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lurkiyemizde 
Zirai kalkinmanin 
l emini meselesi 

f'E:::;) undan altt yedi yu once Le -
~ ningrad' da Ziraat Enstitiisiinii 

. gezer ve anun faaliyetleri iize
llnde tetkik olunan eserlerle malumat a
~trken Ba§bakan !smet lnoniiniin daima 
l§liyen kafasmda c;akan §im§ekleri biitiin 
sarahat ve kat'iyetile · sezmi§tik. Ba§ba
kan, hie; §uphesiz, memlekete doner don
Inez. mutlaka, bizim a zaman heniiz 
natamam alan Ziraat Enstitiilerimizin, 
bir an once ikmal edilmesi elzem aldu -
~unu dli§liniiyardu. Orada bize verilen 
1Zahalara gore Rus Ziraat Enstitlisiiniin 
biitiin Rusyada seksen iki §ubesi ve i.ic; 
Yiiz. milyon ruble biitc;esi vard1, ve a§ikar 
&iiriiliip anla~Ihyordu, ki ziraat her§ey
den once ilmi tetkik ve tecriibeler i~idir. 

Boyle de aldu. Enstitiilerimiz biiyiik 
fedakarhklarla ve siiratle ikmal ve tec;
hiz. edilerek faaliyete gec;irildi. 0 roues
sese §imdi kendi aleminde c;ab§IYOr Ve 
elbette Ti.irk ziraatinin parlak istikbaline 
ternelta~I te~kil edecek terakkileri tahak
~uk ettirip gidiyor. Bir ~ ilim ve tecri.ibe 
1~i olunca onun azc;ak bir zaman meselesi 
olacagmi kabul elmek zaruret alur. Ens
~tiiniin bir iki civar koy i.izerinde yaptJg1 
tetkiklerin bir iki senedenberi iizerlerinde 
~ah§udigmi ogrendigimiz zaman §~mi§
bk. F akat biiyiik biiyiik defterleri dal
duran uzun ve ince tetkikleri gor
di.ikten sanra biitiin bu i§lerin ancak 
:t:amanla tahakkuk ve tekemmiil edebile
Cegini de anlamakta gecikmemi§tik. Bil
lniyenlere bir koy iizerinde bu kadar 
llzun c;ali§Ilacak ne var gibi gelir. Ancak 
lnetadlu ilim i§te boyle biraz a~r, fakat 
saglam yiiriiyor. 

Memleketimiz niifusunun onda yedi
sin.i c;iftc;iler te§ldl ediyor diyoruz. Bu 
'U!numi surette dagru olan bir gorii~tiir . 
. 0 halde Turk ekanomisinin esash ve bii
:YU.K: parc;:as1 zirai ish salle onun sanayii 
iizerine kuruludur, ve bu hal gittikc;e da
ha ziyade boyle olacakbr demek alur. 
Onun ic;in en biiyiik endl~e ve gayretleri
rnizin ziraat iizerine taalluku pek tabii
dir. 

Hiikumetimizin Tiirk ziraatine h1z ve 
ha:ysiyet verecek yeni yeni tedbir ve ta
saVVurlanndan haberdanz. Heniiz bu 
tedbir ve tasavvurlann tatbikat sahasm
da alacag1 §ekilleri tamamile bilmiyoruz. 
F' a kat zirai istihsale Tiirkiyemizin dahi 
i:yiJik ve fazlahk verebilecek teknik va
Sitalardan istifade olunmas1 istenildigini 
ab?l~yoruz. T apraks1z c;iftc;iyi taprak sa-
lbi etmek Cumhuriyet Tiirkiyesinin 

llrndeleri arasma girmi~tir, ve Tiirkiye
tniz.de taprak tevziinin pek nisbetsiz al
du&u hakkmda bir kanaat varchr: Kimi
sinde c.;ak, kimisinde az veya hie; yak. 
'I' opraks1zlann miktan gozlere iyi c;arp
tlrilabilmek ic;in belki de iltizami bir 
tniibalaga ile bunlann nisbeti yiizde sek
Sen oldugu ifade edilmi§tir. 

Hakh olarak bir an evvel tahakkuku
~~~ istemekte azc;ok aceleci oldugumuz 
~lrai kalkmma isinin esash tetkikler isti
Yen bir hayli m~dil ( camplexe) bir me
se[e oldugunu kabul elmek ve hiikumeti
~i~ce de onun iizerinde te§ebbiislere ge
~~hrken boyle hareket edilecegini §iiphe-
81Z. saymak lazimdir. 

E.rgec; teknik vas1talann Tiirkiyemiz
de dahi kullamldigi ve ziraatin hiiku
rnetc;e temin alunacak binbir kalayhga 
~; iyilige mazhar aldugu goriilmelidir. 
qiikumetin maksad1 halkimmn c;aklugu
liu te~kil eden c;iftc;i kismimn hayat sevi
;.esini ve ic;timai vaziyetini yiikseltmek
lt. Bu biitiin memleketin ve devletin 
~i.ikselmesi ve kuvvetlenmesi demektir. 
l llna hangi yoldan ve yollardan vanhr? 
~te lllesele. Hiikfuneti, Meclisi ve Partir i§ga] eden biiyiik meselelerden biri ve 
U&iinlerde belki de birincisi. 

k l'iirkiyede ziraa tin Islahile ki:iy1ii kal-
;nl'llasmm temini bu gazetenin prensip 

h arak takib ettigi bir kanaat aldugunu 

lekk:s .bilir: c~~huriy~t devrin~e mem
d e~lffi!Z zuaatmm banz terakk!ler kay
h et!1Gini de §iikranla soyleriz. Biz Cum
d Ut~yet devrine yedigimiz ekmegi baric
\. en getiren bir rejimle dahil almu§tuk. 
rn:~tan.be:i biitiin ihtiyaclarimiZI kendi 
1'1 suhm1zle temin ettikten sanra di§a· 
b~~ azc;ak ihracat ta yap1yaruz. Y almz 
br & a:yda degi!, ziraai istihsalin her 
llak~~~~a bu az<,:ok boyledir. Ancak 
te a. 1dlr. Elde edilen muvaffakiyet de
h·~51• elde edileceklere nisbetle heniiz ve 

a a devedekulak kabilindendir. Onun 

YUNUS NADJ 
{Arkast Sa. 7 siitun 5 te] 
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Ba~vekil geliyor 
lsmet inonii ile beraber Hariciye ve 
iktJsad Vekilleri de hareket etti. Dr. 
Riittii Aras buradan Atinaya gidecek 

Ankara 11 (Telefanla) - Ba§• 
vekil !smet lnonii, Haricive V ekili 
T evfik Rii§tii Aras, iktJs;d Vekili 
Cel.il Bayar bu ak§am 19Y2 ta kal
kan hususi trenle lstanbula hareket 
ettiler. lstasyonda Meclis reisleri, 
meb'uslar, Vekaletler erkant ve kar
diploma tikten miite§ekkil biiyiik bir 
kalabahk tarafmdan te§yi olundu
lar. Malum aldugu iizere Hariciye 
Vekilimiz Balkan Konseyinde bu
lunmak iizere lstanbuldan Aitana
ya gidecektir. 

fkhsad Vekili de lstanbulda V e
kaleti alakadar eden i§lerle me§gul 
alacakhr. 

Ayni trenle lktisad Vekaleti De-

niz Miiste§an Sadullah CUney de 
fstanbula hareket etti. 

Ba~vekilimizin pazar giinii fstan
buldan buraya hareket etmesi muh
temeldir. 
Szhhiye V ekili ,ehrimize geldi 

Silibiye V ekili Refik Say dam 
dun §ehrimize p;elmi§ ve ogleden 
sanra istanbul S1hhat mudiriyetinde 
gee; vakte kadar devam eden bir 
toplanhya riyaset etmi§tir. Silihiye 
Vekili ic;timadan sonra bir muhar
ririmize demistir ki: 

«- Seyahatim tamamile hususi 
mahiyettedir. Bu itibarla size soyli
yecek bir§ey yoktur. Burada neka
dar kalacaihm da belli dd!ildir.» 

M1s1rda hiikumet darbesi mi? 

Fa~istler Nahas Pa~ay1 
devirmek istiyorlarm1~! 

Bir F ransiZ gazetesi M1s1rda tam istiklal istiyen
lerin, lraktaki gibi bir askeri harekette bulunma

larindan korkulmakta oldugunu haber veriyor 

Mtstr Ba§vekili Nahas Pa~a ingiliz sefiri ve kumandanile bir arada 

Paris 11 (A.A.) - La Republique §ilgomlekliler» in nasyanalist f1rkay1 MI
gazetesi, MISlrda bir fa§ist hareketi mev- sir - lngiliz muahedesini imzalamak su • 
cud oldugundan, gayesi Ba§vekil Na • retile memlekete ihanet etmi§ olmakla it
has Pa§ay1 devirmekten ve MISlra tam ham eylemekte alduklanm ilave etmek -
bir istiklal vermekten ibaret bulundu - tedir. F a§istler, bu muahedeyi gayrikafi 
gundan bahsetmektedir. addetmekte ve biiyiik Britanyaya kar§I 

Bu gazete, fa§ist hareketin Ka·hired~ tam bir istiklal istemektedirler. 
hergiin biraz daha terakki etmekte aldu- Gazeteler, lrakta vukua gelmi§ alan 
gunu, c;iinkii «Mavigomleklilerle» «Ye- [Arkast sa. 5 siitun 1 de] 
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~ir ketlerin hi~ biri 
tenzilita yana~m1yor! 

iddialara gore Halic kar etmiyor, ~irketi Hayriye 
fazla yolcu ta,Imasina ragmen zarardad1r. Akay1n 

kar1 da Y alova kaphcalarma sarfedilmektedir 

Deniz Tarife komisyonu i9tima haltnde 

Deniz nakil vas1talan tarife komis - hesablan iizerinde yaptig1 tetkiklerden 
yonu bugiin Deniz Ticaret miidiirliigiin- sonra bilet iicretlerinde umumi bir ten
de ikinci toplantism1 yapacaktir. Ka - zilat icrasma imkan bulunaca~ netice
misyonun Akay, $irketi Hayriye ve Ha- sine vard1g1 malfundur. 
li~ vapurlarmm varidat ve masarifat [Arkast Sa. 7 sii.tun 2 del 

Habe,istan yeniden 
tanzim ediliyor 

Mare,al Graziani miislii
manlar i~in de tedbirler 

ahnacaginl soyledi 

Mare§al Graziani btr merasim esnasmda 
Harrar 11 (A.A.) - Beletuon'dan 

Harrar'a dagru seyahate devam etmekte 
olan valii umurninin kervam, Belet' e 600 
kilametro mesafede kain Gigiga'ya vasil 
almu§tur. 

Son zamanlarda yap1lan tecriibeler, 
Ogaden' de az bir derinlikte su mevcud 
aldugunu g(istermi§tir. 

Y erlilere hi tab eden valii umumi, Har~ 
rar'm daha ziyade miisliimanlara aid ol
dugunu ve hiiki.imetin harsi bir merkez 
haline gelmesi lazim olan Harrar' da mek
tebler ve camiler in§a ettirmek sure tile 
memleketin bu hiiviyetini takviye etmek 
tasavvurunda bulundugunu sCiylemi§tir. 
Hatib, N eca§inin hakimiyeti altmda ih
mal edilmekte alan miisliman dininin bu
giin diger mezheplerle miisavi oldugunu 
ilave tmi~tir • 
•••••••••• ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111111 

ihra~ tacirlerinin 
dilegi kabul edildi 

ihracat bedelleri eski k1y· 
met iizerinden odenecek 

Ankara 1 I (A.A.) - Frans1z fran
gmm albn esasmdan aynh§ml miiteak1b 
Halanda, !talya, lsvic;re ve (:ekoslovak
yanm paralann1 k1ymetten dii§iirmeleri 
yiiziinden ihracat tacirlerimiz biiyiik za
rarlarla kaT§Ila§mi§ bulunuyorlardi Bu 
vaziyet kar§Ismda ba§hca bir ihracat mer
kezi alan lzmir ihracatc;Ilarmdan miirek
keb bir heyet,- Ekonami Bakam Celal 
Bayan ziyaret ederek baz1 memleketlerin 
para k1ymetlerini dii§iirmelerinden dogan 
neticeleri izah etmi§lerdi. 

Haber aldigimiza gore yukanda zik
rettigimiz memleketler paralarmm k1y -

[Arkast Sa. 7 sutun 2 de] 
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Bursa Osmanh 
Bankasini soyanlar 

lspanya dahili harbi bitiyor 

Ihtililciler her cephede 
siiratle ilerliyorlar 

bile Madridin sukutu halinde Komiinist gazeteler 
magliibiyetin muhakkak 
Bir beynelmilel miifreze 

yaz~yorlar. oldugunu 
tamamen maktul diistii 

' 

Malaga yolunda ilerliyen ihtiUilci kuvvetler 

Algesiri.ls 11 (A.A.) - Asilerin, dagru ilerliyen asilerin bu §ehri hafta ni· 
mukavemete maruz kalmaksmn Mortil'i hayetinde zaptedecekleri tahmin alun • 
zaptetmi§ olduklan haber verilmektedir. maktad1r. 
Asiler, Mortil'in ilerisinde be§ kilomet • Madrid II (A.A.) - Miidafaa ka· 
rodan fazla ilerlell)i§lerdir. Almeria'ya [Arkast Sa. 'l si.i.tun 1 de] 
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Edi neyi gene su basb 
Son giinlerde yagan yagmurlardan nehir sular1 

yiikseldi, ,ehrin istasyonla rab1tas1 kesildi _ _.,~~.,-

Edirnenin sular altmda kalan mahallelerinden bir gorii.nii$ 

Edirne 11 (Hususi muhabirirniz - Zab1ta, biitiin gece su istilasma ugn-
den) - Son giinlerde yagan siirekli yan mahallelerdeki evlerin tahliyesile 
yagmurlar yiiziinden kabaran nehir su- ugr<l§m~hr. Bosna koyii tamamen su • 
Ian diin ak§am ge<; vakit birdenbrie !aria ~tevrilmi§tir. Sularla ~evrilmi§ o
ylikselmege b<l§lam~, ve yiikseli§ saat - Ian Edirnenin sekiz, on mahallesi su 
te 25 - 30 santimetroyu bulmak suretile baskmrna ugranu§, Karaagacla Edirne 
Meri~ nehri dort metro doksan santimi arasmdaki miinakalat durmu§ ve bu 
bulduktan ve bir iki saatlik bir dur - ylizden bu sabahki Edirne treni hare • 
gunluk gosterdikten sonra yav<l§ yav<l§ ket edememi§tir. 
dii§mege ba§lami§hr. [Arkass sa. 7 siltun 3 tel 
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lngilterede eski Krala 
kar§I ahnan cephe 

HirsiZlarin muhakemesi - Amele partisi Vindsor Diikiine tahsisat verilmesini 
ne diin Bursada ba,Iandt istemiyor. Fakat bu parayt Kral kendi tahsi-

Ahmed Siileyman 
Asker kzyatetine girerek bankayt 

soyan haydud.lar 

Bursa 11 (T elefanla) - Bun dan 
he§ sene evvel Osmanh Bankasmi giipe
giindiiz sayarak kasadan 3450 lira alan 
lnegollli Siileyman ve Ahmedin muha -
kemelerine bugiin Agircezada ba§landJ. 
Salon c;ok kalabahktJ. Riyasette Osman 

I Arkast Sa. 5 siitun 1 de] 

Biz insanlar! 
Biiyiik edib Peyami Safantn uzun 

zamandu haztrladti\'t bu romam pek 
yakmda ne!lre ba!ihyacagiz. Bu ro
manda insanlarm i~yiiziinii yakm
dan gorecek, biitiin zaaf ve kudretle
rine &ahid olacaksmtz. 

sabndan ay1rarak karde,ine verecek 

Kral Edvard, tahttan teragatinden bir miiddet evvel isko~yada 
maden amelelerile gorii~iiyor 

-~-·~--

Landra 11 (A.A.) - hc;i part!SI Maamafih bu karar biiyiik mii~kiilat 
hanedana aid tahsis"t listesini Avam ka- c;tkaracak mahiyette degi!dir. Ciinkii Kra] 
marasma geldigi vakit Diik de Wind - ~ahsan Dlik de Windsc,y' a tahsisat ver
sar' a tahsisat verilmesine kat'iyyen mu - mek is terse kendi parasmdan ayiTarak 
halefet gostermege karar vermi§!ir. [Arkasz Sa. 5 sutun 2 de 1 
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S1hhati, zekast, ~ab~ma kuvveti yerinde olan 
ihtiyar vezirini i~ba~1ndan atmak, ona ~ok 

ag1r ve zor geliyordu; fakat ..• 

Hasodaba§t ktymeti bii)"iik mikyasta 
kiic;iiltiilmii~ olmakla beraber gene c.ihan 
deger bir mahiyette kalmt§ olan §U ilti -
fattan dolayt §iikramm sunmak istedi, e
fendisinin ayaklarma kapanch: 

- Ben, dedi, senin kolenim, azad ka
bul etmez kolenim. Emrinle, lutfunla ye
di diivele birden hiikiimdar olsam e§i -
ginde hizmetkar olmaktaki saadeti hula
roam, gene kapmdan aynlmam. 

Siileyman, gerc;ekten begenip takdir 
ettigi kolesinin sozlerini bariz bir kayid
sizlikle dinliyordu. \=iinkii topuklanna 
kasideler i§lenmesine ve etegine ne§ideler 
ac;tlmasma kamksam•§tt. Ayni zamanda 
zihnini Piri Pa§a meselesi i§gal ediyor -
du. Onu azletmekte kendinc.e tztJrar var
dJ. F akat ada let bakumndan bu i§i rna -
zur gosterec.ek sebeb yoktu. ileri siirmek 
istedigi «ihtiyarhk» sudan bir bahane o
luyordu. (.iinkii zekasJ yerinde, sthhati 
yerinde, c;ah§ma kudreti yerinde olan bir 
adamt, hele bir veziri ihtiyarhk yiiziinden 
atmak, ya§ olgunlugunu uluorta sue; say
mak akidesine yo] ac;ac.akh. Bu akidenin 
umumile§mesi halinde bir giin kendisini 
de tahttan atmak istiyenlerin c;tknuyac.a
gmt kim temin edebilirdi? 

Hiinkar, i~te bu miilahazalan zihnin -
den gec;iriyor ve nediminin sozlerini duy
muyordu. Nedel) sonra kendini topladt: 

- T e§ekkiire liizum yok, dedi, kader 
bOyle istiyor. Y eni idareye yeni adam -
lar gerek. 

Bunu si:iylerken Hurremi hattrlamak
tan geri kalmadt ve tath bir heyec.an ge
c;trdi. 0 da ~iiphe yok ki, goniil baktmm
dan bir yenilik teskil ediyordu. Demek ki 
taht iizerinde vukua gelen degi§iklik te
selsiil edip gidiyordu ve bu, kaderin cil -
vesinden ba~ka bir§ey degildi. 

Siileyman, bu kuruntu ile vicdamnda 
ktmtld.yan teessiirii giderdi, karanm kat'i
le§tirdi. T ahtta kendisi, ICalbinde Hur -
rem, Kubbealtmda ibrahim, yeniligin 
timsali olacaklardt ve bu suretle her ~ey 
yeni bir kuvvet, yeni bir kudret, yeni bir 
mec.ra alac.akb. 0, zihninde canlanan 
bu yenile§me sahnesinin mes'ud netice -
!ere varac.agma da kanaat getirdiginden 
ne§' elenmisti, nedimine yeni ba§tan ilti -
fat ediyordu. 

- Bana sadakatle hizmet edecegine, 
devletime yarar bir vezir olacagma ku~
kum yoktur. hi ve akil bir vezir, kuvvet
li bir ayak demektir. Hiikiimdar o ayakla 
yorulmadan yiiriir, durmadan yo! altr. 

Ve !brahimin gene bir §iikran kasi -
desi okumasma meydan vermeden kapi
Y! gos terdi : 

- Sen git, dediklerimi yap. Ben de 
biraz kitab okuyup egleneyim. Ak§ama 

~ogru gene gelirsin, sazmt bile getirir -
sm. 

Biraz sonra eline bir mecmua almi§tt, 

dalgm dalgm sahifelerini ~eviriyordu. Go

ziiniin oniinde hep Hurrem dola§hgt ic;;in 

kimi k1rmtzt, kimi siyah miirekkeble ya

Z!Imt~, kimi de yaldizlanmt§ satnlar, hie;; 

bir §ey ifade etmeden silik bir ak1§la yap
raklar arasmdan siiziiliip gec;iyorlardt. 

F akat s1k s1k tekerriir eden bir kelime . 
Hiinkann dalgm bak1~larma bir uyamk

!Ik getirdi ve gozii bir sahife iizerinde 
dikilikaldt. Piri Pa§a admm birkac;; yer
de yaz1h bulunmasi bu uyamkhg1 yap -
ffil§tl. 

Siileyman, gozbebeklerinde alevlenip 

duran Hurremin hayaline bile tahakkiim 
eden §U arstz kelimeyi miihimseyiip ge -
c;emedi ve mecmuaya iinlii vezirin olmak 
iizere kaydedilmi~ olan §iirleri dikkatle 
okumaya koyuldu. Bunlar, a§ikane ya
ztlmt§ gazeller olup §imdi Padi§ahm ho -
~una gidiyor ve her mtsra, dudaklarmda 
besteli bir ahenk ahyordu. 

0 giine kadar §aiiligine hie; te deger 
vermedigi Sadnazamm yamk yazar bir 
ehlidil oldugunu anlamak Siileymam a
deta sevindirdi, kiymetli birkac; elmas el
de etmi§ gibi haz ile bu §iirleri tetkike ko
yuldu. Gazelin birisi ~yle idi: 

:jebi zii.l/Unde kalanlar zulilmat ile yilrilr 
Eri§en lebleri ayine hayat tle vilrilr 
Zdhidi hasreti mey !Jiiyle za'flf eyledi kim 
Elde tesbihil aslist sallit tle 1filrii.r 
Remziya! Kaddme benzer nice serv ola ki 

ol 
Salmur giveler ile, hareklit ile yiirur (1) 

Siileyman bu gazeli birkac;; kere oku
du ve birkac;; kere ic;;ini c;ekti: 

- Herif, dedi, a§tk. Oyle olmasa 
boyle soylenmez, soylenemez. 

Gene Piri Pa§anm olmak kaydile mec
muaya gec;;irilen §U beyti ise daha c;;ok 
begendi: 

Ney niye teryada ba~lar her nejes 
Var iken la'lin gfbi terylid - res/ 

~imdi, azletmek istedigi, ihtiyar vezir 
u;m yiireginde bir ac1 duyuyordu, onu 
incitmemek ve yerinde btrakmak anusuna 
kapthyordu. Lakin mec.muayt kapay1p 
ta dii§iinmege dahnc.a o dilek s()ndii, eski 
azmi tazelendi ve dudaklannda bir fel -
sefe belirdi: 

- ihtiyar kadm dudagmda tebessiim 
ne ise kocamt§ §air agzmda da §iir odur. 
Biri gozi.i, biri de kulag1 incitir. Ben gen
cim ve yammdakileri de gene isterim. 
Koc.a Piriye yakt§an bir ko§eye c;;ekil -
mek, kendi kendini avutmakttr. 

*** 
Mufassal, hayli mufassal bir saz ale

minden sonra hareme giren Siileyman, 
heniiz gerdek gorecek toy bir govey gibi 
halecan ic;;indeydi. ibrahimin yayt, o ge
ce teler iizerinde degil, onun yiireginde 
kmanmt~ ve bu yiiregi inim inim inlet -
mi§ti. ~imdi o iniltilerin yorgunlugunu 
hurremin berrak sesile y1kamak istiyordu. 

Ozlemek haddini birden a§arak ta -

hammiil olunmaz bir i§tiyak derecesi a

le.n feveranh bir halet ic;;inde bulundugu 

ic;;in anastm gormegi ihmal etmi§ti, dog -

ruca kendi dairesine girip Hurremi c;a -

gtrtmt§h. Ellerini ugu§turarak odada do

la§Jyor ve yancammm e§ikte goriinmesile 

beraber soyliyecegi tahassiir §iirinin tern· 

rinini yaptyordu. Hurremin, bir gece ev

vel tatt1g1 saadetin hamanm ta§tyarak, o 

giin nail oldugu ~ahane bah§i§lerin §iik -
ramm terenniim ederek ko§a ko§a gele -

cegini kuruntuluyor ve onu konu~turma

dan yeni bir haz alemine siiriiklemek ic;;in 
plantar haz1rhyordu. 

F akat beklenen giine§ dogmadt, Hur· 

rem gelmedi ve ona davct miijdesini go
tiiren kadm, iligine kadar i§lemi§ bir 

hayretin sersemligile kekeleye kekeleye 
§U haberi getirdi. 

- Kiic;;iik cariyeniz gelmiyor, gele 
mem diyor. 

[Arkast var J 

{1) Plri Pa._<;a §iirlerinde (Remzl) mah
lasmi kullarurd1• 

Krr~ehir ~ocuk Esirgeme Kurumunun f~aliyeti 

K1r~chir (Hususi) - $ehrimiz ~"'ocuk lirm· ' mu"'h1·m k k"" 1·· d ·1 . Y 1srmnm oy u yar 1rot e 
Estrgen:e Kurum~n~n Yilhk kongresi viicud buldugu, buna matbu evrak be-
Halkevmde akdedtld1. Okunan mesai dellerinin t"nz1· tt•- · t b"t d "l · .. . . mam e 1g1 es 1 e 1 mt§ 
rapor~na gore b1r bu<;uk seneh~ gelir ve §ehirde aza kaydma ehemmiyet ve • 
1444 hray1 bulmus bu paramn btr kts r1'Imes1·ne karar ·1 · t· a·· d d. . . "_ . - ven m1~ tr. on er 1 -
m1le 274 fak1r c;~_uga elb1se :e ayakka- gim resim, kurumun giydirip sevindir
br ya~tmld1g1 grb1 bunlara k1tab, kalem digi yavrulardan bir ktsrmm idare he
ve satr ders levazrmr dagrtilmr§trr. Ge- yetile beraber gostermektedir. 

CUMHURfvET 

l ( __ e..;;....e_h_l_r_v_a_M_e_m_l_e_k_-=.e-=-1 -=-H=-=a=-=b:..=:e..:..r:..:l e:..:..r-=-i __,) 

Tramvay ~irketi 
Tarifede yapdan ten

zilata itiraz ediyor -TrairiVay tarife komisyonunun bilet 
ucretlerinde stmf ve mmtakaya gore, 
tenzilat yaptigmr yaz;.m~hk. Komisyon 
bu tenzilata aid esbabr mucibeli rapo -
runu Nafra Vekaletine gondermi~tir. 

$irket, komisyonun yapttg1 tenzilata 
baZI noktalardan itiraz etmi~tir. Tram
vay ~keti mudiirii Kindorf ta dun An
karay;a gitmi§tir. 

M. Kindorf'un Ankarada bu tenzilat 
keyfiyeti hakkmda §irketin itirazmr §i
fahen tekrar edecegi ve Tramvay ~ir -
ketine aid diger mualliik meseleler iize
rinde Naf1a Vekaletile temaslarda bu -
lunacagr anla§rlml§b.r. 

Maamafih, tarife komisyonu yaphgr 
tanziHih makul ve muhik sebeblere is
tinad ettinni§ bulundugundan §irketin 
bu husustaki itirazmm varid goriilece
gi zannedilmemektedir. 

MOTEFERRIK 

I I 
) 

~ 
l 

~ ~ ~ -~ 

Degru degil mi? l 
I 

T elefon ihtikar1 I 
' 

yap1byor J 

( 

T elefon ,Sirketi, hiikumet tarafm
dan satm almdtktan sonra, tesisat 1 

masraflan ve miikaleme iicretleri in
dirildi. Y eni tarifeye gore, aboneler 1 
ic;in miikaleme iicretleri ucuzlattldt- ) 
gt gibi umumi merkezlerdeki miika- ) 
lemeler de 7,5 kuru§a tenzil edildi. 
Bu tenzilat halka ilan edildi. Hatta ) 
iyi hattrladrgrmtza gore: ) 

«- Umumi miikaleme her yerde \ 
7,5 kuru§tur. Sizden fazla para isti- ) 
yen olursa vermeyin, fazla para a
lanlar da tecziye edilecektir» de
nildi. 

~ Filhakika, o tarihtenberi umumt 
miikalemeler ic;in 7,5 kuru§ aim- ) 
maktadtT. F akat Beyoglunun bazt ) 

) biiyiik otel ve miiesseselerinde hala 

Polis mahallesi 
~ehrimizde polisler i~in 

bir mahalle yapdacak 
1stanbulun miinasib bir semtinde bir 

polis mahallesi te§kil edilecek ve burada 
iic;; odah ve konforlu evler yaptlacakhr. 
Bu evlerin in§ast ic;in polis yard1m san • 
d1gmda mevcud bulunan para kullamla
cakhr. Polisler ayda verecekleri miinasib 
miktardaki kira ile alti senede bu evlere 
sahib olabileceklerdir. 

Y ap1lan bir hesaba gore ii~ oda, bir 
banyo, bir mutfak ve bir haladan ibaret 
ve bahc;;esi olacak bu binalar 1,800 liraya 
t;Jkabilecektir. Y almz evlerin arsalanm 
hiikumetin vermesi lazJm gelmektedir. 

Polis yard1m sandtgt toplantlSinda bu 
hususta garii§meler olacak ve bir karar 
verilecektir. 

DENIZ ISLER/ 
bir telefon miikalemesinden 15 ku- Rihtimlarm tamir ve 
ru~ almdtgma §ahid olduk ve bu i§e 1slah1 i~in 

C: h • • I k h hayret ettik. ":/e r1m1ze ge ece seyya R1hhmlan~ tamir ve rslahr i§i 1c;m 
vapurlari ) Resmi tarife haric.inde fazla para gelmi§ alan Ingiliz heyeti burada tet -

) istemenin ve almanm ne demek oldu- ~ k"kl d Muhtelif seyahat acentalan, bir sene 1 erine evam etmektedir. Heyet, li-
) gv unu herkes bildigvi irin burada ismi- ) ht la · t· ic;inde memleketimize seyyah getirecek " mam ve n 1m rm vazrye mi mahal -

vapurlann isimlerini Belediyeye bildir- ni yazmtyacag1z. Fakat bOyle liiks len tetkik etmi§tir. 
mi~Ierdir. ) yerlerde nazik vaziyetler kar§Ismda 1 $imdi tamiratm ne ~ekilde yaprlaca-

24 §Ubatta (Roma), 20 nisanda (Or an· J istenilen fazla paray1 verenlerin pek g1 meselesi eti.id edilmektedir. ingilte -
dora Star), 30 temmuzda (Roma), 3 ey· ' c;;ok oldugunu biliyoruz. l reden beklenen aletler geldikten sonra 
Ill! de (Orkadas), 25 martta (Milvoka) ,~) Telefon idaresi artJk bir hiiku- ) limanda sondaj i§lerine ba§lanacak, 
26 martta (General Fon§teben), 22 ni - met miiessesesidir. Onun tarifeleri ~ bun dan sonra nhhmlann hangi nokta-
sanda gene ayni vapur, 29 nisanda (Mil- haricine c;tkmamak, herkesin ve her ~ lardan takviyesi icab ettigi tesbit olu-
voka), 17 maytsta (General Fon $te - ) mi.iessesenin oldugu gibi bu otel ve ~ nacaktJr. 
ben), 23 temmuzda (Milvoka) trens • lokantalann da vazifesidir. N afta Vekaleti miihendislerinin ne • 
atlantikleri limannruza geleceklerdir. ) l zareti altmda Galata nhtunmm tamiri 

Bu suiistimalin oniine gec;;mek ic;;in I I i_c:i uzun zamandanberi devam etmekte 
Bu transatlantiklerden baZismm getire- " kendisinden fazla para istenen her d" 1 ·1· h t• · ba 1 k d cegi seyyahlar BursaYl da gezecekle _ ~ rl 1. ng1 tz eye 1 1~e § aymcrya a ar 
rinden vapurlar Mudanyaya da ugnya- vatanda§m keyfiyeti derhal Telefon thhmm bu klsmmm temelden takvi _ 
caklardtr. ) fdaresine haber vererek ciirmii tes- yesi i§ine devam edilecektir. 

T opraga gomiilen altmlar bit ettirmesi laztmdu. Ancak bu su- ~irketi Hayriye bir §ilep ald1 
KaSimpa§ada Hacr mahallesinde 21 ) retledir ki fllSattan istifade ederek $irketi Hayriye, Zonguldaktan aldl -

numarah evde ,oturan Ferdu~ isminde , yiizdeyiiz ihtikar yapan bu gibi mii- ~. gr komuru kendi vesaitile ta~mak i~in 
bir kadm, bundan bir muddet evvel 39 ~ esseselerin gayrime§ru karlanna rna- i bir Turk armatorunden 80,000 liraya 
tane altm liray:t bir demir kutuya dol- ni olunabilir. 4,200 tonluk bir §ilep satm almr~hr. A· 
durarak bahcresine gommU§tUr. Bu ka· ~ Dogru deg" il mi? lman §ilebin ismi (Erol) dur. 
dm evvelki gi.in gomdugu. yeri kazarak · ~~( ECNEBI MEHAFILDE 
paralan bulamami§ ve Emniyet mii • 
durlugiine giderek ba§ma geleni anlat
mi~ttr. 

Bunun iizerine memurlar kadmm e -
vine giderek ara§tmna yapmi§lar ve 
Ferdu§1.1n akrabalarmdan Muhiddinin 
bu altmlan topraktan '<lkararak 9ald1 -
~m tesbit etmi§lerdir. Mdhiddinin ya • 
kaianmas1 i<;in bi.iti.in merkezlere emir 
verilmi§tir. 

Ba§vekalet te§kilat layihasi 
Ba~vekalet te§kilatma dair haztrla -

nan kanun layihas1 Biiyiik Millet Mec
lisine verilmi§tir. Layihaya gore, Ba§
vekalette bir miiste§ar muavinligi, Dev
let a!'§ivine sicil miidiirliigii ihdas old
nacaktir. 

Devlet ar§ivi ve tasnif dairesi tstan
bulda <;ah§an hazinei evrak te~kilatm
daki resmi ve tarihi evralu tasnif heye
tinin faaliyetini takib edecektir. 

Bina ve arazi vergisinden 
hisse istiyen belediyeler 

BaZI Belediyelerin bina ve arazi ver
gisi bir tecrtibe devresi ic;in Hususi ida· 
reye devredilmekle beraber guya bu 
vergiler maliyeden aynliyormu§ gibi 
Maliye Vekaletine miiracaatle hisse is
temekte olduklan anla§tldrgmdan bOy
le bir talebde bulunulmamas1 alakadar
lara bildirilmi~tir. 

$EHIR ISLER/ 
<;engelkoyliilerin §ikayeti 
Dun <;engelkoyliilerden ald1~m1z §i

kayetlerde bir giindenberi $irket suyu
nun kesildigi ve halkm fena vaziyette 
kaldrg1 bildiriliyordu. Kad1koy Su §ir
kctinden ogrendigimize gore ana boru
larm temizlenmesi laz1m gelmi§ ve su 
bunun ic;in kesilmi§tir. Bugiin tekrar 
su verilmesi muhtemeldir. 

Miilhakata aid biit~eler 
9ehir Meclisi Biitc;e Encumeni, miil

hakata aid biitc;eleri tetkik ederek ik -
mal etmi§ ve mazbatalanm da haz1rla -
m1~hr. Bu hafta i'<inde vilayet merkez 
te~kilatma aid biitc;enin tetkikine ba§
hyacaktir. 

Konservatuar kadrosunda 
deg:i§iklik 

Belediye, Konservatuar kadrosundaki 
vurma sazlar, tromba ve tuba muallim· 
likler·i lagvedilerek yerine ada musikisi, 
viyola muallimlikleri ihdas edilmi§tir. 

Konservatuarm koro konseri 
Konservatuarda te§kil edilen koro 

heyeti 15 martta Fransiz tiyatrosunda 
ilk konserini verecektir. Koro heyeti 
muallim ve talebeden ibaret olmak li
zere 100 ki§iliktir. Heyet ilk konserinde 
garb eserlerinden ba§ka yerli halk §ar
ktlarrm soyliyecektir. 

ADLIYEDE 
~apisaneden ~1kar ~1kmaz 
Iki giin evvel hapisaneden c;rkan Ali, 

Kas1mpa§ada Ambar sokagmda oturan 
Rifatm evinden bir miktar e§ya c;alm1§ 
ve Ayvansaraya giderek bunlan sat • 
mak istemi§tir. Devriyeler sab1kahyt 
gorunce yakalam1§lar ve elindeki e§ya
Iarla birlikte Muddeiumumiligc teslim 
etmislerdir. 

Sovyet biiyiik el~isi 
degi§iyor mu? 

diinkii miizakereler Sovyet Rusyamn Ankara biiyiik el
~isi Kara Hamn yerine Berlin sefiri 

Sehir • Meclisinde 

Suri~ Yoldal?m tekrar memleketimize 
Tay are ere res"m abn· buyuk el<;i tayin dilecegi soylenmek -

tedir. Tahkik ve tevsiki kabil olm1yan 
madan benzin verilecek bu haberi ihtiyat kaydile veriyoruz. 

- Her iki buyiik elc;i memleketimizde ay-
,Sehir Meclisi diin ikinci reis vekili ni muhabbet ve samimiyete mazhar -

Tevfik Torenin riyasetinde toplanmt§tl!. dtrlar. 

Arnavud hiikumeti Tiirkiye
ye sefir gonderecek 

Celse ac;;Jld1ktan sonra gec;enlerde vefat 
eden azadan Ismail Hakkmm ailesine 
beyam taziyet etmek iizere gonderilen 
iki ki§ilik heyetin vazifesini ifa ettigi riya- Hiikumetimiz tarafmdan Tirana elc;i 
set makam1 tarafmdan beyan edilmi§ ve olarak Haric-iye Vekaleti mi.idiirlerin -
iki giin evvel vefat eden Sadettinin aile- den Alinin tayini iizerine Arnavudluk 
sine de beyam taziyet etmek iizere yeni- hi.ikumeti tarafmdan da hukfunetimiz 
den bir heyet se~ilmi§tir. nezdine bir sefir tayin edilecegi haber 

Ondan s~mra Beykozla fncir koyii 3 _ 1~lmm1~br. Yeni sefir geldikten sonra 
d 1 ki hukumet arasmda dostluk, ikamet 

rasm a yap! makta olan mevaddt mii~ • e ticaret mukaveleleri akdedilecektir. 
teile depolarma aid mukavelenamenin ~alen Arnavudlugun §ehrimizde yalmz 
baz1 maddelerinin tadiline dair hukuk i§- bir konsoloslugu vardrr. 
leri miidiirliigiini.in tezkeresi okmnnu§tur. • • • • • 

1stanbul iizerinde gec;ec.ek hav~i nakil Tiirkiye T1b Enciimeninin 
vasttalarma, bu depolardan resim aim- toplanbsi 
madan benzin verilmesi hususu da bu ta
dil edilen maddeler meyanmda bulun • 
makta idi. Meclis, tayyarelere resim aim· 
madan benzin verilmesi keyfiyetini kabul 
etmekle beraber tadilat §eklinin bir de
fa da kavanin enciimenine ve resme 
taalluku dolaYJsile oradan da miilkiye ve 
ikbsad enciimenine iade edilmesini muva-
flk goriilmii§tiir. , 

Belediye emeklilerine verilecek iic; ay
hklara kar§thk olmak iizere 45 bin lira -
ltk paranm bankaya yatmlmas1 hakkmda 
Dahiliye Vekaletinden gelen tezkere de 
okunarak paramn tedariki hususu maka
ma havale edildikten sonra ic;timaa niha
yet verilmi§tir. 

Jale Enisin cenaze 
merasimi 

T ahran Biiyiik Elc;imiz Enisin gene 
ktz1 ]ale Viyanada actkh bir surette ol
mii§ ve cesedi buraya naklolunmu§tu. 
] a lenin cenazesi evvelki giin biiyiik ihti
fallerle kaldmlmt§ ve Be~ikta§ta Sinan • 
pa§a camisinde namaz1 ktlmd1ktan sonra 
Rumelihisanndaki aile makberesine def
nedilmi§tir. 

Merasimde, Ankaradan ald1gt emir ii
zerine Haric.iye T e§rifat miidiir muavini 
Kudret Vekalet namma hazu bulunmu§ 
ve bu ihtifale pek c;ok zevat i§tirak etmi§· 
tir. Ba§vekil fsmet !nonii ile, Hariciye 
V ekili Doktor T evfik Rii§tii Aras vc 
V ekalet namlanna da c;elenkler gonderil
mi§ bulunuyordu. 

Cenaze merasimi c;ok hazin olmu§ ve 
hayabmn ilk bahannda diinyadan ayn
lan zavalh ] ale goz ya§lan arasmda 
metfenine tevdi edilmi§tir. Merhumeye 
tekrar rahmet dilerken kederli babast 
Bay Enise ve matemli validesi Bayan 
Mehri.ibaya ve karde~i Haleve tazivetle
rimizt sunanz. 

Tiirkiye Trb Enciimeni c;ar§amba ak
~aml profesor Abdiilkadir Noyanm ba§
kanhgmda toplanarak, Dr. Osman 9ere
feddin <;elik, Dr. Ali $iikrii, profesor 
Nazrm <;elik, profesi:ir General Cemilin 
tebliglerini dinlemi§ ve bu mevzularm 
miizakeresine, profesor General Kadri 
Ra§id Anday, profesi:ir Lutfi, profesor 
Abdiilkadir Noyan, profesor Naz1m $a
kir, profesor Biirhaneddin Toker, Dr. 
Esad Ra~id, Dr. Orban Tahsin, Dr. Asrm 
i§tirak etmi§lerdir. -·--Madalyalar pazartesi giinii 

tevzi edilecek 
Ankarada ac;tlan Kuc;iik San'atlar ser

gisinde miikilfat kazananlarm hediye -
lerile madalyalan oniimuzdeki pazarte
si giinii merasimle alakadarlara tevzi e
dilecektir. 

Sanayi Birliginin 10 uncu 
yildoniimii 

istanbul Sanayi Birligi onuncu y:th -
m kutlulamak iizere haz1rhklara ba§la
ml§tlr. _. ........... 
Gelenbevi mektebine hus1z 

girdi 
'O"c; gece evvel Fatih civarmda Gelen

bevi ortamektebine mec;hul baz1 hustz
lar girrni§ ve mektebin kur§un borula
rile muzesinden bir klSlm e§yayi c;ala • 
rak kac;mr§lard1r. Hadise hakkmda tab· 
kikata ba~lanmt§ttr. 

-·~ Adapazarmda bir ka~ak~I 
yakaland1 

Adapazar (Husus!) - Evvelki giin on 
be~ trenile §ehrimize gelen ismail adm
da birinin tavr1 ~iiphey·i celbetmi§ ve 
karakola davct edilen mumaileyhin c;an 
tas1 muayene edilince 4583 defter ka -
c;ak sigara kagrd1 bulunmustur. 

Polis, ismailin bu i~te ba§ka arkadas1 
oluo olmad1g1ru arastLrnlaktadrr 

12 $ubat 1937 

Biitiin diinya Amerikaya 
bak1yor 

1929 da ilk defa diinya ikttsadi buh· 
rammn §imali Amerika Birle§ik hiikfunet• 
lerinde ba§laytp miithi§ bir yangm gibi 
biitiin milletleri istila ederek cihamn iktt· 
sadi ve dolay1sile siyasi ve ic;timai nizarn 
ve intizamm1 altiist eyledigi hala hattr • 
lardan «;lkmaml§tlT. Bunun ic;;indir ki 
di.inya i§lerinin diizelmesi de heqeyden 
evve] Amerikadaki i§ierin diizelmesine 
bagh addediliyor. 

Gec;;en dart senelik Cumhurreisligi es· 
nasmda Amerikay1 ikttsadi ve malt uc;;u· 
ruma dii§mekten kurtaran M. Roosevelt 
(Ruzvelt) in pek yakmlarda ba§hyan 
ikinc.i ve son dort senelik Cumhurreisligi 
devrinde neler yapacagt derin bir alaka 
ile kiiremizin he§ k1t' asmda da bekleni • 
yor. 

\=iinkii Amerika Cumhurreisinin mu • 
vaffakiyeti biitiin diinya i§lerinin diizel• 
mesi ve muvaffakiyetsizligi ise biitiin be• 
§eriyetin felaketi demek olacag1, gec;;en 
be§ seneki ag1r hadiselerden istihrac edil• 
mektedir. Cumhurreisini intihab edecek 
ikinci miintahiblerin sec;imi mUcadelesin• 
de Amerikamn iki biiyiik partisinden de• 
mokratlann lideri ve namzedi olarak fa• 
aliyette bulunan M. Roosevelt, gec;;ell 
dart senede, memleketin sanayiini, zira " 
atini ve diger ikttsadi miiesseselerini kur• 
tarmak ic;in, ktrk sekiz hiikfimetin ittiha" 
dmdan miite§ekkil federal devletin biitiill 
mali ve ikttsadi kudret ve menabiini ve 
otoritesini kullanarak yaptlgt miidahale• 
lerin ve c;tkardtgt kanunlann tasvibini is" 
temi§ti. 

Dart yi.iz kiisur ikinci miintahibleri se' 

c;en k1rk milyon birinci miintahiblerdell 
yirmi be§ milyonu Roosevelt' e ve kalan 
on be§ milyonu da ikinci bi.iyiik parti 
cumhuriyetc;ilerin namzedi M. Landonil 
rey vermi§ti. Fa kat Amerikadaki intihab 
usuliiniin garabetinden dolayt on be§ rnil• 
yon mi.intahibin verdigi rey neticesind~ 
ancak 29 ikinci miintahib c;tkabilmi§ti. 
Ikinci miintahibler heyeti de, gec;;en a'/ 
kahir ekseriyetle M. Roosevelt'i ikinci ve 

sonuncu defa sec;mi§tir. Amerika kanunll 
esasisi bir adamm iic;; defa Cumhurreisi 
se<;ilmesine miisaade etmemektedir. 

Binaenaleyh M. Roosevelt Amerika• 
y1 urtarma i~in li§iin ligti ycni ve ~oo. 
tedbirleri oni.imiizdeki dort sene ic;;inde 
ikmal etmek mecburiyetindedir. Gecoell 
dort senedeki biiyiik tslahat ve bunlan ih· 
tiva eden kanunlar, ittihad yani federal 
mahkemelerinin ve bahusus ittihad ali 
mahkemesinin miidahalesi yiiziinden ya 
ilga yahud tadil edilmi§ti. 

Gelecek dort sene ic;inde bu mahkeme· 
lerin tekrar engel olma!llast ic;in l\11. 
Roosevelt'in kanunu esasiyi tadil etmesi 
bekleniyordu. Amerikahlann da lngiliz• 
ler gibi siyasi ve ic;timai i§lerde muhafa• 

zakar ve an' aneperest olduklanm pek iyi 

bilen M. Roosevelt kanunu esasiyi degi§· 

tirmek yoluna gitmege cesaret edemedi 

ve bunun yerine federal mahkemelerin ve 

bahusus dokuz azah ali mahkemenin ya§' 

Ian yetmi§i gec;en azalanna muavenet 

1<;m daha gene hakimlerin ilaveten tayi" 

nini kongreye yani parlamentoya teklif 

etti. Bu teklif kabul edilirse ali mahke• 

menin biitiin azalan yetmi§le doksan ya~ 

arasmda bulunduklarndan yeniden do .. 

kuz aza tayin edilmek icab edecektir. 

M. Roosevelt yeni azalann kendi ka• 

nunlanna engel olmryacaklarmt timid e• 

diyor. F akat bu teklif biiyiik bir frrttna 

kopardt. Kanunu esasinin nigehbam olan 

ali mahkemeye dokunulmast kanunu esa• 

siye dokunmak saytldt. Gerek cumhuri " 
yetc;ilerin, gerek demokratlarm muhafa ~ 

zakar cenahlan ayakland1. Mister Ro • 

osevelt teklifini karikatiirize etmek ic;in, 

yetmi§ten yukan ya§taki ayan ve meb'u• 
sana yardtm ic;in ilaveten azalar sec;il " 
mesi yolunda bir kanun teklif edildi. M· 
Roosevelt bu i§in ic;inden nastl <;Ikacak ~ 
T eklifinde muvaffak olursa, yeni 1slahat 

kanunlanm diledigi gibi yaptp tatbik e• 

debilecektir. Aksi takdirde biitiin te§eb " 

biisleri suya dii§ecektir. Biitiin diinya, btl 

i§in neticesini biiyiik alaka ve hatta en • 

di§e ile bekliyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 
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12 CUMHURiYE't 

Halk Partisinde 
yap1lan toplanti 

IBllYiylYik ~l\JJ~ $~nrro 

-------- PU$KiN'iN 
1-layatt ve eserleri 

Yazan: Peyami Safa 
-3-

3 

liEM NALINA 
MIHINA 

Okuyuculanmla bir 
hasbihal Mer' a ve ~ay1rlann 

tslahi i~in tedbirler Vila yet kongrelerinde ve
Bu k1s1m araziye bak1m iflerini te,kilatland1rmak rilen kararlar konu,uldu 

Pu§kin'in Frans1z ve ingiliz roman -
tiklerini taklid ettigini soylemek adet ol
IDU§tur. Rus §airlerinin en biiyiigii, sade
ce Avrupa romantizmini Rusyaya getir
mekten ibaret bir edebi ithalat acentahgi 
m1 yapmi§h? Boyle bir isnada ugramas1 
bak1mmdan Pu§kin, Abdiilhak Hamidi
mize benzer: isminin arkasmda Shakes -
peare'in, Byron'un, Chemier'nin biiyiik 
giilgeleri dola§hnhr ve Rus §airini bu 
garb dehalarmdan gelen tesirlerin himaye 
ettigi iddia olunur. Ge<;en amda Me
rimee bu benzeyi§i tesbit eden <<edebi ve 
tarihi portreler» inde §U sahrlan yazmi§· 
II: <<Pu§kin ve Lord Byron, edebi §ere
fin verebilecegi biiti.in tadlan ad1ktan 
sonra, ayni kuvvetli c;agda ve istidadlan
nm en olgun safhasmda oldiiler. ikisi de 
memleketlerinin edebiyah iizerinde hakim 
bir tesir yaph. ;3ahretleri bugiin sapsag
lamdir, ve hic;bir miinekkid, onlann isim
lerini biiyiik §airlerin listesinden silemez. 
Eserlerinde oldugu kadar tabiatlerinde 
de ball benzeyi§ler vard1r.» 

ret olan bir eserde bu kadar §iddetli bir 
kedere ve kendi nefsine aid bir §Uura asia 
tesadiif edilemez. Mesela benim, yarat
ma faaliyetinin ilk devresine aid telakki 
ettigim (:iganlar poemini ele ahmz. Ben 
yalmz, taklid etseydi bu kadar kuvvetli 
olmasma imkan bulunmiyan hararetinden 
bahsetmiyorum. Fa kat poem in kahrama
m olan o Aleko tipinde kuvvetli ve deritl 
bir dii§iince vard1r ki sonradan bi.itiin ol
gunlugile «Ongin» eserinde goriinecek -
tir. Orada kar§IIDiza c;1kan kahraman, ilk 
hayali manzarasile degil, reel ve anla§!l
masi miimkiin halile gene Aleko'dur. 
Pu§kin, bu tipte, dogdugu memleketi ge
zip dola§an bahts1z serseriye, halktan 
zorla aynlan cemiyetimizin bu tarihi 
kurbanma dehasmin miihriinii basmi§hr. 
Pu§kin bu tipi Byron'dan almad1. Bu 
meskensiz Rus serserisi hala san'atma 
devam ediyor ve uzun miiddet aram1zdan 
kaybolmiyacakhr. Eger <;iganlann ara
sma donerek orada vah§i ve serseri haya
llnm 1dealini ve tabiatin kucagmda siiku
nunu bulmazsa, Aleko zamanmda mev
cud olm1yan sosyalizme kendini atacak
llr. 0 yalmz §ahsi insiyaklannm doyma
sml degil, cihan§iimul bir saadet te an
yor. Rus serserisi, siikun bulmak ic;in bu 
saadete muhtacdir.» 

niimde, ~u bir hafta ic;inde gel
mi§ y1gm y1gm okuyucu mek
tubu duruyor. Hemen hergiin 

be§ alh tanesini aldigimiz bu mektubla
rm i<;inde her mevzua temas edenleri 
vard1r: Sikayetler, dilekler, ricalar, ha
berler, ihtarlar, tenkidler, medihler, hat• 
ta ender olmakla beraber hakaretler ila._ 

.. uzere bir layiha hazJrlandl Ankara .. ~.~ (A.A.) - 11 (2/ 937 
per~embe gunu saat II de Parlt genel 

Ankara 11 (T elefonla) - Mer' a ve 
c;aytrlar hakkmda miihim bir kanun layi
hast hazirlandi. Memleket hayvanlannm 
lslah ve teksirlerinde ba§hca rol oymyan 
~er' a ve c;ayularlffiiZtn baklffi ve 1slah1 
1§1eri bu layiha ile te§kilatlandmlmakta
dJr. 

tma almak Ziraat Vekaletinin vazifesi
dir. Ziraat Vekaletinde bir <;ayu ve 
Mer'a §Uhesi ihdas olunacag1 gibi, aynca 
bir de mer'a ve c;ayu el'lciimeni te§kil e
dilecektir. Vilayet ve kaza~arda icabma 

gore miiteaddid c;ay1r ve mer' a tecriibe, 
kontrol ve teksir istasyonlan ihdas edi
lecektir. 

1leride bir c;ay1r ve mer' a miifetti§ligi 
de ihdas olunacakhr. 

Ziraat V ekaleti bu mevzuda muhtelif 

Mer'a ve c;aytrlar hayvanlar kin iyi 
bir g1da membat haline getirilecek, muh
telif hastahklann ve ha~ratm toplanmi§ 
oldugu yerler halinden kurtanlarak mu
~Ir otlardan, su birikintilerinden ari bu-
1 dereceli kurslar ac;acak ve alakadarlann 
kundurulacak ve memleketin iktJsadi kal- fenni bilgilerini arhracakhr. 
IDmasmda mer' alanm1z mi.ihim bir un-

SUr haline getirilecektir. Layihaya gore Kanun layihasmda bu hiikiimlere mu-
ehli hayvanlann 1slah1 ve teksiri bak1mm· halefet edenlerin para ve hapis cezalarile 
dan mer'a ve c;ayirlara verilecek istika • recziye edileceklerine clair de maddeler 
llleti tayin etmek ve fenni bir kontrol al • vard1r. 

_ .... ................ ,.,.,.,mummnnnliiii!IIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIInmmmn•numu•• .... -·---

Cenubi Afrikada I Serbest miibadele 
harb hazirhgi 

Capta tayyare ve barb 
malzemesi imaline 

ba,Iandl 
Cap 11 (A.A.) - Sulhun en JYI 

Zamam harbe hamlanmak olduguna kail 
olan Cenubi Afrika hiikumeti, milletin 
harb malzemesini ihzar ile i~e ba~lamJ§ 
\'e Imperial Chemical Industries ile bir 
lltukavele imzalaml§hr. Bu miiessese, 
Pretoria' da bir miihimmat fabrikasJ vii -
tude getirecek ve bu miiessese senede 
on milyon mitralyoz kur§unu imal ede -
tektir. Bu miktar, ihtimal yalmz Cenubi 
Afrika Birligi ihtiyacatma degil, ayni 
~amanda biitiin lngiliz cenubi Afrikas! 
ihtiyaclanna kafi gelecektir. 

Hiikl1met, bir harb levaz1m1 leahhi.i -

d.ii meclisi te§kil etmi§tir. Ordu mev • 
Clidu meselesi de tetkik olunacakttr. 

Kadm ~orablar1 hakkmda 
talimat verilecek . 

Ankara II {T elefonla) -!pckli ka
dtn c;orablan hakkmda birc;ok §ikayetler 
Yap1hyordu. T etkikler bu §ikayetlerin 
}'erinde oldugunu gosterdiginden, mils -
tehliklerin aldanrnamasml temin edecek 
ledbirler almmasma liizum gorulmii§ ve 
it>ekli c;orablann haiz olmas1 lazlffi gelen 
\'as1flar tetkik edilmi§tir. 

Istanbul Ticaret Odasmm bu husus· 
takj noktai nazan son defa almdiktan 
Sonra, tesbit edilen bu vaSlfiar fkbsad 
Yekaletince ilan edilecektir. 

Istanbul Ticaret Odasma erkek c;orab
lan ic;in de tetkikatta bulunmast yolunda 
t<~limat verilmi§tir. 

bunkii Meclis miizakereleri 
Ankara II (A.A.) - Kamutay bu

gUn Fikret S1laym ba§kanhgmda yapbg1 
laplant.Jda askeri memurlar ve hakkmda
ki kanunun be§inci maddesinin tefsirine 
<~id kanun layihasmi miizakere ve kabul 
~bni§tir. 

Denizyollari ve Akay i§letmeleri fab
tikalan, Havuzlar ve Kilavuzluk mii • 
<liirliiklerile devlet reisine aid deniz vasi· 
talan memurlan ve gemi adamlan hak
tJndaki tekaiidliik kanununun da geri 
t~lmi§ olan maddeleri okunarak kanunun 
ltinci miizakeresi ikmal edilmi§tir. 
Kamutay yann da toplanacaktu. 

Suriye heyeti Parise ni~in 
gitmi§? 

Paris 11 (A.A.) - Saint Brice, Le 
Journal' de diyor ki: «Suriye heyetinin 
~anhkan Parise degil, Cenevreye gitme· 
j' lazimdi. Sancak statiisiinii anahtarlari
e lesbit eden Cenevredir. Sandler rapo-

lQndaki plam tamamlamak ona du§er. 
~onsey karanmn F ransa • Suriye mua-
1.edesinde istilzam ettigi tadilah Suriye-
11l~r kat'iyyen kabul etmiyorlar. 1stedik • t 1 bir ma metalibattan bjr tanesi yoktur 
1 Cenevrede kabul edilen muhtariyet 

~re?siplerile tabantabana z1d olmasm. 
UTJye ile hazuladtgimtzt Tiirklerle boz

l'rtu~tuk. Ayni usule devamla aksini yap
l'rtak rnevzuu bahsolamaz. AkhmlZI ba~I· 
;'la almanm sirasJdu. Suriyenin manev
~Sina uymakla herkesin ho§nudsuzlugu-

davet etmi§ oluruz. 

Suriye ile Liibnan arasrnda_ihtiliil 
l··Beyrut II (A.A.) - Suriye ile 
d ubnan arasmda Trablus !imam yiiziin· 
1 kn bir ihtila£ <;Ikacaga benzemektedir. 
f s enderun lim am meselesinin Suriye ic;in 
:n~ bir ~ekil almas1 iizerine ;3am hiiku -
·••elJ d . 
Ill k emze mahrec olarak Trablusu iste· 

e tedir. 

siyasetine doniif 
Am erika Reisicumhuru 

Meclisten salahivet 
istemiyor 

Va§ington II (A.A.) - M. Hull, 
ayan meclisi maliye komisyonuna gander 
mi§ oldugu bir mektubda miitekabiliyel 
esasma miistenid itilaflan siyasetine de -
vam edilmesi zaruri oldugunu bildirmek
tedir. 

Mektubda, deniliyor ki: 
«Hali hamda ticaret itilaflan pro -

grammm terki, beynelmilel ekonomi mii
cadelesine avdet demektir. Halbuki bu 
miicadele, bugiin intifa etmek alametleri 
gostermektedir. Siyasl miicadelenin ye • 
niden revac bulmaSJ, hie; §iiphesiz siyasi 
bir gerginlige sebebiyet verecek ve bu da 
bir~ok milletleri askeri ihtilaflara sevke
decektir .» 

Ayan meclisi,hali haz1rda Reisicum · 
hurun ticari itilaf!ar akdi i~in mi.izakere· 
Jerde bulunmak salahiyetlerinin tecdidi 
hakkmdaki teklifleri tetkik etmektedir. 

Maarif V ekaletinin bir 
tamimi 

Ankara 8 {Telefonla) - Maarif 
Vekaleti Maarif mi.idi.irli.iklerine gander· 
digi bir tamimde vilayet, kaza ve mer
kezlerile koylerindeki bUtiin mekteb mu
allim, talebe ve hademe say1lannm tas -
rih edilerek gi:mderilmesini istemi§tir. V e
kalet bundan ba§ka ileride a~Ilacak mek
teblerle kadroya ilave edilen muallim • 
lerin say1lanm mu!htevi cetvelleri de is
temi~tir. Buna sebeb yeni biitc;e haz1r -
hklan Clolaytsile icab eden tedbirlerin a
lmmasi ve muhaberelere liizum kalma -
mas1dtr. 

Pu,kin i~in Moskovada 
yapdan merasim 

Moskova II (Hususi) - Diin Mos
kovada Pu§kin abidesi oniinde §airin fa
ciah oli.imiiniin yiiziincii yi!doniimii mii -
nasebetile muazzam bir miting yapiimt§· 
tir. 

Moskova bOlgesi icra komitesi ve ay
ni zamanda Moskova P~kin komitesi 
ba§kam olan M. Filatof'un ac;1h§ nutkun
dan sonra §airier, amele ve mektebliler 
soz soylemi§lerdir. 

Diin biitiin Sovyetler B:rliginde, kay -
Jerde, ~ehirlerde, seyahat halinde bulu
nan vapurlarda mitingler, toplantiiar, 
konferanslar ve ak§am i.izeri de tiyatro ve 
konserler tertib edilmi§tir. 

Biitiin gazeteler di.inki.i nushalarm1 
Pu~kin' e tahsis etmi§lerdir. 

Merasim 20 §Ubata kadar devam ede
cek, bu on giin zarfinda mi.izaler, sergi
ler, abideler ac;Ilacak, Pu§kin'in ya§ad1g1 
ve c;ah§tigl yerlere tenezziihler tertib e
dilecektir. 

Hariciye V ekilimizin M. 
Stoyadinovi~' e bir telgraf1 
Ankara 11 (T elcfonla) - Hariciye 

Vekili Doktor Rii§tii Aras Balkan An • 
tanh Konseyi reisligini Y ugoslavya Ba§· 
vekili ve Hariciye N azm Stoyadinovc;e 
devretmek miinasebetile kendisine bir 
telgraf gondermistir. 

PARiS BORSASI 
Paris 11 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,03, Nevyork 21,44 1/2, 

Berlin 863, Briiksel 361,62 1/2, Madrid-, 
Amsterdam 1169,25, Roma 112,85, Liz -
bon 95,50, Cenevre 489,12 1/2, baktr 
61 1/4 - 62 1/4, kalay 230,17,6, altm 
141,11, giimii§ 20 1/8. 

sekreterligi binasmda Genyenkurul iiye
leri ve vilayet kongrelerine mii§ahid ola
rak gonderilen saylavlann da i§tirakile bir 
toplanh yapilmi~hr. 

Cumhuriyet Halk Partisi tiiziigiine 
gore bir senede yapiimasi icab eden Parh 
vilayet kongrelerinin bu sene yaptnlma 
y1h oldugundan, Parti te§kilall olan b~
tiin vilayetler Parti kongrelerini yapmi§· 

lardJt. 
Parti Gene! Sekreterligi kongrelerden 

evvel vilayet Parti ba§kanhklanna gon -
derdigi muhtelif tamimlerde hiikumet ve 
Parti beraberligi hakkmda Parti genba~
kurca ittihaz olunan kararm, Cumhuriyet 
Halk Partisinin memleketin siyasi ve i<:· 
timai hayatmda giittiigii yiiksek maksad
larm tahakkukunu kolayla§llrmak, Par
tiyi kuvvetlendirmek ve Parti prensiple
rini daha kolayhkla gerc;ekle§tirmek ic;in 
hiikumet tam yardimtni temin maksadile 
almdigmi ve bu sebeble kongrede de hal
km dilek ve §ikayetlerinin gayet ac;1k ve 
serbest olarak konu§ulup gorii§iilerek bir 
karara baglanmasml ve Parti ic;indeki 
her tiirlii sec;imlerin serbestc;e yapilmasmi 
teblig etmi§ ve kongrelerin cereyan tar -
Ztnl mahall-inde tetkik etmek Ve ffiU§ah~
deJerini bir raporla gene! sekreterlige bii
dirmek i.izere her vilayet kongresine hirer 
meb'us gonderilmi§ti. 

Bu ic;timada mii§ahid saylavlarm vila
yet kongreleri hakkmdaki raporlan ve §i· 
fahen verdikleri izahat iizerinde miiza -
kere cereyan etmi§tir. 

Mii§ahid meb'uslarm raporlarma ve 
§ifahen bildirdiklerine gore, bu sene vi
layet kongrelerinin umumiyetle ti.iziige ve 
Parti mevzuatma uygun olarak cereyan 
ettigi dilek ve §ikayetlerin ac;1k ve ser -
best olarak gorii~iiliip gerek mahalli i§
Ier ve gerek hi.ikumet merkezini ilgilendi
ren dilekler hakkmda kararlar almdigi, 
sec;imlerin serbest olarak yapiidigi ve va
lilerin Parti ba~kanhklanna tayin edilmi§ 
olmast hususunun miisbet ve faydah ne· 
ticeler vermi§ oldugu anla§Ilmi§tlr. 

Parti Gene! Sekreterligi mii§ahid ra -
porlannda mevzuu bahsedilen mesele -
ler ve Bakanhklan ilgilendiren dilekler 
hakkmda icab eden kararlan alacak ve 
te§ehbiislerde bulunacaktir. 

~imento fabrikas1n1n 
evsaft tesbit edildi 

Ankara 11 (Telefonla) - Simdiye 
kadar her <;imento fabrikast istedigi §e • 

kilde imalatta bulunabildigi gibi, haric • 
den gelen c;imentolarm da evsaft pek 
muhtelifti. Miistehilikler yalmz fiata e -
hemmiyet vermekte olduklanndan, kali
tenin bozuklugu birc;ok in§aat ve imar ha· 
reketlerine giri~ilmi§ olan memleketimiz
de bi.iyiik zararlar tevlid eder mahiyet al
ffii§llr. Bu sebebledir ki Ti.irkiyede kul
'lamlacak c;imentonun asgari evsafmm ta· 
yinine li.izum gorulmii§ ve bu c1het tesbit 
edilmi§tir. Haricden gelen c;imentolar da 
bu asgari evsaft haiz bulunacakhr. 

Memleketimizin muhtelif yerlerinde 
ayn ayn eb' ad ve evsafta tuglalar ya -
p1lmaktadir. Bu kan§tkhgm da oniine 

gec;mek iizere tetkiklerde bulunuluyor. 
Gerek mukavemet, gerek eb'ad itibarae 
tuglalann haiz bulunmas1 lazim olan va
slflar da aynca tesbit olunacaktu. 

Anadoluda 
fabrikas1 

bir hindyag1 
kurulacak 

Fa kat «Sovyetler Rusyasile ecnebi 
memleketler arasmda kiiltiir miinasebet
leri cemiyeti» nin bize gonderdigi bir 
biiltende bu benzeyi§e kar§l Pu§kin'in 
§Oyle miidafaa edildigini goruyoruz: 
«Pu§kin Rus iklimine ah§tmlan Avrupa 
medeniyetinin mlimessili olmu§tur. Co • 
cuklugundanberi, ic;inde dogdugu, bii -
yiidiigii, tahsilini yaphgt ve geni§ olc;i.ide 
kaidelerine boyun igdigi otokratik feodal 
rejim altmda ya§Iyarak Onsekizinci as
nn burjuva terakki fikirlerinin tesiri altm
da kalmi~ti. 

«Onsekizinci asrm bu fikirlerinde, 
Rusya ic;in, daha sonraki asrm ilk senele
rine kadar siiren bir yenilik cazibesi var
di. Avrupa medeniyeti §ahsiyetin uyam
§IOI, «ben» duygusunun aynhgmJ ve di· 
§an diinyaya muhalefetini te§vik ediyor
du. Halbuki feodalite rejimi, §ahsiyetin 
hierar§iye itaatini, din kanunlarile ve o
tokrasi iradesile te§ekkiil eden canavarca 
ic;timai biinyede bu §ahsiyetin dagilmasJ
m icab ettiriyordu. Dar kafah derebeyle· 
rinin muhitinde istiklal anyan bir §ahsiyet 
duygusu, ic;timai miisavat §Uuru nasi! do
gabilirdi? Rusyada Pu§kin'in ferdiyetc;i
ligi bir yenilikti ve hala iptidai §eklini mu
hafaza ediyordu. Vaktinden evvel inki
§af eden §ahsiyet prensipi, Pu§kin'i ge • 
cikmi§, kendini begenmi§, herkesi istlhfaf 
eden c;alc;ene bir ferdiye~ilikten uzak tut
mu§tu. Bunun ic;in Pu§kin, Byron' dan 

dogrudan dogruya tesir aldigl halde ona 
c;ok az benzer ve daha ziyade, vaktinden 
evvel ac;an ferdiyetc;iligi, diinyanrn ve 
ba§ka insanlann objektif k1ymetine isti
nad eden Shakespeare'm fikirlerine c;ok 
daha yakmd1r. 

«Byron'un aykm ferdiyetc;iligi bir hu
dud i«inde kalmi§hr; telmizlerini kendi 
§ahsiyetleri ic;inde hapsetmi§tir; ba§ka 
insanlarm duygulanna ve di.i§iincelerine 
niifuz etmekten ahkoymu§tur. Avrupa 
burjuva ferdiyetc;iliginin ecdadmdan biri 
say1lan Shakespeare unutmami§tl ki §ah
siyet kendi kendine biitiin kainatJ kap
hyamaz ve orada yalmz muayyen bir yer 
i§-gal eder. Pu§kin'in §ahsiyet "e diinya, 
§ahsiyet ve diger ferdler meselesi kar§I· 
smdaki duru§U da budur.» 

Pu§kin de hu iki ingilizden bahseder
ken aynen bOyle di.i~iinmi.i§tiir: 

«N e adamd1r ~u Shakespeare! diye 
yaz1yor, onun yanmda Byron ne zavalh 
kahyor I Byron ki her§eyde ve her yerde 
tek bir karakterden, kendi karakterin • 
den ba§ka hie; hir~ey gorememi§tir. Kah
ramanlarma hep kendi §ahsiyetinin muh
telif c;izgilerini dagitmi~br: Kimine gurn
runu, kimine kinini, kimine de melanko
lisini ilah ... vermi§tir ve ooylece, karan -
hk ve kudretli bir tek karakterden mana
SIZ bir c;oklanm viicude getirmi~tir. Tra
jedi buna demezler. Her insan sever, kin 
besler, kederlenir, sevinir, fakat hepsi de 
kendine g(ire. Shakespeare'i okuyunuz.>> 

Ankara 1 I (Telefonla) - Anadolu
da bir hindyagJ fabrikas1 tesisi ic;in vaki 
dian mi.iracaate !kbsad Vekaletince mi.is· 
pet cevab verildi. Lazrm olan ham mad
de tamamen memleket dahilinde yeti§ti
rilecektir. Elli sene hdar evvel (8 haziran 

- 1880), «Rus edebiyatl dostlan cemiye
ti» nde verdigi bir konferansta, Dostol
evski, Pu§kin'den §Oyle bahsediyor: 

Aleni te§ekkiir 
G~en giin vefahm teessiirle haber 

vcrdigimiz T1bbiye talebesinden Zon • 
guldakh Mustafa Metenin cenazesi diin 
birt;ok akraba ve dostlarile Askeri ve 
Miilki T1bbiye mektebi hocalan ve ta
lebelerinin goz y8§lan arasmda Eyiib -
de haz1rlanan makbereye defnedilmi§
tir. 

Merhumu hamil ve ~i~eklerlc siislen
mi§ olan tabutu $i§li <;ocuk hastane -
sinden kaldmlarak otomobille Beya -
z1da kadar getirilmi§ ve namaz1 Beya
zid camisinde k1hnd1ktan sonra tabut 
arkada~?larmm elleri ustiinde Eyiibe ka
dar gotiiriilmii§tiir. 

Mcrhumun ailesi, Mustafa Metenin 
hastahg1 csnasmda hastane idaresi ve 
bilhassa doktor Ahmed Rasim tarafm
dan gosterilen biiyiik ihtimama ve ce -
naze merasiminde bulunanlarm hepsi
ne gazetemiz vasttasile te§ekkiir etmek
tedir. 

«Pu§kin Rus ruhunun harikulade ve 
belki bir tek hadisesidir, der Gogo!. Ben, 
kendi hesablffia, Pu~kin'in peygamberane 
bir hadise oldugunu ilave edecegim. 0, 
Petro'nun biiyiik Jslahatmdan bir sene 
sonra ve tam milli §uurumuzu kazanm1ya 
ha§ladigimiz bir saatte goriindii ve yolu· 
muzu aydmlatl!. 

«;3airimizin fikir faaliyeti ii~ safha ge
c;irir. F akat bu ii~ safha keskin hudud -
!aria birbirinden aynlmi§ degildir. Bu • 
nun ~m, hence, «Onegin» in ba§l ilk 
devreye ve sonu ikinci devreye girer. 

«Pu§kin'in yaz1ya ba§larken Avrupa 
§airlerini, Parmy'yi, Chenier'yi, bilhassa 
Byron'u taklid ettigi saylenir. F akat 
Pu§kin'in ilk ~iirleri sadece bir taklidden 
ibaret degildir: Dehasmm istiklali or a
da hill' farkf.dilir. Y almz taklidden iba-

Biiti.in bu mukayeselerden anla~Ibyor 
ki, Pu§kin'in eseri, Avrupa romantizmi -
nin tabiati ve kainah «ene = ben, yahud 
!>enlik» mihrakmdan siizen halis ferdiyet
c;i bir diinya g(irii§iine yabanc!dir; Bi.i
yi.ik Petro Jslahatmdan sonra feodalite 
an'anelerinden s1ynlmtya c;al~an bir mil
letin en biiyiik milli i§tiyaklanm terci.ime 
etmek itibarile ic;timai ve oldukc;a realist 
bir edebiyatln miibe§~iridir; bOyle olma
saydi, oliimiinden yi.iz sene sonra, diinya
nm altida birinde her s1mf "e iher iddiada 
insanlarm ruhlanm agiZlarma getiren 
tebcil ihtiyac1 ve galeyam, diinyanm altJ
da he§ine sirayet edecek bir geni§lik ala
mazdi. Halis bir estetik bu eser kar§t
smda ne sayler, bilemeyiz, fakat besbelli 
ki Pu§kin vatamnm en yi.iksek tepesinde 
hala dimdik duran, koskoca bir halk ve 
millet ~airidir. 

PEYAMI SAFA 

Bunlarm c;ogu, takdir, tevecciih ve 
muhabbet ifade eden miiltefit bir mukad
deme ile ba§lar. Boyleleri, yaz1lanrruz1 
okuya okuya bizimle dost olan, bizi se .. 
ven okuyuculardu. Kimisi ha~in bir ifade 
i-le yaziimi§IIr. Anlanz ki okuyucumuz 
sert ve asabi bir adamdu. Mektublann 
baz~lan da, belli ki herhangi bir hadise
den heyecana gelmi~ bir yurdda~n slzh
yan yiireginden <;Ikmi§br. 

Herbiri ba§ka bir§ey istiyen, herbiri 
ayn bir telden <;alan bu mektublann, bii
tiin dileklerini azami hi.isni.i niyetimize 
ragroen, yerine getirmek miimklin degil
dir. 

Kendim, ~ahsan, bana mektub yazan 
okuyuculann arzulanm elimden geldigi 
kadar tatmine c;ah§makla beraber, bu • 
nun imkansiZ oldugunu hemen hergiin 
goriiyorum. Bu imkansizhk, burada iza
ht uzun si.irecek bir si.iru sebeblerden ileri 
geliyor: Mesela, bazan mektub sahibile 
ayni fikirde olmam. Bazan istedigini 
haks1z ve mi.istebad bulurum. Bazan. 
matbuat kanunu kalernimi baglami§hr. 
Bazan, oki.Jyucunun yaZilmasmt isredigi 
§eY bir ciiriim te§kil eder ila._ 

Arzusunu gazete ile yapamadiglffi o • 
kuyuculara, hususi SUTette mektubla c.e
vab vermek isterim; fakat, o vakit te ba
ZI gii<;.liiklerle kar§IIa§Inm; c;linkii, bu 
mektublann muhteviyah gibi imzalan da 
c;e§idlidir. Bir kismJ sarih adresli ve im· 
zahd1r, diger bir k1smt <<san c;izmeli 
Mehmed Aga» kabilden sadece bir i • 
simden ibarettir. Baz1lanmn da imza ye
rinde yalmz «bir okuyucu» veya «hir ka
riiniz» sazlerini g(iriirsi.iniiz. 

Adres Ve imzaSl sarrh olanlara bir di
yecegim yok. Onlar, yazdJdarmm • §a .. 
yed varsa - mes'uliyetini kabul eden ve 
kendilerini gizlemiyen cesur kimselerdir. 
Bu mektublann ic;inde de, nadiren, yan
h§ isim ve adresli olanlar vard1r. Bunla
ra mektubla hususi olarak verdigimiz ce-

Eski Moskova Sefiri Galib Kernali v.ablann Posta idaresi tarafmdan «bu 
SOylemez oglundan Pu§kin'in ailesine a- d b" 1 k a res.te . oy e imse bulunamamJ§tiT'>): 
id bazi tarihl bilgiler veren bir mektub al- kaydile 1ade edilmesinden anlanz ki im-
dim. $airin biyagrafisini aydmlatacak ve zas1 da, adresi de, maalesef. uydurma .. 
tamamhyacak kJymette buldugum bu sa- d1r. Bu gibi mektublar, bize, hem vakit. 
hrlann ne§rine delalet ediyorum: hem nakid ziyan ettirmekten ba§ka bir • 

cPuJikin'ln anast Nadejan'm biiyiikbaba.- ~eye yaramaz. Y almz bir isim yaz1p ad
si, takrlben 1696 da Habe§istanda dogmu§- reslerini gizli tutanlara da, mektubla ce-
tur. Yedi Ya.<?Inda iken, o devrln adetleri u- b 
zere c;almarak ista.nbula getirilmi§, ve ken- va vermekte giic;liik c;ekeriz. Ancak, ga-
disini satm alan Tiirk allesi tarafmdan zetede, bir iki sabrihk cevabla iktifa et • 
cibrahim> acll verilm1~tir. mek meoburiyetinde kalmz. 

1705 te, Qarm istanbul biiyiik elc;isl olan i 
comte •rolstoi, bu pek ~!r!n koley! bcgenip mzasiz mektublara gelince, bunu i -
satm aiJIU§, ve avdet!nde memleketine go- cad edene, bilmem ki ne demeli? Bazan 
tiirm~tiir. size, pek miihim bir§ey haber verirler d~ 

1808 de, Vilna'da bulunan Dell Petro, · · h 
Habe~li kolenin gozlerindeki z.ekii.YJ. sec;ti- «ISim ve i.iviyetimi yazmadiglffi ic;in beni 
glnden, kendisi vaftiz babahgmt, Polonya mazur gormenizi rica ederim» derler. Bu 
Kralic;esi de anaiigtni kabul ederek hemen miihim haberi vereni ara da bul, kendisi4 
ortodoks yapmH}lar, ve «Abraham Petro - 1 
vitch Hannibal> admt takm~larchr. e goru~mege, anla§maga ve i§i tamik et• 

Ondan sonra saraya alman Hannibal, mege c;ah~!.. 
y~mm kiic;iik!Ugiine Ilagme~ ~inde ve Onun i~in, biitiin bu imzas1z mektub-
evzih etvarmda. o derece zeka ve becerlk-:. 1 t t H" . . . b' 
JlkJer gO.stermi!l kl: bir arahk solucan has- an sepe e a anz. UV!yebm 1zden, bn 
tallg'lna tutuldugu zaman, hll(blr~eyden c;e- kadar sakhyan bir ferdin soziine inan .. 
kinmiyen ve pek laiiball me§reb olan Deli mamakta mazur degi) miyiz) 
Petro'nun, kendisini tedavi ederek, bizzat Ball kt bl d d · k' h h -
ooceklerlni parma.klarile aytkiiyacak de - . me u ar a var Ir 1 er ang1 
recede, sevgisini kazaruru~trr..... btr mesele ha:kkmda bizi yazt yazmaga 

Nlhayet, cerbeze ve fttri istldadl o kadar davet eder ve mesela korkmaym yazi 
nazar1 dikkati celbetmi~? ki, yirml ya§mda • ]' . be• . . ' n~ 
iken, tahsil ve terblyesi tekemmiil etLiril - mes u Iyeh varsa mm1dr. (Halbulcx 
mek iizere. Deli Petro tarafmdan Parise matbuat kanununda mes'uliyetler mii~ ,. 
gonderilmi~tir. -· terektir.) Bu meseleyi bi.itiin c;Iplakhgil 

Zaten askerlikle iilfetl olan, ve meslegme h · . . d bekl . e 
c;ok bagh bulunan gene Habe§li, orada da ~a~mayl amtyel!mz en · enm falan 
biiyiik blr istlda.d sahib! oldugunu tesllm filan ... Ve mektubun sonunda «imzamm 
ettrrerek, arkada~lan arasmda sec;kinler- mahfuz kalmasmi rica ederim» kaydi jh... 
den olmu~?tur. f · · H tt h • b' "k' · 1 

1720 de, ispanyollara kar§t yap1lan harb- Ira;Isi .. · a a §a SI IT §I ayeh o up 
de b~mdan yaralanarak miilazim §eridini ta 17llzasmm mahfuz kalmasmt istiyenler 
kazanmt§tir. bile vard1r. 

Parise doniince, :;;ohretlnin her tarafa B'· · hf k 1 k dil 
yayilnu~ oldugunu hayretle gormii§, ve en . ~~· Imza~m rna. ~z a mast ay e 
klbar salonlarm kap1lan ardma ka.dar ken- Isten11en ~eym dercm1, kanuni imkanlar 
dlsine ac;Ilmi$tiT .... 0 derece ki... - giinahi derecesinde kabul ve buna riayet ederiz 
s<iyllyenlerin ba::;ma - o kibar alemlnde aroma herhangi bir m I . 1 
birQok canlar da yakm~ imi$..... . . :. ese emn yazi. mas! 

Fakat, tab'an vazifesine son derece bagll, 1<;m yuksek perdeden konu§arak b1zden 
ve r;ok c;al1~kan bir adam oldugu il(ln az medeni cesaret istiyen bir okuyucu evve
zama.nda kendlsini o z.evk ve sefahet der- Ja kendisini bu med • h. b' • 
yasmdan kurtararak, Topc;u Miihendis ' .. . w~OI ~e~are n uazmt 
mektebine glrm~ ve 1726 da yiizb~I ola - olsun gostermeh deg1l midir? 
rak c;tkmi§tlr: . .. Hasbihalim uzad1. Aziz okuyucula .. 

Tahs!llnl bitirlnce hemen Rusyaya do - nmdan istedigw im d . L' tf k b-
nerek Deli Petro'nun kumandam oldugu • ~u ur · u en me tu 
topc;u' alayma yiizba~I olarak allrum$tir. larmizJ Imzalaymiz, ac;1k i~im ve adres -

Az S?nra, bir Rum tiiccarmu~ gayet gii- lerinizi de yazm1z. istediginizi gazeteye 
zel kiZile evlenerek, csapsar)) b1r kiZI do~- yazamazsak h' 1 · b 
mu§ ve adm1 Polyxene koymu§tur. . • • 1« 0 maz~-1. SJ:U ceya ver-

Qok kiskanc olan Hannibal, karlStni pe- mek 1mkamm bulahm. Evet, tmzamzt 
c;eli gezmege mecbur eder, blr taraftan da, simsiki mahfuz tutay11n amma, mi.isaade
hlc; yij.ziinii gormek istemedigi kiZmm ta - n · zl k · ld w b"l · S b" • 
lim ve terbiyesine son derece itlna eder - ~ . e Im 0 ugunuzu I eyim. .~~ IZl 
m1~. Biiyiiyiince, epeyce bir cihaz vererck b1hyor ve mektub yaz1yorsunuz, biZlm de 
kiZim eyJendirmi§ ve blr dab a gormeml§- sizi bilmege hakktmiz yok mu? 
tir .. 

Gayet hadldimlz~. son derece temjz yii
rekll tam manasile namuslu, pek te basis. 
o nl~bette de hassas olan Hannibal. om -
ri.ini.in sonuna kadar, memleketinden ka -
c;Inhrken, k:Jz karde~inlt"'. kendi~inl denize 
atarak, !l(inde bulu11dugu gemiyi takib ede 
ede boguldugunu hala gotmekte oldugunu 
anlat1r ve aglariDI§ .... 

Deli Petronun vefatmdan sonra, devrin 
en niifuzlu adam1 ohm meshur cMen -
chikoh un hi§mma ugnyarak. bir~ok bcl
llb~ll adamlar arasmda o da SiberyaYJ. 

boylami$, ve ancak irnparatoric;e «Elisa -
beth» devrinde af ve itlii.k olunarak, sa -
Ylh vazifelerde bulunmul_;, ba$kumandan
hga kadar t;Ikmi!ltir. 

1781 de 93 ya$mda olmiill olan Hannl -
bal'in ad1, Pu§kln'in biiyiikbabasi olmak 
itibarile, Fus edebiyatm:t:t c;ok gec;er., 

Esk! Moskova scflrl 

Galib Kemali Soylemezoglu 



_ A====~==========================] II ~~~~~ ~eytanm yaptJgi kaza 
~=========:=== 

Ocakta yanan kahn odunlann ne§ret
tigi sicakhk, tath bir riizgar gibi yiizlerine 
~arpiyordu. Onlar, omuzomuza, elele ve 
dizdize biribirlerine sokulmu§lar, di§an
da lapa ]apa yagan kan unutmu§lar, goz
leri alevlerin bel km§lannda oldugu hal
de oturuyorlardi. Denebilirdi ki diinya -
nm biitiin §ehirlerinden ka~an saadet, bu 
dagba§mdaki mlitevaz1 orman bek~isinin 
kuliibesine sinmi§ti. 
o~ aydanberi evli idiler ve biribirlerini 

olesiye seviyorlard1. Saadeti, avuclann
da yem yiyen uslu bir giivercin gibi mad
di bir §ekilde ve kendilerine yakm hisse
diyorlardi. 

Kansi baharda yeni a~mi§ salk1m yap
raklan renginde a~1k ye~il gozlerini alev
lerden ayirarak kocasma ~evirdi: 

«- Oyle dalgm dalgm ne dii§liniiyor
sun gene?» 

Koca ormanda otii§en ku§lann hi<tbiri
nin sesi gene ve yaki§Ikh orman bek~isine 
kansmm sesi kadar tesir etmezdi. Alev
]erin tuncla§hrdigi esmer yuzunu yava§ 
yava§ kansma ~evirdi: 

«- Diinkii kaza bir tlirlli akbmdan 
~Ikmiyor. Zavalh kadm I Tam yiiregin
den vuruldu. Y a kocas1? 0 daha baht
siz .. Miistantigin oniinde bir tabanca du
ruyordu. T abancayi kapmak ve kendi
sini vurmak i~in oyle bir atih§ atildiyd1 
ki... Dart ki§i gii<tbela kendisini tutabil
dik.» 

Bu sazler lizerine kansmm da yiizii 
hafifc;e sarard1 ve ince yanaklannda bir 
an bir titreyi§in akisleri gi:iriildii. Simdi 
gene, ikisi de ate§e bakiyorlardi. Gene 
kadm sordu: 

«- Sen bana bu kazay1 iyiee anlat
madm. N as1l olmu§ kuzum ?» 

Orman bekc;isi gene kendisi gibi bir or· 
man bekc;isi olan arkadi§min bir gun ev
vel feci bir kaza" netieesinde gene ve gli
zel kansmi naSI! oldiirdiigiinii agir bir 
sesle anlath: 

«- Miistantigin oniinde hirer hirer 

soyledi. Hani avdann bazi defalar §ey

tanm bo§ bir silaht kendi kendine dol -

durduguna ve bu yi.izden baz1 kazalar 

vuku bulduguna clair masallan var ya; 

i§te ocagm kar§Ismda kansile otururlar

ken hunlan anlahyormu§. On anlatirken 

kariSI da kahkahalarla giilliyormu§. Bu 

masallara inandigi i~in onunla alay edi

yormu§. Sonra yerinden kalkmi~, ocagm 
iizerinde as1h duran av tiifegini almi§. 
Kocasma sormu§: 

«- Simdi bu ti.ifek ho§tur de gil mi ?» 
«- Evet, daha bu sabah yagladun. 

Ve sabahtanberi de di§an !;Ikmadim.» 
Beriki gene kahkahalarla sormu§: 
«- Simdi bunu §eytan kendi kendine 

doldurabilir mi ?» 
«- Oyle diyorlar I» 
«- Haydi camm oyle §ey olur mu? 

Hie; bo§ bir tiifegi §eytan kendi kendine 
doldurabilir mi ?» 

Birdenbire ti.ifegin namlusunu yiire -
gine dayami§ ve parmagile tetige basml§. 
Fa kat silah birdenbire patlamasm m1? 
(:IIgm gibi ayaga fuladigi anda tiifegi 
ogleye dogru kuliibelerine yakla§an bir 
~akah pencereden vurmak ic;in doldur -
dugunu hatrrlami§. Hatirlami§ amma, i§ 
j~ten ge~mi§. Kasabadan doktor gelinciye 
kadar da zavalh kadm ... 

J andarmalar da onu gotiirmii~ler. hte 
!heosi bu kadar. Sonra bir~ey daha var. 

Miistantiklige gelen kadmlar soylediler. 
Z valh, gebe imi§ te .. » 

Oday1 gene bir sessizlik kapladi. 0-
cakta yanan kahn odunlann c;Ihrhlann -
dan ba~ka hic;bir ses duyulmuyordu. Ne
den sonra gene kadm nefes gibi hafif bir 
sesle mmldandi: 

«- Ben de gebeyim .. » 
«- Sen de mi ?» 
Gene orman bekc;isi biiyi.ik bir muhab

betle kolunu kansmm beline dolad1. 
Gene kadm baharda yeni ac;mi§ salkim 
yapraklan renginde ac;1k ye§il gozlerini 
alevlerden ayirmiyordu. Bu sefer kocas1 
sordu: 

«- ~imdi de sen daldm. N e dii§linii-
yorsun ?» 

Gene kadm kocasma bakt1: 
«- Sa hi mi ?» 
«- Ne sahi mi?» 
«- ,Seytan bo§ bir tiifegi kendi ken

dine doldurabilir mi ?» 
Bu sefer orman bekc;isi giir sesile bir 

kahkaha ath: 
«- Deli misin sen? Hie; bOyle §eye 

inamhr m1 ?>> 
Fa kat denebilirdi ki bu kahkaha sami

mi ve i~ten dogma degildi. Daha ziyade 
kar1smm hassas kalbini kaphyan hi.iznli 
dag1tmak istiyen bir arzu gizliyordu. Ka
TISI ayni dalgmhkla yeniden sordu: 

«- Mademki yalan, bunu neden hep 
soy lerler ?» 

«- Avc1lar geveze, biraz da yalanci 
insanlardir da ondan. Bilsen ben kendi
lerinden ne inamlm1yacak masallar din -
ledim. hte bu masal da onlardan biri. 
N ereye bak1yorsun ?» 
«- Senin de tiifegin ocagm iistiinde 

asih.» 
«- Elbet I tiifek soguk yerde durursu. 

sonra rutubetten iyi i§lemez. Onun i~in 
blitiin ave1lar ve orman bekc;ileri tiifek
lerini ocagm iistiine asarlar.» 

Gene kadm ipnotize edilmi§ gibi aya· 
ga kalkh. Titriyerek elini uzatt1. Duvara 
as1h duran tiifegi ald1: 

«- Tiifek bo§tur degil mi ?» 
«- Evet. Daha bu sabah yaglad1m. 

Sabahtanberi de di§an <;Ikmadigim ic;in 
doldurmadim.» 

«- ,Simdi §eytan bunu kendi kendine 
doldurabilir mi ?>> 

Gene kadm gayriihtiyari bir hareket
le tiifegin agunt g()gsiine -dayaml§U. Or~ 
man bek isi ~tarardr~ 

«- B1rak onu elinden camm. Boyle 
§eylerle oynama !» 

<<- Ne zarar var! Tiifek dolu de -
gil. Seytan da kendi kendine doldura · 
maz.» 

Eli yava§ yava§ tetige dogru iniyor -

du. Gene orman bek~isi bu manzaray1 

daha fazla seyretmege tahammiil edemi

yerek dogrulmak istedi. Fa kat kansmm 

asabi parmaklan o zamana kadar tetige 

eri§mi§ti. Ba§parmagJ ayni asabiyet ve 

siiratle tetige bash. Basbasile beraber ko

casmm sapsan bir yiizle hayk1rmas1 bir 

oldu. 

Hayul.. 

Tiifek patlamadd. 

Ve bu mes'ud yuvadaki saadet, ye -
rini felakete terketmedi. Sadeee bu hay· 
km§ gene kadm1 iirkiittii ve tiifek tok bir 
ses ~1kararak yere dii§tii, o kadar .• 

Yazan: 

MURAD SERTOCLU 

Bu hafta 5 U MER sinemas1nda 
Her yerde goriilmemi~ bir muvaHakiyet kazanm1~ olan 

senenin en biiyiik musikili ve ~arkth filmi 

SOY OT 
Sehhar ydd1z i E R N E D U N N E 

ve me§hur zenci bariton PAUL ROBESON 
tarahndan oynanm11l biiyiik temaljah emsalsiz film. 

PAUf.:. R~BES~N tath ve munrik aesi ile me11hur c Old Men River 
~ark111 1 e d1~er btr ~ok farktlar taq-anni etmekte:lir. 

13.~fi!~~~n A S.R i sinemada 2 biiyiik 
tilm 

Perdede 1000 artist 
LESLiE BANKS 

ANNABELLA, JEAN MURAT 
ve CHARLES VANEL tarafmdan 

NINAMAE KiNNEY 
ve me!jhur zenci muganni 

~ I 

soN ucu~ PAUL ROBERTSON 
buyiik a§k ve ihtira .. romam. 

em·alsiz ve alakabah~ bir 

tarafandan oynanma~ 

BOZAMBO 
•ahl'ser fevkalade macera filmi. 

·--------~ .. ----------------------

CUMHURlYE'I' 

Berberlerin derdi I 
Ondiile makinelerini 
kimlerin kullanacagi 

mesele oldu 
Gec;enlerde Sehir meclisi miizakerele -

rinde mevzuu bahsolan ondiilasyon rna -
kinelerine ve bu makinelerin kimler ta -
rafmdan ve ne gibi §eraitle istimal edile
bilecegine dair olan makam tezkeresi, 
tetbk edj]Jroek lizere enciimene havale 
dilmi~ti. Berberler cemiyeti reisi ismail 
Hakk1 ile Berberler mektebi miidiirii ih
san diin Belediyede bu i§le me~gul olan 
enciimene miiracaat ederek bu husustaki 
tekliflerini bildirmi§lerdir. Berberler ce -
miyeti, evvela ondiilasyon yapaeak olan 
§ahislarm, cemiyet tarafmdan a~Ilacak o
lan kursa devam etmesini, kurs miiddetini 
ikmal edenlerin, gene mektebde (ba§ka 
bir yerde degil) bir miitehassis heyeti ta
rafmdan imtihana tabi tutulmasm1 ve an
cak bu imtihanda muvaffak olanlara on
di.ilasyon yapmak hakb ve salahiyeti ve
rildigine dair bir tasdikname verilmesini, 
boyle tasdikname ve ehliyetnameleri haiz 
olanlann ondiilasyon makinesi eelbede
bileceginin ve ondiilasyon yapabileceginin 
§art ko§ulmasmi, tasdiknameyi haiz ol -
miyanlann makine getirtmelerine miisa • 
ade edilmemesini teklif etmi§lerdir. 

Berberleri temsil eden heyet, bu noktai 
nazarlannm enciimen tarafmdan muva -
fik goriildiigiinii soylemi§lerdir. 

Diger taraftan ayhkla c;ali§an kalfalar 
da, cemiyetin teklif ettigi bu §eklin bir 
ne~ inhisar mahiyetinde oldugunu, bu 
§Ckii kabul edildigi takdirde ancak rna -
k!n~ celbedebilecek kadar sermaye sa -
h1bi olan di.ikkan sahiblerinin ondi.ilas -
yon kursuna devam etmeleri ve tasdik -
~arne _almalan icab edecegini, makine ge· 
tntem1yecek kadar fakir olan ve iicretli 
<;iili§an kalfalarm kursa devam etmesine 
llizum kalmJyaeagim, netice itibarile bu 
i~ten yalmz sermaye sahibi diikkan sa -
hiblerinin kazanacagmJ soyliyerek tekli -
fin haks1zltgmdan bahsetmektedirler. 

Uzun senelerdenberi biiyiik endi§e ~ 
lerle ~ekmekte oldugum mide bastali
gJmdan miitevellid 1shrablanrru emsali 
gori.ilmemi§ bir ur alma ameliy~tile in
ta~ .ederek bayatimi gok korkung bir 
t~_hhkeden kurtaran k1ymetli operata
rum M. Kemale medyun oldugum min
net ve §i.ikran borclanm1 alenen arzey
lerim. • · 

M. Ayn·i.Kflntarcwglu Kayse-rit r~ 

Te§ekkiir 

T ayyare piy~ngosu 
Ke~ideye diin ba~land1 

Biiyiik ikramive olan 50 bin lira 
36367 numaraya ~Iktt, 32732 numa

ra da 15 bin lira . kazandt 
Tayyare piyangosunun §Ubat ke§idesi 18806 18957 19243 19269 19563 19532 

di.in Beyoglunda Asri sinemada c;ekil - 19684 20175 20373 20957 21019 21121 
mege ba!?lam1!?br. Bu k~idenin en bi.i- 21219 21244 21314 21548 21558 21751 
yiik ikramiyesi olan 50 bin lira 36367 22163 22210 22297 22600 23148 23249 
numaraya ~Lkmi§tir. Bu biletin bir par- 23676 23759 23866 23949 24329 24579 
c;as1 Goztepede Kay1!?dag1 caddesinde o- 24645 25039 26091 26102 26108 26176 
turan Fevziyededir. Ke§ideye bugiin de 26603 26756 26959 26972 27566 28068 
devam edilecektir. Di.inkii ke!?idede ik- 28189 28333 28640 28727 28736 28831 
ramiye kazanan numaralar sua terti - 29642 29777 30069 30128 30396 30493 
bile a:;1a!rtdad1r: 30925 31113 31188 31206 31283 31367 

50 bin lira kazanan 31459 31517 31624 31642 31713 31848 
32323 32342 32484 32682 32854 33037 

36367 33209 33341 33543 33559 33563 33651 
15 bin lira kazanan 33841 34] 12 3432o 34328 34342 34554 

32732 
34854 35170 35421 35454 35463 35511 
36134 36532 36559 36686 36816 36999 

12 bin lira kazanan 37235 37286 37694 37819 37867 37994 
25264 38093 38436 39140 39160 39322 39378 

30 lira kazananlar 
I 0 bin lira kazanan 3o 332 936 1o15 1126 n31 

27321 1149 1287 1405 1413 1621 1743 

3 b·ln lira kazanan 189o 2249 2359 2374 2519 2734 
3077 3081 3259 3595 3610 3810 

35611 3825 3919 3945 4055 4140 4331 

Bl·n ll"ra kazananlar 4532 4596 47n 4735 4739 4829 
4868 4970 5128 5171 5237 5415 

4002 14840 5559 5739 5910 6025 6035 6143 

5 6229 62~ 6346 6629 6643 6920 
00 lira kazananlar 7088 7097 7275 7486 7996 8583 

805 4086 4332 4396 6902 7821 8787 8916 9166 9270 9308 9515 
9419 9744 12301 13411 13415 18002 9529 9544 9546 9624 9991 10115 

20886 25189 34565 39506 10172 10378 10599 10607 10619 10666 

200 lira kazananlar 10826 11002 111o3 11199 11676 12o53 
12091 12102 12280 12500 12588 12871 

8240 10206 12589 13143 14063 14724 12924 13616 13686 13763 13867 13977 
14871 15216 16373 16992 17114 18399 14005 14040 14163 14250 14254 14305 
18454 19224 21990 22095 22665 22839 14546 14612 14732 14795 14879 15019 
23453 24880 26177 26479 27902 28808 15924 15519 15817 15874 15882 15900 
29022 29024 30273 31464 33375 35871 16199 16357 16401 16846 16850 17232 
36056 36207 37810 37976 38909 38969 17336 17493 17669 17955 18390 18401 ' 

I 00 lira kazananlar 18616 18785 18924 18967 19089 19204 
2659 3038 3283 6939 6977 7142 10231 19454 19782 19861 19969 20027 
8000 8488 9151 9464 9465 9997 20169 20458 20566 20600 20695 21020 

10144 10239 12934 14580 17121 17238 21176 21397 21721 21733 21740 21832 
17469 18561 19239 20685 21215 22721 22217 22309 22335 22569 22811 22864 
22819 22993 23445 23755 24656 25096 23030 23032 23085 23143 23237 23423 
25112 25988 26565 26771 26953 27168 23573 24170 24378 24339 24354 24394 
27467 27855 28371 29355 29372 29529 24442 24493 24553 24720 24896 24945 
32054 32448 32550 33055 33140 33305 24992 25220 25347 25352 25416 25424 
37675 37787 38477 38675 39439 39691 25552 25646 25830 25840 26042 26136 
39783 39791 36157 26549 26568 26595 26642 26779 

26815 27398 27441 27 6~ 27870 27 7 
,, 50 lira kazananlar 281oo 28274 283oo 28396 2ano 29041 

124 241 374 537 1491 1566 29124 29174 29278 29330 29469 29476 
1725 1775 1879 1932 2202 2662 29690 29818 29990 30167 30276 30370 
2866 3390 3432 3467 3513 3728 30422 30448 30757 30930 31033 31090 
4225 4548 4635 4679 4774 4831 31145 31223 31520 31757 31787 31879 
4973 5485 5560 5561 5644 6118 31994 32006 32010 32102 32283 32415 
6504 6530 7056 7256 7322 8315 32519 32616 32631 32666 32711 32788 
8566 8903 9187 9269 9329 9437 32912 32922 32974 33353 33523 33648 
9533 10106 10528 10612 10734 10781 33810 33820 34011 34245 34740 34948 

10984 10999 11850 12817 13104 13368 34957 35046 35060 35077 35238 35541 
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( Rn aksamki prosuam ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mustkisl - 12,50 ha-va· 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyatl - 14 san-
17 fnkilab dersleri: Universlteden nakJen: 
Mahmud Esad Bozkurd tarafmdan - 18,30 
plakla dans musikisi - 19,30 spor musaha· 
beleri: ~ref ~efik - 20 Vedia RIZa ve a.r· 
kada:;;lan tarafmdan Tiirk muslkisi -ve 
halk §arkilan - 20,30 Orner R1za tarahndall 
arabca havadls - 20,45 Cemal Kamil ve ar· 
kfl.\lda§larl tarafmdan TUrk musiki.Si -ve 
halk §arkilan, saat ayar1 - 21 ,15 orkestra· 
22,10 ajans ve borsa haberler:i ve ertesl gii• 
nUn prograiDJ - 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet parc;alan - 23 son. 

viYANA: 
18,15 §arkllar, spor, seyahat - 20,05 na· 

berler, ha.va ve sa.ire - 20,35 Viyana musi· 
kisi - 2.1,45 eglencell yaym ve musikl • 
23,25 Esperanto - 23,35 musiki ve 11an ~ 
24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 gramofon, konu§malar - 19,05 mu· 

slki, gelecek haftanm program!, §an ve pi· 
yono - 20,35 ulusal yaym - 21,05 haberlet • 
21 ,15 eglenceli kon.ser - 22,05 operet yayl" 
m - 23,05 hava, spor ve saire - 23,25 ropor· 
taj - 23,40 gece konserl - 24,40 dans have.· 
Ian. 
BUDAPE~TE: 
18,05 konferans - 18,35 salon orkestrasl • 

19,05 spor, konferan.s - 20,35 opera. blna • 
smdan naklen opera laym1, istira.hat es• 
nasmda siyasi haberler - 23,30 hava, gra• 
mo!on, ingilizce ha.berler - 24,10 ~ingene 
orkestras1. 
BUKRE~: 
18,05 ingiliz musiklsl, hava, konu§ma -ve 

saire - 19,15 gramofon, konferanslar - 20,40 
opera yaym1, lstirahat esnasmca habet· 
ler, spor - 23,50 frans1zca ve almanca hlJ," 
berler - 24 haberler. 

LONDRA: 
20,05 orkestra konseri, mtinaka~a - 21,05 

haberler ve salre - 21,35 e!tlencell sket;, kO' 
nu:;;ma ve saire - 22,35 orkestra kon.serl .. 
23,35 iskot;ya dan.s muslkisl - 24,05 haVll• 
spor, konusma ve saire - 24,30 dans orkeS• 
tras1 - 1,35 haberler ve salre - 1,45 koro 
konseri. 

PARiS fP.T.T.l: 
18,35 ~ocuk korosu - 19,05 gramofon. ko• 

nu:;;ma, gramofon - 20,35 havadls, ha-va. 
gramofon - 22 opera blnasmdan naklen: 
Monna Vanna. 

ROMA: 
~0,2.5 yabanc1 dlllerde haberler, hava ve 

saire, fa~lzm haberlerl - 21,45 operet ya ~ 
ym1, lstirahat esnasmda konu~malar, na· 
berler, ~;onra dans muslklsl - 24,05 habet• 
ler - 24,20 dans musikisl. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtellf semtlerind'

nobet;(;i olan eczaneler §unlardrr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminontinde (Be~ir Kema]), Beyaz1ddll 

(Asador), Kiigiikpazarda (Necati Ahmed), 
Eyiibsultanda (Hikmet Atlamaz), f;lehzade• 
ba.!jm.da (Hamdll, Ka.ragiimrtikte (Kems.l>• 
§ehremlninde (Naz~m.), Samatyada (Teo-
filos), Ak.sa.ra. da. ( ere!) , Fen ,.u -
yadi), A!erpdarda (E§ref Ne~t), BakrrltoY· 
de (Merkez). 

Beyoglu clhetindekiler: I Galatasa.rayda <Matkovit;), Galatada 
(Mustafa Nail). f;li::>)lde Asun, Ka.sunp~· 
da (Vaslf), Haski:iyde (Neslm Aseo), Tak ~ 
simde (Zafiropulos) ve (Ktirk!fiyan), Be .. 
~?i~~ta. (Nail Halid), Sanyerde (AsafJ. 

Usktidar, Kad1ki:iy ve Adalardakller: 
.. Heybellde (Halk), Btiytikadada (Halkl• 
Usktidarda <Merkez), Kadiki:iyrle Paza.ryo" 
lunda (Rlfatl. 

Cumhuriyet Merkez Bankas1 Umum 
miidiir .muavini, sevgili karde§imiz 
Hayreddm Bedirgilin beklenilmiyen a
cikh oliimii miinasebetile sozlii ve ya
Zl.~l bv~~s~~Ilarile yas1m1ZJ payla§mak ve 
yureg1mrzm onulmaz yarasma merhem 
siirmek kayrasmda bulunan resmi ma
kamlara, resmi ve hususi miiessesatl 
maliyeye, akraba ve taallukata, dostla
ra ve merhumu yakmdan veya uzak -
tan tamyarak faziletine meftun olan 
saym yurdda~lara kar§I borclu oldugu
muz te~ekkiir ve minnettarhk odevini 
ayn ayn yerine getirmege imkan olma
diiPndan bu babdaki minnet duygula • 
nm1zm saym gazeteniz vas1tasile su -
nulmasmr rica ederiz. 

13584 13577 13649 13849 13855 13934 35801 35853 35970 36750 36768 36778 
13940 14322 14620 14809 15173 15350 36991 37097 37487 37667 37908 37989 T e§ekkiir 
15671 15940 16190 16417 16456 16555 38099 38529 38701 38728 38904 38923 OHi.miinden ~ok ac1 duydugum sevgili 
17714 16764 17040 17044 17079 17314 39014 39044 39157 39242 39597 39620 annemin cenaze merasiminde bulun .. 
17746 17938 18283 18645 18687 18701 39670 mak, §ifahen ve tahriren taziye ve te· •••••••••••••lll•••••••••••••••••••a selli etmek lutfunda bulunan ariz doSt 

ve akrabalanma sonsuz minnet ve te-
Bu hafta 5 A K A R Y A sinemas1nda 
MAURICE CHEVALiER ve MARIE GLORY'nin 

Eni§tesi: <;ankm saylaVI Dr. Faz1l 
· Nazmi Orkiin, karde§i: Rahmet 

Faz1l Orkiin 

Davet 
Haydarpa§a lisesinin ·izci salonunun 

y1ldoniimii miinasebetile verilecek gay
da Haydarpa§a lisesini bitirenlerin de 
16/2/937 sah giinii saat 10 da bu
lunmalan rica olunur. 

Bugiin M E L E K 

NE$'E iLE 
Kahkahe, niikte, ~ark1 ve dans filmini llOrunuz. 

ak~jiam ~ehzadeba~I TURAN Tivatrosunda 
Okuyucu Bayan S A F i Y E IIIIWlV.lUIIIIII 

San'atkar Na!fit, Halk Opereti 
Zozo Dalmas birlikte 

ESKi HAMAM ESKi TAS 
Operet 3 perde 

Aynca bliylik komedi : Glindliz talebeye 
saat 14,S da 

Sinemastnda 

$ANGHAY • 
• 

~ARL 
BOYER 

ve 
Ayr1ca : Paramount dUnya haberleri ve 
C A N L I F i L M : Franstzca niishas1 LORETTA YOUNG 

BU AK$AM 

i P E K TURKCE SOZLU . 
Sinemas1nda filimlerln en gUzell 

HALK KAHRAMANLARI 
Ayr1c~ gormiyen~.ere bir CANLI 

cem1le olmak uzere 

Paramount diinya havadisleri : 

.. A~K VE HEYECAN FtLMi 
MUTHi~ VE MUAZZAM SAHNELER 

Fl• L M Holivutta Miiessesemiz i~in yaptmlan 
TOEK<;E SOZLO NOSHASl VE 

T evfik Rii§tii Aras Cenevrede V esaire ... 

§ekkiirlerimi arzeylerim. 
Avukat Ferid Upi 

OLOM 
Adliye Nezareti eski miidiirlerindeJl 

merhum Hac1 Faiz haremi ve Tutii!l 
inhisan eksperlerinden Kemaleddin 
Bilgenle merhum doktor operator NU" 
reddin Faizin valideleri salihatJ nisvan• 
dan Bayan N akiye Bilgen rahmeti rah· 
mana kavu§mW~tur. 

Cenazesi bugiin ogle namazmda BoS" 
tanc1 camii §erifinden kaldmlarak !c;e
renkoydeki aile makberesine defnedile· 
cektir. 

Afyonda 
A. ~EREF A YYILDIZ 

KiTABEVi 
Cumhuriyet gazetesinin, mek

teb kitablan, pul, tayyare biletleri 
ve biitiin gazete ve mecmualann 
tevzi yeridir. Hiikfunet caddesi 
numara 1. 

Sehzadeba~1 TURAN tiyatrosunda 
.... ,....--r-,-:r.r:T.:r:a Cumartesi a~a(Yll 

20,30 da 
HALK OPERETl 
ESKi HAMAU 

ESKi TAS 
(Bayan Safiye 

konseri) 
San'atkar Na:;?idle 
Giindiiz 14,30 dli 

talebe temsil!_ 

Uskiidar Hale sinema&J 
MARGARiTA 

•----•9 NCU SENFONi'den sonra yine 

4 ncii A$K 
biitiin lstanbulun 

Blr gen4; 
ko§acag1 tilm -----.... I 

ve gUzel kad1n1n ~~ 
Hergiln ilk matinede 

Marinella 
KAY FRANCiS 

4 ncU atk• haklki a,k• m1d1r? 
FRANSIZCA 

Bu ak§am T 0 R K sinemas1nda 
0, kocas1 l~in katU oldu, k1Z1nm saadeti i~in mahkum 
oldu, B!lk ve ~~ref i~in azab ~ekti fakat her ikisine de 
yeti$emedi, hi~bir kadm bu kadar' hissi macera ya~ama· 
rnJ,br Bu kadar fevka ade bir aljk maceras1 llorillmemil!tir Biletlerinizi evvelden ahn1z. 

-----------------------·---------------------------· 

N 
TiNO ROSSi 

A E ve 
M BRODVAY MELODi 
A Cumarlesi glinlinden itibaren 

N s YE~iL DOMiNO 
I LANI£LLE DARRlEUX 
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M1s1rda hiiktimet darbesi mi? 

Fa§istler Nahas Pa§ayi 
devirmek istiyorlarmi§ ! 

h"k~ [Ba~taraft 1 fnct sah.ttedel 
d u umet darbesi gibi bir darbe vukuun-

an korkmaktadtrlar. Gazeteler, Fransa 
\'e Av .. I" I k d' rupaya mus uman ara ar§J gayet 
_tkkatli bir siyaset takibi suretile biitiin 

Atnali Afrikada gitgide artmakta olan 

I ~ab ittihadJ tehlikesinin oniine gec;me • 
en · 'h ni 1 tar etmektedir. 

MrBlr ordusunda kullamlacak 
tanklar 

I<ahire II (A.A.) - Reuter Ajan
stndan: 

Mtm ordusunda tanklar kullamlmJ • 
}'acagi suretindeki yanh§ haberin tevlid 
ettigj fena intiba1 izale etmek i~in bilakis 
tanklann Mismn miidafaasmt tensik hu • 
·~sunda en emin rolii oymyacag! soylen
tnekt«Jir. 

Filistinde yeni karr~rklrklar 
~ ~udiis II (A.A.) - ingiliz tahkik 
Otntsyonunun buradan aynlmasmdan 

10nra h!Zlm artlrmi§ olan Y ahudi aleyh
larhgi Filistinin ic;erilerine sirayet etmek
ledir. Bu tahrikatm miistereken hazulan
~-§ bir§ey olmaytp muhtelif Arab meha -
~de has1! olan sabnSJZhk ve hayal in-

k~a Osmanh Bankas1n1 
soyanlar 
[Ba~taratt 1 incf stzhf!edel 

Sabri, iddia makammda da Re§ad Kiire 
tardi. 

E:vvela kararname okundu. Bunda, 
~iileymanla Ahmedin bankayl soymak 
~in Cafer admda birisile mutabtk kal • 
lltklanm hatta hep birlikte bu i§i nas1l 
~al>acaklarmi kararla~tlrdtklanm anla -
~}'or, fakat sonradan Caferin korkudan 
b~ i§ten vazg~tigi ve c;eteden aynldigl 
ttkrediliyordu. 
l Siileymanm, istanbulda terzi Vasi • 
I~ giderek kendisinin Kastamonu asker • 
tk §ubesi muamelat memurluguna tayin 
~dilen bir zabit oldugunu anlatJp bir yiiz
U<I§J elbisesi satin ald1gi ve gene Mer • 
tanda §apkacJ Ali Muzafferden de bir 
~Ulba§J serpu~i aldtgJ, Ahmedin ise Bur
tadan bir nefer elbisesile bir kasket te • 
darik ettigi kaydediliyordu. 

Suc;lularm bu suretle hamland1ktan 
8?llra bankanm yamndaki Orhan cami· 
~ne giderek muezzin yerinde asker elbi
le]erini giyip ansmn bankaya girdikleri 
hz1hyor ve hadiseye aid diger delail, 
ernare ve vesikalar uzun uzadwa anlat!
}'or ve ceza kanununun 64, 495 ve 
497 nci maddeleri mucibince muhakeme
}'e sevkediliyordu. 

Reis maznunlara: 
. - Karan dinlediniz, ne diyorsunuz 
dedi. 

Siileyman: 
- Onu polisler diyorlar, biz demi • 

}'oruz, dort giin be~ gece miidiriyette taz
~k altmda ne dedigimin farkmda degi -
~rn. ParmaklanmlZin arasma alt1 ko§eE 

I 
Ur§un kalemi koyup ellerimizi sikiyor • 
ard1• 

Reis: 
- Polislerin size husumeti mi var? 
Siileyman: 

I - HayJT, onlar bu i§in failini anyor
ard!, kendilerini kurtarmak ic;in, 

Reis: 
b - ,Simdiye kadar sizden ba§kasmJ 
ttlamazlar m1yd•? 

Siileyman bu sua! iizerine duralad1 ve 
Sonra bu i~i yapmad1gm1 1srarla iddia 

kisan dolay1sile yaptlan bir tak1m ferdi 
te~ebbiislerden ibaret oldugu zannolun -
maktadtr. Bununla beraber miinferid su
ikasdler, s1k s1k vukua gelmektedir. 

Diin Samarie mmtakasmda bir tak1m 
taarruzlar yap1lmt§ oldugu haber veri! -
mi§tir. Bu mmtakada bilhassa Guivat -
hada mevkiindeki c;ift~ilere kar§J bir c;ete 
tarafmdan miisell3.h bir tecaviizde bu • 
lunulmu§tur. <;ete, bu mevkie ii~ taraftan 
taarruz etrni§tir. 

<;ete efrad1, siit ta§Jmakta olan iic; 
kamyonu tevkif etmi§tir. 

Haydudlar Arab kasabalanm da ih -
mal etmemektedirler. Yirmi kadar silahh 
adam, Kudiis civannda hakiki bir yag -

mactbk yapm1~lar ve talan yaptJklan ka
sabalarda halkm ellerini, kollnm bagla -
d1ktan sonra hayvanlanm siiriip gotiir -
mii§lerdir. 

Bitaral mii~ahidler Beruta gittiler 
Kudiis I I (A.A.) - Sancag• ziya -

ret eden Milletler Cemiyeti mii§ahidleri, 
Beyruta gelmi§lerdir. Mii~ahidlerin bura
yi ziyaretlerinin sebebi malum degildir. 

ingilterede eski Krala 
kar~1 abnan cephe 

r Ra$taratl 1 fnct sahtJedel 
verebilecektir. Bu takdirde Krahn tahsi
satJ bu miktarda arhnlacakt1r. 

¥-¥-'l-

Diin ~hrimize gelen Dailyh Express 
gazetesinin siyasi muharriri yaz1yor: 

ingiltere kral hanedam azasmdan ba· 
z1lan aralarmda Diik de Windsor ic;in 
iic; yiiz bin ingiliz lirahk irad teminini 
dii§i.inmektedirler. Tamamile hususi ma
hiyetteki bu iraddan Diik hayatmda isti
fade edecegi gibi evlendigi ve zevcesin • 
den evvel oldiigi.i takdirde iraddan zevce 
de istifade edecektir. 

Diger taraftan hiikumet tarafmdan 
baglanacagi rivayet olunan senevi 25,000 
sterllnlik maa~ meselesi ~imdilik terke -
dilmi~ gibidir. Kral karde§ine hususi bir 
irad temin edecektir. 

-

etti. • 
Ahmed de aym §ekilde i~kara sapll 

ve: 
- ParmaklanmlZm arasma konulan 

bu kur§un kalemleri, insana yalmz bu 
soygun ciirmiinii degil, diinyanm en feci 
ciirmiinii bile ikrar ettirir, dedi. 

Bundan sonra ihzari tahkikat evrak1 
okundu. Suc;lular bunlan da reddettiler 
ve: 

- Polislerin ellerinde banka memur
lannm evvelce verdikleri ifadeler mev • 
cuddur. Onlara gore bizi soylettiler ve 
tabii altlanm da imzalamaga mecbur 
kald1k. 

Diyen Siileyman aglamaga ba§ladJ ve 
istediginiz cezaYJ veriniz dedi. 

Reis: 
- Mademki suc;suzsunuz insan hemen 

ufac1k bir tazyikle boyle bir ciirmii iistii
ne ahr m1 diye sordu. Maznunlar si.ikut 
eltiler. 

Bundan sonra Osmanh Bankas1 mu • 
hasebecisi Ahmed Ne§'en ve Madam 
Suzan §ahid olarak dinlendiler. ,Sahidler 
maznunlan tamdtlar. 

Muhakemeye yann devam edilecek ve 
12 §ahid dinlenecektir. 

Cumhuriyetin it;:timai roman1: 117-Yazan: Hilmi Ziya 

- Zenginin borcu vatanm yard1m1 ·1 ti: . 
lla ko§makt!r degil mi? Borcumuzu odi- - Art1k her~yi yapabiliriml lsted!
~elim. Ben, Kuvay1 Milliyeye 5000 gimle ya§ariDI. Sevdigimin ayagma diin
tta gonderiyorum. Siz ne buyurursunuz? yalan getirebilirim! 
. ~vki toparland1. Ellerini ugu§turdu. Bu mada, Sevkiye ve Nura bakarken 
Alc;ak sesle: gozlerinden y1ldmm ge<;ti: 
. - Bilmem ki .. hlerimiz de pek bozuk - Sevdigim beni c;agmp, dii§mamnm 
~iyor. Oyle, biiyiik fedakarhk yapacak elinden kurtarmam1 isterse ugrunda bii -
~aide degiliz. Can ve goni.ilden sizi alkit- tiin servetimi vermege hazmm. Soyleyin 

0111z. Allah kabul etsin. KurbammlZI ke- bundan biiyiik zevk olur mu? 
til'oruz, fakir ftkara doyuyor. Daha ne - Anhyor musunuz? diye kolundan 
~aPaiJm? sarsh~ zaman Sevki nefret ve korkuy • 

Demir, kahkahayla giildii: Ia titredi. iki adam, tehlikeli bir siikut i· 
- Hakkmtz var! insan yorganma go- c;inde iki vah§i kurt gibi birbirlerine bak

te ayak uzatmah. Zaten size boyle bir t1lar. Demir, ac1 bir kahkahayla giilerek 
§ey teklif etrnek te insafstzhk olur ya! yeniden koluna girdi: 
l.i Bu a<;Ik istihzadan 0 kadar ofkelendi - y a siz?.. Sevdiginiz ic;in ne verir-
b • Yiiziine kan ~Ikllgmi saki amak ic;in bir siniz? $evki: 

ahaneyle dola~maya mecbur oldu. Bu - Hayatum!.. dedi. Demir, miisteh-
S~tada Bekir Bey, hala Demirin nihayet- z1: 
k~ s~t;eti kar~Jsmda duydugu hayretten - Bu kadar degill.. Paradan bahse· 
k lldm1 alam1yordu. Demir, onlarm ~a~- din, para dan.. Ne yapabilirsiniz} diye 
~hg1 arasmda emniyetle koltuga kuru!- tekrar etti. 
l'\i.k Ve yeniden toplanmaya mecbur eden - Neyim varsa veririm. 

sek bir sesle: - T arlalannm da m1? 
h - Soyleyinl Benim de ya~amaga -Evett 
~ akJ{Jm yok mu? Sevki oniinden gec;er - - Diikkanlan da m1? 
~n. kolundan tutup: - Evet!. .. 
~ - Hakk1m yok mu? diye tekrar etti. - F abrikalan, ve biitiin bildigim his-

<>nra, cevablanm beklemeden devam et- selerinizi?.. Sevki, gitgide yiiziine kan c;I· 

CUMHURfYET 

Tarihi degistirmiyelim 
Mer hum Said Halim Pasa , 

hakk1ndaki 
iddialara 

yanb~ 
cevab 

Ak§am gazetelerinden birinde «ftti -
had ve T erakkinin son devresindeki en
trikalar» serlevhas1 ve Mustafa Ragtb 
imzas1 altmda ne~redilegelen mi.iteselsil 
makalelerde M1s1r prenslerinden Sadn • 
azam Said Halim Pa§anm hayah husu
siyesi hakkmdaki yazilar, muharririn hic;
bir mi.ispet delile istinad etmiyen §ahsi 
i<;tihadtmdan ba§ka bir§ey degildir. Biz 
bu yoldaki miilahazalara hirer hirer ce
vah vererek uzun bir mi.inaka§a zemm1 
a<;acak degiliz. Fa kat Prens Saidin ha
yah hususiye ve siyasiyesine pek yakm
dan vakif oldugumuz ic;in muharririn ef
kan umumiye muvacehesinde gii<;iiltme
ge <;ah§hgi yiiksek §ahsiyet hakkmda sar
fettigi baz! wzlere manhk ve adalet na
mma mukabeleye li.izum goriiyoruz. 

Said Halim Pa§a merhum, vatamna 
biiyiik bir sevgi ile merbut bir hi.irriyet -
perverdi. 1893 senesinde biraderlerile 
birlikte, bir daha avdet etrnemek iizere 
Sultan Hamidin bir iradesile memleket
ten <;Ikanlmi§h. Bu hadiseden sonra 
Prens Said Pa~a gerek MISlrdaki Tiirk 
milliyet<;ilerine ve gerekse Ahmed RIZa 
Beyin firanndan sonra Pariste te~kkiil 
eden ve aza olarak intisab ettigi «ittihad 
ve T erakki» cemiyetine bir<;ok fikri ve 
nakdi yard1mlarda bulunm~tu. !lam 
hiirriyetten sonra istanbula avdet eden 
Said Halim Pa§amn ta bidayettenberi 
miihim bir riiknii bulundugu, T alat ve 
Enver Pa§alardan evvel ameli bir rol 
oynamJ§ oldugu i ttihad ve T erakkinin 
memleketteki ilk te§kilatmda miihim bir 
mevki ihraz etrnesi pek tabiidi. Y oksa, 
muharririn iddia ettigi gibi, ilam me§ru
tiyetten sonra ziyadesile paraya muhtac 
olan !ttihadci~ara ilk yardunda bulun -
dugu i<;in, Y enikoy Belediye miidiirlii -
giine tayin ve badehu .Ayan azahg1 • 
na ve sair resmi makamata getirilmi§ de
gildir. 

Odesamn bombard1mam meselesine 
gel~nce, bir emrivaki kar§ISinda biTakilan 
Said Halim Pa~ filvaki sadaretten isti
faya karar vermi~ken T alat ve Enver 
Pa§alann 1sran iizerine karanndan nii -
kul etmi~ti. F akat prensin bu riicu hare

keti, muharririn iddia ettigi gibi T alat ve 
Enver pa~alann tehdiclleri kar§Ismda 
§ahsi servetinin z1ya1 endi~esinden :ileri 
gelmi~ degildir. T emiz maneviyat sahibi 
olarak tavsif ettigi bir §ahsiyet hakkm -
daki bu gibi ag1r itham1 muharrir miispet 
addettigi hangi vesaika istinad ettiriyor} 

Bizce, hi9bir vesikaya istinad etmiyen 
ve etmesine imkan da ohmyan boyle 
vahi bir iddiamn manhk cephesinde yeri 
yoktur. izah edelim: 

Bir kere sab1k MISlr kad!Sl Y ahya E
fendinin vaktile Prens Saidi Prenses 
Zeyneb Hamm vakfmm mi.itevelliligin -
den azlettirmi* oldugu varid degildir. Fa
kat faTZimuhal dlarak Prens Said mi.ite
vellilikten azledilmi$ olsaydt MISlr ka -
vanini §er'iyesi mucibince bi.itiin servetini 
degil, ancak vakfm senevi iradm1n yiizde 
onundan mahrum olacakh. Bu gibi bir 
ziyana ugramak tehlikesi kar§I~mda, 

Prens Saidin vatani vazifelerine kar§I 
goz yumarak sadarette kalmagt tercih et
tigini akhselim kabul edebilir mi? Said 
Haqrm Pa~ay1 yakmdan tamyanlann 
ciimlesi bilir ki o, para ve servet mefhum
lan kar$tsmda biiyiik bir alakaSJZhk gos
terirdi. Ben kendi hesab1ma maddi ihtira-

karak bagtrdi: 
- Evet!. .. 
Demir, yava§c;a kolunu ~ekip uzakla§· 

h. Odanm ortasmda, (_;ok ciddi tonla: 
- Ortaya bir insan kalbi konuyor. 

Onu payla~ak ic;in biitiin vanmiZI ileri 
siiriiyoruz. Ben c;iftliklerimi veriyorurn. 
V e siz, hepsi babamzm olan tarlalan, 
diikkanlan, f.abrikalan ve daha bilme -
digim neleri veriyorsunuz! Bunu neyle te· 
min edersiniz? 

$evki, gayzla dolu gozlerini dikerek 
ciizdamm <;Ikard!. ic;inden bir tomar H
gidi masanm orta::.ma ftrlahp: 

- f~te senedler!.. diye bagrrd1. Ote
kileri de istediginiz zaman getirmeye ha
zmm. Ya sizinkilerL 

Bu mada, kapmm araligi ag1r agtr 
geni~liyerek, o vakte kadar e§ikte onlan 
dinliyen Hac! Tor an, tamamile ic;eri gir
nri~ti. Hep birden dondiikleri zaman, 
hayretle onu gordiiler. Bu ag1r ve ihti
yath adamm hiddetten gozleri donmi.i§. 
yiizii kandan bogulacak kadar kiZaTml§
tJ. !<;eridekileri unutup, $evkinin iistiine 
yiiriidii. (Parmagile masay1 gosterir • 
ken) boguk, korkunc: 

- Bunlar ne? ... diye bag1rdi. Bur a
da ne anyor bunlar?... K1rk y1! didinip 
kazan<.hgimi sokaklara rm ahyorsun, soy
suz?... Kimin mahm kime veriyorsun? 

$evki, isyandan ziyade JShraba benzer 
act bir sesle: 

- Sarfedilen yok! AI i§te, hepsi se
nin. diye cevab verdi. 

- Delice masrafm1 i§itrnedik mi} 

Kamalizm ve 
Ana yasam1z 

Tiirk radikalizminin manas1 fUdur: «Kahil oldugu 
kadar siiratle yolda durm1yarak ve zaman1 dev 

adnnlarile a~rak hareket etmek» 
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fnkiiab kelimesine gelince, hie; §iiphe 
yok ki, ilk defa ortaya ahldigi zaman, 
bu kelime, yukanda izah ettigimiz gibi 
hep neticeye nisbetle, basbayag1 ihtilal 
manas1m ta§tyordu. Bu, Atatiirk tara -
fmdan, milleti garbe dogru, garb kiiltii
riine dogru ve garb zihniyetine dogru go· 
tiiren sosyal inktlab lehinde verilen parola 
idi. Bu yolda ilerlemege devam ediliyor 
ve ebediyen devam edilecektir. F akat 
noktai hareketi te§kil eden parola, ba§
langic;taki manayt muhafaza etmiyecek -
tir. ArtJk deri degi§tirecek, kiiltiir ve zih
niyet degi§tirecek degiliz; fa kat canlan
dmcJ ruh daima ayni ruhtur, daima ileri 
dogru yiiriiyii§e devam edilecek ve nor
mal yiiriiyii~le degil, dev ad1mlarile s1~ -
nyarak ilerlenecektir. 

Y abanc1 bir dilde, inktHib kelimesinin 
yeni manasm1 bir dereceye kadar ifade 
edebilen bir formiiliin mutlaka bulunmasi 
icab ediyorsa, bunu belki radikalizm ta
birile gostermek kabil olur. F akat derhal 
ilave edelim ki, bu kelimeyi her zaman 
istimal edilen siyasi bir Jshlah olarak de
gil, SJrf etim<rlojik «i~tikaki» manada 
kullamyoruz. Etimolojik noktai nazar -
dan, radikalin mecazi manas1 «prensiple· 
re, e§yanm esasma taalluk eden» de -
mektir. 

Filhakika, Kamalizm, rslahat~I hamle
lerinde yamn tedbirle, idarei maslahat u

suliine asia cevaz vermez, daima YJkip 
devirmek sure tile i§ goriir; nitekim, inki
lab kelimesinin etimolojik manas1 da bu
nu if a de etmektedir. Bir an' aneyi, om • 
riinii itmam etrni§ sosyal bir mi.iesseseyi 
ortadan kald1rmak istedigi zaman, Ka
malizm, hatlr gozetmegi, menfaati mev -
zuu bahsolan filan veya falan nnsurun, 
filan veya_ falan s1mfm giicenecegini dii
§iinmegi aklma getirmez. Filhakika, ba~
kalannm ancak bir amda elde ettikleri 
terakkiyi bir sene ic;inde baprarak kay -
bedilen zamam telafiye mecbur olunca 
ba§ka tiirlii harekete imkan yoktur. Bu 

sattan bu derece miistagni bir adama tesa
diif etmedim. Arkada§lannm Jsran iize -
rine sadarette kalmas1 tashihi gayrikabil 
olan bir vaziyet karey1smda harbde mu
vaffakiyet iimidlerine sanlarak o karanhk 

giinlerin mes'uliyetine arkada§larile bir -
likte tahammi.il etmenin daha muvaf1k o
laca1iJm teemmiil ve idrak ettiginden ileri 
gelmi§tir. 

Almanya ile akdetmi§ oldug-u muahe
de ise daha ziyade miitekabil bir tesaniid 
muahedesi idi. Bizim behemehal Alman
larla birlikte harbe girrnemiz liizumunu 
mutazammm degil-di. Bu sebeble bekle
mek ve harbin alacag1 §ekle gore bir ka
rar ittihaz etmek taraftan idi. 

Merhum, yiiksek zeka ve basiret sa -
hibiydi. Bir giin Yenikoydeki yahsmda 
hususi bir i~timada <;anakkalede-ki vazi -
yet hakkmda kendisinden izahat istiyen
lere «size bir mi.ijdem var, memleketimiz 
bir askeri dehaya maliktir» demi~tir. Bu 
sozlerile o malarda Anafartalar cephe
hinde birinci za ferlerini ka:;J'Uian Mus -

tafa Kemal Beyi (Atatiirkii) i§aret edi
yordu. hte bu suretle o zaman, muam-

Y a bunlar da ne ?... Bu saray takunlan .•. 
Bu ipek h,ahlar .. Beni mahvettin, hainl 
Kuk y1l, yoksulluk c;ekip bir araya ge • 
tirdigimi bir giinde savurdun. Beni so • 
kaklarda m1 siiriindiireceksin ? ... 

- N e diyorsun baba!.. Allah a~luna 
bir dii§iin ... 

Bu koca ihtiyar, gitgide yi.iziine kan 
<;Ikarak sekte gelmi~ gihi koltuga ytgtldJ. 
Agtr ve boguk: 

- Y alan m1 ?... dedi. Kulaklarunla i
~ittim. T arlalanmi, diikkanlanmi sokaga 
a tan sen degil misin? . 

V e hiddetten titriyen pannagmt rna -
saya uzahp: 

- Bunlar nedir? .. Ya bunlar nedirL 
Demir, bu mada bir pusula yaz1p giz

Iice Nura veriyordu. Baba ile ogul ara -
smda gec;en sahneyi sonuna k.adar seyre
derek, birden soze kan~tJ: 

- Rica ederim tela~ etmeyin I Orta
da mezad mah degil, bir insan kalbi var. 
lstegi olmad1k~a ne ben, ne oglunuz di.in
yalan y1ksak onu kazanamaytz. Biitiin 
mesele benim bir latifemden c;Ikti. Cid • 
den Nur! Senin hakkm YaT. Daha ba§tan 
size ho~ bir eglence tertib etmi~tim. Ne 
yaztk, efendi bunu fazla ciddiye ald1. 
Hepinizi tamdun!.. Sizi i.izdiigi.im ~n 
affedin. Allaha Jsmarladik!! diyerek hic;
birinin cevabma meydan brrakm1yacak 
bir htzla ~1k1p gitti. 

Ertesi giin, alaca kar.aonM.ta dag yo -
lunda bekliyordu. Agaclann oni.inde te
la~la geziyor, yaprak k1pmlama-sile ye
rinden ~ray1p yolu gozetliyordu. Bu sa-

sebeble, Tiirk radikalizminin manas1 
§udur: 

«Kahil oldugu kadar siiratle, yolda 
durm1yarak, ve zaman1 dev ad1mlarilc 
a§arak hareket etmek.» 

Partinin ve hiikumetin en salahiyetli 
erkanmm her fiTSatta izah ettikleri gibi, 
inblab, diinyamtzm, ba§langtcmdan -
beri alman h1z, zamanla gev§ememesine 
nezaret etmelidir. Motor daima fizik al
tmda bulunmahd1r. 

Kamalizmin indinde, ileri hareketini 
durdurmak gerilemek, daha dogrusu ir
tica tesirlerine, hemen hemen tarihdeki 
her ihtilal hareketinde oldugu gibi, rna -
zinin tehlikeli hi.icumlanna maruz kal -
mak demektir. Hulasa etmi~ olmak ic;in 
diyecegiz ki, Parti programmda daima 
goriilen ink1lab remzi, fiilden ziyade, 
zihniyete, ruha, metoda taalluk eder. 
istikbalde, belki, hakiki manasile bir in
blab hareketine liizum olmtyacaktu. 
Fa kat ink1labm ruhuna, zihniyetine ve 
hareket tarzma daima ihtiyac hissedile -
cektir.» 

Bundan bir sene evvel yaziimi§ olan bu 
sOzlere §UnU da iJave etmek gerektir ki 
yalmz inkiiabcihk degil Ana Y asam1za 
malolan halk<;thk, devletc;ilik, laiklik ve 
milliyetc;ilik dahi ayni ruhun tecelliya -
tmdan ibarettir. <;iinkii Kamalizm ken -
disi bir ruhdan ibarettir. Kelimelerin ~u 
veya bu medlulile ifade olunamaz. Bu 
ruhun yegane ~fadesi goziimiiz oniinde 
canh bir halde bulunan layemut eserler, 
her birisi hirer mucize gibi diinyaY, hay
rette btrakan muazzam abidelerdir. 

Hulasa etmi§ olmak i(_;in diyebiliriz ki 
Kamalizm ruhunun Ana Y asaya malo!
masile §imdiye kadar bu ruh sayesinde 
viicude gelmi§ ve bundan sonra dahi bu 
ruhun tesirile viicude gelecek eserler ve 
abideler tabou haline, onlara dokunacak, 
el uzatacak lcimseler kanunun biaman 
penc;esile kar§Ila§acaklardu. 

Tekin Alp 

rannm heooz intikal edemedikleri tarihi 
bir halcikati biiyiik bir isabeti nazar ve 
samimiyeti ka.lble ifade etmi~ bulunuyor
du. 

Said Halim Pa~ gerek Almanya ile 

yapml§ oldugu muahede ve gerekse ken

disini hir emrivaki kar§Jsmda b1rakan ar· 

ka~larile birlikte yiiklenmi§ oldugu 
mes'uliyetlerden dolaYJ Biiyiik Harbin 

neticeleri itibarlle muahaze edilebilir. Fa

kat onun, biiyiik bir diinya facias1 kar§I

smda tahminlerinde yamlm1~ yegane 

devlet adarn1 olmadtglm da ilave etmek 
icab eder. $imdi mevzuu bahsedilecek 

bir keyfiyet varsa, bir zaman mukadde • 
rahm idare ettigi vatana kar~I sadakati 
meselesid1r. Bu vadideki miinaka§alra 
ise, yiiklendigi mes'uliyetlerin ahbetleri 
kar§JSmda baztlan gibi ka<;maga yelten
miyerek Malta menfalannda mahrumi • 
yet i~inde ge<;irdigi giinlerde din sadaka
tini, hiirriyeti ve nihayet Roma sokakla
nnda hayat• pahasma odemi§ olan Said 
Halim Pa~ lazlfll cevab1 vermi§tir. 

Ibrahim Ayad 

atte c;obanlar ve siidcii,. beygirleri bile 
uykudayd1. Ak§amki yorgunlugun, bel • 
ki de ayazm tesirile ti-tredigi ic;in, kendi
ne kaT§J bir nevi itimads1zhkla dudakla
nm kemiriyor. Silah1 tetikte, son haddine 
kadar solugunu tutarak dii~am bekli
yordu. 

Kamyonun gec;mesine daha yanm ~~ 
at vard1. Bu yanm saatte, biitiin haya
hm aMiist edecek bir mah§er olacakh. 
0 miskince uyu~uklugundan silkinecek, 
hulClm alacak, riiya gibi ondan ka~an 
saadeti kucakhyarak kuvvetle, iradeyle 
kiitleye kan§acakh. Siiphesiz bu bir c.ii

riimdii! F akat onu yapmak kuvvetini 
duydugu ic;in ~imdi kendini bir kahraman 
gibi gormege ba§lami§h. Bu degersiz a
damdan, bu alc;akt;a hayattan kurtulabil
mek i.imidi onu kendinden ge~iriyordu. 

Bir <;JtJrdJ oldu. Demir, yolun agzm
d~ kulak kesilmi§ti. hte ilkonce Nur ge -
·liyor ve sonra arkasmdan .. F akat hay1r, 
bo§una tela§ etti: Bu, sabahm ilk yo leu
Ian olan koyunlard1. Demir, kalbi dura
cak gibi c;arparak siiriiniin g~mesini bek
ledi. 

Her §C'Y gene siikut ic;ine girdi. 0 sa .,. 
bus1z, dola§Iyor. Bir teviye otlan ~igni
yerek yolu gozetliyor. Dakikalar, inadma 
siiratle gec;iyor ve kimseler goriinmiiyor
du. Ortahk aydmlaniyor, ovadan c;mgi
rak sesleri geliyor, siiriiler birbirini takib 
edoerek yol boyunca dA~ahyor. Kamyo -
nun g~me zamam gittikc;e yakla§Jyor. 
F akat gene l!Chirden kimse gelmiyordu. 

Demir, - halecan ic;inde - bu oldiiriicii 
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Miiselles ve murabba 

IL..JI endeseden bahsedecek degilim. 
~ Siimbiilzade Vehbi gibi: «hi-

bar etme sakm hendeseye -
Girme bir dairei vesveseye» diyecek ka
dar dii§iincesizlik gostermesem bile o 
ilmin cahili oldugum ic;in ne miisellese dil 
uzahrun, ne murabbaa ayak. Benim mii
selles dedigim bir kokudur. Murabba da 
o kokuya dayanarak yap1lan bir niikte
nin oziidi.ir. Ho&uma gittigi ic;in ftkraYJ 
hikaye ediyorum. 

Onsekizinci aSITda istanbulun en bii· 
yiik mirasyedisi olan Veliefendizade bir 
giin miiselles siiriiniiyormu~. Bu ad, hem 
eski likorlerden birinin, hem de bir §ark 
pomadmm adJdir. Su halinde i<;ilir, sulp 
halinde siiriiliir. V eliefendizade aynamn 
kar*!Slnda mi.isellesle sakahm kokulan .. 
dmyormu§. Bu adamm bir merak1 da 
dalkavuk ta§tmak. 0 tuvalet masmda 
bu merakm1 tatmin etmekten gene geri 
kalamami~. dalkavugunu bir ko*eye o .. 
turtmu~. Koku siiriiniirken onunla laf at· 
may1 da unutmuyor. Fakat ~ohretli mi
rasyediyi eglendirmek, giildiirmek vazi
fesini iizerine almi§ olan kaselisin o giin 
ne§esi kmk. Veliefendizadenin tuvale .. 
tini uzalip gitrnesi de aynca sinirine do
kunmakta. Tam bu esnada, insanhk bali 
bu ya, mirasyediden fiziyolojik bir sue; 
zuhur eder ve herifcegiz ter ic;inde kala
rak elindeki pomad kutusunu bir yana 
b1rak1r: 

- Dostum, der, mi.iselles ne iyi ko -
ku, degi! mi? 

Dalkavuk, yeni ve eski hmc;lanm ~~
karmak ftrsahm kac;Irmiyarak cevabt ya-
Pl§tmr: 

- Efendimiz murabba etmeseydiniz.. 
evet, derdim I 

*** 
Vapurda, siiriindiigu giilyag1 mt, zak-

kum yag1 m1 ne oldugu belirsiz, fakat 
duyanlar ic;in tahammiilii giic; bir koku
yu ogmege ba§hyan bir adamcag!Z, sO -
ziinii evirip c;evirip eski miiselleslere ge-
tirince ya~hca bir zat, pardon, diyerek 
bu f&raYJ anlattJ ve sonra gerc;ekten mii
teaffin goriinen adamm yiiziine giile gii
le fU sozleri ilave etti: 

- Siz zaten murabba kullamyorsu .. 
nuz!. .. 

Dogru soze ne denir ki?.. 
I M. TURHAN TAN 

H: 
~zmitte Mu. Harmankayaya: 
Titifatimza te§ekktir ederim. Blzi o§evk

lendiren bu sa.mimi s<izler ve tak'Clirlerdlr. 
M.T.T. 

Romanya vapur acentahg1 
Romanya vapur kumpanyasmm is • 

tanbul accntas1 M. Maloglu, Biikre~te 

idarenin miifetti~ligine tayin edilmUitir. 
Yerine Kostenceden R. On~ano acenta 
olarak Istanbula gelmi§tir. -···-Bir tavzih 

Zabrta tarafmdan Beyoglunda mey -
dana c;Ikarrlan bir kumarhanede kumar 
oynamakla maznunen yakalananlar a
rasmda kumiisyoncu Ziya isminde biri· 
nin de,bulundugu yazilmr§h. 

Kumar oynamaktan maznunen yaka· 
lanan kumiisyoncu Ziyanm, A~irefendi 
caddesinde Dilsizzade hanmda 22 nu -
marada 136 ehliyet kame numarah iz
mirli Ziya Septekin olmadigmt tavzili 
ederiz. 

beklemenin azabmdan · degil, cesaretlm 
kaybetrnek ihtimalinden korkup silah1 par
maklarile ezecek gibi s1kmi~, goziinu yo
lun dondugu noktaya dikmi~ duruyordu. 
Nihayet bir korna sesi ve harab §Osenin 
i.izerinden bir araba giiriiltiisii geldi. 0 
heniiz dalgmhgmd:n c;tkmaga vakit ol .. 
madan, araba tam hizasmda durdu, ~o • 
filr: 

- Haydi efendi, vaktimiz yok! diye 
bagmyor. 

Demir, hala gozleri yolun doneme~ 
yerinde, zihni peri~an ve §a§kmliktan si
lahl tetikte oldugu halde duruyordu. ,So
for, a§agJ inip onu kolundan tuttu: 

- Beyim! Silahi agachga fa lat. Bi .. 
razdan anyacaklar. Donii te saklanm. 
diye kamyona siiri.ikledi. Demir, nihayet 
kendine gelmege ba§ladJgi :zaman ona 
kar~t mukavemet ediyor: 

- Durunuz! Be§ dakila daha .. Biraz 
ileride bekleyiverin. Derken gozii miite
madiyen yol ba§mdan c;:tkacak. birini arat
hnyordu. 

Sofor, kulagma: 
- Ulucami oni.inde bir hamm bu 

mektubu -verdi, diye fisiidiyarak tela§la 
biikiilmii§ kii<;iik bir pusula uzatt1. Son
ra yi.iksek sesle: 

- Hadi beyim; vaktimiz yok. Ah -
bablan donii§te goriiriiz! diyerek -adeta 
zorla- kamyonun ic;ine soktu. 

Araba geriye bastp bir mi.iddet sa~I
Iarak ta§larm iizerinde mu,·azenesini bul
duktan sonra dag yolundan Anadolu 
yaylasma a~11dJ. S 0 N 
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ilk Mtstr Medeniyeti 

Din mii§abeheti 
Eserler ve vesikalar gosteriyor ki bu din 
Asya ve Siimer dininin ayni idi ve muthlka 

Asyadan buraya gelmi,ti 
-3-

ilk Mmr dininde, tam bir Tiirk dini- kulan bu ilahlann, en iptidai ~klinde, 
nin esaslanm goriiriiz. Filhakika biz ba- gene tamamile bir Turk kisvesile meyda
Zl M1m ilahlannda, hic;bir halkm ilah· na ~1ktiklan da hayretle goriilecek ~Y -
Ianna benzemiyenlere tesadiif edersek te, lerdendir. Osiris bir boga ile temsil edil
gene baz1larmm tamamile Siimerlerin mi§tir ( 4). Bu Tiirk Asyasmdaki bog a • 
ilahlan hususiyetlerile miisavi ve ayni ol· dan ba§ka bir§ey degildir. 
dugu, daha ilk bakl§ta goziimiize c;ar· Boga, Tiirkiin kudret ve kuvvetini tern· 
par. sil eden en biiyiik, en eski ilahhr. Fa kat 

Asyayi garbinin en iptidai ilahlan, ne· asi! §ayam tecessiis olan cihet, domuzun 
sillerini daima ~ogaltan ve ilah bollugu bu mezhebde, typhonien bir hayvan ola
idame eden uluhiyetlerdi. Bilhassa bu i~ rak kabul edilmesi ve bunun ilah Set o
lahlar, ziraati ve toprag1 istimar kabili- larak tasavvur edilmesi ve kuyrugunun 
yetini gosteren ilahlar oluyorlard1. (Fa- c;atlak olarak gosterilmesidir ki; ayni ~Y 
raza: Bugday 1Iahesi Nidaba; hay at a- en eski Siimer moniimanlarmda mevcud o
gacmm hakimi Nin • Gishzida) : Ye§il • !up bunlarda da yabani domuz, ayn·i c;at· 
lik, <;:aytr ilah1 Shara gibi. lak kuyrukla gosterilmi§tir (5). 

Biitiin bunlar karakter itibarile Mar- M1mda giinahlardan kurtulmak ic;in 
douk l!ahma benzemektedirler ki zirai i- yapllan birc;ok itirafi ziiniip ayinleri de, 
lahlar, daha dogrusu toprag1 siiren ve tamamile Siimer • Akadlarda oldugu 
miinbit hale sokan bir reciil mahiyetini ha- gibidir ve tamamile Asya, bilhassa garbi 
izdiler. Halbuki Or ve Osiris te hirer Asyadan bir var!tk gosterir (6). Sonra 
ziraat ilah1 idiler. Bu bize Byblos dinile MISlrda ruh insan ba§mda bir ku§ §eklin
olan yakmhgm derecesini pek ac;1k bir de temsil edilir. Siimerlerin, Babil Tiirk· 
surette gosterir. lerinin en eski §iirlerinde, bunlar ku~ ha-

Mimhlar Byblos mmtakasmdaki Ne- yalinde tiiylerle giydirilir. Yani, M1n • 
ga ~ehrinde, en eski devirlerde Hay-Taou nn en eski mezhebinin herhangi bir nok
nammda bir ilah tamyorlard1. Bu ilah tasma baksak, sade ve sadece Tiirk di -
ash agac1 ~eklinde gosterilmi§ olup (I) ninden, Tiirk akidesinden bir varhktan 
tiirkc;edeki mukaddes c;amdan ba§ka bir ba~ka bir§ey bulam1yoruz. Bilhassa agac
§ey degildi. lar mezhebi, orta Asyamn, Siberyamn 

Plutarque'm bize verdigi lejanda go - velhasii buralarda Tiirklerle meskun olan 
re, Osiris karde~i Let tarafmdan oldiiriil- mmtakalann en eski bir akidesiydi. Tiirk 
diikten sonra, sular iizerinden uc;arak icad ve ihtira ettigi sanayiin hepsine, bir 
Byblos' a kadar gitmi§, orada bir agacm uluhiyet, bir kutsiyet izafe etmi~ti. De • 
kalbinde mahpus olarak biiyiimi.i§tii. mir Tiirkiin mukaddes ilahiydi. <;iinkii o-

Bu kiic;iik lejand bile M1S1rhlann, agac nun mucidi Tiirktiir. Maden tiirkte en 
ilahlanm Tiirklerden aldiklanna en bii- biiyiik, en miihim mevkii i§gal ederdi. 
yiik delili te§kil eder. Biz agac mezhe· Ciinkii madeni ilk defa i§liyen gene Turk
bini, agaca taabbiid hususlanm, sade ve Iii. Bunlan eriten ate§, kutsi, biiyiik bir 
sadece Tiirklere mahsus olan dinlerde kudretti. 
goriiriiz. Harlez; La religion nationale !~te bunlar gibi, ~ift~ilik ve ziraat te, 
des tartares orientaux nam kitabmda bu Tiirkiin en eski akidesinde, en biiyiik ilah
hususu pek giizel tetkik etmi§, agac a· lara sahib olan bir mezhebdi. <;iinkii c;ift
kidesinin, Tiirklere has bir mezheb oldu- c;ilik ve ziraat te hayatta ilk defa olarak 
iunu, ve bunun sebebini de tabiatc;1hkta Tiirkiin elile icad edilmi§ti. T akriben 
aramak laz1m geldigini uzunuzad1ya izah Kablelmilad iic; bininci y1lda, Cin mem
ve te~rih eylemi~tir. Biz Tiirk.lerin en balanna gore Cinlilere ilk defa irva ve 
eski dinlerinde, bugiin agac bayramlan iskaYJ ogreten, ziraati gosteren Tiirkler 
diye tes'id ettigimiz bayramlan, aynen olmu§tu (7). 
ve bugiinkii k1yafetile buluruz. 

Bundan ba~ka biraderi Set taranndan Bunu Heredat bile itiraf etmektedir. 
katledilen Osiris, tamamile Asya Tiirk- 0, Babile inen Tiirklerin buralarda di -
lerinin Soutekh lialuna benzetilmi§tir. kili bir agac bulmadik!an halde, bilaha
Set Mislrda, kuyrugu c;atal §eklinde bir re buralann zeytinlik, hurmahk Ve incir
hayvan suretinde temsil edilir ve bunun likle doldugunu, topraklann irva ve iska 
yamnda da kendisine kurban olarak ve- edildigini kaydeder (8) · 
rilmi§ olan domuz bulunur. $u halde bu mezheb, bu akide garbdan 

Halbuki Adonis te ayni §ekilde olup §arka degil, fakat Asyadan Mtma gec;-
mi§tir. C~nkii biz, ayni akidelere, Asya

bir domuz tarafmdan yaralamr. En es-
k S mn en iicra ko§elerinde ya~tyan Turk -i i.imer dininde de bu aynen mevcud-
d y Jerde de tesadiif ediyoruz, ki bunlann 

ur. e buna aid olan bir tablet Luvr Mmnn tesiri altmda kalmalanna imkan 
miizesinde bulunmaktad1r (2). Bundan 
b k b ve ihtimal yoktu. 

a§ a iz Mardouk mezhebinin duala- T 
d A iirk ve Mmr medeniyeti arasmdaki nn a, donis mezhebinin birc;ok menkl· 

belerini de buluyoruz (3). Sonra da ge· birlik yalmz bununla da kalm1yor. M1sn-
rek Asyada ve gerekse M!mda (isim) da c;1kan san'at eserleri de, bizi hayretle-
h kk d k. · 'k re dii~iiren, ve ic;indeki san'atln tam bir a m a 1 11! ad da c;ok karakteristik bir T 

I d .. A iirk san' ab oldugunu baguan, en canh mese e ir. <~ncak isme sahib olan her· 
dd 1 hirer varhkhrlar. Bu san' at eserleri, yal-§ey mevcu ur.» tikad1, Babil Tiirkle-

rinin itikadmm da aynidir. Babil Tiirk • mz Siimer ve Etililerin sanayiile bir i§ti· 
Jeri arasmda hilkati alemden bahsedilir ~ rak peyda etmekle kalmlyor, Hindistanm 
ken ~u denir: ( Hic;bir ilah ya~amiyor ve §imalinde, <;in in §imalinde, Kazakista-

hic;bir isme sahib bulunmuyordu). nm, Y eni~ey'in etrafmda ve ortalannda 
Bundan daha miihimmi de, Tiirklerde c;Ikanlan smai asarla da ayni karabeti 

oldugu gibi, MISlnn en eski dininde de gostererek bir elden c;Ikhgmi bagmyor. 
(teslis) in bulunmasidir. Heliopolis ila- Rrza Cavdarlr 
hiyat~tlan da, ilah1 iic; biiyiik grupa tak- (1) P. Montet : Le pays de Negaou, pres 
sim ederler. (Eneades). Bu tipk1 Siimer- d.e Byblos et son dieu : Syria. rv. p. 181. 

Akad rahiblerinin teslisinin aynidir. (2) La passion du dieu Llllu: Revue d'As-

t syriologle XIX (1922) p. 176-177. 
lahlara verilen s1fatlan da tetkik e • (3) svendaage Pallis: The Babyylonian. 

decek olursak, bilahare be~eri ~ekle so • (4J A. Moret: Le rltuel du culte dlvln 

Bu suali sonnakla miithi§ bir gaf yap· 
!!gum anlad1m. <;unkii endi§emi ve mera· 
k1m1 izale etmek istedigim neticesi ~1k1 -
yordu. Hemen lak~rdiyt degi~tirmek 
iizere de dim ki: 

- Evet, evet ... Bununla beraber ... 
Merak edilecek noktalar ~ok var. Bu 
mesele hakkmda vilayette ne dii§iiniilii -
yor acaba? .. 

- Vilayette Mehmed Fikret Beyin 
ba§ma gelen kazaya bir ba§kasmm her an 
maruz kalmas1 ihtimali gozoniinde tutu
luyor. Siz de bunun bir kaza olduguna 
kailsiniz degil mi Azmi Beyefendi? 

- T abil... Sen in tahkikatma gelelim 
gene. Beni en c;ok hayrete dii§iiren §U es· 
rarengiz cesedin Samoilofun esrarengiz 
ko~kiine giri§i ve oradan bir daha c;Ikma
YJ§l oldu. Demek cesedin aktbeti me~hul
diir. 

- F akat namusuma soz veri yo rum ki 
bunu ogrenecegim ve namusurna soz ve· 
riyorum ki bana oyun eden bu heriften 
yaman bir intikam alacagtm beyefendi .. 

' I 
- Hakkmd1r, intikamm1 a! F erdi ... 
1§te Prens RIZkullahm Ni§anta§mda· 

ki konagma gittigim zaman ben hala 
F erdi ile ge~en bu miilakatm tats1z tesiri 
altmda bunalmi§ kalmt§tlm. Acele Sa -
moilofu bulmak ve hemen kendisini bir 
taraftan zab1tamn, d'iger taraftan F erdi -
nin tahkikatmdan, ogrendiklerinden, flip
helerinden h.aberdar etmek lazrm geldi
gine kanidim. F erdiden ogrendiklerim 
beni pek sarsmt§tt. <;;unki.i dogrudan dog· 
ruya §ahs1ml istihdaf eden ve beni mes • 
uliyetlere siiriikliyecek olan, hulasa bii
tiin huzurumu ve selametimi sarsan tah • 
kikat safhalan kar§!Stnda idim ... » 

*** 
«Prens R1zkullahm haber verdigi gibi, 

hakikaten miisamere pek samiml ve dos· 
tane oluyordu. Beni biiyiik bir salona al
dJklan zaman orada altt ki§i gordiim. 
Prensle kans1 ve diger iki c;ift ki, onla· 
nn da yemege davet!i olduklan anla§th· 
yordu. 

Beni koridorda kar~Iltyan Prens R1z· 

CUMHURiYET 

-~ HERKES AYNi FiKiRDE • 
Bu hafta yaptlacak <;elenk Ve bukete Verilen 

T. s. K. ~:.:'~:!~r~'bo' AJ••- paraya yaz1k oluyor 
llgmdan: 

13/2/1937 cumartesl giinii yap1lacak 
ilk ma~1 

eerer stadl: 
Bel?ikt~U? - Hllal B. takunlan saat 14,30 

hakem Tahsln. 
1412/1937 pazar giinii yapuacak 

ilk ma~lar1 

Takslm atad1: Alan gozcfulii l;}azi Tez
can. 

Kasrmpa§a - Dogan A. takrmlar1 saat 12 
hakem Biirhan Atak. 

Fenerbahce - Anadolu A. takrmlan saat 
13,45 hakem eaz1 Tezcan. Yan hakemlerl 
Feridun K11lc ve Ekrem Ersoy. 

Oa.latasaray - istanbulspor A. takrmlan 
saat 15,30 hakem Ahmed Adem Oogdiin. 
Yan hakemleri Samim Talu ve R1fkl. 

!}eref stad1: Alan gozciisii Nuri Bosut. 
Karagiimriik - Beylerbeyl A. takrmlan sa

at 12 hakem Haild Oa!lb Ezgii. 
Be§lkta§ • Hllal A. takunlar1 saat 13,41 

hakem Nuri Bosut. Yan hakemleri Tank 
ve Tahsin. 

Beykoz - Silleymanlye A. tak1mlan sa -
at 15,30 hakem Nlhad Bekdik. Y.~n hakem
Ierl Bahaeddin Uluoz ve Halld Ozbaykal. 

V oleybol ma~lar1 
T. s. K. istanbul Bolgesl Voleybol Ajan

hgmdan: 
13/ 2/ 1937 cumartesi giinii Galatasaray 

spor kuliibii lokallnde yap1lacak 
voleybol maclan 

Topkapl - Eyiib tak1mlan saat 14,30 ha
kem Biirhane<i<iin. 

Hila! - Ortakoy taklffilan saat 15 hakem 
Todori. • 

Anadolu - DaVUJdpa~a takimlan saat 
15,30 hakem Zekal . 

Oalatasaray - Galata oencler takmuan 
saat 16 hakem Zekai. 

Not - Voleybol mac;larma tam Uan olu
nan saatlerde ba§lanacaktlr. i:J.an olunan 
saatten be~ daklk>~. gee; olarak miisabaka 
yerlne gelen tak1mlar hiikmen maglub ad
dolunacak ve bu hususta lleride hic;bir iti
raz kabul olunmiyacaktrr. 

Yunanistanda atletizm i§te 
boyle yi.ikseliyor 

Atina 11 (Hususl) - MISirda yer· 
le~mi§ alan Yunan tiiccarlanndan Ko • 
c;ikas Y unanistanda atletizmin terakki • 

sine sarfedilmek iizere Atletizm F ederas· 
yonuna bir milyon drahmi teberrii etmi§· 
tir. 

Arsenal ikincilige dii§tii 
lngiltere lik mac;lanmn yirmi sekizin· 

ci haftasmda bir~ok siirprizler olmu§tur. 
Birinci likte en sonuncu olan Man -

~ester United tak1mmt Kral kupasmda 
5 - 0 maglub eden Arsenal bir hafta son
ra ayni sahada ayni tak1mla lik ma~mda 
1 - 1 berabere kalml§hr. 

Arsenal oyunun ancak son onuncu da· 
kikasmda beraberlik say1sm1 yapmak su
retile maglubiyetten kurtulmu§tur. Arse
nal bu vaziyetten sonra likte ikincilige 
dii~mii§tiir. Mac;ta 42,000 seyirci bulun· 
ffiU§IUr. 

Eski atletizm antrenorii 
gidiyor 

Eski atletizm antrenorii M. Luiz cu· 
martesi giinii memleketine gidecektir. 
Futbol antrenorii Ankaraya 

~ag-.rdd1 
Milli tak1m Ba~antrenorii Mister 

Booth Tiirk Spor Kurumu ba~kanhg1 ta• 
rafmdan telgrafla Ankaraya davet edil
mi~tir. 

Mister Booth oniimiizdeki hafta 1c;m
de Ankaraya gidecektir. 

journaller en Egypte p. 129. 
(5J H. R. Hall: La sculpture babylonien

ne p. l. 
(6) A. M. Blachman: The Rite of ope

ning the mouth in ancient Egypt and 
Babylonia: (journal of Egyptian archa
oelogy IX (1923) p. 47 - 59. 

(7) Vls<ielu: Blbllotheque orientale. 
(8) Heredot tarlh1. 

kullah misafirlerini isimlerile bana daha 
dt§arda tamttrken onlan benim c;oktan 
tammi§ oldugumu da ilave etti. Bunlar 
Rus ticaret miimessili Doskoi ile kans1 
Nadya ve Zebra Hantmdt. Bu bir ihti· 
yar zengin dul imi§. Be§inci davetliyi de 
prezante ederken ben salonda N adya 
Duskoi'nin ve ihtiyar dulun ellerini opii· 
yor, Duskoi'nin elini kemali nezaketle SI· 
k1yordum. 

Bu strada Hasret Hamma ihtiramah· 
m1 takdim ederken duydugum heyecan 
belki merasimde bazt hatalar irtikab et
meme sebeb olacaktJ. Gozlerim karard1, 
kalbim gogsiimii yumrukluyormu~ gibi 
a tlyordu. Prens RIZkullah: 

- Goriiyorsun ki hep dostlar toplan • 
d1k. Dukoi ile hammefendileri pek iyi ta· 
mrsm. Sana yalmz me~hur Macar mali
yecisi Mosyo Sungar'1 takdim etmeliyim. 
Hie; §iiphe etmiyorum ki miiesseseniz bu 
beynelmilel §ohreti ve itiban alan zatla 
miinasebete ginnekle biiyiik bir itibar ka
zanacaktlr. 

- Mii~erref oldum efendim .. 
- $eref bana aiddir beyefendi. 
Prens RIZkullah devam ediyordu: 
- Mosyo Sungar hii.yiik bir ke§ifte 

bulundu. Kendisi yalmz maliyeci degil, 

«Otedenberi yerlefmif, an' anelerimiz arastnda 
girmif bir,ey olmadtgi i~in biz, buket ve 
~elenklerden memnuniyetle vazge~ebiliriz» 

• Protesor Kadrl Re_ssam {:'allt Romanct Cahid Projesor Kemal 
Ra~id Ibrahim U~uk cenab 

Ostad Selim Sun 1svec;ten zaman za·j bakJms1z, a~ ~ocuklar dola~trken, siise, 
man getirdigi birc;ok giizel ~eylere, son hele bOyle iic; giinliik omrii olan c;ic;ege 
defa bir yenisini ilave etti. para veren el titremelidir. 

Gec;en giin bu §imal diyarmdan oyle Bence, derhal bu manaSIZ adetin onii-
canh bir roportaj getirdi ki, bunun oniin· ne gec;meli, c;ic;ek paralanm <;ocuk Esir~ 
de bir hayli durmak, uzun uzun dii~iin - geme Kurumuna vermeliyiz .. 
mek... ve mutlaka harekete gec;mek mec- - lsv~te ihtiyarlara bakiyorlarml§. 
buriyetindeyiz. Cahid Uc;uk, annesinin isyamna rag • 

Cumhuriyette c;tkan bu iki giizel yazt· men, tsrar ediyor: 
yt elbette okumu§Sunuzdur. «- Hay1r ... Hay1r ... Kiic;iikler siirii· 

«Diigiin ve cenazelere gonderilen bu- niirken ihtiyarlar di.i§iiniilemez .. » 
ket ve c;elenklere veri! en paralar sokaga Emekli General Y akub $evkinin cep-
ahliyor demektir. Halbuki 1svec;te bu pa- helerde pi§mi§ merd sesi: 
ralann verildigi bir hay1r kurumu bin «- Cum1huriyetin bu i§i ortaya atma
muhtac ihtiyan bannd1ran muazzam mii- sma kendi hesab1ma c;ok, c;ok miite§ekki-
esseseler viicude getirmi§tir.» nm. 

Hie; hayalperest degilim aroma, bil - T ereddiide liizum yok, zaten kokle~ • 
mem nas1! oldu, gozlerimin oniinde lstan- memi§, yerle§memi§ olan bu bid' ati 50 • 
bulun §irin bir ko§esinde, c;ic;ek paralarile kiip atmahy1z. 
yiikselmi§ koca koca saraylar canland1... Sorunuz, kime sorarsamz sorunuz, e· 
Hatta, yiizler ve yiizlerle kimsesiz, muh- minim ki, herkes bunu bOyle istiyecektir. 
tac ihtiyarlann cemiyete §iikran ve min • <;ic;ek paralanm bir haytr i§ine ver • 
netle c;evrilmi§, giiliimsiyen bak1~lanm mek... Aroma, nereye ~ Bir kere bu i§e 
sezer gibi oldum. ba§lansm, o taran tayin etmek zor degil· 

Bir hayal mi~.. dir. toplamhr, g{)rii§iiliir, en miinasib w 
N eden bir hakikat olmasm ~ .. Olamaz kilde karar k1hntr.» 

rnt ~ Ostad Hiiseyin Cahid de ayni fikirde: 
Boyle zamanlarda insan, kendi ken· <<- Hakikaten beyhude bir masraf-

dine yetmiyor. Ben de derdine derman hr. Fa kat otedenberi yerle§mi§, an' anele
anyan bir hasta gibi dii§tiim yola, ve c;al· rimiz arasma girmi§ bir§ey olmadtgt ic;in 
dtm daktar General Kadri Ra§idin ka- biz, bu buket ve c;elenklerden memnuni· 
p1s1m. yetle vazg~ebiliriz, ve ge~meliyiz. 

«- N e dersiniz doktorum, buketlere - T oplanacak paralan ne yapmah· 
ve c;elenklere verilen, yani sokaga at!! an y1z ~ 
para! an ha)'lrh bir i~e sarfedemez miyiz? - 0, sonraki i~. Hele bir ba~lanstn. 

- Cumhuriyetteki yaz1lan okudurn. Bakal1m ne-- olur, ne ge1ir. Ona gore bir 
<;ok giizel bir fikir. Fakat zannediyorum karar verilir.» · 
ki, biz de bunu tatbik edebilmek pek mii~- Giizel San' atlar Akademisindeyim: 
kiil olacakhr. Hahrl.ar mJsiDIZ, birka~ se- Muallimler odasmda res sam F ayhaman, 
ne evvel bayram ziyaretleri ve hediyeleri c;alh Ibrahim, Ayetullah ve Hikmet. 
yap1lmasm da, bunlann paralan K1Z1laya c;alll, yaz dostum, diyor, yaz1yorum. 
verilsin denmi§ti. Ne oldu~ Belki veren· «- Her masrafm cemiyete faydah 
ler de c;IktJ, fakat birc;oklan, asll ekseri- olmasma taraftanm. Hele herhangi gii
yet aldumad1, yangeldi oturdu. Boyle zel §eyin tahribine asia. aroma asia taraf· 
~eyleri tatbik edeb.i}mek ic;in disiplinli a- tar degilim. lnsanlan ruhi, maddi, mane
damlar olmah. Biz, ymk ki, heniiz a vi tatmin eden hic;bir §ey tahrib edilme-
hale gelemedik. melidir. Buket ve c;elenk ... » 

Y oksa, biitiin kalbimle, bilatereddiid: Susuyor aroma, sinirli. Ve ayakta, 
ke~ki yapabilsek, derim. gozleri bahc;enin ye§illiklerinde, son so· 

Ba§lar da, yanda bJrakir, sanunu ge· ziinii soyliiyor: 
tiremezsek, yurdunu seven bir insan Slfa· - Bir giizelligi tahrib ederek olii -
tile giice gider, i~te ondan korkuyorum.» niin ruhu §adedilmez. T ahrib edilmi§ bir 

Olmadi... Saym doktorun devast bir giizellik bir gelin odasma ne§e vermez.» 
pare; a ac1 geldi bana. Renk iistad1 F ayhaman ;gtr agu ko-

Y a hepsi bOyle derlerse L 
Arttk sormasam, bu anketten vazge~· 

sem mi dersiniz ~ 
Hele durun bakahm, kadm kalbi ba§· 

kadu. Hikayelerini seve seve okudugu
nuz Cahid U~uk, belki, sadre ~ifa vere· 
cek bir~ey si:iyler. 

Aldanmami§Im. Bakm1z, o zarif te • 
bessiimile, ne cana yakm konu~uyor: 

«- c;ic;ek, bahc;elerde, k1rlarda tabi· 
ati siisliyen bir giizelliktir. Onu kopara· 
rak oldiirmek giinaht!r. Sonra da oliime 
mahkum ettigimiz ~i!rek ne bir diigiin evi
nin, ne de bir taze kabrin siisii olamaz. 

V e, sokaklarda siirii siirii kimsesiz, 

biiyiik bir elektrikc;i, miihendis, hulasa 
a lim bir adamd1r. Ke§fi harb san' ahnda 
deh§etli bir ink1lab yapacak ... Evet ... Bu 
bir yeni elektrik cereyam ki ismine Armid 
§Ual diyor. 

Biraz hayretle: 
- Armid §Ual mt ~ diye sordum. 
- Evet. .. Birka~ bin voltluk kuvvete 

sahib olan bu §Ua tamatnile gayrimer'i
dir ... Birc;ok kilometrolarca uzaga miie&
sir alur ... Sessiz bir mitralyoz farzediniz 
ki uzun mesafelere ni§an alabilsin. Gayet 
sade ve ki.ic;iik bir aletten ibaret olan bu 
§ule hemen hemen adi projektorler gibi 
idare edilmektedir. Bu ~a1n altmda bir 
ordu par~as1, bir k1t' a bir kar; dakika 
ic;inde mahvolup gider .• 

- Miikemmel... 
- T abii miikemmel... $imdi biz hu 

ke~fin tekemmiilii i,.in sizin delaletinizden 
ve sermayenizden de istifade etmeyi dii
§iiniiyoruz. 

- Miikemmel... 
Bu kelimeyi soylerken etrafta .-:luran

lara ve bu garib rasimei takdime ~ahid o
lanlara br goz attlm. 

Miihendis mi, ma!iyeci mi) Ne aldu
gunu anltyamadtglm Macar, hakkmda 
izhar edilen takdirlere azametli bir gii-

nu§uyor: 
«- Ben bir bahc;eden c;ic;ek kopara

mam. Bir ba§kasl kopanr da oniime ko -
yarsa, oturur, resmm1 yapanm. Cicregi 
hakikaten seven on a nasi! el uzatabilir? 
Onu koparmak, hayatml kisaltmak de -
mektir. Bir bah<;ede bir levha gormii, -
tiim: «Dokunmaym c;ic;eklere, yaz1k olur 
emeklere.» Bu, noksand1r, sade emeklere 
degil, bilhassa giizellige yaz1k olur. 

<;ic;egi sevelim, c;ok sevelim. F aka t ko
parmak, oldiirmek i~in degil, onunla ev
lerimizi, bahc;elerimizi, boylece §ehrimizi 
siislemek ic;in. 

!§te, dii~iincem bu: c;ic;ege el siirmege 

Iii§ ve kendinden emin olanlara mahsus 
bir eda ile mukabele ediyordu. Duskoi 
lakayd ka·r§Ilaml§tl. 1htiyar dul Zehra 
Hamma gelince basit bir elektrik cihazt
ntn bir stra insam oldiirmesi goziiniin 0-
niine gelmi~. bu «miikemmel ve harika I» 
icada kar§l nefretini belli etmemek i~in 
kendini zapta c;ah§Iyordu. 

Hasret ise di§lerini s1k1yor ve bembe
yaz onliiklii bir hizmetc;inin getirdigi li -
korleri ikrama ~ah~1yordu: 

- Vatka m1 istersiniz ~ Kummel, Ku
rac;o ~ Hangisinden istersiniz efendim L 

Ba§ka bir hizmetc;i tepsile kahveleri 
getirdi. Herkes agzmm tadtgml bulmtya 
c;ah§Irken Macar Sungar icad1nm insan· 
!ann selamet ve saadetini temine yanya ~ 
cagmt iddiaya ~ah§Iyordu. Ona gore in
sanlar her elli senede bir kere biiyiik bir 
tasfiyeye, temizlenmege muhtac imi§ler. 
Biitiin biiyiik felaketler, harbler, hastahk 
salgmlan, yanardag feveranlan, zelzele
ler insanlan temizlemek ic;in tabiatin yar
dimmdan ba§ka bir§ey degilmi~. Bunlar 
olmasa insanlan kan bogarmJ§. 

Bu parlak nazariyeti anlahrken koca 
Macar alimi sanki bir ilant a~kta bulunu~ 
yormu~ gibi sesine halavet vermi~ti. Ni -
hayet: 
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0~ sinema artisti 
Amerikadaki feyezanda 
sulara kapdarak boguldu 

Sima!! Ameri • 
kay1 peri~an eden 
su baskmlan Pasi -
fik sahillerine kadar 
uzanmi§, oralan da 
su )'lgmlan altmda 
bogmaga ba~laml§· 
tlr. Kaliforniya ce
nubundaki kiic;iik 
§ehirlerden Kern -
ville de bu korkum; 
seylablarm istila 
mmtakasma dahil Artist Judith Allell 

bulunmaktad1r. Oray1 su bashg1 mada, 
35 artistten miirekkeb Amerikah bir si • 
nemac1 grupu, Kernville' de bir filim ~e
virmekle me~gul olduklan ic;in sular et· 
raflanm ku§alml§ artisteri orada hapset· 
mi§tir. N eticede artisterden iic;ii sell ere 
kap1larak bogulmu§lard1r. Bogulanlar a• 
rasmda Miss Judith Allen de vard1r. 

Seller hiicum ettigi zaman Judith AI· 
len c;admnda uykuda bulunuyordu. Bu 
sebeble kac;maga muvaffak olamamJ~. 
arkada§larmm biitiin gayretine ragmen 
bogulmu§tur. lki arkada§l da onu kur• 
tarmaga c;ah§lrlarken sular.a kaplhp ol· 
mii§lerdir. 

k1yamiyan bir adam, onlan bir y1gJn 
bahtSIZ maktiil ha1inde gormege taham• 
miil edebilir mi '?» 

F ayhaman sigarasmdan bir duman sa• 
vurarak giiliimsi.iyor: 

- Buket ve demet yerine c;ic;ek ta!Y 
lolan gotiirsiinler, derdim aroma, bu far.• 
l'a egoistlik olur. 

Hayu, §aka bertaraf, c;ic;ek paralarile 
fakir hastalara ve kimsesiz c;ocuklara ba• 
kacak miiesseseler kunnahy1z.» 

Muallim ressam Hikmet, fikrini iki 
ciimleye s1gdmyor: 

«- Giizel bir kadma minimini bir de• 
metc;ik veren adam mazurdur. Fakat 
bir yurdun, bir ~hrin giizelliklerini kew 
sine giivenerek sebebsiz katliam ederken. 
talihin §errine ugraml§ yurdda§lanm dii· 
§iinmiyen adam ... Haytr o, hele bu fikir 
ortaya attld1ktan sonra, asia mazur ola· 
maz.» 

Akademinin gene hocalarmdan ressam 
Ayetullah ta §oyle diyor: 

a u , 
ca yard!mtmlzl bekliyen zavalh varken 
c;ic;ek ... Bu giiliinc olur. 

Avrupada, olmii§ sevgilisinin resmini 
odasma asan, tutuyor, onun oniine bir de 
giizel saks1 koyuyor. Boylece hergiin kar· 
§lla~Ilan aziz hatu'l\nm oniinde hergiin 
ta ze c;ic;ek. » 

Sair ve Noter Mithat Cerna!, cevab ver
mekte bir hay!i tereddiid ediyor. Niha· 
yet, gene kararsiZ, gene miibh . .:m konu§U· 
yor: 

«- Bir§ey, bir memleketin orfiine. 
adetine girmi§se, bir kararla kolay kola)" 
r;1kamaz. Girmemi§se, o zaman i§ degi• 
§ir. Ona istenilen ~ekil verilebilir. Bu tak• 
dirde en dogru yol c;i<;ek paralarm1 bir 
hay1r i§ine tahsis etmek olur.» 

Profesor Dr. Kemal Cenab, daha su· 
alimi tamamlamadan, hararetle cevab ve• 
riyor: 

«- Cok dogru bir fikirdir.. Y az1k. 
giinah degil mi c;ic;ege ahlan paralara? 
Birbirimize yard1ma ko§acak bir zaman• 
day1z. Boyle bir zamanda c;ic;eklere para 
verecegimize daha reel bir i§ yapmahylZ· 
B u da ancak, c;ic;e.k paralarile en liizurn!u, 
derh~l yaptlmasi zaruri haytr miiessesele
rini kunnak olur.» 

Goriiyorsunuz ya, bugiinliik bana sus• 
mak, ve size bir hayli dii§iinmek dii§ii• 
yor. 

KANDEMIR 

- Hulasa biz, miikemmel bir insan 
nesli viicude getirmege c;ah§IYoruz I 

Dedi. Adam oldiirerek insan neslioi 
tslah etmek yolundaki bu ke§fe bende Jllj 
i§tirak edecektim~ .. Muazzeb ve endi§eli 
gozlerimi Hasrete ~evirdim. Bir giizel!ik 
abidesi gibi viicudiiniin biitiin hatlarl 
lambanm .altmdan fi§kmyor, ince belinill 
ve kalc;alanntn tenasiibii insam hayran e
diyordu. Arkas1 yanbeline kadar ,.lplak• 
h. Gogsii son haddine kadar goriinuyor• 
du. Omuzlarmda iki giimii§ yuvarlak el• 
bisesini tutuyordu. Gozleri koyu ma'.j 
renk ic;inde hazin baki§larla insam eziyor' 
du. Dudaklan bu koyu renklerin i,.ind~ 
kan k1nniz1 rengile goze bahyor, sa~larl 
altm bir r;erc;eve gibi bu ba§I ~er~eveliyor' 
du. 

Ne giizel, ne canaltct kadmdt bu. f'.v 
kat onu bu kadar dalgm ve mahzun ys' 
pan dii§iince neydi ~ .. Gozlerini gozlerill'' 
le zaptetmege beyhude ugra§tlm. Ban• 
bakmaktan miitemadiyen kac;!ntyordll· 
Gayriihtiyari onu yanmdaki iki kadtnl6 

mukayese ettim Nadyada masum bir 
gene k1z hali vardt. Elbisesile ve harekel' 
lerile erkekle§mek istedigi halde yiizii 1 

niin ifade ettigi hararet tam bir kadJ~ 
oldugunu gosteriyordu. £Arkast var1 
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ispanya dahili harbi bitivor Polis Miidiriyeti 

lhtililciler her cephede 
siiratle ilerliyorlar 

Son cinayet iizerine 
bir teblig ne~retti 

Emniyet direktorliigiinden: 
7-8/ 2 I 193 7 gecesi Eminonii kazas1 -

nm Ahmediye semtinde tesadiifen bir po
lisin evine giren ve polisin ollirnile neti
celenen htrstzltk vak'asmda evden atla -
ytp kac;an htrstzt tutmak ic;in arkasmdan 
ko~an bir polis ve iki bekc;i ka<;an adamt 
bidayette yalmz ancak bir hiTslz olarak 
bildik1eri ciheble buna kar§t silah istima
line liizum gonniyerek canh olarak ya -
kalamak endi§esile tabancalanm kullan
mak istememi~ler ve karanhkta birbirin
den uzakr;a h1rsJzm arkasmdan ko§an bir 
polis ve iki bekr;inin birdenbire ayn ayn 
iizerlerine saldtrmas! sonunda mlitecav}.. 
zin elindeki b1~akla hafifr;e yaralanma
lanna ragmen lizerine attlarak yakala -
mt§lardtr. Bunlar htrstzm girdigi evde 
ika ettigi cinayete yakaland1ktan sonra 
vaklf olmu~ bulunuyorlard.J. .$iiphesiz 
daha evvelce hm1zm ika ettigi cinayeti 
anlami§ olsalardt kac;:ttgi ic;in kanunlann 
kendilerine verdigi salahiyete dayanarak 
silahlanru kullamp oldiiriirlerdi. Bu ha
reket polis ve bekr;inin zafmdan degil en 
heyecanh zamanlarda bile ancak kanu
nun r;err;evesi i<;inde c;alt§magt kendileri
ne prensip ittihaz etmi§ olmalanndandtr. 
Hakikati bu olan hadise i.izerine gazete
lerde yamlan DC§riyatm baztlanndan is
tanbulda herkesin emniyetini ve istiraha
tini bozacak mahiyette ~ok heyecanh ve 
baztlannda da bu hadise c;ok miibalagah 
gosterilmi~tir. Bundan ba§ka ertesi glinii 
c;:tkan gazetelerde ayn bir vak'a olarak ta 
azth bir sabtkah bir polisi yaraladt ba§· 
hgt altmda biiyiik yaztlarla Karaglim -
riikte bir sabtkalmm elindeki kelepc;:e ile 
polisi yaraladtgt yaztlmaktadtr. Olen bir 
polisimizden ba~ka yaralanmi§ veya her
hangi bir ~ririn tecaviiziine ugramt§ bir 
polisimiz yoktur. Y anl1~ bildirmek isteni
len vak'ada bilakis polis sevkine memur 
oldugu bir kac;:agm firara te§ebbiisii iize
rine ba§ka suretle bunu tutmasma imkan 
bulunmadtgt i<;in silahmt kullanarak fi
rariyi yarah olarak yakalami§ ve bu st -
rada orada bulunan bekr;iye de ahlan 
kur§un rashyarak ayagmdan hafif~e ya
ralamt§hr. Bu Strada 11/2/937 tarih!i 
Haber gazetesinde gene biiyiik yaztlarla 
htrstzhk korkusile F atihte Haydar sem • 

[BG.$taratz 1 fnct sahtfedeJ 
tnitesi, diin ogle vakti bir teblig ne§ret • 
~§tir. Bu tebligde 24 saattenberi Mad • 
ttd cephesinde vaziyette tebeddiil hast! 
oidugunu bildirmektedir. 

Saint (Jean) de Luz 11 (A.A.) -
Ceneral Queipo de Llano'nun kumanda-
51 altmdaki motorlii miifrezelerin Mala • 
ganm sarkma 100 kilometro mesafede 
tain Mortie §ehrine vast! olmu§ olduklan 
aber verilmektedir. 

ihtilalciler ilerliyorlar 
. Avila 11 (A.A.) - Asiler, Valen· 

Cla yoluna vardtklan zaman, havantn ga
~et giizel olmasma ragmen, ileri hareket· 
lerini tevkif etmi§lerdir. <;unkii Manza • 
llares ve J a mara nehirleri ta§mi§ ve a§tla
lllaz bir hale gelmi§ti. 

Asi kuvvetler, yollan muntazam bir 
hale koymak i~in gece giindiiz ~ah§mak
ladtr. T ayyareler ise hiikumet kuvvetle
~~in harekatmt tarassud i~in hergiin 
•vladrid iizerinde u~maktadtr. Malaga • 
<lao ogrenildigine gore, General Queipo 
<le Llano'nun kuvvetleri 150 si zabit, 
1500 ii sivil olmak iizere bir~ok memur 
levkjf etmi§lerdir. Bu kuvvetler, 12 agtr 
lop, 25 mitralyoz ve miihim miktarda 
ln\ihimmat ele ge~irmi§lerdir. 

Malagadaki hiikumet kuvvetlerinin 
kumandam General Villalba, asi kuv • 
\'etler §ehre girmeden ka~mt§hr. 

T emizleme ameliye.i ba,ladt 
Cebeliittank 11 (A.A.) - Asilerin 

dun Kasabermeja, Kampanilla ve Kar -
lamayt i~gal ettikleri ve 200 den fazla 
hUkumetci zabit ve askerin teslim oldu -
gu bildirilmektedir. 

Bir asi membadan alman malumata 
Rare, Malaga ve civannda li~ bin milis 
l'leferi teslim olmu§lardtr. 

Asi kollar Malaga viHiyeti i~inde te -
lllizleme ameliyesine devam etmekte ve 
esirlerin kiitle halinde muhakemelerine 
Malagada ba§lanmi~ bulunmaktadu. 

8es bin hiikumetr;i aleyhine oliim 
· ce:zasr verilecekmif 

Londra 11 (A.A.) - hpanya A · 
iansmm Cebeliittanktan aldtgt bir habere 
gore, Malagada kiitle halinde yaptlan 
muhakemede miittehim b~ bin cumhuri -
}'etc;:i aleyhinde ollirn cezast istenecektir. 
Mahkemenin bu talebi kabul eqecegi u
lltumiyetk zannedilmektedir. 

Bu ajans, gittik~e c;ogalan haberlerin 
biitiin §iipheli cumhuriyet~ilere kat}t tet
hi§ miicadelesi tertib edilmekte ve kiitle 
halinde idamlar vuku buldugunu teyid 
etmekte oldugunu bildirmektedir. 

Eger Madrid diiJeT•e ... 
Salamanca 11 (A.A.) - Malagamn 

Zapb ve Madrid • Valancia yolunun ke
silmesi haberi, i spanyol marksistlerinin 
cesaretini kumJ§hT. 

M. Delvayo, Malaganm zaptl keyfi
l'etinin, Madridin u~ ayhk muhasarasm
dan ziyade telefata bais olmu~ oldugunu 
itiraf etmi§tir. 

Komlinist fukas1, Fran co kuvvetlerinin 
tniitemadi surette ilerlemesinin sivil aha • 
linin seferber edilmesini zaruri k1lmJ~ ol
dugunu ilan etmi§tir. Bu ftrka, genclerin 
barikad muharebelerine haztrlanmalan 
icab etmekte oldugunu ilave eylemi§tir. 

Komlinist gazeteler, Madridin de su -
kutu halinde maglubiyetin kat'! ve mu · 
hakkak olacagm1 yazmaktadular. 

8ir beynelmilel miifreze tamamile 
maktiil dii~tii 

Salamanca 11 (A.A.) - Umumi 
karargah, ~r§amba giinii Madrid cep -
hesinde i§' ara ~ayan hic;bir hareket vukua 
gelmemi§ oldugunu bildirmektedir. 

Cenub ordusu, ]ean'a pek o kadar u· 
Zak olm1yan Locale - Ia Real yakmmda 
hiikiimet milislerinin yapm1~ olduklan 
bir taarruzun ve keza bu kuvvetlerin Pi
l'los Puento yakmtndaki bir taarruzlannm 
lardedilmi§ oldugunu bildirmektedir. 

General Quiepo de Llano, k1taatmm 
ileri hareketlerine devam etmekte olduk· 
lanm ve Mortil yakmma varmt§ bulun· 
duklarml beyan etmi§tir. 

Fran co taraftan tayyareciler, ~ar§am • 
b

1 

a giinii biiyiik bir fa ali yet izhar etmi§ -
erdir. Bazt tayyareler, Almeria lima • 

l'lJnda marksistlerin 2500 tonluk bir ge· 
tn~ini bombard1man ederek bahrmt~lar -
d1r. Grenada civannda vukua gelen bir 
hava muharebesinde Franco taraftarlan· 
1Un tayyareleri, hiikiimetc;ilerin c;ifte mo • 
loriu iki tayyaresini dii§lirmii§tiir. 

I Madrid cephesinde F rancist tayyare
er J amara nehri yakmtndaki hiikumetc;:i
~rin mevzilerini muvaffakiyetle bombar-

Irnan etmi§lerdir. 

k Gene ogrenildigine gore, bundan bir 
ac; gun evvel 1300 ki§i, yani 18 numa· 

tah beynelmilel mlifrezenin biitiin efrad1 
tnaktul dii§mii~tiir. 

Oliiler arasmda bir F ranstz miralayt 
ile iki F ranstz yiizba§ISI bulunmu§tur. 

Mili•ler de resmen asker oluyor 
Barcelone 11 (A.A.) - Genralite 

meclisi, 1934 - 1935 stmflannm sefer -
berligini ilana karar vermi§tir. Ayni za· 
manda milislerin de tek kumandanhk al
tmda, halk ordusuna girmelerine de ka
rar verilmi§tiJ. 

Hiikumet kuvvetleri cenubda 
taarruza ge~tiler 

Barselon 11 (A.A.) - Hiikumet 
biitiin cenub cephesinde taarruza gee;: -
mi§tir. Bir hiikumet kolunun Grenada -
nm muhasarast i<;in iyi bir mevzi te§kil 
eden iki koyu aldtgl s3yleniyor. 

Malaganm zaptina aid olarak Alme
iria'dan gelen haberler, Xauen torpito -
sunun Malaga limanmda batbgmt ve 
Artabro gemisinin de yandtgtnt bildir • 
mektedir. 

Belfika Meclisinde har..aretli 
miizakereler 

Briiksel 11 (A.A.) Meb'usan 
meclisi, diinkii velveleli miizakerelerle te
zad ~e§kil edecek surette, M. Huysman -
s'm lspanyaya yapmi§ oldugu seyahat 
hakkmdaki beyanabm biiyiik bir siikun 
i<;inde dinlemi§tir. 

Hatib, vazifesinin tamamile insani ol
dugunu, siyasetle bir giina alakast bu -
lunmadtgmt soylemi§tir. M. Huymans, 
Bel<;ika tarafmdan takib edilmekte olan 
ademi miida.hale siyasetini tenkid etme -
mi§ oldugunu beyan etmi§tir. 

Habb §Unlan ilave etmi§tir: 

«- Bununla beraber soylemek iste
rim ki, §ahsan askeri komplolara kar§t u· 
fak bir sempati bile yoktur. F astaki !s
pan yo! ordusu, yalmz memlekete ihanet 
etmekle kalmamt~. Algesiras itilaft mu -
cibince ifa etmek mecburiyetinde bulun
dugu heynelmilel vazifeye de ihanet et-
mi§tir. 

M. Huyrnans·m beyanatl iizerine 
giina mlizakerede bulunulmamt§hr. 

bir 

tinde halkm goziine uyku girmiyor ba§

~irketlerin hi~biri tenzi- h~1 alhnda herk.esi heyecana dii§iirecek 
b1r yaz1 goriiliiyor. Haydar semtinde ge-

Jata yanafmtyor c;:en sene 11 tane basit hJTStzhk vak'as1 

<Ba$taratz 1 tnct sahftede> olmu~. bunlardan ancak bir tanesinin fa-
Halbuki, Belediye bugiinkii vaziyette iii mec;:hul kalmi§hr. 937 senesi ic;:inde de 

Halir; vapurlan tarifesinde bir tenzilat bu semtte Miiftiali mahallesi lrfanahrned 
yaprlmasma yana§mamaktadtr. Bele - sokagmda 6/ 1 numarada 'Fatma isminde 
diyenin iddiasma gore, bu vapurlarm birinin evinden bir palto, bir manto ve bir 
hasllatt yapllan biiylik tasarruflara rag- battaniye c;:ahp kac;an Erzurumlu Re§id 
men ancak ba~aba§ getirilebilrni§tir. Bu ismindeki htrs1z yakalanmJ§ ve bundan 
vaziyette ucretler ·indirilirse a~'tk h"" - b k ak' 1 j b -s ~ a§ a v a o mamt§hr. stan ulda hu -
hyacakt1r. 1 k k' s1z 1 va ast hepimizin gozlimiizle gore· 

~irketi Hayriye ise, bu sene bir mil- cegimiz derecede eksilmi§ ve §ehrimizin 
yon yolcu fazla ta~tdt~ halde hasilah • biiyiikliigiine ve kalabahgma nazaran yok 
nm ger;en seneden 30 bin kiisur lira d 
noksan oldugunu, bu noksanm da pos- enebilecek bir hadde indirilmi§ bulun -
talarm artttnlmasmdan ve ucretlerin maktadtr. Ancak arada mahkumiyet 
indirilmesinden ileri geldigini, vaziye - miiddetini bitirip hapisaneden c;tkan eski 
tin yeni bir tenzilata tahammillii olma- sabtkaltlann ban semtlerde bir fmatla 
d1gm1 ileri siirmektedir. ya~mak . istedikleri htrstzhk ya te§ebbiis 

Akay idaresine gelince, bu mussese halmde 1ken veya ikamdan sonra yaka
de iicretlerin indirilmesine taraftar de- !anarak tekrar Adliyeye teslim edilmek
gildir. Bu idare miimessillerine gore i- ~edir. Gazetelerin brlhassa son giinlerde 
darenin blitlin kart Yalova kaphcalan- Istanbulda c;ok mahdud olan zab1ta vak
na gitmektedir. Hiikfunet, bu yiizden alarmda yaptiklan ne§riyab halkm em _ 
her sene ar;tgtm kapamak maksadile niyet ve istirahati bakJmmdan zararh gO-
mali yardtmda bulunmaktad1r. Vazi - .. .. z b k' rurum. a tta va alannda takib edilen 
yet bOyle iken bilet iicretlerinin indi - b 1 . d mii a agah ve heyecanh sistem halktn 
rilmesi Akay biitc;esm e yeni bir a<;Jk h 
yapacak ve bunu da hiikiimetin kapa- uzur ve rahatim ihlal ederken diger ta~ 
mast icab ed.ecektir. raftan su<; ika etmek itiyadmda bulunan-

Tarife komisyonu ise her iic; idare - I ann cur' et ve cesaretini arbnr. Eger i§i 
nin yalmz kar ve masraflartm gozoniin- hey:canh ve miibalagah gostererek polisi 
de tutarak bilet iicretlerinde de halk faahyete sevketmek dii~iiniilliyorsa buna 
lehine tenzilat yapmak kabil olacag1 ka- Emniyet Miidlirii stfatile ne liizum ve ne 
naatindcdir. Bu itibarla bugiinkii top de ihtiyac goriiyonnn. Herkes bilmelidir 
lantt miinaka§ah ve hararetli olacakttr. ki !stanbulda polis her zamankinden da-
• • • •' ha c;:ok uyamk ve tedbirli bulunmaktadtr. 
Ihrac tacirlerinin dilegi Bunu anlamak i.;in polis i~1erinin i<;inde 

ktsa bir zaman bulunmak kafidir Bu 
kabul edildi ~linasebetle halkm malm1, canmt ~e bii-

h,f .. ] tu · .. uhf (Ba~taratz 1 tnct sa • eu.e • n emmyetm1 m · a a2Jada polislerimi-
metlerinin dii§liriilmesinden once yola <;t- ~~~ gosterdigi vazifeseverlige her cihetle 
kanlmt§ olan mallar bedellerinin eski kty- t~ttrak ettigini gordiigum bekc;ilerimizin 
metleri iizerinden Cumhuriyet Merkez d:. ?u hareketlerini takdir etme*:i vazife 
Bankasmm odemeleri karar altma alm- btlmm. Emniyet Direktorii. 

mt~ttr. Bu karara tevfikan Ekonomi Ba· Salih Krlu; 
kanhgmca yaptlml~ olan ilan iizerine ala- ~---~~~=---:--:-::--.....::..:.:.::;..;.:.::.:~~ 
kadarlann verdikleri dosyalann Turko • Edirneyi gene SU bash 
fis ba§kam Biirhan Panos, maliye nakid [Ba$tarat• 1 tnct sahttedel 
i§leri direktorii Halid, Cumhuriyet Mer- Edirnede insanca ve hayvanca zayiat 
kez Bankast §ani §efi Cabirden miirekkeb yoktur. Tren yollarmda bozukluk olma
bir komisyon tarafmdan tetkikine ba§la - dtgmdan konvansiyonel ve ekspres diin 

gece ve bu sabah gelip gitmi~lerdir. 
mlmt§hr. Para ky1metlerinin dii~liriilme- Sular ~ekiliyor 
sinden once aktedilmi§ alan kontrotola- Edirne 11 (Hususi muhabirimiz, saat 
rm fiata taalliik eden klSlmlan yeni para 18 de telefonla bildiriyor) - Sular c;e -
ktymetlerine gore diizeltilmedikc;e tiiccar- kilmekte devam ediyor. Hava ar;h~ i
lanmtzm bu kontratlanm ifa etmemekte r;in sularm tekrar yiikselmesi tehlikesi 

kalmamt§tlr. Belediye, felaketzedelere 
serbest olabilecekleri alakadarlarca ileri yard1m etmektedir. 
siiriilmektedir. Filhakika birc;:ok memle- Bosna koyiine sandallarla erzak gon
ketler mahkemeleri bu kabil vaziyetleri derilmi§tir. KlZllay da felaketzedelere 

yard1ma haztrlanmaktadlr. Zarar mik
miicbir ve onceden tahmin edilememi§ bir tan heniiz malum degildir. ~ehirde dart 
yeni sebeb addederek bu mukavelelerin cami de su altmda kalmt§sa da iqindeki 

yepi vaziyete inttbak ettirilmesini kabul 
etmit bulunmaktadular. 

e§ya q1kanldigmdan bir zarar alma -

mt§hr. Kadri Ogu% 

c __ s_e_rb_e_s_t_s_u_tu_n _ _,) 

Mara~ miicadelesi 
1920 te§rinievvel sonunda Mar~ dii§· 

manlanmtz tarafmdan i~al ediliyordu. 
0 giin Mara§ sokaklannda gordiigiimliz 
hadiseler nesilden nesle intikal edecek ve 
her kurtulu§ ythnda ayni heyecanla ya
dedilecektir. hgal ikindi vakti oluyordu. 

Mara§ c;oci.tgu: 0 glinii unutma, o glin 
senin babalann ve atalann bu manzara
Yl sonsuz bir heyecanla takib ettiler ve 
yurdlanm kurtarmak ic;in o gun bir daha 
and ic;tiler. Mara§ o gun zincire vurulmu§ 
bir kaplan gibi inledi; analar evlerinde 
istikial ir;in dua ederken babalar kurtulu§ 
r;areleri aramak ic;in Stvasa, Ankaraya 
Atasmm yanma ko§uyor, onun nasihatle
rine imanla, inanla ba§ egiyordu. 

Elde kalmt§ en kii~iik bir demir parc;a
smdan baba yadigan silahlardan istifade 
dii§liniildii. Birc;ok yoksuzluklar i~inde 
imamm1z sarstlmadan biitiin mi.i§kiilatJ 
yeniyor, hergiin biraz daha kuvvetleni -
yorduk.. 

Biz bu §ekilde ugra~trken yurdumun 
asil c;ocuklanna du§_manlarmnz bir vah~ 
§et dersi vermek istediler. Uzunoluk ma
hallesinde yoldan g~en bir Tiirk kadmJ 
iki dli§man neferi tarafmdan tecaviize 
ugradt. Hi~bir millete yalu§mtyan bu 
kiistahc;a hareket yerde kalmadt, o da
kika Tiirkliige yakt§IT bir -§ekilde merdce 
Odendi. Hadise civarda slit satrnakla 
me~ul ihtiyar <<Siit~ii imamm» goziin -
den kac;madt, ihtiyar Tiirk, istiklali ve 
milli haysiyeti ugruna hayabm istihkar 
ederek ortaya attldt, mlitecaviz dii§man 
askerlerini oractkta yalmzba~ma yere 
serdi ve kendi daga c;tktl. 

Bu ilk hadiseden sonra dii~manlarim~:~: 
gittik~e §IDlardtlar. Geceleri ev basarak 
adam oldiirmege, yol kesip can yakma • 
ga ba§ladtlar. 

Bir giin biiti.in bu hareketlerin fevkin
de asil milletimize yaki§IDiyan bir hare • 
kete gec;mek islediler: En biiyiik mukad· 
desahmtza, bayragimtza tecaviiz etmek 
istediler, senelerdenberi golgesinde can 
vermeyi §eref saydtgtmtz aziz bayrag1 -
mtz bir cuma giinii Mara§ kalesinden at • 
tin!mt§tl. Dii§_man bu hareketile giiya 
Mara§hlara esareti kabul ettirmek isti • 

Milli bir filim 
Tiirk inkdab1nda 
T erakki Hamleleri 

cTiirk Filim Stiidyosu. erkam cTurk 
inkllabmda terakki hamlelerh adh bir 
kordela viicude getirmi~lerdir. Bu fi -
lim, isminden de anla~tlacagr vec;hile 
son ink1labJmiZl, Biiyiik Atatiirkiin 
memleketimizde yaratmt§ oldugu ye -
nilikleri ve iyilikleri sade bugiinkii nes
le degil, gene, ihtiyar hcpimize goster
mek ve anlatmak ic;in yaptlmt~tlr. 

Son zamanlarda Almanlar, Almanya
da Hitlerin uyandtrdt~ yeni ruhu tas -
vir i~in cAzmin zafcri• ni, italyanlar 
fa§izmin muvaffakiyetlerini tesbit iqin 
cKaragomlekliler. i, Sovyetler, Rus ih
tilalini canlandtrmak gayesile c Yeri 
gokii titreten 100 giin• u, Yunanltlar 
c26 senelik Yunanistan• 1 yaptJklan ve 
Bulgarlar da c70 senelik Bulgaristan• 1 

r;evirmege ba§ladiklan ve bizim inkJJ.a
bimlz bunlann bir<;ogundan iistlin ol -
dugu halde heniiz beyaz perde iistline 
aksettirilememi§ti. 

cTiirk inkllabtnda Terakki Hamle -
leri•, bu manevi ihtiyaca tekablil ed.e -
cek eserlerden birincisini te~kil edecek 
bir t~ebbiis olmaSI. itibarile takdire §a
yandtr. 

inktlablarm layrlcile anla§tlabilmesi, 
mazi ile hal arasmda bir mukayese ya
pJJ.abilmcsile miimkiin olacagrna gore, 
ink1lab filimleri viicude getirirken hig 
§iiphesiz seyircilerin gozlerile beraber 
dimaglanm da geriye dondiirmek icab 
etmektedir. cTfuk inktlabmda Terakki 
Hamleleri• kordelasmda da ayni §ey 
dii§iiniilmti~i.ir. Maziye aid muhim vu
kuat ve hadiselerden b~lanarak, M~
rutiyet ve onu takib eden devirlere aid 
vesikalar tedarik edilmi§ ve Atatiirkiin 
yarath~ Kamalist Tiirkiye canh bir SU

rette y~ahlnu§tlr. Orada evvelki gii· 
niin, diiniin murailikleri ve Tiirk mil -
letine ya§ablan esir hayatile 14 senelik 
bugiiniin hududsuz feyizleri ac;1k bir SU

rette tesbit edilm€ge c;ah~tlml~Ir. cTi.irk 
tnktlabmda Terakki Hamleleri• bu yol
da at1lan ilk adrmd1r. Bunu daha etrafh 
ve miikemmellerinin takib etmesini te-
menni ederiz. 

Tiirkiyemizde 
Zirai kalkmmann~ 

yordu. 

Dii§man, Tiirkii ktmtldamaz bir hal- T emini meselesi 
de samyordu. Filhakika heqeyimiz alm -
mt§h. Silahnntz, topumuz, cepanemiz 
yoktu. F akat «On a» Atamtza inanmnz, 
kurtulacagtmtza imammtz vard1. Bayra -
gm kaleye c;:ekilmemesi memlekette bii • 
yiik hir akis uyand1rdr. Mara~hlar der -

hal Cami meydamnda toplanarak kaleye 
hiicum ettiler. Jpoyle bir badise olabile -
cegini tahmin eden dii§lllan kaleye bir 
makinelitiifek. yerle§tirmi§ti, fakat gogiis
leri ihtilal atC§ile yanan ve imanla c;ar -
pan halkm savleti kar~Jsmda bir fi§ek bi· 
le atamadan kac;blar. Mara§hlar istik -
lallerinin; milll haysi yet ve §erefimizin 
timsali olan bayragtmlzl gozya§lan ara· 
smda tekrar eski yerine diktiler .• 

Kahraman Mara§hlarm milletimize 
yakt§an bu asil hareketleri Milli Miica
deleden sonra takdir edilerek Biiyiik 
Millet Meclisi tarafmdan bayragtmtza 
istiklal madalyesi talik edildi. Bugiin §U 
saatte aziz bayragtmlz madalyesile be· 
raber §ere£ diregindedirl 

Atatiirk! Y arattlgtn Tiirk Cumhuri • 
yeti ve Turk istiklalini nastl mubafaza ve 
miidafaa edeceksen sana inanan ve istik
lali ugruna olen babalanmlZID, atalan • 
mtzm kanile boyanmt§ bayraglDll'Zl da 
ilelebed muhafaza ve miidafaa edecegiz. 
Onun iistiine hie; bir millet bayragml gol
gelendirmiyecegiz. 
~u iki hadise ve bunlara inztmam eden 

pek c;:ok haysiyet kmc1 hallerden arttk 
sabnmtz tiikenmi§ti. Her ne pahasma o
lursa olsun silaha sanlmaga karar verdik. 
18 kanunuevvel 1920 ~r§amba giinli 
ogleden sonra harb patladt. «Daha o an
da §ehir cehenneml bir hal a!dt. ~ehir 
ba§tanba§a yamyordu. Diinkii sessiz sa
dastz Mara§ §imdi bir klZll lctyamet orta· 
smda bu alevler beldesinde biitlin bu 
alevleri basttran bamba§ka bir alev ol -
mu§tu. Alev gibi ko§uyor, alev gibi ya
myor, alev gibi yaktyordu.» Dii§man ki
liselere stg;'\'llt§tl, kahraman c;ocuklar. el
leri kmah yeni gelinler yangm yaptyor • 
Jar, yurdlannl, yuvalanm yak1yorlar, 
yangmla beraber kendilerini de, yu.rduna 
goz koyanlan da yaktyorlardi. Yurdu -
muz bize mezar oluyor, fakat dii§manla
ra olmuyordu. 

8-9 §ubat giinlerinde Adanadan dii~ • 
mana imdad geldi. Bu hal kar§Ismda 
mii§kiil vaziyete dii§mii§tiik. Fa kat <;e · 
kinmedik. Her mmtakadan aynlan kah
ramanlar; bir batarya top ve birc;ok ma
kinelitiifekle miicehhez dii§man kar§I • 
smda aslanlar gibi dovii§tiiler. Bir tek 
dii§man neferini dahi §ehre sokmadtlar. 
~ehre giremiyecegini anhyan dii§man, 
§ehri biitiin bir giindiiz ve gece topa tut
tu. Bu mii§kiil eraitte dahi son hadde 
kadar dayandtk; son una kadar bogu§ -
tuk. 

Nihayet I 1 -12 §Ubat gecesi dii§man 

[Ba~akaleden devam] 

1~m hiikumetimizin topraga ve <;ift<;iye 
herglin daha fazla bir ihtimamla tevec· 
ciih etmekte olmasrru en vatansever isa
betli hareketler ciimlesinden sayarak 
memnun oluruz ve olmahytz. 

Attlan ve atilacak achmlann muvaffa
kiye~le ilerlemes.i i~in meselenin blitiin 
etrafile pek iyi tetkik olunarak meydana 
c;tkacak muhtelif safhalann kendi mahi· 
yetlerine gore halline c;ah~t!acagl1ll da 
§iiphesiz addederiz. Filhakika z.irai me
sde yalmz bir iki tedbirle bir iki giin ve
ya senede hallolunamtyacak kadar ehem
rniyerli ve zor meselelerden biridir. Eger 
plamh miitemadi ve mum bir ~ah§ma 
Tiirkiyenin ziral kalkmma i§ini ona her 
ytl bir iki adtm atttrarak, bir nesil imti
dadmda ha.lledebiline kendimizi bahti
yar saymakhgun1z lazrmchr. Bu neti~ye 
varabilmek i~in ancak devce tabir ede
bilecegimiz biiyiik gayret hamlelerine ih
tiyac varchr. 

Oniimiizdeki vaziyetin mahiyeti bu o
lunca ~bette onu biiti.in bir ihtiyat ve 
dikkatle ele ahr, zannedebilecegimizden 
yliz kere daha ~ok ehemmiyetli olan ve 
bilhassa ~ok tetkikler istiyen i§imize bii
tiin bir itidal ve ihtimamla devam eyle-
nz. 

YUNUS NADI 

K1z1 zorla ka~Irmif 
lzmit 11 (Hususi) - Adapazann • 

dakt ktz ka~trma hadisesinde ktzm, ken
disini ka<;tran erkegi sevmedigi ve ktzca
glZln zorla kacmldt&t tahakkuk etmi§tir. 

Afyonda sevindirilen 
~ocuklar 

Afyon (Hususi) - ~ocuk Esirgeme 
kurumu, Belcdiye, Halkevi ve Ftkaraya 
Yard1m cemiyeti elele vererek ilkme'k
teblere devam eden 304 kimsesiz vc fa
kir talebeye elbise yaphrmt~hr. 

§ehirde sag kalan bakiyesini alarak sa • 
VU§tu. Mara, kurtulmu§tu. F akat yur· 
dumuz kurtulmamt§h. Mara§hlar t<;m 
yalmz Mara~ degil, biitiin bir vatan var
dl. Onun i~in Mara§hlar silaht b1rakma· 
diiar. Mara§ kurtulduktan sonra Mara§· 
ta harbi idare eden Ali K1hc (Gazi .1\n
teb meb'usu) Gazi Anteb cephesine git
mi§ti. Yiiriik Selim Bey Adana ceph . ~ • 
sinde bulunuyordu. Mara~hlar diger cep
helerde de ~ah~maga, kan dokmege de
vam ettiler. 

Milli Miicadelede Anadoluyu bir 
yangma benzetirsek Mara§ bu yangmt 
tutu§turan ilk klVllc!md!r. (Atasmm) 
elile ate§lenen bir ytltltz ki seyri esnasm
da, dii§man istilanna u~ramt§ vatan par
<;alanm da tutu§turmu§ ve bugiinkii hiir 
ve miistakil Tiirkiye Cumhuriyetinin te -
mellerini evladlarmm kanile sulamJ~ttr. 

Dr. Muharrem Ozgiir 
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· Fiat farklar1 
E~ya ve istihlak maddele

rinin k1ymeti arbyor 
Ticaret Odast istatistik lusrru 1936 

ph toptan ~ya fiatlan endeksini ilanal 
etmi§tir. 

Endekse nazaran 936 senesinde istan
bulda toptan e§ya fiatlart bir sene ev -
veline nazaran yiizde sekiz nisbet.inde 
yiikselmi~ir . ~ayani dikkattir ki itha -
!at maddelcrindeki fiat yiiksclmcsi an -
cak yiizde yanm olmasma mukabil ih
racat maddelerimizin k1ymetleri yi.izde 
20 yiikselm~tir. Bu da gosteriyor ki 
ihra<; maddelerimizin 936 senesi ic;inde 
iyi sahlmalan neticesi olarak ktymet -
leri de yiikselmi§tir. Maamafih dahili 
istihsal ve istihlak maddelerimizin de 
fiatlarmda yiizde 2 bir yiikselme vardlr. 

Endekste, yiiksekligin en ziyade gt
da maddclerinde ve iptidai maddeler -
de oldugu goriilmektcdir. Kahve, c;ay, 
tiitiin gibi maddeler iizerinde de bir 
yiiksclme vard1r. 

Hakem Sadi Karsan1n 
bir mektubu 

Gec;en pazar giinii oymyan Be§11cta~ -
Giine§ mac;m1 idare eden hakem Sadi 
Karsan dan diin ~u mektubu aldtk: 

«Pazar giinkii mac;lara umuml bir ba
h§» serlevhast altmda, Giine§ • BC§ik~ 
ma~mm teknik tahlilini yapim~ olan ha
kem kornitesi sabtk reisi Nlizhet Abbasm 
bu miinasebetle iizerinde c;ok dikkatle 
durulmas1 lazungelen miihim bir mesele~ 
ye - . kmc1 oyun sistemine - temas ederek 
yazrm~ oldugu makaleye cevaben Be§ik· 
ta§ jimnastik lculiibii miiessislerinden ih -
san Giinsavm yaz1s1mn §ahsmu alakadar 
eden klsmtna cevab vermek mecburiyeti 
has1l oldu. Bana oyle geliyor ki lhsan 
Giinsav kulland1gt ban tabir ve ciimle -
lerin delalet ettigi mana:yi iyice kestire -

meden yaz1sm1 yazmt§ olacak.- Hakenr 
likte aramlacak ba§hca vasrflann bitaraf
hk, diiriistl, ciddiyet ve tarafeynin hu -
kukunu siyanet olduguna nazaran «Be -
§ikta~ taktmmm sarih hakklm gasbeden 

hakem Sadi Karsan'> "Te biraz ~agtda 
~akemin bariz hakSJZhklan» ~klinde 
kullanmt§ oldugu ciimleleri ancak has ~ 
tahk derecesine varan mufrit bir kuliib -
ciiliigun ve bariz bir tarafgirligin asab ii
zerine olan tesirine kap1larak yaZilmt§ te
lakki etmek laztmdu. 

Spora dar bir .kullibciiliik c;e~evesi za
viyesinden bakan lhsan Giinsavm hakem
ligim hakkmdaki bu i:madlannm butla -
nmt burada isbat ve izah c;ocuglugunda 
bulunacak degilim. Zira hakemlikteki 
liyakat ve iktidartmJ, derecei ehliyetimi 
takdir edecek bir miitehassts heyet vardtr. 
V e ancak bu heyet beni bu vadide sor -
guya c;ekebilir ve benden izahat istiye -
bilir. Onun ic;in bu hususta kendisine ce~ 
vab vermek kiilfetinde bulunmJyacaglm. 

Be§ikta§ jimnastik kuliibiinlin mlies -
sislerinden oldugunu beyan eden !hsan 
Gunsav ile soyunma odasmda ma~m so
nunda te~rriif ettim. Orada da uluorta 
o giinkii hakemligim hakkmda tenkidler
de bulunuyordu. Gune§e iki penaltt daha 
olmu§ ta gormemi§im, olm1yan bir goiii 
de saymt§tm! . .• 

Futbol ile bunca pl alakadar oldu -
gunu ve Be§ikta§ kuliibiiniin mliessisi bu
lundugunu soyliyen ihsan Giinsava go
liin n~ §ekilde muteber addedilecegini 
sordum. Cevaben top aglara degerse de· 
dt. Y antldigmt soyledim ve izah ettim. 
PenaltJ hakkmdaki yanh~ fikirlerini dP
diizelttim. Bizim zamammtzda boyle idi 
~imdi nizamname degi§mi§ dedi!... hte 
beni tenkid eden ihsan Giinsavm bu va· 
dideki ihttsasmm kii<;i.ik bir misali ... 

Memleketimizde sporun ilerlemesini 
~amimiyetle istiyorsak her §eyden evvel 
tam manasile sportmen olm1ya c;ah§alt:n. 
Her §eyi diiriist ve oldugu gibi kabul e· 
delim. Fa kat bu temennimiz ihsan Gih
savda oldugu gibi yalmz sozlerimizdc 
kalmasm. Bunu as1! tatbikat sahasma ge· 
<;irelim. Bilhassa kuliib idarecilerinin vc 

miiessia\erinin bu sahada r ak miihim "r 
zifeleri vJ.rdtr. S evk ve idarelerini f'll e -
rine aldiklan oyunculara nii vnei irrti -
sal olacalc bu arkad §!ar on1u1 dai 1 

disipline riayetkar yet;~tirme licl' rl er , t ~ ·n 
ve hakiki sp:>r ru', ve f" •fl' "'i: ' lPU on l r~ 
a§1lamahdular. H ak;lr i 
cl'ntilmenl ik pek h:!l: lt !~• - k k,.l;; •l .. ~·;., 
galibiyetini b pkl nlT'nklo b ar~ ''er . !T'L\' 1,' 

biyetini c!e old,_,:iu ,., :1_: b. '!I ct~ ~l· 
binbir b3J.. ~re ve te.f ir ilc 1 vi a ~3· 
mak demektir. 

(' ,. 
C ol I' c: ra .. ---· ... ·~ 

-~ vruna e.t~ iJ .:e'"i , • 
~ 1:1 

kasc:, 1n. 
Dun, chrimize gc>l mck te alan A,. u -

pa ekspre~i. ~ata l c 1ch '1 Haclon,kiiYiine 
gelirken Sancaktepe mevkiindeki rna -
kas~tya ~arparak bir avarrmm kmlma· 
sma sebebiyet verm i~tir. 

Yarah katara almm1~ ve i stanbula 
getirilerek hastane c yatmlm1~hr. Ma
kasc;t ag1r hasta oldugu icin ifadcsi all
namamt§tlr. Makinist tevkif ed ilm i~tir. 
Tren bu yiizden 83 dakika rotar la gel -
rni§tir. 
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'i I I I I 1•1 I l I I 
~'•I I I I I 1•1 I I I 

' 

til 
10 

1 - Japan i:maparatorunun Ism!. 2 -
Elektrik kuvvet! deposu. 3 - Eski Iran 
hi.ikilmdarlan siilalesinden blrl, nota. 4 -
nihayct, yere dii~en bir~eyin ~ttkardl~l gii
riiltii. 5 - Tenekeyi yapi§tlran madde, al
fabede b!r harf!n okun~u. 6 - Bir hay
van, sogugu hissetmek. 7 - Atm tuvaletl. 
uzuvlanmizdan b!ri. 8 - Ladini, b!rlnln a
leyhinde bulunma. ·9 - Italyada b!r §ehir, 
ingiliz Alfabesinde b!r harfin okun~u. 
10 - Efrad, sahib. 

Yukandan a~ag1ya : 
1 - Bir§eyin get!rdi~i varidat, bir edat. 

2 - !era, Anadoludakl eskl Ttirkler. 3 -
tecrtibe. anlam. 4 - c;:ocuklarm korktu~'U 

mahliik, Kur'andan b!r ciimle. 5 - Esk! 
Ttirklerden b!r losmmm 1smi, §eyhlerin 
talebesi. 6 - Kemi~in i~tindekl, bir sua! e
datt. 7 - Ekseriya cotede! » kelimesinden 
evvel gelen tabir, bir yemi~. Frans1z alfa
besinde blr harfin okunu~u. 8 - Bir hay
van, kirli de~il. 9 - B!r emir, edeblyata 
mensub. 10 - Kom§umuz blr hiikiimet, vii
cudumiizde blr madde. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 
2 3 4 5 1\ 7 8 ~ 10 

PIE IL\OIPIOIN\EIZ I• 
2 i IRI i IB IOIYI•IKI i IM 
s Y •IMIUIZIUIRI•IYIA 
4 AIDIO 'RI•INIAIHIA:K 
5 ZIAINI•IHI•IKIAIRI i 
6 • IRI.IKIEIP IAIZIEI• 
j ~IIIRIAIKI•IMIAITI• 
8 I 1•1 t INI t I~ I•INI•IG 

Van icra memurlugundan: 
Taksimi kabil olmamasmdan dolayr 

Van sulh hukuk mahkemesince sabl -
masma karar verilen ve Asrm ve Min -
tan ve Halil ve Hatice k1zlan Sabiha ve 
Rukiye ve Salihe ve !smail ve baclSl 
S1ddtka ile mi.i§terek bulunduklarr Va
nm Bahc;LVan mahallesinde 471 No. h 
olup tamamma 750 lira yeminli ehli 
viikuf taraftndan krymetleri konulan 
ve istimal edilen dort kiler, bir magaza 
ve alt1 oda ve maili inhidam diger bir 
ktsrmla ic;inde mi.iteaddid agaclan bu • 
lunan bag yeri ac;1k arttrrrruya konul -
m~tur. Arthrma bedeli pe§indir. Art -
tlrmtya i§tirak edecek mii§terilerin mu
hammen k1ymetin yiizde yedi buc;uk 
nisbetinde pey akc;esi veya bankantn 
teminat mektubunu getirmeleri lazrm
dir. Miiterakim vergi ve tanzifat ve ten
viriye ve vaktf borclan arttirma bede
linden verilir. Arttrrma §artnamesi 
25/2/937 giini.ine musadif peqembe gii
nu dairede mahalli mahsusa talik edi " 
lecektir. Birinci artbrma 7/3/937 giinii· 
ne musadif pazartesi giinii icra daire -
sinde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi -
lecektir. Birinci artbrmada muham -
men k1ymetin yiizde yetmi§ be§ini bul
dugu t akdirde mii§teri iizerinde btrakr
hr. Aksi takdirde son artbranm taah -
hiidii baki kalmak iizere arthrma on 
be§ giin uzatrlarak 23/3/937 tarihine te
sadlif eden c;ar§amba giinii saat 14 ten 
16 ya kadar yaprlacak ikinci arttrrma 
neticesinde en c;ok arthramn iistiinde 
blrakilacl).kbr. 2004 No. h icra ve iflas 
kanununun 126 net maddesine tevf.ikan 
haklan tapu sicillerile sabit olrruyan i
potekli alacakhlarla diger alakadara -
nm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu hak 
lanm ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialan ilan tarihinden itibaren 
yirmi giin zarfmda evrak1 miisbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri, aksi 
takdirde haklan tapu sicillerile sabit ol
mlyanlar satr§ bedelinin payla§mastn -
dan baric; kahrlar. Daha fazla malfunat 
almak istiyenler 936/397 No. h dosyada 
mevcud evrak ve mahallen vaziyet ve 
takdiri krymet raporunu goriip anhya -
bilecekleri ilan olunur. (30150) 
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idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 
Bevoglu Y1ldJZ sinema~1 kar~JSI 

Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 
Cumartesl faklrlere paras1z 

r el. : 43924 -----· 

jtstan bul t orsas1 kapam~ll 
fiatleri 11 - 2- 1937 

I'ARALAR ~ 
Ah~ Sah!J 

I Sterll.D o1o. b~ l 

1 Dolar I <it L6 
20 F'raDS17 F'r 114. !11 
20 L1ret 1~0. 12o 
20 Betcika F'r ·o. 1!1 

20 Drahm1 H!, 2<! 

20 i..-v1cre Fr 66, o7o 
20 Leva <!0, 23 

1 Florin h3. 66. 

20 Cek ltronu iO. 76 
I Avusturva 61 ,o, ~~ 

1 Mark tO. 2!:1 
1 Zlotl ~0. 2d 
1 Penszi) "1. illS 

20 Lev ll, H. 
20 Dinar 4l:!, 6:.! 
Ruble 
l isve,. kuronu dO, St 

1 l'iirk altliD i027, l02d 
~nknot Os B ~40 46 

<;EKLEK I -AlL$ Satl:$ 
Londra "16. nU I Nev Yok 

II, 1~63 ... 7930 
Part.• 17.0425 17,02 
MUano 16,1075 10.08~5 
Briik:sel i.7!60 I 7191 
A tina ~8. 6375 ~8 4925 
Genevre s.4 o8 5.48 
So Iva tl4,4 j 64,3~6 
Amsterdam L.4o82 1,4575 

Prall 42.1:>88-! ~2.71H 
Vlvana 4, 5 4.2430 

Madrl" 11.3758 11. oo"o6 
Berlin 1.:.:175 l.\1740 
Varsava usoo 4.1875 
Bud a oeste 4.3830 4,3•60 
Biikres 108 605 1L8,l2i5 
Bel Ill' ad 34.66 34.60lo 
Yokohama ~.'1~~8 2,7•4<1 
Mo.skova t4.91 4 95 
StokhOIITI I,H86 ~ . 1434 

ESHAM 
---·--------~-----------, 1 
I I Act II~ Ka pam~ 
Asian etmento 1 • 60 14 65 

tSTiKRAZLAR 

Tiirk borcu I pel)1n I ~;%' Ka~~ 
I'i.lrk borcu 1 vadell ll2.2 6 ~2.d0 
~ , n· vade! :1110 :!1 10 

~--~~-T~A~H~V~t~L~A~-~T---~ 

Aclll~ Kap. an~ ll I Anadolu I vadeU o9,3o 39 35 
~=-~·;;:;;;;;;;~n=v:;,;:l;a,.__;;;!;;;o;;;;;~.;;· 3~6-===-'-'l9 .. o6 

istanbul 2 nci icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolay1 mahcuz ve paraya 

c;evrilmesine karar verilen muhtelif ev 
e§yasr hall ve saire birinci ac;rk arthr
ma ile Bakrrkoy Sak1zajtacr Karamus -
tafa sokagmda 12 No. h evde 18/2/937 
per§embe saat 10 dan itibaren sahla -
cakbr. !steklilerin mahallinde tayin olu 
nan giin ve saatte hazrr bulunmalarr lii-
zumu ilan olunur. (30135) 

Be§iri sulh mahkemesinden: 
Be§iri maliye hazinesi tarafmdan, El

kami koyiinde mukim iken sonra adr 
gec;en mahalli terkle nereye gittigi ve 
yeni ikametgarn rneqhul bulundugu ya
prlan tahkikattan anla§rlan Abdo oglu 
Cemonun zimmetinde kalan 11 lirahk 
alacak davasma aid dava arzuhali su • 
reti ve 12/3/937 cuma giinii saat 9 da 
Be§iri sulh hukuk mahkemesinde hazrr 
bulunmasmr gosterir davetname adt ge
c;en mahkeme divanhanesine asrldrgr ve 
gazete ile ilarun ferdas1 giinii teblig e
dilmi§ addolunacag1 malfunu olmak ii· 
zere ilan olunur. (30153) 

Gerede sulh hukuk mahkemesinden: 
Kabiller mahallesinden Ahmadcr og

lu Faik ve Alemdar oglu Mehmed ta -
raflarmdan <;uhadar oglu vereseleri a
leyhine j1{ame olunan izalei §iiyu dava· 
smda miiddeaaleyhlerden <;uhadar og· 
lu RB§id mahdumu Mehm,ed Magfuri -
nin daveti kanuniyeye icabet etmeme
sinden dolayr hakkmda gryab kararr 
yazrlmasma karar verilmi§ ve muma -
ileyhin ikametgahr tahtr mec;huliyette 
kald1grndan gryab kararmm ilanen teb
ligine karar verilmi~ olmakla 26/2/937 
tarihinin cuma giinii mahkemeye biz
zat veya bir vekil gondermedigi takdir
de gryabmda muhakemeye devam olu -
nacag1 gryab karan tebligi makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (30160) 

Elaziz asliye hukuk mahkemesinden: 
Elaziz inhisarlar umum vekili avukat 

Naimi Erdemin istanbul Tuzla inhisar
lar miidiirii Muzaffer aleyhine ac;hgr a
lacak davasmm yaprlmakta olan tahki
kabnda miiddeaaleyhin g6sterilen ad -
resi terkederek semti mecthule gittigi 
miiba§ir tarafmdan verilen me§ruhat -
tan anla~tlmakla hukuku usul muhake
meleri kanununun 141 inci maddesi mu 
cibince miiddeaaleyhe ilanen tebligat 
ifasma karar verilmi§ ve muhakeme 
giinli olan 26/2/937 giinii saat 9 da miid· 
deaaleyhin Elaziz asliye hukuk mah -
kemesine gelmedigi veya vekil g6n -
dermedigi takdirde hakkmda gryab ka
ran ittihaz ve g1yaben muamele oluna
cagr teblig makamma kaim olmak iize-
re ilan olunur. (30161) 

I 
K1ymeti 
muham
menE:si 

Vaktflar DirektOrliiQii ilanlarJ I 
,i ra Kr. 
90 00 

Teminah 
muvakka

katesi 
Lira Kr. 

6 75 Cengelkoyiinde Mezarhk S. Kerime Hatun camii me~
ruthanesi arsas1. 

00 00 

100 00 

- 90 00 

~ 95 35 

15 25 

7 50 

7 50 

6 75 

30 00 

Cengelkoyiinde Mezarhk S. Kerime Hatun camii imam 
mesruthanesi. 
Atik Valide M. Cavus deresi S. 1 say1h Camhcah Meh
med Efendi zaviyesi. 
Atik Valide M. Atik Valide Baglarbasr caddesinde Kav
saralt Mustafababa mescidi arsas1. 
Vaniko}-iinde ve caddesinde Mii. 16 sayrh sahilhane 
arsast. 

41 00 Hacehesnahatun M. Pasalimam caddesinde eski 118 yeni 
67/l say1h malumiilhudud sahilhane arsasr. 

Yukanda cinsi , kt.Ymeti ve scmtleri yazth Vakif veJ."ler sahlmak iizere ar;;rk 
:' 1 r:n1~-a t; Ikanlm JStJr. 1steklilerin ihale giinii olan 26/2/937 cum a giinii saat 

.i te K.td1koy Vakular Miidiirliijtiine muracaatleri. (807) 

------·-Nezle bir ~ok biiyiik 
hastahklar1n anas1d1r 

Nezle olunca bu tehlikelerin oniine 
ger;;mek iizere yapacag1mz ilk ifl 

Bir ka'e 

GRiPiN 
almak olmahd1r. 

II 
II 
II 

GRiPiN soguk algmhgma, gri
pe, romatizmaya kar§l r;;ok mii
essirdir. 
GRiPiN biitiin agrr, SIZl ve san
crlarr derhal keser. 
GRiPiN ba~, di~, adale ve bel 
agnlarmda goriilen seri ve kat'i 
tesirile tanmm1~tu. 

Blitlin eczahanelerde bulunur. 
as 

Osmanh bankasma memur 
almak i~in miisabaka 

i LAN I 
Osmanh Bankasmca bu kere yeniden 

hizmete almacak Turk memurlarm in • 
tihabt ic;in yaklnda bir miisabaka ac;r -
lacaktrr. 

YB§l otuzdan a§agr olup bu miisaba -
kaya girmek istiyenler namzedliklerini 
kaydettirmek ve kabul §artlarrm 6gren
mek iizere §Ubat ayr zarfwda her hafta 
salr ve cuma giinleri saat 9 la 10 ara -
smda Osmanh Bankasmm Galatadaki 
merkezinde Ki§i i§leri Servisine miira
caat edebilirler. 

Talibler hiiviyetlerini miisbit evrakla 
beraber tahsil tasdikname, yahut §a
hadetnamelerini ve §ayet bir vazifed!! 
istihdam edilmi§seler, hizmet §ahadet
namelerini birlikte getirmelidirler. 

---•operator ... 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastaiJklarl 

mOteh&SSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 

I. Tele~on 22683 --• 

Kuvvetli varhklar 

En biiyiik hrzlanm kendi ict 
cevherlerinden ahrlar. Var
hgrm ic; cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye ctah~an 
miistahzarlann daima fev
kinde kalmr~hr. Bunun da 
sebebi, ba§kasmr taklide 
ozenmemesinde ve yarathgr 
k1ymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: TAKLiD 
daima (benzer) idir, hic;bir 
vakit as1l olamaz. 

Bic;ki Dersleri 
Evinde hocastz kendi kendine 

bi!;ki, diki& iigrenmek istiyenler 
i"in yaztlm1~hr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi · 
rind cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira · 
drr. Ta~raya posta paras1 ahnmaz. 
Sah~ yeri yalmz Be~ikta& Diki~ 

Yurdudur. Akaretler numara 87 
Telefon 43~87 ___ .. 

B0T0N 
II 

OUNYADA 
HER KES 

- ----------=--~~ -_- --~--=-- ---- ~ - --------::-.:. ~ 
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KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
Londra. Paris, Nev .• York ve Berlin'de gUzellik enslitUierinden lakdirname ile 

taltif adilmif olup beynelmilel sergilerin alhn madalyalaran1 haizdir. 
Esmer, sart,tn, kumral, her tip i~in muvaftkttr. Giizellik ve cazi· 

beyi artlrtr. Buru,ukluklari, ~il ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandiklart Balsamin 

4 Nev'i vard1r. 
1 • Krem Balsam in yags1z beyaz giindiiz i~in 
2 - Krem Balsamin yagh pembe gece i~in 
3. Krem Balsa min Ac1 Badem giindiiz i~in 
4- Krem Balsam in Ac1 Badem gece i~in 

Balsamin kremindeki hassa hi~bir kremde yoktur; Balsamin 
maddesi mesameleri kapatan cildi gencle,tirerek beyaz, yumu,ak, 
mat ve nermin ktlan besleyici bir cevherdir. 

tNGtLIZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Yiiziiniizii c;irkinle,tiren 

SiYAH KABARCIKLARI 
GiDERiNiZ; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE$EKKUL EDER? 

Cild, guddeleri vasrtasile cSebum~ 

tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlann muztarib olduk -
Ian cburun parlakhgh nm husuliine 
sebeb olur. Ya yiizii c;irkinle§tiren siyah 
kabarcrklan kim tammaz? Bunu ezdi
ginizde cdemodex. tabir edilen beya
Zlmbrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir
seniz, guddelerin fethalan kapah ve 
cSebum• yagt mahpus bulunmasr base
bile mesamatl geni§letir ve siyah ka
barcrklar b~erenizde yer ahr. 

BU KABARCIKLARI 
NASIL GiDERMELi? 

Bu siyah kabarctklara kar§l miicadele 
etmek ic;in yiiziiniizii, be§ereyi tasfiye 
eden cSebum. denilen yagr eriten ve 
.Demode;JV den\leu. beyaztmhrak yag 
habbecikleri imha eden.GEGE S1AMO· 
iSE KREMiNi kullanrmz. 

Bir defa temizlenmi§ olan yuzunuz, 
cildin serbestc;e teneffiisiine miisaid. kl· 
lan GtlNDUZ S!AMO!SE KREMINi 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmlmt~ ve pudrayr biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakhgrm izale 
eder. 

Hemen bugiin tecriibe yapmrz. 
CREME SiAMOiSE 

HER YERDE SATILIR. 

Kimyager Doktor 

Cevad Tahain Tin nezaretinde 

ARIK SU 
Blisblitiin saf sudur. Biibrek, ka

raciger, damar, ta§, kum hastahk • 
larmm en mliessir devas1d1r. Her 
eczane ve depoda bulunur. Her yere 
giinderilir. Arrk Su ve ~eref isim· 
lerine dikkat ediniz. Unkapam Fab
rika sokag1 No. 7/9 Telefon: 22773. 

Eski§ehir asliye hukuk hakimligin -
den: 

Eski§ehir Hayriye mahallesi Sakar 
ya caddesinin 160 numarah hanesinde 
Hiiseyin ktzr Harun kansr Nuriye tara
fmdan kocas1 bu mahalleden Yusuf og· 
lu Harun aleyhine ac;hgr bo~anma da -
vasmm icra kthnmakta olan tahkikat 
strasmda miiddeaaleyh namma c;rkan
lan davetiye ikametgahr mec;hul bulun
dugundan bilateblig iade krlmmakla i
lanen tebligat icrasma mahkemece ka • 
rar verilmi§ oldugundan mahkemenin 
kald1g1 15 mart 937 pazartesi giinii saat 
14 te Eski§ehir asliye hukuk mahkeme· 
sinde hazrr bulunmasr veya tarafmdan 
bir vekil gondermesi teblig makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (30162) 

Dr. iHSAN SAMi 

BAI<TER1YOLOjl 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilah. freng 
noktai nazarmdan •Vasserman VI' 

Kahn teamiilleri kan kiireyvab 
say1lmast. Tifo ve Jsttma hastahk
an te~~hisi, idrar, bals!'am, cerahat, 
kazurat ve su tahlilah, Ultra mik
roskopl, hususi ~uat istihzart. 
Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles-

•erin miktarlanmn tayini. Divanvolu 
No. 311 Tel: 'L0981 

Sah.lb ve tla~muh.arnrt: t' unu.s Nadr 
Umumt ne$rtyatl tdare eden Ya21 l~ten 

MildiLril: Hikmet Miinif 

Cumlr.UTI1/et matbaast 

istanbul Nafta Miidiirliigiinden: 
26/2/937 cuma giinii saat 15 te 1stanbulda Nafra Miidiirliiglinde «19,112• 

lira ke~if bedelli Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi kalorifer i~leri kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdrrhk i§leri genel, umumi ve fenni §artname· 
leri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri diger evrak ·96,. kuru~ mukabilin· 
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat •1434• liradU'. 
tsteklilerin teklif mektublarmr ve en az c10.00Q,. lirahk bu i§e benzer i~ 

yapbgma dair Nafra Vekaletinden almi§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Oda· 
sr vesikalarm1 havi kapah zarf1 26/2/937 cuma giinii saat 14 e kadar Nafra Mu· 
diirliigiine vermeleri. (554) 

AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
E TM EK MANASIZDIR 

1$1~1 UCUZA 
MAL ETMELIDiR 

OAHA AZ CERYAN SARFiLE 

OAHA PARLAK 1:;;1K VE~IR 

TUrkiye Umum~ MUmessilligi 

H E L i 0 S Miiessesat1, 
istanbul • Galata, Voyvoda Cad. 124 • 126 • 128 (veni binasmda) 

'stanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
3 Mart 937 tarih c;ar§amba giinii saat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirliigii 

Eksiltme Komisyonu odasmda •32.000· lira ke§if bedelli $ile - Agva yolunda 
betonarme Goksu k6priisii in9aah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdrrhk i§leri genel biiyiik kopriiler ve ~ose in§a· 
atma dair fenni §artnameleri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri dii'!er ev· 
rak d60» kuru~ mukabilinde dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat c2400• liradrr. 
isteklilerin teklif mektublanm ve en az c30.00Q,. lirahk betonarme k6prii 

yaphgma dair Naf1a Vekaletinden alml§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odasl 
vesikalanm havi kapah zarflanm 3 mart 937 giinii saat 14 e kadar Nafra Mii-

ctiglino m·kb;:t::::~ .. ;:;:iyesi ilanlan (S7l) 1 
Makinist Muavinligi imtihan1 

istanbul Beledivesi Karaagar;; Miiessesah buz fabrikasr ic;in almacak bir 
makinist muavinli.i(i ir;;in asa.i(1daki sartlar dahilinde bir miisabaka imtrham ya
prlacaktJr. 

1 - Talib olacaklar bir sanayi mektebi tesviye ve makinist krsmr mezuntl 
olacak ve hie olmazsa bir sene isc;i olarak bir verde r;;ahsmrs bulunacakhr. . 

2 - Talibler askerlik hizmetini bitirmis olacaklar ve ya~lan otuz best 
ger;;mis olm1yacakhr. 

3 - Talibler hiisniihal varakas1, srhhat raporu ve askerlik vesikasmr ve· 
recekleri istek ka.((ldma baghyacaklard1r. 

4 - Talibler nazari ve ameli olmak iizere iki imtihana tabi olacaklard1r. 
5 - Gerek ameli ve gerekse nazari imtihanda ivi bir cevap ile birliktc 

cevap verme miiddeti meselesi de nazan dikkate almacakbr. 
6 - imtihanlara 2/3/1937 sah giinii saat onda baslanacakhr. 
7 - imtihana girmek istiyenler 19/2/1937 cuma giinli saat on bese kadar 

arzuhallerini Miiduriyete vermeleri laz1md1r. 0 saatten sonra vuku bulacale 
miiracaatler kabul edilmez. " 

8 - imtiham kazananlar hakkmda alelusul tekrar tahkikat yap1lacatr1 
gibi. ahvali sthhiveleri hakkmda da Beledive heveti s1hhivesince tekrar mua· 
yene raporu almacak ve ondan sonra ise baslattmlacakhr. (762]... 

.------~-- Yeni ~1~an--------•11J 
Ha,iyeli TURK CEZA Kanunu 

Derleyen : YUSUF CEMAL Koseoglu 
Biitiin tadillertle birbkte esbabr mucibe laythalan ve 

Adliye Enciimeni mazbatalarile : lkinci bas1h~ 
Ftab 100 Kr. Ciltlisi 125 Kuru§. 

Sab~ yeri : Istanbul Ankara Cadddesi 

Cihan kitaphanesi .J 
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fTenvieat 
Bozulan gozler diizelmez· 

ler. Bundan dolayz gozleri 

Osram m nin gilzel ziyast 

ile muhafaza etmek lazzm· 

dtr. Osram rmJ nin aydw,ltgz 

ucuzdur ve az sarfiyat't Vat 

i1e teminat altzna alznmz§tzr. 

Okumak i!(in r;ifte ispiralll 

ve 125 (DLm) li.Osram 

m ampulu kullantlmalzdzr, 

-~ 
ampulleri ucuz aydtnltk temin ederler. 

VENiiS gibi giizel olmak istiyorsan•z; daima: 
VENUS KREMi 
VENUS PUDRASI 
VENUS ALLIGI 
VENUS RUJU 
VENUS RiMELi 
VENUS SURMESi 
VENUS BRiY ANTiNi 
VENUS ESANSI 
VENUS KOLONY ASI 

•• 
VENUS Gliserinli ve 
Tuvalet Sabunu 
~m Kokulu Eren 
Kolonyasi 

kullamruz 
VENVS miistahzaratl nam ve §ohretini sozle degil, malmt biitiin diin-

J'a · ef e ispat eden §3yani itimad yegane markadrr. Umumt 
deposu: Eyliyazade Nureddm ]!:eza, Alat ve Itr1yat deposu, ~~~ 

0 
~IK BAYANLAR MABAZASININ 

DUYULMAMI~ 

MEVSIM SONU SATISI 
BU CUMAR ·TESI 

BiTiYOR 

En Giizel Mallar 
En Ucuz Fiatlar 

lstiklAl Caddesi 

Siingercilik Turk Anonim ~irketi 
idare Meclisinden: 

.Sirketimizin umumi heyeti 15 mart 1937 tarihine miisadif pazartesi giinii 
saat (14) te Galatada Siimer Bank binasmdaki merkezimizde adiyen toplana
;~gmdan ~irket esas mukavelenamesi mucibince en az k1rk hisseye malik olan 
JlJssedarlarm mezkur giin ve saatte ~irket merkezinde asaileten veya vekale· 
ten haztr bulunmalan ve i~timaa takaddiim eden on giin zarfmda malik ol
duklan hisse ssnedlerini Siimer Bank veya t~ Bankasma tevdi ederek muka
hilinde diihuliye varakast almalan ilan olunur. 

Miizakere Ruznamesi: 
1 - 1936 yilt muamele ve hesablan hakkmda idare meclisi ve muraktb 

:taporlarmm okunmas1, 

1. 2- Mezkiir Yila aid bilan~o ve kar ve zarar hesablarmm tasdik ve kabu
tle idare meclisi azalarmm ibrast, 

3 - Temettiiiin sureti tevzii hakkmda idare meclisince yaptlan teklifin 
tetkiki 

4 -' !dare meclisi azalarma aid huzur haklarmm tayinl, 
5 - Miiddeti biten muraktbllga bir miinasibinin tayinile iicretinin tesbiti. 

(820) 

{<I:'RANSIZCADA CUMLELER VE iBARELER» 
Genel Kurmay Ba,kanhgt ve Kultiir Bakanhg, tarahndan 

Yardunc1 Kitab Olarak Kabul Edilmif Olan 
l.i:. AL! Uluer~ven'in bu eserinin mevcudu kalmadt.1!1ndan tekrar gozden 

ge<:irilip bir misli daba biiyiiltiilerek ne$redilmi~tir. 

Fiati 70 kuru,. Sabf yeri : lkbal Kitabevidir. 

I lnhisarlar Umum Miidiirliiirunden I . -
I - l;iartnamesi mucibince 10.000 kilo yerli mah ni§asta kola pazarhkla 

n satm almacaktrr. 
- Pazarhk 17/II/937 tarihine rashyan ~ar$amba giinii saat 15 te Kaba -

ta§ta Levaztm ve Mubayaat :?ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla -
h caktir. 
"ll- §Ubeden almabilir. 

CUMHURfYE'I' 9 

Gripten korkunuz. (:iinkii Grip bir ~ok vahim N E y R Q Z 1• N 
hastahklar doguruyor. Hergiin bir ka~e 

ahrsan1z kat'iyyen 
Gripe yakalanmazslniz. 

Avrupaya talebe 
gOnderiliyor 

Maden T etkik ve Arama Ensti
tiisii Genel Direktorliigiinden: 

Musabaka giinleri uzablmtfbr. 
Taliblerin dikkat nazarlartna 

1- «20» Maden miihendiai ve «10» Jeolog yetittirmek iizere mii· 
aabaka ile Avrupaya «30» talebe tahsile gonderilecektir. lateklile
rin ataiidaki 'artlar1 haiz olmaat lazimdir. 

A - Tiirk olmak, 
B - Maden ocaklarmda ~ahtabilecek kabiliyette ve a1hhati tam 

olmak «Sihhi muayene Ankarada yapiiacakbr.» 
C - Lise mezunu olup fmsizca, almanca, ingilizce dillerinden 

biriaini okuyup yazabilmek, 
D - Yat• 18 den atai• ve 25 ten yukari olmamak. 
2 - Maden miihendisligi i!,:in miiaabaka imtihant 26 tubat 19'37 

ve Jeologluk i~in 2 mart 1937 giinlerinde Ankarada M. T. A. Enati
tiisiinde yapdacakbr. 

A~tlacak miiaabaka imtihanlarinda kazanm•t olmakla beraber 
gonderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile Maden mii
hendisliii i~in «20» ve Jeologluk i~in «10» araamda bulunmak tarthr. 

3 - Maden miihendisliii i!,:in imtihan: Hesab, hendese, cebir, 
mihanik, fizik, kimya ve yukartda yaz1h dillerden birinden, 
4- Jeologluk i~in imtihan: Riyaziye «Hendese, cebir», hayvanat, 

nebatat, jeoloji, fizik, kimya ve yukar1da yaz1h dillerden birinden 
yapdacakttr. 

5 - T ahsile gonderilecek olanlar, ileride tahsil miiddetleri kadar 
mecburi hizmete tibi olduklarindan, bu huausta miikellefiyetlerini 
tevaik etmek iizere bir taahhiitname verecekler ve ~un i~in de 
muteber kefi] aostereceklerdir. 

6 - Maden miihendisligi i~in: 
Son miiracaat 20 fUbat 937 cumartesi ogleye kadar. 
S1hbi muayene 26 tubat 937 cuma, 
lmtihan 27 fUbat 937 cum rtesi 
Jeologluk i~in: Son miiracaat 27 fUbat 937 cumerteai oileye 
kadar. 
S1hhi muayene 1 mart 937 pazartesi, 
lmtihan 2 mart 937 aab 

1iinleri olarak tesbit edilmitlir. 
Taliblerin niifus biiviyet ciizdantnt, hiisniibal varakastm, mekteb 

tehal4etnamesini veya bunlarm tasdikli hirer suretlerini 4 ktt'a fo -
tograf ve dilek~elerini son miiracaat tarihlerine kadar Ankarada M. 
T. A Enatitiiaii Genel Direktorliigiine gondermeleri ve athhi muaye
neleri i!,:in de tayin edilmit olan giinlerde ogleden evvel Bay Hasan 
Apart1manmdaki Enstitii Dairesinde bulunmalar• ilan olunur. 

«89» (318) 

Naf1a V ekaletinden: 
1- 19 §Ubat 1937 cuma giinii saat 14 1e Ankarada Vekalet Malzeme Ek

siltme Komisyonunda altt grup 12 par~a atelya tezgahmm grup grup a~Ik 
eksiltmesi yaptlacakttr. 

2 - Eksiltmiye konan tezgahlann cins, muham.men bedel ve muvak -
kat teminat miktarlan: 

Muham.men Muvakkat 
Grup Aded Cinsi bedel teminat 

L. Kr. L. Kr. 
I 1 375 :?eping pl~nya 2.100-: 157:50 

1 550 :?eping planya 

II 1 32 sutunlu matkap 1.900-: 142; 50 
2 16 sutunlu matkap 

Ill 1 400 kollu destere 1.700-: 1m :50 

IV 1 125/160 A Eletkrikli kaynak cihaz1 850-: 63:75 

v 1 5 Kollu makas . 1 4000 otojen kaynak cihaZI 900-: 67:50 . 
1 750 Kg. montaj vinci 

VI 2 4 M3 Seyyar motopomp 220-: 16:50 

3 - Her grupa aid eksiltme, §artname ve teferriiatl parasiZ olarak An -
karada Veka.let Malzeme Miidiirliigiinden almabilir. 

~ - !steklilerin her grup i~in ayn ayn pey siirmek iizere 19 §Ubat 1937 
cuma giinii saat 14 te Ankarada Vekalet Malzeme Miidiirliigiinde bulunma -
lari lazundrr. c24h (610) 

$ irketi Hayriyeden 
Muhim ilan 

• • 

Boiazi~inde Sar1yer iakelesi yanmda ~irketin mah olan yiizii ve 
derinligi yirmi beterden alb yiiz yirmi bet metroluk bir kJt'a arsa 
iizerinde kain gazino binas1 g~ende yanmlf oldugundan fimdi 
~irketi Hayriye, Bogaza mahsua en Iatif bahklar1 taze taze ve hat
ta diri olarak pi,irip miifterilerine aunmak ic;in orada Avrupada 
(Prunier) nam1 verilen bahk Iokantalarma benzer bir lokanta bi
nalll inta etmek ve bir de ayni mahalde bahklan diri olarak mu
hafazaya mahsus bir (Livar) yaphrmak kararmdadu. Bu lokan
tayi itletmege talib olanlara dermeyan edecekleri 'eraite gore ~ir
ket~e teshilat ve muavenette de bulunulacakhr. 

Bu gibi i,Ierde iktidar ve ihtisast olanlartn goriitiilmek iizere 
zarfmda ldarei Umumiyeye miiracaat 

4'-feler.: 
~ c:r., .f '"• 
1'tz. tr, 11'1! 3 L'l', 

izmir Efrefpafa Hastanesi 
Ba,hekimliginden: 

izmir E~refpa§a hastahanesi i~in ahnacak olan a§a~da cins ve mikta.rlan 
ile markalan gosterilen 5337 lira 70 ku~ muhammen loymetli al~t ve ede• 
vati tibbiye kapalt zarf usulile 12/2/937 giinlemecinden itibaren yinni giin 
miiddetle eksiltmeye konulmu~tur. 

Talib olanlar ~artnameyi gormek i~in hergiin istanbul Slhhiye Miidiirlii· 
P:iine miiracaatleri ve eksiltme giinii olan ~/3/937 per§embe giinii saat 9 dan. 
12 ye kadar 1zmir Vilayet Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. 

Cins Aded 
1 - Paravan ameliyathane i~in 4 kanadh yerli 3 
2 - Pansuman arabas1 yerli 2 
3 - Karyola arkah~ yerli 4 
4 - Alat masast yerli 3 
5 - Port flakon 4 :~i~eli yerli 3 
6- Tremel 20X20 yerli 6 
7 - Port belte yerli 4 
8 - Port irrigator yerli 4 
9 - Demir sandalye ameliyathane ic;in yerli 6 

10 - Miiteharrik yemek tablas1 yerli 6 
11 - Masa nisaiye ve pansuman ic;in yerli 3 
12 - Operation i~in sisteskop Georg Wolf Prospektiisii Ky. III 

ve levaztmt · 
13 - Arabah sedye yerli 

1 
2 
2 
8 
1 
1 

14 - Portatif sedye yerli 
15 - Siipriintii kab1 ameliyethaneler i~in yerli 
16 - (Legii) niin elektrik lamball ekartorii 
17 - Litotriti, c;ocuk ic;in levazrmile 
18 - Pa~en vakez aletleri 
19 - Undala ktsa mevce tedavi cihaz1 
20 - Diatermi cihazt iki ki~ilik 
No. 
146 Resim Zeiss Globiil saymak i~in biirker 1 

2 
2 

138 » » Teilung biirker 
140 » » Teilung Fuchs .. Resenthal 
145 • • Pipet glebiil reuge ve globiil blanc i~ 

181 

8001 
110 

8649 

7232 

8926 

» 
Pappen heim 

• Komiirlii lamba i~in kalm ve ince komiir 
~ Kanda ~eker miktanru tayin i~;in Zeiss 

Creceluis Seifert Model D., Kollmeyer marka 
da kabul edilir 

• Lup 
» Mikroskop tablosu komplet 

6 
100 

1 
2 
1 

Reichert Polari metri her §ey muayenesi ic;in elektrik 

,. 

Leitz 

Leitz ,. 

lam bah 
Seder ~i:~esi 
immersien florit 
Kuru hava isterilizatorii 55X40X35 
Benmari emaye cidarh veya amyant cidarh 
37 ve 56 dereceye regie 240 tiipliik ve 
220 voltluk 

1 
2 
1 
1 
1 

Biiret muhtelif C. C. 12 
Petri kutular1 muhtelif cesamette 100 
Sikar tiipii 12 
,.Acide Urique tiipil 3 
Ureometre !von 4 
<;alar laboratuvar saati 1 
Hemoglobinometre 2 
Otoklav ~ift cidarh 62X50 1 

1 - Yukanda yazth alat ve edevah tibbiyenin Zeiss, Leitz ve Reichert mar
kahlan ~ayam kabuldiir. 

2 - Yukanda yazi11 ktrk bir kalem alat ve edevah tlbbiyenin hepsinin mu
hammen k1ymeti (5357) lira (70) kuru~tur. (Be~ bin iic; yiiz elli yedi 
lira yetmi:~ kuru!ltur.) 

3 - Bu alat ve edevati tibbiye hakkmda daha fazla izahat almak istiyenler 
hastahane sertababetine miiracaat etmelidirler . 

936 senesinde E~refpa~a hastahanesine ahnacak ai.at1 cerrahiye listesidir 
Cinsi Aded 

Makas 1826 Krupp 3 
» 1829 » 3 
~ 1655 » 3 
» 1828 • 3 
» 1830 » 2 

Bisturi 1220 » 6 
» 1700 » 8 
~ 1442 » 3 

Ecarteurs 3576 Krupp 2 
Pens Mikulicz egri 3332 " 12 
Pens Kocher 13,5 em. 3305 " 12 
Siitiir ignesi G. 212 Nr. 000 Chreme Acufirm 2~ 

» » ,. » 00 » ,. 24 
»,. ,.,. 0,. • 2( 
»,. »Jl 6,. ,. 6 
~ » ,.,. 7. ,. 6 
,. » .. ~ 8 ~ ~ 6 
~ ,. ~ ~ 11 » ,. 6 
~ » " ~ 12 ~ ,. 6 
~ ~ ,. ~ 13 ~ ~ 6 
,. ,. ,. " 14 ~ ,. 6 
,. ,. H. 218 ~ 1/3 ,. ~ 18 
,. ,. Fb. 254 ~ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, ~ 

(beher numaradan 6 aded) 
!pek Aseptur marka Nr. 0 

,. • ~ ~ 1 
,. ,. ~ ,. 2 
~ " ,. ~ 3 
,. " ,. ~ 4 
~ ~ ~ ~ 5 

Yukanda yaz1h alah cerrahiyenin hepsinin k1ymeti 

6paket 
6 ,. 

12 ,. 
12 ,. 
12 • 
6 ,. 
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V aliliginden: 
1- Vilayet Nafms1 i~in buharla i~ler sekiz tonluk $vartzturp markah bir 

aded silindir kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 11 mart 937 per~embe gi.inii saat 15 te Vilayet Daimi Encii-
menince yap1lacaktrr. 

3 - Muhammen bedeli 6300 lirad1r. 

4 - Muvakkat teminat1 472 lira 50 kuru~tur. 

5 - fstekliler bu baptaki §artnameyi !stanbul ve Ankara Naf1a Miidiir
liiklerinden ve Vilayet Daimi Enciimeninden alabilirler. 

6 - !steklilerin 11/3/937 giinii saat 15 e kadar teklif mektublanm Daimi 
Enciimen Reisligine vermeleri ve makbuz almalan icab eder. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm yukanda yaz1h saate 

kadar Reislige gelmi§ bulunmas1 §arthr. Postada olacak gecikmeler muteber 

degildir. {717) 

~!kia~l!!!n,~e~,~p!!:! 1 
ve dltf agrllarandan koruyacak en iyi ila~ budur 

lsmine dikkat bt.yurulmasJ 

I 

ifTAf'\IBU L• AN KARA • i ZMi R 

KISIN OKUNACAK 
En gUzel romanlar· 

Biirhan Cahid : Adam sarraf1 50, ihtiyat Za
biti 50, Cephe gerisi 60, Gur
bet yolcusu 75. KJr c;i~egi 
75, Diinkiilerin roman1 75, 

Peyami Safa 
Mahmud 

Yesari 
Re,at Nuri 

Gi.intekin 
Abidin Daver 

Dav'er 
Vali NureHin 
Halid Fahri 

Servet 
Yasarioglu 

F. Osman ve 
F. Varal 

Faruk Nafiz 
f;amhbel 

Sadri Ethem 

Patron 100 kuru~. 
: Cumbadan Rumbaya 125 Kr. 

Bagnyan1k omer 50, A§k ya
: rJ§I 50, Kanh s1r 100 kuru§. 

• Anadolu notion 50 kuru~. 
• 
: Bir Miilazimin Romani 

100 kuru~ 
: Oldiiren kim 70 Kuru~. 
: LAMARTiNDEN terciime 

Rafael 100, Graziella 75 Kr. 
: DOSTOYEVSKi'den tercii

me: Beyaz geceler 75 kuru§ 
ANAfOL FRANS'tan tercii

: me : Bayaz ta~ iizerinde 50 kr. 
KLOD ANE' den terciime 

: Gene Rus k1z1 Arian 50 kr. 

• YJidiz yagmuru 100 kuru~. 
• 
: lmparatori~e ve Saray 30, Bir 

Vagon pen~eresinden 50, Ba
cayi indir bacay1 kald1r. 50, Si

lindir §apka giyen koylii 50 kr. 
KANAAT KiTABEVi 

Ankara Naf1a Miidiirliigiinden: 
Ke~if bedeli 38994 lira 10 kuru~tan ibaret bulunan ~nkara-istanbul yolu

nun IO+OOO - 12+000 inci kilometrolan arasmda ~~1lacak varyant yol in
~aatl 1/3/937 pazartesi giinii saat 15 te Ankara Naf1a Miidiirliigu Eksiltme 
Komisyon odasmda ihalesi yap1lmak iizere kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

Muvakkat teminatl 2925 lirad1r. 
Ekl"iltme ~artname ve teferriiah Ankara Naf1a Miidiirliigiinden 1 lira mu-

kabilinde verilecektir. · 
isteklilerin teklif mektublanm, Ticaret Odas1 vesikas1, muvakkat teminat 

mektub veya makbuzu ve Naf1a Vekaletinden ahnm1~ 937 senesine aid miite
ahhidlik vesikalarile birlikte 1/3/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Eksiltme 
Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. c302• (790) 

Teminatll ve kArh bir hie 
$ERiK ARANIYOR 

istikbali saglam ve imalatm1 giinii giiniine pe~in olarak sahljlnl yapan, 
veresiyesi olm1yan bir fabrika imalatlm fazlala~hrmak gayesile 3000 lira
hk bir !$erik aramaktad1r. Bu i~e i§tirak arzusunda olanlar istanbul posta 

kutusu (161) numaraya adreslerini bildirmeleri. 

TUI 
-INKIBAZ 

vc ondan mUtevellid ba§ agr!lanm de· 
feder. MiDE ve barsaklan kolayhkla 
bo§albr. Son derece teksif edilmi§ bir 
toz olup MUMASiL MUSTAHZAR · 
LARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'l tesir eder. · Ye
meklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZ
LICI, MiDE EK~iLiK ve YANMA
LARINI giderir. MiDE VE BARS~· 
LARI ALI$TffiMAZ. 

Ag1zdaki kokuyu ve tatstzhi'J defe • 
der. MAZON isim ve HOROZ marka· 
sma dikkat. 
KU~iik §i§esi ~tkmi§hr, fakat biiyiik 

§i!)esi ekonomiktir. 
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