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Vaziyeti ayd1nlatan, yalanlar1 
tekzib eden resmi tebliQ 

T e§kilati Esasiye kanununun tebdili mahiyetindeki 
yaz1lar ve intihabat1n yenilenmesine aid 
rivayetler hi~ bir esasa miistenid degildir 

Tam yerinde ve Resmi Tebli9 
zamamnda bir 

resmi tebliO 
Bu tebligde, baz1 gazeteleri
mizin hareket tarzlarm1 pek 
hakh olarak en ac1 ifadelerle 
tenkid eden sozleri okudugu
muz zaman, meslek nam1na 
miiteessir olduk. Bu ihtarm 
matbuabm1za miiessir bir 
ders te,kil etmesi ihtimali bi-

ricik teaelli noktaa1d1r. 

fE5} a§bakan lsmet lnon~iin kendi 
lg) ricasile aldtgl mezumyet ha • 

berile beraber Ba§vekalet ve
killiginin lkhsad Vekili Celal Bayara 
tevdii keyfiyeti Anadolu Ajanst tara • 
fmdan resmen bildirilmi~ olduktan sonra 
bu vaziyete bir fevkaladelik izafe edil • 
mesine yer yoktu. Cumhurreisi Atatiirkiln 
Celal Bayara gonderdigi buyrultu • 
nun aiinkii gazetelerde ~tkan metnin e 
de giiriilmii! olacagt iizere lsmet lnonii
niin mezuniyeti 1iddetli siirrnonaj neticesi 
mutlak bir istirahat ihtiyacmdan ileri gel
mil bulunmaktadtr. lnktlab Tiirkiyesinde 
on iki yt! siiren bir batvekillii?;in yorucu 
mesaisi goziinilne almarak lsmet lni:inii • 
niin Biiyiik Seften yalmz bir bu~uk ay
ltk bir mezuniyet dei?;il, belki hiikumet 
hinden boyle bir ik.i ayla tahdid olunmt· 
yan gayrimevkut bir zaman i.;in ~ekil
megi istirham etmi1 olacagtm tahmin et· 
mek gil~ bir~y degildir. Bir bu~uk ayltk 
mezuniyet formiiliinii, lsmet lnoniinii 
.;ok seven Biiyiik ~ef tarafmdan goste • 
rilmi1 fevkalade bir muhabbet eseri gibi 
tela!U<i etmekte hata yoktur. Yorulan a· 
damm dinlemnesi esas olacagma nazaran 
BaFekalet vekilligine tayin olunan fkh· 
sad Vekili Celal Bayann bu vekalet 
miiddetinden sonra asaleten yeni bir hii· 
kiimet kurmast ihtimalini 1imdiden ehem· 
miyetle nazan dikkate almak i.;in, sarih 
emirler telakki etmi§ olacagmt da, <;ok 
tabii gormelidir. l1te Ba1bakan lsmet 
lnoniiniin bizzat istirham ederek istihsal 
ettigi mezuniyetten sonra hiikumet vazi • 
yetinde efkan umumiyenin kolayhkla 
takdir edebilecegi manhki silsile bundan 
ibarettir. 

Bizce Ba1vekil fsmet lnoniiniio istira· 
hat ihtiyacile hiikiimetten afft talebini 
kabul ederek yeni hiikilmetin derhal ku
rulmasma ge<;mege kanuni bir mani yok
tu. Dedigimiz gibi, esasen lsmet lnoniine 
Biiyiik Sefin muhabbetini gosleren bu 
mutavasst! hal 1eklinde yeni Ba1vekilin 
kendi hiikumetini iyi haZJrlamaga ftrsat 
bulmast gibi bir fayda da vardt. Bu mii
lahazalann her iki ~klinin lsmet lniiniin
ce de hakkile takdir edilmi1 oldugunda 
bizim 1iiphemiz yoktur. 

Istanbul 28 (A.A.) - Cumhhur Ba,kanltit Genel Sekreterli
ginden teblii edilmi,tir t 

«Batvekil lsmet lnoniiniin mezuniyet almaat iizerine bazt gaze
telerde rivayet teklinde !ftkan ve hakikate uygun olnuyan fAYi· 
alar, i!ferde ve dttarda yanht akislere meydan verecek bir ma
hiyet almaktadtr. 

Batvekil lsmet lnonii mezuniyet almt,br ve Media toplandtgt 
vakit Celal Bayann Batvekalet makamtna getirilmesi takarriir 
etmittir. 

~ayialar nami altinda, Tan gazeteainin 28 eylul ta· 
rihli niishasmda ~Ikan T e,kilah Esasiye kanununun 
tebdili mahiyetindeki yazllar ve intihabatin yenilenme· 
sine aid rivayetler, hi~bir esasa istinad etmiyen ha
berlerdir. 

Bazt gazetelerin, memleketim izin esaslt itlerile alikailar riva • 
yetleri, hi!;bir kontrola tabi tutmakstztn ve mea'ul ve salahiyetli 
mercilerden tahkik etmeden herhangi uzak ve yabanct bir mem· 
lekette ge!fiyonnut gibi ve liiibali bir tarzda ne,retmeleri, mille
timizin yiiksek menfaatlerile hi!;bir vakit kabili telif degildir; 
ve Tiirk efkin umumiyesinin boyle hareketleri taavib etmiyece
gine fiiphe yoktur. » 

~-------------.,-----------------
Mare§al F evzi ~akmak 
diin ·Belgraddan ayr1ldi 

Erkamharbiye Reisimiz, merasimle te~yi edildi, 
bugiin Mostar ~ehrinde ~erefine ziyafet verilecek 

Belgrad 28 (Hu • 
susi) - Yugoslav 
ordusunun rnanev
ralarmda blllunan 
Tiirkiye Biiyiik Er
kamharbiye Reisi 
Mare~al Fevzi <;ak
mak bugiin Bel -
graddan ayrtlmi~ • 
hr. Mare§al, Bel -
grad gannda Yu -
goslav Erkamhar -
biye Reisi Gene -
ral Nedi~. askeri 
er kan ve Tiir k se
fareti erkAm tara -
fmdan te§yi edil -
mi§tir. 

·· · ~ 

:-

Mare§al ihtiram 
resmini iia eden 
askerleri tefti§ ede
rek SJrbca cmer • 
haba• demi§ ve Ge
neral Nedi~'e §Un • 
Jan soylemi§tir: Mare§al Fevzi (,;akmak Split §ehri hakkmda izahat ahyor 
.- Memleketi • 

nizde gordiiklerim pek iyi ve giizeldir. 
Fevaklade memnunum. Donii§iimde bii
tiin gordiiklerimi dostlanma ve tam • 
diklanma nakledecegim.• 

Trenin hareketinden evvel askeri 
bando tstiklal ma~mt ~almt§b.r. 

Mare§al Fevzi <;akrnagm riyasetin • 
deki Tiirk askeri heyeti Belgraddan hu
susl trenle Saray-Bosnadaki Mostar 

§ehrine gitmi§tir. Saray-Bosna halk1 
Mare§al i~in fevkalade bir kabul resmi 
haztrlam!§ttr. • 

Yugoslav Erkamharbiye Reisi Gene
ral Nedi~ yarm Mostar'da Mare§al §ere
fine miikellef bir ziyafet verecektir. 
Mare§al Fevzi <;akrnak, Saray-Bosna 
m.mtakastnt gezdikten sonra, yarm sa-

[Arka., sa. 3 &atun 3 tel 

Vekiller Heyeti 

diin topland1 

Toplanbda Almanya ile 
yapdan ania,manm tet

kik edildigi anla,tbyor 
Ankara 28 (T elefonla) - Vekiller 

Heyeti bugiln Qi!leden sonra Ba,vekalet 
vekili ve lkhsad Vekili Celal Bayann 
riyasetinde toplandt ve ge<; vakte kadar 
miizakerelerde bulundu. Bu toplantlda 
Almanya ile yaprlan Iicari anla§lllantn 
tel'kik ve milzakere edildigi anlaJtlmakta
dtr. 

Tan • gazetes1 

10 giin miiddetle 
kapatdd1 

Ankara 28 (A.A.) - 28 eylul 
93 7 tarihli «Tan» gazetesinde <;tkan, 
Tetkilab Esasiye kanununun tadil edile
cegine, intihaba!tn yenilenecegine dair 
haberler ve devlet vesikastm tahrif ederek 
vak.i ne1riyat, memleketin umumi siyase • 
tine dokunacak mahiyette bulundugun • 
dan matima! kanununun 50 nci maddesi 
mucibince bu gazetenin I 0 giin miiddetle 
kapatllmasma Vekiller Heyetince karar 
verilmi§tir. 

Uydurma ne§riyatin 
Ankaradaki akisleri 

Ankara 28 (Telefonla) - Mezuni· 
yet alm11 bulunan Ba,vekil lsmet lnonil· 
niin yerine lk!tsad Vekili Celal Bayann 
Ba§Vekalet makamtna tayininin takarriir 
etlni~ olmasi keyfiyeti iizerine lstanbulda 
bir !abah gazetesi bir taktm 1ayialar ve 
p!Ogramlar ne~rine te~biis etmi,tir. 

Hakikate uymtyan ve alakadarlarca 
<;ok <;irkin goriinen bu ne,riyat hi<;bir 
esua istinad etmemektedir. Ankarada, 
ortada dolat!tgi siiylenen bu §ayialann 
bizzat yazanlar tarafmdan uyduruldugu 
anla!tlmt!tlr. 

Maarif Vekili Ankarada 

Ankara 28 (T elefonla) - Maarif 
Vekili Saffet Ankan bu sabahki trenle 
Ankaraya gelmi!tir, ............................................................ 

Alacahoyiikte 

Bayan Afet ve alimler 
hafriyat yerini geziyorlar 

Corum 28 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Bayan Afetin riyasetinde, 
Turk ve ecnebi profesiirlerden miite§ekkil 
heyet, bugiin Alacahoyiik hafriyatlm 
gormek iizere ayn!dtlar. Heyet, donii~te 
Y ozgadda kalacaktlr. 

hin mes'ul salahiyettarlar yamndaki 
bu .;ok tabii safhalan, bilmiyoruz nastl 
oldu, birdenbire bir gazetecilik hastah • 
iiile hercilmerc edildi. Kendisini, sanki 
saklamlmt! bazt mlar ke~fetlni§ sanan bir 
gazete, yalmz arz 1ekli bile efkan umu
miyeyi hayrete dii§iiren velveleli ne1riyat 
yap!t , ve hastahk derhal sirayet ederek o 
giin ve ertesi giin !U basil vaziyet agtzlar· 
dan ~tkam kulaklar duynnyacak surette 
curcunaya ~evrildi. T elefona sanlan her 
Razete, tasavvur edebildigi her evin ~tngt· 
raihm ~alarak guya tahkikat icra ediyor. 
ve kendisine hayretle: 

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIUIIIIIIIUUIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIUUIIIIIIIU 

- N eler soruyorsun, o nut! 'ey? 
Cevabt verilince bunu bile siitunlanna 

Re<;irmegi bir marifet ve muvaffakiyet sa
Ytyordu. 

Hiikumetin !stanbuldaki en biiyiik 
devlet memuru vast!asile gazeteleri bu 
man!tkstz hareketten tevakkiye davet 

eden vesayastmn bile bir kulaktan girip 
obiiriinden <;tkmast bir oldugu hayretle 
goriilmii!liir. Ve artlk ha vadis ktsmt bit· 
tikten sonra ~imdi yeni hiikumetin takib 
edecegi programlar iizerinde ortaltgt ten· 
vire ma gelmi1ti. Akla yelken eden bu 
fazla gayret yeni hiikiimete parlak inkt
lab programlan arzetmege koyuluyordu. 
hin alaya tahammiilii olsaydt kulagt de
lik gazeteciligin ne gibi hayali haberlerle 
yeni hiikumete ne gibi icraat programlan 
verecegini hayretle ve ibretle tema1a et· 
mek ~ok zevkli bir1ey olabilirdi. Fa kat 
maatteessiif veya maatte~ekkiir bu i1 ala
ya asia tahammiilii olmtyan .;ok ciddi 
i,lerimizdendi. Onun i<;indir ki Cumhur
riyaseti Gene! Sekreterliginden verilen 
resmi bir teblig her~yi yerli yerine koy· 
mak suretile tam yerinde ve tam zama· 
nmda en laznq ye en hayuh miidahaleyi 

yapm11 oldu. Bu tebligde bazt gazetele
rimizin hareket tarzlanm pek haklt ola
rak en act ifadelerle tenkid eden siizleri 
okudugumuz zaman, meslek namma, 
miiteessir olmamak tlimizden gelmemit
tir. Bu ihtann malbuabmtza miiessir bir 
ders te1kil etmesi ihtimali biricik teselli 
noktastdtr. 

Meselenin kendisine gelince, diin de 
yazm11 olduiiumuz ve~hile uzun miiddet 
Cumhuriyet Halk Partisi hiikumetinin 
muvaffakiyetle reisligini yapmt$ olan 
Ba1vekil lsmet lnonilniln istirahate ihti
yac hissetlnesi iizerine, Cumhurreisimiz 
Biiyiik Ba,bug Atatiirk bu sevgili arka• 
da11 hakkmda muhabbet ve tefkat duy
gularile me,bu oldugu halde, yeni hiiku
met tejkili vazifesini ayni partinin kendi 
yiiksek itimadmt haiz erkanmdan Celal 
Bayara tevdi eylemi1 bulunuyor. Ba1ta 

bizzat Biiyiik .Sefimiz oldugu halde, he
pimiz, lsmet lnoniinii daima muhabbet 
ve tiikran hislerimizle kucakhyacai!tz, ve 
ayni muvaffakiyetli yollarda yiiriimesini 
temenni ettigimiz ayni Cumhuriyet Halk 
Partisinin yeni Ba1vekilinin kuracag1 hU. 
kiimete dahi biitiln millet<;e dortelle sa
nlarak memleketi Atatiirkiin a~bgt nurlu 
ufuklardan a1tra a11ra mukadder ve mu
hakkak itila ve saadet sermenzillerine gO
tilrecegiz. Biz vazifelerimizi ifa ederek 
her1ey oldu bitti dedigimiz zaman, <;o
cuklanmtz ve onlann <;ocuklan haytr, di
yecekler, haytr, Atatiirkiin gosterdigi za· 
fer ufuklanna stmr yoktur, daha ileri gi
decegiz, daha ileri I 

Ve bOyle diyerek bu ezeli ve ebedi 
milleti hakikaten daima ve daima daha 
ileri g()tiirmekte devam edip gidecekler. 

YUNUS NADI 

Beklenen nutuklar 

Mussolitti ve Hitler diin 
hirer nutuk soylediler 

Fa~ist ve Nasyonal sosyalist ~efleri, komiinizmle 
miicadele i~in birle~tiklerini bildirdiler 

Mussolini'nin Miinihte al.Jnan ilk resmi 
[Bu reslm Bellnogramla yani uzattan tel.slzle resim ahp verme cihazile almmtf\11', 

1 numarah mtler, 2 numarah Mu..sol!ni'dirl 

Berlin 28 (Hu!usi) - Berlin, bugiln 
tarihi giinlerinden birini daha ya§amtlhr. 
Berlindek.i biitiin diikHnlar, miime!eler, 
her taraf kapanmt~, fehir ba,tan ba1a 
bayraklarla siislemni1ti. 1 talyan Ba1veki· 

li Musolini ile Hitler'in bugiin Berlin 
stadyomunda miihim nutuklar irad edece
gini haber alan 500 bin ki1i sabahleyin er 
kenden biiyiik stadyomu doldurmu!lu. 

[Arka.n sa. 7 &atun 5 t•J .......................................................................................................................... 

Uzak§arktaki muharebe 
anla§tlmaz bir hale girdi 

Diin de bir <;in ordusunun iki biiyiik •ehre 
dogru taarruza g~tigi haber veriliyor 

Sefil bir halde harb mmtakasmdan ka~an <;in aileleri 

Uzak§arktan evvelki gii.n altnan ha- diriyordu. Diinku telgraflar ise, bir <;in 
berler, bozgun <;in kuvvetlerinin ka'< • ordusunun §anghaytn §imalindeki de
makta oldugunu, Japon ktt'alllnnm §id· miryolu boyunca umumi btr taaTTtlza 
detli ve stkl bir takibe ge.,tiklerini bit- (Arlc4&• Sa. 7 1iltun 3 tel 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .. 

iskenderuna diin ilk vapur gitti 

Konya vapuru diin hareket ederken 

lskenderuna ilk sefenni yapacak olan J K onya vapurunu Adil kaplan gotilr· 
Devlet Denizyollarmm Konya vapuru, mektedir. Bu kaplan, garib bir tesadilf 
diin sabah sa at I 0 da Sirkeci nhhmm • eseri olarak, !skenderun Tiirk vatanm • 
dan hareket etmi1tir. dan aynldtgt felaket giinltrinde bu li • 

Konya vapuru, Mersin postastnt yap· mam en son terkeden Tiirk vapurunun 
maktadtr ve !On iskele olarak lskenderu· siivarisi bulunuyordu. 

na gidecektir. flk seferin ani olmast dolaYJsile diin 
Bundan sonra Mersin postastnl ya • Konya vapurunda 1skenderun i~n yolcu 

pacak olan vapurlar muntazam bir su • ve yiik bulunmuyordu. 
rette lskenderuna da ugnyacaklardtr. 

Denizyollan, fskenderun i<;in ayn bir Hataya yaptlan ilk sefer dolaYJsile 
tarife yapmamt!hr. Payasa kadar olan Konya vapurunun lskenderunda mera • 
jicret tarifesi aynen tatbik edilecektir, simle kar§tlanaeagl !oylenmektedir. 
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Osmanh Rasputini 

<Concco H©c:©l 
Tarlhi tefrika : 39 Yazan : M. Turhan Tan 

Kosem Sultantn U slandtrant! 
~i~man dudu, i~eri iri boylu iki kolenin girdigini 
gordii; birinin elinde kara bir kemend vardt 

Padi1ah, biitiin hayahm 1il'lnan ha•e
kiye bagladtgmdan devletin ne bi~imde 
idare olundugunu gormiiyordu. Zaten 
boyle bir mevzuun var ddugunu anla -
m~ degildi. Amber yakmakla ve dudu
sile eglenmekte devam ediyordu. 

Onun bu ~i1man kadmt memnun etmek 
i~in yapmadtgt delilik yoktu. Deniz ke
narma a~tk ~tksm, yatagmdan denizi gor· 
siin diye tersane saraymdaki ba~e du • 
varlarmt ytkbrmt~. Hahcde kaytkla ge
zilme.ini yasak etrni~ti. 

Fa kat ~i~ko ha5eki bu baghhga ve ken· 
dine runulan kutu kutu elmulara, }'lgm 
ytgln kuma~lara kanaat etmiyordu, obiir 
hMekiJerin nobet hakkmdan tamamiJe 
mahrum edilmelerini de Hfi bulmuyor • 
du, sarayda tek kalmak istiyordu. Bu 
dii~iince ile Ko•em Sultana bile kafa tut· 
mtya ba~lamt~h. 

Halbuk.i Kosem en kii<;iik bir hiirmet· 
sizlige tahammiil edemiyecek kadar gu· 
rur sahibiydi. Ogluna giiveni yoktu ve 
onun bir delilik buhram suasmda kendi
aini incitrnekten trekinmiyecegini biliyor· 
du. Bundan iitiirii de ihtiyath davramyor, 
devlet erka.nile ve bilhma Ocak agala· 
rile gizliden gizliye miinasebet te•i• ede
rek icabmda nehini korumak trarelerini 
hazuhyordu. 

Bu klfatta bir kadmm Samatyadan 
f!elirilme bir dudu tarafmdan go•terile • 
cek 5aygmzhgt hazmetrne•i miimkiin de· 
gildi. Nitekim titko ha.ekinin bir giin 
kendisini giirmemezlige gelerek dehlizde 
mt ~evirmesi iizerine kiiplere hindi, ili
gine kadar hm~ kesildi ve YJllarca diller• 
de destan olacak bir 1ekilde iic almak 
azmile ~ar~abuk bir plan ~izdi. 

Zaten $iveHr Dudunun Padi~aht 
kendine bendetrnesine, her giin bir kty
rnetli armagan kopararak undtklanm, 
sepetlerini de bedenine benzetip alabildi
g!ne 1i1irmesine ktzgmdt. Bu itibarla son 
gordiigii sayg151zhk, bardagt ta!!fan dam· 
la kabilindendi. Fa kat Kosem Sultan, 
iradesini hissine hakirn blmayt bilen bir 
kadm oldugu i~in hmcmt belli etrnem~ • 
ti, kii~iik bir ktzgmhk sezdirmiyerek he
aablannl sessiz yiiriitrniittii. 

Nitekim o saygmzhk hadisesinden iitr 
giin sonra, oglunun yanma gidip de 1i1· 
man dudu ile karjtlajmca da •on derece 
sogukkanh kaldt, ne~'eli net'eli konu~tu. 
Hatta oglundan ziyade $ivekarla mq -
f!Ul oldu ve onun kiitriik bir tepsi hacmin
deki yanaklannt okttyarak anaca tefkat 
f!iisterdi: 

- T ombulum, dedi. Gittiktre teker· 
letiyorsun, afet oluyorsun. Seni bOyle 
gormekten Allah biliyor ya •evinc duyu
vorum. Y almz bir kusurun var. 

Dududan evvel Deli lbrahim ahldt: 
- Neymi~ kusuru anne. Ben mahmda 

ne ebik goriiyorum, ne gedik. 
Kii5em tath lath gii!Um•edi: 

- Kusur dedirnse tombulumun Ill yan1 
bozuk, bu yam ezik demek istemedim. 
T ann onu ogiip yaratrnt~. Aslamma Ia -
YJk giirmii~. lnjallah bin YJI bir yasbga 
bat koyamntz. Ben onun toy keklik gibi 
bizi yadtrgamasmt ku.ur saytyorum. Bak, 
uraya geleli ka~ ay oldu. Bir kez ada
rna gelmedi, soframda bulunmadt. Bu
f!une bugiin senin anamm. Sayende mal 
sahibiyim. Kiitemde alumm da var, el
maSJm da. Hi~bir ~eyirn olmasa rahmetli 
babanm kulagtma takhgt §U kiipe yeter. 
Tombul ktztm bir giin gonliimii almak 
isteyip odama gelseydi, benimle bile bir 
<;orba i~seydi ben de elbet anahk borcu
nu iiderdim, kiipelerimi ona armagan e
derdim. 

Deli lbrahim, ~~man dudusuna ver • 
mek ~in bu kiipelere .;oktan giiz koy -
rnuttu. Fa kat anasmdan ~ekinerek dii -
tiincesini a<;tga vuramtyordu. ;limdi o -
nun kendiliginden bOyle bir arzu belirt -
tigini giiriince sevindi, geni1 genit giildii. 

- Hakkm var anne, dedi, $ivekar 
ku•ur etmit. Sen onun toyluguna verip 
hot giir. Gene anahgmt gaster. 

- byle ise yann ogle yemegini be -
nirnle bile yesin. 

- Hay hay yesin, kiipeleri de taktn
sml 

Biitiin Hasekilere ayak iiptiiren, oglu 
iizerinde de biiyiik bir niifuz yiiriiten 
Kiisemin bOyle ayagma kadar gelip, yal
vanrcasma diller diikiir.- kendisini yeme
ii~ ~agnmast, iistelik bir de rii§vet vadet
ruesi ti1man dudunun gururunu okjadtgm
!lan yaglanm oynata oynata giiliimsiiyor
du. l<;in itrin biibiirleniyordu. 

Kiisem, kurdugu plamn ilk safhasmt 
IU suretle yiiriittiikten sonra ogluna elini 
liptiirerek, ;livekarm terli alnml operek 
dairesine trek.ildi, ziyafet haztrltgma gi -

ri§ti. Kendi gozdeligi giinlerinde kocast 
tarahndan verilmi§ altm sahanlan, incili 
P•1kirleri, elmash kajtklan, yakut kak • 
malt billur hojafhklan ~tkartarak pek 
muhtesem bir sofra kurdurdu, kendi da
iresind-e trahtan halaylklann her birine 
biT tiirlii elbise giydirerek ayn ayn vazi
felere memur etti, kolelerini siisledi, sa
raym en giizel 5esli ktzlarmdan bir saz 
taktmt diizdii. yemeklerin aliyyiilalalan· 
n· yaphrtb, birkac; bo~a pe§ke§ ayndt ve 
ti~man duduyu beklemtge koyuldu. 

Deli lbrahim, biitiin lmparatorlukta 
etini bulmak irnkiinmt goremedigi mqhur 
kiipelerin 5evgilisine intikal edecegini dii
tiinerek heyecan itrindeydi ve dev ciisseli 
giizdesini ziyafete yollarken boyuna ih
tar ediyordu: 

- Anam p~man olup da kiipeleri 
vermemezlik ederse Slblma, aSll, daha 
olmazsa bana haber u~ur. hemen geleyim, 
kiipeleri onun kulagmdan trekip alaytm. 
$ayed verirse el iip, tejekkiir et aroma 
kulagma takma, koynuna sokup buraya 
getir. ~iinkii babam onlan naSI! kendi 
elile anamm kulagma takmt§Sa ben de 
elcegizimle sana takmak i•terirn. Anla -
dm, degil miL Haydi giile giile !.. 

Obiir Hasekiler ve biitiin avrat pazan 
sermayeleri, ti§man dudu terefine ve
riiecek ziyafeti duyup ktskanmttlardt. 
Valide Sultanm ona dalkavukluk etme• 
ge batladtgma hiikmederek iiziintiilii bir 
hayrete kaptlmt§lardt. Bununla beraber 
hepsi odalanndan veya kogujlanndan 
batlarmt uzahp ejderha kthkh dudunun 
ziyafete gid~ini seyre hamlamyorlardt. 

0, iiniinde altm •aph degnegine daya· 
na day ana yiiriiyen K.tzlaragaSl T a§yatar 
Ali Aga, iki koltugunda hirer •etrme ha
laYJk, ardmda all! kole oldugu halde 
• birka~ yiiz kilo kardan yaptlmtf ve ii· 
zerine mmah kostiimler, elmash taclar 
ge<;irilm~ iri bir k11 korkulugu gibi - agtr 
agu dehli1Jeri ge~ti, V ali<le Sultan da
iresine geldi. Deli lbrahim, bu yiiriiyen 
tepeyi gozden kaybolunctya kadar kendi 
odasmm kaptsmdan takib etmi§ ve sonra 
bir mindere kapanarak hayalen gene o
nun enini boyunu, bacagmt kaltra51nt me
saba etmege giritmitti. 

Kosem Sultan, gelini demek olan ye
dinci Hasekiyi sa}'llan ii~ yiizii atkm bir 
kale taktmma karttlattt, kendisi de oda
stnda ve ayakta olarak onu kabul etti, 
opiip k~tu, yamna oturttu, muhtetem 
•ofra, yandaki odada pmldaYJP duruyor 
ve MZ tak1m1 ti§man dudunun terefine 
ktvrak nagmeler piiskiiriiyordu. 

Kaynanayla gelinin candan musaha
beleri ve saz faSJ!lan uzun bir miiddet 
•iirdii. Sonra giiliiterek, takalatarak ye -
mek yenildi, ~urublar ~ildi, albn ligen· 
Jerde eller ytkandt, incili peskirlerle ku -
runuldu, ba,bata kalmmak iizere biiyiik 
odaya girildi. 

$ivekann gozii hep kiipelerdeydi, on· 
Ian biran once ahp uvujmak, maskara • 
hklanndan pek hojlandtgt ejine kavuj • 
mak istiyordu. Fa kat Kosem onun lit kin 
midesini indirmek itrin neler kuruntuladt· 
gmt hesaba katmtyarak oteden beriden 
soz a<;tyordu. ge~mi1 giinlerin hikayele • 
r'ni anlattyordu. 

Bir arahk dalgmlatu gibi oldu: 
- Bak, dedi, sana birt•Y gosterecek

tim, unuttum. 

Ve el ~trparak itreri giren haremaga • 
sma emir verdi: 

- Gazanferle Bilala soyle, benim 
Udandnam getirsinler. 

Uslandnan L ;li1man $ivekar bu isim
den bir§ey anlamamt§ ve eglenceli birjey 
giirecegini sanarak merak ic;inde bekle -
mege koyulmuttu. 0 51r.,da etrafm ga • 
rib bir 5essizlige biiriindiigiinii, saatler • 
denberi devam eden ClVIltmm, giiriiltii -
niin kesildigini sezinsed;, meraktan en -
diteye gec;ti, Valide Sultana sordu: 

- Koleler, halaytklar hep trekildiler 
galiba. Her taraf JS51Z. 

- Belki gitmitlerdir. Birazdan gene 
boy gii•terirler. 

$ivekar ister istemez susarken itreri iri 
boylu iki kolenin girdigini ve onlarm yer 
iiper gibi egilerek Valide Sultam 5elam
ladtktan wnra e1ik iiniinde durduklanm 
p;iirdii. Birinin elinde c;oreklenmit uzun 
bir kara ytlam andlfan kara bir kemend 
vardt. 

(Arkan ~arl 

Bir otomobil kazaa1 
$ofor SadtkJn idaresindeki 1820 nu -

maralt otomobil, diin, $ehremininde 
Millet eaddesinden gec;erken Celal a
dmda bir genee c;arpmt§ ve yaralamt§ -
ttr. $ofor yakalannu§tll", 

CUMHURiYET 

( ~ehlr ve 
Lise ve ortamekteb 

muallimleri 

Nakil ve tayinler diin 
Maarif Miidiirliigiine 

bildirildi 
Lise ve ortamekteb rnuallimlerinin 

nakil ve yeni tayin listelerinden l:>ir 
ktsmt dun Maarif Vekaletinden !stan • 
b~l Maarif miidiirlii.gune teblig edil -
Dll§hr. Nakil ve tayinleri a§aktda bildi
nyoruz: 

fiskudar birinei orta okul katib ve 
hesab ~yarhgma 20 lira ile naklen Di
yarbekir lisesi katib ve hesab memuru 
Ziya, Beykoz orta okul katib ve hesab 
i~yarh~ma 17.5 lira ile naklen tl"skiidar 
birinei orta okul katib ve hesab memu
ru Astm. tl"skiidar uciineii orta okul in
gilizee stajyerligine 25 lira ile Havriin
nisa Perran, Haydarna§a lise;i al
manea stajyerligine 25 lira ile Me
lahat Kemal, Gelenbevi orta okul re . 
sim stajyerligine 25 lira ile Hesna, An • 
kara Gazi lisesi Almanea oi(retmenligi
ne 25 lira ile naklen Erenkoy ktz lisesi 
almanea ogretmen Hermine Leyla, 
Adana Kiiltiir direktorii Yunus Kiinm 
75 lira ile istanbul Ktz lisesi felsefe ve 
tlirkce ogretmenli~ine. Beyoglu 44 iin
cii okul beden terbiyesi ol'(retmeni Fat
rna Sadiye 20 lira ile Cumhuriyet orta 
okul beden terbivesi ogretmenliltine, E
yiib orta okul beden terbivesi ogret -
meni Hasan Tahsin 35 lira ile Fatih or
ta okul beden terbiyesi ol!retmenligine, 
ayni okulda iieretli fen bilgisi - bivolo
ji o<!retmeni Cemll 60 lira ile Vefa li· 
sesi fen bilgisl - biyoloji yardtmeth~t -
na. Bakanhk emrinde bulunan Faik 
Sabri 80 lira ile Haydarpa~a lisesi eog
rafya o~etmenligine, Havdarpasa 1i -
sesi tabiiy~ stajyerligine 25 lira ile Nus
rat. Besikta§ orta okul rivaziye stajyer
ligine 25 lira ile tsmail Kemal nakil ve 
Iavin edilmi$lerdir. 

ADLIYEDE 

Sarayhurnu mahzenindeki ci
nayetin muhakemesi bitti 
Pa<;avra <;almak iizere Giil Mehme 

din, Sarayburnundaki pac;avra mahze -
nine girerek, depoda bek<;ilik eden Se
lim Hoca admda zavalh bir adam! bt -
~akla·•yaralay"lp 1ildiirrt1ekten su~lu Ab
dullahla Serk!sin ve ka lerln bn;a nt 
ten:tizlemek i<;in yamnda al!koyllrak. 
kendilerine sue; ortaldt!P- yapan Abdul
lahm metres! Sairnenln muhakemeleri 
diin Ag,.reeza mahkemesinde netiee -
lenmi§tir. Mahkeme, bu einayetln 
maznunlardan hangisi tarafmdan ya -
ptldtgtm kat'i surette tesbite irnkan ol
madt!P-m nazart dikkate alarak her iki
sinin de onar sene agtr hapse konulma
laqna ve su~u gizlemek le'§ebbusiinde 
bulunan Sairnenin yirmi giin rniiddetle 
hapsine, katillerin Selim Hoca veresesi
ne verilmek iizere biner lira tazrninat 
odemelerine karar vermi§tir. 

Y enikoy Nahiye miidiiriiniin 
muhakemesi 

Memleket Haberlerl ) 
Dogru degil mi ? 

•• 
Once bir Yurd 

Bilgisi kitabt 
1 !smi Iaztm degil; gazeteci arka· 1, 

da§lardan biri, bir ay kadar evvel, l 
biitiin !stanbuldaki meslekta§lart
na bir siiru dersler vermi§ti. Hem 
de, bu dersleri, §Oyle kimseye go
runmeden arka kaptsmdan ic;ine 
girdigi, Vekiller vagonunun bir ko
§esinde, limonlu bir kadeh raktyt 
i9erken gizli gizli dinledigi gor~ -
melerden ilham alarak verdigini de . 
sovlemi§ti. 

Bu gazeteeilik profesorii, birka9 
gU.ndur, meslekta~larma verdigi 
ve vermedigi biitiin dersleri lama
mile unutmu~ gorunuyor. 

Gazeteeiligin en muhim kaidele
rinden biri her duydugunu yazma-

1 makhr. Oyle haberler vardtr ki. 
memleket menfaatleri ya hi9 ya-

i, Zilmamasmt, yahud da Sirast gelin
ee yaztlmasmt ieab ettirir. 

Bizim arkada~m. bu kaideden te-
1 gafiil ettigi yeti§miyormu§ gibi bir 

de iistelik yalan oldugunu bile bile 
bir taktm sokak ve kahve dediko
dulanm da «fakat §ayialarm da kcn
dilerine mahsus bir siqasi ktym<!li 0 [. 

1 

dugu i~in bunlan da oldugu gibi 
kaydetmeyi do~ru bulduk.» diye 
koeaman harflerle hem de Anka
radan yazmast, ortahi(t kart§ttr
maktan ba~ka neye atfedilebilir? 

Bu sokak ve kahve haberlerinin 
i9inde oyleleri var ki bizim fuzu
li gazeteeilik profesorunun orta
mekteblerde okutulan yurd bilt:(isi ~ 
kitabmdan bile haberi olmadtgtm · 
gosteriyor. 

Sanki Tiirkiye Cumhuriyeti, 
1923 ytlmdan beri, programsJZ ve 
inlo!ttbdan uzak c;alt§tyormu§ gibi ) 

, Ba§vekaletteki son degi§iklik iize- I 

I. rine, cprogramla§mak ve inkllnb
la§mak. diye yaztlar yazan bu ga
zeteei, g~enlerde, susuz kalan ma
halleler halkmm §ikAyetlerini yaz-
dtlar diye biitiin oteki arkada§lan
m irtieala itham ediyordu. 

~imdi Turkiyede bir ayan mec -
lisi te§kil edilecegi gibi miirteci bir 
yalam sahifelerine koymaktan c;e
kinmiyor. 

Bu gazeteeinin, kendi verdigi na
sihatlerle kendi ami! olmast laztm 1 
geldijiini, daha Q nasihatleri verdi • 
Si gUnlerde~ yenl tayyat'elerimjz . 

~~~~a Y4Pt\W lf§a.at ii~edne ug
radigt ~ok hakh muahazeden ders 
ve ibret alarak ogrenmesi HiztmdJ. 
Halbuki halkm tecessiis meraktm 
arhrmak ve be§, on niisha fazla 
satmak htrst, yalmz gazeteciligin 
mesleki kaidelerini degil orta • 
mekteblerin Yurd Bilgisi kitabm • 
daki hakikatleri de unutturmu§ go-

1 riiniiyor. 
Bu arkada§a, bir daha Cumhur 

Ba§kanh~ Genel Sekreterliginin 
son tebligindeki gibi act muahaze
lere u~amamak ic;in, iki eild olan 
Yurd Bilgisinden hirer tane tedarik 
edip ezberlemesini ve aneak ondan 
sonra oteki gazeteeilere ders ver
mege kalkl§masmt tavsiye ediyo
ruz. 

Dogru degil mi? 

Karadeniz postalan 
tezyid ediliyor 

izdihama mani olmak 
i~in haftada dort 

posta kalkacak 
Son zamanlarda Karadeniz seferlerini 

yapan vapurlar c;ok kalabahk olmakta • 
dn. Hem yolcu, hem yiik izdihammm 
bir aydanberi devam etmesi yiiziinden 
Denizyollan idaresi tedbir almaga ve 
mevcud vapurlara munzam postalar ila
v~ etmege liizum gormii§tiir. 

lhracat mevsimi, mekteblerin a,tlmaSJ 
zamant, tatil sonu gibi sebeblerin ami! ol
dugu bu izdihamm munzam postalarla 
bertaraf edilecegi iimid olunmaktadlf. 

Denizyollan ldaresi diin munzam pas
ta olarak Yatan vopurunu kaldlfmt§llr. 
Vatan vapuru dogru T rabzona gidecek, 
orada vaSita bekliyen 5,000 koyunu ala
cak, diiniijte lneboluya da ugnyacaktlf. 

$irndiye kadar, Karadenize haftada 
iic; vapur kaldmhyordu. Gelecek c;ar -
j&mba giiniinden itibaren bu hatta mun· 
zam diirdiincii postamn itletilmesinr 
ba~lanacaktn. 

Karadenize diirdiincii postayt yapacak 
vapurlar dogru Trabzona gidecek ve do· 
niijle yalntz lneboluyu tutacaktlf. Bu 

suretle bu vapurlar T rabzon ve lnebo -
luda toplanan yiik ve hayvanlan alarak 
ara iskelelerin yiik i1im hafifletecekler -
dir. 

Pirinc 

MOTEFERRIK 

degirmenleri hakkm
da bir karar 

Fabrikaethga taallOk eden ve pmnc; 
de!(irmeni adt verilen pirincin 9elti/(ini 
a}'lklamak, temizlemek, elemek ve be
yazlatmak gibi i§ler goren tesisab zi • 
raat makinelerinden adle giimriik res
minden muaf olarak memlekete sokul· 
maSJnt istiyenler goriilmektedir. 

Tarifede yaz!lt ~eltik makinelerl ta
birl iizerinde alakadar makamlarm yap
bgt tefsir ve tahlile g{ire, bu tabirin 
mahsulii harman yaptp sap ve saman
dan taneyi aytran ~eltik harman ma
kinesi cBatoz• oldui(u anla§tlarak tari
fe bu ~ekllde dfizeltilmi~tir. 

Binaenaleyh ~eltik makme ermden 
ayrt 6lan ve fabrikaethga rnilteallik bu
lunan pirinc; dej!irmenlerinden giimriik 
resmi ahnaeakbr. 

Naf1a Vekili Ankaraya gitti 
!;lehrirnlzde bulunan Nafta Vekili Ali 

c;etin kay a bu ak§am Ankaraya gide -
eektir. 

lstanbulun kurtulut 
bayrami 

6 te'§J"inlevvel !stan bulun kurtulu§ 
bayran'ndtr. istanbul hallo miitareke -
nin kara giinlerinden kurtuldugu bu 
giinii her sene oldugu gibi bu sene de 
tes'id edeeektir. Bu merasime aid prog
ram Partice haztrlanaeaktu. 

SEHIR IST.ERI 

Soguk ve s1cak asfalt 
Ahmed Nusrat lsrninde birinden 25 

lira rii§vet altrken, eiirmii mejhud ha
linde yakalanmak iddiasile mahkeme
ye verilen Y enikoy N a hiye m iid iirii ~"""~"""'i!iJ!!"""'I!!I!!i!9!!ili!l!iillll"""=sl"""'"""'""'~ 

Frang1n vaziyeti 
t1 Bankast oniinde yaptlan yolun bir 

klsmt soguk, bir ktsmt da steak asfalt 
olarak yap!lmaktadtr. Her iki ktstm da 
niimune halinde yaptldtgt ic;in ameliyat 
sonunda bunlardan biri tereih edileeek
tir. Tereih edileeek olan ~ekilde yolun 
asfalt olarak Yenipostane binast oniin -
den Ankara caddesini takiben Belediye 
binast oniine kadar uzatJ!maSI kararla§
rnt§br. 

Alaeddinin, diin de birinei asliye eeza 
mahkemesinde duru§masma devam e
dilmi~tir. 

Ciirmii me~hudu yapan polislerden 
Hamdl §ahid olarak dinlenmi~tir. Ha -
kim, Hamdiye, ban sualler teveih et -
mi§ ve bu arada, Alaeddinin, daireden 
<;tkttgt strada, elleri eebinde olup ol -
madtgmt, baston ta§tytp ta§tmadtgmt 
sormustur. Hamdi: 

c- Elleri eebinde olup olmadtgma 
dikkat etmedirn. c;unkii paraY!, yere a
hp kac;mast tehlikesi vardt. Buna mani 
olmak i~in gozlerimle yerleri ara§ttra -
rak yiiruyordum. Amma, kolunda bas
Ion oldu~nu gordiim.• 

Hadiseyi ihbar eden Ahmed Nusrat 
ise: 

- HaYJr, elinde bast on yoktu, dl -
yordu. 

Su<;lu Nahiye mudiiru ise, daima bas
tan ta§tdt~nl siiyliiyordu. 

Bunun iizerine §ahid Hamdi, elinde 
baston olup olmadtgtm da pek kat'! o
larak bilmedigi eevabmt verdi. 

Muhakeme. Agnda bulunan komiser 
Fahrinin <;agtnlmast ic;in ha§ka giine 
btraktldt. 

Arif Orucun muhakemeaine 
cumartesiye ba§lamyor 

Yurd harieinde, vatan aleyhine ne§ -
riyat yapmaktan suc;lu Arif Oru<; ge-
9enlerde istanbula donmii§ ve tevkif e
dilmi§ti. Arif Cruea lsnad edilen su<;, 
rejlm aleyhine ne§riyat yapmakttr. Bu 
su9a temas eden ceza kanununun, 
146 net rnaddesl, ldamt miistelzim bu • 
lunmaktadtr. 

Sorgu hakirnligi, Arif Orucu Tiirkiye 
Cumhuriyeti Te§kilah Esasiye Kanunu
nu degi§lirmege matuf ne§riyat yapmak 
iddiasile AkJrcezaya sevketmi§tir. 

Oniimiizdeki cumartesi giinii su<;lu 
nun muhakemesine ba§lanaeaktu. 

Londradan gelen malfunat iizerine 
frank yukselmektedir. Londra borsa -
smda diin bir frank 144,56 da ac;tlmt~ ve 
144,40 ta kapanmt§br. Bir giin evvelki 
kapam§, bir !ngiliz lirast kar§thgt 144,65 
franktt. 

Tiirk boreu birinel tahvili de dun 
14,15 te agtlmt§, ayni fiatta kapanmt§br. 

Alman gazetecileri geldi ve Ankaraya gitti - ... ..,. 

Diin ~ehrimize gelen Alman gazetecileri 

Sekiz Alman gazetecisioden miirekkeb 
bir grup memleketimizde ikhsadi tetkik
lerde bulunmak iizere tehrimize gelmi~ 
ve diin aktamki ekspresle Ankaraya git
mittir. Balkanlarda da ikllsadi tetkikler
de bulunan Alman gazeteciler, atagtda· 
ki gazeteleri temsil etmektedirler: 

Doktor Riohter, Neuer Wirt.dtaft 
Dienst gazetesinden, M. Rubara, Der 
DeutKhe V elkswirtschaft gazete•inden, 
M. Thurau, Der F reiheitskampf aazete-

sinden, doktor Schmidt, Hamburger Ta· 
geblatt gazetesinden, doktor Nonein • 
druoh, Viilki.dter Beobachter gazete•in
den, doktor von Lobenstahl, Der An • 
griff gazete•inden, doktor Bissinger, Der 
Aufbau gazetesinden. 

Alman gazetecilerine, Propaganda 
Nezareti memurlarmdan doktor Schrot
ter refakat etmektedir. Alman gazeteci· 
leri cuma giinii lstanbula diinerek, bura
dan Atinaya gideceklerdir. 
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Siyasi icmal 
•• 
U~ler konferanst 

V irmi dort butruk milyon niifuslu 
lspanyol milleti biitiin efradl 
komiinist ve fa~i•t diye iki cep

heye aynhp kendi aralannda on bet ay• 
ranberi kanh bir surette bogu§maktadu • 
lar. Bu iki cepheye haricdeki ayni •iyasi 
mezheblere men5up devletler ve tejek • 
kiiller tarafmdan silah ve goniillii muha· 
rib suretinde miitemadiyen muzaheret e· 
dilmesile lspanyadaki dahili harbin ha• 
rice de sirayet ederek bir A vrupa harbi 
,.e hatta yeni bir Umumi Harb dogur • 
maS! ihtimalinin giindengiine kuvvet bul· 
maS! iizerine, lngiltere a~ F ransa, bunun 
oniine getrmek i•temi1lerdi. 

Evvela i~e Milletler Cemiyetini kafl!" 
ll"magl diijiinmiijlerdi. Elli kiisur milletin 
i;tirak ettigi bir heyetin lspanya mesele • 
sini halledemeyip bilakis biisbiitiin karw 
ltrdtgt anlaltldtgmdan daha mahdud bir 
heyet tarafmdan bu ite baktlmaSJ dii1ii• 
niilmii~ ve bu maksadla lngiltere ile 
F ransa tarafmdan Londradaki ademi 
miidahale komitesi meydana getirilmijti. 

27 devletin i1tirak ettigi bu kalabahk 
htyet dahi, l.panyaya haricden silah ve 
goniillii verilmesini menetrnege ve bu 
n,emnuiyeti tatbik ve murakabe mak • 
sadile bir kontrol •istemt koymaga karar 
verdigi halde gene l•panya mt!ele•inin 
Avrupa sulhu i~in olan vahamet ve teh· 
likesini bertaraf edememi§ti. ~iinkii, h~r 
k.fadan bir ses ~tkan ve soziinii tutnuyan 
azalan bulunan boyle btr kalabahk he
yetin i~inde birlik ve azim goriilmemitti. 

Arllk meselede yakmdan alakadar 
bulunan devletlerden te§kil edilecek da· 
ha mahdud bir heyetin daha pratik ve 
miiessir tedbirler ittihaz edeeegini diitii • 
nen lngiltere ile F ransa, malum Akdeniz 
konferansm1 ortaya almt!lardt. Konfe • 
rans 12 devlet arasmda aktedilecekti. 
Sonradan Almanya ile Arnavudluk ltal• 
yaya muzaheret maksadile buna ittirak 
~tmediler. ltalya dahi, nihayet, kendisine 
lngiltere ile F ransamn haklarma miisavi 
olmak tartile murakabe hakkt tanmmast 
iizerine bu konferansm mukarrerabna it• 
tirak etrnittir. 

0~ biiyiik devletin, Akdenizde miiuvl 
salahiyet ve hakla naSI! kontrol yapa • 
caklan Pariste toplanan ii~ tarafm ami• 
rallan arasmda kararla!hfllmaktadlf. Bu 
•uretle Akdeniz konfennSI esas itibarile 
ii<; \>iiyiik devlet, yani lnailtere. Frans1 
v~ ltalya arasmda topl~nmlf oluyor. 

,Sirndi, lngiltere ile Fran>a, bu iic;ler 
heyetinin biitiin lspanya i1lerine baka • 
cak bir konferans halini almasmt dii1iio • 
miitlerdir. FranSiz Hariciye Nazm Ce • 
nevrede iken bu fikri ltalyan miimessilin• 
den istimzac etrni~ti. Daha sonra Roma• 
daki F ranstz miimessili de Rom a }'I i• • 
kandil etti. Arkasmdan lngiliz miimessili 
de bu fikri tasvib ve tervic eyledigini bil • 
dirdi. 

ltalyadan miisaid bir telakki goriilme
si iizerine lngiltere ile Fran sa biitiin f.,. 
panya i1lerinin ii~ biiyiik devlet arasmda 
bakthp halledilmesini resmi bir nota ile 
ltalya hiikumetine bildirmege karar ver
mi,lerdir. ~irndi Almanyada bulunan 
Musolini Romaya avdet ettigi zaman 
lngiliz • F ranSJz notaSJ verilecektir. 

ltalya, lspanyamn harici miinasebetle
ri itibarile mukadderatmm en ziyade ala· 
kadar devletler arasmda halline muam: 
degildir. $u kadar var ki •on siizii siiyli· 
yecek heyette kendisinin beraberce hare

ket ~in lngiltere ile F ransamn kar~!Smda 
yalmz ve ekalliyette kalmaSJna razt ola • 
cag1 §iiphelidir. Siyasi bir heyet, Akde • 
nizin murakabesini tanzim edecek Ami· 
railer konferanst gibi teknik mahiyetteki 
toplanhlara benzernez. 

Binaenaleyh ltalyanm, lspanya mu • 
kadderahm tayin edecek heyette Alman-o 
yamn da bulunmasmt istemesi muhtemel· 
dir. Meger ki Almanya, Akdenizin kon-o 
trolu i1inde oldugu gibi t~panyadak.i bii
tiin i1lerde de ltalya}'l tevkil etsin. AI • 
manyamn, miittefiki Japonyamn arkastni 

korudugu ve Sovyetleri Avrupaya bagh 
bulundurdugu bir mada, Avrupantn ote
ba!mdaki bir i1e kan1maktan ~ekindigi 
a~kardlf. Binaenaleyh iider konferan • 
stmn lspanya meselesinin halline muvaf· 
fak olacalit iimid edilebilir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Gene bir zabitimiz oldii 
Piyade ve All§ okulu yarsubaylann • 

dan Miinir Dogan <;ok ktsa bir hastahkt 
muteakib vefat etmi§tir. Arkada§lart ve 
dostlan tarafmdan c;ok sevilen bu gene 
subaym kederli ailesine ve silah arka • 
da§lanna c;ok derin taziyetlerimizi su • 
nar1z. 

Cumhuriyet 
NfisbUJ 5 kuru,tnr. 

Abone ~eralti ( ~~~~ve ~~c 
Senellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb aylt.k 750 • 1C5e • 
V~ aylt.k «DO • 801 • 
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SON HABER LER 

Milletler Cemiyeti 
Asamblesi topland1 

Konseydeki miinhal azahga Bel~ika ittifakla 
rakibsiz olarak intihab edildi 

?enevre 28 (H_ususi) - Mill~tler Ce-1 ar~s:nda bir itilaf yaptlmasmi teklif et
rntyeti Asamblest, bu sabah Lrrana sa- mt§tlr. 
raymdaki yeni miizakere salonunda 23 ler komitesinin kararz tasdik 
toplanml§tlr. Salona, Asamblenin va - edildi 
ztyed etmesini reis Agahan, Milletler Asamble, bundan sonra agtk t;in §e . 
Cemiyeti tarihinde bir merhale olarak hirlerinin Japan tayyareleri tarafmdan 
gostermi§tir. bombardtmamm alenen takbih eden bir 

Asamble, hemen Belgikamn konseye karar suretini ittifakla kabul etmi~tir. 
lntihabma giri§rni§ ve Bel~ika rakibsiz <;:in miimessili Wellington Koo bu mii
olarak intihab edilmi§tir. nasebetle Asambleye te§ekkiir etrni§ ve 

Bundan sonra, Asamble, tekrar Mil - bundan sonra celse tatil edilmi§tir. 
letler Cemiyetinin faaliyetleri hakkm - C enevred e bir toplanll 
daki umurni miizakerelere giri§mi§tir. Cenevre 28 (A.A.} - Delbos'la Her-

Finlandiya Ba§murahhast Holsti, riot ve Paul Boncour, bugiin ogle ye -
memleketinin Milletler Cemiyeti mef- meginde Yugoslav murahhaslart Pou -
kttresinin nihai zaferinden emin oldu - ritch'le Soubovitch'in rnisafiri olmu$ -
gunu kaydetmi§, Kiiba rnurahhas1 Dr. lard1r. Antonesco ile Politis ve Krofta 
Antiga, merkezi Amerika hiikfunetleri da bu ziyafette haZir bulunmu§lardrr. 
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Fransa ve ingiltere 

nota haz1rhyorlar 

ispanya i~i arbk siiriin· 
cemede kalmtyacak 

Paris 28 (Hususi} - ispanya i§leri 
hakkmda salahiyetli rnakamlardan ah -
nan malumata gore, Fransa ve !ngi! -
tere Hariciye N ezaretleri ge~en giin 
Roma nezdinde yapiian FransiZ -
ingiliz le§ebbiisii hakkmda mufas -
sal bir nota haztrlanmaktadtrlar. No
tada !spanyaya rniidahaleye ve !tal
yanlarm orada yerle§Jnesine ni -
hayet verilmesi hakkmda Fransa ve !n
gilterenin ne dii§iindiikleri tasrih edi!e
cektir. 

Paris ve Londra hiikumetleri, biitiin 
anla§ma ~arelerine ba§vurmak isternek
le beraber i§i siiriincemede b•rakmama
ga ve miisbet neticeler elde etmege ka
rar vermi§lerdir. 

lspanya meselesi goriifiildii 
Cenevre 28 (A.A.) - Milletler Cemi

yeti a sam blesinin siyasi kornitesinde 
bugiin ispanya rneselesinin miizakere -
sine devam edilmi.§tir. 

Fransa rnurahhas1 Delbos hiikO.meti 
namma yaphgt beyanatta ademi miida
hale siyasetinin baz1 noksanlanna rag
men sulhu kurtarm1~ oldugumt beyan 
etmi§ ve ispanyol rneselesinin vahiro 
bir hal almt§ oldugunu ve bunun siir'at
le halledilmesi laztm geldigini beyan e
derek asam bledeki devletlerden bu yol
da yaptlacak gayretlere rniizaheret edil
mesini istemi§tir. 

!ngiliz delegesi de FranSIZ rnurahha
smm beyanatma i§tirak eylemi§tir. 

Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof 
lse, aderni miidahalenin beynelrnilel bir 
kanunsuzluk oldugunu beyan ettikten 
sonra bu siyasetin sulhu kurtarmt~ ol· 
dugu hakkmdaki siizlere i§tirak etme -
mi§tir. 

Fran co kzt' alarz 
Seville 28 (A.A.} - Radyo ile ne§re

dilen bir habere gore, Asturies cephe • 
sinde General Franco'nun k1t'alart Ri • 
badesella kalesile bir~ok kasabalar1 i~
gal etmi§lerdir. 

Dii§man, sahada 500 den :fazla cesed 
birakrnt§ltr. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
Oevre gazetesi §Unlar• yazmaktadtr: 

cSureti umumiyede zannedildigine 
gore, ispanya, c!ngiliz - FransiZ te§eb . 
bi.isii rnuvaffak olmadti(I takdirde yeni 
bir vaziyetin derpi~ edilme_si icab ede
cegi> hakkmda Fransa ve Ingiltere ta
rafmdan yap1lacak alan teklifi kabul ~
decektir. Yani siyasi miizakereler neti
cesinde !talyanm daha musaid bir hatt1 
hareket ittihaz edecegi iirnidile Fran -
stz • ispanyol hududunun ac;tlmas1 bir 
kac; ay daha teahhur edecektir.> 

Tiirkku§U filosu Elazizde 
Elaziz 28 (A.A.) - Fila bugi.in 

14,50 de Diyarbekirden kalkara~ 15,30 
da Elazizin 10 kilometre uzunlugundak• 
rneydana indi. Elazizlilerin sevinc ve a
lakaSJ anlalllamaz. 

Fila, Vali vekili, Bdediye reisi, Emni
yet miidiirii ve tayyareciler tarafmd•n 
kar11lar.dt. Gokc;enin hava kahramanhk
lanna c;ok yakmdan ~ahid alan Elaziz -
liler, §ehre girinciye kadar onu candan 
selamlad.Iar, alki~lad•lar. 

Bu sabah 9 dan 12 ye kadar Vali ve 
Abidin Ozmetle birlikte surun kap1lanm, 
yeni yap1lan binalan, Dicle kenanndaki 
karpuz tarlalanm, Biiyiikcamiyi gezerck 
Belediye ve hiikumet dairleri ziyaret e -
dildi. Ogle yemegini Vali Ordu Evinde 
Verdi. Belediye, tayyarecilere ha!Jra o · 
larak birer tayyare iii;nesi, Gokc;enle Yil· 
dJz ve N aciyeye de birer lane ~ok giizel 
altm bibik hediye etti. Fila, yann sa
bah buradan aynlacakt1r. 

Nyon anla~mas1 

ve italya 
Eksperler, tarassud ve 
kontrol i~ini gorii~tiiler 
Paris 28 (A.A.) - Franstz, lngiliz 

ve ltalyan bahriye miitehasstslan, bir bu· 
~uk saat devam eden bir miizakereden 
sonra saat 12,30 da dagtlmt§lardn. Mii
tehasmlar, yann sabah yeniden toplana· 
caklardu. 

Bugiinkii konferans, diinkiiniin mii -
temmimi olmu§lur. Filvaki, ltalyamn 
Akdenizdeki kontrola i§tirak etmesinden 
ibaret alan esas rneseleye giri§ilmemi~tir. 

Roma hiikumeti tarafmdan kendileri· 
ne vekalet verilmi§ alan miitehasmlar, 
Nyon itilafl iizerine F ransa ve lngilter~ 
tarafmdan tesis edilmi§ alan deniz taras
sud ve kontrolunun i§lemesi ve bu iki hii
kumetin ltalyanm i§tirakini ne suretle 
derpi§ etmekte olduklan hakkmda diin 
muhatablanndan almi§ olduklan malii • 
mah itmam etmege ugra§IDI!larlhr. ftal. 
yan miitehasstslan, bugiin oiileden sonra 
bu malumah Romaya bildirecekler ve 
yannki celse i~in hiikiimetlerile isti§are • 
lerde bulunacaklardu. 

Journal gazetesine gore ... 

Paris 28 (A.A.) - Deniz eksperle
ri konferanst hakkmda journal gazetesi, 
§oyle yazmaktadlf: 

«inllba iyidir. ly; dii§iiniilecek olursa 
bir itilafa vanlacag1 anla~1hr. Konferan
sa i§tirak etmeii;i kabul etmekle ftalyan • 
lar, F ransa ve lngilterenin noktai nazar
lanna muvaf1k bir tam hareket ittihaz 
etmege miitemayil olduklanm gostermek
tedirler. Menfaat de buradadtr.» 

Sahte pasaport 

dagitan ~ete 

Muhtelif milletlere men
sub 3 I kisi tutuldu 

Paris 27 (A.A.} - Polis, uzun zaman
danberi Bel~ika, Rolanda, Danzig, in
giliz ve Frans1z zab1tast tarafmdan ara
mlmakta alan pasaport ve ktymetli ev
rak sahtekarhgmt yakalam•~hr. Bu ~e

te, 31 ki§iden ibarettir. Bunlar, 500 
franktan 2500 franga kadar bir iicre' 
mukabilinde sahteligi belli olm1yacak 
derecede miikemmel pasaport yaptyor
lardt. 

Bunlardan diirdii Rus, ii~ii Franstz, 
sekizi Polonyah, ikisi !talyan, biri Ho
landah, biri Tunuslu, biri de <;:ekLir. 
Digerlerinin hakiki tabiiyetleri tesbit 
edilememi§tir. 

Almanya.da alac?~l 
oJa~Jar 

Ankara 28 (A.A.) - Almen kle • 
ring he••b•ndan 31 mayiS 937 t>rihine 
kadar Tiirkiye Cumhuriyet' M••kez 
Bankasma viirud etmi~ alan havale be -
dellerinin finansman suretile odenmesine 
ba•lanacagmm ve bu tarihten sonraki te
divelerin ancak kar~•l•g• bankada mev· 
cud oldukca ma ile yamlacagm1n karar· 
la~tm}d,ih haber ahnm1~hr. 

p,A.Pi~ R()R~ASJ 
Paris 28 (Hususi} - Paris borsastnm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 144,53, Nevyork 29,22, Berlin 

1175, Briiksel 491,75, Amsterdam 1615,50 
Roma 153,75, Lizbon 131,40, Cenevre 
670,87 1/2, kUr§Un 20,5,7 1/2, bak1r 56 • 
58, kalay 254,17,6, altm 140,06 1/2. gii -
mii§ 18 7/8, ~inko 19,18,9. 

ClJMHlJlUl!ET 

Hidlseler aras1nda 

ismet inonii ve 
Celal Bayar 

Y dlardanberi, tam lnvamim 
bulmut bir i!; politika istik
ran i!;inde, yapacak iJ bula-

madtklan i!;in uykuya dalan siyasi 
dedikoducular, inonii kahramanmm 
BB§vekaletten !;ekilecegini ogrenir 
ogrenmez yorgam batlarmdan ata
rak yataklanndan fuladliar, kap1 ka
pl dola§rniya ba§ladtlar: 

- Yahu! Haberiniz var mt? Ka
mutay dagtltyor, tek dereceli intihab 
yapbyor, elli sekiz ya§tm ge!;kin say
lavlara yol veriliyor, ayan meclisi 
kuruluyor, Meclisin yiizde altrnt§l 
lark yB§mdan B§Bg, gene elemanlar
dan t"§kil ediliyor, intihab daireleri 
kalk:tyor ve her saylav biitiin memle
ket namma se!;iliyor, k:trtasiyecilik 
lagvediliyor e yerine telefonla it 
gormek sistemi konuluyor, yeni bir 
partinin esaslan hazulamyor, matbu
at kanunu degi§iyor, idare i§lerine 
yeni bir ruh ve zihniyet hakim olu
yor, yeni prensipler doguyor ilah ... 

Sanki bir memlekette bB§vekilin 
deiitmesi biitiin bir rejim degi§mesi
dir ve sanki ismet lnonii istirahate 
!;ekilirken koskoca inlalabm plinm1 
da cebine aokup gotiirecektir. 

Cenesi diitiik siyaaet kaynanala -
rmt susturduktan aonra ortada gorii
len manzara tudur: Y tllardanberi, 
devletin en biiyiik icra faaliyetini ve 
mes'uliyetini iistiine alan fsmet lno
nii dinlenmek ihtiyacile istirahate !;e
kilecek ve yerine fkhsad Vekili Ce
lal Bayar gelecektir. 

lsmet lnonii, Batvekil olmadan 
~ok evvel fnonii kaliramamydt ve 
sonra da Lozan yarabctsJ oldu. BB§
vekaletten !;ekilmek, soy achrun ve 
en terefli Turk sulhunun ona verdi
gi asil gururdan hi!; bil'§ey eksilmez. 
Onun en biiyiik makanu lnoniinde 
ve Lozanda idi; gene de oyledir. 

Celal Ba ya.ra gelince, T iirkiyeyi 
Avrupa kasalarmm kolesi olmaktan 
kurtaran milli bankacibgm temelini 
kurmu,, lt Bankasmdan aonra ba§h
ba§ma milli bir ekonomi yaratmt§, 
ener jinin, zekamn ve tedbirin biitiin 
imtihanlanm en ince i§lerin ba§mda 
vermi§ biiyiik bir devlet adanudtr. 
Atatiirkiin ona gosterdigi itimad, bii
tiin bir memleketin §ahid oldugu can
It tecriibeden doguyor. 

fsmet fnoniiniin ve Celal Bayarin 
portreleri oniinde, ferefli bir maziye 
klll'§t duydugumuz minnet ve daha 
§erefli bir istikbale kartt besledigimiz 
iimid, birbirini sarsamtyacak kadar 
saglamdtr; !;iinkii her iki portrenin 
iistiinde, ikisine de kudretlerini ve 
muvaffakiyet sularmt veren Atatiir
kiin goz alabildigine yiikselen batt 
var. PEY AMI SAF A 

Avusturya ve <;ek 

Basvekilleri 
' 

Diin Baden' de uzun bir 
gorii~me yaptdar 

Viyana 28 (Hususi} - Ba§Vekil 9U§· 
nig'i Viyana yakmmda Baden'de c;:e -
koslovakya Ba§vekili Hodza ile uzun 
bir giirii§me yapml§hr. 

Tarihi birka~ zamandanberi tesbit e
dilmi~ bulunan bu rniilakat, Hodza'mn 
Avusturyadaki fas1lah ikametleri esna
smda iki Ba~vekilin yapm•~ olduklart 
temaslar ~er~evesine dahil bulunmak
tadir. 

Bu mi.ilakat nazan dikkati celbet • 
mekte ise de iyi malumat almakta alan 
Avusturya mehafili, miilakahn asla he
vecan uyand1racak mahivette olmad1 · 
~1m, Ba§vekilin Kodza'ya bu senenin 
ilkbahanndaki ziyaretini iade etmi§ ol
du~nu tasrih etmektedirler. 

Baden goriismelerinin mevzuu daha 
ziyade ikhsadidir. 

Maresal Fevzi <;akmak 
diin BeJqraddan a vrtld• 

I Ba~tarat• 1 Inc! sah!tedel 
at 13 te Dubrovnik §ehrine hareket edc
cektir. 

Spilit limanmda bulunan Adatepe 
muhribi bugiin saat 2,40 ta Dubrovnik'e 
hareket etmi~tir. Adatepe muhrib; te~

rinievvelin birine kada rorada kala -
cakhr. Mare§al Fevzi <;:akmagm riyase
tindeki askeri heyet te~;rinievvelin bi
rinci giinii Adatepe muhribile Dubrov· 
nik'ten Tiirkiyeye donecektir. 

Yunan ve Rumen askeri heyetler: de 
bu sabah memleketlerine donmii~lerdir. 

FransiZ Erkamharbiye Reisi Gene 
raJ Gamelin de Romanyaya gitmi~tir. 

Mugla saylavlart halkla 
temas ediyor 

Mugla 28 (A.A.) - Halkla temasta 
bulunmak ve ilgilenmek maksadile iii · 
miz saylaVI Hiisnii Kitabc1, Avni Or . 
can §ehrimize gelmi§ler ve bugiin Mar
maris ve Dat~a il~elerine Valile hare -
ket etmi~lerdir. Saylavlartmlz diger H
~elerle kamunlan da gezeceklerdir. 

MESELELER 

Miislimanlikta • res 1m 
ve heykel yasag1 

---- Peyaml Safa 

K1ymetli dostum ve meslekta§tm Biir-~lrgm alametini, miileharrik sure! aksetti
han Toprak, evvelce birka~ Frans1z mu- ren bir ecran olmasmda bulan kanaati 
harririnden terciime etmi1 olduii;u etiidle- goriiyorsunuz. Bu hususla, canlt mah -
ri «Din ve San' at» adh bir kitabda top- luklarm golgeleri hakkmdaki efsaneleri 
hyarak ne~retti. Bu eserin her biri ayn ve me•ela Omiros' da il<ihlann golgesi ol
bir mevzu ve ayn bir yabanct imza ta§t- madtgmt ilah. bilirsiniz. 
yan bahisleri, iizerlerinde teker teker dii- <<Nevevi bu nehiyde kii~iik ~ocuklara 
1iinceye vard1racak ktymette, canh me· mahsu• bebekleri vega bayramlarda yo• 
selelerin dibini e1eliyor. islam san' atlan· p1lan canl1 mah!Uk §eklindeki kurabiyele
nm felsefisine, romana, Goethe'nin haya· ri bile yasak edecek hadar ileri gitmi§ • 
hna, Don Juan 'm tahliline aid mevZ'Ula- lir. 
nndan, ba§ka makalelerimde, ayn ayn <<Bununla beraber bu iki yasagm asia 
bahsetmek imkanlanm anyacagun. Ese- tatbik edilmedigini de soylemeliyim. M ii
rin «!slam san' atlannm felsefesi>> gib1 teass1b H anbeli'ler bile evde tasvirli ku
tek bir bahsi bile, birka<; pa~aya boliine- ma1 ve yastJ. bulundurmak hakkmt ka
rek dii§iiniilmege muhtac, agtr bir fikir bul etmi§lerdir. 
hamulesile yiikliidiir. Bu etiidde, Louis «Bu yasagm $<!bebini bilhassa miislii
Massignon, islam san'atlannda resmi, mi- manlar arasmda pek ~ok anyanlar ol • 
mariyi, musikiyi ve edebiyab, Yunan ve mu§sa da astl mevzua girmeden once iize
huistiyan san' atlarmdan apa<;1k ayuan, rinde biraz da biz duraltm. /bni Daki • 
fakat 1imdiye kadar hi.;bir hususi dikka- kiilid «Bu memnuiyet isl<imiyetin b~ • 
tin ve tahlilin mevzuu olmamt§ mUstesna langJcmda mii' minleri putpereslikten u
vast·flan tayin ediyor. zakl~ttrmak i~indi. F akat artJ. isl<imiyet 

Bu etiidiin resme aid ilk par~s1, miis· k<ifi derecede yaytlarak, insanlan, kendi 
limanhkta, 1ekillerin Ustiine yiikselrnek ellerinden ~rkan §ekillerle, Allah fikrini 
ve putpereslik gibi kaba bir Allah ve rna- kart§ltrmamaga alt§{trdtgmdan bu yasaga 
vera telakkisini devirmek istiyen ehli siin- liizum kalmamt§ltr.» diyor. Bu memnrl
net akidesini oteki par<;alardan daha iyele ikinci bir sebeb olarak da 1~1 ve 
iyi tebariiz ettirmek itibarile ilkonce g(iz- duvar yaptlan ~amuru giydirmenin mii • 
den gec;irilmege deger, nasib olmtyacagl •iiyleniyordu. Olduk~a 

!slam an'anesi, ni<;in, resim ve heykel bon bir •ebeb. 
gibi 1ekil san'atlanru yasak ettirmii\ir? «Bundan ba§ka ~ok dikkate deger bir 
Ni.;in, daha diine kadar, evlerimizde na· fikir vardt: Meleklerin eve girrnelerine 
maz kllanlar, duvarlardaki resimli lev· engel olmamak ifin evde lasvir bulun • 
halan tersine .;evirmeden seccadelerim durmamak laztmdtr, deniyordu. Zira 
ac;nnyorlardt? Ni~in, yirmi sene evvelkt melekler bu tawirlerde Allahm eserleri
kibrit kutulanrun iistiindeki IDIZrakh at nin taklidini gorerek eve girmekten ~e • 
resimlerini, dini biitiin kadmlanmtz, fir· kinirlermi§. 
ketelerinin uclarile kaz1yorlard1? !slam «Hul<isa bazi §ekillerin re•medilmesi
an'anesinin tabiate aid 1ekilleri tekrar ya- ni yasak eden hiikiim hakkmdaki edebi
ratan plastik san' a tiara kar11 ofkesi ve yattan kalan §ey, bu Y~agm inkar de gil 
nefreti, hangi nevi bir mavera sezi§inden stmr fizme ve gayesinin san'at degil, pul-
ve itikadmdan doii;uyor? pere•lik oldugudur.» 

Daha miihim sorgu: Acaba Kur'an, Miisli,?'anhkta resme kar§t deii;il, puta 
mutlak surette, §ekillerin temsilini yasak kar§J dogan bu nefret, yeryiiziinde Alla-
etmi1 midir? btn kaba, mahdud ve fani sembollerini 

Louis Massignon cevab veriyor: Yikarak yerine onun sonsuzluk ve goriin-
<<Arallurnalanmla vard1g1m netia, mezlik vastflanm ikame etmek gibi asil 

KIIT'anda boyle bir yasak olmad1g.n1 ve ulvi bir i§tiyakm ifadesidir, 
go•leriyor. Yalmz birka~ Hadis, miisli- Ha~ nedir? <,;:arm1ha gerilrni1 !sa. Bu 
man lara JCkil san· atlanm yasak etTTJ4tir insanlanm•§ Allah fikri, htristiyanhktan 
Bunlart naklediyorum: dogan materyalist garb medeniyetinde 

«Bu H adislerden birincisi, kabirlere gitgi~e. Allahla§ml§ insan fikrine yerini 
nebi ve veli resimlerine lopanlan tei'i~ verdt. «lnsam yaratan Allah degil, Al
elmektedir. Liikin bu bizi alakadar et- laht yaratan insandlf.» si:izii, antroporfik, 
mez. Zira bu tapma, bir nevi putperes • yani insan §eklini ahru1 bir Allah vizyo
liktir. Ve nihayet bunda 1ekil, Allaha nundan dogmu§a benziyor. Boyle bir Al-

lahln yeryiiziindeki golgesi !sa, mucizemiinhastr olma01 laztm gelen tapmayr 1 
erini bugiine kadar vermege devam etti: maddile§lirmek i~in bir deneme yoludur T 

elefon, radyo veya otomobil, kuru H albuki cam ide k1ble bo; bir hiicredir. 
islam an'anesinde yasak edilen ikinct maddeye Iapan bir dinin medeniyetinden 

§ey olduk~a garibdir. J1te an'anenin siiy dogldu. Muslimanhg•n hakir gordiigii 
ledigi: - can I §ekil a,k,, hnistiyanhk medeniyeti-

1 ne, canstz maddeyi kendiliginden hare· <<Artist er, sure I yapanlar ktyamet gii- k 
ete getirmek mucizelerinin her tiirliisiiniinde Allah larafmdan olm1yacak bir 

nii gostermek imkamm vermeg' e devam cezaya, yapttklarmt yeniden diriltmck ediyor. 
cezasma ~arptlacaklardtr.» Onlar cam1z 
SI!Teiler yap1yorlar. Ahirette Allah yap- Mabedlerin i~inde lca]d,k~a. miisli-
l•klan •uretlere hayat vermelerini cmre manllgln resim ve heykel gibi §ekil tem-
decek, bu ise imk<inmdtr. Binaenaleyh sillerinden tiksinmesi, vas1flan sonsuzluk, 
iman oglu Y aradant taklid etmek gibJ smlmzhk, goriinmezlik, saytlmazhk ve 
ftlgmcasma kibirli te,ebbiisii yiiziindcn ol~ulmezlik alan T anr•YI anlayt~m ve se
cezalandmlacakttr. vi1in elbette en giizel ve en ulvi tamd1r; 

«Zira herkes bilir ki Kur'anda siizu hatta en doii;ru tarz1. 
get; en t;amurdan tek suret, diizme bir ]11_ Fa kat bu tiksinme, camilerin e§iklerini 
cilde .ls<inm ~amurdan ku;lara nefes el- a§!p da sokaga, eve, atelyeye kadar sira
tigini giisteren sahnededir. (.Y.) yet edince reel ve co~kun bir hayatm or-

«Lakin bu hiikiim san' atk<ira san' at _ tasmda, vurdumduymazhgm ve ahmakh
kar oldugu i~in tatbik edilmi; degildir gm son kertesi haline geliyor. hte o za
Bu ceza, ona, zek<isma giivenmesi, gal _ man, bOyle bir yasag1n Kur'anda alma· 
mz Allah insanlart ve ya§tyan varltklar dJglnl miislimanlann cahillerine ve gafil
yaraimt§ken, onun, dam§tklt bir hile ola~ lerine hat1rlatmamn tam mas1d1f. 
•an'at yo/i/e elinin mahsullcrine deymu- Gene Massignon'un anlatlli!;l §U riva
me! vermege ve orta.va hayat benzeri vc- yet o kadar giiluncdiir ki, hakiki bir 
ya karikatiirii t;tkarmaga le§ebbiis elmeOI miisliman onun bir Hadis olduguna asia 
yiiziinden verilmi,tir. inanmamahdtr. «fbni Abbas» 10 rivayet 

«H adislerde buldugumuz iit;iincii ya- ettiii;ine gore, guy a bir fran ressamt sor
sak resimli yasltk ve kuma§ kullanmama- mu~: 
ga aid olandtr. F akat bu H a dis oteki - «- Peki amma, arhk hayvan resim
lerden daha §iiphelidir. (:iinkii Eshabm leri yapm1yacak m1y1m? San'ta1m1 bua· 
hatta M uhammedin t;admnda, odasmda kacak mtyun ?» 
bile resimli kuma§lar ve .vasllklar bulun- Ve ~u cevab1 almt§: 
dugu birt;ok eski rivayetlerle sabittir. «- Evet, yapacaksm; lakin hayvan· 

«Dordiincii H a dis hapn tahribini em- I ann kafalanm kesmelisin, canh goriin· 
redendir. Fakat hat; sadece bir tawir mesinler; gayret et ki ~~eklere benze· 
meselesi degi/dir. ls/amiyct htristiyanlt - sinler I» 
ibn hat;a kar11 olan biiyiik hiirmeti dola- hte bu taassub, eninde sonunda, yal-
vuile bu tahrib emrini vermi§lir. mz hayvan resimlerinin degil, koskoca is-

«l!uliisa Kur'anla aliikast olmtyan ~u lam medeniyetinin de kafasm1 kesti! 
dart Hadise dayanarak, islamda &an'at PEYAMI SAFA 
qoktur iddiastm ileri siiren - biiy/e bir•ey 

• (') islAm! sembolde ye~U k~ yenlden 
olsaydt dini kuran bu yasagt lesbit ede- dlrllen insam temsll eder. 
cekti - gorii§ kabul edilecek gibi degil -
dir. 

Kay1b yat bulundu «Bununla beraber dogrmunu siiyle -
mek /az1msa bu these'in /ehinde olduk~a Londra 28 (A.A.} - Amerikada Ame
kuvvetli bir cereyan da vard!T. Birfok rika kupasm• kaybettikten sonra lngiJ. 

tereye donerken kayboldugu samlan 
fakihler kat'i •urette hertiirlii tasviri .'Ia- Endevour _ 2 yah, lrlandamn 260 mil 
&ak etmi§lerdir. Bu fakihlerin en me§hu- cenubu garbisinde diin Chaynnes pet . 
ru, Oniit;iincii astrda ya§ryan, nakletti - rol gemisi tarafmdan goriilmii§tiir. A • 
gim dort H adi•e dayanarak, evde giilge radaki rnuhabereden yat mi.irettebab
veren her 1ekli mutlak &urette yaoak eden mn sag ve salim oldu~u ve yat i~in hi~ 
Nevevi'dir. Elbette burada, ,ok ham ve bir tehlike ~6voud bulunmadtih anla _ 
ba•it alan o eski fikri, yani canll bir var- §ilml§hr. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Biraz ge~ degil mi? 
JN.. kclenizde ticaret gemilerinin 
~ m~ul denizalb korsanlanna 

kar§l himaye ve muhafazasJ 
meselesinde, 1talyan siyasetinin yiiriiyii§ 
tarzma, bilmem, dikkat ettiniz mi? 

Akdenizi haraca kesmek istiyen kor • 
sanlara kafll tedbir almak iizere, bir 
konferans toplanmas1 kararla§hnldtgl za
man, Sovyet Rusya, biitiin Avruparun 
bir politika gah telakki ettii!;i bir hare • 
kette bulundu. Karsan denizalb gemile· 
rinin ltalyan olduklan iddiaSim ortayo. 
attr. Sovyetlerin ispat edemedikleri bu 
iddia iizerine 1talya, konferansa gitmem, 
dedi. Y ani konferansa gitmemek 1~10 
Sovyetlerin bu hareketini vesile ittihaz 
etti. 

Fa kat, !talyanm i§tirak etmemesine 
rai!;men konferans topland1, kararlannt 
verdi. Adriyatik ve Tireniyen denizleri
nin, yani adeta ftalyan i<;: denizleri de • 
nilecek iki denizin kontrolunu 1talyaya 
btraktr. A<;:1k denizin kontrolunu F rama 
ve lngiltere iizerlerine ald1lar. 

!talya bak!J ki «Mare Nostrom» yani 
«Bizim Deniz» dedii!;i Akdenizde, mal 
sahibini aramadan bir eve yerle§en ya -
banCI!ar gibi, ba~kalan istediklerini ya • 
pJYorlar, hemen politikasJru degi§tirmek 
mecburiyetinde kald1. M1zik~•hk edip de 
<eben oynamam karde§im» diye oyuna 
kan~nuyan <;:ocuklann, biisbiitiin a~1kta 
kald1klanm goriince, fikirlerini deiii1tirip 
oyuna girmeleri gibi, !talya da, hpl§ hpt~ 
gelip Akdenizin kontrolu i§ine girdi. 
' Bana sorarsamz biraz g~ kaldt gibi .. , 

Ciinkii lngiliz ve F ranSJz donanmalan 
har~kete gelip binlerle ve binlerle su bom
bast yiizlerce muhribin kl<;: tarafmda st
ralanmca, kahraman denizalll korsanla • 
nndan eser bile kalmad1. 

Bir nokta: 
Y eni Paris konferansmdan sonra, ltal

yan harb gemileri de kontrol i~ine filen 
kan~lf ve tesadiifen, o zaman, korsan de
nizalll gemileri tekrar meydana ~tkarsa, 
Sovyet Rusyanm eski iddiasma yeni bir 
deli] bulmasmdan korkulur. 

Ozerine balmumu yap1~hnlacak bir 
nokta daha: 

G~enlerde Giornale d'ltalia adh 
ftalyan gazetesinin, ftalyamn Akdeniz 
konferansma !rirmevi$ine Nontreux mu • 
kavelesini sebeb gostermesinin kuru bir 
laftan ibaret oldugu da anla~IIm1~ oldu. 
(:iinkii Montreux mukavelesi oldugu gi
bi, duruyor ve 1talya da Akdenizi kor • 
sanlardan kurtarmak istiyen anla~maya 
gmyor. 

Kaytb Rus generali 
ne oldu? 

Pariste kaybolan Rus Generali Mil
ler ve Skoblin hakkmda ba:hyan tahki
kat devam etmektedir. General Skob • 
lir• 'in kans1 dansi:iz Plevidzkaisa mevkuf 
bulunmaktadtr. Zab1ta ve adliyece mii
teaddid defalar sorguya ~ekilen Madam 
Skohlin, miitenak1z ifadeler vermi§ ve a
lcyhinde has !I alan §iipheleri • biisbiitiin 
artrrml§, hatta tegayyiib eden kocast 
General Skoblin'in General Miller vak'a• 
smm miirettibi oldugunu adeta siibut 
mertebesine vard1rrn1§hr. 

Diger taraftan, General Miller'in 
Yugoslaovyada bulunan oglu Joseph 
Miller, Paris gazetelerinden birinin Bel
grad muhabirine, babastm ortadan yok 
edenlerin, Kutiepof'un katilleri oldugun1 
emin bulundugunu siiylemi~tir. 

Joseph Miller'in ifadesine nazaran, 
General Miller hayahmn tehlikede ol • 
dugunu esasen biliyor ve daima rniite • 
yakk1z bulunuyordu. 

Paris zab1taSJ tarafmdan, eski Rus 
muharibleri birligi binasmda bir ara§l!r· 
rna yap1lm1~ ve bu meyanda Sikt SJkt ka• 
pah bir dolab da a~tlarak i~inde bulu -
nan bir tak1m evrak muhiirlenmi!tir. Bu 
evrak, General Kutiepof'un §ahsma aid 
oldugu i<;:in onun kayboldugu tarihten -
beri el siiriilmemi§, oylece muhafaza edil· 
m•§ti. Alakadar mahmat, bu evrakm 
Kutiepof meselesini meydana ~1karma~ 
hususunda ~ok faydah olacagma kan 
bulunmaktad1r. -----

Bulgar askeri manevralar1 
Sofya 28 (A.A.) - Askeri manevra -

Jar, diin de Krahn huzurile devam et
rni§tir. Kral, iki taraf rnevzilerini gez
mi§ ve yabanct ata§emiliteleri kabul et· 
mi§tir. Bugiin iki tara£ kat'i bir muha
rebeye giri§eceklerdir. 

I Saat 6 dan sonra I 
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[ ~.~~~~ Man tar J
" Arnavudkoyiindeki 
» hadisenin davas1 

QADVO 
Marie Bell sansm m1, esmer mi? ( Ru 3ksamki orosrram ~ 

Cok yatamaktan yorulmut, usanm1~. 
gibi, dallanm halsiz halsiz atagi doii:ru 
sarbtan bu ulu agacm altmda yemtk ytr
ltr, kitab okurlar, ~<irk• .Oyltrltr n 1ni-
1irltrdi. Y tni tvli idiltr. Htniiz hayat!D 
binbir yarasile yaralanmam•:lard1. 

Cok levitiyorlard!. F akirdiler, fa kat 
bunun farkma varm1yorlardi. Ptk az 
ahbablan vard1, fakat bundan da tiki -
ye~i degillerdi. lkisi, biribirine, hoi hoi 
ytt~iyordu. Bazan, aktamlan, yorgun
lukla dokiiltn biitiin bir giiniin agnlaiim• 
unutmak ~in, bu ulu agac:n altmda yt -
mtkltrini ytrltrktn bir tilt tampanya 
a<;arlard1. 0 zaman, nt~derint ol<;ii ol -
mazd1. 

Bu tampanya, ufasdt tv!trinin yamn
daki kendi baglanrun iiziimiindtn, hndi 
elltrilt yapilm11 bir l<lmpanya idi. Sara
hi, f~1da tahammiire batlad!gl zaman 
"'elere doldururlar, agz1m bir mantarla 
IIkarlar, balmumu n ince bir !tile kapa
brlar, alb ay sonra ~tge ba~arlauh. 
Alii ay ~itede btldiyen bu ,arab, oyle 
kopiiriir, oyle kabam ve mantanm oyle 
kuvvetle atard1 ki, kadm, titenin tepe -
aindtn havaya fnhyan mantar, ttkrar ye
re inip ti1enin agzma kapanmc1ya kadar, 
hem elile, tarah•n lat'P dokiilmesine mi.ni 
olur, hem lr.ahkahalarla giilerdi. Sam -
panya titesi a<;Ildigi ak1amlar, yeni ev -
jilerin sofraSI, bir ne1e kaynag1 haline 
ge]irdi. 

Bazan, mantar <;ok yiikseldere lr.adar 
<;Ikar, agaCin dallanna <;arpar, yere inin
ciye kadar, dart be~ saniye ge<;erdi. 0 
zaman, kahkahalar da mantarla beraber 
yiikselirdi. 

Bir akl<lffi, gayet garib birtey oldu. 
Mantar, yukan f~rladlktan sonra yere 
inmedi . .Agaclann araSinda, yapraklara 
temas tderek hafif bir pii!rii ile kaybol
du, gitti. Arad1lar, araddar bulamadilar. 
N e masamn iistiinde, ne etraftaki obiir 
agaclann, ne <;imenlerin, <;i<;eklerin ara
smda, hi<;bir yerde yoktu. Y atak odas•· 
l)ln penceresinden i<;eri girmtsi ihtimalini 
bile diijiiniip, orada bile arad1lar. Bull>" 
namad1. 

*** 
Aradan aylar, sonra ltntler ge<;ti. Bir 

aktam, bir sonbahar aktami, erkek, hah
<;edeki ulu agaCin alhnda yalmzba~ma 
oturuyordu. 

Dalgmd1. Yumruklanm yanaklanna 
davamit, nemli gozlerini kapam•t· kmul
Jamyu•, oylece oluruyordu. Arama, 
omuzlanm sarsan, h•<;kmga benzer, bir 
~ <;ekiti de olmasa oliiden farkedilmiye
cek kadar hareketsizdi. 

E vin pencerelerinden biri, eskiden, 
senelerce evvel oldugu gibi gene a~Ikll. 
Fa kat, o a~1k pencerenin i~inde eski ha
yat, eski ne,e yoktu. Kadm, herhalde 
evin i<;indeydi. T opuklu terliklerinin, dii
teme tahtalannda ~Ikardigl ses, bunu 
gosteriyardu. Lakin, bu terlik sesinden 
batka bir ses, bir kahkaha, bir 1arki, bir 
ne1e ifadesi bekliyen erkegin intizan bo
t• ~;~byordu. Evdeki kad1n, eski kadm, 
de(iildi. 

B1raz evvel, bir bavula ~amatnlann• 
yerlettirmitti; timdi de, dolabdan rob! a
rm! <;Ikanyordu. Ertesi giin ~1k1p gide -
celcti. 

Ciinkii, bu kii~iilc evin, bu aile yuvaSI
nm iistiinden bir futma, bir hmga es • 
mitti. Aynlacaklard1, aynlmaga karar 
venni,lerdi. Birkac oene evvel, bu ufac1k 
evin bahc;esindeki ulu agacm alhnda do
ii:an a,k, timdi arllk sonmiit. olmii~tii. 
Zaman, bu atkm iizerinden biitiin hutu
netile ge<;mi,, onu ~ignemi~, ezmif, ha -
yatlanm tetkil eden biitiin giizel jeyleri 
mahvetmitti. 

Evet, aynlacaklardl. Arllk birbirlerini 
unutmaga, kalblerini birlettiren, gorii • 
niitle samlmaz, yikilmaz bir bag g1bi 
goriinen ask1 ebediyen anmamaiia ka • 

rar vennitlerdi. 
Kadm, yukanda qyalarm1 topluyor, 

bavullanm hazuhyor, paketlerini l&ll -

yor, gitmeiie hazulamyordu. Erkek, o 
gidecek lcadm1 dii1iiniiyordu. 

Ortahk kararmifll. Havada da, yava1 
yavat hrtma alametleri belirmege bath -
yordu. Biraz sonra, tiddetli bir hrhna 
~1kh, ulu agac, yapralclanndan iniltiler 
~1hrarok sars!lmaga batladl. 0 sarsmh 
esnasmda, agacm altmdaki tahta masa -
mn iistiine birtey diittU. Adam, yerinde 
SICradi. Bu diiten tey, bir yuva idi. Bii
yiicek, ~oktanberi bot durdugu anla;I
lan, ~op ve yaprak dolu bir kut yuva -
Siydi. Y uva, masaya <;arpmca, i<;inden 
bir,ey fulad1, yere diittii. Adam, igildi . 
bu yere diiten teyi ald1, bakll. Bu, bir ti
te mantanyd1. 

Eve!, 1i1e mantan! Bn atk gece;i, 
1ampanya titesinin agz1ndan fulay1p ha
nlarda lcayholan, bir daha geri donmi -
yen man!ard1 bu! 

Demelc ki, agacm dallan arasmda va
plh olan bu yuvaya girmi,, ataii•da bir -
biri i<;in cirpman iki kalbin arasmdan ay
nhp bu yuvada Clrplnan ilci kalbin araSI
na sokulmut, timdiye lcadar orada kal -
ffilfll. 

Erkek, gayriihtiyari ya~aran gozlerile 
bu mantan uzun uzun seyretti, sonra, in· 
siyaki bir ~kilde, birdenbire eve seslen
di, kansm1 ~agnd1. 

Kadm cevab nrmedi. Do~tme tahta -
lannda bkird•yan terlik sesi de durdu. 
0 zaman, erkek bir kere daha seslendi. 
Bu seste, oyle bir ahenk, oyle bir yalva
nt ifadesi vard1 ki, lcadm, biraz sonra 
indi. Merakla sordu: 

- Ne var) 
Erkek, bir tek kelime ile cevab verdi: 
-Bale! 
Ve bir tek hareket yap!!; man tan on a 

doiiru uzath. 
Erlcekle kadm, ka~Ihkh, hi<;bir ~ey 

konutmadan durdular. lkisi de sapsany
d!. lkisi de, bu mantann havaya yiik • 
seldigi geceyi, o mes'ud geceyi, o atk ge
cesini diitiiniiyorlardJ. Birbirlerine yak -
latan batlanmn ~inde, habralar, bir ka· 
mga tiddetile dOniiyordu. 

Kadm, mantan ald1. 
- Bende kalsm, dedi, ahp gotiirece-

giml 
- Ya ben) 
Kadm, soguk bir tav1rla: 
- SiLl ... Jetli. 
Bir lahza sustu. Erlceiiin, mantarm iis

tiine damhyan gozy&fl, parmag1n1 !Slat
mltb. Bu !Siakhk onu biraz yumutatb. 
Daha hafif bir sesle, ilave etti: 

-Sen ... 
Gene sustu. Artik konutmadilar. <;:iin· 

kii, farkmda olmadan birleten elleri, on
lann yerine konUjmuttu. 

*** 
•••••ao••••••••••ouonoooonoooo~ooooooouon•••••••••••••• 

Liibnandan ithal edilecek 
limonlar 

Beyruttan verilen malumata gore, 
L!ibnan hiikfunetinin te~ebbiisal! iize
rine bu sene Tiirkiye hiikfuneti Liibnan 
mahsul.ihndan 600.000 sand•k limonun 
Tiirklyeye asgari giimriik tarlleslle gir
mesin!! miisaade etml~tir. Bu llmonlar 
l~rinievvel sonunda Tiirkiyeye girmi~ 
bulunacakhr. Tiirkiyenin bu miisaade
si Liibnanda memnuniyet uyandll' -
mi§hr. -···· Tiirkiye • Suriye hududunda 

manevra 
Halebde ~1kan Elvakit gazeteslnin 

yazd1j!ma gore, Frans•z asker! ktt'alari 
Tiirkiye - Suriye hududu boyunca bir 
manevra yapmak iizere Afrin mmtaka
•mda toplanmaktad1r. Bu manevra es
nasmda asker! k1taat halk ellnde bulu
nan vesikah, vesikas1z si!Ahlan toph -
yacakhr. 

istanbul Belediyesinden : 
Istanbul Belediye s1mn ic;;inde insan s1rtm· 

da, omuzda ve ba~ta her nevi e~ya ve g1da 
maddeleri ta~mmas1 yasak edilmi~tir. Bu ya
sak Eminonii, Fatih, Beyoglu ve Be ~ikta~ Be
lediye ~ubeleri mmtakalarmda 1 birinci te~rin 
ve diger Belediye ~ubeleri mmtakalarmda da 
1 ikinci te~rin 1937 tarihlerinden itibaren tat
bik ediJecektir. 

1 - Ta~1ma i~leri ve seyyar saticilik yuka
nda yaz1h ~ekillerden gayri olarak motorlii, 
motorsiiz her nevi arabalarla ve yahud elde 
ta~mabilecek kiic;;iik kablarla yapilacaktir. 

2 - Muvakkat mahiyette olmak iizere ba7.1 
kay1d ve ~artlar alhnda ~imdiye kadar yapli
masllla miisaade edilmi~ olan ktife ile her nevi 
nakliyat birinci maddede yaz1h tarihlerden iti
baren aid olduklar1 mmtakalarda yasaktJ.r. 

(B.) ( 6571) 

Su~Iu polis komiseri 
vak'ayt inkar ediyor 
Arnavudkoyde, Markonun lr:azinosun

da, Giilizar adh bir kadm yiiziinden ~a
for S.yam1 tabanca ile iki yerinden ag1r 
surette yaralamaktan su<;lu polis k.omiser 
muavini Latifle kazinoda giiriiltii <;Ika -
rarak, Marlconun tabak, bardak ve saire
sini knmak suretile zarar iras etmekten 
su<;lu tofor S.yam ve arkada11 Halidin 
muhakemelerine dun ii<;iincii cezada ba;
lanm•tllr. 

Su<;lu komiser muavini Latif, isticva
bmda junlan soylemittir: 

«- Arkadat•m Receble evvela Sir -
l<eci kazinosunda raki i<;tik. Sonra da, 
Arnavudkoy kazinosuna gittik. Giilizar 
da oradayd1. Ben kahve i<;tim. Arkada -
tun Recebse, epeyce sarho1 olmuttu. 0, 
orada kald1. Ben, son tramvayla !stan
hula diinmek iizere yola <;Ikllm. 

Kazinodan aynld1ktan biraz sonra, ar
kadajim Receb, kotarak yamma geldi. 
Sapkas!Zdl. T ela1la: 

- Kazinoyu basblad Beni de yara· 
ladilar! dedi 

Ben, bundan ba1ka birteY bilmiyo • 
rum.:. 

Sofor S.yam da ~unlan soylemittir: 
«- Val:' a gecesi, Halid ve dort ar

kadat•mla, Sirkecide kazinoda oturduk. 
Utifle arkadat• Te Giilizar bir masaday
d,lar. Biz bir miiddet sonra, oradan c•k1p 
Arnavudkoyde Markonun kazinosuna 
gittik. Litifle Giilizar ve Receb de bizim 
bulundugumuz yere geldiler. Sonra da 
iizerimize bardak, tabak atmaga batladL 

0 mada bir silah patlad1. Vurulmu§· 
tum. Vuran da Utifti.:t 

Halid de kimseye tabak filao ahlma
d,ii•n• siiyledi. 

Zarar ve ziyan davaSI a<;an kazinocu 
Markoya tebligat yapilmaSI i<;in duru1· 
rna bath giine bnakiid1. 

Zavalh '<ocuk 
Kii~iikmustafapa~ada, Neyzen admda 

iki bu~uk ayhk bir ~ocuk, anast tara -
fmdan balolmak iizere Fatma !sminde 
bir kadma biraktlmi,ttr. Fatma, evvelki 
alqam hastalanan kii~iik yavruya, ma
hiyetl me<;hul bir ilac l~irm~ ve <;ocuk, 
lath bir uykuya dalmi§ ve bir daha da 
uyanmamlljltr. 
Ku~uk Neyzenin ce&<ldi, Adliyll tabihl 

Salih Ha~imin gosterdigi liizum iizedne 
Morga kaldmlm•ihr. 

-···~ Bir tofor mahk\im oldu 
Bundan iki bu~uk ay evvel, Kuru~e§

mede, Yusuf lsmlnde blr ~ocul'(a ~arp1p 
oliimiine sebeb olan §Olor Sadreddln 
diin, dordiincii asliye ceza mahkeme -
sinde 11 ay 20 giin hapis ve 29 lira para 
cezasma ve 300 lira tazminat odemeAe 
mahkfun edilmi~tir. 

-···~ Kadm meseleainden ~1kan 
kavga 

Beyol!lunda Sabahat admdakl kadt -
mn evinde evvelkl gece blr kavga ol -
m~ ve bu evde bulunan pehlivan lb -
rahimle arkada§lan Rifat ismindeki dl
~er blr §ahst, bir kadm meselesinden 
dolay:I yaralami~Iard•r. Yarah tedavi 
altma ahnm1~, firar eden su~lular ~eh -
remlninde yakalanmt§lardir. 

Artist: «Bir halo habras1 filmi i~in sar1'm 
oldum, bundan sonra beni beyaz perdede hep 

boyle goreceksinizh> diyor 
Marie Bell san1m m1, esmer mi? «Bir 

Balo HallraSI» filmi Pariste gosterilme
ge ba,ladlgl andan itibaren Pariste bu 
miinaka1a cereyan etmege batlamlttlr. 
Halbuki biz de, birka~ defa san'atkan 
lstanbulda misafir etmi1 oldugumuz i<;in 
esmer oldugunu pekala biliriz. Demek 
tahsan onu Pariste bile gormemi1 olanlar 
varm11 ki bu miinaka,a ba,gostcrmi~. 
San'atkar bu hu•usta fikrini saran ga -
zetecilere: 

«- Rejisoriim Duvivier'nin talebi ii -
zerine oantm olmaga muvafakat goster
dim, diyor. Evvela birka<; tecrube yap -
Ilk, san~mltiim da bana esmerlik kadar 
iyi gittigini anlad1m. Zannediyorum ki 
bundan sonra beni beyaz ptrdede hep sa
ll$10 olarak goreceksiniz I Bu filimle sa
de tenimin ve sa<;lanmm renkleri degil, 
talihimin istikameti de degi\ti. Ostiiste 
bana bir~ok fena filimler oynahlm•t ol -
maSI neticesi vaktile kazanmlt oldugum 
.Ohret ve muvaffakiyetimden <;ok teyler 
kaybetmi~tim. Bugiin Duvivier'nin «Bir 
Balo Hahrasi» nda vermi1 oldugu mii
him vazife ile eski itibanm1 kazanm•• o
luyorum. Bir kere goriiyonunuz etraf•m
da kimler var .. Kad1n, erltek F ransanm 
bellibath y.ldlllan Pierre Richard \Vilm, 
Pierre Blanchard,Francoise Rosay, Vic
tor F rancen .. 

«Bir Bale HatiraSI» nm d11 sahnele -
rinin evvela Avusturyada «Tyrol» larda 
~evrilmesi kararlattmlm•th. F akat nakil 
masrafmm fazlah~1 bizi bu fikirden cay-

Sar~~m ~larie Bell 

d!ldi. Savoie daglan da bu i~i gordii. 
Y almz orada yeni bir mer aka tutuldum. 
0 da ski safas1 .. Her sene muhakkak Sa
voie daglarma gidip bu sporu yapaca -
g1m.» 

Marie Bell, Comedie Fransaise'ten 
aynhp aynlmiyacaib hakkmdaki suale: 

«- Hayll, demi~. Societaire olarak 
i1ime devam ediyorum. Ayr1lmak niye -
tim de yok, <;ilnkii oradakinden daha ince 
zevkli ve anlayi;h seyirciyi ba~!ta bir ti
yatroda bulmak imkam yoktur. Boul -
vard tiyatrolanndalci seyirciler artistleri 
alki!lamaga, Comedie Francaise miitte
rileri ise piyes alkt,lama~a ~elirlerl» 

TURK SiNEMASI 
Hazuhklarmt lkmal ederek tamamen modern bir {ekilde veni menime 

pek yak1nda ba,hyor. 

BEYAZ ZANBAK 
Amerlkanm en gUzel Y•ld1z1 

KAY FRANCIS· RIKARDO KORTEZ 
Gene Bavanlarm zevkle ~rorecei<leri ve uuutamJyacaklan bir ,aheser 

isTANBUL: 
12,30 plil.kla Tiirk muslkl.sl, 12,50 hava • 

dis - 13,05 muhtell! p!A.lt netrlyatl • 14 son· 
18,30 pllkla dans mu.slklst - 19,30 konfe • 
rans: Beyotlu Halkevl namma - 20 Biir • 
han ve arkad14lan tara!mdan Tiirk mu • 
slklsl ve balk ;arlular1 - 20,30 Orner RlZa 
tara!mdan arabca siiylev - 20,45 Sulhlye 
ve arkada11an tara!mdan Tiirk mu.slklsl 
ve balk §arkilan, saat yan - 21,15 orkes • 
test gilniln program• - 22,30 inct: Tiirk~e 
tra - 22,15 ajans ve borsa haberlerl ve er· 
§an plyano re!akatlle - 23 son. 

viYANA: 
18,50 MUSiKi • 19,25 kar!flll: yaJlll • 

20,30 OPERA YAYlNI - 23,15 haberler, ha• 
va - 23,25 DANS MUSiK.tsi - 24 ha.berler • 
24,05 DANS MUsiK.tsi. 

BERLiN: 
18,05 MUSiJd: • 18,45 kOD\llffiB • 19,05 

MUS:iKi - 20,05 GtimiN AKisERi:, ORA • 
MOFON, HABERLER • 21,15 OPERET YA· 
YlNI - 23,05 hava, baberler, spar - 23,35 
DANS MUSiKist. 

PEl}TE: 
18,30 MUSiKi - 19.05 kon!eranJ • 19.25 

KEMAN KONBERi - 20 kon!erana, gramo
fon, konutma - 21,45 QiNGENE ORKES • 
TRASI - 23,10 MUSiKi - 23,45 ORKESTRA 
KONSERt - 1,10 son baberler. 
BUKRE~; 
19,0~ onltestra konserl - 20,3~ konferans, 

gramo!on - 21,40 PiYANO KONSERI, §AN 
KONSERI - 22,35 hava, haberler, &por ve 
salre - 22,50 cece kon.serl - 23,50 haberler. 

BELGRAD: 
18,25 KONSER, KEMAN KONSERi • 

19,55 halk melodllert, ulu.sal yay1n, haber• 
ler - 21,05 SENFONlK KONSER - 22,05 ml· 
•ah, haberler - 21,25 PiYANO KONSERI, 
DANS MUSiKisi. 

WNDRA: 
19,05 ORKESTRA KONSERi • 19,45 KON· 

SER - 20,25 kar1~1k yaym • 21,05 AQIK HA· 
VA KONSERI - 22,45 ASKER! DANDO • 
23,35 DANS ORKESTRASI - 24,05 Amerl • 
kadan naklen: DANS ORKESTRASI • 24,3.• 
haberler, bava, e-ramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
17,50 iramofon, ktraat, gyamofon. konu~

ma • 19,05 ODA MUS:iKiSi • 19,35 MUSt
Ki - 20,05 haberler, e~lencelt yaym • 21.3~ 
radyo !antezlsl - 22,35 ODA MUSIKist • 

3,3!5 haberler, IT&mofon, haYa. 
ROMA: 
18,20 iTALYAN MUsiKiSt • 18.55 karl· 

flk yaym - 21,45 KARII;!IK MUSiKi - 22.05 
ViYOWNSEL KONSERi • 22,% haberler • 
22,55 ~AM KONSERi • 23.50 DANS OR• 
KESTRASI, lstlra.ltatlerde ha.va, haberler. 

lRTlHAL 
Eskl ~er'lye Vekili ve Eski~ehir meb-

~;;;;;-RJW~D-=(~~M()fnN:IiOTtJN~;iffiR":--;;;;;~ usu Abdullah Azmi vefat etm~tir. Ce-~ RADYO ... GRAMOFON ... BOTUN $EHiR ... Q nazesi bugiin saat 11 de Alman hasta-
T i N 0 R 0 S S i ' nin nesinden kaldmlarak cenaze namazt 

Beyaz1d camisinde k1lmarak Merkez-Bu hafta s u M E R sinemasinda efendi kabristanma defnedilecektir. Ce
nabl Hak kendisine rahmet, kederdide 

takdir nazarlarile seyredip candan alkt~lad1klan ailesine sab1r ihsan buyursun. 

KiTARALAR CALARKEN c-----M ... :-1::: ~-.z·:-.~ .. " .. ?. 
Musikili miikemmel, etlenceli, zea~in ve biiSi filminde soy'editi n arkeo!oJI mecmuu1 cAR> m 8 • 9 aa-

nefis ,ark• an ile romans ve aerenadlar~m tugannl edivor. yilan blr arada ~ok sengln mtmderlcatla 
~IknnJitlr. Bu niishada: Nurullah Berk: 

:~::B:u;e;m;"':l:si:z:f:il:m:i:g:id:ip::l!':o:ril:n:ii:L:I:IA:v:•:le:n:':E:K:L:E:R:J:U:R:N:~:L::=:I Giizel San'atlar Muzesl, s. Kema.l Yet~ln: Van Gogh, Nureddln ErgUven: San'at II: ill· 
~iiri.inun ana hatlan, Bedrl Rahml: Rllpro• 
dlikayon milBelerl, Delacrolx: TUrk lp\lda
llerl ve da.lta blr~ok ktymotll yazllar n 26 

NE$E • ZEVK ve KAHKAHA krallan 
Yalmz lstaobulun detil biitiin Turkiyenin 

Yaln•z TUrkiyenln deOII 
Biitun diinyamn sevgilisi I 

LOREL - HARDI 
Lorel -Hardi ve ikizleri 

reslm vardtr. Karllerlmlze tavslye ederlz. 
~ocuk Dergisi 

Qocuk Eslrgeme Kurumu Gene! Morkezl 
tara!m:lan ~Ikanlmakta olan <Qocuk Der
clsl) 1 llktejrln 1937 den ltlbaren yurd yn
rulanna yen! ve ~ole !aydah bllgller verecek 
mtinderlcatla dolu olarak yen! .,.tilde ~Ill
malta ba§hyacaktu. 

I 
Tiirk~e sozlii harikalar filminde 

Windsor DiikUniin eski §Ofo- y k d • p E K 1 
rii efendiainin aleyhine soz ._ _____ a-•I•n-•a __ • _____ t.e ____ _ 

Kurum: <Cocuk) un cazlb ve gilzel olma
SI lcln hlcblr !edakil.rhktan lla~mmamak· 
tad1r. 

Biittin yurd yavrularma (Qocuk) u tav· 
stye ederlz. 

aoyletmiyor .---- En giizel filim ve siirprizlerile ( 1\S'fi=RI ir iSlERi ) 
Windsor Diilciiniin eski toforii Lad - ..._ ____________ , 

brook bir ka~ gun evvel Londrada dola- KURTULUct s·•NEMASI ~ubeye davet 
!llken eski efendisi aleyhine halka hitab V Be~llttat A.slterllk tubesinden: 
eden bir vaizle ag1z kavgasma tutu~mut K I U •1 I §imdlye kadar askere ~aiiirllmam~ ve 

b d k k 1 •~:.;;;;a~p~l;;a~r~•n;;.•~s;a~y~t~n~m;;;~'~~t;e~r~t~e~r.;.;;n;e;.; .. ~·~ .. ~·~g~U;n~U~a;~~·y~o;r~ . .:=:l yahud ~aiitrlld•~· halde slhhl veya satr ve u yiiz en ora o a kadar gitmege kanunl sebeblerle gerlye bualolm~ ve ev • 
mecbur olmu1tur. velkl eelblerde ultere caiimldlll haldo gel-

Ladbrook karal:olda da: Bu ak,am mlyerelt bakayada ka.lml~ veya aec nlifu
sa kaydedllmlt ve ya,Itlarlle muayoneye 

«- Onun aleyhine kim yalan uydu
rursa bunlann yalan oldugunu halka bil
dirmeyi vicdanl bir vazife bilirim. Hem 
arhk onu rahat bnakmak zamam da gel -
mittir. Kimseye zaran olm1yan <;ok yiik
sek bir tahsiyet hakbnda yalan uydur -
makta ne mana var? 

Hatibin soziinii kestigime ~imdi bile 
pitman degilim. <;:unkii soyledikleri bat' 
tan ataii• yalandi.» demittir. 

Ciirmii methud hak.imi, Ladbrook'u 
tevkif etmemi,, yalmz bir daha bu gibi 
i1lerde daha sab1rh olmasm1 ve yalan 
soyliyenlerin yalanlanm meydana vur -
may:I kendisi i<;in bir vazife telak!ti etme
mesini tenbih etmi1tir. 

M E L E K vaktlnde ge!mlyerek yoklama kacaii• lcal
mt§ ve bll&hare §Ubeye Jelerek muayene -

_. Ierl yaptJrtlm1~ ve henUz a~kere ee't'kedll -

Sinemasmda 
Sinema dUnyas1n1n 

2 bUyUk ylldiZI 

KLARK JOAN 
GABLE CRAWFORD 

frHDSIZCa sozlii a1k ve gQiet\ik filmi 

GONOL 
YOLU 

Avt~ea: Paramount diinya bavadisleri 

memt., 316 dolumundan 329 da.ltll dolu • 
muna kadar plyade 316 dotumundan 331 
dahl! doiiumuna kadar, toP<lU, nakllye, aii
varl, demlryolu, tstthkft.m, muhabere. hava, 
miZika 316 doltumundan 332 dahtl dotu • 
muna kadar denlz ve jandarma eratlle. 

tlc ay ve daha zlyade ba va tebdU! ala -
rak ,ube emrlne glrm~ muhtelll dolumlu 
ve muhtelil omtflara ayrilmi~ erat &JrlC<l 
I!An edllecek i\inlerde Mkare ~aitullarak 
sevkedlleceklerdlr. 

l}lmdlden hazlfllklarml yapmalarl !!An 
olunur. 

r 
Daktilo aran1yor 

,_--•VALSDEN CAZA ... VIYANDAAN NEW-YORKA 

Miikemmel liirk~e ve fran••zoa 
bilen bir daktiloya ihtirac Yard~r. 
HiiYiyet, referan 1 ve istenecek iic· 
ret miktan gosterilerek mektubla 
Istanbul 103 numarah po1ta kutu· 
suna Daktilo remzile miiracaat 

~k ve muaiki goklerinde ,tmdiye kadar i,itilmemit derecede muhte,em GOZEL MAVI TUNA. 
Gllzler kama~tltacak parlak, zarif, cazibedar bir filim. 

~AMPANYA VALSi F ranstzca sozlii 
Oyn•yanlar: Metropolitan Operas1n1n blliOr sesll prlmadonnas1 GLADYS SWARTHOUT 

ve dUnyan•n en blrlnc:l dans6rlerl VELOZ ve YOLANDA. 
Yarmki per,embe ak,amt ba,hyaeak olan bu fltim 

SARAY SiNEMASININ 
.. •••IIIIi•••••••••- blr muvaffaklyetl olac:akt•r-••••••••••••••1 

.. . 
ERTUC;RUL SADt TEK 

Bu gece 
(Bth'tlKADA) da 

Per~embe (Ye~llkoy) de 
Cuma (Heybeli) de 

Cumartesl (Bilyiikdere) de 
{Donanma gecesi) 
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Buyiik davalar 

Diinya bugiinkii acikii 
vaziyete nas1l dii§tii? 

Yazan: Lord Cecil 

Milletler Cemiyeti meclisi, y~mden I kt denilir. Beynelmilel hukukun eski na· 
Cenevrede tDp!aruyor. Ei!er vaztfesme zariyelerine gore, bu hak hemen bem~n 
*ad1k kahrsa milletlerarast vaziyeti top • gayrimahdud idi. Bir millet veyah~d hu· 
tan tetkik etmek mecburiyeti altmdadn. kiimet dahili siyaset faslmda her ne 1st~r.e 

Milletler Cemiyeti, teessiisiiniin ilk yapabilir. Ho1una gittigi zaman ~a kom· 
on senesi i~inde bivbirini takib eden mu- julanna kar§l m~arebe ·~~aga hakl1 
vaffakiyetlerle ehenuciyetli bir haysiyet say1hrdt. Bunun t~tn beynelmtlel h~ku -
kazanmt§h. Siyasilerin en ciir' etkarlall kun nizamlall de mien §eyler, ta!btkatta 
l:.ile daimi bir sulhun miimkiin olduguna sadece bir temenni kanunu idiler. Bu a
inanmaga ba§laml~tl. 0 vakittenberi i§ - e1kh halin ortadan kalkmast i<;in Millet
ler nekadar degi§ti I Bedbinler muzaffer ler Cemiyetine yeni bir sistem konuldu. 
11\dular. Her tarafa muharebe bagmm F akat Milletler Cemiyetinin «abalamast 
ilgas1 hakkmdaki budalaea arzunun ar esash mahiyette bir maniaya <;arptl ve 
bk iflas ettigini ve bu eski giizel sisteme c;.arpmaktadu: MUharebe bakk1 taihd1d 
donmek zarureti bulundugunu ilan edip edilmeli midir} Bu tahdid, milli hiikiim· 
duruyorlar. «Hevkes nehi i~indir. Y a!- ranhk hakk1 iizerine bir nevi miirakabe 
DIZ Allah, berkes i<;indir>> diyorlar. konmakla elde edilebilir. Eger muhare-

Kuvvet, gene hakkm yegiine vasttaSI beyi menedebilmek hak ve kuvvetini haiz 
o\uyor. En aktlh siyaset, zuhurundan ka- beynelmilel bir ba§ bulunmazsa, biitiin 
~1lmazsa imkan bulunmtyan bir miisa - milletlerarast miinaseb~tleri dana zay1f 
deme eonasmda tepeden tmaga kadar bn kom§usuna istedigini kabul ettirmek 
•ilahlanmak oa}'lhyor. ic;in kuvvetlinin takmacagt taVJr ve hare· 

Bu, dogru bir netiee midir? Eger c_e- ketten ibaret kalacaktlr. Kanun, uzun za· 
b I mandanberi insanlarm serbestisini ba~ -vabl «evet» ise ben de bunun er mi. 

letin ahalisinin duydugu muhakkak arzu- kasmm zarallna kullanm.ya mani olmak
ya ztd bulunduguna emin oldugUIITIU soy: tad11. Bu da her medeni hiikumetin teme· 
!iyecegim. ,Surada burada biiyii~ mevk1 lmi te§kil eden esaslardan ikincisidir. Mo-

b I 1 k. b 1 b1r rar sele, beynelmilel bir miirakabe meveudi-sahibi u unan ar - 1, un ar, T • 

pl~a esnasmda ellerine silah . al_ac:_ak yetinin §ekline taalluk etmiyor. 
kimseler degillerdir - muharebeYJ suku • ,Beynelmilel bOyle bir miiraka:be ol -
netle hatta sadist bir sevinc ile bekl~ • mah mt, olmamalt m1? Eger olacaksa 
mektedirler. Tarih, bize, hiikiim ve 1k· tabii bunun 1ekli, grup halinde olabilir. 
tidarlanmn devam1 i«in muharebeyi va- Burada bir oual daha varid olmakta· 
s1ta bilen baz1 ;kbalperestleri giisterir. dtr. Beynelmilel kavimligin kendisini !"§· 
Keza baz1 silflh fabrikalall da muhabe- ki! eden milletler iizerinde sulhun deva· 
reyi sadece verimli bir i~ saya:Iar. F a~at mmm temini i.;in tedbirler almaga haki
insanlann erkek ve kadm biiyuk bu kut- ki bir hakk1 var m1du? Bazt devletler 
\esi, muharebeyi diirii§t, aihlaka mugayir milli hiikiimranhk haklanm tahdid ede
bir c;tlgtnhk addetmetedirler. bilecek her §eyi kat'iyyen reddetmekte • 

Diinya bu aclkll vaziyete nas1l dii§- dirler. hte eo biiyiik m.,e\e budur. 
tii? Bun:n eevab1 pek a~;tktu. Milletler ,Simdiki halde bir taraha sulh ve harb 
Cemiyetinin tesis ettigi sistem tatibik olun- fashnda miirakabeyi kabul eden dev -
madJ. Eski dii§ffianhklarm ve ikbalperesl· letler, diger tarafta d~ buna benzer her
liklerin yeniden ba~ kald11malanna hii • §ekildeki miirakabeyi reddedip mazide 
kiimetlerimiz vaSitasile miisaade ettJk. oldugu gibi istikbalde de muharehe fe -

Eger §imdi Japonya <;:inin iistii~e c;~l: liiketine siiriikliyecek eski politika siste • 
lantp, altalisini bogazhyor, §e~trlenm mini istiyen devletler bulunuyor. 
bombardunan ediyor ve biitiio <;m ara
zisinde yerl"§mi§ diger milletlerin serve· 
tini tehdid ediyona, bunun ,e,bebi, 1932 
'de Japonya askerlerinin Man.;uri'ye el 
uzatmasmm ho1 karjlanmaSJdtr. Ei?;er 
Almanya lspanyaya tevecelih gi:\s~eri~o.r
sa bunun sebebi de Milletler Cem1yetmm 
'diger azalanmn Ren'i t<krar i1gal etme

s1ne miini olmamalandtr. Keza Roma • 
nm, ftalya ordu ve donanmasmm lsp.an: 
ya hiikumetine kar11 muharebe ettlgml 
resmen iliin etmesi Habe§istanm sonuna 
kadar i§galinin ta.hakkukuna miisaade e
dilmesinden ileri geliyor. 

Bu biidise, herkes i.;in malum olmak
la beraber meselenin aSJ! sebebini izah 
etmekten uzaktu. Bazt memleketlerin 
milletleraraSJ anla§ma saatini geciktir • 
mek i.;in digerlerinin kuvvetsizliginden 
ve korkakhgmdan istifade etmekte bu • 
lunduklan anla§lltyor. 

Ni~in bOyle yap1yorlar? Bu politika
!anm hangi makul esasa istinad ettiriyor· 

Trabzon limarumn tufiyesi 
bitti 

Hiik1lmet taraf1ndan satm almarak 
istanbul Liman i~letmesine baglanan 
Trabzon Liman ~irketinin tasfiyesi i§i 
bitirilm~tir. Birincite~rin aymm birin
ci giiniinden itibaren Trabzon limam -
nm yeni i§letme idaresi faaliyete gec;e
cektir. Eski ~irkete aid gayrimenkuller
le bilciimle vesaitin yeni idareye devri 
i§i ikmal edilmi§tir. Trabzon limammn 
yeni i~letmesine aid kadrolar !ktlsad 
Vekaletince tasdik edilmi§ oldugundan 
ayba§mdan itibaren yeni te~kilat ve 
kadrolarla l§e ba§lanacakhr. 

!stanbul Liman !§letmesi ikinci mii -
diirii Hamid Saracoglu bu i,lerle yakm
dan me~gul olmak iizere Trabzona git
mi§tir. 

Oliimle neticelenen bir 
araba kazasi 

lar? Karaman (Hususi) Ankarada 
Gruplar arasmdaki miinasebetleri. Suluhanda sebze kumiisyoneulugu yapan 

taluslar arasmda oldugu gibi, birbirine Orner admda biri gec;enlerde Konyaya 
z1d esaslar tanzim ederler. Bu esaslar • gelmi§, sekiz arkada§ile bir Tatar araba
dan birincisi, her mevcudun ister miili, sma binerek gezmek ic;in Kestele gitmi§· 
i>ler §ahsi olsun, kendisi kin daha iyi ol· tir. Donii§te araba devrilmi§, teknenin al
duguna inandtgt her~eyin yaptlmasma tmda kalan Omerin belkemigi kmlarak 
cevaz bulundugu kanaatidir. Milletlerin olmii!tiir. Qiger yedi ki1iye bir§ey olma
vaziyetinde buna milli hiikumranhk hak- m10tu. 

,.- Edebl tefrika : 80 • 11 

Rlb'JJ~~ARILARD I 
Yazan: Mahmud Yesari J 

Melike, sevgilisini bekliyordu. Giine • 
§in bah§ml, huzur ve sukun ic;inde sey -
retti; ayni huzur ve siikun ic;inde yeme
gini yedi, yatagma yatt1 ve uyudu. 

. . . . . . . . . 
Sekib, euma giinii gelmedi. Melike 

nin bekleme ate§i birden dii1iivermi§ti. 
0 kadar kuvvetle, zevkle, hazla bekle
mi,ti ki, koeasmm gelme saatleri ge<;ince, 
ne sinirlendi, ne de hiddetlendi; ogleye 
kadar bekledi. 

Ogle iizeri, yaz;haneye telefon etti. 
Daktilo klz: 

- Hammefendi, Sekib Bey, iki giin 
evvel bir kere ugradt, sonra hie; ugrama· 
d1, dedi. 

Melike, telefonda birdenbire seslerin 
kanihibm, telefon ba1mda baz1 flsdti!ar 
oldugunu sezdi; bunu pek iyiye yorma· 
dt. Kalbi ignelenmi1ti. Onurunu zedele
memek ic;in: 

- Peki, te0ekkiir ederim. 
Dedi. T elefonu kapadt. 
Melike, o Riin, hie; bir0ey dii1iinmedi. 

Riiyada gezen hastalar gibi kiire <;Iktl, 
sofada gezindi. Hem§irelerle konu§tu; 

viieudii, kafasmm bo~lugu ic;inde ya§lYOr• 
du. 

Ak1am, hie; sogugu duymadigi halde, 
ah~kanltkla kimonosunu omuzlarma ald1, 
balkona c;tkh. 

Batan giine~. ne ilkbahar, ne de h§ 
giine§iydi. K1~m son giinlerinde rengini 
§a~Irffil§, zavalh bir bat1d1 bu 1 

Sanatoryoma geldigi giiniin ak§ammi, 
o klZII sonbahar ak§amim dii§iindii. So
luk golgeler canlandt, c;amlann koyuluk
lan klZilla§b, hatta kargalar bile mer -
canla§ll; durgun havayt, Melikenin ha· 
yalindeki havay1 kiS!k, boguk bir ses tit
retti: 

Bana hi~ yakz§mryor, boyle intizar 1imdi, 
M atemzede giinliimde, hay at bir mezar 

§imdi, 
N e ses var, ne kahkaha, her~ey ahii zar 

1imdi, 
Nerde kaldt o ahu, nerde lalezar 1imdi! 

Mel ike, h1c;kuacakn. Fa kat dirsekle
rini dayadtgt balkonuo yamndaki kom§u· 
Jar, siikun ic;inde, renksiz, soluk, mana· 
SJZ batlya bak1yorlardt. 

Melike, di,Jerini s1kt1, gozlerini kapa· 

Eminoniinde 

a~1lacak meydan 

T e,kii edilen komisyon 
faaliyete g~iyor 

Tarihl Yenicamiin bugiinkti vaziyeti 

N afla Vekiiletinin verdigi karar iize
rine Y enicamiin etrafmdaki binalann is
timlak edilerek burasmtn a~;!lacagim ve 
giize] bir meydan haline konacagm1 ha
ber vermi~tik. Bu i1le me§gul olmak iize
re te1kil edilen ve Belediye Fen hleri 
Miidiiriiniin riyasetinde bulunan komis -
yon yarmdan itibaren faaliyete ge<;ecek
tir. Bundan ba0ka yanan Adliye binaSI
nm bulundugu yerin de temizlenerek a§a
gr tarafma isabet eden k!Smm istimlak e
dilmesi ve meydanm denize kadar indi -
rilmesi kararla,mJ§br. Bu suretle imar 
program1ntn tatbikt yolunda ilk adunlar 
ahlml§ olaeakttr. 

SOSYETELERDE 
~irketler tefti§ ediliyor 

$ebrimizde bulunan Iktisad Vekaleti 
miifetli§leri, §irketleri tefti§ etmekte -
dirler. Sigorta §irketleri de tefti§ edile
cektir. Tefti§ edilen §irketlerden birc;ok 
suallere cevablar istenmektedir. 

Elektrik §irketi hakkmda 
yaptlan tahkikat 

Naf1a Vekaleti tarafmdan Tramvay 
§irketi mukavelenamesi iizerinde tet -
kikat yap1hrken ayni mukavelename 
iizerinde Belediyece de tetkikat icrasr
na ba§lanmi§hr. !Jk tetkikat s1rasmda 
~rketin Belediyeye kaqt olan vecib<> -
lerine riayet etmemekte oldugu ve bil
bassa tramvay yollan tamiratlm ihmal 
eyledigi giiriilmii,tiir. Belediye bu hu
susta tedbirler a!J.nmast igin te§ebbii -
sata giri~ecektir. 

CEMIYETI.ERDE 

Esnaf i~in bir hastane 
yapdacak 

Esnaf cemiyetleri masrafmt mii~tere
ken odemek iizere bundan bir miiddet 
evvel bir dispenser kurmu~tu. Bu dis -
panser az zamanda gok faydali olmlliJ -
tur. Fakat dispanserde yaln1z ayakta te
davi yap!labilmektedir. Bunun igin diin 
bir toplanh yap1lmi~ ve yeni sene biit
gesile hig degilse on yatakl1 bir esnaf 
dispanseri kurulmaSI takarriir etmi~tir. 

Esnafm basta ve yara!J.lanm nakil !
gin bir de hasta nakliye Q\Omobi!i alm
masi tesbit edilmi§tir. 

Esnaf cemiyetlerinin bu seneki geliri 
gecen sene tahmin edilen miktardan cok 
fazla olmu§tur. Muhammen miktar ~im
diden 8§1lmi§hr. Asd tahsilat, senenin 
son aylarmda yap!lacagJ ic;in daha faz
la bir gelir elde edilebilecegi anla§d -
maktad1r. Bu fazla gelirin bir klsm1 sth
h! te~kilatm geni§letilmesine, diger kis
ml da esnafa kredi temini i§ine ayr1la -
cakhr. 

dt; beynindeki alem, ayni musiki ile do
lu idi: 
0 benim mehtabrmdz, o benim giine§imdi, 
0 benim her~eyimdi, o benim mehve§imdi, 
0 benim her§eyimdi, o benim son e§imdi! 

Melike, hagna bagua aglamamak 
ic;in, kendini ic;eriye atmt§tl. Fa kat riiz
galln sesi; «amlann hi§IItlSI; uzaktan, ya
ktndan akseden ugultular, yalmz bir tek 
1ey soyliiyordu: 
N erde kaldr o ahu, nerde /alezar §imdi! 

Gene kadm, kocasmt seviyordu, fakat 
bu JS\trabi c;ektirdii!i i~in, ona, bir dii!
man gibi kmlrnl§h ... 

-18-
- Melike, sana kar11 ~ok mah~u • 

bum. 
Gene kadm. cevab vermiyor, dinler 

gibi baklyordu. 
Sekib, giiliiyordu: 
- Ban a miithi, danlmt§Stn. Fa kat 

hakktn yok .. Hem hi~ hakkm yok.. Deb· 
1etli i1lerim vardt sevgilim. 

Melikenin cevab vermeyi1inden cesa
ret almt0a benziyordu: 

- Dii§iin bir kere, yirmi yedi, yirmi 
sekiz gundiir i0leri ask1da buaktun. Bir 
ay demek. Param1z azald1. Bu hayati 
bir mesele, degil mi ya ? .. 

Gene kadm, birdenbire ba§IDI kaldlf
di, kocasma duyurmak istemedigi gizli 
bir isyanla dogruldut 

19 senelik hasretten sonra 
Giizel Iskenderun Tiirk 

bayrag1na kavu§uyor 
Diinyanm en •irin yaylalarma sirbm vermi,, 
tabiatin iizene bezene yaratbg1 bu miikemmel 

liman uykudan uyamyor -

Giizel fskenderundan bir gorunu~ 
0.; dort gun sonra, siiidln i>inde uyuk-[ Siizde piyasa eden bu insanlar. bir 

hyan koyunda Tiirk bayragmm Tiirk eenaze arabasm1 takib edenler gibi mah-
yurdundan bir selam gibi belireeegi 1s • zun .. 
kenderun, dilerim ki, on dokuz YJldlT dal- Ham koltuklara kurulmu§ buzlu jer
d1g1 derin uykudan (Konya) mn akisler betlerini i>enler de, duvar diplerine c;o -
yapa yapa dag1lacak miijdeyi anduan melmi§ nargilelerini fokurdatanlar da, 
sesile uyansm.. iivare, dalga hn§tklanm sayar gibi dal-

Zumriid gibi yemy"§il, laze bir ilkba· gmlar da, hepsi ve herkes sessiz, mag
bar ha'VaSJ i<;inde ferah ve serin Beylan mum .. 
yaylasmdan kilometro kilometro ISlna - Giilmesini unutmll§ insanlar ... 
tsma !skenderuna dogru indikc;e, kar§t • - Oyledir, derler.. Ac1 aCI konu§ • 
da pmld1yan Akdenize dalan gozler ter- maktan giilmege vakit kalm1yor. 
den, yagmur damlalarile ortiilmii1 cam· - Ni<;in tath konu§muyorlar? 
lara doner. - Meovzular ac1 .. Daha diine kadar 

Elinizdeki mendil almmzdan, •uya kardej gibi gec;inen insanlar, birbirlerini 
batmlmi§ •linger gibi iner, elbise iistii • bir kajtk mda bugmanm yollanm ara -
nilzde alev alev yanar. mak i<;in <;ene <;almaktan hala vazge<;me

Otomobilin bogucu havaSJ i<;inde bi- diler de ondan. 
tab serilir ve nefes nefese, i.;inizdeki son - Vazge<;miyecekler mi? 
iimidden teselli araTSIDIZ: - Kim bilir} 

- Hava .;ok fena olabilir, dersiniz, - Evet, kim bilir bunu? 
yeter ki !skenderuolu sagdan soldao su· Uzuo vi1ne<;iiriigii fesinin piiskiilii ya• 
nulmu1 afyondan beter fesad zehirinden na sarkmt§, beyaz §alvan oallana sallana, 
artlk yakasmt kurtarmt§ ve dogruyu, iyiyi, okc;eleri baSik yemenisini suruye suruye 
kendi haynm goren insan haline gel - giden palabtYJkhYJ gosterdiler: 

· I - l•te bu bilir. ml§ o sun... , 
Otomobilden inersiniz. Sonra azgm bir i1tiha ile di§ledig; m 
- BuraSJ ~ehrin merkezidir... domatesteo kapkara sakalma c;ekirdekli 
Sehrin gobegi ... Bo§ kaldmmlar, kim- Sl.llar s1zan bir aksankhy1 giisterdiler: 

sesiz •okaklar, metruk diikkanlar, oteller, - Bu da bilir .. 
.kazinola.-... Tektiik, tariki diinyalar gib; Nihayet, koltugunun albnda c;antaSI, 
~iikmilj, sendeliye sendeliye uzakla§an ter i<;inde, soluk soluga mahkeme kap1 -
bahtSiz iosan .. Bir kelime ile olmii§, son· smdan hrhyan birini g(isterdiler: 
mii§, bitmi§ bir liman. - Bu da .. dediler. 

- Mevsim, derler .. Steaklar basmca - Kimdir bunlar~ 
balk yaylalara <;ekilir de... - Biri Arablarm, oteki Alevilerin, 

Ve ilave ederler: daha iiteki Ermenilerin liderleridir. 
- Ho1 bu y1l pek gid~bilen de olma· -Bunlar neler bilirler, neler soylerler? 

d1. Herkes evine kapand1, neyles.in i1 yok - Bildiklerini yalmz kendileri bilir • 
ki sokaga ~1ksm. ler. Fakat halka hep ¥iyle derler: «Tiirk-

Dogru.. Maballeler arasmda dola§ll· lerle anla§nuyaeagJZ. Cenevre muahede
ken, §ehrin dolu ve meskun oldugunu sez- smi tanJmiyacagtz. lskenderun Suriye • 
diren seslerle ku§amyorum. nin kalaeakbr.» 

Fakat bu seslerde n"§'e yok. Sanki bii· - Halk ne der? 
tiin §ehirde damla damla JSI!rab SlZJyor. - Halk §O§tlffil§tlr, halk bunalmt§ -

Deniz hamammm oniinde duruyorum. br, halk arllk camndan bezmi1tir. Dii1ii· 
Tam hanyo zamam amma oraSI da bo§. necek, muhakeme edecek, iyiyi kotiiden 

- Neden? aYJrd edebilecek hali kalmamJ§I!r. I:! a§ 
- Kimin hamam paraS! vermege ta- bildigini dinlemek en ki>a, kestirme zah-

kati kald1 ki.. metsiz bulur. 
Mavi deniz ta ufuklara kadar diim· Hayn .. Diinyamn en 1irin yaylalaT!na 

diiz, bombo§.. mtmt vermi§, denizlerin en giizelile opii-
- Neden? §en, tabiatin iizene bezene yarattlg1, en 
- Olmii§ 1ehre kim gelir ki .. Eh ara· miikemmel limanm sakini 1skenderunlu ... 

da mad a bir vapor demirler. 0 yiizden Aldantyorsun! 
birkac; ailenin de yiizii giiler, nafakaSJ Dilerim ki; iki ii~ giin sonra temiz su-
c;tkar. 0 da olmasa.. larmda bir ilk miijde gibi belirecek 
· Guruba yakm ortahk biraz guniin (Konya) nm izinde, seni astl hay11 ve 
alevinden kurtulur gibi oluyorken nefes sel.imete gotiireeek yolun, o mes'ud yo-
almak ic;in ktyi!ara inenler goriiliiyor. lun istikametini bulasm. KANDEMIR 

Ben, para degil, seni istiyorum. 
Sekib, kansmt kollan arasma almt§l!: 
- Onu biliyorum, sevgilim I 
Kocasmio kollan arasmda ba}'llaca -

gmt giinlerdenberi dii~iinen ve bu hayal
le giinleree kendinden ge<;en Melike, ga
rib bir sogukkanhhk i.;inde idi; buna, 
kendi de §a§tyordu. Kocasm1, koklamak, 
bu soguklugu gidermek istedi; yalmz, 
,Sekib, ona yakmhg1 duyurmuyordu: 

- Sekib, sen ... 
Durdu; kocastnm kolla11 arasmdan 

~ekildi. Sekib de, hayretle bak1yordu: 
- Peki, ben? 
-Sen ... 
Gene kadm, omuzlarmt kJSmi§tl: 
- Sen, «sen» kokmuyorsun I 
Sekib, kahkaha ile giiliiyordu: 

- Bu, nastl olur, sevgilim? Ben, na
SI! «hen» kokmam? 

Melike, boynunu biikmii§tii, la§ma -
mak ic;in di1ini stktyordu: 

- !1lerin c;ok degil mi? 
KocaSI, kararstz bir 1a0kmlrk ic;inde 

kekeledi: 
- Evet. 
Gene kadm, kelimelere basarak JSrar 

ediyordu: 
- Demek i§lerin kin buraya ge\e • 

medin. 
- Evet. 
Melike, kocasmi yakasmdan tuttu; Q-

nu sarsmak, yiiziine hayklrmak istedi: 
- Y alan sCiyliiyorsun I 
Bunu, diyemedi, diyemezdi; ellerini 

geri c;ekti ve kocasma giiliimsedi. Y alan 
soyledigini bildigi ve bunu yiiziine soy -
ledigi bir adamla nastl beraber ya§ard1? 
Onun sefilligini, bayagthgmi, bir hare -
ket, bir fiil halinde kabul ettikten sonra 
hangi hayalin yardimile onu kendine ha
yat e1i yapacakh. 

Sekib, giiliiyordu: 
- N e tuhafsm Mel ike! 
Kanstm tekrar kucaklamak istiyordu; 

Melike, giilerek geri <;ekildi: 
- Neden tuhaftm? 
- Hie;! Sana inanmtyor gibisin de ... 
lnanmadtgmt anlattrsa, kendisinin kii· 

~iik dii§eeegini anhyan Mehke, kuvvetle: 
- Hay11, dedi. Sana inamyorum. 
Kocast, on a yakla§ffit0tl: 
- Peki, ben, nasii oluyor da, «ben» 

kokmuyorum? 

Gene kadm, kocastna sokulmu§tu: 
- Aradan o kadar giinler ge<;ti ki 

kokunu unutmakta hakh olabilirim. Sen 
de kokunu degi§tirebilirsin. Degil mt, 
sevgilim? 

Fakat Melike, bunlan siiylerken, ko
casmm yiiziine bai?;trmak, bagmnak isti
yordu: 

- Sen, gilnah kokuyorsun I Giinah 
kokuyorsunl 

istanbulun dili olsaydl 
Do stanbu\un diJi o\sayd1 bugiin §iiphe 

yok ki derin bir «oh>> c;ekecek ve 
sonra riyaSIZ bir lisanla duydugu se• 

vinei terenniim edecekti. <;iinkii birkac; 
amdanberi siiriip giden ibmallerin, te· 
seyyiiblerin, gafletlerin §Urada omzuna, 
burada gogsiine, otede beline yiikledigi 
c;irkinliklerden biri ve belki en galizi 
-Nahza Vekili <;etinkayanm himmetile
kalkmak iizeredir. 

Y enicamiin yamm yoniinii c;evreliyen, 
Tiirk mimarhgmm bu en yiiksek oefise5i· 
ni kat kat .;amura sanh elmas bic;imine 
sokan diikkiinlano, sala,lann, barakala• 
nn ytktmlmasma karar verildiiii hakkm· 
daki miijdeden hahsediyorum; biz bu 
miijdeyi duyunca sevinc i<;inde kaldtk. 
Eger lstanbulun dili olsayd1 o da, dedi· 
gim gibi, 1iikran kasideleri okuyaeak ve 
siirurunu haykirmakta bizi elbette geri 
bnakacakll. Onun siikutunu telafi ic;in 
bari biz soyliyelim, bu ger<;ekten yiiksek 
karan candan, yiirekten alkl§hyalm. 

*** Yenicamiin temeli 1597 de ahld1. 
Masraf1 Oc;iincli Sultan Mebmedin ana• 
" Safiye Sultan verecek, eseri Mimar 
Davud Aga yaratacaktl. Halicin tarn ago 
ztna tesadiif eden bir mahalde Tiirk mi· 
marhi!mm §aheserlerinden birioi kurmak 
dii§iineesi takdire deger bir1eydi. Mimar 
Davud, yerin giizelligini bir kat daha 
yii kseltecek olan eser i~in san' a tkarane 
bir plan c;izdi ve bir y1l o plana gore yap1 
i~ini yiiriittii. Ostad mimar, bedii bir h.,. 
yecan ic;inde bu eseri halketmege c;ah§t• 
yordu. Lakin omrii vefa etmedi, 1598 de 
oldii ve bu miihim i1 Suyolu N aun Dal· 
g1c Abmed <;:avu,un omzuna kaldt. 

Plan inceydi, para darhg1 ve maize • 
me noksam vardt. Bu sebeble i§ agtr yii· 
riiyordu. 0 dereeede ki 1603 y1hnda 
O~iincii M<~hmed oliip de Safiye Sui • 
tan Eskisaraya siiriiliirken ancak temel 
yiikselebilmi§ti. Birinci Ahmed, Aya • 
sofyanm kar§JStnda bir mabed kunnayt 
tereih ettiginden ve ondan sonra ta.hta <;!• 
kan Birinci Mustafa, lkinci Osman, 
Dordiincii Murad, Deli Ibrahim • bir sil· 
rii fetret ve bir ytgm gaile yiiziinden • 
yapt i!lerile ugra~amadlklarmdan Yeni• 
eami yiiziisti.i kald1, hatla Y ahudilerin 
mezl:,.,lesi haline girdi. 

hte 57 • 58 y1l boyle ge<;ti ve ancak 
Kopriilii F aztl Ahmed Pa§anm sadna· 
zamh8J masmda Mimar Davuduo oksiiz 
kalm!§ eserine aliika gosterilebildi. Bunu 
yapan Mimar Mustafayd1. 0, Cerrah· 
mehmedpa§a camiinin tamiri hakkmda 
verilen emri f!ISal sayarak Sadnazama 
«mezbeleye c;evrilen bu yarun eserin ta· 
mamlanmaSinl)> ihtar ettigioden Faztl 
Ahmed Pa;a i~ Valide T U1'han Sulta· 
na a<;tl ve mil.aade alarak in1aata ba§lat• 
b (1654). 

Mimar Mustafa Efendi biiti.in benli
gini bu i1e bagladtgmdan ii« yi1 i~indeo 
yapt bitti, Mimar Davudun dii§iincesi 
hakikat halini aid, ve Yenicami denilen 
§aheser • biiti.in zarafetile • viieud bul • 
mu§ oldu. Orayt mezbele haline koyan 
Y ahudiler daha once Haskoye kaldlnl· 
mt§lardt ve etraf temizlenmi§ti. Lakin 
sonralan gaf!et, eehalet, miisamaha bu 
giizel eserin dort tarafm1 gene c;irkinlet• 
ti, manzarasmt korletti. 

Ali <;:etinkaya, bir milyon lira istim· 
lak bedeli vermek ve Yenieamii saran 
g1lzetin kaldmlmasmt emretmek suretile 
Istanbul a biiyiik bir iyilik ediyor ve Tiirk 
mimarhk tarihini minnettar hllak1yor. 
Kendisini 1iikranla selamlamay1 bore sa• 
yanz. M. TURHAN TAN 

Melike, kocasmt kolundan ~ekti, ya • 
mndaki iskemleye oturdu: 

- Simdi cidd! konu§ahm sevgilim I 
Sekib, giilmekle beraber di.i1iiniiyor 

gibiydi: 
- Konu;abm sevgilim. 

- Ben, yakmda sanatoryomdan ~~ • 
kacagtm. 

Sekib, bird en uyanm11h: 
- Doktor mu soyledi? 

Melike, onun uyam§Imn farkma var • 
mam10 gibiydi: 

- Doktorun a<;Ik a<;Ik soylemesina 
hacet yok. y a bu ay. yahud obiir ay, ~
kaeagim. Bunu konu1marmz lazrm.. 

- Doktorla m1? 

Melike, biitiin soil;ukkanhhgma rag • 
men dayanamamt§h: 

- Nic;in hep doktoru one siiriiyorsun? 
Doktora kar11 ne demege, ne istemege 
yiiziimiiz var? Bu adamm bize yapiLgl 
para, pul i~i degil... Sen, bu havamn 
dt0ansmdasm; fakat, bana sor. Doktor, 
benim eigerlerimi degil, ruhumu, benlii!i
mi, §ahsiyetimi kurtard1. 

Sekib, omuz silker gibi giiliimsem~ti: 
- Biraz mubaliiga ediyorsun gibi 

Melike! 

Gene kadm, Jiddetle yerinden ftrla • 
illl§tl: 

<Arkast var), 
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Bug day fiatlar1 I Tiirkiyede yapdan 
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Mahsul iyi oldugundan 

fiatlar dii~iiyor 
Bugday fiatlarinda gec;en hafta ba§ -

hyan dii§iikliik temayiilii diin borsada 
daha bariz olarak goriilmii§tiir. Ticaret 
horsasmda diin gerek sert gerekse yu -
mu§ak bugdaylar iizerinde 7 • 8 parahk 
bir tenezziil goriilmii~tiir. Bu §ekilde te· 
nezziil yeni mahsul senesi ba§mdanberi 
kaydedilmemi§ti. 

Bir iddiaya gore iyi 
terbiye edilmiyormu~ 

Bursa (H usus!) - $ehrimizde kun -
durac1 saytsl pek <;oktur. Ticaret Oda -
smdan aldigim rakama gore, ~ehirde 

110 magaza vardrr. Bunlarda 400 kalfa 
ve 150 <;Irak 9ah~maktad1r. Ben bunun 
bir sebebini sokaklardan miihim bir 
k1smmm Arnavud kaldmmt olmasma 
hamlediyorum. Fakat kunduractlarJmiz 
s1k s1k ayakkabllarm eskimesini bajka 
bir sebebe atfediyorlar. istanbulda ya -
p1lan yerli koselelerin siiratle piya -
saya sevkedilmesi i<;in tabi! §ekilde U· 

run miiddet terbiye edilmedigini, bun
larm bazt ilaclarla ve siiratle terbiye e
dilerek sa!Ildi~m. bunun i<;in kosele -
lerin miadlarmdan evvel <;athyarak 
par<;alandigmi soyliiyorlar. Bursa kun· 
duraCilarmdan baztlar1 bu hususta !::a
na diyorlar ki: 

Korsan denizalt1 gemile
rile nas1l miicadele edilir? 

Hindli pehlivanla yapdacak ilk miisabaka hak
kmda Tekirdaglile MiiHiyim arasmda ihtilaf ~Ikb 
Cur~ organizatiirleri tarafmdan ha -~ 

zulanan serbest giire~ miisabakalanmn 
birincisi pazar giinii T aksim stadyomun
da yapiiacakhr. Bu miisabakalar '''" 
Hindistan ~ampiyonu F azal Muhamed 
Tekirdagh Hiiseyin ve Miilayimle, Yu· 
nan ~ampiyonlanndan Dimitri biiyiik or
ta pehlivanlamruzdan Hayati ile, gene 
Y unan tampiyonlanndan Panagi de 
Moiia Mehmedle giire~mek iizere ~ehri
mize gelmi~lerdir. 

Diin borsada yumu§ak bugdaylar 5,09 
kuru,la 5,75 kuru§ arasmda muamele 
giirmii§tiir. Sert bugdaylar ise 5,02 para 
ile 5 kuru§ 15 para arasmda sa!Jiml~hr. 
Borsada en iyi Polath bugdaylan 6,25 
kuru1tan satilml!hr. 

Gelen haberlere gore Anadoluda da 
yeni mahsuliin iyiligi kar§ISmda fiatlar 
dii§iiktiir. hi cins yurnu§aklarin 3 - 4 ku· 
fll§ arasmda sahldigi anlatiimaktad!r. 

Ziraat BankaSI, fiatlar normal jerait 
i~inde gittiginden §imdilik fazla muba -
yaa yapmamaktad!f. 

1talyah pehlivan da bu sene yap1lan 
ba~ehlivanhk nrlisabakalannda ii<;iincii 
olan Babaeskili lbrahimle giire~cektir. 

Hindli pehliv.anla birmci miisabakay1 
Tiirkiye ikincisi Millayimin yapmaSI ev
velce kararla~tmlmi~sa da Miilayim bu 
teklifi kabul etmem~tir. Miilayim bugii
ne kadar kar,ua~tlgi ecnebi pehlivanlarla 
yaphgi miisabakalarda T ekirdagh Hii • 
seyinden c;ok daha iyi neticeler aldigmi 
ileri siirerek kendisinin Hiiseyinden sonra 
Hinclli ile kalliiatmaSl lazun geldigini 
siiylemektedir. 

Tekirdagh Hiiseyin Bawehlivan ol • 
du~ ic;in hakh olarak ilk miisabakayi 
kabul etmiyecegine gore bu mii~kiiliin iyi 
bir 1ekilde halledilmesi ic;in c;a!t~IImakta
du, 

Bir Yunan boksoru geliyor 
Uzun zamandanberi kendi haline ba -

rakiima~ olan boka tubesinin yeniden can• 
landmlma51 ic;in c;ah~IImaktachr. Bu mak· 
sad! a 17 t~rinievvelde Y unanistan vasal 
saklet §ampiyonlanndan Vasis lstanbula 
dave! edilmittir. Y unan tampiyonu ta • 
nmm11 boksiirlerimizden K.iryako ile bir 
mac; yapacaktlr. Oc;er dakikadan on ra· 
vund olarak yapiiacak bu miisabakadan 
evvel Kani ile Menase arasmda da iic;er 
dakika, sekiz ravundluk bir mac; yaplia· 
caktu. 

Miisabakalar Taksim stadmda olacak-
!Jr. 

Giiret hakemleri i~in kurs 
a~dacak 

CUr~ miisabakalarmda verilen baz1 
yanll§ kararlar dolaYJsile bir hakem kur
su ac;Ilmasma liizum giiriilmii§tiir. lstan· 
bul mmtakaSI giire1 ajanh~ tarafmdan 
ac;alacak hakem kursuna gur~ sporile 
me~gul olanlar ittirak edeceklerdir. Ha· 
kern kursunu idare etmek ic;in Ciir~ Fe
derasyonunun eski ikinci reisi Seyfi Ce
nabm yardama istenmi§tir. 

Bu hususta icab eden program hazu· 
lanmca hakem kursu faaliyete ba1hya -
cakhr. 

Bundan bOyle giire1 miisabakalannda 
lisansh hakemler vazife goreceklerdir. 

Adalar araamda yuzme 
musabakalarl 

Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib e
dilen diirt ada arasmdaki ylizme, yelken 
ve atlama miisabakalannm sonuncusu bu 
hafta Heybeliadada yapilacaktJr. 

Bu miisabakalar herkese a~ak oldugun• 
dan arzu edenler i~tirak edebilecekler -
dir. Bu miisabakalar mevsimin son su 
sporlan hareketleri olaca~ i~in biiyiik 
bir ragbet ve alaka uyandiracag• tahmin 
edilmektedir. 

Selanikte tenia musabakalar1 
Selanikte yap1lan Ienis miisabakala -

nnda Romanyah T anesko Yunanh 
Argirop'u 6-3, 6-4, 6-2 magh1b ehnittir. 
Romanyah Mabnazel Belu$ke Matma • 

S EHER 
Yazan: 

l)ehrimize gelen Yunan profesyonel 
peh!ivanlart 

Panagi Dimitri 

zel Grodeski'yi 4-6, 7-6, 6-0 
etmi1tir. 

T urnuva devam etmektedir. 

maglub Somahlar, Bahkesirde bir 
talebe yurdu A!;;Iyorlar 

Soma (Hususi) - Somahlann c;o • 
cuklanm okutmak ic;in giri§tikleri haynh 
te~bbiis ~ok iyi bir ~kilde neticelenmi§" 

Her sene daha biiyiik alaka ile takib tir. Bu te~bbiis iki lises~ ortamektebi, 
edilmege ba§lanan Sipahi Ocagmm son- Muallim mektebi olan Bahkesir §ehrinde 

Sipahi Ocagmm sonbahar 
miisabakalar1 

bir yurd a<;maktJ. bahar miisabakalan oniimiizdeki ay i~in-
de yap1lacak!Jr. Ankara ve Kayseri Si • Halk Partisinin, Belediyenin verd:k -
palll Ocaklarmm da bu yan~lara i§tirake leri yiizer ve talebe velilerinden ahnan o
karar vermi§ bulunmalan bu miisabaka • nar lira kaydiyeden ba§ka valimiz Lutfi 
Ian ~ok heyecanh bir 1ekle sokacaktar. Kudar da Muhasebei Hususiyeden 270 

lira vermi§, muhtelif gelir olarak da 200 Miisabakalann arazi bini§leri Ma~ka 

c- S1rf bu yiizden bir ayakkab1 alh 
ay dayanaca~ yerde iki ay zor giyili -
yor. Bu hal, memleket dahilinde kosele 
ihtiyacmi artmyor. <;iinkii, ayakkabt • 
Jar siiratle eskidik<;e yenileri yap1lroak 
laz1m geliyor. Binnetice miitemadiyen 
kosele sarfedildiginden yalmz dahilde
ki imalat ihtiyaca kafi gelmiyor. Ha -
ricden de kosele eelbine mecburiyet ha· 
s1l oluyor. Eger koselecilerimiz kosele
lerini tabii ~ekilde terbiye edecek olur
larsa ~iiphesiz ithalata mahal kalm1ya -
cak, yalmz dahilde yap1lan koseleler 
Tiirkiye ihtiyacma kafi gelecektir.> 

lira temin edildikten sonra Bahkesirde 
civannda 7• 8 ve 9 ilkte§rin tarihlerin • ortamektebe yakm bir yerde kiralanan MuiHada tutun piyasasi bir 
de, dresaj ile araba • ]erik yan1lan da 

bina otuz talebenin bannabilmesi irin ter- k d I ! 0 ve 17 birincit .... rin ng"""leden evvel ya· • • aya a ar A!i;I Iyor ., biz edilmi§tir. 
piiacaklardn. Son iki tarihin ogleden son- Yurda otuz talebe almacaktar. Biri Mugla 28 (A.A.) - Merkezin tiitiin 
raki kiSimlan konkur ipiklere tahsis edil- meccanen, diger ikisi de nlSlf iicretle 

0 
• ktrma ameliyesi bitmi~tir. Mahsul yiiz

mittir. kuyacak olan ~ocuklann yirmi biri orta- de 60 nisbetinde denk haline gelmi§tir. 
Sipahi Ocagmm bu mii•abakalannda mektebe, dokuzu da liseye devam etmek Milas ve Fethiye tiitiinleri de. denk ha-

zati hayvanlar k15roile araba • ler1"k ya • ·· k "d] · I line getirilmi§tir. uzere aya en yaptln ma~tlr. 
ll§larmm biiyiik bir miisabaka kiitlesinin Yurdun a~Ih§I miinasebetile Manisa Havalarm kurak gitmesl, tiitiinlerin 
i1tirakile yap1lacag"1 temin edilmekted~r" . V 1. · d h nefasetini artrrmi§IIr. Tiiccar, eksper -a ISmin e uzurile bir merasim yapala-

Avrupamn hiiklunet merkezlerindo caktlr. ler miibayaaya haz1rhk olmak iizere tii· 
yaphldan miisabakalarda kazandaklan -, •,- tiinleri tesbite ba§lami§latdir. Tiitiin 
muvaffakiyetlerle yiizlerimizi giildiiren y eni bir ha va rokoru kumpanya!art direktOrlerf eksperlerle 

Londra 28 (A A) c b · · · beraber gelerek yeni mahsul iizerinde siivari subaylanmlZln bu defa yeni atla- · · - am ria Ismm • 
deki !ngiliz deniz tayyaresi Botwood· tetkikat yapm1~lar ve tiitiinlerin bej:le -

bnm kdb ittirakile yapacaklan yan§lara dan Fognes'e vasi! olmu§tur. Tayyare, nildigini soylemi§lerdir. Tiitiinlerin 
iiyii ir ehemmiyet verilmektedir. Atlantik denizini 10 saat 33 dakikada yiiksek fiatla sahlacag> umuluyor. Pi -

Romanya milli giire§ takimi ·katetmek suretile yeni bir rokor tesis yasanm bir ay veya kirk giine kadar 

1• etm~tir. a~I!mast muhtemeldir. 
ge1yor ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

Bepnci Balkan giire~ Jampiyon~rsma 
ittirak ehniyen Romanya milli giire1 ta· 

k1mmm, te~rinievvelin ilk haftasmda 1eh
rimize gelerek milli giire1 takimnmzla bir 
rna~ yapacag1 haber verilmektedir. 

Bursa kaaab diikkanlarmda 
temizlik 

Bursa (Hususi) -'- Bursa Belediyesi 
§ehrimizdeki kasab diikkanlann1 asri
le§tirmiye ve 1slaha karar vermi~. bu -
nun i~in 17 maddelik bir nizamname 
yaparak kasablanmiza tebligatta bu
lunmu~tur. Bir ay sonra nizamnamede 
yazi11 tesisah yaphrmiyan kasablar, ka
sabhk yapmaktan menedileceklerdir. 
Bu nizamnameye gore, kasab diikkanla
rlnln zemini beton, ~ini veya mermer 1 

duvarlar1 da beyaz fayans veya ~ini o
lacaktrr. Diikkanlarm i~inde mutlak akar 
su bulunacak, etler a~Ikta te~hir edilmi
yecek, behemehal siirgiilii tel dolablar 
i~inde bulundurulacaktir. Et kiitiigu, 
layma makineleri ve b1~aklan dahl a
~lkta birakilmiyacak, temiz bir kapak 
i~inde bulunacak veya beyaz bezlerle 
ortiHecektir. 

Her etin iizerinde fiahm gosterir eti
ket bulundurulacak ve etin cinsi yaz1 -
lacak, hatta hayvamn erkek veya di~i 

oldugu i§aret edilecektir. Nizamname -
de daha bir9ok s1hh! maddeler vard1r. 

VAKTi 
(:eviren: 

Arjantinde sabih kiliseler 

Arjantinde Parana nehri deltasmda 
sakin 72,000 niifusa mabed vazifesini 
giirecek kiliscler olmad•i!• i<;in vapur ii
zerinde seyyar kiliseler icad edihni1tir. 
Arjantin gemi tezgahlannda ~irndiye ka
dar bunlardan yedi tane tn§a edilmi§tir. 
Sabih kilise halindeki vapurlar hareket 
zamanlanm ve nerelere ugnyarak ayin 
yapllacagm• evvelden ilan etmekte ve bu 
suretle halka toplamaktadlllar. Sabih ki-

hanenin kilidine soktu. Kilid <;abucak a· 
~ald1. Sybil, ufak beyaz defteri oradan 
ald1 ve gozii tekrar kilidledi. 

liselerdeki ayinlere i~tirak edenlerin ek -
serisi yelken gemisi yahud da sandalla 
davete icabet etmektedirler. Sabih kili • 
selerin civan ayin esnasmda iriliufakh ve 
tiirlii tiirlii deniz vaSitalarile dolmakta • 
dll. 

Yukanki resirnler, sabih kiliselerden 
birini ve diimeni ba1mda bulunan ve bu 
kiliseleri icad eden papaza gosterunekte
dll. 

.. Maurice Dekot ra - 32 - Hamdi Varoglu 

Masanm yanmda, ayakta duran metr
dotelin bir hareketi, defteri kendisin~ ve· 
recek vakit kalmadigmi Sybil'e anlotmi§· 
h. Onu, bluzunun yakasmdan 1<;en, 
gogsiine sakhyacak kadar vakit ancak 
bulabildi. Tam o esnada kap1 a~Ilda ve 
Pennwitz, i.,;eri girdi. 

yor, hi<;bir ciimlesini cevabsaz bmkma -
yordu. F akat, bir yandan da, tahte§§UU· 
runda biiyiik bir faaliyet vard1. Oniinde 
duran <;erezlerden ilk lokmay1 ald•i!• an· 
dan itibaren diitiinmege, 1ifre defterini 
24 numarah aiana verebilmek i<;in 9are 
ara~IJrmaga ba,lami§h. Pennwitz, her -
halde, odadan ar!Ik <;IkmJYacak, onu 
yalmz bnakmiyacakh. Bu mahrem go • 
rii1me sahnesinden pek ho§landigi anla -
§Ilayordu. $ampanya §i§esinin diirtte ii -
<;iinii bitirmieyti bile. Sybil ise, ancak bir 
kadeh i<;mi§ti. Biitiin sogukkanhhgma 
sahibdi. Pennwitz' e tebessi.im etti. Mira
lay, meftun nazarlarla onu tema§a edi • 
yor, kendi evinde onunla ba~ba§a ak§arn 
yemegi yemekten mahzuz oldugunu ta· 
savvur ederek memnun oluyordu. Bir a -
rahk, kadehini kaldlldt ve: 

- Affinizi rica ederim, Belkis, dedi .. 
Resmi bir i~ i~in bir§ey soruyorlar. Ben 
yandaki odaya gidiyorum . .;layed bu fir
sattan bilistifade, pudralanmak isterse -
niz, odam emrinize amadedir. 

Sybil, yandaki odaya ge<;ti ve kap1y1 
a<;Ik b~rakta. Biraz dudaklanm boyamak 
istiyordu. Birdenbire, Pennwitz'in, <;a -
htma odasmda ne yapllii;lm gormek me
rakma dii§tii. Y an gozle i<;eriye bakhga 
zaman, Pennwitz'in, obiir odadaki tele
f,>nla konujmaga gitmeden evvel yere e· 
gildiii;ini ve kag1d sepetinden, biru evvel 
oraya atllga ehemmiyetsiz kilg1d parc;a -
sm• aldigmi gordii. P ennwitz, kilg1d1 se
petten alml§, yaz.hanenin gozlerinden 
b~rine koymu§ ve giizii kilidlemi§ti. 

tuttugu, ~erezlerle donanmi§ tablay1, 
ciddi bir tav~rla masanm iistiine b~rakta. 
Sanki Sybil odada yokmu§ gibi davram
yordu. Fa kat, Sybil, miralaym, oteki o
dada hala me1gul oldugunu, beiii belir
siz i§itilen telefon muhaveresinden anla -
d1g1 i~in, 24 numarah ajandan, sigara -
5101 yakmak i<;in kibrit istemek cesaretini 
gosterdi. Metrdotel, kibriti onun sigara· 
sma yakla§tardigi mada, al<;ak sesle bir
ka<; kelime teati ettiler. 

- Arad1gamaz defterin yerini bulur 
gibi oldum. Biraz evvel yazihanenin go
ziine saklada. 

- Maymuncuk yammzda rna~ 
- Evet. 
- Yakit kaybetmeyin. Tam zamam-

dJr. Kopya etmesi ij~ saat siirecek. 

- Affedersiniz, Matmazel Belkis. 
Yazifeye aid bir mesele hakkmda karar
gahl umumiden telefon etmi§lerdi. ,Simdi 
art1k kimse rahatSIZ etmez. Metrdotel, 
§ampanyay• getir. Eii;lence ba§hyor ... 
Haydi bakahm sofraya I 

*** 
Sybil, Pennwitz'in kar§asmda oturu • 

- Belkis, dedi, itiraf ediniz ki bura
"• Beyaz Papagandaki locamdan daha 
iyi! 

- ltiraf ederim. 

- $ampanyam da oradakinden iyi! 

- iyi! 

- Ve §imdi benden, eskisi kadar 
korkmuyorsunuz! 

Korsan denizalh gemilerine kar§l Ak
denizde nasli miicadele edilecegine dair 
kiSa bir tetkik yapma~llm. Bu yaz1mda 
(I) daha ziyade denizaltJ gemilerinin 
bulunduklan yerleri k01fetmek bahsine 
temas etmi§, bu arada da su bombalan
mn denizalh gemilerine kar§I olan tesir· 
lerine dair bir iki satlr yazml§tlro. Bu ya
Zimla denizalh gemilerinin tahribleri i~in 
mevcud ve malum olan diger vasatalara 
da bir gi:iz atacagim. Lakin bir denizalh 
gemisinin umumi vasaflanna dair de k1· 
soc1k bir hulasa yapmak faydaSiz olmasa 
gerektir. 

Denizalh gemisi bir gemi teknesid;r. Bu 
tekne gayet mukavemetli yap1lmahdn ki 
denizin i<;indeki kllVVetli su tazyikma mu
kavemet edebilsin (2). lite bu tekneye 
(mukavim tekne) denilir. Bir de aynca 
di§ tekne mevcuddur. Bu suretle viicude 
gelen denizalh gemisi normal vaziyette 
su iistiinde duracak bir haldedir. 

Denizalt1 gemilerinin de, tayyareler 
gibi, ufki ve amudi diimenleri vardu. 
Bunlar vaSitasile saga, sola; yukan, a§&
gl bir istikamet alarak hareket ederler. 

Denizalb gemilerinin iki tiirlii makine
leri mevcuddur. Bir tanesi Dizel motorii 
olup geminin suyun yiiziinde hareketini 
temin eder. 

lkinci cins makineleri akiimiilatorler -
dir. Bunlar sayesinde 100 milden fazla 
bir mesafeyi denizin ic;inde katedebi • 
lirler. Ondan sonra denizin yiiziine ~ka
rak Dizel motiirlerini itletmek ve bu mo
torlerden istihsal edilecek elektrikle akii
miilatorlerini tekrar doldurmak mecburi
yetindedirler. DenizaltJ gemisinin ic;in -
de mevcud th.ava genunm denizin 
dibinde veya ic;inde 3 • 4 saatten 
fazla kalabilmesine elveri§li degildir. 
Bununla beraber 70 - 80 saat i<;in de i~ 
tihsal edilecek sun'i havadan istifade olu
nabilir. 

Denizalh gemilerinde hizmet c;ok aglf 
§artlara katlanmagi icab ettirir. Bu sebeb
le ekseriya gene unsurlann feragatli ve 
k1ymetli c;all§malan ararur. 

*** hte denizaltJ gemileri hakkindaki 
umumi mallunah da bOylece ve pek 
ki5a olarak hu!a.sa ehni§ bulun -
duk. .;limdi ba§ka iki noktaya temas 
etmek gerektir. Bunlardan birisi denizal
ta gemileri konanhk yapabilmek i~in ne 
gibi ~raiti haiz iislerden istifade edebilir
ler~ .. Bu sualin cevaba bize konan deni· 
zaltJ!ann !imdiye kadar Akdenizde ne· 
relerde bartnnu§ olabileceklerine dair bir 
fikir verebilir. 0 halde evvela bu ciheti 
miitalea edelim: 

Deniz iissii demek harb gemilerinin 
yatmalarma, te<;>hizatlanm tamamlamala· 
rma, tamirlerinin yap1lmasma elveri1li 
tartlan haiz yer demektir. Bu gibi yerler 
deniz kiyiiannda, bilhassa miidafaaya 
miisaid korfezlerde, olabilecegi gibi de
nize dokiilen nehirlerde de olabilir. Deniz 
iislerinin her tiirlii harb gemileri i~in lii
zumlu olan umumi §artlan vardll. Bu 
1artlar denizalta gemileri i<;in de liizumlu 
o!up hulasaten §unlardlf: 

1 - Miidafaa veya tecaviiz edecek· 
leri mevkilere nazaran merkezi vaziyette 
bulunmalidular. 

2 - Mevki itibarile de liizumlu !art
Ian haiz olmahdnlar. (Mesela: Rahat 
yatabilmek, riizgarlardan miiteessir ol • 
mamak, filo veya filotilla ic;in kafi geni§
lik sahasma malik bu1unmak, denizin di
bi demirlemege miisaid olmak, gece ve 
giindiiz ~abuk di§an <;Ikabilmek imkam
m vermek, bank ve saireyi ihtiva etmemek 

kemmel bir ev sahibisiniz. 
- 0 halde, bu dostluk muahedesinin 

§erefine i~elim ... Daha iyi bir muahede 
akdine intizaren .. , 

- !~elim. 
Pennwitz, dolu kadehini uzath. Sy -

bil de kendi kadehini kaldarmaga ham
lamyordu ki, zihninden, bir fikir, §im1ek 
gibi gec;ti. Bu kadeh toku§turma esnasm• 
da, belki de tasavvurunu file ~·karabile· 
cek bir c;are bulurdu. Kadehini, kasden 
bir miiddet kalchrmadJ ve <;apkm bir eda 
ile sordu: 

- Daha iyisine intizaren mi dediniz? 
Daha iyisi demekten maksadamz nedir~ 

- Dostluktan daha iyi ne vardar~ 
-A1kl 
- 0 hal deL A§kumzm §ere fine i~e-

lim I 
Sybil bir lahza daha tereddiid etti, 

sonra, sanki Pennwitz'in hissiyatma i!ti
rak ediyormu§ gibi, kadehini birdenbire 
kalchrda ve onun kadehine 1iddetle ~arp
b. 

yani seyriisefere gii~liik gostermemek •• , 
gibi). 

3 - Kara kuvvetleri tarafmdan arka· 
Ian kolayca almamamahdn. 

4 - Rahat yatabihneleri ic;in tahkirn 
edilmelidirler. 

Her donanma i.,;in liizunilu olan bu u
mumi §artlardan ba1ka denizalb gemile
rinin iisleri i<;in de aynca 1artlara liizum 
vardn. Bunlar da: 

1 - Sahilden itibaren denizalb ge • 
milerinin dalmasma miisaid bulunmak. 
(Y ani sahillerinde dahi kafi derinlige 
malik olmak). 

2 - Hava ke§iflerinden korunabilme\: 
i~in geminin, denizin dibinde yatacagl 
yerlerin karanhk olmasa, kumluk ve a~1k 
renk bulunmamasa. 

3 - Ossii bahrinin memleket dahilile 
demiryolu irtibatJ olroaSI. 

4 - U zun miiddet denizde dola~Ip 
avdet eden miirettebatm her tiirlii ihti· 
ya~lanm temine miisaid bir mahal olma• 
51. 

5 - Cemilerin tamirat ve toplann 
ayarlama itlerinin yapilmasma; benzin 
Ye sairenin ve bilumum te.;hizat1n ikma • 
line elveri1li bulunmaSI gibi !CYierdir. 

hte son zamanlarda Akdenizde etra• 
fa kaSip kavurmu~ olan korsan denizaltl 
gemilerinin nerelerden istifade ehnit ol• 
duklanm kestirebilmek i~in bu umumi 
§artlan ve hu tartlar i<;inde Akdenizin 
vaziyetini giiziiniinde bulundurmak ge
r.ktir. 

$imdi diger bir noktaya temas edelim. 
Bu nokta da denizalb gemilerile daha 
bath ne suretle miicadele edilecegidir. 
Evvelce tayyarelerden, dinleme istasyon· 

lanndan ve su bombalanndan bahsetmit
tik. (Hidrofon ismi verilen bu dinleme 
tertibah sahillerden ve miistahkem mev• 

kilerden maada gemilere de konulur. Bu 
tertibatJ ta~JYan gemiler kiitle halinde 
kullamhrlar ve uskur sadasmdan istifade 
ederek denizaltJ gemisinin yerini kestirir· 
ler). 

Diger bir miicadele ve irnha vasatasi 
da torpito mtihriblerinin ve baz1 kruva• 
ziirlerin iinlerinde • su sa!hmm a1agasm • 
da- bulunan mahmuzlanchr. (Bu vesaitlo 
Biiyiik Harbde 19 denizalb gemisi ba
tmlma~tu.) Bundan maada denizin de • 

rinliklerini aglarla tanyarak denizalb ge• 
milerinin uskurlarm1 bu aglara taktarmak 
da ba~ka bir miicadele usuliidiir. {Hatta 

su bombalanru da bu tarzda siiriikleyip 
denizalhlara c;arphrmak miimkiindiir). 
Denizalta gemilerini kendi iislerinde hapo 
setmek iizere bu iislerin ac;1k denize 
~Ikan kapalanm (mayin) !erie kapamak, 
aglarla hkamak da muvaffakiyetli neti• 
celer verir. 

Diger bir usul de bile sefaini tertib et• 
mektir ve bu, en fazla muvaffakiyet temin 
eden miicadele usullerinden biridir. Me
sela bir harb gemisi, tipi dii§manca ma
lum bir tiiccar gemisine benzetilerek tek· 
li degittirilir ve top! an gizlenir. Bu gemiyi 
bahrmak i~in salchran denizaltJ gemisi 
kafi derecede yakla~Ip iyi bir hedef te§• 
kif ettikten sonra iizerine derhal ate1 a~a· 
larak veya yukanda ve evvelce bahsetti• 
gimiz usullerden birisi tatbik olunarak 
denizaltJ gemisi imha olunur. 

CELAL DINCER ------
(1) 20 eylfi! tarlhli CUmhuriyet nllsha

smda lntl§ar etm~tlr. 
(2) Denlzin l~inde, beher 10 metro de· 

rtnllkte blr santlmetre murabba. satha 1M· 
bet eden tazylk blr kllogramdir. 

nuz i1te! 

Pennwitz yerinden kalkh. Cam sikll· 
mi§h. Sybil'in beyaz elindeki kam, §am• 
panyaya batard1g1 pec;etenin ucuyla sildi. 
Sybil te1ekkiir etti: 

- C:ok derin bir kesik degil aroma, 
hala kamyor. 

- Durun, ruvalet odamdan tentiirdi
yod getireyim. Simdi kana durdururuz. 

Pennwitz ~Ikh. Sybil yalmz kahnca, 
pe~eteyi daha fazla kirletmek i~in, par• 

maganan kesigini biraz daha sildi. Sonra, 
gi:igsiinden ufak defteri c;Ikardi, pec;eteye 
sarda ve masamn obiir ucuna b~ralr.h. 

Pennwitz, elinde ufak bir tentiirdiyod 
1i1esi ve bir parc;a yak1 bezi oldugu hal

de geldi. Kesige biraz tentiirdiyod sur • 
dii, iistiine de yakiYJ yapl§brd1. 

Sybil, kendisine ka~, giisterilen bu iti
na ve ihtimamdan dolaya, miralaya min• 

nettar nazarlarla bakayordu. Pennwitz. 
gene kadmm avcunu iiperek sordu: 

- Aciyor mu} 
Bu ani ve 1iddetli ~arpma neticesinde 

kadeh kmlml§; Sybil'il) ba§ parmaga ha
fifc;e kesilmi§ti. 

- Hayn, biraz yamyor aroma zarari 
yok. Ge<;ti demektir. !1imize bakahm. 

Yabanci bir kag1d par<;asmm bu ka
dar itina ile gizleni§i, Sybil'in merakm1 
tahrik etti. T uvaletile, daha fazla me§· 
gul olmad1. <;ah1ma odasma dondii ve 
miralaYJ beklemege koyuldu. 

Metrdotel tekrar odaya girdi. EI indo 

Sybil kulak kabarth ve Pennwitz'in 
hala telefonda me§gul oldugunu anlada. 
Hakikaten tam harekete ge~menin ma
Siydl. Boyle miik · mmel bir fmat bir da· 
ha ele v• o ·r, va g-- · ,.7di. 

yordu. Aralannda, beyaz ortiilii masa • 
mn bir metro geni§ligi, yiiksek ayakh 
Bohem bardaklan, kristal bir sepet i~inde 
san giiller vard1. Once bal1k yenildi. 
Bahktan sonra, metrdotel, sofraya, en • 
fes bir paprikah tavuk getirdi. Sybil zo
raki yiyordu. htihasa yoktu. Robunun 
i~inde, gogsiinde yiiz gram agllhgmda 
bir deste kag1d duruyordu ki, §U dakika· 
da ona kendi hayatmdan da aglf geliyor
du. Pennwitz'in a1•kane sozlerini dinli -

- Hakkmiz var. Cok kibar, mii • 
Y erinden kalkt1. Maymuncui!u vaz1 • 

- Ayl diye haybrd1. Parmag1m; 
kestim. Gordiiniiz mii? Siz sebeb oldu-

.. ~ene kar§ahkh oturdular. Sybil, ten· 
lurdJyodu kurutmak i~in elini yelpaze gi• 
bi sallayordu. (Arkasz ~ar> 
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Hava kuvvetlerine 
bir baki§ 

A 

umum1 
Baz.a Avrupa devletlerinin 1937 senesinde ne kadar 
tayyareleri var; 1941 senesinde ne kadar olacak? 

Son gelen In • 
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gilizce Sphere mec
muastnda N i g e l 
T angye imzasile 
milletlerin h a v a 
kuvvetleri hakkm • 
da dikkate deger 
bir yaz1 {'tknu§irr. 
Bu yaztmn miihim 
ktstmlartm aliyo -
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ruz: 1 
Son senelerde, 

davetlerin h a v a 
kuvvetleri hakkm -
da tahminler yiirii • 
tiiliirken bu devlet • 
lerin birinci hatb 
harb tayyareleri - ("'!'""" 

nin adedlerini ver • I 
mekle iktifa edildi -
g101 g(;rmekteyiz. 
Halbuki bu i1te 
tayyare adedinden '1.JIIt::~t~i~f, 
daha miihim olan 
baZJ noktalar var • 
dJT. Hangi devletin 
olursa olsun hava 
kuvvetini tesbit e -
derken tayyare ade- A"::....l~ 
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dinden ziyade eep
he gerisindeki te, • 
kilat, tayyare fabri· 
kalanmo adedi, ne 
halde olduklan ve 

Bu sene 26 hazlranda ingllterede Hendon tayyare mey
damnda 480 tayyarenin l~llraklle yaptlan hava resml 
ge~idinde, bUyiik muhareb" tayyarelerlnin muharebe 

istihsal kudretleri, harb ve sulh zamanla
rmda, pilot yeti~tirme te!kiliitlan ve el -
yevm mevcud pilot adedi gibi daha mii· 
him meseleler vardlf ki bunlar yiiriitiilen 
tahminlerde ihmal edilmektedir. Bu tarz· 
daki tahminler, yanlt! neticelere van] -
masm1 intac edeceiii gibi miistakbel barb
de ciddi bir hava sava1ma giri1en her • 
hangi bir devletin maruz kalacag1 aybk 
zayiahn mevcud hava kuvvetlerinin yiiz
de doksasma muadil bir nisbet irae ede
cegini dii,iiniirsek yanl,,m biisbiitiin bii
yiiyecegini anlanz. T ayyue imal kudreti 
son derece inki~af etmi, alan memleket • 
lerdir ki inadc1 bir dii~man kar&lSmda 
havai tefevvuku elde edeceklerdir. Dev
Jetlerin hava kuvvetlerinin derecesini an
lamak ~in mevcud tayyareleri, bombard•· 
man, harb ilah. gibi muhtelif t1mflara a

yJTmak da laz1mdlf. 2000 tayyaresi alan 
bir devletin bu tayyarelerden 1900 tane
sinin bombard1man ve ancak I 00 tanesi
nin aVCJ tayyaresi olmaSl, ba1ka bir kuv· 
vet, bunun aksine olarak 1900 avc1 tay• 
yaresi ve ancak I 00 bombard1man tay
yaresi mevcud bulunmaSJ da gene bam
ba,ka bir kuvvet arzeder. Ayni nazari
yeyi bir devletin deniz kuvvetlerine tat • 
bik de caizdir. Bir devletin bahriyesinin 
kuvvetini anlamak 1~in ka~ gemisi oldu • 
gunu degil, bu gemilerin barb kudretle
rini bilmek §art degil midir ~ 

Biri lsvi<;reli diiieri !talyan olmak ii
zere iki miitehasmm uzun tetkikat neti
cesi ne§rettikleri cetvellerden 1914 vazi· 
yetini gosterenin; ne derecelere kadar 
isabetli olarak tahmin edildigini kestirmek 
giicdiir. Anc,k bu miitehasmlann da te
bariiz ettirdikleri gibi hava harbi, harbin 
ba1lang1cmda elde mevcud kuvvetlerle 
degil, harbin devaml miiddetince tayya -
re imal kudretinin idamesile kazamlacak 
bir harbdir. Bu itibarla da muhtelif dev
letl.rin 1imdiki smal durumlannm tayya -
re imal kudreti, iizerinde dikkatle duru • 
lacak bir meseledir. fsvi~reli miitehasm 
muhtelif tlevletlerin birbirlerine nisbetle 
ve unayideki durumlan bak1mmdan 
tayyare imal kudretini jiiyle tahmin et • 
mektedir: 

italya 1,0, Almanya 1,5, Fransa 2,0, 
ingiltere 3,0 Rusya 4,0, Amerika 6,0. 

Bu vaziyete gore 1imdiki tayyare kuv
vetleri insanm goziinii korkutan baz1 dev
letlerin uzun siirecek bir hava harbinde 
zayiattan haSJ] olacak gedikleri kap1ya • 
mamak dolayJOile •on derece mii1kiil bir 
mevkie dii1ecekleri muhakkaktJT. 

Devletlerin cografi vaziyet dolaylSile 
taarruzda kullanacaklan bombard1man 
ve mlidafaada kullanacaklafl avc1 lay· 
yarelerinin bulunduklan mevkiler de mli
him bir meseledir. lngiltere bu hususta 
~ok tanshdlf. C:linkii dii1man hava hiicu· 
muna ancak bir lstikametten maruz kala
cakhr. FranSIZ ave! tayyarelerinin en 
mllhim k1smm1 1ark hududu civarmda 
bulundurmaga mecburdur. Bombard! • 
man tayyarelerinin mevkii ise, dii,man 
hticumundan miimkiin mertebe maoun 
bulunmak gayesile daha i~erlerdedir. 

Almanyamn bombard1man tayyar.le
rini Fransa, Bel~ika, C:ekolovak. ve Le -
liistan hududlan boyunda bulundurdu-

nizam1nda u~U§U 

gu zannedilmektedir. Orta Almanyada 
da k~iik birlikler bulundugu soyleniyor. 
Almanya muharebe tayyarelerini; born -
bard1man tayyarelerile orta Almanyada
ki ku~iik bombard1man birlilderi arasma 
Slk111Irml!tlr. Ayni zamanda sanayi mer
kezlerini ve bilhassa Ruhr havalisini mu
dafaa i<,;in buralarda da avc1 tayyareleri 
yerle1tirmi! ti r. 

!talya, gerek bombard1man gerekse 
avc1 tayyarelerini cenubi halya ile Sicil
yada bulundurmaktadlf. Franm hudu -
dunda da bir miktar tayyaresi ·vard1r. 

Lehistan, tayyarelerinin lmm1 kiillisini, 
cenubu garb! sanayi merkezlerinde teksif 
etmi~tir. Diger taraftan Rusya sanayi 
merkezlerinin dii1man tayyare hiicumla
nndan masun oldugu kanaatine ragmen 
(Rusyamn sanayi merkezleri herhangi 
bir dti~man tayyare filosunun hticum 
menzili haricindedir.) muharebe tayya
relerinin bir klSmlm garb hududunda tah
!id etmi1tir. Fa a! tayyare filolanmn ii<,;te 
ikisini cenubda, ti~te biri veya daha faz
lasm• da Uzak1arkta bulundurmaktad:r. 

Gerek sevkulcey! gerekse tabiye bab
mmdan bombard1man tayyareleri bugiin 
i<,;in en miireccah hava silahlan meyanm
dadlf. Muhtelif devletlerin hava kuvvet-
lerinin tip mukayeseleri neticesi, lngilte
renin ytizde 60, Amerikamn yiizde 51, 
Almanyamn yuzde 50, Rusyamn yiiz
de 448, F ransamn ve 1talyamn yiizde 
43, Cekoslovakyamn yiizde 31, Lehis
tamn da yiizde 17 nisbetinde bombar • 
d1man tayyareleri mevcud oldugu tahmin 
edilmektedir. 

Lehistanm bombard1man tayyarelerine 
avc1 tayyarelerinden daha az ehemmi • 
yet nri1i. bu memleketin her tiirlii im -
kanlan bir araya getirerek kendi sanayi 
merkezlerini miidafaa presipini kabul et
mi! olmasmdan dogmaktad1r. Lehistamn 
mtistakbel bir harbde hava harbi bak1 -
mmdan bir taarruz harbini derpi, elme -
yip biittin kuvveti sanayi merkezlerini 
dii,man taarruzundan vikayeye hasret • 
mek gayesini giidiiyor. 

1937 deki tayyare miktarlan 
isvi~reli miitehasslSin 1937 senesinde 

muhtelif devletlerin hava durumlan hak -
kmdaki tahmin 1oyledir: 

Memleket bombar- avtt diJer yekilo 
dtman tay)a-

ingiltere • Ada. 
reler 

lar ve Akdeniz II 00 .500 300 1900 
F ransa (miistem-
lekeler haric) 900 800 400 2100 

300 250 800 
600 350 1900 

C:ekoslovakya 250 
Almanya 9jQ 
italya (milstem-

lekeler haric) 850 900 250 2000 
Lehistan 150 300 450 900 
Sovyetler 1 700 1200 700 3600 
Amerika 900 450 400 1750 

ftalyan mlitehasSJsmm 1937 senesinde 
muhtelif devletlerin hava durumlart hak
kmdaki tahmini: 

Memlekot 

Fransa 
Almanya 
lngiltere 
Sovyetler 

bombar- avc.J 
dtman 

diger yekO.n 
tayya .. 
l'eler 

850 590 620 
1350 450 450 
1000 430 440 
1400 1500 1700 

2060 
2250 
1870 
4600 

CUMHURiYET 

Uzaksarktaki 
' 

muharebe anlasd-, 

maz bir hale girdi 
IB~torat• 1 Inc! sahllelle) 

ba§ladt!jtnt giistermektedir. (:in • Japon 
ihtilcifma aid haberledeki bu tenaku • 
zun sebebi, r;:'!n ve Japon kayno.klarile 
muhtelif ajans miimessillerinin teyid 
edi!emiyen ~ahsi giirii§leridir. 

r;:'in - Japan mttharebelerine aid diin 
qelen telgraflan ata§tda strasile bula
cakstntz. 

Londra 28 (Hususl) - Uzak1ark
taki <;in • J apon muharebeleri §iddet • 
ltnmektedir. J aponlar, 1imali Cinde dun· 
kii muharebeler sonunda <;:inlileri ric' ate 
mecbur etmi1ler ve eski menilerinden 40 
kilometro kadar ilerlemi§lerdir. Ric' at e
den Cin klt'alan Japon tayyareleri tara· 
fmdan dagllllnul. Nan kin de iki defa 
bombard1man edilmi1tir. 

Bir J apon mhh treni, Pekin • Han • 
keu demiryolunda Hsinlo istasyonuna 
hiicum elmijtir. Japonlar, Santing hudu· 
dun a I 0 mil mesafede F euceuy'i alm11lar, 
Tsey 1ehri boyunca tesis edilen Cin ileri 
hatlann1 yannl!lardlf. 

Sekizinci Cin ordusu, ~anghay' m ~i
malinde kain Kuan\ing • Liaohiotu yo • 
lundan timale dogru yiiriimektedirler. 
Bu kuvvetlerin taarruz hedefi J apon i~ -
gdi al!Inda bulunan Tatung ve Kalgan 
dlf. ;limall Cinde 1imdiye kadar yiibek 
muvaffakiyetler gosteren J•pon ht'alan 
~ekilmege ba,lamlj\ardlf. 

A~1k Cin ¥Ohirlerinin bombard1mam • 
nm takbihi hakkmda Cenevrede 13 ler 
komitesinin verdigi karar, J a pony ada in· 
fial uyandlfml§hr. Karar, harb vaziye • 
tini diizeltecek mahiyette olmamakla be· 
raber, Japon asker! makamlan, Japon 
tayyarelerinin yalmz askeri hedefleri 
bombalad1klanm, Japonlann miicadde 
etmiyen <;in halkma taarruz eylemedik • 
lerini tekrarlamaktadnlar. 
Sovyet selirinin Moskova seyahati 

Nan kin 28 (A.A.) - Sovyet sefiri 
Bogomoloff, bu sabah tayyare ile Mos
kovaya gitmi1tir. Sefir 2 ilkte1rinde Mas· 
kova'ya muvasalat edecektir. 

Bu seyahatin sebebi hakkmda bir 
!•Y soylenmemekte ise de ortada pek 
rniihim baz1 sebebler mevcud oldugu bil· 
dirilmektedir. 

Nanlrin haatane•inin 
bombardtmant 

Tokyo 28 (A.A.) - lngiltere se • 
firi, dun Hariciye N aw vekilini ziyaret 
ederek N ankin'in merkez hastanesinin 
bombard1manma sureti mahsu9acla naza· 
n dikkatini celbetmijtir. 

Japon askeri hizmet miiddeti 
uzatrldt 

Tokyo 28 (A.A.) - ~in ile muba• 
s•mahn uzun miiddet devam etmesinden 
tevelliid edebilecek mahzurlara kar§l 
koymalr. iizere Harbiye Nezareti, bu sa
bah faa! ve ihtiyat ordulardaki k1taata 
mensub zabitan ve efrodm askeri hiz -
metleri roiiddetlerini iJ' an a hire kadar 
temdid eden bir erori yevmi netretmi§tir. 

Planla ~ehili~orlar 
~anghay 28 (A.A.) - <;in ajan • 

smm tebligine gor~. Tientsin Puku ve 
Pekin - Hankov demiryollan <;in kuv • 
vetlerinin ric' ati evvelce hazlflanml§ olan 
plana tevfikan yapllml§tlr. 

Nanhin iizerinde 
Nankin 28 (A.A.) - Otuz ]apon 

layyaresi, Nankin tehrine k1sa bir akm 
yaparak tayyare meydamm bombarru 
Man etmi§lerdir. 

12 baltk~t kaytgt batrrrlmamtf 
Tokyo 28 (A.A.) - Bir Japan de· 

nizalh gemisinin birka<,; C:in bahk~1 'ka
y:gml ballrd1g1 hakkmda diin Hong • 
kong'dan verilen haber, Bahriye Neza -
retince tekzib edilmektedir. 

Cin iki top~eheri siparif etti 
Londra 28 (A.A.) - c;in hiikumeti, 

Honkong' daki lngiliz tezgahlar~na iki 
top<,;ekeri sipari§ etmijlerdir. Bu top<,;e -
kerler derhal yap1lacak1Jr. 

Jqponya el~iliklerinde 
Var§ova 28 (A.A.) - ]aponyamn 

Var~ovadaki orta el<,;iligi ve Pol1>nyadan 
da T okyadaki orta el<,;iligi I lejrinievvel· 
velden itibaren bliyiik el<,;ilige tahvil o· 
lunacaktn. 

Yunan V eliahdi ni§anlandt 
Atina 28 (Husu•i) - Kral Jorj, Vell· 

ahd Prens Pol'un Biiyiik Britanya Pren
seslerinden Annuver Frederik'le ni§an
landlgmJ Ba~vekil Metaksasa teblig et
mi§tir. 

1941 de vaziyet ne olacak? 
!talyan miitehassiSJilln 1941 vaziyeti 

hakkmdaki tahminleri !Oyledir: 
Memleket bombar- avct dlfer yekGn 

Fransa 
Almanya 
lngilterc 
Sovyetler 

dtman tayya. 
re;ler 

1300 1000 900 3200 
3600 700 700 5000 
1700 900 700 3300 
3000 2000 2000 7000 

Mussolini'nin haya

bni korumak i~in 

Almanyaya be~ bin 
italyan polisi gonderildi 

I 

Roma Polis MUdUrU ve Mussollni'nin 
en yalun dostu Boccbini 

Mussolini'nin Berlin seyahati, fa,ist 
hiikumeti te~kilah i~inde bi.iyiik bir mev· 
kii olan ltalya Emniyet miidiirliijjiinii ve 
bu miidiirliigiin ba~mda bulunan miihim 
bir adam• harekete getirmi,tir. 

Mussolini'nin ~imdiye kadar bir<,;ok 
suikasdlere maruz kalm1~ bir diktati:ir ol· 
dugu i~in, hayahmn bu suikasdlere kar11 
korunma!l, ba,hba,ma bir -•ele leJ kil 
etmektedir. Bilhassa, ltalya hududlan 
haricine ~1kmak mevzuu bahsolunca, gi
dilecek memleket zab1tasmm alacag1 ted
birler nekadar §iddetli olursa olsun, Mus• 
solini'nin hayallm herhangi bir tehlikeye 
ka~1 SJyanel etmek maksadile fevka\&de 
bir tak1m tedabir ittihaz1 gene zaruri gi:i
riilmii, ve bu itibarla, bizzat Emniyet 
miidiirii Bocohini'nin refakat ettigi Ba1· 
vekil Mussolini, 5000 ki~ilik bir polis or
dusunun muhafazaSI altmda oldugu hal· 
de seyahate ~1km1§1lr. 

M. Bocohini kimdir~ Bocllhini, pek az 
kimse ile gorii1en, halk arasmda nadiren 
goriilen, ba1mda bulundugu muazzam 
zab1ta le!kilallm ender bulunur bir zeka 
ve kabiliyet\e idare eden, roasaSlmn ba· 
1mda oturdugu zaman, gozleri ve kulak
Jan, lmparatorlugun binlerce kiloroetro 
otesindeki hadiseleri goren ve i!ilen ye
gane adamdJr. Mussolini'nin hayatm1 ko
rumak hususunda en biiyiik kabiliyeti 
Bocchini gostermi§, Du~e'ye, suikasd te
lebbiislerini imhaya kadir oldugu kanaa• 
tiru ancak Bocchini vennii ve Musmlini. 
en ufak bir tecaviize ugramak ihtimalini 
akla getirm.eden, yiizbinlerc.e ki,ilik ka· 
labahk toplanlllar arasma, ancak Soc -
ohini sayesinde girebilmi§tir 

Bocchini'nin, ba1mda bulundugu te1· 
kilat, her sene, ltalya biit<;esinc bir mil • 
yara mal olmaktadlf. italyanm ve bilhas
sa fa1izmin ve Mussolini'nin tutar el:, 
goriir gozii. i!jitir kulag1 olan bu adam• 
tan1yan, ltalyada bile pek az kimse var
dlf. Gazeteler, onun resmini kat'iyyen 
ne~retinezler, hatta bazan, aenelerce ad•· 
m anmazlar. Buna rai!men, ltalyan zab1· 
taomm ilahi mevkiinde bulunan Arturo 
Bocchini, 42 milyon nilfusa hikim, v 
memleketin, Du~e'den sonra geleo en bii
yiik adam1d1T. 

Arturo Bocchini, polis meslegine ma 
katibi olarak 1903 senesinde intisab et • 
mi1 ve zekSSl, kabiliyeti, bilhusa polis 
meslegine olan istidaru sayesinde silratle 
yiikselerek amir derecesine c;•km1111. Bii
tiin hayat1m i1ile evi arasmda ge~iren 
Bocchini, lisan ogrenmege fevkalade 
miistaid olmas1 sayesinde, ingilizce, al • 
manca ve franSlzcasml gittik~e tekemmiil 
ettirerek, bu lisanlarda yaz1h hertiirlii ese
ri okumak suretile bi\gisini arhrmaga nef
sini hasretmi• ve az zaman ic;inde lam 
manasile yeti~mi1tir. 

Bocchini, 1926 senesinde Cenova Po
lis miidiiriiydii. 0 tarihte, Mussohni, her 
gittigi yerde bir suikasd te1ebbiisile kar
!lla~maktan b1km1j, usanm1' bir vaziyet
teydi. Cenova'ya yapt1g1 bir seyahatin, bu 
vaziyetler hilafma anzaSlz ve gayet Ia· 
bii •urette f!e~mii olmas1, Duc;e' nin nazan 
diklcatini celbetmi1, Bocchini'yi derhal 
Romaya celbederek, kendisine Emniyet 
miidiirliiiiiinii tevdi etmittir. hte o tarih· 
tenberi, yani on bir senedir Bocchini, bu 
vazifeyi en ufak bir siZIIhya meydan ver
meden ifa etmektedir. 

Arturo Bocchini, emniyet miidiirltigiine 
tayin edilir edilmez, ilk i~ olarak eski 
1~1kil~h kokiinden deili1tirmi~. yepyeni 
bir kadro kunnu§, yeni tedbirler alm11, 
yeni inzibati §ekiller tatbik etmi!. hulasa, 
bugiin ltalya biitc;esine milyonlara mal 
alan muazzam bir zab1ta ordu•u viicude 
11etirmi~ti. Bu projcnin tatbik• i<,;in de P'" 
raya, tahsisata ihtiyac vard1. Bocchini, 
i1 ba1ma Retirildi&inin haftaamda bizzat 
Mussolini'den, alollan durduracak ka • 
dar heybetli bir tahsisat biitc;esi istediiii 
zaman, Duc;e, onun kendisine verdiiji ra• 
porlarm nekadar vuth ve manhkh oldu· 
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Beklenen nutuklar 

Mussolini ve Hitler diin 
hirer nutuk soylediler 

Fa~ist ve Nasyonal 
miicadele i~in 

sosyalist ,efleriJ komiinizmle 
birle,tiklerini bildirdiler 

IB~taralt 1 lncl •altl!eae J 

Musolini sabahleyin Unter des Linden 
caddesindeki tersane miizesini gezerek, 
Biiyilk Fred.rik"in, Hindenburg'un silah
lannl, iiniformalanm tetkik etmi1tir. 

ltalyan Ba§vekili bilahare otomobille 
Potzdan'a giderek tarihi Sana Souci .._ • 
tosunu ziyaret ettikten ve Biiylik Frede
rik'in tabutu ontinde bir miiddet durduk
tan sonra Berline donmii1 ve fa&ist kulii
biinii ziyaret etmi~tir. Kuliibde, Musolini 
2500 fa~istiu tezahiiratile kar,Jianmljhr. 

Stadyomdaki tezahilrat 
Musolini ile Hitler ogleden sonra hal· 

k1n alkltlan arasmda Berlin stadyomuna 
gitmi,lerdir. Propaganda Nazm Doktor 
Goebbels, burada bir hitabe irad ederek 
Musolini'yi selamlaml§ ve ltalyan Ba§
vekilinin ziyaretinin ehemmiyetini tebartiz 
ettirmi$ ve Alman roilleti namma beyam 
ho§amedi eylemi~tir. 

M. Hitler'in nutku 
Propaganda Nazm Doktor Goebels

ten sonra Hitler kiirsiiye ~;~karak miihim 
bir nutuk irad etmit ve demi1tir ki: 

«- .$u dakikada tarihi bir hadiseye 
1ahid bulunuyoruz. Burada toplanan bir 
milyanu miitecavi:r: insan, yekunu 115 
milyona balig olan Alman ve ltalyan 
milletlerini temsil etmektedirler. Berlinde 
yap1lan tezahiirat bir milyon ki~inin dei!il, 
I I 5 milyon in sa run tezahiira1Jd1r. Bu iti
barla buglinkii miilakahm1z fevkali.de e
hemmiyeti haizdir. 115 milyon insan ha
rekallfDlZJ tasvib elmektedir. 115 milyon 
insamn yegane samiml arzusu sulhu mu
hafaza ve mUdafaadan ibuettir. Millet
lerimizin bu arzusunu yerine getirmege 
<,;ah!nkeo, ayni zamanda Avrupanm u • 
mumi menfaatlerine de hizmet etmi1 olu
yoru:r:. 

Nasyonal sosyalizm partisi Almanya
da i1 ba1ma g~mezden evvel Almanya 
15 sene miitemadiyeo hakarete ugrad1, 
Almanyamn biitiin haklan inki.r edildi. 
Nasyonal sosyalist partisi bugiin Alman
yanm biitiin haklarm1 istirdada muvaffak 
olmuilur- ltalya, en kara glinlerimizde 
bile haklanmiZin me1ruiyetini tamm•i ve 
bize kar,, yap1lan hakSJzhklara hi~bir t•· 
kilde i•tirak elmt!lli!ti. 

1talyanm bu hareketini asia unutma • 
d1k ve unut!Diyacaglz. Bu suretle ltalya 
ile a.ram1zda fikir ve hareket birligi tesis 
edildi. Y arahc1 bir deha sayesindo hal
ya, Roma lmparatorluiiunu ihya elmi§ 
bulunmaktad1r. 

ijunu gorerek hi~ tereddiid etmeden isle· 
digi tahsisall derhal vermijti. Vazifesi 
dolaYJsile, DU<,;e ile daima hali temasta 
bulunan, devlet tetkilallnm en hurda \e
ferrUahna kadar vak1f bulunan bu adam 
yava1 yava1 bir memur olmaktan ~1ka • 
rak Mussolini'nin 1ahsi dostu haline gel · 
mi§, hatta bizzat Mussolini ayannda mii· 
him bir mevki edinmi1tir. 

Arturo Bocohini, Mussolini'yi suikut· 
~i kur,unlarma kar11 muhafaza eden bir 
kalkandan ibaret degil, ayni zamanda 
onu, roemleket efkan umumiyesi hakkm· 
da tenvir eden en emio ve en mevsuk 
malumat memba,dn. <;:unkii Bocchini, 
ayni zamanda «0vra>> tejkilabmn da 
hakimi mutlak1dn. 

Ovra, reisi, memurlan, le§kilab, mev
lcii belli olm1yan ve fa§izm aleyhtan ile 
miicadele eden gizli bir servistir. Bu ser• 
vJSin memurlan, gayrimuntazam tarih . 
lerde malum olmwan yerlerde bulu,ur • 
lar. Bu yerler mutlaka hususi e~hasa a1d 
e\·lerdir ve daima deiji1ir. 

Ovra, her soylenileni dinler ve i1itir. 
Ancak, lejkilibn fi§lerine, her i1itilen !a· 
f1n deiiil, oadece filiyalln kaydedildigi 
rivayet olunur. F a1izmin OvraSJm, bu ba· 
kundan, mesela Gepeu'ye te§hih etmek 
dogru olmaz. Ovra, yalmz miisbet ~ey• 
!ere istinad eder ki bu da gene Bocchim
nin tecriiheli ve miisbet goriitiiniin, bilgi
sinin eseridir. 

Hayahm, evi, Musolini'nin ziyareti 
ve i~i arasmda taksim etmi1 olan Bccchi
ni'nin bu muammah tarz1 hayat1, bilh•s
sa bekar yajayl§l, ismi etrafmda, i:iliimle 
ve hiisranla yanda kalml~ bir a§k mace
'"" neticesinde kalbini ebediyen kadm 
sevgisine kapam11 olmalc gibi bir efsane
nin dolatmatl, Bocchini'yi, kadm meclis
lerinin en biiyilk sohbet mevzuu ve h . 
dmlan en fazla alakadar eden bir adam 
haline aetirrni1tir. 
. f,te Musolini'nin Berlin ~eyahatinden 

bnka~ hafta evvel Almanyaya gidip 0 

seyahe_t te~ernt~ltnl hutrhyan ve bu11Un 
d~ rna1Yehndek1 ubtta ordusil~. Du~e • 
n1n hayah tizerine hnad R•rerek ana 
Berline kadar refakat ede11 Arturo Boc
chini boyle bir adamd~r 

Benito Mussolini I Memleketimizi zi· 
yaretiniz miinasebetile milletinin azmi ve 
ordusunun kuvveti sayesinde yeni ve bii· 
yiik bir Almanya kurdugumuzu gozleri· 
nizle gordiiniiz. Kuvvetli ve biiyiik yeni 
Almanya Avrupa sulhunun zaminidir. 

N asyonal sosyalist ve fa,ist parti -
leri birle~mek i<;in arad1klan yolu bulmut
lardlf. Bu rejimlere kar11 herhangi bir 
taarruz 115 milyon halkm sarSllmaz mu• r 
kavemetine ~arpacakhr.» g 

Mu,.olini'nin nutku 

yo 
le 

ltalya Ba1vekili, Hitler'in nutkuna ce• 
vab vererek almanca bir nutuk siiylemij 
ve demi1tir ki: 

«- Almanyay1 ziyaretim Alman ve 
1talyan milletlcrinin hayatmda oldugu 
gibi !ahs1m i<;in de bi.iyiik bir ehemmiyeti 
haizdir. Almanyaya, nasyonal sosyalist 
rejimine kar~ hayranhg1m1 bildirmege, 1-
talyan milletinin biiyiik Alman milletine 
baghhgml bidirmege geldim. Liizumun • 
dan fazla par<,;alanm11 olan Avrupada. 
herhangi yeni bir grup kurmay1 dii1iin •"" 
miiyoruz. Berlin • Roma mihveri sulh 
mihveridir. N asyonal sosyalizm ve fa • 
1izm, biitiin dtinya milletleri arasmda 
saglam bir sulhun tesisini arzu ediyorlar. 

· Almanyay1 ziyaretim miinasebetile, 
miilakatumzdan sulh mu, harb mi ~·ka • 
cagm1 merak edenlere tesadiif edilmekte· 
dir. Fiihrer'le beraber merakhlara cevab 
veriyoruz: Miilakahm•zdan sulh ~1kacak· 
hr. 

Y eni ve biiyiik AlmanyaYJ gorerek, Lu 
kuvvetli devletin Avrupa sulhu i~in neka· 
dar liizumlu bir unsur olduguna kani ol· a 
dum. Maalesef haricde nasyonahst ve ~;el 
fa,ist ink•lablann1 anlam•yanlar vard1r. 
Bizi anlam11 olsalard1 bir<,;ok suitefeh • 
hiimlerin onii ahnm11 olurdu. Her iki re
iim genclige ve sulh arzusuna istinad el• 
mektedir. Siyasl ve i~timai sahada oldu
gu gibi, ikhsadi sahada da ayni yoldan 
yiiriimekteyiz. lkbsadi hiirriyet olmad1k· 
~· bir milletin istiklali tam olamaz. 52 
devlet bize kar11 zecri tedbirleri tatbik el• 
tikleri zaman ikhsadi kuvvetimizi biitiin 
diinyaya filen ispat ettik. Almanyamn 
zecri tedbirlere i~tirak etmemesini asla u
nutmlyacaglz. 

F atizm ve nasyonal sosyalizm bolje• 
vizme kar11 miicadelede de birle!JIIii bu
lunmaktad~r. Biiyiik Harbden 110nra 1 • 
talyada boltevizme ka!11 yalmz sozle de
gil, silahla da mticadele ettik. lcabmda 
daima silaha sanlacag1z. Nitekim Avru
pa medeniyetini miidafaa etmek iizere 
halyan milliyetperverleri silaba sanlarak 
lspanyaya gittiler. 
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Arkadajlar, burada biz kendimize ta • 
raftar bulmak i~in propaganda yapmlyo- 1n 
ruz. 20 sene evvel Fiihrer Almanya uya• 
nacak dedi. Bugiin Almanya uyanm11 ve 
biiyi.ik Almanya kurulmu1tur. Yekunu 

lgZ 
·da 
lk 
do 115 milyona ba]ig olan Alman ve hal • 

yan milletleri daima birle1mil bulunacak
lardlr.» 

Alman labrikalarrn4 •iparif ml? 
Berlin 28 (A.A.) - ltalyan mah • 

fillerinde soylendigine gore, Mussolini'nin 
Krupp fabrikalanm ziyaretinin sebeble • 
rinden biri, bu fabrikalar.n halihamda 
bilhassa 0,420 lik toplar ~in ltalyan bah· 
riyesinin aiparitlerini kabul etmekte ol • 
duklanda. 

Badogliyo Pefle'ye gidecell 
Pe§le 28 (A.A.) - ltalyan Mare

jah Badoglio Almanyadan donii1iindt 
Budape1teyi ziyaret edecektir. Bu z;ya• 
ret hususi mahiyettedir. 

Nutuklar ii:zoerinde tahliller 
Berlin 28 (A.A.) - Bu aabahki ga• 

zeteler, l(ayet tabil olarak, dUn ak1amki 
ziyafette Hitler'le Mu .. olim arasmda to
ali edilen nutuklarla bilhassa me1gul ol· 
maktadlf. Mussolini'nin mutantan bir 
Iurette Berline giri1i tafsilatile dolu olan 
biitiin gazeteler, manjetlerinde, 1ta]yan • 
Alman dostlugunu tebcil eden ve iki 
memleketin hiisniiniyet sahibi biitiin mil • 
letlerle itbirligi yapmak niyetlerini kay. 
deyliyen nutuklann bilhassa aamimi rna• 
hiyetlerini tebariiz ettirmektedir. 

Morning • Post'a gore .. 
Londra 28 (A.A.) Gazeteler 

Mussolini'ye Berlinde yap1lan kabulii ve 
Fiihrer'le Du~e arasmda teati edilen nu· 
tul:lan ehemmiyetle roevzuu bahseyle • 
mekte ve bilhassa gosterilen kabuliin fev• 
kaladdijiini tebariiz ettirmektedirler. 

Moming-Post diyor ki: 
«Bayraklan, donanmaSl, ~kekleri ve 

zengin tezyinatile, Berlin, Miinih'i ge<,; • 
mittir. T arihte ilk de fa oluak, bir ya • 
hane1 devlet adamma, muhte1em olmaSl 
istenen bir kabul haznlama i~in modern 
bir Avrupa hiikfunet merkezinin hayah 
durdurulmustur.» 
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liiJCumhuriyet"&ll GONON BULMACASI 
·~ ~. t ~ s 4 & e ' s t to 

u=u a D ~ s lYI '1&: lYI li'll lYI 
Adakale Tiirklerinin dilegi 

Romanyamn Adakaleslnde muklm olup 
ana vatana hlcret etmek lstlyen ek.serlyetl 
azJme namma yazllan ve blze gonderllen 
blr matbuada denlllyor kl: e600 nii!ustan 
1baret TUrk kiitlesl ana vatana hlcret et
mek !~In 1936 yllmda usul iizere Slhhlye ve 
Ictlmal Muavenet VekAletlne miiracaat et
tlk, netlcel miiracaatlmlzl Biikre~ el~lllgl
mlze ..orduk, VeWetten cevab almca size 
blldlreceglz, dedller. Faka t ~lmdlye kadar 
hi~ ses sada ~lkmad1 ve heplmlz lnltJ.sarl 
hayale ugradlk. 

Miiracaatlmlzln siikUtle mukabele gor -
m~ olm&.Sl burada miiessls Miisliimana A
nonlm ~irketlnln b~mda bulunanlarm te
~bbiis ve lcraatma hanlledlyoruz. Ciinkii 
929 - 930 senelerl zartmdaki ana yurd~ 
giic; etmek te~ebbiisiimilzii de akamete ug
ratanlar bunlardJr. 

HalklmiZ garsorlluk, vapur hlzmetlerl ve 
ballk~lllk yaparlar ve tamamlle mU!ld bl
rer unsur olabllecek tlptedlrler. Tam hlcret 
zamantdlr. Clvannuz Tiirklerlnln mazhnr 
olduklan hlcret ~lne blzlerln de kat~trrll
mamiZl ve bu !.sin Tunanm seneltk ve mu
tad su baskuuna ugratllmadan yapllmasl
n.t yalvarll'lZ.» 

Sutehirliler mekteb istiyorlar 
S~hrlnde tiiccardan Nab! ~ahln lmzasl

le aldlglnliZ mektubda denlllyor kl: cOl -
duk~ dagmlk blr vazlyette olan kasabamiZ 
4000 nii!usludur. Tahklk ettlm. Okuma ~a
~da olan 670 ~ocugumuz, buna mukabll 
2~0 talebe alabllecek blr mekteb vardlr. 01-

nr kasabalarda mektebler lid, ii~ tane !
ken ve 930 - 931 dogunllular kabul edlllr
'-en blzde 929 dogum!ular kadro !azlas1 ola
•llk bekletlllyorlar. Medenlyetln, llerleme
• In aneak okumakla !tabU oldugu su go -
tiirmez blr haklkat olarak arll~lld1A1 bu 
devlrde ii~te lid nlsbetlnde blr kiitlenln 
"J,aarl! nurundan hlsse alabllmek !~In Sl
ra bekleme.sin1 90k ac1 buluyorum. Maa -
r1! VeUietlnln dl•kkat nazarlaruu ~ekme
nlz\ dllerlm.~ 

Bir orman memurunun tikayeti 
Karsm Oltu kazasmda sablk orman mu

ha!aza memurlanndan Sabri Aksu tmza
alle ald•gln11Z mektubda denlllyor kl: cOn 
sene tahslldarllk, on sene de Kars mmta
Jta.,l orman muhataza memurlu~m var -
.Lr. 1932 yllmda blr Utlra yilziinden Itten 
el 9ektlrildlm, cereyan eden muhakemem 
netlce.slnde de beraet ettlm. Fakat aradan 
be4 sene ge~tlitl ve blr9ok de!alar miira -
c:aatlerde bulundu~um halde ne lade! me
lllurlyet, ne de kanunen blr lkranllye ve
rtp tekaiide sev<ketnllyorlar. VazUem yii -
ziinden zamanmda evlml yaAJna ettller, 
kanm1 Old!irdiiler. §lmdl 7 nii!us ~oluk ~o
cukla perL,an blr haldeylm. A!Akadarla -
nn merhamet nazarlanru celbetmentzl 
yalvarmm.> 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

Osmanh Bankasmm Galata iderei 
merkeziyesile Yenicami ve Beyo~lu §U· 
beleri gi!jeleri ve kirahk kasa dairele -
ri, gelecek Birincite§rinin 1 inct giinUn· 
den itibaren i§'ar1 ahire kadar, a§ag,da 
yanh saatlerde a~1k bulunacakhr: 

Galata idarei merkeziyesile Beyo~ . 
lu ~besi: 

Gi§e saatleri: 
Adi gii.nlerde 

Saat 9,30 dan 12 ye kadar 
> 14 ten 16,30 a kadar 

Cumartesi giinleri 
• 9,30 dan 11,30 a kadar 

Kirahk Kasa daireleri saatleri: 
Adi gii.nlerde 

Saat 9 dan 12 ye kadar 
> 14 ten 18 e kadar 

Cumartesi giinleri 
> 9 dan 12,30 a kadar 

Yenicami §Ubesi: 
Gi!je saatleri: 

Adi gii.nlerde 
Saat 9,30 dan 16 ya kadar 
• 9,30 • 11,30 a kadar 

Cumartesi gUnlerl 
Kirallk kasa daireleri saatleri: 

Adi giinlerde 
Saat 9,30 dan 17 ye kadar 

Cumartesi giinlerl 
• 9,30 • dan 11,30 a kadar 

SAMSUNDA 
Balk Kitabevi 

Cumhurlvet Gazeteslnin ve bil· 
tiin mekteb kitablan. ktrtaslve. 
mecmua ve gazetelerin tevzl verl
dir. En son modei daktllo ve fo -
toj!raf maklnelerinl de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazl caddesl 

'l I r I I I• 
2 I I • I I I 
8 I •I I I 
• 1• 1•1 I 
~ I I I II I' • 6 I :•1•1 l. i 1•1 , 1•1 
6 • I I • ~ I I I • l]j ' •J• J • I J I 

Soldan saga: 
1 - Ellnl aya~m1 telO..,h te!O..,h hareket 

ettlrmek. 2 - Samsun vllliyetlrlln Batra 
kazasma tAbl blr nahlye, eskl altabede blr 
harfln okunu~u. 3 - Ceml edat1, blr edat. 
4 - Ne s1cak ne soAuk, suyun cereyan edl
~1. 5 - Blr ce~ld ~a~1rmak. 6 - Ka!kasya
da blr yer. 7 - Almanyada blr nehlr, ~eh -
re. 8 - Blr reuk, blr yemek. 9 - Cekllli;, 
Yunanistanda eskiden oturmu3 Ttirklerln 
relslerl. 10 - Tele!onda kullanllan blr ke-
lime, blr hastahk. 
Yukar~dan ~aAJya: 

1 - Gayret ederek. 2 - SiiraUe. 3 -
Darg1rlllktan vazg~en, sporcularm eskl 
•Y~a• ••· 4- Blr emir, tabla tin beyaz blr 
eserl, biiyiik blr hayvan. 5 - B"' IAkJ.rdl, 
~ nota arka arkaya. 6 - Ara.bca ckorliik>, 
btr edat. 7 - Kudiistekl me~ur killse. 8 -
ill~lk. muharrlr blr meb'usumuzun soy ad1. 
9 - Ekmekle beraber yenen, blr emir. 10-
B!r ~aret slfat1, 90k deg!I. 
Evvelkl bulmaeanm baiJ.,dllml, 1ekll 
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ist. Borsas1 28/9/937 
PARALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bel(ika Fr. 
Drahml 
lsvi(re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

A(th~ 

626.-
123.-
83.-

110.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
74.-

!)ilin A vusturya 
Mark 

21.-
28.-
20.-
21.-
12.-

Zlotl 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsve~ 
Altm 
Banknot 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra2 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Val'$ova 
Budape$1e 
Biikre$ 
Bel~ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokbolm 

48.-
30.-

1060.-
260.

CEKLER 
j\(lll.S 

628.-
0.7880 

22.9925 
14.9713 
4.6815 

87.0225 
3.4325 

63.6942 
U260 

22.3414 
4.18 

11.6242 
1.9638 
4.1730 
3.9810 

107.1656 
34.3550 

2.7356 
20.3375 
3.0884 

ES BAM 

KapallJlj 
630.-
127.50 
88.-

115.-
84.-
23.-

580.-
23,-
70.-
84.-
23.50 
31.-
23.-
25.-
14.50 
52.-
32.-

1062.-
261.- 1 

Kaparu$ 
625.-

0.7872 
23.125 
15.0432 

4.7812 
87.44 
3.44285 

64.-
1.4325 

22.65 
4.20 

11.68 
1.9725 
4.1936 
4.-

107.68 
34.52 

2.7486 
20.24 

3.1032 

Aetl•s Kaparus 
Asian elmeoto 10.75 1o.8o I 

tSTfKRAZLAR 
Aeths KaPIUtl.S 

l'iirk borcu J Pesin 
• • I Vad•ll 14.15 14.20 
• • D Pesio 13.80 13.80 
• • D Vadeli 13.70 13.70 

% 5 Bazine 
%2 • 65.- 65.-

$irketi Hayriyeden : 
Bogazi~i vapurlanna mahsus sonbahar tarifesi 

1 ilkte§rin 1937 Cuma sabahmdan itibaren tat
bik edilecektir. 

Katih Aran1yor 
iznik Hususi Muhasebe Memurlugundan: 

Koy BUrosu $eflij!inde kullamlmak Uzere hesab ve yazt i~lerine &§ina 
bir katibe ihtiyac vardrr. 50 lira ayhk Ucreti verilccektir. Talib olanlarm 
11/1C/937 gUniine kadar terciimei hal evrakile birlikte tahriren !znik ll~e -
bayhgma rnUracaatleri ilan olunur. (6588) 

istanbul Belediyesi ilanlan I 
MevlevihanekapiSI haricindeki Merkezefendi mezarhgmm tanzimi dola

ytsile yola tesadUf eden mezarlarm alakadarlar1 taraftndan (15) giin zar -
fmda kaldtrllmad1g, takdirde Belediyece nakledilecegi iHin olunur. 

cB,> .{6593) 

l..vnll.lU.I: .. J.kL.i: 

istanbul Tramvay Sirketinden: .. 
Universite ve Yiiksek Mekteb Talebelerine 

o A 

I LAN 
Tenzilath tarifeden istifade etmek hakktnt bah§eden ve evvelce veril -

mi§ olan 1936/1937 mekteb senesine mahsus ye§il kartlar 1937/1938 senesi 
i~in degi$tirileceginden, Universite ve Yiiksek mekteb talebeleri 15 ilkte$rin 
1937 tarihinden evvel yeni kartlanm almak iizere Tramvay $irketinin Ga -
Iatada, TUne] arkasmda, Siigiid sokagmda Hareket Kalemine vesikalarile 
birlikte gelmeleri ilan olunur. 

DfREKT6RLtlK 

T iir k Kad1nlari 

Be~ikta~ Bi~ki, Diki$ Yurdu 
15 inc! sene mezunlarmm vUcude getirdiklerl dild$ ve eli§lerl sergisl 

a~lld1. Umuma serbesttir. Giizel bi~ki ve diki$ gormek lstiyenlere tavsiye 
olunur. 

Yeni sene l~in talebe kayd1 ba$lami$hr. Dikl$ bilenler !~in ii~er ayllk 
ayrtca k1sa devreli kurslar a~!lmt$111'. Talimat ve prograrm gonderilir. 

Cazib ve sehhar bir tebessiime; b<;y_az cl.i§lerl_e 
siislenmi~ bir ag!Za sahib olmak 1~10 en sen 

ve emin bir vastta !~ 

KEJLYNos Ia 
di§lerinizi temizlemege ba§lamakttr. 
Ba§kalarmda hayranhkla ve luska -
narak gormekte oldugunuz mUcella 
ve beyaz di§lere; KOLYNOS istimali 
ile siz de malik olacagmlZI gorecek -
siniz. KOL YNOS agzrmzm sihhatini, 
di$1erinizi ve di$ etlerinizi hUsnii mu-
hafaza edecektir. 

K 0 L Y N 0 S kullanarak az zaman i~in&! goniil cezbedici inci 
gibi di~lere malik olacagm1za emin olabilirsiniz. 

Bunun temini ancak; Amerikan KOLYNOS di$ macunu sayesinde kabildir. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
Adres: Be$ikta$ Akaretler. No. 87. ••I!I•II!!IIII.IJII!I~~~~~~~ ..... II!IIII!-If!~~~~-

L•••••••~~--------------------•1 I - l;lartname ve nUmunesi mucibince 71,5 X 100 eb'admda 10,000 ta-

l k I• k M d I d baka mumlu beyaz par$5men kag1d! pazarltkla satm almacakhr. Ba I esir s an ii iir iigiin en: II - Pazarltk 7/X/937 tarihine rasltyan per§embe giinii saat 14 te Ka-

1 - Pazarhga konan i§: Bahkesir ve merkez kiiylerinde (44), Dursunbey 
kazasmda (15), Smd•rg1da (25), Balyada (15), ki cem'an (99) go~men 
hanesi kerpi~ten yap1lmak ~artile ve anahtar teslimi olup muhammen 
bedeli beheri (475) lira (62) kuru$. 

2 - Bu i§e aid dosya muhteviyab $Unlard~r: 
A - Pazarhk $artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Umumi ~artname, 
E - Fenni ve hususi §artname, 
F - Ke$if cetvelL 
Istiyenler bu ~artname ve ke~if dosyasmt Bahkesirde !skan MUdiir -
liigiinde giirebilirler. 

3 - Pazarhk 13/10/937 tarihine musadif ~·r~amba giinii !skan Miidiriye -
tinde mUte$ekkil Komisyon huzurunda yaptlacakt~r. 

4 - Pazarhg. miiteak1b ihale bed.eli iizerinden yiizde on be$ teminatt kat'i
ye ahnacakttr. 

5 - Pazarhga girebilmek i~in talibin bu i$1eri ba$arabilecegine dair Nafta 
dairesinden alacag1 vesikay1 ibraz etmesi mecburidir. (6549) 

.JEOMRTR ARANIYOR 
Zonguldak Maden Meslek mektebinden mezun veya bu derece eh

Jiyeti haiz ve maden i$Ierinde ~ah§mt~ ve pratigini elde etmi§ bir jeo
metr'e ihtiyac vard1r. Frans•zca bilenler tercih olunur. Talib olanlarm 
Galatada GUmrUk salonu kai'§!Smda Tahir hanmda ikinci kata mUra -
caatleri. 

lsparta V aliliginden: 
1 - Eksiltmiye konulan i$: 
!sparta Vilayeti merkezinde yap!lacak 87507 lira 7 kuru§ ke§if bedelli 

Hiikumet Konag. in~aatmdan 17500 lirahk bir k1S1m in§aat: 
2 - Bu i$e aid evrak ve ~artname ~unlardtr: 
A - Eksiltme $artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd!rhk i$leri gene! §artnamesi 
D - Ke$if ve hulasai ke~if 
P - Planlar. 
!stiyenler bu evrakt !sparta Nafta MUdUrliigUnd.e gorebilirler. 
3 - Eksiltme 24/9/937 den itibaren 11/10/937 pazartesi giinii saat 15 

te. !sparta Vilayeti Defterdarhimda, ~:;ekkiil edecek Komisyon tarafmdan ya
pilacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1312 lira 50 kuru$luk mu -

vr.kkat teminat vermeleri ve a$ai!•daki vesikalan gostermeleri !aztmdtr. 
A - ~37 ytlma aid Ticaret Odast vesikast 
B - 937 y1lma aid Naf1a Bakanhgmdan ahntru§ mUteahhidlik ehliyet 

vesikas1. 
6 - Teklif mektublan ii~iincU maddede yaz1h saatten bir saat evveline 

kadar yukanda sozU ge~en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde veri -
Jecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet saat 14 te gelmili olmas1 
ve C!Jl zarflarm mUhUr mumile iyice kapahlml§ bulunmas1 laz•md1r, 

~'!.£'!~ !!~!!!.!!!!:!.!~ nazara 

ELEKTRiK VE MAKiNE 

TEKNiSiYENi ARANIYOR 
Zonguldakta ehemmiyetli bir maden miiessesesi maden ocag1 ha

ricl i§lerinde buharla i§liyen muzayyak hava kompresorii, Iavuar, elek
trik santrah, dar hatta buharla ve Dizel motorile i§liyen lokomotifleri 
ve yUkleme bo§altma ilah ... tesisatma ve bunlarm tamirattm d~ruh
de edebilecek bir elektrik ve makine teknisiyeni aranmaktadtr. 

fsteklilerin Tophane 8 numarah posta kutusu adresine k1saca ter
cUmei hallerini, §imdiye kadar ~ah§hklart yerleri ve istedikleri iic -
reti bildirmek suretile mektubla mUracaat etmeleri. 

Kartal Malmiidiirliigiinden: 
Muhammen 

luymeti 
Lira 

Mevkii ve mahallesi 

Maltepe Yah caddesi 
• Manast~r C. 

• KU~Ukyah 

• !skele C. 

• • 
• Fevziye 

No. 

252/62 
17 

2 

21 
23 

181/1 

C t N S t 

86 M2 arsa 
2 oda bir halayt mii§temil 
ah$ab ev. 
Bir ~att altmda fevkani bir 
oda, bir ha!a tahtani bir dUk
kan ayr1ca ahrr kargir. 
Kargir bir diikkan 
Kargir bir diikkan 
2 katta hirer oda 1 hala so· 

43 00 

100 

350 
100 
100 

fast var ah$ab ev 100 
Kartal Vapur isl<elesi yam 532/5 149 M2 kazino arsast 100 

• <;:aytrlar Kuru~e$me 1472/71 6433 M2 tarla 200 
Yukanda yaz1h emlak ve arazinin hizalarmda gosterilen luymetlerle 11/ 

10/937 pazartesi gi.inii saat 14 te sahlacakttr. 
tsteklilerin yUzde yedi bu~uk pey ak~elerini vakti muayyenesinden evvel 

Kartal Malmiidiriyetinde mUte$ekkil Sat!Jl Komisyonuna miiracaatleri ilan 

KAZANCI USTABA~ISI ARANIYOR 
Zonguldakta emniyetli bir maden miiessesesi muhtelif model (De

niz, $akuli, lokomotif, buharh vesaire) kazanlarm her tUrlii tamira -
hm ve resim iizerine gerek el aletlerile gerekse muzayyak hava ile 
mUteharrik aletle her nevi sa~ ve demir i~lerini yapm1ya ve yanmda 
bir kazanct veya kazanct ~tkarlarm1 ~ah§brmtya ve yeti§tirmiye muk
tedir gayet faa! bir kazanc1 ustaba~tSI aranmaktadtr. 

Namzedler arasmdan se~ilecek olan usta 3 ay miiddetle ve Ucreti 
iidenmek $artlle tecriibe edilecek ve bu mUddet zarftnda i~inden mem
nun kalmdtg. takdirde kat'i olarak istihdam olunacaktlr. 

Taliblerin ktsa terciimei hallerini, ~imdiye kadar ~ah§hk!.art yer
Ieri ve istedikleri Ucreti bildirmek suretile mektubla Tophane 8 nu ~ 

lrutusu adresine miiracaat etmeleri. 

bata§ta Levaz1m ve Mubayaat :;>ubesindeki Ahm Komisyonund.a yap1lacakttr. 
III - l;lartnameler parasJZ olarak hergUn sozii ge~en §Ubeden alabilirler. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin ediJen giin ve saatte % 7,5 gUven

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. eM .• (6377) -I - Esk§ehirde in$aSt mukarrer kapsiil deposu ke§f, §artname ve pJa -
nma tevfikan pazarhkla yapt1rllacakttr. 

II - Pazarhk 8/X/937 tarihine rasltyan cuma giinU saat 14 te Kabata~ta 
Levaz1m ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakhr. 

III - Muhammen bedeli 3879.38 lira ve muvakkat teminatl 291 liradtr. 
IV - $artnameler e20• kuru$ mukabilinde hergiin !nhisarlar !n§aat 

Subesinden almabi!ir. 
V - Isteklilerin pazarhk i~in tayin olunan gi.in ve saatte % 7,5 giiven

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. eM.• (6378) -I - $artnamesi mucibince a~1k eksiltmiye konulan bir aded etiket bas-
rna maki..;esi i~in teklif edilen hedel haddi lay1kta gorUlmedigi i~in eksilt
me on giin miic.detle uzatilm•~trr. 

II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminat 188 liradtr. 
III - Eksiltme 4/10/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da 

Kabata§ta Levaz110 ve Mubayaat §ubesindeki Alun Komisyonunda yap!la -
cakttr. 

IV - $artnameler paras1z olarak hergUn sozU ge~en §Ubeden ahnabilir. 
V - FiatsJZ teklif ve kataloglarm ihale tarihinden en az btr hafta 

evvel inhisarlar TUtiin Fabrikalar ~ubesine verilmesi laz1md•r. 
VI - !steklilerin tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme para • 

Jarile birlikte ad1 Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

irketi Hayriyeden: 
Fevkalade tenzilath bir ayhk abonman kartlannm yenileri 11 t~

rinievvel 937 tarihinde mevkii meriyete girecektir. 
Mezkiir kartlann oniimiizdekl cuma giiniinden itibaren fdarei Mer

keziye Kontrol Miidiriyetile Koprii Bogazi~i gi$esinde sab~ma b~la -
nacaj(I saytn yolculanm•za iliin olunur. 

Devlet Demuyollar1 Birinci 1$letme mmtakasmda asag1da mevkilerl ve 
miktarlart ve muharnrnen bedelleri yaztlt balast her ta§ocag, i~in ayrt ayn 
kapah zarf usulile miinakasaya ~tkar!lmUjttr. 

Eksiltme 4/10/1937 tarihlnde pazartesi giinii saat 16 da Haydarpa§a_ g~r 
binasmda Birinc1 1$Ietme, Eksiltme Komisyonunca yaptlacakttr. !steklil:rm 
eksiltme $artnamesinde yaz!lt muvakkat teminat mektu bu, evra~ ve ves~1~e 
teklif mektublarmJ eksiltme gi.inii nihayet saat 15 e kadar Komtsyon Re1sli • 
gine vermi$ olmalan laz110dtr. 

l;lartname ve mukavele projeleri Ucretsiz olarak Haydarpa§ada Yol Ba§· 
mUfetti~liginden almabilir. (6243) 

Tat oeaitmn lhale Balubn metre Muham.• Muvakkat 
mevkU 

H. Pa~a - Eski§ehir 
1 - K.M. 186 - 194 

arasmda ila 
2 - K.M. 217- 226 

Eski$ehir - Ankara 
3 - K.M. 479.000 

arasmda 

edileeek 
miktar 

m-3 

16500 

18000 

10000 

miklbmtn ihzar 
be deli 
Kuruf 

150 

135 

145 

men temlnat 
be dell mlktan 

L. L. K. 

24750 1856 25 

24300 1822 50 

14500 1087 50 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlan 

Muhammen ilk 
C ! N S t Miktan bedeli teminatt i:hale gUnii 

Aded Lira Lira Kr. 
Hasta karyolast 20 ) 540 40 50 11/10/937 pazartPsi 
Port kiivet 18 ) saat on be~te 

Gureba hastanesine liizumu olan yukanda cins ve miktan yazil1 karyola ve 
port kiivetler a~1k eksiltmiye konulmu~tur. 1halesi yukar1da yaz1h giin ve 
saatte Vak1flar Ba$miidiir!Ugii binasmc.a toplanan Komisyonda yaptlacak • 
hr. l;lartnamesi hergiin Levaz1m kaleminde gorU!ebilir. (6492) 

l\ 
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J.WSUSi $ARTLARif11Z ~AIOCINDA 
GI~[L[;RIMiZDI:N MALUMAT ALI N I Z 
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Son ~1kan son derece mUessir K ESKiN K A~ E L E R i usutme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. Bah~ekap• 
SALIH NECATI 

istanbul Altmct icra Memurlugundan: 
Emlak ve Eytam Bankas1 Turk Anonim $irketine birinei dereee ve sira

d.a ipotekli olup tamamma ii~ yeminli ehli vuku£ marifetile 5355, (be~ bin li~ 
yiiz elli be~) lira klymet takdir edilmi~ ola.n Beyoklunda Ferikoy lkinci kl
stm mahallesinin $i~li Bliylikdere K1r sokagmda eski 143 miikerrer yeni 32 
kapt numarah sag tara£1 Fikret bane ve bahc;esi, sol taraf1 Ar~1 vereseleri 
Aleko bane arsast. arkas1 Vit;en hane bahc;esi eephesi Ktr sokagile mahdud 
miifrez bir bah hane tamammm evsaft: 

Zemin kab: Zemini klrmlZl c;ini bir koridor lizerine bir kiic;iik oda, 2 mer
diven alh, bir kiler, c;ift kap1h bir komiirllik, deruniinde sabit kazan ve moza
yik t ekne ve mermer musluklu malta ocakh ve dahilinde mermer ta~h ha
layl havi mutfak vardtr. Mutfagm bahc;eye demir ve eamh kap1s1 oldugu 
gibi bu katm sokaga ayr1ea demir camh hptsl ve zemin kata merc!.iveni var
dtr. Bahc;ede erik, a..vva ve asma olmak iizere dort agaet mevcud olup etraft 
duv!ir ve tahtaperde ile c;evrilmistir. Zemin kah demir. eamh sokak kaplSln
dan, mermer antre ve yedi basamak mermer merdivenle c;1kllan bu kat bir 
camf'kan bolmeli ve camh kaput bir sofa lizerine iki oda bir hala olup oda
lardan birine bahc;e Josmma demir parmakhk korkuluklu ve zemini demir 
1skarah balkonu ve mermer muslukludur. Bu kahn tavanlart bagdad.i s1vah 
1stampn badanahcJr. 

Birinci kat: Keza eamekan bolmeli bir sofa iizerine iki oda olup biri so-

Fa brikatorlerin, 
Fabrika telmisiyenlerinin 

Motorle alakadar olanlann 
ve amatorlerin 

e1inden dii~miyecek bir kitab 

DiZEL MOTOFlU ve 
PRATiK FABRiKA 

TEKNOLOJiSi 
Birinci hamur kai'Jd iizerine 

Cumhuriyet matbaasmda basd
m~ ve resimleri papye ku~e iize· 
rine almmJ~hr. 

ikhsad Vekaletinin yuksek 
takdirlerini kazanmt~ olan kita
bm mevcudu az kalmJ~ttr. 

FiATI 75 KURU~ 

I Tevzi yeri: tkbal Kiitiiphanesi 
• izmirde: Endiistri Dergisidir. 

SARA4;HANE BA$1NDA HORHOR CADDESINDE 

Erkekler k1sm1: Miinirpa~a konagtnda - K1zlar k1sm1 ile Ilk k1sm1 : Y eni yaptlan binada 

E:~~K HA YRiYE LiSELERi ~~~~~~ 
Ana • ilk · orta ·lise lnslmlann1 bavfdJr. Fen ve edebi vat kollan vardrr. tlk smlflardan ttibaren ecnebl Usaru 

mecburidir. Miinirpa~a kona~tt erkekler kiSmlnll, Mlinir pa:,a kona~ karsiSmda leyU bir Useye 1~ olan biltilD 
mii~temll§tJ havi biiyiik bah~eU vent vapllan blna da ktz lisesile llk losma tahsis edflmi~tir. KIZlar lnsmmda 
tedrisat tamamile ayr1drr. Neharl talebeden arzu e&nler mektebin busus! otobiisile naklolunurlar. Kayid mua • 
melesine baslanmtstl.r. Her.eUn sabah. saat 10 dan a~am S e kadar muracaat kabul olunur. Telefon: 2~30. 

... --------• G E C E L 

KIZ -ERKEK YUCA ULKU LiSELERi ORTA • LISE 
( Eskl : I N K I L A B) 

Kuran1, Direktorii: NebioAiu Hamdi UlkUmen 
kaga ~ahni~lidir. 

tkinci kat: Bir sofa iizerine 3 oda, bir kiler ve bir alaturka bal.~s1 olup 
odanm sokaga demir parmakhk korlnlluklu tarast vardtr. 

Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kay1d i~n hergijn miiracaat olunabilir. lstiyenlere mufassal 
I Operator ' tarifname sronderilir. Car$1kapr. Tiyatro caddesi. TeJeton : 20019 

RIZA UNVER ------..-...--...-...-------• Tavan kati: Bu kat a~ag1 kattaki sofalan i.istl.inde ah$ab bolmeli bir oda 
vardtr. Dam aksam1 alafranga kiremidle ortiili.idiir. Dokiilmli!:i oldugu anla
~tlan birinci kat sofasmm bagdad.i tavam ve bir ktstm merdiven stvalarmm 
tamirah yap1lmakta oldugu gibi bor<;lu tarafmdan ~atmm arka cephesine bir 
oda daha Have edilmek i.izere malzemenin evin bahc;esinde ihzar edilm~ ol
dugu bu kere verilen ehli vukuf raporundan anla~tlmaktadtr. 

Dograma, tavan, tnerdiven ve korkuluklan yaghboyad1r. 
Bir.amn katlan ktsmen mu~amba do~eli olup elektrik, terkos ve hava • 

gazi tertibah meveuddur. Binanm beden ve bolme d.uvarlan kargir, do§eme 
ve merdivenleri ab$abdtr. _ 

Doljum ve kad•n hastal1klar1 
mOteha&SISI 

Cagalo~lu, Nuruosmanfye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

T elefon . 22683 

BLACK SEA STATE STEAMSHiP LiNE 
1ST ANBUL • PiRE - HA YF A 

arasmda muntazam posta 
FRANZ MERiNG vapuru 29 eyliil 

gar§amba giinii saat 20 de Galata nhtt-

istikl81 lisesi direktorliigiinden: 
1 - tlk, Orta ve Lise klsunlanna f{lndiiz ve yatl, m ve erkek taleu kaych!ia devam olunmaktadlr. 
2 - Heniiz miiracaat etmiyen eski talebenin kay1dlan kapanmlftir. Bunde sonra yapllacak miiraeaat 

kabul edil.miyecektlr. 
3 - !stiyenlere mektebin kay1d ~artlanm bildiren taritname param ~onderllir. 

Adres: SehzadebasJ Polis karakolu arkaSL Telefon: 22534 
Umum mesahas1 93 metre murabba1 olup bundan 66 metre murabba1 

bin olan gayrimenkuli.in tamamt ac;1k artbrmrva konmu!$ olup ilan tarihin
den itibaren ~artnamesi herkes tarafmdan goriilebilecek ve 2/11/937 tarihine 
rasltyan salJ glinii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde ac;;1k artt1rma suretile 
sahl~cakhr. Sahs Erl'llak ve Evtam Bankasmm 844 numarah kanunu hiikiim
lerine tabi oldugundan mezkCtr kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinei 
bir artt1rma yaptlmakstzrn gayrimenkul, yuk\·mda yazth gi.inde en fazla art
tuanm uzerinde b1raktlacakttr. Arttirmtya i$tirak ic;in muhammen ktymetin 
yiizde yedi buc;u~ nisbe:inde pey . a~c;esi ~eva mil:i ~ir b.~nkamn teminat 
mektubu tevdi edilmek lanmdtr. Bmken bma verg1lenle c:op ve fener re -
simleri ve tcllaliye ve Vaktf iearesi satts bedelinden odenir. 20 senelik evkaf 
taviz bedeli mli~teriye aiddir. Sab~ bedelini pe§in odemek lazrmdrr. 

mmdan kalkaeakhr. ••••••••••• Ni~anta~mda Tramvay ve ~ekay1k Caddelerinde; 

!era ve iflas kanununun 126 net maddesine tevfikan ipotek sahibi ala • 
eakhlarla ctiger alakadarlarm gayrimenkul iizerindeki haklarm1 ve husu • 
sile fai.z ve masraflarma dair olan iddialanm evrakl miisbitelerile birlikte 
20 giin ic;inde dairemize bildirmeleri lazimdtr. Aksi halde haklan tapu sicil
lerile sabit olmadtkc;a sah$ bedelinin payla~masmdan baric kaltrlar. Ala • 
kadarlarm i~bu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha 
fazlc; malfimat almak istiyenle:rin 934/1678 t:losya numarasile dairemize mii .. 
racaatleri ilan olunur. 

Emlak ve Evtam Bankas1ndan: ., 

i,hu gayrimenkulii sabn alanlar arzu eder
lerse Bankaca takdir edilecek ktymetin yiizde 
ellisi kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir. 

(248) 

TORK HA VA KURUMU 

BUYUK PiYANGOSU 
6 nc1 Keside 11 Birincite~rin 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 2 0 0. 0 0 0 Liradtr . 
Bundan ba~ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lirahk tkramiyelerle 

(200.000 ve 50.000) lirahk iki aded mlikafat vardlr. 
DfKKAT: 

Bilet alan herkes 7 birineite~rin 937 giinii ak~amma kadar biletini 
degi$tirmi!'J bulunmahdrr. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakln 
saklt olur. 

Ankara Devlet Konservatuarma bu YJ.I 
al1nacak talebe kayid ve kabul sartlarJ 

1937 - 1S38 ogretim Ylli i<;in Ankara Devlet Konservatuan cTiyatro ve 
opera:. ktstmlarma k1z ve erkek talebe almacakb.r. Okul parasiZ yabhdlr. Ta
lebeye her .~tv bir miktar da har<;hk verilecektir. 

1 - Aranllan genel vas1flar $Unlardtr: 
A - A1a ve viicudli kusursuz olmak, 
B - g, si giizel olmak, 
C - !yi kulaga malik bulunmak cislttigi sesleri tammak ve yahud ay • 

ninJ tekrarh~abilmeb, 
D - K1zlar i~in en a~a.i:tt ya~ 16, erkekler {~in 18 dir. 
E - E•J az ortaokuldan diplomah bulunmak cOpera losm1 i~in pek iyi 

sese malik c12nlardan bu ~art aranmaz,., 
F - $ivvesi ve viicudii sahneve miisaid bulunmak. 
2 - Istekliler arasmda bir sec;me smaVI yapilaeaktir: 
A - Tjyatro kiSml i~in $Unlar aramlaeakttr: 
A - Diizgiin ve serbest konu~ma, gordligu veya okudugu $eyi anlatma 

kudreti, 
B - OJrudugu veya ~ordiigu bir tiyatro piyesf t~erisinden sec;ilecek bir 

rolii yapabilmek, 
C - Smav heyetince veriiecek bir rolii yapabflmek, 
B - Or;.era kism1 ic:in ~unlar aramlacaktrr: 
A - KE'ndl sec:eeegi, bildii~i bir $arktyJ soylemek. 
B - Se~leri ve melodileri tekrarhyabilmek, 
C - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
3 - Smavlar, 5/10/1937 salt giiniinden 9/10/1937 cumartesf giiniine kadar 

t stanbuldt-. Sehir Tiyatrosu Rejisorlugunde, Ankarada 11/10/1937 pazartes1 
giiniinden 15/10/937 cuma giiniine kadar hergiin saat 9,30 da Cebeeide Mt.i· 
zik Ogretm~n Okulunea bir heyet marifetile yaptlaeaktrr. 

! steklilet. pullu dilekc;elerile fstanbulda $ehir Ti:vatrosu Rejisorliigiine •!e 

¥olcu biletleri fiatlan Lira 
Hususi mevki rlisumile 13,38 
3 iineli stmf yemek ve riisum.ile 6,73 
3 iincii stmf yemeksiz 6,90 

Tafsilat i9in Galatada Hovagimyan 
hanmdaki G. SCHEMBRi ve mahdumu 
(halefi G. Schembri) acentah~na. Te
lefon: 42653 veya Galatasaraymda 
NATTA seyahat aeentasma miiracaat. 

I 
Telefon: 44914 

BRONZ Di$ 
FIR~ALARI 

Elyaft tamamiJe hususf mahi
yette, doktorlarm tavsiye et
tikleri en s1hhi, sagJam ve sert 
ftr~ad1r. Memleketin her bii· 
yiik eczane ve tuhafiye ma
gazasmda bulunur •.• 
Umum deposu : Ahmed Etem 

Buldanloglu, lzmir, • .~-... "-
Istanbul aatt, deposu : Mehmed 

lpek~i - Alyanak han. 

tO~rc se~m~11~ 
.,l>~ ~~· 

Porselen - Emay 
(Beyoglu §Ubesi • tstiklal cad. 326) 

Her nevi hediyelik e~ya, sofra 
taktmlan, kristal vesaire. 

Tecriibe edilm~ ucuz ve teblikesiz 
benzin oeaklar1mtz1 tavsiye ederiz. 
Yeni !;Ikan taklidlerinden sakmmtz. 

Zayi - istanbul Davudpa§a !nas Nii
mune mektebinin son smtfmdan aldt -
gun tasdiknameyi zayi ettim. Hiikmii 
yoktur. 23 No. Nimet 

Cenevre 'Oniversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
aO~US VE DAHiLt HASTALIKLAR 

MUTEHASSISI 

Her giin ogleden sonra 
hastalarmt kabul eder 

Belediye kar$tsmda Sinan Aga 
daireleri Telefon: 23565 

AnkRradR Muzik 6gretmen Okulu Oirektorliigline ba$vurmahdtrlar. 
4- DUek~elere $Unlar bagll bulunmahdtr: Dr. Suphi ~enses 
A - Nufus tezkeresl veya bunun tasdikli btr sureti, 
B - Ortaokul diplomas! veya tasdikli bir surett, idraryollan hastahklan mUtehaSSISI 
C - Sthhat raporu, Bevo~lu 'rtld1z ainemas1 kar~111 
D - Hii~nlihal varakaSl. c3255• (6031\ Leklergo Apt. IVuayene 4 ten !IOnra 

-~~~~~~~~-~~~----------:-::--~--~~~- .lllliciiuliimiiaiirtiieilial taklrlere paraa•z 

Sandalya ve Mobilyan•n fel ... ,. 

Hem ucuzunu, hem giizelioi almak i~io lstanbulda Rt:z.apa,a .Y?ku4unda DOKTOR ~iPRUT 
66 No. ASRi MOBiLY A magazasm1 ziyaret edtmz. 'Cildiye ve Ziihreviye miltehassw 

AHMED FEYZ. T 1 23407 ••••.. Beyoglu Yerli Mallar Pazar1 .. ___ I e . kar§ISmda Posta sokagt ko§ede 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinden: 
Meymenet apartrmaru. Tel: 43353 

Sahfb '"' Bcwnuharrtrt: Ywuu Nadi 

Umuml ne~att tt%at'1 tckft Y ua If len 

Mildilrll: Hikmet Miinil 

( YATILI ) ~i~Li TERAKKi LiSESi ( GUndUzlu) 
ANA • ILK • ORTA • LISE KISIMLARI 

K1z ve erkek otr~niciler l~in yanyana ve geni$ bah~eli iki binada ayn Y A TI fe$ldlab vardu. Fran11Zea, At. 
manca, ingilizce kurlarma dokuz ya,•ndan bathvarak biitiin otreniciler ittirak edebilirl~r. Okul her!flln 1aat 

•••••••••••••• 10 - 17 arasmda a~tkt!r. Telefoo : 4'2517 ••••••••••••• .. 

uro 
Fena kokularl 

GIDERIR 
ve mikroplan. 

OLDUROR 

tiksUrenlere ve 
gtigU& nezlelerine 

Hastal1kler1n menba1.ha .mutbak ve banyolarda 
toplanan p1sl1kler ve p1el1kler1n yapt1~1 fena ko
kulardl.r. PURO naml.nd&k1 Amer1kan ma.mula t1 tena ko
kular1 g1der1r • Havay1 tast1ye ederek.m1kroplan 
6ldUrUr. PURO mamulat1 ook ucuz ve gUzel kokuludur. 
S1hhat1n1 seven berkes mutlaka ev1nde bundan bulun
durmal1d1r. Taleb Uzer1ne tar1fname bedava gHnder1-
l1r. Umum1 deposu !STANBUL,Bahc;ekaP1 1~ Bankas1" ar
kas1 NQ.S • Mizrahi • Telefon 21031 

- Tatra 1c;1n Acenta aran1yor. 
ht. Y eal Poflelte .-k .... M N. 47 Muoa n !otoD ecza clepo111 

KA TRAN HAKKI EKREM 
· MUNiR NUREDDiN 
~ Bu ak§am SUADiYE Piajmda :..::J 

Z~ -..9~ 93j senesi Maltepe ·,.,.,.., ... ,-. 
lisesinden ald1gun tasdiknameyi kay 
bettim. Hiikmii yoktur. 

HAYIIE'Ifilt 
~IZIR 

2935 Muhiddin o~lu Ismail 

Hazinei Maliyeye aid olup bedeli sekiz taksitte odenmek iizere istanbul 
meb'usu Ali Rtza e~i Mecl.ihaya 10760 lira bedel mukabilinde ihale edilen Ka· 
dlkoyiinde Caferaga mahallesinin $ifa sokagmda kain 13 sayth bina 6423 lira 
24 kuru~ miiterakim bore ic;in tahsili emval kanununa tevfikan miizayedeye 
c;Ikanlm1~br. ihalei kat'iyesi 8/10/937 euma glinii saat 14 te Kad1koy Kazas1 

~He Hey~n~ kn k~m~~mdan blib ~a~~~~!~~bu~~~u~k~~J-~~~~~~~~~~~~e~C~m~«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
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Avrupa ingiliz ve 
Miithi~ ve 

Dort Be~ 
Ezici 
Misli 

Meyva Tuzlanna 
Bir Rakib Olup 

Daha Ucuzdur. 

Ek§ilik. §i§kinlik, agrt, bizrmstzhk, i~tahs1zhk gibi hallerde dolgun ve gazli 
midelere yemekten sonra, kii~iiklere 1, biiyiiklere 2 tatli ka~t.i!t midevi ve 
haz1mdtr. 1nktbaz ve barsaklarda atalet halinde sabab a, karmna 1 • 2 tatlt 
k~tj!l miileyyin ve ~orba ka~tl!t ile miishildir. Meyvalarm oziind.en yapll-

ml§trr. :;;ekersizdir. :;;i§esi 40, biiyiik 60, dort misll 100 kUI"U§tur. 

HASAN GAZOZ ozii 
Sekerll ve meyvah olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir §ampanya hulasast 
gibl insana zevk ve hayat veren bilhassa !ngiltere ve ltalyada §erbet ve 
i,kl yerine kullarulan en stbbi bir mayid.ir. Hasan Gazozu midevi ve 
haztmdtr. Yemeklerden sonra 1 veya 2 ~orba k~t~ l~ilebilir. Yazm stcakta 
dondurma ve §erbet yerine Hasan Gazoz OzU almtz. <;;ok ucuzdur: Kavanoz 

i~inde kii~iik 25, iki misli 35, dort misli 50, sekiz misli 90 kuru§tur. 

YUce ve gtirglliU 

Bi~Ki DiKi$ YURDU 
Tesis Miidlirii: ELENi «;ORBACIOfiLU 

En son ve ,ok kolay bir usulle Franstz liiks metodla lyi 
diki§ bilenlere 3 ay, az diki§ bilenlere 6 ay. hi' bilmiyen
lere 9 ay, tayyor, tuvalet, roblar, beyaz ~ama§tr, erkek 
kostiimii, reklam par&sii, pijama dersleri bayanlara ve
rilir. Yiice Kiiltiir Direktorltigunden musaddak §ehadet-

- name verilir. Adres - Kumkapt Kadirga caddesi No. 93. 

Kocaeli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Arifiyede yapilacak meyva lstasyQnu btnast ln§aah 36 bin lira mu • 

h ammen ke§if bedeli iizerinden vabidi fiatla, kapah zarf usul!Je eksiltmeye ko-
nulinu§tur. . 

2 - Bu i§e a!d evrak ~ardtr: 
A - Eksiltme ~artnames!, 
B - Mukavelename. 
C - Baymdtrhk i~leri gene! §artnamesJ, 
D - Fennt ve hususl ~artname, 
E - Ke§if, metraj, bulasai ke§if defter!, 
F - Proje. 
3 - !hale 30/Q/1937 per§embe giinil sadt 15 te Kocaell N aha Miidiirliigu 

dairesinde yaptlacaktlr. 
4 - 1stekliler bu i§e aid dosya mubteviyatuu Kocaell Naba Miidiirlii • 

gu d.airesinde bedelsiz giirebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i'in isteklilerin 2600 lirahk teminat vermeleri 

ve Ticaret Odasmd.a kayidli olduj!lma dair vesika ile 937 senes! !~in muteber 
bina taahhiidlerine aid Naba Vekatetinden ahnml§ miiteabhidlik vesikas101 M
mil olacaklardtr. 

7 - fsteklilerin 2490 DU~I~arali kanun mucibince lhzar edecekleri evrak • 
lanm eksiltme giinii olan 30/9/937 per§embe giinii saat 14 e kadar Kocaeli Na
fta Miidiirliigune vermeleri JU1mdtr. (6205) 

KARYOLALAR 
Fabrlka flatlna satlhyor 

ASRf MOBiLYA Magazas1 HF1~~? 
btanbul, Ru:apa~a yoku~u No. 66 Tel. 23407 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
1 - :;iartnamesinde yaztlt evsaf ve ~erait dairesinde zabtta memurlart 

!~In satm almacak 1850 aded kaput 14/10/937 per§embe giinii saat 15 te ka· 
pah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Beber kaP.ut i'in 15 lira 50 kuru§ fiat tahmin edilmi~ bu i§e aid 
§artnameyi j!ormek ve izahat almak istiyenlerin Emniyet Umum Miidiirliigii 
Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 2867 lira 50 kuru§luk teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubla(mt ve 2490 sayth ka

·nunun 2 - 3 iincii maddelerinde yazth belgelerile birlikte eksiltme giinii saat 
14 e kadar Komisyona teslim etmeleri. c358h (6554) 

CUMHURIYET 

1 KA$E 

Grip in 
Si:d giinlerce t.s!rrab ~ekmekten 

kurtarrr. 
En §iddetli ba§, di§, adale ag • 

nlarmt, ii§iitmekten miitevellid 
biitiin sanc1 ve stztlan keser. 
N ezleye, romatizmaya, ktrtkhga 
kar§t ~ok miiessirdir. 

Dideyi bozmaz, kalbi ve bOb -
rekleri yormaz. 

icabtnda giinde 3 
kate ahnabilir. 

"HavalandirdmJ~, 

Yen i 
Pudra 

Gilzellik miltehasn.n Parisli bir 
kimyagerin ~ayani hayret ke§fi: 

Evvelce mevcudiyetl bile tahayyiil 
edilemiyen on misli daha ince, daha 
hafif ve bavada u~urulup tekrar top
lanan yegfule pudra haline getiren 
Parisli bir kimyagerin §ayanl hayret 
yeni usulii, Tokalon pudrasmm ima -
Iinde tatbik edilmektedir. Bunun i•in· 
dir ki, Tokalon pudraSl, cildi bir giizel
lik tabakasile kaphyarak yiize mun -
tazaman ve miitesaviyen yaytltr ve ade· 
ta tabil bir giizellik temin eder. Bu 
pudra ile cMakyaj edilmi§• manza • 
rastm veren adi ve ag,r pudralar ara • 
smda ne biiyiik fark de gil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasmda krem 
kiipiigii vardtr. Pudranm tamam 8 sa
at ci!de yapt§ffil§ kalinasma sebeb 
olur. Tokalon pudrasmt kullandtgtmz 
takdirde, en steak salonlarda bile tek· 
rar pudralanmtya hacet yoktur. Uzun 
bir dans suvaresinden sonra bile teniniz 
daima terii taze kalacaktrr. 

Almanca - Tiirk~e 

TEKNiK LUGAT 
Adnan Halet Ta§pmar 

Alinanca • Tiirk~e terciiJ!",e i§lerile 
me§gul olanlar ve telmik kitab okuyan
lar i'in faydah bir eserdir. Tevzi yer -
Jeri: istanbul ikbal Kitabevi, Beyoglu 
Ha§et ve Erich Kalis KitabevlerL 

iNKIBAZ 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekt ilik ve yanmalarm1 

giderir. Son derece teksif edilm~ bir 
tozdur. Miimasil miistahzarlardan da
ba ~abuk, daba kolay, daha kat'i tesir 
eder. Mide ve barsaklan ali~hrmaz. A
~daki fena kokuyu ve tadstzli~ defe
der. MAZON isim ve HOROZ markast
na dikkat. 

KANZKU 
SAC BOYALARI 
JUVANTiN 

K umral • siyah 

Ter ve ytkanmakla kat'iyyen o;'!k· 
maz; tabii renk veren tamnm1~ 

yegAne sthhl sa~ boyalandtr. 

-

!NG1L!z KANZUK ECZANESt 
BEYOQLU • iSTANBUL 

A~C';I BA~I markah 

LOKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En lyi makarnalardlr. 

S paritlerin doA-ruca fabrikaya 
verilmeai rica oluour. 

Beyoglu O~iincii Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
937/1274. 

Mahkemenin 937/1274 saytlt dosyasile Beyoglu Vaklflar Miidiriyeti ve
kili avukat Ra&id Uyar tarafmdan Beyoglunda Kamerhatun mahallesinde 44 
numarali bane& Hiisnii oglu 1hsan Ozkan aleyhine a~tlan tahliye davasm
dan dolayt dava edilene gonderilen davetiyede iki ay mukaddem ikametgil.
hmt terkederek bir semti me~hule gittigi miib~irinin me~ruhab,ndan anla· 
~tlm1~ olmakla davact vekilinin talebile ve yirmi giin fastla He ilanen tebli
gat icrasma karar verilini~ ve mahkeme 23/10/937 saat 9,5 brraktlint§ oldu
gundan i~bu giin ve saattinde mahkemeye gelinedigi ve tarafmdan bir vekil 
gondermedigi takcirde gtyabmda muhakemeye devam olunacaj!l ve davetiye 
tebli.i!i makamma kaim olmak iizere ilAn olunur, .(6583). 

Sabah, ogle 
yemekten 

ve ak,am her 
sonra di,leri 

I 
ile ni~in fu~alamak liztmdtr 

<;ii~kii unutmayiniz ki : 
Baktmstzhktan ,uruyen ~Jerin 

difteri, bademcik, Jozamtk, enfloenza, 
ve hatta zatiirrieye yol a,ttklart, ilti
hab yapan ~ etlerile kiiklerine mide 
hummast, apandisit, nevrasteni, s1tma 
ve romatizma yapbi\1. fennen anla~tl -
ml§tlr. Temiz ajpz, ve saglam di§ler 
umumi viicud saghgmm en birinci 
§arb oimu§tur. Binaenaleyh di§lerini -
zi her giin kabil oldugu kadar fazla 
• Jaakal 3 defa - cRadyolin• di§ macu
nile ftr~ahyarak sthhatinizi garanti 
edebilirsizin ve etmelisiniz. Bu suret
le mikroblart imha ederek di§lerinizi 
korumu~ olursunuz. 

RADYOLi 
ile sabah, ogle ve ak,am giinde 3 defa 

ditlerinizi ftr~alaytntz. 

Kadikoy Ku: Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Enstitil VI! Aksam okulu talebe kaydma devam etmektedir. (6185) -

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
istanbul Satmalma Komisyonundan: 

1 - !stanbul Gilmriikleri !~in 80 ton somikok ve 100 ton kriple komii· 
riiniin 11/10/937 pazartesi giinii saat 10 da a~tk eksiltmesi yapllacaktrr. 

2 - Tasmlanan tutart 3270 liradrr. 
3 - :;iartname ve evsaf Komisyondadtr, gorillebilir. 
4 - isteklilerin 246 liraltk ilk teminat makbuzlarile ve kanuni vesika. 

larUe birlikte Galata eski !thalat Giimriigii binasmdaki Komisyona gel -
meleri. (6488) 

T. C. Ziraat Bankas1 istanbul ~ubes~den: 

Hangar ln~ab 
Halkali Ziraat mektebile Ye§ilkoy Tobum Islah Enstitiisiinde yaptrrtla

cagt i!An edilen hangarlarm in§aat §eraitinde degi§iklik yapildtgmdan bu 
hususta malfunat alinak !'in nihayet 30/9/1937 per§embe giinii saat 15 e ka· 
dar Bankamtz Miidirlyetine miiracaat edilmesi. 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJI 
BA~ ve Di~ agrllart • ARTRiTiZM 

Arabkir ~arbayb~ndan: 
120 hektar tahmin edilen kasabamtzm miistakbel plam ve haritastnt yap· 

mak i~in beher hektar yirmi Jirada ve ihalesi birincite§rin aymm yedinci 
per§embe giiniine temdid edilmi§tir. Eksi!tmiye taliblerin mezkUr giinde 

saat 16 ya kadar Arapkir Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. (6574) 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
istanbul ~ubesinden: 

Bay Nureddin adma yazlli D Stmfmdan birlik 21001 numarah BankamlZ 
aksiyonu · oldugundan arttk hiikmii kalmadtgt ve sahibine ba$· 
ka verileceg; bildirilir. (6582) 

Taraga isyan eden sa~lar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardtr. Binaenaleyh 

Sa~lar•n•z• itaate ah,t1r1n1z. 

PERT 
Bunun en i i ~aresi 

NTiNi 
kullanmakhr. 

Istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
4000 a&d Ankara Telefon rehberi bastmlmak iizeredir. Memleket 

I~ ve dt§ma tevzi olunacak bu rehberin i§ adamlart ve ticarethaneler i~in kuv· 
vetli bir propaganda vasttast olacagmt izahtan miistagni goriiriim. 

!Jan §eraiti istanbul Telefon rehberinin aymdrr. Kayid muamelesi ve lza
hat alinak i~in Miidiriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) numaraya te
lefon edilmek suretile miiracaat Jaztmdrr. Rehber !osa bir zamanda tab'a ve
rilecegi i~in istical buyurulmas101 rica ederim. 

Miidiriyet 

PROFiLAKSiN 
Belsoguklugu ve frengiden korur. 


