

bir giiniinde her mmtakadaki muallim • 
ler, tayin edilen koyde toplanarak veri
lecek ni.imune dersinde haz1r bulunacak
tJr. 

Hulasa aym II, 12, I 3 ve I 4 i.inde 
Sancakta hatu ve hayale gelmez insaf • 
s1zca tazyikler yapilmi§, Ti.irkler Suriye
nin en karga§ahkh zamanlarda bile hi<;
bir kimsenin ugramadrgi cebir ve tazyik
lere maruz kalmJ&lardJr. F akat biitiin bu 
tazyiklere ragmen intihabata i~tirak e • 
denier yi.izde 20 yi bulmamr&tiT. 

iic; sene muddetle, iki senelik staj dev- Di.in §ehrimize galen malumata gore 
resini alb aya indirmek ve namzedleri Ege mmtakasmrn bu seneki ti.itiin rekolte
imtihansiz olarak tayin etmek salahi - si olan 28,000,000 kilo tamamen satrl
y~ini vermi§tir. 

ml§, satl§m yi.izde 99 u ihracat ic;in ol -

Komisyon cuma giinii de toplanarak 
programm son §eklini ve niimune konfe -
rans ve derslerini verecek zevatJ tesbit e· 
decektir. 

Maarif idaresi bu hususu azhk ve ec· 
nebi mekteblerdeki Ti.irk muallimlere de 
te§mil etmegi muvaflk gormii~ti.ir. Bu 
mekteblerdeki muallimler cumartesi saat 
onda Galatadaki Ermeni Ketro Naga -
yan lisesinde mmtaka miifetti§lerile be -
raber toplanarak bu husus i.izerinde go • 
rii~ecekl erdi r. 

Adliye Vekilinc verilen bu salahiye- mu§tur. Yalmz 1nhisar ldaresi 2,000,000 
tin muddeti diin bitmi§tir. Adliye Ve -
kili, salahiyeti bitmeden evvel Adliye kilo tiitiin alml§hr. 

Kanuna gore intihabat keenlemyekiin 
olmak laz1m gelir. F akat F ransrz otorite
si intihabah herc;i badabad me§ru goste· 
rerek Suriye ile akdedilen muahedeyi 
Sam meclisinden gec;irmek suretile bir 
emrivaki yapmak emelindedir. Bu emel 
asikar olarak se~i]iyor. Bugiin bi.itiin 
Sancakta yalmz bir tek gazete <;rkmak -
tadu ki ismi Ellivad!T. Cazeteyi ~1karan 
Edvar Nun isminde bir yabancJdrr. 

kadrosuna laz1m olan elemanlardan 250 Marmara mmtakasmda heni.iz ti.iti.in 
ki~i hakkmda bir kararname imzalami§ piyasas1 ac;rlma-ml§tlr. Bu mmtakada ec -
ve Mien bir c;ok mahkemelerde staj nebi kumpanyalar zi.irraa yiizde ondan 
gi:irmekte olan kadm ve erkek mezun- yiizde 30 a kadar avans vermektedirler. 
Ian muhtelif yerlere tayin etmi§tir. Marmara havzasmtn bu seneki tiitiin re-

Tayin listesi Adliyede bugiin bek - koltesi 15,000,000 kilo tahmin edilmi§-
lenmektedir. · 

Sancaklr Tiirklerin beyannamesi 
Kilis 1 (A.A.) - Hususi muhabiri

miz bildiriyor: 
Meb'usan intihabr hakkmda Hatay 

Ti.irklerinin ne§rettikleri beyannamenin 
bir suretini aynen yazryorum: 

«Saym Sancak ahalisine: 

14 - 15 sonte§rin 1936 tarihinde Su -
riye namma Sancakta yap1lmak istenen 
mi.intehibi sani intihabatma i~tirak etme
mek suretile biitiin Sancakhlar Suriyeden 
tamamen ayn bir varhk olduklanm bii • 
tun cihan oni.inde ve bir kere daha en 
canh ve giic;lii ~ekilde ispat etmi~lerdir. 
Bununla beraber Suriye memurlan mti
habati devam ettirip yiizde be§ nisbetin
de bazr kimseleri miintehibi sani ihin et· 
mi~ler, gerek ~ekli, gerek mahiyetile ba§· 
tana~ag1 ve tamamen kanunsuz, yolsuz 
olan bu intihab1 30 sonte§rin pazartesi 

t.Tskudar sorgu hakim vekili Saim, 
Uskiidar sorgu hakimligine, t.Tskiidar 
hukuk hakimi Bekir S1tlo da terfian 
be§inci derece t.Tskii.dar hukuk hakim -
ligine tayin edilmi~?lerdir. 

Hem hirsiz, hem miitecaviz 
Abud Hanmda Yaniye aid iki hal -

ya iplik ~alarak ka<;arken, han oda
ba§ISl Hiiseyin tarafmdan gi:iriilmesi u
zerine balyalan merdivenden a~a~ atlp 
kac;mak istiyen Ligor, kahveci izzet ve 
hamal Yusuf tarafmdan yakalanarak 
polise verilmi~tir. 

Ligor, Adliyeye gonderilmi§ ve birin
ci sulh ceza mahkemesinde sorgusu ya
plldrktan sonra tevkif edilmi§tir. 

Ligor, mahkemede hamal Yusufun 
kendi aleyhine §ehadette bulunmasm -
dan fevkalade mugber olmu§ ve mah -
keme kaprsmdan ~Ikar ~1kmaz Yusufun 
iizerine ahlarak elindeki demir kelepc;e 
ile Yusufun yUzunu yaralami§ ve gi:i
zunu kan ic;inde buakml§hr. 

~apka kanununa muhalif ser
PU§ giyen be§ Aliler 

~apka kanununa muhalif serpu~ gi • 
giini.i tekrar ederek Suriye meclisifte meb- yerek Fatihte dola§an be§ ki~?i diin ya-
us sec;tirmek hamhklanna giri~mi~lerdir. kalanm1~ ve Jl.fuddeiumumilige sevke -

Sancakhlann biitiin varhklarile ve dilmi§tir. Yakalananlarm be~inin de adt 
biitiin cihan miivacehesinde intihaba Alidir. Be~ Aliler Fatih sulh hakimligi-
kar~l ilk defasmda yaptJklan fili boyko- ne gi:inderilmi~lerdir. 
taj ve nzaln hilafma yi.izde3-5 reyle Mahkum olan hirsiZ 
mi.intehibi sani tayin ettirilen vatanda§· Eyubde muhtelif evleri soymaktan 
!ann istifa ederek millet ve vatan dava- suc;lu Mehmedin ii~Siincii asliye cezada
sma kar~r sadakatlerini gostermi~ olmala- ki muhakemesi diin bitmi§ ve sab1kah 
rma ragmen Suriye hi.ikumetinin Sancak- lie; sene dokuz ay 15 giin hapse mahkum 
taki memurlarmm hala bu yolsuz intiha- olmu§tur. Mehmedin c;ald1g1 mall sak
batJ devam ettirmek te~ebbiisleri yine bi.i- Jarnak ve satmakla maznun olan Rasim 
tiin cihan efkan umumiyesi onUnde ve de U\; ay 15 giin, ~almmi§ e§yayl satm 
sarih haklan, sars1lmaz varhga kar§l alan Ahmed ve Mehmed admda diger 
kaydolunmam1s bir haks1ZI1k ve yolsuz -' iki ki§i de yedi§er giin hapse ve yedi§er 
luk te~kil etmektcdir. lira para cezasma mahkfun edilmi~ler-

Fa kat Sancakhlara dii~en vazifeler so
na ermi~ demektir. Sancakhlar reyleri, 
haklan ve varhklan hilafma zorla ya -
prlmak istenen meb' us intihabatma kar§l 
da boykotaj yapacak, beynelmilel tamn
ml§ haklarma hiirmet edilmesini gi.ir ve 
imanh sesile istemekte devam edecektir. 

Bi.itiin Sancakhlar hak ve hakikat yo
lunda hakkmdan emin hakb davalan pe
~indedirler. Davanm hakki, ilk intiha -
batla ve yiizde yi.iz tezahiir etmi~tir. 1-
kinci intihabatta da yi.izde yiiz tezahiir 
edecektir. 

dir. 

Be§ ay hapse mahkum oldu 
Bi.i.yukadada Ayayorgi manastmndan 

bir av tufegile bir altm saat ~alan Di
mitri dun yap1lan muhakeme netice -
sinde be~ ay hapse mahkum olmu§ -
tur. 

Ciirmii me§hud mahkemesin
de i§ler azahyor 

Bundan iki ay evvel tatbik edilmege 
ba§lanrm~ alan me~hud ciirumler ka -
nunundan sonra bu curumlere bakmak 

hr. 

Karadeniz mmtakasmda yalmz dizi 
denki piyasas1 a<;rlmr§hr. Bunlann kilosu 
85 kuru§tan 150 kuru§a kadard1r. 

Ekiciden tiitiin alma kanunu bu sene 
~;ok faydah olmu§tur. Bu sene bu kanun 
yiiziinden Ege havzasma 6-7 milyon lira 
fazla para girmi~tir. 

CEMIYETLERDE 

Bu haftaki toplanhlar 
$ehidlikleri imar cemiyeti 6 kanunu

evvel pazar gunu saat 13 te, Karade -
nizli Talebeler Birligi de 5 kanunuev -
vel cumartesi giinu saat 15 te Emini:inu 
Halkevi konferans salonunda toplana -
rak y1lhk k6ngrelerini akdedeceklerdir. 

Garsonlar cemiyetinde 
intihab 

Garsonlar cemiyetinin gec;en hafta 
yaptlam1yan idare heyeti se~imi dUn 
Ticaret Odasmdaki mu§terek esnaf bu
rosunda yapilmJ§hr. Dunku intihabda 
!smail Receb, Hasan, Siileyman, Mus • 
tafa, Avrapodi, Latif, asli azahga, 
ismail Hakkr, Esad, Kani, Kadri ve Sit
ki yedek azahklara tayin olunmu~lar • 

MOTEFERRIK 

Muhlis Sabahaddin ve 
arkada,Iarl 

Bir muddettir san'atkar Na§id kum
panyasile beraber ~ah§an bestekar 
Muhlis Sabahaddin ve arkada§lan bu 
tiyatrodan ayrilmJ§lardlr. 

Hava 1smd1 
Bir haftadanberi sogumu§ olan hava

lar dUn ba§hyan lodosla tekrar Ism ~ 

mt§h(. Havamn lodosa ~evirmesi uze -
rine evvelki gece sabaha kadar yagmur 
yagm1~1r. Havalar daha bir ka<; gUn 
miisaid gittigi takdirde iht.ikar derece
sini bulmu§ olan odun, ki:imiir fiatlari -
mn du§ecegi ~uphesizdir. 

Hava vaziyeti 
Ye§ilkoy hava merkezinden ald1gumz 

malumata nazaran dun hava tazyiki 
750 milimetre, siihunet azami 5, asgari 
5,5 santigradd1 Bugiin memleketimizde 
hava ekseriyetle bulutlu ve yagr~h ola
rak g~ecek, ruzgarlar §arki Anadoluda 
cenub istikametinden orta kuvvette ese
cek ve Kradenizde f1rtmah ge~ecek -Namimiza ve adimiza Suriye meclisine 

i§tirak ettirilecek meb'uslann hi~bir ve~
hile Sancag1 temsil hakkm1 haiz olmJya
caklanm da bu vesile ile soylemek Ia -
ZJmdir. 

i.i.zere te~kil edilmi~ olan dorduncii as -
liye ceza mahkeme&inde i~ler azald1gm- tir. 

dan iki giindenberi buraya davalar da • $EHIR 1$LERI 

Y eni cadde isimleri 
Binaenaleyh Suriye hi.ikumetini San -

cakdaki memurlarmm beyhude devam e
den gayretlerini insani ve medeni hare -
ketlerimizle si.ikunla tekrar protesto edi
yoruz. Haklanmrzm mutlak teslim edile
cegi pek yakm giinleri imanla, inanla ve 
metanetle bekliyoruz.» 

verilmege ba;;lanmt§hr. 

Ramazan 17 (:arttamba 

Ezani 
Zevali 

6gle lkindi Ak~am Y ats1 lmsak · 

S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. 
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12 04 14 28 16 41 
1 38 12 40 

18 19 5 22 

Fincancllar yoku§U caddesinin Umu
mi Meclis kararile Vas1f <;mar caddesi 
ve Eminonii kazas1 i~Sindeki Yeniposta
ne caddesi admm c$ehin§ah Pehlevh 
caddcsi olarak degi!':tirildil!i Beledive • 
ce ilan edilmi§ tir 

VI LAYETTE 

Ayhk verildi 
Memurlarm birincikanun ayhklan 

dun tevzi edilmi§tir. 

DENIZ ISLER/ 
1zmir §ilebi kurtuldu 

Ge~en giinkii karayel f1rtmasmda E
regli civarmda karaya oturan K1rz.ade 
kumpanyasma aid !zmir $ilehi kendi 
kendine kurtulmu§ ve diin limanumza 
muteveccihen hareket etmi~tir. 

Gene ayni yerde karaya oturmu§ o
lan Yunan §ilebinin kurtanlmas1 i~Sin 

fSah§Ilmaga ba§lanml§tlr. 

KOLTOR ISLER/ 

Bir k1z talebe pansiyonu 
a~Ilacak 

Maarif Vekaleti istanbul Ktz Muallim 
mektebine bagh olmak uzere, bir krz 
talebe pansiyonu tesis etmege karar 
vermi§, bu karar diin Maarif mudurlii
gune ve K1z Muallim mektebine bildi -
rilmi~tir. Pansiyona ortamekteblerle li
selerde okuyan talebe kabul edilecek -
tir. Paras1z olarak pansiyona girecek 
olan talebeyi ancak Maarif Vekaleti tes
bit edecektir. Ucretli olarak pansiyona 
girmek istiyenler, pansiyon idaresine 
muracaat edeceklerdir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Miittefik Yugoslavyamn 
milli bayram1 

Dost ve muttefik Yugoslavyanm mil
li bayram1 mUnasebetile, §ehrimizdeki 
Yugoslavlar dun Beyoglundaki Yugos -
lav konsoloshanesine giderek konsolos 
M. Vukotic;i tebrik etmi~lerdir. Konso
losun oglu gefSenlerde i:ildUgiinden dun 
ne konsoloshanede, ne de Yugoslav ku
lubunde merasim yapllmam1~tlr. 

Rumen mehafilinde malumat 
yok 

Romanya Hariciye NaZin M. Anto -
neskonun yakmda memleketimize ge -
lecegine dair verilen haberler teeyyiid 
etmemektedir. $ehrimizdeki Rumen me 
hafilinde bu hususta hi~Shir malumat 
yoktur. -···-Bir ~ocuk cesedi bulundu 

Diin sabah Beyoglunda Galatasaray 
kuliibunUn yamndaki ~1kmaz sokakta 
bir k1z c;ocugu cesedi bulunmu§tur. 

<;1kmaz sokakta oturan bir kadm sa
bahleyin evinden c;Ikml§ ve caddeye 
dogru yuriirken cesedle kar~tla§ml~ ve 
Taksim polis merkezine giderek sokak
ta bir cesed bulundugunu haber ver -
mi§tir. 

Cesed bir gazete kag1dilc i:irtulmu§ ve 
keyfiyet Muddeiumumilige haber ve -
rilmi§tir. 

Cesed Morga kaldmlmi§br. Tahkika
ta devam edilmektedir. 

Havagazinden zehirlendi 
Beyoglunda Bostanba§l mahallesinde 

oturan tornac1 Hakkmm 13 ya§mdaki 
oglu Mustafa odasmda yatarken as;1k 
kalml§ olan havagaz.i muslugundan <;1 -
kan gazden zehirlenmi::; ve hastaneye 
kaldmlm1~tlr. 

2 Birincik~nun 19311 

Siyasi icmal 
Lehistan - Romanya 

ehistan Avrupamn en miihim 
devletlerinden biri olup geni§li
gi, niifusu ve askeri kudreti iti-

barile biiyi.ik devletler ayanndadrr. Her 
bi.iyi.ik devlet gibi Lehistan da politika -
smda mi.istakil olup ihtiyac ve menfaatle
ri kendisininkine benziyenlerle beraber 
hareket eder. Fran sa kendisile ittifak1 bu
lunan Lehistanm bu vaziyetini yani poli
tikasmdaki tam serbesti ve istiklali tak -
dir edemediginden ve bu mi.ihim devleti 
kendi politikasma peyk yapmak istedi ~ 
gin den Y ar§ova hi.ikumeti Paris ten yi.iz 
c;evirtmi~ti . Bu suretle Fransa, di.inya po
litikasmda pek yalmz kalml§ ve bunu 
Sovyetlerle akdettigi kar§rhkh yard1m 
muahedesile telafi etmek istemi§ti. 

F ransanm bu hareketi, Lehistam ken· 
disinden uzakla§hrmi§, Yugoslavya il~ 
aras1 a~;rlmr§, ve fazla olarak Almanya
nm silahlanmasr ve Rendeki gayriaskeri 
mmtakay1 i§gal eylemesi gibi bir <;ok ga
ilelere sebebiyet vermi§tir. Fran sa ancak 
son zamanlarda Lehistamn krymetini an
lam!§ oldugundan her iki devletin politi
kalarmda tamamile serbest olmasr esas1 
i.izerinde ahiren tekrar birbirine yakla§ -
mr§lardu. 

Fa kat Lehistan i<;in beynelmilel poli
tika sahasmda yalmz F ransaya gi.iven -
mek zamam ge~mi§tir. Lehistan, Avru • 
pada herhangi aglantJsi bulunm1yan, 
yalmz sulhun korunmasmda ve istikrar 
bulmasmda kendisi i<;in hayati menfaat 
goren 1ngiltere ile samimi dost olmagr 
F rans1z ittifakma tercih etmektedir. Bu
nun i<;in Lehistan Hariciye Nazm .:nira
lay Beckin Londraya yaphg1 resmi ziya
rete ve burada cereyan eden gori.i§mele
re, Lehistanm F ransa ile tazelenen itti
fakmdan ziyade, k1ymet verilmi~tir. 

Bu gorii~melerle ingilterenin sulhu ko
rumak politikasr A vrupanm ~arkmda 
saglam bir mesned bulmu~ oldu. Mesela, 
bir ~ok yeni hadiselerle tekrar vahamet 
peyda eden Danzig i§leri miralay Beckin 
Var§ovaya avdetinden sonra salaha yiiz 
tutmu§tur. 

Lehistanm, bilhassa Londra ziyare -
tinden sonra Avrupa politikasmda kuv -
vetli bir amil olmasr, fa~ist - komiinist 
davasmm beynelmilel bir mi.icadele §ekli
ni afmas1 ve Milletler Cemiyetinin sulhu 
ve devletlerle tamamiyeti korumakta 
aciz gostennesi kar~ISlnda ~a~1ran devlet
lerin nazan dikkatini celbetmi ~tir . Simdi 
bu devletler Lehistanla i§birligi yapmak 
istiyorlar. 

Bu mada Lehistanla Romanya ara -
smdaki ittifak tazelenmektedir. Roman -
yamn Ki.i<;iik ftilaf, Balkan Andla~mas1 
ve Lehistan ittifakr diye iic; tiirli.i baglan
trsl vard1r. Bunlardan biri mi.inhaman 
Macaristana, digeri Bulgaristana ve i.i
<;iinciisU de Sovyetlere kar~1du. Sovyet • 
lerin haricdeki devletlerle halledilmemi~ 
arazi meselesi yalmz Romanya iledir. 
<;arhk zamanmda Rusyanm gayet bi.iyi.ik 
ve zengin bir eyaleti olan Besarabyanm 
Romanya tarafmdan i~gal ve ilhakrm 
Sovyetler hic;bir zaman tammami§ ve ha
la da tammamaktad1rlar. 

Romanya bir gun bu eyalet yiizi.inden 
Sovyetlerle harbe girmemek ic;in bidayet
te garb devletlerinden teminat almr§tl. 
Fa kat en iyi teminat olarak Lehistanla 
askeri bir ittifak akdetmi§ti. Lehistan 
dahi Sovyetlerle bir harb vukuunda ce • 

nub cenahmm ~evrilmesine meydan kal
mamasJ ve Balt!k denizinden Karadenize 
kadar mi.ittehid bir cephe te~kie edilmesi 

ic;in bu ittifaka biiyiik krymet veriyordu. 

Fa kat M. Tituleskonun, <;ekoslovakya 

gibi Romanyanm dahi Sovyetlerle ittifak 

politikasmr ileri siirmesi iizerine, Lehis • 

tanla Romnya arasmdaki ittifak gev§e -
mi§ti. 

.5imdi Romany a Hariciye N azm M. 

Anteneskonun Yar§OVayt ziyaretile bu 

ittifak tazelenmi§tir. Y akmda Romanya 

bUyiik erkamharbiye rers1 Var§ovaya 

gidecektir. Daha sonra Lehistanm en 

niifuzlu adam1 Marqal Rydz Smigly 

Biikre§i ziyaret edecektir. Romanya 

Krah da V ar§ovaya gidecektir. Hulasa 

Romanya ile Lehistan arasmdaki s1k1 

dostluk ve ittifak kokle§Illektedir. Bu it· 

tifak Avrupa politikasmda daima tesirini 

gosterecektir. 

Muharrem F eyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Nushaa1 5 Kuru1tur 

Abone 1 Tiirkiye Haric 
,eraiti I i~io l~i~ 

Senelik t 400 Kr. 2:100 Kr. 
Alb ayhk 750 t450 
o~ aybk 400 800 
Bir ayhk I SO yoktur 
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SON HABERLER ••• · 
TELEFON . TELGAAF ve T£LSiZLE 

Orta Avrupa iki niifuz 
mintakasina ayrdmi§ 

Almanya, Avusturya ve Cekoslovak
yaya, italya da Yugoslav ve Macaris

tana miiessir olacakmJ~Iar! 

~iii ve Burgos 
ilhakini 

hiikumetleri Hahe,istanin 
res men tanidtlar 

(Ba$taraft 1 inci sah.ifede) 

Londra diplomasi mehafili, Macaris -
tamn halihaz1rda Alman siyasetini Ia -
kib etmekten ziyade ltalyan siyasetini ta· 
kib etmegi tercih eylemekte bulundugu -
nu beyan etmektedir. Gori.ini.i§e nazaran, 
Pe§te, Macaristamn Almanyanm tevessi.i 
plamna kurban gitmesinden korkmakta -
d1r. Bu mehafil, !talyanm daha ziyade 
itimad telkin etmekte oldugunu beyan 
eylemektedir. <;::i.inki.i: 

1 - ltalyanm Macaristan ile mi.i§te
rek hududu yoktur, 

2 - ltalyan siyaseti, Macar zimam
darlan tarafmdan daha mi.idebbirane ad· 
dedilmektedir. Filvaki, Macar zimam • 
darlan, 1talyamn Avrupada bir ihtilaf 
vukuu takdirinde vaziyet alm1yarak ih • 
tiyath davranacagt fikrindedirler. 

$ili ve Burgos hiikumetleri, 
Habef ilhakrnt tamdtlar 

Roma 1 (A.A.) - Gazeteler, Man· 
c;uri ve !talyan !mparatorlugu hakkm • 
daki !talyan • J apon ittifakmm ehemmi
yet ve §Umuli.ini.i tali derecede addetmek
tedirler. Bu gazeteler,bu itilafa kat'iyyen 
ehemmiyet atfedilmemesi laz1m geldi -
ginden bahsediyorlar. 

Gazeteler, bu suretle komiinizm aley
hindeki son propagandalar dolaytsile or
taya attlmast muhtemel bedhahane fara· 
ziyelerin online gec;mek gayesini giitmek
tedirler. 

Diin de Burgos ve Sili hiikumetleri 
italyan fmparatorlugunu tammJ§iardtr. 
.';)iii sefirinin, di.in M. Cinaoya tevdi etmi§ 
oldugu itimadnamesi « !talya Krait ve 
!mparatoru» hitabile ba§lamakta idi. 

$ili protesto edildi 
Va§ington I (A.A.) - Cenubl A

merika diplomasi mehafili, ~iii hiikume
tinin karanndan dolayJ hayret izhar et
mekte ve bu kararm Milletler Cemiyeti 
mukavelenamesine ve Saavedra Lamas 
mukavelenamesi ile Montevideo mukave· 
lenamesine muhalif oldugunu beyan ey
lemektedirler. 

Buenos-Aires 1 (A.A.) - Diploma
si mehafili, Sili hi.ikumetinin Amerika 
ittihad1 konferansmm arifesinde Habe -
~istanm !talya tarafmdan ilhak edilme • 
sini tammasmt protesto etmektedirler. 

ltalya tayyarecileri terhis etmiyor 
Roma I (A.A.) -D. N. B. ajanst 

bildiriyor: 
Resml gazete ile ne§redilen bir karar· 

name, 1935 te silah altma alman 1914 
dogumlu tayyarecilik smtfmm gayrimu • 
ayyen bir zamana kadar silah altmcla 
kalacagmt bildirmektedir. Bu S)mfm bu 
ay ic;;inde terhisi icab etmekte idi. 

ltalya • Japan itiliilt bugiin 
ne,redilecek 

Londra I (Hususi) - ltalya ile 
J aponya arasmda imzalanan son itilaf 
yann ne~redilecektir. 

-'"'""""'""""""""""llillllflllnllfiiJIIIIIIIIIfllfllllllllllllllllllfiiiiiiiJIIIJifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUmouononuuuuuuuu'" 

milli RomanyanJn 
birle,me bayrami 

Diin biitiin Romanyada 
kutluland1 

Biikre~ 1 (A.A.) - Rador ajans1 

bildiriyor: 
Bugiin 1918 de Alba Julia milli a· 

samblesinde Transilvanya ahalisinin ya· 
banct tazyiklerini k1rarak Romanyaya 
iltihaka karar verdiginin ytldoniimi.i bi.i· 
yiik bir §evk ve heyecan ic;inde kutlulan
Tni§hr. 

Biikre§, sabahleyin c;;ok erkenden bi.i
yiik §enlik gi.inleri manzarasmt almi§ ve 
§ehir ba§tan ba§a donanmt§hr. Bu mi.i • 
nasebetle <;::ek ve Yugoslav parlamento 
heyetlerile bir Frans1z siiel heyetinin gel· 
rni§ olmas1 §enlige bir kat daha revnak 
ve Kiic;iik Anla§ma memleketleri ve 
Fransa ile olan birlige sembolik bir rna· 
hiyet vermektedir. 

Memleketin biitiin kiliselerinde ayni 
saatte ayinler yaptlml§ltr. Bi.ikre§te Kral, 
hUkumet azast ve yabanct misafirler mec;
hul askerin oni.inde igilmi§lerdir. 

BUyi.ik merasimden bir saat sonra za • 
fer takmm kii~ad merasimi yapilmt§ ve 
bunu parlak bir resmi gec;;id takib etmi§· 
tir. 1914 • 18 harbine i§tirak etmi§ olan 
kttaat harb bayraklarile Krahn oniinden 
gec;mi§lerdir. 

Sarayda verilen ogle ziyafetinde, hii
kumet azast ile Romanya, <;::ekoslovak
ya ve Yugoslavya parlamento ba§kanlan 
ve F rans1z heyeti ham bul unmu§lardJr. 

Senlik merasimine bugiin Romanya -
nm dart bin belediye reisi de i§tirak et • 
mektedir. 

Komiir aergisi 26 marta 
tehir edildi 

Ankara I (T elefonla) - Beynelmi
lel komi.ir sergisinin ac;;th§l 26 mart 193 7 
tarihine tehir edildi. Bu tehirin ba~ltca 
sebebi birc;;ok ecnebi firmalann sefaretha
neler va~Jtasile yapttklan miiracaatlerdir. 
Bunlar serginin ehemmiyetini ileri si.ire· 
rek lamn gelen hamhklan yapabilmek 
ic;n bu tehiri istemi~lerdir. 

Amerika lttihadt kongresi 
a~Ild1 

Buenos Aires I (A.A.) - Cumhur 
Ba§kam M. Ruzvelt, sulhun idamesi ic;in 
Panamerikan kongresini merasimle ac;; -
mt~br. Siiyledigi nutukta Amerikan mil· 

letlerile ecnebi milletleri mukayese eden 
M. Ruzvelt, birincilerin sulh ve miiteka -
bil dostluk ic;inde ya§adiklan halde oteki 

milletlerin barb tehlikesinin deh§eti tc;;m
,.1,. hnlnnrlnlrl~Tmt •nvl,.midir. 

Amiral 
Pe,teye 

Horti 
dondii ----

Viyana miizakerelerin· 
den ahnan neticeler 
Pe§te 1 (A.A.) - Naibi hi.ikumet 

Horty, zevcesile Macar Ba§vekili ve Ha· 
riciye Nazm bu sabah saat onda Viya • 
nadan Pe~teye gelmi~lerdir. 

Viyana mii:zakereleri 
Budape~te I (A.A.) - Macar ajan

st bildiriyor: 

Macaristan Ba~bakam Daranya, Dt§ 
hleri Bakam Kanya ile Avusturya Ba~
bakam Schuschnigg ve Dt~ hleri Baka· 
m Guido Schmidt, pazar giinii ba~ladtk· 
lan siyasi ve ekonomik konu§malara diin 
de devam etmi~lerdir. 

Bu konu~malar neticesi~de, iki mem· 
leket devlet adamlart, tetkik edilen bii • 
tUn meseleler iizerinde ayni fikirde bu • 
lunduklarmt memnuniyetle mii~ahede et• 
mi~ler ve ayni zamanda istikbalde de bu 
gibi konu§malarda bulunmay1 ve iki 
memleket arasmda daha s1kt miinasebet
ler idame eylemeyi kararla~hrmt~lardtr. 

Ankara polislerinin nobet 
rniiddetleri kisalhldi 

Ankara 1 (Telefonla) - Ankara 
Emniyet MUdiirliigi.i polis memurlannm 
gece nobet mi.iddetlerini azaltan bir ka· 
rar almi~IJr. Buna sebeb mevsimin ~idde
ti dolaytsile gece vazife ba~mda bulu -
nanlann mukavemetini arhrmakttr. 

Emniyet Mi.idiirli.igii yazt i§lerinde c;;a
h~an memurlara da ~ece nobet beklet • 
mege karar vermi~ ve bu surette hic;;bir 
noktayi lagva mahal kalmadan nobel 
miiddetlerinin k1salmasJ miimki.in olmu~ -
tur. Bu suretle nobet bekliyen memurlar 
sabaha kadar merkezde kalacaklar, bu 
suretle merkezlerde de daima ihtiyat 
kuvvet bulunacaktJr. 

Bu karar memurlar tarafmdan biiyi.ik 
bir memnuniyetle kar~Jianmi~IJr. 

Doktor $aht Atinada 
A tina 1 (A.A.) - Alman milli ban

kast ba~kam Dr. Saht bugiin tayyare ile 
Rodostan buraya gelmi~tir. Dr. Sahtm 
yann seyahatine devam etmesi muhte • 
meldir. 

PARiS BORSASI 
Paris 1 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 105,15, Nevyork 21,42 1/2, 

Berlin 863, Briiksel 362,37 1/2, Mad -
rid -, Amsterdam 1166, Roma 112,85, 
Lizbon 95,55, Cenevte 492,50, baktr 
48 1/2 - 49, kalay 230,10, altm 141,07, 
1tiimiis 21 1/8. 

CUMHU.ftl Yl!:'f 

HAdlaeler aral!nnda 

Edebiyad aLemimiz 
Bir gun !;Ok ya§h bir edibimizle or· 

tayB.§h bir edibimizin tam§malan
na vastta oldum. Ortaya§h edibimiz 
~ok YB:~h edibimize dedi ki: 

- Ustadtmtzm eserlerini gendi
gimdenberi, yani §oyle boyle otuz 
senedenberi okurum. 0 giin bugiin 
de kendilerini tammak en buyuk e· 
melim olmu§tur. Nastyelerini gor
mek bugun mukaddermi§: Otuz se
ne sonra tahakkuk eden bir emel. 

(;ok ya§h edibimiz de ortayll§b 
edibimize JU cevabt verdi: 

- Ben de zabalinizin eserlerini 
adeta bilafastla takib etmi§ ve zah· 
alinizi §ahsan tammayl emel edinmi
§imdir. Teahhur benim i~in de mu· 
kaddermi§. Pek ziyade memnun ol
dum. 

Birka~ «tevecciihuniiz ... » ve bir
ka~ «<stagfurullah ... » tan sonra !rOk 
ya§h edibimizle ortaya§h edibimiz, 
giizel giizel edebiyattan bahsetmege 
ba§ladtlar. 

Ortaya§h edibimizin otuz sene 
sonra tahakkuk eden bu emeli beni 
dii§iindiirdii. Tiirkiye&e iki edebi 
§Ohretin birbirini tantmakta bu ka
dar gecikmeleri bir tesadiif miidiir '! 

Haytr, bu, bir kanundur. Tiirkiye
de iki edebiyal~tmn birbirini tamma· 
mast degil, tantmast bir tesadiiftiir. 
lkisinden biri §U lokantaya gelme· 
seydi, gelseydi de orada benim gibi 
bir mutavasstt bulmasaydt, belki or· 
taya§h edibimizin emeli ktrk senede 
bile tahakkuk etmiyeeekti. 

Boyle tesadiifler olmasa !rOk ya§h, 
ortaya§h, gene yll§h ediblerimiz bir
birlerini nerede tamrlar? Edebi bir 
kuliibde mi? Bizde oyle §ey yoktur, 
(fakat hamallann bile bir loncalarl 
vardu.) edebi bir mecmuada mt? 
Bizde oyle §ey yoktur, (fakat esnaf· 
)arm bile bir mecmualan vardtr.) e· 
debi bir kahvede mi? Bizde oyle §ey 
yoktur, (fakat hamallarm bile bir 
kahveleri vardtr.) 

Turkiyede bir masamn etrafmda 
birbirini tamyan lark edebiyat~1 top· 
bymazsmtz, fakat ayni masamn etra
fmda birbirini tammtyan kark edebi
yat!;l tophyabilirsiniz. Bunlann i~in
de birbirinin eserini tamyanlar azdu. 

Bir gun gelecek ki ~ok ya§h, orta 
ya§h, gene yll§h ediblerimiz birbirle
rinin ,ahtslannl ve eserlerini degil, 
imzalarmt da tammtyaeaklardU'. Ben 
eminim ki, o zaman da, bu birbirle
rinden haberi olmayan ve kendi de
halarmm kovuklarmda tekba§ma 
hulyalara dalan edebiyat ke§i§lerinin 
yiirekler actst YllJ8YI§larma bennu· 
tad «edebiyat alemimiz» denecektir. 
Ne alem! PEYAMI SAFA 

Turk- Yunan dostlugu 
[Ba§makaleden devam] 

nmtzda <;mlamaktadtr, ve General Me
taksasm evvelki gi.inkii sozlerinde onu 
ba~ka §ekillerle teyid ve tekrar edilmi1 
gormekten bahtiyar olduk. Yunan Ba§
bakam memleketlerimiz arasmdaki anla§
mamn feyzini Balkanlara te~mil etmek· 
te gecikmedigini ve bu sayededir ki §im
diye kadar hep hadiseler sahnesi olmak
la maruf bu bolgede sulhun muhafazast· 
na ornek bir manzume vi.icude gelmi~ bu
lundugunu soylemi§tir. Yunan ve Turk 
milJetleri bu ornek i§in ilk ba§)ayiCI ve 
ba§artctlan olduklarm1 d.ii§i.inerek neka
dar iftihar etseler yeridir. 

Ti.irk - Y unan dostlugu bazt yerlerde 
harici siyasetlere kadar te§mil olunan 
gec;;ici moda tecri.ibelerinden mi.iteessir ol
miyacak kadar kuvvetlidir. General Me
taksasm Yunan dahili i§leri icabt olarak 
ittihaz ettigi enerjik siyasetten §iipheli 
mana c;tkaranlar olmu§tu. 0 zamandan
beri Yunan Ba§bakam yalmz sozlerile 
degil, i~lerile de ispat etmi~tir ki o siya
sette mukallid degil, belki rnuciddir. 0 
kendi siyasetine yeni bir cereyan verirken 
filan veya falan memleketlerdeki usu!
lerden ilham alm§t degil, belki sadece 
yiiksek Yunan menfaatlerinin emir ve 
icablanna ittJba eylemi~tir. hte o Gene
ral Metaksasl!r ki evvelki gi.inki.i nutkun
da milli Yunan siyasetinin Ti.irk dostlu
guna baghltgJm tebari.iz ettirmek husu
sunda ne <;:aldari~ten, ne de Venizelostan 
asia geri kalmamt§IJr. y akm veya uzak 
harici hic;;bir memleketin dahili siyasetine 
kan§mtyan biz Ti.irklere gelince biz 
daima ve ancak yamba~JmJzda daha 
kuvvetli bir Y unanistan gormekten mem· 
nun oluruz. Biliyor ve goriiyoruz ki ~· 
Metaksas Y unanistanda i§te bunu temm 
ediyor. 

Ti.irk donanmasmm Y unan sulanm 
ziyareti kom§u ve dost memleketlerimizin 
c;;ok samimi miinasebetlerinin yeniden bir 
daha tebariiz ettirilmesine vesile te§kil 
etti. Bizimle beraber biitUn dUnya da 
gormii§ oldu ki bu miinasebetler, hatta 
herhangi bir ittifak ifadesile bile kafi 
derecede anlahlamJyacak c;;ok ileri bir 
dostluktadir. Kom§u ve dost memleketi 
i§te bu dostlukla bir daha selamlamaktan 
en yi.iksek haz ve saadeti duyuyoruz. 

YUNUS NADI 

URDDAN 
A.ZILAR 
Yazan: ismail Habib 

Sino bun tarih filmi 
Sinob tarihinin filmi; 

perdeye sirllni 
sinemada filim bitince 

gibi • • 
~ev1r1p ~1kanlar 

biz de Sinobdan uzakla~1yoruz 

Sinob denizde limanla karada kale
den ibaret. Liman yiizi.inden onun kalesi, 
kale yi.iziinden de onun tarihi dogdu. 
Yirmi yedi am once Miletliler tarafm
dan mi.istemleke olarak kurulan Sinobun 
~imdiki kalesi yalmz bizim sekiz asnmiZI 
biliyor. Orada ondan evvelki tarihleri hi· 
lecek ne bir tek kule, ne bir tek mazgal 
var. Bizim tarihle yugrulan kale yalmz 
bizim tarihi ezberlemi~tir. 

Limana girerken gi.ine~ peltele&mi~ bir 
yakut degirmiligile denize gomi.ilmi.i~tii. 
Gi.indiiz bittigi ve vapur c;;ok duramiya
cagJ ic;;in Sinoba <rikamadtk. Bizi gi.in
di.izden ayirdigma pi§man etmemek ister 
gibi ak§am da, bir adun otedeki ikinci 
!imam aynamst bir fon halinde tutarak 
geceyi yanma yakla§IJrmiyor. Gt..:eyle 
giindi.izii lehimliyen titrek ak~am burada 
bir ~izgi degil sahhla§mt~ iic;;i.incii bir za
man gibi. Bol bol Sinobu seyrediyoruz. 

Fa kat ak§amm sincabiligi altmda ka· 
saba yava~ yava~ yassda~lp silinirken 
bi.ircleri ve bedenlerile ic;; ve di§ kaleler 
kliDildamr gibi yi.ikselip kabarmaga ba~
ladt. Kasaba halinde hal, kale halinde 
mazi; mazi hali sindirmi~ ve biz gUni.in 
koynundan c;;tkmi§IZ, Art1k yalmz kale 
konu§uyor. 

Onikinci asnn tam sonu: Sekuk hi.i
ki.imdan Birinci Keykavus burayt T rab
zon fmparatorunun elinden aldt. Kale 
ba~tanba§a yeniden kurulmu~ gibiydi. 
Biri beden i.istiine, biri kapt ic;;ine iki kita
be koydurdu. Acele acele ilk yap1lan 
eser kilise kulesinin yerinde yiikselen 
minaredir. Sinob miisli.iman olmu§tu. 

F akat yanm am sonra, lkinci Keyka
vusla Dordi.incU Kthe Asian birbirile 
taht kavgas1~a tutu§tular. Hm gozleri 
bi.iri.imU§, kan govdeyi gotiiri.iyor. T rab
zon lmparatoru fmattan istifade ederek 
Sinobu ele gec;iriverdi. Y anm amd1r gii· 
riilti.ilii madenl ses yerine nagmeli hanc;;e· 
re sesi; ne yaparsm i§te gene minarede 
ezan yerine kulede c;an. 

Oni.ic;;iinci.i asnn iic;;iincii c;eyreginde
yiz; Pervane Si.ileyman bir dev gibi mey
dana ~1kt1; pervanelik Selc;;ukilerin vezir
ligi, vezir iki senelik emekle kaleyi ahr; 
pervaneler siilalesi bir c;;eyrek astr si.ire
cek; onlann minareleri Sino bun sinesine 
arhk hie; sokiilemez hirer mtzrak gibi di
kilmi~tir. 

F arisl Setuk tarihini yazan Aksarayi 
Birinci Pervane ic;;in ~oyle der: Pervane
cilik mans1bma tam bir istiklalle geldi, 
Pervane ismi ona alem oldu; zuHim evini 
Ytkan o, varhk bostanlanm ihsanlarile 
sulayan o. T ann bakt§h bir adamd1, ne
reye baksa oras1 yemi~ verirdi; zamamn 
fuzalasi onun hakkmda «cihana hayat 
verici» dediler. 

HiikUmdarlar 'Hiiki.imdan ilhan onu 
T ebrize davet etti. Biliyordu ki oraya 
giderse hayatJ gidecek. Her vakit idman
lt atlan vard1, riizgar gibi ele gec;;meden 
kac;;abilirdi; ka~mad1. Kendi yi.izi.inden 
Mogollar islama gadretmesin diye oraya 
gitti. Adamlan dn§allah kurtulur gelir
siniz>> dediler, «gelemem» dedi, geleme· 
di. llhan onun kellesini uc;urtur; fakat o 
aylarca yoldan bu kelleyi elinde ta§Iya
rak gelmi~ti. Ak~amm ilk sincabiligi al -
tmda kalenin kuleleri bile yaman adam
dt o der gibi kabanyorlar. 

Oni.ic;:i.inci.i asnn bitmesine i.ic;; dort y1l 
var. Pervanelerin i.ic;Unci.isii Mes'ud; il
hana bile meydan okuyan adam, fakat 
bir giin tuhaf bir vak'a oldu: Ceneviz, 
V enedik, ve Rakiize Cumhuriyetlerinin 
ftalyan gemicileri ticaret ic;;in Sinoba ge
lirlerdi. Pazar yerinde ah§veri§ yapar -
larken apanstz Emirin sarayma hiicum 
ediyorlar. Mes'udu ve adamlanm esir e
derek kendi mi.istemlekeleri olan Kmm
daki Kefeye goti.irdi.iler. Mes'ud ancak 
dokuz yiiz bin dirhemlik ag1r bir fidye ile 

kurtulabildi. Hafif hafif kJyiya vuran 

dalgalar c;;ok ay1bdt bu der gibi hala fl. 
silda~Ip duruyorlar! 

F akat on dan sonra Sinobu ele gec;;iren 

Gazi <;::elebi; son Selc;:uk hi.ikiimdanmn 

oglu, o koca hanedanm son tomurcugu, 

as!) ad1 Altmba~; denizin bi.itiin haysi· 

yetini kurtardt. Karadenizden frenk ge

misi gec;;irtmez olmu§tu. Bu yaman deniz· 

ci ayni zamanda yi.izme ve dalma §am· 

piyonudur. Deniz kinde c;;ok kalabildigi 

ic;;in cenkte di.i~man gemilerini demirle de· 

lerek batmrmt§. 1nsan govdesinden bir 

tahtelbahir I 

Bir av kazasmda oldi.ikten sonra Si
nob tahtma klzkarde§ini gec;;irdiler. Gi.i
zel bir kadmmJ§; Sino bun kendi de bir 
kadm gibi gi.izel; memleketle melike bir
birine uygun. Arttk Sinoba «Hatuneli» 
denmektedir. F akat askerler bunu erkek· 
Jiklerine yediremediler, bir giin kadmca
giZI boguveriyorlar. BaktJm; o sahneyi 
gozlerile goren kalenin solundaki en h
Im kule, ak§amm esmerligi altmda daha 
heybetle§mi§, bu da erkeklik miydi diye
rek sallamyor gibiydi. 

OJldordi.inci.i asrm ikinci <reyregi ba
§mda, Arab seyyaht ibni Batutamn Si
noba geldiginden dort giin sonra, c;;ok 
tuhaf bir cenaze merasimi yap1hyor; tu
haf ve ibretli. Sinob Emiri Ibrahim Be
yin anaSJ olmii§, Emir Kastamonudaki 
Candarh sUJalesinden ilk hi.ikiimdar Si.i
leyman Sahtn ogludur; cenaze c;ok kala
bahk; fakat Emirin de, diger bi.iti.in ce
maatin de ba§lan ac;;1k; hepsi elbiselerini 
ters giymi§ler; ulema efendilerin de ciib
beleri ters ve kavuklan c;tkartlmt§hr, yal
mz ba§lannda siyah hirer mendil var. 
Demek yalmz frenkte degil bizde de en 
biiyi.ik hi.irmet ba§mt a<rmakmi~ ve demek 
eskiden oli.iye hi.irmeti daha iyi biliyor
IDU§UZ. 

Onbe~inci asnn ortasmdan biraz sonra 
Fatih geliyor, Amasrayt alan buray1 da 
alacak. Sinobdaki son Candarlt hi.ikiim
dan Ismail Bey hie;; te kuvvetsiz degil : 
Kalede dort yi.iz top, iki bin topc;u, on 
bin asker, ve limanda bizimkinden c;;ok 
iisti.in bir donanma var. F atihi pekala 
aylarca terletebilir; fakat lsmail Bey 
bUyi.ik yUrekli bir insand1, beyhude islam 
karu ak1tmamak ic;;in Sinobu btraktJ. Bu
raya girdigimiz zaman limandaki donan
ma arasmda dokuz yi.iz tonluk bir gemiyi 
goriince §a§Irakalmi§tik. Bu, o zamamn 
en bi.iyi.ik deniz deviydi. Oradaki Tiirk
ler denizcilikte daha eski; o gemiyi istan
bul a getirip deniz in§aatmda ornek yap!
yoruz. Oc;; nesi] ge<;meden Akdeniz bir 
Ti.irk goli.i olacak. Barbarosun Preveze 
zaferi Sinob limanmdan ba~lar. 

~u Kazaklarm ciir' etine bak; yukan 
Karadenize akan nehirler i~inden hafif 
gemilerle denize ac;1ltp bir vurgun yap
tJktan sonra nehre girerek kaybolan Ka
zaklar; Onyedinci astr ba§I; Imparator
lugun heniiz kuvvetli oldugu zaman, bir
denbire Sinoba baskm yaptJlar. Y angm 
ve yagma; gemileri mallarla, ic;leri ke· 
yifle dolu, yerlerine doni.iyorlar. F akat 
Tuna ve Karadeniz muhafJzt Sak§aki 
Ibrahim Pa§a onlardan once nehrin ag· 
zm1 tutmu§tu. Kazaklar agtzdan gireme· 
yince k1zaklar kurarak karadan gemile
rini nehrin i<rine indirdiler. Meger terti
bahmizt tam yapm!-§IZ, Arkadan Kmm 
siivarileri, nehirden de donanma, iki ate§ 
arasmda kalan Kazaklann hepsi mahvol
dular. Sinob tekin degil, intikam tamdt. 

Bu vak'a ibret oldu; Sinobu bir daha 
baskm yap1lamaz hale getirdik; Evliya 
oraya geldigi zaman kalede bi.iyi.ikli.i kii
c;:i.iklii bin kadar top vardt; ak~am olunca 
bir si.iri.i adamla itilen bi.iyi.ik demir kapt· 
lar kapamyor, ic;:eride iki§er yi.iz ki~ilik 
elli kol ge&mektedir. Ak§amm esmerligi 
altmda goziimle gori.iyor gibiyim; kolla
nn onUndeki me§aleler karanhgJ yJrta 
ytrta gidip geliyor; ve kulaklanmla i~iti
yor gibiyim; kale bedenlerindeki nobel· 
c;;iler arasmda kar§Jdan kar~Iya naralar 
ahmp veriliyor. Kaleci yerinden aynla : 
maz; eger bir top menzili uzakla~JTSa St· 
noblular kaleciyi parc;;ahyabilir: Evet 
Sinob halkmm elinde Padi§ah tarafm • 
dan verilme boyle bir line; fermam vard1! 

Ne oluyor? Bi.iti.in halkm ayaklanma· 
sma sebeb ne? Ellerinde tiifek, balta, 
sopa; bi.iti.in halk k!ytdaki ~i~ ?inaya 
dogru ko§maktadJr. Onsektzmct · am 

son! an; Kmma c;:ullanan Rusya bizi zor

hyarak Sinoba bir konsolos tayin eder; 

konsolos bayrak c;;ekmi§; Sinobda Rus 

bayrag1; vay buras1 da Kmm gibi Mos

kofa m1 gidecek? M iifti fetva verir, ahali 

hiicum eder, bayrak pan;alanmi~, konso· 

loshane yJkilmi§, ve konsolos guc;;bela li

mandaki gemiye kac;;mi§tir. Biz haksiz

dJk amma masumduk. 

Fakat ondan yanm as1r sonra, 1854 
te, resmi Rusyamn yaptt~I o kara ve 

kanc1k baskm; ilam harbsiz filan Amiral 

N ahimofun apans1z Sinobdaki do nan • 

mamtza saldm~t; kafeste asian mJzrakla

ntr gibi mahvolmu~tu. E~siz felaket, son

suz nefret, garb devletlerinin bizimle bir-

HEM NALJNA 
MIHINA 

Me~hur bir katil 
~ i.inyanm me~hur katillerinden 
1b:::U biri, Bazil Zaharof oldii. Mug· 

!ada dogan, ilk terbiyesini -o 
zamanki ismile- T atavlada yapan Vasil, 
sonra silah tacirligi, kumarhanecilik gibi 
§erefli (I) i§lerle zen gin olmu§tu. Zengin 
olmasma akhm eriyor amma, lngiltere 
gibi, l\ll' aneperest bir memlekette <<Sir» 
unvanile asalet payesi sahibi olmasma 
akbm ermiyor. Demek ki para denilen 
o mi.ithi§ kuvvet, ingilterede dahi, akan 
sulan durduruyor, bizim T atavla mahsu
lii serseri ve hapisane kac;;kmi Vasile asa· 
let kapilanm ardma kadar ac;:tmyor. 

Halbuki, Sir Bazil Zaharof cenabla· 
n, diinyanm sayd1 ve aztlt katillerinden 
biriydi; hem de bir veya iki ki§iyi degil; 
milyonlarca insam birbirine tepeleten ve 
onlann kanlanm ic;;en, kemikleri iizerinde 
ka§aneler kuran korkunc bir katil! 

Evvelki sene, Amerika Ayan meclisi 
di.inya silah ticareti etrafmda bir anket 
yapml§h; ~u anket, Vikers - Armstrong 
ismindeki lngiliz silah fabrikalanmn ba· 
smda bulunan Bazil Zaharofun c;evirdi· 
gi dalaverelerin bir c;;ogunu biitiin fecaa· 
tile meydana <;IkarmJ§IJ. 

Bazil Zaharof, Loid Core ve Venize
losla beraber, Anadolu faciasmm kanlt 
kahramanlanndan biridir. !stiklal Har· 
bin de, kar§Ihklt doki.ilen TUrk ve Y unan 
kanlanmn mes'uHerinden biri de odur. 
0 zaman, sozde bir hamiyet eseri olarak 
Y unanistana verdigi silah ve cepane pa· 
ralanm sonra faizi mi.irekkebile almak 
emelinde olduguna §Uphe yoktu amma, 
i§ler aksine gittigi ic;;in, galiba bu feda· 
kar!Jklan sineye ~ekmek mecburiyetinde 
kaldt. 

Onun Rum oldugu ic;in, Yunanistam, 
menfaat kayg!Slndan uzak olarak sevdi· 
gine inanmakta mazurum. <::unki.i, Mug· 
!ada dogdugu ic;in Turk, Rum oldugu 
ic;in Y unanh, lngilterede zen gin oldugu 
i<rin !ngiliz olan, Monte Karlo kumarha· 
nesini i§lettigi ic;in Monako prensligi ve bir 
Frans1z du§esile evlendigi ic;;in de Fransa 
Cumhuriyeti tebaahklanna da biraz bu· 
la§mi§ olmas1 muhtemel bulunan, c;:ama· 
§IT degi§tirir gibi milliyet degi§tiren bu 
adamm, dini imam para olduguna ~iiphe 
yoktur. Bunun en biiyi.ik delili de Monte 
Karlo kumarhanesini i~letmi~ olmastdir. 
0, Rum oldugu ic;;in Yunanistam haki· 
katen sevseydi, oldi.igii zaman, parasmm 
bi.iyi.ik bir ktsmtm Y unanistana vasiyet et· 
mesi laztm gelmez miydi? Halbuki Sir 
Bazil Zaharof denilen bu beynelmilel 
top taciri, bi.iti.in servetini, kans1 Dii§eS 
do Burbonun kiZina, yani, kendi iivey 
kiZina b1rakmi*hr. Boylece de, dogdugu 
Tiirkiyeye, ukan bagh bulundugu Y u• 
nanistana, herkesi soydugu Monte Kar· 
loya, resmen tebaasi oldugu ve asalet 
payesi ald1gt lngiltereye kar~t manevi 
hic;;bir bagla bagh olmadigtm ispat etmi§• 
tir. 

Onun kaynagt insan kam olan serve· 
tine de, ken dine de Janet olsun! 

Nifanta11rnda yiizbaft Rrza Tun~ ve 
e11i Bayan Hiitrniye Tun~a 

$ikayetnamenizi ald1m. Alakadarla • 
rm nazan dikkatini celbettim. Tahki .. 
kat yap1p icab edenleri tecziye edecek
lerini vadettiler. Size bir mektubla va
ziyeti bildirdim; fakat adresiniz vazih 
olmad1gt i<;in mektubum iade edildi. A
leni cevab vermege mecbur ooldum. 
Hiirmetler 

le~mesi; baskm felaketi, felaket nefreti, 
ve nefret Kmm zaferini dogurdu. 

<;arhgtn Stvastopoldaki Amiral Nahi· 
mof namma diktirdigi ~atafath heykeli 
dostumuz Sovyetler bize bir cemile ola· 
rak yedi sekiz ytl once ortadan kalc:hr
dilar. Zaten o baskm ne zafer, ne §eref, 
sadece bir cinayetti. Kaldmlan bir hey· 
kel degil bir lekedir. 

Ak§am koyula§II. Mikab duru$lu ka· 
ledeki en kahn kule yamnda bina bic;;i -
minde iri bir govdenin sincabi sili.ieti 
yi.ikseliyor. 0, Sinobun son tarihidir. 
Menfilerin hapsedildigi yer. Abdiilha • 
mid kendi kararile si.irdi.iklerini Yemen 
ve Fizan illerine gonderir ve mahkeme 
kararile kalebend ettirdiklerini de Sino· 
ba siirerdi. Hi.irriyete a~1k olanlarm hi.ir· 
riyetten mahrum edildigi zindan. 

Gece iyice ~okti.i. Sessiz sadastz belde· 
nin seyrek ampulleri dermans1z pmltJlar· 
Ia titre§mektedir. N e limanm eski askeri 
ehemmiyeti kald1, ne kalenin. Sinob $im· 
di sadece Boyabada iskelelik yap1yor. 

HinterlandsiZ, ticaretsiz, hareketli Zon· 

guldakla canh Samsunun arasmda, an· 

cak nefes alarak ya§Jyan belde. Vapuru· 

muz demir aldt. Sinob tarihinin filmi; 

sinemada filim bitince perdeye strhm 

c;;evirip c;;tkanlar gibi biz de Sinobdan u· 

zakla§Jyoruz. 
ISMAIL HABIB 
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ViKONTUN OLUMU 
istanbulda Ankara caddesinde Cihan Radyo programtmlz 

Ki.itiibhanesi sahibi Mihramn vefatJ 

Me!}hur M. Prust'un t;ok 
nelis bir hikayesi 

Haydar Rifabn terciimesi 
30 kuru§ 

miinasebetile gerek mektub, tel yaZila- Bugiin 7 nci sahifemizdedir. 
rile ve gerek ziyaretlerle beyani tesli - .._ _____________ __, 

~================================~ 0 gece, And daglannm JSSJZ, karh j Estevez elini uzattJ, ihtiyann kaputunu 
yollanm bekliyen kuliibede, yo! bek<;i - <;i:izdii, hatta arad1. Orada, di§andan gi:i· 
sinin iki misafiri vard1. Tipinin i:iniine ka· riindiigiinden daha §i§kin bir ciizdan du
hhp bir limana sJgmJr gibi, yanm saat ruyordu. Estevez ciizdam ald1 ve titre· 
fas1la ile bu kuliibeye iltica eden bu iki yen ellerile kendi cebine yerle§tirdi. Ba· 
konuktan biri. dag yollannm her zaman· §In! kaldmp ihtiyann gi:izlerine bir daha 
ki bir yolcusu, gene bir adamd1. Oteki, bakt1g1 zaman, gi:iz kapaklannm iki defa 
uzun boylu, altmJ§ ya§mda kadar gi:irii - a<;Ihp kapandJgmi gi:iriir gibi oldu. Este· 
nen, k1r sakalh, zinde bir ihtiyard1. vezin viicudiinii bir iirperti kaplad1. A • 

DI§ardaki sogugun dondurdugu vii - caba ihtiyar i:ilmemi§ miydi? Eger i:ilme· 
cudlerini, yo! bek<;isinin kaynathgJ c;ayla mi§ te sadece bay!lmi§Sa, ayi!digl zaman 
lSitmaga <;ah§Irken konu§maga ba§lad! • i§in farkma varacakh. 0 vakit, ba§ma 
lar. Ba§ka ba§ka istikametlerden gel en biiyiik bir bela olacagm1 dii§iindii; ri:ivel· 
bu iki yolcu, ertesi giinii, ayni istikamete verini <;1kard1 ve ihtiyarm gi:igsiine yak · 
dogru gidi!Ceklerdi. Sabahleyin, §afakla la§hrarak ii<; el ate§ etti. 
beraber, birlikte yola <;1kmaga karar ver· Hayret! 1htiyar, biraz evvel, cebinden 
diler ve yo! bekc;isinin serdigi kebelere u· ciizdanmm almmasma nasi! kaskatJ bir 
zand1lar. sessizlikle mukabele ettiyse, §imdi gogsii· 

Yo! bekc;isi, ertesi sabah, ilk gelen yo!- ne .sikilan kur§unlan da ayni siikutla kar· 
cuyu: §Ilarru~. beygirinin iistiinde sarsilmaml§tl 

- Senor Estevez l Saat dokuz oldu. bile. 0 zaman, Estevez in yiiregine miit
Diye seslenerek uyand!rdigJ zaman, hi§ bir korku c;oktii. Tam kalbine isabel 

ihtiyar yolcu <;oktan <;1k1p gitmi§ti bile. eden kur§unlarm bile yerinden sarsama· 
Estevez uyand1, gozlerini ugu§turarak d1g1 bu ihtiyar mutlaka insandan ba§ka 
etrafma bakmd1 ve yo! bekc;isine: bir mahluktu. Goz alabildigine uzaYJp 

- 1htiyar nerede? giden karlann ortasmda, sesten bir <;Ig 
Diye sordu. gibi bi.iyiiye biiyiiye yuvarlanan rovelver 
- lhtiyar, giin dogmadan kalkh, git- sesinin iirkiittiigii beygirini c;evirdi ve 

ti. 0 ayazda yola <;Ikmanm dogru ol • dort nala bu ugursuz yerden uzakla§h. 
mad1gm1 soyledim amma dinlemedi. Za· Estevez, arama doniip suratm1 kam· 

' ten alelecaib bir adam. Beygir iistiinde <;Ihyan deli riizgan online katmJ§, hpkl 
uyuklarmi§. Kendini s1k1 s1k1 beygire onun gibi ba§lbo§, §uursuz bir saldm§la 
baglath. mi.itemadiyen ko§uyordu. Belki bir saat 

Estevez bir kiifiir savurarak ayaga ko§tu. Soluyan beygirini biraz dinlendir· 
kalktt. Sabahleyin erkenden yola <;tkma· mek, siZhyan yiiziinii avuc;larmm hara • 
ga karar verdikleri halde ihtiyar yolcu - retile biraz ISltmak ic;in durdugu zaman, 
nun onu uyand1rmadan c;Iklp gitmesi fe· gozlerinin oniinde hala ihtiyarm <;izgi • 
na halde camm sJkmi§tJ. Acele, hayva- leri bir maske gibi sertle§mi§ ylizii duru· 
mm hamlath, hindi ve yola diiziildii. yordu. 

Estevez gece yatacaklan s1rada, ihti· Dizginleri c;ekti, kulak kabarth. Kar· 
yar yolcunun, kaputunun §i§kin cebini Ia i:irtiilii yer, nereden geldigi belli olm1· 
yoklad1ktan sonra bu kaputu s1k1 s1k1 ilik· yan muttarid bir ses getiriyordu. Etrafma 
leyip uykuya i:iyle yathgma dikkat et • bakmd1. Gitgide yakla§an bu sesin ne ol· 
mi§, ertesi gi.in tenha dag yollannda bu dugunu anlamaga c;ah§tJ. Tam o mada 
§i§kin cebden istifade etmegi aklma koy- arkasmda bir !W!l sesi i§itti. Doniip bak
mu§tU. ,Simdi, ihtiyarm, kendisini uyku- t1g1 zaman, tmsa kalkmi§ beygirinin tis -
da b1rak1p erkenden savu§masJ §i§kin ce· tiinde, kaputunun eteklerini u~urarak, 
bin ma.nasm1 onun gozi.inde biisbiitiin bii· dimdik duru§ile, ihtiyar yolcunun geldi· 
yi.itiiyor: i:itekinin, en a§agJ dort saat ev· gini gordii. 
vel yola ~1km1§ olmasma ragmen, pe§in· Estevezin mahmuzlan, beygirinin kar· 
oen yeti§mek karanm bi.isbiiti.in kuvvet • mm delecek gibi diirttii. $imdi, beygir ve 
lendiriyordu. siivari, ayni hiTS ve ayni tela§la, kac;mak, 

Atma binip dort nala segirtmege ba§- insan m1, hayal mi ne oldugu anla§Iiam1· 
laymca, daglann sogugu, Estevezi, bir yan bu sessiz golgenin takibinden kurtul
buz par~as1 ic;ine dalmi§ gibi kavradt. El· mak tela~ile '>lrplmyordu. Estevez, ihti -
leri ve yiizii, ignelenir gibi ac1yor, biitiin yar yolcuyu ~ok geride hiraktigma emin 
viicudli, gitgide artan bir ag1rhgm altm· olacak kadar, bir saat, belki iki saat, a.la
da eziliyor, parmaklan dizginleri kavra· bildigine kac;l!. Durdugu zaman, civa • 
maktan, ayaklan iizengilere basmaktan nnda, gokteki ytld,zlardan ve yerdeki 
aciz kahyordu. Soguk, sanki viicudiinli kardan ba§ka bir§ey gori.inmi.iyordu. AI· 
di§andan kavram1yor da, i~inde te§ek • nmda biriken ter damlalanm yenine sil· 
kiil edip dJ§Jna c;tkJyordu. di. Gayriihtiyari kulak kabarttJ; fa kat, 

Estevez, harmaniyesinin cebinden bir tam bir sessizlik i<;inde olduguna hiikme· 

Balkanlar ve Tiirkliik 
Uulus Bastmevi. Ankara 1936. 

Fiatt 100 kuru§ 

Bu degerli eserin miiellifi Ya§ar Na
biyi romanian ve Varhk mecmuasile 
Ulustaki giizel yaz!larile tanmz. Ken -
disi gec;en sene bir tetkik seyahati yap
ffil§, Balkanlarda Tiirklligiin inki§afi, 
sonra gerHemesi sebeblerini ara§hr -
ml§h. 

<;ocuklugunun bir krsmm1 Makedon
yada g~irmi§ olmas1 cduyma ve dii -
§iinme hassalarmm yava§ yava§ uyan
miya ba§lad1gr anlarda daha yeni kay
bedilmi§ bu topraklarm, Mia, yagmur 
dindikten sonra da bir miiddet duyul -
makta devam eden taze toprak kokusu 
gibi Turk haki.miyetinin izlerini dipdiri 
ta§Iyan havasm1 hissetme. sine tabia • 
tile yard1m edecekti. 

Balkanlar ve Tiirkli.ikte cmevzua en 
yabanc1lann bile tecessiis ve merakm1 
tahrik edecek kadar kan§Ik, esrarh ve 
cazib• olan bu mesele hakkmda Ya§ar 
Nabi bize, vasrtas1z olarak edindigi, go
rii§lerini naklediyor. 

Eserin yalmz 250 sahifelik oldugunu 
soylemek bile yapilan tetkiklerin oyle 
sathi olmadigrm kafi derecede meydana 
g1kanr. 

Eserde, Romanya, Yugoslavya, Yuna
nistan ve Bulgaristan Tiirklerinin vazi
yeti ve bugiinkii hayat §artlan tama • 
mile ve etrafile anlatJlmi§tlr. Belki bi
raz muhtasar, fakat miifid olmak iize
re bu mevzuu canlandiracak biitiin te
ferriiat hakkmda da malfunat vardrr. 

Eserin yazth§ tarzr da c;ok giizeldir. 
Hem eseri anlathgr, hem de iislub hak
klnda bir fikir verdigi igin size on so -
ziinden bir kac; sabr nakledeyim: 

cDogdugu ve ic;inde biiyiidiigi.i vatan
da, vatan nostaljisi duymamn ne de • 
mek oldugunu biiti.in go<;mi.i§ olanlar 
bilirler. Oz <;ocuklarr ic;in gurbet bali -
ne gelmi§ olan y~rlerde milyonlarca 
Ti.irki.in gozlerini MlA ana yurda c;ev
rili tutan kuvvet, bu histen ba§ka bir 
§ey midir ki '! Gene biiti.in gogmii~ olan
lar bilirler ki uzakta bJrakilmi§ olan 
eskl vatan, giini.in ti.irlii derdleri ara -
smda hahra gelmedigi zamanlarda bi
le, ic;imizde tamiri imkimsrz izler bira
karak kapanmi§ bir yara glbi daima 
s1zhyacak ve bunca hatlras1 kalbe dol -
mu§ o yerlerin bugi.iniine degil, ancak 
mazlsine kar§I bir hasret ve orada olup 
bitenlere kar§J bir al!ka oliinciye ka -
dar eksilmiyecektir.• 

Dul Bayan Kristin Panciri, Bay ve 
Bayan C. Eliasco (Atina) Bay ve Ba • 
yan S. Botsari ve !lOcuklan (Atina), 
dul bayan Justin Alvarez (Malta) ve 
biltiin akr11balart, zev~rleri, pederleri, 
biiyiik pedederi ve biraderleri. 

Aleksandr Panciri 
konyak §i§esi ~JkardJ, dort be§ yudum decegi mada, uzaktan bir beygir ki§ne • nin vefah dolayisile du~ar olduklan 
konyak i~ti, sonra, §i§eden midcsine inen mesi kulagma c;arph. Arhk, takibin aman derin eleml teessiirle bildirir ve 3 ilk· 
mayiin orada tutu§turdugu ufac1k ate§i vermez bir hale geldigi anla§Ihyordu. kinun 1936 per~embe l[iinii saat 11,30 
sogutmamak ister gibi, harmaniyesini s1k1 Estevez, sonu gelmez bir ko§uya ba§la· da Taksimde Ayatiryada kilisesinde ic· 
Slkl gogsiine orttii. di. AraSJra, altmdaki at, yorgunluktan ra edilecek ayinde hazu ulunmaDJil 

,Simdi, Estevezin beygiri, And dag - sendeler gibi olup, dii§memek i<;in yava§· rica ederler. 
larmm bir sath1 mailini tJrmamyordu. Y ol ladikc;a, Estevez arkasma bir goz ahyor istanbul, 29 te§rinisani 1938 

Oliim 
Emniyet Umum miidiir muavini Bay 

izzeddinin babasr ordunun yeti§tirdigi 
ediblerden emekli albay Muhiddin 
Mekki diinki.i sah gecesinde rahmeti 
rahmana kavu§mU§tur. Cenazesi bugiin 
saat on ikide $i§lide <;ocuk hastanesi 
kar§Ismda Akdeniz aparhmaru ittisa • 
lindeki 3 numarah hanesinden kaldm
lacak, Ferikoy Askeri mezarma defne -
dilecektir. Kederdide ailesine Cenab1 
Haktan sab1rlar dileriz. 

yet lutfunda bulunan ve cenaze mera -
si.minde haz1r bulunarak taziyet beyan 
eden zevata ayn ayn te§ekki.iri.imiizi.i 
bildirmege teessi.iriimiiz mani old-Jgun
dan muhterem gazetenizle alenen arz1 
§iikran eyleriz. 

Zevcesi, evlitdlan, karde§leri 

Oliim 
Sab1k Bern maslahatgi.izan ve halen 

Belediye Sular idaresi mi.itercimi Mus
tafa ~i.ikrii Karsan diic;ar oldugu has
tahktan kurtulam1yarak vefat etmi§tir. 

Cenazesi bugi.in saat 11,30 da $i§lide 
Osmanbeyde Afitab sokagmda 5 numa
rah hanesinden kald1nlarak namaz1 
Te§vikiye camisinde klhnd1ktan sonra 
Ferikoy aile makberine gotiiri.ilecektir. 

BU GECE HERKES 

25 A R A N Y 0 S S Y 
RAJKO 

QOCUK QiNGENE 
ORKESTRASINA GiDECEK 

Siz de bu zevkten mahrum kal
mamak i~in hemen TEPEBA~I 

GARDEN'nin 
42690 No.h telefonunu a'rarak 

masalarmJzt ayirbntz. 
Ayni programda MEKSlKALI 

sinema ylld1zt 

LU PERKiNS 
Fiatlara zam yoktur. 

r COLD~ •. ~i~ •. !£~m~iliGENCi 
Yarm ak§am SUMER sinemastnda -, 

Alex. Volkofl tarafmdan viicude getirilen ve Hans V. Schletov 
ile W era Engels tarafmdan haJikulade bir surette yarahlan 

STENKA RAZIN 
Methur Rua filmine bathyac:ak ve salon seyre kotacak Istanbul 
halkma dar celecektir. 

Bir atk hikaye•i. .. Kurek mahkumlar1. .. Kanh ihtilaller ... De
niz muharebeleri... Rimaky - Konakowun musiki par~alart. .. 
me,hur DON KAZAKLARI HEYETt MUGANNtYESt. 

FOX JURNAL : de Atinada matemli bir cenaze toreni, Bahri
sefidde bahri faaliyet vesaire, vesaire ..• 

TURK DONANMASININ YUNANiSTAN ZiYARETi 
Kahraman denizcilerimize FALER' de yap1lan muauam kart•· 
lama torenleri - Amiral ~iikruniin Atinada Me~hulasker abide
sine merasimle ~erenk koymas1 vesaire ... Filmi fstanbula geldi. 

Yar1n itibaren: 

MELEK ve i P E K iistiinde, birdenbire, taze ayak izleri pey· ve her defasmda, ihtiyar yolcunun, bir f!ibU ilan davet yerini tutar. 
da oldu. Estevez, bakJ§]an bulanmaga golge gibi pe§ine tak1lan beygirini ve bey- Cenaze marasimini idare eden: Pistoff ainemalarmda programa ilaveten gosterilecektir. 

~~~~d~ci~WmdM~e~~~fu~~d~~ooili~~~"~ar=~=======~~==~=·••••••••••~~------~--•••••••-~ 
'Virince, bunlann nal izleri oldugunu an· ve piira~amet hayalini goriiyordu. r Biitiin Istanbul halkt, sinemamtZJn muhterem mUdavimleri 
lad! ve yliregi ferahladJ. Arhlc sogugu Biraz evveline gelinciye kadar asabJ- B .. M I. L L I"' VE A z A K s"•nemalar•nda Bu senenln. ilc.i buvnk tl 
unutmu~tu. lhtiyar yolcunun, fa~la uzak· m donduran, viicudiinli hissizle§tiren so· ugun ~aheseri b rden 
ta olmad1g1 anla§Ihyordu. N al izlerinin, gugun yerine, §imdi kamm dam! a dam· C A R L o A S R ""I z A M A N L A R 
yi.iregine verdigi cesaretle hayvanmJ mah· Ia alnmdan akltan bir hararetle yanmaga ., 
muzlad1 ve yiizliniin, avuc; avu<; serpilen ba§lam!§h. S1rtmdaki gocuk ag1r geli • MUmessili herkesin tamdtgt ve sevdigi CHARLIE CHAPLIN 
cam kmklarile kesilir gibi acJmasina rag· yordu, onu, bir hamlede sJyirdi attJ. ~ap· S1kJct dii~fincelerl unutmak kolay ddildir._ fakat bq filrni goriirkt'!n hissedecetiniz zevl( kar~JIJnda her ~eyi 
men, dort nala ko§maga ba§ladl. Orta - kas1, terli almm rahats1z etmege ba§ladl, unutursunuz. Tecrllbe bir isabettir. J3ugune kadar bu derece komik bir film gormek naalb olmMmJtbr. 
l,k karanyordu. ,Safaktanberi at i.istiinde onu da <;ikard1. Yiiz ad1m sonra ceketi (CHARLIE CHAPLIN) bu film de ilk defa olarak konu,uyor, 
idi. fazla geldj, rthrdi. En sopra, oi:imlegini, Ayr1ca lllve M l L L 1 ' d Bu senenin biiyUk Ayr1ca lllve A Z A K' d a Ge~en senenin en fazla 

7 "' Olarak e filimlerlnden olarak r•tbet bulan ~ahe1eri 
Yanm saat sonra, ileride bir hayal viicudi.ine yapi§an bir ate§ parc;as1 atar K 1 R K R U y A 0 K A K f; 1 f; E Q 1 

belirdi. Yalcla,hlc<;a, bu haya] keskin <;iz- {Jibi fJrlattJ, attJ. ~imdi, mahmuzlarm pa· GARY COOPER ANN HARDING Bat rolde FRANZISKA GAAL 

giler halinde barizletti ve nihayet bir in· raladigJ lcarnmdan kanlar aka11 beygiri· •••••• Senenln en IJalrane ve sehhar ylld1:r:lartn B•td•n aiJail neife ve •tk film! ••••••I 
nn ve bir beygir 1ekli aldJ. Bu, ihtiyar nin iistiinde, elindeki §i~kin clizdandan ruhlart yU'cs~lten 11nutulnuyacak bir filmi 

bu beyazhga simsiyah irtisam eden §ek· gibi, futma gibi, kas1rga gibi uc;uyordu. BUtUn dUnya si~ema y1ld1zl r1n1n diktatorU : 
~~noo,b~beyu k~u ~as~a.b~ahl~~~~m~~h~~~qh•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

liydi. E1teve~ yolcuyu tamd1. Fakat. sli- Bir bogaza gelmi~lerdi. Sagmda, kar DANS. •. • VE.... ~ARKI .. •.. KRALLARI: 
vari, bu saatte, boyle bir havada ve boy- h tepeleri gozle goriilemiyecek kadar G J N G E R R Q G E R S 
le bir mevkide hie; mi.inasebet almtyacak yliksek yalc;m kayalar sivriliyor, solunda, 
derecede aheste bir yiiriiyii§)e gidiyordu. k1yt!annda kabaran karlar kadar beyaz F R E D A s T A J R 

Estevez, yoleuya yakla§tl<;a, hayvanm kopiiklerini yuvarhyarak akan bir nehir 
gitgide ag1rla~an adtmlarla ilerledigini ko§uyordu. Estevez, bir kere daha arka· 
aoriiyordu. Nihayet, ihtiyarla bir hizaya sma bakt1; ihtiyar yo leu. beyaz karlann 
ge]ip durdugu zaman onun hayvam da ortasmda heybeti artan o dimdik duru-
birden durdu. Estevez: §ile, kapkara gecenin ortasmdan firlaml§, 

- Hey! Arkada§... mi.i~essem bir vicdan azab1 gibi hala pe· 
Diye seslendi. lhtiyar cevab vcrmedi. ~inden geliyordu. 

'imdiye k111d•r yapt•klar•, Karyoka, Kontlnantel ve Robertey• ~ok gerllerde btrpkan 
ve bugUn tel<n'lll dUnye slnemelar1nde ~·•a•nca alk••lanen en son eserlerl : 

T 0 P H A T 
Yar1n ak,amdan itibaren 

SA RAY 
fevkalide musamere 

Sinemas1nda 
lie 

ALKAZAR 
• sinemasi 

Bugiinden itibaren fstanbulda 
ilk defa olarak «Gangster» fi
Iimler miimessili PRESTON 

FOSTER tarafmdan 

BiZ DE 
iNSANIZ 

Korku hilmiyen, oliimden ka~
mlyan bir polisin halk diit • 

manlarile korkunc miicadelc

lerini gosteren biiyuk Gangs • 

ter filmi. 

CUMA aktammdan itibaren 
T 0 R K sinemasmcl• 

T ~ Y atakh Vagonlar 
N Kontrolorii 

A E 
Danielle Darieux M 

A GiZLi SEVDA N s 
I Irene Dune 

SARAY 
SINEMASINDA 

MONiR NUREDDiN 
KONSERi 
I BiRiNCiKiNUN 

Y eni program 

Te§ekkiir 
Z1yaile elim teessi.irler i9inde kaldlgi

miz zevci.m Krz1lay mi.imessili General 
Dr. Ali <;ahmhnm oli.i,mi.ine kar§l c;ok 
yi.iksek ve asil alaka ve himaye izhar 
buyuran Cumhuriyet hi.ikO.metimize ve 
Saghk !~ler Bakam ve KlZllay umumt 
reisi Dr. saym Bay Refik Saydama, ce
naze merasimine gelmek, c;elenk, mek
tub, telgraf gondererek taziyet lutfun
da bulunmak suretile elemlerimizi pay
la§an KlZllay cemiyeti §Ubelerine ve 
Verem Mi.icadele ve Etioba Yard1m ce
miyetlerine ve krymetli dost ve meslek
ta§lar ve aziz talebesine ve $irketi Hay
riyeye ve ic;ten nc§riyatile kadirdanhk 
gosteren saym gazetelerimize minnct vc 
§likranlanmiZl sunanz. 

General Ali <;ahmll e§i 
Naciye t;ahmh 

Frans1zca dersleri 
Kr§ mevsimi yabanc1 dillere bol bol 

c;all§mak ic;in en mi.isaid devredir. Pra
tik bir metoda malik diplomah bir Fran· 
s1z bayam miisaid §artlarla, ders ver -
mektedir. Gazetede (F) riimuzuna tah
riren mi.iracaat edilebilir. 

Bu ak~am lURAN tiyatrosunda 
NA~ID,HALiDE,FAH Rl top lulugu 

LOKMAN 
ZADE 

Vodvil 3 perde 
Varyete1 dUet. •olo, caz 
Loca 200-160-100 kuru~, 
blrinci rnevkt 35 ikinci 
mevkl 25 Parabdi 15 

Bir daha seslendi. fhtiyarda gene cevab 0 zaman, mustarib ve mlitekallis bir 
yolctu. Kaputunun ba§hgmi burnunun u- han<;ereden kopan, <;Ighk gibi keskin, u
cqna kadar indirmi~. yiiziinii ortmii§, hay- zun bir kahhha havayJ kam<;IladJ; ka· 
vamn lizerinde oylece duruyor; ne k1 • yalara c;arptl, karlarda si.irtlindii ve yJldJ· 
m1ldiyor, ne cevab veriyordu. Bir ara • nm gibi ko§an bir atm nal seslerine ta -
hk, bir riizgar sagnag1, ihtiyar si.ivarinin k1hp bir miiddet siiriiklendikten sonra 
yiiziindeki ba§hgi SIYJTdJ. 0 z:aman, Es- kesildi, Bir saniye sonra, ondan daha 
tevez, oldugu yerde donakalmi§II. lhti - keskin bir kahkaha giirledi; nehrin CO§" 

yann, ba§hgm altmdan meydana c;1kan kun sulan, ki:ipiiklii, kuduz bir ag1z gibi 

MELEK ve SAKARYA sinemalar1nda birden 

gozleri, sert, magrur, hiddetli baki§larla ac;Jldi ve kapandJ. 
onun yiiziine bak1yor, neredeyse ters bir ,Safak, And daglarmm bcyaz mtla -
cevab verecek gibi gori.ini.iyordu. nnda uyamrken, kopiiklerini yuvarhya 

Bu vaziyet, Esteveze, bitmez ti.ikenmez yuvarhya akan nehrin ktylSinda, ba§Jbo§ 
gibi gelen be~ dakika devam etti, Sonra, bir beygir gidiyor; arkasmdan bindigi a· 
Estevez, yava§ yava§ akhm ba§ma top • ta kayt§larla s1kt s1k1 baglanmJ§ ihtiyar 
!adJ. lhtiyar, ya olmii§, ya bay!lmJ§IJ. si.ivarinin hala dimdik duran oli.isii geli· 
Bu seferlik, bu kaskatJ duru§ ba§ka tiirlil yordu. 
tefsir edilemezdi. ,Su halde harekete gee;· 

. d I menm tam zamamy 1. i 
(;'eviren: 

HAMDJ VAROcLU 

Senenin en giizel ve en NEFIS OPERET filminin ilk gosterilmesi miinasebetile biiyiik GALA 

R. 
Filmini yaratanlar : JEANETTE MACDONALD e NELSON EDDiE 

Ba§tan ba§a ZEVK • GOZELLIK - NEFtS BlR MEVZU - UNUTULMAZ ~ARKILAR 
Yar1n gec:enln biletlari 'lmdlden satllmaktad.r. Te!. Sakarya : 41341 • Melek : 40868 
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2 Birincikanun 1936 

Erzurumda 
i§leri ne 

belediye 
halde? 

~ehrin imar1 i~in plan haz1rlandt. ilkbaharda 
bir imar seferberligi ba~byacak 

Erzurum (Hususi) - Belediye reisi· 
miz Salim Altug belediye i§leri i.izerinde 
ban a §U beyanat1 verdi: · 

«- Bi.itc;emiz 1 08 bin lirad1r. Bugi.in 
iizerinde ehemmiyetle durulan i~ yeni Er· 
zurum sehrinin kurulma~Idir. Bi.iyi.ik bir 
cumhuriyet meydani etrafmda i.ic;i.inci.i 
umumi miifetti~lik, kolordu, mi.istahkem 
mevki, posta telgraf, Halkevi. in:..: .• arlar 
idaresi, h ve Ziraat Bankalan, memur 
ve zabit eYleri yapilacaktir. Y eni ~ehrin 
harita ve planlan tasdik edilmi~tir. Bu ki§ 
malzeme hamlanacak ilkbaharda faali -
)'ete gec;ilecektir. 

Elektrik i~i 

,Sehrin elektrigi 50 beygirlik Di • 
zel bir motorden temin edilmekte idi. 
Bunun bozulmas1 i.izerine N aha Ve • 
kili Ali <;etinkayanm emrile i§letme ida· 
resinden bir motor kiralad1k, 1slah ve ta -
rr.ir edcrek ~ehri tenvir ediyoruz. Umumi 
miifettislik civardaki sulardan elektrik is· 
tihsali i~in bir eti.id yaphrmi§IIT. Projesini 
yaptmp tatbikma muvaffak olursak Er -
zurumun elektr!k i§i de koki.inden halledil
rni§ olacaktir. 

Su ve temizlik i~leri 
<;ok me~hur olan sulanmiz iptidai ve -

saitle §ehre isal ve 300 ki.isur yerde akitii
rnaktadir. Su borulanm devamh surette 
tamir ederek sularm bozulmamasma c;a • 
li§JYOTUZ. 5 - 6 bin lira masrafla yapt1rd1 • 
gimiz su projelerini Dahi\iye Vekaletine 
gonderdik. Sulann fenni surette isalesi 
i~in bu i§i deruhde eden Dahiliye Veka · 
letinin yi.iksek yard1m ve faaliyetine inti · 
zar ediy&ruz. 

Umumi caddelerdeki temizligi mi.ite -
madi amelelerle yapmaktay1z. iki grup!a 
da mmtakavi bir surette temizlige gayret 
ediyoruz. Birc;ok yerlerde c;op sand1klan 
ve duvarla mahdud <;op yerleri yaptik. 

Erzurum Belediye Reisi 
Salm Altug 

T oplanan c;op ve supruntuler k1rk arab a 
ile ~ehir haricine kaldmlmaktadir. 

1900 rak1mmda bulunan bu yaylada 
ri.izgar hie; eksik olmadiibndan §ehri to£ • 
dan kurtarmak agac;la kabil oldugunu ve 
yedi sekiz ay ki§! olan bu diyarm ye§ile 
ve agaca olan tahassurunu c;ok iyi idrak 
ettigimiz ic;indir ki bah<;e ve agaca <;ok 
ehemmiyet veriyoruz. Bu maksadla iki 
fidanhk tesis ettik. Millet bahc;esi guzel 
bir park haline getirilerek halkm istifade
sine arzedilmi§tir. Cumhuriyet oteli ve 
belediyenin diger miihim emlaki esash 
surette tamir edilmi§tir. Halkm s1hhat ve 
hayatl ile alakadar muesseselerde ve ka
sab, bakkal, kahve gibi yerlerde c;ok esash 
1slahat ve tadilat yaptmlmJ§tlr. ;;ehre on 
be§ kilometre mesafede kaphcalanmiz ve 
banyolanmiz vard1r. Bu y1l burada bir 
bahc;e vucude getirdik ve havuzlardan bi
rini de beton olarak yeniden yapt1rd1k. 
N atamam olan mezbahanm da in§aSI ik -
mal edilmi§tir. 

lzmirdeki Gayrim~badill;rin I lzmirde define ~rayanlar 
§ikayeti !zmir .(Hususi) - Mersinli ile Bor • 

nova arasmda bir tarlada biiylik bir 
define bulundugu hakkmda vuku bu -
Ian ihbar tahakkuk etmemi§ ve yap1 -
Ian hafriyat bo~a ~1km1~br. iddia, ayni 
tarlaya yakm arazi iizerinde de takrar· 
lanm1~, fakat burada da bir ~ey bulu • 
namami§tir. 

izmir (Hususl) - ~ehrimizde oturan 
\'e ellerinde 700,000 lirahk kadar bono 
bulunan gayrimiibadiller, Yunanh em· 
!ak ve emvalinin sah§mm tamamilc 
durmasmdan §ikayet etmektedirler. 
Hu~usi Muhasebe, bu gibi emlnkin te -
dive edilmemi§ vcrgilerinin Gayrimii· 
b;dUler komisyonunca tediyesi li'lZlm 
geldiginde 1srar etmekte ve sah§lan 
~ri b1rakmaktad1r. Gayrimiibadiller i· 
se, §U vcya bu sebeble tahsil edil~e -
mi§, ayni zamanda hiikumet~e 1cara 
verilmi§ veya fiizuli baZl §agiller tara · 
fmdan scnclcrce kullamlml§ olan em • 
lakin vergilerinin kendilerinden aran • 
masma ve satley i~in bunun §art kO§l;ll· 
masma muanzd1rlar. Buna ilil.veten, Is· 
tanbuldaki komisyonun her ay 3700 li· 
ra gibi miihim masraflar yapmasm1 da 

dogru gormemektedirler. 
Hali haz1rda izmir merkezindeki sa

hlmi§ Yunan emlakinin k1ymeti 200 bin 
lira tahmin olunmaktadir, Gayrimiiba -
diller bir §irkct te§kil ederek izmir ve 
havalisindeki biitiin emlaki satm almak 
ve hcp birlikte idare etmek tasavvu · 
rundad1rlar. -···-lki otomobil ~arpi§h 

Evvelki gece sabaha kar§I §Ofiir Be -
kir son derece sarho§ oldugu haldc oto
mobille :;ii§liden siiratle ge<;erken kar
§1 taraftan gclen §Ofor Mchmedin ida

resindeki 2743 numarah otomobile ~arp 
ffil§hr. 

<;arpma ncticesinde her iki otomobil 
de hasara ugrami§hr. insanca eksiklik 
yoktur. Kaza hakkmda tahkikata de -
vam edilmcktedir. 

Gerek §ehir merkczinde, gerekse mlil
hakatmda ;?imdiye kadar bu §ekilde de
Cine ihbarlan ve bazllan tarafmdan 
dogrudan dogruya taharriyat §eklinde 
bir gok faaliyctler olmu§tur. Hatta bir 
ka~ ki~i gizlice define ararken yakalan
ffii§lardir. Bun lard an ahnan netice - bir 
tancsi mi.istesna - hi<; deneeck kadard1r. 

Bu bir tanesi, <;ayirhbahgcde <;atal 
Sakal nammdaki bir miibadilin evinde 
bulunmu§tur ve 50 - 60 bin lirahk bir 
kiymet tutmaktad1r. Muhbir Vasil 1500 
lira ihbar hakk1 alml§hr. Fakat define
nin bir lnsm1 miicevherat gibi §eylerden 
ibaret bulundugundan ve bunlar, kiy
met takdiri i~in istanbula gonderildi -
ginden, bir miktar daha para almas1 la· 
z1m gelmektedir. Bu gidi§le Izmirde da
ha uzun zaman, define say1klamalan 
dcvam edecek gibidir. 

Hindistanda yeni 
~arpi§malar 

Londra 1 (A.A.) - ingiltere huku· 
meti, Hindistan i§leri Muste§an M. 
Butler, saylavlar meclisinde son Hindis
tan hadiseleri hakkmda izahat vermi§tir. 
Hudud boyunca vuku bulan c;arpi§ma -
larda 19 zabit ve asker olmi.i~ ve 119 as· 
ker de yaralanmi§hr. M. Butler, bu ha
diseleri c;1karan kabilelerin ingiliz top • 
raklannda ikamet etmediklerini soylemi§
tir. 

Cumhuriyetin i<:timai roman•: 50 Yazan: Hilmi Ziya 

0 derecede ki, Hac! T oranm «se - var. F akat duyduguma gore asll serma -
bebi ziyaretini» bile henuz bilmiyor - ye Hacmmmi~. Hinoglu, eninde sonun
lardi. da meselenin kan~acagmi anladigl ic;;in, 

Cerna! ve Demir, yemekten sonra onu ~imdiden onune ge<;mek istiyor. 
bekliyordu. Demir: Demir, aylard1r zihnini kurcahyan bu 

- Ne olabilir? diye sordu. en muglak noktada karmakan§Ik du§un-
- Gazete ic;indir.. celerin hucumuna ugrad1g1 ic;in, hie; bir 
- Ona hucum etmedik ki, diye Demir cevab veremeden kalmi~h. Bununla be-

itiraz etti. raber mutlaka bir §CY soylemek istiyor, 

- Belki de bir fayda umuyor. Vak1a Cemalin reyine dam~makla, yeni <;areler 
onca gazete bir pa<;avradan ibarettir. Fa- bulacagmi umuyordu. «Bu dam ad 
kat, ihtimal ki seni baZI yazdardan vaz- her§eye burnunu sokar, kamm da hirsJ 
gec;irmek istiyecek. meydanda.. Gazeteden bir §ey c;Ikacagl 

yok!» diye sormay1 du~unuyor; ayni za
manda - daha dun - gori.i~ti.iklerini hatH· 
hyarak kendi nefsine bu kadar itimadsiZ· 
hg1 fazla buluyordu. <<Butiin mesele on

- Hangi yaz1lar? diye sorarken ay
ni zamanda (kendisi de) du§uni.iyordu. 
Zihni, bir ~ey bulmak ister gibi, me~gul 
gorunuyordu. 

- T abakhane meselesidir, 
clersin? 

dedi. N e da degil mi? · Nic;in korkuyorum ?» diye 
bu du~uncesinden vazge<;ti. · . 

Cerna! masaya vurarak: 
- T a kendisi! ... diye bagirdi, mu -

hakkak odur. Goreceksin! Bu tabaklar 
lonca halinde. i§te birc;oklannm parmag1 

Tam bu mad a kap1 vuruldu. Ali Sa
bir a§agidan: 

- Kamil Efendi!.. diye seslendi. 
Haci Toran, basamakl~n gJcJrdatarak a· 

CUMHUR:iYET 

Yugoslavya hahralar1 ZAHAROF VE iNGiLiZ MATBUATI 

25 
ve 

sene evvelki Belgrad « 
bugiinkii Yugosla vya Kendi hayab ugrunda 

milyonlar Oldiiren adam!» Belgrad1 ilk defa olarak bir c;eyrek 
am evvel, daha c;ok gene ve yeni hir' 
memleket olan Snbistanm payitahh iken 
gormi.i~ti.im. 0 zaman Avusturya Belgra· 
dm kar~Isma, Sava nehrinin obur tara· 
fma Zemuna kadar iniyordu ve Bal -
kanlar Belgraddan itibaren ba§lar, di -
yorlard1. 

Belgrad gumrugiinde '·alizlerimizi 
muayene eden c;ok sempatik bir Snb me· 
mur ismimi sordu. Soyledim. Guldu ve 
ilave etti: 

- Arkasma bir vic; koyanz, bizden 
olursun ..• 

Y abanci bir memleket hududunda 
sert bir muamele kar§mnda kalmak kor
kusile tela~ eden bir c;ocugun hie; bekle· 
medigi bir anda boyle latifeli bir §efkat 
ile kar§Ila~masmdan duyacagt sevinci ta· 
savvur edebilirsiniz. 

Belgrad §ehri, Kalimegdan (Kale 
meydam) T Op($Uslere ila. isimlerile ban a 
hie; yabanei gelmedi. Buti.in Snbistam 
gec;inciye kadar bir dakika bile bir ya -
banCI!Ik duymad1m. S1rbistan hududla · 
rmm bir ucundan obiir ucuna kadar hep 
dostane ~efkat muameleleri gordi.im. 

Her sene talebe sJfatile fstanbuldan 
Avrupa giderken ve Avrupadan fstan • 
bula gelirken S1rbistandan gec;mek, Bel· 
gradda bir iki gun kalmak gencligimin 
en guzel, en tath hatJralandir. 

#f.;lf.#/-

Yugoslavya birligi te~ekkiil ettikten 
sonra da her fusat buldukc;a Yugoslav • 
y ay1 ziyaret ettim. Butun hududlarmdan 
girdim ve <;Ikhm. Son defasmda T unanm 
mavi sulanm yararak vapurla Belgrada 
liman tarafmdan girdim. Zagrebde otur· 
dum. Lyiblyanaj1 gordum. Bled goli.iniin 
1hk sulannda yikandim. Yugoslav Alp· 
lerimn glasyelerinde gezdim. Bosna 
i~.;inden gec;en emsalsiz Adriyatik otokar 
yollannda cenuba yolculuk ettim. Her 
yerdc, her tarafta Atati.irk ve Turkiye 
hakkmda alaka, hunnet ve muhabbet 
hislerine §ahid oldum. 

~;!(.If. 

Ilk Yugoslavya ziyaretine giden Turk 
gazetecileri 1stanbula avdet ettilderi za· 
man arkada§lardan birine ihtisaslanm 
sordum. Aldigim cevab §U oldu: 

- Gordiigumuz samimi kabul ve 
dostluk eserleri mutad nezaket ve misa· 
firperverlik hududlarmi gec;iyor. Kendi 
memleketim d1~mda kendime bu kadaJ 
yakm memleket ve millet gormedim vo 
hissetmedim. 

*** Bu sene Balkan festivalleri masmda 
Oniversiteli gene k1z ve erkek Yugoslav· 
lar arasmda bizim Universite genclerini 
gordum. Aralannda mu§terek bir dil ol· 
mad1g1 halde nas1l anla§abildiklerini ayn 
ayn bizimkilere ve Yugoslavlara sor • 
dum. 

f§te mu§terek cevablan: 
- Kalblerin dili her yerde birdir! 

* * * Muhterem Yugoslavya Ba§vekili ve 
H ariciye N azm doktor Stoy adinovic;in 
memleketimize son ziyareti munasebetile 
iki memleket arasmda otedenberi mev -
cud olan bu dostluk hislerinin nasi! co~
tugunu yakinen gorduk. Bu tarihi ziya • 
retin verdigi biiyiik neticelerden birisi de 
iki dost memleket arasmda kiilti.irel mi.i
nasebetlerin tesisi olmu§tur. 

V. BIRSON 

M. Ruzveltin temaslari 
Buenos - Aires I (A.A.) _ M. 

Ruzvelt, di.in ogleden sonra Reisicum -
hur M. Justo ile goru§mii§tur .. M. Ruz· 
velt, muteakiben Amerikan sefarethane· 
sine gitmi§ ve halk tarafmdan §iddetle a!· 
ki§lanmi§hr. M. Ruzvelt, dun sabah M. 
Saave?ra de Lamas ile k1sa bir mi.ilakat 
yapm1~hr. 

g1r ag1r <;1k1yordu. Sofa ba~mdan kar§Iia
yJp, yukan ko§ede bir koltuk gosterdi -
ler. Cemal, sigarasm1 yakarken sordu: 

- <;:aymi istersiniz, kahve mi? 

- Hangisi kolaysa.. Fa kat gozucile 
masa iizerinde yan hazirlanrnl§ fincan ta• 
klmma bakmasmdan c;ay1 tercih ettigi an
]a§Ihyordu. Cerna! giildu: 

- Tiryakiligimi bilirsiniz? Benim i
<;in zahmet yoktur, diyerek semaveri al· 
d1. Mars1g1 gec;sin diye bahc;eye koyduk
lan mangaldan ate§ doldurmak ic;.in a§a• 
g1 indi. 

Demir, masamn kenannda ayakta, kol
lanm c;aprazlama kavu~turmu§ ve ba§Jni 
igmi§ oldugu halde ona bak1yor, sanki bu 
halile «ne ic;in geldigini biliyorum, c;abuk 
soyle !» der gibi gorunuyordu. 0, ince 
abani sankh fesini katmerli ensesine atlp 
makine tlra§h bas1k, yaSSI almm ka§Iya· 
rak, Demirin anla§mamay1 goze kestir -
mi§ hissini veren bu ha§in tavnnl yumu -
§atmak ic;in guluyor. Kahn ka§lan altm· 
da pusuya ya!mi§ gibi kaybolan gozlerini 
etrafta gezdirip: 

- Ayakta kaldm1z. ,Sayle oturun ba· 
kahm! diye guy a kendisi ev sahibi imi§ 
gibi, ona kar§Jsmda bir yer gosteriyordu. 

0 kadar sakin soylemi§ti ki, Demir is-

Deyli Meyl gazetesi «Onun i~in diinyada bir tek insan 
bile gozya§I dokmemelidir. <;iinkii onun yiiziinden mil

yonlarca ki§i bogu§arak olmii§tiir» diyor. 

«Sir Bazil Za • ' 
harofun oliimu etra
fmda ne§riyat ya • 
pan !ngiliz gazete · 
lerinden Deyli He 
raldda «kendi ha 
yah ugrunda mil 
yonlan olduren a 
dam» -ba§bgile yav 
yazan Francis Wil 
Iiams §U mutalea · 
Ian yurutuyor: 

Sir Bazil Zaha· 
rofun olumunder 
dolayJ belki birkar 
yakm akrabasi ke 
der duyacaklardir . 
F akat buti.in cihan· 
da yalandan olsun tek bir insan; gozya§I 

dokmemelidir. 
Buyuk enerji, vasi iktidar ve parlak 

bir zeka sahibi bir adam ki butun isti -
dadlanm bir insanm el surecegi en pis 
i§lerde kirletmi§tir. Bu i§ kendi menfaati 
ic;in milyonlarca insam birbirine oldurt· 
mek, harb c;1karmak i§idir. 

Onun faaliyetleri neticesinde, adedi 
mec;.hul surulerle insanlar 1shrab ic;inde 

olmii§lerdir. 
Onun Avrupada bir nesli i§gal eden 

efsanevi ismi, kotii bir masal gibidir. Ha
yatmm romantik kmmlan da fenahk ve 
kotuliikle doludur. Maamafih butun bu 
faaliyet sahasmda o yalmz degildi. 
Mes'uliyetleri, gizli enternasyonal kra -
lmm SITf kendisine raci addedemeyiz. 

*** 
Birka<; lisan bilen Zaharof rii§Vet ver· 

mesini bilen bir adamd1. Balkan huku • 
met adamlarmm zaflanm da c;.ok c;abuk 
kavramJ§tl. 1ngiliz hi.ikumetine yapti&1 
ve bir turlu tavzih edilmiyen hizmetlerin
den dolayl kendisine bah§olunan fngiliz 
tabiiyetini de ihrazdan sonra Zah.arof 
kendisine 20 milyon sterlinlik servet te· 
min eden meslegine adamablh ba§lami§ 
o!Qu. Maamafih krallarla, kralic;.elerle 
dii§iip kalkan bu zay1f biinyeli, sakalh 
adamm hahralan vicdanh hic;bir adamm 
kiskanmiyacagi §eylerden ibaretti. 

*** 
Zaharof zaman geldi ki yaln1z silah 

ticaretile iktifa etmez oldu. Silahlara 
mii§teri bulmak ic;.in de akla gelmez hile 
ve desiselere ba§Vurdu. Nordenfeld fir • 
masmdan sonra Maxim makineli tufe -
gini icad eden Amerikalmm patentesini 

Blum kabinesi dii,iiyor 
(Ba$taratt 1 inci sahifede) 

Acaba komiinist partisinin ne§ir vas1tast 
o kadar muhim ve parlamentoda olsun, 
siyasa aleminde oJsun aCI akisler uyand!• 
racak olan bir beyanah tekrar ne~irden 
mi <;ekindi? Gelecek cum a hiikumetin 
haricl siyasasJ Meb'usanda konu§ulacak
hr. Komi.inistler bu siyasada kendilerine 
du§en mes'uliyeti yuklenmelidirler. E -
ger M. Blumun beyanahna bakthrsa ko
munist grupu hukumet aleyhine rey ver
digi takdirde rey yekunu her ne olursa 
olsun hiikumet istifa edecektir. Suras1 bi
linmelidir ki eger Ba§vekil du§urulmek 
isteniyorsa as1l iktidarda mevkiini terke • 
deeek olan bizzat sosyalist partidir.» 

Diger tara ftan bugunku Humanite 

M. T oresin nutkundaki par<;ayJ «hir ta

kJm tefsirlere meydan verdigi ic;in» kay -

dile ne~retmektedir. 

temeksizin itaat etti. Tam kar§!da, pen
cere yanmdaki iskemleye oturdu. Soze 
bir turlu ba~IIyamiyor, ona bir§ey soram1· 
yor, buga heykeli gibi ba~hba~ma oday1 
dolduran bu koca govdenin tesiri altmda 
ezildigini hissediyordu. c;ocuklugunda 
ka<; kere mudi.iri.in c;ahk ka§lan oni.inde 

inadla dayandigmi, Halle de pansiyon 
direktorunun koridarlara akseden sesine 
ic;inden guldugunu hatJrladi. 0 eskiden· 
beri beklenmedik bir hiicuma ugrad1g1 
zc.man itidalini kaybedip, verebilecegi ce· 
vablardan hie; birini soyliyemeden kal -
d1gm1; o dakika zihninden birc;.ok §euler 
gec;tigi halde <;ok defa bunlardan en ma

naslZlm yaphgi ic;in bu yuzden kendisini 
nekadar itham ettigini pek iyi bilir, ve bu 
hallerde en ta§kln kar§Ihk verenlere hay· 
ranhgmt saklamazd1. Bununla beraber, 
0 hie; olmazsa bir hiicum onunde kabugu
na c;ekildigi ve boylece gorunmez bir mu· 
kavemete girdigi zaman da, ne denirse 
densin, Sirf boyle yapi§I kendisine kuv -

vetli gorundugu ic;in memnun olurdu. Fa· 
kat §imdi c;oktand1r, hikayeleri kulagm1 
doJdurmU§ olan bu adamm ne soyliyece· 
gini tahmin ettigi halde, gene bir turlii 
c;.ahlan ka§lanmn ac;.Jlmasma, kavu§an 
kollarmm c;.ozulmesine, dizleri gev§eyJp 

E srarengiz a
damln bir ba§· 

ka pozu ... 

de ele gec;iren ve onun kan ile de kanaat 
etmiyen bu haris adam, bilahare Vickers 
adb ingiliz firmas1m da ele gec;irmi§ti. 
Vickersin ve diger iki firmamn acentas1 
olarak buti.in dunyayi dola§arak silah ve 
muhimmat satan Zaharof milyonerlik 
yolunu tutmu§tu. 

#1-;lf.#/-

Rus - Japon harbi ona busbutun fay· 
dah oldu. !ngiltere J aponyamn miittefiki 
olmasma ragmen Zaharof hem J apon • 
lara, hem Ruslara silah sat1yordu. Olen 
ister J apon, ister Rus askeri olsun, Za
harofun yegane kaygusu sathgl kur§un 
uzerinden kumusyon almaktJ. 

Boer harbinden de biiyuk menafi te· 
min eden Zaharof ic;in, Umumi Harb 
tam mesleginin en olgun adam1 oldugu 
zaman patlami§h. Az zaman zarfmda 
itilaf ziimresinin ba§hca esliha ve muhim
mat ajanhgm1 ele ge($irdi. 

!ngilterenin G. C. B. ni§anile taltif 
olunan Zaharof 1tilaf devletleri ricalinin 
mii§aviri mevkiinde bir adamdi. 1917 de· 
ki beliren sulh umidlerini sonduren Za
harof «harbin sonuna kadar devamma 
taraftanm» dedi ve boyle hareket edildi. 
Buyi.ik rutbeler ve §erefli ni§anlarla tal
tifine belki de bu sebeb olmu§tu. 

Zaharofun §ohreti harbden sonra ze
val bulmaga ba§lami§ti. fhtiyarlami§ ve 
kendisine luzum kalmami§h. 

~imdi Zaharofu doguran sistem maa· 
lese£ biitun canbhg1 ile ya§amaktadir. 
Esliha ticareti butun h1zile ve karile de· 
vam etmektedir. Bu ticaret devam ettik
c;e birc;ok Zaharoflar daha dogacakhr. 
Onun kadar zengin ve me§hur olmtyan 
surulerle Zaharoflar §U dakikada miithi§ 
rollerini oynamaktadHliu.» 

Bursadaki hafriyat 
Bursa (Hususi) - Buradaki Ahmed 

Vefik Pa§a hastanesinin altmdan ~aka
nlan eserlerin Romahlara aid oldugu 
anla~llml§ olmasma mukabil hastane 
altmdaki hafriyata nihayet verilmi§tir. 
A~1lan yeralh yollan kapablmi§hr. 
Hastane binasmm hekimler dairesini 
te§kil eden bu binamn altl §imdi oylece 
birakllmt§br. Bunun tahsisats1zhk ne
ticesi bOyle biraklldlgl soylenmektedir. 
Liizum gorliliir ve tahsisat verilirse 
hafriyata dcvam olunaeakbr. -···-Polonya Fransadan bore 

ahyor 
V ar§ova I (A.A.) - Kurjer Cer • 

wony gazetesi bildiriyor: 
Polonyanm F ransada yapacag1 istik

raz hakkmdaki muahede dun Pariste 
parafe edilmi§tir. Bu istikraz mucibince 
Fransa Polonyaya 2,6 milyar frank yani 
650 milyon zloty ikraz edecektir. 

muti bir c;ocuk gibi §U iskemleye c;okuver
mesine mani olamadJgl ic;in §3§Iyordu. 

HacJ Toran yuvarlak, tuylu ve tom • 
bul ellerini dizleri usti.ine koyup vaze
der gibi durdu. Gozlerini ac;arak: 

- Bir§ey dam§maga geldim, beyog -
!urn! dedi. Bu ba§layi§ o kadar yumu§ak 
ve tabii idi ki, Demirin daha fazla mu -
kavemetine luzum kalmami§tl. 

- Buraya kadar yoruldunuz, Hac! 
Efendi diye cevab verdi. Kamil Efendi 
ka§lanm kaldmp ha§mi bir yana -egerek: 

- Sizi nekadar severim bilmezsiniz! 
dedi. Uzaktan halinize baktyorum da 
oyle ho§Uffia gidiyor ki! .. Dogrusu bravo, 
bu zaman genclerine benzemiyorsunuz. 
Vaktiniz okumayla, yazmayla gec;.iyor. 

Omriinde kitab kan§tJrmamt§ olan bu 
adamm kendilerini medih i<;in aldigi ga
rib tavnlara §a§Iyordu. «N e riyakar! di· 
ye du§iindu, bizi ahmak yerine koydu -
gunu saklamak istiyor.» Demindenberi, 
kaq1smda nas1l olup bu kadar gev§edi -
gme ak1! erdiremiyordu. Y eniden topar· 
Iandi, ayak ayak iizerine ath. Bir c1gara 
yakarak ~.upheli nazarlarla ona bakm1ya 
ba§ladi. Otekiyse, samimilik rolunde faz· 
Ia ileri gittigini anlami§ olacak ki belli 
etmeden yava§ yava§ tavJT!anm degi§ • 
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o~ kii~iik mektebliye 
a~1k mektub 

('E)) eyoglu 29 uncu ilkmekteb ii -
{g) c;uncu s1mf talebesinden 606 

Fikret, 240 Necdet ve 591 Te
~in gec;en. gun K1zJ!ay Cemiyetinin T ak
Sim ~ubesme gidiyorlar, mekteblerinin bu
l~ndugu mahalleye «Katibmustafa~ele -
hi>> admm verilmesindeki sebebi soruyor
lar . .Subede hulunan i§yarlar ise «ogren
~ek>~. z_~vkine candan kaptlmi§ olan bu 

· u~ kuc;uk mektebliye hemen eevab ver
mJyerek onlan daha fazla §evklendirmek, 
ya§ta§lanna da ornek olmalanm temin 
ic;in suali bana devrediyorlar. 

<;ocuklann «Katib Mustafa <;elebi» 
adma gosterdikleri alakadan son derece 
mutehassis ve KlZilay T aksim §ubesinin 
i~~ beni kan§lirmasmdan muftehir oldum. 

Imdi kuc;uk Fikretle N ecdeti ve T ekini 
muhatab tutarak eevabJmi yaztyorum: 

Katib Mustafa <;elebi, biiyi.ik bir 
Turk alimidir. Onun yurdumuzda ve 
frenkler arasmda admdan daha c;:ok ola
rak tamlan lakabt «Haci Kalfa» du. 
Ad1 Mustafa ise de bu isim, hemen he
men hi~ kullamlmaz. Amlmak laz1m gel
dikc;e ya sadece Katib <;elebi, yahud 
«Hac! Kalfa» denilir. Katib <;elebiligi, 
ordu katibliginde bulundugundan, Hac1 

Kalfahgi da Hicaza gidip geldikten son
ra o zamanlar Ba~muhasebe denilen ka -
!erode §imdiki mumeyyizliklere benzer 
bir vazife olan halifelikte bulunmasmdan 
ileri geliyor. 

Katib (:elebi c;ok alim bir adamd1 ve 
k1ymetlerini bugun de nruhafaza etmekte 
olan muhim eserler yazmi§hr. 1stanbullu
dur, Abdullah adh bir as~erin ogludur, 
( 1608) de dogup 1656 da olmu§tur. 
Onu Avrupahlar bizden daha iyi anla
ffil§lar, takdir etmi§ler ve eserlerini dille· 
rine c;;evirmi§lerdir. 

Oyle zannediyorum ki Osmanhlar 
devrinde yeti§en Tiirk alimler i~inde ken
dini en c:vvel Avrupaya tamtan Katib 
<;elebidir. Onun T akvimiittevarih adh 
eseri daha 1697 de Girinaldi Carli tara
fmdan italyancaya tercume olunup Ve
nedikte basilrnJ§h. Ayni eser, !stanbulda 
ilk matbaanm kuruldugu yiilarda ve 
1733 te -zeyillerile beraber- 1brahim 
Miiteferrika tarafmdan tabolundu. 

Katib <;elebinin en muhim eseri «Ke§
fizzunun» dur. Bu, frenklerin diksiyoner 
bibliyografik dedikleri kitablardandir. 
Tam 14 bin 50 I kitabdan bahse -
der. Buyiik Turk alimi, devrinin an' ane
sine uyarak bu biiyuk eseri arabca kale· 
me almi§IJr. ilkin latinceye, sonra alman
caya ve ingilizceye tercume olunmu§tur. 
Katib c;eiebinin Cihannumasi, T uhfetiil
kiban, T uhfetulahban, Konstantaniye 
T a~hi, Mizani.ilhakki, ilhamulmukad -
des! de me§hurdur. 

Ti.irklugun yiizsuyu say1lacak kadar 
yi.iksek bir sahsiyet olan Katib <;elebi, 
V efadan Zeyrege in en caddenin soi 
tarafmda bir mekteb avlusunda gomtilu 
idi. Mektebi kendisi yaptlrmi§tJ. ( 191 0) 
da c;1kan bir yangm mektebi kule c;evirdi, 
Katib Celebinin mezanm da ortadan 
kaldtrdJ. 

Fakat yavrulanm, goriiyorsunuz ki 
mezan ortadan kalksa bile bir alimin adt 
unutulmuyor. Surada bir mahalle, beride 
bir sokak onun admt dillerde gezdirecek 
hirer abide oluyor. Boyle de olmasa be· 
§er irfammn yukselmesine hizmet eden 
eserler, onlan yazanlann yikJlmaz turbe
leridir ve bu turbeler, ellerde gezdikc;e 
alimlerin adlan da unutulmiyacakhr. 

Katib <;elebiyi seviniz, buyliyUnce de 
seve seve okuyunuz yavrulanm. 

M. TURHAN TAN 

tirdi. Gittikc;e daha ciddi, daha- hesabh 
bir c;ehre ile soze girmi§ti: 

- Her§eyin hakktm vermeli! Dogru· 
su ya, g~zetenizi takdir ederim. <;ah§tyor· 
sunu7 ~tdden, o ne iyi bulu§lar, ne gii -
zel fikirler !.. Herkes boyle yazmJ§ olay· 
dt, ortahk duzelir giderdi, degil mi efen· 
d. ) H. 

1m· 1mmetiniz me§kur olsun. Arama 
§ehir ic;:in yazd1klanmz da pekalii.. Bizim 
c;:ocuklar ne dogru dii§iini.iyorlar diyorum. 
Her guzelin bir kusuru olur. Oteki beriki 
tenkid edecekmi§ diye ald1rmaym. A -
dettir, yeni biqey oldu mu mutlaka aley· 
hine soylenir. 

Bu mada Cerna!, dumam tiiten sema· 
verle yukan gelmi§ti. Demir, sJkilmJ§ ve 
ne§' esini kaybetmi§ bir hal de dinliyordu. 
Kamil Efendi, bi.itun bu degi§meleri goz 
ucile takib ederek sozune devam etti: 

- Merak etmeyin, herkes ic;in soy -
Ienir. 

Anarlar senki tarizi draht meyvadar 
iizre 

Du§man daima dosttan fazladtr. Bize 
soylenmedik soz mu kald1? Gene yeti§· 
tik. Y eter ki bir pare; a basi ret.. Sizde yok 
demiyorum. Bana kahrsa, tecriibeli insan· 
!an dinlemeli. 

[Arkasz var] 



6 

D tnad 

m m 
A ibl = 

Ayda dart be~ yiiz altm 
~ehriyarilerin aybg1 

alan dam ad hazreti 
otuz liraya indirilince 

hepsinin etekleri 

1908 de me§rutiyet ilan edildi, Kanu
nu Esasi Y1ldiz saraymdaki mezanndan 
c;1kanhp yeni ba~tan canlandmldJ, meb
uslar meclisi a~Jldi, bir alay ayan sec;ildi 
ve memlekette me§ruti idare kurulmu§ 
oldu. T oplar atJ!arak, davullat ~alma • 
rak, giinlerce niimayi~ yap1larak kurulan 
bu idare sisteminin nas1l bir mana ta~1d1· 
gm1 imparatorluk hududu i~inde anlami· 
yan veya anlamak istemiyen tek bir ziim· 
re vard1: Sarayhlar !.. 

Evet. Saray ve saraylilar me§rutiyeti 
yalmz sevmiyor degillerdi, anlamak ta 
istemiyorlardi. Mesela Abdiilhamid, ka-
bine te kilinin ba§vekile aid bir 
hak oldugunu bir tilrlii havsala • 
sma sigdirannyordu, bir tak1m na -
zulan kendisi sec;mek istiyordu. Sonra 
kJZiaragahgma getirilen bir haremagasi, 
eski devirlerde oldugu gibi kendini padi
§ahtan biraz kii~iik, sadrazamdan ise 
pek biiyiik gormek dilegini ta§lyordu ve 
isminin gazetelerde devletlu, inayetlu 
lakablarile birlikte amlmasmda JSrar e
diyordu. 

Abdiilhamidden sonra tahta ~1kan 
Sultan Re,ad ahretlik bir adamd1, dtinya 
i§lerile o kadar me§gul olmuyordu. Ger~i 
o da me~rutiyetin manasm1 h!Jzmelmi§ 
degildi, mil!i haklann biiyiikliigiinii kav• 
nyam1yordu. F akat hiikumet i§lerine bu
run sokmuyordu, sadece duasile, tesbihi
le oyalamyordu. Bununla beraber arasJ
ra padi~ahhgmi hahrlardi, haremagala
rma salise, saniye, miitemayiz gibi riit
beler dag1hrd1 ve onlara rif atlu, izzetlu 
aga dedirtirdi. 

Halk arasmda aksakalhhgmdan kina· 
ye olarak Pamuk Mehmed, Mevlevi ta· 
rikatine mensub olu§undan dolay1 da 
Dervi§ Mehmed diye amlan bu padi§a· 
hm bir damadi vard1. Bu adam onun oz 
klZlrun kocas1 degildi. Eski hiinkarlardan 
birinin klllru nikah1 altmda tutuyordu. 
Lakin birer sultan alarak kendilerini mil
let hazinesinden besletmege koyulan bir 
siirii pa§alar ve beyler gibi o da «Dama· 
d1 Padiha§I» unvamm ta§Iyor ve o §e• 
kilde imza abyordu. 

Bu damad bey Miilkiye mektebinden 
~lkmi§h, elinde miikellef bir ,ehadetname 
vard1, fakat o mektebe miisabaka ile de
gil irade ile girmi§, s1mflan imtihanla de
gil irade ile ge~mi§ ve §ehadetnameyi de 
gene irade ile almi§ oldugu i~in miinev
ver bir adam olamarnl§tl. T1pb harem· 
agalan gibi o da roe§rutiyetin hakiki ma· 
nasm1 anlamtyordu, anhyarmyordu ve 
damadhg1 vatanda§hk haysiyeti fevkinde 
bir §Cref say1yordu. 

lttihad ve Terakki kabineleri, pek sa· 
y1h olan iyi i§leri arasmda bu damadla
nn hazineyi geli§igiizel emmelerin.e de 
nihayet verdi, her biri dort yiiz ve hatta 
be~ yiiz altm ayhk alan sultan kocalarma 
hirer tek lira giindelik tahsis etti. 

Giinde bir lira 1.. Bu, avuc dolusu pa
ra harcamaga ah§an damadlar kin sefalet 
miijdesi gibi bir§eydi. Onlar, meb'usla
rm ve ayantn kendilerini dilenmege veya 
dilenci mevkiine dii§mege zorladtgml te· 
vehhiim ederek sinirleniyorlar, gizli ve 
a~Jk soyleniyorlardt. 

Bir baknndan haklan da yok degildi. 
Kocalanm U§ak sayan, gozleri kendi bu
runlanndan ilerisini gormiyen ve akJI!a
rma eseni yapan padi§ah ktzlarmm ka
hulan da bedava c;ekilemezdi!.. Fakat 
maa§ meselesi padi~ahm tasdikma iktiran 

etmi§ti, o sebeble damadlann kendi leh
lerine bir§ey yaphrmalan miimkiin de -
gildi. Y almz Miilkiyeli damad bey ay· 
hgmm on be§te on dordiiniin kesilmesine 
dayanamad1, Sultan Re§adm huzuruna 
!;lktl: 

- Efendimiz, dedi, devir degi§ti. 
zatl §ahanenize hizmet i~in ta§ralara <;Ik· 
mak gerelde§ti. Sadrazama ferman buyu
runuz, kulunuzu bir vilayete vali yapsm
lar. Orada velinirnetime hizmet edeyim. 

Bu. sade bir niimayi§ti. Ayhklar hak· 
kmdaki karara kar§I kapal1 bir protesto 
idi. F aka.t Padi§ah, damadlardan birinin 
valilik istemesini ho§ buldu, <;ok eski de
virlerde damadlarm ta§ralarda kullaml
digmi hatirladi, hernen muvafakat gos -
terdi: 

- Hay hay evladim, dedi, Sadraza
ma soylerim. 

Ger~ekten soyledi de. Lakin tnC§TU -

tiyet devrinde herkesin geli§igiizel vali 
yapilamlyacagml dii§iinemedigi i~in ~u 
iradesile Sadrazam Hakk1 Pa~yl mii§
kiil bir mevkie dii§iirmii§ oldu. Hakki 
Pa§a, me§ruti idarede ha§vekilligin ne 
demek. oldugunu pek iyi bilenlerdendi. 
Bununla beraber ahk hiinkan da glicen· 
dirmemek istedi . .Simdi manasJZ bir irade 
ile kar§IIa§mca stkilrnl§tJ, savsaklamaya 
~;ah§Iyordu. Fakat Sultan Re§ad, kendi
sini her gi:irdiik~e yumuk gozlerini l§Ilda
tarak soruyor ve iradesini tekrarhyordu: 

- Bizim damadm valiligi ne oldu ~ 
Rica ederim, §U i§i yap1veriniz I 

Hakk1 Pa§a rneseleyi uyutup unuttu • 
ram1yacagm1 anlaymca Dahiliye Naiu· 
r1 Talat Beyi (Pa§a) ~gudt, ezile bii· 
ziile ba~mdaki s1kmby1 anlattJ: 

- Ne olursa, dedi, senden olur, heni 
Padi§ahm elinden kurtar. 

T alat giiliimsedi, damad beyin kendi 
yamna gQ.nderilmesini soyledi. Birkac; 
gun sonra gene ve ~hmh darnad, komi· 
tac1 ve §en Nazmn yanmdaydt. Nazu, 
ilk hamlede on a sordu: 

- V alilik IStJyorsunuz, oyJe mi?., 
Mektebden hangi tarihte <;JktmiZ ~ 

- Be§ sene evvell 

- Sizinle beraber c;1kanlann bugUn· 
kii vaziyeti nedir ~ 

- <;ogu kaymakamd!r, bir ikisi mu
tasarnftlr. 

- Oy leyse ben de damadhgtmza 
sayg1 gostererek size en ileri giden s1mf 
arkada~lanmzla miisavi bir i§ verecegim: 
Basra vil~yetindeki Miintefik sancag1 
mutasamfhg1 ac;1khr. Lutfen kabul edi
mz. 

Damad bey, kendine bir menfa goste· 
ren Nama cevab vereyirn derken T alat 
ilave etti: 

- Belki siz hi~bir mektebden ~Ikma
d!gtro halde Dahiliye Nazm oldugumu 
yi.iziime vurup valilik istemekte kendinizi 
hakh gostermege ~ah§acaksmJZ. Ben bu 
noktaya da cevab vereyim: Ttirkiyede 
siyasi bir cemiyet vard1. Bu cemiyet siya· 
si bir ink1lab yapb, istibdad1 kaldJrdi, ye
rine me§rutiyeti koydu. Bu cemiyet, i§ 
ba§mda kendi adamlanm gormek istiyor· 
du. 0 adamlardan biri de benim w in
kiiab namma §U iskernlede oturuyorum. 
Y artn ba§ka bir cemiyet bizi dii§iiriirse 
~u sandalyeyi i§gal edecek adam, bana 
nahiye miidiirliigii bile vermez, anladm 
m1 dam ad bey~ 

Sultan kocas1 bu merdce soz iizerine 

Zablla roman1m1z: 95 

Hem de Nerminin agzmdan i§iteceksi -
niz. Bu sozlerim belki seni a,uhyor ve 
belki bir hile olduguna hiikmediyorsun 
amma i§in ic;inde ne lrile var, ne dolab. 
Sana ispat edecegim. Bir tart! a: Y arm 
ak§am Taksimde bir halo var. 0 baloya 
K~nan da sen de geleceksiniz. Nermin 
de getirilecektir. Baloda N ermin Ken a
na ve sana biisbiitiin batka birisini sevdi
gini ve arhk sizinle alakasi kalmadtgmi, 
hayahndan memnun oldugunu soylerse 
sesinizi C(lkarmJyacak, ak1betinize raz1 
olacaksmtz. N ermin tarnamile serbesttir. 
Olabilir ki benim iddiarn1 yerine getirmez 
ve Kenam goriince bugiinkii fikrini de • 
gi§tirir. 0 zaman Nermini Kenana iade 
edecegim. Her iki ~ekilde de seninle ko
zumu baloda veya balodan sonra payla
§acaglrn. Bu teklifi kabul edip etmedigi· 

ni acele bildir. Orner.» 

F ahri bu mektubu dinleyincc c;Ilgm 
gibi ayaga kalkti: 

- Bu nastl §ey? Olur mu bu yAhu? 

Diye masaya dogru iki ad1ro ath. Fa
kat L>mer son derece sakin ve vaziyetin
den em in mektubu ona uzatarak: 

- Sen benim soziimii dinle ve bu 
mektubu §imdi sana bildirecegiro adrese 
gotiir, b1rak! 

Dedi. 

*** 
Balo k1yamet gibi kalabal!kh. Kahn 

haltlarla di:i§eli merdivenler ve vestiyerin 
onii daha geceyamma bir saat kala 
mah§er gibi dol up bo~altyor; kadtn er • 
kek yiizlerce ki§i birbirini ite ite i~eriye 
hiicum ediyordu. 

Kenan, baloya yalmz geldi. Kendisine 
telefon eden Hayrullah meseleyi anlat -
mi§, bu i~te Deli Omerin yeni bir hilesi 
melhuz o]makla beraber Nerminin de 
belki kurtulmak ic;in onu aldattigl ka -
naatini izhar etmi§ti. Sonra Hayrullah: 

-Baloya yalmz geliniz. DostlannlZl, 
hatta kimseyi haberdar etmeyiniz. Ben 
!OZ verdim ve Deli dmer hakikaten de -

CUMHURiYET 2 Birincikiinun 1936 

(; ki K rli tak1m1 
ilk miisabakasmt cumar
tesi giinii Gal ta arayl 

yap1yor 
!stanbulda i.ir; mar; yapacak olan <;ek

lerin <;eki Karli profesyonel futbol ta
kltnl ilk mac;1 cumartesi gi.ini.i Galata • 
sarayla yapacakhr. 

<;ekler ikinci mar;lanm pazar gi.ini.i 
stadyomda Fenerbahr;e ile, Ur;iincU mar;
lanm da Gi.ine§ taklrnile sah gi.inil ya -
pacaklard1r. 

<;ek takum bundan sonra ild mar; i~in 
Ankaraya gidecektir. Bas; antrenor MJs. 
ter Boath ta <;ek taktmile berab~r An
karaya giderek oradaki mac;lari seyre
decektir. 

Antrenor, Ankarada hakem kursunu 
ar;tlktan sonra istanbula donecektir. 

Galataaaray • Betikta§ B 
taktmlart ma~I 

Cumartesi giinii oynanacak olan Ga
latasaray - <;eki Karli mar;1ndan evvel 
Galatasaray - Be§iktas; B tak1mlar1 ara
smd hususi bir mi.isabaka yap!lacakhr. 

Bu mi.isabakaya saat 1,30 da ba§la • 
nacaktlr. 

izmirde yaptlan 
spor bayram1 

!zmir (Hususi) - Alsancak stadyo -
mu, epeyce zamandanberi devam Elden 
esash tadilat ve tamirattan sonra me -
rasimle ar;1Im1§ ve bu vesile ile sahada 
bir spor bayram1 yapilmJ§tir. Bu bay • 
ram, mevsimin ilk bi.iyiik hareketi ha -
llnde ge!Jmi§ ve alakah olmtt§tur. 

Kemalpa§il §OSesi iizerinde ba§hyan 
blsiklet yan§larmm finali sahada bit -
mi§, bunu muhtelif atletlzm yart§larl 
ve bir mar; takib etmi tlr. 
Ma~. bayramda ~ehrimize gelecek o

Ian <;ek takrmma kar91 bir haz1rllk ol
mak iizere tertib edilmi§ ve futbol a
janllgi, izmir muhteliti halinde iki ta
ktm ~tkarmt§tl. Oyun 3 • 3 berabere ne
ticelenml§tir. 

!zmir kuiUbleri arasmdaki birle~me 
cereyanlarm1 bildirmi§tlrn. Goztep~ ill! 
izmlrspor ve Egespor kongreleri dUn 
Halkevinde mii!Jterek bir toplant1 ya -
parak kat'i kararlanm vereceklerdi. 

Goztepeliler, Egesporlular Halkevine 
geldikleri halde hmirsporlularda ekse
ri olmadtfp. gori.ilmiil? ve netice ah· 
namarnr§hr. Haber aldigima gore, iz -
mirsporda Goztepe ile birle§mege kar-
§1 bir muhalefet vardrr. . 

Baz1lar1 kendi kuliib isimlerinin alm
masml, bazllar1 Altayla, bir k1srn1 da 
Goztepe ile blrle§ilmesini istiyorlarm1~. 
Maamafih esas itibarile birle§mege mu
halif olanlar da varmi§. 

40 aeneden fazla dera okutan 
ii~ muallim 

!zmir (Hususi) - ;lehrimizde lurk se
neden fazla muallimlik ederek memle • 
kete bir ~ok okumu§ evlad yeti§tiren i.ic; 
muallim tekai.ide sevkedilml§ ve bu mil
nasebetle Muallirnler Birligi tarafmdan 
Halkevi salonlarmda giizel bir gece ter
tib olunmu~tur. Bu muallimler Ya§ar, 
Hi.isni.i ve Dani§tir. Her iir;ii, !zmirin 
<yok tamytp sevdigi ve ~ok eski gi.inler
denberi meslegine hayat ve gonlil ver
mi§ mualllmlerdir. 

Meraslmde Vali de bulundu. Gilzel 
sozler stiylendi, §lll'ler okundu, ternsil
Ier, kon8erler verildi. 250 mualllm, bu 
ii~ eski meslekta~1 sevgi ve hU.rmetle 
selamlad1. 

ancak kekeliyebildi: 
- Ben rnutasamfhk kabul edemem, 

hele Basraya hie; gidemem. 
T alat Bey kap1y1 gosterdi: 
- 0 halde saraymJZa gidinit. Mille

te gece giindiiz dua ediniz. 
M. TURHAN TAN 

lidir. Nermini ve kendini tevkif ettirmege 

kalkarsak isternedigirniz bir fenahga se -

beb olabilir. Bana itimad edihiz, Ner • 

mini ben yalmz kurtaracag1rn ve sizi ba

loda bulacaglro. 

Demi§ti. Kenan N ermini gormek, o • 

nunla kar§Ila§mak saadetini bile kafi go
rerek ne Kutsiye, ne Kadriye bir haber 
gi:indermeden baloya gelmi§ti. 

Sahnenin tam kar§Jsmda bir masay1 
i§gal etti. !Ik i§i biitiin salonlan aramak 
oldu: N erminden eser yoktu. 

Ondan sonra geldi, masasma oturdu. 
Bir viski Ismarladi. Kalabahk bir rad -
deye gelmi§ti ki dans edenler onun 
masasma dokunuyor, iistiine yikiiacak 
gibi oluyordu. Bu kalabahk arasmda go· 
zii iki kap1dan aynlm1yan Kenan bir ta
raftan da Hayrullahi gormek ve onunla 
kar§Ila~arak ne alacagml anlamak mera· 
k1 i~inde c;ap1myordu. 

Saatler ge~ti ve ne Nerminden, ne 
Hayrullahtan bir haber 1,;1kroad!. Bir ara 
kalabahi'hn arasmda orta boylu c;ember 
gozliiklii, ya§hca bir adamm bir kenarda 
durarak kendisine dikkatle bakhgml gor· 
dii. Gozlerini on a dikti: Bu Hayrullah 
roJyd1"' 

Londrad.a buyuk bir yanotn 
M h r Kristal al 
tamatnen tnahvoldu 

Sarayda pathy n c mlartn miithi ta rakast kilo
metrolarca uzaktan duyuluyordu. Zarar on 

milyon Tiirk liras1na yak1nd1r 

Krista/ Palasrn havadan, muhte~em blr gotiinii~ii 

Londra 1 (A. 
A.) - Londrada 
Sydenham• 
dahi me§hur Kris
ta! - Palas yanmi§ 
ve kill olmu,tur. 

Diin ak$am Pa· 
lasta sebebi me<;· 
hul bir yangm <;tk
rnif, bu yangm der " 
hal biiyiiroii, ve a· 
levier Londaramn 
biitiin cenubu §ar· 
ki k1sm1m aydmhk; 
lar i~inde buak • 
mlthr. Camlann k1· 
nlmas1 ve potrelle
rin yihlmas! birka<; 
kilometro uzaktan i
~itilmi§tir. Y angt • 
nm ~Ikmasmdan bi Sarayrn antresi 

biitiin gayretlerine ragmen televizyon te· 
sisal! tamamile harab olmu~tur. Muaz • 

ras1nda ) 

Giizel bir mecmua 
Turk - Yunan Ticaret Ofiai 
mecmuaamm ilk say111 §Iktl 

Tiirk - Yunan Ticaret Oflsi, resmt organ 
olarak tesls ettl~l mecmuamn ll'k say:1sm1 
ne~retmistir. 

Yunanistanda, yunanca ve frans1zca ola
rak bastian ve her sahada tezahiiriinii gor
dliglimiiz Ti.irk '- Yunan <'ostlugunun lktt
sad ve ticaret ~ahasmda elle tutulu bir ifa
desl denebilen bu glizel mecmuamn ilk 
sahlrelerl Atatiirki.in ve Yunan Krall ikln. 
cl Jorjun biiyi.ik birer fotograflar!le sfu!
lenmi~tir. 

Diger sahifeleri, ismet inoniini.in ve Yu
nan Basvekili M. Metaksasm, her lkl mem
leket iktlsad Vekillerilc el<;iletinin foto~
raflarma tnhsls edilen bu lktlMd mecmu
a.~l. Tlirkiye ve Yunanlstan iktlsadi mii
na.~ebatt hakkmda c;ok zengln ve faydall 
ynz1lan ihtiva etmcktedir. 

Mecmuay1 si.isliyen mnkalelerln salaht • 
yettar Ti.irk ve Yunan $ahsiyetlerinin ilh -
zalanm t?.~JmasJ bu esere daha biiyiik bir 
ktymet vermektedir. 

Mecmuada, makalelerden maada, Tiirk -
Yttnan Tlcaret Ofl.~inin a<;Ill$ma. ve teatl 
e::lilen nutuklara dalr taf~;!Hit, Tlirklye 11!1 
Yunanlstan arasmdaki ithalat ve lhracati 
gosteren lstatistlkler, klering vazlyetlerl, 
SeUl.nlk ve izmlr panayrrlarma dalr yazt
lar ve reslmler vnrcltr. 

Ti.irk - Yunan Ticaret Ofisl rels vekill 
M. Trava.o;.~oro.~un bu mecmuada. ne§rettl~i 
blr makalede de s<iyledigi gibl,' Ofisin ih
dasmdan beklenen hizmetler §oyle hulasa. 
edileblllr: 

Yunanistanda te$ekkU1 eden Of!sle, daha 
evvel Ti.irklyede a<;Ilan Ofls, rniitckabll tl
cart menafllmlzi blrle~tiren kopriiniin iki 
ba~1d1r. Bu glizel te~ebbiis, ikl memleket 
lstlhsaH\.tlle lstihlakati arasmdakl stilu ir • 
tlbah, k1sa bir zamanda tahakkuk ettire • 
cektir. Aynl zaman::la, ikl memleket tlicca.
rma mi.izaherette bulunacak ve yapaca!ll 
tetklkat sayeslnde, her lki hlikumetln, mil• 
letlerlni terakkl ve refaha gotiirecek m~
terek yolda sUratle llerlemelerlnl temln 
edecektlr. 

Ti.irk - Ytn1an Tlcnret OfiBl, lkl memlt • 
ket arasmdakl tlcari ve lktiSadi miinase • 
batm lnkl$afma <;alllilrken, onun c;ok kly• 
metll na~lri efkan olan iktiSad mecmuas1 
da, ne~rlyatt sayeslnde blr yandan bu ba~
larm takviyeslne yardrm edecek, blr yan
dan da, hi~ ~i.iphesiz, lkl memleket arasm. 
dakl dostluk rabitalarmi artll'makta Amil 
olacaktir. Bu itibarla, bu mecmuamn intl
~ara ba~lamasm1, blzzat Ofisln lhdMI ka
dar haytrl! ve ~Jayam §i.ikran bir te~ebbiis 
olarak kar~tl!yablllrlz. 

raz sonra binanm deniz ktsmmm <;ahsl 
~okmi.i§tiir. Etraftaki sokaklar binlerce 
seyircile dolmu§ bulunuyordu. Alevler 
150 metro yilkseklige kadar lfikiyor w 
ktvtlc1m yagmurlan .3 kilometro ilerilere 

zam Org da harab olmu§tur. ----------~-~~~ 

kadar dU,ilyordu. 

Saat 21 e dogru, biitiin bina alevler 
i~in bulunuyordu. 65 tane biiyiik yangm 
tulumbasi durmadan c;al1~hgt halde yan· 
g1ntn online ge<;ilememi~tir. Alevler bu 
esnada binantn iki kulesine de sirayet et· 
tni~ ve kulelerden bir tanesi, bir giik gii· 
riiltiisU sesile ytktlmJ$hr. Binanm esas ki
sJmlan tniithi§ giiriiltiilerle par~;a parc;a 
yere dii§mege ba§laml§ ve alev oteki ku· 
leyi de sarm1~ht. 

Krista! palasm i~inde ~ah~makta olan 
orke~tra san' atkarlan kac;maga muvaf -
fak olmu~lardir. Butiin meb'uslar parla • 
tnentonun tarasasma toplanmi~lar ve a
levleri oradan seyretmi§lerdir. Brighton
dan telefonla bildirildigine gore alevler, 
Londradan 10 kilornetro rnesafede olan 
bu ~ehir civarmdan goriilmii§tiir. 

Geceyansma dogru Krista! Palas ar· 
hk tamamile mahvolmu~ bulunuyordu. 
Maamafih alevler ayni kuvvetle devam 
ediyordu. Krista! Palas yakmndaki hi -
nalarda oturan yiizlerce aile, tehlikede 
bulunan dairelerini terketmek mt!cburi -
yetinde kalmi~lard1r. 

Sabahm saat birinde alevler azalma • 
ga ba~laroi~tlr. Maamafih itfaiye, daha 
birkac; saat, afetin her tiirlii sirayetinin 

online g~mek iizere c;ah$mak mecburiye

tinde kalmi§hr. 

Niifusc;a telefat yoksa da itfaiyenin 

Duman ve kalabahk arasmda onun 
kendisini selamladigmi ve giiliimsed1gini 
sand!. Ayaga kalkh; bir ad1m atmak is
tedi. 

1htiyar adam ka§larile yiirumemesi -
ni ve yerinden hmtldamamasmi tenbih 
edince teessiir ve merak ic;inde yerine 
t;oktii. F akat gilzleri hala onda idi. lhti
yar, Kenanm endi~esirti, merakm1 seze -
rek giildU. Ba§tm salltyarak, gozlerini 
kuparak: 

- Sabret, behemehal gelecekler. 
Demek istedi ve etrafm1 gozden ge -

c;irerek saga sola donerek kendisini a-
ra§tirdigmi anlath. 

Bu miithi§ kalabahgm ic;inde, di.inya • 
da en ~ok sevdigi mahluku beklemek ve 
bulamamak Isllrabile son derece harab 
olan Kenan Hayrullahm bakt§larile a • 
deta teselli huldu ve garsona bir viski 
daha IsmarladJ, 

Balo gittikt;e co uyor, c;iftler gittikt;e 
mest ve bihut donilp duruyorlard1. Ba -
g1ran, kahkalar kopartan, havaya kon· 
fetiler atan, diidiik ~alan sarhot kadm ve 
erkekler Kenam yerinden klmildataml -
yor, hatla k1zdmyordu. Onun gozleri ya 
kar§Jda, yahud etrafmda birini anyor -
du. 

Me§hur ku&hanede bulunan cinsleri 
nadir yiizlerce ku§ serbest b1rakdmJ~hr. 

Saraym orkestras1, yangmm <;Ikligi 
anda prova yapmakta idi. MiztkacJiar, 
ka~mak i~in ancak fmat bulabilmi~ler -
dir. 

ltlaiyenin gayreti 
Londra 1 (A.A.) - Krista] Palasm 

esas binasmdan tecrid edilmi§ olan iki 
kule elli a! t1 yangm tul umbas1 s1ktlmak 
suretile yangmdan kurtanlmi~lir. Resmi 
bir ziyafetten ~1kan Diik do Kent tu -
lumbacilarla tehlikeli mmtakaya girmi§ 
ve arkasmda bir palto, ayalbnda uzun 
konclu ~izmeler oldugu halde sabahm 
Uc;iine kadar orada kalmi~hr. Bu sabah, 
geceyi civarda, bahc;elerde ve tepelerde 
gec;iren binlerce seyirci kar§Ismda kalan 
on tulumba i~lemege devam ediyor. 

Y angrn •ondii 
Londra I (A.A.) - Krista! Palas

ta ~Iktni§ olan yangm bu sabah saat dort
te siindiiriilmii§tiir. Hasar miktan, bir 
buc;uk milyon lngiliz Iirasi tahmin olun -
maktad1r. 

Y angrmn sebebi 
Londra I (A.A.) - Krista! • Pa· 

las yangmmm sebebleri halen anla§Jla -
mam1~hr. 

Palas direkoti.iriiniin sand1gma gore, 

yangm havagazi patlamasmdan ~tkmw 
hr. Bina, sigortah idi. Ancak, sigortadan 

almacak para, binamn hakiki k1ymetin • 

0 kalabahk ve o endi§e arasmda Ke

nan kendisine viski getiren garsonun so • 

dadan sonra bardagma ihtiyatla ve etra· 
fma bakmarak kiic;iik bir kag1ddan bir 

toz doktiigiinii gormedi. 
Garson acele uzakla§h ve Kenan vis· 

kiyi birka<; yudumda dikti, bitirdi. 

Elindeki tepsiyi kimseye c;arpmamak 
i~in havaya kald1ran garson biifeye yak
la$Irken ttknazca bir adamla kar~tla~tl. 

Bu t1knaz adam, yani Deli Orner gar
sana istifsarkar bakh. Garson gozlerini 
k1rparak: 

- V erdim! dedi. 
Deli Orner mi.isterihane yiiriidii; 

arka malardan gec;ti: bir locaya ~1kh ve 
orada kendisini bekliyen gene kadma 
mi.ilaki oldu. Y ava~c;a igilerek: 

-$imdi geldi; dedi. Fahri bize o -
nun nerede oturacag1m haber verecek. 

Nerminin yanaklan birdenbire k1zar ~ 
d1. Elleri titrernege ba§lad1 ve gozleri ya
•ararak: 

- Y anmda kimse var roiyd1 ~ 
Diye sordu. Deli Orner iblisane giile

rek: 

- Size soyledim, 0 san§m bir kiZI 
delice seviyor. $imdi onunla beraber gel-

den ~ok geridedir. Binanm hakiki k1y -
meti be~ milyon lngiliz liras1 tahmin o
lunmaktadir. Palas civanndaki binalar -
da oturmakta olan ve diin gece daireleri
ni terketmek mecburiyetinde kalanlar. 
bu sabahtan itibaren yeniden evlerina 
donmege ba~lam1 lard1r. 

*** 
Kristal Pala•rn tarihi 

Londranm §imalinde geni~ bahc;elerl~ 
muhat bulunan Krista! Palas adile ma4 

ruf camh saray 185 I deki biiyiik aergi 

miinasebetile yaptlmt~tlr. Saray 1851 aer4 

gisini tertib eden Sir ]ozef Pakstonun 

plam mucibince in~a edilmi~tir. 500 yar~ 
da uzunlugunda bulunan saray bilahare 
konser, miisamere gibi giizel san' at ha • 
reketlerine tahsis edilmi~tir. Bu meyanda 
biiyiik salonda miiteaddid sergiler tertih 
edilmi§tir. Son zamanlarda Londra rad· 
yosunun televizyon tertiball da bu saray
da tesis edilmi§ti. Umumi Harbde Camh 
Ko~k bahriye efradma tahsis edilmi1ti. 
Harbden sonra 1920 senesi ha7.iranmda 
Camh Ko§k gene halk i§lerine verildi ve 
bu miinasebetle saraym biiyi.ik salo 4 

nunda «imparatorluk Harb Muzesi» a• 
c;tl dJ. 

Saraym in~aah bir buc;uk milyon fngi
liz lirasma mal olmu§tur. Saraym iki ta• 
raftnda 282 kadem yiikseklikte iki kule 
vard1r. Geni§ bir saha i~gal eden saraym 
bahc;esinde aynca geni~ bir futbol sahati 
yapilmJ~ti. 

digini gordiim, size de gosterecegim. Na

si! sevi~tiklerini de goriip anhyacakslmz. 

Hatta bu sevginin nekadar eski ve kok -
le§mi§ bir sevgi oldugunu da anhyacak
smtz. 

N ermin, hafif<;e 1slanan gozlerini !Je• 
yaz ortlilii masaya dikti ve daldJ ... 

Kenan, on dan biraz otedeydi; yalmz
di. F akat ikinci viskiyi i<;tikten sonra 
giizleri birdenbire dumanland1 ve her§eyi 
birden biisbiitiin ba~ka gormege, ne§' e • 
lenmege ba~lad1. Renkler tathla§Iyor. 
kadmlar, hatta erkekler ona c;ok sevimli. 
biitiin etraft gonlii avlayicl geliyordu. 
Bir an geldi ki uzaktan i~ittigi bir kah • 
kahaya uzun kahkahalarla mukabeleye, 
liizumlu liizumsuz bagmp c;ag1rrnaga 
ba~lad1. Ayaga kalkhgl zaman kendisine 
i§aret eden ihtiyarm ne demek istedigini 
anlamad1 ve tekrar oturdu. Bir an otur• 
dugu ham koltugun arkasma ba§J dti~e
rek giizleri kapandt. 

Kendine gelir gibi oldugu zaman ya• 
nmdaki iskemleye bir yabanc1 oturmu,tu. 

Gene, giizel, ean~m. dekoltesinden 

pembe teninin biitiin taraveti ta~an bir 

kadm. 
[ArkaJI varJ 



z 

...... uriyetin biiyiik 
vrupa anketi 

Servet umanlarm 
timidleri bo, una! 

......... ~ ..... · d cepheler • de 
vaziyet degi§ ed· 
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GONON BULMACASI 
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I I I...L 
Soldan saga: 
1 - Bugiin Ankarada kongresi toplana

cak olan meslek. 2 - Atllgan adam, mes -
hur blr Yunan kahramam. 3 - Nota, pan.. 
tolonu tutan, sahib. 4 - Ne s1cak ne so -
~uk, zevc. 5 - Fenal!k, Frans1z alfabesin
de b!r harfin okunusu, agacm kolu. 6 -
iranlllarm eski ism!. 7 - Alfabede bir har
fin okunulju, caka, isim. 8 - Qrrak. 9 -
Rezalet c;1karm1s olan, lnsan. 10 - Miikem
mel, bir nakliye vas1tas1. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Sulh, atlarm beslenlp terbiye ol -

duklan yer. 2 - Serl, iiliim zamam. 3 -

Nota, .seclye, cefa. 4 - Uzak, blr mabed. 
5 - Ba~ka blr adam namma mes'uliyet 
deruhde eden. 6 - Bir emir, frans1zca 
cdosh. 7 - Ziya, gece eglence yerl. 8 -
S1fat edat1, yak1lacak §eY, rusca ceveh. 
9 - Banyo yeri, Arabistanda oturan. 10 -
Alafranga sucuk, arabca csu,. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi11 ~ekli 

1 2 3 4 1\ II 7 8 t 10 

1/GIAIMIUIRI•IsiEILI• ~ I 
2 AIDIAIMI•IDIAIMIAIR 

YIAIKIUIBI•IBIEIRIE 
II•IAIDIAIMIAIKI•IF 
RIUIRI•I~IAIHI•Islt 

lstanbuJ Horsas1 kapan1§ 
· fiatleri 1 - 12- 1936 

PARALAR 

All' 
1 Sterlln 611. 
1 Dolar ~<:./, 

20 Frans12 Fr ll:l. 
20 Llret 1io, 
20 Betclka Fr h2, 
20 Drahml 20. 
20 isvtcre Fr 365. 
20 Leva ;Jv, 

1 Florln 63 
20 Ce)c kronu 75, 
1 Avusturva 81 :.!0, 

1 1 Mark 23. 
1 Zlotl 19. 
1 Penllll 2U. 

20 Leva 12, 
20 Dinar 48. 
Ruble 
1 isve!f kuronu 30, 
1 TUrk altm1 U92, 
1 Banknot Os B ~4L, 

«;EKLER 

Londra 
Nev Yok 
Parts 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Pra~r 
Vivana 
Madri" 
Bertin 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Bellll'ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Asian ~imento 
Merkez Bankas1 

A ell~ 
616, 

(), 7U71 
17.0675 
15,1:.!66 
4,7183 

88,79~7 
3.4687 

64.~35 
1.4638 

<!2,4-12~ 
4,245 
7,1594 
l9810 
4,2094 
4.342:> 

108.60b 
34.4975 

2.777.) 
21. 7:. 

5.1485 

ESHAM 

I Actll~ 13.00 
83. 

S&tl, 
tJ18. 
1<!6. 
116. 
130, 
!jj, 

23. 
o8<. 

23. 
66, 
80, 
23 . 
26. 
20.00 
23. 
u. 
50. 

Bl. 
993. 
24J, 

Kapa.Illl) 
616. 

0. 7969 
17.07 I 
15,1168 

4. 7l~5 
68 7!ll:l7 
o.4slo I 

64,:135 
1,4670 

22,44o5 
4.24.) 
7,4591 
1,9tnu 
4,2094 
4.312;) 

Lv8.so~ 
BHu75 

2.777f> 
24.75 
3.14'5 

Kapaml$ 
13,05 
·6.50 

ISTIKRAZLAR 

CUMHURiYET 

istanbul Belediyesi hanlart 
Muhammen bedeli Uk teminatl 

Cerrahpa'a hastanesine liizumu olan 
rontken levazJmi 
Cerrahpafa hastanesi rontken servisi 

2317,75 173,83 

i~in liizumu olan 7 turlu alet ve edevat 1131,50 84,86 
Cerrahpa'a hastanesine luzumu olan yukartda yaz1h iki turlu mal

zeme ayn ayn ~~Ik eksiltmiye konulmuflardtr. ~artnameleri Levaz1m 
Miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler 2490 numarah kanunda yaz1h 
vesika ve hit:alannda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 8/12/936 sah giinii saat ~4 te Daimi Enciimende bulunma
hdular. «B.» (3120) 

Beher taktmm 
Tak1m tahmin bedeli 
288 Hademe elbisesi 14 lira 

35 Manto kadm hademeleri i~in 14 » 
30 Kimyahane memurlart i~in it gomlegi 4 » 

Yukanda cins ve miktarile beherinin tahmin bedeli yaz1h elbise, 
manto ve gomlek a~1k eksiltmiye konulmuttur. ~artnamesi Levaz1m 
Miidiirliigiinde goriiliir. lsteklilerin 2490 numarah kanunda yaz1h 
vesika ve 348.15 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
birlikte 21/12/936 tarihli pazartesi giinii saat 14 te Daimi Encii • 
men de bulunmahdular. ( 3361) 

Kirahk bane 
IIaydarpa§a Yeldegirmeni Kahve so

kak havagazi, su, elektrik, banyo ve 
bah~esi alan 14 nurnarah trarnvaya iki 
dakika havadar hane kirahktir. 

Anahtar 19 nurnaradad1r. 
Telefon: 
24174 her giin konu§mak i~in. 
43886 pazar giin konu~mak i<;in. 

Dr. Mehmed Osman Saka 

Denizyollari 
I~LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba§I 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

BiRiNCi MERSiN 
POSTASI 

I SoQuk Ve rutubetli havalarda 
AKRiDOL 

Kullananlar soguk algtnhgmda, grip 
nezle ve bogaz olmaktan kurtulurlar. 

AKRiDOL 
Bogaz ve bademcik iltihapla

rml pek r;abuk ger;irir. 

Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35 kuruljtur. 
40 tanelik kutusu 70 kuru!ltur. I 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 I 
2/12/936 - (;ar~amba 

3/12/936 - Perfembe 

1 den 150 
151 » Yukan 

Cami hademeleri 

)) » 

4/12/936 - Cuma Eytam ve eramil, muhtacin ve miitekaidin 

5/12/936 - C. Ertesi » » » » » 

lst~nbul, Beyoglu ve Kad1koy mmtakalari dahilinde bulunan ca· 

mi hademelerinin ikincite~rin 936 iicretlerile eytam ve eramil ve 

muhtacin, miitekaidinin ii!; ayhklart yukar1da gosterilen giinlerde 

verilecektir. Maaf ve iicret sahiblerinin mensub olduklar1 Vaktflar 

ldarelerine miiracaatleri. (3344) 

BEYKOZ 
Deri ve Kundura F abrikas1 

TURK ANONiM ~iRKETiNDEN: 3 

4 

5 

6 

7 
•I VIAlL IAIK •I GIAIIK 
GI•I•IAIKIAIMIEITI• 
AILiliMI•ISIAI~I I IN 

Gogiis ve dahili hastahklar Bugiin kalkan Mersin posta-

l Al;ll~ Kap~ miitehass1s1 smdan itibaren lstanbuldan 
Tiirk borcu I va. 22.725 22.775 0 ~ » •ll pe~ln 21.2j 21,25 Cenevre ntversttestnden mezun, sah giinleri kalkan Mersin Bi-
~ ~ u vRrlPll 2UO 21 ~o Cenevre Ttb Fakiutest ve hallc rinci postalari Payastan evvel 

Fabrikam1zda mevcud ve sene sonuna kadar toplanacak: 
1 - Her nevi mamul deri ve ke~i kosele par~alart 
2 - Kromlu derilerin bra' tala,Ian 
3 - Nebati derilerin braf tala,Ian 

11/12/936 tarihinde sa at 14 te 3 kalem iizerinde a~Ik art • 
hrma ile sahlacakhr. Muvakkat .teminat ak!j:esi birinci kalem i~in 
300, 2 nci kalem i!;in 50 ve iic;:iincii kalem i~in 50 liradu. , 

8 
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Haydar Rifatm 
eserlerinden 

!lir;in Oliimii 50 Kr. 
Efendi 1le U§ak 40 " 
Vikontun Oliimii 30 " 
iklimler 100 " 

T A H V t LA T sanato1'1/omU sa'lnlc aststant DtiRTYOLA da ugriyacak • 

&a.dolu 1 vadel1 41.~ 41. 1 daU.eleri. tigleden sonra ilcideo -I 
A!tl~ Kapan~ Belediye karflStnda Sinanaia lardJr. (3324) 

ll' .......... ~ __ n.....,v.,.a.==-41.-.0 .. f>.----._!t ll ... it.ib•a•r•enllllihlia~aiitalilliiallnn-IJili!lkilaiilb•u•l•e•d•e•r... ROMANY A SEYR1SEFA1N 1DARES1 ~ mii. va. 41· Telefon: 23565 
. Hareket edecek vapurlar: 

Dr. Haftz Cemal 
Lokman H ekim 

Dahiliye miitehassJSJ 

r•-- T j f Q 8 i L --zw-. DACiA vapuru 4 K. evvel cuma saat 
13 te (Kostence) ye. 

Dr. lhsan Sami 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmarnak iGin a.i\l.zdan ahnan tifo 
haplancbr. HiG rahatSizhk vermez. 

ROMANiA vapuru 8 K. evvel Sah 
saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve is· 
kendcriye) ye. 

HPrkP~ al:lhilir Kutusu !i5 Kr 
Pazardan ba~ka giinlerde ogleder 

ilk A§k 100 " 1 sonra saat (2% tan 6 ya) kadar stan· 
Kiir;iik Hikayeler 100 .. I 
Mevud Toprak 125 ,. bulda Divanyolunda (104) nurnaral: I' t b I K t I .. 
Stalin 150 ., husust kabinesinde hastalanru kabul e- S an U OMU an 1g1 
Lenin Mezhebi 75 .. der. Sah, cumartesi g{inleri sabah Satmalma Komisyonu ilanlari 
Felsefe 35 " c9 lh • 12 .. saatlerl hakiki fikaraya mah-

Mallari gormek i~in Fabrika tdare ~efligine ve fazla tafsilat 
i!;in de Fabrika Ticaret Servisine miiracaat olunabilir. 

Ankara Memurlar 
Kooperatif $irketinden: 
21 mart 1936 tarihli umumi heyet kararma tevfikan asd hisseleri iade edi

lecek olan a~ag1da isim ve hissc numaralar1 yazdt miitekaid ortaklarmuzm 
i§tirak hisselerini almak iizere bizzat veya mektubla 31/12/1936 tarihine ka
dar §irket miidiirliigiine miiracaatlan. rica olunur. 

Tarih Felsefesi 125 " I sustur. Muayenehane ve ev telefon 

~A~n;a~r~~iinn~iiiiiiiiilii6;0 ii"~Q,.~2~2:39:8~.~K~t§~h~k~2~10~4~4 ........... .. . _., . 
Her Sabah Ttra' 
Olmak Medeni 

Y e~ilkoy T ayyare meydanm· 
daki benzin tankt yaptmlacak -

hr. ihalesi 9/12/936 ~arfamba 
giinii saat 16 da a~tk eksiltme 
ile yap1lacakhr. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
ir;in tenziHl.th fiatlarla miittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Rornanya, Polonya 
ve Tuna limanlan i~in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa 
ir;in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in 
Galata Yolcu salonu kar§ISmda Ta • 
hirbey hamnda istanbul umurni acen
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 

llisse No: 2674 Niyazi, 2676 Niyazi, 1323 Orner, 1168 Faik, 4438 Talat, 
3665 Hidayet, 1212 Azmi, 1208 KaZim, 3706 Ra~id, 2394 Muhtar, 2276 Balis, 
2383 Bahattin, 2535 Salih, 276 Siileyman, 3209 Server, 3482 Muhlis, 2210 Ah· 
med, 604 Hasan, 2662 Mehmed, 1606 Hikmet, 3069 ihrahim, 827 Siileyman, 
4722 Osman, 2500 Tahir, 2494 Sadrettin, 2605 ismail, 4752 $akir, 3249 
Haydar, 1080 Ahmed, 2157 Muhittin, 639 ~evki, 3227 Macit, 3283 Avni, 2771 
Nafiz, 1301 Kadri, 3126 Feridun, 2160 §:evket, 1859 Ethem, 1341 Kamil, 1119 
Ahmed, 3226 Ali, 923 Halil, 1314 Rahmi, 2230 ismet, 4372 Ferid, 2839 Hilmi, 
3063 Tahsin, 2671 Zikri, 1946 ~evki, 869 Nafiz, 1236 Necati, 3359 ihsan 
1548 Mehmcd 2668 Fahri, 1247 Vasfi, 3798 Feridun, 2798 Nureddin, 2268 A 

Bir ihtiyacdtr 
Fakat iyi bir braf sabunu, iyi bir 

brat bt~agi kullananlara ise bu ihti· 
yac biiyiik bir zevk olur. 

ltte size bu zevki verecek ~eyler: 

~- Hasan bra~ sabunu 

Yeni 

Hasan bra~ makinesi 
Hasan bra~ bt~agt 

Hasan bra~ pudrast 
Hasan kolonyast 

Sovyet Rusya 
Sovyet Rusya yeni bir te,kilah esasiye kanunu kabul etmi,tir. 
Bu lefkilata gore yeni Sovyet Rusyanm ~ehresi ne olacaktu. 
~imdiye kadar nastl inkifaf etmi,tir. Sabiha Zekeriyamn 
Molotofun nutuklarmdan tercume ettigi bu eser, size bu 

hususta bir fikir verebilir. Fiah 50 kuru,tur. 

YENi KiTABCI 

Muhammen ke,if bedeli 803 
liradJr. ~artnamesi hergiin ogle
den evvel Komisyonumuzda go· 
riilebilir. lsteklilerin 60 lira 25 
kuru~luk ilk teminat makbuz ve· 
ya mektublarile beraber Fmd1k· 
hda Komutanhk Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (3130) 

*** 
Istanbul Komutanhgi makam 

otomobili i~in miktart takarriir 
edecek bedeli iizerinden tesbit 
edilmek iizere almacak olan 510 
lirahk benzine ihale giinii talibi 
~Ikmad1gmdan pazarhkla 12/ 
12/936 cuma giinii saat 14,30 da 
sahn almacakhr. lsteklilerin 38 
lira 32 kuru,Iuk ilk teminat mak
buzlarile beraber Fmd1khda Ko
mutanhk Sahnalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. (3131) 

*** 
Istanbul Komutanhgi i~in Iii • 

zumu olan 4000 kilo makarna 
ile 2000 kilo ~ehriyeye ihale gii
nii talibi ~Ikmadtgmdan pazar • 
hkla 11/12/936 cuma giinii saat 
15 te satm almacakhr. Beher ki
losunun muhammen fiatlari yir
mi~er kuru~tur. ~artnamesi her • 
giin ogleden evvel Komisyonu -
muzda goriilebilir. lsteklilerin 90 
lirahk ilk teminat makbuz veya 
me~tublarile beraber Fmd1khda 
Komutanhk Satmalma Komis • 
yonuna gelmeleri. (3132) 

*** 
istanbul Komutanhgma bag • 

h Birlikler ihtiyaci olan 44000 
kilo kuru fasulye kapah zarf u
sulile eksiltmesi 9/12/1936 da 
!;arfamba giinu saat 15 te yaptla· 
cakhr. Muhammen tutar1 6160 
liradtr. ~artnamesi hergiin og -
leden evvel Komisyonumuzda 
goriilebilir. fsteklilerin 462 lira -
hk ilk teminat makhuz veya 
mektublarile 2490 say1h kanu • 
nun 2 nci ve 3 iincii maddelerin
deki vesaikle beraber belli gun -
de en az ihaleden bir saat evve
line kadar teklif mektuhlarile 
beraber Fmd1khda Komutanhk 
Satmalma Komisyonuna gelme -
lerl. (3136). 

istanbul Be§inci · Noterliginden: 

Unkapanmda HJzubey mahallesinde 
9 numarah evde oturan Bayan Hesna 
izmirde Karantinada tramvay cadde -
sinde 639 numarah evde mukim umumi 
vekili Bay Ahmedi 16 ikincite§rin 936 
tarihinde daireme tevdi eyledigi ve iz
mir ikinci noterligince teblig ettirilen 
azilname ile azletmi~ oldugumdan key
Ciyet mumaileyhamn talcbi iizcrine ne~
ri iHin olunur. 

' . 
1043 Halil, 2896 Hilmi, 2903 Hilmi, 2406 Tahir, 2856 Basri, 1041 Muhitt' I! 

283 

•·554 

2433 Niyazi, 3117 Ra.~d, 653 Mithat, 2322 Hikmet, 2397 Cevdet, 1224 Ibrahim, 

4~l94 Teviik, 1213 Siileyman, 992 Basri, 1466 Hakln, 1300 Halil, 4320 Tev· 
fik, 2179 Galip, 812 Emin, 504 Cemal, 2398 Bahri, 183 ibrahim, 3163 Sami, 

2748 ;;iikrii, 177 Talat, 248 Talat, 2376 ibrahim, 2257 Abdullah, 2366 Tahsin, 

15 Rifat, 4967 Tcvfik, 5022 ismail, 695 Ali R1za. 

Is tan b u I G a y .rim u b a d i II e r K o m i s yo n u n d a n : 
Semti ve 
mahallesi 

SokaA'• 

Beyoglu Kamerhatun !;)irket 

Arnavutkoy 

Beyoglu Emincamii 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Kumkap1 !;)ahsuvar 

Fatih Diilgerzade 
Hoca !;)emseddm 

silivrikapt Fatih 
Sultan Mehmed 

E. Yaghane 
Y. Ugul ~tJkmazl 

liar 

Valida ~e<;mesi 

Kadirga !imam 

Arslan bane 

E. Veli Ef. 
Y. Seyid Nizam 
cad. 

QengelgOy Hasanpa§a seddi 
Yukar1 sokak 

'Uskiidar Selami Ali Babacan 

Beyoglu Hiiseyinaga Sultan '<e~mesi ve 
Arnavut !i1kmaz1 

OrtakOy Ta§ocagl 

Beyoglu Emincamii ilar 

Edirnekapt Kefevl E. Sarra£ 
Y. Faizci 

Kuzguncuk QiQek 

Emlak 
No. 

E. 23 
'Y. 25 
E. 19·21 
Y. 124-19·21 

15 
34 

E. 99 

Y. 61 
Ada 163 
Parsel 27 
E. 1-3 
Y. 3 
Mahallen 28 
E. 1 
Y. 9-911 

H:. 8-8 Mii. 
Y. 3·13 

E. 13-15·17 
Y. 15-17·19 

22·6 

E. ve Y. 29 

E. 19 
Y. 21 
E. ve Y. 1 
Ada 16 
Harita 106 

E.9 

Cinsi ve 
hiuesi 

54 metre arsa 

I~tinde yemi~ agaelar1 ve 
dolabb kuyusu ve ahm o
lan bostam11 76/2400 his. 
172,25 metre arsa 

115 metre arsamn 2/3 his. 

Arsanm 1/4- his. 

Hisseye gore 
muhammen K. 

162 

100 

450 
320 

50 

, 

Arsamn 90/120 his. 1000 K. zart 

l~tinde kllyusu alan bostan 500 
ve ahmn 1/6 his. 

lki k1t'a arsa 

34,50 metre arsa 

Tarlanm 7 dOniim muk ata
ah mahallinin 301120 ve i· 
careteyinli 8 donum mahal· 
linin 4~/120 his. 
21 metre arsa 

Ka.rgir bane 

64,50 metre arsa 

420 

330 

110 

440 

70 

610 

50 

) 

• 

• 
Yukanda evsah yazth gayrimenkuller on giin muddetle satJ§a QlkarilmJ§t•r. lhaleleri 14/12/936 tarihine tesadiit 

eden pazartesi giinii saat on dl'lrttedir. Sab~ mO.nhas1ran gayrimilbadil bonosiledir. 



2 Birincikamm 1936 

0 iZMA Pi 
CUMHURiYET 

AN 0 L ile derbal ge~er. U~iimek· 
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agrtlan beman keser 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istanbul T elefon Direktorlii9'iinden: 

Atagxdaki cedvelde isimleri yaz1h baz1 miiessesat ve zevatm bali 
tasfiyedeki Telefon ~irketinden isimleri hizalarmda gosterilen ala -
caklar1 vardxr. 

Alikadarlarm Galatada Assikiirazioni Jenerali hamnda 2 ve 5 
llumaralarda tasfiye memuru Biliyotiye miiracaat ederek paralarm1 
almalarxm rica ederim. 

ADRESLERi ME~HUL OLDUGUNDAN 
TEBLiGAT Y APILAMIY AN ABONELER 

Telefon 
No. 

23792/5 
24038 
36.59 
41841 

36.118 
60051 
42794 
41202/3 
23998 
40211 
40012 
43743 
41044 
44348 
23322 
42381 
40490 
42576 
44247 
20355 
43413 
20158 
42795 
44574 
40492 
44973/1 
42704 
23601 
40810 
23078 
22276 
20543 
44975/4 
42524 
36.191 
21781 

22722 
42617 

:593 
3236 

42213 

42034 
43031 
43216 
32.13 

40740 
41346 
42038 
42146 
42178 
42202 
42877 
43031 
43711 
20514 
20752 
21071 
20847 
21262 
21575 
22177 
23681 
22616 
23089 
40553 
60544 
43862 
41093 
42358 

IS t M 

Bel!rika Bankasi 
Siit Anc;nim ~irketi 
Heywood H. F. Major 
Wylie C. R/Jr. 
Pfafferot lvo 
Harold Thomson 
Hurmuzi Theo 
Fumaro 
Wright H. K. 
Lenz ve ~iir. 
Bergeron R. E. 
Witte L. K. 
Saksild 
Hidayet Schidtc:hen 
Mitz kardetler 
Hebermann ve Cukes 
Muhtelit Miibadele Komisyonu 
Motet P. H. 
Raihlen Henry 
lng. Turk ve lst. T. Muhtelit mahkemesi 
Knight W. L. C. 
Memaliki ~arkiye Fransiz Bankast 
F oks Brothers 
O'Brien Thomas 
Turk Amerikan t, ~irketi 
Kredi Liyone 
Barondi Breugel Douglas 
Kredi Liyone 
Rosental A. 
Paragamyan Armanak 
Amerikan Ekspres 
I stern T elgraf Ko. 
Y. M. C. A. Gender Cemiyeti 
Bert J. ve ~iir. 
Retad Danyal 
Kromhaut Motorin Fabrik 

Y eni Ticaret T. A. $. 
Kas1m Kaleleani ~eho ve teriki 

Seminati 
Volkman Mari 
Papia T. Katina 

Muhtar 
Feniks Matbaas1 
Pabi Gido 
Dr. Pabia 
Salem 
Dakiis Edvard 
Lindenmayer E. 
Pi~ioto Eduard 
Dr. Oripid 
Bank Franko Aziatik 
Brinch Viggo Miih. 
F eniks Matbaasi 
SAXILD J. 
Deutschberg D. 
Picriotto Hilel 
F otios Strergi 
Kevorkyan Haig 
Romanos Petros 
Pulathaneli Bir. 
Schaul Albert Dr. 
Parali ve Portias 
Muradoglu Jan 
Simeonides Simeon 
Atlas Oteli 
Summa C.harles 
fnce Alemdar Halil 
Drakopulos Lisandros 
Sovtorgflot 

Umumi yekUn: Lira 

Emirdag1 Belediyesinden: 

Meblag 
L.K. 
90.91 
39.88 

9.83 
40.59 
2.37 

12.01 
69.98 

2.22 
92.46 
20.-
18.20 
2.01 

41.86 
11.95 

7.95 
0.66 

20.-
45.50 
45.50 
5.-

11.28 
85.54 

7.12 
17.85 

4.82 
110.90 
45.50 
17.06 
1.22 
7.07 
3.04 

40.25 

4.66 
44.30 

0.45 
37.25) 
2.88) 

50.16 
1.29 
2.77 
2.75 
0.49) 
3.29) 
3.06 
4.94 
3.05 
3.73 
4.58 
5.37 
4.66 
3.10 
6.74 

15.11 
1.18 
0.17 
0.82 
3.59 

10.42 
7.44 
0.40 
1.34 
7.08 
3.61 
0.64 
0.87 
0.08 
3.89 
4.31 

10.57 
2.05 
1.81 

1195.43 

1 - 2500 lira ketif bedelli 1 • 5000 ol~iilii sm1r kurokisi mucibince 
70 hektar meskun, 30 hektar imar sahas1 70 X 30 = 100 hektar sa~ 
han1n halihazxr haritast yapxlmak iizere 11/12/936 giiniine rashyan 
cuma giinii saat 15 te ihale edilmek iizere bir haftahk ilan ve yirmi 
~ir g~n miiddetle a!rtk eksiltmiye konulmuttur. lsteklilerin umumi ve 

ususx tartnamesini gormek i~in ve eksiltmiye ittirak i~in de -eksilt
llle giinii muayyen saatten evvel bedeli ketfin % 7,5 nisbetinde 187 
lira 50 kurut muvakkat teminat ak~esini Belediye veznesine yahr
lllak suretile Enciimeni Belediyeye miiracaat etmelerine. 

. 2 - lhale bedelinin mef1 petin ve msfx da 937 mali yth haziranm
da tediye olunacakbr. 

3 - lsteklilerin Emirdagt Belediye Enciimenine miiracaat etme • 
1eri luzumu i!i.n olunur. (3353) 

Posta T. T. Levaztm 
Miidiirliigiinden: 

1 - 24 K/m uzunlugunda kurtunlu kablo ve teferruah kapah 
zarfla eksiltmeye konulmutlur. 

2 - Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminah 990 liradtr. 
3- Eksiltme 7 ikinciki.nun 937 tarihinde saat 15 te Ankarada Pos

ta T. T. Umum Miidiirliigiinde toplanacak Ahm Sabm Komisyonun
da yaptlacakhr. 
4- Talibler teminatlarmt idaremiz veznesine teslim ve alacak -

Ian makbuz veya kanunen muteber teminat mektublarxm ve tart -
namede yazth belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
ve miihiirlii zarflar kanunun tarifah dairesinde mezkur tarihe musa· 
dif per~embe giinii muayyen saatten bir saat evveline kadar Komis
yona teslim edilecektir. 

5 - Talibler, resmi gazetenin 7/5/936 tarihli ve 3297 sayth niis
hasmda !r•kan talimatnameye gore miiteahhidlik ehliyet vesikasm1 
haiz olacaklard1r. 
6- ~artnameler Ankarada Posta T. T. Levaztm Miidiirliigiinden 

lstanbulda Beyoglunda Levaztm Ayniyat muavinliginden parastz ve
rilir. «1804» (3059) 

Kars V aliliginden: 
1 - Kars lsmet Pafa ilk mektebinin tamirah ve ilave edilecek k1s • 

mm in,aab «18819.35» lira bedeli ketifle 16/11/936 tarihinden 
itibaren bir ay miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konul -
mUftUr. 

2 - !hale 16/12/936 tarihine musadif ~arfamba giinii saat 15 te 
Kars Hiikumet Konagmda toplanan Daimi Enciimence yap1 -
lacakhr. 

3 - Muvakkat teminat «1411.45» liradu. 
4 - Miinakasa tartnamesi hususi ve fenni tartname, plan ve kefif 

evrakx Kars Nafta Miidiirliigiinden verilecektir. 
5 - lstekliJerin 2490 T.Umarah kanuna uygun olarak teklif mektub

larxnl ve Nafta Vekaletince musaddak yap1 i,Ierine aid ehli • 
yet vesikalarile 16/12/936 !rartamba giinii saat on ii~e kadar 
Kars Viliyeti Enciimeni Daimi Reisligine makbuz mukabilin • 
de vermeleri veya posta ile gondermeleri ilan olunur. {3317) 

Oevlet Oemirvollar~ ve limanlan islalme U. idaresi ilinlar•l 
Muhammen bedeli «11142.67» lira olan cam malzemesi 18/12/ 

1936 c:;uma giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada !dare 
binasmda sahn ahnacakhr. 

Bu ife girmek istiyenlerin «835. 70» lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 
3297 numarah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname daire -
sinde ahnmtf vesika ve tekliflecini ayni giin saat 14,30 a kadar Ko
misyon Reisligine vermeleri laztmdlr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dal·esinden, 
Haydarpafada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagtblmak.radtr. 

(3137) 

ikt1sad V ekaleti Maadin 
Umum Miidiirliigiinden: 

lzmir Vilayetinin me\·kez kazasma bagh Cumaovast Nahiyesinin 
Y enikoy karyesinde simalen Sogiit!riiktepeden hathyarak Ziinbiillii -
kayaya dogru hat, ~~rkan: Ziinbiilliikayadan Damtepeye dogru hat, 
Cenuben: Damtepeden Akservi!retmesine dogru hat. Garb an: Ak -
servi 'refmesinden hudud ba,Iangtcl olan Sogiit~iitepesine dogru hat
la mahdud 587,25 hektar sahada Yusuf Ziya tarafmdan 29/12/932 
tarih ve 1/9 No.h ruhsatnameye dayantlarak aramhp meydana ctlkart· 
lan Lignit madeni «99» y11 miiddetle mumaileyh uhdesine ihale kxhna
cagtndan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince 
bu babda bir guna itiraz1 olanlarm 17/11/936 tarihinden itibaren 2 ay 
miiddet i~inde Ankarada tktisad Vekaletine, mahallinde Valilik ma
kamma istida ile miiracaat eylemeleri ilan olunur. (3362) 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
1 - istanbul fehir dahili postalarml nakleden otomobil, motosik

let, kamyon ve kamyonetlerimizde, tofor ayni zamanda nakliye me
muru olarak ~ahttmlmak iizere SO - 60 lira iicretle ve imtihanla 7 
tofor ahnacaktu. 

2 - Taliblerin miisabakaya girebilmeleri i!rin Tiirk, orta okul 
mezunu, askerligini bitirr.lif, tofor ehliyetini haiz ve s1hhl vaziyet • 
lerinin bu hizmete miisaid olma11 ve devlet hizmetine ahnmasma 
mani bir suer ve hali olmamasl laztmdtr. 
3- Bu evsaf1 haiz olanlarm 5 eiin zarfmda Batmiidiirliik Yazt lt-

leri kalemine miirac:aatleri. (3336) 

I 

1- inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1- ~artnamesi mucibince muhtelif renkte ve 90 X 100 eb'admda 
29500 yaprak Sellofan kagtdt pazarhkla satm almacakbr. 

2 - Pazarhk 8/12/936 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Ka
batatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacakhr. 

3 - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en fUheden ah • 
nabilir. 

4 - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(3103) 

Aded Cinsi 

696 lspanyol mamulah 
590 » » 

-
7,65 Brovnig 
6,35 » 

Muhammen bedeli 
Lira 

sistemi 4350 
» 2581,25 

83 D. W. M. markah 7,65 
1 7,65 Dreyze marka 
2 6,35 Valter marka -1372 

726,25 
6,25 

15,25 
7679.-

1- Yukartda miktar, c:ins ve muhammen bedelleri yaz1h «1372» 
aded tabanca tartnamesi mucibince kapah zarfla toptan arttum1ya 
konulmu~tur. 

II - Arthrma 10/XII/1936 tarihine rashyan pertembe giinii saat 
11 de Babatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesinde miitetekkil Sabf 
Komisyonunda yaptlacakhr. 
III- Arthrma Emniyet Miidiirliigiinden silah sabtma miisaade ai

m•~ silah tacirleri arasmda yap1lacakhr. 
IV - Bedelsiz tartnameler ve silah niimuneleri sozii ge~en Sabf 

Komisyonunda mevcud olup hergiin ahmp goriilebilir. 
V - Muvakkat giivenme parast «576» liradu. 
VI - fsteklilerin artbrmtya girebilmeleri i!rin kanunen ibraz1 li. -

ztm gelen vesaikle «<II» iincii maddedeki vesikayt ve fiat teklif mek
tublarml ve giivenme parasmm yatmld1gm1 miibeyyin makbuzu havi 
kapah zarflarxm arthrma icrin tayin olunan saatten bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisine vermit olmalart li.ztmdlr. 

(3106) -4,000 kilo kahn kmnab saat 14 
75,000 metre diiz beyaz kanavicre saat 15 

1 - Yukanda cins ve miktar1 yazth iki kalem malzeme tartna· 
meleri mucibince pazarhkla satm ahnacakbr. 

2 - Pazarhk 17/12/936 tarihine rashyan pertembe giinii hiza • 
larmda gosterilen saatlerde Kabatatta Levaztm ve Mubayaat fUhe
sindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - ~artnameler paraslz olarak hergiin sozii ge~en fUheden 
ahnabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 gecren Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (3354) 

Yenipostane cad. Memduh Aygiin'iin 

3 G 
. . . Ian 1;1kb. En mahrem hesab 

A B1lg151 ve notlar•mz1 muntazam 
Y. yazmak i~in miiteaddid aa-19 fi AYgoN Ve h•felorl, vapu<, h·eo, teleloo 
N acenda cetvelleri pek ~ok faydah 

mahlmah camidir. Ceb tak• 
vimi 10 • acendalar 25 - 35 - 40 duvar takvimi 20 kuru~tur, 

Posta T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
1 - tdare ihtiyac1 i~in «10» kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kablo tevzi kutusu kapah zarf usulile miinakasaya konmu,tur. 
2 - Bu malzemenin muhammen bedeli «15361» muvakkat te -

minah «1153)) liradu. 
3- Eksiltme 18/1/937 tarihine musadif pazartesi giinii saat «15» 

te Posta T. T. Umum Miidiirliigiinde toplanacak Ahm Komisyonun· 
da yaptlacakhr. 

4 - Jsteklilerin teminatlarmt idaremiz veznesine yahracaklar ve 
alacaklarx makbuzu veya kanunen muteber teminat mektublarm1 ve 
2490 say1h kanunda yazth vesikalarla beraber 3297 No. 7/5/936 ta
rihli Resmi Gazetede ne,rolunan talimatnameye tevfikan miiteah _ 
hidlik vesikasile teklif mektublarmt mezkur kanunun tarifah dai· 
resinde haztrhyarak ihale giinii saat «14» e kadar Komisyona vere
ceklerdir. 
5- ~artnameler Ankarada Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden 

tstanbulda Beyoglunda Posta T. T. Levaztm Ayniyat Muavinligin _ 
den parastz verilecektir. «1956» (3352) 

Hariciye Vekiletinden: 
Hariciye V ekaletinde 11 inci dereceden mevc:ud miinhal memu -

riyetlere talimatnamesine tevfikan miisabaka ile memur ahnacakhr. 
Miisabaka imtiham 9 kinunuevvel 1936 ~artamba giinii saat onda 

Hariciye Vekaletinde yaptlacakhr. 
Miisabakaya i~tirak i~in, taliblerin memurin kanununun dordiinc:ii 

maddesindekilerden batka ataitda yazth evsafl da haiz olmalan 
laztmdtr: 

Hukuk, Miilkiye, Ulumu siyasiye, lkbsadiye ve l~timaiye ve Fa • 
kiilte derecesindeki Yiiksek Ticaret mektebleri veya haric:iye mesle
gile alakasi bulunan miimasil Yiikaek mekteblerden birinden mezun 
olmak. 

Miisabaka imtiham foyledir: 
1 - Hukuku medeniye, hukuku diivel, hukuku hususiyei diivel, 

ikhsad, maliye ve tarihi siyaai (1815 ten zamamm1za kadar) hak • 
kmda tahriri ve tifahi sualler. 

2 - Tiirkcre ve franstzcadan tahrir ve terciime. 
3 - Miisabakada iissii mizam doldurmak tartile en fazla numa· 

ra alanlar kazanmt~ olacakbr. 
Miisavat halinde franstzcadan maada bir ecnebi lisanma vukuf 

sebebi rii!rhandtr. 

Taliblerin mekteb fehadetnameleri, askerlik vesikalari hiisniihal 
ve sthhat tehadetnamelerile hiiviyet ciizdan1 veya suretlerini istida 
ile 4/12/1936 aktamma kadar Vekalet Zat 1tleri Dairesi !;iefliiine 
tevdi eylemeleri ve 9/12/1936 !rartamba giinii saat 10 da Ankarada 
Vekalette hazu bulunmalar1 ilan olunur. « 1775» (2989) 



Muhendls-~rolesOr" 

~_a$:fyo~J"'ususCff'1da •c:f any an In 

re rrrvo-k"sek:a ttrn 1 

:Dahiuiu ua~ihaft .... -
"Radyo i~in. ~oylenenrere deif[ 

gorduklerinize, h?ittiklerinize ·inan1n1z 

BiZiM NASiHAJ:IMIZ.: 
1. 

11 RADVOLAAI ayn! zamanda, ayiii) 
N - ~ 

y~~de, aynl istasyon uzerinde mukaye~~ 
ederseniz 'daima 

radyosunu tercih edeceksiniz" 

8 Lambal1 butuo_d._&galt 

Yuksek_musikf~abili%tli 
EO.. guret gost~~li 
En :~ok";satllan 

Veresiye s b~: SA Hi s ve Acentalar1nda 
ANKARA Vehbi Kog Ticaret evi. AFYON f 

DiYARBEKIR ~erif YardunCJ.. BURSA s 
KONYA . Ahmed Mucip Dolen. ESKii}EHiR s . 
KONY A ERE0LiSi: Mustafa Erkek. iZMiR t 
MER SiN J ori Sateel. LULEBURGAZ 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - Satm ahnacak olan 15860 kilo saf ~mkonun eksiltmesine 

talib zuhur etme,diginden 28/11/936 tarihinden itibaren bir ay zar· 
fmda pazarhkla satm ahnacakttr. 

2 - Muhammen bedeli 3807, muvakkat te!llinat 286 liradtr. 
3 - lsteklilerin hergiin Ankarada Posta T. T. Umum Miidiir • 

liikte miitetekkil Komisyona miiracaatleri. «1957» (3339) 

SOMER BANK 
Yerli allar Pazarlar1 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
istanbul Saflnalma Komisyonundan: 

1 - 215 tane portatif ~admn 5/12/1936 cumal'tesi giinii saat «11» 
de pazarhg1 yap1lacaktxr. 

2 - Tasmlanan tutar1 2042 lira 25 kuru,tur. 
3 - ~artname, evsaf ve ornek Komisyondadtr. 
4 - 1steklilerin 154 lirahk ilk teminatlarile Komisyona gelmeleri. 

(3289) 

!zzet Ozkara. 
Mehmed Hiizmen. 
Hasan Alanya. 
Artiir Vetter. 
Hasan Dalca. 

ADANA 
MUCiLA 
SAMSON 
TRABZON 
ZONGULDAK 

~. R1za t~gen, Yeni magaza. 
: A. Adnan, Elektrik fabrikas1 sahibi. 
s C. Celhl Ozlii • S. Kemal Sezen. 

Dedeoglu ve Pulathaneli karde§ler. 
ismet Agartan - Ahmed Yiiksel. 

ANTALYA 
ANTEP 
KAYSER! 
BANDffiMA 

: Veli Karde§ler ve ~erikleri. 
Naci ve H. Ahmed Da1 karde§ler. 
!smail ve ogullan Cmgilh. 
Ahmed ve Bahaettin Bereket karde§let 
Mehmed Gurer. 

•• 
Oksiiriik ~urubu 

En muannid oksiiriiklerle bron§it, 
astm ve bogmaca oksiiriiguniin 
kat'i illicidir. Gogiisleri zayd o
Ianlara vikaye edici tesiri §&yam 
dikkattir. 

Biitiin eczanelerde vardtr. 

iNGiLtz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu, istanbul 

Mubalagah sozler ve rakamlar 

ho§ goriilebilir, ancak 

Mukayese terazisini elden 

btrakmamahdtt 

KREM PERTEV 

i~in buna liizum yoktur. 0 §oh
retine daima sadik kalml§ ve 
iyi bir kremden beklenen fe • 
vaide daima miispet cevab ver· 
mi§tir. 

Sahib ve Ba$muharrtri: Yunus Nadi 

Umuml ne$rtyatt idare eden Yazt i§leri 

Miidii.rii: Hikmet Miinif 

Cumhuriyet matbaast 

Satll•k inekler .) ................................... Dis Macunu ...................................... :==:=: 

Bostanc1da l~erenkoy caddesinde 70 f ' 
numarah ko§kte sahibi tarafmdan 14 l Elbise ve ayakkabt gibi s1k 11k degittirmege gel-
aded inek siitlii ve gebe acele satdikttt. E mez, senelerdenberi tecri.ibe edilmit cihantiimul 

l bir markayt tercih etmeks1hhimenfaatinizicab1dtr i 
istanbul Harici Askeri 

KIT AATI lLANLARI 

!sparta garnizonunun ihtiyac1 
i~in 172,000 kilo un kapah zarf
la eksiltmiye konuldugundan i
hale giinii 10/12/1936 pertem • 
be giinii saat 9 dadtr. Tahmin be· 
deli 12 kuruf, ilk teminat 1548 
lirad1r, «500» (3171) 

~:{.:to 

Hava ihtiyac1 i~in 40 metre 
mikabt ceviz kalas kapah zarf -
Ia eksiltmiye konmu,tur. lhalesi 
6 ikincikanun 937 ~ar,amba gii· 
nii saat 15 tedir. Tahmin edilen 
bedeli 20000 lira olup ilk temi • 
nat parast 1500 liradtr. ~artna • 
mesi M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonundan bizzat alma • 
bilir. 

Muhabere ile ,artname gon • 
derilemez. Eksiltmiye girecek • 
lerin 2490 say1h kanunun 2, 3 
iincii maddelerinde istenen bel • 
gelerle teminat ve teklif mek .. 
tublarm1 ihale giinii saatinden 
en ge~ bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M V ekaleti Sa • 
bnalma Komisyonuna vermeleri. 

«472» (2948) 

BAYRAM YAKLA,IYOR!! 
Son giinlere btrakmaymtz 

PALTOLARNIZI 
MUSAMBA 
PARDESO 
MANTO ve 

KOSTUMLERiNiZi 
Her yerden U C U Z 
ve T E M i N A T L I 

Yalmz Galatada 

EKSELSYOR 
Elbise magazasmdan 

tedarik ediniz. 

\.................... . -- -... .... Bu meziyeti ancak 

A YO 
I 

Di, macununda bulabilir 

Ve agZIDIZID Sihhatini 

onunla temin edersiniz! 

Di§leri parlatir, di§ etlerini 

temizler ve kuvvetlendirir, 

ag1zdaki mikroblart imha e· 

der. Giinde iki defa fir~ala-

magi ihmal etmeyiniz. 

I 

RADYOLi 
KadtkOy Vaktflar DirektOrliigii iiania~~ 

Kadtkoyiinde Muvakkithane caddesinde tskele yakmmda Asya 
kazinosunun yerine yapthp iki kath olan ve kazino, pastane ve hi • 
rahane olarak kullamlmaga ~ok elveritli bulunan bina kirahkbr. 

ihalesi 18/12/936 cuma giinii saat 14 te Kad1koy Vak1flar ldare· 
sinde yap1lacakhr. fsteklilerin miiracaatleri. (3343)' 

r- ~•k Bayanlara mi.ijde II! -----·• 
Mevsimin en yeni orijinal Viyana Modelleri gelmiftir. 

'Modella .Sapka 
Medella <;ama§Ir 

Model Ia Kostiim ve Elbiseleri 
ragbet ve Ankara Elh;leri Sergisinde mUklfat kazand• 

A 
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