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Bugun 12 sahife 
t~okul 

3 iincii sahifede: Yeni orman kanun 
<r 

PLAN ve 
ORNEKLE 

miizakeresi 
5 inci sahifede : Giizel San'atlarda 

Latif Erenel - Hasan Bedreddin 
tlkokul tigretmenlerinil\ hakiki 

bir yardtmctstdtr. §eytan 
Zeynel Akkot; 

Hukuk kii§esi 
Dr. Mii.nip Hayri 

F1rllnadan sonra 
Siikun: Tiirkiye -
Fransa miinasebetleri 

Aram1zdaki tek mesele, 
akhn ve hakkm goster
digi yolda halledilmi§ 
olduktan sonra geride 
yalmz ve ancak iki mil
Ietin dostlugunun ala • 
bildigine inki§af edip 
gitmesinden ibaret bir 

vaziyet kalmi§tir. 
-IL..J1 atay meselesi miinasebetile 

1M) Tiirk • F rans1z miinasebetle-
rinin en ~iddetli heyecanlarla 

rniiteraflk adeta firtmah bir imtihan ge
!;inni~ oldugunu bugiin siikun i!;inde 
tekrar gozden g~irirken garib duygula
nn tesirleri altmda kahyor ve o Jiddetli 
lniicadelenin nasi! tekevviin ve cereyan 
edebilmi~ bulunduguna hemen hemen 
§a§lyoruz. Demek ki memleketlerin ha
Yau menfaatleri mevzuu bahsoldugu za· 
hlan milli gayret hamleleri bazan, hatta 
hi!; kimsenin elinde olmaks!Zln, ol~ii bil
rniyen cereyanlarla alabildigine dalgala
nabi!iyor. !ki milletin miinasebetleri iti
barile k!Sa bir zamanda g~en derece de
rece §iddetli !;arpi§IllaYI ancak boyle 
lzah edebiliriz. T e§ekkiir olunur ki iki 
dost milletin mlinasebetleri hu §iddetli 
\'e samimi mlinaka§adan biiyiik bir zara· 
ra ugramadan ~1kn. Hatta iki taraf~a 
&onijJ ho§lugile vanlan neticeye gore bu 
lniinasebetlerin bliyiik veya kii!;iik degil. 
hi~bir zarar gormemi§ oldugugu soyle
lnekte bile hata yoktur. Daha ileriye gi
i:l.ebiliriz: Bu kadar ~etin safhala.r 
!U"zeden bir davanm makul ve add 
bir aurette halli iki memleketin dost
hiklaruu takviye bile etmi! aay1lsa 
Yeri de~il midir? 

Hatay davamJztn oradalci milli Turk 
haklarma uygun bir §ekilde hal ve intae 
edilmi§ olmas1 lizerine Milletler Cemiye
ti Konseyinde doktor Rii§tii Aras soy
ledigi nutukta hilhassa TUrk - F ranstz 
dostlugunu tebariiz ettirmi~ ve F ranstz 
~ariciye Nazm M. Yvon Delbos dahi 
tki memleket dostlugunun bu hadiseden 
daha ziyade kuvvetli olarak !;Ikhgmi 
tasrih eylemi~tir. iki tarafm da c;:eki§e 
c;:eki§e elde ettikleri giizel neticeye naza
ran her iki Vekilin bu ifadelerinde ta· 
rnamile samimi olduklannda elbette §Up· 
heye maha! yoktur. Zaten biitiin !;eki§
rnelere ragmen ihtilaf1n devam ettigi kl
sa mi..iddet zarfmda iki taraf ta dostluk 
esasm1 dillerinden dii§iirmemi§ler ve 
&ozlerinden ka!;Irmami§lardtr. 

.. Meselenin ba§langicl olarak Ata
l~rkiin Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi
nm i!;tima yth ba§mda irad eyledigi nu
luktan §U ciimlelere bakm1z: 

h «- Daima lrendisile dostluga ~ok 
~ enuniyet verdigimiz F ransa ile a
(anuzda tek ve biiyiik mesele budur 
hY~i Sancak meselesidir). Bu i§in 
akikatini bilenler ve hakkt sevenler 

(oraya aid) alikamtzm ,iddetini ve 
~irniyetini iyi anlarlar ve tabii 
g0 riirler. » 
\1 B~ !;ok samimi ba§langtcla Hariciye 
d 'kkll~erinin Cenevre Konseyinde soyle-

1 len son nutuklanndaki intiha iki 
tnelllleket arasmdaki davay1 kuvvetle ve 
~Ins1k1 !;er~eveliyen dostluk ifadelerin
d~ll terkib olunmu§ hirer istihkam gibi
~r . . B.ugiin aradaki biitiin !;eki§meler bu 
~ ~1Inl dostluk kadrosunun ylikselen gii
~t Ve ku'VVetli cephe ve !;evresi kar§ISm
tna hemen hemen bilkiilliye berhava ol
k'~ gibidir. Biz Tiirklerdeki his budur 
~ l~te onu olanca samimiyetile ac;:Ikc;:a 
"'-'}'!'• 

· l) uyoruz, ve F ransa tarafmdaki his! e-
• 'Cr\ II de hundan ba§ka olmad1gma ve oJ-

l~~cagma kat'iyetle kani bulunuyoruz. 
§lk llh~kika resmi muamelelerin c;:apra • 

1111 aks1likleri arasmda biz F rans1z efka
lb~~ 1-Iataydan !;Ikan Tiirk • Fransiz 
ti.il aftndan rahats1z oldugunu gozle go· 
heihk ve elle tutulacak kadar a<;Ik bir 
ki : etle gi:iriip duruyorduk. 0 kadar 
~t~~~r meselenin halli daha ilk ha§lan
~~~ a dogrudan dogruya · iki mille tin 
~i~~~5lna havale edilmi~ olsayd1, biz 
tl~tl ,1k ki, §imdi alman neticenin daha 
~lcleag, daha kolay olarak o zamandan 
fet .,. edilmi§ olurdu. Diplomasinin mari· 
lar ~ e hleharet diye oynad1~ bazt oyun
~~~~k kere milletlerin selim duygular1m 

!}>an dikenler gibi batarak yiirii
YUNUS NADI 
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Meclis Heyecanll Bir Giin Ya$adl 
Ba§vekil Hatay zafe~imizi izah etti, Meclis Atatiirke, hiikiimete 

ve kahraman orduya milletin §iikraiilarini arza karar verdi 

Sancak tam bir istiklale malik Tiirkiin zaferi her hangi 
ayr1 bir T iirk memleketidir! hir tesadiif eseri degildir I 

Meb'uslarimizin atesin hitabeleri 
ismet inonii tarihi hitabesile kom~u Suriyeye 

~ok hay1rhahane tavsiyelerde bulundu 
«Bu anla,ma, Suriye taraf1ndan iyi dii~iiniiliirse, bizim kadar sevinilecek, 

oviiniilecek ve lehinde tezahiiratta bulunulacak bir hadisedir» 

. . A.tatiirke · §,ii~ran · · 
cc Biiyiik. ~efhi, insa~hk yolunda · ~iili 
bir ·davayJ. neticeye iktiran ettir~ege 

Sancak Tiirkleri 
bayram yap1yor 
Suriyeliler !fimdi de 
Franstz hiikumetine 
karfl harekete ge~tiler 

Antakya 29 (Hususi muhabiri -
mizden) ---- Aylardanberi bekle -
dikleri sevinc haberini alan Hatay 
halk1 bayram yapmaktad1r. Cum -
huriyet Tiirkiyesinin son zaferini 
Tiirkler kendi 1rklarma has siiku -
net ve merdlikle en ufak bir hadi -
seye bile sebebiyet vermeksizin tes
id etmektedirler. 

Her tarafta ic;in i~in l1Ummal1 bir 
£Arkast Sa. 6 autun 1 de] 

Mosyo Ponsot 
degi,iyor mu? 

matuf gayretlerini takdir borcumdur.» Biiyiik el~inin geri ~agt· 
nlacag1 hakk1nda Paris-

Hatay davas1ntn, dost milletlerin de muzaheretile, te bir rivayet 
bu suretle bitmesi, biitiin diinyada sulh 

lehine kazanllml!f bir zaferdir 

Ankara 29 (Telefonla) ---- Ba~vekil 
!smet 1nonii bugiin Millet Meclisinde §U 

nutku soylem§itir: 
«---- Muhterem arkada§larl 
Hatay davas1 Cemiyeti Akvam mec -

lisinde alakadarlann da iltihakile, ittifak 
karanna miincer olmu§tur. (Alki§lar}. 

Cemiyeti Akvamm bu milli mesele ii
zerinde verdigi karan, biitiin alakadarlar 
memnuniyetle telakki etti. Bizim de va -

nlan neticeyi memnuniyetle telakki etti • 
gimizi yiiksek huzurunuzda soylemekte 
zevk duyuyorum. 

Bu, c;etin bir mesele idi. ;5u kadar sene 
evvel tayin edilmi§ olan haklann birc;ok 
sahalarda umumi ve mliphem kalm1~ zan· 
nolunan manasma §imdi sarih, ameli rna· 
hiyetini tayin etmek vazifesi vard1. Biz 
ilk giinden itibaren ta 921 de Suriye ile 

[Arkast Sa. 7 sii.tun 1 de] 
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Beklenilmiyen bir karar 
italya, Sovyet Rusya ile siyasi miina
sebetlerini kesmegi diifiiniiyormu' 

Portekizin Angola miistemlekesini Almanyaya 
tekzib ediliyor kiraladtgl haberi Lizbondan 

Paris 29 (A.A.) ---- Matin gazete ·j 
sin in Roma muhabiri yaz1yor: 

Romanm diplomatik mehafilinde de -
veran eden §ayiaya gore italya hiiku • 
meti halihaZ!rda Sovyetler Birligi hiiku
metile diplomatik mlinasebetlerini kesme-· 
gi derpi§ etmektedir. Nihai karar ispan
yada harbin alacagi !}ekle baghdu. 

Resmi mahfiller, bu hususta beyanatta 
bulunmaktan imtina etmektedirler. 
Angola miistemlekesinin Alman

yaya icarz meselesi 
Paris 29 (A.A.) ---- Journal gazete

sinin Berlin muhabirinden: 
Almanya ile Portekiz arasmda bir iti

lafname imza edilmi§ oldugunu, hic;bir 
tekzibe ugramak korkusu olmakslZln ha· 
her verebiliriz. Bu itilafname ahkamma 
gi:ire Portekiz, hiikiirnranbk haklanndan 
feragat etmeksizin Angola'y1 Alman is -
timanna, Alman i§letmesine geni§ mik -

{Arkast sa. 8 siUun 3 te] 

Sovyet Hariciye Komiseri 
M. Litvinol 

Paris 29 {Hususi muhabirimizden)
Burada Fransanm Ankara biiyiik el -

~isi M. Ponsot'nun yerine diger bir zahn 
tayin olunacagl rivayeti vardu. Sebeh 
olarak Sancak ihtila£1 esnasmda M. 
Ponsot'nun Frans1z - Turk dostlugunu 
kafi derecede takdir ve hareketlerini bu 
dostluk icablanna layikile tevfik edeme
mi§ oldugu ileri siiriiliiyor. 
•••••••• ••••• Ill •••••••• Ill ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonyada buhran 
had bir safhada 

· General Ugaki orduyu 
iknaa ve kabine le!fkili
ne muvaffak olamad1 
Tokyo 29 {A 

A.) - M. Ugaki, 
orduyU Harbiye 
N azmm tayin et -
mege ikna edemedi
gi i!;in kabineyi ter 
kil etmekten vazg~
mi§tir. 

M. Ugaki, teka
lid generaller liste -
sinden ismini sildir -
mek niyetindedir. 

General demi§ • 
tir ki: 

General Ugaki 

«- ;5imdiki karars1z siyasi vazi -
yette J aponyamn istikbali ancak endi~e 
ile derpi§ edilebilir. Milli siyasetin,izin 
haysiyetini korumak maksadile kabineyi 
te§kil etmek ic;in elimden geleni yaptlm. 
F akat hadisat bir c_;1kmaza miincer ol -
mu§tur. Bu muvaffakiyetsizlige s('beb 
benim faziletsizligimdir ve bu noksandan 
dolayt lmparatorun hesabma miiteessi -
rim.» 

!mparator, fikrini almak ic.;in Prens 
Saionji'ye bir memuru mahsus 5linder -
mi§tir. 

[A.rkast sa. 8 siltun 3 te] 

------' 
«Bu davada 17 milyon Tiirk Atatiirkiin bir i~are· 
tine bak1yordu. Hatayb karde~lere teslim edilen 

emanet bpk1 Atatiirkiin Tiirl:c gencli.gine 
teslim emanetin aynidirh> 

Diin soz soyliyen meb'uslanmu;dan 
Nakiye Elgiin Refik lnce Muhiddin Baha. Hiisnii Kitabet. 

Ankara 29 {T elefonla) B. Riyasete verilen bir takrirde Tlirlt 
M. Meclisinin bugi.in saat 18 de milletinin Devlet Reisi Atati.irke ve 1smet 
akdettigi ikinci celse Hatay muvaffakiye- fnonii hiikfunetine Hatay i§inde elde e~ 
ti vesilesile de Biiyiik Atatiirke ve lsmet tikleri yliksek muvaffakiyetten dolayi 
lnonii hiikumetine candan inam§ ve resmen te§ekkiir edilmesi teklif olunmak
baghhgm yiiksek tezahiirlerine vesile ta idi. 
oldu. [Arkam Sa. 8 siltun 1 de] 
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Ademi miidahale 
• • 

0 plOJeSI 
---------------------------------

Bir ingiliz g~zetesine gore M. Goring, M. 
Musolini'ye ispanyaya 80,000 Alman ve italyan 

askerinin gonderilmesini teklif etmi' 

Madrid cephesinde bir milis ihtiliilci mevzilerine el bombasr atzyor 
Madrid 29 (A.A.) - Havas mu - kumet kuvvetlerinin elindedir. Milisler 

habirinden: gece sel gibi yagan yagmura ve §iddetli 
Garb park1 §imdi hemen kamilen hii- [Arkas1 sa. 6 siltun 4 te] 
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Peyami Safan1n • yen1 rom ant 

Y ak1nda Cumhuriyet'te 
Be§ sene evvel gene Cumhu

riyette inti§ar eden •Bir tered
diidiin romam» muharriri, o za
mandanberi, kendi imzasile hie; 
bir eser vermerni!lti. Bu fasiia 
ic_;inde dii§iindiigu ve aylardan 
beri hazrrlad1g,. •Biz insanlar» 
gene gazetemizde inti§ar ede
cektir. 

•Biz insanlar», isminin de va
dettigi gibi tamamile be§eri bir 
eser olmakla beraber miitareke 
devrinde istanbulun ge<;irdigi 
biiyiik manevi krizi mekteb mu
hitlerinde, kozmopolit ve milli· 
yetc.;i ailelerin, ayn davalar pe
§inde giden insanlarm tiplerin
de canlandnan milli bir hassa
siyetle dolu, sosyal bir roman· 

drr. ic.;inde &§k ve iiliim gibi in
san ruhunu ayn ayr1 ve teker 
teker kurcahyan meselelerin 
rub tahlillerile beraber, i~timai 
gruplarm fikirlerini ve tema -
yiillerini de takib etmek miim
kiin olacaktn. 

Bir miiddet sonra gazetemiz· 
de inti§ar edecek olan bu ro
man ic;in ancak §Unu ilave ede
biliriz ki, Peyami Safa, bu ese
rinde okuyucularmt hayatla 
dogrudan dogruya temasa ge • 
tirmek ve kag1dla miirekkebin 
deHiletini onlara hie; sezdirmi -
yerek bir roman okuduklarm1 
unutturacak kadar hakikat a
leminde ya§atmak ic.;in iizlii bir 
sadelik ihtiyar etmi§tir. 
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2 CUMHURiYET 

~ehir ve Memleket Haberleri ) 1 

Tarihi tefrika : 17 Y azan : M. Turhan Tan 
1-soruyoruzl ; Balkan devletleri Posta 

Bu hareket 10 talebeyi 1 T f k 
T iirk, verdigi sozden donmez! , kovmak icrin bir sebeb ve elgra ongresi 

te§kil eder mi? 

~ehre giren asker, Tiirk esirleri kurtard1ktan sonra 
ezanb ve davullu bir niimayi~le geri donmii~tii 

Eski§ehir muhabirimizden ~yle 
hir mektub ald1k: 

«Bundan be§ altt giin evvel Es
ki§ehir lisesi iigretmenlerinden biri-

Ordu, siyasi konu§malarla, senedle§ -~ yiik otagm kap!SI oniinde on be§ gernici, nin validesi vefat etmi§ ve lisenin 
mel erie alakalanmiyordu. F akat Rodos- zincirler ic;inde, titre~ip duruyordu. Bun- onuncu smrf talebesinden 40 ki§i ce-
ta esir hayati ya§Iyan binden fazla Tiir lar, Rodos halkmdan birkac; ki~iyi Ana· naze merasimine i§tirak etmi§tir. 
kiin biirriyete kavu§abilmeleri i~in §Oval· dol u yakasma g~~irmege te~ebbiis .~den F akat bu hiidise maalesef ~ok 
yelerin selamete ermelerinin ~art ko§ul • bedbahtlardi. Ostad1azam,~zun mu~ - garib ve acr bir netice dogurmu§tur. 
dugunu duyunca bu alakas1zhk heyeca - det on! ann yamnda kald1, d1vanm dagil- T alebeler mektebe doner don -
na miinkalib oldu, miitbi§ bir fever an yiiz masmi bekledi. F asilasiz doklilen yag - mez derhal sorguya {:ekiliyorlar ve 
gosterdi. Yigit askerler, merhamet edip te mura ragmen o, ic;i~e d~§tiigii sahneyi saat 19 a kadar mektebde alikonu • 
canlannl bagi~ladiklan maglub §OVal - hayran hayran tetbk ediyordu. Kap!Cl" yorlar. u{: giin devam eden bu sor-
yelerin, mazlum Turk esirlerini be§ on l~r, c;avu§lar, divana girmek ~obeti bek- gulardan sonra lisenin inzrbat mec· 
giin dab a zincirde inletmek gibi gerc;ek - !:yen beyler, P~§alar ~~~. ~~gm~r ~ltm- lisi toplamyor. N eticede I 0 tale • 
ten c;irkin bir hareketi ibtiyar etmekten .. c;e- daydi. F akat kimse, yuzunu ek§lt:ni.yor- be; mecburi tasdikname verilmek 
kinmediklerini gormekle son derece mute- du, ac;Ik havada bulunuyorlarmi§ gihi sa- suretile mektebden ~rkartrlryor. 25 
ssir olmu§lardi. kin goriiniiyor~ardi. Y.a~mur, e~ra~~ar , talebeye birer hafia muvakkat tard 

-5ehbazlann yerden goke kadar hak • iistiine dii~en Jaleler gihl bu demir vu - cezast veriliyor. 15 talebenin de 
Ian vardJ. <;unkii Rodosu almak emeli cudlii Tiirkler iizerinde hi<; .~ir Jslakhk cenaze merasimine i§lirak etmemi§ 
oradaki Turk esirlerini kurtarmak kaygu- viicude getiremiyor gibiydi. Ustadiazam olduklan anla§rldrgrndan mektebe 
sun dan dogdugu gibi bu ugurda aralann· bu hale ve her Tiirkiin enda~m~a. beli - kabul ediliyorlar. 
da bl.nlerce kurban vermi§lerdi. Y er yii- ren azamete, celale kar~1 denn b1r 1mren- 1 

k Y ani netice itibarile bir cenaze 
Zu .. nde ancak hiir olarak ya§anuya ah§km ti seziyor ve bu imreni§in hararetile I§ 

d l merasimine i§iiraklerinden dolayt I 0 olan Tiirklerin nkda§larmdan batta bir yagmurunun soguk temasm1 uymaz o u-
gencin istikbali mahvolmu§iur. tekini esir durumunda gormege tahammiil yordu. 

Diger tarafian talebeler, o giin 
etmelerine imkan yoktu. Ordu i§te bu 0 mada divanda heyecanh bir mii -

i~in izin alml§ olduklarmt da soyle • 
imkanSIZhgm kudretli bir timsali halin - naka§a gec;iyordu. Vezirlerden bir k1smi mektedirler.» 
de Rodosa gelmi§, biirc;ler devirmi§, hen· suc;lu gemicilerin iic;er yiiz degnek vurul-
dekler a§ffii§ ve halaskarlanm bekliyen mak suretile cezalandmlmasm1, bir k1smi Eger hadise hakikaten boyle ce- I 

Irkda§lanna kurtulu§ miijdesini muhte§Cm da kiirege konulmalanm istiyorlard1. reyan etmi~ ve bu talebeler, S!Tf mu- ~ 
bir zaferin kucagma sanp sunmu§tU. Bu Hiinkar, iki tarafm da fikrini anladiktan allimlerinden birinin validesinin ce- j 
hale ragmen maglublarm §oyle hoyrat bir sonra ka§lanm c;atti: naze merasimine i§tirak ettiklerin • I 
vaziyet almalan elbette infial uyandira- - Onlan, dedi, kendi kadirgalanmn den dolayl bu cezaya c;arptmlmJ~ - j 
cakt1. serenlerine asmah! larsa hayret etmemek elden gelmi • 1 

Ba§ta Yenic;erilerle Sipahiler olmak Sadnazam Piri Pa§a, sJkila sikila mii~ yor. Onuncu simfa kadar gelmi~ on l 
iizere biitiin ordu, maglub dii~ana gos· lahazasim ortaya a ttl: talebeyi mektebden tardedecek ka-
terdikleri §a~kati gene muhafaza etmekle - Tanrmm merhameti gazabmdan dar agir bir ceza vermek ic;in her-
beraber, esir Tiirkleri hemen hiirriyetle. - yiiksektir. Efendimin de §efkati hidde - ~ halde bunlann pek biiyiik hir kaba
rine kavu§turmak ic;in harekete ge~ml§, tinden galib olmahdir. Bu bedhahtlar ) hat i~lemi~ olmalan lazimdir. 

1ehre dogru yiiriimii§tii. Hepsi silahs1zdi ger~i agn su~ i§lemi§lerdir. F akat bizi Bu hadisenin k:yiiziinli ogrenmek 
ve bu hallerile maglub dii§mam ezmek be§ ay burada ahkoyan, binlerce askeri- istiyoruz. Ve hadisenin hakiki sebe-
ic;in degil, milli bir borcu yerine getir - rnizi §Chid eden dii§mamn hayatim ba - bin1 alakadarlardan. 
mek ic;in hareket ettiklerini gostermek is- g1§ladm1z. Bunlann da ku§<;a canlarma Soruyoruz! )~( 

Bugiin yapdacak i~timadan sonra 
verecek faalivetine nihayet 

Kongre murahhaslartnrn diin Askeri miizeyi ziyaretleri 
esnastnda altnmlf bir resimleri 

Balkan devletleri posta ve telgraf / malanna nibayet vereceklerdir. 
kongresi diin de biri sabah saat dokuz Balkan devletlerinin posta ve telgraf 
buc;ukta ve digeri ogleden soma saat iicretlerinde yapi!masl dii§uniilen tenzilat 
dort buc;ukta olmak iizere iki defa top - g~en sene Blikre§ kongresinde karar • 
lanch. Diinkii toplantJlarda beynelmilel la§tmlmi§h. Ogrendigimize gore tenzi!ah 
nizamnamelerde ban tadilat teklifleri tesbit edecek son kararlar ancak gelecek 
one slirlilmii§ ve Berndeki T ele - Com - sene Kahiredeki beynelmilel konferansta 
munication merkezine gonderilecek ih - almacaktir. 
zari kararlann da son §ekli tesbit edil - Ecnebi murahbaslar diin de §ehrimi"l:
mi§tir. Bugiin yeniden toplanacak olan de gezintiler yapmi§lar, askeri miizeyi, 
kongre murahbaslan mii§tereken hazir - asan atika miizesini, gece de posta ve 
ladtklan raporlar iizerinde son bir ko - telgraf santrahm zi;:aret etmi§lerdir. He
nu§ma yaphktan sonra gelecek sene Ka- yet azalan bugiinkii son toplant!dan son· 
hirede a<;Ilacak olan beynelmilel posta ve ra Bogazda bir gezinti yapacaklar, bir 
telgraf kongresine gonderilecek etiidleri k1sm1 bu ak§am ve diger bir k1sm1 da ya
havi raporlan imza edecekler ve tophn- rm memleketlerine doneceklerdir. 
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Diin bir katilin 
idamr istendi 

ikt1sad F akiiltesi 
4 fUbatta a~d1yor tiyorlard1. Lakin ~valyeler, silahSJZ yii- k1ymaym. /J1~~~~~~~~~~~~~~~{ 

riiyii§ten de tela§a dii§tiiklerinden b?tiin Hiinkar, sert bir i§aret yaptl: DENIZ ISLER/ Bu adam kiZIDI vermedi 
§Cbir kap1lanm kapami§lar ve ellennde Lal d d" I d'" ·· ·· 1 F akiiltenin birinci sini-
bulundurduklan esirleri de - ayaklanma· A- d .. a, d"~ 1' yan 1f§foluUn§uurnuyoLr~~~ hracat i§leri yoluna girdi 

k · · A · cze U§en U§man a • 1hracat mallarmuzm sevki ic;in ah -
!anna m~~da~ vermeme tc;m • ZIZ bizi acze du§iirmek istiyen dost affolun- nan tedbirler miisbet neticelerini ver -
Y abya k1hsesme doldurmu§lardi. maz, olunamaz. Bu gemiciler, ada dan mege bU§lami§hr. 

Silahs1z askerin §ehir kap1lanm ku - adam ka~myorlard1. Heniiz zaptolunan istanbul, Mersin, Samsun limanla -
malan be§ on da~ikahk . bir i~ Aoldu ve bir yerden adam kac;umak kazamlnn§ za.- rmda toplanm1~ olan mallar tamamen 
Irkda§lanna hiimyet getlren diiaverlerle feri kiic;iiltmege c;ah§mak demektir. As1l· sevkedilmi§ gibidir. Yalmz izmir lima -
bu hiirriyeti sars1lmaz bir iman ile bek - mah hainlerl.. nmda sevkedilecek bir miktar hububat-
liyen esirlerin kavu§masi T anny1 da se - Siileymanm bu agu biikmii ni~in ver- la Derince ve Haydarpa§ada biraz bug-
vinrten agvlatacak bir manzara te§kil etti. b · day kalm!§tlr. Bunlar da §Ubat ay1 ic;in-

'Y digini divanda oturanlarm epsi seziyor-
Kurtaranlarla kurtulanlar boyuna ku - de tamamen sevkedilmi~ olacaktir. 

du. 0, adadan adam kac;1rmak yolunun 1 · 
Cakla•Iyor ve kocu•uyordu. 0 mada bir Mart aYl sonuna kadar zmir ve Is -

' ' kapanmamas1 halinde amcas1 oglunun da t b 1 1· 1 d k""ll" tl ' ·kt Sipahi, Tiirkiin hic;bir yerde esir kala - an u Iman arm an u ·Iye 1 mi ar-
mlyacagvim bir kere daha ishat eden bu bir yol bulup savu§acagml dii§iindiiglin - da tutiin sevkiyah yapilacaktlr. Bu sev-

den sert davramyordu. Bununla beraber kiyata aid tedbirler §imdiden almmak -
tarihi sabnenin heyecamm §Chir dJ§Ina da istinad ettigi mant!k ta yerinde idi. Heniiz tad1r. 
aksettirmek istedi, Aziz Y ahya kilisesinin dii~man vaziyetinde bulunanlara el uzat- Son on gun ic;inde istanbul limanma 
c;an kulesine c;Ikti, giir sesle ezan okudu. mak ve onlan Anadoluya kac;Irmak ger- ugnyan ve buradan mal alan ecnebi §i
Bir Y enic;eri de Sennikola kulesi maz - c;ekten miisamaha olunur ciiriimlerden leplerin miktan 22 yi bulmU§tur. 
gallarmda buldugu davulu c;alarak man- degildi. Piri Pa§a, bir soyleyip iki. dinle- Liman idaresinde asri nakil 
zaraya §en bir ses daha katti ve o ezanla mi§ti, yersiz bir miilahaza yiiriittiigiinii 
bu davul nagmeleri, ayni zamanda, Ro- de anhyarak sikilmi§tl. Hiinkar: 
dosun Tiirkliige kaVU§tugunu tarihin ku- _ Dii§iiniip durma leila, dedi. Mah-

lagma haykirmi§ oldu. kumlan gidert, kap1da bekliyenleri de 
0 giin Noelin sabah1 idi. Papa Adri; yamma getirt. 

Ostad1azam. on be~ gemicinin <iliim 
biikmiinii nas1l bir siikunetle kabul ettik
lerine de §ahid oldu. Onlara: «Olecek -
siniz» diyen ag1z kadar bu emri dinli -
yen kulaklar da titremek bilmiyorlard1. 

[Arkast var] 

vasltalar1 
Liman idaresi istanbul limamm asri 

nakil vasitalarile teghize karar vermi§ 
ve bunun ic;in yeniden 40 parc;a duba, 
mavna, §at ve saire 1smarlamak karart
m vermi§tir. Bunlarm arasmda tayya -
re, tank, kamyon ve top nakli ic;in hu -
susi §e~ilde yap1lm1§ §atlar da buluna
caktlr. Bunlar hep dahilde yaptmla -
cakbr. Aynca Avrupaya bir su gemisile 
birkac; romorkor tsmarlanacaktrr. 

diye bir koylii ile karis1n1 
oldiirmiistii -- .. 

Bundan hir miiddet evvel Catalcada 
Mustafa oglu Ali nammda bir gene A
SliD admda bir koyliiniin Nuriye admda
ki klZlm istemi~ fakat As1m klZim ona 
degil ba§kasma ni§anlaml§tl. 

Bundan c;ok biddetlenen Ali, eline 
gec;irdigi tabanca ile pusuya yatarak <;a
talcadan koye di:inen kiZln hahas1 As1m1 
beklemi~ ve kamile beraber hi~bir §ey
den haberi olmiyan zavalh koyliiniin o
nline ans1zm c;1karak mtitbi§ bir miicade
leden sonra tabanca ile kendisini oldiir-
mii§tiir. 

Bu mada Ali, koye dogru ka~makta 
olan As1mm kans1 Nefisenin de arkasm
dan ko§arak zavalh kadma yeti§mi§ ve 
onu da kasatura ile oldiirmii§ ve dort 
kiic;iik ~;ocugu i:iksliz buakmi§tlr. 

Alinin uzun zamandanberi Agirceza
da devam eden muhakemesi dlin bitmi§ 
ve iddia makami Alinin idamm1 taleb 
etmi§tir. Dava karar ic;in ba§ka bir gii
ne buakilmi§hr. 

f1na yaz1lan talebenin 
miktar1 yiizii buldu 

Uni-v-ersitede yeni tesis olunan ikt1sad 
F akiiltesi, derslerine ha§lamak ic;in ha • 
zuhklanm ikmal etmi§tir. Fakiiltenin 
gerek profesor, gerekse memurin kadro
su da tasdik edilerek faklilte dekanhgi
na teblig edilmi§tir. 

Y eni fakiilteye, Oniversite binasmm 
list kismmda yedi oda tahsis edilmi§ bu
lunmaktadir. Fakiilte §imdilik Hukuk 
F akiiltesinin doktora smifmdan da isti -
fade edecektir. Simdiye kadar bu fakiil
tenin hirinci s1mfma kaydolan genderin 
miktan yiize yakmd1r. F akiiltenin diger 
Slmflan da oniimiizdeki seneJerde ac;I] • 
mak suretile tekemmiil edecektir. 

Y eni fakiilte §Ubatm dordiincii per -
§embe giinii saat 5 te merasimle ac;1lacak 
ve derslere ba§hyacaktu. Ac;Ih§ merasi -
mi miinasebetile Oniversite Rektorii Ce
mil Bilsel bir nutuk soyliyerek bu vesile 
ile Oniversitemizin, giin gec;tik~e ibraz 
etmekte oldugu tekemmiil ve ilmi mer • 
baleleri bakkmda izahat verecektir. 
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~iyasi icmal 
Milletler Cemiyetinin 

bakbg1 i~ler 
~ AiJ illetler Cemiyeti konseyi, bu 
U W U defaki alelade toplant!Slnin 

ruznamesi c;ok ag1r meselelerle 
yiiklii idi. Bunlann ba§mda siyasi, aske
ri, ikhsadi, 1rki, harsi ve cografi cihetten 
c;ok nazik ve gayet miihim olan lskende• 
run, Antakya ve bavalisi mmtakasmm. 
Fransanm Y akm§arktaki Milletler Ce • 
miyeti vekili olarak idare etmekte oldugu 
yerlerden c;ekilmek iizere olmasi ve bu 
suretle Milletler Cemiyetinin de bu yer' 
!erdeki alakasmm kesilmek iizere bulun· 
mas! dola}'lsile mukadderatmm yeniden 
tayini meselesi vard1. 

Diger meseleler de Danzig serbest li· 
man hiikumetile Milletler Cemiyeti yiik• 
sek komiseri arasmda c;1kan z1ddiyetle 
Madridde siyasi sebeblerden dolaJ! 
muhtelif sefarethanelere iltica edenlerin 
akibetidir. Bu iic; mesele de esas itibarile 
ve biitiin alakadarlan memnun buakacak 
surette halledildi. Bu meselelerden en 
nazik olam Sancak namile maruf olan 
iskenderun - Antakya ve havalisinin ati
si idi. Bu mmtakada, Tiirkiyenin birc;ok 
miihim ili§iklikleri vard1r: 

1 - Hatay ahalisinin ekseriyeti Turk 
oldugundan bu halkm istiklallerinin ta • 
nmmas1, 

2 - Sancak mmtakasi ve bahusus 
iskenderun korfezi, §arki Akdeniz hav• 
zasmm ve Anadolunun sevk.iilcey§ cihe-
tinden anahtan oldugundan bu anahtann 
kimin elinde bulunacag1 hususunda Tiir
kiyenin, kendi mlidafaa ve emniyeti nok
tasmdan pek yakmdan alakadar olmasi, 

3 - lskenderun, cenub vilayetlerinin 
haricle olan ticari miinasebetlerinin en 
yakm yolu oldugundan bu yoldan ser • 
bestc;e istifade etmekte Tlirkiyenin ikt!· 
sad! noktadan miihim alakasi bulunmas1. 

Meselede, Tiirkiyenin ba§hca alakadar 
oldugu iic; nokta esas itibarile, bayati ve 
miihim menfaatlerimize uygun bir su • 
rette halledildi. Hatay Tlirklerinin da • 
hili idaredeki istiklal haklan tamnd1. 
Sancak mmtakasmm arazi vaziyeti Fran· 
sa ile hirlikte Tiirkiye tarafmdan teminat 
altma almd1gmdan ve gayriaskeri mm • 
taka haline konuldugundan Tiirkiyenin 
~ok ehemmiyet verdigi diger bir dilegi 
de tama.mile yerine gelmi§ oldu. 

iskenderun limamndan ran it olarak 

Tiirkiyenin serbest<;e istifade eylemesi 
esas1 da kabul edildiginden iktisadi ihti· 
yacJmiz da tatmin edildi. 0<; miihim di· 
lek ve alakam!Zln haricinde Suriye ve 
Fransanm bususl ili§ikleri dahi korun • 
mu~tur. Suriyenin vasati ~arkm c;ok i<;e~ 
rilerine ve Dicleye kadar uzanan uzun 
hududunun Tiirkiye - Suriye - F ransa 
tarafmdan iic; tarafh bir muahede ile te-
minat altma ahnmas1 karan ile de, Tiir· 
kiyenin Asyadaki hududlannm istikra -
rma aid son bir mesele de halledilmi§ o· 
luyor. Musul ve Agn dag1 anla~malan 
sayesinde, daha evvel Irak ve lranla olan 
hududlanmizm kat'i surette istikrar bul· 
dugu malumdur. 

Cenevredeki anla~malarm birinci e " 
hemmiyeti, uki, askeri ve iktisadi dilek • 
lerimizin tabakkukudur. lkinci ehemmi~ 
yeti de, Bogazlarm son vaziyetini karar• 
la§hran Montro anla§masi gibi Cenevre 

anla§masmm da Tiirkiyenin beynelmilel 

politikadaki mevkiini manen ve madde· 

ten bir kat daha kuvvetlendirmi§ olma • 

smdad1r. 

ye, Senpiyer kilisesinde kutsi dualar o -
kuyordu. Pencere kenanndan ans1zm bir 
ta§ dii~tii. Yuvarlana yuvarlana Papanm 
ayag1 altma geldi. Kardinaller ve kilisede 
bulunanlar hayret ve deh§et ic;inde kal· 
mi§lardi. Y azisiz bir mektuba benziyen 
ta§a bakiyorlardi. Papa, ac1 ac1 giiliim
sedi: 

- Evladlanm, dedi, kilisenin istinad 
noktalanndan biri hugiin dii§ffiU§ olacak. 
Bu ta~. o sukutu haber veriyor. 

Ve sonra ellerini yiiziine kap1yarak 

(1) Bu hAdiseyi Spand()9ino adll italyan 
tarihci yazar. Hammer de, Tiirk ordusunun 
silah.siz olarak 11ehre giri§ini yagmaciiiga 
atfederek ulvi klymetinden tecrld etme~e 
yeltenir. Yagmaya siHl.ruaz m1 gldilir? .. 

Liman idaresi onumuzdeki ihrac mev 
simine kadar Istanbul limanmda nakil 
vas1tas1 derdini tamamen ortadan kal -
d1rmak azmindedir. 

Galata Y olcu Salonu projesi 
haz1rlamyor 

Yunan bahriyesinin 
b~riyemize bir cemilesi 

Donanmam1z Maltadan donerken has 
talanan bir askerimiz Yunan bahriyesi
nin istegi iizerine Fire Deniz hastane -
sine yatmlml§tl. Askerimiz iyile§tigin
den Yunan bahriyesi bir dostluk ve ce
mile gostererek erimizin yanma bir sih
hiye gediklisi ve bir hem§ire katarak 
~ehrimize gondermi§tir. 

Cemil Bilselden sonra fakiilte de -
kam Celal birka<; soz soyledikten sonra 
klirsiiye yeni fakiilte ic;timaiyat ordinar
ylis profesor Kesler' e terkedecektir. Kes
ler o ak§am ilk dersini vermi~ olacakt!r. 

Cenevre mlizakerelerinde, bir cihall 

devleti olan lngilterenin iki tarafm noktai 

nazarlanm yakla§hrmak ic;in sarfettigi 

ADLIYEDE mesai, dlinya politikasmda bu buyiik 

ilave etti: 
- Rodos ic;in kana kana aghya -

llm !.. ( 1) 
-5ovalyeler, c;ektikleri korkunun yersiz 

oldugunu anlami§lardi. <;unkli ~ehre, 
ellerinde sade hirer degnek oldugu hal
de, giren askerler, kimsenin burnunu ka
natmaml§lardi. Bu da gayet tabii idi. 
Tiirk, kendi dilegile verdigi sozden don· 
mez. Askerler de, evvelce bagi§ladiklan 
ve Hiinkara da bagi~lattudan canlan 
incitmegi hatulanna bile getirmemi§lerdi. 
Emelleri, esir Tiirkleri kurtarmakt!. Bu 
emele erince sevinmi§ler ve ezanh, da -
vullu hir niimayi§ten sonra geri donmii§
lerdi. 

Bununla beraber, Hiinkar Ostadiaza
mm biiyiik korkular gec;irdigini dli§iine
rek ona tesliyet ve emniyet vermek is -
tedi, kendisini huzuruna davet etti. Hac;1 
k1hca e§ yapmi§, dini silah kuvvetile ya
§atmayi iilkii edinmi§ bir tarikatin reisi 
clan Ostadiazam, kendi karakterine go
re k1yas yiiriiterek korktugundan m1, yok
sa §a§kmhgmdan m1, bilinmez, bu dave
te icabetten c;ekinmi§ti. F akat §ehri deg· 
nekle i§gal edip te b1rakan ordunun ne 
kendisine, ne ba§kasma eza etmedigini 
dii§iinerek ak1lb davranmak yolunu tuttu, 
Tiirk ordugahma gitti. 

Hiinkar, divana riyaset ediyordu, 
memleket i§lerile me~gul oluyordu. Bii-

Lastik §irketine dair tahkikat 
istanbul Lastik Fabrikalan Limited 

~irketi miidiirliigiinden §U mektubu al
dlk: 

cFabrikamiZm muamele defteri tut
madlgl iddias1 dogru degildir. Bidayeti 
teessUsUndenberi musaddak muamele 
defterimizi tarifat1 kanuniye dairesinde 
muntazam surette tutmakta ve vaki o
lan miiteaddid tefti§lerle bu hakikat te
beyyiin etrni§tir. Binaenaleyh, muame
le defterine taalliiku olm1yan mevzuu
bahs takibatm sebebi, bir ic;tihad ihtila
fmdan ibarettir. Muamele vergisi ka -
nununun 20 nci maddesince tutulmas1 
ernredilen muamele defterile mevadd1 
iptidaiye defterlerinden yalmz muame
le defterinin gi.inii giinune tutulmas1 
mecburiyeti tasrih edildigi halde ayni 
mecburiyeti haiz olm1yan ve maddeten 
imkam olmad1~ halde, mevadd1 iptida
iye defterine de te§mil edilmek istenil
mesi keyfiyetinden miinbais bir ihtilaf
tlr ki kanunun sarih metin ve ifadesi -
ne gore iddiam1z muhik olmas1 laz1m 
gelir. ic;tihad ve s1rf kanunun §ekli 
tatbik1 noktasmdan hadis olan bu me
sele vergi mevzuuna taalluku olmamas1 
ve hukuku hazineyi izrar kasd1 gayri -
mevcud olduguna binaen elbette hak -
k1m1z tezahiir ederek yiiksek mehakimi 
aidince icray1 adalet buyurulacagma 
§Uphemiz olmamakla bu keyfiyetin ga
zetenizde tavzihini rica ederiz.• 

Liman Umum mudurliigu Galatada 
Mumhane caddesinde yaptlacak yeni 
yolcu salonu projesini intihab edecek 
jiiri heyetini tesbit etmi§tir. Jiiri azasi
na davetiyeler gonderilmege ba§lan -
mt§tlr. 

30 ki§i kadar olan jiiride Vali ve Be
lediye reisi Muhiddin Ustiindagla Tiir
kofis miidiiru Suphi Ziya, Giitnriikler 
Ba§miidiirii, Muhafaza Ba§miidiirii, De
nizyollari miidiirile Ba§muharririmiz 
Yunus Nadi, Ulus Ba§muharriri Falih 
R1fk1 Atay, Ak§am Ba§muharriri Nec
meddin Sad1k, mimar Prost, Belediye 
!mar Mu§aviri Ziya ve ecnebi kumpan
yalar miimessilleri bulunmaktad1r. 

CEMIYETLERDE 

Sanayi Umum miidiirii 
§ehrimizde 

Sanayi Umum miidiirii Re§ad diin sa
bah Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. Og 
rendigimize gore, Sanayi Umum mu -
diirii burada pamuk ipligi tevziat ve 
ihtiyac1 etrafmda tetkikler yapacaktrr. 

Bir ampul fabrikas1 a~dacak 
Bir Turk sermayedar grupu !stan -

bulda bir ampul fabrikas1 kurmak ·ic;in 
iktisad Vekaletine miiracaat etmi§tir. 
Memleketin ilk ampul fabrikas1 olacak 
bu fabrikanm kuruculan biitun ihtiyac1 
kaqllamak iizere tertibat almaktad1r -
lar. 

Deniz kumandanh~, Yunan hiik11me
tinin bu cemilesine dostc;a bir mukabe
lede bulunarak Yunan sthhiye gedikli&i 
ve hem§iresini Bristol oteline misafir 
etmi§, yanlarma bir mihmandar vermi§
tir. Askerimiz, nekahet devresini gec;ir
mek uzere Deniz hastanesine yatml -
ml§tir. 

0~ senede nihayetlenen 
bir dava 

Bundan iic; sene evvel Ferikoyiinde 
15 ya§lannda Ali R1za admda bir c;ocuk 
bir bisiklet meselesinden dolayt Talat 
admda birini bacagmdan b1c;akla yara
lami§ ve mahkemeye verilmi§ti. 

Uc; Yildanberi devam eden bu muha
keme nihayet dun bitmi~ ve Ali R1za 
suc;u i§ledigi s1ralarda 15 ya§mda oldu
gundan tenzilen 17 gun hapse mahkiim 
olmu§tur. 

Pertek kazas1nda KIZday Cemiyeti kuruldu 

" 
Elaziz (Hususl) - Buraya iki saat msafede bulunan Pertek, Tunceli vi -

layetinin §irin bir kazas1d1r. Kazaya yen i tayin edilen doktor Ad nan Goksel ilk 
i§ olarak kaymakam Sabri Berkenin ya rd1mile bir K1Z1lay §Ubesi tesis etmi§tir. 
Gonderdigim resim §imdiki halde k1rk lie;: azas1 bulunan bu ~efkat yurdunun 
umumi meclisine i§tirak edenlerden bir k1smm1 Q.ir arada gostermektedir. 

devletin bize verdigi biiyiik kiYmet ve 

ehemmiyetin bir ni§anesidir. 
1 

Anla§ma esaslan iizerinde mutabi~ 
kalmak ic;in iki tarafm gosterdigi biisnll 

niyet ve gayretle tavassut edenlerin gos" 
terdigi samimi yard1m, §iiphesiz teferrii· 

atm miizakerelerinde de goriilecektir· 

'f eferriiata aid kararlar Milletler Cerni ' 

yeti konseyinin ittifaki aras1 degil, sii!U • 

sam ekseriyeti ile ittihaz edileceginde~: 
bu karar da i§.i c;ok kolayla§tlrmi~tJr, Bt 

naenaleyh art!k Sancak meselesinin pO " 

litika aleminde kapanml§ olduguna hiik' 
medilebilir. 

Muharrem Feyzi TOGAl' 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abone 1 Tiirkiye Hari~ 
,eraiti ' i~io i~D 

Senelik 1400 Kr. t700 l(r. 
Alb ayhk 750 1450 
0~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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Almanyantn 4 senelik 
plint ilerliyor 

Diin General Goring bu 
miyetini gosterir bir 

mesainin ehem• 
nutuk soyledi 

Berlin 29 (A.A.) - Griine Yoche ta ugratmak suretile bizi boyun egmege 
sergisini ac;an M. Goring, ezciimle §U mecbur edebileceklerini iimid edenler, 
beyanatta bulunmu~tur: bugiin mevcud olan hakiki vaziyeti tam-
«- Bana terettiib eden en biiyiik mtyan kimselerdir. Son seneler zarfmda 

Yazife, her Almana herbirimizin bu son ia§e merkezlerini arttrdtk, o derecede ki 
di:irt senelik plant tahakkuk ettirmek mii- halihaztrda ecnebi memleketelerden sa -
kellefiyetini taahhiid etmi§ oldugumuzu tin almak mecburiyetinde bulunmakta 
anlatmakhr. Hepimiz bu vazifeyi an - oldugumuz §eyler bize kar§I siyasi bir 
ladtgtmtz giin ecnebilerden bir taktmmm tazyik vast last olarak kullamlamaz. Ted
bu i§in ba~anlmtyacagt iddialanna rag - birlerimizin muvaffakiyetini ispat eden 
tnen muvaffak olacagtz. Ecnebi memle- ~ey, piyasalar nizamnamesi sayesinde is
ketler, ayni zamanda te§ebbiisiimiiz mu- tihlak ve ia§e sahasmda yerli zirai istih
vaffakiyetle neticelendigi takdirde Al - salatm hassastm arttrmt& olmamtzdtr. Bu 
tnanyanm son zaf noktasJm da ortadan arhrma nisbeti 1927 deki yiizde 66 dan 
kaldtrmt§ oldugumuzu da kabul ve tes- 1935 senesinde yiizde 83 e <;tkmt§!IT. 
lirn edeceklerdir. Bir de memleket dahi- Diger taraftan bu muvaffakiyet, 1918 
lindeki gayrimemnunlann ve korkakla - senesini takib eden devrede oldugu gibi 
ttn ve hudud haricinde daima §Uphe i<tin- bir taktm tahdidahn mevcud bulundugu 
de bulunan kimselerin Almanyamn Fiih- seneler zarfmda ziraatin milli ikhsadi -
ter'in sevki idaresi altmda onun her is - yatta nekadar biiyiik rol oynamt§ oldu -
tedigini yapabilecegini anlamalan icab gunu da gostermi§tir. Y eni zirai tesisa • 
eder.» tm, makineh>rin ve cihazlarm satm alm-

M. Goring, bundan sonra ge<;en dort rnas1 i«in ihtiyan laztm gelen masraflar 
seneyi nasyonal sosyalizmin in§a siyaseti tniihim miktarda artmt§hr. Ziraat i<;in 
hoktai nazanndan gozden g~irtni§ ve 1936 senesinde gerek kemiyet ve gerek 
~iftc;i halk tarafmdan ifa edilmesi laz1m ktymet itibarile 1932 senesinde satm a
gelen hususi vazifelerden bahseylemi§tir- lmanlann ii<; misli almmt§br. Y ani 84 
tir. tnilyona kar§J 240 milyon sarfolunmu§ -

Miiteakiben 1a§e N azm M. Darre, tur. Hulasa ziraat 1932 - 1933 senele • 
bir nutuk soyliyerek ezci.imle §Oyle de - rine nazaran 1935 senesinde 3 ve 1936 
tni~tir: senesinde 2.750 milyon fazla sarfetmi§-
«- fa§e i§lerimizin bir k1sm1 ic;in he- tir. 

niiz ecnebi memleketlere tabi bulunuyo- Ziraatle me§gul halk, dort senelik 
tuz. F akat, harb esnasmda yapt!dtgt gi~ plam yerine getirmek i<;in biiyi.ik gayret
bi, yiyecek, i((ecek ithalatmda, mii§kiila- ler sarfetmektedir.» 
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Lizbon da sular 
alttnda kald1 

Amerikada meskensiz 
kalanlar milyonu ge~ti 

. lizbon 29 (A.A.) - Birka~ gun • 
denberi Portekiz ktYJlannda hi.iki.im si.i
ten fJrtma altmt~ senedenberi goriilme
tni§ bir §iddettedir. Hiikumet merkezinin 
alc;ak klSimlan bir metro su altmdadtr. 
Seyri.isefer kesilmi§tir. 

Amerikada vaziyet 
Nevyork 20 (A.A.) - Tugyan ne

ticesinde ii<; yiizii Louisville hastanesin • 
?e olmak i.izere §imdiye kadar 625 kisi 
olmii§ ve bir milyon ki§iden fazla adam 
rneskensiz ka!mt§hr. Zarar ve ziyan 500 
rni)yon dolan buJmU§lUT. 

Cairo §ehri bilhassa sulann tehdidi 
altmdadir. Halk bendlerin takviyesi i<;in 
hiikumete yardtm etmektedir. Bendlerin 
Ytktlarak Mississipi nehrinin a§agJ hav -
kasmda bir felaket tevlid etmesinden 
orkulmaktadtr. 

Karaya oturan gemi 
Bremen 29 (A.A.) - Borkum ci -

Vannda karaya oturan Olifer ismindeki 
kan:uc;h vapurun kurtartlmasmdan iimid 

estlrni§tir. Europa vapuru, Olifer'in mi.i
tettebatmdan i.ic; ki§i kurtarmaga mu -
kaffak olduktan sonra Bremerha ven isti

arnetinde yoluna devam etmi§tir. 

Ev boyunda dalga 
Nevyork 29 (A.A.) -Cunard kum

llanyasmm Aquitania vapuru, otuz altt 
vatlik bir teahhurle buraya gelmi§tir. 
h.aPur, ev boyunda bir dalga yemi§ ve t tarafma <;ok ziyade yatmJ§tJr. Otuz 
<~dar yolcu hafif surette yaralanmt§tlr. 

p F ~ansrz sahillerind e fzrtrna 
f . arts 29 (A.A.) - Gaskonya kor -
/"'l.t sahillerinde 48 saattenberi biiyi.ik bir 
•Ittna h"k" ·· k d' C bl q u urn surme te 1r. asa anca-

hUt ?ildirildigine gore f1rtma Afrika sa
dir er:nde de tesir icra etmektedir. Aga
lirn hrnanmm nht1m1 ytktlmt§ltr. Rabat 
Ill antnda bulunan bir c;ok kaytklar ve 
~i~"nalar, palamarlanm kopararak,en -r ac;tlmt§lardtr. 
ltn t~nsanm cenub sahillerinde de ftr -
'ok tddetlidir. Sahil boyunca uzayan 

a-iann bin;:ogu su i<;indedir. 

A akalanan ka~ak~IIar 
ta · ?kara 29 (A.A.) - Gec;en bir haf
oJu:<;~~e giimriik muhafaza orgiitii, ik.isi 
~rn .. 111 Yarah, elli be§ kac;ak<;t, 282 k1lo 
4~ liik ka<;agt, 1900 tane c;akmak ta§t, 
lira ~~arn uyu§turucu mad de, 1 02 altm 
ile i6 t1 Turk liras1, 3 silah ve 26 mermi 

,.... a<;ak<;t hayvam ele gec;irmi~tir. 
~ekoslovakyada Rus 

lo ajanlar1 yok 
h>'a ~dr~ 29 (A.A.) - Cekoslovak. -
lnh e, ahsts ettigi uzun bir makalede Ti -

itj b~a'l.etesinin vasati Avrupa muha -
. ' ll 
ldallla.r rnemlekette Sovyetlerin askeri a-

" 
1 

" d I 1 ~111 1 tee .tayyare mey an an bulunma -
ll'l!n etmektedir. 

Y eni maliye ve 
ticaret itilaflar1 

Frans1z frangtnin daha da 
dii,iiriilecegi asdstz 

Va§ington 29 (A.A.) - M. Run
ciman ile M. Hull arasmda vuku bulan 
konu§malar neticesinde, bitarafltk hak • 
kmdaki Pittman ve Macreynolds proje
lerinin kongrede miizakeresi esnasmda 
Amerika hiikftmetinin iptidai maddelere 
ambargo koymaktan vazge<;tigini bildi • 
recegi soylenmektedir. M. Ruzvelt, M. 
Norman Davis ve M. Hull ile birlikte 
tneseleyi bu son giinler zarfmda tetkik 
etmi§lerdir. 

Britanya fmparatorlugu Amerikaya 
lastik, kalay ve nikel ihrac eden hemen 
yegane memlekettir. M. Runciman bazt 
iptidai ~addelerin ihracJ menedildigi 
takdirde lngilterenin de mukabele bil -
misilde bulunmasJ ihtimal dahilinde ol
dugunu saklamami§hr. 

Frank krymetinin daha daten· 
ziline d air haber yalan 

Paris 29 (A.A.) - Salahiyettar me
hafil ecnebi borsalannda dola§makta o
lan ve Fransa hiikumetinin frangm pari
tesini I te§rinievvel 1936 tarihli para ka
nunu tarafmdan tesbit edilmi§ olan mik
tarm dununa indirmege karar vermi§ ol
duguna dair olan §ayialarm hayal mah
suli.i oldugunu beyan etmektedirler. 

Fransanzn /ngiltereden 
yapltgt istikraz 

Londra 29 (A.A.) - lngiliz mall 
tnehafili, F ranstz derniryollan idaresinin 
lngiliz piyasasmdan akdedecegi istikraza 
rniiteallik itilafnamenin bugiin Par:ste 
tahakkuk sahasma isal edilecegini beyan 
etmekte ve bu itilafnatne hakkmda diin 
ak§am on iki biiyiik fngiliz bankas1 mii -
messillerinin mutabtk kalmt§ olduklarmr 
tasrih etmektedirler. 

Habe11istana ihracat hakktnda 
lngiliz • ltalyan anlafmast 

Paris 29 (A.A.) - ikttsadi ve mil
li ajans, lngiliz Somalisi yolile ~abe§is
tana transit yap1lmasma miitealltk olan 
lngiliz - lta!yan itilah hakkmda bilhassa 
diyor ki: 

Franstzlarm Djibouti ]imam, bu yeni 
itilaftan <;ok mutazamr olacakttr. Djibou
ti, Habe§istanm denizde yegane mahreci 
idi. ~imdi kar§tsmda bir rakib buluna • 
caktu. 

ltalyanlarm Assab !imam yamnda 
!ngilizlerin Zaila ve Berdero liman!an 
mevki alacakttr. 

Polialer i~in yeni bir tamim 
Ankara 29 (T elefonla} - Giindiiz

leri biirolarmda yaz1 i§lerinde ((ah§an po
lis memurlannm geceleri nokta ve dev -
riye vazifelerine ii~er saat i~tirak ettiril
meleri Emniyet i§leri umum miidiriye -
tince kararla§hn!mt§ ve alakadarlara bii
dirilmi§tir.. 

CUMHURiYET 

Hidiseler aras1nda 

Vatanda~1m1z agaclar 

Tenha bir ormana girdigimiz vakit, 
hmcahmc dolu bir mabedin sessiz 

kalabahgmdan geliyonnu§ gibi duy
dugumuz o topluluk tesiri, bizi saran 
ve iliklerimize i§liyen o ruh kesafeti, 
gizli gizli harelenen ve iirperen bir 
atmosferden i~imize yagan o mana
Jar nedir? V ehimler mi? Neden her 
agac, vakur ve dimdik, i~imizde sak
h gizli bir kulaga derin bir§eyler fi
&Ildiyormu§, sessiz bir dille konu§u
yormu§ gibi gelir bize? Neden biitiin 
bir onnan, fizik miinasebetleri ve iz
ansiz tabiat hadiselerini a§an gizli 
hareketler, sallanmalar, ~Irplni§lar, 
mmlblar ve iirpermeler i~inde bize 
ruhani bir ahenk, bir mana senfonisi 
tesirini verir? 

Orman canh bir alemdir; bize bir 
anda kabul ettirir ki her agac1 insan 
gibi duyan, sevi§en, biiyiiyen ve ~O· 
galan bir cemiyettir, agaclar arasmda 
bir cemiyet; idrak etmesek bile his
sederiz ki, biz, kendi kanunlanmtz
dan daha makul ve mazbut prensip
lerle idare edilen bir agac milleti 
i~indeyiz. 

Ziraat V ekilinin ormanlanmtza 
aid vazifelerimizden bahseden giizel 
nutkunu diinkii gazoetelerde okur -
ken, agaclarimizl da umumi niifusu
muza dahil, canh varhklar farzetme
miz laztm geldigini dii§iindiim. On
lara da vatandR§ muamelesi yapmak, 
niifusumuz gibi onlart da ~ogaltmak 
ve agac ordulan viicude getirmek. 

Her orman bir agac ordusudur: 
Ziraatimizin, milli ekonomimizin, 
endiistrimizin ve sthhatimizin miida
faasma memurdur; ve her ordu gibi 
tensik edilmege, t~hiz edilmege, 
tanzim edilmege, her neferi iistiine 
titrenmege muhtacdtr. 

Memleketimizin geni§ligine gore 
ormanlanmiztn sahast yiizde otuz 
olmak laz1m gelirken yiizde on nis
betindeymi§; umumiyetle yiizde yir
miden ll§Rgi miktar, telq edilecek 
bir azhk ifade edermi§. Ziraat V eki
limizin nut'kundan ~Ikan mana bu. 

AgaclanmiZI korumak ve ~ogalt
mak. 

f§te hepimizde atk haline gelme
sini istedigimiz agac sevgisinin paro
last. 

Agaca bir vatanda§ laymet ve 
haysiyeti vermek. 

Halla onu bir dost gibi tantmak 
ve her agacm oniinden g~erken 
- §apkamtzt ~tkarmasak bile - onu 
i~imizin derin ve steak bir hareketile 
selamlamak. 

B. M. Meclisinde Orman 
kanununun miizakeresi 

Uzun miinaka,alardan sonra ormanlara ke~i 
deve sokulmamas1 kabul edildi 

ve 

Ankara 29 (T elefonla) - Meclis I tahribkar olsayd1 onun ayak vurmadtgt 
bugiin 15 te toplanarak orman kanun yer yoktur. 
layihasmm miizakeresine devam etti. Marifet odur ki her mahlukun behe -
Ge~en celsede 7 nci fasla kadar miiza - mehal zararh olabilmesi keyfiyeti nazan 
kere edilmisti. 41 inci madde okunduk- dikkate almarak tedbir almmastdJT. 
tan sonra Tahir soz ald1 ve bu madde - Kurdlar, ku§lar, domuzlar, merkebler 
deki son ftkranm tayym1 istedi. Bu ftk- falan filan g]bi diger hayvanlara miima
ra tiftik k~isi, kara kec;i ve develerin or~ naat gi)sterilmiyor da deve denilen bic;a
manlara hak sahibleri tarafmdan sokula- re ile ke<;i hakkmda m1 kanuni tedbir a
mtyacaklan hakkmda idi. ltmyor. Ke~i dinlemez de merkeb dinler 

Muvakkat enciimenin mazbata muhar- mi, at dinler mi? 
riri Raif Karadeniz bunun ormanlan mu- Tii.rkiye Bi.iyiik Millet Meclisinin 
hafaza i<;in konmu§ bir hiikiim oldugunu, hakperverligine miiracaat ediyorum. Bu 
kec;:inin ormanlarJ tahrib ettigini kaydet- hayvanlan sokup sokmamak hususunda 
tikten sonra ormanlan <;ok mi.ikemmel o- hak sahiblerinin haklan nazan itibara a· 
Ian bir memleket Ziraat N azmnm §U lmmt§ olsun.» 
sozlerini tekrarladt: . T ahsin (Aydm} dan sonra Ziya 

«Bir memlekette iki siyaseti buden Gevher k~i mevzuu i.izerindeki miizake
yiiriitmek kabil degildir; ya orman, ya relerin k~i inadmt hattrlatacak §ekilde 
k~i.>> uzadtgmt, Refik lncenin mi.idafaasmdan 

Mehmed Siimer (Kiitahya) diinyanm sonra kec;ilerin aleyhinde bulunmaga ce
hi<;bir yerinde orman ic;inde adam otur- sareti kalmadtgmi, fakat i§in dogrusu 
madtgmJ, hayvan otlattlmadtgtm, bu va- hatta ke<;ileri imha etmek lazrm geldigi 
ziyetin kac;akc;:thga da sebeb oldugunu oldugunu soyledi. 
soyledi. Besim Atalay soz alarak ~yle dedi: 

General N aci Eldeniz, yazm daglara «- At a sozlerinin yay1lmast i«;:in en 
<;rkan gO<_;ebe halinde ya§Iyan vatanda§- az yi.iz sene ister. Size bir ata sozii soy
Jar bulundugunu, bu kanunun onlan mu- liyeyim: «Ke<;inin uyuzu, pmann ba~m
tazarm edecegini ve ken?ileri.ni~ m~dan da su i<;er» derler. Oniinde ot var, c;i<;ek 
mai§etleri olan mahsullen yeh§hremtye • var yemez, nerede korpe fidan yarsa da
ceklerini, kanunun ?u hi.ik~iiniin biraz hm kopanr. Biiyiik agac kahn amma, 
daha tahfifi miinas1~ olacagmi, orm.an: yenisi yeti§emedikten sonra neye yarar. 
!arm tahribatma gelmce •. ~sase~.yeb§mi§ Maamafih ben Mecliste «ok terakki ese· 
olan biiyiik agaclan ke((tnl? deg;!· . deve- ri goriiyorum. Zira birka<t sene evvel bu 
nin de, filin de zarar vermtyecegtm zan· mevzuda soz soylerken bir arkada§ 
nettigini izah etti. «sus! dedi k~i aleyhine soz soylenmez » 

T ahsin Aydm, a§iretlerin dag ba§mda o?imdi ise Refik ince ke<;ilere mersiye ;,_ 
ya~amasmdan has1l olan mazarr~tm ya • kudu. Ye adeta bir k~i gibi yaptt. 
pacaklan yag ve baldan elde edtlec~k e- Memlekette ormancthk mefhumunu yer· 
konomik faydadan ~ok oldugunu ztkre- le~tirmek istiyol'!ak ke«;:iyi ortadan kal-
derek: _ dtrmak yolunda yiiri.imeliyiz.» 

«- O~anlanmlZI ya muhafaza, ya Raif Karadeniz tekrar izahat verdi. 
mahvedecegrz. Muhafaza edeceksek bu Ke~ilerin ormanlara sokulmamasmtn ke, 
kanuna daha ~iddetli ahkam koymah • ~i neslinin imhast demek olmad1gm1, or
YJZ.» manlarm vatan topraklanndan ancak 

Remzi <:iner, orman mevzuu uzerin - yiizde onunu ortmekte oldugunu, vasi sa
deki hassasiyetin biraz da geciktigini, ka- halarda bu hayvanlann pekala yeti§tiri
ra k~i ve deveden ormana zaran or • lebilecegini, miitehasSISlarca yaptlan tel
man fidanc1klarmm ha~lanm yemesile kiklerin kec;i beslenen mmtakalarda or -
ba~ladtgml, bunun agacJ oldi.irmek de - tnan kalmadtgmi gosterdigini soyledi. 
mek oldugunu soyledi. Ve ormanlann Tahir tarafmdan verilen takrir reye 
bir memlekete faydalanndan bahsetti: konarak kabul edilmedi. Madde aynen 

General Naci, deminki s<izlerinde kabul olundu. 
bazt noktalardaki salahiyetsizliginden Bundan sonra diger maddelere devam 
bahsetmi§tim. F akat birka~ nokta iizerin- edildi. V e bazt miizakerelerden sonra 
de salahiyetle soz soylemek mevkiinde - hepsi aynen kabul olundu. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Havagazi yerine hava 
yakm1yabm! 
ostum di§tabibi Ruhi Vamtk, 
Beyoglu tarafma havagazi ve· 
ren Havagazi o?irketile kendisi 

arasmda <;tkan bir ihtilaf ve da vay1, ge
<;enlerde bana, uzun uzadtya anlatmi§tl. 

Kumpanyamn di§ doktoruna yaphkla
nm dinledikten sonra, goziim ac;tldt. 
Ci.inkii, bizim fakirhanede de havagazi 
var. 

Bazan en ~ok tasarrufla yaktJgJmlZ 
ay, vurpatlastn yakngrm1z aylardan da -
ha fazla para veriyoruz. Acaba borular 
gaz mi ka<;myor, yoksa musluklar ac;1k 
mt kahyor. diye merak ederek azami 
dikkat ettim. Bu c;e§id bir zayiat vesilesi 
olmadtgmi gordi.im. F azla ugra~acak 
vaktim de olmadtgl i~in, her ay gelen fa· 
turalan homurdanarak odemekten ve 
evdekilere «aman fazla yakmaym, sahn 
musluklan a<;tk btrakmaym» gibi tenbih· 
lerde bulunmaktan ba§ka c;are goreme -
dim. 

Giini.in birinde, her ay, havagazi ic;in 
verdigim paramn intizamstzhgmdan, bu 
i~lerden anbyan bir dostuma bahsettim. 
0 giildii ve dedi ki: 

- Mesele basittir. Gazin hararet 
kuvveti - eski tabirile - kuvvei haruriyesi 
degi§iyor. Onun i~in tasarruf yapmak is
tedigin zaman dahi, bilmecburiye fazla 
yaktyorsun. Hi<; dikkat ettin mi? Bazt 
giinler gaz mavi, baZJ gi.inler de kirmi .. 
Zimtrak yanar. Mavi yand1g1 zamanlar 
kuvvetlidir; ktrmiZimtrak yandtgJ va • 
kitler kuvvetsiz. Mesela mavi alevle bir 
saatte pi§en yemek kirmlZimtrak alevle 
bir buc;uk saatte pi~er. 

Dostuma sordum: 
- <:aresi? 
- Caresi, alakadar daireler, Hava -

gazi kumpanyasmm gazini ve tesisanm. 
daima fenni bir kontrol altmda bulun -
durmah ve kuvvei haruriyesi noksan gaz 
vermesine mani olmahdtr. 

MiitehasSJS dostumun soylediklerini oJ.. 
dugu g]bi yazdtm. Eger, benim akhma 
yakm gelen iddiasJ, dogru ve fennl bir 
hakikatse, havagazi fabrikalanm bu ba
ktmdan stki bir kontrol altmda bulun -
durmak ve abonelerine kuvvei haruriyesi 
eksik gaz vermelerinin online gec;mek la
Ztmdtr. 

Boylece halkm havagazi yerine, sade· 
ce hava yakmasmm ve kumpanyanm ·da 
havadan para kazanmasmm online ge -
c;ilmi§ olur. 

yim. Ormanlann faydalan hepimizce 80 inci madde konu~ulurken Rahmi 
PEYAMI SAFA malftmdur ve bu 0 kadar tabiidir ki hatta Apak ufak bir tadil teklif etti. Ormanm !""'- --------""'!"!!!~==!!!!!!!!!! 

---~----~------~- bu layihamn mufassal esbab1 mucibesi - h 

Ogretici filimler hakkmdaki 
kanun 

ava hiicumlannda en emin bir s1gmak 
ni de li.izumundan c;ok fazla buldum. oldugunu ileri siirerek ~ehir, kasaba ve 
Bunlar bilinilmesi laz1m ve bilinen §ey -
lerdir. Mazbata muharriri bu kiirsi.ide 

koylerin 500 metrodan bir kilometroya 

Ankara 29 (Telefonla) - Teknik ve 
ogretici filimler hakkmdaki kanun layi -
hast meclisin bu pazar gi.inkii i<;timatnda 
konu~ulacakttr. Layihamn birinci madde
sine gore devlet daireleri tarafmdan ge
tirilen teknik ve ogretici filimler ve bu fi
limleri gostermege mahsus parlor ve ses
li film tesisath otomobillerle sinema filmi 
almaga ve yapmaga yarayan makine ve 
aletlerle bo~ filimler her tiirli.i vergi ve 
resimlerden muaf olarak memlekete so • 
kulur. F erd ve her nevi miiesseseler ta-

kadar yakmhgmda hirer orman bulun -
«ya orman, ya ke<;i» demi§ti. Bu kadar durulmastm istedi. 
kat'! soyledikten sonra memleketimin ke- Mazbata muharriri esasen maddenin 
<;i ve deve gibi hayvanatmm faydalannm b 

u noktayi temin ettigi kanaatinde bulun-
bu derece istiskal edilmi~ olmasma ben dugunu soy ledi. v e bu mad de de aynen 
tahammiil edemem. Ba§I bo§ btrakthr, el· kabul olundu. Ye saat I 8 e yakla~h -
bette k~iler ormam tahrib eder. F akat gmdan 15 dakika istirahat ic;in celse ta
halkimiZdan bir ziimrenin yazm daglar- til olundu. 
da, kt~m Slcak yerlerde oturmasmm mem 
leketin harabisine sebebiyet verdigi iddi
astm reddederim. ikhsad ulemasi elbette 
teslim buyururlarki ikttsadiyah birden • 
bire §U §ekilden bu §ekle c;evirmek gayri
miimkiindiir ve muztrdtr. 

Halktmmn bu zi.imresi g~ebe haya
tmdan kurtanlmast esbabmm istikmaline 

~artlar dairesinde her tiirlii vergi ve re- kadar mai§etlerini bu yolda temin etme-
simlerden muaf tutulur. ge mecburdurlar. Y oksa ormanlar benim 

rafmdan getirilen tamaml teknik ve og -

retici filimler dahi ikinci maddede yaz1h 

ikinci mad de ~u §ekildedir: ·de ba§Imla beraber, benim de yiiregim -
istanbul ve Ankara giimriigiine ferd- dedir. Y e bugiin degil, !;Ok senelerden

ler ve miiesseseler tarafmdan getirilen bu beri. 
«;:e~id filimlerin teknik veya ogretici filim- Refik ~evket: 

«- Kec;inin i<ttimai hayanmizdaki 
lerden saythp saytlmtyacJ!gt layihada ya- roli.i hepimizin malumudur. ~oylere git-
zth heyetler tarafmdan perde i.izerinde tigimiz vakit alttmtza serdikleri ke~i k1 -
goriilerek karar verilir. Heyetler Genel ltndan <;uldur. Ke<;i tulumu kullamrlar, 
Kurmay reisi ile dahiliye, maarif, ikhsad k~i siitiinden istifade ederler ve koylii -
ve ziraat vekaletleri taraflndan tayin e- nun kendi hayatt umumiyesinde bu kadar 
dilen 5 azadan miirekkeb filim muraka- miihim olan kec;i bir servet mahiyetinde 

dir. v ergi borcunu odemek i<;in pazara 
be komisyonlarma filmin mahiyetine go

re komisyonlarda temsil edilmiyen veka

letlerden gonderilecek bir memurun da 

iltihakile te~ekkiil eder.>> 

gelip satttgt da kec;i mahsuli.indendir. 
Bence hakiki tahribat dort ayakh degil, 
iki ayakh ke<;ilerden geliyor. Eger kec;i 
orman ve agac iizerinde denildigi kadar 

M. Hitler nutkunu 
bugiin soyliyecek 

Berlin 29 (Hususi) - Ray§tag meclisi 
yarm ogleden sonra Opera binasmda 
toplanacaktlr. M. Hitler muhim bir nu
tuk irad ederek !ngiliz Hariciye Nazm 
M. Eden'le Frans1z Ba§vekili M. Blu -
m'iin nutuklarma cevab verecek ve 
nasyonal sosyalist frrkasmm beynel -
milel siyasetini izah edecektir. Nutkun 
mutedil ve muslihane olacag1 tahmin 
edilmektedir. 

Efgan Hariciye Naz1r1 
Pariste 

Paris 29 (A.A.) - Efganistan Ba§
vekili bu sabah Berlinden Parise gel • 
mi§tir. 

Manidar bir aeyahat 
Berlin 29 (A.A.) -Alman. Japon 

cemiyeti reisi Amiral Foerster, bugiin Af
rikaya gitmek iizere vapura binmi.§tir. 

Amiral, orada eski Alman miistemle -
kelerinde bir turne yapacakttr. 

Ders aletleri i!rin tahsisat 
Ankara 29 (Telefonla)- Yeni miif

redat programlarma gore mekteblerde 
derslerin ders aletleri ile okutulmas1 la• 
ztm geldiginden kiiltiir bakanltgt mekteb
lerin bu yoldaki eksiklerini tamamlamak 
i<;in 300.000 lira tahsisat koyan bir ka· 
nun projesi haztrlamt§ttr. 

Valiler hususi eserleri tavsiye 
edemiyecekler 

Ankara 29 (Telefonla) - Baz1 Vali 
ve kaymakamlarm hususi eserleri resmi 
tahriratla tamimen tavsiye ettikleri gi:i

riilmii~tiir. Dahiliye vekaleti valilere bir 
tamim yaparak dostluk tesiri altmda ~u 
veya bu miielliflerin eserinin tavsiye edil
mesinden sureti kat'iyede ic;tinab olun -
masmt bildirmi~tir. 
<;inde bol§evik ordu ilerliyor 

Pekin 29 (A.A.) - Siyasal meha " 
filde, ~ensi vilayetinde yeniden komii .. 
nist tehlikesi mevcud oldugu bildirilmek· 
tedir. 

Domei ajansmm heniiz teeyyiid etmi
yen bir haberine gore Sensi'den ilerle .. 
lemekte olan Bol§evik ordusu nehrin ce .. 
nubundaki YueniJlenku yakmmda bulu -
nan Hoangho'yu ge((mi~tir. 

Resmi Devairin 
nazan dikkatine 

Avrupaya fazla doviz ver -
mege sebeb ohi.n fazla kagtd 
sarfiyabnt tahdid edebilmek 
i~in ~imdiye kadar biiyiik pun
tolarla dizilen ilanlar Ulus re
fikimizde oldugu gibi 1 ,ubat 
937 tarihinden itibaren kii~iik 
puntolarla dizilecektir. Pun -
tolartn yani hurufat eb'admm 
kiic;iilmesinden dolayt resmi 
ilanlarm gazetede istiab ettigi 
yer nazar1 dikkate ahnarak bu 
nisbet dairesinde tesbit edilen 
iicretler netice itibarile eski 
;;cretin ayni olup hi~ bir 
fazlahij-1 havi bulunmadJgtni 
\lan ederiz. 



[ 
Kii~Uk Bu·· y 0·· hi kaye 

~============ -Leon Frapie • 
Birbirlerine nekadar uymu§lardl! Re

gine'in manastlrdaki rah1beleri hatJrlatan 
saf ve masum giizelligine mukabil Hu -
bert'in saglam ve miitenasib bir viieudii, 
anlayl§l, bilgisi, zevki, cesareti ve CO§ -
kunlugu vardt. 

Miitekabil eazibeleri ic;in birbirlerine 
tap1myorlar ve bu tapmmamn en giizel 
sembolii olarak mavi gi:izli.i, pembe yiiz -
Iii, san sac; h. a! tm gibi bir k1z ~tocugu a
ralannda c!VIlda§IP duruyordu. Bir gun 
ogleden sonra Champs-Elysees eaddesi
nin kenannda, Regine ~toeugunun e -
linden tutmu§, kar§l tarafa ge(fmege ~ta -
h§1rken, h1Zla giden bir otomobilin ~ta -
murlugu ~toeugu ahp tekerleklerin altma 
gondermesin mi? 

Tiiyler iirpertiei, yiirekler par~<alaytel 
bir manzara. (:oeugun hayatma mal olan 
kaza ayni zamanda annesinin de aklma 
mal olmu§tu. Bu, yanan bir lambanm 
birdenbire soniivermesi gibi ani ve ens -
tantane olmu§tu. Gene kadm melekele -
rini kaybedinee, yiizii her ifadeden uzak, 
bir ta§ siikuneti aldt. 

Hubert' e gelinee, onun Oliimiinden 
korkulabilirdi, iimidsiz matemi i~tinde, 
kendisini tammaktan bile aeiz, bir eanh 
eenazeyi kueaklamak, ona yalvarmak -
tan ba§ka yapaeak §eyi kalmaml§h. Ve 
~fOCUk oy Je §artJar i~tinde dogmu§tu ki, 
Regine bir ikincisine gebe kalamazdJ. 
1Y oksa, diyordu doktor, yeniden anne 
olmas1 gene kadm1 kendine get:irebilir, 
varhgmm kimbilir hangi karanhk kose -
sinde saklanml§ olan ruhunu aydmhga 
~1karabilirdi. 

Bir ay sonra Hubert ke§file sevin -
cinden <;ildtraeak bir hal de idi: Sevgili 
kansma olen (fOeugu gjbj bir lfOCUk buJ
mak ve oymu§ gibi gostermek. 

Doktora da dam§tJktan ve mi.isaade
sini aldtktali sonra, Hubert Parisin, ic;in
de ki.i~ti.ik c,;ocuklar beslenen biiti.in rna -
hallelerini, istedigini bulmak i.imidile, 
~.ezdi, dola§h. N ihayet arad1gm1 buldu: 
Olen yavrusile benzerligi a§ikar olan sa
n§m ve pembe yiizlii, konu§mas1 bir ku§ 
c!VIltmmn karmakan§ikhgml ve tathh -
gmr a§nuyan ve heniiz yiiriimege ba§la
mJ§ bir ~ocuk. 

Cocugun annesi iyi bir aileye men -
subdu, fakat az gi.izel bir k1z oldugu i~tin 
talibi ~tJkmamJ§tt. Yirmi be§ ya§mda, bir 
4fllgmhk anmm fiisununu yenemiyerek, 
kalbsiz ve namussuz bir adamm dami ig· 
faline di.i§mii§tii. 

,Simdi, k.endi muhitinden uzakta, ken
disini ve ~toeugunu gf~tindirebileeek bir 
i§e girmi§, giiniinii gec,;iriyordu. 

Hubert ona miithi§ faciayi ve bekle
nilen, urn ulan mucizeyi anlatti: Krsaeast 
bir oliiyi.i diriltecek ve kendini de bu 
sefaletten kurtarml§ olaeakti. 

F akat gene anne: 

- Ne diyorsunuz, dedi. Kanmzi di
riltmek i~tin benim intihar etmemi isti -
yorsunuz. Sizinki facia ise benimki degil 
mi sanki? Y eryiiziinde c,;ocugumdan ba§· 
ka istinadgalum ve tesellim yoktur. 

Bu yenilmez «haym> d1. 
Her~eye raz1 olunabilir, fakat var ol

mamaga asia. 
Mustarib ve yarah bir kalbde tek ba 

§Ina hiikiim siiren anne a§km1 alt edeee 
bir hitabet - soyliyen dahi bile olsa - yok 
tur. 

Bu oyle bir «hay1rd1» ki, akh ba§mda 
ve vakan olan bir adam ondan sonra JS· 

rar etmemelidir. 
Bununla beraber Hubert hi~t o tarafh 

olm!yarak sozlerine devam etti: 
- Hakikatte ~toeugunuzdan aynlma

mz mevzuubahs degil. llk zamanlarda 
civanm1zda oturaeakstmz, c;oeugunuzu 
her giin goreeeksiniz, ve sonra, doktor, 
s1hhi sebebleri ileri siirerek, c;ocugun iki 
anneye yani bir de bir si.itanneye ihti -
yael oJdugunu soy!iyeeek, 0 Zaman be
nim evimde oturaeaksm!Z.. Ve zannede
rim ki ~toeugunuzun istikbalini de dii§ii • 

niirsiiniiz. Dii§iiniirsiini.iz §i.iphesiz, fakat 
di.i§iinmek kiifi mi ya, vas1ta da laz1m. 
Dinleyin. Bugiinki.i bi.itiin servetim lfO -

eugunuzun olaeak. 
Hubert boyleee gene anneyi gi.inlerce 

tazib etti, oyle ki kadmeag!Z tedbir aJ -
mak meeburiyetinde kald1. 

Hubert te bunun boyle devam edemi
yeeegini anlad1. Nihayet son bir marla 
dedi ki: 

- <;oeugun bulunmasile karnrun di • 
rilmesi nihayet bir faraziyedir, doktor da 
boyle soyliiyor. Kanm dirilmiyebilir de. 
F akat viedammm beni tazib etmemesi i~tin 
gayrimiimkiiniin bile tecriibe edilmesini 
istiyorum. Bir teeriibeye muvafakat edi
verin. Eger kanmm, ~toeugunuzun kar§l" 
smda, bir heykel gibi hareketsiz durdu • 
gunu goriirsem, vicdamm susar, v·e siz de 
c;oeugunuzdan olmazsm1z. 

Gene annenin bogazma kadar gelmi§
ti. Bu i§i biran evvel bitirmek lazJmdl. 
Filhakika mucizeye inannuyordu. Eger 
karm deli idiyse, ~tocugu gormekle de • 
lilikten kurtulabilir miydi? 

Hi~tbir tehlikeye maruz kalmadJgma 
kanaat getirerek ve Hubert'e kar~1 da 
tarif edilmez bir hisle harekete gelerek 
teeriibeye muvafakat etti. Gene anneye 
gore Hubert, kendisini bu hale sokan 
erkek einsini temsil ediyordu. 

Gene kadm Hubert'in evine geldigi 
zaman, hasta, deli olmadlgl zamanlarda 
yaptlgl gibi, mavi ortiilii ki.ic;iik karyola
mn ba§mda oturmu§tu; doktor c;oeugu 
karyolasma koydu, ok§ad1, giildi.irmek 
i~tin maskarahk yaph. <;oeugun gi.ilen 
~tehresi ve sevimli jestleri kar§lsmda, has
ta birdenbire kendine geldi, manevi elek
trik siindiigii gibi kendiliginden yandt, 
ruh, sindigi karanhk ko§eden aydmhga 
~tlktJ. Regine gozlerini kirpt1, elini alnma 
gotiirdii, ~tehresini, sonra kollanm uzath: 

- Oh! N e kadar da uyumu§Um. De· 
senize epey ate§im vard1. hte doktor, bu 
kadm da hastabak1e1 olaeak. Y a sen 
Hubert, sen de degi§mi§sin, ne var? Ha
ftzamda bir bo§luk hissediyorum. Alia -
h:m! 0 ne korkulu riiya idi! Ah benim 
eiei yavrum, bir taneeigiml 

(:oeugun hakiki annesi iirperdi; o da 
sevgili ~tocuguna dogru ~tehresini ve son
ra kollanm uzattt, agzmt a~tmak iizere 
idi, fakat doktor kolundan tutup zorla 
c;ekti. Hakikati if§a etmesi ve c;ocugunu 
ahp ka~tmasJ akla, havsalaya s1gaeak §ey 
degildi. Boyle bir§ey bir cinayet i§lemek
ten farks1zdt. 

Kendisinden yalmz biraz mi.ihlet iste
niyordu. Sonra Hubert ve doktor, neka· 
het devresine girmi§ olan hastayt ~toeu · 
gun d1sanya gonderilmesine ikna ede -
eeklerdi. 

Regine, ~toeugu kueagma alml§ ok§u
yor, opiiyor, S!klyordu. Hubert lfOCugun 
hakiki annesini bir ko§eye ~tekmi~ iknaa 
~tah§!yordu: 

- Y almz bir giin. (:ocugu yarma ka
dar bizde b1rakmlz. 

Gene kadm evvela itiraz edecek, ko
~up ~tocugu alaeak oldu. Fa kat birdenbi
re gozleri Hubert'in sevincden alabildi· 
gine geni~lemi~ ve aydmlanml§ gozlerile 

· ' 'r 1la§h. Gene kadm bu gozlerde, ica
Ia kendisini ortadan kaldlrabilecek 
kalbe§er bir sevkitabiinin i§aretlerini 

gordii. 0 vakit, gene kadm, korkudan 
ziyade, bir biiyi.iyle zaylf!adlgml, kendi
ni kaybettigini hissetti. Anne a§kl sars1l -
ml§tl. Hubert'in teklif ettigi kombinezo
nu kabul etti. 

Ceviren: 
CEVAD SADIK 

Nikah 
Eski tii.cc~:lardan Hakkl. Ozkrraym 

kiZl Bayan Ozk1rayla gene doktorlart -
mrzdan yuzba§I Zeki Tanselin nikah • 
!an per§embe gunu Fatih Belediye dai
resinde yap!lml~tir. Yeni evlilere saa -
det temenni ederiz. 

Yeni bir kar sporu oyunu icad edildi 

·. 

K!~ ~porlarmm fevkalad~ ragbet kazandrg1 Saint Moritz ~ehrinde bu yll 
y:m b1~ kr~ sporu oyunu read edilmi§tir. Bu oyuna i~tirak edenler geni§ bir 
kurek uzerme oturttuklarr ~ocuklan iterek ko§maktad1rlar. ilk d f h d f 
muva 1 t d b . · ·1·- · k e a e e e sa a e en rrmc1 1g1 azanmaktadrr. 

CUMHURiYET 30 bdncik!inun 1937 

Otobiis kar1ndan 
istenen hisse 

Bugiinkii toplanbda 
miktar tayin edilecek 

fERAH Sinemasmda _ ,,,.. Arzuyu umu~i ~~erine ~~~·B ~ I 
3 ~ubat c;ar• mba cBETHOWEN • m guzel esen .. I • 

M •• • ,a • Calibi dikkat bir guzellige, ilahi ••••• 1!1! ... :!!!!!=-==~~!!:!!!!!!!:!!111 UDir N ureddin b~r musiki ile ~uhte§em ve canh 

K 0 N s E R i. b9lr Nmecvzuua msahkEolNan F 0 N I c Bu aksamki program ) 
Istanbul halkmm arzus1le I · 

•••• bir defaya mahsus ISTANBUL: 

Otobiis i§letmek imtiyazr Belediyenin ··~·-••••••••••••• 
oldugu halde bu imtiyazdan Belediye 
namma otobiis sahibleri istifade etmek
te bulunduklarmdan Belediyece otobus 
sahiblerinden bir nisbet dahilinde his -
se istenmi§ti. Otobus sahiblerile Bele -
diye arasmda bu hususta yaprlan te -
maslar henuz kat'i bir neticeye bagla -
namami§hr. Pazartesi gii.nu Belediyede 
Belediye reis muavini Ekremin riyase
tinde otobiis sahibleri toplanacak, bu 
toplanhda Belediye Muhasebe ve Va • 
ridat mudi.irleri de hazrr bulunacakhr. 
Otobus sahibleri esas itibarile Belediye 
hissesini vermeyi kabul eylediklerin -
den almacak miktar o gii.n tesbit edile
cektir. 

Emirgana da otobiis i~liyecek 
Emirganla Sirkeci arasmda otobiis 

i§letmek iizere bazr otobus sahibleri ta
rafmdan Belediyeye yap1lan muracaat 
yerinde gorllldugii i~in almacak iicret 
hakkmda bir tarife hazrrlanmaktadrr. 
Tarife henuz tetkik edilmekle bera -
ber gidi§ ve gel~ i.icretinin yirmi kuru§ 
olacagr soylenmektedir. Otobusler sahil 
yolunu takib edeceklerdir. 

Tiitiin sab§I hararetle devam 
ediyor 

~I K Sinemada 
JEAN KtEPURA'nm 

En giizel filmi ve bu senenin 

yeni filimlerinden 

BUTUN KADINLARI 
SE V ER i M I 

~~ 
N ~irley Asi 

A~ ve 
A 

N~ Tatll Bela 
YI L DIZ 

sinemasmda 
P 0 L A N E G R i' nin 

en giizel temsili 

MO SKOV A 
~ AN G HAY 

B iiyiik muvaffakiye t lerle 
deva m ed iyor. 

filmi birka~ gii.n daha 

TURK sinemas1nda 
gosterilmesine devam olunacakhr. 

250 ki§ilik 
Berlin Opera orkestras1 i§tirak 

etmektcdir. 
Bu filim, bir orkestra §efinin ro

mamm ve bir validenin canh mii
cadelesini ve nezih ve be§eri hissi
yat ve -ihtiraslarmm ekrana inikii
smr tasvir etmektedir. 
Bugun saat 13 te tenzilath matine 

(Marce l 

P ek yakmda 

TURK 
sinemasmda 
~ay Francis ve 

?icardo Kortez 

4 0NC0 
ASK 

' f ilmind e 

PREVOST) un 

SOZDE 
KIZLAR 

12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava-
dis - 13,05 muhtel!f plak ne~riyatl - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisl - 19,00 
~hir Tiyatrosu komedi k1sm1 tarafmctan 
bir temsil - 20,00 Ti.irk muslki heyeti - 20,30 
Miinir Nureddin ve arkada~lan tarafmdan 
Tiirk .. musikisi ve halk ~arkllan, saat-21.00 
Bay Orner R1za tarafmdan arabca hava ~ 

dis - 21.15 saat ayan, orkestra - 22,10 /'>• 
jans ve Borsa haberlcrl ve ertesi giini.in 
program! - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet par!(alan - 23,00 son. 

ViYANA: 
17,50 konser - 19,05 halk muslkisi - 19.30 

kl§ sporlan. roportaj, haberler, hava ve 
saire - 20,20 piyano konser! - 20,50 kl~ 
sporlarr - 21,15 orkestra konserl - 22 fl ~ 
limlere dair - 23,15 haberler, hava, kl§ 
sporlan - 23,30 dans musikisJ. 

BUDAPE§TE: 

18,05 mektub kutusu - 18,35 salon musi~ 
kisi, konferans - 19 50 muslki - 20 15 ko ... 
nu§ma - 20,45 koruer - 21,45 haberler .. 
22,05 radyo balosunun nakli - 1,10 haber -
ler. 

BUKRE§: 

18,05 roportaj - 18,20 askeri bando - 19,05 
hava, haberler, havadls - 19.15 eglenceli 
konser - 20,05 haberler, hava - 20,20 Es ~ 
tonya ~rkllan - 20,50 Macar muslkisl ~ 
21,15 gramofon - 22,05 haberler, hava-22,20 
dans plaklan. 

LONDRA: 
19,05 !(ocuklarm zamaru - 20 05 orkestra 

konseri - 21,05 haberler, spor, kon~ma ve 
saire - 21,35 musiki - 22,05 dans orkestra
Sl - 22,55 opera yaym1: Sevll berber! - 23,40 
plyano musikisl - 24,05 haberler, spor. ko~ 
n~ma. ve saire - 24 30 dans orkestras1 is
tirahat esnasmda ha.va, haberler ve sai;e, 

PARiS [P.T.T.l: 

~ekoslovak ve Fransrz tutun rejileri
nin bu sene memleketimizden satm al -
ml§ olduklan tutunlerin sevki devam 
etmektedir. 

Lehistan rejisile lsve~ monopolu -i~in 
satrlan tlltii.nlerin mllhim bir k1srm da 
gonderilmi§tir. 

A SRi 

Biiyiik b ir zeka ile oynanm•• 
dram monden 18,05 eglenceli yaym - 19,05 konser - 21,05 

havadis - 21,35 hava, konll§ma - 21.50 p! -•••11111• yano musikisi, konu~ma - 22,35 opera ya -SiNEMANIN • ym1 - 24,35 haberler. hava - 1,05 dans mu
sikisi. 

935 rekoltesinden Alman ve Amerika 
fabrikalarr ic;in satm ahnan takriben 16 
milyon kilo tiitiinun ~lenmesine ba§ -
lanmak uzeredir. Bu tutunlerin sevki -
yatma ancak u~ ay sonra b~lanabile -
cektir. 

Memleketimizde tiltiin sat~lan nor • 
mal §erait dahilinde devam etmektedir. 
Amerika kumpanyalan Sams11n ve Baf
rada dizi mubayaatma devam etmekte
dirler. 

Diger ahcrlar da a<;1lmak iizere olan 
Marmara piyasasr i~in son hazrrhklar -
da bulunmaktadrrlar. --Galata r1hbmmdaki tel kafes 

Galata Yolcu salonu onunde gec;en 
sene ka<;ak<;1hga mani olmak ic;in yap
tmlan ytiksek tel orgiilerin kotii man -
zarasr ~ehre deniz yolile gelenlerin na
zari dikkatini celbetmektedir. Diin Li
man Umum miidirile Muhafaza Ba~mii
durii salona girerek bu tellerin kalk -
mast i~in tetkikat yapmr§lardrr. Tetki -
kat neticesinde §imdilik tel orgii.ler·in 
busbiitlln kalkmasma imkiin gorllleme
mi§, sadece yar1m metro kadar bir yuk
seklige indirilmesine karar verilmi~tir. 
Bunun oniinde daimi bir memur bulu -
nacakhr. 

Lodos firbnasi devam ediyor 
Lodos f1rtmasr dun de biitun §idde -

tile devam etmi§tir. Bu sebeble Akaym 
Ada seferleri mu§klllatla yap1labilmi§ -
tir. Gene lodosun §iddetinden Denizyol
lannm Marmara postalarrm yapan kii
~uk vapurlan Tophane nhtrmmda ba • 
rmamarru§lardrr. Bunlar, Sirkeci nhh· 
mma yana§mt§lardu. -·-·_. 
lstanbulda evlenenler arbyor 

Son aylarda evlenme vukuatr yi.izde 
yirmi nisbetinde artm1~tir. Evlenme i§· 
leri esnasmda bazan pek komik vazi
yetler olmaktadrr. Bilhassa tam evlen
me memurunun kar§lsmda kararmdan 
vazge~erek gelinin, davetlilerin ve §a
hidlerin yanmdan ka~an damadlar da 
bulunmaktad1r. Gec;enlerde istanbul ci
hetindeki nikah memurlanndan birine 
muhteli§§UUr bir damad getirilrni§, 
nikiih memurunun c bu bayanla evlen
megi kabul ediyor musun?• sualine 
sa~ma, sapan cevablar verdiginden me
mur nikiihr k1ymam1§ ve damad T1bb1 
Adliye sevkedilmi§tir. 

2 b iiyiik filimden m iirekkeb bugiiokii p r ogram• : 
ZamammiZID Karuzo'su, tt>norlar krah Bir siirpriz ; 

BENJAMiNO GiGLi p R A N G A 
MAGDA SCHNEiDER 

ile beraber Goriil memi~ bir film 

. UNUTMA BENi DONALD WOODS ve KAY LiNAKER 
giizel ve hissi filminde ~ark i soylii

yor ve dans edivor. 
tarafmdan oynanml§ merakh ve 
eazi b macera ve serll"iize§t filmi. 

SAKARYA sinemas1nda 
FEVKALADE BiR PROGRAM 

1- KERMES EGLENCELERi: 
K1z1lay t araf m d an ~evrilen ve Kermeste yap1lan Bebekler sergisi, 

Aile k1zlarx tarafmdan klasik danslar, Taksim artistlerinin 

numarala rile biitiin eglenceleri g osteren filim. 

2-AL<;AKLIK (FransJZca sozlii) 
Oymyan lar: 

MIRIAM HOPKiNS - MERLE OBERON - JOEL Me CREA 
Bir krz mehtebinde entriha! Kotii bir Jilin yapllgr tesirler! 

Fiatlar da za m yoktur . Yerlerinizi evvelden aldmn1z. Tel.: 41341 

lUllED sinemas1n1n 
Bugiinkii zengin ve miitenevvi program1m gidip goriiniiz, 

2 biiyiik ve giizel filim birden 

M A R • N E L L A TiNO ROSSi'nin 
I en gUzel temsili ve 

DENI.ZLER PER.·s·. (La Porte du large) 

Victor Francen • Marcel Chantal • Jean Pierre Au
- Mont'un ems alsiz temsilleri. illveten Yeni FOX Jurnal 

Bugiin SAKARYA sinemas1nda 
cazib ve tat h sesli tenor JOSEPHE SCHMIDT' in 

En fazla muvaffak oldugu son eseri 

BiR YILDIZ DOGUYOR 
filmini 

( Ein Stern F aelt vom Himmel ) 
gidip goriiniiz. Uaveten : Paramount 

ve giizel, renkli kii~iik bir filim 

Jurnal 

BUG ON MELEK sinemasmda, beyaz perdenin en giizel erkegi 

ROBERT TAYLOR 
ve 

JEANETTE GAYNOR 

Aynca Paramount diinya haberleri 

Bugiin i P E K' te 2 biiyiik filim birden 

1 • Y I K I L A N B E L D E s~:, F~:.:!~~~o 
JEANETlE MAK DONALD KLARK GABLE 

2 - TEHDiD MEKTUBLARI 
Frans1zca sozlii biiyiik, heyecanh ve merakh film. 

DiKKAT : San Franslsko filmi saat 2.10 • 5.35 ve 9.10 da 
Tehdid Mektublara : saat 1 - 4.20 ve 8 de. 

---------------------------------------------------

ROMA: 
19,15 ziraat yaym1 - 20,10 turlzm propa

gandasl - 20,25 yabanc1 dillerde haberler ~ 
21.10 haberler, hava ve saire - 21,35 tu -
rizm propagandas1 - 21,45 p!yes - 23,05 9ar
k1 konser! - 24,05 haberler - 24.35 dans mu
s!kisl. 

Mevlid okunmas1 
Ge~enlerde vefat eden Ticaret ve Za

hire Borsasr komiseri Kemal Alpm ru
huna ithaf edilmek iizere yarmki pazar 
gunu ogle namazmdan sonra Bakrrko -
yiinde Kartaltepe camisinde mevlid
han Be!?ikta~h R1za tarafmdan MevJ.idi 
$erif k1raat edilecegi 
dan bildirilmektedir. 

ailesi tarafm • 

Hayda r Rifabn 
eserlerinden 

Etrusk Vazosu 
!li~in Olumu 
Efendi ile U§ak 
Vikontun Cliimii 

' iklimler 
·~ tlk A§k 

I 
Kii~iik Hikayeler 

I Mevud Toprak 

I
ll Stalin 

Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 
Anaqizm 

20 Kr. 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 ,. 
100 ,. 
125 • 
150 • 
75 ,. 
35 ,. 

125 ,. 
60 • 

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Dordiincii Vakl.f Han dordiincii 
kat, 18 numara, telefon 22537 

······················································· Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
Anit, meydan, '<ocuk parklan ve 
villa bahc;eleri isin modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatmt deruhde ve taahhiid 
eder. 

Miiessesat ve villa bahselerinin 
daimi nezaretini kiisiik iicretlerle 
kabul eder. 

~i~ek, sebze tohumlarr; fide ve 
fidanlar; sus, meyva agas ve agac· 
clklan; bahc;e alat ve edevati ve 
ehliyetli vah~tlvanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakadarlara paras1z gonderilir. 

ispartada 
Sebat kiitiibhanesi Yunus 

oglu Lutfi 
Cumhuriyet gazetesinin ve butun 
mekteb kitablan, kl.rtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

HAL/(. 
OPERETI 

Pazartesi 

SOREYYADA 
HALIM£ 
Sah AZAK1~ 
SIRIN TEYZ.r:
. ~arljamba 

'iARAYDA: Eski Hamam Eski 1 

OSKODAR H.ALE 

Pr. ZATi SUNGUR 
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Giizel San'atlarda ~eytan 

ROnesanstan sonra ~ey ~ 
tan hangi tiplere girdi? 
Bugiinkii ~eytan fraklt, silindir ,apkah, beyaz 
eldivenli, yak1~1kh ve dine b~r erkektir. Y aln1z 

fena huylann1 terketmemi,tir 
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Ronesans devrin
de §imali Avrupa -
da, §eytan yava~ 
Yava§ dini siijeler -
den c;ekilmege ve 
artistik hususi kap
ri~ ve tantazilerin -
de yer almaga ba§
hYor. Bu §ekil ilk 
defa F ransada <;Iki
Yor, oradan Fele - • 
lllenk ve Jermanya
Ya Yay1by_or. 

~eklini degi§tiren, 
fakat fenahklanm 
rnuhafaza eden §CY
tana ressamlar da 
Yer ac;maga ba~h-
Yorlar. j 

15 inci amda cehennem s.iijeleri en 
fazla resimlerde ve tablolarda gorunu
Yor. Arama kiliselerde yap1hyor, fakat 
ehemmiyeti haiz degildir. 0 devre aid 
bu ti.irlii eserlerden Stefan Lochner'in bir 
kabartmasi §imdi Koln miizesindedir. 
Lochner §eytanlanm ay1lara ve bazan 
tuhaf hayvanlara benzetiyordu. Bu asnn 
sonunda §eytan dini meslegini (kiliseleri) 
birakarak biisbiitiin laik oluyor. 

Bu malarda F elemenk artistlerinden 
Bach ve Brenghel §Cytam siije aiarak 
degerli fantazi resimler yaphlar. 

Bach'm «Les Diableries» isminde ese
ri me§hurdur. 16 nc1 asuda §eytan §imal 
mernleketlerin san' atmdan kayboluyor.Bu 
Slralarda yalmz me§hur Rubens'in son 
so:gu si.ijesinde §eytam tamamile degi§ -
lni§ goriiyoruz. Bu, klasik yan ilahlara 
~nzer, §ehvetperest bir §eydir. Kuyru. -
~undan ba§ka c;irkinligini de kaybetml§
hr. 

17 nci am. incelik ve zevki selimin bir 
doniirn noktasi oldugu ic;in, §eytan sahne
delt c;ekiliyor ve siijelere i~tirak edemiyor. 

b' 18 i'_lci as1~da artJk tamamen degi§mi~ 
Ir vaz1yettedJr. Hatta rahib ve papazla

rm zevkinin incelrnesi neticesidir ki ka
tedrall~rdaki korkunc ~eytan resimleri 
ho§a gJtmemektedir. Me§hur Autin ve 
Chartres katedrallanndaki ~eytanlar mi.i
nasebetsiz goriili.iyor. 

Bu asnn sonuna dogru ressam Goya, 
Zengin fantezisinin neticesi olarak ortaya 
tkard1gi, ortac;aglardakine benzemekle 
.eraber bir hususiyet arzeden Les Cap

nee · · ]' b d 5 IS!m 1 ir seri §Cytan eseri me§hur-
k ur. Bu eserin tesirile ~eytan resimleri bir-

ac; sene i~in moda oluyor. 

~ akat bun dan sonra §eytan p] astik hu
SUS!Yetten tamamile ~ekiliyor ve edebiya-

~a giriyor. Bu malarda Milton'un eseri

~ lngilterede yeni bir tip §eytan telakki
Sine yo] ac;Jliyor. 

Di.i§mii§ melegin sempatizanlan c;ogal
rn- b aga a§hyor. 

f Kurur ve lroni sembolii, §ehvetli ve 
~tal, inkilabci ruhlu ve melek §ekilli bir 

bp Yarabyor. Bu suretle romantik bir 
ICYtan d • <:: • W'll' B! oguyor. yair ve ressam 1 ,am 
I ake, Dant'tan ve Milton' dan ilham a-

tarak neoklasik, giizel ve tuhaf bir §ey -
an f · 

'PI YaratJyor. Bu suretle gene §eytan 
lttevsj . b l 

• In! a§ 1yor ve bu hususta eserler 
~0Bah 
t . Yor. Bu malarda me§hur Delac-
OIJ(, Coeth ' · F • · · · 1 ~ e mn aust u I<;m res1m er ya-

ltalyan klasik JevrinJe $eytan 
temsillerinJen biri 

parken §eytam biisbiitiin peri§an melek 
§Cklinde gosteriyor. Bundan sonra bir
kac; Belc;ika ve Felemenk artisti muh • 
telif §eytan resimleri yap1yorlar. 

Hala sag olan ressam James Ensor'un 
§eytanlan Goya'mn eserleri kadar ctirkin 
ve korkuncdur. 

Rus edibi Lermontoff'un Demon isimli 
eserindeki §eytan dii§kiin, giizel ve inkt
labci bir melek §Cklinde tasvir edilmi§tir. 

19 uncu amda §eytan baz1 piyeslerde, 
bilhassa operalarda goriiniiyor. Bu me • 
yanda §Unlan sayabiliriz: 

<<F ausb> Gounod 

«Damation de F ausb> Berlioz 

«Martha» Plotove 

«Mefistofele» Boito 
«Demon» Rubinstein 

Son zamanlarda §Cytan bazan sinema 
filimlerinde goriiniiyor. F rakh, silindirli, 
beyaz eldivenli. yakJ§lkh ve dine bir er
kektir. Barlarda, kumarhanelerde ve bii
tiin fena yerlerde eski c;irkinligini kaybet
mi§, fakat fena huyunu muhafaza eder 
bir §ekilde dola§maktad!r. 

Heykeltra., 
ZEYNEL AKKO(; 

-SON-

~A~~~ Ak~::r 
T .. I I M. Turhan anm en guze ro- ) 

manlarmdan biri, yeni ~1kh. Ta
rihle §iiri sahifelerinde kucak ku- 1 

caga ya§atan bir §aheserdir. Hem 
zevk, hem bilgi temin etmek isti-

~· y. enler. bu. n. efis romam .mutlaka 
~ okumahd1r. Fiatl bir li~adu. -~ 
~-=~-~-~ 

«O Cumhuriyetin i~timai roman~: 106 Yazan: Hilmi Zlya 
e~ekr~ya s_on defa gidiyorum !» Ve onu kahkahalar salonu doldururken, Demir 
kl§la. lsted,gini gosteren kindar bir ba - bir kenara c;ekilmi§ Neron'un sofrasm1 

· seyreden Seneka gibi bak1yordu. 
di.- Anla§llan, birlikte gidiyoruz l de - N e F erihamn hain tebessiimiine, ne 

d1ll~ec~yi F erihada gec;irdiler. Salon ka
larla ~'1anhsi, mahrem misafirler ve kiz

ler, tn;1?du. ~~lerinde ~m~lm1y~n. yii~
tathsll f 2 zab1h ve hiiv1yeh behTSiz b1r 
~il<Ji. .pengi var. Piyano ~Jalmdi. Dans 

Iskj oker ve bric; partileri yap!ld1. 
ha Y~k ~arnpanya i~Jildi. Davetliler saba
llltclis In h dondiiler. Geceyar!Sl biitiin 
,, sar t G l'l 11 di~i d 0 § ~· enc kadmlar davet 1 e-
~kla§rn n 1 eyd,, Ko§elerde flSlltJ ile ku • 

11\e h&k' ar Var. Ev sahibi guya ken -
~~11 iltif:~ oldugu halde, herbirine ayn 
}:'

0 1lllJ.ede .un~trnuyor. Heniiz ba§lar 
•. ctkctt Vant, I~Jende her§eyden bahsedildi. 
&ln.J an,n .. .. d f I d' h Qen h b . ustun e 1rhna ar gez 1 -
.~d~indea d~~s~.z gibiydiler. Sefahetin son 

81 1ll1:y0 r QU§unce imkanlan biisbiitiin 
• '>'a mpanya kadehleri bo§ahp 

Azminin kahredici istihzasma aldmyor
du. Para kadehlerden oluklarla akar
ken, o kap1y1 vurup gidecek yerde gii
nahlarmm !stlrabm1 duymadan zevk a -
hyorrnu~ gibi bu manzaray1 seyretmede 
inad ediyordu. F erihanm «neden ara -
m1za kan§mlyorsun ?» diye k1skanchgm1 
uyand!rmak ic;in ihmalle soyleyiveri§ini, 
o nezaketi unutacak kadar ha§in, kar§l • 
hyor. !c;inden <qi.iphe yok! lkisi de k1s -
kandiglml samyor »diye dii§iindiigii hal
de, bu zanm bozmay1 aklmdan gec;irrni -
yordu. 

Meclisten, F erihadan, kendinden igre
niyordu. Nihay~t mukavemetin son had
dine gelince kimseye goriinmeden <;ikll. 
Gee; vakit yataga girdigi zaman ba§J 
humma ,nobetile yamyordu. 

Sabaha kadar, uykusuzlukla penc;ele§-

CUMHURiYET 

Seine nehrinde 
aranan bazine 

Bu arada me.hur, Krali~e 
nin gerdanhg• da varm1' 

F ransa hiikumeti, 1790 senesinde Pa
riste Seine nehrinde batan bir yelkenlinin 
suyun dibinden <;Ikanlmasi ic;in bugiin -
lerde. bir miinakasa ar;mak iizeredir. Yiiz 
elli seneye yakm bir zamandanberi su 
altmda kalan bu geminin kurtanlmasma 
§imdi te§ebbiis edilmesinin sebebi, gemide 
muazzam bir servet bulundugu rivayeti· 
dir. Mesele §udur: 

1790 senesi kanunusanisinin 3 iinci.i 
giinii, bir gulet ve T elemaque adm1 ta§J
yan iir;; direkli bir yelkenli Rouen nhtJ -
mmdan fngiltereye miiteveccihen hareket 
etrni§lerdi. Bunlann yola <;Ikhklan hii • 
kilmete ihbar edildi ve derhal durdurul
malan ic;in emir verildi. 

ihban yapanlar, bu gemilerde, mu -
haceret edenlerin hazineleri bulundugu -
nu iddia ediyorlard1. Bir rivayete gore, 
T elemaque yelkenlisinde, kac;maga ha -
mlanan Krahn ~ahsi serveti bulunuyor
du. Daha fazla malumata sahib olanlar, 
bu serveti te§kil eden miicevherat meya
mnda Kralic;enin me§hur gerdanhgmi da 
sayJYorlardi. Diger bir rivayete bak1hr -
sa, gemiye yiiklenen servet Normandie 
rahiblerinin gece, Rouen' de alelacele 
toplad,klan kiliseye aid nukud ve mii • 
cevherattan miirekkeb bulunuyordu. 
Hatta bir tak1m kimseler, bu iddialan 
tekid edecek tarzda §ehadetlerde bile 
bulundular. 

T a§Id1klan hamule ne olursa olsun, 
bu iki gemi, ihtilalci gemilerinin takibin
den kurtulmak ir;;in pupayelken kar;;ma • 
ga koyuldular; fakat gulet yakaland1. 
f<;<inde, muhacirlere aid miihim miktar
da evani ve iir;; f1r;;1 dolusu para bulundu. 

T elemaque isimli iic; direkli yelkenli, 
gerc;i bu takib esnasmda ele ge~mediyse 
de, Seine nehri mansabmda §iddetli bir 
akmhya yakaland1 ve Cummen isminde 
bir fngiliz olan kaptan akmhyi yanp 
ge~mege c;abalarken kapakland1 ve sa
hilden takriben 120 metro a~Jikta battJ. 

Onaltmc1 Louis'nin bu hadiseden az 
bir zaman sonra firan, halk arasmda, 
T elemaque yelkenlisindeki hazinenin 
Krahn servetinden ba§ka bir§ey olmadi
gi §ayiasim IJikarmi§tl. Hazineyi kurtar· 
mak maksadile §irketler te§ekkiil etti. 
1830 dan 1850 ye kadar, muhtelif ta -
rihlerde iict defa bu i§e te§ebbiis edildi. 
Hatta bir defasmda geminin yiizdiiriil .. 
mesine ramak kald1. 

T elemaque yelkenlisinin teknesi, al • 
tmdan zincirlerle bagalanarak yukan 
dogru kaldmlmi§h. Tam suyun yi.iziine 
<;1khg1 zaman zincir baklalarmdan birisi 
koptu, otekiler de birer hirer aynldi ve 
gemi tekrar dibe dald1. 

Geminin ambannda hazine umanlar, 
bundan sonraki te§ebbiisten hayli iimide 
dii§tiiler. Demir §i§le yap1lan bir sondaj 
ameliyesinde geminin gi.ivertesi delmerek 
dibe kadar daldmlan §i~ madeni bir ma
niaya c;arpml§h ve tekrar <;Ikari!digi za
man iizerinde 15 santimetre kadar altm 
tozu goriilmii§tii. 

Biitiin bunlardan ba§ka, 1830 sene -
sin de bir papaz, olecegi zaman, T ele • 
maque gemisinde J urniege manastmnm 
biitiin serveti sakh oldugunu soylemi§ti. 

hte yiiz elli YJla yakm bir zamandan
beri Seine nehrinin sulan altmda gizli 
duran bu SITTI, Fransa Maliye Nezareti 
~imdi meydana ~1karrnaga karar verrni§
tir. Modern aletler i<;in, bu gemiyi sudan 
c;ekip c;1karmak c;ocuk oyuncag1 kabilin
den bir i~tir. Y ap1lacak miinakasa neti
cesinde i§i iizerine alan miiteahhid, gemi 
dahilinde bulunacak servetin bir k1smm1 
hiikumete terkedecektir. Bunlar meya -
nmda tarihi kJYmeti haiz e§ya varsa, 
bunlar da tamamen hiikumete aid ola • 
caktJr. 

ti. Gozlerini yurnuyor, zihnine tak!lan 
bir y1gm kan§lk fikri defetmege r;ab§l -
yor. Colde, kurtulmaga sava§hk~a kum
lara gomiilen seyyah gibi · her seferinde 
daha c;ok kuruntulann ur;;urumuna dah -
yordu. Ve biitiin o fikirler yumag1 ic;in
den sabit bir hayal beliriyor, gitgide bii
yiiyiip canlamyordu. Bu onun tarlada 
boyluboyuna yattlg1 zaman k1zgm bak1 -
~ile tepesine dikilen koyliiniin hayalinden 
ba§ka §CY degil. Ayni ynt1k esvablar, 
ayni namh ayaklar, bir an nefretle bak
hgma kani oldugu ayni c;a11:ik ka~larla bu 
sefer kimlldamadan, gene gozlerini di -
kerek, nereye donse takib ediyor hissini 
veren bir husumet heykeli gibi kar§Ism -
da duruyordu. 

Bu §eki!, zihninin icad1 olan bir ha • 
yal olmaktan <;!kip gittikc;e biiyiiyor ve 
biiti.in ba§ka vehimleri silip gotiirecek 
kadar canh bir cisim haline geliyordu. 
$imdi arhk, her zaman yapt1g1 gibi yata
gmdan f1rhyarak bu miiz'ic; hayalleri 
kogmak kuvvetini gosteremiyor. Sanki 
her an yamba~mda oldugu halde farkm
da degilmi§ te, birden varhgm1 anlami§ 
gibi iirkek, hatta y1lgm duruyordu. 

Buhranh gecelerden ~1ktigi gibi peri
§Bn olarak degil, hayatmm yolunu degi§· 

HUKUK KO,ESi 

Otomobil kazalar1ndan 
dogan hukuki mesuliyet 

Gerek kasden, gerekse ihmal, teseyyiib veyahud 
da tedbirsizlik neticesinde kazaya sebeb olanlartn 

hukuki vaziyetleri nedir? 
-1- [~] 

Hususl otomobillerin adedi zamam -
m1zda hergiin artmaktad1r. Fiatlann 
dii§mesi, odemede gosterilen tiirhi ko -
layhklar ve insanlann bu husustaki inhi -
maki gibi sebebler hususi otomobil ade
dini hayrete ~ayan bir nisbette c;ogalt • 
maktad1r. Diinyamn baz1 tamnml§ ~ehir
lerinde her on ki~iye bir otomobil isabet 
ettigi gibi vak1alan da zaman zaman 
matbuat vas1tasile ogrenmekteyiz. Fa kat 
bu c;ogalma ve tesahub havasile beraber 
kazalar da artrnaktadu. Bilhassa bay • 
ram giinlerinde kazalann adedi kalbleri 
eleme garkedecek rakamlar1 ortaya at • 
maktad1r. Mesela F rans1zlarm milli bay
rami olan 14 temmuz giiniindeki kazalar 
adedi cidden yiirekler ezicidir. Kazalar
daki hakiki sebeblerin ekseriyetle anla§J· 
lamamas1 ve tesbit edilememesi ise mah· 
kemelerin kanunlan tatbik vazifelerini ve 
takdirlerini zorla§tlrmaktadJr. 

Otomobil kazasmdan zarardide olan 
§ah1s bu zararmm tazrninini borclar ka -
nununun 41 ve miiteak1b maddeleri m~ 
cibince taleb edebilir. Zira sozii gec;en 
41 inci madde §U §ekilde tedvin edilmi§
tir: «Gerek kasden gerek ihrnal ve tesey
yiib ve yahud da tedbirsizlikle haks1z bir 
surette diger kimseye bir zarar ika eden 
§ah1s o zarann tazminine mecburdur.» 

Kanuni hiikiimlerimiz rn_ucibince za • 
rann ispatl kiilfeti davac1ya aiddir. Za· 
rann hakiki miktanm tesbit etmek mUm· 
kiin olmadlgl takdirde hakim ahvalin 
mutad cereyamm ve mutazamr olan ta
rafm ald1g1 tedbirleri gozoniinde bulun • 
durarak mevzuubahis miktan adalete 
muvaf1k bir surette tayin eder. Kezalik 
hakimin zarar ve ziyan miktanm tayin 
ederken hatanm agJThgmi da nazan dik
kate almas1 JazJmdlr. 

Binaenaleyh hakim: Zarara sebebi -
yet veren nakil vas1tasi zilyedinin normal 
bir h1zla arabasm1 siiriip siirmedigini ve 
bu hususta mevzu beledi nizamata ria
yet edip etmedigini tetkik etmelidir. 
Hatta hakimin kazamn vuku buldugu 
saatteki seyri.isefer vaziyetini de gozo
niinde bulundurrnas1 ve §ayed otomobil 
zilyedi kalabahk bir zamanda alelade 
degil de yava§ olarak arabasm1 sevket • 
memi§ bulunuyorsa bu takdirde hatanm 
aguhgm1 telakki etmesi gerektir. Mes'u· 
liyetin tesbitinde otomobilin muayyen o
lan gidi§ ve geli§lerdeki sag ve sol isti • 
kametleri takib edip etmedigine de dik
kat etmek icab eder. Ke~disine ters bir 
istikamet yolu ~izmi~ olan otomobilci el
bet ki ag1r bir ihmal irtikab eylemi~ ve 
kazanm vukuuna sebebiyet verrni§tir. 
Sarho§ oldugu halde otomobil sevketmi~ 
bulunan ve bu halde iken kazaya sebe
biyet verrni§ olan kimsenin mes'uliyeti 
derecesi ise ~iiphesiz ki ~ok agu olarak 
telakki olunmahd1r. 

Kaza neticesinde adam oldiigii tak • 
dirde zarar ve ziyamn defin masraflanm 
da ihtiva etmesi tabiidir. 6liim derhal 
vuku bulmamt§sa zarar ve ziyan tedavi 
masraflanm ve c;ah~maga muktedir ola
mamaktan miitevellid zaran da kar§Ila -
maS! lazJmdir. Hatta oliim neticesi ola • 
rak diger kimseler oliiniin yardimmdan 
mahrum kald1klan takdirde onlann bu 
zaranm da tazmin etmek laz!Indlr. Ke • 

zalik gene borclar kanunumuzun bir hiik
mi.i mucibince -madde 46- bir otomobil 

tirecek kadar kat'i bir karara sevkeden 
nedamet hissi ic;inde kalkti. 
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lstanbul sokaklarmda goriilmemi§ bir 

tela§ vard.J. Saatte bir, gazete ilaveleri 
<;Iklyordu. Y unan ordusunun Hayma • 
naya yeniden taarruz havadisi ortahg1 
biisbiiti.in germi§ti. Rumlar, sevinclerini 
§Imartkc;a d1§an vurmaga ba§lad!lar. 

«Kuvay1 Bagiye» aleyhindeki bir k1· 
s1m gazeteler velveleyi goke <;Jkarrnak 
ic;in bu haberleri fmat bildigi halde, el • 
Jeri bagh fakat her zaman hiicurna ham 
ate§li gazeteler de derin yeis ic;indeydi. 

Saltanatm dort yanmdan kazazede 
gibi Sigman memurlar, giinden giine se -
faletin basamaklannda alc;ahyordu. F uh
~a dii§enler, dilenenler hergiin biraz da
ha artan intihar ve cinayetler hayatJ ce
henneme c;evirmi~ti. D11 y1lm tahribini lie; 
am temizliyemez. Bu sabah ilk haber, 
gazetenin kapatJldigml bildiren tezkerey
di. Bu havadisin y1ldmm gibi tesir etmesi 
laz1mken, Demir tamamen alakas1z kal
di. Mektubu getiren Arif onun boyle 
biisbiitiin ba§kasma aid bir hikaye dinler 
gibi kayidsiz duru§una §a~h. Bununla 
beraber heyecamm sakhyamad1. Samimi 
goriinmek istedigi zamanlara mahsus ta§· 

• 

kazas1 neticesinde cismani bir zarara ug· 
nyan kimse kiilliyen ve k1smen r;;ah§maga 
muktedir olamamasmdan ve ileride ikti • 
saden maruz kalacag1 mahrurniyetten te
velliid eden zarar ve ziyamm ve biitiin 
masraflanm da istiyebilir. Dahas1 var: 
Hakim hususi halleri gozoniinde tutarak 
cismani zarara ugnyan kimseye ve yahud 
da adam oldiigii takdirde oliiniin ailesine 
manevi zarar namile adalete muvaf1k bir 
tazminat verilmesine karar verebilir. 

Manevi tazminatm verilmesine ami! 
olabilecek vaziyetler dolaytsile birka~ 
misal: Zarara ugnyamn kazamn vuku
unda hic;bir kusuru olmadJgi, bilakis se
bebiyet verenin sarho§ oldugu tahakkuk 
ederse ve yahud da otomobilcinin kaza
nm vukuuna kasdi olarak ·zarara ugnyan 
kimseyle arasmda mevcud kinden otiirii
Sebebiyet verdigi ispat edilirse, kezalik 
kazaya sebebiyet verenin zengin, zarar· 
dide olan1n masum ve fakir bulunmas1 
halinde dahi hakimin manevi tazminata 
hiikmetrnesi muvaflk olur. 

Bu mes'uliyeti ceza hukuku bakJmm
dan da tetkik etmek faydah olur. Evvela 
mecruhiyetten bahsedelim: Kaza, bir 
§ahsa cismen eza verecek veya s1hhatini 
ihlal edecek bir zarar iras eder yahud 
melekah akliyesinde te§CVVU§ husuliine 
sebebiyet verirse failine iir;; aya kadar 
hapis cezasJ verilir. {Ceza kanunu mad
de: 459) 

Kaza neticesinde oliim vaziyeti hadis 
olursa bu takdirde ceza kanununun 
455 inci maddesi tatbik olunur: T edbir
sizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve 
san'atmda acemilik veya nizamat ve eva
mir ve talimata riayetsizlikle bir kimsenin 
oliirniine sebebiyet veren §ahiS bir sene
den dort seneye kadar hapse ve otuz li
radan iki yiiz elli liraya kadar ag1r cezayi 
naktiye mahkum olur. 

Magdurlann adedi birden ziyade olur· 
sa ceza nisbeti daha fazladtr. (Ceza ka: 
nunu madde: 455. F1kra: 2) 

Gelecek yazunda bu husustaki mah -
keme ic;tihadlarmq}'n bahsedecegim. 

Dr. Miinib Hayri Vrgiiblii -------
("') Bu yaz1mm ismi (Otomobil kaza-

larmdan dogan hukuki mes'uliyeh tir. 
Fakat izahatimdan da anla§Ilaca~ v~
hile bu mes'uliyet esaslan diger her 
hangi bir nakil vas1tas1 dolayJsile de 
tatbiln kabil olan hUkUmlerdir. 

Eski Sark Demiryolu memur
larma verilecek ikramiye 
$ark Demiryollarmm Turk memur -

lara verecegi ikramiye miktan nihayet 
anla§llml§tlr. $irket her sene memur -
lara tevzi ettigi 10,000 lirahk ikramiye
yi be§ misline iblig ederek son defa ve
recektir. TUrk memurlar1 bunu da kafi 
gormemektedirler. 

$irketin hareket dairesi reisi Anto -
mari ve mUdUrlerden Crist'in idare ile 
alakalart kesilmi§tir. Cer dairesi amiri 
Geltomp ve atOlye §efi Cdeblan hazira
na kadar devlet hizmetinde ~ah§acak -
lard1r. $irket mildiirii Pascal §irketin 
tasfiyesi i§ile me§gul olacakbr. -···-Ampul fabrikas1 a~Ihyor 

$ehrimizde bir ampul fabrikas1 ku • 
rulmas1 i~in tktlsad Vekaletine bir gru
pun milracaatte bulundugunu yazmt§
tlk. Vekalet bu fabrikarun kurulmasma 
miisaade etmi§tir. 

0 

km jestlerle ikidebir kalk1p oturuyor, te
la§Inl kederle gizlerken, fazla sakin du • 
ran Demiri teselli ic;in - bo§ yere - niima
yi§ler yap1yordu. Oteki cevab verrneden 
dinler gibi ba§ sallad!gi halde, yalmz 
zihnini kaphyan sabit bir fikre dahyor -
du. 

Ard1s1ra sokaga firlad1. T opkap1ya 
gitti. Tarlalar arasmda saatlerce dola~h. 
Israrla, zihnine saplanan koyliiyii arad1. 
Ona benzer kimseye raslamad1. 

Bostanlara girdi. <;amurlu yollardan 
uzaklara ar;IId1. $ehri gozden kaybede
cek kadar ilerledi. T arlada c;ah§an ren~
berlere egilip bak1yor, yoldan ger;en koy

liilerin yiiziine gozlerini dikiygr. N amh 

ayakh ve bak1r rengi yiizlerde kafasma 

kazth §ekli anyordu. 
Burada Balkan muhacirleri Anadol

lu ren<;berlerle kan§an bir y1gm halin -

deydi. Anadolu u§aklan kelimenin so -

nunu yutup yuvarhyarak, Rumeli day1 -

Ian hecelere bas1p uzatarak konu~mus 

olmasa, yiizlerini gi.ine~ oyle yakmis ve 

mtlanm toprak oyle kendine c;ekmisti 

ki, onlan birbirinden ayumak kabil ol -

m1yacak. T opragm i.istiinde, sanki top -
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ilmi dedikodular 

N ic;in ve neden profesor oldugu 
degil, ad1 da belli olm1yan 
seyyar alimlerden biri ilmi de

dikodu nev'inden olarak Nis'te bir kon· 
ferans veriyor ve «kadmlann erkekler • 
den daha r;ok ya§adiklanm» soyledikten 
sonra bunun «~ok konu§maktan» ileri 
geldigini iddia ediyor. 

Bilmem neden, bu haberi okur oku • 
maz goziimiin online <;upanh Abdiilke· 
rim Nadir Pa§anm resmi geldi. Resmi, 
diyorum. <;unkii o, benim dogumurndan 
c;ok evvel oldiigii ic;in cismi goziimiin o
niine gelemezdi. Her neyse, bu iinlii ser• 
dann fikri, kalemi ve kihei nekadar oy· 
nak, k1vrak ve c;alaksa dili o kadar dur· 
gundu, ezelden yorgun gibi goriiniirdii, 
kapand1g1 agzm i~inde uyur, dururdu. 

Hatta me§hurdur: Yiiksek riitbeli in
sanlardan biri bir giin onu ziyarete gider, 
kar§mna oturur, k1sa ve c;ok k1sa bir ho~ 
be§ten sonra musahabeye vesile olacak 
bir soz bekler. F akat <;1rpanh serdar hi<; 
oralarda olmaz, mutadma uygun bir bi· 
c;imde susar. Misafir bir c;eyrek, ii«; ~ey
rek, bir saat ve hatta iki saat esner, kiv
ramr, yutkunur. Lakin ev sahibinin bir 
kelime dahi soylemedigini gorunce, soy
lemyiecegini de anlaYJnca ister istemez 
kalkar: 

- Miisaadenizle pa§a hazretleri, der, 
gidiyorum. Sizi rahats1z ettimse af bu • 
yurun. 

Beriki, ancak §U veda iizerine kendini 
toplar ve yerinden f1rhyarak misafiri se• 
lamlar: 

- Niye acele ettiniz, der, tath tatli 
konu§uyorduk. 

hte bu siikuti adam, Abdiilmecid dev
rinden Abdiilaziz devrine, ondan be§inci 
Murad ve ikinci Abdiilhamid zamanma 
intikal etrni§, uzun ve hayli uzun bir o· 
miir siirmii§tii. 

<;ok soylemenin fazla ya§amak J~In 
kafi bir sebeb te§kil edemiyecegini §U ta· 
rihl omekle tevsik ettikten sonra biitiin 
omiirlerini lafla, bagmp <;aglrrnakla ge-

~Jiren me§hur hatiblerden de birkac; nii • 

mune vereyim: Me§hur Demos ten 59, 
Liziyas 60, Eshinis 57, Hiperidis 65, 
Lycurgue 62, Dinarhus 50, lzokratis 70, 
Cic;eron 64 ya§mda olmii§lerdi. Bunlann 

hepsi yemezler, i~Jmezler; oturup dinlen· 

mezlerdi, boyuna konu§urlardi. Her bi • 

rinin - hele Demosten'le <;i~eron'un - hut· 
beleri cildler doldurur. 6yl.e iken senede 

be§ b~uk kelime soylemiyen Abdiilke • 

rim Pa§a kadar ya§amam!§lardir. 

Ad1 bilinmiyen seyyar profesoriin id

diasJru hayvanlann hayal! bakimmdan 

tetkik edersek ortadaki isabetsizlik biis • 

biitiin meydana c;1kar. <;i.inkii hayvanlar 

ir;inde en c;ok konu§an serr;e, biilbii] ve 
kanaryadu. Sesini, kendi kulagma bile 

duyurtmak istemedigini sezdirecek suret· 
te somurtgan olan da Akbabad1r. Hal· 

buki 0 zavalh gevezeler, seslerile ordiik· 
Jeri ne§' e yumagmm enini boyunu ole; • 

mege zaman bulmadan oli.irler, akbaba 

ise yiizlerce Yil siikun ic;inde ya§ar. 

Bununla beraber profesoriin bir nok· 

tada hakk1 var: Kadm, erkekten daha 

c;ok Ya§ar. Lakin bunun sebebi kadmlar· 
daki gevezelik istidad1 ve erkeklerdeki 

nisbl siikutilik degildir. Belki erkegin ka

dma ahrette hicran ac1s1 c;ektirmemek ic;in 
centilmence davramp e§inden, dostundan 

daha once olmegi vazife saymasidir! .. 

M. TURBAN TAN 

ragm devammdan ba~ka bir§ey degilmi§ 
gibi omuzlan biikiik, gozleri yerde gezen 
bu golgeler, t1pk1 etraftaki kuru ta§lar ve 
<;iplak mtlar gibi sessiz, §ikayetsiz siiriip 
gidiyorlar. 

Kaldmm ta§lanm sokiip bostan kena· 
nna y1gan bir golge oniinden gec;ti. Bir 
ba§kast, su birikintilerine bas1p yiiriiyor. 
Alh morlu basma kuma§lar mtlannda 
toprak rengini almJ§. Boyle giderse, Ha· 
d1mkoyiine kadar seyrek tarlalar arasm• 
da renkleri uzaktan farkedilemiyecek gi
bi tabiate kan§ml§ ve §iiphesiz tabiatten 
ayn oldugunu bir an akhndan ger;;irmi· 
yen bu golgeleri goreceg1m dii§iindii. 
Arkasmda, koskoca yaylanm kannca 
yuvas1 gibi bu golgelerle kayna§hgml 
hatnlad1. 

Orasm1 bilmiyordu.' T opraga inmek 
ve insanlan tammaktan bahseden bir<;ok 
kitablar hahrladJ. T abiati i<;ine sindir -

mek, tabiatle bir olmak istiyen G~>ethe'yi 

dii~Undii. Bursada verdigi derslerin ha • 

raretini, ve bir giin erkenden knlara a • 

tddJgmi, topragm nemini ve yapraklann 

kokusunu teneffiigle tabiat il;inde kay • 

bolmak istedigini dii§iindii . 
[Arkast var] 
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Sancak 
bayram yaptyor 

--------------------
Suriyeliler 'imdi de FransiZ hiiki'ime

tine kar'I harekete ge~tiler 
(Bagtaratz 1 tnci sahtJedeJ 

faaliyet goze ~arpmaktadtr. Antakyada 
bayrakhk kmntzt bez kalmadtgmdan 
Halebden kamyonlar dolusu bez ta§m -
maktadtr. Binlerce bayrak dikmekle 
me~gul bulunan terziler geceyi giindiize 
kathklan halde i§lerini yeti§tirememek -
tedirler. 

Birka<; mufsid Suriyeli bu biiyi.ik za -
fere kar§t koymaga yeltenerek mezbu -
hane bir gayretle Sancaktaki gayri Turk 
anasm F ranstzlara kar§I tahrik etmege 
gayret etmektedir. 

F rans1z ida resin in muvafakatile An -
takya gencligi yiiz ki§ilik bir halk polisi 
te§kilati yapmt§hr. Bunlann vazifesi un

surlar arasmda ahengi bozmaga ve gu -
ya hadise <;tkarmaga kalkt~acak yerli 
hi.ikumet mensublannt bu hainane hare -
ketten menetmektir. 

Suriye gazeteleri hep bir agJZdan 
Franstzlara hiicum etmekte ve hele res -
mi dil olarak tiirk<;enin kabul edili§ini 
tam bir hezimet olarak tavsif etmekte -
clir. Halbuki Suriye efHn umumiyesinin 
bu hadise kar§Ismdaki hissiyah sadece 
sempatiden ibarettir. Beyruta gittigi §ayi 
olan bitaraf heyet te halen Antakyada 
bulunmaktadtr. 

Hatay halki kendilerine bugiini.i ya -
§alan Ti.irkiye hiikumetine ve biiyiik 
Atatiirke minnet ve §i.ikranlanm bildir -
mek i~;in resmi tebligah beklemektedir -
ler. 
Hatay Erkinlik cemiyetinin tebligi 

Ankara 29' (A.A.) - Hatay Erkin
lik cemiyetince Anadolu Ajanst tarafm
dan ne§ri ricasile gonderilmi§tir: 

«Umumi harbin umumi felaketlerin -
den sonra Hatay Tiirkleri milli varhklan
m kurtarmak il;in ana yurttaki Tiirk kar
de§lerimiz gibi silahla miicadele ederken 
1921 Ankara itilafnamesinin tebligi ii
zerine silahlanm terketmi§ler ve haklanm 
medeni yol!ardan elde etmege koyulmu§· 
lardt. Ancak muvaffakiyetleri ic;in her 
halde anayurdun tabii alakasma ve yar
dtm)arma giiveniyorlardt. Ti.irkiin Biiyiik 
Kurtdnctsi ve Hamisi Atatiirki.in i,aret -
lerile 17 milyon karde§ hemen bize elle -
rini uzatmakla bu yardtmm bizden esir -
genmiyecegini son zamanlarda bir kere 
daha gi:isterdiler ve gene o Biiyiik Kur -
tancmm yiiksek ·direktiflerile Cumhuriyet 
hiikumetimiz, suf diinya sulhunu korumak 
ve dostluklarla takviye etmek ic;in hakla
nmtzm Cemiyeti Akvam tarafmdan tet -
kikile kefalet altma ahnmastm istedi. 

Hiikumetimizin minnet ve §iikranla 
haydettigimiz mesaisinden §ahsan yiiksek 
Ba§bakan inoniiniin ve ktymetli Harici -
ye Vekilile diger arkada§larmm gi:ister -
dikleri gayret Hatay istiklal tarihimizin 
parlak bir sahifesini te§kil etmi§tir ve bu
nun neticesi olarak Cemiyeti Akvam ka
rarmm memnuniyetle kar§Ilanmast Ha -
tayltlann sulh ve siikun ic;inde ya§amak 
arzulanm ve azimlerini ispat etmi§tir. Ce
miyeti Akvamm bunu takdirle Hatayh -
lara kat§I daima mi.i§fikane hislerle hare
ket ettiginden §iiphe etmiyoruz. 

Hatayda aramtzdaki azhklann bizim
le beraber memleketin istiklali ve tealisi 
ugrunda tuttugumuz medeni ve insani 
yollarda yi.iri.iyeceklerine kaniiz. Suriye • 
deki Arab karde§lerimizin de istiklalle -
rine, refah ve saadetlerine candan taraf
tanz. Zaten son senelerde onlarm da is
tiklal kazanmak i~in yapttklan miicade -
lelerde muvaffak olmalanm temenni et
mi~tik. Haliliamda oldugu gibi istikbal· 

-- Dogru, dogru... Bunlan sonra da 
konu§uruz. ismail hemen bana bir oto • 
mobil buluver. Dogru eve gitmek istiyo
rum. Gazetecilerle ugra§acak vaktim yak. 

Arttk yeni Hasan Azmi tamamile en
di§esiz olarak Murad F erdiye yakla§I -

yor ve onunla konu~uyordu. Hasan Nu
ri, hakiki Hasan Azminin bu F erdi ile 
nastl stkt bir miinasebeti oldugunu c;ok
tan i:igrenmi§ ve ana kar~t nastl hareket 
edecegine dair uzun uzun talimat almi~
h. F akat hakiki Hasan Azmi ile bu ka

dar yakmdan temast alan bir adamm 
- nekadar benzerse benzesin - sahte Ha
san Azmiye kanmamas1 ihtimali vardt. 
Bu ihtimali dii~iinerek bir an tereddiid 
gec;iren Nuri, onun elini stkarken §iiphe
lendigini sezmi§ ve hemen i~i heyecana 

yiikletmi~ti. Bu heyecan masah sabtk 
polis memurunu tatmin etmi§ti. Fa kat 
sahte Hasan Azmi onunla ba§ba§a kal
makta hala tehlike seziyor ve bunu miim
kiin oldugu kadar tehir etmekte bir fay
da buluyordu. 

de de kendilerile daima iyi miinasebetler 
idame etmek hususunda samimi duygu -
!aria me§bU bulunuyoruz. Turk - F ranstz 
dostlugunun devammdan ve milli dava -
miZln halledilmesile bu dostlugun daha 
c;ok kuvvetlenmi§ olmasmdan bahsetmek 
bizim il;in aynca bir zevktir. istiklalimizi 
varhgtmizt ve her§eyimizi kendilerine 
borclu oldugumuz Biiyiik Kurtanct Ulu 
Onder Atatiirkiimiiziin bize yaratttklan 
yeni hayatta biitiin Hataylt vatanda§la -
nmlZin huzur ve saadet ic;inde bahtiyar 
ya~amasmt temenni ederiz.>> 
Fransrz gazeteleri tasvibkar nef· 

riyata devam ediyorlar 
Paris 29 (A.A.) - Gazeteler, an

la§manm Cemiyeti Akvamt ve Tiirk-Fran 
stz dostlugunu kuvvetlendirdigini yazt -
yorlar. Baztlan Suriyenin de kazanc;la
nm tebariiz ettirerek Sam' daki heyecanm 
hakstzhgmt gosteriyorlar. 

Oeuvre ve Humanite, anla§mamn da
ha geni§ yard1m paktma ba§langi~ olmast· 
m dinlemektedirler. 

Er Nouvelle ve Temps makalelerinde 
her taraft tatmin eden tarzt halden mem
nun gi:iriiniiyorlar. itilaftn dogruca Ti.ir
kiye - Fransa arasmd~t elde edildigini ve 
konseyin neticeyi tas..Qb eyledigini, Del -
bos'un dedigi gibi Tiirk - F ranstz dostlu
gunun tahkim edildigini yaztyor. 

Humanite Suriyenin Sancakta hafif 
bir bagt kaldtgt ve hakimiyetinin tamamen 
gev§Cdigi fikrindedir. 

Manchester Guardian'zn itilaf 
hakkrnda tefsirleri 

Londra 29 (A.A.) - Reuter bildi
riyor: 

Manchester Guardian gazetesi, !sken
derun Sancagt hakkmdaki F rans1z - Tiirk 
ihtilafmm uzun bir tarih<;esini yapttktan 
sonra son anla§mayt kaydediyor ve ma
kalesini §U sure tie bitiriyor: 

« Tiirkiye ve F ransa, tatmin edilmi§ 
gozi.ikmektedirler. Sancak Tiirklerinin is
tikbaline gelince, kendilerini vatanda§la
nndan arzu edilmez bir tarzda tecrid e
dilmi§ hissetmiyeceklerdir. Diger taraf • 
tan, gi.imriik anla§malan dolaylSile, Ha -
leb ve Sam'da, denizden, harbden evvel
kinden daha fazla tecrid edilmi§ degil -
lerdir. 

Y arm yap1lacak muazzam 
miting 

Hatay davamtzm zaferle neticelen -
mesi iizerine her tarafta oldugu gibi §eh
rimizde de yaptlacak tezahi.irat etrafmda 
hamhklar devam etmektedir. 

Y arm saat on di:irt buc;ukta Beyaz1d 
meydamnda c;ok muazzam bir mitin~ 
aktedilecek ve buna biiti.in Halkevleri 
ve Halk Partisi azalart, Dniver:;ite ve 
yiiksek mektebler talebesi, esnaf tqek -
kiilleri ve talk tabakasi i§tirak edecektir. 
T e§ekki.iller ve §Chir namma nutuklar 
si:iylenecektir. Nutuk soyliyecek zevatm 
isimleri bugiin tesbit edilecr.ktir. 

Ratay Cemiyetinin hazrrltgt 
Hiikumetimizin Hatay davas1 iizerin· 

deki muzafferiyetinden sonra ~ehtimiz -
deki te§ekkiiller ve bilhasas Hatay Er -
kinlik Cemiyeti pazar giinii saat 14,5 ta 
Beyaztd meydanmda yaptlacak olan te
zahiirata geni§ mikyasta i§tirak edr.cek -
lerdir. Zaferimizin biiyiikliigiinii anlat -
mak ic;in Hatay Cemiyeti reisi ihsan 
Mursaloglu ile Hatayh doktor Salim 
Ahmedin hatibler arasmda bulunmast 
muhtemeldir. Ha~ayhlar biri Taksimde
ki Cumhuriyet abidesine, digeri de Sa -
rayburnundaki Atati.irk heykeline kon -

Rthtimdan caddeye c;tkacaklart StTada 
gene bir kadm kollanm ac;arak Hasan 
Azmiye dogru ko§tu ve hyktrdt: 

- Sevgilim, hayahm ... Benim, ben ... 
Beni neden bu kadar uzun zaman ha -
bersiz, mektubsuz buaktm. Bu kadar ve
fasJz m1ydm sen?.. Am an ne vah§i a -
dam olmu§sun Azmi l ... 

Hayret ve heyecanla sahte Hasan Az
mi sordu: 

- Kim, kim?... Kim den bahsedi -
yorsunuz? ... 

Murad F erdi farkmda alma dan bii -
yiik bir gafm i:iniinii aldt: 

-r- Vay, Semahat Nigar Hamm ... 0-
na geleceginizi ha her vermi§ miydiniz? 

- Haytr, hay1r ... 

-Ah, Azmicigim ... Arnk beni hie; 
btrakip bir yere gitme... Bilsen neler 
c;ektim. 

Bunlan soyliyerek Semahat 
etraftakilerin alayh bakt§lanna 
etmiyerek sahte Hasan Azminin 
na sanlmt~. birakmtyordu. 

Nigar, 
aldm§ 

boynu-

'(::UMHURiYET 

Havagazi fiatlart 
Komisyon tarifede biraz 

tenzilat yapb 
Havagazi fiatlarmm yeni tarifesin1 

tetkikle me§gul bulunan komisyon diin 
de toplanarak istanbul ve Kad1koy ci -
hetlerinin tarifesini tesbit etmi§tir. Bu
na nazaran istanbul cihetinde fiatlar 6 
kuru§ 30 paradan 5 kuru§ 32 paraya, 
Kad1koy cihetinde ise 7 kuru§ 5 para -
dan 6 kuru§ 2 paraya indirilrni§tir. 

Beyoglu cihetine aid tarife de bugiin
lerde tesbit edildikten sonra bunlarm 
hepsi birden Nafta Vekaletine gonde -
rilecek, Vekaletin tasvibi aJmd1ktan 
sonra tatbika ba§lanacakbr. 

Belediye hesabma caddelere konan 
havagazi lambalar1 i~in Belediye tara -
fmdan vcrilen iicretler iizerinde de ten
zilat yap1lm1§ttr. 

Tramvay iicretlerinin yeni tarifesini 
tesbit edecek alan komisyon da §Ubat 
iptidasmda toplanacaktlr. 

Bu haftaki Iik ma~lar1 
tehir edildi 

T. S. K. istanbul bolgesi futbol ajan
hgmdan: 

Milli Ratay mitingine sporculanm1 -
zm i§tirakini temin i~in 30 ve 31/1/937 
cumartesi ve pazar giinlerinde Taksim 
ve $eref stadlarmda yaprlmaSl mukar
rer alan biitiin futbol lik miisabakalan
nm 'tchir edildigini bildiririz. 

Bir muallim bir mekteb ida· 
resinden §ikayet~i 

Musevi lisesi tiirk~e muallimlerinden 
Tevfik Said dun istanbul Maarif ida
resine miiracaat ederek Musevi lisesi i
daresinin, diger mekteblerde tatbik o
lunan usul hilafma bir ayt, yalmz dort 
hafta iizerinden hesab ederek dokuz se
nedenberi kendisine bu §ekilde noksan 
maa§ verildigini ve bu suretle her se -
ne bir bu~uk ayltk nisbetinde bir zarara 
ugradrgmt, bu §eklin hem kendini, hem 
de vergilerden dolayt devlet hazinesini 
tzrar etmi§ oldugunu soyliyerek §ika -
yet etmi§tir. $ikayet~i aynca Beyoglu 
Noterligi vas1tasile mekteb idaresine de 
bir protesto ~ekerek dokuz senedenberi 
birikmi§ bulunan 700 kiisur lirahk hak
lanm verilmesini mekteb idaresinden 
taleb etmi§tir. __ _. ......... ,..., __ 

Dr. Ziyaeddin F ahrinin 
konferans1 

ct§, mecmuasmm terti,b ettigi felse
fi ve igtimai konferanslann dorduncu -
sii, dun ak§am Eminonu Halkevinde, 
doktor Ziyaeddin Fahri tarafmdan ve
rilmi§tir. Ziyaedd.in Fahri c!stikra fel
sefesi ve bugiinkii vaziyeti, mevzulu 
bu konferansmda uzun bir mukadde -
me yaptrktan sonra felsefenin bu cep -
hesi uzerinde gok faydah izahat ver -
mi§tir. 

-···~ 
OI~iilerin kaydi 

Her nevi olc;iilerin Ayar memurluk -
larma kaydettirilmesi i~in verilen miih
let bugiin tarnam olacakttr. Bu yiizden 
diin miiracaat eden esnaf, biitiin mm -
takalarda biiyiik bir tehaciim gaster -
mi§, bunun neticesi olarak ta memur 
kadrolan tezyid edilmek suretile <;ali -
§tlrnt§tlr. Muddetin hitarnmdan sonra 
miiracaat etmiyenler ceza giirecekler -
dir. 

mak iizere muazzam c;elenkler haLirla 
maktadtrlar. 

Hataylrlarrn telgraflart 
Hataym istiklaline kavu§masl dolayt· 

sile istanbul Hatay Erkinlik Cemiyeti ta· 
rafmdan Hataydaki karde§lerine ~eicilen 
tebrik telgraflanna, Hatay Tiirk1eri na
mma heyeti temsiliye, istanbul Hatay 
cemiyetine bir te§ekkiir telgraft goad~r -
mi~tir. 

Bu vaziyet Hasan Azmiyi §a§ITtb. Hie; 
~iiphe yak ki kendisine verilen talimatta 
Semahat ismindeki bu kadmla miinasebe
tine dair bazt noktalar unutulmu§tu. Bu
nunla beraber son giinlerde pek parlak 
bir tiya tro artisti alan N uri bu roliin 
mii§kiil taraflarmdan da stynlmanm yo
lunu ogrenmi§ti. Bu mii§ki.il anda da va
ziyeti derhal anltyarak ana gore hareket 
etmege ba§ladt ve Semahat Nigann Ha
san Azmi ic;in ne oldugunu sezerek ana 
kar§t miisamahakar olmak icab ettigini 
farketti. Bu giizel, garib, hassas, biraz 
acayib kadm «onun metresi» idi ve ken· 
disi onun ic;in galiba her§eydi!-

-- Ne tesadi.if! diyebildi. 
Kadm gene ayni laiibalilik ve hayran· 

hkla: 

- Bu tesadiife ktzdm m1? 
- Ne miinasebetl ... Bilakis fevka -

lade memnun oldum. Y almz benim ge -
lecegimi nasi! haber aldtgma §a§tyorum. 

Murad F erdi de bu lakirdiya i~tirak 
etti: 

- Hakikaten, dedi. Bizden ha§ka 
bilen yoktu. 

Semahat Nigar, Murad Ferdiye do -
nerek: 

- Peki amma, dedi. Siz benim poli-

Ademi miidahale 
komitesinin projesi 

Bir ingiliz gazetesine gore M. Goring, M. 
Musolini'ye ispanyaya 80,000 Alman ve italyan 

askerinin gonderilmesini teklif etmis 
' 

[Ba§tarat• 1 fnci sahttede 1 
bir riizgara ragmen hi.icum etmi§lerdir. 
K1sa fakat §iddetli bir mi.icadeleden son· 
ra asiler ric' at etmege mecbur olmu§lar -
d1r. Bundan sonra milisler dii~man top -
c;usunun ate§i altmda derhal kazamlan 
araziyi tahkim etmege ba§lamt§lar ve fw 
tma ile mitralyi:iz yagmuruna ragmen 
karanhkta fevkalade bir cesaretle ~ah§ -
mt~lardtr. 

H avadis tekzib ediliyor 
Paris 29 (A.A.) - Ferz-de-la-Fon· 

tera radyo istasyonu, Madridin garb par
kmm hiikumet milisleri tarafmdan i~gal 
edilmi§ oldugu haberini tekzib etmekte -
dir. 

Harb vaziyeti 
Salamanca 29 (A.A.) - Resmi teb· 

Jig: 
,Sima! ordulari -- Devam eden yag -

murlar harekata mani olmaktadtr. 
Cenub ordulan - Kttaahmtz Gtrnata 

eyaletinde Arenas de rey ve ]acar ka -
sabalanm i§gal etmi§lerdir. 

M. Giiringin teklifi 
Londra 29 (A.A.) -- News Chro -

nicle gazetesinin Berlin muhabiri, M. 
Goringin M. Musoliniye !spanyaya 80 
bin Alman ve italyan askeri gi:inderilme
sini teklif ettigi hakkmda gec;en salt gii· 
nii ne~rettigi haberin Berlinde §iddetli bir 
hiddet husule getirmi§ oldugunu fakat 
iyi haber alan bir diplomatm bu haberi 
tayid ettigini soylemektedir. 

Muhabir, esasen Almanya siyaseti -
nin ispanyol macerasile me~gul olmak -
tan vazge<;tigini ve bunun da ne§redilen 
haberin nic;in hiddetle kar§Ilandtgmt izah 
etmekte oldugunu ilave etmektedir. 

lspanyanrn kontrol altrna 
altnmast projesi 

Londra 29 (A.A.) - Ademi miida
hale tali komitesi diin i:igleden sonra top
lanmi§hr. Bu toplanhda biitiin alakadar 
hi.ikumetlere iberik yanmadasmm ala -
kadar milletlerin donanmalannm muza -
heretile karadan ve ~enizden kontrolu -
na mi.iteallik bir proje gonderilmesine ka
rar verilmi§tir. 

Bu devletlerden oniimiizdeki §Ubatm 
dordiinden evvel cevab vermeleri rica e· 
dilmi§tir. 

Tali komite murahhaslart diin mev -
zuubahs kontrol projesini tetkik etmi§ler 
ve hiikumetlere ~u yolda bir sualname 
gi:indererek projeyi kabul edip etmiye -
ceklerini sormaga karar vermi§lerdir: 

1 - Kontrol 1spanyaya harb malze
mesinin ithaline oldugu gibi gi:iniillii ir -
saline de ~amil olmahdtr. 

2 - Fransa- !spanya, Portekiz - ls
panya kududlarile Cebeliittankm kon -
trolu. 

3 - Limanlann kontrolu. 
4 - !spanyaya giden gemilerin kon· 

trolu. 

5 - Sahillerin ecnebi donanmalan 
yani ingiliz, F rans1z ve italy an filolan 
tarafmdan kontrol edilmesi. 

Muhtelif murahhas heyetler mehafi -
Iinde Portekiz tarafmdan mii§kiilat <;tka
nlmasmdan endi~e edilmektedir. <:;i.inkii 
Portekiz murahhast teklif olunan kon -
trolu latife telakki etmekte oldugunu 
si:iylemi§tir. Bu murahhas kendi hesabt· 
na projeyi hi.ikumetine gi:inderecegini fa
kat hiikumetin bu babda ne gibi bir ka
rar ittihaz edecegini evvelden tahmin e· 
demiyecegini soylemi~tir. 

italyan, Alman murahhas heyetleri 

simi yabana mt ahyorsunuz? Sizin po
lisinizden a~agt kalmaz, merak etmeyiniz 
Ferdi Bey ... 

F erdi giilerek: 

- Belli I diye cevab verdi. 
Semahat Nigar, derin bir a~k ve i§ve 

ile Hasan Azmisine di:inmii§ti.i: 
- Haydi, beraber gidecegiz! 
Dedi. Hasan Azmi tereddiid ediyor

du: 
- Evet, yalmz ... 
Murad Ferdi miidahale ederek ka -

dma: 
-- Miisaade ederseniz .. 
Diyecek oldu. Kadm derhal sozlerini 

kesti: 

- Hic;bir ~eye miisaade edemem. 
Sevgilim geldi. 0 evvela benimdir. Eger 
ihtiyacm1z varsa bugiin onu size bir saat 
kadar btrakabilirim F erdi Bey ... 

Zavalh Murad F erdi heniiz hic;bir 
§ey bilmiyor, ba~mdan neler gec;tigini, 
tayyarede ne hale ugradtgmt i:igrenmek i
c;in can ahyordu, amma c;are var mt? 

- Madam sozunuze giivemrtm ... 
Ba§ka da c;are bulamadtgtm ic;in boynu
mu bi.ikiip gidecegim. Zaten kadmm is -
tedigini Cenabt Hak ta istermi§!.. 

- ,((admm istedigini degil, benim is-

teklif olunan kontrol usuliine kar§I hic;bir 
itiraz dermeyan etmemi§lerdir. 

Teblii 
Londra 29 (A.A.) - Tali ademi 

miidahale komitesi diinkii toplanlismdan 
sonra a~agtdaki tebligi ne§retmi§tir: 

«Tali komite ispanya hududlannm 
kontrol plam hakkmda Valencia ve Bur
gos' dan gel en cevablan tetkik etmi§tir. 
Tali komite bu planm derhal nazan iti
bara almarak, bu hususta komite nezdin
deki murahhaslanna bir an evvel tali -
mat vermeleri talebile alakadar hiiku -
metlere gonderilmesine karar vermi§Iir. 
Tali komite ayni zamanda alakadar hii
kumetlere, bunlann noktai nazanm 0g -
renmek istedigi ba§hca meseleleri telmih 
eden bir sualname gondermi§tir.>> 

General Franco'nun bir 
beyannamesi 

Avila 29 (A.A.) - Requete radyo 
istasyonu General Franco'ya aid tayya· 
relerin Bilbao §ehrine beyannameler at
mt§ olduklanm bildirmektedir. Bu be -
yannamelerde sivil ahalinin bombardt -
manlna ve esirlerin katledilmesine bun -
dan sonra miisama'ha edilmiyecegi kay -
dedildikten sonra §oyle denilmektedir: 

«Simdiye kadar Basklar hakkmda 
gosterdigimiz haytrhahhgm yerine stkt 
bir §ekilde harb kanununu tatbik edece
giz. Cinayetlerin son zamanlarda yap! -
!an §ekillerde devam etmesi bizi hiisnii 
niyetle ittihaz ettigimiz ha ttl hareketi 
degi§tirmege sevketmi§tir.» 

$irketi Hayriyenin yeni vapu
runun in§aab ilerliyor 

$irketi Hayriyenin Haskoy fabrika -
smda yaptlmakta alan yeni vapurunun 
in§aah hayli ilerilemi§tir. Yeni vapurun 
mayts ayt sonuna kadar krzaktan indi
rilrnesi ve yaz postalarmda ~ah§hnl -
mas1 muhtemeldir. :;>irketi Hayriye bun 
dan sonra ikinci vapurun in§asma 
baijhyacakbr. <;iinkii postalar miitema
diye,~, c;o~,~t~~~I*,~md_al'\ mevcud vapur -
larla Iht1yac1 l:ar§rlamakta gii~liik ~e -
ltilmektedir. Bu guc;liik bilhassa yaz ay
lannda hissedilmektedir. Bu itibarla 
yeni vapurun biran evvel in§asma ~a -
h§tlmaktadtr. -···-Tiyatro mektebi i~in imtihan 

Ankaradaki Tiyatro mektebine ah -
nacak talebeler arasmda diin imtihan 
yaptlacaktl. Fakat miimeyyizlerden ba
ztlarr basta oldugu i~in bu imtihan te
hir edilmi§tir. imtihana girmek ic;in u
~u laz, on ikisi erkek olmak iizcre on 
be§ ki§i miiracaat etmi§tir. 

Romanyadan getirilen cins 
inekler 

Evvelki giin Romanyadan §ehrimize 
37 tane inek getirilmi§tir. Bunlar fazla 
siit veren makbul cinslerdendir. Bu ne
vi ineklerden daha bir~ok satm alma -
cak ve bunlarm memleketimizde iire -
tilmesine ~ah§llacakhr. -···-Bulgaristan - Yugosla vya 

dostluk misakmm manas1 
Sofya (Hususi) - Belgraddan av -

det eden Bulgar Ba§vekili Kose ivan of, 
Belgradda imzalanan yeni dostluk mu
ahedesi hakkmda intibalarmt saran 
Bulgar gazetecilerine bu muahede ile 
Bulgar hududlarmm emniyetinin temin 
edildigini ve Bulgar milletine daha iyi 
bir ati i~in biiyiik iimidler verdigini 
soylemi§tir. 

tedigimi!.. All aha tsmarladtk Murad 
Ferdi Bey. 

,Semahat Nigar bunu si:iyliyerek Ha -
san Azmiye di:indii: 

- N e o? dedi. E§yammt anyorsun? 
E§yam gi:iti.iriirler elbet.. Sen gel, bizim 
evde biitiin ihtiyaclanm temin edecek e§· 
yalann duruyor. Pijama, ttra§ taktmm, 
hepsi ... Haydi, c;abuk ... 

Murad Ferdi, hakikaten boynu bii -
ki.ik kaldt. Kadm a§Ikmi siiriikliyerek bir 
otomobile atmi§tl. Y eni Hasan Azmi, 
biraz da bu giizel kadmm cazibesine ka
ptlarak mec;hul bir aleme giderken oto -
mobilde hayatmm en tatlt amm ya§adt. 
Dudaklanm yaktp kavuran bir buseden 
sonra Nigar: 

-- Ah sevgilim, insam eskisinden da
ha tath i:ipiiyorsun1.. 

Diye mmldamyordu. 

Hasan Nurinin habra 
defterinden 

6 mayrs 
«1stanbula dondiigiim, i.ic; giindenberi 

birc;ok tats1z vak' alar, umulmtyacak he • 
yecanlar ve beklemedigim zevkli sahne -
ler ic;inde kaldtm. 

Daha nhhma ayak bashgtm dakika • 

:10 ikincikanun 1937 

Duymad1klar•m•z ve laue bilmediklerimiz 

Eyfeli ~imdiye kadar 
ka~ ki~i gezdi? 

Pariste a~tlacak __ _....,....., 
1937 sergisinde, 

me§hur Eiffel ku
lesinin, ziyare~i 
kalabaltgile hmca
hm<; dolacagt. soy -
leniyor. Serginin 
gece manzarast fev 
kalii.de giizel olaca
gt ic;in, bu manza
rayt giirmege ge -
lenlerin en fazla 
hiicum edecegi yer, bu yuksck kule o
lacakhr. 

Eiffel kulesi bundan tam elli sene 
evvel, 28 kanunusani 1887 de yaptlma· 
ga ba~lami§tlr. Kulenin mimarr, Eiffel 
isminde bir miihendisti. Kuleyi 1888 se· 
nesi sonunda bitirecegini vadetmi§ ve 
bu vadini harfiyen tutmU§ alan Eiffel'in 
ismile amlan bu me§hur kulenin mer ~ 
divenleri tam 1792 tanedir. Birinci kat, 
zeminden 58 metro, ikinci kat 116 met -
ro, ii~iincu kat 276 metro yiiksektedir. 
Bu katta, bir ccphesi 16,5 metro geni§ -
liginde camlt bir salon vard1r ki, 800 
ki§i istiab edebilir. 

Kulenin ac;th§ resmi yaptldtgmdan 
1936 senesi sonuna kadar, yani 47 sene 
i~inde, buray1 gezen ziyaret~ilerin sa -
ytsr on alh milyon yedi yiiz yetmi§ yedi 
bin dokuz yuz on ii~tiir. 

Eiffel kulesi yaprhrken, bunu <;irkin 
bulanlar olmu§, itiraz edenler olmu§ ve 
bu mesele etrafmda bir ~ok dedikodu
lar yapilmi§h. Fakat bugiin, Paris de -
yince Eiffel'i, Eiffel deyince Parisi ha
hrlamamak kabil degildir. 

Mavi goze veda 
Mavi gozii sevenlere bir kara haber 

verecegiz. Londrah bir doktor, mavi 
gozlii insanlarm yava§ yava§ azaldtgml 
ve yakmda, bu renk gozlerin, yeryii ~ 
ziinden biisbiitiin kalkacagml soyluyor. 
Bunun sebebi, elektrik l§lgt ve fazla o
kumakrni§. 

Kara, daha dogrusu koyu renkli goz
Ier, kuvvetli l§Iklara ve yorgunluga, 
mavi giizlerden daha miitehammilmi§. 
Mavi goz, daha hafif, daha nazik, bozul
maga daha musaid oldugu i~in, viicud· 
lerimizi, i~inde ya§adtgtmtz §eraite uy
durmak hususunda ~ok mahir alan ta• 
biat, yirminci asrm bol l§Igma dayana
miyan mavi gozleri, azar azar siyaha ~e
viriyormu§. 

Demek ki, gelecek ncsiller, sarl§tn 
bir giizeli «san sa~h, mavi gozlii~ diye. 
tasvir edemiyecek; cmavi§• in manasm1 
bilmiyecek; feza kadar derin, feza ka -
dar esrarh bir ~ift mavi goziin caz·ibe -
sine kapllmaktaki zevki duyrmyacak! 

Londrah doktorun ke§fi dogru ise, 
mavi renk tahtmdan yuvarlantyor de -
mektir. 

Elektrik §irketinin tesisab 
Elektrik §irketinin istanbuldaki bii • 

tiin tesisat §ebekesi uzerinde tetkikatta 
bulunan komisyon §imdiden bazt mu -
him noktalar elde etmi§tir. Mcvcud te· 
sisatta gayrifenni ve halkm zararma o· 
lan taraflarm tesbiti maksadile yap1lan 
bu tetkrkat giin ge~tikc;e inik§af etmek· 
tedir. 

Yalmz, bir sabah gazetesinin yazdtgt 
gibi, komisyonun §ehir dahil ve haricin• 
deki biiti.in clektrik santrallarrm, mu • 
havvile merkelzerini, §Ube motor ve 
tablolarmt miihiirledigi dogru degildil'· 

Heyet sadece biitiin bu merkez ve §e· 
bekelerin mevcud vaziyetlerini tesbit 
etmi§, bunlarm plfmlanm alml§ ve as1l 
elektrik fabrikasr da dahil oldugu hal· 
de butiin elektrik santrallarmda ve mtt• 
havvile merkezlerinde komisyona ha ' 
ber verilmeden hi~bir tadilat veya ila• 
ve yap1lmamas1 tenbih edilmi§tir. Esa· 
sen muhavvile merkelzerinin ve san • 
trallerin miihiirlenmesine liizum kal "' 
madtgr gibi bu bir~ok noktalardan d:l 
dogru goriilmemi§tir. 

dan itibaren ba§di:indi.iriicii bir ma IllCice·. 

ralarm pe§inde siiriiklendim. 0 kadar kl 
bu maceralar yiiziinden, son derece e • 
hemmiyet verdigim not defterine, §U bir• 
ka~ satm yazmaga bile vakit bulamiyor· 
dum. 

Semahat Nigar tarafmdan kaldmhP 
ka<;mlmam gayet tehlikeli bir taktm sah• 
nelere sebeb oldu. Yirmi dort saat ic;in "' 

de birkac; defa, bir huSIZ gibi yakalaniP 
kepaze olmaktan korktum; olmadt. Ha ' 
Ia da anhyamtyorum: Bir kadm metres 
oldugu erkegin yerine bir ba§kasmt na' 

Sll tutabilir? Nastl olur da zahiri manza• 
rasJ kendi a~tkma benzese bile a§k sah .• 
nelerinde, hususi meclislerde ba§ka btf 

erkegi kendi a§Ikmdan farketmez?.. Bell 

0 kadar Hasan Azmiye benziyor rnU • 

yum? . 
Dogrusu, bu kadmm ate§ dolu dudak' 

lanmn ve kollarmm harareti altmda Y3 • 

mp kavrulurken bir saniye ic;inde onl.lll 

beni nefretle kaptya atmasmdan kork0 . ."' 
··cu• yordum. Hayret... Demek bu bi.iyu 

efsuncu Samoilof beni her manasile I-Ja' 
san Azmiye benzetmi§... Ba§ka neYe 

hamlolunabilir! •• 
[Arkast varJ 
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CUMHURiYET 1 
:soc_ 

eel is Heyecanh ir Giin Ya$ad• Moskovadaki dava
JtlD karar·J veriliyor 

""' LBa$tara/t 1 tnct sahffede) 
1 iirkiye arasmdaki hududu tayin eden 
anla~rnalar yap1hrken ve Frans1zlarla 
tnuhtelif muahedeler akdedilirken An -
takya ve iskenderun mmtakasmda hu -
s~si bir tak1m sartlarm tahakkuk etme -

H ariciye N a mile goru§ecektir. Akde -
nizde !ngiltere ve ftalya anla~masmdan 
sonra husule gelen hava Akdenizde bu
lunan devletlerin emniyet ve birbirlerile 
iyi gec;inmeleri lehine muhim bir salah 
kaydetmi~tir. Doktor Tevfik Ru~tii A -
ras, Akdenizin bu yeni havasmda ftalya 
ile gorihurken aram1zda bulunan Bo -
gazlar meselesi iizerine de temas etmek 

Sancak ayrr bir Tiirk memleketidir 
Sonra Sancak mmtakasmm mulki ta • 

mamiyetinin temini gene F ransa ve Tiir
kiye tarafmdan taahhud olunmu§tur. Ni
hayet Turkiye - Suriye hududunun rna -
suniyetini temin eden uc;lii bir muahede 
Turkiye, F aransa, Suriye arasmda ayn
ca akdolunacaktir. 

kesin sevinmesi, meydana <;1kan eserin l Arab alemi ic;inde. bizim maksadlanmlZI 
herkesin menfaatine yarar hakiki bir sulh iyi anlamiyacak o~a~larm, JY.i anlamalar· 
eseri gozile goriilmesindendir. Simdi Su- na yard•m etmek 1<;m ve blZim maksad • 
riyelilere ait alan menfaati benim dilim- lanmiZa hulul edebilecek tecrube ve te
den izah ettigim zaman umid ediyorum veccuhte alan fikirlerin vatanda§lan ara
ki insaf sahibi olanlar boyle bir muahe- smda anlatabilmelerini kolayla§hrmak i
denin vucude gelmesi temin edildiginden c;in soyliiyorum. Mustakil Suriye devle -
dolayi hie; olmazsa l:jzim kadar miite§ek- tile munasebat meselesi bizim siyasetimiz-

iddianamede ~ok ag1r 
ithaml~r var 

Moskova 29 (A.A.) - Muddeiu • 
mum] Viyochinsky, <<muvazi merkez» 
davasmdaki 17 maznunun trotzkism fa
aliyetleri, kundakc;Ihklan ve sair cinayet
leri sebebile idama mahkum edilmelerini 
istemi~tir. 

s . • 
t~ esas tutarak muahede akdetmi§ ol • 

kir kalacaklardu. de daima birinci derecede ehemmiyeti ha-

Ugumuz kanaatinde idik. Bu kanaati -
tni:z: samiml idi. Bu davada samimi ve 
~i,ddi oldugumuzu anlatmak laz•md1. 
J~ • b et1cede muvaffakiyet biitiin dunyamn 
U samimiyete inam§ile kabil olurdu. 
ZQ/erimiz Cemi.veti Akvamm da 

bir muvallakiyetidir 
Cemiyeti Akvamm bir anla§ma neti -

b7sine varmas1 bu miiessese ic;in hakiki 
lr zafer mahiyetindedir. Cemiyeti Ak -

"~m1n muzaffer olmasi bizim beynel • 
lllllel siyasetimizde de mes'ud bir neti -
Ctdir. ~imdi alakadar milletlerin ve te -
lnenni ediyoruz ki buti.in milletlerin mu§
terek vicdanmda Cemiyeti Akvamm gun 
~e~tik<;e daha iyi beliren bir miiessese ha
•ne gelmesi biiyiik arzumuzdur. Turki • 

Y'e buna elinden gelidigi kadar faydah ol
~.aga c;ah§maktadir. (Alki§lar). Onun 
~.•n Cemiyeti Akvamm bu kadar muhim 

fmatm1 bulacakhr. Omid ediyoruz ki 
muglak alan meselelerin memnuniyeti 
mucib olacak bir surette hallolunmasi, 
yalmz aram1zdaki dostluk ve emniyet 
vaziyetini alakadar eden mesele olarak 
degil, butiin Avrupada sulh zihniyetini, 
emniyet havasm1 kuvvetlendirmek itibari
le sulh davas1 idn faydah olacaktu. 

Arkada~lar, ayn bir varhk, resmi dili 
turkc;e alan ve dahili butun i§lerinde tam 
bir istiklale sahib olan Sancak mmtaka -
smm icra kuvvetleri ve te§rii kuvvetlerile 
Suriyenin icrai ve te§rii kuvvetleri ara -
smda irtibat unsurlan aynca izhar olu -
nacakt1r. Biitiin bu miilahazalardan ve 
kisa maruzatlmla anla~1hyor ki Sancak 
mmtakasi bir Turk memleketidir. Bura
da Turklerin ayn bir mevcudiyeti ve 
kendilerine mahsus idareleri olmahd1r 
tarzmda asgari haddinde beynelmilel a
leme anlatmak istedigimiz dava esas iti
barile hak kazanm•~. kabul edilmi§tir. 
(Bravo sesleri, alki§lar) 

Eski vaziyet daimi bir ihtilaf aiz olacak meselelerdendir. 10, 15 sene-
mevzuu idi denberi umid ettik ki, eger Suriyede mus 

Arkadaslar Sancakta Turk mevcudi- takil bir devlet vuvude gelirse ve bu dev
yeti ve bu~lar:n kendilerine mahsus mus· l~t milli me.nfa~t ve siyas.eti hulusla ta -
takil bir idareye malik olmalan, ilk gu - bb. et~ek n~k~nma mahk . ~Iur:.a, bu, 
nunden itibaren soylemegi ihmal etmedi- Sunye Ile T urkJYe arasmda IYI munase -
gimiz vec;hile bu memleket ic;in hakikl ve betlerin inki§afi ic;in ~~n~ ~e. ~es'u~. bir 
ac;Ik bir meseledir. hte bu meselenin hal devre olacaktir. Bu ~nud•~•zm vucud 
olunmami§ bulunmasi v i~·n muphem kal- bulmas1 yakm senelerm esen olacaktn. 
mas1 birc;ok ihtilaflara e.sebeb olacak bir Y eni dev~e b.a§larken. ~<;Ilmi§ ol~n ~u~a: 
vaziyetin arJk bulun lbett S 'ye ka§a, Sunyehlere blZim kendilenle IYI 

Maznunlvr ofeyhine istidalar 
Moskova 29 (A.A.) - Tass ajansi 

(l'muvazi merkez>> davas1 maznunlarmm 
muessir bir ibret teskil edecek surette 
cezalandmlmalanm .istiyen birc;ok isti • 
dalar verilmi~ oldugunu haber vermek • 
tedir. Bu istidalar, bilhassa on dokuz 
alim, kuk iic; ressam, 45,000 otomobil 
sanayii muhendis ve amelesi tarafmdan 
qonderilmi~tir. 

lspanya harbinden milletlerin 
alacagl dersler 

Yap1lacak muahedeler 

" mas1, e e un k I k .. b d'¥' . h ile Tiirkiye arasmd d · • 1 k d'k _ om§U u munase atma ver Ig1m1z e em-a a1m1 o ara 1 en . . b .. . k . . .1 ld 
li kalacak bir ihtilif mevzuu idi. Boyle h?'eh tl ~ruz ettlr~e .~~m k vesi e

1 
~ u. 

bir mevzuun ortadan kalkmasi Suriye ve I ~em he'! e t .a~asm ab I l b om§lu u ve 
Tu"rk1'y mu"nasebati ¥! b' t' emmyet IS en n ve era er c;a I§manm e nm sag am IT a 1ye ¥• . I b k b' . . 
b ¥1 b k d T" k' . . I vereceg1 mmet er a§ a IT s1yasetm te-ag anmas1 a 1mm an ur 1ye 1<;1n o • . d b'l ¥' f ¥' · 
d ¥ k d S · · · d h k'k• b' f mm e e 1 eceg1 men aatten az degi!dJr. ugu a ar unye I<;m e a 1 1 n ay- E¥ S · ·1 T" k' d k' .. 

/Jdianamede neler so. •leniyor ' 
Moskova 29 (A.A.) -Tass ajan • 

smdan: 

•r meselede kendi muvaffakiyetini te -
cessiim ettirerek <;Ikmi§ olmasmi ilerideki 
<;ah§malan ic;:in ve nihayet beynelmilel 
Politika ic;in en iyi bir alamet telakki edi
Yoruz. Bu munasebetle Cemiyeti Akvam· 
da bulunan alakadarlann bizim bu milli 
lneselemizde yakmdan, uzaktan emek 
harf~tmi§ alan azalan Turklerin mute • 
.~551S olarak dinJedikJeri giize) sozJer 

80Ylediler. 

Arkada~lar! Avrupada sulh meselesi. 
bilhassa ispanya hadiselerinden sonra 
c;ok endi§eyi mucib olmu~tu. Bir arahk 
ispanyada c;arp1~an siyasetlerin, hatta 
baz1 deyi~lere gore kuvvetlerin, biitun 
Avrupada fena emrivakiler husule ge • 
tirmesi pek yakm zannediliyordu. l3en 
zannediyorum ki fspanya hadiseleri c;ok 
felaketli tezahurlerinden sonra belki de 
sulhun muhafazasmdaki hizmeti hepimi
ze anlatmi~ olmas1 itibarile aynca dik -
kate deger bir netice verecektir. Azc;ok 
miisellah ve muharebe etmege ah~Ik o • 
Ian milletler birbirine karsi miicadelesini 
gosteren fspanya hadiseleri nazarl olarak 
umulan askeri neticeleri siiratle vermedi. 
Bilakis netice almmakSIZm aylardanberi 
azc;ok miisellah alan kiitleler birbirlerine 
kar~1 mevcudiyetlerini pekala muhafaza 
edebiliyorlar. Vak1a askeri bir neticeyi 
elde etmek giic; olmaga mukabil, silah -
!arm tahribat1 ~u kadar sene evvelkine 
nisbetle pek ziyade oldu~u anla&llml&hr. 
Yeni harblerin eskisinden farklan c;abulc 
netice verme bak1mmdan degi) tahriba -
bmn daha korkunc ve daha felaketli ol
masmdan ibaret olacaga benziyor. 
lspanyol milleti i~in temennilerimiz 

Bunu ameli bir ~ekle sokmak ic;:in ya
pilacak alan birc;ok i§ler daha vard1r. 
Sancagm ana kanunu yapilacak, statusii 
yapilacak ve biraz evvel arzettigim mua
hedeler gerek F ransa ile Turkiye ara -
smda ve gerek Tiirkiye, Fransa, Suriye 
arasmda, ii<;lu olarak yap1lacakhr. Bu i§
ler <;ok ehemmiyetli ~eylerdir. lstihsal o· 
lunan neticelerin ameli ve faydah ola -
rak istikrar bulmasi ancak, gelecek i§le -
rin iyi yapilmasile kaimdir. 

d d ger unye 1 e ur 1ye arasm a 1 mus-
aAIT.k d 1 S k h lk takbel miinasebetler bizim hududlanm1· r a a§ ar, anca a mm memnun 

I zm emniyetini ve bizim iyi kom§uya ma-edilmemi~ o arak haklan ve vaziyetleri 
lik oldugumuz hissini bizde basil ederse ~upheli bulundug1,.1 halde Suriyelilerle iyi 
ve kom§umuz da bize kar§I bunu basil 

gec;inmesi miimkun degildi. Y eni dogan ederse her iki memleketin bundan edece
Suriye devletinin - ki onun refahm1, saa-

gi istifade pek biiyiik olur. detini ve gun gec;tik<;e medeni alemde 
inki~af etmesini Tiirkler hakiki bir mem- Bu anla~ma iki taraf i~in de sevi-
nuniyetle takib ve seyredeceklerdir. _ nilecek bir hadisedir 
Suriye devletinin ic;inde ve hududunda Suriye devleti kendisi ic;in bahtiyar o-

Muddeiumumi Vychinsky'nin iddia • 
namesi pek ~iddetlidir. iddianamede 
«beynelmilel f~§izmin en vah~i pi~dar • 
Ian» olan suikasdc1lann harekatJ tesbit 
edilmektedir. Vatana ve sosyalist dava
sma ihanet eden ve fa§istlerle temas edip 
Cestapo'nun bir ~ubesini te~kil etmi§ alan 
maznunlar aleyhinde reddedilmiyecek 
deliller mevcud oldugu tasrih edilmek .. 
tedir. 

iddianame, bilhassa Piatakov'un va
ziyetinde 1srar ederek onun 1915 tenbe -
ri Lenine kar§I cephe aldigini ve Brest • 
Litovsk sulhunu tehlikeye du§urmek is • 
tedigini tebariiz ettirmektedir. Piatakov 
gaile <;Ikarmak ve kundakc;:Ihk yapma!C 
i<;in meydana getirilen te§kilatm eleba§Isi 
telakki edilmektedir. Muddeiumumi id· 
dianamesini §U suretle hulasa etmektedir: 

M. Litvinolun sozleri ve Rusya ile 
dostlugumuz 

~- Litvinof, Hatay meselesinde, Sov
Yet Ittihadmm Turkiye ve Fransa ara -
51dndaki hususi vaziyetini belagatle ifade 
e erken gerek Tiirkiye ile alan dostlugu 
Ve gerek Fransa ile alan baglan bizi mem 
nun ed k b' b .. · · r . ece IT surette te aruz ethrmw 
•r. Ilk gunlerdenberi Sovyet Rusya ile 

ktarn1zda teessiis eden dostlugun ayni 
B~VVetle devam ettigini ihsas etmi~lerdir. 

~~ de Sovyet Rusya ile olan dostane 
tn?nasebahmlZin ilk giinlerdeki kadar sa
~ltni ve ciddi oldugu zihniyetini muha • 

l
aza etmekte devam ediyoruz. (Alki§ • 
ar). 

Miitteliklerimizin alakasr 
'r ~Uttefiklerimiz namma Cemiyeti Ak • 
I a~~a bulunan Romanyamn soyledik -
er1.n1 de hakiki bir memnuniyetle telakki 
ethk. Balkan kom•u ve "tt f'kl . · · 
d d

. ~ mu e 1 enm1zm 
avam!Zl mlemek · · .. d'kl · d'k k . . . I«;m gaster 1 en 1 -
.~t bizim dalma te§ekki.irle anacag1miz bir 

Bosteri olmu§tur. 
lngili H • • l . z arrcrye N az1rrnrri emek-
err ve lngiliz siyasetine itimadrmrz 
t' ;Arkada§lar, bu meseleye ingiliz Ha
~Clye N azm, biitiin Turkiyeyi mutehas-

61~ ~decek bir mebzuliyetle emek sarfet
Uk§h:: (Al~I~lar). ingilterenin vaziyeti 

gunden Ihbaren iki dost memleket a· 
tasmda h 'k' . . d k b' h I • er 1 IS!ni memnun e ece 1r 
b a I tarz1 bulmak i<;in ciddi bir kaygu 
des j' ~aide idi. Vakit vakit gazeteler -
~ e . n_g•ltereden, kah birimizi ve kah di· 
Retltnlzi f I 'I . d .. f'J az a 1 tJZam e er surette go -
tl~ en manzara, bu memleketi, !ngiltereti: ~~la§.tlrma politikasmda varacag1 ne
tene huz~rmde vakit vakit dii§iindlirmek -
Hat ah kalmami§tlr. Ancak, fngiltere 
ar ay davasmda F ransizlarla Turkler 

asmda b. l I . . f . 
~i IT uz a§ma o mas! I<;m, sar ettl-
old e~eklerin musbet bir neticeye varm1~ 
de Ugundan, nekadar memnuniyet bisse-
li/se·1!urk efkan umumiyesinin fngi. 
&.yr1Po 1~1kasma kar§l besledigi itimadm 
n"n:a uvvetlendirilmesinden de mem -
" 'Yet h' ~l§lar). Issetmekte hakh olacaktir. (Al-

8iiYiik devletlerin alakasrna 
"' miitesekkiriz '-ern· . Ji4t !Yeti Akvamm bu <;al1§mas1 ve 

llte111ay davasmm bu suretle alakadarlan 
'· nun ed k b' b' · d'' "<~n111 b ece 1r surette 1tmes1, un-
~a~a'lll Ugiinku vaziyetinde sulh lehine 
lllern11

1 ~1§ buyuk bir eserdir. ,Surasm1 
ll1n 

111
lln1Yetle zikretmeliyim ki Avrupa· 

~etnl khtelif siyaset kutbunda bulunan 
e 111: etler bizim davam1za, umumiyet
~'~lter ~aheret gostermi§lerdir. Belki mu-
111~. ;t ksoziinii pek kuvvetli bulacaks1 • 
te"ecc~tt umumi surette sempati ile, 
lb~il!Jek e kar~Ilamiyan hemen hi<;bir 
b~1 iyj kt hatJrla~Iyorum. Alman matbu
k 1~irn b ar§llad •. Italy a efkan umumiyesi 
r a. ile d~ favada noktai nazarimizi ala -
'tt~h esj •n er ve iyi telakki eder manza -
111 b11 klletnedi. Turk efkan umumiyesi

r~.tte l'lle adar endi~eli ve dikkatli bir su -
~k A.v ~l!u) oldugu bu milli davada bu
"' ell q05~U'Pa memleketlerinden in'ikas e-
"'la.-' ~ ane te h" .. h . l 1 ~~~1n1 d" .. za urattan mute ass1s o • 
~er bu t U*unmek dogru degildir Turk· 
he hetbj;.~ahurattan mutehassis olmu§lar 
ernllliyet~ne lay1k oldugu kiymet ve e -

. ltQ]
1 atfetmi~lerdir. (Alk~1lar) 
Yo ile de Akdeniz i~in 

Ji bokto 1' anlaflyoruz 
) tn ki b~ evfik Ru§tu Aras umid ede-

Ak!J ba§mda olan devlet adamlarmm 
sulhu muhafaza etmeleri suf maddi ve 
askeri bahmdan daha c;ok ahlh hareket 
sayacaklanna fspanya hadiselerinin ye -
ni bir misal olacagm1 zannederim. (Sii -
rekli alh§lar, bravo sesleri). Bu miila -
hazalanm rnilletlerin konu§arak ve uzla
§arak sulhu rnuhafaza edebilmelerinde
ki yuksek k1ymeti ve Cemiyeti Akvamm 
bir sulh miiessesesi olarak lay1k oldugu 
biiyuk k1ymetlerini tebariiz ettirir iimidin
deyim. ispanyadan bir tecrube mii§ahe
desi olarak bahsedi§imin fenni bak1mdan 
mazur goriilmesini dilerim. Bunu sayler
ken ispanyol milletinin felaketlerinden 
c;ok muteessir oldugumuzu ilave etmek 
isterim. lspanyol milletine kurtulu§ ve sa· 
adet temennimiz halistir. 

Fransanm dostane hareketleri 
Arkada§lar, meselemizde dogrudan 

dogruya alakalan alan Turkiye ve Fran
sa mii~kul bir vaziyet ic;inde olarak bir 
neticeye varmak ic;in ciddi emek sarfet -
mi~lerdir. F ransamn gerek kendi mese -
leleri olarak, gerek Suriyelilere kar§I i · 
c;inde bulundugunu kabul ettigi ta • 
ahhud bak1mmdan ve nihayet Tiirkiye 
ile Fransa arasmdaki iyi miinasebetlere 
k1ymet atfetmek siyasetile sarfettikleri 
geyreti takdir etmek ic;in arkada~Im dok -
tor T evfik Ru~tii Arasm Cemiyeti Ak -
vam Meclisinde soyledikleri sozlere I§ • 

tirak etmek isterim. 
Kararrn tahlili 

Arkada§lar, §imdi size bu kadar ge -
ni§ ve dola§Ik noktai nazarlan telif et -
mek hususunda !svec; Hariciye N azm -
nm raportor olarak sarfettigi ktymetli 
mesaiyi takdirle ve te~ekkiirle yadettik • 
ten sonra asll mesele, Hatay meselesi ti
zerinde vartlan neticeyi tahlil etmek is • 
tiyorum. Cemiyeti Akvamda kabul edil
mi§ alan karar bir prensip itilaf1 addedi
lebilir. Cerek kanun bak1mmdan ve ge· 
rek ameli olarak bundan sonra hazula • 
nacak i§lerin teminini te~kil eden ana 
prensipler Cemiyeti Akvamda umuml bir 
kararla tesbit olunmu§tur. Sancak mmta
kasmm ayn bir mevcudiyet oldugu ka • 
bul olunmu~tur. Zaten Hatay davam1z 
esas olarak bundan ibarettir. Bu ayn 
mevcudiyet dahili biitiin i~lerinde tam bir 
istiklale malik olmu~tur. Bu mmtaka, 
Sancak mmtakas1 resml dil olarak tiirk -
c;eyi tesbit etmi~tir. (Aiki~lar) 

/dare feklini mahfuz tutacak 
prensipler 

Eserden netice almak i~in 
Y ap1lacak i§lerin ehemmiyetine bu te -

mas1m, Cumhuriyet hukumetinin beynel -
mile! saha~a elde etmi~ oldugu ve ancak 
butun alakadarlarm mii§terek muvaffa -
kiyeti saymakla zevk duydugumuz eserin 
bir ar1zaya ugramadan faydalanm gas -
terebilmesi ic;:in daha c;ok dikkat sarfet
mege luzum oldugunu ve bizim diger e -
serleri as1l maksada muvaf1k olarak vii • 
cude getirmek ic;:in daha c;ok c;ah§mamtz 
laz1m geldigini arzetmek ic;indir. 

Arkada~lar, yap1lacak i~lerin iyi ya -
pilmasmi kolayla~tlracak olan tek unsur, 
§imdiye kadar anla§mayi temin etmi§ o • 
Ian unsur ve usuldur. 
Hakiki maksadlmlzr karfl taraf1n 

bilmesi liiz1mdrr 
Bizim hakikt maksadimlzm ne oldu -

gunu lcar~1 tarafm bilmesi ve kar~l tara • 
fm bu davada temin olunmu~ olan fay -
dalarmm muhafaza olunacagma inanma
SI yeni akidlerin tamamlanmasm1 miim -
kiin blacaktJr. Bunlan size Tiirk efkan 
umumiyesinin vanlan neticeyi iyi telakki 
etmesi ve bundan sonra yap1lacak i~ler 
hakkmda tereddiide di.i~memesine hizmet 
ic;in soylemek benim ic;in biiyiik bir zevk
tir. (A]kl§lar) 

Suriyede yaprlan gosteri~ler 
Arkada~lar, &imdi meselenin as1l na -

zik tarafm1, yani Suriyelilere taalluk e -
den tarafm1 huzurunuzda a<;Ik yiirekle 
ve serbest zihniyetle miinaka§a etmek is
terim. 

f~itiyorum ki, bu elde edilen netice 
Suriyede huzuru mucib bir surette telakki 
edilmekte degildir. $urada burada Ce -
miyeti Akvamda verilen karann ho§ go
riilmedigini tazammun eder gosteri~ler 
yap1lmaktad1r. Ben zannediyorum ki Ce
miyeti Akvamda verilen karann bizzat 
Suriye ic;in nekadar faydah ve hele istik
bal ic;in nekadar fevizli oldugu lavikile 
anla§IImamaktadn. Bu anla~manm Tiir -
kiye kadar Suriyeye de faydah oldugunu 
anlatmak ic;in akh erenler emek sarfe -
derlerse bu emekler hay1rh olacaktlr. 

Tiirk gazetecilerine Ba~vekilin 
te~ekkiiru 

Sancak gibi muhim bir mmtaka halkmm larak a<;Ilacak istikbal devrinde bir c;ok 
kiiskiin ve dargm bir haleti ruhiye ic;inde meseleleri halletmek vazifesi kar§Ismda 
bulunmas1 o memleketin dahili ve daimi kalacakhr. Boyle ag!T vazifeleri hallede
gec;imi ic;:in hakikl bir eksiklik ve fenahk cek olan devletin hududlarmda, kom§U -
'd larmdan emin olarak <;ah§masl sinirleri 
I i. h 
Suriyenin iki devlet taralmdan ra at ettiren ve insanlann gayretlerini ve 

emeklerini c;ok semereli ve velud k1lan 
garantisi paha bi~ilmez bir nimettir hususi bir mazhariyettir. Coriiyorsunuz ki 

Suriye bundan da kurtulmu§ oluyor. bu anla§ma Suriye tarafmdan eger iyi 
Arkada§lar, Sancagm miilki emniyetinin du§iiniiliirse tereddud edilecek degil, 
F ransa ve Turkiye tarafmdan temin o - T" kl k d F 1 ur er a ar, rans1z ar kadar ve bizi 
lunmasl Suriye i<;in muhim bir menfaat- bu hususta te§vik etmi§ alan diger sulh-
tir. Sancak gibi sahilin muhim bir k1s • sever devletler kadar sevinilecek, oviinii· 
mmm taarruzlara kar§l iki devlet tara - lecek ve lehinde tezahiirler yap1lacak bir 
fmdan aynca teminata ahnmas1 bilvas1ta hadisedir. 
Suriyenin muhim bir kismimn askeri ve Efkarr umumiyeye tavsiye 
siyasi mahfuziyeti ic;in pahasi bic;ilmez Arkada§lar, Turk efkan umumiye • 
bir nimettir. Miistakil devlet mes'uliyetile sinden, Tiirk gazetelerinden bu nazik 
i§e ba~ladigl zaman devlet adamlan zamanlarda hudud haricinden aldiglmlz 
memleketin dahili ge«;imini takviye eden havadisleri iyi yiirekle kat§Ilamalanm ve 
ve diger devletlerle harici ernniyetini ar· meseleyi kafi derecede anlamaml§ olan 
hran muahedelerin nekadar k1ymetli ol- kom~ulara iyice anlatmak it;in gayret et
dugunu ameli olarak hergiin hissedecek- melerini harkese tavsiye etmek isterim. 
lerdir. Arkada§Imlz Mahmud Esad Boz -

Hudud emniyetinin taahhiidu kurtun bOyle bir miizakere ac;maga vesi· 
Arkada§lar, Cemiyeti Akvamm ver • le olmas1 kendisine kar§l hususi te§ekkii

digi kararlarda iic;lu olan, Tiirkiye, Su • riimii davet etti. Bize kar~1 alan iltifatl • 
riye ve Fran sa muahedesi Suriye hudu- na da c;ok te§ekkiir ederim. 
dunun masuniyetini temin etmektedir. Bu Biiyiik $efe ~iikranlar 
menfaat dogu§unu selamladigimiz Suriye Biiyiik Atatiirkiin her biiyiik mesele -
devleti ic;in hakiki bir faydad1r. Biitiin de oldugu gibi bu milli meselede de gos
bu ihtiyaclar esnasmda Suriye hududu termi§ oldugu hassasiyete sulh yolunda, 
meselesinin ac;1kta bulundugunu biz no - insanhk ve medeniyet yolunda milli bir 
tam1zda soyledik. Bunu soylerken hudud davay1 anlatmak ve miisbet bir neticeye 
meselesini halleden esas vesikalann bi - iktiran ettirmek ic;in sarfetmi§ oldugu gay
zim noktai nazanmiZda tamamile ~art retlerini ovmek i<;in te§ebbusii takdir et • 
te§kil eden meselelerden birisi ballolun - mek borcumdur. (Alki§lar). 
mad1gl i<;in kendimizi boyle bir hukuki Milletlerin davalanm hulusla ortaya 
ic;tihadda hakh addetmi§tik. Suriyenin en koyabilmeleri, bunlan nekadar <;etin ol
<;ok hududu Tiirkiye ile alan hudududur. sa da ac;1k yurekle miinaka§a ettikten son
Bu hududun teyid olunmasi ve bu hudud ra vanlan neticelerden nihayet memnuni
masuniyetinin Fransa, Turkiye ve Suriye yet hissi duymalan insanhk ic;in miihim 
arasmda taahhiid olunmas1, bu memleke- bir tekamul ve degerli bir merhaledir. 
tin emniyet ic;inde ya§amasi ic;in kom • (,Siddetli ve surekli alki§lar).» 
§Usuna sulh ve emniyet temin eden haki
ki bir mesneddir. 

Y ersiz isnadlar 
F rans1z meclisinde milli mii

dafaaya dair miinaka§alar 

«Kar§Imzda oturanlar birer katildir. 
Bunlar fazla olarak memleketi teslim et· 
mek i<;in J apon ve Alman kuvvetlerile 
bir itilaf akdetmi§lerdir.» 

Maznunlarrn muhakemesi 
Londra 29 (Hususi) - Moskova ~ 

dan bildirildigine gore 17 suikasd maz· 
nunundan iic;:uniin vekilleri muekkille • 
rinin mudafaalanm yapmi~lardir. Vekil 
tutmak istemiyen diger 14 maznun miida
faalanm §ahsan bizzat yapmi~lardir. • 

idamla ce~alandmlmalan istenil~JD 
~~hkumlar~an yalmz sab1k Londra.,!;l· 
~lSI Sokolmkof esbab1 muhaffefeyi ileri 
s~rerek cezasmm degi§tirilmesini istemi§ .. 
hr. Mahkeme karanm yann verecektir. 

Su~lularm miidafaalarr l 
Moskova 29 (A.A.) - Miiddeiu .. 

muminin ithamnamesinden sonra, mah .. 
keme reisi Kniazerv ve Arnoldun ve • 
kili bulunan Braude ve Kanze ceva}:; 
vermi~ ve clava vekillerini, miiekkillerinin 
Tra<;kist tethi§<;iler ve yabanc1 casuslar 
elinde gayri§uur] surette hareket etmi~ bi· 
rer vas1tadan ba§ka bir §ey olmadikl<mni 
bildirerek mahkemenin bunlar hakkmda 
rahim davranmasmi rica eylemi~tir. 

F 1rtmadan sonra siikun: 
Tiirkiye • Fransa 

miinasebetleri 

Arkada§lar, butiin bu miinaka§alarda 
Turkiyenin siyaseti ve noktai nazan iyi 
anla§Ilmi§ olmasi gibi bir fayda bizim ic;in 
c;ok degerli oldugu kadar kom§ulanmiz 

Her~eyden evvel Turk gazetelerine ic;in de degerlidir. Bir zaman zannedil -
butiin Hatay davasmda takib ettikleri i- mi§tir ki, biz, bu davay1 gizli maksadlan 
yi hattJ hareketten dolay1 te§ekkur etmek setreden bir vesile olarak c;1kard1k. Boyle 
isterim. !yi hath hareket, Turk davasm•, bir isnadm yersiz ve haksiz oldugu anla
vazifeleri olarak, gerek ic;eride ve gerek ~1Imas1 i<;in bu davanm miizakeresinde 
memleket di§mda iyi anlatmak i<;in ciddi biitun maksadlann yakmda tetkik olun -
gayret sarfetmeleridir. Bunun kadar mas1 ve nihayet vanlan neticenin herkesin 
memnun ve mute§ekkir kald1g1m cihet maksadm1 a§ikar bir surette gostermesi 
Tiirk gazetelerinin miinasebette bulun - lazimd1r. 
dug~muz harici ~~~me . ~atmamak i~in ltiliifl samimiyetimiz temin etmi~tir 
cebn nefsetmelendir. Bdhassa Arab a - Biz Sancaktaki Turk halkmm milli 
~~~ini incitm~mek ic;in hakiki bir dikkat varhgm1 kultiirel, hal ve istikbalini temi
gostermeleridir. nat altma almaga nekadar ehemmiyet 
Fransrz gazetelerinin ilk ve son vermi§sek bunun haricinde hic;bir maksa
miindericatr ve bundan ~rkan mana d1 tazammun edecek hukum ve gosteri§-

Paris 29 (A.A.) - Milli miidafaa 
hakkmdaki muzakereler esnasmda meb
uslardan ve cumhuriyet<;i sosyalist cemi· 
yeti azasmdan M. F orcin a!, bun dan 
bOyle Frans1z ordusunda okumaz yaz • 
maz kimse bulunmJYacagmi soylemi~tir. 

Ayni cemiyetten meb'us M. Mi -
chel, ihtiyat petrol miktanmn iki ila )'IZ. 

u<; ayhk bir muddet i<;in kafi olmadigmi lyi suretle halledilmi§ alan meselemi-

[Ba~makaleden devaml 

yor. Maamafih bize bir<;ok zahmet ve 
Ishraba sebeb olmu§ olmasma ragmen 
bugiin elde edilen giizel netice oniinde 
kalbler.imizin hatta M. Vienot ic;in bile 
herhangi derecesinde bir kin ta~unadlgl
m temin edebiliriz. Bu hadisede Tur!C 
dostlugunu tammaga fmat bulmu~ ola
cagmdan §uphe etmedigimiz gene diplo· 
mat! eger bir dost olarak kazanmi~saiC 
bunu dahi memnuniyetle kendi hesa -
b1m1zm kar hanesine kaydedecek halde-

soylemi§tir. zin esaslarma avdetle pek c;ok defa soy· 
Harbiye Nazm M. Daladier, petrol lenmi~ hakikatleri tekrar etmegi arhk ta· 

ihtiyatJnm fazlasile kafi oldugu cevabm1 mamile abes sayanz. Y almz tekran abes 
vermi~tir. sayilm1yacak nokta §udur: Atatiirkiimii· 

Gene bu cemiyetten meb'us M. Lepie, ziin dedigi gibi dostluguna ehemmiyet 

Eger miinaka§aya du§en her davada Jerden de o kadar i<;tinab etmege <;ab§tlk. 
iki taraftan birinin sevin~ gostermesi di· Z_ate~ devletlere emniyet telkin e~e~. Ce 
ger tarafm behemhal kaybettigi manasl· miyeh Akvamda davamiZI nazan d1kka· 
m tazammun etmek laz1m gelirse Turk te ald1ran ve nihayet Frans1z efkan umu
efkan umumiyesi seviniyor diye Suriye- m~yes~n!, Cemiyeti Akvam efkan ~mu -
lilerin sevinmemesi Iazim gelir. Zanne- m•yesim T~rk davasmt diger ~okta1 na -
diyorum ki bizim Suriyede gordiigiimiiz zarla:Ia tehf etmege <;ah§If ~1r k~rar a
tezahurat bu kadar basit bir mantlktan ramaga sevkeden ba§bca haletJ ruh1ye da
ne§et etmektedir. Halbuki bu meselede vam~zdaki ciddiyet ve samimiyetimizdir. 
vaziyet busbutiin ba§kad1r. Bugiin Fran- $•mdi Suriye devletinin, Turk~erin 
s1z gazetelerinin hulasasmt okumakla maksadlarmm bu kadar a<;Ik oldugunu 
F rans1z efkan umumiyesinin bu davada ve hic;b~~ muzmarlan olmadigi.m ~~r da -
Turkler kadar sevindigini gormek, denim ha te~rube ~derek aram;zd~k1 munase • 
ic;:in, hakiki bir zevk oldu. Elbette Fran sa betl:n~ temm~t al~ma .giTmi§ olmasi kly
Hatay davasmda Suriyelilerin noktai na· met! yuksek b1r nehced1r. 

gollerle nehir ve trmaklann askeri tayya-
I · h' · h · verdigimiz F ransa ile aram1zdaki tek ve re enn IZmehne ta Sis edilmesini iste • 

mi~hr. biiyuk mesele bu idi. $imdi 0 mesele ak· 
Yunanistanda kif biisbiitiin lm ve hakkm gosterdigi yolda pek guzel 

§iddetlendi halledilmi§ olduktan sonra geriye yalmz 
Atina 29 (Hususi) - K1§ Yunanis· ve ancak iki milletin samimi dostluklan• 

tamn §imal taraflarmda pek §iddetli bir mn alabildigine inki~af edip gitmesinden 
surette devam etmektedir. Y agan kann ibaret bir vaziyet kalmi~hr. 
c;oklugundan her tarafta otomobil sefer- Biz Tiirkler vaziyeti bOyle goruyor 

lenT· tat
1
il ~dilm2i§tir. f) d k ve artJk hi<;bir engeli kalm1yan o dostlu· 

sa ya mn agora tara ann a ar ¥ . . . A • 

bir metro boyunu bulmu~tur. Diger ta - gun ~~ym~t ve ehe~miyehm de layiki:e 
raflarda da 50 • 80 santim arasmda bu- takd1r ed1yoruz. B1ze zevk veren bxr 
lunmaktad1r. cihet te ayni dostlugun biiyiik Fran-

Pek <;ok telgraf hatlan bozulmu~tur. SJZ milletince dahi ayni k1ymet ve 
Atina • Selanik • Larisa • Katerin ara ehernmiyetle takdir edilmekte oldu
smda ne telgraf, ne de telefon muhabe- guna aid emniyetimizdir. lhtilahn 
resi yapilamamaktadir. Y unanistanm &i-

tllil liYUk · · .. ' .. 
~!d11:1lrni~ v mecllSln yuksek ItJmadma 

llu h<~ld e artmi§ bir surette mazhar 
e, Yakm bir zamanda ltalya 

Bu prensipler beynelmilel alemin en 
buyiik mumessili ve salahiyeti tamlan ve 
biitun alakadarlarm nzasile, iltihakile 
kat'iyet kesbetmi§ alan Cemiyeti Akvam 
muessesesinin karandiT. Sancagm bu i -
dare ~ekilini mahfuz tutabilmek ic;in mii
eyyideler almmi§hr. Bu esas prensiplere 
temas eden hukiimler ancak Cemiyeti 
Akvamm muvafakatile almabilir. Cemi
yeti Akvamm Sancagm mevcudiyetini te
min etmek i<;in icabmda Tiirkiyeye ve 
Fransaya tahmil edebilecegi vazifeler her 
iki hiikumet tarafmdan taahhiid olunmu§-

zanm ve menfaatlerini Suriyeliler hesa· Suriye hakkrndaki arzu Ve 
mal taraflan ~ehirleri arasmda da tele -
fon muhaberesi yap!lamamaktadir. 

mes'ud hallinden sonra vaziyetin bu ha· 
kikatini boylece ifade ve tesbit eylemegi 
pek yerinde bir i§ sayd1k. bma takdir olunacak ciddiyet ve meta• umidlerimiz 

netle mudafaa etmi§tir. ,l3oyle iken, her· Arkada§lar, biitiin bu miilahazalan, 
Hiikumet telgraf ve telefon hatlanm 

tamir ic;in ugra§maktadir. tur. YUNUS NADI 



CUMHURiYET 

TiirkiiP zajeri her hangi 
bir fesadiij eseri degildir 

Japonyada buhran GONON BULMACASI Istanbul Borsas1 kapani§ 
fiatleri 29 - 1 - 1937 had bir safhada 

Meb'uslarimizin atesin hitabeleri 
General Ugaki orduyu 
iknaa ve kabine teskili-• 
ne muvaffak olamad1 . 

«Bu davada 17 milyon Tiirk Atatiirkiin bir i~are
tine bak1yordu. Hatayb karde~lere teslim edilen 

[Ba$taratz I fnct sahffede) 

Prens Saionji'nin lmparatora 
tavsiyeleri 

t1pk1 Atatiirkiin Tiirk emanet 
teslim 

gencligine Tokyo 29 (A.A.) - Kabine buh· 
ram hakkmda mi.italealar yi.iriiten gaze
teler, Ugaki'nin muvaffakiyetsizlige ug
ramasmdan dolay1 teessiif ve teessiir iz • 
har etmektedirler. 

ettigi emanetin aynidir!» 
LBa$tarat~ 1 tnCi sahztede I 

Ba~vekil ismet inonu takririn reye 
konulmasmdan evvel kiirsuye gelerek be
yanatta bulundu. (Beyanat ayn kismi -
mJZdadir.) Uzun alki§larla s1k s1k kesi
len bu beyanattan sonra birc;ok meb'us
larJmiz soz aldilar. Her hatib ayn bir he
yecan uyandiran sozlerini Dahi Onder 
Ataturke, ismet inonii hi.ikumetine vekili 
oldugu Ti.irk milleti namma te~kkiirle 
bitirmekte idi. 

Basvekilin izahatmdan sonra ilk soz 
alan Samsun meb'usu Ru~eni Barkin 
Atati.irkiin Hatay davasma verdiklen 
milli ehemmiyete i~aret ethkleri mada bii
tiin Meclisin bir anda ayaga kalktJ~mJ 
kaydederek dedi ki: 
«- Bunun manasi ~udur: Ey Onder 

sen dedigini yaparsm ve yapmaga K.adir
sin. Milletin bir i~aretinle yurumege 
haZirdu. Sen kazanacaksm ve biz bu za
feri daha soyledigin ~u dakikada idrak 
ediyoruz, demektir.» 

lstiklal Miicadelesinden soma iki ac;Ik 
nokta kaldigmi, bu noktalan te ~ kil eden 
Bogazlar ve Antakya meselelerinin de 
parmakla say1lacak seneler ic;ensinde ke
mali ~refle kapatiidigllll soyliyen hatib 
Turkiye hiikumetinin herhangi bir ka -
zancmm hic;bir zaman talih ve tesadiifiin 
eseri olmad~mi, bundan soma Ti.irkiin 
talih dilenciligi etmiyecegini, he abla ya· 
§Iyarak, hesab(a yiiri.iyece~im soy)edi. 

Relik lncenin sozleri 
Refik ince her Tiirkiin vicdanmda bir 

hayat meselesi olarak ya~1yan Hatay da
vasmm bugi.in mi.isbet bir netice ile bjt
tigini ve beynelmilel mehafilde lay1k ol
dugumuz ~erefi bir daha kazandigJmiZI 
izah ettikten soma hitabesme ~oyle de • 
vam etti: 

«- Hatavh kardesler bilsinler ki ken· 
di ellerine .teslim edilen emanet tJpki 
Atatiirkun Turk gencligine teslim ettigi 
emanetin aynidir. Hatayh karde~lerimi
ze yamba§lanndaki agabeyleri butiin c;a
h§malannda ve butun mucadelelerinde ve 
butun ya~ayi~ tarzlarmda bir numune ol
mahdir.» 

Hatib ayni ~kilde «karde§» kelime
sile tavsif ettigi Suriyelilerin ic;ine girdik
leri yeni hayatm icablanm ~u veya bu te· 
sirle iyi kavnyamami~ olmalan mumki.in 
bulundugunu kaydetti. Ve Suriyeli kar
de~lerimizin Turkiyenin muzaheret ve 
muhabbetine nail olmak baklmmdan Ha
taylr karde~lerimizden ayud edilmiyece· 
gini, sadece ismet lnonu hi.ikumetinin 
diirust ve merd siyasetine inanmalan la
ZJm geldiP.:ini kaydetti. 

Refik ince de sozlerini bi.iyi.ik zaferin 
!!erefi, En Buyiigiimuz Ataturke aid ol
dugunu ve geceli giindi.izli.i c;ah~an hi.i
kumetin samiml vukuflu semere veren 
mesaisi kar§Jsmda milletin ~i.ikran duygu
lanm ifade ile bitirdi. 

Hiisnii Kitabcrmn temennileri 
Hiisnii Kitabct, heniiz iki seneyi dol

durmtyan k1sa bir zamanda iki siyasi za
ferin tetevvi.i~ ettigini gormekle hti -
yar olan be~inci intihab devresi meb'us • 
larmm bu zaferleri idrak edeceklerine za· 
ten emin bulunduklannt kaydetmekle so
ze ba~ladi. Refik incenin Hatayh kar -
de~! ere Ata turkun emanehm hatJr -
latmasm1 mevzuu bahsederek Hatay -
dan alman haberlerin esasen kendilerinin 
benligini tammi~, olgun bir milletin ev -
ladlan bulunduklanm ispat ettigmi teba
riiz ettirdi. Ve bu heyecam anlattrken 
hatmna ~elen §U noktay1 da kaydetti: 

«- Universite gencligimiz heyecana 
di.i~mu~ ve bu heyecan onlan tezahurata 
sevketmi~ti. Ben hareketlerini mazur gor
mii~tum. Sadece bir kabahatleri olabi · 
lirdi. Y almz tecriibesizliklerine atfetmek 
mumkiindi.i. Bu gene arkada~larm sami
ml hareketlerini mazur gormek ve mu • 
zafferiyet ~erefine gene kendilerine eski 
mevcudiyetlerini vermek muvaf1k olur 
kanaatindeyim.» 

Hiisni.i Kitabc1 da ~i.ikranlanm suna 
rak sozlerine nihayet verdi. 

17 milyon Turk Atatiirkiin 
gozlerine bakryor 

Muhiddin Baha «mes'ud arkada§lar» 
hitabile soze ba§lad1. Ezelden ba§hyan 
bir millete mensub olmamn bahtiyarhk 
oldugunu, fakat bu milleti ebediyete isal 
edecek faaliyette bulunmamn daha bii -
yiik bir saadet ve bahtiyarhk oldugunu, 
Atatiirk, Tiirk milletinin vekili olmak ve 
Ataturki.in zamamnda Atatiirkiin emri 
altmda yi.iruyerek bi.itiin §erefli i§leri ba
§armanm aynca biiyi.ik saadet oldugunu 
kaydettikten sonra dedi ki: 

<<- Ben bu i~in halli i~in i.i~ dort ay 
ge~mesine memnun oldum diyebilirim. 
Zira cihan ogrendi ki Ti.irk milleti sulhun 
candan a~Ikidtr. F akat onu §eref bedelile 
satmak ve §erefi mevzuu bahsolunca 17 
milyon Turk yedisinden yetmi§ine kadar 
gece gi.indiiz uyku uyurruyan ve milli 
dava kar§Ismda yerinde duramiyan A • 
tati.irkiin gozlerine ve bir i§aretine ba -
kar.» 

Hatib Atatiirkun §iq1dilik kaydile 
Konyaya hareketini bildiren telgrafm 
manasmi biitiin Turkiyenin ~ok iyi an • 
ladigmJ, fakat di.inyamn da bizim kadar 
olsun anlami§ bulundugunu kaydetti. 
Turk milletinin bir elinde sulh bayragmi, 
bir elinde de hak sancagmi, kuvvet, azim 
ve iman sancagm1 ta§Jdigmi, ancak boyle 
yiiri.indiigi.i zamand1r ki Tiirk milletinin 
bir hiirmet ve kabul mevkii olacag1m 
soyledi. Ve hitabesinin sonunda: 
«- Buradan butiin F ransiZ milletine 

dostl ukla elimi uza!Iyorum. F akat ic;le -
rinden bir ki§iyi ben §ahsan kasdedecck 
degilim. Eger istanbul Belediyesinin ye
rinde olsaydim, onun admi ta§Jyan soka
gm ismini kaldirmakla rktifa etmezdim. 
0 sokaga Hatay adm1 yazarak nankor
liigiinun cezasmi iki kath olarak venr -
dim.» 

Berc; Tiirker, Na§id Hakki Ulug, 
Hikmet (Manisa), Cevdet Kerim ve 
Tahsin (Aydm) dan sonra Nakiye El
giin heyecanh bir nutuk soyledi. 

Bu nutkunda biiyiik Atati.irkii bize 
veren buyiik Tiirk kadm1 Bayan Zii -
beydeyi hiirmetle, minnetle ve §iikranla 
and1. Hatayhlara hitab ederek Hatay 
kadmlanndan ve k1zlanndan daima 
Turk kadm1 olduklanm unutmamalanm 
ve Turkiye Cumhuriyeti kadmlan gibi 
memleketi i~in icabmda oliime atJlarak 
ve sulh i~in ~ah~arak medeniyete pi§i.iva 
olmalanm istedi. Ve bi.itiin Hatayltlara 
yiiksek hiirmet ve selamlanm sundu. 

Bu heyecanli nutuklardan sonra teklif 
reye kondu. Biiyi.ik Atatiirke, ismet ino
nii hiikumetine ve Mare§ala Meclisin 
hissiyatJmn arzedilmesine alki§lar arasm
da ittifakla karar verildi. Buyiik Millet 
Meclisi namma kahraman orduya selam 
karan da verilerek toplantJya nihayet ve
rildi. 

Arttk insanlar da 
ku~a benzetildi! 

' 
«U~an adamlar» yerden 
de havalanabilmek . . 

1~1n 

yeni usul buldular 

iyi malumat almakta olan meh::~filde 
ogrenildigine gore Prens Saiouji, impa· 
ratora Ugaki'yi yalmz ordunun ~attl 
hareketini tenvir etmekten ibaret b1T va
zifeye memur etmesi tav>iyesinde bulun
mu§tur. 

Yeni kabineyi General 
H aya~l kuracak 

Londra 29 (Hususi) - T okyodan 
bildirildigine gore, General Ugaki yeni 
Japon kabinesini kuramamJ~tJr. impara -
tor yeni kibineyi kurma i~ini eski Harbiye 
Nazm General Haya§i'ye tevdi etmi~tir. 
Gec;en seneki isyandan sonra tekaiide 
sevkedilen General Haya~i derhal mu~a
verelerine ba~lamJ~tJr. 

Kabineyi kim te~kil edecek? 
kmdaki telsirleri 

Tokyo 29 (A.A.) - Domei ajansJ 
bildiriyor: General Y ugakin, kabineyi 
kurmaktan vazge~tigini 1mparatora bil -
dirmi§tir. Bunu muteabb, imparatorun 
Saray Nazm Yuassa Ba§bakanhga gos
terilecek namzed i~in Prens Saionji'nin 
reyini almak i.izere Okitu'ya hareket et
mi~tir. 

Y uassa, Prensin noktai nazanm 1m -
paratora bildirmek iizere ak§ama dogru 
T okyo'ya donecektir. 

imparatorun, Prens tarafmdan tavsi -
ye edilen zatl yann saraya davet etmesi 
muhtemeldir. Gazeteler, Baron Hiranu
ma'nm yeni kabineyi te~kile memur edi
lecegini haber vermektedirler. 

General Ugaki'nin beyanatr 
Tokyo 29 (A.A.) - Domei ajans1 

bildiriyor: SOylendigine gore Ugaki'nin 
muvaffakiyetsizligi, Mill! Mi.idafaa Ba· 
kammn tayini hususunda kendisile askeri 
§efler arasmda mevcud anla§mazhklann 
bir neticesi olmu~tur. 

Kabineyi kurmaktan vazge~tigini lm -
paratora bildirmeden evvel. Ueaki ihti -
yat generalhgmdan istifa niyetinde ol -
dugunu soylemi~tir. Ugaki gazetelere ~u 
beyanatta bulunmu~tur: 
«- Vaziyet, gerek ]aponyada, ge • 

rekse ecnebi memleketlerde c;:ok naziktir. 
Bugiinkii sosyal ~erait ve siyasi vaziyet 
0 kadar mu~kiil bir sekildedir ki, ]apon· 
yamn istikbaline endi~e ile bakmamak 
imkanSJZdir.» 

Beklenilmiyen bir karar 
(Ba$tarat~ 1 tnCi saht/ede> 

yasta ac;maktad1r. Muahedenamenin 
muddeti( 99 senedir. Almanyanm aynen 
yapmas1 muhtemel olan tediyatmm 400 
milyon altm marka balig olacagmr tah • 
min ediyoruz. 

Ba§vekil M. Hitlerin 30 kanunusanide 
tamamile sulh lehinde soyliyecegi bir nu-

Kw,~ gibi uqmak ir;in bir nevi kanad i- tukla Portekizle yap1lmJ~ .olan itilafm ak
cad eden ve bu ihtiratm tekemmiil et • dini bir sulh zaferi olarak tes'id etmesi 

muhtemeldir. 
Ayni muhabir, Portekizle yap1lan mu

zakereleri idare etmi~ bulunan Disconto 
Bankm miidurlerinden biri olan doktor 

tile son mti~klili.i de yenmi§tir. Bir Av- Kurt Weigelt'in halihazJrda Franstz 
rupa gazetesinde bu hususta ne~rettigi mandasJ altmda bulunan ve eski bir Al
bir yaztda diyor ki: • Yi.iksek bir nokta- man mustemlekesi olan Cameroun hak -
dan hareket etmek §artile ur;mak kolay kmda da boyle bir proje hamlamakta 0 ]. 

bir §eydir. $imdiye kadar yaphiflm bir dugunu soylemektedir. 

tinne .~e uzun zamandanberi r;ah§an 
me~hur kanadh adam cClem Sohn~, 
kanadlara bir motor ilave etmek sure-

qok tecri.ibelcrde, tayyare He iki, i.ir; bin Bir tekzib tebligi 
metroya kadar yi.ikseldikten sonra ken- Lizbon 29 (A.A.) _ Ne~redilen res-
dimi a§agt btrakmak ve kanadlanmt mi bir tebligde 9oyle denilmektedir: 
prpa qrrpa yere inmek suretile insanm «Angola, ne satJhk, ne de kirahk • 
kendi kanadlarile ur;abilecegini ispat tir.» 
cttim. Fakat i§in mi.i§ki.il taraf1, yerden 
havaya yiikselebilmektir. Ben ve arka
da§lanm, yani Amerikada 150, Avrupa
da 50 ki§iden miirekkeb olmak i.izere ce
man iki yi.iz ki§i olan ur;an adamlar, 
kanadlanm1za bir motOr ilavesini di.i -
§iindiik. Gogse kayt§larla raptcdilecek 
olan bu motor saycsinde, insan, kanad
lanm ar;arak dimdik gokyi.izi.ine yi.ik -
selcbilccek ve muayyen bir yi.ikseklige 
gelince ufak bir hareketle motori.i dur
durarak kendi kanadlarile ur;acakt1r. 
~imdiye kadar halledilcmiyen mesele 

pervanenin kanadlarmm uzunlugu me
selesi idi. Bu kanadlar takriben bir met
ro uzunlugunda ve ~ok kabili inhina o
lacaktJr. Motori.in heyeti mccmuas1 ii~ 
ila be§ kilo ag1rhgmda olacak ve ur;an 
adam harekatmdaki biitiin serbestiyi 
ve r;evikligi muhafaza edebilecektir. 

ilkbaharda yapacag1m tecri.ibeler mu
vaffakiyetle neticelenirse, aletimi, ba
ZI tadilat yaparak bir sinema §irketine 
satmakhg1m ihtimali vard1r. Bu sinema 
§irketi, semalarda ur;an kanadh insan
lardan miirel<..lteb hakiki bir filo viicude 
getirerek bir filim r;evirmek tasavvu -
rundadJ.r.» 

•••• 
Ba§vekilimizin gonderdigi 

tebrik telgraft 
Sofya (Hususi) - Bulgaristanla Yu

goslavya arasmda akdedilen ebedi dost
luk muahedesi mi.inasebetile Ttirkiye 
Ba§vckili ismet inoni.i, Bulgar Ba§ve -
kili M. Kose ivanofla Yugoslav Ba§ve
kili M. Stoyadinovir;e birer tebrik tel -
~raft gondermi§tir. 

Romanyada §iddetli soguklar 
Biikre§ (Hususi) - Romanyada c;ok 

§iddetli soguk hi.iktim siirmektedir. Bu
gi.in Biikre§te hararct tahtcssJfir 35 de
receye di.i~ti.i. 

Romanyada 46 hububat 
ambar1 yand1 

Bi.ikr~ 29 (A.A.) - Moldavia ~i · 
malinde Kodireni istasyonunda ayni za • 
manda on muhtelif noktada ~iddetli bir 
yangm ~Ikmi§tJr. Bir saatten daha az bir 
zaman zarfmda 46 hububat amban yan
mJ§hr. Yangmm sebebi henuz anla~IIa • 
mam1sttr. T ahkikata ba~lanmi~ttr. Zarar 
ve ziyamn birka<; milyonu buldugu tahmin 
edilmektedir. 

1 ~ 3 • II 6 7 8 9 11 
~ 

I I I I I I Ill ,., 
2 ' I I I I I 1•1 I 
3 I I I I 1•1 I I I 
4 I I I 1•1•1 I I I I 
5 I 1•1 I I I I I I• 
6 I 1•1 I I I I I I• 
I 1•1 I I I 1•1•1•1 
s •I I I I I I 1•1 I 
9\ I I 
o I I l•l l•l•l 1 .. I II I I J_LI 1•1_ -Soldan saga: 

1 - Tariht,e pek me;;hur bir kadm hU -
klim~ar. 2 - Arabca csefiller~, Suriyede 
me§hur bir §ehir. 3 - Vilayetlerimizden bi
ri, ses. 4 - Buyiik<;e, son derece k:urak ara -
zi. 5 - Alfabede bir harfin okunu§u, kal -

PARALAR 

1
1 Bterlln 
1 Dolar 

20 FranS12 Fr 
20 Llret 
20 Belc1ka Fr. 
20 Drahml 
20 iivtcre Fr. 
20 Leva 

1 Florln 
I 20 Cet kronu 

1 Avusturva Sl 
1 Mark 

I 1 Zlot1 
1 PenllU 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 

I 

1 isvec kuronu 
1 l'ilrk altm1 
~nknot Os B 

Ah~ 
·20 
l 0.50 
111. 
uo. 
:0. 
lts. 

. 65. 
~0 
1)3. 

lo: 
~o. 
;I!) 
ilO. 

d: 
11. 
48. 

:so, 
1030. 
<~4o. 

Sat111 
o:&u. 
1.550 
117 
125 
ts~ 
2;1, 

o7o . 
:.13, 
66, 
ISO. 
23. 
28, 
ll2 
2ll. 
14. 
f)li!, 

8d. 
1032 

t46 

burdan g~irmek. 6 - Kuru clmen, yemekle c; E K L E R 
beraber yenen §eylerden biri. 7 - 6z tUrk<;e 1,.------..:::..::.:.;.:;...;;:------
«mektub~ . 8 - Fevkalade bir hfldise. bir Londra All$ .,~8a!~$ emir. 9 - iyi arkada$la k1sa olur, cografya Nev Yok "17.:?:34 . ,1120 tabirlerinden biri. 10 - Bir§eyi bulmak i<;in Pa.r1.q 17.01o 17. 
yeri kan$trrmak. Milano to,Oio 1a.0618 

YUJkar1dan 3.9ag1ya: Brliksel !.10~o 1 7u2o 
1 - Bir sebze, bir emir. 2 - Eslrlik. iyi ve A tina ~ o02o !!8 39.., 

gtizel. 3 • ingiltere Kralmm annes!, opera- Cenevre 8:4716 l:i~:~~~~ 
daki danslar . 4 - Bir i$i yapma, kale. 5 - Sotva 04·77lb l.447o I 
Frans1zca <zengin,., ~aka. 6 - Koyu kJrmiZI Amsterdam 1•4490 .,11_720 · 7 Prall &2.7. 30 • renk, iyi bir muamele gi:irmU§ dem1r. - Vlvana 4. !liiO 4.24o~ 
Garbi Anadoluda bir kasaba. 8 - Alamet, Madrl" 11 316U 11. >225 
bir renk. 9 - F1karaya verilir, satra kese- Berlin L.:.:7l2 t.~692 
si. 10 - Masdar edatl, Romanyada bir mll- Varsova 4.1992 4.194 
let. Budaneste 4.4584 '-44~~ 

Lt8.3i 
su 25 
~.'i7J7 
5 
1.137 

Evvelki bulmacanrn halledilmif ,ekli Bilkres IOS.LO<o 
Bel2rad 3U9o ., 8 4 h II 10 

fNTE 1 RTOT.I\JI•IcTETz I A 
AIMI i IBI•IPIOILI t IP I 
$1 A l K I u l L fiji p I A I y I E 
J INIEIRIBIKI•l•IAIN 
DIEITI•IKIEIMIAINI I 
•ITI•ITIOIPIAILI&IN 

~ EITI i 1•1 i INIAINitl$ 
NIWITIEIPIEI•IEI$1•1 

9~ ~ $IEIRISILIEI•IE\RI• II 
10 nz 1 ElL JJtl K_llilNl~ l 

Feci bir kaza 
Biiyi.ikderede <;aytrba§mda oturan 55 

y~lannda K1pt1 ~i.ikri.i, yamnda kans1 
Habibe oldugu halde di.in sabah agac 
kokii toplamak i.izere Sar1yer daglarma 
~lkrm§hr. 

Dagda Karaba~ denilen ur;urumda 
$iikri.i bir agac koki.ini.i topraktan <;tkar
mak iizere ugr~1rken topraklar kaynu~ 
ve zavalh adam 20 metro derinlikteki 
u~uruma yuvarlanmi§hr. 

Kocasmm feryadlar1m i~iten ve biraz 
ileride agac koki.i ~1karmakla me§gul 
bulunan Habibe hemen u~urumun ke
narma ko~mlll?sa da ~iikriiniin a§ag1da 
t~lar iizerinde par~alanml§ cesedile 
kar§Ila§mi§hr. Hadiseye zab1ta el koy
mu§ ve tahkikata ba§lami§hr. 

Bulunan ~ocuk 
tJski.idarda Doganctlar camisi arka • 

smdaki halaya diin ii~ ayhk bir ~ocuk 
btrakllmi!?hr. Polis ~ocugu Di.i§ki.inler
evine yollamt§ ve b1rakanlar hakkmda 
tahkikata ba§lamt§tlr. 

Bir ko§k yand1 
Bcylerbeyinde Cemil Mollamn daghk 

ko§kiinde evvelki ak§am saat 19 da yan
gm <;Ikmt§hr. 

itfaiye yeti§inciye kadar ko~k kami -
len yarum§hr. Yap1lan tahkikatta '«> • 
banlarm yakhif! ate§ten yangm mkh~ 
anla§tlml§hr. Ko§k 18 bin liraya Em • 
niyet Sandtgma terhin edilmi~ bulun -
makta idi. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

Damdan dii§tii 
Dun saat 13 te Kadirgada bir evin 

kiremidlerini aktannakta alan 45 ya§ -
lannda 1\.§tk $i.ikrii admda biri di.i§mii§ 
ve ag1r surette yaraland1gmdan Cer -
rahpa~a hastanesine kaldirllmi~hr. 

r YENi ESERLER ) \.. _____ _ 
Ar 

Resim, heykel, dekorasyon, arkeoloji ve 
btittin plastik san'atlardan bahsedecek o
lan bu ayllk mecmuanm ilk saylSl <;ok ne
fis bir ~ekilde <;tkffil$tli. Memleketimizde 
yepyeni bir formtil icinde clkan bu mec
mua. kiiltiir hayatumzm ve ne§riyat ale
mimizin miihim bir ~ugunu dolduracak
tir. Ar'm bu ilk saylSmdaki ba§llca yazllar 
§Unlardlr: 
Mir~ Katrrcwglu, AI ve ya§ama: Nu • 

rullah Berk, Tabiat ve taklld; Re§ad Nurl 
Darago, Ar'm anketine cevab; Osman 
Hamdi, Heykeltra~ Ztihtti Muridoglu, res -
sam Sabri Berkel hakkmda makaleler, 
aym kronikleri ve ne§riyat alemi havadis
leri. Ar'm bu ilk saylSl 18 nefis resimle clk
~trr. 

Hatay haritas1 
Kanaat ktitiibhanesi tarafmdan miikem

mel ve nefis ~ekilde tabettirilen Anta.kya -
iskenderun ve havalisi haritas1 satl§a <;I· 
kanlml§tii. Harita bu Ttirk ti!kesinl 
en kii<;tik tafsilata kad.ar kaydeder. iti
mada $ayan bir esel'dir. 25 kuru~a satll· 
maktadir. 

Tiirkiye Bibliyografyas1 
Maarif Vekaleti Basma, Yaz1 ve Resim

leri Derleme Direkti:irlUgti tarafmdan ~tka
rilan bu faydall kitabda 1936 senesi zar • 
fmda biittin Tiirkiyede basilan kltablar 
hakkmda mallimat ve istatistikler vardrr. 
Alakad.ar kimselere ve ktittibhane sahible
rine bundan hirer tane edinmelerinl tav
siye ederiz. 

(._A_SK_E_RL_iK_i_;_~L_ER_i _) 
~ubeye davet 

Fatih Askerlik §lubesinden: 
333 dogumlu miikelleflerin ilk yoklama

lan b3.9lam1~tlr. Bu yoklamalarla beraber 
308 ila 328 dogumlu ihtiyat eratm da yok· 
lamalarmm yaptlmas1 kanunun htikmtin -

Yokohama 1. 78;15 
Moskova ~4.96 
Stokholm 1.1410 

I ESHAM 
-------~~~-----~ 1 

I 
Anadolu §m. I A'<lllll 

Kapa.ru§ 

% 60 vadell ll4.2;, 
I Asian etmento 4 2 

tSTIKRAZI.AR 

I Aclllll 
rti.rk borcu I vadell 2 &.6a 

• ~ Ir vadel 21. H.~ 
S1vas-Erzurum •1 115 

TAHVILAT 

Anadolu I vadelll ~~~ 
• II va 8.40 
• mtl. vade!. H.70 

Kapa.ru§ 
~2.50 
21.20 
95 

Kapanu 
88'to 
S::l.ifi I 
41,65 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bujjday 350 3/4, "avdar 30, 
arpa 48, tiftik 3 1/ 2, un 15, yapak 10 1/2, 
susam 58 1/2, mercimek 10 1/4, pamukyagl 
62 1/2, yulaf 60, miSJr 23, beyaz peynlr 1, 
zeytinyagt 11 1/2, susamyag1 30, irmik 7 1/2 
ton. 

Ihracat: c;avdar 255, arpa 450, yapak 47 
1/4, tl!tik 28 3/4. ic ceviz 13 1/2 ton. 
2- Satll?lar: 
Bu~ay Ylllll1lll?ak kilosu 6 kuru§ 23 pa -

rada1;11 p kuru$. 30 pi)Xaya kadar, bultday 
sert :Kuosu 6 kuru§ 27 1/2 paradan 7 ku • 
ru§ 13 paraya kadar, bugday klztlca kilosu 
6 kuru§ 16 paradan, arpa kilosu 4 kuru§ 
35 paradan 5 kwrll$a kadar, cavdar kilo -
su 5 kuru§ 37 1/2 paradan, mrs1r beyaz ki
losu 5 kurU$ 4 1/2 paradan, yulaf kilosu 4 
kuru$ 32 l/2 paradan, ku~yemi kllosu 13 
kuru§ 32 l/2 paradan, susam Urta kilosu 16 
k.uru::;tan, yapak Anadol kllosu 64 kurU§ -
tan, gtiz yiinii kllosu 83 kuru§tan. peynir 
beyaz kilosu 44 kuiU$ 4 paradan 44 kurU$ 
28 paraya kadar, peynir ka.§ar kilosu 43 
kuru::;tan 50 kuru§a kadar, san.sar derisi 
<;ifti 3000 kuru;;tan 3850 kuru$8 kadar. 

3 - Telgraflar: 
Londra misii Laplata ijubat tahmlli kor

teri 23 §L 4 1/2 pe. Ki. 3 Kr. 31 San., Lon
dra ketentohumu Laplata ikincikanun tah
mm tonu II Ster. 10 §li. - P. Ki. 6 Kr. 98 
San., Anvers arpa Lehistan §Ubat, mart 
tahmil1 100 kllosu 119 B. Frank Ki. 5 Kr. 
05 San., Liverpul bugday mart tahmili 100 
llbresl 8 1}1. 0 3/8 pe. Ki. 5 Kr. 46 San., 
§ikago bugday Hartvinter may!S tahmill 
bu~li 126 1/4 sent Ki. 5 Kr. 85 San., Vinl
pek bugday Manitoba may!S tahmil1 bll§eli 
117 7/8 sent Kl. 5 Kr. 46 San .. Hamburg l<; 
tmdlk Giresun derhal tahmll 100 kllosu 
156 R. Mark Ki. 79 Kr. 07 San.. Hamburg 
ic tmd1k Levan derhal tahmil 100 ldlosu 
156 R. Mark Ki. 79 Kr. 07 San. 

r 

Giizel, saglam, 
ve h;tahh! 

~iinkii : 

RADYOliN 
Kullan1yor ! 

"\ 
l;ocuklarmrzr kii~iikten Rad

yolin kullanmaga, Radyolinie 
giinde iki de!a di~lerini frr~a
lamaga alr§trrmrz. Giirbiiz yc
ti§melerini temin etmi§ olur-
sunuz. 

den olmakla yoklamalanm yaptlrmak tize- Jl~;;ii;ii;ii;ii;-ii;ii;ii; ___ ;i;;.l 
re §Ubeye mUracaatleri nan olunur. 
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KIRK YIL 
Besinci cild te 

' 
intisar etti 

' 
iistad Halid Ziya 
u,akhgilin hallralan 

• t 1 Jl I 8 II I I II J I~ I I I I I I Jill I I~ I II I I I I II II Ill I I 

5 clldden mtirekkeb olan bu 
kiymetli eser memleketin si
yast, tctimai, fikri hayatmm 
40 yllltk canlt bir levhastdrr. 
Ba§tanba§a cazib ve hakikt blr 
roman hlikmtinde olmakla be
ra ber bir<;ok Jlar<;alarJ m tista
kll birer hikaye gibidir . 
···················~························ 

OKUYUNUZ! 
. . . !. ; .. 

. ' . 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Allahm yarath!P tabii ve saf 
t;ocuk ~dala.n 

Pirinc;, yulaf, mercimek, bugday, 

irmik, patates, m1su:, arpa, ~av -

dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

t;ocuklanruzt besleyiniz ve bii -
yiitiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 

olan bu ozlii unlanndan istedik -

lerini ve sevdiklerini bikhrmiya • 
rak degi§tire degi§tire yediri • 

niz. (,;abuk biiyii.rler, ~abuk di§ 

~Ikarular. 

Hasan markasma dikkat. Ba§ka 

marka verirlerse almayiDlz ve 

aldanmayuuz. Biitiin eczaneler 

ve bakkallarda bulunur. Hasan 

deposu, istanbul, Ankara, Be • 
yoglu, Be!jikta§, Eski!jehir. 

Nezle, bir~ok biiyiik 
hastabklann anas1d1r. · 

Nezle olunca bu tehlikelerin 
onune ge~mek iizere 

yapacagm1z ilk 1' 

Bir ka,e 

G R i P.i N 
almak olmabd1r. 

II GRtPiN soguk algmlagma, 

gripe, rmatizmaya karst 

~ok miiessirdir. 

II GRJPIN biitiin agri, sizt 

ve sanctlan derhal keser. 

II GRIPtN ba,, dif, adale ~e 

bel agrtlarmda goriilen seri 

ve kat'i tesirile tanmmJtUt• 

icabmda giinde 3 kate ab' 

nabilir. 

Biitiin eczanelerde bulunur. # 
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0 N L • 4Q 1 De~irmencilik S E B A T I 
TURK ANONiM ,SiRKETi 1 MAZUT·t 

(Daimler - Benz) arabalan HATAY I 
BAY ANLAR MAGAZASI ~IK 

MEVSiM SONU SATISI 
Baz1 fiatlanmiz: 

YONLO KUMA~LAR: 
Matno i~in janrangle bir kumat 
Fantazi ropluk safi yiin bir kumat 

• ~·k bir. manto i~in siyah safi yiin kumat 

Yalmz 300 Kr. 
» 250 ,. 
» 675 » 

IPEKLI KUMA~LAR: 
tigleden sonra elbisesi i~in «Krep Mozaik» » 
En yeni renklerde ipekli «Butone» kumatlar » 

~ANT ALAR: 

450 
500 

Zengin ~esidli son moda ~antalar 500 Kr. itibaren 

ORME ESYA: , 
Safi yiin yelek ve bluzlar 500 Kr. itibaren 

iSTlKLAL CADDESl 

» 
» 

Erzuru1n Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

1 Eksiltmeye konulan it Erzurum Niimune hastanesinin kalori -
fer tesisati isidir. 

2 - Kesif bedeli' 12700 lirad1r. 
3 - Bu .ite aid evrak fUnlardu: 
A.- Plan. 
B - Umumi sartname. 
C- Baymd1;hk itleri genel tartnamesi. 
D - Kesif ve silsilei hesab cetveli. 
4 - Ek~iltme 17 11ubat 937 nci giinii saat 14 te Naf1a Miidiriyeti 

odasmda yapiiacaktir. 
S - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 953 lira muvakkat te

minat vermesi, bundan batka ataiJdaki 11artlan haiz olmas1 
lazimd•r. 

6 - ~imdiye kadar bu gibi itleri yaphgma dair Naf1a Vekaletin-
den almif oldugu ehliyet vesikasam ibraz etmesi. 

7 - Ticaret Odas1 vesikasa ibraz etmesi. 
8 - f~bu evrak1 okumak istiyenler Erzun~m ve Istanbul Naf1a 

9 
Miidiirliigiinde okuyabilirler. 

- Teklif mektublari yukar1da 4 iincii maddede yaz1h saatten hir 
saat evveline kadar Erzurum Naf1a Miidiirliigiine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublar 4 iincii maddede yaz11I saate 
kadar gelmit olmasa ve dat zarflan mumla iyice kapatiimif ol· 
mas1 tarttJr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (213) 

lzmir iii Daimi Enciimeninden: 
leapah. eksiltmeye konulan it: tldemit • Catal yolunun 0+000--

3-t~~ ·•lometrolarJ arasmda fOse ile iki menfezin yapist. 
et~f bedeli: 14666 lira 12 kuruf. 

!u Ife aid.'artnameler ve evrak atai•da gosterilmittir: 
- Eksaltme sartnamesi. 

B - Mukavele .projesi. 
E - Baymdirhk genel tartnamesi. 

D - F enni tartname. 

C - Proje • Grafik. 

d lstekliler bu tartname ve evrak1 lzmir - Anka,ra - Istanbul Baym
lrhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapiiacagt yer, tarih, giin ve saati: 11 fUbat 937 pa -
Zartesi saat 11 de lzmir Ui Daimi Enciimeninde. 

Muvakkat teminat: 1100 lira. 
Eksiltmeye girehilmek i~in gereken helgeler: Baymduhk Bakan

hgtndan 937 yth i~in ahnmlf miiteabhidlik belgesile Ticaret Odast 

Yesikasi. T eklifnameler 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat ev • 

~~l.ine kadar lzmir IIi Daimi Enciimeni Batkanhgma makhuz muka-
lhnde verilecektir. (345) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1nna 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

.. 1 - Mekteb talebesi i~in kumat;, malzeme ve dikifi dahil olmak 
\tzere kapah zarf usulile (230) tak1m elbise yaptmlacakhr. 
s 2 - Eksiltmesi tuhahn 4 iincii per,embe giinii saat 15 te Giimiif· 
llYunda mekteb binasJ i~indeki Komisyonda yapdacaktir. 

3 - Muhammen bedeli (5980) ve ilk teminah (449) lirad1r. 
4 - fstiyenler sartnamesini mekteb idaresinden parasiz alabilirler. 

'9' ~ - Teklif mektublarJ ikinci maddede yazth saatten bir saat ev
epne kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

& Osta ile gonderilecek mektublarm nihayet ikinci maddede yaz1h 
~ate kadar gelmit olmas1 ve dat zarfm miihiir mumile iyice kapatil
~lunmasJ farthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (303) 

Edirne V aliliginden: 
ti Vilayet yollarmda kullamlmak iizere 2400 lira muhammen ktyme

ll~~e Ye 2,5 ton aguhk tafiyabilecek bir kamyon a~Ik eksiltmiye k~
tl-qt0~~!ur. lsteklilerin ,artnameyi gormek iizere Edirne Naf1a Mu
lS t Ugune miiracaatleri ve ihale giinii olan 2/2/1937 sah giinii saat 
tittll e ~80 lirahk teminat makbuzlarile birlikte Vila yet Daimi En -
~e gelmeleri. (297) 

Ziraat V ekiletinden: 
~··k 

otulltt sek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarmdan 
'sll ta Vekaletimiz tetkilatJ haricinde ~ah,makta bulunan ve yeni 
ilse:kak ziraat iflerinde vazife almak istiyen meslek miintesiblerinin 
ti~Je . It' a fotograflarile mezun bulunduklar1 mektebi, mezuniyet ta
'te i.~~n~, fimdiye kadar iizerinde ~ahthklan resmi ve hususi vazife 
"e II.}' ert Ye bu vazife ve i,lerden ayr•lma sebeblerini ve ife ba,lama 
l'ak t rl)rna tarihlerini gosteren hir heyannameyi hir istidaya baghya
bi)tfitez elden Vekaletimize gondermeleri ve muvazzah adreslerini 

llleleri ilan olunur. «31» (156) 

HiSSEDARLARINA iLAN feneke 
1 

e 

Ticaret kanunnnun 361 inci ve nizam
namemizin 47 ve 48 inci maddelerine 
tevfikan Degirmencilik Sebat Turk A· 

nonim ~irketi hissedarlar umumi he -
yeti a~ag1da gosterilen hususat hakkm
da miizakerede bulunmak iizere i~bu 
§Ubabn 15 inci pazartesi giinu saat 15 te 
Be§ikta~ta Ihlamurdere caddesinde 64 

numarah idare merkezinde adiycn top· 
lantJya davet eyleriz. 

Ruznamei miizakerat : 

Kii9iik kamyonet 140 kilometro yap1yor 
KLSa §as1 kamyon 115 ~ ~ 
Uzun §aSl kamyon 90 ,. ,. 
Koca kamyon 80 ~ ,. 
7 ki§ilik binek 150 ,. ,. 

Rakiblerimize kanma, bo§ lata inan • 
rna; tecrlibeye gel, hesablru bil, ba~ka 
araba alma, emret katalog gonderelim. 
Taksim Bah9esi kaf§lSl 25 telgraf ad -
resi, Dizel - istanbul. 

Adalar sulh mahkemesi sab~ memur
lugundan: 

Erifili istavridinin Mariya ile §ayian 
1 - idare meclisi raporunun kiraati 

ve 936 senesi bilan~o ve kar ve zarar ve mu~tereken mutasarrtf bulunduk -
hesabmm tasdiki ile idare meclisi aza- IarJ Burgaz adasmda Manastrr ve Rih-

tim caddesi arasmda 12-29 numarah 
smm ibraSI. 

2 - !dare meclisi intihabL 
3 - 937 senesi i~in murak1b tayini 

ile iieretinin tesbiti. 
4 - idare meclisi azalanna hakki 

bah~eli evin izalei §Uyu suretile satil -
masma karar verilmi§ oldugundan bir 
ay muddetle a~1k artbrm1ya konulmu§
tur. Mezkur ev (1114,5) metro murab-
bat bah~e i~inde ve 108 metro murab • huzurun tayini. 

5 - ~irketi idare edecek idare mec • bat zemin iizerine yapdt u~ kattan 
lisi azasile mudiirlerin iicretinin tayini ibarettir. Zemin katmda ~ini do§eli bir 
i~in idare meclisine mezuniyet veril - methal, iki oda, bir mutfak, bir hali\, 

mesi. ikinci kahnda bir mermer ta~hk, bir 

6 _ ~irketle yapbklan veya yapa _ sofa, be§ oda, bir sandik odas1, bir hala 
bilecekleri muamelat hakkmda ticaret ii~iincii katmda bir sofa, alb oda, bir 
kanununun 323 uneu maddesinin em • hala, ~atJ arasmda iki kii~iik oday1 ~a
rettigi miisaadenin idare meclisi aza • mildir. Bah~esinde iki samici ve yduk 
Ianna verilmesi. mutfa~ ve ahm ve biiyiiklii ve ku~iik-

Hisse senedleri ticaret kanununun Iii 29 ~am ve meyvah 3 agaci vardrr. 
361 inci maddesi mucibince toplanb Hane ve bah~enin k1ymeti muhamme -
giiniinden en az bir hafta evvel ~irkete nesi ( 4,000) liradrr. Tellaliye ve ihale 

tevdi etmeleri lazimdu. 
idare Meclisi 

Zayi - 3837 numarah su arabamm 
ehliyet ve muayene ciizdamm1 zayi et
tim. Yenisini 91karacagrmdan hlikmi.i 
yoktur. 

Halaskar Gazi caddesi No. 247 
Hasan oglu Celfll 

IJUlu ve Evkaf icaresi mii~teriye aid ol· 
mak iizere muhammen k1ymetin % 7,5 

nisbetinde pey ak~esile beraber talib 
olanlarm 5/3/937 tarihine musadif cu
ma gunu saat 14 ten 16 ya kadar 936/ 

89 numarasile miiracaat eylemeleri ve 
arttrrma §artnamesinin 20 giin sonra 
herkesin gorebilecegini ve takdir olu-

Zayi _ 17392 numarah liman ciizda- nan k1ymetin% 75 ini bulmazsa en son 
Dimi zayi ettim. Yenisini alaca~mdan artbramn taahhudu baki kalmak iize
hiikmii yoktur. re 15 giin daha uzahhp ikinci arttrrma

nm 23-3-937 tarihine musadif sah giinii Pazar kazasmm Kerner koyiinden 
Hiiseyin ayni saatte yapdaca~ ve en !<Ok artt.u-a

·~~~-11!111-•~•~---••EQa na ihalei kat'iyesi icra kdmaca~ vc 
Ne kadar miitecessis mezkilr gayrimenkul iizerinden ipotek 
Bir Bayan degil mi? sahibi alacakhlarla diger alakadadarm 

ve hususile masraf ve faize dair iddi
alarmJ evrak1 miisbitelerile yirmi giin 
zarfmda bildirmeleri aksi takdirde sa
tJ§ bedelinin payla§masmdan baric ka-
lacaklan ilan olunur. (29698) 

iskenderun, Antakya ve Havalisi 

HARiTA s I 
lstiklaline kavutan Tiirk Antakyanm en mufassal haritast. 
Kasahalar, koyler, yollar, zemin anzalan mufassalan gosterilmittir. 

Mikyas1 250 ~ , Fiab 25 kuru§. 

KANAA T KiT ABE Vi 

' 

M. M. v. Hava MiistefB.rhkJndan: 
1 - Ankarada Hava Miiste,arhgmda bir lngilizce, Kayseri Tay· 

yare fahrikasmda ii!; Almanca, iki Frans1zca dil ~evirgeni alma • 
cakhr. 

~evirgenlerin teknik kudretlerinin miikemmel olmas1 Ye hirer 
fazla dil bilenleri ,ayam tercihtir. 

2 - Miiracaat istanbulda Hava Aktarma Ambart Miidiirliigiine, 
Ankarada Hava Zat l~leri Miidiirliigiine. 

3 - lmtihan 8/2/937 de yaptlacaktir. 
4 - Ocret 126 • 200 lirad1r. «212» (568), 

Denizyollan i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Gemilerimizin haz1larmda radyo tesisatt yapilacakhr. Bu tesisab 

yapmak istiyenler, :;eraiti hergiin idaremiz Levaztm ~efligine miira
caatla ogrenebilirler. Alakadarlarm en ge~ 8 fUbat 1937 giinii akfa
mma kadar tekliflerini idareye vermit bulunm.alan tarthr. (565) 

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

dan mezun ve yahud ta !tiftliklerde ve ziraat miiesseselerinde traktor 
ve ziraat makinelerini kullanmagt hakkile ogrenmif olup ta yeni a~a
lacak ziraat i,Ierinde istihdam olunmaga talib hulunanlardan San'at 
mektebi mezunlarmm tehadetname suretlerini, digerlerinin ehliyet 
vesikalarmt ve her iki k1s1m talihin de t;imdiye kadar bulunduklari 
iflerden almu; olduklan hiisnii hizmet vesikalarile ii!;er k•t'a fotograf. 
lartm bir istidaya baghyarak tez elden V ekaletimize gondermeleri 
ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. «32» (157) 

istanbul Deniz Ticareti 
Miidiirliigiinden: 

fkisi mahruti, ikisi iistiivani olmak iizere dort aded tamandtra 
a~Ik eksiltme ile yaphrtlacakhr. 

Muhammen hedeli 4000 lirad1r. Taliblerin % 7,5 teminah mu • 
vakkate olan 300 liray1 Vilayet Muhasebeciligine yatardiklanna 
dair makbuz veya banka mektubile eksiltme giinii olan 15 fubat 937 
pazartesi giinii s~at 14,30 da Galatada Deniz Ticareti Miidiirliigiin·, 
de miilefekkil Komisyona ve t;artname ve resimleri gormek ve iza
hat almak iizere Miidiiriyet Fen Heyeti Riyasetine miiracaatleri 
ilan olunur. (576) 

Asliye be~inci hukuk mahkemesin - I 
den: Beyoglu Direktorliigii 

Sicil kiitiigiinde Hay1m olarak gozii - -~~-~~---~---•••••••••llliii•••••••••• 
ilanlan 

ken isminin Halim olarak degi~tiril - Pangalh Cumhuriyet C. 87 No.h Surbagob aparhmammn 9 
mesi hakkmda Beyoglu Tozkoparan uncu dairesi. 
Miiselles ham 5 numarada mukim Ha- PangaltJ Cumhuriyet C. 87 No.h Surbagob aparbmammn 4 
y1m Pmar tarafmdan a~dan davanm iincii dairesi. 
icra kdman muhakemesi srrasmda isim Pangalh Elmadag caddesi 43 No.h ev. 
degi~tirme keyfiyetinden dolaYI diger Surbagob akaratmdan yukanda yaz1h emlakin 31 may1s sonuna 
birini IZrar etmemek uzere tarihi iHin· · kadar kiraya verilmek iizere a!;Jk artbrmaya konuldugundan istekli
dan itibaren (15) gun muddetle gazete 

t';unkii oniindeki sofrada konU§U· 
Ian muhim bir mevzuu dinliyor. 
Giiniin en muhim mcselesi Grip 
hastahgmdan ve ihtiHitatmdan bah
sediyorlar. Sofrada oturan Bayan 
yeni hastahktan kalknu§hr. u~ 
giin zarfmda yataktan kalkmaga 
muvaffak olan bu bayan her gun 
3 ka!ie 

lerin ihale giinii olan 8/2/937 pazartesi giinii saat 14,50 de Beyoglu 
ile iHimna mahkemece karar verilmi~ Vak1flar Miidiirliigii Miilhaka Kaleminde bulunmalari. (558) 
olmakla keyfiyet alelusul ilan olunur. 

(29697) 

Emniyet Sanch~ mlidiirliiglinden: 

NEVROZiN 
alm1~ ve Grip ihtilatatmdan 

··---- kurtulmw~tur. 

Galatada, Yolcuzade Sergerdan 4 No. 
da mukim iken 29/1/930 tarihinde olen 
Mehmed k1z1 Bayan Halimenin 5/11/ 
933 tarihinde Sandrgimrza b1rakbgr pa

ra i<;in verilen 47971 numarah bono -
nun kayboldugunu veresesi haber ver -
mi§tir. Yenisi verileceginden eskisinin 
hiikmi.i olmryacag1 ilan olunur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
20/1/937 tarihinde yaptlan Muhakemat Amir ve Memurluklart imti

hanmda muvaffak olanlarm imtihana girme numaralarile adlar1 a~a
gtda yaz1hdn. Tayinleri s1rasmda miiracaatleri liizumu adreslerine 
teblig edilecektir. (543) 

lmtihana girme Ad1 imtihana girme Ada 
No.si No.si 
4 A vni Alper 24 
5 ~efik Suher 26 
7 Hakk1 Enmutlu 27 
8 Mediha Kara~ay 28 
9 Yusuf Kenan Kolat 29 

10 Nureddin Yurteri 30 
11 Mehmed Feyzi Boran 31 
12 tbrahim Astarc10glu 32 
15 Hasan Raza Pekin 37 
18 Ziya Akiilker 38 
20 H. Hilmi Marti 39 
21 Kamil Pirgun 

Biirhanettin Olcaytu 
Ismail ihsan Kutlu 
H. Siireyya (;evin 
M. Kemaleddin Kolhay 
Necati Tarhan 
M. Salahaddin Antat 
Ali Hafi Seyhan 
Fuad Erkan 
Hilmi Oral 
thsan 
<:>mer Lutfi Baturalp 

·----------------------------~ Genel i$ BUrosu I 
s. Ticaret 2067 NiZAMi ATACAN Kurulu~u: 1936 

Emlak - Arazi alam, sabma, icar - isticar ve idaresi 

T apu muamelah ve ticari i~ takibah 

Mliteahhitlere f&rtname ve niimuneler gonderilir. 
Ankara, Hae1bayram ilbevi (H\ikumet} cad. No 22/2 Tel. 1475 

Akay isletmesi M iidiirlii2'iinden: 
Halicde Unkapam kopriisii yamnda demirli ve idaremizin mah 

hulunan Haydarpafa vapuru a~1k arthrma ile sahhga !tikarilmitbr. 
Arthrma 5 ,ubat 937 cumua giinu Akay ~efler Enciimeninde saat 

15 te bat;hyarak 16 da ihalesi yapdacagmdan taliblerin tartnameyi 
gormek iizere itletme ~efligine ve % 7,5 giivenme ve arthrma pa
ralarile o giin Enciimene gelmeleri. ( 460) 

Ankara Niimune Hastanesi 
Ba,tabibliginden: 

Hastaneye muktazi miktar, cins ve tahmini fiatile eksiltmenin fek
li ve muvakkat teminah at;agida yazah alah cerrahiye ve Rontgen mal
zemesi 15 kanunusani 937 tarihinden 30 kanunusani 937 tarihine 
kadar 15 giin miiddetle ayn ayr1 a~ak eksiltmeye konulmuttur. 

~artname ve listeleri Ankarada Niimune hastanesinde ve lstanbul
da S1hhat ve i~timai Muavenet Miidiirliigiinde goriilebilir. 

Eksiltme 30 kanunusani 937 cumartesi giinii saat 11,30 da Anka
rada Niimune hastanesinde yapilacakbr. 

~artnamenin A, C, D, E f1kralarmda yazd1 k1ymetleri teminat ola
rak vermek istiyenler bunlarm aynen Komisyonca ahnmas1 yasak 
oldugundan, daha evvel bir mal sand1gma yabrarak makbuzunu ib
raz etmeleri eazimdir. «60» (208) 

Lira K. 
2058 00 

1650 00 

Tiirk 

Miktari 
91 kalem 

6 kalem 

Muvakkat teminat 
Lira K. Cinsi 
155 00 Cerrahi alat ve 

edevat 
124 00 Rontgen ampulii 

ve malzemesi 

Hava Kurumu 

Eksiltmenin ~ekli 
A!t1k eksiltme 

A~tk eksiltme 

Bursa Subesinden: 
" Kurban Bayrammda Bursa ve miilhakatmdan toplanacak bef 

binden yedi bine kadar tahmin edilen koyun, ke~i, s1g1r derilerile 
barsak ayr1 ayrl a~ak arthrmiya konmuflur. Bedel deger goriiliirse 10 
subat 1937 ~arfamba giinii saat on beste ihalesi yapiiacakbr. lstek · 
iilerin Hava Kurumu Bursa ~ubesine ~e feraiti anlamak i~in de Is -
tanbul ~ubesine miiracaatleri. ( 485) 



10 

l .. o.e.vl•e•t•D•e•m•ir
1
.yo.n.ar.•.i.tl.e.tm.e .. u.m.u.m .......... 

3/3/1937 tarihinde yaptlacagt ilan edilen 20,000 kriple Alman ma· 
den komiirii eksiltmesi ~artnamede tadilat icrast dolaytsile feshedil

mi,tir. -
Derince limantna bir sene zarfmda vurud edecek maden ve kok 

komiirlerile muhtelif e~ya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil 
ve tahliye i~i bir sene miiddetle a~agtda takribi tonaj miktarile her 
ameliyenin hizalarmda yazth tahmin bedelleri iizerinden 11/2/1937 
per,embe giinii saat 15 te Haydarpa~ada Gar hinast dahilindeki Bi
rinci l~jletme Komisyonu tarafmdan kapah zarfla eksiltmiye kon • 

muu~tur. 

A,agtda her ameliyenin hizastnda yazth tonaj miktart takribidir. 
Bu miktar ihaleyi miiteaktb akid ve imza edilecek mukaveleye esas 
te,kil etmiyecek ve miiteahhid bir sene zarfmda Derince limanma 
viirud edecek maden ve kok komiirlerile muhtelif e~ya ve malzeme
nin tahmil ve tahliyesini taahhiid edecektir. 

Bu ife girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuru~luk muvakkat temi • 
natla 2490 sayth kanunun tayin ettigi vesaik ve Resmi Gazetenin 

7/5/1936 tarih, 3257 numarah niishastnda inlifar etmi~ olan ta -
limatname dairesinde ahnmtf vesika ve tekliflerini ayni gun saat on 

dorde kadar Haydarpafada Gar binast dahilindeki Birinci t,letme 
Komisyonu riyasetine vermeleri laztmdtr. 

Teklif mektublarmda a~agtdaki listede gosterilen ameliyelerin va • 
hidi kiyasi fiatlartmn her birine yiizde nisbetinde yaptlan tenzilat 
gosterilecektir. Bu fekilde verilmemif mektublar kabul edilmiyerek 

red ve iade edilecektir. Bu i~e aid farlnameler ve mukavele projeleri 
parastz olarak Komisyondan dagtlllmaktadtr. (435) 

Ameliyenin 
cinsi 

Maden 
komiirii 

ton 

1 - Vapur da- 56.844.195 
hilinde vinc;le 
supalan yap -
mak bu ameli · 
yede rthhm ve-
ya silo iskelesi · 
ne veya vapur 
giivertesine ver-
mek btrakmak 
ta dahildir. 

Tahmln 
bed eli 
be her 

ton lc;in 
Kr. 

7 

2-Supalandan 75.050.545 5 
apk vagona 
tahmil ve miite
kahilen vagon • 
dan supalan 
yapmak ve ida
re vincile va -
gondan denize 
vermek veya 
miitekahilen de-
nizden almak. 

3- Vine i,ti • 7.174.040 15 
raki olmakstzm 
rthhm veya si-
lo iskelesine ve-
ya giiverteden 
vagona tahmil 
etmek veya mii· 
tekabilen. 

4 - Supalan • 40.037.740 16,5 
dan ahntp a .. tk 
araziye nakil ve 
istif etmek mii-
tekabilen. 

5 - Silo iske • 3 
lesine yanafmlf 
vapur giiverte-
sinden veya si-
lo iskelesinden 
nakil ve yerlef· 
tirmek. 

6- Vine ifli • 44.487.260 5 
raki olmakstzm 
vagondan tah-
liye ve a!rtk ara· 
ziye, magaza • 
ralara nakil ve 
istif ve mUte • 
kabilen. 
7- Vagondan 
idare vincile o-
cttk araziye na· 
kil ve istif ve 
miitekahilen. 

3 

8 - Vincsiz 4.683.260 14 
merakibi hahri-
yeden kiifeler-
le veya arkahk 
veya elle !rtka -
rtlarak vagona 
tahmil a!rtk a • 
raziye, maga • 
zalara nakil ve 
istif ve miite • 
kabilen. 
9- Vagondan 
olukla tahliye. 

3 

-----

Kok 
komlir 
ton 

Tab min 
be deli 
be her 

ton lcln 
Kr. 

4.658.120 27 

10 

22 

14 

9 

20 

5 

1.283.160 20 

5 

31.871.352 5.941.280 

Saat 
10- Saatle miiteahhidden ah- 46 
nacak amele 

11 - Yevmiye ile ahnacak amele 
Giin 
36 

Muhtelif Tahmin 
efya hedeli 

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

25 

15.508.109 7 

3.193.545 10 

7 

5 

2.098.027 14 

1.019.910 5 

10.051.761 13 

228.277.040 

V. K. bedeli 
13 kr. 

110 kr. 
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CUMHURiYET 30 ikincikanun 1937 

ASURA HEDE SA Biitiin diinyanm en miiessir ilactdtr. 
Ameliyatstz memeleri mahveder, 

kant, agnyt derhal keser. 

KA$E 

EOKALMiNA 
Eskisehir Orman Direktorliigiinden: 

' 1 - Eski~jehir tlinde Mihah!r!rlk tl~esinde hududlart tartnamede 
yazth Degirmendere Devlet Ormanmda numaralanmtt ve ol~iilmiit 
558 adede muadil 1532 M3, 592 Dsm3 dikili ve 416 adede muadil 
377M3 767 Dsm3 devrik ki ceman 1910 M3 362 Dsm3 gayrimamule 
muadil 974 aded No.h ~am agact yirmi giin mii'f1.detle arthrmtya ko
nulmu~tur. 
2- Arthrma 17 tubal 19'37 ~artamha giinii saat 15 te Eskitehir 

Orman Direktorliigiinde yaptlacakttr. 
3 - Dikili ve devrik agaclarm beher gayrimamul metre mikabt • 

mn muhammen bedeli 457 kuruflur. 
4 - Muvakkat teminat «655» liradtr. 
5 - ~artname ve mukavele projesini gormek istiyenler bu miid

det i!rinde hergiin Eski~ehir Orman Direktorliigiine ve Ankarada Or-
man Umum Miidiirliigiine miiracaat edebilirler. (567) 

1- J inhisarlar Umum MiidiirliiS'-iinden 

180 000 aded bobin 26 t milim II sigara kagtdt. 
20 ~00 » » 26 ! milim I kiilii yaptfan sigara kagtdt 

120 000 >> » 28 milim II sigara kagtdt 
1 - Yukartda cins ve miktart yazth 320 000 aded hobin sigara ka

i•d• ~artnamesi mucibince pazarhkla sabn ahnacakttr. 
2 - Pazarhk 1/11/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 

Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat tuhesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. 

3 - ~artnameler parastz olarak hergiin SOZU ge!reD fUbeden ab • 
nahilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte adt ge!ren Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (75) 

MN/IJI 

I - ~artname ve niimunesi mucihince 6000 kilo bel ipi pazarhkla 
satm ahnacakhr. 

II - Pazarhk, 1/2/1937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 
de Kabata~jta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. 

III - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en tubeden ah
m.bilir. 

IV - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile hirlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (242) ---10000 kilo kahn vakum yagt 

5000 » » » » 
5000 » » makine » 

(Otomobil) 
(Dizel i~in) 

I. - Yukartda cins ve miktart yazth ii~ kalem malzeme tartna· 
mesi mucibince pazarhkla sabn abnacakttr. 

II. - Pazarhk, 5/11/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata~jta Levaztm ve Mubayaat ~uhesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakttr. 

III. - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge!ren tuheden 
almahilir. 

IV. - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 454) 

MN/IJI 

968 kilo lskarta (:ul Ahtrkapt Baktmevinde 
2258 » )) )) » )) 
3886 aded (:uval : Kabalaf Levaztm M. Miiskirat amharmda 
Yukartda cins ve miktarlart yazth iskarta malzeme 19/11/937 ta· 

rihine rashyan cuma giinii saat 10 da pazarhkla satm ahnacakbr. 
lsteklilerin mallart gormek iizere hergiin hizalarmda gosterilen 

mahallere ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gii • 
venme paralarile birlikte Kabatatta lnhisarlar Levaztm ve Mubayaat 
~ubesi Miidiirliigiindeki Sabf Komisyonuna miiracaatleri. (537) 

Ziraat V ekaletinden : 
1-Kapah zarf usulile «1000» ton Kalsiyum Arseniyat = Arseni

yat do chaux preparah ile 20 aded toz ila,:: serpen arabah koriik sa· 
tm almacakhr. 

2 - Kalsiyum arseniyat preparahmn beher tonunun hedeli 160 
lira arabah koriiklerin beherinin LO'Uhammen bedeli 350 lira, temi • 
nah muvakkate Kalsiyum Arseniyat preparah i-rin 8800 lira, arahah 
koriikler i!rin 525 liradtr. 
3- Arseniyat preparabmn ihalesi 16/3/937 de saat 15 te, toz ser· 

pen koriiklerin ihalesi 17/3/937 de saat 15 te Ziraat Vekaleti hi • 
nasmda Arthrma, Eksiltme Komisyonunda yaptlacakhr. 

4 - Muhammen bedelleri ayrt ayrt yaztlan bu maddelerin iha • 
leleri de ayrt ayn yaptlacagmdan taliblerin teklif mektuhlanm 

ona gore Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 
5 - ~artnamelerden kalsiyum arseniyat preparatma aid olam 8 

lira mukabilinde, arabah koriiklere aid olant parastz olarak Anka
rada Ziraat Vekaleti Satmalma Komi~yonundan, lstanbulda Ziraat 
Miidiirliigiinden, lzmirde Miicadele Miifetti,liginden verilir. 

6 - lsteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile hirlikte muay
yen giinlerde 2490 sayth kanunun 2 nci ve 3 iincii maddesinde zik· 
redi]en vesikalarla eksiltme saatinden hir saat onceye kadar Ko • 
misyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

12- Vagonda, magazada veya 

vapurda dokme zahire ve saire -

nin ~uvallama ve -ruvallarm di -

"ilmesi. 

«204» (569) 

Beber ton 
i!rin V. K. 

20 kr. 

jDiNLEYiNiZ. AVRUPA. AMERiKA 
GUZELLiK PROFESORLERiNi 

VOG kremi ve pudras1 138 milyon A vrupa ve Amerikah bayanlarm me£· 
tun oldugu krem ve pudrad1r. Amerikah milyarder Hugh Bradford tarafmdan 
insaniyete hizmet maksadile , yar1m mil yon lira sarfile VOG miiessesesini vii· 
cude getirmi~ ve bu miiesseseye 18 milletin giizellik profesorlerini bir araya 
tophyarak gene hayvanatm vitamin hassasm1 haiz cevheri aslilerini kat'i 
usullerle almt~lar VOG krem ve pudra formiiliine ithal etmi§lerdir. VOG kre· 
mi ve pudras1 giizellik ve beyazhk yarahci hassasm1 haizdir. Diinya kibat 
bayanlart yalntz VOG miiessesesi miistahzaratmt kullanmaktad~rlar. Mem • 
leketimizin her tarafmda VOG kremve pudras1 araym1z. Yagh VOG kremi 
gece i~in, yags1z giindiiz i~in VOG krem kopiigii ile yapilmi§ pudrasmt iste· 
yiniz. 

Nefis ve leziz makarna yemek isterseniz? 
HER VERDE 

ltalyan usulii safi irmikten yaptlan 

YILDIZ 
MARIA GLUTEN LUKS MAKARNASINI 

tSTEYtNIZ. 
Ba,hca bakkaliye magazalarmda sahhr. 

Fabrikast: Galata Necatibey caddesi No. 167 

MAKARNACILIK TURK LTD. SiRKETi , 
Telefon: 43481 ....................................... 

Orman Mektebi Direktorliigiinden: 
Mektehimizde 3500 kurut asli maafh bir fizik, kimya jeoloji mu· 

allimligi a~tkhr. lsteklilerin Oniversite Fen Fakiiltesinden veya bu 
'derecedeki bir mektebden mezun olmast ve memurular kanununda 
yazth vastflart haiz olmast laztmdtr. Fazla tafsilat i!rin Bursada 
Mekteb Direktorliigiine miiracaat olunmast. (463) 

Kiitahya Belediyesinden: 
Belediyemizin 75 lira iicretli mezbaha haytarhgt inhilal etm,~tir. 

lsteklilerin evrakt miisbite orneklerile Belediyemize miiracaatleci. 
(342) 

Teminath 

ARLO 
Erzurum Vilayeti Naf1a 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan if tl!riincii Umumi Miifetti,lik merkezi olaJ\ 

Erzurum sehrinin Istanbul kaptsmdan ba~laytp Kir:emittoprak 
Kars ve s'utnisan tabyalarmdan ge~en hath muttastl ve Sart " 
kamts dekovil istasyonile yeni mezbaha ,imalinden bir kilomet" 
ro m~safeden ge-ren hath mevhum dahilindeki meskun ve gaY" 
rimeskun ktstmlarmdan 1000 hektarmm haritastdtr. 

2 - Muhammen bedeli hektart yirmi,er liradan 20 bin lira. 

3 - Bu i'e aid fartname ve evrak ,unlardtr: 
A- Nafta Vekaletince kabul edilen ,ehir ve kasabalarm haliha:ztt 

haritasmm ahnmasma aid fartname. 
d . h A t all'le' B - Erzurum fehrinin haritasmm almmasma atr usust 'ar n 

C - Baymdtrhk isleri genel farlnamesi. b' ., 
lstekliler hu ~artname ve evrakt Erzurum Vilayetinden ala 1 

lirler. Eksilt~e 15/2/937 giinii saat 14 te Erzurum Vilayeti de.' 
iresinde yaptlacakllr. Eksiltme kapah zarf usulile olacakttr. e• 

4 - Eksiltmeye girehilmek i~in isteklilerin 1500 lira muvakkat ~,., 
minat vermesi, bundan ba,ka afagtdaki ,artlan haiz olmasl a 

ztmdtr. ~ lJ:11a' 
A - !;)imdiye kadar herhangi hir tehrin 200 hektardan a,agt. 0 

mak ~artile haritasmt aldtgma dair v~s~ka ibra.z e~.est. dait 
B - lsteklilerin harita miihendisi veya bu 1~1 yapabtlecegme e• 

Nafta Vekaletinden veya Harita Umum Miid. den ahnmtf 
11 

sikast olmast. bit 
5- Teklif mektublart yukartda 4 ii?~ii ~add~de. yazth s~atte: J'o' 

saat evveline kadar Erzurum Vtlayelt Datresmde Ekstltll'l ·te 
· · ·-· kb k b'l' d '1 kt'r Posta 1 

mtsyonu Retshgme ma uz mu a t m e vert ece 1 • daf 
gonderilecek mektublar 4 iincii maddede yazth saate ~a afl 

gelmi~ olmast ve dt~ zarflarm mumla iyice kapattlmt' 0 J:11 

(214) sarthr. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilemezler. 
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CUMHURiYET 

6KS0RENLERE: 
KANZUK 
OKSOROK SURUBU 

' 
Gogiis nezlelerile had ve miizmin 

kasabat iltihablarmda, zatiirrie, 
Zatiilcenb ve bogmaca oksiiriikle • 
rinde ~ok faydah bir ilacdtr. Go -
giisleri zay1f olanlara ayrtca tav -
siye olunur. Bir ~ok profesorlerin 
takdirine mazhar olmu,tur. Kanzuk 
Oksiiriik surubu maruf eczane -
lerde bulu~ur. 
Urnumi deposu: 

lNGiLtZ KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • Istanbul 

Biitiin kremlerin i~inde birinc:i 
olan ve daima birinci kalan 
Krem Pertev oldu. Bu Krem 
Pertevin her zaman pek biiyiik 
bir itina ile ihzarmdan ba§ka 
bir §ey degildir. Krem Pertevin 
tertibine (gayrisaf) bi~bir 

madde giremez. 

r-:: A~TiER~YoLo PI 
I ~A B 0 RAT u A R~l: __ .l 

Umum kan tahlilab, frengi 
aoktai oazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
sayllmas1. Tifo ve uutma hastahk
.an te§hisi, idrar, balgam, c:erahat, 
kazurat ve su tahlilab, iiltra mik· 
roskopi, hususi aliJlar istihzan. 
Kanda iire, ~eker, KlorGr, Kollea

terin miktarlanmn tayini. Divanvolu 

·-------··---------------· ._ __ No. 311 Tel: 20981 --~~ 
Zonguldakta Eregli Havzai 

F ahmiyesi Miidiirliigiinden: 
I - Kozlu ve Kilimli simendiferleri i~in a~1k eksiltme ile 100 ta· 

k1rn. araba tekerlegile de~iryol rayi, makas1 ve vagon tamponu sa· 
t1n ahnacakbr. Biitiin 'erait lfartnamesinde yazthdJr. 

2 - thale; 1/2/1937 pazartesi giinii saat 15 te Zonguldakta Ma
den Miidiriyetindeki Komisyonda yap1lacakttr 

3 - Bu ilfe aid fartname ve malzemenin cinsi, miktarm1 havi lis
te Ve fen raporu Zonguldakta Maden Miidiriyetinden ve lstanbulda 
Istanbul Mmtakast Maden lrtibat Memurlugundan parastz verilir. 

4 - 100 tak1m tekerlegin muhammen bedeli 4849lira 5 kurU!flur. 
5 - Demiryolu rayi, makas1 ve vagon tamponunun muhammen 

hedeli de 2661 lira 61 kuru,tur. 
6 - Muvakat teminat bu bedellerin % 7,5 gudur. 
7 - Muamelesi ve evrak1 ba,ka ba,ka olan bu iki eksiltmenin 

ihalesi ayni giinde yaptlacakttr. Her ikisine birden veya ayrt ayrt ta
lib olanlarm Havzai Fahmiye Miidiirliigiine miiracaatleri. (326) 

S1hhatini sevenlere tavsiye: 
Soguk ve havalar•n tahribat1ndan korunmak, geceleri 

rahat ve sakin uyumak, s1hhat ve nefenlzl 
artlrmak i~in 

muhakkak ve yalmz 

PATIHLAMU 
i~iniz. lhlamurlar1n en giizelidir. 

KARDOL 
? 

ne dir ? 

Motorlii Vas1talar 
Adnan Halet Ta~prnar 

d Otomobil kullananlara ve tofor· 
Ie're, motor itlerinde ~ahtanlara Ia· 
z1m bir kitabd1r. Kitabctlerdan ara-Alt1n sar1s1 renginde ve nefls kokusunu muhafaza 

eder. Maruf eczane ve bUyUk bakkaliyelerde, top· ymtz. 
tan ve perakende. Bahkpazar1 Maksudiye han1nda 

Denizyollari 
ISLETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~1 
Tel 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 • 

TRABZON POSTALARI 
Pazar, Sah 12 de 
Per,embe 16 da 

iZMiR SURAT POSTASI 
Cumartesi 15 te 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Per~embe 10 da 

Kalkarlar 

DiGER POSTALAR 
Bartln • Cumartesi, 

~arfamba 18 de 
lzmit • Pazar, Sah 

Pertembe 9,30 da 
Mudanya • Pazar, Salt, 

Perfembe, Cuma 
8,30 da 

Bandtnna • Pazartesi, Sah, 
~artamba, Per • 
!fembe, Cumarte • 
ai 20 de 

Karabiga • Sah, Cuma 19 da 
Ayvahk .. Sah, Cuma 19 da 

lmroz • Pazar saat 9 da 
Trabzon ve Mersin postalarma 
kalkilf giinleri yiik ahnmaz. 

(561) ·-------

BOL SiHHAT 
BOL NE!JE 

Nihat A. KUTMAN 'arabevi 

!TetWieat c~i No.9 
Zarann online gef{iniz, ve 
Elektrik sarfiyatt ile_ziya 

kuvvetini giisteren ampul~ 

leri Jullantnrz. 0 s ram 11!11 

ampullerinin dibin~e Vat ilJ 
elekt!_ik ft sarfiyatt,' ve_ Deka~ 

lumen (D Lm) ile de aydtnltk' 
J. 

kabi liyeti giisterilmi§tir. Her 

zaman -ve bilhassa 0 s ram; 

!l!JI ampu llerini isteyiniz.: 

Dekalumenli 

05RA 
ampulleri asgari sarfiyatz Vat ile gosterilmi§tir. 

r •------T 0 R K i Y E------..... 
~i~E VE CAM F ABRiKALARI 

ANONiM SOSYETESiNDEN: 
Pa,abah!te ~ilfe ve Cam fabrikam1z i~in ~avdar sap1 almak isti

yoruz. Mevcud !tavdar sap1 olanlarm Bah~ekapt Birinci Vak1f ha
mnda bulunan Merkezimize miiracaat eylemeleri. 

MiDENiZE 
dikkat ve 1Yt HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi gignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa igki igenler mi
delerini tahri§ ederler. Ve EK§i1-
L!K, HAZIMSIZLIK, agtrhk ve 
ba§ donmeleri hissederler. 
MAZON MEYVA TUZU 

HAZIMSIZUGI, MiDE EK~iliK ve 
YANMALAAINI GiDEAiR. 

1NKtBAZI defeder. Bugiinden bir 
§i§e MAZON alm1z. Higbir miima
sil miistahzarla klyas kabul etmez. 

H 0 R 0 S markas1na dikkat. 

DiKKAT! 

B E L E R 
Ali Cevad ~ay deposunda. Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat ve 

•••---------------••••••••••llkbal, Beyoglu Ha,et Kitabevi ....... ~~~~~--· Doktor 

Afyon ilinden: ... 
A_fyon Vali konagtnda yaptmlacak 4677 lira 89 kurulf kelfif be • 

delh kalorifer tesisab 11 lfUbat 937 tarihinde saat 15 te ihale edil • 
tnek iizere a~tk usulle eksiltmiye konuldu. ~artname, plan, ke,if • 
name Istanbul ve Afyon Nafta Miidiirliiklerinde goriilebilir. Mu • 
\rakkat teminat «350» lira «84» kurustur. lsteklilerin 11 subat 937 
tarihinde teminab ve buna miimasil i,'leri ba,ard•klarma dair vesi • 
kalarile birlikte Afyon Vilayeti Daimi Enciimenine miiracaatleri 
ilan olunur. (483) 

eMiR e e e ~CL$ B~~ k.uUanmalda olur 
Yc lli B 1'\.tU yu~ a&a. 
er I ra~ l~agJ' ~erakende 10 tanesi 15 kurustur. 

.r~.~~tbtiiMn~ 

lzmir iii Daimi Enciimeninden: 
S 

1
l<apah eksiltmeye konulan i': Giilbah~e • Karaburun yolunun 

'r-000--16+000 kilometrolan arasmda ,ose yaplSl. 
l<e,if be deli: «20767» lira 58 kuru!f. 
Su i'e aid fartnameler ve evr.UC a~ag1da gosterilmiftir: 
..\ - Eksiltme farlnamesi. 
8 - Mukavele projesi. 
t - Baymdtrhk i!jleri genel ljartnamesi. 
I) - F enni fartname. 
C - Proje, grafik. 

~ lttekliler bu fartname ve evrak1 lzmir • Ankara • Istanbul Baym • 
1~1k ~irektorliiklerinde goriip inceliyebilirler. . 

11 kstltmenin yapJlacagt tarih ve giin: 11 fUbat 937 pazartesi saat 
de. 

C\i tkailtrnenin yaptlacagt yer: Kapah zarf usulile lzmir Daimi En • 
llleninde. 

~ll\rakkat teminat: «1558» bin be, yiiz elli sekiz lirad1r. 
~ltt kailtmeye girebilmek i~in gereken beige: Baymdtrhk Bakanh • 
()d dan 937 takvim y1h i~in ahnmif miiteahhidlik vesikasi, Ticaret 
\t : 81 "esikast. Teklifnameler ii~iincii maddede yaz1h saatten bir sa
ttt~k"'-eline kadar lzmir IIi Daimi Enciimeni Ba,kanhgma makbuz 

llbilinde verilecektir. (346) 

MEVSiM SONU 
dolay1sile 

Calatada me§hur 

EKSELSYOR 
elbise magazasmm 

tekmil dairelerindeki 

TE NZiLATLI 
satl§mdan istifade ediniz. 

Su cetvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

Kuma§tan pardesliler 
T renc;kot pardesliler 
Cabardin pardesiiler 
Mandleberg pardesiiler 
Mu§ambalar 
Erkek kostiimleri 
Kadm mantolan 
Kadm mu~ambalan 

Lira dan 
11 Y2 
15 Yz 
17 Yz 
23 Yz 
12 
14 Yz 
13 
10 

Y almz birkac; giin ic;in 

EKSELSYOn'da 
BulacaksmJz. 

Anadoluda bir di§ tabibinin yamnda 
~ah§mak iizere iyi bir 

Protezyen liz1md1r 
§eraiti anlamak i~in lstanbulda i§ 

Bankas1 arkasmda ~ark Di§ deposuna 
miiracaat. 

r Dr. Suphi 1?enses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Bevoglu Y•ld1z sinemas1 kar!ilBI 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesl faklrlere paras1z 
Tel. : 43924 

iiniversite Dogum ve Kadu•l 
hastahklar• Do<:enti 

or. NA$iD EREZ 
Beyoglu stikliil c:addesi 99 numa
rah Ankara ap~trhmanma ( Gaz 

~irketi iistiinde) nakletmi$tir 
Tel. 41572 

Salttb ve Ba~muhaTTtr1: Yunu.a Nadi 
Umum1 ne$rtyat1 tdare eden Yan l~len 

Mildii.ril: Hikmet Miinil 

Cumh.urt11et matbaas1 

HORHORNi 
Eminonii muayenehanesinde herg-iin 

akliama kadar hastalar101 kabul 
.. _. eder. Telefon: 24131 --11 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
Cinsi ve his. Hisseye gore 

Semti ve mahallesi Sokag1 Emlak No. muhammen K. 

265 Sanyer Y enimahalle E: Birincibaglar E: 11 145 metro arsa 145 Ac;tk 

Y: Baglaryolu arttmna 

424 Biiyiikada Karanfil E: Despot E: 16. ~ Evvelce iki bane bugiin 50 » 
Y: Karaku§ ve ada 115 bir hane ve bahc;enin 11 0/ 

Karaku§yoku§U parsel 18 576 his. 

803 Biiyiikdere Baytr 14 160 metro arsa 100 » 
1757 Oskiidar Cad1rcl- E: Kefc;edede E: 42 44 metro arsa 2CO » 

hasanpa§a Y: Halk Y: 66-68 

Oskiidar Karadavud- E: Karacaahmed cad. E: 145 Kargir diikkan ve lis-

pa§a Y: Hakimiyetimilliye Y: 135 ti.inde odalann I 04/360 zarf 

cad. his. 

2123 Oskiidar Yenimahalle E: Manga E: 21 41 metro arsa 50 Ac;Ik 

Y: Mantar Y: 27 arttlrma 

3920 Ortakoy E: Leylak E:3Y:11 18,50 metro arsa 15 » 
Y: Leylekyuvast 

4533 Oskiidar lcadiye E: Temsuf 3 64.50 metro arsa 60 » 
Y: Maruf mahallen 7 

5644 Aksaray KatibkasJm E: Langa cad. E: 31 Y: 49 44 metro arsamn 80 » 
Y: Alacacami ada 800 4!20 his. 

Parsel 16 

6367 Cedikpa§a Mimar- Balipa§a cad. E: 20. 5 Bahc;eli ah§ab hanenin 

hayreddin yoku§u ve T a§hku· Y: 22·9 2/4 his. 

yu sokag1 

8446 Kad1koy Ziihtiipa§a E: Bagdad cad. E: 10 fc;inde ayazma olan 350 Ac;tk 

(Selamic;e§me) mahallen 78 1150,50 metro bahc;enin arttlrma 

Y: T ahtakoprii cad. 79;144 his. 

8470 1\ksaray lgnebey Bostanyolu E: 32 - 34 52,27 metro arsa 790 » 
Ada 64 

Harita 1606 

KasJmpa§a Sahaf· Ce§me E: 6 Y: 8-8/1 1c;inde ah§ab mekam 

muslahaddin mahallen 6 olan bostamn 1/2 hissesi zarf 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimen kuller on giin miiddetle sah§a <;Ikanlmlg hr. ihaleleri 10/2/ 93 7 tarihine dii§en 

<;ar§amba giinii saat 14 tedir. Sat!§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 



IZ 

,, "' I 

l ~ / 11
1 

!111 
t. ...,.. , ,., , ,, II · I I I 

r Ll ' . 111 1 1, lt · . .... / ,,,} ,,. ·'I ~ 11 ··I II•': .. I" I ,. ,,. ' II, ,.,. 
I -- I I : I : I I ,,q,, h: II 'I' I'll,,· : • ; 
I~ ~ I I ' l I 'I I I ,:- • .,_..,. ,,,,., ltl ,.,. 
' " I 1 ,t 1il'; ''r·. •, ·:,t,,• 

I ./ • 

1

' I· I ·•'l''•''··,,d ·,:;~···I 'r ,. - l •. 0 I I I I,. I'';; I .. , ; '• •. ·:. 
• ...,II"" ! : ;~·~I ',•' .~ ,•:•:••~ •# \ ,•,.• 

, !. .,.. - .4" - ,, I I I I • • I I • I I ' I ,, f' ., .•• 
I .--- ~,..• ,I, ,, · ,•,·.·1',1 . ,,...\'•'1! 

~ ~o. I,,·,~~~~ : I ··,1,' • ',I, o o 'o'l , • I . . I ,. t. • , • ; 

~ .,.., tl ....... ., ·'. ~ ,. , , _;. _ • .·.J·:-
r _.,. /P' I;"" •• • I. ..... ' f I Co • IJ.f t 

~· '' .- ' • ' ' . I ' ' "' A r· I . ..~ . . ' , •l . r ' ~ .. ~; ; 
911'. • I I ' 1 f • ' '...:>"'/ , t • 

I ,,,,f_. , ,.- . • ,t.. I,,,., 
,., ~·. • .:1': ; ~II' •'; •• ' ~ ~ , . 

A . •••• •:. . I· d ,, IHAr . ,• , , ~ • . . , 1 
' • ,• p!: • .. #,.; .. 

1..1·~· &JI til.' . ' ; ... -:. ·: . ~ . ......... , ..... . 
: ' • '• • 4 I ••' 
t • I • t f I"' I 

' . ' ·' 

:~·~ ;:;;:\:~ 

SIR RADYO ALMADAN EVVEL 
BILMELISINIZ Kl, 

R. C. A. 35 senelik bir tecrubenin mah· 
suludur. 

R. C. A. lnsan dimagt gibi i~liyen ve ne~
riyahn kudretini k on I r o I eden 
elektrik blr dimaga maliklir. 

R. C. A. lstasyonlarm yerini' tayin eden 
elektrik bir gi:izle i~ler. 

R. C. A. mn butun lambalan ~eliktendir, 

R. C. A. dan OSTUN RADYO MEVCUT 
DEGILDIR, <;UN K I R C. A 
DUNYANIN en BUYOK RADYO 
TE~KILATINA SAHIPTIR. 

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

ADANA: Muharrem Hilmi Remo BALIKESIR:( 
BURSA: 

Hiiseyin Sahlan 
T ayyare sinemas1 
Mehmed Ktzoglu 

ADAPAZARI: lzzet Siikri.i 
ANTALYA: Ahmed Sevki ve $s1. CANAKKALE: 

CUMHURiYE' ... 

(.:ORUM: 

R.C.A. 10-T 10 lambah 
veresiye Sail$ 320 lira 

R. C. A. 9 U 
Radyogramofon 

R.C.A. 5 T ·4 5 lambaf1 
veresiye SaftJ 160 Lira 

Celal Erel 
DiYARBEKiR: Dogu l§tk T ecim Evi 

Aziz l~bilen ED1RNE: 
ESKISEHIR: 
GIRESUN: 
KASTAMONU: 
KAYSER!: 
KONYA: 

Hikmet Ozgiir ve Hasiln T · 
lsmail Uzunkaya 
Orhan Server 
Zeki Saatman 
A. Ulvi Eranda~ 

30 fkincikanun 1937 

R.C.A. 8 T-2 8 lambah 
veresiye Sah~ 210 Lira 

R.C.A. 8-U Radyogramofon 
veresiye Sah$ 340 Lira 

KOTAHYA: 
MERSiN: 
ORDU: 
SAMSUN: 
SIVAS: 
TOKAT: 
TRABZON: 
ZONGl!LDAK: 

Ahmed Fahri 
Hakkakoglu A. Rahmi 
Furtun Orner 
B. Albala ve oglu 
Ali Rtza Ornek 
B. Albala ve oglu - Cemal Kovali 
Harunlar 
Mahir Aysen 


