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Cenevrede son bir piiriiz 
F ransanin S-a-n-ca_k_t_a_a_r_a_b_c_antn da yan 
tesmi dil ol~asini teklifi zorluk «;Ikardt 
Maamafih M. Edenin de i~tirak ettigi miizakerelerde 

S hir hal ~e~li hulunmaga ~ah~thyor 

A~~~~~kil~~ili~J:~da Suriyelilerin bir hareketi 
a ~amdaki Tiirk konsoloshanesi oniinde 

u. hakkimiZln kabulii ld" 
~Utetile Tiirk _ Fransiz niimayi' yapmaga te~ebbiis edi 1 

d Ostlugunun yikdmastna 
a rnani olunmasindan 
ancak memnuniyet 

duyanz. 
~ enevreden gelen son haberler, 
~ Hatay meselesinde, baz1 esaslar 
hllud " iizerinde, bir prensip anla§mas1 
ketej 1~ 1nt teyid etmekle beraber, miiza
llu,. er10 heniiz devam etmekte oldugu
dill'n \kat'i bir neticeye vanlmadtgml bil
degj~~·"t~dir. Bununla beraber, havanm 
hakik Ig~ne ve F ransada nihayet hak ve 

Tii.rk- Franszz murahhaa heyetleri bir arada 

&eliyo:tin anla~tldtgm~. ~~kme~ek laz~ 
a.nla · Bunun en buyuk dehh, prenstp 
&asla§~asm?a kabul edildigi bildirilen e
Ve n·~ 1: k,t, bunlar uzerinde, konu§mak 
diir 1 at btr anla§maya vannak miimkiin~ 
llluh ~elen telgraflarda Sancagx~ ~amda garib bir niimayi~f 
i•tikJ.~lYeti hemen hemen tam ~~r 
~ al dereeesinde olacaktu, demh-

Bir Turk kadtntnt 
sehid ettiler ~~k· B~ndan sonraki miizak~relerde, ?u 

sa .
1
genl§ muhtariyeti, kend1 as1l adtle 

i.i~:d a~arak ona «istiklal» denilecegini 
...,., .. edtyoruz. 
~ !!rki H ~ttk b ie; atay davasmda, en az 

'lit Tu .. adar a51rhk Turk yurdunda o-
.J al!. urk ekseri t" · · 'kl A l' · · q~l\ b k h' . ye Irun Ish a tm temm-
~i~ a§ a 1~btr gaye takib etmemi§tir. 
la11~ sadece soyda§lanmlZin milli varhk
tttl\ sn tan:nmasmJ istedigimiz ve lskende
dll 1ancagmx, halis muhlis bir Turk yur
~U~ ~?:.s.m~ rail;men, ilhak etmek fikrini 
~illl .e 1&~~1z i<;in, Hataym istiklali, bi
tadatste<hgtmiz §ekilde temin edilince, or
I:'ran tne.sele kalmaml§ olur. Esasen, ne 
ba!k:\~le: ~e de Suriye ile aramtzda 
~a, ~t 1.r".1h~laf olmadigma gore, Hata
t ka/dtg1m1z tarzda bir istiklal verilip te 
llli1e . 1~et kesbedince, Tiirk efka.n umu-
' slltin t . I ~ ~a t .. atmm ve temin edi mi§ olaca-

~am 25 (Husust) - Cenevrede Ha
taya clair yap1lan anla§ma hakkmda bu
raya gelen haberler, Arab mehafilince, 
hayretle kar§Ilandi. Bir ktstm alakadarlar 
bu havadisten miiteessir ve §a§km gorii -
niiyor, bir tahm miifritler heyecana mii
said tezahiirler arzediyordu. Nihayet 
ikinci ktsma dahil baz1 c;ocuklar, bilhassa 
tertib olunmu§ bir te§vik eseri olarak §U· 
rada burada niimayi~ yapmaga kalkt§ • 
mi§lar ve bu ciimleden olarak Tiirkiye 
Cumhuriyeti konsoloshanesi oniinde de 
gosteri§lere cesaretlenmi§lerdir. Lakin za
btta kuvvetlerinin siiratle ald1klan tedbir
ler neticesinde bu liizumsuz hareket ber
taraf edilmi§ ve niimayi~iler dagthlml§
hr. Ciddi mehafilde bu hareketler iyi 
kar§tlanmamt~ ve Tiirkiye ile dostlugu 
idamedeki yiiksek kJYmeti takdir edenler 
muteessif olmu§lardtr. 

Piiriizlii nokta 
Cenevre 25 Sonkanun {Sureti mah

susada gonderdigimiz arkada§lmizdan, 
telefonla) - !ngiliz Hariciye Nazm 

[Arkast sa. 3 siltun 4 tel 

Humus 25 (Hususi) - Souk
olukta ~eteler tarafmdan bir Turk 
kadmt oldiiri.ilmi.i§tiir. 
Alenen siltlh dagattyorlar 

Haleb 25 (Hususi) - fstihba
rat zabitleri Sancakta emniyet et
tikleri her §ahsa vesika ile silah da
gttmaktadtrlar. Bunlann arasmda 
!skenderun istihbarat zabiti oto • 
mobili ile alenen silah ta§tmakta ve 
istediklerine dagttmaktadtr. 
Niimayi~e gittigi i~in mahkum 

oldu! 
Hama 25 (Hususi) - lsken· 

derunda yap1lan son niimayi§e i§ti
rak ettigi i~in bir Tiirk §oforii 6 
ay hapse mahkum edilmi§tir. Hal
buki Arablar tarafmdan yap1lan 
niimayi~i bizzat Muddeiumumi ter 
tib etmi§ti. Tiirk §oforiinun mah -
kumiyetini istiyen de bu muddei • 
umumidir. 

lasa.~ b?udir. Cenevrede yap1lan ve hu
b~nu~ kldirilen prensip itilaf1, -mesele 
a~J, a.t'ile§memi§ olmakla beraber
ht~ ad Yoluna dogru atilmi§ kuvvetli 
llllyes·~ oldugu i~in Tiirkiye efkan umu-

}:' t~ 1<>~-afmdan jyi kar§tlanml§tlr. "'"" '""" """" .,,.,,.," ••••" "' • ,,., . .,,""" '"""""'"""" ,, . .,,""""" ""' ••••""''"" ""'"" 

1~~~lll~~~n'~:a:l::7~~~:nj~~~u m~:t:. Slyaseti mizin bir muvaffakiyeti daha 
~ Urk ~liei, Hatayh karde§lerinin, eski 

le.~haktr.nstz anla§malarile temin edi- ltalya, Montro·· reJ·I·mi·ni· 
~ottr)U il.l'lnn ~ignenmek iizere oldugunu 

kallt!~1 \'e takh bir teessiir ve a?abiyete d k h I 
~~~~~:"~'" ba, .. d. su,uk Min., tas i a azu antyor 
l'tne ir 1d a~;1hken Atatiirk millet vekille
derek a ettip nutukta Hataydan bahse
• {{I'J <IJ>nen u si:izleri soylemi§ti: 
<Iii~ (( 11radt milletimizi gece giin
llteae7e•gul eden ba~lrca biiyiik bir 
'•4e ;· hakiAi ~ahibi oz Turk olan 
lli'l It erun • Adczkya ve havalisi
till<ll'tl.ukaclderat-ct,r. Bunun iize • 
'" e cidcl· k ,. ~Q l'tl. 1yet ve ct ryetle durma-

1) ~cbllruz. 
"ehe~11'11_a kendisile lostluga ~ok 
QrqlJl l'ti.1Yet verdiiimt Fransa ile 
rlq.,.. ~z:~· .tek ve biiyll mesele bu
hQ44 1~rn hakikatin bilenler ve 
lti v 1 •evenler, alakatzzrn siddeti
t e •am· . • • • nl . l Qbii • unryetrm ry1a ar ar ve 

h .. 2driirler » 
0\l ""k • 

dikieJ~ ~efin Millet Mclisinde soyle-
4Qt'· u «Vzerinde iJ..Iiyet ve 
' . ll'etl cl Jf' 
teSl, h e llrmaga mebnruz» ciim-
~eseJe~~ !urk efkan umniytsinin bu 
b ~Ill de eB1 

•• ~~ygulannm bi muhassalasi, 
t.~r i§ar ti ujuk Ba§bugun 'iirk milletine 
'latay

1
e . 0 .mu§tu. Arbk undan sonra, 

!';: l_ n Istikla"l1' h T·· k · b"" ·· "'t~~;)Uk . . er ur :;m ve utun 
~ele11 •1

1~1n, mutlaka ba~IlmaSI laz1m 
lllll§tl.l;u sek bir iilkii, bir nli mesele ol-

. Ata~Urk -
daYan ' esasmda en k11etli haklara 

an davamtzJ, Tiirkiiner milli da-
ABIDIN)A V ER 

[Arkast Sa. sutun 5 te] 

italyaya davet edilen Hariciye Vekilimiz 3 
!lubatta Milanoda Kont Ciano ile gorii,ecek. 

Giomale d'italia miihin1 bir makale ne,retti 
Ankara 25 (T elefonla) - Hariciye 

Vekili Doktor T evfik Rii§tii Arasla 1-
talya Hariciye N azm Kont Ciano ara • 
smda bir gorii§me yaptlacagmt ilk defa 
bildiren haberirniz tahakkuk etmi§tir. 
Miilakat bir ftalyan §ehrinde ve .. aglebi 
ihtimal Milanoda yapilacakttr. Ogrendi
gime gore gorii§me tarihi §ubatm 3 ii o
larak tesbit edilmi§tir. 
• Ankara 25 (A.A.) - fyi malumat 

alan mahfiller, Doktor Rii§tii Arasla 
Kont Ciano arasmdaki miilakatm 3 §U -
batta Milanoda vuku bulacagml zannet
mektedirler. 

1talyamn Montro konferansma iltiha· 
kt iki devlet adammm bu miilakat esna • 
smda hi~ §iiphesiz temas edecekleri mii • 
him meeslelerden birini te§kil etmektedir. 

Giornale d'ltalia'nrn miihim 
bir makalesi 

Roma 26 (Hususi) - Tiirkiye Ha· 
riciye V ekili Doktor T evfik Rii§tii Aras· 
Ia !talya Hariciye Nazm Kont Ciano • 
nun §Ubatm 3 iinde Milanoda gorii§ecek
leri haber verilmektedir. 

Giomale d'ltalia gazetesi bu rniilakat
tan bahisle, Tiirk • italyan dostlugundan 

( 

italya Harictye Naztn Kant Ciano 

hararetle bahsederek diyor ki: 
«Tiirkiye Cumhurreisi Atatiirkiin mii· 

messillerile ltalya Ba§Vekili M. Musoli
ni arasmda ilk §ahsi miilakat 1928 ytlm
da Milanoda vuku bulmu§tur. Bilahare 
~ok miihim neticeler veren bu ilk miila -
katta Ti.irk - italyan dostlugu ve te~riki 

[Arkasz sa, 6 siitun, 3 tel 

Suriyeli karde~lere 
Tiirkten selam! 
Biz sizi mahdud poletika
cdarm pe,inde degil, bi
zimle elele gormek isteriz. 

Selam ey ehli islam I Size bu selam1 
gonderen astrlarca sizin, Arablann, bi -
zim, Tiirklerin, mii§terek yuksek menfa
atlerini korumak cehdinde bulunanlann 
yakm evladlan tarafmdan hitab olunur. 
Dogru veya yanh§, henuz bilemeyiz, bir 
Frans1z ajans1, Ad1 Havas'hr, dun gece 
ne§retti: Samda Arab gencligi heyecana 
gelmi§. Turk konsoloshanesi onunde nu· 
mayi§ler yapmak istemi§. Ni~in ey ehli 
islam'? Sizi esaret zincirlerinde buakma
ga muvafakat ettigimizi zannettiginiz i~in 
mi? Ne miinasebetl Biz Turkler, 
ki amlar ve amlarca sizi severek, 
sevgili agu§umuzda ta§Iyarak yiiksek 
fedakarhk gostermi§ milletiz I Bizden 
~izin karde~liginizi unutmak beklene-
bilir mi? Merak etmeyin... Hatamzl 
kendiniz tashih edeceginiz gun uzak de
gildir. Biz, Turkler, sevdigimiz karde§i ve 
din karde§i bildiklerimizi unutmay1z. Bi
zim yuksek sahabetimiz karde§ler iize -
rinden asia eksik olmaz; yeter ki siz bu
na liyakat gosterecek yuksek hamiyette 
oldugunuzu hala muhafaza eden recul
ler olarak meydanda goriilmelisiniz. 

Ni~in ~amdaki Turk konsoloshane -
sinde niimayi§ yaptimz '? Bu sua lin ceva
bml beklemekle beraber i~imizden gelen 
bir merakla bunu tahlil etmekten kendi
mizi alamadtk. Dii§unduk ki ataba (A) 
Turkiye Cumhuriyetinin Turk Hatay ve 
Turk Hatayhlar iizerinde ister istemez 
diinyayl kabule sevkedecegi biiyiik ha
kikatin tecellisini gormekten miiteessir 
mi oldunuz? (B) Yiiksek ve biiyiik hiir
riyet ve istiklal tecellisinden sizin mah • 
rum birakilmt~ oldugunuzdan rnl miite • 
essir oldunuz ~ (C) Y oksa siz ne birin
ci ve ne ikinci manada yiiksek hakikate 
alakastz bir takim ~irkef zihinli insanlann 
adi sokak vasttalan mtstmz? 

!§te biz bu sonuncusunu size asia ]a -
y1k goremeyiz. 

Dinda§lar I Akii!t, tedbirli ve namus· 
lu oldugunuzu gosterecek niirnayi§ler ya· 
pmlZ, ancak bu mahiyette varhklann te
zahiirah diinyada bir k1ymet olarak ta
nmabilir, ifade olunabilir. 

Birakmiz alt tarafmtl 0 tarafta gor -
diigiiniiz ve goreceginiz insanlar sizin, 
pi§valanmz olamazlar; olamamaltdtrlar; 
~iinkii onlar en nihayet ~ok mahdud 
politikactlardan ibarettir. Biz, Tiirk • 
ler Suriyeli karde~lerimizi ne bu poli
tikacJlardan ve ne de bunlann i§a • 
retlerile av' ave koparan mahluklardan 
tammay1z. Biz Suriyelileri tipki bizim gi
bi ge~mi§in mii§terek actlanm, mii§kiil • 
lerini vicdanmda ta§Iyan, hal ve istikbal
de bu adan giderecek yeni insani ufuk
lara kavu§mak i~in elele vermege mii • 
heyya karde§ler telakki ediyoruz. 

Ismail Muftak MAYAKON 
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Tiyatro ve Opera 
mektebine talebe 
kaydtna ba,Iantyor 
Tiyatro miitehassiSI bu 
hususta muharririmize 

beyanatta bulundu 
Ankara 25 {T elefonla) - Ankara· 

da kurulan Tiyatro mektebine talebe 
kaych i~in !stanbulda 29 kanunusanide ve 
Ankarada 1 0 §Ubatta yeniden imtihan a.
~Ilacakttr. Mektebin bir dram ve bir o
pera ktsmJ vardu. 

Maarif V ekaleti bu mektebin mezun -
Ian ic;in bir kanun layihaSI hazulamak • 
tad1r. Layiha mekteb mezunlanm emin 
bir hayat hukukuna sahib edecek hukiim
leri ihtiva etmektedir. Aynca kabiliyet 
ve istidadlan nisbetinde de kendilerine 
kazanclar temin edilecektir. 

Maarif Vekaleti tarafmdan bir kiiltiir 
tiyatrosu te§kili ic;in memlekete getirtile
rek verdigi rapor tetkik edilmi~ ve bu 
mektebin kurulmasl da kendisine havale 
edilmi§ olan mutehassts Karl Hebert Ti • 
yatro ve Opera mektebinin a~1lmasi mii -
nasebetiJe bana liUnlan say)edi: 
«- Turk hiikumetinin tiyatro ile biz

zat alakadar olmasx ve bu i§i ele almas1 
en modern kiiltiir hareketlerinden biridir. 
Almanyada da bu i§ pek o kadar eski 

[Arkasz Sa. 3 siitun 4 te] 

Millete bUyUk mUjde! 
14 yeni harb gemimiz 

halindedir ! ID§a • 

----------------
Hiikumet kahraman ordu ile hava kuvvetlerimi-
zin de satveti i~in miihim sipari~ler vermi~tir, dahili 
~alu~malar muvaffakiyetle devam etmektedir 
Ankara (T elefonla) - ln§a edil -

mekte ve edilecek olan yeni barb gemi -
lerimiz hakkmdaki haber etrafmda ala· 
kadarlar nezdinde tahkikatta bu!undum. 
Bu haber 8,000 er tonluk 2 kruvazor -
den ba§ka 4 tane muhrib ile 4 denizalt1 
gemisi, 4 tane biner tonluk mayin gemisi 
yaphnlmakta oldugundan, denizlllh ge -
milerinden ikisinin Y avuzu yapan Ham· 
burgdaki Alman tezgahmda, ikisinin de 
izmitte in§a halinde bulundugundan ba
histi. 

Ogrendigime gore Tiirk milll miida
faasmm icab ettirdigi tedbirlere ehemmi
yetle tevessiil olundugunu gosteren bu 
haber haddi zahnda dogrudur. Y almz 
donanmamlZln degil, ordumuzun ve hava 
kuvvetlerimizin de satveti i~in memleket 
haricine miihim sipari§ler verilmi~ ve gene 
bu yolda miihim temaslara giri§ilmi§ ol
masl pek tabiidir. Memleket :lahilinde 
de bu sahadaki ~ah§malara bi.tyiik bir 
muvaffakiyetle devam edilmekte oldugu
nu da aynca §iikram mucib bir haber ola
rak kaydedebilirim. 

Daha pek r;ok harb gemileri iizerinde dalga~ 
landtgtnt gorece(jimiz ~anlt Turk bayra!)s 

Giir dentzaltt gemimize merasimle 
r;ektldig£ gun 
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T ro«;ki ve Radek Rusyayt 
taksim edeceklermi§ I 

izvestiya'ntn eski ba,miiharriri Komiinist partisini 
iktidardan dii,iirmek i~in senelerdenberi nastl 
haztrlandtklarinl oldugu gibi itiraf ediyor 

Tra<;ki Radek Buharin 

Moskova 25 (A.A.) - Davamn i
kinci giinii, Radek'in isticvabile gec;mi§ • 
tir. Radek, istintak esnasmdaki ifadele -
rini teyid etmi§tir. Kendisi, 1923 senesin
denberi Trotsky taraftan oldugunu soy
lemi§tir. 1929 da Radek, komiinist par
tisine kusurunu itiraf etmi§ti, fakat haki-

kati halde ne§riyat yoluna girmi§ti, c;iin-1 
kii Trotsky hareketile alakasmi kesme-o 
mi~ti. 

Kirov'un katlinden sonra Radek, Bou~ 
karine'i gormi.i§ti.ir. Her ikisi, katlin tah• 
min edilmi§ olan neticeleri vermemi§ oldu· 

[Arkast Sa. 7 siltun 1 del 
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Oruclar! Arif 
~'?!::!!. azeteciligi saga sola taarruzla 
~ mevki ve menfaat temin etmek-

ten ibaret sanan bir ik.i herze· 
vekilin son giinlerde Ba§muharririmiz 
Yunus Nadiyi dillerine dolamalanndaki 
karanhk maksadlara evvelki giinkii niis
hamtzda bir ftkra ile i§aret olunmu~ ve 
miitearnzlann bu mukaddes meslekteki 
dilenci mahiyetlerinin perdesi §Oylece bir 
ucundan bir par~ac1k kaldmlmt§ti. Bu 
hareketimiz inkxlab Tiirkiyesinde yeni 
Arif Oruclara asia ve hi~bir zaman ta
hammul olunamtyacagmm faydah bir ifa
desinden ibaretti ve sarihti ki bu yaZI o 
gunlerde burada bulunmtyan Ba§muhar
ririmiz tarafmdan §ahsan yaziimi§ degildi. 
Bu yaziyt vatani ve milli meselelere 
!rOk dikkat eden !rok biiyiik ve saym 
bir hassasiyet, efkan umumiyeye 
bir tenbih ve ihtar olmak iizere yaz
mi~tl. Yunus Nadinin imzasmx ta§l· 
madtgi halde Ac;tk SOz pa~avrasmm sa
hibi bu yaztdan dolay1, tamamen Arif 
Oruc tabiyesini tekrar ederek, Yunus 
Nadi aleyhine bir siirii hezeyan savur
mak yolunu ihtiyar etmi~tir. Yunus N adi
nin bundan pervas1 yoktur. 0 gazetesin· 

de yaztlan bu yaz1lara tamamile i§tira~ 
eder, ve bundan aleyhine vukubulabilo
cek taarruzlara, g~en kervana iiriiyen 
kopekler kadar bile ehemmiyet vermez. 
Hayatta onun goriip g~irdigi tecrii .. 
belere gore bu kopek havlamasmm 
sivrisinek kadar bile tesiri yoktur. 

Yunus Nadi yazml§ veya ba§kast; biz 
en hassas bulundugumuz milli bir i§ten 
dolayt Cumhuriyet gazetesinde c;tkan her 
yazmm, her sahrm ve her kelimenin me$
uliyetini giile giile kabul ederiz. A~1IC 
Soz pa~avrasmm mahiyetinin takdirini 
Tiirk efkan umumiyesine btrakan yazi 
<;ok yerinde idi. ~unkii Y ann varakpare· 
sinin cildi sanisi olan A~tk Soz Yunus 
Nadiye ne soyliyebilir?.. Arif Orucun 
dediklerinin hpklttpktsma uygun yeni §e~ 
killerini. Yunus N adinin hasbi, gayri~ 
hasbi biitiin du§manlan gibi bunlann 
gozlerini kama§tlrarak ak1llanm ba§la~ 
rmdan alan astl mesele de Cumhuriyet 
gazetesinin milli muhitte kazandtgi mu· 
habbet mevk.iidir. Bu parlak hakikatin 
kar~tsmda hasedimizden kuduruyoruz de
memek i~in Yunus N adi klZII konakta 

[ArkaS1 Sa. ~ siitun 4 te] 
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Bataryadan k1ymetli miihendis! 
icad ettigi hassas davullarla lagtmlari ke~feden 

miihendis Gabriel, ni,anci bir Tiirk neferinin 
kursunile oldiiriilmii,tii 

' 
Turk ordusu ne topa, ne manctmga 

bel baglamt§h. Bunlarm muhasarada ge
rekli oldugunu bilmekle beraber butun 
giivencleri kendi nefislerineydi. Her ne· 
fer, gulleye kar§t gogus gerebilen duvar· 
!ann da mast gelince a§tlacagma emin
di. Onun ic;in palalanm, yataganlanm, 
kthclanm, baltalanm bilemi~lerdi, met -
rislere yangelip uzanmt~lardt, hucum 
emrini bekliyorlardt. 

Sultan Siileyman, harb fenni daire -
sinde hareket olunmasm1 kumandanlara 
bnakmt§ ve kaledeki casuslarla temas 
c;areleri aramaga da Hasodaba§J !bra -
himi memur etmi§ti. Kendisi, hakim bir 
noktaya kurulmu§ olan otagmdan met -
risleri, top yerlerini ve bilhassa kaleyi te
ma§a ile vakit gec;iriyordu. 

En c;ok me~gul oldugu yer, kaleydi. 
0 stra stra duvarlar, o yiice yuce burc;· 
ler, o dizi dizi hendelder, kendisine va -
nlmast, ula~tlmast ve kazamlmast guc; 
bir kadm kalbi gibi kan§tk, derin, geni§ 
ve korkunc goriinuyordu, bununla hera
her ordusunun §U kaleyi devirecegine i -
mam vardt. Bu iman ona, herhan'5i mag
rur, lakayd ve htrc;m bir kachn kalbinin 
de ergec; elde edilecegine itimad telkin e· 
diyordu. 

llk ate§ emimi verdigi dakikada butun 
omrunce unutamtyacagmt sandtgl bir he
yecan duymu§tu. T oplarm agzmdan kt· 
ztl bir ftrlaYJ§la c;tktp dumanh bir uc;u§la 
burdere dogru suzulen gullelerde, ate§ 
kesilmi§ gunol dileklerinin ahlara, of!ara 
sanlarak kayidsiz guzellerin ta§ gibi ruh
suz yiireklerine c;arpmasmt anduan bir 
halet seziyor ve ic;in ic;in titriyordu. A§k 
kabul etmiyen bir kadm yuregi gibi hain 
bir durum ta§tyan kaleyi bazan kendi e· 
lile yumruklamak hevesine kapthyor ve 
o vakit ota~nda duarmtyarak metrisler 
arasma iniyordu. 

ilk musademeden sonra barb ktZI§ffii§· 
t1, top duellosu cehennemi bir §iddet al
mt§h. Rodoslular gerc;ekten iyi ni§an alt
yorlardJ, Turk siperlerini altiist ediyor -
lardt, Suleyman, a§k tecellilerine timsal 
olarak kabul ettigi bu mubarezede kendi 
lehine htzh bir inki§af vukua gelmeme -
sinden dolaYJ sinirlendiginden stk s1k ve
zirleri aArhyor, hucum imkanlanm c;ar 
c;abuk yarathrmak ic;in korkunc titizlik -
ler gi:isteriyordu. 

Onun boyuna sarfettigi sert s<>zlerden 
Hasodaba§J Ibrahim de bol bol hisse ah
yordu. Herif, fstanbula bir ayakonce 
donmek istiyen efendisinin tevecciihunu 
kaybetmemek ic;in geceyi giinduze katt -
yordu, kaledeki casuslarla munasebet te
sisine sava§Iyordu. Evvelce kararla§ml§ 
parolalara, i§aretlere ragmen bu i§ ko
layhkla yaptlamadigmdan ibrahimin te
la§!, Suleymamn da titizligi arhp duru -
yordu. 

Nihayet bir gun kaleden ilk dost se· 
lam1 almd1. Hekim Salamon Senjan ki
Iisesinin c;an kulesinden top ate§lerini da
ha muessir bir sthhatle idareye medar o· 
lacak i§aretleri vennege ba§ladr. Alma -
raJ da, Sultan Suleymana bir kadm gon

dennek yolunu buldu ve mudafaa plan

lannrn sakat taraflanm bildirdi. Ufak 

tefek c;arpi§malarda, kaledekilerin arast· 

ra smamaya yeltendikleri <;1k1§ hareket -
lerinde ele gec;irilen esirlerden ahnan ha

berler de casuslann temin ettigi bilgiyi 

kuvvetlendirdiginden muharebe ~ekli §O" 

valyelerin aleyhine olarak degi§mege 

ba~ladt. Bu degi~ikligin ilk eseri, Rodos
lularca yiiz batarya toptan daha k1ymet· 

]i tutulan muhendis Gabriyel Martinen
go'nun vurulmasJ oldu. Casuslann verdik
leri haberle onun hangi mazgal deligine 
gozunu day1yarak top ate§ini idare ettigi 
ogrenildiginden ni§anct bir Turk neferi 
elile o delige yagh bir kur§un yollanmi§ 
ve miihendis tam gozunden vurularak 
oldiiriilmii§tii. 

lead ettigi hassas davullarla Tiirkle -
rin yeraltmdan yiiruttiikleri lagimlan 
kolayhkla ke feden zeki ve cesur mu • 
hendisin oliimu §ovalyelerin gozlerini ac;· 
tJ ve kale ic;inde casus bulunup bulunma· 
dtgl aramlm1ya ba§landi. Hekim Sala -
monun, boyle bir ku§kulanma ve uyanma 
vukuundan haberi yoktu, gene <;an kule
smden i§aretler vermekte devam ediyor -
du. Bir gun bu vazifeyi daha cesur bir 
§ekilde yapmak istedi, bir oka mektub 
sararak Turk siperlerine atmrya kalkr§tl 
ve ... yakalandr. 

Ostadtazam ve biitiin §ovalyeler, Turk 
zaferine ktlavuzluk etmege c;ah§an Y a -
hudiyi didim didim didkilemek istiyor -
lardt. Fakat sm; ortaklanm meydana ~~
karmak ic;in teenni g()steriyorlar, herifi 
ag1r i§kencelere sokup s()y]etmege c;ah§t" 
yorlardt. Salamon, casusluk yaparken 
gosterdigi cesarti i§kence c;ekerken gos -
teremedi, Almaralt ele verdi ve onunla 
birlikte parc;aland1. 

Her iki mahkfim, kendilerini ba§tan 
c;Ikanni§ olan Rum kiZinm adtm dile al
mami§Iardt. Bu sebeble casusluk gene 
devam edebilirdi. Lakin bir hadise bu 
imkant da ortadan kaldtrdt. 

Pek garib ve o nisbette de actklr ol -
dugu ic;in izah edecegiz; bu Rum klZI, 
malum oldugu iizere, gemi siivarilerinden 
Kara Mahmuda a§tktJ. Rodosun suku
tile beraber onunla evlenmek hulyasrm 
ta§tyordu. Kara Mahmud ise, Hekim 
Salamonia Almaralm parc;alandtklan s1· 
rada, Poskopya adasmdaki Ilhk hisanm 
zapta memur edilmi§ti. Yigit denizci, 
merd bir hamle ile vazifesini yaph, Ilhk 
kalesini ele gec;irdi, lakin yaralamp oldii. 
Ostad1azam, biitiin §i:ivalyeleri ve halkm 
ileri gelenlerini Eelemonitra ki)isesine 
tophyarak casuslann nastl ele gec;irildi • 
gini, nastl cezalandm!dtgrm tebllg eder -
ken Piskopya adasmm Turkler tarafm
dan zaptolundugunu da soylerni§ ve nut
kunu §U kelimelerle bitirmi§ti: 

- Piskopya du§tu, fakat Kara Mah
mudu da du§urdii. Bu adam Turklerce 
bin kaleye bedel tutulurdu. Demek ki biz 
kiic;uk bir palangadan mahrum kald1k, 

Tiirkler bin kale kaybetti. 0 halde acm

mtyalrm, sevinelim. Rodos elirnizde kal

dtk<;a Piskopyalann gene bizim demek 

o!dugunu da unutmiyahm! 

Kara Mahmudun a§Ikl olan Rum kiZI 

da, metresligini yapageldigi lngiliz §O -

valyesile beraber bu toplanttda hamdr, 

Ustadiazamm nutkunu dinliyordu. 0, 
kendisine candan baglr oldugu Kara 

Mahmudun olumiinu duyunca <;IIdrra • 

yazdt, muthi§ bir sinir buhramna tutu! -

du, aglrya aghya ve <;Irpma c;trpma evine 

geldi, aziz sevgilisinden yadigar kalan 

iki c;ocugunu kucakladr, «sizin arhk ne

niz kaldt» diye kendilerini opup koc; -

ll'laya koyuldu. Gi:izlerinde cinnet par -

llyor, sozlerinde cinnet <;mhyordu. 

[Arkas~ var] 

Derincede !;il(ek bahl(lvaru Ali Rtzaya; 
Beni bilhassa memnun eden, §evklendl

ren sizin g!bi yurdda~~Iarm iltlfattdir. Te
l)ekki.ir ederl.m. Bir de~il, yiiz merhaba azl
zim. 

~arkoyde yap dan siirek av1 

~arkoy (Hususi) Kazam1zda mezruata zarar vcren yabani domuzlarile 
§iddetli mucadeleye giri~en halkimtz, s1k s1k siirek avian tertib etmekte ve 
her seferinde bu muz1r hayvanlardan birr;ogunu itla£ etmektedir. Gonderdigim 
rcsim kiir;iik bir grupun av donii§llnu gostcrmektedir. 

·------------------ -- -

CUMHURtYET 26 ikincikftnun 1937 -
( ~ehir ve 
T arihi esaslar1n 
bir ~ogu degi~ti 
Y apdan ilmi hafriyat 
yeni hakikatler mey· 

dana ~tkardt 
Son dort sene i~inde gerek L\nad'llu

da, gerek Suriye ve lrakta ve ~imall !tal· 
ya ve Epirde Avrupalr alimler ve heyet· 
ler tarafmdan yap1lan ilmi ve tarihi haf
riyat neticesinde, bugunku tarihi esas · 
Ian degi§tirecek derecede c;ok ktymetli 
vesikalar elde edilmi§tir. Suriye i!e <;a -
nakkalede, !talyan, Alman ve !ngili:z; 
arkeologlan tarafmdan yaprlan hafriyat 
neticesinde en a§agt tabakalarda renkh 
keramik kulturune aid birc;ok eserler bu
lunmu§tur. 

Bu tarihi tetkikat neticesinde ilk Tru
va medeniyetini kuran kavimlerin, bugu
ne kadar devam eden ilm1 nazariyele -
rin hilafma olarak garbden degil, §ark -
tan geldikieri tesbit edilmi§tir. 

.Turk T arihi T etkik ve Ara§t!Tma Cc
rniyeti, bu tetkikiere dair son be§ sene 
zarfmda Viyana, Berlin ve Londrada 
ne~redilmi§ butun eserleri gt>tirtmi§tir. Bu 
eserler uzerinde yap1lacak tetkikatm 
ikmalinden sonra T arih Cemiyetinin be§ 
sene evvel bashnni§ oldugu tar:h serisi
nin yeni bir tab'mr c;rkartmak zaruret1 
hast! ol acak tiT. 

Bundan ba§ka bu tarih serisinin tel -
hisi suretile ortamekteblerin ilk ~1mf!arma 
mahsus olmak uzere meydana getirilen 
tarih kitabma, bazt bahislerin yanlr§ ola
rak gec;irildigi anla§IImi§hr. Bu kitab da 
yeniden gozden gec;irilerek noksanlan ik· 
mal edilecek ve tam §ekilde yeniden 
tabedilecektir. 

Yunan tarihi hakkrnda 
tetkikat yaptlacak 

Turk T arihi T etkik ve Ara§hrma 
Cemiyeti namma Yunanistanda tetkikat· 
ta bulunmak uzere, Universite edebiyat 
§ubesi Y unan tarihi doc; en ti Arif M iifid 
yarm Yunanistana gidecektir. Apif Mu
fid, Girid, Korent ve Atinada Mitos ve 
Miken medeniyetleri hakkmda tetkikat 
ta yapacakhr. Bu tetkikat bir Lu~uk ay 
devam edecektir. 

SOSYETELERDE 
Y eni Elektrik §irketi miidii

riiniin ziyaretleri 
G~enlerde vefat eden Elektrik §ir

keti miidiirli Hanses'in yerine tayin o
lunan M. Pola Kruva dun refakatinde 
§irket miidiirlerinden Soni oldugu hal
de Belediyeye gelerek Vali ve Beledi
ye Reisile $irketler Komiseri ismail 
HakklYJ ziyaret etmi§tir. 

Elektrik §irketi murahhasl a
rile yapdan miizakereler 

Naf1a Vekaletile Elektrik §irketi ara
smda heniiz halledilmemi~ olan baz1 
meseleleri miizakere etmek iizere §ir -
ket meclisi ta afmdan memur edilen 
murahhaslar Ankaraya giderek Veld
letle temaslara ba§lam1§lard1r. ~irket 
murahhaslarmm evvelce de iizerinde 
muzakereler cereyan etmi§ olan bu 
meseleleri bertaraf etmek ir;in Bel
c;ikadaki idare meclisinden kat'i ta -
limat ve salahiyet almi§ olduklan soy
lenmektedir. 

Diger taraftan Elektrik ve Tramvay 
§irketlerine aid tesisat ~ebekesi iize -
rinde fenni tetkiklerde bulunmakta o
lan heyet i§ine devam etmektedir. He
yetin alacaW. neticeye gore §ebekenin 
1slah1 meselesi de aynca §irketle Na -
fta Vekaleti arasmda miizakere edile -
cektir. 

A.DLIYEDE 
Adliye koridorlarmda 

hir hadise 
Dun Adliyede bir hadise olmu§ ve 

bir kadm aynlmakta oldugu kocasm1 
mahkemeden r;1kar r;1kmaz tokatlaml§· 
hr. Hadise ~udur: 

Eski Belediye memurlarmdan ibra -
himin kans1 Semiha medeni kanundan 
evvel evlenmi§ ve miiteaddid defalar 
bo§amp tekrar evlenmi§tir. Son evlen· 
meleri medeni kanunun ne§rinden son
raya tesaduf ettiginden evlenmeleri 
muteber say1lmam1§ fakat !brahimle 
Semiha bm~and1klarma dair niifus kii
tiigune §erh vermemi§lerdir. Nihayet 
1brahim bo§anmak iizere sulh hukuk 
mahkemesine mliracaat etmi§tir. 

Diin eski evliler mahkemeden c;Ikar
ken bir miinaka§aya tutu§mU§lardlr. 
Bu s1rada Scmiha eski kocasmt tokat
lamaga ba§laml§hr. Bu kavga iizerine 
Adliye koridorlarmda kalabahk top -
lanml§ ve ibrahim, eski karlSlm polise 
vererek ciirmii me§hud mahkemesine 
sev kettirmi§tir. 

KVLTVR ISLER/ 

Maarif V ekaleti Miisi:e§ari 
Birkac; giindenberi §ehrimizde tetki

katta bulunan Maarif Vekaleti Miiste
§an Rrdvan Nafiz diinkli Toros ekspre
sile Ankaraya avdet etmi§tir, 

Memleket Haberleri 
Kar firtinasi di11di 

) 

Diin hava 
~Iktdar. 

gemiler 
vapur kazalar1 

a~b, bir kisim Karadenize 
oldu Yeniden 

. . . ' · .. 

~~y~si. -~-~~Wal 
lngiltere, Fransa ve 

iskenderun 
IN... lmanya ile !talya arasmdaki si· 
~ yasi i§birligi saglamla§ti~Y' 

· F ransanm ingiltereye merb~tl 
1
' 

yeti o nisbette artmaktad1r. F ransa, Itj' 
yay1 kendi tarafma c;ekmek ve bunun 8 

. .. U' 
Almanyaya kar§I bir Latin cephest vue 
de getirmek imkam kalmadtgmi, Sovret· 
!erie yaphg1 kar§Ihkh yard!ID ittifak1 ~1~ 
§arki A vrupadaki muttefikleri ic;in, ihtJ J 
mal, bir gun faydas1 olsa bile, ken 
memleketinin mudafaasmda bir i§e yara' 
mryacagmt artJk iyice anladtgmdan, ~i~' 
di, ingiltereye bel baglamaktan ba§.' ta· 
necat c;aresi olmad1gma kanaat getirJlllf ba 
tir. . e 

Bunun ic;in F ransa, yeni Lokarno Jll; tsa 
sakmm akdine kadar ingiltere iie yapi!S

1 ~ 
muvakkat anla§mada eski Lokamo JOist 
kmm hadlerini tecaviiz ederek lngiltel~ ni 
nin yardtm vadine kar§t kendisi da . l 
butun kuvvetiie ingiltereye yard1m etJll1 a 
gi taahhiid gibi c;ok agu bir yuk aW ta 
girmi§tir. ingiliz efkan urnumiyesi, fra~ ~ 
sanm vaziyeti c;ok nazik ve vahim ol~1° Kt,rn keyfini siiren giivercinler, Kopriiden bir manzara - b I k t d t gut~ 0 

_ gunu ve u mem e e e yar tmln n l hu 
ve kartopu oymyanlar reye pek agira mal olacagrm takdir er ~ 

F1rhna diin hafiflemi§, tipi dinmi§tir. berdar olur olmaz geri donerek oraya diginden yaimz kendisi yiik altma girJll~ tl§ 

Diin ogl.eye kadar fas1lah surette kar gitmi§ oldugunu zannetmektedir. Arne- ge taraftar olmamt§ ve ancak Fransa bd !eli 
yagdtktan sonra hava ar;mi§hr. rikan vapurunun :fJ.rtmada kayalara tun kuvvetlerini ingilterenin emrine ved d 
~imal riizgarmm §iddetin·i kaybet • r;arparak parr;alarup batmi§ olmast ih - mege raz1 olduktan sonradu ki Lon r llle 

mesine ragmen Karadenizde hava ve timaline pek yer verilmemektedir. kabinesi muvakkat anla§may1 imzalalll1' sl 
deniz sefere mlisaid degildir. Olii dal - Gene g~en geceki f1rtmada Cibali 

t tt. k galar, henuz kiic;iik gemilerin hareke - oniinde bagh bulunan nhisarlar idare- ' a 
Fransanm lngiltereye yalmz siyas• I tine mani olmaktad1r. Bu itibarla Bii - sine aid 4 numarah motor su alarak e 

yiikdere 5niinde on be§ kadar vapur, batml§br. ikttsadi cihetten degil, mali cihettell 
havanm siik11net bulmas1m beklemek - Belediye yollarr temizletiyor c;:ok buyuk hitiyac1 vardiT. F ransantn f bi 
tedir. Biiyiik gemilerden birkac;1 dun Son giinlerde yagan karlann ortadan ni butc;esinde altt milyar frank ac;tk "~ 
Karadenize r;Ilam§t1r. kaldmlmas1 ic;in iki giindenberi Bele • dtr. Devletin uzerinde c;ak agrr bir )1-

Firtmamn denizde baz1 kazalara se- diyenin temizlik amelesi c;alt§tmlmaga olan demiryollanmn zararile biriikte h 
beb oldugunu yazrnl§tlk. ba§lanml§tlr. Amele kadrosu biitiin §U· kiki ac;tk yinni milyan buiuyor. Diger 

<;anakkalede f1rtma yiiziinden kara - belerde esasen mahdud oldugundan raftan teslihatrm 1slah ve tezyid etJll~ 
ya oturan ve Tiirk Gemi Kurtarma §ir- karlar temizleninciye kadar "al1"t1r1l - · · · · f k ] ] ktad " " tc;m yem yem masra ap1 an ac;1 rna 
keti tahlisiyeleri tarafmdan kurtanlan mak iizere muvakkaten bir miktar da- H · d F 1 d · ~ · anc en ransaya a hn ve ovtz a . 
Italyan band1rah §ileb Kanarya vapu • ha amele almm1"tlr. H h dler 

" durmu§tur. arice kar§I taa hii 
runa bo§altll.nn§ olan ylikiinii tekrar Rn•athanenr·n verdr'gvl. maluAmat d I 

d ed k ...... miitemadiyen mevcud altJnlarile o erf! aldlktan sonra yoluna evam ece - Kandilli Rasadhanesinin verdigi rna- ~ 
tir te oldugundan tediye muvazenesi gittl ' 

· lfimata gore, diin saat 14 te barometro 
Tipi yuziinden evvelki gece Karade- 769 idi. Diinkii azaml: Slcakhk 1, asgari bozuluyor. I 

niz Bogazl aglklarmda karaya oturan nakls 3 olarak tesbit edilmi§tir. Fransa harici tediyelerine doviz btl 
Romanya bandirah ve Karmen Silva Riizgar poyrazdan saniyede 14 metro mak i<;in lngiltereden biiyiik bir istikfl 
isimli vapurun 24 ki§iye balig olan kap- siiratle esmi§tir. istedi. F akat, lngiltere yalmz kendi sa! 
tan ve miirettebatt civardaki tahlisiye yi ve ticaretini kolayla§tlracak i§ler 11 
istasyonu miirettebatl tarafmdan ra - Sokakta kayrp yaralananlar 1 

ketlerle kurtanlmi§br. Tahlisiye Umum Samatyada oturan Safiye isminde para vermegi kendisine prensip ittih~\ 
Mlidlirli Necmeddin, bu kaza ve tahli- bir kadm dlin Fenerden gec;erken ka - tiginden Fransanm istedigi biiyuk 15 tl 
siye ameliyesi hakkmda mahallen tet - yarak dii§mli§, sa~ ayag1 mafsalmdan raz1 kabulden imtina etti. 
kikatta bulunmak iizere diin Kilyosa kmlml§hr. Bununla beraber, fngiltere, askeri•. 
gitmi§tir. Romanya vapurunun vaziyeti Sinema miifetti§lerinden Mithat ta tJsadi ve siyasi sahalarda oldugu Sl. 
r;ok tehlikelidir. Gemi Kurtarma §irke- Beyoglunda Tayyare sokagmdan ge - mali sahada dahi Fransay1 mumkiin Jll' 
tinin <;anakkalede bulunan tahlisiyele- r;erken dii§mii§ ve ba§mdan tehlikeli tebe korumak istediginden ancak 1 

1
. 

ri henliz Karadenize ger;memi§lerdir. surette yaralanmt§tlr. '] 1 il' I' I k b' · 'k P m1 yon ng tz ITa 1 u Jstl raza 
Tahlisiyelerin bugiin kaza mahalline Her iki yarah da hastaneye kaldml- olmu§tur. 
yeti§erek i§e ba§lamalan muhtemeldir. ml§hr. 1 

F ransa A vrupamn haricindeki rnes Danimarka band1rah Etlang vapuru Karadenizde lrrtrna devam ediyor 
iki gece evvel, miithi§ f1rtma ve tipide inebolu 25 (A.A.) - Dart glindur fa- lelerde dahi artlk daima l0'5iltere 
K~radenizden limamm1za gelirken Bii- stlaslz ve §iddetli bir surette :fJ.rtma de- yard1m istiyor ve buluyor. 1skendertJ!l 
yukdere 5niinde demirli bulunan Yu - vam etmekte ve kar yagmaktadtr. Ka- Antakya ve havalisi meselesi son zaJll 
nan' bandrrah Maton vapuruna r;arp - ra. yollan kapandtgt gibi deniz miina - larda c;ok sarpa sarmi§tt. F akat bu 111~" 
ml§hr. <;arpl§ma ani ve §iddetli olmu§, kalatl da durmu§tur. Vapurlar geleme- lede hak tamamile Turkiyede oldugtl ~ 
Yunan vapuru iskele ba~omuzlugundan mi§tir. bi Avrupa politikasmm bugunku vatif; 
yaralanmi§tlr. Danimarka vapuru da Arabsunda soguktan olenler tinde Turkiye c;ok agiT basmaktadtr. 
hasara ugrami§hr. Yunan vapurunun Arabsun (Husus1·) _ Kazamlzla mu- D I I k h v 

L · ev etler tam ami e i i cep eye a. acentas1 keyfiyeti protesto etmi§tir. l- hitinde karakl§ §iddetle hiikmiinii siir- h' 
man Re-isligi hadise etrafmda tahkika· mektedir. Tuz satmadan donen dart m1~ bulunuyorlar. ,Simdilik bu cep ~ 
t b 1 t rasmda bir nevi muvazene vard1r. l,' a a§ aml§ Ir. Karaca§arh yolcu on iki hayvanla Ur-

r d k t d v d" kiye aibi muhim bir askeri devletin .;ir · .._,..e§me e araya our ugunu un giib civarmda donrnu§ olarak bulundu- o· 1 

yazm.l§ oldugumuz Amerikan vapuru - lar. Bundan ba§ka bir avct da KlZlhr- raft tutmasile politika ve sevkulce-f§ te~ 
nu kurtarmak iizere Alemdar tahlisiye mak kopriisii yamnda tipiye yakalan _ zisinin o gozu muhakkak agrr b1sac8. 
vapuru kaza mahalline gitmi§tir. Bu mi§ ve kazaya donemiyerek, donm11§, trr. Turkiye cografi mevkiile Akdefl11 

vapurun acentas1 kaza uzerine dun !z- olmii§tiir. ~arkma da hakim bulunuyo~. Fra.J 
mire hareket etmi§tir. Ayni acentaya lzmitte kar miinakalata Turkiyenin siyasi muvazenec'e nek~: 
mensub Amerikan band1rah ve Ekslovi aglr basan bir ami! oldugum son d.a.~;A 
vapuru Selanikten limamm1za miite - mani oluyor rf 
veccihen hareket etmi§ ve cumartesi 1zmit (Hususl:) - Ur; giindenberi vi- kada c;ok iyi takdir etmi§ ve i§in j~Ifl~1{ 
glinii <;anakkaleden g~tigini telsizle layetin her tarafma miitemadiyen kar c;tkabilmek ic;in, ingilterenn Tiir 
bildirmi§ti. Bu vapurdan o giindenberi yagmaktad1r. Bu yiizden Adapazar1 ile nezdindeki dostluguna ba§V1Ill1U§tur· ~· 
bir haber almamamt§br. Alakadarlar Hendek, izrnitle de Kand1ra arasmda lngiltere Hariciye Nazm Mister.1e,~ bu vapurun <;e§TI!ede karaya oturan miinakalat tasavvur edilemiyecek giic;- den Hatay meselesile me$111 koJ111l' 
arkada§lmn vaziyetinden telsizle ha - liiklerle temin edilmektedir. dahil olarak iki taraf1 yakndan dill J~ 
Ill ••••••••••••••••••••••••••• II •••••••••••• II ••••••••••••••••••••••• lilt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

<;ekirdekten yeti- lOtomobil-Tramvay 
~en yaman htrstzlar musademesi 
19 ve 12 ya,Indaki hirsJZ
lar yakay1 ele verdiler 
Beyoglunda Kuloglu sokaW.nda Kul

oglu apartrman1 sahibi $iikriyenin o -
turdugu daireye bundan bir ay evvel 
bir gece pencereden h1rs1z girmi§ ve o
dalardan hahlan tophyarak geldigi 
yerden ve devriyelere goriinmeden 
kar;m1§tl. 

Bu apart1mandan c;:alman hahlar dun 
sabhrken yakalanml§hr. 

Bunlar Artin, Moris, Niko isimlerin
de ve henliz 19 ya§larmda u~ r;ocuktur . 
Tahkikata devam edilmektedir. 

12 yaftnda bir htrsrz daha 
Tepeba§mda Yeni~eriagas1 sokagm -

da 13 numarah bakkal Baharm dlikka
mm, 12 ya§lannda Hasan isminde bir 
r;ocuk soymu§tur. Kuc;uk h1rs1z tedarik 
ettigi bir maymuncukla geceyansmdan 
sonra dukkamn hepenk kilidini ar;mi§ 
ve bir hayli mal c;alarak kac;ml§tiT. Fa
kat Hasan, bu i§e yeni ba§lad1W.ndan 
y9lda memurlar tarafmdan yakalan -
nn§trr, 

iki tramvay iki 
otomobili par~alad1 

Taksimden Harbiyeye gitmekte olan 
§OfOr Nurinin idaresindeki 1959 numa
rah otomobile vatman Osmamn idare· 
sindeki :;ii§li - Beyaz1d tramvaYJ arka
dan c;arpml§ ve otomobili parr;alami§ -
tir. Bu s1rada otomobilde bulunan mii'§
terilerden Margarit admdaki kadm 
tehlikeli surette yaralanml§tlr. 

Vatman :;iukriiniin idaresindeki $i§ -
li - Tiinel tramvay1 da istiklal cadde -
sinde §Ofor Azizin 2704 numarah oto • 
mobiline c;arpml§ ve otomobili parr;a -
laml§tlr. 

Kartopu oynarken 
Uskiidarda Pazarba§l sokagmda otu

ran 12 ya§larmda Aleko, caddede kar 
topu oynarken ingiliz tebaasmdan Vi
taliye aid §Ofor Mehmedin idaresindeki 
otomobil altmda kalarak yaralanml§ -
hr. 

Yarall tedavi 
yakalannn§tiT, 

altma §Of or 

mi§, hak ve hakikatin ne taafta buiuJI el 
gunu ogrendikten sonra, ik tarafla Jll •' 

• 8'' 
cud olan s1kt dostluga da~narak b1r 

]a~ma zemini hazulaz:11~tJ · . Ji~' 
Meselenin teferrua!r Gahi hailed•! ~tl' 

ten sonra, F ransa i~n. fngiliz dostl~~e' 
nun nekadar degerli oldugu ve Tiir~ ' 
nin askeri ve siy!si' ktymet ve eheiP 0.1 
yetinin !ngiltere tarafmd'Ul nekadar tr!lil 
rakdir edildigi h kat daha tebariiz e 
olacakhr. f 

Muhl'rem F eyzi TO~ 

Tiirlofis lstanhul 
11iidiirliigii ··~' 

Tiirkofis hmbul §Ubesi miidiirltl jti' 
ne tayin ediJn Suphi Ziya diindell 
baren yeni tzifesine ba§laml§tlf· 

Cunhuriyet 
Niitaa1 5 Kuruttur 

Abone Tiirkiye 

,eraiti i~io 
Senelik 1400 Kr. 
Alb ayh 750 
o~ ayh' 400 
Bir ayhl 150 

Hari' 
i~io 

1100 l(r. 
1450 
800 

yoktlll' 

() 

h 
d 



SO.:N _·,··~ HABERLER ••• 
. ,. , ' . i . ~ 

lELEFON · TELGRAF ve TELSiZLE 

si• 
Yeni or man kanunu 

Hadiseler aras1nda 

Hiiyiik iimid 
Cenevreden gelen son haberler kar-

• 

Cenevrede son bir piiriiz 
Fransan1n 

yar1 

HEM NALINA 
MIHINA 

Tramvaylardaki 
intizams1zhklar 

~~ Gayet mufassal bir ,ekilde haz1rlanan layihanm 
~/~ llluvakkat enciimende miizakeresi bitirildi 

§Ismda resmi Tiirkiyenin ve belki 
biitiin milletin inbbai, ~iikrii Sarac
oglunun tek bir ciimlesinde en mii
kemmel hulasasrm bulmu§ sayilabi
lir: «24 saattenberi davam1z miispet 
bir yola girmi§tir.» 

Sancakta 
resmi dil 

zorluk 

Arabcan1n da 
olmasini teklifi 
~1kard1 a

0 
stanbulun tramvaylan eskidenberi 
muntazam i§lemez. Bundan §ikayet 
ettigimiz zaman da, §irketin §U maze~ 

retile kar§!la§ITIZ: 
M Ankara 25 {Telefonh) - B. M. Layihanm kabul ettigi e$aslard3n bi • 

eclisi umumi heyetince Ad':ye. Mali ri~i de paras1z intifa haklar mn kaldml
~· .~ahiliye, Milli Miidafaa ve Biit<;e ml§ olmas1d1T. Bu usul orm ml:um h1ra· 
rn~curnenlerinden se<;ilen bP~er aza hn bi~ini mueib olmu~tur. Ancak bu hak 
/rekkeb orman kanunu muvakk.it t'n - kaldmhrken koyli.ilerin ;htiy'ldan cia 
urnenj k lA 'h .. 1'hmal edilmemi•tir. Enciimt'n mevcud or-k . orrnan anun ay1 asm•n mu:zd - , 

t ereslnj bitirdi. Muvakkat rnc-i.imen zi- manlardan bir k1smmm parc;alamp koy -
'lakt enciimeninin haZ!Tlad1g1 §ekli mii - liilere verilmesini dogru buhmyarak bu -
ba ebelerine esas ittihaz etmi~ olmak!a nun yerine koylii ihtiyac;lann, ve orrran
e~ral er bu endimenin kabul rtti~i bz1 (ann kurulmasl ic;in miimkiin o!an kolay

:; ~as an ve hiikiimleri layihadan c;:kar - hklan ve §ekilleri tesbit etm•~tir. Layiha 
'sa· il~!. Yeniden baz1 esaslar ve \.._i.ikiimlt.:r ormanlarda devlet i§letmesi <"SaS!T•I koy -

~~~esj suretile de kul halinde adeta ye· mu~ bulunmaktadlr. 
1 en bir 1· 'h h 1 · t' Muvakkat enctimenin hamlJ-dlgJ Ia -L· . ay1 a usu e geti<JnJ~ 1-. 

Ia akylha umuml hiikiimler k1smile ba~ yihanm birinci maddesi §oyledir. 
Ia~~ ~ad1r. Bu bs1mda orman•n tarifi, «Bu kanunun tatbikmda kt'ndi kendi
tn 

1
rn1 ve devletten ba§kasma aid or - ne yeti§mi§ veya emekle yeti~tiri' :ni~ olllp 

dijn arm devlet tarafmdan murakabt' e- ta herhangi bir <;e~id orman hasi~at: ve 

0~cegi Yazihd!r. T atbikatta nerelere ren a~ac ve agachklann toplu l\allerile 
hUk~n de~ilecegi ve hangi yerlerin orman ve yerlerile beraber orman sav•k. Saz • 

t r11 k~~lenne tabi tutulacagi t'kse1iya ka- hklar, muhit itibarile koru ve baltahk 
10~g1 mueib olm~§~u:.. . yapiimiyan, her <;e§id dikenJ;k vr fun -

lelit ma~lann taks1m1 !§In~ gelmce muh- dahklarla parklar ve ormanlara biti§ik 
deyJ encumen bunlan neVJ!ere ay:rm•§· olmJYan 5 hektardan az sal~:bsi:z arazi 
"'• et orrnanlan, vak1f ormanla •1, an - i.izerindeki agae1lklar ve ficlan 1•tl"r or -
···- rn .. si Uesseselerine aid ormanlar ve husu mandan say1lmaz.» 

ka~1~nlar ~eklindeki taksimle a§agl. y1.- Madde 2: 
leriJ 1 ~.deki arazinin miilkiyet v;myet· «Bulunduklan mevki vr va?.iyet ve 

13: mute~am ~iilciimler koym~.§t~r.. . haiz olduklan hususiyet noktasmdan hal
bit h Yie .b1r .t~ks1m or~an reJim_lmll.m km, memleketin s1hhat, selamet ve w.en· 
llev'J U~us1yetJm de te§kll e!:nrh.:d1r. Bu faatine yanyacak olup ta bi~inc1 madde 
ol/~nn her birine aid hiikiimler ba~ka §iimuliine gi-remiyeeek olan mua_;r. en a
bit ~Undan layihada her nevi 1r_;in wr. gach sahalar !era Vekilleri kara~ae belli 
ttJ 

1
lsan tahsis olunmu§tur. 1 .ayiha ile edilerek buralardaki agac kat'ivatl 01 • 

let~u an rejimin bir hususiyeti de dev • man idaresinin iznine tabi tutu!abl;r.» 
tindn ~a~kasma aid olan orman1ar ii:ze • Layihanm dordiincii fa~bn h orman 
olrn ek1 murakabenin esash v~ bvvetli memurlarmm tahlifi hakkmda vr 96 nc1 
i~ahasld!.r. Bunun nasi! ve ne §ekillerde maddede §U hi.ikiim vard1r. 
Ian k edllecegi her nevi orman i<;in ayn- «Butiin orman muhendisi, fen memu-

D lsmda ac;lk~,ta yaziiml§l'r. ru, idare, koruma memurlan vazifeye 

81111 evlet ormanlanna tahsis olun3n k1· ba§lamazdan evvel bulund•Iklan kaza 
.M ortnanlarm tahdidi ile i~e b'-'~hyor. veya vilayet merkezlerindeki mil. hakim· 
i~i~n~azam bir idarem~ ku·ulabrlme~i Jeri tarafmdan yemin ettirilert>k b~·na da
tn dkevvel arazi iizermde devlet or - ir kendilerine bir vesika ver•li•.» Yen,in 

anlannm s1mrlarla belli eJilmi~ ol'llnSI «Vazifemi ifa ederken Cumhuntrt ka -
§arttJr z· · d'd I h k" I . d I 1 d · 1raat Enciirnem ta'L • s1rasm - nun armm ii urn erm en ayn t1!•yaca • 
Ie: ~Ikacak ihti!aflann aynea te ~k:l edi- g1mdan, dogruluk ve namusk~rl · :C Jcabla
rii) e ?lan kadastro mahkt'IIl rlerinrfe gc· nna riayet edecegime and i~"ri•m> §ek • 
tn llJesini kabul etmi§ti. Muhtd;t encii - Iinde olacakta. 
den bu ihtilaflann mahalli mahkemeler~ Layihaya nazaran ou nuKt.mt•r I na
l'r)e ~mum! hi.ikiimler daires•nde ~?riil • ziran 193 7 tarihinden itibaren tatbik e-

' es) esasJnJ muha faza etmi§tlf' lldlll\il\lllei\CIIIIe\\k\\ll~~~~:~~~~~~~\ llllllniiiiOIIIIn•nn n•"'"""'"""" 
lsllany~ ... d~hiii"'h:;b'i\11 B. M. Meclisinin 

devam ediyor diinkii i~tima1 
~erlin 
) ... .,...1. 

. 1 l"! 

ve Roma, son 
notastna cevab 
verdiler 

A.· -l'riuh:bl~a. 25 (A.A.) - Havas Ajans1 
1flnden: 

13ur· k 
fe 11ad

1 
un ~.adrid .. eephesi~de hava <;o 

~~k' r "e U<; gundenben bu cephede 
kQ un huki.im siirmektedir. Asiler, bu sii-

oJ;l.i k!z!}Jann artlk bitkin bir hale gelmi§ 

tk·lan suretinde tefsir ehnektedirler. 

he Sitler, beynelmilel miifrezenin hemen 

di~J en lllah ... olmu~ oldugunu soylemekte
er. 
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~eker istihlak ve giimriik 
resimlerinde degi,iklik 
kanunlar1 kabul edildi 
Ankara 25 (Telefonla) - Kamutay 

bugiin Refet Camtezin ba§kanhgmda 
toplanml§tlr. Celsenin ba~lang1cmda ls -
tanbul meb'usluguna se<;ilen Atif Ba ~ 
ymdmn mazbatas1 kabul edilmi§ ve tah

lifi yapllml§tlr. 

Bu yol nekadar siirecek? bilmiyo
ruz; fakat aylardanberi, diplomatik 
safsatalar halinde kar§Jmlza ~Ikanlan 
engeUerle arpa boyu ileri gidemiyen 
davam1zm boyle ans1zm biiyiik ii
midler verici, geni§ bir merhale a§
masJ, haU(J ve gazeteleri, adeta mese
le hallolunmu§ kadar, memnun etti. 

Halbuki Anadolu Ajansmm ve 
Ulus arkada§Imlzm da miilahaza et
tikleri gibi davam1z nihai safhaya 
varmi§ degil, olsa olsa, daha miispet 
bir anla§ma yoluna girmi§tir. Bulu
nan son formiiliin eskiden bize teklif 
edilen abes §ekillerden farktnt hiisnii 
telakki etmege, hatta alkt§lamaga 
nas1l mecbursak, ayni formiiliin Ha
tay davasmdaki §a§maz prensipleri
mizden farki iistiinde de hassas ol
mamJZ ayni derecede zaruridir. He
niiz Cenevreden gelen k1sa ajans 
haberinin teferruabm bilmiyoruz. 
Askerlikten tecrid edilmek §artile 
kendine gore bir kanunu esasiye ve 
parlamentoya sahib olduktan sonra 
dl§an politikasmda Suriye emrine ve
rilmesi dii§iiniilen Sar.-::ak idaresinin 
muhtariyet ~ya istiklal tekli iistiin
de timdiden kanaat verecek hi~bir 
miitalea yiiriitmek miimkiin degil
dir. 

1\!ine girdigimiz miispet yolun da
ha miispet merhaleler a§bktan sonra 
yeni \!&g Tiirkiyesinin iki biiyiik ti
anna miisavi derecede uygun bir uz
l&§maya varmastnt temenni edelim. 
Bu iki biiyiik §iann biri sulh ideali
mizse, oteki de, hi\! §iiphe yok, milli 
§erefimizdir. 

'PEYAMI SAFA 

Japon 
vaziyete 

ordusu 
hakim! 

Y eni kabinede hi~ bir 
f1rkac1 bulunnuyacak ve 

MPrlia fpaheo.A;Jo.r-Pir 
Tokyo 25 (A. 

A) - Her iki mee
lis, M. Ugaki'nin 
kabinesini te§kil ede
cegi zamana kadar 
i<;timalanm tehire 
karar vermi§ler ve 
bu kararlanm tat- . 
bik etmi~lerdir. (:iin
kii !mparator, ye -
ni Ba~vekile kabi
nesinin te§kili ic;in General Ugaki 

bir miihlet vermi§tir. 
Siyasi f1rkalarla gazeetler, M. Uga~ 

ki'nin Ba§vekil olarak intihab edilmesmt 
musaid surette kar§!lamaktad!rlar. An ~ 
cak ordu, muha!efet emareleri gosterme

ge ba~laml§l!T. 
Ordunun mutalebatmm §unlar oldugu 

soylenmektedir: 
1 - Y eni kabinede s1yasi fukalara 

mensub hi<; kimse bulunmlyacaktlr. 
2 - Yeni kabine te§ekkiil edinee di ~ 

yet, fesholunacaktu. 
Yeni Japon ba~vekilinin 

hal terciimesi 

f Ba$tara!1 1 tnct sahttede I 
Mister Edenin miiessir miidahaleslie Ha
tay iizerindeki Tiirk • F rans1z ihtilafmm 
en miihim esaslannda itilaf has!l olarak 
diindenberi bu anla§manm ana hatlan -
mn tesbitine iptidar olunmu§tu. Miihim 
bsmmda pek iyi yiiriimekte olan bu mesai 
Saneagm resmi dili meselesi uzerinde du
raklaml§ ve bu ytizden c;1kan ihtilaftan 
dolay1 her iki heyeti murahhasa Paristen 
ve Ankaradan talimat istemislerdir. 

1htilafm mevzuu §udur: iskenderun -
Antakya ve havalisinin Turk ekseriyeti 
esasm1 ve buna gore bir idare kurulma -
sm1 F rans1z heyeti murahhasas1 da kabul 
etmi§ oldugu halde bu haberi verdigim 
son dabkalarda F rans1z heyeti murah -
hasas1 Arab dilinin Ti.irk dilile miisavi 
bir resmiyeti haiz olmas1 teklifini ileri 
surmii§tiir. Heyeti murahhasam1z 1921 
ahidnamesine oldugu kadar vaziyetin 
hakiki ieablarma da muvaf1k olm1yan bu 
teklifi kabul etmemi§tir. Mesele uzerinde 
konu§uluyor ve bu hususta devlet merkez
lerinden gelecek yeni miitalealar bekle -
niyor. Ayni zamanda itilafnamenin an· 
la§IIan kls!mlarmm her iki tarafm teklif
leri kar§lla§tmlmak suretile yaz1lmasma 
hararetle devam olunmaktadu. 

DOGAN NADI 
Miizakereler ~ok ~etin oluyor 
Cenevre 25 (A.A.) - Anadolu A

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Tiirk - F rans1z heyetleri arasmda ln

gilizler de ham oldugu halde bu sabah 
ve ak§am muzakerelere devam olunmu§
tur. Bu hususl konu§malar bazan c;ok c;e
tin olmaktadir. Birc;ok meselelerde itilaf 
has1l olmu§sa da miihim bir iki noktada 
henuz mutabakat yoktur. 

Hususl miizakereye yarm sabah de -
vam olunacaktJr. 

Franstz Cumhur Reisinin relikast 
sefarethanemizde 

Paris 25 (A.A.) - Anadolu aian
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Reisieumhurun refikalan evvelki giin 
sefaretimize gelerek sefiremiz Bayan 
Davas1 ziyaret etmi§ bu munasebetle se

firemiz Madam Lebrun §erefine bir res
cliiriie \~hrferili ve1 siyks~l r~a11tt ·I-en'd
larile kadm naz1rlar haZir bulunmu§tur. 

Franstz matbuatrnda miitalealar 
Cenevre 25 {A.A.) - Anadolu a -

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Frans1z matbuatl wnumiyetle nikbin

dir. Baz1 Paris gazeteleri meseleyi lama
men bitmi§ gibi gosteriyorlar. Burada 
Tiirkiye heyeti mehafilinde ogrendigime 
gore baz1 e9aslarda itilaf goriilmekte ise 
de miizakere heniiz devam etmektedir. 
Aneak pazartesi veyahud sah gi.inii ne
tiee hakkmda bir fikir edinmek miimkiin 
olaeaktJr. 

Le Journal gazetesinin yeni 
bir ukalalrgr 

Paris 25 (A.A.) - Cenevrede is -
kenderun Saneagi hakkmda has1l olan 
anla§madan bahseden Le Journal gazetesi 
bu hal tarzmm mustakbel Suriye devleti 
i<;inde bir devlet tesis ettigini ve Suriye
nin Arab olm1yan diger unsurlarmm mu
talebelerine yo! a<;makta oldugunu bil
diriyor ve diyor ki: 

«F ransa, bu sistemle, nazari bir Suriye 
birligi ile fiJi bir aynbk kan§1khgm1 ida
me edeeektir.. Bu hal bir Turk tahak -
kiimiinii ve Ttirkiye ile Arab Suriye ara
smda anla§mazhklan intac edecektir.» 

M. Delbos'un ziyaleti 
Cenevre 25 (A.A.) - M. Delbos 

bugiin konseydeki meslekda§lanna bir 
ogle yemegi vermi§, yemekte cemiyet ge
ne! sekreteri de haz1r bulunmu§tur. 

Danzig meselesi 
Cenevre 25 (A.A.) - Konsey saat 

16.30 da toplanacaktJr. Konseyin bu ak
~amdan itibaren Danzig i§lerile i§tigal 
etmesi icab etmekte ise de ihzari gorii§me
ler baz1 zorluklarla kar§lla§ml§lir. 

Konsey komitesi, gece celsesinde, Dan~ 
zig fevkalade komiserine verileeek sala
hiyet meselesi hakkmdaki z1t temayiilleri 
kat'i bir raporda telif edememi~ ve buna 
binaen bu sabah tekrar toplanmi§tJr . 

Bunun anla§ma yolunda yalmz bir ge
eikme tevlid edebilecegi intJba1 meveut -
tur. 

H eyeti V ekile i~timat 
Ankara 25 (Telefonla) - Vekiller 

heyeti bugun de topland1 ve gee vakte 
kadar rniizakerelerde bulundu. Bu top
emlalgine gore t'lan~l:Ve ·v eKUlffilU ye
niden baz1 talimat verilmi§tir. 

- Hatlann bugiinkii vaziyeti, daha 
fazla araba i~letmege fennen musaid de
gildir. Atati.irk koprusu yap1ld!ktan ve 
Beyoglu o koprii vasJtasile dogrudan 
dogruya ve en bsa yoldan istanbul tara· 
fma bagland1ktan sonra, daha c;ok a· 
raba i§letilebilecek ve intizamS!Zhklar or· 
tadan kalkaeaktu. 

Bu mazeretin biitiin intizams1zhklan 
affettireeek kadar kuvvetli olmad1gml 
bilmekle beraber, Atati.irk kopriisiiniin 
biran evvel yapilmasml isteyip <i_urmam1~ 
zm sebeblerinden biri de tramvaylarm 
muntazam i§lemege ba~lad1glnl gormek 
arzusudur. 

.? a kat benim son giinlerde gordugum 
intizamS!Zbklann, Ataturk kopriisile hie; 
bir alakas1 yoktur. Bunlann, daha ziya
de ihrnalden, lakaydiden, hatta beee
riksizlikten ileri geldigine kani oldugum 
ic;in, alakadarlann nazan dikkatini eel
be karar verdim. 

Eskiden en c;ok araba i§letilen Ttinel • 
Si§li hattmda, §imdi seferler, hele ogle
vakti ihtiyaea hi<; kafi degildir. Halbuki 
depolar tramvay doludur. Az araba it
letildigi i<;in tramvaylar, baz1 istasyonlar
da durmadan ge<;1p gitmektedir. Bazan, 
.';ii~liden Bomonti istasyonuna kadar ara
balar biletc;isiz gelmekte ve orada a§agl
dan gelen arabalan bekleyip onlardaki 
bilet<;ileri almaktad1r. Demek ki kafi 
miktarda bilet<;i yoktur. Arabalann ic;in
de sigara ic;mek yasak oldugu halde Si§li 
deposundan veya istasyonundan gclen 
baz1 arabalar, bu ki§ giinlerinde fena 
halde s1gara kokmaktad1r. Anla§!lan 
mustahdemler, arabalann ic;inde s1gara 
i<;iyorlar. 

Karh ve yagmurlu havalarda, tramva
ym on earnlanm kaphyan kar ve yag~ 
murdan vatmanlar, onlerini goremedikle
ri ic;in pek ag1r gihnekte ve seferlerini 
muayyen saatlerde yapamamaktadular. 
Bunlara otomobillerdeki gibi carnian te~ 
mizliyen otomatik aletler takmak gerek
tir. 

Ak§amlan, baz1 arabalann nereye git~ 
tiJr)pr;n; on~tPTPn fpnp~]Pr ~;alJstJklan hat~ 
dir. Mesela, san bir tenerle uzaktan ge-
len bir arabay1 siz, Kurtulu§a gidiyor, sa
mrsmlz ve Si§li tramvay1 degil diye yolu-

Tiyatro mektebine tale- Sancak ihtilafinda aldan nuza devam edersiniz. Halbuki araba 
yolda yammzdan ge<;erken goriirsiiniiz 

be kaydma ba~lan1y0r ileri ad1m ki k!TmiZI Jevhahd1r ve ~i§liye gihnekte-
lBa~taraft 1 tnct sahjfede I I Ba§makaleden devam 1 dir. 

degildir. Muhtelif prensler kendi zevkle- vasm1 oldugu gibi, ad1m ad1m takibe Geceleri, lstanbuldan Beyogluna gi~ 
ri ve duygulan i<;in tiyatrolar tesis etmi§· ba§lami§; Biiyiik ~efle beraber, hiiku· den tramvaylann iic;ii dordti, mesela Sir~ 
lerdi. Alman hukumeti nihayet bunlan met te, millet te, matbuat ta Hatay da- keeiden hep birbirinin pe§inden bo~ ola~ 
bir c;atl altmda tophyarak bir ki.il • vasmi biiyiik bir dikkat ve heyecanla ta- rak kar~1ya ge<;mekte, sonra, halk, kann 
ttir tiyatrosu haline koydu. F ransada bir kib yolunu tutmu§tur. ve yagmurun altmda bir <;eyrek tramvay 
c;ok tiyatro olmasma ragmen hiikumetin Mesele, Turkiye i<;in en biiyuk bir mil- beklemektedir. Bu, F atih - Harbiye, 
yard1m ettigi ve hukumet progra.mml ta- II dava §eklini ald1g1 halde, Fransada Aksaray • Harbiye, Beyaz1d - Kurtulu§, 
kib eden tiyatrolar mahduddur. ltalyada k1sa diisiineeli miistemleke memurlarl ve BeyaZJd - Mac;ka, Beyaz1d ~ $i§li tram~ 
Krali opera aneak birka<; sene evvel hu- onlann .tesirinden kurtulamlyanlar, bir vaylanmn hep ayni zamanda kalkmala
kumet tarafmdan benimsenmi§tir. Bugun tiirlii bu noktay1 kavnyam1yorlar, F ransa rmdan ileri gelmektedir. Halbuki bu 
dahi hiikumetin bir dram tiyatrosu mev- ic;in be§inci dereeede bir mesele demek tramvaylann kalkl§ saatleri daha iyi ter
eud degildir. lngiltere ve Amerikada hu- olan Hatay i§inde, anla~1lmaz bir inad ve tib edilmek suretile grup halinde hareket 
kumet tiyatrosu mefhumu hemen hemen 1srar gostererek Turk dostlugunu tama- etmelerinin ve bu grupa yeti§em1yen hal
bilinmez.l-Iiikumeti tiyatro i§ine miidaha- mile kaybetmek tehlikesine dogru yiirii- km, bazan bir c;eyrek tramvay bekleme~ 
leye te§vik eden bir cereyan ingilterede yorlardi. lerinin online ge<;ilebilir. 
yeni yeni ba§laml§tlr. Fransamn bir taraftan hakb tammaz; Bunlar, benim gidip geldigim hatlar~ 

Tiirkiyenin bu te§ebbusii hukumetin otetaraftan Tiirk - F ranSIZ dostlugunun da gordiigiim intizamSJZbklardlr; oteki 
ki.iltiir cereyam tizerinde hakim bir kon- tehlikeye girdigini anlamaz ve takdir et- hatlarda, kimbilir, daha ne <;e§idleri var
trol yapabilmesini temin edeeektir. Bu mez gibi goriinen inadc1 hath hareketi, diT. iadah U reze, bilhassa Moncloa ve a-

S anda' da azim zayiata ugram1~tir. 
alarn • k Ah .. h f tad anca umum1 ararga 1, uc; a -

Bundan sonra §eker istihlak ve gi.im • 
riik resimleri kanununda baz1 degi§ik -
Iikler yap1lmas1 ve yeni hukiimler ko -
nulmas1 hakkmdaki kanun layihasile, 
madeni ufakhk para kanununun baz1 
maddelerinin degi§tiril!flesine, Tiirkiye 

Romany a arasmda. £?obru~anm Turk a
halisinin muhaceretml tanz1m eden mu -
kavelenin tasdikina, hazarda yarsubay

lardan yi.izba§lya ve seferde. but~n su ~ 
baylara elbise ve ka~ut venlmesme .~au 
kanun hiikiimlerinin Jandarma ve gum
riik muhafaza kit' alarma da te§miline 
aid kanun )ayihalannm ikinci mtizakeresi 

yap1larak kabul edilmi§tir. 

Tokyo 25 (A.A.) - Dumei Ajans1 

bildiriyor: 
70 ya§mda olan General Ugaki Min~ 

seito partisi tarafmdan te§kil edilen be§ 
~binede be~ sene Sii Bakanhg1 ve Ko
rede be§ sene umumi vali)ik yapml§hT. 

kararile de Tiirk htikumeti yJilarca tre- Tiirkiyede gittikc;e artan bir hayret ve T ramvay kumpanyas1, bir tak1m ecne· 
riibeden sonra bu neticeye varmJ§ olan bir- teessiir uyandmyordu. Bu hayret ve te- bi rnutehasSISlanna verdigi avuc dolusu 
c;ok garb devletlerinin eri§tikleri noktayl essiir, pek hakh bir infial §eklini al- paray1, bu intizarns1z i§lemeye mu~afat 
mebdei hareket ittihaz etmi§ bulunmak- mak istidadm1 gosterirken nihayet, M. olarak mt veriyor? Y ollarda fedakarane 

anb · · 
lll.J k er1 kiz!llann 3,000 telefat verm1§ 

'~U I . 
di b· ar1n1 ve yarahlar m1ktannm da ye-

led·Ine balig bulundugunu tahmin etmek
lt. 

4.1 
"tQnya ve ltalya cevablartnt 

13 verdiler 
Ror~ ellin . 25 (A.A.) - Ogrenildigine 
hale e~~Ilterenin lspanya i§lerine miida
~~ A.! dtnemesi hakkmdaki notasma kar
lan c;anya tarafmdan kaleme ahnrnl§ o
tethan:a?. bugiin ogle vakti !ngiliz sefa ~ 
badan b~~e. tevdi edilmi~tir. lyi bir mem
tevjYat 1.<hrildigine gore bu notamn muh
~ur. fi• Ilk Alman notasmmkine uygun -
l'lncj n ahrlardad!T ki Almanya, bu bi -
ta.ya atoltas1nda lngiltere tarafmdan or ~ 
c~"ab 1 Tni~ olan suallere miisbet olarak 

l3i vetrni~ti. 
l . naena! h 1 . erlne k ey yeni notamn spanya I§ -
alhna iti§mamagl miiessir surette zaman 
terakk·a tnaga dogru elde edilmi~ yeni bir 

A! 1 te~kil edecegi farzolunabilir. 
..... lllan c b . A ') 
"'l.itat,1k ka eva mm, ltalya hiikum.etl.e 
olan tn hnd1ktan sonra tanzim ed1lm1§ 

D' etni Ya d'l k . l'-orna 2 nn ne§re 1 ece hr. 
~~lesj h kks (A.A.) - Goniilliiler me
~n ltal a lndaki lngiliz notasma veri • 
faretha:a~ ceyab1 bu sabah !ngiltere se-

eslne t d' d 'l . . a '• • ev I e I ffil~tlr. 
~ Ot-tng B 1" d'" d'" t erlin 2 er 1ne on u 

talyadan ~ (~.A.) - General Goring 
erhne donmU§ti.ir. 

Gene bugi.inkti toplantlda 1934 tarihli 

Turkiye - !talya ticaret mukavelesile 

tediyatm tanzimine aid itilafnameler hu

kiimlerinin temdidi i<;in muhtelif tarihler

de teati edilmi~ olan kar§1hkh notalarm 

ve anla§malann tasdikma, Adliye te~ki
lat ve kadrolannda yap1lan tadilata, pas

ta ve telgraf kanununun bir maddesinin 

tefsirine aid layihalarm birinci miizake -

Hemen her taraftan kendisi Japonyayl 
bugiin vahim vaziyetinden kurtaraeak 
en elveri§li adam olarak telakki edil ~ 
mektedir. 

Minseito ve Seyuaki partileri kendisi
ne muzaherete amaded1rler. 

Buna mllkabil askeri mahfiller, or -
dunun tasfiyesine ve orduda daha kat'i 
bir inzlbat tatbikma mani olacaib vesile ~ 
sile kendisine muhalif bulunmaktad1r ~ 
lar. 

1ngiliz Ba§vekili crekiliyor 
Londra 25 (A.A.) - M. Baldvin'in releri yapllml§tlr. 

Kamutay c;ar~amba 
caktu. 

gtini.i toplana • Krahn tac giyme §enliklerinden sonr~ 
istifa etmekten vazge<;tigi hakkmdakl 
§ayialann tersine olarak Deyli T elgraf 
gazetesi, M. Baldvin'in istifaya kat'i su
rette karar vermi§ oldugunu ve halefi o
larak M. Nevil Cemberlayn'i teklif e ~ 
decegini bildirmektedir. 

Atinadaki resim sergimizin 
acrllt§ merasiminde Yunan 

Krah haztr bulundu 
Atina 25 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Tiirk ressamlarmm tertib ettigi resim 

sergisi Parnassos cemiyeti salonunda a -

<;ilmi§hr. Sergide S. M. Kral, Veliahd, 

hem§ireleri Prenses hen, amcalan Prens 

Jorj, Ba§vekil Metaksas, sab1k Ba§Ve • 

killerden Mihalakopulos diger namlar 

ve kordiplomatik ham bulunmu§lard1r. 

PARiS BORSASI 
Paris 25 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinki.i kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,15, Nevyork 21,43 3/4, 

Berlin 863.50, Brliksel 361,12 1/2, Ams
terdam 1173,75, Roma 112,85, Lizbon 
95,50 Cenevre 490,62 1/2, baktr 56 - 57, 
kalay 226,12,6, altm 141,9 1/2, glimli§ 
20 7/6. 

tadu. Blum'iin muhtuas1 <;lkageldi. Bu muhll- ~:;ah&an Tiirk genclerinin, serv1sl~r~,. bu 
Ba§ka memleketlerin iki amdanberi ra, ihtiva ettigi esaslar itibarile bizi tat- ihhsassiz mutehasSISiardan ~aha .:Yl tdare 

zikzaklarla bocahyarak ge<;irdikleri tee ~ min edecek mahiyette degildi amma edeceklerine §iiphe yoktur. Mutehassis-

b I k T · k" d d Tiirk dostlug~ una rok biiyiik k1ymet ve Jar, Metro hanmm s1eak odalarmda o. tu· rti eden ilham a ara ur 1ye e e en "" 1 d k 
k ehemmiyet veriyor ve mutlaka bir anla§- rup halkm <;ektigi s1kmh an gorme 1 <;e 

k1sa bir zamanda bir opera yapma en 1 kl 1 d" 1 
maya varmak arzusunu izhar ediyordu. bu intizam~IZ 1 ar as a uze emez · 

biiyiik emelimizdir. Hic;pir zaman ticari 'b 1 d' · kl d ~ h Bu ill ar a, iste 1g1miz ya a§maya og- ~4:Qlzbll:s 
maksadlarla idare edilen tiyatrolar ii- ru bir ad1m mahiyetinde idi. 

kumet tiyatrolan gibi yalmz kultur baki- 8. Blum'iin muhtirasJ akabinde Ce

mmdan hareket eden muesseseler kadar nevredeki hususi mi.izakereler ba§ladl. 
semere vermezler. En kuvvetli tiyatro is- llk giinlerde, bu miizakereler, iimid veri· 

tidadlan dahi s1k1 bir disiplin altmda mun- ei bir §ekilde cereyan ehniyor, Turk mil
tazam bir terbiye ve tahsile tabi tutulmaz- letinin asabiyeti gittikc;e arhyordu. Dog-

. k' f rusunu soylemek lazlm gelirse, yanh§ bir larsa hic;bir zaman kabiliyetlerini m l§a 
yo! tutmu§ olan F ransanm in ad ve 1sran, 

ettiremezler. Ve hirbir zaman kendile-" Tiirk - Frans1z dostlugunu u<;urumun ta 
rinden beklenen hizmetleri veremezler. kenanna getirmi§ti. FranSJZ dostlanmiZln 

hi bir tiyatronun umumiyetle giizel bu gafletine §a§maktan geri kalmamakla 
san' atlar uzerindeki tesirleri de c;ok buyiik beraber, Biiyiik Sefin iizerinde, bizzat 

olur. Hi.ikumetin bu miihim ve faydah te- en biiyiik ciddiyet ve kat'iyetle dur
§ebbtisuniin halk tarafmdan biiyiik bir a- dugu bu meselede, davamiZI son haddi
laka ile kar§llanacagmdan emin bulu ~ ne kadar ve her vasita ile miidafaaya 

nuyorum.» _ ......... --
Eski 1ngiliz Krah Viyanada 

bir §ato kiralad1 
Viyana 25 (A.A.) - Vindsor Diiki.i, 

bu sene haziranma kadar Viyana yakl

nmda kain Enzesfeld §atosunu kirala -
rni§tlr. 

azmetmi§tik. 
i§, boyle biisbutiin sarpa sararken Ce

nevrede hem Tiirkiyenin, hem F ransanm 
dostlan olan devletlerin ve bilhassa in
gilterenin tavassut ve mudahalelerile bir 
anla§ma zemini bulundu. Biz, bu arada, 
siyasette dostlugun hakiki manas1, bir ih
tilafm birbirinden ayndigl iki dost dev
letin arasm1 bulmak demek oldugunu ve 

Hamburg karanhkta kald1 
Hamburg 25 (A.A.) - Elbe nehri se

viyesinin son derece alc;almasma bina
en elektrik santrah faaliyetini durdur
maga mecbur kalm1~ ve Hamburg §ehri 
ges;en pazar geceyansmdanberi ziyastz 
kalmt~hr. Santral, §imdiye kadar nakil 
vas1talarma cereyan veren Diesel mo
tOrile ufak bir servis yapmt§h. Mlina • 
kalat tahdid edilmi!;tir. 

aksi hareketin dostluga yara§mad!ginJ da 
ogrenmi§ olduk. 

Tiirk - F rans1z dostlugunun bir ihtilaf 
netieesinde y1kllmasmm, diinyanm §U 
buhranh anmda hi<; te iyi bir§ey olmiya
cagl ferasetini gostermi~ olan diger dost
larm ve hassaten lngilterenin himmetile 
elde edilen prensip anla~mas1, teme~ni 
edelim ki tam bir anla§ma ile neticelen
sin ve Tiirkiyenin, milli clava edindigi 
Hatay istiklali, arzumuz dairesinde ta
hakkuk etsin. 
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~ Ku~uk Bir serlevha yiiziinden ] Jl hikaye 

~:========~~ 
Eger §Ofor arabay1 h1zla durdurtup ta: orada (0) ndan bahsediyorlar. Hatta 

kendisini bir tamyan da 'c;1kabilir .. Sual· 
- Nereye hamm, bizim araba ah1re-

l I I ler.. Oh .. N e mi.ithi§ yarabbi. 
te goti.irmez, bize pek paha Iya rna o u_r h 11 b' .. 

Hitlerin ay sonunda 
soyliyecegi nutuk 

Almanya bir sulh 
plant teklif edecek 

• 

lki ve iic; numarah 
Oruclar! Arif 

CBMtara!t 1 !net sahttede) 
oturuyor ve servet sahibidir diyorlar. 
Yunus Nadi lnz1l konagt degerinin 
belki birka~ misli pahasma satm al
mt§br. Orast ona kimsenin bah§ayi§i 
degildir. Cumhuriyet gazetesinin ve 
Y unus N adinin mall vaziyetine gelince 
Yunus N adinin gizlikapak.h hic;bir hesab1 
yoktur. lnhlab f1rkasmm alemdan olarak 
Cumhuriyet gazetesinin ve Y unus N a di
n in bi.itiin hesablan kendilerinin ac;1k he
sab vermek mecburiyetinde olduklan 
milll makamlarca tamamile malumdur. 
Bizim ne Arif Orucun ilkine, ne de di
ger numarahlanna verilecek hesablmJz 
yoktur. Her milli davada biitiin mev· 
cudiyetile on safta bulunan Yunus 
Nadiye Hatay meselemizde milletin 
efkar ve hissiyahna terciiman olan 
ne§riyatmdan dolayt ayakbag1 olma
ga ~alt§mamn vatans1z mahiyeti apa· 
~ddt, ve bunu ancak Arif Oruc kl
rath satJhk ve derbeder viedanlar, ve da-

rartan ve memleketin namuslu ve hami
yetli evladlanndan Abdurrahman N aei
ye sata§masl netieesinde yiiklendigi mah
kumiyetten kurtulabilmek ic;in tarziyenin 
her istenilen §eklini yapmaga hazir oldu
gunu soyliyerek Abdurrahman Naeiyi 
yumu§atabilmek ic;in bala her kap1ya 
ba§vurmakta devam eden bu bedbaht 
her§eyden once insan vasfma bile layJk 
degildir. Nerede kaldt ki kendisinin 
inlolab ~ocuklugundan dem vurma
smn cevaz olabilsin. Biz inlalab Tiir
kiyesinde bu me§reb ve tiynetle in
ktlab ~ocugu tanmuyor ve istemiyo
ruz. Bu gibileri inktlab devrinin ~o
cuklan degil, ancak pi~leri olabilir
ler. 

··.R'ADYO 
( Bu aksamki urogram ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.sikisi • 12,50 hava ... 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyatt - 14,0() 
son • 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 
konferans: Emini:inil Halkevi ne:;;riyat ko
lu namma Bay Nusrat Safa - 20,00 Vedia. 
Rtza ve arkad9.-'ilan tarafmdan Tiirk mu .. 
sikisi ve balk §arktlarl - 20,30 Cerna! Ka
mil ve arkada~larl tarafmdan Tiirk musi
kisl ve balk §arkilan. saat - 21,00 Bay Orner 
Rtza tarafmdan arabca havadis - 21,15 §e .. 
hir Tiyatrosu operet k1Sm1 tarafmdan bir 
temsil - 22,10 Ajans ve Borsa haberlerl ve 
ertesi giiniin prograrru - 22,30 plakla so -
lolar, opera ve operet par<;;alan - 23,00 son. 

k d ;limdi gene nhtlmda.. Ma a e Jcmm 
0 .• dl'ye rJki•masaydJ·, kolay kolay en 1- d k 

'< ' oni.inde kalabahgm arasmdan a eta o-
ne gelemiyecekti. §arak gec;iyor .. Her f!Sllh kendi felake -

Y ayakaldmmma c;ekilerek bol I§Ikh tini tekrarhyormu§ gibi geliyor. Riht1mm 
bir vitrinin oni.inde durdu. biraz tenhala§tlgl bir yerinde, iki lie; a· 

Kocasmi arhk son defa olarak gormli§- kasyanm altma yerle§tirilen tahta ma -
ti.i.. Hala §imdi ya§Iyormu§ gibi ha • Iardan birine c;okiiyor. 
tnhyordu: Sa at kac; '? 

Avurdlan c;oki.ik, tiTa§I uzami§ bir yi.iz, Kim bilir. Gece c;ok siyah. Kalabahk 
kansmm yi.izi.ine bakmaga bile eesareti seyrekle§iyor. Her halde uyku vakti. 
yok; bembeyaz dudaklanndan eansiZ Uyku.. Uykulan gelenler de var oy-
birkac; kelime doki.ili.iyor: Ie mi'?. Bu gece, son gecesi art1k .. Nas1l 

- Diinya, diyor, ag1r ag1r, kader boy- uyunurl .. 
le imi§ I Uyumasmlar.. Hie; kimse uyumasm 

V e sonra h1zla kapanan demir bir ka- bu gece. 
p1 .. Gardiyanlar ve sokak. Bir saat c;ahyor. Arkadaki tahini ya· 

Gene kadm evine gitmedi. Hangi ev? hda her halde. 
Evi yoktu ki arhk. Sadece birkac; oda, Bir. iki, i.ic; ... on! 
kanepe, koltuk, e§ya ve resimler hayatm Demek saat on olmu§!. 
bu yumrugunu yemeden evv~l «;Ikarttik • Y ok, yok, herkes uyusun. Uyusunlar 

Di.in §ehrimize gelen Daily Express 
gazetesinin diplomasi muharriri yaz1yor: 

Di.in gece Londraya gelen malum~ta 
nazaran Almanya silahlanmasmm mus
taeel k1smlm itmam etmi§tir. 

Hitler Almanyayi, silahlanma mese -
lesinde diger memleketlerle ayni seviycye 
«;Ikarml§ bulunuyor. Mevcud 39 hrkanm 
meveudu 400 ila 500 bin arasmdad1r. 
Alman hava kuvvetlerinin miktan rna • 
!urn degildir. Deniz kuvveti kil~iikti.ir. 
Bundan sonra Almanya silahlanmada 
devam edecekse de bunun tedrici olaca· 
g1 anla§Ilmaktadxr. . . . 

lyi malumat alan mehahl Hxtlenn. ~u 

ViYANA: 
18,25 opera parl(alan - 18,45 piyano kon .. 

seri - 19,05 konlli}ma ve frans1zca ders .. 
20,05 haberler, hava ve saire - 20,15 konU§" 
malar - 21 ,05 ulusal musiki - 22,50 hafta .. 
mn makales!. haberler, hava - 23,25 11ar· 
k1lar - 23 ,55 eglenceli musikl - 24,35 ha .. 
berler. 

BERLIN: 
17,35 gramofon - 18,35 san'at haberler!-

19.05 konser - 20,05 beynelmilel at yan:;; ... 
Ian - 20,20 plyano musiklsl - 20,50 giiniin, 
aklsleri ve haberler - 21,15 Stutgart'tan na• 
kil - 22,05 eglencell yaym, haberler, spot' 
ve saire - 23,25 kl.§ sporu - 23,40 dans ha ... 
valan ve halk m\IISikisl. Ian resimler .. Y e§ilkoyde gec;irdikleri bir da (0) ndan bahsetmesinler. (0) da 

yazdan hahralar.. Sevgili kanma diye son gecesini kulag1 c;m c;m otmeden ge -

aym otuzunda Ra~i§taga A ~:u?a.. l<;tn 
bir sulh plam takd1m edeeegm1 soyle • 
mektedir. Plan okunmadan evvel Av • 
rupa devletlerinin sefirlerine veri~mi§ ~
laeakhr. Bu tekliflerin beynelmilel bn 
konferans akdini icab ettirmesi ihtimah 
vard1r. 

-----------------Bir diizeltme 
ha dogrusu vicdanSJZlar yapabilirdi. 

Gazete diye ~tkardtgt pa~avrayt 
yiiriitebilmek i~in kinueye ha§vur
madtgmt iddia ede:1 bu tufeyli mah
luk bu yolda yazd•i• mektublardan 
ve §Uraya buraya miiracaatlerinden 
bizim haberimiz olmadtgmt ve olm•· 
yacagim zannetmekle yaman suretle 
aldamyor ve yahud haberiniz de ol
sa ne beis var diyen bir yiizsiizliikle 
i§i giiriiltiiye bogmak istiyor. Bu me
yanda kendisine verilen eevablardan biri
nin aynen ~u oldugunu ona hatJrlatmak
!Igimiz kafidir: 

BUDAPE~TE: 

imzah resimler .. Ve ba§ka yazlardan ba~
ka fotograflar .. Hep onunla beraber, er 
tesi sabah idam edilecek olan kocasile 

«;JTStn. 
Diinkii niisham1zda Beyoglu Rum lnz 

ortamektebi mi.idiirii Bay Nac;ina'mn 
laZl Bayan Eleni Nac;ina'mn Ermis :'~ 
Yenipazar bakkaliye magazalan salub1 
Bay Katanos'un oglile nipnlandtklanm 
yaz.nu§t1k. Bay Katanas_ ismi y~nh§ ya
zllmt~ oldugundan tashih edenz. 

Ac;1k Soz sahibi bu biraz kuvvetlice 
§amar iizerine diin feryadx ayyuka <;Ika
rarak Ba§muharririmiz hakkmda vaktile 
Arif Orucun savurdugu hezeyanlan sii
tun si.itun tekrar etmege koyulmu§tur. 
Kendisi biitiin arkada§larile oz ink1lab 
c;oeuklan imi§ler de Y unus N adi tesa-

18,05 seyahat haberlerl - 18,35 konser ... 
19,15 konferans - 19,40 konser - 20,35 Tu• 
randot operas1, lstlrahat esnasmda - 21.10 
ve 22 ,20 de haberler. 

Saat on biri vuruyor. 

beraber .. BUKREI;l: 
Eve gitmedi, gidemedi. 

N eresi oldugunu bilmedigi sokaklarda 
saatlerce yi.iriidii. Hava karanrken ken
dini bir pastahanenin oniinde buldu. tn
sana alnm1 dayamak arzusunu ;veren te
miz, bembeyaz mermer masada herrak, 
koyu klrmlzl bir bardak c;ay .. Biraz din· 
lenmek.. Camh kap1yt iterek ic;eri girdi. 
Kapmm tam yanmdaki masada oturan 
bir erkek elindeki gazeteyi yi.iksek sesle 
yanmdaki ~~k kadma okuyordu.. Kadm 
pasta dolu agzmdan giic;liikle c;1kan bo
guk bir sesle: 

Gene kadm, tahta mamn iistiinde sa
atin on ikiyi vurmasm1 bekliyor. Beyni, 
hi<; bir§ey dii§i.inmi.iyormu§ gibi bo§, born· 
bo§. lnsan c;ok §ey di.i§i.indiigi.i zaman h1c; 
bir§ey du§limiiyor gibidir. Di.i§iineenin 
bu iki miintehas1 dimag iizerinde ayni te· 
siri yap1yor. 

Ve saat muntazam fasJ!alarla c;ahyor: 
( ASKERLiK i$LERi ) 

di.ifen inkilabcJ!ar arasmda bulunmu§ 
imi§. Etem hzet Benicenin aziz ve Yu
nus Nadinin Hatay i§indeki asabi hare-

- Gazeteyi c;1kanrken haher mi ver· 
din ve aman bu i§i yap diye te~vik mi 
gordiln ki §imdi yard1m istiyorsun? 

Kendi i§inde vaziyeti bu kadar zelil 
olan bir bedbahtm guya efkan umumi
yeden bir eiiz olmak iizere «;Ikardigl pa
~avrayx herkese gazete diye yutturmaga 
c;ah§masJ ve bu hesaba en biiyiik marifet 
olarak namuslu insanlara sata§masl ne
zih, merd ve asil Tiirk milletinin kabul 
edecegi i§lerden degildir. Bunlann 
numaralan ahnlarma nalqolunmu§
tur: Bunlar Arif Orucun iki ve ii~ 
numaralandtr. 

18,05 krraat - 18,20 gramofon - 20,25 ko .. 
ko ve balalayka konseri - 21 !jan konserl .. 
21.20 konferans - 21,40 senfonik konser, :IS• 
tirahat esnasmda - 22,35 te haberler VEl 

saire - 23,20 gramofon - 23.50 fransxzca V-3 
almanca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 

- Y az1k, diyordu, bir de gene ka· 
ns1 varml§, idam etmeseydiler bari. ' 

Gene kadm derhal geri dondi.i. Hlz
h adJmlarla o civardan uzakla§tl. ArtJk 
bir §ey duymamak, i§itmemek, hatta acm· 
mamak istiyordu. 

Uzun bir yoku§U indi. Bir yol.. Tram· 
vay yolu. Yiiriidi.i; kar§lSma <;1kanlara 
c;arparak, azarlanarak, azarhyarak dur· 
rna dan yiiri.iyordu. Bir arahk kendisine: 

- Buras1 Ortakoy mi.i? diye soran 
bir ya§h kadma bon bOn bakh. 

•,.,. Ortakov, ovle mi? Nas1l olup ta bu 
$imdi iki yiiksek duvann arasm1 takib 

eden yol tenhala§ml~h. Hie; olmazsa c;ar 
PI§malar, kiifiirler yoktu. 

Deniz kenannda yiiriidiigi.inu, ancak 
Akmhbumunun sert riizgan nefesini ti • 
kaymea farketti. Ba§I gayriihtiyari sola 
dondii: Bir bahar ak§ami onunla beraber 
bira i~tikleri bah~ede gene tek tiik c;ift· 
ler vard1, gene o cnlak sesli gramofon, 
i~eri mii§teri celbedebilmek ic;in §Jmank 
bir rumba havasmm bi.itiin hoppabgile 
CO§uyordu. 

Bir zamanlar bu yoldan otomobille ne 
c;ok gec;erlerdi.. 0, denizi, bilhassa Bo
gazt ~ok severdi. 

Gene o. Demir hpmm arkasmda a
vurdlan c;Okiik, tua§l uzaml§ bir yi.iz, ka
nsma bakmaga bile cesareti yok. 

- Di.inya, diyor, ag1r ag1r, boguk 
boguk. 

Di.inya m1~ 

Haytr. Diinya o degil. Di.inya, i§te, 
ic;inde denizin kJVJlt1lan gori.ilen pml pl
nl aynalar1, c;ic;ekli sofralan, bir rumba 
havasile her zerresi ayn CO§an gramofo· 

nile §U kazino.. 1§te §U gec;en ac;1k ye§il 
li.iks otomobil.. Diinya bu. 

Bir miiddet sonra tekrar denizi gozden 

hybetti. Hava arhk iyiee kararinJ~, ay
SJZ, sakin bir gece ba§laml§h. Biraz ile

rideki sokaga sapmca bir pansiyon oldu
gunu hatJrladi. Orada barmabilirdi. Pan
siyonun sokagma saph. 

Ne o? Bir ~ey mi koptu i~inden? Yi.i
ziini.i buru§turarak duruyor. Belki §imdi 

On iki. 
Bir. 
iki. 
De;. 
Dort. 
Ufukta mor c;izgiler. Kar§I sahili saran 

siyahbklar dag1hyor, renkleniyor ve mor 
daglar halinde ufka yaslamyor. 

Be~ .. , 

Sekiz. 
Sekiz mi? Nasi} olur? Demek uyu -

mu§ ~ D~ sa at ve §imdi.. Her ~ey bitti, 
hiiki.im icra edildi .. 0 uykuda iken .. Ah, 
nasll uyudu, nasJll.. 

Son bir iimid, bir belki, onu yerinden 
kaldmyor. Rutubetten nemlenerek ag1r· 
la§an esbavblan yorgun viiciidiine as1 -
hyor. 

Ko~uyor. Belki, ah belki ya~Iyordur. 
bilir, belki ... Ah b1r gazete olsa .. Aca· 
ba bu sabahki gazeteler bir §ey yazar 
m1? 

Tramvaya atlarken, milvezzi eline bir 
sabah gazetesi tutu§turuyor. Tam c;an -
tasmdan para <;lkanrken gozii, oniindeki 
mada oturan §i§man l?ir adamm ac;hg1 
gazeteye ili§iyor: 

<<diln as1ldi.» 
Bir ko§ede, kiic;iik puntu ile iki kelimelik 

bir serlevha: Di.in asJ!dJ. Kafi. Her§eY 
bitti, yerinden fnhyor. N ereye gideeek 
artJk, inmeli tramvaydan.. Kapxya dog· 
ru ko§uyor. 

Ustiiste c;ahnan tehlike c;am ve zmk I 
T ramvay durdu. 

Sarsmhdan mi.iteessir olan §i§man a • 
dam gazetesinin kahm degi§tirdi. Demin 
gene kadmm gozi.ine ili§en serlevha da 
gazetenin katlanmi§ §eklile beraber de
gi§ti: 

«Yeni sokak isimleri dun asJld1.» 

DI§anda sesler: 

- Zavalh kadm, beyni d1§an fula • 
ml§. A eel eden, ne olaeak I 

- Evet ne diye durak yerine gel • 
meden inmege kalkm1~! 

Tramvz.ytn biraz uzunca tevakkufun
dan s1kilan §i§man adam yanmdakilerle 
konu§uyordu. 

- Di.in geee idam edilecekti amma, 
yeni §ahid dinlenmesine liizum goriil -
mii§, karar tehir edilmi§.. Galiba kurtu • 
lacak! .. 

Nakleden: 

llhan S. Tan or 

· thtiyat zabitlerini davet 
Fatlh Askerlik :;;ubesi Rlyasetlnden: 
Yerll ve yabanct olarak Fatlh eubeslnde 

bulunan (313 ila 326 dahil) do~umlu top -
~tu ve muhabere ya.rsubaylarmdan serbest 
meslek erbabt harlc olmak iizere 1 1/ubat 
937 de Jot'alarda bulunacaklarmd~n vazl· 
yetlerlni anlamak iizere §ubeye muracaat
leri ilan olunur. 

cagnlar, konferanslar, kongreler 
Ti.irkiye Ttb Enciimenl Gene! sekreter-

liitinden: • 
Tiirklye Ttb Enciimenl 27 ikincikanun 

1937 ~taqamba. ~ami saat 18,30 da, Ca· 
~aloglunda, Etibba Odasl salonunda top • 
!anarak Dcx:ent Dr. Muza.ffer Esad tara
fmdan (Oliimden 38 dakika sonraya kadar 
almml§ blr buteyn fibrlllatlonu trasesl) 1le. 
profesi:ir Dr. Oberndorfer tarafmdan (Ikln
cl beynelmllel kanser loongresl mesaisl 
hakkmda) tebU~de bulunacaklardtr. Muh
terem meslektalllarm te11rlfler! rica olunur. 

( YENi ESERLER ) 
I'L 

•Ab 1smlndekl mecmuanm 17 net say:I!l 
da I;Ikmll/tlr. Mecmuanm 'bu son sayJSmda; 
1935 ordu at 11amplyonasJ, 1936 senesinde 0-
llmplyadlarda 11ampiyona miisabakast, Lip
plza at rrkt, ,§eker i:ildii, Su!tan ~tiftligl ha
rasmda, Berlinde Di:iberltz'de yapilan son 
~mplyona miisabakalart, at muvazeneslne 
dalr blr 1k1 s3z, istanbulda yaptlan clrld 
oyunlari, Hara idman taylarma mahsus 
program glbi bilhassa at merakltlanm ala
kadar eden faydalt ve guzel reaimlerle ya
Zilar vardrr. Tav.slye ederlz. 

Yartn matinelerden itibaren 

YILDIZ 
SiNENASINDA 

(MAZURKA) filminden sonra 

POLA NEGRi'nin 
ikinci ~aheseri 

MOSKOVA 
~ANGHAY 
A~k... ihtiras ... ve heyecan filmi 

. ··, . . . 
SiNEMANIN SON iCADI 

Vefat 

ketlerine miitearnz arkada~l Nizameddin 
Nazif Arif Orucun yakm akrabasJdlr. 
Milli Miieadelenin ilk y11larmda bir yan
dan Cerkez Etemlerle bagda§an Arif 
Orucun, diger yandan milll vahdete mik
robluk eden bu Nizameddin Nazifin si
cilleri ve mahkumiyeti resmi dosyalarda 
oldugu gibi mahfuz duruyor. Y unus Na
di o zaman c;antasile degil, dag1 ta§I a§l-
rarak Ankaraya naklettigi matbaasile 
lstiklal Cidalinin on safmda sava§Iyordu. 

1nlolab davalannda insan tesadu
fen inlolabctlar i~inde bulunarak in
lalabct olmaz. Milli inlalabcthk milli 
bir karakter ve §ahsi bir c~vher i§i
dir. 

f§te bu kadar, ve i§te §imdilik bu ka
dar, 

Merkez Bankas1 Adana fe
laketzedelerine on bin 

lira verdi 

20 05 bando - 21,05 haberler ve salre-21,35 
bir ~irkten nakil - 22 .05 Org konseri - 22.45 
iskcx:ya dans musikisi - 23,05 vasati ingil .. 
tere lstasyonu - 24.05 haberler, spor, ko ... 
nusma ve saire - 24,30 dans orkestrnsx-1,35 
haberler ve salre - 1,45 gramofon. 

PARIS [P. T. T.]: 
18,05 plya.no muslklsl. ktra.at, ~;ocuklar ko• 

rosu - 19,05 gramofon, piyano, havadls, ha .. 
va - 21,43 gramofon, tarktlar - 22,05 ko .. 
n~a - 22,35 senfonlk ltonser • 24,35 ha· 
berler, hava. 

ROMA: 
18,20 oda musik:Lsl., kl§ haberlerl, ha.va .. 

20 10 haberler, turlzm haberlerl, yabanct 
ctlilerde haberler - 21,10 haberler ve salre .. 
21,45 karl§Ik musiki - 22,05 opera binasm ... 
dan naklen: Rigoletto operasx, lstlrahat es• 
nasmda konu~ma, haberler. Etem fzzet Benicenin kendisine gelin

ce: lnk1lab ~ocuklugu iddiasm1 dilinden 
dii~iirmiyen bu sersem zahir inkllabt na
~l'""' v .. ha lr\lr.'lt .. kh:~rT1j7 ~tr:nelc.ten iba
rer samyor. r Hha Ika ~eendismm malum 

Ktztlay cemiyeti Genel Merkezin - r 
den: 

Adanada su baskmma ugnyan va - J Haydar Rifabn 

clan silik hayatJ bun dan ibarettir. Y an
l~hkla ~ildigi ;lehir Meclisinde Vali 
ve Belediye Reisine hakSlZ bir taarruz 
savurarak sonra mahkeme huzurunda 

~anOil§J3TliD1Za yaL"dlffi yap1Jma'k i.izere eserlerinden 
Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 Etriisk Vazosu 20 Kr.ll 
Umum Miidiirli.igunden veznemize tli~in Oliimii 50 • I 
(10,000) lira yatlrllmi§tir. Efendi tie U§ak 40 • I 

Saym bankamn felakete ugnyan Vikontun Oliimii 30 • I 
yurdda§lartmlza acxlanm dindirmek tklimler 100 • 

tarziye iistiine tarziye vermeg~ e ko<-an, bir h d ld • b yu·· ksek .,. ususun a yapml§ o ugu u ilk A:;;k 100 • 
meslekta§ile kalem miicadelesi yaparken yardtmdan dolay1 gerek felakete ugn-

1 

Kiic;iik Hikayeler 100 • 
giiniin birinde kirli sahifelerini kirli yanlar ve gerek cemiyetimiz namma · Mevud Toprak 125 • 
vicdam kadar karanhk bir tarziye ile ka- samimi te§ekkiirlerimizi arzeyleriz. Stalin 150 • 

4 •• •• A C K ·1 Lenin Mezhebi 75 • 

I 
UDCU ~ (Franstzca) ;:] : Fel~efe . 35 • 

KAY FRANCiS • RiKARDO KORTEZ I Tarlh _Felsefesx 125 : II 
Bir kadlntn 4 iinc:U B$kl en bUyUk B$kl m1d1r? _ Anar~Jzm 60 _..__ 

Herkes bu gUzel filml methediyor r Bah~e Mimari 
9 N C U S E N F 0 N i Mevliid Baysal 

BETHOVEN'in giizel eseri. Berlin Operaamm 250 kifilik orkestrasile 

LIL DAGOVER -WILLI BIRGER (Franstzca) 

TuRK SiNEMASINDA 

SARAY 
sinemas1nda 

Biltnn dunyanm en biiyiik muganniyesi 

GRACE MOORE'un 
Fran .. tzea sozlil ikind ve en gOzel filmi 

!?AHANE MELODi'nin 
Ilk iraesi mUnasebetile 

BOYOK GALA 

Yar1n aktamdan itibaren 

Dordiincii Vak1f Han dordiincii 
kat, 18 numara, telefon 22537 

Parklann, amt meydan, ~o • 
cuk ve ko~k bah~elerinin en 
modern usullerle tarh ve tak • 
simahm ve araziye tatbikatlnt 
deruhte ve taahhiid eder. 

MUessesat ve hususi bahlfelerln 
daimi nezaretini kabul eder. 

(:i'fek, sebze tohumlar1, fide ve 
fidanlan; siis, meyva aga~,; ve aga~
ciklan; salon 'iit,;ekleri baht,;e alat 
ve edevatl ve ehliyetli bahc;ivanlar 

gonderir. Katalog elli kuru~tur. 

·--------------... Frans1zca dersleri 
Pratik bir metodla fransxzca dersleri 

vermekte clan bir muallim, ta§rada bu
lunanlar ic;in muhabere ile de tedriS 
tatbik etmektedir. Gazetede (F.) riimU• 
zuna yazllmahd1r. 

Gazi Aytntab Halkevinin temsil kolu faaliyel1:e 

Eski kalyon kaptanlarmdan ve Mi.il
ga Bahriye N ezareti ba§terciimanhgm
dan miitekaid Musa 88 ya~mda oldugu 
halde diin vefat etmi~tir. Miiteveffa in
giliz, Frans1z, Alman ve !talyan lisan
lanna bihakkm vaktf oldugu gibi bah
riye in§a·atma mi.itedair 1sttlahatm lisa
mmxzda tesbiti hususunda bir hayli ya
rarhgl dokunmu~ ve bir hayli k1ymetli 
eser birakmi§hr. Cenazesi bugiin saat 
12 bu~ukta Beyoglunda Biiyi.ikhendlek 
sokagmdaki evinden merasimle kald! -
nlacaktlr. Kendisine rah,met diler ve 
kederli ailesine taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

SA K A.R Y A sinemastnda 
T ath ve muhrik 

sesli tenor JOSEPH SCHMiDT 
GEDIKPA~A AZAKTA 

Gazi Anteb (Hususi) - Halkevi ri
yasetine meb'us Orner Aas1m Aksoyun 
yerine Muhtar Gogi.i§iin geli§i bu ini.ies
sesenin faaliyetini sekteye ugratmaml§-

tn. 
Evin temsil kolu bilhassa dikkate ~ayan 

bir faaliyet gostermehe ve iic; yilz aza 
burada c;ah§maktad1r. Bu ay oynanan 
Kanun Adami biiyiik bir muvaffakiyet 
kazanmi§tlr. 

Bu aktam ~ehzadebatt 

NASi D 
' 

En son ve en gUzel temsili olan 

.Bir Y Ildtz Doguyor 
(Ein Stern faellt vom Himmel) 

eazib ue zeng-in filminde Viyana'mn en son havalanm, en ba11 
dondiiriicii Napoliten 'ark1lann1 ta'fanni edeeektir 

T U R A N tiyatro&unda 

GECESi 
VASFi RIZA, HAZIM bir sahnede 

Kemani SADi, MAHMURE SENSES KONSERi 
' 

bir 
Yukanki resim, Kanun Adammda rol 1 El ilanlarmt mutlaka okuyunuz. Tel. 22127 

alan gencleri bir arada gostermektedir. ill••;••••••••••liillliliillllllliiliiiaiililliliiilllalillliiliiilliil•••••• 

0~ Biiyiik Komedi gecede 

HAL K 
OPERETI 

Bu ak,am 
saat 21 de 

Zozo Dalmasla 

HALtME 

Biiyiik operet 

3 perde 
Yartn SA~AYDA: PIP l' A 
Per~embe Tanda: HALiME 

BARTIN 
AZtM KlT ABEVt 

ibrahim Gemal • Ahmed Kemal 
i1 

Cumhuriyet gazetesinin ve 
biitiin mekteb kitablart, ktr • 

11 
tasi~e, g~z:te ve mecmualartn 
tevzt yendtr. __ 

=~ 



26 tkincikanun 1937 

Giizel San'atlarda ~eytan 

Seytan mefhumu Giizel 
San' a tiara nasd girdi? 

Ortazamanda 
rabilmesi • • 

1~m 

fena i,Ieri 
kuvvetinden 

iyi ba•a· 
islifade 

ettigi kanaati vard1 
-1-

Pariateki Notrdam kiliaeainde feytanrn mabedlerde ••trrab 
~ektigini goateren heykeller 

· lnsanlar en iptidai devirlerden itiba
ren, kendilerini igfal eden, dogru yol
dan ayrran bir varhga inanmt§lardir. 
Tabiatin hakimiyetinden korkan ve 
yiiksek manevi bir varhga kendisini 
b1rakan insan, Allahma iyi goriinmek 
ve onun takdirini kazanmak endi§esini 
hi~ birakmamt§hr. Bu endi§e iledir ki, 
sevki tabiilerinin, fena taraflarmm ha
rekatl sebebini kendi vasfmda bul -
ma.mak hodkamhgm1 gostermi§ ve 
bu saikiyeti fena bir mahluka at -
fetmi§tir. En ufak Allah telakki • 
lerinden en yiiksek dinlere kadar 
bu fenahga sevkeden mahh1k dii§iiniil
mii§, ismine §eytan denilmi§tir. Bu su
retl~ hayallerin en miihim mevzuu 
olan §aytan, dimaglann yorulmaz faa • 
liyetile binlerce §ekilde tasavvur edil
mi§tir. Tabiatile giizel san'atlar bu te
sirden azade kalamazdl. <;iinkii her ha
yal en giizel tatbik sahas1m giizel san
atlarda bulur. 

••• 
Tiirk aleminde §eytan, muhtelif din-

lerin tesirile beraber giiruniir. islami -
yetten evvel 1?amani telakkisine gore 
Ozanlar ayni zamanda sihirbazlard1r. 
Ozan §arkllarmda, nagmelerinde, §iir -
lerinde daima muz1r bir varhkla ugra • 
§llrnl§, balk edebiyatmda buna miihim 
bir yer verilmi§tir. Bu suretle haytrla 
fenahk gerginligi ba§la.tnl§hr. 

Ayni fikirler Mazdeyenlerde de mev
cuddur. 

Zerdii§tlerdeki (Hiirmiiz) ve (Ehri -
men) mefhumlan ayni telakkinin te • 
madi ve ifadesinden ibarettir. 

!slamiyet devrinde §eytan ve ondan 
masuniyet ibadetin ba§ma g~mi§ ve 
euziibesmele, dualarm aynlmaz bir cii
zii olmu~tur. 
~eytanm giizel san'atlara ginnesinde 

dinin hayli yardtml olmu§tur. Edebi • 
yattan ba§hyarak tahayyiil sahasma 
ge~;mi§, musiki ve raksa kadar tesiri ol
mu~tur. 

Eski 1ranilerde, Keldanilerde, M1s1rh
larda §eytan daima mevcuddu. Bir ta
raftan bu eski medeniyetlerin korkunc 
ejderleri diger taraftan Filistinde ve Bi
zanstaki ilk Nasrani rahiblerin dini te
sirlerle esrarengiz bir varhk hakkmdaki 
yazllan ilk h1ristiyan alemindeki §ey -
tanm temsili tasvirine ~ok tesir etmi§
tir. 

Satan (Satana), Demon, Diable (Di
avolo), Lucifer (Belzebu, Lucifero) gi
hl isimler hepsi ayni manaYl verir. 
eeytan demektir. 
~eytan h1ristiyanlann mukaddes ki • 

tabma gore Allaha kaf§I gelmi~ bir 
melektir. Cennetten kovulduktan son • 

$eytan ve lena ifleri iyi bafarmatn 
i~in kullandrgr kadrn 

ra fenahk· ruhuna malik oluyor. Karan
hg• ve fenahg. seven bu rub, diinyada 
insanlan Allahtan uzaklll§tlrmak l~ln 

fenallga siiriikliiyor. t~ bu tnalfimat -
lad1r ki ilk h1ristiyan ikonografisi ya
VIl§ yavll§ §eytanm resmini yapmaga 
ba~hyor. 

ilk h1ristiyan rahibleri manasttrlar -
dan aynhp eglenceye gittikleri zaman 
kendilerinin §eytan tarafmdan ~agml -
d1klanna kani idiler. 

San'atta §eytamn tasviri resmini ilk 
veren Bizanshlar olmu§tur. Onlar ki -
liselerinde ikonografi sahasma miihim 
bir yer aYirmi~Iardl (psikostasya). 

Son sorgu siijesini komplike ~ir §e -
kilde tasvir ederlerdi: !sa bakim yuka
n planda, B§a~da bir tarafta Mikail 
melek elinde bir terazi ile insanlarm 
diinyada yaptlklart fenahklart tarbyor, 
diger tarafta da §eytan haz1r bulunu -
yordu. ~eytan melege nisbetle ufak, 
kambur, gecekU§U kanadh, korkunc si
yah bir §ekilde gosterilirdi. Fenahklan 
~ok olan insam §eytan hemen cehenne
me atlyor. Bizans usulii yapllml§ son 
sorgu siijesi. Torcello §ehrinin kate • 
dralinde §imdi mevcuddur. Bu eser 
vaktile h1ristiyanhk san'atma derin bir 
tesir yapml§tlr. Bundan sonra sop sor
gu siijesi as1rlarca yap1lm1§ ve tiirlii te
kilmiillere ugrarni§hr. 

*** 
Orta~aglar h1ristiyan d-ininin koyu 

taassub devridir. Din korkusu bu de -
virlerde bir §eytanlar mevsi.mi viicude 
getirmi§tir. ~eytan bu zamanda her§e-

Cumhurlyetln lc:thnal roman1: 102 Yazan: Hilmi Zlya-
Ogle iizeri ona gitmek istedi. Kap1ya tu muhafaza ediyor. lhtimal ikisi de soze 

geldigi halde diinkii hadiseyi dii§iinerek., ba,Iamak k.uvvetini bulamwordu. Bu su
girmege cesaret edemedi. Ne olursa ol • retle bir kelime konU§madan, bir~ok so
sun gormek kararile, civardan aynlam1 • kaklar g~tiler. Nihayet: 
yordu. - Ne yapbn? diye sordu. 

Kar§l kahvede ikindiye kadar oturdu. Halini anlatacak biT kelime bulama-
fnanamachgt hal de, tevkif mi ettiler? Dii- d1g1 ic;in §a,km bak1myordu. 
tiinmeden kendini alam1yordu. Bir dakika tereddiidden sonra: 

Bu yabanCI mahallede, ger;enleri gO- - Kann nas1l? dedi. 0, bitkin ve bu-
zetliyerek kalmasmm biisbiitiin §iipbe u· lutlu g()zlerini dikti: 
yandnacagm1 dii§iiniiyordu. Ate,ten kur· - Onu da ~agmyorlar! 
tulmak ic;in, ate§in ic;ine at1hyordu I Demir, hayretten dona kald1. Ellerine 

N eden sonra kap1 aralandt. Aydm, sanlm11, ne diyecegini §Cl§lrmt§b. ~ 
etrafa bakmmadan ko~ar gibi gidiyordu. -lmkanlfYok, gidemez! .• Buna mani 
Demir, yerinden frrlay1p onu kartJladJ. olmak laz1m I 
Gozgoze geldiler. 6teki, ad1mlanm ag1r· Aydui, yeisle ha§lDJ igdi. Demir onu 
la§hrarak, yamba§lnda bir~y soyliyecek- samyordu: 
mit gibi durdu. F akat derhal ba§Inl igdi. - Hemen gidelim I Bunun delilik ol· 
Yiiziiniin diinkii vahfi manast kalmami§· dugunu wyliyelim I 
h. Biiyiik bir nedamet ~inde gibi karan· - SOyledim, anlamak istemiyorlar ..• 
hk ve samit g()riiniiyordu. Demir kolundan siiriikler gibi caddeye 

Demir konu~adan, yamsna gidiyor· c;tkardt. Az sonra arabaya atladiiar: 
· · - Harbiye Nezaretinel .. 

CUMRURIYET 

l~el vi.layetinde 
pamuk ifine ehem

miyet veriliyor 
~ehrimize gelen Vali Riik

neddin iza.hat veriyor 
f<;el valisi Riikneddin Ankaradan 

§ehrimize gelmi§tir. Riikneddin kendisile 
gorii§en muharririmize ~unlarJ soyle -
mi§tir: 

«- Bu sene Mersinin ihracatJ eski se· 
nelere nazaran daha hareketli ve daha 
geni, oldugundan bilhassa tahmil ve tah
liye servislerinin daha muntazam bir ,e
kil almasJ ic;in lkt1sad VeHletile temas 
ederek baz1 teklifler yaptJk. Bilhassa o
rada depolama i§lerinin tanzimine ka -
rar verilmi§tir. 

Biitiin i§lerimizde oldugu gibi idarei 
hususiyeye aid mesaimizi de bir program 
dahilinde tatbik ediyoruz. Y ollar, mek
tebler ve s1hhi i§ler be§ senelik program 
dahilinde tatbik ediliyor. Biitc;emizin mii
saadesi nisbetinde baz1 i§leri iki senede 
yapmak istiyoruz. C~en sene in§asma 
ba§lanan yeni hastane ile yeni ilkmekteb 
binalan ilkbaharda bitecektir. 

Mersinin iyi su meselesi halledilmi§
tir. 280,000 lira sarfile ha§lanan bu i§ 
baharda bitmi§ olacaktJr. Y eni sene ic;in
de yap1lacak Halkevinin projesile me§
gul oluyoruz. Bu sene ha~lanacak ve 
937 senesinde bitmi§ olacakt1r. lntihab 
ettigimiz yer ayni zamanda Mersinin 
Cumhuriyet meydamnm yanmda oldu • 
gundan Mersinin bu k1sm1 fiok giizel bir 
hale gelmi§ olacakhr. Buramn plamnJ 
profesor Y ansen' den alchk. T atbikata 
ba§lryacaglz. 

Bir Alman gazeteci diyor ki 
« Tiirkiyede ekalliyet 

meselesi yoktur ! » 

Alman kad1n gazetecisi Margarete Kiinkel, 
bitaraf bir mii~hid sifatile Tiirkiyede biitiin un
surlar i~in hiirriyet ve miisavat oldugunu sayliiyor 

Altr senedenberi Tiirkiyede oturan 
Alman kadm gazetecisi Margarete Kiin· 
kel diin, bize §U yazry1 giinderdi. T ercii • 
mesini aynen dercediyoruz: 

Hatay Tiirklerinin hiirriyeti ic;in mii· 
cadele edildigi ~u endi~eli zamanda ora· 
daki Ermenilerin ve Arablann Tiirklere 
aleyhtar olarak yaphklan niimayi§leri 
dii§~ndiigiim zaman Tiirkiyedeki Erme
nilerin ve Rumlarm vaziyeti goziimiin o
niine geldi. K1sacas1 Tiirkiyede bir ekal
liyet meselesi var m1d1r? 

All! senedenberi Tiirkiyede bir AI • 
man gazeteci olarak oturuyorum. Mev • 
cud ihtilafla alakam bulunmamas1 itiba
rile bitarafun. Bunun ic;in gordiiklerimi 
ve mii§ahedelerimi anlatmak lStJyorum. 
Boyle bir bitarafm fikrini duymak sizin 
ic;in de ,ayam arzu ve alaka uyandmc1 
bir §ey olacagm1 zannederim. Evve • 
Ia lskenderun Sancag1ndaki Ermeni 
ler hakkmda birka~ sOz s<iylemekligime 
miisaade ediniz. Malumdur ki bunlarm 
arasmda Tiirkiyeden siyasi sebeblerle fi
rar edenler vard1r. Bunlann c;ogu vatan
sJz adamlar olup her riizgara uymak is· 
tidadmda bulunduklarlm soylersem hata 
olmaz. Bu gibi unsurlar diinyamn her ta
rafmda ve her devlette vard1r. Lakin 
bunlann Tiirkiyedeki Ermenilerle hic;bir 
miinasebeti yoktur. 

Bu suale cevab vermek ic;in Tiirkiin 
esas miimeyyiz vas1flanm bilmek ieab 
eder. Tiirkiyede uzun seneler devam e
den ikametim esnasmda yaphg1m tetkika
ta gore Tiirkiin esas miimeyyiz vas1flan 
§Unlardu: 

N ezaket, miisamahakarhk ve uliivvii· 
cenab. 

Birbirine karabeti olan bu esas hatlar 
Tiirkiin hayati menfaatlerinin mevzuu 
bahsolmadJgJ her yerde mutlaka kendisini 
gostermektedir. 

Devlet biiyiik bir lutufla ilmi miiesse· 
selerini, akademilerini ve Istanbul Oni • 
versitesini 1iirkiyedeki biitiin balklann 
gencligine ac;ml§hr. 

Tiirkiyedeki Ermenilere gelince: bun
lardan hangisile gorii§tiimse kendilerin • 
den, Cumburreisi Atatiirke kar§J biiyiik 

yi yapmaga muktedirdir. Onlara gore ve samimi hiirmetten, ve yaptJg1 1slahata 
insan §eklinde herkesin yamnda her ka"1 can ve goniilden takdirden ba§ka 
zaman dolll§Ir. Biitiin kari§lkhklara o bir§ey i§itmedim. 
sebeb olur. Biiyiik yangmlarda, sari Bu Ermenilerin hepsini Tiirkiye va -
hastahklarda ve biitiin korkunc §eyler- tanma derin alaka ile merbut buldum. 
de §eytamn eli vard1r. 

Ziraat i§lerinde Mersin ve fc;el fiok 
miihimdir. Pamuk, bilhassa limon ve 
zeytin mmtakalan olmas1 itibarile ziraat 
i§leri c;ok ~mulliidiir. Bu sene bilhassa 
pamuk i§ine fiok ehemmiyet verilmekte • 
dir.» 

Hi~Xbir uk ve mezheb fark1 gozetil • 
memektedir. Pek yakmda goziimle gor
diigiim diger bir misali de anlataytm: 
.Seker bayrammda Beyaz1ddaki KIZl
lay §OOesini ziyaret ettim. Miiessese, 
halis bir Tiirk mahallesinin ortastndaydJ. 
Gene reis Kaz1m San ile ve biitiin heyet 
azalan ve burada ~;ah§anlarla gorii§tiim. 
Bir Ermeni kiZlmn burada hayu i§lerile 
faalane fiah§hgm• giiziimle gordiim. Fa
kir <;ocuklara, elbise ve ayakkab1 dagJb
hyordu. Kimlere veriliyordu? Y almz fa
kir Iiirk c,:ocuklarma m1? Hayu. Mem· 
leketin biitiin fakir evladma yani Tiirk, 
Ermeni ve Rum fiocuklanna tevzi edili
yordu. Yiiksek KIZllay komitesinin aza· 
Ian uk ve din farkt gozetmeyip yalntz 
kalbden gelen §efkat ve merhamet hissine 
tahi olmaga karar vermi§ bulunuyorlard1. 

Diger taraftan KtzJlaya kimlerin yar
dJm ettiklerine bakahm? Tiirkler, Erme
niler, Rumlar. Hatta Tiirkiyede oturan 
ecnebiler bile yard1ma hissedar olmu§ • 
lard1r. 

~ Bir giin ogleden sonra Biiyiikadada bir· 
vrta!;aglardaki bir hiristiyan, ilahi likte tenezziih ettigim gene bir Ermeni 

gazabla (Dies irae) korkusunu her§ey- kadmt hana dedi ki: 
den once dii~iiniir, ona yaranmak i~in 

Para ile yard1m edemiyenler mesaisile 
insani vazifelerini Odemi,lerdir. Mesela 
erkek ve kadm terziler meccanen fakir 
c,:ocuklarm elbiselerini dikmi§lerdir. ~ah§1rd1. Bu muhit son sorgu siijesine «- Cocuklugumu ya§ad1g1m Biiyiik-

~ok ehemmiyet veriyordu. Bunun ne - aday1 ve Marmaray1 bir daha gormiye • 
ticos:i kili~:olordo bunun ia.,,..id "an'a~- u:'L. vlo<llll uUuy<llllll cu ~ULt.l Lh yctlul.h. 

Ian viicude gelmi§ti. Roman stili dev - b 1 
Yiireklerin ve ellerin hay1r maksadile 

UlU~LI..lCI\. I~ '"'" l.JCl <ll.JCl\..C O,.<lll~Llll.l<lll uu 

rinde san'atkarlarm ekserisi rahibdi. u unsam bile, oliimii bu mahrumiyete 
Onun ic;indir ki dini tasvirler bilhassa tereih ederim.:. 

yerde, bir unsurun ezildigi ve diierinin 
tercih edildigi iddia olunamaz. Tiirkiye
de ekalliyet meselesi yoktur. Bilakis A
tatiirk rejiminin dilegi v~ile hiirriyet ve 

miisavat vard1r. l§te hak ve hakikate biz

met ic;in bu noktay1 tebariiz ettirerek fik

son sorgu siijesi en ba~ta gelen eserler- Siz mtimal bunda fazla pirlik ve farh 
di. Bu za.manda §eytan kiliselerin hassasiyet vard1r; diyeceksiniz. F akat 
(mihrab) autellerinden ba§ka her ye • soyda§lanmn miimeyyiz vasf1 olan derin 
rinde mevcuddur. Kapllarm ve pencere-
lerin kenarlarmda, korni§lerin iizerin • vatan muhabbetini tazammun etmesi iti
de tiirlii tiirlii kombinezonlarla kabart- barile dikkate §ayandu. 

rna §eklinde bulunur. Tii~kiyede trk meselesi var m1dn? Margarete Kunkel 
Bu kabartmalarda §eytanm yamna "!""'!!""'!"!!!!!!""!!!""'!"!!!""'!"!!!!!!""!!!""'!"!!------,._-""_""_!""'!"!!-""'-""-"""!!'!'..,_-__ !""'!"!!!""'!"!!!""'!"!!~"!!""!!!""'!"!!...,.:.. ____ ...., __ """"'!!!!! 

rimi ooylerim. · 

ekseriya bir kadm da ilave edilirdi. -
$EHIR 1$LERII ~eytanm fena i§lerl iyi bB§arabilmesi 

i~in kadm kuvvetinden istifade ettigi 
kanaatinde idiler. Mesela: Todi §ehri • 
nin eski bir kilisesinde (S. Domenico) 
kapiSl kenarmda kabartma kuyruklu 
ve boynuzlu bir §eytan, bir kadma gene 
bir rahibi gostermektedir. (Kadmm 
karl§hg. i§e §eytan kan§lr) atalar sozii 
bu devirde ~lkml§ olacak. Bazan kilise 
kapllarmda siitunlar altmda biiyiik ve 
korkunc asian kabartmalart veya hey
kelleri yap1yorlardt ki bu da §eytanm 
dinin kuvvetleri altmda 1st1rab ~ekti -
gini gi5stermek maksadiledir. 

(Arka.n !14r] 

Zeynel Akkog 

Antakya Tarihi 
Y al'anki sayam1zda 

-8-
Ertesi giinler, Demirin hayab halecan 

ic;inde g~ti. Y eniden merkeze ugray1p 
piiriizleri temizlemi,ti. Arkada§lan vak
adan haber ald1klan zaman, korkulacak 
§ey kalmam}lh. Bu mada Aydm1 yalmz 
b1rakmJyor, giinde birkaf$ kere evlerine 
ugraYJP hastaya baktyordu. 

Onun pa~alaturcasma yaphg1 ~!lr • 
dtmlara Aydm mukavemet ediyor. Ode
mekten korktugu i~in reddetmek istiyor
sa da, Demirin biitiin bunlara kendiligin
den ve tabii olarak devam ettigini goriin
ce, korkoriine siiriikleniyordu. 

llkbaharda Bogaza ta~mdtklan za • 
mandanberi, Cemalin ailesi tarafmdan 
kansma itina ile bakiid.gmJ, yeniden 
diinyaya gelmi§ gibi giinden giine srhhat 
kazandJgml g()rdiik~e sevincinden yuzu 
giiliiyor; senelerdir kaybetmi§ oldugu bir 
~ocuk ne~esile hayata baglamyordu. De
miri gordiigii zaman gozleri parhyor, fa· 
kat ondan tiiphelendigini hahrlad1k~ 
utancmdan yiiziine bakam1yordu. 

Bu mada. gazetenin faaliyeti, helleye 
ragmen, devam ediyordu. Demir biitiin 
bu i,ler arasmda gece g~ vakitlere ka· 
dar mathaadan c;IIomyordu. $i§lideki da· 
vetler sJkla§Jllaga ba§laml§b. Kararla§b· 

Sirkeci - Emirgan otobiis 
seferleri 

Ban otobiis sahibleri Belediyeye mii
rac~at ederek Emirganla Sirkeci ara -
smda sefer yapmak i~;in miisaade iste
mi§lerdi. Bu miiracaat esas itibarile 
muvaf1k goriilmii§; Belediye Fen heye
ti ve seyriiseferce mahallinde yapllan 
tetkikat neticesinde de arabalarm i§le
mesinde mahzur olmad1g. anlB§llml§ 
hr. Seferler yakmda ba~hyacakt1r. 

Ekmek fiab 
Kanunusaninin yirmi yedinci c;ar -

§Brnba giiniinden itibaren birinci nevi 
ekmegin aza.mi fiah on bir kurtl§, ~kin
ci nevi ekmegin on kuru§ ve francala
mn on he§ bu~uk kurtl§tur. 

DENIZ ISLER/ 
Tarife komisyonu i~tima1m 

tehir etti 
Akay, ~irketi Hayriye ve Halic va -

purlanmn yeni bilet iicretlerini tesbit 
edecek olan tarife komisyonu diin De
niz Ticaret miidiirliigiinde toplanacak
h. Fakat tarifeler hakkmda yaptlmak
ta olan tetkikat heniiz neticelenmemi§ 
oldugundan toplantl §ubatm ii~iincii 
giiniine birakllmi§tlr. 

Tarife komisyonu azalari §imdi ii!; i
darenin 936 senesi ic;inde masraf ve 
haSilatmt tetkik etmektedir. Bu idare
lerin bilan~olarma gore kat'i amortis
man ve kar meydana filkarlldiktan son
ra balk lehine yapi(acak olan tenzilat 
nisbetleri tesbit olunacakttr. KGmis -
yonda bulunan miitehassislar, bu he • 
sablarm nihayet bu hafta i~inde ikma
line ~ah§maktadirlar. 

nlan giin F eriha Fikreti buldu. T ahmi • kmhkla konu§uyor; Azminin hasedi, 
ninin aksine bir hizme~i ktz onu iistkata, Haf1zm homurtusu ve Kadrinin istihza· 
hammm odasma g()tiirdii. Vak1a burada sile kal§lla§ryor. Arif Ekremin biitiin bu 
kendisi ic;in yabanc1 birka~ misafir, tey· sahneleri ortmek i~Xin yaphg1 cali hare
zezadeler ve arkada§lar varsa da, bunlar ketlere giiliiyor, bununla beraber ayn 
sanki onceden sozle§llli§ler gibi erkenden ayn tahlilde h~bir fayda gormiiyor: on· 
dag.larak onlan yalmz btrakmt§lardt. larr daima «olduklan gibi» kabul etmeyi 

Demir, gene kadmm odasmda saatler· tercih ediyor, «herJeye ragmen» bu kiitle 
ce kald1. Ve ·garih §ey !- biitiin ev halk1 hareketini and~ran kiic;iik hainleyi ya§at
bundan §iiphelenmemit olacak ki, hu mak ic;in teferruab gormemeyi dogru b~ 
miiddet zarfmda odaya kimse gelmedi. luyordu. 
Bu ziyaretlerde Demirle F erihanm mii - Hele s()z Arife geldigi zaman, «hu 
nasebeti gittik~Xe sJkla~adayd1. Ilk za· <;ocuk, herhalde diiriist adamdul» diye 
manlar akraba hammlar arasmda yalmz yalmz ba§kalanna ka"J degil, kendi ara
estetik bahisleri etrafmda dola~Jya mec· lannda bile onu miidafaadan c;ekinmiyor
bur olduklan halde, art1k miinasib za • du. Son zamanlarda Aydmm ona gos
manlarda da bulu§tuklan ic;in sedire u • terdigi ha§inligi ka~ defa tenkidden geri 
zanarak saatlerce yalmz kahyorlardJ. kalmamJ~h. Ac;1kc;a sBylememekle bera-

Demir, bu ate§li kucakla~malardan ay- ber, Ariften · bahsedilirken endi~eli bir 
nldJgl zaman ic;iodeki bo§lugun biraz ol- ifade kullanmasm1 tiddetle kar§JlamJ~, ve 
sun doldugunu zannederek n~eden ziya- «hir kahraman diyemem. Fa kat temiz a
de sa~luga benziyen bir ta~kmhkla damdu!» diye afiJkc;a onun tarafmdan 
eve doniiyordu. Her seferinde biitiin gay· olmu§tu. 
retine ragmen bu sarho§luk nohetleri g~- Aydm Rumelihisanna yerle§ince, 
tikten sonra, gene eski buhrana geldigini Demir Cemali stk s1k gormege ba§lamJ§
goriiyordu. 0 zaman delice matbaaya, h. Ekseri .Si§liye gitmedigi zaman, mat· 
yaz1haneye, arkada,Ian arasma ko§uyor. baadan sonra onlara ugrar ve saatlerce 
Arbk «liizumsuz !» bulduklann1 bile kahrd1. 
saklamaga liizum gormedikleri bir ta§- Cemalle c;oktand1r ha§ba~a konu~ma· 

Divaneler mi, 
divanelikler mi? 

V a§h adamlarm c;ocuk~a i,Ier 
yaphklan s1k s1k goriildiigii gibi 
c;ocuklarm da arama biiyiik a

damlan batirlatacak surette agubatb
davrandJk!arma tesadiif olunur. T abiate 
aykm dii§tiigii ic;in bu hallerin ikisi de 
hayret uyandmr. Benim divanelikler de
digim de bu ciimledendir, divane 
yanlar elinden c,:1kan divanevari il!lerdir. 

Diin lapa lapa dokiilen kar ve titiz 
C,:Jghkla giirliyen tipi altmda 
baylarm, vardakosta bayanlann ve 
mini haylazlann yaratbklan oyun 
lerini sokak sokak ve ko~e ko§e ....... r .. ,.r-~ 
ken bu divaneliklerden bir hayli 
neklere rasladtm. Mesela bir bay, 
bir bayanm ba§tm kolu arasma 
mJ§lJ, ensesine tutam tutam kar soJ:mrvJ 
sava§Iyordu, dort be§ gene haylaz, 
ta§lan bir zavalhy1 \ kardan kefene 
diri diri kommege c;ah§Jyorlardi. Hele 
ZlpJr g(irdiim ki divane degilse bile 
nele§mi§ti. Zira atacag1 kartoplanm 
fif bularak su ile tslatmak c;areleri 
du, latife, atalanmlZin dedigi gibi, 
olmahdtr. Saka hududunu a~an i,Ier, 
hayet s~ olur. 

*** 
Bu gorii§ler bana tabiatile eski 

neleri hallrlath. Karla ilgili olarak 
gelen divanelerden biri «Biilbiil 
si» diye amlan adamdn ki hal terc:iilllled 
ni rahmetli Evliya ~elebi 
Merhumun Seyahatnamesinde 
guna gore Biilbiil divanesi, yalmz 
giinleri boy gosteren bir kimse olup 
aylannda onun yiiziinii goren, sesini 
yan olmazmi§. F akat kar dii§iip te 
buz kesilince bay divane sakland1g1 
den c,:1kar, elinde bir kafes oldugu 
sokak sokak dola§lrml§.. Evliya 
kelimelerin insan agzmda buz 
demlerde bu divane tarafmdan 
ic;inde te§hir olunan biilbiiliin 
ottiigiinii soyliiyor ve ifadesini: 
Jeri miiteaccib eden de bu mn acib 
ciimlesile bitiriyor. 

Eski divanelerden bir de «dayak 
nesi>> var. Bu adam, Onyedinci 
hiitiin lst!nbulu kendisile y11larca 
Ptmi.ti K"~•mn"~"l' n.htn 71'mhtti 
rinde kiirkiinii, entarismJ, gomlegmt, 
~mm, fiOrabmJ, papucunu atar, taiiDUlll 
~1plak oldugu halde Okmeydamna 
rek karlar i~Xinde dola§tr ve yatardL 
tanbuUular, s1eak hahvehanelerde 

dab dinlemekten veka Karagoz 

mekten ziyade onun seyrine gitmeii 

verier ve tercih ederlerdi. ~iinkii da 

divanesi, goklerde haz1rlamp yere 

beyaz Ve yumu§ak yata~na 

yatarken -yalansa vebali bu hikl.yeyi 

zanlann boynuna olsun- kiilhanda 

nuyormu, gibi buram buram terl 

kendisini tema~aya gidenler, onun 

larmdan yuvarlanan ter tanelerini 

hayran sayarlarmJ§. 

Her iki divanenin efsanele§tlrilen 

Ian bir yana bJrak1lmak ,artile 

§iiphe yok ki, dikkate deger. ~iinkii 

soguga kar§J bedenlerini 

sportmenlerdir. Kendileri, gene 

yok, divane degildir. F akat 

divanelik say1ld.gmdan o suretle 

olunmu§lardtr. 

Evliya ~elebi, k1zlann e"Tsine 
tutam kar dolduran baylan 

ba,ka bir isim mi anyacakh? .. 

M. TURHAN 

mJ§b. Bir giin evi tenha buldugu 
birlikte Hisara c;Jkblar. Ona ne 
d1r bir§eyden bahsetmek istiyor, 
fnsatJ icada cesaret edemiyordu. 
onu zorla bu mevzua sevkedecek 
gelmi§ti. 

- Mektub alm1yor musun? 

Bu, onun bo§almasl ~in uctuci;IJKI 
ret vazifesini gordii. 

. - Yalmz bir defa I Muhabereyi 
mek istedigi ic;in, ne ben yazdllll, 
kendisinden ald~m. Belki bOyle 
dir. 

- Onun §imdi nasi) bir ceJ~d~!l'ec: 
dugunu bilmiyor musun? 

- lhtimal.. Babas1 yiiziinden 
terketmesine ne diyeyim? Ba§ka 
halletmeme fmat ve1111edi. ue~lzcl~ 
baa, biitiin i~ler beni ona 
muvdu ~ 0 bun! ann, adeta bir 
bir giinde mahvedildigini, -hie; 
sonradan· ogrenmedi mi? lstedigi 
bir §ehri hi~e sayacak kadar ciir' 
termiyor muydu? Herkesin ,.,,..v.,., . .,, 
diigii zamanlar, bu ciir' etinden 
hayran oldugumu soylemi~tim. T 
di~ine muhtac oldugum mada 
tu? 



ll 
CUMHURiYET 

Kar Istanbul ic;in 
bir feliket oldu! 

Siyasetimizin bir 
muvaffakiyeti daha 
italya, Montro rejimini 

tasdika hazirlaniyor 

~en neredesin ey Belediye? 

£Ba$taraft 1 tnct sahtfede t 
mesaisinin ilk temeli kurulmu§tu. Bu mii
lakat iki devlet arasmdaki dostluk bag • 
lanm bir kat daha kuvvetlendirdigi gibi 
Turk - Yunan mi.inasebatmm Islahml da 
temin etti. 

Koprii · iistu bile oldugu gibi duruyor, Belediyeyi 
uyand1rmaktan ~ekinir gibi, yolcular ayaklar1ntn 

uclar1na basarak ilerlemege ~ababyorlar 

lstanbulun biricik miihim meydant Taksimin diinkii. hali! 
Kar altmda lstanbul bir karabahth Ve ~1ghklar kopuyor. 

oeldedir. ~ivili bastonuna dayana dayana, a-
Y eryiiziinde, kan dart gozle bek- g1r agu yoku~u ~1kan ya§h bir memur so· 

'yen, o gelince giilen, eglenen, sevinen lugu· kesilmi§ gibi duvara yaslan1yor da; 
hirler varml§. Hay1r, 1stanbul, kan, - llahi Belediye ... diyor, kandesin '? 

1rtma bir kefen gibi g~iren bir §ehirdir. Y avrulann haline acJyanlar, gaz te-
Cumartesi giinii ha§hyan kar ve tipi nekeleri, kovalar, kiireklerle sokaga f!f-

•azartesiye kadar kuk saat siirdii. hyor ve saga sola kiil serpiyorlar. 
• Pazartesi sabah1 uyanan hem§eriler - Eksik olmaym hammteyze .• 
.okaklara dokiiliince gordiiler ki. bii - - T e§ekkiir ederiz bay1m ... 
un bu miiddet i~inde meydanlann. so - Y a Belediye; tanzifat amelelerile, 
1klann,caddelerin hi~ birinde, hie; bir tuzlu su ta§Jyabilecek arozozlarla, hatta 

noktaya Belediyenin eli degmemi§tir. kar makinelerile ve daha <;e§id <;e§id te-
En i§lek ve temizlenmesi en kolay yer mizlik alat ve edevatile miicehhez Bele

,Ian Koprii iistii bile oldugu gibi duru - diye, hani o nerede '? 
yor. Donmu§ yayakaldmmlarda, Bele- Ko§eba§larmJ tutmu§ i§siz gli~siiz ta· 
~i~yi uyandumaktan c;ekinir gibi, yo! - k1mmdan serseriler, s1ka s1ka hirer ta§ 

• 

t1ar parmaklarmm u~lanna basarak parc;as1 haline getirdiklen kar toplannl 
rlemege c;abahyorlar ve kimi bir kenara giic;bela yoku§U hrmanabilen mektebli 
cilmi§ ayaklanna mendil baghyor, ki- k1zlara kahkahalarla ftrlahyorlar. 

kazay1 belay1 goze alarak tramvay Yiize, gaze, kulaga ~arpan bu karlar 
'tlna attyor kendini, kimi kapaklamyor, yiiziinden kimbilir ka~ yavru sakat kala-
i mtiistii gidiyor. cakt1r. 

z r .... r.... J vA. u.'lhu •• 

Bu miicella bay1rlan c;1karken ayak -
anmz geri geri kaytyor, ve inerken .. 

eded Allah. 
.§te anac1gmm sanp sarmahyarak 
kteb yoluna sahverdigi minimini' yav-
. Damdan dii§en bir k1rpmh bohc;as1 
yere serilmi~. ~antas1 bir tarafa fir· 
, ve sefertasi otede, darmadagm, 
kler yerlere dokiilmii§ .. 
u ~ocuk bugiin mektebde a<;br. 

ilrtmdaki kocaman c;arkh tezgahile 
mu§ ta§lan brmanmaga ugra§Jrken a· 

\gi kayarak yiikiiniin altmda kalan ih
ar bileyci, bakm yerinden kalkami -

Bir yeri kmlmad1ysa bile bu. adam 
'in c;ah§amaz, ve i§te bir yuva bugiin 
r. 
)i.i§en dii§ene I 
~ ugiin kim bilir ka<; yavru viicudliniin 
~ 0 

:1nm1~. morarm1~, Sizhyan / yerlerini u-
ttura ugu~tura dersini dinlemege mec

.urdur. 
Ne olurdu, Belediye, hit; olmazsa 

ekteblere giden belliba§h yoku§lann 
karlanm, buzlanm temizliyemiyorsa 

- iizerlerine toprak. komiir tozu ya
d ki.il dokerek yiirlinebdecek bir hale 

rseydi .. Bu o kadar zor bir i§ midir? 
- Karde§, yann bari hirer torba kiil

la <;Ikahm ... 
Hayu kazma kiirekle .. . 

Mensublanm1z tarafmdan elde edilen 
a!Umat bu talimatm gonderildigi vasi· 
ile bize iblag olunur. Bununla beraber 
1 

• hareket veya taahhi.id idare heye
.m muvafakati almmadan yap1lamaz. 
r aahhiidlere kai§l lakaydi veya ih

ile bir ihanet addolunur. Verilen e-
r harfiyen tatbik olunmak lazimdJr. 
almz bir tek ceza tatbik edilir ... » 
~ek ceza ... Bu cezanm ne oldugu

ym etmege liizwn var m1? Fikretle 
' Hasan Azmi bu bir tek ve bir 
·~zaya c;arpilmadilar m1 acaba L 
tU '1 I' 0 

ven en ta 1matnamemn umumi 
~.!an bir k1smJ bunlar ... Diger bir 

1'J miinhaman benim §ahsJmi ala -
eden maddelerdi. Bu meyanda 
Azminin ta c;ocuklugundan, ilk 

·sinden ba§hyarak bi.iti.in hayab, 
rket tarafmdan elde edilinciye ka
en maceralan naklediyordu. 
iafsilatm bana ne derece laz1m oi
l derhal takdir ettim. Bu calibi dik 
ayam hayret satJrlar arasmda ben 

layahml ogrenmege mecbur oJu -

u:uu1u wuurunaa .. 
Boyle havalarda belliba§h g~id yer -

lerine; mekteblere gidi§ geli§ zamanlan 
gibi muayyen saatlerde memurlar koya -
rak bu asri yolkesenlerin hadlerini bildir
mek te gii<; miidiir? .. 

Y a skilerle, kizaklarla sokaklarda ci
rid oymyanlara ne demeli '? 

Buz tutmu§ yollann kenarlanndaki, 
can atmak istediginiz karh taraflarda da, 
yollanm §a§ITml§ dagc1lar skiler ve kizak
larla kay1yorlar. 

Bizim bildigimiz ski, karh daglarda 
yapilan bir spordur. Baz1 tathsu sporcu -
lannm §ehir kaldmmlanm dagba§I zan
nederek, pervas1zca halka eziyet verme
lerini menedecek kimse yok mudur '? 

Ogleye dogru merak ederek, bir da
ba §ehri dola§maga <;Ikt1m. V e gordiim ki 
Belediye nihayet faaliyete gelmi~. T ak
sim meydamndan Harbiyeye dogru gi
den caddenin karlan kaldmhyor. 

Giilmeyiniz, ve bunca i§lek yo! durur
ken, neden buradan i§e ba§landigmi sor
maymiz .. 

Bu havalarda ku§ uc;maz, kervan ge~
mez bir halde olan bu caddede sade oto
mobiller dola§lr ve mevcud kar, hi<; te o
tomobillerin gidip gelmelerine mani ola
cak derecede degil. 0 hal de'? 

Ogleden sonra ise, yayakaldmmlarda 
bir harekettir ba&lad!: Belediye memur -

yordum. Evvela Hasan Azminin haya
tma, ailesine, dogu§ ve biiyiiyii§iine aid 
malumat, ondan sonra onun zevkleri, a
detleri, tabiatleri not edilmi§ti. 

Bu sabrlar arasmda gene ogrendim ki 
benim Semahat Nigar isminde artist bir 
de metresim vard1r. Onunla haftamn mu
ayyen giinlerinde, muayyen saatlerde 
bulu§ur, zevkederim. Ona umumi yerler
de «siz» diye hitab ederim. Ben onu 
c;Ildllasiya severim. onun da beni sevdigi
ni zannediyorum. 

Hey gidi hey!... ;5u sevgilinin Hasret 
olmasm1 v.e onun yerine Hasretle di.i§i.ip 
kalkmay1 ne derece isterdim ah ... 

Nihayet bu muhtira hakiki Hasan 
Azmi gibi konu§mam, hareket etmem 
ic;in neler telaffuz edecegimi tasrih ede -
rek bitiyor. Nasi! yiiriiyiip qturacag1m. 
Hangi kelimeleri kullanacag1m. Hepsi 
var. Bunlardan ayn, yeni hadiseler ve 
yeni vaziyetler kar~Jsmda nasi! hareket e
decegimi, nas1l konu§acagimi da bana 
hizmet«im, U§ag1m fsmailin gosterecegi 
tasrih edilmi&ti. lstanbulda idare ettigim 

Tiirkiye Hariciye V ekili T evfik Rii§· 
tii Aras 1933 y1hnda tekrar 1talyayi zi· 
yaretle Tiirk - ltalyan dostluk baglan -
nm takviyesini temin etrni§ti. Bilahare 
baz1 devletler bilhassa Cenevredeki faa
liyetlerile TUrk - ltalyan dostlugunu ih
lal etrnek istediler, fakat bilhassa Akde
nizde mii§terek menfaatleri bulunan T~r
kiye Cumhuriyetile ltalya arasmdaki 
dostluk bu te§ebbiislerden miiteessir ol • 
mad1. 

Bi.iti.in diinyaca takdir edilen Atatiir
kiin idaresindeki gene Ti.irk hiikumetinin 
niifuz ve tesiri ~arkta her an artmaktadir. 
Atatiirk niifuzunun her yanda artmas1 
ltalya i«in kat'iyyen mahzurlu olamaz; 
bilakis Akdenizde Tiirkiye ile samimi • 
yetle te~riki mesai halyamn biiyiik arzu -
sudur.» 

Ankaradan bildirildigine gore, Tiirki
ye Hariciye Vekili T evfik Rii~tii Arasm 
italyaya davet edilmesi haberi biiyiik bir 
memnuniyet uyandirmi§tlr. ltalyanm An~ 
kara Biiyiik El«isi M. Galli evvelki giin 
Ba~ekil lsmet lnonii ile Hariciye Ve -
kaleti V ekili Saracoglu !?iikrii ile uzun 
bir mi.ilakatta bulunmu§tur. Bu miilakat
tan sonra Vekiller Heyeti lsmet lnonii -
niin riyasetinde toplanmi~hr. 

Ian diikkan diikkan dola§arak, herkesin, 
oniindeki kaldmm1 temizlemesini emret -
mi~ler. T emizlemiyenler ceza verecekler
mi§ .. 

Bu da iyi, ho§ amma, §ehir sade diik
kanh sokaklardan m1 ibarettir? Kald1~ 
runlan sa de balk m1, esnaf m1 temizler? 

Ak§ami.isti.i ise.. Y ani, kar ba§ladigm
dan tam elli saat sonra as1l i§lek yollar, 
hele yoku§lar hala eski halinde, hatta da
ha beter, daha gec;ilmez, yiiriinmez, a§Il
maz bir haldeydi. 

Mekteblerinden donen <;ocuklar bir -
birlerine sanlml§lar, titre§e titre§e, dii§e 
kalka ilerilemege c;ah§lyorlar ve ko§eba§
lanm tutmU§ serseriler, sabahkinden da
ha miitecaviz, daha pervastz geleni ge<;e
m Jtartopuna tutuyorlar. 

Ensekokiine kocaman bir top yiyen bir 
bayan o anda ayag1 kayarak yere yuvar
lamrken kuanta bir yolcu, suns1k1 yap!~ 
tig1 bir parmakhktan ellerini ~elcerek ha
vaya kaldmyor: 

- Y arabbi, ganice bir tuzlu yagmu
run yok mu'? 

- Aman amca, halimiz nice olur son-
ra .. 

Babacan di§lerini s1karak cevab yeti§
tirdi: 

- Nice olacakmi§ ki.. Salamuraya 
dpneriz amma, hie; olmazsa kafam1z, go -
ziimiiz patlamadan gidecegimiz yere gi
deriz. Zaten ne zamand1r sokaklanm!Zln 
tad1 tuzu kalmad1. Ko biraz tuzlansm, ne 
c;1kar? 

Hava karanrken, en i§lek caddeler, 
hala kutub yollan gibi buzlu, ve Beledi
ye, hala ku§ u«maz, kervan g~mez yol
lan -sozde- temizlemekle me~ul. 

Y ann, §ehir halkm1, ellerinde kiil kova
lan, kazma ve kiireklerle yollara dii§ • 
mii~ goriirsek ~a§mamahytz. 

Bir de, mangal ba~I ki§ giiniiniin Iale
zandir, derlermi§ ... 

!yi amma, kazas1z belas1z, yerlere yu
varlanmadan, zifos yemeden o lalezara 
ula~abilen bahtiyar hem~eri, bani, nere
de? 

KANDEMIR 

b:.Jiik miiesseseye gelince orada ne yapa· 
cag1m1 da giinii glinline birisi bana tele -
fonla bildirecekmi§ ... 

Hulasa, eger ben itaat eder ve dogru 
diiriist tatbik edersem gayet kolay ve ra
hat bir hayat. .. 

Bir hami§, ertesi giinii Jan Diyaman
di ve riifekasile gorii§ecegimi, biitiin tek· 
liflerini kabul etmekligimi bildiriyor ... 

A§kolsun, bunlar beni miikemmel bir 
i§ adam! yapacaklar ... Hem de ne biiyiik 
bir i§ adam1! ... 

Vaziyeti kavrami§ ve benimsemi§tim. 
Bu kararla hemen en pahah cinsinden bir 
ipekli pijamay1 mt1ma gec;irdim. Bu pi
jama benim bugiine kadar giydigim elbi
selerin dordii, be~i pahasmda idi muhak
kak... Bunu giydikten sonra kendimi bir 
kere aynada tetkik ettim. Ben hakikaten 
kendimi tamm1yacak kadar degi~mi§, 
bi.isbiitiin ba§ka bir adam olmu§tum. 
Gonderilen evrah gene ayni vas1ta ile, 
yani ismaille iade ettim, yatagima gir ~ 
dim. 

Bu kadar yorgunluktan sonra art1k bir 
kac; sahr istirahat etmek hakk1md1. Fa -
kat kabil degil, uyumak miimkiin olmu • 
yordu. 

Gecenin karanhklan. golgeleri i~inde 

iyi futbolcu ve 
iyi hakem 

ingilterenin en birinci 
hakemi futbol oyna

magi bilmiyor 

Omrii.nde hit; tutbol oynamadtgt halde 
ingilterenin en birinci hakemt olan 

Harry N atlrass 
Bundan iki ay evvel. milli tak1m o • 

yunculanndan mutlak surette iyi hakem 
yeti§miyecegine hatta orta halli futbol 
oynami§ olanlarm daha iyi hakem ola -
caklarma dair bu siitunlarda <;Ikan bir 
yazimiz, her nedense ve ~por i§lerimizin 
ulemas1 gec;inenler nezdinde bir feveran 
uyandirmi§h. 

Y ukanki resim Daily Express gaze -
tesinin spor sahifesinde «Me§hur hakem
ler» serisinin ikincisini te&kil etmektedir. 
Harry N attrass admdaki ~u hakem 1n • 
gilterenin « 1 » numarah hakemi olarak 
tavsif olunmaktadir. Fa kat i§in en garibi, 
gec;en senenin kupa finah olan Arsenal
;5efild mac;m1 idare etmi§ olan Harry 
N attrass'm, omriinde top a a yak siirme • 
mi§ olmas1dlr. Bu hakikat kar§tsmda a· 
o .. b .. bi.,c 0 ene i~tcn anlamam<lzhk Y<l 

hud liizumsuz tenkidcilik izafe eden 
dostlanm1z ne diyecekler? 

Bu vesile ile §Urasi da teemmiil olu • 
nacak bir noktadu ki 1927 ve 1928 0-
limpiyadlannda Uruguay milli futbol ta
kimma menecerlik eden zat ta omriinde 
hie; futbol oynamadigi halde Uruguay 
milli takimim diinya §ampiyonu <;Ikar • 
IDI§tl. 

Esasen hakemlik ve menecerlik ile 
iyi futbol oynamak arasmdaki miinase • 
betler talidir. Olsa da olur olmasa da. 

NtlZHET ABBAS 

Dinarh Mehmed biitiin peh
livanlarla giire§mek istiyor 

Sonbaharda Tiirkiyenin belliba~lt 
pehlivanlanmn i~tirakile yaptlan Tiir -
kiye ba~pehlivanltk miisabakalan stra
smda Dinarlt Mehmed i\;in geldi, geli
yor, kagh gibi birgok dedikodular ce -
reyan etmi§, neticede Dinarh Mehmed 
bu miisabakalara i~tirak etmemi§ti . 

Dinarh Mehmed diin matbaam1za 
geldi ve hakkmda yap1lan dedikodula
ra cevab vermek istedigini, bu cevabi· 
nm ringden daha miinasib bir §ekilde 
verilmi§ olacag1m ileri siirerek biitiln 
pehlivanlara defi ath. 

Dinarh Mehmed keg es k~ ken usu
lile ve §Ubat aymm sonunda olmak 
§artile nakdi iddialara giri§erek gii're
§ebilecegini s6yledi. 

Hasretin hayali gozlimi.in online dikilip 
duruyordu. Y e~ilkoydeki ko~ki.in altkat 
odasmda gec;en heyecanh sahneyi bir ke
re, be§ kere ya§adim. Hem de hakikatten 
hi~ farkSIZ olarak ve en kiic;iik teferrua
hm atlam1yarak... Sonra Hasretin Da ~ 
vud olu§u ... Nihayet kendime gelerek bu 
heyecanh sahneleri onunla nasi! tekrar 
edebilecegimi, bu fusah nasi! elde edebi
lecegimi dii§iinmege dald~m. 
· Biitiin otelde derin bir siikut hiikiim 
siiriiyordu. Uzun uzun bu siikutu dinle -
dim ... Akhm Hasretin odasma gitti ... Bu 
oda Samoilofun odasmm yamba&mda, 
yani tam benim odamm iistiinde olacak .. 

Eger ben umdugum gibi ciir' etkar bir 
adamsam hi~ ~iiphe yok ki gidip onu 
bulabilirdim. Ve bu ciir' etkarane proje 
saatler gec;tikc;e beni sarm1ya, kabili tat
bik gibi goriinmege ba~lad1. Bir saniye 
akhmdan ~1kmad1. Nihayet yatag1mdan 
sJ~radtm. Cebime bir elektrik lambas1 al
dim, kap1ya dogru yiirudiim ... 

Hayretimden dondum, kald1m ... 

Kap1 kilidli idi. Dikkat edince kapmm 
obiir tarafmda bir anahtar oldugunu an
ladim. 

Ttpki Y e§ilkoydeki gibi esirdim!.. 
T1pk1 Samoilofun evindeki esaretin ilk 

26 ikincikanun 1937 

Amerika miithi§ bir 
tufanla bogu§u yor 

150 sehirde , 500,000 ki~i feyezan alhnda; ordu 

ve felaketzedeleri donanma 
~ab~Jyor' olenler 

kurtarmaga 
gittik~e artmaktadtr 

.. 

Ge~en sene lelakete ugrtyan ayni yerlerden bir ba,ka man.zara 
Nevyork 25 (A.A.) - T ugyan git- ketzede mmtakada sahil muhaflZI gemi· 

tik~e vahamet kesbetmektedir. On iki dev lerin yi.izlerce sandalile bahriyenin ihtiyat 
letin arazisi sular altmda kalmi§br. sandallan tahlisiye i§ine i§tirak etmekte-
400,000 ki§i meskensiz kalm1~ ve 75 ki§i dir. Bu tahlisiye i~i. bahriyenin tayyareleri 
olmii§tiir. Hasarat hesab edilmiyecek ka- tarafmdan idare olunmaktad1r. Simdiye 
dar c;oktur. Louiville ahalisinden 300,000 kadar yap1lan tadada gore 400 ki§i mel
ki§i §ehri terketmege hazulanmaktadir. cesiz kalmi§, 100 ki§i de telef olmu§tur. 
Bu §ehrin baz1 kisimlannda suyun yiiksek- Karanhktan istifade eden haydud c;e
ligi on metroya c;tkmi§tlr. Anrora §ehri teleri, Portsmouth' da sahibleri tarafmdan 
hemen kamilen sular altmdadu. Jeffer - buahlmi§ meskenleri yagma etmi~lerdir. 
~onvill kamilen tahliye edilmi§tir. lndia - Askeri kuvvetler sevkediliyor 
napolis'te idarei ?r~~~e il~n edi~mi§tir. Nevyork 25 (A.A.) _ Sular altm-
53,000 hektar gem§l.J&!..nde ~~~ ~raz1ye su- da kalan Ohio ve Mississipi vadilerine as
Ian bo§altarak nehnn tazy1kmi azaltmak kerl k1t' alar sevkedilmi§tir. Zarar ve zi· 
maksadile mahalli makamat bendlerin a- yanm 270 milyon dolan buldugu tahm;n 
c;1lmasm1 emretmi§lerse de c;iftlik sahib- edilmektedir. 
Ieri .silahi:~arak c;i~tl~klerin~ su sevkedil- Simdiye kadar 46 ki~inin oldiigii tesbit 
mesme mam olmak t<;m devnye gezmekte- edilmi~se de nihai rakamm yiizden fazla 
dirler. olmas1 ihtimalinden korkulm~ktadu. 

Frankfort hapishanesinde sulann bas- Rasad merkezi tahminden aciz: 
mast ihtimali kar§Ismda tela§a dii§en mah-

Nevyork 25 (A.A.) - On iki dev
kumlar isyan etmi§lerdir. Vuku bulan ar-

letin arazisinde Ohio nehrinin sulan yiik~ 
bedede 12 ki~i olmii§tiir. selmege devam etmi§tir. 

Cincinatti' de infilak eden benzin de -
pol an §ehrin bir kJsmmda yangm ~Ikma- Louisville' de Ohio' nun seviyesi 15.70 
sma sebeb olmu§tur. Yangm birka~ metroyu bulmu§tur. Rasad merkezi sula~ 
saat sonra giicliikle sondiiriilebilmi§tir. nn azami ne kadar yiikselebilecegini ta• 
Burada 42 ev vanmi§ ve 1,500 ki§inin yinden aciz oldugunu beyan etmi§t!r. 
evini su basmi§hr. y ag!Jlur devam ediyor. 1884 senesinde sular azami 14-20 met· 

Evler grup grup «okmektedir. _ro......;,y_ii_k_se_l_m_i&.;..t_i._~~=~~~~~:::zs~ 
Ohio nehrinin iistlinde yiizmek~ olan 

petrol, diger §ehirler ic;in daimt bir yan
gm tehlikesi te§kil etmektedir. 

Ohio nehrinin seviyesi 16 metroyu gec;
mektedir. Sular yiikselmege devam edi
yor. 

Memphis' de Mississipi nehrinin sulan 
altmda kalan bir adaya 14 ki§i iltica et
mi§ ve hepsi de bogulmu§tur. 300 ki§i 
tehlikeli bir vaziyette kalmi§tlr. 

M. Roosevelt, Va§ington'da federal 
yard1m ajanslarmm direktorleri, KIZllhac; 
miidiirleri ve ordu ve sahil muhafaza §ef
lerinin i§tirakile bir ic;tima akdederek 
felaketzedelere yap1lacak yard1mlan tes -
bit etmi§tir. Reisicumhur bu i§in ba§ma 
ge<;erek kendisine her saat rapor gonderil
mesini emretmi§tir. T ugyan mmtakasma 
§imdiye kadar miihim miktarda yatak, c,:a
dir ve ilac gonderilmi§ ve 4.500 ki§ilik 
bir miifreze sevkedilmi§tir. 

500,000 ki~i at;tkta 
Nevyork 25 (A.A.) - !ngiltere ile 

Gal memleketinden daha geni§ bir saha
YI tahrib eden tugyamn bilanc;osu 500,000 
meskensiz, sular altmda kalmi§, 150 §e
hir ve kasaba, i~ecek sudan mahrum iki 
milyon ki§iye balig olmaktadu. 

'F elaketin biiyiikliigii 
Nevyork 25 (A.A.) - Ohyo havza

smdaki tugyanlar dolaytsile Louisville 
§ehrinin elektrik santrah faaliyetini dur -
durmak mecburiyetinde kalmi§hr. 40 bin 
metro murabba1 sahasmda bir mmtaka, e
lektrik cereyanmdan mahrumdur. F ela -

giinii gibi hiddet, biiti.in viicudiimii ate§ 
i~inde yak1yordu. Zile basbm, Ismail a
damn yanmda ve diger bir odaya ac;llan 
kaptdan kar§Ima c;Iktverdi: 

- Ismail, dedim. Galiba yanh§hkla 
beni bu odaya kilidlediniz I 

- Siz kilidli miydiniz '? 

- Gel, sen de gor ! .. 
Ismail kap1ya yakla§h. Kilidi muayene 

etti, kap1y1 zorlad1. Sonra bana donerek: 

- Dogru efendim, kilidlenmi~. Uyur
ken bunun ehemmiyeti yok amma... Y a

nn sabah tabii bu kat!n garsonu kilidi a
~acaktir. 

- Ben, hemen kilidin ac;tlmasmi isti

yorum. 

lsmail benim odamdaki telefonu a~h. 
Cald1, seslendi, tekrar zile bash. Cevab 

veren olmaymca: 
- Tuhaf, dedi. Telefona cevab ver-

miyorlar efendim ... Pencereden seslenip 

bir patlrh <;IkarmamJ istemezsiniz sam -
nm. 

- Haytr ... kafi, te§ekkiir ederim Is
mail... 

Ben de onun karanna raz1 oldum. Y a
rm sabah goriiriiz.» 

M1a1rda kapitiili.syonlar 
kalk1yor 

Londra 25 (A.A.) - Kahireden bil ~ 
dirildigine gore resmi mehafil, ba§hca 
devletlerin kapitiilasyonlann ilgasma 
muvafakat etmi§ olmalarmdan dolay1 
biiyUk bir memnuniyet gostermekte ~ 
dir. 

Kasimpa§a kuliibiinde 
bir miisamere 

Kas1mpa~a spor kulilbiiniin mi.iessis· 
lerinden Kadri $en it;in dun Kastmpa· 
§a kuliibiinde bir merasim yaptlmi§tJr. 
Bu milnasebetle bir milsamere verilmi§ 
ve kuliib mensubini gencler, Kadri 
$ene, kuliibe yapti/P. hizmetlerden do~ 
layt te§ekkilr etmi§lerdir. 

Norve~ milli tak1m1 lngiltere 
ve Almanya ile kar§Ila§acak 
Norv~ Futbol Federasyonu milli ta

kimm bu sene yapaca/P. ma\;lar1 tesbit 
etmi~tir. !lk rna\; 14 may1sta !ngilterede 
ingiliz milli taktmile yaptlacak, Dani ~ 
marka, Finlandiya, isve<; beynelmilel 
maglarmdan sonra 24 ilkte~rinde Al -
manyada Alll\an milU taklmile kar§Ila
§acakhr. 

Buz pateninde yeni bir yild1z 
Oslo 25 (A.A.) .:... Patinajda cumarte

si gilnii iki kere diinya kadm siirat ro· 
korunu ktran Norve\;li Leyla $unilsen 
diin de 3000 metroluk bir mesafeyi 5 
dakika, 48 saniye, 5/10 da katederek 
yeni bir ri:ikor tesis etmi~tir. 

Basan Nurinin habra 
defterinden mabad 

29 nisan 

«fnsan liikse ve konfora ne c;abuk ah~ 
§Iyor. Kendimi bu hayatln i<;inde dog ~ 
mu§, biiylimi.i§ samyorum. Artik kendim
de fakir adamlara mahsus isteksizlikten, 
i§tah51Zhktan, karanhk dii~iincelerden e
ser goremiyorum. Hele intihar te§ebbii ~ 
siimden evvelki giinlere mahsus kara dii· 
§iincelerden ... 

Kendi kendime bu maliye haydudlan
mn, bu para e~kiyasmm vaziyetlerini iza• 
ha ugra§Jyorum. Bunlann azamet~ istik· 
bali kar&Ilamalanndaki emniyet ve biitiin 
insanlara kar§I gosterdikleri istihfaf ko ~ 
layca anla§Ihr §ey degil. Bunlar bu 
kuvveti ve emniyeti nereden ahyorlar '? 
bilmem ..• 

Ben, yani §U Hasan Azmi, sahte Ha
san Azmi neymi~im? Kiic;iik bir memur ... 
Esas1mda, yahud aslmda namuskar ve 
miitevaz1 bir adam.. Amma ihhras1 ve 
bir takim hilekarlann delaleti beni de, 
daha dogrusu onu da bu i~lere kan~tlrm;§ 
ve nihayet ben de onlar gibi olmak i<;in 
onlara oyun etmege ba~lam1~1m ..• 

[Arkasz var] 
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125, izvestiya'n1n eski ha,muharriri Komiinist partisini 

iktidardan dii,iirmek i~in senelerdenberi nasll 
hazirlandJklarinl oldugu gibi itiraf ediyor 

grupa ayrdd1lar 
General Lukof Harbiye Nazui olduk

tan, askerleri siyasetten uzakla§tmp ki§" 
lalara sevk, asker! birligi lagv ve bir~ok 
zabitam da ordudan ihrac ettikten sonra, 
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[Ba~taratt 1 tnct sahttedeJ 

gu miitaleasmda bulunmu~lardir. Zira, 
katil hadisesi, ne merkezi komitede, ne de 
halk kiitleleri iizerinde bir tesir has1l et
rnemi§ ve bir panige sebebiyet vermemi~
tir. Maamafih, Radek ve Boukharine 
tethi§ hareketlerine devam etmege karar 
vermi§ler, ancak Sovyet Rusyanm tak -
simi ve kapi talizmin ihyas1 esaslanna miis· 
tenid olan Trotsky plamnm trotskizmde 
bir nifaka bais olacag1 mi.ita!easmda bu
lunmu§lardir. 

Radek, nihayet 1934 senesinde Trot
sky'nin direktiflerini kabul etmi§, ~iinkii 
bir harb halinde Sovyetlerin hezimete du
~ar olacaklan kanaatinde bulunmu§ ol • 
dugunu tasrih etmi§tir. 1935 senesinde 
Sovyet Rusya, bir harb yapmaga ham 
bir vaziyetteydi. 

Radek, demi§tir ki: 

«- 0 zaman Trotsky pl~nintn hayal 
mahsulii oldugunu, ikt!dar mevkiini ele 
gectirmek i<;in degil, ve bizi iktidar mev
kiine gelmemizden evvel peri§an edecek 
olan ecnebi kapitalizminin hegemonyasJ -
m temin i\(in miicadele etmekte oldugu -
muzu anlad1k.» 

Radekin itirallart 
Moskova 25 (A.A.) - Tass Ajan· 

s1 bildiriyor: 
«Muvazi merkez» davas nm diinkli 

cehesinde Piatakov, Trotsky te§kilatl ta
rafmdan Ukrayna'da, Siberya'd11 ve U
ral' da yap1lan tahribatJ anla!mi§tlr. Maz. 
nun, Radek'le Sokolnikov'un baZI ecnebi 
devletlerin miimessillerile temas ettikleri· 
ni, <;iinkii Trotsky'nin, kendi tarafmdan 
te9kil edilen blokun ecnebi devletlerinin 
yard1m1 olmadan iktidar mevkiine ge~e
miyeceiji kanaatinde bulundugunu soyle • 
mi§tir. Maznunun ifadesine gore 1935 se
nesinin sonunda Radek'le kendisi Trot
sky ile gorii§mek ihtiyacmt duymu~lard1r. 
Berline yaptigl bir seyahatten istifade e
derek Piatakov bir arahk Oslo'ya gitmi§· 

tir. 
Trotsky Sovyet Rusyada yap1lan tah-

rik.atm kafi olmad!glnl soyliyerek mem • 
nuni etsizlik gostermi§tir. F a§izmi esash 
beynelmilel bir kuvvet added en Trotsky 
fa~i~mle irtibatm muhafazas1 lazim gel
digi, ~iinkii iktidar mevkiin': gel(mt!k i~in 
Trotsky taraftarlarmm fa§izmin yard! -
mma muhtac olduklan kanaatinde bulun
makta idi. Bu goru§me esnasmda 
Trotsky, M. Rudolf Hess'le yaptlgl mii
Iakatl anlatmi$11r. 

Mahkeme bundan sonra Berlinde Pi • 
atakov'la Trotsky'nin ajanlanndan biri 
arasmda bir miilakat haZIThyan ve Pia • 
takov'un Oslo'ya seyahatini temin eden 
Bukhar<;ev'i isticvab etmi§tir. Maznunun 
ifadesinden Piatakov' a veri! en pasaport
Ia tayyarenin ancak Alman zabitlerinin 
yardimile temin edilebilecei!i anlaetlmit • 
tu. 

Miiteak1b celsede Radek, Trotsky'nin 
harid siyaset hakkmda direktiflerini ha
vi ii~ mektub aldJgJnl soylemi§tir. 

Mahkeme, metin]erinde ba~hca maz
nunlann ismi g~en bu mektublann okun
lllaslm dinlemi~tir. Radek, son mektub • 
lanndan birinde T rotsky'nin, Trotsky • 
Zinovief blokunun iktidar mevkiine ge
lebilmesi i~in Sovyetler birliginin yJkil • 
Jnas1 laz1m geldigini yazdigml teyid et -
Jni§tir. Ayni mektubda Trotsky kapita • 
lizmin ihya11 ve fa,istlere verilecek arazi 
ile ikt1sadi imtiyazlar hakkmdaki progra
lnini izah etmekte ve Trotsky taraftarla
tmm iktidar mevkiine ge~meleri iizerine 
kurulacak olan yeni hiikumetin bonapar
tisme' e benziyecegini ilave etmektedir. 

Radek miiddeiumuminin bir sualine ce· 
Vab vererek hakikatte bonapartisme'in 
ltlevzuu bahsolmadigmJ, fakat sermaye
llin ve ecnebi sermayedarlanmn hizmetin
cle bir fa§izm rejiminin teessiisii istenmek
le oldugunu soylemi§tir. 

Sokolnikol'un itirallarc 
Moskova 25 (A.A.) - Tas Ajan

Si bi!diriyor: 

. Mahkeme bundan sonra su~lu Sokol • 
ndcof'u isticv•b etmittir. 
T Sokolnikof, 1932 de birle§mi§ bir 
d 'rotaky • Zinovyef merkezinin mevcu • 

1 ~3etini Kamanef'ten ogrendigini, daha 
k 4 sonbahannda Kirof' a kar§l bir sui
n as~. Jnevc'l.ldiyetinden haberdar oldugu-

u so"! · . a· J em,~tJr, 

me ~[. Yabancl dev)etin diplomatik mii -
ifa~51 ~le Yaphgi gorii§meler hakkmdaki 
Tr ;skn~e. Sokolnikof, bu miimessilin 
za'k s r mn haricde kendi adma ml mii
!Jnd~~~rde b.u!undugunu, yoksa arka -

k d k
r te~kilat m1 mevcud oldugu hak

In a e d'. b' :Yth b 1 n Jsme Ir sua] soracagmi, 1934 
ni n· a§ dannda Kamanef'ten ogrendigi • 

' !San a n,, t l . K . . . • 
ken bu .. . § en om1ser muavm1 1· 
birinde bu~:sstlle ~aphg1 gorii§melerden 

u Iplornabk miimeasil~n kendi • 

sinden Trotsky'nin Sovyet hiikumetine herkes artik Bulgar ordusunda tesanii • 
tekliflerde bulunup bulunmadigmi sor • diin yer bulacagm1 sanm1~tl. Hakikaten 
dugunu ve verdigi cevabda bundan rna· birka\f zaman Bulgar ordusunda bir te· 
lfimatl oldugunu ve bu teklifleri \(ok cid- saniid goze ~arpti. F akat son zamanlarda 
di telakki ettigini bildirdigini soylemi~ • baz1 dahili ve harici tesirlerin niifuzu al
tir. hnda bu tesaniid bozulmu§ ve Bulgar 

Sokolnikof, bu gorii§meyi daha sonra ordusu yani Bulgar zabitam bugiin U\f 
Radek'le Piatakof ve T rotsky'ye bildir· grupa aynlmi~tlr. 
mi§tir. Radek ise, bu gorii§111eyi daha ev- Bu gruplardan birincisi General Lu • 
vel Trotsky'nin bir Il}ektubundan ogren- kof'un grupudur. Bu grupa hemen he -
mi§ bulunuyordu. men Bulgar ordusundaki zabitanm ya • 

Sokolnikof, birle§mi§ merkezin saga ns1 dahildir. Bu grupun ideolojisi mem
mensub Buharin, Rikof, Tomski ve Ug- leketin idaresini profesor <;ankof ile libe
lanof'la yapt1g1 miizakerelerden haber • rallerin !smilof kolu ve <;ift~ilerin Ki\fef 
dar oldugunu bildirmi§ ve Piatakof'un kolu tarafmdan te§kil edilecek milli b1r 
Oslo'ya seyahatinden, Trotsky ile gorii§- kabineye yani milliyet~i partiler tarafm
tiigiinden de malumat1 bulundugunu te- dan te§kil edilecek bir parti kabinesinc 
yid etmi~tir. vermek ve bu suretle memleketi bugiin-

Bugolavsky ciirmiinii nirin kii vaziyetten kurtarmaktu. General Lu
kof grupu Bulgaristanda bir dev!et par-

ikrar etmi1:? d • tisi yap1lmasma §iddetle aleyhtar 1r. Bu-
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24.\l<lo 
8.1434 Moskova 25 (A.A.) - Royter' den: nun i<;in de General Lukof grupuna Bul· 

Mahkeme reisi Vyshinsky maznun • garistandaki biitiin partiler muzaheret et-
lardan Bugolavsky' ye sormu§tur: «Cii ~ mektedir. I A!)IlliJ 
riimlerinizi nirin evvela inkar, sonra 1k" !k' V · k Aslan "lmento 13116 Ka~~~ " mci grup arna garmzon uman • .. 
rar ettiniz ~ Sizi tazyik eden veya hakki- dam General Popof ile Sofyadaki bi - I~M;:;.:;e!.!rk::;e::,z...,:B;::a:::n!.!:k:;:a;!!st;,_...;.._;9;,;8 ___ ......;!:l;.;8.:..· -

mzda daha miilayim davramlacagml va· rinci firka kumandam ve Krahn sabtk l S T t K R A Z L A R 
deden oldu mu ~» A!)W., K I 

M 
yaveri General Luka§'m grupudur. Bu rllrt boreu 1 vadell a~.6~b a~~ 

aznun ~u cevabt verdi: «Gizli te 4 grup ta hem en hem en General Lukof :. :. lll vade! 21.225 21.80 · 
~ekkiiliin biitiin manasm1 ve Piatakov'la grupu kadar kuvvetlidir ve hergiin biraz Slv~Erzurum a 9l> 95 . 

Radek'in memleketlerini satmak istedik - daha kuvvetlenmektedir. Bu grupa Ge- T A H V l LA T 
lerini tevkif edilecegim mada anlad1m.» neral Lukof tarafmdan ordudan ~1kan - I Ac;lliiJ KapaiUIJ 

U Anadolu I vadel1 b5.9r> 36 10 
kraynada tethis hareketi Ian yiiksek riitbeli zabitanm ordudaki :. II va. <! 5.95 36.10 

hazrrlamr1lar taraftarlan ve gizliden gizliye gene faa- .. _ miL_va 11 59.40 59•60 

Moskova z5 (A.A.) _ Royter A- liyete g~en asker! birlik taraftarlan da- Zahire Borsastnda 
jammdan: hildir. Bu grupun gayesi, her ne ~ekilde diinkii muameleler 

Piatakpf'un muavinlerinden miihendis olursa olsun, kat'iyyen eski partilerden 

L . te~ekkiil edecek bir parti hiikumetine 
ogmof bugiin, Sovyet kimya sanayiin- d · 1 k d 

d k mey an vermey1p mem e. ette yeni en 
e undak\f1hk yapilmt~ oldug~ u suretin-

d bir devlet partisi te§kil etmek ve memle-
e ~ehadette bulunmuttur. Loginof, Stal ketin idaresini bu devlet partisine vermek-
in ile Vorochiloff ve diger Sovyet §ef- tir. Bu grupa bugiinkii Kose fvanof ka-

Jerini oldiirmek maksadiJe Uhayna'da binesi azasmdan baz:Jlan da muzaheret 
bir tak1m tethi§ merkezi tesis etmi~ oldu ~ 
gunu soylemi§tir. etmektedir. Ayni zamanda bu grup kom-

§U bir devletin de manevi yardtmml gor
Pariste eski bir Rus iktisadiyat~tst mektedir. Son zamanlarda Harbiye N'a-

hatledildi zm General Lukof'un Kral Boris nez -

Paris 25 (A.A.) - Bu sabah, kat- dindeki mevkiinin ~ok samlmasmdan is
ledilmi§ olan Rus ikhsadc111 Nava~in'in tifade eden bu grup her glin daha ziya
cesedi bulunmu~tur. Katilin siyast olup de kuvvetlenmektedir. Yakm bir kabine 
olmadigi hakkmda heniiz malumat mev- tebeddiiliinde bu grup kendi namzedi -
cud degildir. nin Harbiye Nazm olacagma artJk 

Nava~in Sovyet ihtiialinden sonra bol- kat'i bir nazarla bakmaktadu. 
~eviklerin hizmetine girmi§ ve sonralan O~iincii grup ~ok ufaklJr ve Bulgar 
Parise giderek F ransJZ tabiiyetine ge\( • erkamharbiyesi istihbarat ~ubesinin baz1 
mi~ti. zabitlerile onlarm ordudaki arhda§la • 

0 torihtenberi Nava§in Sovyet Rus ~ nndan miite§ekkildir ve ~ok gizli bir w 
I b kilde ~ah~maktad1r. Bu grupun gayesi, 

ya i e iitiin miinasebetlerini katetmi•ti. 
Ek • elinde tuttugu istihbarat §ubesi vas1tasile 

onomi Bakam M. Spinasse mesele 
I I saray1 ve Harbiye Nazmm miitemadi • 

i e me~gu olan polis komiserligwine biz7at 
"' yen tazyik edip orduda hala daha mev· 

giderek cinayeti aydmlatmak i\(in §imdi • cud olan askert birlik azas1m tamam=Je 
ye kadar ahnmi§ olan tedbirler hakkmda 
izahat almi§tlr. ezdirmek ve kendi mevkiini de yi.ibelt-

mektir. Bu kiic;:iik grup General Lukof 
Bir iddia grupuna temayiilii oldugu halde General 

Paris 25 (A.A.) - Havas bildiri _! Lukof bu gruptan memnun degildir. 
yor: Temps gazetesi, bu sa bah p ariste <;iinkii bu grup onu da ya!an yanh~ ha
katledilen Nava§in'in, Moskovada mu • berlerle miitemadiyen tazyik etmektedir. 
hakemeleri yapiimakta olan Piatokov ve Onun i~in de General Lukof'un bugiin
Sokolnikov'un samimi dostu oldugunu ve lerde i:t!h?ara~.§ubesinin bUtiin amirle -
b~ rnesele hakkmda kendisinin <;ok §eyler nm degt§hrecegJ kuvvetle !oylenmekte 
bi!diginin soylendigini tasrih eylemekte • dir. 
dirler. f§te kom~umuz Bulgar ordmunun bu-

Rihol da tevkil edildi giinkii dahilt vaziyeti bu merkezdedir. 

P · 25 (AA) H Memduh Tezel ans . . - avas bildiri • 
yor: Temps gazetesinin Moskovadan a- Rumen Erkamharbiye reisi 
hp ne§rettigi bir telgrafa gore, Moskova istifa etti 
resmi mahmlan dogrudan dogruya Le- Biikre§ (Hususi) _ Rumen erkam· 
nin'i istih!af eden Sovyetler Birligi Ha!k h b' ar JYe reisi General Sawsovon~ti vazi • 
Komiserleri meclisi sablk reisi Rikof' un fesinden istifa etmi§tir. General Sawso • 
~:~~:.fini ne teyid ne de tekzib etmemek • von~i Rumen ordusu teslihahnm ba~mii • 

fetti§ligine tayin edilmi§tir. Rumen ordu-
Deyli Telgral'rn miitaleasr su erkamharbiye reisligine ord11 kuman • 

Londra 25 (A.A.) - Deyli Tele- dam General Sifikin tayin edilmi~tir. 

Uyutturucu madde 
satanlar 

graf gazetesi Moskovadaki muhakemeyi 
tetkik ederken bunu son yapJlan Alman
ya • ]aponya komiinist aleyhtan pakti • 
mn bir mukabelesi olmak iizere telakki e-
derek diyor ki: Uyu~turucu madde kullanan ve sa • 

~Bu 17 eski bol§evik kendi itiraflarma tanlara kai'§I ac;Ilan §iddetli miicadele
itimad edilmesini biitiin diinyadan taleb ye devam edilrnektedir. Diin de KadJ
ediyorlar. Bu itiraflara gore, onlar Sta- koyde Niyazi admda bir adam yaka • 
lin Y olda§m intikam almak ve iktidar lanrn1~, iistiinde 50 gram esrar bulun • 
mevkiini ele ge<;irmek ic;:in Ukrayna'yJ mu§tur, Niyazi Emniyet Ka~ak~tlik bii· 
Almanyaya ve Viladivostok'u §amil ol- rosuna teslim edilrni.§tir. 
mak iizere Siberya'mn biitiin §arkm1 Ja• !~in garib tarafi ~imdiye kadar yiize 
ponyaya .terketmek istemi§lerdir.» yakm perakende esrar satan adam ya. 

Deyli :r elgraf gazetesi bu suretle Rus- kaland1~ halde bunlarm toptancilart 
yay1 adeta bir nasyonal sosyalist miis • meydana !>Ikanlamarni§tl.l', 
temlekesi haline getirmege te§ebbiis ettik· 
lerini herkese inandumak istiyen bu maz• 
nunlardan 9 tanesinin Y ahudi olmas1 • 
n1 §ayam hayret bulmaktadtr. Bu gazete 
diyor ki: 

«Maznunlara ilac i~irilerek bu yolda 
soz soylemeleri temin edilmi§tir, denile • 
mez. F akat ihtilal sahasmdaki faaliyet • 
lerile kendilerini tamttlrmi§ olan bu adam
lann bu itiraflan da inamlmaz bir §ey
dir.». 

-···· Dun ak§amki yang~n 
Diin ak§am F atih, Salmatomrukta Ca· 

ktraga mahallesinde ~1kan bir yangmda 

Vangel admda birinin 14 numarah evi 

tamamen, muhacir Mustafa ile Nikonun 

16 ve 18 numarah evleri de k1smen yan· 

ml~tlr, Polis yangm hakkmda tahkikat 

yapmaktadu, 

1 - ithalat: Bu~day 375, merc1mek 6 1/4, 
arpa 163 1/ 2, nusll' 180, kepek 30, tiftlk 
31 3/4, yapak 37 3/4, c;avdar 75. pamuk 
1 1/2, !ro"yemi 30, beyaz peynlr 9 1/4, un 
67, nohud 8 ton. 

ihracat: Bu~day 995. arpa 2695, razmol 
357 3/ 4, kepek 26, ~a§ toh'\llllU 9 1/ 4, 
yapak 68 l / 4, ttltik 13 1/4, kUfyemi 3, ic 
fmd1k 1 ton. 

2 - satl~Jla.r: 
:Sugday yumufiak kilosu 6 kurU§ 27 pa • 

radan 6 kuru§ 31 paraya kadar, bugday sert 
kilosu 6 kur~ 37 1/2 paradan 7 kurU§ 15 
paraya k!War, arpa yemlik kilosu 5 kuru~ 
20 paradan, arpa Anadol kilo.su 5 kuru§ • 
ta.n 5 kUl'U§ 5 para.ya kadar, l;avdar kilosu 
6 kurll.ftan, mlSir san kilosu 5 k~ 15 pa
radan, 1~ ceviz k1losu 39 kuru~tan, pamuk 
I~dll' kllosu 52 kurull 20 paradan, tiftik de-l 
rt ktlosu 117 kuru, 20 paradan, yapak k1 -
Iosu 58 kuru§ 10 paradan 65 k1IIWill. kac!ar, 
giiz yiinii kilosu 75 kuru§tan 79 kuru§a ka
dar, peynir beyaz kllosu. 42 kurul}tan 42 ku
rU§ 14 paraya kadar. 

3 - Telgraflar: 
Londra mJSir Laplata ~ubat tahmlli kor

teri 22 §l. 9 pen! Kl. S Kr. 23 Sa., Lomira 
ketentohumu La.pla.ta lklncikanun tahm111 
tonu 11 Ster. 15 §1. Kl. 7 Kr. 15 Sa., Anvers 
arpa Lehlstan lklnclka.nun, ,ubat tahmiU 
100 kllosu 120 B. Frank Kl.. !5 Kr. 10 Sa., 
Llverpul bugday mart tahmili 100 Ubresi 8 
~1. 3 pe. Ki. 5 Kr. 62 Sa., §ikago bugday 
Hartvinter mayu; tahm11i bu~eli 128 1/ 4 
sent Ki. 6 Kr. 94 Sa., Vinipek bugday Ma ~ 
nltoba maYJS tahmili bu§ell 121 1/8 sent 
Kl. 15 Kr. 62 sa., Hamburg ic fmdlk Olre
.tlllll oerhal tahmU 100 kllosu 159 R, Mark 
Kt. 80 Kr. 70 811,., Hamburg lc; tmdtk Le
van derhal tahmll 100 kllosu 1!19 R. Mark 
Ki. 80 Kr 70 Sa. 

GONON BULMACASI 
1 2 3 ( II II 7 8 9 111 
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Soldan saga: 
1 - Ya~a. ~ok yiiksek blna. 2 ~ K;a.

badlJ:Yillk, bir ~yin aksl. 3 - Kii~iik §ehir. 
4 - lki tane !k.l tane, Mg1ddan kibrit. 5 • 
Sat adam, blr hayvan, ru.sc;a ceveb. 6 • 
Bir renk, sakarl!k. 7 - K1smet. 8 - Orta b1r 
lllkllk, gen!~ delHI. 9 - isyan ~!karma hare
ketl, her zaman i~tigimiz 11ey, 10 - Yugos· 
lavyanm resmi ajanst, 1yi. 

Yukandan ~ag1ya: 
1 - Qingenelerin relsi. 2 - Bagi§lama, a

gacm topragm altmdak.i k~m1. yanardag
dan flrllyan. 3 - Asyada kalaballk blr mern~ 
leketin merkezl, uzun de~U. 4 - Blr emir, 
rahat. 5 - Blr mekteb, lsim, nota. 6 - Kim· 
lerin arasmdan gecerse kavga ederler. 7 • 
Sa~larm intlzamml temin eder. 8 - Yakm 
detu. 9 • Bir s1fat edat1. yokluk, nota. 10 -
c Alat:. kellmesinden sonra ekseriya bu ke· 
lime gellr, kanadla w;ar ve ~abuk ka~ar. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ fekli 

2 

3 
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5 

6 

7 
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9 

10 
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IITIOIRIOISI•IMIEITIEI 
·iiBIAIDIEITI•IciEIR/ 
TIUIPIAINI•IKIEIKI• 
AIRIAI•IEIYIAILIEIT 
INI•IDIE •IAI<;l•IRIE . 
iiFIA K AIT •IKI•IM 
KlAN ii&IADAILIE 
•IR •IMIUIKIAIB t'L 
!YIAIT • DI•IHIA MI., 
1£1§ U~•IBIAIKL~N 

H A S A N 
Ac1 Badem Kremi 

Ac1 badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, diizgiinliik ve tara • 
vet verir. Cildin kirlerini, .ze · 
hirlerini, fena yaglarmi temiz -
ler. Buru§ukluk.larmi, lekelerini, 
~illerini, ergenliklerini, sivilceleri
ni izale eder. «;irkin ~ehreyi giizel
le§tirir ve ihtiyarh~ gencle§tirir. 

Fakat ac1 badem kremini harkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka ac1 
badem yagile yapmak lazundtr. 
Bu hem mii§kiil ve kiilfetli, hem 
pahab bir i§ oldugundan biraz ac1 
badem esansile vazelin yagm1 ka
rt~h.rarak yapdan kremleri kul1a -
nan bayanlar cildlerini bozuyorlar. 

Balis ac1 bademden pek biiyiik 
fedakarbklarla istihsal edilen ha
kiki ac1 bedem ya~m krem haline 
getirmi~ olan kolonyasile ve miis • 
tahzaratile me§hur eczac1 Hasan -
du: Itriyah nefis ve cazibdir. 

Hasan ac1 badem ya~ kremile, 
Hasan yagsiz kar kremini ve Ha
san yanm yagh gece kremini ba
yanlar seve seve kul1anmakta ve 
eczact Hasam tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavanta, 
briyantin, sa~ sulan, siirme, pudra, 
tira§ bt~a~, di§ fu~alan, di§ sulan, 
di§ macunlarJ ve her tiirlii 1triyat 
ve miistahzaratta mutlaka Hasan 
markasnn isteyiniz ve araymiZ. 
Hasan deposu: Ankara, istanbul, 
Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

Gi.izel, saglam 
ve iflahh! 

~i.inkU: 

RADYOliN 
K ullan1yor! 

c;ocuklanmzt kii.t;ii.kten Rad
yolin kullanmaga, Radyolinle 
gii.nde iki defa di~lerini ftrt;a
lamaga alt§tmmz. Gii.rbii.z ye • 

ti.§melerini temin etm~ olur. I 
1

-su-nuz. __ _ 

Biiyiik F1rsat 
Blok ve Kriple . 

Maden Komuru 
Miiesseselere, Kalorifelere yiiksek 

kalorlli ve az to.zlu Bloku ~ok 
Kriple komiirii ~ehlr l~inde her 
tarafa teslim olunur. Beher tonu 
( 14 ) on dort liraya. Bu sab11 lS 
giin devam edecektir. 

Ankara caddesi lkdam Yurdu 
Ca~aloglu Actmusluk sokak No.3 

Mehmed Agbeye miiracaat • 

Gayet miihim ilin 
P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: ... 

Ankarada kurulmast karalajjlmlan uzun ve kiSa dalgah biiyiik 
telsiz telefon istasyonu «Radyo» ve projeleri iizerinde Nafta Ve -
kaletinde miite,ekkil bir Komisyon tetkikatta bulunmaktadar. Bu 
ijjle alakalanmak istiyen maruf miiesselerin 15 flUbat 937 tarihine ka
dar mezkur Komisyona miiracaatleri rica olunur. 

Bu i'e aid fenni ve her nevi malumat Komisyona miiracaattan 
daha evvel P. T. T. Umum Miidiirliigiinden almmahdar. «176» (464) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

T unceli Naf1a Miidiirliigiin en: 
1 - Eksiltmiye konulan i,: «Dordiincii Umumi Miifetti~lik mm· 

takas1 dahilinde takriben 100 kilometre uzunlugundaki Mazgirt -
Plumer yolunun tesviyei tiirabiye, smai imalat insaabdtr.» Bu isle-. . 
rin tahmin edilen bedeli «200,000» liradar. 

2 - Bu ise aid sartnameler ve evrak sunlardtr: . . . 
A - Ek~iltme farlnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Baymdtrhk i,Ieri gene) sartnamesi, 
D- Tesviyei tiirabiye, JlOSe ve kargir in,aata dair fenni Jlartname, 
E- Hususi ,artname, 
F- Silsilei fiat cetveli, 
G - T a,, kum, su grafigi, 
istiyenler matbu Baymdarhk ifleri genel Jlartnamesini ve fenni 

~artnameyi dairede tetkik ve miitalea ve diger ,artnameleri ve ev· 
rakl 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler tdare· 
sinden ve Elazizde Tunceli Naf1a dairesinden alabilirler. 

3 - Vahid fiatlarmda zam ve hususi 'artnamede tadilat yap•lan 
in~aahn eksiltmesi 11/2/937 pazartesi giinii saat 14 te Elazizde Tun
celi Naf1a Miidiirlii'iii dairesinde yaptlacakbr. 

4 - Eksiltme kapab zarf usulile yapdacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan ha,ka Ticaret Odast vesikaamt ve Naf1a 
Vekaletinden istihsal edilmif yol ve teferriiah miiteahhidligi ehliyet 
vesikasm1 haiz olup gostermesi ve miiteahhid bizzat miihendis olma
digl takdirde in~aatm biitiin devamt miiddetince ifin fenni hususalmt 
sevk -ve idare i~in if ba,mda miistemirren bir miihendis kullana • 
cagma dair noterden musaddak taahhiidname vermesi laz1md1r • 

6 - T eklif mektublart yukarada 3 iincii maddede yaz1h aaatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Naf1a dairesine aetirilerek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecktir. 
Posta ile gonderilen mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazdt 
saat.! kadar getirilmit olmast ve du~ zarfm iyice kapahlmu' olmast la
ztmdtr. (284) 

Afyon ilinden: 
Afyon Vali konagmda yaptmlacak 4677 lir,a 89 kuruf ketif be • 

delli kalorifer tesisah 11 ~ubat 937 tarihinde saat 15 ta ihale edil • 
mek iizere a~•k usulle eksiltmiye konuldu. ~artname, plan, ke,if ~ 
name Istanbul ve Afyon Naf1a Miidiirliiklerinde goriilebilir. Mu • 
vakkat teminat «350» lira «84» kurustur. tsteklilerin 11 subat 937 . . 
tarihinde teminah ve bona miimasil i,leri ba,ard1klarma dair vesi -
kalarile birlikte Afyon Vilayeti Daimi Enciimenine miiracaatleri 
ilan olunur. (483) 
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Devlet Demiryollar1 i,lelme Umum Miidiirliigiinden 

Derince limamna bir sene zarfmda vurud edecek maden ve kok 
komiirlerile muhtelif e~ya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil 
ve tahliye i~i bir sene miiddetle atai•da takribi tonaj miktarile her 
ameliyenin hizalarmda yazth tahmin bedelleri iizerinden 11/2/1937 
per~embe giinii saat 15 te Haydarpa~ada Gar J:....inas1 dahilindeki Bi
rinci t~Ietme Komisyonu tarafn)dan kapah zarfla eksiltmiye kon • 
muuttur. 

A,agida her ameliyenin hizasmda yaz1h tonaj miktara takrihidir. 
Bu miktar ihaleyi miiteakab akid ve imza edilecek mukaveleye esas 
te~kil etmiyecek ve miiteahhid bir sene zarfmda Derince limamna 
viirud edecek maden ve kok komiirlerile muhtelif efya ve malzeme
nin tahmil ve tahliyesini taahhiid edecektir. 

Bu i~je girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kurutluk muvakkat temi . 
natla 2490 say1h kanunun tayin ettiii vesaik ve Resmi Gazetenin 
7/5/1936 tarih, 3257 numarah niishasmda intitar etmit olan ta • 
limatname dairesinde almm•t vesika ve tekliflerini ayni giin saat on 

dorde kadar Haydarpa~ada Gar binast dahilindeki Birinci ltletme 
Komisyonu riyasetine vermeleri laztmdu. 

Teklif mektublarmda atai•daki listede gosterilen ameliyelerin va. 
hidi kiyasi fiatlannm her birine yiizde nisbetinde yapdan tenzilat 
gosterilecektir. Bu ~ekilde verilmemit mektublar kabul edilmiyerek 
red ve iade edilecektir. Bu ite aid tartnameler ve mukavele projeleri 
parastz olarak Komisyondan dagthlmaktadtr. ( 435) 

Amellyenin 
cinsi 

Maden 
komiirii 

ton 

1 - Vapur da- 56.844.195 
hilinde vinde 
supalan yap -
mak bu ameli -
yede r1httm ve-
ya silo iskelesi · 
ne veya vapur 
giivertesine ver-
mek b1rakmak 
ta dahildir. 

2-Supalandan 75.050.545 
ac;:1k vagotla 
tahmil ve miite-
kabilen vagon -
'dan supalan 
yapmak ve ida-
re vincile va -
gondan denize 
vermek veya 
miitt"kabilen de-
nizden almak. 

3 - Vine itti -
raki olmaks1zm 
r1hhm veya si-
lo iskelesine ve-
ya giiverteden 
vagona tahmil 
etmek veya mii· 
tekabilen. 

7.174.040 

TahmJn 
bed eli 
be her 
ton i~;in 

Kr. 

7 

5 

15 

4 - Supalan - 40.037.740 16,5 
dan alm1p a~1k 
araziye nakil ve 
istif etmek mii
tekabilen. 

5 - Silo iske - 3 
lesine yanatm•t 
vapur giiverte-
sinden veya si-
lo iskelesinden 
nakil ve yerlet-
tirmek. 

6 - Vine itti - 44.487.260 
raki olmaksiztn 
vagondan tah -
liye ve ac::1k ara
ziye, magaza -
ralara nakil ve 
istif ve miite -
kabilen. 
7- Vagondan 
idare vincile o
~Ik araziye na
kil ve istif ve 
miitekabilen. 
8 - Vincsiz 4.683.260 
merakibi bahri-
yeden kiifeler-
le veya arkahk 
veya elle c::•ka -
r1larak vagona 
tahmil ac::•k a • 
raziye, maga -
zalara nakil ve 
istif ve miite • 
kabilen. 
9- Vagondan 
olukla tahliye. 

31.871.352 

5 

3 

14 

3 

10- Saatle miiteahhidden ah. 
nacak amele 

11 - Y evmiye ile ahnacak amele 
12- Vagonda, magazada veya 
vapurda dokme zahire ve saire . 
nin «;uvallama ve !ifuvallarm di . 
kilmesi. 

Kok 
J.omiir 

ton 

Tahmin 
bedell 
be her 

ton leln 
Kr. 

4.658.120 27 

10 

22 

14 

9 

20 

5 

1.283.160 20 

5 

Muhtelif Tahmin 
e~ya hedeli 

ve mal- beher 
z •me ton i~in 
ton Kr. 

25 

15.508.109 7 

3.193.545 10 

7 

5 

2.098.027 14 

1.019.910 5 

10.051.761 13 

9 

5.941.280 228.277.040 

Saat V. K. bedeli 
46 13 kr. 

Giin 

36 ·uo kr. 
Beber ton 20 kr. 

i~in V. K. 

CUMHURiYET 

Askerlik Bilgisi 
Bugiin her millet silahlamyor, her devlet harbe hazirlamyor, biitiin idman 

hareh.tlerinin, spor oyunlannm gayesi iyi sava~abilmek ic;in kuvvetli ol
makhr. 

Bugiin askerlik bilgisi, bilgilerin en ehemmiyetlisidir. Bu kere General 
Veysel Dniivar tarafmdan yaZiltp Hilmi Kitabhanesi tarafmdan ne~rolunan 
(Asker!ik Bilgisi) en yeni esaslara gore mektebler ve balk ic;in basilmt~llr. 

Bu k:tabi ktz v:e erkek biiti.in gender, bi.itiin balk okumahdu. Kitab <;ok 
temiz b<ISilmJ&hr. lc;ine 60 resim ve kroki konmustur. Fiat! her taraf ic;in (50) 
kuru~tur. Cok alanlara aynca tenzilat yap1hr. istanbulda Ankara caddesin
de Hilmi Kitabhanesi. 

TUrk Mimarlar1 
Ti.irklerin en bi.iyi.ik ve muhtt'~em san' at eserlerinden biri de mimarhk hakkm

da gosterdikleri harikalard1r. Bu kudret ve harikayi vi.icude getiren Mimar 
Sinan, m1mar Davud, mimar Kastm, mimar Mustafa gibi i.istadlann terci.imei 
hallerile eserleri hakkmda Hiizinei Evrak vesikalanna gore toplanmt& gayet 
mi.ihim tarihi malumatt cami ktymetli bir eserdir. Muharriri mi.iverrih Bay 
Ahmed Refiktir. Bastian yer Hilmi Kitabevidir. Fiat! 50 kuru~tur . 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme lan1 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 
1 - Nazilli Basma fabrikasi mii~temilatmdan 3 aded evli memur a

partlmanile bir aded bekar memur apartlmam ve iki aded ame· 
1e paviyonu temel in~aah vahidi fiat esasile ve esas bina in -
aah ise toptan gotiirii olarak eksiltmiye c::•karilmi~hr. 

Bu i~lerin tahmin edilen bedeli 175.023,21 lirad1r. 
2 - Bu il;e aid evrak \lunlardar: 

a) Eksiltme \lartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi \lartname 
d) Fenni \l&rtname 
e) Metra,j ve ke~if hulasast 
f) Projeler. 
istiyenler bu evrak1 8, 75 lira mukabilinde Siimer Bank Mua
melat Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15,30 da Ankarada 
Ziraat Bankasi binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komis
yonda yapllacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic::in: 

a) isteklilerin 10001 lira 16 kurus muvakkat teminat verme -.. 
leri lazimdir. 

b) ihale _giiniinden 3 giin evveline kadar ihaleye mevzu olan 
il}e miimasil i\1 yaphgma dair vesaiki bankaya ihraz ederek 
bu eksiltmiye girebilmek ic::in bir ehliyet vesikast alacak

lardir. Banka elde vesaiki olmasma ragmen bu vesikay1 ver
miyebilir. 

6 Teklif mektublan yukar1da yaz1h giin ve saatten bir saat ev -
veline kadar Miinakasa Komisyonuna verilmi~ bulunmahdu. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmi~ ve zarfm kanuni tekilde kapa
hlma\1 olmas1 laz1mdu. ( 472) _____ ..:. 
dirne 

Vilayet yollarmda kullamlmak iizere 2400 lira muhammen kiyme
tinde ve 2,5 ton aguhk ta~Iyabilecek hir kamyon ac::tk eksiltmiye ko
nulmu\ltur. lsteklilerin llartnameyi gormek iizere Edirne Naf1a Mii
diirliigiine miiracaatleri ve ihale giinii olan 2/2/1937 sah giinii saat 
15 te 180 lirahk teminat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi En -
ciimenine gelmeleri. (297) 

Tiirk Hava Kurumu 
Bursa Subesinden: , 

Kurban Bayrammda Bursa ve miilhakahndan toplanacak bef 
binden yedi bine kadar tahmin edilen koyun, kec;:i, sigtr derilerile 
barsak ayn ayn ac::1k artttrm1ya konmuttur. Bedel deger goriiliirse 10 
fUbat 1937 !rar~amba giinii saat on bette ihalesi yaptlacakhr. lstek -
lilerin Hava Kurumu Bursa ~ubesine ve teraiti anlamak i~in de Is -
tanbul ~ubesine miiracaatleri. ( 485) 

Usak 
' 

Reisliginden: Belediye 
Belediyemizin acrtk olan fen memurluguna istekli olanlarm miira

caati ilan olunur. Taliblerin diplomay1 hamil ve musaddak fehir 
plamm tatbika muktedir bulunmalar1 ,artttr. Makine, elektrik, su if· 
lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata evrakt miisbitenin ek
lenmesi liiz1mdrr. (484) 

!?hili S1hhat Yurdu 
Tiirk Anonim ~irketinden: 

16 §Ubat 1937 giinii saat 17 de hisse

darlar §irket merkezinde adiyen top • 

lanacaklard.r. Ruzname ~udur: 

1 - Meclisi idare ve muraktb rapor· 
Jarmm ve bilam;o ve kar ve zarar he
sablanmn tetkiki vc meclis ve azala-

rmm ve murakxbm tebriyeleri, 

2 - Yeni meclisi idare azalarile mu
raklbl intihab ve tahsisatlarmm tayini, 

3 - Teklifler hakkmda karar. 

Bundan sonra fcvkaHide olarak dahi 

i~tima ile ge~en sene hissedarlarm son 

kararlarma tevfikan mcclisi idarenin 

tetkikatx neticesini istima edecekler ve 

§irketin mukadderah hakkmda icab e

den kararlarx vercceklerdir. Binaena • 

va,adlglmtz ekono
mi devrinde size pa
hahya mal edilmek 
istenen nasihatleri 
1Eiipheli goriiniiz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanm sa
at zarfmda o tesirini gos
termi§tir, bile. 
Krem Pertev'in yartm a
strhk ~ohreti astls•z degil
dir. Yiizbinlerce ki~iden 
Krem Pertev hakkmda 
samimi kanaatlerini sora · 
bilirsiniz. 

leyh hisse hamillerinin nizamname mu- F K A D I N , 
cibince hisse senedlcrini §h·ket kasasm:> 

i~timadan ekalli bir hafta evvel tevdi 
etmeleri ve mukabilinde duhuliye va
rakalarxm almalart ilan olunur. 

Anadoluda bir di!j tabibinin yamnda 

~ah§mak iizere iyi bir 

Protezyen laz1md1r 
$eraiti anlamak i~in istanbulda i§ 

Bankas1 arkasmda ~ark Di§ deposuna 
milracaat. 

TERZiSi MAKSUD 
Mevs1m sonu miina•ebetile elbi· 

selerinl sold ediyor Beyoglu lstik
lal caddesi Ydd1z sioema'1 kar~• 
smda Rabatel aparhmam No.4812 

Telefon : 49314 

r TiFOBiL .. 

I fifo ve 
0;:-r:~:8~as:~~~rma tu~ 

tulmamak i~in a~zdan alman tifo 
haplandu Hi~ rahats1zhk vermez 

- Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr 

26 ikincikanun 1937 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 1-- _______ J 
1 - Pa,abahc;:e lspirto farbikas1 ic::in fartnamesi mucibince 365 

lira muhammen bedelli 15 aded muhtelif elektrik kontorii pazar • 
hkla satm almacaktu. 

2 - Pazarhk, 29/1/937 tarrhine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Muhayaat fUbesindeki Ahm Komisyonunda 
yapJlacaktu. 

3 - ~artnameJer parasiZ oJarak hergiin SOZU ge~en ,ubeden 
ahnahilir. 

4 - lsteklilerin miinakasa tarihinden iic:: giin evveline kadar fi
ab!Iz fenni tekliflerini lnhisarlar Muskirat Fahrikalar ~ubesine ver· 
rneleri ve miinakasaya girebilmek ic::in de miinakasadan azami bir 
giin evveline kadar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair 
mezkiir \lubeden vesika almalan lazimdtr. Son giin vesika verilmiye
cektir. 

5 - lsteklilerin pazarltk icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile hirlikte yukar1da ad1 ge~en Ahm Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. (183) 

~ 

1 - 23/XI/936 tarihinde ihalesi yap1lmtyan 15000 lira muham -
men bedelli beheri 3500 litre hacminde 4 aded kanyak imbigi ye -
niden kapah zarfla eksiltmiye konulmu11tur. 

2 - Eksiltme, 2/2/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Ka
bata,ta Levaz1m ve Muhayaat fUbesindeki Ahm Komisyonunda ya
ptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 1125 lirad1r. 
4 - Y enid en tanzim edilen 11artname ve ,em alar parasiz olarak 

hergiin sozii gec::en ,ubeden ahnabilir. 
5 - Eksiltmiye girmek · istiyenlerin asgari bir hafta evvel fiatstz 

teklif ve planlanm lnhisarlar Miiskirat Fabrikalar ~ubesine verme • 
leri ve eksiltmeden evvel tekliflerinin kabuliine dair vesika alma • 
lar• laz•md1r. 

6 - lsteklilerin yukarada tayin olunan giin ve saatte eksiltmiye 
girehilmeleri i~in miihiirlu teklif mektubunu ve ayr1ca kanuni vesi • 
kalarJ ihtiva edecek olan kapah zarflarmt en gee:: ihale giinii tam 
saat 14 e kadar yukar1da ad1 ge~en Ahm KomiAyonu Reisligine tes -
lim etmeleri ilan olunur. (3618) -1- ~artnamesi mucibince muhtelif eb'adda 540.60 metre mikabt 
c::am tahtasi ve 433.98 metre mikab1 kaz1k ve gergilik c::am dilmesi 
pazarhkla satm almacakbr. 

2 - Pazarhk 27/1/937 tarihine rashyan c::artamba giinii saat 
15 te Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo
nunda yaptlacakhr. 

3 - ~artnameJer parastz oJarak hergiin sozii gec::en fUbeden 
almabilir. 

4 - isteklilerin pazarhk ic::in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile hirlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (192) 

~ 

I - Niimunesine uygun olmak llartile (1250) aded biiyiik ve 
(150) aded kii~iik siipiirge pazarhkla sahn ahnacakhr. 

II - Pazarhk 27/1/1937 tarihine rashyan ~arfamba giinii saat 
11 <l~ Kabp.ta,ta Leva;ztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyo
nunda yapiiacakttr. 

III ...... ~artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en fUbeden ah· 
nahilir. 

IV - lsteklilerin pazarhk ic;:in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge!ten Komisyona gelmel~ri ilan olu
nur. (241) -1 - ~artnamesi mucibince muhtelif eb'adda tiiylii, tiiysiiz «32» 
aded Lito makinelerine mahsus kosele merdane pazarhkla satm ah
nacaktu. 

2 - Pazarhk 29/1/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da 
Kabata,ta Levazim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun • 
da yaptlacakhr. 

3 - ~artnameJer paraslZ olarak hergun SOZU ge~en fUbeden ah· 
nabilir. 

4 - 1steklilerin pazarhk ic::in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (205) -10000 kilo kahn vakum yag1 (Otomobil) 

(Dizel i~in) 5000 » » » » 
5000 » » makine » 

I. - Yukar1da cins ve miktar1 yaz1h iic:: kalem malzeme ,artna
mesi mucibince pazarhkla satm almacakhr. 

II. - Pazarhk, 5/11/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata~tta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacakbr. 

III. - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii gec::en fUbeden 
almabilir. 

IV. - lsteklilerin pazarhk ic::in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile hirlikte ad1 gec::en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 454) -I. - 1daremizin Maltepedeki Tiitiin Enstitiisii arazlSine proje ve 
tartnamesi mucibince yR.phriiacagi «19171 » lira «05» kurus kesif 
bedelli Tiitiin Bak1mevi in,aab kapah zarf usulile eksiltmiye .kon~l
mustur. 

Ii. - Eksiltme 28/1/1937 tarihine rashyan per,embe giinii saat 
15 te Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo -
nunda yamlacakttr. 

III. - Muvakkat teminat «1437.83» liradu. 
IV· - $artname ve projeler «96» kuru, mukabilinde inhisarlar 

Levaz1m ve Muhayaat ~ubesinden ve Ankara Batmiidiirliigiinden 
a!mabilir. 

V.- lsteklilerin ihaleden en az iki giin evvel mimar, miihendis ve 
yahud bir mimar veya miihendisle katibi adillikc::e musaddak ortak -
h~ vesikas1 ve resmi dairelerde yapmt~ olduklan i\llere aid vesikalarla bir• 

bkte lnhisarlar ln~aat ~uhesine miiracaat ederek aynca ehliyet ve • 
sikas1 almalan laz1md.r. 

VI. - Muhiirlii teklif mektuhunu ve ayr1ca kanuni vesikalarla he -
,inci maddede yaz1h vesikalarJ ihtiva edecek olan kapah zarflar en 
ge~ ihale giinii tam saat on dorde kadar yukanda ad1 ge~en Ahm Ko
misyonu Rei,.J;<Y;nP vPriJr.,;,. nlmahd1r. (139) 

Dr. Suphi ~enses 
drar yollan hastallklart mutehaSSISI 
~evoglu Y1ldn sinema~• kar·JsJ 
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Tel.: 43924 
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Mii.dilril· Hikmet Miinil 
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Kanzuk sa~ boyalar1 
JUVANTiN 

Kumral ve siyah olarak 

iki cinsi vardu. Ter ve 

yikanmakla kat'iyyen 

~1kmaz, tabii renk ve
ren taninmi§ yegane 

s1hhi sa~ boyalandu. 
ingiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

ERECLi SiRKETi , 
ikinci Davet Birinci iia.n 

25 sonkanun 1937 tarihinde fevkalade surette i~timaa davet edil
mi' olan hissedarlar umumi heyetinde kanunen muktazi olan ve 
firket sermayesinin ii~ rubunu temsil eden ekseriyet hasd olmadt
gmdan, Tiirk Ticaret kanununun 386 net maddesi mucibince, Eregli 
~irketi hissedarlart Tiirkiyede, lstabulda ~irketin Tophanede kain 
idare merkezinde 27 tubat 1937 tarihine musadif cumartesi giinii 
saat on birde fevkalade surette toplanmaga ikinci defa olarak da • 
vet edilir. Bu ikinci i~timada evvelki i~timam atagtda yaztb ruz
namesinde miinderic mevad hakkmda miizakerat icra ve karar it
tihaz edilecektir: 

I - Hiikumetle imza edilen iftira mukuavelesinin ve Eti Bankla 
akdolunan itilafm tasvibi; 

II - Tahvilat hamillerile bir uyutma projesinin tasvibi; 
III - t,tira mukavelesinin mer'iyete girdigi zamandan itibaren 

~irketin tasfiye haline vaz't; 
IV - Tasfiye memurlarmm tayini ve aalahiyetlerile iicretlerinin 

tesbiti. 
Bu ikinci i~tima i~in muktazi ekseriyet nisabi 'irket sermayesinin 

laakal msftdtr. 
27 11ubat tarihinde vuku bulacak bu ikinci i~timada, yahud gene 

ekseriyet hastl olmadtgt halde, ii~iincii defa i~timaa davet edilecek 
umumi heyette muteber surette miizakerat icra ve mukarrerat itti
haz edilebilmek tartile haztr bulunan veya temsil edilen her hisse 
senedine i~timadan sonra tediye edilmek iizere «5>> frankhk bir 

huzur hakkt tahsis edilecektir. «Tiirkiyede tevdi edilecek hisse 
senedleri i~in bu huzur hakkt tediye giiniiniin rayici iizerinden Tiirk 
parasile odenecektir.» 

Tiirk Ticaret kanununun 371 nci maddesi mucibince, hisse se • 
nedlerini umumi heyetin i~timat tarihinden bir hafta evvel istan
bulda ya ~irketin merkezine yahud Osmanh Bankasma ve Pariste 
Meyerbeer sokag}nda 7 numarada kain Osmanh Bankasma tevdi 
etmit olan hissedarlar mezkur heyete ittirak edebilirler. Turk Ti
caret kanununun 385 inci maddesi mucibince, velev bir tek hisae 
senedine malik olan her hissedar itbu umumi heyete ittirak edebi
lecektir ve birden ziyade hisse senedine malik olan hissedarlar ka~ 
hisse senedine malik iseler o kadar rey vermek salahiyetini haiz 
olacakhrlar. 

t,tira mukaveiesinin tasdiki i~in tayin edilmit miiddetlerden do
layt, hissedarlarm mezkur miiddetler zarfmda kararlarmt verme • 
leri elzem oldugundan, hisse senedlerini heniiz tevdi etmemit olan 
hissedarlarm yukartda beyan edildigi ve~hile nihayet 20 tubat ta
rihine kadar bu tevdi muamelesini yapmalan kemaH ehemmiyetle 
tavsiye olunur. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 

N af1a V ekiletinden : 
1 - Eksiltmiye konulan if: Trabzon - Iran transit yolunun Dogu

Bayezid - ~eyhbob arasmda ve takriben 67 + 700 kilometre uzun • 
lugundaki ktsmm tesviye, smai imalat, ekib binalart ve makadem 
tose in,aatfdtr. 

Ketif bedeli «788,473» liradtr. 
2- Eksiltme 1/3/937 tarihinde pazartesi giinii saat «16» da Na

tta Vekaleti ~ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu oda • 
stnda kapah zarf usulile yaptlacakhr. 

3 - Eksiltme tartnamesi ve buna miiteferri diger evrak 39 lira 
42 kuru' bedel mukabilinde ~ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabi -
lecegi gibi istiyenler bu tartnameleri Erzurum ve Agrt Nafia Mii -
diirliigiine miiracaat ederek gorebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin «35288» lira «92» ku
ru,Iuk muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 saytlt 
niishalarmda ~tkan talimatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikast 
ihraz etmesi lazimdu. 

lsteklilerin teklif mektublarmt ikinci maddede yazth saatten bir 
saa.t evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver
llleleri laztmdtr. 
~ostada olan gecikmeler kabul edilmez. «59» (209) 

1 tanbul Oniversitesi Artt1rma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisvonundan: 

Eksiltme Muvakkat 
Riinu teminah 

~ Is.s 
28.1.937 

16 
28·1.937 

130 

275 

, 

Y aptlacak it 

Ttb Fakiiltesi Htfztssihha Ensti
tiisiinde yaptlacak tesisat. 
Fen Fakiiltesi kimya laboratu
armda yaptlacak agac itleri ve 

Ketif bedeli 
Lira 

1724.86 

1 tesisat. 3660.-
Ya lab T•h Fakiiltesi Htfztssthha EnstitUsiinde ve Fen Fakiiltesi kim
smda ;ratuarmda yaptlacak olan iki i' Universite Rektorliik bina • 
a~1k ek:ftlan.an Komisyonda talibine ihale edilmek iizere ayr1 ayri 

2 _ T b~tye konulmu,tur. 

gma dai a~•blerin Komisyona en az 1000 lirahk bu gibi i,Ier yaptl -
Ticaret ~d stanbu~ Baymdtrhk Direktorliigiinden ahnmtt vesika ile 
3-~a as1 ves1kasr ihraz etmesi laztmdtr. 

rtnatne, ketif ve planlar hergiin Rektorliikte goriilebilir. (191) 

CUMHURtY'ET 

Mudanya Uray1ndan: 
1 - Eksiltmeye konan it: Mudanya Belediyesi vapur iskelesinin 

5680 lira 30 kurut ketif bedelli demir aksammm tamiri ve de
mir kaztk yenilenmesidir. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlardtr: 
A - Ketif cetveli. 
B - F enni tarlname. 
C - Mukavele. 
D - Eksiltme tartnamesi. 
lstiyenler bu evrakt Mudanya Belediye Dairesinde ve Bursa t1i 
Naf1a Direktorliigiinde gorebilirler. 

3 - Eksiltme a~tk eksiltme usulile yaptlacakhr 
4 - Eksiltme 11/2/937 pertembe giinii aaat 15 te Mudanya Bele • 

diye Enciimeninde yapilacakhr 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 426 lira 6 kurut muvak

kat teminatlarmt ve 2490 sayth kanuna gore laztm gelen vesi
kalart ve ilandan sonra Nafta Miidiirliigiinden ahnmlf beige • 
yi gostermeleri tartttr. 

6 - lsteklilerin betinci maddedeki veaikalarile beraber dordiincii 
maddedeki saatte Mudanya Belediyesi Enciimeninde bulunma
lari ilan olunur. (398) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmeye konulan it: Giilbah~e - Karaburun yolunun 

5+000-16+000 kilometrolan arasmda fOSe yapiSI. 
Ke,if bedeli: «20767» lira 58 kuruf. 
Bu ite aid tartnameler ve evr.ak a•agtda gosterilmittir: 
A - Eksiltme tarlnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Baymduhk itleri genel tartnamesi. 
D - F enni tartname. 
C - Proje, grafik. 
fstekliler bu tartname ve evrak• lzmir • Ankar.a - Istanbul Baym • 

duhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacagt tarih ve giin: 11 tubat 937 pazarteai saat 

11 de. 
Eksiltmenin yaptlacagt yer: Kapah zarf usulile lzmir Daimi En

ciimeninde. 
Muvakkat teminat: «1558» bin bet yiiz elli sekiz liradtr. 
Eksiltmeye girebilmek i~in gereken beige: Baytndtrbk Bakanh • 

gmdan 937 takvim ytb i~in abnmtt miiteahhidlik vesikast, Ticaret 
Odast vesikast. Teklifnameler ii~iincii maddede yazth saatten bir sa
at evveline kadar fzmir tli Daimi Enciimeni Batkanbima makbuz 
mukabilinde verilecektir. (346) 

Muzik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

Ankarada yeni a~dan Devlet Tiy_atroau okulu i~in talebe ahnacak· 

br. Okul ii~ stntfbdtr. 

Girme tartlart tunlardtr: 
1 - Konutmast ve viicudleri aah eye elveritli olmak. 
2 - Sthhi durumu miikemmel olmak Cititme, uzak ve yaktn gor • 

mek kahiliyeti miikemmel olmak, ditleri aaglam bulunmak, zindelik 
ve ~eviklik.) 

3 - En az orta tahsilini bitirmit bulunmak. 
4 - Y ati yirmiden fazla olmamak. 
istekliler pullu hirer dilek~elerini Ankarada Miizik Hiretmen Oku· 

lu Direktorliigiine, lstanbulda ~ehir Tiyatrosu rejisorliigiine ronde • 
rirler. Dilek~eye ~mnlar m,ik bulunacakttr: 

A) Hiiviyet ciizdam. 
B) Sthhat raporu. 
C) Okul diplomast ve yahud tasdikli sureti. 
D) Hiisniihal mazbatast (devam ettigi okul direktorliigiinden tas-

dikli.) 
~) 4 iyi ~tkm1' fotograft. 
5- fsteklilerin arasmda bir se~im amav1 yaptlacakttr. 
Bu smavda aramlacak ~eyler tunlardtr: 
A) Diizgiin ve serbest konutmat bir vak'a veya hikayeyi anlatma 

kudreti. 
B) Gordiigii veya okudugu bir piyea i~inden ae~ilecek bir rolii ya-

pabilmek. 
C) Se~im heyetince verilecek bir rolii yapmak. 
6- 10 ktz, 3 erkek talebe almacakhr. 
7- Se~me smav1 fstanbulda 29 sonkanun 1937 cuma giinii saat 

9 da ~ehir Tiyatrosunda, Ankarada 10 tubal 1937 ~artamba giinii 
saat 9 da Muzik tlgretmen Okulunda yaptlacakhr. (369) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmeye konulan it: tldemit- ~atal yolunun 0+000--

3+500 kilometrolart arasmda fOSe ile iki menfezin yaplSI. 
Ke,if bedeli: 14666 lira 12 kuruf. 
Bu ite aid tartnameler ve evrak atagida gosterilmittir: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Baymdtrhk genet tartnamesi. 
D - F enni tartname. 
C - Proje- Grafik. 
fstekliler bu sartname ve evrakt lzmir - Ankara - Istanbul Baym

dtrhk Direktorlllklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacagi yer, tarih, giin ve saati: 11 tubal 937 pa -

zartesi saat 11 de tzmir IIi Daimi Enciimeninde. 
Muvakkat teminat: 1100 lira. 

'Eksiltmeye girebilmek i~in gereken belgeler: Baymdtrhk Bakan
bgmdan 937 yth i~in ahnmtt miiteahhidlik belgesile Ticaret Odast 
vesikast. T eklifnameler 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat ev • 
veline kadar lzmir tli Daimi Enciimeni Batkanhgma makbuz muka
bilinde verilecektir. (345) 

9 

Miiz'ic Bogaz Agrllar1 
Kttm bir~ok insanlar1 rahatstz 

eder. Y utkunmakta zorluk 
ve tsbrab ~ekerler. 

AKRiDOL 
Bogaz ve bademcik iltihablarmt 
pek ~abuk ge~irir. Soguk algmh
gmdan, Grip ve Nezleye yaka -

lanmaktan bizleri korur. 
Her eczanede bulunur. 15 tanelik 

kutusu 35, 40 tanelik kutusu 
70 kuruttur. 

.. ................................... ! ... 

Orman Mektebi Direktorliigiinden: 
Mektebimizde 3500 kuru' asli maafh bir fizik, kimya jeoloji mu

allimligi a~tkhr. lsteklilerin Oniversite Fen Fakiiltesinden veya bu 
derecedeki bir mektebden mezun olmas1 ve memurular kanununda 
yazdt vastflart haiz olmast laztmdtr. Fazla tafsilat i~in Bursada 

fkteb o;rek~::::;ur;:;:::::i"· ilanlart ( 463 l I 
Vilayete bagh miilhak dispanserlere liizumu olan ecza ve s1hhi 

malzeme a~tk eksiltmiye konulmutlur. Listesi ve tartnamesi Levaztm 
Miidiirliigiinde 2oriilebilir. Bunlann hepsine 2875 lira bedel tahmin 
olunmuttur. lstekliler 2490 numarah kanunda yazth vesika ve 215 
lira 63 kuru,Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/1/ 
937 ~artamba giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. 

«f.» (142) -Neftsanayi Anonim tirketinin Belediyeye vergi ve riisum borcunu 
veremediginden dolay1 Anadolukavagmda Umuryerinde eski 105, 
107 yeni 21 numarah kargir fabrikamn dort tarah duvarla muhat ve 
bir kargir yaz1hane ve gene kargir kimyahane ve 21 - 1 
alet ve edevah sabite on sekiz aded muhtelif tonda tank 
ve tugla ile muhat iki aded takdir kazam kargir tugla • 
larla muhat 2 buhar kazam bir aded atolye derununda 2 torna tez -
gaht 1 makab 1 motor 1 dinamon 1 buharla miiteharrik sitim rna • 
kinesi ve diger kargir bina dahilinde 5 aded buharla miiteharrik 
pompa ve 1 aded hava makinesi ve 2 aded kuyu ve 1 aded tasfiye 
kazam ve 21/2 numarah ortadan boliinmiit bir kat ve iizeri galveniz 
sa~la kapah kargir depo Tahsili Emval kanununun on ii~iincii mad
desine gore miizayede ile sahlacagmdan taliblerin k1ymeti muham
menesi olan 141,580 liranm yiizde yedi bu~uk nisbetinde pey ak~esi 
olan 10,618 lira 50 kurut teminatlarile birlikte 22/2/937 pazartesi 
giinii saat 14 te Beykoz kazast Enciimenine miiracaat etmeleri ilan 
olunur. -ww 

Cinsi 

Terlik 

Pelerin 
Pelerin 

Beherinin 
Miktarx muhammen tlk 

bedeli teminah 
500 Cift 118 44,25 

20 Tane 850 ) 52,13 
70 » 750 ) 

Memur yiiz havlusu 350 » 40 
Yiin fanila 75 » 275 
Pijama 100 » 290 
Hasta pe~etesi 1600 » 25 
Keten memur pe~etesi 100 » 37,5 103,59 
Hasta havlusu 300 » 30 
Renkli petkir 150 25 
Beyaz petkir 150 25 
Memur ham am taktmt 10 500 
Hasta hamam taktmi 15 400 
Hamam pettemah 50 65 
Pamuk • 1000 Kilo 60 45 
Battaniye 100 Tane 575 43,12 
Cam bardak 800 10 
Cam siirahi 450 60 
Emaye su matrabast 250 12 

» oturak 25 50 
» tiikiiriik hokkasi 200 55 
» 14 No. kapakh tencere 20 60 
» 18 » kapakb tencere 20 80 
» 20 » kapakh tencere 10 100 
» 20 » i~i beyaz tabak 150 12 
» 14 » i~i beyaz kase 150 18 
» tepsi 20 180 

Y emek katigt 50 25 
Porselen yugurt kasesi 400 25 
Porselen tabak 100 30 
Emaye sifonlu kapakh kova 15 200 74,88 
42 No. beyaz miidevver kiivet 20 75 
30 No. beyaz miidevver kiivet 20 32 
32 No. miistatil kiivet 20 40 
34 No. miistatil kiivet 20 45 
30 No. miistatil kiivet 20 35 
30 No. bobrek tekli kiivet 30 60 
Gerdel 15 250 
Emaye su giigiimii 25 150 
Emaye siirgii 30 220 

Cerrahpafa ve Haseki hastahaneleri i~in liizumu olan yukartda 
cinsleri itibarile bet ktsma aynlan etya ayn ayr1 a~tk eksiltmiye 
konulmuttur. ~artnameleri Levaztm Miidiirliigiinde goriilebilir. ls
tekliler 2490 numarah kanunda yazth vesika ve hizalarmda goste -
rilen ilk teminat makhuz veya mektuhile beraber 2/2/9'37 sah giinii 
saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdnlar. «B.» (275) 

Akay i,Ietmesi MiidiirliiP.iinden: ..... 
Halicde Unkapam kopriisii yanmda demirli ve idaremizin mah 

bulunan Haydarpa,a vapuru a~tk arthrma ile sabhga ~Ikarilmtthr. 
Artbrma 5 tubat 937 cumua giinii Akay ~efler Enciimeninde saat 

15 te bathyarak 16 da ihalesi yap1lacagmdan taliblerin llartnameyi 
gormek iizere hletme ~efligine ve % 7,5 giivenme ve arthrma pa
ralarile o giin Enciimene gelmeleri. (460) 

ROMATiZMA PiM 
de derhal ge~er. U~iimek· 
irn, bel , di2 ve arkaya 

g1ren agnlan hem en keser 
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BIR RADYO ALMADAN EVVEL 
BILMELISINIZ Kl. 

R. C . A. 35 se nelik b lr tecrubenln mah
suludur. 

R C. A. lnoan di ma{J• gibl i ~liyen ve ne~
riyaton kudretini k o n I r o 1 eden 
e leklrik b ir d ima ga maliklir. 

R. C , A. lslasyonlar1n yerinl tayln eden 
e le kt rik btr g i:izle i ~ler . 

R. C. A. non butiJn lamb alar1 ~ eliktend i r . 

Q. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
DEGILDIR, CONKI R. C. A. 
b ONY ANIN on BOY OK RADYO 
TESKILATINA SAHI PTIR. 

R.C.A. 10·T 10 lambalt 
veresiye SahJ 320 Lira 

R. C. A. 9 U 
Radyogramofon 

CUMHURiYET 

(ii!TIA~N -

R.C .A. 8 T-2 8 lambalt 
veresiye Sah$ 210 lira 

0. T. T. A. $. Beyoglu • istiklal caddesi 

ADANA: 
ADAPAZARI: 
AKH!SAR: 
ANTALYA: 
BALIKES1R: 
BURSA: 
CANAKKALE: 
~ORUM: 

DtYARBEKlR: 

ED!RNE: 
ESK1SEH1R: 
G1RESUN: 

Muharrem Hilmi Remo 
lzzet Siikrii 
Hilmi F aiz Arabac1oglu 
Ahmed Sevki ve Ss1. 
Hiiseyin Sablan 
T ayyare sinemas1 

Mehmed Klzoglu 
Celal Erel 
Dogu I§Ik Tecim Evi 
Aziz l~bilen 

Hikmet Czgiir ve Hasan T ozman 
lsmail Uzunkaya 

Kiitahya Belediyesinden: 
Belediyemizin 75 lira iicretli mezbaha baytarhgt inhilal etm,flir. 

lsteklilerin evrakt miisbite omeklerile Belediyemize miiracaatleri. 
(342) 

Nefis ve leziz makarna yemek islerseniz? 
HER YERDE 

italyan usulii safi irmikten yapdan 

YILDIZ 
MARIA GLUTEN LUIS MAKARNASINI 

tSTEYiNIZ. 
Bafhca bakkaliye magazalarmda sabhr. 

Fabrikast: Galata Necatibey caddesi No. 167 

MAKARNACILIK TURK LTD. ~iRKETi 
Telefon: 43481 ....................................... 

KASTAMONU: Orlian-Server 
KA YSERI: Zeki Saatman 

KONYA: 
KOTAHYA: 
MERSIN: 
ORDU: 

SAMSUN: 
SIVAS: 

A. Ulvi Erandac 
Ahmed Fahri 
Hakkakoglu A. Ralimi 

Furtun Orner 

B. Albala ve oglu 
Ali R1za Omek 

TOKA T: B. Alba! a ve oglu • Cemal Kovah 
TRABZON: Harunlar 
ZONGULDAK: Mahir Aysen 

Bal1kesir Vilayeti Daimi 
Enciim:eninden: 

1 - Kapah zarf usulile ihale edilmek iizere eksiltmiye konulan 
Bahkesir- Edremid yolunun 75 + 00- 82 + 476 net kilometreleri 
arasmdaki tamirah esasiye ifine talib ~•kmad1gmdan 8/2/937 tari -
hine kadar bir ay i!rinde ihale edilmek iizere 7/1/937 tarihinden iti-
baren pazarhga buaktlmttbr. . 

2- Tamirat itinin ke,if bedeli 14652 lira 48 kuruf, muvakkat te-
minab 1098 lira 94 kuru,tur. 

3 - Bu i,e aid ke,ifname ve evrak fUnlardir: 
A - Eksiltme farlnamesi 
B- F enni fartname 
C - Ke,if cetveli 
D - Mukavele ornegi 
H- Nafta i,leri feraiti umumiyesi. 
lstiyenler bu ,artname ve evrakt Bahkesir Naf1a Miidiirliigiinde 

veya Daimi Enciimen kaleminde gorebilirler. 

4 - lhale 8/2/937 pazartesi giiniine kadar Enciimenin i~tima 
giinleri olan pazartesi ve perfembe giinleri yaptlacakbr. tstekliler 
muvakkat teminatlarmt Malsandtgma yabrdiklarma dair makbuz 
veya banka mektublarile bu miiddet zarfmda Bahkesir Vilayet Dai
mi Enciimenine miiracaat edebilirler. 
5- Eksiltmiye bu gibi itlerle ugrafbgma dair Nafta Vekaletinden 

verilen ehliyet vesikast ibraz edenler girebilir. 
6.- Muvakkat teminat Malsand•gma yatmhr. E~ciimende para 

ve tahvilat ahnmaz. _(177) 

26 lkincikanun 1937 

·------------·---------------~ Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor I 

GRiPiN 
varken zstzrab 

f;ekilir mi ? 
BAS, . DiS 

"' . . 
AGRILARI 

ve ii§iitmekten miitevellid biitiin 
agn, SJZI, sacJiarla nezleye, 

ramatizmaya kar§l: 

ka§elerini tecriibe ediniz I 

icab1nda giinde 3 kafe ahnabilir. 
Radyolin di§ macunu fabrikasmtn miitehass1s kimyagerleri 

tarahndan yap1lan GRiPiN her eczanede vardtr. 

Vatancia!? paxaro, 
ha&tce ~rnerntzk 
tam,~ 

EMi.R 
e e e ~Q$ B~t;~ k.uUanma.k1a olur 

• h.@ ycud4 a&a. 
riiTra~ B1~agr r g>erC\kende 10 tanrzsi 1~ kurustur. 

y~.~~ tl€adia4n~ 

S1hhatini sevenlere tavsiye: 
Soguk ve havalar1n tahribat1ndan korunmak, geceleri 

rahat ve sakin uyumak, s1hhat ve nefenizi 
art1rmak i~in 

muhakkak ve yaln1z 
• 

ARPATIHLA u 
i~iniz. lhlamurlar1n en giizelidir. 

Alt1n sar1s1 renginde ve nefis kokusunu muhafaza 
eder. Maruf eczane ve biiyiik bakkaliyelerde, top· 
tan ve perakende. Bahkpazar1 Maksudiye han1nda 
All Cevad ~ay deposunda,. 

Mugla · Valiliginden: 
Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan Ulada yaptmlacak 13348 

lira 33 kuruf ke,if bedelli yabh ilk okul binas1 infasma istekli ~tk • 
mad1gmdan 5/2/937 giinii saat on befle pazarhkla ihalesi karar • 
la~brdmifbr. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruftur. 
istekliler, eksiltme, fenni ve Baymduhk il}leri genel 'artnamesini 

ve buna miiteferri diger evrakt Mugla Nafta Miidiirliigiinden gore
bilirler. 

tsteklilerin Naf1 Vekaletinden ahnmlf ehJiyet -*sikasl gosterme· 
Jeri laz1mdtr. (158) 

MOSAHiBZADE CELAL'in 
18 kilabdan ibaret Tema'a Kiilliyab 

tamamen ne,redilmiflir. 
1 • Bir Kavuk Devrildi, 2 • Aynaroz Kadtst, 3 • Ath Ases, 4 - Balaban 
Aga, 5 • Istanbul Efendisi, 6 - Giil ve Goniil, 7 - Demirball ~arl, 
8. Fermanh Deli, 9 • Kafik!rilar, 10 - Kafes Arkasnida, 11 - Kop
riiliiler, 12. Giilsiim, 13 · Mum Sondii, 14 • Lale Devri, 15 • Pazar-

tesi Persembe, 16 • Macon Hokkasi, 17 - Yedek!ri, 18 • Selma. 
' Beber kitab 50 kuru,tur. 

SERVER BEDi 

CUMBADAN RUMBAYA 
Saf ve temiz bir atktn heyecanh macerast. Ku~ geceleri lezzetle 
okunacak resimli ve 400 sahifelik aile romam. Fiab 100 kuru,tur. 

RAFAEL 
ve 

GRAZiELL.A 
Lamartine' in 

Bu iki saheseri Halid F ahri Ozansoy tarafmdan lisammtza 
terc\ime edilmistir. Rafael 100, Graziella 75 kurustur. . . 

Goethe'nin A~klan ve A~k ~iirleri 
Yazan: 

Halid Fahri Ozansoy 
Fiat• 75 kuru,tur. 

KANAAT KiT ABE Vi 


