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Yeni Tfirkiyenin yamndaki yeni Suriye 
Atatiirk Tiirkiyesinden ancak 
tevecciih ve sevgi gOrebilir! 

Fakat. daha Lozan sulhunu yaparken onun 
esaslartnl derpi' eden Tiirkiyeye dostluk ve 

istiklali 
TUrk 

Hatay'tn hakktna hiirmet gostermek fartile! 

Suriye Meclisinde F rans1z zabitleri Hatay 
Aleyhimize soylenen k .. I . d "' ld I 
Siizlere gelince... oy erine agi I ar 

gelen mii~ahid heyetle 
temas ettirmemektir 

Onlar hesabtna temenni 
ederiz ki i~ler o preseye 
dokiilmesin! Suriye ken-

di vahdetini dii~iinse 
daha iyi olur! 

JE=I ski Turkiye Osmanh !mpara
~ torlugu idi, ve Suriye onda bir 

vilayetti. Merkezi Sam olan 
vilayetin ad1 Suriye oldugunu, daha diin
ki.i hadise olarak, hepimiz pek iyi hattr· 
lanz. 

Y eni Tiirkiye, milli istiklali ugrunda 
sava~arak kendi hukukunu k1hc1 kuvvetile 
tesis eden Turkiye Cumhuriyetidir. Y e
ni Suriye heni.iz hukuk ve hududunu ta· 
~in et.tire~emi§ miibhem bir cografya 
lfadesl.halmde bulunuyor. Yeni Ti.irkiye 
kendi Istiklal Sava~ile ugra§uken cenub 
hududlanmiZln a~ag1lan miistevli devlet
lerin penc,;esine du~mii§ ve San Remo 
kon~eransmda buralara manda rejimi 
tatb1k olunmu~ bulunuyordu. Ecnebi ta
hakkiimi.ini.in ba§ka bir §ekli, zelil impa
ratorluk hi.ikumetinin kabul ettigi Sevres 
muahedesile Turkiye i.izerine de tatbik 
olunmak isteniliyordu. Ti.irk milleti bunu 
kabul etmedigi ir;indir ki yeniden silaha 
sanlarak mi.istevlilerin kaffesile bir daha 
b~gu~mak iizere meydana ahld1. Turk 
nulleti bu sava§mt zafere isal etmi§tir. 

Netice olarak kendilerile harbettigimiz 
~evletlerle sulh muahedeleri imza ettik. 
k u muahedelerin Suriyeye taalluk eden 
I ISrnmd.a, ve zaten bizden aynlan mem
b.ketlenn kaffesi ir;in, herhangi §eklinde 

lr ecnebi tahakkumu kabul etmiyerek ka memleketler halkmm kendi mu· 
dderatlanna kendilerinin hakim 

o~mala.nm esas tuttuk, ve Lozan mu· 
B .edena.mes!ne i§te bu esast kaydettirdik. 

IZ ~~nye l<;in manda idaresini kabul et
~:kmlt§JZdir, biz Suriyelilerin hiirriyet ve 
151.1 dale olan haklanm kendi muahede-
tntz ·h . f d e . san denilecek kadar manah bir 
1
. a/ l~e tesbit eylemi§ ve tesbit ettirmi-

l
§IZ '~· . mparatorluktan aynlan diger yer
er glbi Su . 1.1 . d h. L h nye ' erm a 1 ozanda maz-
ar olduklan b T·· k .. 

tn 1 I~ u ur 1tmas1m unutma· 
k a anf az1mdir. Bilhassa ~unun i<;in ki o 

"

lsah, .. a_ kat kat'i ifadede onlarm istiklal 
e urny tl · · e ermm temeli mundemic; buiu-

nuyor. 

Aradan 0 d.. I r ~ b n ort Yl ger;mi§ o1masma 
a_g~en ugi.in de bi.itun bir hulus ve sa· 

hrnlmk,'Yetlel beyan ederiz ki Suriyelilerin 
a ian o an h .. · 

,, tl . b. . urnyet ve istiklale mazhari-
J e en Iztm · · ·dd 
~ill k I<;m CI en sevtnilerek kar· 

d
. a~ac~. en mes'ud bir hadise olur. Ken-
muz Jrym old ~ .b. 

lll.Iz j in d 'd ugu gl 1. yak1n kom§ulan-
Ve tatb ~t~w.ea! prenstp olarak mudafaa 
. . S . e l~Imiz clava budur da onun 
J<;m. unyenm b .. I d .. b 
b .. t'. I oy e ort a~1 mamur ve 
.u un §art anm cami bir istikl~l h 

nyetten hen.. k a e maz a• 
si.if k uz uza bulundugu, maattees-

F
c;o ~~ydanda hazin bir hakikattir. 
akat !§In dah h · k. F . a azm taraft §uradadtr 

~ .r~n.~aklle vaki guya istiklal mukadde· 

t es~ lUI' a muahedesini tasdika mi.isaraat 
e ml~ o an .Sa 1. . . T k d d m mec Ismm urkiyeyi ala-rt a~ be en Hatay i.ilkesinden dolayt ile-

gen az1 sozl ·· 1 • ld di.ik B .. er soy emJ~ o ugunu gor-
.... . u .sozler arasmda Ti.irk karde§li
gme Yam T .. k. C 
rn k• · .

1 
ur 1Ye umhuriyetine veri!-

~ 1rem en k1ymeti lay1k oldugu ehem· 
rn~yet e Ve miitehammiil bulundugu sami
f~!e~ derecesinde hos telakki etmemek-

H,~trnJZe sebeb yoktur. Ancak icab ederse 
atayJn Su . h b . n · nye esa ma gerek Sunye· 

1 er tarafmdan, gerek mandater deviet-

YUNUS NADI 
IArkas1 Sa, 2 sutun l. ae] 

Maksad, 
Tiirk 

Sancaga 
koyliilerini 

Sancak sokaklarmJa hob~t belzliyen Franszz jcmdarmalart 
Haleb 2 (Hususl muhabirimizden)- halkm mii~ahidlere derdini di>kmemesini 

Mi.i§ahidlerin Sancaga gelmesi munase- temin etmektir. 
betile Frans1z zabitleri yan1anna milis ~ Fransr:r.lar go:r. boyamak i~in San· 
lerini alarak grup grup koylere dagJlrnJ§- · caktaki kuvvetlerini ~ektiler 
lard1r. Koylerde koyli.iye tazyikler ve Berut 2 (A.A.) - Havas bildiri • 
propaganda yap!lmaktadir. Bunun gayesi yor: [Arkast Sa. 3 sutun 5 te] 
II II Ill 1111111 Ill 111111111111111 II 11111111 II Ill II Ill II IIIII Ill IIIII II I 111111111 Ill 1111111111 Ill II Ill IIIII IIIII IIIII Ill II II 

Kendi i tir aflar1! 
«Fransiz i'galini kabul etmiyen Antakya Tiirk

leri, Ankara itilaf1nm imzas1na kadar bizimle 
kahramanca harbetmi,Ierdir» 

Miralag Abadi boyle gazlgorl 
Antakya (Hususi muhabirimizden)-~ delili vardtr. Suriyede ~ah§ml§ Fransiz 

Hatay1 Suriyenin bir ci.iz'i.i §eklinde gos- kumandanlanndan miralay Abadi tarafm
termek istiyen1er, acmmaga hakikaten pek dan «Dag muharebatt hakkmda bir tet· 
§ayan kimselerdir. Tarihi bilgisizliklerine kih ba§hgt altmda yaz1lm1§ oian ve bir 
payan olm1yan bu adamlara iddialannm nushas1 da elyevm Siileymaniye Askerl 
sa~mahg1m belirtmek ic;in canh bir ve - matbaasmda mevcud bulunan kitabmda 
sika daha verecegiz: bu zat diyor ki: 

Hatay Ti.irkleri, ne Suriye camias1 al- «Suriye i§galinin bidayetindenberi 
tma girmegi, ne de Frans1z mandast al - FransJZ!ar aleyhinde faaliyet Antakya 
tmda ya§amagJ, bugiin oldugu gibi diin ve havalisinde hi!;bir zaman eksik olma· 
de asia kabul etmemi§ler, SJrf bu ugur- ml§hr. Kuseyr e§rafmdan Abdiisselam 
da Ankara itilafnamesinin imzasma ka- admdaki zat 1921 senesi maYismda, bu 
dar bilfiil ve durmadan c;ah§ml§lardu. havalinin istiklalini ve ne Suriyeye ilti • 

Bunun ortada ~ok canh ve bariz bir [Arkast sa. 4 siitun 4 tel 

Hurrem 
Osmanb tarihinin en 

muhteris, en esrarb 
,ahsiyeti 

Ostad miiverrih, M. Turhan 
Tan'm uzun zamandtr gaze
temiz i~in hazirladigl biiyi.ik 

tarihi tefrikaya yakmda 
ba§hyoruz 

Htirrem Sultan 
1937 nin en kuvvetli eseridir 

Sultan 

Pek yak1nda 

Alman harb gemileri ispanyol gemilerini durdururlarsa 

/spang of donanmasz ale~ 
aldz elmek • emrznz • 

.Ill I till I II • II II I I~~ I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I II 1111 I I I I I I 1111 111 

ingiliz - italyan 
itilaf1 imzalandt 

Fransa da Akdeniz i~in 
italya ile bir anla,ma 

yapacak 
Roma 2 (A. ...- """"' • ._.. 

A.) - Royter A
jansl bildiriyor: 

!ngiliz - halyan 
Akdeniz anla~mas1 
bugiin ogleyin me -
rasim yap1lmadan 
Sir Eric Drum • 
mond'la M. Ciano 
arasmda imza edil
mi§tir. Anla§manm 
metni bilahare ne§· Sir E. Drummond 

redil ecektir. 
Anla~manrn esasi 

Londra 2 (A.A.) - Royter Ajan -
smm bildirdigine gore lngiliz - !talyan 
Akdeniz anla§masl stati.ikoya aid miite • 
kabil teminatJ ihtiva ve Akdenizde tran
sit ve ticaret hatianmn serbestisini derpi§ 
etmektedir. Bu itilafm herhangi bir 
devlet aleyhinde hi.iki.imler ihtiva etmedi
gi anla§mada aynca tasrih edilmektedir. 

Londra 2 (A.A.) - Royterden: 
fngiliz • !talyan an1a~masmm metni 

[Arkast Sa. 3 sii.tun 6 da) ........ ··········Ill ...................................... . 
Yugoslav - Bulgar 
LK:LK111o..ti imzalal'\Iyor 
Bulgaristan, Romanya 

ve Y unanistanla da 
anla~acakm1' 

Sofya 2 (A.A.) - Ba~bakan ve dt§ 
i§leri bakam Kose fvanof dun Sofya rad
yosunda Bulgar milletini tebrik ederek, 
Bulgar hukumetinin ic; nizam1 kuvvetlen
dirmek ve Bulgaristanm kom§ulan ile iyi 
miinasebette bulunmak, bi.iyiik devletlerin 
itimadmt kazanmak hususunda sarfett:gi 
mesaiden bahsetmi§ ve bu mesainin miis
bet semereier verdigini kaydetmi§tir. Ba§· 
bakan bundan sonra Bulgaristanla dost 
Yugosiavya arasmda pek yakmda bir 
dostiuk pakh imza edilecegini haber ver
mi§tir. 
Bulgarlar Romanyct ve Yriiranis
tanla da Jostluk pakh im:r.alryacak 

Atina 2 (A.A.) - Atina Ajans1 
bildiriyor: 

Yugos1avya ile Bulgaristan arasmda 
yakmda bir ademi tecaviiz pakti yapJia
cagi salahiyettar mehafilde teyid olun -
maktadtr. Ancak §urasl da tasrih ediliyor 
ki, Bulgaristan Yugoslavyaya boyle bir 
teklif yaparken Romaya ve Yunanistana 
da mi.inasib bir zamanda miimasii teklif
lerde bulunmak fikrim izhar etmi~tir. Ma
lum oldugu uzere 1929 tarihli Turk -
Bulgar dostluk muahedesi 1934 te esa
sen temdid edilmi~ti. 

Balkan paktm1 imzalayan dev1etler a
rasmda yap1lan noktai nazar teatileri mez
kur paktm tam ve mut1ak olarak mer'iyet

[Arkast Sa. 7 siitun 3 te) 

Cumhuriyetin 
yardtm listesi 

Felaketzedelere yardi
mimm daha geni~· 

letmeliyiz! 
Adana felaketzedeleri ir;in a~hgumz 

yard1m listesine devam ediyoruz. Y eni 
liste ~udur: 

Esami 
Dlinkli yekim 
Banko di Roma istanbul ~?U
besl 
Beyoglunda Bedros Karabetya
nm dligiinlinrle toplanan 
Anadoluhisar 34 imcii Ilkmek
teb talebelert 

Kuru!j -432,644 

20,000 

1720 

360 

454,724 

Buna ragmen Almanlar bir gemiyi daha zaptet· 
tiler. Fransa da ispanyaya vagon vagon silab. 
gon_~eriyor. Vaziyet ~ok nazik bir safhaya girdi 

lspanya sularrndaki Alman harb gemilerinden Graf Spee kruva:r.orii 

s.~Iam~~k 2 (A.A.) - Resmt. bir etmektedirler. Bu kuvvetler pek muh~ 
tebhg ~~~~mle §un~an kaydetmekted1r: bir sevki.ilcey§ noktas1 olan Porcuna §eh .. 

Endulus cephes1 Y aen mmtakasmda rini zaptetmi§lerdir. Beynelmilel kuvvet .. 

~~~.~~.~~~~.~.~: .. i}~~!.~~~;~~.:I.~;!?; ?.evam [Arkast sa. 8 siltun 1 de] 

100 zirai te§·ekkiif"htr<leii 
faaliyete ge~ecek 

Bizzat Ba,vekilin nezaretile haz1rlanmakta olan 
dort senelik zirai planla koy kalk1nma 

programtntn telifi de mi;lhtem~l... 
Ankara 2 (Telefonla) - Dort sene

lik birinci ziraat planmm haztrhklanna 
bugi.in de devam edildi. I 00 ayn kol • 
dan tatbikma gec;ilecek alan bu muhim 
kalkmma plam etrafmdaki c;ah§malarla 
Ba§vekil ismet inonu bizzat alakadar 
oimakta ve her safhastm ayn, ayn takib 
etmektedir. Plan zirai istihsal sahasmda 
i~tirakli bir ~ah§ma devri ac;acaktu. Ana 
hatlan ve esaslan Dahiliye Vekaleti ta
rafmdan haztrlanmi§ alan koy kalkmma 
programmm da bu planla telif edilmesi 
muhtemeldir. Bu mevzu etrafmda Ziraat 
ve Dahiliye Vekaletlerince mii§terek top· 
lantJlar yapiimaktadtr. 

I 00 te§ekkulden her birinin pu1luk ve 
harman makinesi gibi mi.i§tereken kulla
nacak makineleri muhtevi hir ciiziitam 

~-·., .. ~-~~ ... 

§eklinde olmas1 esas itibarile takarriir Bafvekil ismet lnonii 
etmi§tir. Her komitede bir birlik memuru taraftan Ziraat Vekaleti muhtelif i§1erde 
makinist bulundurulacak, tamirciler de ve bu arada maarif hizmetinde c;ab~an 
temin olunacaktu. Ziraat Vekaletinin z· t 1 d k d I k 
M 

traa mezun anm a a rosuna a ara 
aarif Vekaletile rnu§tereken Eski..,hir- 1"' · 1 · d f 1 ,v P an I§ enn e vazi e endirecektir. Zirai 

~e. ac;tlgl ~urs~an .~~~i§.:n elema~Iardan da asayi§ meselesi de aynca ve ehemmiyetle 
tstJfade c1het1 du§ul!.ulmektedJr, Diger tetkik olunmaktad1r. 

N;·f;; ...... V~'i~iii~i~ ........ g~·~~iii~ 
giizel bir miijdesi 

Biitiin talebelere tramvay tarifesinde esasli 
bir ~ekilde tenzilat yap1lacak 

Ali 9etinkayanzn gazetemize beyanatz 

Naira Vekili tahsil gencliginden bir heyet arasrnda 
.S~~rimi~de bulunmakta o1an Naf1a site ve yi.iksek mekteb talebesi tarafmdan 

Vek1h Ah r"ef k d.. ..WI d 
'r- m .aya un og e en son- hararetle kar§Ilanmt§tlr. Ali (:etinkaya 

ra Park Ot 1d I · 1·1 · 1 . e e zm1r 1 enn c;ayma git- genclerin bu s1cak kar§J1ayJ§ma kar§l s--
ffil§ ve salonu dolduran yi.izlerce O'niver~ [Arkast sa. 6 &iitun 3 te] 
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Hatay'1n ya§ad1g. be§ 
tarih devresi 

-12-

H General P. Saykes 1914 te baz1 mii- bulunan bu muhtelif Etiliklerden fsken· 
tehasSISlarla birlikte Orta Asya ve §ima· derun korfezi civarmdaki Etiligin '>ok 
li garbi <;inde uzun etiidler yaparak Lon- bi.iyi.ik bir mevki tuttugunu tahmin ede
draya di:ini.i~iinde bu dola§IIgi i.ilke hak-

biliriz. <;;i.inkii Kade~ muharebesinde 
kmda ilmi bir eser ne§retmi§tir. Bu eser-
de gi:iriiyoruz ki eski Hatay ilinde T ann «Eti>> lerin ordusunun kadrosunda 1sken-
daglan yanmda Alagi:il admda bir kii~iik derun ki:irfezi Etiliginin c;Ikardigi kolor
gi:il ve Asi isminde bir de c;ay vard1r. Ha- dunun da ad1 amhyor ( 1). 
tayhlann yeni vatam clan Antakya civa- 1skenderun korfezi civarma (Kadu) 
nnda da ayni isimde bir gal ile Asi nehri ismi verilirdi. Bu isim (Koy) anlammdan 
m~cuddur. F akat buradaki Asi keli -

geliyor. Bu Etilik digerlerinde oldugu gi
mesini arabca isyandan gelen asi zannet-
memelidir. <;iinkii mahallinde yaptJgumz bi Hatusasta bulunan Kaair, Etiye kar-
tetkiklerde Hatay ili Tiirkleri itaatsiz §Ihkh hukuk kaidelerile bagh idi. Bitta
c;ocuklanna Asi dedikleri halde bu uma- bi bu kar§Ihkh hukuk baz1 zamanlar 
ga As1 diye telaffuz ederler. Bu da bu kuvvetleniyor, baz1 zamanlar ise gev§i • 

hadisede hat1ra gelecek en ufak bir §Up- yordu. <;iinkii asker) yard1m esas1 iizeri-
Lt heyi izale edebilir. lskenderun ki:irfezi ne kurulmu§ olan (Eti) federasyonlan 

civanna ycrle§mi§ olan Hatay Turkleri-
H. nin bu yeni yurdlannda kurmu§ oldukla- baz1 tarihlerde suiidare yiiziinden huh -

n kasabalardan birine Hetiye ismini ver- ranlar g~irmi~tir ki bunlann tafsilati 
meleri de §ayam dikkattir ki bu kasaba mevzuumuzun haricinde kahr. 
bugiin bir ki:iy halinde mevcuddur. Ha - Etiler hakkmda tarih kitablanndan el
ta'larm bu yeni vatam ile 40 bin kilomet- de ettigimiz malumata gore bu devirde 
ro ~arkmda kalan eski vatanlan arasm - ya§Jyan (Hatay) hlann ic;timai hayati 
daki buldugumuz bu mii~abehetler daha hakkmda baz1 malumat verebiliriz. Bu 
bir~ok misallerle c;ogaltilabilir. Mesela 

devirde en biiyiik su<; isyan etmekti. Hii-
• bugiin ic;in Antakyaya mahsus milli bir 

tatlmm ad1 da (Haytah) d1r. Otedenbe
ri diigiinlerde verilen bu tath pek basit 
olup Orta Asyada mebzulen bulunan 
slit ve rti~astadan yap1hr. 

1ske~dedun civarmm haritasmda Orta 
Asyamn dag ve nehirlerile miinasebeti o· 

H; Jan daglar ve nehirler <;oktur. Mesela: 
Ht (Asi) nin diger eski bir ad1 olan Oron· 
H< te'u alahm. Eski TUrk tarihi ve Orta As-

yanm cografyasm1 da tetkik ettigimizde 
g()riiyoruz ki Ti.irkistan daglanndan <;1-

klp ~imale dogru akan ve muhtelif kol

lardan ytiri.iyerek hep birlikte Siriderya

ya dokiilen biiyiik sulann arasmda bir te· 

~ pe ve o tepede bir ~ehir vardu. Buraya 

Ne (Ura - Tube) ad1 verilmi§tir. Orta As

l yadan Akdenize dogru gelen sayiSlz 

'- Tiirk kollanndan Ura • Tube sakinleri 

'- de !skenderun civarma geldikleri zaman 

' cenubdan §imale dogru akan As1 IrmagJ· 

' na Orante adm1 vermi~lerdir. Hulasa, 

' 1skenderun mmtakasmm ilk defa olarak 

' 1. 
Or Asyadan gelme Tiirkler tarafmdan 

i~al ve imar edilmi~ oldugu artik ~i.ip • ~ 

~ heden uzaktu. lskenderun korfezi mm -

)) takas! tarihinin birinci devresini te~kil e-

den bu uzun amlar ic;erisinde (Miladdan 

Tm evvel 1200 - 2000) Tiirk muhaceret 

~ kollan burasm1 imar etmi~ler, medenile§ • 

» tirmi§ler ve buraya kokle&mi§lerdir. 
)) 

La! 
Re, 

Par 

Cem 

Nac 
1ska 

Eti devletinin terekkiib ettigi, muhtelif 

Etiliklerin hi'> §iiphesiz ki en miihimlerin

den birini bu ki:irfez Etiligi te~kil etmek

te idi. Ciinkii Eti devletinin cenuba MI

sirhlara kar§I yapacag1 seferlerde bu 

mmtakamn hususi bir mevki te~kil ettigi 

gozoni.ine getirilecek olursa burada Eti 

devletinin en i§e yarar kollanmn teka • 

siif ettigi kolayca tahmin olunabilir. 

Merkezi KIZlhrmagm k1vnm1 ic;inde 

kiimdarm verdigi emre itaat etmiyenler, 

yani isyan edenler ailelerile beraber mah

vedilirlerdi. Bu yasay1 bir<;ok Tiirk 

memleketlerinde aynen goriiyoruz. Bu 

hadise bize (Eti) ler nezdinde en biiyiik 

k1yrnet hiikmiiniin nizam ve disiplin oldu· 
gunu anlahyor, ve bi.iyiik Eti !mparator

lugunda esas olarak bir askeri federas -

yon mevcud oldugunu bildiriyor. Bu bi.i
yiik su~ haricindeki suc;lar ic;in kimse 
idam edilmezdi. Harbetmiyen kimse 
miilk sahibi olmazd1. lzdivacda iki tara· 
fm birbirine miisavi §artlara malik olmas1 
ve erkegin kadma bir hediye vermesi esas 
tutulurdu ki bu hal bugiin bile Antakya 
lskenderun nuntakasi koylerinde adet 
hiikmi.inde ya§amaktadu. 

Kadmm da birc;ok haklan tamnmJ§h. 
Mesela (Eti) lerin MISlrhlarla yapmi§ 
oldugu muahedede (Eti) Kralmm imza
SI yamnda Kralic;esi (Boudokiya) nm da 
imzas1 vardu (2). 

Etilere aid heykeller meyamnda bir 
kumandan kadm heykelinin bulunmasi 
da kadmlarm Eti cemiyeti i~indeki i~ti
mai mevkii hakkmda bize bir fikir vere
bilir. Keza Eti dini hakkmda bize ~ayam 
dikkat malumat veren (Hatusas) §ehri 
civarmda bulunan Y az1hkaya mabedidir. 
T afsilatm1 tarih kitablarmm ehemmiyet
le kaydettigi bu (dokiiman) lara naza
ran eski Eti dininde kadm tannlan da 
vard1. Bu hadise de bize kadmm Eti 
i«timai hayatmdaki mevkii hakkmda bir 
fikir daha vermi§ olur. 

T arih kitablanmn tafsilatmi kaydet -
tigi Mara§ civarmda bulunan bir Eti ka
din heykeli bugiin Antakya koylerinde 
ya 1yan kadm k1yafetlerini anldirmakta
dir. 

(1) Tiirk Tarih Kurumu, Buyiik Tiirk 
Tarlh1. Cild 1. Sahife 134. 

(2) TUrk: Tarih Kurumu. B\iyiik TUrk 
tariht Clld 1. Sahife 135, 

Has 
» 
» Y eni Tiirkiyenin yantndaki yeni Suriye 
» [Ba§makaleden devam] 

c;e miidafaa edilecegine aid sozler cidden » 
Has fazlad!T. Diinki.i karde§lerimiz olan ve 

» yann da karde§lik derecesinde sevgili 
» kom~ulanmiz kalmalan bizce pek ziyade 

Has arzuya lay1k gori.ilen Suriyeliler hesa
bma temenni ederiz ki Tiirk Hatay iii» 
kesinden dolayi i~ler o preseye dokiilme-

» sin. Biz sulhcu bir millet olarak esasen 
§iddetli hareketlerden tevakki etmek iste
riz, ve mecburiyet elvermedik~e o yoldan 

LiD uzak kalmaga bilhassa itina ederiz. F az~ 
Ia olarak Suriyelilerle dost~a ve karde§
c;e kom~ulugumuzun giizel icablan bizim 

Has1 
kadar Suriyelilere de ~iddetli dii~iinii§ ve 

» soyleni§lerde biraz degil, belki bir~ok 
» miiteenni davranmagi emreder. 

lskenderun - Antakya ve havalisinden 
~ ibaret Turk Hatay iilkesi i~in biz daha 

Hast Lozandan evvel Fransa ile ayn bir mu
ahede akdederek burasmm 1rki ve milll 

~ Tiirk hukuku itibarile miistesna ve miim-
~ taz bir idareye mazhariyeti esasm1 daha 

Hasa o zamandan tesbit ve kabul ettirmi~iz. 
Hasa Burada bizim davam1z ve meselemiz Su-
~ riye ile degil, Fransa iledir. Onun ic;in 

Hasa Suriyelilerin §imdiki halde lc.endilerine 

~ 

Hasa~ 

• 

soz hakk1 bile vermiyen bir mevzu iize~ 
rinde ~aya varmadan c;imreneceklerine, 
heniiz tahakkuk etmekten maatteessiif pek 
uzak olan kendi vahdetlerinin nasi] der-
lenip toplanabilecegini dii~iinmeleri daha 
muvaf1k olur. 

Turk delegasyonunun Pariste teklif 
ettigi konfederasyon §ekli Suriye i~in vah

det idealinin tahakkukuna hizmet edecek 

emsalsiz bir fiTSatti. 0 fiTSatm k1ymetini 

bizzat Suriyeliler takdir etmezlerse biz

den de bittabi Kraldan ziyade Kral ta· 
raftarhgi beklemek abes olur. 

Tiirk dostluguna k1ymet vermekte IS
rar eden F ransa bu iddiasmda hakikaten 
bizim Frans1z dostluguna ehemmiyet ver

digimiz kadar samiml ise Ti.irk Hatay 
davasmm her taraf1 memnun edecek bir 

formiille halledilebilecegine §iiphe yoktur. 

Bu her taraf ic;inde Suriye de vard1r. 0-
nun i~;in Suriyelilere arhk kesik soz soy
lemekte acul olmamalanm halisane tav~ 
siye ederiz. 

Cumhuriyet Tiirkiyesi yamba~mda ha
kikaten istiklaline sahib bir Suriye gor
mekten memnun olacakhr. Bu emel
lerinin tahakkukunda Suriyeliler A
tatiirk Tiirkiyeainden ancak muhab
bet ve tevecciih gorebilirler. Miistak-
bel Suriyenin teessiis ve inki~afmda bu 
muhabbet ve tevecciihiin biiyiik tesirleri 

Olacagma ~iiphe yoktur. Elini vicdanmm 
iistiine koyacak her insafh Suriyeli bura

daki biiyiik hakikati ~ok kolayhkla goriir 

ve anlar. 

YUNUS NADI 

Hi~bir memurun rna• 
a~1na zam yok 

Liman idaresinin yeni biitc;e ve kadrosu 
Ankaradan gelmi§ ve diin biitiin memur
lara teblig edilmi~tir. Kadro ve biit~e 
dolay1sile Ankaraya gitmi~ olan Liman 
Umum Mi.idi.iri.i Raufi Manyas ile mu
avini Hamid Saracoglu §ehrimize don
mii§lerdir. 

Yeni liman biitc;esinde eskisine naza -
ran degi~iklik azd1r. Y almz kadrodan 27 
ki§i a~Ikta birakilmJ§hr. Liman kontrol 
§efi ile bazi memurlar zam gormedikle • 
rinden dolay1 istifa etmi§lerdir. Esas iti
barile hi~bir memura zam yap1lmamak -
tad1r. 

Meclis enciimenlerinden nhtimlann u
zatilmasi, komiir depolan in§<!SI, nht1m -
lar ve antrepolann mihaniki tesisatla tak
viyesi, yeni salon in§asi, antrepolar yap1l· 
mas1 ic;in salahiyet ve tahsisat almmJ§tlr. 

MOTEFERRIK 

T evfik Rii§tii Aras 
Hariciye Vekili doktor Tevfik Rii§tii 

Aras diin ak~ama kadar Perapalas ote -
linde istirahat etmi::itir. Doktor Tevfik 
Rii!?tii Aras ak§am iizeri !spanya elc;isi 
M. Begonya'y1 kabul etmi§tir, 

Devlet Demiryollar1 miidiirii 
dondii 

Evvelki giin §ehrimizden hareket e
den ilk posta trenile Edirneye gitmi~ o
lan Devlet Demiryollan umum miidiirii 
Ali R1za Eremle merasime i§tirak eden 
diger zevat diin sabah eksprese tak1l -
IDI§ olan bir vagonla §ehrimize gelrni§
lerdir. 

Denizyollarl ve Akay miidiir
leri geldiler 

Devlet Deniz idareleri umumi heyet
leri toplantlSlnda bulunmak iizere An
karaya gitmi§ olan Denizyollan umum 
mi.idiirii Sadeddin, Akay miidiirii Ce -
mil ve Fabrika, Havuzlar mi.idi.irli Ce
mil §ehrimize donmii§lerdir. 

Uyu§turucu Maddeler lnhi
sarlari miidiirleri dondiiler 
Pamuk ipligi meselesinin halli ic;in 

Ankaraya g·itmi§ olan Uyu§turucu Mad~ 
deler !nhisan miidurii Hamza Osman 
ve ikinci mudiir ~akir §ehrimize don -· 
mii~lerdir. ' ' · ' 

Ogrendigimize gore, Ankarada 14 nu
maradan a§agi ipliklerin haricden it -
bali ve ithal i~ini !nhisar idaresinin yap 
mas1, 14 numaradan yukan olanlarm da 
lkhsad Vckdleti miisaadesile ve isti -
yenler tarafmdan getirtilmesi kat'i o
larak takarriir etmi§tir. 

Kay1b he§ bin lira bulundu! 
Gec;enlerde Emlak Bankasmdan be§ 

bin lira cralmdtgml ve zabltanm bu hlr
Sizhk vak'asm1 meydana c;1karmak icrin 
ehemmiyetle me§gul oldugunu yazml§
hk. 

Ba§veznedar !zzet bu para:y1 yanh~ -
hkla kendi c;ekmecesinde unuttugunu 
soylemi§ ve para bulundugu yerden <;1-
kartlrni§hr. 

Piyano konseri 
Bugiin saat be§te Kaza Ditalya sa -

lonlarmda Maestro Guido Agosti tara
fmdan bir piyano konseri verilecektir. 

Y eni 10 parahklar 
Drabhane miidiirliigu yeni 10 para

hklarm bronz olarak baSilmasmdan 
sarf1 nazar etmi§tir. Bunlarm yeni ya
ptlan 5 - 10 ve 1 kunt§luklar gibi nikel 
olarak darb1 kararl~tmlmi§hr. Basilan 
nikel paralarm halitas1 Almanyada ha
zirlnmi§h. Yeni darbedilecek 10 para -
hklar ic;in Almanyaya halita sipari§ e
dilmiyecekti.I. 10 parahklarm halitasl
nm burada yap1lmas1 ic;in faaliyete ba§
lanmi§hr. 

l§ dairesinin faaliyeti 
Yeni binasma yerle§mekte olan 1§ da

iresi !stanbul mmtakasl dmirligi onii • 
miizdeki haftadan itibaren i§ kanunu -
nun §iimulii dairesine giren ve 9 i§c;i -
den fazla crali§hran miiesseselere i§ be
yannamesi tevziine ba§hyacaktlr. 

POLISTE 

Nuruosmaniyede bulunan 
cesed 

Nuruosmaniye camisi avlusunda yU
ziiniin derisi yiiziilmii§, gozleri oyulrnu§ 
bir erkek cesedi bulundugunu yazmi§ -
hk. Yap1lan tahkikatta bu adamm po -
lis nezareti altmda bulundugu ve on 
be§ giinden beri esrarengiz bir §ekilde 
kayboldugu anla§Ilmi§ht. Tahkikata 
devam olunmaktad1r. 

Bir otomobil kazas1 
Kas1mpa§ada Bedreddin mahallesin

de 18 numarah evde oturan Mehmedin 
oglu 4 ya§larmda Osman, diin evinin o
niinde sokakta oynarken §Ofor Hasamn 
idaresindeki 3998 numarah kamyonun 
altmda kalarak ag1r surette yaralan -
nu§hr. 

<;ocuk tedavi altma almmi§, §Ofor 
hakkmda tahkikata ba§lanmi§hr. 

Haber Amerikada ~ok Oda ve Borsa memurlarJ 
alaka uyand1rd1 fazla ~ab.brdacaklar 

Windsor Diiki.i'niin yakmda §ehrimize Ticaret ve sanayi erbabmm otedenbe-
gelerek Biiyiikadada oturacagma dair ri Ticaret Odas1 ve Borsa memurlarmm 
Belgraddan verilen haberler Amerikada c;ah§ma ~ekli §ikayetini mucib olmakta -
biiyiik bir aliika uyandumi§hr. Bi.iyiik I d1r. Bu meyanda diger daireler memurla
Amerikan gazeteleri istanbuldaki mii· nndan <;ok fazla maa§ alan oda memur
mesillerine ~ektikleri telgraflarla bu ha- lannm diger daireler memurlan g~bi faa
berin dogru olup olmad1gmi sorarak, ay- liyette bulunmalan ve ayni miiddet ka
nca Bi.iyiikada hakkmda §imdiden resim- dar mesai sarfetmeleri daimi §ikayet 
li yaz1lar gondermelerini istemi§lerdir. mevzuu olmakta idi. 

Diger bir §ayiaya gore Diik de Wind- Ticaret Odasmda diin sabah yap1lan 
sor oniimiizdeki nisanda Madam Simp- idare heyeti ic;.timamda azadan biri bu 
son'la evlendikten sonra balaymi gec;ir· halin nazan dikkate almmasmi istemi~tir. 
mek iizere Biiyiikadaya gelecektir. Bunun i.izerine mevzu iizerinde gorii~me-

1 I J ler olmu§ ve neticede Oda ve Borsa me-
$EH R $LER murlarmm sabahlan saat 9 da i§e ba§la-

Belediye Dami Enciimeni 
yarm toplan1yor 

Belediye Daimi Enci.imeni yarm top
lanarak vilayetin 937 senesi s1hhiye biit
c;esini tetkik edecektir. Bu sene s1hhiye 
biitc;csinde fazla degi§iklik olmtyacak -
hr. Ancak mevcud te~kilatm takviyesi 
ic;in bir miktar tahsisat konulacakttr. 

Sokoklara konacak yeni 
lambalar 

:;;ehrin muhtelif sokaklarma yeniden 
konacak 2 bin elektrik lambasma aid 
proje hazirlanmt§h. Elektrik lambas1 
konulrnas1 hakkmda bir c;ok semtlerden 
vaki olan talebler yiiziinden projede ye
niden baz1 degi§iklikler yapllmas1 za -
rureti basll olmu§tur. Proje §Ubata ka
dar ikmal edilerek :;;ehir Meclisine sev
kedilecektir. 

ADLIYEDE 

Mevkuf komiiniatlerin 
aorgusu 

!c;lerinde §air Naz1m Hikmet ve dok
tor Hikmet bulunan 13 komiinist maz -
nunun sorgu neticesinde tevkif edildik
lerini yazmi§tlk. 

· Diin maznunlar Adliyeye getirilmi§
ler ve yedinci sorgu hakimligince sor
guya c;ekilrni§lerdir. 

Alaeddin Haydarm 
muhakemeai 

Casuslukla maznun olarak bir miid -
dettenberi A~rc~za mahkemesinde mu
hakeme edilmekte clan Alaeddin Hay
darm muhakemesine diin de gizli ola -
~ak devam edilmi§, baz1 ~ahidler din -
lenmi§ ve dava ba§ka bir giine btraktl

malan, ak§amlan da devlet dairelerin -
den bir saat fazla c;ah§arak saat 18 de 
i§lerini bitirmeleri takarriir etmi§tir. 

Bu §ekil 1khsad Vekaletinin tasvibine 
arzedilecektir. 

VI LAYETTE 

Maa§ verildi 
Aym birinin seneba§ma tesadiif et -

mesi dolay1sile verilemiyen memur ma
~lari diin tevzi edilrni§tir. 

I GOMROKLERDE 

Kumiisyoncularm kefaletna
melerinin kontrolu 

Giimriik kumiisyoncularmm bin lira
hk kefaletnamelerinin mutad kontro -
luna diinden itibaren ba§lanml§hr. Kon 
trol i§i 31 ikincikanun tarihine kadar 
devam edecektir. Bu tarihe kadar kon
trolunu yaphrmtyan kumiisyoncularm 
i§ gormelerine miisaade edilmiyecektir. 

Giimriik lhbsas mahkemesi 
ta§mm1yor 

Gi.imriiklerin Galata tarafma nakil -
leri dolaytsile !ht1sas mahkemesinin de 
Giimri.ik B~miidiirliigiiniin yeni bina -
sma nakledilecegi yaZilrni§h. 

Halbuki, ihhsas mahkemesinin ta§l
namiyacagl ve §imdiki binasmda kala· 
cag1 anla§Ilrnl§hr. 

Giimriik muhafazasmm 
nakli 

!stanbul Gi.imriik Muhafaza Ba§rne -
murlugu bulundugu binadan Galatada 
Cin~li,Rihhm harnmn ~kipci katma nak-
letmi§tk · • · 

ECNEBI MEHAFILDE 
mi§tir. 

Elektrik §irketi erkanmm Yugoslav kuliibiinde verilen 
celbnameleri halo 

9 uncu !htisas mahkemesi istintak Y1lba~1 miinasebetile §ehrimizdeki 
Mkimligi kat;akc;thk suc;ile kendisine Yugoslav kuliibii biiyiik bir balo tertib 
verilen Elektrik §irketi umum miidiir etmi~ ve davetliler sabaha kadar eglen
ve erkanma istintaka gelmeleri icrin mi§lerdir. Bu mi.inasebetle kuliibiin re-
celbnameler gondermi§tir. isi Yovan Peyanovicr ve ikinci reisi Ge-

• 1• •- orges Bukilitza hararetli nutuklar soy -
Tiirk • Japon ticaret lemi§ler, 1937 senesinin de Yugoslav -

muahedesi Tiirk dostlugunun daha ziyade kuvvet-
lenmesine medar olmas1m temenni et

Japonlarla olan ticaret muahedemi-
mi§lerdir. 

zin miiddeti }>itmi§tir. Eski muahedenin _ 1 • 1 • 

temdidine de imka.n goriilemediginden lzmirde komiir ihtikarl 
yeni bir muahede akdi ic;in miizakere !zmir (Hususi) - ~ehrimizde komiir 
ba§hyacakbr. _ 1 • 1 - ihtikan vuku buldugu tahakkuk etm.i§-

<;ivi fiatlarl yiikseliyor tir. Komiirciiler, eldeki stok ihtiyaca 
Civi tiiccarlan dun de Ticaret Oda - kafi gelecegi halde, soguklarm artma • 

sma bir h~yet halinde gelerek fabrika- smdan istifadeye kalkml§lar ve fiatlari 
larm fiatlan yiikselttigi hakkmda tek - yiikseltmi§lerdir. Belediye, bunlar hak-
rar nazan dikkati celbetmi§lerdir. kmda takibata ba§lami§tir. 
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·······~~Y~~ilh'i'ii);;······k~;·~~unun kongresi 
' 

Kongreden 
Y e§ilhilal Kurumunun 18 inci kongre

si di.in ogleden sonra Emini:inii Halke~ 
vinde toplanmi~hr. ldare heyetinin bir 
senelik mesai raporu okunup kabul edil
dikten sonra katibi umumi F ahreddin 
Kerim soz soylemi§; i<;kinin mazarratm -
dan; Kurumun bu ugurda nasi! ~ah~hgm· 
dan bahsederek ezciimle: 

« 18 inci kongremizi yap1yoruz. Bu • 
gi.in di.inden daha kudretli, daha heye • 
canhy1z. Yurdumuzda alkol kullananlar 
bile bunun mazarrahm itiraf ediyor. 
Gec;en sene bir vilayetimizde alkol sarfi
yatmm fazlala§hgi nazan dikkati celbet
mesi iizerine S1hhiye Vekaleti orada bir 
§Ube a~IImasi ic;in Cemiyetimize i~arette 
bulunmak suretile mesaimizi taltif ve te~
~i etmi§tir» demi§tir. 

bir inttba 
Bundan sonra soz alan Dr. Mazhar 

Osman da k1sa birka~ ci.imle soylemi§ -

tir. 
Miiteak1ben Safiye Hiiseyin ic;ki a

leyhinde; Cemiyetin bu husustaki mi.ica
delesinin verdigi iyi semereler hakkmda 
soz soylemi§; daha sonra soz alan dok -
tor ibrahim Zati de; ic;ki ile miicadele
nin Avrupada gerilemi~ bulundugunu; 
yalmz bu geriligin memleketimize sira -
yet etmedigini soylemi~ ve bunlann sebeb
lerini ilml bir surette tahlil etmi~tir. 
• Bundan sonra yeni idare heyeti inti • 
habma gec;ilerek birinci reislige Mazhar 
Osman; ikinci reisliklere Safiye Hi.iseyin 
ve !brahim Zati; katibi umumilige F ah
reddin Kerim; veznedarhga Hiiseyin se· 

c;ilmi~lerdir. 

;S(ji!it'~i~ri:t8i 
' /','' • ·~ 'II •, • •• • 

ispanya i~leri ve devletler 
a spanya dahili harbi memleketi her " 
D giin harabiye si.iriiklerken rejim gay-

retke§ligi ve bu memleketin cografi 
mevkiinin uyandirdJgi hm dolayisile ha
ricdeki devletlerin iki tarafa yard1m ede
rek yaphklan miidahalelerle Avrupa 
sulhu hergiin daha ziyade tehdid edil • 
mektedir. 

1spanya i§lerinde devletler ii<; ziimre
ye aynlmi§lardir. F a~ist devletler italy a, 
Almanya ve Portekiz. General Franco
nun i.isti.in gelmesini fa§istligin galebesi 
sayd1klarmdan diger tarafa yard1m edil
miyerek serbest hirakilmasJm ve diger 
tarafa yard1m edildigi takdirde General 
Franco'ya da hep birlikte yard1m etmegi 
politikalarma esas tutmu~lard1r. 

Sovyet Rusya hiikumeti ise !spanyol 
hiikumetinin vaziyete hakim olmasmi ko
miinizmin galebesi sayd1gmdan bu hii • 
kumete yard1m etmegi ve ba§kalanmn 
da yard1m eylemelerini ve General 
Franco'ya ne suretle olursa olsun yardun 
edilmesinin menedilmesini istiyor. Meksi
ka devleti dahi bu fikirdedir. 

O~iinci.i ziimreye 1spanyadaki araz1 
vaziyetinin degi memesine biiyiik ehem• 
miyet veren Fransa ile !ngiltere dahildir. 
Bulnar !spanya i~lerine kar~I devletlerin 
miidaha etmemelerine c;ah§Iyorlar. ,Su 

kadar var ki bu iki devletin dahili vazi • 
yetleri dolay1sile bitarafhk i§indeki go • 
rii~leri arasmda miihim farklar vardu. 1n
gilterede vaziyete muhafazakarlar hakim 

bulunduklarmdan lspanyada harbetmek
te olan taraflara hissi cihetten ve parti 
di.i§iincelerile bagh degildirler. Binaena· 
leyh !ngiltere hiikumeti bitarafhgm esash 
ve §iimullii olmasm1 otedenberi istemek
tedir. 

F ransada vaziyete hakim ve kabi· 
nenin arkasmda bulunan sol partiler ise 
ispanyol hiikumetine tevecciihkardiTlar. 
Bunu nic;in bilakayid ve §art bitarafhgm 
tatbik edilmesine taraftar bulunmuyorlar. 
G~en agustosta 1 talya ve Almanya ls
panyaya yalmz silah ve mi.ihimmat degil 

ayni zamanda goniillii, para ve e§ya 
gonderilmesinin de men'ini istedikleri za• 
man F rans.adaki sol partilerin ve amele 
te§ekkiillerinin §iddetli itirazda bulunma· 
Ian iizerine Blum kabinesi bitarafhgm 
geni§letilmesine taraftar olmamJ~ti. 

hte iic; ziimrenin dii§iince ve dilekleri 
ba ka oldugundan Londradaki itaraf • 

hk komisyonu ~mdiye kadar mliessir su• 
rette bitarafhgi tatbik edrememi~tir. 1n
gilterenin en son olarak ortaya athgi 
kat'! bitarafhk teklifini Sovyetler Birli
gi esas itibarile kabul etti. F akat oteki 

tarafm kabul edemiyecegi §artlar ko&tu. 
italya memnuiyetin yalmz goniilliilere 
d~il; para yard1mlanna ve hpanya hii • 
kfimetinin harice c;Ikardigi altmlarla e~
ya almamasma dahi te~mil edilmesini is· 
tedi. Almanya cevabm1 bu aym on biri• 
ne biTakti. Maahaza Berlindeki !ngiliz 
ve Fransiz sefirlerine cevabm esas hat
larl hakkmda malumat vererek ve bazi 
noktalar hakkmda izahat istedi. Cevab • 
!arm ciimlesi zahirde kabul mahiyetinde 
ise de hakikatte memnuiyetin derhal tat• 
bikmm temin edilecegi ~iiphelidir. Bina " 
enaleyh lspanya i~leri Avrupa sulhunu 
gene tehdid etmekte devam ediyor. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Efes harabeleri diihuliyele· 
rinde suiistimal 

tzmir (Hususi) - Efes harabeleri dii• 
huliye resmi iizerinde, Selc;uk muhtarl 
Halil Demirkulun suiistimaller yaptlgt 
haber almm1~ ve yap1lan tahkikatta, 
muhtarm yalmz bu resimden 700 lira· 
hk bir irtikabda bulundugu, ba§ka yol· 
suzluklan da mevcud oldugu anl~1l "' 
m1~br. Muhtar i§ten uzakla§tlnlmi§tir. 

Vilayet Selc;uk nahiyesi intihabatm " 
da da baz1 usulsiizliikler ve kari§lkhk " 
lar gorerek yeni intihabat i~in bir he " 
yet gondermi§tir. 

Tarikat ayini maznunlar1 
!zmir (Hususi) - Bulgursa c;iftli~i 

koyiindeki tarikat ayini tahkikatl de .. 
vamdad1r. Mevkuflar 9 ki§idir. Hadise" 
ye ismi kan§anlar, topyekCm 21 ki§idil' 
ve aralarmda kadmlar da vard1r. Ha • 
kimlik bunlan miivaceheye ba§larni§tll'• 
~ahidler de dinlenmektedir. Bunu m~· 
teakib, ayinin yapildlgl evde bir ke~ii 
icra edilecek ve ayin esnasmda soyle .. 
nen ilahiler ve amlan cYa Alh ler fet· 
yadlarile §ahidlerin bu babdaki ifade "' 
leri arasmda bir tetkik yap1lacakhr. 

Cumhuriyet 
Niiaha11 5 Kuruttur 

Abo~e I T~~iye H~i~ 
,era1ti ' ·~·o i~ap 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir aybk 1 SO yoktW' 
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3 ikincikanun 1937 CUMHURiYET 

SON · HABERLER ... 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Almanyan1n ikbsadi 
vaziyeti fena imi§ 

Almanyantn ikbsadi Bir ingiliz mecmuas1 
vaziyetinden ~ok bedbinane bahsediyor 

Londra 2 (A.A.) _ Almanyadaki Avrupay1 tehlikeye dii~iirecek bir mace
vaziyeti tetkik eden The Economist ga - raya at!lmasmdan endi~e etrnektedir. 
zetesi Nazi ricalinin yakmda ittihaz ede- fptidai mevad meselesi hakkmda da 
cekleri hath hareketi endise ile bekle - bu gazete §Oyle yazmaktad1r: 
mekte ve: «Almanya acaba tam bir a- «ingiltere baz1 miistemleke arazlSlm 
nar§inin ifadesi olan ~imdiki sistemi mi terketmege raZI olsa bile Almanya ipti
. k d k d dai maddeler elde edebilmek ic;in bu aralp a e ece , yoksa ekonomi sahasm a 
beynelmilel bir te§riki mesai sistemi mi zide i§letilecek ecnebi sermayesine -muh
t k"b ed k tac olacak ve bunun ic;in bir istikraz yap-a I ece ?» sualini sormaktadiT. 

B mas1 laZim gelecektir. 
u gazete bugiinlerde Berlinde mii-

Halbuki bugiin hi9bir devlet hazinesi 
him kararlar verilecegini kaydettikten bOyle bir istikrazm sermayesini ve faizle-
sonra M. Hitler'in ekonomik mii§kiilatla rini tekeffiil edemez. Boyle bir teminat 
miicadele eden Alman halkm1 oyalamak olmaymca da kimse Almanyaya 193 7 
ic;in, gerek Almanya ve gerekse biitiin senesinde para veremiyecektir.» 

................... .,.,,.,.,.,,,,,,,,,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnuumoouuuuu• .................... . 

Deniz idarelerinin Amerikada biiyiik 
yeni sene biit~eleri bir grev patlak verdi 
Her iki miiessesenin he· Bir milyon if~inin ifini bi
sablari da miitevazindir rakmasmdan korkuluyor 

Ankara 2 (T elefonla) - Denizyol· 
lan i§letmesinin 1937 y1h masraf biitc;esi 
1.341.441 lira olarak kabul edilmi§tir. 

Bunun bir milyon doksan be§ bin kii· 
sur liras1 kadrodaki memurlann iicretleri 
20,760 liras1 miitekaid, dul ve yetim ay
hklan yard1m bab1, 15,000 liras1 gemi 
adamlanna verilecek ikramiyeler, 58,200 
lirast bilumum idare masraflan 8,000 
Iirast talebe ve stajyer olarak yabanct 
memleketlere gonderileceklerin tahsisat· 
Ian, 144,385 liras1 da amortismand1r. 

Buna mukabil idarenin varidat1 da 1 
milyon 375,495 lira olarak tahmin edil
mi~tir. Umumi seferler has1latmm i§letme 
masraflarmdan artan gayrisafi kan I mil
yon 294,000 kiisur liradtr. 

Y eni bi.it<;enin tetkiki masmda bi.it<;e 
tetkik heyeti i§letmenin teklif kadrosun -
da (700) lira gosterilmi~ olan miidiriyet 
maa§t hanesine hic;bir rakam koymarnt§ 
bu haneyi bo~ btrakmt~hr. T etkik heyeti 
tekaUd hakkmdan mUstefid olaeak hic;bir 
memurun umuml harem kanunundan faz
la maa~ sahibi olamiyacagi §eklindeki 
hran zikrile maa~ miktannm tayini hu
susunu umumi heyetin takdirine terketmi~
tir. F akat mi.idiiri.in, ayni maa§t almakta 
oldugu bir miiessesenin ba§mdan geti -
rildigi ve §imdiye kadar da ayni tahsisah 
almakta oldugu gozoniinde tutulmu§ ve 
maa§tn tenzili yersiz bir ceza te§kil ede
ceginden tahsisat halile ipka edilmi§tir. 

Akay i letmesinin 1937 varidat biit • 
c;esi 658,000 masraf biitcesi de 649,780 
lira olarak kabul edilmi§tir. Bunun 
445,980 lirast memur ayhgtdir. 

Ankarada Ege gecesi 
Ankara 2 (Telefonla) - Ankarada 

bul~nan Egeli gencler bu ak§am Hal -
kevmde bir iiziim ve incir geccsi yap -
mi§lar, sabaha kadar eglenmi§lerdir. 

Atatiirk M. Motta'y1 tebrik 
ettiler 

. • Ankara 2 (Telefonla) - M. Mot
ta ntn Y:niden lsvic;re konfederasyonu 
. a§kanhgtna tayini miinasebetile Atatiirk 
lie M. Motta arasmda samimi telgraflar 
teati edilmistir 

Sovy~tl~r yeni y1h nas1l 
kar§lladdar 

. Moskova 2 (A.A.) - Gazeteler ye-
!nt 0 • b 

sene t<;tn a§makaleler tahsis etmek-
tedirler. 

Pravda diyor ki: 

~<I?iinyadaki biitiin hiikumetlerin en 
es~151 ve kuvvetlisi olan Sovyet hiikumeti 
sagla~ sosyalist temeli iizerinde sarstl -
~~z ~lr surette durmakta .ltr. 193 7 senesi 
lktnct be l"k 1· bu • sene 1 P an:n son ythdir. Ve 

. plan ba§ladtgt kadar parlak bitmek
tedu. 

b So"!~tler Birligi ban~ taraftand1r ve 
ak§ l~ln faa! bir surette mi.icadele et -

m~ ~:~IT. Bununla beraber, Sovyetler 
~trhgt, ftrbnalardan da korkmamakta -
atr Sovv t · · · · · 

: • • J e gemlS! IYt tec;htz ve iyi teslih 
edJlmi§hr.» 

hvestiya gazetesi yaztyor: 

" «Emperyalizm hararetli bir surette 
!!uel ·· 1 M se~guze§t ere hamlanmaktad1r. 

d 
.. emlekettmiz ise, evvelce oldugu gibi, 
unyam ·· t'' d · 

Detroit 2 (A.A.) - Otomobil endiis -
trisinde grev hareketi devam etmekte
dir. General Motors'a aid yedi fabrika
da grev yapan amelenin miktan 14,600ii 
bulmu§tur. Montaj malzemesinin eksik
ligi dolay1sile diger be§ fabrika da grev 
dolay1sile miiteessir olmaktad1r. Bu su
retle c;ah§mlyan amelenin miktan 34 
bini bulmu§tur. General Motors'un pat
ronlan, fabrikalar amelesinin i§gali al
tmda bulundugu miiddetc;e amele mu
rahhaslarile miizakereye giri§mekten 
imtina etmektedir. 

Grevler bilhassa Flint cMichigan~ 

ve muhtelif endi.i.stri §ehirlerinde ya -
p1lmaktad1r. Va§ingtondan gelen mii -
§ahidler grevlerin biiyiiyerek bir mil -
yon ameleye sirayet etmesinden kork
maktadlrlar. 

Bir otomobil labrikasr 
kapanryor mu? 

Detroit 2 (A.A.) -General Motors 
kumpanyasmm bugiin fabrikalanmn ka
panmast mevzuubahtir Bu hal, 211 bin 
i~iyi mutazarnr edecektir. 

Me§hur bir lspanyol filozofu 
oldu 

Salamanka 2 (A.A.) - !spanyamn en 
biiyiik muharrir ve filozoflarmdan biri 
olan Miguel de Unamuno 72 ya§mda ol
dugu halde anslZln vefat etmi§tir. Mu -
harrir Salamanka Universitcsi rekti:irii 
bulunuyordu. 

Miiteveffa Bilbao'da dogmu§tU. Pri -
mo de Rivera'nm diktatorliigile miica -
dele etmi§ ve 1931 senesinde curnhuri -
yetin ilam s1rasmda miihim bir rol oy
namt§hr. Dahill harbin ba§langtcmdan
beri Franco'nun partisine iltihak et -
mi§ti. 

Maliye tayinleri 
Ankara 2 (Telefonla) - Maliye Ve

kaleti Hususi kalem miidiirii Nejad 
Bolu Defterdarhgma, Kad1koy Malmii
diirii Hakk1 Be§ikta§ Malmiidiirliigiine, 
Hut Malmiidiirii Haydar Aya§ Malmii

diirliigiine, Kulp Malmiidiirii Arif El
bistan Malmiidiirliigiine, Abbasiye Mal
miidiirii Fehmi Islahiye Malmiidiirlii -
giine tayin edilmi~lerdir. 

Birinci Umumi Miifetti§lik Maliye 
mii§aviri Rii§tii ve Afyon Defterdan 
Salih hirer derece terfi etmi§lerdir. 

M iilkiye tayinleri 
Ankara 2 (Telefonla) - istanbul ma

iyet memurlarmdan Narruk Edirne, An
kara maiyet memurlarmdan Sak1p ve 
Salih Zeki Tunceli, Kocaeli maiyet me
murlarmdan R1dvan, istanbul maiyet 

memurlarmdan Said ve miilkiye mezu
nu Ahmed Trabzon, Ankara maiyet me
murlarmdan Fikri, Kamil, Bursa mai -

yet memurlarmdan Basri ve Di!arbe. -
kir maiyet memurluklarma taym edil
mi§lerdir. 

Sarki Anadoluda kar 
Giimii~hane 2 (A.A.) - Be§ gun -

denberi devam eden kar yiiziinden k.oy -
]erie irtibat kesilmi§tir. ,5ehre yakacak 
gelmemesi yiiziinden mii~kiilat c;ekilmek

tedir. Belediye mahalleler arasmdaki yol
lan amele ile ac;ttrmaktadtr. Zigana, Kop 
ve Spikoz daglan tamamile kapanmi§, 
nakliyat durmu~tur. 

Biikref piskoposu
na atdan kurfunlar 
Neticesiz kalan suikasdin 

siyasi maksadla yapd
digi ania,dJyor 

Biikre~ 2 ( A 
A.) - Ortodoks 
ba§piskoposu Ram -
micul'in evinde iki 
dinamit kur§unu pat· 
laml§Sa da ba§pisko
posa bir§ey olmamt§" 
hr. Bu iki kur§un 
merastm salonuna 
konmu§du. fnfilak 
neticesinde salonun 
bazt kiSlmlan ha Piskopos 
sara ugrami§ ve miis- Rammicul 

tahdemin panik halinde kac;mi§lardtr. 
Ba§piskopos baz1 sag cenah grupla -

nna kar§l dostluk eserleri gostermekte ol· 
dugu zannedilmektedir. Ba§piskopos 1le 
demokrat partisine mensub meb'uslar ve 
baz1 rahibler arasmda ihtilaflar vard1. 

Holanda ile Almany aara
smda bir mesele mi ~1k1yor? 

Lahey 2 (A.A.) -Alman milli bay
rag! hadiseleri iizerine Matbuat Direktor
)iigii ne~rettigi bir tebligde: 

Hoolandada oturan Almanlar, 
Prenses Juliana'nm bir Alman Pren -

sile evlenmesi miinasebetile sevinclerini 
gostermek ic;in c;ektikleri baltah hac; ta§I
yan bayragm resmi Alman bayrag1 ol -

dugu ve binaenaleyh tamamile Hollan
da kanunlanna tevfikan hareket ettikleri
ni bildirmekte ve her Holandalmm siyasi 
kanaatleri ne olursa olsun dost ve kom§u 

memleketin bayragma hiirmet etrnekle 
miikellef oldugunu beyan olunmaktadtr. 

Doviz cetvelleri 
Ankara 2 (Telefonla) - 1937 y1lma 

aid doviz cetvelleri Maliye Vekaletince 
tamamen haz1rlanm1§ ve tasdikleri i
c;in Ba§vekalete verilmi§tir. 

Rumen Harbiye ve Hava 
Naz1r1 istifa etti 

Biikre$ 2 (A.A.) - Bahriye ve Ha
va Bakam Karanfil istifa etrni§ ve Ba§· 
bakan T ataresko bu iki Bakanhgtn ida
resini vekaleten i.izerine alm1~ttr. 

Dantzig bankas1 iskonto 
fiabm indirdi 

Dantzig 2 {A.A.) - Dantzig ban· 
kas1 iskonto haddini yiizde be~ten dorde 
ve rehin mukabilinde avans haddini de 
yiizde altJdan be~e indirmi~tir. 

Bir haftada yakalanan ka
~ak~Ilar ve ka~ak e§ya 

Ankara 2 (A.A.) - Gec;en bir haf
ta ic;inde giimri.ik muhafaza orgiitii, yet

mi~ alt! kac,:ak<;t, iki bin yiiz on be§ ki
lo giimri.ik ka<;ag1, yiiz ktrk sekiz kilo 

in.hisar kac;ag1, iic; yi.iz yetmi~ altt torba h~ 
na, altt yi.iz yirmi Tiirk liras1, yiiz sek -
sen bir mermi ile otuz yedi kac;akc;1 hay
vam ele gec;irmi~tir. 

Yugoslav Ba§vekili bir hafta 
istirahat edecek 

Belgrad 2 (A.A.) - Ba~bakan Sto
yadinovic; bir hafta kadar istirahat et
mek iizere yann lsvic;reye gidecektir. 

Frans1z meclisleri yeni biit
~eyi kabul ettiler 

Paris 2 (A.A.) - Meb'usan meclisile 
ayan meclisi biitc;eyi ve mali lslahat 
projesini 12 kere birbirine gonderdik -
ten sonra nihayet tasvib etmi§ler ve 
her iki meclis te 1936 senesinin ikinci 
fevkalade ic;tima devresine gece saat 
bir bur;ukta nihayet vermi§lerdir. 

Ayan meclisi biitc;eyi dordiincli klra
atte 31 reye kaq1 260 reyle ve mali lS
lahat projesini de el kald1rmak suretile 
kabul etmi§tir. Meb'usan meclisi de 
biitc;eyi 75 reye kar§l 467 reyle kat'i su
rette tasvib etmi§ ve mali 1slahat pro
jesini de 210 reye kar§l 376 rey1e kabul 
etmi§tir. 

Filistin hadiselerinin yap
bklari zarar 

Londra 2 (A.A.) - Kudiisten bildiril
digine gore, Filistinde, karl§Ikhklar Fi
listin hlikfunetine iki milyon 250 bin !n
giliz lirasma tpal olmu§tur. 

h n us un e, msan terakkilerinin ve 
an~m miidafaast ic;in yiikselmektedir.» 

h' Gazete, Sovyetler Birligi vatanda§ma 
ltab ederek diyor ki: 

«Mt;ml~ket senindir. Onun her ~eyi 
lana aiddtr. <;ah§mak hakk1 istirahat 
takkt, . m~arif ve miisterih ihtiy~rltk hak-

1 ~en~ndtr. Tam bir hukuk miisavatma 
kaahksm, me.~l:ket .yeni seneye, Stalin 

. nunu csasJsimn mmetlerile girmekte -
dtr .)) 

T ekzib edilen bir rivayet 
Londra 2 (A.A.) - 1yi haber alan me

hafil, borclar meselesini hallederek 
harb vukuunda bir 1ngiliz - Amerikan 
te§riki mesaisini temin etmek maksa -
dile miizakereye giri§mek iizere bir !n
giliz heyetinin mart nihayetinde Ame
rikaya gidecegi hakkmda ecnebi mem
balarmdan gelen haberleri kat'iyetle 
tekzib etmektedir. 

MESELELER: 

An' ane ve inktlib 
- Bir felsefe ogretmenimize cevab -

Mektubunuzda diyorsunuz ki: 
«Bir cemiyetin biinyesi an' anelerine 

sadakati nisbetinde saglamdrr. ltilii devri 
bu sadakatin taassubdan da ileri derece
deki seviyesinin ifadesidir. Biliikis, bir 
cemiyelin biinyesine aid ~iiriikliik, bu 
an' anelere hiyaneti raddesinde a~rga 
vurmaga hazrrlamr. lnhilat devri bu hi· 
yanelin ~ok hazin ve ac1klr bir lisamdrr. 
T arihi vakralarr birer birer srralamanrn 
yeri Jegildir ama §U kadarrm soy/eyim 
ki Orhun abideleri ve kitabeleri o devre 
aid an' anelerin birer mezar ia§l ve kita
beleridir. T iirk hakimiyetinin go~ii§ii, 
T iirk an' anelerinin geV§eyi§ini ba§d on
diiriicii bir hrzla kovalamt§lrr. 

«iran medeniyet ve sallanail, garbi ve 
§arki Roma /mparatorluklarr, Osmanlr 
lmparatorlugu, Rus ~arlrgr, Arab mede· 
niyet ve sallanatr a.r;ni ebedi yoldan yii· 
riiyerek tarihin huzurunda can vermi§ler
dir. 

«Zihninizin takrldrgr noktamn farkrn
dayrm: An'aneler -diye dii§iindiigiiniizii 
sezer gibi oluyorum· mademki muayyen 
bir cemiyetin muayyen bir zaman ve 
mekiinda k1ymetleridir, §U halde degi§i
yorlar demektir. Evet, degi§iyor; yani 
Roma, putperest ve Y ahudi an' aneleri 
yerine hrristiyanl1k, an' anelerini ikame el
mi§tir. Arablar, lraniler, Tiirkler, Hind· 
lifer ve saire ayni ikame kanununa boyun 
igmi§lerdir. Fa kat en can alacak nokta 
§UTasr: Bu ikame bir sistem halinde ya· 
prlmt§irr. Y ani yepyeni bir mefkurenin 
biitiin tefckkiir ve tahassiis manzumesini 
bir kiil halinde kabul etmi§lerdir. lsraili· 
ler hurafclerini, M ecusiler miiesscseleri
ni, hrristiyanlar -ki asgari hisseyi ie§kil 
ederler- iidetlerini soktuklarr dakikadan 
itibaren islamiyet cihan§iimul bir inhidam 
tehlikesi gostermege ba§laml§lrr.» 

Cidden harikulade nev'inden giizel 
memleket endi§elerile, kiiltiir ve ideal 
hummast ve fikirlerile dolu mektubunu
zun ancak esasa aid bir parc;asmt bu sii
tunuma alabildim. Pek c;ok defalar e§e· 
ledigim bir mevzu i.istiinde beni yeniden 
konU§IDiya c;ag1ran sabrlanmzm, en hak
stz taraft, bu bahse clair evvelce yazdtk
lanma iyice dikkat etrni~ olmadan, bana 
sahib olmadigim fikirlerin mes' uliyetini 
teklif etrnenizdir. Boyle bir dikkat, beni 
bir an'ane ve mukaddes dii~mam olarak 
tammaktan sizi ahkoyacaktt. Bu zehabt
mzi reddetmek ihtiyacmdan ziyade eski 
fikirlerime yeni bir ifade formalan ara
mak niyetile ayni mevzua geliyorum. 

Hic;bir amda halden nefret, bugiin 
oldugu kadar, insanlan iki biiyiik ziim
reye aytrmamt§ttr. Bu iki ziimreden biri, 
halden kac;mak ic;in maziye ko§ar. Bun
Jar tarihc;iler, an' aneciler, mutaaSSib ve 
muhafazakar dinciler, sofu milliyetc;iler
dir. Gec;irdikleri biiyUk rub krizinin tek 
mihveri §Udur: Halden nefret. 

Bu iki zi.imreden ikincisi, halden kac;
mak ic;in, giinii gelmeden istikbal i<;inde 
ya~ar: Biiti.in iitopistler, hayalperverler, 
ve ileri cemiyet gaygoyculan; biitiin ka-

Giride dii,en ingiliz 
tayyaresi 

Atina 2 (Hususi) - Giridin Mirabelo 
hava limanmda denize dii§en 1ngiliz 
hava nakliyatl kumpanyasma mensub 
deniz tayyaresi havamn muhalefetin -
den dolay1 kurtarllamtyarak kamilen 
batmi§tlr. 1c;indeki tayfa ve yolcularla 
pasta ~antalar1 tamamile kurtanlmi§br. 

Prenses Juliana'nm diigiinii 
Londra 2 (A.A.) - Daily Expres ga

zetesi, Prenses Juliana'nm evlenme me
rasiminde maiyetinde bulunmak iizere 
Lahey §ehrine gitmekte olan ii<; Alman 
Prensesinin pasaportlarmm Alman za
b1tas1 tarafmdan geri ahnd1g1 bildiril -
mektedir. 

Trotzki Meksika yolunda 
Oslo 2 (A.A.) - Gazetelerin istih -

hanna gore, Trotzki'nin Meksikaya mu
vasalatmda bir taktm kan~tkhklardan 
korkulmaktadtr. Alman haberlere bak1 • 
hrsa Trotzki ac;tk denizde bir harb gemi
sine gec;ecektir. Bu geminin nereye gide
cegi de gizli tutulmaktadtr. 

hinler ve sahte peygamberler ..• Bunlarm 
da gec;irdikleri biiyiik ruh krizinin tek 
mihveri aynidir: Halden nefret. 

Mazinin ve istikbalin tek c;izgili ve tek 
planh tefsirinden ve tahmininden kac;a
rak, saytsiz imkanlann saylSiz tefsirleri 
ic;inde iic; zamamn (mazinin, halin ve is
tikbalin) zaruretlerini miimkiin oldugu 
kadar c;ok buudlu bir ihata c;er~evesi ic;i
ne sokmaga c;ah§anlar, hakiki realistler, 
miimkiin olabildigi kadar realist miitefek
kirlerdir. 

T arih, kendisine sorulan her suale, o 
sua! nev'inden cevablar veren ve hirbiri
ne ztd istediginiz seriye sokabileceginiz 
hadiselerle dolu bir aksi sada alemidir. 
Tarihe sorunuz: «An'aneci misin?», ce
vab verecektir: «An'aneciyim». Tarihe 
sorunuz: «fnkJ!abci mtsm ?» Cevab vere
cektir: «lnktlabctytm». 

An' anecilik ve inkilabcihk yani tarihe 
statik ve dinamk iki bakt~ arasmda, hen
ce kaba ve iistiinkorii hir antagonizm, bir 
c;arp1~ma vardtr. llkonce bu an'ane ve 
inki!ab sozleri iistiinde anla~miya mecbu
ruz. Ben bunlarm birbirlerinin kanlanna 
susami§ olduklanna inanmtyorum. He
raklit'ten Bergson'a kadar gelen «her§ey 
degi§iyor» soziinii ya biz c;ok yanh§ anh
yoruz (biz, yani biiti.in diinyamn fikir 
amatorleri)' yahud bu sozi.in hic;bir rna
naSI yoktur. <<Her§ey daima degi§iyor» 
demek, «her§ey hic;bir an kendi kendine 
mi.isavi kalmtyor, kendi kendinin ayni 
kalm1yor, her an kendi mahiyetini nakze
diyor.» demektir. Halbuki var olmak 
mutlaka kendi kendine miisavi olmak -
ttr. Bu ayniyeti ve miisavah a§mak, an
cak yokluga dalmakla miimkiin olur. 

Her§ey degil, fakat muhakkak ki bir
§eyler degi§iyor. Biz degi§enle degi§mi
yeni ay1racak toplu ve kavrayi§h bir ba
h§tan mahrum oldugumuz ic;in ya kaba 
mekanik bir diinya gorii§u, yahud da ay
ni derecede basit ve sathi, tekamiilcii bir 
diinya gorii§ii ic;inde mahpus kahyoruz. 

isterseniz tarihe sorahm: «Sen ayni 
zamanda hem an'aneci, hem de inktlabct 
m!Sin ?» Ayni aksi sad a cevab verecektir: 
«Ben ayni zamanda hem an' aneciyim, 
hem de inktlabci.» 

Misal istiyelim, soylesin: «ispanyada 
Yizigot krallanmn etrafmt c;evirerek eski 
Roma ki.ilti.iri.ini.i devam ettirenler, eski 
bir alemle yenlSlm birle§tirmi§lerdir. 
Ti.irklerin zaferinden sonra ltalyaya hie
ret eden Bizans'hlar, Modem hayab eski 
an'aneye baghyarak vi.icude getirmi§ler
dir. Baz1 muhitlerde eski Yunan felsefesi 
an' anesini devam ettirerek yeni alemler 
doguran medeniyetler tamyorum I» 

Bu mevzua hasredilmi~ biitiin yaztla
nmda ben giine§ kadar eski ve onun gibi 
her sabah taptaze ve yepyeni dogan bir 
aydmhgm pe§inde oldugumu anlatnpya 
<;ah§ttm ve bir gi.in bana: «Sen in rengin 
nedir ?» diye so ran arkada§a: «Bende 
giine~in biitiin renkleri var.» cevabm1 
verdim. 

PEYAMI SAFA 

FransiZ zabitleri Hatay 
koylerine dagdddar 

[Ba~taratz 1 fncf sahlfede] 

Milletler Cemiyetinin lskenderun ic;in 
gonderdigi del~eler gece Halebe var -

mt~lar ve Antakyaya dogru yollanna de

vam etrni§lerdir. Hic;bir hadise kaydedil
memi§tir. 

Delegelerin muvasalatJm miiteakib, 

bir piyade boliigi.i ile iic; oto mitralyoz -

den miirekkeb alan takviye kuvveti Hale

be donmii~tiir. 

Bir hafif siivari bOiiigii Harimin ce -
nubuna c;ekilmi§tir. --....... --

M. Blum istirahat ald1 
Paris 2 (A.A.) - Parlamento tatilleri 

miinasebetile M. Leon Blum ve zevcesi 
bir kac; giin istirahat etmek iizere ak -

~am Saint - Rafhael'e hareket etmi§ -
lerdir. 

Trenin hareketinden evvel yolcular
dan bir crogu Ba§Vekil lehinde dostluk 
tezahiirlerinde bulunmu§lardir. 

9•) 

KV~O K KlJ$E 1 

Miitehassis 

3 

fC3} ir zamanlar ihtisas, yalmz i§~i 
(,g) stmfma mahsus bir vaslft1. Mli· 

tehass1slara usta veya kalfa 
derlerdi: Demirci ustas1, marangoz usta• 
s1, terzi kalfast gibi. 

llimde ihttsas mevzuu bahsolmazd1. 0, 
biitiin ~ubelerile bir kiil te§kil ederdi. Ve 
bir adama alim veya filozof diyebilmek. 
ic;in o adamm di.inyada mevcud tekmil 
bilgileri yutrnu~ olduguna inanmak la
Zimdt. 

Bugiin, her~eyi bildiklerini iddia ede~
lerle alay ediliyor. Hatta herhangi btr 
meslegin c;erc;evesi ic;inde biraz serbest 
ve geni~ hareket etmek istiyenlere kar~1 
bile itimadstzhk gosteriyor, omuz silkiyo
ruz. Hastalandigtmtz zaman laalettayin 
bir doktora ko~may1z. Goziimiiz agnyor
sa goz miitehasstsma, kalbimizden zoru
muz varsa kalb miitehasslSlna, sir.:rlerimiz 
bozulmu~sa sinir miitehasslSina gideriz. 

Bu, ilmin, istisnas1z her ~ubesinde bOy
ledir. lhttsas, giindengiine o kadar kokle
§iyor, o kadar ilerliyor ki bunun oa sene 
zarfmda ilmi ne kadar derinle~tirecegini 
ve nerelere gotiirecegini ~imdiden kestir· 
mek mi.imkiin degildir. 

lht;sasm hakiki ktymetini takdir etrnek 
hususunda en gee; kalan milletlerden biri 
biz olduk. Y akm zamanlara kadar her 
telden saz c;alarak kendilerini dinletenler 
bu memlekette pek c;oktu. Sec;tikleri bir 
mevzu iizerinde ihttsas sahibi olmak isti
yen bazt azimkar insanlara «dar kafah>>" 
denirdi. 

Bu yanh~ zihniyeti Cumhuriyet sildi. 
Be~ on senedenberi arttk bizde de miite
hasSIS laytk oldugu derecede takdir edili
yor, aramyor. 

Bu. fikir Tiirkiyesinin istikbaldeki ktY" 
meti hakkmda giizel i.imidler verici bir 
harekettir. :to:to 

ingiliz - italyan itilaf1 
imzaland1 
[Ba~tarah 1 fncf sahttedel 

yann ak§am Londrada ve Romada aynl 
zamanda ne~redilecektir. 

Fransa da ltalya ile 
anla~ma yapacak 

Londra 2 (A.A.) - Daily Hera!· 
d'm siyasl muharriri yakmda imza edile
cek olan Frans1z - lngiliz anla~asi hak· 
kmda ~u sattrlan yazmaktadiT: 

«Anla~mamn imzasmt miiteak1b, bu 
~ekilde bir anla§mamn Fransa ile ftalya 
arasmda imzalanmastm intac edebilecek 
miizakerata giri~ilmesi ic;in F ransa hli • 
kumeti tarafmdan derhal te~ebbi.isatta 
bulunulacagt tahmin edilmektedir.» 

Mukavelede neler var? 
Roma 2 (A.A.) - D1~ hleri Baka

m Kont Ciano ile Sir Drummond hu • 
giin 12 de, ,Sigi saraymda, lngiliz - !tal· 
yan «Gentlemen Agreement mukavele • 
namesini» imza etrni~lerdir. 

Bu mukavelename bir tek vesikadan i
barettir. Bu vesikada ingiltere ile lta!ya: 
bir tahm teminat teati etmektedirler. Bu 
teminat, Akdeniz statiikosu, bu denizde 
seyriisefer serbestisi, her iki tarafm huku
kunun say1lmast ve iki memleketin musli
hane arzulanna aid bulunmaktadtr. 

Mezkur anla§mamn diger hic;bir mem· 
lekete kar§t miiteveccih olmadtgl da ay • 
nca tasrih olunmaktadtr. 

lngiliz gazetelerinin telsirleri 
Londra 2 (A.A.) - Biitiin lngiliz 

gazeteleri !talyan - ingiliz anla§masml 
miisaid bir §Ckilde kar§tlamaktadiT. 

Evening News, bunun sulha dogru 
kat'i bir adtm te§kil ettigini, Star gaze· 
tesi, fngiltere ile italyamn birbirlerinin 
elini s1khklanm yazmaktadtr. 

Evening Standart gazetesi ise, bu mii· 
nasebetle Habe§istan yiiziinden ortaya <;1· 
kan lngiliz - ftalyan ihtilafmdan bahse• 
derek diyor ki: 

«Edenin nutuklan hiikumeti kollektif 
emniyeti tatbike mecbur etti ve N egiisr 
de fngilterenin kendisini sonuna kadar tu
tacagtnl zannetrniye te~ik eyledi. ingil • 
terenin Habe§istana yapabilecegi yegane 
yardtm Laval - Hoare plam olabilirdi. 
F akat Milletler Cemiyeti paktmm verdigi 
heyecan bu p]am si.ipi.irdii ve Samuel Ho
are de yerini Edene terketti. Bugiin ftal· 
ya biitiin Habe~istana malik bulunuyor. 
N egiis gi.imii§ tak1mlanm satrnakla me§ • 
guldiir. Hoareun hakh oldugunu vekayi 
gosterdi. V e bu adam tekrar kabineye 
girdi . .$imdi de Eden hi.isnii niyete miis • 
tenid bir muahedenin ltalya ile imzas1 ic;in 
Romadaki elc;isine salahiyet verdi. lngi· 
liz tarihinin utandmc1 bir fash kapan • 
rn·•hr.>> 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tur
han Tan1n en giizel eseri 

Pek yakrnda 

Cumhuriyette 
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] 
Nusrat, knk ya§ma geldigi zaman, ar-] diyordu. Ayni kadmm, yani annesinin 

CUMHURiYET 

izmir Parli Kongresi 

Miihim dilekler 
Kendi 

3 ikincikanun 1937 ~ 

itiraflar1 ! ~ADYO 
. . · d k Jd «F ransiZ i~galini kabul uzer1n e onusu u 1 . A k .. 1 .... f 

etmiyen Antakya TiirkG ( Bu aksamki program J 
imzastna kadar bizimle isTANBuL: ' er1, n ara 1tl a 1n1n 

ttk kulaklannm ~hir gi.iri.iltiisline, gozle- portrelerine! 
rinin §ehir manzarasma, viicudi.iniin §ehtr Nusrat, ktrk senedenberi duymadtgt 
havasma tahammiil edemiyecegini anla • garib bir his i~indeydi. Biiyiik bir saadet, 
nn§tl. Zevkin, sefahetin her tiirliisli ile yahud biiyiik bir felaket haberini birden· 
ytpranan viicudiiniin dinlenmege biiyiik hire i~itmi§ gibi, kalbi ani bir hoplayt§la 
bir ihtiyact vard1. Hayah, ftrtmah bu durdu. Demek ki, Safder Beyin, teselli 

Bilhassa tiitiin zeriyatm- kahramanca 
12,30 piakla Tiirk musikisi - 12,50 haf~ 

harbetmi~Ierdir» dis - 13,os plakla hafif miizlk - 13,25-14· 
Y muJ:ltelif plak ne§riya.tl - 18,30 Amba5f' 

daki gayritabiilikler na
zart dikkate ahnacak 

umman ortasmda c;alkalana c;alkalana, kabul etmez biiyiik bir a§ktn elemlerini izmir {Hususi) - !zmir Vilayet 
nihayet kayaya c;arp1p dagtlan bir tek - saklamak i~in kapandtgt bu evde, onu Parti kongresinin bittigini bildinni§tim. 
neye benzemi§ti. teselli eden §ey annesinin portreleri, an • Mii§ahid s1fatile ham bulunan Afyon 

Nusrat, yazm agustos bOceklerinin v1- nesinin hattralan idi. Demek ki Safdet saylaVI Haydar, izmir Parti i~leri ve lz
ztltlsmdan, kt§tn sa~aklarda 1shk c;alan Beye o biiylik a§kl ilham eden annesiydi. mirliler hakkmdaki inttbalann_t bana §U 

riizgann ugultusundan ba§ka giiriiltii i§t" Nusrat, Safder Bey den kalan evrakm ciimlelerle anlath: 
tilmiyen ktrhk bir yere ~ekilmek karan nerede oldugunu sordu: Bah~ivan: - Be§ giindenberi buradaylffi, Kon· 
vermi§ti. Mazisine hi~bir tath hatJra ile _ Beyefendi, olmeden iic; ay evvel gre i~tima etmeden evvel ve ettikten son• 
bagh degildi. Bilakis, en kii~iik ya§mdan- biitiin kag1dlanm yakh, dedi. 0 kadar ra arkada§larla konu§turn. Miizakereleri 
beri, hayatmm her safhas1 act ge~mi§, en c;ok kagtd vardt ki .. l§te §U sobada yakh.. takib ettim. izmir ve <eivan halkmm, Par· 
tath anlan bile bir act kan§arak zehir ol- Nusrat sobamn kapa!bm ac;h, ic;inde timizin prensiplerine gosterdigi merbu • 

t H · k' d" k" b' d tt'yett' ve daha dogv rusu lzmire yakt•lr bir mu§ u. a§m, zev me U§ un tr a am bir y1gm ki.il duruyordu. Hayah, ken • • 
olan babasm1 di.i§i.indi.ikc;e yiiregi burku • disi ic;in bir sJr olarak kalan annesinin bii- hassasiyetle gosterdigi candan alakay1 
luyor; son derece gi.izel ve o nisbette tiin di.i§iinceleri, biitiin emelleri, bi.itiin gordiim, mi.itehassis oldum. Dileklerini 
bedbaht anasmm hahrasJ, gozlerini su - hayatJ §U bir avuc; kiiliin ic;inde gomiilii de hirer hirer dinledim. Halk ihtiyaclan
landmyordu. idi. Nusrat, ba§mt ne tarafa c;evirse an· m tamamile miidriktir. Hem istedigini, 

Nusratm babasile anas1, di.inyamn en nesine aid bir hahra ile kar§tla§ttgl bu hem de ihtiyaclanm tahakkuk ettinnenin 
gec;imsiz c;ifti halinde ya§amt§lardt. Er • yerde, bizzat annesini gonnii§ kadar he- yolunu ve dilini biliyor. lzmirden biiyiik 
kek kaba, sefih, ahlakstz bir adamdt. yecan ic;indeydi. T ekrar, karyolamn ba§ bir tahassiis ic;inde aynhyorum. lzmirin 
KadmcaglZin biitiin i::imrii bir cehennem ucunda asth duran portreye dogru gitti. biiyiikliigiinii ve ehemmiyetini bilirim. Bu 
azabt gibi gec;mi§ti. Nusrat, on be§ ya • ~irndi, yi.ireginde biiyiik bir ferah, bir geli§imde bunu, daha kat'i bir viizuh ve 
limda iken, annesinin bir zatiirreeden ii~ saadet duyuyordu. Oliinciye kadar ko • sarahatle gi::irdiim. tftihanm bir kat daha 
gun i~inde nastl oliiverdigini, babasmm, casmdan hakaret goren, ihmal edilen bu artrnt§ olarak Ankaraya doniiyorum. Ba~ 
bu felaket kar~ISinda nastl lakayd kaldt- kadm, hakikatte, kendisini anhyan, tak· ta halkc;t ve f1rkact Valinizle biitiin arka· 
gmt hahrladtkc;a, kalbinde kamyan en dir eden, seven bir kalb bulmu•tu. Sev -

hAl h' • da§lar, Partimizin c;ok ktymetli ve §Uur· 
biiyiik yaramn bu oJdugUnU, a a IS " giden, •efkatten biisbiitiin rnahrum ya•a· l 

Y ' u varhklandtr ve muvaffak ta olmu§· 
settigi stztsmdan anhyordu. mamt•h. Hayatta bir dostu, bir hamisi, 1 

y ard1r. 
Hoyrat bir babadan korkmakla ve bed· giivenilecek bir yeri vardt. Nusrat, anne· *** baht bir anaya actmakla gec;en ~ocuklu- sini, hie;: olmazsa kendi sevgisi ile teselli 

d N K · son celsesinde, lzmir mer· gu ve delikanhhgl zamamn a, usrat, imkamm bile bulamadan, r;:ok gene ya§ta ongremn 

Miralay Abadi boyle yazzyorl 
[Ba~taratz 1 inct sahtfecleJ 

hakl, ne de Franstz mandas1 altmda ya
§amagt kabul etmiyecegini ilan eylemi~ti. 
Orada milli bir Tiirk idaresi teesslis et • 
mi§ti. Sivil memur, polis, jandanna te~ • 
kilatJ yaptlmt§, a§ar ve vergi dahi tarhe
dilmi§ti. 

Bu milli hi.ikumeti takviye maksadlle 
Anteb miidafaast komutam Ozdemir, bir 
tabur asker, bir iki batarya top, birka~ 
mitralyi::iz ve cepane ile gonderilmi§ti. 
Bunlar Ankara hiikumetinden aldtklan 
direktifi icra ediyorlardt. 

Ozdemir Antakya havalisinde miihim 
askeri te~kilat viicude getirdi. 312 den 
316 ya kadar yerli halkt silah altma top· 
lamt§ ve Tiirklerin bu davete seve seve 
ko§malan iizerine biiyiik bir alay te~kil 
edilmi§ti. Aynca bin kadar da milis kuv
vetleri vardt. 

Gerek muntazam ve gerek gayri mun
tazam biiti.in kuvvetler c;ok ciddi, namus· 
kar, cesur, c;~vik ve bilhassa dag harbine 
elveri§li kahraman bir dii§mandl.» 

Abadi kendi kuvvet ve harekatmdan 

'~ KASTA DIVA 
N 

A~ 
ve 

bahsettikten sonra §Oyle devam ediyor: 
«Biz, milli hiikumetin merkezi olan 

,$eyh koyiindeki te§ekkiilleri dagttmak 
maksadile Antakya ve Lazkiyeden son 
ve biiyiik bir hareket yapm1~ttk. Fa kat, 
daha ~eyh koyiine yakla§madan haber 
aldtm ki; Ozdemir ve kttaatile Abdiisse
lam ve taraftarlan Antakyamn ~imali §ar· 
kisindeki' Delbiye gec;idini a~arak Mara§ 
istikametine c;ekilmi§. 

Bu kadar <;evik ve kollanmiZln muva
salatmdan evvel hareket ederek ve yaka
lanmast, maglub edilmesi miimkiin olma· 
dtgtnl isbat etmi~ olan bir dii§mam takib 
etmek arbk mevzuu bahsolamazdt. Biz 
de takib etmedik. 

Ozdemir Kuseyrden aynluken, An • 
kara hiikumetile Fransa hiikumeti arasm· 
da bir itilaf aktedilmi§ olmas1 hasebile 
aldtgl emre tevfikan bu havaliyi terket· 
tigine dair bir beyanname ne~retmi§tir.» 

Biz buna bir§ey ilave edecek degiliz. 
Y almz, HatayJ Suriyeden saymak isti -
yenler bu satulan Ve bu sat1rlan ta§tyan 
o kitab1 iyi okusunlar I 

dor'den naklen varyete mtizigi - 19,30 kO,. 
ferans: Sclim Strrl Tarcan tarafmdan ' 
20,00 Mfu:eyyen ve arkada~lan taraftnd~ 
Ttirk musikisl ve halk ~?arktlan - 20. 
Belma ve arkada§lan tarafmdan TUrk IIIU' 
siki.si ve balk sark1lar1 - 21,00 saat ayafl. 
orkestra - 22,00 Ajans ve Borsa baberlt~ 
ve ertesi gtiniin program! - 22,30 p!a!d1 

sololar - 23,00 son. 
ViYANA: 
17,25 Efgan mimari.si hakkmda konfe • 

rans - 17.45 haftf musikl - 18,40 konser' 
20 bavadis - 20,10 konserin devam1 - 21.1° 
bale - 21,15 konferans - 20,35 dans mu,;l' 
ki.sl - 23,30 muhtelif ~arktlar - 24,10 dg.Jll 
musiki.si. 

BERLiN: 
19,30 gtizel melodiler - 20,4{) spor habet' 

Jeri - 21 sololar - 23 havadis - 23,30 danl 
musiki.si. 
PE~TE: 

18,20 plyano konserl - 19 ytlbal}t progr•• 
mt - 20 Qigan orkestrast - 21,10 operet ' 
23,30 Cigan orkestra.s1. 
BUKRE~: 
19,15 dans muslkisi - 20,10 §arkl • 21.oJ 

~algth tem.sil - 22,10 orkestra - 22,30 havll' 
dis - 22.55 eskl ve yeni operet par~alarl. 

LONDRA: 
19,30 musikl - 20 havad!s • 20,30 orkeS' 

tra - 21 konser - 23 bavadi.s - 23,20 dan' 
musikisi. 

PARiS: 
18,45 balk musikisi - 19 15 kadm saatl ' 

19,45 konser - 22,45 baflf muslkl - 22,30 
orkestra - 23,30 dans musiki.si. 

ROMA: 
18 tiyatro - 19 ikonser - 20,30 bando ' 

20 ,45 yabanct dillerde hava.dis - 21,40 opt" 
ret - 24 dans musiki.si. 

(( 

aile yuvast denilen §eyin tadmJ tatmarru§, kaybetmi§ olmaktan duydugu yesi yava§ kezinin ileri siirdiigii muhtelif dilelder 
sarsmttlarla gec;en omri.iniin bu ktrkmct yava~ unutuyor, tesadiifiin bir cilvesile §oylece tesbit edilebilir: 

A 

N~ 
PAT PATA~ON 

K1z H1rs1zlan 

HALK Operetinin Istanbul 
halkma ilk temsili Sah ak~am1 

A Z A K Sinemasmda 
Zozo Dalmas'm i,tirakile 
PtPI(;A 

NOBET(;i ECZANELER ni 
h 

ytlmda, bitab viicudiinii dinlendinnek ih- gozleri oniine serilen bu tath hakikati da- Menemen - Burnova c;aymm tslaht, 
tiyacile beraber, ruhunun bu ktrk sene· ha iyi kavradtkcra Safder Beye kar~J bii· zirai asayi§in temini, lkicre§melik civa -
lik susuzlugunu da gidennek i§tiyakm1 yiik bir minnettarhk duymaga ba§hyor • nnda bir ortamekteb ac;tlmast, elektrikle· 
duymaga ba§lamt§tt. du. rin sabaha kadar yaktlmast, yol ve laglffi 

0 giin, Erenkoyiinde satthk bir ko§kii Nusratm c;ok uzun sliren dalgmhgt m§ast, paze.rlann daha stkl kontrolu, 
gezmege gidecekti. Si::izlettikleri emlak ve siikutu, yanmdaki ev tellalt ile bahc;i- s1tma mlicadelesinin derhal Mersinlide 
tellahm beklerken, diinyadan elini ete - vam sabtrmlandtnnl§h. Nihayet bahc;i • ba§lamast, Bumova c;aymm zararlanna 
gini c;kmege karar venneden evvelki ran· van: kar§t tedbir ahnmast, Kar~Jyakaya yeni 
devu saatlerinin sabtrstzhgt icrindeydi. - Obiir odalan da gezelim isterseniz.. vapurlar almmas1, Cumhuriyet meyda • 

T ellahn, yolda, balland1ra ballandtra Dedi. Nusrat: nmda hoparli::ir tesisatt yaptlmasl, sebze 
anlathgv1 ko•ke 'geldikleri zaman, Nusrat H . ve konserve fabrikast ac;tlmast, elektrik ta-

~ • - aytr, liizumu yok, diye cevab 
adama hak verdi. Ko~k hakikaten giizel- ve~i. rifesinin tenzili, Kar§tyakada hakimlik 
di ve tam Nusratm istedigi gibiydi. Sa • ve niifus idaresi te§kilah yaptlmast ve k1z, 

- Begv enrnediniz mi~ k k l' I 'l b' · .. b · I hibi, vasiyetname btrakmadan olmii§tii er e tse en e tr enshtu ~u es1 a~t mast, 
Y egane varisi olan yegeni, kotkii biitlin - Bilakis c;ok begendim. KoJkii ah· mcir i§c;ilerinin maktu vergiye tabi tutul-
e§yasile beraber sattltga c;tkanyordu. Nus- yorum. F akat beni be~ dakika yalmz bt· mas1, qrefpa§ada bir dispanser '!lc;tlma-

rakmtz. rat, ko§klin eski sahibi olan Safder Be- s1, Kiiltiirparkta GiineJ • Oil teorisini 
yin, heniiz gene denilecek. bir ya§ta bu * * * .. w- ' 1 ,temsi~~d~n. J:>ir.,abide ip§~~pSt,. tekjliid ~·l· 
ko§ke gelip kapandtgmt, bur ada, oliinci- Tell alia bahc;ivan odadan c;rkhlar. Ian nisbetsizliginin tslaht, Belediye za • 
ye kadar, senelerce tek batma ya§adtgl • Nusrat geni§ bir nefes aldt, eonra, gece btta memurlannca hakstz ceza kesilme
m ogrenince, kendi vaziyeti ile onun halt dolah1 iistiindeki fotograflardan birini e- mesinin temini, emrazJ sariye hastanesin· 
arasmda gayri ihtiyari bir mukayese yap· line alarak, annesinin sarannt§, solmu~ deki 38 yatak adedinin hie; olmazsa yli
tt. Safder Bey, vaktinden evvel c;okmii§ hayalini dudaklanna kadar gotiirdii. 0- ze iblagJ, Deginnendero koyiinde bir re· 
ve ihtiyarlamadan olmii~tii. Gene bir ka- rada duran bir koltugu karyolanm yam- vir ac;tlmasJ, devlet dairelerinde iltimasm 
dma del ice a§tk oldugu, ktrlann ortasm- na kadar ~ekti; annesinin hie; a yak bas - online gec;ilmesi. 
daki bu ko§kte, tam otuz sene mf onun madJgi, ve yabanc1 bir adamm, onun ha· Bunlardan ba§ka, serbest olarak baz1 
hayali, onun hahrasile, herkesten uzak, hrasm1 ~tlgmca bir a~kla sevdigi bu tsstz dilekler ileri siiriilmii~tiir. Bunlar da §Oy
rneyus, melul bir hayat gec;irdigi soyle • ko§kte, omri.inde ilk defa olarak tahlil le idi: 
niyordu. edemedigi derin, hakiki bir haz duydu. Vilayet umumi meclislerinin salahiyet· 

Bahre kapumdan ko•ke kadar uzunca Kimsesiz, yuvas1z, macera ve ftrtma 1 "' • d erinin geni§letilmesi ve meclisce icabm· 
bir rakJ!lt yoldan g""'tiler ve ko•kiin ka- olu ktrk senelik bir omiirden sonra, ni -"' ~,. • h da, V ekiller Heyeti kararile vergi tarh 
PISJnt raldtlar. Bahrivan ktyafetli, orta ayet kendi bucagma kavu~mu§tu. ,. ,. ve ihdas edilebilmesi, koy deginnenlerin· 
Ya•h bir adam kaptyl artJ. Gelenlerin e- Nakili: • ,. den muamele vergisi almmamasJ, tiitiin 
vi gezmek istediklerini anlaymca one HAMDJ VAROGLU ziraatinin tahdidi ve tiitiin tacirlerinin tii· 
dii~tii. - tiin ekmelerine miimanaat edilmesi. 

Geni~c;e bir medhalden gec;erek alt kat· Yunan eaham1 yiikseliyor Bu son nokta, miihim bir miinaka§a ve 
taki odalan dolattilar. Perdeleri ve pan- Atina 2 (Hususi) - Londradan all • derd mevzuudur. Baz1 azanm da soyle· 
curlan kapah duran hu odalarda, uzun nan telgraflarda bii.tiin Yunan esharnl- digi gibi, sennaye sahibi olan tiitiin tacir· 
zaman kapah kalan yerlere mahsus tozla m~ borsada hissedilecek derecede yii.k- Jeri, mmtakamn muhtelif yerlerinde ge• 
kanttk kiif ve eski kokusu vard1. Y erler- se mekte oldugu bildirilmektedir. %5 

faizli 1881 ve 1884 ·istikrazlart eshanu ni§ mikyasta zer'iyat yapmakta ve ucuza 
deki hahlar, duvarlann boyunca stralan- 25 r mal ettikleri tiitiinleri her §eyden once, 
mt•, keten kthfh koltuklar, belli ki sene ster mden 26 ya <;tknu§hr. Digerleri • • de ayni nisbette yii.kselmi§tir. Bu yiik- biiyiik miiesseselere ve yiiksek fiatlarda 
lerdenberi yiizlerine baktlrnaga tenezziil selmenin Yunan kredisi i~in ehemmi • satmaktadtrlar. Buna mukabil, kumpan-
edilmiyen hirer emektar gibi buraya a - yetli bulundugu kaydedilmektedir. ya ve ahct finnalann ihtiyaclan nisbeten 
ttlmt§ kalmt§tt. Nusrat, bir odadan obii - tatmin edilmi~ oldugu ic;in, bizzat 
riine dola§ttkc;a, Safder Beyin, hic;bir in- Ac1 bir oliim tiitiin zer'iyatile ugra~an ve bu-
san yiizii gormeden bu evde gec;irdigt lstanbulun eski ve maruf manifatura nu meslek, mai~t vasttas1 ittihaz etmi§ 
itikaf hayahm dii§iiniiyor; sevdi • tiiccarlanndan Bay Ali R1za Canfes<;i bulunan miistehlin tiitiinli, ucuz fiatla 
gi kadtnm hahrastna bagh kalmak, yal - 2 kanunusani 927 cumartesi gii.nii vefat mubayaa edilmektedir. 
mz onu dii~iinmek, onun hayalini, yaban- etmi§tir. Cenaze merasimi 3 Mnunusa-
CI c;ehreler kan~tlrarak bozmamak ic;in ni pazar saat on birde Be§ikta§ Fasfmn Tiitiin zer'iyatmm tahdidi keyfiyetine 
kendini bu dort duvar arasma hapseden caddesindeki 38 No. 11 hanesinden kal- itirazlar da vaki olmu~tur. BazJ murah
adama kar~1 merhamet mi yoksa takdir dmlacak namaz1 Be~ikta§ Sinanp3§a haslar, bu takdirde altctlarm ba§ka mem
mi duyacagm1 kendi de tayin edemiyor • carnisinde k1lmd1ktan sonra Yahyaefen- leketlerden mubayaat yapacaklanm soy
du. N usrat, bu eve girdigi an dan itiba • dideki aile makberine defnedilecektir. lemi~lerdir. F akat tahdid hususunda da-
ren, icrinde bir ferahhk duymaga ba~la· ha fazla tsrar edenler goriilmii§tiir. Bun-

VEFAT lard an bir aza: 
mt§!J. Bu duvarlarda, bu tavanlarda, bu 
pencerelerde ve bu e§yada bir samimi • Emrazl Akliye ve Asabiye hastanesi - Tahdid, ne ~iftc;iyi izrar eder, ne 
yet, bir cazibe, bir stcakltk vardt. sab1k Sertabib muavini doktor Lutfi A- de rekolteyi eksiltir. Bazt c;ift~iler, korku-

Bah~ivan ktltkh adam, birinci katta kif, Beyoglu Ztikur hastanesinde vefat lanndan, kumpanya memurlarile uzla§a· 
ki odalardan birinin kapiSlnt ac;h ve: etmi§tir. Cenazesi bugiin kaldmlacak, rak ti.itiin ekmek mecburiyetinde kaltyor-

- BurasJ beyefendinin odasiydt, de· Te§vikiye camisinde namaz1 k1hnd1ktan lar. Boyle yaprnadtklan takdirde, mah • 
di. sonra ailesi makberesine defnedilecek • sui ellerinde kahyor, rnemurlar, mubaya-

tir. Allah rahmet eyliye. d" "k f' t · 
Girdiler. Oda )o§lu. Adam ilerledi, ya yana~mJyor veya u&u ta venyor -

91k1 stkt kapah pancurlan ac;h. Nusrat et· lar. Bu mem.urlann, gerek resen, gerek 
r.-.fma goz sezdirdi ve birdenbire sarar- Togo karikatiir ortaklama ~eklinde zer'iyat yapmalan. 
d1• E,yas1 oldugu gibi muhafaza edilen mahsul ve miistehlik aleyhinedir. 
bu odada, karyolanm ba~ucunda asth bir albfimfi di Dedi. Neticede bu miitalea galib gel-
tablo vard1. Nusrat, bu tablodaki portre· 
yi gayet iyi tamyordu. Gene, sart§Jn rna· 
vi gozlii bir kadm resmiydi bu. Nusrat, 
gayri ihtiyari resme dogru ilerlemi~. onu, 
yiyecek gibi seyrediyor ve gitgide derin
le§en bir hayrete dii§iiyordu. Gozlerini 
tablodan ayttdJ, odanm oteki taraflanna 
qaktt. Gozlerini nereye c;evirse, ayni ka
dtnm muhtelif §ekillerde ve muhtelif boy· 
larda ba§ka ba§ka portrelerine tesadiif e-

937 senesi i~in netrolunan 
yegane ve en nefis karikatiir 
albiimiidiir. 

68 sahifede yiize yakm re • 
sim ve renkli tablolarla hera • 
her tamnmlf mizah muharrir
lerinin yaz1larm1 da bulacak -
sm1z. Biitiin miivezzilerden is-
teviniz. 

Kongre sonunda Vali ve Parti Reisi, 
dileklerin zamanmda, muhakkak olarak 
ba§artlmasma ~ah~tlacagtm, ~ok paraya 
ihtiyac gosterenlerin de gozoniinde tutu
lup ergec; yoluna konaca~mt, ve 300 se
nedenberi imparatorluk idaresince yapl
lagelen fenaltklarm 15 senelik mesai ile 
ne kadar diizeltildiginin meydanda bu
lundugunu soylemi~: 
«-Be~eri kudret haricinde hic;bir §eyi 

unutmadtgtmtz muhakkaktm> demi§tir. 

·--------------------------Bu Per,embe ak,am• biiyiik gala olarak 

MELEK ve SAKARY A Sinemalannda 

Bu senenln en bOyUk, en zengin ve en guzel tllmi. 

ZiEGFELD, YILDIZLAR KRALl 
50 artist 300 gUzel k1z 

.--Bugiin SA K A R Y A Sinemas1nda-.. 

r 

Dans krah ve krali~esi 
FRAIDE ASTAIRE ve GiNGER ROGERS'in 

En son, en cazip, ve en gijzel tilimleri 

FilOYU TAKiB EDELiM 
( Folow the Fleet ) 

Haveten : Renkli Mickey Mavs ve Paramount Jurnal 
BugUn saat 11 de tenzilath matlne 

Miihim ilin Yilba~t hediyeleri ke,idesi, 6 Kanuuusaui 
: <;ar!iamba ak:Jamt 21 de yaptlacakbr. 

SARA Y Sinemas1nda 
Senenin en ne,eli ve en parlak artisti 

EDDiE CANTOR 
En giizel ve en son ne~eli olan ve fantazinin, kadiDiarlD 

IUks ve gfizelligi ile mUcadeleyi tasvir eden 

GANGSTERLER ARASINDA 
Filminde, seyircileri kahkahalara boA-makta ve takdir alkt~lannt toplamktad1r 

lliivl'tPn : FOX JURNAL, butiin son diinva havadisleri. 
Bugiin saat 11 de teozil!th matine 

Senenin en bUyiik iki yild1Z1 

CHARLES BOYER ve 
CLAUDETTE COLBER f 

En gUzel filimlerinde 

A$ KIN 
· UYANI$1 

Bugun M E l E K sinemasmda 
1laveten: Paramount Jurnal ve renkli 

MiCKEY MAYS 
Bugiin saat 11 de tPnzilath matine 

En giizel, en neteli, 

en zevkli Franstz filmi, 

iki saat giilmek ve 

eglenmek i~in 

C 0 S K U N L A R· B A R I 
' na gidelim... Barda bulunanlar: 

Henry Garat • Mireille Perrey • 
Pizella- Monique Rolland 

Bu gcce niibetl)i olan eczaneler funiar• 
drr: 

Istanbul clbetindekiler: 
Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda (.Ali 

Rtza). Baktrkoyde (Istepan), Beyaztdd~ 
(Haydar), Eminontinde (Bensa.son), Fe • 
nerde (Arif), Karagtimrukte (Arlf), Kli• 
~tikpazarda (H!kmet Ceml!), Samatyad~ 
(Erofilos), !;lebremininde (Naztm), §ehza• 
deba§mda ('Universite). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatn.da (Sporidls). Haskiiyde (Nisi!!\ 

Aseo), Kastmpa§ada (Mtieyyed), Merke21 
nabiyede (Kanzuk), (Gtine~), ~l.§lid6 
<Halkl, Taksimde (Taksim), (itimadl. 

Uskiidar. Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (Merkez), Heybe!Lde (i"u " 

suf), Kadtkoy, Pazaryolunda <Merkez), 
Modada (Faik iskender), Uskiidar, Sel!ml• 
yede (Sellmiye). • 

1 .Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Parklarm, amt, meydan, t,;ocuk 
ve kii§k baht,;elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimatmt, plan
larmm ihzarm1 ve araziye tatbika
tma deruhde ve taahhiid eder. 

Miiessesat ve hususi baht,;elerin 
daimi nezaretini kabul eder • 

c_;:i!;ek, sebze tohumlart, fide ve 
fidanlar1; siis, meyva aga!< ve agat,;· 
Ciklar1; salon !;i!;ekleri baht,;e alat 
ve edevah ve ehliyetli bah!;ivanlar 
gonderir. 

Katalog elli kuru§tur. 
istanbul dordiincii Vak1f han, 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 J 

Karhko,r Siireyyada 
H A L K 
OPERETl 

Pazartesi akta1111 
saat 21 de 

Zozo Dalmaslll 
i,tirakile 

Pi PiCA 
Biletler gi.elerde sattlmaktadtr 

Sah ak,amt AZAK sinemasmd• 
PJPJCA .................. 

SON GUN 
Ydba~1 ic;in ahkonulan 

25 Aranyossy Ra jko 
Cocuk Cingene OrkestrasJ 

Bugiin saat 17 de 
Taksimde 

MAKSIM 
Tepeba~nnda 

GARDEN 
Salonlannda bUtUn program 

ile birlikte son matinelerini 
verecektir. 

Bugiin T 0 R K 
sinemasmda 

tlaveten: EKLER JURNAL 
Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

se 
m 
le 
lu 
d 
b 

ca: 

I 
~ 
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Istanbul C'niversitesinde ~arJsl boguyormu'! 

kurulan Yenl
. faku·•tte lzmirde bir erkek ken-

• 

dini zor kurtarm1~! 
izmir (Hususi) - $ehrimizde bir er-

((ikt d"" ~·~· I d • b I kek, zab1taya mi.iracaatle kansmm ken-l5a I Im er)) te risatina a, aniyor. disini bogrnak istedigini bildirmi~ ve 
Yazan : Bedri Ziya Aktuna 

Bayan YJ!dJzJ miiteak1b arkadan e•1' Y ld d" t"~" · ~ 1 tz.m U§ ugu §U vaz.1yete acJmamak 

Y 
tahkikata ba~lanmJ§br. 

eni fakiiltenin eSaSJ nedir? $ikayet~i, <;orakkap1da Tabakahmed 
sokagmda Ahmcddir. ifadesine bak1 -

Dogan da soktu. Fa kat, bu <;iftin burada kabil degildi. Bunlan anlallrken c;ehresi 
birle§mesile bir mesele tahaddus etmi§ moranyor, pemhele§iyor, ince dudaklan 

Istanbul Vniversitesinde 
yeni tesis olunan «lkttsadi 
llimler» fakiiltesinde pek 
yakrnda tedrisata baslana· 
cagrndan otedenberi liizu • 
mu ve eksikligi malum olan 
bu miihim fakiilte hakktnda 
lktrsad Ve lftimaiyat Ens
titiisii miidiirii Profesor F. 
Neumark'rn degerli bir ma
kalesini ne~rediyoruz: 

H~ku~ tahsilinde yaptlan yenilikleri 
(ye.n~ bir programm tatbik1, tahsil dev-

hr~.s~m d.ort seneye ~1kanlmas1 V. S.) 
ukumcbn go"ste ct··· 1" .. . , . .. r 1g1 uzum uzerme 

yem mustakil bir ikttsad faki.iltesinin 
ku_rulmasi takib ediyor. Ehemmiyeti a-
"agid · h · ~ a Iza. ed1lecek olan bu tedbirler 
Istanbul Universitesinin yeniden te§kili 
~tralan~da di.i§iintilmii§, fakat o va,.kit-
er ~cnuz kafi bir olgunlugu ifade et -

medikler1· · · t b f ' . l<;m at ik edilememi~ olan 
Jkrrler gerr;ekle§mi~ bulunuyor. 
Aynca bir ikhsad Fakiiltesinin ku -

:ulmasmt muvaf1k gosteren veya onu 
Icab ettiren sebebler nelerdir? Bu suale 
cevab verebilmek i~in §imdiye kadar 
mevcud bulunan vaz.iyeti bir kere gi:iz
ten ge~irmek ieab eder. Bugtine kadar 
stanbul liniversitesinde ikttsadi ilim -

ler esas itibarile ancak Hukuk Faki.il -
tesi <;err;evesi ir;inde tedris ediliyordu. 

. Fakat bir hukuk~u i~in ikbsad ilmi -
nm - nekadar mi.ihim clursa olsun - ni
hayet tali bir bran"! ifade edeceg"i ta -
b"d' ~ 11 rr. Binaenaleyh iktisad tedrisatt 
ba~hca esas meselelere ve hatta bu me
selelerin ana hatlanna inhisar etmek 
mecburiyetinde idi. Talebe hukuk ders
leri ve pratik kurlarla fazla yi.ikli.i bu
lundugu i~in ikbsadi meseleleri daha 
derin bir §Ckilde mi.italea etmege imkan 
bulam1ycrdu. 9i.iphesiz bu arada bir ik
tlsad ve i<;timaiyat enstiti.isi.i mevcuddu 
ve bu enstiti.i i:igleden sonra aynca ter
tib edilen dersler, konferanslar, toplan
tJlar ve nihayet muntazaman takib edi
len ne§ri ·atla ikhsadi bilgilerm az ~ok 
yapilm~sJ_na ve derinle~mesine r;ah§ • 
makta idJ. Fakat bu §ekil, vaziyete an
cak muvakkat bir §ekilde ~are bulan bir 
vasltadan ba~ka bir ~ey olamazdi. Ba -
husus ki .. ens~ilii. mudavimleri ya Hu • 
kuk Fakultesmde veya Yiiksek Ticaret 
mek~ebinde kayidli talebeden, yahut ta 
prabk ikhsad hayatma ahlml§ kimse -
lerden ibaret bulunuyordu. Enstitii ta
l~b:lerinin bu vaziyette §iiphesiz ha -
k1kl ve esash bir iktisad tahsiline kafi 

, gelecck kadar zamanlan olmad1ktan 
ba§ka ~cgunda iptidai bir ikbsad bilgisi 
de yok denecek kadar azd1· boyle bir 
~ilgi ise ancak muntazam ve,di.izgi.in bir 
lktlsad tahsilile temin edilebilirdi. 

B~ti.in bunlarm neticesinde, miihim 
v~~Ifelcr ir;in iyi bir ikhsad tahsili gor
mu§ elemanlara ihtiyac1 clan resmi ve 
hususi iktlsad miiesseselerinin bi.itiin 
taleb ve miiracaatlerine tatmin edici bir 
~:vab vcrmek kabil olmuyordu. Netice-

devlet, yabanc1 memleketlerde ikh· 

h
sad tahsili gormii§ alan ve sayllan ni -

ayet .... u~u, be~i ger;miyen kuvvetlere ba§ 
vurmaga m b k t' ec ur ahyordu. Bu vaziye-
1~ uzun .~aman si.iriip gitmesine imkan 

ro tu: Turkiye gibi ikbsadm1 asrile§ -
~~~~~~? r;ah§an, prensip itibarile dev -

d
<;. gi kabul eden ve her sene iktl -

sa 1 ve scs 1 . d . rek . ya 1 are cihazm1 geni§lete-
k Yentden yeniye devlet te§ebbi.isleri 
m~~an. bir memlekette iyi bir tahsil gor-

U§ tk:tsadctlara kar~I daimi §ekilde 
~~tan bkir ihtiya~ kadrosu mevcud bu -
· _naca hr. Bu ihtiyacm uzun bir zaman 
~~~- meml~ket i~inde tatmin edilebile -
.1. gi ve edtlmesi laz1m geldigi a§ikar -
wr. 

Profesor F. Neumark 
tJniversitede 1933 reformundanberi 

kafi miktarda ikhsad prcfesori.ini.in 
mevcud cldugunu ve yukanda bahset -
tigimiz ikhsad Enstiti.isiini.in faaliyeti 
sayesinde mi.ikemmel bir ikhsad ki.i -
ti.ibhanesinin ncksanlarmm ikmaline 
c;ah~Ildigmt gozoniinde tutan Enstiti.i 
mi.idiiri.i Bakanhga, mi.istakil bir ikt1 -
sad Faki.iltesinin kurulmas1 hakkmda 
bir teklif projesi haznlamaga karar 
verdi. i§te bu proje, Rektor profesor 
Cemil Bilselin ve Hukuk Faki.iltesi De
kam S1dd1 k Sami On ann ktymetli yar
dimlarile hi.ikumet tarafmdan tatbikat 
sahasma konulmu§ bulunuycr. 

Yeni faki.iltenin ders program1 neler
den terekki.ib ediyor?. Burada bir kere 
§U noktay1 tebariiz ettirmek laz1md1r 
ki, miistakil iktJsadcJlar i~in hukuk bil
gisinde saglam bir temelin hazJrlanma
sma, bilhassa k1ymet ve ehemmiyet ve
rilmi§tir. Hususi hukuk ve amme huku
kuna aid esas derslerin c;ogu hukukc;u
lar ve ikhsadc1lar ic;in mi.i§terek dcrsler 
olaeak ve her iki faki.iltede mi.i~terek o
larak takib edilecektir. Fakat Roma hu
kuku ve ceza hukuku gibi dersler ikh
sadcilar i<;in mevzuubahs degildir. Bu -
nunla ikbsad tahsiline geni§ bir saha -

mn aynlmi§ olacagt §iiphesizdir. ir;ti -
maiyat ve ikhsad tarihi yamnda bugi.in
kii Ti.irkiyenin ikt1sadi biinyesi hakkm
da, ticaret politikas1, di.inya ekonomisi, 
maliye politikasmda ba§hca ikhsadi 
meseleler, ilah ... hakkmdaki dersler de 
aynca zikredilmege deger. Bu arada tJ
niversitede yeni olan bazt derslerin de 
bilhassa tebari.iz ettirilmesi icab eder; 
bu dersler i§letme iktJsadma aiddir. Bu 
bran§ ir;in, giinden gi.ine artan ehemmi
yet gozoni.inde tutularak yeni bir pro
fcsorli.igiin ihdas1 da dii§tini.ilmektedir. 
Ba~hca Amerika Birle§ik devletlerile 
Almanyada terakki ve inki~af etmi~ c
lan i§letme ikhsad1 yeni ikhsad i~in bi
linmesi ~ok zaruri olan muhasebe, bi
lanc;o tertibi ve kontrclu, masraf ve fi
at hesablarile bundan ba§ka banka, en
di.istri, ticaret ve mi.inakale i~letmeleri
nin hususi meselelerile m~gul olur. 
Aynca tatbikatta mi.ihim mevkilerde 
bulunan zevatm konferanslar ve hususi 
dersler vermeleri temin edilerek Ti.irk 
iktisad hayatmda tatbikatm esash §e -
kilde gozoni.inde tutulmasma ~ah§Ila -
cakhr. 

Tiirkiyenin yeni hukuk tahsili oldugu 
gibi iktisad tahsili de 4 sene si.irecek ve 
bir iktisad lisansile nihayet bulacaktlr. 
Bu mi.iddet nihayetinde aynca bir se -
nelik bir tahsil devresinden sonra ik • 
hsadi ilimler doktcru unvanmm kaza
mlabilmesi imkanmdan ~imdiye kadar 
mevcud oldugu §ekilde §i.iphesiz bun -
dan boylede istifade edilecektir. 

Mi.istakil ikhsadc1lara meslek husu -
sunda temin edilecek imkanlar neler -
dir? Ger~i hi.ikumet bu noktaya dair 

C Cumhuriyetln lctimai roman•: 79 Yazan: Hilmi Ziya 
emal hakikaten bu''y"'k ·· ·· ·· · · k 'h' d k b II · d d' lk' .. u uzuntu 1<;m - ca an g1 1 o asma apamp a~m1 e en 

he) ~~-h dl gunde ev tamamile ho$alml~- arasma sakhyor. Bazan harblerden ka -
. n I ar an scnra Yun r· . . I k' b' h I ~ 1 t' hel d'•· . . an po ISlmn ~up- an es 1 1r asta 1gm can anmast sure m· 

en I&Im tahmt tm' I f I d ~ zi b' d b' n e 1~ c acak ki. N 11· de yatagmdan hag1rarak IT a 1g1 ve ge· 
Ir en 1re ortad k b ld · · 1 ~ I Iii miid h I .. .. an ay 0 u. Bin tur· ceyarlSl kendmt sokak ara attlgt o uyor-

gelen i~ea· e. yuzunden <;ekilmez hir hale du. 
, nmn azabt yet · ·b· b b D · · h " §imdi e · d·~· mtyormu~ g1 1, Bununla era er emm ergun, mu-
ve gir lgl zaman I b . . 'h 1 . d korku h II . ya mz a~ma ayyen saatte z1yaret1 1 rna etm1ycr u. 

nc aya erm hue ~ · h 1 v d h b h • kendin
1
· 1 k I _ umuna ugray1p Ona kendt ra atslZ 1gm an emen a 

so u so uga k h · k d I ~ 0 zan f ·-· . a veye ahycr. Ba- setmeml§h. hgal uman an 1gma, s • 
ne ret ettJg1 bn y" 1 k I I . . .. .. .. i~in b' d uz e ar~t a~mamak manh devletine muracaat enm gunu gu-

tr gece e ka<; defa d -. . d'V. . I azab verici b' h yer egi~br tgi, nune haher veriyor. Onun kurtan mast 
diye kahv k trh mud alven:.den kurtulay!!D i~in hie; te umidi olmadigl halde hergun 

e a ve c ashgJ ol d U d h , l' . d h . .. .. zerlerinde _ h h . · . uyor. u. - a a ne§ e 1, nehceden a a emm gorun· 
mak u 'd' . ker abngJ·~~~~~l.de - tem yap- mege c;ah§arak, bazan hakikatte mevcud 

mi InJ ay ethgi !<;In K d ~ II . 
rma da gitmiyo d G" d" I ~r cgu a- olmtyan teferruatJ uydurmtya btle van -

d 
r u. un uz en zamam- d B' d h · · d · · .. m ortyana ba= D . . k yor u. IT yan an u Jhma venCJ soz. -

,.urup emmn urtulma· 1 • .. d k d' .. h' b' .. sm1 temin · d k erm ote en en me mut I§ u urperme 
riyor. G e e~e c;~~ele~. aramakla ge<;.i- veren bu haydudlar muhitine yava§ ya • 
ge<; don;~ .. e~nl~ mumkun oldugu kadar va~ ah~manm, ve ihtimal hapisane ic;in -
liltte ugu .. a e.' ~en_e her ko§ede bir- deki bu ikinci iradi hapisten kurtulma ar· 

ge<;en gunlenmn tzler' · .. k · 'l k b' · hayal tl • h" llll gorere , ZUSUDUD tesm e, arb Ir neVJ humma no· 
e enn ucumu d .. k b' k h . n an ur en IT o - eh yapmakta olan buyuk korkusu ge~-

hrsa, gece, uykusunun en tath ve derin 
bir yerinde bir ~ift pen~enin g1rtlagma 
sar1hp tazyika ba~lad1gm1 duymu~ ve 
derhal gozlerini a~mi§hr. Bir de ne gor-

oldu. titriyordu. 

si.in: 

«Celaliye» koyunden ava c;tkar <;.Ik -
maz., herkes gozuniin kestirdigi yere c;il 
yavrusu gibi dagiimi§lar, kimi aheste, 
kimi suratli adimlarla dere ve tepeleri tJr
manmaga ba§lamt§lardJ. Bu meyanda 

Bu eller, kendi kansmm elleri ve iis- Bayan YJ!dtzla Dogan, yuz, yuz elli 
ti.ine atllml§ olan da, bizzat kans1. 

Hemen mukavemete ba~lamt§ ve ka
dmm bileklerini yakahyarak bi.iti.in kuv 
vetile onu itmi~tir. Neticede kendisini 
kurtarml§ ve dcgruca zab1taya ba§Vur-
mu~tur. 

metro ara ile gezerlerken kar§Ilarma c;1-
kan stk hir orman ic;inde hirbirini kaybet
mi§ler. Bir arahk Doganm vurdugu ve 
kanad kmg1, yarah du§iirdugu bir keklik 
arkasmdan ko~arak kaya ve tepeleri br
mamrken Y1ldtz., Dcgana seslenmi~ ve 
o da: «Geliyorum.» diye elile i§aret et-

Anadolu eshami kuponlari mi§. Bundan sonra da birbirini goreme
mi§ler. 

Anadolu Demirycllan esham sahib -
leri iki gi.in evvel Maliye mi.iste~armm 
yamnda toplanm1~ti. Frangm dii§i.iri.il • 
mi.i~ olmas1 dolaytsile yap1lacak tevzi -
at miktan alaka ile beklenilmekte idi. 

Alman malumata gore provizyon va
ziyeti hakkmda hi.ikfunetle temas et -
mek i.izere Mustafa 9erefle Ali Nizami 
memur edilmi§tir. Murahhaslar Maliye 
Vekaletile temas ederek bu i~i konu§a
caklardlr. 

-···-Georgios vapuru kurtar1ldi 
Bir hafta evvel !zmit korfezinde Dil

burnunda karaya oturan 3500 ton krom 
yi.ikli.i bulunan Yunan bandlrah Geor
gios vapuru\ Ti.irk Gemi Kurtarma §ir
ketinin gemileri tarafmdan kurtanl -

ml.~tlr. 

-···~ 
Mangalda yanan yavru 

izmir (Hususi) - Menemenin Seyrek 
koyiinden Bayram k1z1 be§ ya~mda Me
lek, evde yalmz birakJlmJ§ ve odada ge
zinirken mangahn i.isti.ine di.i~erek ate§ 
alml§, yamp gitmi§tir. 

heniiz resmen bir ~ey bildirmemi§tir. 
Ancak, yeni Fakiiltenin kurulu§u hak -
kmdaki projede teklif edildigi i.izere, 
devlet ve belediyenin ikhsad, maliye ve 
miiessesatmda, amme te§ebbiislerinde 
iktJsadi ilimler lisansiyelerinin terci -
hen i.stihdam edileceklerini di.i§iinebili
riz. 

Ben, kendi hesab1ma Dogana hak ver
dim. Kanad kmgt yara alan keklik, o 
minimini ayaklarile daglan, tepeleri, de
releri, yalc;m kayalan oyle yJ!dmm sura
tile kc§ar ve a§ar, ki arkasmdan insan de
gil, av kopekleri bile yeti§emez.. Ve hu
na kar§J hic;bir avcmm sinirlenmemesi de 
miimkiin olamaz. 

Bu hadise, i:irdek avlarmda daha 
muz.'ic;, daha takat§iken bir §ekilde tecelli 
edebilir. Bilfarz.: Bir gal veya denizde, 
sandal ic;inde kurek, yahud yelkenle do
la§trken iiz.eriniz.den gec;en elmaba§, rna
car, hele «pa tka» dc;_dikleri ordegi, bir 
tiifekle havadan, pa~avra gibi indirir, te
petaklak suya du§urursunuz.. V e pek hak

h bir gurur)a da aVJD!Zl aJmak uzere ha
ZlrlamrsJmZ. Fakat, vurdugunuz- bu or
dek hafif yara alrni§, yahud kanad kmg1 
du§rnU§Se suya temasmt muteaktb onu 
arhk goremezsiniz. Birden dalar. V e su
yun altmdan o kadar siiratle yuzer ki ... 

Gerc;i uzun muddet kalamay1p mutlak 
c;tkarsa da hangi taraftan? Sagdan mt, 

soldan m1, i:inden mi, arkadan m1? Ne
reden c;Jkacagl tayin edilemez.. 

0, bir iki dakika sonra, bulundugunuz. 
mevkiden yuz, yuz elli metro uzak bir 
noktadan yalmz gagasm1 sudan dt§an <;I· 

kararak nefes ahr ve birden gene dalar. 
ArtJk bunu, bir daha vurup ele ge<;ir· 

mek, tesadiife, talihe bagh olmakla hera· 
her ayni zamanda bir sinir meselesidir 
de ... Boyle ve bu §ekilde yara alrnJ§ bir 
ordek arkasmdan biitiin giin dola§Jp ko

Tabii burada bahse mevzu te§kil e • vahyarak bir avcmm kirk elli tiifek atti
den vazifeler, as1l hukukcrulan alaka • 
dar etmiyen ve iktlsadi hayatm naza - gml, biitiin fi§eklerini sarfederek o gLinkii 
riye ve tatbikatl iizerinde esash bir bil- avmdan eli bo§ dondiigunu bilirim. 
giyi icab ettiren vazifelerdir. Bu itibar- hte, yarah, kanad kmg1 bir keklik ug
la hukuk~ularla iktlsadcilar arasmda runda kendini kaybedercesine sinirlenerek 
li.izumsuz bir crekabeb in crtaya <;1k- gozleri kararan Dogam da bu sebeble 
masma mahal verilemiyecektir. hakh huldum. Bununla beraber diger ta-

Diger taraftan hususi iktlsadm, mat- raftan «Y1ldm> da haks1z. degildi. Yaban 
buatm, kocperatiflerin, Ticaret Odala· bir yerde, bilmedigi, tammad1g1 onnan 
rmm ilah ... Muktedir ikhsadcilan se - ve daglar ic;inde gene, guzel bir kadmm 
vine; ve memnuniyetle kar~Ihyacaklan- «c;antacJ» dedigimiz yabanct bir ki:iy)u ile 
m da unutmamak icab eder. Hulasa, 
Ti.irk iktisadmm gittik~e ilerlemesi, as- yapayalmz kalmak keyfiyeti de olduk~a 
rile~mesi sayesinde mi.istakbel Ti.irk ik- muhim hir meseleydi. Bunu takdir eden 
tisadclSI, i.izerinde ~ah§acag1 geni§ bir Y1ldtz, c;antactya: 
faaliyet sahasm1 her zaman ve her yer- - BaQa bak, arkada~. demi§ti. Sen, 
de bulacakhr. §oyle ta uz.aktan ve sol tarafimdan on 

Yeni Faki.ilte birkar; giine kadar ga- metro ac;1k gideceksin. Sakm, yamma so
li§malarma ba§hyacakhr. Bu mesai ilk kulay1m deme ... 
zamanlarda muvakkat bir §ekil altmda Zavalh koylii, namuskar, saf c;antacJ 
cereyan edecc.Ktir. Fakat kanaatimce ld ~ ne o ugunu anlam1yarak uzaga arJlmJ•, 
hi.ikumetin bu yeni kararmm k1sa bir 1 ~ ' a arga gezmege ba~lami~b. 
zaman ir;inde biiyi.ik muvaffakiyetlerle y ' ' 
neticeleneceginden ve tkhsad Fakiiltesl Jldtz., titrek, heyecanh bir sesle vak'a-
sayesinde cyeni Tiirkiye» nin ulusal ik- Yl anlabrken: 
tJsad politikasmdaki yuksek gayelerinin - <;iftem, sol kolumun iizerinde, iki 
hirer hakikat halini alaeagmdan tama- parmag1m da hirer tetikte, diyordu. Goz-
mile emin olabiliriz. lerim de c;antacmm gozleri ic;ine dikilmi§· 

Dr. Fritz Neumark ti. Bana dogru §iipheli bir iki ad1m ntar 
E~onomi Ord. Profesorii lstanbu1 atmaz. tetiklerin ikisine birden asJlacak

Universitesi ikttsad ve !9timaiyat tJm. 0 kadar korkmu§tum, ki ic;ime agla
Enstitiisii Direktorii . mak geliyordu. 

mi§ti. 
,Simdi, oda kapismJ kilidlemiyor. Gar

diyan geldigi vakit ardma kadar ac;1k 
b~rak1yor; hatta baz1 zamanlar dt§anya 
b1le <;1k1p grup grup toplanan ve bagn§a
rak konu§an mevkuflarm sozlerine kan -
§Jyordu. 

Zaman gec;tikc;e bunlann ilk bah§ta -
ki korkunc manzaralan altmda masum, 
ve belki de acmacak bir cepheleri oldu· 
gunu anlam1ya ba§hyordu. Onlarla be -
raber ayni ot minderin kenanna ili§ip, 
ortaya konmu§ ka~ak tiituniinden dolma 
s1gara sarmastm, onlar gibi ag1z dolusu 
iciifur savurmasmt ve onlann diinyaya 
bakmasJm ogrenmekten bir zevk duyu -
yordu. 

Dal,a buraya gireli on be§ gun olma • 
mi§tJ ki haydud ve serseri diye tamhp 
halkm z.ihninde cinlerin ve hayaletlerin 
yerini tutan bu korkunc insanlar ic;inde 
ya§amak, onlarla konu§mak, hatta baz.an 
uzun uzad1ya derdlerine kulak vermek, 
bir<;ok ag1zlardan ayni trajdinin sahne -
lerini dinlemek yiizunden, nihayet onlara 
mucrim goz.ile bakamJyacak ve <<seni it
ham ediyorum l» diyen hakimlere hayret 
edecek hale gelmi~ti. 

Cemalle konu~tuklan zaman, 1shrab 

tiler, fakat bun a mustahakt1m; golge al
tJna sigmip ate§te kavrulanlara ac1yor -
dum. Ishrabm ne oldugunu bilmeden Js
hrab <;ekenlerin kahramanhgmJ yapmak 
istiyordum. Hakikaten yegane mahkum 
benim! Cezam1 c;ekmeliyim !» diyordu. 
Arhk bu binaya girerken duydugu tarif 
edilmez oliim korkusu silinip gitmi§ti. Ka~ 
kere hakimin huzuruna ~1khg1 ve gece ya
nlarma kadar merkezde kulagma kor • 
kunc seslerin aksettigi mada terorla istin
taka c;ekildigi zaman yava§ yava§ JstJrabm 

manasm1 anlamJYa ba~larnJ§, ve bu ~o -
kuk kara yiizlii, vah§i hak1§h hapisane ar· 
kada§lanm bagrma basarak, «hulutlarm 
iistunden yere bakmamn cezasm1 c;ekiyo
rum. Riiya gormenin cez.asm1 ~ekiyorum. 
IstJrab beni uyand1rd1. Ben de sizdenim l» 
diye baguacak hale gelmi§ti. 

,Simdi goziinde her~ey ikiye aynlmJ§· 
tJ: Bir tarafta ,HacJ Toran ve onun sJ • 
mf1; Cite tarafta kczacJiar, debaglar ve 
butun bu hapisaneyi dolduran ~ocuklar .. 

T rajedinin diigumii onun i~in tama -
mile <;ozulmu§tu. Arhk itham etmenin 
bo§lugunu goruyor ve buyuk sava§m a
rasmda kahp yolunu bulamadan ezilen· 
lere ac1yordu. «,Suphe yok, ben onun 
kurhamy1m !» diye dii§iindii. ;limdi ha -

Arama Dcgana kar~1 yumruklanm SJ· 
k1p topuklanm yere vurarak: 

. - Sayle bakahm, diyordu. Nic;in, ni
c;m heni du§iinmuyor, bir keklige feda e
diyorsun? Hadi, cevab versene ... 

Hucumile tepiniyor, ve arhk kopuru -
yor, kopiiruyordu. 

<?uzel bir c;ehrenin handesi kadar, gir
yest de hence guzeldir. Fa kat, hiddet ve 
~iddetin de dilfirib simalar uzerinde bu 
derece halavethah§ tecelliler yaphim1 
h' .. . . 

~c; gormemJ§hm. Bu tugyan kar§Ismda 
b~<;are Dogan, ne yapacagmt §a§trarak §a· 
hm gormii$ kaz. palazt gibi sindikc;e sini
yor, ka<;acak, sJgmacak delik anyordu. 

Her ikisine de ayn ayn acimakla be
raber Dogam yalmz. bir noktadan haks1z 
buluyordum. Dogan, bazi avcJlar gibi he
defini §a§ITIDI§h. 0, kniah kekligi ya
mha§mda, elinin altmda dururken arhk 

yabani, dagi, vah§i keklikler arkasmdan 
ko§mak ve as1l kekligini kayhetmekle el
bet biiyuk bir hataya du§mii.§ oluyordu. 

Ba§ka hir bakJ§tan bu mevsimde agac 
yapraklanmn henuz tamamile dokiilme
digi, boyle me§elik, c;amhk bir orman 

i<;in~e ~ki avcmm birbirini kaybetmesine 
de Jmkan olamazdJ. Bu kabil sik orman
l~r, esasen avCIIar ic;in buyuk bir tehlike
du. 

B~z1 y~r!er vardtr, ki insan be§ altJ a· 
dtm J!erJSJm goremez. v e on linden, ya
h~~ yamndan kalkan keklik gihi, c;ulluk 

gJ.bJ bir aVJ vuraytm derken biraz otede
k~ _arkada§mm viicudunu delik de§ik ede
bthr_. Boyle yerlerde, ya, yanyana gez
meh, yahud da aralarmda dereler, te -
pel:r. bulun~ah, has1h sa<;ma menzilinin 
hancmde bJrbirinden uzak olmahdtr. 

. T ~criibekar, eski bir avc1 s1fatile ken
dJ!e~me bu §ekilde bir hayli nasihat ve 
tavsiyelerde bulunarak her ikisini de ba
n~ttrdJm. 

.. Bulundu~umuz §U «OsmancJk» koyii
nun kahvesmde diger arkada§lanmlZl bir 
kac; saat bekledik, gelmediler. Anla~1h _ 
yordu, ki bizim arkada§lar, burayp. ugra

madan hedefimiz ve geceliyecegimiz 
«Bayramdere» koyiiniin yolunu tutmu§· 
lard1. 

Geceden tren ic;inde sarsilarak uyku -
suz kalmi§, §imdi de fazlaca yorulmu§ 
oldugum i~in huradan Bayramdereye ka
dar. katedecegimiz iki, uc; saatlik mesa
fey! avlanarak gitmek i§ime gelmedi. En 
dogrusu hunu gozum yemedi. Bundan 
~aada, sahahtanberi gozumii ayJrmadJ
gtm bulutlann gidi§inden, aldigi ~ekiller
d;n. l~dos ruzganmn en sonunda giizel 
bir yagmur getirecegini de anlarnt§hm. 

Bun~, arkada§lara soyleyince onlar 
da bemm hareketime i§tirak ederek ava 
bedel, sJh yiiruyii§lerle kestirme bir pate
kadan «Bayramdere» yclunu tuttuk. 

Koyiin kahvesinden i<;eri girerken bitik 

b~.r ?.aldeydim. Ytkthr gibi sandalyeye 
~oktum. J3e§, on dakika sonra da yagmut 
ba§ladt ve adeta sicimle§ti. 

.Simdiye kadar goriinmiyen diger ar _ 
kada~lanmiz da, bardaktan bo§amrcasl· 
na yagan bu yagmur altmda bulundugu

muz. kahveye hirer hirer damlamaga ba§

l~dtlar. Ve ak§arnm bu zifiri karanhg1 i
<;mde ha§lanarak tuyleri ters don .. b' 
t k I kl ~ ·1 mu~ tr 
avu Js a Igt e hirer tarafa buziildiiler. 

KJrklareline giden ikinci grup avda§· 
~aru~uz da gelmi~ler, bize iltihak eylemi§· 
erdt. Bunlan da Bayan YtldJza §U su-

Y~h i~i~ hi<;bir endi§esi yoktu. Y ann bel
~~ ?e .bt~~~c;urumdan yuvarlamp gidece -
gmi hiidigl halde, bugiin dolu ag1zla ku
fur savurarak kahkahalan atan bu adam
!ar. a_rasmda bulunmak ona en keskin bir 
1~kmm sarho§lugu gihi ta§kmca zevk ve· 
Syordu. ArtJk yanm du§unmiiyordu. 

ehpayJ veya kur§unu hic;e saYJyordu. 
«Fa kat §ayed bir kurtulacak olursam 
yapacagJml ben bilirim! » diye soyleni : 
yor ve giiliiyordu. 

Biitun bu ta~kmhgt, Cemal bir sarho§
luk nobeti gibi gordugu i~in tekrar daha 
derin bir c;i:ikuntiiye dii§mesinden 
endi§e ediyordu. 

Cerna! vaziyeti anlattJ: 

- Sen yiktldm! ~imdi hepsi cephe 
yap1yor. Nur, kendini onlara feda ede -
cek. F akat gidip bu klZln ayaklarma ka· 
panmahsm! Sen onun hayahm peri§ an 
ettin. Zihninde bir diigiim hiTaktm, ve 
bunu ~ozmeden <;ekilip gitmek istiyorsun. 

Oy~a bugune kad?r yalmz senin ic;in mu
kavemet ediyor. Iftiralara, hakaretler 
i~in~e.' hu §ehir~e i§ledigi bu~un giinah e: 
Ian 1t1raftan c;ekmmiyor. «Bana iftira et
mf babasmi kurtarmak ve seni kaybet -
memek i<;in katlamycr. 

<Arkasl var) 
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V 1lba§J gecesini nasi! ge~irdikleri~ 
ni yuksek sesle konu§uyorlardJ. 
Kulak misafiri olmak z.aruriydi 

ve dinledim: 
- Salonlar, §ans ilahesini imrendire-

cek kadar giiz.el hazJrlanmJ~h mon§er. 
Poker i~in dort, roulette i<;in bir, laskine 
ve bakara i<;in de hirer masa aynlmi§tl. 
Brie; oymyanlar ayn hir odada kalacak· 
lardJ. Ben hepsinde §ans1rn1 tecrube et• 
tim. Pokerde kayhettim, laskinede ka~ 
z.and1m. roulette yeniden zarara girdim, 
bakarada ziyamm1 <;tkardtm. Bu, ho§u~ 
rna gitmiyen bir flux et reflux idi. San
simi mutlaka lehime · <;evirmek laztmdJ. 
Bu sehehle Jsrar ettim ve ... harab old urn. 
.Simdi yuz. lira borcluyum, bu paray1 bul· 
maya c;ah~tyorum. Malum ya, kumar 
borcu ba§ka borclara henzemez. 0 bir 
Dette d'hcnneurdur. 

Beriki ic;ini \;ekti: 
-Ben, dedi, utanmasam ha§trnl yum~ 

rukhyacag1m, <;unkii §ans1m, damarda 
dola~an kan gibi benimle kayna§rnt§tl. 
Poker masasmda kareler, flu§ ruvayyal· 
lar bana sanki a§Jk olmu§lardJ avucu• 
mun ic;inde donup duruyorlard1. 'Roulette 
parmag1m1 hangi renge veya numaraya 
koysam ~ans donup dola§Ip orada duru
yordu. Y almz. hu kadar olsa iyi. A§k ta 
hu ytlb~§.1 gecesi elini etegimden c;ekmi
Y?rdu, mmden aynlm1yordu. Hani o es
kJ meseller, proverbeler?.. Kumarda ka~ 
z.anan a§kta kayhedermi§ ha. Gelip te 
0 gece beni gormeliydi. Kumarda herke-
se duman atttrdigJm gibi biitun kadmlari 
da heyecan ic;inde bJrakml§hm. F okstrot• 
tan, t~n-~odan tut ta valse, mazukaya ka· 
dar ~utun kcllar beni bekliyordu. Ne ya .. 
Zik ~1 bu !f!iikemmel baht gecesi fakir bir 
muh1tte, lstanhulda gec;ti. Ben Montd 
Karlo' da bulunmahyd1m ? .• 

.. Bu sozu duyar duymaz gozfunun 0 .. 
nunde rahmetli Ahmed Rasim canland1. 
Adt arttk aram1zda da amlmamaga ba§h• 
y~n o buyuk muharrir de bir gun boyle 
biT konu§maya tesaduf etmi§ ve kumar 
oyna~a.k i<;in Monte Karlo'ya kadar git· 
mek Jshyen ku§ beyinli adama - soguk• 
kanhhgmJ kaybederek - §U si:izleri hay• 
k!TdJgmi ban a soylemi§ti: 

- Orada pi~manhk satlhr evlad. Bu 
meta1 almak ic;in ne diye yorulacaksm?, 

Rasimin bu sozundeki nukte tarihidirc 
Eski miiverrihlerin rivayetine gore Yu~ 
nanistandaki Corinthe §ehri bir zamanlar 
~ii.nyamn eglence ve sefahat merkeziydi. 
Ik1 fettan kadm altm sa~_;lanm ag, bay .. 
g~n gozlerini tuzak yaparak eglenmek j.. 
c;m oraya gelenleri soyup sogana c;eviri .. 
yorlar ve ytkllrnl§ yuvalarm enkaz.t uze• 
rinde ka§aneler kuruyorlard1. F akat on• 
!arm giizellik §ohretleri ovalan ve deniz• 
leri a§Jyor ve Corinthe gene hergun yeni 
zen~in kafilelerile dolup bo§ahyordu. 
EskJ :'un~n dilinde: Corinthe'e gitme~ 
~erk~s.m elmden gelmez, meseli yer aldt• 
g~ g1b1 _me§hur hatih Demosten de ate§li 
h1tbelennd~ s1k 51k «oraya z.engin gi~ 
~enler fakir doni.iyor. Yurdda§lanmJ fe· 
laketten korumak isterim» diye barbar 
bagmyordu. i§te o mada o heybetli ha• 
tibe biri sordu: 

- Corinthe' de ne sat!hyor us tad~ 
Du§iinmeden cevab verdi: 
- Nedamet azizim, nedamet!. 
Ahmed Rasim kadar cesur olamad1m 

ve Monte Korlo'ya hasret c;eken gence 
«orada pi§manhk satJhr» diyemedim. 
Sukutumu §imdi telafi ediyorum. 

M. TURHAN TAN 

retle tamthm: 
- Sabri <;omelmez, dedim. Bizirn 

«Cumhuriyeb> in mutemedi, avc1lann da 
gayrimutemedidir. S1ras1 gelince bunlari 
ve soy admdaki sebeb ve hikmeti anlar~ 
SIOIZ. 

Gozliigiinun c;erc;evesi kenanndan size 
sinsi sinsi bakan, bir projektor parlakhgi .. 
le gozheheklerinden zeka fi§knan arka~ 
d~§tmtz, gayet saym, ho§gu, ho§ sohbet. 
nukteperver, zarif bir avc1 olmakla hera~ 
her maalesef ismini, huviyetini soylemege, 
alelhusus yazmaga mezun degilim. 

Ben, b_u tamtmak merasimile me~gul 
olurken h1r taraftan da gozlerim, Sabrinin 
gozleri i<;ine dahp <;.1k1yordu. Sabri, Y1l· 
dlZJn ka~ISlnda yelkenleri suya indirmi§, 
kolu, kanadJ kmk bir halde afallay1p kal
rnJ~tJ. Adeta bir statu §eklinde, pas, beyaz 
hiyiklan dii~iik, gi:izleri siizuk, hatm mU
devveri ~i~ik Ve one dcgru <;IkJk bir vazi• 
yette ayakta durmu~. hayran clmu§, 
donakalmJ§, ~itmi~ti. 

Bedri Ziya AKTUNA 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tur
han T amn en giizel eseri 

Pek yakrnda 

Cumhuriyette 



Bugiin yap1lacak 
olan lik mac;lar1 

Fenerbah~e Giine~le, Galatasaray Vefa 
ile. istanbulsr-or da Hilalle kar,tlaftyor 

Bu sozleri i~ittikten sonra Prens R1z • 
kullahm yiiziinde garib bir giiliimseme 
1oriindii. Cozleri yere dikildi, bir sigara 
rakh ve birkac; nefes c;ektikten sonra: 

- Kendi hesab1ma, ben arhk vazife
li yaphm dostum ... Miinaka~a etmek sa· 
ihiyetine sahib degilim. Miinaka§a et -

.,iyelim... Size baz1 ihtarlarda, bazt is -
1adlarda bulundum... Son defa ve bu 
niilakab bitirmek ic;in ister misiniz ki size 
'ir nasihatte bulunay1m? .. 

- F aydas1 yok dostum ... 

- Belki... Su sizin kaleniz iskambil 
ig1dmdan yap!lml~ kalelerdendir. 

Sonra ba~ garsonu c;ag1rarak hesabm1 
tedi ve garsonun yamnda Azmi Beye: 
- Belki siz kalacaksmJZ, degi) mi 

lostum? Oyleyse AllahaJsmarladJk. Bu 
amek pek nefisti, te~ekkiir ederim. 

Doktorun misafiri 
Y ~ilkoydeki «Ya~Jyan olii» niin va· 

~iyeti garibdi. Yeniden canlanmasmJ ve 
lcktor Samoilofla miilakahm takib eden 

Bugiinkii ma~lar 

giinleri Hasan Nuri merak ve ~a§kmhk 
ic;inde gec;iriyordu. Bir taraftan yalmzhk, 
obiir taraftan yiiziindeki maske onu bu
nalhyor, ne yapacagtnl §a§Jrhyor; kendi 
intihanm haber veren gazeteleri tekrar 
tekrar okudugu halde gene gece giindiiz 
yapacak i~ bulamamaktan miitevellid Sl· 

kmt1ya <;are bulam1yordu. 

Doktor Samoilofun muhitine ginnek, 
onun etrafmdakilerle tam§mak, dost ol
mak te~ebbiisleri hep bo§a c;Jkti. Zaten 
doktor evinde pek nadir bulunuyordu. 
Ye~ilkoyde Hasan Nurinin de ikametine 
tahsis edilen ko~ke ancak ugrad1g1 anla

~Ihyordu. Bununla beraber yamndaki 
gencle birlikte hergiin bir kere pans1man 
yapmak iizere Hasan Nurinin yanma 

gelmegi ihmal etmemi§ti. Hasan Nuriye 

kar§I pek nazikti, ikide bir ona pansima

mn aciSlndan, yemeklerin iyi olup olma

digmdan ve ~ikayeti olup olmadJgmdan 
bahsediyor, fa kat Hasan N urinin sozle

rini beklemeksizin biitiin izahlanna evet 
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Nafta V ekilinin 
genclige giizel 

bir miijdesi 

Dedikodu her tarafa yay1hyordu 
Evvela ingiliz, sonra Amerikan gazetelerinin yazdiklarmt saray te~ 

ediyordu. Kral son hareketile bunlart teyid etti .•• 
-8-

Kral Ectwarct, istanbulu ziyarettnde M actam Stmpson'la beraber ~ehrt gezeri',-

merikah kadmla alakasm1 kesmesini te -
menni ediyordu. 

Prens de Galles bu mi.idahaleden nic; 
ho§lanmiyoildu. Hatta bir giin kendisine 
nasihat vermege tevessiil eden saray pis
koposunu fena halde terslemi~ti. Onun 
hie; bir ve<;.hile nasihate ihtiyac1 yoktu. 

Be,inci George oldiikten sonra 
ingiliz Krah Be§inci George'un vefa· 

tma kadar vaziyet bu ~ekilde kald1. Bir 
c;ok kimseler, V eliahdin Kral olduktan 
sonra Madam Simpson'la alakas1m ke • 
secegini umdular. F akat bu iimidler ta -
hakkuk etmedi. Hele ge<;en yaz Sekizin
ci Edward ismile tahta <;Ikan Prens de 
Galles'in Nahlin yatile Adriyatik, Ada· 
lar denizi ve Tiirkiyede yaphg1 seyahate 
Madam Simpson'un da i§tirak etmesi bu 
tahmini biisbiitiin ortadan kaldJrdi. 

V e i~te ikisi arasmdaki as1l a~k bu se
yahat esnasmda hakikate inhlab etti. 
Kral Edward ve Madam Simpson bu 

seyahat esnasmda biribirlerini c;1lgm gibi 
sevdiklerini ve yekdigerlerinden aynla· 

mtyacaklarmt anladi!ar. Neticede evlen

mege karar verdiler. 
Londraya doner donmez Madam 

Simpson kocasmi buldu. V e tam bir cen

tilmen olan M. Simpson'a aynlmalanm 

teklif etti. M. Simpson bu teklifi kabul 

etti. F akat aynlmak ic;in hukuki bir 
beb bulmalan lazim geliyordu. 
Simpson kabahati iizerine alarak ttl 
kilde bir formalite ile mesdeyi hail~ 
ler: 

Bir gece M. Simpson <<Altmtoi11 
cuk» adile tamnm1~ maruf bir Lon 
dul kadmla yiiksek bir barda hususi 
h&erede yalmz kaldiiar. Tam bu 
da frakh ve silindir ~apkah iki centil 
gayet ciddi bir tav1rla ic;eri g]r 
<<Altmtomurcuk» omuzlan <;Iplak 
halde M. Simpson'un kucagmda ya 
yordu. Centilmenler ikisini de gene II 
ciddiyetle selamladiktan sonra d~ 
<;IktJ!ar. Bunlar mahkemede M. s· 
son'u bir zevce yaki~miyacak ve ! 
kanunu medenisine nazaran bo~ani11 

sebeb te§kil edecek bir vaziyette gord' 
lerini soyliyeceklerdi. 

Hadisenin bundan sonrasm1 biliyo 
Kral Edward Madam Simpson'u !n 
tahtma tercih etti. Windsor Diikii ~· 

Viyanada Madam Simpson'un bo~a

masmi bekliyor ve Kan ~ehrinin en 
yiik c;ic;ek<;isi hergi.in Madam Simpson 

evine biiyiik bir demet orkide gotii~ 
ic;in Windsor Diikiinden emir alm1~ ~ 
Iunmaktadir. 

-Son-

Tek boynuzlu inek ve okiiz yeti,tirildi 

,.. 
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A vrupa hathnda ilk trenlerimiz Oniimiizdeki yJI 
.___,...,.~-,._,.._...,........-,.,...,.......,.__......-~.,._... Balkanlarda neler 

Hit/erie g0rii$mek ir;in 
Y ap1lan gayret ve emek 

nas1l b~§a ~1kanhr? 
olabilir? 

Bu sene, Balkanlar1n 
sulh ve kuvvetlenme 

yd1 olacakbr 
Bu sene Balkanlarda cereyan etmesi 

muhtemel alan hadiseleri §U §ekilde 
hulasa edebiliriz: 

Yugoslavyada 

Milli iclareye intikalclen ilk Avrupa katart yollarcla ..• 

1936 senesi, Yu
goslavya i<;in bir 
istikrar senesi ol
mu§tur. M. Stoya -
dinovi~'in i§ ba§ma 
gelerek harici ve 
dahili politikada 
gayet iyi bir yol 
tutmu~ olmasr dost 
ve miittefikimiz o· 
lan bu Balkan dev
letini r;ok iyi bir 

Ilk treni selamlamaga ko,an halktmt:z ._.,.,..._. 

Koylerden get;erken tezahiirat 

Kolordu Kumandam General Salih heyetle beraber trende 

Jlk tren bir tak altrndan get;iyor 
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Yugoslav • Bulgar 
pakt1 imzalantyor 

[Ba~taraft l tnct aahttecte] 
te kald1gl rnii§ahede edilmi§ti. 

Bulgaristan diger Balkan devletlerile 
mukarenet tesisi hususunda gosterdigi ar
zu, statiikonun muhafazasile Balkan sul
hunun idamesini istihdaf eden Balkan 
paktmm esasma tamamile tevafuk etmek· 
tedir. 
Bulgar gazetelerinde miitalealar 

Sofya 2 (Telefonla) - Bulgaris -
tan! a Y ~oslavya arasmda akdedilecek 
ebedl dostluk muahedesi miinasebetile 
biitiin Bulgar matbuatJ hararetli maka • 
Ieier ne§retmektedir. Ba~vekil Kose lva
nof'un bu haberi yeni sene miinasebetile 
irad ettigi nutukta bir miijde olarak s<iy
lemesi de Bulgaristamn bu muahedeye 
vedigi fazla ehemmiyeti gosterrnektedir. 

Bu muahedeyi bilahare bitarafhk ve 
ademi tecaviiz. _muahedeleri takib ede· 
cektir. Sofya Universitesi hukuku diivel 
profeM>rii Genof bu muahede miinasebe· 
tile verdigi beyanatta §i:iyle diyor: 

«- 23 sene sonra daha §iimullii bir 
mikyasta olarak Balkan Harbi arifesin ~ 
deki Bulgar - S1rb dostlugu meydana 
.;1kmaktad1r. Bu yeni ittifak bilahare 
Balkan Harbini bozan 1912 senesi ha~ 
disatmt tekerriir ettirmiyecek ve bunun 
oniine g~ecektir.» 

Cankof'un na~iri efkan Slovo gazete
si bu hususta yazd1g1 ba~makalede bu 
muahedenin heniiz daha teferruah bi -
linmemekle beraber bunun miisavata, a· 
dalete istinad edecegini yazmakta ve bu· 
nunla Y ugoslavyada ya§tyan Bulgar e • 
kalliyetlerini kasdetmektedir. 

Sofyamn en agu•ba~h Utro gazetesi 
de Bulgar- Yugoslav dostluk muahede
sinin itimad ve hiirrnete istinad edecek 
yeni bir Balkan binasmm esast olacagtm 
ve biitiin bunu her iki tarafm hududlarm 
kap1lanm a<;tp bu suretle daha geni§ bir 
faaliyete meydan verecegini yazmakta • 
d1r. Velhasll biitun matbuat bunu iyi 
bulmakta ve Ba~vekilin yrlba~t nutkun
da dedigi gibi bu muahede ile Bulgaris~ 
tanm .hududlartm ve emniyetini temin e
decegini yazmaktadtr. 

Y an resmi «Dnes» gazetesi, bu pak • 
tm Kral Aleksandr ve Boris tarahndan 
a<;ilan kiyasetli siyasetin bir neticesi oldu~ 
gunu kaydettikten sonra memleketin her 
tarafmdan gelen haberlere istinaden Bul~ 
gar milletinin karde§ Yugoslavya ile ebe
dl dostlugu heyecanla kar§tladlgml yaz • 
maktadu. 
Bir M acar gazetesinin miitalecur 

Budape§te 2 (A.A.) - Havas A
jansmdan: 

Bulgar - Yugoslav dostluk paktmdan 
bahseden siyasi mehafil bunun, Bulg~. 
ristanm tadilciler taraftm terkederek Bal
kan paktma iltihakt demek olmadiginl soy
lemekte ve mezkur paktm Bulgaristam 
Kiic;iik Antant tarafma celbetmekten zi
yade Yugoslavyay1 dostlanndan ayrrmak 
gibi bir netice verecegini iimid eylemek
tedir. 

Bulgar elkarr umumiyesi memnun 
Sofya 2 (A.A.) - Yugoslavya ile 

bir dostluk pakh aktine dair alan haber, 
bi.itiin Bulgar mahfellerinde yeni ·enenin 
ba§langtcmda Balkanlar bart§t i.;in bir fa
j; haytr olarak kar§!lanmaktadlr. 
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SON MEKTUB 

En hali• memleket 
hikayeleri 

Fiati 40 kuru~ ........................................ 
•••• •••••••••••••••••••• Ill II Ill II •••••• 

Klocl Anenin en giizel 
romam 

Ate§in Rus a§kl ve bir ihtiras 
maceraSI 

GENQ RUS 
KIZI ARYAN 
~nrlrealer r 

vaziyete getirmi~ - M. Stoyadinovir; 
tir. Yugoslavyada unsur aynhgr yiiziin
den devam edegelen Htrvat anla§maz -
hgr, koylii meselesi ger;en seneki vazi -
yetle kryas edilemiyecek derecede azal
mt§ ve asgari bir hadde inmi§tir. 

Dost memleketin bu sene i~inde 
yapacagt i§lerde Yugoslavya - Ro • 
manya - c;ekoslovakya arasmda miida • 
faa silahlarmt ayni sisteme irca proje · 
sini tatbik mevkiine koymak -ir;in esash 
adtmlarm atllacagt muhakkaktlr. ~u • 
batta Atinada toplanacak Balkan !tilaft 
konseyi ve daha sonra Kii<;iik Antant 
konferans1 Yugoslavya ile miittefikleri 
arasmdaki bagr takviye edecek iki f1r -
sat olacaktlr. Bundan ba§ka Almanya 
ile ltalya Kiir;iik Antantla me§gul ol -
mak i§ini §-imdilik tehir ve bu devletle
rin sadece bitaraf kalmalarm1 temin et
mek maksadile hareket etmeleri, Yu -
goslavya ile ltalya ve Almanya arasm
da yeni anla§malar akdini ihtimal da -
hiline sokmaktad1r. Ayni §ekilde bir 
Yugoslav diplomatmm Berlin, Roma, 
Viyana ve Pe§teyi ziyaret etmesi miim
kiin oldugu gibi Alman, !talyan, Avus -
turyah ve Macar diplomatlarmm da 
Belgrada gelmesi <;ok muhtemeldir. Ay
ni zamanda Yugoslavyamn Habe§ ilha
kmt tammas1 keyfiyetinin de yakm bir 
istikbalde tahakkuk edecegini tahmin 
edebiliriz. 

Yugoslavya, jTlltn son gi.inlerinde Bul
garistanla bir dostluk muahedesi akdine 
de hazirlanml§tir. 

Romanyada - · 
Romanyada bu sene zarfmda cereyan 

eden en miihim siyasi hadise M. Titu -
lesco'nun hiikfunetten aynlmastdtr. 

Bunun neticesi olarak Romanya, !tal
ya aleyhtarhg1 politikasmdan vazg~ -
mi§ bulunmaktadtr. 

Romanyamn bu sene i<;inde gerek 
kom§U ve miittefikleri ve gerekse !tal
ya ile daha iyi miinasebetler temin e
decegi tahmin olunabilir. Romanya Ha
riciye Nazrn M. Antonesco'nun son Var
§ova ve Paris seyahatleri bu devletlerle 
miinasebetleri gok kuvvetlendirmi§tir. 

Kii~iik Antantm ezeli gayesi olan Po
lonyay:t da kendi r;err;evesi dahiline al
mak iimidinin bu sene i.;inde tahakkuk 
etmesi beklenemez. Yalmz Romanyanm 
Yugoslavya ve c;ekoslovakya ile yaptlg1 
ekonomik i§ birligini Polonyaya da te§· 
mil etmesi imkan dahilindedir. 

Yunanistanda 
Yunanistan, Balkan devletleri ara • 

smda bir sene ir;inde en biiyiik dahili 
inlalabt g~iren millettir. Liberal ve 
ciimhuriyetr;i bir devlet olan kom§umuz 
umumi bir plebisit neticesinde rejimini 
degi§tirmi§ ve saltanatl iade etmi§tir. 
Bundan sonra Venizelos, Kondilis, De
mircis, c;aldaris, Papanastasiu gibi bii
yiik devlet adamlan lasa fastlalarla ha
yat gozlerini yummu§lar ve Ba§vekil M. 
Metaksas'a istedigi icraat ve 1slahat1 
yapmak i<;in meydam ar;rk buakmt§lar
drr. 

M. Metaksas memlekette evvela ko
miinistligi ve sol fikirleri tamamile or~ 
tadan kaldrrm1~ ve bir nevi kooperatif 
devlet sistemi kurmak it;in r;ah§mtya 
ba§lamt§tlr. 

Bulgaristanda 
1937 senesi zarfmda Balkanlarda en 

fazla hareket sahnesi olacak olan mem
leket her halde Bulgaristandlr. Ciinkii 
Bulgaristan bu sene i<;inde kat'i hiikmii
nii verecek, ya Balkan devletleri, ingil-
tere ve Fransa aleyhine bir cephe ala

cak, yahud da Balkan devletlerile de 
anla§maga ve belki de Balkan Antantt
na girmek kararmt itiihaz edecektir. 

N etekim son gi.inlerde Bulgaristan 
Yugoslavya ile bir dostluk muahedesi 
akdine haztrlanmt~ttr. 

Eski Bulgar BaFekillerinden M. c;an
kof'un seyahati, Bulgaristana bu hayati 
karan verdirecek en miihim saiklerden 
biri olacaktlr. 

MURAD SERTOCLU 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tur
han Tanm en giizel eseri 

Pek yaktnda 

Cumhuriyette 

Bir Frans1z muharririnin lecr~besi 
Hitlerin nazik muavini: «- Hay1r, hay1r, dedi, Fiihrer'in 
rahahn1 bozmak olmaz. Hem Fransa bizim sadre §ifa ve
recek sozlere ihtiyacimiz oldugu zaman bunu yapb mt?» 

Berhtesgaden'cle Hitler'in ko,kii 
Paris gazetelerinden «Le Journal» in., la§anlann «FransJZ gazetecisi>> diye f1 • 

«Berchtesgaden» e gonderdigi hususi s1lda~arak benden bahsettiklerini i~itiyo • 
muhabiri bildiriyor: · rum. 

Hitler re)tmmm teessi.isiindenberi AI- Nihayet, Hitlerin muavmmm beni 
manyaya birka~ defa geldim ve ilk se~ bekledigini haber veriyorlar. 
yahatimde ~dindigim inttba her sefer ay~ Kalkt!m. Delilimin pe§istra, ay l§lgl al
nen tazelemyor. Ya Alman hududlan tmda oyna§an yaprak golgelerile dolu 
haricinde ya§lyan bizler deliyiz, yahud beyaz ve kaygan bah~e yollanndan ge~
bizzat Almanlar hakikat mefhumunu tim. A§tlmaz bir mania gibi gordiigiim 
kaybetmi§ler ve hayatm miibrem ihtiyac· biiyiik demir parmakbkh kap1, kar§imda 
lanm, kendilerini tehdid eden tehlikeleri, ardma kadar ac;ildi. 
Avrupay1 ve diinyay1 unutmu§lar, gozle· Hiirrnetkar ve miiltefit bir sivil memur, 
rini Fiihrerlerine dikmi~ler hayal ic;inde nail oldugum bu umulmaz mazhariyete 
ya§lyorlar. o kadar §a§ml§ ki, adeta «belki Fiihrerin 

Almanyada beynelmilel siyaset yok huzuruna kabul edilecek olan siz, kimsi
gibidir. Almanyada, yalmz Almanya niz ki bu nimete nail oluyorsunuz ?» diye 
var. 25 ve 26 kanunuevvel giinleri bay- sorar gibi yiizi.ime bak1yor. 
ram ve 27 pazar oldugu i.;in ii.; giinden- .Sefin evinin oniinden ge~erken deli
beri gazete yiizii de gi;irrnedim. Hulasa, lim, bir kiliseye girmi~ gibi, sesini al<;alt!· 
Berchtesgaden' e havadis gelmiyor. Bu yor. hte ko§kiin oniindeyiz. Apaydmhk 
sabah Gazette de Munich'i giic;halle te- bir siirii pencere. Demek ki ev ba§tana§a• 
darik edebildim. Fiihrerin faaliyetine, gl dolu. F akat acaba kimler var? Duvar 
kimlerle gorii§ti.igiine, projelerine dair hi~ lar ic;erinin esranm dJ§anya verrniyor. 
bir tafsilat yak. Y egane havadis, Noel Deli lim de o duvarlar kadar ketum. 
reveyonunu Miinih'te, sad1k muavtm Acaba Blomberg ve Ribbentrop ora
M. Bruckner'le birlikte ge~irdiginden i- dalar m1? Otelimin kaptctsl bu zevatm 
baret. Burada, siyaset bir mUdQ.et i~in daima bu otelde misafir olduklanm ve 
tatil edilmi~ ve herkes bir nevi tedaviye eyluldenberi de meydanda goriinmedikle
.;ekilmi~ vaziyettedir. rini soylemi§ti. Otelde, §imdilik, sade, 

Ger.;i, Avusturya hududu buraya an- Alman matbuatmm en biiyiik amiri olan 
cak otuz kilometro mesafede bulunmas1- N aztr Funk oturuyor. F akat onun da 
na ragmen, insan, Almanyada bulundu· burada resmi bir maksadla bulunmadigl
gunu her dakika hatuhyor. Her yo! ag- m soyliiyorlar. Esasen General von 
zmda, her magazada, her kahvede bir Seeckt'in tedfin merasimi, Alman ricali
«Heil Hitler!» le kar§lla§!YOrsunuz. Fa- nin programlannda degi§iklik yapacakttr. 
kat, bunu soyliyenler, bizim bonjur, Y ann buraya gelecegi haber verilen von 
bonsuvar dememiz nev'inden bir dil ah· Neurath Berlinde kalm1~ ve bizzat Fiih
§ikllgile, ve adeta manasmt dii§iinmeden rer de bu ak§am Berchtesgaden' den Ber· 
soyliiyorlar. Biz .;ocuklanmtza «baba, line gidiyor. 
anne» demesini nas1l ogretiyorsak, AI- Gozlerimi kald1rd1m. K1§ bah.;esini an
manlar da, Heil Hitler demesini ogreti· d1ran camekanh, apaydmhk bir yer na
yorlar. zan dikkatimi celbetti. Yiiz mumlu bir 

Diin, beni kabul edecek alan Fiihrerin avize tavandan yere l§lk serpiyor; duvar
muavininin emirlerine intizar etmek i.izere lar k1ymetli hahlarla kaplanml§. Kabul 
Salzberg' e gitmi~tim. Hitlerin ko§kiine salonunday1z. F akat daha fazla bir §ey 
yakm bir mevkide bulunan bir koyliiniin gorrnege vakit kalmadan, Hitlerin mua
evine ugrad1m. Koyliini.in heniiz on be§ vininin huzuruna girdim. 
ayhk bir ~ocugu vard1. Bu minimini, Gene, <;ok giizel, c;ok san§m bir adam. 
arama, emeklemesini yanda bJraktyor, 0 kadar uzun boylu ki konu§urken ba§l" 
ellerini yukan dogru kaldmyor ve yalmz mr kald1rmaga mecbur oluyorum. Son 
anasmm anhyabilecegi bir lisanla Heil derece miiltefit ve halden anhyan bir zat. 
Hitler I diyordu. Babasl, turistlere mah~ Sozlerimi dinledikten sonra dedi ki: 
sus artistik bastonlar yap1yor ve iistlerine - Hay1r, hay1r, Fiihrerin rahatm1 
Hitlerin ko§kiiniin resmini hakkediyordu. bozmak olmaz. Noel bayram1 istirahate 
Ban a dedi ki: tahsis edilmi~tir ve kendisi kimseyi kabul 

- Siz Hitleri mi gorrnek isti~rsu- etmiyor. 
nuz~ Buna imkan bulacagtn!Zl zannetmi- - Evet amma, Avrupa, Salzberg'in 
yorum. Buraya hergiin binlerce insan §U anda siikunet ve istirahate tahsis edil· 
geliyor. Daha dun deli bir Amerikah, §a- mi~ bir yer olduguna emin bulunsaydt, 
yed Hitler kendisini kabul ederse, ana Fi.ihreri rahats1z etmek kimsenin akhn· 
parti ic;in derhal 100,000 dolar vermege dan ge.;mezdi; fa kat. .. 
amade oldugunu soyledi ve bi.itiin koyii Muhatabtm, benim baz1 §eyleri soyle
ve «S. S» i birbirine kattl. F akat gene mekte zorluk c;ektigimi goriince, imdad1· 
kabul edilmedi. ma yeti§ti: 

Hitleri gorrnek bir §ans i~dir. Bazan - Ne gibi bir §eyden korkuyor? 
onu gorrnek i.;in 1srar edenler bulunuyor. Avrupanm korktugu nedir~ 
Ko§kteki muhaf!Z Hitlerin orada olma· - Son derece miihim miizakereler ce· 
digmt soyledigi halde dinlemiyorlar, reyan ettigi, ispanya hakkmda kararlar 
parmakhgm online postu serip bekliyor· verildigi ve en nihayet harb karan itti· 
lar. Bazan talihleri yaver oluyor, tesadii· haz edildigi soyleniyor. 
fen Hitler oradan ge.;iyor, bekiiyenleri Bruckner, son derece hayret kinde, 
goriiyor, yanlannda durup ellerini s1k1· kahkaha ile giildii. • 
yor, tekrar gelmelerini soyli.iyor ve bu - Mi.izakereler mi? hi amma bura· 
adamlar sevinc i.;inde .;ekilip gidiyorlar. da hie; kimse yok. Harb diyorsunuz, topa 

S. S. merkezinde, sabahki gibi, gene benzer bir §ey gordiiniiz mii? Burada 
Hitlerci genclik te~kilatmdan iic:; erkek mevcud biricik silah §U ufac1k rovelver· 
ve lie; kiZ .;ocuk vard1. Bunlar Hitleri dir . 
gormek ic;in bekliyorlard1. Ben de onlar - Peki, Fransa ic;in sadre §ifa vere· 
gibi bekliyecegim. Vakit gec:;irmek i.;in cek bir §ey soyliyemez misiniz? 
bu c;ocuklarla konu§uyorum. Bu gender, - Fransa, bizim sadre §ifa verecek 
Hitlerin karanm kalb c;arpmtlSI kinde sozlere ihtiyactmlZ oldugu zaman bunu 
bekliyorlar. yaptl mtydt? Maamafih miisterih olunuz. 

S. S. nin adamlarmdan biri, Hitlerin Burada hic;bir fevkaladelik cereyan etmi
kendilerini kabul edemiyet;:egi haberini ge· yor. Fiihrerin, sizin de gordiigiiniiz gibi. 
tirerek .;ocuklarm endi§esine nihayet ver- siikut ve istirahatten ba~ka bir maksad1 
di. Fuhrer kendilerini ak§am yemegine yoktur. 
orada kalmaga davet etmi§, ertesi sabah Miilakat bitti. Sivil memurun refaka· 
ogle yemegine c;agnmt§ ve belki de o za- tinde, S. S. merkezine, oradan otele don
man gorii§ebilecegini si:iylemi~ti. diim. Fa kat acaba, biitiin bunlartn ne 

Ben hala bekliyorum. Et~aflmda do- kadan hakikat? 
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lspanyol donanmas1 ate§ 
etmek emrini ald1 

GONON BULMACASI 
1 2 a 4 1\ 6 7 8 9 1\J 

1 ~ I I I I I lifTj) 
2 I I I 1•1 I I I I 
31 I I I I I 1•1 I I I 
4 I I I 1•1•1 I I I [Ba$tara!~ 1 tnct sahtfedeJ 

ler ag1r zayiata ugramaktad1rlar. 
T eruel cephesi - Arama piyade ate

§i teati edilmi~tir. Esir du§en <;ok miktar
da Kizillar milislerin bozgun halinde bu
lunduklanm teyid etmi~lerdir. 

Roria cephesi - Alruadrones rrunta· 
kasmda hiicum eden milisler geri pii.s -
kiirtii.lmii.~lerdir. 

Madrid cephesi - Kaydedilmege de
ger bir §ey yoktur. 

Madrid 2 (A.A.) - Harbiye Ne
zaretinin diin saat 21 ,45 te ne§rettigi res
mi bir tebligde ezcii.mle §oyle denilmek
tedir: 

«Madrid cephesinde dii.n gece ve bii.
tiin giin dii.§man to~ulan bii.yii.k bir faa· 
liyette bulunmu§lardir. Mitralyoz ve 
piyade toplannm ate§i hi<; kesilmemi§, 
bilhassa ak§ama dogru fazlala§IDI§br. 
Dii§man tayyareleri de ke§if uc;u§lan yap· 
lni§lardir. 

Hii.kumet tarafma gec;en be§ asi nefer 
dii.~manm maneviyatl· pek bozuk oldu
gunu soylemi~lerdir.» 
Alman cevabz ve ihti.liillz noktalar 

Londra 2 (A.A.) - Berlindeki ln
giliz sefirinin M. von Neurath ile per§em
be giinii. yaphgi miilakata aid raporu ln
giliz Hariciye N ezaretine gelmi§tir. 

Zannedildigine gore AIJ'!lanya bundan 
sonra gidecek goniilliilerin kontrolu me
selesi ha~mda baz1 izahat istemektedir. 

Halbuki tali eksperler komitesi henii.z 
bu hususta tetkikatla me§gul bulunmak
tadir, Tali komite pazartesi toplanarak 
lspanyanm deniz ve kara hududlanmn 
harici kontroluna aid plamn tanzimile 
me§gul olacaktlr. 

Hudud komisyonlanmn te§k:ili netice
sinde bii.yiik mii~kiilatla kar§Ila§Ilmast ih
timalden uzak degildir. italyan ve AI -
man zabitlerin:in Pirene hudud~nda kon
trol i§lerile me§gul olmalanm Fransanm 
·kabul etmiyecegi zannedilmektedir. Bu
na mukabil Parisin ing:iliz, Belc;ika ve
ya lskandinavya milletler:ine mensub za
bitleri kabul edecegi tahmin ediliyor. Do
la§an §ayialara bak1hrsa ltalyanlarla Al
manlar miimessil gondermekte 1srar ede
ceklerdir. 

Diger cihetten §imdi lspanyada bulu
nan gonii.lliilerin geri <;agmlmasi pek giic; 
bir i§tir. Coniilliiler:in avdeti ancak Va -
lence ve Burgos hiikumetlerinin verecegi 
bir tard kararma baghd1r ki buna da ih
timal verilmemektedir. 

Almanyamn verecegi cevabda goniillii 
sevkini menetmege raz1 olacag1, fakat 
miizakereleri uzatacak mahiyette bir ta
kim §artlar ko§acagi :iddia edilmektedir. 
F ransa miitemadiyen miihimmat 

yollamakta! 
. ~aris 2 (A.A.)- intransigeant gaze
tesi bugiin, lspanyaya yap1lan insan ve 
malzeme kac;akc;Jhgi hakkmda muhabiri 
Jean D' esme'nin yeni bir makalesini ne§
retmektedir. 

Jean D'esme hemen her giin tayyare, 
kamyon, barut, miihimmat ve harb mal
zemesi kac;ak~Ihgi yap1lan hududun bii
tiin noktalanm gezdig:ini bildirmektedir. 
Cerbere' de hudud muhaf1zlan kendisine 
hududdan her giin miihimmat ve mal • 
zeme vagonlari gec;tigini soylemi§lerdir. 
Miihiirlii olan bu vagonlar Fransanm 
merkezinden, Belc;ikadan ve diger uzak 
memleketlerden gelmektedir. Say1lan 
pek c;ok olan sivil muhafJZlar, giimriik me
murlan ve jandarmalar tarafmdan mu -
hafaza edilmektedir. Bu mevkide biiyiik 
kamyonlardan maada son sistem Arne -
rikan otomobilleri her zaman hududu ge
c;:erek Perpignan' a giden iiniformah is -
panyol anar§ist §eflerin:i la§Jmaktadnlar. 

Muhabir, Paris civannda Billancout 
fabrikalan amelesi tarafmdan lspanyol 
halk cephesine hediye edilen kamyonlan 
hamil iki tren gordiigiinii soylemekte ve 
kamyonlarm numaralanm bildirmektedir. 

fspanyol hududunun biiyiik gec;:id ma
hallerinden iic;:iinciisii clan Perthmis yolu 
ise bilhassa klZlllara aid kamyonlar tara· 
fmdan kullamlmahtadJr. 

Muhabir, bu kamyonlann birinde ls
panyol anar§istlerine mahsus i§aretleri 
gormii§tiir. Bu kamyon muntazaman 
Fransaya altm getirmekte ve her defa -
smda takriben 60,000 fi§ek ile avdet et
mektedir. 

«KJzJl» kamyonlardan biri de miihim
mat yiiklii oldugu halde daima bu yol • 
d~n hududu ge~mektedir. Cec;ende 9,000 
kilo aguhgmda iki yiiz sand1k cepane 
ta§Iyan iic; kamyon tevkif edilmi§tir. Fa
kat bu istisnai bir hadise te§kil etmekte
dir. C:iinkii kamyonlar ekseriyetle mun -
tazam vesikalarla ve hie; bir mii§kiilata 
maruz kalmadan hududu gec;mektedirler. 

Almanlar bir lspanyol gemisini 
daha zaptettiler 

Berlin 2 (A.A.) - Diin bir taraftan 
Konigsberg kruvazorii fspanyol Soton va
purunu yakalarken lspanyanm cenub su
larmda da Graf Spee kruvazorii Aragon 
vapurunu miisadere etmi§tir. 
Alman zzrhlrsrmn tevkil ettigi gemi 

Berlin 2 (A.A.) - hi malumat a -

Ian mehafilde beyan olunduguna gore, ls
panyol Seton vapurunun Alman Konis • 
berg kruvazorii tarafmdan tevkifi baric
de ve bilhassa Londrada ~ayi olan tarzda 
vuku bulmamJ§tlr. Kruvazor vapurun 
durmas1 i~in bir top atmi§ ise de vapur 
durmami§ ve sahilde karaya oturmu§tur. 

lspanyol gemileri Alman 
gemileri.ne ate~ a~acaklar 

Londra 2 (A.A.)- ispanyanm Lon
dra biiyiik elc;isi bugiin Hariciye Bakan -
hgma giderek hiikumetinin ispanyol su • 
lannda Konigsberg kruvazorii tarafmdan 
Soton vapuruna vuku bulan tecaviiz hak· 
kmdaki raporunu bizzat tevdi etmi§tir. 
Konigsberg mezkur vapura iki obiis atmi§ 
ve bu vapur Santanaya girmiye mecbur 
kalarak karaya oturmu§tur. Vak1a Seton 
§imdi tekrar yiizdiiriilmii§ ve yoluna de
vam edecek bir vaziyete gelmi§ ise de Al
man Konigsberg ve Koln kruvazorleri de 
oray a gelmi~lerdir. 

ispanyol Biiyiik elc;isi bu hadise ile ls
panya it;in c;:ok vahim bir vaziyetin hadis 
oldugunu kaydetmi§ ve lspanya hiikume· 
tinin bu vaziyeti kurtarmak iizere, do • 
nanmasma ticaret gemilerini en miiessir 
bir tarzda himaye ve taarruz halinde AI • 
man harb gemilerine kar~I ate§ etmek ic;in 
emir vermek mecburiyetinde kaldigml bil
dirmi~tir. 

Alman gemisinin takib ettigi 
lspan.yol vapurlart 

Berlin 2 (A.A.) - D. N. B. aiansi 
bildiriyor: 

ispanyol hiikumetine mensub deniz 
kuvvetleri, lspanya kara sulan haricinde 
Palos ismindeki Alman gemisini tevkil 
ederek hamulesinden bir kismm1 ahp yol· 
culanndan birini de gayrikanuni bir §e
kilde ahkoymu§ olduklarmdan Koenigs • 
berg kruvazorii 1 Hnunusanide Soton 
isminde bir lspanyol vapuruna «dur>> 
emrini vermi§tir. Bu vapur emri dinleme
diginden kruvazor evvela iki kere kuru 
s1k1 ate§ etmi§ fakat bunun hic;bir tesiri 
olmadigmJ goriince vapurun etrafma bi1 
ka~ mermi atmi§hr. Soton kac;:mak istemir 
se de Santona !imam oniinde karaya o
turmu§ ve miirettebatJ kendi arzusile ge· 
miyi terkederek bir lspanyol bahkc;1 ge
misi tarafmdan karaya ~JkanlmJ§tir. Bu 
hadiseden sonra Koenigsberg kruvazorii 
yoluna devam etmi§t:ir. Kruvazorde So -
ton vapuru miirettebatmdan hie; kimse 
yoktur. 

Paris 2 (A.A.) - lyi malumat alan 
mehafil, Seton ismindeki 1376 tonluk I 
ispanyol hukumetine aid gemiyi zaptet ~ 
meden evvel Koenigsberg kruvazoriiniin 
ba§ka bir ispanyol vapuruna ate§ ac;arak 
vapurun karaya oturmasma sebeb oldu· 
gu bildirilmektedir. 

Berlin 2 (A.A.) - Royter ajansinm 
muhabiri, bir lspanyol vapurunu zap • 
tetmi§ clan Alman gemisinin cep kruva
zorii Craf Von Spee oldugunu bildir • 
mekte ve lspanyol vapurunun da Sevil' de 
kain Compania Transmediteranea'ya aid 
1896 tonluk Aragon isminde bir gemi ol
dugunu ilave etmektedir. 

lhtiliilciler bir lngiliz vapuruna 
ale~ a~ttlar 

Londra 2 (A.A.) - Hayfadan Ri
verpool'a gitmekte olan 1943 tonluk Et· 
rib ismindeki ingiliz gemisine per§embe 
giinii Cen.eral Franco'nun bayragm1 ta • 
§Iyan bir lspanyol harb gemisi tarafmdan 
ate§ ac;Ildigi amiralhk mehafilince :istihba1 
edilmi§tir. 

5 1•1•1 I I I I I I• 
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Soldan saga; 
1 - K1n:;ak, isenin kJSaltilmi§ ve kahn

Ia~trrilmi~I. 2 - Kapilarm oniindeki tiim
sek, av. 3 - Bir cins iiziim. bir t?eyi soyleyip 
ba::;ka bir §ey kasdetme. 4 - Arabca cen 
az~. eglenme. 5 - Amerikada me§hur bir 
nehir. 6 - Tav1r, miikemmel, 7 - Avustur
yanm dagl!k bir kismi, ipekb6ceginin evi. 
8 - Hactise, masallardaki iri eiissell mah
Iuk. 9 - Halls ve temiz, ili!iik. 10 - Ogiitiil
m~ bugday, Asyanm cenubunda biiyiik bir 
ada, aymm ki~m saklandigi yer. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Bolluk . . bir ~agnma tabiri. 2 - Erkek 

hizmetc;i, sedir. 3 - Muvafakat, §ark vila
yetlerimizde bir nehir. 4 - Her ~eye bir 
kulb takan, yayla attlan ~ey. 5 - Duvarcmm 
Ievaz1mmdan biri. 6 - Vaktile italyanlarla 
bir muahede yaptigrmiz blr yer, koyu kir
miZl renk, dagda bayJrda hayvan vunna. 
7 - Bir rab1t edati, Karaden!zin yamnda 
kiiC(iik bir deniz, nota. 8 - Bir agrrl!k 61-
~iisii, ev!n taksimatmdan biri. 9 • Kuru 
ot, ~ok anlayi§l!. 10 - Belediye, odanm list 
kJSffil. 

Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 
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l1 Istanbul Borsas1 kapanJ§ 
1 fiatleri 2 - 1- 1936 1 

PARALAR 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 FranSIZ Fr. 
20 L1ret 
20 Belcika Fr. 
20 Drahm1 
20 lsvicre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
:0 Cek kronu 

1 Avusturva 61 
1 Mark 
1 Zlott 
1 Penlrll 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 
1 isvel) kuronu 
1 Tiirk altinJ 
1 Ba.nkhot. Os. B. 

Allf 
618. 
123. 
114. 
120. 
1!2. 
19. 

o65. 
20. 
63. 
7fi. 
20. 
2o. 
20. 
:&1. 
12 
48: 

50, 
1018. 
243, 

«;EKLER 
1 All~ 
Londra 618, 
Nev Yok 0,1945 
Paris 17.0125 
MiHl.no 15,t9o8 
Brtiksel ~717~ 
Atina 883::. 
Cenevre 3.4587 
So!va 64.,725 
Amsterdam l,4o10 

Prall 22.695 
Vivana 4,2t75 

I 

Madrl.t\ 7.M 

~!~~a ~i~~o 
Budaoeste 4.3275 
Biikres 108.4U> 
BelfZl'a.d 34..54. 75 
Yokohama 2,78o 
Moskova 24.98 
Stokholm 3.1383 

I ESHAM 

-
sat~_ 

622. 
1~6. 
117. 
125, 

llo. 
23. 

o7o. 
23. 
66, 
so. 
23. 
28 
22, 
23 u: 
6;d. 

SJ. 
10H. 
245. 

Sat~ 
618. 

(),7945 
17.0125 
15,0\JS:) 

4. 7175 
88 j5 
3,45::!7 
64.725 

1,4j10 
22.695 
4,2475 
1.54 
1.9140 
U95 
4,8275 

108.410 
34.5475 
2.7tl5 I 24.91l 
3.1H83 

--------~~~------1 All~ Ka.p3.Dl§ Etrib'in siivarisi miitecaviz gemmm 
emirlerini yerine gf;.!irmiyerek Cebeliitta- I __ 
nka kadar yoluna devam etmi§ ve ora I -•t';::S~T:-t:-K=-::R::-:-.1\-:Z~L-A~R---
daki makamata keyfiyeti bildirmi§tir. 

Etrib sah veya c;ar§amba giinii Liver· 
pool' a muvasalat edecektir. · 

M eksi.ka si.liih satzyor 
Meksika 2 (A.A.) - Reisicumhur, 

Cardenas radyoda soyledigi bir nutukta 
Meksikanm fspanya hiikumetine bir bu· 
c;uk milyon dolar hymetinde silah ve ce
pane satm1§ oldugunu kaydederek bu mal
zemenin 22,000 tiifek, 65 mitralyoz, 80 
milimetrelik iki batarya top ve 75 mili • 
metrelik dort batarya toptan ibaret ol -
dugunu ilave etmi§tir. . 

Komiinistler lngiltereden 
goniillii topluyorlar 

Londra 2 (A.A.) - Daily Mail ga· 
zetesi, lspanya ic;in goniillii toplamak 
keyfiyetinin artmas1 yiiziinden lngiltere
de bir tak1m endi§eler uyanmakta oldu -

I Aclll.e Kapa,rue 
Tiirk borcu l vade!l 22.90 :&2,90 
81vas-Erzurum 3 95, 95. 

~ ----------~~~T~A-B--V~t-L-A~T-----~~-~I 

Kapaw.t 
Anadolu 

:. I vadell 39.95 40, 
• n vadell 3.>,95 40. 
:. mil. va. 43,1f> 43. =iiiii:==== 

NOVO TN i'd:' 
Her ak~am 

SARKILI MuZiK 
Pazar gunleri otelin salonu dahi 

!1ARKILI MuZiK 
ile a~1k olacaktrr. 

~imdiden sofralarlniZI ay1rbntz. 
- Dubie Bira 20 kurut; 

gunu yazmaktadir. 
in.giliz komiinist partisi cenubi Cal'de r• Sabhk ucuz arsalar 

ve Clyde mmtakasmda sistemli bir pro
pagandaya ba§lami§tJr. Esasen Cumhu -
riyetc;i ispanyada yiizlerce 1ngiliz tebea
SI harbelmektedir. Goniillii kaydolan 
her adam giinde bir sterling almakta ve 
zevcesine de giinde yirmi §ilin ve her c;o
cuguna on ~ilin verilmektedir. Daha son 
giinlerde lspanyaya Liverpul' dan 50 ve 
lsko~yadan da iki yiiz ki~i gonderilmi§ -
tir. lngiliz tayyarecileri haftada 40 ster
ling ve dii§mandan dii§iirdiikleri her tay
yare ic;in de birkac;: yiiz sterling prim al
maktadirlar. 

Fatih'de Atpazarl'nda Manisah 
Mehmedpa~a mahallesinde Muytab 
soka~mda 119 numarah ve 46,52 
metre murabbat mesahai sathiye
sindeki arsa sabhkbr, 

( Muracaat: Telefon : 40439) 

Aksaray'da Aga yoku~unda Ke· 
malpa~a mahallesinde boyae1 so. 
kagmda Atik 4 cedid 56 numarah 
ve 260 metre murabba1 mesahai 
sathiyeli arsa sabhkbr. 

-- ( MGraeaat: Tel.: 40439) --

HASAN 
Kolonyasi 

90 derecedir. Hakiki limon 
ve turun-r ~i~eklerinden ya -
ptlmt~hr. 

HASAN 
L~syonlar..,......I _..,....,...,.,~ 

Hakiki ~i!reklerden ahnmtf 
halis esanslarla yaptlmtfllr. 

NESRiN 
Kolonya. ve 
Losyonlari 
Hasan kolonya ve losyonla· 
rtnm yavrusudur. Ucuzlugu 
ve nefaseti sayesinde biitiin 

piyasayt tutmuflur. 
Deposu: Istanbul, Ankara, 
Beyoglu, Be~iktaf, Eskifehir. 

r 
JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabu renk verir. Ter ve ylkan

makla ~tkmaz. Yegane zararstz ve 

tanmJDJ.§ sthhi sa~ boyasubr. 
ING:tl..tz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu - istanbul 

• -KOC 

7 

DEMiR BORU 
LiMiTED !1iRKETi 

Memleketimizde yapmakta oldugu 3/8 den 3 parmaga kadar 

Su, Gaz ve Kalorifer 

BORULARININ 
Sat1~a Qlkanlml~ olduQunu saym mU~terilerine bildirir. 
Telefon No. 42093 Posta kutusu No. 1355 

Istanbul· Hali~ • Karaaga~ No. 129 

Adana Belediye Reisliginden: 
1-Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan it: 100,000 aded parke 

taft «ta,larm nereden ~tkartlacagt ve teslim teraiti tartnamesinde 
yazthd tr. » 

2 - Eksiltmenin yaptlacagt yer ve tarih: 25 ikincikanun 937 pll' 
zartesi giinii saat on bette Belediye Daimi Enciimeninde. 

3 - Bu ite aid tartname Belediye Yazt ltleri kalemindedir. lsti' 
yenlere parastz verilir. 

4 - Muhammen bedeli 9650 liradtr. 
5 - Muvakkat teminat 723.75 liradtr. 
6 - Teklif mektublarmtn ihale giinii saat on dorde kadar Bele' 

diye Riyasetine verilmit olmast laztmdtr. 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektublar hiikiin'' 

siizdiir. (3796) 

ikt1sad V ekaleti is Dairesi 
' 

O~iincii Bolge Amirliginden: 
Dairemiz i-rin liizum goriilen 52 kalem mobilya ve mefru,ahn ,art· 

namesine tevfikan eksiltmesinde verilen fiat mutedil goriilmedigil1' 
den 4 ikincikanun 937 pazartesi giinii pazarhkla almmasma kar•1 

verilmekle taliblerin saat 14 te laztm gelen vesaiki hamilen Ticart1 

Odasmdaki Daireye gelmeleri ilan olunur. 0 
Yiiksek Miihendis Mektebi ArtttrmB 

ve Eksiltme KomisyonundaJt.: 
Mekteb talebesi i!rin kumaft ve malzemesi ve dikifi dahil alma~ 

iizere a~tk eksiltme ile azami 130 aded palto yapttrtlacakttr. 
Muhammen bedeli «2860» ve ilk teminat «214.50» liradtr. 
Eksiltmesi 5/1/937 tarihine tesadiif eden sah giinii saat 14 te ya• 

ptlacakttr. ~artnamesini gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmh'e 
girmek istiyenlerin de muayyen giin ve saatte mekteb dahilindelci 
Arthrma ve Eksiltme Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (3658) 
------------------------~--------------------------------_/ 

istanbul Nafm Miidiirliigiinden: 
11/1/1937 pazartesi giinii saat 15 te lstanbulda Nafta Miidiir ' 

liigiinde «909» lira ke,if bedelli Beykoz Orta okulu tamirab a~t~ 
eksiltmiye konulmuttur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdtrhk i,Ieri genel, hususi ve fenni tart' 
nameleri, proje, ketif hulasasile buna muteferri diger evrak dairt' 

sinde goriilecektir. 
Muvakkat teminat «69» liradtr. 
lsteklilerin en az: «500» lirahk bu ife benzer if yapttgma dait 

gosterecegi vesika iizerine Nafta Miidiirliigiinden almtf oldugu mii· 
teahhidlik ve Ticaret Odast vesikalarile 11/1/1937 pazartesi giin~ 
saat 15 e kadar Istanbul Nafta Miidiirliigiine gelmeleri. (371~ 

0 

KUMBARA BIRE~ 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

--
,q t•' 'vtn~ 
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3 tldncikiinun 1937 CUMHURiYET 

OMATiZMAPi 0 L ile derhal ge~er. u,umek
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agnlan hemen keser 

Edremid Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin a~tk olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli 0 • 

lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomastm hamil 
ve musaddak tehir plamnt tatbika muktedir bulunmalart tarttlr. Ma
kine, elektrik, su i~lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev • 
rakt miisbitenin eklenmesi laztmdir. (14) 

Daimi Enciimeninden= I izmir iii 
Hususi ldareye aid Agamemnun thcalarmda yeniden yaptlacak as

ri ve fenni bina ve tesisahn lzmir Baymdtrhk Direktorliigiinde mev -

OKSU 

KA ZUK 
OKSOROK SURUBU 

' Gogtis nezlelerile had ve miizmin 
kasabat iltihablarmda, zatiirrie, zatiil· 
cenb ve bogmaca oksiiriiklerinde !,;Ok 
faydah bir ilacdu. Gogtisleri zaytf o · 
lanlara aynca tavsiye olunur. Bir!,;Ok 
profesorlerin takdirlne mazhar olmU§· 
tur. Kanzuk ~ksiiriik ~urubu maruf 
eczanelerde bulunur. 

Umumi deposu: iNGILtz KANZUK 
ECZANESt 

Beyoglu • istanbul 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Bu yll hiikumet hesabma okumak iizere yabanct illere gonde

rilecek talebe say111, bu talebenin okuma kollart, hangi memleket -
lere ve hangi Bakanhk veya Genel Direktorliik heaabma gonderi • 
lecekleri &fagtda gosterilmittir: 

Gonderilecek 
talebe adedi Okuma kollan 

Gidecekleri 
memleketler 

Hangi Bakanhk ve
ya Genel Direktor

liik heaabma 

3 
4 
3 
4 
5 

Hukuk 

-
P. T. T. Miihendisligi 
ln,aat Miihendisligi 
Makine Miihendisligi 
Elektrik Miihendisliii 

lsvi~re 
Paris 
Alman:ra 
Almanya 
Almanya 

okuyacaklan 
Tiize Bakanhgt 
P.T.T. Genel Direk. 
KultUr Bakanhg• 
Kiiltiir Bakanhgt 
Kiiltiir Bakanhgt 
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2 - Hukuk kolundan tahaile gonderilecekler latanbul veya An • 

kara Hukuk Fakiiltelerinden, P. T. T. Miihendialiii i~in gidecekler 
ise latanbul Fen Fakiiltesinden umumi fizik aertifikaamt da alarak 
mezun olanlar araatndan, intaat, makine ve elektrik miihendialigine 
gonderilecekler de liaelerin fen tuheleri olgunluk mezunlarmdan 
smavla ae~ileceklerdir. 

3 - Se~me atnavt Hukuk mezunlart i~in Istanbul ve Ankara Hu
kuk Fakiiltelerinde, Fen Fakiiltesi mezunlart i!tin Istanbul Fen Fa -
kiilteainde 11/1/1937 de, Lise fen tubeai olgunluk mezunlart i~in de 
Ankarada Gazi liaeainde, latanbulda Vefa liaeainde 20/1/1937 ta • 
rihinde bathyacakbr. 

4- a) Hukuk mezunlarmdan amava gireceklerin 7 senelik idadi 
veya liae tahailini yapbktan sonra hukuk tahailini bitirmit ve hakim
ler kanununun ikinci maddeainin iki numarah bendinin hiikiimle • 
rine uygun evaaft haiz bulunmalart ve bunlardan aakerliklerini yap· 
manu, olup ta tecil edilmit olanlartn 25 yattm ve aakerliklerini ya
Panlartn 30 yaftnt ge~memit olmalart laztmdtr. 

b) Hukuk kolundan gonderilecek ii~ tale be gonderilecekleri mem
lekette dort ytl i!tinde liaana tahailini bitireceklerdir. 

c) Hukuk tahsiline namzed olanlar, medeni hukuk, ceza hukuku, 
hukuk rnuhakemeleri uaulii, ceza muhakemeleri usulii, hukuku dii
vel, hukuku huauaiyei diivel, hukuku idare, hukuku eaaaiye ve ya • 
banct dilden amav ge~ireceklerdir. 

5 - a) P. T. T. Gene} Direktorliigii heaabtna Pariae gonderi • 
lecek talebelerin Istanbul tlniveraiteai Fen tubeainden 1934 • 1935 
ve 1935 - 36 dera ytllarmda mezun olmalan, aakerliklerini yapma • 
Yip ta tecil edilmit olanlarm 25 yatmt ge~memeleri gerektir. 
. b) P. T. T. Miihendialiii namzedleri umumi fizik ve yabanct dil
den stnava tibi olacaklardtr. 

6 - a) Kiiltiir Bakanhit heaabma intaat miihendiai, makine mii • 
hendisi ve elektrik miihendiai olarak yetittirilmek iizere yabanct il
lere gonderilecek talebelerin liaelerin fen fUbelerinin 1934 • 35 ve 
1935 • 36 dera ytllart olgunluk mezunlarmdan olmalart tarttlr. 
• b) . Liselerin fen ,ubeleri olgunluk mezunlarmm &e!tme amavlart 

rtyaztye, fizik, kimya, yabanct dil ile tiirk~e (kompoziayon) dan 
Y&ptlacakttr. 

7 - Stnavlara istekli olan Hukuk ve Fen Fakiiltelerile lise fen fU· 
beai olgunluk mezunlarmm talib olacaklart okuma koluna aore han
gi fakiilte veya lisede amava gireceklerae o fakiilte veya liseye atnav 
git.niinden ii!t giin evvel batvurmut ve kendilerini tehadetname ve
aatr belgelerle yukartda yazth tartlara gore tamtarak adt ge!ren mii
~~~eselerde saghk heyetince muayeneden ge!tmit smava girebilmek 
~!r•n gereken belgeyi almtt bulunmalart laztmdtr. (3875) 

Aile ekon I . . •••••-om s•ni dUfiUnen, evinin l~lnl daima sUsiU 
ve dUzgUn gostermek kaygusunda olan 

YUKSEK ZEVKLi BAY AN 
E. I, Du Pont de Nemours et Cie • Newburgh, N. Y. 

MarnuiAt., tamamile ytkanabilir, uzun omiiriU ve ~ok 
t;•k perdelik ve sofra ortUierlnden maadas1n1 kullanmaz 

Du Pont mamulah a,agtda yazth ma~azalarda sablmaktad1r. 

~ta~lism~n Orozdi·Bak Dilberzade biraderler, Istanbul 
Lor an vanog u Istanbul Haaan Alanya, Istanbul 
B ~~~~roHFranko Mahdumlan, Bevotlu A. D. Zaharladill, Bevoglu 

e lr amamc1, Ankara Galata Metru11at pazar1, Galata 

Benzerlerile kar1,llrmayln1z. 

••- Ve 'u markay1 tsrarla lsteyinlz. 

- -~ 

cud ~artname ve krokide gosterildigi iizere projenin tanzimi miinaka
aaya konulmu~tur. 

lstekliler krokisi ve tartnameye gore tanzim edt!cek1eri plan ve pro
jeyi 4/1/1937 pazartesi giinii lzmir Baytnduhk Direktorliigiine tea -
lim edecektir. lstenilen serait dairesinde tanzim ofunacak projeler • 
den Baymduhk DirektBrliigiince intihab kthnacak ve Baymduhk 
Bakanhgmca da tasdik ve kabul edilecek proje sahibine (500) lira 
miikafat verilecektir. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin tzmir-Ankara-l&tanbul Baymdu -

hk ::;::ri;:I::;o:::r~;:;:a Umu; ts;;dtirJUgUn~::9Bl I 
1/1/1937 tarihinden itibaren «~ark Demiryollam> tebekeai Tiir • 

kiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarma ilhak edilmittir. 
Mezkur hat itlerinin Sirkecide Dokuzuncu ltletme Miidiirliigii ta-

rafmdan tedvir edilecegi ilan olunur. (3816) 
~ 

Muhammen bedeli 2870 lira olan 10,000 kg. vagon kurtunu 14/1/ 
937 pertembe giinii saat onda Haydarpafada gar binast dahilindeki 
Birinci ltletme Komiayonu tarafmdan a~1k ekailtme ile aatm ah -
nacakbr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 215 lira 25 kurutluk muvakkat temi -
natla kanunun tayin ettigi vesikalan ve kanunun dordiincii madde
si mucibince ite ~irmege manii kanuni bulunmadigma dair beyan • 
name ile birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komiayona miiracaat• 
leri laztmdu. Bu ite aid f&rtnameler Komisyondan parastz olarak 
verilmektedir. (3830) 

Elektrik Pazarbk ilant 

Kirklareli Belediyesinden: 
21/12/1936 da ihaleai yaptlacagt ilan olunan elektrik makineai 

ve edevabna belli giinde istekli ~tkmadtgmdan bir ay pazarhia bt • 
raktlmtfhr. 

lstekli1erin eski tart dahilinde hergiin Belediye Riyaaetine miira· 
caat edebilecekleri ilan olunur. (3891) 

Tiirkiye 
Bankasi 

Cumhuriyet Merkez 
istanbul Subesinden: 

' lstanbulda Vanikoy 86 No.da Bay Mehmed ~iikrii adma yazth D stnt· 
ftndan bir hisselik 29356 numarah Bankamtz aksiyonu kaybedildigin· 
den art1k htikmii kalmadtgt ve sahibine ha,ka numarah yeni akaiyon 
verilecegi bildirilir. (2) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kaJar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir 

3 iincii ketide 11 ikincikanun 937 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 . 0 0 0 liradtr 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr ... 
DtKKAT: Bilet alan herkes 7 ikincikanun 937 giinii ak,amt

na kadar biletini degittirmi~ bulunmahdtr. Bu tarihten aonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ... 

Y iiksek Miihendis Mektebi 
Direktorliigiinden: 

Mektebimiz kimya laboratuart i~in miisabaka ile ve ayhk yiizer li
ra iicretle iki aaiatan ahnacakttr. Kimya Enatitiisii mezunu olmalart 
iktiza eden talibl.erin aakerlikle alakalart ve haricde ba,ka bir itleri 
bulunmamaat tartbr. 

latiyenler mekteb diplomalanm ve askerlik kagtdlarmt ve ii~er 
aded fotografilerini bir dilek~eye baghyarak 14/1/937 aktamma 
kadar mekteb idareaine miiracaat edebilirler. Miiaabaka imtiham 
15/1/937 cuma giinii aaat 9 da yaptlacakttr. (3859) 

1- J inhisarlar Umum Mildiirlii2-iinden 

1 - ~artnameaile resminde evsaft yazth ve 3 ton yiik l&ftyabi • 
lecek 2500 lira muhammen bedelli bir aded kamyon a!ttk ekailtme 
uaulile aatm ahnacakttr. 

2 - Eksiltme 8/1/937 tarihine raahyan cuma giinii aaat 16 da 
Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komiayonunda 
yaptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 187.50 lirad1r. 
4 - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en tubeden ah

nabilir. 
5 - lateklilerin kanunen kendilerinden arantlan vesaik ve % 7,5 

giivenme paralarile birlikte adt g~en Komiayona &elmeleri ilan 
olunur. (3725) 

T iirkiye Ziraat Bankas1 
istanbul Subesinden: 

!> 

Hiikumete aid olup Bankamtz namma Haydarpafaya gelecek o • 
Ian bugdaylardan deiirmen veya depolara seyki icabeden kiSmtnm 
Haydarpa,adan muhtelif iakelelere mavnalara nakil iti a~tk ekailt
miye konulmutlur. Eksiltme 1/2/937 pazartesi giinii ogleden aonra 
saat on dortte Ziraat Bankasi Istanbul tubeainde yaptlacaktlr. 

~artname hergiin ogleden sonra ~ubemiz Bugday Servisine miira· 
caatle goriilebilir. Teminat ak~eai 500 liradtr. ( 4) 
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ltk kabiliyetinin ve sarfiyatzmn 
• 

Vat ile gosterilmi§olmasmadik-: 

kat ediniz. Bu suretle tenviratm 
t 

size ne derece ucuza maloldu-, 

gunu anlarsznJz. Osram li!Jllam•l 

balannm U!( tarafinda ve am· 

balajintn iizerinde bol ziyanm 

teminatt gosterilmektedir: DLm 

kalumen W Vat sarfiyatt. 

Dekalumenli 

ampulla nntn Vat sarfiyatt asgart derecededir. 

Avrupaya talobe gonderiliyor 
Maden Tetkik ve 

Genel 
Arama Enstitii ii 

Direktorliigiinden: 
1 -Maden miihendiai yetittirmek iizere miiaabaka ile Avrupaya 

«20» talebe tahsile gonderilecektir. lsteklilerin &fagtdaki tartlart 
haiz olmast lbtmdtr. 

A - Tiirk olmak. 
B - Maden ocaklarmda !t&htabilecek kabiliyette ve athhati tam 

olmak, «Sihhi muayene Ankarada yaptlacakhr.» 
C - Liae mezunu olup franstzca, almanca, ingilizce dillerden bi • 

risini okuyup yazabilmek. 
D- Yatt 18 den &fagt 25 den yukan olmamak. 
2- Miisabaka imtihan1 Ankarada M. T. A. Enstitiisiinde 25 ikin

cikanun 1937 giinii yaptlacakttr. A~tlacak miisabaka irntihanmda ka
zanmt~ olmakla beraber gonderilecek talebelerin ihraz ettikleri de
rece itibarile «20» araamda bulunmak tartttr. 
3- lmtihan: Heaab, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve 

yukar1da yazth dillerden birinden yaptlacakttr. 
4- Tahaile gonderilecek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar 

mecburi hizmete tabi olduklarmdan, bu huausta miikellefiyetlerini 
tevaik etmek iizere bir taahhiitname verecekler ve bunun i~in de mu· 
teber kefil gostereceklerdir. 

5 - lstiyenlerin nufua, hiiviyet ciizdanmi, hiisniihal varakaatm, 
mekteb tehadetnamesini veya bunlarm tasdikli hirer suretlerini 4 
ktt'a fotgraf ve dilek~elerini 21/1/1937 pertembe giinii aktamtna 
kadar Ankarada M. T. A. Enstitiiaii Genel Direktorliigiine gonder • 
meleri ve 22/1/1937 cuma giinii athhi muayeneleri yaptmlmak iizere, 
ogleden evvel Bay Hasan aparttmanmdaki Enatitii daireainde bu • 
lunmalart ilan olunur. «2199» (3673) 

BOTON KIS CEBiNiZDE 
Bir kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. Bu aayede ao
guk algmhgmdan grip, nezle 
ve bogaz olmaktan kurtulur
aunuz. 
AKRIDOL bogaz ve bademcik 
iltihablarmt da pek !tabuk ge
~irir. Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutuau 35, 40 tane-

lik kutuau 70 kurutlur. 

Aybk GAZiCi mecmuasintn 

ydha§t miinasebetile fevkalade saytst ~tkmt~br. Bu nusha saytn 
Valimizin yiiksek ve ~erefli namma ithaf edilmi,tir. 

Kilis Belediyesinden: 
Kiliste Buz fabrikaat teaiaall i!tin miiddeti zarfmda talib ~tkma• 

dtgmdan tadilen ve yeniden eksiltmiye konulmuttur. 
T esia edilecek buz fabrikast binaat ve makinelerinin plan ve ketif· 

lerinin tanzimi ekailtmiye konulmuttur. lstiyenlere ~artname gon -
derilir. Taliblerin 15/1/937 cuma giinii saat 15 e kadar Belediyeye 
miiracaatleri ilan olunur. (6) 

~-Kulak, Burun, Bo§az 
MUTEHASSISl 

Dr. ~EVKET TARAY 
Beyo{rlu, istiklal caddesi Singer 
kar~Stsmda Saka ~1kmaz1 No. 3 

I~== r Telefon : 43242 

KiRALIK 
Ankara caddesinde Kabraman 
Zade Hammn Ust kab kira 
hkttr. J~indeki ilancdtk ~irke 

tine muracaatlan 

1 # Operator ' 

RIZA UNVER 
Doftum ve kad1n hastaltklan 

mDteh8SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

.... _. Teldon 2268J --·W 

OperatCSr - Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollara 

Bu yd hatllan duvar talnlmll'ri i~inde halkm VI' milnevverlerinin 
enh .~~~- beR enip ald1klan takvim Anadolu Tiirk kitap deposu 
•a 1 • ogretmen Fuad Guciiyener'in yazd1g11 UGUR DUVAR TAKViMi 

olmulftUr. Sebt'bi ise ( U{Cur duvar tak vimi) 
teknik, kOltiir ve dotruluk bak1m1ndan 
hakikaten sok miikemmeldir. 

hastahklan mutehasSISI Koprii· 
bast Eminonii han Tel 21915 
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Ansizin yakahyan agnlar 
r ........ vali1'iv···lli'r'"i(8'\i'e .......... ~ 
.. ............. . ................. . 

almalka derhal 
izale edilebilir 

GR • 
I p • 

I N 
Biitiin agri, siZI ve Isbrablarm 
panzehiridir. Gripin varken 
dit, bat ve romatizma agn
lan ~ekilmez. Gripin nezle ve 
gripi ge~irir; harareti diitii· 
riir, hastahklarm oniine ge~er. 

Ankara Mektebler Sattnalma 
Komisyonu Reisliginden: 

Siyasal Bilgiler okulu talebesinin ~amatir vc yatak tak1mlanmn 
y1kanma, iitiileme itleri a~Ik eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme 7/1/ 
937 pertembe giinii saat 14 te Ankara Mektebler Muhasebeciliginde 
toplanacak Komisyonda yapdacaktir. 

tlk teminat 307 lira 50 kuruttur. ~artnamesi paras1z olarak hergiin 
mektebde goriiliir. MayiS gayesine kadar yikablacak ~amaru ve 
yatak tak1mlarmin miktar1 ve fiat tahminleri atagida yazilmifhr. 

Nevi 

Biiyiik par~a: 
(Y atak ve battaniye ~artafi, 
fanili., don, pijama ve emsali) 
Orta par~a: 
(Yatak yiizii, havlu ve emsali) 
Kii~iik par~ a: 
(Mendil, c;orab ve emsali) 

«2097» (3616) 
Miktan Par~a ba,ma tahmin 

edilen fiat 
40000 8 kuruf 

15000 4 » 

15000 2 » 

hraf b1~aklar1n1 kullan1yor 
s i z d e a I 1 n 1 z. 

POKER PLAY 
markas1na dikkat ediniz. 

Kiiltiir Bakanhg1ndan : 
1 -Ankara Bolge San'at okulu i~in pazarhkla 1 tak1m iinite de

Jik mastarile 1 tak1m iinite mil mastari almacakhr. 
2 - Bu mastarlarm tartname ve listeleri Ankarada Bakanhk Ge -

re~ Direktorliigiinden, lstanbulda Bolge San'at Okulu Direktorliigiin
den bedelsiz olarak verilmektedir. 
3- Mastarlarm ihalesi 18/1/1937 pazartesi giinii saat 14 te Kiil-

tiir Bakanhgi binasmda yap1lacakhr. · 
4 - Mastarlarm tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminah 59 li-

radu. Taliblerin eksiltmiye ittirakleri. «2235» (8) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - ldare ihtiyac1 i~in miinakasaya konan Akkii bataryalarile bir 

konvertisor grupunun eksiltmesine talib zuhur etmediginden 29/12/ 
'l36 tarihinden itibaren bir ay zarfmda pazarhkla ahnacakhr. 

2 - Muhammen hedel «1300» muvakkat teminat «97,5» lirad1r. 
3 - lsteklilerin hergiin Ankarada Posta T. T. U. Mu,:liirliigiinde 

liiletekkil Komisyona miiracaatleri. «2251» (9) 

CUMHURiYET 

Allah1n yaratt1g1 tabii ve saf ~ocuk gidalari 

Vitamin- Gtda-Kalori-Sthhat-Kuvvet 
Kudret- Ne~' e- Zeka 

Pirinc • Yulaf • Mercimek • Bugday • irmik 

H S 
Palates - M1s1r • Arpa • Bezelya • Oavdar • Tiirlii • Badem 

Ozlil u i 
bozulmaz. 

~ocuklariniZI besleyiniz ve biiyiitiiniiz. 
Hasan Ozlii Unlan nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen 

Cocuklanmza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bJkbrmiyarak degiljtire deiittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi ~ok 
olan bu miikemmel, tlzlii Unlarla yavrularm1z neteli, sihhatli, tombul, kanh, canh olurlar. (;abuk biiyiirler. Cabuk dif ~~· 
karular, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ()ZLO UNLARILE yap1lan mahallebi ve ~orbalarm ve tathlarm 
ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN tlZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder.. Daima 
tazedir. Hi~ kurtlanmaz. Taklidlerinden sakmm1z. Ba,ka marka verirlerse almaymiZ ve aldanmayintZ. 

H A S A N M A R K A S I N A D 1 K K A T. Biitiin eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN Deposu: istanbul, Ankara, Be$ikta$, Eski$ehir 

SIHHi KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

Esmer, sari§m, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
S1hhi usullerle haz~rlandigtndan 

cildi besler ve bozmaz. ~il. lekc, 
sivilce ve buru§ukluklan kimilen 
giderir. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yagh gece 

i~in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yags1z giin· 

diiz i~;in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin ac1badem 

gece i~;in 

4- Krem Balsamin ac1badem 
giindiiz i~in 

Kibar mahfillerin takdir ile kul· 
landtklan yegane sxhhi kremlerdir; 

iNGiLiz KANZUK ECZANESI 
Beyoglu • istanbul 

Tasfiye halinde bulunan 

Malatya Te$ebbOsatJ Smaiye 
Turk Anonim ~irketinden: 

ikinci ilan 
Fevkalade olarak toplanan umumi 

heyet!;e fesih ve tasfiyesine karar veri
len (Malatya Te~ebbiisah Smaiye Tiirk 
Anonim ~irketi) nden alacakh bulu • 
nanlarm ticaret kanununun 445 inci 
maddesi hiikiimleri dairesinde bir sene 
zarfmda tatil giinleri baric olmak iizere 
her giin i[:! saatlerinde tasfiye memurlar1 
olarak intihab edilen Ankarada Siimer 
Bank merkezinde avukat Saim Ak'an
da veya Malatyada i§ Bankas1 miidiirii 
Kemal Kalkana miiracaatle vesikala • 
rm1 ibraz etmek suretile iddialarmt 
kaydettirip isbat etmelcri Hhumu ilan 
olunur. 

Bizzat gelmiyenler taahhiidlii mek • 
tubla miiracaat edebilirler. Bu takdir • 
de taleb ve iddia edilen alaeagiD tetkik 
edilebilmesi i~;in istinad edilen vesika
larm hirer suretinin gonderilmesi ve sa
rib adresin bildirilmesi iktiza eder. 

Tasfiye memurlari 

Operator 

Dr. R. BENADOR 
Birinci s1mt kadm hastahklar1 

MiitehassJsl 
Beyog-lu, Asmahmes~it, Azarvan han 

No 3 Telefon: 43323 

istanbul yedinci icra memurlugun • 
dan: 

Sigara i~tigi .halde ne 
bembeyaz di§leri var ! 

(,;iinkii sabah ak~am RADYOLiN kullamyor. 

Hayran edici bir tebessiim, temiz ve parlak di~le, saglam 
dit etleri, tath, rayihah bir nefes ... l!jte Radyolin biitiin 
bunlari temin ettigi i~indir ki, bu kadar ~ok seviliyor 

ve bu kadar ~ok kullamhyor 

I 

Difllerin Ab1hayat1d1r. 

FORD 
1937 Model otomobilleri memleketimizde en evvel. 

I 
Bir bor~;tan dolay1 mah~;uz olup pa • 

raya ~;evrilmesine karar verilen bir Sa
ya diki!~ makinesi, 1 konsol ve bir kar
yola 5/1/937 tarihine tesadiif eden sah 
giinii saat 16 dan 17 ye kadar Beyoglu 
Osmanbeyde Rumeli caddesinde 64/2 
numarah diikkan oniinde hazu buluna
cak memur tarafmdan B!;Ik arttirma 
surctile sahlacag1 ilan olunur. 

(A vni uri Meserre "i g" lu· ) Magza~a~lna 
~ gelma,tar .. 

iki tip motor 60 ve 85 Beygir 
Sahtb ve Ba$mUharrtrt: Yunua Nadr Toptan perakende sat.,. Her yerden ucuz fiat 

Umum! ne~rtyatt tdare eden YaZ1 i~lert l Telgraf izmir Avni - Telefon : lzmir 3513 • 3893 - Posta kutusu : 242 
Muduril: Hikmet Miinil i Z M i R ikinci kordon Kardlcall Han : Istanbul Taksim ku;la ge~idi No. 9 
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