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lstiklaline kavu~an Turk Antak· , 
yasantn mufassal haritas1 

Flab 25 kuru!f 
KANAA T KiTABEVi 

Hatay anlasmasmm 

TBa~bakan dilile 
e~rih ve izahl 

Suras1 muhakkaktlr ki Ata
ti.irk bu milli davanm adil ne
ticesine varmasmi iltizam bu
~rurken Suriyelilerin bu
gUnku ve yarmki yeni hayat
lartnda azami saadete var
tnalar• gayesini biitiin bir sa
tnirniyetle gozoniinde tut -

tnaktan biran bile hali 
kalmami§br. 

ri:::» ilhassa s~birkat; aydanberi 
~ Turk efkanm ~iddetle alakadar 

eden 1skenderun • Antakya ve 
havalisinden ibaret Hatay davamiZln 
l\1illetler Cemiyeti Konseyinde vardtgl 
llles'ud neticeyi evvelki gun Ba~bakan 
l~~et inoni.i Ti.irkiye Bi.iyi.ik Millet Mec· 
l~stnde irad ettigi tarihi nutuklanndan bi
~tle te~rih ve izah eyledi. Bu te&rih ve 
tzahta meselenin temas edilmedik hi'<bir 
noktas1 btrakilmami~ oldugundan Ba§· 
b~kamn bermutad ba~tan nihayete sami
ll!Iyet dolu bu hitabesi hit; ~i.iphesiz dahil
de, haricde ve her tarafta bi.iyi.ik bir e
hemmiyetle kar~1lanacakt1r. 
Ba~bakamn nutkunda meselenin her 

tarafx ortaya konmu~ olmak suretile ilk 
t~bariiz eden keyfiyet Cumhuriyet Ti.ir· 
kiyesinin bu i§te en kiit;iik muzmer fikre 
Yer vermeksizin yalmz hakka ve hakika
te istinad etmi~ olan hareket hattmm 
olanca samimiyet ve saffetile goriilmii~ 
ve bir daha gosterilmi~ olmasmdan iba
rettir. Tiirkiye Cumhuriyeti Hatay 
davasmda bu bolgedeki en az ktrk 
ls~thk Tiirk varbgmm idari ve kiil
liirel bir istiklale mazhariyeti liizu
lnt.tnu anlatmaga ~ab§tyor ve bunun 
i~in de vaktile alakadarlara kabul 
ettirdigi ahidlere dayamyordu. Bu 
davamn son had ~ekillerinde bize olma· 
d!k fikirler ve maksadlar isnad olunmu§· 
tur. Fa kat Tiirkiye Cumhuriyeti sulan 
b~~andirmak gayretini giiden veya o ka· 
hihyette olan bu tiirlii dii&i.incelere kar~1 
U~anmaz bir gayretle miicadele etmi~ ve 
nihayet hakikati herkese, hatta miistem· 
t.ke memurlanmn c;ok §a~ITttigl Fransaya 

I!e, tamtmt§tlr. Nihayet goriilmii§ B iyiden iyiye anl&§tlmt§br ki biz 
atay davasmda o bolgedeki Tiirk 

Yarhgimn tesirler ve tahakkiimler al
~~da kalarak ezilmemesinden bll§ka 

lr tnaksad takib etmiyoruz. 
Bize ~iipheli nazarlarla bakilarak te

reddiidle soruluyordu: 
- Hakikaten yalmz Hataym Tiirki

Ye haricinde milli bir Ti.irk varhg1 olma· 
Stni ' · m1 1sbyorsunuz? 

Cevab veriyorduk: 
d - Evet, ve kat'iyyen bu, ve bu ka-

ar. 

d. lnanm1yan diger bir istifham takib e· 
IYordu: 

.- Hataym bu ~ekil ve esastaki ayn 
~Illt varhgmi diger bir devletle (yani 
. t~nsa ile) mii§tereken garanti eder mi· 

SJniz? 

Cevab veriyorduk: 
.,• - 'fa bit, ve hie; tereddiid etmeksi
<-In!. 

f ~oyle boyle adeta kale iistiine kaleler 
k~ ~lunarak bu milli davam1z etrafmda
lll ~U~he muhasaralan yikt!dt, ve dava· 
i~I~ smet inoniiniin nutkunda pek gi.izel 
,..,. ~ ettigi vec;hile, yalmz ve ancak sami-
'''IYet' · d k I I B lletj 1llllz sayesin e azam m1~ o du. u 
let! ceye varmak hususunda evvela Mil
\'a ~r Cemiyeti muhitinin aydmlanmasi 
~ It ' la.
11 

TIUnan kazanmas1 lazimdi. 0, dost· 
III!). lliiZ!n Ve biitiin medeni alem efkan
du hakkim!Zdaki tevecciihile husul bul
t~~~ ."e nihayet Konsey, mes'ud neticeyi 

O!t " ']" I d' 13 e I an ey e I. 

tznd u neticenin ilk anlarda Suriye efka
~~ti~~Z<;ok n:ho§ bi.r karg~~::hk husul~ 
l!iin b 1~ olacagindaki tabnhge evvelkt 
ba.k u l si.itunlarda i§aret etmi~tik. Ba§· 
hill)~· stnet lnonii tarihi nutkunun mii· 
Suri I[. kismmi diinkii karde~lerimiz olan 
da./se Iieri bu anla~mamn Tiirkiye ka-u. 
~~~ltnu l1y~ mhenfaa~lerine dhe uyg

1
un . ~1-

lirk' tza ve Ispata asrey emt~hr. 
lil'e)jlte Cumhuriyeti Ba§bakam Su
~l'le ?lllJulanmm ikna etmek i~in 
tta"ltl! blr anla§mamanm viicud bul
le., \i ' olrnast ihtimalindeki tehlike
tehlik ~erinde duruyor. Filhakika bu 
"erec:~~e Vakit ve ne §ekillerde patlaklar 

&l bilinmiyen bir huzurlugun ve 

YUNUS NADI 
[Arkasz Sa, 6 siltun 3 te] 

Teleton: Ba§muharrlr ve ev1: 22366. Tahrlr heyett: 24298. idare ve matbaa kJSmi 24299 - 24290 

Turk gencliginin ge~en ilkte~rinde lstanbulda yaptzgr mitingten bir hatrra 

Bugiin biitiin Tiirkiye Hatay 
zaferini tes'id e ecek 

lstanbulda miting 
BiitUn vatansever halk, bugiin saat iki 
bu~ukta Beyaz1d meydan1nda yap1lacak 

muazzam toplanbya davetlidir 

Abideye degil, 
Abideyi yaratana .. 

Bugiin Istanbul halki, sulhperver bir 
siyaset cidalinden sonra kazandigiiDIZ 
Hatay zaferini kutlulamak it;in bir top· 
I anti yapacak. T ertib edilen programa 
gore, once Beyazidda Cumhuriyet mey-

Hatay davamiZin muzafferiyetle ne - ,Sehremininden; bir kol T aksimden bir damnda toplamlacak, or ada nutuklar 
ticelenmesi iizerine bugi.in ~ehrimizde ya- kol hususl vapurla Kadikoyiinden; diger soylendikten sonra Sultanahmed mey
ptlacak muazzam tezahiirat etrafmdaki bir kol da gene hususi bir vapurla Oskii- damna kadar gidilecek ve toplanh ora· 
hamhklar tamam olmu~tur. dardan hareket edecektir. Kadtkoy ve da bitecek. Hatay Erkinlik Cemiyetin-

.. 1 h 1 den bir heyet, Sarayburnundaki Ata· 
Bugiin saat on dart bu~ukta Beyaz1d Uski.idardan kalkan vapur ar civar a -

· tiirk heykeline ve T aksimdeki Cumhu-
meydamnda biitiin Istanbul halhmn i~ • kmt da alarak Sirkeciye getirecektir. 
tirakile biiyiik bir miting akdedilecektir. Taksimden hareket eden kmmln vapurla ABIDIN DAVER 
Mitinge i~tirak edecek olanlar bir kol [Arkast Sa. 3 siltun 4 te] [Arkasz Sa. 3 sii.tun 3 te] 
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M. Hitler, arttk emrivaki 
devrinin ge~tigini sOyledi 

Almanya, miistemlekelerini geri istemekten ve 4 senelik 
plan dan 

etmek 
vazge~memekle beraber hakiki bir sulh tesis 
i~in alt1 maddelik bir proje teklif ediyor 

M. Hitler Alman milletine hitab ederken 

Almanyan1n ispanya 
i~inde tuttugu yol 

Berlin 30 (Hususi)-30 ikincikanun 
tarihinde yapilan nasyonal sosyalist in 
kilabmm dordi.incii ytldoniimi.i miinase
betile biitiin Almanyada bu sabahtan 
itibaren §enlikler yap1lmaga ba§lanmi§tir 

Bu miinasebetle Rayi§tag meclisi de 
bugiin Kroll operasmda biiyiik mera • 
simle ac;IId1. Reis General Goring celse· 
yi at;arak riyaset divam intihabatl yap1· 
lacagmi bildirmi§, bunun iizerine Dahiliyl! 
N azm doktor Frick f1rka grupu namma 
General Goring'i Rayi§tag meclisi riya
setine namzed gostermi§tir. Meclis Ge
neral Goring'i miittehiden riyasete inti • 
hab etmi§tir. 

!ntihabdan sonra General Goring 
meclise te§ekkiir ederek sozii M. Hitlere 
vermi~tir. Alki~lar arasmda kiirsiye ~1kan 
M. Hitler &u nutku irad etmi~tir: 

M. Hitlerin nutku 
Berlin 30 (Husust) - Biitiin diinya 

tarafmdan merakla beklenen ve dikkatle 
dinlenen nutkunda Alman devlet reisi 
evvela i§ ba§Ina geldigindenberi yapt1g1 
inktlablan hirer hirer anlatmi§ ve nas · 
yonal sosyalizm inktlabmt «en az kan 
dokmek suretile viicud bulan inkilab» di 
ye tavsif ettikten sonra harid i§lere te • 
mas ederek §oyle demi§tir: 

«- Soyliyecegim §udur ki mevhum 
siirprizler devresi gec;mi§tlT. Almanya 
diger devletlerle hukukan miisavi bir dev· 

[Arkasz Sa, 8 siitun 1 del 
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«Times)) in isabetli 
bir ta vsiyesi 

«Suriyeliler Tiirkleri 
memnun ederlerse da· 
ha kazanclt ~1karlar!» 

Times gazetesi Hatay meselesinin dos
tane bir sureti tesviyeye iktirandan do • 
lay1 Tiirk ve F ranstz hiikumetlerinin 
uzla~ma hususunda gosterdikleri hiisnii 
niyetten memnuniyetle bahseden ba§m:l
kalesinin sonunda Cenevrede alman ka-

f Arkast Sa. 8 siltun 5 te] 
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Moskova mahke
mesi kararJni verdi 

Maznunlardan on ii~ii 
kur~una dizilecek 

Moskova 30 (A.A.) - Piatakov, 
Senbriakov, Muralov, Liv§itz, Drobnis, 
Boguslavski, Kuiazov, Ral~k. Norkin, 
.Sestov, T urok, Gra§ ve Pu§kin idama 
mahkum edilmi§lerdir. Radek, Sokol -
nikov ve Arnold onar sene ve Stroilov 

[Arkast Sa. 8 siltun 4 te] 
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Rumen Veliahdi 
Prens Misel'in hastahgt 

' 
tehlikeli bir safhaya girdi 

Floransa 30 (A.A.) - Veliahd 
Prens Mi§el'in sihhi vaziyeti eskisi ka • 
dar iyi degildir. Prens tekrar gribe tutul
mu§tur ve oksiirmektedir. Harareti 40,8 
dereceye kadar ~Ikml§tlr. 

Bjiyiik ~efin gezintisi 

Biiyiik !?ef Atatiirk iki gece evvel Franstz tiyatrosunu te~rif ede
rek opereti seyretmif ve geceye ragmen toplanan halkm tezahiiratJ 
arasmda Dolmabah!reye avdet etmi,tir. 
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7e~kilatz Esasiye tadilatz 

150 meb'us Meclise 
bir takrir verdi 

Tiirkiye Cumhuriyetinin 
birinci mad de ile 7 4 ve 

· tadil edilmesi 

tayin eden 
maddelerin 

olundu 

vasf1n1 
75 inci 

teklif 

Tiirkiye Millet Meclisi i~tima halinde ... 
Ankara 30 (Telefonla) - T e§kilat! talar da enciimende tetkik olunacakttr. 

Esasiye kanununda tadilat yaptlmasi T adili teklif edilen hiikiimler arasm· 
i~in 150 meb'us tarafmdan imzalanmi~ da Te§kilatx Esasiye kanununun Tiirki· 
olan teklif Meclise verildi. T eklif, Mec· yede devlet §eklini gosteren maddesile 
lisin T e§kilatt Esasiye Enciimeninde mii- istimval ve istimlake aid olan maddesi 
zakere olunduktan sonra son §eklini ala· ve vicdan hiirriyetine dair maddenin bir 
cakttr. fikras1 da bulunuyor. 

Ogrendigime gore diin ak§am imza - Partinin dordiin<:ii biiyiik kurultay1 
lanan bu teklifte zikredilmemi§ olan iki tarafmdan 1935 maytsmda tasvib olu· 
ayn miihim noktamn da tadilatta nazan nan programda da zikredilmi§ oldugu 
dikkate ahnmas1 hususunda bugiin ay • vec;hile T e§kilatt Esasiye kanununun bi· 
nca te§ebbiiste bulunulmu§tur. Bu nok· [Arkasz Sa. 4 siltun 1 de] 
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Ihtiyat Zabit Mektebine 
dikilecekAtatiirk heykeli 
Heykel kaidesinin temeli diin biiyiik merasimle 
abldJ, mekteb kumandanl giizel bir nutuk soyledi 

T emelatma merasiminden bir intrba 
ihtiyat Zabit mektebinin kap!Sl oni.i- giizel bir nutuk soylemi~ ve yap!lan i§in 

ne Atatiirkiin biiyiik bir heykeli dikilece- bi.iyiikli.igiinii anlatmi~hr. 
gini yazmi~hk. Diin biiyiik merasimle Atatiirkiin heykeli, heykeltra§ Hadi 
heykel kaidesinin temeli atiimi§hr. Bu tarafmdan haZITlanmaktadiT. Heykeltra§ 
merasimde mekteb kumandam erkamharb Hadi, Adanadaki Atatiirk abidesinin 

kompozitoriidiir ve .;ok ktymetli bir 
kaymakaml Behzad Gokerle mekteb za· san'atkardir. Heykelin t;amurdan yap!l· 
bitam ve muallimleri bulunmu§tur. makta olan kahb1 yakmda bitecek vc 

Behzad .Coker, bu miinasebetle .;ok tunc olarak dokiilecektir. 
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J 
Tarihi tefrika : 18 Yazan : M. Turhan Tan 

Kanuninin huzurunda! 
«Dile benden ne dilersin?» sualine, Ostad1azam 

cevab verdi: «Hayabmin korunmas1nd» 
Bu, hakimin lc.endini adil buldugu kadar §mdayd1. F akat son alti ayhk hay at onu 
mahkumun da nefsini haks1z ve su~lu muthi§ surette y1prathgmdan yetmi~ini 
gorduglinu gosteriyordu. 

Ostad1azam, kthc vuru§larl, kale de -
viri§leri gibi giyini§leri, baki§Ian ve ko -
nu§malan da ayn ayn hirer azamet nii -
munesi olan Tiirklerle nas1l olup ta boy 
olc;ii§mege yeltendigini kendi kendine so· 
ruyor ve yaphg1 i§i riiyada g~mi§ sana
rak ic;in ic;in hayret ge~iriyordu. hte o s1· 
rada Piri Pa§amn sesi onunla ilgilendi 
ve §U emrin verildigi duyuldu: 

- Rodos beyi el opecektir, mtma 
kaftan ge~irin. 

Bizim tarihc;ilerin hii'at, fienk miiver
rihlerinin Magnifique manteau d',~onneur 
dedikleri yakast s1rmah iistluk UstadJa
zamm omzuna atthrken saray memuru 
yapdacak rasimeyi de ihtar etti: 

- Y akasm1 op, sonra mtma ge~ir I 
Ostad1azam, dudaklarma temas eden 

kuma§ta galib hiikiimdarm ayaklanm sez
di ve titredi. Kendisine hilati degil Hiin· 
kann ayagmt optiirdiiklerini anhyor ve 
bu zarif tahakkumde biitiin ikbalinin yer
lere ahld1gmi goriiyordu. Bu ruhi gorii
§iin uyandJrdJ&i sersemlik g~meden 
iki ~avu§ kollanna girmi§lerdi. onu ota
ga sokuyorlardi. Maglub kumandan an
cak §imdi ~urunu tophyabilmi§ti ve ken
dini yenen, temsil ettigi tarikati de bir 
tarih avaresi haline koyan adamt biitun 
idrak kabiliyetile tema§aya c;ah§lyordu. 
Fa kat galibine dikilen gozlerini o yiik • 
seklikte tutamad1, ~ar~abuk yere egdi. 
<;;unkii Hiinkar kendisine giizide bir Y e
nic;eri, ser;kin bir Sipahi kadar heybetli 
goriinmii§tii. Bu heybet, galibin seferber 
bir Turk neferi gibi giyinmesinden ileri 
geliyordu. 

0 dakikada Siileyman da heyecanh 
bir dikkat ic;indeydi, Turk gliciiniin mu
cizevi hamlelerine be§ ay kar~1 durabilen 
§U adamda iltifata laYJk bir k1ymet an
yor ve nafiz gozlerini kupmadan mag • 
}~ ~alyeyi lizun uzun suzuyordu. Bu 
ara§hrmamn sonu actme.k oldu. <;iinku 
onda bir Tiirkii imrendirecek her hangi 
bir k1ymet §emmesi degil, )Ohlmi§ bir 
kalenin hazin harabesini gormli§tii. Bu 
sebeble hiirmetten ziyade rikkat gaster -
di: 

- G~mi, olsun, dedi, ag1r bir fela -
kete ugradm1z. Fa kat iiziilmeyin, miite
hammil olun. Miilkler elden ele gidege]
mi~tir. Hi~bir miilk, hi~bir hiikiimdara 
baki degildir. Hakiki miilk sahibi Tan -
nd1r. Bizler hirer bek~i durumundaYJz. 
Siz, bekc;iligini yaphgm!Z §U miilkii ba
na devrettiniz, gidiyorsunuz. Y ann ayni 
ai..Jbete benim de ugramlyacaglml kim te
min eder. hte bunu du§iiniip iiziintiiden 
kurtulm1ya ~ah§m. 

Ostad1azam, birkac; te§ekkiir kelimesi 
mmldamrken Hiinkar - ger~ekten §ef -
katli bir sesle - sordu. 

- Benden bir dileginiz varsa soyle • 
yin. Miimkiin olan her yarduru yapmak 
sizi memnun etmek isterim. 

L'isle adam boynunu biiktii: 
- Hayabmtzm bagJ§lanmasmi 

nm. 
iste -

- Ordu zaten bu lutfu yaptt. Size 
k1ymad! ve k1ydutmadJ. 

- T e§ekkiir ederim. Ba§ka bir dile
gim yok. 

- Oyle ise sarayma don, yolculuga 
hazulan. Bir hlma ziyan, tek malma 
zarar gelmeden istedigin yere gideceksin. 

Hiinkar, az kald1, dayanamay1p sora
cakl!, amcas1 oglunun nerede oldugunu 
on a soyletmek istiyecekti. Fa kat kendini 
toplad1, dudaklanna kadar gelen bu so
ruyu di§leri arasmda ~ignedi. Bununla 
beraber biitiin adaYJ s1kl bir ablukaya 
ald1rtmaktan geri kalmad1. Cern Sultan 
oglunu ku§ olsa uc;urtmiyacak, bahk §ek
line girse ka~utmiyacaktJ. Biricik dli§tin· 
cesi arhk onu yakalamaktan ibaretti. 
Hurremin latif, zarif ve cazib hayalini 
bu emele feda ediyordu, arama goziin -
den uzakla§tmyordu. 

a§mi§ gibi goriiniiyordu. Padi§ahm elini 
operken titriyor ve hiingiir biingiir agh
yordu. Suleyman yurdundan ebedi su • 
rette elida dii§iiriilen §U maglub du§ma· 
nm gozya~larmdan miiteessir oldu, iyi 
rumca bilen Ahmed Pa§aya yiiziinii c;e
virdi: 

- Bu ihtiyan, dedi, gurbet illere siir
diigiime miiteessifim. Bana degil, talihine 
kiismesini kendisine tathca anlat. 

L'isle Adam bu iltifata da te~ekkiir 
ettikten sonra otagdan ~1kh, arkada§la -
rile birle§erek klYJYa indi, gemiye binme
ge hazirlandJ. Padi§ah namma bir ~a -
VU§ onu ugurlamaga memurdu, MJSJr ge· 
micilerinden Pir Ali reis te ~avu§a arka
da§hk ediyordu. Bu denizcinin oraya 
gonderilmesi, Cern Sultan oglunu ~ahsan 
tammasmdan dolay1 idi. Reis, MISirm 
y avuz tarafmdan ahnmasmdan once 
~ehzade Murad, kolemenler saraymm 
konugu idi. 0 saray, Y avuzun hiicumile 
ortadan kalkmca • ~olugile, ~ocugile -
Rodosa ka~ml§tJ. Pir Ali reis, i§te o ko· 
nukluk y11lannda bu derbeder prensi gor
!Dll§, iyiden iyiye tamml§ bulunuyordu. 

Cern zade hakikaten §ovalyeler tarafm
dan ka~mlmak isteniliyor muydu ~ H lin· 
kann buna tam bir kanaati vard1. <;;iin
kii amcas1 oglunun Rodosta kalmak is • 
tiyecegine asia ihtimal vermiyordu. Boy· 
le bir hareket, goz gore gore oliimii bek
lemek olurdu. Halbuki Cern Sultan og -
lu, olume susaml§ bir adam degildi. Oy
le olsa !stanbulun fethi masmda Bizans 
saraYJnda bulunan §ehzade Orhan gibi 
davramrdJ, kendi kendin,i yok ederdi. 
Bunu yapmad1gma gore halas c;areleri 
arad1gma §iiphe edilemezdi ve bu ~are 
de §(ivalyelere katlhp ka~mak olabilirdi. 
Rodostan kovulan miisellah papazlarm 
galibden ~ almak ic;in bu yurdsuz Prens· 
ten istifade etmek istemeleri de kuvvetle 
muhtemel oldugundan Sultan Suleyman 
ihtiyath davranmak zorunu duymu§tu, 
Pir Ali reisi sahile yollami§h. 

Hadiseler, Hiinkann dogru dii§iindii
giinii isbat etmekte gecikmedi. Prens 
Murad, ger~ekten ka~mak istiyordu ve 
§ovalyeler de kendisini te§vik ettiklerin
den ispanyo[ papaz1 k1yafetine girerek 
g~enler kafilesine kahlml§tl. lki k1zile 
bir oglu ve karm da beraberdi, kendisi 
gibi kihklanm degi§tirmi§lerdi. Ostad!a
zam, bu ka~ma ve ka~Jrma i§inde amir 
bir rol oynad1&t halde ne olur, neolmaz 
miilahazasile alarga bir vaziyet alml§h, 
Prens Murad tak1mmdan uzakta bulu -
nuyordu, onlarla ilgili degilmi§ gibi go· 
riiniiyordu. Berikiler de - biitiin barb 
miiddetince ve harbden sonraki gunlerde 
kendi adlanmn Hiinkar tarafmdan dile 
almmamasmdan dogma bir umidle - pek 
tela§ gostermiyorlardJ, kay1ga atlamak 
iizere sahilde ma bekliyorlardJ. 

Rodosun arhk Turk tabiiyetine girmi§ 
say1lan ahalisi, di§ili, erkekli hep birden 
klYJya dokiilmu§lerdi, denizin kucagmda 
yeni bir yurd aramaya giden maglublar1 
seyrediyorlard1. Bu giizel adaya haks1z 
olarak yerle§mi§ ve oradan hakh olarak 
kovulmu~ olan ~ovalyeler halkm yiire • 
ginde hi~ te yer tutmu§ degillerdi. On -
lar, salibi gosterip kendilerine yo! a~an 
ve fakat a~1lan yolda k1hcla yiiruyen 
miistebid bir ziimre idi. T annya dua ye
rine kesilmi§ insanlardan kiime kiime 
kurban sunuyorlard1. Kiliseleri dindar 
h1ristiyanlann goniil ho§lugile verdikleri 
nezirlerle, sadakalarla siislemek istemez
lerdi, korsanhk yap1p ~aldiklan Tiirk 
malile doldurmaya sava§Jrlardt. Kendi
lerine yer veren, sayg1 gosteren halki ise 
ancak kale gibi kullamrlardJ. 

Bu sebeble Rodoslular i~in i~in sevi
niyorlardJ ve §Ovalyeleri Rodostan atan 
Tiirk pen~esinde kendilerinin de ruhla -
nna vurulan zincirleri bran bir halaskar 
kudret goriiyorlard1. KlYJYa dokiiiU§leri 
i§te hu kurtulu§u kutlamak ve miiste
bidlerin denize siiriilii§iinii sevine sevine 
seyretmek i~indi. 

Bursa - Karakoy 
timendifer hatt1 

Bursan1n ikbsadi haya
bnda rol oyntyacak 
Bursa (Hususi muhabirimizden) 

Bursanm C. H. Partisi kongrelerinde 
her YJl tekrarlanan bir dilegi vardrr. 
Bursa i<;in en miihim ve hayatl bir derd 
olan bu dilek buray1 Anadoluya bagh
yacak bir (Bursa • Karakoy) hattmm 
in§as1d1r. 

Ge<;en sene Naf1a Vekili Ali <;:etin • 
kaya, Belediye reisimize, bu hattm 937 
y1lmda yapllacak alan yeni be§ senelik 
programa konacagm1 vadetm~t-ir. ~u 
halde esas itibarile htikfunetimizin de 
kabul etmi.§ oldugu bu hattm birka<; YJ· 
la kadar in§asma ba§lanaca~ §tiphesiz
dir. 

Karakoy hath Bursa i9in ikt1sadi bir 
zarurettir. ikhsadi kalkmma mevzuu 
bahsolurken mtihim bir ntifusun teka • 
siif ettigi Bursa ve hinterlandmm bu 
ihtiyact yalmz Bursa i9in degil, ayni 
zamanda orta ve i<; Anadolu hesabma 
da bir ihtiyac; sayllmaktad1r. <;:unkti, 
yiiz binlerce ntifuslu bir vilayetin en 
zengin ve en kalabahk ntifusunu barm
dlran par9alar1 Karakoy hath gtizer·-

gahmdadll'. inegol ve Yeni§ehir kaza -
lar1 Bursa ~ehrini bile besliyen hirer 
zahire ambar1d1r. Bursanm Karakoy 
yolile Anadoluya sevkettigi tticcar e~ -
yas1, mahsulat ve mamulat c;ok ehem -
miyetli bir yekun te§kil etmektedir. 
Bunu Ticaret Odamtzm istatistikleri 
bariz bir surette gostermektedir. Bun -
dan ba~ka Anadolu §ehirlerile Ankara 
ve Bursa arasmdaki yolculuk hep bu 
yoldan yap1lmaktad1r. 97 kilometro U· 

zunlugunda olan yolun hemen muhte • 
lif noktalarmda ya bir yolcu otobiistine 
veya tticcar e§yaSI gotiiren bir kam -
yona raslantr. Ayr1ca arabalarla yap1 -
lan sevkiyat ta hesab edilirse yolun ne
kadar i§lek Qldugu ve yap1lacak bir 
hattm imal masrafm1 c;ar9abuk c;tkara
cagt kolayca anla§Ihr. 

Bunlardan maada inegoltin kereste 
sevkiyah yalmz b<l§ma her gi.in bir mar 
~andiz katar1m i§letebilecek bir yeklin· 
dad1r. 

Hattm askerlik noktai nazarmdan bir 
klymet ve ehemmiyeti olup olm1yaca • 
gm1 bilmiyorum. Fakat muvasala ve 
mi.inakale bakrmmdan diger bir~ok h!l.t
lanmlzdan ziyade ~liyecegine asla §UP

he olm1yan Karakoy - Bursa ha~t~mn 
Bursayt ikhsaden ihya edecegi muhak· 
kakhr. 

Zira, Bursanm yiiziinti, yazm buraya 
banyolar ir;in veya gezmiye gelenler gi.il 
dtiriir. Ticari hareket yazm ve koza ile 
ttittin mahsullerinin idraki gtinlerinde 
canh olur. 
K1~m adeta mtinzevi bir hal alan Bur

sanm c;ar§tlarmda §ehre gelen koyltiler
den ba§ka sinek u9maz. 6, 7 ay yalmz 
Mudanya iskelesile yaptlg1 sevkiyata 
miinhas1r kalan Bursamn ticareti Bur
sayt tatmin edecek mahiyette degildir. 

Ahi daglarmdan ge<;en Karakoy yolu 
ise kt§m ekseriya karla kapand1gmdan 
Anadoluya sevkiyat pek mti§ktil olur. 
Veya hi9 yapllamaz. Bu itibarla Bursa 
ve havalisi kl§m ticari hareketler baln
mmdan <;ok durgun bir vaziyette kahr. 

Halbuki, bir Karakoy hattl bu dur • 
gunlugu canlad1rabilecegi gibi ki§ tati
linde de An1karadan Bursa kaphcalart
na bir akm yaratabilir. Kl§ln biraz din
lenmek veya banyo almak, spor yap -
mak istiyenler buraya kolayca, rahatga 
ve ucuzca gelebilirler. Bittabi buradan 
ve civardan i<; Anadoluya ve Ankaraya 
gidip gelecelker i<;in de bu hat emni -
yetli ve rahat bir vas1ta olacaktlr. Oto
biis kazalarmdan tirkenler bu yoldan 
seyahate pkarlarken nerede ise hayat
larml sigorta ettireceklerdir. Hatta bu
nun igin Bursadan Ankaraya gidecek o
lanlar veya Ankaradan buraya gelip te 
di:inecek olanlar ekseriyetle Mudanya
dan istanbula gitmekte ve oradan An
karaya hareket etmektedirler. 

Karakoy hattmm Ahi daglarmdan 
de gil de N ezit vadisinden ge<;irilmesi 
dii§tiniildtigii soylenmektedir. 

Bizce nereden ge9irHirse ge9irilsin, 
fakat bu ~e - temenni olunur ki • en 
yakm bir atide ba§lansm. 

MUSA ATA$ 

DENIZ ISLER/ 

Kilyos a~1klarmda karaya o
turan vapurun vaziyeti 

Ostad1azam da ayak siiriiyor gibi bir 
vaziyette idi. Bir tiirlii hamhgml tamam
lamJyordu, yola ~lkmiyordu. Hiinkar, 
onu sezdirmeden zorlamak i~in §ehre ka
dar gitmekten ~ekinmedi ve kendisi at 
iistiinde oldugu halde §ovalyelerin evi 
oniinde tembel yolcu ile goru§erek gemi· 
lerin h~m bulundugunu mujdeledi. 

Karadan ayagm1 ilk ~eken OstadJa -
zam oldu, Hiinkann gonderdig~i ravu• 

-s ' Ge<;enlerde f1rtma ve kar tipisi yii -
ona birkac; nazik kelime soyledikten son- ziinden Kilyos a91klarmda karaya otur-

L'isle Adam'm bu vaziyetten ve bu miij
deden sonra ayak suriimesine imkan kal
maml§tl. 0 da vaziyetin nezaketini ka v

radl, p1by1 piTtlYJ toplad1, 1 523 y1bnm 
birinci giiniinii hareket tarihi ol arak tes
bit edip Padi§aha bildirdi ve ogiin dart 
altm vazodan ibaret olan hediyesile bir
likte Hiinkar otagma geldi, el oplip ve
dala§tJ. 

OstadJazam o tarihte beniiz altmi§ ya-

rn geri r;ekildi, ~valyelerin kay1ga bin· mu~ olan Romanya band1ral1 Karmen 
melerini seyrediyormu§ gibi bir vaziyet Silva vapuru hentiz kurtarllamami~hr. 
ald1. Pir Ali reis te ayni durumdayd1, Vapur yan batmi§ bir vaziyettedir. Am
fakat gozleri boyuna hareket ediyor, dort 
:yam tarassud altmda hulunduruyordu. 
l§te bu sHada Prens Muradm kafilesi 
goriindu. Murad kansile c;ocuklanm ar
dma takml§ olarak geliyordu. Pir Ali 
reis, geni§ siperli papaz ba§hgmm altm
da, kiraza agml§ §ahin gagasm1 anduan 
tarihi burnu daha uzaktan sezdigi i~in 
yamba§mda duran r;avu§a flsJ!dadJ: 

- ,Sehzade geliyor I 
[Arkan var] 

barlar1 tamamen su ile dolmu§tur. Bu 
itibarla kurtanlmas1 hayli gti<; olacak -
hr. 

Kaza mahalline Rumen vapurundaki 
yiikleri bo§altmak i9in vas1talar gonde
rilmi§tir. Vapur bo§altild1ktan sonra 
yaralan kapatllacak, ondan sonra tu -
lumbalarla ambarlardaki su bo§alt!la -
cakhr. Bu i§ler bittikten sonra vapu • 
run gekilerek yiizdiiriilmesine ~ah§lla
caktlr, 

Posta Kongresi 
i~tima bitti ve murah
haslar memleketlerine 

gittiler 
Kahirede toplanacak olan beynelmilel 

posta ve telgraf kongresine gonderile -
cek teklifleri hamhyan Balkan devletle· 
ri murahhaslan dun sabah saat onda Ti
caret odasmda tekrar toplanarak haztr -
ladJklan raporlan son defa gozden ge~ir· 
mi§ler ve teklifleri miittefikan kabul ede
rek imzalamJ§lardJr. 

Beynelmilel telgraf nizamnamelerinin 
baz1 maddelerini tadil teklifinde bulunan 
bu mli§terek kararlar, Turk hiiklimeti va
sJtasile Berndeki beynelmilel merkeze 
gonderilecektir. Balkan murahhaslarmm 
hazulad1klan bu mli§terek rapor Bernde 
diger devletlerin yolladJklan tekliflerle 
birle§tirilerek bir kitab halinde Kahirede 
toplanacak olan kongre delegelerine gon· 
derilecektir. 

Kahire kongresinde bu teklifleri mii • 
dafaa etmek ve tezlerini tam manasile 
tebelliir ettirebilmek J~m fstanbulda 
toplanan murahaslar gelecelc. sene Kahi
re kongresinden birka~ giin evvel Kahi • 
rede toplanacaklar ve kongrede one sii
recekleri teklifleri aralannda taksim ede
rek istanbulda meydana getirilen kiil 
halindeki mii~terek tekliflerin her murah· 
basi ba~ka ba§ka maddelerini kQngreye 
bildirecektir. 

Dunkii toplantJdan sonra Rumen ve 
<;e.koslovak murahhaslan memleketlerine 
donmu§lerdir. Diger murahhaslar dun 
Bogazda bir gezinti yapmi~IardJr, 

SEHIR ISLER! 

Tramvay iicretlerinde yap•
lacak tenzilat 

Tramvay ticretlerini tesbit edecek a
lan tarife komisyonu bu hafta i9inde 
toplanacakhr. Komisyondaki mtitehas
Sislar, tarife formiilleri iizerindeki tet
kiklerini bitirmi§lerdir. isvi9re frangr
nm ucuzlamasmdan dolay1 elektrik fi· 
atlannm indirilmi§ olmasmm tramvay 
ticretlerine de tesir yapacagt muhak -
kak addedilmektedir. Tarife komisyo -
nunun b1~ toplanhsmda tramvay ticret
lerinde yapllmas1 laztm gelen tenzilat 
miktarlart tesbit edilecek ve keyfiyet 
bir raporla N af1a Vekaletine bildirile -
cek ir. ' · ·T 

·KOLTVR I$LERI 
Azhk mekteblerinde bayrak 

merasimi 
Azhk mektelberinde de bayrak mera

simi yap1lmasma karar verilmi~tir. Bu 
karar bir tamimle azhk mektelberine 
bildirildiginden dun ilk defa olarak is
tanbuldaki Ermeni mektelberinde san
cak merasimi yap1lm1§hr. Ni§anta§m -
daki Nor T1bros mektebi mtidtirti Hint
liyan bu mtinasebetle bayrak merasi -
minin manasm1 anlatan bir nutuk soy -
lemi.§tir. 

ADLIYEDE 

Bir ka~ak~• mahkum oldu 
Cavid admda bir §ahls dun Kara -

giimrtikte koylti sigaras1 satarken po • 
lisler tarafmdan yakalanmJ~ttr. Cavid 
karakola gitmek istemiyerek polislere 
hakaret etmi.§ ve ciirmti me§hud mah • 
kemesine sevkedilm~tir. Cavid dun bir 
ay be§ gi.in hapse ve 35 lira para ceza · 
sma mahkfun edilmi§tir. 

CEMIYETLERDE 

Bugi.in 400 seyyah geliyor 
Ahnan band1rah Relyan vapurile bu

gtin §ehrimize 400 seyyah gelecektir. 
Bu mevsimin ilk seyyah kafilesini te§
kil edenler §ehrimizde bir gun kala • 
caklard1r. 

Lodos firtinasi 
devam ediyor 

E vvelki gece f1rbna bir 
~ok zararlara sebeb oldu 

Birka~ giindenberi devam eden lodos 
f1rtmast evvelki gece goriilmemi§ bir §id
det kesbetmi§tir. Riizgar o kadar §iddetli 
esmi§tir ki limanda ve civar sahillerdeki 
kii<;iik merakib batmamak i~in lodosa 
maruz olm1yan yerlere ka~maga mecbur 
kalmJ§lardu. 

Futma yiiziinden §ehirde bin;ok agac· 
lar yikilmi§, radyo antenleri kopmu§, ki
remidler u~mu§tur. 

Futmanm §iddetinden dolay1 dun sa· 
bah ki>prii ar,;JiamamJ§hr. 

Futma diin sahahtanberi siikunet bul
mu§, hava a~m1~ ve bize vakitsiz, fakat 
muvakkat bir ilkbahar getirmi§tir. Lodos, 
havay1 o kadar ISltmi§hr ki diin, §ehirde 
bin;ok kimseler ceketle gezmi~lerdir. 

MUTEFERRIK 

lnek~iler ayr1 bir cemiyet 
kuracaklar 

Siit~iiler cemiyetinin i9inde bulunan 
inek9iler cstit miistahsilleri. nam1 al -
tmda ayn bir cemiyet kurmak i<;in T.i
caret Odasma mtiracaat etmi.§lerdir. 

Siit9iiler cemiyetinin azasm1 te§kil e
den siit9iilerle slit mtistahsillerinin 9a
h§ma sahalan ve menfaatleri birbirine 
tamamen z1d oldugundan bu cemiyette 
insicam te§kil edilememi.§tir. Evvelce 
de bu cemiyetin azalar1 ayn iki cemi • 
yete mensub bulunmakta idiler. Bunun 
i<;in Ticaret Odas1 bu talebe muvafa -
kat etmi.§tir. 9imdi bu cemiyet bu su • 
retle ikiye aynlacaktrr. 

Hava kuvvetlerine yard1m 
vergisi hakkmda bir tamim 
Hava kuvvetlerine yard1m verg1s1 

hakkmda Vilayete §U tamim gelmi§tir: 
1 - Orduda mecbur! askerlik hizmet 

lerinin ifas1 s1rasmda yeti§en yani ge -
dikli kii9iik zabit vaziyetinde bulunml
yan erba§ ve 9avu§lara verilen maa§ ta
yin ve ia§e bedelleri; 

2 - Jandarmada erat, erba§ ve <;a • 
VU§lara keza mecbur! askerlik hizmet
lerinin ifas1 s1rasmda, yani hizmet mild 
detlerini temdid etmeden evvel verilen 
maa~ ve tayin ve ia~e bedelleri; 

3 -: ·J...e¥11..~ meccani mekteb talebe
sine verilen ticretler; 

4 - Giimriik Muh,W.za te§kilatma 
aynlan ve alb ay hizmetten sonra be§, 
on ve on be§ lira maa§ alan er, erba§ ve 
9avu§lara keza mecburi askerlik hiz • 
metlerinin ifast mtiddetince ver.Uen rna· 
a§ ve ia§e bedelleri; 

Hizmet mukabili tediyattan say1lann
yacag1 i9in hava kuvvetlerine yard1m 
vergisine tabi tutulamaz. Jandarmada 
hizmet miiddetlerini temdid edenlerin 
bu hizmeti bir meslek ittihaz etmi§ ol
malarma gore maa§, tayinat ve temdidi 
miiddet zamm1 gibi istihkaklannm bu 
vergiye tabi tutulmas1 iktiza eder. 

halya sefiri Ba§vekilimizle 
gorii§tii 

Ankaradan ak§am gazetelerine veri· 
len bir haberde Ankaradaki italyan se
firinin Ba§vekil ismet inontinti ziyaret 
ederek Turk ve italyan Hariciye Nanr
lan arasmda Milanoda vuku bulacak 
miizakerenin mevzuunu tesbit ettikleri 
bildirilmektedir. 

SOSYETELERDE 

lstifa haberi dogru degil 
Elektrik §irketi idare meclisi azala · 

rmdan bazllannm istifa ettikleri hak -
kmdaki haberin dogru olmad1g1 anla -
§llmi§hr. Evvelce de yazml§ oldugumuz 
gibi idare meclisi reisi M. Veyl istifa 
etmi§tir. Yeni idare meclisi reisi onii • 
mtizdeki mart aymda se9ilecektir. 
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Sigorta prodiiktorleri kongresi 

Diinkii kongrede bulunanlar 
Tiirkiye sigorta prodiiktorleri birligi, nun produktore, sigorta endiistrisi miis· 

senelik kongresi postane arkasmda Tiir • tahsiline, yani ~ift~isine aid olmas1 laz1m 
kiye hanmdaki lokalinde dun akdedil- gelirken baz1 §irketlerin yanh§ telakkile· 
mi§, yeni heyeti idareye R1fk1, Kemal rinin tashihi hususunda te~ebbiisata ge<;il
Ba§aran, Muiz Dan on, ilaridis; Asian; mesi ve prodiiktorlerin sair haklannm te· 
yedek azahga Aleko Dreiipulos ve Ser- mini meseleleri hakkmda heyeti idareye 
med intihab edilmi§tir. salahiyet verilerek kendilerinden muvaf· 

Kongre raporunda; sigorta portfoyU· fakiyet temenni edilmi§tir. 
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Siyasi . i'cmal 
ispanyanin tabi 

kontrol 

"'1 

olacagt 

an spanyaya goniillii gonderilmesinio 
men 1 1~10 ingilterenin alakadar de\'' 
letler nezdinde 9 kanunusanide yap' 

mi§ oldugu te§ebbiise en son Almanya ile 
!talya da ayni zamanda ve esaslan bir 
olmak iizere cevablanm vermelerini mii• 
teakib Londra tekrar harekete g~ti. A· 
lakadar devletlere yani F ransa, Alman· 
ya, !talya, Sovyetler Birligi ve Porteki: 
ze goniilliilere aid memnuiyetin ayn1 

zamanda icra mevkiine konulmast mak' 
sadile ademi miidahale komisyonunun bir 
tarih tesbiti i~in evvelki te§ebbiisiine ai~ 
muhabereleri bu heyete tevdi eyledigin1 

bildirdi. 
Bundan ba§ka memnuiyetin tatbik1na. 

nezaret ve yahud murakabe i~in bir sis• 
tern vaz'ma aid bir mukavelenin tahak• 
kuk edebilmesi i~in her devletin §imdide~ 
goniillii toplanmasmt ve gonderilmesinl 
menedecek tedbirleri almast da ingiltere 
tarafmdan rica edilmi§tir. Bu suretle 
memnuiyetin ayni zamanda vazedilmesi 
ve miiessir bir kontrol sistemi viicude ge' 
tirilmesi gayesile alakadar biitiin devlet• 
lerin miittehiden istedikleri §artlann ta' 
hakkuk eylemesi i~in tekrar ingiltere a' 
lelacele harekete g~mi§ bulunuyor. Di· 
ger taraftan ingiltere ispanyaya evvelce 
gelen goniilliilerin ve propagandactlann 
ihrac edilmeleri i~in Almanya ile !talya. 
tarafmdan birlikte ileri siirulen talebi de 
tensib etmi§tir. F ransa ile Sovyetlerin ya• 
na§mak istemedikleri bOyle bir tedbid 
ingiltere, Almanya ile italyamn ]STar! 
kar§Ismda bunlar da tervic etmek mec· 
buriyetinde kalml§lardtr. 

ingilterenin biran evvel tabakkuku i~in 
alakadar devletlerden laz1m gelen ted • 
birleri §imdiden almalanm rica etmi§tir. 
!spanyada muharebe eden iki tara£ yani 
gerek !spanyol hiikumeti, gerek General 
Franko kendi topraklannda ve sulannda 
herhangi suretle bir kontrol kabul edemi• 
yeceklerini kat'! surette bildirmi§lerdir. 
Bu vaziyet kar§Jsmda tali komite kontro· 
!lin ancak !spanya topraklan ve sularl 
haricine konulabilecegi neticesine var • 
ffil§tlr. 

Bunun i~in komite kontroliin hem harb 
levazum, hem de goniillulere §ami! olma• 
sm1, ispanyamn ii~ devlete miicavir kara 
hududlan iizerinde beynelmilel heyetler, 
denizde dahi kara sulan haricinde 1n1Ji
Jiz, Frans1z, Alman ve !talyan donanma· 
Ian tarafmdan haricden lspanyaya harb 
levaz1m1 ve goniillii girmesine miimaneat 
edilmesini kabul edip etmiyeceklerini ala· 
kadar devletlerden sormu§tur. 

Bu usul kontrol i§lerine Sovyet harb 
gemileri ve memurlannm dahil olmasma 
miisaade etmediginden Alman ve ltal
yan murahhaslan tarafmdan memnuni " 
yetle tesvib edilmi§tir. F akat diger mu " 

rahhaslar tarafmdan ho§ goriilmemi~tir. 
Son soz, bunlann hiikumetlerindedir. 
Sovyetler Akdeniz devleti olm1yan Al· 

manya donanmas1 ablukaya i§tirak ettigi 
halde Kml donanmanm haricde buakJl• 
masma kolay kolay raz1 olacak degildir. 

Fran sa dahi kendi hududu iizerinde 
ve Frans1z topraklannda italyan ve Al• 
man erkamharb zabitlerinin her tiirlii e~· 
has ve e§yayl kontrol etmelerini kendi 

hiikiimrani hukukuna ve §erefine pek uy
gun bulmJyacaktJr. Portekiz murahhasl 
komitenin kararla~tJrdJgl usulii bir «alay>> 
telakki etmi§tir. F akat hiikumetinin ne 
diyecegi heniiz malum degildir. 

Bu memnuiyetleri murakabe i~in her 
tarah tatmin edecek bir usul bulmak da• 
ha gli~ goriiniiyor. Maahaza ingiltere 

biitiin gayreti ve niifuzile seri bir netice 
elde etmege azmetmi§ oldugundan me""' 
cud zorluklara ragmen lspanyadaki yan· 
gmm Avrupaya sirayet etmiyecegine ve 
mevzii kalacagma biiyuk umidler vard1r· 

Muharrem Feyzi TOGAY 

~oforler cemiyeti reisleri 
istifalarmi geri aldilar 

~oforler cemiyet.inde istifa eden bi " 
rinci ve ikinci reislerin yerine ba§ka " 
lari se9ilmek iizere diin bir toplantl 

yap1lmt~hr. Toplantlda idare heyeti re

islerinin bu istifalan kabul edilmern~· 
reisler de istifalanm geri alml§lardi!· 

Bundan sonra cemiyete aid umumi rne
seleler tizerinde gorti~tilmti§ ve topla.It' 
ttya nihayet verilmi~tir. 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abone l Tiirkiye 

,eraiti ' i~io 
Senelik 1400 Kt. 
Alta ayhk 750 
o~ ayhk 400. 
Bir ayhk \50 
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Balkan antanb konseyi 
15 §Ubatta toplantyor 

Rolllanya Hariciye NazJri b~ hafta ,ehrimize gele
cek, Hariciye Vekilimizle Ankaraya gidecek ve 

beraberce Atinaya hareket edecekler 
t Rornanya Hariciye N azm M. An -, tarihinde Atinada kuru! an Balkan An
onesko i:iniimiizdeki hafta zarfmda tanhnm ii~iincii ytldoniimiine tesadiif e· 
~ernleketimizi ziyaret edecektir. Hari - den bu seferki toplanh hususi ehemmiye
ttye Yekilimiz T evfik Rii§tii Aras ~ar· ti haiz bulunacakttr. . 
~rnba giinii Milanoda !talya Hariciye Konsey, ltalya ile lngiltere arasmda 
d ~ztn Kont Ciano ile gorii§tiikten sonra Akdeniz hakkmda imzalanan son anla§
Hgr.u?a 1stanbula gelerek, Romanya madan sonra hast! olan vaziyeti tetkik e-

krtclye N azmm §ehrimizde kar§thya - decektir. Bu miinasebetle Balkan Antan
ca M.ve beraber Ankaraya gidecektir. tJ devletleri ile !talya arasmdaki miina
i · Antonesko Ankarada Ba~vekil sebahn aynca miizakere edilecegi haber 
h~~=t 1nonii ile de gorii§tiikten ve iki gun verilmektedir. Diger taraftan Balkan 
Bu urnet merkezinde kaldtktan sonra Antantma mensub devletler arasmdaki 
f alkan Antanh konseyi toplantlsma i§ - kiiltiirel ve ikhsadl te§riki mesaiyi daha 
brak etmek iizere Hariciye Vekilimizle ziyade geni§letmek imkanlan aranacak 
eraber Atinaya hareket edecektir. ve miihim kararlar verilecektir. 

d Balkan Antanh konseyi §Ubatm 15 in· Balkan Antantt konseyi Yunan Krait 
e Atinada toplanacakttr ve §Ubat 1934 S. M. Y orginin bir nutku ile a~tlacakttr. 

_ .................... .,,.,.,,.,.,""""'"''lllllllillllllllllllllllllflllllfllflllllllflllfllllilllllllllllllnllttlllttttonm ......................... . 

F ransa ingiltereden \15 V ali mua vinligi 
40 milyon lira ald1 ihdas edilecek 
Bu para, hazinenin a~Ik· 

Iarina sarfedilecek 
d \aris 30 (A.A.) - Biiyiik Frans1z 
~~ruryollan §ebekelerinin k1rk rnilyon 1n

gdlz lirasma balig alan bir istikraz ak -
~ettikleri bildirilmektedir. Fa kat bu is -
ttk~aza halk i§tirak etmerni~tir. 
f /stikraz1, Lazara Bros, Morgan Gren
del v.e Rothschild Son's firmalan tarafm-

an 1dare edilen bir Londra bankerler 
grupu tarafmdan temin edilmi§tir. 1stik
;a~ on ay miiddetle ve senevl yiizde 3.5 
alzle akdedilmi~tir. 

I Londra 30 (A.A.) - Mali mahfil
~r dun ak§am akdedilen istikraz dolayl
slle beyam memnuniyet etmektedirler. 
Bu rnahfiller, bu istikrazm gelecek aylar 
~athnda vergilerin normal tahsiline ka • 
J ar }:' ransa hazinesinin eksiklerini tamam
IYacaRmi iimid etmektedirler. 

lstikraz ayni d 'k' I · . , zaman a 1 1 mem eke· 
tin mah sahadaki i• b' 1 .~. . f'l' b' . • • If lgtntn I I IT ne-
hceSI olarak telakk' d'l kt d' B h'd ' . 1 e 1 me e tr. u 
a lsenm, 1936 senesinde akdedilen iiC< 

tarafh anla•rn ') .. d h . . • a I e teessus e en para cep-

r:t;~~i~:n;:akkisdtiyen sbpekhiildatorle
1

rde JaY· 
.. d '~· e a ar ey u e o ugunu 

gaster 1g1 tasrih edilmektedir. 

F ranhrn vaziyeti 
l Londra 30 (A.A.) - Mali mahfil· t Para vaziyetinden nikbindirler. Diin 
;~n~~~ rayicinde hafif bir salah kayde -

1 mt§hr. F rankm vaziyetinde goriilen bu 
salah Lond d I k . 'k . . . .. ra a yap1 aca 1sh raz t~mm 
In us aid bir r.h . d'~. h b 'I . sat• aya gtr tgt a en e ayn1 
karnana tesadiif etmektedir. F akat fran
bin k vaziyetindeki saiHamhgm F rans1z 

afn astntn iskonto faizini yiikseltmesine 
at edilrnesi laztmdtr. 

ispanya harbi 
s.alarnanca 30 (A.A.) - Resmi 

teb!tg: 

rt ~ayde ~eger bir§ey yoktur. Havala · 
r ~ ena gttmesi ameliyah imkans1z b1 -
a rnaktadtr. 

If iihurn. t 'l • l l e ~l ere esrr o an tayyare er 
teb~adri.~ 3~ (A.A.) - Resmt bir 
a . ge gore ststen yollanm §a§tran dort 
~1 tayyaresi T age mmtakasmdaki hiiku-
1~~ hatlarma inmi§lerdir. Bunlarm dorl 
1lr YTn avc1 tayyaresi oldugu anla§tlmt§" 
tlaid ayyarele~den biri yere inerken ka
!Ur 0~1§ ve Italyan olan pilotu olmii:r 
<lit' . tger ii~ tayyarenin rakibleri esir e· 

ntt~lerdir. 

l A.dern.i miidahale komitesi 
ll!Ud ondra 30 (A.A.) - Tali ademi 
Yan ahale komitesinin toplanhsmda ltal
rek tre .~!man murahhaslanmn tarzt ha-
11 b~I~·rt.nt tarnamile degi~tirmi§ oldukla· 
tr01 trtlrnektedir. Bunlar karadan kon • 

lllur ~hli.inu kabul etmesi i~in Portekiz 
t a astm tazyik etmi*lerdir. 

~o:anyayl tecrid etmege karar veren 
ni d:v~e. B:rlinin bu suretle siyasetleri
hetett~t~~rnt§ olmalan biitiin murahhas 
l'nl§ttr. er uzerinde derin bir tesir b1rak • 

llol' 18 lllensublar1 hakkmda 
~ bir tamim 

t!!§kila~ara 30 (Telefonla) - Emniyet 
8l'Pli!lin1 rnensublarmm polis meslek di
t%i:z; ~ ve icablarma uygun bir tarzda 
1eYakk~lYinmeleri, daima ciddi ve mii-
1erde, h: bu~unmaaln, bilhassa iskele -
erde v t. guzergahmda ve umumi yer-
<l.iL aztfe .. 

~~:ltats · goren memurlarm en ufak 
ll.!~kada 1

1
Zliklerinde cezalandmlacaklar1 

r ara bildirildi. 

Dahiliye Vekaleti yeni 
bir proje hazirlad1 

Ankara 30 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti hala Mecliste bulunan Dahili
ye Vekaleti ta§ra te§kilatt kanun proiesi 
kanuniyet kesbedinciye kadar ge<;ecek 
zamanda hi~ olmazsa umumi miifetti§lik
ler mmtakalarmtn bu proje hiikiirnlerin -
den istifade etmelerini dii~iinerek ve bu 
noktalardaki baz1 vilayetlerde vali mua
vinliklerinin hemen ihdastm li.izumlu go
rerek ayn bir kanun projesi hazJrlami§hr. 
Bugi.inlerde Ba*vekalete verilecek olan bu 
proje ile umuml miifetti~lik mmtakalarm
da 15 vali muavinligi ihdas edilmekte . 
dir. 

Eski,ehirde eriyen karlar 
demiryolunu hasara 

ugratb 
Eski~hir 30 (Hususi muhabirimiz -

den) - Y agan ~iddetli yagmurlarm 
karlan birdenbire eritmesi iizerine ta~an 
sular Beylikahtr ile Sankoy arasmdaki 
demiryolunun 700 metroluk bir k1smm1 
kaplamt§ ve hasara ugratmt§hr. Sular 
demiryolunun t:oprak ve ~aktllanm go -
tiirmii~ ve hat 80 santimetre ~okmii§tiir. 

Bu yiizden hat iizerinde nakliyat dur
mu§tur. Eski§ehirden vak' a yerine birf¥ok 
amele ile bir tren hareket etmi§tir. Ala -
kadarlann sozlerine baktltrsa hath tamir 
edebilmek i~in en az 15 saat '¥ah§mak 
laztmdtr. Bu civarda ban koylerin de su 
altmda kalmt§ oldugu haber verilmekte
dir. 

Bir vapur batb, 
23 ki,i oldii 

Lizbon 30 (A.A.) - ,Siddetli bir 
ftrtma sahillerde hiikiim siirmektedir. 
]acolns ismindeki Felemenk vapuru Ber
lengas adalan af¥tgmda batml§ ve 23 ki
§i boguimu~tur. Ancora'da dalgalar men· 
deregin ktrk metro uzunlugunda bir kls
mmt tahrib etmi§lerdir: 

Heixoes limanmda 34 gemi ve saire 
batml§ltr. Deniz menderegin elli met -
ro uzunlugunda bir ktsmtm tahrib etmi§ -
tir. Birka~t vapur mii~kiil bir vaziyette -
dir. 

Atinadaki Tiirk resim 
sergisi biiyiik takdirle 

karsdandJ , 
' Atina 30 (Rususi) - Buradaki Par -

nasos edebi cemiyeti salonlarmda a<;l
lan Turk resim ve kitab sergisi vesile -
sile Tiirkiye Maarif Vekili Saffet An -
kanla cemiyetin reisi Kavadias arasm -
da hararetli telgraflar teati edilmi§tir. 

Btiti.in gazeteler te§hir edilen eserleri 
takdirle alkt§lamaktadtrlar. Yunan ga
zeteleri Ti.irklerin milli ve manevi duy
gulanm tazyik etmekte bulunan orta 
<;aga aid ruhani §ekillerdeki Osmanlt i
daresindcn kurtulmak i~in yapttklan 
kahramanane sava§larm neticesinde o 
idareyi ortadan kaldtrarak ondan sonra 
ge<;en nisbeten pek az bir mtiddet i~in
de bilhassa milli vicdan duygulanm 
fevkalade inkil'laf ettirdiklerini tebarliz 
ettirmekte ve bu serginin de milli duy
gular sahasmda ne btiytik ruhi tealilcre 
erdiklerinin mlikemmel bir miyart ol
dugunu yazmaktadtrlar. 

Yunan gazetel"ri serginin iki millet 
arasmdaki dostluk baglarmm Turk -
Yunan ahalisinin manevi sahalardaki 
baglarmt da daha ziyade kokle~tirerek 
pek parlak neticeler verdigini ilave et . 
mektedirler. 

CUMHURiYET 

HAdiseler aras1nda 

ElhamdiiLiLlah! 
gancak meselesinde, ba§tndan so· 

nuna kadar, ~elik bir mukaveme
tin i~ine ahenkli, ol~iilii bir kivrakhk 
ve siyasi bir dirayet katarak, §ahsm
da biiyiik bir askerin ve biiyiik bir 
diplomabn her zaman mii§terek ha
rekete ge~tigini bir kere daha goz
lerimizin oniine koyan eysiz Tiirk 
BB.§vekili !smet inonii, Meclisteki 
son nutkunda, Suriye ile miinase
betimizin ge~irdigi nazik safhalara 
itaret etti. 

Elbette ki yakm tarihin biiyiik tec
riibeleri i~inde pi§mi§ ve uyanmt§ 
Tiirkiyede ne devlet, ne matbuat, ne 
de halk, asularca bir liva, bir bayrak, 
bir ideal altmda ya§amt§ Arablarla 
T iirklerin arasmt a~mak icrin dt§anda 
beslenen iimidleri bo§a crtkarmtya ~a
b§maktan geri duracak degildi. Om
met devrinden millet devrine gecri§in 
Tiirklere ve Arablara kabul ettirdigi 
yeni milli idealler ne olursa olsun, 
her iki taraf ta hala icrtimai muesse
selerini, kulturlerini, siyasi menfaat
lerini i~i~e gecriren tarih baglartnm 
ne ll§tnmaz ve kopmaz bir saglamhk
ta oldugunu miidriktirler. 

Ne de olsa iki millet hala islam 
vahdetine ve camiasma mensubdur
lar, iki memleketin minarelerinde de 
be§ vakit Ezant Muhammedi okunu
yor ve biitun iimmeti islamt tevhide 
~agmyor; baztlarmm kokleri Turk 
olsa bile hala kullandtgtmtz kelime
lerin muhim bir kism1 Arab kamusile 
mii§lerektir; tesirlerinden stynlmt§ 
degiliz, laik prensiplerimiz haricinde 
bir~ok ahlaki voe i~timai akidelerimiz 
mii§terektir; i~ine milli ruhlartmtzm 
katbgt ba§kahk ve zenginlik ne olur
sa olsun, hala radyomuzda bile ~alan 
musikinin makamat sistemi, usulleri, 
motifleri ve bircrok melodileri mii§te
rektir; hulasa dinimiz, bir dereceye 
kadar dilimiz, buyiik bir safhasile ta
rihimiz ve an'anelerimiz, devam e
den bir kismile kiiltiiriimuz, mua§e
retimiz ve bircrok icrtimai muessesele· 
rimiz mii§terektir. 

Tiirkiyenin muastr ve medeni za
ruretlere uyarak ge~irdigi biiyiik in
ktlablar, cidden karde§ iki memleket 
arasmda maziden kalan ve sonsuz bir 
istikbale kadar yllJamaga namzed 
rabttalan koparmak degil, bilakis 
kuvvetlendirecek mertebede Turk 
milletine siyasi bir rii§d temin etmi§· 
tir. Sancak davasmda bir Tiirk mu
vaffakiyeti varsa bu, ayni zamanda 
bir Suriye ve Arab muvaffakiyeti
dir; nastl ki biz Suriyenin istiklalini 
Turkiyenin mensub oldugu ummel 
camiast i~inde daha emin inki§afma 
bir rehine reli.kki ederek buna adeta 
milli davalanmtzdan birinin zaferi 
imi~ gibi sevindik. 

V e sevinmekte devam edecegiz. 
Suri~ ve Sancak istiklali kar§tsmda 
Arab karde§lerimizle beraber ve bir 
agtzdan sovlenmesini diledigimiz. 
mii§terek, ilk ve tek soz §Udur: 
Elhamdiililli.h! 

PEYAMI SAFA 

Abideye degil, abideyi 
yaratana ... 

LBa~tarat• 1 tnd sahttedel 
riyet Zafer abidesine ~elenk koyacak ... 

Bence parlak bir program degil! Be
yaztd meydam yerine Dolmabahc;e 
meydanmda toplanmah, ve AT A
TURKiin Culhane Parkmdaki heyke
li, T aksimdeki Cumhuriyet Zafer abi
desi yerine, <;elik azim ve iradesi, em
salsiz dehasile bize bu zaferi kazandt· 
ran BOYOK SEFin bizzat kendisine 
minnet ve ~iikranlanmtzl bildirmeliyiz. 

Evet, abideye degil, abideyi yarata· 
nm kendisine gitmeliyiz. istanbul halkt, 
genci ihtiyan, kadmt erkegile Dolma· 
bahc;e saraymm oniinden gec;meli, ULU 
ONDERe bu vesile ile yJilardanberi 
biitiin birikmi§ §ukran duygulanm arzet· 
melidir. 

AT A TURK, burada degilken hey
keline, abidesine gideriz; fakat 0 SEV
GiLt BAS istanbula §Cref verirken, 
kendisi ve eserleri i~in duydugum1.1z 
sevgileri, minnetleri, bizzat kendisi1:1e 
arzetmek isteriz. Onun ic;in, bugiin abl
deye degi); zaferleri ve Cumhuriyet 
Zafer abidesini yaratan ULU BAS
BUGun yiice huzuruna gitmeliyiz. 

ABIDIN DAVER -···· Y eni basdacak evrak1 
nakdiye 

Ankara 30 (Telefonla) - 50 ve bin 
lirahk yeni evraki nakdiyenin bas1lmas1 
i~i bugiinlerde bitmi§ olacaktlr. 

Yeni harflerle bastlacak diger evraki 
nakdiye i<;in tetkiklere ba§lanml§hr. 

1ki talimatname 
Ankara 30 (Telefonla) - Maliye Ve

kaleti varidat ve kontrol memurlarile 
tahsilat kontrol memurlarmm vazife ve 
((ah§ma tarzlanm gosteren iki talimat
name haz1rlamaktad1r. 

Istanbulda miting 
----------.--------

Biitiin vatansever halk, biigiin saat iki 
bu~ukta Beyaz1d meydan1nda yapdacak 

muazzam toplant1ya davetlidir 

Cenevredeki arhada~rmrztn yolladrgt resimlerden: Murahhas 
heyetimiz Milletler Cemiyeti binasrmn antresinde 

1Ba$tarat: 1 tnc: sahttec!eJ 
gelenler Kopriide birle§ecek ve §ehir mt· 
z1kasile birlikte Beyaztd meydamna ge· Dikkat! · 
linecektir. ,Sehremininden hareket eden Milll Ratay mitingi tertib ve idare 
kol da bu strada Beyaztd meydanma gel- heyetinden: 
m1§ olacakt1r. Biitiin halk te§ekkiilleri ve Milll Ratay zaferini kutlulamak i
kiitleleri Beyaztd meydamnda toplan - r;in saym istanbul halktm Beyaztd 
d1ktan sonra Hatay zaferimiz hakkmda Cumhuriyet meydanma bugi.in 14 
nutuklar soylenecektir. bu~ukta davet eden heyetimiz, va -

Nutuk soyliyecek olanlar arasmda tansever halktmlZln bu buyuk sevin
felsefe muallimi Ahmed F aik Tiirkmen, ci kutlularken milli vakar ve sliku
iffet, dcx;ent y avuz, Eminonii Halkevi nunu elden btrakm1yacagma ve her 
reisi Agah Sml Levend, ,Sehir Meclisi hangi bir li.izumsuz CO§kunluga ka
azalan, Oniversite talebeleri vardtr. pll.rmyacagma kani olmakla bera -

ber, bu bi.iyi.ik hareketin intizam VP 
Beyaztd meydanmdaki tezahiirat bit- ciddeytini ihla.le tevesstil edecekler 

tikten sonra istanbul cihetindeki halk hakkmda kanunl muamelelere te -
Sultanahmed meydanma kadar gelecek vesstil edilmek iizere hi.ikfunet nez
ve burada teza:hiirata nihayet verilecek· dinde te§ebbiisata muztar kalacagi
tir. Kad1koy ve Oskiidar cihetlerinden mlZl da §imdiden bildirmeyi vazife 
gelen halk ta vapurla avdet ederken sayanz. 

Dolmabahcre saraYl oniine kadar giderek '---------------" 
Atatiirke tazimatlanm izhar edecekler - miyetleri miimessilleri, Cumhuriyet abi-
dir. desine ~elenk koyacaklardtr. 

Miting programt Hataylrlar bugiin abideye 
Milll Hatay mitingi tertib ve idare ~elenk hoyacaklar 

heyeti Hatay zaferini kutlulamak ic;in 
bugiin saat 14,30 da Beyazltta Cumhu- 31/1 / 37 saat yanmda Taksim abide-
riyet meydanmda yaptlacak mitinge va- sine Hatay Erkinlik Cemiyeti namma 
tansever istanbul halktm davet eder. ~elenk konacagmdan biiti.in Hataylt kar-

Program: de§lerimizin orada bulunrnalanm Hatay 

I - Saat 14,30 da Beyazttta Cum· Erkinlik Cemiyeti rica eder. 

huriyet meydamnda toplamlacak, Hatay Anharada miting 
za,feri kutlulanacakttr. Ankara 30 (Telefonla) - Y ann sa-

2 -- T oplanttya ii~ koldan i~tirak edi- at 15 te Ankaraltlar Ulus meydanmda 
lecektir. Beyoglu mmtakast halkt saat on toplanarak Hatay davasmm sevincli ne
ii~te, T aksim Cumhuriyet meydanmda ticesi kar§tsmda biiyi.iklere ~iikran hisleri
toplanacak, §Chir bandosunun iltihakile ni iblag edeceklerdir. Bu toplanttda bir 
Beyaz1d meydanma gidecektir. <;ok genclerin soz alarak umumt sevinc ve 

3 - lkinci kolu Kadtkoy, Oskiidar heyecam tebari.iz ettirecekleri anla~th -
ve Bogazic;inden donanml§ hususi vapur- yor. Miti~ miinasebetile ~ehrin bayrak
lar ve diger vapurlarla gelecek balk te~- larla siislenmesi ve tenvirat yap1lmas1 
kil eder. Bu kafilenin oniinde Oskiidar yolunda halk ve hususl miiesseselerde bir 
Halkevinin bandosu bulundugu halde hamltk gi:iriilmektedir. F akat resmi da
Kopriiden dogruca Beyaztda gidecektir. irelerde bu miinasebetle hic;bir tezahii ol-

4 - Oc;iincii kol 5aat on ii<; bu~ukta mlyacakhr. 
F atih parkmda toplanacak, saat 14 te on- Partiye gelen tebrih telgrallarr 
lerinde bando oldugu halde kafile Bey a· Ankara 30 (T elefonla) -- H~tay 
ztda hareket edecektir. itilaft miinasebetile C. H. Partisi Gene! 

5 - Mektebler Beyaztd meydanmda Sekreterligine memleketin muhtelif yerle-
tahs.is edilen yerlerde bulunacakttr, rindeki Hatay Erginlik cemiyetlerinden 

6 -- Soylenecek nutuklar oparlorlerle ve diger birc;ok yerlerden tebrik ve se ~ 
meydamn her tarafma verileceginden vine telgraflan gelmi~tir. 

hallon Beyaztd meydanmda bulunduk - Hataylrlardan matbuat miidiirliigii· 
Ian yerlerden soylevleri dinlemeleri te - ne gelen telgraf 
min edilrni~tir. 

Ankara 30 (A.A.)- Hatay miimes-
7 - Nutuklar soylendikten sonra siller heyeti imzasile bas1n gene! direk -

Beyaztd meydamndan hareket edilerek torli.igiine Antakyadan a§agtdaki 30 son-
Sultanahmed meydanma gelinecek ve kiinun tarihli telgraf gelmi~tir: 
miting orad a biteceainden toplanmt~ olan .. " .,. <<ftnavatan matbuatmm Hatay dava-
halk dagiiacakttr. d sm1 mii afaada gosterdigi asil varltk kalb-

8 -- Miting tertib ve idare heyeti ve lerimizde ebedi minnetlerle ya§tyacakhr. 
diger te~ekkiiller Cumhuriyet Abidesine Kurtulu~ sevincleri ic;inde <;alkanmakta o
c;elenk koyacaklardtr. 

H atibler: I an Hatayltlardan sonsuz saygt ve se • 

I - Eminonii Halkevi ba§kant Agah 
S1rn Levend, 

2 - Oniversite namma do~ent Yavuz 
3 - iffet Halim 
4- Muallim Ahmed Faik 
5 - Ttb fakiiltesinden Mustafa Oz

tiirk 

6 - Edebiyat, tarih, arkeoloji talebe-
sinden Bahadtr Alktm. 

7 - Dr. Salim Ahmed 
(' elenkler: 
Miting bittikten sonra miting idare he

yeti, Universite, Parti, Belediye, Hal -
kevleri namma Eminonii Halkevi, Baro, 
Spor Kurumu istanbul bOlgesi, esnaf ce-

lamlar. 

Mare~alrn te~ehkiirii 

Ankara 30 (A.A.) --Gene! Kur
may Ba§kam Mare§al F evzi <;akmak 
Hatay davasmm milli arzulara uygun o
larak hallinden dolayt muhtelif miiesse
sat ve cemiyetler ve zevattan almakta ol
dugu tebriklere te§ekkiirlerinin 1blagtnt 
Anadolu Ajansmt tavsit buyurmu§tur. 

* * * -
Yurdun her yerinde 

Pek c;ok §ehir ve kasabalanm1zdan 
aldtgtmtz telgraflarda bugiin Hatay za
ferini tes'id ve te])(<il edecek muazzam 
mitingler yap1lacagJ bildirilmektedir. 

Fransrz Hariciye Naztrr M. Delbos Milletler Cemiyetine gelirken 
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KVCVK Kli$E 

Muharrir ve ihtisas 
Ge~enlerde burada yazdtgtm kii~iik 

bir yaz1da, ilmin muhtelif ~ubelerinde 
ihttsasm giinden giine derinle§tiginden, 
bizde de miitehasSISa gittik<;e artan bir 
ktymet verildiginden ve bunun millett;e 
ileri dogru atttg1m1z adtmlar hesabma se
vindirici bir hadise oldugundan bahset
mi~tim. 

0 yaz1dan dolayt ~yle bir suale ma
ruz kald1m: 

«- lhttsaSI bu kadar goklere crtkaran 
siz muharrirler ne diye kendinize iizerin
de me~gu) olacagmtz bir saha se~mez de 
hergi.in her~eye burnunuzu sokarstniZ ?» 

Cevab: 

I - lhttsas ilimde aramr. Hayatta 
ihttsas yoktur. M uharrir, cemiyetin ha· 
yatmt takib eden adam olduguna gore, 
ic;inde ya~adtgt muhitin derdlerini, is -
teklerini, kusurlanm gormege ve goster
mege mecburdur. Burada ihasasm ne i~i 
var! 

2 - ihttsas bir salahiyet ifade eder. 
Binaenaleyh mes'u)iyeti de olmahdtr. 
Bir jimnastik hocast fizik veya kimya 
profesorliigii yapmaga kalkarsa cemiyeti 
zarara sokabilir. lstemiyerek ona fenahk 
yapabilir. (Mesela, bilgisizlik yiiziinden 
elinden bir kaza ~1khgm1 dii~iiniin). 

Fa kat ~ohretini ve meslegini kay bet· 
mek ihtimalini daima gozii oniinde tuta• 
rak (yani kellesini koltugunun altma ala
rak) bir mesele hakkmda fikrini ileri sii
ren bir muharririn kime zaran dokunabi
lir? Eger yaztlan ktymetsizse o adam na· 
s1l olsa erge~ ortadan ~ekilecektir. Her
hangi bir mevzu iizerindeki yazmndan 
dolayt, o mevzula alakadar miitehassls· 
lann takdirini kazanan muharrirler ~ok
tur. 

3 - fhttsas demek, ba~ka bir~eyden 
bahsedememege mahkum olmak demek 
degjjdir. Herkesin (miitehasstslar da da -
hi!) her§Cy hakkmda bir fikri, bir kana
ati olmak laztmdu. !deal cemiyet te za
ten budur i§te. 

Maamafih muharrirler arasmda da, 
muayyen bir saha ic;:inde ihttsas sahibi ol
mu~ kimseler az degildir. 

Hem bunlann g~irdikleri imtihan da
ha ~ereflidir. <;unkii diplomalannt mek· 
tebden degil, efkan umumiyeden ahrlar. 

·** 

iran V eliahdinin 
Tiirkiye seyahati 

Bu seyahatin heniiz mu· 
karrer olmadigi haber 

verilivor 
iran V eliahdi Mehmed Rtza Hazret

lerinin ilkbaharda memleketimizi ziyareti 
ihtimalinden bahsedilmi§ti. Sehrimizdeki 
Iran konsoloslugu bu haber hakkmda 
T ahrandan malumat istemi§, gel en ce
vabda ~imdilik bOyle bir seyahatin mev· 
zuu bahsolmadtgt bildirilmi~tir. 

V eliahd Hazretleri lranda genclik 
te§kilatmm reisligini deruhde etmi§ ve 
Sehin§ah Hazretlerile birlikte han dahi
linde bir seyahat icra ettikten sonra gene· 
lik te§kilatt i§inin ba§anlmasmt iizerlerine 
almt§lardJr. Veliahd Hazretlerinin ~imdi
lik bOyle bir seyahat yapmamast kendi -
lerinin 1svi~redeki tahsillerini yeni ikmal 
ederek memleketlerine donmii§ ve mem
leket i§lerile me§gu) olmaga ba~laml§ bu· 
lunmalarmdan ileri gelmektedir. 

lranr Tiirkiyeye baglryacah 
demiryolu 

Hazer denizile T ahran arasmda in§a e
dilmekte olan demiryolunun kii~ad mera
simi Nevruz bayrammda yapiiacaktJr. 
Bu merasimde bulunmak iizere T ahrana 
pek ~ok zevat davet edilmi~tir. Bundan 
sonra T ahram Ti.irk hududuna raptede
cek bir demiryolunun tn§ast etrafmda 
tetkikat yaptlacaktu. 

Resmi Devairin 
nazar1 dikkatine 

Avrupaya fazla doviz ver -
mege sebeb olan fazla kagtd 
sarfiyahm tahdid edebilmek 
i!<in ~imdiye kadar buyuk pun
tolarla dizilen ilanlar Ulus re
fikimizde oldugu gibi 1 ,uhat 
937 tarihinden itibaren kiicriik 
puntolarla dizilecektir. Pun -
tolarm yani hurufat eb'admm 
kuc;ulmesinden dolayt resmi 
ilanlarm gazetede istiab ettigi 
yer nazart dikkate ahnarak bu 
nisbet dairesind,. tesbit edilen 
iicretler netice itibarile eski 
;;cretin ayni olup hie; bir 

J 

fazlah~t havi bulunmadtgmt 
;JB.n ederiz. 

~& 



Kii~Uk 
hi kaye Giizel veznedar k1z ~ 

~================= Andre Birabau'dan J 
Bir erkegin birden, birkac; kadmt se

vebilecegini soylersern kadmlan giicen -
dirmi§ olacagtm. Onlardan bir tanesini 
ruhan, digerini de cismen sevmekten de
gil, iki kadma birden ve ayni §ekilde a
§lk olmaktan bahsedecegim. Boyle bir 
vak'a Albert Foulot'nun ba§mdan gee; -
ti: Matmazel N eurrnin kadar, Paradis 
rnagazalannda c;ah§an bir veznedar ktzt 
da sevmi§ti. 

Albert korkaktJ amma bu korkakhg1 
saf adamlannkine henzemezdi; hassasi
yeti de bamba§ka idi. 0 bir ba§ka tiirlii 
korkak ve bir ba§ka tiirlii hassastt. Mat -
maze] N eurmin 'e deh§etli bir surette tu
tulmu§tu. F akat bu hal, i§te onun bir ba§
kastm da sevmesine rnani olamadt. Altt 
aydu Mattnazel Neurmin'i seviyordu 
ama bu miiddet zarfmda bir tiirlii ona 
ilam a§kedernemi§ti. Bir giin soz arasmda 
Matmazel bahsi evlenmek lizerine geti
rerek tahayyiil ettigi erkek tipini §Oyle 
<;izdi: Ciir'etkar ve Arnerikanvari btytkb 
bir erkek .. Parah olacaktJ. Hele bu §art 
on safta geliyordu. 

B u portre Albert' e benzemiyordu. 
Delikanh zengindi; o kadar .. Zavallmm 
talihi yokrnu§ .. hte o gun Matmazelin e
vinden c;tkti; iimidsiz, dii§iinceli bir ta
virla yi.iriirken azkalsin bir taksinin te -
kerlekleri altma gidecekti. Kurtulmak 
I<; m birden si<;raymca asklSJ kopuverdi. 
Pantalon dli§ecek gibi oldu. 0 zaman 
bastonunu koltugunun alhna slkt§hrdt ve 
ellerini cebine sokarak pantalonunu kal
dtrmaga ugra§h. Bereket versin ki Para
dis rnagazalannm yakmmdaydt. 

Oraya dogru yollanarak hir <;ift pan
talon asklSI aldt. Paketi almak iizere vez
neye gidince kar§tsmda diinyamn en gii
zel kasadar ktzmt gordii. 

Bir <;ift pantalon askm .. 18 frank 
20 san tim .. Dort meteliginiz var m1? 

nedann oniinde yiiksek sesle paralan he
sab eder ve bir kerecik ba§mt kaldmp 
yiiziine bakardt. 

Az bir miiddet i<;inde k1z. bu hevesli 
mii§teriyi tamdt aroma ona hie; giiliim
semiyor, arkada§lanna ondan bahsederek 
gi.iliiyordu. 

Arllk ne vakit onu magazadan <;tkar
ken bekliyecek ve randevu istiyecekti? 
Y a ktz on a aldtrmaz da cevab vermezse .. 
Oyle ya .. hte bu yi.izden Albert bir 
tiirlii cesaret gostermedi. 

*** 
Bir giin bir ayakkab1 parastm verirken 

kar~Jslna ihtiyar bir veznedar ~tkrnasm 
mt il Gene ktz, nerdeydi acaha? Evlendi 
mi, yoksa i~ten mi ~tkanld1? 

0 gi.in biitiin magaza}'l dola~tJ. Niha
yet sevgilisini beyaz ~ama§trlar dairesin
de buldu. Orada her zarnankinden giizel
di dogrusu .. 

Albert mlitemadiyen yashk kthflan 
aldt, durdu. Evinde bir oda agzma ka
dar e§ya ile dolrnu~tu. V e veznedar ktz 
claire degi§tirdikc;e o da, o dairede bulu
nan mallardan ahyordu. Bir giin dor -
diincli dairede bulunan kadm c;arna§Ir -
Ian kar§tsmda afalbyarak durdu. 

Fakat, bu giizel ktz diinyanm en ace
mi ve korkak erkegi olan Albert'i mes'ud 
ettni~ olmasaydt, o biitlin rnagazay1 satm 
almakta tereddiid etmiyecekti? 

Bir gi.in, tramvayda tesadiifen yanya
na oturdular. Ve i§te delikanh onu o za
man kendi evine <;agmh. Ktz uysalhkla 
bu daveti kabul etti. Albert muzafferdi 
arttk. Oyle ya, biitiin bu e§yay1 heyhude 
yere mi almt~tl ki?.. Ktz eve gelince Al
bert'in iirnidi bo§a <;Jkmadt. 

*** 
Fakat, dedim ya -kadmlar glicene -

cekler- Albert iki a§kt birden kalbinde 
ta§tyordu. Magazadan ah§veri§ ettigi en 
hararetli zamanlarda bile Mattnazel Ne
urmin'i dii~i.inmekten geri kalmamt§ll. Ve 
cger Matmazel ona seninle evlenecegim 
dese gene sevincden deli olurdu .. 

Bir giin Mattnazelle konu§urken ktz 
ona: 

BiR TETKiK 

Antakya Tarihi 
Bugiinlerde sevimli Cumhuriyet ga

zetesinde tefrika edilen Antakya tarihi, 
aylardanberi efkan umumiyeye arzedi
len bu mevzu iizerindeki yaz1lar ar a 
smda ilmi bir mahiyeti haiz oldugun 
dan bu makalemizle bunun kritigini 
yapmak istedik. 

Eserin muharriri Maltepe Askeri Li
sesi felsefe ogretmeni Ahmed Faik 
Tiirkmen 932 tarihinde ne§rettigi cAs
kerligin Psikolojish adh eserile kendi
ni tamtb; o s1rada k1ymetli meslekta 
§lm ordinaryiis profes6r Mustafa ~eki
bin dedigi gibi gene muharrir tasnifc;i 
bir zeka ile, telkinli bir ifade ile, tek ta
rafh hiikiimlere bakm1yan bir mantikla, 
Tiirk irfan alemine bir §eyler vadeden 
bir kabiliyetle kendisini gosteriyordu. 
932 den 937 ye kadar gec;en miiddet zar
fmda §Urada, burada makaleleri goriil
rnii§, Paristeki iki senelik felsefe tahsi
lile de dondiikten sonra yeni bir tetkik 
eseri ne§redeeegini muhterem gazete 
niz yazmca hemen bu etiidii okumaga 
ba§ladrm. Gelecekte kendisinden bir 
§eyler bekledigirniz bu zekamn yorul 
mu§ ve dunnu§ olmasmdan korkuyor 
dum. Fakat yorulm1yarak c;ah§makta 
oldugunu ve c;ok terakki ettigini gore 
rek sevinc; duydum. Yaztlarmda bir ol
gunluk bulmakla beraber ansiklopedik 
bir zenginlik inkar olunamaz. <;unkii 
bu gene muharrir §U bir ayhk ne§riyat
ta s1ra ile tarihe, Turk - !slam felsefesi 
tarih ve mezhebine, Turk edebiyat ta 
rihine, ic;tirnaiyata, be§erl ve fiziki cog
rafyaya, lisaniyat ve halkiyata temas 
eylemi.§tir. 

Ben burada en ziyade tetebbu ve ·ih
hsas mevzuum olan Nuseyrilige temas 
eden noktalar uzerinde baz1 fikirler 
serdedeeegirn. 

!lmi meselelerde tek ol~ii, !ngiliz filo
zoflan Beykin ve Stuvart Mil tarafm 
dan vazolunan metodoloji fennidir. Me
t-odoloj i her ilme §amil metodlan bil 
dirdigi gibi bir ilme mahsus olan me 
todlan da bildirir. Muharririmiz Nu 
seyriler hakkmda yazd1gr bahislerde a
caba ilmi metodlar1 gozetmi§ midir? i§ 
te ilkonce aramlan nokta budur. Etlid 
lay1kile g6zden ge~irildigi takdirde bir 
taklm tahlil ve terkibler, mli§ahedeler, 
faraziyeler, temsil ve tasnifler, istikra
lar, nihayet (tradition). rivayetler goze 

Evkal idaresinin Bursada yaptzrdzgz ilk otel 
Bursa (Hususi) - Bursa Evkaf idaresi §ehrimizin iman ic;in yeni ve biiyiik 

binalar yapm1ya karar vermi.§tir. Bunun ic;in haz1rladiiP plam tatbika ba§la
ffil§hr. !lk olarak Yeniyolda Tah1l karakolu kar§lsmda, alt katlan garaj ve 
dilkkanlar olmak iizere gilzel bir otel yaphnni§tir. Diger binalar da yava~ 
yava§ yaptmlm1ya bB.§lanacaktl.I'. 

3 ~ubat ~ar,amba ak~ammdan itibaren 

SAKARYA sinemas1nda 
FEYKALADE BiR PROGRAM 

1- KERMES EGLENCELERi: 
Ktztlay tarafmdan ~evrilen ve Kermeste yaptlan Bebekler sergisi, 

Aile ktzlan tarafmdan klaaik danslar, Taksim artiatlerinin 
numaralarile biitiin eglenceleri gosteren filim. 

AL<;AKLIK (franSIZCa sozlii) 
2 - Fen a bir iftiramn kurbanlan olan 3 ki~inin haysiyetlerini iade 

i\!in ~ektikleri tshraplar. Kotii bir dilin vapbgt tesirler .•• 
Ku~iik, ~1mank bir ktzm bir aile saadeti iizerinde yaphg, tahribat 

Oyntyanlar: 
MIRIAM HOPKINS - MERLE OBERON - JOEL Me CREA 

Yenl, orljinal bir mevzu ! 
Yerlerinizi §imdiden alabilirsiniz. Telefon: 41341 

Fiatlara zam voktur. 

..•••••• Komedi Fransez'in iki bUyiik artisti 

MARiE BELL ve MADELEiNE RENAUD' yu 
Ilk defa olarak beraber oynadtklart ilk film 

MARCEL PREVOS f'un me~hur romam 

SOZDE KIZLAR 
Pek yak1nda S U M E R Sinemas1nda 

( Rn ;\ks~mki orogrant J 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk rnuslklsl - 12,50 ba'lB" 

dis - 13,05 rnuhtelif plak ne~riyat1 - 14,00 
son - 18,30 Ambasador'den nakil : varyete 
miizigi - 19,30 konferans: Selirn Sirn Tar· 
can - 20,00 Miizeyyen ve arkada~larJ tara· 
fmdan Tiirk musiklsi ve halk ~arktlarl -
20,30 Bay Orner R1za tarafmdan arabcB 
havadls - 20,45 Belma ve arkada~larJ tara
fmdan Tiirk musikisl ve halk ~arkilarl, sB
at ayan - 21,15 orkestra - 22,11> Ajans ve 
Borsa haberleri ve ertesl giiniin progra • 
m1 - 22,30 p!akla sololar, opera ve operet 
par«alan - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,25 !$an ve mus!ki - 20 ,05 spor ve sa· 

ire - 20 ,15 lronu~ma ve rnusikl - 21 ~ar!W 
Jar - 21,40 muslkl - 21 ,50 haberler - 22,05 
Viyana havalan - 23,05 kl§ sporlan - 23,1~ 
haberler, spar - 23 ,35 dans musikisi - 24,So 
haberler. 

BERLiN: 
17,15 pazar yaYJm - 19,05 rnusik!ll p!yes• 

19.55 musiki - 20,45 spor - 21,05 ~an ve 
muslkl - 23,05 hava, haberler, spar, at!J 
miisabakalarm nakli - 23,35 dans orkestra• 
Sl. 

BUDAPE$TE: 
18,15 halk ~arktlarJ - 19,15 konu~ma -

19,45 orkestra konseri - 21 ,05 p!yes - 22,20 
haberler, spor - 22,35 cazband tak1m1 - 23,45 
konser - 1,10 son haberler. 

BUKRE$: 
18,05 konferans - 18,20 konser, istlrabat 

esnasmda konu$ma - 20.15 mllletlerln za • 
mam - 20.30 koro konserl - 21 ,05 konfe " 
rans - 21,20 operet: Blr vals riiyasr. 

LONDRA: 
18,25 vasati ingiltere lstasyonu - 21 ,15 

orkestra konsert - 22 .05 dlni yaym - 22,50 
haberler ve salre - 23,10 pazar koru;eri " 
24,35 son. 

PARiS rP.T.T.J: 
18,50 gramofon - 18.35 komedl - 20.35 11a· 

vadls - 21.35 hava. haberler - 21,50 kan~Jk 
yaym - 22,35 eskl Frans1z havalarr, lstlra• 
hat esnasmda Org kon.~erl - 24,35 habcr!er 
ve salre - 1,05 dans mus!kls1. 

ROMA: 
20,35 karl§Ik mus!kl - 21,10 haberler ve 

salre - 21,45 konser - 23 ,05 flUmlere dalr -
23,15 kor konserl - 23,45 dans rnusiklsl, lS
tlrahat esnasmda haberler - 24,35 dans ha
valari. 

Dr. Mustafa Pmar 
Kulak, bogaz ve burun miitehassiSl 

Dr. Mustafa Pmar tedavihanesini Gala
tasaraymdan Kadtkoy Talirnhane Ha
lidaga sokag1 28 numaraya nakletmi§tir. 

T abii dort meteligi vardt. A§kla ellni 
cebme atarak bozukluklan <;tkanp ver
di. Ktz, ba~m1 kaldtrmadan paralan aldt. 
Albert paketi koltuguna stkt§ttrdtgl hal
de oradan bir tiirlii aynlamtyordu. Sanki 
yildmmla c;arptlmt§h. Ktzm gozlerinin 
rengini gormeden o_na a§tk olmu§tU. Bir 
c;ok mii~teriler veznenin online gelrnese -
lerdi o hala orad a kalacakh. <::tktt; fakat 
tekrar dondii ve i§te ~imdi gene giizel kt
zm kar~tsmda duruyordu. 

- Paradisten gomlekler alacakttm .. 
Cok pahah dogrusu.. Cesaret edemedim. 
diyince Albert: 

~arp1yor. Bu ilmi metodlan giidenler B T • ,. R K s d 
ancak felsefe dil§iineeli olan muharrir· r- ugiin u inemasin a--· 

USKODAR HALE SINEMASI 

Pr. ZATi SUNGUR 
HAL K 

OPERETI 
Zozo Dalmasm 

i'!tirakile 
Pazarte~i 

Veznedar k1z ofkeyle ba§ml kaldmp 
ona bakmca, Albert o vakit gozlerinin 
rengini sec;ebildi. Bunlar siyah ve cana 
yakm ozlerdi. 

Artik her giin Paradis magazalanna 
ugruyor ve b!r~eyler satm a]tyordu. Pan· 
talon ask1larmdan epey satin alchktan 
sonra SIT a gomleklere geldi. Sattel: 

Bir diizine mi olacak? diye dordu
gu zaman dii§iindii. Bir di.izine alacakh 
amma bir defada degil.. Hergi.in hirer 
gomlek.. 

Daha <;ok §eyler sahn aldt. Bir erkege 
neler laz1msa hepsini evine doldurdu. Bu 
biraz deliliktir amrna, onun, veznedar kt
zm kar§ISlnda ne hallere ugradtgml dli
siiniirsemz onu mazur goriirsiiniiz .. Vez-

- Bir gi.in babantzla ban a gelin I ls· 
tediginizi bulabileceginizi zannediyorum .. 
diye tehaliikle cevab verdi.· 

Baba, kt:t ertesi gi.in geldiler. Deli\:an
h onlara mallanm gosterince ikisi birden 
hayretle sordular: 

- Siz, bunlan nastl ve ne zaman satm 
aldmtz il Ge<;en sene rni? Oyleyse ~: mdi 
yi.izde iki yiiz: l:azanabilirsiniz 1.. 

,Sa§ITml§lardt ... Nihayet bu hadise bir 
evlenme merasirnile neticelendi. Ve astl 
miihim mesele §U ki, Albert bu rnallar -
dan deh§etli kar etmi§ti. 

Son pantalon asktsmi satarken i~ini 
c;ekerek daha fazla mal almamt& oldugu
na yandr ve veznedar ktza bir daha ras
geldigi vakit ona bakarak ~unlan dii§iin
dii: 

- Nic;in o kadar <;abuk raz1 oldunu~? 

T e'kilat1 esasiye tadilat1 
IBa11taratz 1 fncf sahi[ede1 

rmci maddesinde Tiirkiyenin milliyet~i. 
halkc;t, laik, devletc;i ve inktlapc;t bir Cum
huriyet oldugu tasrih edilecektir. Bu su
retle yalmz Cumhuriyete kaT§! degil, 
milliyetc;ilik, halkc;thk, laikc;ilik, inb -
lapc;tltk ve devletc;ilik gibi vastflara kar
§1 da her nevi hareketler §ekli hiikumete 
karst vaki olmu§ mahiyetini alacakhr. 

Te§kilall Esasiye kanununun tadili 
istenen §imdiki madde ise «Tiirkiye dev
leti bir Cumhuriyettir>> §eklindedir. 

lstimval ve istirnlake aid olan 74 iincii 
madde, menafii urnurniye ic;in liizurnu 
usulen tahakkuk etrnedikc;e ve kanunu 
mahsus rnucibince deger pahast pe§in ve
rilrnedikc;e hic;bir kirnsenin rnah istimval 
ve miilkii istimlak olunamtyacagma da -
irdir. T oprakstz koy liiyii top raga ka -
VU§turacak olan kanun layihast bu ya -
kmlarda Meclise verilerek kesbi kanu
niyet edeceginden yaptlrnast zaruri IS -

timlaklerin pe§in tediyesi devlete rniihim 
bir yiik tahmil etrni§ olacakllr. Bu suret
ledir ki rnaddeye bu kanun mucibince 
toprak tevziatma aid istimlaklerdeki te· 
diye §eklinin ayn bir kanunla tayin edi
lecegini gosterir bir f1kra eklenmesi tek
lif olunmu§tur. 

Mecliste rniizakeresi devarn eden or
roan kanunu da orrnan servetinin muha
fazasJ ve artmlmast baktrnmdan esash 
tedbirleri ihtiva etmektedir. Bu kanu -
nun tatbikatmda yaptlmast icab edecek 
istimlaklerin de toprak kanununda oldugu 
gibi tasrihi, tadil teklifine ilavesi dii§ii -
niilen noktalardan birini te§kil ediyor. 

T e§kilal! Esasiye kanununun vicdan 
hiirriyetine dair 75 inci maddesinde ta -
rikat kelimesi de bulunmaktadtr. T ari -
katc;thgm ve ayinlerin serbestisine dair 
olan ftkranm esasen rnilll vicdanda bir 
ktymet hiikmii kalmamt~ bulunmaktadu. 
T adil teklifinde bu maddede bu yolda 
degi§iklik yaptlrnast ileri siiriilmektedir. 

Uhdelerine ayni zamanda Parti ba§
kanhgt vazifeleri de tevdi edilmi§ olan 
valilerin bu vaziyetin de T e§kilatt Esa
siye kanunumuzda tebariiz ettirilecegi 
anla~tlmaktadtr. 

Bu tadil tekliflerinin T e~kilah Esasi
ye Enciimeninde konu~ulduktan sonra 
Meclis Parti grupunda da gorii§iilmesi 
muhtemeldir. Meclis heyeti umurniyesin
de rni.izakeresi masmda ise bu tadillerin 
Meclis azay1 mi.irettebesinin siiliisam ek
seriyeti tarafmdan kabulii §arttlr. 

Meclisin. ki§ tatili 
Ankara 30 (Telefonla) - Meclisin 

12 §Ubat cuma gi.inki.i ic;timamda, bay -
ramertesi toplamlmak iizere kt§ tatiline 
karar vermesi muhtemeldir. 

Geri kalan i~tima 
Tiirk Heklmlerl Dostluk ve Yardim Ce

mlyetlnden · 
Cemlyeti~lz ldare heyetl azasmdan A

lemdar nahlyesi tabibi Dr. Tevflk Htiseyin 
vetat ettl. Cenazesl bugiin kaldmlacagm
dan bugiinkii l!;tlma yapilarntyacaktll'. 

VEFAT 
Mutekaid miralay dokto;r Artin Dev

letyanm refikas1 Bayan Noyemi Dev • 
letyan vefat etmi§ oldugundan cenaze 
merasimi bugiinkii pazar 31/1/937 saat 
13 te Kadtkoy Ermeni Siirp Takavor 
kilisesinde icra k1lmacakhr. 

Ehibba ve dostlar davet olunur. 

Te§ekkur 
Merhum ~aban Kahyamn mahdumu 

pek gene ya§mda kaybettigimiz karde
§imiz Ahmed Halidin gerek cenazesin
de bulunan, gerek uzaktan teessiirii • 
mi.ize i!ltirak eden ehibba ve zevata ayr1 
ayn te§ekkilr ve §iikranlarimlZI bildir
mege derin teessiiriimiiz mani oldugun
dan gazetenizin tavassutunu dileriz. 

Merhmun karde§leri 
Mehmed Ali, $erefeddin, Semiha, 

Mehha 

lerdir. Felfese ogretmeninden bekledi 
girniz de budur ve bekledigimizi mu BETHOWEN'in giizel eseri ve 250 ki~ilik Berlin Operasmm 
vaffakiyetle yapml§hr. i§tirakile ViLLi BIRGEL ve LIL DAGOVER tarahndan 

Bu metodlar vas1tasile vanlan neti emsalsiz bir surette yarahlan • celer miinaka§a olunabilir, Moral ilim 
lerde bu gibi mlinaka§ah neticeler. ~ak 
tur. !lmi metodlar dahilinde elde edi 
len neticeler ilim sahasmda olur. Yok 
sa ilim sahas1 haricinde olamaz. Moral 
ilimlerde yakin pek ziyade nisbidir 
mutlak yakin bu ilimlerde elde edile 
mez. <;iinkii kat'iyet ifade eden mantiki 
biirhan Moral ilimler·in sahas1 haricin 
dedir. 

Nuseyriligin Tiirklilgu hakkmda gos 
terilen deliller de hep miinaka§a oluna 
bilir. Ancak koy, mahalle, oymak soy 
adlarmm hep tiirkc;e olmas1 daha kuv 
vetli delildir. Tiirk dahisi bB.§filozof ibn 
Sinamn bundan sonra gelenlere yadi 
gar birakhgr cktyasi iiarth tarikile bir 
mukaddeme sabit olursa onun neticesi 
de sabit olur. Elverir ki mukaddeme ile 
netice arasmda miilazeme menolunma 
sm. !§te klyast §arti tarikile §Oyle dene 
bilir: cAntakya ve civan Ratay Turk 
lerinin yurdu olunea o yurddaki Nusey 
rilerin Tiirk olmas1 laz1m gelir.• Buna 
koy, mahalle, oymak soy adlarmm tiirk 
f$e olmas1, §afak vaktinde gilne§e tap 
malar1 da kahhrsa mukaddeme ile ne 
tice arasmdaki \miilazeme) menolun 
m1yabilir. 

Nuseyriligin mliessisi Mehmed bin 
Nuseyr, evvelee Batmi Dailerindendi. 
Dailer arasmda bir tak1m Tiirkler de 
vard1. Mehmed bin Nuseyr de Ti.irk ola
bilir. 

Gene ve c;ah§kan ogretmen Faik 
Tiirkmen bir, iki kalem darbesile bii -
tun islam mezheblerini ktsaca hulasa 
ederek Nuseyrilerin !slam Mezhebleri 
Tarihindeki mevkiine gec;iyor. Burada 
da viizuhtan aynlm1yarak kariiiik dal
budagl takdire deger bir temyiz kudre
tile hulasa ediyor. 

Ordinaryiis profesor 
l:zmirli: ISMAIL HAKKI 

VEFAT 
Maruf romancmuz edib Re§ad Nuri

nin kaympederi Alemdar nahiyesi Be · 
lediye doktoru kaymakam mi.itekaidle -
rinden doktor Tevfik Huseyin vefat et
mi§tir. 

Cenazesi bugiin ~ifada kaympederi 
merhum operator Cemilin hanesinden 
kaldmlacak, namaz1 Kad1koy Osman
aga camisinde k1hnd1ktan sonra Kara
caahmeddeki aile makberesine defne -
dilecektir. Merhuma rahmet diler ve 
kederli ailesine ve k1ymetli edibimize 
taziyetlerimizi sunar1z. 

OLOM 
Doktor Milash Bay !smail Hakkmm 

e§i Std1ka Milash, euma ak§am1 kalb 
hastahgmdan Goztepedeki evinde vefat 
etrni§tir. Cenazesi bugiinkii pazar giinii 
saa :~n birde kaldmlarak Sahrayicedid 
camrsmde namaz1 k1hnacaktl.I'. 

I 
filmini mutlaka ~idip gorilniiz. Saat 11 de tenziliUh matine 

SOREYYADA 
HALIME 
Sah AZAKTA 
$1RIN TEYZE 

BugUn herkes S A K A R Y A sinemas1nda ~ar~amba 

Tath sesli tenor JOSEPH SCHMiDT' in son eseri .. ARAYDA: Eski Hamam Eski Tas 

fERAH Sinemasmda 
3 ~ubat <;ar~amba BiR YILDIZ DOGUYOR 

( Ein Stern F allt vom Himmel ) Miinir Nureddin 
~arkth ve musikili tilminde nefis §arkdarmt dinleyiniz. 

llaveten : Paramount Jurnal ve miikemmel renkli kii~iik film. 

•·----- Bugun saat 1 1 de tenzillth matine 

KONSERI 
fstao bul halkmm arzusile 

bir defaya mahsus 

Son 15 sene i~inde sinemacJ!Igm yegane ke~fi 
EN SON iCADI 

T s 
~irley Asi I 

N 

A E ve M FiLM CANLI 
Yak1nda i P E K ve MELEK Sinemalar1nda 

A Tatll Bela N s 
I 

BUGON MELEK ainemaamda, beyaz perdenin en giizel erkegi 
, 

ROBERT TAYLOR 
ve 

JEANETTE GAYNOR 

T A $ R"dA· bir .u •• K .. I z·· r· 
Ayr1ca Paramount dUnya haberleri - Bugiin saat 11 de tenziUith matlne. 

Bugiin i P E K' te 2 biiyiik filim bird en 

1 • y I K I L A N B E L D E SAN FRANSISKO 
sa, rollerde : 

JEANETlE MAK DONALD KLARK GABLE 

2 • TEHDiD MEKTUBLARI 
Frans1zca sozlii biiyiik, beyecanh ve merakh film. 

DiKKAT: San Fransiako fiimi saat 11-2.10 · 5.35 ve 9.10 da. Tehdid Mektublarl : saat 1· 4.20 ve 8 de. 
Bugiin saat 11 de tenzilath matine. 

r- Biiyiik sahneler ••• Emsalsiz tablolar ••• Me,hur romanc1 WELLS'in goru~ ve bulu~Iar1 -· 

100 SENE SO R 
Fransazca soziU ,ayan1 hayret bUyUk film 

Bugiin SARA Y Sinemas1nda 
Goriilmemi~ bir muvatfakiyetle devam ediyor. Goriilebilecek en miiessir tema§a tihmlerin ~aheseri, 2036 
senesinin be~eriyeti .•• 1st kbalin kadm ve erkegi, gelecekte harp, ~ehirler, miithi~ tayyareler, yerden goge 

llaveten : FOX JURNAL. en son diinya haberleri. Bugiin saat 11 de tenzilath matine. ,...., 



31 h. 'k uunci ftnun 1937 ::::::: CUMHURiYET 
sac:: 

Antakya V ekalet maaslar1 

T A R j H j 11 nas1l verilec~k? 
~::::::::::::::=:::~~~~~~~~~~===dP. Bu hususta alakadarlara 

Yazan : Hatayh Ahmed Faik TUrkmen 

Hataym 
Maltepe Askeri Lisesi Felsefe mualtimi 

Toponomi • • vaz1yet1 
E. - 35-

tnik ar . 
buyuk b' a§ttrmalarda toponom1 de c;ok Oc;:ag1z, Oractk, Karactk, Ikizuluk, Bu-
tnanlard tr .r?l oynamaktadtr. Son za- run, Bostancik, Belgoz, (aksma, Dam
hetn.rn.iye~i thm aleminde toponominin e- lah, Rufael, T uzluca, Alvan, Alemli, 
:Yada v 7ok artml§hr. Hatta Alman- Karbolluk, Kasbamazi, Kalados, Kara
~erind e satr memleketlerde toponomi ii- ahmedli, Karatalib, Kuyucuk, Karain, 
dtr. e mecmualar bile ne§rolunmakta- Kosrelik, Oglakc;1, Bostanc1k, T eknecik, 

'f T orun, Coragir, Rumlak, Zeytuncuk, 

1 k oponomj b' .. · k' b' <;:' k' K k k yu Larze e ette b 1Ze gostenyor 1 1r mem- ..,1~ m, o ar u , . 
banc1 b' a~· ~ehir. koy ve mahalleler ya- Bayu nahiyesi (3). 

ktakdird~r 0 
~ ~~ adlandmlml& olabilir. Bu Agcabay1r, Kulhak, (ukurcuk, Sal -

tn ism.· . oy veya ~ehirde oturan hal- lur, Musibin, Kmlcad, Kilaz, Kendisi -
dt olrn.~~~ 1~a§tdtgt yabanct milletin ahfa- ye, Cevretiilma, Kmlcevre, Sulas, H1r~ 
da Marsil aztm. ~elmez. Mesela F ransa- be, Dah, Kelek, Deyirhina, Kabakh, 
§ehirler Ya gtbt vunanca adlandmlml§ Sirin, Karacagtz, Kalaba, Yemadibe, 
hirlerd tn.evcud oldugu halde bu gibi §e- Heranik, (emruran, Kebir, Kuruca, 
~Unda: ~a~IYan halkm Franstz oldu- Kebre. 
kabj} bi:ur~e edilemez. Fa kat bun a mu- Karamurt nahiyesi: 
dururn.la hoy veya ~ehir halkmm elnik Orfaniye, Alahan, Ellendi, Bedirge, 
iu vak·t akktnda tereddud basil oldu- Bedirgec;erkes, Pa~akoy. Barbarin. Kut
lnukni' 

1
b· oturduklan mahallin adl.m lupmar, Tulelhambelas, Tulelferah, (a-

1' opon: ~eli! olarak ileri siirulebilir. murlu, (ekmece, (aputlu, Huseyiniye, 
letkik .• ~1 noktai nazarmdan Hatayt Kancaibz, Dersuniye, Dalyan, Dalyan-
he · .ettigtmizde koy isimlerinin hemen k D'k . Pstntn 'f" k c;er es, 1 mece, Zilifkanh, Sarayctk, 
Arab ur adt oldugunu goruyoruz. Biiyuksusye, Kuc;:uksiisye, Siinberi, Sui
kay ~a tektuk olarak tesadiif ettigimiz taniye, Seyhhasan, Sayhcaislam, Sayth
tabca e~a mahalle isimleri hakikaten a- caarab, T urunc;:lu, T avla, T avuklu, T a
Ytn et \salar bile gene bu hadise Hata- ra~iye, Arabhan, Alaiddin, Amudiye, 
etlnez~1B durumuna bir menfi deli! te~ktl Akiliye, Avakiye, Avakiyec;erkes, Koz ~ 
Ve tnah l~nunla beraber bu arabca koy ca, Kagasu, Golba§l, Guzelbur<;, Kise -
Rillliz ~b.e adlannm yukanda izah etti- cik, Guldiren, MengUiu, Meydanc1k, 

gt I Q l d'l 'h • • • • sonrad sman 1 1 zt myel! nehcesi Mara~h<;erkes, Yaylacek, Yanmtepe, 
he y kn tahrif edilmi§ olduguna da §Up- Bedirgeosmanaga, A§ag1ayd1, Y okan
Ve rn.o ht~r. Boylece birc;:ok turk<;e koy ayd1. 
tir. a a le adlan arabcaya maledilmi§- ---------

(1) Haleb Vilayeti Salnamesi 1324. Sahl-
~itn.d' u fe 298. Millet kutubhanesi numara 292. 

!nahal! 1 natay ilinin semt semt, koy ve (2) Haleb Salnamesi sahlfe 363. 

" e adlanm gorelim: (3) Beyrut Vilayeti hicri 1324 senesl sal-
""ntaky h namesi. Sahite 211. Millet kutiibhanesi No. 
A 'b a rna alleleri 4 3 tanedir. 234. 

~inar~b aba, Oru<;boliigii, Dutdibi, Muh
Yenj ' U!ucami, Cemaliye, Ciineyne, 
Dortlllahalle, Hamidiye, Debus, Biiyiik 
kab· ay'~k, Kuc;:uk Dortayak, Dekik, Rii
c1k,1Y~,. Sahe, Sekakin, $eyhali, Cana -
lllud~1~1nce, Sembiik, Sofilar, Sanmah 
Koc lttstiyan, Sanmahmudarab, Umran, 

tata;~di, Kasta~, Kuyuboliigii, Kme ~ 
Kant a • Kmevahslam, Karaaliboliigii, 
]~kh a.r"': I<astalislam, Cunliikarab, Ciin-

Irlsliyan K· h O ~aniy M ' uvey at, Muhacirin, s-
Islarn. eM he~da~, ~ukbilislam, Muhsin-

1\.' u smhmstty an, Gull ubahc;e. 
151T nahiyesi ( 1 ) . 

Alakent 0 k 
curun B ' s at, Ermence, Ihca, Ag-
YUk, 'B dasebe, Anfavar, Babatere, Boz
sall\iz B e~be, Bah§in, Biiyukburc, Bak
l:laba; as tka, Betatin, P!l~1rbu, Bayra, 
't orun B· . . T k l elhabe ' .. 1tum, iirkmeno c;:u ar, 
a11, C: §, T ulel§arki, Tiirkmenmezre ~ 
§icla&a,o~,i Ci.sirhadid, (:iftlik, (iftlikre
Yaret z dahye, Hac1pa§a. Hayno, Zi
~\il)j;actkev, .~eferiye, Selkiye, Seyhkoy, 
d<l, 1'o ' Sup he, So filar, Sur, T urfan-

1 Prakh' sa as, A tsar, Tam§ma, Afstya, An-
t:' er~ele, YFnsu, Fir~ncer, F1rfm, F atike, 
jabtriye enk, Fhzan, Karbeyaz, Ka -
anis, 1\.' l<.alast, Karsabul. Karsu, Ke
~e~raa11Uty:;. Keferabit, Gogcegoz. Kurt-

Bulgaristanda ihtiyat 
Zabitleri Cemiyeti 

ikiye a yr1ldt 
Sofya (Hususi) - Bulgar ihtiyat za • 

bitleri cemiyetinde birka<; zamandan -
beri bir ikilik mevcuddur. 

Ge<;en sene ikincite~rinde Eski Zag
rada to plan an umumi . kongrede Sofya 
~ubesi murahhaslan cemiyetin umumi 
merkezini ~iddetle tenkid etmi~ler ve 
merkezin masonlarm elindc ve ecncbi 
ni.ifuzu altmda bulundugunu soylemi~
lerdi. Bu §iddetli mi.inaka~alardan son
ra Sofya ~ubesi murahhaslan kongre -
den tardedilmi~, cemiyetin umumi reisi 
ihtiyat Generali Sirmonof riyasetten is
tifa etmi§ti. 

Sofya §Ubesinin ve mahud Rodna 
Za§tita te~kilatmm reisi ihtiyat Gene -
rali :;Jkoynof ta merkez kararile cemi -
yetten tardedilmi§ti. 

Fakat i§ bununla bitmemi§, bilakis 
bundan sonra b~lam1§tir. Sofya §Ubesi 
merkezin bu karanm kat'iyyen tamma
ml~, reislerini yerinde b1rakrru§tl ve 
merkezin karanm da gayrikanuni ol ~ 

dugu i<;in Sofya eyalet mahkcmesine 
tts ~. ' " k' . M . M k b 1-{' •vt<lr 1 ~ InJt, ansunye, u a - havale etmi~ti. 

etiye su, Magdele, Misham, N arhca, Sofya eyalet mahkemesi evvelki glin 

s:>rcl~ n h' verdigi bir kararla, merkezin, Sofya §U-
. lrcj B <I lYesi 16 koy (2) · besi reisini ihtiyat Zabitleri cemiyetin-

tttj 0 ezge Y k . . A y 

8 ' '>-and ' o antennn, §agtten - den tard i<;in verdigi karan gayrikanuni 
~%a, De

1
r:. ~marc1k, HisaTCJk, Han • bulmaktadir. Bu vaziyet kar!?ISlnda ~im 

111 
~k,ak, S~~~rtye, Sogud. Karac;:orun, di Sofya ~ubesi ayn bir merkez te~kil 

}\ana, 1\. me, Sapanh, Turn tum, T u- etmekte ve Bulgaristanda ihtiyat Za -

k··Itkbuc;I.I~taturan, Kt§lak, Kozpman, bitleri cemiyeti de bu suretle ikiye ay-

~~~. Kes'h Konduk, Pek~ekoy, Kirli - nlrru~ bulunmaktad1r. Kral ve Harbiye 
'~Yadu ep, Karakunliik, Mereslik, N azm bu ikiligin online gec;ebilmek i

n, Cokpmar, Lobas, Alafenk, c;in c;ah~maktad1rlar. 

}' t<~kat h·· CLirnhuriyetin ictim ai roman•: 107 Yazan: Hilm i Z iya 
ar11ll b· I.Itiin b 1 · d' ·· ·· · k k de lt i un ar ona §tm 1 guc;suz, ktr renginde dumduz bir satlhla ar§I ar-

k Ptenlnel nsantn zihninden c;:1kan bo§una §Iya gerirdi. Ktmtld1yan, toplanan ve 
end· . er 'b. . -s 

hk . 1~1 ttnu Rt I ~~ltyor: Hasta adam, gittikc;:e buyiiyerek agu bir nehir gibi a-
bui1<;1nde k ltn.ak •c;:m nihayetsiz bir var- k1p giden gi:ilgelerin arasma takil1p sii
lar~tnadtg1ll aybolmak istiyordu! All~ta rukleniyordu. On lara dayanmak ic;in 

I:' a ariYor~ toprakta, c;:ic;eklerde, k1r- hic;:bir gayret gostermiyor. Kendini tama-
ak<lt b u. mile bu akt~a btrakarak sayistz, ucsuz bu· 

\'e sj 'J "! 1 takt nekler .~? g~ er nedir? Kanncalar caks1z bir kalaba!tk ic;inde kaybolmaya 
nab~ .bir§ey~~r1 kume kume toplamp top- bay1hyordu. Kutle onu sarho~ etmi~ti. 
bi . ttken b .~an~tiran ve su kenarlan- Heniiz kiitle ic;inde ya§am1yor. F akat 

2
. attn icind ll &olgeler nedir ') Siiphesiz ta- kutlenin ruyasmt goriivordu. Kendini o-
In] tl. e y 1 · 

to 
1
·· ourad a~tyor ar. Fa kat bilmeksi- nun ic;:inde yok etmek, buyuk bir c;:aghyan-

d~ .antyorlar a 8lr su b~rikintisi gibi sessiz dan a~ag1 atilu gibi onun hiZlna buakarak 
Ve 1b kabarctklartede. b.tr kaynagm agzm- biitun zaflanm unutmak, kiitlenin kor 
te a~an be d! . g1b1 homurdamyorlar. kuvveti ic;inde eriyip ondan ibaret olmak 
;; l:Ytk!]lp St n erm arkasma giirultiisiiz- istiyordu. 
,\1 tu '] ' rast I' •b'l 51 e du ge mce bir cehennem u- Geceyansi yatagmdan firladi. Uyu ~ 
rn lllJeksizin- ~~~1 ~.nm. Ytkan seller gibi yam1yacag1m anlaymca, si_gara yak1p 

bor tn.u?.. uyuk l§ler gordi.ikleri ol- pencereye gec;:ti. Oday1 aydmlatacak ka-

braraktn.ir, ?u kal'l§tk fk· I . . . dar parla~ ve yakm goziiken y1ldiZlara 
tan) k §ehtrden k 1 tr ere z1hmm kap- ragmen sert bir ruzgar yapraklan ha~1r-

1 basrn.adano d:dar a~nlmt§h ki, ka· datiyor, yeknasak darbelerle cama c;arpi
nemedt. Geceyi boz- yordu. Demir, bir §eyler gi:irmeden, dJ§a-

bir tamim gonderildi 
Memurlara vekalet maa§tmn ne suret

le verilecegi hakkmda alakadarlara bir 
tamim gelmi§tir. T amim §Udur: 

2919 numarah kanunun uc;iincu mad
desi hukiimleri dahilinde verilecek aza · 
ml 2 veya 3 senelik Vekalet emri maa§
larmm ba§lang1c1 §U suretledir: 

1777 numarah kanunun uc;uncu mad
desine istinaden Vekalet emrine almmt§ 
olanlara 2919 say1h kanunun ne§rinden 
sonra miiddeti hizmetlerine gore bu ka
nunun uc;:uncii maddesi mucabince veri
lecek azaml 2 veya 3 senelik V ekalet 
cmri maa~larmm ba§langtcl hakkmda 
baz1 yerlerde yanh§ muamele yap1ldtg1 
anla§Ilmi§hr. 

Vekalet emrine alman memurlardan 
hizmet miiddetleri 15 seneye kadar olan
lara 2 sene ve hizmetleri 15 seneden yu
kan olanlara 3 sene muddetle Vekalet 
emri maa§I verilecektir. Bu muddetlerin 
memurun Vekalet emrine ahnd1g1 tarih
ten ba~hyacagi da kanunda tasrih e -
dilmi§tir. Bu hiikme gore 1777 numarah 
kanunun uc;Uncu maddesine istinaden 
Vekalet emrine almml§ olanlardan: 

I - 2919 sa)'lh kanunun ne§ri tarihi 
olan 21 / 3/ 935 tarihine kadar ald1klan 
Vekalet emri maa§lan hizmet muddetle
rine nazaran 2 veya 3 seneye balig alan
lara artik bu tarihten itibaren V ekalet 
emri maa~1 verilmiyecektir,. 

2 - 21/3/ 936 tarihine kadar 'aldtk
lan Vekalet emri maaslan hizmet mud
detlerine nazaran 2 ve~a 3 seneyi gee; -
mi§ bulunanlarm bu tarihten itibaren ba§
kaca V ekalet emri maa§I verilmemekle 
beraber eskiden aldtklan maa~tan da bir 
guna istirdad muamelesi yap1lamaz. 

3 - 21 /3/ 936 tarihine kadar Ve -
J.dilet emri maa§lan hizmet mliddetlerine 
nazaran 2 veya 3 seneyi bulmaml§ olan
lara ilk Vekalet emrine almdtklan ta · 
rihten itibaren bu miiddetleri doldurun
ciya kadar Vekalet emri maa§I tediyi! 
ed~lecek ve miiddetleri ikmal ettikleri 
tarihte maa~lan kesilecektir. 

Heybeliadada bir liman 
yap1lacak 

Fena ve ftrtmah havalarda koruna -
cak bir yer bulamamalarmdan dolaYI 
Hcybcliadada bulunan kiiciik meraki -
bin batmak tehlikesine ba'ruz bulun -
duklan goriilerek bu Adada kiic;iik bir 
liman viicude getirilmesi kararla~hnl
mi§hr. Liman denilen §CY, biiyiik ve iki 
taraf1 girip <;tkmaga mahsus olarak a
pk bulunacak bir havuzdan ibarettir. 
Fena havalarda Heybeliadada buluna -
cak motor, mavna. kay1k ve sairc gibi 
merakib buraya iltica edeceklerdir. 

Heybeliada limammn ke~ifleri yapll
mi~hr. Burasmni onfuniizdeki yaza ka
dar bitirilmesi kararla~mi§hr. -···-lzmitte Hatay it;in meting 

izmit (Hususi) - Hatay davammn 
muvaffakiyctle ba~anlmas1 iizerine bu
rada binlerce ki§inin i§tirakile bi.iyiik 
bir miting yaplld1. Bin;ok hatiblerin hc
yecanh nutuklan bir<;ok defalar c Ya§a 
Atatiirk~ avazelerile kesildi. Halk elde 
edilen neticeden <;ok memnundur. 

Ak1ndan Ak1na 
M. Turhan Tamn en giizel ro

manlarmdan biri, yeni ~1ktl. Ta- , 
rihle ~iiri sahifelerinde kucak ku
caga ya§atan bir §aheserdir. Hem 

1 zevk, hem bilgi temin etmek isti
yenler bu nefis romam !llUtlaka ' 
okumahd1rlar. Fiatl bir lirad1r. 

n bak1yqr. Bu strada kestirme, emniyetli 
tavtrla yapacaklanm dii§uniiyordu: On a 
gore, artJk burada hic;:bir i~ kabil degil
di! .. Arkada§lanm sars1p, vakit gec;:meden 
kiitleye katJiacaktJ! 

Ertesi gun uykusuz, fakat her zaman
dan daha metin kalkt1. Otekileri bulmak 
ic;:in erkenden c;:tktJ. Fikri o kadar siiriik
luyordu ki, neden sonra, vakitsiz gittigi
ni farkedebilmi§ti. Bir~ey yapmadan di:in
I?ege adeta stk1hyordu. Kopriiyii gec;:ti. 
lhtimal du~unmeksizin Beyogluna c;tktJ. 
Orad a, Cern ale rasladt: Cozgoze gel
dikleri halde, nerdeyse gormeden gec;:e
cekti. 

Onu en sonra goreli bir hafta oldugu 
haJde, gozJerinin ic;ine oy\e manaSIZ, ga
rib bir tarzda bakmi~ti ki, Cemalin bunu 
hissetmemesi imkansJZdJ. Her zaman ic;:in
deki bir eksigi tamamlar gibi halecanla 
arad1g1 bu adam, §imdi anslZin kar§1sma 
c;:tkhgt halde, neden boyle kayidsiz kal
dlgini kendi de izah edemiyordu. Bunun
la beraber, «her§eye ragmen» kolundan 
tutup bir kahveye goturmesine, orada es
ki giinlerin onca manast kaybolmu§ gol
gelerine can vermege c;ah§masma mani 
olmad1. 

Cemalin o giinleri tekrar ya§atmak i-

Anadoluda -- -
San'at tetkikleri 
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Nigdeden Uluki§laya 

Ulukz~la kervansaraymda rar~zdan ahzra geren kap1 ve diikkanlar 

Tiirbeler 
Nigdede Osmanhlardan evvelki zama

na aid birkac; tiirbe vardtr ki en ehem ~ 
miyetlisi Hiidavend turbesidir. Kitabe ~ 
sinde Hodament Binti Keyhusrev yaz1h 
olduguna gore bu kadmm Keyhusrevin 
kiZJ oldugu anla~1hyor. Tiirbe haricden 
yap1h§ itibarile Sungur turbesine ben -
zemektedir. Kaptst oldukc;a menhutatla 
miizeyyendir. 

Osmanl1 eserleri 
Nigdede Osmanh medeniyetine aid 

nazan dikkati celbeden bir Hiisameddin 
camii vard1r. Bunun ne kitabesini ve ne 
de mahallen bir kaydini bulamad1gim 
ic;:in kimin ve hangi zamanm eseri oldu
gunu tesbit edemedim, ancak §U kadar 
soyliyebilirim ki bu bina mimari ve in
§ai huviyeti itibarile Onaltmci amdan 
daha ileriye gidemez. Nigde Halkevin • 
deki arkada§larm degerli himmetleri ya
kmda bizi tenvir edebilecektir. 

Bina dort duvar uzer!ne tek kubbeli 
yiikseli~ devri tipindedir. Giizel ve se -
vimli bir binadu. Maa1esef son cemaat 
mahalli kamilen yiktld1g1 ic;:in sonradan 
uydurma ve c;ok kotu bir tarzda bir §ey
ler yaptlmak istenmi§ fakat bu da ta -
mamlanamiyarak actkh bir halde kal -
mi§tlr. Muhakkak ki burada, zarif su -
tunlar iizerinde kemerler ve daha ustiin
de de kubbeler vard1, temenni olunur ki 
vabflar idaresinin himmeti bu ktsmi ye
niden ihya ederek bu camii bu actkh 
vaziyetten kurtarsm. 

Nigdede kiiltiir hareketleri 
Nigdenin Halkevini Nigdenin tarihi 

i.izerinde c;ok samimi c;:ah~makta ve kty
metli eserleri iistiinde pek hassasiyet gos
termekte bulundugunu sevincle gordum .. 
Akpmar admda bir de mecmua ne§ret -
mektedir. Bu mecmua da Nigdenin tari
hine, Nigde eserlerineve Nigdenin yeti§
tirdigi mutefekkirlere dair kiymetli ya -
z1lar ve folklor ustiinde degerli ara§llT -
malar goriiliiyor. 

Halkevinde c;ah§an bu degerli arka -
da§lar arasmda bilhassa Zeki Uralm me
saisinden §iikranla bahsedecegim.. ilk 
ogretim miifetti§i olan bu arkada§ Nig
dede bu i§lere ne resmi kanaldan ne de 
fantezi kasdi ile degil de hakiki bir gonul 
baghhg( ile baglanml§, milletinin tarih -
deki yiiceliklerine inanarak harekete ge~
mi§, Zeki Ural o havalide yalmz ogre
tim mi.ifetti§i degil abidelerin de mufetti
~i gibi vicdani bir vazife yiiklenmi§tir. 
Bu yuksek a§k ve imanla ate§lenmi§ ar • 
kada§lara kar§l saygt duymamak mlim -
kiin degil .. 

Nigdenin dikkate deger eserlerini hep 
gi:irduk. ;limdi gene otorayla Ulukt§la -
ya mecegiz. 

c;:in yaptlgi gayretler dalgmhfundan <;I
karamadl. ikisi de aralarmda bir§eyin ek
sildigini duyuyorlard1. Demir, az konu
§Uyordu.. Daha c;ok dinler goriindugii 
halde, hakikatte tamamen ic;ine kapan ~ 
mt§tl. Oteki bu bo§lugu pekala hissedi
yorsa da, hala unutmak ic;:in yapt1gm1 sa
narak ayni mevzua donmek manndan 
vazgec;:miyordu: 

- Sende his kalmamt~ ... Demir, aci 
ac1 gi.ildu: 

- Kalmaml§, diye tasdik etti. 

- Fakat boyle, butiin manam kay -
bettiginin farkmda miSin? 

- ihtimal.. 
iki eski dost, birbirlerinden hie; te 

memnun olmadan aynld1lar. Demir, yol
da kendi kendine tekrar ediyor: 

- Bende art1k his kalmadd <;ok §U
kiir ki kalmad1. Demek bunu o da garke
diyor. Onu gi:irunce eski benligimi gor
mii~ gibi urkiiyorum. N e tuhaf! Onu 
hie; gormek istemiyorum. Y almz onumu 
ya?... Bana hastahklanmi hattrlatacak 

hic;bir ~eyi arhk bir daha gormek iste -

miyorum. Kendimle ba§ba~a kalmaktan 

korkuyorum. Sanki birden gene onlar iis

tiime kabus gibi c;okecekmi§ samyorum. 

191 1 j 93 7 pazar - Uluki§la: - Ulu
kJ§Iada abide olarak yalmz bir Uluk1§la 
vardtr. Yani Osmanhlardan kalma bii
yiik kenvansaray .. 

Osman ogullan bu kervansaraylan 
sulh zamamnda kervan kondurup gOc;iir
mek ve harb zamanmda da askere ve a
girhklanna menzil olarak yaparlardt ki 
i§te bu Ulukt§la da bunlarm en muhimle
rinden birisidir. 

Mevki itibarile Ulukt§lamn tarihte 
han hiikiimdarlarma, iskendere, Roma 
ordularma, Bizanshlara, Emeviler ve 
Abbasilere, Selc;ukilere ve nihayet Os -
manh ordulanna, muhim sava§ ve akm
larda, bu havalinin muhim bir gec;id ye
ri oldugu gorulur, hatta Umuml Harbde 
bile Uluh§la nekadar miihim bir yerdi. 

Bu itibarlad1r ki Onaltmcl Am bitiri
minde Osmanh vezirlerinden; Okiiz Ah
med Pa§a burada bir ulu kervansaray 
yaphrml§ ve bu vesile ile bu mevkie de 
Uluk1§la denmi§tir. Nigde Halkevinin 
c;1kard1g1 Akpmarda Zeki Uralm bu ba
histe k1ymetli tetkikleri yazthdtr. 

Kii<;iik bir kasabactk olan Ulukl§la -
da ba§kaca tetkika deger bir abide bu
lunmadtgi ic;in ben yalmz bu muazzam 
kervansarayi tetkik ic;in indim, ve bir bu
c;uk saatlik bir tetkik te bana kafi gele -

bildi. 
Uluh§la denilen bu kervansaray san

at ve tezyinat itibarile gozahct bir k1ymel 
ta§lffiiyor. Haricen de miitevaz1 bir bina 
gibi duruyor, fakat ic;ine girince umulma
dtk bir azamet insam tesiri altmda eziyor, 
yuzlerce at1 barmdtrabilecek ahm ve bu 
ah1rlarda suvarilerinin ve yahud hazarda 
kervanc1larmm oturup yatma yerleri, se
ferde mertebelerine gore kumandanla -
nn ve hazarda tuccarlarm ikamet daire -
Jeri, c;ar§ISI, hamam1, hulasa, kalabahk 
bir cemiyetin butiin ihtiyaclanm kar§I -
hyacak muessesatl kubbeleri ve tonozlan 
altma toplamt§ olan bu muazzam rna -
mureyi, insan dola§mak, gezmekle biti -
n:miy{)r, aynca yap1lm1§ bir de camisi 
vard1r. Cami maalesef y1ktlm1§llT. 

Bu kervansaraym tezyini kisJmlannm 
az oldugunu soylemi§tim. Halbuki bu 
bina Onyedinci Amda Turk tarihinin 
ticarette ve askerlikteki kudretinin mimar
hk dili ile c;ok kuvvetli bir ifadesi var -
d1r. Bu muazzam bina maalesef bugiin 
harab olmaga yakla§mi§ derecede tami
re muhtacdtr. Zaten yukandanberi da • 
ima san' at ve teknik cihetlerini ara§tlra • 
rak gozden gec;irdigim binalanmlZln han
gisi tamire miihtac degil? ! 

Uluki§Iadan da aynld1m. ;limdi beni 
Adan11ya, bu glizel diyara T oroslar uze
rinden ko§turan trendeyim. 

Mimar 
SED AD t;ETINT A$ 

Hem en buradan kurtulmah! On! aria gi
dip kiitlenin ic;ine kan§mahytm! Biran 
once bu evden ~1k1p gitmeliyim l Zaten 
hastahklanmm butun kokii o degil mi? 
Buraya di:indum doneli nic;:in bir giin ra
hat rahat ic;lerinde oturmadtm. $uphesiz 
benden nefret etmiyorlar. Biri anam: Oy
le gi:iriinuyor ki ustume titriyor. Biri kar
de~im: hiliklerini gormemek kufran o -
lur. F akat i.ic;:umuz bir araya gelmeme -
liyiz. Herhalde gelmemeliyiz! Koca a
damm sigara kuliinu mangal kenanna 
doktiig~u gi:iriince, mazlum bir §ikayet 
yerine ge<;en titizlikle kalk1p onu silmesi
ne, ve ak~am eve gee; geldigimizi goster
memek ic;:in kuc;:uk bir c;:ocuk gibi ayaklan
mlzm ucuna basarak ~irdigimiz zaman a
<;Ikca danlacak yerde her sabah bunu bize 

hissettirmek ic;:in uykusuzlugunu anlatma

ga c;:ah§masma bir tiirlii tahammi.il ede -

miyorum! 
i§lerim.in gunden gune daha fena git

tigini bilmiyormu§ gibi, bana ortahgm pa

hahhgmdan bahsetmesine ne liizum var! 

Onun evinde misafir oldugumu, ve hala 

ona bakamadJglmi hatirlatmak istiyorsa 

ne diye bir yandan luzumsuz yere bu ka

dar §efkat gostermege kalktyor? lhtimal 
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Bir ~eytan hikayesi 
~ umhuriyet son gUnlerde kiic;iik 
~ bir seri yaz1 ne§retti, §eytamn 

butun dunya san' at hayatmda 
tuttugu yeri ve oynadtgt rolii gosterdi. 
Cok gi.izel ve c;ok selis bir uslubla kale
me alman bu yaz1dan hayli istifade et
tim. Fakat ~eytan mefhumunun bizim di
yanmlzda -vaktile- nas1l telakki ve kabul 
edildigi, bahse mevzu yaptlglm, makale· 
lerde gosterilmediginden bu eksigi de, bir 
hikayeyi nakletmek suretile ben tamamla
mak isterim. 

Seytan kelimesi, malum oldugu uze
re ibraniceden arabcaya, oradan da tiirk
~eye gec;:mi~tir. ~ Mukaddes kitablar, §ey
tanm ate§t:_n, Ademin topraktan yaratii~ 
d1gm1 ve Ademi biitun canh mahluklar~ 
dan ustiin tutan Allahm, ona secde edil
mesini emretmesi uzerine ~ytanm «ben 
ate§ten halkolundum, topraktan c;tkma 
bir mahluka secde edemem» dedigini ve 
bu su~tan dolayi melekut alemihden ko
vuldugunu hikaye ederler. Seytanm muh
telif isimleri daha vardtr ve bunlardan 
iblisle azazil turkc;:ede kullamhr. 

Biz Turkler §eytandan istiareler yap
tiglmiz gibi birc;ok §eylere de onun admt 
takmi§!Zdlr. Kurnaz adamlara ~ytan gi
bi deriz. Cin fikirli yaramaz ~ocuklan 
«§eytamn ktc; bacagi>> diye ananz. Sem
patisi kuvvetli insanlarda «§eytantuyu;.> 
bulundugunu soyleriz. Raylar uzerinde 
i§letilen ve amele filan ta§lyan vagonetle~ 
re §eytanarabasi, deri uzerinde c;tkan ve 
can ac1tan tlrnaklara §eytantlrnagt adi
m vermi§izdir. Jengarl bir c;e§id kaba be
ze de §eytanbezi deniliyordu. 

Simdi §eytamn vaktile nas1l tasavvur 
ve kabul olundugunu tebaruz ettiren hi
kayeye g~c;eyim: Onsekizinci am sonla~ 
nna dogru S1vasa Boga Pa§a admda bir 
vali geldi. Admdan da anla§tlacagt uze• 
re bu zat, iriyan bir adamdt, bilegindeki 
kuvvet yiiziinden vezir olmu§tu. Ne oku~ 
rna bilirdi, ne yazma. F akat korkunc bir 
kimseydi, aklma eseni yapar ve yaptmr~ 
d1. Bir gun kiliseleri gezmek istedi ve ilk 
girdigi kilisede birc;ok resimler gorerek 
papazlan soruya c;ekti, kimlere aid olduk
lanm anladl, bunlann onunde hep mum 
yamyordu. Y almz kap1 arkasma atilml§ 
olan §eytan resmi karanhk buaktlmi§ti. 
Boga Pa§a buna ktzdi, biiyuk bir mum 
getirtip yaktirdi, ~eytam da aydmiatt1. 

0 gece ~eytan Boga Pa§amn du§iine 
girdi, birc;ok te§ekkurler ettikten sonra 
kendisine bir iyilik edecegini soyledi ve 
elmasla dolu' bir kuyu ba§ma goturdi.i. 
Pa§a, gene §eytamn talimi iizerine kuyu~ 
ya indi, koynunu iri iri elmaslarla dol· 
durdu. $imdi ma o derin hazineden c;•k
maga gelmi§ti, §eytan da valiyi iple c;eki
yordu. Fa kat yanyolda goriinmez bir el, 
onun ayaklanna yap1~h, yukselmesine 
engel oluverdi. Seytanm yukandan, o 
mec;:hul elin a§agtdan c;eki~leri miisavi bir 
kuvvetle vukua geldiginden Boga Pa§a 

yiikselamiyordu da, al<;alamtyordu da. 

Bu dururn_da ~ytan sordu: 

- Pa§am, neye c;:tkmiyorsun? 

- A§agidan biri ayagtma yapi§h, bl-
rakmtyor. Koynumu bo§altaytm m1 der
sin? 

- Koynunu Oo§altma, ic;ini bo§alt. 
Boga Pa§anm bu emri yerine getirme

sile beraber du§ biter ve gozleri a~1hr. 
Fa kat yatakta barmmasma imkan yok. 
Her taraf kirlenmi§. ufunet ic;:inde kal~ 
mt§!. Cahil vezir, ~ytana yap1lan iyilik
lerin nasll odendigini artik anlaml§tl ve 
yaktJrthgi mumu sondiirmek ic;in kilise
ye adamlar ko~turuyordu. 

M. TURHAN TAN 

karde§imle aralan daha iyidir! Fa kat bu 
sefer o da bir tiirlii emniyet vermiyor!.. 
Anam, §Uphe yok, bana ktzd1g1 gibi i~in 
ic;in on a da kiZlyor. Fa kat, nedense on
dan, ayni zamanda c;:ekiniyor. Caliba o· 
nun daha c;:ok faydas1 dokunacagma ka~ 
naati var. Belki de hakh! Hakikaten, bu 
vakte kadar onlara ne haynm dokundu? 
Birka<; diikkanlanm Avrupada yedim. 
Son iimidlerini Bursada battrdim. Niha~ 
yet bu te§ebbiis .. Hayu! Haytr! Hic;bir 
~ey beklemiyorlard1. Ben boyle samyor~ 
dum. Hala kendimi tslah edecegimi ku
rup duruyordum. N e bo§ hulya! Onlar, 
beni benden c;ok iyi tamyorlar. Kac;: ke· 
re)er CO§arak soy!edigim SITada birinin 
ffiUStehzi bana bakhgml I Ve otekinin en• 
di~eyle almm buru§turdugunu farkettim. 
Suphesiz beni seviyorlar. Fakat t1pk1 be
ceriksiz, sarsak bir <;ocugu aciyarak sev
dikleri gibi. 

Onlarm arasmda kendimi daha c;ok 
i<;ime kapanffil§, butun zaflarimla, hasta
hklanmla her zamandan daha mukave
metsiz goriiyordum. Haytr! Biran once 

buradan c;:1kip gitmeliyim. Kuruntu ve 

azab ic;:inde ya~amak, kendi halime acm

dirmak istemiyorum.» 
{Arkast var) 



CUMHURiYET 

Askeri m.ektebler 
•• • gure§ §ampiyonasi 

Miisabakalara diin Deniz lisesi spor salonunda 
devam edildi, neticeler gelecek hafta belli olacak 

Diin yaprlan giire~lerden heyecanlr bir sahane 
Gec;en hafta Kuleli lisesinin kapah Final ma~lan haftaya cumartesi gunu 

salonunda ba§hyan askeri mektebler a· saat on dortte Maltepe askeri lisesinde 
rasmdaki giire§ §ampiyonasma diin de yap1lacak ve umumi tasnifte §ampiyon 
Heybeli deniz lisesinde devam edilmi§tir. ~1kanlara ayni giinde miikafatlan tevzi 
Kalabahk bir talebe ve misafir kiitlesi - edilecektir. 
nin o~iind;. y~p1lan bu miisabakalann Voleybol ajanhgmm tebligi 
hakemhklenm mtlli giire§ antrenoriimiiz- T. s. K . istanbul Bolgesl Voleybol Ajan-
le milli giireKilerimizden Saim ve Mus- ll~mdan: 
tafa yapml§lardJr. Her ne k~~r .~937 yJli voleybol .. ve bas -o·· I .. l . b I h ketbol tiksturunu tanzim etmek uzere 27/ 

un. yap1 an gure§ enn a§ Jca usu- 1!1937 cuma giinii toplamllll.L%a da baz1 
siyetlermden biri de hemen hepsinin tu§- sebebler dolayJSile kur'a 3/ 2/ 1937 <;ar9am
la neticelenmi§ bulunmas1d1r. Alman tek- ba gii~iine bJrakilm~tlr. 

·k d 0 gun saat 17,30 da toplarularak kur'a 
m er~celer §unlardJr: <;ekllecek ve flkstiir tanzim o!unacakt1r. 

56 kiloda: Bu sene yap1lacak olan bolge voleybol ve 
Kuleliden Turgud Maltepeden Hii - basketbol blrlncillklerine l§tirak edecek o-

. 1 D · d S · G d"kl" Ian kuliiblerin o giin ve saatte istanbul 
seym t.u§ a, emz. en ungur e I 1 bolgeslnin bulundugu Beyoglu Halkevt bl-

,....,.,, .. ,.h tu~la yend!ler. nasma sal~hlyetli blrer delegelerin1 gon -
61 kiloda: dermeleri rica olunur. Murahhas gondermi

Kuleliden Kemal Denizden R1zay1 
a, Maltepeden Haydar Gedikli lh· 

tu§la yendiler. 
66 kiloda: 

yen kuliibler bu YJl miisabakalara l~tirak 
etmlyecek addolunarak kur'a <;ekilecck ve 
fikstiir de ona gore tanzim olunacakt1r. 

Konyada bir stadyom 
yap1lacak 

Kuleliden Cihad Gedikli 
Maltepeden Hikmet 

tu§la yendiler. 

MustafayJ Konya {Hususi muhabirimizden 
Denizden Konyada ve Zindankale denilen yerde 

72 kiloda: 
Kuleliden Cahid denizden Necmiyi 
Ia, Maltepeden F ethi Gedikli $ere -

•Prtm:n•' tu§la yendiler. 
79 kiloda: 

bir stadyom in~as1 ve spor meydam tesisi 
i§i kuvveden file ~tkmak iizeredir. Kon· 
yada spor hayatmm inki§afma hizmct 
eyliyecek olan stadyom ile spor meyda· 
m vilayet biitc;esile ve tahminen altml§ 
bin lira sarfolunarak viicude getirilecek· 

Maltepeden F ethi Gedikli 
ini !u§la, Gedikli Mustafa 
rciimendi tu§la yendiler. 

$erefed - tir. Umumi merkez bu stadyom ic;in be§ 
Denizden bin lirahk yard1m yapmagt kabul etmi~ 

87 kiloda: 
Gedikli Halis Denizden F ethiyi tu§la, 

Hulusi de Denizden $aniyi 
dakika sonunda say1 hesabile yen • 

lerdir. 
Diinkii miisabakalarda Kuleliler 5 ga
. daha kazanarak biriniligi muha -
a etmi~lerdir. Maltepeliler 4, Gedik-

er 2, Deniz liseliler de 1 galibiyet ka
bir hafta evvelki vaziyetlerini 

pulttcu<tt:a etmi§lerdir. 

ve para}'l da Konya vilayeti emrine gon
dermi~tir. On bin lira da vilayetin mev
cud tahsisatl vardt. $u hale gCire §imdiden 
on be§ bin lira ham demektir. Geriye 
kalan para da oniimiizdeki 937 mali ylh 
ic;inde temin olunacagmdan in§aat mevsi· 
mi ba§lar ba§lamaz c;ah§malara ge~ile -
cektir. 

Zindankale denilen yer istasyon tara
fmdan miisaid ve geni§ bir sahadtr. Bu
rada ayni zamanda bir de biiyiik kiil tiir 
parkt tesis olunacakhr. 

Giiref miisabakalarrna gtren pehlivanlarrmtzdan bir grup 

Miras~tlar1n iimidi 
bofa m1 ~1k1yor? 

1 

Zaharoff ancak 2 milyon I 
sterlin servet bJrakm1s! 

' 
Daily Express gazetesinin Paris mu

habiri yaztyor: 
«Basil Zaharoff hic;bir vasiyetname 

birakmadigi gibi kendisine atfolunan 20 
milyon sterlinlik servetin de ancak onda 
biri kadar miras btrakmt§hr. 

lki ayhk bir tahkikattan sonra silah 
kralmm mali vaziyeti hakkmda vas!! o· 
lunan kanaat budur. 

1ngiltere, Tiirkiye, Y unanistan ve 
F ransadaki mira~1lan temsil etmekte 
olan on ikiden fazla avukat vasiyetna • 
menin ne §ekilde taksim edilecegi mese • 
lesile me§gul olmaktadtrlar. Maamafih 
bir F ranSIZ tebaaSI olarak olen Zaha -
roff'un, miras1 Frans1z kanunlanna gore 
taksim edilmek icab ettiginden F rans1z 
kanunlanna gore vasiyetnamelerin mev -
cud olup olmad1gi ancak miras~Ilara 
tefhim edilmekle iktifa olunacak ve bu 
hususta aynca ilan yapilmiyacakhr. 

Y unan sefaretinden biri han a bu hft
susta demi§tir ki: 

«F ranstz kanunlarma gore vasiyetna
me yoksa, biitiin miras iki iivey k1zile 
Madam Angela de Bourbon ve Mrs. 
Leopold Walford' a kahyor demektir.» 

Hatay anla~masm1n 
Basbakan dilile tesrih 

' ' 
ve izali1 

LBa§makaleden devam] 

kararsiZhgln devam1 §eklinde tecelli et
mi§ olacaktt. Tiirkiye Cumhuriyeti Ha
tayt iLhak etmiyor; ve bOyle bir fikirde 
olmad1gmt ilk giiniinden itibaren 1srarla 
anlatmaga ~ah§maktan asia usanmaml§
ttr. Dahili idaresinde milli benligini ko
ruyacak idari bir istiklale mazhar olan 
Hatay iilkesi gene Suriye devletile ala
kahdlr. Suriye bu vaziyeti iyi telakki et
mekle evvela Hatayhlann muhabbetini, 
ondan sonra da Tiirkiyenin samimi ve 
hududsuz dostlugunu kazanmak ~eklinde 
biiyiik menfaatler elde etmi§ oluyor. 

F azla olarak eger Hatay davas1 en 
zaruri adalet icablanna mutab1k mi!li e
saslarmda hallolunmaml§ olsayd1 Tiirki
ye - Suriye hududlan yeniden halloluna· 
cak bir mesele mahiyetile a~I!acaktt. 
Halbuki Hatay davasmm adalet ve 
insaf dairesinde halli bu hududlarni 
bilakis yeniden ve ~ok esash surette 
teminat altma abnm.aa1 neticesine 
varmt~tlr. Tiirkiyenin asker ve siya· 
si BaFekili bu neticenin hususile Suriye 
gibi hayata yeni dogan bir devlet it<in 
paha bi~ilmez bir nimet oldugunu en sa· 
lahiyetli lisanile ifade eylemektedir. 

Hi!r §iiphemiz yoktur ki BB.§baka· 
ntnuZin Hatay davas1 ~evresindeki 
bu samimi te§rih ve izaht kendimi· 
zinki dahil biitiin cihan efkanm ten
vir ettigi kadar Suriye efkarun da 
miiessir surette tatmin edecektir. 
Saym lsmet inoniiniin dedigi gibi Hatay 
davasmm makul ve adil bir §ekilde halli 
yalmz bizim i~n degil, Suriyeliler lehine 
de parlak ve iyi bir neticedir. 

Ba~bakanmnz her milli davada oldu
gu gibi Hatay ~eselesinde azami hassa
siyetle pi§iivamlz olmu§ olan Biiyiik A
tatiirke hiikumetin ve milletin §iikran ve 
hiirmetlerini sunmut;!tur. ~urast mu
hakkakttr ki Atatiirk bu milli dava· 
mn adil neticesine varma&tnl iltizam 
buyururken Suriyelilerin bugiinkii 
ve yannki yeni hayatlannda azami 
saadete varmalart gayesini biitiin bir 
samimiyetle gozoniinde tutmaktan 
bir an bile bali kalmamt§br. Ba§baka
mmJzm nutkunu hulasa ederken bu mii
him noktayt tebariiz ettirmegi bir vazife 
biliyoruz. YUNUS NADI 

Bu gene kadmla a§Jkane miinasebetle-

Ko•• ce ml·nderl·nl·n esrarl 1 rim masmda muhterem halefim (bir nu-y I marah Hasan Azmi) hakkmda miihim 1-•------- Zab1ta roman1 : 40 ---------.. bazt malUm.at elde ettim ve ogrendim ki 
Mahremiyetine dahil oldugu kadm bi- ne c;abuk silip unutturuyordul.. o gizli te§kilata sadlk kalmak yemini et-
tamyamamt§, arada hi~bir fark gore- mi§, onlarla birlikte c;ah§mak karannt 

Fa kat ben unutmaml~ oldugumu anla- vermi§tir. 

bir fark vard1 ve bu farkt Ni

da aradabir bana tekrar etmekten ~e
F a kat bu £ark benim gene· 

zindeligime aid oldugu ic;in kadi· 
miitehayyir etmekten ziyade memnun 

t, daha alii hafta evvel yeryiiziin
a§k namma para ile kiralanml§, kotii 

soguk ve yalanct niivazi§lerin
ba§ka bir§ey tamm1yan ben, o zaman 

yiiziimiin ruhum iizerindeki te
a§ka kar§l ne bir§ey duyuyor, ne 

hissettiriyorken §imdi bir a§k ya
gibi hem yamyor, hem yakJyor

Nigar, bir zamanlar beni yalmz pa
ve kendisine kar§l gosterdigim sem· 
yiiziinden sevdigini, fakat artJk tam 

~IUIU:Dlffit=l bir a§Jk olarak ,sevdigini 
ederken akhma Hasret geldi. Kal
bir kos.esi stzladJ. Erkegin hodbin

bir gene kadmm samimi atkml 

d1m ... llk saatlerin sarho§lugu gec;ince fki puse arasmda gene agrendim ki 
bu nefis metresin yamba§mda onu dii§iin- Hasan Azmi ve Nigar pek yakmda elele 
mekten ve onun ic;in s1zlamaktan kendimi verip buradan ka~acaklard1r. Hem de 
kurtaramad1m. Hasan Azminin ihanet ve suiistimal ese-

Zavalh Hasret!.. Benim kendisine ri olarak miidiirii bulundugu miiessese -
kar§t ihanetimi afdedecek miydi!.. Ona nin bir kasasma topladJgi servetle beraber 
bu ihanetten bahsetmeyi dii§iiniiyordum. ka~acaklardJr. Bu malumatt pek miihim 
F akat ya vicdamm? .. Onu da; vied am· buldum. <;iinkii belki ben de bu servetten 
m1 da bana yiikletilen bir i§i zorla yap - istifade edebilirdim. 
mi§ olmakla iskat edecegimi umdum. Amma ..• Acaba Samoilof bunlardan 
Hakikatte de bu nefis metrese kar§l gas- haberdar miydt? On a soylemeli miydim? 
terecegim ihmal ve lakiydi belki beni de, Y oksa bu miihim esran kendime mi sak
Hasretin babasml da mahvedebilirdi. !amahyd1m? En iyisi ~u bizim Tiitiin §ir 

Vaba, bana cebren yiikletilen bu ka- keti kasasmdaki parayt ne yap1p yaptp 
dmla ba~ba~a kalmak beni diinyanm en bulmak degil midir? 
tath zevklerine kavu~turmu§tu . F akat Dogrusu bu? .. Gizli te§kilata ihanet 
kabahat ben de mi? Eger Serna hat Nigar 

etmek haztrhgmda bulunan bir numarah 
diinyamn en tath kac:hm ise, eger o ha-
k.k d Hasan Azmiden sonra sua iki numara-1 aten sevmesini ve sev irmesini hiliyor-
sa, eger o bir erkegi ~ 1!dtrtmamn ve ]ISinda idi. Amma ben paray1 bulursam 
boylece delirtmenin yolunu ogrenmi§se Nigarla degil, Hasretle ka~acag1m ... 
benim ne kabahatim var?.. Bu heyecanlar ve bu dii~iinceler i~in-

Istanbul Belediyesi 
ve para meselesi 

bes 
' 

Belediye, sehirde 
' 

meden ne isler 
para sarfet

yapabilir? 
' 

lstanbulun mefhur yollar1 
Bizim J?elediyenin ne zamandanberi 4 - Di.ikkanlarm ~a\;aklarma dikkat 

diline doladlg1 tek terane §Udur: cPa- ettiniz mi? Bunlarm \;Ogu medeni bir 
ram1z yoktur!. ~ehir ic;in, stntan birer ay1b ve lekedir. 

0 kadar ki, merhaba deseniz, alaca - Tahta par~alarmdan, oluklu sa\;lar -
gm1z cevab, galiba gene bu oJacaktlr. dan, tenekelerden yapilml§, tel!erJe 0-
Ge~en gi.in sokaklarm, kaldmmlarm teye beriye tutturulmu§ bu Sa\;lar Be -

peri§an halinden bahseden arkada§liDl· lediyenin iznile yaptllyor ve bu izin ir;in 
za da saym Belediye reisi ayni cevab1 Belediye siper resmi diye bir para all • 
verdi: yor. 

- Param1z yok ki... Alsm, aroma, bunlarm §ehri fakir ve 
Ancak boylece kestirip atarken, ceh c;irkin gostermiyecek bir §ekilde yapll

mademki akc;e yok, dava da yok• diye- malanm temin edebilmek pek giic; bir 
rck boynumuzu bi.ikecegimizi zannetti i§ midir? Bunun ir;in Belediye kasasma 
ise, aflarma magruren arzedelim ki, el si.irmege hi~ te li.izum olmad1gm1 
Belediyemiz bu zannmda bir hayli al - s5ylemege hacet var m1? 
danmi§tlr. 5 - Taksim meydanmda, Cumhuri • 

<;i.inkii hie; kimse, Belediyemizin, Ka- yet abidesinin kar§Ismdaki umumi hala, 
run hazinesine malik oldugunu iddia bi.iti.in ricalara, sonsuz §ikayetlere rag-
etmemi§tir. men hala o yerdedir. 

Fakat hepimiz gori.iyor ve biliyoruz Ve o orada dururken Belediye, etra-
ki tamtalur kasas1 olan bir belediyenin fmda bir si.iri.i hala bulunan Eminoniin
bile !stanbulda 4payabilecegi. bir~tok de, oteki bombO§ bir saba olan Sultan
liizumlu ve hay1rll i§ler vardtr. Ve id- ahmedde avuc; dolusu paralar vererek 
dia ediyoruz ki bizim Belediye bu i§leri iki asri hala yaptlrml§tlr. 
yapmami§tlr, yapnuyor ve ... Gori.indi.i- Onlardan birinin parasile Cumhuri -
gi.ine gore yapmlyacakttr da. yet abidesinin oniindeki bu kiri soki.ip, 

Gelin, ister~eniz, bunlardan birkac;m1, yerin dibine atmak bir vazife degil 
§1iyle~e, rasgele sayahm: miydi? 

- Harbiyeden Ma~tkaya giden ana Buda m1 bi.itc;e meselesidir? 
yo un hikayesini bilmem i~ittiniz mii? 6- Yagmurlu havalarda !stanbul so· 

Daha dune kadar sag taraf1 eski ko- kaklarmda yiiriimek bir marifettir. 0-
nak bahr;eleri ve bo§ arsalardan ibaret luklardan §akn· §akir kaldmmlara do -
olan bu yolun yeni apartimanlar yaptl· kiilen sulan Belediye gormez mi? Bir 
maga ba§landtgt zaman, Belediye ka - yandan, zaten bozuk olan kaldmmlan 
nununa istinaden, arsalardan yi.izde delen, harab eden, bir taraftan da gelen 
yirmi be§i - zayiati nizamiye olarak - ger;eni 1slatan bu oluklarm zarar ver -
sokaga almarak 40 - 50 metro geni§lige miyecek, kimseyi rahats1z etmiyecek bir 
<;1kanlmas1 kararla§tmlmi§b. §ekle sokulmasm1 mlilk sahiblerinden 

i§te ortada boyle bir karar varken, istemek Beled·iyenin hakkt degil midir? 
istanbul Belediyesi (§imdilik on be§ Bunun da Belediye biltc;esile bir ala-
metro olan bu yolun geni§ligi kafidir) kas1 var m1? 
diyerek §ehrin en giizel yerindeki bu 7 - Nihayet bizi, otomobillerin ve a
ana caddenin daraclk kalmasma sebeb tobiislerin zifosundan kurtarmak ic;in 
olmami§ m1d1r? Belediye ne bekliyor? 

2 - Sonra, daha otedeki $i§liden Eii- Hallu §ehir sokaklarmda yazm toz 
ylikdereye giden yeni yolu da, yarmm topraga, s1caga, kl§!D c;amura ve zifosa 
giizel, ferah, geni§ bir biilvar1 haline mahkfun etmenin gi.inah1 kimindir? 
getirmek miirnki.in iken, rasgele in§aat Evvelce de dedigim gibi yirmi, yirmi 
izinleri verilerek bugi.inkii haline so - be§ sene evvel Terkos §irketinden para 
kan gene Belediye degil midir? ile ald1gt. suyu derme c;atma su araba· 

ihmal edilen bu i~ler i\;-in Belediye larile ta§Iyarak istanbul sokaklanm yaz 
kasasmdan on para bile sarfedilmiye - kl§ haftada iki ii~t defa YJkayan ~ehre -
cegi mal fun de gil miydi? minleri vard1. 

3 - Tramvay yollan istisna edilirse, Terkos, bugi.in • mi.ikemmel arozoz -
yaya kaldmmlan hi~tbir sokakta ayni leri de bulunan • Belediyemizin mall -
geni§likte ve di.iz degildir. Herkes kal- dtr. Fakat istanbul sokaklan y1llard1r 
dmmtm diledigi gibi yapmJ§hr ve ya - yikanmamt§hr, ylkanmiyor. 
p1yor. insaf .. Bu s1hhat ve temizlik i§i de mi 

Belediye ev sahiblerinden bu kald1 • paraya mi.itevakklfhr? 
nmlann bir seviyede, ayni ~ekilde ve 8 - Gene yirmi, yirmj be§ sene evvel 
hep ayni malzeme ile yap1lmastm isti- sokaklanm1zda koklerine kibrit suyu 
yemez miydi, bala da istiyemez mi? ekilen kopekler, §imdi bir ti.irlii topla -

Bunun i\;in de paraya m1 ihtiyac; var- namtyor. 
d1r? 9 - Dilenciler gece gi.indiiz aram1z -

de korku ile kart§lk kalb ~arptnhsl eksik 
olmuyordu. Mesela Nigarla d'tururken 
ba§ka bir odaya gitmek icab ediyor. a
damn semtini unutmu§ oluyorum. Nigar 
hayret ic;inde yiiziime baklyor, sonra om
zumda bir ben bularak: 

-A, diyorl.. Senin omzunda ben ol
duguna da ilk defa dikkat ediyorum I 
Hie; farkmda degildim... . 

Sonra omzumu opiiciiklere bogarak: 

- Am an ne giizel §eymi§ bu 1.. 
Diyince rahat ediyorum. 
Bir giin uzun bir a~k ve sevi§ faslmdan 

sonra Nigar birdenbire sordu: 

- Sayle bakahm sevgilim, ne zaman 
ka9yoruz? 

Dii~iiniir gibi yapttm. 0 devam etti: 
- Evet, soyle bakay1m, ne zaman gi

diyoruz? Anlam1yor musun? Hem en 
gitmemiz laz1m artJk ... Ben burada tehli
ke ic;indeyim. Sen de soylemi§tin ya ... Se
nin hayatm her an tehlike i~inde olunca .. 
Ben de ayni haldeyim. Sevgilim, neka
dar yorgun ve bitkin goriiniiyorsunl.. 

Endi§emi belli etmemek istedim: 
- Hayu, haytr ... Bir~eyim yok. 

- Oyle ise soyle, ne zaman gidece • 
giz? .. Sen daha Atinaya gitmeden evvel 

her§ey hamdt, degil mi? .. 

- Evet amma, bazt hadiseler bu ta· 
savvuni geri birak1yor. Mazur gar §eke
. I nm ..• 

- Ne dedin? Bazt hadiseler mi? 
Y ok, beni aldatm1ya ~ah§ma. Mademki 
paran haz1rdir, her§eyin !<aresi bulunur. 
Ben ba§ka §ey dinlemem. 

- T abii amma .•• 

Bir tak1m bo§ ve beyhude sozlerle onu 
teskine ~ah§hm. Hi~ bir§eye inanmad1, 
beni tehdide devam etti : 

- Demek ki bana yalan soylii;or ve 
beni aldatJyordun ha?.. Demek ki beni 
sevdigin filan, hepsi bo§tur, yalandu oyle 

') mt .• 

- Camm, beni ned en iiziiyorsun?.. 
Sana yemin edeyim de ... 

- Y oksa §irketteki kasada benim 
ic;in, daha dogrusu benimle uzaklara ka
c;tp bir milyoner gibi asude ve ferah ya§a
mak ic;in bir~ok para saklad1gm, hepsi 
hepsi yalan m1? Sayle bakaytm, hepsi 
yalan mt? 

- Nigar, dinle beni... Hemen heye
cana kap1lma... Ben hi~ bir§eyi yalan 
saylemedim. Her soziimii tutuyorum. 
Sonuna kadar tatbik edecegim. Sade ben 

31 ikincikfmun 1937 

Bulgaristan1n 
ikbsadi 

•• goze 
Bulgaristanm ikhsadi vaziyeti 

tik~e iyile~mektedir. Bu salah1 bir 
kamlarla izah edelim: 

1936 senesinde Bulgaristan 
3,910,382,000 levahk mal sa 
193 7 senesine nazaran 65 7 mil yon 
fazlad1r. Buna mukabil Bulgaristan 
senesinde haricden 3,181,062,000 
hk mal sahn almJ~tJr. Y ani 1936 
sinde Bulgaristanm ticari 
729,320,000 leva gibi olduk~a 
bir yekunla Bulgaristanm lehine 
kapanmJ§tlf. 

Bulgaristanm ihrac ettigi mall 
§mda tiitiin gelmektedir. 1936 
Bulgaristan harice 1,263.311,000 
hk tiitiin satmt~hr. Tiitiinden sonra. 
murta ve bugday gelmektedir. 1 
nesinde Bulgaristan harice 465, 
levahk yumurta ve 331 milyon 
bugday satmJ§hr. Bugdaydan sonra 
mJsJr ve saire gelmektedirler. 
mn hari~ten yaphg1 ithalata gel 
hal edilen e§yanm ba§mda mensucat 
almaktadJr. 1936 senesinde haricden 
milyon levahk mensucat satm 
Arkasmdan 597 milyon levahk 
demirden mamul e§ya ithal etmi§tir. 

Bulgaristan en fazla Almanya 
caret yapmaktad1r. 1936 senesinde 
garistan Almanyaya 1,859, 923,000 
valtk, lngiltereye 453,466,000 
Belc;ika ve Lehistana 146 §ar 
valtk, <;ekoslovakyaya 127 milyon 
hk mal satmt§l!r. Buna mukabil 
yadan 1,940,093,000 levahk, 
lovaky;adan 244 milyon 
turyadan 181 milyon levahk, 
den de 145 milyon leval1k mal sat!D 

ml§hf. 
Harici ticaretin artmasmdan 

1936 senesinde Bulgar banka 
mevduat ve bankalann verdigi 
yekunlan da artmJ§hr. 1936 senesi 
hususi Bulgar bankalarmdaki 
yekunu 3,173,380,000 Ievay!, halk 
kalarmdaki mevduat yekunu ise 2 
yar 321,334,000 levay1, Ziraat 

1935 senesine nazaran 
mevduat yekunu bir milyar leva a 
hr. 1936 senesinde ayni bankalann 
digi kredi yekunu 13,013,953,000 
gibi gene muazzam bir yekuna 

Diger taraftan 1936 senesinde 
devlet bankasmdaki altm miktan 
1935 senesine nazaran 90 milyon 

artml§hr. 1936 senesinde Bulgar 
bankasma gelen daviz miktan da 1 
senesine nazaran iki kat artml§ bulull 

maktadlr. Bu suretle 1936 
Bulgar devlet b~nkasmm kan da ii~ 
artrnJ§hr. 

Goriildiigii gibi 1936 senesinde B 
ristanm ikllsadi vaziyetinde biiyiik 
salah eseri gaze c:;arpmaktadtr. Bu 
hm 1937 senesinde daha biiyiik 
na §imdiden inamlmaktad1r. 

Memduh 

da si.irii sliri.i geziyorlar. 
Bugiinli.ik bu sayd1klan yeter .• ; 
Paras1z yap!labilecek bu ve 

benzer daha bir~ok i§leri nigin 
d1gm1 sorarsak, Belediye, bize 
param yok ki ... mi diyecektir acaba? 

KANDEMill 

takib olunuyorum. Bugiinlerde hi~ 
yapmam kabil degildir. Benden §iipbe!e' 

niyorlar ... 

Kadm hayretle sordu: 

- Kim, Samoilof mu? 
- Hem Samoilof, hem biitiin casu;' 

lar1, adamlan ... Beni her dakika, her ~~~ 
niye kontrol ediyorlar. Eger buS~r 
kac;m1ya kalkarsak emin ol ki Nis~ ' 
pek uzaklara gidemeyiz. Ne sen, ne bell·' 
Hemen yakay1 ele veririz. 

- Oyleyse, bekliyecek miyiz? 

- Evet. 
- N ekadar zaman? 

- Kimbilir!.. Belki .. 
· · te' 

- Bana bir miiddet tayin etmen1 1j. , 
rim, ne giin ka~abilecegimizi agrenJTie 1 

yim. Soyle 1.. ; 
Gene kadm, o kadar hararetle ka~de 

mak istiyordu ki, onun bOyle bir "3 dt• 
hakikat ihtiyac1 oldugu meydandaY 
Vadettim: 

- Peki!.. 0~ hafta... s··t 
d ~·I o - Tam iic; hafta, fazla egt ya .. 

ver. 
- Soz veriyorum; tam lie; haftll· 

[Arkasz varl 



lier .. . 
bir gun sabah ak§am ahr;t k1yafeth 

zen · kil k 'b' llzu Cl kuliibeye geliyor, re g1 1 
~or: .bir ka§1kla Bay Tintin'in agzma 
!•1- ~1 Yemekler tik1§hnyor, sonra da 
""'It 1' 13 ak1r bir testi su bo§altlyordu. 
o b~ .rejim bir, iki hafta devam edince 

i1la ~l'Q bildigimiz ~erden ~i:ipten yap -
Piir 1:Y .. Tintin adamakllh, ~i~man, lo
~0 Pur etli bir adam oldu kasabhk 

Yuna d" d" ' 
ditip i . on ~· Bay Tintin bu fazla ye-
r:n111 r;lrmenm bir miiddet daha deva-

1 arzu ect· 
~i b' 1Yor, o zamana kadar bel-

1r flrsahm bulup kar;ar, yahut ta 

ge ba§ladllar. 
Bay Tintin biitiin asabiyet ve hidde • 

tile: 
- Alr;aklar, beni nereye gotiiriiyor -

sunuz? 
Diye hayktrmtya ba§ladt. Vah§iler 

tabii bu sozlerden bir §ey anlamtyorlar
di amma, hareketlerinden neyi sormak 
istedigini sezdiler. Ellerile ~aret yapa
rak, evvela yedirip ir;irip semizletecek
lerini, sonra kazana koyup pi§irecek -
lerini ve af.iyetle govdeye indirecekle -
rini bildirdiler. Bay Tintin bagrrdt, r;a
g1rd1 amma, fayda vermedi. Zavalhyt 
bir kuliibeye tiktp aya~na zincir tak • 
blar. 

ihtimal kurtarmiya gelenler olur diye 
bekliyordu. 

Fakat heyhat.. Boyle haytrh bir ha
ber r;tkmadt. Bilakis kazana girerek pi
~ip kaynama giinii geldi r;attl. Bay Tin-

tin'i, tut~turulmu~ odunlarm alevi ii
zerinde i~i su ile dolu biiyiik bir top -
rak tencerenin ·ir;ine yerle§tirdiler. 

Bay Tintin arhk nas1l olsa olilmu go
ze alml§ oldugu ir;in ~i alaya vurm~tu: 

- Etmeyin yahu, diyordu, bu banyo
nun suyu r;ok steak! 

~a ,.~------~--------~ 
~iiltt~ 0 Strada uzaktan bir halon gi:i - en alttaki sepette elinde r;apa bekliyor
~al)ra'71liava gemisinin ir;inde Biiyilk du. Milnasib zaman gelince kancay1 top 
t~lt'l'rt t ba.§tan ba§a gokten ger;erek bir rak kazamn koluna taklp yukan all • 
~1fler v etklklerde bulunmak istiyen ka- verdi. Vah§ilerin ahr;ISile yama~l neye 
1~le llle arctt. Zenci vah§ilerin garib bir ugradtklarmt anhyamad1lar. Pi~irmege 
ieta~ §~l olduklan gozlerine r;arpmt~, haz1rlandiklan besli beyazt gokten inen 
e lie ~1P dii.rbinle bakmt~lard1. Bir ~eytamn kaphgma hukmettiler, 

~ereqe f!.or~u.nler, beyaz bir adam1 ten - Bay Tintin de kendisini muhakkak 
t azla s Pt§trmege ugra§mtyorlar m1? bir i:ili.imden kurtaran ka~iflerle, balo
l 111ll iist~s <;tkarmadan toprak kazamn nun kaptamna uzun uzun te~ekkilr etti 

I
ller ,;0~l'le tesaduf eden hizada yere ve Biiyilk Sahrayt onlarla birlikte ha • 
······~: .• ~ bir manevra yaptllar. Kaptan va gemisinde ge<;ti. 
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Bilmeceyi 

l311"' '-to· ~•eee · _ 
'Yaf!.raf g():; dogru r;i:izenlerden bize fo
k lieva~ er.enlerin resimlerini basmt
S~·edilec ~diYoruz. Fakat burada dik
gU!lhleri ~ nokta §Ud~r: Bu resimlerin 
lc/tdit. M:~.tl~ka hed1ye kazanm1§ de-

b .. 
1 her a" ukafat kazananlann isim • 

uy·· .,In 'lk 
1 Ult liste 1 haftasmda ne~rolunan 

....... t··r Ye Yazthr· 
sav u eb . · 

a§. urgaz tlk okul 40 Rezan Er-

~Ozenler 

2 - Elaziz tiiccar Ovagin oglu Fehim 
Ova g. 

3 - Siverek Belediye eczanesinde 
Mustafa Jlktnttirk. 

4 - Osmaniye orta okul 174 ismet. 
5 - Mersin N akka~lar ki:iyilnde Ferid 
6 - Beyoglu ilk okul Mukaddes. 
7 - Bogazir;i lisesi $akir Korr;an. 
8 - Gebze merkez okulu 283 Emel 

6zgen. 

• 

Y eni bilmeceler 
-1-

Herke•in srrlannt 
Saklryan bir huyu var ? •• 
0, ba,rnt bu yiizden 
Fa kat afefe yakar ? ... 

- Miihiir mumu 
-2-

Gece, giindiiz yiiriiyor 
Usanmadan, bzkmadan? ... 
U:z:un yollara gider ~ 
Yatagmdan ~akmaJan?... ~ 

-lrmak , 
-3- ~ 

Bu, oyle bilmece ki ~ 
Bilen alerin al11n; ' 
Keflediniz bakayam: 
Uzadrkfa kr•al•m? ... 

-- Hayat 
-4-

Denizde koskocaman? .. 
Damla•t minimini? ... 

W~~L~I(~TL~··~ 
~--~~OCUKLAP-. 

Oyuncaklarile uslu uslu oynryan §U l•oerli rocugun hali biitiin 
beynelmilel yaftllarma niimune olsa gerek degil mi? N ereye konulursa 

Alryor bifimini? ... 

--5-
Bifimi bir geminin 
u.kurundan alrnmtf? .. 
Serinleriz: Getirir 

-
5"i ( Hayvanlar1 tan1yahm ! 

1 Beyaz, siyah, k1r~d ve esmer aydar 
) 

Bi:z:e yaz giiniinde ktf? .. 
- Vantilator 

IFAYDALI B~LGiLER I 
o~ ayakb inek 

Kanadada Manitoba civarmda Her -
ville kasabasmda V. Cruddock isminde 
bir ~irft\!inin ineklerinden biri bir oto
mobilden korkmu§, ka~ay1m derken bir 

ayagtm k1rm1~. Kemigin kaynamast im
kam gori.ilmeyince ayak kesilmi§, ye -
rine bir tahta ayak konmU§. Buraya 
kadar i~in fevkalade taraft yak. Lakin 
ondan sonra inegin siitii bir misli daha 
artmt~ ki, ~a§tlacak nokta buras1d1r. 0· 
na baktp di~er r;ift~iler de ineklerini 
birer taneden degil, dorder ayaktan 
mahrum etmege kalkmasmlar sakm! 

<;ekirge ~orbaat 

Afrika ve Asyamn birc;rok taraflann -
daki halk, ~ekirge c;rorbasmt <;ok sever
ler. Zaman zarnan, mevsirn mevsim ba§
ka rnemleketler ir;in bir afet olan ~e • 
kirge siiriileri oralarda sab1rsizhkla 
beklenir. Fakat son defa !ngilterenin 
biiyilk bir lokantasmm sahibi tesadi.ifen 
yedig1 ~ekirge r;orbasmm lezzetini o ka
dar begenrni§ ki lokantasmdaki yernek 
listesinin b&§ma her giin bunu yazarak 
mti~terilerine sunmtya ba§laml§. Mii§ -
teriler de begenmi§ler ve lokanta bu 
yilzden daha ziyade ~ohret kazanml§ .. 
Aferin ~u ~ekirgelere, me~er §·lmdiye 
kadar bir~klart onlarm kadrini bilmi
yorlarmi§. 

9 - Eyiib 37 nci ilk okul 580 Refet. 
10- Yiice 'ttlkti lisesi 287 thsan. 
11 - Bursa Alttparrnak ilk okulu 295 

Remziye. 
12 - Bomonti 44 iincil okul 91 Orban. 
13 - Beyoglu 44 iincii ilk okul 92 Er

dogan. 
14 - Cerrahpa§a $em'imolla sokak 

5 numarada V edad ~ehirlioglu. 
15- Kenya erkek lisesi 888 Miimtaz 

Esen. 

16 - Yalova Gi.iney ki:iyil ilk okulu 
101 Miizeyyen Si:izer. 
· 17 - Malatya in§aat mildiirii tamirat 
kaleminde Afifin oglu Pertev. 

18 - Ankara Cebeci 31 numarada 
Nihad Ahmed. 

Ayt, masallarda, hikayelerde ve av, 
seyahat rnaceralarmda ismi en c;rok ge
~en hayvanlardan biridir. Bunun diin
yanm dort bucagma dagtlmt~ ba§hca 
dort cinsi vard1r: Beyaz, siyah, esmer 
ve ktrr;tl. 

Bizim memleketimizde ekser-iyetle 
esmer ayx r;oktur. Birka~ zaman evve -
line gelinciye kadar Qingeneler onlar1 
sokak sokak dola§brtr, ve kendilerine 
tilrli.i tiirlti marifetler yaptmrlard1. Bti
tiin Avrupa memleketlerinin ormanhk 
kiStmlarmda, Asyanm birc;rok yerlerin -
de esmer aytya tesadiif olunur. Ayt yav
rusu ilk dogdugu zaman hemen hemen 
bir tav§an kadardtr ve sevimlidir. Bil -
yiidiik<;e vah§ile§ir ve r;irkinle§ir. Ayt· 
lar, yavrulanm bir miiddet emzirdik -
ten ve onlan ktsa bir zaman yamnda 
gezdirip kendilerine hayat bilgisi der
si verdikten sonra inden kovar ve ~ -
cuklarmm kendi b~larmm ~arelerine 

bakmalartm ister. Yavrular, bir miiddet 
inin etrafmda dola§tp yuvalanru ter -
ketmek istemezler, fakat nihayet c;t
ktp gitmege mecbur olurlar. Bazan da 
anne aytlar avctlar tarafmdan vurul • 
dugu ir;in yavrular oksilz kahrlar. 0 za
man kendilerinden bilyiik diger her 
hangi bir ay1 onlarm tahsil ve terbiye
sini (!) deruhde eder. 

Esmer aytlar gencken sade meyva ile 
karmlarmt doyururlar. Bilhassa bah 
r;ok severler. Pek hassas alan i§itme 
hassalan sayesinde anlarm uguldama
smi duyarak kovanlara dogru gidip mu
munu ay1rd1ktan sonra ballan yemelte 
r;ah§trlar. Lakin artlar da bu esnada bo~ 
durmaz, onu burnundan mtitemadiyen 
sokarlar. Eger ayt actya dayanamxya -
cak bir hale gelirse ya yatlp yere yu -
varlamr, yahut en yakm denize veya 
batakhga girip actlanm dindirdikten 
sonra tekrar kovamn ba~ma gelir. 

Ya§h esmer ay1lar ete di.i§kiln olurlar. 
Karaca ve saire etleri yerler. Avlanm 
oldiirdilkten sonra vilcudlerini kemirip 

$imal kutbiiniin buzlart arasmda 
bir beyaz ayr 

karmlarm1 doyururlar. Eger geriye par
~a kalacak olursa onlar1 topraga gi:imer, 
ba~ka zaman gclip tekrar yerler. 

Esmer ay1lar be§, alh ya§larma gel -
dikleri zaman vilcudleri 1,75 le 2,50 
metro uzunlugunu bulur. Bu ya§ta a
gtrhklart 250 ile 350 kilo aras.ndad1r. 

Beyaz aytlar yalmz $imal Kutbunda 
bulunurlar. Bunlarm her tara£1 be
yaz, yalmz burunlarmm ucu siyah -
tlr. Bu siyahhk o karhk ve buzluk ara
zide <;ok uzaktan goriinmele~ine sebebi
yet verir. Onlar da yegane g1dalarmx 
te§kil eden fok bahklanm avlam1ya 
hazirland1klan zaman burunlarlm on 
ayaklarile kaptyarak oyle ilerilerler. 

Ktr<;tl ve siyah ay1 yalmz bunlar, a
yllarm en btiytigil ve en vahi§isidirler. 
Ba§ltca g1dalarm1 gol bahklan te§kil e
derler. Bunlar arasmda r;ok tuhaf bir 
adet vardtr. Tuzaga tutulan bir di§i ayt 
- esmerlerin siikutili~inin aksine ala -
rak - miltemadiyen bagmr. Bu ses· 
leri duyan erkek ay1 onu kurtarmtya 
gelir. Muvaffak olamazsa, insanlanu e
line diri diri ge~memesi i~in onu oldii-
riir. 

················••t••····································································································· 

Y az11z hi kaye 

<;ok k1ymetli bir koleksiyon 
Zengin Ameri:kahlardan Mister Bert 

Snyders muhtelif mernleketlerin muh
telif cins banknotlarmm koleksiyonu -
nu yapml§ ve §imdiye kadar bunlardan 
47 bin tanesini toplam1ya muvaffak ol-

~-· 
:.....~~~ 
~·~~ .. 

mu§tur. Bu banknotlardan en klymet -
lisi bundan yedi yiiz sene evvel Mogel 
htikiirndar1 Kuzulu Han tarafmdan ipek 
ilzerine basbnlm1~ olan bir kag1d para
dtr. Banknotlarm en bilyilgii ise Al -
manyada para dti§tiigii vakit basllan 
kag1d paralardan 5 tisilyon markhk bir 
parr;ad1r. Eger bu kag1dm hakiki k1y -
meti verilmek laz1m gelse btittin diinya 
iizerindeki paralar kifayet etmezmi§! 

Senede bir milyon dolar 
varidat! 

Bazan hepimizle birlikte Amerikalt -
lar da buhrandan ~ikayet ediyorlar. Fa
kat onlarm boyle bagmp r;agirmtya pek 

haklan olmadtgt gorunuyor. c;unkii o
rada neFolunan son resmi istatistiklere 
nazaran biiyiik maliyecilerin arasmda 
tam 550 ki§i senede bir milyon dolardan 
fazla varidata sahibmi§. Dikkat edin, 
bir milyon dolar sermaye degil, senevi 
gelir! Bundan maada 225 zenginin ise 
senelik gelirleri iki milyon dolan ge -
~iyormu~. Ne mi.ikemmel memleket! __ ........... _ 

Kahvalti .. 
- Ferid, ben r;ayt r;ok severim, siz de 

her sabah kahvalhda ~ay ir;iyorsunuz, 
degil mi? 

- Evet ir;iyoruz .. Fakat rengi ve §e -
keri zamana gore degi§iyor .. Ay ba§ -
lannda koyu ve §ekeri ~ok, ay sonia -
rmda rengi hafif ve §ekeri az oluyor!. 

( ikinc kanun bulmacast ) ----· 

$U be§ k6§eli ~ekil merkezden ko§ele
re dogru be§ hatla boliinmil~tur. Her 
hat ilzerinde muhitle merkez arasmda 
~izilmi§ r;izgilerin ger;tigi be~ yer ve 
biitiin §ekilde yirmi be§ yer vardxr. Bu 
yirmi be~ yere 1 den 25 e kadar alan sa· 
ytlan yalmz birer kere kullanmak su
retile ve o tarzda diziniz ki o be§ hat -
tan her hangi birinin uzerindeki be§ ra· 
kamm mecmuu 65 saytsma miisav1 ol • 
sun. 

Bir kolayhk olmak Uzere 1 rakamtmn 
konacag1 yer §ekilde gosterilmi§tir. 

Bu bilmeceyi dogru c;rozenlerden bi· 
rinciye be§ lira, ikinciye 2 lira, ii~iincii
ye miinasib bir hediye verilecektir. 
Bundan ba§ka diger yiiz ki§iye muhte· 
lif li.izumlu e§ya da~tllacakttr. Cevab • 
larm bu aym sonuncu gilnune kadar 
cCumhuriyet <;:ocuk Sahifesi. adresi -
ne gonderilmes! gerektir. Bilmeceyi 
dogru c;ozenlerden resim yolliyanlartn 
fotograflan da gazeteye basthr. Ge<; ka
lanlar miikafat kazanamazlar. 



8 CUMHURiYET 

M. Hitler arbk emri vaki 
devrinin ge~tigini sOyledi 

I Ra$taratz 1 tnct sahi!ede I 
let olmak stfatile ve Avrupadaki vazife· 
sini tamamile mi.idrik oldugu halde bizi 
ve diger milletleri me~gul etmekte olan 
meselelerin halli i~in halisane mesai bir· 
]iginde bulunmaga amadedir.» 

M. Edene cevab 
Fuhrer, bundan sonra M. Edenin gc 

c;;enlerde soylemi~ oldugu nutuktan bah 
seylemi§tir. M. Hitler, evvela Almanya· 
nm miinferid kalmak niyetinde oldugu 
§eklindeki teessiife !}ayan iddiadan bah 
seylemigtir. Hatib demi§tir ki: , 

«- Evvela M. Edene kat'iyyen miin
ferid kalmak niyetinde olrnadtgtmtz ve 
kendimizi miinferid hissetmemekte bu -
lundugumuz hakkmda teminat vermek 
isterim. Bir taktm itilafnameler aktedmek 
suretile mevcud gerginlikleri izale ettik 
ve bu suretle Avrupa vaziyetinin miihim 
surette salaha mazhar olmasma yardHr 
eyledik. Bu fikirler silsilesi dahilinde siz
lere §Unu hatirlatmm ki, Lehistan ile ak
detmi§ oldugumuz itilaf her iki memle -
kete de faydalar temin etmi§tir. Bu ba
histe Avusturya ile yapmt§ oldugumuz 
itilaft, italya ile olan fevkalade samiml 
miinasebetlerimizi, Macaristan, Y ugos -
lavya, Bulgaristan, Y unanistan, fspan
ya ilah ile dostane miinasebetlerimizi ve 
nihayet Avrupa harbindeki diger dev • 
letlerle mevcud olan gene bu derecede 
dostane miinasebetlerimizi de hatirlati . 
nm. Bynelmilel komiinizme kaqt miica· 
delede bulunmak iizere Almanya ile Ja 
ponya arasmda aktedilmi§ olan itilaf Al
manyamn miinferid kalmak niyetinde ol
madtgmt ve kendisini miinzevi hissetme· 
mekte bulundugunu parlak bir surette is
bat etmi§tir. 

Alenen ve re~men tekrar ederim ki Al
manya, miitemadiyen kendisile mesela 
Fransa arasmda mevcudiyeti muhayyel 
bir ihtilaf bulunmadJgt hakbnda teminat 
vermi§tir. Alman hiikumeti, Belc;;ika ve 
F elemenge bu devletler arazisinin bitaraf 
ve tecaviizden masun tammaga amade 
oldugu hakkmda da teminat vermi§ ve 
bu memleketlerin tamamiyet ve bitaraf
bklanm zaman altma almak teklifinde 
bul_unmu§tur. 

lhsad! sahada Alman milleti kom -
§Ularile daha faa! bir surette emtia mii
badefesinde bulunmak ic;;in gayret sar -
fetmektedir. Almanyanm harici ticareti, 
gerek hacim, gerek k1ymet itibarile, 1932 
senesindenberi eksilmi§ degildir, bilakis 
artml§tJr. 

Almanya dart senelik planzndan 
. vaz gefemez 

Cthan iktisadiyah, Almanyamn i§ti • 
rak etmemesi yiiziinden miiteessir olma • 
maktadtr. Ancak milletlerin istihsalatla
nndan ve miitekabil miinasebetlerinde 
viicude getirilmi§ olan §Uri§ten mutazar
rJ~ _olmaktadtr. Almanya bu §uri§lerin ne
b~nnden ne de otekinden mes'ul degil -
d1r. Almanya hie;; §iiphesiz dort senel1k 
p!amndan vazgec;;emez» 

Ba§Vekil hulasaten demi§tir ki: 
«- _Harid ticaretimizde husule gelen 

her nevt tezayiid beni memnun eder. Bu· 
nunla beraber siyasl vaziyet heniiz te • 
nevviir etmemJ§ oldugundan Alman mil • 
letine bakasmt Zaman altma alabilecek 
olan §eyleri tedarik etmekten bali kal • 
m1yacagtm. 

Diger devletler ihtimal bol§evik enfek
siyonunun kurbam olmaktadular. Ben 
bu fikrin sadece esasstz bir muhayyele : 
nin mahsu!ii addedilmesine muhalefet e· 
decegim. lspanyadaki ihtilal te§kilatmtn 
bir neticesi olarak orada ya~amakta olan 
on be~ bin Almanm bu memleketten ka
ptdt§an edilmekte olduklan bir suada 
Ingiliz Nazm bize nazari hayat ihti • 
malleri gostermi~tir. M. Edene gore 
bol§evizm, ihtimal merkezi Moskovada 
olan bir§eydir. Fa kat bizim ic;;in bol§e • 
vizm bir vebadn ve ona kar§l Alman -
yada hatta kanh bile olsa bir miicadele 
a~mak mecburiyetindeyiz.» 

BaFekil, miiteaktben Almanyanm di· 
ger devletlerle Milletler Cemiyeti ~er~e
vesi i~inde te§riki mesaide bulunmamak· 
ta oldugu suretindeki muahazeye sozli 
nakletmt§tir. 

«- M. Eden Almanyamn teslihatm
dan bahsetmekte ve teslihatm tahdidi te· 
mennisini izhar eylemektedir. 

Bu tahdidatt iic;; kere bizzat kendi • 
miz teklif ettik. Bizim tekliflerimiz red • 
dedildi. Milletler Cemiyetinin bakast, 
zaman gec;;tik~e milletlerin miitekabil mii
nasebetlerinin Jslahml ne suretle derpi§ 
eylemek ve ne ~ekilde tahakkuk ettirmek 
hususlanmn anla§tlmasma baghdtr. 

Alman milleti, vaktile hi~ kimseyi hie;; 
bir eyden mahrum etmeksizin kendisi 
ic;;in bir miistemleke imparatorlugu vii • 
cude getirmi§ti. Bunu yaparken hie;; bir 
muahedeyi de ihlal eylemi~ degildi. Bu 
miistemleke imparatorlugu elimizden a -
lmmJ§tlr. Bu tedbiri muhik gostermek 
i~in bugiin ileri siiriilen sebebler, hi~ te 
mukni degildir. Niifusu kesif olan m:lleti-

mizin miistemlekata dair olan mutaleba
ti, miitemadiyen tecdid edilecektir ve bu 
da gayet tabiidir.» 
M. Hitlerin teklifleri ve projeleri 

Fuhrer, bundan sonra hakiki bir sulh 
tesis etmek ~areleri hakkmda miitaleas1m 
serdetmi~ ve §unlan ileri siirmii§tiir: 

1 - Biiti.in milletlerde dahill intizam 
ve istikrar, 

2 - Hayati zaruretlere miitekabil 
ria yet, 

3 - Milletler Cemiyetinin tekamiil 
kaidesine tabi bir organ haline getiril 
mesJ, 

4 - Hukukta mutlak miisavat, 
5 - T eslihat meselesinin umumi bir 

~er~eve ic;inde halledilmesi, 
6 - Gayrimes'ul te§ekkiiller, beynel

milel askeri kuvvetler viicude getirenle -
rin ve beynelmilel efkan umumiyeyi ze
hirliyenlerin tenkili. 

Fuhrer, nihayet hududlan uki hudud
lar mahiyetinde olmtyan devletler arasm
daki erkinligi ortadan kaldtrmak J~m 
milli ekalliyetlere kar~1 msfetkarane ha
reket edilmesine ehemmiyetle i§aret eyle -
mi§tir. 

M. Hitler, Alman hiikumetinin Rhin 
eyaletlerinin tekrar i§gali dolayJsile lngil
tere hiikumeti tarafmdan irad edilmi§ o
lan suallere cevab vermemesi esbabmt 
da anlatml§tlr. 

Hatib demi§tir ki: 
«- Biz, kom§U devletlerle miinase • 

betlerimizi ameli bir surette tanzim ede
rek pek tabii bir §ekilde bu suallerin bir 
k1smJm mevzusuz buakhk.» 

iki saatten fazla devam etmi§ olan 
nutkun sonunda Ba~ekil, miistakbel i§
ler hakkmda bir hulasa yaprm~hr. 

M. Hitler, Almanyanm biiyiik §Chirle
rinden baz1lanna aid metodik topografi
lerinin yeniden tensik edilecegini soyle -
mi§tir. Bilhassa Berlin bu itibarla AI • 
manyamn hakiki payitahh olacakttr. Ber
linde mebani ic;;in bir umumi miifetti§ ta· 
yin olunacakhr. Berlin, nasyonal - sos
yalist hareketinin payitahtJ olan Miinih, 
kongreler §ehri olan Niirenberg §ehirle· 
rinin ~ehrelerini degi§tirecek olan bu in
§aat yirmi sene devam edecektir. Ham • 
burg da bu ~kilde degi§tirilecektir. ls • 
tikbalde yapacagJmJZ bir vazife daha 
vard1r ki, o da bir kanunu esasile mille
timizin hakiki hayatmt ve devlet dahi • 
Iinde inki§aft §Cklini tesbit etmektir. 

Fuhrer, netice olarak §oyle demi§tir: 
«- Kadiri mutlak olan CenabJ Hak

km bu muazzam i§leri sulh i~inde ba§a· 
rabilmemiz ic;in bize sulh bah§etmesini 
niyaz ederiz.» 

Von Ribbentropun makalesi 
Berlin 30 (A.A.) - Nasyonal sos -

yalizmin iktidar mevkiine gec;;i§inin dar • 
diincii yJ!doniimii miinasebetile Volki • 
sher Beobahter gazetesinde bir makale 
ne§reden Almanyamn Londra biiyiik 
elc;;isi M. von Ribbentrop diyor ki: 

«30 ikincikanun 1933 te tam bir hu
kuk miisavah istiyen Almanya, hakh ta· 
leblerine kar§l hic;;bir idrak beslemiyen 
V ersay dii§iincesi ic;;inde tak1hp kalan bir 
dunya ile kar~la§mt§h. M: Hitler o za
man milletlerin mantigma miiracaat et • 
mi§ti. M. Hitler'rin silahstzlanmayJ tan
zim, silahlan tahdid ve ban§t idame et· 
mek ic;;in diger devletlere yaptig1 mi.iteva
li muracaatler hatulardadtr. 

Alman milletinin §erefinin mevzuu 
bahsoldugu bi.itiin meselelerde en ufak 
fedakarltgt kabul etmemi§ olan M. Hit • 
ler'in kat'iyet ve metanet sayesinde Av
rupanm bir~ok tehlikeli sarsmtJlardan 
kurtuldugundan eminiz. Hitler, hakikat 
yolundan aynlmamt§hr. Bu yo! da, tek 
tarafh anla§malardJr. Almanya muglak 
ve birbiri iizerine gelen kollektif paktlar· 
da sulh ic;;in hic;bir garanti gormemekte • 
dir.» 

Alman maliyesinde bir degi~iklik 
Paris 30 (A.A.) - Havas'dan: 
FranSJZ salahiyettar mahfilleri M. 

Hitlerin nutku hakkmda oldukc;;a ihtiyath 
davranmaktadnlar. 

Bu hususta bir§ey soylemeden once 
biitiin metnin tatbiktnJ beklemekte iseler 
de, nutkun M. Eden ve M. Blum'iin nu
tuklanndan sonra kendisinden beklenen 
miispet veya menfi pratik neticeleri ihti
va etmedigini tesbit etmektedirler. 

Bununla beraber, nutkun hic;;bir imkan 
kaptst a~m1yorsa da hi~bir kaptyl da ka
pamadJgJ ve yaptCI olmasa bile endi§e 
verici mahiyette de olmadJgt kaydedil • 
mektedir. 

M. Hitlerin Fransadan cemilekar soz
leri ihtiva eden iki fikrasJ alaka ile kay
dediliyor. 

Fa kat §urasJ da kaydedilmektedir ki, 
M. Hitler M. Edenin beyanahndan bir 
kac; defa bahsettigi halde M. Blum'iin 
nutkuna cevab vermeden kac;mml~tlr. 

Nutkun dJ§ siyasete dair olan k1smm • 
dan, siyasi mahfiller, siirprizler devresi -
nin nihayet buldugu hakkmdaki beyana-

tt bilhassa kaydediyorlar. 
Demiryollan ve Rayi~bank hakkmda 

verilen kararlann §i.imulii sarih degildir. 
Fa kat Berlin hiikfimetinin beynelmilel 

taahhiidleri bir tarafh olarak bozdugu 
bir kere daha mii§ahede ve tesbit edil • 
mektedir. 

M. Hitler bu sulhu V ersay muahede
sinin 1914 harbinde Almanyanm mes'ul 
oldugunu tesbit eden 231 inci maddesi 
hakkmda da tatbik etmektedir. 
Nutuk Fransada nastl karfzlandz? 

Berlin 30 (A.A.) - M. Hitlerin 
nutkunda, Rayi§tagm bundan boyle hii
kumetin tam hakimiyeti altinda olduguna 
dair olan k1sm1 hakkmda izahat veren 
D. N. B. Alman ajans1, bu beyanatm 
bankalar kanunu ic;in son beynelmilel 
mecburiyetlerin de ortadan kalkmasl de
mek oldugunu tasrih etmektedir. 

Simdiye kadar bu kanunun baz1 hii • 
kiimleri beynelmilel miizakerelere ba~ • 
vurmadan tadil edilemezdi. 

Bundan ba§ka Rayi~bank miidi.irii ka
nunen beynelmilel tediyat bankast azas1 
olm1ya mecburdu. 

Bu mecburiyetler tatbikatta hic;bir za
man Rayi~bankm para ve kredi siyase • 
tinde bir ehemmiyeti haiz olmamJ~ bu -
lunmakla beraber, ~imdi Almanya, bey • 
nelmilel mecburiyetlerden sJynlmakla bu 
sahada kanunl hakimiyetini tesis etmi~ ol
maktadtr. 

lngilterede akisler 
Londra 30 (A.A.) - M. Hitlerin 

nutku hakkmda ak§am iizeri Londradaki 
inhba, bu nutkun hi~bir meseleyi ileri 
gotiirmemekle beraber bir ad1m te~kil et
tigi merkezindedir. 

Siirprizler devresinin bitmi§ olmas1 da 
bir kazancsa da te§riki mesai devresi de 
ba§lamt§ goriinmemektedir. 

Nutkun yumu§ak lisam kaydedilmekle 
beraber, §Urasma da i§aret edilmektedir 
ki, M. Hitler M. Edenin Avam Kama
rasmdaki nutkunda tasrih edilen noktala
ra az c;ok miiphem bir surette temas et • 
mi§tir. 

Mesela M. Edenin nutkundaki biitiin 
milletlerin te§riki mesaisi liizumuna clair 
plan k1smma verilen cevab Almanyam~ 
Sovyetler Birligile te§riki mesaiyi red • 
dettiginin ve keza hic;bir taraftan hatta M. 
Musolini tarafmdan dahi kabul edilmi
yen ve Lehistan hiikumetinin de birc;;ok 
vesile ile reddettigi iki blok umdesine av
detin teyid edilmesi mahiyetinde go • 
riiliiyor. 

M. Hitlr 1slah edilmi~ bir Milletler 
Cemiyetinden bahsetmekte ise de bu fik
rini sarih olarak bildirmemektedir. 

F ransa ile Almanya arasmda hic;;bir 
ihtilaf noktasmm insanl bir surette tasav
vur edilemiyecegini ve Alman hiikumeti -
nin Belc;;ikaya, Holandaya her zaman i • 
c;;in toprak biitiinliiklerini ve bitarafhk • 
larmt zaman altma alm1ya amade oldu • 
gu hakkmdaki kiSlmlar lay1k oldugu e -
hemmiyetle kaydelimektedir. 

lspanya meselesi hakkmda, son Alman 
notasma yaz1h Alman hath harek.eti -
nin teyid edilmesi iyi kar§Jlanmt§tlr. 

Miistemlekeler hakkmdaki miilahaza· 
lara clair bu ak§am hic;bir salahiyetli tef
sir elde etmek miimkiin olmamt§ ise de 
muhakkak olarak soylenebilir ki bu miita
lealar buna esasen itiraz eden bir ~ok rna· 
hafilde iyi kar§JlanmJyacakhr. 

Royter ajanst gec;;en te§rinievvelde 
Margatada toplanan muhafazakar parti 
konferansmm kabul ettigi karar suretleri
ni hahrlatmaktadJr. 

M. Hitler nutkunun baz1 kiSimlannda 
Almanyamn hic;;bir tecerriid arzusu olma· 
d1gmJ bildirmekte ise de diger kmmlarda 
miinhaman Alman olan noktai nazarlan 
kaydetmesi burada M. Hitlerin lngiliz 
siyasetinden farkh olan hath hareketini 
idame etmek niyetinde oldugu suretin • 
de tefsir ediliyor. 

Alman ~imendiferlerile Rayi§bankm 
kayidsiz ve ~arts1z olarak hiikumetin hi.ik
mii altma almmas1 meselesine Londrada 
hususi bir mana verilmemektedir. 

Amerikada menli tesirler 
Va§ington 30 (A.A.) - M. Hitle

rin nutku M. Runsiman, M. Roosvelt ve 
Huliin mi.istemleke ham maddelerinin 
tekrar tevzii hakkmdaki miizakereleri ve
silesile, burada hususl bir dikkatle okun· 
rnu§tur. 

Resml mahfiller ihtiyath davranmak.ta 
lseler de beynelmilel mahfillerde nutuk, 
umumiyet itibarile inkisan mucib olmu~ 
ve M. Hitler, M. Blum ve M. Edenin 
ayni lisandan konu~mak ve te§riki mesai 
ic;in mii~terek bir zemin bulmak imkan -
SJZhklan teessiirle kar§tlanmaktadtr. 

Keza, M. Hitlerin miistemlekeler me
selesindeki noktai nazanm hie; degi§tir • 
memi§ olmast ve ingiliz - F rans1z noktai 
nazanna kar§J en kiic;i.ik bir tavizde blie 
bulunmamas1 teessiirle kar§tlanrnt§tJr. 

Clark Gable az daha ((Times>) in isabetli 
zorla baba oluyordu bir tavsiyesi 
Artistin, ~ocugunun ba
basi oldugunu iddia eden 

kadin mahkun" oldu 
Kadmlardan kork 

rnakla §6hret kaza
nan sinerna artisti 
Clark Gable, iki 
senedenberi her 
glin rnec;hul bir §a· 
h1stan bir tehdid 
rnektubu ahyordu 
Buna bir tlirlii ma-
na vererniyen ve i- C.urK Gable 
§in nas1l bir neticeye varacagm1 bir 
tlirlli kestirerniyen artist, nihayet bir 
rnliddet evvel, Los Angeles istintak ha· 
kirninin huzuruna c;agmlml§ ve ifadesi 
almrnl§tlr. 

istintak hakirninin bu daveti Mrs. 
Norton isminde, 47 ya§mda bir ingiliz 
kadmmm §ikayeti lizerine vaki olrnu§ -
tur. Kadm Clark Gable'in vaktile ken • 
disile rnlinasebette bulundugunu, on -
dan bir c;ocuk dogurdugunu, hatta bu 
c;ocugun elyevm berhayat ve isminin de 
Gwendoline oldugunu iddia etrni§, c;o
cugun sabtk a§lkma benzedigini soyli • 
yerek miivacehe isterni§, hatta, Clark 
Gable ile 1922 ve 1932 senelerinde, in -
gilterede kom§uluk ettiklerini, miina • 
sebetlerinin orada ba§ladtgmt ileri sli • 
rerek artisti zorla kendi ktzmm babas1 
tamtrnak isterni§tir. 

Kadm iddiasmda o kadar ileri gitrni.§ 
ve o kadar s1rar gosterrni§tir ki, nihayet 
Clark Gable bile biitiin bu sozlere ina
nacak dereceye gelmi§, adeta kendi ha
ftzasmdan §liphelenrnege ba!jlamt§ttr. 

Bereket versin ki, avukatlan i§'i iyi 
idare etrni§ler ve Clark Gable'in, kadt
run dedigi tarihlerde ingilterede bulun
madtglm ispat ederek iddiayt c;iiriitrnek 
ve Mrs. Norton'un §antaj tarikile para 
koparrnak istedigini ispat ederek kadtm 
rnahkfun ettirmi§lerdir. 

Moskova mahkemesi 
kararmt verdi 

[Ba$taratt 1 tnct sahttede] 

sekiz sene hapis cezasma c;arpJlmt§lardtr. 

Hukmun sureti 
Moskova 30 (A.A.) -Tass Ajanst 

bildiriyor: 
«Muvazi merkez» davast neticesinde 

verilen hukiimde bilhassa deniliyor ki: 
« 1933 senesinde halk dii§mam T rotz

ky tarahndan verilen talimat iizerine 
Moskovada Sovyet du§mam bir Trotz • 
kistler merkezi kurulmu§tur. Bu merkezin 
gayesi Sovyet idaresini y1kmak, Sovyet
ler Birliginde casusluk, kundak~tltk ve 
tethi§ hareketleri yaparak kapitalizmi ih
ya etmek, Sovyetler Birliginin iktJsadi ve 
asker! kuvvetini baltalamak ve memleke
te kar§J askeri bir taarruz haztrlamaktu. 
Bu i§i ba§armak ic;;in Radek ve Sdkolni
kov vas1tasile T rotzky Almanya ve ]a • 
ponya ile muzakereye giri§ti. 

Hiikiim, alakadarlarla T rotzky ara -
st.nda yap1lan plandan bahsettikten son· 
ra maznunlarm itiraflanm kaydetmekte 
ve bunlann Sovyetler aleyhindeki hare • 
ketlerini, ecnebi devletlerle yaptJklan te· 
maslan ve il'tikab ettikleri kundakc;;thk -
Ian hahrlatmaktacLr. 

Teeyyud etmiyen bir iddia 
Vat§ova 30 (A.A.) - Moskova mu· 

hakemesinden bahseden Krjer 1varzaws
ki gazetesi, bazt maznunlann Y ahudi o· 
lu§unu kaydederek. bu muhakemenin M. 
Stalin tarafmdan Rus kutlelerinin Y ahu· 
di aleyhtarhgmJ tatmin ic;;in yap1hp yaptl· 
madtgmt sormaktadtr. Gazete bunun her
halde muhtemel olmadtgmt ilave etmek
tedir. 

<;iinki.i Stalinin en samimi yardJmcJsJ, 
kendisi en fazla dostlukla baglt bulundu
gu Y ahudi Kaganovitchtir. 

Rus (;'arznz oldurenlerden sonun
cusu tevkil edildi 

Var§ova 30 (A.A.) - Sab1k Rusya 
<;an Nikolanm katillerinden olan Lo • 
bodorffun tevkifini mevzuu bahseden Po
lonya gazeteleri bu eski bol~evigin, <;an 
oldiirenler arasmda hayatta kalan yega

ne adam oldugunu kaydediyorlar. 

Lobodorff eskiden Pravda gazetesin· 

de <;ar ve ailesinin idam karanm imza 

etmi§ olmaktan iftiharla bahsetmi§ti. Lo

bodoroff 1927 de T roc;;kile i§ birligin • 

de bulundugundan medeni hukukundan 

mahrum edilmi§ ve Siberyaya nefyedil -

mi§ti o zamandanberi Lobodoroff hic;;bir 

siyasal rol oynamamJ§hr. 

<;an oldiirenlerin ikincisi, General Kol

tschakm emrile kur§una dizilmi§, iic;;iincii· 

sii Sovyetler birliginin Var§ova elc;;iligin· 

de bulundugu bir s1rada gene bir Rus 

miiltecisi tarafmdan vurulmu§ ve bir dor

di.inciisii de bir otomobil kazasmda ol • 

mii§tiir. 

Davet 
$air Cihad Oziiak: 
<;ar§arnba giinii saat 6 da bize gonder

diginiz eseriniz hakkmda gorii~rnek ii
zere rnatbaarn1za gelmenizi rica ederiz. 

«Suriyeliler Tiirkleri 
memnun ederlerse da
ha kazanclt ~Ikarlarh> 

[ Ba$tara/I 1 tnct sahtfede I 

rann Suriyeyi memnun etmedigi §ayiala
rma naklikelam ederek diyor ki: 

«Anla§ma hiikiimleri, hemcinsleri hak
kmda endi§e beslemekte hakh olarak 
Tiirkleri tatmin etmekte olmasma muka
bil, Suriyede ademi memnuniyet tevlid 
etmi~tir. Halbuki biraz dii§iinecek olur
larsa Arab milliyetperver liderleri heniiz 
F rans1z hiikumetinden resrnen alamadJk
lart hukuku hiikiimrani iizerinde tsrar et
mekle bin;ok §Cyler kaybetmek ihtimalle
rine mukabil, Tiirklere azc;ok cemile go~
termekle her ti.irlii kazanc elde etmek ih

timalleri vardu. Tiirkler, meselenin Mil
letler Cemiyetine havalesine taraftar ol
makla pekala isbat etmi§ oluyorlar ki hu 
dud a§JTJ ukta§lannm istikballeri hakkm· 

da besledikleri endi§ede arazi ilhak emeli 
hic;bir rol oynarnJ§ degildir. Buna ragmen 
Suriye milliyetperverleri Sancaktaki si • 
yaset ve dil meselesine aid metaliblerinde 

tsrarda devam ettikleri takdirde Tiirkle
rin de ~imdiki di.i§iinii& tarzlanm degi§tir· 
melerinin varid oldugunu da unutmamak 
laz1mdu.» 

Arab lederasyonu kurmak ifin 
falz~an gizli te~kilat 

Daily Express gazetesinin Kudiis mu· 
habiri yaz1yor: 

«Filistin, Suriye, Maverai Erdiin ve 
Irak miisliimanlan bir Arab devletleri fe
derasyonu kurarak Avrupa tahakkiimu
ne kar§t koymak emelindedirler. Bu dart 
memleketten heniiz istiklalini elde etme
mi§ olan Suriyede de istiklal elde etmek 
ic;in miifritler «Gizli El» nammda bir ce
miyet te§kil etmi§lerdir. Cemiyetin gaye
si Arab hainleri, yalanc1 1ngilizleri ve 
y ahudi canileri oldurmektir. 

Cemiyetin merkezi Kudiiste olup 
Hayfa ve Yafada da §ubeleri vard1r. 
Biitiin azas1 gayet ni§ancJ ve bomba kul
lanmada ihtisas sahibidirler. Gec;;en cuma 
Hayfa Belediye Reisine suikasd yapan 
adamm bu cemiyete mensub oldugu 50y
lenmektedir. 

Gizli bir tethi§ harbi ac;makla bu miis
liiman miifritler Arablar ic;in miittehid 
bir arz1mukaddes teminini gaye edinmi~

lerdir. Bu aTZ!mukaddes bilahare Y akm
§ark devletleri konfederasyonunun bir 

ciiziinii te§kil edecektir. Hicazm kudretli 
Krah' fbnissuud da her nekadar lrak ve 
Maverai Erdi.in hiikiimdarlannm ITS! 

dii§mam ise de; konfederasyona iltihak i
c;;in bilahare davet olunacakhr. 

Mrsrr, Arab birligine dahil degil 
Arab milletleri cemiyetile MJSJrm ala

kast olmJyacaktJr. <;iinkii MISlrhlar Arab 
olmadJklanm, hatta lisanlarmm bile ay· 
n bir lehc;e oldugunu soylemektedirler.» 

Temps gazetesine gore Suriye 
ve Sancakta vaziyet 

Pariste c;1kan Temps gazetesinin Bey
rut muhabiri bildiriyor: 

Tiirk ve F rans1z murahhaslannm San
cak meselesi iizerinde mutabtk kaldtklarJ 
hususata aid tafsilat Antakyadaki muh • 
telif unsurlar arasmda miisaid tesirler u
yandtrmt§ ve itilafnamenin umumi metin
lerinin tarzt tefsiri neticesinde Arab ve 
Tiirk liderler arasmda has1l olan hafif 
asabiyet zail olmu§tur. 

Samda ho§nudsuzluk vardiT; Haleb • 
de c;;ar§tlar kapamyor. Buna mukabil 
Sancakta siikunet muhafaza edilmekte • 
dir. Bizzat alakadarlann da memnuniyet 
duyduklan goriiliiyor. 

Milletler Cemiyeti mi.i§ahidleri, bu sa
bah a§agl ve orta Kuseyi' de yaphklan 

tetkikatta bu int1ba1 hast! etmi§lerdir. A
rab, musliiman ve huistiyan halk mii

messilleri, Cenevre heyetini sevincle kar

§tlamt§lar «Bize hi.irriyetimizi vermekle 

himayemizi temin eden Milletler Cemi

yeti ya§asm l>> diye haykJTmJ§lardu. Turk 

koyliileri ise, meselenin §ayam memnuni

yet bir tarzda halledildigine kanaat hasJl 

ettiklerinden, ortaya c;1kmaga bile li.izum 

gormemi§lerdir. 

Mii§ahidler, Sancak ekseriyetinin seki

net ve itidaline yeni bir deli! te§kil e· 

den bu taTZJ hareketi ve bu ekseriyetin, 

yeni statii sayesinde siikun ve huzura ka· 

vu§maktan ba§ka bir§ey istemedigini kay

detmi§lerdir. 

Kirahk ve sat1hk 
Beyoglunda §iahkulu mahallesinde 

(TOTONYA ALMAN KULUBU) iist 
tat:afmda dokuz yiiz metro murabbam1 
miitecaviz arsay1 ve caddeikebir iize • 
rinde bir bab diikkan ve fevkinde oda
lan havi akar (KiRALIK VE SATI • 
LIKTIR). Kiraya ve i§tiraya talib o -
lanlarm Sirkecide Ankara caddesinde 
Paris oteli miisteciri Bay Hakluya mii· 
racaat etmeleri. 
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10 •I=""''~~=' -='·~':.........!...-Soldan saga: 
1 - Amerikada bir kana!, bir emir. 2 -

Yunanistanda bir yer, !!san. 3 - Canstz ce
sed, i:iz tiirkc;e chep~ . 4 - Bir sayt, ingUiz 
alfabesinde bir h~rfin okunu~u. kJSa za
man. 5 - Avrupada bir dag silsllesi, tele
fonda ilk si:iylenen si:iz. 6 - bz tiirk~;e §eref, 
nota, c;ok degil. 7 - Halecan. 8 - Tavtr, bir 
emir. 9 - iran dilinde ckadmlar», esk!den 
sa~;a konulan boya. 10 - Cenubi Anadoluda 
bir §ehlr, blr ag1rllk i:ilc;iisii. 

Yukandan ~agtya: 
1 - Eski Yunanistanda yar1m ada klS• 

m1. 2 - Avrupada bir dag silsilesi, bile. 3 -
Yugoslavyada blr §ehir, d!ni manasmda 
kullamlan bir kelime. 4 - bz tiirkc;e c gilzel 
san'ab, ba~ giyilen b!r§ey, blr emir. 5 -
Garez, tefslr edatl. 6 • Blr cografya tab! -
ri. terbiye. 7 - Blr~ey si:iyleylp ba~ka bir
~ey ka"sdetmek, ate§ yanan yer. 8 - Biiytik, 
abide. 9 • Meydan, franstzca chaytu. 1- -
Bir cins agac, mlsaflrhane. 
Evvelki bulmacanm halledilmif fekli 
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Re11 1.15 
Aslan 111mento 14.3u 
Merkez Bankasl 98 
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Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bu~day 135, yapak 14 t / 4. 
zeytinyag 11 3/4, yllilaf 15, m1s1r 15 ton. 
~akal 810, ked! 360. kokarca 18, kunduz 52, 
sansar 1650, tav~an 40102, tllki 3188, var' 
~ak 2, zerdeva 97 acted. 

ihracat: Yapak 196 1/4, tiftlk 48, razmol 
365 1/2 ton, sansar 1178, zerdeva 47, tUid 
173, kedi 17, tav§an 10000 aded. 

2 - Satl§lar: 
Bugday yumu§ak kllosu 6 kuru:;; 25 pa• 

radan. bugday sert kllosu 7 kuru§tan, arPa 
kilosu 5 kuru~ 8 paradan, mJSlr sar1 kilOSil 
5 kUi!'Uii 8 paradan 5 kuru:;; 15 paraya ).{O.' 

dar, c;aVdar kilosu 5 kuru§ 37 paradan 5 

kuru§ 37 1/2 paraya kadar, ku~yemi kt1°" 
ru~ 30 paradan, fasulye ufak kilosu 7 ~Cil' 
su 14 kuru§tan, ketentohumu kllosu 8 ).{U" 

ru~ 30 paradan, tiftik derl kilosu 150 kuru§' 
tan 132 kuru§ 20 paraya kadar. 

Bugiin dlli telgraflar gelmemilitir. 

r Dr. Suphi ~enses 
·drar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Bevoglu Y1ldJZ sinema•n kar~ISI 
leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

1--Ciluilmlllllla•rt•esl faklrlere parasiJ~? 
Tel.: 43924 
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oevraisjele dire 
amonNARI? 

Zevcim Nihad, da· 
ima soyler; -ilk 
nazan dikkatini 
celbeden • ve hala beni diger ka· lon kremi muntazaman ve yek • 
dmlardan temayiiz ettiren • te • nesak olarak yay1hr ve cildi he • 
nimin tabii giizelligi olmu§tur. men gayri mer'i ince bir giizellik 
Ve ilave ediyor; bir~<ok gen~ ktz· tabakas1 kaplar. Harici bir •ma -
larm ya bnrunlart parlak veya kiyaj» manzarast veren modast 
yllzlerinde biiyiik biiyiik pudra ge~mi§ ve ag1r pudralardan ta -
paftalart goriinllr.• Ben de her mamen ba§ka ve cidden tabii bir 
kadm gibi pudra kulland1m. Fa - giizellik temin eder. Yeni ke§fe • 
kat kullandig,.m pudra, havalan • dilen bu §ayam hayret havalandt
dmlmt~ oldugu i!;in tabii bir gii· rdmt§ pudrayi kullanmakla pud -
zellik tesiri btralur. 0 kadar in- ra hakkmdaki biitiin fikirlerini -
ce ve o kadar hafiftir ki, adeta zi altiist edecektir. Hemen bu -
u~ar, i§te bunun i!;indir ki, Toka- giinden tecriibe ediniz. 

Zonguldakta: Havzai Fahmiye 
MiidiiriU~Unden: ..... 

Kozlu mevkiinde mevcud iki komiir tahmil oluguna iki doluya ve 
geriye iki bot arabay1 ayni zamanda sevketmek ve ica.bmda 20 dolu 
arabayt birden tahrik etmek iizere nihayetsiz halat sisteminde itlive

cek bir mihaniki sevk ve manevra tesisab viicude getirilecektir. lha
lesi a!rtk eksiltme ile yap1lacak olan bu tesisata aid biitiin mihaniki 

akl5am, malzeme ve montaj miiteahhide ve buna miiteallik in,aat, 
hafriyat ve sair miiteferrik ameliyat dairemize aid bulunacakhr. 

lhale olunacak olan tesisat ktsmt i!rin tahmin olunan ketif bedeli, 
giimriik resmi Havza Miidiriyetine aid olmak iizere 4865 lira olup 

bunlarm miifredah ve umumi plam ile tartilame Havzai Fahmiye 

Mudiirliigiinde ve lstanbulda Istanbul Mmtakast Maden lrtibat Me

rnurlugunda goriilebilecegi ve bunlartn ii!r lira mukabilinde ahnabile

tegi gibi vaziyet mahallen tetkik edilmek iizere daha ziyade tafsilat 

'le izahat ta ahnabilir. Talib olanlarm, bu tesisah viicude getirebile • 
tek kabiliyet ve ihttsasta bulundugunu gosterir vesikalart haiz bulun
lnast veya Fen Kurulumuzca bu kanaatin tahassiil etmesi tartile bu te
aisat hakkmda kendilerince tanzim edilen kat'i pliinlart, itletme izah
ll.amesi ve makine, malzeme miifredahm gosterir cetvelle birlikte 
Zonguldakta Havzai Fahmiye Miidiriyetinde tetekkiil edecek Komis· 

YQna miiracaatle 3/2/937 tarihinde saat 15 te yaptlacak olan ihaleye, 
ke,if bedelinin % 7,5 teminat ak~esi veya banka mektubu veya Erga
ni, Stva , Erzurum tahvillerile birlikte ittirak etmeleri. ( 401) 

lzmir iii Daimi Enciimeni~den: 
ICapah eksiltmiye konulan it ~ {:atal - Baymdtr yolunun 0+000-

4 + 30Q kilometrolan arasmda 
kaldmm yap1s1. 

ICe,if bedeli: (13372) lira 80 kr. 
llu ite aid tartnameler ve evrak 
a,agtda gosterilmittir: 

A. - Eksiltme ~artnamesi. 
B. - Mukavele projesi 
E. - Baymdtrhk itleri genel tart

namest. 
D. - F enni tartname. 
C. - Ketif ve proje grafik. 

latekliler bu tartname ve evrakt tzmir - Ankara • Istanbul Baym • 
cltrhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 
t~tsiltmenin yaptlacagt yer, ta -
~ih, giin ve saati: 

~ll'vakkat teminat: (1003) lira 
~ksiltmiye girebilmek i!rin gere
~ll. belgeler: 

15 tubat 937 pazartesi saat 11 de 
lzmir tli Daimi Enciimeninde. 

Baymdtrhk Bakanbgmdan 937 y1b 
i~in ahnml!J miiteahhidlik belge -

~ sile Ticaret Odast belgesi. 
I eklifnameler ii~iincii maddede yazth saatten bir saat evveline kadar 
l~ir lli Daimi Enciimeni Ba~tkanhgma makbuz mukabilinde veri • 
~ktir. (377) 

[ Emlak ve Evtarn Bankast iiMlan I 
~3~s No. siS A T M~JK~~ ~ NE~ R S A oEPozno 

518 Bogazi~inde Rumelihisart mahallesinde Pat- 140 L. 
mak~1 sokagmda 1 numarah 2294 metre mu-
rabbat arsa. (Eski Mediha Sultan Sarayt 
bititiiindedir.) 

661 Betiktatta Abbasaga mahallesinde eaki Ha • 142 » 
sanpafa deresi yeni Bostan sokagmda eski 4, 4 
miikerre 6, 8, 8 miikerrer yeni 73/3 numarah 

't 355 metre murabbat arsa. 
-~t afsilah yukartda yazllt arsalar pefin para ile sablmak iizere a~tk 
"I: ltrnuya konulmu,tur. lhale 5 fUbat 1937 tarihine musadif cuma 
'~~'<t),'• 

lli. saat 10 da yaptlacakhr. 
~Iilerin tubemize gelmeleri. «444» (425) 

Istanbul Ziraat Bankasmdan: 
~a~ankamtza 8/4/923 tarih ve 2558 numarah senedle ipotekli ikra

&ih.~llll. horclu Kartal Haltepesinden Hiiseyin oglu Ma,uk varisi Me • 
bli.ll'tl ikametgahmt tayin miimkiin olmadtgmdan verasetten borclu 

tak:?dugu maafaiz 112 lira borcunu 30 giin zarfmda odemesi, aksi 

te\'f'~de ipotekli gayrimenkuliin 1697 numarah kanun hiikiimlerine 
1 

"-ll sahf& ~1kartlacagt ilanen tehlig olunur. '587) 

CUMHURIYET 

Prof. KomOrclanm Kltablan: 
Denizyollari Ameli usulii defteri 1 - 4 cild 75 Kr 

I ~ L E T M E S 1 Ameli hesab tiiccari (Ham· hesab) 75 • 

Acentalan: Karakoy Kopriiba§I Amerika usulii: Yevmiye defteri 50 • 
Tel 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade Nazari ilmi hesab 30 • 

• Han. Tel. 22740 Ameli ilmi hesab 30 • 

y almz bu haftaya mahsus ilmi cebir (F. 1. C.) den tercfune 30 • 
olmak iizere bugiinkii KARA- <;aprast kaidesi (1 kalemde zarp) 20 c 

DENIZ postast yaptlmtya • Seri amali erbaa (hesab1 zihni) 30 • 
cakt\r. Mesahai hendesiye 50 • 

iii•••••••••••••• Mesahai arazi, topogra:fya 30 • 

.Sark degirmenleri 
T. A. !}. hissedarlar heyeti umumiyesi 

nizamnamei dahilinin ve ticaret kanu
nunun maddelerine uyarak 10 mart 
1937 ~;ar§amba giinii saat 15,30 da is -
tanbulda Orner Abid hanmdaki yaZl -
hanelerinde adi surette toplanacakttr. 

Y apdacak i~ler 
1 - 1936 senesi muamelatma aid 

meclisi idare ve murak1b raporlartmn 
okunmasJ. 

2 - 1936 senesi bilan~<o ve karii zarar 
hesabm1n tasdik ve meclisi idarenin 
ibras1. 

3 - istifa etmi§ olan azalardan Bay 
~erefettin Alemdar ve ibrahim Vanh 
ile olen Vasil Yordanidisin yerlerine 
muvakkaten se!;ilmi§ olan Bay Mustafa 
Ozkanh, Misak Kazanc1yan ve Kerop
yamn azabklarmm tasdiki, 

4 - Yeni ytl i!;in se!;ilecek muraktp
la iicretinin tayini, 

5 - Meclisi idare azalarmm §irketle 
muamelei ticariycde bulunabilmeleri 
ve §irketin yaphg,. muamelei ticariye 
evinden muamele yapabilmeleri i!;in 
ticaret kanununun 323 ve 324 iincii 
maddelerine gore lazrmgelen iznin 
verilmesi. 

En az 30 hissesi olup ta heyeti umu
miyeye girmek istiyen hissedarlann 
hisse senedlerini toplanma giiniinden 
evvelki 10 gUn i!;inde §irket kasalarma 
buakmalarm1 veya bankalardan ala • 
caklart makpuzlart getirmelerini dile • 
riz. 26/1/937 

Heyeti idare 

F Operator "' 

RIZA UNVER 
DoCium ve kadtn hastallklar• 

mDteh&SSISI 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yapt 

T eleton 22683 

istanbul Gayret Kitabevinde satilir . 

KARDOL 
? 

ne dlr ? 
Fatih icrasmdan: 
Unkapanmda Ye~iltulumba Elvanza

de sokagmda 35 numarah Mustafanm 
apartimant ikinci dairesinde iken ha -
len ikametgah1 me!;hul oldugu miiba -
§irin vermi§ oldugu me§ruhattan anla • 
§dan Necdedin Aliyeye borcundan do
layt berve~hizir e~ya mah!;UZ olup pa
raya !<evrilmesine karar verilen 1 adet 
ceviz karyola, 1 konsol, 1 konsol ay -
nas1, 1 camh elbise dolab1, 7 tane san
dalya 9 par!<a kanepe takrm1, 1 orta 
masast 3/2/937 !<ar§amba giinii saat 10 
da Sara!;haneba§mda hamam kar~tsm· 
da aleni miizayede ile sahlacakbr. Mez
kur tarihte mallar k1ymeti muhamme
nesini bulmad1~ takdirde ikinci mii • 
zayedesi 8/2/937 pazartesi giinU ayni 
saatte ve ayni mahalde icra edilece -
ginden taliblerin mahalli mezkftrda 
memurine miiracaatleri teblig maka -
nuna kaim olmak iizere ilan olunur. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, To~ular 33. 

tic;tl'NCtl !}AHISLARA 

VE ALAKALILARA 

Galatasarayda Biiyiik Emperyal ote· 
Iinde mevcud ve B. Remzinin yedi e -
manet ve isticarmda bulunan 894 par -
!;a otel e§yasimn Beyoglu dordiincii No
ted sah~ sicilli ve sahibi yedile kat'iy
yen ve tamamen temelliikiime ve tasar
rufuma ge!;tigini mevzuat1 kanuniyeye 
tevfikan ilan ederim. 

M. DAIM 

Hiiseyin Cahidin ve Abidin Daverin habralariDI, 
en giizel ve ell yeni §iirini 

Faruk Natizin 

BOGkZ c • 
I 

• 
I 

mecmuasmm nefis resimlerle dolu ~ubat saytsmda bulacaks•mz. 
Biitiin gi~elerde ve miivezzilerde araytmz. 

Sah§ ilir11 
istanbul 4 iincU icra Memurlugundan: 

24506 ikraz numarasile Hacer ve ~iikriye ve Ali ve Kaztm tarafm
dan bore ahnan «450» lira mukabilinde Vaktf Paralar ldaresine hi· 
rinci derecede ipotekli olup tamamtna yeminli ii~ ehli vukuf tara • 
fmdan «428» lira k1ymet takdir edilmit olan lstanbulda Ke~ecilerde 
Karaba' mahallesiftin Hiirrem!raVUf sokagmda eski 91, yeni 95, 97 
numaralarla murakkam bir taraft ~erife H. menzili bah!resi ve iki 
taraft Avramm diikkanile bostam ve taraft rabii Hiirrem~avut cad • 
desile mahdud maaoda diikkant miittemil bir evin tamamt a!rtk art • 
hrmtya konmutlur. 

Evsaft umumiyesi: Bina ahtab ve esash tamire muhtacdtr. 95 nu· 
marah ve 97 numarah evin altmda diikkandtr. 

Zemin kat: 95 numarah kaptdan girildikte zemini toprak bir av • 
lu, solda ah~tab dotemeli bir oda, sagda diikkana girilen bir kapt, 
merdiven altmda bir hala vardtr. Arkada alaturka ocakh bir mut • 
fak ve i~inde kuyusu vard1r. 

Birinci kat: Yiiklii bir oda ve sagda koridorlu diger bir oda ve diik
kanm iizerindeki kata ~Ikilan bir merdiven, burada bir oda, bir ki
ler ve alaturka tath bir hala olup bu ktsmm cepheden bir ~tkmast 
vard1r. Ve yan cephesi de yangm duvartdtr. 

l!rinde elektrik tesisah vardtr. Borclular oturmaktadtr. 
Ol!riisii: Umum ol!riisii 97 metre murabbat olup bundan 35 metre 

murabbat 97 numarah ve 47 metre murabbat da 95 numarah evin 
sahast ve geri kalam bah!re olan mezkur ev ve diikkanm tamam1 a~tk 
arthrmtya konmut olup tartnamesinin 25/2/937 tarihinden itibaren 
dairemizde herkes tarafmdan goriilebileeegi gibi 22/3/937 tarihine 
musadif pazartesi giinii saat 14 (on dort) ten 16 (on alb) ya kadar 
dairemizde a!rtk arthrma ile sahlacakhr. Arthrma bedeli muham -
men ktymetinin yiizde yetmit betini bulmadtgt takdirde en son art
bramn taahhiidii baki kalmak iizere 6/4/937 tarihine muaadif sah 
giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yaptlacak olan ikinci art
hrmasmda gayrimenkul en son arttlrana ihale edilecektir. 

Taliblerin muhammen k1ymetinin yiizde yedi bu!ruiu nisbetinde 
pey ak~esini veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bu -
lunmalart laztmdtr. Miiterakim vergilerle vaktf icaresi, dellaliye ve 
belediyeye aid tenvirat ve tanzifat riisumu sahf bedelinden tenzil 
olunacakhr. Taviz bedeli miisteriye aiddir. 2004 numarah icra ve 
iflas kanununun «126» net m~ddesinin dordiincii ftkrasma tevfikan 
bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacakhlarla diger alakaramn ve 

irtifak hakkt sahiblerinin bu haklarmt ve h.ususile faiz ve masarife 

dair olan iddialarmt ilan tarihinden itibaren «20» yirmi giin i~inde 

evrakt miisbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklart tapu sicillerile 

sabit olmadi~!ra sahf bedelinin paylatmasmdan haric kalacaklan ci
hetle alakadaramn i•bu maddenin mezkur ftkrasma gore hareket 

etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/3439 dosya 

numarasile miiracaatleri ilan olunur. (590). 

Koylii, ~ehirli, i§~i, Zabitan 
Herkes memnuniyetle 

9 

POKER 
bra§ bt~aklanDI kullan1yor. 

Siz de POKER PLAY 
markas1n1 tercih ediniz. 

ist. Posta T. T. Miidiirliigiinden: 
Ankara ve Istanbul telsiz istasyonlanmn Istanbul piyasasmdan 

ahnacak 166 kalemden ibaret htrdavat malzemesi ihtiyact a~tk ekailt
miye konulmuttur. Eksiltme 12/2/936 cuma giinii saat 16 da istanbul 
Yenipostane binast birinci katta Istanbul P. T. T. Miidiirliigiinde 
Miitetekkil Ahm Satlm Komisyonunda yaptlacakhr. Muhammen 
bedeli 972 lira 80 kuruf, muvakkat teminat 72 lira 96 kuruttur. ls
teklilerin f&rtnamesini gormek ve muvakkat teminatlarmt eksiltme 
giiniinden evvel yabrmak iizere hergiin mezkur Miidiirliik tdari ka· 
lemine miiracaatleri. (503) 

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

5680 lira 30 kurut ke~tif bedelli demir aksammm tamiri ve de
mir kaz1k yenilenmesidir. 

2 - Bu ite aid f&rtname ve evrak fUnlardJr: 
A - Ketif cetveli. 
B - F enni fartname. 
C- Mukavele. 
D - Eksiltme fartnamesi. 
lstiyenler bu evrak1 Mudanya Belediye Dairesinde ve Bursa. tii 
Nafta Direktorliigiinde gorebilirler. 

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

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

kat teminatlarm1 ve 2490 sayth kanuna gore laztm gelen vesi· 
kalart ve ilandan sonra Nafta Miidiirliigiinden ahnmtf beige -
yi gostermeleri f&rtbr. 

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

I 

Dewlel Demlryollar. itlelme Umam Miidiirltigiinden J 
Haydarpatada Gar binast dahilindeki biife, bah~e ve miittemila

ti ayhg1 78 lira muhammen bedel iizerinden ve mukavelenin im -
zas1 tarihinden 20/4/938 tarihine kadar olmak iizere 18/2/937 
pertembe giinii saat 10 da Haydarpatada Gar binas1 dahilindeki 
Birinci t,letme Komisyonu tarafmdan a!rtk artbrma ile kiraya ve
rilecektir. 

Bu i'e girmek iatiyenlerin 8190 kuru,Iuk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte artbrma giinii aaatine kadar 
Komisyona miiraeaatleri laztmdtr. Bu ite aid tartname ve muka· 
vele projeleri Komisyondan parastz olarak dag1hlmaktadtr. (529) 

Ankara Vilayeti Ziraat 
Miidiirliigiinden: 

1 - Vilayet ~ift!rilerine dagtblmak iizere 50 aded zikzak brmtk 
&!ilk eksiltme ile satm ahnacakbr. 
2- Eksiltme 10/2/937 ~artamba giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 

Miidiirliigiinde yaptlacakbr. 
3 - Ttrmtklartn muhammen bedeli 850 liradtr. 
4 - ~artnamesi Istanbul ve Ankara Ziraat Miidiirliiklerinde go

riilebilir. 
5 - lsteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve aaatte % 7,5 

tutan olan Banka mektubu veya Muhasebe Miidiirliigii veznesine 
nakten yatmlan makbuzla birlikte miiracaat etmeleri. ( 449) 

[ istanbul Beledivesi iianlan I 
Ketif bedeli 232lira 61 kurut olan Oskiidarda Atikvalde mahalle

sinde Atikvalde medresesi tad•rvanmm tamiri pazarhga konulmuf -
tur. Ketif evrak1 Enciimen kaleminde goriilebilir. lstekliler 17 lira 45 

kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/2/937 per -
tembe giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. (601) 

istanbul Kadastro Birinci 
M1ntaka Miidiirliigiinden: 

Eminonii kazasma bagh Beyaztd mahallesinin kadastrosu bitmit 
oldugundan kadastro plan suretleri ve miilk sahibleri adma tahak -
kuk eden hare ve resim miifredat cetvelleri merbut bulunduklart B
yaztd Nahiye Miidiiriyeti delaletile 2V/1/937 tarihinde Miidiriyet bi
nasma talik ettirilmi~tir. Miilk sahibleri planlarla cetvellere karfl bir 
itirazlart varsa iki ay zarfmda Birinci Mmtaka Kadastro Miidiirlii -
giine miiracaatleri ilin olunur. (562) 

· istanbul asliye birinci hukuk mahkemesinden: 
Faik ve Kerim tarafmdan ismail Hasan iflas masas1 aleyhine envat ve kly

metleri B§a~da yaz1h mallara a~Jlan istihkak davasmda mezkur mallarm 
satdmasma karar verilmi§ oldugundan Bah~ekap1da Y crlimallar Pazart kar -
§Ismda Sadddye hanmda 32 numarah odada 11/2/937 tarihine miisadif pa -
zartesi giinii saat 10 da birinci aleni miizayedesi ve muhammen ktymetinin 
% 75 ini bedeli miizayedesile bulmadig.. takdirde 25/2/937 tarihine miisadif 
pazartesi giinii saat 10 da ikinci ve son miizayedesi yaptlacajpndan % yetmi§ 
be§ nisbetinde teminat ak~esini istihsab ederck mahallinde bulunacak me -
mura miiracaat eylemeleri ilan olunur. 
Aded Cinsi 

~~~---------------------1 8 no 70 santim Dibye marka diiz fanile makinesi 
I 8 no 60 santim Dibye marka diiz fanile makinesi 
1 8 no markah bobinuar 
1 8 no ~afhavuz marka tamburlu £anile makinesi 
1 8 no 80 santim Diyaman markah 8 anahtarh Jakar 
1 8 no 80 santim Diyaman markah ayakh 
1 Yanm beygir kuvvetinde Simens marka motor 

Kiy. L. 

115 
90 
80 

120 
90 
70 
15 

580 


