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Diinyanin barb 
V e sulh siyaseti 
Dortyol agz1nda 

Montreux muahedesi Japon Meclisinde Filistin hadiseleri 
yeniden alevlendi 

Miisliimanlarla hristiyan
lar yahudiler aleyhine bir 

cemiyet kurdular 

Orta A vrupada yeni bir ihtilaf 

<;eklerin Romanya ve 
Lehistanla aras1 a~dtyor Bu karga§ahk i~inde, Tiirkiye 

llin, her devletle diiriist dost· 
lugunu muhafazaya itina et
tnekle beraber, hi~bir tarafla 
kat'i angajman mahiyetinde 
bir baglanbya girmedigini ve 
Rirtniyecegini soylemege ha-

cet bile olmasa gerektir 
--1\__n ani Y avuz Sultan Selim diinya 

lriJ hartasma bakmi§ ta, adam ~u, 
bir padi§aha yetecek kadar brle 

~Uyiik degilmi§ demi§, i§te bu diinya, 
§l!ndi o zamana nisbetle daha ziyade kii
~Uhnii§tiir. - Yiiziimiizii Asyaya ~evmn
ce onun ta §arkmdaki <;ini ve Japonya}'l 
hernen hemen hurdebinle tema§a eder 
gibj goriiyoruz. Eskiden buralarr en az 
altr ayhk seyahat istiyen pek uzak diyar
lardr. Koca Avrupa bir avuc memleket
ler rnanzumesi haline geldi. Afrika Av
rupamn eli altmdadrr. Avrupamn §ima
linden kalkan bir tayyareci ha deyince iki 
U<; giin sonra solugu ya Cap (Kap) ta, 
h Madagaskarda ahyor. Amerikanm 
Avrupaya yakmhgr iki taraftan uzatrla
tak eller Okyanus ortasmda yekdigerini 
Sikacak kadar indi. Ve i§te b<iylece kii
<;iilen bu diinya i~inde insanlar kaplarma 
s1~ryor denilecek bir manzara gosteri
Yorlar. Nerede ise diinyadan ta§acaklar 
gibi. 

Moskovada son defada yap1hp biten 
on yedi ki§inin muhakemeleri, di.inyay1 
hayretle kaT§Jlanacak hadiseler kaT§J.sJ.nda 
b1r~kn. Bu on yedi ki~ini~ .on yediSl de 
Stalin idaresini devirmek 1~m bazt yaban
tt devletlerle mlinasebetli bir siirii te§ki
lat, tertibat ve icraatl en kii~iik tafsilat!
lla kadar itiraf ettiler, ve bunu yerli ya
banct oinlerce ki§ilik bir dinleyiciler kiit
lesi oniinde yaptrlar. Bir bakuna inamhr 
§ey degildir. Bu itiraflann kendilerini 
oliime gotiirecegi muhakkak oldugu hal
de maznunlar onu nastl bu kadar soguk
kanhhkla yapml~ olabilirler? Kendilerin
den once on altt ki§ilik diger bir partinin 
~uhakemeleri yap1lmJ§tl. Onda da bOyle 
ttiraflar oldu ve adamlar idam edildiler. 
Y eni maznunlar kendilerinden evvelki bu 
lllisali pek iyi biliyorlardJ, ve ciiriim de 
'~Yni §eydi. Nitekim ikinci partinin ugra
d1gJ akrbet te birincinin ayni oldu. 

Her iki te§kilat, o zaman Avrupada 
bu!unan T r~ki ile alakahdu, ve Rusya
da §irndiki Stalin rejim ve idaresini devir
~ek i.izere bazr harici devletlerle miinase
uettedir: Ezciimle Hitler Almanyasile ve 
JqPonya ile. 

R.usyada alemin gozii oniinde cereyan 
etrni§ olan muhakemeleri §oylece kayde
diyoruz. Diinya sulhu itibarile ehemmi
retli noktalara temas eden bu muhakeme
ere istinad ederek §Unun bunt¥1 hakkm-
~a kat'! hiikiimler verecek degiliz. 

y almz §UTaSlni a<;tk soyJemek Jaztm
~lt ki dogrulugu igriligi bize aid olmryan 

ll T r~ki te§kilatJ olmasaydr dahi nas
Yona! sosyalizm Almanyasmm Sovyetler 
~usyasma kar§t sonsuz husumeti gizlika
f><~kh bir§ey degildir, ve nitekim bu mak
sad!a bir Alman - J apon anla§IDaSJ da 
YapJ!mr§ttr. Herkes §UrasJm pek iyi bili
~~r: Zahirde bol§evizm aleyhtarhgt iis
une kurulmu§ olan bu J apon - Alman 

anJa§rnasr geni§ Rusya iilkesinin §arkmda 
"e garbmda arazi elde etmegi istihdaf 
~lernj§ bulunmaktac;!Jr. Bu maksadlara 

10<;kistlerin muhakemelerinde de temas 
edilrni§tir. 

Bazr devletlere gore, Avrupa ve diin
~~ sulhunu saglam bir temel iizerine ye-
; en kurmak i§i belliba§h bir me§gale 
b tnu§tur. Ceceli giindiizli.i bir ~ah~ma ile 
Ill ~~un tahakkuk edebilmesi ugrunda o
b Ur tiiketiliyor. fngiltere bu devletlerin 
"'~§~ndadJr. Aroma bu gayretler meyva 
y erlr bir surette yiiriimiiyor, yiiriiyemi

Y~k Ho§, lngilterenin qe pek acelesi 
tn k! 0 sulhu temin etmege ~ok ~ah§
ana k beraber, sulh lehindeki gayretlerin 
ed ca k kuvvetle yiiriiyebilecegini takdir 

ere d·~ d d 'IAhl !A n1n . Jger yan an a SJ a anma p a-
fe~ kkrnaline en biiyiik ehemmiyeti at-

l e ten biran bali kalmamaktadJr. 

l"tnsPanya, milletlerarast bir ate§in par
di a~;~n~ ufak bir mukaddeme gibi ken
Yor li1Inde yamp tutu§makta devam edi
da~ t dedikleri gibi orada !spanyollar-

F' a§ka herkes harbediyor. 
t>an ra~sa, pek te haks1z olm1yarak, fs

Ya a olup bitenlerden ve bilhassa 

Japonya Bogazlar mu
kavelesini tasdik etti 

Japon imparatorunun riyasetinde toplanan Mec
lisi Has mukaveleyi miittefikan kabul etti. Y a

kmda impartaor da mukaveleyi tasdik edecek 
Londra 10 (Hususi) ·- ]apon Mecli

si HaSSl bu sabah lmparatorun riyasetinde 
toplanarak Montreux'de imzalanan Bo -
gazlar anla~masmt tetkik etmi~tir. Mec
lis bu tetkikten sonra Montreux anla§ma
smi mi.ittefikan tasdik etmi§tir. 

Mukavele yakrnda lmparator 
tarafrndan da tasdik edilecek 

Tokyo 10 (A.A.) - Meclisi Has 
bugiin Bogazlar mukavelesini tasvib et
mi§tir. Binaenaleyh bu mukavele yakm
da lmparator tarafmdan da tasdik edile
cektir. 

*** J a pony ada her nevi mukavele ve iti -
lafnameler Meclisi Has tarafmdan tetkik Japon imparatoru s. M. Hirohita 

• 

ve tasdik edilerek bizzat lmparatorun gazlar anla§masmm tasdik edilmesi Ja -
tasvibine arzedilmektedir. Y az mlinase - ponyamn bu anla~maya atfettigi biiyiik 
betile Meclisi Has toplanamadigmdan ehemmiyeti gostermektedir. 
Montreux mukavelenamesinin tetkik ve japonyanm Milletler Cemiyetinden 
tasdikt teahhura ugrarnJ§h. ~ekildikten sonra akdettigi ilk beynelmi-

Meclisi Hassm ilk toplanhsmda Bo - lei muahede Bogazlar anla~masrdrr. 
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Almanya Odedigi har b 
tazminabni istiyor mu? 
FransiZ gazeteleri, miistemleke i!fi halledilince 

Almanlar1n bunu da istiyecegini yaz1yorlar 
Paris 1 0 (A.A.) - Bir~ok gazete -

ler, ~u suali soruyor: 
<<Almanya, harb tamiratt olarak tedi

ye etmi§ oldugu paralann iadesini istiye-

cek mi?» 

M. Hitler, Versay muahedenamesinin 
harb mes'uliyetine miitallik olan madde· 
sinin mefsuhiyetini ilan etmi§ oldugun -
dan Almanya harb tamirat! namile tedi
yelerde bulunmaga kendisini mecbur ad
detmemekle kalmryacak, makable §ami! 
bir tak1m mutalebatta bulunmaga da kt -
yam eyliyecektir. Bununla beraber. M. 
von Ribbentrop'un Lord Halifax ile go
rii§iirken bu meseleye temas etmesine ih
timal verilm~mektedir. 

Oeuvre gazetesinde Madam T abouis, 
Almanyanm esas davasmm §U olacagmr 
yazmaktadrr: 

« Y a zaranm1zt lspanya ve miistemle
kelerinden ~1karahm ve yahud eski AI -
man miistemlekelerini bize iade ediniz.» 

Dainlerle medyunlar arasrnda 
Berlin 10 (A.A.) - Havas Ajans1 

muhabirinden: 

Bugun von Ribbe11t1·op'la miistemleke me
selelerini gorii§ecek olan ingiltere Hazine 
Naztrt ve Hariciye Naztr vekili Lord Halifax 

mesile iktifa olunmasr arzusunu izhar ey
lemi§lerdir. 
o~ tali komisyon, noktai nazarlan te

lif etmege ~ah§acakhr. Almanya tara -
fmdan yaprlacak bazJ ufaktefek feda • 

Almanyamn hususi dainleri konfe - karhklarla itilafm temdid edilebilecegi 
ransmda dainlerle medyunlar arastnda beklenilmektedir. 
miihim noktai nazar ihtilaflan ~Jkmt§tJr. Lord Halifax, Ribentrop 
Dainler, Alman borclarmdan bir kJsmt- miilakatr bugiin 
nm ita edilmesini istemi§ler, medyunlar 
. . . . . . . Londra 1 0 (Hususl) - Lord Hali -
1se §ImdikJ rtilaflarln sadece tad1l edt! - r Arkas1 sa. 7 siltun 6 da] 
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olu~ bitebileceklerden .huzursuz,. ~l~an-1 masmdan dolayr bir ~ok mille tier kendi 
ya 1le ltalyadan ve bdhassa bmnc1den yaglarile kavrulmaga ~abahyorlar. Bila
emniyetsiz. Kiic;:iiciik lsvi~re bile, yeni bir hare bu rejimden riicuun da a~k Jstl
diinya harbi ihtimalinde, kendi sahasmm rabh olacag1 tahmin edilebilir. 
biiyiik ordulara gec;:id yap1lmasJ endi§esi- i§te diinya siyasetinin biiyiik hatlan 
le buna kar§J tedbirler almakla me~gul. iistiinde bir trublo. Biitiin bu karga§ahk-

Y a Merkezi Avrupa?.. Orast old urn- lar i~inde bir iki umud ve emniyet nokta
olasJya bir muamma. Merkezi Avrupah SI da gostermek kabildir: Balkan Antan
kiic;:iik devletler, k~ndi hususi hayalle.~i ~e tt ve Akdeniz sulh ve siikunu gibi. Birin
olursa olsun, emnde sonunda buyuk cisini Balkan devletleri temin ettiler. 
kuvvetler elin.de bi.rer oyuncak gihi kul- ikincisi ingiliz - italyan anla§IDasile ba~
lamlmak tehl~kelenne mar~z bulunu~o.r- hyarak ltalya - Tiirkiye ve ftalya - Bal
lar. Buna ragmen Merkez1 Avrupa l~rn kanlar yakla§IDalarile ikmal olunmak 
ic;:in kaymyan bir kazan gibi. yolundadu. 

. E.ski diinyada miistak_ar hi~ bir§ey ve Tiirkiye Avrupamn ve diinyanm 
h.1~1r yer yoktur denilebilir. Biitiin Af- kararstz h~linden ancak teessiif du
nka havada yaprak gibi, biitiin Asya yabilir. Mah§eri andtran bu kargaJa
zelz~~~e ugramt§ IK>~rak gibi sarsrhyor, hk i~inde Tiirkiyenin her devletle 
ve butun Avrupa, msana en korkunc diiriist dostlugunu muhafazaya itina 
herciimerclerin arifesinde oldugu his~ini etmekle beraber, hi~bir tarafla kat'i 
venyor. angajman mahiyetini haiz olacak bir 

Bunlann haricinde en nihayet yer yer baglanbya girmedigini ve ginniyece
autarchie'de (kendi kendine yetmek si- gini soylemege hacet bile olmasa ge
yasetinde) karar k1lan diinya ekonomisi- rektir. Biz tabtaze kuvvederimizi, 
nin normal bir cereyana iade olunmasr evvela kendi sulh ve siikU.numuzun, 
ihtiyac ve gayretleri de vardrr. !nsan esa- sonra civanrmzm sulh ve siikiinunun 
sen i~timal bir mahluk olduguna gore ve nihayet diinya sulh ve siikiinunun 
milletlerarast hayatm gittik~e daha kolay hizmetine ko§abiliriz. Herhangi bir 
ve daha inki§afh bir manzara arzedebil-

sergiize§te?.. Asia! 
mesi erg~ bir zaruret olacakhr gibi gorii-
niir. Buna ragmen vaziyetlerin a~tlama- .YUNUS NADI 

Biikre~ el~isi, yazd1g1 bir 
hududlann1n Rumanya 

~ekoslovakyan1n 

kitabda ~ekoslovak 

ve Lehistan aleyhine tashihini istemi~ 

Filistinde son hlidiselerde lisayi§i 
temine ugra§an polisler 

Var§OVa 10 (A.A.) - Polonya A
janst bildiriyor: 

Hiikumetin na§iri efkan Express Po
ranyy gazetesi, <;ekoslovakyarun, Biik -
Te§ el~isi M. Seban'm yazdtgi kitab me- 1 

selesi hakkmd.aki makaiesmde ezciimle 
diyor ki: 

«Seba meselesi, <;ekoslovakyanm siya
set sahasmda yeni ve biiyi.ik bir lekedir. 
Miiellif, bu kitabmda Romanya ordusu 
hakkmda hakaretamiz bir surette idarei 

Kudiis I 0 (A.A.) - Filistinde tet • kelam etmi§ ve Polonya ve Romanya a • 
hi~iler tekrar faaliyete gec;:mi§lerdir. Y a- leyhinde <;ekoslovakya hududlanmn ge
hudiligin yay1lmasma ve siyonist siyaseti ni~letilmesi lehinde bulunmu§tur. Son 
takib edilmesine mani olmak i~in Aka' da zamanlar tarihi, kendisine misafirperverlik 
miisliiman ve huistiyanlardan miirekkeb ~osteren bir memleketi alenl surette tah
bir cemiyet te§ekkiil etmi§tir. Yiiksek ko- kir eden ve bu memleketin bunun miitte
miserlik«;:e Adifa ismindeki arabca gaze- fiki olan diger bir memleketin taksimini 
te kapattlmi§tlr. Diger cihetten gayrika- tavsiye eden bu M. Seba gibi bir diplo

r-----·------~~-~---,------, 

nuni bir cekilde hicret ettikleri ic;in §imal mat kaydetmemi<-tir, 
~ " Qekoslov~ya Hariciye Naztrt M. Krotta 

hududunda on iki Y ahudi tevkif edilml~- Bu sebebden dolayt M. Seba'mn Biik- seleyi neticelendirmek istememekte ve 
tir. Protesto hareketleri gittik~e biiyli - re~teki vaziyeti, giin gec;tik~e fenala§ - yalmz <;ekoslovakya Hariciye N azm M. 
mektedirler. Siyasi miicrimlerin serbest maktadrr. Bununla beraber Prag, bu me- [Arkasl sa. 7 siitun 3 tel 
biraktlmasi ic;.in avukatlardan mi.irekkeb ......................................................................................................................... . 

bir beyet, Hayfa valisine bir istida ile Bu sene 36 kazada yeni· 
miiracaat etmJ§br. Arab hareketinin 
gittik«;:e biiyiimekte oldugu goriilmekte ~ 

~~~: ................................................ d....... Halkevleri a~1lacak 
vam Kamarasm a 
miihim bir celse Ba,vekil ismet inonii bu miinasebetle 

, _ d d . 1 a yin 21 inde miihim bir nutuk soyliyecek L..On ra eniZ an a!fmast 
• d"k d•l k? Ankara TO (Telefonla) - Ba~ekill ne vak1t ta~ e I ece • !.:_met !nonii, bu aym yirmi birinci gi.ini.i 

Londra 10 (A.A.) - Cranborne, ogled~n. sonra ~~ka.:a ~alkevin~e, Hal-

b .. A Kamarasmda birrok sualle- kevlenmn Yildonumu munasebeble mii -
ugun vam ,.. h' b' k . d d 

b · b'r tm IT nutu ua e ecektir. 0 gun 
re ceva venm§ . 1 · .. .. · 

1936 Londra Deniz anla§lllaSI hakkm- mem ekett~ burun Halkevlennde yaprla-
da demi§tir ki: cak merastm, bu nutukla a~tlacaktu. Ay-

«- ingiliz hiikumeti bu muahedeyi n~ giin ~e~.lekette yeniden 36 Halkevi
tasdik etmeye amadedir. Ancak bu mua- nm resmr ku_§adt yaPJlaca~.. bu s.uretle 
hedey miistenid diger devletlerle de iki memlekettekt Halkevlenmn adedr l 66 
tarafl: anla§malar akdi i~in mi.izakereler ya. balig olacakttr. Ekserisi §ark vilayet
cereyan ettiginden bu tasdik keyfiyetinin l~r~nd~ .olm~k. iiz.er~ .ac;J!acak Halkevle -
tehiri laztmdu. Maamafih Londra anla§- nmn lSlmlenm bJ!dmyorum: 

masmm pek yakmda tasdik olunacagt ii- Ak~ehir, Ardahan, Biirhaniye, Cey-
mid edjlebilir.» han, Emirdag, Erbaa, Ergani Madeni, 

Eski ingiliz ~ Portekiz ittifakma dair F atsa, Hozat, Kagrzman, Karam an, Ke-
§Unlan s<iylemi§tir: §an, Kukagac, Ulti, Pasinler, Per§embe, 

«- 1873 ve 1904 tarihli lngiiiz-Po~- Pertek, Saraykoy, Sankami§, Tarsus 
tekiz muahed~l~ri mucibince. Bii~~k Bn- T a vas, T efenni, Tirebolu, T osya, T ur: 
tanya PortekiZin ve Portekrz m~stemle- hal, <;olemrik, Erci§, Bulamk, Osmani
ke!lerinin himayesini taahhiid etro1§ bu - ye Bodrum. Ba~vekil ismet inonii. 
lunmaktadu. Biiyiik Britanya bu mua - ''"'"1111111 '''''"' 111111111 "'"''"'m•muu••u''""""u•u••ummmu•n•uti1Jnnmnm••••••nnmmu•••u•numm••n••mmm•u•••"mmm•n•H•n 

hedelerle bugiin de baghdrr.» 

Alman meselesi hakkmda Cranborne, 
31 mart 1936 Alman tekliflerinin hi~bir 
vakit geni almmarnt§ oldugunu soylemi§ 
ve demi~tir ki: 

Madrid 
~ember 

etraf1ndaki 
darla§Iyor «- Almanyamn Avrupa meselelerinin 

harJli i~n miizakerelere giri§mekten imti -
na ettigini soylemek dogru olmaz zanne
derim. V akta o zamandanberi uzun bir 
vakit g~i§tir • F akat miizakerelerin vu
kubulacagJm tahmin etmekteyiz.» 

Valencia hiikiimeti Malaganm sukutu haklanda 
bir nota ne~retti. Katalonyada eli silah 

Cranborne, sulh projelerinin de mua • 
hedeler gibi A!ID.alllya tarahndan bir 
kagrd par~as1 muamelesine ugrad.Igmm 
sarih olup olmadigt sualine kar§J da «mut
lak degildir>> cevabmt vennekle iktifa 
etmi§tir. 
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Suriye heyetinin Pariste 
yapbg1 temaslar 

Paris I 0 ( Hususi) - Suriye Ba§ve
kili Cemil Miirdiim ile Hariciye Nazm 
Cabiri bugiin Fransiz Hariciye Nezare
ti Miist~an M. Vienot'yu ziyaretle uzun 
bir miilakatta bulunmu§lardrr. Miilakattn 
Hatay Anayasasile alakadar oldugunu 
ve Suriye devlet adamlarmm bu mesele 
hakkmda bazt dileklerde bulunduklan 
soy lenmektedir. 

Ogrenildigine gore, bu heyetin mak
sad!, Hatayrn temel yasast tanzim edilir
ken, Suriyece goze ahnmasi laztm gelen 
bazt noktalara i§aret etmektir. Fa kat 
Franstz mehafilinin cevab1 bu i~in bitmi§ 
oldugunu ve en ufak teferriiata kadar tes
bit edi'!mi§ bulundugu ic;:in herhangi bir 
noktai nazar serdine imkan olmadigJ yo
lundadu. 

tutan herkes ask ere abn1yor 

Madridde hiikO.met taratmdan baktlan kimsesiz 9ocuklar kendilerine 
mahsus bir lokantada komiinist sellim1 veriyorlar 

Salamanca 10 (A.A.) - Madrid 
cephesinde diin vuku bulan harekat es
nasmda asi kuvvetle-ri dort batarya tay
yare topu, be§ mhh tren, 700 tiifek, tki 
top, iki havan topu, 2,000 obiis ve miihim 
miktarda el bombalan elde etmi§lerdir. 

lhtilalcilerin resmi tebligi 
Salamanca 10 (A.A.) - Resmi teb

lig: Altmc1 f1rka diin Murcie eyaletinin 
~imalinde Sinchundar kasabasrm i~gal et 
mi1tir. 

[Arkast Sa. 7 siitun 4 te] 
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Tarihl tefrika : 29 Yazan: M. Turhan Tan 

Kanuninin bir niiktesi! 
~ahinle ser~enin u~u~u bir olmtyacagtntn Moskova 

Kinaz1 Vasili'ye anlatdmasini emrediyor 

Ve birden ciddile§ti, ka§lanm ~aUt: l Ve birden deli. gi?i giilm~~e. ba§ladL 
- Haydi git, gec;mi§ olsun dedigimi lbrahim mi.itehayyirdt, efendtsmm savur

Mahidevrana soyle. Y olda§larma da ten· dugu kahkahalar arasmda belinlemi§ti, 
bih et, gevezelik edip bu mn fa§etme - bon bon baktyordu. Hi.inkar, uzun bir 
sinler. Gordi.iklerinizi, duyduklanmzi u· mi.iddet gi.ildukten sonra sert bir c;ehre 
nutun. ald1. 

Siimbi.il c;tkhktan sonra ellerini ugu§ - - Bre Ibrahim, dedi, kendi kendi -
turdu, kendi ken dine soylendi: mizi nic;in aldattyoruz. Daha Manisada 

- Bu i§ c;ok jyi oldu. Aslanim Mahi- bulunurken sana soz vermi§tim, tahta c;t· 
devrana ktzacak, yuzii gozi.i hnmk ic;in- kar c:;tkmaz seni vezir edinecegimi soyle -
de kalan Hurremden de soguyacaktu. mi§tim. Rodosa gitmeden once teklif et
Bir yenisi daha gelinciye kadar at benim, tim, erkendir dedin, temkin gosterdin. 
meydan benim. $imdi acele ediyorsun, sozi.imi.i yerine ge-

F akat oglunun emirlerini de unutma - tirtmek istiyorsun. F akat beni hakstzhk -
d1, Hurreme verilecek elmaslan hazu - tan guya korumak kaygusunu da atam1 -
latt1 ve onun hizmetinde bulunacak ha - yorsun, Ahmed kepazesinin yalanlanm 
layiklan, koleleri sec;tirdi, beklemege ko- ele ahp lalami ki.indeden athrm1ya c;a~l: 
yuldu. Haseki ile Hurremin Hiinkar ta- §Iyorsun. Halbuki bunlar bo§ §eyler, Pm 
rafmdan sorguya c;ekili§lerini seyretmek Pa§a, ben Padi§ah olmadan azle mah -
ir;in hamlamyor ve o muhakemenin he- kum edilmi§ti. Bu hi.iki.im §imdi yerine 
yecanm1 §imdiden hissediyordu. getirilecek, Sadnazamhk sana verilecek-

* * * tir. Lakin ac;rk olahm, adamcag1zt hem 
Hi.inkar, Hasodaba§l lbrahime kendi mesnedinden, hem §erefinden mahrum et

bahtiyarhgml k1sa bir ci.imle ile miijde - mege c;ah§mtyahm. F enarizade kth k1rk 
ledi: yarsa dahi, goreceksin. ki lalama ~o~m~t 

- !yi bir gece ge<;irdim, sefer yorgun- bula§tiramtyacaktir. Hrc; Y avuz gtb1 bu 
lugunu giderdim. Hayatm tath taraft da Padi§aha bir buc;uk yrl Sadnazamhk ya
vanm~ 1brahim I. pan adam, kolay kolay tuzaga du~er mi? 

Ve §U ciimlenin deia!et ettigi kmak Hasodaba§I, lutuf ile kahnn bir arada 
sahnelere ge<;id resmi yaphrmak ister gi- sunulmasmdan gelme ne§' eli bir Jstuab 
bi gozlerini kapadt, uzun bir tahayyiil ile kekeledi: 
dakikasr gec;irdi. Sonra §en bir tebessiim- - 0 halde lalamz yerinde kalsm, 
le ba§tm dogrulttu: F enarizade de tefti§e ~1kmasm efendimiz. 

- ;limdi, dedi, ma i§ gormege geldi. - Olmaz, tbrahim, olmaz. Ben so-
N e var, ne yok bakaiim? ziimii tutacag1m. Halkm dedikodusuna 

Zeki nedim, bir devlet adamr ciddi - yer vermemek ic:;in de boyle tefti§ler yap· 
yetile anlatmaya koyuldu: tmnak, goz boyamak lazimdtr. Y almz 

- han elc;isi Oskiidara geldi. Piri aram1zda riya istemem. lkimiz de lalam1 
Pa§a kulun telhis sunuyor, be§ yi.iz ath nic;in feda ettigimizi biliyoruz. Bildigimi
ile gel en elc;inin hangi giin 1stanbula gee;- zi bilmez gorunmek neye iyi? 
mesine fennan buyuracagmiZl soruyor. Ve adalete c;ok mail olan vicdamm 

- Be§ yiiz ath ile mi gelmi§ elc:;i? susturmak ir;in tefelsiif etti: 
- Evet, Padi§ahlm! - Ahmed, lalamt dii§iiriip kendisi 
- Bir sulh mektubunu, bir dost sela- Sadnazam olmak istiyor, iftiralar diizi.i • 

mmt ta§tmak ic;in bu kadar ath fazladu. yor. Koti.i maksadla yap1lmak istenilen 
l.;alama soyle, elc;iyi yirmi ath ile yann iyilikler bile kati.idi.ir. Bu sebeble Ahmed 
lstanoula gec;irsin, Kalabahgm list taraf1 gozi.imden dii§mi.i§tiir, mevkiinden de dii-
Uskiidarda kalsm. Ba§ka ne var? §ecektir. Lalama gelince: On a aclm!yor 

- ;lirvan ~ahmdan name I degilim. Lakin benim vezirim olarak kal-
- Ciilusumuzu mu kutluyor? Biraz masma imkan yok. Yavuzun begendigi 

ge<; kaldt?.. Biz de cevabtmlZI gee; ve- bir adamda Yavuzu biraz olsun anduan 
relim. Ode§elim. Ba§ka? huylar ve goriini.i§ler bulunmast tabiidlr. 

- Moskova KinaZl bir elc:;i yollaml§, Nitekim ben lalamda bu varhklan sezi -
ad1 Jan Morosof. Vezir kulun ile gorii§- yo rum ve babamr gormi.i§ gibi kar§lsmda 
mii§. Efendisinin efendimle ittifak etmek kiic;iili.iyorum. Onu azletmek isteyi§imin 
istedigini soylemi§. hakiki sebebi i§te bu ki.ic;iilii§ten kurtul -

- 1ttifak m1 L Neye iyi bu?.. mak kaygusudur. T ahtm ~akki yalmz 
- Kulun da anlamad1m. Kazam, Ej- azamet, yalmz ceberuttur Ibrahim, veyl 

derham payla§mak ic;in olsa gerek. bu hakkt bilerek, bilmiyerek tamm1yan -
- Gi.iliinr. bir teklif, lalam herifi yii- lara!.. 

riitsiin ve zaytflara yardtmi seversem de Nediminin bu felsefeyi tamamile kav-
onlarla ava <;Ikamryacagtml anlatsm. ~a- ramad1gm1 zannederek izaha giri§ti: 
hinle serc;enin uc;u§u bir olmaz. Kinaz _ Lalamda bahama benzer goriinii§· 
Vasiliye bu niikte tathhkla anlahlmah - ler buldugumu soylerken biraz §a§Irdm, 
d1rl.. Ba§ka? degil mi?. Halbuki §a§tlacak bir §ey yok-

- lkinci vezir Ahmed kulun, ben ko- tur. Ben insanlann ancak kendilerine 
lene uzun bir mektub gonderdi. benziyenleri, benzer goriinenleri ve hie; 

- Lalaml <;eki§tiriyor, degi] mi? olmazsa benziyecek olanlan sevdiklerine, 
- Keramet buyurdunuz Padi§ahrm, sevebileceklerine =..,anmm. Fikir uygun -

oyle yapryor. ]ugu, ruh uygunlugu denilen halet te 
- Ne diyor? bundan ba§ka bir§ey degildir. Eger ba -
- Cennetmekan peJrninizin MISir • bam kendi dii§iincelerinin, kendi duygu-

dan lstanbula si.irgiin ettigi adamlardan lannm bir c:;ogunu Piri Pa~ada bulup sez
rii~et ald1, kendilerini sei'best buaktJ, meseydi onu vezir edinmezdi ve hele 
diyor. kafasmi koparmadan y11larca yamnda 

- Bu eski hikave. Ben tahta c;tkmca bulundurmazd!. Ben de senin ~ahsmda 
bir iyilik yapmak istedim, o alh yiiz Mt· bana biraz benzerlik bulmasam nedim ol
sirhyr yurdlanna yolladim. Lalama sor- mak §erefini sana vermezdim, Sadnazam· 
mad,m bile. h!i;I da omzuna yi.ikletmegi dii§unmez -

- Ahmed Pa§a, Rodosa gidi§i Sad- d' 
liD. 

nazamm ~ g(innedigini hattrlattyor. lltifat biiyiiktii, bunu Ibrahim kadar 
- Bu da «malumu ilam» degil mi Siileyman da kavrad1, ve tadile liizum 

ya?.. Adaya gitmezden once lalamla gordii: 
konu§an benim. Herifcegiz, gizli kapakh - Senin bana benzerligin ya§ bak1 • 
davranmad1 ki. Ne d·:i§iini.iyorsa yiizi.ime mmdand1r. 1kimiz ya§ttlz ve bu seni bana 
kar~1 ac;tk~a soyledi. Fakat ben kendisini yakla§tmyor: fhtiyarhgm lalam1 benden 
azarladtm, seferi ac;tlm. Allah gosterme- uzakla§hrmasJ gibi 1.. 
sin red dim F atih devrinde oldugu gibi 
elimiz bo§ donseydik ne olacakti?. Lala
mi, iyi gordiin diye asacak m1ydtk? Dev
let i§idir bu. Herkesin di.i§i.incesi bir ol
maz. Hiiner, oniimiize ac;1lan s-ekiz on 
yoldan en temizini, en k1sas1m ve en dog
rusurru se~mektir. Bu da bize dii§er. Ah
med, z1rvahyor. 

- Ben kulun da oyle goriiyorum. Fa
kat bana yaZilam efendimize arzetmek 
borcumdur. 0 sebeble Ahmedin dedik -
lerini hirer hirer dile ahyorum. 

- Ba§ka ne diyor o? 

- Rodostan Anadoluya, anadoludan 
Rodosa gec;irilecek halk i§inde de para 
doniiyonnu§, lalamz hilyli ~imleniyor -
mu§l 

- l§te bu, yeni bir iftira, teze bir bi.ih· 
tan. F akat siikut ile g~i§tirilemez. Ka -
zasker F enarizade Muhiddine haber yol
la. Ahmedi gorsun, dinlesin. Bir ipucu, 
bir tutamak. bulursa maslahatl incelesin, 
sonunu bana bildirsin. 

£Arkas1 var J 

Bir Alman firmastna a~1lan 
16 milyonluk kredi 

10 ikincikanun 937 tarihli niishamlz
da bu sene melmeketimizden muhim 
miktarda tiitiin alacak olan maru£ AI _ 
man firmalarmdan Peemtsma trostii _ 
niin bu mubayaati yapabilmesi i(;in hU
kumetimiz tarafmdan 16 milyon lirahk 
bir kredi ac:;Ildigmi yazmi§hk. 

Bu kredi i§ini Ankarada miizakere e
den heyete General Konsolos Kurt 
Wingel'in dahil bulundugu ve bu zatm 
direktorliik komite ve azas1 s1fatile ve 
§ahs1 mes'uliyeti altmda memleketimiz
den yrtpilacak tiitiin miibayaahm idare 
edecegi, Merkez Bankasile yap1lan an
la§mayi da kendisinin imzalaml§ ol -
dugu anla§Ilmi§hr. Peemtsma trostii 
hesaoma tiitiin alan Dr. Schnur bu mii
esseseden dart sene evvel aynlmi§br. 
Kendisinin yerine General Konsolos 
Kurd Winge! tayin edilmi.§tir. 

CUMHURlYET 11 $ubat 1937 

c 3ehir ve 
-~~----=------, 

Halk1n 'ikiyetleri I 
~ 

Posta ve Telgraf U. ~ 

Mudiirliigiiniin na
zari dikkatine 

Turhalde ziirradan Ali Giiloglu 
imzasile aldigimlz mektubda de
niliyor ki: 

cArtvinde asker bulunan ogluma 
7/8/936 tarihinde 281/69 numarah 
ilmiihaberle alh lira harc:;hk gon -
dermi§tim. Oglumla miitemadi 
mektubla§mam1z neticesinde para- l 
mn hala eline gec:;medigi anla§!ldi. J 
Postaneye birc:;ok kereler ba§VUr- 1 
dum, son defa da N ahiye miidiir -

, liigiine bir istida verdim. Her hal
de para bir yerde kalmi§tlr, bir gUn 
anla§Ihr, cevab1m veriyorlar. ~ 

Bundan ba§ka 18/12/936 tarihin- ~ 
de de 378/228 numarah ilmtihaber-~ 

le be§ lira gonderdim. 0 para da I 
hiHa ogluma varmaml§. 1 

Ben fakir ve ihtiyar1m. Asker I 
oglumun harc:;liksiz kalmamas1 ic:;in . 
her §eye katlanarak gonderdigim 
paralarm bence biiyiik bir k1ymeti 

1 
vard1r. Aid oldugu makamlarm 
dikkat nazarlanm c:;ekmenizi dile- ), 
rim.. ) 

ADLIYEDE 

Bir Belediye memurunun 
muhakemesi 

Kadastro heyetinin gosterdigi emlak 
k1ymetlerin-i noksan gostermek iizere 
evrak1 imha etmekten suc:;lu Belediye 
memurlarmdan Recainin muhakemesi 
Ag1rceza mahkemesinde diin yap1l -
mi§hr. 

Baz1 §ahidler dinlendikten sonra, 
Miiddeiumum1, bilahare bu emlakin 
k1ymetlerinin yeniden takdir edilip e
dilmediginin Kadastro heyetinden so -
rulmasm1 istemi§tir. Bu hususun sorul
masl ic;in muhakeme ba§ka giine b1ra -
kllm1~trr. 

Bir miiha§ir muho.keme 
ediliyor 

Altr ay kadar evvel, Be§ikta§ ikinci 
sulh hukuk mahkemesi muba§iri Ab -
dullah, mahkcmenin resmt miihriinii ve 
hakim Niyazinin imzasm1 taklid ederek 
Emlt1k Bankasmdan 1000 liradan fazla 
ahkam1 §ahsiyeye aid para alml§, tev
kif edilmi§ti. Suc:;ta i§'tiraki goriilen ay
ni mahkcme Ba§katibi Esadm da mu " 
hakemesinin gayrimevkuf olarak icras1 
kararla§tlr!lml§tl. 

Bu sahtekarhk davasma Agrrceza 
mahkemesinde diin ba:;;lanmi§tlr. Ba§ • 
katib Esada yanh§ tebligat yap1ld1gl ·i
c:;in haz1r bulunmad1gr anla§Ild1gmdan, 
vaz1h adresine yeniden tebligat yap1l· 
mas1 i~in muhakeme ba§ka giine bua -
kilmi:;;hr. 

Kuma§ htrstzlan tevkif 
edildiler 

Bursa Teshilat ambarma aid bir mo
tOr, Bursadan ipekli kuma~ getirmi§tir. 
Tayfadan $erefeddin, bu ipekliler ara
smdan 49 metro uzunlugunda bir topu 
c:;alml§, arkada§lan Ismail ve Tahsinle 
Nesim isminde birine 44,5 liraya sat -
ml§tlr. 

$erefeddin, N esim, !smail ve Tahsin 
haklarmda ilk tahkikat ac:;Ilmak iizere 
diin Sultanahmed birinoi sulh ceza mah 
kemesine verilmi§lerdir. Hakim Re§id 
sorgulanm yaptlktan sonra tsmaili ser
best b1rakm1§, diger iic;iinii tevkif et • 
mi§tir. 

o~ talebe mahkemeye verildi 
istanbul Erkek lisesi talebesinden 

Niyazi, Nas1r ve Hakk1, diin ak§am, is
tanbul K1z J.isesi talebesinden Nurtene 
soz atarlarken Nurtenin babas1 gormii§ 
ve c:;ocuklan polise teslim etmi§tir. 

tic:; talebe, ger; vakit sulh mahkemesi
ne verilmi§lerdir. 

MOTEFERRIK 

Esnafm miiracaati kabul 
edilmedi 

Kurban bayram1 arifesinin pazara te
sadiifii dolay1sile diikkanlarm ah§veri§ 
yapabilmelerini temin ic;in mezkO.r gUn
de ac:;rk bulunabilmeleri ic:;in baz1 esnaf 
te§ekkiilleri tarafmdan vaki olan mii -
racaatlere bu talebin kabuliine kanu • 
nen imkan bulunamadrg1 cevab1 veri! -
mi§tir. Filhakika yalmz bu sene Kur -
ban bayram1 arifesi pazara tesaduf et
mektedir. Bir defahk boyle bir vaziyet 
ic:;in kanunun degi§tirilmesine de imkan 
olam1yacag1 §iiphesizdir. Esasen f1rm, 
kasab ve saire gibi miibrem ihtiyac:;lar 
ic;in diikkanlar ac:;1khr. Melbusata taal
luk eden ah§veri§lerin de cumartesi ya
p1lmas1 lazrm gelmektedir. 

Bogazi~i halkmm istegi 
yerine getirildi 

Memleket Haberleri l 
• • ..,' I • • : • ,• 1 :; w • .',, 4o Jf. I ~ • 

·Siyasl··jcmal 
0 ' -1 I • ·- I o > • 

Hazinei Evrakta bulunan 
tarihi bir vesika 

ispanyadaki yeni harekat 

Osmanh hiikumdartna Alhnordu devletinin 
gonderdigi tarihi mektub 

ktymetli bir konferans 
hakktnda diin 

verildi 

F elemenk gemisi gitti 
Birkac:; giindenberi J.imamm1zda mi -

safir bulunmakta olan Hestokhendrik 
mekteb gemisi diin sabah Akdenize git
mi§tir. Felemenk denizcileri Galata nh
hmmda Felemenk sefareti mensubini 
ve koloni tarafmdan ugurlanmi§lardir. 

Y eni yolcu salonunun 
maketleri 

Liman l§letme idaresinin Galatada 
yaphracagr yeni yolcu salonuna aid ma
ketlerin Giizel San'atlar Akademisinde 
te§hirine ba!ilanmi§tlr. Bu miisabakaya 
60 ki§i i§tirak etmi§tir. Bunlarm i~inde 
ecnebi san'atkarlar da vard1r. 

Haz1rlanm1§ olan proje ve maketler 
iizerinde giimriik, liman, belediye ayrr 
ayn ve kendi cephelerinden tetkikat 
yapacaklard1r. Proje sec:;imi bundan 
sonra yapllacakbr. 

Bu ay nihayetine kadar en muvaffak 
olmU§ projenin sec:;ilerek oniimiizdeki 
ay ic;inde in§aat miinakasasmm ilan o
lunmasl muhtemeldir. 

DEMIRYOLLARDA 

~ark Demiryollar1 banliyo 
hattmda tenzilat 

Naf1a Vekaleti, Avrupa hath banli
y6 trenleri iicretlerinde ehemmiyetli 
tenzilat yapmaga karar vermi§tir. U
mum miidiir muavini Cerna! Hidayet 
bu hususta tetkikatta bulunmaktadir. 

Umum miidiir muavini raporunu ya
kmda Vekalete verecektir. 

lzmirde bir senede kesilen · 
hayvan Son zamanlarda sokak isimlerini gas- 6 

teren levhalann k1smen kmlmakta ol • izmir (Hususi) - Vilayetimizde 193 
duklan ve bir kismmm da dii§mekte ol- y1h zarfmda 141,859 ba§ hayvan kesil • 
dugu goriilmii§tiir. Belcdiye §Ubelere mi§tir. Ag1rhk itibarile tutan 2,638,03!1 
gonderdigi bir tamimde sokaklann lev- kilodur. 
has1z kalmamasma dikkat edilmesini Bahk, av hayvanlan ve diger ehli 
ve kasdt tahribata meydan verilmeme- hayvanlar miistesna, bir izmirliye pldf.\ 
sini bildirmi§tir. 

Mezad idaresinde sahlan isabet eden et miktarr 21 kilodur. Be • 

miicevherat ve e§ya 
Son ay zarfmda Belediye Mezad ida

resinde 11,743 lirahk 490 parc:;a giimii§ 
ve altm avani, 5,674 lirahk 747 parc:;a 
hah, 5,644 lirahk 1223 parc:;a diger e§ya 
satllmt§hr. 

KOLTOR ISLER/ 

llkmekteblerde ~ar§amba 
tatilleri kaldirddt 

her niifusa giinde isabet eden et miktart 
ise 80 gramd1r. 

Cumhuriyet 
Niishaa1 5 Kuruttur 

Abone I Tiirkiye Hari~ 
,eraiti I i~io ~iu 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alb ayhk 7SO 1450 

Bogazic:;ililerden birc;ogu, $irketi Hay 
riyenin 11,45 te kaldrrmakta oldugu son 
vapurun sinema ve tiyatrolardan pka -
cak olanlarm daha rahatc:;a yeti§ebilme
leri i~in Akay idaresinin yaptlgl gibi 
daha geriye almmasm1 temenni etmi§
lerdi. Edirne ve istanbul arasmdaki tenzi -

e- lath iicretlerin tatbikma oniimiizdeki 
te haziran aymdan itibaren ba§lanmas1 

muhtemeldir, 

$irket, halkm bu arzusunu kabul 
derek son vapuru 11,45 ycrine 12,15 
kald1rmaga karar vermi.§tir, 

$imdiye kadar ilkmektebler c:;ar§am
ba giinleri 6gleden sonra tatil yap1yor -
lard1. Mekteblerin badema c:;ar~amba 
giinleri tatil yapm1yarak jimnastik ve 
eli§leri gibi hafif derslerle vakitlerini 
ge~irmeleri takarriir etmi§tir. • 

0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 

~ 



SON HABERLER ••• 
. TELEfON TELGRAf ve TELSiZLE 

F ransada mali giic;liikler 
Maliye Naz1r1 Ayan Meclisinde yeniden 

izahat vermege mecbur oldu 
Paris 10 (A.A.) - Ayan meclisi 

ruvakkat kanunusani biit<;esini 67 reye 
ar§t 220 reyle kabul etmi§tir. Biitc;enin 

~iiz~keresi esnasmda Maliye N azm M. 
d Uno! biit<;e a<;Igmdan bahsederek bun-
1.an evvelki hiikumetlerin de mali giic; -
uklerle kar§tla§arak F ranstz bankasmm 
:tardtmmt istemek ve ge<;en §Ubatta Lon· 
drada bir istikraz akdetmek mecburiye • 
f tde kalmt§ olduklanm hatJrlatmi§tir. 
935 senesinde mutedil naztrlar zama -

lUnda tekayyiidata mii.stenid bir siyaset 
lakib edildigi bir SIT ada F ranSIZ bank a • 
S!ntn kasasmdan birka<; milyar frank <;lk· 
lni~hr. Y almz nisan aymda on iki buc;:uk 
lnilyar sarfedilmi§tir. 

Naz1r bundan sonra 1937 bii.t<;esi tah
(inattmn dogru <;Ikttgml soylemi§tir. F ev-
alade biit<;e masarifatile milli miidafaa

~~ aid masarifattan tevekki edilemiyece
litni bildiren M. Auriol, paranm yeniden 
k1Ymetten dii§iiriilecegi ve kambiyonun 
kontrola tabi tutulacagt hakkmda dola • 
§an ~ayialan §iddetle tekzib etmi§tir. 

Ondan sonra soz alan M. Caillaux. 

perakende fiatlann durmadan yiiksel • 
mesi para ktymetinin dii§iiriilmesinden 
umulan faydayi temin etmedigini beyan 
ve vaziyetten efkan umumiyenin endi§e
ye dii§tiigiinii ilave etmi§tir. 

M. Spiuasse, takriben yiizde 30 nis -
betinde artan fiatlar meselesi hakkmda 
izahat vermi§tir. Hayat bu nisbette pa -
hahla§mi§ht. Hatib, demi§tir ki: 

«- G~en mayts aymdanberi ecnebi 
memleketlerdeki fiatlar miitemadiyen art
maktadtr. Fiatlarm yiikselmesi yevmiye -
lerin artmasmi intac etmekte oldugundan 
bu hal parayt ktymetsizlendirme c;erc;eve
sini a§mak istidadmt gostermektedir. Bu-

nun ic;indir ki arhk bu meseleyi hallet ~ 
mek zamam gelmi§tir. i§i ve tevziatl te§· 
kilatlandtrmak laztmdtr. Bundan maada 
istihsalatm da <;ogalmast !aztmdtr. Kan
§tk!tk devresi ge<;mi§tir. 

Biz uzla§manm miimkiin oldugunu is· 
bat ettik. F ranstz iktJsadiyatmda yann 
da~a. ziyade refah alaimi goriileceginden 
emtmm.» 
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Am erika Yiiksek 
lltahkemenin Isla hi 

B. M. Meclisinin 
diinkii i~tima1nda 

~rnerika Cumhurreisine Bir~ok kanun layihalart 
diinkii Mecliste yeniden ve mukaveleler miizake· 

hiicum edildi re ve tasdik edildi 
V a§ington 1 0 (A.A.) Yiiksek 

~ahkemenid tslaht projesi dolay1sile te§· 
I'll faaliyet tamamile durmami§ ise de 
~ava§lamt§hr. !c;timai kanun layihalann· 
dan bir c;ogu Reisicumhurun projesinin 
lniizakeresinden <;tla,;tcak neticeye intiza· 
ten bir kenara btraktlmt§tlr. 

M Roosevelt tezini miidafaa etmek 
l<;in haZITladtgi delail hakkmda tam bir 
ketumiyet muhafaza etmektedir. 

Matbuatta bilhassa muhaliflerin sesle
ri yiikselmektedir. 

M ecliste hararetli miizakereler 
Va§ington 10 A.A.) - Meb'usan 

ineclisi, ali mahkeme azasmm on sene hiz
lnetten sonra yetmi§ ya§mda tam maa§la 
tekaud olabileceklati hakkmda kanunu 
i's muhalife kar~t 315 reyle kabul etmi§· 
tir. 

Tekaii.d ya§mm 75 olmas1 hakkmda 
t\!rnhuriyet<;ilerin yaph81 teklif biiyiik bir 
ekseriyetle red dol unmu§tur. 

Bu mii.nasebe~le hiikumet partisinden 
C:ax ve Lenneck Roozevelt'in teklifine 
§iddetle hiicum etmi~ler ve ali . mahkeme 
~~as1 miktarmm artmlmas1 bir diktator • 
l uk hiikumetine miincer olabilecegini soy
eJni§lerdir. 

;r l'o~kinin nutku iyi i§itilmedi 
lvreksiko 10 (A.A.) - Sebebi heniiz 

taayYiin etmiyen bir anza Tro<;ki tara
ftndan radyoda soylenen nutkun Nev
J>ork hipodromundan duyulmasma mani 
Ollllu~tur. Nutuk alh bin ki§inin onilnde 
0kunmw~tur. 
l\1aliye memurlar1 arasmda 

Ankara 10 (Telefonla) Bolu 
l'titthasebe miidiirii Resad, istanbul tah· 
silat kontrol memuru Orner, Eyiib Mal
l'tiiidurii Mehmed Ramiz bir derece ter
fi ettiler. Samatya Maliye §ubesi tahsilat 
~ernuru 1sma~l Hakkt ayni §ubenin tah
~at ~efligine, Adapazan miifetti§i Asaf 

eyoglu kazanc tetkiki itiraz komisyonu 
r~Portorliigiine, lieker fabrikalan anonim 
~:keti mii.fetti§i Vasfi de lstanbul tetkiki 
~~taz komisyonu raportorliigiine tayin e· 

tldiler. 

.A.nkaradan Uludaga gidecek 

kayak~Ilar 
Ankara 10 (Telefonla) - Bu bay

kalll tatilinde Ankaradaki kadm erkek 
ayak<;tlar bir kafile halinde Uludaga 

ieYahat edeceklerdir. Bu seyahati An · 
ara Halkevi tertib etmektedir. 

<;irnentolardan ahnan 

giimriik resmi 

t ~nkara 10 (Telefonla) - Ciimriik 
a~tl esinin A 469 na gore, c;imentolardan 
:n ln~akta olan giimriik resminin indiril· 
Riie51 .~akkmdaki Vekiller Heyeti karan 
40 ~~tklere ~ildirildi. Bu tenzilat yalmz 
ttr In ton <;Imentoya miinham kalacak-

l'ica. " hi . ri rnuvazene vaziyeti le-

ltllze a~1k olan memleketler 

lnuAnkara I 0 (T elefonla) - Ticari 
h Vazene vaziyeti Tiirkiye leh~e devam
L\~ur~tkte a<;tk olan memleketler arasma 
·-.men a F'J' . M ilav . • ltshn, IStr ve Suriyenin de 

est lc.ararla~tl. 

Ankara I 0 (A.A.) - Kamutay bu
giin Refet Camtezin ba§kanhgmda top
lanarak Tiirkiye ~ Yugoslavya afyon an~ 
la~masmm tasdikine aid kanuna ek kanun 
layihasile Tiirkiye ~ <.;ekoslovakya ticaret 
Finlaudiya ticaret ve seyrisefain muahe
ve sefrisefain mukaveleleri ve Ti.irkiye • 
desine miizeyyel itilafm ve bir numarah 
munzam protokolun tasdiklerine aid ka
nun layihalannm ikinci miizakerelerini 
yaparak kabul etmi~tir. 

Bunlardan ba~ka ceza kanununun 
mer'iyet mevkiine konulmasma aid ka • 
nunun 27 nci maddesinin tadili ve devlet 
meteoroloji i§leri gene! direktorliigii te§
kilah ve vazifelerine aid kanunlar da Ka
mutaym bugiin kabul ettigi kanunlar ara· 
smda bulunmaktadtr. 

Kamutay yann toplanacaktir. 

Vekiller Heyetinin 
i~tima1 

Ankara 10 (Telefonla) - Bugiin 
Vekiller Heyeti, Meclis ic;timamdan son
ra saat 17 de Meclis binasmda toplana -
rak bir saat devam eden bir miizakeratta 
bulundu. 

Gemi adarnlarmm 

tekaiidliigii 
Ankara 10 (T elefonla) - Cemi 

adamlan hakkmdaki tekaiid kanun Ia -
yihasmm bir maddesi Meclisin pazar· 
tesi giinkii toplantJsmda enciimene gonde
rilmi§ti. Enciimen heniiz maddenin mii · 
zakeresini bitirmediginden layiha Mec • 
Iisin cuma giinkii toplam§mda gorii§iile · 
cektir. 
lzmitte bir kimya fabrikasi 

kurulacak • 1 

izmit 10 (Hususi) - izmit~e hii.ku
met tarafmdan biiyiik bir kimya fabrika
SI kurulacakttr. Kimyevi maddeleri tama
mile istihsal edecek olan fabrika modern 
teknik esaslara gore yaptlacakhr. 

Yiiksek Askeri .$U:ramn 

toplanhsi 
Ankara 10 (Telefonla) - Ogrendi

gime gore Yiiksek Askeri ,Sura bu ay 
sonlarma dogru toplanhlanna ba§hyacak
tlr. 

Emniyet i§leri te§kilat 

kanunu 
Ankara 10 (Telefonla) - Meclis 

Dahiliye Enciimeni bugiinkii toplantlsm· 
da Emniyet I§leri Umum Miidiirliigii 
te~kilat kanun projesinin miizakeresine 
ba~ladt. T oplantJda Emniyet Miidiirii 
$iikrii de ham bulundu. 

PARiS BORSASI 
Paris 10 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugunkil kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 105,10, Nevyork 21,47, Berlin 

864, Brilksel 362, Madrid -, Amster -
dam 1173,25, Roma 112,95, Lizbon 95,75, 
Cenevre 490, bak1r 60 1/2 • 61 1/2, kalay 
226,7,6, altm 142,0 1/2, giimil§ 20. 

<;ekoslovakya, Sovyetlerden 

tiitiin ahyor 
Prag 10 (A.A.) - Sovyetler Birligine 

<;ekoslovakya rejisi tarafmdan 500 
bin kiloluk Rus tiltilnil sipari:;i olun -
mU§tur. 

kitab 
I SON HATIRALAR: •• HEM NAliNA 

MIHINA 
fransamn, agtrba§b tabir ettigimiz 

gazetelerinin bqmda gelen Le 
Temps §U haberi veriyor: Y eni bir 
icad, bundan sonra, istedigimiz kita
bt gramofonda kulagtmtzla dinlene
bilecek bir hale getirmek iizereymi§. 
Bu icadt ~tkaranlar §Oyle dii§iinmiit· 
ler: Sesli filim, selliiloid feridler iize~ 
rinde istenildigi kadar uzun sozleri 
zaptedebiliyO'r ;mesela bir operayt 
tamamile alarak bize din1etebiliyor 
da, neden bir tiyatro piyesini veya 
bir romam da bqtan sonuna kadar 
okumasm? icadm esast, bu i§ i~in 
yaptlmt§ gramofonlarda, plak yeri
ne, i~inde biitiin bir kitab metni bu
lunan sesli §eridler ~almaktan ibaret. 

I SARA Y ve OTESi 
Halid Ziya Ufakhgll 

l 
__ _A 

ingilteredeki sefalet!! .•. 

«Franstz kitab biilteni» nin son 
saytsmda gordiigii bu haberden bah
seden Le Temps muharriri, goz gi
bi erkek, faal ve miidekkik bir uzuv 
Y'erine, kulak gibi di§i, muti ve esir 
bir cihaZI ikame eden bu icadm aley
hindedir: «Telif haklartm miidafaa 
etmek istemiyoruz, diyor, fikir miil
kiyetini tehlikede gormiiyoruz, bes· 
belli ki sesli §erid haline konan bir 
kitab, makin.e vas1tasile geni§ bir ya
yima hizmet etmekle beraber, miiel
life eskisinden fazla olmasa bile, hi~ 
degilse, onun kadar varidat getirir. 
Fakat okuyucu dinleyici haline gele· 
cek olursa bundan kiiltiir, oldiiriicii 
bir darbe yiyecektir. Kulak di§i, goz 
erkektir: Kulak duyar, fakat goz ya~ 
kalar, se~er, aymr ve kazand1klanm 
zekaya devamh bir ~izgi halinde hak~ 
keder. Okunan bir§ey, duyulan bir 
§eyden ~ok daha fazla habrda kal
mak §ansma sahibdir.» 

Bu giiriiltii asrmda, kitablari da 
yeryiiziiniin §amatalarma ilave et
mek istiyen bir ic.ad aleyhinde, Le 
Temps muharririnin hakh olabilme
si i~in, goziin miidafaasmt yapmtya 
ne ihtiyac1 vard1? Diinyadaki biitiin 
kitablarm kuvvetli spikerler ve ak· 
torler tarafmdan okunarak dile gel~ 
digini bir gozonune getirmeliydi. 
Hele tiyatro kaidelerine gore de oku
nacak olursa, bu kadar giiriiltii yetit· 
miyormu§ gibi, evlerde, mektebler
de, kuliiblerde, kahvelerde, meydan
larda, yaz1hanelerde... milyonlarca 
kitabm i~inden ft§ktracak haykm§lar 
kulaklanmiZl sag•r edecegi i~in, bu 
abes icaddan kurtulurduk! Kalem, 
kendisine hiicum eden nice saltanat
lan devirmi§tir, yaz1 ile, biitiin dira~ 
yet ve basiretlerimizin parlak ve dip
diri bqlangici olarak muhafazasma 
~ah§bgnruz goz arasma perde (fek
mek istiyen bir Framnz miihendisi
nin oyuncagmdan kalemin pervast 
mt olur? 

PEYAMI SAFA 

Ankara Halkevinde Pu§kin . 
geces1 

Ankara 10 (Telefonla) - Bu aym 
17 nci c;ar§amba giinii Ankara Halke • 
vinde bir Pu§kin gecesi lertib edilecektir. 
Bu gecede biiyiik Rus edibinin hahralan 
yad edilecek, edebi karakterleri tebariiz 
ettirilecek ve bir film gosterilecektir. 

Pu,kin ismini alan fehir 
ve sokaklar 

Moskova 10 (A.A.) - Sovyetler 

Birligi merkezi icra komitesi, Pu§kin'in 
oliimiiniin yiiziincii ytldoniimii 
olarak, Moskovadaki plastik 

hattrasi 
san'atlar 

miizesile Leningrad' daki Dram tiyatro • 
suna Pu§kin'in ismini vermi§tir. 

Keza icra komitesi, Detsko • Selo §eh-
ri isminin Pu§kin ismile degi§tirilmesine 
ve Moskova ve Leningrad' da baz1 sokak 

ve meydanlara Pu~kin isminin verilme • 
line karar vermi§tir. 

' 

ilan tarifemiz 
Cumhuriyet J;(azetesi il~ sene ev

vel ilfm tarifesini tanzim ettigi za
mana nisbetle bugiin i.i~ misli fazla 
bas1lmakta ve sattlmakta oldugu 
i~in ilan sahiblerine temin ettigi 
menfaat en az u~ be$ misli fazlala!;;
ml$ ve ihtiyar edilen killfet ve me
sai dahi o nisbette artmt$ bulun
maktadtr. 
Adedi tab'1 fazlahgmm istilzam 

ettigi bilvilk masraf nazan dikkate 
almarak ilan fiatlarmda gayrimah
sus denecek derecede az bir teza
yild yapmak mecburiyeti has1l ol
mu$tur. 
· Bununla beraber daimi mii$teri
lerimiz avrtca haztrlanan tenziH'ltlt 
tarifcden istifade edeceklerdir. 

Yeni ilan tarifemizde blr siitun 
itibarile beher santim ilan fiatt a$a
ihda ~osterilmistir. 

Hirinci sahifede 
ikinci " 
U~;iincii " 
Diirdiincii " 
Diger sahife1erde 
Son ilan sahifeleri 

400 kuru~ 
250 • 
200 
100 

60 
40 

" 
" 
• 
• 

Bir kac; nokta 
-1-

Bu hatiralarda tann yapmak ve sua I manda pek ac.inac.alC bir haldeyi:li. 
gozetmek kayidlerile baglanmamakla be- Saraya avdetinde bunu Hiinkara oyle 
raber onlarda miimkiin olabilen tamami- tuhaf bir manzara olarak arzetti ki o a
yeti temin i<;in bazt noktalan kt~aca ve laydan sonra bir daha sadaret alay1 ya
siiratlice tesbit etmege liizum goriiyo- ptlmak icab ederse bunun onde ba§ka-
rtnn. Bunlardan biri: tible seryaveri ve arkada sadnazamla 

1 - Sadaret tebeddiiliidiir. §t'yhiilislamt ta§tyacak olan, etrafta mii-
Mart sonu isyanmda Sadareti i~al et- nasib miktarda siivari ile, landolarda ya

mekte bulunan Hiiseyin Hilmi Pa§a o ptlmast takarriir etti. Hakikaten ondan 
hadiseden sonra bu makamda kalamtya- sonra da alay1 vala giiliincliigiinden en 
rak <;ekilince Abdiilha.JIIid Sadarete T ev- miihim ktsmtm kaybederek bu sure tie ic
fik fta§ayt getil'llli§ti. T evfik Pa§a iHeti- ra edilir oldu. 
le, namusile herkesin indinde pek muhte- Bugiinden sonra sarayda bir usul da
rem saythrdt. 0, ne Hiiseyin Hilmi Pa~ ha teessiis etti. Abdiilhamid zamamnda 
gtbi ittihad ve T erakki Cemiyetile irti- sadnazamlarm, hatta §eyhiilislamla diger 
bat sahibi, ne de Kamil Pa§a gibi Cemi- viikelanm muayyen giinlerinde Y1ldtzda 
vetin sarih bir muhalifi idi. 0 zaman i<;in ispatt viicud etmeleri mutaddt. Hiiseyin 
en miinasib bir sadriazam ancak o olabi- Hilmi Pa§a bu adeti haftada iki giin ko
lirdi. F akat yeni Hiinkann ciilusu iizeri- nagmdan dogruca saraya gelmek ve hu
ne Cemiyet, niifuz ve kuvvetinin rii.cuuna zura girmek §eklinde ihya etti. Bittabi 
mu§ahhas bir timsal olmak iizere, 31 o giinlerde sadnazama tahsis edilen, 
mart irticamda <;ekilmege mecbur olan cephenin kara cihetindeki biiyiik salonda 
sadnazamt gene yerine getil'lllege liizum mafuaht hiimayundan ihzar edilen pek 
gordii, ve bu suretle T evfik Pa§aya Lon- miikellef, pek mutena bir yemek verilir
dra sefareti verilerek Hii.seyin Hilmi Pa- di. 
§aya da Sadaret tevcih edildi. Hiiseyin Hilmi Pa§a selefi gibi siikut 

Bu neviden tebeddiillerle alakast, an· eder bir zat degildi, sohbeti pek dolgun 
cak havamn lodos yahud poyraz olma· ve pek cazibdi. Onun i<;in huzurda uzun 
sile takayyiid mesabesinde kalan, ve bu bir zaman ge<;irirdi. N elerden bahsolu
itibarla o zaman hiikumet idaresini elle- nurdu. Bunu bilmiyoruz, fakat pek iyi 
rinde tutan kuvvetin arzusuna pek mu- biliyoruz ki siyasiyattan, umuru hiiku • 
vaftk bir siyaset takib etmek dirayetini metten bahsolunmazdt. Cerek Hiinkar, 
gosteren Hiinkar, yalmz saraym tefri§ ve gen~k Sadnazam o zeminlere sevki kelam 
tamir i§lerini yakmdan takib etmekle ik- etmiyecek kadar perhizkar idiler. 
tifa ediyordu. Bu tebeddiiliin saraya ye- Mallbatht hii.mayun dedim. Bu matbah, 
gane talluku sadaret alayt rasimesinden mallbaht amireden bii.sbiitiin ayrt bir te
ibaret kahyordu. §ekkiildii ve mabeynde hususi mahallin· 

Bu alayt hemen herkes miikerreren de Hindi. Buradan yalntz Hiinkann 
gormii§ ogrenmi§ti. Babtalinin me§hur §ahsma mahsus yiyecek ihzar edilirdi. 
caddesile biiyiik sofast ve divan odast Kendisinden artakalanla da bendegamn· 
ka<; kereler bu alay i<;in, vakit ge<;irecek dan baZiiart mii.stefid olurdu. Hakikaten 
eglence anyanlarla dol up bo§almak hu- san' atmda pek mahir olan ah<;tba§I ile 
susunda mij_marese sahibiydi. Be§ikta§· muavinlerinin meharetini bazan bizler de 
tan Sirkeci iskelesine bahren gelen bir tecriibe ile takdir etmek fmaltm bulur· 
heyet orada kendilerine muntaztr olan at· duk. Matbaht funirede yaptlan tasarruf 
lara binerler, sadnazam ve onunla beraber tedbirlerini matbaht hiimayunda tatbik 
degi§en yahud yerinde ipka e~;Ien §ey· etmek muvaftk olamazdt. Hatta bu siya
hiilislam, onlerinde mabeyn ba§katibi ve seti bize bir giin hasbthal arasmda T alat 
etrafta yaverandan miirekkeb bir halka ta ihtar etti: «Biitiin delikleri tikamayt· 
ile, yava~ yava§, caddenin berberlerin- mz! .. » dedi. 
den, kitabctlarmdan, ka:hve halkmdan 2 - llk ziyafet. 
birikmi§ kalabahga, en muhte~em elbisei Bir gun, o zaman hala te§rifatii divam 
resmiyelerirun §a§aasile gogiislerini dol- hiimayun unvan ve vazifesini muhafaza 
duran ni§anlann iltirnatm gi>stererek bir eden Calib Pa§a mutad1 olan tela§la sa
alayt val a hal in de yokU§U <;tkarlardt. raya gelerek haber verdi: - Mtslr Hl-

Bu alay1 vaHinm as1l hikmeti vii.cudii, divine bir ziyafeti seniye verilecek, dedi. 
mabeyn ba§katibinin bir elinde gogsii • Ciilusun hemen ilk giinlerine tesadiif 
niin en iist tarafmda mukaddes bir nii.sha eden bu haber bizi epeyce §a§trth. Ziya· 

JR\ ogru mu, uydurma mt oldugunu 
lb:U pek bilmiyorum amma, ingiltere 

Kralic;esi Victoria (Vikt_grya) 
ic;in §Oyl~ bir hikaye anlattrlar: 

Krali~e, bir gun Londranm fukara 
mahalle!erindeki yoksullann evlerini ge~ 
ziyormu~. Bir evde bir kadm, Krali<;eye: 

- Ha~metmeah demi§, yiyecek ekme~ 
gimiz yokl 

Krali<;e, hayret i<;inde kalarak ~ su· 
aJi SOTrnU§: 

- Ekmeginiz yoksa biskiiitiniz de mi 
yok? 

A§agtdaki telgraf haberini okuyunca 
yukanki hikayeyi hattrladtm. 

«Londra 10 (A.A.) - J§fi parlisi
nin «sefalet bolgesi» ismi verilen biilge
de gezmekfe olan bir heyeti halen Glas
cow biilgesinde tetkikat yapmaktadtr. 

H eyet azasrndan biri News Chronicle 
gazetesinde yazdrgr bir makalede, bu 
bolgedeki vaziyette cenub Galindeki va
ziyete nisbetle son senelerde salah mev· 
cud olmakla beraber, kalabaltk ailelerin 
bir tek odada ikametlerine §ahid oldugu
nu bildirmektedir. Baba, ana ve dart 
t;ocuktan miile§ekkil bir aile bir odada 
yatzp kalkmaktadrr.» 

ingilterede, baba, ana ve dort <;ocuk
tan miirekkeb bir ailenin bir odada yatip 
kalkmasma sefalet diyorlar. 

Memleketler var ki kmk camlanna 
mukavva taktlmt§, yedi odah bir apartt· 
manda, her biri bilmem ka<;ar ki§iden 
miirekkeb yedi aile oturuyor. 

Memleketler var ki giine§ gormez 
bodrum katlannm, rutubetli zemini ii;tii.· 
ne serilmi§ otlarm iistiinde siirii siirii in· 
sanlar ya~tyor. 

Memleketler var ki bir tek odasmda, 
bir degil birka<; aile oturuyor. Memleket· 
ler var ki insanlan ahularda hayvanlarla 
kucak kucaga denilecek bir vaziyette, 
gecey1 ge<;myor. 

Memleketler var ki fakir halkt, gece· 
leri arahklarda, viranelerde, sokaklarda 
yahyor. Ve bu memleketler bir degil, bir 
c;oktur. Hem de Avrupamn gobeginde, 
lngilterenin burnunun dibinde olanlan 
da vardtr. Bu vaziyette, lngilterede alt1 
ki§ilik aileler, yatacak bir tek oda bul • 
duklanna §iikretmeli degil midirler '? 
Halk i~in, daha fazla rahat ve refah isti
yen ingiliz i~<;i partisini takdir etmekle 
beraber, baz1 memleket lerdeki biiyiik 
fabr ve zarureti dii§iiniince bu istek kar§l· 
smda lngiltere Krali<;esinin «biskiiitiniz 
de mi yok '?» sualini hahrlamakta hakh 
degil miyiz? 

ihtiramile ta~tdtgl al atlas kese i<;inde sa· fet taktmlan heniiz Yt!dJZdan Hazinei 
claret fermamydt. Hassaya verilmemi§ti. Dolmabahc;enin ne- Mara,ln kurtulu,u 

Veziri maalismirim ... diye ba§hyan ve resinde ve neyle bir ziyafet ihzar edile- Y arm Marasm 17 nci kurtulu§ ytldo-
daima <;tkan i<;in tezlili mutazammm ol- bilirdi. Calib Pa§a bu tela§I mucib habe- niimiine tesadiif etmektedir. Bu miina • 
mamakla beraber gelen hakkmda pek il- rin miihim bir ktsmtm tahfif edecek bir sebetle Mara§hlann giindii.z Eminonii 
tifatla dolu olu~na nazaran gidene pek ilavede bulundu. Hiikumet erkam tara- Halkevinde toplanacaklanm ve cumar • 
te tesliyet verecek bir mahiyet gostere· fmdan kendisine verilen talimata tevfikan tesi gecesi Park otelinde bir balo verecek~ 
miyen bu Ferman Babta!ide biiyiik ihti - ziyafet pek kii<;iik bir §ekilde olacakh. lerini diin yazmi~tJk. 
ramla kar§tlamr ve sanki yeni bir §eyler Siyaseten buna liizum goriilmii§ ve Htdiv Istanbuldaki Mara§hlar kurtulu§lannt 
haber verecekmi§<;esine biran evvel en i<;in bir hii.kiimdara verilecek olan ziyafet fevkalade surette kutlulamaga hamlan~ 
iyi i§itilebilecek bir noktaya vast! olmak mikyasmda bir tekelliife kalkt§Ilmamast mt§lardtr. Bu arada Eminonii Halkevin~ 
i<;in divan odasma biribirini itekaka hii- takarriir etmi§ti. de yaptlacak merasimde §air Necib Fa~ 
cum eden katiblerin, hademenin, merak Derhal bir fihris yaptldt. Onun bOyle ztl Ktsakiirek te bir hitabe irad edecek
saihiblerinden miite§ekkil bir kalabahgm §eylerde meshuk tecriibeleri vardt. Hiin- tir. 
arasmdan te§rifat<;tlann gayretile ac;t!an kara, V eliahde, Htdive tahsis olunan Y ann, Halkevinde yaptlacak olan 
yolda, gene oyle vakarla, azametle, agtr mevkilerden sonra hiikumet erkanmdan torene her vatanda§ serbest<;e girebilir. 
ag!T ilerliyen heyet, izdihamm az yahud mutlaka bulunac.ak olanlara da yer veri- _. __ 
<;ok olmasma g()re, epeyce dar yahud ol- Iince mabeyn erkamna ancak ii<; yer kah- Bir terfi 
dukc;a geni~ bir bo§lukta mevki ahrdt. yordu. Bu iic; yer ba§mabeyncinin, ba§ • Cerrahpa§a hastanesi dahiliye do<;en-
Burada mabeyn ba§katrbi ktrmiZI tor • katibin ve seryaverindi. Bu dar <;er<;eve ti Muzaffer Esad, birinci dahiliye pro • 

baYl telsim ederek ve alnma gorurerek 
ic;inde bile sofra on altJ ki§ilik oluyordu. fesi.irlugilne terfi etmi§tir. 

sadaret mektubcusuna tevdi eder, o da Ziilvecheyn denilen biiyiik sofaya, 
amele ii§li§tiiriildii, biitiin bir giin saray 

ayni rasime ile ahp torlbanm i<;inden fer-
keser taktaklarile giimgiim oterek orada 

mam <;tkanr ve giir bir sesle okurdu. 
tahta ayaklar iizerinde derme<;atma, fa

Mabeyn ba~katibi sadnazamt tebrik 
kat muhkem bir sofra kuruldu, saraym 

ettikten s_gnra <;,t•kardt; ayni merasim pek astl muhte§em vermeil ziyafet taktmt ah-
<;ok ihttraslarla Babt Valayt Me§ihatte namJyarak ancak adedi mahdud bir he
de tekrar edilince arttk saraya aid olan 

~ yeti idareye kifayet edebilecek olan ve 
vazife biterek hiikUroet te: Alem gene ol 
alem ... ' 

Devam etmege ba§lard1. 

Bunun belki gosteri§ ic;in, saltanata ve 
s,adarete aid tantana ve debdebe ic;in, 
otedenberi mer'i bir an' ane itibarile fay
clast teslim olunabilirdi; gencliklerinde 
ata binmekte miimareseleri olsa bile ~ 

ya§h!tk halinde Sirkeci iskelesinden Ba· 
btaliye kadar binicilik tecriibesi yapma· 
ga mecbur olan sadnazamla §eyhiilisla • 
rnl halka pek te begenilecek bir ~~Ckilde 
gostermek kabiliyeti yoktu. Hele ba§ka· 
tilb bir elile hayvanmm dizginlerini idare· 
ye, diger elile atlas keseyi gogsiiniin yu· 
kan ktsmmdan biraz a~g1 inmesin diye 
miinasib bir hadde tutmak ic;in dikkate 
mecburken, elbisei resmiyesinin strma §e· 
ridli pantolonu attn karnma siirte siirte 
dolamp burgulandtk<;a bacaklanm bal
dtrlannm yansma kadar a<;tkta btrakb
gmt farkederek, bir tiirlii <;aresi huluna· 
mtyan bu rezaletten, alnmda biriken so
guk ter damlalan §iptr ~1p1r atlas torbamn 
iizerine dii§erelc., pek giilj.inc ve ayni za-

sarayda galiba bir tarihte Rusya <.;anna 
ziyafet verilmek ic;in Ulahyaya gonde • 
rildiginden dolay1 Ulah takmv diye am· 
Ian kiic;iik giimii§ taktm getirtilebildi. 
Velhastl muayyen gecede hademei has· 
sadan, mlZlkai hiimayundan, enderun e· 
fendilerinden miirekkeb bir resmi kabul 
ile §am saltanata laytk bir ziyafet veril· 
di. 

Htdiv Albbas Hilmi Pa§a her sene 
yazm bir ktsmmt <.;ubuklu malikanesinde 
gec;irmek iizere istanbula gelmek itiya • 
dmda idi. Her geli§inde Padi§aha ihti ~ 
ramlanm arzeder ve sarayca da kendisine 
haiz oldugu mevkiin icab ettirdigi hiisnii 
kabul gosterilirdi. 

Bu adet yeni Hiinkar zamamnda da 
bu suretle ba§ltyarak devam etti. Abbas 
Hilmi Pa§a gayet zeki oldugu ic;in 1stan
bulda ikametini makamt saltanatl ve hii.
kumeti ina! etmiyecek surette ge<;irirdi. 

Gene zekasmtn ic.abah tabiiyesinden 
olarak me§rutiyet zamanmda bu ihtiyat 
ve ic;:tinab siyasetine fazlasile riayet, fa
ikat saltanat makamma da eksilmiyen bir 

mikyasta hiirmet gost.::rirdi. 
Bu ziyafetin ):.cnde pek naho§ bir hah~ 

rasi vardtr: 
Onun nn.irettibi hiikumetten almmi~ 

talimat dairesinde hareket eden Calib 
Pa§d, ve saraya taalluk eden aksammda. 
Hiinkara atzl ve iradesinin istihsali husu~ 
sunda salahiyetini istimal eden Lutfi Si~ 
mavi oldugu, ba~katib yalmz cereyan e~ 
den miizakeratta bir mii§ahid stfatile bu~ 
lundugu halde, sofrada kendilerine biz~ 
zarure yer verilemiyen birka<; zat bun .., 
dan biiyiik bir izzetinefis meselesi <;1kar• 
mi§Iar ve bic;areyi ytllarca senmek bilmi~ 
yen bir husumete maruz btrakmt§lardt. 
0 kadar ki hie; istihlcak kesbedilme!l1i§ o• 
Ian bu infialin ezast altmda bic;are adam 
hergiin bir par<;a daha 1ehidenir ve sa~ 
bula sii.kut ederdi. 

Caribdir ki o gece ziyafette bulunmak 
imtiyazma herkesten ziyade istihkakt o
lan ikinci mabeynci T evfik Bey istihza
rat <;in gene herkesten :riyade <;ITplmp 
ugra§tl, ve kat'iyyen bir infial eseri gos· 
termek §Oyle dursun, belki biraz daha 
gayretle kendisine bir yer tahsisi t;aresi 
aransaydt, bunu kabul etmiyecekti. 

Biit>iin refakat miiddetince meleHne 
evsafile bizleri kendisine meclub eden bu 
zatm hahrasma §imdilik kii<;iik bir selam 
ithafile ge<;ecegim. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 
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Pu. kinden bir 
' 

kii~iik hikaye 
Ceoiren: Hamdi Varoglu 

(Diinkil niishamtzdan devam ve son) 

Adrien, biittin giiniinii, Razguliai ile 
Nikitskaya arasmda mekik dokumakla 
gec;irdi. Ak§ama dogru her§ey hamdt. 
Arabactyl savdt ve evine yaya di:indu. 
Mehtab vard1. T abut taciri, piirne§e, Ni
kitskaya kaptsma vard1. Ascension kilis.esi 
civarma geldigi zaman, belediye ~aVU§U 
Yurko' nun kendisini ~agJrdJgmx i~itti. 
Yurko onu uzaktan tantlnl§ ve hayxrh ge
ce temenni etmi~ti. V a kit ge<; idi. T abul 
taciri tam evin~ yakla§tlgl mada, kapx • 
nm oniinde bir golge goriir gibi oldu ve 
bu gi:ilge kaptyl a~h. i£eri girdi, kaybol
du. 

Prokhorov: 
- Bu ne demek ~ diye dii~iindii. Aca

ba gene beni birisi mi c;aglrtlyor ~ Y oksa 
bu ic;eri giren hmJZ. mx ~ Y oksa benirn deli 
k1zlar i~eri zampara m1 ahyorlar? Hani, 
olm1yacak §ey de degill 

Prokhorov, dostu Yurko'yu c;agumak 
uzereydi, fakat, tama 0 esnada kapJya 
ba ka biri daha. yakla§IJ; lakin, ev sahi· 
binin o tarafa geldigini goriin~ durdu, 
ba§mdan §apkasmr c;1kararak selam ver
di. Adrien bu c;ehreyi tamr gibi oluyor
du, fakat, fazla di:kkat etmege liizum 
go rem eden, nefes nefese sordu: 

- Bana mx ge]]yorsunuz? Lutfen gi
riniz e.fendirn. 

Beriki, k1sxk bir sesle cevab verdi: 
.. - T e§rifata liizum yok, dostum. 
Onden sen yi.irii de mnafirlerine yol 
goster bakalnn! 

Adrien'in ·te~rifat yapacak zamam de
gildi. Kapx zaten ac;lktt: girdi, merdiven
den c;1kh, i:iteki de onu takib etri. Adrien, 
evin i~inde ayak sesleri i§itir gibi oluyor
du. 

Alelacele odaya girerken: «i~eride 
kim var acaba» diye dii§iini.iyordu. Bir
denbire korkudan, beti benzi sapsan 
kesildi. Odamn ic;i olulerle dol
m~tu. Ay I§Jgl pencerelerden sii
ziilerek, bu i:iliilerin san ve rnor 
c;ehrelerini, c;okiik agxzlannx, yarr kapah, 
bulamk gozlerini, k1s1k burunlanm ay -
dmlahyordu... Adrien, bun! arm, kendi 
elile tabutlara yerle§tirdigi cesedler oldu
gunu anladt ve en son gelenin de, o yag
murlu giinde gomulen miitekaid zabit ol
dugunu tamd1. Kadm, erkek biitiin bu 
oli..iler tabut tacirinin etraftm sardilar, o
na selamlar ve iltifatlar yagdrnnaga ba§· 
ladrlar. Y almz cenaze masraft olarak 
hic;bir para vermiyen fakir bir bic;are, iis
tiindeki pac;avralardan duydugu mahcu -
biyet ic;inde, bir ko§eye biiziilmi..i~. boynu 
biikiik duruyordu. Otekiler, temizpak 
giyinmi~lerdi. Kadmlar hotozlu ve korde
lah, riitbe sahibi erkekler iiniformahyd!
lar; yalmz hra§lan uzamt§h. Tiiccarlar 
bayram gi.inlerinde giydikleri kaftanlarla 
gelmi~lerdi. 

Mi.itekaid zabit, biitiin haz1run na • 
mma soz alarak dedi ki: 

-Prokhorov, davetini almca hepimiz 

CUMHURiYET 

yerimizden kalkllk; yalmz, klmtldamJya 
mecali kalmxyanlar, bir deri bir kemik • 
ten ibaret hale gelenler olduklan yerde 
kalddar. Buna ragmen, onlardan bile, 
gene dayanamayxp gelen biris.i var. 

Tam o sxrada, kalabahgm arasma kii
t;i..ik bir iskelet sokuldu ve Adrien'in yam
na yakla§tl. Kuru kafasx, tabut tacirine 
mi..i~fik bir tebessiimle giiliiyordu. Viicu
diinden bir fasulye smgma asJlm1~ gibi, a
~k ye~il ve kmnm kuma~ parc;alarile 
liyme liyme patiskalar U<;U§Uyor, iri <;;iz • 
melere soktugu bacak kemikleri, havan 
i~if!.de havaneli gibi sallamyordu. 

Iskelet: 
- Beni tammadm m1 Prokhorov? di

ye sordu. 1799 senesinde, ilk tabutuna 
mii§teri olan miitekaid ba§~avu~ Piotr 
Petrovi~_; Kurilkini hatxrlam1yor musun? 
Biliyorsun ya, o tabut <;am agacmdand1 
da me~e diye satmt§hn l 

lskelet, bu sozii soyliyerek kollarllll 
a~h. Adrien bir feryad kopardx ve biiyiik 
bir gayretle iskeleti geriye dogru itti. Pi
otr Petrovic; sarsJ]d, ve kmntJ halinde ye
re dokiildii. Oli..iler nefret ve gazabla ho
murdandJlar ve hepsi birden arkada§lan· 
mn namus ve haysiyetini miidafaa etmek 
Uzere Adrien'in etrafmx sardtlar, tehdide 
ba§ladJ!ar. Zavalh adam, bu haykm~ · 
malardan kulaklan sagu, nefesi yan ke.
silmi§ bir halde kendini kaybetti ve c;a -
VU§Un yerde serili kemikleri iizerine yr • 
blarak ba)'lldJ. 

*** 
Giine§in I§lklan tabut tacmmn yata -

gmt ~oktanberi aydmlahyordu. Adricn, 
nihayet uyand1, semaveri haz1rlamakla 
me§gul hizmet~i goziine ili§ti, ve bir gi.in 
evvelki hadiseler bi.itiin deh§etile zihnind ~ 
canlandx. T riukhina, mi.itekaid zabit, ba~
t;aVU§ Kurilkin, bulamk hayaller halinde 
dimagmda bir kere daha dola~lllar. 

( Kitablar aras1nda ) 

«Sagbk agJZdan ba~lar» 
Yazan: Di~ hekimi B. Malhas Duz 

lnsamn viicudiindeki her uzvun §Up • 
hesiz ki ayn ayn ktymeti vard1r. Bunlar· 
dan birine bir rahatsJzhk anz oldugu va· 
kit biitiin biinye bundan miiteessir olur. 
f§lemesinde intizamsxzhk ha§lar. Onun 

i<;in tababette de son amda biitiin be§er] 
ve sosyal i§lerde oldugu gibi kat'i bir 
«i~ boliimii» hakim olmu~ her uzvun has· 
tahklarile inceden inceye ugra~an §Ube· 
ler meydana gelmi§tir. 

T ababetin memleketimizde ilmi bir §e
kilde teessiisii epey eski olmakla beraber 
hernedense di§S:ilige ancak son zamanlar
da ehemmiyet verilmi§ di~ilik fakiiltesi 

bundan otuz sene evvel kurulabilmi§tir. 
Halbuki di§ler insan viicudi..inde diger 
uzuvlardan a~ag1 degil, bilakis en fazla 
ehemmiyetli k1s1mdan biridir. Bu, nisbe-

ten son ~eyrek amda dikkati elbederek 
di§ hekimlerimizin adedi artmi§ ve hal • 
kxm1z di~lerile nisbeten alakadar olm1ya 
koyulmu§tur. 

F akat ferdlere her ~e§id s1hhi tehli -
keleri apa§ikar gosteren ve bu tehlike • 
Jerden korunma)'l temin eden kendi di
lile yaz1lmt§ iyi eserler ve a~tk ibareli 
kitablardxr. <;ok miihim olan di§ mesele
sine aid bu §ekil eserler dilimizde hemen 
yok denecek derecede azd1. 

Son zamanlarda di§ hekimi B. Mal · 
has Di.iz'iin yaz1p c;tkardJgi «Saghk a -
g1zdan ba§lat !» kitabx bu bo§lugun bir 
k1sm1m dolduracak mahiyette bir eserdir. 

Goze c;arpan ~ekilde resimlerle tam as
ri bir tertib ve sistemde viicude getiril · 
mi§ olan bu kitabda di§ htfZJSslhhasma, 
di§ bak1mma, di§ hastahklarma, di§ ilti
hablanmn sebebiyet verebilecegi dige1 
derdlere, velhasll di§ meselesinin biitiin 
teferruatma aid vakJf~ne yaZilml§ bahis-
ler vardtr. 

Operator Cernil Topuzlunun bir on 
sozile ba~h.yan eser bilhassa iki krslm' 

Bir buz dolabt patladt 
Taksimde Abdiilhak:Mmid sokagmda 

Tip - Top aparhmam altmdaki Ya§arm 
siitgii diikkanmdaki buz dolabx diin bii
yfrk bir giiriiltii ile patlamt§tlr. Bu infi
lak sonunda diikkanm duvarlan harab 

olmu~, Ya~arm gxragx Diyamandi yii -
ziinden yaralanmt§ttr. -···-A~tk te§ekkiir 

!mroz adasmda merkeze bir buc;uk 
saat mesafede bir koyde muaUimlik ya
pan helll§irernin nezdinde bulunan an • 
nemin birdenbire ve ag1r bir surette 
hastalanmas1 iizerine frrtmah ve karh 
bir havada yaya olarak merkezden kal
kan ve yan gece oli.imle penc;ele§tikten 

sonra koye varan ve annemin hayatlm 
kurtaran imrozun fedakar doktoru Faik 
Ahmede ac;rk olarak te~ekkiir etmegi 
bir bore bilirim. 
Kulel-i son sxmi subayx k1demli yiizba§l 

R1za Gi.i.rel 

I K 
Sinemada: Diinyada tanmm1~ en 
muhteijem tarihin bir safhasmx 

tasvir eden: 

FRANSA iHTiLALi 
Fransrzca sozlii filim. Ba~ rolde: 

RONALD COLMAN 
Milyonlara malolmu~ ve binlerce 
figi.iranm iijtirakile sinemaya 
almm11; emsalsiz mizansenli filim 

Bu ak,am: Tepeba~t 

GARDEN' de 
Realist ve cazib ~antoz 

~ARKI KRALI(;ESI 

JANE BRUYERE' i 
dinliyerek kendinizi Montpar
nasse k ab aresinde ve Parisin 
eglend igi biitiin' eglence yerle-

rinde hissedeceksiniz. 

Ayni programda: 
Havayen dansorleri 

WiNTER'S ve 
MERANO'nun 

giinden giine artan muvaf
fakiyetli numaralarmt da 

goreceksiniz. 

Bu cumartesi aksamt 
' 

Me~hur Holivud dansorleri 

ACCENT ve 
JANE SCO' nun 
muvaffakiyetlerini 
alk•t hyacaksJmz. 

Oskiidar Hale sinemas1 
MARGARiTA 

·----------------·-------------. I MARTHA EGGERTH'in yaratbgt en son filim I 
(.BOLBOLLER OTERKENj 

BAGDAD BOLBOLO 
Tiirkcre Sozlii - ~ark Musikisi 

Adrien, bir gece evvelki maceralan 
hizmet~inin agzmdan i§it:mek ic;in, ken -
disi bit§eY smmadan, bekledi. 

dan miirekkebdir. I 
Birinci klSlmda: Di§ nedir? Di~ nas1l 

c;iiri..ir? Yemegi nasi] ~ignemeli? Di§leri 
nasxl temizlemeli? Di§ hekimini nasil 
se~_;meli? Pyorre hastahgx nedir? Bahis· 
leri. 

MUNiRE MEHDiYE AHMED ALLAM 
Hizmet«;i Aksinia, onun hukas1m m

hna giydirirken bir yandan anlatmaga 
ba~ladt: 

Epey uyudunuz, efendicigim. 

lkinci kisxmda ise: <;ocuklarda di§ ba · 

kum, si..it di§leri, 6 ya§ di§leri, ornek bir 

~ocuk hayah, gebe annelere baZI ogiid " 

Kom§umuz terzi geldi, sizi sordu. Sonra 
mahallenm belediye c;avu§u ugrad1; ko
miserin ziyafeti bugiinmii§, onu haber 
verdi. Oyle tath uykudaydrmz ki, uyan

ler fasdlan gene i.b tiyar, kadm erkek, 

gelen zengin fakir herkes tarafmdan dikkatle 
dnmaga k1yamadJk dogrusu! 

- Olen Triukhina tarafmdan 

giden oldu mu? okunacak ve i..izerinde uzun uzun duru· 
- Olen mi~ TriUkhina oldii mii~ Iacak noktalardxr. 

- Hay sersem hay I DUn cenaze ha- 72 biiyiik sahifeden murekkeb olan 
mhgxnx yaparken bana yardm eden sen «Saghk agJzdan ba§larl» kitabmtn bas-
degil miydin? kisx da iyidir. 

- Aman efendicigim, ne diyorsunuz~ D i§ hekimi M. Malhas Diiz bu baynl1 

Akhmz1 mt kac;udmJZ? Y oksa dun ak • ve istifadeli eseri viicude getirmekle mil
§amki §arab haJa ba§llliZI ffil dondurii . Jetimizin Sihhat ve afiyetine takdire §a ' 

CHEVALIER ve MARiE GLORY MAURICE 

Bu hafta SAKARYA sinemas1nda 

N E S' E i L E , 
Hakikl muvaffakiyetli filimleril~ n c§'e vc saadet sac;tyqrlar. 

ilaveten: Paramount Jurna1da: Milletler Cemiyetinin son i!;tirna1, 
Tilkilerin yeti~tirilmesi ve biiyi.i.k Nis karnavah 

13 ~ubat Cumartesi g iioii ak,amx !Jehozadeba~t TURAN 
Okuyucu Bayan S A F i Y E 
San'atkir Naffil, Halk Opereti 

Zozo Dalmas birllkte 
ESKI HAMAM ESKi TAS 

Operet 3 perd e 
Ayrtca b iiyiik komedi : Giindiiz talebeye 

Tiyatrosunda 

yor? Hangi cenazeden bahsediyorsunuz? yan bir hizmette bulunmu~tur. 

D~.~ilin~nA~~m~~d~~- ••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••• lentide idiniz; eve sa rho§ geldiniz. Ken-

saat 14,5 da 

dinizi yataga attm1z, bu saate kadar u
yudunuz. 

T abut taciri, sevinc ic;inde: 
- Y ok camm! Sahi mi s<iyliiyorsun? 
Diye sordu. 
- Tabii sahi soyliiyorum. 
- Mademki oyledir, c;abuk c;ay1 ge-

tir, hzlanmx da buraya <;agxr. 

RUS - jAPON 
MUHAREBESi • buyuk 

sozlii film 
Senenin en 
TuRK~E 

~~ u EN BUYUK ASK Ve HEY£CAN FiLMi 

11 ~ubat 1937 

( Rn ~ kRamki orogram ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikist - 12,50 hava· 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~?riyatx - 14 oO 
son - 18,30 pHl.kla dans mu.sikisi - 19,30 
Tayyare Cemiyeti namma konferans: 
Kamran Kaftancr tarafmdan - 20,00 Ri• 
fat ve arkada§lan tarafmdan Tiirk musl• 
kist ve halk :;>arkilan - 20,30 Bay Orner RJ· 
za tarafmdan arabca havadis - 20,45 sa· 
fiye ve arkada~lan tarafmdan Tiirk mu· 
sikisi ve halk §ark!lan, saat ayan - 21,15 
orkestra - 22.10 Ajans ve Borsa haber!etl 
ve ertesi gi.iniin programr - 22,30 ptakla so· 

. lolar, opera ve operet par!(alan - 23,00 soil· 
viYANA: 
18,10 !)arkJiar - 18,30 viyolonsel konse • 

ri - 19 karx§Ik yaym, haberler ve saire • 
20,35 yen! havalar - 21,40 karr:,;rk yaym • 
22,05 efsanevi piyes - 23,15 haberler, ha • 
va - 23,25 dans musik1si - 24,35 son haber· 
ler. 

BERLiN: 
18,05 musiki - 18,35 yliz sene evvel Ber· 

lin - 19,05 gramofon - 20,05 spor - 2D,20 
piyano kon.seri - 20,50 giiniin akisleri, hll' 
berler - 21,15 gece musiklsl - 22,05 egten• 
cell muslkl - 23,05 haberler, spor ve satre· 
2.3,35 eglenceli konser. 

BUDAPE11TE: 
18,05 konu9ma. - 18,35 piyano ve kemal'l 

konseri - 19,05 konferans - 19,30 Qingenc 
orkestrasr - 20,35 muslk!U piyes - 22,35 hll' 
berler - 22,55 oda musiklsl - 23,50 fran " 
SlZca konferans - 24,05 salon orkestrasr " 
1,10 son haberler. 

BUKRE!;l: 
18,05 eglenceli konser, lstlrahat esnaslfl' 

da konu§ma ve salre - 19 konferang - 20,20 
oda musik.lsi - 21 konferans - 21 ,20 sen • 
fonik konser, istirahat esnasmda spor, bB' 
berler, gramofon - 23,50 franstzca ve a.!• 
manca haberler. 

LONDRA: 
20,20 hafif mus!ki - 21,05 haberler ve Sll' 

ire - 21,35 dans orkestrasr - 22,20 filarmo· 
n!k konser - 24,40 haberler, spor, konul;lm!l" 
1,05 dans orkestras1 - 1,35 hava ve saire • 
1,40 gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
17,35 konser - 18,35 turizm, konferans " 

18,45 -piyano konser!, k1raat - 19,05 mu " 
siki - 20,05 Org konseri - 20,35 havadlS• 
hava, haberler, konu§ma - 21,35 c;ocuk 9ar• 
klllarr - 2'1,50 hikayeler - 22,05 konu§ma. " 
22,35 plyes - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
17,55 hava, kw haberlerl, konu~ma. • 

19,55 fal;lizm haberlerl, spor, tu:rlzm habet' 
Ierl - 20,25 yabancx d11lerde ha.berler - 21,1° 
hava. ve salre - 21,3&., Habe§istan harbi • 
21,45 kan~Ik musik.l - 22,05 tlyatrolarc)jlll
nakil. 

NOBETCiECZANELE~ 
l3u ak§am §e rin muh elif slffli en'i\o.e 

nobe~i olan eczaneler ~unlardxr: 
istanbul clhetlndekller: 
Erninoniinde (Hiiseyin Hiisnii), Beyazld"' 

da (Haydar), Kiic;iikpazarda (Hikmet Ce '" 
mil), Eyi.i.bde CDefterdar), ~ehzadeba~m • 
da (Univers!te), Karagiimrilkte (Ari!J• 
f:?ehreminlnde CHamdl), Samatya.da (Rid" 
van), Aksarayda (Ztya Nuri), Fenerde (\11" 

tali), Alemdarda (Sxrrr Raslm), BaklrkbY • 
de CHi! aD. 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Oalatasarayda {Kanzuk), Bo.stanba~mdll 

Citimad), Galata Mahmudiye caddesinde 
<ismet), Kurtulu~ta {Necdet), KasrmpMO." 
da {Miieyyed>, Haskoyde (Nlsim Aseo>• 
Taksimde (Nizameddln), Be:;;ikta§ta {Sii • 
leyman Receb), Sanyerde (Nuri) . 

Uskiidar, Kadrkoy ve Adalardakller: 
Heybelide (Tanalj), Buyiikadada (Rrzal• 

Uskiidarda <imrahor), Kadxkoy~e. Moctadll 
(Sthhat). 

$ehzadebas1 TURAN tiyatrosunda 
,......,I"Y'llll....,r.r.r.r.:r-:a Cumartesi a~artJ.l 

G0MR0KLERDE \ Bir isim iltibast 
Giimriik kumu I Birkac; glin evvel Beyoglunda zab1ta 

. . ayoncu art tarafmdan meydana !;lkanlan bir ku • 
Imbhan edildi marhanede yakalananlar arasmda ku -

lk Kahramanlar1 
20,30 da 

HALK OPERE'J'l 
ESKi HAM~ 

ESKi TAS 
(Bayan Safiye 

konseri) 
San'atkar N~idle 
Giindiiz 14,30 da 

talebe temsili 

Yeniden gi.i.mriik kumusyoncusu ve 
maiyet memuru olmak istiyenlerin im
t~:"~.l~n diin sabah Gi.i.mruk Ba§mii • 
durlugt. .. t:le yap1lml~hr. !mtihana elli • 
den fazla ge,,. i tirak etmi§tir. 

Giimriik H m yahanesi 
Giimriik Ba§miidi.i.I",;igtiniin ta§mdxgx 

<;inili R1hhm Hamnm C-<;tkatmda son 
sistem bir kimyahane kul·.l]maktadrr. 
Badema giimriige aid tahlili i~b eden 
maddelere bu kimyahanede bakllacak
txr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Romanya sefare ti m atbuat 
ata§esi 

Romanya sefareti matbuat at3§esi M. 
Dragu gelecek hafta Atinada toplana -
cak oaln Balkan matbuat kongresine i§· 
tirak etmek i.izere diin Yunanistana ha
reket etmi~tir. 

Romanya el~isi Ankaraya 
gitti 

Romanya el<;isi M. Telemaque dun 
ak§am Ankaraya hareket etmi§tir. 

mtisyoncu Ziya isminde bil'inin bulun
dugunu yazmi§hk. Giimri.ik kumilsyon· 
cularmdan Ziya imzasile aldxgrmxz bir 
mektubda, mevzuu bahsedilcn Ziyamn 
kendisi olmadxgx bildirilmektedir. 

~..-

Elaziz lskan d a iresinde 
faaliyet 

Elaziz (Hususi) - Ba§bakamm1zla 
havalimizin iskan i§leri Uzerinde derin tet
kikat yapan lskan Umum miidiiri..i An
karaya dondiikten sonra buradaki me -
rnurlar arasmda degi§iklik yap!lmJ~Ilr. 
S~btk Slhhiye mufetti§lerinden doktor 
Z1ya Elaziz iskan mi.idiirliigune tayin e· 
dilmi~. kadastro mektebinin fen ve hukuk 
§uhelerinden mezun Avni arazi tevziine 
memur edilmi~tir. 

Bu degi§iklik az zamanda g~menler 
lehinde kendin! gostenni~ ve pek erken 
gelen ki~a ragmen Per<;euc; koyiinde 
3350, Etminik koyiinde 3500, Kuyulu 
koyi.inde 5800 k.iisur doniim metruk ara· 
7i tesbit ve tevzi edilmi§tir. --···-

1 defa degil 10 defa gormek isteyeceginiz f&heserlerln ,aheserl 

Y A R I N G E C E i P E K Sinemastntn 
Muvaffakiyeti degil, muzafferlyetidir. 

..-•-----9 NCU SENFONi'den sobra yine 

•• ncu A$K 
butun Istanbulun 

Bir gen~ 
ko~acag1 tilm -----~ .. 

ve gUzel kad1n1n 
KAY FRANCiS 

4 ncU &fk• haklki afkl m1d1r? 
0, kocas1 i~in katil oldu, k Jz;nul 5aadeti i~in mahk11m F R A N S I Z C A 
oldu, a~k ve ~ere£ i~in aza b ~ekH, fakilt her ikisine de Yarln akcam T 0 R K sinemasJnda 
yeti~emedi, hi~ bir kadm bu kadar hissi macera ya,ama• '$' 

m1~hr. Bu kadar fevka a de bir a~k m acera s1 g oriilmemi11tir Biletleriniti ev velden ahnn:. ........................................................ 

Bu ak~am Tanda operet yoktur 

T 5 Hergiin ilk matinede 

Marinella N 
E 

TiNO ROSSi 

A ve 
M BRODY A Y MELODi 
A Cumartesi giinund en itibareP 

N s YE!?iL DOMiNO 
I 1 ANit:LLE DARRIEUX 

Bu aktam M E L E K sinemas1nda Gorecegimiz 
Beyaz perdenin en methur erkek ylld1z1 

L ·BOY 
Makedonya d a feyezanlar Sineman1n Tanidigi ve Tanitbg1 en Giizel ve Ba~hca ~aheserlerden Biri Olan 
Atina 10 (Hususi) - Bir tni.i.ddetten- G y Kamyortdan diiterek beri Makedonyada yagan §iddetli yag-

yaralandi murlar yi.i.zi.inden lrmaklarm sulan ylik ma hayahnm en mukemmel roliinu yaratml~-
Filimde DIMITRi KOLSOF roliinde s ine-

Di.i.n, ogleden sonra Sanyerde Kum • selerek ta§mak tehlikesi ba§gtistermi§- br. ~ARL BOYER'nin bu tilimde 
tir. Makedonya Umum valiligi hasara- k d LORETTA YOUNG'd sal virajm1 donmekte olan §Ofor Polun ar a a~t : 1r 
tm online g~mek i'<in tedbirler almaga 

Wu~n&hl~~~ ~hlii kamy~danl:~:~~la:m:r~~~~r~. --•••••••~=====~~A:y;r:•c:a~:~Z~e:n:g~in~P~a;r:a:m:o:u~n:t~d=U~n~y~a~h:a:b:e:r;I:e;r~i~·~Y~e~r~l:e:r~ln:lz~l~e:vveldenal~nn•z.Tel .. =4:0:8:6:8~====~ 
amele ~erif, kamyon kap1s1mn ac;tk bu- ~ ~ B 1 z 0 E y A p T I K • -" 
lunmasmdan dolay1 yere dii§mi.i.§, teh
likeli surette yaralanm1~hr. 

Yarah amele hastaneye kaldmlmi§, 

kapxy1 kapamayr unutan §Ofor hakkmda 

tahkikata ba§lanmi~hr. 

Yunanhla r (26 senelik Yunanista n) filmini yapblar. Sovyetler (100 gUn) filmini 
ya pt1lar. italya nlar (Kara Gomlekliler) filmini yaptllar. Almanlar (Azmin Zaferi) 

filmlnl ya ptlfar. Bulgarlar (Yetmif Senelik Bulgaristan) filmini yaptllar. 
TORK 

.... 

iNKILABI 
nda terakki hamleleri. Yak1nda T ii R K sinemas1nda. 
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SiYASi TARiH NOTLARI 

Italyanin Akdeniz siya
seti ve safhalari 

Kralhk 
.. . 

kuvvetlenip U~ler lttifak1na da 
girdikten sonra Trablusgarb1 i~gal i~in 

devletlerin muvafakatini de almJstJ 
' 

Yazen: Enver Ziya Karal 
-2-

b" ~.erlin kongresine. ( 1878) i§tirak eden 
11ftik devletlerden lngiltere ve Avustur· 

Ya hakk1 huzur olarak Osmanh toprakla
I'Inb· dan hirer par~a ahrlarken, bu hususta 

IT ' • 
ltirazda bulunmamasJ i~in de F ransa-

11111 'f unusa yerle§ebilecegini, Bismark 
jas1tasile Paris kabinesine ihsas ettirmi§
~~~di. Bismark bu diplomatik kumusyon· 

tit! -llgu yaparken, F ransamn Alman mu-
~~heretine de istinad edebilecegini bildir 
~l§~i: Filhakika Fransanm bir miistemle
Aet1hk politikasma atJimasJ Bismark'm 
I Vrupa siyasetine uygundu. <;iinkii bOy
; hir politika ile F ransanm kuvvetlerin -
~~~ biiylik bir kJsmim Avrupadan harice 
t ~~tacag1m hesab ettigi gibi, Alsas Lo
t~In d~ acJSini biraz un utturacagm1 tah

lltin ediyordu. 
F' tansamn Cezayirden sonra T unusa 

ttrle§rnesi Akdeniz muvazenesinin Fran· 
~~ lehine degi§mesi, ve ltalyanm Akde· 
d~de !~~~~magi hedef edindigi .ufu~lar • 
~ikll bmsmm kapanmasi demekh. F1lha · 
bl a 1talya T unusa yerle§mek istiyor ve 

1111Un ~in de kuvvetli sebebler gosteri
tordu. 

Cografya bak1mmdan Tunus, ftalya · 
11111 ~k yakm bir kom~usu idi. Italy a top· 
b~~anndan ancak 140 kilometro gibi az 
111 tnesafe ile aynlan bu yer eski Roma 
tll!Paratorlugunun da bir eyaleti idi. 
tansanm buras1m i§gale davet edildigi 

;~alar T unusta 2000 F rans1za mukabil 
·000 italy an vard1 ( 1). 
F' akat bu sebebler, F rans1zlan, T unu· 

~ ~erle~ekten menedemediler. ~!mali 
fl'lka lmparatorlugu kurmak pohtJka • 

1lll1 giiden Fransa, bir k1yam1 behane e· 
dtrek 30,000 ki~ilik bir k_uvvetle 20 ma
~s 1881 de T unusu i§gal etti ve T unusta 

rans1z himayesi rejimini kurdu. 
F'ran Sicil a adasJ kar~1sma gelip 

~~rle§mesi !talyada biiyiik bir heyecan 
llyandudt. E.fkan umumiye F rans1zlar 
tl~ry~hine nlimayi§ler yaph ve hlikumetin 
rerjik bir politika takib etmesini istedi. 
\alya hlikumeti, kendini sayd1rmak ve 

1\kdenizde T unusun F rans1zlar tarafm • • ttl i~aline benzer hadiseler kar§Jsmda 
~ r daha kalmamak i<;in siyasetini degi§ -
tdi. Dahilde silahlanma, haricde de 

ltliittefik aramak te~ebbuslerine giri~ti. 
1. Hanb biitc;esine 1882 de 127 milyon 

, btahk fevkalade tahsisat kondu. 1883 te 

1
11 tahsisat 212 milyona ~Jkanldt. Ko -
Otdularm adedi 1 0 dan 12 ye, ordunun 

' ~~cudu milis kuvvetler miistesna 300 
d111den 430,000 e ~Ikanld1. Brin ismin
/. bir miihendis Bahriye N ezaretine ge· 
111ldj ve biiyiik barb kruvazorlerinin in
t~Sltta giri§ildi (2). Bir harb veya siyasi 
;r ihtilaf vukuunda tekba§ma kuvvetli 

0
• Tnamn kafi olmadJgmi Berlin kongre • 
~llde anhyan ltalya, Avusturya ve AI -
f a.nya ittifakma girmenin kendisi i~in 
aydah oJ.acagm1 tahmin ediyordu. 

\:iinkii Avusturya ve Almanya muhte
~1 bir F rans1z intikam harbine kar§J 
1 79 da ittifak akdetmi~lerdi. Bu devlet
ttl<len birincisi Balkanlarda ve Adriya
~ t:. alakadar idi. lkincisi Alsas Loren 

l:unden daimi §ekilde F ransay1 taras • 
'

111 et:rnek mecburiyetinde idi. 

h talya, Balkanlar ve Adalardenizi ci
tt' ~e ancak Avusturyamn muvafakati· 

Miittehid ltalyamn ilk Kralt 
lkinci Vihtor Emanuel 

le inki~af edebilirdi. Akdenizde F rans1z 
nufuzunu frene etmek ve bu denizde, 
yahud ba§ka yerde !talyanm yerle~mesi 
Almanyanm siyasl muzaheretile mum -
kiindii. 

Bu sebeblere binaen ftalya 20 mart 
1881 de ahkam1 gizli tutulan ve be~ sene 
ic;in akdedilip her be§ senede tecdidi ka
rarla§tmlan iic;ler ittifakm1, Avusturya ve 
Almanya ile akdetti. 

Mahiyeti daha ziyade tedafiii olan 
iic;ler ittifakmi imzahyan devletler ara
zilerinin tamamiyeti miilkiyelerini miite
kabilen tekeffiil ediyorlard1. 

Almanya, Alsas Loreni, Avusturya, 
Bosna Hersegi, !talya da Romay1 emni
yet altma alm1~ o!uyorlard1. 

Oc;ler ittifakmm akdini miiteak1b 1tal
ya ile Avusturya §U taahhlidde bulun • 
mu§lardJ: Avusturya, Balkanlarda Ad
riyatik cihetinde degil, Selanik istikame
tinde ilerliyecek, ltalya da bl!'Da muka
bil Adriyatigi bir ltalyan golli yapmak 
hususundaki proielerinden vazges;ecek -
ti (3). 

Dahilde silahlanma programmm tat • 
bik1, haricde i.i~ler ittifakmm kendisine 
temin edecegi muzaheretle kuvvetlendi -
gini hisseden ltalya, daha i.ic;ler ittifakt -
mn imzaland1gt s~ne mi.istemlekecilik po
litikasma at1hyor; Akdenizde i§ gonnek 
mas1 heniiz gelmediginden !ngilterenin 
miisamehasile evvela KJZJideniz sahille • 
rine yerle§iy~r. sonra da Habe§istan fi.i· 
tuhatma giri§iyor ( 4). F akat lngilizlerin, 
KI:z.II deniz sahillerinde ve Habe~istanda 
ltalya miistemlekeciligini ho§ gormeleri 
kar~1hkSll. degildi. 

llk !talyan kuvvetleri Eritreye hareket 
ettikleri malar lngiltere de dahili bir is
yandan istifade ederek Mmn i~al edi· 
yordu. ( 16 temmuz 1882). 

!ngilterenin MlS!ra yerle~mesi Akde • 
niz muvazenesinin yeniden bozulmasi ve 
ltalyan nlifuzuna bir kapmm daha ka
panmasi demekti. ltalyanlar, Akdenizde 
elde- edemediklerini, Habe§istam fethet· 
mekle telafi etmek ic;in c;ok c;ah~hlar. Fa
kat muvaffak olamadtlar. 1887 de iic;lii 
ittifakm tecdidi mevzuu bahsoldugu va
kit, ftalya degil yalmz miittefiklerine, 
fakat blitiin Avrupahlara da mustemle -
kecilikte muvaffakiyetsizliklerile kiic;iil • 
mii§ goriiniiyordu. Bununla beraber 20 
subat 1887 de tecdid edilen i.iclii ittifak-

Cumhuriyetin ictimai roman•: 116 Yazan: Hilmi Ziya 
ba Ben sizin klic;iiciik Gretechen.iniz, kur- - Boyle demeyin! hkence ediyorsu-
~ n ~dilecek Margueritte'inizden ba§ka nuz. 
~Irn ~ Beni fed a ettiniz. Bu soz on a itimad verdi. T eselliye 

Rt ur, hic;kmklanm tutmak ic;in duda - benzer bir siikunetle yerine dondii. Ona 
D~~elllirip elindeki kag1d1 par~alarken, birc;ok ~yden bahsedecegini, hayata ye-

lt Yeniden yalvanyordu: niden girecegini, bir ciimlenin belki de 
he- Anlamiyor musun! Send en ba~a mucize gibi kapkaranltk hayatmda gii ~ 
katy benim ic;in teselliydi. Senden ayn ne~ler doguracagm1 ummaya ba§lami§h. 
~~adan korkuyordum. Kendimi bir Onu her zamanki gibi gene elinden tut-

ukta terkedilmi§ gibi duyuyordum. tu. 
lllz~ Bunun i'<in mi ba§kalanm arad1- Tam bu mada Sevki ve Bekir Bey 

kapmm e~igindeydi. Demir, riiyasma oy
le dalmt~h ki, onlarm giri§ini gordiigii 
halde, hala kendini toparltyamadJ. Sev ~ 
ki, tezyifle siizerek: 

ar1; Herkeste seni gorliyordum, seni 
d\U' ordurn. Y almzhg1mt yalmz sen dol ~ 

UYordun. 

di;- Korktugunuz ic;in beni aradm1z, 
Yii~iiakc1 ac1 giildii. Demir, birden ahld1. 

1PkirmizJ: 

<l~ :vet! diye bag1rd1. Korkuyor
lanll. a§Jmda tehlikeler geziyordu. An-

Yorsun I Ani r.. k" h htt · Iyamazsm. ....,un u a • N' Yolun, her§eyin degi§ti. 
ur, IstJrabla gogiis ge~irdi: 

- Ma~allah begim, sa fa geldiniz! 
dedi. Demir, ba~m1 bile c;evirmedi ve he
men, araya giren Bekir Bey: 

- <;ok i§i vard1. Geldiginizi duyun -
ca hepsini bJraktt, diye attld1. Sevki, el
leri cebinde: 

- Evet, dedi, i§ler kolay degil! Mu
harrir beyler e§ek gibi hergiin nas1l ~ah§· 

CUMHURiYE'l' 

Vapur 'irketlerinin 
ta,Idigi yolcu 

Bu sene ge~en seneden 
fazla yolcu nakledildi 
Belediye istatistik §Ubesinin haZirla

dJgi bir istatistige gore 1935 scnesi zar
fmda Akay idaresi mevcud 14 vapurla 
11,083,186 yolcu ta~1m1~, bunlardan 
1,585,214 lira varidat kaydetrni~tir. Bu 
paradan 1,205,271 lira masraf edilmi§ -
tir. idare i§Ierini 695 memurla tedvir 
etmi§tir. 

;;irketi Hayriye ise mevcud 27 vapu
rile 9,026,263 yolcu nakletmi§, 983,433 
lira varidat kaydetm~, bunun 868,338 
Iirasm1 rnasraf yaprnl§hr. 

Halic vapur idaresi 12 vapurile 
3,602,120 yolcu ta§IIDI§, 207,633 lira va
ridat kaydetmi§, 242,688 lira masraf 
yapml§hr. Urnumiyet itibarile bi.itiin i
darelerin gerek varidat, gcrekse ta§l -
d1klan yolcu adedinde, diger senelere 
nazaran bir yukseli~ goriilrnii§tiir. 

M1s1r hiikumeti, hiikumetimi
zin mi.izaheretini istedi 

Ankaradan verilen bir habere gore 
M1s1r hi.iktnneti Milletler Cemiyetine 
girmek i.izere te§ebbi.islerde bulundu -
gundan bu i§te hi.ikurnetimizin rnuza -
heretini istemi§tir. Bu arzu mcmnuni -
yetle kaqilanmi§hr. Diger taraftan ka
pitiilasyonlarm da lagvini temin ic;in 
M1s1r hiikfuneti nisanda beynelmilel bir 
kongreyi ic;timaa davet etmi§tir. Bu 
kongreye hiikumetirniz de davet edil -
mi§tir. 

ta halyamn lehinde ~k mi.ihim hiikiim
ler bulunuyordu. 

Bu hiikiimlerden birincisi, !talya ve 
Avusturyanm Balkanlarda ve Akdeniz
de statiikonun muhafazasma dair olam 
idi. 1kincisi de Almanyamn, Akdenizde 
F rans1z niifuzunun geni.§lemesine bilhas
sa Maruk ve Trablusgarbde FransJZlann 
yerlO§melerine mani olacagma dair ver -
digi teminatt1. 

Fa kat italyamn en biiyiik siyasi mu • 
vaffakiyeti Bismarkm muvafakatile ln • 
giltere ile yaptJg1 anla~a idi. Bu anla§
maya g(ire iki devlet Akdenizde stati.i • 
konun muhafazasJm kararla§tmyorlardJ. 
Bundan maada italya, ingilterenin M1 -
mda yerle§mesini, ingiltere, ltalyamn 
T rablusgarbdeki menfaatini tamyordu. 

ltalyamn Berlln kongresinden 1890 
tarihine kadar takib ettigi siyasetin bilan· 
~osu ~udur: 

!talya ordu ve donanmasm1 kuvvetlen
dirmi§ ve haricde iic;lu ittifaka girmi~ti. 
T unusun Franstzlar, MISinn 1ngilizler 
eline ge<;mesine mani olamamt§, fakat 
Balkanlarda ve Dogu Akdenizinde mu· 
vafakati olmadan statiikonun 1ngilizler 
veya Avusturyahlar tarafmdan degi~tiril· 
memesini temin etmi§ti. 

Nihayet Almanyadan, F rans1z niifu • 
zunu Akdenizde daha ilerilere gitmege 
buakmamak hususunda muvafakat aim!§, 
ve lngiltere ile Bismarka da, T rablus· 
garbda !talyanm diger devletlerden da
ha enterese oldugunu kabul ettirmekle 
burasmm ba~ka devletler tarafmdan i~
-galine im1can kap1lanm kapam1~h. Oc;lu 
ittifaka giri§inden itibaren K1Z1ldeniz ve 
Habe§istanda ba§ladJgJ miistemlekeci -
likte muvaffak olamamast yiiziinden 
ftalya 1890 dan sonra faaliyetini gene 
Akdenizde teksif etmek mecburiyetinde 
kalacak ve T rablusa yerle~mek yollannt 
hazirhyacakttr. 

[ll Henri Hauser. Hlstoire Diplomat!· 
que de l'Europe (1871-1914) tome I Paris 
1929. 

[2] Lavisse et Ramboud. Hlstoire gen~
rale. Tome Xll. 

[3] E. Bourgeois. Manuel Hlstorique de 
politlque etrangere. Tome IV. 

[4] B!r as1rhk italyan miistemleke s!ya
setl bahs!ne miira.caat edilmesi. Cumhuri
yet 3-6-936. 

tJgtmJZI gorseler, samrlffi, hakklffiJzdaki 
fikirleri biraz degi§irdi. 

Sonra ellerini ugu§turup ilave etti: 
- Nimet kiilfete goredir, begiml 

Bekir Bey, «hakkm var !» der gibi ba-
§Jfil salhyarak dinliyordu. Demir, bir 
miiddet kendine gelemedi. 0 kadar ku ~ 
laklan uguldadJ ki cevab degil, etrafm
d<t soylenenleri bile i§itmiyordu. Fa kat 
birden, bu bo§lugun ic;.inden silkindi. 

- Cidden esash bir yaraya dokun· 
dunuz Sevki Bey! dedi. Bu muharrirler 
hakikaten acmacak mahluklar. Onlann • 
kine ya~amak degil, siiriinmek denir. 
Bo§tma hulyalar ic;.in Cirniir tiikettikleri 
yetmiyormu§ gibi, budalaca sefalete dii§· 
melerine ne dersiniz? Bunu vaktile og
rendigime c;.ok memnunum. Bilmek neye 
yarar. Y apmak laz1m. Bu vakte kadar 
nice bic;areler bo§ yere ogrenip durmu~ -
tur. Hayahn nerede oldugunu bilmek, ve 
on a varamamak kadar ac1 olur mu? 

o soyledikc;e, ne§'esinden Sevkinin 
gozleri yumulup geni§ geni§ giili.iyor. Nur 
asabiyetle dola§Irken, Kurdoglu heniiz 
facianm ba~ladJglnl farketmedigi wm. 
hayretle dinliyordu. Demir, kendinden 
~;ok em in bir tav1rla giilerek devam etti: 

- lnsan, hayatm fecaatini ancak i-

Kamilizm ve 
• 

Ana yasam1z 
Y eni Tiirkiyenin ileride takib edecegi ana hatlar 
~imdiden kat'i surette taayyiin etmi' bulunuyor 

-1-
Be§ §Ubatta KamutayJmiz ve netice 

itibarile biitiin millet memleketin atideki 
mukadderah iizerine pek miihim tesirler 
bJrakacak olan tariht bir gi.in ya§amJ§tlr: 
~illet V ekilleri fevkalade bir heyecan 
ve galeyan ic;inde Kamalizmin alh urn -
desini Ana Y asaya maletmege ittifak ile 
karar verdiler. Bu suretle millet vekil -
Jeri Kamalizmin geli§me devresinin sona 
erdigini art1k dort ba§I mamur bir rejim 
haline geldigini ilan ve tesbit etmi§ olu
yorlar. Y eni Ti.irkiyenin ileride takib e· 
decegi ana hatlar §imdiden kat'i surette 
taayyi.in etmi§ bulunuyor. Bundan sonra 
yeni Tiirkiye Cumhuriyetinde her ne 
yap1lacaksa mutlaka milliyetc;ilik, halk
~Ihk, devlet<;ilik, Jaiklik. ve inhlabcihk 
e~aslarma uygun olacaktJr ( 1). 

«Bundan sonra ikttdar mevkiine gele
crk olan hiikumetler bu prensiplerden ay
nlmiyacaklardn. Millet vekilleri bu 
prensiplere aykm kanunlar kabul edemi
yecekleri gibi bunlardan aynlan bir hii
kumete itimad reyi veremiyeceklerdir. 

Ana Y asamtzm 1 02 inci maddesinin 
son f1kras1 birinci maddenin her tiirlu 
tadilden azade kalacagmt amir bulun • 
maktad1r. 

Bunun neticesi olarak bizzat rejim bir 
ihtilal hareketile devrilmedik.~e hi<;bir 
Millet Meclisi, hi~bir kabine Kamaliz • 
min esasm1 te§kil eden prensipler hilafma 
hare'ket etmek hak ve salahiyetine sahib 
olmtyacaklardJr.» 

Burada Kamutaym miistakil meb'us
lanndan muhterem bir zatm i§aret ettigi 
bir noktada tevakkuf etmegi faydah go
riirliz: Ana yasamll.a malolan ink1lab ~ 
~1lrk umdesile taklibi hiikfunete te§ebbiis 
ve fikirlerini cinayet sayan ceza kanunu 
ahkam1m nas1l telif etmek mumkiin olur~ 

Parti Gene! Sekreteri ;>iikru Kaya 
mukadder olan bu suale yerinde mukni 
bir cevab vererek resmi ve salahiyettar 
bir lisanla meseleyi laYJkile tenvir etmi§
tir. Maamafih meselenin ehemmiyetine 
binaen bu mevzuu aydmlatmak i~in daha 
nekadar soz soylense yeri vardu. Bu iti
barla bir sene evvel c;ikan Kamalizm ese
rinin bu mevzua dajr olan baz1 f1krala • 
nm burada nakletmegi faideli gorii • 
rum (2). 

«Ekseriya ¥iyle bir sua! varid oluyor: 
Mademki Kamalizm, maksadlanna ve 
gayelerine ermi§tir ve mademki rejime is
tikrar vermi§, kendisi de devlet ile birlik
te hiiviyetlenmi§tir, neden dolayi hala 
inkilabcJ oldugunu ilan edip duruyor? 
Arttk Parti, muhafazakarhgmi ilan et -
meli de gil mi? Ba§anlan bu kadar ~ok 
ink1lab ile elde edilen §eyleri muhafaza 
ve tarsin etmesi gerektir. Laikligini, cum
huriyetc;iligini, devlet~iligini, hallq;tbgmJ 
ilah.. her hall@i bir gev§eklige kar§l ko
rumasJ lazJmdir. Buna muvaffak olmak 
i<;in de §iddetle muhafazakar olmasJ icab 
eder. 

Bu muhakeme ancak zahiren dogru • 
dur. Ten kid maksadile bu muhakemeye 
saplananlar, Kamalizmin ruhundan hi~ 
bir§ey anlamad1klanm isbat etmi§ olu • 
yorlar. Bunlar hayale, Keyserling'in de
digi gibi kelimelerin serabma aldanan • 
lard1r. 

Parti programmda yaz1h olan ink1lab 
kelimesinin daima «Revolution» tabiri 
ile terciime edildigi dogrudur. Oniversite
de ink1lab dersleri veren dort profesor de, 
bu kelimeyi «Revolution» mukabili ile 
terciime etmi§ler ve bu hususta uzun ta· 
rifler yapmi§lar, pek c;ok izahat vermi§
lerdir. F akat, kelimelerin her zaman sa-

<;inden c;•khgi zaman anhyor. Bu bi~are
lere ~imdi hakikaten aCJyorum. 

Nur, tahammiil edemedi: 
- Alay m1 ediyorsunuz? Fikir ugruna 

y~p1lan fedakarhg1 bana anlatan sizsi • 
mz. 

Demir miistehzi, Kurdogluna baka • 
rak: 

- 0 zaman belki yamlmJ§Im I de ~ 
di. Budalalan kahraman sanmJ~Jm. 

Sonra, dogrudan dogruya Bekir Be
ye hi tab ederek: 

- N as1·l ya~anacagm1 ogrendim .. Bi
liyormusunuz ki bu tam zamanmda oldu. 
Cok ~iikiir talihimden memnunum. Es • 
kiden i~lerim hep bozuk gidiyordu degil 
mi? Fa kat §imdi mesele degi§ti. Kendimi 
bir lord, bir karneci degil aroma, pekala 
rahat! yel'inde bir adam sayabilirim. Hic;
bir endi~m kalmad1. (Elini gogsune vu
rarak) Y almz bun lara gliveniyorum! 

Bekir Beyin gozleri falta§J gibi ac;1l ~ 
m1~. Sevki, hayret ve itimadSJZitkla kimil
daml~h. Nur, odanm en uzak ko~sine 
~ekilmi§ti. Demir, cebri bir kahkahayla 
sozline devam etti: 

- lnanm1yor musunuz? Evet.. Buna 
gi.iveniyorum. Ben de sizin gibi yalmz 
buna gi.iveniyorum. Nasd olup ta elime 

bit ve degi§mez bir mana ta§JmadJgiDJ 
unutmamahd1r. Kelimelerin manas1 da 
zaman ile degi§ir, tekamiil eder. Degi§ • 
miyen yalmz ruhtur. Normal devirlerde 
kelimelerin manas1 nesiller degi~tik~e. ya
hud hie; olmazsa onlarca sene sonra de
gi§ir. F akat bizimki gibi derin istihale • 
lerle dolu devirlerde, blitiin bir milletin 
suratle ders degi§tirdigi gorlilen bir de • 
virde, baz1 kelimelerin manas1, asular • 
danberi teessiis etmi§ olmalanna ragmen, 
ayni olarak kalamaz. 1935 teki Tiirkliu 
1919 daki Tiirki.in ayni olduguna gore, 
o zamanki Tiirkiin kullandtgl baz1 keli
meler, onun halefinin agzmda ayni rna
nay! ta§Jyamaz. !ddiamm tevsik i~in 
ylizlerce misal zikredebiliriz. -5imdilik en 
tipik gordiiklerimizden yalmz bir tane • 
sini zikirle kanaat edecegiz: «Millet» 
hlimesi. Osmanlmm agzmdan, bu ke
limenin, daha ziyade avam, a~ag1 taba -
kay1, miimtaz s1mfa dahil olm1yanlan 
kasdeden bir manas1 vardt. Fa kat, Ka
malizm millet hakimiyetini (Litmotiv» 
olarak kabul ettigindenberi, Atatiirk, 
koyliinun, kar§ISinda herkesin hiirmet ve 
tevkirle egilmesi icab eden memleketin 
hakikl efendisi oldugunu ilan edeliden • 
beri, Tiirkiye Cumhuriyeti, pa§a, bey 
ilah.. gibi unvanlan kald1racak derecede 
ileri gidelidenberi, «millet>> kelimesi, biis
biitiin ba§ka bir mana, bir telakki ifade 
etmektedir. «Millet» bugiin, sosyetenin, 
ferde ilave edilen manevl §ahsiyetidir. 
Bu kelime, on sene i~inde, hiirmete Ia • 
y1k asil bir mahiyet almi§hr. Bilhassa, 
oz ti.irk<;e, bu kelimenin yerine, §erefsiz 
bir mazisi olm1yan «ulus>> kelimesini ko
yahdanberi, bu asalet daha bariz bir §e
kil almi§hr. 

Tehin Alp 
(1) Kama.lizm Teklnalp. Sahlfe 194-195. 
(2) Sahife 336 - 340. 

<;ocuklari K urtarma Yur
dunda okuyan ~ocuklar 
Bel!ediyenin Galatadaki Qocuklan 

Kurtarma Yurdunda tahsil giirerek i§e 
verilen ~uklar 16 ki.§iye balig olm~
tur. Bunlar yurdun himayesinde her 
giin sabahlan i§Ierine gidiyorlar, ak -
~amlar1 gene yurda gclip yahyorlardt. 
;;ubattan itibaren rnay1s sonuna kadar 
bu ~ocuklarm ya§aYJ§lan kontrol altm
da bulundurulacaktJr. Bu rniiddet zar • 
fmda rnuntazam ya§adJ.~ goriilen ~o -
cuklara Valinin imzasm1 ta§Iyan bir 
hi.isnuhal varakas1 verilecektir. Bu ka
~dda, hamilinin namuslu bir vatand<l§ 
oldugu zikredilecekt.ir. Muntazam ya -
~amad1gt anla§Ilan ~ocuklarm parmak 
izleri ahnacak ve ellerine boyle bir hi.is
ni.ihal varakasJ verilmeden yurdla ala -
kalan kesilecektir. ----···-A d ana felaketzedeleri i~in 

Pmarba§l 9 - Adana felaketzedeleri 
i~in iic; yi.iz lira KlZllaya gonderilmi§tir. 

- · · ·~ Katil hu sizin diin de ifadesi 
ahnd1 

Kadirga civarmda bir polisi oldi.iriip 
bir polisi ve i.i~ bekc;i ve bir talebeyi ya
rahyan Ahmed N az1rnla ~eriki ciirmii 
Bahriyeli Salim, di.in sabah tevkifhane
den Emniyet mi.idi.irliigi.ine celbedilmi§ 
ve yaptlklar1 h1rsizhklar hakkmda ifa
deleri ahnrni§tlr. A~am saat 17 ye ka
dar devam eden tahkikattan sonra su~
lular tekrar tevkifhaneye sevkedilmi§ -
lerdir. Bunlar iki ev daha soyduklanm 
siiylem~lerdir. Binbirdirekte bir ev so
yulmU§, mi.ihim miktarda para c;alm -
mt§hr. Bu hadiseyi de bu az1h haydud
larm yaphg1 zannedilmektedir. 

birdenbire bu kadar servet. gec;tigine §a
§Iyorsunuz. Zavalh bir muharririn bunu 
kazanacagma inanam1yorsunuz degil mi? 
Hakkm1z var l Riiya i~nde ya§tyan hi'r
bir adam bu hazineye eri§emez. Y almz 
rliya ic;inde mi? T opragm iistiinde bO -
cekler gibi ~ah§an bliti.in o kadar halk ta 
buna eri~emez. N amh elle demirleri ~e
vi~~en i§c;iler de buna eri§emez. Buna hi'< 
kim:>e eri§emez I F akat ben eri§tim. 
V e i§te sizin gibi JshrabsJz, huzur i~in • 
de insanlar arasma girdim. Arttk ben de 
poker masalarmda kahkahalar at1p de -
liksiz uykular uyuyacagtm. ArtJk ben 
de ... 

- Ve birden. cali, mustarib, hatta ~tl
gmca oldugunu Nurun farketmesine 
mani olamadJgJ bir kahkahayla durdu. 

Bekir Bey ona yakla§tp, itimadSJZhk
la dokundu: 

- Azizim, neler soylliyorsunuz? La • 
tife mi ediyorsunuz? Demir, tekrar to • 
parlanarak, ciddi tavJrla soze giri§ti: 

- Hay1rl Umu1mad1k zamanda bli
yi.ik bir mirasa kondum. Babamm Diyar
bekirdeki i.ivey karde~i bize biiyiikc;e bir 
servet b1rakn. Zenginim diyemem. Fa kat 
beni, ~ah§madan omrlimlin sonuna kadar 
rahat ya§atmaya kafidir. 

5 

Dariissafaka ' . 
fF=\\ arU§§afaka kendi yJ!doniimiinii 
1.6::!1 kutlulad1 ve yapilan toren bii-

ti.in gazetelere gec;ti. Ben resim
lerle siislenerek giiniin iyi hadiselerinden 
biri olarak tesbit olunan bu giizel torene 
aid yazilan okurken kendisine ~ok §eyler 
borclu oldugum Ahmed Rasimi ve Da
rU§§afakadan ~1kma birkac; di.izine listadi 
di.i§iindlim. Onlar bu mubarek ocaktan 
birer irfan yiidJzi parlakhgile dogup ic;ti
mai muhite yayilmt§lardJ ve olmez hirer 
marifet J~JgJ halinde teslih ettikleri eser
lerile milli idraki nurlandJTa nurland1ra 
ya§ad1ktan sonra mahreklerini degi§tiren 
seyyareler gibi aramtzdan ~ekilip git
mi§lerdi. Darii~§afaka olmasayd1 bu iis
tadlar viicud bulmiyacaktt. Hayu, oyle 
degil. Darii§§afaka olmasayd1 istanbul 
~bilgi bak1mmdan- belki bir dariilaceze 
olacakt1. Bu giizel §ehri iiyle r;irkin bir 
huviyet almaktan kurtaran miiesseselerin 
ba§mda, hie; §i.iphe yok ki, Dari.i§§afaka 
vard1r. 

*** 
Darii§§afaka 1863 te kurulan Cemi-

yeti T edrisjyenin mes' ud bir istihalesidir. 
Bu Cemiyet -ya~J yirmi be§i, otuzu a§• 
mt§· iimmileri paras1z okutmak maksadile 
kurulmu§tu. 0 mada diinyamn dondii
glinli bilenler parmakla saytlacak kadar 
azdt. Herkes, ki.irenin bir okiiz boynuzu 
iizerinde durduguna inamyordu. T arih, 
Kara Davud tekerlemelerine mlinhamd1. 
Cemiyeti T edrisiye bu umumi bilgisizligi 
gidennek c;arelerini ara§tJrdJ, Oriiciilerde 
a~hgt mektebde sabah dersleri verdi. 
Miiessislerin ba§mda rahmetli Cevdct 
Pa~a vard1, bizzat ders okutuyordu. 

Cemiyeti T edrisiye ile hukumetin ala
kalanmasJ 1868 dedir ve bu alaka, Sui· 
tanselim civarmda bir konak satm alma
rak Cemiyete verilmek ve paraca yard1m· 
larda bulunulmak suretile vukua gelmi§• 
tir. Y eni mektebe o tarihte DarU§§afaka 
ad1 verildi, kuvvetli propagandalarla 
iane toplamld1. MisJr H1divi ismail Pa§a 
da iki bin altm vererek bu hay1rh ocagm 
kurulmasma yard1m etti. Galata_saraym 
Mektebi Sultani adile a~lh§I dahi bu ta
rihe tesadiif eder. 

Hiikumetin 1870 te Darii§§afaka ile 
bir daha alakalandJgmt goriiyoruz. Bu, 
maddi' ve manevi sebeblerin ibramile vu
kua gelen bir ilgidir. Maddi sebeb, mek
tebin iane ile ya§Iyamtyacagmm anla~tl
masJdtr. iane, bol da olsa muayyen bir 
irad te§kil etmiyordu ve bu yiizden mek
teb biit<;e sahibi olam1yordu. Manevi se
beb ise, Darii§~afakanm ya~atilmasJ ar
zasundan ibaretti. <;Unkii mektebin veri
mi iftihara deger bir derecedeydi, halkm 
itimadm1 ve ragbetini kazanm1~t1. Bun
dan otiirii hiikumet, muesseseyi kuvvet
lendirmek ve muayyen bir irad sahibi 
yapmak istedi, eski ve yeni maliye daire
lerile Seraskerlik dairesi ~~imdiki Oni
versite- yanlannda ve altlannda bulunan 
diikkanlann kira bedellerini mektebe tah
sis etti, dikkate lay1k olan nokta, hiiku
metin diikkanlan Darii§§afakaya verme
yip yalmz kira bedellerini bagi§lamasidir. 
Demek ki Bab1ali, bu hay1r mliessesesi
nin ya§amasim -halkm gosterdigi sevgi· 
den dolayt- istemekle beraber onun ida· 
resini kendi eline almaktan c;ekiniyordu. 

De; ytl da boyle gec;ti, 1873 te mekte
bin idaresi tamamile tensik, gelirile mas
raft ·§oyle bOyle- tevzin olundu ve o y1l· 
dan sonra Darii§~afaka sarsmtJsJz dene
cek bi<;imde i§liyen bir nur makinesi hali
ne geldi. 

Onu kuranlara, koruyanlara ve bugiin 
himaye eden! ere bin minnet, bin siikran! 

M. TURHAN TAN 

- Neden ak§am bundan bahsetme • 
diniz? diye Bekir Bey onu yakmdan, da
ha yakmdan tema§aya ba~lad1. 

- Ak§am unutmu§um, dedi. Daha 
dogrusu fmat dii~medi. Canlffi ne ehem· 
miyeti var I Ozerinde durulmaya deg ~ 
mez. 

Bununla beraber, yava§ yava§ Sevki de 
ona yakla§Jyor. Nuru masala.rma ~agm· 
yor. Ev halk1, etrafmda adel.a halka o· 
luyordu. Artlk Sevkinin mlistehzi ve acJ
yan babsmdan eser kalmam•~h. 

Nur, Demirin gozlerinde ah§km ol ~ 
madigJ bu r;elik parlakbgile v .. nan renk
ten, bu clir'etli kahkahadan iirkmii§tii. 
Ona inanm1yor, otekiler en ince tafsila
tma kadar anlathgi lieyleri hayranhkla 
dinledigi halde, Nur gene inanmamakta 
Israr ediyordu: 

- Biitiin bunlan Iatif bir §aka diye 
dinliyorum, dedi. Demir, mevkiini biis
biitiin unutmu§ gibi hey;canla eline sanl
dJ: 

- Ne diyorsun? Bundan sonra bii
tiin istediklerimi yapacag1m. Ne istersem. 
Anhyor musun? N e istersem !.. 

- Sonra bir anda toplamp tekrar Sev
kiye dondii: 

[Arkast var} 
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CUMIIURiYET 

RlY~ $©lOrD ______ ..., 
Bayram turnuvas1 l Son ma~lar i~in 

1 Bir Bulgar gazetesi 
Tevfik Riistii A~as1 • 

medhediyor PU$KiN'iN ----
ilk giinii Galatasara yla Be~ikta~blarla Galatasa
Be,ikta~, Fenerle Giine' rayblar yaptlan tenkidle-

«Sancak meselesi, onun 
diplomatik faaliyetinin 

bir saheseridir» 
Hayab ve eserleri 

ma~ yapacaklar re cevab veriyorlar 
Yazan: Peyami Safa Galatasaray, Fenerbah~e, B~ikta§, 

Giine~ kulii.bleri arasmdaki anl~ma 
komitesinin Kurban bayram1 miinase -
betile bu diirt kulii.b arasmda hususi 
bir turnuva tertib etmi§ oldugunu yaz
IDI~bk. 

21 ~ubat pazar giinii. 4 kuliib arasm
da ma~lar yap1lacakbr. 

Birinci giiniin maglublan bayramm 
ikinci giinii., galibleri de bayramm ii
~iincu giinii kar~Ila~acaklard1r. 

Komite, bu ma~lar i~in ii~ giinliik bi
letler satacakbr. 

Herkes i~in duhuliye 25, tribiin 50 
kurU§ olacakbr. U~ rna~ i~in toptan Sa
tdacak biletlcr bir lira olacakhr. 

Tertib heyeti bu ma~lar i~in diin bir 
toplanh yaparak dort kuliib murahhas
larmm huzurile kur'a c;ekmi§tir. <;eki -
len kur'aya gore ilk giin Galatasarayla 
Be§ikta§, Fenerbah~e ile de Giin~ kar
~Ila§acakhr. 

MMa~larm hakemleri bilahare tayin 
edilecektir. 

Finlandiyaya gidecek 
giire,~ilerimiz se~ildi 

Finlandiyaya gidecek giire§~iler ic;in 
diin ak§am Galatasaray kulublinde son 
bir idman ve 56 kilo ic;in de Kii~iik Hii
seyinle Kenan arasmda bir se~me ya -
pllmi§tlr. 

Yirmi dakikahk bir miisabakamn ilk 
on dakikasm1 Hiiseyinle Kenan yava§ 
ve denemelerle gec;irmi~lerdir. ikinci 
on dakikada Kenan alta dli§mli~, Hiise· 
yin _bu miiddet zarfmda birka~ oyun 
tatbrk etmek ;istemi:;;tir. Kenan birden 
kalkarak bir sarma ile Hiiseyne tW} 
yapmi§br. 

Son ii~ dakika i~in Hiis~yin alta Ke-.. ' 
nan uste c;1karak c;ah§maga ha§lami§ • 
larchr. 

Kenan iistte daha hakirn giire§erek 
Hiiseyne iki defa daha tu§ yaptJrmi§tir. 
On dakika ayakta c;ah§tiklan zaman 
~enan ~ok daha emniyetli giire§mi§ • 
trr. 

Neticede biiyiik bir faikiyetle giire§i 
Kenan kazanmi§tlr. 

GUre§ Federasyonu bu mac;tan sonra 
Finlandiyaya gidecek takum §U §ekilde 
tesbit etmi§tir: 

56 kiloda: Kenan, 61 kiloda: Ya§ar, 
66 kiloda: Yusuf Aslan, 72 kiloda: Sairn, 
79 kiloda: Adnan, 89 kiloda: Biiyiik 
Mustafa, ag1r Siklet: <;oban Mehmed. 

Giire~~ilerimiz cumartesi giinii hare
ket edeceklerdir. Gi.ire§ kafilemize Sey
fi Cenab riyaset edecek, antrenor de ta
kimla beraber gidecektir. 

Finlandiya lederasyonunun 
hazrrladlgl biist 

Finlandiyanm me§hur ressamlarmdan 
Bertel Vordswon giizel bir bust ham -
lami§ ve Finlandiyamn me§hur hey -
kelbra§larmdan Jonssan tarafmdan ya
pilmi~ giizel bir biist Finlandiya :fede
rasyonu tarafmdan Giire§ Federasyo -
nuna giinderilmi§tir. 

Her sene yap1lacak olan Tiirkiye • 
Finlandiya gUrC§ miisabakalarmm ga
libine verilecek olan bu bust diirt sene 
zarfmda bu mi.isabakalan en 90k ka -
zanmi§ olan millete hediye edilecektir. 

Afyonda bir atadyom 
yap1hyor 

Afyon (Hususi) - iki senedenberi ii
zerinde ~ah§Ilan stadyom meselesi hal
ledilmi§tir. ~ehir plamna gore istasyo
nun arkasmdaki tarlalarm yamnda bu
lunmasJ laz1m gelen stadyomun yap1 • 
sma onii.miizdeki bahardan itibaren ba§ 

lanacakbr. 

Onun ~irket menfaatini, benim haya -
ttmt muhafazaya memur oldugu, bundan 
dolayt gizli te§kilatla daimi bir miicadde 
halinde bulundugu da malfu:ndu. 

F erdi A tinaya tayyare ile seyahatinin 
actkh ve giiliinc safhalanm pek iyi hatu
ltyamamakla beraber ondan evvel, Ha • 
san Azminin emri altma ni~in verildigine 
ve kendisinden kimlere kar§t nasi! hiz • 
metier beklendigine aid ktstmlan pek 
miikemmel hatuhyordu. Ondan evvelki 
tahkikahnt unutmami§h. Kendisine veri • 
len ilac haftzasmm ~ok eski klSimlanna 
ili~emi§. F erdi, Samoilofun pe§ima 
yaptJg1 seyahatleri, sonra onunla birlikte 
donii~i.ini.i, hi~ unutmami§h. 

l§ine candan sanlmt§ olan bu adam 
guya beni himaye ic;in benimle birlikte 
Atinaya .;-idecekken ba§Ina gelen me~hul 
felaketten derin bir hicab duyuyor ve bu 
utamlacak vaziyetten kurtulma~a c;ah~t
yordu. !§te gene bu maksadla beni ziya
rete geliyordu. 

Mesele, tabil gene Samoilofa miiteal-

Gazetemizin 9 §Ubat 937 tarihli niis -
hasmda, hakem komitesinin eski reisi 
Niizhet Abbas, Galatasaray · Fenerbah
~e ve Be§ikta§ · Gi.inC§ mac;lar1 hakkm
da bir yan yazmi§ti. Bu yan iizerine 
Be§ikta~ kuliibii miiessislerinden !hsan 
Gi.insavla bir Galatasarayhdan aldtgr • 
m1z mektublan aynen ne§rediyoruz: 

9 §Ubat 1937 tarihli saym gazetenizin 
spor siitununda cPazar giinkii maglara 
umumi bir baki§~ serlevhas1 altmda ve 
Niizhet Abbas irnzasile r;1kan yazrrun 
Giin~ • Be§ikt~ mar;ina ayr1lan ilk kls
mmda serlevhamn sarahati hilafma o
larak baki§lann hususi bir noktaya tek· 
sif edilmi§ oldugunu giiriiyoruz. Biitiin 
hata Be~ikta~hlarda, onlan tecziye et • 
meli ilah ... 

Hi~ §iiphe yok ki, ma~;lan devamli 
bir surette seyreden ve matbuatta ten· 
kidlerini alaka ile okuyan spor efkan 
umumiyesi, c Ye~ oyununu nefretle kar· 
~1hyor, bu ugurda kat'i c;arelere ba§vur· 
mak zamammn hatta ge~;tigine kanidir. 
Fakat bu c;areler aramrken bir iki o
yuncunun tecziyesi iizerinde durmak, 
dogru yol iizerinde bulundugunuza ef • 
kan umumiyeyi inand1ram1yor. 

Pazar giinii seyrettigimiz Giine~ - Be
§ikta§ mac;m1 bir eYe~ oyunundan ziya
de sert olarak tavsi:fte isabet olduguna 
i§aretle §lUTIU kaydetmek isterirn ki, 
spor, sportif ahlak dahilinde umumi bir 
sevk ve idareye kavu§ffiadigr miidde~e, 
kelimenin §iimullii manasma uygun bir 
varhk yaratilmasma ve idamesine mad
deten imkan yoktur. Her §eyi diiriist 
goren her sporcu, ruhan diiriist olmasa 
dahi, nihayet muhitinin §arllarma uy
mak mecburiyetinde kalu. 

Birc;ok feragatler ve emeklerle §U ve 
yahud bu rakibi yenmek i~in haz1rla • 
nan bir sporcu, nihayet heyecanla bek· 
ledigi rna~ giinii kar§Ila§h~ takrrnla 
yapbg1 ma~ta bariz haklannm hiirmet 
gormeksizin gasbedildigini goriince, e-
ger asabma hakirn olamazsa kusur on· 
da degil, sinirlerinin gev§ekligU,.de ve 
buna sebebiyet veren hakSJzhktadtr. 

Pazar giinkii Giin~ - B~ikta§ mac;1 
esnasmda muallel ve hafif kararlarile 
BC§ikta§ taklmmm sarih hakklru gas • 
beden hakem Sadi Karsan, yalruz oyun
culan degil, binlerce seyirciyi dahi ~<i· 
leden c;Ikarnn§hr. 

Geni§ bir seyirci kiitlesi iiniinde gee;· 
m~ olan bu ac1kh sahneye ragmen, ha
kemin bariz haks1zhklar1m umumi ba
ki§tan c;tkaran yazm1zdaki tavsiye bek
lenilen neticeyi vadetmekten gok uzak
hr. Diiriisti, tecezzi kabul etmiyen 

' 

Sofya (Hususi) - Sofyanm en agir-
ba§h Mir gazetesi 6 §ubat tarihli niisha-
smda ( dogru bir gorii§) ba§ltgi altmda Pu§kin 21 ya • ' ·· 
Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rii§tii §tnda. Zarnam 
Aras hakkmda ~u ba§makaleyi ne§ret • mn ileri po)itika fi
mektedir: kirlerile silahlanmi§ 

«Tiirkiye Hariciye Vekili Tevfik genclik muhitlerile 
Tii§tii Aras artik bir Avrupa diplomat! temasa giriyor. Hii
olarak temayiiz etmi§tir. Bu fevkalde c;e- kumetin onu da mim· 
vik ve derin dii§iinceli devlet adamt halli lemesi i~in bu kada-
c;ok mii§kiil gori.inen meselelerde biiyiik n kafi. «Ruslan ve 
muvaffakiyetler kazand1. Bu meseleleri Liidmila» ne§redil -
halledebilmek ic;in T evfik Rii§tii Aras digi zaman, Peters -
zamam bekledi ve bu meseleleri Millet - burg valisi, Pu§kin'in 
ler Cemiyeti c;.er~evesi ic;erisinde halletti. «Hiirriyete» serlev· 
Kimseyi giicendirmedi. Bilakis bu mese- hah manzumesi ve 
leleri halletmekle Milletler Cemiyetinin tiyatroda diik do 
oloritesini yiikseltti. Bogazlar meselesi - Berrv'nin katili Lo • 
nin halli onun diplomatik faaliyetinin bir uvel'in portresini gas· 
§aheseridir. Sancak meselesi de ayni mik- termi§ olmast baha • 
yastad1r. nesile evinde bir a· 

Hie; §iiphe yok ki bu diplomatm mu- ra§hrma yaptyor. A
vaffakiyetlerinin bir s1rn daha vard1r: leyhinde vesika bu -
0 da bol§evizme kar§I kuvvetli bir Tiir- lunam1yan Pu~kin'i 
kiyeye olan ihtiyacdir. Avrupa devlet • arkada~lan miidafaa 
lerinin bugiin Tiirklerle anla§makta men· ederek Siberyaya sii· 
faatleri vard1r. T evfik Rii§tii Aras bunu riilmekten kurtan -
~ok iyi hissetmektedir. Onun ic;in de ltal- yorlar ve §air, sa • 
ya ile anla§h ve italyayi da Balkan pak- dece, «memuriyet • 
tma dahil devletlere yakmla§tJrdi. te ~Irakhk devresini 

Tevfik Ri.i§tiiniin siyaseti ac;Ikt1r. On- ikrnal etmek ic;in» 
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Pu§kin'i nihayet i:iliime gi:itiiren, giizelligi dillere 

destan olan kan.n •• , 
da kapah bir§ey yoktur. Rusyanm cenubu -

Tiirkiye Hariciye Vekili Bulgar - Yu· na gonderilmek iizere Petersburg' dan u- Ian bu dostlanna hayran olduklan gibi 
goslav anla§masmdan memnundur ve hie; zakla§tmhyor. muhafazakar muhitler de onun hukfu:netle 
tereddiid etmeden bu anla§mamn Bulga- «Kafkasya Mahpusu» ismindeki me§· iyi gec;inmesinden memnundurlar. Fakat 
ristamn diger kom§ulan ile olan miina - hur §iirini 1823 te Ki§inev'de tamamla· Petersburg §airin goziinde tiitiiyor. Ora
sebetleri iizerinde iyi tesirler yapacagm1 ml§ ve gene orada «Haydud Karde§ler» ya gitmek mi.isaadesini de koparmca he· 
soylemektedir. Bel grad gazetecilerine le «Bah~esaray <;e§mesi» ni tasarlami§· men can a tar. Fa kat payitaht onu iyi kar· 
verdigi beyanahnda T evfik Rii§tii Aras tir. Daha az ehemmiyetli bir~ok eserle· §tlamaz. Dostlanmn c;ogu ortada yok. 
Bulgar - Yugoslav anla§masmm Y una • rind en ba§ka ilk «kafiyeli roman» nev 'in· Aradan birka~ ay ge~inc~ hiikumet, so~
nistan ve Romany a tarafmdan da takib de «Ojen Onegin» i de orada yazd1. Fa· lerindeki ve yazilarmdaki fazl~ se.~bes~~
edilmesi icab eden iyi bir i§ oldugunu soy· kat edebl faaliyet ona mimlenmi§ bir in· sinden dolayt onu azarlar. ;!an ofkeu, 
lemi§tir. Hakikaten Belgrad ile Sofya san oldugunu ve en kii~iik hareketlerinin · bedbin ve karan!Ik ~ bir ada~ olmu§tu.r. 
arasmda en s1b ve samimi miinaseba! hesabJm hiikiimet memurlanna vermek Dudaklannda b1r agtzltkla b1r kanapemn 
meveud iken Bulgaristan ile kom§ulan mecburiyetinde bulundugunu unutturma· iistiine uzanarak giinlerce yerinden kimil· 
arasmda bir soguklugun mevcudiyeti ga- mi§tl. Gene de Vali Kont Vorontzof'un damaz. Fakat gene de c;ok c;ah§Ir ve Pol
ribdir. hte burada da Tevfik Rii§tiiniin jurnah i.izerine, Pu§kin, hiiki.imdann me- tava'y1 yazar. 
c;ok derin bir gorii§ii vardrr. En yakm hi! murlan kadrosundan t;;tkanhyor ve aile- Bir sene sonra, Moskovanm mubte~em 
atide bu devlet adammm gori.i§iini.in ta- sinin Mikhallovskoie mali'kanesinde ika • balolarmdan birinde, Pu~kin, on alh ya· 
hakku:k etmesini candan dilemekteyiz.» mete memur ediliyor. §mda bir bza takdim ediliyor. Natali 

hacirni Giindiiz K1hcm da o giinkii ma
c;a i§tirak edememesi Galatasaray taln-
mmm merkezini zaYiflatim§'t1. Merkez 
muavin de evvela sakatland1gr ic;in, 
sonra da yan sakat oynarken hakem 
tarafmdan di§an ~Ikanld1g1 ic;in tabii· 
dir ki taktm bocalarru§ttr. 

;lair «Oien Onegin», «Boris Godu • Gonc;orof adm1 ta§Iyan bu klasik ve so· 
nov>> ve «Kont Nulin» gibi eserlerini o- guk giizellik §airi biiyiilemi§tir. Pu§kin 
rada tamamlami§hr. hemell evlenmege karar veriyor. 

<;ar Birinci Nikola 1825 te tachta c;1· Fakat hatasm1 c;an;abuk anlar; 

bir kiil olduguna gore, efkan umumi • 
ye, bunu oyuncular kadar ve hatta on- Fenerbahc;e gibi, memleketin en kuv-

kmca, Pu§kin ona affedilmesini yalvaran 1831 §ttbatmda bu k1ziJ:a evlen
bir istidaname gonderiyor; baz1 yaZila - dikten sonra kalbinin kendisine fe
rmdaki saygiSizhklan itiraf ederek hata· na bir oyun oynadigmi farket
lannm ba~I§lamnasJm istiyor. 1826 eylii· mri§tir. Fa kat, kansmm §uh ve hafif 
Iunde acele Moskovaya celbedilerek <;a- bir mahliik oldugunu kabul etmez. Bu, 
rm huzuruna kabul olun!Jyor. Mi.ilakat cahil, almgan, kararsJz ve ku§beyinli bir 

lardan fazla idarecilerden beklemek • vetli bir taklm1 kar§ISinda hem de mer
tedir. kez muavininden mahium olarak 10 o-

Hadiselerin teferruah degil, amilleri yuncu ile kalan Galatasaray, elbette 
iizerinde durmak daha isabeUi olacagr- yenilmege mahkfundu. Nitekirn birinci 
na kaniiz. devrede miitevaz.in cereyan eden mac; 

Be§ikta.§ Jimnastik kuW.bil ikinci devrcde Galatasaray aleyhine 
m ilessis lerinden 

I haan Giinaav 

Bir Galatasaralr Ja Jiyor hi 
Diger taraftan bir Galatasarayh da 

Nlizhet Abbasm Galatasaray • Fener -
bah~e ma~1 hakkmdaki tekniklerine §U 
suretle cevab vermektedir. 

cNiizhet Abbas, Galatasaraym magHl.
biyetinin sebeblerini anlatJrken, aSJl 
can alacak noktayt unutmu§. 

diinmii§tiir. Yoksa Galatasaray taklm1 
idmanslZ degildi. 

Galatasaraym maglubiyetinde diger 
bir amil de tak1mm, Fenere nisbetle, 
ekserisi heni.iz gene ve yeni yeti§en fut
bolculardan mi.irekkeb olmasidir. 

samimi ge~iyor ve uzun siiriiyor. Umumi 
politika vaziyetini izah eden Pu§kin 
«desambrist» hareketindeki roliinii anlat· 
mr§ ve payitahttan ba§ka Rusyamn dile
digi tarafmda ikamet miisaadesini alrni§
tir. (Petersburga gidi§i 1827 may1sma 
rastlar.) 

Birinci Nikola bir miistebidden ziyade 
bir komediyenmi§. Kendisini daima teba· 
alarmm oni.inde komedi veya trajedi oy· 
nar zannedermi~. Pu§kin' e kar§l gosterdi· 
gi miisamaha, onu saray §airi olarak be
nimsemege karar vennesinden ileri geli· 
yor. 

Pu§kin'in Moskovada ge~irdigi 1826-
27 ki§l hareketli ve elemli hayatmm en 
bahtiyar devirlerinden biridir. Moskova 
cemiyeti onu tebcil ediyor. Liberal genc
lik. h.iikumetin elinden mucize ile kurtu-

kizcaglzdir ki Pu§kin gibi bir dehamn e
~i olmak roli.ine lay1k degildir. Pu§lcin 
bunu sezmi~tir, fakat kansma kar§t sevgi• 
sinden ve §efkatinden hi~ bir§ey eksil ' 
mez. Cehaletini ve hafifliklerini mazur 
goriir. Baztlanmn iddia ettikleri gibi asia 
bir Otello olmamt§tlr. F akat N atali'nin 
saray muhitinde parlamasJm da kolay ' 
la§hrmak ic;in bir mabeyncilik vazifesi de 
kabul eder. 

Madam Pu§kin, Petersburgun kibar 
alemlerinde c;ok me~hur bir sima olmaga. 
ba§lami§hr. Hiikiimdarla bu kad19 ara• 
smda bir miinasebet oldugu dedikoduiarl 
~tkar. Arkasmdan, Rus ordusunda vall' 
fe alan Georges Anthes isminde bir 
Franstz miiltecisile mlinasebeti olduguna. 
dair hikayeler uydurulur. Pu§kin' e iwza• 
SIZ mektublar yagmaga ba§lar. Bu mek· 
tublan yazan adam Anthes'in mane"i 
batbasi ve bir diplomattlr, <;arm saray1n' 
da F elemenk el~isidir. Pu~kin hiikiimda• 
nn adtni bir rezalete kan§brmamak i~Win 
bu adamla diiellodan kac;ar .. 

F akat bir ak§am tiyatrodan <;Ikmell• 
Pu§kin'in arkasmdan gelen bu adalll• 
Madam Pu§kin'in kulagma §Unu sayler: 

«- Oglumun size kar§t olan a§kJ111 

ne zaman taltif edeceksiniz? 
Evde, Pu§kin, diplomatm ne s<>y!edi• 

ginj sorunca, kans1 i§ittigini tekrarlar• 
Hemen kaleme sanlan §air, diplomats 
§iddetli bir hakaret mektubu yazarak, 
arttk silahlarm miidabalesini zarurt bir 
hale koyar. 

Pu§kin, diplomahn manevi ogltl 
Georges Anthes'le diielloyu kabul etmir 
tir. 27 sonkanun giinii, Neva'mn arka ' 
smda, <;iornaya Be~ka' da kar§tla§ttlar· 
Evvela Anthes ate§ eder ve Pu§kin'i kar• 
nmm sag tarafmdan vurur. Y ere ytgtlan 
§air, dirsegi iistiinde kalkarak silahm1 st' 

kar ve rakibini elile gogsiinden hafif~e 
yaralar. 

Evine getirilen ~air. ertesi giin, ak~~
ma a ar krvramr; fa at, kansmm elert\\' 
ni arhrmamak i~in, kendini kahramanca 
tutarak haybrmamaga muvaffak olur vt 
daha ertesi giin, (29 sonkanun 1837)• 
ogleden sonra oliir. 

Bu malumatt veren muharrir, bugiill 
malik oldugu vesikalara istinad edere~• 
Pu§kin'in, diielloda kendini ihtiyarile D
liill!e attigmi yaziYor ve Montaigne'in §\1 

sozlerini ilave ediyor: 
«En ihtiyarl oliim, en giizel oliirn' 

di.ir.» [Arkast varl 

Galatasaray, Fenerbah~e gibi, c;ok 
kuvvetli bir rakibin kar§Ismda, oyunun 
yarlSlm en iyi oyuncularmdan biri o
lan merkez muavin Salirnden mahrum 
olarak ·oynarm§tlr. Esasen merkez mu -

Teknik bir tenkid yapan spor muhar
ririnin, bir tarafm galibiyet ve diger ta
rafm maglubiyetindeki amilleri, hirer 
hirer bitarafane nazari itibara almas1 
laz1m gelir. Yoksa yaz1s1 teknik olrnak
tan 1;1kar; tarafgirane olur. Boyle bir 
yazmm da bir tak1m ba§ka faydalar1 
veya zararlan olsa dahi, memlekette 
futbolun kalitcsini yiikseltme bakrrnm· 
dan hic;bir faydaSJ olamaz.~ 

*l Yazmm ilk klsmi di.inkii sayumzda
dll". Puskin'in olu halini gi:isteren tablo 

likti ve F erdi son derece emin ve kat'! o· 
larak biitiin bu hadiselerin miisebbibi Sa
moilof oldugunu soyliiyordu. Kendisine 
ve iki arkada§ma oynanan oyunu Samo
ilof kendisi tertib etmi§ ve kendisi tatbik 
etmi~ti. 

Beni, son derece rahat ve mutmain 
gordiigii i~in: 

- Beyefendi, diyordu. ~una §uphe 
etmeyiniz ki bu i~te benim degil, kimsenin 
anhyamiyacagi, anlamaktan aciz olaea· 
gi bir s1r vardtr. 

Bunlan s()yliyerek gozlerimin i~ine o 
kadar dikkatle ve o kadar sabit olarak 
gozlerini dikmi§ti ki ~a~Irdtm. Kendimi 
gi.ic; topladJm. 

Hakiki Hasan Azminin F erdiye ek -
seriya pek dostane hitab ettigini hattrh· 
yarak lakayd olmaga c;ah~t!IIl: 

- An! at, izah et bakahm F erdici -
gim!.. 

Birdenbire eski bir hattrasma gec;ti: 
- Hani ben, bu herifin izini <;atal • 

ca civannda kaybetmi§tim ya ... 

- Kimin izin? 
- Samoilof denilen haydudun. 
- Ha, evet, evet... 
- ;limdi bu herifin Y e§ilkoyde bir 

ko§kii oldugunu, bu ko§kiin yanmda da 
gene bizce §lipheli olan Prens R1zkul • 
lp.h isminde birinin ko§kii bulundugunu 
tesbit ettik. 

Pek ziyade hayret etmi§ gibi gori.ine· 
rek: 

- Y a?.. Sonra? diye sordum. 
- Sonra m1? Sonra beyefendi, bu 

profesor denilen adamla talebesi ben on
Ian gozden gaybettigim zaman iki ki§i 
idiler. Halbuki !stanbula vard1klan za -
man ii~ ki§i olmu§lardi. 

- Olabilir, degil mi? Belki yolda bir 
dostlanm bulmu§lar, yanlanna almi§lar
dJr. 

- Hayu, efendim, otomobillerine al
diklan bu adam ya bir yarah, ya bir has· 
ta, yahud da bir olii idi .• 

- Y ahu, bana ne masal anlanyorsun 
Ferdi? 

- Masal degil, olmu§, goriilmii§ bir 
vak' a anlat1yorum beyefendi ... David is
mindeki gencle ve Samoilofla birlikte 
Y e§ilkoydeki ko~ke hareketsiz, ta§ gibi 
bir vi.icud girdi .. 

- Kadtn m1? Erkek mi? 
- Erkek.. As1l tuha£1 §U ki ko§ke gi· 

ren bu adam bir daha bu ko§kten d1§ar1 
~Ikmami§tJr da. 

.._ N as!l §ey bu? .. Acaba senin gar • 
diigiin sahiden bir ceseddi de gomdiiler 
mi? Y akttlar m1, ydksa a~id siilfrik 
banyosuna m1 soktular? 

- Bilinmez amma bundan ba§ka bir 
birini tutmiyan bazl hakikatlere vaklf ol
duk beyefendi ... 

- N as1l hakikatler L Anlat baka • 
y!IIl, ~ok entressan §eyler. 

-Tam Samoilofun ~atalca civann
dan gec;tigi gecenin sabah1 Marmara sa· 
hillerinde bir gencin elbiseleri bulundu. 
Bu gene istanbul!u, asil bir aileye men -
sub, fakat biraz muvazenesiz birisi idi. 
1smi Hasan Nuridir. Paralanm yiyip bi
tirdikten sonra ..• 

- ismi ne de din? 
-Hasan Nuri ... 
- Ha, evet. .. hitmi§tim, intihar etmi§ 

degil mi? 
- Evet, intihar ehni§ deniyordu. Bu 

da sahilde bulunan elbiselerinde ~tkan 
bir mektubdan anla§Ilmi§tl. Gene adam 
bu mektubunda hayattan bezdigini ve 
arhk ya§Iyamiyacagmi bildiriyordu .. Za-

ten be§ paras1z kalmi~tl. 
- Bununla senin takib ettigin mesele 

hakkmda hi9bir miinasebet bulam1yo • 
rum. 

- Tabil bulamazsmtz. <;unku bilmi· 
yorsunuz, fakat anlataytm: Bu gene bii
yi.ik otomobil yolunun gerisinde, agacla
rm arasmda bir bah~ecik i~inde iki odah 
bir kuli.ibede oturuyordu. Tahkikat ne -
ticesinde Hasan N urinin geceyi kuliibe· 
sinde gesirdigi sabit olmu§tur. As1l mese
le §Unlardir: Kuliibenin oniinde ve dar 
kec;j yolunda bir otomobil izi ke§fedil -
mi~tir. Lastiklerin bu rslak yolda biraktigi 
iz tesbit olunmu§ ·ve bu izin Samoilofun 
otomobil lastiklerininkinin ayni oldugu 
goriilmii§tiir. Anhyor musunuz efendim? 
Sonra kul iibenin pen cere c;er~evesinin bir 
kur§unla par~alandigl ve ba§ka c;apta iki 
kur§unun yerde bulundugu goriilmii§tiir .. 
Sonra yaz,Ihane iistiinde ve bir minderde 
kan izleri ... 

- Peki F erdi, bunlardan c;tkardtgtniZ 
netice nedir? 

- A, bir netice degil, birc;ok netice 
~1k1yor bundan. Evvela belki Samoilof 
bu genci oldiirdii. N eden? Buras1 tahkik 
olunmak lazirndir. Saniyen belki de bu 
gene adam Samoilofun gozii oni.inde in· 

tihar ehni§tir. T esadiifen goziiniin oniiP" 
de int~har el'llli§ olaca'k. Salisen belki Sa' 
moilof -ne maksadla oldu~unu bil_e~e 1: yiz· bu intihar eden genctn eesed1n1 a 
mr§, ko§ke gotiirmii§tiir . 

- V e bir daha bu ko§kten ~rkarma ' 
mi§hr. Oyle mi? Yamansm Vallahi fer· 
di ..• 

- Soylediklerimin bir hakikat oJdu • 
gunu goreceksin beyefendi.. .. 

- Peki, sen biitiin bunlan tabii ~~ 
diriyette de tekrar ettin. Y ahud be/ 
bunlar zabttanm tazyikatma istinad e f1 

.. d S "lo II yor. Oyledir de zab1ta ne en arnot 
tevkif etmiyor? 

- Ha, bun a gelince Azmi Bey .. · Ba' 
na ilk defa siz bu suali soruyorsunut· 
Maamafih... . CJ 

Bu s1~ada Murad ~ erdinin_ ~oz!e~ Jd 
kadar dtkkatle gozlenme dikilnn§tiSo' 
kendimi mii§kiilatla tutabiliyorduiii· b 1, 
gukkanhhgimi mii§kiilatla idame ede 1 

dim. 0 devam etti: itt 
- Maamafih ben sizin bunu tahrt! i• 

ede'bileceginizi samyorum. Bu beynel:, 
lel maliyeeinin kuvvetli deliller olii1\el1 
smn tevkifi baz1 tats1z hadiselere se 
olabilir de ondan tevkifi gecikiyor. 

[Arkasl varJ 
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Ha va hiicumlanna kar§I Bulgaristand~n 
k d. . . } k } gelecek go~menler 

en ImiZI naSI Oruma I Bulgar hiikumeti go~
tehlikeyi tahrib liavadan gelecek en biiyiik 

ve gaz bombalar1 degil, 
kii~iik bombalar 

yangtn yapan 
~Ikaracakbr 

• 
:;;ehirler ic;in biiyiik tehlike tahrib 

bombalarmdan degil, onlardan c;ok kii
~Uk ve gi.iriiltlisiiz olan yangm bomba
~armdan gelir. Bunlar 1 - 5 kilo agirh
~nda olup tutu~turma maddeleri yag, 
fosfor ve en ziyade kullamlan da elek
tron - termit'tir. Bu bombalar durma
dan yanar ve 2, 3 bin derece hararet 
ll€§reder. Bu hafif bombalar her tayya
te tarafmdan c;ok miktarda ta§mabilir. 
lvtesela Viyana iizerine c30• tayyare -
llin taarruzunu ve 20 bin yangm bom
basmm atildigmi tasavvur edersek 
hunlardan yiizde birinin hedefe isabet 
ettigini kabul etsek bile, 200 yangm 
~lkmu;; oldugunu dii§i.inebiliriz. Halbu
ki hedefe dii§en bomba miktar1 % 1 den 
<iaha c;ok olur, ve bir ~ehirde evlerin 
i§gal ettigi saha nekadar fazla ve bo§ 
Saba nekadar azsa o nisbette evlere 
daha c;ok bomba dii§er. Bu sebeble 
hombalarm yiizde bir degil, hatta onda 
biri evlere tesadiif edebilir. Bundan do
laYict1r ki §ehirler ic;in en biiytik teh -
lUtenin yangm bombalarmdan gelece
ghli ke§fedebiliriz. Boyle umumi yan -
gtn1ara ar§I en miikemmel itfaiye bi
le hic;bir i§ goremez, ve umumi felaket 
ba§gi:isterebilir. Bunun neticesinde bii
tun §ehir halkmm ac;1kta kalmasi feca
ati ortaya c;1kar ki mutaarnzm da mak
&adl budur. Halx bu cihetten gelecek 
lehlikeyi iyi gormez ve zamamnda ted
birlerini alrnazsa netice buna var1r. 

Gaz tehlikesi 
Zehirli gazlerin tehlikesi otedenbe -

t'i biraz fazlaca rniibalaga edilmi§tir. 
ller nekadar c;ok tesirli gazler varsa da 
tesirlerini tamamen yapabilrneleri ic;in 
fazla rniktarda ve topluca atilmak la -
~tn gelir. Mesela bir kilometro rnurab
bar yer ic;in 10,000 - 12,000 kilogram gaz 
atmak icab eder ki bunun igin de 8 - 10 
tane gece bornbardtman tayyaresine 
luzum vard1r. Bu suretle mesela Viya
l'l.ayi gazlemek ic;in 1000 tayyareye ih -
tiyac vard1r. 

Bir §ehir halkmrn az bir zamanda 
t:azle imhasmdan bahsetrnek kadar 
l"nantlksiz bir§ey olamaz. Zira bu ka -
dar c;ok tayyareyi bir defada k:ullan -
l"nak miimkiin degildir. Gaz elbette 
ltu!tamlacaktir. Ve buna kar§I ihrnal -
den c;ok biiyiik zararlar dogar. Fakat 
gazin ancak mahdud yerler ic;in ehem
lniyeti ziyadedir. Bundan ba§ka otede 
beride ancak halk1 tethi§ etmek ve ma
l'l.eviyatim k1rmak gibi bir rol oynar. 
llele eger halk en tesirli gazin bile an
Cak mahdud bir zarar verebilecegini ve 
havadan, giine§ten ve bilhassa riizgar
dan c;ok miiteessir oldugunu bilmiyor
sa o zaman gazin yapacag1 manevi boz
gunluk ve iirkiitme c;ok biiyiik olur. 
l:lununla beraber hernevi gaze kar§I, 
gene gaz teknigi kadar terakki etmi§ 
olan maskelerle kat'i c;are bulabiliriz. 

Hava tehlikesinden nastl 
korunabiliriz? 

'l'ayyarenin kullandlg,. tahrib, yan-fn ve gaz bombalarmdan gelecek teh
ikeleri ve derecelerini sayledik. ~im
~i bunlara kar§I korunma c;arelerini an
atalun: 

Agtr tahrib bombalaruta 
karst korunma 

d lier silaha kar§I korunrna c;aresi var
klr. «200. kilo ag1rllg,.nda bombalara 

0 ~~ 4 • 5 metro kahnhg,.nda beton 
rtu. ile korunulur. Fakat bunu her ev 

rapamaz. Buna li.izum da yoktur. Boy
c;e hombalarm ahlacagi yerler askerlik
g~b~hemmiyetli olan belli yerlerdir. Bu 

1 Yerlerin hemen yakmmda bulunan 
evler d c k e harab olur. Tayyareden atlla-
e a bomb alan tam hedefe dii§iirmek §;? giic; bir i§tir. Hele tayyareye kar-

n l
_ayyare, yahud dafi toplan ve rnaki

e lt"f bo u ekler kullamhyorsa o zaman 
gU. ~b~Yl hedefe di.i§iirmek daha c;ok 
y ~ C§Ir. Ve atllan bombalar hedefin 
s~ Inmdaki diger evlere dii§ebilir. Bu 
lik ebJe .:~velce de saydigirnlz asker -
tnJ~. muhtm fabrika, istasyon, koprii, 

lllUnat depolan; devlet binalan, 

~· 

silolar ve sairanin yakmlarmda evler 
yap1lmamah, rnevcud evlerde ise ag1r 
bombalara kar§l tedbir almmahd1r. 

Zehirli gazlara karft korunma 
Zehirli gazlere kar§I emniyetli rnas

keler ve zehirli rnayilere kar~1 da ko
ruyucu elbiseler vard1r. Fakat eger 
bunlan kullanrnanm usulleri bilinmi -
yorsa rnilyonlarca gaz elbisesi ve rnas
ke vermekten bir fayda beklenernez. 
Esasen gaz elbiselerini ancak mayi gaz
lerle dogrudan dogruya temasa gelecek 
olan insanlara, daha dogrusu sivil ko • 
runrna esnasmda filen c;al1§an rni.ica • 
dele te§kilatma verilir. 

Tayyare taarruzlar1 s1rasmda halkm 
en c;ogu cadde ve sokaklan terkeder. 
Bunlara (Passif halk) diyoruz. Her e
vin bir bodrumu olduguna gore bunu 
korunma bodrurnu haline koymak ve 
oraya s1gmmak sivil hava korunmas1 -
mn ternelini te§kil eder. Bu takdirde 
dii§man kendi bombalanm daha gent§ 
sahaya serpmek rnecburiyetinde kah.r 
k:i bOyle geni§ bir sahayt hic;bir zaman 
tamamen bombalarla dolduramaz. Her 
evde bodrurnun korunrna bodrurnu ha
line konulrnasmdan §U fayda elde edi
lir: 

Herkes tayyare taarruzu esnasmda 
oldugu yerde kolayca s1gmacak yer 
bulrnu§ olur, uzaklara gitmege mecbur 
kalmaz, gece ise evinin bodrumuna, 
giindi.iz ise hemen c;ah§tiV yerin bod • 
rurnuna girer. Tabu bodrum o suretle 
haz1r lanrnahdlr ki tarn ve ernin bir Sl

gmacak yer olabilsin. 

Her fey tehlikededir 
Herkesin yalmz kendi camm, ken • 

di rnahm ve kendi i§ vas1talanm koru
rnasi kafi degildir. Kendi korunmas1m 
temin eden her insan, derhal en yakl
mmn lmrunmasm1 da dii§iinrnege ve 
ona yard1ma mecburdur. ~ehirli, koy
lii, memur, amele, tiiccar herkes ayni 
derecede tehlikeye maruzdur ve herkes 
ayni derecede alakahdlr. Elbirligile c;a
h~ahdlr ki hayat ve mai§et miimkiin 
oldugu kadar az tacize ve az zarara 
ugramakla kurtulsun. Ev sahibi evinin 
ba§ma ytkilrnamasi ve yan1p mahvol -
mamasile nekadar ilgili ise kirac1 da o 
derece alakal1d1r .Bir §ehrin yanrnas1 
ve harab olrnaSI demek biitiin §ehir 
halkmm derin bir felakete dii~rnesi de
rnektir. Zayrf ve aciz vaziyete dii§me -
rnek, serveti rnuhafaza, c;ah§rnayr ko • 
rurna ve yurd istiklalini rnubafaza hal
kin vazifesidir. 

Sah,i korunma 
Bugiinkii ileri barb teknigi oyle gos

teriyor ki, tarihe kan§Inl§ olan ve hi -
zirn ancak tarih kitablarmda okudugu
muz (§ahsi miidafaa) yani herkesin 
kendi mahm ve can1n1 kendi giiciine ve 
kendi kuvvetine dayanarak korumas1 
ve yakmlarma yardlm etrnesi mecbu -
riyeti tekrar ortaya c;Ikrnl§tlr. 

Biitiin halkm, butiin srmf ve tabaka
lann elbirligile c;ah~aSI, bir sivil ha • 
va korunmas1 kurumunun temelini te§
kil eder. Giin politikalanru ve fikir ih
tilaflanm bir tarafa brrakarak yurdu • 
rnuzun ve rnilletimizin ya§amasi ve se
lameti i~in elzern olan hava korunrna • 
smda hepirniz elele verelim. Bu husus
ta herkesin hava korunmas1m bir va -
zife diye kabul etmesi kafi degildir. 
Her ferdin diger birisinin yard1rnma 
muhtac olmadan tehlike zamanmda 
bilfiil haz1rlanmay1 ve tehlikeyi cesa -
retle kar~1lamay1 bilmesi ve yapabil -
mesi laznnd1r. 

Hiikfunetc;e yapiliDiyan ve her ferdin 
mutlaka kendi yapmas1 icab eden bii -
tiin i§ler (§ahsi korunrna) s1rasma gi
rer. Bunun temini ise ancak esash og
retme ile olur. Bu yaz1lar her §ahsm 
hava korunmasmda ne yapacavru ve 
ne yapmaga mecbur oldugunu ana hat
larile gosterir. Daha esash ve rniikern
rnel surette ogrenrnek ic;in bu maksad
la a~Ilinl§ olan hUSUSl ogretme kursla
rma i§tirak laz1mdlr. Umurni fikirlerle 
iktifa caiz de gildir. 

menlerden bir siirii 
vesika istiyor 

Sofyada tiirkc;e inti~ar ·eden gazetelerin 
verdikleri maliimata nazaran Bulgar hii
kumeti pasaport kanununda baZI tadilat 
yapm1~hr. Bu tadilat daha ziyade Tiir -
kiyeye hicret etmek Jsbyen Tiirklerin 
tiibi olacaklan ~eraite taalluk etmekte -
dir. Bulgaristan Dahiliye N ezareti g~
menlerin ne suretle pasaport alabilecelc.leri 
hakkmda ~u izahah vermi~tir: 

1 - Hangi nahiye ahalisinden ol -
duguna dair ~ehadetname muhteviyab 
pa~aporta yazrlacak ve tafsilat verile -
cektir. 

2 - y ol vergisi verilmemi§ ise ode -
necek, nahiye vergilerinin odendigine da
ir vesika ibraz edilevek, devlet vergisi 
memurlugu tarafmdan muhacirin bii -
tiin vergileri odedigine dair vesika alma
cak. 

3 - N ahiye mahkemesi miiddeiumu
misinden giden muhacirlerle kalanlar a -
rasmda hukuku umumiye davas1 olma -
drgma dair vesika ahnacak. 

4 - Keza kaza miiddeiumumiligin -
den de ayni mealde bir vesika almacak. 

5 - Aid oldugu askerlik §ubesinden 
miikellefiyeti askeriyesini ifa ettigine ve 
yahud askerlik vergisini verdigine dair 
vesika ibraz edecek. 

6 - Goc;men beraberinde gotiirecegi 
t;iftc;ilik alat ve edevatl ve sair emvali 
iizerinde icra memuru tarafmdan devlet 
borcu ic;in haciz konulmadtgma dair icra 
dairelerinden ~ehadetname ibraz edecek. 

7 - Ziraat kooperatifine borcu ol • 
machgmr isbat edecek. 

8 - G~ suretile gitmek istemiyen -
ler ve yalmz seyahat pasaportu almak 
istiyenler emlaklerini tasfiye etmediklerine 
dair §ehadetname ibraz edeceklerdir. 

Diger taraftan Bulgaristandaki elc;ili
gimiz ise §unlan ilan etmi§tir: 

GO<; mi.isaadesi almak ic;in bugiine ka
dar konsolosluklammza gonderilen isti -
dalann saylSI bu sene gi:inderilecegi tab
min edilen muhacir adedini ve hatta 1938 
senesi miirettebini bile dolduracak bir 
miktara vard1gmdan bu ilan tarihinden 
itibaren g~ miisaadesi istidalannm ka • 
buliine nihayet verilmi§tir. 

Si~diye kadar gonderilen ve tasnif 
edilmi§ olan i'tidalann tetkik neticesinde 
vakit ve zamam geldiginde icab eden -
!ere konsolosluklar tarafmdan g&; miisa
adesi gonderilecektir. Bu miisaadeyi bek
lemek ve almcrya kadar da mal satmak 
veya pasaport c;1karmak gibi i§lere giri§
memek liizimgelir. 

Orta Avrupada yeni 
bir ihtilaf 

lBastaratl 1 tncf &ahttedeJ 
Krofta'nm, M. Seba'nm kitabma mukad
demeyi kitab1 okumadan yazm1~ oldu • 
gunu soy"lemelde iktifa etmektedir. 

0 hal de, Hariciye N azrn M. Krofta 
yazd1g1 mukaddeme ile resml bir mahi
yet verdigi bu kitabm fikirlerini reddet• 
miyor demektir. Bu vaziyette M. Krofta 
bu noktai nazarlan kabul ettigini dii~iin· 
mesi icab eder. M. Krofta, M. Seba'y1 is
tifaya icbar etmediginden bununla hem· 
fikir demektir. 

Netice §Udur: 
<;ekoslovakyanm resmi bir mumessili, 

Polonyanm hududlannda degi§iklikler 
yap1lmasma taraftar bulunmu§ ve Polon· 
yanm mitli arazisinin taksimini teklif ey
lemi~tir. Bu resml miimessilin ~fieri de 
bunu reddetmemi§lerdir. Polonya bunu 
unutmryacaktlr.>> __ ...,..., __ 
Kral Zogo Arnavud parla

mentosunu a~h 
Tirana 1 0 (A.A.) - Kral bugiin 

parhimentoyu a~m1~hr. SOyledigi nutuk· 
ta, haricl siyasete temas ederek Arnavud
lugun ~imdiye kadar takib ettigi direk· 
tiflere devam ederek biitiin kom§ularile 
ve diger devletlerle dostane ve sarnimi mii· 
nasebet idame edecegini soylemi§ ve bil
hassa Amavudluk • 1talyan miinasebatl 
iizerinde tevakkuf ederek: «Amavudlu • 
gun biiyuk miittefiki ltalya ile olan mii
nasebetleri devamh ve <;ok samimi ola • 
cakhr>> demi~tir. 

Mulazimin 
Romani 

Abidin Daver 
Gazeternizde tefrika edilmi§ olan 
bu roman, Kanaat Kitabevi ta
rafmdan kitab §eklinde ne§re· 
edilnli§tir. Resimli ve cildli olan 

kitabm fiatt 100 kuru§tur. 

Madrid 
:~ember 

etraf1ndaki 
darla§Iyor 

Valencia hiikiimeti Malaganm sukutu hakk1nda 
bir nota ne!fretti. 

tutan herkes 
Katalonyada eli silah 

askere abn1yor 
[Ba:taratl 1 tnct S!Lhttedel 1 sini ileri siirmektedirler F akat fnailiz 

Marlc.sist k1t'alan diin Madrid-Valen· bahriye mahafili, Sovye; gemilerinin ~ek-
cia yolundaki mevzilerimize hiicum et • nik baklm d b 'f · . . .. .. .. .. . m an, u vaZI ey1 yapamlyaca-
mi§lerse de gen p~skurtulmu~lerdtr. g-1 dii§iincesindedir. 

G1rnata cephesmde dii~man Alcala Ia z1·ra ·· 1 · 1· d k kt d R I'd k' .1 · · . • us en spanya an ~o uza a rr. 

b.~~.k a 1 _me
1
vzi erdtmd1~1e ~a~rruz etmr§ ve Ayni mahafilin teyid eyledigine gore, 

uyu zay1at a tar e 1 IDI§tlr. S tl h k 'h · 1 · · 1· v·ll d I R Lo 1c. 1 ovye er rna ru at I tlyac an l<;ln n-
d 1 a ~ . 

1
10. ve pert mmta. a a • giliz bahriye iislerini kullanmak miisaade-

nn1 a kmar Slst :nn taarruz an aynr su " sini istemi§lerse de lngiltere bunu reddet-
ret e a amete ugranu§tu. mi~tir. 

Malaga mmtakasmda kitaahmiz Ber· Valencia hiikumetinin notast 
meja, Campillo ve Cartama kasabalanm 
i§gal etmi§lerdir. , Valencia 10 (A.A.) - Di.in kabine 
Madrid - Londra telelonu kesildi ic;timamdan sonra ne§redilen bir notada 

Londra 10 (A.A.) _ Madridle te· ezciimle §Oyle denilmektedir: 
«Malagamn dii§mesine sebeb baz1 ec

lefon irtibab diin ak§am kesilmi~tir. Bu 
inklta, milliyetperverlerin Madrid • Va· nebi devletlerin asilerle gittik<;e artan bir 
lansiya yolunda ilerlemelerine atfedil te§riki mesaide bulunmalandtr. ltalyan 
mektedir. ve Alman donarunalan harbin miimki.in 

olan biitiin hilelerini kullanarak asilere 
Madridde manzara yard1m etmektedirler. Bundan maada i

Madrid 10 (A.A.) - Top<;u di.iel-
talya ile Almanya F ranco'ya takviye klt

losu miistesna olmak iizere, pazartesi sa-
h gecesi siikun ic;inde ge<;mi§tir. Diin sa- alan gi:indermektedirler. 
bah, hava a<;lk idi. Hi.ikumetin aver tay- Subatm yedinci giinii saat 1 0 da hii -
yareleri, Madrid etrafmda istik~af ceve- kumete mensub alti muhrib, Malaga'yt 
Ianlan yapml~lardtr. Asi kuvvetlerin ileri bombardunan etmekte olan Canarias, 
hareketleri, payltahtm manzarasmr de • Baleares ve Almirante Cervera ismin • 
gi~tirmemi~tir. Amme hizmetleri normal deki asi kruvazorlerine taarruz etmelc. 
bir surette i~lemekte olup ahali siikunel ic;in hareket etmi~lerdi. Saat 13,50 de 
ic;indedir. hi.ikfunet muhribleri Cata • Cape'in cenu· 

Berselon bombardtman edildi bunda iki kruvazor g(:irerek bunlan Ba • 
Londra 10 (Hususi) _ Milliyeti leares ve Canarias asi kruvazorleri zan • 

me<;hul bir harb gemisi bugiin Barselonu netmi§lerdir. Bu iki kruvazor vira ederek 
bombardunan etmi~tir. bi.itiin ag1r silahlan ve sancak tarafmda
Katalonyada herkes asker oluyor ki ufak toplarile ate§ etmege ham bir va· 

ziyet alm1§lard1r. Hiikumet gemilerile bu 
Londra 11 (Husust) - Katalonya iki esrarengiz kruvazor muhtelif istika

hiikumeti biitiin eli silah tutanlan mec • metlerde dola§ml§lar ve bu vaziyet ak§a· 
burl askerlige tabi tutan bir kanun ne§ • rna kadar devam etmi§tir. Hava karardr· 
retmi§tir. g1 zaman alb muhribimiz kruvazorlere 

Katalonya General Franco ile taarruz etmek ic;in yakla§ml§lardu. Fakat 
miizakereye giri,mek niyetinde o arahk kruvazorler projeotorlerini yaka· 
Paris 10 (A.A.) - Paris matbuatl· rak kendilerini tamtmak ic;in birbirlerini 

nm bildirdigine gore Barselone hiikiime· aydmlatmt§lardrr ve bu suretle bunlann 
tinin Katalonya'h unsurlan, General 1talyan harb gemileri oldugu anla§tlmr§· 
Franco, Valansiya hiikumetini maglub hr.» 
ettigi takdirde Burgos hiikumetile Kata· Notada bundan sonra, ecnebi donan· 
lonya jeneralitesi arasmda harbe mani ol· malarmm asilere yard1m etmelerinin, 
mak ic;in Generalle miizakereye gm§e • Bask sahillerinde Alman gemileri tara • 
ceklerdir. fmdan viicude getirilen mayin tarlasmm 

Matin gazetesi diyor ki: f mevcudiyetinin ve Akdenizde talyan ve 
«Barselone hiikumetinin, M. Cabal Almanlar tarafmdan asiler lehine yap1-

lero'nun Valansiya hiikumetini Barselo· Ian casuslugun harbi umumile§tirmek teh
na'ya nakletmesine nic;in muhalefet ettigi Iikesini dogurabilecegi ve bu halin Av
bu suretle §imdi anla§IlmJ§ oluyor.» rupa sulhunu tehdid etmekte oldugu ita

Malaga mmtakannda. temizleme ve edilmektedir. 
ameliyesi Velez de dii~tii 

Salamanca 10 (A.A.) - Malaga Salamanka 10 (A.A.) Umumi 
vilayetinde yaptlan temizleme esnasmda, karargah, Malagarun 30 kilometro §ar -
§ehir civanndaki daglara siglnmi§ olan kmda ve sahil yakmmda bulunan Velez 
yiizlerce hiikfunet<;i teslim olmu§tur. §ehrinin ve Torre del Mar mevkiinin mil-

A1iilerin telsiz istasyonlan, Malaga mi.- liyetperverler tarafmdan i§gal edildigini 
lislerine kumanda eden albay Villanamn bildirmektedir. 
Valansiya biikiimeti emrinde c;ah§mak Y eni ltalyan seliri Burgosta 
istemiyerek yabancr memleketlere kac;h· Burgos 10 (AA.) - Yeni ltalyan 
g1n1 bildiriyorlar. sefiri M. Catalupo buraya gelmi§tir. Se-

CeJmb milisleri ba§kumandanr General fir halk tarafmdan alkl§lanmi~hr. 
Martiniz azledilmi§tir. M. Catalupo, komiinizmle miicadele 

Kontrol ifinde yeni fii~liikler eden asil lspanyol milletine ltalyadan 
Londra 10 (A.A.) - Havas muha- bir karde§ selam1 getirdigini soylemi§tir. 

biri bildiriyor: Sefir yarm Salamanka'ya hareket ede-

Ademi miidahale komitesindeki baz1 cektir. ----------
delegeler, Malaganm sukutu keyfiyetinin. Alman Hariciye Naz1ri 
komiteyi kontrol plamnr degi§tirmege ve Viyanaya gidiyor 
Malaga mmtakasi sahillerinin kontrolunu Berlin 10 (A.A.) - M. Von Neurath, 
Alman bahriyesine degil fakat lngiliz bu aym yirrni birinde Viyanaya gide • 
bahriyesine tevdie icbar edilebilecegi ka- rek M. Guido Sclunidt'in Berlinde ken
naatindedirler. BaZilan, bu mmtakamn disine yaphg1 ziyareti iade etrnek ic;in 
kontrolunun Sovyet babriyesine verilme-- orada iki giin kalacaktlr. 

izmir uzum ihracat~darinin. toplanbs1 

tizii.m tacirlerinin i~timamda 1Julunanlar 

.. 1zrnir (Hususi) - izmir ihracatc;llan, 1 miidiirii ismail Hakk1, standardizasyo • 
Uzi.irn. Kururnu, Ziraat Bankas1 rniidiir- nun, c;iftc;i, mutavass1t, kumiisyoncu ve 
leri de aralarmda bulundugu halde Ti- tacire tevcih ettigi vazifeleri uzun uza
caret Odasmda bir toplanh yaprnl§lar - d1ya izah etmi~, artrk rnuhtelif ihracat 
d1r. Miizakere, tarnamile standardizas- firmalarmm kendi istedikleri gibi i.i
yon uzerinde gec;mi§tir. Uziimun, istih- zum tipi tesbit eoomomelerini, milli 
salden ihra~ iskelesine kadar g~irdigi hirer tip kabuliinu teklif eylemi§tir. i
muhtclif safhalar uzun uzad1ya konu - §in teknik cihetlerini tesbit ic;in bir ko
§ulmU§ ve umumi menfaate uygun §e - rnisyon sec;ilmi§tir. !kinci bir ihzari 
killer, pratik ~areler aranm1~hr. Tiic - toplantr yap1larak, komisyonun raporu 
car, standardizasyonun baglarda ba§la- okunacak ve bu rapor, iiziim kongre -
mas1m istemi§lerdir. tlziirn Kurumu sinde konu§ulacakhr. 
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Radyo fiatlan nasd 
ucuzbyabilir? 

Okuyucularirnlzdan N. Gonenc;er irn
zasile bir rnektub ald1k. Bu rnektubda 
deniliyor ki: 

cBizde radyonun pahah olrnasm1 giim 
riik resminin fazla olmasma atfedenler 
ekseriyeti te§kil ederler. Ben yaptigrrn 
tetkikat neticesinde pahahhk sebebinin 
gi.inuiik resrni olrnad1g1 kanaatini edin
dim. 

Radyolarda gi.irnriik ve diger resirn -
ler kilo ba§ma en fazla iki buc;uk l.i.ra 
isabet etrnektedir. Yani 10 kiloluk bir 
radyodan 25, 20 kiloluk bir radyodan da 
50 lira almrnaktacilr. Buna ilaveten Pos
ta B~miidiirliigii de radyonun klyrneti 
asliyesinin dortte biri nisbetinde bir 
para alrnaktadlr. Muamele vergisi, ok
truva resrni, miiteferrik masraflan da 
unutrnamak laz1m geldigini biliyorum. 
Yani selciz lambah son model ve on be§ 

' kilo agrrhgmda bir radyo makinesi bu 
ticareti toptan yapanlarm eline 90 • 100 
liraya gec;iyor demektir. Piyasada bu 
makineleri 200 • 250 liradan ~ag1 bir 
fiatla alrnanm imkam yoktur. Pahallll
gm sebebi i§te buradad1r. Radyo tica • 
reti yapanlardad1r. 

Hiikumetimiz radyodan giimriigii ve 
diger vergileri biisbiitiin kald1rsa da 
bu ticaret bu ~ekilde devam ettikc;e fi
atlar ancak kaldmlan giirnriik resmi 
kadar ucuzhyabilir. 

Radyo ticaretile ugra~anlar birbirle -
rile rekabet edip fiatlan rnutedil bir 
hadde indirrnediklerine gore bunlarla 
miicadele edilrnelidir. Bu rniicadelede 
fiatlara nark koyrnak, radyo ticaretini 
inhisarlara tevdi etmek gibi usullere 
miiracaate liizum yoktur. <;are c;ok ba -
sittir: 

Hemen hemen her fi.zi.k hocas1 bir 
radyo kurrnasm1 bilir. Bu hocalar rnu~ 
hitlerinin Halkevlerinde radyo kurma
sml rneraklllara ogretirlerse rnesele kal 
rnaz. Qiinkii bi:iylelikle yapuan olduk~a 
iyi bir radyo rnakinesi 25 - 30 liraya mal 
olur. 

Radyoyu kurrnak f.c;in lamba, rezis • 
tans, kondansator, bobin, oparlor gibi 
yurdumuzda irnali kabil olmlyan aksam 
h;in de hafif bir giimriik resmi konursa 
mesele biisbu'fiin halledilmi§ olur. 

Biitiin bunlara inzimamen Nldyo fen. 
ninin terakkiyatlm gozoniinde bulun -
durmak i~in brO§tir, kitab ve rnecrnua 
gibi eserleri de dilirnize terciime edip 
meraklllanna ucuzca tedarik ettirebi -
lirsek yurdumuzda kiic;ii.kten olmak ii
zere bir radyo sanayiini bile kurabile • 
cegimizi iddia ediyorum. • 

Almanya odedigi harb 
tazminabn1 istiyor mu? 

[Ba~taratt 1 tnct sahtfedeJ 

fax yarm saat 16,30 da Hariciye N eza • 
retinde Alman biiyiilc. elc;isi M. von Rib· 
bentrop'u kabul edecektir. Miilakahn 
miistemleke meselesi etrafrnda cereyan e
decegi soylenmektedir. 
Miiatemlekeler i~in tek bir Almantn 

hayah leda edilmiyecek 
Londrada ~1kan News of The World 

gazetesinin Berlin mubabiri yazryor: 
Hususi bir miikaleme esnasmda M. 

Hitler miistemlekelerin geri almmasi 
i~inde telc b:ir Almanm bile hayatl feda 
edilmiyecegini beyan etmi~tir. Bu beya· 
nat Almanyamn miistemlekelerini geri 
istemek meselesinde mi.ihirq bir anahtar 
makammdadu. 

Almanya JaponyriJan 'da 
arazi iatiyor ma? 

Tokyo 10 (A.A.) - Almanyanm, 
]apon mandas1 alnndakiler de dahil ol
mak iizere eski miistemlekelerinin hepsini 
i~temekte olduguna dair haberler hakkm· 
da, J apon Hariciye N ezaretinin salahi
yettar bir reciilii, J aponyanm Almanya· 
dan kendisine bOyle bir talebde bulunu· 
lacagm1 beklemedigini bildirmi§tir. 

Zira, ] a pony a da, kendisine kifayet e· 
decek: derecede mustemlekesi olmiyan bir 
.memlek~ttir. ___ ............ __ _ 
Adapazarmda bir kiz ka~lr· 

rna vak'a11 
!zmit 1 0 (Hu5usi muhabirimizclen)

Adapazannda bugiin heyecanh bir ktz 
kac;Jrma vak' as1 olmu§tur. Adapazanmn 
maruf iki ailesine aid olan vak' amn cere-
yan ~ekli §Oy!edir. 

Doktor Nail in krz1 Bedia ile dolc.tor 
Kamilin oglu Cihad sevi§iycdarmr§. Her 
iki gene evlenmek ic;in yaphklan te~eb -
biisler bo§a 9kmca beraber la~ma)'l. dii
§iinmii§ler. Bugiin Cihad Osman ismin -
deki arkada§ile Bedia)'l kac;1rmak iste • 
mi§ ve polis tarafmdan yakalanmi§Iard!T. 
Bu vak' a Adapazannda biiyiik bir heye
can uyandtrmt§hr. 

Y•hn kitabl ~1ktl 

Saghk ag1zdan ba3lar 
Y nan: Di~t Hekimi B. Mal has DU 

Maruf OpPratcr Gen. Cemil'in 
onsozU ile 

Her kiitiibhane, salt.a ve evlerde 
okuna<'ak bu halk kitabm1 heryer

de araym1z. 
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Iii Cumhuriyef.] 

Istanbul ya(sasi sinemalarmda 
sigara ic;.iliyormus 

ismi bizde mahfuz doktor b~ kariimiz
den aldiglmJz mektubda deniliyor k1: cKJ§ 
mevsimi dolayisile pazar tatlllerini slnema 
v~ tiyatro gibi kapall yerlerde ger;iren hal
kJmJzm sagl!grm korumak it;in Belediye
miz QU gibi yerlerin seans aralarmda ha
valandJrrllnalanm mecburi krld1g1 gibl sl
g:lra i~illnesini de menett!. Bu mecburlyet 
ve memnuiyete istanbul sinemalannda 
maatteessiif riayet edilmedigini gtirdiirn. 
Nltekim evvelki gun gittiglm blr sinema da 
hava bunalt!Cl, ba~ agntrc1 id! ve it;:eride 
sigara i~enlerin savurduklan dumanlar 
perdedeki hayalleri tamtrruyacak derecede 
kesifti. 

Bu hususta alakadar makamlarm dikkat 
nazarlanm r;ekrnenizi dilerlm.~ 
Okuyucularcmzzdan Nuri Degere 

Bulgaristandan muhaceret meselesine 
dair sorduklarmrza mektubla cevab vere
bilmek i~in liitfen adresinizi bildlriniz. 

GUNUN BULMACASI 
~1~_2 __ ~3~4-5 ..6 _ __ 7~~8 __ 9 10 

11 Ill I I I I I li" 
2 I l I I I 1•1 I I 3 1•1 I I I I 1•1 I 

4 I I I 1•1 I I I I I 
~I I I 1•1 1•1 I I I 
c •I 1•1 I I I I I ,. 
1 I I I I 1•1 I I I• 
! 1•1 I I I • , 1•1 
911 I I 1•1 I I 1•1 I 
0 I I • I_LI 

Soldan saga: 
1 - Yunanistan yanmactasmm esk1 is

mi. 2 - Boyu uzun, sual edatJ. 3 - zararh, 
hayret edat1. 4 - Fransada bir nehir hak
SlZ. 5 - :;!tiphe, okuyucu. 6 - Rezil. 7 : Ace
mi. ~_r;i, parlak degil. 8 - Yoku§un aksl. 9 -
Hukum~arlam~: ba~larma giydikleri §ey, 
b1r deruz nakliye vas1tasr, nota. 10 - Is
trrab, yemegin erimesi. 

Yuk.andan a§a~ya: 
1 - Bir fasulye yemegi ince tahta. 2 -

Erkek, civciv yernl. 3 - E~illk veren blr 
madde, ~alvarma. 4 - Qok yemek yiyen, vii
cudde b1r may!. 5 - Ekseriya resim ~ek1 -
lirken ahmr, d'oktor. 6 - Eglence, cilvell. 7-
Say!, sporcularm <Ya§a!,. s1. 8 - sonradan 
il~ve olunan pa~a. sonbahar. 9 - Blrinl 
gormeye gitme, s1fat edat1. 10 - Baz1 yer-
1erde yeti~en bir nevi ot, kasavet. 
Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 

1 2 3 4 . 5 6 1 8 9 10 

11HrAIVIAicft IV1AI~ 
!! AIMI i IRIAILT•IRIAIF 
3 RIAITI I lsi•IPIAITIA 
4 AIDIAI.IAIKIAIRIEIT 
5 RIE IMI i 1•1 t ILIAIHI• 
6 El•l i ICIAIRI•Iri•IN 
7 TIOINIAI J I•IKI•IDIO' 
8 •IKI•IsluloiAILIAI• 
9 

!Istanbul t orsas1 kapani§
1
1 

fiatleri 10 - 2 - 193~1 
PARALAR 

1 sterllD 
1 Dolar 

20 Fransrz Fr 
20 Llret 
20 Belclka Fr 
20 Dra.hmi 
20 i.sv1cre Fr 
20 Leva 

I Florln 
20 Cek ltronu 

I A vusturva Sl 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Penszfi 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 
1 isve~ kuronu 
1 Tiirk altuu 

....l..,Banknot Os B 

Ah, 
eli'>. 
Ll3, 
114. 
1<!0, 
eo. 
18, 

~60, 
20 
63: 
70, 
iO 
zo' 
20: 
~L 
ll. 
48, 

«;EKLER 

Londra 
Nev Yok 
Pari.~ 
Milano 
BriikseJ 
A tina 
Cenevre 
Sorva 
Amsterclam 

Pral! 

I 
Vivana 
Madri~ 
Berlin 
Varsova 
Bud a oeste 
Biikres 
Beli!Tad 
Yokohama 

I 
Moskova 
Stokholtl'l 

I 
AI~ 
til6, 

U,1949 
11.! 625 
15,10t5 
~7126 

~8.6375 
8,4·25 

64,4:> 
1.4525 

~2.7881 
4 to 

u:s1o 
l:J765 
U9o 
4.4613 

108.605 
34.66 
2.7il~9 

24,91 
U485 

ESHAM 

, At;!~ 
Asian eimento ll 70 

Sabf 
t>l::l 
t-6 
117 
12o, 
~4. 
2~. 

o7a. 
23. 
66, 
76 
::Ia. 
28, 
22. 
23. 
u.. 
6)1, 

3 l. 
1027 
i46 

SatJ.:i 
iil~. 

ll,7935 
17.06 
15.1025 

4. 71 0 
!38 6375 

6.4825 
64.45 

1.4f>42 
22.7881 ' 
4.25 

ll.ll75 1 
1,9765 
4,195 
4.4643 

t(.8,605 
84,66 
2.'1~~9 

24.91 
3.1485 

Kapam.e 
14 •o 

ISTIKRAZLAR 

·1 l'Urk borcu t vadeu' ~~~ . .:5 Ka~rno 
» » n~ vade! 21.10 21.12o 

Er1Zan1 99 t·~ 
~~~-----T-A----8~V~t-L~A~T-----

I Ac!.ll.1 
j Anadolu I vadell o9,l6 

» U va ~\:!.45 

Ka.pam.e II 
3945 
39.45 

Zahire Borsasmda 
diinkii muameleler 

1 - ithala.t: Bugday 331, ~avdar 75, ke
pek 90, arpa 30, tlftlk 7 1/2, kU§yemi 30, 
m!Sir 90, yapak 79, beyaz peynlr 6 3/4, un 
72 1/2, fasulye 2, pamuk 7, pamukyagl 
21 1/4, bulgur 7, susam 43 1/2, zeytinyagr 
14 1/4 ton. 

ihracat: KU§yerni 20, tiftik 33, 1~ ceviz 
7 1/2 ton. 

2 - Satl~lar: 

Bugday yumu~ak kllosu 6 kul'U§ 20 pa -
radan 6 kuru§ 22 1/2 paraya kadar, bugday 
sert kilosu 7 kuru§tan, arpa Trakya kilosu 
5 kuru§ 5 paradan, ~avdar kllosu 6 kurull
tan 6 kuru§ 1 paraya kadar, mJSlr sar1 k1-
losu 5 kuru§ 5 paradan, fasulye ufak k1-
losu 8 kuru,.tan, fasulye barbunya kllosu 8 
kUJ.'!Uii 10 paradan, nohud kalburlu kllosu 
9 kuru§ 20 paradan, susam kllosu 17 ku -
~ 25 paradan, ceviz ic; kilosu 35 kuru~tan 
36 kuru~a kadar, ti!tlk mal kiilosu 140 ku
ru~tan, tlftlk r;engelli kilosu 150 kuru.\; -
tan, tlftik dert k!losu 122 kuru§ 20 para
dan, yapak Anad<Jl kilosu 68 kuru§tan, ya
pak Trakya kllosu 77 kuru§tan, yapa.k Yl
kanm~ kllosu 122 kuru§tan, zeytlnya~I 

CUMHURiYET 

Atatiirkiin portreleri 
Mare~al F evzi ~akmagm, 

orgenerallerin, korgeneralle
rin, generallerin en yeni ve 
her cesamette portreleri 

F oto Siireyyada 

ALLAHIN YARATTICI TABit VE 
SAF «;OCUK GIDALARI 

r 

Pirinc;, 
irmik, patates, mtsll', arpa, ~av • 
dar, turlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

!;OCuklanruzJ besleyiniz ve bii • 
yiitiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu i:izlii unlardan istedik -
lerini ve sevdiklerini blkhrmtya -
rak degi§tire degi§tire yediri -
niz. «;abuk biiyiirler, ~;abuk di§ 
~;tkarular. 

Hasan markasma dikkat. Ba§ka 
marka verirlerse almaymtz ve 
aldanmaynnz. Biitiin eczaneler 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu: Istanbul, Ankara, Be
yogin, Be§ikta§, Eski§ehir. 

GRiPiN 
bulunan eve ba~ 

ve di~ agr1s1 
• g1rmez 

, 
YENi ~IKTI 

LEON TOLSTOY'un 
l)aheserlerinden olan 

KAZAKLAR 
Tiirk~;eye ~;evir~n 

ALi KAMi AKYUZ' diir • 
Fiatt 75 kurufl. 

Na,iri: Hilmi Kitabevi 

KAR FIRTINASI 
PUSKiN'in en tath ve sevimli 

giizel bir hikayesidir. Tiirk~;eye 
~;eviren SbMi SUREYY A. Fiat! 25 
Kr. PUSKiN'in terciimei halile bir 
k1t'a resmini havidir. 

HiLMi KiT ABE Vi 

K8g1t~1hk ve matbaac1hk 
Tiirk Anonim 
tirketinden: 

Kag1dc1hk ve Matbaac1hk Tiirk Ano
nim ~?irkebi hissedaram 1937 Yih marh -
nm 8 inci pazartesi giinii saat 11 de, Ga
latada Tiinel caddesinde 12 numarada 
kain §irketin merkezinde sureti adiye • 
de i~tima eyliyecektir. 

25 hisse senedine malik olup i~timada 
haZJr bulunmak istiyen hissedaranm 
ticaret kanununun 371 inci maddesine 
gore hisse senedatlm i~timadan bir 
hafta once §irketin merkezine teslim et
meleri laz1m gelir. 

KONU~ULACAK l~LER 
1 - 1936 hesab Yilma aid meclisi ida

re ve murakJ.b raporlarmm okunmaSI, 
2 - 1936 y1h hesabatmm tasdik1, mec 

lisi idare azasmm ibras1, temettiiatm 
tevzii hakkmda meclisi idarenin teklifi, 

3 - Meclisi idarenin se~imi, 
4 - Meclisi idare azaSina ver.Uecek 

haklu huzurun tayini miktan, 
5 - ~irketin idarei umurniyesini ifa 

etmekte olan azaya verilecek iicret mik 
tarmm tayini salahiyetinin meclisi ida
reye verilmesi. 

6 - Murak1b tayini. 
Meclisi !dare -· FRANSADAKl 

Herhangi bir ticari i§iniz veya 
her nevi dava ve miinazaah 

meseleleriniz i<;in 

Miiessesesine miiracaat ediniz. 
49 Boulevard Haussmann, Paris 

BahGe Meraklllan 
eks. kllosu 66 kuf'Witan, zeyt!nya~I sabun

Uludagda resmi kayak mii- Iuk kuosu 38 kuru§ 20 paradan 41 kuru~ 20 

b paraya kadar. 

Her aradlginiZ1, Ortakoyde ANKARA 
BAHQESiNDE bulabilirsiniz. Envai 
gam fidanlart, forme meyvalar, yap -
ragi doken ve dokmiyen fidanlar, a§a
giya sarkan agaclar, salon ye§illikler·i, 
kamelyalar, manolyalar, §emsiye akas
yalar, benbeler, katmerli leylak agac -
Ian, etiketli bodur ve yiiksek giiller, 
SUS FiDANLARI ve saire v. s ... isti
yenlere katalog gonderilir. 

sa aka1ari yapiiacak • 3- Telgraflar 9/2/937 

Bursa (Hususi) _ Somestr tatilini ve Lonma mJSlr Laplata ~uhat tahmil! kor-
Kurban ba Ul d ~d . ter! 23 §i. 9 pe. Kl. 3 Kr. 36 santlm, Lon-
.. yramr.~1 u ag a gegrrmek clra ketentohumu Laplata !$Ubat tahmlli to-
uzere A~kara Yuksek Ziraat Enstitiisii nu II ster. 15 §l. Kl. 7 Kr. 12 santlm, Anvers 
talebelermden murekkeb 30 ki§ilik bir arpa Leh!stan ~ubat - mart tahm!li 100 
grup bedcn terbiyesi muallimleri Her k!losu 123 B. Frank Ki. 5 Kr. 22 santim, 
Ride.~'le be~aber §ehrimize gelmi§ler ve L!verpul bugday mart tahmil! 100 llbresi 8 
Ataturk ab1desine . 1 1 k ~I. 6 1/2 pe. Ki. 5 Kr. 80 santlm, ~lkago bu~-

meraslm e ~e en da~ Hartvlnter maYlS tahmili bu§eli 135 
koymu§lardrr. Burada Belediye reisi de sent Ki. 6 Kr. 23 santlm, Vinipek bugday 
bulunmu§, merasim kalabahk olmU§tur. Manltoha maYlS tahmlli bu~ell 128 3/8 sent 
Aynca Ank.aradan her giin yeni yeni Kl. 5 Kr. 93 santim, Hamburg ic; fmdik Gi
kayakql kafileleri gelmektedir. Bir kis- re.sun derhal tahm!l 100 k!losu 155 R. Mark 
m1 da Bursa kuliibii .. 1 Kl. 78 Kr. 47 santlm, Hamburg it;: fmd1k 

~ . . ne muracaat e Ulu- Levan derhal tahm!l 100 kllosu 154 R. 
dag otcll.~rmde ~~diden yer tutmU§lar- Mark Ki. 77 Kr. 97 santlln. 

VASIL 

Seyahat Edeceklere : 

' d1r. Bugun her 1k1 oteldeki yataklar ka
milen i§gal edilm.i§ gibidir. Taleb 0 ka
dar c;oktur ki, bunu kar§1lamak igin o
tcl saYJsmm on olmas1 lazundrr. 

lCurban bayrarrunda Uludagda TUrk 
Spor Kurumu tarafmdan ilk resmi mii
sabakalar yapllacakt1r. Bu miisabaka _ 
Ian seyretmek i~in daga ancak gi.inU
birlik g1kmak kabil olacakhr. -···-Hay1rsever bir fabrikator 

Bursa (Hususi) - ~ehrimizdeki ipek 
fabrikatorlarmdan ve Frans1z tebaasm
dan M. Romangal, millet mektebleri a
~lld1g1 giindenberi fabrikasmda amele 
vc miistahdeminine, .laz ve erkek hep
sine birden iicretle muallim tutmll§ ve 
kendilerine okuyup yazmaYI ogretm~
tir. Bu fabrikator ayr1ca k1~m fabrika
sml tatil ederek amelesini i~siz b1rak -
mamakla da niimune olm1ya deger bir 
harekettc bulunmu!?tur. Mesela diger 
fabrikalar ki§m baz1 aylarmda kapah 
kald1g1 halde bu fabrikada mesai saat
leri azalhlmak suretile her giin amele 
<;ali~inaktadrr. M. Romangal, devletin 
her cmrine harfiyen riayet etmek iti • 
barile de ~ayani takdir bir zathr. Fab -
rikasmda iki muvazzaf doktoru vard1r. 
Hastalannm ilaclanm ve tedavi ucret
lcrini bile kendisi vermektedir. -···-Ankara Hukuk talehesi 

Bursada 
Bursa (Hususi) - Ankara Hukuk 

· Fakiiltcsi talebesinden 30 ki§ilik bir 

grup somestr tatili dolayl&ile §ehrimi
ze gelmi§tir. Gene hukuk~ular §ehri • 
mizdc tetkikat yapacaklar ve goriilecek 
ycrleri gezeccklcrdir. 

CaQnlar, konferanslar, kongreler 
Konferans 

Kad1ktiy Halkevinden: 
12 ~ubat 937 cuma a~affil saat 21 de E

vimiz salonunda Bay Celal Esad Arseven 
tarafmdan cTiirk San'atb adh bir konfe
rarJS verilecektir. Konferanstan sonra Ba
yan Giizin !§lk ve Bayan Nevin Binglsu 
tarafmdan plyano konseri verilecektir. 

Onun gibi 

~IDIZ ve 

ba~lad1 m1 

yapmaym, ba -

di~iniz agnmaga 

hemen bir ka~e 

GRiPiN 

• 
<;antanxzda bir ~i~e 

KARDOL 
bulunsun. 

Herkes gelebll!r. ahntz; bir ~eyiniz 
Kad1koy Halkevinde intihabat 

f;arp1ntllara, deniz ve 
tren tutmas1na ve bUtUn 
lsab bozukluklar•na iyi 
gelir. 

Kadlkiiy Halkevinden: kalmaz Babaeski asliye hukuk hakimligin -
Evimizin ~;all§makta alan ~ubelerinln ta- .__ den: 

limatname mucibince a§aglda yazrll gtin • &J. Babaeskinin Hac1hasan mahallesin -
ve saatlerde k.omite seQimleri yapllacagm-
dan kayidll azamn behemehal bulunmala- Dr. Hafiz Cemal den Ahmed klZl Hiisniye tarafmdan 
n liizumu blldirilir. murisi 1935 senesinde olen Tahir oglu 

13 ~ubat 937 cumartesl saat 16 da dil, Lokmart H ekim Riistemin verasetinin tesbiti hakkmda 
tar!h edeb!yat. yap1lan duru~mada; alii Tahir oglu Riis-

l3 ~ubat 937 cumartes! saat 18 de spor. Dahiliye miftehassiSl temin davaCl Hiisniye ile amcas1 Meh -
14 §Ubat 937 pazar saat 10 da ar. Pazardan ba~ka ,;;n!erde o-~Ieder d k · Rah · · "1 K 1 14 ~ubat 937 pazar 14 te sosyal yard1m. " .. ~ ;.; me erunesi m1yenm og u ema 
14 §Ubat 937 pazar 17 de temsil. f>Onra saat (2lh tan 6 va) kadar !stan· He ana tarafmdan alii Riistemin anas1 
15 §Ubat 937 pazartesl saat 18 de kiitiib- bulda Divanyolunda (104) nurnaral AY§enin amcas1 luzlan Esma ve ~erife-

~:~~ ~uJs~~· 15 §ubat 937 pazartesi saat hususi kabinesinde hastalanru kabul e- ye miinhaSir oldugu ve ba§ka varisleri 
bulunmad!gi iddia edilmekte oldugun-Kong d der. Sah, cumartesi ~eri sabal: 

reye avet dan Oliiniin bll§kaca varisleri var ise 
Eyiib Fak1rleri Koruma Derneginden: c9 lh . 12~ saat1erl hakikf hkaraya mah· tarihi ilandan itibaren 1 mart 19'37 tari-
7/3/1937 pazar giinii saat 14 te Dernegi- sustur. Muayenehane ve ev telefon b k' 1' h 

mizin Yllhk kongresi Eyiib il~;esi Part! bl- hine kadar tahriren Ba aes 1 as 1ye u-
nasmda yapilacagmdan kayidll iiyeler!n 22398. K1~hk 21044. kuk mahkemesine mliracaat etmeleri 
gelmeleri rica olunur. r • ilan olunur. (30988) 

( YENi ESERLER ) Dr. S. ihsan Duydal or. iHSAN SAMi 

Yeni Tiirk 
Eminiinii Halkevi tarafmdan her ay Cl

kanlmakta olan (Yen! Tiirk) tin 50 net sa
YJSl ~~km~trr. Bu saYlda: 

Agah Sirn Levend, Ziyaeddln Fahrl, H. 
Namlk Orkun, Nah!d S1rn, Sal!h Mtinir 
Qorlu, Ra§!d GOkdemlr, Nak1 Tezel, Nusrat 
Safa Collkun g!bi tan1nm1~ imzalarm ya
zrlan vardrr. 

Genclerle miineverlert alakadar eden ya
Zllan toplam1~ bulunan bu mecmuayl oku
yucularrmlza tavslye ederlz. 

~i~?li <;ocuk hastanesi Gonokok A,ISI 
Kulak, Bogaz, Burun Miitehasstsi 

Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~1 
Taksim Mavi Ko~e iistiinde Oske- pek tesirli ve taze a!l1d1r. Divanyolu 
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Babkesir Belediye Reisliginden: 

$ehire ,getirilecek suyun cSular taimatnamesine tevfikan• proje vesair 
fenni evrakmm mahallinde tetkik ve ikmali ic;;in miitehass1s bir miihendise 
ihtivac vard1r. 

· isteklilerin Baltkesir Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. (786) 

11 ~uoat 1937 

r inhisarlar Umum Miidiirliigiinden .. 

1- ldaremizin Pa~abah~e fabrikas1 i~in (4000) ton krible maden 
komiirii ~artnamesi mucibince pazarhkla satm almacakhr. 

II- Pazarhk 12/11/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata~ta Levl\~:Im ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapllacakhr. 

III - ~artnameler paras1z olarak hergiin s~ii ge~en fUbeden ah
nabilir. 

IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona 
olunur. 

~ 

ve saatte % 7,5 
gelmeleri ilan 

(526) 

I - ~artnamesi mucibince 1000 litre kiiulii mutlak pazarhkla sa· 

tm ahnacakbr. 

II - Pazarhk 19/11/937 tarihine rasliyan cuma giinii saat 15 te 

Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki A~n.n Komis .. 

yonunda yapdacakbr. 

III - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en fUbeden 

ahnabilir. 

IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri 

ilan olunur. 

IWIW 

200 kilo litapon 
900 kilo algi 
900 kilo regine. 

(527), 

I -- Yukanda cins ve miktar1 yazili 3 kalem malzeme §artnamesi muci· 
bince pazarhkla satm almacaktir. 

II - Pazarh.k 16/II/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te lCabata§ta 
Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yapilacaktir . 

III -- ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii gegen ~ubeden almabilit'· 
IV -- isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde 7,5 gii " 

venme paralarile birlikte ad1 gegen Komisyona gelmeleri ilan olunur, (690) 

~ 

I. - Sartnamelerine ekli listede cins ve miktan yazli1 muhtelif renkta 
yaldiz, ipek ve ipek taklidi iic;;liik bobin pazarhkla satm almacaktir. 

II. -- Pazarhk 26/II/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba· 
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat r;?ubesindeki Ahm Komisyonunda yaprlacaktrr. 

III. -- Sartnameler paras!Z olarak hergiin sozii gec;;en flUbeden almabilit'· 
IV. -- isteklilerin pazarhk ic;;in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 giiven"' 

me paralarile birlikte ad1 gec;;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (795) 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: 
1 - 2259 say1h kanunun tatbikma dair olan talimatnameye gore ilko "' 

kullarm dordiincii ve be~inci smiflan i~in iki cildden miite§ekkil bir Tabiad 
Bilgisi kitabi yaz1lmas1 miisabakaya konulmu§tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 16/2/1937 salt giiniinden ba§lamak ve 30/6/1937 
gar§amba ak§ami bitmek iizere dart buguk aydrr. 

3 - Miisabakaya i§tirake karar verenler 31/3/1937 gaT§amba giinii ak"' 
§amma kadar bir dilek~e ile Kiiltiir Bakanhgma miiracaat ederek bu musa• 
bakaya girecekler defterine adlarmi yazd1rarak bir numara alacaklard1r. 

4 -- Miisabakada birinciligi kazanan kitab serisi ii~ yil s1ra ile okullarda 

okutulacak ve miiellifine her y1l igin biner lira telif hakki verilecektir. lkin
ci ~1kan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak iizere birincinin mii"' 
cllifine verilenin bir y1lhg1, iic;;iincii, dordiincii ve be§!inci o;;1kanlara da bit'et' 

qefaya m~hsus Qliil.!lk iize,re di:irder yliz lira mlikafat verilecektir. 

5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerini ii~er niisha olmak iizere malcine 

ile ve kag1dlarm yalmz hirer yiiziine yazilm~ olarak Kiiltiir Bakanhgi "'fa• 

ym Direktorliigune makbuz mukabilinde vermeleri veya gondermeleri la .. 

z1mdrr. Kitaba konulacak resim, §ekil, grafikler vesairenin asillarmm yalnt.Z 

bu niishalardan birine ve yerlerine konulmu§ olarak bulunmast kafidir. Mii"' 
sabakaya basilm~ bir kitabla girenler de kitabm ii'< niishasm1 verecek veya 
gondereceklerdir. 

6 -- Miisabakaya girenlerce eser miisveddelerile birlikte eserleri kabul 

edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakk1 mukabilinde ve her tu.rlii 

tasarruf hakkmdan vazgegerek Kiiltiir Bakanhgma ii'< ayhk bir devre i'<ill 

terkettiklerini ve kitabm o devre ir<indeki her bas1h§mm son tashihlerinin 

kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin edecekleri diger bir zat ta"' 

rafmdan yapilacagmi gosterir Noterlikten tasdikli bir taahhiid senedi veril

mesi de lazund1r. 

7 - Kitablan yazanlar isim ve adreslerini yalmz kapak sayfasi iizerine 

yazmakla iktifa edecekler, metin sayfalan iizerinde herhangi bir §ekilde hii~ 

viyetlerini tamtmaga imkan veren bir i;?aret bulundurm1yaca.klardrr. 

8 - Kitablarda bulunmasi lazun gelen pedagojik ve teknik vasiflan gos· 

teren §artname ve Noterlige tasdik ettirilecek taahhiid senedinin forrniilii 

Kiiltiir Bakanhg1 Yaym Direktorliigiinden almabilir. Mektubla istiyenlerirl 

bir kuru§luk bir posta pulunu da birlikte gondermeleri laztmd1r. •222· (614)' 

Denizli Belediyesi Reisliginden: 
1 - Eksiltmiye konan ill: 600 hektar raddesinde bulunan Denizli vilayeti 

merkez kazasmm mevcud kadastro haritalarmm 2290 say1h kanunun birind 
maddesinde istenilen mikyaslara ve Naf1a Vekaletince tertib edilen ~ehir ve 
kasabalarm hali haz1r haritalarmm ahnmasma aid flartname ve hususi ~art~ 
nameye gore tadilen hali haz1r haritalanm tanzim etmektir. 

Bu iJie aid ke~if bedeli maktuan c3200· lirad1r. 
2 - Bu ise aid sartname ve evrak sunlardrr: 
A -- Eksiltme sartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C-- Sehir ve kasabalarm hali haz1r haritasmm almmasma aid ~;?artname 
D-- Hususi :;;artname 
E-- Mevcud haritalar ve hesabat. 
istiyenler bu f;:artnameleri ve evrak1 Denizli Belediye Reislii:Unde gore

bili.rler ve inceliyebilirler. 
3 -- Eksiltme 13 r;?Ubat 93't cumartesi giinii ba!llay1p 5 mart 937 curna 

giinii saat 15 te Denizli Belediyesinde te~ekkiil edecek Enciimen huzurunda 
yap1lacaktlr. 

4 -- Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakbr. . t 
5 -- Eksiltmeye girebilmek ic;;in isteklilerin 240 lira muvakkat temma 

vermesi, bundan ballka asag1daki vesikalan haiz olup gostermesi laz1md1r. ~!1 
az 300 hektar biiyiikliifo(iinde kasabalarm haritalanm tanzim etmis ve Ranta 
Umum Miidiirliigi.ine begendirdiklerini bildiren vesika ile 937 senesi icin ha· 
rita islerine aid Naf1a hleri miiteahhidli~ v:sikasi. . t 

6 -- Tcklif mektublan yukanda 3 uncu maddede yaZih saatten b1r saa. 
evvel Denizli Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine rna\ 
buz mukabilinde ve~ilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm niha~e 
iic,;iincii maddede yaz1h s:ate kadar gelmi!l olmas1 v~ d1s zarfm miih~r muml~~h 
iyice kapablm1s olmas1 laz1md1r. Postada olacak gec1kmeler kabul ed1lmez <:__.. 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyac1 ic;in miktan ne olursa olsun •levha, boru, gubuk ve"fa 

kiilge halinde• hurda kuqun satm almacaktll'. Bu nevi kur§Un satmak istiye;.: 
lerin pazarhk igin istanbulda Fmdrkhda Askeri Fabrikalar Yollama Amirligl 

ne, Ankarada Ticaret Kalemine miiracaatleri. ~ 

F R A N s I z c A y I ~abuk ve kolay ogretirim. Bu en iistiin ve en kolay metot 1 k1lavuz, 1 konu~ma, 5 kitabdan ibarettir. Kesin 1 lira. 

Yenipostane kar~nsmda Meydatic1k ham: (ANADOLU lORK KtTAB DEPOSUNDA), 
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Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdarinin kat'i Keskin Ka,eleridir. Bahctkaptda 
Depesu Salih Necati Eczanesi. 

• 
I ADEM iKTiDAR 

ve B E L G E V!; E K L i G i N E K A R !; I 

ORMOBiN 
Tabletlerl • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
~------------=~~--~~-=~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~---~~----~ ~ • EGE • EGE • EGE • EGE EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • ~ 

I! TUrk Tokath idaresinde yeni a~llan E 

E G E I 
E 
G 
E Lokanta ve Birahanesi 

I Cok temiz ve i:"'afl• alaturka, alafranga yemekler ve mutena mezeler, Blrlncl s1n1f servia I 
E 
G 
E 

c;ok mU•ald flatl ar, blr tee rUbe kitidlr. Adres : Bahc;ekap•, Arpac• Han lc;lnde i 
• EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • E 

0 

K· MBARA BIRE 
1000 
VEREN 

Zay· 
:Ira 1 

1 - Ziraat Bankasmm nrumma 
bo Zl 1 1411/5880 say1h vadeli tasarruf 
hii~~ll_l:U zayi ettigimden bu bononun 

<\!UU yoktur. 
Kur-Yarbay Osman 

Santb -
l7 ve Ba,mu.harrzn: Yunu• Nad• 

mum1 ne$rtyatt tdare eden Ya21 lflen 
llflctil.rfl: Hihmftt Miinil 

Cumh.ur&uet matbaast 

TtJ<LADIR 

'·:l 

- _,;' ··---
· ~···· . 

,q - • • 'V'(n _.. 

Kimyager ahnacakbr 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidiirliigiinden: 
Ankar11da istihdam edilmek iizere bir kimya~er almacaktlr. Askerli.i1;ini 

yapm1s isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Miidiirliige miiracaatleri. (692) 

Kimyager Doktor 

Cevail Tahain Tin nezaretinde 

ARIK SU 
Llboratuar• 

Radyatorler i~in en fenni suret • 
te haznlanmt§ asid solfrik mahlfllii 
biitiin §Ofor ve garajlara tavsiye 
olunur. Her yere gonderilir. Leylek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika soka~ numara 1/9 Tele • 

fon: 22773. 

Turkiye ifl Bankas• 
Galata 1iubesinden: 
Bay Nail (top<;u binba§tSt): §i§li Ko

camansur sok. No. 30 Derya apartlman 
kat 3. 

Bayan Anna: Beyoglu Biiyiik Par -
makkapt Telgraf sok. No. 6 (vekili ayni 
adreste Bay Lodovik Heller). 

Bayan Zebra: Fatih Atpazarmda Tiir
be sokak No. 41. 

Bay Memduh: Ankara Adliye Veka -
leti evrak miidiirii. 

Bayan Mehpare Taki: Beyoglu !stan
bul Oteli. 

Bayan Therese Sparav~: Cihangir 
Yeni~e§llle sokak Ugurlu aparhman No. 
3 (vekili Bay Edib: Ma~ka Kag-tdhane 
caddesi 122 No. 3). 

Bay Ahmed Necati: Fen Fak.iiltegi 
Trb talebesinden No. 1911. 

Bayan Mihriban: Osmanbey Afitab 
sokak, 6mer ~erif apartlman No. 5 (ve
kili Samsunda tiitiin tiiccan Bay Sarim 
Kibar). 

Bayan Jozefin Sirotkova: Osmanbey 
§afak sokak Nur aparttman No. 70 cla
ire 10. 

Bay Turgud: Kii~k <;amllca Avci
kaztm sokak No. 1. 

Bay Nerses Berhodar: Pangalt1 Turna 
sokak No. 22. 

Yukanda isim ve adresleri yazth mii.§ 
terilerimizin bizzat veya vekilleri vast
tasile derhal §Ubemize miiracaat eyle • 
meleri liizumu, vaktinde kendilerine 
yap1lan ihbanmiZI teyiden, bildirilir. 

Muayyen adreslerini §Ubemizi haber
dar etmeksizin, degi§tirmi§ olan mii.§ -
teriler de bu ay sonuna kadar miiracaat 
tmedikleri takdirde ili§iklerinin tes • 

viyesi i~in kanuni yollara tevessi.il olu
nacaktir. 

TUccar • Terzl 

J. iTKi N 
En giizel koleksi
yonunu te~kil eden 

MEVSiM 
kuma~larini 

muhterem mii§teri
lerinin enzart tak
dirine arz ediyor. 

Beyoglu • lstiklll 
Caddesi 405 

T elefon : 40450 .. ---------.. Turk Genci Aramyor 
Tiirk~e ve lngilizceyi mfikemmelen 
bilen ve tercilme ve daktilografi· 
de tecrubeli olan bir Tilrk genci 
aran1 : or. ( N.A. rumuzile Istanbul 
176 No. posta kutusu adresine 

tahriren milracaat olunmas1 • 

SAc; 
BAKIMI 

Guzelligin 
en birinci ,art1d1r. 

PETROL NiZAM 
Edremid icra ve iflas dairesinden: 
Edremidde mukim iken vefat etmi§ 

olan miiflis Seyidin masasmm tasfiyesi 
i'rin ikinci alacakhlar toplanmasmm ya
pllmasl lliztm gelrni§ ve toplanma tari
hi olarak ta 6/3/937 tarihinin cumar -
tesi giiniiniin saat onu tayin ktlmmt§ ol
dugundan alacakhlarm mezkur giin ve 
saatte Edremid icra dairesinde haztr 
bulunmalan ilan olunur. (30038) 

EREGLi SiRKETi , 
ikinci Davet - ikinci ilan 

25 sonkanun 1937 tarihinde fevkalade surette i!rtimaa davet edil
mit olan hissedarlar umumi heyetinde kanunen muktazi olan ve 
firket sermayesinin ii~ rubunu temsil eden ekaeriyet haad olmadt
gmdan, Tiirk Ticaret kanununun 386 net maddesi mucibince, Eregli 
~irketi hissedarlart Tiirkiyede, latabulda $irketin Tophanede kain 
idare merkezinde 27 tubat 1937 tarihine muaadif cumarteai giinii 
saat on birde fevkalade aurette toplanmaga ikinci defa olarak da • 
vet edilir. Bu ikinci i!rtimada evvelki i!rtimam &fagtda yazth ruz· 
namesinde miinderic mevad hakkmda miizakerat icra ve karar it· 
tihaz edilecektir: 

1 - Hiikumetle imza edilen ittira mukuavelesinin ve Eti Bankla 
akdolunan itilafm taavibi; 

II - Tahvilat hamillerile bir uyufma projeainin taavibi; 
111 - lttira mukavelesinin mer'iyete girdigi zamandan itibaren 

$irketin tasfiye haline vaz't; 
IV - Tasfiye memurlarmm tayini ve aali.hiyetlerile iicretlerinin 

tesbiti. 
Bu ikinci i~tima i!rin muktazi ekaeriyet nisabi tirket aermayeainin 

laakal msftdtr. 

27 tubal tarihinde vuku bulacak bu ikinci i~timada, yahud gene 
ekseriyet has1l olmadtgi halde, ii~iincii defa i~timaa davet edilecek 
umumi heyette muteber surette miizakerat icra ve mukarrerat itti· 
haz edilebilmek f&rtile haz1r bulunan veya temsil edilen her hisse 
senedine i~timadan sonra tediye edilmek iizere «5» frankhk bir 

huzur hakk1 tahsis edilecektir. <<Tiirkiyede tevdi edilecek hiase 
senedleri i~in bu huzur hakk• tediye giiniiniin rayici iizerinden Turk 
parasile odenecektir.» 

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

ittira mukavelesinin tasdiki i~in tayin edilmit miiddetlerden do
layi, hissedarlarm mezkur miiddetler zarfmda kararlarmt verme .. 
leri elzem oldugundan, hisse aenedlerini heniiz tevdi etmemit olan 
hissedarlarm yukar1da beyan edildigi ve~hile nihayet 20 tubat ta
rihine kadar bu tevdi muameleaini yapmalar1 kemali ehemmiyetle 
tavsiye olunur. 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
Muhammen Muvakkat Miinakasanm 

1 - Taktm adedi be deli teminat sekli 
Lira Lira Kuru~ 

1475 17700 1327 50 Kapah zarf 
875 12250 918 75 » ,. 
190 } 5020 ..1.22.. 376 50 ,. .. 

2695 Yek1ln 
!dare ihtiyact i~in yukanda miktart, muhammen bedeli, muvakkat temi

natile eksiltme sekli ~osterilen cem'an c2695• taktm elbise ve kasket satm ah
nacakbr. 

2 - Eksiltmeleri 27 subat 937 cumartesi ~iinii saat 12 de ve her k18mm 
eksiltmesi ayn ayn olarak Ankarada P. T. T. Umum Mti.diirliigii Satmalma 
Komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - !stekliler, teminatlanm idare veznesine teslim edecekler, alacaklan 
makbuz veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu ve sartnamede 
yazth vesikalarla teklif mektubunu ihtiva edecek kapah ve miihiirlii zarflanm 
o ~iin saat clh e kadar mezk11r Komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - !stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sayth niishasmda 
yazth miiteahhidlik vesikasmt hamil olacaklardtr. 

5 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levazrm Miidiirliigunden 1stanbulda 
P. T. T. Ayniyat Sube Miidiirliigiinden bedelsiz olarak verilir. c304• (791) 

Emlilk ve Eytam Bankas1 iianian I 
SATILIK EMLAK 

ESAS NO. SI MEVK!! VE NEV'! DEPOZ:i:TO 
C. 15 Biiyiikderede Biiyiikdere caddesinde eski 203, 203, mii-

kerrer yeni 192, 194 No.h altmda diikkam havi ev. 450 Lira 
C. 18 Kachkoyiinde Hasanpa§a mahallesinde eski Kayt§dagl 

yeni Abdibey sokagmda eski 1, yeni 19 miikerrer numa-
rah ev. ctherindeki taj numarast 35) 320 , 

Tafsilatl yukanda yazth yerler pe§in para ile satllmak iizere a~1k arttmmya 
konulmu§tur. !hale 15 §Ubat 1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 10 da 
yaptlacakhr. 

isteklilerin ~ubemize gelmeleri. (643) 

EVET GOZELiM, SiMDi 
' 

Biitiin erkekleri teshir edebilirsin 
Blr m•knatlaln IGnelerl cezbettl§l glbl 

cild l~ln gayet ••bit ve 

SON DERECE YAPISKAN ve GAYET iNCE OLAN 
bu yeni " Blr de 46rt pudra ,, Y• tec:rUbe et. 

hte, kimya_gerlerin ve kadmlarm 50 se-
- -- · nedenberi aradtklan pudra, giinde bir 
~~ -:::::-~ defa pudralanmak kafidir. Cildi71iz i!;in 
~~;¥1 son derece yap~kan ve ~ayet mce ol· 

mak itibarile yiiziiniiziin ve burnunu
zun parlakh.i1;1 ebediyen zail olur. Dt
$anda, yagmur ve giine$te, dahilde st
eak salonlarda (resimlerde ~ordiigiiniiz 
~ibi) her sevi yapabilirsiniz. Suya, gii
nese maruz kaldtgm1z ve dans ederek 
terledii"~iniz halde tenin sayam hayret 

lmiaz!l.!ll safiyetini muhafaza edersiniz. Aksam 
iizeri yor~un, buru~uk bir yi.izle evine 

avdet eden kadmlar, cildlerini tazele- mevcudiyeti bile farkedilmez. En sa-
yip gen<;lestirebilirler ve birka~ yas mimi dostlanmz bile (bu pudra saye-
daha gen~ goriinmege muvaffak olur· sinde) teninizin cazib giizelliitini adeta 
lar. Bu pudra g:1yet beyazlatlCl ve tabii telakki edeckelerdir. Siz de bu si-
kuvvetlendiriciclir. Yiizde hi~ bir va- hiramiz, gayet ince ve son derece ya-
kit leke ve tabaka h:1linde goziikmez. p1skan cbir de dart. pudrayl lSrarla ve 
Gayet ince olmast itibarile cildde o markasma dikkat eder::"k isteyiniz. Ne· 
kadar ~iizel ve muntazam yapt$lr ki ticesinden memnun kalacaksmtz. 
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Sa~lannm kepekfen ve dokulmekten mutlaka kurtarabilirsiniz. 

1 - Haftada bir kere mutlaka Hasan Sa~ Sabunile yalmz sa~
larmtzt ytkaymtz 25 K. 

2 - Haftada bir kere mutlaka Hasan Sacr ~ampuanile yalmz 
sa~lanmz1 ytkaymiz K. 5 paketi bef kuruflur. ~ifesi 70 Kr. 

3 - Her sabah sacrlar•mzi Hasan o do kinin ile ulallmz ve ta
raytntz. 

4 - Her gece yatmadan evvel sacrlarmaz1 Hasan Trihofil sa~ su
yu ile Islatazm tarayamz. ~i~si 100 K. 

Hasan deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ehir 

rl 
Tiirkiye Ziraat Bankas1 

istanbul Subesinden: 
' Hiik~ete aid olup bankam1z namma Haydarpa§aya gelecek alan bugday-

lardan b1r sene zarfmda degirmen veya depolara sevki icab edecek kiSmmm 
n~k~~. hakkmda evvelce ilan edilen a~1k eksiltme giinii 19 §Ubat 937 cuma gii
nu ogleden sonra saat 14 e birakllmi§tlr. 9artnamesi hergiin ogleden sonra 
§Ube.miz bugday servisinde goriilebilir. Teminat ak~esi 500 liradrr. !steklile· 
rin mezkflr giin ve saatte bankamuda haz1r olmalan ilan olunur. (670) 

·---------------------------------

En hof meyva tuzudur. lnkibazi defeder. Mide, 
Barsak, Karacigerden miitevellid rahatsazhklar1 

onler. Hazmi kolaylafllrtr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU- ISTANBUL 

l\11ft. 7 0N MEYVA TUZU 
tNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MIDE 

EK~tKLtK ve Y ANMALARINI 
Jiderir. Hicrbir zararh ve miishil maddesi 
roktur. ~eker hastahga olanlar bile alabilirler. 
MIDE ve BARSAKLARI ALI$TIRMAZ 
ic;ilmesi Iatif, tesiri kolay ve miilayimdir. 
yerini hicrbir miimasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

ARABACILARA MiiJDE 
Coktanberi beklediOiniz dunyamn en me~hur 

HASAG 
Liiks ve arabac1 

Limbalari 
gelmi§tir 

Arabactlara Umumi sah§ yeri: Istanbul, Tah-
mahsus takale caddesi 51 numarab 
LAMB A 
POKER TIRA~ BI<;AKLARI 

LU~S 
LAM BASI 

Erzurum Vilayetinden: 
1 mart 937 pazartesi giinii saat 15 te Erzunun Vilayeti Naf1a Mlidiirliigii 

odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda c31328» lira c44» kuru§ be
deli ke:;;ifli Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit yolu iizerinde muhtelif 
ac;Ikhklarla 8 aded smai imalatm kiSmen tebdili ve k1smen de tecdidinin ve 
uzerlerinin §OSe in§aatmm kapah zarf usulile eksiltmesi yap1lacakhr. 

Evrakl ke§fiye, ~artname, mukavelenamesi ve buna mliteferri biitlin ev· 
rak Transit Yolu !n§aat 9efliginde goriilebilir. 

Muvakkat teminat c2350» liradrr. 

!stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 say1h niishasmda c;1kan 
talimatnameye gore Naf1a Vekaletinden ahrum~ vesikalan ihtiva etmek §ar
tile 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki 
sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublanm 1 mart 937 pazartesi 
giinu saat 14 e kadar Transit Yolu !n§aat Komisyonuna vermeleri lazrmd1r. 

(575) 

Biitiin kremlerin fevkinde cildi giizellettirir ve gencle,tirir. Cildi 
besliyen NECIB BEY kremi formiiliindeki sir hi~bir kremde bulunmaz 

Eskisehir M1ntakas1 S1tma 
' 

Miicadele Reisliginden: 
Eski§ehir Cumhuriyet meydanmdaki durgunun Porsuk c;ayma tahteUrz 

konacak ~imentolu biizler le akitilmast i~in yaptrrdacak olan ( 178) metro tu
liindeki kapah mecranm in§aSI, 3/2/1937 tarihinden itibaren on be§ giin miid
detle a~1k eksiltmeye konmu§tur. 

1 - !§in tahmin edilen bedeli (927) lira (73) kuru§tur. 
2 - !hale 19 §Ubat 1937 cuma giinii saat 14 te Eski§ehirde S1tma Miica

dele Riyaseti binasmdaki Komisyon tarafmdan yapllacakhr. 
3 - Muvakkat teminat ak~esi (70) liradrr. !stekliler her zaman 

Miicadele Reisligine miiracaatle i§ hakkmda izahat alabilirler. 
Sltma 
(691) 

~p------------------------------~~ L C SMITH ve CORONA TYPEWRiTERS iNC. 
SYRACUSE N.Y. 

F abrikasmm piyasaya arzettigi yaz1 makinalara 
teknik itibarile hirer harikad1r 

CORONA L C Smith 
L C Smith ve Corona makinalan fevkalade i§~ilikleri, sessiz ~ahllma• 

Ian, malzemelerinin yiiksekligi itibarile emsalsiz bir miikelbmeliyet arzeder 
Bu makinalar, bugiine kadar yaptlabilenlerin hepsinin fevkindedir. I Sab~ yeri: ISAK J. MODiANO • Galata, BiiiOr sokak 

No. 3 Biiyiik TUnel han albnda 

·~Vi ~K~N ~Vi 
BiG~R· 

BAN KAY A 
YATJRILAN PAQA tYi 

EKiLMi~ TOJ-IUM GiBi Vt QiMLiDiR 

"OlANTS [ DAN r ONi ~: 
k'ARAK0Y PAlAS AlAltMCi ~AN 

Herkes di$1erine meftun 

~UnkU HergUn 

y 
di§ macunuile iki defa di~le

rini ftr~ahyor ve onlara ebedi 

hayat, giizellik veriyor, 

Daima Radyolin 

' ' 

Miiz'ic Bogaz Atnla;J 
Kt,m bircrok insanlart rahats1z 

eder. Yutkunmakta zorluk 
ve 1shrab ~ekerler. 

AKRiDOL 
Bogaz ve bademcik iltihablarmt 
oek ~abuk ge~irir. So~uk algmh
~mdan, Grip ve Nezleye yaka -

lanmaktan bizleri korur. 
Her eczanede bulunur. Kiicriik 
kutu 35, biiyiik kutu 70 kurutlur. 

A~1k eksiltme ile sati§: 
Cah~Ir ve hiisniihalde bulunan c60» beygir kuvvetinde ve mazutla i~ler 

:;;akuli sistem bir aded Somudizel motorile Bergman markah 220 volt mlite -
madi cereyan lizerine ~ah~1r iki tevzi tablosu ve iki aded dinamonun ayrt ayn 
ve pe§in para ile 29/1/937 den itibaren on be:;; giin i~inde satllmak lizere arttlr • 
m1ya konulmu§tur. 

Bunlardan motoriin denizde c;ah~an vas1talarla kullamhr nevidendir. Ta· 
liblerin 2490 numarah eksiltme ve arttlrma kanununun hlikiimleri dahilinde 
Ak§ehir Belediyesine mliracaat etmeleri ilan olunur. (617) 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, s1rt ve Kuyruk 

sokumu agr1lar1n1 

TES KiN ve 
izale eder. 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Nev'i Miktan Muhammen bedeli Teminatl 

Muhtelif hurufat ve anterlin 1500 kilo 1650 123 75 
!haleden itibaren yans1 yedinci gun, kalam on be!iinci giin sonuna kadar 

tamamen matbaaya teslim edilmek ~artile acele olarak pazarhkla satm all· 
nacak ~urufat i<;in isteklilerin 12/2/1937 cuma giinli saat on be!ite Devlet Ba
simevi !dare Komisyonuna gelmeleri. 

. Sartname Fen dairemizden almabilir. (788) 
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