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Konsey Sancak Mukavelesini Tasdik EHi 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Frans1zlar da Suriyelilr 
de, bizim kadar 
memnun olmahdular 
~iinkii civanmerd Tiir
kiin merd dostlugunu 

kazanm1slardir • 
ILJ1 atay meselesi, hayli ~etin miiza
lrlJ kerelerden ve buhranh safha-

lardan sonra, nihayet halledil
di ve Tiirkiye, yeni bir siyasl zafer ka
zandi. DavamJZin aylar siiren sulhperver 
bir miicadeleden sonra kazamlm1~ olmasi, 
bizi daha ~ok memnun etmi~tir. <;unku, 
bOylece, Atatiirk Turkiyesi, kii<;iik bir i~
ten koli!-Y bir muvaffakiyetle degil, bii
yiik bir diplomasi ve siyaset cidalinden 
parlak bir zaferle ~Ikmak imkamni bul
mu~tur. Bu da, hi<; ~iiphesiz, Tiirkiyenin 
siyaset alemindeki mevki ve §erefini, nii
fuz ve haysiyetini bir kat daha artJrmi§· 
hr. Esasen, tarih sahnesine <;ok buyiik i~-
ler ba§ararak dogmu§ olan Tiirkiye 
Cumhuriyeti, ancak Montreux gibi, Ha

tay gibi biiyiik davalann ban~ yollarile 
hallinden kazamlan zaferlerle iftihar du
yar. Ve bu iftihannda da ~ok hakhdu. 
<;iinku, bugiinku medeniyet diinyasmda, 
milletler, silah kuvvetile cebren ve kan 
dokerek elde ettikleri galebelerden ziya
de, haklanm kansiz ve sulhan kabul et
tirmek suretile temin ettikleri zaferlerden 
§eref kazamrlar. 

Atatiirkiin ve onun i§aret ettigi yoldan 
yiiriiyen Turk milletinin Montreux' de ve 
Hatayda kazand1klan zaferler ve §eref
ler, i§te bu nevi sulhperver ve medeni za
ferler ve ~ereflerdir. 

Tiirkiyeyi Hatay davasmdan muzaf
fer ve yiikselmi§ olarak ~Ikaran amiller 
ikidir: llk ami!, davam1zda ahden ve 
hakikaten hakh olmamizdi. Biz, 1sken· 
derun - Antakya havalisindeki karde§le
rimiz i~in daha 1921 de, iki elimiz ate§te 
iken F ransiZ dostlanmiza kabul ettirdi
gimiz haklann §imdi teyiden tamnmasim 
istiyorduk. 0 zaman F ransamn da tam a
mile hakh bulup kabul ettigi vaziyet, asia 
degi§memi§ti. Hataydaki ukl vaziyet ay· 
ni idi. Orada 1921 de oldugu gibi 193 7 
de de halkm ekseriyeti Tiirktii. F ransa
nm, 16 sene evvel kabul ve tasdik ettigi 
sebeb bugiin de mevcuddu; hatta diinden 
~ok daha kuvvetli ola:ak. <;iinkii Hatay 
halkmm ekseriyeti hala Turk ve kullan
diklan dil tiirk<;e oldugu gibi, soyda~la
l'ltmzm milli §Uur ve vicdam bir kat daha 
kuvvet ve salabet peyda etmi§tir. 16 y~l
danberi, her Hatayh, Turk oldugunu ve 
:T"iirklugiin diinyalar deger k1ymet ve §e
tefini anlarru§, Tiirkliigiine dortelle sanl
h1!§tir. 

Davarruz, butiin kuvvetini, <;ok eski, 
40 amhk bir esasa dayanmaktan, ve 
'riirkiye siyasetinin diiriistliigiinden ah
Yordu. Boyle hakh bir davanm, nihayet 
tnuzaffer olmasJ gerekti. 

Fa kat, nice hakh davalar, fena ve za· 
Y1f avukatlar tarafmdan kaybedilmi~tir. 
Zaferimizin ikinci amili de, bu c;ok hakh 
davamn, ~ok kuvvetli bir §ekilde miida
faa edilmi§ olmasidir. 

Hatay davamiZI da, Bogazlar mesele
llinde oldugu gibi, BOYOK ONDER 
AT ATORKiin yiiksek i§aret ve ir· 
§adlarile lsmet fnonii hiikumeti idare et
tni§tir: lnoniinde milletin makus talihini 
Yendigi giindenberi her tuttugu i§i, Bii
jiik Sefin istedig~ gibi halle muvaffak o
an talihli fsmet Inonii ve onun hiikume-

ti. .. 

Turk milleti ve hukllineti, Buyiik 
~a§bugun, Hatay davasmda ~izdigi dos
do&ru, girintisiz ~lkmtiSIZ, pazarhks1z ve a . 

lJtnkar yoldan aynlmaml§, bu da zafe-

ABIDIN DAVER 
[Arkast Sa. 9 siitun 3 te] 

Cenevrede Hatay1n istiklilini tesbit eden celse hararetli 
tezahiiratla ge~ti, miihim nutuklar sOylendi 

Biiyiik Sefin hiikUmeti tebrikleri 
Sancakta yeni rejimin tatbikl 

T eferriiata dair bazt hukuki maddeler i~in yaptlacak 
anla~ma yaktnda Ankarada imzalanacak 

ltilaftan sonra 
Suriyede mukabil 
niimayi~ yap1yorlar 
~am ve Haleb konsolos· 

luklarimiz muhafaza 
albna almdt 

Cenevre 27 (Sureti mahsusada giden 
arkada§Imizdan, telefonla) - Bir haf
tadanberi bitmez tukenmez gibi goriinen 
Sancak davasmm nih~yet halledilmi§ ol
dugunu dun bildirmi§tim. 

Filhakika diin ak§am yapilan Tiirk -
F ransiz gorii§melerinde Sancak davasi -
mn esas hatlan iizerinde anla§mak imka
~1 bulunmu§ ve raportor M. Sandler bu 
esaslar dairesinde raporunu hazuhyarak 
Konseye arzeylemi~lir. 

Cemiyeti Akvam, % nc1 fevkalade 
ic;timamm bugunku toplantJSlni saat 4 te 
akdetmi~tir. Evvela Danzig meselesi, Oc;
ler Komitesi raportOrii M. Eden'in oku
dugu rapor uzerine halledilmi§tir. 

Bu i~tima devresinin en miihim mese
lesi olan Sancak davasi bundan sonra 
gorii§ulmii§ ve M. Sandler, mealini bu 
niisham1zm ba§ka siitununda bulacagmiz 
raporunu okumu§tur. 

Cemiyet, tabir caizse tam tak1m halin
de idi. 9 Hariciye Nazmnm i§tirak etti
gi bu muhim celsede hazlr bulunmak u
zere diinyanm dort tarafmdan gelen ga
zeteciler ve samiinle salon hmcahmc dol
mu§tu. 

I 

M. Sandler'in raporu derin bir siikut 
i~inde ve biiyiik bir alaka ile dinlendi. Nurlu dehasile bize yeni bir milli zafer kazandrran Ulu iJnder 

M. Sandler'in sozlerinden sonra SJra 
ile Hariciye Vekilimiz T evfik Ru§tii A
ras, Fransiz Hariciye Nazm M. Delbos, 
Romanya Hariciye Nazm M. Anto
nesco, lngiltere Hariciye Nazm M. E
den, Sovyetler Hariciye Komiseri M. Lit
vinof soz ald1lar. V e Turk - F rans1z iti
lafl, bu ~kilde nihayet buldugundan do
layl mt"mnuniyetlerini bildirdiler ve iki 
taraf1 da tebrik ettiler. 

Konseyin bu defaki reisi olan <;irf mu
rahhasJ da Sandler'i tebrik ve kendisine 
te§ekkur etti. Bundan. sonra Konsey ka
ran aynen tasdik etti. 

Heniiz uzerinde tamamile mutabakat 
basd olm1yan teferriiata aid baz1 nokta
lar §ubatm 20 sinde Cenevrede goru§u
lecektir. Raporda Turk ~ F rans1z ve 
Turk - Frans1z - Suriye devletleri ara
smda imzalanmasJ mukarrer gosterilen iki 

[Arkast Sa. 9 siitun 4 te] 

Karar1n metni 
Cenevre 27 (A.A.) - Anadolu 

Ajansmm hususl muhabiri bildiriyor: 
1skenderun Sancagi meselesi hak· 

kmda lsve<; Hariciye N azm ve 
Konsey raportorii M. Sandler tara
fmsan bugiinkii konsey celsesinde 
okunulan rapor aynen §Udur: 

Kanunuevvel 1936 da Cenevrede 
95 inci fevkalade ic;timai esnasmda 
konsey, Tiirk hiikumetinin 10 kanu· 
nuevvel 1936 tarihli bir tebliginde 
mevzuu bahsedilen iskenderun me
selesile me§gul olmu§tu. 16 kanunu• 
evvel 1936 da, konsey, Turkiyenin 
istinkafile, raf>ortoriinun teklifi ii
zerine ittihaz ettii?;i kararda lsken~ 

derun - Antakya mmtakasi hakkm
da tahaddus eden meselenin esasJ· 
mn tetkikini, konseyin Hnunusani 
mutad toplanhsma talik etmek hu
susunda Tiirkiye ve F ransa hiiku
metlerinin mutab1k kaldiklarmt go
rerek, bu arada raport:Or ile s1k1 te
masla konU§malanna devam etme-
lerini, mezkiir karann 30-70 numa
ralarma tevfikan, konsey her iki hii
kumete tavsiye etmi§tir. Konsey reisi 
tarafmdan lie; mii§ahid tayin edilmi§· 
tir. Bu mu§ahidler lskenderun San
cagma gitmi§ler ve 31 kanunuevvel 
936 tarihindenberi orada bulunmak
tadlflar. [Arkasl Sa. 9 siltun 1 de] 
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Dr. Rii§tii Aras1n nutku 
Hariciye Vekilimiz Tiirk • FransiZ konu,malar1nda 

rol oyn1yan dost memleketleri sitayi,Ie yadetti 
Cenevre 27 (A.A.) - Anadolu A-! r· 

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Konsey bugi.inkii toplantJsmda lsken

derun meselesini muzakere etmi§ ve ra ~ 
portor M. Sandlerin raporunu tasvib et
mi§tir. 

Bu munasebetle soz alan Ru~tii Aras 
a§agidaki beyanatta bulunmu§tur: 
«-Raportoriiniiz ekselans Sandler ta· 

rafmdan takdim edilen karar suretini ka-
bul edecegimi beyan etmekle Cumhuri
yet hukumeti namma bahtiyanm. 

Ayni uzla§ma fikirlerile me§bu olan 
Tiirk ve Franstz hukumetleri ekseriya ~ok 
devamh ve faal muzakerelerden sonra, 

Hariciye Vekili Tevlik Rii~tii Aras 
miimtaz raportoriinuziin lutufkar yard1 -
mile, §imdi yiiksek otoritenizle tasdik e
deceginiz anla§maya vasi! olmu§lardu. 

[Arkast Sa. 9 siitun 4 tel 

Moskova muha-
kemesi yeni bir 

safhaya girdi 

Su~lular Almanyadan 
miitehassis yerine casus 

angaje etmi,Ier 
Moskova 27 (A.A.) - Tas Ajanst 

bildiriyor: Mahkeme dun sabah, su~lu 

Stroilof'u sorguya ~ekmi§tir. Stroilof, 

Sovyetler Birliginde c;ah§mak iizere mii

tehassJs angaje etmek i~in Almanyaya 
yaphgi seyahat esnasmda, Sovyetler Bir

lig~deki Alman miitehassislann casusluk 

[Arkas' Sa. 4 siLtun 4 te] 

• 
Atatiirkten lsmet • 

lnoniine 

Cenevrede kazan1lan 
zaferin yiiksek manas1 

«Tiirk hiikumetinin bu siyaset kavray1~1nm diin· 
yada sulh ve huzur istiyen biitiin diinya millet• 

lerince takdirle kar,danacagina ,iiphe yoktur>> 

Ulu Onderin kwmet!i takdirlerlne mazhar olan demit Ba~vekilimiz Ismet inonii. 
ve klymetli Biiyuk Erkdmhar'blye Retstmtz Mare~al Fevzi (}akmak 

lsmet inoniiniin 
Biiyiik ~efe cevab1 

Ankara 27 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatiirk Ba§vekil 1nonline §U telgraf1 
~ekmi§lerdir: 

Hataym mukadderahm tayin eden 
karann konseyden ~Ikmi§ oldugunu Ha· 
rir:iye Vekili~izin ~imdi aldigim tel -
grafnamesinden ogrendim. Ba§anlmi§ a
lan milli davada takib olunan medeni ve 
insani usule, arsmlusal lay1k oldugu k1y· 

[Arkas1 Sa. 9 siitun 6 da) 
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litgiliz sarayile kabine 
aras1nda ihti]af 

M. Baldvin; Kent ve Gloucester Diiklerinin 
Viyanada bulunan eski Krah ziyaretlerini 

hiikiimetin tasvib etmedigini bildirdi 
Londra 27 (A.A.) -The Star ga

zetesi, kabinenin Diik de Kent'le Diik 
de Gloucester'e Avusturyada Windsor 
Diikiinu ziyaret etmekten vazg~melerini 
tavsiye etrni§ oldugunu iddia etmektedir. 

Kral ailesi, son kanunuevvel ayJ badi
seleri yiiziinden kendi erkan1 arasmdaki 
miinasebatm kat'iyyen miiteessir olmami§ 

oldugunu ve tam bir ahenk bulundugunu 
ispat etmek arzusunda bulundugundan 
bunun ic;in en iyi ~are Enzesfeld' e yapt• 
lacak bir ziyaret olacagi mutalesmda bu· 
lunmu§tur. Kral hanedammn ilk plam -
na gore Kent Diikii, Prenses Juliana'mn 
izdivac1 miinasebetile yap1lacak mera -

[Arkas~ Sa. 9 siitun 5 te] 
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Balkan memleketleri i~in 
posta iicreti ucuzluyor 

Balkan devletleri murahhaslarm1n i,tirakile 
,ehrimizde toplanan kongre, posta fiatlar1nm 

asgari hadde indirilmesini istiyor 

Diin Balkan murahhaslartmn i~tirakile yaptlan Posta 
ve T elgral iflimatncl a bulunanlar 

Gelecek sene Kahirede toplawaacak o-1 ve Kii~iik 1tilaf murahhaslanmn ham -
Ian beynelmilel posta ve telgraf kongre- hyacaklan teklifler iizerindeki etiidlere 
sine bildirilmek iizere Balkan Antantl [Arkast Sa. 8 siitun 5 teJ 



Tarihi tefrika : 15 Yazan : M. Turhan Tan 

Mamureye ~evrilen harabe! 
Tiirk toplar1 Rodos kalesini aman bilmez bir 
h1rsla y1karken Tiirk mimarlar1 da eski Rodosu 

yeniden canlandlriyorlardi 

Siileyman, sun'i olarak yaratlp ya§at- \ ic;ine _eniko~u sarho§lu~ getirmi§ti. Hep 
tJgl a§km nas1l bir ihtiyacdan dogdugunu o kel.~el;n te~rar edtyor ve «ayaklan
boylece anladtktan sonra Hurreg~i daha mzt o~enm» diyen dudaklann tadm1 
fazla sever olmu§tu. (:i.inki.i kendini Ka- bulmaga c;ah§arak boyuna mektubun o 
ra Mahmud Reisten a§agt gormiiyordu parc;asm1 yi.iziine, goziine si.iriiyordu. 
ve onun bir anay1 evlad katili yapacak ve 0 gece te§rinisaninin sonuydu ve mu
bu katili glile giile oliime ko§turacak ka· har:_em a~nm onuncu gi.inii a~§amma t:· 
dar a§kta muvaffak olmasm1 ktskamp ~duf edtyordu. Orduya, an ane muct· 
ayni kudreti Hurrem i.izerinde canlandtr• bmce a§ure dagtttlmt§tl. ;lovaly~er de 
mak istiyordu. Gene tacidann dii§iinme· Sent Andre yortusunu kutlulamaga ha
digi, diiiinemedigi nokta, kaderdi. ':: : mlamyorlardt, kili~e c;anlanm boyu~.a 
caba, perdeler arkasmdan boyuna h~d1- hayktrt:yorlardJ. Sul:yman, ~a~lla.~IZ ~u
seler i§liyen 0 gizli kuvvet, Osmanh Im- §en yagmurda, ke?dt saadettm gulsuYJle 
paratorunun hayatma neler takdir edi ~ ~kayan manevi _b~r a~aka, c;anlan~ s~ • 
yordu? .. Siileyman, bu ciheti hi~ dti§lin· smde gen: kend1_m, b1lerek ;eya btlmJ: 
mi.iyor ve Hurreme, _her ~tl?mhgt kabul yerek, c;_agua~ bu d~vet md~si ~ezd1, 
ettirecek bir a§k telkm edeb1lmek hulya· Hurremm selamm1 btr hamle J§areh say
sile nefsini her c;tlgmhgt kabule miistaid d1 ve biiti.in kumandanlan otagma c;agi-
bir vaziyete sokuyordu. rarak umumi hiicum emrini verdi. 

Bununla beraber yerinde kalbini ka· - Arttk, diyordu, yeter. Dii§mana 
pamay1, gozi.inii ac;mayt, barb ve devlet insaf bu kadar ol~r. Onlar biz~m·w~a~a§ 
i§lerile samimi surette alakalanmayJ ih - da-:ranmamtZl gahba ku~ret.stzhg.muze 
mal etmiyordu. 0 korkunc sava§lar, o ver1yorlar. Y ann bu zan gtdenlmeh, ka
cehennemi top ate§leri arasmda bir giin !eye ne pahasma olursa olsun girilmeli. 
bile divan kurdurmamazhk yapmaml§h. Siyasi hesablar, idarl miilahazalar bu 
Sabah namaz1 ktlmu k1lmmaz divan, suretle bir yana btrakthp ta orduya di
kendi gozii oniinde, kurulur, imparator- ledigi gibi yiiriimek imkam verilince ta
lugun d.Ort yanmdan gelen kag1dlar o - bii alan netice gecikmedi, Tiirk §ahbaz
kunur, miihim davalar goriiliir ve YJgm Ian - tarihc;i Hoca Sadeddinin biitiin 
y-Jgm emirler verilirdi. Bu toplanttlann frenk miiverrihlerince iktibas olunan ta· 
birinde rii§vetc;iliklerinden §ikayet olu • biri vec;hile - zincirden bo§anmt§ aslanlar 
nan yirmi be§ kadty! birden azletmi§ ve gibi ileri atilarak hendekleri a§h, duvar
Piri Pa§aya bu miirtekib adamlan Ka- Ian ttrmandt, b?rclara yiikseldi ve 1s
rakadJ gibi ashrmadigmm sebebini §U panya, 1talya, lngiliz §Ovalyelerinin mii· 
sozlerle izah etmi§ti: dafaa ettikleri istihkam manzumeleri bi· 

- Dedem YJ!dmm merhum blitiin rer hirer dii§iirlildii, kalenin muhtelif yer· 
kad1lan yakmak isteyince mahkemeler lerinde Tiirk bayragt dalgalandi. 
i~in kafiristandan papaz getirilmek la - Tiirk giiciiniin Rados semalanna as -
ztm gelecegi kendlsine anlahlarak emri t18l bu bayraklar, o yagmurlu havada 
geri aldmlmt§h. Ban a da bOyle bir mi.i- - T annnm bile e§ini heniiz yaratmad1g1 -
lahaza sunman!Zl istemedim, heriflerin birer kavst kuzah gibiydi ve §imdi yag -
ekmeklerini elinden ahp canlanm bag!§- mur, Ti.irk giiciiniin azametini topragm 
Iad1m. gogsi.ine nak§etmek ic;in siiziilen tarih sa-

Siileyman, barb sirasmda tenezziihten ttrlanm andmyordu. 
de geri kalm1yordu. S1k stk Sain_t Eremo S\ileyman, kalenin bagnna el sunul • 
bah~esine gidiyor, Hasodaba§I Ibrahime dugunu ve Turk k1hcmm hakim mevzi
orada saz c;aldmyordu. Cern Sultamn a- Jerde yer alarak §ovalyelerin dizc;liker 
dm1 ta§Iyan mesireyi de birc;ok defa zi· vaziyete dii§tiiklerini goriince hiicumu 
yaret etmi§ ve onun Rodosta bulunan durdurdu: 
oglunu yakalarsa bu bahc;eye gomdiir - - Kale, dedi, bizimdir. lstedigimiz 
megi tasarlamt§tl. Ayni zamanda ba - anda ic;eri girebiliriz. Bu durumda bo§ 
ymd1rhk i§lerile me§gul oluyordu. ;lo ~ yere kan dokmiyelim. Heriflere teslim 
valyeler, eski Rodas koyi.inii - ta§ ta§ iis- olmalarmt teklif edelim. 
tiinde kalmamacasma - ytkmt§lardJ. Sii- Bu miilahaza yerindeydi. <.;i.inkii bir 
h·yman bu harabeden Tiirk zevkini tern- tepeye te~bih edilmesi miimkiin olan ka -
sil edecek bir mamure c;tkanlmasmJ iste- lenin aylardanberi eteginde duran Ti.irk 
di ve Defterdar Abdiisselam1 memur e • ordusu §imdi zirveye yi.ikselrni§ti ve §O • 
derek yaptya ba§lattJ. Tiirk toplan Ro - valyeler ordusu tepenin obi.ir tarafmda
dos kalesini aman bilmez bir h!TS!a Yl - ki etegine siiriilmii~tii. Etekten zirveye 
karken Tiirk mimarlan eski Rodosu ye- yiikselen aslanlann a§agi si.iziilmeleri 
niden canlandmyorlard1. kJsa bir zaman i§i idi ve bu siiziilii§e hic;-

Uzun giinler i§te bu §ekilde ve daiml bir kuvvet engel olamazd1. Bu vaziyet -
sava§larla gec;ip dururken bir yagmur a· te son bir §efkat hamlesi yapmak Ti.irk
feti yi.izgosterdi, metrislerde degil, c;a - liigun uliivviicenabma uygun di.i§ecekti. 
d1rlarda bile bannmak imkansJzla§h. 
Biitiin ordu bu tads1z 1slakhgm uyan -
d1rdtgt ho§nudsuzlukla homurdamyordu. 
Y almz Siileyman, gokten yagmur degil 
de katre katre nur iniyorrnu§ gibi sevinc 
ic;indeydi, ruhu bayramlar gec;iriyordu. 
<.;iinkli anasmdan son gelen mektubun 
bir yanmda: <<Ayaklarmtzl operim» ke
limeleri vardt ve bunlan Hurrem yaz -
ffil§h. 

Ayagma bir tac ktymeti getiren bu 
sozler gene hiikiimdan gerc;ekten sevinc 
delisine c;evirmi§ti. Hurremin tiirkc;eyi 
okuyup yazacak kadar ogrenmi§ olmast 

zaten kendini mes'ud etmege kafi iken 
onun ilk selamm1 bir buse ile gondermesi 

Ordu, kendi oziindeki insanl kemale, 
medeni olgunluga pek yakt§an bu tevak
kufu memnuniyetle kabul etti ve yeni 
mevzilerine yerle§erek yeniden mhzar 
durumuna gec;ti. Fa kat §Ovalyeler, §a§ -
kmhktan dogma bir inadla §ehri teslime 
yana§mamJ§lardJ ve Cern Sultamn oglu 
Prens Muradm Tiirk karargahma gon ~ 
derilmesine de nza gostermemi§lerdi. 
Bunun iizerine Siileyman §U iiltimatomu 
gonderdi: 

- Oc; giin daha beklerim. lrademe 
uyulup ta §ehir kaptlan orduma ac;tlmaz
sa Rodosun insanlan degil kedileri de 6-
liime mahktundur. 

[Arkast var] 

izmitte Bi~ki Yurdunun hazirladigl sergi 

1zmit (Hususi) - Sehrimiz Onar Bic;ki Yurdu giizel ve zevk eseri bir sergi 
hamlamt§ ve bunu Vali Hamid Oskay ac;mJ§ttr. 

T e§hir edilen eserler ktsa bir zamanda haztrlanmi~ bulunmalarma ragmen 
takdir edilecek degerdedir. Gonderdigim resim serginin bir ko§esini gostennekte
dir. 

CUMHURiYET 

c eehir ve 
Polis karakolunda 

i,Ienen cinayet 
Azdi asikin muhakeme-• 

sine diin ba~land1 
Mehmed Hasan isminde birisi Hamidc 

isminde bir kadmla 6 senedenberi imam 
nikahile beraber ya§amaktalarken bun ~ 
dan bir miiddet evvel aralan ac;tlmt§ ve 
Hamide, Mehmed Hasam terkederek 
evinden c;tlom§tlr. Mehmed Hasan, Ha
midenin kendisini terketmesine fevkala ~ 
de ktzmt§ ve kadmm Koska civanndaki 
evine giderek birkac; yerinden bic;akla ya
ralaytp kac;mt§tlr. 

Hamide hastahaneye kaldmlmt§ ve bir 
mi.iddet sonra iyile§erek c;tkmt§tlr. Hami -
denin hastaned~n c;tkttgml haber alan 
Mehmed Hasan, bir giin gene kadmm 
yolunu kesmi§ ve kadma taarruz edece • 
gi mada polisler tarafmdan yakalanmt§ 
ve beraberce karakola goti.iriillll_ii§tiir. Fa
kat az!h a§Jk karakol merdivenlerinden 
c;tkarken tekrar b1c;agm1 c;ekerek Hami ~ 
deyi arkasmdan yaralamt§ ve oldi.irrni.i§ -
tiir. 

Mehmed Hasamn muhakemesine 
diin Agtrcezada ba§lanmt§hr. Maznun, 
kammm son zamanlarda fena yollara sa
parak kendisini terkettigini soylemi§tir. 

Bunlann nikahlanm ktydtgl soylenen 
imam Mustafa da, bu nikah1 ktymadtgl
m soylemi§tir. imamm inkanna kar§l suc;
luya ne diyecegi sorulunca; o da: 

«- N e diyecegim. Biz yandtk, bu 
zavalh adam ga yanmasm» cevabm1 ver
mi§tir. 

Muhakeme diger §ahidlerin dinlenme· 
si ic;in I 7 §Ubata btraktlmJ~tlr. 

$EHIR l$LER1 

~ehir biit~esi 
Belediye But~e Encllmeni diin de 

toplanarak tetkikatma devam etmi§tir. 
Bu sene bilhassa itfaiye, S1hhiye ve 
heyeti fenniye blltgelerine g~en sene
~ilerden daha fazla tahsisat konmu~tur. 
Itfaiye ve S1hhiye butgelerinin ziyade • 
le§tirilmesi hava kurumuna kar§l all • 
nacak tedbirler i~in ve fen heyeti biit
~esinin ziyadele~tirilmesi de oniimuz -
deki sene yol in§aatmm temini maksa
dile yaptlml§tlr. 

Y eni trarnvay arabalari 
Tramvay §irketi bir miiddettenberi 

yandan kapllt ve otomatik tertibatl ha
vi iki arabaYJ muhtelif hatlar uzerinde 
i§letmege ba§lamJ§tl. Bu arabalarm bu
giine kadar yaptlklan seferlerden c;ok 
iyi neticeler almd1~ i~in adedlerinin 
ziyadele§tirilmesine karar verilmi.§tir. 
f;)imdiki halde i§liyen iki arabanm bi -
rer yandan kap1lan oldugu halde bun
dan sonra ayni §ekilde i§liyecek olan a
rabalarm iki yanlarmda da kap1lar1 o
lacaktJr. 

Eminonii meydani tamir 
edilecek 

Emini:inii meydanmdaki parkeler son 
zamanlarda bozulmu§ oldugundan yag
murlu gunlerde fazla su birikintileri 
has1l olmaktad1r. Belediyece bu cihet 
nazari dikkate almarak meydanm tami
rine karar verilmi§tir. 

Bina vergileri hakkmda 
Bina vergileri i~in evvelemirde mu -

kelleflere san bir ihbarname gi:inderil
mesi ve ondan sonra kanun1 yollarda 
yiiriinmesi laz1m geldigi halde baz1 ta
raflarda bu ihbarnamelerin gonderil • 
medigi anla§Jlml§hr. Binaenaleyh bun -
dan sonra bu ihbarnamelerin beheme
hal sahiblerine teblig edilmesi i~in ala
kadarlara emir verilmi§tir. 

F azla ahnan yol paralari 
Bazt kimselerden yanhghkla fazla yol 

paras1 almmakta ve fazla alman ktsmm 
sonradan geri verilmesi Iaz1m gelmek
tedir. f;)imdiye kadar bunlar senesi zar
fmda geri verilmekte ise de iizerinden 
senesi gegmi§ miiracaatlerle de kar~Ila
~llml§hr. 

Yaptlacak muamelede tereddlld edil
diginden alakadar makamlardan bu ci
het sorulmu~ ve be§ sene i~inde fazla 
ktstmlarm verilmesi, be§ sene sonra 
mururu zaman ahkamma tabi tutu! • 
mast cevab1 almml§hr. 

Belediye, otobiislerden ah· 
nan resmi artird1 

Belediye, §ehirde i§liyen otobiislerde 
kullan!lan biletlerin yiiz varaklt beher 
koc;amndan bir lira resim almakta idi. 
Bu resim aZ' g5riilmti§ ve badema 100 
varakh koganlardan iig lira resim alm
masl kararla§mt§hr. 

Bu karar iizerine Belediye Varidat 
miidiirlugii tarafmdan otobus sahibleri 
dun Belediyeye davet edilmi§tir. Fakat 
otobusc;iiler bu davete icabet etmemi§
ler ve bu karara itiraz etmi§lerdir. 

~···-Kizilay kongresi 
K1z1lay cemiyeti Haskoy §Ubesinin 

kongresi 31 kanunusani pazar giinii saat 
onda Hahc10glu iskelesi kaqlSlndaki 
Parti binasmda toplanacaktlr, 

Memleket Haberle~i :J 
Miizeye Atatiirkiin Tiirk vapurlari ls

biistii konacak kenderuna gidecek 
Bu miinasebetle miizede 
biiyiik merasim yapdacak 
r- - ~ 

Atatiirkiin Miizeye konacak 
bronz biistii 

istanbul Arkeoloji Miizeleri, Atatiir
kiin bronz bir heykelini rekzetmege karar 
vermi§tir. Miizeler Umum Miidiirii Aziz 
Ogan bu hususta §Unlan soylemi§tir: 
«- Miizemiz, tarihe biiyiik bir giin 

olarak kaydedilecek iki kii§ad resmini bir 

giinde yapmaga karar verrni§tir. Bunlar· 
dan birincisi, heykeltra§i atelyemizde hey
keltra§ Ziihtii tarafmdan yaptlan Ulu 
Onder Atatiirkiin biiylik ktt' ada bronz 
biistlini.in a~1lma torenldir. Biiylik Sefin 
biistii miizenin en onemli bir yerine rek~ 
zedilecektir. 

Bliyiik Onderin tarih ve arkeoloji sa
halarmda gosterdikleri I§Jkh yol i.izerinde 
yliriiyen ve yiiksek iqadlarmdan daima 
h1z alan miizelerimiz, Biiyi.ik Hamisinin 
heykeline malik olmakla bahtiyar ola
cakhr. 

ikinoi toren de: Miizenin teessiis tari
hindenberi toplanml§ ve miitehass1s eller 
tarafmdan tasnif edilmi§ alan madalya, 

islam! ve gayriislami meskukat koleksi ~ 
yonlarile, ziynet e§yast salonunun ac;tl • 
mas1du. Muzernizin para koleksiyonlan 
yalmz miktarmm ~oklugu itibarile degil, 

biitiin diinya miizelerinde bile misill~;i 
bulunmtyan islami ve gayriislami muhte· 
lif paralarm mevcudiyetile riichaniyetini 
miizecilik alemine gosterecektir. Bilhassa 
Cerabulus, Telhalef, Hitit e§yasile me§· 
bur Sayda lahidlerinin kinde bulunan 
zik1ymet eserler ve Ayasulugdaki me§hur 
Ephese, Diyana mabedile, Sart ve Ber-

gama hafriyatlarmda elde edilen tari ~ 

hi degerleri c;ok yiiksek e§ya tamamile 

te~ir edilecektir. Ki.i§ad merasimi mi.ina· 
sebetile Maarif Vekili Saffet Ankanm 

lstanbula gelerek ki.i§ad resmini bizzat 

icra · etmesi muhtemeldir.» 

DENIZ 1$LERI 

Almanyaya Ismarlanacak 
vapurlar 

Devlet Denizyollar1 hesabma yaphrt
lacak ikinci parti gemiler ic;in Alman 
tezgahlan mumessillerile bugun Deniz
yollarmda muzakerelere ba§lanacaktll'. 
Alman tezgahlan miimessilleri bu sa -
bah Ankaradan §ehrimize gelecekler -
dir. Alman tezgablarma §imdiye kadar 
iki yeni gemi tsmarlanml§tlr. f;)imdi de 
yedi parc;a gemi 1smarlanacakbr. 

Meydana ~Ikarilan 

iki giin sonra Aksu 
vapuru hareket ediyor 
Hatay davasmm muvaffakiyetimizle 

neticelenmesi iizerine hiikumet, §imdi 
Payasa kadar gitmekte olan Mersin bat
t! vapurlarmm bundan sonra lskenderun 
limamna kadar gitmesine karar verrni§ -
tir. Bu husustaki emir heniiz Denizyol -
Ianna bildirilmemi§ olmakla beraber bu
giin veya yarm teblig edilecegi umul
maktadJr. Bundan sonra kalkacak ilk 
Mersin postas1 iskenderuna kadar gide -
cektir. 

fskenderun tarifeleri heniiz tesbit e -
dilmemi§tir. Maamafih Payas ic;in alt -
nan iicretlerin aynen iskenderun ic;in de 

mer'i olacagt anla§tlmaktadtr. Bu iic
retler birinci kamara 17,75, ikinci 13,80 
ve iic;iinci.i 8,95 tir. Giiverte iicreti de 
520 kuru§tur. 

Bilhasa yaz ba§mda limanlanm1zdan 
iskenderuna birc;ok yolcu bulunacagt 
muhakkak gori.ilmektedir. 

flk olarak Aksu vapuru iki giine ka· 
dar iskenderuna hareket edecektir. 

MOTEFERRIK 

Sanayi Birliginin kongresi 
~anayi Birligi heyeti umumiyesi cu

martesi giinii YJlhk kongresini yapa -
cakhr. Kongrede senelik rapor okun -
duktan sonra muamele vergisi etrafm
da fabrikatorlara izahat verilecektir. 

Birlikte buglln de bir. toplantt yapt -
laoak ve 1937 yerli mallar sergisi haZJr
ltklan uzerinde gorll§tilecektir. 

Eli§leri sergisinden gelen 
e§ya 

T-icaret Odast, Eli§leri sergisinden ge
ri gelen e~yaYJ tamamen sahiblerine tes 
lim etmi§tir. $imdiye kadar gelen pa -
ralar da tevzi olunmtl§tur. 

Turizm i§i 
Ticaret Odas1, turizm i§inde. iyi bir 

§ekilde c;ah§abilmek i~in diger Ticaret 
Odalarile de te§riki mesai etmege ka -
rar vermi§tir. Bunun igin butiin Odala
ra hirer mektub yazllarak Tiirkiyede 
turizm cereyanuun uyand1nlmas1 i~in 
elbirligi edilmesi teklif ed.ilmi§tir. 

Mekteb.. talebe1erinin Ha va 
Kurumuna yard1mlar1 

Hava kuvvetlerimize c!stanbul mek
teblilerh namile bir tayyare hediye et
mek uzere Ni§anta§I klz ortamektebin
de bir dernek kurulmu§tur. 

Bu dernek gibi diger mekteblerde de 
hirer dernek kurulacak ve talebelerin 
buraya verecegi paralar Tiirk Hava Ku
rumuna teslim edilecektir. Biitun der • 
neklerin toplad1g1 para bir tayyare a
lacak miktara balig oldugu vakit tay~ 
yare ahnarak orduya teslim edilecektir. 

9710 lirahk bir gaflet 
Elaziz (Hususi) - $ehrimiz Maliye 

dairesinde bazine zaranm mucib bir 
hadise vukua geldi. Nazimiye Malmii -
diirlugunce kasas1zhk ve yersiz1ik yll • 
ziinden muhafazasma imkan gorillemi -
yen ve bir zab1t varakasile iade edilen 
pul ve tavla markalarmdan miirekkeb 
9710 lirahk k1ymetli evrak, imhast mu
karrar diger eski pul torbalarma kart§
tmlml§ ve sobaya atliarak kamilen ya
ktlmi§hr. 

Bilahare anla§tlan mesele, kasid ve 
suiniyet olmamakla beraber hazinenin 
olduk~a biiyiik bir zarara du~ar olmasm1 
inta~ ettiginden, alakadar yiiksek ma
kamata bildirilmi§ ve bu hususta tah -
kikata ba§lanml§tlr. 

• ero1n imalathanesi 

lmaliithanenin bulundugu bina 
Kac;ak~thk biirosu memurlan tarafm • kadar yakalanamamt§tl. 

dan bir eroin fabrikasJ meydana c;1ka - F abrikada imal edilen eroinler Ah -
nld1gml yazm1~t1k. Bu fabrikanm sene • med isminde bir adam vasttasile piyasaya 
lerdenberi faaliyette bulundugu ve Giir- sevkedilmi§tir. Bu fabrikanm sahibleri ve 
ci.i Yusuf, Y orgi, Rtza isminde iic; adam i§c;ilerinin c;ocuklan, kaymvaldeleri, bal
tarafmdan i~letildigi anla§tlmt§tlr~ dtzlan da satJ§ i§inde bilfiil c;ah§t!klan 

Eroin imaline laztm alan ham madde- tesbit edilmi§ ve bunlarm yakalanmasJ 
ler Dimitro admda bir kac;akc;1 tarafm - ic;in tedbir almmi§hr. 
dan temin edildigi anla§tlmt§hr. Dimitro Simdiye kadar kadmlt erkekli on ber 
c;ok ihtiyath hareket ettiginden §imdiye ten fazla adam nezaret altma almml§hr. 
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Siyasi icmal 
Japon ordusu ve 

yeni buhran 
0 aponyanm Sovyetlerle miina -

l::::::IJ seban Vladivostok'ta iki Japan 
vapurunun tevkif edilmesi yii • 

ziinden son derecede gerginle§mi§ oldu -
gu bir zamanda Tokyo parlamentosunda 
muhaliflerin fevkalade ordu biit~esine 
kar§t §iddetli surette c;Jkt§malarmdan do
laY! bir kabine buhram zuhur etti. Bu 
buhran yalmz J aponyanm dahili bir i§i 
ve gailesi degil, ayni zamanda diinya sui· 
hunu alakadar eden gayet miihim bir si· 
yasi mesele olmu§tur. 

<.;iinkii buhramn hakikl saikt J apon 
ordusunun ba§mda bulunanlarm her ne 
pahasma olursa olsun Sovyetlerle kat'i 
hesab gormek ic;in en son haZJThg1 ikmal 
ederek derhal harbe giri§mege azmetmi§ 
bulunmaland1r. 

J aponyanm mukadderatl iizerinde mii· 
essir dort biiyiik kuvvet vardtr. Bunlar • 
dan birincisi ordu, ikincisi donanma, i.i • 
c;iinciisii sanayi ve ticareti elinde bulun • 
duran s·ermayedarlar, dordiincli par • 
lamentoya hakim politikadard!r· 

Bu kuvvetlerin fevkinde lmparator 
bulunuyor. Bunlarm ciimlesi bilakayd ve 
§art imparatora tabi bulunuyorlarsa da 
imparatorluk makamJ daha ziyade na -
ztmhk ve kontrol roli.ini.i icra etmektedir. 
Bu dart kuvvetten herbiri J aponyanm 
ic;, dt§ ve iktisadi politikalanm kendi e -
Iinde bulundurmak ister. Ordu Sovyet • 
!erie harbederek biiyi.ik bir J aponya ya· 
ratmak ve Asyah biitlin milletleri istik • 
lal ve birlige sevketmek gayesindedir. 

Bu maksadla Japonyamn servet 
membalannm ordu ihtiyacma hasredil -
mesinde ordu ayak diremektedir. Ordu -
nun istedigi yalmz fevkalade teslihat ve 
tensikat i~in hadden fazla tahsisat de -
gildir. Ayni zamanda orduya zabitan ve 
efradm yi.izde seksenini veren koyliilerin 
faktr ve zaruretten kurtularak miireffeh 
ve memnun olarak ya§amalanm temin i
~in hertiirlii masrafm ve fed~karhgm ya~ 
ptlmasmda 1srar etmektedir. l§te bu mak· 
sadlarla ordunun taleb ettigi muazzam 
tahsisat diger iki kuvveti yani sermaye -
darlarla politikactlan §a§Jrtmt§ ve par ~ 
lamentoyu ayaklandJrmt§hr. 

PolitikacJlar ve sermayedarlar J apon· 
yamn smai ve ikttsadi kuvvet ve kudre • 
tile biitiin diinyaya hakim olabilecegi ka
rtaatinde bulun<luklanndan claha ziy ~ 
bunlann korunmasmi ve ordu ve donan· 
maya ; fazla tahsisat verilmemesini isti • 
yorlar. 

J aponyada dort kuvvetten biri de, do· 
nanmadtr demi§tik. Bu kuvvet dahi ma• 
s1 geldikc;e J aponyamn harici ve dahili 
politikas1 i.izerinde tesirini gostermekte -
dir. Mesela Va§ington ve Londra deniz 
muahedelerini J a pony a hiikumetine fes -
hettiren bu kuvvet olmu§tur. Japon do • 
nanmasmm ba§mda bulunanlann kana • 
atine gore donanma fevkalade kuvvetli 
oldugu zaman Biiyiik Okyanusa ve As· 
ya sularma hakim olacak ve biiyiik Ja • 
ponya denizde yarattlacakhr. 

imparator yeni kabinenin te§kiline en 
me§hur askerlerden bir generali tayin et
ti. F aka t bu general §imdi orduyu elinde 
bulunduranlarm itimadm1 haiz degildir. 
Ordu, Harbiye N azm General T era • 
uchi ve sabtk Harbiye Nazm General 
Araki gibi Sovyetlerle harbi tasmim et· 
mi§ kumandanlara itimad ediyor. Bunlar 
ise arhk parlamentonun ilga edilmesinde 
ayak diremektedirler. Bu iki general ve 
Umuml Erkamharbiye ve Asker! $ura 
yeni fi.ituhat ic;in nihai harbi yapmak ii
zere memleketin biitiin servet ve kudre -
tinin bir elde toplanmasm1 zaruri say -
maktadn. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Karde§ini yaraladi 
Krunmpa§ada iplikfmn caddesinde O· 

turan Haticenin 13 yagmdaki oglu Meh
med Ali, 11 ya§mdaki karde§i Hal-il • 
den su istemi§tir. 

Halil de: 
- Kalk ta kendin ie<, demi§, bu cevab 

iizerine Mehmed Ali ktzmt§ ve: 
- Bacak kadar boyunla kaqthk ver

mege utanm1yor musun? diyerek Ha -
lile kuvvetli bir tokat atml§tlr. 

Bu yuzden iki karde§ kavga etmege 
ba§lamt~ttr. Kavga strasmda Mehmed 
Ali eline gegirdigi ekmek b1~ag1 ile kar• 
de§ini iki yerinden a~r surette yarala
mtghr. Yarah hastaneye kaldtnlmt§; 
hadise hakkmda tahkikata ba~lanmi§tlr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 Kuruttur 

Abone I Turkiye Hari~ 
teraiti ( i~io i~i~~ 

Senelik t 400 Kt. 1100 Kr. 
Alb ayhk 750 t450 
0~ ayhk 400 800 
Sir ayhk 1 SO yoktW' 
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HAdiseler aras1nda 

SON HABERLER ... 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Anadolu Demiryollan 
tahvillerinin odenmesi 

Bugiiniin za/eri , 
P,olitika denilen ve i~inde her dev-

letin bir~ok bunalttci zorluklarla 
bogu§arak sikbogaz edildigi bu ~ap
ra.Jtk, her admu yiizbin bela ihtimali
le dolu alemde, milli davalanmtzdan 
hangi biri gosterilebilir ki iistiine A
tatiirkiin saer~eparmagt degsin de 
halledilememi§ 10lsun! Biz Biiyiik 
Millet Meclisinin a~Ili§ nutkunda Ko
ca Tiirkiin «ciddiyet ve kat'iyetle» bu 
i§in iistiinde durulacagt vadini ku
laklanmtzla i§ittigimiz giindenberi, 
davamn §U veya bu §ekilde, fakat 
herhalde, Sancagt istiklaline dogru 
gotiiren biiyiik yolda giiZ'el bir mer
haleye kavu§turacak tarzda halledi
lecegine iman ediyorduk. 

URDDAN 
AZILAR. · 

Yazan: ismail Habib . . 

Trabzonu gezerken 
Bu hususta hiikumetimizle Sirket mu-

' 
rahhaslar1 aras1nda yapdan anla~ma 
Ankara 27 (A.A.) - lstihbaratt -~42 lira ktymetinde Ergani veya Stvas -

nuza nazaran, Anadolu Demiryollan ve Erzurum dahill istikraz tahvillerile mu
Haydarpa~a limam ~irketleri heyeti u- badele edecektir. 

~imdi degil; on be, yii once de orada hi~ tekke ve 
dergah yoktu. Bir de Trabzonu miiteass1b sanariZ, 
memleketi bilmedikten sonra san sanabildigin gibi .. 

rnumiyelerinin intihab ettikleri murahhas· Mumasil senedlerini 30 haziran 1937 
lar hukumetle temasa gelmi§ ve a§agtda- tarihine kadar ibraz edenlere 46 lira kty
lti §ekilde mutabtk kaldtklan anla§tl - metinde mezkur dahill tahviller verile -

Bugiin o merhaleye vartlmt§hr. 

Bugiin, ba§ta Fransa ve biitiin 
diinya, Sancakta bir Tiirk ekseriyeti 
oldugunu ve bu havalinin resmen o 
ekseriyet dilile konu§masmdan daha 
tabii bir§ey olamtyacagmt, ktsacast 
Hataym cedbeced, trk~a, milliyet~e, 
kiiltiirce, tarih~e, ruh~a. §UUrca Turk 
oglu Tiirk oldugunu anlami§ ve ka
bul etmi§ bulunuyor. Arazi statiisii
niin Tiirkiye tarafmdan da aynca ga
rantisi kabul edildikten sonra Sanca
gm kiiltiirel istiklalini teyid eden 
Tiirk dili hakimiyeti, meselenin ru
hunu lehimize kokiinden halleden 
bir zaferdir. 

iskeleden sonra; dik, dar, helezonlu, 
ve ancak yaya gidip gelinen bir yoldan, 
dolana dolana caddeye <;lkiyoruz. Biraz 
sonra Belediye parkt meydanma vardtk. 
Bu meydamn en solundan garbe bir §OSe 
aynhyor, bu, transit yoludur. Meydamn 
en sagmdan denize dogru Gazi caddesi 
iniyor; bu geni§, fakat ancak bir iki yuz 
metro boyunda. Adt buyuk, kendi gu -
duk. $ehrin astl u~ caddesi, birbirine 
muvazi olarak §arka dogru uzamaktadtr. 
$u halde bu meydan bir avuc; ayas1 gibi 
ve bu avuc;tan be§ parmak aynhyor! 

lllt§hr: 
Bu ~irketlerin aksiyon ve obligasyon

lannm faiz ve itfalan bugiinkii 1svi<;re 
frangt uzerinden tediye edilecektir. 

Bu itilaft miibeyyin tanzim edilen la
yiha Buyuk Millet Meclisine arzedil -
llli§tir. 

Kanunun tasdtktm miiteakib vadesi 
hulul edip heniiz tediye edilemiyen ku -
ponlann derhal tediyesine ba§lanacaklir. 

Hiikumet, ayni zamanda bu tahville
rin ktymetini muhafaza i<;in ~u tedbiri al· 

cektir. 
Haydarpa§a obliogasyonlanm da iki 

sene miiddetle ibraz edenlere 46 lira kty· 
metinde ve mumessil senedlerini 30 ha -
ziran 93 7 tarihine kadar ibraz edenlere 
50 lira ktymetinde dahili tahviller veri -
lecektir. 

Bu miibadele tamamen hamillerin ihti
yarlarma btrakt!mt~hr. 

Anadolu aksiyonlarmdan yiizde yiiz 
tediyeli olanlar kezalik iki sene miiddet
le 42 lira, yuzde 60 tediyeli olanlar 25 lnt§tlr: 

Birinci, ikinci ve ii<;iincii tertib Ana - lira klymetinde dahill tahvillerle gene ay-
dolu obligasyonlanndan iki sene zarfm· ni sandtk tarafmdan miibadele edile -
da amortisman sandtgma ibraz edilenleri edilecektir. 
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Ser~e parmak, transit §Osesi, onu bt • 
rak; ba§ parmak, Gazi caddesi, yeni a • 
<;tldt, heniiz JSSIZ, onu da bJrak. Astl ole· 
ki uc; parmak; altta ~ar§t caddesi, yay • 
van ta§tan parke do~enmi§; ortada Mara§ 
caddesi, k1ytlanna evlerden ba§ka mek -
tebler ve depolar malanmi§; ustte Uzun
sokak; memleketin en eski ve esash bel • 
kemigi; birbirine miivazi uzanan bu u~ 
caddeyi; amudl ve daha ince sokaklarla, 
birbirlerine birle§tirecek ~ekilde, fastlah 
fastlah bolmii§ler. Buralan parmaklarm 
mafsal yerleridir! 

lktJsad V ekaletinin ispanya dahili harbi 

Bu zafer, Hataym tekamiil tari
hinde kendisine biiyiik emellerinin 
ger~ekle§mesine ftnat verecek, piiriiz 
siiz, engelsiz, geni§ bir inki,af yolu 
a~tyor. Bugiiniin zaferi o yanm ha
zulamak i~indir ve bugiin birbirimizi 
tebrik ederken gozlerimiz ; bize o 
yannm her an biraz daha yakla§aca
gma iman ettigimiz ufku iistiinde 
kalacaktll'. 

yerinde bir karar1 devam ediyor 
Memlekete yeni sistem 
orme makineleri ithal 

edilecek 
Ankara 27 (A.A.) - Memleketi· 

rnizin orme e§ya ihtiyac1 mevcud maki
nelerle tatmin edilmekte oldugundan §im
diye kadar alelumum trikotaj makineleri 
rneyanmda kettenstuhl makinelerinin de 
ithaline musaade edilmemekte idi. 

Bu nevi makineler lizerinde ise Avr~
pada mutemadiyen yenilikler yapi!digt 
Ve bu sayede daha ince ve desenh Jarse 
tiil gibi kuma§lar yapmak imkam elde e· 
dildigi ve halbuki mevcu? makinelerin 
taba ve eski sistem oldugu lkttsad Veka· 
]etince yap1lan tetkikattan anla§Ilmt§ ve 
halktmtztn bu yeni <;e§id kuma~lardan 
mahrum blraktlmamast ve ayni zamanda 
rnemleketimizde bu sanayi §Ubesinde bir 
suprodeksiyon husule gelmesi du~u • 
nulerek te§viki sanayi kanunundan istifa
de edip kettenstuhl ~all§ttran orme fab
rikalanna hirer aded ithal musaadesi ve
rilmesi lkttsad V ekaletince kararla§brtl
llli§lt!. 

Kettenstuhl ithal etmek istiyenler Ve
kalete muracaat etmekte ve ithal musa· 
adesi almaktadtrlar. 

Diinkii Heyeti V ekile 
toplanbsl 

Ankara 27 (A.A.) -!era Vekilleri 
l-Ieyeti bugun Ba§vekil lsmet inonuniin 
reisligi altmda toplanarak muhtelif i~ler 
iizerinde goru~melerde bulunmu§ ve bu 
l§lere aid kararlar vermi§tir. 

Alman gorii§iine gore 
Yugoslav - Bulgar pakb 
Berlin 27 (A.A.) - D. N. B. ajan-

St bildiriyor: 

Bulgar • Yugoslavya paktmm imzas1 
tni.inasebetile, Frankfurt Zeitung gazete· 
sj Yaztyor: 

«Butun Balkan umumi paktlarmm hu
susi Bulgar • Yugoslav meselesini halle
clernedigini bilhassa kaydetmek miimkiin 
olacakttr. T arihi ve milli mucadelelerle 
birbirinden aynlmt~ olan iki millet arasm
~~ itimad miinasebetleri ihdast, yeknasak 
.1r sistemle hi<;bir zaman tahakkuk etti

tt1lernez. Bilakis. iki tarafm her birinde de 
0 

gun bir anlayt§ ve serbest bir husnii ni
Yet laztmdu. 

b" Belgradda akdedilen dostluk pakt1 
Boyle bir te§ebbiisiin ilk misali degildir. 
1 ~nun bilhassa ehemmiyeti, paktm akidtln te§ebbusile akdedilmi§ olmasmdadtr. 

5 
ster Cenevrenin himayesile yaptlmt~ ol
~n, isterse serbest bir surette akdedilmi§ 
ko~~he~elerle elde edilmi§ olsun, umumi 
to I kttf emniyetler, ancak Bulgar-Yu
luk a" .. rnisalinde oldugu gibi iyi kom§U· 
bir ~Unasebetlerine dayandtgl vakittir ki 
A. 1Ytnet ve fayda arzederler.» 

l't\erikada bu sene bugday 
fazla olacak 

Va. 
Ztl') rvtngton 27 (A.A.) - Ziraat N a-
laylsil · ~~allace, istihsalabn fazlahgt do
tenez ~. 1 Ugday fiattnm biitiin Amerikada 

N zu edecegini beyan etmi§tir. 
aztr ki I 1 ,. altt rn'l ' §tn yapt mt§ o an zer tyatm 

bunu~ 1 ~~n . akn gec;mekte oldugunu ve 

Y t dtye kadar vaPtlmt~ olan zeri
a tn azarni · . 

b stnt te~kil etmekte bulundugu-
nu eyan e.._ .. 

"'li§hr. 

ihtilalciler Malaga 
iizerine yeniden ta .. 

arruza g~tiler 
Salamanca 27 (A.A.) - Resmi bir 

teblig havalann fena gitmesi yuziinden 
butiin cephelerde hareka.t:m durmu§ ol
dugunu bildirmektedir. 

Hiihiimetfi esirlerin sozleri 

PEYAMI SAFA 

Basin Kurumu 
Gazetecilerin siikran .. 

' 
larini Atatiirke arzetti 

Caddelerin nekadar dar olduguna ba· 
km ki, her uc;iiniin birden gorundugu 
mafsal yerlerinde, bu U<; caddenin toptan 
geni§ligi, ancak kuk elli metrodur. ~ar -
§1010 alt ktytsmdan Uzunsokagm ust k1 • 
y1sma bir futbolcu pas vermeden rahat 
rahat §Ut c;ekebilir! 

Londra 27 (A.A.) -Daily Mailin 
Naval Corner a' dan ogrendigine gore 
asiler tarafmdan alman esirler Madrid !stanbul Basm Kurumu diin fevkala
milisler'nin arkadan mitralyoz ate§ile de bir kongre yapml§hr. Kongreye Mu
t hd'd 

1 
d.l · 1 1 d h 1 h · harrem Feyzi Togay reislik etmi~tir. 

e 1 e 1 meml~ 0 sa ar, er a §e nn I Munhal divani haysi yet azas1 se~ilmi§, 
kapii.anm Ge~eral . F ran.co ya a<;acakla- idare heyeti igin yedek aza intihab O• 

Eger otomobille geziyorsan, Uzunso • 
kaktan gidecek, Mara§ caddesinden do -
necek, ve ~ar§Iya gireceksin. Bu caddeler 
.gidip gelme l<;in degil, ya gitme veya gel
me ic;in. T racbzonda evden once cad de 
degil caddeden once ev dii§unulmii§. 
Kargir, iki iic; kath, oldukc;a yuksek ev • 
ler. Bunlann yuksekligi yiizunden cad -
deler daha dar ve caddelerin darhgi 
yuzunden de bunlar daha yiiksek goru • 
niiyor. Hcle Uzunsokaktan giderken 
kendimi bir dehlizde yiiruyor sandun. 

rtm tfade etmt§lerdir. lunmu§, bundan sonra hazirlanmi§ olan 
Malaga oniinde muharebe Basm Birligi kanun projcsi ctrafmda 

Madrid 27 (A.A.) _ Asiler Mad· gorii§melcr yap1lmi§tlr. Bilhassa kanu -
'd h · · ht ]'f kt 1 ' J nun Birligin scnclik kongresi, gazctcci ,Sarktan, §imalden, ve ktsmen garbden 

denizle <;evrili T rabzonun biitiin cadde· 
Jeri ve sokaklan denize k~skiin. $ehrin 
i<;ine gird in mi denizi kaybettin; ve §e -
hirden c;tkmadan denizi goremiyorsun. 
Nazar degmesin diye sadece bir Gazi 
caddesi ac;Ilmt§, orada da naz.ara degecek 
bir§ey yok! 

~~ cep esmtn m~. e t no ka. an ve k a~~ tabiri ve kimlerin gazeteci olabilecek -
1le Malaga araztst arasmda 1 mmta a u- 1 . t .1 · t k ·· d sand1 g~1 ve 

. 'd k [' b' 'k . en, gaze ect erm e au , • 
zennde yem en uvvet 1 tr tazyt tcra- saiti nakliyeden istifade §ekilleri, bey -
sma ba§lamt~lardir.. ,. nelmilel gazete birliklerile temasa taal· 

General Franco nun ]aen t cenubdan Iuk eden maddeleri etrafmda gorii§me
Malagayt §imalden c;evirmek istedigi ler yapllmi§, kanun-n tetkik etmek iize
zannolunmaktadir. re evvelce sec;;ilmi§ olan heyetin bu de

Dun Granade eyaletinde Alhama fa da kanunun tadili arzu olunan mad-
$ehirden denizi goremezsin; zahmet 

edip deniz ktymna inmek mi? Fa kat kt
yiya da inemezsin. Liman tarafmdaki 
da1remsi ktyt, iskeleden Degirmendere 
agzma kadar hep kumsal ve siipriintuluk
tur; daha geni§ olan §imal ve garb ktytst, 
o da hep kayahk ve kumsal. i<;li dt§h iki 
inad; deniz iki koldan habire §ehri ku -
cakhyacagtm, §ehir de kat'iyyen denize 
bakmtyacagim diye dayattp duruyorlar. 
DI§ inadm usandtgl, i<; inadm da tmdtgt 
yok! 

mmtakasmda ciddi muharebeler olmu§ • dclcri iizerinde yeniden tetkikat yapma
tur. 

Malagada vaziyet fOk lecimi$ 
Salamanca 27 (A.A.) - Bundan lie; 

gun evvel Malaga'dan Franco'culara ge
c;en bir polisin anlatttklarma gore Mala
ga' da deh§Ctli bir anar§i mevcuddur. $im. 
diye kadar takriben iki bin ki~i oldiiriil -
mu§tiir. Muhtelif te§kilatlar arasmda bir
c;ok defalar musademeler olmu§tur. $eh
rin birc;ok yerlerinde yangmlar <;tkmt§hr. 
Salgm hastahklar da ba§gostermi§tir. Se
hirde muntazaman yagmalar yaptlmak
tadtr. 

PortekizJeki ecnebiler 
Lizbon 27 (A.A.)- Hukumet Por

tekizde sakin biitun yabanctlan ciddi bir 
tetkike tabi tutacagmt bildirmi§tir. Por -
tekiz'de bulunmast mahzurlu goriilen 
yabandar hudud harici edilecektir. 

T atbikata ba§lanmt~ ve §imdiye ka -
dar birka<; yabanct bu suretle Portekiz
den dt§art <;tkanlmi§hr. 

Y eni bir lngiliz - ltalyan 
anla§masl 

Roma 27 (A.A.) - Bu sabah 
Chigi saraymda, ftalyan Somalisile ~arki 
Afrikamn italyaya aid ktsmt arasmdan 
kabile ve siiriilerin gec;i~i ve ~imall Afri
ka ile Zeilah ve Cerbera 1ngiliz liman
lan arasmda transiti tanzim eden bir in
giliz - italyan itilaft imza edilmi§tir. 

Bu itilaf ayni zamanda iJ;.>rlyanm Ha
be§istan lmparatorlugunun 1ngiltere hu
kumeti tarafmdan tanmmasmt teyid et -
mektedir. 

lngiltere ile Amerika mali 
hususatta anlatamaddar 
Va~ington 27 (A.A.) - M. Roosevelt, 

M. Runciman'la yaptigt miilakatm u· 
mumi mahiyette oldugunu beyan et -
mi~tir. Amerika ile ingiltere arasmda 
ticari bir anla§ma esas1 bulmak kabil 
olmami§hr. 

Roosevelt, §imdi yeni i§ kanununu 
haztrlamakla me§guldiir. Bu kanunda 
nazari itibara ahnan noktalar §Unlardrr: 

1 - <;ocuklarm ~alt§mas1, 2 - Asgari 
yevmiyeler, 3 .. Gunlii.k: i~in azami de
vam miiddeti. 

sma karar verilmi§tir. 
Dahiliye Vekaleti, Basm Birligi ka -

nununu Meclise sevketmek uzere ol -
dugundan tadili arzu edilen maddelerin 
meb'us gazeteciler vasttasile Meclistc 
veya enciimenlerde tadiline ~ah§llacak
hr. 

Bundan sonra Ratay muzafferiyeti 
dolaytsile Atatiirke tstanbul matbuah
mn §iikranlanm arzetmek iizere bir he
yet sec;ilmi§ ve heyet Dolmabahc;;e sara
yma giderek Atatiirke gazetecilerin 
§iikran ve tazimlerini bilvas1ta arzet -
mi§tir. 

Marsilyada ~ocuklarm isyanl 
Marsilya 27 (A.A.) - Himayeiet

fal tarafmdan Sanite • Marguerite yur -

duna tevdi edilen on be~ ya~lannda ka· 

Bereket Guzelhisann son zamanlarda 
yaptlrm~ olan Kaleparkma. Burast T rab-
zonun denize en c;ok ilerliyen burun yeri. 
Minare boylu, iistuvani bic;imli, ve ustiin
de be§ on harmanhk saba olan, dortte ii
c;u denizle c;evrili, e~i zor bulunur bir yer. 

Halk ak§amlan oradaki parka dol1,1yor. 
Denize kuskiin §ehrin giistiigile tek ban~
ltgt ve §ehre yalvaran denizin yalvard1 • dar yirmi ~ocuk isyan etmi~tir. 

Bunlar yatakhaneyi yagma 

yataklan tutu~turmaga te§ebbus 

sonra brlara kac;mt~lard1r. 

ederek gile tek konu§tugu yer. 

ettikten T eksiye' Il.Ut anlathgma gore Onseki -
zinci asnn ortalarma dogru oraya Ah -

Polis, ka<;an <;ocuklan aramaktadtr. 

Resmi Devairin 
nazar1 dikkatine 

medoglu admda bir pa§a ha~metli bir sa
ray yaphrmt§. Adt da «Giizelsaray» mi§. 
Pa§a Birinci Mahmudun gazabma ug -
rar. Hem kellesi gitmi§, hem sarayt Yik -
tmlmi§ttr. Ugursuz diye arttk ondan son
ra kimse oraya bir§ey yapttrmtyor. Hal -
buki dipteki biiyuk kayalann in agzt gi
bi oyulmu§ kovuklanna sokulan dalgalar 

Avrupaya fazla doviz ver - bile bOyle yer bulunur mu diye i§te derin 
mege sebeb olan fazla kagtd derin, kopiiklu kopiiklu soylenip duru -
sarfiyahm tahdid edebilmek yorlar. 

i~in ~imdiye kadar biiyiik pun· hi ki oraya manastz bir§ey yaphrma-
tolarla dizilen ilanlar Ulus re· mt§lar. Oyle bir yere en yaki~acak §ey 
fikimizde oldugu gibi 1 ~ubat bOyle bir parktt. Giizelhisarm kendi bu-
937 tarihinden itibaren kii~iik tiin ~ehrin govdesini arkasma taktp deni-
puntolarla dizilecektir. Pun • ze goturuyor gibi attlgan bir duru~a sa-
tolarm yani hurufat eb'admm hibdir. Oraya yaptlan park ta ~ehirliyi 

denize gotiiriiyor. Ve oras1 daha ne olkii~iilmesinden dolayt resmi 
. 1 ~ 1 . b ·~· maz ki .... 
1 an arm gazetede isba ethgt 

Uzunsokaktan §arka dogru gidiyoruz. 
yer nazart dikkate almarak bu B k k h h d h d u so a em uzun, em ar, em e 
nisbet dairesinde tesbit edilen deve mtt c;izgisi gibi ini§li yoku§lu. hte 
iicretler netice itibarile eski derin bir yarmaya indik, Tabakhane de-
iicretin ayni olup hi~ bir resi. ta§ bir koprii, dimdik heybetli kale 
fazlahgt havi bulunmadtgmt duvarlan; tekrar ukliim pi.ikliim <;tkt1k -
ilan ederiz. tan sonra, mimarisinde mekteb edast du-

··~---•••••••••" yulan hiikumet konagmt gec;ip, yeniden 

bir yarmaya vanyoruz; Zagnos deresi, 
gene kargir bir koprii, onde ve arkada 
kale duvarlan. fnsan §a§myor; derinlik
ler yukseklikler; tabiatin oyuklan, tari· 
hin kabarttlan; §U daractk caddenin yap
ttgi siirprizlere bak! 

~ok yerde kaleler yuksektedir, ayn 
bir tepe iistune kurulup beldelere yukan
dan bakarlar. Halbuki T rabzonda §ehir 
kalenin ve kale ~ehrin ]~inde. Besbelli 
arazinin dalgah olu§undan olacak; urn -
mad1gm yerde kaleye gmp umdugun 
yerde kaleden <;tkamiyorsun. Burada 
halle mazi sarma~ dola~. 

Kulehisar, Ortahisar, A§agthisar ... 
Evliya (:elebi bu u<; hisann ~evresini ol
c;uyor; dokuz bin adtm gelmi§. Ayakta 
kalabilen kale duvarlan §imdi bile hey· 
betli. Bu duvarlar muhtelif devirlerde 
y1ktla yaptla tarihin <;e§idli hamurile 
yugruldu. Bu yiizden ustteki bir mazgal 
ta§mtn alta inip alttaki bir kitabenin uste 
<;tkhgt gorulmektedir. T ourefort duvar -
!ann yuksekliginden dolay1 bu kitabeleri 
okuyamad1gma eseflenir. Sahi, olm1 -
yacak yere dii§mU~ mermer kitabeler a • 
gtzdan <;tkanhp ba§ka yere mthlanmi§ 
beyaz di§ler gibi hazin hazin smttyorlarl 

Ozerinde bulundugumuz Zagnos kop
riisi.i eskiden asma idi; makaralara takth 
zincirlerle giindiizleri indirilir, geceleri 
kaldmhrdt. Kendilerine ]mparator adtni 
veren Komnenler ancak bu derin hen • 
deklerle <;evrili yuksek duvarlann i<;ine 
kapanmt~. etraftaki Turk hiikiimdarlari
le Turk beylerine prenseslerin en guzel
lerini gelin ederek tahtlanm korumak 
yolunu tutmu§lardt: Kuvvetini erkekle • 
rinden degil di§ilerinden alan bir dev -
let! 

Y oksa ne derin hendek, ne yuksek 
duvar. Bir gi.in Timurlengin askerlerin • 
den Mir Mehmed Kanber bir ytlan gibi 
bu asma kopriiye sanhp ]c; kapiYJ ac;arak 
kaleye c;ullamverdi. imparator ancak bii
tun hazinesini vermek suretile §ehri onun 
elinden kurtarabiliyor. Ba§ka bir gun bi
zim Amasya V alisi HIZlr Bey manctmk
larla hendekleri atlaytp kancalarla du -
varlara ttrmanarak kaleye girdi, ve pe
~ine iki bin esiri tabp gitti. Bir giin de 
F atih geldi; ne muhasara, ne hiicum, 
«ver, yoksa ... » dedi, ve Komnenler im
paratorlugunun tarihi bitti! 

,Sehrin sonunday1z. fmaret mezar • 
hgt, Hatuniye camisi, serviler, san • 
dukalar, ve ba§ko§ede Y avuzun a -
nasi Gulbahann turbesi. Turbenin 
govdesi sekizli bir mudalla ve kub -
besi kur§un. K.itabesindeki ii<; beyit -
Iik farisi k1t' ay1 rivayele gore bizzat Y a
vuz yazmt§. «Bu dunyadan oteki dun -
yaya giLti, ebediyet mulku Ye cennetin 
tahh onun iizerinde mukarrer oldu» [ 1 ] 
mealindeki ilk beyitte hem ho~uma, hem 
tuhaftma giden «Banyu Rum» tabiri ol· 
du. Bunun dupediiz tiirkc;esi «Anadolu 
Prensesi>> demektir. 0 kadma bu tabir 
az bile: Y avuzu doguran ana, analann 
yavuzul 

Her vardtgt yerde en <;ok evliya tiir
belerine ve ziyaret yerlerine ehemmiyet 
verip onlarm hic;birini sektirmiyen Evli • 
ya Celebi T rabzonda ziyaretgah olarak 
yalmz bu Giilbahar Hatundan bahseder. 
T rabzonun en kabartk vastflanndan biri 
laik manzarah olu~udur. Kocaman §ehir
de 1ki kiliseye eklenmi!l iki minare ve bir 
cami, o kadar. ,Simdi degil, on be~ yii 
once de orada hie; tekke ve dergah yok
tu. Bir de T rabzonu miitaasstb sanmz, 
memleketi bilmedikten sonra san sanabil
digin gibi. 

T rabzonun diger bir vasft: N ere den 
baksan §ehri goremiyorsun. Oranm ~am
hcast -demek olan Soguksuya <;tkhk. Y er 
yer, kiime kume, korpe korpe c;amhklar; 
seyrek seyrek, hirer kath evler; ve en 
iistte memleketin Atatiirke verdigi ko§k; 
yasemin pmlhh bir demet ve ktvrak bir 

tac; gibi. F akat T rabzon gorunmuyor. 
,Sehir sanki saklambac; oyununa c;tkmt§. 
Saklanan T rabzonu butun endamile ni -
hayet Boztepede yakaladtm. 

Boztepe, sekiz yiiz ki.isurluk boyile, 
§ehrin ba~ucunda, limandan bakarken, 
c;attk ka~h. sert bir !ala gibi duran bu ya
nardag eskisi; meger T rabzonu bamba~
ka bir belde halinde gostermek ic;in tabi
atin elile kurulmu~ bugiilii bir kursu imi~: 
$ehir, tepenin etegini dolanarak, garbe 
dogru ac;da ac;tla, hep kirmiZI kiremidli, 

hep kargir, yer yer biiyuh;e yaptlar, iri 
konaklar, kuleli mabedlerle enikonu bir 

1-JEM NALINA 
MIHINA 

Unutulmamahd1r ki ... 
(E=I vvelki ak§am Ba§muharririmiz, 
~ biraz rahatstz oldugu i<;in, ken-

di sutununun yazmm yazmak 
~erefini bana vermi§ti. Gunun tabil mev· 
zuu, Hatay muzakerelerini bir inkttaa dog
ru gotiirur gibi olan resml dil ihtilaft idi. 
Ben de oturup «Sancakta turkc;eden ba§· 
ka resmi dil olamaz» ba~hgt altmda bir 
yazt yazdtm. Bu yaz1m, dil meselesin
deki hakh delillerimizi maladtktan sonra 
§U cumle ile bitiyordu: 

«Hatay bir Tiirk yurdudur. Bir Tiirk 
yurdunda resmi dil, yalmz ve yalmz 
tiirkc;e olabilir. Bunu 1921 de kabul et· 
mi§ olan Framaya 1937 de de kabul et
tirecegiz. F ransada, nihayet, harekete 
gelmi~ olan akli selimin, Sancagrn resmi 
dili meselesinde de miifrit inadctlara en 
dogru yolu gosterecegini iimid ediyo• 
ruz.» 

Ben, tam bir imanla bu sozleri yazar
ken Cenevrede umidim tahakkuk ediyor
mu~. Geceyansl anla~ma haberleri gelin
ce, tabii o yaziiD gazeteye girmedi ve 
Ba~muharririmiz, bu biiyuk muvaffaki· 
yeti, buyuk milletimize kutlulamak ic;in, 
rahatstzhgma ragmen, bizzat kendisi bir 
ba~makale yazdt. 

Vaziyetin bu seri degi§mesi neticesin
de, benim gazeteye girmiyen o yaztm
dan, bugun yalmz bir pa~ay1 almak isti~ 
yorum. Sebebi dil meselesinin §U §ekilde 
halledilmi§ olmastdir: 

<<lf atay iilkesinin resmi dili esasen 
tiirkc;edir. Bunun yanrnda diger bir Jilin 
dahi ( yani arabcantn) kullanrlmast ve 
nerelerde nastl kullantlacagmm tayini 
Konseye btraktlmr§ltr.» 

Konseyin bu meseleyi gorii§urken u
nutmamast laztm gelen bir nokta vard1r 
ki o da, i~te benim dun <;tkm1yan yaztmm 
§U a§ag1daki parc;asmda izah edilm~itir: 

« Hataym resml dili yalmz tiirk~e -
dir. Bu, bOyle olmakla beraber oradaki 
ekalliyetlerin dillerine de hurmet edtle
cektir; onlann kendi dillerini ve kiiltur· 
lerini muhafaza etmeleri ic;in azaml ko· 
layhklar gosterilecektir. Mustakil Ha
tay namma bizim bu §ekilde vaidlerde 
bulunu umuz garib gelmesin. Boyle ya· 
ptlacagmt soylerken, Hatayhlann da bi
zim gibi Turk oldugunu, Ti.irklerin, her 
yerde ve her zaman ekalliyetlerin huku
kuna riayet ettiklerini du~iiniiyoruz. Da· 
ha Milletler Cemiyeti ve ekalliyetlerin 
haklanna hiirmet gibi fikirlerin hic;bir ka
fada en ki.i~uk izi bile yokken Tiirkler, 
kihclanmn kuvvetile zaptettikleri memle
ketlerde, ekalliyetlerin dillerine, dinleri· 
ne, kiiltiirlerine hurmet etmi~lerdir. 19 
uncu ve 20 nci amlarda, Tiirk idaresin· 
den c;tktp ta yeniden devlet kuran biitun 
milletler, ancak bizim tesamuhumuz ve 
civanmerdligimiz sayesinde mevcudiyet
lerini muhafaza edebilmi~lerdir. Bunlar~ 
dan biri de Suriyedir. Oz karde§imiz olan 
Hatayhlann da, kendi mustakil yurdla· 
nndaki ekalliyetlerin dillerine, dinlerine, 
kiilturlerine hiirmet edeceklerine ~uphe 
yoktur.» 

Japonyada kabine 
buhran1 bitmedi 

Tokyo 27 (A.A.) - Kabineyi te§· 
ki1e memur Ugaki ordu ile yaphgt mu· 
zakerelerin akim kaldtgmi bildirmi§tir. 
Siyast mahfildeki kanaate gore ordunun 
bu vaziyeti iizerine Ugaki'nin kabine 
te§kili i i suya dusmu§tiir. Kendisine §im
diye kadar muzaheret etmi§ olan gaze • 
teler bile yeni bir taktm ihtilaflara mey • 
dan vermektense Ugaki'nin kabine te§ • 
kilinden vazgec;mesini tavsiye etmekte " 
dirler. 

General U gaki imparatora 
miiracaat etti 

Tokyo 27 (A.A.) - M. Ugaki'nin 
dogrudan dogruya imparatora miiracaat 
ederek onu orduya kumanda etmege ve 
Harbiye Nazmm tayin etmege davet et· 
mesinin M. Ugaki ile ordu arasmda ihti· 
lafm halledilmemi§ olduguna deialet et· 
tigi burada soylenmektedir. 

Ordu §efleri, bu takdirde itaat etmek 

veya ilahl mahiyette telakki edilen bi1 

emri reddetmek §Iklarmdan birini tercih 

etmek Izhrarmda kalacaklardir. 

mamure halinde serilip serpiliyor. Nerede 
o dar ic;liligile i<;i daraltan belde, nerede 

~imdi gozlere ~enlik halinde gulen belde. 
T rabzonu sadece gorup begenmek mi 

istiyorsun? Oyleyse vapurdan dogruca 
Boztepeye c;.tk; bak, ve tepeden dogru 
vapura girl 

ISMAIL HABIB 
llJ Qii.n zldiinya suy-1 ukba kerd rev 

Bii.nuy-ii Rum, 
~tid mukarrer taht-1 huld ii milket-i da

yim beru 
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Bekta'i ayinleri 
nasd yap1brmi'? 

Bir avukat diin bunu 
mahkemede izah etti 

Andre, i§sizligin ve paras1zhgm son j semligini gidermek ve yiiziinii goziinii 
haddine geldigi giin, yolda, <;oktanberi y1kayarak, c;ehresine biraz <;ekidiizen 
gozden kaybettigi arkad~1 Besace ile vermek ic;in yerinden kalkt1, koridora 
kar§Il~Ivermi§ti. Bu tesadiif, kul s1kll- c;1kh. Fakat iki adun atar atmaz, oldugu 
madan HlZlrm yetigmedigini bir kere yerde dondu, kaldl. Yandaki komparh- Bundan bir miiddet evvel Eyiibde 
daha ispat ediyordu. Qiinkii Besace, ha- manda. yerde, upuzun uzanml§ bir ka- bekta~ilik ayini yaptiklan iddiasile yaka
kikaten HlZlr g-ibi yeti§ti. dm yahyordu. Kadlmn yiizli klpklrm1- lanml§ alan Mustafa Tiirabi ile miiba§ir 

Once sanhp i:ipii§tiiler; sonra, ogle Zl, gozleri kapah, agZI bir bezle bagh Nihad ve Muhsinin muhakemelerine diin 
vakti oldugu ic;in, bir lokantaya girip idi. de devam edihni§tir. Diinkii celsede maz
yemek yediler ve yemek esnasmda Andre fena halde §a§Irdl; Lakin vakit nunlarm vekili, miidafaasm1 yaparak bek
derdl~tiler. Daha dagrusu Andre der- kaybedecek slra degildi. Derhal atlld1, ta~iligin bir sue; olmadJgmi, herkesin vic
dini doktii, arkada§l dinledi. Aynlacak- kompartrmamn kapislm ac;ti, kadmm dan hiirriyetine malik oldugUf!1J, tekke • 
lan sirada, Andre, arkada§mm rejisor- agzml tlkayan bezi <;azdii, kalbini din- !ere dair alan 677 numarah kanunun te§· 
llik ettigi bir sinema kumpanyasma ka- ledi. Kadm olmemi§ti. Amma, tam o es- kilah esasiye kanununa mugayir bulun • 
pllanmt§ bulunuyardu. nada da, Andre'nin zihninde, §im§ek gi-

Aradan bir hafta g~ti. Bir ak§am, bi bir fikir c;akmi§h. Yaphgi hareket dugunu soylemi§ Ve mi.iekkillerinin ayin 
:Andre evine geldigi zaman, Besace'tan ~c;a bir §eydi. Bu vak'aya kan§ma- yapmad1klanm, esasen ehli vlikuf rapo
gelmi§ bir telgraf buldu. Arkada§I, bu SI, kendisini felakete siiriikliyebilirdi. runda, ayin yap!ldigl iddia edilen adada 
telgrafta, onun derhal yola c;1kmasm1 Zab1ta bu meseleyi haber almca, her ayin yapildigma dajr bir emareye tesa • 
bildiriyardu. Bir haftadanberi, buldugu halde kendisini de sorguya <;ekecekti. diif olunmad1gmm zikredilmi§ bulundu • 
i§in sevincile, derdlerin-i unutan, atiye 0 zaman, vak'a hie; §liphesiz gazetelere gunu, bekta~ilik ayininde rab ic;ilip c;al
emin gazlerle bakmaga ba§hyan Andre, aksedecek, kendisinin iic;iincii mevkide gl c;almak adet olmad!giDI, ancak bekta
arkada§mm vadettigi i§in tahakkukunu seyahat ettigi meydana <;Ikacak, hem §ilerin hususl toplanhlannda ic;ki ic;ildi • 
bildiren bu telgraf1 ahr almaz aci act rezil olacak, hem de i§ini elden kac;Ira- gini. te§kilah esasiye kanununun 75 inci 
dii§iinmege b~lad1. l§in bozuldugunu caktt. Kadm olmemi§ti ya, iisttarafi ko- maddesine gore her vatanda§m din inti
haber alsa ancak bu kadar iiziilebilirdi. layd1. Zab1ta nas1l alsa miitearnz1 ya -

habmda serbest bulundugunu ve ayin de Nas1l dii§linmesin ve nasil uziilmesin ki, kalard1, kendi yardtmma ihtiyac; yoktu. 
cebinde, yola <;tkmak i<;in lazun alan Andre, korku ve tela~ i<;inde kendi yaptlmamt~ bulundugunu ileri si.irerek 
paranm bir meteligi dahi yoktu. komparbmanma kO§tu. Alelacele, kas- maznunlarm beraetini isterni§tir. 

Fakat, i§in §akaya gelir taraf1 yoktu. ketini giydi, ~antasm1 kaph ve o esnada Muhakeme iki §Ubata talik edilmii • 
Ne yap1p yapmak ve biran evvel yola istasyona giren trendcn atlad1. 0 kadar tir. 
<;Ikmak lazimdL Andre, saga ba§ vurdu, tela§h idi ki, tren tamamile durmadan 
sola ba~ vurdu, nihayet, day1zadesinin atlad1g1 i~in, teker meker yere yuvar -
babadan kalma bir c;ift giimii§ §amda - lanm1~, kafastm, patlamaktan gii~ kur
mm bir antikactya sat1p bir miktar pa- tarrni§ti. 
ra tedarik edebildi. Girecegi meslek si- G~irdigoi tehlikenin biiyiiklligli kar
nemacihkh; orada i§e ba§larken, strtm- §Ismda bu ufak kazaya ehernmiyet bile 
da bir evvelki k1~tan kalma esvab1 ta- vermedi. Tozlanan iistiinii §ayle bir fis
§IyamazdL ilk i§ olarak bir kat golf es- keledikten sonra, bir taksiye atlad1 ve 
vabt satm ald1; ba§ma bir kasket uy - §Oforlin tavsiye ettigi ucuz bir atele 
aurdu; ayagma bir c;ift kalm kundura indi. 
gec;irdi ve c;antas1m kapmca solugu Andre, ertesi giin ogleden evvel u -
trende adt. yanmak niyetinde degildi. Fakat, saat 

Gene Yugoslav Krab 
Noel agac1n1 kar,Ibyor 

, Moskova muhakemesi 
bir safhada · • • y:en1 

Maznunlardan biri Almanyadan miitehass1s 
angaje edecek yerde casus angaje etmi~ 

<Ba#ara!J 1 tnct sahftecle) hakemeleri yaptlmakta alan T ro~kist 
faaliyetlerini idare edenlerden biri alan maznunlardan baztlanmn gilya eski Ja
mi.ihendis Vuester tarafmdan bu faali - pon elc;isi Ohta ile ata~emiliter Hata'mn 
yete sevkedildigini, Alrnanlann bu faa- bu i§te me~haldar olduklarma dair ver • 
!iyete biitiin kuvvetile yardtm etmeyi, dikleri ifadeleri kat'i olarak tekzib et • 
Alman tekniginin yay1lmasma ve Alman- rni~tir. 

yaya daha fazla sip~ri~ verilmesini temi- ' Hariciye Bakanhgt bu hususta Mos • 
ne ve Sovyetler Birligi komiir endiistrisi- k d' d testoda bul a k 

• • • • u ova nez m e pro un ca -
run sabota)la mk1§afm1 durdurmaga !;a • 
h~mayt taahhlid ettigini soylemi§, bir 
Alman rniitehasSIS vas1tasile Novosibirsk
te bir yabanci devletin resml miimessili 
ile nastl temasa gec;tigini ve bu miimessi
)in talimatile nasi! sabotaj faaliyetinde 
bulundugunu ve Kuznetsk havzasmdaki 
casusluk, sabotaj ve cinai icraabm anlat
mi§hr. 

Mahkerne bundan sonra suc;lu Nor • 
kin'i dinlemiitir. N orkin, 1933 te Pia • 
takof'tan §ahsan taJimat aJd!glDI soy)e
rni~tir. 

Bundan sanra, §ahid Stayn dinlenmi§ • 
tir. 

Stayn havza rnadenlerinde rnontaj l§I· 
ni yapan bir Almand1r. 

Sabotaj ic;in <;ostuk'tan talimat aldtijt· 
n1, Sovyet aleyhtan faaliyete faa! bir 
surette i§tirake rniihendis Vurm ve Flas
soa tarafmdan davet edildigini, bunlann 
yabanc1 bir devlet miimessilile miinase -
bette bulunan fa§istler oldugunu ve Al
manyadan talimat aldiklanm soylemi, ve 
T r~kister ile mi.i§terek olarak Floren, 
Flaso, ve Vurm tarafmdan havzada ya
pllan sabotaj ve casusluk hareketlerini 
sayrnl§hr. 

Ak§am celsesinde sm;lu Arnold sor • 
guya ~ekilmi§tir. 

hr. 

Tro~kistler bir beyanname 
ne~rettiler 

Meksiko 27 (A.A.) - M. Diego 
Rievera'mn idaresindeki Marksist- Tro<; 
kist arnele f1rkas1, Amerika ve biitiin 
diinya amelelerine hitaben bir beyanna
me ne§rederek bunlan Tratzky'nin §im -
diki Moskava davas1 hakkmda malik ol
dugunu iddia eyledigi delilleri tetkik et
mek iizere bir amele komisyonu te§kiline 
davet etmi§tir. 

Nava~i han~erle katledilmif 
Paris 27 (A.A.) - Rus iktisadc;tsi, 

N ava§i'nin yap1lan otopsisinde tabanca 
ile degil han~erle oldiiriildiigii anla§Iimw 
hr. 

!stintak hakimi bu hadise hakkmda a
«;Ilan tahkikat neticesinde belki de 1930 
da ortadan kaybalan General Kuteipof 
vak' asma dair bir ipucu elde edilir miila
hazasile icab eden tedbirleri gorii§mek li
zere Generalin dava vekillerini nezdine 
davet etmi§tir. 

Cinayet etralmda yaptlan tahkikat 
Paris 27 (A.A.) - Nava§i'nin katli 

hadisesi hakkmda bir taraftan tahkikat 
yapthrken diger taraftan maktuliin eVI 
aranml§hr. 

Hayatmda dort isim ve bir!rok pasa • 
Polis birc;ok §ahidler dinlerni§tir. Bun

port kullanmt§ alan bu adam, havzada 
1923 te bir Amerikalt grupile birlikte Jar meyanmda merkezl ve §arki Avru -
ka~ak olarak gelmi§tir. Ceslof'un ifade _ pada Yahudilerin hukukunu miidafaa 

komitesi katibi Boris Gurevic;, c;ok iyi ta
sile de teeyyiid etmekte alan kendi ifa • 

mdigl maktuli.in ornek olacak bir hayat 
desine gore, Troc;kistler kendisini mazisi-

gec;irdigini soylemi§tir. Boris'in ifadesine 
ni bilerek ele gec;irmi§ler ve 1934 te biri 
Orcon ikidzcy' e, digeri Molotof' a kar§t gore maktul Sovyet Rusyaya donerek o

radaki dostlan sayesinde miihim bir si -iki suikasde rnemur etmi§lerdir. 
yasi mevki elde etmek fikrinde idi. Bi -

Arnold bu iki suikasdde de §ofor ola- naenaleyh Nava~i'nin rakiblerinin ihtira
rak kullamlmt§sa da her ikisinde de en sma kurban gidip gitmedigi ve sonra 
son dakikada cesareti kmlmi~ ve otomo- Moskovada Y.?-Piimakta alan dava ile 

bili devirememi§tir. bu cinayetin alakadar olup olmadigt su

Japonyamn tekzib ve protestosu ali varid olmaktadtr. ,Sef Tr~ki maktulii 
Almanlar «Biiyiik Hambur-

Hariciye Bakanhg1 Moskovada mu • tammad1~m1 soylemistir. 

Yugoslav saraymm an'aneleri muci
bince hanedan azalar1 Noel agaclnt sa
raym kaptsmda kar§tlamaktadtrlar. Yu
goslavyanm gene Krall S. M. 1kinci 
Piyer kard~lerile beraber saraym ka
pismda Noel agacm1 getirenleri kar§t -
lainl§ ve an'ane mucibince onlara bug-
day serpmi§tir, 

••• 

Seyahata oldukc;a iyi ba§ladi. Andre, yedide oda kapiSI htzh h1zh vuruldu. 
aaytzadesinin §amdanlan sayesinde an· Andre, once aldrrmadt, fakat kaptdaki 
tikac1dan aldlg1 paranm miihim bir kls- parmak darbeleri, yumruk sarsmhlan 
mtm, yeni meslegine yakl§acak bir kl- haline gelince yataktan ftrladt, kap1y1 
yafete girmek . i<;in esvaba, §apkaya, a~h. Kaq1smda bir polis memuru du
kunduraya vermi§ti; geri kalan para ile ruyordu. Andre'nin yiiregi c1zladt. Va
ancak ii~iincii mevki bir bilet alabilmi§- ziyeti tahmin eder gibi olmu§tu. Ken -
ti. Fakat, komparttmanda, kendisinden disini karakola davet eden memurun 
ba~ka, iki yolcu daha vard1. Andre, ken- refakatinde otelden <;1k1p komiserin 
disine ve ~antasma bol bol yer bulabil- kar§Ismda sorguya c;ekilecegi dakikaya 
di, yerlegti. Yalmz, zihnini kurcaltyan, kadar, istemiye istemiye tahmin et -
keyfini ka<;Iran bir nokta vardt: istas - mekten bir tiirlii kendini alamadtg1 fa
yona, iic;lincii mevki kamparhmandan cia, orada biitiin deh§etile patlak verdi. 
inmek mecburiyeti. Vakta, hayatmda, Andre'yi, a gece trende eli kolu 
pek c;ok defa ii~ncii mevkile seyahat baglamp ~antas1 soyulan kadtn meselesi 
etmi§, bir~ok istasyonlara ii~iincii mev- i~in tevkif etmi§lerdi. Biitiin §liphe o
ki komparttmandan inmi§ti. Lakin, bu nun iizer·inde toplamyordu. Trendeki 
sefer kazm ayag1 oyle degildi. Gittigi lrondiiktor, onu, koridorda erarengiz 
bir sinema diyan idi; gidecegi muhit bu tavrrlarla dol~trken, pencerelerden dt
alem ic;inde ba§ka bir alem; konU§aCa - §anya igilip etraf1 kollar gibi hareket
gl insanlar, o ba§ka !Hemin, alelada fa- ler yaparken gormii§tii. Tren istasyon· 
nilere c;ok yiiksekten bakan sakinle - da durmadan, kafasm1 gaziinii parc;ah • 
riydi. Kendi aralarma girecek bir kim- yacak kadar biiyiik bir tela§la vagon -
senin, buna laytk olmas1 laZlmdl. U<;iin- dan atlaytp ka~arcasma gitmesi, strtm- •1 p E K 
eli mevkile yolculuk edecek kadar ba- daki yepyeni esvablara ragmen tic;iincii Sinemas1n1n bi.iyiik 
yag1 ruhlu mahlUklan aralarma kabule mevki vagonda seyahat etmesi de, hep 

gu» ihya ediyorlar •----------------------·· Berlin 27 (A.A.) - Kabinenin diin 
ogleden sanra akdetmi§ aldugu celse hak
kmda heniiz hic;bir teblig ne~redilmemi§-

tenezziil etmiyecekleri muhakkakh. §iipheli hallerdi. Andre, her §eyden faz- . Muvaffakiyet Miijdesini 
Andre, ii~iincii mevki kompartrmanm la bu ii~iincii mevki meselesinin mey- hr.Nasyonal • sosyalist mehafilinin istih- YARINK·1, SAYIMIZDA ARAYIN I 

kaptsmdan istasyona ayak basi§Inl, O· dana ~llonasmdan korktugu i~in, verdi-
nun, s1rhndaki yeni golf esvab1, ba§m- gi cevablarda bilhassa iic;iincii mevkide baratma gore kabine, bir taktm kanunlar •••••••••••••••••••••••••••••••• 
daki yeni kasketi, ayagmdaki yeni kun- seyahat etmedigini saylemekte lSrar kabul etmi~tir. Bu kanunlardan biri, bir 
d1ralarile, bu tahta s1rah arabadan at - gosterdik~e, hakkmdaki §iipheler biis- «Biiyiik Hamburg» ihdas etmektedir. 
ladtgtm gorenlerin istihkar dolu, mils- biitun arth. Kendisini, birkac; giin ic;in Bu kanuna g(ire §imdiye kadar Prusya 
tehzi bakl§larm1 dii§iindiik~e, oturdugu karakolda misafir etmege karar verdi - hududile Harnburgdan aynlmt§ bulunan 
yerde terliyor, kendi kendinden utam· ler. Paristeki adresinden tahkikat yap· bir tak1m yerler Hamburg arazisine rap-

Bu hafta SAKARYA Sinemastnda 

ziyade begendigi albn sesli 

yor, biiziildiikc;e bliziiliiyordu. tmldl. Orada da, daytzadesinin §amdan- tedilrnektedir. 

Istanbul halkmm pek 

tenor J 0 5 E P H 5 C H M i D T ' in eseri 
Yerinde fazla oturamad1. Etra£1 ko - Iarm1 satm alan antikacmm ifadesi, Hamburgun niifusu bu suretle iki mil-

lac;an etmek ic;in di§an frrladt. Tren is- Andre'nin aleyhine ~1kt1. Adam, durup yona balig olacakbr. Bir l:ildzzDojuyor tasyona gelirken, kendi vagonundan, dururken, Andre'nin §amdanlar1 sattlgt Kurdlar bir adamla iki ati 
ikinci veya birinci mevki bir vagona giinkii vaziyetinden baZI §iiphelere dii~-
g~megi ve o vagondan inerek kendini tiigiinii soylemi§ti. Bu hasbetenlillah yediler 

(Ein Stern laellt vom Himmel) birinci veya ikinci mevki yolcusu gibi fuzull §ahidlik, Andre'yi biisbutiin kotii Var§ova 27 (A.A.) - Stanislaw'dan 
gostermegi dii§iindii. Fakat koridora bir vaziyete soktu. bildirildigine gore, iki at tarafmdan r;e- Musiki. ,arkl ve eazib mevzulu filmi emsalsiz bir muvaffakiyet 
c;tkttgi zaman, bu iimidi de suya dii§tii. Nihayet, mevkufiyetinin tam doku - kilen bir klzakla gelmekte bulunan bir 

Bulundugu vagon lokomotiften sonra zuncu giinii, s1rf tesadlifiin sevkile, aad~a:m:.k~ur:d~l:ar~tar:a:fi~n~d~a:n~y~e:n~il~m~i~§:ti~r·-~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
kazanmaktad1r. 

ilk vagondu ve arkadaki vagonlarla a- tren vak'asmm as1l failleri yakayt ele • 
rasmda bulunan koriik ve basamak ac;tk verdi. Andre'yi, biitiin deliller, aleyhi -
duruyordu. Arka vagonlara g~mege ne, hem de kendisinden ba§ka herkesin 
imkan yoktu. aldanacagt ~ekilde aleyhine oldugu ic;in, 

Pencereden sarkarak, merdiven basa· oziir bile dilemeden serbest b1rakttlar. 
maklarmm vaziyetini gozden g~irdi; Sinemac1hk hulyas1 tabiatile mah -
dl§andan dol~arak bir vagondan ate - volmU§tu. Andre, yeni esvablan kir i
kine gec;ip g~emiyecegini tasarlad1. c;inde, kendini, Parise giden bir trenin 
Tren durdugu zaman bile bu i§i hagar - iic;iincii mevki komparttmanmda bul -
mak pek gii<; gariiniiyordu. dugu zaman derin bir nefes ald1. Paris-

0 s1rada, Andre'nin yanmdan bir teki eski yoksulluga tekrar yuvarlandt
kontrolor gec;ti; yerinde rahat rahat a- ~m, sinemaCihga ve onun yirmi dart 
turacagma sinsi sinsi etraf1 dola§an, saat siiren serabile kurdugu parlak hul
§iipheli hareketlerle pencerelerden sar- yalara ebediyen veda ettigini dii§iin -
kan bu mii§teriyi, bedava seyah~t et - miiyor; sadece, bir saat evveline gelinci
mesi ihtimalinden §liphe edilen btr .. se~~ ye kadar <;ektigi .i§kenceden kurtulmu§ 
seri gibi tepeden tlrnaga kadar suzdu olmanm derin hazzt ic;inde, gelirken tik
ve biletini sordu. Andre, biletini gos - sinerek oturdugu iic;iincii mevki kom -
terdi ve memura biraz daha itimad tel- partlmam, §imdi bir cennet ka§kii gibi 
kin etmek ic;in, gelecek istasyonun ne- rahat ve miikellef goriiyordu. 
resi oldugunu sordu. Fakat, kontralor, Ceviren: 
cevab vermege tenezziil bile etmedi, HAMDI VAROCl.U 
uzakla§b. 

Andre, koridorda daha fazla dol~ -
manm, hem o dakika i~in, hem yolunu 
bulur da birinci komparbmana gec;erse, 
o zaman, tehlikeli olacagtm dii§iinerek 
tekrar kompartlmanma dandii. 

Ortahk yav~ yava§ karanyordu. 

Pangalh TAN Sinemasmda 
HAL K 

OPERETI 
Bu ak,am 

saat 21 de 
Zozo Dalmasm 

i,tirakile 
HALtME 

BU AK!?AM 

·MELEK 
SiNEMASINDA 

«GRETA GARBO» nun cc LA DAM 0 KAMELYA » fil • 
mindeki partonerl Brodway Melodisi filminin unutulmaz 

y1ld1Z1 AMERiKANIN GEN~ VE EN GiiZEL ARTiSTi 

ROBERT TAYLOR 
ve 

JEANET GAYNOR 
taraf1ndan fransizca sozlii olarak yarablan 

TA$RA KIZI 
Zevk • Ne,e • Genclik ve saadat filmi • Nefis bir mevzu. 
BUT UN KADINLAR SEVECEK • ERKEKLER HA YRAN KALACAK. 

llaveten : Paramount diinya havadisleri 

Bu ak,am SA RAY Sinemas1nda 

Istikbalin filmi 1 ... lnandamiyacagt ve gozlerin goremiyecegi olacag1n filmi ! 

100 SE E SONRA 

28 tkincikanun 1937 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musikisl - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plak ne~rlyati - 14,00 
son - 18,30 p!iJ.,kla dans musikisl - 19,30 kon
ferans: Tayyare Cemiyeti namma Rasim 
Tat - 20,00 Rifat ve arkada::;Iar1 tarafm -
dan Tiirk muslkisi ve halk ~ark!lan - 20,30 
Safiye ve arkada§lart tarafmdan Tiirk mu
sikisl ve halk ~ark!lar1, saat - 21,00, Bay 
Orner R1za tarafmdan arabca havadls ~ 
21,15 orkestra - 22,10 Ajans ve Borsa ha -
berleri ve ertesl giiniin programt - 22 30 
plakla sololar, opera ve operet par~talar{ -
23,00 son. 

viYANA: 
18,15 konu~ma - 18,35 ~arkllar ve opero. 

parc;alan - 19,05 haberler, ttyatro haber -
lerl, fennt haberler, konu§ma, halk yayl
ni - 20,05 haberler, hava ve salre - 20.20 
plyano musikisi - 20,50 kl§ haberleri - 21,05 
facia - 23,25 eskl ve yen! muslkl par<;ala
lan - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 kii~;iik konser - 18,35 edebi yaym -

19,05 gramofon - 20,05 konw;;ma, musiki -
20,50 giiniin aklsleri ve haberler - 21,15 
dans havalan - 23,05 hava, spar, haberler-
23,25 kl§ sporlan - 23,40 konser. 

BUDAPE§TE; 
18,05 zirai yaym - 18,35 koro konserl, kon

ferans - 19,40 orkestra konseri - 20,15 kon
ferans - 21 05 muslkili seyahat - 22 05 ha -
berler - 22,25 orkestra konseri - 23:50 gin
gene orkestras1 - 1,10 son haberler. 

BUKRE§; 

18,05 konser - 19 05 hava havadls - 19 55 
konferaus, gramof~n - 21,:io senfonik k~n
ser, lstirahat esnasmda haberler - 23,20 ge
ce konseri - 23,50 frawuzca ve alrnanca ha· 
berler - 24 haberler. 

LONDRA: 
20,05 orkestra konserl - 21,35 §arktlar -

22,20 konser - 23,40 kiTaat - 23 55 konser -
24,30 haberler, konll§ma ve ;aire - 24,55 
dans orkestrasi - 1,35 haberler ve salre -
1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 piyano konseri, gramofon, turizm 

propagandasl - 18,45 ~an konseri, musik.l-
20,05 dini yaym ve Org konsert - 20,35 ha
vac;iis, hava - 21,43 k.onu~malar - 22,35 ha
yat, I~ ve olfun - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
19,05 konu~ma, fa~izm haberlerl • 20,10 

spor ve ispanyolca turizm propagandast ~ 
21,10 haberler, hava ve saire - 21,35 ko -
nu§ma - 21,45 Geneva tiyatrosundan nakll. 

Agac kesen iki adam 

yakaland1 
Evvclki gece Tarabyada Beyoglu yo

lunda devriye gezen polisler iki adamm 
yoldaki agaclan kestiklerini gormii§ler 
ve ikisini de yakalaml§lardrr. Yusuf ve 
Hasan admda alan bu §ahislar hakkm -
da tahkikata devm edilmektedir. 

Cleaveland pamugu 

Adanada tecriibe edilmekte alan 
Cleaveland pamugundan semereli neti
celer elde edilmi§tir. Bu miinasebetle 
1 §Ubatta ilk defa olarak Adana Borsa -
smda Cleaveland pamugu sah§a <;rka • 
nlacakhr. 

F rans1zca dersleri 
Pratik bir metodla frans1zca dersleri 

vermekte alan bir muallim, ta§rada bu
lunanlar i~in muhabere ile de tedris 
tatbik etmektedir. Gazetede (F.) riimu
zuna yaz1lmahdir. 

Aleni te§ekkiir 
Duc;ar oldugum hastahg1mda beni 

biiyiik bir hazakat ve ihtimamla tedavi 
eden Be§ikta§ Belediye hekimi doktor 
Bay Hilmiye minnet ve §iikranlarimi 
sunartm. 

Be§ikta§, Dikilita§ ilkmekteb ba§mU· 
allimi: A. Nafiz Qifc;ili 

r- Bugiinden itibaren • 

$iK sinemada 
Bu senenin yeni tilimlerinden 

Kad1nlar1 
Severim 

Jean Kiepura'mn 
En S!"iizel filmi. 

r- Buhafta 

TURK sinemas1nda 

Unutulmaz izler bt.rakan ve ha
reket ile musikiyi mezceden 
BETHOWEN'in eo giizel eseri 

9ncu SENFONi 
filmi goriilmemi~ bir muvaffaki

yetle devam ediyor. 

sa, rollerde : 

Willi BiRGEL ve lil DAGOVER ile 
250 ki,ilik 

Berlin Opera Orkestras1 

Andre, bir miiddet kaqiSmda oturan 
jandarma neferinin avurdlanm §i§ire 
§i§ire yemek yiyi§ini seyretti; sonra bi
raz gazete okudu ve nihayet, tekerlek
lerin muttarid tikirttlarm1 bir ninni gi
bi dinliyerek oturdugu yarde gozlerini 
kapad1. 

Biiyiik operet 
3 perde 

Fiatlar: 50- 75 • 100 

FranSIZCB sozlii FERAH Sinemastnda 
20 milyona mal olmu~ ve 7- aydanberi Londra ve Pariste emsalsiz bir muvaffakiyetle gosteril- 3 ~ubat <;ar~Jamba 

Uyand1g1 zaman kompart1manda yap
yalmzdi. Tren, ovalarm ortasmda bii -
tiin h1ziie ko§uyardu. Jandarma mey -
danda yoktu. Saatine bakb, vakit gece
yansma yakla§mi§tl. inecegi istasyona 
on be§ dakika zaman vardt. Uyku .er -

Pek yakmda S E • Y E K 
oo 

Usktidar Hale sinemas1 
JUANiTA 

mekte olan me~hur romanc1 WELLS' in biiyiik eseri ve filimlerin §aheseri .... Jstikbalde muha-
rebe ••• Yerden goke •••• gelecek hayab .... diinyasl •.•• Kadtm •••• Erkegi .... Miinir Nureddin 

iliveten : FOX JURNAL son diinya haberleri K o N s E R i 
Hamit: GRACE MOORE'in 'AHANE MELODI filmi henUz gelmemesi hasebile, Istanbul halkmm arzusile 

•·------~~~•• gosterilmesl gelecek haftaya tehir edilmittir. -------••! .. __ bir defaya mahsus --•• 
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Giizel San'atlarda ~eytan Eski ~ark Demir
yollart idaresi Gotik stili devrinde 

~eytana verilen §ekil 
Tiirk memurlartna tazmi- _ 

nat yerine sadaka m1 
vermek istiyor? 

Bu devirde ~eytan arbk korkunc vastflartnl 
nisbeten kaybetmi~tir. Kuyrugu, pen~e eri yok· 

tur. Daha ziyade insana benzemektedir 
-2--

Sab1k ;;ark De- ' 
miryollan §irketinin 
ecnebi memurlan ya 
kmda memleketle
rine gitmek tizere 
§ehrimizden aynla -
caklard1r. Hareket 
dairesi reisi M. An
tomari ile Cer dai
resi reisi M. Del -
tombe ayba§mda ha 
reket etmek i~in ha
zirlanmaktadirlar. 

Gotik usulliniin 
hakim oldugu devre 
gelince bin;ok de
gi§iklikler gorliyo -
ruz. 
Orta~glarda mu

taassib din art1k 
Yava§ yava§ zail ol
tnaga ba§hyor. Se -
birlerde laik te§ek
kiiller kendini gos -
teriyor. Artistler di
n! teiirlerden kurtu -
lup sadece hayalle
rinin ve arzulannm 
bir tabii oluyorlar. 

Gotik stili Fran -
sada 12 nci asnn 
sonunda orijinal bir 
karakteri haiz ola -
rak doguyor ve §a
heseri olan katedral
lan meydana getin
Yor. 

B u yap1larda 
san'atkar kendi di.i
~ncesini, kulti.iri.ini.i 
serbest olarak isti -

M. Pascal 

Sab1k §irketin mi.idi.irii M. Pascal ile 
sab1k muhasebe mi.idi.irii M. Weinstein, 
i§leri tasfiye etmek i.izere birka~ ecnebi 
memurla birlikte kendilerine tahsis edilen 
dairelerde muvakkat bir mi.iddet daha 
kalacaklardir. 

Haber verildigine gore M. Pascal bu
gi.inlerde, senelerdenberi kumpanyada 
~ah§an emektar Turk memurlanna veri
lecek ikramiyenin memurlar _ arasmda 
taksimi i~in ugra§maktadu. l§ittigimize 
gore dag1hlmasl arzu edilen para guli.inc 
derecede az ve hie; mesabesindedir. 

Mesela 11 sene hizmet eden ve 90 li· 
ra ayhk alan bir memura 53 lira, 45 se
ne §irkette dirsek «;liri.iten ve ayda 75 li· 
ra alan ya§J 70 i ge~kin diger bir me -
mura da yalmz 11 0 lira gibi gi.ilunc de· 

nilecek bir meblagm verilmesi takarri.ir 

etmi~tir. 

lnal ediyor. Siije • Cehennemde insanlara zulmeden 
ler, yi.iksek teoloji- . 

~eytanlar Halbuki diger taraftan §irket muka

vele mucibince her sene sene ba§mda 

memurlanna I 0,000 lira ikramiye ver

mek mecburiyetinde oldugu halde bu se

ne bunu vermemi§tir. ;;imdi Ti.irk me • 
murlanna verilecek tazminat, verilmesi 
mecburi olan ikramiyeden ba§ka bir§ey 
degildir. 

den ba§hyarak iirbanizm ve mesleklenn 
en ki.i($ligi.ine kadar katedrallann iizerine 
aksediyor. Bu katedrallar ansiklopedi gibi 
Zamanm aynasi oluyor. Fakat bu san'atm 
en ~ok ehemmiyeti haiz olan tarafi tabi· 
ate yakla§masldir. Biiti.in san' atkarlar 
kar§Ilannda niimune olarak tabiati gor -
tnege ba§hyorlar. Bu usul l$ah§malar ve 
fikirlerde husule gelen tahavviil tabiatile 
§eytan telakkisi ve onun tasviri i§inde de 
c;ok mi.iessir oluyor. 

Bu devrin ba~lang1cmda §eytan ne ej
derha, ne asian, ne de y1landJr. Tam in
sana benzer bir §ekilde, fakat korkunc ve 
llefret husule getirecek bir tarzdad1r. 
C'iotik san' atkarlannm rengin fantezileri 
§eytam yalmz ta§lar iizerine yatmakla 
kalm1yor; agac oymalarda, minyati.irler
de ve fildi§lerinde de ona yer veriyor. 

F akat buna ragmen §eytanm en mi.ihim 
rol oynad1g1 gene son sorgu siijesidir. 
Cotik katedrallannda ekseriya sol kapl
nm i.isti.inde i.i~ si.ije yap1hrd1. Sagda ceo
net, solda cehennem ve ortada son sorgu. 
Bunu yeni §ekilde yapilmi§ bir §eytanla 
beraber Bourges katedralmm kaplSlnm 
iisti.inde goriiyoruz. Muazzam Miki.il 
lnelegin kar§Ismda ufacik §i§manca, l$ir 
kin adam a benzer §eytan duruyor. Fa -
kat ne kuyrugu, ne de pen~esi ka!mami§" 
!Jr. 

Cotik devrinin sonuna dogru mukad
des siijelerde bazan bir bi.iyi.ik. birkal$ ta 
ufak §eytan goriinuyor. Bunda, gi.inah • 
karlarm ~ogaldigi ve onun il$in birka«; 
§eytan li.izumu san' atkan dii§iindlirmi.i§ • 
t" Ur. 

Coruli.iyor ki §eytan yava§ yava§ 
korkunc §eklini kaybediyor. Gittik($e in· 
sani bir §ekil ahyor. 

*** 
Orta!<aglardaki Italy an san' atmm hu· 

Ianna benzemiyen bir §ekilde yap1lmi§" 
tlr. Bi.iyi.ik kafah, eli ve ayaklan ince u· 
zun, ye§il mavi gozli.i ve bliyuk bir tos· 
bag a bi!<iminde; uzun boynuzlu, sakalh 
ve bi.iyuk yassJ kulaklannm ustunde hi -
rer y1lan gori.iniiyor. Y1lanlar hirer ada
m1 yanya kadar yutmaktadir. ;;eytan 
kendisi de bir adami ayagile digerini de 
elile eziyor. Biiyiik §eytanm yamnda bir
!<Ok y1lanlar, akrebler ve diger kii!<uk 
§eytanlar bin;ok adamlara i~kence et -
mektedir. Diger tarafta iki ufak §eytan 
bir insam ate§te kJzartiyorlar. 

Bu eserin Bizans tesiri altmda yap1l· 
d1g1 a§ikardir. 

Diger taraftan §irketin ecnebi memur· 
lara kapah zarflar i~inde miktan mer; -

hul mukafatlar verecegi de ogrenilmi§tir. 

Halbuki 1921-23 senelerinde gayri -

tiirk memurlann §irketten ~IkanlmasJ 

dolaYJsile hizmet sonu mi.ikafatJ olarak 

bunlara 300 ila 1 000 lira arasmda taz· 
Eski zamanlarda din! duyguyu kuv • 

vetlendinnege yanyan ~u korkunc tas - minat verilmi~tir. 
vir §imdi bir karikati.ir komikligini arze - M. Pascal hir ay sonra Fransaya azi-
diyor. met edecek ve bittabi bu kadar sene can· 

Gotik devrinde ltalyada ayni si.ijeler Ia ba§la !<ah§an Turk vatanda§lanmn 

devam ediyor. haklanm da beraber ahp goti.irecektir. 
Lombardiyada F rans1z tesiri gori.inii • $irkette bunca sene canla ba~la ~ah§

yor. Milan katedralinde oldugu gibi. 
Diger §ehirlerde (Floransa, Pisa, Siena tlklarma emin bulundugumuz bunca va-
gibi) yap1lan eserler Gotik stiline aid tanda§m haklannm kaybolmamasJ i~in 
olduklan hal de hususl bir gustoya malik muhterem N af1a Vekili Ali <;etinkaya -
olduklanndan bunlara «1talyan Gotigi» nm ehemmiyetle nazan dikkatini celbe -
derler. deriz. 

Bu l$e§id mukaddes siijelerde §eytan 
bulunuyor fakat Fransada, Bavyera'da ~ 
ve Ren havzasmdaki gibi «;ok zengin de- lerin tesirlerile §eytan da ftalyadan ya • 

va§ yava§ kayboluyor. Y almz bu devre 

gilBunu Orvieto katedralinin gin§ tara • aid iki miihim san'atkann eserleri bizi a· 
fmda yapilmi§ kabartmalarda gorebili - lakadar eder. Luca Signorelli ve Mike
riz. Bu cehennem sahnesinde korkunc landjelo. Luca Signorelli'nin me§hur af
tuylii, iskelete benzer §eytanlar, ej derha- reskleri Orienta katedralinin i~ duvarla • 

h 1. k k L 'f rmdad1r. lar arasmda de §et 1, or unc uc1 ero 
(bi.iylik §eytan) oturmu~tur. Buradaki §eytanlar insanlara benzer. 

XII nci amda Pisa'da (Battistero) Fakat fevkalbe§er olduklan kanaatini 
Nicola Pisano tarafmdan yapilmJ§ olan verir. Boynuzlu ve insau dii§mam §ek • 
cehennem slijesinde §eytan tamamen lindedir. 

c TERBiYE BAHiSLERi 

Terbiye ve Grethe 
-------------------

Biiyiik Alman ~airi psikoloji ile filen 
me~gul olmad1 ama eserlerile yiiksek 

bir terbiye telkin etti 
Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

(Goethe) nin terbiyeciligi, (J. J. re terbiye etmek dog-ru degildir, diyor. 
Rousseau) nun musiki muallimligi gibi (Goethe), (Werther) adh eserinde de 
birc;ok fikir adamlarmca mec;hul kal - an'anevi terbiyeyi kritik ediyor. 0 de -
m1~br. Bizzat Almanlar bile (Goethe) virde c;ocugun tav'an vukua gele!}., faa -
yi tebriye bak1mmdan c;ok az tetkik et- liyetlerine sed c;eken istibdad terbiye -
mi~lerdir. Halbuki (Goethe) · hayatmm sini takbih ediyor. Hatta daha ileri gi
hic;bir merhalesinde terbiye meselele - derek h1ristiyanhk dininin mukaddes 
rine kar~I kayidsiz kalmamJ§tir. kitab1 olan incildeki Evamiri A§ereye 

Evet (Goethe) pedagojinin ameli sa- de itiraz ediyor. Orada asla kimseyi al
hasmda bilfiil c;ah~mami~t1r. Biisbiitiin diirmiyeceksin, diyor. (Goethe) buna 
c;ali~mami§ ta denemez; c;iinkii hususi kar§I sanki c;ocuklar miitemadiyen ar -
ders verdigi ve yeti~tirdigi kiymetli ta- kada~lanm aldiiriiyormu~ gibi (!) c;o
lebesi (Fritz von Stein) var. Ne olursa cuga boyle garib bir emir vermekten 
olsun (Goethe) insanlarm fikren ve ah- ise ona yol gastermek ve kom~unun ha
lakan terbiyesine alakas1z kalmami§ ol- yatma itina et, zarar veren ~eylerden 
dugu ic;in Eflatundan (J. J. Rousseau)- onu koru! Kendi hayatm pahasma bile 
ya kadar biitiin biiyiik terbiyeciler s1 - olsa onu kurtar! demek daha dogrudur, 
rasmda yer almak onun hakk1d1r. diyor. 

(Goethe) nin fitraten terbiyeci oldu- (Goethe) tapk1 (Rousseau) gibi c;o -
gu hayatmda ve eselerinde pek ayan - cugun ~ahsiyetine hiirmet laz1mdrr, di
dir. Daha (Leipzig) de gene etiidiyan yor ve onu ba§kalarma benzetmekten 
iken hem§iresi (Cornelie) ye gander - sakmmah, her c;ocuk yalmz kendine 
digi mektublarla ders vermege yelteni- benzemelidir, diyor. ister haricen, ister 
yor. Hatta ondan evvel olen bir karde~i dahilen mukallidlik iyi degildir, diyor. 
nin biitiin talim ve terbiycsini iizerine (Hermann et Dorothee) sinde saglam 
almak istemi§ti. Daha sonra (Weimar) ve giirbiiz dogan c;ocuklar kendilerile 
da (Herder) in c;ocuklarmm ve (Mm. birlikte diinyaya bir c;ok kabiliyetler 
de Stein) in oglunun hocas1 olmu§tu. getirirler, onlarm inki§aima hizmet 
0, tarihe aid hatiralarmda Goethe §Oy- bizlerin vazifesidir, diyor. 
le diyor: (Goethe) kadm erkek, ana ve baba-

cDiyebilirim ki (Weimar) da ruhu • nm vazifesi ba§kalarma hizmettir. i~e 
rna en yakm olan c;ocuklardir~. (Wei - c;ocugu bu gayeyi gozanilnde tutarak 
mar) da tiyatro direktarii iken halka yeti~tirmelidir, diyor. Nitekim kendisi 
ho~ vakit g~irtmekten ziyade san'at • (Faust) u yazd1g1 vakit seksenini g~
karlann talim ve terbiyesi onu alaka - mi§ti. Orada tam bir am kudretli de -
dar ediyordu. Bilahare Maarif N ezare- hasile, biiyiik bilgisile, zevkile, a§kile 
tini deruhde ettigi vakit gencligin ta • ~ali§an (Faust) 1m nihayet hayatta ba§
lim ve terbiyesinde ve muallimlerin in- kalarmm refahma, saadetine hizmet et
tihabmda isabetli . kararlarHe bu i§lere mekten daha yiiksek, daha §erefli hi~ 
yabanci olmadigmt ispat etmi§tir. bir i§ bulunmadigi ve bu hususta ken-

(Goethe) tipki (Rabetais) gibi da • di menfaatini dli§ilnmeden biiyiik bir 
imi bir talebe ve ayni zamanda daima feragatle ~ah§mak laz1m geldigi kanaa
bir boca olmaktan kurtulmad1. Ogren - tine vanyor. 
mek ve ogretmek onun en bliyuk zevki 
idi. Nitekim ondan evvel gelen (Schil- Nihayet (Goethe) bir eserinde, oi
ler), (Herder), (Lessing), (Kant), mak yeti~mez, yapmak lazmidir, diyor. 
(Fichte) gibi filozoflarm hepsi de ter- Yapmak! Fikir, ahlak, terbiye sahasm
biye meselelerine biiyiik bir alB.ka gas- da pratik olan ancak odur: Yapmak! 
termi~lerdi. Yapmak sayesinde insan kendinin ne 

itiraf etmek laz1md1r ki bi.itiln diin- oldugunu ogrenir. Yalmz yapmaYI a-
kilda ayJ.rmamak, yani her yaptigm1 bi

yada nasyonal sosyalist hareketinin te- lerek, dii§iinerek yapmak laztmd1r, di-
meli k1smen bir pedagoji ihtilalinden yor. Ve ancak bu suretle hareket eden 
ba~ka bir ~ey degildir. kendini hatalardan koruyabilir ve ko-

(Goethe) nin terbiye ilminde bir hu- layllkla dogru yolu bulur, diyor. 
susiyeti yoktur. 0, biraz da Jan Jak (Goethe) ye gore, terbiyede gaye, c;o
Rousseau'nun (Emile) inden miilhem cuklart i§ adami olarak yeti§tirmektir. 
olmu~ur. Hatta bir eserinde (Emile), Yalmz 0 i§de mutlaka akil rehber olma
muallimlerin incili olmahdrr, diyor. hdir. l§ mutlaka bir semere vermeli ve 
Yalmz oradan aldigt fikirleri tatbik sa- bilhassa c;ok faydah alan san'at i§lerine 
hasmda biraz tadil etmi§tir. kiymet vermeli, diyor. 

(Goethe) tabii ve hi.ir terbiyenin en (Goethe) nin i~timai ve ahlaki saha-
kuvvetli bir taraftar1d1r. <;:ocugu kendi da tahakkukunu gormek istedigi, ter • 
arzularimiza esir etmekten ise onu is - unda biye sisteminde ideali (Faust) 
tidad ve kabiliyetinin icab ettirdigi §e- anlatiyor: 
kilde ne~viinema bulmasma mlidahale cHiir bir memlekette hi.ir insanlar 
etmemelidir, diyor. ic;inde ya§amak.• 

(Hermann et Dorotbee) adh eserin • 
de c;ocuklar1 kendi dii~iincelerimize go- SELIM SIRRI TARCAN 

koyliiye a vans • vertyor Ziraat Bankas1 

sus! bir vasfi oldugundan onu aynca 
letkik l'azimdir. Floransa'daki (Battis -
lero) son sorgu mozaikmda §eytan {Lu
~ifero) «;ok komplike ve hi«; te ba~ka -

Etri.is klasin roman stilindedir. Y al - Mikelandjelo'nun Si~ne kilisesinin 
mz eller ve ayaklar yerine uzun tlrnakh duvarlannda yaptig1 §eytan nefret uyan· 
pen~eler yapllmi§tir. Korkunc ve deh§et d1ran ve ihtiyar bir atlet viicudli §eklin • 
verici elemanlar yoktur. Gi.inahkarlarm dedir. Y1lanlar arasmda oturmu§, arka- inegol (Hususi) - Bu yil kayliiniln 
yalvarmasi ve endi§e • i!<inde bulunmasi sm1 Allaha !<eVIrmi§ bir tarzda yap1l - bi.iyiik bir kiSrm tiitiin ekmi§tir. l?imdi 

kayli.iye avans para verilmekte -
dir. 

bellidir. mi~hr. bu tiitiinlerin sati~ma bir ay vard1r. Bu 

[•] ilk yaz1 26 ikinclkAnun tarlhll sayl
lnl2da. [tlkm.IJ?tlr. 

*** Ronesans devrine gelince klasik eser-

Cumhuriyetin h;timai roman•: 104 Yazan: Hilmi Ziya 

d ~ii~~e -~~k, o yaln~ Nuru di.i§ii?~yor- kada§ ha~ret~. ?~ i§lerin:_ delice sanlma-
ll. Busbutun unutmaga karar verdi&! za- lar, bu b1r hi!< I!<In ortahgi velveleye ver

J(a.n zihni tamamen onunla doluydu. meier hep ayni at;hktan, hayah ya§amak 
b endj kendisile kaldigi vakitlerde bile ve gi:ilgelerden ka!<mak i§tiyakmdan ge
.. Unu bir tlirli.i itiraf edemiyor: Sanki fikir liyordu. 
~l.erinde durmaga raz1 olursa, bi.itiin Nurun kendini hakikaten sevip sevme-

llYvetini kaybedecekmi§ gibi geliyordu. digini dii§iinmege bile li.izum gonni.iyor. 
da Bu .. tehlikeli noktadan kac;mdigi kadar Hatta bunu derinden derine ara§tirma~a 
rn ·h~~tiin hadiseler oni.inden silinmege korkuyor. y almz onunla ge~en gtinlenn 
kea d'~rn gi:ilgeler gibi kac;1p gidiyor. 0 hakikat olduguna inanmak, her§eye rag
hisn :tinde kuvvetle, bir~eyin eksikligini men bu riiyayi bozmamak istiyordu. On
O~d 1Yordu: HayatJm ya§amiyordu! d_a~ haber gelmemesine bir bak1mdan se
olrn k Yaln1z ya§amak arzusu ve ya~ami~ VImyordu: <;i.inki.i hergi.in ona biraz da
lece ~ hay ali vard1. F akat as1l hay at, ge- ha inanmada devam ettigini gori.iyordu. 
kasi~d Ve ge!$mi§e aid bu golgelerin ar- Y az1lannda zinde bir hayah telkin et
ge«;ti~.a kovalandik!$a ka«;an ve her ele mek istiyor. Halbuki bizzat kendisi ve 
avcu:~ l.an_n~dilen dakikada birdenbire biiti.in arkada§lan hastayd1. 0, hakikl 
goriin" a eny1p dag1lan bir duman halinde dostluk anyordu. F akat onlann hergiin 
kdaca~Y~rd~. Sanki tam bir seyahate «;I- birbirini aldatmadan ba§ka §ey yapma • 
yi.izler akikada goriilmli~ gibj, bi.iti.in d1klanm da pekala gori.iyordu. Kuvvetini 
latiyordonaJavu§ulamaz hayalleri hatir- i§($iyle ki:iy]iiden almas1 laz1m gelen bir 
ve muv kk ~r§ey onun i<;in fani, uc;ucu fikre inamyordu. Halbuki etrafma top-

a atti. Kimbilir belki de bu ar- lanan bir avuc adam i~inde ne bir i§c;i, ne 

Heykeltra~ dar zamanda hiikO.metin eli kayli.iye u-
ZEYNEL AKKOt; zanmakta ve Ziraat Bankas1 vas1tasile 

de bir koyli.i vard1. Gelirinden ba§ka §ey 
di.i§i.inmiyen rahat yureklerden, memur 
husi ve amir korkusu i~inde ci.ir'etini 
kaybetmi§ bir vehimliler zi.imresine 
dayandiginl biliyordu. Eski bir darbJme
selin dedigi gibi bu, «~amur lizerine bina 
kurmak» degil de neydi ~ 

Etrafmda her§ey temelsiz, ($Uruk ve 
dalgalarla si.iri.iklenip gitmege hazud1. 
Ne viicudler insa"la itimad veriyor, ne 
zekalar gi.ivenilecek gibi gorunuyordu. 
Hi~ bir§ey yerinde degildi: !rad sahible
ri sosyalist ve i§($iler dindardi. Mtinev • 
verier mistik, ve halk ilim heveslisiydi. 
Askerler ti.iccar ve tiiccarlar siyasiydi. 
Haydudlar itibar mevkiinde ve e§raf 
mahkeme kapJlanndaydi. Zenginler pin
ti ve borclular miisrifti. Alimler sokakta 
suruniiyor ve cahiller i§ha§mda hi.iki.im 
sliri.iyordu. Hm1zlar mahkemede at oy
natlyor, hakimler zindanlarda ya§Iyordu. 

Biitun i§ler yerini degi§tirmi§, hi~ bir 
§ey eksik olmadigi halde sanki kotu ruh
lu bir cin onlan hirer hirer ($1kanp ken
dinin olm1yan yere goturmii§ti.i. Bu mi.it
hi§ bir herci.imercdi. Bir yangm yerinden 
kurtanlan e§ya gibi karmakan§lk, i.istuste 
istif edildigi ic;in karanhkta bir§ey kaptp 
giden sonra bir ti.irli.i ona ah§amiyor ve 

omriince bunun azabmJ «;ekiyordu. 
Demir, bir gezintiden doni.i§te Cemale 

ugram1§ti. Ne zamand1r it;inde uziinti.i o
lan yarun kalml§ muhavereye donmek 
i($in tutu§uyordu. Onu adeta zorla ilk 
konu~tuklan yere, Rumelihisannm etek
lerine goti.irdi.i. 

- Beni ri.iya -gormekle itham ettin l 
Belki de hakkm var. Fa kat ri.iya goren 
yalmz ben miyim? EtrafimJzda gozleri
ni hakikate a~ml§ tek insan gosterebilir 
misin ~ Kimi ~Iplak bir orduyla Kaf da
gmi a§arak T urana ula§l!gmm riiyasm1 
gori.ir, kimi l$atlak bir toprak ustiinde ac; 
bir halkm destamm yaptlgmm riiyas1m 
gori.ir. Kimi girtlagma kadar borca batip, 
hala lordlar saraymm hayalini ya§ar. Ki
mi kiZlanm satip rab sofrasmda yiyecek 
kadar al~ahr da, hala vatan ve hurriyet 
riiyas1. goriir. 

Cerna! ona cevab vermege «;ah§madi. 
Bu hi.icum edi§ tam o kadar kendinindi 
ki, fikirlerin aykmhgma bakmasa onu be
nimsemekte gecikmiyecekti. 

- 0 hakikat dedigin nedir? Cemiyet 
mi? Bu golge adamlar riiya gormemi§ ol
saydi, hangi hayah ya~1yacakt1 ~ Acmm 
hakikatinden ba§ka neyi goreceklerdi~ 

- Ger~ek I diye Demir kalkt1. Ish-

Gi:inderdigim resim, yalmz bu hafta 
avans alan kaylii karde~lerimizi bir a
rada gastermektedir. 

rabm hakikatini gormek i!<in, evvela af
yonun tesirinden kurtulmah. 

- Ac1 «;ekmek neye y ar ~ As1l ri.i
ya cemiyetten geliyor. l~inizde haile ya
rahp, onu sonradan di§an vuruyorsunuz. 
IshrabJ zorla yarabyorsunuz. S1rf haya
lin kurbam oldugunuz halde, miicrimi 
di§arda anyorsunuz. 

- A«;hk vehim midir ~ Koluna b1~ak 
sapladigim zaman ac1 duyar miSin ~ Bii
tiin ac1 duyanlar bir safta yliri.imesini i:ig
rendigi gi.in, rliya bitecek! BI!$a8'1 saph
yan ve ac1y1 duyan kadar kim ~1plak ha
kikatle kar§J kar§Iya gelebilir? hte mesele 
hurda I Onlar birbirini tammah. Dost 
kim, di.i§man kim meydana ~1kmah I E
vet, riiya gori.iyoruz. Bu zehiri bilmeden 
yudum yudum etrafa a§Ihyoruz. Birbiri
ne s1gman yanm adamlar gibi hepimiz 
ayni azce s1gmmadan ba§ka §ey yapmJ
yoruz. 

Ak§am Demir, heyecanla aynld1. Bu 
mesele zihnini karanhk bir bulut gibi 
kapladigi ic;in, dostlarmm yanma gide -
medi. Kasden anasmm meclisine dondi.i. 
Orada kendini unutacagmi samyordu. 

Miras davalannm hala b1rakhg1 yerde 
dondiigi.inu gori.ince, hiddetle odasma c;e
kildi. Ertesi gi.in matbaaya gitmedi. T a-
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Hataytn kurtulusu 
' 

V eryi.izunde tek bir millet vard1r 
ki sayiSiz devletler kunnu§tur. 
Bu millet Tiirkti.ir ve tarih, 

sanki onun destanlanm terenniim i($in vii
cude gelmi§tir. Hangi c;agm hangi sahi
fesine bak1lsa Tiirki.in biiyi.ik ad1 ve kud
retli saltanati goriini.ir. Avrupa, medeni
yet babmmdan rii§eymi bir varhk bile 
sayiiamazken Etilerin tekemmi.il etmi§ 
hukuku, zaferlere kamksamJ§ muntazam 
ordulan, Pe~eli l!ahe gibi yliksek san'at 
eserleri, Asurlulara ornek te§kil edecek 
kadar mi.itekamil mimarisi vardi. 

TUrk milleti, hemen hemen ayni me
deni seviyede olarak Orta Asyada Hun, 
Volga • Tuna arasmda !skit, A vrupa· 
nm bir yamnda Avar imparatorluklanm; 
Samanogullan, Cazneliler, Karahatalar, 
Sel!$ukiler, Harzem§ahlar, Timurlular, 
Baburogullan adm1 ta§Iyan muazzam 
devletleri kurarak tarihte temelta§I roli.i 
oynad1 ve tarih i~inde ayn bir tarih oldu. 

Bunlar, bu zincirleme kurulu§lar, yi.ik.
seli§ler Tiirkiin devlet yaratmaktaki, me
deniyet yaratmaktaki e§siz kabiliyetini 
tebariiz ve tebelliir ettirmekle kalmaz, 
ince ve ~ok ince bir hayat mnm da if§a 
eder. Bu s1r, Ttirki.in hlir ve hakim ya§a· 
mak i!<in tekevvlin etmi§ olmasmdan iba· 
rettir. 

T arihin ~ok kan§Ik ve birbiri i.isti.ine 
yigJh hadiseleri dikkatle tahlil olununca 
her hakikatten daha a~1k olarak goze 
~arpan keyfiyet budur, Ti.irki.in hi.irriyete 
ve hakimiyete -hava gibi, ziya gibi- ihti
yac duymu§ ve bu ihtiyac1m her zaman 
tatmine yo! bulmu§ olmasidir. 

Gayritabii sayilmasi daha dogru olan bir 
tak1m amiller ve saikler arama Tiirkiin 
bu hiirriyet ihtiyacmi tahdid etmi§, onun 
damarlarmdaki seyyal cevheri 1shraba 
di.i§i.irmi.i§ ve tarihi de elemli bir hayret 
i($inde buakmi§hr. F akat TUrk her gi.ic
ltigii yenerek, her enge1i gidererek bu 
sun'i vaziyetten kurtulmaga, kendi tabii 
hayatmi bulmaga, tarihi de ho§nud etme
ge muvaffak olmu§tur. 

Bunun tarihten onceki ve sonraki mi
salleri i($inde ger~ekten <<yegane» olam, 
herhangi s~kin bir vak1a ile mukayese e
dilmekten l$Ok yi.iksek bir k1ymet ta§Jya
m bizim lstiklal Mi.icadelemizdir ve onun 
vasll oldugu parlak neticedir. 0 miicade
le ve bu netice, yeni ve yepyeni bir Turk 
devleti kuruldugunu ifade etmekle kal· 
mad1, biiti.in cihana kar§I Ti.irkiin yalmz 
ba§Ina ugra§acagJm, gasbolunmak isteni
len hi.irriyetini inamlmaz harikalar yarata 
yarata mudafaaya muktedir oldugunu 
ispat etti. 

Ti.irki.in ezeli ve ebedi hiirriyet a§ki· 
m, hakimiyet ihtiyacm1 kendi dogu§unda 
ve ya§aYI§mda en belig ve en kahir bir 
kudretle tezahi.ir ettirmi§ olan Ttirkiye 
Cuhuriyetinin Antakya lskenderun 
rmntakasmdaki Irkta§lanm tarihe aykm, 
Turk karakterine aykm, medeniyet mef· 
humuna aykm bir vaziyette ya§ar gi:ir
mege tahammiil etmesi elbette miimkun 
degildi. 

hte Hatay davasmm hakikati bu· 
dur ve bugiin vard1g1 netice de bizim 
i«;in ~oktanberi miijdelenmi§ bir keyfi· 
yetti. 0 sebeble Hataym kurtulu§unu ga· 
yet tabil buluyoruz. Bu, dedigimiz gibi 
mukadder bir zaferdi. <;i.inki.i Ti.irkii 
-bi.iti.in necabetile, bi.itun kudretile ve bii
tiin hassasiyetile- temsil eden bir za ferler 
halik1, Hataym kurtulmasm1 istemi§ti. 
Onun istedigini yapmamak ise tabiatin 
kabul edemiyecegi bir suc;tu. 

Milli zaferi §evkle, gururla, iftiharla 
kutlulanz: Hatayhlara ozgiirliikleri mu· 
barek olsun. 

M. TURHAN TAN 

md1klarmdan kimseyi gormek istemiyor· 
du. Halkm ic;ine isiJ;Ilsiz bir gezici gibi 
katiimak i«;in. tamd1k yi.ize raslamas1 ih
timali olm1yan sokaklara dald1. Kala • 
bahkta kendini unutmak miimki.in olma• 
d1gmi gorlince gene tenhaya, surlara w 
zanan eski ve bo§ sokaklara dondti. N e• 
reye gittigini bilmeden boyle saatlerce 
yiiri.idiikten sonra surun di§mda, mezar
hklar arasmdan gec;ti. V aktile gene bur• 
dan ($amurlu bir giinde 1slanarak ve ade

ta ko§arak g~tigini hatirladi. Bu yollar• 

dan birine sapmca birka~ adtmda gene 

ayni yerlere varacak kadar yakla~tigmJ 

anlamada gecikmedi. Galiba T opkap1 -

dan Y edikuleye ilerlemi§ ve tekrar eski 

mezarhklar arasmdan Kazhl$e§meye gel

mi§ti. 

Yiiriiyi.i~iinde yalmz kalmak arzusun
dan ha§ka hedef olmadigl halde, neden 
gene bu kalabahgm ortasma dli§tligi.inli 
bir tiirlu izah edemiyordu. Y olu i.isti.inde 
araba, insan, dilenci, harabe, hie; bir§eye 
dikkat etmiyordu. lki ma iskelet ylgJDI 
gibi uzanan y1k1k tahta evleri gormiiyor, 
sokaklara serilmi§ yanc;1plak zay1f viicud · 
lara bakmiyordu. 

[Arkast var] 



FUTBOL MUSAHABELERi 

F avullii futbolun zarar1 
Bu fena itiyad1 futbolumuzdan kald1rmak i~in 

tedbirler almabyJZ simdiden , 

Bu haftaki musahabemizi futbolun 
kalitesini dii§i.iren ve sportmenligin 
yiiksek icablanru loran faviillii futbola 
ve bunun online g~mek .. arelerini a -
ramaga haseredecegiz. 

Faviillii futbol birka .. noktadan her
bad bir§eydir: 

1 - Futbol bir meharet oyunu oldu
gu i._in, faviillii futbol bu meharetin 
ibrazma, oyuncunun kafas1m kullan -
masma tamamile mani olur. 

2 - Bununla beraber futbolun bir 
salon oyunu olmarugiru hepimiz biliriz. 
Bu itibarla temadi eden ve kascli fa -
viillii futboldur ki oyuna bi.isbiitiin ba§
ka bir renk vermektedir. Favi.illerin 
temadisi oyuncularm sportmenlik ah -
lak1ru hi<.;e saydiklarmi gosteren bir ha
disedir ki bu da ba§hba§ma miicadele
ye deger bir meseledir. 

3 - Faviillii futbolda <.;elme takma ve 
bilhassa dirseklerin, kollann istimali o
yun uzerinde en fena tesirler ika eder. 
Kollarm gayrinizami olarak istimalini 
hekemlerin her zaman i .. in gormeleri 
imkansizdir. Bulunduklan zaviyeye 
gore bunlarm gozden ka .. ma ihtimali 
fazlad1r. Bu itibarla mesele bir kat da· 
ha cgayriahlakh telakkiye deger. 

4 - Faviillere kar§I ha.kemin verdigi 
serbest vuru§ cezas1 her zaman i .. in ih
lal keyfiyetinden mutazarnr olan ta -
rafm lehine ink~af etmemektedir. 
Ma<_;larda oyle hadiselere §ahid olmak
tayiz ki .. ok zaman tecziyeden, aleyhine 
serbest vuru§ verilen taraf istifade et
mektedir. Bu itibarla ha.kemlerin ser
best VJITU§la birlikte faviillerin derece
sine gore, cihtar:. a son derece ehem -
miyet vermeleri §arttir. 

5 - Faviillu futbolda yalmz hakem
lerin teyakkuzlan yahud da oyuncu -
larm tecziyeleri kifayet etmez. Bu i§in 
buytik bir klsm1 da kuliiblerin omuzla
rmdadlr. 

6 - Faviillii futbol seyirciler ve <_;o
cuk velileri iizerinde ei\ fena bir §ekil
de tesir eder. Futbolu bilmiyen veya 
az bilen seyirciler veya ._ocuk velileri 
ilk seyrettikleri ma .. ta faviillii futbolu 
goriirlerse oyuna kar§l muthi§ bir kin 
ve nefret beslemege ba§larlar. 

Velhasll favulli.i futbolun hangi ba -
klmdan olursa olsun oyun iizerindeki 
zararlan miithi§ fazladrr. 0 kadar ki 
bir memleket faviillii futbolun online 
g~medik .. e futbol kalitesini yiikselte -
mez demek mubalaga olmaz. 

Bizde laviillii futbol var mt? 
Umumi kanaat hilafma diyecegim ki 

bizde, faviillii futboldan oyunculardan 
ziyade kuliibler, kuliib taraftarlar1 ve 
seyirciler mes'uldiir. Futbol tarihimize 

si:iyledigim gibi bilgisizlik, anform ol -
mamakeve bazan da cklr:. oyununa te~
vik olunmakla viicud bulan faviillii 
futbolun bizde heniiz bir ._1g1r haline 
gelmeden luzumlu tedbirlerle kokiine 
kibritsuyu ekmenin faydas1z olamtya -
cag1 kabili inkar degildir: Bunun i .. in 
§U tavsiyeleri hi._ zaid addetmemekte -
yim: 

Faviillii oyuna kar¥t tedbirler 
Tiirk Spor Kurumunun nizamname

sini yazmak iizere toplanan fakat her 
nedense memur edildikleri ~i ba§ar -
makta son derece ag1r hareket eden 
heyet cceza~ hiikumlerini teemmiil e -
derken §UDlan nazan itibara almahd1r. 
fngilterede bile, faviillu oyuna kaq1 
koymak, bu nev-i oyunu kokiinden kes
mek i._in beynelmilel futbol kaideleri
nin kifayet etmedigine kanaat gelmi§
tir. ingiliz gazetelerine beyanat veren 
Football Association ikinci ba§kam ve 
futbol likinin birinci reisi Mr. Sutclif
fe'in fikrince faviillii oyunun onune 
g~mek i .. in ha.kemlerin yahud da sa -
dece oyunculann tecziyesi kifayet et -
memektedir. Faviillii oyuna miisaade e
den bir hakemin tecziyesi, yahud fa -
viillu oyun oynad1~ i .. in oyund.an .. I -

kanlan bir oyuncu i .. in bu tecziye az 
gelmektedir. Miisabaka boykotu ve sa
ire gibi kararlarm da VIZ geldigi tee -
riibe ile ogrenilm~tir. $u halde ne yap
mall? Oyuncularla birlikte kuliibleri de 
tecziye etmekten ba§ka .. are yoktur. 

Bu tecziyenin §ekil ve mahiyetine 
gelince, para cezalar1 bu i§te hi .. miles
sir olamaz. Binaenaleyh faviillu oyuna 
musaade ettikleri tecriibe ile sabit o -
Ian kuliiblerin miisabaka boykotile tec
ziyelerinden bru;ka muessir hil;bir ted
bir yoktur. 

Bir disiplin komitesi kurulmalz 
Bu siitunlarda va~tile de tavsiye et

tigimiz gibi bi.iyiik merkezlerde hirer 
disiplin komitesi kurmanm vakti gel -
mi§ ve g~mi§tir bile. Bu komitenin a
zasi Futbol Federasyonuna ma~!a:rda 
oyuncularm tarn hareket ve faviilli.i o
yun oynay1p bunu bir itiyad haline ge
tirenleri gizli olarak haber vl:!mnekltl 
miikellef tutulmahd1rlar. Futbol Fede-
rasyonu faviillii oyun oynama~ itiyad 
haline getiren oyuncular hakkmda bu 
suretle hakem raporlarmdan ve resmi 
§ekillerin haricind~t de bir istatistik tu
tar ve zaman zaman bunlardan istifade 
ederse faviillii oyunun online ge .. mek
te bir hayli muvaffak olur. Ba§-ka yer
lerde tecri.ibesi yap1hp faydalar1 anla -
§Ilan disiplin komitelerinin vazifeleri 
hakkmda daha fazla malfunah ba§ka 
bir yazrm1za mevzu yapac~z. 

§iiyle bir goz gezdirecek olursak kuliib-
ler ve tak1mlar arasmdaki a§Iri, ckrr~ T opt an ihtar 
oyununu zaman zaman kuliiblerimiz, Ayni zamanda hakem komitemizin 
baz1 gazetelerimiz ve oyun giinii de sa- §UDU da nazan dikkatine vazetmegi fay
hay a toplanan seyircilerimiz korukle - dah goriiyorum ki bir hakem oyunun 
mi§lerdir. Oyle ki zaman zaman bizde inki§afma gore bir tak1mm kmc1 tarz
un alan faviillii futbol daha ziyade yu- da fazla faviilli.i oyuna ba§ladlgml gor
kanda izah ettigim esbab ve avamille diikten ve birka<.; oyuncuya ihtar ver
viicud bulmu§tur. Buna oyuncularm dikten sonra da bu halin devarmm gor
anform olmad1klan zamanlarm tabii dii mi.i biitiin tak1ma §amil olma.k tizere 
bir neticesi alan yar1 kasdi yar1 gay - umumi bir ihtar vermek salahiyetini 
rikasdi faviillerle futbolda kollarm bir de haizdir. Oyun miithi§ faviillii olarak 
rol oynamadig1; bacaklarm ve ayakla- cereyan ettigi zamanlarda hakemlerin 
rm ise ko§maga ve srrf tapa vurmaga bu salahiyetlerini istimal etmeleri de 
munhas1r kalmas1 icab ettigi ha.kkln • son derece faydah olacakhr. 
daki esas bilgi noksan1m da ilave ede- Umumi hatlanm ._izdigimiz §U tav -
cek olursak ben kendi hesabrma oyun- siyeler incelenerek bizim futbola uy -
culanm1zm ekseriyeti azimesini kas • gun hi.ikiimlerle nizamname yaz1hrken 
den bacak klrmak yahud hasmma o - nazar1 dikkate ahmrsa, faviillii futbolu 
yun oynatmamak gibi cahliikstz:o hk - biisbutun onlemek baklmmdan bir<_;ok 
lardan tenzih etmekte bir an bile te - faydalar elde edilecegine eminiz. 
reddi.id etmem. Anca.k yukanda da NVZHET ABBAS 

Fa kat Samoilof iblisile arannzdaki 
mukavele?.. 0 beni mes'ud etmege mec
burdu, yoksa mahkum ettirmege degil ... 

Bundan sonra ilk i§imiz lstanbul po
lisine bir telgraf c;ekmek oldu. T elgraf 
§U: 

«Betbaht ve asil dostwn Fikretin ug
radigi kazayi haber ald1m. T ahkikat ic;:in 
fayda!J olan malumatJ arzedebilmek iize
re memleketime donliyorum.» 

Benim bu telgrafimm ne derece laz1m 
oldugu §Undan anla§Ildi ki bir Turk po
lis memurunu bir Yunan polisi refakatin
de kar§Imda gordiim. 

Oturdugum otele muracaat etmi§ler, 
son derece nazikane beni sormu§lar, ra
hatsJz etmekten ~ekindiklerini bile ilS.ve 
ederek hadisenin Turk efkan umumiye -
sinde uyandJTdigi heyecandan dolay1 bu 
miiracaate luzum gorduklerini soylemi§
ler. 

Polis memurlarile miilakahmda bana 
lsmailin refakat etmesini istedim. Ve ha
kikaten birc;ok noktalarda imdad1ma ye-

ti§meseydi halim harabd1. Bununla hera
her gazetelerde de gordugiim meseleler 
hakkmda ona hacet kalmadan gayet va
zih ve kat'i cevablar, izahlar verdim. Za
ten onlara, Turk polisine ~ektigim telgra
fi gostererek izahat vermege ~;oktan ha
zir oldugumu, buna kendimi mecbur ad

dettigimi ye bundan dolay1 vakit
siz olarak lstanbula donecegimi anlatm
ca emniyetlerini kazanml§hm. Ancak ba

ZI nokta)an burada soy]iyemiyecegimi, 
onlan ancak lstanbulda makami aidme 
ihbar edebilecegimi anlat!Jm. 

i§i anladiiar. Zaten benim Mehmed 
Fikretle nasi] sikifiki dost oldugumu, c

nunla yemek yerken pek ziyade samimi 

ve dostane konu§tugumuzu, merhum vali
nin §lipheli sigaray1 benim lokantadan 
<;Ikmamdan sonra i<;tigini, bu sigaramn 
lokantaya aid bir kutudan almdigmi bi
liyorlarmi§. Nihayet sozumu §oyle bitir
dim: 

«- Hayret ediyorum; sigara kutusu 
ic;inde yirmi be~ sigara oldugunu soylu -
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Giire,~ilerimizin 
Almanya seyahati 

Muhtelif sehirlerde miite. 
' 

addid miisabakalar 
yapdacak 

Cure§ Federasyonu, Almanyaya da -
vet edilen giire~ilerimizin §ubat i<;inde 
Finlandiyada yapacag1 milli rna~ seyaha
ti dolayisile Almanyadaki muhtelif giire§ 
mmtakalanna hirer mektub yazarak bu 
fJTSattan istifade etmek istedikleri tak • 
dirde kendilerile dostane temaslar yapil
masJ mumkun olabilecegini bildirmi§tir. 

.?imdiye kadar yapilan muhaberata 
gore Finlandiyada yap1lacak milll ma~
tan sonra lsv~e gidecek olan gure~ile
rimiz, isve<;ten danli§te, Berlin, Kohn, 
Dormunt ve Manhaym §ehirlerinde hu -
susi mac;lar yapacaklardir. o~ seneden -
beri de Finlandiya, Estonya ve Maca • 
ristamn i§tirakile yap1lan T uran mac;! an· 
na i§tirakimiz ic;in de umwni merkeze ma
lumat verilmi§, muvafakat cevab1 ahnd1g1 
takdirde bu sene sonbaharda Pe§tede ya· 
p1lacak bu miisabakalara i§tirak vesilesi
le hususi tedbirler ve tertibat almacak!Jr. 

lngilterede Iik ma~lar1 
lngiltere lik ma<;lannm 26 nc1 haftasJ 

oyunlannda Arsenal. likte on ii<;iincu a
lan Volvshamton takimile yaptig1 ma~I 
3-0 kazanrni§!Jr. 

Arsenal likte ayni puvanda olan 
Karlton Atletik tak1mile otuz dart pu -
vanla beraber vaziyettedir. 

Dordiincii ve be§inci k1r 
ko§ularl 

!stanbul Atletizm Ajanhgi tarafmdan 

tertib edilen lstanbul Kros §ampiyona -

smm dordiincii miisabakas1 F enerbah<;e 

stad1 - KalarnJ§ yolu arasmda, be§inci 

musabaka da Heybeliadada yap1lacak -

hr. 1ki miisabakamn mesafesi de be§ bin 

metro olarak tesbit edilmi§tir. 

Sofyada yapdacak kayak 
miisabakalarl 

Sofya 27 (Hususi) - Bu aym 30 ve 
31 inde Sofyada beynelmilel kayak 
(ski) miisabakalar1 yapilacaktJr. Bu 

miisabakalara Avusturya, Macar, Yu -
goslav ve Rumen §ampiyonlan i§tirak 
edeceklerdir. 

F utbol ve (;ocuk 
MUli futbol tak1m1 b~antreniirii M. 

Beods gazetemize haftada b!r giin b!r 
makale yazacakttr. Milli takrm antrenii
riiniin kaleminden 1;1kacak olan bu tek
nik yaztlarm karilerim!z tarafmdan bii
yiik bir alaka ile okunacagma §iiphe 
yoktur. Antreniiriin «Qocuk ve Futbob 
is!mll Ilk makale.s!ni yarm ne§redeceg!z. 

<;ekoslovakya Ba§vekilinin 
beyanab 

Berlin 27 (A.A.) - Pragdan hi! • 
diriliyor: 

<;ekoslovakya Ba§vekili M. Dhodza 

bugun hukfunet partilerinin murahhasla

nm kabul etmi§tir. Murahhaslar Ba§ve • 

kile ekalliyetler meselesinin halli i<;in ba§

hyacak mi.izakerata esas olmak iizere 

mu§tereken tanzim ettikleri bir pro)eyJ 

takdim etmi§lerdir. 

Alman hiikumet partilerinin ancak 

Alman ekalliyetinin ku<;iik bir ktsmlm 

temsil ettikleri soylenmektedir. 

yorsunuz. Bu yirmi he§ sigaranm yalmz 
birisi zehirliymi~. Nasi! oluyor da yah..,Iz 
zehirlisi Fikret Beyin eline gec;iyor? .. 
Tahkiki icab eden noktalardan biri de 
budur. Her ne ise ... Ben Fikret gibi bir 

dostwnu kaybetmekten o derece miitees
sirim ki ne soyliyecegimi bilemiyorum. 
Zaten diin gece Atinamn me§hur maliye

cisi Jak Diyamandi tarafmdan bir suva
reye davetli oldugwn halde <;ektigim IS
hrab beni yerime mihladi; gidemedim ... » 

lstanhuldaki tahkikat 
Rihtlmda, tam k1rk be§ dakikadanbe

ri bir adam be§ a§agJ, be§ yukan dola§J· 
yor, ikidebir Sarayburnuna <;evrilen goz
leri uzaklardan gelen vapurlara dikilip 
kahyor, sonra iimidi bo~a <;Ikmca sabustz
lamyordu. Bu Murad Ferdi idi ve Atina

dan donecek olan Hasan Azmiyi bekl,
yordu. 

ZabJtanm noktai nazanna ve takibine 
karar verdigi yola muhalif olarak Mu
rad Ferdi, Hasan Azmiyi nhhma ayak 
basar basmaz gormek ve zihninde karan
hk kalan noktalan hemen ondan ogren
men istiyordu. Kendisini, Hasan Azmiyi 
takibe memur eden Vali Fikret Bey 
merhumdu. Fa kat. .. i§te karanhk bir<;ok 

Karayelden sonra 
Diin sabah hafif 

I odo s 1-. ...... D ... u_y_m_a._d .. •k .. • ... a ... r•_m_· .. z ... v ... e bilmediklerlmlz 
en n 

kar yagd1ktan sonra riizgar Cazbandin mucidi 
lodosa ~evirdi. Karlar erimege ba~lad1 meger M1s1rblarm1'! 

., 

Son gunlerdeki ~id.detli soguklar yuziinden Tuna nehri donmu§tur, bu resim 
Tunada baglamp kalan gemileri gostermekted!r 

Evvelki giin kardan sonra ywnu§ayan 
hava dun sabah gene bozmu§, biraz kar 
serpi§tirmi§, ogleden sonra ise riizgar lo
dostan esmege ha§larnt§tlr. Havanm Ia • 
doslamasJ sokaktaki karlan eritmekte, 
Belediye sokaklan yiktyacak ve karlan 
siipiirecek vesaiti tedarikten aciz oldugu 
i~in sokaklar ge<;ilmez bir hal alrni§ bulun
makta, otomobillerden s1c;nyan zifozlar 
halkm iistiinu ba§IDI berbad etmektedir. 
Dun herkes Belediyenin vazifesini gore
cek k1sa bir yagmuru dortgozle bekle • 
mekte idi. Cunkii kardan sonra lstanbul 
sokaklanmn temizlenmesi ancak bu SU · 
retle kabil olabilecektir. 

Karadenizdeki f1rtmalar durdugu if<in 
Kavakta bekliyen vapurlann hepsi Bo • 
gazdan Karadenize <;Ikrni§lardir. Vapur
lann seferleri de intizama girm.i§tir. 

izmirde C.e§me civannda karaya otu
ran Amerika band1rah Epmar vapurur.un 
kurtanlmast ic;in tahlisiye gonderilmi§tir. 
Bu gemi Amerika i~in tlitun ve palamut 
yiiklemi~ti. 

Karadenizde Hisarkaya mevkiinde ka
raya oturan Karmen Siva vapurunun va-

ziyeti tehlikeli gorulmektedir. Bu vapu
run sag tarafi harab olmu§tur. 
Tuncelinde kar Uf metroyu buldu 

Elaziz (Hususi) - Buraya gelen 
haberlere nazaran, T uncelinin bilhassa 
daghk mmtakasmda, kar 3 metroyu a§
IDI§tlr. Baz1 mmtakalarda miinakalat dur
mu§ ve yakacak maddelerinde mahsih 
tereffliler kaydedilmi§tir. 

Tuna nehri dondu 
Biikre§ (Hususi) - Romanyanm Ka

radeniz sahillerinde ~ok §iddetli soguk
lar hukum surmektedir. Sahilden itibaren 
be§ yiiz metroya kadar deniz tamamile 
buz tutmu~tur. Denizde buyiik buz par
c;alan yiizmektedir. Kastence limanma ge
l en biitun vapurlar sanki §imal denizinden 
geliyormu§ gibi tamamile buzlar i<;erisin
de bulunmaktadJrlar. Tuna nehri de ta
mamen donmu§tur. 

Bulgaristanda kz11 

Sofya (Hususi) - Bulgaristanda <;ok 
§iddetli soguklar hukum siirmektedir . .?i -
mali Bulgaristamn birc;ok yerlerinde tah
tessifir 22 derece soguk vard1r. ........................................................................................................................... 

M. Musolini kayak sporlar1 yap1yor 

italya Ba§vekili M. Musolini, oglu 
Romano ile beraber Roma civannda kJ§ 
sporlan yapmaktadJr. italya Ba§vekili 
bilhassa kayak sporunu <.;ok sevmekte ve 
bu sporda buyiik bir meharet gostermekte-

dir. M. Musolini, kii~uk oglu Romano'yu 
da §imdiden ki§ sporlanna ah§tJrmakta • 
d1r. 

Yukanki resim, M. Musoliniyi kayak 
sporlan yaparken gostermektedir. 
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Pariste Pu§kin jiibilesi 

Paris 27 (A.A.) - Pu§kin'in alii 

miiniin yiiziincu Yildoniimii miinasebetile 
Sorbonda M. Zay'm ve Sovyet el~i3i M. 

Potemkine'in huzurile biiyiik bir miisa

mere yapilmi§hr. 

M. Valery, biiyiik Rus §airinin sergii

ze§tlerle dolu hayatmdan bahsetmi§ ve 

eserleri hakkmda telkike miistenid bi1 

konferans vermi§tir. 

noktalar ... 
Gerek Murad F erdi, gerek iki zahit3. 

memuru Atinaya giden bir tayyare ile 
geri gonderilmi§ ve bu iic; ki§i tayyarenin 
ic;inde baygm bir halde ve gogiislerinde 
«miirsiline iade» levhalan asilml§ olarak 
bulunmu§lardJ. 

Bu tafsilah Murad F erdi, Polis Mii· 
diiriinlin agzmdan i§itmi§ti ve ha§kalan • 
nm kar§Ismda kiic;iik dii§mekten miitevel
lid hiddeti hala ge<;memi§ti. Onu asrl 
hiddetlendiren bu vaziyete nastl dii§tiigu
ne dair hi~bir §ey hatirJiyamamakti. Fer
di kendisine verilen bu tafsilati i§itince: 

- Anla§Jlan bana bir zehir koklat -
rni§lar ... Aroma kim, nasi!. nerede? 

- y almz sana degil, oteki iki memu
ra da ... 

Feci bir tayyare kazas1 
Oran 27 (A.A.) Bel<;ika ile 

Congo arasmda i§liyen tayyare Senia 

tayyare meydam yakmlannda yere di.i -

§erek par~alanmi§tlr. Bu tayyareyi ara -

maga c;1kan diger tayare bunun bir demir 

kiil<;esi haline gelmi§ oldugunu ve i~inde 

par<;a parc;a olmu§ erkek ve kadm ce -

sedlerini gordiigiinii soylemi§tir. T ayya -

rede 12 ki§i vard1. 

di, yanmda iki memurumuz oldugu hal
de malum bir tayyareye binerek Atina
ya gidecek, bu tayyarede seyahat edecek 
olan Samoilof ismindeki doktoru nezaret 
altmda bulunduracak ve bu hususta la
ZJrn gelen malumata sahib alan Hasan 
Azmi Beyin emirlerini yerine getirecek

tir .» 
i§te bildikleri bundan ibaret!.. On -

dan sonra ne oldu? T ayyareye bindiler 
mi. binmediler mi? Samoilof'u ve Hasan 
Azmi Beyi gordiiler mi, gormediler mi? 
O~i.i de hafizalarmda karanhk bir nok
tadan ha§ka bir~ey bulamJyor, hi<;bir §ey 
anlatamiyorlardJ. Murad F erdi mlimkiin 
olduk<;a saati saatine hadiseleri kli<;iik 
defterine not etmeyi adet edinmi§ti. Bu 
defterin de sahifelerinde iki satirdan bu§
ka bir§ey yoktu: 

«i§te Hasan Azmi geldi... hte §imdi 
de Samoilof'la katibi geliyorlar ... Biraz 
sonra havalanacagiz !» 

Bunlardan ha§ka bir§ey yok. Fakat §U 
iki satJr gasteriyordu ki Murad F erdi ve 
iki arkada§l tayyareye binmi§ler. Ayni 
tayyarede Hasan A_1.mi ve Samoilof ta 
varmi§. 

Giine§in altmda 
yeni bir §ey yok -
tur gibi bir soz ha
tirhyorum. Bu id
diamn dogrulugu
na da s1k s1k §ahid 
oluyoruz. Muas1r -
larmm, eserlerin·i 
hayretlerle kaq1 -
lad1klan 6yle muh
teriler vard1r ki, 
icad ettikleri alet
lerin esaslan biraz derinle§tirilince, ._ok 
eski devir insanlanmn bunlara yabanCJ 
olmadiklan goriili.ir. 

Bu hal, meger sade ciddi i§lerde, be
§eriyete mi.ihim hizmetler ·ifa eden a· 
limlerin yi.iksek bulu§lannda degil, da
ha ba§ka sahalarda da goriilliyormll§. 
Soylendigine gore cazband, bunlardan 
biridir. 

Mistrda hafriyat yapan bir heyet, 
Fir'avun Uc;i.incii Totmes'in Miladdan 
evvel 1334 senesinde in§a edilen mabe -
dinin harabesinde bir si.itun ve bu si.itu
nun iistiinde de bir tak1m resimler bul
mu§tur. Bu resimler tetkik edilince gO. 
ri.ilmii§ ki, orada tasvir edilen hareket
lerin her biri bugi.in salonlarda, bar • 
larda, dansinglerde yapllan zenciyiilasl 
danslann figi.irleridir. Alimler, bu re
simlerde, .. arleston, bluz, blakboton 
figi.irlerini aynen gormii§ler ve hayrete 
dii§mii§ler. Daha garibi, bu igri biigrii 

ayak ve beden hareketlerini tanzim et
mek, bunlara bir ahenk vermek i .. in bir 
kii§ede ._algt .. almakla me§gul sazende -
Ierin ellerindeki aletler de, bugiinki.i 
saksofonlarm, ban .. olarm tJpkls1 imi§! 

Alimler, Amerika Zencilerine, yir • 
minci asrm beyazlanm, bildikleri gibi 
z1platm1§ olmak tesellisini de ._ok gar • 
diiler ve biricik icadlanm ellerinden al
dilar. 

Gizliyen •••k 
Milano'lu profesor Mancini isminde 

bir !talyan alimi, memleketin me§hur 
alimlerinden birka<r ki§iyi ziyafete da
vet etmi§. Fakat mi.ikellef yemek sofra
smm ba§ma ge<_;ildigi esnada, davetliler 
biiyiik bir hayret ic;inde kalml§lar. <;iin
kii, bu zevattan her birisi, otekileri bir
denbire gozden kaybetmi§ ve sofradaki 
di~er iskemlelerin bombo§, kendisinin 
de sofra ba§mda yalmz ba§ma ottU"cl.ugu 

-:emn~ne kap~lmi§. Meger profesor 
Mancini'nin, Milano alimlerini ziyafete 
davet etmekten maksad1, yeni ihtira1m 
gosterecekmi§, bu projesini de bOyle eg
lenceli bir tarzda tatbik etmi§. 

Bunu nakleden Avrupa gazetesin:in 
iddiasma bak1hrsa, profesi:ir Mancini .. 
nin icad ettigi §ey, insam goriinmez ha

le koyan bir l§lkmi§. Yani, goriinmez a· 
dam, hayal sahasmdan hakikate intikal 
ediyor. 

Kendi hesab1ma buna inanm1yorum; 
daha dogrusu inanmak istemiyorum. 

<;iinki.i, goriinmiyen adam fikrini orta· 
ya atan ingiliz muharriri, o eserini yaz
digl tarihde, kahramamnm yalmz ken
disini gozden kaybediyordu. Profesor 

Mancini'nin buldugu mevceler, ordu • 
Ian, toplan, tayyareled, tanklar1 goriin· 
mez hale koyan bir kuvvetmi~! 

ln§allah yaland1r. 

Ak1ndan Ak1na 
Edib tarih~imiz M. Tur• 
han T an'm bu ~ok giizel 
eseri kitab halinde ~1ktt 

liyordu. Kendisine de, iki arkada§ma da 
oynanan oyun ... F erdi Pol' Mudiiriini.in 
bu miithi§ plam ortaya <;Ikannciya kadar 
gazetelerden gizlemesini, hi~bir §upheye 
timid vermemesini pek ziyade takdir edi
yor, bu suretle dunyaya kar§I giiliin<; ol· 
maktan kurtulduguna §iikrediyordu. E • 
ger, bu u<; ki§inin adi bir posta paketi gibi 
«miirsiline iade>> olunmalanm lstanbul 
halb duyacak olsa aroma alay mevzuu 
te§kil edeceklerdi. 

Murad F erdi bun! an du§unerek Ati· 
nadan gelecek vapuru beklerken etrafm· 
dakileri de ikidebir gozden ge<;iriyor, bu 
avdet edenlerle kendisinden ba~ka alaka· 
dar alan kimse olup olmad1gim ara§hf• 
maga <;ah§Iyordu. Bir ara gozleri bir gen~ 
ce ili§ti: Gazeteci Ahmed Muhib ve fo~ 
tograf<;ISI ... 

Ahmed Muhib, Ferdiyi yan mustehzi 

ve yan a§ina gibi bir bakl§l~ gozden ge~ 

<;iriy.or. bir§ey soylemekle aldJrmamak a· 

rasmda miitereddid goriiniiyordu. Niha~ 

yet karanm vermi§ gibi F erdiye bir got 

i§areti yapt1, elini salhyarak yamna ~a • 

g1rd1 ve bir hoparlorden t;Ikan keskin bir 

Oc;uni.in de birbiri arkama isticvablari, 
hadise hakkmda kendilerinden malumat 
istenmesi fayda vermedi ... O<;ii de an -
cak Vali Fikret Bey tarafmdan kendile
rine verilen talimah hahrhyorlar, ondan 
sonrasm1 bilmiyorlardJ. Vali tarafmdan 
verilen talimah hatiTlamalan da bu tali
matm yaz1h olarak F erdinin cebinde bu
lunmu§ olmasmdan ileri geliyordu. Ga
yet k1sa birka<; sat1r: 

«Sahik memurlanmizdan Murad Fer-
Binaenaleyh tayyarede kendisine oy - sesle: 

nanan oyunu tabii Hasan Azmi Bey bi- [Arkasz varl 
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19 uncu 
kadtnt: 

asrtn hafifme~reb 
Marguerite Gautier 

Alexandre Dumas zadenin ((La Dame aux Camelias)) sini 
fiiphe yokki en kuvvetli olarak yasatan Greta Garbo'dur 

cLa Dame aux Camelias-. nzn beyaz yerdedeki eski 
miimessilleri: Soldan itibaren: Norma Talmadge 

Diana Karenne, Tora Teje, ivanne Printemps 

Bundan on sene evvel M. G. M. fi
lim §irketinin reklam biirosundan Hu • 
bert. L. Voight - ki §imdi Universal §ir
ketinin reklam §efidir • Amerikaya yeni 
ayak basan bir gene artisti kar§tlamaga 
gelemeleri ve onunla birka~ ciimle ko -
nu§malan ic;in tam on dokuz gazeteciye 
telefon ettigi hald ehepsinden «vaktimiz 
Yak!» cevabtm aim I§, nih a yet para ile 
luttugu bir fotograf~I ile yalmz ba§ma 
New-York nhtlmma gitmege mecbur 
olmu§tu. 0 gene ktz bugiin biitiin diin
Yanm kendisine tapmdtgi e§siz ytldtz 
Creta Garbo' dur ve sene de bir kere ol
sun bir gazeteciyi yamna kabul edip mii
lakat vermege tenezziil etmemekle onla
ttn o zamanki nezaketsizliklerinin intika
lntnt almaktadu. 

Grata me§hur ve me<;hul ve hangi e • 
serin sevimli ve sevimsiz herhangi bir 
kahramamm beyaz perde iizerinde ya -
§attiysa o eser ve o kahraman derhal 
biitiin cihanda en buyiik ktymeti kazan
tni§tlr. Eski eserler hemen tozlu raflar· 
dan indirilerek ele ahnmi§ ve yenilip yu
bhrtasma okunmaga ba§lanmt§tlr. is • 
ve<;li ytldtz, Anna Karenin ve saireden 
sonra bugiin Marguerite Gautier'yi ya
rattl. 0 Marguerite Gautier ki seksen 
senedenberi sade Alexandre Dumas za
denin romanmm ve piyesinin degil, bir
~ok operalann ve sesli, sessiz filimlerin 
kahramam oldu. 

Bugiinkii nesle Marguerite Gautier'yi 
iyice anlatabilmek i<rin epeyce uzak bir 
maziye goz atmak icab eder. 184 7 se -
nesinde Alexandre Dumas zadeyi tesa
diif Pariste veremden olen bir gene ka
dmm metrO.k e§yasmm miizayede ile sa
hldtgt bir eve sevkediyor. Bu kadm Mat
maze! Duplessis' dir. Matmazel Dup -
lessis o zaman Pariste emsali pek nadir 
olmtyan «hafif me§reb • Demi - mon -
daine» bir kadmdtr. Evini zamamn kibar 
&enclerine ac;mt§, gonlu bunlardan han
&isinden ho~lamrsa onunla bir muddet 
Ya§tyor, sonra t1pk1 bir kelebek gibi ba· 
hm emip bitirdigi «;i«;egi terkederek bir 
ba§kasma konuyor. 

Alexandre Dumas zade de miizayede
Ye i§tirak ediyor, fakat e§ya almak i«;in 
degil.. Orada goziine c;arpan bir kitabt 
hattra olarak sakhyabilmek i«;in.. 20 
frank mukabilinde aldtgi bu kitab me§ • 
hur bir a§k romam, «Manon Lescaut» 
d~r. Matmazel Marie Duplessis bu 
kttabm kabma evvela kendi ismini yaz • 
d1ktan sonra altma §U tuhaf ciimleyi ila
he etmi§tir: Hakiki Manon'dan zelil ve 
akir Manon' a .. 

0 zamana kadar pek te c;ah§mak zah
rnetine katlanmak istemiyen, babas! bii
~k Dumas' dan aldtgl paralarla gec;inen 

Umas zadeye yaz1 yazmak ic;in bir he -
ves geliyor .. Bu hevesi ona ilham eden 
(<l'vtanon» un ustiine yaztlmt~ olan bir 
s~hr ve Marie Duplessis'nin kendi zih -
11
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tdnde ya§almaga ba~ladtgi hayali haya-
1 If, 

1 Dumas zade «La Dame aux Came • 
k~~ romamm ktsmen olmii§ kadmm ha
al 1 hayatma temas eden noktalardan 

arak f k 1 b" .. k · · ha . • a at as en utun uvvettm mu-
Y"ytl . k y a] es1ne vererek yaz1p <fl anyor. 

dtnanl"l. muhakkak olan bir~ey varsa ka
iyj k s~n derece biiyiik bir hassasiyet ve 
zann a .~ilik atfediyor, onun, herkesin 
rnadt:tbgj gibi sade bir zevk kadm1 ol • 

!lint 'h k k ~· . gilisi • • en m ayet te er egt seVIp sev-
masu:&runda hayattm feda eden bir 
Vak' a kurban oldugunu ileri siiriiyor . 
okuya:l

1 0 kadar actkh tasvir ediyor ki 
olmuyo anF gozya§lanm tutmalan kabil 
Yik oldr.~ akat buna ragmen kitab !a
Dumas Ug~ ragbeti goremiyor.. <;iinkli 
ve edeb ~a e heniiz yirmi be~ ya§mdadu 

IYat aJ . d b' h . 
yet degildir. emm e tamnmt§ 1r §a st· 

Aradan dort sene get;iyor.. Dumas\ Eleonora Duse' dur. Almanyada Rosa 
zade §ohret merdiveninin ilk basamakla- Poppe, Jenny Grosse, Helene Odilon 
nm ath~or, romamm pi yes haline koyu- gibi en biiyiik san' atkarlar, bilhassa Al
yor.. Bu sefer miithi§ muvaffakiyet ka- man filimlerinin tamnmi§ ihtiyar simast, 
zamyor. ge<_<enlerde olen Adele Sandrock Vi • 

Oyle ya .. 0 devrin haleti ruhiyesi, yanada Stella Hohenfels' de ayni rolii 
evvela birc;ok sevgililer arasmda ya§ar • hemen yuzlerce defa temsil etmi§lerdir. 
ken, nihayet Armand Duval'la sevi§ip, Hele operasm1 oymyan primaclonnala • 
onunla tenhaya c;ekilen ve delikanhmn rm listesini yapmak imkan haricindedir. 
ailesinin kendisinden istedikleri feragati, Filimde ise, F ransada sessiz olarak Dia
velev ki hayah pahasma da olsa, yaparak na Karenne, sesli olarak ivonne Prin· 
verem do§eklerine serilen bir kahramam temps, italyada sessiz olarak Hesperia, 
takdir etmez olur mu? Amerikada sessiz olarak Nonna Tal-

hte o andan itibaren «La Dame aux madge, isvec;te sessiz olaraka T ora Teje, 
Camelias» beynelmilel bir eser oluyor. Marguerite Gautier'yi en iyi yaratanla· 
Her memleketin sahnesi ona kucak ac;1 - rm ba§mda gelirler. 
yor ve seyircilerin merhamet damarma Son olarak Marguerite'in derisinin i -
basarak onlan hazin hazin aglahyor. c;ine giren Greta Garbo bu hazin vazi-

Fransada Marguerite Gautier'yi sah- feyi muhakkak ki hepsinden iyi yapml§, 
nede ilk ya§atan gene artist Aimee veremli «Demi-Mondaine» i o derin 
mal derecesine getiren Sarah Bernard ve hassasiyetile hepsinden iyi ya§atmt§hr. 
Descee'dir. Fakat o §ahsiyeti astl ke • A. H. R. ........... ~ .............. s.'f·i1·e··iTi··a·····11··a··t;··e .. , .•. e .. r.I ........................ . 

Maureen 0' Sullavan 
cTarzan~ filimlerinin kahramam Ma

reen 0' Sulla:van kocas1 John Far -
row'un 1sran uzerine sinemadan «;ekil
mege karar vermi§tir. Fakat ou <;ekili§ 
s1rf artistlik meselesine miinhas1r ka -
lacak, yoksa gene san'atkar yaZlCI ola
rak sinema ile alakasm1 muhafaza ede
cektir. 

Mrs. ~eney'in sonu 
Vaktile sessiz olarak Norma Shearer 

tarafmdan <;evrilmi§ olan cMrs. Se -
ney'in sonu• filmi yeniden «;evrilmek -
tedir. Ba§ kadm roliinii Joan Crawford 
oymyacaktir. 

Cary Grant 
cMadam Butterfly~ filrninin kahra • 

mam Cary Grant'm sesinin giizel oldu
gu anla~llml§, bunun uzerine derhal 
musikili bir filimdeki ba§ rolii deruhde 
etmi§tir. 

Dort ayda .• 
Alman stiidyolarmda son dort ay zar

fmda 64 filim yapllmt§hr. Her sene 160 
filim viicude getirmekte olan Alman 
miiesseselerinin bu hesabca bu sene da
ha fazla bir faaliyet gosterecekleri tab
min edilmektedir. 

Madeleine Carrall 
Kansile birlikte balay1 seyahatinden 

donen Dick Powell, Madeleine Car -
roll'la birlikte cCaddelerin Birinde .. ~ 
isminde musikili bir filim «;evirmekte -
dir. 

Karen Morley 
Rejisor King Widor'un kans1 Karen 

Morley cSevimli Dii§man~ ismindeki 
filmini «;evirmege ba§larnl§hr. 

Alman vapurlarmda •• 
Alman hiikumeti, butun Alman yol

cu vapurlarmda hirer sinema salonu 
yaptlrnasm1 kararla§tirmi§tlr. Bu sa -
lonlarda almanca filimler gosterilecek, 
fakat yabanc1larm miikalemeleri -iyice 
takib edebilmeleri i<;in yabanc1 diller
de izahat yazth olacakhr. 

Joan Blondell 
Joan Blondell yeni kocas1 Dick Po -

well'le birlikte yapmakta oldugu bala
Yl seyahatinden donmii§tiir. Yakmda, 
Amerikaya <;agmlrni§ olan Fernand 

Gravey'le birlikte cKral ve Korodaki 

Klz~ film~i <;evirecektir. 

Y oldan donen 
<<Sulh gemisi!>) 

17 5 sulh ha varisi 
birbirine girmi,! 

Birkac; gun ev· 
vel, Amerikada Os
car II isimli bir 
transatlantik miiza -
yede ile satthga <;I
kanldt. I 909 sene
sinde, me~hur dok -
tor Fred eric Cook 
ismindeki ka~ifi, §i
mal kutbundan N ev
york'a getiren bu ge
minin, <;ok §ayam 
dikkat bir macera- Vapurun masratmt 

d veren Hanry Ford 
s1 var 1r. 

1915 senesi N oelinden birka«; gun ev
vel, Oscar II transatlantigi, beyaz c;i<;ek
lerle siislenmi§ oldugu h_elde, Nevyork 
limanmda harekete haztr bulunuyordu. 
Gemide, Ford da dahil olmak iizere, yiiz 
yetmi§ be§ yolcu vardt. Bu yolculann yiiz 
yetmi§ be§i de sulh taraftan insanlardt. 
Gemi, binlerce te§yicinin veda selamlan 
arasntda vola c;tkh. Mesele, birbirini bo· 
gazlamakla me§gul Avrupahlara, Ame
rikadan sulh fikri goturmekti. 

Bu te§ebbiisiin ba§mda Ford bulunu
yordu. Lakin, iskandinav memleketle -
rinde, son giinlerde ne~redilen baz1 vesa· 
ik, Ford' un hiisnii niyetinin ve safiyetinin 
suiistimal edildigini gostennektedir. 

Amerikahlann bu sulh te§ebbiisii fik
rini astl ortaya atan Mrs.Rosika Schwim
mer isminde bir Alman kadtmydt. ifrat 
derecede sulh taraftan olan bu kadm, 
kendisinden bahsedildigini i§itmekten ve 
resminin gazetelerde inti§anm gormekten 
son derece ho§lamrdt. 

F ord'un ziyaretine gittigi StTada, on -
dan bu sulh siyaseti ic;in icab eden mas· 
raft koparmaga ve hatta Ford'u da se • 
yahate i§tirak hususunda ikna etmege 
muvaffak olan i§te bu kadmdtr. 

Mrs. Rosika'mn Ford nezdindeki bu 
te§ebbiisiinden sonra, butiin Amerika ga· 
zeteleri bu mesele etrafmda tam manasi
Ie amerikanvari ne§riyata ve propagan • 
day a ba§lamJ§lard!. Ford heyeti seferiyesi 
muvaffakiyet kazanacagma kat'iyyen e
mindi. Gazeteler, haftalarca, bu «sulh 
gemisi» sozile siitunlar doldurdular. Ar
ttk, bu te§ebbiisiin lehinde ve aleyhinde 

yiiriitiilen fikirler kavgalara, dovi.i§lere 
miincer oluyordu. h o dereceye vardt ki, 
hiikumet mudahaleye ve Avrupahlarm; 
sulh heyetini mustehziyane kar§tlama~a 
haztrlandigml soylemege mecbur oldu. 

Ford, once yalmz masrafmt odemek, 
fakat seyahate i§tirak etmemek taraftany· 
dt. Lakin, Mrs. Rosika, milyonerin pe
§ini btrakmtyordu. 

hte 1915 senesi N oeli arifesinde N ev
york 'tan hareket eden Oscar II ismindeki 
{~sulh gemisi» bu fikrin etrafmda topladt
gt, ekserisi §ahsi menfaatlerle hareket e
den 175 ki§i ile yola ~tkttktan birka«; 
gun sonra, heyeti seferiyenin ugnyacag1 
muvaffakiyetsizligin ilk emareleri belir
di. Ford, avu<; dolusu para verdigi hal
de, muhariblere hediye olarak gotiiriilmek 
iizere satm alman e§yamn, hep taklid 
§eyler oldugunu gormji§ ve fena halde 
ofkelenmi§ti. Bundan maada, Mrs. Ro
sika'nm, durmadan c;ektigi telsiz telgraf
larm giinde takriben be~ bin dolara mal 
olmast da Ford' u aynca sinirlendiriyor -
du. 

Sulh gemisi, Kopenhag' a gidiyordu. 
Oradan, Mrs. Rosika butiin bitaraf mem
leketlerin hariciye nazularma birer da • 
vetname gonderecek ve hepsini «Ford 
sulh kongresi» na c;aguacaktt. 

F akat, Bahrimuhit dalgalan, ekserisi 
altmt§hk kadmlardan miirekkeb olan 
vapur yolculannm safrasm1 kabartttk<;a, 
hareket amndaki ate§ ve heyecan yava§ 
yava§ sonuyordu. Oscar II, Oslo'ya gel
digi Zaman, bizzat Ford, ani bir enerji ile 
kaptan ko§kiine ftrlamt§ ve gemiyi, A -
merikaya hareket edecek bir gemi bul· 
mak ihtimali olan ilk limana sokmastm 
soylemi§ti. Y olcular, Ford' un kendileri
ni atlathgmi anhyamtyacak derecede ken
di hallerine du§mu§lerdi. Maamafih, o • 
tomobil krah, yol arkada§lanm yanyolda 
kendi hallerine btraktp giderken, onlarm 
Amerikaya avdetlerini temin ic;in bir ban
kaya miihimce bir para yatumag1 da u -
nutmamt§tl. 

Mrs. Rosika, Ford'un Amerikaya 
dondiigunii haber almca bir sinir buhra
nma tutuldu. Gemide, sulh mute§ebbisle
ri arasmda munaka§alar, kavgalar, dar
gmhklar ba§gosterdi ve ta Amerikadan 
Avrupaya sulh getirmek zehabile yola 
c;tkan yiiz yetmi§ be§ ki§i Oslo' da, Avru
pamn dargmhgmt unutup kendi aralann
da danh§ma suretile c;il yavrusu gibi da
gtldJ. 

Madam Rosika' mn, V a§ington' daki 
Alman sefarethanesi tarafmdan bu i§e 
memur edilmi§ olmas1 ihtimali vardtr. 
F akat, sulh te§ebbiisiine, Ford' un mil • 
yonlan sarfedildigi halde, Oscar II tran
satlantigi, yanyoldan geri donmege mec
bur olmu§tu. 

7 

Adana ve Met sin de 
yeti~en portakallar 

Bu seneki mahsuliin hepsini Almanlar mubayaa 
etti, mal kalmad1gmdan bir~ok taleblere 

miisbet cevab verilemiyor 
Adana (Husu -

si mubabirimiz 
den) - Portakal; 
cenubun hem ziynet, 
hem lezzet, hem de 
servetidir. Portakal 
agac1, ilkbaharm 
thk havastm doldu
ran baygm kokulu 
c;ic;egile: sonbahar -
dan ba§hyarak dev
resi ilkbaharm yeni 
t;i<;egine kavu§an al
tm renkli nefis mey
vasile; hie; dokiilmi
yen zumrud yaprak
larile asil bir agac -
du. 

Cukurovada bu
lunmu§ her yurdda~ 
bunu boyle bilir. 
Ben, portakalm «§i
ir» tarafmdan de
gil de, bu yt!ki rekol
te vaziyetinden ve 
sat1~lardan bahse
decegim: 

Adanada, bil -
hassa Mersinde, por
takal bahc;eleri se
neden seneye c;ogal
maktadtr. Buna rag
men portakal bu -

Adanamn portakal bahfelerinden bir goriinii~ 

gun burada pek pahah sablan bir mey
vadtr. Belki 1stanbuldan daha pahah .. 

Bunun ba§hca sebebi, Dortyol por
takallannm harice gonderilmesi ve 
bununla beraber ' mahalli istihlakin 

eski zamanlara bakarak fazlala§ • 
ml§ olmastdtr. V akta yeni yeti§en bah
~elerin ~ogu daha birka~ seneliktir; tam 
meyva verme ~agma gelenleri azdu. 

Mmtakamtz mahsulii yola dayanmadJ
gmdan, ihracat mah Dortyolunkilerdir. 

Bu sene Dortyol malmm en istekli ahctsl 
Almanya olmu§tur. Giiriiltiiden ba§ ahp 
ta ahm sahmma bakamtyan ispanya ile 

ticari miinasebetleri kesilen Almanya, bi
zimle olan klering anla~masmdan istifa

de ederek iyi bir mii§terimrz olmu§ ve 
mevsim gelir gelmez pek hararetli istekler 
ba§lamt§hr. Bu sene Almanyamn Dort
yoldan ~ektigi portakal 80,000 sandtgi 
bulmu§tur. Halen Dortyolda bulunan iic; 
Alman tiiccan, ahm ve yollama i§lerile 

me§guldiir. Ne yaz1k ki bu sene de bek
lenildigi kadar bereketli bir mahsul ah
namadtgmdan, talebi kar§tlamaktan ~ok 

uzak bulunuyoruz .. Simdiki halde ihrac 
edilebilecek evsaf1 haiz ancak 40,000 
sandtk mal kalmt~hr ki, bu miktan da o
radaki u~ tuccar almak iizeredir. 

Zaten fevkalade nefis, giizel ve ko
kulu olan Dortyol portakallan Alman • 
yada pek begenilmi§tir. Bu sevinilecek 
haber yamma da uziilmemek elden gel
miyor.. Cunku yalmz bir memleketin a
laka ve istegi gostermi§tir ki, tekmil mah
sulumuz nihayet bir hamlede sahhvere • 
cek kadar azd1r. Portakal i§ine laytk ol
dugu istikbali haztrlamamtz, bunu bir 
problem olarak ele almarmz lazimdu. 

$eker buhram 
Zile ile S1vas arasmdaki yol bozuldu

gundan T urhal fabrikasmdan sipari§ edi
len §ekerler vaktinde gelmemi§ ve bu yuz
den vilayetimizde hem en 1 0 giindenberi 
§iddetli bir §eker buhram ba§gostermi§ti. 
Evlerinde §eker bulunmad1gmdan sade 
kahve i<;enler bile vardt. Nihayet Vilayet 

ve Belediyenin te§ebbiisli iizerine ikhsad 
Vekaleti Eski§ehir fabrikasma derhal e
mir vererek dort vagon §ekerin yola c;1-
kanlmasmi temin etti ve bugiin gelen ilk 
vagon tiiccara taksim edilerek buhran or
tadan kaldm!dt. Buhrana sebeb, §eker 
fiatlarmda tenzilat yaptlacagma dair ba

ZI gazetelerin verdigi haberler olmu§tur. 
Ciinku bu haberle beraber, tiiccann elin
de mevcud miktar tesbit edilerek fiat 
farkmm iade edilecegine dair teminat 
verilmediginden, zarar korkusile stoklar 

sarfedilmi~ ve yerine yeni sipari§ verilme
mi~ti. Bu gibi piyasa tahavviilleri mev • 
zuu bahsoldugundan, bundan evvel Kibrit 
inhisanmn yaphgi gibi, ellerinde stok 
mal bulunanlara fiat farkmm iade edile
cegi onceden ilan edilmezse, memleketin 
diger herhangi bir ko~esinde de ayni buh

ranla kar§Ila§mak miimkiindiir. Maama -
fih ikttsad Vekaletinin bu i§i tanzim e -

decegine §iiphe yoktur. 

«Gir» sisteminin tatbiki dolaytsile, pi
yasamtzda tahavviil oldugu goze c;arp -
maktadu. Mesela altt yedi senedenberi 
goriilmiyen hurma, birka<; giindenberi pi
yasaya c;tkanlmJ§br. Mtstrdan gelmekte 
olan bu hurmalar evsaf ve ambalaj itiba
rile daha temizse de, fiatt, memleketimi-

zin incir mahsuliine nazaran iki kat yiik
sektir. 

Bir yapz kooperatili kurulacak 
Niifusu gittik~e artmakta olan ve son 

tahrire nazaran 77,000 i bulan Adana• 
da, bugiiniin ya§ayt~ §artlanna uygun 
sthhi ev ihtiyact belliba§h derdlerimiz • 
den biridir. icar zamam olan sonte§rin 
geldi mi, mahalle aralannda kime ras • 
larsamz, muhakkak ev aramakla me§ • 
guldiir. Son zamanlarda §ehrin §imale 
dogru uzanan k1smmda yeni yaptlan ev
ler daha c;ok ragbet gormektedir. 

Bundan dort be§ sene evvel tetkikat 
yapmak iizere Adanaya glen Emlak ve 
Eytam BankasJ miidiir ve miitehasstslan 
burada da bir §Ube a~may1 kararla§hr • 
ml§lardt. Ancak her nedense §Ube bu se
neye kadar at;tlmamt§b. Ge<_<en sene i • 
kinci de fa olarak, ba§ta bankamn Fran

sJz mutehassiSI olmak iizere gelen he -
yet, Adanada banka ic;in iyi bir plasman 
oldugu kanaatine varmi§ ve mlispet in -
tJbala aynldtgmi ilave etmi§ti. Bunun ii· 
zerine bank a, asgari 30, azami 1 00 ev 
yaptlrmak §artile bir yap1 kooperatifi 
te§kil edildigi takdirde, in§aatm yiizde 
ellisi nisbetinde kredi ac;acagmt bildirmi§-

tir. ~imdi Belediye tarafmdan bu esas 
dahilinde tetkikat yaptlmakta ve koope· 
ratifin tesisi ilerlemektedir. Bu i§ tahak· 
kuk ettiginde, hem §ehir bir kat daha 
giizelle§ecek, hem de aile saadetinin, in
sanca ya§tyabilmenin her~eyden evvel 
temiz ve sthhi bir evle miimkun oldugunu 
bilen ve duyan halkm bu ihtiyacma 
- ktsmen olsun • cevab verilmi§ olacak

ttr. Dogrusunu soylemek laztm gelirse, 
Adananm evsizlik derdi, bu ihtiyacJ du· 
yanlardan c;ocugun paras! olmamasm· 
dan; paras! olanlardan c;ogunun da bu 
ihtiyact duvmamasmdan ileri geliyor! .• 

Elektrik liatlarz 
Her dort ayda bir N af1a, Belediye ve 

§irketten hirer miimessilin i§tirakile top • 
lanan cereyan tarife komisyonu, bu se· 
nenin ilk ic;timam1 yapmi§ ve eski fiattan 
0,75 kuru§ tenzilat yaparak kilovat saati 
19,25 kuru§ iizerinden tesbit etrni§tir. 

Rumen Krah ha~1 
suya atarken 

Romanyada her sene kanunusaninin 
6 nc1 giinii suya ha<; atma merasimi ya
ptlmakta, Romanyamn dini reisi o -
Ian Kral Karol ha<;1 bizzat suya atmak
tadir. Yukandaki resim ha<;I suya atan 
Kral Karol'u, Ba§vekil Tatare§ko'yu, 
merasimde bulunan papazlan ve suya 
ahlan ha<;1 bulmk iizere suya giren dart 
Rumeni gostermektedir. 
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Ecnebi gozile eski ve yeni Ankara 
Sehrin plina gOre 
in§aSI bittikten sonra 
Ankara A vrupa 

edilebilecek 
merkezlerile mukayese 
bir hal alacakbr 

Yeni Ankarada bir bulvar 

T aymis gazetesmm Tiirkiye muhabiri 
yaztyor: Bugiin Ankarada ikamet bir -
kac; sene evvelki gibi birc;ok mahrumiyet
lere katlanmak demek degildir. 0 za -
manlar ~ehir bir c;ol ortasmda kurulmak
ta bulunuyordu. Hava tamamile sun'i bir 
~ehir havast idi. Bugiin bu hava siiratle 
kaybolmaktadtr. Sehirde hayatiyet var
dtr. Be~ -sene sonra, §ehrin plana gore 
in~ast bittikten sonra Ankara ~arki Avru
pa merkezlerile mukayese edilecek bir 
hal alacakttr. Y eni Ankara esas itibarile 
hiikumet merkezidir. Bankalann merkez
leri ve halkm yevml ihtiyacatma tekabiil 
edecek kiic;iik inikyasta tacirlerden maa -
da ~ehirde ticari unsur yok gibidir. ln§a· 
at biitiin hiZile devam etmektedir. $urada 
burada in§a edilmekte olan sefaret bina
lan, geni~letilen caddeler, parke do~e -
nen yo liar goze c;arpmaktadtr. Y eni hi -
nalar goze c;ok ho§ goriinmese bile her -
halde c;ok metin ve kullam§h olarak in~a 
edilmektedirler. 

Bunlarm ic;leri bir faaliyet havast ic;in
de c;alkamyor. Ziyaretc;ilere olsa da olur 
olmasa da olur kabilinden muamele eden 
ve uyuyan eski hademelerin yerine yerli 

Tiirk kuma~mdan uniforma giyen Ve i§ 
sahibinin ~apkasmt, paltosunu nezaketle 

alan hademeler kaim olmu§tur. Biirola -
rm ic;inde c;ah§anlann hepsi de me§gul -
diirler. Hertiirlii nezaket ve hiisnii mua

mele ile kar~tlanan i~ sahiblerinin i§lerini 
anlatttktan ve bitirdikten sonra fazla kal
mamalan, eski tarzda kahve ve sigara tel
lendirerek uzun zaman memurlan i§gal 

etmemeleri esast kaim olmu~ ve eski giin
ler tarihe kan§mt~hr. Belki hala sigara 

ikram olunursa da arhk kahve yasak e -
dilmi§tir. 

Memurin evleri 
Biitiin devlet dairelerinin Ankaraya 

nakli ve modem devlet mekanizmasmt i§· 
letmek iizere yeni dairelerin ac;tlmast ii

zerine buyiik bir memur kiitlesine mesken 
temin etmek :i~i kolay olmamt§hr. !lk 
muJahaza, daireJerin lD§aSI oJdugundan 

ba~langtcda memurlara mesken temmt 
meselesi ikinci planda kalrm§tl. En ylik

sek memurlar bile §Oyle ba§lanm soka • 

cak bir ev bulmakla iktifa ediyorlardt. 
Kiralar da muthi~ pahahydt. Halbuki 
§imdi herkes bir aparhman yahud ev te

darik edebiliyor. Y akmda kooperatif sis

temi lizerine kiic;iik bahc;eli me!Pur evleri 
de in~a olunacakhr. On be§ sene kira 

verdikten sonra kiractlar ev sahibi ola • 
caklardn. 

Halka eglence temini baktmmdan 
Ankara daha c;ok yenidir. ~ehrin dahi -
Iinde sinema ve Ankara haricinde Cum
hurreisinin Niimune c;iftligi gibi eglence 
yerleri varsa da memurlann ekseriyeti 
bunlardan istifade imkanma malik degil
dirler. Buna ragmen halka ucuz eglence 
temini meselesi de hie; ihmal olunmamak
tadtr. 

Y eni yaptlan stadda Tiirkiye futbol 
ve atletizm ~ampiyonluk miisabakalan ic
ra olunacak ve bayram giinlerinde gene 
ayni stadda yeni Tiirkiyenin tarihi giin • 
leri ya§ahlacakhr. Burada Ti.irkiyenin 
silahh kuvvetleri ve gencligi gec;id resim
leri yapacaklardtr. 

Birkag zaman evvel Ankaranm her • 
bad bir batakhg1, sivrisinek ve sttma 
membat olan mahal de genclik parkt ve 
yiizme havuzlarile tezyin olunacaktn. 

Ecnebi kolonisi 
Eskiden yiiksek maa§h memurlar ve 

ecnebi kolonisi de eglence temi~i husu -
sunda en fakir memurlarla ayni vaziyet

te bulunuyordu. Halbuki yakmda hiiku

metin yardtmile bir golf sahast viicude 

getirilmi§ olacaktu. Bir~ok zamandan -

beri sinemadan ba§ka gece eglencesi bu
lunmzyan Ankarada son zamanlarda bu 
da halledilmi§tir. Ecnebi artistlere kar§t 
tatbik edilmekte olan tahdidler gev§etil
mi§ oldugundan bugiin §ehirde mukem· 

mel iki ca:z,band vardtr. Sehrin en biiyiik 

otelinde de bir kabare a~tlnu§tlr. F akat 

bunlann haricinde en ho§ toplantt yeri 

Karpic; lokantastdtr. Rus ihtilalinden son· 

ra Turkiyeye hicret eden M. Karpi~ bir 

Giirciidiir ve §imdi Tiirk tebaastdiT. Son 
derece hal} bir adam alan M. Karpic; her 
zaman bembeyaz ipekli bir ceket giymek-

tedir. Karpic; lokantast Ankarada ha§h· 
ba§tna bir muessesedir. 

Ankarada ikamet mecburiyetinde o -
lanlar muhakkak ki Bogazm ve onun ye

§il sahillerinin, istanbulun daha yumu~ak 
havasmm hasretini c;ekerler. F akat eski 
merkezin giinden giine ba§a§agt gidi§ini 

gorenler de onun yakmda eskisine naza • 
ran bir golge halinde kalacagmt farket
mektedirler. istanbulu abideleri ve asan
atikast i«;in bir~oklan ziyaret etseler de 
umumiyet itibarile harabiye yiiz tutan bu 
§ehir, yeni Turkiyenin eskisi ile alakasmt 
kesmi!} olduguna daimi bir i§aret olarak 
kalacakttr. 

Londrada se~ilen ~ocuk Kral ve Krali~esi 

Londranm Peter Pan cemiyetinin an 'anesi mucibince her y1l Londranm ki
bar ailelerine mensub iki gocuk Claridye otelinde Kral ve Kfalir;e ktyafetine 
girmektedk Resmimiz bu ytlm mlnimini Kral ve Kraligesini gostermektedir. 

CUMHURiYET 

Orman kanunu 
miizakereleri 

Diin Mecliste hararetli 
miinaka~lar oldu 

Ankara 27 (Te -
lefonla) - Meclis 
bugtin orman ka
nun layihasmm mti 
zakeresine b~la -
dt. Layihanm he -
yeti umu.miyesi 
ha~mda baz1 meb 
uslar soz ald1. Ber~ 
Ttirker ormanlanm1 
zm az oldugundan, 
miktanm artrrmak 
tedbirlerinin de go Ziraat Vekili 
zoniinde bulundu - Muhlis 
rulmasmdan bahsetti. Hiisnii Kitabc1 
baZI muafiyetler kald1nhrken odun ve 
kerestenin daha kolayltkla temini im -
kanlarmm dii~tiniilmesini istedi. Ziya 
Gevher orta Anadoluya Step denmesi
ni ele alarak bunun hallo iimidsizlige 
dii§iirecegini, ormanlan tahrib eden 
bir neslin ~ocugu olmak itibarile kay -
detti. 

Hatta Ankarada Samanpazarmm da
hi senelerce evvel kereste pazar1 halin
de oldugunu siiylerli. 

Rasih Kaplan, orman i~letmesinin Zi
raat Vekaletinde kalmasile beraber sa
tJ~mm Maliyeye devri dogru olacagm1 
iler-i si.irdii. 

Ziraat Vekili Muhlis kiirsiiye gelerek 
layiha miinasebetile uzun beyanatta bu
lundu. Bu arada bir vakitler ormanlara 
cibali miibaha denildigini, ormanc1hk 
mefhu.munun memleketimize Cu.mhu -
r·iyetten sonra girdigi.ni soyledi ve ken
disinden evvel soz alan hatiblerin nok
tai nazarlarma cevab verdi. Bundan 
sonra layihamn madde madde miizake
resine gegildi. 

Paris 
bir 

• • sergtstne 
• naztre 

Amerikahlar 1939 sene· 
sinde muazzam bir sergi 

viicude getiriyorlar 
1937 Paris sergisi, bu fikrin ortaya 

ahld1~ giindenberi, di.inyada §imdiye 
kadar goriilmemi~ bir sergi olmak va
idini ta~1yor, bilhassa fizik sahasmda 
gok eskidenberi viicude getirilen btiti.in 
ihtiralar1 paviyonlarm, ziyaretgilerin 
hayran gozleri online sermek noktasm
dan, bu iddianm dogrulugu muhakkak
tlr. 

Ancak, Frans1zlarm bu te§ebbiisi.ine 
imrenen Amerikahlar, Nevyorkta 1939 
senesi igin beynelmilel bir sergi haZir
lamaga ba~lamJ!l bulunuyorlar. ilk ha
zrrhklarl ba~lamJ!l bulunan bu sergi, 
§imdiden soylenen sozlere baklhrsa, 
giizelligi, muhteviyatt ve uyanruracag1 
ciha~iimul alaka itibarile, §imdiye ka
dar vticude getir.iJen en miikemmel e
serleri fersah fersah geride blrakacak
tlr. 

1939 sergisinin in§aati igin satm all
nan arsanm tesviyesi ve in~aat i.§leri i
c;in sarfedilecek para 125,000,000 dolar
dir. 

istatistik miitehass1slarmm hesabma 
gore, serginin dogrudan dogruya veya 
bilvas1ta tesiri altmda tedaviil edecek 
para milyarlar1 bulacaktt.r. Sergiyi elli 
milyon ki§inin ziyaret edecegi. ve bii • 
tiin diinyamn bu sergide mal te§hir e
decegi. timid olunmaktad1r. 

Sergi, Nevyork §ehrinin merkezinde 
ve takriben be§ yiiz hektarhk arazi i.i -
zerinde kurulacakt1r. Flushing korfe -
zi, gemilerin yiizebilmesini temin ic;in 
derinle~tirilecektir. Kabilisevk balon -
larm, deniz ve kara tayyarelerinin ine
bilmeleri ic;in de bir hava istasyonu te
sis edilmektedir. 

Paras1z intifa hakkmm kaldmld1~m 
gosteren 17 nci maddede baz1 teklifler
de bulunuldu. Nevyork beynelmilel sergisinin in§1a

Raif (Karadeniz) muvakkat enciimen atl igin azami fedakarhk gosterilmekte
namma izahat vererek dedi ki: 

c- Parastz intifa hakkmm kaldinl -
m1~ olmas1 bu kanunda ehemmiyetli 
bir hiikiimdi.ir. Zati ihtiyaclardan mak
sad ev, ahtr, samanhk yapmak ve tami
rat ic;in liizumlu olan kereste ve odun 
yapmak iizere paraSiz agac verilmesi 
idi. Alati ziraiye yapip satmak ic;in dahi 
meccanen agac verilmekte -idi. Bu sis
tern, ormanlarimlzl harab ettigi gibi 
bu kolayhklardan koylii de istifade et
memi.§tir. Ormanlar1 kurtarmak ister -
sek cezrt baZl tedbirler almahy1z.• 

Bu madde miinasebetile Tahir Hitit 
tarafmdan verilen teklif kabul edilme
di. 18 mci maddede de bazl miinaka~a
lar oldu. 

19 uncu maddede mmtaka dahilinde
ki koylerin cami, mekteb i<;in kereste 
ihtiyacile koy yollarmdaki koprillerin 
yapilma&I ve tamiri igin yalmz kesme 
ve ta~1ma masraflan ahndiktan sonra 
liizumu derecesinde, ormanlarm keres
te ist.if edlimi.§ yerlerinden veya orman 
memurlarmm gosterecegi. mahallerden 
kerestelik tomruk verilecegi yaZih idi. 
Bu maddeye Halkevlerinin de ilavesi 
teklif edildi. Bu husustaki takrir kabul 
edildi. Koy odalarmm da ilavesi hak -
kmdaki teklif kabul edilmedi. 

32 nci madde, orman i~leri ve her tiir
lti i~lctmelerin Ziraat Vekaletine bagh 
htikmi §.ahsiyeti haiz ve millhak btitc;e 
ile idare olunan Orman Umum mi.idiir· 
ltigu tarafmdan yapllacagmdan bahisti. 
Ziya Gevher bu te§kilatm bu i~in yiik
sek siyasetini ve kontrolunu yapacak 
bir heyet olup olmad1gm1 sordu. Ziraat 
Vekili tatbikat igin bir de te~kilat ka -
nun layihas1 yaplld1gmi ve layihanm 
enctimenlerde konu~ulmakta oldugunu, 
orman i.§leri u.mum miidiirliigi.i.niin 
dogrudan dogruya Ziraat Vekaletinin 
idare ve murakabas1 altmda gah~aca -
~m soyledi. 

Ziya Gevher tekrar s(iz alarak miita
leasmda 1srar etti. Memleketin ileride 
orman siyaseti de yapacak bir miies -
seseye ihtiyac1 oldugunu, Devlet Demir 
yollarmm da ayni §ekilde bulundugu • 
nu, miilhak biitge ile idare edilmekle 
beraber dogrudan dogruya Naf1a Veka
letinden bir te§ekkiile, o te§ekkiiliin de 
Vekalet makamma bagh oldugunu soy
ledi ve bu yolda bir takrir verdi. 

Ziraat Vekili tekrar izahat vererek 
orman idaresinin bugi.inkii gibi bir te§
kilatl olacagm1, fakat yeni kanunun bu 
umum mtidiirli.ige yeni bir<;ok vazife -
lerle bir §ahsiyeti hiikmiye verdigini 
ve mtidiirliigiin Ziraat Vekaletinin dog
rudan dogruya kontrol ve murakabesi 
altmda bulunacagm1 izah etti. 

Raif Karadenizle Mustafa $eref te 
bu mevzu ii.zerine fikirler-ini soylediler. 
Miizakerelerden sonra Ziya Gevherin 
takriri kabul edilmedi, madde aynen 
kabul olundu. Bundan sonra birkag 
madde daha konu~uldu, miitebaki mii
zakerelere cuma giinii 15 te devam e
dilmek i.izere nihay-;t verildi. 

Bulgar Ba§vekili Sofyada 
Sofya 27 (A.A.) - Belgraddan don -

mekte olan Ba§bakan Kose ivanof'a hu
dud sonuna kadar Stoyadinovic;'in hu -
susi katibi refakat etmi§tir. 

Kose ivanof, Sofyaya kadar gegtigi 
biittin istasyonlarda balk ve mekteb ta· 
lebesi tarafmdan selamlanm1~ttr. 

Nevyorkun muazzam btnalarmdan 
dir. Amerikanm en biiyi.ik ve en me§-
hur mimari eserler:im.i viicude getiren 
miihendisler ve mimarlar, bu serginin 
in~aatma memur edilmi§lerdir. 

Bu serginin agllaca~ giin olan 30 ni
san 1939, Georges Washington'un ilk 
Amerika Reisicumhuru segildigi tari • 
hin yiiz ellinci ytldoniimiidtir ve Ame
rika, o giin, biiti.in di.i.nyaya, bu bir bu-
c;uk as1r zarfmda ilim, fen, san'at, is -
tihsal, terbiye gibi sahalarda ve be§er 
sayinin biitiin diger sahalarmda neler 
vii.cude getirdigini gosterecektir. 

Amerikahlar, 1939 sergisine cistik -
bal dilnyasmm yap1h~h adm1 vermi~ -
lerdir. Sergide ba~hca on kiSlm vardir. 
Elbise, mesken, terbiye, amme hizmet
leri ve sosyal hizmetler, hi.ikfunet ve 
kooperatifler, s1hhat, eglence, gtda, sa-
nayi ve temel endiistriler §Ubeleri. Her 
~ubede bahc;eler, gc§meler, agaclar, lo
kantalar, tiyatrolar ve bir siirii eglen-
ce yerleri bulunacak ve sergi, heyeti 
u.mumiyesile, insanlarm bugiine gelin
ciye kadar hangi vas1talarla, hangi yol
lardan g~erek nereye ula§tlklarm1 ve 
bu eserlere nazaran bundan sonra ne
reye ula§abileceklerini gosterecektir. 

1937 nisanmdan itibaren sergi i.n§aa • 
tmm faaliyeti tam manasile artacak ve 
her on giinde bir bir binanm plam ik
mal edilmek suretile yedi ay c;ah§tla
caktlr. Sergi yerinde bu suretle yiizler
ce bina yap1lacaktrr. 

Daha §imdiden faaliyete gegmi§ bu -
lunan sergi idare heyeti, diinyanm her 
tarafmdan talebler almaga ba§lam1~trr. 

Dehsetli bir mirasa , 
konan Veliahd! 

cVeliahd• admt ta~1yan bu horoz A· 
merikanm Los Angeles ~ehrinde kain 
bir <;iftlik sahibine aiddir. Horoz, mii -
teveffa! babasmm birgok sergilerde ka
zandigl kupalar arasmda fotograf c;ck
tirmi§tir. 

28 ikincikanun 1937 

Hereke fabrikasinin ~alu;malar1 
Bu devlet fabrikas1nm imalab ve sab,Iari, 1936 da 

evvelki seneye nazaran bir hayli artmi,br 

Hereke labrikasrnzn tezgahlarrndan bir manzara 
Si.imer Bankm idaresinde bulunan He~ 731,973 lira ktymetinde kuma~ imal edil

reke yiinlii dokuma fabrikas1 1936 ythm mi§ti. Y abanct iplikten gitgide daha faz· 
miisaid bir faaliyet konjunkturile ikmal Ia kuma§ imal edilmesi, memlekette kali
etmi~tir. Yi.inlii dokumactltk sahasmda teye dogru ragbetin artttgma delildir. 
memleketimizde bir iki ytldanberi hisse- Esasen Bursa Merinos iplik fabrikasmm 
dilen muvakkat buhran gozoniinde tutu- faaliyete gec;mesile bu -nevi kuma§lar ic;in 
!ursa gec;en ytla nazaran ahnmt§ olan gerekli iplikler de dogrudan dogruya Sii
daha yiiksek randtman ve neticeler, cid- mer Bankm bu yeni fabrikasmdan temin 
den memnuniyet verici mahiyettedir. edilebilecektir. 

Hereke fabrikas1 biten ytlm ilk 11 ayt Gec;en ytlm satt§ vaziyeti ~ok musaiJ 
zarfmda 85.556 kilogram iplik imal et- gec;mi§tir. Satt§lar, ytlm ilk 11 ayt zar -
mi§ ve kendi ipliginden imal ettigi kuma§ fmda, gec;en senenin ayni devresine nis~ 
miktan ilk on ay zarfmda 78.043 metro· betle % 25 bir fazlabk gostermi§tir. Fa
yu bulmu§tur. F akat astl c;ah§ma, yaban- kat yalmz piyasaya olan sah§lar nazan 
c1 iplikten kuma§ imali sahasmda olmu§• itibara ahmnca bu tezayiid nisbetinin 
tur. Bu nevi kuma~tan imal edilen miktar %64 gibi yuksek bir rakam ifade etmesi, 
sen en in ilk II ayt zarfmda 867.319 lira fabrikamn piyasada gitgide daha geni~ 
k1ymetinde 246,172 metrodur. Gec;en se- bir siiriim imkanile kar§tla§makta oldu • 
nenin ayni miiddeti zarfmda ise ancak gunu gosterir. 

Bel~ika kabinesin
de yeni degi,iklikler 
Biitiin sosyalist naztr· 
lar1n istifa edecekleri 

haber veriliyor 

Bulgaristanda 
amele biirolart 

" r. 

«i~timai sigorta» na 
altinda kurulan teskilat , 

nastl ~ab~1r? 
Briiksel 27 (A.A.) - Sthhiye Na • Bulgaristan i§ kanununu yirmi seneden 

zm M. Vanderveld istifa etmege karar beri tatbik etmekte ve ondan c;ok iyi ne ~ 
vermi§tir. N aztr diger sosyalist nazular ticeler almaktadtr. «!c;timai sigortalar» 
Ia yapacag1 bir mi.i§avereden sonra kat'i namt altmda te§kil edilen biironun bugiin 
karanm verecektir. 800 milyon leva sermayesi, birc;ok arne~ 

M. Vanderveld' e, lspanya i§lerile le dispanserleri ve sanatoryomlan vard1r. 
Marksist lideri M. Leon Degrelle'in 1 - Amele ve patronlann miisavi olarak her 
talya radyolan vasttasile soyledigi nu - hafta amelenin yevmiyesine gore verdik
tuklar meselesinde Belc;ikamn ittihaz et· leri aidattan bu biiro bu sene de 21 0 
tigi taTZI hareket hakkmda M. Van Ze- rnilyon levahk bir varidat temin etmi~tir. 
elland'la mutabtk degildir. Bu varidatm 15,200,000 levast ameh 

Diger sosyalist namlann istifa da e • kazalanna, 55,550,000 levast amele 
decekleri zannedilmektedir. hastahklanna ve logosa!tklarma, 4 mil ~ 

N eticesiz bir miilakat 
Briiksel 27 (A.A.) - Kabine, bu • 

giin toplanacakhr. Kabinede tadilat ya
ptlacagmdan bahsedilmektedir. Filvaki 
bir miiddettenberi M. Von Zeelland'la 
M. Spaak ve M. Vandervelde arasmda 
Baron Borcgrave'm Madridde oldi.iriil -
mesi ve M. Degrelle'in radyo ile ne§re • 
dilen konferanslan hakkmda noktai na· 
zar ihtilaflan mevcud bulunmakta idi. 

Dun ak~am Ba§vekille Hariciye ve 
Umumi Sthhat Naztrlan uzun miiddet 
gorii§mii§lerdir. F akat bir itila£ has1l ol· 
mu§ oldugu zannedilmemektedir. 

Balkan memleketleri i~in 
posta iicreti ucuzluyor 

[Ba~taratz 1 f?Jct sahtfede] 

dun de devam edilmi§tir. Y edi ecnebi ve 
dort Turk murahhastan miirekkeb olan 
heyet, diin beynelmilel nizamnameleri 
gozden gec;irerek mii§terek metinler ha -
zulamJ~lardtr. Haznlanan metinler kat'i 
§ekillerini ald1ktan sonra Bern' deki bey

nelmilel Tele-Communication merkezine 
bildirilecektir. 

Posta ve T elgraf Miidiirii Mazharm 

riyasetindeki TUrk heyeti misafirlere bu· 

giin fstanbulun goriilmege deger yerleri
ni gezdireceklerdir. Heyetin c;ah§malan 

daha birkac; giin devam edecektir. 

Heyet, Kiigiik Antantla Balkan An -

tanttna dahil devletlerin telgraf, telefon 

ve pasta taksileri iizerinde de tetkikatta 

bulunduktan sonra posta taksilerinin as

gari hadde indirilmesi ic;in te§ebbiisat • 
ta bulunacaktu. Soylenildigine gore bu 

iki antanta dahil devletlerin posta, telgraf 

ve telefon iicretlerinde 1 mart 1937 den 
itibaren tenzilat yap1lacakttr. 

yon 520,000 levast amele tekaiid ma· 
a§larma, 32,763,000 levast i§siz amele
ye yaptlan yard1m ic;in, 1.123,000 le • 
vas1 ba§ka ic;timai yardtmlara ve diger 
birc;ok milyonlar da amelenin ihtiyaclan 
ic;in elzem olan sthhi miiesseselere sarfe ~ 
dilmi§ ve geriye kalan para da mevcud 
sermayeye zammedilmi§tir. Miidiriyetin 
800 milyon levahk sermayesi iyi faizle 
devlete ve belediyelere ikraz edilmi§tir. 

«lc;timai sigortalar» mudiriyetinin 
Sofyada biiyiik ve muntazam bir dispan
seri vardtr. Bu dispanserde 17 doktor 
vardtr ve bu sene bu dispanserde 
220,694 ameleye baktlm1~hr. Vasati o -
larak bu dispanserde giinde 800 amele
ye baktlmaktadtr. 

~imdi Sofyada 1 nisanda buyiik v~ 
muntazam bir amele hastanesi de kii~aJ 
edilecektir. Hastanenin binas1 ve me£ -
ru~att §imdiden tamamile hamd1r. Bu 
hastanenin dahili hasta!tklar ic;in 80 ya
tagt, verem ic;in 80 ya tagt, logosalar ic;iTl 
50 yatag1, hariciye ic;in 65 yatag1, goz. 
kulak ve bogaz hasta!tklan ic;in 30 ya
tagt ve ziihrevi hastahklar ic;in de 25 ya
tagt bulunacakttr. Bunlardan maada bu 
hastanenin 6 koltuklu bi.iyiik bir di§<;i sa
lonu, rontgen daireleri, kendi eczanesi ve 
bir de biiyiik cankurtaran te§kilatt ola -
cakttr. 

«l<;timai sigortalar» biirosunun aynca 
lslimiye kaphcalannda 70 yatakh bir 
tedavihanesi ve Filibe, Varna, Rusc;uk, 
Burgaz, Haskoy ve Gabrova §ehirle • 
rinde de dispanserleri vardtr. 

Memduh Tezel 

Papamn s1hhati 
Vatican 27 (A.A.) - Papanm sthhati 

gayani memnuniyet bir §iekilde devam 
etmektedir. Diinden itibarcn basta, ka~ 
mn deveramm kolayla~bran §Ualar ne~
reden k1sa dalgah bir alet vas1tasile yc· 
ni bir ~ekilde tedavi cdilmektedir. 

nat 
sa 
rnii 
tire 
Ia 
le 
sas 
lift 

kil 
ye, 
ko 
DUI 

Ian 

h 
iiz 
sii 
Zal 

stl 
be 
te 

d 
ke 
iki 
rn .. 

et 

ra 
ba 
re 
T· 
lk 
ka 

re 
le 

bi 
d 

ta 
lh 



28 ikincikanun 1937 

Karar1n 
[Ba$taratt 1 fnct sahtfedeJ 

Oiger taraftan konseyin yukanda ah
nan karanmn 1 numarast mucibince Fran
sa ve Tiirkiye hiikumetleri raportoriin bir 
miimessilinin huzurile meseleyi halle ik -
tiran ettirmek maksadile Pariste konu§ma
lanna devam etmi§lerdir. Bu miizakere -
ler esnasmda Tiirkiye heyeti murahha
sasJ meselenin halli ic;in §U yolda bir tek
lifte bulundu: 

!skenderun sancagmm tamamen miista
kil bir devlet haline konulmasi ve Suri -
ye, Li.ibnan ve Sancaktan miirekkeb bir 
konfederasyon te§kili. Bu konfederasyo -
nun bilhassa atideki meseler hakkmda sa
lahiyettar olmast: 

1 - Harici miinasebetler, 
2 - Gi.imriik ittihad1, 
3 - 1\t!eski'ikat birligi. 

Fransa hiikumeti mandater devlet sifa
hmn bu teklifleri miinaka§a esas1 olmak 
i.izere kabuliin: miisaid olmadJgmi ileri 
siirdii ve her iki tarafm hukuki noktai na
zarlarmt muvakkaten bertaraf ederek va
sd olunacak sureti hal elemanlanm madde 
bemadde pratik bir §ekilde tetkik etmegi 
teklif eyledi. 

Tiirkiye heyeti murahhasast bu meto
du kabul etmedigi cihetle Paris miiza -
kereleri bir neticeye iktiran etmedi ve her 
iki hi.ikumet konseyin ic;timama intizaren 
miizakerelerine diplomasi tarikile devam 
ettiler. 

Bu arahk ve kanunusani iptidasmda 
raportor, meselenin tetkikatma yeniden 
ba§lamak iizere I 5 kanunusaniden itiba
ren Cenevrede haz1r bulunabilecegini 
lurk ve F rans1z hi.ikumetlerine bildirdi. 
lki tarafm talebi ve raportori.in mutaba
kau iizerine evvelce 15 kanunusanide ic;
tirnaa davet edilen konseyin toplantlSl 21 
kanunusaniye talik edildi. 

Miizakereler Cenevrede 20 kanunu -
sanicle tekrar ba§ladJ. T etkikat bilhassa 
bir Franstz vesikas1 iizerinde oldu. Bu 
~esika Tiirk heyeti murahhasas1 tarafm
dan dermeyan olunan hukuki tezlerin doi!
rulugunu sarahaten reddetmekle hera -
her Sancagm kat'i statiisile Suriyenin is
tiklaline degin tatbik olunacak bir intikal 
rejimi arasmda bir fark gozetmek sureti
le bir uyu§ma zemini anyordu. 

Bu telakkiye gore 1921 itilafmln tat • 
bikini temin i<;in kat'i statu Sancakta man
damn nevama devammt istilzam ede -
cek ve bu da mesela Milletler Cemiyeti 
tarafmdan F ranstz tabiiyetinde bir alt ko-

. ser tayini suretile if a de olunacakh. 
lntikal rejimine gelince, bu rejim ida

rive harsi mesailde, ht'amn gayriaskeri
ligi ve !skenderun limammn istimali hu • 
suslanna taalluk eden Tiirk taleblerini tat· 
min etmekle beraber kat'i rejimi haZITh
yacak ve ~imdiden Sancaga farkh bir 
varhk - entite distincte §ekli verecekti. 

F ransa hiiki'imeti Konseyin iui.hazmt 
rniinasib gorecegi karara berv~hi pe~in 
rnuvafakat edecegini, bu miinasebetle ve 
kat'iyetle beyan etmi§tir. Bir sureti tes -
viye bulunmasma matuf konu~malar inkt
ta etrneksizin iptidai bir tetkike mevzu 
te9kil etrni~tir. 

Maahaza i§in hukuki safhast, miisbet 
hal ihtimallerine mebni mahfuz buaktl -
tnl§hr. Miiteak1b k~nu§malarda muka • 
l'eseli bir etiide giri§ilerek mutasavver iki 
hal §eklinin ihtiva ettigi mubayenetleri a
~altmaga gayretle <;ah~Ildt. 

lskenderun mmtakasmm miistakbel 
statiisiinii tanzime matuf olan atideki e -
sas pensipler iizerin.de bir anla§ma tahak
k:uk edebildi: 

1 - San<:ak farkh bir varhk te§kil 
eder. - Entite distincte - Dahili i§lerinde 
tam bir istiklale sahibdir. A§agtda lie; nu
rarnada yaz1h ahkiim mahfuz kalmak 
kaydile harici i§leri Suriye devleti tara
ftndan idare edilir. Sancak ve Suriye i -
Sin ayni giimriik ve meskukat usulii mev
tuddur. 

2 - Sancakta Turk lisam resmi bir 
lisandu ve I 0 uncu ftkrada derpi§ edilen 
l.lsule tevfikan diger bir lisan istimalinin 
§eraitini ve karakterini Konsey tayin e -
decektir. 

3 - Bu devletin hakimiyetine ve is • 
tiklaline herhangi bir suretle hale! iras 
edilecek mahiyette Suriye devleti tara -

{1ndan m~nak.it b~yne~mii~I ~ic;bir itilaf ~e 
I e:z.a aym testr~en .ha1z h1c;btr beynelm1 -
e) karar Cemtyeh Akvamm mukad -
~em ve kat'i bir muvafakati olmaksiZln 

all.cakta tatbik edilemez. 
h· 4 - Hususi ajanlar Suriyenin sala -
· l:Yetine btrahlmt§ i§ler i~in her iki tara£ 
lcr11• • •• I . b 1 tnakamlan arasmdak1 luzum u trtJ-
r/t1 temin edeceklerdir. Bu ayni i§ler t· 
Pl.n.!Sancak ve Suriye te§rii meclisleri bu 
§ea.r ~tnentolar aras1 irtibatt tesis ve bunun 
ca~~ttini tayin etmek ihtiyarmi haiz ola 

a.rdn 
s- ·s ~ .. 

n·a ancagm statu ve ana yasasma 
l'eti . 

dah .1• ternme matuf a§agJdaki §artlar 
Icon 

1 tn~e icra edilen Cemiyeti Akvam 
Ae:yl kontrolu: 

re C-: F rans1z tabiiyetinde olmak uze
la · enu:yetj Akvam konseyi tarafmdan 
dtb 1edilecek bir delegenin mahallin 

u unmasJ. 
B- St .. hk'" atu veya anayasa a amma 

metni 
muhalif icrai veya te§rii her karari Clele -
genin azami 4 ay miiddetle talik etrnek 
salahiyeti. Bu takdirde delege derhal 
meseleyi, bu hususta nihai karan verecek 
olan Cemiyeti Akvam konseyine arzet -
mege mecburdur. 

C - Turk ve Franstz hiikumetleri 
konseyin ittihaz edecegi kararlara ria!C:ti 
temin ic;in Cemiyeti Akvam konseymm 
kendilerine yapacagi tavsiyelerin muk -
tezasmi ifa etmege amade olduklanm be
yan ederler. 

Konseyin karan mi.ifadma nazaran iki 
hiikumet mii§tereken hareket etmek va -
ziyetinde bulunduklan takdirde bu iki 
hiikumet evvelemirde bu hareketin §era
itini isti§are edeceklerdir. 

Gayriaskerilik hususunda konseyin 
hak ve salahiyetleri bilahare tayin edile· 
cektir. 

6 - Sancagm ordusu yoktur. Hic;bir 
me<:!buri askeri hizmet orada ihdas olu
namaz, orada hic;bir askeri tahkimat ya
pilamaz, yalmz mevcudu ..•• ki§iyi gee;· 
miyecek olan mahalli polis kuvvetleri 
te§kil olunabilir, ve i§bu polis kuvvetle
rine laztm olan silahtan gayri hic;bir esli
ha Sancaga sokulamaz ve orada bulun
durulamaz. Teknik hususat bilahare ya • 
ptlacak bir anla§ma ile tayin edilecektir .. 

7 - Bir Tiirk - Franstz muahedes1 
akdolunacaktJr. Bu muahede Tiirkiye ve 
F ransamn Sancagm tamamiyeti mi.ilki -
yesini ne §ekillerde temin ettiklerini t.es -
bite matuf ahkam1 ihtiva edecektir. l§bu 
teminat tarafeyn arasmda yaptlacak is
ti§are sonunda tatbik edilecektir. 

Ti.irkiye • Suriye ve F ransa arasmda 
bir anla§ma yaptlacaktn ve bunun mev· 
zuu Tiirkiye - Suriye hududunun masu· 
niyetini temin etmek ve Tiirkiye - Su
riye i.ilkeleri iizerinde diger memleket re· 
jim ve emniyeti alyhine mi.iteveccih her 
tiirlii te§kilat ve faaliyeti menetmek ola
caktJr. 

8 - Sancak statlisii lskenderun li -
manmda Tiirkiyenin bu !imam transit 
ihtiyac1 ic;in en geni§ mikyasta ~ullan • 
masma miisaade etmek maksadt!.e ke~
disine tamlacak hukuk ve menafu tasnh 
edecek olan bir maddeyi ihtiva eyliye -
cektir. 

9 - Statu ve anayasa, konsey bu 
hususta karar verir verm;z meriyete gi -
receklerdir. 

1 0 - Konseyin karar ve tavsiyeleri 
siiliisan ekseriyetle ittihaz edilecektir. 
T arafeynin reyleri bu ekseriyet hesabma 
dahil degildir. 

hbu metin F ransa ve Tiirki~e. mi.imes
sillerinin tasvibine iktirak etmi§hr. Bun
da mtinsifane ve pakta uygun bir tam 
hal esaslan olabilecegi hakkmdaki i§bu 
miimessillerin kanaatlerine ben de i§tirak 
ediyorum ve bunlan konseyin tasvi? ed:
cegine de §iiphe etrniyorum. Tesb1t e.d1· 
len metinden baz1 elemanlann daha §Im
diden istihsal edilmi§ oldugu anla§thyor. 

Oiger taraftan bazt nokta tasrihah ve 
hatta miitemmim ahkamt istilzam et
mektedir. Ye nihayet diger baz1 hususa· 
ta clair teknik bir etiid yapmak gerektir. 
Bu mi.ilahaza iledir ki tahdidi bir mahi • 
yeti haiz olmaksiZin zirdeki cetvel tesbit 
edilmi§tir: 

A- Statii: 
1 - Sancagm tarifi: Balada maruz 

esas prensiplerin I numarallSI, .. 
2 - Haliham hududlarmm tasd1k1 

ve I 2 eylul 192 I tarihli kararname ile 
Sancaktan aynlmt§ olan lie; nahiye me -
selesinin tetkiki, 

3 - Statiiye, esas prensiplerin 3 nu-
marahsmm derci, 

4 - Statiiye, esas prensiplerin 4 nu· 
marahsmm derci, 

5 - Konseyin kontrolu, konsey dele-
gesinin salahiyetleri ve sa~~e - esas pren
siplerin 5 numarahsma ~uraca~.t .~ 

6 - Askerlikten tecnd statusu: Sta
tiiye, esas prensiplerin 6 n~arahsmm 
derci. Konseyin bu husustak1 hukuk ve 
salahiyetlerinin tetkiki - esas prensiblerin 
5 numarahsmm son bendine miiracaat • 

7 - Ekalliyetlerin hukuk ve hima -
yesi, istida hakkmm istimali, 

8 - lkt1sadi ahkam, !skenderun - e
sas prensiplerin 8 numarahsma miiracaat· 
pasta anla~malan, 

9 - Mer'iyete vaz'1 ve ahkamt mu • 
vakkate. 
B- Ana yasa 
1 - Kuvvayi umumiye: T e§rii, icrai, 

kazai uzuvlann ve bunlann salahiyetleri
nin esas prensiplerin I numarahsmm ~er
c;evesi dahilinde tayini, 

2 - Usuhi intihab, 
3 - Lisan meselesi • esas prensiplerin 

2 numarahsma mliracaat-
4 - Ana yasanm tadiline miiteallik 

usul, 
5 - Mer'iyete vaz ve ahkamt muvak· 

kate. 
Yukanda i§aret edilen vazifenin ifa

sma tevessiil etmegi konseye teklife mec
bur oldugumu zannediyorum. Konsey 
mandater devletle mutabtk olarak konse
ye arzedilmek iizere i§bu muhtelif mev -
zulan tetkik ve bilhassa Sancagm statu 
ve ana yasasmm tahriri i<;in miitehass1s bir 
komiteyi tavzif edebilir. Raportoriin, i-
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Sancakta yen1 • •• tatbik1 • reJimin F ransiZlar da, Suriyeliler 
de, bizim kadar memnun 

olmahdtrlar 
[Bagmakaleden devam] 

rin ikinci ve en miihim amili olmu§tur. 
Biz, nice hakh davalanmtzm, hatta mu
harebe meydanmda kazantlmt§ zaferleri
mizin beceriksiz; bilgisiz zaytf ve aciz 
diplomatlarla politikaCilann elinde, kay
bedildigini biliriz. Onun i~in, dava
m•zm kazamlmas1m temin eden iki 
biiyiik amilden, Atatiirkiin yiiksek 
dehasmi, haklan bizde olmasma na
zaran, ~ok daha ehemmiyetli gorii-

Teferriiata dair baz1 hukuki maddeler i~in yapl· 

yoruz. --

lacak ania,ma yak1nda 
[Ba$taratt 1 tnct sahttedeJ 

1 muahede de yakm zamanda Ankarada 
imzalanacaktlr. 

20 §ubatta Cenevreye muallak mese -
leleri gorii§mek i.izere Tiirkiyeden N u
man Rifatin riyasetinde daha ziyade hu
kuki bir heyet gelecektir. 

Hariciye Vekilimiz T evfik Rii§tii A
ras, birkac; gi.in dinlenmek iizere, ihtimal 
Sen Moris'e gidecektir. Oradan da ital
ya Hariciye Nazm Kont Ciano ile gQ.. 
rii§mek iizere Milano'ya gidAecektir. 

Numan Rifat ve Refik Amirin yarm 
ak§am Cenevreden hareket etrneleri muh
temeldir. 

DOGAN NADI 
M. Delbos Parise gitti 

Cenevre 27 (Hususi) - Konsey ruz
namesindeki mi.ihim meseleler halledil • 
diginden, F ranstz Hariciye N azm M. 
Delbos bu ak§am Parise hareket etmi§· 

Hatay meselesinin Tiirkiye Cumhuri
yetinin dileklerine uygun olarak hallin
den, Suriye ve Fransanm da istifadeleri 
biiyiiktiir. Bir defa, meselenin bizim ka
bul etmedigimiz bir tarzda ha!Ene imkan 
yoktu. ~iinki.i, Atatiirki.in .ve onun sevk 
ve idare ettigi Tiirk milletinin kmlmaz 
azim ve iradesi, bugiin degilse yann, da
vayJ, istedigimiz §ekilde, hallettirecekti. 
Fakat, o zaman, Fransa ve belki de Su
riye, Turk dostlugunu kaybetrni§ olacak
lardt. Tiirk dostlugunun ne demek oldu-

gunu, Fransiz matbuahnm bir kJsmile tir.ingiliz Hariciye Nazm M. Eden de 
bizzat F ranstz Ba§vekili pek iyi ani ami§- yarm sa bah Londraya hareket edecek • 
lard1r. Onun i<;in, Hataya istiklal verip 
Tiirk dostlugunu kazanmak veya aksini tir. 
yap1p Turk dostlugunu kaybetmek §Ikla
nndan birini kabul Isttrannda kahnca pek 
akilane olarak birinci §Ikkt tercih ettiler. 
Boyle yapmakla Tiirkiyenin hesabma ol
dugu kadar kendi hesablanna da iyi ha
reket etrni~ oldular. (:iinkii, nihayet, 
Tiirk Hataya hakim olmak gibi -tahak
kuku imkans1z- bir arzudan vazge~mege 
mukabil, Suriye de, Fransa da Tiirkiye
nin daima bel baglanabilecek olan kuv
vetli dostlugunu temin ettiler. 

Hulasa, Hatay meselesinin, bir ihti
lafla degil; bir itilafla bitmi§ olmasmdan 
dolay1 F ranstzlar da, Suriyeliler de biz 
Tiirkler kadar memnun olmahdtrlar. 
~iinkii, 

Civanmerd Tiirkiin merd dostlugunu 
kazanmt§lardir. 

ABIDIN DAVER 

Diinkii ve bugiinkii Iran 
Eminonii Halkevinden: 
Bu ytl 1~tln diizenlediglmlz seri konferans

larm ii~tiinciisii 28/1 / 937 per:;;embe giinii 
saat 17,30 da Evimh;;in Cagaloglundak1 
merkez salonunda Murad Sertoglu tarafm
dan (Diinkii ve bugiinkii iran) mevzuu iize
rinde verllecektlr. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

Y armki konferans 
Halkevinde verilmekte olan felsefe kou

feran.slarmm dordiincii.sii yarm a~am 

i:I9:t mecmuas1 miidiirii Dr. Ziyaeddln Fah
ri tarafmdan (istlkra feLsefesi ve Tiirkiye 
i~tln manas1) mevzuu ii:rerinde verilecek -
tir. 

Antakyada tezahiirat 
Antakya 27 (A.A.) -Havas Ajan· 

st bildiriyor: 
Suriye efkan lskenderun hakkmda ge

Ien haberler iizerine muhtelif §Ckilde te
zahiirata maruz kalmaktadtr. Birc;ok §e
hirlerde niimayi§ler yaptlmi§hr. Sam, Ha
leb, Humus, Hama ve Dir.zor' da c;ar§J· 
lar kapanmt§hr. Antakyada Suriyeli 
Arablar diikkanlanm protesto makamm -
da kapatrnt§lardu. 

Hi~bir hadise vukuu bildirilmiyorsa da 
yarm ic;in Halebde gayet miihim bir nii
mayi~ haZJTlandJgt haber verilmektedir. 

Halebde talebe silah baftna 
davet ediliyormuf 

Haleb 27 (A.A.) - Bugiin Haleb
de iki biiyiik niimayi§ yap1lmt§ ve §ehir 
ba§tanba§a kapatJ!mt§hr. Beyannameler 
tevzi edilerek talebe iskenderunu kur -
tannak ic;in silah ba§ma davet edilmekte
dir. Bu beyannamelerin Vatanilerin te§· 
vikile dagtttldtgt ogrenilmi§tir. Haleb 
Tiirk konsoloslugunun bir tecaviize ugra
mast ihtimaline binaen polis konsolosha
neyi muhafaza altma alml§br. 
Nazrrlardan izahat istediler, kon
soloslugumuz muhalaza altrnda 
Sam 27 (A.A.) - Sancak mesele· 

sinin aldtgi hal §ekli hakkmdaki haber -
ler i.izerine sukutu hayale ugnyan bin ka
dar talebe tehdidle di.ikkanlan kapattJk • 
tan sonra §imdiye kadar yiiksekten konu· 

-.......- §an Suriye ricalinden hesab sormak isti· 
~ubeye davet yerek dairelere gitrni§ler ve kaptda ya • Baklrkoy Askerllk l;!ubesinden: 

Ankarada imzalanacak 
----~--------------, 

Milano miilakat1 
haz1rhklar • • 

·~•n ----
Sefirimiz diin Milano'ya 

hareket etti 
---

Roma 27 (Hususi) - Tiirkiye 
Hariciye Vekili T evfik Rii§tii Arasla 
italya Hariciye Nazm Kont Ciano a
rasmda §ubatm 3 iinde vuku bulacak 
rniilakatm haztrhklarile ugra§mak iize
re Tiirkiyenin Roma Biiyiik Eelc;isi 
Hasan Ragtbla elc;ilik erkam iki giin
denberi Milano'ya gitmi~ bulunmakta
dtrlar. 

ftalya Hariciye Nazm Kont Cia
no ~ubatm 2 sinde tayyare ile Roma
dan Milano'ya hareket edecektir. 

~'------------------------'~ 
soloshaneleri dola§mt§ ve Tiirk konsolos
luguna gitrnek istemi§lerse de zab1ta bu
na miimanaat etrni§tir. Ayni hareketler 
bugiin dahi devam etmektedir. Tiirk kon
soloslugu zab1ta tarafmdan muhafaza o
lunmaktadu. 

lzmirde sevinc 
lzmir 27 (Hususi muhabirimizden)

Hatay davasmdaki zaferimizin sevincli a
kisleri biiyiiktiir. Sehir bayraklar i~inde
dir. Konseyin tasdik haberi radyoda din
lendi. Halk: 

<!:- Var olsun Atatiirk! Biiyiiklerimiz 
almrniZI ak c;tkardtlar !» diye bagiTmJ~
ttr. 

*** 
$ehrimizdeki Ermenilerin sevinci 

Hatay zaferi !stanbuldaki Ermeni 
yurdda~lartmtz arasmda da umumi bir 
sevinc uyandtrml§hr. Ermenilerin bu sa
mimi hissiyatma terciiman olmak iizen 
cismani meclis dUn ak§am Bedros Hora
sancmm riyasetinde toplanarak Cumhur· 
reisimiz Atatiirkle Ba§vekil lsmet lno · 
niine tebrik telgraflan c;ekmi§ler ve Turk 
Ermenilerinin Cumhuriyete ve Biiyi.ik 
Onderle hiikumete sadakat ve baghhk · 
lanm teyid etmi§lerdir. 

Patrik piskopos Mesrop Naroyan da 
Cumhurreisimize ve Ba§vekilimize tebrik 
telgraflan ~ekmi§tir. Patrigin riyasetinde 
toplanan ruhani rnedis te biitiin Ermeni 
kiliselerinde Biiyi.ik Onder Atatiirkle 
Ba§vekil lsmet lnoni.i ve ktymetli arka -
da§lannm omiirlerinin artrnasJ ic;in dua • 
lar yaptlmasma karar vermi§tir. Bu mii· 
nasebetle Patrikhane kilisesinde yaptla • 
cak dini merasime bizzat Patrik Naro -2a/ 1/937 gunu.nden itibaren yerll ve ya- kaladtklan Ba§vekille Dahiliye Nazmm 

banc1 333 dogumlu mtikelleflerln ilk yok- muahaze etmi~lerdir. Bu kalabahk kon
la.malarile 308 ua. 328 dogumlu ihtiyat era- ~-~~~~~~~!'!""""~!'!"""""!""""!"""~~~~~~~""!!~~~""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~~~!!!!~---------"'!'""'!""!! 

yan riyaset edecektir. 

tmm mutald olan senelik yoklamalarma. 
ba§l.annu~·tlr. Alakadaranm blzzat veya 
mektubla miiracaa.t etmeleri ilan olunur. 

c;inde kendi miimessilini bulundurabilece
gi bu komite raportorle mutab1k olarak 
konsey reisi tarafmdan ihtisaslarma bina
en intihab edilmi~ azami altJ §ahsiyetten 
miirekkeb olacaktir. Komite arzu ettigi 
takdirde Akvam Cemiyeti Katibi Umu -
miliginin salahiyettar servislerile ve ica -
bmda daima mandalar komisyonile isti
~are edebilir. 

Konseyin 16 kanunuevvel tarihli 
karanna tevfikan tayin edilmi~ olan mii
§ahidlerin vekaletleri -mandat-, i~bu ka
rara gore 31 kanunusani 193 7 tarihinde 
hitama ermelidir. Kendilerinden memul 
fayda nazan itibara almacak olursa bu 
mii~ahidlerin konseyden nihayet 15 mart 
193 7 tarihinde hi tam bulacak yeni sala
hiyet almalan laztm gelir gibi goriiniir. 
Bu mi.i~ahidler raportore, geri kalan va • 
zifenin ifas1 hususunda faydab her nevi 
malumah vermekle tavzif edilecekler -
dir. 

Mii§ahidlerin cografi faaliyet sahalan 
derpi§ edilen tetkikatl kar§Jlamak i~in 
bundan boyle icab1 nisbetinde tevsi edile
cektir. {Cetvelin A 2 numarasma mii • 
racaat). 

Bu mii~ahidlerin nisbeten ktsa bir 
zamanda Sancagm statiisiinii ve anaya -
sastm tanzim i~in ve bilhassa ahaliye ve
rilecek teminat hususunda muktazi ele • 
manlan bildirecek vaziyette bulnacakla
nndan §uphe etrniyorum. Raportor, mii
tehasstslar komitesini dogrudan dogruya 
te§riki mesailerinden istifade ettirebilmek 
i<;in mii~ahidleri Cenevreye davet edebil· 
melidir. 

Diger taraftan derpi§ olunan plan mu· 
cibince konsey F ransa ve Ti.irkiye hiiku
metlerini karargir olan anla~malan tan • 
zim etmc;ge davet etrnelidir. Bu anla~ma
lar nihayet kararm ittihazmdan evvel kon
seye teblig olunacaktu. 

$uras1 takarri.ir etrni§tir ki Sancagm 
statiisi.i ve anayasas1 konseyin gelecek 
mutad ic;timamda alacag1 karara tevfi -
kan en ktsa bir mliddet zarfmda mer'iyet 
mevkiine konacakttr. Mandanm hitamt -
na kadar yeni rejimin tatbikinin temini, 
mandanm icrasile kabili telif oldugu nis
bette F ransaya aid olacakttr. 

Dr. Riistii Arasm nutku 
' 

[Bagtaratt 1 tnct saht!cde] 

Ekselans Sandler size raporunda San
cak meselesinin dogru bir izahnamesini 
arzetmektedir. Binaenaleyh bu mevzua 
avdet etmiyecegim. y aJmz §UDU Soy • 
lememe miisaadenizi rica ederim ki, bu 
mes'ud netice hususunda hic;bir menfaat 
giitmiyen yard~mlar ibzal olunmu§tur. 
Tiirkiye ve F ransanm mii§terek dostlan 
miizakerelerimiz esnasmda c;1kan ekseri
ya biiyiik mii§kiilah yati§hrmak i~in bii -
ti.in niifuzlanm kullanmt§lardlr. Bi.iyiik 
Britanya miimessili M. Edenin §ahsmda 
buldugumuz dostane ve miiessir yard1m1 
bilhassa kaydetmek isterim. Gayretleri
nin bu mes'ud neticesini gormekle Majes
te Bi.iyiik Britanya Kralmm miimtaz na
zmmn her halde duydugu memnuniyete, 
bir ada let ve msfet c;erc;evesi ic;inde ta· 
hakkuk eden beynelmilel bir anla§ma ese· 
rine hizmet etmi§ oldugunu beyan et
mekle bir ~eyler ilave etmi§ olacagJmJ 
zannediyorum. 

Esash prensipler iizerinde tahakkuk e
den anla§mayt, konseyinizin gelecek ale
lade toplanhsma arzedilmek i.izere miite
addid miihim vesikalar tanzimile tamam
lamak kalmi§tlr. Suna kat'iyyen kaniim 
ki, bu i§i esasen anla~mammn tanzi_mi~e 
hakim olan dostluk ve uzla§ma f1knle 
yaprnak suretile bu mmtakada istikrart 
tahakkuk, halkm saadetini temin ve bu 
netice ile dogrudan dogruya alakadar 
iki Akdeniz devleti arasmda sulh ve an· 
la§ma eserini tarsin edebilecegiz. 

Dostum M. Litvinof, diin ak§am Na
ztr M. Delbos'a ve bana, elde edilen 
neticenin hymeti ancak iki tarafc;a bali
sane tatbikmda oldugunu soyliiyordu. Bu 
gorii§e ben tamamile i§tirak ediyorum ve 
has1l olan anla§manm iyi c;tkacagma, c;i.in
kii iyi tatbik olunmasmda menfaati bulu
nanlar tarafmdan iyi tatbik edilecegine 
kat'i Umidim vardtr. 

Bundan ba§ka, otedenberi biiyi.ik bir 
k1ymet verdigimiz Ti.irk - Franstz dost
lugunu da tarsin etmek ve Tiirkiye ile 
Suriye arasmda iyi miinasebetlerin inki -
§ah ic;in miisaid bir itimad havast yarat· 
mak gibi bir faydas1 da olacakt1r. 

Ekselans Sandler en yiiksek takdirlere 

§ayan bir faaliyet gostermi§tir. Ve hie; 
mubalaga etmeksizin diyebiliriz ki hast! 
olan anla§ma bizden ziyade onun eseri
dir. Onun yi.iksek zekasmdan ve nazik ve 
dostane otoritesinden, gelecek ic;tirna dev
resine kadar geriye kalan i§imiz i~in de 
feyizli ve lutufkar bir yarchm beklemekte 
hakhytz. 

Her vakit oldugu gibi Milletler Ce -
miyeti, daha bidayette goniil nzasile gi
ri§tikleri uzla§ma yolunda azalanna gerek 
dogrudan dogruya gerek bilvastta yar ~ 
dtm etrni§tir. Memleketim namma kendi -
sine derin minnettarltgJml arzederim.» 

ingiliz sarayile kabine 
aras1nda ihtilaf 

[Bagtaratt 1 tnct sahftede] 

simden sonra La Haye'den Enzesfeld'e 
gidecekti. 

Son dakikada M. Baldwin, mevzuu · 
bahs ziyaretin hususi olmasma ragmen 
kabinenin bu ziyareti tasvib etmemekte 
oldugunu bildirmi§tir. 

Bir miiddet sonra Gloucester Diikiine 
Enzesfeld' e gitmemesinin makul olacag1 
ihtar olunmu~tur. 

fstihbar edildigine gore son dakikada 
Prenses karde§ini gormege gidip gidemi
yecegini istifsar etmi§tir. Kabinenin bu 
ziyarete kar§I bir guna itiraz1 olmadtgt 
suretinde cevab vermi§ oldugu soylen -
mektedir. 

Star gazetesinin salahiyettar bir mem· 
badan ogrendigine gore hiikumet, Kent 
ve Gloucester diiklerine Oiik de Wind
sor'u §imdilik ziyaretten vazgec;melerini 
taV'3iye etmi§tir. __ ....,. __ _ 

Almanyanm ald1g1 yeni 
tedbirler 

Berlin 27 (A.A.) - Almanya, dort 
senelik plan kadrosu ic;inde maden teda
rik i~in §iddetli tedbirler almaktadtr. Hu
susi e~has, ellerinde bulunan platin, m
kel, c;inko ve kalay1 15 §ubata kadar hii· 
kumete tevdi etmege mecbur tutulmakta
dtr. Hilafmda hareket edenler hapsed1 -
lecekler ve kendilerinden para cezas1 a
lmacaktJr. 

Atatiirkten 
• • 
lsmet lnoniine 

[ Ba~taraft 1 tnct sahifede I 

metini verilecegine §iiphe yoktur. 
Bu eser, Cumhuriyet hiikumetinin mil 

H meseleler iizerinde ne ~adar §a~maz 
bir dikkatle durdugunu ve onlara en 
makul tarzlarda intac; ic;in cesaret ve fe 
ragatle hareket ve faaliyete gec;ebilecek 
enerji ve kabiliyette bulundugunu goste 
ren yeni bir ornek olmu§tur. Tiirkiye 
Cumhuriyeti hiikumetinin bu siyaset kav 
rayt§mm diinyada sulh ve huzur istiyen 
ve bunun icabt tabiis! olan haks(!verlig 
§Jar edinmeyi fazilet bilen biitiin diinya 
milletlerince takdirle kar§tlanacagma 
§liphe yoktur. Tiirkiye Cumhuriyeti hak 
h olduguna kani bulundugu davasm1, bii 
yi.ik ve adil hakem heyeti olmaslm daima 
arzu ettigi ve bu stfat ve salahiyetinin da 
ha c;ok c;etin meseleler hallinde en yiik 
sek kudret ve kuvveti haiz olmasmt te 
menni eyledigi Cemiyeti Akvama bnak 
makla insanhk namma isabetli bir hare· i' 
kette bulunmu§tur. Bu suretle medeniye 
namma da yiiksek bir vazife ifa etmi§ ol 
makla sadece takdir ve tebrike §ayandu. 

fc;ten ve hakikaten bagh oldugu dost
luklan rencide etmeksizin milll meselenin 
hallini, Cemiyeti Akvam konseyinde bir 
neticeye vardtrmak hususunda goster 
digi yiiksek kiyaset, durendi§lik ve va
kardan dolay1 Tiirkiye Cumhuriyeti 
hiikumetini ben de sureti mahsusada teb
rik ederim. 

Bu tebriklerimi, te§ekkiirlerimi de ila
ve ederek, biitiin icra V ekilleri ve Bii 
yi.ik Erkamharbiye Reisi arkada~lan 
mtza teblig buyurmanm rica ederim. 

K. ATATiJRK 

H ariciye V ekilinin Atatiirke 
telgrafr __ 

Istanbul 27 {A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyinin bugiin Hatay hakkm
daki karan c;tkttktan sonra Hariciye V e
kili Dr. Aras tarafmdan Atatiirke c;e
kilen tazim telgrafJ §udur: 

«Hataym mukadderahm tayin eden 
karar bugiin konseyden c;1kh. Bu karar, 
eger ba§anlmi§ bir i"§ saytlabilirse, bu 
muvaffakiyetin amili ba§ta Kamalist 
Tiirkiyenin kuvvet ve kudreti olmak i.ize· 
re her zaman en iyiyi ve en dogruyu go· 
ren irade ve ilhamlandu. Emrinizde ~a
h~an bir nefer olarak vazifem ba§mda 
bi.iti.in kuvvet ve cesareti daima Biiyiik 
;>efimin tevecciih ve itimadmdan ahyo
rum. Bu deger bic;ilmez tevecciih ve iti
mada kendim ve heyet arkada§lanm na· 
mma en derin minnetlerimi arzeder ve 
sonsuz tazimlerimle ellerinizden operim.>> 

ARAS 
Biiyiik $efin cevablarr 

Atatiirk, bu telgrafa a§ag1daki cevab
la mukabele buyurmu§lardJr: 

«Hataym varhg1 Cenevrede tasdik o
lunurken gondermi§ oldugunuz telgraft 
a I dim. 

Tiirk ideal ve iradesinin, Milletler a
rasmda ba§ka bir ufuk ac;arak tecelli et· 
tirdigi bu ba§an miinasebetile ktymetli 
c;ali§mamzm yi.iksek degerini bir kere da
ha takdir ettim. Sizi ve gayretli murah
has arkada§lan tebrik ederim.» 

K. ATATVRK 

lsmet lnoniiniin cevabt 
Ankara 27 (A.A.) - Ba§vekil is

met lnoni.i Biiyiik Reisicumhur Atatiirke 
cevaben ~u telgrah c;ekmi§lerdir: 

Atatiirklin yi.ice huzuruna 
Yiiksek iltifatmlZI lcra Yekillerine ve 

saym Mare§ala teblig ettim. Hepimizm 
minnet ve §iikrammlzi sunanm. Hatay 
davasmda hiikumetin takib ettigi usul ve 
hareket yiiksek §ahsmtzm ilham ve tel -
kini eseridir. Cemiyeti Akvamm kuvvet
lenmesine hizmet etmek, bizim kanaat 
mahsulii olan siyasetinizdir. Bu siyaseti 
takdir buyurmantz memleketimizin aym 
usulii takib etrnesi ic;in te§rik ve karar ifa-
de eden yeni bir teminattlr. Milli davaYJ 
takib ederken kom§ulanmtzt ve eski dost
lanmiZI incitmekten azami derecede ka
c;mdtk. 

Cumhuriyet hiikumeti vazifesini ifa es
nasmda miinaka§a halinde bulundugu 
muhatablarma itibarla bitab etmi§ ve el· 

de edilen neticeyi hakkm ve milletler 
arasmda serbest munaka§anm me'ud ese· 

ri sayarak muvaffakiyet hissini umumi 

ve mii§terek tutmu§tur. Medeni milletlcr 
arasmda iyi ge~inmek idealinin yorulmaz 

pi§i.ivast olan yiice §ahstmzm idare ve 
siyasetile Turk milletinin medeni alemde 

itiban daima yiikselecegine ve Turk 
siyasetinin beynelmile alemin en saglam 

sulh temellerinden biri oldugu gittik\<e 

daha iyi anla§Jiacagma itimad1mtz vardtr. 

Derin ve engm tazimlerimizi kabul 

buyurunuz Biiyi.ik Atatiirk. 

1. iNONiJ 
- --" 

Zayi - Edirne Niifus rnemurlugun -
dan aldigim niifus ciizdamm1 zayi et -
tim. Yenisini alaca~mdan hiikmii yok
tur. 

Edirnenin Eskikadm koyiinden 
lsmail oglu Raif 



10 

GONON BULMACASI 
I 2 R 4 ~ fl 1 ~ II 1• 

~1:1-+-+---i-T------T--l.---\-\=-.li--1 --T-\ ~ 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

I I 1•1 I I 
I I I 1•1 I 
I I I I I I 
1•1•1 I I I 

•I 1•1 1•1 I 
I I I I 1•1 

I I I 
I 1•1 
1•1 I 
I 1•1 
I I I• 
I I I 

gl I I 1•1 I 1•1 I I II 
10 _I =L;;;;;;;..I---'--...:....01 J=--• Ll_ I 
Soldan saga: 
1 -.- ispanyamn Fatihl Tiirk, onun rakl

bi Arab. 2 - Biiyiikliik, el. 3 - Hal edatt, 
giirillti.i. 4 - Gelir, bir millet. 5 - Arabca 
c: bundan sonra:t, nota. 6 - Bina yapan. 7 -
Tavrr, Arabistanda oturanlar. 8 - Blr ~eyi 
anlatma, uzuvlarmnzdan birl. 9 - Elbisenin 
kolunun, kenarr, alfabede bir harfin oku -
nW?U, c;ocuk dogurtan. 10 - Kur§Ullun he
defe vur~u. bayram giinlerl kurulur. 

Yukandan a§agrya: · 
1 - Nakllye vasrtalannm gidi~ gelil? za

manlarmr bildirir, fena degil. 2 - Azerbay
canll Izmir civarmda eski bir harabe. 3 -
Sayr, 'bir hayvan. 4 - Sual i§aretinin tersl, 
blr adamm krzmm kocast. 5 - Budala, in
giUz alfabesinde bir harfin okunu17u, kra
lic;e. 6 - Bir c;e~id soguk meze, viicudiin a
dale krsnu. 7 - Minnet. 8 - Bir emir, bay
rak. 9 - Yiiksek toprak c;rkmtlSI, peder. 
10 - Dogruyu igriyi ayrrma kuvveti, bir c;e
§id pasta. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi, ,ekli 
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t>ksiiriik, Nezle, Bogaz ve Gogiis 
hastahklarile sesi kasalanlara fi

fai tesirleri ~oktur. 30 kuru,. 
Hasan deposu: istanbul, Ankara, 
Bevo~lu, Besiktali. Eski~?ehir. 

KARDOL 
? 

ne dir ? 

Kirahk ve satll1k 
Beyoglunda ~ahkulu mahallesinde 

(TOTONYA ALMAN KULUBU) iist 
tarafmda dokuz yiiz metro murabbama 
miitecaviz arsayi vc caddeikebir iize • 
rinde bir bah diikkan ve fevkinde oda
lan havi akar (KiRALIK VE SATI . 
LIKTffi). Kiraya ve i§tiraya talib o -
lanlarm Sirkecide Ankara caddesinde 
Paris oteli miisteciri Bay Hakkaya mii
racaat etmcleri. 

Gi.izel, saglam 
ve i,tahh! 

~iinki.i : 

RADYOliN 
K ullan1 yor ! 

CocuklarznzzL kiic;iikten Rad
yolin kullanmaga, Radyolinle 
giinde iki defa di§lerini fLrc;a
lamaga alL§l!Tlmz. Giirbiiz ye
ti§melerini temin etmi§ olur
sunuz. 

Bir muamman1n 
halJi 

Fransa kraliyet hanedamna mensub 
ihtiyar Markiz de Ia Rochefoucauld'un 
torunu Matmazel Anne-Marie Fransa -
da giizellig"i ve cinsi cazibesile ~ohret 

bulmu~ bir kiZdtr. Beden estetigile ug
ra~anlaran iddiasma bakd:trsa Matma -
zel Anne-Marie'de gozii ~eken en ba
riz hususiyet, ~ene ile kafatas1 arasm
daki uzuvlarm ahenginde ve bu ahen
ge uyan ve cidden hirer inciye benzi -
yen di~lerinin giizelligindedir. Agzm1 
ve di§lerini gostererek tebessiim etme
si ve ekseri ahvalde goriinmesi yiizii 
~irkinle§tiren di~ etleri bu miistesna 
mahlukta adeta bir giizellik ve cazibe 
miitemmimi gibi mii~ahede edilmekte
dir. Bu hususiyet estetik miitehassasla
nna tetkik mevzuu olmu~, bu giizelli -
ge, !;Ok asil bir aileden dogu§UD sebeb 
oldugu neticesi iizerinde musarrane du· 
rulmu§ken D. P. R. Verdier bir mu -
amma gibi Fransay1 me~gul eden bu 
hadiseyi ilmi bir tetkikle ~ozmii~tiir. 

Azay1 bedenin kol, bacak gibi lusimla
n bir talum hususi temrinlerle, deri 
kJsmJ, kremlerle nastl 1slah edilirse 
di§ler ve di§ etleri de «;OK iTiNA iLE 
intihab edilmi~ bir di§ macunile bak1 -
rna tabi tutularak estetik §ekle soku • 
labilir. i§te Matmazel Anne-Marie sa -
dece Di~ ve Di§ etlerine gelmiyen ve 
muhtclif antiseptikleri ihtiva eden 
profesor Respaut'un DENTOL Di§ ma
cunu ve di~ suyunu kullanarak bu iyi 
neticeyi almr§hr. Ve gene bu scbeb -
ledir ki di§ etleri, bir hastahk alameti 
olan ~ekilme, §i§me ve iltihablanma 
gibi ~irkin tezahiirlerden masun kal -
mi§, ve Fransanan en giizel k1z1 olmu§
tur. 

Motorlii Vas1talar 
Adnan Halet Ta,pznar 

Otomobil kullananlara ve sofor
lere, motor il}lerinde !rahl}anla.ra li.
ztm bir kitabdtr. Kitabcalardan ara
yamz. 

Tevzi yerleri: istanbul Kanaat ve 
ikbal, Beyoglu Ha~et Kitabevi .•.. 

Dr. A. K. KUTiEL Pi PO PAZARI 
Karakoy, Top~ular 33. Sultanhamam Kebabca kar§tsmda 

istanbul Defterdarhgmdan: 
Cinsi ve mevkii Muhammen tutart 

Galatada Kapai~i mevkiinde eski Sultanbeyaztd yeni 
Hactmimi mahallesinin eski Top~ular yeni Neca.tibey 
caddesinde 281 numarah Kapti~i karakol binasa. 
Aksarayda eski Katibkasam yeni Yah mahallesinin 

eski Yah Bostan deriinii yeni Kumsal sokagmda · eski 

88 yeni 215 kapa, 840 ada ve 70 parsel numarah ar-

Lira 

2685 

sanm tamamt. 180 

Yukarada cins ve mevkH yazth yerlerin hizalarmdaki muham -

men bedeller iizerinden a~1k arthrma ile ayrt ayrt sah~lara on giin 

uzahlmtl}ttr. lsteklilerin ve tediye ~eraitini ogrenmek istiyenlerin 

4/2/937 pertembe giinii saat on dortte % 7,5 pey ak~elerile Milli 

~mli.k Miidiirliigiinde toplaJaan Komisyona gelm~leri. «M.» (523). 

CUMHURiYET 

Muzik O~etmen Okulu 
DirektorliiP:iinden: ...... 

Ankarada yeni a!rtlan Devlet Tiyatrosu okulu i~in talebe ahnacak· 
hr. Okul ii~ stmfhdtr. 

Girme l}artlara I}Unlardar: 

1 - Konu~Jmast ve viicudleri sahneye elveril}li olmak. 

2 - Sthhi durumu miikemmel olmak (il}itme, uzak ve yakm gor • 

mek kabiliyeti miikemmel olmak, ditleri saglam bulunmak, zindelik 
ve ~eviklik.) 

3 - En az orta tahsilini bitirmif bulunmak. 

4 - Y att yirmiden fazla olmamak. 
tstekliler pullu hirer dilek~elerini Ankarada Muzik Hgretmen Oku-

lu Direktorliigiine, lstanbulda ~ehir Tiyatrosu rejisorliigiine gonde • 

rirler. Dilek!reye ,unlar ilifik bulunacaktar: 

A) Hiiviyet ciizdam. ·~· 

B) Sahhat raporu. 
C) Okul diplomast ve yahud tasdikli sureti. 

D) Hiisniihal mazbatast (devam ettigi okul direktorliigij-.,den tas-

dikli.) 

C) 4 iyi !rlkmt' fotograft. 
5 - lsteklilerin arasmda bir se~im smavt yapalacakllr. 

Bu smavda arantlacak feyler tunlardtr: 
A) Diizgiin ve serbest konutma1 bir vak'a veya hiki.yeyi anlatma 

kudreti. 
B) Gordiigii veya okudugu bir pi-yes i~inden se~ilecek bir rolii ya-

pabilmek. 
C) Se~im heyetince verilecek bir rolii yapmak. 

6- 10 kaz, 3 erkek talebe ahnacakttr. 
7- Se~me smavt lstanbulda 29 sonki.nun 1937 cuma giinii saat 

9 da ~ehir Tiyatrosunda, Ankarada 10 tuhat 1937 ~artamba 
saat 9 da Muzik H~retmen Okulunda yamlacakhr. 

BEL E R 

giinu 
(369) 

Otel - Lokanta - Birahaue ve Bah~esi 
Beyoglu lstiklal caddesi No. 213 

20 ikincikinun cumartesi aktam• 
17,20 de a-r•hyor. 

Alaturka ve Alafranga mutfak - So~uk ve .. teak akar suyu ve kalori 
ferli liiks odalar • Ziyafet, diigiin, vesaire i~in visi salon - BIRAHANE 
SALONUNDA, zengin mezelerle TAZ£ BiRI\, Raka, $arab vesair me~hur 
ve muhtelif APERiTiFLERiN zengin .;e~itleri - Kusursuz ve itinah servis 

ist. Posta T. T. Miidiirliigiinden: 
Halkah Ziraat Mektebinin cenubu farkisindeki suyun Yetilkoy ahct 

telsiz istasyonuna getirilmesi i~in yaptmlacak tesisat vesaire kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme 12/2/937 cuma giinii 
saat 14,30 da Istanbul Yenipostane binast birinci katta Istanbul P. 
T. T. Miidiirliigiinde miite!fekkil Alun Sattm Komisyonunda yap1 • 
lacaktar. Ke,if bedeli 5336 lira 26 kuru,, muvakkat teminat 400 li
ra 22 kurustur. lsteklilerin bu husustaki sartname, mukavele pro • 
jesi ve buniara m,ik sair evrakt gormek ~e muvakkat teminatlart
Dl yatlrmak iizere ~ahtma giinlerinde mezkiir Miidiirliik ldari Ka

lemine miiracaatleri ve eksiltme giiniinden en az sekiz giin evvel 

istanbul Nafta Miidiirliigiine miiracaatle 5000 lirahk bu ife benzer 

if yapbklarma dair bir ehliyet vesikast almalart, gerek bu ve ge -
rekse idaremizden de alacaklart miiteahhidlik ve bu arada bulun

duracaklart Ticaret Odas1 vesikastna havi teklif mektublaram 

l}artnamedeki tarifata gore tanzim ederek eksiltme saatinden bir 

saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver

meleri Hizamdtr. (501) 

- ---~ - -=--=----- -- .:--~ -

28 ik;ncikanun 1937 

istanbulda Qakmakqtlarda KU,TUYii Fabrikastndan: 

Miihimdir, Mutlaka Okuyunuz 
Bu uzun ve soguk ktf gecelerini steak ve rahat bir yatakta gec;ir
mek hem sahhatiniz i~in faideli ve hem de keseniz i!rin elveri,lidir. 
En ucuz yatak ku,tiiyiinden temin edilir. Ku,hiyii yatak taktmlart
maz ~ok ucuzdur. Tecriibe i~in bir kere Cakmak~alardaki Orner Bali 

Kul}tiiyii fabrikasana ziyaret kafidir. Tel. 23027 
- Ankara Sab, Merkezi: Siimer Bank Y erli Mallar Pazara ~ 

.I ..... E.m .. Ia.Ak ... v.e .. E•v•t•a•m ... B•a•n•k•a•s•J•I•·Ia.An .. Ia•r•l ..... l 
SA TILIK ARSA 

ESAS NO. 51 MEVKU VE NEV't DEPOZtTO 
518 Bogazi~inde Rumelihisarl mahallesinde Pa,. 140 L. 

mak~a sokaganda 1 numarah 2294 metre mu-
rabbat arsa. (Eski Mediha Sultan Sarayt 
bititiiindedir.) 

661 Be,ikta,ta Abbasaga mahallesinde eski Ha- 142 » 
sanpafa deresi yeni Bostan sokaiitnda eski 4, 4 

miikerrer 6, 8, 8 miikerrer yeni 73/3 numarah 
355 metre murabbat arsa. 

Tafsilah yukarada yazah arsalar petin para ile sahlmak iizere a~tk 
arthrmtya konulmu,tur. ihale 5 tubat 1937 tarihine musadif cuma 
giinii saat 10 da yapalacakhr. 

lsteklilerin fubemize gelmeleri. «444» ( 425) 

Zonguldakta: Havzai Fahmiye 
Miidiirliiaiinden: .., 

Kozlu mevkiinde mevcud iki komiir tahmil oluguna iki doluya ve 
geriye iki bo~ arabaya ayni zamanda sevketmek ve icabmda 20 dolu 
arabay1 birden tahrik etmek iizere nihayetsiz halat sisteminde i~live

cek bir mihaniki sevk ve manevra tesisah viicude getirilecektir. tba
lesi a~ak eksiltme ile yapalacak olan bu tesisata aid biitiin mihaniki 

aksam, malzeme ve montaj miiteahhide ve buna miiteallik infaat, 
hafriyat ve sair miiteferrik ameliyat dairemize aid bulunacakbr. 

thale olunacak olan tesisat kasma i~in tahmin olunan ketif bedeli, 

giimriik resmi Havza Miidiriyetine aid olmak iizere 4865 lira olup 

bunlarm miifredab ve umumi plam ile tartname Havzai Fahmiye 

Miidiirliigiinde ve lstanbulda Istanbul Mmtakast Maden trtibat Me

murlugunda goriilebilecegi ve bunlarm ii~ lira mukabilinde ahnabile

cegi gibi vaziyet mahallen tetkik edilmek iizere daha ziyade tafsilat 

ve izahat ta ahnabilir. Talib olanlarm, bu tesisah viicude getirebile -

cek kabiliyet ve ihbsasta bulundugunu gosterir vesikalara haiz bulun· 

mast veya Fen Kurulumuzca bu kanaatin tahassiil etmesi tartile bu te

sisat hakkanda kendilerince tanzim edilen kat'i pli.nlart, itletme izah

namesi ve makine, malzeme miifredabm gosterir cetvelle birlikte 
Zonguldakta Hav:z:ai Fahmiye Miidiriyetinde tel}ekkiil edecek Komis· 
yona miiracaatle 3/2/937 tarihinde saat 15 te yaptl.acak olan ihaleye, 

.k~if bedelinin % 715 teminat ak~si veya banka mektubu veya Erga
ni, S1vas, Erzurum tahvillerile birlikte il}tirak etmeleri. ( 401) 

MA7.0N MEYVA TUZU 
tNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MIDE 

EK~IKLIK ve Y ANMALARINI 
giderir. Hi~bir zararh ve miishil maddesi 
yoktur. ~eker hastahga olanlar bile alabilirler. 
MiDE ve BARSAKLARI ALI~TIRMAZ 
t~ilmesi latif, tesiri kolay ve miilayimdir. 
yerini hi~bir miimasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

0 

Zayi - Eminonii Belediyesi hesab1 -
na i~ Bankasana yattrdmi§ 3037749 nu
marah motor depozitosuna aid 10 li -
rahk makbuzumun zayiindcn yenisini 
alacagtm cihetle eskisinin ktymeti kal· 
madtgi ilan olunur. 

Mehmed Faik KUMBARA BIRE .. 
1000 
VEREN 

Fatih sulh birinci hukuk mahkemesi 
sah§ memurlugundan: 

ibrahimle Vasfiyenin §ayian muta 
sarnf olduklan Kocamustafapa§ada 
Kocamustafapa§a mahallesinde Sebzeci 
sokagmda eski 250/1 yeni 342 sayth sag 
tar'afl Sebzeci sokagr, sol taraf1 Dimit -
rinin bakkal diikkam, arkas1 polis ~ev
ket hanesi, cephesi Kocamustafapa~a 
caddesile mahdud 450 •lira muhammen 
ktymetli diikkan izalei §iiyu ztmrunda 
a~Ik arttlrma suretile §eraiti atiye d~
iresinde 4 mart 937 tarihine musadif 
per§embe giinii saat 14 - 16 ya ve m~ : 
hammen krymetin yiizde yetmi~ be§Ini 
bulmad1g1 takdirde en ~ok arthramn ta
ahhiidii baki kalmak iizere 19 mart 937 
tarihine musadif cuma giinii saat 14 • 
1G ya kadar Ba§kitabet odasmda satlla
cakhr. 

1 - Arthma pe§in para iledir. Art -
ttrm1ya i§tirak edecelker yiizde yedi 
bu~uk nisbetinde pey ak~esi vennege 
mecburdurlar. 

2 - l§bU gayrimenkulde miiseccel .v: 
gayrimiiseccel hak sahiblerinin tarihr 
nandan itibaren 20 giin zarfmda me -
muriyetimize miiracaatle haklarm1 tes
bit ettirmeler-i, aksi takdirde gayrimii
seccel hak sahibleri payl8§madan haric 
brrak1lacaklard1r. 

3 - Uzerine ihalesi icra kthnan mii§· 
teri bedeli ihaleyi vermedigi takdirde 
ihalenin feshinden miitevellid fark ve 
zarardan mes'ul olacak ve bu fark bila
hiikiim kendisinden almacakhr. 

4 - Tellaliye ve 20 senelik Evkaf 
vergisi mii§teriye ve tarihi ihaleye ka· 
dar vergi ve sair borclar hissedarlara 
aiddir. 

5 - :;iartname herkesin gorebilecegi 
surette a~rkhr. Fazla malumat almak is
tiyenlerin 58 sah§ No. sile sah§ memur
luguna miiracaatleri ilan olunur. 

TARLADIR 
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28 ikincikanun 1937 CUMHURiYET • 11 

ilaclar1n1zl Bah~e

kaptda SALiH NECATi 
den ahn1z. Re~eteleriniz bii· 
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle baz~rlanu. KESKiN KA$ELERi Grip, Nelle, ba:, ve di, agr1lar nt, 
muannid sanctlan bir anda keser 
Ktymettar bir ilacdJr. 

0 

iNo.9 
Zarann onilne ge~'iniz, ve 
Elektrik sarftyatL ile ziya 

kuvvetini gosteren ampul

leri kullantnz,z. 0 s ram ll:!J] 
ampullerinin dibinde Vat ile 

elektrik sarfiyatt, ve Deka

lumen (DLm) iledeaydtnltk 

kabiliyeti gosterilmi§tir ._Her 

zaman ve bilhassa 0 s ram 

IOOl ampullerini isteyiiiiz. 

Dekalumenli 

RA -~ 
ampulleri asgari sarfiyatl Vat ile gosterilmi§tir. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - ~artnamesine ekli list'ede olc;ii ve miktarl yazth «240» kilo 
i)'j cins su ahr c;elik pazarhkla sahn ahnacakttr. 
2- Pazarhk, 3/11/937 tarihine rashyan c;artamba giinii saat 14 te 

l<abatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
l"aptlacakhr. 

3 - ~artnameler parastz olarak ftergiin aozii gec;en tubeden ah • 
llabilir. 

4 - tsteklilerilll pazarbk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gu
~enme paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olu -
nur. (390) 

. ---
1 - ~artnamesi mucibince «100,000» metro diiz heyaz kanavic;e 

pazarhkla satin ahnacakttr. 
2 - Pazarhk, 3/II/937 tarihine rashyan c;artamba gunii saat 15 te 

Kahatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yaptlacakbr. 

3 - ~artnameler parasaz olarak hergiin SOZU ge~en fUbeden alma • 
hilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii· 
venme paralarile birlikte ad1 ge~n Komisyona gelmeleri ili.n 
olunur. (374) -1 - idaremizin Gonen Mudiirliik binast ve ambara etrafma tart· 

name ve projesi mucibince yaptlacak «6770» lira «91 » kurut ketif 
h~delli ihata duvart, trotuvar ve be~c;i kulubesinin intaab ac;ak ek -
&dtmiye konulmutlur. 

2 - E'ksiltme 15/11/937 tarihine rashyan pazartesi gunu saat 15 
te Kabatatla Levazam ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo • 
llunda yap1lacakhr. 

3 - Muvakkat teminat «507» lira «81» kuruttur. 
4 - thale evraka «34» kuruf mukabilinde tnhisarlar Levaztm ve 

Muhayaat ~ubesinden ve Gonen Mudiirliigiinden ahnabilir. 
5 - Eksiltmiye mimar, muhendis ve yahud bir mimar veya mu· 

h.endisle katibi adillikten musaddak ortakhk vesikast bulunanlar 
~tirebilir. . 

6 - isteklilerin ehliyeti fenniyelerinin ve Naf•adan aldtklarl 
"esaikin tetkik1 ic;in ihaleden en az iki gun evvel tnhisarlar lntaat 
~Ubesine miiracaat ederek ayraca vesika almalart laztmdtr. 

7 - lsteklilerin kanunen kendilerinden aran1lan vesaik ile yu • 

kar1da yaz1h vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte adt 
Re!;en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (510) 

~ 

Cihali fabrikamtzda mevcud ve c;Ikhkc;a verilmek tartile 1500 
"ded bot bohin sandtklart 16/2/937 tarihine rashyan sah giinii 
'"at 10 da pazarhkla sablacakhr. lsteklilerin mallart gormek uze· 
toe hergiin Cihali Fahrikam1za ve pazarhk i~in de tayin olunan gun 

~e saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta lnhisarlar 
e\'az1m ve Mubayaat ~ubesi Mudurliigundeki Salls Komisyonuna 

t"tli.iracaatleri. ' (519) --I - ~artnamesi mucibince 26 X 48 eb'admda 500.000 aded tarab 
l mantart pazarhkla sabn almacakhr. 
I - Pazarhk 10/11/937 tarihine rashyan ~artamba gunu saat 15 

te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko • 

11 misyonunda yaptlacakttr. 
I - ~artnameler parastz olarak hergiin sozu ge~en fUbeden 

IV ahnabilir. 
- lsteklilerin pazarhk i~iil tayin edilen gun ve saatte % 7,5 

giivenme paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri 
ilan oluvur. (528) 

l -
- ~artnamesi mucibince 1000 litre kiiulii mutlak pazarhkla sa· 

II bn ahnacakhr. 
- Pazarhk 19/11/937 tarihine rashyan cuma gunu saat 15 te 

Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis -
llt Yonunda yaptlacakbr. 

- ~artnameler paraSlZ olarak hergiin SOZU gec;en tUbeden 
IV ahnabilir. 

- fsteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge!ren Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (527) 

Anadoluda bir di~ tabibinin yaniDda 
~ab~mak iizere iyi bir 

Protezyen liz1md1r 
§eraiti anlamak i~in lstanbulda i§ 

Bankas1 arkasiDda ~ark Di§ deposuna 
miiracaat. 

KiMYAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

Mobalagab &Ozier ve rakamlar 
ho§ goriilebifu, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bmlkmamabdll' 

KREM PERTEY 

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

Dr. Suphi fiienses 
idrar yollan hastallklan mutehass1s1 

Beyoglu Ylld1z sinemas1 kar-'Jsi 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

• ••Ciuiimiiiiaiirtiiesl faklrlere parasaz 
Tel. : 43924 

TUccar • Terzl 

J. iT KiN 
En giizel koleksi
yonunu te~kil eden 

MEVSiM 
kuma~lann1 

muhterem mii~teri
lerinin enzara tak· 
dirine arz ediyor. 

Beyoglu • lstiklal 
Caddesi 405 

T elefon : 40450 

• Operator - Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar1 

hastahklan miitehassast Koprii· 
ba$1 Eminonii han Tel 21915 

UGUR OUVAR TA~VIMi l'C dotjl·ulul.: 
ltakwundan ~n ri.diin bir ~scrdir. Asrln en mti· 
trktimil fikirluini, tn 1m lit lrmi: llikriydtrifli 
yalnt: bu ltd.·r•imdt bulacal..·~rnr:. Du luJ..-vim 
aym :umnnda bir bilyi hn::inc•idir. 193i gtlt 
irin b1ilun T1irkltre g01is•im•i:•i atrc acre bn 
l'!iur duvnr laktoimini sayltk veriri:. 
U$irtlmtll $til.:rri Fuat Glirtiycllcr- Aroadolu 
1'1irk kilap dtposn- iatant>ut, vano poctana 
k•rt•••nda Meydar'\Ctk hant No to. u. 112 de 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan it: Menemen • Muradiye yolunuri 

7 + 544 - 11 + 960 kilometrolart arasmda fO&e yap1s1. 
Kesif bedeli: 23949 lira 36 kurustur. . . 
Bu i~e aid fartnameler ve evrak a,agtda gosterilmi,tir: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
F. - Mukavele projesi, 
E - Baymdtrhk itleri genel tartnameai, 
D - F enni tartname, 
C - Proje, grafik. 
tstekliler bu ,artname ve evrakt tzmir • Ankara • Istanbul Baym· 

dtrhk Direktorliiklerinde gorup inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacag1 yer, tarih, gun ve saati: 8 tubat 937 pazar-

tesi saat 11 de f.zmir Daimi Encumeninde. 
Muvakkat teminab: 1774 liradtr. 
Eksiltmiye girebilmek ic;in gereken belgeler: 
Baymdtrhk Bakanhgmdan 937 takvim yth ic;in ahnmtt beige ile 

Ticaret Odast belgesi. 
Teklifnameler u~uncu maddede yazth saatten bir saat evveline 

kadar izmir tli Daimi Enciimeni Batkanhgma makbuz mukabilinde 
verilecektir. «145» (343) 

Elektrik Miinakasas1 ilan1 

Gerede Urbayligindan: 
1-5/1/937 de talibi olmadtgandan ihalesi yaptlamtyan Nafaa Ve • 

kaletinden tasdikli proje ve fenni tartname mucibince Gerede ka • 
sabastnda elektrik tesisab yaptlmast 6/1/937 tarihinden 19/2/9'37 
tarihine kadar 45 gun muddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmustur. 
2- Eksiltme 19/2/937 cuma giinu saat 16 da Gerede Belediye 

Dairesinde miitetekkil Belediye Enciimeninde yaptlacakttr. 
3 - T ahmin dilen bedel 2997 lirahk santral binast intasl ve agac 

~irekler baric olmak iizere «19,362» liradtr. 
4 - Muvakkat teminat miktart 1452 lira 15 kuruttur. 
5 - Proje ve teferriiab ve fenni ve husuai tartname ve muka • 

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

6 - Mukavelenamenin bu defa baz1 maddeleri tadil edilmittir. 
Tadilat Gerede Belediyesinden istenilebilir. 

7 - Teklif mektublar1 su vesikalan ihtiva edecektir • 
A- lstekli bir sirket ol.dugu takdirde sicilde kabul oldugu ve 

halen faaliyette buiunduguna dair bu eksiltmenin ilan tarihinden 
sonra ahnm•t resmi bir vesika tirket sirg~lleri veya noterlikten mu
saddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C - Bugune kadar en a,agl 20,000 lirahk bir elektrik tesisattm 

muvaffakiyetle bitirdigine dair kabul raporu veya musaddak su · 
reti isteklilerin e_ksiltme tartnamesi mucibince tanzim edecekleri 
teklif mektublartm eksiltme saatinden hir saat evveline kadar Be • 
lediye Riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetitmek uzere 
&ondermeleri ilan olunur. (182) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Eksiltmiye konulan it: tzmir • Manisa yolunun 7 + 000 - 11 + 000 

kilometreleri arasmdaki fOsenin esash onartlmaSI. 
Ketif bedeli: 12897 liradtr. 
Bu ite aid tartnameler ve evrak atag1da gosterilmittir: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
E - Baymdtrhk itleri geneJ tartnamesi, 
D - F enni farlname, · 
C - Proje, grafik. 
tstekliler bu tartname ve evrakt lzmir - Ankara - lst~nbul BaYin· 

dtrhk Direktorluklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yap1lacagt yer, tarih, gun ve saati: 
8 fUbat 937 pazartesi saat 11 de tzmir tli Daimi Encumeninde. 
Muvakkat teminat: 968 lira. 
Eksiltmiye girebilmek i~in gereken belgeler: 
Baymdultk Bakanhgmdan 937 takvim yth i~in almmts beige ile 

Ticaret Odast belgesi. ' 
T eklifnameler iic;iincii maddede yazth saatten bir saat evveline 

kadar lzmir tli Daimi Encumeni Ba,kanhgma makbuz mukabilinde 
verilecektir. «147» (344) 

ISTANBULDA ilk defa --.-.. 

Biiyiik HiND- BEKOM Reviisii 

Pek yak1nda acaba nerede ? •••• 
Tel. 4 ••• 

I DaYle! Demiryollan itlelme Umam Mtidtirliigiinden _, 

Afyon istasyonu tevsiabn1n eksiltmesi 
Afyonkarahisar istasyonunda yaptlacak makine deposu ve mut· 

temilatt, kanalizasyon tevsiatt, rampa ve yolcu peronu infaatJ kapa
h zarf usulile eksiltmeye c;Ikartlmtttlr. 
1 - Bu itlerin ke,if bedeli 270916.23 liradtr. 
2 - tstekliler bu ite aid farlnameleri, projeleri ve sair evrakt Dev

let Demiryollarmm Ankara, Haydarpafa, lzmir ve Afyon vez
nelerinden 13.55 lira mukabilinde alabilirler 

3 - Eksiltme 15/2/937 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Anka
rada Devlet Demiryollar1 ftletme Umum Miidurliigu Y ol Da· 
iresinde loJ?lanacak Merkez Birinci Komisyonunca yaptlacak· 
br 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin atagtda yazth teminat 
ve vesaiki kyni gunde saat 14 e kadar Komisyon Reisligine 
teslim elmif olmalan liztmdtr. 

A- 2490 sayth kanun ahkamtna uygun olmak uzere 14587 
lirahk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Nafta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast. 
D - Kanunun 4 uncu maddesi mucibince eksiltmeye girmege 

bir mani bulunmadtgma dair imzalart tahtmda tahriri 
beyanat. 

5 - T eklif mektublart ihale gunu saat 14 e kadar makbuz mukabi -
Iinde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek 
teklif mektublarmm iadeli taahhudlu olmast ve nihayet bu sa· 
ate kadar Komisyona gelmit bulunmas1 laztmdtr. 
Bu it hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin D. D. Yollari 

(411) Y ol Dairesine miiracaat etmeleri. «135» 

---Haydarpa,ada Gar binas1 dahilindeki bufe, bahc;e ve muttemila-
h ayhg1 78 lira muhammen bedel uzerinden ve mukavelenin im -
zast tarihinden 20/4/938 tarihine kadar olmak uzere 18/2/937 
pertembe giinii saat 10 da Haydarpatada Gar binasi dahilindeki 
Birinci ltletme Komisyonu tarafmdan ac;1k arthrma ile kiraya ve· 
rilecektir. 

Bu ite girmek istiyenlerin 8190 kurutluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte arthrma giinu saatine kadar 
Komisyona muracaatleri lazimd1r. Bu ite aid fartname ve muka
vele projeleri Komisyondan parastz olarak dagttiimaktadir. (529) 

Saatlerini Her yerde arayanaz. 

l._.-s .. e.-y
1
o.iiigi.u_v_a•k•If•la•r-D•i•r•ek•t•o•r•lu•· g•ii-i.Ia•n•l•ar•l-•1 

Lira Kr. 
1600 00 

137 15 

Satiiik Mahlul Mallar 
Peyi 
120 

11 

Gala tad a Sultanbeyaztd M. Y enisehirde 
' 38 • 40 • 42 numarah bef odah yartm kargir 

ev altmda iki hab diikkant vardtr. 
Beyoglu Hiiseyinaga M. Attklar S. eski 15 
yeni 13 numarah 114 metre 55 santim arsa
nm tamamt. 

1703 80 128 Beyoglu Katibc;elebi M. Abdullah S. 18 nu
marah dart odab kargir evin tamamt. 

1703 80 128 Beyoglu Hiiseyinaga M. Abdullah S. 20 nu
marah dort odah kargir evin tamamt. 

1827 60 138 Beyoglu Katib~elebi M. tbil S. 21 numarah 
yedi odah kargir evin tamam1. 

1827 60 138 Beyoglu Katib~elebi M. lbil S. 23 numarah 
yedi odah kargir evin tamam1. 

Yukar1da yaz1h mallarm mulkiyetleri petin para ile ve on bet 
giin miiddetle a~1k arthrmtya ~1kanlmt~hr. ihalesi 12 fUbat 9'37 cu
ma giinii Komisyonda saat 15 te yapdacaktu. isteklilerin yevmi 
mezkurda yiizde yedi bu~ult pey paralarile Mahlulat kalemine gel
meleri. (467) 
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Hakiki L U M A ampullan yalmz k•rm1Z1 orijinal 
ambalajlara i~inde sahhr. 

ZEVTiNYAGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihantiimul hir fOhrete sahibdir. ~erbet 
gibi tathdar. Tababette i!;mek suretile kullamhr, yemeklerde, sala • 
talarda, mayonezde, tathlarda nefasetine payan yoktur. Kum, tat, 
bobrek, mesane idrar yolu, bilhassa safra, sanhk ve karaciger hasta
lJklarmda, zaaf1 umumide bol hoi HASAN ZEYTlNY AGI i~iniz. 

~itesi 50, biiyiik 75, tam litrelik teneke 115, tite 125, 
7 i litrelik teneke 650 kuruttur. 

Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Beyoglu, Betiktat, Eskitehir. 

Akay isletmesi Miidii~liigiinden: 
' . 

Halicde Unkapam kopriisii yanmda demirli ve idaremizin mah 
bulunan Haydarpafa vapuru a~tk artbrma ile sabhga ~lkartlmttbr. 

Artbrma 5 tuhat 937 cumua giinii Akay ~efler Enciimeninde saat 
15 te bathyarak 16 da ihalesi yapJlacagmdan taliblerin tartnameyi 
gormek iizere ltletme ~efligine ve % 7,5 giivenme ve artbrma pa
ralarile o giin Enciime~e gelmeleri. ( 460) 

' S1hhatini sevenlere tavsiye: 
Seguk ve havalar•n tahribatlndan korunmak, geceleri 

rahat ve sakin uyumak, s1hhat ve ne,enizi 
artlrmak i~in 

muhakkak ve yalmz 

ARP AMURU 
i~iniz. lhlamurlar•n en giizelidir. 

Alt1n sarasa renginde ve nefis kokusunu muhafaza 
eder. Maruf eczane ve bUyUk bakkaliyelerde, top
tan ve perakende. Bahkpazar• Maksudiye han1nda 
Ali Cevad ~ay deposunda. 

EMiR ••• YerltTra~B1ca 

Vatandas pararu, 
ha&tce ~mernek 
torn.~ 

EMiR 
'Cl.$ B Lt; a.QA. k.uU.anmakla olur 

1'\u yud4 a&a. 
r g')erakcznde 10 tanczsi I 5 kurustur. 
:;-~ ,SJ~bm.6u!~ ~~ 

Kulland•g•n•z Ampulun Markas1na • • 

BU MARKA OLURSA: 
1 - Ampulunuz en az 1500 saat dayan1r. 
2 - LUMA ampullar1n1n •••9• kuvvetli, bol ve 
3 - LUMA, diinyan•n en az cereyan sarfeden 

devamhd1r. 
ampuludur. 

Yl 
HER YERDE ve HER ZAMAN TERCiH EDiNiZ 
~i.inkii : L U M A , Ampul sanayiinin. en iistiin bir eceridir. 

ELEKTRON MUESSESATI Galata, Voyvoda caddesi No. 58· 60 
Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

. • . . . ·. I . ·" 

Madeni kutularda kase , 

· L N 
Gripe, nezleye, soguk algmhgma, hat ve dit; agrtlarma emsalsiz 

hir ilacd1r. Tesirab hariciyeden bozulmtyan A L G 0 PAN 
her eczanede 1 - 6 • 12 tanelik ambalajda hulunur. 

.... ~~ls~m·r-·n·e~v·e--saikiaillir·m~a·r·kiaisirn·a·l·u·t·lein._ve._d.a.im._a.d·i·k·k·at ........ l 
Naf1a V e·kaletinden: 

3 tuhat 937 ~artamba giinii saat 15 te Ankarada Naf1a Vekaleti 
Malzeme Eksiltme Komisyonunda Kocaelinin Kandna kazasmdaki 
koyun ag1h devlet ormanmdan veya hususi mukaveleli ormanlardan 
kesilmek ve ana hat iizerinde her hangi bir istasyon.da teslim edil
mek iizere 4016 lira 25 kurut muhammen bedelli 2975 aded normal 
kayin traversin kapah zarf usulile eksiltmesi yapdacakhr. 

Eksiltme ,artnamesi ve teferriiah paras1z olarak Ankarada Ve -
kalet Malzeme Dairesinden ahnabilir. 

Muvakkat teminat 301 lira 22 kurutfur. 
lsteklilerin teklif mektublarmt 3 fUbat 937 ~artamba giinii saat 14 

e kadar Ankarada Vekalet Malzeme Miidiirliigiine vermeleri Ia -
z1mdtr. «87» (305) 

REOSiL 
Oksiiri.ik ; Nefes darhg1 ; Soguk 

alg1nhg• ve Gogiis nezlelerinden 
sizi kurtaracak en eyi ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

A~1k Eksiltme ilan1 

Haydarpa~a Lisesi 
Sat1nalma Kurumundan: 

Haydarpafa Lisesi yabh talebesinin az 180, ~ok 200 -;ift iskarpini 
a-;tk t:ksiltmiye konulmuttur. Eksiltme 12/2/1937 cuma giinii saat 
15 te istanbul Kiiltiir Direktorliigii hinas1 i~inde Liseler Muhasehe • 
ciliginde toplanacak olan Komisyonda yaptlacakhr. 

Beher ~ift iskarpinin tahmin bedeli 490 ve mecmuunun ilk temi
nab 73 lira 50 kuruttur. 

Talihler tartnameyi gormek iizere mekteb idaresine miiracaat 
edebilirler. Taliblerin eksiltme giipiinden evvel Okuldan alacaklari 
irsaliye ile ilk teminatlarm1 Liseler Muhaseheciligine yabrmalart ve 
belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 499) 

[ istanbul Belediyesi ilant:! I 
Muhammen hedeli Ilk teminab 

~ubuklu gaz depolara memurin dairesi 
onimdeki iskelenin tamiri: 147,24 11,04 
400 tane 'ofor ciizdanma yaptm-
lacak maruken kap: 188 14,10 

Yukartda cinsi, miktan ve muhammen bedelleri yaz1h olan mal
zeme ve tamir ayr1 ayr1 pazarhga konulmutlardu. Niimune ve fart
nameleri Enciimen kaleminde goriilebilir. lstekliler 2490 numarah 
kanunda yaz1h vsika ve hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile heraher 2/2/937 giinii saat 14 te Daimi Enciimen
de bulunmahdirlar. (525) 

F eliket degil tedhirsizlik! 
Eger ba~ agriSI ba~laYJnca bir tek 
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Alsayd1 JsbrabJ hemen ge~er ve 
rahat rahat ~ah~maga devam 
eder di. c;unkii Grip in ald1ktan 
sonra zail olmtyacak hi~ bir ha§ 
agns1 yoktur. Asabi agnlann, 
di~ agrdanmn en mukemmel 

ilactd1r. icabmda gtinde 
3 ka~e almabilir • 

Gripini tercih ediniz ! 

En hot meyva tuzudur. tnkibazi defeder. Mide, 
Barsak, Karacigerden miitevellid rahats1zhklan 

onler. Hazmi kolayla,tmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU- iSTANBUL 

·" _ .. ~ 
FransJzcayJ <;abuk''ve Kolay Ogretirim 

RurJllniin en kolay. en iisllin metodri b11dur. 
1 klavuz, 1 konu~ma, ts kltap kesln f · lira. 

Of!r·dmcn .~iiknl F11at Grlcriycner - Anadr~lu 
Tiirk kilup dcpo.m - Jatanbul, Yt•n• . po•tana 
kar~IStnda Maydand1k han• No. 10. 11. 12 de 

Jl 
Sahtb ve Ba~mu/l.arrtT1: Yunu• No;~ 

Umumt ne$riYatt tdare eden YaZI 1~' 
Mildiiril: Hikmet Miinif 

cumhurt11et matbaa.n 

~ . 


