
., .. j~ SAHiFELERDE 
u uncu sah'f d 1 e e: Yurddan yazdar 

5 inci 

7 nci 

Ismail Habib 

sahifede: Anadoluda san'at tet· 
kikleri 

ANA TOL FRANS'•n 

yaz Ta~ Ostiinde 
ervet Yesari oglu 

Sedad <;etinta§ 
sahife: Klzdordu 

Abidin Daver 
" .. iSTANBUL - CA0AL00LU k k 

OnD~uncu ytl sayt: 4556 Telgra! ve mektub a.dresl: cumhurtyet, istanbul - Posta kutusu: istanbUl, No 246 • Pazartesi 18 i inci anun 1937 KANAAT KiT ABE Vi 
Telefon: Ba§muha.n1r ve ev1: 22366. Tahrir heyetl: 24298. idare ve matbaa klsm1 24299 - 24290 \.. J 

1 a§nak Ermenilerinln bir kiistahlzjz 
Beylandaki Tiirk abidesine kur~un 

atmak ciir' etini gOsterdiler 
~ari~~~==!:~ ce- I Antakyada yciptlan biiyiik niimayi§e 
tte\1rede Sancak davasi- 60,000 Tiirk i~tirak etti 

Itt kat'"' . . k I . • ~ I llluza ere erm1 

letnen • 
Yapacak 

ltold ki111 edelim ki Fransa bu 
lar1 b hiitiin giizel umud-

~~h~de bir inadla suya 
U§urrnii~ olmasm 10 f l~ler~kantmiZ Doktor 
I evftk Ri.i§til Aras1, ba§kam 

erka.nile b' d~gu Turk murahhas heyeti 
garlncla Chkte, evvelki ak§am Sirkeci 
<le Milt 

1 
enevreye ugurlad1k. Cenevre

run • A et er Cemiyeti Konseyi iskende-
ri d ntaky h I' . I ... n e p a ve ava ISI mese es1 uze-
lafl, dahansa ~1e Ti.irkiye arasmdaki ihti
k:n<fj ar a] dogrusu iki tarafm bu ihtilafl 
~ozden : a.nnda halledip edemediklerini 
lfaclesj § ~~re~ektir. Meselenin §U suretle 
51 ~ lia/. 1 bile gosterir ki ihtilaf, Fran
~!Ye ile 

1~resinin iddia ettigi gibi, Tiir
~1. beik· ll~et1er Cemiyeti arasmda de
rransa 1 dogrudan dogruya Tiirkiye ile 
~llsile ik~ras1ndad1r. Soze ba~larken, hu-
1!~ Ve b 1 ~.araftn da Cenevrede birle§me
~~ttikler~ 1 son bir defa daha konu§maga 
~lln llok~ §~ dakikada F rans1z tabirile hil-

er eyj k an. i ler iizerine koymak, yani 
dugu ~·b ~~cl1 adile anarak vaziyeti ol· 

ihti]:f';fade eylemek Uiz1mdu. 
~·· a rr l.lnk\i F ansa ile Ti.irkiye arasmdadu. 
~~" ha"a[·~sa. iskenderun - Anlakya 
l1.1gii if 181ttden ibaret Hatay T;1rk· 
11ddid ~t\ 1921 senesindenberi miile· 
.. ··•1.1 h l.i~ diirt a edelerle lamd1g1 hukuku, 
~a istiJd~r <i~e Suriyeye ve Liibna-
1'ie ihtn 11

1 "errnek bahanesile bilkiil· 
~ lritrtt kt "e hatta iplal etmek yolu· 
'l'~ta}> ;. .. e beis gormemit ve bu hal 
h \irlq}>e ~rkleri i!<in oldugu kadar 
h~kh !ik" Curnhuriyeti i!<in de pek 
ala d 11Yetleri davet elmi,tir ve 

a ettn kt 
.. Millet! e edir. 
ft~n er c . . K . . d' illncla b . enuyetJ onsey1 ge~en 1~-

la Ve tn"du 1§e el koyarak iki tarafm id
~eseleyi k af~alanm dinledikten sonra 
'·b~·ZIIln 1n end1 azasmdan lsv~ Hariciye 
0 llr ic;t' raportorli.igilne tevdi ederken 
illlla lfnaa k d 'k' f d b' h 1 ,~Ina z . ~ ar 1 1 tara arasm a u 
t.~.us Ve ern1nt bulunmasmi da bi.itiin bir 
•vlliJ I sarnim. I . . . 
~ et er C . 1yet e temenm etim§tJr. 
,:kj.k blJnd:rnlyetinin mandayi benimsi· 
tl k 11lde b· ~ dolaYl behemehal en had 
he '~\lktlr 1hlti1afm devamm1 istemedigi 
rea."alisi i§ilrd skenderun - Antakya ve 
ist~ek blJ 'in 

1
j Suriye mandasm1 ileri sii· 

Q 1Yett F' r 0 a Ya1mz manevra ~evirmek 
itU~lll! • A ansadn·. Biz F ransa ile !sken
t~..· afl akd~~~~~!a ve havalisi iizerinde ilk 
"llYer "bg . 
~il . lnce p lln!z zaman Milletler Ce· 
~1§ bile J"..n.saya Suriye mandas1 ve· 
r r<~n egl!di. 

lttallq 81~ l-Ia · · 
llJil '~llln C r~ciyesi ondan sonra bu 
lsk lluglJnlJ. ern,yet<;e F ransaya tevdi o· 
hi~b~derlJn :e An dart Y1ld1r Tiirkiyenin 
~It It ~i~aYet ntakya ve havalisi i~in 
(j·.eul'l\.1 il . sadasJ yilkseltmemi§ bulun-
'lrt '~J erl sUr .. .. F'lh k'k \re • 31 d1r mu§tiir. 1 a 1 a on 

h
01 

lddiil ol cenub hududlanm1zda ahde 
~/eketler ~nan dostluga muhalif bir~ok 
~~~18lllda hi In~mi§ degildir ve bunlar 
far 1'1 SlJ.stn ~ rans1z iddiasi gibi tama
~i ~etferek tt~ ta degiliz. Fakat muhali 
~,~e la~•tn'U&~u~ bile olsaydtk san· 
bet '~'~ t11·· gehrdt? Bundan dolay1 

~i 'llrurile h k1-
...., f olurd k?, a aum1z1 m1 kay· 

~ t"ra, u •• 
a.fa nsanin na • h 

tin aslna y 1 zan ukuk iizerinde mi.i· t" I e tend'~· b n ar1n 1K1 u mesele Ti.irkle-
a te 1 · li ' n enne ve kalblerine do· 

llrretn S I 
'l'arih. --U tan 

'l' \t t ~~ \'e d'b 
'll l''ll\t\, l e l iistad M. 

~~.~.. antn g l . . . b ·• :tatn aze em1z I!rln 
'll andanb • h ~ ~ rotne.n er1 aztrladtgt 

e~ bu.Yiik 'b ~debiyal tarihimiz
ftle}>i ih lr hadisedir. Takib 

llla.) el • • rneym1z. 

Medeniyetin sembolii ~larak tan1nan Frans1zlar, 
· jandarma ve yobazlarin yard1mile Kurd dag1nda 

,apka giyen koyliileri tazyik ediyorlar 
Cenevreye giden heyeti. 
miz Sofyada hararetle 

te,yi edildi 
Haleb 17 (Hususi) - Beylandaki 

T a§nak Ermenileri Ti.irk abidesine kur· 
§Un atmak suretile hakaret etmi§lerdir. 
T a§naklar mahalli hiikiimet ve F ranSIZ
lar tarafmdan gordi.ikleri te§vik iizerjne 
bu hareketi yapmi§lardir. Maksadlari 
Ti.irkleri tahrik ederek yeni hadiseler ~~
karmaktn. 

Tiirk halk1 T a§naklar tarafmdan ya
pilan teca viizii bitaraf mi.i§ahidlere §ika· 

Ktrrkhandaki niimayi~e i¥tirak eden halk ve kcuaba 
sokaklarrnda mahalli polisler 

yet etmi~lerdir. 
liklerden ve Afevilerden miirekkeb ol - ............................................................ . 

Reyhaniyede tevkif edilenler mak iizere bir V atani partisi §ubesi a~ -
mak kin Mutasarnf tarafmdan te§ebbiis
lere gfri~ilmi~tir. F akat Mutasarnfm e -
mekleri lx>§a ~Ikmi~hr. 

Ktrtkhan jandarma kumandani . 
deii,tirildi 

S1rp • H1rvat 
anlasamamazhgi 

' 

Hama 17 (Hususi) - Reyhaniyede 
tevkif edilen Tiirklerin miktan 12 ye 
varmi§hr. Daha bir~ok kimselerin tevkif
leri ic;in ara§tlrmalar yapilmaktadir. Fa
kat tevkif edilenlere yapilan miithi§ taz
yikler yiiziinden aramlanlan ele g~ir -
mek miimkiin olamamaktadrr. 

N etice vermiyen bir gayret 
Lazkiye 17 (Hususi) - lskenderun· 

da Ermenilerden, ortodokslardan, kato -

Haleb 17 (Hususi) - Kmkhan jan
darma zabiti Cemil Turk oldugu i~in 
vazifesinden almmi§ ve Halebe sevkedil- nazik 

Stoyadinovi~ ve Ma~ek 
arasmdaki miizakereler 

bir safhaya girdi 
mi~tir. 

[Arkast Sa. 4 sutun 4 tel 

.... T.ii";k····s·~;~;~~~····~-~-~-;~fi···· 
ve idari vaziyeti 

Hafay Cemiyefinin Reisi diyor ki: 

«FransiZlar Gazi Aytntab hadisesi gibi vak'alarda 
Tiirkii tantmtslardtr. Biz son una kadar sabtr 

' 
ve tahammiil edecegiz. Fakat eger .... » 

--~ ..... 

Sehrimizdeki Hatayltlartn Cumhuriyet abidesinde altnmlf resimleri 
. Hatay Erkinlik cemiyeti reisi ~.m:kh kesi §imal~en. cenuba (Tiirkiye hudu : 

Karamtirsaloglu lhsan bir muharnrm;IZe dundan Lazk1ye hududuna) kadar (a 
Hatay ve Hatayin cografi, idari v~z~ye- halisi tamemen Tiirk olan Bay1r, ~u~ak 
ti hakkmda a§agidaki izahati vermi§tlT: ve Hazine nahiyeleri buna dahild1r) 
«- Sancak namt verilen Hatay ill - [Arkasz Sa, 7 sii.tun 4 te] 
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kunuyor. Haklan ahidlerle temin edilmi~ 
bir Ti.irk halkmm kendi milli varhgma 
malik olabilmesi ve yahud ondan mah· 
rum kalarak yabanCI!ann esaretine mah
kiim kilmmasl mevzuubahistir. Biz 
hakka, hakikale, ahde ve insanhgm 
en basil icabma dayanarak birinci 
§tkkx illizam ediyoruz, Fransa huku· 
ki bazt avukathk manevralarile ikin· 
ci tlkla illizamda beis gormiiyor. ltte 
hakiki vaziyel budur. 

Eger biz 1skenderun • Antakya ve 
havalisinin Tiirkiyeye ilhakmt isteseydik 
bu yolla muahedelerin tadiline kapi a<;· 
m1~ olacagimiz ileri siiriilerek belki bizim 
istegimizin yerine getirilmemesi caiz ye 

milmkiln olabilirdi. Halbuki bizim oyle 
bir iddia ve talebimiz yoktur. Biz hudu· 
da dokunmuyor, yalmz Hatay halkmm 
muahedelerle miieyyed hukukuna riayet 
olunmastm istiyoruz. Bu kadar rna
sum, samimi ve hakh bir talebi yeri
ne getirmemek, sulha ihanel labirile 
ancak ifade olunabilir bir hareket 
te§kil else gerektir. Umud ediyoruz ki 
son konu§mada F ransa nihayet makul 
yollara rilcu etmek karar ve imkamm ge· 
tirmi~ bulunsun. 

Meselenin §imdi ge!;irmekte oldugu 
safha ile Cenevrede takib olunacak usul 

YUNUS NADI 
[Arkasz Sa. 4 sutun 3 te] 

;--; Belgrad 17 (A. 
A.) - Saint - Mo
ritz' den avdet eden 
Ba~vekil Milan Sto
yadinovi~. Loubli • 
ana ile Zagreb ara
smda kain Logars • 
ko Hiza §atosunda 
tevakkuf ederek mu· 
halif H1rvat f1rka • 
smm lideri Vladimir 

M. St01f(Ldinovig Matchek'le, H1rvat 
meselesinin halli i~in 

yap1Tacak muvakht an1a§IDa hakkmda 
gorii§mi.i§tiir. 

[Arkas: Sa. 7 sii.tun 6 da] 

···························································· 
ingiliz Ticaret 

Nazirinin seyahati 
Amerika ile geni' mik· 
yasta yeni bir ticaret 
muahedesi imzalantyor 

Nevyork 17 (A. 
A) - Mathuat 
M. Runciman'm bir 
Amerikan-ingiliz ti
caret muahedesi im
zalamak i~in Ame -
rikay1 ziyaret ettig~ 
kanaatini izhar et
mektedir. 

Londra ile V a -
§ington, M. Runci -
man'm hususi bir va-- M. Roosevelt 

zife ile gonderil .. 
digini beyan etmekte iseler de bu iki hii
kumetin bir miiddettenberi yanresmi bir 

[Arkas' sa. 7 siitun 6 da] 

Nuri Conker ve 
Conkbaytri 
Muharebeleri 

Yazan: 
Abidin Daver 

Nuri Conkerin <;anakkalede 8 inci fu
ka kutnandam olarak i§tirak ettigi 
Conkbaym muharebelerinin ve merhu
mun orada nasi! yaraland1gmm heye
canh hikayesini yannki sayimizda oku
yunuz. 

Miinhal meb'usluklar 

Parti namzedleri ittifakla 
intihab edildiler 

Ziraat Vekaleti Miiste~n Abf istanbuldan, 
ibrahim Dilan Kocaelinden, miitekaid binbast , 

Mehmed Ali de S~irdden meb'us se~ildiler 

V ali ilk reyi atryor 
Merhum General Siikrii Nailiden in

hila! eden istanbul meb'uslugu i~in diin 
Oniversite konferans salonunda yeni se
~im yapilmi§hr. Bu milnasebetle Oniver-

site kapiSI ve konferans salonu bayrak .. 
!aria donatJlmi~ bulunuyordu. 

istanbul meb'uslugu i~in C. H. P. ta
[Arkasz Sa. 7 sii.tun 3 te] 

« Demokrasi bir yana, 
bizim grup bir yana!» 

M. Musolini demokrasi ve boi,evizrit.i itham 
ederek yeni A vrupantn Roma - Berlin mihveri 

etraf1nda dondiigiinii soyliiyor 
Berlin 17 (A.A.) - «!talyan - Al· 

man milnasebah yeni Avrupamn esas1 -
d1r.» 

Bu serlevha altmda Voelkischer Beo· 
bachter gazetesi M. Mussolini ile yaptl· 
g1 bir mii1akatJ yaz1yor. Du~e. ltalyan -
ingiliz Akdeniz anla§masmm, Roma
Berlin mihverini tarsin ettigini, soyledik
ten sonra demi~tir ki: 
«- Hala Avrupa birle§ik devletleri 

k'urulacagma inananlar var. F akat kiil -
tilrilmiizil ve mevcudiyetimizi tehdid e -
den yegane tehlikenin Bol§eviklik oldu -
gu bilindikten sonra bunun yerine bir ne
vi Avrupa fikri kaim oluyor. Demokra • 
siler bilerek veya bilmiyerek Bol§evizmin 
muavin mikrob temeli olan hirer fesad 
ocag1 haline gelmi§lerdir. Demokrasiler, 
bir grup te§kil ediyorlar. Biz de ba§ka 
bir grup te§kil ettik.» 

M. Musolini 
Berlin 17 (A.A.) - Boerser Zei • 

tung gazetesinin siyasl muharriri Karl 
Weger, ikllsadi menfaatler i~in AI • 

[Arkasz Sa. 7 sii.tun 3 te] 
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Ihtilalciler Akdeniz 
sahilinde ilerliyorlar 

Bilbao'da bir k1slm halk1n hiikumete 
kar~I niimayi~ler yapt1~ bildiriliyor 

7J 

General Franco kuvvetleri tarafmdan tevkif edilen komiinistlerden 
bir grup hapishaneye gotiiriiliirlerken 

Sevilla 17 (A.A.) - Seville radyo- lerin bir tayyaresi, iki bomba atmi§Sa da 
su, cenubdaki asi ordusunun Akdeniz sa· patlamami~tJr. 
hillerinde ilerlemekte oldugunu haber Asiler, tayyarelerin ve bir~ok gemile • 
vennektedir. Asiler milhim miktard~ rin yard1mile Estepona mmtakas1 iize • 
barb malzemesi elde etmi§lerdir. · rinde §iddetli bir tazyik yapmakta ber • 

M alagaya yaptlan taarruz devamdirlar. 
Malaga 17 (A.A.) - Di.in gece asi· [ArkasJ Sa. 3 sii.tun 1 de] 



Tarihi tefrika: 5 Yazan: M. Turhan Tan 

Kanuni, Piri Pa,adan huylan1yor! 
ihtiyar vezir, Fatihin maglub oldugu ve Yavuzun 

gitmek istemedigi Rodosa esash haz1rbk 
yapmadan sefer a~mak istemiyordu 

Siileyman, sinirlenmi§ti, ihtiyar vezi - - Hayir. Bizim Hasodaba§l lbrahi • 
rin teenni ve ihtiyat tavsiye eden sozle - mi tamr o. 
rinden huylanmi§h. Onun Rodos i~ini - Demek Ibrahim Aga bu yaz1p 
ba§ariimast ~ok gii~ bir maslahat §eklin - ~izme i§ini idare ediyor. Ben kuluna da 
de tasvir etmesi, ayni zamanda, gururu· haber vermege liizum gormiiyor. 
na da dokunuyordu. Bu sebeble hwm - V k k d lb "' - ay IS an m m1 rahimi?.. 
l<!~h. K k d - IS an rna 1m, k1skanmam da. Fa· 

- Kamn, dedi, sulanmt~. eski atakh- kat padi§ah1mm birinci hizmetkan be • 
gm kalmami§. F akat ben heniiz gencim, nim. Devleti harbe gotiirecek i§leri her
alllgamm. Boyle de olmasam Rodosun kesten o!lce benim bilmekligim icab eder. 
Belgraddan daha sarp olmadJgmi bili • Bugiin Ibrahim, yarm Ahmed, i:ibi.irgiin 
yorum. Orada Macarlan nasll yendiy - Hiiseyin devlet i§lerine perde arkasmdan 
sem burada da ~ovalyeleri berbad ede • parmak uzatJrlarsa diizen bozulur. Efen-
cegime eminim. dime bu ciheti arzetmek istedim. 

Ve yerinden fuladt, Piri Pa§ayt da Su!eyman, mahcub ettigini sand1g1 ih-
su;rath: tJyar vezirin birden taarruza ve tarize 

- Rodosta binden fazla Tiirklin ku- ge~tigini gi:irlince k1zmt§h, fakat onu ye
rege konuldugunu si:iyliyen sensin. On - rinde ve zamanmda cezalandnmagt daha 
)ann daha birc;ok gi.inler inlemesini isti- uygun bularak hiddetini yendi, sesmi 
yen gene sensin. Bu ne haldir, ne c;irkm biraz tatbla§hrdJ: 
duygusuzluktur? Bin Ti.irk zincirde in-' - Senden sakh bir i§ yaptlmt§ degil
lesin de sen saraymda giile giile yatasm, dir. hte kagtdlar hep elinde. Sonra· dli -
oyle mi? Aytb lala, aytb. Sana yah§an, §lin ki ibrahimin maksadt bana ve devle
klirege konulmu~ Ti.irklerin herbiri i~in time hizmettir. Eger o, adadaki Rum ktz· 
bir Rodos ytkmakttr. ;li:ivalyelerin Rodo- larmdan birile denizci Mahmud Reisin 
sunu korumak degil. sevi§tigini haber almasa, Pir Ali Reis -

Oda ic;inde geziniyor, homurdamyor, ten de istifade etmegi dii§iinmese biz ne 
elile kolile bir tak1m i§aretler yap1yordu. hekim Salamonu, ne Almarah elde ede
Piri Pa~a. F atihin maglub oldugu ve mezdik. 
Y avuzun gitmek istemedigi bir yere esas- Piri Pa§a, bariz bir hayretle sordu: 
b ve etrafh haZirhklar yapmadan ko§ - - Arada bir Rum klZl da m1 var? 
rnak temaylilii gi:isteren gene Hiinkann - Evet, var. Bu ktz, gene bir §OVal-
sinirlerini yati§tirmak ic;in - ter di:ike di:i- yenin kapatmasJdJT. Herifi sever gorii -
ke - bir c;are ara§tmrken o, anstzm dur - niir amma bizim Mahmud Reisten iki pi~ 
du: kazanml§hr. ;li:ivalye bu c;ocuklan ken· 

- Belgrad donu§iinde ve yan yolda dinin samyor. V arsm, gene oyle sansm. 
oglum Muradm iildugunli duydum, is _ Oras1 bize gerekmez. 
tanbula yakla§mca bir klZlmm topraga - Gerc;ekten kocaml§lffi, bunarnl§lffi 
verildigini i§ittim, saraya adJm atmca padi§ahtm. ;lu ktssadan bir§ey anlama -

biiyi.ik §ehzadem Mahmudun cenazesile dtm. 
kar§IIa§hm. Fa kat bu iic; allim, sen in §U - Dur anlataytm I ala, kiss a, ~ok ne
durumun kadar yliregimi yaralamadJ. fistir. Mahmud Reis, iyi rumca bilir. 
Sen bana bu kafayla rnt hizmet edecek- Bizim lbrahimin de dostu. ibrahim onu 
sin? Morah kthgma koydu, bazirganml§ gibi 

Piri Pa§a, kekeledi: birkac; kere Rodosa yolladt. 0, mal ahp 
satmak bahanesile orada bize casusluk 

- Maslahah inceliyelim demek iste· edecek adamlar anyordu. ilkin bu ktzla 
dim. Y anh§ anlamaym Hiinkanm. 

tam§h, c;arc;abuk sevi§ti, iki ytl ic;inde o-
- Maslahah incelemek mi?.. Sen nu iki kere ana yaph. Bir yandan da kt

yalmz korkak degilsin, ahmaksm da. lavuzlukta kullamp hekim Salamonia 
(:iinki.i benim uluorta hareket ettigimi sa- Almarah elde etti. 
myorsun. Acaba ben c;iiriik tahtaya ba - - Pir Ali Reis nereden <;1kh '? 
sar miyim, benden evvelkilerin ba§ara -

d kl b. · 1 · k k" d - Mahmud Reis adadan aynh§larm-
rna 1 ar1 IT l§e e vurur en orce av· da lstanbula gelmiyor, hep Moraya gi -
ramr mty1m?.. Senin inceliyelim dedigin diyor. (:iinkii §OValyelerin de istanbulda 
maslahah ben didim didim ettim, oziine casuslan var. Onun i~in ihtiyat etmek Ia· 
kadar inceledim. Rodosa gitmek istiyor- ztm. Pir Ali Reis ise, Ibrahim vas1tasile 
sam kazanacag1m1 bildigimdendir: Kale 
beni bekliyor!.. bend en ald1g1 emir iizerine, Mora sula -

rmda dola§tyor, Mabmud Reis dondlik~e 
Piri Pa§a, bu sozlerin neye delalet et- k endisile gorii§i.iyor, getirdigi kagtdlan a-

tigini anlamaga sava§JTken Hi.inkar, koy- hp buraya yolluyor. 
nundan bir to mar kagtd ~1kardt: 

- ;lu halde kale i~inden almmi§ de • 
- Bak, dedi, hekim Salamonia AI - mektir. Ferman buyurursamz harekete 

mara! ne yaz1yorlar? gec;elim. 

Sadnazam §a§km bir tehaliikle ka - K b'l · d' 1 
dl l k k k k 

- a 1 se §Im 1 .... 

gl ara e uzattt ve or a orkak ml - Piri Pa§a yer opiip ~Jktiktan sonra 
nldandt: Sultan Siileyman, Manisada bir dul ka-

- Bu adamlan ben kulun tamm1yo· dmdan satm ahp kendine nedim edindigi, 
rum, adlanm yeni duyuyorum. tahta c;tkhktan sonra da Hasodaba§I yap-

- (:iinkii uyuyorsun, c;iinkii seferin hg1 ibrahimi c;agnttl: 
yalmz barut i~i olduguna inanmJ§sm. ., - Sadnazam, dedi, Rodosa seferin 

V e c;ok eyler bilen bir adam gururile vakti geldigini anladt. Fa kat kendinin n-

an lath: t1lrna vakti geldigini anlamad1. Bu i§i 
- Salamon, Radosun gozii a~Ik, ku- hemen yapaytm m1, yoksa Rodos donii -

]agt delik hekimlerindendir. Almaral, §O- §line kadar bekliyeyim rni?.. Sozii ' sana 
valye tarikatinin ba§kanc;ilandJT, astl ad1 bJrakJyorum. 
Andre'dir amma Almaral diye amhyor. 0, sevincden kipktrrniZI kesilmekle be
Bunlar, benim Rodosu §i:ivalyelere ba - raber hnsmt tatmin etmekte ve ettirmek
gi§lamiyacagJmt, senden daha iyi anla- te acele etmedi, efendisinin elini operck 
d1klan ic;in hizmetime can atlyorlar, ka- yalvard1: • 

le hakkmda mi.ikemmel malumat veri • - Beni §imdi vezir edinirsen kern na
yorlar ve oraya bir ayakonce varmaklt - zara ugranm, hizmetinde bulunmak §e -
gtm ic;in yalvanyorlar. Sen de, gitmiye - refinden uzak kalmm. Belki sen de dile 
yim diye yalvanyorsun. Anla, durumu· gelirsin. Onun ic;in kerem et, Rodos di:i -
nun ne oldugunu!... nli§iine kadar beni yerirnde bnak. 

Vesikalar ger~ekten miihimdi, adanm - Oyleyse a) sazmt, gee; kar§tma. 
en hlicra noktasma kadar tesbit olunmu~ Gonliim yamk sozler dinlemek istiyor! ... 
haritas1m, kalenin planlanm da ihtiva !.'-

den bu dosyada §Ovalyeler elindeki kuv
vetin kemiyet ve keyfiyeti, cepane ve za

hire miktan ayn ayn mukayyeddi ve her 
iki muhbir, adaya hlicum ic;in en mi.ina· 
sib zamanm hulul etmi§ oldugunu soyle
rnekte miittefikti. 

Piri Pa§a, italyanca as1llarma tlirkc;e 
terci.imeleri ili§tirilmi§ olan bu mi.ihim ve
sikalan dikkatle gozden g~irdi ve tee -
ri.ibeli bir vezir gibi davranarak onlarm 
ne dereceye kadar itimada )aytk olduk· 
I anm anlamak istedi: 

- Kerem buyur, klistahhg1m1 ho~ gar 
padi§ahtm. Bir noktay1 ogrenmek isterim: 
Bu kagidlan kim getirdi size? 

- MtsJTh Pir Ali Reis! 
- Efendi mi de gi:irdii mii bu Pir A-

li? 

Rodosa gidecek ordu ve donanma ha
ZJrlanmctya kadar Siileyman, Hareme 
girmedi, kadmlarla temas etmedi, Has -
odaba§l ile ba§ba§a ya§ad1. Birlikte yi -

yor, birlikte ic;iyor ve birlikte yahyordu. 
Harb hamltklarmm tamamlanmasJ i§ini 
Piri Pa§aya bJTakmJ§tl, kendisi, zeki ve 

san' atkar nediminin yamk sesini, k1vrak 
sazm1 dinlemekle ve §arab i~mekle vakit 
ge<;iriyordu. Hurrem adm1 takhgt korpe 
halay1k hakkmdaki duygulanm, dii§iin -
celerini ibrahime de anlatml§h. Arhk o 
isim, Hurrem ismi, a§lk padi§ahm agzm
da efsunlu bir meze, bir c;erez mahiyeti 
almJ§h. Her §arab kadehi sonunda bu is
mi ~igniyordu, §arab zevkini onunla ol
gunla§hnyordu. 

(Arkast var> 

CU:\IHURiYET 

c eehir ve 
Kazanc vergisi i~inj 

bir tamim 
Vekalet, tatbikattaki 
yanlu~bklar1 izale etti 
Kazanc vergisinin tatbikmdaki bazl 

yanh§hklan tashih i~in Maliye Vekal-.ti 
defterdarhklara §U tamimi gondermi§tir: 

1 - Kanunun dokuzuncu maddesi 
mucibince i§gal ettikleri mahallin gayrisafi 
iradt 2000 liradan fazla olan miikellef
lere, beyannameye tabi olduklan, varidat 
idaresi tarafmdan ikincikanun aymdan 
evvel yaz1 ile bildirilmesi. Bu gibi mU · 
kellefler ihban takib eden yJ] ic;in be -
yannameye tabi tutulmas1 icab etmekte -

dir. 
Bu hlikme gore, t 7 nci mad de mev -

zuuna giren miikelleflerin gayrisafi iradt 
2000 liradan fazla bir yere gec;mek ve 
yahud bulunduklan belediye veya kay 
smtrlan dahilinde ilaveten magaza, depo 
ve ardiye kiralamak gibi sebeblerle i~gal 
ettikleri yerlerin iradlan mecmuunun 
2000 liray1 ge~mesi halinde beyanname· 
ye tabi tutulabilmeleri ic;in yalmz irad • 
lannm bu miktan gec;mi§ olmast kafi de
gildir. Kanunun 9 uncu maddesi muci -
bince keyfiyetin ikincikanun aymdan ev· 
vel kendilerine tahriren ve imzalan mu
kabilinde tebligi de laztmdu. 

Bu gibi miikelleflerin, kendilerine tah· 
riren vaki olan tebligi takib eden kanu · 
nusaniden itibaren defter tutarak o ta\: -
vim senesini takib eden mall ytl vergis:nin 
beyannameliler gibi tarhedilmesi ve bu 
mali ytla kadar gec;en ytllarm vergileri -
nin de, iradlannm 2000 liray1 gec;mi§ bu
lunduguna baktlmaksiZ!n, gaytisafi irad 
iizerinden almmasma devam edilmesi i -
cab eder. 

Ancak, kanunun bu hlikmiiniin tatbi · 
kmda vukua getirilecek herhangi bir te
ahhur, mlikellefin beyanname usuli.inde 
vergiye tabiiyetini bir sene daha gecikti· 
receginden tebeddiilat giinii giinune ta -
kib olunarak i§gal edilen mahallerin iradt 
mecmuunu 2000 liray1 ge~en miikellefle
re, keyfiyetin ve ertesi takvim senesi ba
~mdan itibaren defter tutmast ve miitea
ktb sene mart aymda beyanname vermesi 
liizumunun tahriren ve teblig tarihini ve 
imzasm1 havi bir varaka mukabilinde 
teblig edilmesi ve bu varakanm dikkatle 
muhafazasma itina olunma's1 iknza eder. 

2 - Kanunun 7 nci maddesinde 20:JO 
lira iradm hesabmda belediye ve koy st· 
mrlan ic;inde magaza ve deponun dahil 
oldugu beyan edilmektedir. Bu hiikmiin 
tatbikmda bazt mahallerde, bir miikelle
fin muhtelif nevi i§tigale tahsis ettigi ma
gaza ve depo iradlannm da birle§tirildigi 
anla§Jlmt§tlr. Gerek yedinci maddenin 
bu hiikmli ve gerek mulga 755 numarah 
kanunda yaz1h (500) lirahk haddin ye
ni kanunla (2000) liraya c;Ikanlmasm -
daki maksad ayni §ehrin belediye huc!u
du i~inde ayni neviden bir i§i, gayrisafi 
iradlan mecmuu 2000 liray1 gec;:en muh
telif yerlerde icra edenlerin beyanname· 
ye tabi tutulmasm1 istilzam ettiginden i -
radian mecmuu 2000 liray1 gec;se de, ay
n ayn bu haddi doldurm1yan mahaller
de muhtelif i§ler yapanlarm, gayrisafi i
rad i.izerinden vergiye tabiiyetleri ikttza 
eder. 

3 - Kanunun onuncu maddesinde 
( ayni mukellef yekdigerile memzucen i
dare ettigi muhtelif te§ebbi.isleri ic;in bir, 
yekdigerinden ayn olarak idare ettigi te
§ebbiisler i~in de ayn ayn beyanname 

vermek mecburiyetindedir) denilmekte -
dir. 

Bu maddede, muhtelif te§ebbiisler i -
<;in bir beyanname verilmesinin ol~li~li o
larak kabul edilen (memzucen idare) 
den maksad ayni mi.ikellefin herbirine 
miistakil bir sermaye tahsis ve ayn bir 
muhasebe tesis etrniyerek ciimlesini avni 
sermaye ile idare ettigi ve hesablanm -da 
memzucen tuttugu te§ebbi.islerdir. 

Binaenaley {memzucen idare) ol~ii -
sli yukanda beyan edildigi vec;hile miis
takil sermaye ve muhasebe mevcud olup 
olmamasile tayin edilmek lazJmdtr. Mii
kellefin sicilli ticaretteki kaydi veya her 
iki klSim te§ebblislerinde ayni miistah -
demleri kullanmast hadiseye haizi tesir 
degildir. 

Kollektif ~irketlerden kazanc 
vergisi naszl olznacak? 

Kollektif §irketlerin kazanc vergileri -
nin tahsilinde baz1 yanh§hklar yap1ld1g1 
Maliye Vekaletinin nazan dikkatini cel
betmi§ ve bunu tavzihan defterdarhklara 
gonderilen bir tarnimde: ister kazanc ka
nununun 47 nci maddesindeki hakkt ter
cihini istimal etmek suretile, isterse dog -
rudan dogruya beyannameye tabi bir i§
le i~tigal etmeleri veya gayrisafi iradlan 
iki bin lira ve daha fazla mahallerde ic· 
rayi ticaret eylemeleri dolayJsile beyan -
name usulile vergiye tabi tutulan ko!lek
tif §irketlerde her §irketin hissesine isahet 
eden miktarlann ayn ayn vergiye tSbi 
tutulmalan icab edecegi alakadarlara bil
dirilmi§tir. 

mleket Haberleri ) 
Samimi bir hasb1hal 

Oniversiteliler 
Rektore biitiin 

derdlerini anlattdar 
Cemil Bilsel, genclerin 
arzularinl yerine geti

recegini vadetti 

800 bin lirabk 
bir dava 

~eker ~irketi aleyhine 
yeniden dava a~dd1 

Divam Muhasebat, ,Seker §irketinden 
lnhisar hakk; olarak 800,000 liranm tah· 
sili laz1m gelecegini tahakkuk ettirmi~ti . 
;lirket ise bu paramn inhisardan evvelki 

zamana a1d oldugundan Hazineye ~di -
yesi laztm gelmiyecegini iddia etmekte 

Oniversite Rektorii Cemil Bilsel tara- idi. 
fmdan en iyi not alan Oniversite talebe- Bu mesele hakkmda §irket aleyhine 
sinden 200 gence bir ~ay ziyafeti veril- dava a~1lmasi alakadarlara bildirildigi 
digini yazmt§llk. Bu mi.inasebetle Oni- halde bilahare idareten halli oihetine gi· 
versitenin ihtiyaclan etrafmda miihim ko- dilmi§se de bunun idareten halline imkan 
nu§malar yap1lmt§hT. Rektor, c;aydan olmad1gt anla§Jiml§ ve ikinci ticaret 
sonra ktsa bir nutuk soylemi§ ve c;ah§ - mahkemesine ikame edilmi§ olan davaya 
makla elde edilecek muvaffakiyetleri i • devam edilmesi alakadarlara bildirilmi§
zah ettikten sonra biitlin talebeyi serbest · hr. 
bir mlinaka§aya davet etmi§tir. 

ilk defa Db Tababeti mektebinden bir 
gene Rektoriin «Vniversitemiz c;ah§tyor, 
bunun semerelerini topluyoruz» ~eklinde
ki sozlerini ele alarak Oniversitemizin 
di§ tababeti sahasmda yaphgt terakkileri 
izah etmi§ ve buradan mezun olan ve Al
manyaya giden birc;ok talebelerin Bonn 
Oniversitesinde Almanlardan daha fazla 
muvaffak olduklanm ve !stanbul Di§ T a
babeti mektebinin Y akm§arkta en kuv • 
vetli bir mi.iessese haline geldigini soyle
mi§tir. Rekti:ir, buna cevab vererek Av
rupaya giden mezunlanmJz arasmda yal
mz di§ tababetinde degil, diger sahalar
da da biiylik muvaffakiyet kazandtkla
nm si:iyJ.emi§tir. 

Tale be cemiyetleri meaelesi 
Bundan sonra Edebiyat Fakliltesinden 

bir gene Oniversitede bir talebe cemiye
tine son derece ihtiyac oldugunu, bu ce
miyetin gerek talebeye not basttrmak ve 
gerekse dJ§andan gelecek yabanc1 Oni • 
versitelileri agtrlamak gibi vazifeleri ola
bilecegini soylemi§ ve bunun i~in kurul
mad1giD1 sormu§tur. Rektor, buna da ce
vab vererek talebeye not basmak husu
sunda talebe cemiyetine liizum olmadt -
gmt, Oniversitede bu hususta tedbir alm
dtgmt soylemi§ ve dJ§andan gelecek i.ini
versite talebelerini kar§Jlamak iizere de 
bir ( ag1rlama burosu) kurulduguna i§a
ret etrni§tir. Rektor, talebe cemiyetlerine 
ihtiyac olup almadlgt hususund.a soz si;y
lemek saliihiyetinde bulunma'dtgmt; §a -
yed giiniin birinde Universitey~ tabi bir 
talebe cemiyeti kurulsa bile boyle bir ce
miyetin nizamnamesi tanzim olunurken 
ceza gi:irmii§ talebe ile stmfta kalml§ ta
lebelerin bu cemiyetin idare heyetine ka
bul edilmeleri hususunda maddeler kon
mast laztm gelecegi fikrinde bulundugu· 
nu soylemi§tir. 

Kitab meselesi 
T1b F akliltesinden bir talebe kitablarm 

azhgmdan derste not tutrnak mecburiye
tinde kaldtklanm, not tutarken de dersi 
iyi anlamaga imkan bulamadtklanm soy
lemi~ ve «kitab hususunda bir kilise fa
resi kadar fakiriz» tabirini kullanarak 
kurpratiklerin artmlmasmt istemi§tir. Rek
tor, bun a cevab vererek: KitabsJZhk der
dinin halen Oniversiteyi i§gal etmekte o
lan en mi.ihim bir derd oldugunu, bunun 
online gec;mek i~in hummah bir faaliyete 
ba§landtgmi, lie; ytl i~inde 60 terclime 
ve 36 telif olmak iizere 96 kitab ham • 
land1gmt, daha 15 kitabm bitmek iizere 
bulundugunu, bu i§in c;ok zor yiiriidu -
giinii soylemi§ ve bununla beraber Jsrarla 
takib edilecegini vadetmi§tir. 

Rekti:ir, Ttb talebesinin mlimkiin ol -
dugu kadar fazla tatbikat gormesi ic;in 
bu yll i~inde biitiin hastahanelerin yatak 
say1Lanmn c;ogalblaca~m, l!mnun 1c;m 
hiikumetin tahsisat verdi&lni de bildir -
mi§tir. 

lflimai yardrm ve Vniversite yurdu 
. Ttb F akiiltesinden diger bir talebe de 

Oniversite binasmdan tC§rihhaneye gi -
dinciye kadar riizgara kar§t ylirlirken 
basta oldu~l.anm, oraya bir kt§ yolu ya
piimasJm, Universitenin arka bahc;esinin 
Jslah edilerek bir spor sahas1 haline geti
rilmesini ve talebeye yap1lan ic;timai yar
dtmm artmlmas1m istemi§tir. 

Cemil Bilsd bu isteklere cevaben de 
§UnJan Soylemi~tir: 

«- Y akmda arka tarafta $mi Ens
titiisii kurulaca'khr. Bunun henliz pliim 
tamamlanmadJgmdan bahc;eyi §imdi Is -

lah etmek ve sonra bozmak dogru olmt· 
yacakhr. Bunu enstiti.ini.in in§asmdan 
sonra dii~iinecegiz. ic;timai yard1ma 
gelince: Biz de §irndi takib edilen 
yardtm sistemi burs sistemidir. St -
mfm1 pek iyi derecede gec;en fakir 
talebelere muayyen bir para dagthyoruz. 
Pek iyi derecede gec;emiyenlere gelince; 
elimizde Sthhiye V ekaletinin 800 T tb 
talebesini bannd1ran yurdlarile Askeri 
Ttbbiyede gene 800 e yakm talebemiz, 
Yiiksek Muallimde meccani leyli talebe
miz vard1r. Bunun kafi gelmedigini gorii
yoruz. Bunun i~in oniimi.izdeki ders Yl -
hnda fakir olduklannt ispat eden talebe-

• 

KOLTUR ISLER/ 

Koyliiyii okutmak i~in 
Kiiltiir Bakanh~ miimkiin oldugu 

kadar kisa bir zamanda ve pratik bir 
yoldan kiiyde oturan vatanda§lar1rn1ZI 
okutmak ve onlara hakiki: hayatlarmda 
laz1m olan biitiin bilgileri verrnek iize
re bir miifredat prograrm hazirlam1§tir. 
Heniiz taslak halinde bulunan bu prog
ram Bakanhktan §ehrimizdeki alaka -
darlara gelmi§, miitalealar istenilmi§ -
tir. Bu iigretme i§inde diger VekiHetle
rin ve alakadarlarm da miitalealan a
lmml§hr. 

SACLJK ISLER/ 
Hifzissihha Miizesinin ziya

ret~ileri azald1 
H1fz1ss1hha Miizesinin ziyare~ileri 

son aylarda pek ziyade azalmi§tir. Ya -
pilan tetkikat neticesinde bunun, Bele-
diye S1hhat i§lerine bagh ziihrevi has -
tahklar mudiirlligiiniin de H1fz1ss1hha 
Miizesinde ~ah§makta olmas1d1r. Mii -
zeyi ziyarete gelenler, kendilerinin ziih
revi hastahklarla musab olduklan hak
kmda bir zehaba dii§iilmemesi ic;:in mii
zeye gelrnemekte :imi§ler. 

Ziihrevi hastahklar miidiirliigii ba§ -
ka bir binaya nakledileccktir. 

Turk T1h Enciimeninin yeni 
idare heyeti 

T!irltrye "1'1b Efl.~tnbti!rtn "yA:Pfti1:§.'ol
dugu umumi toplanttsmda, yeni idare 
heye~j tWBWI _ie_ai:)i§tir: • .1 ·A ~ 

Birinci reis: Profesi:ir Ne§et Orner, 
ikinci reis: Profesiir Abdiilkadir Noyan, 
genel sekreter: Dr. Nureddin Onur, vez 
nedar: Profesiir Niyazi lsmet Giizcii, 
biblioteker: Dr. Salahaddin Mehmed, 
katib: Profesor Ali Esad. -···-l'iirkiye • 1svi~re klering 

anla§masi 
Miiddeti yilba§mda biten Tiirkiye -

lsvic;:re klering anla§masl 31 kanunu -

evvel 1937 tarihine kadar uzablml§br. 
Bu anla§ma A. B. C. listelerini havi bu
lunmaktadir. 

ler ic;in 200-300 ki§ilik bir Oniversite 
yurdu ac;:acag1z. Bundan fazlasm1 yap -
mak §imdilik kudretimiz haricindedir. 
Ba§ka memleketlerde bu gibi i§leri hay!T 
sahibleri ve hususi mi.ite§ebbisler yapar. 

Elindeki sermayesini bOyle bir i§e ya!J
racak hususl bir mi.ite§ebbis kanaatimize 
gore bu i~te hem para kazamr, hem de 
ucuz bir surette yurda alacagt talebelere 

biiyiik bir bizmette bulunmu§ olur. A<;a
cagtmlz Oniversite yurdile beraber tale
beye nefis ve ucuz yemek dag1tmak ic;in 
aynca bir de lokanta kuracagtz. 

Kimya Enstitiisii 
Kimya talebeleri de Kimya Enstitusii

biran evvel in§a edilerek Y erebatandan 
kurtanlmalanm rica etrni~lerdir. T alebe
den biri yabanct diller mektebine temas 
etmi§ ve Rekti:ir de §U cevabt vermi§tir: 

«- Oil derdi buglinku talebenin e -

sash derdlerind.en biridir. Normal lise ta
lebesi geldigi gun Oniversite kendisine 
aid olm1yan bu derdden kurtulacaktu. 
Fakat yabanc1 dil bilmiyen bir Oniver
site talebesinin hazin vaziyetini siz de 
takdir edersiniz. Binaenaleyh bugiinkii 
hali devam ettirerek elden geldigi kadar 

talebeye yabancl dil ogretmek mecburi -
yetindeyiz.» 

Kimya Enstitiislinde okuyan bir ktz 
talebe de laboratuarda dumandan <;ah~
mak imkam olmadJglnt soylemi§ ve hie; 
olmazsa yamndaki arkada§t sec;ebilmek 
ic;in oraya salonun havasmi tahliye ede
cek bir makinenin almmasmt rica etmi§ 

ve Rektor tarafmdan bu, vadedilmi~tir. 
Toplantmm sonunda Rektor, bundan 

evvelki toplant1larda talebenin mii&terek 
bir agtzla c;ah§ma programlanmn ag1rh -

gmdan ~ikayet ettikleri halde bu sefer 
hic;birinin bundan §ikayet etmedigini ve 

bunun, talebenin artlk ~ah§mJya ah§mt§ 
bulundugunu gosterdigini si:iylemi§ ve c;ok 
samimi gec;en toplanttya son verilmi§tir. 

18 ikincikanun 1937 

Siyasi icmal 
Almanya - ~ekoslovakya 
JA. vrupa sulhunu bugiin en ziyacte 
~ tehdid eden keyfiyet Almanya 

ile Cekoslovakya arasmdaki 
derin itimadSJZhkttr. Cekoslovakya, yeni 
Almanyanm viicude getirdigi muazzarn 
ordunun ve bahusus miithi~ hava kuvvet· 
lerinin ilk hedefi, li~ taraftan Almanya, 
Avusturya ve Macaristanla sanlmt§ olan 
kendi topraklan olacagmt ve bu Slav 
memleketini <;:ignedikten sonra yeni Ro
manyanm en §i_mall eyaleti Bukovina ii· 
zerinden Sovyet diyarma hi.icum edecek • 
leri kanaatinde bulunuyorlar. 

Diger taraftan Almanyamn kanaati
ne gore, Fran sa ile Sovyetler arasmda 
kar§thkh yard1m misakt akdedildikten 
sonra ayni mealde bir misakla Sovyet .. 
!ere baglanan (:ekoslovakya, bi.itiin ordu· 
sunu ve mi.idafaa kuvvetlerini. Sovyetlerin 
emrine verdikten ba~ka Ktztl ordu ve 
KtzJl hava kuvvetleri i~in aynca yeraltm
da tayyare karargahlan ve miistahkem 
iisler temin ederek Sovyetler ic;in Alman· 
yamn yamba§mda ve Berlinin burnu di· 
binde bir ileri karakol ve taarruz iissu ha· 
lini almt§hr. 

Almanya ile birlikte Macaristan da 
bu kanaatte bulunuyor. ,Sayle ki Mag • 
yarsag gazetesi, Sovyet Rusya asker! 
memurlan tarafmdan (:ekoslovakya top· 
raklannda tayyare karargahlan yaptlml§ 
oldugunu ve Cek biiylik erkamharbiyesi 
zabitlerinin Ktztl ordunun te§kilatm1 ve 
harb usullerini i:igrenmege ve tatbik et .. 
mege mecbur edildiklerini yazmt§ltr. 

Hudud mmtakalannda komiinistlerin 
hlicum ktt' alan te§kil ederek bomba at· 
mag! kolayla§hracak talimler yapmakta 
olduklarma clair <;:ekoslovakya gazetele· 
rinde ¥tkan baberler, Almanya ile Ma .. 
caristan tarafmdan kendi davalan ic;in 
hirer deli! olarak nakledilmektedir. Ma· 
lumdur ki lspanyadahi dahill harb ve 
bunun saik ve amilleri, bi.itlin diinya dev• 
letlerini kendi yurdlarmda da bOyle hai
ler <;Ikmamasi ic;in mi.iteyakktz davran • 
maga sevkettiginden (:ekoslovakyadaki 
sag partiler, sollarm ve bahusus komi.inist· 
lerin her tlirlii faaliyetini yakmdan takib 
etrnektedirler. Yukanda zikrettigimiz 
Cek ne§riyal! bu kabild.endir. 

Hulasa, <;:ekoslovakyamn, kar~thkh 
yardtm misakile bagh bulundugu Sov • 
yetlerle yekviicud olurcasma askeri cihet• 
tell.~ule~§IOl.dugunu gi:isterell b.aherle• 
rin haricde ve dahilde c;ogalarak Alman• 
yanm .b<tkt>iJi>v~kyaya kar§t b' mlida
faa harbi yapmasma hak verecek sebeb
ler te~kil etmek istidadmi gi:istermi~ olma· 
s1 (:ekoslovakya hiikumetini ~ok tela§a 
dli~iirmli§tiir. 

Bunun ic;in (:ek hiikumeti, Pragdaki 
fngiliz ata§emiliterini resmen ve Alman· 
yamn ata§emiliterini de nimresml olarak 
memleket dahilinde ve hududlan civann
daki asker! miiessesatt gezmege ve Sov· 
yetler tarafmdan buralarda hava iisleri 
kurulup kurulmadtgmt bizzat tahkike da• 
vet etmi§tir. 

Malumdur ki General Fran co dahi 
§imall F asm F rans1zlar tarafmdan i§ga· 
line bir bahane kalmamas1 ic;in burada 
Alman askerleri bulunup bulunmadtgmi 
tahkik i~in T ancadaki ingiliz ata§emilte· 
rile F rans1z meslekta§IDI davet ederek bii· 
yiik bir tehlikenin online gec;mi§ti. $imdi 
de ayni c;areye Cekoslovakya mi.iracaat 
etti. Pragdaki fngiliz ata§emilteri bu da· 
veti kabul etmi~tir. Alman ata§emilteri 
de kabul edecek ve yap1lacak tahkikat 
Ceklerin iddialanna uygun bir netice ve• 
recek olursa, bir Alman- Cek harbi <;tk• 
mast tehlikesi, §imdilik, bertaraf olacak • 
hr. 

Muharrem F eyzi TOGAY 

ECNEBI MEHAFILD£ 

isvi~re sefiri Bulgaristana 
gitti 

!svic;:re sefiri M. Henri Martin, Bul ~ 
gar hiikCuneti nezdinde de isvic;:reyi tetll 
sile memur edildiginden, itimadname ' 
sini Bulgar Krah Boris'e takdim etmeJ( 
iizere dun ak§am Sofyaya hareket et ~ 
mi§tir. isvi9re elc;isi bir hafta kada:t' 
Bulgaristanda kald!ktan sonra Ankara• 
ya diinecektir. 

HALKEVINf!!}. 

Geri b1rakdan konferans 
Diin Eminonii Halkevinde verilrnesi 

kararla§tinlan Antakya mevzulu kon ' 
ferans gelecek pazara talik edilmi§tir· 

Cumhuriyet 
NiiahasJ S Kuru,tur 

Abone I Tiirkiye Hari~ 
teraiti ( i~io ieiD 

Se·nelik t 400 Kr. t:100 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk I SO yoktur 
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SON . HABERLER ... 
• TELEFON . TELGRAF ve TELSiZLE 

Ihtilalciler Akdeniz 
sahilinde ilerliyorlar 

Bilbao'da bir kisim halktn hiiktimete 
kar'I niimayifler yapt1~ bildiriliyor 

[BC%$taran 1 fnct sahttedeJ banknotlan piyasaya t,:lkanlml~hr. 
Cumhuriyetr,:iler, tayyarelerin miiza . B h ·1 u siir§arjm sahte olmasmdan korkan 

eretJ e ~iddetli bir mukavemet goster • b k I tnektedirler. an a ar bu banknotlan muameleye koy-
8'1 maktan c;ekinmektedirler. 

I bao'da mukabil bir ihtilal mi? 
B

.lb Hiikiimetin zayiatr 
I ao 17 (A.A.) - Bask hiiku - Pari's 17 (A A) tn · · · · - Radyo ajans1 

etmm mutedil siyasetinden memnun ol· M 1 E b 1 · rn f F a aga stepona o gesmdeki son mu· 
1Yan mii rit alanjistler bir niimayi• ya- h b 1 h k • are e erde ii umetc;ilerin zayiatm1 

~~rak risaleler dag1tmJ§lard1r. Hiikumet 2000 olu ve 5000 yarah olarak tahmin 
j.uratle vaziyete hakim olmu§tur. Dahi • etmektedir. 
1Ye ve Harbiye N azul an icab eden her t~r.lii ted~irleri alml§lardlr. Halk cephe- lspanyaya yeniden 4000 ltalyan 

5101n send1ka te§ekkiilleri mukayyed aza- goniilliisii gelmif 
llln sadakatle hizmet edip etme9igini dik- Cebeliittank 17 (A.A.) - Royter 
kat! k 1 k · 1 1 bildiriyor: e ontro etme emrin1 a mJ§ ard1r. 

. Dahiliye Nezareti tarafmdan ne~re • Soziine inamltr bir lngiliz mii§ahidin 
dllen bir tebligde ezciimle deniyor ki: ifadesine gore, kuvvetli bir italyan go • 

«Halk arasmdan r,:1kan Bask huku _ niill~ ~iifrezesi 12 Hnunusani ak§aml 
tneti halkm arzulan hakkmda direktif • Kadlz de karaya <;lkml§hr. fsimsiz ve 
ler 1 k ·h · d d U bayraks1z bir vapurdan 4000 !talyan1n 

a rna 1 tlyacm a u. mum! nizam1 
bo ~ f h 1 h karaya <;1ktJgm1 goren bu mii•ahid Se -

zmaga matu er tiir u areket muzu ' 
addedilecektir.» villa'da, Jerez ve Kadiz'de bu1unmakta 

Madrid cephesinde olan .ltalyanlann ve F ashlann ispanyol 
M d 'd 17 (A a~kennden daha kalabahk oldugunu hil-

a n .A) - Piyade ate§· dlrmektedir. 
leri sabaha kadar devam etmi~tir. Fa kat, 
sabahleyin ba~hyan §iddetli bir yagmur ltalyanlar F ransrzlann goniillii 
dolay1sile muharibler ate§i kesmege memnuiyeti kanunundan 
lnecbur olmu§lard1r. ho,lanmadrlar 

Saat dortten sonra top sesleri gittikc;e Roma 17 (A.A.) - !talyan matbu-
seyrekle~mi§tir. ah Frans1z meclisinde ittifa!da kabul e-

Hiikiimetfilerin bir tekzibi dilen goniillii kanununu §iddetle tenkid 
V alancia 17 (A.A.) - Hiikumetin ve kanunun bilhassa fspanyada bir mii· 

\! alancia' dan c;ekilecegi resmen tekzib dafaa lehinde propagandanm devamma 
edilmekte ve bilakis M. Azana'nm bu • miisaid oldugunu ve halen ispanyada bu· 

l
raya gelerek bir miiddet kalacagl soy - lunan goniilliilerin geri donmesini istih -
enmektedir. daf etmedigini keydetmektedirler. 

Porta Coeli saray1 Reisicumhur ic;in Almanlar da ayni likirde 
haz~rlanmaktad1r. Berlin 17 (A.A.) -Alman matbua-

Burgos hiikiimetinin paralarl t1, Frans1z 1peclisi tarafmdan kabul edi .. 
Londra 17 (A.A.) - Diin ak~am len gonullii kanununu «altmda ba§ka bir 

Burgos hiikumetinin siir§arimi ta§Jyan ls- fikir gizli bulunan §arta muallak bir ka
~anyol bankasmtn bin pec;etahk bir <,:ok nun>> olarak gostermektedir. 

_ ................ , ... ,, .. ,.,,,,,mllmiiiiiiiiiiiiiiiiiiMIIIIInii/IIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIn"'"""'"""'"""-.. -

Yunan denizlerinde A vrupa siyasi bir 
biiyiik ftrtina buhran arifesinde 

bir gemi karaya oturdu; 
bir digeri imdad istiyor 
. Atina 17 (Hus~ Yunan denizle

~~n~eki . ftct:ma hala devam etmekte ve 
l'eslf -~~.: s1s vapurlarm hareketini bii
tiu._n butu~ zorla~hrmaktadtr. Bu yiizden 
dun de b1~~ok k~zalar oldugu tahmin e-
llJnektedlr. !ngtltereye maden ytiklii 
~larak gitmekte bulunan Yunan ban -
ltah 5,000 tonluk Frangula Brondisi 
~lebi Halkis'te kayalara oturmu~tur. 

Urtanlmast pck ~iiphelidir. 
~ Santi isminde bir ispanyol ~ilebi de 
tehlike i§areti vermi§tir. Bu ~ilebi kur
~ak i<;in Pireden iki tahlisiye vapu
~ hareket etmi~tir. 

olonya • Litvanya hududun· 
da bir hadise 

~·~annas 17 (A.A.) - Resmen bildiril
~?lne gore saat 16 ya dogru ttifek ve 
ll< ltraiyozlerle miicehhez Leh hudud 
~ U.haftzlarmdan miirekkeb bir grup, 
l~dud i§aretini yerinden kaldtrarak 
tl~tvanya arazisi dahiline gotiirmii~ler-
lr. 

\etitvanya hudud muhaftzlarmm pro • 
~e~~olarma ragmen Lehliler, hudud i§a· 
~ Yanmda harbe amade bir vaziyet 

1§lard1r. 

~O.diseye kim sebebiyet verdi? 
~~~ ar§ova 17 (A.A.) - Yartresmi Ga · 
ha_:. Po_lska'ya nazaran Litvanya hudud 
~i~t~Sesme hudud i§aretinde nobet de
~~t( ~ekte olan Leh hudud muhaftz • 
~\t Uzerine on sekiz el silah atmt§ olan 
\>~a?yah bir polis memuru sebebiyet 

''lll§tir. 

~ -~el~ikamn bir karar1 

Franstz • Sovyet pakb bir 
tehlike mi ge~iriyor? 
Roma 17 (A.A.) - «Havas» Mu· 

solini'nin dortler paktt siyasasma donme· 
yi esash bir surette du§iinmekte olmas1 
muhtemeldir. Bir taraftan Sovyetler Bir
liginin dostu F ransaya tevcih edilen hii -
cumlann temadisi, diger taraftan ise in
giltereye kar~1 gosterilen ihtimam, Ro -
mada ve belki de Berlinde bir Roma -
Berlin • Londra cephesinin tahakkuku 
temenni edildigini a§ikar bir surette gos
termektedir. Bu cephe F ransay1 mii§kul 
vaziyette b1rakarak Sovyet dostlugunu 
b1-rakmaga mecbur edecek, c;unkii Fransa 
o zaman bu ucr batt devletine iltihaktan 
ba§ka <;are goremiyecektir. 

Goring - Musolini gorii~melerinde bu 
meselenin derpi§ edildigini bildiren hir,:bir 
§ey yoksa da vaziyet bunu gostermekt~ • 
dir. !ngilterenin buna i§tirakine gelince, 
bu husus halen §uphelidir. F akat Roma· 
da son gunlerde elde edilen ciddi malu • 
mattan acr1k bir surette anla§llmaktadzr ki 
Almanya ve italya ispanya i§lerinde in: 
giltere ile mutab1k olarak harekete ka • 
rar vermi§ bulunmaktad1rlar. 

M. Goring Lehistana da kurd 
avlamak i~in gidecek 

Var§ova 17 (A.A.) - M. Goring 
§ubat ortalanndan sonra Lehistanda bek.
Ienmektedir. Ziyaret hususi mahiyette -
dir ve Bialovieza ormanlarmda kurd av
larile gec;.ecektir. 

M. Goring'in Lehistan devlet adamla
rile gorii§mesi muhtemeidir. 

Bel~ika Reksistlerinin yeni 
radyo konferans1 

CUMHURiYET 

Ha diseler arastnda 

Konsege giderken 
Stefani (ki bir italyan ajanstdtr ve 

Suriye hadiselerini pek i!rinden ta
kib eden italyamn en delik kulag1-

dtr) Roma yolile §oyle bir haber ve
riyor: 

«Bitaraf mii~ahidler Sancakta 
tetkikat yaparlarken mahalli hiikii
met memurlarile F ransrz miistem
lekecileri tarallndan hazrrlanan 
niilus listelerini gozden ge~irmis
lerdir. Bu tetkikat esnasmda, Arab
lara sun'i bir ekseriyet temini ga
yesile bu listelerde 30 bin Hatayl1• 

mn gosterilmedigi bizzat miisa • 
hidler taralrndan meydana ~·rka
rrlm r~trr. » 

Evvelki gun bir ak§am gazetesin
de ~tkan ve dogruluguna inanma
mak i!rin ortada hi!rbir sebeb gorme· 
d'igimiz bu telgraf, miistemlekecile· 
rin Hatayda yapttklan bularuk ve 
hileli i§lere dair bize gelen tiirlii ha
berlerin bir A vrupa Ajanst tarafm
dan da -yeni ve biiyiik bir kalpazan
hk vak'asmm delaletile- tekid edil
digini gosterir . 

Sancaga ayak atbklart giindenberi 
mii§ahidlerin gozlerile hakikat arast
na Franstz miistemleke memurlart· 
nm !rekmek istedikleri perde birka~ 
yerinden ytrhlmt§ ve bir ka~ak mal 
gibi onlardan gizlenmek istenen ha
kikati birka~ defa ortaya ~tkarmt§h. 
J;Iepsinden ge!rtik; Milletler Cemiye
tme verecekleri raporda mii§ahidler, 
yalmz §U lisle oyununu zikretseler 
Fransamn iskenderun ve Antakya~ 
da, hakkmdan hi~ emin olmtyan bir 
devlet gibi en sefil entrikalara tenez
ziil ettigini biitiin diicyanm gozleri 
oniine koymu§ olurlar. 

F ransamn, yahud emri altmdaki 
memurlarm bu oyunlart, Ondoku
zuncu astr modeli, arhk iflas etmege 
namzed a§agthk bir emperyalist po· 
litikamn Y aktn§arkta son deprenti
leridir. iktidar mevkiine gelinciye ka
dar bu politika ile bizzat miicadele 
etmi§ bir fikir adamt olarak tana.dtgl· 
mtz M.. .Blum, olam biteni bildigi 
halde btztm kadar miiteessir degilse 
Fransaya da, Suriyeye de, Tiirkiyeye 
de,. kendi partisine ve temel prensip
lerme de topyekiin ihanet etmi§ sayt· 
hr. Biz, kendisini, yilba§t miinasebe· 
tile yorgam kulaklanna ~ekerek ha1a 
istirahat i~inde farzettigimiz i~in bu 
rezaletlerden de haberi olmad1gma 
inanmtya !<Blt§trtz. 

URDDAN 
AZILAR.. 

Yazan: ismail Habib 

Trabzona girerken 
--------~~----

Bir yamac1na Samsunu, bir yamacma 
alan T rabzon; ilk goriinii,iin fena 

Giresunu 
degil! 

~ari .Teksiye'ye gore «on binlerin ri-l kanatm1yan bu devlet adammdan herkes 
catJ» m yapan me§hur Ksenofon kurta- memnun Fa kat me ] k tt 1 k 

b
.Id·v· 8600 .I. I T . me e en ayn IT en 

ra 1 1g1 s1 ah§OT a rabzona gir- onun son emr·1 d . T' B d 
d ·~· k' k 1 §U ur.- 1z, e esten 

1g1 va 1t a eye bakml§, kale masaya Agv as1 getirii1.p hem en b d 'd d'I 
b 

· 1 ·1· d ura a 1 am e 1 -
enz1yor, ve on ann dt m e masaya tra- sin! 

pezos denmektedir, o da §ehre bu ismi Trabzonun ileri gel ] · f t 
vermi§. Bizim Eviiya <;elebiye gore de yalvaracak oiurlar h ekn e~J ~he aa ~<;I~ 
F 

·h b - · • er esm aynm Jsli-
atJ uray1 almca havasmm letafetin • yen adammt• can1n1 k d.l · b ~ 

d h I k T 
,, en 1 enne ag1~ -

en o~ a~ara << arab • Efzun» diyor, lasmlarml§. Pa§a onlara doner: 
~~ Evhya m1z bunu hakh gostermek ic;in - Siz ne soylersiniz? Buraya ld' • 
t!ave eder: «Hakka ki tam i§i.i i§ret ye- gvimdenberi her tantn d g~d 1 
'd' 1 ml§ a amm 1 amt 

Tl Jr.» .. hakkmda bana o kadar diller doktu ki 
A~tmJ§ y1l once «T rabzon Tari~i>> di- e?er. ?~un de~iklerini dinleseydim §imdi 

ye bJT eser yazan ulemadan ~aku O:::ev- h1rbmmz bemm te•y1·1·mde b I 
k 

· k. b ·· '>~ " • u unamaz ~ 
etm 1ta ma gore de halk arasmdaki d1mz! 

an' a~e §i:iyl_eymi§: T rabzonlu bir Tiirk Meger Bedesten AgasJ memleketin 0 

pe~~van~ _b1r altm ~aramn tugras1m par· tamnml§ adamlanna da ayn ayn gider 
magtle s1h~ bozuvenyor ~e §ehre ondan «Vali sizi idam edecekti amma yalvara 
sonra «T ugra~~an» demyor. Goriiliiyor yakara oniine gec;tim» denni§. Bedesten 
ya T r~bzona tslm taki?akta «rivayet AgasJ daragacmda sallamrken biitiin ka
m~~tehf» amma «herkesm maksudu bir» labahk; vay mi.inaf1k, vay miinaf1k, diye 
deg1l; herkes nahm kendi tarafma yont- bagmyordu. Aman Trabozlnlular, yal-
maktadirl T b d v·l T·· k. · b .. ·· b 1 · mz ra zon eg1 ur 1yenm utun e -

isim bOyle cisme gelince: Buray1 On· deleri, am an dikkat edin; her yerde, her 
sekizinci am ba~mda goren T ourefort devirde her zaman Bedesten Agalan 
§ehrin biiyi.ik oldugunu, fakat evlerden vard1r, dikkat edin! 
c;ok agac ve bahc;e gorundiigiinii soylii- Bedesten Agalan adile her vakit hal
yor. Evler iyimi~ amma hep hirer kathy- ~~n ic;inde degil bazan ba§mdad1r da. hte 
ml§. Elize Reklon'un cografyasmda Uc;iincii Selim zamanmda Tayyar Pa§a 
Trabzonun denize <;Ikmhst iri bir kazma- Trabzon Valisi. Padi§ah <<Nizamt Ce • 
ya benzetilmektedir. Hammer'in franstz- did» ci, Veliahd Sultan Mustafa da Y e· 
ca miitercimi ise T rabzon ic;in yapt1g1 nic;erici. Biri yeniyi kurm1ya, oteki eskiyi 
ha§iyede bir burundan geriye dogru ya- korumaya c;ah§tyor. T aylar Pa§a din 
yJlan §ehrin bir tavusa benzedigini soy· bayragl ac;arak ~lamr. stanbula iilti • 
ler. Hem de bu benzeti§i yap an kendisi rna tom yollamJ§tlr: «~eriati Muhamme • 
degil ahali imi~! diye feramu~ olunmak derecelerine vard1, 

~ehrin buyuklugii ve kalabahgi hak- elbisei frengiye telebbus olunmaga ba§• 
kmdaki rivayetler de birbirini tutmuyor. la,dJ. .. » Asker de onunla, halk ta; Tay
Yahud zaman zaman §ehir nufusu arhp yar Pa§a istiklalini ilan ediyor. 
eksilmi§ olacak. Sari T eksiye Onyedinci Meger i§in ic;yiizu neymi§? Cevdet 
amda buranm on sekiz bin evlik koca- Pa§a T arihi bunu b1y1k altmdan giilerek 
man bir §ehir oldugunu soyler. Halbuki anlatJr. Me§hur bir miineccim istihracda 
kendi zamamnda ancak sekiz bin evlik- bulunmu§, « T uyur» isminde biri zuhur 
mi§. Bouillet'nin kamusu ise Cihan Har- edecek ve aieme hiikmedip padi~ah ola
binden once Trabzon niifusunu 87 bin cak diye. Bizim Vali Pa~anm da rna· 
olarak kaydediyor. Halbuki Bugiin o demk1 adt Tayyardtr, oyleyse ... Oyleyse 
rakamm ancak yarJSlm soyliyebiiecegiz. devlet bir ordu gonderdi, Tayyar Pa§a 

Halkm ken dine gelince: Onaltmcl am yenilerek Rusyaya kadar kac;tJ, fa kat o

sonunda memleketi ic;in «Menaziriil' ava· na uyup kurban olanlar? 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Haza min fadli Rabbi ... 

K ~diis M_uftisi, ~ilistindeki !ngi
hz tahklk komlsyonu oniinde 

.. . .. Ara~ ?avasmJ anlattrken §U 
sozlen soy lemJ§br: 

«- Arablar, Biiyiik Harbden evvel
ki senelerde, Tiirk idaresi altmda bulun
duklarr zaman, §imdi /ngiliz mandas1 al
tmdakinden ~ok daha mes'uddular. E
gcr Arab istiklcilini temin yolundaki ar• 
z~lanmzz tahakkuk etmezsc, Filistin iize· 
rmde bir Tiirk mandasz, bir /ngiliz man· 
dasma tercih cdilebilir.» 

Dogru ve giizel bir soz soylendigi za
man, hani, 
. - Hay, agZml opeyim; derler ya, 
~~te ben de, bu sozleri ingilizce «Daily 
T elgraph» gazetesinden naklen bizim 
gazetelerde okudugum zaman, koca sa~ 
kallt ve biyikh olmasma ragmen Kudiis 
Miiftisine: 

- Hay, agZIDI opeyim: dedim. 
Nast! demiyeyim ki Bi.iyiik Harb ic;in

de, Mekkeden Halebe kadar uzanan a~ 
razide oturan Arablar, Turk du§mam 
idiler. Casus Lauwrens'le beraber Ti.irk 
ordusunu miitemadiyen arkadan vunna· 
ga <;ah§hlar. Mesela, Kudusiin kap!Sl 
oniinde, Mukaddes Sehri miidafaa ic;in 
ugra§an Ti.irklerden en ki.i<,:iik yard1m1 e
si.r~edii~r. Bu da yeti§miyonnu§ gibi, in· 
gthz k1t alanna yol gosterdiler. 0 zaman, 
Kudusii miidafaa eden kumandamm1za: 

«Adma Seriflik terdif edilen bu bel
denin ahalisinden bir ferd bile ~1k1p ta 
kasabamn duvarlan dibinde biitiin giin 
ate§ i~inde kalan bir avuc Tiirk ve miis• 
liiman askerine, yaralllarma bir bardak 
su vcrmek gibi kii~iik bir muavenet ve 
insanl1k dalti yapmamt§ilr.» dedirttiler. 

hte, 1917 de bu kadar Turk dii§ma~ 
m olan Filistin, §imdi 193 7 de Tiirk ida· 
resini hasretle amyor; oradaki muhterem 
Miifti <<Arablar Tiirk idaresinde lngiliz 
idaresinden daha mes'uddular, istiklali· 
mizi temin edemezsek Turk mandasml 
ingiliz mandasma tercih ederiz.» diyor. 

Kudiis Muftisi, hem de bunu !ngiliz. 
tahkik komisyonuna soyliiyor ve onun bu 
sozlerini biitiin lngiliz gazeteleri yazJyor
lar; Filistin muharebelerine «Doku.zun· 
cu Hac;hlar seferi» diyen ve bu iddialan 
miisliiman Arablar tarafmdan da alkt§la· 
nan !ngiliz gazeteleri ... · 

Aradan 20 y1l ve i~ i§ten gec;tikten 
• .., .... ? hill' nl•:a T;;.t-l .. rin Arahlan oek 
iyi idare ve mes·ud ettikleri hakikatini 
Arab ag1zlanndan i~itmek, Tiirkliik nam 
ve hesabma, elbette ~ok ho~a gidecek bir 
§eydir. Kudiis Miiftisi hazretlerinin bu 
sozlerini, dilimize de girmi~ olan bir a· 
rabca ciimle ile kar~thyorum: 

- Haza min fadli Rabbi ... 

Fakat Milletler Cemiyetinin 21 
ikincikanunda toplanacak olan Kon· 
sey giinii Fransa Ba§vekilinin de u
yanarak yataktan kalkacagtnl ve i§i· 
nin ba.¥nda, Cenevreden gelecek 
Tiirk sesine daha dikkatle kulak asa· 
cagm1 iimid etmege haz1rlamyoruz. 
<;iinkii, bu 21 ikincikanun, biiyiik 
davamtzl siiriincemede buakan dip
lomasi fasafisolarmm son giinii ola· 
bilir. 

lim» ad!t ~ir tarih yazan Trabzonlu Siz tarihlerin zaman zaman Trabzon· 
Mehmed A§tk, F atihin buray1 aldJktan !ulan asi ve bagi gosteri§lerine bakma ~ 
sonra etraf beldelerden ahali iskan etme· ym; insan aldamr, ve tarihi insan yazar. 
sini begeniyor amma bazt kan~tk «ecnast Rahmetli Cenab demi~ti ki ayni toprak, 
biistinas» m da araya kan~tJgma cam st- tar Ia halinde bak, sutnine; mezar halin
bhyor. Bunlar yaimz kan~1k degil ka· de bak, SJTtlan. Ayni hakikati kimimiz 
n§hncJ da olacak. «Tariht VasJf» Trab- sagmdan c;ekeriz, kimimiz solundan. hte -Ba k"l" . b b h 
zon halkmdan bahsederken sert ve dik ayni Onyedinci asnn iki k1ymetli adamt, ~ve I DnlZ U sa a 
ba§h olduklanm soyler. «Hu§unet ve ru- Evliya <;elebi ile Katib <;elebi, ve orta· Ankaraya doniiyor 

I 
da T rabzonun me§hur hamsisi; ayni 

unet e me•hur» imi•ler. «Kulun kula ne B k'l 1 1 .. .. d.. ··-1 d 

bo 
' ' hamsi bahgmm biri Jehinde, oteki aley • a~ve 1 smet nonu un og e en son· 

rcu var ?» sozii dillerinden dii§mez ve hinde! ra Perapalas oteline giderek, bir mud~ 
hicrten bir bahane ile hemen silaha san- E 1. r I b h dettenberi rahats1z bulunan Maliye Ve-

PEYAMI SAFA 

Y eni bir kanal 
Amerika bunun i~in 722 

milyon harc1yacak 

l v 1ya ye e ice amsinin <;e§id <;e§id 
lp... yemegi yaplhnnt§: Kebabt, c;orbasl, pi· ~iii Fuad Agrahy1 ziyaret etmi§tir. ismet 

Bun~~n do]ayt tedibleri laz1m gelmi~. lavi, hath baklavast. Hele pilakisine do· lnonii Maliye Vekilinin yamnda yanm 
Yak' a Uc;iincii Mustafa zamanmda, On- yum ol}nazml§. Bahgm §ifah hassalan da saat kadar kald1ktan sonra Dolmabahc;e 
sekizinci a SIT ortasmda gec;iyor. T edibe crok: y edi gun devmh yenirse «kuvvei sarayma gitmi§tir. Dahiliye Vekili ~uk· 
Canik Beylerbeyi Siiieyman Pa§a me- bahiye fevkalhad» artar; agn cinsinden rii Kay a da diin Perapalasta istirahat et· 

Va§ington 17 (A.A.) - Ayan azasm- tnur edilmi§tir. T rabzona bir bora gibi hastahklar varsa gec;er, ve bahgm ba§t mi~tir. 
dan M. Walsch Massachussets ve M. <;okmii§. Sehpalar, sahrlar; hit< durma • tiitsulenirse evden, ytlan ~iyan ne varsa Ba§vekil 1smet fnonu ile Dahiliye 
Vinson, Georgia An til dcnizile Buyiik dan g1rtlaklar kemendlenip kelleler uc;u· hepsi kac;t~lrffit§! Yekili ~iikri.i Kaya bugi.in Toros ekes· 
Okyanus arasmda a<;1lacak olan Nica • ruluyor. Y aptlg1 i§in miikafatm1 gordii. Katib <;elebiye gelince: Hamsiye ora· presile Ankaraya doneceklerdir. 

ragua kanalmm in§asma ba§lanmasl i· Siileyman Pa~a Vezir olmu§tu. ca hapsi dendigini ve uc; fersah mesafe • 
~;in-yakmda parlamentoya bir kanun K b h T b d d 1 · d · 'I b ] . a a at ra zon a m1, ev elte m1? en J§ih en oru aria hamsi rJktJg~ mm 
liiyihas1 vereceklerini soylemi§lerdir. I · b f b " §In u tara 1m 1rak, bir ~ehrin kinde halka nas1l ilan edildig~J·n 1' anlatt1ktan 

M. W alsch, kanalm 277 kilometro u - · 
l 

tyi de bulunur, kotu de. Laz1m olan, sonra der ki: «Bu sedaVl 1. •J'tenler1'n 0"lu"-
zun ugunda olacagm1 ve '?T,! mil yon do- J • • 
lara mal olacagm

1 
bildirmi§tir. iyiier ic;inde koti.ilerin erimesi; berbad o- sii dirisine binip hapsi bahg1 <,:lkmt~ deyu 

Bulgar Krahmn ziyafeti Ian, kotiilerin iyileri si.iriiklemesi. Alh giderlerl» Bahk bu c;ok kiymetli alimimi
defa Sadrazamhk yapan Hakimoglu zin midesine dokunmu~ olacak; hazmi 

Sofya 17 (A.A.) - Kral ve Kralire AI" P b' 1 k T b 1· · d. v k f f " 1 a§a 1r ara 1 ra zon va ISJY 1. ag1r, I§ID ena ena kokar, hulasa ber-
diin sarayda yabanc1 diploma·'l heyct Hani sadaretlerinden birinde Padi§ah bad bir bahkt1r, diyor. 
s.eflerine mutad ak•am ziyafetJ'ni vermi•- h1'dd t l k $. d' ··h .. d H , , e e ge ere : « 1m 1 mu ru sen en aydi Katib <;elebi hamsi ic;in aldan· 
lerdir. Ziyafette Ba§bakan M. Kose iva· ahr, hamal Aliyi sadrazam yapanm» de- d b"t" T b ] 

f
'l D B k 1 v G 1 S · 1• ya u un ra zon ular as1rlarca 

no a l§ a an 1g1 ene ekreten digi vakit: <<Evet padioah1m yaparsm H ~1 · · 1 1 
P f 

r k f ' « o~og an» l<,:m nas1 a dand1lar? Men· 
etro yoma o ve saray erkam da ha- amma o Hamal Ali Pa•a olur, Hakimog~ k1b · ~ k' <::: k · h' d 

b I I d 
, ey1 a 1r yev etm tari m en dinle -

Zlr u unmu§ ar 1r. Iu Ali Pa~a degil !» diye cevab veren · F fh T b k f 
Dineyi muteak1b tertib edilen siiva- ym: a 

1 
ra zonu U§ath, mparator 

.
1
. I adam. David bir §artla kaleyi teslim edecek, e-

reye, aynca ata§emJ 1ter er, sefaret muste- T rabzon valiliginden gene sadarete v T" kl k k ]] d 
I b k

• 'bl · D B 1 ger ur er If gii e e kale zJ'ncJ.rJ'nJ· 
§ar an ve a§ ah en ve 1• akan 1g~1 v I 'd k ] h ·· I , <;agm 1p g1 er en ciim e alk te§yune ge • kese_ bilirlerse. Otuz dokuz guile atJ]d1, 
Prkam davetliydiler. mis. Bi.itiin valiliginde kimsenin burnunu f I S ··11 

der, en usta topc;u gelinciye kadar bek· 
lensin. F akat birdenbire kukmc1 giille de 
at!hvermez mi? Padi§ah hiddetie derhal 
atam idam ettirir. Amma bir de ne bak~ 
smlar? Zincir parampar<;a olmu§! 

~~ l<iksel 17 (A.A.) - Dermere Heu
~~~~~azetesi, hiikumetin yakacak k1thgm
~ ~ dolayJ yabanc1 komuri.i ithaline kar
llt~·()llulmu~ olan biiti.in tahdidatt kaldu
~:a karar verdigini bildiriyor. 

~~--------~~~~~==::~~~~::::==~~~~~~~~~~~~~~~n~a~J:e·~~o~nJg~u~e;,~s~o~n~k~o~z~·2F~a~t~ih~ir~a~d~e~e-
Brtiksel 17 (A.A.)- Rcksistlerin lideri ~ 

M. Degrelle'in te~rar Turin radyosun- Yf QJJ li1lil l\JI IF © @} g 0 lfll lfi'fi)l\JI ~ n [b) 0 L lk 0 e If' 6 

Bunu yapan Ho§ogland1r, ermi§ler .. 
denmi§; Ho§oglan Hisar camiinin ya • 
mndaki tiirbeve gomiilur: Ho§oglan 
T rabzonun hakiki F atihi; astrlarca tur· 
besine bezler bagiandJ, adma adaklar 
adand1, ruhundan ~efaatler umuldu. F a• 
kat Umumi Harbin i§gal zamanlarmda 
Rus arkeologlarmdan Ospenski tiirbede 
hafriyat yap1yor. Ne ~tksa begenirsiniz~ 
Sandukasile kitabesile Dorduncu Alek~ 
sinin mezanl Bunu, oglu Kalo Yuvanis 
yaphrml§; isminin manasJ tiirkc;e tam 
Ho§oglan demek. Meger bizim Ho§og
lanm cisminden gee; ismi bile terciimey ~ 
mi§l 

"-ns1z Borsasmda vaziyet 
.llar. diizelqi 

~ll~·:s 17 (A.A.) - Borsada evvelki 
~t bu. vaziyetler tarsin edilmi§tir. Fa • 

~~ esham sati§lan yap!lmamt§hr. 

~eri· • Poncet'nin ziyafeti 
~~t il 1n 17 (A.A.) - M. Fran~ois-Pon
~.1tllo~ zevcesi M. Fon Neuracht ile 
l~ atlar §erefine bir ziyafet vermi§· 

~· 
lt- lngiliz harb gemisinde 

1 ~lld yangm 
~~l'na~~a 17 (A.A.) - Devonport'da bu
t 1Silld~ a. olan cFurions~ tayyare ge -
l<r. t>01 .b1r yangm (;Ikmt~?hr. Olen yok-

lS tahkikata ba§lamt§hr. 

d_a bir .~u.tuk soyliyecegini anhyan Bal
pka hukumeti, M. Degrelle'in bu ta -
savvuruna mani olmak i~in italyaya 
yeni ve kat'i bir nota gondermege karar 
vermi!?tir. 

Bel<;ika hi.ikumetinin bundan evvel 
g~~derdigi notaya cevab verilmemi§tir. 
D~g~r ~i~etten hi.ikumet, Borchgrave 
had1sesm1 kapanmt§ addetmektedir. 
Miizakerat yalmz tazminat meselesi i
<;in devam etmektedir. 

Yunanistanda i~timai yardtm 
mektebi 

P:tina 17 (Hususi) - Yeni ac;tlan i~ti
mat yard1m mektebi diindenberi dersle
rine ba§lami§-hr. 

1 ··~ 

Trabzon goriindii, Trabzon go -
riindii. 

Hepimiz kiipe§lenin sagma gec;tik. On~ 
ce durbunle, vapur yakla§mca diirbiinsiiz 
bak1yoruz. T ath meyilli bir saba tisttin· 
de biitiin endammt gostererek gerilen §eh
rin Soguksu mtlanna dogru serpili§inde 
Samsunu and1ran bir eda var. Burnu do· 
lamp limanm onune geldik: A, k1y1mn 
bu kavislcme k1vrakhg1, karanm bu dik 
duru§u, burundaki kayahklar ve kale ha· 
rabeleri; buras1 da Giresuna ben7.iyor. 
Bir yamacma Samsunu, bir yamacma 
Giresunu alan T rabzon, ilk goriinii~iio 
fena degil. 

ISMAIL HABIB 
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[~=~i~=~u~v~===A==§=k~v=eA.~~~~~n 
- Siz, siz misiniz? devam ~decek bir gezintiye gitmi§. 
- Evet, benim. Beklemiyor muydu - - Oh! 

nuz? - Evet, ~ocugu ne yapmam1 istiyor • 
- Evet, fakat korkuyordum. Bu saa- sunuz? Bilmiyorsunuz, degil mi? Ben de 

dete inanmaga cesaret edemiyorum. bilmiyorum. 0 da ne olacagm1 bilmiyor. 
cPazar gunu k1rlara gidelim~ demedim. Birbirlerine bakarlar. Evde ~cugu 
cEger, bu pazar hava guzel olursa .. ~ de- lokantaya getirecek bir hizmet~i de 
diiP. Bug\in daha peqembe .. Fakat, ha- yoktur. Zaten, bu da ho§ bir §ey olmaz
va nekadar g\izel. Demek, §imdi yamm- dt ya! 
dasm1z. Sizi nekadar seviyorum. Hie; - Bari, sofraya bir taktm daha ilave 
bir zaman bugunku kadar guzel olma- edeyim! 
mt§tlntz. Apartrmamn ziyast teninize Fakat, bu son cumleyi yava§~a soy-
fevkaladelik veriyor. ler. Aralar-mda bu kii~Uk ~ocuk bulu -

- Yani.. nunca, tahayy\il ettikleri a§ikane ye -
- Yani, buraya S1k Slk gelmeniz la- megi nas1l yiyecekler? Hi~bir hiir ha-

ztm. Evet, geldiniz. Ah! <;ok zekisiniz. reket yapamtyacaktl. Yanlarmda ~ocuk 
Size taptyorum, size taptyorum. ak§ama kadar blilvarlarda dola§mak .. 

- Boyle bagtrmasamz.. Kadm §apkastm ve mantosunu ahr. 
- Biitiin diinyaya hayklracagrm. Son A.§Ik inler. 

ra, evde kimse yok Evdekilerin heplhi - Oh, gidiyor musunuz? 
sepetledim. Bug\in buramn efendisi - - Ba§ka ne yapabilirim? 
yim. Miikemmel bir §ey. Sizi sevdigimi Masa iistiindeki habra defteri ac;1k 
biitun h\irriyetimle haykrrabilecegim. kalmt§h: c8 nisan per§embe .. Eger, is -
Sevgilim! Bunu yalruz sizin kulaklan - terse biiyiik bir a§k ba§hyabilir.~ Hal-
lllZ ve duvarlar i§itecek. buki, istemiyen o degildir. 

- Delilik ediyorsunuz. Kadm eline bir kalem ahr ve son 
- Evet, yammdastmz. Sarho§Uffi, ciimleyi silmege ba§lar. Erkek meneder. 

mes'udum. Ne saadet! Beraber yemek Dil doker, yalvarrr. Daha heniiz her §CY 
yemek.. bitmemi§tir. Aksi bir tesadiif.. Yarm o-

- Bunu gok istemi§tiniz. nu gormege gidecek. Ba§ka bir giin ka· 
- Evet, hem de evimde.. rarala§hracaklar. Sevgilisini taparca -
- Lokantaya gidemez miyiz? Sina seviyor ve diinyada yalmz sev -
- Bilakis. Burada yemek yemek da- digi odur. Kadm bunlara: cEvet .. Evet.. 

ha iyi. Belki, iyi yiyemiyeceksiniz. Fa- ~iiphesiz .. ~ diye cevab verir. Erkege a
kat, bilin ki, biitiin bunlan alan ve sof. rada kmlan bir §ey varmi§ gibi gelir. 
rayt haztrllyan benim.. iki bardak ta - Allahatsmarladtk, dostum .. Yakm-
koydum. da gorii§iiriiz. Dii§Uniiniiz ki, oglunuz 

- Ala, sonra.. on dakikadtr sizi anti§ambr'da bekliyor. 
- Sevginiz bana yeter. Sofrayt hera- Kadm gider. 

ber hamhyaca~z. Bardaklar biiyiik - Pekala, oglum, gir bakahm! Gitti, 
degil. Fakat, ben sizinkinden i~ecegim. girl 

- Peki, peki! Biraz uslu olunuz. Sekiz ya§mda, narin, solgun yanakh, 
- Emin olunuz, hayahmda §imdiki iri gozlii r;ocuk girer. Opiilmek iizere 

kadar ciir'etkar olmami§ttm. <;ok se • babasma ko~ar. Fakat, baba, ba§tru ca
viyorum. Bu, heyec~mmx bizzat ken - rna dayaml§, caddede acele uzakla§an 
dimden gizlemek i~indir. Yirmi ya§mda birine bakmaktadtr. Yiiziinii donmez. 
bir gene adam gibi konu§uyorum. Otuz Sonra, sigara i~mege ba§lar. Birini ya
be§ ya§mday1m. Biliyorum ki, burada kar, birini sondiiriir. 
bulunu§unuz bir servettir ve ellerim - Oh, ne giizel elbisen var, baba! 
size dokunmaktan korkuyor. Bakmxz, Pek dogru .. sahiden, g\izel ve yepyeni 
habra defterime ne yazmt§tm: c8 nisan bir elbise.. c;ocugun bu ihtar1, babaya 
per§embe. Eger, o isterse biiyiik bir a§k elbiseyi ni~in giymi§ oldugunu hatlr • 
ba§hyabilir.~ !stiyecek mi? lat1r. 

- Zannediyorum, beni yemege davet - Boyle aptal, aptal ko§acagma, sus-
etmi§tiniz. san daha iyi edersin. 

- Yiyelim. Bu a§ikane bir yemek o- Baba, bir a§agx bir yukarx gezinme -
lacak. <;:erezler, tatlllar, biitiin bu gor- ge ba§lar. 
diiklerin, yemek yerken opii§mege rna- - Karnm ar; nu? 
ni §eyler degildir. - Evet, baba! 

- Oh! - 0 halde, sofraya otur! 

Son safha 
Hariciye Vekilimiz 
nevrede Sancak davast
ntn kat'i miizakerelerini 

yapacak 
[B~makaleden devam] 

hakkmda da biraz malumat verelim: 

E vvela, Doktor T evfik Rii~tii Arasm 
Cenevreden once bir kere Parise ugnya
cagi hakkmdaki rivayetler dogru degil
dir. Riyaset ettigi murahhas heyetimizle 
birlikte Hariciye V ekilimiz dogrudan 
dogruya Cenevreye gitmektedir. Zaten 
ba§ka tiirlii harekete maddeten imkan da 
yoktu. <;iinkii Frans1z ve Ti.irk murah
haslan bu aym yirmisinde Cenevrede ra
portor M. Sandler'in huzurunda birle§e· 
cekler ve onun huzurile meseleyi tekrar 
miizakere ve miinaka~a edeceklerdir. 

Raportor M. Sandler'in iki taraf fi
kirleri arasmdaki aynhklan -eger bunlar 
varsa- yakla§hrmaga ve birle~tirmege <;a
h~acagt malum ve muhakkak olduktan 
ba§ka kendisinin bu hususta her iki tarafa 
da dost devlet1er Hariciye N azu1ann
dan azaml yard1m gorecegi de kezal.ik 
kuvvetle tahmin olunabilen bir ihtimaldir. 
Bi.itiin bu mesainin miispet bir netice te
minine hizmet edecegi farzolunabilir. 

N etice miispet veya menfi; nihayet ra
portor raporunu Konseye verecek ve ala
kadarlann da huzurile mesele son safha
smda bu rapor orada okunacaktlr. Eger 
taraflar anla~mi§larsa Konsey bunu 
memnuniyetle kaydedecek, eger bunlar 
anla§mami§larsa meselenin halline imkan 
bulunamad1gt esefle goriilmii~ olacaktu. 

Neticenin menfi olmasi ihtima1inde i§i 
bu menfi neticeye goti.irmekte bizim hi<;bir 
mes'uliyetimiz olmtyacagmin taayyiin e
decegini ~imdiden muhakkak bilerek 
bundan dolayt bilhassa memnun oluyo
ruz. <;;i.inkii i§in muslihane bir yo1da hal
lolunabilmesi i~in uysa1hgm son hadlerine 
kadar gittik. 

Bununla beraber meselenin miispet bir 
surette bitmesinden daha ziyade memnun 
olacagiiDlZl soyJemege hacet bile yok• 
tur. Nihayet i~leri hal ve fasletmekte 
muslihane yollann galebesini tercih ede
riz. T emenni edelim ki F ransa bu 
yoldaki biitiin giizel umudlan bey
hude bir inadla hep suya dii§iirmii§ 
olmasm. YUNUS N ADI 

I • 8 L 0 lVi I I I I :;;. 

T a§nak Ermenilerinin 
bir kiistahhg1 

Beylandaki 
atmak 

Tiirk abidesine kursun 
' 

ciir' etini gosterdiler 
£Ba$taratt 1 1nc1 sahtfede] 

Medeni Fransamn !}apka 
aleyhinde faltfmast 

Trablus§am 17 (Hususl) - ,Sapka 
aleyhine F ranstzlar tarafmdan Sancakta 
ve Suriyede a~tlrnt~ olan miicadele de • 
vam etmektedir. Son zamanlarda bu mii· 
cadele Ki.irddag1 mmtakasmda tekaslif 
etmi§tir. Kanunusaninin on be§inci giinu 
muhtelif jandarma miifrezeleri Kurdda
gmda Umranh, Zeytune ve Dervi§an 
koylerine ve N ak§t mi.iridlerinden Ali 
Galibin oglu Mehmedle arkada§larmdan 
mi.irekkeb bir grup ta Frans1z memurla -
nmn te§vikile Y eni Ki.irddagmm Sann -
c1k koyiine gelerek koyli.ilerden giydik • 
leri §apkalann ba§larmdan ~Ikanlmasmi 
istemi§lerdir. Umranh koyi.ine gelen mi.if
reze, koyli.ini.in ba§mdaki §apkalan zor
la alarak yirtmi§lar, diger koyli.iler buna 
mi.imanaat etmi§ler, §apkalanm verme -
mi§lerdir. 

Sarmc1k koyi.inde bu yiizden miirid -
lerle koyliiler arasmda kavgalar olmu§, 
miiridlerden biri hafif, digeri agn olmak 
i.izere iki ki§i yaralanmi§tlr. Bu koy halki 
dahi §apkalanm ba§larmdan ~1karma -
mi§lardir. 

Ayni gi.inde ii!t jandarma ve bir tali· 
sildar Dervi§an koyiine gelerek vergi ba
kayasmm derhal verilmesini teblig et -
mi§lerdir. Ayni zamanda §apka giyme • 
dikleri takdirde borclanmn tecil edilece
gi bildirilmi§se de koyluler gene §apka -
lanm !ttkarmami§lardu. Zeytune ve Sa
nncik koyleri Hac1 Hallan ve ogullarma 
aiddir. Dervi§an koyiine gelen miifreze 
koyliilere §apkalanm ~Ikarmad1klan tak
dirde vesikah silahlanmn da toplanacag1· 
m bildirmi§tir. 

Hariciye Vekilimiz Sofyadan 
gerti 

Sofya 17 (A.A.) - Dr. T evfik 
Ri.i§ti.i Arasm ba§kanhgmda Cenevreye 
gitmekte olan Turk delege heyeti bugun 
saat 14 te Sofya garmdan gec;;mi§tir. 

ve bunlara iltihak eden Antakyamn h1 -
ristiyan ve Alevi gencleri b§lanm oni.inde 
tecemmi..i ederek mi.i§ahidler heyetinin 
bulundugu T urizm oteli online gelmi§1er
dir. ic;lerinde Sancakla hi~bir alakasl ol· 
may1p tufeyli olarak sokulan baZilan bu 
heyet namma soyledikleri nutuklarda, 
buralanmn Suriyenin bir parc;as1 oldugu
nu anlatmi§lar, ondan sonra dag1bp git -
mi§lerdir. Mecmuu be§ bin ki§iye varan 
bu cemaatin koylerden gelenleri otomo
billerle avdet ic;in miiracaatlerinde An -
takya §Oforleri bunlan nakilden i~tinab 
etmi§ler ve bilmecburiye yaya olarak av
det etmi§lerdir. 

Niimayi§ten galeyan ve asahiyete ge
len Antakya Ti.irkleri, bu niimayi§e bir 
cevab olmak ve hiikumetin hareketini 
protesto etmek i~in 12 ikincikanun sah. 
gi..inii muazzam bir ni.imayi§ yapmaga ka
rar vermi§lerdir. Bunu haber alan T~r~ 
koyliileri, 11 ikincikanun ak~ammdan Itl

baren, yakmdakiler ayakla ve binekleri· 
le, uzaktakiler de gonderilen otomobil 
ve kamyonlarla akm akm Antakyaya in· 
mege ba§lamt§lardJr. Sah giinii sabah1 
kalabahk 0 dereceyi bulmu§tu ki Antak· 
ya §ehri adeta manzarasm1 degi§tirmi§ 
zannolunurdu. Ak§am gelen koyli..ileri o
tel ve hanlar istiab edememi§ ve <;oklan 
hamamlarda, kahve peykelerinde ve sa· 
bunhanelerde gecelemi§lerdir. 

Pazartesi giinii mli§ahidler heyetine 
mi.iracaat eden Antakya Ti..irkleri sah 
gi.ini.i niimayi§ini gormek ic;in Antakyay1 
terketmemelerini rica etmi§ler ve bu arzu· 
Ian mii•ahidler heyetince kabul edilmi§-' ~ 
tir. 

Pazartesi ak~amindan sonra ba~hyan 
yagmur sah gi.inii sabah1 karla kan§Jk 
bir futmaya c;evrilmi§ olmasma ragmen 
halk akm akm bu JII.Uazzam ni..imayi§e 
i§tirak etmek i<;in tehaliik gosteriyordu. 

RADVO 
( Bu aksamki pro~am ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musiklsi - 12,50 hava

dis - 13,05 plakla hafif miizik - 13,25 muh
telif plak ne~riyat1 - 18,30 plakla dans mu
sikisi - 19,30 <;ocuklara masal: i. Gaiib -
20 00 Rifat ve arkadaslan tarafmdan Ti.irk 
m~sikisi ve ha1k sarktlan - 20,30 Bay O
rner R1za tarafmdan arabca havadis -
20,45 Safiye ve arkada§lan tarafmdan Turk 
musikisi ve balk §arktlan - 21,15 saat ays.
n, i}ehir Tiyatrosu dram k1sm1 tarafmc::m 
bir temsll - 22,00 Ajans ve Borsa haberlc~i 
ve ertesi guniin program1 - 22,30 plakh 
sololar - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,15 konu~ma - 18,35 §arktlar - 19,15 

tiyatro haberleri - 19,40 ingilizce ders, ha
berler ve saire - 20,20 konu§ma, yen! ha • 
yat - 20,30 opera yaym1 - 23,15 haberler ve 
saire - 23,40 eglenceli konser - 24,35 ba .. 
berler. 

BERLiN: 
18,05 kii~iik konser - 18,35 kitablara da• 

ir - 19,05 gramofonla konser - 20,05 §ar .. 
kllar - 20,20 viyolonsel konseri - 20,50 gil ... 
niin akisleri, haberler - 21,20 propagan:ia 
yaymt - 23,05 haberler, spor ve saire-23,:;5 
gece musikisi. 

BUKRE§: 
18,20 gramofonla senfonik konser - 19,05 

haberler ve salre - 19,15 orkestra konseri, 
istirahat esnasmda konu9ma - 21,30 kon
ser - 22,10 konferans - 22,15 :;;an konseri .. 
22,35 haberler ve salre - 22,50 gece kon.serl~ 
23,50 franstzca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
20,45 Org konseri - 21,05 haberler ve sa .. 

ire - 21,35 piyes - 22,50 roportaj - 23,10 or .. 
kestra konseri - 24,05 haberler, spor ve sa• 
ire - 24,30 dans orkestra.st - 1;36 haberler 
ve saire - 1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 Org konserl - 18,35 krraat - 18,50 

gramofon - 19,35 konu~ma, gramofon-20,35 
havadis - 21.20 hava .. haberler - 22,05 mu
slki - 22,35 Otello faciast - 24,35 haberler, 
hava. 

ROMA: 
19,05 ~iirler - 20,10 spor ve turizm haber• 

leri - 20,25 fa§izm haberlerl - 21,45 Mila .. 
nodan nakil - 22,55 viyolonsel konserl 

karde~ler ayn ayn ev1erde misafir edil
mi§ler ve ikram ve izaz edildikten sonrif 
yakm koyli.i halk1 otomobil ve kamyon -
!aria gonderilmi§ler, uzak koylii halk1 da 
Antakyahlann misafiri s1fatile otellerde, 
hanlarda, evlerde ve hamamlarda istira
hat etmi§lerdir. Halk, biiti..in koylii kar .. 
de§1erinin yemeklerini, kendi sofralarm
da ve misafir ettikleri mahallerde ellerile 
dag1tarak izaz ve ikramda bulunmu§lar • 
d1r. 

- Size pirzola ve patates takdim et -
uH::gt:: lJ!lt: <.:~Saretrm YOK • .ft.~11'. 1'.41"011 O• 

Iunuz. Ktzartmayt beceremedim. $am -
panya sever misiniz? 

- Hem de pek ~ok.. 
- Bundan emindim. <;ok kopiiklii mii 

Tahtnin edetsinil!! ki,• baba i~ahsrlrlu. 
~ a.Kat, c;ocuk, her gun yemek yedigi 

biiyii.k masadan ta:rkll olan. , bu li:Ui<iif 
masaya bakar. Pembe ortiiniin iistiine 
~ic;ekler atilmt§tlr. Yabancx meyvalar, 
buzlu §arablar .. Bu sofra iistiinde her 
§ey eskisinden daha renkli ve daha 
farkhdtr. 

Dr. T evfik Ri.i~tu Aras, garda Ba§· 
bakan M. Kose lvanof'la Dt§ Bakanhg1 
protokol ~fi, Tiirkiye Orta El~isi Sevki 
Betker ve el~ilik memurlan, Y unanistan 

S~b1k avukatlarclan Av;r:flam X~W, · '1 1ve. Yugoslavya orta el~ileri ve diger ba
garoglu, .ve ~e~ikta§ta. cA:las, Y~P1 ~~ ~.ahsiyetler tarafmdan selamlanm1§hr. 
Malzemes1 Evmm sahrblen Yadtgar- ustune topraklar da y1kllmr§ ve zavalh 
oglu biraderlerin pederleri, ve kereste 
tiiccan Nikoli Papazoglunun kaympe -
deri ANESTi YADiGAROGLU vefat 
etmi§tir. 

Sah sabah1 saat dokuzdan itibaren bu 
muazzam halk kiitlesi toplanh yeri olarak 
tayin edilen Musalla meydanhibna akm 
etmege ba§lami§lardir. Antakya kadmh 
g1, her sahada oldugu gibi bunda da var
ltginl gostermi§ ve hu. def~ koylerden de. 
gelen bin1erce Turk kadmlarmm ba~ma 
~ec;:en J\ntakr;a kal;lmlan ya~ura, kara, 
c;amura aldm~ etrniyerek erkek karde§le· 
rile birlikte Musalla yolunu tutmu§lard1r. 

Saat tam on bir bu<;ukta, onde mem· 
leketin hakiki Ti..irk miimessi1leri, onlan 
miiteak1b ilkmekteb ve lise k1z ve erkek 
talebeleri, kadmlar ve posta posta gelen 

Y agmur ve kar hasebile Ordu, Bay1r 
ve Bucak nahiyelerinden gelmek i<;in 
hazulanan binlerce halkm, yollann karla 
tam<lmile Hpah bulunmasmdan ,. dolay~ 
bu muazzatn niimayi~e yeti§ememeleri -
nel nrgmert :rtiimayi§e i§tirak eden halkm 
asgari I 0 bin kadm ve 60 bin erkekten 
ibaret oldugu tahmin edilmektedir. 

olmas1 lazrm? 
- Evet, kopi.iksiiz §ampanya liasta bir 

igki demektir. 
- Bardagmtza §en olan §ampanyayt 

bo§alhyorum. 
- Kap1 ~almdt. 
- Korkmaytn cantm ... DondurmaCl .. 
- Dondurmada mt var? 
- Vanilyab, ~ilekli, kremah. 
- Akhm ba§tmdan gidecek 
- Kap1yt a~aytm. 
Erkek gider. Kadm ~antasm1 kan§h· 

nr. Rujunu ~1kanr, dudaklartm biraz ko 
yula§tirrr. Bir ba~ka kadm da bu halde 
bundan ba§ak bir §ey mi yapardx? Ara
aan zaman ger;er. Erkek odaya girdigi 
zaman, elinde dondunna kutusu yerine, 
alnmda can s1kmt1Sl 10izgileri vardtr. 
Can stkmhsile: 

- Sevgilim .. 
- Ne var? 
- Gelen dondurmacx degilmi§. 
- Ya, kim? 
- Oglum, benim oglum. 
Bir oglu mu vard1? Ah! Evet, tabii 

ona bundan bahsetmemi§ti. Bir kadma 
kur yap1ld1~ zaman, elbette bOyle §ey
lerden bahsedilmez. Sonra, adam, otuz 
ya§mda oldugu halde kibar, g\izel ve 
gencdi. Evlenmi§ old_ugunu, bo§a.n~Ig,.
ru. ve sekiz ya§mda b1r '<ocuk sah1b1 ol
dugunu ooylemek ihtiyarh~ru itiraf et
mekti. Faydlstz. Adam serbest degildi, 
omuzlannda ag1r bir yiikii vard1. Bu, 
ho§ bir ~ degil. Fakat, ne yapmah?. 
Demek ki, onu metresi yapacak. Tu
ba£ ~ey.. Bunlardan hi~ bahsetmemi§ti. 

- <;ocugunuz ne yapacak? 
- Yemek yi~ck. 
- Nastl? 
- Bugiin, onun giiniidiir. 
- Onun giinii mii? 
_ <;ocugum i~in ayda bir g\iniimii a

ytrdtm. Ona annesi bakar. Her aym ilk 
per§embe g\inii bana yollar. Bugiin ge
lecegini tamamen unutmu§tum. G~en 
giin bu yemek ziyafetini kararla§tlnr -
ken bana cyarmdan sonra serbest ola
cag;m. isterseniz .. -. dediginiz zaman se
vincden deli gibiydim. Ba§ka bir §ey 
dii§iinememi§tim. Allah1m, ne budala -
hk! 

_ c;ocugu geri mi yolladm1z? 
- Haytr! 
-Ah! 
_ Annesi, her zaman, '"ocugu merdi-

venin ba§ma kadar getirir, o da kendi 
kendine merdiveni gtkar. Annesinin gi
dip gitmedigini sord~m: Otomobille 
gitti, dedi. Arkada§Iartle ak§ama kadar 

- Karnm ac;sa, yesene! 
Kii~iik yiyemez. Bogazma ttkanan bir 

§eyler, onu yemekten meneder. Gii'< -
liikle: 

- Oh, baba! Bunlar benim i~in mi? 
Bunlan benim i~n mi aldm? der. 

- Evet, tabii:. 
- Oh, baba, baba! 
Derhal aglamaga ba§lar. Peki, ne di

ye aghyor? Birdenbire bu goz ya§lan 
da neden? Soylemez ki .. <;ocuklar his -
sederler, fakat izah edemezler. Ke§fet
mek laztmdtr. 

Goz ya§larmt emerek tekrarlar: 
- Oh, baba! .• Oh, baba! .. 
Biran durur ve ilave eder: 
- ~u halde, beni seviyorsun, baba! 
!§te, o zaman babas1 her §eyi anlar. 
0, pek az baba olan bir baba idi. Ba

ba oldugu halde, eskisi gibi kahm§ bir 
adam. Karisile pek az oturmU§tU. N e 
~ocuk sesinden, ne de siit kokusundan 
ho§larurdt. Kt§m, her giin muntazaman 
evine gelir, yazm da kanSlnl ~ocugile 
beraber plaji alan §'ehirlerden birine 
yollardt. Kansile bo§andtktan sonra, ~o
cugunu ayda bir persembe evine kabul 
ediyordu. -

Sigarasmt ic;erken, ~ugun oniine bir 
y1gm resimli gazete koyuyor ve: c Bak 
bunlara, eglen!~ diyor; bazan da onu a
lip sinemaya gidiyordu. <;ocugu bir tak
si ile annesinin evine kadar gotiiriiyor, 
ve btraktlktan sonra da rahat bir nefes 
ahyordu. 

19 sonkanun 937 tarihine rashyan sah 
g\inu saat 14 te ~i§lide kain Rum kili
sesinde icra krhnacak cenaze merasi -
minden sonra mahalli kabristana def
nolunacakbr. I 

Kadtkoy SOREYYADA 
HALK 

OPERETl 
Bu ak,am 
saat 21 de 

Zozo DalmaSin 
i,tirakile 

ESKI HAMAM 
ESKt TAS 

Yarm ak~am AZAKTA 
ESKI HAMAM ESKI TAS 

Operet 3 perde 
~ar,amba SARA Y sinemasinda 
ENAYILER 

MAKSiM 
Lokantas1n1n 

ATTiK 
23 ikincikanun Cumartesi 

Evet, o pek az baba olan bir adamdt. 
Bug\in, ~ocuk, kendisi i~in haZirlan - •••••••-1

•••••

ml§ gibi goriinen masayt goriince, ken- ·----~~·-••••••-. 
dini mes'ud hissettigi i~in aglaxm!ih. Ba- Bugiin TURK sinemaslnda 
~:~::;~~un ya§la dolu yllziine baktJ ve BEKAR E VLiLER 

- Sen de beni seviyor musun, yav _ 
rum? dedi. 

- Oh!.. Evet, baba! 
Nekadar? Bunu bilmiyordu. Baba da 

r;ocugunu nekadar sevdigini bilmiyor • 
du. c;ocuk kalblni kC§fetmek, zannedil. 
digi kadar kolay degildir. c;ocuk, ilk 
defa yiiziine kederle, fakat itimadla ba
kan iki goz gormii§tiir. Baba, becerik -
sizce yavrunun sa~larrm ok§amaga ba§
lar. ~imdiye kadar yalmz kadm sa~la -
nm ok§amt§tlr ve bunu pekala becerir. 
<;ocuklan ok§amak daha gi.i~tiir. Tu • 
haf bir sesle: 

- Sevgili yavrum, sevgili kii~iigiim! 
der. 
Ni~in ba§Inl c;eviriyor? <;ocugu goz -

(FransiZca) 
MONA GOY A - PtZELLA 

MADELEiNE GUITTY-

--·--
lerinde olup biteni gormesin diye .. Goz
leri masamn iistiinde a~1k kalml§ olan 
habra defterine ili§mi§tir. Kadm biiti.in 
ci.i.mleyi silememi~. Defterde §Unlar o
kunuyor: 

c8 nisan per§err,be.. Biiyiik bir a§k 
ba§hyabilir. ~ 

Beceriksizce ok§amalan yavrunun 
ht~ktnklanm silerken, baba: 

« ••• Buyiik bir a§k ba~hyabilir.~ ciim-
lesini tekrar eder. <;eviren: 

M. Hulizsi 

60,000 Tiirkiin yapbg1 
muazzam tezahiirat 

Antakyadan F ransiZ kanallarile gel en gene ve ihtiyar Turk koyliilerile kan§tk 
telgraflar aym 12 nci sah gi.inii Antakya Antakyahlardan miirekkeb olan bu mu -
Tiirklerinin yaphklan niimayi~e i§tirak azzam cemaat, ellerinde «istiklal istiyo -
edenlerin sayiS!m 15,000 Dlarak goster· ruz», «Hiirriyet 1stJ~oruz», <<Irk ve 
mi§ti. Halbuki bu niimayi§e i§tirak eden· mezheb fark1 yoktur. Istiklal ve hiirriyet 
lerin sayiSI 15,000 degil, tam 60,000 dir. istiyoruz» yaZJ!1 yiizlerce levhalar oldu • 
Bu muazzam Tiirk kiitlesinin yaphg1 gu halde Musalla meydanmdan hareket· 
muazzam tezahurat hakkmda a1digimiz le caddeyi takiben Kopri.iba§ma inmi~ler 
malumah aynen ne§rediyoruz: ve Delegasyon yolunu tutarak, mii~ahid-

Antakya (Hususi) - 11 ikincikanun ler heyetinin intizarda bulundugu Dele· 
pazartesi giinii., kaymakam Abdi.ilkadir, gasyon binaSI online gelmi§lerdir. . • 
Belediye reisi Civelek Etem, Malmi.idi..i- Bina oniinde miisahidler heyetmm 
rii Sadik ve jandarma kumandam yiiz - kar§Ismda ba§hyan h~lk ge<;idi saatlerce 
ba§I Miinirin himmet ve gayreti ve hiiku- siirmii.§, alay mii§ahidler heyetine, «istik· 
metin her tiirli..i teshilatile koylerden top- lal isteriz» diye bagirmi§lardir. 
lahlan bir ka~ yiiz Arab ve Alevi ile J3unu miiteak1b alay kopriiden gec;e -
meb'us Moses Derkalosyan'm Musada - rek Marangoz c;ar~ISl, ve Uzunc;ar~I ba
gmdan getirdigi bazt Ermeni vatanda§lar §ma kadar <;1k1p dagiimt§tlr. Koylii 

~0~~~~!~~?· , 
En biiyiik zaferimizi bugiin
niin ve yarmm Tiirk nesline 

gosterecek milli filim 

Tekmil programr ile 

DiKKAT: VARIN AK$AM YENi PROGRAM 

Giindiiz sinemada • SiY AH Gu··LLER Lilian Harvey 
• Willy Fritch 

CASiNO DE 

A L 
PARiS'nin siyah krah 

JOLSON 
En son ve en giizel temsili 

KO(;OK SARKICI 
' sinemasmda Pek yakmda S A R A Y 

Sahne arkadati ? ? ? •••• 

-5ayam §iikrand1r ki bu muazzam top· 
lanhda muhilli inz1bat hi<;bir hal ve ha
reket vuku bulmamJ§hr. 

*** 
Sah giinii Antakyada Turkler tara .. 

fmdan yap1lan biiyi.ik ve tarihi niimayi~te 
Antakya §oforlerinin gosterdigi yiiksek 
fedakarhklar bilhassa ve ehemmiyetle 
kayde laYik gori.ilmektedir. 

Yiiz on kamyon ~e binek otomobili fa
stlasiZ yagmur ve kar f1rtmasmm altmda 
civar Ti.irk koylerinden Antakyaya otuz 
6 saat durmadan yolcu ta§Irni~lar ve nii
mayi§ten sonra bu yolculan koylerine 
kadar memnuniyetle goti.irmii.§lerdir. 

Hi~bir i.icret kabul etmiyerek mf me
tin bir mefkure hissile yaptlan bu feda • 
karhgm k1ymeti kelime ile, satlrla, gaze
te sahifelerile ol .. i.ilebilmekten c;ok iistiin .. 
diir. 

Bir uyaurma haber Claha 
Antakya 17 (A.A.) - Havas ajan· 

Sl bildiriyor: 
Evvelki giin Si.iedeye bolgesini ziyaret 

eden Milletler Cemiyeti mii§ahidleri Ha
leb istikametinde iler1iyerek top1adiklan 
malumatl tamamlami§lardir. Mi..i§ahidler 
1927 de Milletler Cemiyeti vas1tasile San
caga yerle§tirilen Kilikya muhaciri Er -
menilerle meskun iki koye ugramt§lardir. 

Havas Ajans1, bu iki koy ahalisinin 
mi..i§ahidlere minnettarhklanm bildirdik -
lerini, §imdiki siyasl vaziyetten memnu• 
niyet gosterdiklerini, saghk vaziyetinde 
hasd olan tedrici salaht ve bilhassa man
dater devletin ac;tlgl mi.icadele sayesinde 
malaryanm tedricen zail oldugunu kay• 
dettik1erini ilave ediyor. 

CUMHURIYET - Frans1z ajan· 
smm vermi~ oldugu bu haberin de a:nl 
ve esass1z, tamamile uydurma oldugunu 
ilaveye li..izum gormiiyoruz. 

DUNYANIN .8 NCi HAR K AS I 

YIKILAN BELDE 
SANFRANStSKO - 20 nci ASIR SODOM VE GOMORESI 

3.000.000 dolarhk filim. 
3 senede ha,anlan filim. 

Ba, rollerde: 

KLARK GABLE- JEANETTE MACDONALD 

BETHOVENIN 9 uncu SENFONiSiNi ~almak i~in BERLiN Opera~1n1n 250 ki,ilik orkestrast iST ANBULA geliyor 
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18 ikincikanun 1937 

Yazan : Hatayh Ahmed Faik TUrkmen 
Maltepe Askeri Lise~i Felsefe mualiimi 

Niifus ve irfan 
Eski ve tam bir Tiirk yurdu olan Hatay 
pek ~ok Tiirk alim ve ,airi yeti,tirmi~tir 

-27-
Bay Ziibeyir Miinir: 
1895 tarihinde Antakyada dogdu. A

gabeyi gibi yiiksek tahsil goremedi ve 
!stanbulda bulunamadise de bo§ vakitle
rini daima okumakla gec;irdi. Vedi Miinir 
kadar velud olmtyan Ziibeyir Miinirin 
dikkate §ayan taraflarmdan biri de bii
yiik Tiirk na~iri F alih R1fkmm tesiri 
altmda giizel ve temiz nesir parc;alan 
yazrnl§ olmas!dtr. Biiyiik Harbde F alih 
R1fki gibi c;ollerde askerlik yapan Zube
yir Miinir, ustadm (Ate§ ve Giine§) ini 
okuyarak bu eazibeli uslubun tesirile ken
di kabiliyetlerini inki~af ettirmi§tir. Boy
Ieee kendi c;ol tahassiislerini kuc;uk men
sureler halinde Antakya muhitinde ne~
retmi§tir. Bu parcalardan birini gorelim: 

~olde gece 
Giine§, ufuklara uc;uk, san I§lk parc;ala

n doke doke otede beride solgun muh
tazar renkler unutarak magrur, k1skan<; 
indi. Ak§am.. Colun oksuz namiitenahj
ligi iistiinde hep ziya, semanm mavi tiil
lerine taktlan elmaslar, pulantalar, ezeli
yetin bakir ziyalan.. ,Simdi c;ol, mecal
siz lerzelerle hummah riiyasmdan kuru, 
~atlak dudaklannda hasta tebessiimlerle 
uyanrni§tl. Onda veremli, ince bir kadm 
hali vardt. Boynu biikiik yetim bir edayi 
melul ile yildizlardan biraz §ifa, biraz zi
ya yalvard1. Serna, §effaf §afaklanm: 
«hte sana biitiin ruhum, giilsiin dudak
lann» diyerek doktii. Sonra bu meshuf 

iiryan sinede mi.itehassir bir 'nefes «mele
gim yildizlar, hani, hani rayihalanmz, 
nerde aman, biraz biraz» diye inledi. 
Tekmil niicurnii lahutlnin sekraver me
nek§elerini serpti. Bunlan erne erne ~ol 
baygm uyudu. 

Hulasa Hatay ilindeki Tiirk miinev -
verlerinin viicude getirdigi edebi muhit, 
daima istanbul edebi muhitinin ve Tiirk 
edebiyah iistadlanmn tesirine tabi olarnk 
inki§af etmi§tir. Cok verimli ve feyizli o
-lan Hatay miinevverler muhitinin yeti§· 
tirdigi §ahsiyetler yukandanberi zikret -
tigimiz §airlere inhisar etmez. Bunlann 
her birinin etrafmda yaz1 yazmaga hevesli 

ikinei dereee §airier ve nasirlerle birc;ok 
heveskarlar goriiliir. Mesela yukanda 
ad1 gec;en Mufti Y ahya Efendinin oglu 
Bay Asaf, Cemali ogullanndan Bay 
Ismail ve daha bin;oklan gibi. 

*** 
Eski amlardan ba§lay1p Biiyiik Har-

bin sonuna kadar Hataym kiiltiir hayatJ 
ve miinevverlerini tetkik eden bu dordi.in
cii fashmm l:iurada bitirmekle Hatay mii
nevverlerinin bu §ahsiyetlerden ibaret ol
dugu zannolunmamahdir. 

Biiyi.ik Harbden sonra Hatayh Turk 
gencleri yiiksek tahsile daha c;ok heves et
tiler. !stanbul Oniversitesinin muhtelif 
§ubeleri birc;:ok Hatayh gene mezun ver
di. Bunlann ekserisi mesleklerinde ilerle
diler. Hatay Ti.irklerinden baz1lan Paris
te de tahsil gordiiler. Hulasa Biiyiik 
Harbden sonra Hataym miinevverler 
muhiti hem kendi ic;:ine kapanrni§ olmak
tan kurtuldu, hem de daha kabiliyetli 
elemanlarla zenginle§ti. Fa kat heniiz §ah
siyetlerini iyice tebariiz ettirmerni§. inki -
§af merhalelerinin nihai safhasma gelme
rni§ alan bu genclerin teker teker etiid 

edilmesi mevsimsiz olur. Haklannda §im
diden verilecek hiikiimlerde yanb~hklar 
ve noksanhklar bertaraf edilemez. 

F akat bundan sonraki fashmtzda Ha
taym F ranstz i§galindeki devresinde kiil
tiir hayatmdan bahsederken bizzarure 
bu genclerden birc;ogunun isimleri mevzuu 
bahsolacakhr. Fa kat h<jklannda sarfedi
lecek fikirler onlann bi.itiin ~ahsiyetlerini 
ifade etmi§ olmJYacakhr. Y almz mevzuu 
bahsedilecek hadiseler arasmda o zaman 
i<;in oynami§ olduklan rollere temas edil
mis olacakhr. 

Halk §airleri ve halk mistikleri: 
Etudiimiiziin bu dorduncii devresinde 

Antakya ve civannda halk §air ve mistik
lerine de tesadiif olunur. Bunlann ekseri
si Amuk taraflarmda yeti§mi~tir. Amuk
ta biiyiik arazi sahibi Ti.irk beyleri, Tiirk 
adet ve an' anelerini biiyiik bir ehemmi
yetle muhafaza ettikleri ic;in eski ozanlan 
hatJrlatan bu gezginci halk §airlerini dai
ma himaye ediyorlard1. 

Hatay ilinin bu kabil §ahsiyetleri pek 
c;:oktur. Y almz Cumhuriyet gazetesinde 
Antakya T arihi adh kitabtmizl ihtisar et
mek suretile tefrika ettigimizden bunlar
dan da k1saca bahsedecegiz. 

Turk Edebiyat tarihi bile, Anadolu
nun muhtelif semtlerinde, eski devirlerde 
yeti§en halk §airlerini heniiz tesbit ede • 
memi§tir. Eski devirlerde Hatay ilinde 
ya§ami§ halk §airleri hakkmda bittabi biz 
de bir §CY bilemiyoruz. Yalmz son za -
manlarda yeti§ip hahralan heniiz ya§tyan 
halkm hafizasmdan silinmemi§ olan baz1 
isimler vard1r. Mesela Antakyada yuka
nda ismi gec;:en Sun'i Baba, Abdiilgani 
Baba gibi halk mistiklerile Arnuk ova
smda Haci ve Dada) oglu gibi halk §air
Jeri bunlann en me§hurland1r. Ankarada 
ne§rolunan (Halk Bilgisi) mecmuasmm 
birinci niishasmda ( 1928) mevzuu bah
sedilen Dada! oglile Hatayh Dada! og • 
lunun arasmda ne gibi bir miinasebet ve
ya ayniyet bulundugu bugiin heniiz tes-

bit edilmi§ degildir. Hatta Amukta son 
zamanlarda yeti§tigi rivayet olunan bir 
de Koroglu vardtr. Burada Dadal oglu
nun kuvvetli bir par<;astm gorelim: 

Kalk gidelim §tt daglardan yukart 
Bize bu illerde durmak yogumu$ 
Yigttin bir ba§t gezginci gerek 
Yigit gezmeyince miraz (1) alamaz 

tir; giizel oturmu§ a§m (2) pi~trir 
Goren yi(Jitler aklm §a§trzr 
Ytgit (3) sevdi!iini sarpa dii§ilrur 
Arar kotulerde yolun bulamaz 

Yigit olan yigit jtraklt gerek 
Sag yam, sol ya1zt silahlt gerek 
Ta§tan demirden yurekli gerek 
Kotii ken;an agtr kuma§ alamaz 

Dadal oglu der ki sen Hakka qiiven 
Aldtrdtm atzmz ben kaldtm yayan 
Oliimden korkup ta sonunu sayan 
Olilr gider ydr koynuna giremez 

Bu §iire iyice dikkat edilirse goriiliir 
ki Dada! oglunun Hatayh olmas1 <;ok 
kuvvetle muhtemeldir. Esasen Halk Bil
gisi mecmuasmda Dada! oglu hakkmda 
yaz1lan makalede bu halk §airi hakkmda 
kat'i bir maliimat elde edilmi§ degildir. 
Dada! oglunun Manisah veya Kozanh 
oldugu tahmin olunuyor. Halbuki bu halk 
~airinin kullandigi kelimeler ve ekspres
yonlarm hususiyeti Hatayh olduguna 
dair bizi imale eder. F azla olarak Dada! 
oglunun Hatayh oldugu hakkmda mahal
li rivayetler de vardtr. Hatay koylerinde 

Cumhuriyetin lctim aT ro man•: 94 Yazan: H ilm i Ziya 
- Bugiinlerde seni dii§iinceli gorii - da etmeliyim. Boyle lazim !» diye dii§ii

yorurn. Nen var? Mutlaka soylemelisin, niip birden yurnrugunu masaya vuruyor
berhalde c;aresini buluruz diye soylenir - du. 
ken sanki bir §eyler bulup <;Ikaracakmi§ Arif, korku ve §a§kmhk ic;indeydi. De· 
~ibi dikkatle goziiniin ic;ine bak1yordu. mir giiliiyordu: 
Demir, ad eta utanarak ba§ml indirdi ve - Bir§eyim yok! Her vakitten daha 
cevab vermedi. Kar§ISlnda kendini miie- kuvvetliyim. Soyle bakahm. Arif: 
tim gibi hissediyordu. Davalan ic;in teh- - Makaleni yazdm m1? Oteki: 
likeye en yakm, en onde yiiriidiigiinii id- - Hayu, fakat sabret, yanna ka -
dia ederken, birdenbire her§eyi buakip dar, dedi .. 

donmeyi dii~iinecek kadar zafa dii§ecegi Sonra elini eline koyup: Merak etme
ak!mdan gec;er miydi? hte hal a onu bir yin! diye ilave etti. Muhtasar ve mutedil 
kahraman gibi gormiiyorlar m1? Olc;ii • olmaga dikkat edeeegim. Bu adamlara 
Si.izce atakhgmdan korkmuyorlar mi? kar§J gev§ek bulunmaga gelmez. ilerimiz
~aha diin itidale getirmek ic;in hep bir a- de kulagml bize verecek biiyiik bir kiitle 
&tz.dan yalvarmadJlar m1? Sonra birer var. Anadolu giindengiine kuvvetleniyor. 
birer onlan gozden gec;iriyor: Vah§i ve Elbette meramJmJZJ dinletecek zaman ge
sefih Azmiyi, vehimli ve c;ekingen Ayd1- Jecek. Ortahkta dola~an bu korkulukla
llJ, kafas!Z bir yumruktan ibaret HafiZ! rm bir giin dagihp gidecegine hala kana· 
di.i§iiniiyor; Arifin heyeean dedigi o sar' a at getirmedin mi? F arzet ki, bu yiizden 
llobetini and1ran faydas1z ta§kmhgile bii- bir sorguya c;ekilelim! N e c;tkar? Bizi 
ti.i.n bu hamhg1 darmadagm edecegi go- itham ic;in ortada hic;bir delilleri olmadtk
zi.i oniine geliyor, ve hem en «kendimi fe- tan sonra ne yapabilirler? Beni c;agmr-

CUMHURiYET 

lerini itiraf ettiler 
Evvelki giin, sabah erkenden Par · 

makkap1da Hasanbey apartlmanmdaki 
kadm berberinin kasas1 kmlmt§ ve ic;in -
den 70 lira para ile bir tak1m k1ymetli 
e§ya c;ahnm1~hr. 

Y ap1lan tahkikat neticesinde biitiin 
§iipheler Karnik ismindeki hizmetc;:i r;o -
cugun iizerinde toplanm1~ ve Karnik s1· 
ki§hnlmea kasay1 ]ozef ve Seyfi adm -
daki arkada§larile beraber ktrdigmJ iti -
raf etmi§tir. 

Polisin ald1gi tertibat sayesinde bu c;o
cuklar da c;aldiklan paralarla beraLer 
yakalanmi§lar ve berber diikkamndaki 
kasanm vaziyetini Karnik vasttasile C:g· 
rendiklerini ve bu i§i hepsi beraber yap· 
hklanm itiraf etmislerdir. 

Kiic;iik hJTSJZlar i 8, 16 ve 10 ya§lann· 
dadtrlar. 

Maliye V ekaletinin Borsa 
acentalarma gonderdigi 

bir teblig 
Maliye Vekleti iki giin evvel §ehri -

mizdeki Borsa acentalarma yeni bir 
teblig gondermi§tir. Bu teblig iyi anla -
§Ilmad1gmdan B01·sada hi<; sebebsiz bir 
heyccan uyandmm§ ve Unitiirk tab • 
villeri 22,45 liraya kadar dii§rnii§ ve 
22,65 lirada durmu§tur. 

Bu tcblig, Tiirk borclan nizamname
sinin 4 iincii maddesinin 3 iincii f1kras1 
mucibince memleketimize girecek Uni
tiirk tahvilleri i<;in baz1 kayidler koy -
maktad1r. Borsa mehafilinin bu teblig 
hakkmda dii§iinceleri §Udur: 

Unitiirk tahvillerinin di§anda serve
ti olmtyanlar tarafmdan melmekete it
haline musaade edilmiyecektir. Bun -
dan ba§ka fiatlar uygun olmad1gt tak -
dirde de tahviller memlekete sokulm1 -
yacakhr. Bugiinkii halde bu tahvillerin 
di§andaki fiatlan bir hayli yiiksektir. 
Tahviller Paris Borsasmda cuma giinii 
327 frank ikcn ertesi giinii 340 franga 
<;Ikml§ ve bu k1ymette kapanml§hr. 

Anadolu borclan 35,90, Asian <;imen
to 13,70 frankhr. -···-Bir mekteb talebesinin namu

suna m1 tecaviiz etmi§? 
Biiyiikadiida kahvecilik eden Bilal 

isminde birisi Biiytikada polisine mii -
racaat ederek Biiyiikadada suculuk ve 
kahvecilik eden Mustafanm, ilkmekte
be devam eden oglu Hi.iseyni tabanca 
ile korkutmak suretile bir«ok defalar 
namusuna tecaviizdc bulundugunu ve 
<;ocugun bu tehdid kar§ISmda §imdiye 
kadar bunu soyliyemedigini, nihayet 
iki gece evvel yeni bir tecaviiz esnasm
da i§i anladlgml soylerni§tir. 

Polis memurlan, sucu Mustafay1 ya
kahyarak diin evrakile birlikte nobet<;i 
Miiddeiumumisine gonderrni§, fakat 
hadise ciirmii me§hud kanununa uyma
digmdan umumi ahkam dahilinde takib 
olunmak iizere meselenin tahkiki bu • 
giine blrak!lmi§hr. -···-Kilidi k1rarken yakaland1 

Bir hafta evvel hapisaneden <;Ikan, 
Defterdarda 19 numarada oturan sabl
kah Kor Tahsin, evvelki gece saat dort
te Defterdarda Abdiilmecid caddesinde 
47 No. h bakkal diikkanmdaki biiyiik 
kilidi k1rarken ciirmii me§hud halinde 
yakalanarak Eyiib ciirmii me§hud mah
kemesine verilmi~tir. 

Dada! oglunun ismine halk hikayeleri a
rasmda tesadiif olunur. 

(1) Bu miraz kelimesi Hataylllar arasm
da '<Ok kullamhr. Tatrnin edilmi§ olamaz, 
kam alamaz man alarm a ' gelir. 

(2) A\1 Hatayda "ok yenllen bulgur pila
vldir veya sureti umumiyede yemek mana
sma gel!r. 

(3) Yigitin Hatayda hususi niianslarl~ 
'<Ok kullamldigm! yukar1 fas1Uarda anlat
IDJ~?tJk. 

lar, bana sorarlar. F elsefi meslekler hak
kmda onlara uzun bir konferans veririm. 
Anlamadiklan ~eylerin ustunde dura • 
mazlar. F akat bir giin sahne iizerinde 
gosterecegim ki, bir adam1 vatan haini 
diye itham etmek kolay §ey degildir! 

Arif Ekrem, heyecana bayiiudJ. Soy· 
lenen ~eyler hakikatte yapilam!yacak bi
le olsa, yalmz onlarm biiyuk jestle ve 
kahramanca soylenmesi onu kendinden 
gec;irmege kafiydi. Otekilerden korktugu 
kadar buna da muhtac oldugunu bildigi 
i~in, dostlugunu kazanmay1 hie; bir za· 
man ihmal etmezdi. F akat bugiin suf 
bu ta~kmca sozlerin tesirine kap!larak, 
belki de bu dakikada samimi o!al) bir he· 
yecanla kalk1p boynuna sanld1. 

-5-
0cagm tenha salonlanndan biriydi. 

Bu. onceden haztrlanmJ~ hususi bir da -
vete benziyor. Alhya dogru birer birer 
gelmege ba§ladtlar. Gender arasmda be
genilen bir §air, ilk tecriibelerini yapan bir 
romanct, son zamanda miinakkidlige 
yeltenen rate bir san' atkar, anla§!lrniyan 
fakat kendi rivayetine gore derin olmast 
laztm gelen ba§ka bir ~air, ihtiyar bir si
yasi, orta ya§h zarif bir dilettant, bir 
Dariilfiinun talebesi, §iir yazmaga oze -

Anadoluda -- -
San'at tetkikleri 

AMiD Y OLUND A 
-11 ~ 

Nigdede Akmedrese 

Akmedresenin kaprsr 
Nigdenin Akmedresesini (H. 812) iki kath olu§u bir fark husule getirmekte-

1409 tarihinde Karamanogullanmn Nig- dir. 
de Valisi Ali Bey yaphrmi~ .. Seyahati • Bina cephesi de iki kath oldugu hal
mizde ilk rasladtglrnlz bir Karaman me· de rnerkezde iic;iineii kat! bile tecaviiz e
deniyet eseri oldugu i~in evvela §U nok- decek kadar yiiksek bir methal yapilrn!§· 
tay1 mi.italeaya liizum gordiim: tlr, cephede methalin sag ve so lunda ka-

Selc;uk devleti miinkariz oldugu za • Ian kmmlar altta odalar ve iistte ise tek 
man Anadoluda beliren bir taktm feodal si.itunlu ve iki§er kemerli birer verandas 
Tiirk te§ekkiilleri malumdur ki bunlann vard1r ki bunlardan sag tara£ kemerleri 
en oniindekilerinden E§refogullan, Ger - sonradan kapahlarak birer oda haline 
miyan ve Hamidogullan gibi Karaman ifrag edilmi~ ve soldakine de d1~andan 
ogullan da miihim bir mevki almaktadu- bir merdiven c;tkanlrni§br. T amir edilir
lar. Daha sonralan bu feodal te§ekkiille- ken bittabi bunlar kaldmlarak asli haline 
rin sayJsl c;ogalmi~. az~ok hepsi rniistakil- ifrag edilecektir ki o vakit binanm cephe 
len icrayi hiikumet etmi§lerse de bunlann giizelligi tamamile rneydana <;IkrnJ~ olur. 
hepsini bu bahiste Selc;:uk medeniyetini Medresenin ic;ine girdigimiz vakit iis· 
takib etmi~ ve ona tamamile sadtk kalrnl§ tii a~1k bir avlu ortasmda bulunuruz. 
buluyoruz. Selc;uk devletini istihlaf eden kar§1m1zda biiyiik bir ac;tk dersane ve 
bu Turk beylerinin zamammtza intikal bunlann yanmda ko§elere gelmi~ biiyiik 
etmi§ biitiin mimari eserleri iizerindeki birer oda buluruz, avlunun diger ii~ cep· 
basit tetkiklerimizde bile Selc;uk mimari- hesi iki kath kemerlerle yiikseltilmi§tir ki 
sinde ufak bir degi§iklik yapamadan onu bu kemerlerin altmdaki ac;1k gezinti yer
aynen takib etmi~ olduklanm goriiyoruz. lerine altl1 i.istlii medrese odalan dizil -
Fa kat Osmanogullarmm Bursa ve 1znik mi§tir, iist kata me thai yanmdan ve ic; • 
havalisindeki ilk eserlerinde bile bariz ten bir merdivenle ~1hhr .. 
bir c;.ehre ile goriiyoruz ki Sel<;uk mimari- Avludan etrafa bakhgimtz vakit go • 
sini de Sel~uk devletile birlikte tarihe riilen bu c;ift kath revaklarda kemerlerin 
tevdi ederek, Turk mimarisine yeni bir ve ayaklarm satthlanm fevkalade iistada· 
cereyan vermek liizumunu hissetmi§lerdir. ne yap1lrni§ roliyef tezyinatile siislenmi§ 
Bu noktadan yalmz Osmanogullan mi - goriiriiz ki bu tezyinatta hissedilir dere· 
maride bir reform yapmaga muvaffak ol- ede bir Osmanhhk kokusu vardu. Bu • 
mu~lard1r. nun hikmetini ara§hrdtgirnJZ vakit akh -

Binaenaleyh Karamanogullan da di- m1za bir ihtimal geliyor ki bu medrese 
ger beylikler gibi aynen Selc;:uk mimarisi- yap!ldJgi vakit Ytldmm Beyaztdm Bur· 
ni takib etmi~lerdir, oyle ki eger bu bina- sadaki cami ve medresesi yaptlrni§tl, Os
lann tarihi kayidlerini bilmesek Kara - manogullarile c;:ok ugra§rnl§ olan Kara • 
manogullarmm m1, E§refogullanmn m1 manh Mehmed Beyin dost ve dii~manca 
yoksa Selc;uklularmki midir tefrik ede - tekerriir etmi§ temaslan neticesinde muh
meyiz .. i§te bu ilk rasgeldigirniz Nigde - temel ki Bursa dan bir Osmanh san' atka· 
deki Karamanogullan eseri de bun- n gotiirerek o tezyinatl onun nezareti al· 
lardan birisidir. Y ani bina miikemmel bir tmda yaphrmt§ olabilir. 
Sekuk san'at eseridir. Akmedrese yurdumuzdaki Tiirk me • 

Binanm plamm miitalea ederken Kay· deniyetinin §aheserlerinden birisidir. 
serideki Sel<;uk medreselerini aynen tarif Mimar 
etmi~ olacag1m .. Yalmz Akmedresenin SEDAD t;ETINTA$ 

nen bir c;ocuk, bu kiic;iik davetin misafir
leri arasmdayd1. 

Davet vak1a, meslekleri c;ok aykm o· 
Ian miinevverler arasmda kiiltiir birl1gi 
bulmak gayesile yaptlm!§tl. Fa kat yam· 
ba§mda birc;oklannm F eriha Fikreti g-Qr· 
mek i§tiyah da onlan ~ekiyordu. 

Demir, eskilere takdim edildi. F eriha, 
sofra ba§mda zarafetle misafirlere hizmel 
ediyordu. Y eni gel en davetliye: 

- <;ay ic;er misiniz? diye sordu. Bu, 
eskidenberi miitecavizligile tamlan lm 
muharrir oldugu ic;in, hemen hepsi ana 

kat§! ihtiyath duruyordu. 

Gene §air pervas1z hareketleri ve mag

rur tavrile biitiin meclisin alakasmi yal • 
mz kendine ~ekmege c;ah§Iyordu. Herbin 
ayn ayn meclisin kutbu olmak arzusunu 
besledikleri ic;in hic;birisi agu ve nezaketli 
bir tnuhavereye giri~mek kuvvetini gos • 
teremiyor, bu yiizden soz uzun miiddet 
pek sathi ve heyecans1z mevzular iize -
rinde dola§tyordu. F eriha, yeni misafir • 
Jeri s1kmarru§ olmak ic;:in ki.ic;uk vesileler 
icadma c;ah§tp onlarla ayn ayn konu§u • 
yordu. Bu dagmtk hasbihaller yava§ ya
Va§ biiyiinrek biitiin odaYJ kapladJ. Ar· 
hk ister istemez c;:ekingen veya miitecaviz 
biitiin ag1zJar soze kan§rnaga ba§Jarnl§tL 

F erihanm mecliste bulunmas1, muha • 
vereyi miimkiin oldugu kadar c;er~eve i -
c;ine Koymadaydt. 

- Edebiyatta sembolizm hakkmda ne 
dii§iiniiyorsunuz? diye Demire hi tab et
tigi halde, kiic;iik talebeye kadar herkes 
bu mevzua kulak kabartmadan kendini 
alamarnt§h. Adeta masalanna e) uzahl· 
rni§ gibi ic;lerinden duyduklan hiddeti 
mii§kiilatla sakhyan §airier, Istanbul 
matbuatmm bu yeni muharririni imtihana 
c;ekmek ic;in hamlamyorlardJ. Demir, 

muhitin miitecaviz alakasmt farketmi§ ol

makla beraber tabiatine tamamile ztd o· 

ian bir a<;Ikhkla · SOZe giri§ti: 

- Sembolizm bence liizumsuz bir pe· 
c;edir. ~airier, insanm canhhgmdan gelen 
biitiin kuvvetleri bu perde altma gizliye
rek onu daha merakh, daha cazib, ar -
dmdan daha c;ok ko§ulacak bir Sir ha
lme getirmek isterler. Fa kat bu tamami
le liizumsuz. Onlara gore <;tplak tabiat 
ne giizeldir, ne de c;irkin. Ona giizelligi· 
ni veren, onu ilk hamlede kavranam1yan 
bir sir, arzulan k1rbac;hyan tiiller arasm· 
da miiphem bir hayal haline getiren in · 
sand1r derler. Bu gorii§, fikrimce, orta 
zamanm dini san' ahndan dogmu§ bir c:lc.
lalettir. Eski Yunanh giizelligi <;tplak in· 
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Ruh tarbhr mt? 
a lkin cehlimi itiraf edeyim, benim run ha aid bilgilerim gayet ktttlr. 0 

mevzua mi.iteallik olarak birkac; lu
gat k1rpmhsJ, bir iki felsefe zerresi ve bir· 
kac; hkra bilirim. Lugat kirpmtiSI dedigim 
§unlardir: Ruh, eski yunancada nefes ve 
hava mefhumunu ta§Jyan kelimelerle ifa
de olunur. Latince ruhu gosteren spirtus 
kelimesi teneffiis etmek, hava almak rna· 
nasma gelen bir mastardan i§tikak ettiril
mi§tir. Anima ve animus gibi latwcede 
gene ruha taalluk eden kelimeler yunan
cada hava ve riizgar demek olan ane -
mus'tan gelmedir. ingilizcede ve alman
cada ruh kar§thg! olarak kullamlan Soul 
ve Seele de gotik dilinde firtma kar§th~ 
bulunan Saivala' dan ahnmi~hr. ibranice
de nefe§ ve revah, nefes almak mefhumu· 
nu gosteregelen mastarlardan dogan ke- ' 
limelerdir. Hindcede ruhun mukabili 
atma' d1r ki nefes ve riizgar demektir. 
Arabcada ruh, rih, rayiha, raha hep ha
va ve riizgar l'fade eden lugatlerdir. 

. F elsefe zerresi dedigim bilgi, ruhun 
dtmagi faaliyetten ba§ka bir§ey olmadJ
gmi telkin eden hiikme miinhamd\r. Ru
ha aid fikralanmi burada SITalamak uzun 
dii§er.Yalmz §Unu soy)iyeyim ki Peygam
ber Muhammed, dogacak c;:ocuklarm k1z 
rn1, oglam rn1 olacagmm, k1yamet giinii
niin, oliim ammn tesbiti nasi! miimkiin de
gilse, ruhu tarif etmekligin de imkans1z bu
lundugunu soylemi§tir. F rans1z lhtilalinin 
onderlerinden Danton, iizerinde te~rih a· 
meliyesi yapJ!an bir oliiyii seyrederken 
opera tore: «Am an doktor, §U adameagi· 
zm ruhu neredeydi. Bana gosterebilir mi
sin ?» diyerek ruhun maddi bir nesne ol
madigmi ve olamiyacagmi anlatmak iste-
mi~tir. 

i§te ruh meselesinde benim zay1f bil -
gim bu kadard1r. Belki dedikodu kabi .. 
linden birka<; soz daha bilirsem de lny
metleri kendi yammda bile sif1ra miisavi 
oldugu ic;in dile ve kaleme almaktan ~ki
nirim. Su halde «ruhun tartJlmasJ» gibi 
yeni ve tamamile ilmi bir mevzua dil u

zatmak!Igirn c;izmeden yukanya ~1kmak 
olacak. Ne yapayim ki kendimi tutama· 

d1m, bu bahse temas ediverdim. 

Ruhun tarttlma keyfiyeti §Udur: Av

rupanm muhtelif yerlerinde metafizik 
laboratuarlan kurulmu§tur. Oralarda ~e
kirgeden ba§hyarak insanlara kadar te§· 

mil olunan bir tart!lma tecriibesi sonunda 

olmeden once mesela lie; gram gelen bir 

c;egirgenin i:ildiikten bir saniye sonra (6) 
miligram eksik <;lkhgl ve insan oliilerinde 

bu eksikligin -gene bir saniye ic;inde- (60) 
gram1 buldugu anla§tlmi§ ve bu eksi -

len §eye de «ruh» denilmi§tir. 

Bu, kammdan §iiphe edip te onu, 

sevgilisinin yamna giderken ve oradan 

<;Ikarken ayTI ayn tartarak sozde bu)du• 

gu minimini bir stklet fark1 iizerine §iip

hesini kuvvetlendiren aptal koca hikaye

sine benziyor. Y almz o koca, elde ettigi 

be§ on miligram fazlahga deger vermi~· 

ti, ruhu tartanlar cesedlerde husule gelen 

noksana k1ymet veriyorlar. 

Halbuki hakikat son derece basittir: 

<;ekirge, kam~ea, at, fil ve insan oliilerin~ 
de, ~mden bir saniye sonra hafiflik 

ruhun uc;up gitmesinden degil, hayat 

yiiki.iniin kalkmasmdandtr. Metafizik la

boratuarlannda oliileri tardnlann bu ba

sit hakikati anlamamalan, gerc;ekten ga~ 

rib degi) midir? 

M. TURHAN TAN 

sanda ve c;1plak tabiatta bulmu§tu. Ha • 
kiki grace' a ula§mak i~in mra ve perde· 
ye hie; te liizum gormemi§ti. Bu devrin en 
biiyiik san'atkan Rodin, dehasm1 Yunan 
esprit'sine donmesine ve mn kald1rma • 
sma borcludur. 

Gene §air, heyecanla atJ!dt: 
- Miisaade edin! Modem insan Yu

nanlmm c;nag1 olarak m1 kaldt? Ona 
katt1g1 §ey Ortac;:agm getirdigi ruh ale -
mi degil mi? 1nsan, bu kadar iftihar et
tigi zekasile amlard1r ugra§a ugra§a neyi 
meydana <;Ikard!? Hayatm mahiyetim 
biliyor musunuz? Ruhun binbir cilvesm
den hangisini ke§fedebildiniz? T abiatin 
nihayetsiz snlarmdan hangisini ~ozdii -
nuz? Zeka, nekadar ugra§sa, tabiatin 
mlan gene bize kendini kabul ettmyo1. 
Bildigimiz bir§ey var ki, basit gorii~leri· 
mizle kavradtgimiz <;Iplak tabiatin arka
smda goriinmez, esrarh bir alem, bir ruh 
alemi gizlidir. hte hence san' atln asii 
kaynagJ da bu hududsuz ruh alemine 
kar~J insandaki i§tiyaktan ba§ka bir§ey 
degill 

Romantik ifadeli §airin yiiksek tonla 
soyledigi sozler muhitte biiyiik bir alaka 
uyandtrdJ. Hususi konu§malar, birc;okla· 
nnm ona i§tirak ettigini gosteriyordu. 

(..tri:'!St !'a") 



CUMHURiYET 

Bir iftiraya cevab Profesyonellik bahsi 
Biirhari Felek 

Profesyonelleri hor gormiyelim; ileri gelen futbolcu- b k t as a erane 
simdi de 
' 
tutturdu 

JarJmlZln cia bir kismJ yari profesyoneJdir Bii:han Felek iki giin evvel Tan ga-

istanbula gelen ecnebi tak1mlarile J olm1yan bir muh_ake~e tar~1d1r. 
yaplJgJIDIZ mlisahakadan sonra haz1 ga· C - Kald1 ki, h1z de • 1ster maalesef 
zeteler <<profesyonel Avrupahlara kar~1 diyelim, ister maalmemnuniye • §U son 
bizim amatorlerin bu kadar dayanmalan glinlerde beynelmilel spor te§kilatmm a• 
da §ayam memnuniyettir» gibi bir teselli matoriin tarifine pek uyacak bir halde 
tlirkusli tutturmay1 itiyad edinmi§lerdir. degiliz. Romanyamn C. F. R. futbol 
Bu defa Rumenlerle oynadigimlz rna~ • tak1m1, i~ittigimize gore oranm §imendifer 
tart sonra da oyle oldu. idaresine mensub memurlann te~kil et • 

Bu yanh§ goru§un u~ sakat taraf1 var- mekte olduklan yan profesyonel bir ta-
dtr. Bunlan hirer hirer tetkik edelim. k1mm1§. Romanya futbolculanm §imen • 

A - Ecnebi profesyonellerine kar§l difer idaresinin himaye etmesile Turk 
istihfafkar ve yukandan bir bak1~. futholculanm kulublerin himaye etmesi 

B - Profesyonellere kar§l iyi derece arasmda ne fark vard1r? Ortada himaye 
alamamakta kendimizi hakh gorii~ ve mevzuu bahsolduk~a tam amatorlugun 

C - F utbolda hakiki vaziyetimizi k1ldan ince tarifi ~r~evesinden ~1kanlar, 
ya bilmemek yahud da bilmek isteme - ister Romanyalt, ister Cekoslovakyah 
mekten iharettir ki li<;li de a<;1kc;a muna- olsun; bu evsaf1 kaybetmi§ler demektir. 
ka§aSI icab eden meselelerdir. Benim gihi bu i§in i~yuzune vaktf O· 

A - Bizde epey eski ve garih b1r !an yiizlerce ve binlercerniz pekala bili
spor zihniyeti vardlr ki profesyonelligi yoruz ki istanbulda onde giden kuliib
ayib ve giinah nev'inden bir~ey telakki lerin birinci taktm oyunculannm hepsi 
eder. F utbol oynamak ic;in para almak. degilse de - bu, kuliibe gore degi§mekte
resim yaparak, yahud yaz1 yazarak para dir • birc;ogu ya tamamen yahud da ks
kazanmaktan hangi hak1mdan farkhdtr men futbol yliziinden gec;inmektedirler. 
ki hunlardan ilki - menfur dememek i . Birinci smif oyuncular i<;inde c;ok az1 
c;in - mekruh, ikinci ve iic;iinciisii makbul vard1r ki dogrudan dogruya para muka
ve mergub evsaf arasma giriyor! hili olmasa bile maddi bir menfaat ic;in 

Sporun vii cud ve zeka kudretini bir • top oynamasm! Bu menfaati ortadan 
hirine ahenkle mezceden bir hliner ve kaldmrsak futbolu h1rak1p buakm1ya -
meharet oldugunu kabul etmemekten caklan hence tetkike deger bir mesele 
ba~ka bir~ey olmtyan bu du§unce tarzma d~gildir. Esas m:sele ~ademki f~~hol 
§U noktadan da itiraz olunabilir ki spo- b1zde de daha z1yade hJIDaye §eklmde 
run §imdiki derecelere yiikselebilmesinde- bir menfaat kap1s1 ac;mt§tu, bu hakikate 
ki ye~ane ami! profesyonellik olmu~tur. goz yumarak ba§kalanm profesyonel di
En yiiksek futbolculann, pehlivanlarm, ye kotulemek hie; te sporcu merdligine 
giire§c;ilerin, tenisc;ilerin velhas1! §unlann yara§Ir hir§ey degildir. 
ve bunlann profesyonel olu§larmdaki se- Bundan ba§ka futbolumuzun profes • 
heb ve hikmet aranacak olursa profes - yonellige dogru gidi§ini sezinlememek ve 
yonelden amatore nazaran daha yiiksek hakikati gormemek te birc;ok mahzurlan 
bir meharet derecesi istenrrrl'~tir de ondan ihtiva eden bir yoldur. Her i~te muvaf
profesyonellik ortaya c;tkmi§IIr; denilebi- fakiyetsizlik amillerinden ba§hcasJ, ha • 
lir. kikl vaziyeti bilmemek ve bayal iizerine 

Surasmt da i~aret etmek laztmdu ki i~ gormektir. Biz, bu kaidenin istisnastm 
oyunun, sporun kalitesi bak1mmdan yiik- te~kil ederniyece&-imize gore birinci lik 
seli~ine mukabil, profesyonellik te sport- • ~imdi buna milli kiime diyecegiz • fut
menlik ve sportif evsafmdan da hic;bir §ey bolumuzun hu gidi§ini gorerek ona ~ore 
kaybetmesi icab etmez. Buna en bariz r;areler ve tedbirler alsak, acaba dana 
misal olmak iizere ingiltere futbolu, di.in- faydah olmaz m1? 
ya boks ve giire§ §ampiyonlan ve saire Bu mlitalealarla bizde henuz lngilte-
gosterilebilir. rede oldugu gibi strf futbol oynamakla 

Hie; ~iiphe edilmemelidir ki futbol ln- hayahm kazamr bir profesyonellik ihda
gilterede oldugu kadar diinyanm hit;bir sm1 ileri siirdugum zanm hast! olmama
tarafmda temiz ve centilmence oynan - hdu. Bu ~ekil, bizde degil; Avrupada 
mamaktadtr. Hatta daha ileri giderek bile kabil olamamaktadtr. F akat ~uras1 
~u da soylenebilir ki, profesyoneller de da kabili inkar degildir ki Avrupa fut -
amatorler kadar Slkl bir disipJin altmda bolile boy oJ~U§ecek kudrette bir mil!I 
ya~arlar ve onlann da, amatorler kadar taktm viicude getirmek istiyorsak futbolu 
ahlakl vas1flan kuvvetlidir. Esasen bu - daha fazla ve daba sistemli hir lJekilde 
nun aksi varid olabilseydi, balk profes - himaye etmemiz kat'i bir ihtiyac halini 
yonellerin musabakalanna ragbet etmez, alnugtJr. Buna nekadar evvel ba§larsak 
profesyonellik te kendiliginden soner gi- o kadar vakit kazanm1~ oluruz. Bunun 
derdi. aksini iddia edeceklere de berve~hipe§in 

Bu izahatla ecnebi profesyonel tak1m- arzetmek isterim ki ben hakikati oldugu 
lara istibfafla bakmanm dogru olmad1~1- gibi gormekten korkan ve Tiirk futbolu
m k1saca anlatml§ olduk. nun adamaklh himaye tarzmda profes • 

B - Biz ne olursak olahm, miisaba- yonel olmasmdan memleket futbolu na
kaya giri~tigimiz t<J.bmlar profesyoneldi mma hi~ endi§e edenlerden degilim. 
de onlarla ondan ba~a <;tkamadtk gibi (:iinkii himaye geni§ledikc;e futbol kalite
bir nazariyenin sporda ve bilhassa fut - mizin ylikselecegine eminim. 
bolda yeri yoktur. Y eri yoktur c;iinkii, Bu bahiste soyliyecegim bir nokta da-
miisabaka it;in dave! ettig~ imiz takimlar, h k' d f bo b a var 1 o a, ut I irinci kiimesinin 
bizimle oyun oynamak ic;in yalvanp ya • en ba~mda giden kulublerimizin derece 
karmtyorlar; biz onlarla dostc;a uyu§uyor derece yan profesyonel futbolcularla r;a
ve c;agmyoruz. h~malarma tnukabil, oteki kuliiblerimizin 

Onlarm profesyonel olduklarm1 evvel- tam amator c;:ocuklarla oynamak ve bit
den bildigimiz halde yenildikten veya tabi c;ok fena neticeler almak mecburiye-
berahere kald1ktan sonra profesyonel · d k 1 1 d f · f tm e a rna an 1r. §In ikrimce asJ} fena 
olduklan ic;:in boyle oldu demek ne pro- taraft ilite budur. 
fesyonel, ne de amator sporculuga uygun 

San.ki bu koca tayyarenin onune, bulut
larm arasma kizii bir Qerde c;:ekilmi~. o • 
nun baki§lanndan her§eyi sakhyordu. Bu 
klZll perde tayyareyi takib ediyor, blitiin 
etrafmt sanyor, arada bir, kiic;iik bir 
noktadan ac;1larak Hasan Nuriye denizin 
sonsuz maviliklerini gosteriyordu. Kendi 
kendine: 

- Ah. ya Hasreti oldurdiiyse!.. 
Diye tekrar ederek ve yalmz bunu dii

§iinerek Yunan topraklanna kadar gel
di. Bir otomobil il;inde Atinaya girdigi 
zaman, hatta otomobil durarak it;inden 
c;tktigt anda dahi etrafmda olan bitenden 
haberdar degildi. Kimlerle temas ediyor, 
nereye gidiyor, ne yapacak? Hic;bir ~ey 
dii~iinmliyor, yalmz Hasreti ve bu zavalh 
kiZln akibetini, 0 olduriildise alacagl inti
karol gozlerinin oniinden ayJramtyordu. 
Otomobilde U§agi lsmailin: 

- Pilot anlattJ, gec;irdigimiz kaza mii
himrni§. Nadir vukuattan olarak kendi -
mizi kurtarabilmi~iz. Az daha hayahm1z 
tehlikeye giriyormu~ ... 

Sozlerini de hie;: i~itmedi. Ancak oto-
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mobil bir yerde durup ta !smail kendisini 
kolundan tuttugu ve topraga ayak bast1g1 
z:un.an kendine gelebildi. A~Ild1, ne§'esi
m, 1drakini, §uurunu tekrar elde etti. 
c;unkii orada, kar§tsmda kendisine §ey -
tani hir gulumseme ile elini uzatan dok
tor Samoilo_f'un yamba§mda, makyajmm 
her zamank1 ha§in c;:izgileri altmda Davu
dun glilen gozlerini gormii§tii. 

Profesoriin yamba§mda ba§ka birisi 
dab a vard1. Bir yabanc1 ... 

Doktor Samoilof hemen ona rumca 
hi tab ederek: 

- Azizim, dedi, size Hasan Azmi 
Beyi takdim ederim. Sevgili Hasan Az
mi iyi bir seyahat yaptiginlZI yiiziiniizden 
anhyorum; ~ok memnun old urn, bahtiya
nm... Size de muhterem meslekta§tmtz 
Mosyo ]an Diyamandi'yi takdim ede -
nm ... 

Mehmet Fikretin oliimii 
Bu vakayi olup biterken Istanbul ga

zeteleri Mehmed Fikret Beyin oliimii et
rafmda muhtelif rivayetler ve haberler 

zetesinin <<Allo! Allo !» siitununda du -
rup dururken bana da tarizde bulundu. 
Hani me§hur atalar sozudur; «Can ~~ -
kar, huy ~1kmaz !» derler. F elek te saga 
sola c;:atmak ve ba kalarma isnad et • 
tigi «i§i §ahsiyata dokmek» illetine ken
disi miiptela oldugundan, §imdi de bana 
iftira atJyor. 

Bundan bir bu~uk sene kadar evvel 
yaptlgtmtz hir konu§mada ben kendisine 
guya: 

«- !§Ier c;ok yolundad1r. Size kar§l 
yazmi§ oldugum yaz1lann yiizde ellisin· 
de hakslZ!m. Affedersiniz! » demi~im. 
. Hepimizin yanmda J\!tmed lhsanla 
yaptlg1 telefon konu§rnas1m ne dereceye 
kadar tahrif ettigine bizzat §ahid oldu -
gumdan §imdi buna da §iikrediyorum. 
Oyle ya; F elek benim i~in pekala: 

«- Geldi ayaklanma kapand1.» fa -
Ian da diyebilirdi. 

F elek yazlSlmn sonunda da §oyle di • 
yor: 

<<Acaba bu gene son tarizinin yiizde 
nekadar haks1z oldugunu tetkik etti mi ~ 
Ettiyse hakS!Zhk nisbetini bana ne zaman 
itiraf edecektir acaba ?» 

Ben Amerikah antrenorii tenkid eder
ken hi<;bir zaman, F elege <;atmad1rn. V e 
boyle bir§eyi akhmdan gec;irmedim. 

Felek bir zamanlar Atletizm Federas
yonu riyasetinde bulunmu§, hir tak1m 
yanh§ i§ler yapml§! Bu yiizden o reislik
ten uzakla§tmlmi§hr .. Bunlar artJk mazi 
olmu§ §eylerdir. Geriye degil, jleriye 
bakrnak laztmdu. Nitekim ben o yaZila
nmda bu bilgisiz antrenorlin ne §ekilde 
angaje edildigini yazmadtgim gibi, bu -
nun mes'ulleri lizerinde de durmad1m. 
F elekten de sadece son yaz1mda ve iis
tii kapah bir §Ckilde «Antrenor Lewis 
eski F ederasyon reisini metetmi§tir» §ek -
Iinde bahsettim. Bir insan ic;:in o adam1 
metettiler dernek kendisi ic;in bir tariz 
midir? 

F elegin §ahs1ma kar§I yapml§ oldugu 
tarize k.1ymet veretek. bu satulan yazma
ga liizum gormiyecektim. Fa kat en zi • 
yade gliciime giden nokta, F elegin beni 
siper ederek arkada§lanma ve Cumhuri· 
yet ailesine <;atmasidtr. 

Bur han F elek lJUnu iyice bilmelidir ki 
Cumhuriyet tahrir ailesi; kar§lsmda an -
cak hiirmet beslenecek bir topluluktur. 
Burada hic;bir ferd, hic;bir §ahsl kini ve 
igbirarile haks1z yere bir kimseyi tenkid 
etmiyecegi gibi velev arkada§l dahi olsa 
kendi §absiyetini ba§ka birisinin hesabma 
feda etmez. 

Halbuki Bur han F elek diger tara£ • 
tan, bana <;atmak, iddiamJ sozde c;iiriit -
mek i~in elinden geleni yapmaktan geri 

kalrn1yor. Nitekim Lewis hakkmda yaz
dJgim yaZI silsilesine cevab verebilmek 
i<;in bir tak1m c;oluk ~ocuga gazetesinde 
yaz1 yazdmyor. 

Atletizm kelimesinin A harfini bile bil
miyen bu «E§apmanh» ~ocuklann yaz1 -
lanmn ne dereceye kadar r;iiriik ve hi<; 

bir mana ifade etmekten uzak oldugunu 
burada tekrarlamaga tenezztil etmem. 
Y almz hir turlu mana veremedigim nok
ta, bu Amerikan Y ahudisini, F elegin ni
c;in merdce ortaya ~;;Iktp miidafaaya gi -
ri§memesidir. Boyle hareket etmesi de 
perde arkasmda rol oynamak bevesinden 

kaydediyorlardt. Mehmed Fikret, Bo -
gazi~inde, Karadeniz Bogazma naz1T bir 
lokantada Hasan Azmile kar~1 karilYa 
yemek yedikten sonra ~ehre donerken 
kazaya ugrami§h. F aka t baz1 gazeteler 
bunun kaza olmadigmda ve valinin bir 
cinayete kurban gittiginde JSTar ediyor -
lard1. 

Mehmed Fikret kazaya ugrar ugramaz 
Si§lide bir hastaneye kaldmlmi§tlr. He
niiz sagd1. Fa kat hastanenin ba§hekimi, 
hastay1 iimidsiz gordiigii ic;in sabah gaze
teleri «Mehmed Fikrete kar§l bir sui
kasd» veya <<Mehmed Fikretin katli>> 
serlevhalanm koymakta tereddiid etmi -
yorlardt. 

Bu munasebetle Mehmed Fikretin ba· 
Zl miiesseselerle alakadar oldugundan, 
hatta bu muesseselerin milli param1z ve 
baricdeki ticarl itibanmtz aleyhine faa
liyetlerinden bahsediliyor, bu meyanda 
Istanbul Milli Tiitiin §irketinin de ismi 
gec;iyordu. Zaten vali de Bogazdaki lo
kantada Hasan Azmile ba~ba~a yemek 
yemi~. sonra bu kazaya ugrami§tl ... 

Bu gazete baberlerini ve rivayetleri 
tetkik etmek iizere vali muavini, polis 
miidiiru ve muddeiumumi bir ic;tima yap
mt~lardt; almacak tedbirleri goru§iiyor -

Duymad1klar•m•z ve 
bilmedlklerimiz 

Hangisi dogru? 
!spanya koyle -

rinden birinin ci
vannda, yiiksek 
tevettiirlii elektrik 
tellerinin bagh bu
lundugu bir direge 
biiylik bir levha 
asrlmr§ ve iizeri 
ne, muhavvile mE" 
kezlerinin iistiind 
oldugu gibi §U iba 
re yazrlml§hr: cBu 
tellere dokunmaym1z. Derha1 yanar, 
komlir olursunuz.• 

Bu korkunc ihtarm altmda bir satir 
daha: cBu ihtara muhalif hareket e -
denlerden 500 p~eta para cezas1 ah -
nrr .• 

Acaba hangisi dogru? 
Gozli.ik1Uier c:emiyeti 

Amerikada e n 
mebzul §ey cemi • 
yetlerdir denilse 
hata olmaz. Am.e -
rikaltlarm cemiyet 
kurmak merakt, bir 
pare; a da reka bet 
saikasile oluyor de
nilebilir. Evliler bir 
cemiyet te~kil et -
seler, bekarlar mut
laka mukabele eder, 
bir cemiyet te on

lal .. urar. $i§manlara, zay1flar; esmer • 
lere, sart§mlar; uzun boylulara ciiceler 
mukabele eder. Nitekim, ge<;enlerde bir 
cEntari Giyenler cemiyeti• tesis edil -
mi§, ona kar§rhk, pijama taraftarlan 
derhal bir cemiyet halinde toplamver • 
mi§lerdir. 

Bu kabilden olarak, Amerikada, en 
son, Gozliikliiler cemiyeti teessiis etmi§ 
bulunuyor. Cemiyetin daha ilk glinle • 
rinde azas1 30,000 ki§iyi bulmu~tur. 

Gozliikliiler bir araya toplamp ta ne 
yapacaklar diyeceksiniz de gil mi? 

Maksad, her azaya, odedigi aidata 
mukabil, her sene, Amerikamn en me§· 
hur goz miitehasslSl tarafmdan muaye
ne olunmak ve bedava bir gozliik satm 
almak imkam bah§etmekmi~. 

Gozliikliiler cemiyeti azalan, bir se
ne zarfmda verecekleri aidatm belki 
onda birile bu i§i herhalde gorebilirler. 
0 halde cemiyete ne liizum var? 

Amerikall olduklan nereden anla~1 • 
lacak? 

mi, yoksa ortaya ~tkmaktan korktugun
dan mid!r, bir tiirlii kestiremiyorum. 

MURAD SERTOCLU 
Kastmpa§a kuliibiinde yapt· 

Ian giire§ miisabakalar1 
Kas1mp~a kuliibii kendi azas1 arasm· 

da bir gure§ miisabakasl tertib etmi~. mii
sabakaya kulubiin 50 gene giire§<;isi i§ti
rak etmi§tir. Alman neticeler §Un!ardu: 

56 kiloda 1 - Emin, 2 - Hamdi, 
3 - Hayri. 61 kiloda 1 - Basri, 2 -
lzzet, 3 - Ibrahim. 66 kiloda 1 -
Ahmed, 2 - Hikmet, 3 - E§ref. 72 
kiloda 1 - Sairn, 2 - Ahmed, 3 -
Nesim. 79 kiloda 1 - RIZZik, 2-
Hikmet. 87 kiloda 1 - Sinasi, 2 - ls
mail. 

Derece alan pehlivanlara madalyalar 
verilmi§tir. Kendi miitevazi ko§Clerinde 
c;ah~an bu k1ymetli sporculan tebrik e
deriz. 

Betikta§ taktmtmn kalecisi 
Hayati Ankaraya gitti 

Be§ikta§ birinci tala.mmda <;ok defa
lar oymyarak istikbalde hi~ §iiphesiz 
Tlirkiyenin en namdar kalecisi olmaga 
namzed bulunan Hayati kuliibiinden 
kendi arzusile ayrtlarak Ankaraya git· 
mi§tir. 

Bu itibarla Ankaraltlar giizide bir 
kaleciye kavu§mu~ olacaklardtr. 

lard!. 
Bu i<.;tima sonunda ilk it matbuata bir 

suikasdin imkins1z ve ihtimalden uzak 
oldugunu gosteren bir tekzib gondermek 
oldu. F akat bu tekzibi yapmakla hera· 
ber toplananlar bazt hakikatleri kendile
rinden gizlemege muvaffak olamamt~lar, 
ancak meseleyi biitiin ac;tkhgile ortaya 
~tkararnamak korkusu ve acele hir ipucu 
elde etmek iirnidile bu tekzibe liizum 
gormu~lerdi. lc;tima esnasmda miitaleasJ
na ve malumatlna en c;ok istinad edilen 
polis rniidiirii, vak'a hakkmda hie; te ha
bersiz olrnadtglnt gosteren bir emniyetle 
dedi ki: 

- Beyefendiler, vazifem bir hayli 
miiddettenberi beni vali heyin harekatm1 
yakmdan takib etmege mecbur ediyordu. 
<;iinkii belki siz de i1itrni~siniz, Fikret 
Bey baz1 ticari muamelelere tavassutu 
yiiziinden etrafmda miihim bir du~man 
kutlesi toplaml§tl. Dii§manlar bo§ durmu
yor, onu takib ediyorlardt. l~te bu sabab 
Mehmed Fikret Beyin T arabyada bir lo
kantada Hasan Azrni Beyle ha~ba~a ye
mek yiyeceklerini evvelden ogrenmi§, on
lara bir masa aynJdigJOI ogrenince oraya 
bir taharri memuru gondermi~tim. Bu 
taharri memurunun garson luyafetine gir-

18 ildncikanun 1937 

Sovyet Anayasas1nda 
yapdan degi§iklikler 

Stalin, yeni Sovyet kanunu esasisi, diinyan1n 
en demokratik kanunu esasisidir, diyor 

-2-
Sovyet ana .IJasasmda yaprlan degi • 

~ikligi izah eden bir yazrmn ilk krsmrm 
franszzca Illustration' dan naklen gazete
mizin 16 ikincikanun tarihli sa.qrsmda 
ne§retmi~tik. Bu _qazrnm ikini ve son krs
mmz da bugiin ne~redi.qoruz: 

Filhakika, Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri lttihadt Yuksek .?uras1, Merkezi 
!era Komitesi gibi, Sovyetler .?urasiie 
Milliyetler ~urasmm, umumi ara ile te· 
~ekkul eden bu iki meclisin i<;timamdan 
vucude gelmektedir. Oyle ki, i§~i meb -
uslan Sovyetleri ancak mahalli kuvvet • 
Jeri temsil etmekte ve Lenin'in me§hut 
«Butiin iktidar Sovyetlerindir» dusturu 
terkedilmi§ bulunmaktadir. Fa kat, Mer· 
kezi icra Komitesi gibi, Sovyet Sosyal;st 
Cumhuriyetleri lttihadJ Ali Konseyi r1e 
butun sene hali i~timada bulunmJYacak - Adalett «ihtilal miisavatt» tabtrile tfade 
tlr. Pek k1sa olrnas1 muhtemel iki devre • etmi$ Glan Lenin 

lik ic;tima yapacaktJr. bahsedilmektedir. Say bir hak!Jr, fabt 
En biiyuk degi§iklik, hi~ §iiphe yok ki, ayni zamanda ifas1 elzem bir vazifedir. 

kasabalarda ic;tima edecek olan i§<;i roeb· Hi<; kimse ~ah§madan ya§tyamtyacak • 
uslar §Urasmdan Sovyet Sosyalist Cum • tir. «Saym kemiyetine ve kefiyetine go· 
huriyetleri 1ttihadt Yiiksek ~urasm1 te~- re iicret verilmesi» ni kabul eden 118 in· 
kil eden te§ril meclislere varmc1ya kadar, ci madde olduk~a §ayam dikkattir. Ay· 
dogrudan dogruya intihab usulu tesis e - ni derecede dikkate §ayan yeniliklerden 
dilmi§ olmas1dir. Bu suretle, eskiden, ka- birisi de, • din aleyhinde propaganda 
idesi miintehibler kiitlesine istinad ettigi hiirriyetinin kabul edilmesine ragmen • 
halde, yiikseldik~e. kasaba, koy ve mtn· mezheb hurriyetidir. En mukaddes va • 
taka Sovyetlerinden ge~tik~e daralan eh- zife vatan mudafaas1dtr. Hiyaneti vata· 
ramvari te§kilat ortadan kalkmt§ oluyor. niye ve firar idamla cezalandmlmakta • 
llga edilen usullerden biri de, koylii s1m· du. Ve nihayet, haricde en fazla akis 
fmm zararma olarak i§c;i Slmfma verilen yapacagl tahmin edilegelen yeniliklerden 
imtiyazlardtr. .?ehir Sovyetleri miimcs • birisi de, temel yasasmda matbuat, soz, 
silleri, §imdiye kadar beher 25,000 mun- ic;tima, cemiyet ve niimayi§ serbestisinin 
tehib ic;in bir miimessil olarak se<;iliyor, mevzuubahs bulunmasJdir. Filhakika Sta· 
buna mukabil, koylerden 125,000 miin- lin, bugun Rusyada, bir tek stmf, bin-a • 
tehib i~in bir miimessil ~tkanhyordu. enaleyb bir tek fikir mevcud oldugunu i
Bundan sonra, gerek §ehirler ve gerek Jeri surmii§tur ve bunu ele alarak, hU • 
koyler, 300,000 niifus i~in bir miimessil kumetle bir fikirde olm1yanlarm i§c;:i s1 • 

intihab edeceklerdir. Sovyet hiikumet:, mfmm dii~rnam oldugunu ve o suretle 
koylulerin yeni rejimi kafi derecede haz· muameleye miistahak bulundugunu id • 
mettikleri kanaatinde bulunsa gerektir ki, dia etmek gayet tabii bir neticedir. 
kendilerine miisavi haklar bah§etmekte St 1· •· .. 1 · b k 1 · 1 r • . . a m m soz enne a 1 IT ve mam t 
ve bunlara kar§t alan thmadmt, el kal - ·sa yen' Sovy 1 k · · d .. · 'I k . . • 1 e anunu esaslSl « unyan;n 
dtrmak surettle ven en a<.tt reym yenne en demokrafk k . . d' Z h' ~ 
h f. 'k d k k d ·1 • .. .. t anunu esastsJ» tr. a 111 

a 1 rey I arne e ece a ar 1 en gotur- •ekii.ni'n d d k t'k ld v h k' 
k d

. ~ e emo ra 1 o uguna a 1 • 
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I era kuvveb gene Halk Komiserleri Rusyada «partisizler» millet' o/o 98 · • 
.?Aurasmt~ ~li~~e ?n~~Jbyor;. fakat, bu ni temsil etmektedir. Komii~~st partt:i 
§UTam~ tsllklah n~sbtdtr.. Z!ra, s~~et mensublan, 170 milyon nufusta 3 mil .. 
Sosya:Jst Cumhunyetl.er~ ltttha~l Yuk : yondan ibarettir. Halbuki, 126 net mad• 
sek ~uras1 tarafmdan mtthab edi!en Hall{ de, Bol§evik partisini «gerek sosyeteye 
Komiserleri ~l'irast gene onun tarafmdan gerek devlete mensub bile" I . . : 
I d'l b'l k · urn e 1§<;1 orga i ga e 1 e 1 ece hr. 

nizasyonlanm idare eden merkez »diye 
Demokratik bir yenilik daha vardu ki, tarif etmektedir. 141 ini madde tse. 

o da, Halk Komiserlerinin, bir meb 'us Yiiksek ~ura sec;:imlerinde namzedleri 
tarafmdan vaki olan istizaha ii<; gun zar· temsil etmek hakkm1, komiinistlerin ek • 
fmda cevab vermeleri mecburiyetinin ka-
bullidur. 

Adll te~kilata miiteallik olan fas1ld'l, 
Lenin'in «ibtilal miisavah» tabirile ifade 
ettigi «adalet» kelimesinin tekrar ortaya 
c;Iktlgl goriiliiyor. Hakimlerin istiklali ta· 
nmmakta ise de, ali mahkeme ile miid -
deiurnuml, Yiiksek ~ura tarafmdan ta • 
yin edilmektedir. Maamafih, bir~ok J3 -

lahat sayesinde ve §ayed bu tslabat tat· 
bik edilecek olursa, suc;lular daha fazla 
emniyet altmda bulunacaklardtr. Bu IS
lahat, balk mahkemelerinin bizzat halk 
tarafmdan intihab1, bir nevi yeminli a • 
vukathk ihdas1, rneskenin taarruzdan rna· 
suniyeti, ferdi burriyetin hirnayesi, tevkif 
miizekkeresi olmadtk~a tevkifat yapll • 
masmm ve muhakemesiz ,mabkumiyet ka
rarlannm men'i gibi ~eylerdir. 

« Yurdda~lann hukuk ve vezaifi» yeni 
temel yasasmda uzun uzadtya mevzuu 

mesi de ternin olunmu~tu. Maksad valiyi 
bu tenha lokantada herhangi bir suik.asd
den muhafaza idi. Yiyecelderi yemekleri 
bile kontrol etmekti, diger taraftan iki 
sivil memur da belli etmeden rnotosik -
letle valinin arabasmt takib edecekti. 

Elimde bulunan raporlara gore bu 
program pek iyi tatbik edilmi§ ve valinin 
yemegi pek asude ve emin gec;rni§tir. 
Vali lokantaya Hasan Azmi Beyden 
pek az zaman sonra gelmi§, iki dost, ye
meklerini i§tahla yemi§ler ve aralannda 
miihim bir~ey konu§madtklan uzaktan 
hareketlerini takib eden memur tarafm • 
dan kaydedilrni§tir. Memurumuz onla • 
rm pek tahii bir surette, son derece sakin 
goru§tuklerini bildiriyor. Y almz kahvele
ri geldigi zaman Fikret Bey garsonlar· 
dan kendilerini yalmz birakmalanm ve 
hi~bir suretle rahats1z edilmemelerini iste
mi§, oraya memur ettigimiz polisin ba§ • 
ba~a iki dostun ne konu~tuklanm da og
renmesi laZimdi. F akat bizim te§kilatt -
m1z ve vesaitimiz boyle dakik i,Ierde pek 
iptidai kalmaktadtr. Biitc;emiz her tedbi
ri almamJZa musaid degildir... Ba§ka 
memleketlerde boyle bir muhavereyi, 
gizli mulakatlan i~itebilmek Ic;m (mik
ro) kullamrlar. Miilakat odasmtn veya 

seriyeti te§kil ettikleri bu taazzuvlara m· 
hisar ettiriyor. Bunun gibi, koyliilere 
bah§edilen temsil miisavat1 da lafzt rnu· 
rad bir haktan ibarettir. <;iinkii Kol • 
hoz'lar, aded itibarile hi<; ehemmiyeti ol• 
mtyan te§ekkiillere mensubdurlar ve se • 
<;im nisbeti 300,000 de bir olduguna go• 

re bunlar namzed gosteremiyeceklerdir. 
Yiiksek ~uraya gelince, onun rolii de, 
kararnameleri tasdikten ibaret kalacak .. 
hr ve komiinist partisinin siyasi burosu • 
nun niifuzu altmda bulunacakhr. 

Binaenaleyh, bizim anladiglmlz rna • 
nada demokrasi, burada yalmz zahi:en 
rnevcuddur. Stalin Rusyasmm burjuva • 
la§hnlmast, zaruri bazt sosyal §ekil!erin 
ihyasmdan ibarettir. Diktatorliik tama • 
men proletarya diktatorliigii degilse de, 
bep komiinist partisi diktatorlligii olaiak 
kalmaktadtr. 

masasmm ba~ma bir vazonun ic;ine, ya • 
hud masamn altma gizlenen mikro yan ~ 
daki ktsJmda saklanan memurlara her§eyi 
i§itmek imkamm ten:tin eder. Maalesef 
biz heniiz bu vesaitten mabrumuz. Bi • 
naenaleyh Fikret ve Azmi Beyler arasm• 
daki muhaverenin mevzuundan bile ha • 
berdar degiliz. F akat bir saat sonra ayw 
hrken iki dostun gosterdigi hal ve vaziye~ 
te bak1hrsa bu muhavere son derece do-.• 
tane gec;mi§tir. Bildigimiz bundan ibaret .• 
0 da bir tahmindir, neyse ... Evvela ~irket 
rniidurii ~lktp gitmi§, onun arkasmdan va• 
li bey, tekrar lokantaya girerek telefon 
ba~ma gec;mi§ ve daire mudiiriine telefon 
etmistir. Bu telefon muhavhesi be~ altl 
dakika surmii§, bu miiddet sonunda Fik· 
ret Bey tekrar masasma dondiigu zamaB 
kendisini bir kanapeye atmt~ ve feryada 
ba§laml§ltr: «Am an, yeti~iniz ... Oliiyo • 
rum.... Aman sanc1... Hemen doktor .. • 
Zehirlendim.» Bu feryad, evvela bizirt1 
memuru tela~a du~urmii§. Hemen ko~a· 
rak ora doktorlanndan birini getirmi~ ~ 
ler. Bu doktor yag ve kafuru ~mnga5~ 
yapm1~ ve hastamn bir hastaneye nakli111 

ernretmi~ ... Hasta vakit ge<;irilmeden el1 

yakm bir ~i§li hastanesine kaldmlmt~ttr• 
(Arkasz par) 
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18 lkincikanun 1937 

Almanlara ore, Ktzd Ordu, insan ve malzeme 
kaynaklar1 tiikenmek 'f?ilmez, disiplini saglam, 
~ok iyi miisellah ve miicehhez bir ordudur 

Hem karada hem suda giden Sovyet tanklarrndan biri 
Alman matbuatmm K!Zllordu ve Sov-1 siiratle hareketleri ve yer degi§tirmeleri 

yet Rusyanm harb kabiliyeti hakkmdaki gibi ia§eleri ve modern bir harbi devam 
yaz1lanmn son b smm1 da bugun derce· ettirebilmek i~in, her turlu malzeme ve 
diyoruz. ' cepane ikmalleri meselesi, bugunku mii • 

Ham madde istiklali nakalat vaziyetine nazaran, halli imkan· 
Alman gazetelerine gore, Sovyet Rus- s1z bir mesele imi§. 

ya bitip tiikenmek bilmez bir ham mad- (Sovyet Rusyada ~imendiferlerin is • 
de hazinesidir. Sovyetler, bugiinku rna • tenildigi kadar iyi i§lemedigini ve de • 
den ara§hrmalan ve istihsalleri sayesin· miryollarile muteharrik malzemesinin ih· 
de ecnebi ithalatmdan kendilerini kurta- tiyaca kafi olmad1gm1 Sovyet §efleri bile 
rabilecekler ve ham madde istiklallerini itiraf etmekle beraber, Almanlarm iddia
temin edeceklerdir. Memleketin garb ta- s' ~ok mubalagahd1r. Sovyet Rusyada 
rafmdaki endiistri merkezleri, du§man or· demiryollan i~in de biiyuk emekler sar • 
dulannm i~galinden ve bilhassa hava fedilmektedir. Nitekim, Sovyet istatistik
bombardunanlan tehlikesinden kurtanl - lerine gore, 1913 te 200 milyon yolcu, 
mak iizere §arka nakledilmi§lerdir. 125 m~yon ton yiik nakledi.ldigi halde, 

Alman gazetelerine gore seferberlik ve bu yekunlar 1_928 de 300 m1lyon yolcu· 
sulh halinden harb haline ge~me, Sovyet ya ve 150. milyQn ton e§yaya, 1932 de 
Rusyada, her memlekettekinden ~ok da· ise 950 m1lyon yolcu~~ ve 272 bu~uk 
ha kolay olacakhr. <;unkii burada, in - milyon ton e~yaya bahg olmu~tur. 

h'l 1 k .. * * * sanlann yeti§mesi de da 1 o rna uzere 
her§ey, gelecek harb naza.n ~ti~ara ah • 
narak devletin emrine venlmi§tlr. 

Fakat Alman gazeteleri bu nikbin tah· 
min ve mii talealardan sonra, Sovyet sis • 
teminin biiyiik zaflanna nazan dikkati 
celbetmektedirler. 

Avrupamn endustri memleketlerinde 
seferberlik ilan edilir edilmez, harb sana· 
yii miithi§ bir inki§afa mazhar olacaktu. 
Buna mukabil, Sovyet Rusyada, daha 
§imdiden, sulh zamamndaki ordunun ih
tiyaclanm yeti§tirmege ~ah§an fabrika
lar, seferberlik halinde verimlerini ancak 
mutevaz1 nisbetler dairesinde arhrabile • 
ce~lerdir. 

(Alman gazetelerinin bu mutaleasmi 
anhyamad1k. Eger Sovyet Rusyada, se
ferberlik halinde, harb malzemesi yap • 
maga salih bir hale ifrag edilecek sanayi 
yok demek istiyorlarsa, bu manaSIZdu. 
<;unku, Sovyet Rusyada sanayiin her 
~e§idi vard1r ve hergiin y~ni yeni fabrika
lar kurulmaktadir. Sovyet istatistiklerine 
gore, kereste ve bahk endiistrileri haric 
olmak iizere, buyiik endiistri 1913 ten • 
beri §U inki~af1 gostermi§tir: 

1913: 10,300,000 ,000 Ruble 
1920 : 1,400,000,000 > 
1928 : 15,800,000,000 > 
1932 : 36,800,000.00!) > 
1934: 47,600,000,000 > 
1937: 83,600,000,000 > 

Herhalde, seferberilk oldugu zaman, 
Sovyet harb sanayiinin de, Avrupadaki 
emsali gibi, daha buyiik verimle ~a!l§ma· 
mas1 i~in makul bir sebeb yoktur.) 

Almanlara gore Sovyetlerin 
zayrl taraflart 

Almanlann iddiasmca, Sovyet endiis
trisinin mamulah, miihendislerle i§c;ilerin 
bi.iyuk bir k1smmm dun k1ymette olmala
n yiizunden, a§ag1 neviden imi§. Ve bu 
vahim giic;luklere -nic;in ve hangilerinin 
vahim oldugu an~§llamiyor· harb halin
de, diger daha az endi§eli bir taktm mii§· 
ki.ilat daha inzunam edecekmi§. Bunlar 
da §unlarmi§: 

Seferber edilecek azim miktarda insan 
ki.itlelerinin tecemmuii, ia§esi, malzeme ve 
cepanelerinin ikmali ciddi meseleler Gika
tacak, bu meselelerin halli Sovyet Rus
Ya arazisinin sonsuz denilecek derecede 
bi.iyi.ikliigii yiizunden bilhassa daha giic; 
olacakhr. <;iinkii, Sovyet Rusyada yollar 
az ve fena vaziyettedir. Demiryollanna 
gelince, Moskovadan §arka, cenubu §ar· 
~iye ve cenuba gidenler miistesna olmak 
~Zere, (garba gidenleri unutmu§lar) di
&erlerinin vaziyeti berbad addedilebilir. 

Alman gazetelerinin Kmlordunun ve 
Sovyet Rusyanm harb kabiliyeti hakkm· 
daki miitalealanm hulasa edersek gorii· 
riiz ki Almanlar, Almanyanm miistakbel 
dii§mam telakki ettikleri ordu ve mem -
leketin harb kudretini umumiyet itibarile 
yiiksek bulmaktadular. 

Aleyhtar propaganda bak1mmdan yaz· 
mak mecburiyetinde olduklanm bir tara· 
fa buakusak Alman gazeteleri, Sovyet 
ordusunun <;arhk zamamndaki Rus or
dusile hyas kabul etmiyecek kadar iyi 
oldugu fikrindedirler. <;arhk zamamnda, 
o; dunun in san malzemesi bol; fakat si • 
lah1, cepanesi, harb malzemesi noksand1. 
~imdi ise, Sovyetlerin harb sanayii ~ok 
ilerlemi§tir. Bu sanayi, dii§man tayyare • 
lerinin dahi yeti§Cmiyecegi kadar i~erilerde 
kurulmu§tur. 1914 bir malzeme harbi ol· 
mu§tu. Y annm harbi ise bu bak1mdan 
Buyiik Harbi ~ok geride b1rakacaktu. 
Sovyet asker! §efleri bunu bildikleri i~in 
asker! fabrikalan c;ok arhrmJ§lardir. 

Mare§al T uhac;evski'nin 1935 te ver· 
digi rakamlara gore, 1930 a nazaran 
1934 teki artl§lar §Oyledir: 

T ayyareler yuzde 330. 
Tanklar 24 misli, yani yuzde 2,740. 
Ordu telsiz telgraf istasyonlan yuzde 

1.750. 
Havac1hk telsiz telgraf istasyonlart 

yiizde I, 900. 
Makinelitiifek, piyade ve siivaride 

2 bu~uk misli. 
Makinelitufek, tank ve tayyare k1t' a

lannda 7 misli. 
Tank toplan ve tanklara kar§I toplar 

4 buc;uk misli. 
Agn topc;u 2 misli. 
Hafif topc;u 4 bu~uk misli. 
Denizalh gen!ileri yi.izde 535. 
Sahil muhafiZlan yiizde I, I 00. 
Hucum bolukleri yiizde 470 artmi§hr. 
Sovyet harb sanayiinin elde ettigi bu 

artl§lar 1934 y1h sonuna aiddir. Halbuki 
§imdi 1937 deyiz. 1934 sonundan 1936 
sonuna kadar g~en iki y1l zarfmda Sov
yet harb sanayii daha ~ogald1gma ve 
kuvvetlendigine gore bunlann verimlerinin 
de daha ~ogald1gina ve o zaman 600,000 
den 940,000 <;Ikanlmt§ iken §imdi mev
cudu 1,350,000 e yiikselmi~ olan mu • 
vazzaf ordunun ihtiyaclanm temin etti • 
gine ve edecegine §Uphe yoktur. 

Almanlan endi§eye dii§uren Sovyet 
Rusyanm insan, silah ve malzeme bollu· 
gudur. Filvaki, Sovyetler, yi.izde on he
sabile 17 bu~uk milyon adam c;1karabi • 
lirler. (Yuzde on bugiin milletlerin c1ka· 
rabilecekleri asker miktan i~in kabul e· 
dilmi§ asgart nisbettir.) Sovyet }{usyanm 
insan membalan gibi ham madde kay • 

CUMHURiYET 

Miinhal meb'us 
intihabati• 

[Ba$tarat: 1 tnct sahtjedeJ 

rafmdan Zip.at Vekaleti Miiste§an Atlf 
namzed gosterilmi§, Serl.is Karak~ ta 
miistakil olarak namzedligini koymu§tu. 
intihab sand1g1 saat 9 da Belediyeden 
Oniversite salonuna getirilmi§ ve intihab 
enciimeni tarafmdan muayene edildikten 
sonra muntehabisaniler reylerini kullan • 
maga ba§lami§lardu. Rey atma saat 13 e 
kadar surmu§tiir. 

Reyler tasnif olunarak neticede Abf 
Baymdmn muttefikan yeni Istanbul 
meb'usluguna se~ildigi anla~llml~br. 

Atrl Baytndtrtn terciimeihali 
Ziraat Vekaleti Miiste§an Atif Ba • 

ymd1r, Miilkiye mektebinden mezundur. 
Ahf, bin;ok idari vazifelerde bulunduk
tan sonra me§rutiyeti muteakib Ankara 
Valisi olmu§ ve inkilabcJ hareketlerile di
ger valilere ornek olarak gosterilmi§tir. 

Y eni meb'usumuz, Haleb Valiliginde 
de bulunmu§, bir arahk fttihad ve T erak· 
ki f1rkas1 umumi katibligini de yapml§ • 
hr. Cumhuriyet hiikumeti zamanmda T a
pu ve Kadastro Umum Mudiirii olarak 
~ah§ml§ ve nihayet Ziraat Vekaleti Mus
te§an olmu§tur. 

Bartelmi' den tercume edilmi§ idare 
hukukuna aid biiyuk bir eserile «Muhay• 
yel Ada» adh bir de romam vard1r. 
Parti namzedleri her yerde ittilakla 

kazandtlar 
Ankara 17 (A.A.) - BO§ alan vi -

layetler saylavhklan i~in pazar giinu ya• 
p1lan s~imde Cumhuriyet Halk Partisi 
namzedleri Ahf Baymdu Istanbul say· 
lavhgma, Ibrahim Diblan Kocaeli say -
lavhgma, mi.itekaid binba~1 Mehmed Ali 
Kurtoglu Siird saylavhgma ittifakla se -
~ilmi§lerdir. 

«Demokrasi bir yana, 
bizim grup bir yana!» 

[Bagtara/l 1 inc! sah.tjede] 

manyanm siyasi istiklalinin bir zerresini 
bile feda etmiyecegini yazmaktadu. Mu
harrir Almanyamn Parise veya Londra
ya izzetinefsi k1racak bir seyahat yapa • 
cagm1 iddia edenlerle alay ettikten sonra 
kimsenin sil.~hlan tahdid etmek hususun
daki Alman teklifini kabul etmediginden 
§ikayet ediyor ve F ransa ile miittefikle -
rinin, hic;bir Alman ordusunun aded iti· 
barile rekabet edem~yecegi derecede 
kuvvetli olduklanm ileri siiriiyor. 

Muharrir makalesini §Dyle bitiriyor: 
«Fransiz - Alman mi.inasebatmm kat'i 

olarak bir hal suretine raph ittifaklan lii
zumsuz kilmak ve yahud bunlann sulh 
i~in tehlikeli olan taraflanm ortadan kal· 
dumak gibi bir netice vermesi icab eder.» -···· 45 milyon teberrii eden 

Amerikan zengini 
Amerika bangerl~inden birka~ giin 

evvel olen Mr. Charles Hayden 50 mil
yon dolar servetinin 45 milyon dolanru 
genclerin tahsil miiesseselerine b1rak • 
rnl§tlr. Miitebaki 5 milyon dolan kar -
de§i, memurlan ve dostlan arasmda 
taksim etmi§tir. 

Boluda §iddetli soguklar 
Bolu (Hususl) - Bu y1l civanm1zda 

on y1ldu goriilmiyen soguklar hiiki.imfer· 
mad1r. Hararetin bir arahk s1fmn 24 de
rece a§ag!Slna dii§mesi herkesi !Slnacak ve 
yiyecek hususlarmda endi§eye dii§iirdise 
de bu, u~ dort giin kadar surdu. S1mdiki 
soguklar vasati s1fmn altmda 18 dere
ceden a§agl du§memektedir. 

Bolu kl§la beraber :z:aman zaman et • 
rafla miinakalesini kaybeder. Bolu da • 
~mdan gec;en Bolu • Diizce ~o~esi bir 
metro dan fazla karla kapamr. V ali Sa
lim Gundogan, Cumhuriyet hukumetinin 
postas1 her zaman i§lemelidir diye sebat 
ederek Bolu dagmm karile mii.cadeleye 
giri§mi§ vaziyettedir. Halen dagda ka • 
labahk birc;ok amele postas1 bulundurul
maktadtr. Geceleyin karm kapathgt yolu 
gi.induz olunca amele ac;makta ve bu hal 
devam edip gitmektedir. 

Arhk Bolu dag yolunun kardan ka • 
panmas1 korkusunun kalmad1gma halk 
kani olmu§ bir vaziyete gelmi§tir. 

lki kiife komiir ~almi§lar 
Sirkeci istasyonunda Devlet Demir • 

yollarma aid komiir dolu vagonlardan 
hirer kiife komiir ~alarak kac;arken bek 
c;:iler tarafmdan yakalanan Yusuf ve 
Kamil admda iki ki§i ciirmii me§hud 
mahkemesine sevkedilrni§lerdir. 

Maznunlar Miiddeium~ilikte ver • 
dikleri ifadede fakir olduklanm ve ko
miirleri vagonlardan degil, yere dokii
len tozlardan topladlklarml soylemi~ -
lerdir. Maznunlar mahkemeye sevke -
dilmi§lerdir. 

Tiirk Sancag1n cografi 
ve idari vaziyeti 

Hatag Cemigetinin Reisi diyor ki: 
«Franstzlar Gazi Ay1ntab hadisesi gibi vak'alarda 

Tiirkii tanuniflardir. Biz sonuna kadar sab1r 
ve tahammiil edecegiz. Fakat eger .... » 

[Ba#tara/l} fnct sahttede] Ira, Benlidere, Sogukoluk, Nergislik, A· 
120 • 130. Km. uzunl~gunda~ garb dan hk, <;akalh, T opbogaz1, Soguksu, Kurt
§arka, demzden Halebm Harun ve Ce - lu, Delibekirli, Giimu§oluk, Alaybeyli, 
sir§uur kazalan hududuna kadar da T oklucu, Karadurmu~lu, Ahrezu§agi, 
50 • 80 Km. geni~liginde bir araziyi ih- Mahmudlu, lhkpmar, Ceylanh, Giin • 
tiva etmektedir. Bu arazinin garb k1smJ diizlii, ikizu§agl, Arpah, T orun, <;a tal· 
boydan boya yani §imal hududundan ce- tepe, Saylak, Pekta§h, Karamanka§l, 
nub hududuna kadar denizdir. Bu deni- Dede~mar ve ilah ... 
zin sahilinde boy dan boya Am an lis dag· Antakya: ,Sima len Kmkhan kazasJ, 
Ian yukselmi§tir. Bu dag bazi yerlerde garben deniz, §arkan Halebin Harim ve 
al~ahr, baZI yerlerde de yiikselir, bu su- Cisir§ugur kazalan, cenuben Bay1r, Buc· 
retle mmtaka mmtaka isimleri de degi~ir. ak nahiyelerile (;evrilmi§tir. Arazi ekse • 
~imalden itibaren Alan daglan, Balan riya anzah olup diizliigii azd1r. Cenub -
daglan, Elma dag1, K!Zlldag, Musada- dan §imale gelerek ve garba kJVn!arak 
g1, Keldag isimlerile bu silsile nihayete denize dokiilen Asi nehri kaza merkezi 
kadar gider. Bu daglarm baz1 yerleri olan Antakya §ehrinin i(;inden g~er. Sa-
2000 metroya kadar ve daha ziyade karyadan daha geni§ olan bu su Antak
yiikselir. Bu daglar hemen ba§tanba§a ya ~e deniz arasmda bir~ok arazi ve 
ormanhk ve sulakhr. V e k1smen de bag- bahc;eleri sular. Bu kazada kulliyetli mik
hk ve bah~eliktir. ~uralar ulkenin say • tarda zeytin agac1 ve ipekb&egi yeti§tir
fiye yerleri deme~hr. Bu daglarm et~k- mek i(;in pek ~ok dut bah~eleri vardu. 
lerinde ve iizerlennde birc;ok koyler de Bura halkmm ziraatten ziyade gelirini 
vard1r. Bu daglann §imalden itibaren bunlar temin eder. F akat be§ on sene • 
§arkmi me§hur Amuk ovas1 kaplar. Bu denberi bu dutluklar soki.iliiyor, bunun 
ova c;ok mumbit ve mahsuldar bir arazi- da sebebi bir taraftan dunya buhram ik • 
ye maliktir. Bu ovanm geni~ligi 25 • 30. tlsadisi dolay1sile fiatlarm pek du§kun ol
uzunlugu da 35 - 40 Km. dur. Ovamn masJ, diger taraftan Frans1zlar Liibnan 
ortasmda Akgol namile bir de gol vardu. miistahsillerine mukafat vermek suretilc 
Bu gole etraftan biiyii.k, ku~uk bir~ok ipek~iligi himaye ettigi halde Antakyada 
sular doktilur. (Karasu, Muradpa§a su • bu himaye usuliinu yapmamas1 ve bilakis 
yu, Karpuz suyu, Soguksu, ilah .. ·) a§arm fazla ve tam tahsil in de gosterdik-

Bu golun yalmz bir ayag1 olup o da Jeri imha siyaseti yuziinden ileri gelmi§
Humus, Hama tarafmdan gelerek ova- tir. 
nm cenubundan ve Antakya §ehrinin i - Antakya 40,000 niifuslu bir §ehirdir. 
~inden gec;erek Akdenize dokiilen A - Karamurd, Harbiye, Suveydiye, Or • 
sinehrine akar. F akat buradan akan su - du, A§aglk!Slr, Ortak!Slr, ve YukanklSir 
yun miktan gole akan sulardan ~ok az adlarmda 7 - 8 nahiyesi, 300den fazla 
oldugu i(;in goli.in etraf1 ~ok geni§lemi§ koyi.i vard1r. Niifus ve arazi itibarile 
ve bu yiizden adeta bir sazhk ve batak- Sancagm en geni§ ve en kalabahk yeri· 
hk halini alrm§hr. Buna da sebeb vaktile dir. Bu kazada da nufusun ekseriyeti 
hiikumet bu goliin akmt1 yerinin imtiya· kahiresi Turktiir. Bura koylerinden de 
z1m ufak bir menfaat mukabilinde guy a bir k1sm1m sayacag1z: 
bahk tutulmas1 ic;in birisine vermi§ ve bu Hatya, Magarac1k, Kurtderesi, c;;ev
suretle bugunkii ac1kh hal meydana gel· Jik, Biiyukkara~ay, Ku~iikkara~ay, Y e
mi§tir. §ildere, H1Z1rkoy, Salduan, Kuc;uk~ek -

~iinkii bu goliin etrafmdaki koyle1 mece, Biiyiikc;ekmece, Dikmece, T u • 
kl§In su altmda kahr, ekinler mahvolur, runc;lu, Ke~ioren, Yogunoluk' Okc;:ular, 
yazm da halk s1tmadan ve sivrisinekten K1~lak, Biiyi.ikbur(;, Kuruya, Y ar1mca, 
peri§ an bir hale gelir, hastahktan kurtu • ag1hc;ay ve ilah ... 
lamaz. Halbuki ufak bir masrafla a yak Bay1rbucaga gelince: ,Sima! en An • 
tamamen ac;1hr ve fazla su akarsa hem takyanm Ordu nahiyesi, §arkan Cisir§U" 
halkm hayah kurtanhr ve hem de bir - gur kazas1 cenuben Lazkiye, garben de· 
~ok arazi meydana ~1kar. F akat bunu nizle c;:evrilmi§tir. Arazisi yemye§il dag • 
kim yapacak?. FranSIZlar m1?. Zaten on- lar ve zengin ormanlarla kaph, bol ve 
lann maksad1 Turkliigii orada imha de- temiz suya maliktir. Ahalisi tamamen 
gil midir. Her neyse Hatay istiklalini al· Turktiir. Buranm da bir k!Slm koylerini 
dtktan sonra yapacag1 ilk i§lerden birisi sayacag1m: 
de bu olacakhr. Bu ovadan sonra cenuba Kaya!a§, Sanagac, Alaca, Giimu§ -
dogru arazi anzalamr, bazan duzluk ve hurda, Sazak, Bozoglan, 1sabeyli, Ga • 
ekseriya daghk arazi ba§lar, boylece vurklran, Parmaks1z, <;amurlu, Karaba-
Uzkiye hududuna kadar gider. cak, <;e§me, <;ardakh. 

Sancak idarl bak1mmdan i.i~e aynl • Hatay iilkesinin (Bay1rbucak ve Ha-
ffil§hr: iskenderun, Antakya, Kmkhan. zine nahiyeleri de dahil oldugu halde) 

Sancagm merkezi 1skenderundur. An· umumi niifusu 300,000 e yakmdu. 1s -
takya ve Kmkhan da kazaland1r, Ba • kenderun ve Antakya §ehirlerinde 4000-
yn, Bucak nahiyeleri evvelce Antakya- 5000 e yakm huistiyan vard1r. Ermeni -
ya bagh iken bilahare FransJZlar Lazki- ler 15,000 i kat'iyyen gec;mez. Bunlann 
yeye raptetmi§lerdir. Fakat buras! Hatay da kisml azaml oteden beriden muhaceret 
i.ilkesinin aynlmaz bir par~as1d1r. <;iinkii suretile gelmi§lerdir. Alevilere gelince 
bu Turk yurdunda bir tek yabanc1 bu • bunlar da 30,000 • 35,000 raddesinde
lunmaz. 200 ii mutecaviz koyden ibaret dir. Bunlar da aslen Tiirktiir. Gerek A· 
olan bu Tiirk ilinde bir tek arabca bilene levilerin, gerek Ermenilerin k1sm1 azam1 
tesadi.if edilmez. Tiirklerden aynlacagma kat'iyyen imkan 

Sancagm merkezi !skenderun ve mtil- verilemez. Kmkhan kazasmm ii~ koyiin· 
hakah olan koyleri §imalde Turkiye, de 700 • 800 kadar da <;erkez vardn. 
§arkta Amanos daglan, cenubda K!zJI • Bunlar da kendilerini Tiirklerden ayn 
dag ve hizasmda Domuzba§l burnu, gormezler.· Arablara gelince, Antakya -
garbda denizle ~evrilmi§tir. 1skenderun nm K1m nahiyesinin baz1 koylerinde ve 
arazi ve nufus cihetinden gerek Antakya Amuk ovasmda miilk sahibi Turklerin 
ve gerek Kmkhan kazalanndan daha baz1 ~iftliklerinde ~ah§an bir miktar A • 
ku~iiktiir. 30 • 35 kadar koyu vard1r. rab varsa da bunlann ekserisi ve alelhu
Nefsi kasabada bir miktar hnistiyan var- sus Amuk ovasmda bulunanlnr nii.fusa 
sa da koylerin halkl tamamen Ttirktur. mukayyed olmad!klan gibi daimi surette 
Koylerin baz1lanmn isimleri: KarayJ!an- de bir yerde kalmazlar. Kah bir ~iftlik
h, · Degirmendere, Abac1h, A§karbeyli, te, kah bir koyde iicretle c;ah§an insan · 
Y ankkaya, <;Iglrtman, Akarca, ilahtu. lard1r. Ve bunlar da biitiin Sancakta 

Kmkhan kazas1: ;>imalde Ttirkiye, 4000 • 5000 den ibarettir. hte buglin 
Garbde iskenderun, cenubda K1Z1ldag Hatay olkesinin hakiki nufusu bundan 
hizasmdan Antakya, §arkta Halebin ibarettir. ~u hale gore iilkenin muhakkak 
Harim kazasile <;evrilmi§tir. Bu kazamn surette yiizde doksanmdan fazlas1 Tiirk· 
garbmda Alan, Belan, Elma ve KIZI! • tur. Geriye kalan k1smmm da §iiphesiz 
daglar yukselir, §arkml da Amuk ovas1 yandan fazlast Turklerden aynlmaz. 
kaplar. Km.khamn Belan, Reyhaniye Ne hacet; son Suriye intihab1 bunun en 
(Degirmenka§!) ve Hac1lar namlarmda buyiik §ahididir. 0 da o kadar tazy1ka 
iic; nahiyesi ve iki yii.ze yakm koyii var- ragmen .. 

Alman gazeteleri arasmda, Sovyet 
~l.lsyada nakliyat i§lerini bilhassa tetkik 
etllli§ olan lie; gazeteye gore, miinakalat 
llleselesinin dogurdugu mli§kiilat cidden 
~iithi§ imi§. Alman matbuah, garb hu -

naklan da sons\lzdur. Bu memlekette ka- ~~=-~~~~~......,==~~-=~ 

dtr. Belan kasabasile 30 - 40 kadar koy Biraz da FranSIZ!ann Sancakta tat • 
daghk k1sm!dad1r. Bel an kasabas1 600 • bik ettikleri idari sistemden bahsedelim: 
700 metro yiiksekligindedir. lskenderun· 1921 Ankara itilafnamesile F ransiZlar 
Ia Antakya ve Kmkhan kazalanmn ye- Sancakta bir idarei mahsusa tatbik ede
gane ge~id mahalli olan bir bogazm iki ceklerdi. Bu itilafnameye gore resmi dil 
!arafma kurulmu§ bir kasabad1r. Havas!, tiirk~e. mekteblerde tedrisat tiirkc;e, San
suyu guzel ve civarlan pek ~ok bag cakta biitiin memurlar Tiirklerden ola -
ve bah~elerle dolu olup Sancagm yaylas1 cakh. Hatta burasmm bir de Turk bay
demektir. Kaza merkezi olan Kmkhan ragm1 muhtevi bayragt bulunacakh. Hal
ve Reyhaniye kasabalarile diger koyler buki Frans1zlar bunlann hic;birisini yap
de Amuk ovasmdad1r. Bu kaza halkmm mad1klan gibi halkl ezmek ic;in, imha i
hemen hepsi Turk olup bura koylerinin ~in ne miimkii.nse hepsini yapm!§lard!r. 
de bir hsmmm isimleri ~oyledir: Komiir- A§ar namt altmda bir de vergi koyarak 
~ukuru, <;maralan, Alhkulac;, Karmka· miilk sahiblerini bu suretle iflasa sevket-

~dunda takriben 80 fukanm seferber 
~ i~e:ek yigilmasJ ic;in liizumu olan mud· 
r etJ 1ki ay tahmin etmektedir. Almanla
tn fikrince, bu azim mevcudlu ordularm 

kaodan ba§ka her§ey ~1kar; hem de bol 
bol. . . Sanayi ve harb sanayii fevkalade 
bir inki§afla buyiimektedir. 

Hulasa, dii§manlan Almanlara gore 
dahi, K1Z1lordu, diinyanm say1 ustiinlii • 

gii bak1mmdan en kuvvetli ve en buyiik 
ordusu oldugu gibi disiplini de saglam, 
miikemmel surette miisellah ve miicehhez 
bir ordudur. 

A. D. 

'1 

Strb - H1rvat 
anla~mamazhg1 

[Ba$taratl 1 i?tct sahtjedel 

Hukumet mahfilleri neticeden nikbin • 
dirler. Fa kat Matchek'le 18 aydanberi 
bir itilaf akdi i~in c;:ah§an S1rb muhalif • 
leri bu miilakatm iyi bir §ekilde neticele
neceginden §iiphe etmektedirler. Mat • 
chek'in risalelerle yaphg1 ne§riyattan, mu· 
halefet liderinin Belgrada emniyeti olma· 
d1g1 anla§llmaktadJr. 

Diger cihetten Matchek'in 1931 tarih
li kanunu esasinin lagvmda 1srar etmesi 
mtizakereleri §imdiden pek nazik bir §ek· 
le sokmaktad1r. 

Ma~ek ne istiyor? 
Bel grad I 7 (A.A.) - Dun M. Sto· 

yadinovic; ve M. Ma~ek arasmda yap1 • 
Ian mulakat belki de H1rvat meselesinin 
halli ic;in bir ad1ma ba§langi<; olacaktu. 

Bu mulakat Belgrad siyasi mahfille
rinde «tarihl hadise» olarak tavsif edil· 
mektedir. Bu mahfiller M. Ma~ek'in rna· 
lum olan itilafgirizligine ragmen M. Sto· 
yadinovic;'in meharetine ve ikna kuvveti
ne biiyiik iimidler baglamaktadJrlar. 

Gazeteler H1rvat muhalefet §efi ile hii
kumet partisi ba§kam arasmdaki bu tema· 
sm ehemmiyetini kayidle iktifa ediyor • 
lar. 

Koylii koalisyonunun noktai nazan a· 
§ag1daki §artlarda hulasa edilmektedir: 

Kanunu esasinin tadili, bir temerkuz 
hiikumeti te§kili, devletin §ekli meselesi
ni kat'i bir surette hal i~in serbest ve 
gizli reyle sec;ilmi~ muessisler meclisinin 
ic;timaa davet edilmesi. 

M. Ma<;ek'in §U istekleri M. Stoya • 
dinovic;' e bildirmi~ ve Ba§bakamn da boy
le bir program! derhal tatbikteki zorluk
lan ve liizumu olan hazuhklar ic;in der • 
pi~ ettigi hal §Ckillerini kendisine izah 
etmi~ olmas1 muhtemeldir. 

ingiliz Ticaret 
Naz1rin1n seyahati 

(Ba~taratt 1 tnct saht!ede> 

~ekilde miizakere halinde bulunduklan id
dia edilmekte ve M. Runciman'm her • 
halde bir ticaret anla§masJ i~in laz1m o
lan unsurlan tophyacagl soylenmektedir. 

M. Runciman, ~er~i M. Roosevelt'i 
ziyaret edecektir. F akat resmi mahfiller 
bu ziyaretin mf bir nezaket eseri olarak 
yapiiacagml temin etmektedirler. 

Yanresmi mahfiller, M. Runciman'm 
borclar ve beynelmilel para istikran me
selelerini mevzuu bahsedecegini zannet
mektedirler. 

Bu mahfiller, M. Runciman'm ingil
tere hiikumeti namma soz soylemege sa • 
lahiyettar olmadigml soylemekle beraber 
zemini yokltyacagm1 tahmin ediyorlar. 

Ticaret eksperleri, ingiliz • Amerikan 
ticaret muahedesinin M. Hull'iin miite
kabiliyet siyasetinin en yiiksek bir nokta
Sl olacagm1 kaydetmekte ve bir F rans1z· 
Amerikan ticaret muahedesile ti~ tarafh 
bir para anla~masmm mevcudiyeti dola· 
y1sile boyle bir muahedenin giimriik ma
nialarile beynelmilel takyidatJ y1kacagml 
ve cihan ekonomisinin istikranm temin e
decegini ilave etmektedirler. 

Adapazar1 bir mekteble bir 
sinemaya kavu§uyor 

Adapazan (Hususi) - Alman ha
berlere gore Maarif Vekaleti §Chrimizde 
yap1lacak ortamekteb i~in ay!rd1g1 25 bin 
lirahk tahsisah 50 bin liraya iblaga karar 
vermi§tir. Adapazarhlar da mekteb i~in 
aralannda 10 bin lira toplamJ§ bulunduk· 
larmdan bu para ile miikemmel bir bina 
yapilacagi iimid edilmektedir. 

Bundan ba§ka Hasan Erman karde§
ler Komiirpazanndaki biiyuk binalanm 
bir sinema salonu §ekline koymaktad1r -
lar. Halkevi salonundan ba~ka umumi bir 
toplanh yerinden mahrum olan Adahlar 
bu sinema salonile bir ihtiyaclanm daha 
gidermi§ bulunacaklardir. -···-Saat hirsizi yakaland1 

Divanyolunda 141 numarada oturan 
Salih oglu $evkinin paltosundan saati· 
ni c;alarak kac;an 320 dogumlu $erefed· 
din yakalanarak Miiddeiumurnilige ve
rilm~tir. 

mi§lerdir. Bugiin halkta ek~ek tohum, 
yiyecek ekmek bile olmadigl gibi g1rtlaga 
kadar da borca sokulmu§ ve bu yi.izden 
de mallan, miilkleri muzayedeye ~Jkartl· 
ml§ ve ktsmen de satilmJ§tlr. Bu derece 
zalimane bir idare zannetmem ki hi~bir 
ulkede gorulmii§ olsun. F ransiZI ann bu • 
radaki maksad1 gayet ac;1khr: Turkliigii 
imha etmek. 

FranSIZlar c;ok iyi bilmelidirler ki Ha· 
tay Tiirkleri istiklalleri ugrunda kanlan· 
mn son damlas1m ak1hnc1ya kadar ugra~
maga: azmetmi§lerdir. Tiirklerin nas1l bir 
millet oldugunu bilmez degilllerdir. 

Uzaga gitmege luzum yok; Gazi A· 
ymtab, Mara§, Adana, Urfa gozonunde 
oldugu gibi esasen Hatay Turkleri de 
Milli Miicadelede varhklanm bilfiil is • 
pat etmi§lerdir. Hulasa biz sonuna kadar 
sabu ve tahammul edecegiz. Omid ede
riz ki bizim bu hakkimlZl uzatmadan iyi· 
likle teslim etsinler, aksi takdirde biz 
hakkimlzl ba~ka suretle de alabiliriz ... » 
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A tina • • sergtsJ 

Heyetimiz diin Yuna
nistana hareket etti 

Atinada a~ilacak kitab, ne§riyat ve re
sim sergisinde bir Tiirk paviyonu tesis e· 
dilecegini yazml§hk. Bu paviyonlarda 
te§hir edilecek kitab ve tablolan gotur • 
mek iizere 1stanbul saylaVl Salah Cim · 
coz, Maarif Vekaleti Ne§riyat Derleme 
miidiirii Selim Niizhet ve Parti katible· 
rinden Abdullahtan miirekkc-b bir heyet 
di.in Romanya vapurile Pireye hareket 
etmi§tir. 

Heyet, ressamlanmlZln baz1 tablola • 
rile Tiirkiyede ne§riyat ve kitab i§lerinin 
tekamiiliinii gosterir bir seri ne§riyat ve 
kcilleksiyonlar gotiirmi.i§tiir. 

MOTEFERRIK 
Y er li rna liar haftasi hakkm

da memurlara tetekkiir 
olunuyor 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere §U ta • 
mimi g6ndermi~tir: 

Yedinci Art1rma ve Yerli Mallar haf
tasi bu yll yurdun her bucagmda 
canh ve parlak bir surette kutlulanmi§· 
t1r. Bu c;ah§rnalara el ve yol veren idare 
amirleri oldugundan kendilerine te§ek
kiir edildigi Ulusal Ekonomi ve Arhr
ma Kurumu genel sekreterliginden bil
dirilmi§tir. Keyfiyetin alakadarlara teb 
ligi rica olunur. 

Manifaturacdar cemiyetinin 

Giizel, saglam 
ve i,tahh! 

9iinkii: 

RADYOLiN 
K ullan1yor! 

<;ocuklarmtzt kii.~Siikten Radyolin 
kullanmaga, Radyolinle gii.nde iki 
deja di§lerini ftrt;alamaga alt§
ttrtmz. Gii.rbii.z yett~melerini te

min etmi§ olursunuz. 

kongresi ..................... .... 
Manifaturac1lar cemiyeti diin Beyog

lunda Suriye gec;idinde 12 numarah da
irede senelik kongresini akdetmi§tir. 
Kongreden sonra murahhaslar §erefine 
bir c;ay ziyafeti verilmi§tir. 

lhtiyat zabitlerinin ataj1 
Eski ihtiyat zabitlerinden bir k1sm1 

45 giinliik stajlanm yapmak iizere silah 
altma davet edilmi§lerdi. ~ubatm birin
den itibaren de bunlarm muhabere ve 
to~u k1s1mlan staja davet edilmekte -
dirler. 

GONON BULMACASI 
I 2 3 4 II 6 7 8 II 1\J 

'fTI I 1•1 IT 
2 I I I 1•1 I I 
a I I 1•1 1•1 I 
.. -1 I I 1•1 I 1•1 
5 1•1•1•1 I I I I• 
6 I I I 1•1 I I I I 
1 I I I I 1•1 I I I 
s I 1•1 I I 1•1 1•1 
11 \•l I I I 1•1 1•1 1 

r Haydar Rifatln 
eserlerinden 

Etriisk Vazosu 

I 
1lit;in Oliimii 
Efendi !le U~ak 
Vikontun 6liimii 
1klimler 
ilk A~k 
Kiit;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 

20 Kr.! 
50 » 

Soguk ve kar var diye 
sokaga f\=lkamayor I 

Hakhd1r. 
<;iinkii: Grip g6riindiigii gibi 

kalm1yor. <;ok tehlikcli hastahk -
lara <;eviriyor. Fakat buna kar§L 
koymak ic;in her giin sabahlart bir 
ka§e 

NEVROZiN 
alsa tehlikeyi tamamen atlatmi§, 
miisterih olarak sokaga t;Ikabilir. 10 _j Ll l L•l I L I 

Sol=-:a~a: --- :,::===~O~p:e:r~a:to~--~r::::: 
I- Biiyiik havan. iyislni koti.isiinii burun RIZA ·u-NVER 

secer. 2 - Usta de~il, herkes onun keru:ll -

DoAum ve kad1n hastallklar• 
mliteh&SSISI 

Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 

sinde oldugunu zanneder. 3 - Bir cir;ek, iran 
d!linde csu:., blr s1fat edat1. 4 - Nezir, te • 
miz. 5 - Biiyii. 6 - iran dillnde caslan,, 
madd! klrleri temizllyen vas1talardan b1r1. 
7 - Birlklntl, du§iinoo. 8 - Blr emir, yo!. ....... 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon 22683 • 

9 • Oburun blr numara a§a~I.Sl. blr sl!at e- --------------
dati. 10 - Blr §eyl bulmaga l)ahlima, sesln 
ldoniip gelm.es!. 

Yukandan a§ag1ya; 
1 - Kurnazca hUe yapma. 2 - Yoktan 

var etme, eski Tiirk devletlerlnden blri. 3 • 
Bazan piiskillliisii olur, blr emir, alfabede 
blr harfin okun~u. 4 - Gayret, vazlyet. 5 -
Rab1t edat1. en ytiksek. 6 - Eskl MI.Sirlllarm 
taptiklari hayvanlardan blrl. 7 - Ku.:;ur, 
.sporcularm cya~a!, Sl. 8 - Atllmca sapla
nir, nazlk ve aile&J, yiiksek. 9 • Saca ben -
zer, blr millet, blr s1fat e<iat1. 10 - Mlllet, 
eksik. 

Evvelki bulmacanrn halledilmiJ fekli 
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ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agr•lar1 T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede araymtz 
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- ---

0 p 
A 

K s 
5 T 

-- i u L 
R L 

E --u R 
K i 

tlksiiriik, Nezle, Bogaz ve Gogiis 
hastahklarile sesi kiSllanlara ,j. 

fai tesirleri !;Oktur. 30 kuruf. 
Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 

Beyoglu, Betikta,, Eskitehir. 

II 
E3CJE3REKLEODE 

~UM-W~mn 
KAT'i DEVA.fl 

G~T~N 
O~NYADABUHA.S TALI~~ZERiNDE 
MALUM VE M~.STAMEL OLMAMI~ 
YEN i BIR TERt.<iP OLAN 

ityazol C.cmildlr 
LiTY AZOL CEMiL 

Kum sanctlanm keser. Biibrek
lerde kum te§ekkiiliine mani olur. 
Te§ekkiil etmi§ bulunan kum ve 
ta§larm dii§mesini temin eder. 
Kabiliyeti tedaviyesi Slhhat ve 
i!;timai Muavenet Vekaleti nann • 
na profesiirlerimiz tarafmdan ya • 
p1lan tecriibelerle resmen tasdik 
edilmi§tir. 

YENI BlR KE~iFTIR. 
Umumi sah§ deposu: 

SARK MERKEZ ECZA T.A. 11irketi 

Hali tasfiyede 

DUHAN 
Tiirk Anonim 

. ~irketi 
Hali tasfiyede «DURAN» Tiirk Ano • 

nim ~irketi hissedarlar1 4 mart 1937 ta· 
rihine musadif per§embe giinii saat 11 
de §irketin Galatada Asikiirazioni Ce -
nerali hanmda birinci katta 2 numa • 
rada kain merkezinde sureti adiyede 
i!;timaa davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat 
1 - Tasfiye memurlannm raporu. 
2 - Muraktb raporu. 
3 - 31 kanunuevvel 1936 tarihinde-

ki bilan!;onun tesviye ve zamaru ida • 
releri i!;in tasfiye memurlarrmn ibras1. 

Laakal on hisseye malik olan hisse • 
darlar, heyeti umumiye i!;timamdan bir 
hafta evvel hisse senedlerini §irket vez
nesine veya maruf bir bankaya tevdi 
etmeleri ve ona mukabil bir duhuiiye 
varakas1 almalan icab eder. 

Tasfiye memurlar1 

·193/;:Sa~tJiJYJaarif Duvar· Takvim.le~i: Q,ktt. 
/ . · : · · · : Taklltlerl ~•kmttnr: Taklltlerlni almamak l~ln dikkat etmelldlr. · · · · 4 

• -. • · '·''
10· · 

· · , Her tiirlii mallimatt, . vakitlerl. •aatlerl, meVIimlerl, hava deiltlkllklerlnl, ftrbnalan;. arab:i ~'u~i .;[y. :'•:.-: .~· ; 
Ian, tarihi vakalan, darb•me•ellf!rl. manilerl. hikiye ve litlfelerl havl. . . , '.' 'C'" :· t. • · · 
Umumun ragbetinl kazanan bu Takvimlerjn taklitlerl ~tkm•tllr. Aldanmamak l~in ( SMTLI MAARIF <:>:-(· 
TAKVIMt . adma ve I SAAT) re1mine dikkat etmeltdir. Mer~zl: Istanbul Maarlf Ktta hanelldi;;:;.···,:· .. :.::.;::~ 

Ziraat V ekiletinden: 
Yiiksek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarmdan 

olup ta V ekaletimiz te~ilati haricinde !rahtmakta bulunan ve yeni 
a!;tlacak ziraat iflerinde vazife almak istiyen meslek miintesiblerinin 
ii!;er k1t'a fotograflarile mezun bulunduklan mektebi, mezuniyet ta
rihlerini, fimdiye kadar iizerinde ~ah,bklarJ resmi ve hususi vazife 
ve i,Ieri ve bu vazife ve i,Ierden ayr1lma sebeblerini ve ite ba,lama 
ve ayr1lma tarihlerini gosteren bir beyannameyi bir istidaya baghya
rak tez elden V ekaletimize gondermeleri ve muvazzah adresletini 
bildirmeleri ilan olunur. «31» (156) 

istanbul 

INKIBAZ I 
ve ondan miitevellid ba§ agrdartm de
feder. MiDE ve barsaklan kolayhkla 
bo§alhr. Son derece teksif edilmi§ bir 
toz olup MUMASiL MUSTAHZAR · 
LARDAN DAHA (;:ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'i tesir eder. Ye
meklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZ· 
Ll<'il, MiDE EK~iLiK ve YANMA -
LARINI gidcrir. MiDE VE BARSAK· 
LARI ALI§TffiMAZ. 

Ag1zdaki kokuyu ve tatsizhg. defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka-
sma dikkat. 

KU!;iik §i§esi ~tkmi,§br, fakat biiyiik 
§i~esi ekonomiktir. 

Defterdarhgmdan: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira 
Beyoglunda eski Pangalb yeni Ferikoy BirincikJSJm ma · 
hallesinin Tay ve Dereba,J sokaklarJ ko,esinde iki katta 
dort oda vesair miiftemilab havi ve i!;inde terkos, elektrik 
tesisati ve bir miktar bah!resi bulunan 14 ve 3 No.h evin 
yar1 pay1. 
Beyoglunda eski Pangalh yeni Ferikoy Birinciklsim ma -
hallesinin eski Tay yeni Biiyiikdere caddesinde ii!r katta 
dokuz oda vesair miittemilah ve i~inde elektrik, terkos 
tesisahm havi eski 12 yeni 137 numarah kargir evin yar1 
pay1. 
Beyoglunda Galatasaray Lisesi arkasinda Tomtom ma • 
hallesinin Y eni!;art• caddesinde dort katta dokuz oda ve 
her katta hirer mutfak ve halan bulunan eaki 64 yeni 66 

1125 

4800 

numar~l\ kargir evin tamaxm. 4000 
Yukanda cins ve mevkileri gosterilen emlak a~:tk arthrma usulile 

hizalarmdaki muhammen hedeller iizerinden ayr1 ayrJ satdacakhr. 
lsteklilerin ve tediye vesair teraitini ogrenmek istiyenlerin 25/1/937 
pazartesi giinii s~at on dortte yiizde yedi bu!;uk pey ak!;elerile Milli 
emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona gelmeleri. «R.» (104) 

TURKiYE 

Ktztlay Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

1 - Cemiyetimizin lstanbulda Y enipostane civarmda eski 
Zaptiye caddesinde Kizilay hanmdaki deposunda mevcud 600 ka
lem llbbi ecza kapah zarf usulile sablacaktir. 

2 - Eczalarm listesini ve sabf ,artnamesini gormek istiyen -
ler tatil giinlerinden maada hergiin sabah dokuzdan ak,am on ye
diye kadar Depo Direktorliigiine miiracaat etmelidirler. 

Ziraat V ekaletinden: 
Sivil ve Askeri San' at mektebinin makine ve demircilik kJSJmlarm

dan mezun ve yahud ta !riftliklerde ve ziraat miiesseselerinde traktor 
ve ziraat makinelerini kullanmagJ hakkile ogrenmit olup ta yeni a~J
Iacak ziraat i,lerinde istihdam olunmaga talib bulunanlardan San'at 
mektebi mezunlarmm ,ehadetname suretlerini, digerlerinin ehliyet 
vesikalarm1 ve her iki klSim talibin de timdiye kadar bulunduklar1 
it;~lerden almlt;~ olduklan hiisnii hizmet vesikalarile ii!rer k1t'a fotograf
larJm bir istidaya baghyarak tez elden V ekaletimize gondermeleri 
ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. «32» (157) 

Devlel Demiryollar1 i,lelme Umum Miidiirliigiinden J 
Muhammen bedeli 6000 lira olan elektrik motorii ve endiivi sar

gJlanm ve bobinleri kurutma, enjekte tesisab 4/3/1937 per,embe 
giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada ldare hinasmda sa
tm almacaktJr. 

Bu ife girmek istiyenlerin 450 lirahk muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalar1, Resmi gazetenin 7/5/1936 G. 3297 nu
marah niishasmda intitar etmit olan talimatname dairesinde aim • 
Mlf vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Re
isligine vermeleri laztmdir. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpatada Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1hlmaktad•r. (273) 

Biitiin kremlerin il;inde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 
Pertevin her zaman pek biiyiik 

bir itina ile ihzarmdan ba§ka 

bir §CY degildir. Krem Pertevin 

tertibine (gayrisaf) hi!;bir 

madde giremez. 

Y aln1z 1 tek lira 

Masrafla 100 kilometroya 3500 kilo 
yiik ta§Iyan mazutlu BENZMER

<;EDES kamyonlanru g6rmeden 
araba almaym1z. (Taksim Bahc;esi 
kar§lSl No. 25, istanbul). Telgraf 
adresi: Dizel • istanbul, Tel: 40835. 

Adresinizi yazmiz, katalog g6nde-
relim. Yedek parc;a, scrgimizi 

ziyaret ediniz. 

iLAN 
Bu yd !;tkan Bayer Saghk takvimi "' 

nin yapraklarmda bulunan dUnyamn 
her dilinden se!;ilmi§ giizel giizlere 
(Siizme siizler) ba§hg1 konulmu§tur. 
Bu tabir vecizeler kcliJ:nesi yerine kul· 
landm•§ olup Bay Rifat Kestellinin bu 
adla !;Ikan kitabile alakas1 olmadJg., e· 
serin degerine ktymet bi!;mek istiyenle
rin giiziiniine almalarm1 takvim sahib • 
lerinden rica ederim. 

Takvimin Miiellifi 

BAYANLAR 
Beyoglunda J§ Bankas1 kar§!Slnda 

CO$KUN 
Manifatura magazasinin 

ilan ettigi siirpriz hudur : 

Ticaret Odasmm miisaadei 
ma.hsusasile 

18 ikincikanun Pazartesi 
giiniinden itibaren ve yalntz 

BiRAY i~i~ 
Biitiin maktu fiatlan iizerinde 

Biiyiik Tenzilat 
Kolaylak-$aklak 

Her ••yden ev;el l'lolavt•a• • .,.,~ 

•• 

''" epor merakl11• Bayanlar, onl" 
lc;:ln yap1lmu' olan bu nntOr-kGl 
lotlar1 glyerek flkll~l da tamln •• 
ml' olurtar. Hututu lnceltlr VD. 
cudun tenaeObOnO dOultlr ve •" 
fldld horokollordo bllo kot'lno" 
"'•ymer 

Flyotl: 7 112 llrodon lllboro,.) 

Sat•• yerl yaln1z • 

Dr. !hsan Sami 

Oksiiriik Surubu 
' 

Oksi.iriik ve nefes darllgJ., bolt • 
maca ve klzam1k i:iksiiriikleri !~in 
pek tesirli ilacc:hr. Her eczanede ve 

ist. Posta T. T. Miidiirliigiinden: 
idare ihtiyac1 i!;in 30 aded ~admn ahm1 a~1k eksiltmiye konul • 

MUflur. Eksiltme 25/1/937 pazartesi saat 15,30 da Istanbul Biiyii}( 
postane binasJ birinci katta Istanbul P. T. T. Miidiirliigiinde miite " 
,ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yap1lacaktu. Muhammen bedeli 
1710 lira, muvakkat teminab 128 lira 25 kuruflur. Taliblerin fartn~· 
mesini gormek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere eksiltiXle 
giiniinden evvel hergiin mezkur Miidiirliik tdari kalemine miira • 
caatleri, (132), 

-

I 
S! 

]( 

v 



1 

' 

18 lkincili:anun 1937 CUMHURlYET 

0 TiZMAPiMA 0 L ile derhal ge~er. U~iimek· 
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agnlan hemen keser 

Adana Pamuk Oretme 

Stra 
No. 

1' 
2 
3 
4 
5 
6 

Ciftligi Miidiirliigiinden: 
Y apdaeak itin cinsi Muhammen ketif 

bedeli 
Lira Kurut 

Amele evleri 2379 64 
Kiitlii amban 5611 94 
Su deposu 1546 59 
Tohum amban 7030 14 
~~r~tr fabrikas1 10043 91 
Amele hamam ve halalar1 3914 36 
Y e k U. n . 30526 58 

'A - Miiessesemiz taraftndan Haetali koyiinde inta edileeek cin
si, nevileri ve karttlarmda muhammen ketif tutarlart yazth intaat 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmut ve bu itlere aid tartname 
ve evrak ataitda gosterilmittir. 

B - Eksiltme tartnamesi 
C - Mukavele projesi 
~ - Baymdtrhk itleri genel tartnamesile fenni ve hususi tart • 

nameler. ' 
D- ~artnamesi ve projesi «15» lira bedel mukabilinde Adanada 

Demirkoprii civarmda Pamuk Oretme ~iftliginden verilir. 
E - lsteklilerin artllrma, eksiltme ve ihalat kanununun emretti

gi biitiin evsaft olmahdtr. 
F - Muvakkat teminat 2646 liradtr. 
G - Eksiltme 22/1/937 cuma giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 

Miidiirliigiinde miitetekkil Mubayaa Komisyonu huzurunda yap1 • 
!acakhr. Eksiltmiye gireceklerin teklif mektublarlnt tayin olunan 
giinde eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyona vermeleri Ia • 
zrmd~ (~) 

Nefis ve leziz makarna yemek isterseniz? 
HER YERDE 

ltalyan uaulii safi irmikten yaptlan 

YILDIZ 
MARIA GLUTEN LUKS MAKARNASINI 

ISTEYINIZ. 
Bathca bakkaliye magazalarmda sabhr. 

Fabrikast: Galata Neeatibey caddesi No. 167 

MAKARNACILIK TURK LTD. ~iRKETi 
Telefon: 43481 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Naf1a Ve iletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Ankara Yiiksek Ziraat Enatitiiaiinde 

ilaveten yaptlaeak mikroskop laboratuart binastdtr. Vahidi fiat eaa
sile yap1lacak olan intaatln tahmin olunan bedeli 30,000 lirad1r. 

2 - Bu ite aid evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tarlnamesi 
B- Mukavele projesi -
C - Baymdtrhk itleri genel tartnamesi 
D - Hususi tartname ve tarifename 
E- Ketif ve vahidi kiyaai fiat cetveli 
F- Projeler 
G - Elektrik, sthhi tesisat, kalorifer vesair itleri hakkmda iza

hat ve tartnameler. 
lstiyenler bu evrakt 1,5 lira bedel mukabilinde Yapt ltleri U. Mii • 

diirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/1/937 tarihinde cuma giinii saat 15 te Nafta 

Vekaletinde Yap• t,Ieri Eksiltme Komiayonu odastnda yaptlacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in istenilen 2250 lira muvakkat te

tninat vermesi, Nafta Vekaletinden ahnmtt yapt miiteahhidliii ve • 
sikas1 ibraz etmesi ve kendisi mimar veya miihendis olmadtgt tak • 
dirde itin fenni mes'uliyetini alacak bir miihendis veya mimart in -
'aat miiddetince iatihdam edecegini kabul eylemif bulunmast Ia -
2tmdtr. 
6- Teklif mektublar1 yukartda ii~iincii maddede yaztltsaatten bir 

saat evveline kadar eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka • 
hilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublartn nihayet ii· 
~iincii maddede yazth saate kadar gelmit olman ve d•t zarfm mii • 
hiir mumile iyice kapatdmtt olmas1 lazJmdJr. Poatada olacak gecik
tneler kabul edilmez. «2303» (97) 

REOSiL 
. ' 

Oksiiriik; Nefes darhg1; Soguk 
alg1nhg1 ve Gogiis nezlelerinden 

· sizi kurtaracak en eyi ila~ budur. 
Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Ziraat V ekaletinden : 
. Vekalete bagh Erenk~y fidanhgmda yetittirilen atth koklii Arne • 

l'lka asma fidanlarmm beheri bet kurut ve atJsJz kokliilerin beheri 
~~ Paradan ve Istanbul Ziraat mektebi ve Manisa Amerikan asma 
'bldanhklarmda yetittirilen atlstz koklii Amerika asma fidanlarmm 

eheri de onar paradan fidanhklarda sahlmaktadtr. 1ateklilerin dog
r~dan dogruya adt ge~en Miiessese Miidiirliiklerine miiracaatleri 
~olunur. «65» (240) 

Aokarada Yeni a~1lan 

SAKARYA ECZA N ESi 
ltina, sUr'at, fiatlarda itidal, her gece a~1kltr. 

~~----~-· n.h.is.a.r.Ia.r_u_m•u•m-.M-u.a.u.rl•ii•,Z .. ii•n•d•en __ j 
Miktart C t N S t 

6. 725 paket Muhtelif ~ap, renk ve 

27.850 » 

259.000 kutu 
250.000 aded 
175.000 » 

eb'adda av kovan1 
Muhtelif ~ap ve eb'adda 
tapa 
Muhtelif tiifek ve kovan 
kapaiilleri 
Muhtelif cina ve ~apta rii
velver ve tabanca fiteii 

2.000.000 » 8 No.h dinamit kapaiilii 
1.000.000 » 6 » » )) 

500.000 » 8 » elektrik » 

Miinakaaamn yapdacagt 
Tarihi giinii aaati 

20/1/937 ~ar,amba 15 

\21/1/937 perJembe 15 

122/1/937 cuma IS 

1 - Yukartda cins ve miktart yazth av malzemesile fitek, dina • 
mit ve elektrik kapaiilleri tartname ve niimuneleri mucibince pazar
hkla satin ahnacakltr. 

2 - Pazarhk hizalarmda gosterilen giin ve saatlerde Kabatatla 
Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlac_akhr. 

3 - ~artnameler parastz olarak her~n aozii ge~en tubeden ah • 
nabilir. 

4 - lsteklilerin itasmt deruhte edecekleri malzeme niimunelerin· 
den kabili ita olanlartnt tekliflerile beraber ihale giiniinden en ~ok 
bir hafta evveline kadar lnhisarlar Barut ~ubeaine vermeleri laztmdtr. 

5 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve aaatlerde % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan o • 
lunur. (3858) 

~ 

1 - Patabah~e tspirto farbikau i~in tartnamesi mucibince 365 
lira muhammen bedelli 15 aded muhtelif elektrik kontorii pazar • 
hkla sahn ahnacakttr. 

2 - Pazarhk, 29/1/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabalafla Levaztm ve Mubayaat tubeaindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacakttr. 

3 - ~artnameler paraslZ oJarak hergiin IOZU ge~en fUbeden 
ahnabilir. 

4 - lsteklilerin miinakasa tarihinden ii~ giin evveline kadar fi
abJz fenni tekliflerini lnhisarlar Miiakirat Fabrikalar ~ubesine ver
meleri ve miinakaaaya girebilmek i~in de miinakaaadan azami bir 
giin evveline kadar verilen tekliflerin muvaftk bulunduguna dair 
mezkur tubeden veaika almalart lbtmdtr. Son giin veaika verilmiye
cektir. 

5 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve aaatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukartda adt ges:en Abm Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. (183) 

~ 

1- ~artnamesi mucibince muhtelif eb'adda 540.60 metre mikabt 
~am tahtast ve 433.98 metre mikab1 kaztk ve gergilik ~am dilmesi 
pazarhkla satin ahnacakbr. ' 

2 - Pazarbk 27/l/937 tari:ttine raabyan s:artamba giinii saat 
15 te Kabatatla Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo
nunda yaptlacakhr. 

3 - ~artnaJt.leJer paraiJZ olarak hergiin IOZU ges:en fUbeden 
almabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt re~en Komiayona gelmeleri ilan 
olunur, (192) 

~ 

1 - ldaremizin Uzunkoprii yaprak tiitiin deposunda tartnamesi 
mucibince yaptmlacagt 6212 lira 21 kurut ketif bedelli su sarntct, 
seyyar doteme ve muhafaza duvarlarmm intaatt a~tk eksiltmeye ko
nulmuflur. 
2- Eksiltme 26/1/937 tarihine raaltyan sah giinii 11aat 15 te Kaba

tatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla· 
cakllr. 
3- Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruttur. 
4- Uiale evrakt 31 kurut mukabilinde .lnhisarlar Levaztm ve Ml.l

bayaat ~ubesinden ve Uzunkoprii Miidiirliigiinden ahnabilir. 
5 - lsteklilerin ihaleden en az iki giin evvel mimar, miihendis ve 

yahud bir mimar veya miihendisle Noterliks:e musaddak ortakhk 
vesikast ve resmi dairelerde yaprnlf olduklart itlere aid v~sikalarla 
birlikte lnhisarlar lntaat ~ubesine miiracaat ederek alaeaklart ehli
yet vesikast; kanunen kendilerinden aramlan vesaikle yukartda ya • 
zth vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte adt ge~en Ahm Ko
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (26) 

MMir 

1 - ~artnameai mucibinee muhtelif eb'adda tiiylii, tiiyaiiz «32» 
aded Lito makinelerine mahaua kosele merdane pazarhkla satm ah
naeakllr. 
2- Pazarhk 29/1/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da 

Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubeaindeki Ahm Komisyonun • 
da yaptlacakbr. 

3 - ~artnameler parastz olarak hergiin SOZU ge~en fUbeden ah
nabiJir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ~e~en Komiayona gelmeleri ilan 
olunur. (205) 

NINtl 

I - Cibali Tiitiin FabrikasJ i~in tip ve eb'adt tartnamesine bagh 
listede yazth 2000 lira muhammen bedelli 22 kalem mobilya pazar • 
hkla yaptmlacakbr. 

If - Pazarhk 25/1/937tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 
da Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. 

Ill - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en tubeden ah
nabilir. 

IV. - lsteklilerin pazarhk is:in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ges:en Ko isyona gelmeleri ilan o
lunur. (119) 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunus Nadi 
Umuml nefrtyatr tdare eden l'cm l11en 

Miidil.ril.: Hikmet Miinif 

TiFOBiL 
Dr. lhsan Sami 

............ Ulus, KuiUb sinemas1 s1ras•nda Tel. 2018 ___ .. Cumh.unvet matbaa.n 

Tifo ve paratifo hastallklanna tu
tulmamak i~in a~zdan ahnan tifo 
hapland1r. Hi~ rahatsiZhk vermez. 

- Herkes alo.bilir. Kutusu 55 Kr.-

En hot meyva tuzudur. lnktbazl defeder. Mide, 
Barsak, Karacigerden miitevellid rahats1zhklart 

onler. Hazmi kolaylattmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

Elektrik Miinakasas1 ilant 

Gerede UrbayligJndan: 

' 

1-5/1/937 de talibi olmad1gmdan ihalesi yap1lamtyan Naf1a Ve • 
kaletinden tasdikli proje ve fenni tartname mucibince Gerede ka • 
sabasmda elektrik tesisab yaptlmast 6/1/937 tarihinden 19/2/937 
tarihine kadar 45 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu,tur. 

2 - Ekailtme 19/2/937 cuma giinii saat 16 da Gerede Belediye 
Dairesinde miitetekkil Belediye Enciimeninde yaptlacakhr. 
3- Tahmin dilen bedel 2997 lirahk santral binas1 intast ve agac 

direkler baric olmak iizere «19,362» lirad1r. 
4 - Muvakxat teminat miktatt 1452 lira 15 kuruttur. 
5 - Proje ve teferriiab ve fenni ve hususi tartname ve muka • 

velename prohesi sureti bet lira bedel mukabilinde Istanbul Taksim 
~ark aparbmanmda miihendis Hasan Haletten ve Gerede Beledi • 
yesinden ahnabilir. 

6 - Mukavelenamenin bu defa bazt maddeleri tadil edilmittir. 
Tadilat Gerede Belediyesinden istenilebilir. 

7 - Teklif mektublart fU vesikalart ihtiva edecektir • 
A- istekli bir tirket oldugu takdirde sieilde kabul oldugu ve 

halen faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilan tarihinden 
sonra almmlf resmi bir vesika firket sirg~lleri veya noterlikten mu· 
saddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C - Bugiine kadar en afag1 20,000 lirahk bir elektrik tesisatlnt 

muvaffakiyetle bitirdigine dair kabul raporu veya musaddak au • 
reti isteklilerin t;ksiltme 11artnamesi mucibince tanzim edecekleri 
teklif mektublarmt eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Be • 
lediye Riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetitmek iizere 
gondermeleri ilan olunur. (182) 

GOzel dielerinizle 
Her !levi lezzetle yiyiniz 

Di~leriniz iyi ve sa~lam olursa her ~eyi ke
m:~lllezzetle yiyebd irs imz. Aynt zamanda $~h~ 
har tebessiimuniizle herkes1n takdirmo kaza
ntrsonoz. Pasteur'iin tedkikatt fenn1y~so datre
smde tstihzar edilen Dentol d1~ suyu ve ma
cunu gayet ant isept1k ve nefis kokuludur. 
Dentol di s suyu ve macunu, dt~ etlerini kuv• 
vetlendim . Nefesi tasfiye ve dt~ l ero hiisnu 
muhafaza ett1 g1 ~ibt dislere parlalc btr be
yazhk verir. 

DENTOL; biitiin parfiimorilerle eczanelerde 
satthr. 

on I o 
Her yerde DANTQL isteyiniz. 

Eczanelerde parfomorilerde sabhr. 

Urfa Belediyesinden: 
Saray oniinde eski Belediye Dairesi oniindeki diikkanlartn ytkb · 

r1larak asri bir kazino haline getirilmesi a~tk ekailtme ile ilan edil · 
mit ise de istekli s:•kmadtgmdan arthrma ve eksiltme ve ihale kanu· 
nunun 46 nc1 maddesinin «R» f1krast mucibince 7/1/937 tarihinden 
itibaren on bet giin miiddetle pazarhga konmutlur. Ke,if bedeli 
9450 lira olan bu i~e girebilmek i~in 708 lira 75 kuruf muvakkat te· 
minat• ihaleden evvel Ziraat Bankasma yabrmakla beraber istekli · 
lerh. bu gibi i,leri muvaffakiyetle ba,ard•gma dair mevsuk ehliyet • 
name vesikalar1 ibraz edeceklerdir. Ke~if, ,artname ve planlar her· 
giin Belediye Fen Heyetinde goriilebilir. lsteklilerin 22/1/937 giinii 
saat on bette Belediyeye miiracaatleri ilan olunur. (253) 
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HI!A~,~UVAYA~ N 1!~£~, GI!TiAI!:N~o~I!Ni I' TORK GiBi KUVVETLi • 

R.C .A. 8-U Radyogramolon 
~-- vereslye Sahl 340 Lira 

R. C. A. 9 U 
Radyogramofon 

veresiye 
Salol 560 Ura 

II.. 

REA 
BIR RADYO ALMADAN ~VVEI,. 

BILMELISINIZ Kl, 

R. C. A. 35 senelik bir tec;rubentii'mah· 
, suludur.f _ - - -

R. C. A. lnsan dlma!jogtbi"iillvenvenef" 
<iyaton kudretinl k on I ro I eden 
elektrlk bir dimaC.a mar.ldtr, 

R. C~ A. lstasyonlaron yerlnl tayln eden 
elektrik bir gozle IJler . ·•' 

R. C. A. non butun lambalan ~eliktendtr: 

R. C. A. dan OS TON RADYO MEVCUT 
DEGILDIR, CONKI R. C. A. 
DONYANIN ""BOY OK RADYO 
TE$Kil.ATINA SAHIPTIR. . . 

sozu bo§ degildir. 

~APA A R K A Miistahzarat• 
bu sozii teyid eden yurd topraklannin 

biricik imal kayna&"tdtr. 

KUVVET, KUVVETLE TUTULUR. 
Ankara V aliliginden: 
~ubuk Baraj- yolunun mebdeinden altmc1 kilometroya kadar par· 

ke latla kaplamas1 4/1/937 de ihalesi yaptlmak iizere kapah zarfla 
eksiltmeye konmuf, vakti muayyeninde gelen isteklilerin teklifatla· 
r1 laytk had goriilmediginden mezkur itin arthrma ve eksiltme ka • 
nununun 40 mc1 maddesinin ilk ftkrasma tevfikan 25/1/937 giinii 
saat 15 te ihalesi yaptlmak iizere yeniden kapah zarf usulile eksilt • 
meye konulmuttur. Ketif bedeli 27150 liradan ibaret bulunan bu it 
i~in isteklilerin 2036 lira 25 kurut teminat mektubu, Ticaret Odas1 
vesikas1 ve Naf1a Vekaletinden ahnm•t 937 senesine aid miiteahhid
Iik vesikasile birlikte 25/1/937 giinii saat 14 e kadar Eksiltme Ko
misyon Reisligine vermeleri. Eksiltme tartnamesi ve teferruabmn 
Nafla Miidiirliigiinden 125 kurut mukabilinde verilecegi ilan olu • 
nur. «2281» (96)1 

KREP 

SEMPSON BiRADER.LERvESU 
R.CA. 5 T-4 5 lambalo 

iJTANBU L• ANKARA • iZMiR yeresfye_Sat•t :160 Lira 

. T. . A. . Beyoglu - istikiAI caddesi Jpekli san'at harikas1 

Yalnaz 

ADANA: Muharrem Hilmi Remo 

ADAPAZARI: 1zzet .Siikrii 
AKHiSAR: Hilmi F aiz Arabac10glu 

ANTALYA: Ahmed Sevki ve Ss1. 

BALIKES!R: Hiiseyin Sablan 

BURSA: T ayyare sinemasJ 

CANAKKALE: Mehmed Kizoglu 

CORUM: Ceh1l Ere! 
DiYARBEKiR: Dogu l§Ik T ecim Evi 

ED1RNE: Aziz l§hilen 

ESK1SEH1R: Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
GlRESUN: Ismail Uzunkaya 

Hakiki L U M A ampullar• yalntz ktrm1z1 
orijinal ambalajlar• i~inde satthr. 

KASTAMONU: 
KAYSER!: 
KONYA: 
KUTAHYA: 
MERSiN: 
ORDU: 
SAMSUN: 
SIVAS: 
TOKAT: 

TRABZON: 
ZONGl.JLDAK: 

Orban Server 
Zeki Saatman 
A. Ulvi Eranda~ 
Ahmed Fahri 
Hakkakoglu A. Rahmi 
Furtun Orner 
B. Albala ve oglu 
Ali R1za Ornek 
B. 'Albala ve oglu - Cerna! Kovah 
Harunlar 
Mahir Aysen 

ARSEBOK 
te bulunur 

Beyoglu, lstiklal caddesi No. 282, Tel. 49341 

istanbul Komutanltgtndan: 
fstanbulda miihim intaat yapdmtya batlanacakbr. 200 lira iicretle 

bir mimar veyahud ayni iicretle beton arme in,aat miihendisi aran~ 
maktadtr. 

Taliblerin tartlarmt ogrenmek iizere acele Istanbul Komutanhgt 
~. II. ne miiracaatleri ilan olunur. (269) 

• 

Ampul sanayiinin en otoriteli ve en iistiin bir varhg1d1r. 
En miikemmel, en idareli, en uzun omiirlii ve en bol I§tkh 

Markasana ta,ayan ampuld~r L U M A Y I kullanan : 

LUMA nm Takdirkan, LUMA mn hayram olur. 

ELEKTRO.t~ MOESSESA TI 
Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 


